ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 23
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครั วคริ สเตี ยนทุ กๆครอบครัวและด วยความปรารถนาที่ จะชวยให สมาชิ กในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน
เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่ จะทํางานรวมกันใน
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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การอัศจรรยของพระเจา (6)

ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 2:21-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
เมื่ ออ.เปโตรเทศนาในวันเทศกาลเพ็นเทคศเต เขาอางถึงพระเยซูวา "เปนผู ที่
พระเจาทรงโปรดชี้ แจงใหทานทั้ งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรยและหมาย
สําคัญตางๆ" (กจ 2:22)
ในสมั ยที่ พระเยซูรับใชพระเจาบนโลกนี้ พระคําของพระเจาไดบันทึกการอัศจรรย 36 อยางที่พระเยซูทรงกระทํา การอัศจรรยบางอยางเกี่ยวกับการรักษาคนเจ็บปวย
ใหหาย (17 ครั้ง), การขับผี (7 ครั้ง), ทรงกระทําคนตายแลวใหฟน (3 ครั้ง), การเลี้ยง
อาหารให คนที่ หิ ว (5 ครั้ ง) เป นตน แต การอั ศจรรย ที่ ยิ่ งใหญ ที่ สุ ดคือการประทาน
ความรอดแกพวกเรา
1
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
เมื่อโมเสสขามทะเลแดง พระเจาทรงทําใหน้ําแยกออกจากกัน เมื่อฟาโรห
พยายามตามโมเสสและขามทะเลแดงนั้นมีอะไรเกิดขึ้น อพย 14:27
3
มีอะไรเกิดขึ้นกับแมมายคนหนึ่งใน 2 พงศกษัตริย 4:1-7?
4
ทุกคนในครอบครัวของแมมายมีสวนในการอัศจรรยนั้นไหม? 2 พกษ 4:4-5
5
ครอบครัวคุณตองการอะไรพิเศษจากพระเจาไหม? ใหอธิษฐานขอสิ่งนั้นจาก
พระองคเลย
6
การอัศจรรยไหนเปนอยางเดียวที่ไดบันทึกไวในพระกิตติคุณทั้งสี่เลม?
ยน 6:1-14 คุณหาการอัศจรรยนี้ในทั้งสี่เลมไดหรือไม?
7
อ.เปโตรทําอะไรในมัทธิว 14:22-33? ทําไมการกระทําของเขาตองใช
ความเชื่อ, การเชื่อฟงและความกลาหาญ?
8
ศพลาซารัสอยูในอุโมงคฝงศพกี่วัน? พระเยซูทรงรูสึกอยางไรเกี่ยวกับความตาย
ของลาซารัส? ยน 11:17, 33, 35

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน
มธ 6:5-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
พระเยซูคริสตเจาเองเล็งถึง "หองชั้นใน" สําหรับการอธิษฐาน หลายครั้งเราเคย
ไดยินถึง "หอง" นี้ และอาจคิดวาเปนแคเรื่องจินตนาการสําหรับสามัคคีธรรมกับพระเจา
ทุกๆวัน แตเมื่ อเราทําตามคําสอนนี้ ซึ่ งอยู ในพระคําของพระเจาแลวเราจะมีสถานที่ ที่ เรา
พบกับพระเจาได "หอง" นี้เปนสถานที่แหงการอธิษฐานลับๆในตอนที่เราพบกับพระเจา
สองตอสอง คุณอธิษฐานลับๆแบบนี้มากแคไหน? สมาชิกครอบครัวทุกคน รวมทั้งผูใหญ
กับเด็กๆควรมีสถานที่พิเศษที่เขาอธิษฐานตอพระเจาทุกๆวัน
"หอง" นี้ตองเปนสถานที่ที่เงียบสงบ บางทีคุณอาจเปนคนแรกที่ตื่นในตอนเชา
ในตอนนั้นบานไดเงียบสงบและเหมาะสําหรับเวลาอธิษฐานและการอานพระคัมภีร หรือ
บางทีคุณเปนคนแรกที่ ถึงที่ทํางานและความสงบนั้นเหมาะสมที่ จะเปน "หอง" ที่ คุณพบ
กับพระเจาสวนตัว ไมวาที่ไหน ใหหาสถานที่ที่หางจากการรบกวน ถาพระเยซูคริสตเจา
ทรงเห็นวาหองชั้นในสําหรับการอธิษฐานนั้นสําคัญ เราก็ควรทําตามคําสอนของพระองค
1
เราจะรูไดอยางไรวาเรามี "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน" หรือไม?
ก
ถาคุณไมอธิษฐานเปนประจําทุกๆวัน ก็แสดงวาคุณคงไมมี
"หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน"
ข
คุณมีสถานที่พิเศษที่คุณพบกับพระเจาไดโดยไมมีการรบกวนจากสิ่ง
ใดๆไหม?
ค
เมื่อคุณอธิษฐานใน "หอง" นั้นพระเจาเคยตอบคําอธิษฐานนั้นไหม?
2
เราจะรูไดอยางไรวาพระเจาพบกับเราใน "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน"?
ก
สถานที่พิเศษนั้นเปนที่ลับจริงหรือเปลา? การอธิษฐานที่เกิดผล
เริ่มตนดวยการควบคุมตัวเอง
ข
พระเจาอวยพรคุณอยาง "ชัดเจน" ไหม?
ค
การตั้ง "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน" เปนขั้นแรกในการไดรับ
คําตอบจากพระเจาและในการรวมสามัคคีธรรมกับพระเจา เราตอง
เขาเฝาพระเจาดวยจิตใจอันบริสุทธิ์และสะอาด
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หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (2)

การอัศจรรยของพระเจา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
แบบอยางสําหรับการอธิษฐาน
มธ 6:7-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
ในมัทธิว 6:7 พระเยซูคริสตเริ่มตนวา "แตเมื่อทานอธิษฐาน" และตอมาใหแบบ
อยางของการอธิษฐาน คริสเตียนทุกคนมีโอกาสดีที่จะอธิษฐาน แบบอยางคําอธิษฐานของ
พระเยซู แบบอยางนี้เปนพื้นฐานสําหรับการอธิษฐานที่มั่นคงและไดรับพระพร
ถ าเราจะอธิษฐานตามแบบอยางที่ พระเยซูให ไวนั้ น เราจะตองตามแตละขั้ น
ตอนในการอธิษฐานของพระองค แลวใหสังเกตวาในขอ 13 พระองคทรงจบการอธิษฐาน
ดวยการยกย องสรรเสริญพระเจา เช นกันคริสเตียนควรจบการอธิษฐานดวยการยกยอง
สรรเสริญความดี และความบริสุทธิ์ ของพระเยซูคริสต เจา, พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระ
บิดาเจา พระเยซูทรงพลีชีวิตของพระองคเพื่อเราทั้งหลาย ดังนั้นเราควรอธิษฐานตามแบบ
อยางของพระองค โดยพระโลหิตของพระเยซูเราจึงมีสิทธิเขาเฝาพระบิดาเจาไดดวยการ
อธิษฐาน
1
ประการแรกของแบบอยางนี้เกี่ยวของกับการนมัสการพระเจา
ก
ใหอธิษฐานดวยความมุงหวัง "เพราะวาสิ่งไรซึ่งทานตองการ พระบิดา
ของทานทรงทราบกอนที่ทานทูลขอแลว" ขอ 8
ข
ใหอธิษฐานดวยการเคารพ "ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สักการะ" ขอ 9
ค
ใหอธิษฐานดวยการยินยอม "ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค"
ขอ 10
2
ประการหลังของแบบอยางนี้เกี่ยวของกับการขัดสนของเรา
ก
ใหอธิษฐานดวยความรอนรน "ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวัน
แกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้" ขอ 11
ข
ใหอธิษฐานดวยความรูสํานึกตัว "ขอทรงโปรดยกหนี้ของขาพระองค"
ขอ 12
ค
ใหอธิษฐานดวยการชวยใหรอดพน "ขอทรงชวยขาพระองคใหพน
จากซึ่งชั่วราย" ขอ 13

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การฟนขึ้นจากตายของลาซารัส
ยน 11:1-44
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
ลาซารัสตายแลว (ยน 11:14) พระเยซูตรัสอยางชัดเจนวาลาซารัสตายแลว
ถึงกระนั้ นพระองคยังตองรีบไปบานของลาซารัส พระองคทรงรู ทุกสิ่ งทุกอยาง และพระ
องคทรงรูวาลาซารัสจะฟนขึ้นจากความตาย
เมื่อคนหนึ่งคนใดตายฝายจิตวิญญาณแลว คนนั้นไมรับสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณ
1 โครินธ 2:14 กลาววา "แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนของพระวิญญาณ
แหงพระเจาไมไดเพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะ
เข าใจสิ่ งเหล านั้ นไดก็ ตองสั งเกตดวยวิ ญญาณ" สิ่ งที่ คนบาปที่ ตายฝายจิตวิ ญญาณแลว
ความตองการของเขานั้นไมใชยา, การศึกษา, การใหคําปรึกษาเกี่ ยวกับจิตวิทยา, ศีลธรรมหรือศาสนา สิ่งที่เขาตองการคือชีวิตใหมในพระเยซูคริสต
เมื่อลาซารัสฟนขึ้นจากความตายแลว ชีวิตเขาเปนพยานตอคนอื่น (ยน 11:45,
12:9-11, 17) ชีวิตของคุณกําลังเปนพยานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตเจาไหม?
1
ศพลาซารัสอยูในอุโมงคฝงศพสี่วัน ยน 11:17, 39
ก
ลาซารัสตายสี่วันแลวและทุกคนคร่ําครวญ พระเยซูทรงพระกันแสง
ยน 11:33, 35
ข
พระเยซูทรงใชมนุษยใหเอาศิลาออกเสียจากปากอุโมงค ยน 11:39
ค
ถาพระเจาตองการใหคุณทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสําหรับพระองค คุณจะยอม
ไหม?
2
ลาซารัสฟนขึ้นจากความตายใหสูชีวิตอีก
ก
ลาซารัสตายแลว แตตอนนี้เขามีชีวิตอีก! คุณคิดวามารียและมารธา
รูสึกอยางไร?
ข
ศพลาซารัสถูกพันดวยผา พระเยซูสั่งใหพวกเขาทําอะไร? ยน 11:44
ค
ชาวโลกเชนกัน คือถูกพันดวยตัวเองและความบาป เมื่อพระเยซู
ทรงใหลาซารัสฟนขึ้นจากความตายแลวพระองคสั่งใหปลอยเขา
พระคัมภีรกลาวถึงเสรีภาพที่เรามีอยูในพระเยซูคริสตเจา กท 5:1
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การอัศจรรยของพระเจา (4)

ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปโตรเดินบนน้ําทะเล
มธ 14:22-33
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
การอัศจรรย ที่ อ.เปโตรเดินบนน้ําทะเลเปนภาพของชีวิตคริสเตี ยน เพราะชีวิต
คริสเตียนนั้ นยอมมีการทดลองเกิดขึ้ นเสมอ อ.เปโตรจะสอบผานหรือสอบตกการทดลอง
นั้ น คริสเตียนทุ กคนเหมือนกัน เราจะประสบความสําเร็ จในชี วิตคริสเตี ยนหรื ออาจไม
ประสบความสําเร็จก็ได ดังนั้นเราตองพยายามสอบผานการทดลองทุกอยางที่พระเจาทรง
วางตอหนาเรา
พระเจาคงไมขอใหเราเดินบนน้ําทะเลเหมือนอ.เปโตร เราอาจไมตองทําการ
อัศจรรย เชนนั้ น แต แนนอนพระเจาต องให เราทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ ยิ่ งใหญ และเหลือความ
สามารถของเราสําหรับพระองค เชน ใหมีความเชื่อมาก, ใหแสดงความกลาหาญ, ใหเชื่อ
ฟงพระองคในสิ่งที่ยากและใหเราเตรียมตัวพรอมที่จะรับใชพระองค
1
กิจการที่เหลือความสามารถของเรา
ก
การอัศจรรยที่อ.เปโตรทํานั้นไมใชแคสิ่งที่ยากเทานั้น แตเปนสิ่งที่
เหลือความสามารถของเขา
ข
บางสิ่งบางอยางที่พระเจาขอใหเราทําอาจเปนสิ่งที่เหลือความสามารถ
ของเรา
2
การแสดงออกถึงความเชื่อและการเชื่อฟง
ก
อ.เปโตรลงจากเรือและเดินบนน้ําเพราะคําตรัสของพระเยซู คําตรัส
นั้นคือ "มาเถิด" มธ 14:29 คุณจะยอมเชื่อฟงพระเยซูเพราะคํา
ตรัสนั้นไหม? ทําไม?
ข
เราตองเขาใจวาบอยครั้งพระเจาตองการใหเราแสดงออก
ความเชื่อ 2 โครินธ 5:7 สอนวาอะไร?
3
การแสดงออกถึงความกลาหาญ
ก
ในมัทธิว 14:24 และ 30 เราเห็นวา "ลมพัดแรง" ถึงกระนั้นอ.เปโตร
ยังมีความเชื่อและความกลาหาญที่จะเดินบนน้ํา
ข
เมื่ออ.เปโตรมองสถานการณรอบขางแทนมองพระเยซูแลวเขารูสึก
อยางไร? มธ 14:30 แลวมีอะไรเกิดขึ้น? มธ 14:30-32

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุที่พระเจาไมตอบคําอธิษฐาน
มธ 6:14-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
เมื่อเราไมยอมยกโทษใหคนอื่นเราจะไดผลลบอยางมาก รากแหงความขมขื่นจะ
คงอยูขณะที่เราไมยอมยกโทษให ชาวโลกอาจไมยอมยกโทษใหเพราะเขาเยอหยิ่งและเห็น
แกตัว แตคริสเตียนตองยกโทษใหถาเราตองการใหพระเจาอภัยโทษบาปของเรา จริงๆแลว
เราตองได รับการอภัยโทษบาปจากพระเจาทุกๆวั น พระเจ าจะอภัยโทษบาปของเราเมื่ อ
เรายกโทษใหคนอื่นกอน
พระเจาสั่งใหเรายกโทษคนอื่นเพราะวาเมื่อเราทําเชนนั้นเราจะไดรับพระพรจาก
พระองค คริสเตียนควรสนใจพระพรที่ เราจะไดรับจากพระเจาและมองสิ่งฝายจิตวิญญาณ
แทนสิ่ งฝายเนื้ อหนัง ถามีใครที่ คุณยังไมยกโทษให ก็ใหยกโทษเขาทันที ถาไมยกโทษ
ใหคนอื่น รากแหงความขมขื่นอาจจะยาวมากขึ้นและทําลายชีวิตของคุณ พรอมกับทําลาย
สามัคคีธรรมระหวางคุณกับพระเจา
1
การไมยกโทษใหคนอื่น
ก
ถาคุณยังไมยกโทษใหคนอื่นในครอบครัว ใหเริ่มตนที่นั่น เพราะ
คนในครอบครัวของเราเปนคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา
ข
ถาคุณรูสึกโกรธและโมโหอยูเสมอ บางทีการไมยอมยกโทษนั้น
กลายเปนความขมขื่น ใหสารภาพความเจ็บใจและความขมขื่นนั้น
ถาไมยอมทํา ในที่สุดคุณอาจเจ็บใจมากกวาเดิม
ค
ถาคุณไมยอมยกโทษใหคนอื่นเสมอ บางทีคุณมีปญหาในชีวิตฝาย
จิตวิญญาณของคุณ คุณตองขอพระคุณจากพระเจาสําหรับเรื่องนี้
2
พระคุณของพระเจามีฤทธิ์ชวยเรายกโทษใหคนอื่น
ก
ไมมีวันที่พระคุณของพระเจาจะขาดไป เพราะพระคุณนั้นมาจาก
พระเจา 1 ปต 5:10
ข
พระเจาทรงประทานพระคุณใหเราทีละนิดทีละนอย ถึงกระนั้นเรา
"จะไดพบพระคุณที่จะชวยเราในขณะที่ตองการ" ฮบ 4:16
ค
อยาเยอหยิ่ง จงยกโทษใหคนอื่น พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยให
ความขมขื่นออกไปจากใจของคุณได
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ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (4)

การอัศจรรยของพระเจา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชีวิตที่เต็มไปดวยการอธิษฐาน
ยก 5:13-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
การอธิษฐานเปนพื้ นฐานสําคัญในชีวิตคริสเตียน การสื่ อสารที่ รวดเร็วและทัน
สมัยทําใหโลกเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว และความสัมพันธระหวางเรากับพระเจาเชนกัน เรา
ตองติดตอกั บพระเจ าสม่ําเสมอเพื่ อรู จักน้ําพระทัยของพระองคสําหรั บเราและเพื่ อเป นที่
พอพระทัยของพระองค คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะแสวงหาพระพักตรของพระเจา ถา
เราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาจริง พระองคจะทรงอวยพรเรามาก เราทุกคนตองการ
พระพรจากพระเจ า แมแตคนที่ ร่ํารวยในโลกนี้ เขาขาดความสุขเพราะเขาพึ่ งในเงินทอง
และสิ่ งของที่ เขามีอยู เราตองอธิษฐานอยางสม่ําเสมอเพื่ อให มีความสัมพั นธลึ กซึ้ งกับ
พระเจา
เมื่อเราทําอะไรอยางนอยสิบครั้ง การกระทํานั้นจะติดเปนนิสัยของเรา ถาคุณยัง
ไมอธิษฐานเปนประจํา ใหตั้ งใจอธิษฐานตอพระเจาทุกวันเปนเวลาสิบวันติดกัน ดังนั้ น
การอธิษฐานอาจติดเปนนิสัยของคุณ
1
ฤทธิ์อํานาจแหงการอธิษฐาน
ก
"คําอธิษฐานดวยใจรอนรนของผูชอบธรรมนั้นมีพลังมากทําใหเกิด
ผล" ยก 5:16 การอธิษฐานของคุณเกิดผลไหม?
ข
มัทธิว 6:6 สอนวาเมื่อเราอธิษฐาน "ในที่ลี้ลับ" เราจะไดรับคําตอบ
"อยางชัดเจน" พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคุณไหม?
ค
เราตองเขาใจวาเราไมสมควรไดรับอะไรๆจากพระเจาเลย
2
เราควรสรรเสริญพระเจาเมื่อเราอธิษฐาน
ก
คุณยกยองพระนามของพระเจาเมื่อคุณอธิษฐานไหม? มธ 6:9
ข
เราควรสรรเสริญพระเจาทุกๆวันสําหรับพระพรอันมากมายที่พระองค
ทรงประทานใหเราแลว
ค
การสรรเสริญพระเจาเมื่อเราอธิษฐานเปนการฝกสําหรับการ
สรรเสริญพระเจาบนสวรรค

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเลี้ยงอาหารใหผูชาย 5,000 คน
ยน 6:1-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
พระคําของพระเจาไดบันทึกการอัศจรรย 36 อยางที่พระเยซูทรงกระทําในโลกนี้
การเลี้ ยงอาหารผู ชาย 5,000 คนนี้ เปนการอัศจรรยอยางเดียวที่ ไดบั นทึกไวในพระ
กิตติ คุณทั้ งสี่ เลม เพราะเหตุว าพระคัมภีรเนนถึงการอั ศจรรยนี้ เราก็สรุ ปวามีบทเรียน
ที่พระเจาตองการสอนเราจากเรื่องนี้ และเปนบทเรียนที่คริสเตียนควรเรียนรู
เมื่ อเรื่องนี้ เริ่ มตนมีประชาชนกลุ มใหญกําลังติดตามพระเยซูเพราะเหตุการอัศจรรยที่ พระองคทรงกระทําแลว (ยน 6:2) พระเยซูเสด็จขึ้ นไปบนภูเขาและอยู กับเหลา
สาวกของพระองค (ยน 6:3) เมื่อพระองคทรงเห็นประชาชนกลุมใหญนั้นแลวพระองค
ทรงถามฟ ลิปวา "เราจะซื้ ออาหารที่ ไหนใหคนเหลานี้ กินได" พระคัมภี รสอนชั ดเจนวา
พระองคถามอยางนี้เพื่อจะลองใจฟลิป (ยน 6:5-6) สิ่งที่เกิดขึ้นตอไปคือการอัศจรรย
1
สถานการณกอนการอัศจรรยเกิดขึ้น
ก
ฟลิปบอกพระเยซูวาอะไรในยอหน 6:7?
ข
คุณคิดวาฟลิปพึ่งเหรียญเดนาริอันมากกวาฤทธิ์อํานาจของพระเจา
ไหม? ทําไม?
ค
พระเยซูรูไดอยางไรเกี่ยวกับเด็กชายที่มีขนมบารลีหากอนกับปลา
เล็กๆสองตัว? ยน 6:8-9 อะไรเกิดขึ้นในยอหน 6:10?
2
การอัศจรรยคือการเลี้ยงอาหารผูชาย 5,000 คน
ก
พระเยซูทําใหอาหารของเด็กชายคนนั้นทวีคูณเพียงพอสําหรับ
ผูชาย 5000 คน ยน 6:11-12
ข
อะไรก็ตามที่คุณถวายแดพระเยซู พระองคจะทรงทวีคูณมากมาย
ถาคุณถวายชีวิตใหกับพระเยซู พระองคจะอวยพรและใชชีวิตคุณ
ใหเลี้ยงคนเปนอันมากที่หิวกระหายฝายจิตวิญญาณ
ค
บทเรียนจากเรื่องนี้คือวา กอนพระเจาจะเลี้ยงคนที่หิวกระหายฝาย
จิตวิญญาณได พระองคตองการชายและหญิงที่พรอมและยอม
แจกจายอาหารแหงชีวิตใหเขา
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การอัศจรรยของพระเจา (2)

ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
น้ํามันของแมมายคนหนึ่ง
2 พกษ 4:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
แมมายคนนี้หมดหวัง นางจึงเขาใกลเอลีชาและบอกเขาวา สามีของนาง ซึ่งเปน
คนหนึ่งในพวกผูพยากรณ เสียชีวิตไปแลว นางบอกเขาวาสามีของนาง "เกรงกลัวพระเยโฮวาห" และบัดนี้เจาหนี้ไดมาเพื่อนําเอาบุตรสองคนของนางไปเปนทาสของเขา
เอลีชาถามนางคําถามสองขอที่สําคัญ 1) จะใหฉันทําอะไรใหเจา? 2) มีอะไรอยู
ในบานบาง?
นางตอบวา "สาวใชของทานไมมีอะไรในบานนอกจากน้ํามันหนึ่งไห" 2 พกษ
4:2
เอลีชาทําการอัศจรรยโดยใชสิ่งของที่นางมีอยู ขาพเจาไดนึกถึงขอความที่วา "สิ่ง
ที่เล็กนอยยอมมีคามากเมื่อพระเจาไดมีสวนในสิ่งนั้น" ถึงแมวาฝายเนื้อหนังนางมีสิ่งของ
เล็กนอย แตฝายจิตวิญญาณ (การอัศจรรย) พระเจาทรงกระทําสิ่งยิ่งใหญ
1
คําสั่ง
ก
เอลีชาสั่งใหแมมายคนนั้นทําอะไร? 2 พกษ 4:3
ข
แลวนางตองทําอะไรอีก? 2 พกษ 4:4
ค
การกระทําเหลานี้ดูเหมือนเปนรากฐานสําหรับการอัศจรรยไหม?
นางอาจคิดวาคําสั่งนั้นแปลกประหลาดจริงๆ
ง
นางเชื่อฟงคําสั่งของเอลีชาไหม? 2 พกษ 4:5
2
การอัศจรรย
ก
บุตรชายของนางมีสวนในการกระทํานี้ดวย แสดงวาทั้งครอบครัวมี
สวนในการอัศจรรยนี้ 2 พกษ 4:4-5
ข
ใน 2 พงศกษัตริย 4:4 เอลีชาบอกวาใหปดประตู และในขอ 5 นางก็
ปดประตู การกระทํานี้ตองทําสวนตัว ระหวางพระเจา แมมายกับบุตร
ของนาง พวกเพื่อนบานไมมีสวนรวมในการกระทําครั้งนี้
ค
เมื่อภาชนะเต็มหมดแลว เอลีชาสั่งใหนางทําอะไร? 2 พกษ 4:6-7
ง
พระเจาทรงเลี้ยงครอบครัวนี้ดวยการอัศจรรย!

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ประโยชนแหงการอธิษฐาน
สดด 33:11-12; มธ 6:33-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
ประโยชนแหงการอธิษฐานอาจไมเปนทรัพยสมบัติหรือสิ่งของฝายเนื้ อหนังใดๆ
แตแนนอนพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของคริสเตียน "ประชาชาติที่พระเจาของเขาคือ
พระเยโฮวาห ก็เปนสุข" คงเปนประโยชนอันดับแรกแหงการอธิษฐาน ถาเราเปนคนที่
อธิษฐานตอพระเจาเปนประจํา ประโยชนทั้งฝายจิตวิญญาณและฝายเนื้อหนังก็คือพระพร
จากพระเจา บางคนอาจไมคาดวาจะไดแคพระพรจากพระเจาเทานั้น แตเรามั่นใจวาพระ
องคจะทรงเลี้ยงดูและนําเราในทางที่ดีที่สุดสําหรับเรา
บางทีคุณยังไมอธิษฐานเปนประจําและตองการเปาหมาย เปาหมายใหญที่ สุด
สําหรับคนของพระเจาคือพระพรจากพระองค ใหจําไววาพระเจาทรงอวยพรคนที่ ซื่ อสัตย
ตอพระองค ดังนั้นคนที่ซื่อสัตยในการอธิษฐานจะไดรับพระพรจากพระเจาเปนแน พรอม
กับพระพรนั้ นเราคงประสบความทุ กขและการทดลองจากพญามาร แตใหระลึ กถึงนัก
อธิษฐานผู ยิ่ งใหญคือพระเยซูคริสต พระองคทรงตายไถบาปของเรา, ทรงถูกขมเหงโดย
ชนชาติของพระองคเองและถู กปฏิเสธโดยสาวกของพระองคเองคืออ.เปโตร ถึ งกระนั้ น
พระองคยังซื่อสัตยในการอธิษฐานตอพระบิดาเจา
1
ผลประโยชนในสายตาของชาวโลก
ก
คําที่มีลักษณะเปนคําคลายกันกับผลประโยชนคือความสําเร็จ
พระเจาตีความหมายของความสําเร็จไมเหมือนชาวโลก สําหรับ
ชาวโลกความสําเร็จคือการเจริญฝายเนื้อหนัง แตสําหรับพระเจา
ความสําเร็จคือการเจริญฝายจิตวิญญาณ มก 8:36
ข
ผลประโยชนในดานธุรกิจคือกําไร ผลประโยชนสําหรับคนของพระเจา
คือสวรรค กําไรของชาวโลกสูกับสวรรคไมไหว
2
ผลประโยชนในสายตาของชาวสวรรค
ก
สิ่งของที่มีคาสําหรับคริสเตียนคือสิ่งของที่จะอยูเปนนิจ สิ่งของฝาย
เนื้อหนังจะไมมีคาบนสวรรค
ข
พระเจาทรงตีความหมายของสิ่งที่เปนผลประโยชนฝายจิตวิญญาณ
เราไดรับความรอดโดยความเชื่อ แตเราจะไดรับรางวัลบนสวรรคโดย
การประพฤติบนโลกนี้
ค
พระเจาทรงสัญญาอะไรในยอหน 14:1-6 นี่คือผลประโยชนนา
อัศจรรยจากพระเจาของเรา
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ฤทธิ์อาํ นาจของการอธิษฐาน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ปต 4:7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 5:16
การมีฤทธิ์อํานาจในการอธิษฐานเปนสิ่งที่เราตองพัฒนาทุกๆวันตลอดชีวิต การ
ตั้งหองชั้นในสําหรับการอธิษฐานเปนขั้นแรกในการประสบความสําเร็จในดานนี้ ขั้นตอไป
คือการพัฒนาแบบในการอธิษฐาน คือพระเจาสนใจเวลาและสถานที่ที่เราอธิษฐานนั้น แต
พระองคสนใจวิ ธีที่ เราอธิ ษฐานดวย วิ ธีนั้ นไดชั กชวนพระวิ ญญาณบริสุทธิ์ มารวมด วย
ไหม? วิธีนั้นสมควรไดรับคําตอบไหม? และวิธีนั้นถวายเกียรติแดพระองคไหม? เราตอง
ถามตัวเองคําถามเหล านี้ ก อนเราเขาเฝาพระที่ นั่ งแห งพระคุณ เราตองเปนนั กอธิษฐาน
ที่เขาเฝาพระเจาดวยจิตใจฟกช้ําและจิตใจสํานึกผิด
อ.อี เอ็ม เบานด ผูเปนนักอธิษฐานคนหนึ่ง เขียนไววา "ถาเราละเลยการอธิษฐานและรูภยันตรายของการกระทําไดมาถึงโดยรากฐานของเราออนแอ การอธิษฐานและ
อานพระคัมภีรอยางเรงรีบทุกๆวันจะทําใหเรามีความเชื่ อที่ ออนแอ, ขาดความมั่ นใจและ
ทําใหเราเกิดความสงสัย ถาเรามี เวลาน อยสําหรับพระเจ า พระองคจะไมใช เราในพระ
ราชกิจของพระองค" ถาเราอยากทําอะไรยิ่งใหญสําหรับพระเจา เราตองทําสิ่งตอไปนี้
1
เราตองแสวงหาพระเจา มธ 6:33
2
เราตองนมัสการพระเจา สดด 57:11
3
เราตองประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา อฟ 5:18
4
เราตองอานและศึกษาพระคําของพระเจา 2 ทธ 2:15
5
เราตองปติยินดีในความรอดจากพระเจา สดด 1:2
1
คุณมี "หองชั้นใน" สําหรับการอธิษฐานแลวหรือยัง? มธ 6:6 การอธิษฐาน
ทุกๆวันใน "หอง" นั้นชวยคุณหรือเปลา?
2
คุณสรรเสริญพระเจาเมื่อคุณอธิษฐานไหม? มธ 6:13
3
เราตองอธิษฐานดวยทาทีอะไรบาง?
4
ทําไมพระเจาไมตอบคําอธิษฐานของคริสเตียนที่ไมยกโทษใหคนอื่น?
มธ 6:14-15
5
คุณตองการยกโทษใหคนอื่นไหม? ใหอธิษฐานขอฤทธิ์อํานาจจากพระเจาที่จะ
ยกโทษคนอื่นได
6
พระคุณของพระเจามีฤทธิ์ชวยเรายกโทษใหคนอื่นอยางไรบาง?
7
ทําไมเราตองยกยองพระนามของพระเจาเมื่อเราอธิษฐาน? มธ 6:9
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การอัศจรรยของพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
การขามทะเลแดง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อพย 14:13-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 21:25
พระเจาทรงเรียกโมเสสให นําชนชาติอิสราเอลออกจากการเปนทาสในประเทศ
อียิปต (อพย 3-4) โมเสสยอม แตกษัตริยฟาโรหไมยอมเชื่อฟงพระเจาและใหชนชาติ
อิสราเอลออกไป พระเจาจึงสงภัยพิบัติ (การพิพากษา) ตางๆมาสูแผนดินอียิปต หลังจาก
ภัยพิบัติครั้งที่สิบผานไปแลวฟาโรหยอมใหชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต
แต ภายหลั งฟาโรห เปลี่ ยนใจและไล ตามพวกเขาโดยตั้ งใจให พวกเขากลั บมาสู
อียิปต (อพย 14:8-10) ใหสังเกตวาชนชาติอิสราเอลเต็มไปดวยความกลัวและขาดความ
เชื่อเมื่อพวกเขารูขาวนี้ (อพย 14:11-12) พวกเขาบนตอโมเสส
พวกเขาจําเปนตองเชื่อพระเจาวาพระองคทรงมีฤทธิ์รักษาพวกเขาไว ถึงอยางไร
ก็ตามพระเจาทรงชวยพวกเขาใหพนจากอํานาจของฟาโรห พระเจาทรงชนะสถานการณที่
หมดหวังโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค
1
การอัศจรรยของพระเจา
ก
พระเจาทรงชวยชนชาติอิสราเอลอยางไร? อพย 14:21-22
ข
การอัศจรรยนี้แสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจามากกวาการอัศจรรย
อื่นๆในพระคัมภีรเดิม
ค
เมื่อคุณมีปญหาใดๆ คุณบนตอพระเจาหรือคุณอธิษฐาน?
2
ผลจากการอัศจรรยนั้น
ก
พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหโมเสสแยกน้ําทะเลออกจากกัน
ฉันใด พระองคทรงประทานฤทธิ์อํานาจแกโมเสสใหน้ําไหลกลับ
ฉันนั้น อพย 14:23-28
ข
หลังจากนั้นชนชาติอิสราเอลรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโมเสส?
อพย 14:31
ค
ชนชาติอิสราเอลสัตยซื่อในการถวายเกียรติแดพระเจาสําหรับการ
อัศจรรยยิ่งใหญนี้ อพย 14:30-31; 15:1

21

อยาทําผิดตอคนอื่น (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 119:161-168
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6

เงินทอง เปนสิ่งของที่มีคานับไมถวน
หลายครั้งพระเจาซอนไวใตดิน จนคนพบไดโดยการขุดหา
ในพระคําของพระองคมีสิ่งซอนไวเชนกัน คือสิ่งมีคาที่พระองคเตรียมไวสําหรับคุณ
จงคนหาสิ่งมีคาในพระคัมภีร ดุจผูขุดหาในเหมืองแร
ก็จะพบสติปญญาจากสวรรค ซึ่งมีคามากกวาทับทิม
จงคนหา แลวคุณจะพบทรัพยสมบัติที่จะทําใหจิตใจสมบูรณ

1
2
3
4
5
6
7
8

จงคนหาพระคัมภีร ก็จะพบพระคริสต ผูเปนพระทรัพยสมบัติหายากที่สุด
โดยพระคริสตนั้นพระเจาทรงใหแตละชีวิตที่พบพระองคแลวมั่งคั่ง
จงคนหา แลวจะเห็นวาพระคริสตมีฤทธิ์ชวยชีวิตคุณเจริญไดแคไหน
นักเขียนนิรนาม
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
เราหลีกเลี่ยงการทําผิดตอพระเจาอยางไรบาง? 1 ยน 3:22
พระบัญญัติหาประการแรกคืออะไร? การไมเอาใจใสขอเหลานี้ทําผิดตอพระเจา
ไดอยางไร?
ผูใหญทําผิดตอเด็กที่เชื่อในพระเยซูแลวอยางไรบาง?
ใหบอกทาทีสามประการที่ชวยเราไมทําผิดตอพี่นองคริสเตียน
ใหบอกทาทีสามประการที่ทําใหเราทําผิดตอพี่นองคริสเตียน
อะไรคือวิธีที่ดีสุดที่จะไมทําผิดตอเพื่อนบานของเรา? รม 13:7-8
คริสเตียนที่ทําผิดตอคริสตจักรและไมยอมกลับใจจะพบกับอะไร? มธ 18:17
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ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําสอนของพระเจาเรื่องการทํางาน
ปฐก 1:1-2:19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
บางคนเขาใจผิดวางานคือโทษสําหรับการทําบาป แตเราสังเกตวาพระเจาทรงให
มนุษยทํางานในสวนกอนมนุษยทําบาป พระเจาทรงใหมนุษยทํางานสามประการ คือทํา
ดวยมือ, มีการประดิษฐขึ้นมาและเกี่ยวกับการใชสติปญญา
พระคัมภีรสอนวา การทํางานนั้นมีเกียรติและเปนสิ่งที่ดีเพราะวาพระเจาทรงทํา
งานเชนกัน พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบฉายาของพระองค ดังนั้นมนุษยมีความโนม
เอียงชอบที่จะทํางาน พระคัมภีรสอนดวยวาเมื่อมนุษยทํางานแลวเขาควรไดรับการตอบแทนที่ยุติธรรมและควรมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสิน
1
พระคัมภีรกลาวถึงการทํางานสามประการ
ก
คําไหนในปฐมกาล 1:28 เล็งถึงการทํางานดวยมือ?
ข
ปฐมกาล 2:15 กลาวถึงงานสองอยาง สองอยางนั้นคืออะไร?
ค
อาดัมทํางานแบบไหนในปฐมกาล 2:19?
2
พระคัมภีรกลาวถึงการเปนเจาของทรัพยสิน
ก
อพยพ 20:15 สอนอะไรเรื่องการเปนเจาของทรัพยสิน?
ข
ในพระบัญญัติสิบประการ ขอไหนเล็งถึงการเปนเจาของทรัพยสิน
3
พระคัมภีรสอนวาการทํางานเปนสิ่งที่ควรยกยอง
ก
การทํางานนั้นควรไดรับการยกยองเพราะวาพระเจาทรงทํางาน
เชนกัน ปฐก 1:1
ข
ใหหาคําสอนอื่นๆเรื่องการทํางาน อพย 20:1-17
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ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวง
อพย 25:18-36
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
ในสมัยยุ คมืด คนทั่ วไปถือว าการทํางานด วยมื อเปนสิ่ งที่ ไรเกียรติ เขานับวา
คนที่ ทํางานดวยมือนั้ นเป นคนต่ําตอย ชี วิตสําหรับคนเหลานั้ นไมมีค า แตอ.ลูเทอร,
อ.คาลวิ นและอ.ทิ นเดลต อต านศาสนาประจําชาติ โดยการสอนว าการทํางานทุ ก อย างมี
เกียรติเทากันหมด เพราะวางานนั้นไดชวยคนทั้งปวง ศาสนาประจําชาตินั้นกลัวคําสอนนี้
เหมือนที่เขากลัวคําสอนเรื่องความรอดและบัพติศมา
ในสมัยการปฏิรูป (Reformation) คนทั่วไปถือวาการทํางานทุกอยางเปนสิ่งที่มี
เกียรติและคนทั่วไปมีสิทธิและมีเกียรติสูงกวาเดิม
1
พระเจาทรงเปนแบบอยางวาการทํางานทุกอยางมีเกียรติ
ก
พระเจาทรงเนรมิตสรางสิ่งทั้งปวง ปฐก บทที่ 1
ข
พระเยซูคริสตเจาทรงทํางาน มก 6:3
ค
พระเจาทรงสอนมนุษยใหหยุดพัก ปฐก 2:2-3; อพย 20:10
ง
ประชาชนดูถูกการทํางานดวยมืออยางไรในมาระโก 6:3?
2
มนุษยตองทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวง
ก
คนที่ทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวงตองเตรียมตัวไวกอน นหม 2:18
ข
การมี "น้ําใจที่จะทํางาน" มีสวนในงานของเราไหม? นหม 4:6
ค
คนแบบไหนเปน "พี่นองกับคนเจาทําลาย"? สภษ 18:9
ง
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ มีอยูกี่ครั้งที่เราเจอคําวา "ทํา"?
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อยาทําผิดตอคนอื่น (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอคริสตจักร

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 18:15-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6
คริ สตจั กรทุกแหงมี คําปฏิ ญาณแห งคริสตจักร คําปฏิญาณนั้ นคือคําสัญญาที่
สมาชิกทุกคนยอมรับ สมาชิกไมตองสัญญาตอหนาคนอื่นดวยปาก แตตองสัญญาในใจตอ
องคพระผูเปนเจา
คําปฏิญาณแหงคริสตจักรเกี่ ยวกับทาทีฝายจิตวิญญาณ คือเปนคําสัญญาวาจะ
ชวยซึ่ งกันและกัน, จะอธิษฐานเผื่ อกันและกัน, จะประพฤติอยางถูกตองตอหนาพระเจา
และชาวโลก และจะสนับสนุนคริ สตจั กรฝายรางกาย, ฝายจิตวิ ญญาณและด วยทรั พย
สมบัติ
ดั งนั้ นคําปฏิ ญาณแห ง คริ สตจั กรเล็ งถึ ง ความรั บ ผิ ดชอบของสมาชิ ก และเป น
เครื่องชี้แนวทางที่จะชวยเราไมทําผิดตอคริสตจักรไมวาเปนโดยการทําบาปหรือโดยการละ
เลยหนาที่ ฝายจิตวิ ญญาณของเรา เมื่ อเราตกลงวาจะทําตามคําปฏิญาณแหงคริสตจั กร
เราก็สัญญาวาเราจะรักษาความสัมพันธระหวางเรากับพระคริสต แสดงวาคริสตจักรเปน
สถานที่ ที่ ยอมรั บเฉพาะคริ สเตี ยนที่ ดี เท านั้ นและไม ยอมรั บคริ สเตี ยนที่ อ อนแอฝ ายจิ ต
วิญญาณหรือชาวโลกหรือ? ก็ไมใชแนนอน! เพราะถาคริสตจักรเปนเชนนั้ น คริสตจักร
ก็ทําบาปยิ่งใหญ
1
วินัยจากคริสตจักรสําหรับคริสเตียนที่ทําผิดบอยๆ
ก
สิ่งแรกที่คริสเตียนควรทําเมื่อพี่นองทําผิดตอเขาคืออะไร? มธ 18:15
ข
ถาพี่นองคนนั้นไมยอมฟงหรือกลับใจ คริสเตียนตองทําอะไรตอไป?
มธ 18:16
ค
ในที่สุดคริสเตียนตองทําอะไรถาพี่นองที่ทําผิดไมยอมฟงคําตักเตือน?
มธ 18:17
2
วินัยจากพระเจาสําหรับคริสเตียนที่ทําผิดบอยๆ
ก
เราควรมีทาทีอยางไรตอคนที่ถูกวินัยจากพระเจา? สดด 94:12
ข
สุภาษิต 3:12 สอนวาอะไรเกี่ยวกับทาทีของเราในเรื่องนี้?
ค
อะไรคือวิธีพนจากการตีสอนจากพระองค? วว 3:19
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อยาทําผิดตอคนอื่น (4)

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (3)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 17:24-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6
หลายครั้ งพวกนักการเมืองสัญญาวาจะไมขึ้ นภาษี และเรามักจะไมคอยเชื่ อคํา
สัญญาของเขา ไมมีใครชอบเสียภาษี แตการเสียภาษีนั้นเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
งานของรัฐบาล มีคนเคยดูถูก, เยาะเยย, วากลาวและเลาเรื่องตลกขบขันเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี
แตสําหรับชาวยิวที่ตองเสียภาษีใหแกชาวโรมเปนเรื่องไมขบขันเลย ชาวโรมเอา
ชนะชาวยิวแลว ชาวยิวจึงเกลียดชาวโรมโดยเฉพาะคนเก็บภาษีชาวยิว (เชนมัทธิว) ที่เก็บ
ภาษีใหชาวโรม แตในสมัยนั้นพระเยซูเสด็จมา พระองคทรงถอมพระองคลงและยอมเสีย
ภาษี "เพื่อมิใหเขาเขาใจผิด" พระเยซูทําตามหลักการ "ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร" เพื่อ
ไมทําผิดตอเพื่อนบาน
พระเจาไมตองการใหเราทําใหชาวโลกไมพอใจ แตตองการใหเราแสดงความรัก
และความเคารพตอเขา ใหเราเคารพกฎหมายและเปนพยานเรื่ องขาวประเสริฐใหเขาฟง
ถาการประพฤติ ดีของเราทําใหชาวโลกไม พอใจ เขาก็ต องไม พอใจ แต คริสเตียนควร
พยายามมากที่สุดที่จะไมทําผิดตอเขาหรือทําอะไรที่ทําใหเขาสะดุด
1
จงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํานาจ
ก
รัฐบาลมีไวเพื่อเปาหมายอะไร? รม 13:4
ข
เมื่อเราขัดขืนกฎหมายของประเทศ เราก็ขัดขืนผูใด? รม 13:2
ค
1 เปโตร 2:13 สอนวาอะไร? คริสเตียนควรทําอะไรเมื่อกฎหมายของ
ประเทศผิดกับพระบัญญัติของพระเจา? กจ 4:19-20
ง
1 เปโตร 2:17 สอนวาอะไร?
2
อยาทําผิดตอเพื่อนบาน
ก
ในคําเปรียบเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี พวกโจรทําผิดอะไรตอชายคน
นั้น? แลวปุโรหิตกับคนหนึ่งในพวกเลวีทําผิดอะไรตอเขา?
ลก 10:30-31
ข
คริสเตียนไมควรมีการประพฤติที่ทําใหชาวโลกสะดุด แตถึงแมวาการ
ประกาศขาวประเสริฐทําใหเขาสะดุด เราก็ยังตองประกาศอยูและฝาก
ผลไวกับพระเจา มธ 15:10-12

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงนับวาการทํางานสําคัญ
โยบ 38:4-12; 31:41
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
พระเจาทรงนับวาการทํางานสําคัญเพราะวาพระเจาเองทรงทํางาน เราสังเกต
งานของพระองคไดในสิ่งสารพัดที่พระองคทรงเนรมิตสราง ปฐก 1:17 พระเยซูทรงมีสวน
ในการเนรมิตสรางนั้น คส 1:16 แลวพระเจาทรงดลใจเราใหเรายอมทําตามน้ําพระทัย
ของพระองคและทรงประทานความสามารถใหเราสําหรับงานของพระองค
พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนคนที่ทํางานได พระเจาทรงเลือกคําวา "งาน" ให
อธิบายถึงกิจการของพระองค และพระองคทรงเลือกคํานี้ใหอธิบายกิจการของมนุษยดวย
งานของเราคือให "มีอํานาจเหนือแผนดิน" เราจงครอบครองแผนดินนี้ และใชทรัพยสิน
ของแผนดินนี้ใหเปนประโยชนสําหรับชีวิตของเรา
พระเจาทรงชักชวนเราใหเปนผูรวมงานกับพระองค พระองคทรงสรางและรักษา
สวนไว อาดัมตกแตงตนไมตางๆในสวนนั้น ยิ่งกวานั้นพระบัญชาที่ยิ่งใหญทรงชักชวนเรา
ใหเปนผูรวมงานกับพระองคในการประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทั้งปวง
1
ตรีเอกานุภาพทรงทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวง
ก
พระบิดากับพระบุตรทรงรวมมือกันในงานอะไร? ยน 5:17; 17:4
ข
เรารูไดอยางไรวาตรีเอกานุภาพทรงรวมมือกันในการเนรมิตสราง
มนุษย? ปฐก 1:26
ค
พระองคไหนในตรีเอกานุภาพเปนผูที่ "ระบายลมแหงชีวิต
เขาทางจมูกมนุษย"? ปฐก 2:7
2
พระเจากับมนุษยทํางานดวยกันเพื่อชวยคนทั้งปวง
ก
พระเจาทรงใชมนุษยใหเขียนพระคัมภีร การรวมมือนั้น คือพระเจา
กับมนุษย ไดเกิดผลมากเพื่อชวยคนทั้งปวง 2 ปต 1:21
ข
ทําไมรัฐบาลหมายถึงตองเปนการรวมมือกัน? รม 13:1-7
ค
งานของรัฐบาลคืออะไร? รม 13:1-7
ง
ความเกี่ยวของกันที่ถูกตองระหวางพระเจา, มนุษยกับรัฐบาล
คืออะไร? สภษ 8:16; 1 ทธ 2:1-3
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หัวขอสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอเพื่อนบาน

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผลของความบาปตองานของเรา
ปฐก 3:1-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
ความบาปมีผลรายตองานของมนุษย งานนั้นควรนําความปติยินดีมาสูชีวิตของ
มนุษย แตบัดนี้งานไดทําลายรายกายดวยทํางานหนัก, ไมมีเวลาพักผอน, เครียดจัดและ
เสี่ ยงอันตราย ยิ่ งกวานั้ นอีกหลายครั้ งงานของมนุ ษยไมสําเร็จ บางคนอาจทํางานหนัก
ตลอดชีวิตโดยหวังวาจะเก็บเงินไวบาง แตในที่สุดเงินนั้นก็หายไปโดยเหตุหนึ่งเหตุใด
พระบัญญัติ บทที่ 28 สอนวางานของผูที่เชื่อในพระเจาอาจดีขึ้นหรือเลวลง ก็
แลวแตวาคนนั้นสัตยซื่อในการเชื่อฟงพระคําของพระเจาหรือไม
1
ผลรายของความบาปตองานของมนุษย
ก
คําไหนแสดงวางานของมนุษยตองหนักขึ้นเพราะเหตุความบาป?
ปฐก 3:19
ข
งานของมนุษยอาจอันตรายตอคนอื่นก็ได ลก 13:4
ค
คนชั่วอาจทําอันตรายตอคนงานได มธ 21:33-35
2
การเชื่อฟงพระเจามีฤทธิ์ทําใหงานเกิดผลดี
ก
ใหสังเกตพระสัญญาเรื่องพระพรของพระเจาตองานของเรา
พบญ 28:8
ข
เงื่อนไขที่จะไดรับพระพรนั้นคืออะไร? พบญ 28:1-2
3
งานสามารถเกิดผลรายหรือผลดี
ก
พระเจาจะทรงพิพากษางานทุกอยางของเรา สดด 62:12
ข
เราสามารถทํางานดีในทางที่ชั่วได สภษ 18:9
ค
พระเจาทรงใหรางวัลแกมนุษยสําหรับงานของเขา โยบ 34:11
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อยาทําผิดตอคนอื่น (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอพี่นอง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 14:13-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6
คริสเตียนมีนิสัยนี้ดวยหรือเปลา? คริสเตียนหลายคนอาจมีนิสัยนี้แลวและยังไม
รูก็ตาม นิสัยดังกลาวคืออะไร? ก็คือ "ขาพเจาไมสนใจคริสเตียนคนอื่น" ปญหานี้เกิดขึ้น
เมื่ อเราสนใจ "ตัวเอง" มากที่ สุด พระเจาสอนแลววาเราตองรักคนอื่ นมิใชหรือ? และมี
คําสอนอีกวา "อย าทําสิ่ งใดในทางทุ มเถี ยงกันหรืออวดดี แต จงมีใจถอมถือวาคนอื่ นดี
กวาตัว" ฟป 2:3 เราเห็นนิสัยนี้ชัดเจนที่สุดในคําพูดของคาอินตอพระเจาวา "ขาพระองค
เปนผูดูแลนองหรือ" คําตอบคือวา "ใช" เราทุกคนเปนผูดูแลพี่นองของตน เราไมควรทํา
ผิดตอพี่นองที่ออนในความเชื่อ แตควรชวยเขาเจริญในความเชื่อดวยความรัก, ความเขาใจ
และความอดทน พระเจาสอนเราในโรม 14:13 วา "ดังนั้นเราอยากลาวโทษกันและกันอีก
เลย แตจงตัดสินใจเสียดีกวา คืออยาใหผูหนึ่งผูใดวางสิ่ งซึ่งใหสะดุด หรือสิ่งซึ่งเปนเหตุ
ใหลมลงไวตอหนาพี่นอง"
1
ทาทีที่ถูกตอง
ก
การเสียสละ! อ.เปาโลกลาววาอะไรใน 1 โครินธ 8:13?
ข
การปฏิเสธตัวเอง! พวกเราที่มีความเชื่อเขมแข็งควรยอมทําอะไร?
รม 15:1
ค
ความรัก! พระเยซูใหพระบัญญัติอะไรแกเรา? ยน 13:34
2
ทาทีที่ผิด
ก
การถือวาตัวเองชอบธรรม! คริสเตียนบางคนมีความผิดพลาด
ตรงไหน? 2 คร 10:12
ข
การยกยองตัวเอง! พวกฟาริสีในสมัยพระเยซูชอบแสดงวาตัวเอง
ชอบธรรม (ดีกวาคนอื่น) มธ 23:23 พระเยซูตรัสถึงความหนาซื่อใจคดของพวกเขาอยางไร? มธ 23:5-6 คนที่ยกยองตัวเองชอบ
ตําหนิผูอื่นและไมยอมสํารวจความบาปของตัวเอง คิดวาตัวเอง
ถูกเสมอ
ค
ความเกลียด! อ.ยอหนเตือนเราวาอะไร? 1 ยน 3:14-15
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อยาทําผิดตอคนอื่น (2)

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 18:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6
เมื่ อเด็ กๆคนไหนมี โอกาสเชื่ อความจริง เด็ กคนนั้ นมักจะเชื่ อวามีพระเจาจริง
ตามธรรมชาติเด็ กๆมักเชื่ องาย และเมื่ อเขาได ยินความจริ ง เขาก็ ยอมรั บความจริงนั้ น
ดังนั้นพระเจามีคําเตือนสําหรับคนที่จะทําลายมโนธรรมอันออนของเด็กๆที่เชื่อในพระเยซู
และสอนเขาวาเขาไมควรเชื่อในพระเยซูตอไป
การสอนความผิดแกเด็กๆและการนําใหเขาทิ้งพระเจา ไมไดทําดวยคําพูดเสมอ
หลายครั้ งผูใหญสอนเด็กดวยตัวอยางและทาที นาเสียดายที่บิดามารดาหลายคนนําลูกๆ
ของตนไปจากพระเจาดวยการประพฤติและทาทีของตน
เปาหมายของคริสเตียนและคริสตจักรคือใหนําเด็กๆมาถึงพระเยซู พระเยซูตรัส
วา "จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเรา" มธ 19:14 ชีวิตเรากําลังนําเด็กๆมาถึงพระเยซู
ไหม?
1
พวกอัครสาวกทําผิด
ก
พวกอัครสาวกตอบสนองอยางไรเมื่อบิดามารดาหลายคนนําลูกๆมา
ถึงพระเยซู? มก 10:13 พวกอัครสาวกนั้นยังขาดความเขาใจเรื่อง
อะไร?
ข
คริสตจักรในปจจุบันเหมือนพวกอัครสาวกหรือเปลา?
2
เด็กๆมีความตองการ
ก
เด็กๆในสมัยนี้อาจประสบความเลวรายหลายอยาง เชน ขาดความ
รักจากบิดามารดา ขาดความรูความเขาใจ สิ่งแวดลอมเปนพิษ
เปนตน แตเด็กๆที่ประสบความเลวรายมากที่สุดคือเด็กๆที่ไดรับ
คําสอนวาไมมีพระเจา
ข
ในมัทธิว 18:7 พระเจาทรงเตือนผูสอนทั้งหลายที่สอนเด็กๆไมใหเชื่อ
เรื่องการทรงสรางโลกนี้และที่สอนวาวิวัฒนาการเปนความจริงในเมื่อ
วิวัฒนาการนั้นเปนเรื่องโกหกและเปนการสมมุติขึ้นมา
ค
ถาชนชาติอิสราเอลละทิ้งทางของพระเจา พวกลูกๆเขาจะประสบ
"คําสาปแชง" อะไรบาง? พบญ 11:19-28

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทาทีที่ผิดเกี่ยวกับการทํางาน
ปญจ 2:4-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
ชาวโลกถื อวางานเป นวิธี ทําให คนพอใจ คือเป นวิธี ไดเงิ นซึ่ งโดยเงิ นนั้ นคน
สามารถซื้ อความสุขได ดังนั้ นพวกเขาพบความสําเร็จโดยการทํางาน กษัตริยซาโลมอน
ผูซึ่งประสบความสําเร็จมากกวาคนอื่น กลาววาการหาความสุขโดยวิธีนี้เปลาประโยชน
ในเรื่อง "งาน" ของพระเจา บางคนคิดวาเปนงานสําหรับผูรับใชเต็มเวลาเทานั้น
แตอ.เปาโลสอนวา "ไมใช" เพราะเขาสอนวาทุกคนที่เชื่อในพระเยซูแลวเปนปุโรหิต เขา
สอนวาพระเจาตองการใหคริสเตียนทุกๆคนรับใชพระองค
1
ทาทีของชาวโลกเรื่องการทํางานที่ผิด ดังนั้นทาทีของเราควรเปนอยางไร?
ก
ใหสังเกตดูขอสรุปเรื่องการทํางานในหนังสือปญญาจารย
ปญจ 12:13-14
ข
เปาหมายของเราควรเปนอยางไร? มคา 6:8
ค
ทําไมเราควรทํางาน? 2 ธส 3:7-13
ง
ทรงมีพระบัญชายิ่งใหญใหงานรับใชแกเรา กจ 1:8
2
คริสเตียนทุกคนตองรับใชพระเจา
ก
ทําไมการเสียสละของเราคืองานรับใชพระเจา? รม 12:1; 11:36
ข
เราตองกระทําการดีที่ไหน? 1 ปต 2:12
ค
ถา 1 เปโตร 2:12 อางถึงสังคม ขอ 18 มีความหมายอะไรใน
ปจจุบัน?
ง
งานรับใชพระเจาเกิดขึ้นไดใน
1 ปต 3:1
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หัวขอสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอเด็กๆ

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทํางาน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อฟ 2:7-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62:12
ศิษยาภิบาลของขาพเจาเชื่อวาเพราะเหตุวาพระเจาผูทรงสรางสิ่ งทั้ งปวงไมมีวัน
เปลี่ ยนแปลง และพระองคมีพระลักษณะที่ จะเนรมิตสร าง พระองคจะทรงแสดงฤทธิ์
อํานาจของพระองคใหเราเห็นตอไป ขอความที่วา "ในยุคตอๆไป พระองคจะไดทรงสําแดง
พระคุณของพระองคอันอุดมเหลือลน" ไดสอนเชนกัน สวนโลกนี้ มีเหลืออีกยุคเดียวที่ ยัง
ไมสําเร็จ หนังสือวิวรณไดกลาวถึงยุคนั้น
ในยุคนั้นเราจะไดรับใชพระเจาโดยปราศจากความเจ็บปวด, ความเหน็ดเหนื่อย
และความบาป พระคัมภีรสอนวาเราจะครอบครองพรอมกับพระเยซูเจา
1
พระเจาทรงใหมนุษยทํางานเพื่อประสบความปติยินดี
2
ความบาปทําใหงานของเราหนักขึ้น แตการทํางานไมใชเปนผลของความบาป
3
ทําไมงานของคนเก็บขยะมีเกียรติเทากับงานของครูหรือหมอ?
4
การรวมมือในงานทําสําคัญแคไหน?
5
ทําไมงานรับใชของคริสเตียนสําคัญ?
6
ใหบอกสิ่งหนึ่งที่ทํางานเพื่อมนุษยไมได
7
ทําไมเราควรกลารับใชพระเจาของเรา?
8
ทําไมงานทุกอยางมีเกียรติเทากันหมด?
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อยาทําผิดตอคนอื่น (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 พศด 28:9-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 11:6
พจนานุกรมของเวบสเตอรตีความหมายของคํา "กระทําผิด" วา (1) การละเมิด
กฎแหงศี ลธรรมหรือบั ญญัติ ของพระเจ าคือความบาป (2) การฝ าฝนกฎหมายหรือขอ
บังคับคือทําผิด (3) การทําใหคนอื่นลําบากหรือไมสบายใจหรือบาดเจ็บ (4) การทําให
คนอื่นเบื่อหนายหรือโกรธหรือการรบกวน
จากความหมายเหลานี้ เราสามารถเห็นไดถึงเหตุที่ พระเจาไมพอพระทัยเมื่ อชน
ชาติอิสราเอล "จับญาติพี่นองของตนเปนเชลย" ถึงแมวาแผนดินอิสราเอลไดแบงเปนสอง
ประเทศแลวก็ตาม พระเจายังตองการใหแตละฝายแสดงความยุติธรรมและความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน คือประเทศอิสราเอล (10 ตระกูลที่อยูภาคเหนือ) กับประเทศยูดาห
(2 ตระกูลที่อยูภาคใต)
หลักการนี้ อยู ในพระคัมภีรใหมเชนกัน คือพระเจาตองการใหเรารักซึ่ งกันและ
กัน ใหเราประพฤติไมลําเอียงตอคนหนึ่งคนใด ใหเรา "ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร" เปนตน
เมื่อเราไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจาในเรื่องเหลานี้ พระเจาก็ไมพอพระทัย
1
พระบัญญัติสิบประการ
ก
พระบัญญัติหาประการแรกเกี่ยวกับการไมทําบาปตอพระเจา
หาประการนั้นมีอะไรบาง? อพย 20:3-11
ข
ใหยกตัวอยางจากโลกปจจุบันที่มนุษยละเมิดพระบัญญัติหาประการนี้
ค
ใหอธิบายวาการละเมิดพระบัญญัติประการที่ 6-10 ทําใหทั้งพระเจา
กับมนุษยไมพอใจอยางไร? อพย 20:12-17
2
ความหมายสําหรับปจจุบัน
ก
ในเรื่องสําหรับวันนี้ชนชาติอิสราเอลทําบาปตอพระเจาอยางไร?
2 พศด 28:8, 10, 13
ข
ยากอบ 2:10 สอนเราวาอะไร? ทําไมเราตองการใหพระเยซูเปน
พระผูชวยใหรอดของเรา?
ค
1 ยอหน 3:22 บอกสาเหตุสองประการที่พระเจาทรงตอบคํา
อธิษฐานของเรา ใหบอกพระบัญญัติของพระเจาสองขอที่อยูใน
1 ยอหน 3:23
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