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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 19
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ

ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมท่ีจะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเร่ิมดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรท่ีให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เราจะรูจักน้ําพระทัยของพระเจาไดอยางไร?                                    คส 1:9-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
"ขาพเจาจะรูจักน้ําพระทัยของพระเจาไดอยางไร?" คุณอาจเคยถามคําถามนี้

และคนหาคําตอบดวย คุณตองรูจักพระผูชวยใหรอดกอนแลวคุณจึงสามารถรูจักน้ํา-
พระทัยของพระองคได ความรอดคือข้ันแรกในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา จากนั้นคุณ
ตองคนหาพระคําของพระเจาพรอมกับขอการพระเจาทรงใหคําแนะนําสําหรับชีวิตของคุณ
คุณอานพระคัมภีรทุกๆวันไหม? พระเจาเคยสอนคุณจากพระคัมภีรไหม?

พระเยซูคริสตเจายอมสิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อเชื่อฟงพระบิดาของพระองค
มธ 26:36-42 ถาเราตองการรูจักน้ําพระทัยของพระเจานั้นเราตองยอมเชื่อฟงพระเจา
กอน เราตองยอมอยูใตอํานาจของพระเจาเหมือนที่พระเยซูทรงกระทําแลว ในยอหน 5:30
พระเยซูตรัสวา "เราจะทําสิ่งใดตามอําเภอใจไมได. . .เพราะเรามิไดมุงท่ีจะทําตาม
ใจของเราเอง แตตามพระประสงคของพระบิดาผูทรงใชเรามา" ใหมอบชีวิตของคุณไวกับ
พระเจา จงเขาใจวาคุณพึ่งในตัวเองไมได แตตองพึ่งในพระองค

ใหแนใจวาคุณทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา 1 โครินธ 10:31 กลาวไววา
"เหตุฉะนั้นเม่ือทานจะรับประทานจะดื่ม 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? จงอธิษฐานเด๋ียวนี้วา

พระเจาจะทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหคุณชนะสิ่งเหลานั้นท่ีขัดขวาง
ไมใหคุณเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ 2 คร 7:1

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขั้นตอนในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา                                      สดด 40:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
ในวันนี้กับพรุงนี้ เราจะศึกษาถึงข้ันตอนของอ.ยอรจ มูเลอร ในการรูจักน้ํา-

พระทัยของพระเจา พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของอ.มูเลอรอยางมากมาย เขาเปนนัก
อธิษฐานที่แทจริง

ข้ึนตอนที่ 1 ขาพเจาพยายามทิ้งความปรารถนาของตัวเอง และพรอมท่ีจะตาม
น้ําพระทัยของพระเจา (ไมวาน้ําพระทัยนั้นเปนอยางไร)

ข้ันตอนที่ 2 เม่ือทําขอท่ี 1 เรียบรอยแลวขาพเจาต้ังใจวาจะไมยอมทําตามความ
รูสึกของตัวเองตอไป เพราะถาขาพเจาตามความรูสึกของตัวเองนั้นขาพเจาอาจถูกลอ-
ลวงก็ได

ข้ันตอนที่ 3 ขาพเจาแสวงหาน้ําพระทัยโดยการทรงนําจากพระวิญญาณของ
พระเจาโดยทางพระคําของพระองค พระวิญญาณของพระเจาและพระคําของพระเจานั้น
เห็นพองกันอยู เสมอ ถาขาพเจาอาศัยการทรงนําของพระวิญญาณปราศจากการนําจาก
พระคัมภีร ขาอาจถูกลอลวงได เม่ือพระวิญญาณทรงนําเรา การทรงนํานั้นจะตรงกับการ
นําจากพระคัมภีรและไมมีวันท่ีจะขัดแยงกับพระคัมภีร
1 ความชื่นชมยินดีตอน้ําพระทัยของพระเจา

ก เม่ือคุณชื่นชมยินดีตอน้ําพระทัยของพระเจานั้นคุณจะมีความสุขใน
การเชื่อฟงพระเจาและในการทําตามน้ําพระทัยของพระองค
สดด 40:8

ข ลองพิจารณาตัวเองวาคุณพยายามดีท่ีสุดท่ีจะเชื่อฟงพระเจาไหม?
ค ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนบอกวาเขาชอบรับใชพระเจาอยางไร

บาง? (เชนการเปนพยาน, การถวายเพลง, การแจกใบปลิว เปนตน)
2 การทําตามน้ําพระทัยของพระเจา

ก เม่ือคุณขอพระเจาทรงนําชีวิตของคุณๆตองพรอมท่ีจะทําตาม
น้ําพระทัยนั้น

ข จงสรรเสริญพระเยซูในชีวิตประจําวัน ไมวาดวยการรองเพลง, การ
อธิษฐาน, การเปนพยาน ฟป 4:10-11

ค จงชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสตเจา ฟป 4:4

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขั้นตอนในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (ตอ)                 สดด 119:10-16, 45,
                                                                                        105, 162, 165

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
วันนี้เราจะศึกษาตอถึงข้ันตอนของอ.ยอรจ มูเลอร ในการรูจักน้ําพระทัยของพระ

เจา
ข้ันตอนที่ 4 ตอไปขาพเจาจะพยายามสังเกตดูสถานการณตางๆในชีวิตของ

ขาพเจาซึ่งอาจมาจากพระเจา บางคร้ังสถานการณดังกลาวแสดงน้ําพระทัยของพระเจา
อยางชัดเจนได แตใหสังเกตวาสถานการณเหลานี้ตองเห็นพองกันกับพระคําและพระ
วิญญาณของพระเจาอยูเสมอ

ข้ันตอนที่ 5 ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาขอใหพระองคทรงเปดเผยน้ําพระทัย
ของพระองคใหขาพเจาทราบ

ข้ันตอนที่ 6 ดังนั้นโดยการอธิษฐาน, การอานพระคัมภีรและการสังเกตดู
สถานการณตางๆขาพเจาก็ ตัดสินใจวาอะไรคือน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับขาพเจา
หลังจากนั้น ขาพเจาอธิษฐานอีก 2-3 คร้ัง ถาขาพเจายังรูสึกมีสันติสุขในจิตใจและจิต
วิญญาณในการตัดสินใจนั้นขาพเจาก็กระทําตาม ขาพเจาพบแลววาวิธีนี้ใชไดในกรณีไมวา
เปนการตัดสินใจเล็กนอยหรือท่ีสําคัญๆ

คุณกําลังแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณไหม? หรือคุณมี
สถานการณท่ีตองการการทรงนําจากพระเจาไหม? ใหตามข้ันตอนทั้ง 6 ขอนี้แลวคุณจะ
ไดรับการทรงนําจากพระเจาท่ีคุณตองการ
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

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความชวยเหลือในการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา            สภษ 11:14; 12:15;
                                                                                       15:22; 24:3-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
อ.เอ ดับเบิลยู โทเซอร เปนนักเทศนท่ียิ่งใหญ ตอไปคือคําสอนของเขาในเรื่อง

การแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา
"ขอแรก เราตองมอบตัวไวกับพระเจาเพื่อถวายเกียรติแดพระองคและตองยอม

อยูใตอํานาจของพระเยซูคริสตเจา พระเจาจะไมทรงนําเรานอกจากวาเรายอมถวายเกียรติ
แดพระองคและพระองคทรงนําเราไมไดถาเราปฏิเสธน้ําพระทัยของพระองค ผูเล้ียงแกะ
นําแกะที่ ด้ือดึงไมได เราตองเลิกความคิดท่ีชั่วชาวาเราจะใชพระเจา เราตองถวายตัวเอง
แดพระเจา ดวยความยินดีและยอมใหพระองคทรงนําเราเพื่อใหน้ําพระทัยของพระองค
สําเร็จ

"เม่ือเรามอบตัวไวกับพระเจาและต้ังใจเชื่อฟงพระองคแลวเราควรคาดวาพระ
องคจะทรงนําเรา มีขอพระคัมภีรหลายๆขอท่ีสอนดังนี้ เชนสุภาษิต 3:5-6 เราตองเชื่อ
วาขอพระคัมภีรดังกลาวเปนความจริง

"การตัดสินใจประจําวันของเรามีอยู 4 ประการ คือ
1 เร่ืองท่ีพระเจาตรัสแลววา "ทําไมได"
2 เร่ืองท่ีพระเจาตรัสแลววา "ทําได"
3 เร่ืองท่ีพระเจาตองการใหเราตัดสินใจเองตามจิตวินิจฉัยผิดชอบของตัวเอง
4 เร่ืองท่ีพระเจาตองนําเราอยางพิเศษเพื่อปองกันไมใหเราหลงทางหรือทําผิด"

พรุงนี้เราจะศึกษาตอถึงวิธีของอ.โทเซอรในการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา
1 คริสเตียนคนอื่นสามารถชวยเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา สภษ 11:14;

12:15; 15:22
ก คําแนะนําจากคริสเตียนคนอื่นท่ีถูกตองจะเห็นพองกันกับพระคัมภีร
ข หลายครั้งคําแนะนําจากพี่นองคริสเตียนชวยใหเราตัดสินใจถูกตองได
ค ในที่สุดการตัดสินใจนั้นตองเปนระหวางเรากับพระเจา

2 การเทศนาสามารถชวยเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา อสย 55:11;
รม 10:17
ก พระคําของพระเจามีฤทธิ์อํานาจ การฟงคําเทศนาจากพระคํานั้นจะ

ใหกําลังใจและเพิ่มความเชื่อใหเรา
ข อยาขาดการประชุมของคริสตจักร และจงต้ังใจฟงคําเทศนาทุกคร้ัง

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทรงนําในการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา                               1 ยน 5:10-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
เม่ือวันเราศึกษาถึงวิธีของอ.เอ ดับเบิลยู โทเซอร เร่ืองการแสวงหาน้ําพระทัย

ของพระเจา วันนี้เราจะศึกษาถึงวิธีของอ.โทเซอรเร่ืองการทรงนําในการรูจักน้ําพระทัยของ
พระเจา

"ประการแรก เราไมควรแสวงหาการทรงนําจากพระเจาสําหรับการกระทําท่ีพระ
คัมภีรหามเด็ดขาดแลว คือสิ่งท่ีพระคัมภีรหามกระทํานั้นเราตองไมกระทํา ถาเราทําเชนนี้
เราก็ไมจริงใจและจริงจังกับพระเจา

"ประการที่ 2 เราไมควรแสวงหาการทรงนําจากพระเจาสําหรับการกระทําท่ีเปน
คําสั่งจากพระเจาในพระคัมภีร คือสิ่งท่ีพระเจาสั่งใหเราทําแลวเราก็ตองทําและไมจําเปน
ตองถามพระเจาวาเราตองทําสิ่งนั้นหรือเปลา

"ประการที่ 3 การกระทําของเราหลายอยางพระเจาทรงอนุญาตใหเราตัดสินใจ
เองตามมโนธรรมของเรา คริสเตียนหลายคนดําเนินชีวิตดวยความไมแนใจ คือเขาไม
แนใจวาควรขับรถอะไรดี, ควรไปโรงเรียนหรือวิทยาลัยอะไรดีและควรอยู ท่ีไหนดี แต
พระเจาไมตองการใหคริสเตียนดําเนินชีวิตดวยความไมแนใจแบบนี้ พระองคทรงใหเรา
ตัดสินใจเอง แลวแตพระเจาจะทรงนําคนนั้น

"สรุปวาสิ่งท่ีพระคัมภีรหามหรืออนุญาตนั้นใหเราทําตาม แตนอกจากสิ่งเหลา
นั้นเรามีสิทธิตามมโนธรรมของตัวเอง ขอบคุณพระเจาท่ีพระองคทรงใหเกียรติเราอยางนี้"
1 ความมั่นใจในพระเจา

ก เราตองอธิษฐานตามน้ําพระทัยของพระเจา เม่ือคุณอธิษฐานแสวงหา
น้ําพระทัยของพระองค ใหขอเฉพาะสิ่งตางๆที่จะเปนท่ีพอพระทัย
และจะถวายเกียรติแดพระองค 1 ยน 5:14-15

ข โรม 8:32 สอนวาอะไร?
ค คุณมีความมั่นใจในพระเจาไหม?

2 ความแนใจในน้ําพระทัยของพระองค
ก เราจงอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา ยน 14:13-14
ข ขอนี้มีความหมายวาพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานที่ทูลขอเพราะ

เห็นแกพระเยซู คือสิ่งท่ีตามน้ําพระทัยของพระเยซูนั้น
ค การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูนั้นคือการทูลขอตามน้ําพระทัย

ของพระเยซู

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สดด 37:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 40:8
วันนี้ เราจะศึกษาตอถึงวิธีของอ.โทเซอรเร่ืองการทรงนําในการรูจักน้ําพระทัย

ของพระเจา
"นอกจากการกระทําตางๆที่ถูกหามหรืออนุญาตในพระคัมภีรนั้นพระเจาทรง

พระประสงคใหเราตัดสินใจเอง ผูเล้ียงแกะนําฝูงแกะไปยังทุงนา แตเขาไมตัดสินใจวาแกะ
แตละตัวจะกินหญาแถวไหน และชีวิตของเราบนโลกนี้พระเจาทรงมีพระประสงคใหเรา
อิสระเหมือนนกที่บินในทองฟาและตองการใหเรารองเพลงสรรเสริญพระเจาปราศจาก
ความหวงใยใดๆ การตัดสินใจของเรานั้นก็แลวแตเรา คริสเตียนที่มอบตัวไวกับพระเจา
แลวดวยความยินดีมักตัดสินใจเปนท่ีพอพระทัยพระเจา

"แตเราควรทําอยางไรเมื่อเรามีการตัดสินใจท่ีสําคัญๆและเราหาคําตอบจากพระ
คัมภีรไมได เราก็มีพระสัญญาจากพระเจาวาพระองคจะทรงนําเราในทางที่ถูกตอง ใหดูขอ
พระคัมภีร 2 ขอตอไปนี้

"ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรงโปรดประ-
ทานใหแกคนทั้งปวงดวยเต็มพระทัยและมิไดทรงติวา แลวก็จะไดทรงประทานใหแกผูนั้น
แตจงใหผูนั้นทูลขอดวยความเชื่อ อยาสงสัยเลย. . ." ยก 1:5-6 "เราคือพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา ผูสั่งสอนเจาเพื่อประโยชนของเจา ผูนําเจาในทางที่ควรเจาจะไป" อสย 48:17

"คริสเตียนจงทูลพระเจาเกี่ยวกับปญหาทุกอยางในชีวิตเขาแลวพระองคจะทรง
ระลึกถึงพระสัญญาของพระองค ถาคุณมอบตัวไวกับน้ําพระทัยของพระเจาแลว พระองค
จะไมใหคุณตัดสินใจผิดในเร่ืองใดๆ"
1 ทําไมคริสเตียนที่อยากรูจักน้ําพระทัยของพระเจาตองตายฝายความปรารถนา 

ของตัวเองกอน? 1 คร 15:31
2 ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนเลาใหฟงท่ีเขาเคยตายฝายความปรารถนาของ

ตัวเอง แลวใหเขาบอกวาการตายฝายความปรารถนาของตัวเองนั้นยาก
แคไหน

3 เม่ือคุณขอพระเจาทรงนําชีวิตของคุณๆตองพรอมทําตามน้ําพระทัยนั้นไหม?
4 เยเรมียกลาววาอะไรในเยเรมีย 22:29? ทําไมมนุษยโลกตองการฟงพระวจนะ

ของพระเจาทุกวัน?
5 คุณยอมใหพระเจาทรงนําคุณ "ในทางที่ควรเจาจะไป" ไหม? อสย 48:17
6 ในที่สุดการตัดสินใจของเรานั้นตองเปนระหวางเรากับ                      

การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เอโนค -- พระเจาทรงรับเขาไป                                                ปฐก 5:21-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
ถึงแมวามีขอพระคัมภีรไมมากเกี่ยวกับชีวิตของเอโนค ขอเหลานั้นไดยกยอง

เอโนคอยางมากจนเราตองถือวาเขาเปนคนของพระเจาจริงๆ เอโนค ซึ่งเปนลูกหลานของ
อาดัมนั้น เปนท่ีพอพระทัยของพระเจา พระคัมภีรกลาวถึงเขาวา ". . .แลวหายหนาไป
เพราะพระเจาทรงรับเขาไป" แนนอนพระเจาตองการใหเอโนคไปอยูกับพระองคทันที
เอโนคไดรูวาการประพฤติแบบไหนเปนท่ีพอพระทัยพระเจา เอโนคเปนนักอธิษฐานที่
สรรเสริญพระเจามากขณะเมื่อเขาดําเนินกับพระองค

คริสเตียนทุกคนตองเปนคนที่ปรารถนาอยูใกลชิดกับพระเจาเชนกัน คือเปนนัก
อธิษฐานที่สรรเสริญพระเจามากขณะเมื่อเราดําเนินกับพระเจา เอโนคเปนแบบอยางท่ีดี
ของคนที่รักพระเจามากกวาชีวิตของตัวเอง
1 คนที่ดําเนินกับพระเจาจะไดรับพระพรจากพระองค ปฐก 5:24

ก ใหบอกชื่อลูกชายของเอโนคที่มีชีวิตนานกวาคนอื่นบนโลกนี้
ปฐก 5:21

ข ใหอธิบายถึงลักษณะตางๆของเอโนคที่ทําใหเขาเปนท่ีพอพระทัยของ
พระเจา

2 คนที่ดําเนินกับพระเจาจะเปนท่ีพอพระทัยของพระองค ฮบ 11:5
ก เอโนคมีพยานอะไรตอพระเจาและมนุษย? ฮบ 11:5
ข ตามคําสอนในฮีบรู 11:6 เอโนคตองเปนคนแหง                 

3 จุดประสงคอันดับแรกของคริสเตียนทุกคนคือใหดําเนินกับพระเจา

การดาํเนินกับพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โมเสส -- พระเจาทรงเลือกเขา                                                   อพย 3:1-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
พระเจาตรัสแกโมเสสออกมาจากพุมไมวา "โมเสส โมเสส" แลวโมเสสจึงสงสัยวา

"สิ่งแบบนี้เกิดข้ึนไดอยางไร?" โมเสสไดเห็นพุมไมท่ีเต็มไปดวยสงาราศีของพระเยโฮวาห
พระเจา โมเสสจึงทูลตอบวา "ขาพระองคอยูท่ีนี่" โมเสสไดเขาใจสถานการณแลวและรูวา
พระเจากําลังตรัสกับเขา พระเจาทรงเลือกโมเสสใหเปนผูนําของชนชาติของพระเจา คือ
ชนชาติอิสราเอล โมเสสจะนําคนเหลานี้ออกจากการเปนทาสในประเทศอียิปตใหพนจาก
มือของกษัตริยฟาโรห

เม่ือชนชาติอิสราเอลไดอพยพไปจากประเทศอียิปตแลว โมเสสมีความรับผิด
ชอบที่จะนําพวกเขาไปสูแผนดินท่ีพระเจาทรงเลือกไวสําหรับพวกเขา ต้ังแตเวลาที่พวก
เขาได "อพยพ" จนถึงเวลาที่พวกเขา "อยูในถิ่นทุรกันดาร" โมเสสไดดําเนินกับพระเจา
เขาวางใจในพระเจาอยางสุดใจและเขาคอยทาพระองค โมเสสไดรับพระบัญญัติ 10
ประการจากพระเจาในอพยพบทที่ 20 และโมเสสถูกหามไมใหเขาแผนดินแหงพระสัญญา
ในกันดารวิถี 20:7-12 เพราะเหตุความบาปของเขาที่คาเดช

เราอาจไมมีวันท่ีเราเห็น "พุมไมท่ีมีไฟลุกโชนอยู" เหมือนโมเสส แตเราก็รัก
และรับใชพระเจาอยางเต็มท่ีได
1 ขณะเม่ือเราดําเนินกับพระเจาอยูพระองคทรงปองกันเราจากภัยอันตรายใดๆซึ่ง

อาจเกิดกับคนที่ไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจา อพย 2:7-9
ก ใครเปนแมนมของโมเสส? อพย 2:8
ข โมเสสเปนอะไรกับกษัตริยฟาโรห? อพย 2:10
ค ชื่อของโมเสสเปนแบบอยางแหงพระเมตตาของพระเจา ชื่อวาโมเสส

มีความหมายอะไร? อพย 2:10
2 ขณะเม่ือเราดําเนินกับพระเจาอยูพระองคทรงเตรียมรางวัลไวสําหรับเราบน

สวรรคซึ่งมากกวาสิ่งใดๆที่เราอาจไดรับบนโลกนี้ ฮบ 11:23-29
ก โมเสสเปนหวงชนชาติอิสราเอลในประเทศอียิปตไหม? ฮบ 11:25
ข ตามคําสอนในพระคัมภีรโมเสสละทิ้งประเทศอียิปตอยางเต็มใจ

หรือเปลา? ฮบ 11:27
ค ตามคําสอนในฮีบรู 11:23-29 โมเสสรับใชพระเจา

โดย                        เขาดําเนินกับพระเจาจริงๆ

การดาํเนินกับพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดาวิด -- พระเจาทรงเจิมตั้งเขาไว                                         1 ซมอ 16:6-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
"มนุษยดูท่ีรูปรางภายนอกแตพระเจาทอดพระเนตรจิตใจ" 1 ซามูเอล 16:7ค

พระเจาทรงใหซามูเอลทราบอยางชัดเจนวาผูท่ีพระองคจะทรงเจิมต้ังไวใหเปนกษัตริยก็ไม
ใชคนที่ซามูเอลเลือก พระเจาทรงนําซามูเอลในการเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮมและบาน
ของเจสซีแลว ซามูเอลนั้นตองเจิมต้ังผูสืบราชบัลลังกแทนกษัตริยซาอูลและในขอ 8-10
ดูเหมือนวาการเดินทางนี้จะไรประโยชนเพราะวาในบรรดาลูกชาย 7 คนของเจสซีนั้น
ไมมีใครเปนคนที่พระเจาทรงเลือกใหเปนกษัตริย แตพอพิจารณาแลวเจสซีก็เรียกลูกชาย
คนที่ 8 มาคือดาวิด พอดาวิดมาถึงพระเจาตรัสกับซามูเอลวา "เปนคนนี้แหละ" ซามูเอล
ไดเจิมต้ังดาวิดใหเปนกษัตริยแลวดาวิดประกอบดวย "พระวิญญาณของพระเยโฮวาห"
ต้ังแตวันนั้นมา

ดาวิดเปนนักอธิษฐาน บทเพลงสดุดีของดาวิดไดบันทึกไวในพระคําของพระเจา
และจากบทเพลงสดุดีนั้นเราไดเห็นวากษัตริยดาวิดเปนคน "ตามน้ําพระทัยพระองค"
1 ผูท่ีไมประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา ผูนั้นอาจจะรับโทษจากพระองค

1 ซมอ 16:14
ก ใน 1 ซามูเอล 16:23 ดาวิดเลนเคร่ืองดนตรีอะไรใหกษัตริย

ซาอูลฟง?
ข ดาวิดมีหนาท่ีอะไรในราชสํานักของกษัตริยซาอูล? 1 ซมอ 16:21
ค ในขอ 23 เราเห็นวาการลงโทษจากพระเจาก็พรากจากซาอูลไป

การลงโทษนั้นคืออะไร?
2 ผูท่ีประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา ผูนั้นไดรับพระคุณและกําลัง

พิเศษจากพระเจา 1 ซมอ 17:29-49
ก อะไรคือตนเหตุท่ีดาวิดตองการสูรบกับโกลิอัท? 1 ซมอ 17:36ข
ข ดาวิดเลือกกอนหินเกล้ียงจากลําธารไดกี่กอน? 1 ซมอ 17:40
ค ดาวิดไปหาโกลิอัทในนามของผูใด? 1 ซมอ 17:45

การดาํเนินกับพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เอสเธอร -- พระราชินีชาวอิสราเอล                                             อสธ 2:7-17

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
เอสเธอรไดรับเกียรติอยางสูงคือเธอไดรับการเลือกใหเปนพระราชินี กษัตริย

อาหสุเอรัสกําลังหาพระราชินีคนใหมเพื่ออยูแทนพระราชินีวัชที พระเจาทรงอยูเบื้องหลัง
การนี้ท้ังสิ้นเพื่อใหคนของพระองคทรงมีอํานาจในอาณาจักรของกษัตริยอาหสุเอรัส เม่ือ
กษัตริยอาหสุเอรัสทรงเลือกฮาดัสชาห (เอสเธอร) แลวแผนการของพระเจาไดเร่ิมตนท่ี
จะชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากการถูกทําลายสิ้น ฮามานซึ่งเปนคนมีอํานาจมากใน
อาณาจักรนั้นไดเกลียดชังโมรเดคัยผูซึ่งเปนลุงของเอสเธอร นี่คือตนเหตุท่ีฮามานคิด
จะทําการแกแคนตอชนชาติอิสราเอลคือชนชาติของพระราชินีเอสเธอร

แตผู ท่ี ต้ังเอสเธอรใหเปนพระราชินีคือพระเจาพระเยโฮวาหนั้นมีฤทธิ์ อํานาจ
เหนือสิ่งสารพัด ในบทที่ 4 เราเห็นวาเอสเธอรสั่งใหพวกอิสราเอลอดอาหารกอนเธอจะ
เขาเฝากษัตริยเพื่อขอรองใหเปลี่ยนคําสั่งของฮามานคือคําสั่งวาจงทําลายขนชาติอิสราเอล
เสียสิ้นทุกคน ความเชื่อของเอสเธอรพรอมดวยความชวยเหลือจากพระเจาไดเกิดผล คือ
เม่ือกษัตริยอาหสุเอรัสทราบเร่ืองอุบายของฮามานแลวทานก็โกรธ อสร 7:5-6 กษัตริย
อาหสุเอรัสทรงมีรับสั่งแขวนคอฮามานที่ตะแลงแกงอันเดียวกันท่ีฮามานเตรียมไวสําหรับ
โมรเดคัย การอธิษฐานและการอดอาหารของเอสเธอรไดชวยชนชาติของเธอเองรอดพน
จากการถูกทําลาย
1 พระเจาทรงชวยเราในทางที่เราไมทันคิดวานาจะเปนไปได

ก พระเจาสามารถใชเอสเธอรไดเพราะวาเธอยอมเชื่อฟงพระองค
อสธ 2:10, 2:20

ข พระเจาเร่ิมตนชวยชนชาติอิสราเอลอยางไรในเอสเธอร 2:17?
ค โมรเดคัยทราบถึงแผนการชั่วอะไรในเอสเธอร 2:21-23?

สิ่งนี้มีสวนในแผนการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลไหม?
2 พระเจาทรงปองกันเราในทางที่เราไมทันคิดวาจะเปนไปได

ก มีอะไรเกิดข้ึนกับคนที่เขาเฝาพระราชาภายในพระลานชั้นในถา
พระราชาไมยื่นพระคทาสุวรรณออกรับคนนั้น? อสธ 4:11

ข โมรเดคัยกลาววาอะไรในเอสเธอร 4:14ค?
ค เม่ือเอสเธอรยืนอยูในพระลาน เธอเปนท่ีโปรดปรานในสาย

พระเนตรของพระราชาหรือเปลา? อสธ 5:2

การดาํเนินกับพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาโลมอน -- ทานเลือกสติปญญา                                            1 พกษ 3:5-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
กษัตริยซาโลมอนไมใชคนรวยที่สุดในสมัยของทานเทานั้น แตยิ่งกวานั้นทาน

เปนผูท่ีมีสติปญญามากที่สุด ความรํ่ารวยและสติปญญาของทานมากกวาคนอื่นๆในโลกนี้
จนกระทั่ง "จะไมมีใครที่เปนอยูกอนเจาเหมือนเจา และจะไมมีใครที่ ข้ึนมาภายหลังเจา
เหมือนเจา" 1 พกษ 3:12-13 พระเจาทรงอวยพรทานเพราะเหตุการ "ทูลขอ" ของทาน
ในขอ 10 ขอนี้กลาวไววาการทูลขอนั้น "เปนท่ีพอพระทัยพระเจา" การทูลขออะไรๆจาก
พระเจานั้นคือการอธิษฐาน และพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของซาโลมอนใน 2 ประการ

ประการแรก พระเจาทรงประทานสติปญญาใหแกซาโลมอน ซาโลมอน
ปรารถนาความคิดความเขาใจเพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค ทานตองการทําดีท่ีสุด
เพราะทานเปนผูสืบราชบัลลังกของกษัตริยดาวิดผูเปนบิดา

ประการที่ 2 เพราะเหตุวาซาโลมอนไมไดขอทรัพยสมบัติใดๆ แตพระเจาทรง
โปรดประทานพระพรนี้ใหดวย พระคัมภีรกลาววา "เพื่อวาตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจา
จะไมมีกษัตริยองคอ่ืนเปรียบกับเจาได" 1 พกษ 3:13 เม่ือพระเจาทรงอวยพรบุตรของ
พระองคๆทรงอวยพรอยางเต็มท่ี เม่ือพระเจาทรงพอพระทัยกับเรา พระองคจะทรงอวย
พรเรา

ครอบครัวคริสเตียนตองการสติปญญาเหมือนซาโลมอนและตองการมีทรัพย
สมบัติเหมือนทานบางเชนกัน แตอยางไรก็ตามพระเจาทรงมีพระประสงคประเสริฐเลิศ
สําหรับชีวิตของเรา ใหเราวางใจในพระเจาเหมือนกษัตริยซาโลมอน
1 เราควรปรารถนาใหคําอธิษฐานของเราเปนท่ีพอพระทัยพระเจา 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 ซาโลมอนสั่งวาตองทําอะไรกับเด็กท่ีมีชีวิต? 1 พกษ 3:25
ข ซาโลมอนรูไดอยางไรวาผูหญิงคนไหนเปนมารดาของเด็กท่ีมีชีวิต?

1 พกษ 3:26

การดาํเนินกับพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เปาโล -- คริสเตียนเกรดเอ                                                          กจ 9:1-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 3:2
บรรดานักศึกษาและพวกผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนศาสตรไดสรุปเกี่ยวกับชีวิต

และการรับใชของอ.เปาโลวาเขาอาจเปนคริสเตียนที่ ดีท่ีสุดท่ีเคยอยูบนโลกนี้ กอนเขา
รับเชื่อในพระเยซูเขาเปนคนที่ขมเหงพวกคริสเตียน พระคัมภีรกลาววาเขา "พยายาม
ทําลายคริสตจักร" กจ 8:3 โดยฉุดลากชายหญิงคริสเตียนจากทุกบานทุกเรือนเอาไปจํา
ไวในคุกและเห็นดวยกับการฆาคริสเตียน กจ 7:58-60

เขารับเชื่อขณะเมื่อเขากําลังเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส พระเจาทรงมีหนาท่ี
พิเศษสําหรับเขาคือให "นํานามของเรา (พระเยซู) ไปยังประชาชาติ กษัตริยและพวก
อิสราเอล" กจ 9:15 อ.เปาโลคือ "ภาชนะที่ทรงไดเลือกสรรไว" เฉพาะสําหรับงานรับใช
พระเจา ชีวิตของเขาเปนชีวิตท่ีเต็มไปดวยความเชื่อ

ชีวิตของเขายังเกิดผลอยูจนทุกวันนี้ เขาเปนคนที่ถูกขมเหงเพราะเห็นแกพระ
นามของพระเยซูและเปนคนที่ ดําเนินกับพระเจา ขอใหเราทุกคนมอบชีวิตไวกับพระเจา
และพระคําของพระองคเชนอ.เปาโล
1 ผูท่ีดําเนินกับพระเจาตองมีใจรอนรนในการรับใชพระองคและตองประกอบดวย

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

ใหการขมเหงอะไรเกิดข้ึน? กจ 14:19
2 ผูท่ีดําเนินกับพระเจาตองยอมทําตามน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของตน

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?

การดาํเนินกับพระเจา (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเพราะเหตุความรอด                                                 รม 5:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
อ.ดี แอล มูด้ีเลาเร่ืองเกี่ยวกับชายคนหนึ่งท่ีเคยยืนข้ึนในการประชุมของเขาแลว

พูดวา "ขาพเจามีอายุ 42 ปและขาพเจาไดเรียนรูถึง 3 สิ่งแลว" อ.มูด้ีฟงแลวรูสึกวานา
สนใจ เพราะวาภายในไมกี่นาทีเขาสามารถรูสิ่งใดๆที่ชายคนนั้นใชเวลา 42 ปท่ีจะเรียนรู

สิ่งแรกที่ชายคนนั้นเรียนรูแลวคือวาเขาชวยตัวเองใหรอดจากความบาปไมได อ.
มูด้ีนึกในใจวา "ใชแลว ความรูนั้นมีประโยชนมาก"

สิ่งท่ี 2 คือวาพระเจาไมตองการใหเขาทําอะไรเพื่อชวยตัวเองใหรอด อ.มูด้ีนึกใน
ใจเหมือนกันวา "ความรูนั้นก็มีประโยชนมากเชนกัน"

สิ่งท่ี 3 คือวาพระเยซูคริสตเจาทรงไถบาปของเราแลวบนกางเขน งานของพระ
องคสําเร็จแลวและคนที่ตองการรอดจากความบาปของตนเองตองรับเชื่อในพระเยซูเพื่อ
จะไดรับความรอดจากพระองค ขอใหเราทุกคนเขาใจความจริงเหลานี้ ใหเราเลิกพยายาม
ชวยตัวเองใหรอดและยอมรับความรอดจากพระเจาทันที
1 ความงดงามแหงความรอด

ก พระเจาทรงสัญญาอะไรแกเราในโรม 10:9-10? โรม 10:13 สอน
วาอะไร?

ข สดุดี 103:12 สอนวาอะไรเกี่ยวกับความบาปของคนที่รับเชื่อใน
พระเยซูคริสตเจาแลว?

ค เม่ือเรารับเชื่อแลวเราไดรับอะไรบาง?
2 ความงดงามแหงการเปนคนชอบธรรม

ก การเปนคนชอบธรรมนั้นหมายความวา "เหมือนกับวาไมเคยทําบาป
เลย" รม 5:1

ข เราเปนคนชอบธรรมแลวโดย               ของพระองคและเราจะ
พนจากพระพิโรธของพระเจาโดยพระองค รม 5:9

ค "พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่
เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา"
รม 5:8

ความเปนไทย (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อไดรับการฟนฟู                                              สดด 85:1-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
มีคนหนึ่งเคยถามอ.จิฟซิ สมิธ วาเราสามารถทําใหการฟนฟูเร่ิมตนไดอยางไร

อ.สมิธตอบวา "ใหกลับบาน แลวเขาไปในหองคนเดียวและคุกเขาลงอยูตรงกลางหองนั้น
แลวขีดวงกลมรอบๆตัวเองและอธิษฐานขอใหการฟนฟูเร่ิมตนภายในวงกลมนั้น เม่ือ
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคุณการฟนฟูไดเร่ิมตนแลว"

อ.จอหน เวสเลย กลาววา "ถาขาพเจามีผูชายสัก 100 คนที่ไมกลัวอะไรยกเวน
ความบาปและไมปรารถนาอะไรยกเวนพระเจา ขาพเจาสามารถทําใหโลกนี้สั่นสะเทือน"

เม่ื อการฟ นฟูเกิดข้ึนแลวพวกคริสเตียนจะรู สึกถึงความบริสุทธิ์ ของพระเจา
มากข้ึนและจะรูสึกถึงความนาเกลียดของความบาปมากขึ้นเชนกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงเปนผูควบคุมคริสเตียนมากกวาเดิม

จิตใจของคุณอยูใกลชิดกับพระเจาไหม? คริสเตียนที่พิจารณาดูตัวเองและอธิษ-
ฐานขอใหการฟนฟูเร่ิมตนในตัวเขาใหเปนไทยจริงๆไมตองอยูใตความบาป ประเทศของ
เราตองการการฟนฟูอยางมาก ใหตัดสินใจวาจะอธิษฐานขอใหการฟนฟูเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย เพราะถาเกิดข้ึนแลวก็จะทําใหเราเปนไทยที่แทจริง (ไมตองเปนทาสความบาป แต
มีชีวิตท่ีบริสุทธิ์ภายใตพระคุณของพระเจา)
1 การฟนฟูมาจากองคพระผูเปนเจา

ก ในสดุดี 85:1-6 ผูใดทรงอวยพรและอยูเหนือชนชาติอิสราเอล?
ข ผูใดชวยเรากลับคืนไปหาพระเจาอีก? สดด 85:4
ค ในสดุดี 85:13 พระเจากําลังสอนอะไร?

2 เราทุกๆคนตองการการฟนฟู
ก คําวา "ขาพระองคท้ังหลาย" ในสดุดี 85:6 รวมท้ังคุณดวยไหม?
ข การฟนฟูเกิดผลอะไรในสดุดี 85:6?
ค แลวการฟนฟูเกิดผลอะไรอีกในสดุดี 85:2? เราทุกคนตองการผล

อันดีในชีวิตของเรา

ความเปนไทย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อน้ําตาไหล                                                     กจ 20:17-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
อ.จอหน ไรซ เคยเลาใหฟงถึงประสบการณในอดีตของเขาวา "เม่ือขาพเจา

เร่ิมตนเทศนา ขาพเจามีน้ําตาไหลตลอดเวลาที่ขาพเจาเทศนา ขาพเจาก็รูสึกทุกขใจเพราะ
เหตุน้ําตานั้น เม่ือขาพเจาทําการอภิปรายในมหาวิทยาลัย, กลาวตอหนามหาวิทยาลัย
หรือทําการประกาศอื่นๆไมมีน้ําตาเลย แตน้ําตานั้นไหลตลอดเวลาเมื่อขาพเจาเทศนา
จนบางครั้งขาพเจาเกือบพูดไมออก ขาพเจาปรารถนาเทศนาโดยไมมีน้ําตาไหล ขาพเจาจึง
อธิษฐานขอพระเจาชวยขาพเจาในเร่ืองนี้

"อีกไมนานน้ําตานั้นก็หายไป แตตอนนั้นการเทศนาไมเหมือนเดิม คือตอนนั้น
การเทศนาของขาพเจาขาดฤทธิ์อํานาจ ขาพเจาจึงอธิษฐานตอพระเจาอีกคร้ังขอพระองค
ทรงใหขาพเจารับใชพระองคใหประกอบดวยฤทธิ์ อํานาจของพระองคถึงแมวาขาพเจาจะ
ตองมีน้ําตาไหลเมื่อขาพเจาเทศนานั้น พวกนักเทศนควรกลาวเหมือนเยเรมียวา "โธเอย
ถาศีรษะของขาพเจาเปนน้ํา และดวงตาของขาพเจาเปนบอน้ําตาพุก็จะดีเพื่อขาพเจาจะ
ไดรองไหท้ังกลางวันและกลางคืนเพราะบุตรีชนชาติของขาพเจาท่ีถูกฆา" ยรม 9:1
1 การรับใชพระเจาพรอมกับน้ําตา

ก อ.เปาโลรับใชพระเจาพรอมกับน้ําตาไหลไหม? กจ 20:19
ข อ.เปาโลสั่งสอนเตือนสติพวกผูปกครองในคริสตจักรท่ีเมืองเอเฟซัส

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

ความเปนไทย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อถึงเวลาออกจากโลกนี้                                   1 คร 15:51-58

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
ดร. เวอรเนอร วอน บรอนช ผูซึ่งทํางานในโปรแกรมอวกาศของสหรัฐอเมริกา

บอกวาเขามีเหตุผลแหงวิทยาศาสตรท่ีทําใหเขาเชื่อวาเม่ือมนุษยตายไปแลวจิตวิญญาณ
ของเขายังมีชีวิตอยู เขาอธิบายวา "วิทยาศาสตรยังไมเจอสิ่งใดๆที่สามารถหายไปไดท้ัง
หมด ธรรมชาติไมรูจักการสิ้นสุดหรือความสูญหายไปที่สมบูรณ ธรรมชาติรูจักแคการ
เปลี่ยนสภาพหรือการเปลี่ยนแปลง ถาพระเจาไมใหสิ่งใดๆที่เล็กนอยและไมสําคัญใน
จักรวาลของพระองคไมมีวันสิ้นสุด คุณคิดวาพระองคจะใหจิตวิญญาณของมนุษยมีวันสิ้น
สุดไหม? ขาพเจาคิดวาไมเชนกัน"

ขอบคุณพระเจาวาในอนาคตพวกเราที่ เชื่ อในพระเยซูคริสตเจาแลวจะอยูบน
สวรรคพรอมกับพระองค พระเจาทรงประทานสันติสุขและความปติยินดีแกคนที่ เชื่อใน
พระองค ถาคุณมีญาติพี่นองท่ีไปสวรรคแลวคุณสามารถมีความมั่นใจวาในอนาคตคุณจะ
พบกับเขาอีกคร้ังหนึ่งคือจะพบกับเขาบนสวรรค
1 การมีชัยชนะในความตาย

ก ผูใดทรงชวยเรามีชัยชนะในความตาย? 1 คร 15:54
ข รางกายของเราเปรียบเหมือนเปลือกภายนอกที่เราถอดทิ้งไปเม่ือ

เราเสียชีวิต 2 โครินธ 5:8 สอนวาอะไร? เม่ือคริสเตียนเสียชีวิตไป
แลวเขาไปอยูกับพระเยซูทันที

ค ถาคุณรูจักคนหนึ่งคนใดที่ยังไมรับเชื่อในพระเยซู ใหรีบเปนพยานกับ
เขาเพื่อชวยเขามีชัยชนะในความตาย

2 การมีชัยชนะในชีวิตนี้
ก ใหจําไววา "โดยองคพระผูเปนเจาการของทานจะไรประโยชน

ก็หามิได" 1 คร 15:58
ข อ.เปาโลกลาววาอะไรในฟลิปป 1:20-24?
ค ขณะเมื่อเรายังอยูบนโลกนี้เราควรสัตยซื่อในการรับใชพระเจา

คุณกําลังรับใชพระองคอยางไรบาง?

ความเปนไทย (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนไทยเมื่อเราละทิ้งความบาป                                         สดด 51:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
ชายหนุมคนหนึ่งท่ีอยากรูอยากเห็นเคยถามอาจารยคนหนึ่งวา "อาจารยวาคน

ท่ียังไมไดรับความรอดกําลังแบกความบาปอยูหรือไม แตผมไมมีความรูสึกวาผมไมได
แบกอะไรเลย ความบาปนั้นมีน้ําหนักเทาไรเลา? ถึง 10 กิโลกรัมหรือ? หรือถึง 80
กิโลกรัม?" อาจารยคนนั้นกลับถามชายหนุมคนนั้นวา "ถาคุณวางสิ่งท่ีมีน้ําหนักถึง 400
กิโลกรัมบนศพ ศพนั้นจะมีความรูสึกไหม?" ชายหนุมตอบวา "มันไมรูสึกอะไรเพราะวา
มันตายแลว" อาจารยจึงตอบวา "จิตวิญญาณที่ไมมีความรูสึกตอความบาปที่กําลังแบก
อยูนั้นก็ตายแลวเหมือนกัน" ชายหนุมคนนั้นตอบอะไรไมได (คริสเตียนที่ไมเกลียดความ
บาป จิตวิญญาณมีชีวิตอยูจริง แตก็เหมือนตายแลว)

สดุดี 51:17 กลาววา "เคร่ืองบูชาที่พระเจาทรงรับไดคือจิตใจที่ชอกชํ้า จิตใจที่
สํานึกผิดและชอกช้ํานั้น ขาแตพระเจา พระองคมิไดทรงดูถูก"
1 จงสารภาพและละทิ้งความบาปของตน

ก มีกี่คนทําบาปแลว? รม 3:23
ข ขอบคุณพระเจาท่ีพระองคยอมยกโทษใหเราและเตรียมท่ีอยูไวบน

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

ความเปนไทย (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               มธ 28:18-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 5:8
ผูท่ีพึ่งในพระสัญญาของพระเจา ผูนั้นจะเปนไทยฝายจิตวิญญาณ พระเจาจะทรง

รักษาพระสัญญานั้นไวตลอด
อ.เดวิด ลีฟวิงสโตน เคยอยูในทวีปอาฟริกา คร้ังหนึ่งเขาอยูในสถานการณท่ี

คับขันอันตราย เพราะมีคนปากลุมหนึ่งมาวนเวียนอยูรอบๆเขา คนปาโกรธและมีเจตนา
ทํารายอ.เดวิด บางทีจะตองเสียชีวิตและคิดวาควรพยายามหนีไปในเวลากลางคืนหรือไม
แตมีสิ่ งหนึ่ งเกิดข้ึนทําใหเขาเปลี่ ยนใจและใหเขารูสึกสงบใจในสถานการณท่ี อันตราย
มากนั้น เขาบันทึกเร่ืองนี้ไวในสมุดบันทึกประจําวันของเขาในวันท่ี 14 มกราคม ค.ศ.
1856 วา

"ขาพเจารู สึกเศราใจที่ แผนการตางๆสําหรับทวีปนี้ และคนมากมายเหลานี้
ตองยกเลิกเพราะเหตุคนพวกนี้ แตขาพเจาไดอานคําตรัสของพระเยซูคริสตเจาวา "ฤทธา-
นุภาพท้ังสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้นทานทั้ง
หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ นี่แหละเราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะ
สิ้นโลก เอเมน" คําตรัสนี้เปนคําตรัสของผูท่ีรักษาพระสัญญาของตนไวตลอด ดังนั้นขาพ-
เจาจะไมคิดจะหนีไปจากสถานการณนี้ คนที่กําลังทําตามน้ําพระทัยของพระเจาควรกลัว
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

ความเปนไทย (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การแยกน้ําที่ทะเลแดง                                                          อพย 14:10-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
ตามสถิติเรารูวามนุษยสามารถจําไดประมาณ 20% ของสิ่งท่ีเขาไดยินและ

ประมาณ 80% ของสิ่งท่ีเขาเห็น ดังนั้นการมองรูปมีผลมากตอเรา การมองรูปของโรง-
แรมที่จังหวัดนครราชสีมาท่ีลมลงไมกี่ปกอนนั้นทําใหเกิดความรูสึกและเปนสิ่งท่ีเราจํา
ไวนานๆ เพราะเหตุนี้พระเจาจึงใหเรามองเห็นสถานการณยิ่งใหญในพระคัมภีรเพื่อใหเรา
ไดเรียนรูจากสิ่งเหลานั้น

สถานการณยิ่งใหญอยางหนึ่งในพระคัมภีรคือการแยกน้ําท่ีทะเลแดง เม่ือเรา
พิจารณาดูเร่ืองนี้เราไดเห็นวาฤทธิ์ อํานาจของพระเจาสามารถชวยเราใหพนจากอันตราย
ใดๆได แนนอนพระเจาทรงกระทําการอัศจรรยอ่ืนๆอีกมากมาย แตการอัศจรรยนี้ยิ่งใหญ
จริงๆ เม่ือน้ําในทะเลแดงแยกออกแลวทุกคนที่อยูท่ีนั่นนาจะเชื่อในฤทธิ์อํานาจและความ
สัตยซื่อของพระเจาตลอดไป แลวเม่ือเราอานดูเร่ืองนี้เราไมนาจะสงสัยถึงความยิ่งใหญของ
พระเจาของเราอีกเลย

คุณมีปญหาอะไรที่คุณคิดวาพระเจาทรงชวยคุณไมไหวหรือ? ปญหานี้ทําใหคุณ
รูสึกทอแทและทําใหคุณสงสัยเร่ืองความรักของพระเจาไหม? ถาเปนเชนนั้นใหระลึกถึง
การอัศจรรยของพระเจาท่ีทะเลแดง เพราะการอัศจรรยนั้นเปนรูปท่ีเรามองเห็นไดเพื่อให
เรารูวาพระเจายินดีชวยเราใหพนจากศัตรูและปญหาใดๆของเรา เราสามารถเรียนรูขอ
สําคัญ 2 ขอจากเร่ืองนี้
1 พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเราใหพนจากศัตรูของเรา

ก เม่ือทหารของฟาโรหเขามาใกลชนชาติอิสราเอลแลว พวกเขารูสึก
อยางไร? อพย 14:10

ข กษัตริยดาวิดกลาววาอะไรในสดุดี 23:4?
ค ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงชวยเราใหพนคืออะไร? 1 คร 15:26

2 พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเราใหพนจากปญหาของเรา
ก อะไรเปนเหตุท่ีพระเจาใหเราประสบการทุกขยาก? 2 คร 1:4
ข พระเจาสอนวาเราตองทําอะไรใน 1 เปโตร 5:7?
ค อ.เปาโลเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยเราใหพนจากอะไรบาง?

2 คร 1:10

บทเรียนตางๆจากพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ไมเทาของโมเสส                                                                       อพย 4:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
เรามักพบพระลักษณะของพระเจาเสมอ จริงๆแลวเราเคยไดยิน ไดอานหรือได

ฟงการเทศนาเกี่ยวกับพระลักษณะเหลานั้น แตเม่ือเรามีสถานการณใหมๆในชีวิตของ
เราๆจึงไดพบพระลักษณะเหลานั้นโดยตรง เม่ือกอนเราอาจเขาใจวามีพระเจาจริง แต
บัดนี้ ท้ังจิตท้ังใจของเราเชื่อม่ันคงวามีพระเจาจริง เชนเม่ือกอนเราอาจเขาใจวาพระเจา
ทรงเปนความรัก แตบัดนี้เราประสบความรักของพระเจาแลวโดยรูวาพระเจาทรงรักตัว
เราเอง

พระลักษณะอันหนึ่ งของพระเจาซึ่ งทําใหเราประหลาดใจคือพระเจาทรงใชสิ่ ง
ตางๆในธรรมชาติเพื่อสอนเราเกี่ยวกับพระองค ดวงดาวตางๆสอนเราเรื่องความยิ่งใหญ
ของพระเจา สดุดี 19:1 กลาววา "ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา" ในขอพระคัมภีร
สําหรับวันนี้ พระเจาทรงใชไม เทาของผู เล้ี ยงแกะที่ จะสอนโมเสสเรื่ องฤทธิ์ อํานาจของ
พระองค พระเยซูเคยใชเด็กๆคนหนึ่งเพื่อสอนพวกอัครสาวกเรื่องอาณาจักรสวรรค เม่ือ
พระเจาตองการสอนเราเกี่ยวกับชีวิตฝายจิตวิญญาณพระองคอาจใชคําเปรียบเร่ืองเงิน
หรือพระองคอาจใหเราขัดสนเร่ืองเงินเพื่ อสอนเราใหพึ่ งในพระองคสําหรับสิ่ งสารพัด
แลวพระเจาอาจใชคนๆหนึ่งใหมาชวยเราเพื่อสอนเราวาพระองคยินดีฟงปญหาและความ
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

บทเรียนตางๆจากพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
งูทองสัมฤทธิ์                                                                           กดว 21:4-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
ลูกชายของขาพเจาเคยจับงูตัวหนึ่งและพามันกลับบาน พวกเราใสมันในถังน้ํา

เปลาๆพรอมกับอาหารและสิ่งตางๆที่เราคิดวางูคงจะชอบ แตดูเหมือนวางูตัวนั้นไมชอบ
ท่ีอยูใหมของมันเพราะในวันตอมาเราพบวางูนั้นไมอยูแลว แตงูตัวนั้นไปไมไกลเพราะ
มันอยูในบานของเรา ท่ีงูนั้นหายไปทําใหลูกชายขาพเจาเสียใจและที่งูนั้นยังอยูในบานเรา
ทําใหภรรยาขาพเจากลัว เร่ืองนี้ทําใหขาพเจานึกถึงเวลาที่พระเจาทรงใหพวกงูพิษเขาไป
ในคายของชนชาติอิสราเอลเพราะเหตุความบาปของเขา งูท่ีอยูในบานของเราไมมีพิษ
แตงูท่ีเขาไปในคายของอิสราเอล เม่ือมันกัดผูใด ผูนั้นตองตาย แตพระเจามีวิธีชวยคนที่
ถูกกัดนั้นคือพระองคสอนโมเสสใหทํางูทองสัมฤทธิ์ติดไวท่ีเสา แลวทุกคนที่ถูกงูกัดเม่ือ
เขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยูได

เร่ืองงูทองสัมฤทธิ์นั้นเราใชเม่ือเราสอนถึงทางแหงความรอด พระเยซูคริสต
เจาเองเคยใชเร่ืองนี้เม่ือพระองคทรงสอนนิโคเดมัสเกี่ยวกับความรอด

งูแมวเซาคือซาตานเคยกัดเราทุกคน ไมมีใครรอดพนไดจากมัน แตเหมือนอยาง
ชนชาติอิสราเอล เม่ือเรายอมรับสภาพของตัวเองและเชื่อวาพระเจาทรงเตรียมทางแหง
ความรอดไวสําหรับเราแลว เราเพียงแตตอง "มอง" ถึงกางเขนของพระเยซูเพื่อไดรับ
ความรอด การสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระคริสตทําใหเรามั่นใจในความ
รอดของเรา เราเพียงแตตองมองถึงพระเยซูโดยความเชื่อเทานั้นแลวเราจะไดรับความรอด
ขอบคุณพระเจาวาทุกคนที่แสวงหาพระเยซูก็จะไดพบพระองค
1 ถาเขามองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้น เขาก็มีชีวิตอยูได

ก อ.ชารล เฮดดอน สเปอรเจียน เขาใจเร่ืองความรอดเมื่อเขาอาน
อิสยาห 45:22 ใหสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอานขอนี้

ข พระเยซูมีความหมายอะไรเมื่อพระองคสอนวา "บุตรมนุษยจะตอง
ถูกยกข้ึน" ใน ยอหน 3:14-15

ค โรม 10:13 ทําใหเรามั่นใจเร่ืองอะไร?
2 งูพิษแหงความบาป

ก เม่ืองูพิษแหงความบาปกัดใคร ผลก็คืออะไร? ยก 1:15
ข คาจางของความบาปคืออะไร? รม 6:23 แลวขาวดีในขอนี้คืออะไร?
ค วิวรณ 12:9 อธิบายถึงซาตานอยางไร?

บทเรียนตางๆจากพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ตนละหุงของโยนาห                                                                  ยนา 4:4-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
หลายปกอนขาพเจาซื้อรถยนตคันใหม เม่ือรถยนตนั้นอายุไมถึงอาทิตย ขาพ-

เจาไปบานศิษยาภิบาลของขาพเจา เม่ือขาพเจาอยูท่ีนั่นโดยบังเอิญลูกชายของศิษยาภิบาล
ขวางหินตกท่ีตรงกลางฝาครอบเครื่องยนตของรถยนตใหมๆของขาพเจา ผลก็คือวามีรอย
ใหญเทากับชาง (หรือดูเหมือนใหญเทากับชาง!) จริงๆแลวขาพเจาอยากโกรธแตทําไมได
เพราะวาภรรยาของศิษยาภิบาลกําลังมองอยู ตอนนี้ขาพเจาดีใจที่ไมแสดงความโกรธ
เพราะภายหลังขาพเจาไมคอยสังเกตรอยนั้น ขาพเจาไดเรียนรูบทเรียนที่ดีจากเหตุการณ
นี้ คือวาคนมีคามากกวารถยนต ดังนั้นเราตองเปนหวงคนมากกวารถยนตหรือสิ่งใดๆที่
เรามีอยู

โยนาหตองการเรียนรูบทเรียนนี้ เชนกัน สําหรับโยนาหนั้นพระเจาไมไดใชรถ
ยนต แตพระองคทรงใชตนละหุง โยนาหเปนหวงตนละหุงมากกวาประชาชนเมืองนีนะเวห
ลําดับความสําคัญของโยนาหผิดพลาด เพราะฉะนั้นพระเจาทรงสอนโยนาหวามนุษยไมวา
ชาติใดมีคามากกวาตนละหุง บางคร้ังเราอาจเหมือนโยนาหคือวาลําดับความสําคัญของ
เราไมตรงกับความเปนจริง รอยในรถยนตสําคัญกวาความรูสึกของลูกๆไหม? เราโกรธ
เร่ืองสิ่งท่ีไมสําคัญอะไรไหม? ลําดับความสําคัญของเราเปนอยางไรบาง? สิ่งท่ีเรานับวา
สําคัญเด๋ียวนี้ พอถึงเวลาที่เราอยูบนสวรรคสิ่งเหลานั้นจะสําคัญหรือไม?
1 โยนาหกับลําดับความสําคัญท่ีผิดพลาด

ก คําถามขอแรกที่พระเจาถามโยนาหคืออะไร? ยนา 4:9 คําตอบของ
โยนาหตรงกับความจริงหรือเปลา?

ข คุณอยากตรวจดูลําดับความสําคัญของตัวเองไหม? ใหใชซื่อของสิ่งท่ี
คุณนับวาสําคัญแทนคําวา "ตนละหุง" ในโยนาห 4:10 แลวถามตัว
เองวาคุณรักสิ่งนั้นมากกวาจิตวิญญาณของคนบาปหรือไม

2 การสงมิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศกับลําดับความสําคัญท่ีผิดพลาด
ก คุณถวายเทาไรเพื่อชวยสงมิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศ? เม่ือ

คริสตจักรขอใหคุณชวยในเรื่องนี้คุณรูสึกอยางไร?
ข ในปนี้คริสตจักรคุณใชเงินเทาไรเพื่อชวยสงมิชชันนารีไปประกาศ

ในตางประเทศ? "ถาเรามีเงินพอใช เราก็มีเงินพอถวายสําหรับการสง
มิชชันนารีไปประกาศในตางประเทศ"

บทเรียนตางๆจากพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เงินตราเหรียญของชาวโรมัน                                                    มธ 22:15-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
นาเสียดายที่ โรงเรียนทุกแหงมีคนชอบแกลงคน คนแบบนี้ ทําใหเด็กๆคนอื่น

กลัวจนเขาสามารถขูเอาคาอาหารเที่ยงไปจากเด็กๆเหลานี้ได ไมมีใครชอบคนแกลงคน
และไมมีใครชอบเอาเงินของตัวเองไปใหเขาดวย ชาวอิสราเอลที่อยูในสมัยของพระเยซูรูสึก
เหมือนกัน พวกเขาไมชอบเสียภาษีใหแกชาวโรมัน คนในสมัยนี้อาจไมชอบเสียภาษีใหแก
รัฐบาลของตัวเอง แตจะเปนอยางไรถาเราตองเสียภาษีใหแกประเทศอื่นๆเลา?

เม่ือคนของพวกเฮโรด (ซึ่งอยูฝายชาวโรมัน) ถามพระเยซูเร่ืองการเสียภาษีให
แกจักรพรรดิซีซาร พวกเขาอยากทราบวาพระเยซูมีรูสึกเกี่ยวกับการเสียภาษีแกชาวโรมัน
เหมือนกับชาวอิสราเอลทั่วไป แตพระเยซูทรงทําใหพวกเขาตกใจเมื่อพระองคทรงรับรอง
การเสียภาษีใหแกจักรพรรดิซีซาร พวกเขาคิดวาจะจับผิดในถอยคําของพระองค แตตรง
กันขามพระเยซูทรงสอนบทเรียนเร่ืองความสุจริตและการใหแกพวกเขา พระเยซูทรงใช
เงินตราเหรียญของชาวโรมันเพื่อสอนพวกเขาวา "ของของซีซารจงถวายแกซีซาร และของ
ของพระเจา จงถวายแดพระเจา"
1 จงถวายแกซีซาร

ก คริสเตียนตองเสียภาษีไหม? อะไรคือเหตุท่ีเราตองเสียภาษี?
รม 13:4-6

ข เราตองถวายอะไรอีกแกผูนําของประเทศของเรา? 1 ปต 2:17
ค แลวเราตองเชื่อฟงใครบาง? ทต 3:1

2 จงถวายแดพระเจา
ก เราตองถวายอะไรแดพระเจา? เม่ือไร? ฮบ 13:15
ข อ.เปาโลถวายอะไรแดพระเจาเพราะเหตุคริสตจักรท่ีเมือง

เธสะโลนิกา? 1 ธส 3:9
ค สามีกับภรรยาควรใหอะไรกันและกัน? 1 คร 7:3

บทเรียนตางๆจากพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 1 คร 10:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  คส 2:9
ทุกวันนี้มีเคร่ืองเจาะน้ําบาดาลซึ่งชวยเราหาน้ําท่ีอยูลึกใตดินอยางรวดเร็ว แต

เม่ือกอนมนุษยตองเจาะบอน้ําดวยมือ บอน้ํานั้นคงไมลึกกวา 5-6 เมตรแตมีน้ําพอ
สําหรับครอบครัว จนกระทั่งถึงฤดูรอนหลายครั้งบอน้ํานั้นแหง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้กลาวถึงศิลาที่ ใหน้ําแกชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุร-
กันดาร ศิลานั้นเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสตเจา พระเยซูเองอางวาพระองคทรงเปน
น้ําแหงชีวิตเม่ือพระองคตรัสวา "ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและดื่ม" แตพระเยซูไม
ไดเปรียบเทียบกับน้ําเทานั้น ศิลานั้นไดเล็งถึงความสัตยซื่อของพระเยซูดวย ไมวาชน
ชาติอิสราเอลไปแหงใด ศิลานั้นจะไปแหงนั้นและประทานน้ําแหงชีวิตแกคนที่อยู ท่ีนั่น
สําหรับพวกเราไมวาเราไปแหงใด เราสามารถแนใจวาพระเยซูทรงอยูแหงนั้น พระเยซู
กําลังประทานน้ําแหงชีวิตอยูแกทุกๆคนที่กระหายน้ํานั้น เราด่ืมไดทุกเม่ือและดื่มให
อ่ิมดวยน้ําแหงชีวิตนั้นจะทําใหท้ังจิตท้ังใจของเราสดชื่นและไมมีวันท่ีบอน้ํานั้นจะแหง
1 ใหทองจําโคโลสี 2:9
2 ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงชวยเราใหพนคืออะไร? 1 คร 15:26
3 อะไรเปนเหตุท่ีพระเจาใหเราประสบการทุกขยาก? 2 คร 1:4
4 เราเรียนรูอะไรบางจากนกและดอกไมในมัทธิวบทที่ 6?
5 งูทองสัมฤทธิ์สอนเราอะไรเรื่องความรอด? กดว 21:4-9
6 พระเจาทรงใชอะไรเพื่อสอนโยนาหเกี่ยวกับลําดับความสําคัญท่ีถูกตอง?

ยนา 4:4-11
7 พระเยซูทรงใชอะไรเพื่อสอนเกี่ยวกับความสุจริตและการให?
8 เราตองถวายอะไรอีกแกผูนําของประเทศของเรา? 1 ปต 2:17
9 สามีกับภรรยาควรใหอะไรกันและกัน? 1 คร 7:3

บทเรียนตางๆจากพระเจา (6)


