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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 23
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
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
หองช้ันในสําหรับการอธิษฐาน                                                        มธ 6:5-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
พระเยซูคริสตเจาเองเล็งถึง "หองชั้นใน" สําหรับการอธิษฐาน หลายครั้งเราเคย

ไดยินถึง "หอง" นี้และอาจคิดวาเปนแคเร่ืองจินตนาการสําหรับสามัคคีธรรมกับพระเจา
ทุกๆวัน แตเม่ือเราทําตามคําสอนนี้ซึ่งอยูในพระคําของพระเจาแลวเราจะมีสถานที่ท่ีเรา
พบกับพระเจาได "หอง" นี้เปนสถานที่แหงการอธิษฐานลับๆในตอนที่เราพบกับพระเจา
สองตอสอง คุณอธิษฐานลับๆแบบนี้มากแคไหน? สมาชิกครอบครัวทุกคน รวมท้ังผูใหญ
กับเด็กๆควรมีสถานที่พิเศษท่ีเขาอธิษฐานตอพระเจาทุกๆวัน

"หอง" นี้ตองเปนสถานที่ท่ีเงียบสงบ บางทีคุณอาจเปนคนแรกที่ต่ืนในตอนเชา
ในตอนนั้นบานไดเงียบสงบและเหมาะสําหรับเวลาอธิษฐานและการอานพระคัมภีร หรือ
บางทีคุณเปนคนแรกที่ถึงท่ีทํางานและความสงบนั้นเหมาะสมที่จะเปน "หอง" ท่ีคุณพบ
กับพระเจาสวนตัว ไมวาท่ีไหน ใหหาสถานที่ท่ีหางจากการรบกวน ถาพระเยซูคริสตเจา
ทรงเห็นวาหองชั้นในสําหรับการอธิษฐานนั้นสําคัญ เราก็ควรทําตามคําสอนของพระองค
1 เราจะรูไดอยางไรวาเรามี "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน" หรือไม?

ก ถาคุณไมอธิษฐานเปนประจําทุกๆวัน ก็แสดงวาคุณคงไมมี
"หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน"

ข คุณมีสถานที่พิเศษท่ีคุณพบกับพระเจาไดโดยไมมีการรบกวนจากสิ่ง
ใดๆไหม?

ค เม่ือคุณอธิษฐานใน "หอง" นั้นพระเจาเคยตอบคําอธิษฐานนั้นไหม?
2 เราจะรูไดอยางไรวาพระเจาพบกับเราใน "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน"?

ก สถานที่พิเศษนั้นเปนท่ีลับจริงหรือเปลา? การอธิษฐานที่เกิดผล
เร่ิมตนดวยการควบคุมตัวเอง

ข พระเจาอวยพรคุณอยาง "ชัดเจน" ไหม?
ค การต้ัง "หองชั้นในสําหรับการอธิษฐาน" เปนข้ันแรกในการไดรับ

คําตอบจากพระเจาและในการรวมสามัคคีธรรมกับพระเจา เราตอง
เขาเฝาพระเจาดวยจิตใจอันบริสุทธิ์และสะอาด

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
แบบอยางสําหรับการอธิษฐาน                                                      มธ 6:7-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
ในมัทธิว 6:7 พระเยซูคริสตเร่ิมตนวา "แตเม่ือทานอธิษฐาน" และตอมาใหแบบ

อยางของการอธิษฐาน คริสเตียนทุกคนมีโอกาสดีท่ีจะอธิษฐาน แบบอยางคําอธิษฐานของ
พระเยซู แบบอยางนี้เปนพื้นฐานสําหรับการอธิษฐานที่ม่ันคงและไดรับพระพร

ถาเราจะอธิษฐานตามแบบอยางท่ีพระเยซูใหไวนั้น เราจะตองตามแตละขั้น
ตอนในการอธิษฐานของพระองค แลวใหสังเกตวาในขอ 13 พระองคทรงจบการอธิษฐาน
ดวยการยกยองสรรเสริญพระเจา เชนกันคริสเตียนควรจบการอธิษฐานดวยการยกยอง
สรรเสริญความดีและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตเจา, พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระ
บิดาเจา พระเยซูทรงพลีชีวิตของพระองคเพื่อเราทั้งหลาย ดังนั้นเราควรอธิษฐานตามแบบ
อยางของพระองค โดยพระโลหิตของพระเยซูเราจึงมีสิทธิเขาเฝาพระบิดาเจาไดดวยการ
อธิษฐาน
1 ประการแรกของแบบอยางนี้เกี่ยวของกับการนมัสการพระเจา

ก ใหอธิษฐานดวยความมุงหวัง "เพราะวาสิ่งไรซึ่งทานตองการ พระบิดา
ของทานทรงทราบกอนที่ทานทูลขอแลว" ขอ 8

ข ใหอธิษฐานดวยการเคารพ "ขอใหพระนามของพระองคเปนท่ีเคารพ
สักการะ" ขอ 9

ค ใหอธิษฐานดวยการยินยอม "ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค"
ขอ 10

2 ประการหลังของแบบอยางนี้เกี่ยวของกับการขัดสนของเรา
ก ใหอธิษฐานดวยความรอนรน "ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวัน

แกขาพระองคท้ังหลายในกาลวันนี้" ขอ 11
ข ใหอธิษฐานดวยความรูสํานึกตัว "ขอทรงโปรดยกหนี้ของขาพระองค"

ขอ 12
ค ใหอธิษฐานดวยการชวยใหรอดพน "ขอทรงชวยขาพระองคใหพน

จากซึ่งชั่วราย" ขอ 13

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุที่พระเจาไมตอบคําอธิษฐาน                                                 มธ 6:14-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
เม่ือเราไมยอมยกโทษใหคนอ่ืนเราจะไดผลลบอยางมาก รากแหงความขมขื่นจะ

คงอยูขณะที่เราไมยอมยกโทษให ชาวโลกอาจไมยอมยกโทษใหเพราะเขาเยอหยิ่งและเห็น
แกตัว แตคริสเตียนตองยกโทษใหถาเราตองการใหพระเจาอภัยโทษบาปของเรา จริงๆแลว
เราตองไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจาทุกๆวัน พระเจาจะอภัยโทษบาปของเราเมื่อ
เรายกโทษใหคนอื่นกอน

พระเจาสั่งใหเรายกโทษคนอื่นเพราะวาเม่ือเราทําเชนนั้นเราจะไดรับพระพรจาก
พระองค คริสเตียนควรสนใจพระพรที่เราจะไดรับจากพระเจาและมองสิ่งฝายจิตวิญญาณ
แทนสิ่งฝายเนื้อหนัง ถามีใครที่คุณยังไมยกโทษให ก็ใหยกโทษเขาทันที ถาไมยกโทษ
ใหคนอื่น รากแหงความขมขื่นอาจจะยาวมากขึ้นและทําลายชีวิตของคุณ พรอมกับทําลาย
สามัคคีธรรมระหวางคุณกับพระเจา
1 การไมยกโทษใหคนอื่น

ก ถาคุณยังไมยกโทษใหคนอื่นในครอบครัว ใหเร่ิมตนท่ีนั่น เพราะ
คนในครอบครัวของเราเปนคนที่สําคัญท่ีสุดในชีวิตของเรา

ข ถาคุณรูสึกโกรธและโมโหอยูเสมอ บางทีการไมยอมยกโทษนั้น
กลายเปนความขมขื่น ใหสารภาพความเจ็บใจและความขมขื่นนั้น 
ถาไมยอมทํา ในที่สุดคุณอาจเจ็บใจมากกวาเดิม

ค ถาคุณไมยอมยกโทษใหคนอื่นเสมอ บางทีคุณมีปญหาในชีวิตฝาย
จิตวิญญาณของคุณ คุณตองขอพระคุณจากพระเจาสําหรับเร่ืองนี้

2 พระคุณของพระเจามีฤทธิ์ชวยเรายกโทษใหคนอื่น
ก ไมมีวันท่ีพระคุณของพระเจาจะขาดไป เพราะพระคุณนั้นมาจาก

พระเจา 1 ปต 5:10
ข พระเจาทรงประทานพระคุณใหเราทีละนิดทีละนอย ถึงกระนั้นเรา

"จะไดพบพระคุณท่ีจะชวยเราในขณะที่ตองการ" ฮบ 4:16
ค อยาเยอหยิ่ง จงยกโทษใหคนอ่ืน พระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยให

ความขมขื่นออกไปจากใจของคุณได

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชีวิตที่เต็มไปดวยการอธิษฐาน                                                    ยก 5:13-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
การอธิษฐานเปนพื้นฐานสําคัญในชีวิตคริสเตียน การสื่อสารที่รวดเร็วและทัน

สมัยทําใหโลกเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว และความสัมพันธระหวางเรากับพระเจาเชนกัน เรา
ตองติดตอกับพระเจาสมํ่าเสมอเพื่อรูจักน้ําพระทัยของพระองคสําหรับเราและเพื่อเปนท่ี
พอพระทัยของพระองค คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะแสวงหาพระพักตรของพระเจา ถา
เราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาจริง พระองคจะทรงอวยพรเรามาก เราทุกคนตองการ
พระพรจากพระเจา แมแตคนที่ รํ่ารวยในโลกนี้ เขาขาดความสุขเพราะเขาพึ่งในเงินทอง
และสิ่งของท่ีเขามีอยู เราตองอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหมีความสัมพันธลึกซึ้งกับ
พระเจา

เม่ือเราทําอะไรอยางนอยสิบคร้ัง การกระทํานั้นจะติดเปนนิสัยของเรา ถาคุณยัง
ไมอธิษฐานเปนประจํา ใหต้ังใจอธิษฐานตอพระเจาทุกวันเปนเวลาสิบวันติดกัน ดังนั้น
การอธิษฐานอาจติดเปนนิสัยของคุณ
1 ฤทธิ์อํานาจแหงการอธิษฐาน

ก "คําอธิษฐานดวยใจรอนรนของผูชอบธรรมนั้นมีพลังมากทําใหเกิด
ผล" ยก 5:16 การอธิษฐานของคุณเกิดผลไหม?

ข มัทธิว 6:6 สอนวาเม่ือเราอธิษฐาน "ในที่ล้ีลับ" เราจะไดรับคําตอบ
"อยางชัดเจน" พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคุณไหม?

ค เราตองเขาใจวาเราไมสมควรไดรับอะไรๆจากพระเจาเลย
2 เราควรสรรเสริญพระเจาเม่ือเราอธิษฐาน

ก คุณยกยองพระนามของพระเจาเม่ือคุณอธิษฐานไหม? มธ 6:9
ข เราควรสรรเสริญพระเจาทุกๆวันสําหรับพระพรอันมากมายที่พระองค

ทรงประทานใหเราแลว
ค การสรรเสริญพระเจาเม่ือเราอธิษฐานเปนการฝกสําหรับการ

สรรเสริญพระเจาบนสวรรค

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ประโยชนแหงการอธิษฐาน                                สดด 33:11-12; มธ 6:33-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
ประโยชนแหงการอธิษฐานอาจไมเปนทรัพยสมบัติหรือสิ่งของฝายเนื้อหนังใดๆ

แตแนนอนพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของคริสเตียน "ประชาชาติท่ีพระเจาของเขาคือ
พระเยโฮวาห ก็เปนสุข" คงเปนประโยชนอันดับแรกแหงการอธิษฐาน ถาเราเปนคนที่
อธิษฐานตอพระเจาเปนประจํา ประโยชนท้ังฝายจิตวิญญาณและฝายเนื้อหนังก็คือพระพร
จากพระเจา บางคนอาจไมคาดวาจะไดแคพระพรจากพระเจาเทานั้น แตเรามั่นใจวาพระ
องคจะทรงเลี้ยงดูและนําเราในทางที่ดีท่ีสุดสําหรับเรา

บางทีคุณยังไมอธิษฐานเปนประจําและตองการเปาหมาย เปาหมายใหญท่ีสุด
สําหรับคนของพระเจาคือพระพรจากพระองค ใหจําไววาพระเจาทรงอวยพรคนที่ซื่อสัตย
ตอพระองค ดังนั้นคนที่ซื่อสัตยในการอธิษฐานจะไดรับพระพรจากพระเจาเปนแน พรอม
กับพระพรนั้นเราคงประสบความทุกขและการทดลองจากพญามาร แตใหระลึกถึงนัก
อธิษฐานผูยิ่งใหญคือพระเยซูคริสต พระองคทรงตายไถบาปของเรา, ทรงถูกขมเหงโดย
ชนชาติของพระองคเองและถูกปฏิเสธโดยสาวกของพระองคเองคืออ.เปโตร ถึงกระนั้น
พระองคยังซื่อสัตยในการอธิษฐานตอพระบิดาเจา
1 ผลประโยชนในสายตาของชาวโลก

ก คําท่ีมีลักษณะเปนคําคลายกันกับผลประโยชนคือความสําเร็จ
พระเจาตีความหมายของความสําเร็จไมเหมือนชาวโลก สําหรับ
ชาวโลกความสําเร็จคือการเจริญฝายเนื้อหนัง แตสําหรับพระเจา
ความสําเร็จคือการเจริญฝายจิตวิญญาณ มก 8:36

ข ผลประโยชนในดานธุรกิจคือกําไร ผลประโยชนสําหรับคนของพระเจา
คือสวรรค กําไรของชาวโลกสูกับสวรรคไมไหว

2 ผลประโยชนในสายตาของชาวสวรรค
ก สิ่งของท่ีมีคาสําหรับคริสเตียนคือสิ่งของท่ีจะอยูเปนนิจ สิ่งของฝาย

เนื้อหนังจะไมมีคาบนสวรรค
ข พระเจาทรงตีความหมายของสิ่งท่ีเปนผลประโยชนฝายจิตวิญญาณ

เราไดรับความรอดโดยความเชื่อ แตเราจะไดรับรางวัลบนสวรรคโดย
การประพฤติบนโลกนี้

ค พระเจาทรงสัญญาอะไรในยอหน 14:1-6 นี่คือผลประโยชนนา
อัศจรรยจากพระเจาของเรา

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                      1 ปต 4:7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:16
การมีฤทธิ์อํานาจในการอธิษฐานเปนสิ่งท่ีเราตองพัฒนาทุกๆวันตลอดชีวิต การ

ต้ังหองชั้นในสําหรับการอธิษฐานเปนข้ันแรกในการประสบความสําเร็จในดานนี้ ข้ันตอไป
คือการพัฒนาแบบในการอธิษฐาน คือพระเจาสนใจเวลาและสถานที่ท่ีเราอธิษฐานนั้น แต
พระองคสนใจวิธีท่ีเราอธิษฐานดวย วิธีนั้นไดชักชวนพระวิญญาณบริสุทธิ์มารวมดวย
ไหม? วิธีนั้นสมควรไดรับคําตอบไหม? และวิธีนั้นถวายเกียรติแดพระองคไหม? เราตอง
ถามตัวเองคําถามเหลานี้กอนเราเขาเฝาพระที่นั่งแหงพระคุณ เราตองเปนนักอธิษฐาน
ท่ีเขาเฝาพระเจาดวยจิตใจฟกช้ําและจิตใจสํานึกผิด

อ.อี เอ็ม เบานด ผูเปนนักอธิษฐานคนหนึ่ง เขียนไววา "ถาเราละเลยการอธิษ-
ฐานและรูภยันตรายของการกระทําไดมาถึงโดยรากฐานของเราออนแอ การอธิษฐานและ
อานพระคัมภีรอยางเรงรีบทุกๆวันจะทําใหเรามีความเชื่อท่ีออนแอ, ขาดความมั่นใจและ
ทําใหเราเกิดความสงสัย ถาเรามีเวลานอยสําหรับพระเจา พระองคจะไมใชเราในพระ
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 คุณสรรเสริญพระเจาเม่ือคุณอธิษฐานไหม? มธ 6:13
3 เราตองอธิษฐานดวยทาทีอะไรบาง?
4 ทําไมพระเจาไมตอบคําอธิษฐานของคริสเตียนที่ไมยกโทษใหคนอื่น?

มธ 6:14-15
5 คุณตองการยกโทษใหคนอื่นไหม? ใหอธิษฐานขอฤทธิ์อํานาจจากพระเจาท่ีจะ

ยกโทษคนอื่นได
6 พระคุณของพระเจามีฤทธิ์ชวยเรายกโทษใหคนอื่นอยางไรบาง?
7 ทําไมเราตองยกยองพระนามของพระเจาเม่ือเราอธิษฐาน? มธ 6:9

ฤทธิ์อาํนาจของการอธิษฐาน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําสอนของพระเจาเรื่องการทํางาน                                           ปฐก 1:1-2:19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
บางคนเขาใจผิดวางานคือโทษสําหรับการทําบาป แตเราสังเกตวาพระเจาทรงให

มนุษยทํางานในสวนกอนมนุษยทําบาป พระเจาทรงใหมนุษยทํางานสามประการ คือทํา
ดวยมือ, มีการประดิษฐข้ึนมาและเกี่ยวกับการใชสติปญญา

พระคัมภีรสอนวา การทํางานนั้นมีเกียรติและเปนสิ่งท่ีดีเพราะวาพระเจาทรงทํา
งานเชนกัน พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบฉายาของพระองค ดังนั้นมนุษยมีความโนม
เอียงชอบที่จะทํางาน พระคัมภีรสอนดวยวาเม่ือมนุษยทํางานแลวเขาควรไดรับการตอบ-
แทนที่ยุติธรรมและควรมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสิน
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 พระคัมภีรสอนวาการทํางานเปนสิ่งท่ีควรยกยอง
ก การทํางานนั้นควรไดรับการยกยองเพราะวาพระเจาทรงทํางาน

เชนกัน ปฐก 1:1
ข ใหหาคําสอนอื่นๆเรื่องการทํางาน อพย 20:1-17

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวง                                                 อพย 25:18-36

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
ในสมัยยุคมืด คนทั่วไปถือวาการทํางานดวยมือเปนสิ่งท่ีไรเกียรติ เขานับวา

คนที่ ทํางานดวยมือนั้นเปนคนตํ่าตอย ชีวิตสําหรับคนเหลานั้นไมมีคา แตอ.ลูเทอร,
อ.คาลวินและอ.ทินเดลตอตานศาสนาประจําชาติโดยการสอนวาการทํางานทุกอยางมี
เกียรติเทากันหมด เพราะวางานนั้นไดชวยคนทั้งปวง ศาสนาประจําชาตินั้นกลัวคําสอนนี้
เหมือนที่เขากลัวคําสอนเร่ืองความรอดและบัพติศมา

ในสมัยการปฏิรูป (Reformation) คนทั่วไปถือวาการทํางานทุกอยางเปนสิ่งท่ีมี
เกียรติและคนทั่วไปมีสิทธิและมีเกียรติสูงกวาเดิม
1 พระเจาทรงเปนแบบอยางวาการทํางานทุกอยางมีเกียรติ

ก พระเจาทรงเนรมิตสรางสิ่งท้ังปวง ปฐก บทท่ี 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 มีอยูกี่คร้ังท่ีเราเจอคําวา "ทํา"?

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงนับวาการทํางานสําคัญ                                 โยบ 38:4-12; 31:41

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
พระเจาทรงนับวาการทํางานสําคัญเพราะวาพระเจาเองทรงทํางาน เราสังเกต

งานของพระองคไดในสิ่งสารพัดท่ีพระองคทรงเนรมิตสราง ปฐก 1:17 พระเยซูทรงมีสวน
ในการเนรมิตสรางนั้น คส 1:16 แลวพระเจาทรงดลใจเราใหเรายอมทําตามน้ําพระทัย
ของพระองคและทรงประทานความสามารถใหเราสําหรับงานของพระองค

พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนคนที่ทํางานได พระเจาทรงเลือกคําวา "งาน" ให
อธิบายถึงกิจการของพระองค และพระองคทรงเลือกคํานี้ใหอธิบายกิจการของมนุษยดวย
งานของเราคือให "มีอํานาจเหนือแผนดิน" เราจงครอบครองแผนดินนี้และใชทรัพยสิน
ของแผนดินนี้ใหเปนประโยชนสําหรับชีวิตของเรา

พระเจาทรงชักชวนเราใหเปนผูรวมงานกับพระองค พระองคทรงสรางและรักษา
สวนไว อาดัมตกแตงตนไมตางๆในสวนนั้น ยิ่งกวานั้นพระบัญชาที่ยิ่งใหญทรงชักชวนเรา
ใหเปนผูรวมงานกับพระองคในการประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยท้ังปวง
1 ตรีเอกานุภาพทรงทํางานเพื่อชวยคนทั้งปวง

ก พระบิดากับพระบุตรทรงรวมมือกันในงานอะไร? ยน 5:17; 17:4
ข เรารูไดอยางไรวาตรีเอกานุภาพทรงรวมมือกันในการเนรมิตสราง

มนุษย? ปฐก 1:26
ค พระองคไหนในตรีเอกานุภาพเปนผูท่ี "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 ความเกี่ยวของกันท่ีถูกตองระหวางพระเจา, มนุษยกับรัฐบาล

คืออะไร? สภษ 8:16; 1 ทธ 2:1-3

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผลของความบาปตองานของเรา                                                  ปฐก 3:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
ความบาปมีผลรายตองานของมนุษย งานนั้นควรนําความปติยินดีมาสูชีวิตของ

มนุษย แตบัดนี้งานไดทําลายรายกายดวยทํางานหนัก, ไมมีเวลาพักผอน, เครียดจัดและ
เสี่ยงอันตราย ยิ่งกวานั้นอีกหลายครั้งงานของมนุษยไมสําเร็จ บางคนอาจทํางานหนัก
ตลอดชีวิตโดยหวังวาจะเก็บเงินไวบาง แตในที่สุดเงินนั้นก็หายไปโดยเหตุหนึ่งเหตุใด

พระบัญญัติ บทท่ี 28 สอนวางานของผูท่ีเชื่อในพระเจาอาจดีข้ึนหรือเลวลง ก็
แลวแตวาคนนั้นสัตยซื่อในการเชื่อฟงพระคําของพระเจาหรือไม
1 ผลรายของความบาปตองานของมนุษย

ก คําไหนแสดงวางานของมนุษยตองหนักข้ึนเพราะเหตุความบาป?
ปฐก 3:19

ข งานของมนุษยอาจอันตรายตอคนอ่ืนก็ได ลก 13:4
ค คนชั่วอาจทําอันตรายตอคนงานได มธ 21:33-35

2 การเชื่อฟงพระเจามีฤทธิ์ทําใหงานเกิดผลดี
ก ใหสังเกตพระสัญญาเร่ืองพระพรของพระเจาตองานของเรา

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

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทาทีที่ผิดเก่ียวกับการทํางาน                                                      ปญจ 2:4-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
ชาวโลกถือวางานเปนวิธีทําใหคนพอใจ คือเปนวิธีไดเงินซึ่งโดยเงินนั้นคน

สามารถซื้อความสุขได ดังนั้นพวกเขาพบความสําเร็จโดยการทํางาน กษัตริยซาโลมอน
ผูซึ่งประสบความสําเร็จมากกวาคนอื่น กลาววาการหาความสุขโดยวิธีนี้เปลาประโยชน

ในเรื่อง "งาน" ของพระเจา บางคนคิดวาเปนงานสําหรับผูรับใชเต็มเวลาเทานั้น
แตอ.เปาโลสอนวา "ไมใช" เพราะเขาสอนวาทุกคนที่เชื่อในพระเยซูแลวเปนปุโรหิต เขา
สอนวาพระเจาตองการใหคริสเตียนทุกๆคนรับใชพระองค
1 ทาทีของชาวโลกเรื่องการทํางานที่ผิด ดังนั้นทาทีของเราควรเปนอยางไร?

ก ใหสังเกตดูขอสรุปเร่ืองการทํางานในหนังสือปญญาจารย
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 เราตองกระทําการดีท่ีไหน? 1 ปต 2:12
ค ถา 1 เปโตร 2:12 อางถึงสังคม ขอ 18 มีความหมายอะไรใน

ปจจุบัน?
ง งานรับใชพระเจาเกิดข้ึนไดใน                            1 ปต 3:1

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                     อฟ 2:7-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 62:12
ศิษยาภิบาลของขาพเจาเชื่อวาเพราะเหตุวาพระเจาผูทรงสรางสิ่งท้ังปวงไมมีวัน

เปลี่ยนแปลง และพระองคมีพระลักษณะท่ีจะเนรมิตสราง พระองคจะทรงแสดงฤทธิ์
อํานาจของพระองคใหเราเห็นตอไป ขอความที่วา "ในยุคตอๆไป พระองคจะไดทรงสําแดง
พระคุณของพระองคอันอุดมเหลือลน" ไดสอนเชนกัน สวนโลกนี้มีเหลืออีกยุคเดียวที่ยัง
ไมสําเร็จ หนังสือวิวรณไดกลาวถึงยุคนั้น

ในยุคนั้นเราจะไดรับใชพระเจาโดยปราศจากความเจ็บปวด, ความเหน็ดเหนื่อย
และความบาป พระคัมภีรสอนวาเราจะครอบครองพรอมกับพระเยซูเจา
1 พระเจาทรงใหมนุษยทํางานเพื่อประสบความปติยินดี
2 ความบาปทําใหงานของเราหนักข้ึน แตการทํางานไมใชเปนผลของความบาป
3 ทําไมงานของคนเก็บขยะมีเกียรติเทากับงานของครูหรือหมอ?
4 การรวมมือในงานทําสําคัญแคไหน?
5 ทําไมงานรับใชของคริสเตียนสําคัญ?
6 ใหบอกสิ่งหนึ่งท่ีทํางานเพื่อมนุษยไมได
7 ทําไมเราควรกลารับใชพระเจาของเรา?
8 ทําไมงานทุกอยางมีเกียรติเทากันหมด?

ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทาํงาน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอพระเจา                                                           2 พศด 28:9-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6
พจนานุกรมของเวบสเตอรตีความหมายของคํา "กระทําผิด" วา (1) การละเมิด

กฎแหงศีลธรรมหรือบัญญัติของพระเจาคือความบาป (2) การฝาฝนกฎหมายหรือขอ
บังคับคือทําผิด (3) การทําใหคนอ่ืนลําบากหรือไมสบายใจหรือบาดเจ็บ (4) การทําให
คนอื่นเบื่อหนายหรือโกรธหรือการรบกวน

จากความหมายเหลานี้เราสามารถเห็นไดถึงเหตุท่ีพระเจาไมพอพระทัยเม่ือชน
ชาติอิสราเอล "จับญาติพี่นองของตนเปนเชลย" ถึงแมวาแผนดินอิสราเอลไดแบงเปนสอง
ประเทศแลวก็ตาม พระเจายังตองการใหแตละฝายแสดงความยุติธรรมและความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน คือประเทศอิสราเอล (10 ตระกูลท่ีอยูภาคเหนือ) กับประเทศยูดาห
(2 ตระกูลท่ีอยูภาคใต)

หลักการนี้อยูในพระคัมภีรใหมเชนกัน คือพระเจาตองการใหเรารักซึ่งกันและ
กัน ใหเราประพฤติไมลําเอียงตอคนหนึ่งคนใด ใหเรา "ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร" เปนตน
เม่ือเราไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจาในเร่ืองเหลานี้ พระเจาก็ไมพอพระทัย
1 พระบัญญัติสิบประการ

ก พระบัญญัติหาประการแรกเกี่ยวกับการไมทําบาปตอพระเจา
หาประการนั้นมีอะไรบาง? อพย 20:3-11

ข ใหยกตัวอยางจากโลกปจจุบันท่ีมนุษยละเมิดพระบัญญัติหาประการนี้
ค ใหอธิบายวาการละเมิดพระบัญญัติประการที่ 6-10 ทําใหท้ังพระเจา

กับมนุษยไมพอใจอยางไร?  อพย 20:12-17
2 ความหมายสําหรับปจจุบัน

ก ในเร่ืองสําหรับวันนี้ชนชาติอิสราเอลทําบาปตอพระเจาอยางไร?
2 พศด 28:8, 10, 13

ข ยากอบ 2:10 สอนเราวาอะไร? ทําไมเราตองการใหพระเยซูเปน
พระผูชวยใหรอดของเรา?

ค 1 ยอหน 3:22 บอกสาเหตุสองประการที่พระเจาทรงตอบคํา
อธิษฐานของเรา ใหบอกพระบัญญัติของพระเจาสองขอท่ีอยูใน
1 ยอหน 3:23

อยาทาํผิดตอคนอื่น (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอเด็กๆ                                                                   มธ 18:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6
เม่ือเด็กๆคนไหนมีโอกาสเชื่อความจริง เด็กคนนั้นมักจะเชื่อวามีพระเจาจริง

ตามธรรมชาติเด็กๆมักเชื่องาย และเมื่อเขาไดยินความจริง เขาก็ยอมรับความจริงนั้น
ดังนั้นพระเจามีคําเตือนสําหรับคนที่จะทําลายมโนธรรมอันออนของเด็กๆท่ีเชื่อในพระเยซู
และสอนเขาวาเขาไมควรเชื่อในพระเยซูตอไป

การสอนความผิดแกเด็กๆและการนําใหเขาท้ิงพระเจา ไมไดทําดวยคําพูดเสมอ
หลายครั้งผูใหญสอนเด็กดวยตัวอยางและทาที นาเสียดายที่บิดามารดาหลายคนนําลูกๆ
ของตนไปจากพระเจาดวยการประพฤติและทาทีของตน

เปาหมายของคริสเตียนและคริสตจักรคือใหนําเด็กๆมาถึงพระเยซู พระเยซูตรัส
วา "จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเรา" มธ 19:14 ชีวิตเรากําลังนําเด็กๆมาถึงพระเยซู
ไหม?
1 พวกอัครสาวกทําผิด

ก พวกอัครสาวกตอบสนองอยางไรเมื่อบิดามารดาหลายคนนําลูกๆมา
ถึงพระเยซู? มก 10:13 พวกอัครสาวกนั้นยังขาดความเขาใจเร่ือง
อะไร?

ข คริสตจักรในปจจุบันเหมือนพวกอัครสาวกหรือเปลา?
2 เด็กๆมีความตองการ

ก เด็กๆในสมัยนี้อาจประสบความเลวรายหลายอยาง เชน ขาดความ
รักจากบิดามารดา ขาดความรูความเขาใจ สิ่งแวดลอมเปนพิษ
เปนตน แตเด็กๆท่ีประสบความเลวรายมากที่สุดคือเด็กๆท่ีไดรับ
คําสอนวาไมมีพระเจา

ข ในมัทธิว 18:7 พระเจาทรงเตือนผูสอนท้ังหลายที่สอนเด็กๆไมใหเชื่อ
เร่ืองการทรงสรางโลกนี้และที่สอนวาวิวัฒนาการเปนความจริงในเมื่อ
วิวัฒนาการนั้นเปนเร่ืองโกหกและเปนการสมมุติข้ึนมา

ค ถาชนชาติอิสราเอลละทิ้งทางของพระเจา พวกลูกๆเขาจะประสบ
"คําสาปแชง" อะไรบาง? พบญ 11:19-28

อยาทาํผิดตอคนอื่น (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอพี่นอง                                                                 รม 14:13-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6
คริสเตียนมีนิสัยนี้ดวยหรือเปลา? คริสเตียนหลายคนอาจมีนิสัยนี้แลวและยังไม

รูก็ตาม นิสัยดังกลาวคืออะไร? ก็คือ "ขาพเจาไมสนใจคริสเตียนคนอื่น" ปญหานี้เกิดข้ึน
เม่ือเราสนใจ "ตัวเอง" มากท่ีสุด พระเจาสอนแลววาเราตองรักคนอื่นมิใชหรือ? และมี
คําสอนอีกวา "อยาทําสิ่งใดในทางทุมเถียงกันหรืออวดดี แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดี
กวาตัว" ฟป 2:3 เราเห็นนิสัยนี้ชัดเจนที่สุดในคําพูดของคาอินตอพระเจาวา "ขาพระองค
เปนผูดูแลนองหรือ" คําตอบคือวา "ใช" เราทุกคนเปนผูดูแลพี่นองของตน เราไมควรทํา
ผิดตอพี่นองท่ีออนในความเชื่อ แตควรชวยเขาเจริญในความเชื่อดวยความรัก, ความเขาใจ
และความอดทน พระเจาสอนเราในโรม 14:13 วา "ดังนั้นเราอยากลาวโทษกันและกันอีก
เลย แตจงตัดสินใจเสียดีกวา คืออยาใหผูหนึ่งผูใดวางสิ่งซึ่งใหสะดุด หรือสิ่งซึ่งเปนเหตุ
ใหลมลงไวตอหนาพี่นอง"
1 ทาทีท่ีถูกตอง

ก การเสียสละ! อ.เปาโลกลาววาอะไรใน 1 โครินธ 8:13?
ข การปฏิเสธตัวเอง! พวกเราที่มีความเชื่อเขมแข็งควรยอมทําอะไร?

รม 15:1
ค ความรัก! พระเยซูใหพระบัญญัติอะไรแกเรา? ยน 13:34

2 ทาทีท่ีผิด
ก การถือวาตัวเองชอบธรรม! คริสเตียนบางคนมีความผิดพลาด

ตรงไหน? 2 คร 10:12
ข การยกยองตัวเอง! พวกฟาริสีในสมัยพระเยซูชอบแสดงวาตัวเอง

ชอบธรรม (ดีกวาคนอื่น) มธ 23:23 พระเยซูตรัสถึงความหนา-
ซื่อใจคดของพวกเขาอยางไร? มธ 23:5-6 คนที่ยกยองตัวเองชอบ
ตําหนิผูอ่ืนและไมยอมสํารวจความบาปของตัวเอง คิดวาตัวเอง
ถูกเสมอ

ค ความเกลียด! อ.ยอหนเตือนเราวาอะไร? 1 ยน 3:14-15

อยาทาํผิดตอคนอื่น (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอเพื่อนบาน                                                           มธ 17:24-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6
หลายครั้งพวกนักการเมืองสัญญาวาจะไมข้ึนภาษี และเรามักจะไมคอยเชื่อคํา

สัญญาของเขา ไมมีใครชอบเสียภาษี แตการเสียภาษีนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนิน
งานของรัฐบาล มีคนเคยดูถูก, เยาะเยย, วากลาวและเลาเร่ืองตลกขบขันเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี

แตสําหรับชาวยิวท่ีตองเสียภาษีใหแกชาวโรมเปนเร่ืองไมขบขันเลย ชาวโรมเอา
ชนะชาวยิวแลว ชาวยิวจึงเกลียดชาวโรมโดยเฉพาะคนเก็บภาษีชาวยิว (เชนมัทธิว) ท่ีเก็บ
ภาษีใหชาวโรม แตในสมัยนั้นพระเยซูเสด็จมา พระองคทรงถอมพระองคลงและยอมเสีย
ภาษี "เพื่อมิใหเขาเขาใจผิด" พระเยซูทําตามหลักการ "ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร" เพื่อ
ไมทําผิดตอเพื่อนบาน

พระเจาไมตองการใหเราทําใหชาวโลกไมพอใจ แตตองการใหเราแสดงความรัก
และความเคารพตอเขา ใหเราเคารพกฎหมายและเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐใหเขาฟง
ถาการประพฤติดีของเราทําใหชาวโลกไมพอใจ เขาก็ตองไมพอใจ แตคริสเตียนควร
พยายามมากที่สุดท่ีจะไมทําผิดตอเขาหรือทําอะไรที่ทําใหเขาสะดุด
1 จงยอมอยูใตบังคับของผูท่ีมีอํานาจ

ก รัฐบาลมีไวเพื่อเปาหมายอะไร? รม 13:4
ข เม่ือเราขัดขืนกฎหมายของประเทศ 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 ในคําเปรียบเกี่ยวกับชาวสะมาเรียท่ีดี พวกโจรทําผิดอะไรตอชายคน

นั้น? แลวปุโรหิตกับคนหนึ่งในพวกเลวีทําผิดอะไรตอเขา?
ลก 10:30-31

ข คริสเตียนไมควรมีการประพฤติท่ีทําใหชาวโลกสะดุด แตถึงแมวาการ
ประกาศขาวประเสริฐทําใหเขาสะดุด เราก็ยังตองประกาศอยูและฝาก
ผลไวกับพระเจา มธ 15:10-12

อยาทาํผิดตอคนอื่น (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทําผิดตอคริสตจักร                                                           มธ 18:15-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6
คริสตจักรทุกแหงมีคําปฏิญาณแหงคริสตจักร คําปฏิญาณนั้นคือคําสัญญาที่

สมาชิกทุกคนยอมรับ สมาชิกไมตองสัญญาตอหนาคนอื่นดวยปาก แตตองสัญญาในใจตอ
องคพระผูเปนเจา

คําปฏิญาณแหงคริสตจักรเกี่ยวกับทาทีฝายจิตวิญญาณ คือเปนคําสัญญาวาจะ
ชวยซึ่งกันและกัน, จะอธิษฐานเผื่อกันและกัน, จะประพฤติอยางถูกตองตอหนาพระเจา
และชาวโลก และจะสนับสนุนคริสตจักรฝายรางกาย, ฝายจิตวิญญาณและดวยทรัพย
สมบัติ

ดังนั้ นคําปฏิญาณแหงคริสตจักรเล็งถึงความรับผิดชอบของสมาชิกและเปน
เคร่ืองชี้แนวทางที่จะชวยเราไมทําผิดตอคริสตจักรไมวาเปนโดยการทําบาปหรือโดยการละ
เลยหนาท่ีฝายจิตวิญญาณของเรา เม่ือเราตกลงวาจะทําตามคําปฏิญาณแหงคริสตจักร
เราก็สัญญาวาเราจะรักษาความสัมพันธระหวางเรากับพระคริสต แสดงวาคริสตจักรเปน
สถานที่ ท่ียอมรับเฉพาะคริสเตียนที่ ดีเทานั้นและไมยอมรับคริสเตียนที่ออนแอฝายจิต
วิญญาณหรือชาวโลกหรือ? ก็ไมใชแนนอน! เพราะถาคริสตจักรเปนเชนนั้น คริสตจักร
ก็ทําบาปยิ่งใหญ
1 วินัยจากคริสตจักรสําหรับคริสเตียนที่ทําผิดบอยๆ

ก สิ่งแรกที่คริสเตียนควรทําเม่ือพี่นองทําผิดตอเขาคืออะไร? มธ 18:15
ข ถาพี่นองคนนั้นไมยอมฟงหรือกลับใจ คริสเตียนตองทําอะไรตอไป?

มธ 18:16
ค ในที่สุดคริสเตียนตองทําอะไรถาพี่นองท่ีทําผิดไมยอมฟงคําตักเตือน?

มธ 18:17
2 วินัยจากพระเจาสําหรับคริสเตียนที่ทําผิดบอยๆ

ก เราควรมีทาทีอยางไรตอคนท่ีถูกวินัยจากพระเจา? สดด 94:12
ข สุภาษิต 3:12 สอนวาอะไรเกี่ยวกับทาทีของเราในเรื่องนี้?
ค อะไรคือวิธีพนจากการตีสอนจากพระองค? วว 3:19

อยาทาํผิดตอคนอื่น (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                       สดด 119:161-168

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 11:6

เงินทอง เปนสิ่งของท่ีมีคานับไมถวน
หลายครั้งพระเจาซอนไวใตดิน จนคนพบไดโดยการขุดหา

ในพระคําของพระองคมีสิ่งซอนไวเชนกัน คือสิ่งมีคาท่ีพระองคเตรียมไวสําหรับคุณ

จงคนหาสิ่งมีคาในพระคัมภีร ดุจผูขุดหาในเหมืองแร
ก็จะพบสติปญญาจากสวรรค ซึ่งมีคามากกวาทับทิม

จงคนหา แลวคุณจะพบทรัพยสมบัติท่ีจะทําใหจิตใจสมบูรณ

จงคนหาพระคัมภีร ก็จะพบพระคริสต ผูเปนพระทรัพยสมบัติหายากที่สุด
โดยพระคริสตนั้นพระเจาทรงใหแตละชีวิตท่ีพบพระองคแลวม่ังค่ัง
จงคนหา แลวจะเห็นวาพระคริสตมีฤทธิ์ชวยชีวิตคุณเจริญไดแคไหน

   นักเขียนนิรนาม
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 เราหลีกเล่ียงการทําผิดตอพระเจาอยางไรบาง? 1 ยน 3:22
3 พระบัญญัติหาประการแรกคืออะไร? การไมเอาใจใสขอเหลานี้ทําผิดตอพระเจา

ไดอยางไร?
4 ผูใหญทําผิดตอเด็กท่ีเชื่อในพระเยซูแลวอยางไรบาง?
5 ใหบอกทาทีสามประการที่ชวยเราไมทําผิดตอพี่นองคริสเตียน
6 ใหบอกทาทีสามประการที่ทําใหเราทําผิดตอพี่นองคริสเตียน
7 อะไรคือวิธีท่ีดีสุดท่ีจะไมทําผิดตอเพื่อนบานของเรา? รม 13:7-8
8 คริสเตียนที่ทําผิดตอคริสตจักรและไมยอมกลับใจจะพบกับอะไร? มธ 18:17

อยาทาํผิดตอคนอื่น (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขามทะเลแดง                                                                อพย 14:13-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
พระเจาทรงเรียกโมเสสใหนําชนชาติอิสราเอลออกจากการเปนทาสในประเทศ

อียิปต (อพย 3-4) โมเสสยอม แตกษัตริยฟาโรหไมยอมเชื่อฟงพระเจาและใหชนชาติ
อิสราเอลออกไป พระเจาจึงสงภัยพิบัติ (การพิพากษา) ตางๆมาสูแผนดินอียิปต หลังจาก
ภัยพิบัติคร้ังท่ีสิบผานไปแลวฟาโรหยอมใหชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต

แตภายหลังฟาโรหเปลี่ยนใจและไลตามพวกเขาโดยตั้ งใจใหพวกเขากลับมาสู
อียิปต (อพย 14:8-10) ใหสังเกตวาชนชาติอิสราเอลเต็มไปดวยความกลัวและขาดความ
เชื่อเม่ือพวกเขารูขาวนี้ (อพย 14:11-12) พวกเขาบนตอโมเสส

พวกเขาจําเปนตองเชื่อพระเจาวาพระองคทรงมีฤทธิ์รักษาพวกเขาไว ถึงอยางไร
ก็ตามพระเจาทรงชวยพวกเขาใหพนจากอํานาจของฟาโรห พระเจาทรงชนะสถานการณท่ี
หมดหวังโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค
1 การอัศจรรยของพระเจา

ก พระเจาทรงชวยชนชาติอิสราเอลอยางไร? อพย 14:21-22
ข การอัศจรรยนี้แสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจามากกวาการอัศจรรย

อ่ืนๆในพระคัมภีรเดิม
ค เม่ือคุณมีปญหาใดๆ 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

การอัศจรรยของพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
น้ํามันของแมมายคนหนึ่ง                                                         2 พกษ 4:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
แมมายคนนี้หมดหวัง นางจึงเขาใกลเอลีชาและบอกเขาวา สามีของนาง ซึ่งเปน

คนหนึ่งในพวกผูพยากรณ เสียชีวิตไปแลว นางบอกเขาวาสามีของนาง "เกรงกลัวพระเย-
โฮวาห" และบัดนี้เจาหนี้ไดมาเพื่อนําเอาบุตรสองคนของนางไปเปนทาสของเขา

เอลีชาถามนางคําถามสองขอท่ีสําคัญ 1) จะใหฉันทําอะไรใหเจา? 2) มีอะไรอยู
ในบานบาง?

นางตอบวา "สาวใชของทานไมมีอะไรในบานนอกจากน้ํามันหนึ่งไห" 2 พกษ
4:2

เอลีชาทําการอัศจรรยโดยใชสิ่งของท่ีนางมีอยู ขาพเจาไดนึกถึงขอความที่วา "สิ่ง
ท่ีเล็กนอยยอมมีคามากเมื่อพระเจาไดมีสวนในสิ่งนั้น" 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 แสดงวาท้ังครอบครัวมี

สวนในการอัศจรรยนี้ 2 พกษ 4:4-5
ข ใน 2 พงศกษัตริย 4:4 เอลีชาบอกวาใหปดประตู และในขอ 5 นางก็

ปดประตู การกระทํานี้ตองทําสวนตัว ระหวางพระเจา แมมายกับบุตร
ของนาง พวกเพื่อนบานไมมีสวนรวมในการกระทําคร้ังนี้

ค เม่ือภาชนะเต็มหมดแลว เอลีชาสั่งใหนางทําอะไร? 2 พกษ 4:6-7
ง พระเจาทรงเลี้ยงครอบครัวนี้ดวยการอัศจรรย!

การอัศจรรยของพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเลี้ยงอาหารใหผูชาย 5,000 คน                                               ยน 6:1-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
พระคําของพระเจาไดบันทึกการอัศจรรย 36 อยางท่ีพระเยซูทรงกระทําในโลกนี้

การเลี้ยงอาหารผูชาย 5,000 คนนี้เปนการอัศจรรยอยางเดียวที่ไดบันทึกไวในพระ
กิตติคุณท้ังสี่เลม เพราะเหตุวาพระคัมภีรเนนถึงการอัศจรรยนี้ เราก็สรุปวามีบทเรียน
ท่ีพระเจาตองการสอนเราจากเรื่องนี้ และเปนบทเรียนที่คริสเตียนควรเรียนรู

เม่ือเร่ืองนี้เร่ิมตนมีประชาชนกลุมใหญกําลังติดตามพระเยซูเพราะเหตุการอัศ-
จรรยท่ีพระองคทรงกระทําแลว (ยน 6:2) พระเยซูเสด็จข้ึนไปบนภูเขาและอยูกับเหลา
สาวกของพระองค (ยน 6:3) เม่ือพระองคทรงเห็นประชาชนกลุมใหญนั้นแลวพระองค
ทรงถามฟลิปวา "เราจะซื้ออาหารที่ไหนใหคนเหลานี้กินได" พระคัมภีรสอนชัดเจนวา
พระองคถามอยางนี้เพื่อจะลองใจฟลิป (ยน 6:5-6) สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอไปคือการอัศจรรย
1 สถานการณกอนการอัศจรรยเกิดข้ึน

ก ฟลิปบอกพระเยซูวาอะไรในยอหน 6:7?
ข คุณคิดวาฟลิปพึ่งเหรียญเดนาริอันมากกวาฤทธิ์อํานาจของพระเจา

ไหม? ทําไม?
ค พระเยซูรูไดอยางไรเกี่ยวกับเด็กชายที่มีขนมบารลีหากอนกับปลา

เล็กๆสองตัว? ยน 6:8-9 อะไรเกิดข้ึนในยอหน 6:10?
2 การอัศจรรยคือการเลี้ยงอาหารผูชาย 5,000 คน

ก พระเยซูทําใหอาหารของเด็กชายคนนั้นทวีคูณเพียงพอสําหรับ
ผูชาย 5000 คน ยน 6:11-12

ข อะไรก็ตามท่ีคุณถวายแดพระเยซู พระองคจะทรงทวีคูณมากมาย
ถาคุณถวายชีวิตใหกับพระเยซู พระองคจะอวยพรและใชชีวิตคุณ
ใหเล้ียงคนเปนอันมากที่หิวกระหายฝายจิตวิญญาณ

ค บทเรียนจากเร่ืองนี้คือวา กอนพระเจาจะเลี้ยงคนที่หิวกระหายฝาย
จิตวิญญาณได พระองคตองการชายและหญิงท่ีพรอมและยอม
แจกจายอาหารแหงชีวิตใหเขา

การอัศจรรยของพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปโตรเดินบนน้ําทะเล                                                          มธ 14:22-33

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
การอัศจรรยท่ีอ.เปโตรเดินบนน้ําทะเลเปนภาพของชีวิตคริสเตียน เพราะชีวิต

คริสเตียนนั้นยอมมีการทดลองเกิดข้ึนเสมอ อ.เปโตรจะสอบผานหรือสอบตกการทดลอง
นั้น คริสเตียนทุกคนเหมือนกัน เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตคริสเตียนหรืออาจไม
ประสบความสําเร็จก็ได ดังนั้นเราตองพยายามสอบผานการทดลองทุกอยางท่ีพระเจาทรง
วางตอหนาเรา

 พระเจาคงไมขอใหเราเดินบนน้ําทะเลเหมือนอ.เปโตร เราอาจไมตองทําการ
อัศจรรยเชนนั้น แตแนนอนพระเจาตองใหเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยิ่งใหญและเหลือความ
สามารถของเราสําหรับพระองค เชน ใหมีความเชื่อมาก, ใหแสดงความกลาหาญ, ใหเชื่อ
ฟงพระองคในสิ่งท่ียากและใหเราเตรียมตัวพรอมท่ีจะรับใชพระองค
1 กิจการที่เหลือความสามารถของเรา

ก การอัศจรรยท่ีอ.เปโตรทํานั้นไมใชแคสิ่งท่ียากเทานั้น แตเปนสิ่งท่ี
เหลือความสามารถของเขา

ข บางสิ่งบางอยางท่ีพระเจาขอใหเราทําอาจเปนสิ่งท่ีเหลือความสามารถ
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 เม่ืออ.เปโตรมองสถานการณรอบขางแทนมองพระเยซูแลวเขารูสึก

อยางไร? มธ 14:30 แลวมีอะไรเกิดข้ึน? มธ 14:30-32

การอัศจรรยของพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การฟนขึ้นจากตายของลาซารัส                                                   ยน 11:1-44

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
ลาซารัสตายแลว (ยน 11:14) พระเยซูตรัสอยางชัดเจนวาลาซารัสตายแลว

ถึงกระนั้นพระองคยังตองรีบไปบานของลาซารัส พระองคทรงรูทุกสิ่งทุกอยาง และพระ
องคทรงรูวาลาซารัสจะฟนข้ึนจากความตาย

เม่ือคนหนึ่งคนใดตายฝายจิตวิญญาณแลว คนนั้นไมรับสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณ
1 โครินธ 2:14 กลาววา "แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนของพระวิญญาณ
แหงพระเจาไมไดเพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะ
เขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ" สิ่งท่ีคนบาปที่ตายฝายจิตวิญญาณแลว
ความตองการของเขานั้นไมใชยา, การศึกษา, การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา, ศีล-
ธรรมหรือศาสนา สิ่งท่ีเขาตองการคือชีวิตใหมในพระเยซูคริสต

เม่ือลาซารัสฟนข้ึนจากความตายแลว ชีวิตเขาเปนพยานตอคนอ่ืน (ยน 11:45,
12:9-11, 17) ชีวิตของคุณกําลังเปนพยานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตเจาไหม?
1 ศพลาซารัสอยูในอุโมงคฝงศพสี่วัน ยน 11:17, 39

ก ลาซารัสตายสี่วันแลวและทุกคนครํ่าครวญ พระเยซูทรงพระกันแสง
ยน 11:33, 35

ข พระเยซูทรงใชมนุษยใหเอาศิลาออกเสียจากปากอุโมงค ยน 11:39
ค ถาพระเจาตองการใหคุณทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสําหรับพระองค คุณจะยอม

ไหม?
2 ลาซารัสฟนข้ึนจากความตายใหสูชีวิตอีก

ก ลาซารัสตายแลว แตตอนนี้เขามีชีวิตอีก! คุณคิดวามารียและมารธา
รูสึกอยางไร?

ข ศพลาซารัสถูกพันดวยผา พระเยซูสั่งใหพวกเขาทําอะไร? ยน 11:44
ค ชาวโลกเชนกัน คือถูกพันดวยตัวเองและความบาป เม่ือพระเยซู

ทรงใหลาซารัสฟนข้ึนจากความตายแลวพระองคสั่งใหปลอยเขา
พระคัมภีรกลาวถึงเสรีภาพท่ีเรามีอยูในพระเยซูคริสตเจา กท 5:1

การอัศจรรยของพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                  กจ 2:21-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 21:25
เม่ืออ.เปโตรเทศนาในวันเทศกาลเพ็นเทคศเต เขาอางถึงพระเยซูวา "เปนผู ท่ี

พระเจาทรงโปรดชี้แจงใหทานทั้งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรยและหมาย
สําคัญตางๆ" (กจ 2:22)

ในสมัยท่ีพระเยซูรับใชพระเจาบนโลกนี้ พระคําของพระเจาไดบันทึกการอัศ-
จรรย 36 อยางท่ีพระเยซูทรงกระทํา การอัศจรรยบางอยางเกี่ยวกับการรักษาคนเจ็บปวย
ใหหาย (17 คร้ัง), การขับผี (7 คร้ัง), ทรงกระทําคนตายแลวใหฟน (3 คร้ัง), การเลี้ยง
อาหารใหคนที่หิว (5 คร้ัง) เปนตน แตการอัศจรรยท่ียิ่งใหญท่ีสุดคือการประทาน
ความรอดแกพวกเรา
1 ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 เม่ือโมเสสขามทะเลแดง พระเจาทรงทําใหน้ําแยกออกจากกัน เม่ือฟาโรห

พยายามตามโมเสสและขามทะเลแดงนั้นมีอะไรเกิดข้ึน อพย 14:27
3 มีอะไรเกิดข้ึนกับแมมายคนหนึ่งใน 2 พงศกษัตริย 4:1-7?
4 ทุกคนในครอบครัวของแมมายมีสวนในการอัศจรรยนั้นไหม? 2 พกษ 4:4-5
5 ครอบครัวคุณตองการอะไรพิเศษจากพระเจาไหม? ใหอธิษฐานขอสิ่งนั้นจาก

พระองคเลย
6 การอัศจรรยไหนเปนอยางเดียวที่ไดบันทึกไวในพระกิตติคุณท้ังสี่เลม?

ยน 6:1-14 คุณหาการอัศจรรยนี้ในทั้งสี่เลมไดหรือไม?
7 อ.เปโตรทําอะไรในมัทธิว 14:22-33? ทําไมการกระทําของเขาตองใช

ความเชื่อ, การเชื่อฟงและความกลาหาญ?
8 ศพลาซารัสอยูในอุโมงคฝงศพกี่วัน? พระเยซูทรงรูสึกอยางไรเกี่ยวกับความตาย

ของลาซารัส? ยน 11:17, 33, 35

การอัศจรรยของพระเจา (6)


