ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 19
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เป าหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพ อเปนผู นําฝายจิตวิ ญญาณในครอบ
ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่ จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
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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บทเรียนตางๆจากพระเจา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 10:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
ทุกวันนี้ มีเครื่ องเจาะน้ําบาดาลซึ่ งชวยเราหาน้ําที่ อยู ลึกใตดินอยางรวดเร็ว แต
เมื่ อกอนมนุษยตองเจาะบอน้ําดวยมือ บอน้ํานั้ นคงไม ลึกกวา 5-6 เมตรแต มีน้ําพอ
สําหรับครอบครัว จนกระทั่งถึงฤดูรอนหลายครั้งบอน้ํานั้นแหง
ข อพระคั มภี ร สําหรั บวั นนี้ กล าวถึ งศิ ลาที่ ให น้ําแก ชนชาติ อิ สราเอลในถิ่ นทุ รกันดาร ศิลานั้ นเปรียบเทียบกับพระเยซู คริสต เจา พระเยซู เองอ างวาพระองค ทรงเปน
น้ําแหงชีวิตเมื่อพระองคตรัสวา "ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและดื่ม" แตพระเยซูไม
ได เปรียบเทียบกับน้ําเทานั้ น ศิ ลานั้ นไดเล็งถึงความสั ตยซื่ อของพระเยซูดวย ไมว าชน
ชาติ อิสราเอลไปแหงใด ศิลานั้ นจะไปแห งนั้ นและประทานน้ําแหงชีวิตแกคนที่ อยู ที่ นั่ น
สําหรั บพวกเราไมวาเราไปแห งใด เราสามารถแน ใจวาพระเยซูทรงอยู แห งนั้ น พระเยซู
กําลั งประทานน้ําแหงชี วิตอยู แก ทุกๆคนที่ กระหายน้ํานั้ น เราดื่ มได ทุกเมื่ อและดื่ มให
อิ่มดวยน้ําแหงชีวิตนั้นจะทําใหทั้งจิตทั้งใจของเราสดชื่นและไมมีวันที่บอน้ํานั้นจะแหง
1
ใหทองจําโคโลสี 2:9
2
ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงชวยเราใหพนคืออะไร? 1 คร 15:26
3
อะไรเปนเหตุที่พระเจาใหเราประสบการทุกขยาก? 2 คร 1:4
4
เราเรียนรูอะไรบางจากนกและดอกไมในมัทธิวบทที่ 6?
5
งูทองสัมฤทธิ์สอนเราอะไรเรื่องความรอด? กดว 21:4-9
6
พระเจาทรงใชอะไรเพื่อสอนโยนาหเกี่ยวกับลําดับความสําคัญที่ถูกตอง?
ยนา 4:4-11
7
พระเยซูทรงใชอะไรเพื่อสอนเกี่ยวกับความสุจริตและการให?
8
เราตองถวายอะไรอีกแกผูนําของประเทศของเรา? 1 ปต 2:17
9
สามีกับภรรยาควรใหอะไรกันและกัน? 1 คร 7:3
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การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เราจะรูจักน้ําพระทัยของพระเจาไดอยางไร?
คส 1:9-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
"ข าพเจ าจะรู จักน้ําพระทัยของพระเจาได อยางไร?" คุ ณอาจเคยถามคําถามนี้
และคนหาคําตอบด วย คุณตองรู จักพระผู ชวยใหรอดกอนแล วคุณจึงสามารถรู จักน้ําพระทัยของพระองคได ความรอดคือขั้นแรกในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา จากนั้นคุณ
ตองคนหาพระคําของพระเจาพรอมกับขอการพระเจาทรงใหคําแนะนําสําหรับชีวิตของคุณ
คุณอานพระคัมภีรทุกๆวันไหม? พระเจาเคยสอนคุณจากพระคัมภีรไหม?
พระเยซูคริ สตเจายอมสิ้ นพระชนม บนกางเขนเพื่ อเชื่ อฟ งพระบิดาของพระองค
มธ 26:36-42 ถาเราตองการรูจักน้ําพระทัยของพระเจานั้นเราตองยอมเชื่อฟงพระเจา
กอน เราตองยอมอยูใตอํานาจของพระเจาเหมือนที่พระเยซูทรงกระทําแลว ในยอหน 5:30
พระเยซูตรัสว า "เราจะทําสิ่ งใดตามอําเภอใจไมได . . .เพราะเรามิ ไดมุ งที่ จะทําตาม
ใจของเราเอง แตตามพระประสงคของพระบิดาผูทรงใชเรามา" ใหมอบชีวิตของคุณไวกับ
พระเจา จงเขาใจวาคุณพึ่งในตัวเองไมได แตตองพึ่งในพระองค
ใหแนใจวาคุณทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา 1 โครินธ 10:31 กลาวไววา
"เหตุฉะนั้นเมื่อทานจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปนการถวาย
พระเกียรติแดพระเจา"
1
แผนการณของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ
ก
พระเจาพระประสงคใหเราเปนตามลักษณะพระฉายแหงพระบุตร
ของพระองค (นิสัยเหมือนพระเยซูคริสต) 2 คร 3:18; รม 8:29
ข
พระเจาพระประสงคใหเราพึ่งในพระองค ไมใชพึ่งในตัวเอง 2 คร 3:5
ค
พระเจาทรงใหเรามีทรัพยสมบัติของพระองคอยูในภาชนะดิน "เพื่อให
เห็นวาฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเปนของ
ไมไดมาจาก
ตัวเราเอง" 2 คร 4:7
2
ชีวิตของคุณในทางของพระเจา
ก
คุณตอง
ทุกวัน ความปรารถนาอันเห็นแกตัว สาเหตุตางๆ
และการประพฤติแบบชาวโลกตองถูกประหาร 1 คร 15:31
ข
คุณตองการประหารอะไรบางในชีวิตของคุณ? จงอธิษฐานเดี๋ยวนี้วา
พระเจาจะทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหคุณชนะสิ่งเหลานั้นที่ขัดขวาง
ไมใหคุณเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ 2 คร 7:1
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การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (2)

บทเรียนตางๆจากพระเจา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขั้นตอนในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา
สดด 40:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
ในวันนี้ กับพรุ งนี้ เราจะศึกษาถึงขั้ นตอนของอ.ยอรจ มู เลอร ในการรู จักน้ําพระทัยของพระเจา พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของอ.มูเลอรอยางมากมาย เขาเปนนัก
อธิษฐานที่แทจริง
ขึ้นตอนที่ 1 ขาพเจาพยายามทิ้งความปรารถนาของตัวเอง และพรอมที่จะตาม
น้ําพระทัยของพระเจา (ไมวาน้ําพระทัยนั้นเปนอยางไร)
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทําขอที่ 1 เรียบรอยแลวขาพเจาตั้งใจวาจะไมยอมทําตามความ
รู สึกของตัวเองตอไป เพราะถาข าพเจ าตามความรู สึกของตัวเองนั้ นขาพเจาอาจถูกล อลวงก็ได
ขั้ นตอนที่ 3 ขาพเจาแสวงหาน้ําพระทัยโดยการทรงนําจากพระวิ ญญาณของ
พระเจ าโดยทางพระคําของพระองค พระวิญญาณของพระเจาและพระคําของพระเจ านั้ น
เห็ นพองกันอยู เสมอ ถ าขาพเจาอาศัยการทรงนําของพระวิ ญญาณปราศจากการนําจาก
พระคัมภีร ขาอาจถูกลอลวงได เมื่อพระวิญญาณทรงนําเรา การทรงนํานั้นจะตรงกับการ
นําจากพระคัมภีรและไมมีวันที่จะขัดแยงกับพระคัมภีร
1
ความชื่นชมยินดีตอน้ําพระทัยของพระเจา
ก
เมื่อคุณชื่นชมยินดีตอน้ําพระทัยของพระเจานั้นคุณจะมีความสุขใน
การเชื่อฟงพระเจาและในการทําตามน้ําพระทัยของพระองค
สดด 40:8
ข
ลองพิจารณาตัวเองวาคุณพยายามดีที่สุดที่จะเชื่อฟงพระเจาไหม?
ค
ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนบอกวาเขาชอบรับใชพระเจาอยางไร
บาง? (เชนการเปนพยาน, การถวายเพลง, การแจกใบปลิว เปนตน)
2
การทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
ก
เมื่อคุณขอพระเจาทรงนําชีวิตของคุณๆตองพรอมที่จะทําตาม
น้ําพระทัยนั้น
ข
จงสรรเสริญพระเยซูในชีวิตประจําวัน ไมวาดวยการรองเพลง, การ
อธิษฐาน, การเปนพยาน ฟป 4:10-11
ค
จงชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสตเจา ฟป 4:4

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เงินตราเหรียญของชาวโรมัน
มธ 22:15-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
น าเสียดายที่ โรงเรียนทุ กแห งมีคนชอบแกลงคน คนแบบนี้ ทําใหเด็ กๆคนอื่ น
กลัวจนเขาสามารถขู เอาคาอาหารเที่ ยงไปจากเด็กๆเหลานี้ ได ไมมีใครชอบคนแกลงคน
และไมมีใครชอบเอาเงินของตัวเองไปใหเขาดวย ชาวอิสราเอลที่อยูในสมัยของพระเยซูรูสึก
เหมือนกัน พวกเขาไมชอบเสียภาษีใหแกชาวโรมัน คนในสมัยนี้อาจไมชอบเสียภาษีใหแก
รัฐบาลของตัวเอง แตจะเปนอยางไรถาเราตองเสียภาษีใหแกประเทศอื่นๆเลา?
เมื่อคนของพวกเฮโรด (ซึ่งอยูฝายชาวโรมัน) ถามพระเยซูเรื่องการเสียภาษีให
แกจักรพรรดิซีซาร พวกเขาอยากทราบวาพระเยซูมีรูสึกเกี่ยวกับการเสียภาษีแกชาวโรมัน
เหมือนกับชาวอิสราเอลทั่ วไป แตพระเยซูทรงทําใหพวกเขาตกใจเมื่ อพระองคทรงรับรอง
การเสียภาษีใหแกจักรพรรดิซีซาร พวกเขาคิดวาจะจับผิดในถอยคําของพระองค แตตรง
กันขามพระเยซู ทรงสอนบทเรี ยนเรื่ องความสุ จริตและการใหแก พวกเขา พระเยซูทรงใช
เงินตราเหรียญของชาวโรมันเพื่อสอนพวกเขาวา "ของของซีซารจงถวายแกซีซาร และของ
ของพระเจา จงถวายแดพระเจา"
1
จงถวายแกซีซาร
ก
คริสเตียนตองเสียภาษีไหม? อะไรคือเหตุที่เราตองเสียภาษี?
รม 13:4-6
ข
เราตองถวายอะไรอีกแกผูนําของประเทศของเรา? 1 ปต 2:17
ค
แลวเราตองเชื่อฟงใครบาง? ทต 3:1
2
จงถวายแดพระเจา
ก
เราตองถวายอะไรแดพระเจา? เมื่อไร? ฮบ 13:15
ข
อ.เปาโลถวายอะไรแดพระเจาเพราะเหตุคริสตจักรที่เมือง
เธสะโลนิกา? 1 ธส 3:9
ค
สามีกับภรรยาควรใหอะไรกันและกัน? 1 คร 7:3
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บทเรียนตางๆจากพระเจา (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ตนละหุงของโยนาห

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยนา 4:4-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
หลายปกอนขาพเจาซื้อรถยนตคันใหม เมื่อรถยนตนั้นอายุไมถึงอาทิตย ขาพเจาไปบานศิษยาภิบาลของขาพเจา เมื่อขาพเจาอยูที่นั่นโดยบังเอิญลูกชายของศิษยาภิบาล
ขวางหินตกที่ตรงกลางฝาครอบเครื่องยนตของรถยนตใหมๆของขาพเจา ผลก็คือวามีรอย
ใหญเทากับชาง (หรือดูเหมือนใหญเทากับชาง!) จริงๆแลวขาพเจาอยากโกรธแตทําไมได
เพราะวาภรรยาของศิ ษยาภิบาลกําลั งมองอยู ตอนนี้ ข าพเจ าดีใจที่ ไม แสดงความโกรธ
เพราะภายหลังขาพเจาไมคอยสังเกตรอยนั้น ขาพเจาไดเรียนรูบทเรียนที่ดีจากเหตุการณ
นี้ คือว าคนมีคามากกวารถยนต ดังนั้ นเราตองเปนหวงคนมากกวารถยนตหรือสิ่ งใดๆที่
เรามีอยู
โยนาห ตองการเรียนรู บทเรียนนี้ เชนกัน สําหรั บโยนาหนั้ นพระเจาไมได ใชรถ
ยนต แตพระองคทรงใชตนละหุง โยนาหเปนหวงตนละหุงมากกวาประชาชนเมืองนีนะเวห
ลําดับความสําคัญของโยนาหผิดพลาด เพราะฉะนั้นพระเจาทรงสอนโยนาหวามนุษยไมวา
ชาติใดมีคามากกวาตนละหุ ง บางครั้ งเราอาจเหมือนโยนาหคือวาลําดับความสําคัญของ
เราไมตรงกับความเปนจริง รอยในรถยนตสําคัญกวาความรู สึกของลูกๆไหม? เราโกรธ
เรื่ องสิ่งที่ ไมสําคัญอะไรไหม? ลําดับความสําคัญของเราเปนอยางไรบาง? สิ่งที่ เรานับวา
สําคัญเดี๋ยวนี้ พอถึงเวลาที่เราอยูบนสวรรคสิ่งเหลานั้นจะสําคัญหรือไม?
1
โยนาหกับลําดับความสําคัญที่ผิดพลาด
ก
คําถามขอแรกที่พระเจาถามโยนาหคืออะไร? ยนา 4:9 คําตอบของ
โยนาหตรงกับความจริงหรือเปลา?
ข
คุณอยากตรวจดูลําดับความสําคัญของตัวเองไหม? ใหใชซื่อของสิ่งที่
คุณนับวาสําคัญแทนคําวา "ตนละหุง" ในโยนาห 4:10 แลวถามตัว
เองวาคุณรักสิ่งนั้นมากกวาจิตวิญญาณของคนบาปหรือไม
2
การสงมิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศกับลําดับความสําคัญที่ผิดพลาด
ก
คุณถวายเทาไรเพื่อชวยสงมิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศ? เมื่อ
คริสตจักรขอใหคุณชวยในเรื่องนี้คุณรูสึกอยางไร?
ข
ในปนี้คริสตจักรคุณใชเงินเทาไรเพื่อชวยสงมิชชันนารีไปประกาศ
ในตางประเทศ? "ถาเรามีเงินพอใช เราก็มีเงินพอถวายสําหรับการสง
มิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศ"
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การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขั้นตอนในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (ตอ)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 119:10-16, 45,
105, 162, 165
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
วันนี้เราจะศึกษาตอถึงขั้นตอนของอ.ยอรจ มูเลอร ในการรูจักน้ําพระทัยของพระ

เจา
ขั้ นตอนที่ 4 ตอไปขาพเจาจะพยายามสังเกตดู สถานการณต างๆในชีวิตของ
ขาพเจาซึ่ งอาจมาจากพระเจา บางครั้ งสถานการณดังกลาวแสดงน้ําพระทัยของพระเจา
อย างชัดเจนได แตให สังเกตวาสถานการณเหล านี้ ตองเห็นพ องกันกับพระคําและพระ
วิญญาณของพระเจาอยูเสมอ
ขั้นตอนที่ 5 ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาขอใหพระองคทรงเปดเผยน้ําพระทัย
ของพระองคใหขาพเจาทราบ
ขั้ นตอนที่ 6 ดังนั้ นโดยการอธิษฐาน, การอานพระคัมภีรและการสังเกตดู
สถานการณ ต างๆข าพเจ าก็ ตั ดสิ นใจว าอะไรคื อน้ํา พระทั ยของพระเจ าสําหรั บ ข าพเจ า
หลังจากนั้น ขาพเจาอธิษฐานอีก 2-3 ครั้ง ถาขาพเจายังรูสึกมีสันติสุขในจิตใจและจิต
วิญญาณในการตัดสินใจนั้นขาพเจาก็กระทําตาม ขาพเจาพบแลววาวิธีนี้ใชไดในกรณีไมวา
เปนการตัดสินใจเล็กนอยหรือที่สําคัญๆ
คุ ณกําลั งแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาสําหรั บชีวิ ตของคุ ณไหม? หรือคุ ณมี
สถานการณที่ตองการการทรงนําจากพระเจาไหม? ใหตามขั้นตอนทั้ง 6 ขอนี้แลวคุณจะ
ไดรับการทรงนําจากพระเจาที่คุณตองการ
1
พระเจาทรงนําเราโดยทางพระคัมภีร
ก
เราตองแสวงหาพระเจา "ดวยสุดใจ" ของเรา สดด 119:10
ข
คุณทําเชนนี้แลวหรือยัง?
ค
เพื่อแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาเราควรไตรตรองในพระคําของ
พระเจา สดด 119:15
ง
ตามสดุดี 119:162 เราควรทําอยางไร?
จ
เยเรมียกลาววาอะไร? ยรม 22:29
2
พระเจาทรงนําเรา
ก
อิสยาห 48:17 สอนวาอะไร?
ข
คุณยอมใหพระเจาทรงนําคุณ "ในทางที่ควรเจาจะไป" ไหม?
อสย 48:17
5

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความชวยเหลือในการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สภษ 11:14; 12:15;
15:22; 24:3-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
อ.เอ ดับเบิลยู โทเซอร เปนนักเทศนที่ยิ่งใหญ ตอไปคือคําสอนของเขาในเรื่อง
การแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา
"ขอแรก เราตองมอบตัวไวกับพระเจาเพื่ อถวายเกียรติแดพระองคและตองยอม
อยูใตอํานาจของพระเยซูคริสตเจา พระเจาจะไมทรงนําเรานอกจากวาเรายอมถวายเกียรติ
แดพระองคและพระองคทรงนําเราไมไดถาเราปฏิเสธน้ําพระทัยของพระองค ผู เลี้ ยงแกะ
นําแกะที่ ดื้อดึงไมได เราตองเลิกความคิดที่ ชั่วชาวาเราจะใชพระเจา เราตองถวายตัวเอง
แด พระเจ า ดวยความยิ นดีและยอมใหพระองคทรงนําเราเพื่ อให น้ําพระทัยของพระองค
สําเร็จ
"เมื่ อเรามอบตั วไว กั บพระเจ าและตั้ งใจเชื่ อฟ งพระองค แล วเราควรคาดว าพระ
องคจะทรงนําเรา มีขอพระคัมภีรหลายๆขอที่สอนดังนี้ เชนสุภาษิต 3:5-6 เราตองเชื่อ
วาขอพระคัมภีรดังกลาวเปนความจริง
"การตัดสินใจประจําวันของเรามีอยู 4 ประการ คือ
1
เรื่องที่พระเจาตรัสแลววา "ทําไมได"
2
เรื่องที่พระเจาตรัสแลววา "ทําได"
3
เรื่องที่พระเจาตองการใหเราตัดสินใจเองตามจิตวินิจฉัยผิดชอบของตัวเอง
4
เรื่องที่พระเจาตองนําเราอยางพิเศษเพื่อปองกันไมใหเราหลงทางหรือทําผิด"
พรุงนี้เราจะศึกษาตอถึงวิธีของอ.โทเซอรในการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา
1
คริสเตียนคนอื่นสามารถชวยเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา สภษ 11:14;
12:15; 15:22
ก
คําแนะนําจากคริสเตียนคนอื่นที่ถูกตองจะเห็นพองกันกับพระคัมภีร
ข
หลายครั้งคําแนะนําจากพี่นองคริสเตียนชวยใหเราตัดสินใจถูกตองได
ค
ในที่สุดการตัดสินใจนั้นตองเปนระหวางเรากับพระเจา
2
การเทศนาสามารถชวยเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา อสย 55:11;
รม 10:17
ก
พระคําของพระเจามีฤทธิ์อํานาจ การฟงคําเทศนาจากพระคํานั้นจะ
ใหกําลังใจและเพิ่มความเชื่อใหเรา
ข
อยาขาดการประชุมของคริสตจักร และจงตั้งใจฟงคําเทศนาทุกครั้ง
6

บทเรียนตางๆจากพระเจา (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
งูทองสัมฤทธิ์

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กดว 21:4-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
ลูกชายของขาพเจาเคยจับงูตัวหนึ่ งและพามันกลับบาน พวกเราใสมันในถังน้ํา
เปลาๆพรอมกับอาหารและสิ่ งตางๆที่ เราคิดวางูคงจะชอบ แตดูเหมือนวางูตัวนั้ นไมชอบ
ที่ อยู ใหมของมันเพราะในวันต อมาเราพบว างูนั้ นไม อยู แลว แต งูตั วนั้ นไปไม ไกลเพราะ
มันอยูในบานของเรา ที่งูนั้นหายไปทําใหลูกชายขาพเจาเสียใจและที่งูนั้นยังอยูในบานเรา
ทําใหภรรยาขาพเจากลัว เรื่องนี้ ทําใหขาพเจานึกถึงเวลาที่ พระเจาทรงใหพวกงูพิษเขาไป
ในค ายของชนชาติอิสราเอลเพราะเหตุความบาปของเขา งูที่ อยู ในบานของเราไมมี พิษ
แตงูที่เขาไปในคายของอิสราเอล เมื่อมันกัดผูใด ผูนั้นตองตาย แตพระเจามีวิธีชวยคนที่
ถูกกัดนั้ นคือพระองคสอนโมเสสใหทํางูทองสัมฤทธิ์ ติดไวที่ เสา แลวทุกคนที่ ถูกงูกัดเมื่ อ
เขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยูได
เรื่ องงู ทองสั มฤทธิ์ นั้ นเราใช เมื่ อเราสอนถึงทางแหงความรอด พระเยซูคริ สต
เจาเองเคยใชเรื่องนี้เมื่อพระองคทรงสอนนิโคเดมัสเกี่ยวกับความรอด
งูแมวเซาคือซาตานเคยกัดเราทุกคน ไมมีใครรอดพนไดจากมัน แตเหมือนอยาง
ชนชาติอิ สราเอล เมื่ อเรายอมรับสภาพของตัวเองและเชื่ อว าพระเจาทรงเตรียมทางแหง
ความรอดไวสําหรั บเราแลว เราเพียงแตต อง "มอง" ถึงกางเขนของพระเยซูเพื่ อได รับ
ความรอด การสิ้ นพระชนม และการคืนพระชนมของพระคริ สตทําใหเรามั่ นใจในความ
รอดของเรา เราเพียงแตตองมองถึงพระเยซูโดยความเชื่อเทานั้นแลวเราจะไดรับความรอด
ขอบคุณพระเจาวาทุกคนที่แสวงหาพระเยซูก็จะไดพบพระองค
1
ถาเขามองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้น เขาก็มีชีวิตอยูได
ก
อ.ชารล เฮดดอน สเปอรเจียน เขาใจเรื่องความรอดเมื่อเขาอาน
อิสยาห 45:22 ใหสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอานขอนี้
ข
พระเยซูมีความหมายอะไรเมื่อพระองคสอนวา "บุตรมนุษยจะตอง
ถูกยกขึ้น" ใน ยอหน 3:14-15
ค
โรม 10:13 ทําใหเรามั่นใจเรื่องอะไร?
2
งูพิษแหงความบาป
ก
เมื่องูพิษแหงความบาปกัดใคร ผลก็คืออะไร? ยก 1:15
ข
คาจางของความบาปคืออะไร? รม 6:23 แลวขาวดีในขอนี้คืออะไร?
ค
วิวรณ 12:9 อธิบายถึงซาตานอยางไร?
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บทเรียนตางๆจากพระเจา (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ไมเทาของโมเสส

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อพย 4:1-9

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (5)

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
เรามักพบพระลักษณะของพระเจาเสมอ จริงๆแลวเราเคยไดยิน ไดอานหรือได
ฟงการเทศนาเกี่ ยวกั บพระลั กษณะเหลานั้ น แต เมื่ อเรามี สถานการณใหมๆในชีวิตของ
เราๆจึงไดพบพระลักษณะเหล านั้ นโดยตรง เมื่ อกอนเราอาจเขาใจวามี พระเจ าจริ ง แต
บัดนี้ ทั้ งจิตทั้ งใจของเราเชื่ อมั่ นคงวามีพระเจาจริ ง เชนเมื่ อกอนเราอาจเขาใจวาพระเจา
ทรงเปนความรั ก แตบั ดนี้ เราประสบความรักของพระเจาแลวโดยรู ว าพระเจาทรงรักตัว
เราเอง
พระลั กษณะอั นหนึ่ งของพระเจ าซึ่ งทําให เราประหลาดใจคื อพระเจ าทรงใช สิ่ ง
ตางๆในธรรมชาติเพื่ อสอนเราเกี่ ยวกับพระองค ดวงดาวตางๆสอนเราเรื่ องความยิ่ งใหญ
ของพระเจา สดุดี 19:1 กลาววา "ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา" ในขอพระคัมภีร
สําหรั บ วั นนี้ พระเจ าทรงใช ไม เท าของผู เลี้ ย งแกะที่ จะสอนโมเสสเรื่ องฤทธิ์ อํานาจของ
พระองค พระเยซูเคยใชเด็กๆคนหนึ่ งเพื่ อสอนพวกอัครสาวกเรื่ องอาณาจักรสวรรค เมื่ อ
พระเจ าต องการสอนเราเกี่ ยวกั บชี วิ ตฝ ายจิ ตวิ ญญาณพระองค อาจใช คําเปรี ยบเรื่ องเงิ น
หรื อพระองค อาจให เราขั ดสนเรื่ องเงิ นเพื่ อสอนเราให พึ่ งในพระองค สําหรั บสิ่ ง สารพั ด
แลวพระเจาอาจใชคนๆหนึ่ งใหมาชวยเราเพื่ อสอนเราวาพระองคยินดีฟงปญหาและความ
ทุกขของเราเสมอ ใหเราพยายามสังเกตบทเรียนตางๆเหลานี้และใชในชีวิตของเราตอไป
1
บทเรียนสําหรับฟาโรห
ฟาโรหเรียนรูอะไรจากภัยพิบัติ 10 ประการที่มาจากพระเจาหรือไม?
ใหอธิบาย
2
ความทุกขของฟาโรหกลายเปนบทเรียน
ก
การที่ฟาโรหและทหารอียิปตจมน้ําตายนั้นเปนบทเรียนสําหรับชาว
อียิปต พระเจากําลังสอนอะไรดวยสิ่งนี้? อพย 14:4
ข
การที่ใจฟาโรหแข็งกระดางไปตลอดสอนเราวาอะไร?
3
บทเรียนตางๆจากพระเยซู
ก
นกทุกๆตัวเปนขอคิด เราเรียนรูอะไรบางจากนก? มธ 6:26
ข
ดอกไมทุกๆดอกเปนขอคิด เราเรียนรูอะไรบางจากดอกไม?
มธ 6:28-30

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทรงนําในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา
1 ยน 5:10-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
เมื่อวันเราศึกษาถึงวิธีของอ.เอ ดับเบิลยู โทเซอร เรื่องการแสวงหาน้ําพระทัย
ของพระเจา วันนี้เราจะศึกษาถึงวิธีของอ.โทเซอรเรื่องการทรงนําในการรูจักน้ําพระทัยของ
พระเจา
"ประการแรก เราไมควรแสวงหาการทรงนําจากพระเจาสําหรับการกระทําที่พระ
คัมภีรหามเด็ดขาดแลว คือสิ่งที่พระคัมภีรหามกระทํานั้นเราตองไมกระทํา ถาเราทําเชนนี้
เราก็ไมจริงใจและจริงจังกับพระเจา
"ประการที่ 2 เราไมควรแสวงหาการทรงนําจากพระเจาสําหรับการกระทําที่เปน
คําสั่งจากพระเจาในพระคัมภีร คือสิ่งที่ พระเจาสั่งใหเราทําแลวเราก็ตองทําและไมจําเปน
ตองถามพระเจาวาเราตองทําสิ่งนั้นหรือเปลา
"ประการที่ 3 การกระทําของเราหลายอยางพระเจาทรงอนุญาตใหเราตัดสินใจ
เองตามมโนธรรมของเรา คริสเตี ยนหลายคนดําเนินชีวิตดวยความไม แนใจ คื อเขาไม
แน ใจวาควรขั บรถอะไรดี, ควรไปโรงเรียนหรือวิทยาลัยอะไรดีและควรอยู ที่ ไหนดี แต
พระเจาไมตองการใหคริสเตียนดําเนินชีวิตดวยความไมแนใจแบบนี้ พระองคทรงใหเรา
ตัดสินใจเอง แลวแตพระเจาจะทรงนําคนนั้น
"สรุปวาสิ่ งที่ พระคัมภีรหามหรืออนุญาตนั้ นใหเราทําตาม แตนอกจากสิ่ งเหลา
นั้นเรามีสิทธิตามมโนธรรมของตัวเอง ขอบคุณพระเจาที่พระองคทรงใหเกียรติเราอยางนี้"
1
ความมั่นใจในพระเจา
ก
เราตองอธิษฐานตามน้ําพระทัยของพระเจา เมื่อคุณอธิษฐานแสวงหา
น้ําพระทัยของพระองค ใหขอเฉพาะสิ่งตางๆที่จะเปนที่พอพระทัย
และจะถวายเกียรติแดพระองค 1 ยน 5:14-15
ข
โรม 8:32 สอนวาอะไร?
ค
คุณมีความมั่นใจในพระเจาไหม?
2
ความแนใจในน้ําพระทัยของพระองค
ก
เราจงอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา ยน 14:13-14
ข
ขอนี้มีความหมายวาพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานที่ทูลขอเพราะ
เห็นแกพระเยซู คือสิ่งที่ตามน้ําพระทัยของพระเยซูนั้น
ค
การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูนั้นคือการทูลขอตามน้ําพระทัย
ของพระเยซู
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การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 37:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 40:8
วั นนี้ เราจะศึ กษาต อถึ งวิ ธี ของอ.โทเซอร เรื่ องการทรงนําในการรู จั กน้ําพระทั ย
ของพระเจา
"นอกจากการกระทําต างๆที่ ถู กห ามหรื ออนุ ญาตในพระคั มภี ร นั้ นพระเจ าทรง
พระประสงคใหเราตัดสินใจเอง ผูเลี้ยงแกะนําฝูงแกะไปยังทุงนา แตเขาไมตัดสินใจวาแกะ
แต ละตัวจะกินหญาแถวไหน และชีวิ ตของเราบนโลกนี้ พระเจ าทรงมีพระประสงคให เรา
อิ สระเหมื อนนกที่ บิ นในท องฟ าและต องการให เราร องเพลงสรรเสริ ญพระเจ าปราศจาก
ความหวงใยใดๆ การตัดสินใจของเรานั้ นก็แลวแตเรา คริสเตียนที่ มอบตัวไวกับพระเจา
แลวดวยความยินดีมักตัดสินใจเปนที่พอพระทัยพระเจา
"แตเราควรทําอยางไรเมื่อเรามีการตัดสินใจที่สําคัญๆและเราหาคําตอบจากพระ
คัมภีรไมได เราก็มีพระสัญญาจากพระเจาวาพระองคจะทรงนําเราในทางที่ถูกตอง ใหดูขอ
พระคัมภีร 2 ขอตอไปนี้
"ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรงโปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยเต็มพระทัยและมิไดทรงติวา แลวก็จะไดทรงประทานใหแกผูนั้น
แตจงใหผูนั้นทูลขอดวยความเชื่อ อยาสงสัยเลย. . ." ยก 1:5-6 "เราคือพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา ผูสั่งสอนเจาเพื่อประโยชนของเจา ผูนําเจาในทางที่ควรเจาจะไป" อสย 48:17
"คริสเตียนจงทูลพระเจาเกี่ ยวกับปญหาทุกอยางในชีวิตเขาแลวพระองคจะทรง
ระลึกถึงพระสัญญาของพระองค ถาคุณมอบตัวไวกับน้ําพระทัยของพระเจาแลว พระองค
จะไมใหคุณตัดสินใจผิดในเรื่องใดๆ"
1
ทําไมคริสเตียนที่อยากรูจักน้ําพระทัยของพระเจาตองตายฝายความปรารถนา
ของตัวเองกอน? 1 คร 15:31
2
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนเลาใหฟงที่เขาเคยตายฝายความปรารถนาของ
ตัวเอง แลวใหเขาบอกวาการตายฝายความปรารถนาของตัวเองนั้นยาก
แคไหน
3
เมื่อคุณขอพระเจาทรงนําชีวิตของคุณๆตองพรอมทําตามน้ําพระทัยนั้นไหม?
4
เยเรมียกลาววาอะไรในเยเรมีย 22:29? ทําไมมนุษยโลกตองการฟงพระวจนะ
ของพระเจาทุกวัน?
5
คุณยอมใหพระเจาทรงนําคุณ "ในทางที่ควรเจาจะไป" ไหม? อสย 48:17
6
ในที่สุดการตัดสินใจของเรานั้นตองเปนระหวางเรากับ
8

บทเรียนตางๆจากพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
การแยกน้ําที่ทะเลแดง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อพย 14:10-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 2:9
ตามสถิติ เรารู วามนุษย สามารถจําได ประมาณ 20% ของสิ่ งที่ เขาไดยินและ
ประมาณ 80% ของสิ่งที่เขาเห็น ดังนั้นการมองรูปมีผลมากตอเรา การมองรูปของโรงแรมที่ จั งหวัดนครราชสี มาที่ ล มลงไม กี่ ป ก อนนั้ นทําให เกิ ดความรู สึกและเป นสิ่ งที่ เราจํา
ไวนานๆ เพราะเหตุนี้พระเจาจึงใหเรามองเห็นสถานการณยิ่งใหญในพระคัมภีรเพื่อใหเรา
ไดเรียนรูจากสิ่งเหลานั้น
สถานการณยิ่ งใหญ อยางหนึ่ งในพระคัมภี รคือการแยกน้ําที่ ทะเลแดง เมื่ อเรา
พิจารณาดูเรื่ องนี้ เราไดเห็นวาฤทธิ์ อํานาจของพระเจาสามารถชวยเราใหพนจากอันตราย
ใดๆได แนนอนพระเจาทรงกระทําการอัศจรรยอื่นๆอีกมากมาย แตการอัศจรรยนี้ยิ่งใหญ
จริงๆ เมื่อน้ําในทะเลแดงแยกออกแลวทุกคนที่อยูที่นั่นนาจะเชื่อในฤทธิ์อํานาจและความ
สัตยซื่อของพระเจาตลอดไป แลวเมื่อเราอานดูเรื่องนี้เราไมนาจะสงสัยถึงความยิ่งใหญของ
พระเจาของเราอีกเลย
คุณมีปญหาอะไรที่คุณคิดวาพระเจาทรงชวยคุณไมไหวหรือ? ปญหานี้ทําใหคุณ
รู สึกทอแทและทําใหคุณสงสัยเรื่ องความรักของพระเจาไหม? ถาเปนเชนนั้ นใหระลึกถึง
การอัศจรรยของพระเจาที่ทะเลแดง เพราะการอัศจรรยนั้นเปนรูปที่เรามองเห็นไดเพื่อให
เรารู วาพระเจายิ นดีช วยเราใหพนจากศัตรู และปญหาใดๆของเรา เราสามารถเรียนรู ขอ
สําคัญ 2 ขอจากเรื่องนี้
1
พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเราใหพนจากศัตรูของเรา
ก
เมื่อทหารของฟาโรหเขามาใกลชนชาติอิสราเอลแลว พวกเขารูสึก
อยางไร? อพย 14:10
ข
กษัตริยดาวิดกลาววาอะไรในสดุดี 23:4?
ค
ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงชวยเราใหพนคืออะไร? 1 คร 15:26
2
พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเราใหพนจากปญหาของเรา
ก
อะไรเปนเหตุที่พระเจาใหเราประสบการทุกขยาก? 2 คร 1:4
ข
พระเจาสอนวาเราตองทําอะไรใน 1 เปโตร 5:7?
ค
อ.เปาโลเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยเราใหพนจากอะไรบาง?
2 คร 1:10
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ความเปนไทย (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

การดําเนินกับพระเจา (1)
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 28:18-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
ผูที่พึ่งในพระสัญญาของพระเจา ผูนั้นจะเปนไทยฝายจิตวิญญาณ พระเจาจะทรง
รักษาพระสัญญานั้นไวตลอด
อ.เดวิด ลีฟวิงสโตน เคยอยู ในทวีปอาฟริกา ครั้ งหนึ่ งเขาอยู ในสถานการณที่
คับขันอันตราย เพราะมีคนปากลุมหนึ่งมาวนเวียนอยูรอบๆเขา คนปาโกรธและมีเจตนา
ทํารายอ.เดวิด บางทีจะตองเสียชีวิตและคิดวาควรพยายามหนีไปในเวลากลางคืนหรือไม
แต มี สิ่ งหนึ่ งเกิ ดขึ้ นทําให เขาเปลี่ ยนใจและให เขารู สึ กสงบใจในสถานการณ ที่ อั นตราย
มากนั้น เขาบันทึกเรื่องนี้ ไวในสมุดบันทึกประจําวันของเขาในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ.
1856 วา
"ข าพเจ ารู สึ กเศร าใจที่ แผนการต างๆสําหรั บทวี ปนี้ และคนมากมายเหล านี้
ตองยกเลิกเพราะเหตุคนพวกนี้ แตขาพเจาไดอานคําตรัสของพระเยซูคริสตเจาวา "ฤทธานุภาพทั้ งสิ้ นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้ นทานทั้ ง
หลายจงออกไปสั่ งสอนชนทุกชาติ นี่ แหละเราจะอยู กับทานทั้ งหลายเสมอไป จนกวาจะ
สิ้นโลก เอเมน" คําตรัสนี้เปนคําตรัสของผูที่รักษาพระสัญญาของตนไวตลอด ดังนั้นขาพเจาจะไมคิดจะหนีไปจากสถานการณนี้ คนที่ กําลังทําตามน้ําพระทัยของพระเจาควรกลัว
สิ่งใดๆหรือ? ไมใช ถึงแมวาคืนนี้อาจเปนคืนสุดทายของขาพเจาบนโลกนี้ ขาพเจาก็รูสึก
สงบใจ ขอบคุณพระเจา"
อ.ลีฟวิงสโตนไดรอดจากสถานการณนั้นตามพระสัญญาของพระเจา!
1
ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
สมาชิกครอบครัวทุกคนเปนไทยฝายจิตวิญญาณโดยความเชื่อในพระเยซู
คริสตเจาไหม? รม 10:9-13
3
การเปนคนชอบธรรมนั้นหมายความวาอะไร? รม 5:1
4
ผูใดตองชวยเรากลับคืนไปหาพระเจาอีก? สดด 85:4
5
การฟนฟูเกิดผลอะไรในสดุดี 85:6?
6
สดุดี 56:8 กลาววาอะไร?
7
อ.เปาโลรับใชพระเจาพรอมดวยน้ําตาไหลไหม? กจ 20:19, 31
8
ผูใดทรงชวยเรามีชัยชนะในความตาย? 1 คร 15:54
9
เราตองเขาเฝาพระเจาอยางไร? สดด 51:1-4, 10-12
20

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เอโนค -- พระเจาทรงรับเขาไป
ปฐก 5:21-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
ถึ งแมว ามีข อพระคัมภีร ไมมากเกี่ ยวกั บชีวิ ตของเอโนค ข อเหลานั้ นไดยกย อง
เอโนคอยางมากจนเราตองถือวาเขาเปนคนของพระเจาจริงๆ เอโนค ซึ่งเปนลูกหลานของ
อาดัมนั้น เปนที่พอพระทัยของพระเจา พระคัมภีรกลาวถึงเขาวา ". . .แลวหายหนาไป
เพราะพระเจาทรงรับเขาไป" แนนอนพระเจาตองการใหเอโนคไปอยู กั บพระองคทั นที
เอโนคได รู ว าการประพฤติ แบบไหนเปนที่ พอพระทั ยพระเจา เอโนคเปนนักอธิ ษฐานที่
สรรเสริญพระเจามากขณะเมื่อเขาดําเนินกับพระองค
คริสเตียนทุกคนตองเปนคนที่ปรารถนาอยูใกลชิดกับพระเจาเชนกัน คือเปนนัก
อธิษฐานที่ สรรเสริญพระเจามากขณะเมื่ อเราดําเนินกับพระเจา เอโนคเปนแบบอยางที่ ดี
ของคนที่รักพระเจามากกวาชีวิตของตัวเอง
1
คนที่ดําเนินกับพระเจาจะไดรับพระพรจากพระองค ปฐก 5:24
ก
ใหบอกชื่อลูกชายของเอโนคที่มีชีวิตนานกวาคนอื่นบนโลกนี้
ปฐก 5:21
ข
ใหอธิบายถึงลักษณะตางๆของเอโนคที่ทําใหเขาเปนที่พอพระทัยของ
พระเจา
2
คนที่ดําเนินกับพระเจาจะเปนที่พอพระทัยของพระองค ฮบ 11:5
ก
เอโนคมีพยานอะไรตอพระเจาและมนุษย? ฮบ 11:5
ข
ตามคําสอนในฮีบรู 11:6 เอโนคตองเปนคนแหง
3
จุดประสงคอันดับแรกของคริสเตียนทุกคนคือใหดําเนินกับพระเจา
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การดําเนินกับพระเจา (2)

ความเปนไทย (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โมเสส -- พระเจาทรงเลือกเขา
อพย 3:1-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
พระเจาตรัสแกโมเสสออกมาจากพุมไมวา "โมเสส โมเสส" แลวโมเสสจึงสงสัยวา
"สิ่ งแบบนี้เกิดขึ้ นไดอยางไร?" โมเสสไดเห็นพุมไมที่ เต็มไปดวยสงาราศีของพระเยโฮวาห
พระเจา โมเสสจึงทูลตอบวา "ขาพระองคอยูที่นี่" โมเสสไดเขาใจสถานการณแลวและรูวา
พระเจากําลังตรัสกับเขา พระเจาทรงเลือกโมเสสใหเปนผู นําของชนชาติของพระเจา คือ
ชนชาติอิสราเอล โมเสสจะนําคนเหลานี้ออกจากการเปนทาสในประเทศอียิปตใหพนจาก
มือของกษัตริยฟาโรห
เมื่ อชนชาติอิ สราเอลไดอพยพไปจากประเทศอี ยิปตแลว โมเสสมีความรับผิด
ชอบที่ จะนําพวกเขาไปสู แผ นดินที่ พระเจาทรงเลื อกไว สําหรั บพวกเขา ตั้ งแตเวลาที่ พวก
เขาได "อพยพ" จนถึงเวลาที่พวกเขา "อยูในถิ่นทุรกันดาร" โมเสสไดดําเนินกับพระเจา
เขาวางใจในพระเจาอยางสุ ดใจและเขาคอยทาพระองค โมเสสไดรั บพระบัญญั ติ 10
ประการจากพระเจาในอพยพบทที่ 20 และโมเสสถูกหามไมใหเขาแผนดินแหงพระสัญญา
ในกันดารวิถี 20:7-12 เพราะเหตุความบาปของเขาที่คาเดช
เราอาจไมมีวันที่ เราเห็น "พุ มไมที่ มีไฟลุกโชนอยู " เหมือนโมเสส แตเราก็รัก
และรับใชพระเจาอยางเต็มที่ได
1
ขณะเมื่อเราดําเนินกับพระเจาอยูพระองคทรงปองกันเราจากภัยอันตรายใดๆซึ่ง
อาจเกิดกับคนที่ไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจา อพย 2:7-9
ก
ใครเปนแมนมของโมเสส? อพย 2:8
ข
โมเสสเปนอะไรกับกษัตริยฟาโรห? อพย 2:10
ค
ชื่อของโมเสสเปนแบบอยางแหงพระเมตตาของพระเจา ชื่อวาโมเสส
มีความหมายอะไร? อพย 2:10
2
ขณะเมื่อเราดําเนินกับพระเจาอยูพระองคทรงเตรียมรางวัลไวสําหรับเราบน
สวรรคซึ่งมากกวาสิ่งใดๆที่เราอาจไดรับบนโลกนี้ ฮบ 11:23-29
ก
โมเสสเปนหวงชนชาติอิสราเอลในประเทศอียิปตไหม? ฮบ 11:25
ข
ตามคําสอนในพระคัมภีรโมเสสละทิ้งประเทศอียิปตอยางเต็มใจ
หรือเปลา? ฮบ 11:27
ค
ตามคําสอนในฮีบรู 11:23-29 โมเสสรับใชพระเจา
โดย
เขาดําเนินกับพระเจาจริงๆ

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อเราละทิ้งความบาป
สดด 51:1-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
ชายหนุมคนหนึ่งที่ อยากรูอยากเห็นเคยถามอาจารยคนหนึ่งวา "อาจารยวาคน
ที่ ยังไม ไดรั บความรอดกําลังแบกความบาปอยู หรื อไม แต ผมไม มีความรู สึ กวาผมไม ได
แบกอะไรเลย ความบาปนั้นมีน้ําหนักเทาไรเลา? ถึง 10 กิโลกรัมหรือ? หรือถึง 80
กิโลกรัม?" อาจารยคนนั้นกลับถามชายหนุมคนนั้นวา "ถาคุณวางสิ่งที่มีน้ําหนักถึง 400
กิโลกรัมบนศพ ศพนั้นจะมีความรูสึกไหม?" ชายหนุมตอบวา "มันไมรูสึกอะไรเพราะวา
มันตายแลว" อาจารยจึงตอบวา "จิตวิญญาณที่ ไมมีความรู สึกตอความบาปที่ กําลังแบก
อยูนั้นก็ตายแลวเหมือนกัน" ชายหนุมคนนั้นตอบอะไรไมได (คริสเตียนที่ไมเกลียดความ
บาป จิตวิญญาณมีชีวิตอยูจริง แตก็เหมือนตายแลว)
สดุดี 51:17 กลาววา "เครื่องบูชาที่พระเจาทรงรับไดคือจิตใจที่ชอกช้ํา จิตใจที่
สํานึกผิดและชอกช้ํานั้น ขาแตพระเจา พระองคมิไดทรงดูถูก"
1
จงสารภาพและละทิ้งความบาปของตน
ก
มีกี่คนทําบาปแลว? รม 3:23
ข
ขอบคุณพระเจาที่พระองคยอมยกโทษใหเราและเตรียมที่อยูไวบน
สวรรคสําหรับเรา
ค
คุณตองกลับใจเสียใหม คือละทิ้งความบาป ลูกา 13:3-5 สอนวา
อะไร?
2
พระเจากับความบาป
ก
พระเจาทรงเกลียดชังความบาปหรือเปลา? สดด 7:11; 97:10
ข
เราตองเขาเฝาพระเจาอยางไร? สดด 51:1-4, 10-12
ค
ขณะเมื่อเราทําบาปเรารวมสามัคคีธรรมกับพระเจาไดหรือไม?
สดด 66:18 แลวเราควรทําอะไรเรื่องความบาปของเรา? 1 ยน 1:9
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ความเปนไทย (4)

การดําเนินกับพระเจา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อถึงเวลาออกจากโลกนี้
1 คร 15:51-58
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
ดร. เวอรเนอร วอน บรอนช ผูซึ่งทํางานในโปรแกรมอวกาศของสหรัฐอเมริกา
บอกวาเขามี เหตุ ผลแห งวิ ทยาศาสตร ที่ ทําให เขาเชื่ อวาเมื่ อมนุษย ตายไปแล วจิ ตวิญญาณ
ของเขายังมีชีวิตอยู เขาอธิบายวา "วิทยาศาสตรยังไมเจอสิ่ งใดๆที่ สามารถหายไปไดทั้ ง
หมด ธรรมชาติไมรู จักการสิ้ นสุดหรือความสูญหายไปที่ สมบูรณ ธรรมชาติรู จักแคการ
เปลี่ ยนสภาพหรื อการเปลี่ ยนแปลง ถ าพระเจาไม ใหสิ่ งใดๆที่ เล็ กนอยและไม สําคั ญใน
จักรวาลของพระองคไมมีวันสิ้นสุด คุณคิดวาพระองคจะใหจิตวิญญาณของมนุษยมีวันสิ้น
สุดไหม? ขาพเจาคิดวาไมเชนกัน"
ขอบคุ ณพระเจ าว าในอนาคตพวกเราที่ เชื่ อในพระเยซู คริ สต เจ าแล วจะอยู บน
สวรรคพร อมกับพระองค พระเจาทรงประทานสันติ สุขและความปติยิ นดีแกคนที่ เชื่ อใน
พระองค ถาคุณมีญาติพี่ นองที่ ไปสวรรคแลวคุณสามารถมีความมั่นใจวาในอนาคตคุณจะ
พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งคือจะพบกับเขาบนสวรรค
1
การมีชัยชนะในความตาย
ก
ผูใดทรงชวยเรามีชัยชนะในความตาย? 1 คร 15:54
ข
รางกายของเราเปรียบเหมือนเปลือกภายนอกที่เราถอดทิ้งไปเมื่อ
เราเสียชีวิต 2 โครินธ 5:8 สอนวาอะไร? เมื่อคริสเตียนเสียชีวิตไป
แลวเขาไปอยูกับพระเยซูทันที
ค
ถาคุณรูจักคนหนึ่งคนใดที่ยังไมรับเชื่อในพระเยซู ใหรีบเปนพยานกับ
เขาเพื่อชวยเขามีชัยชนะในความตาย
2
การมีชัยชนะในชีวิตนี้
ก
ใหจําไววา "โดยองคพระผูเปนเจาการของทานจะไรประโยชน
ก็หามิได" 1 คร 15:58
ข
อ.เปาโลกลาววาอะไรในฟลิปป 1:20-24?
ค
ขณะเมื่อเรายังอยูบนโลกนี้เราควรสัตยซื่อในการรับใชพระเจา
คุณกําลังรับใชพระองคอยางไรบาง?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดาวิด -- พระเจาทรงเจิมตั้งเขาไว
1 ซมอ 16:6-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
"มนุษยดูที่รูปรางภายนอกแตพระเจาทอดพระเนตรจิตใจ" 1 ซามูเอล 16:7ค
พระเจาทรงใหซามูเอลทราบอยางชัดเจนวาผูที่พระองคจะทรงเจิมตั้งไวใหเปนกษัตริยก็ไม
ใชคนที่ซามูเอลเลือก พระเจาทรงนําซามูเอลในการเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮมและบาน
ของเจสซีแลว ซามูเอลนั้นตองเจิมตั้งผูสืบราชบัลลังกแทนกษัตริยซาอูลและในขอ 8-10
ดูเหมือนวาการเดินทางนี้ จะไร ประโยชนเพราะว าในบรรดาลู กชาย 7 คนของเจสซีนั้ น
ไมมีใครเปนคนที่พระเจาทรงเลือกใหเปนกษัตริย แตพอพิจารณาแลวเจสซีก็เรียกลูกชาย
คนที่ 8 มาคือดาวิด พอดาวิดมาถึงพระเจาตรัสกับซามูเอลวา "เปนคนนี้แหละ" ซามูเอล
ได เจิมตั้ งดาวิ ดให เปนกษัตริ ยแล วดาวิดประกอบดวย "พระวิ ญญาณของพระเยโฮวาห"
ตั้งแตวันนั้นมา
ดาวิดเปนนักอธิษฐาน บทเพลงสดุดีของดาวิดไดบันทึกไวในพระคําของพระเจา
และจากบทเพลงสดุดีนั้นเราไดเห็นวากษัตริยดาวิดเปนคน "ตามน้ําพระทัยพระองค"
1
ผูที่ไมประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา ผูนั้นอาจจะรับโทษจากพระองค
1 ซมอ 16:14
ก
ใน 1 ซามูเอล 16:23 ดาวิดเลนเครื่องดนตรีอะไรใหกษัตริย
ซาอูลฟง?
ข
ดาวิดมีหนาที่อะไรในราชสํานักของกษัตริยซาอูล? 1 ซมอ 16:21
ค
ในขอ 23 เราเห็นวาการลงโทษจากพระเจาก็พรากจากซาอูลไป
การลงโทษนั้นคืออะไร?
2
ผูที่ประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา ผูนั้นไดรับพระคุณและกําลัง
พิเศษจากพระเจา 1 ซมอ 17:29-49
ก
อะไรคือตนเหตุที่ดาวิดตองการสูรบกับโกลิอัท? 1 ซมอ 17:36ข
ข
ดาวิดเลือกกอนหินเกลี้ยงจากลําธารไดกี่กอน? 1 ซมอ 17:40
ค
ดาวิดไปหาโกลิอัทในนามของผูใด? 1 ซมอ 17:45
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การดําเนินกับพระเจา (4)

ความเปนไทย (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เอสเธอร -- พระราชินีชาวอิสราเอล
อสธ 2:7-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
เอสเธอรไดรับเกียรติอยางสูงคือเธอไดรับการเลื อกใหเปนพระราชินี กษั ตริย
อาหสุเอรัสกําลังหาพระราชินีคนใหมเพื่ออยูแทนพระราชินีวัชที พระเจาทรงอยู เบื้องหลัง
การนี้ ทั้ งสิ้ นเพื่ อใหคนของพระองคทรงมีอํานาจในอาณาจักรของกษัตริยอาหสุเอรัส เมื่ อ
กษัตริยอาหสุเอรัสทรงเลือกฮาดัสชาห (เอสเธอร) แลวแผนการของพระเจาไดเริ่มตนที่
จะช วยชนชาติอิ สราเอลใหพ นจากการถูกทําลายสิ้ น ฮามานซึ่ งเปนคนมีอํานาจมากใน
อาณาจักรนั้ นได เกลี ยดชังโมรเดคัยผู ซึ่ งเปนลุ งของเอสเธอร นี่ คื อตนเหตุที่ ฮามานคิด
จะทําการแกแคนตอชนชาติอิสราเอลคือชนชาติของพระราชินีเอสเธอร
แต ผู ที่ ตั้ งเอสเธอร ให เป นพระราชิ นี คื อพระเจ าพระเยโฮวาห นั้ นมี ฤทธิ์ อํานาจ
เหนือสิ่งสารพัด ในบทที่ 4 เราเห็นวาเอสเธอรสั่งใหพวกอิสราเอลอดอาหารกอนเธอจะ
เขาเฝากษัตริยเพื่อขอรองใหเปลี่ยนคําสั่งของฮามานคือคําสั่งวาจงทําลายขนชาติอิสราเอล
เสียสิ้นทุกคน ความเชื่อของเอสเธอรพรอมดวยความชวยเหลือจากพระเจาไดเกิดผล คือ
เมื่อกษัตริยอาหสุเอรัสทราบเรื่องอุบายของฮามานแลวทานก็โกรธ อสร 7:5-6 กษัตริย
อาหสุเอรัสทรงมีรับสั่ งแขวนคอฮามานที่ ตะแลงแกงอันเดียวกันที่ ฮามานเตรียมไวสําหรับ
โมรเดคัย การอธิษฐานและการอดอาหารของเอสเธอรไดชวยชนชาติของเธอเองรอดพน
จากการถูกทําลาย
1
พระเจาทรงชวยเราในทางที่เราไมทันคิดวานาจะเปนไปได
ก
พระเจาสามารถใชเอสเธอรไดเพราะวาเธอยอมเชื่อฟงพระองค
อสธ 2:10, 2:20
ข
พระเจาเริ่มตนชวยชนชาติอิสราเอลอยางไรในเอสเธอร 2:17?
ค
โมรเดคัยทราบถึงแผนการชั่วอะไรในเอสเธอร 2:21-23?
สิ่งนี้มีสวนในแผนการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลไหม?
2
พระเจาทรงปองกันเราในทางที่เราไมทันคิดวาจะเปนไปได
ก
มีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เขาเฝาพระราชาภายในพระลานชั้นในถา
พระราชาไมยื่นพระคทาสุวรรณออกรับคนนั้น? อสธ 4:11
ข
โมรเดคัยกลาววาอะไรในเอสเธอร 4:14ค?
ค
เมื่อเอสเธอรยืนอยูในพระลาน เธอเปนที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระราชาหรือเปลา? อสธ 5:2

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อน้ําตาไหล
กจ 20:17-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
อ.จอหน ไรซ เคยเลาให ฟงถึ งประสบการณ ในอดี ตของเขาว า "เมื่ อขาพเจา
เริ่มตนเทศนา ขาพเจามีน้ําตาไหลตลอดเวลาที่ขาพเจาเทศนา ขาพเจาก็รูสึกทุกขใจเพราะ
เหตุน้ําตานั้ น เมื่ อขาพเจาทําการอภิปรายในมหาวิทยาลัย, กลาวตอหนามหาวิทยาลัย
หรื อทําการประกาศอื่ นๆไมมี น้ําตาเลย แต น้ําตานั้ นไหลตลอดเวลาเมื่ อขาพเจาเทศนา
จนบางครั้งขาพเจาเกือบพูดไมออก ขาพเจาปรารถนาเทศนาโดยไมมีน้ําตาไหล ขาพเจาจึง
อธิษฐานขอพระเจาชวยขาพเจาในเรื่องนี้
"อีกไมนานน้ําตานั้นก็หายไป แตตอนนั้นการเทศนาไมเหมือนเดิม คือตอนนั้น
การเทศนาของขาพเจาขาดฤทธิ์อํานาจ ขาพเจาจึงอธิษฐานตอพระเจาอีกครั้งขอพระองค
ทรงใหข าพเจ ารับใช พระองคให ประกอบดวยฤทธิ์ อํานาจของพระองค ถึงแม วาข าพเจ าจะ
ตองมีน้ําตาไหลเมื่อขาพเจาเทศนานั้น พวกนักเทศนควรกลาวเหมือนเยเรมียวา "โธเอย
ถาศี รษะของข าพเจาเป นน้ํา และดวงตาของขาพเจาเปนบอน้ําตาพุ ก็จะดีเพื่ อขาพเจาจะ
ไดรองไหทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะบุตรีชนชาติของขาพเจาที่ถูกฆา" ยรม 9:1
1
การรับใชพระเจาพรอมกับน้ําตา
ก
อ.เปาโลรับใชพระเจาพรอมกับน้ําตาไหลไหม? กจ 20:19
ข
อ.เปาโลสั่งสอนเตือนสติพวกผูปกครองในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
พรอมกับน้ําตาไหลไหม? กจ 20:17, 31
ค
เราไมควรรูสึกลําบากใจในน้ําตาของเรา
2
พระเจาทรงทราบถึงน้ําตาของเรา
ก
สดุดี 56:8 กลาววาอะไร?
ข
ถาเราหวานดวยน้ําตา เราก็จะเกี่ยวดวยอะไร? สดด 126:5
ค
พระเจาตรัสวาอะไรตอกษัตริยเฮเซคียาห? 2 พกษ 20:5
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ความเปนไทย (2)

การดําเนินกับพระเจา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อไดรับการฟนฟู
สดด 85:1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
มีคนหนึ่งเคยถามอ.จิฟซิ สมิธ วาเราสามารถทําใหการฟนฟูเริ่มตนไดอยางไร
อ.สมิธตอบวา "ใหกลับบาน แลวเขาไปในหองคนเดียวและคุกเขาลงอยูตรงกลางหองนั้น
แล วขีดวงกลมรอบๆตั วเองและอธิ ษฐานขอใหการฟ นฟูเริ่ มตนภายในวงกลมนั้ น เมื่ อ
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคุณการฟนฟูไดเริ่มตนแลว"
อ.จอหน เวสเลย กลาววา "ถาขาพเจามีผูชายสัก 100 คนที่ไมกลัวอะไรยกเวน
ความบาปและไมปรารถนาอะไรยกเวนพระเจา ขาพเจาสามารถทําใหโลกนี้สั่นสะเทือน"
เมื่ อการฟ นฟู เกิ ดขึ้ นแล วพวกคริ สเตี ย นจะรู สึ ก ถึ ง ความบริ สุ ทธิ์ ของพระเจ า
มากขึ้ นและจะรู สึกถึงความนาเกลียดของความบาปมากขึ้ นเชนกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงเปนผูควบคุมคริสเตียนมากกวาเดิม
จิตใจของคุณอยูใกลชิดกับพระเจาไหม? คริสเตียนที่พิจารณาดูตัวเองและอธิษฐานขอใหการฟ นฟูเริ่ มตนในตัวเขาใหเปนไทยจริงๆไมตองอยู ใตความบาป ประเทศของ
เราตองการการฟนฟูอยางมาก ใหตัดสินใจวาจะอธิษฐานขอใหการฟนฟูเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย เพราะถาเกิดขึ้นแลวก็จะทําใหเราเปนไทยที่แทจริง (ไมตองเปนทาสความบาป แต
มีชีวิตที่บริสุทธิ์ภายใตพระคุณของพระเจา)
1
การฟนฟูมาจากองคพระผูเปนเจา
ก
ในสดุดี 85:1-6 ผูใดทรงอวยพรและอยูเหนือชนชาติอิสราเอล?
ข
ผูใดชวยเรากลับคืนไปหาพระเจาอีก? สดด 85:4
ค
ในสดุดี 85:13 พระเจากําลังสอนอะไร?
2
เราทุกๆคนตองการการฟนฟู
ก
คําวา "ขาพระองคทั้งหลาย" ในสดุดี 85:6 รวมทั้งคุณดวยไหม?
ข
การฟนฟูเกิดผลอะไรในสดุดี 85:6?
ค
แลวการฟนฟูเกิดผลอะไรอีกในสดุดี 85:2? เราทุกคนตองการผล
อันดีในชีวิตของเรา

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาโลมอน -- ทานเลือกสติปญญา
1 พกษ 3:5-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
กษัตริยซาโลมอนไมใชคนรวยที่ สุดในสมัยของทานเทานั้ น แตยิ่ งกวานั้ นทาน
เปนผูที่มีสติปญญามากที่สุด ความร่ํารวยและสติปญญาของทานมากกวาคนอื่นๆในโลกนี้
จนกระทั่ ง "จะไมมีใครที่ เปนอยู กอนเจาเหมือนเจา และจะไมมีใครที่ ขึ้ นมาภายหลังเจา
เหมือนเจา" 1 พกษ 3:12-13 พระเจาทรงอวยพรทานเพราะเหตุการ "ทูลขอ" ของทาน
ในขอ 10 ขอนี้กลาวไววาการทูลขอนั้น "เปนที่พอพระทัยพระเจา" การทูลขออะไรๆจาก
พระเจานั้นคือการอธิษฐาน และพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของซาโลมอนใน 2 ประการ
ประการแรก พระเจาทรงประทานสติป ญญาใหแก ซาโลมอน ซาโลมอน
ปรารถนาความคิดความเขาใจเพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค ทานตองการทําดีที่สุด
เพราะทานเปนผูสืบราชบัลลังกของกษัตริยดาวิดผูเปนบิดา
ประการที่ 2 เพราะเหตุวาซาโลมอนไมไดขอทรัพยสมบัติใดๆ แตพระเจาทรง
โปรดประทานพระพรนี้ ใหดวย พระคัมภีรกลาวว า "เพื่ อวาตลอดวันเวลาทั้ งสิ้ นของเจา
จะไมมีกษัตริยองคอื่นเปรียบกับเจาได" 1 พกษ 3:13 เมื่อพระเจาทรงอวยพรบุตรของ
พระองคๆทรงอวยพรอยางเต็มที่ เมื่ อพระเจาทรงพอพระทัยกับเรา พระองคจะทรงอวย
พรเรา
ครอบครั วคริ สเตี ยนต องการสติ ป ญญาเหมื อนซาโลมอนและต องการมี ทรั พย
สมบัติ เหมือนท านบางเชนกัน แต อยางไรก็ ตามพระเจ าทรงมีพระประสงค ประเสริ ฐเลิศ
สําหรับชีวิตของเรา ใหเราวางใจในพระเจาเหมือนกษัตริยซาโลมอน
1
เราควรปรารถนาใหคําอธิษฐานของเราเปนที่พอพระทัยพระเจา 1 พกษ 3:10
ก
ซาโลมอนทูลขออะไรจากพระเจา? 1 พกษ 3:9
ข
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของซาโลมอนอยางไรบาง?
1 พกษ 3:13-14
ค
การถอมใจของซาโลมอนทําใหพระเจาพอพระทัยในทานไหม?
1 พกษ 3:7; ลก 18:14
2
เราควรปรารถนาสติปญญาจากพระเจา 1 พกษ 3:16-28
ก
ซาโลมอนสั่งวาตองทําอะไรกับเด็กที่มีชีวิต? 1 พกษ 3:25
ข
ซาโลมอนรูไดอยางไรวาผูหญิงคนไหนเปนมารดาของเด็กที่มีชีวิต?
1 พกษ 3:26
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การดําเนินกับพระเจา (6)

ความเปนไทย (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เปาโล -- คริสเตียนเกรดเอ
กจ 9:1-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:2
บรรดานักศึกษาและพวกผู เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับศาสนศาสตรไดสรุปเกี่ ยวกับชีวิต
และการรั บใชของอ.เปาโลว าเขาอาจเป นคริสเตียนที่ ดีที่ สุดที่ เคยอยู บนโลกนี้ กอนเขา
รับเชื่ อในพระเยซูเขาเปนคนที่ ขมเหงพวกคริสเตี ยน พระคัมภี รกลาววาเขา "พยายาม
ทําลายคริสตจักร" กจ 8:3 โดยฉุดลากชายหญิงคริสเตียนจากทุกบานทุกเรือนเอาไปจํา
ไวในคุกและเห็นดวยกับการฆาคริสเตียน กจ 7:58-60
เขารับเชื่ อขณะเมื่ อเขากําลังเดินทางไปยั งเมื องดามั สกัส พระเจ าทรงมี หนาที่
พิเศษสําหรับเขาคือให "นํานามของเรา (พระเยซู) ไปยังประชาชาติ กษัตริยและพวก
อิสราเอล" กจ 9:15 อ.เปาโลคือ "ภาชนะที่ทรงไดเลือกสรรไว" เฉพาะสําหรับงานรับใช
พระเจา ชีวิตของเขาเปนชีวิตที่เต็มไปดวยความเชื่อ
ชี วิตของเขายั งเกิ ดผลอยู จนทุ กวันนี้ เขาเปนคนที่ ถู กขมเหงเพราะเห็ นแก พระ
นามของพระเยซูและเป นคนที่ ดําเนิ นกับพระเจ า ขอให เราทุ กคนมอบชีวิ ตไวกั บพระเจา
และพระคําของพระองคเชนอ.เปาโล
1
ผูที่ดําเนินกับพระเจาตองมีใจรอนรนในการรับใชพระองคและตองประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ กจ 9:17; 13:9
ก
อ.เปาโลทํางานรวมกับใครในกิจการ 13:2?
ข
อ.เปาโลทําอะไรตอคนทําเวทมนตรในกิจการ 13:8-11? การ
กระทํานี้เกิดผลอะไรในกิจการ 13:12?
ค
ถึงแมวาอ.เปาโลทําตามน้ําพระทัยของพระเจาแลว พระองคทรง
ใหการขมเหงอะไรเกิดขึ้น? กจ 14:19
2
ผูที่ดําเนินกับพระเจาตองยอมทําตามน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของตน
กจ 9:15-16
ก
อ.เปาโลไมประพฤติตามอยางชาวโลกนี้ แตไดรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจเสียใหมจากพระเจา รม 12:2
ข
อ.เปาโลเขาใจความจริงอันใดใน 1 โครินธ 6:20? หลังจากนั้นเขา
ถวายพระเกียรติแดพระเจาดวย
และดวย
ค
ใหอานกาลาเทีย 2:20 อ.เปาโลเปนคนที่ "ถูกตรึงไวกับพระคริสต
แลว" การถูกตรึงไวกับพระคริสตนั้นมีความหมายอะไร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเพราะเหตุความรอด
รม 5:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 5:8
อ.ดี แอล มูดี้เลาเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เคยยืนขึ้นในการประชุมของเขาแลว
พูดวา "ขาพเจามีอายุ 42 ปและขาพเจาไดเรียนรูถึง 3 สิ่งแลว" อ.มูดี้ฟงแลวรูสึกวานา
สนใจ เพราะวาภายในไมกี่นาทีเขาสามารถรูสิ่งใดๆที่ชายคนนั้นใชเวลา 42 ปที่จะเรียนรู
สิ่งแรกที่ชายคนนั้นเรียนรูแลวคือวาเขาชวยตัวเองใหรอดจากความบาปไมได อ.
มูดี้นึกในใจวา "ใชแลว ความรูนั้นมีประโยชนมาก"
สิ่งที่ 2 คือวาพระเจาไมตองการใหเขาทําอะไรเพื่อชวยตัวเองใหรอด อ.มูดี้นึกใน
ใจเหมือนกันวา "ความรูนั้นก็มีประโยชนมากเชนกัน"
สิ่งที่ 3 คือวาพระเยซูคริสตเจาทรงไถบาปของเราแลวบนกางเขน งานของพระ
องค สําเร็จแล วและคนที่ ตองการรอดจากความบาปของตนเองต องรั บเชื่ อในพระเยซูเพื่ อ
จะไดรับความรอดจากพระองค ขอใหเราทุกคนเขาใจความจริงเหลานี้ ใหเราเลิกพยายาม
ชวยตัวเองใหรอดและยอมรับความรอดจากพระเจาทันที
1
ความงดงามแหงความรอด
ก
พระเจาทรงสัญญาอะไรแกเราในโรม 10:9-10? โรม 10:13 สอน
วาอะไร?
ข
สดุดี 103:12 สอนวาอะไรเกี่ยวกับความบาปของคนที่รับเชื่อใน
พระเยซูคริสตเจาแลว?
ค
เมื่อเรารับเชื่อแลวเราไดรับอะไรบาง?
2
ความงดงามแหงการเปนคนชอบธรรม
ก
การเปนคนชอบธรรมนั้นหมายความวา "เหมือนกับวาไมเคยทําบาป
เลย" รม 5:1
ข
เราเปนคนชอบธรรมแลวโดย
ของพระองคและเราจะ
พนจากพระพิโรธของพระเจาโดยพระองค รม 5:9
ค
"พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่
เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา"
รม 5:8
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