ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 24
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
1

ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครั วคริ สเตี ยนทุ กๆครอบครัวและด วยความปรารถนาที่ จะชวยให สมาชิ กในครอบครัวมา
รวม กลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน
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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ความรูฝายจิตวิญญาณ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความรูที่สําคัญที่สุด

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 13:8-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
คนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรและใช Internet ยอมรูวาใน Internet นั้นเปนคลังแหง
ความรูตอทุกๆคน เวลานี้เปน "ยุคแหงขาวสารไรพรมแดน" มีคนคาดวาพอสิ้นศตวรรษนี้
บานประมาณ 70% อาจมีเครื่องคอมพิวเตอร ถึงแมวา Internet มีขอมูลมากมาย แตมี
ขอมูลที่เกี่ยวกับพระคัมภีรหรือพระเจานอยมาก
ในปจจุบันมีวิทยาลัยพระคัมภีรหลายแหงที่ ใหนักศึกษาสามารถเรียนผานทาง
Internet ในอนาคตคงมีวิทยาลัยพระคัมภีรหลายแหงที่ใหคนศึกษาทางนี้ก็ได จริงๆแลว
คริ สเตี ยนทุ กคนมี ข อมู ลพอที่ จะช วยเขาเจริ ญเติ บโตฝ ายพระคุ ณและความรู ในพระเยซู
คริ สต ขอมูลนั้ นอยู ในพระคัมภี ร ยิ่ งกวานั้ นพระคัมภี รมี ขอมู ลเกี่ ยวกับประวัติ ศาสตร,
หลักแหงการดําเนินชีวิต, พระเจาและพระคริสต, ความรอด, สิ่ งที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคต
เปนตน สําหรับคริสเตียนพระคัมภีรนั้นเปน Internet ที่ดีที่สุด
1
สิ่งตางๆที่พระเจาตองการใหเรารู
ก
อะไรคือความรูที่สําคัญที่สุด? 1 ยน 5:13
ข
เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักกับพระเจาอยางไร? 1 ยน 3:2
ค
เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักกับวิญญาณชั่วหรือผูพยากรณเท็จ
อยางไร? 1 ยน 4:2
ง
อะไรเปนหลักฐานวาเรารอดจริง? 1 ยน 3:14
จ
ทําไมหนังสือสุภาษิตจึงถูกเขียนขึ้น? สภษ 1:2
2
สิ่งตางๆที่พระเจาไมตองการใหเรารู
ก
เราไมรูวันหรือเวลาตายของตนเอง ยก 4:14
ข
เราไมรูวันหรือเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา มธ 24:42
ค
เราไมรูชื่อใหมของผูที่เชื่อบนสวรรค วว 2:17
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ความรูฝายจิตวิญญาณ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรูสิ่งตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2 คร 5:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
ขาพเจาได รับพระพรเมื่ อขาพเจารับใชพระเจ าในบานพักคนชราเปนเวลาหกป
พระพรที่ ขาพเจาไดรับมากมายคือการระลึกถึงคําถามขอแรกที่ มีคนเคยถามขาพเจาเรื่ อง
พระคัมภีร
คนที่ ถามคําถามแรกนั้ นคือคุณโจ มะคารตี้ ชาวไอรแลนด ถึงแมวาคุณโจอยู
ที่ อเมริกาเปนเวลา 60 ปแลวเขายังมีสําเนียงของชาวไอรแลนด เขาเปนคริสเตียนที่ รัก
พระเจาและมีความเชื่อมาก เขารวมประชุมที่บานสําหรับคนชราเปนประจํา และเมื่อเขา
เขาหองประชุมนั้ นเขากลาวกับทุกคนวา "สวัสดีตอนเชา" จนกระทั่ งสุขภาพแยลงและ
เขาตองนอนในหองของเขาตลอดเวลา วันหนึ่งขาพเจาอยู ในหองเขาได ใชกีตารและรอง
เพลง "พระคุณพระเจา" เขาขอใหขาพเจารองอีกครั้งและขาพเจาก็ทําตาม เราทั้งสองมีน้ํา
ตาไหล เพราะเรารูวาอีกไมนานเขาจะไปอยูบนสวรรคกับพระเจา เขาถามขาพเจาวามีขอ
พระคัมภีรขอใดที่กลาววาเมื่อคริสเตียนออกจากโลกนี้เขาจะไปอยูกับพระเจาทันที ขาพเจาใหเขาอาน 2 โครินธ 5:1-8 ในขอเหลานี้อ.เปาโลสอนวาเมื่อเราออกจากรางกายของ
เรา (ตาย) เราจะไปอยูกับองคพระผูเปนเจาทันที
1
เพราะเรารูวา. . .
ก
รางกายของเราจะรวงโรยไปและเราจะตองพบกับความตาย แตใน
อนาคตเราจะฟนขึ้นจากความตายและจะมีกายทิพย ฟป 3:21;
1 คร 15:51-54
ข
เรา "มั่นใจ" วาเมื่อเราออกจากโลกนี้เราจะอยูกับพระเจาทันที
2 คร 5:6-8; ฟป 1:23
ค
"จําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฏตัวที่หนาบัลลังกพิพากษาของ
พระคริสต" 2 คร 5:10; รม 14:10
2
หลังจากความตายเราก็จะมีชีวิตใหม
ก
อ.เปาโลกลาววา "ถาพวกเรามีความหวังใจในพระคริสตในชีวิตนี้
เทานั้น เราก็เปน
" 1 คร 15:19
ข
กษัตริยดาวิดเชื่ออยางไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย? สดด 23:6
ค
ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงทําลายคืออะไร? 1 คร 15:26

4

ความรูฝายจิตวิญญาณ (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรูจักพระบัญญัติและการรูจักตัวเอง
รม 7:14-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
ในหนังสือโรม บทที่ 7 อ.เปาโลอธิบายปญหาที่เขาเคยพบมา คือเขาจะรักษา
พระบัญญัติเพื่ อไดความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจาไดอยางไรในเมื่ อเนื้ อหนัง
ของเขาทําบาปเสมอ? อ.เปาโลอธิบายวาความชอบธรรมไมไดมาโดยการรักษาพระบัญญัติเพราะวาเนื้ อหนังรักษาพระบัญญัติใหครบทุกขอไมได สําหรับคนที่ ถามถึงเปาหมาย
ของพระบัญญัตินั้ น อ.เปาโลอธิบายตอไปวาพระเจาทรงประทานพระบัญญัติเพื่ อใหเปน
มาตรฐานแหงความชอบธรรม อ.เปาโลกลาววา "ถามิใชเพราะพระบัญญัติแลว ขาพเจา
ก็คงไมรูจักบาป" ดังนั้นถามนุษยรักษาพระบัญญัติไมได เขาจะเปนคนชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจาอยางไรได? คําตอบของปญหานี้อยูในพระเยซูคริสต อ.เปาโลกลาว
วาเรา "ไดตายจากพระบัญญัติทางพระกายของพระคริสต" ความชอบธรรมของเรามาทาง
พระเยซู และโดยความเชื่ อพระเยซูทรงประทานความชอบธรรมใหแกเราในเมื่อเราไดรับ
ความรอด เราไมใชคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจาเพราะเหตุเรารักษาพระบัญญัติ แตความชอบธรรมของเราคือความชอบธรรมของพระเยซู เรารูวาพระบัญญัติอยูฝาย
จิตวิญญาณ และร างกายของเราอยู ฝ ายเนื้ อหนั ง แตความชอบธรรมของเราเปนความ
ชอบธรรมของพระเยซูคริสตเจา
1
ความชอบธรรมของพระคริสต
ก
ฟลิปป 3:9 สรุปคําสอนของอ.เปาโลในหนังสือโรม บทที่ 7
ข
คนที่พยายามเปนคนชอบธรรมโดยการรักษาพระบัญญัติมีปญหา
อะไร? รม 10:3
ค
ถาความชอบธรรมเกิดจากการรักษาพระบัญญัติแลว จะขัดแยง
อยางไรในเรื่องพระคริสต? กท 2:21
2
การรูจักตัวเอง
ก
พระคัมภีรอธิบายวามนุษยเปนอยางไร? รม 3:10, 23
ข
พระคัมภีรอธิบายวาจิตใจมนุษยเปนอยางไร? ยรม 17:9
ค
คนเก็บภาษีที่กลับใจเสียใหมอธิบายวาตัวเองเปนอยางไร?
ลก 18:13
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ความรูฝายจิตวิญญาณ (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
การรักษาสิ่งแวดลอม

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 8:18-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
โรคปากเปอย, โรคแอนแทรกซ, โรคไวรัสในนก, กับโรคผิวหนังที่เกิดจากหมัด
เห็บหรือไร โรคเหลานี้ เกิดขึ้ นเพราะเราอยู ในโลกแหงความบาป เพราะเหตุนี้ เองมีผู ลา
กับผูที่ถูกลา แลวสุดทายผูถูกลาตองถูกฆา
ในป จจุ บั นมี ปรั ชญาที่ ว ามนุ ษย ต องมี ความรั บผิ ดชอบที่ จะอนุ รั กษ สั ตว และสิ่ ง
แวดลอมในโลกไว จนกระทั่งเขาไมอยากใหใครฆาสัตวปาสักตัวเดียวหรือตัดตนไมสักตน
เดียวเลย แนนอนไมมีคริสเตียนคนใดที่ เชื่ อวาเราควรทําลายโลกนี้ แตคริสเตียนเชื่ อวา
เราตองเปนผู อารักขาที่สัตยซื่ อตอโลกที่พระเจาทรงประทานใหกับเรา ปญหากับปรัชญา
ในป จจุ บั นคื อคนที่ ตามปรั ชญานั้ นกลายเป นคนที่ นั บถื อโลกกั บสั ตว เท าเที ยมกั บมนุ ษย
คนหนึ่ งซึ่ งไมถูกตองนัก เขาชอบเรียกแผนดินโลกนี้ วา "แมพระธรณี" แตไมชอบเรียก
พระเจาวา "พระบิดา" อ.เปาโลกลาวถูกตองวามนุษย "ไดเอาความจริงเรื่องพระเจามาแลก
กับความเท็จ และไดนมัสการและปรนนิบัติสิ่ งที่ พระองคไดทรงสรางไว แทนพระองคผู
ทรงสราง" รม 1:25
1
โลกปจจุบัน
ก
ใหอธิบายโรม 8:22
ข
กอนน้ําทวมโลกมนุษยไมไดกินเนื้อสัตว แตหลังจากนั้นพระเจาทรง
อนุญาตใหกินได
ค
มนุษยใชสิ่งของในโลกนี้ในทางที่ผิดเพราะเหตุความโลภ, ความเห็น
แกตัวและความบาป
2
โลกในอนาคต
ก
ในยุคการครอบครอง 1000 ปของพระคริสต โลกนี้จะพนจากการ
แชงสาปแหงความบาป สัตวปาจะเปนอยางไรในยุคนั้น? อสย 11:6
ข
สิงหโตจะกินอะไรในยุคนั้น? อสย 11:7
ค
สภาพสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไรในยุค 1000 ปนั้น? อสย 51:3
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ความรูฝายจิตวิญญาณ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
สิ่งที่เสื่อมสลายไมได

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ปต 1:17-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
พระเยซูคริ สตเจาทรงรักคุ ณ พระองค ทรงไถคุ ณไวดวยพระโลหิ ตของพระองค
"ทานรู วาพระองค. . .มิไดไถทานทั้ งหลายไวดวยสิ่ งที่ เสื่ อมสลายได. . .แตทรงไถดวย
พระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต" 1 ปต 1:18-19
อ.ดี แอล มูดี้ ผูเปนนักเทศนที่ยิ่งใหญในศตวรรษที่ 19 ไดเลาเรื่องวา
"เมื่ อกอนดร.อเล็กซานเดอร ของวิทยาลัยพรินซตั้น ใหคําแนะนําแกนักศึกษา
ทุกคนเมื่ อเขาจะเทศนาครั้ งแรก ดร.อเล็กซานเดอรเปนคนคอนขางชรา มีผมสีเทาและ
หนาตาที่นาเกรงขาม เขาแนะนําวา "ทานทั้งหลาย จงยกยองพระโลหิตของพระคริสตเมื่อ
ทานรับใชพระเจา" ขาพเจาไดเดินทางมามากมายและพบกับนักเทศนหลายๆคน ขาพเจา
ไมเคยพบนักเทศนที่ เทศนาถึงพระโลหิตและการไถบาปของพระเยซูแลวที่ พระเจาไมอวย
พรในการรับใชของเขา และคนเปนอันมากไดพบความจริงโดยการรับใชนั้น"
คริสเตียนไดถูกไถไวดวยสิ่ งที่ มีคามากที่ สุด คือพระโลหิตของพระคริสต ไมมี
สิ่ งอื่ นใดที่ มีฤทธิ์ อํานาจจะไถบาปของเราได สิ่ งหนึ่ งที่ เราควรรู คื อวา เงินและประเพณี
ทางศาสนาเปนสิ่งที่เสื่อมสูญได แตความรอดในพระเยซูเปนสิ่งที่เสื่อมสูญไมได
1
สิ่งตางๆที่เรารูได
ก
ยก 2:20 -- เรารูได
ข
อฟ 5:5 -- เรารูได
ค
2 ทธ 3:1 -- เรารูได
ง
2 คร 13:5 -- เรารูได
2
ความรอดของเรามีหลักประกัน
ก
ความรอดของเราไดรับการผนึกตราไวดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
แหงพระสัญญา อฟ 1:13
ข
ความรอดของเราไดชวยใหเราพนจากพระอาชญา 1 ธส 5:9
ค
ความรอดของเราขึ้นอยูกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต ฮบ 9:12
ง
ความรอดของเราทําใหเรามีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ฮบ 9:28
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ความรูฝายจิตวิญญาณ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ปต 3:13-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 คร 5:1
ในชวงบั้นปลายชีวิตของอ.เปโตร เขายังยอมรับวา "บางขอ" ในจดหมายของอ.
เปาโล "เขาใจยาก" ดังนั้น "คนทั้งหลายที่ไมไดเรียนรูและไมแนนอนมั่นคง" ในความเชื่อ
"ทําใหตัวพินาศ" เพื่ อหลีกเลี่ ยงภัยพิบัตินี้ในชีวิตของพี่ นองคนอื่ นๆ เขาเสนอให "เจริญ
ขึ้ นในพระคุณ และในความรู เกี่ ยวกับพระเยซู คริสต องค พระผู เปนเจา" วิ ธีเจริ ญขึ้ นใน
พระคุณคือใหทําตามคําสอนในพระคําของพระเจา โดยการกระทํานี้ เราจะเพิ่ มสติปญญา
พระเจาต องการใหเราเจริ ญในความรู ด วย เพราะความรู นั้ นคือพื้ นฐานแหงสติป ญญา
ความรู นี้ ซึ่ ง เกี่ ยวกั บ พระคริ สต และหลั ก คําสอนแห งความเชื่ อของเราอยู ในพระคั มภี ร
เทานั้น
เมื่ อเร็ วๆนี้ เองผู ชายชาวรั สเซี ยคนหนึ่ งได ชวนพวกพยานพระเยโฮวาห บางคน
เขาไปในบานของตนเอง อีกไมนานผูชายคนนี้รูวามีอะไรผิดปกติเมื่อเขาสังเกตวาพวกเขา
ไมใชพระคัมภีร เพียงแตใชหนังสือตางๆของนายชาลส เทส รัสเซล หนังสืออื่นๆสูพระ
คัมภีรไมได ในการบอกถึงความจริง ไม มีเล มอื่ นที่ เราใชแทนพระคั มภีร ได พระคัมภี ร
เปรียบเหมือน Internet สําหรับคริสเตียน
1
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
อะไรคือความรูที่สําคัญที่สุด? 1 ยน 5:13
3
ใหบอกบางสิ่งที่พระเจาไมตองการใหเรารู
4
อ.เปาโลกลาววา "ถาพวกเรามีความหวังใจในพระคริสตในชีวิตนี้เทานั้น
เราก็เปน
" 1 คร 15:19
5
ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงทําลายคืออะไร? 1 คร 15:26
6
ใหอธิบายสั้นๆวาโลกจะเปนอยางไรในยุคการครอบครอง 1000 ปของ
พระคริสต อสย 11:6-7; 51:3
7
ถาความชอบธรรมเกิดจากการรักษาพระบัญญัติแลว ก็มีปญหาอะไรเรื่อง
พระคริสต? กท 2:21
8
ใหสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอธิบายแผนการสําหรับความรอดใหทุกคนฟง
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาทําบาปมากเหลือเกิน"
มธ 9:10-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เปนขอที่ดีที่สุดสําหรับคนที่กลาววา "ขาพเจาทําบาป
มากเหลือเกิน" มัทธิว 9:12-13 อธิบายใหคนบาปรูวาความบาปไมไดขวางกั้นทางเขาไป
สูพระคริสต แตความบาปนั้นทําใหเขาสมควรไดรับความรอด พระเยซูมิไดมาเพื่อจะเรียก
คนชอบธรรม แตมาเรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม
ในการประชุมของเรามีผู หญิงคนหนึ่ งยกมือว าเธอตองการรับเชื่ อพระเยซู แต
เธอไมกาวออกมาขางหนาเพื่อรับเชื่อ เมื่อประชุมเสร็จแลวเธอไดเดินออกจากหองประชุม
อยางรวดเร็ว ขาพเจาก็รีบไปคุยกับเธอ ขาพเจาถามเธอวา "วันนี้คุณยกมือวาตองการรับ
เชื่อในพระเยซูมิใชหรือ?" เธอตอบวา "ใชแลว แตพระองคคงไมตองการชวยฉันใหรอด
เปนแน" ขาพเจาถามเธอวา "ทําไมคุณยังไมรับเชื่อในพระเยซู?" เธอก็รองไหและพูดวา
เธอทําบาปมามากเหลือเกิน แตเมื่ อขาพเจาอานมัทธิว 9:12-13 (พรอมกับขออื่ นๆ)
เธอยินดีรับเชื่อในพระองค
1
คนบาปทั้งหลายตองการพระผูชวยใหรอด
ก
ทําไมโรม 5:6-8 ชวยคนที่คิดวาเขาทําบาปมากเหลือเกิน?
ข
ลูกา 19:10 กลาวอะไรสําหรับคนที่คิดวาพระเจาชวยเขารอดไมได?
ขอพระคัมภีรนี้เปนความรักจากพระเจาสําหรับคนบาปทั้งหลาย
ค
1 ทิโมธี 1:15 สอนวาอะไร?
2
พระสัญญาจากพระเจาเรื่องความบาป
ก
พระเจาสัญญาวาอะไรเรื่องบาปของเราในอิสยาห 1:18?
ข
พระเจายอมยกโทษการละเมิดทั้งหลายของเราไหม? สดด 32:5
ค
ลองหาพระสัญญาในพระคัมภีรที่วาพระเจายอมยกโทษบาปของเรา
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ใจขาพเจาแข็งกระดางไป"
ยน 6:29-37
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
อ.อาร เอ ทอเรย เขียนเรื่องคนบาปที่กลาววา "ใจขาพเจาแข็งกระดางไป"
ในเอเสเคียล 36:26-27 สามารถชวยคนแบบนี้ได ใหเราพูดกับเขาวา "ใชแลว
ใจคุณแข็งกระดางและชั่ วชา แตใหเราดูพระสัญญาของพระเจากอน" แลวใหเขาอานขอ
ความตอไปนี้
"เราจะใหใจใหมแก เจาและเราจะบรรจุจิ ตวิญญาณใหมไว ในเจาเราจะนําใจหิน
ออกไปเสียจากเนื้ อของเจา และใหใจเนื้อแกเจา และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา
และกระทําให เจ าดําเนิ นตามกฎเกณฑ ของเราและให รั กษากฎหมายของเราและกระทํา
ตาม"
จากนั้นใหถามเขาวา "ในขอเหลานี้พระเจาสัญญาวาจะใหอะไรแกเรา?" เขาควร
ตอบวา "มีใจใหม" แลวถามเขาตอไปวา "คุณยอมรับใจใหมจากพระเจาไหม? และใหใจ
ใหมนั้นอยูแทนใจแข็งกระดางและชั่วชาอันเดิมหรือเปลา?"
1
ไมมีใจที่แข็งกระดางมากเกินไปสําหรับฤทธิ์อํานาจของพระเจา
ก
ตอนสุดทายของยอหน 6:37 เหมาะสมสําหรับคนแบบนี้
ข
พระเยซูตรัสวาอะไรแกผูรายที่ถูกตรึงไวบนกางเขน? ลก 23:39-43
ค
แสดงวาพระเยซูทรงรักเราทุกๆคน ไมวาเราเปนคนดีหรือไม
2
พระเจาทรงมีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงจิตใจของทุกคนได
ก
2 โครินธ 5:17 สัญญาวาอะไร?
ข
พระเจาทรงประทานจิตใจใหมใหแกเรา ในพระองคเรากลายเปน
"คนที่ถูกสรางใหมแลว"
ค
คุณมีจิตใจใหมฝายจิตวิญญาณแลวหรือยัง?
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาเลือกพระคริสตไมได"
พบญ 30:15-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
วันหนึ่งในฤดูหนาวขาพเจาเดินออกจากบานของผูหญิงคนหนึ่ง ขาพเจาเดินไปที่
รถยนตของขาพเจา เป ดพระคั มภีร และหาขอพระคัมภีรที่ จะช วยผู หญิงคนนี้ เขาใจวา
เธอตอง "เลือก พระคริสต" ขาพเจาใชข อพระคั มภีร จากพระคัมภีรใหมมากมายแลว
แตเธอกลาววา "ฉันอยากเลือกพระเยซู แตฉันไมแนใจวาทําไดจริงหรือไม"
ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจา จากนั้นขาพเจาเปดพระบัญญัติ 30:15-19 ขอนี้
ชัดเจนมาก ขาพเจ ารีบกลับไปที่ บ านของเธอและอธิบายจากพระคั มภีร วาเขาควรเลื อก
พระเยซู เธอรั บเชื่ อในพระเยซูในเวลานั้ นเอง และตอมาทั้ งครอบครั วของเธอรับเชื่ อใน
พระองค
ขาพเจาเคยเลาเรื่องนี้ใหภรรยาของอ.จอหน อาร ไรซ ฟง นางบอกขาพเจาวา
นางเคยนําจิตวิญญาณของหลายคนมาสูพระคริสตแลว รวมทั้งคนที่ตัดสินใจยาก และนาง
เคยใชพระบัญญัติ 30:19-20 เหมือนกัน เราจงเลือกชีวิตนิรันดร เราจงเลือกพระคริสต
1
จงเชื่อพระคําของพระเจา
ก
ทําไมสมาชิกครอบครัวทุกคนควรเชื่อคําสอนในพระบัญญัติ 30:16?
ข
ขอความดังกลาวเขียนถึงชนชาติอิสราเอล แตเขียนถึงคนในปจจุบัน
ดวย ทุกคําทุกขอในพระคําของพระเจาสําคัญยิ่ง
ค
ถาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ คุณจะรักพระองคและดําเนิน
ในทางของพระองค แลวพระบัญญัติ 30:16 สอนวาคุณควรทํา
อะไรอีก?
2
คุณจะเลือกทางใด?
ก
พระเจาไดวางอะไรตอหนาเรา? พบญ 30:15, 19
ข
ผูใดทรงเปน "ชีวิต" ของเรา? พบญ 30:20
ค
คุณเลือกพระเยซูแลวหรือยัง? ถายัง ใหเลือกพระเยซูวันนี้เอง
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
"ขาพเจาอาจจะลมลง"

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยด 1:20-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
ถาคนหนึ่ งคนใดไมยอมรับเชื่ อในพระเยซูเพราะเขาคิดวาเขาอาจจะลมลง ก็ให
เขาอานยูดา 1:24 ที่วา "บัดนี้แดพระองคผูทรงสามารถคุมครองรักษาทานมิใหลม และ
ทรงนําทานใหตั้ งอยู เฉพาะสง าราศี ของพระองค ให ปราศจากตําหนิ และมีความราเริง
ยินดี"
พระเจาเองทรงมีฤทธิ์ คุ มครองรักษาคริสเตียนไมใหลมลงในความเชื่ อ เราทุก
คนต องการใหพระเยซู ชวยเราไปในทางที่ ชอบธรรม
โดยฤทธิ์ อํานาจของพระเจาเรา
สามารถดํารงชีวิตคริสเตียนได 1 เปโตร 1:5 กลาววา "ซึ่งเปนผูที่ฤทธิ์เดชของพระเจาได
ทรงคุมครองไวดวยความเชื่อใหถึงความรอด ซึ่งพรอมแลวที่จะปรากฏในวาระสุดทาย"
เมื่ อใครรับเชื่ อในพระเยซูแล ว คนนั้ นตองเขาใจวาเขามีสิ ทธิเรียกร องฤทธิ์
อํานาจของพระเจา พระเจาจะทรงคุ มครองรักษาและใหกําลังเพื่ อชวยเขาทําสิ่ งที่ ถูกตอง
แนนอนจะมีเวลาที่เขาจะทําผิดและพลาดลมลง เมื่อนั้นเขาตองสารภาพและละทิ้งบาปของ
เขา (1 ยน 1:9) และวางใจในฤทธิ์อํานาจของพระเจาตอไป
1
ขอแกตัวอื่นๆ
ก
"ขาพเจาอาจถูกทดลองและทําผิด" ใหอาน 1 โครินธ 10:13
ข
"ขาพเจามีกําลังและความเชื่อไมพอที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนได"
ใหอาน 2 โครินธ 12:9-10 และ อิสยาห 40:29-31 พระเจาจะ
ทรงเพิ่มกําลังใหเรา
ค
ลองนึกถึงขอแกตัวอื่นๆและหาขอพระคัมภีรที่ใหคําตอบ
2
ความชวยเหลือสําหรับคนที่กลัววาเขาจะลม
ก
ใหอธิบายวาพระเจาทรงมีฤทธิ์คุมครองรักษาชีวิตที่ไดมอบไวกับ
พระองคแลว 2 ทธ 1:12
ข
ใหอธิบายวาพระเจาทรงรักเขาและสัญญาวา "เราชูเจาดวยมือขวา
อันมีชัยของเรา" ในเมื่อเขากลัววาเขาจะลม อสย 41:10, 13
ค
ใหอานฟลิปป 4:13 เขาตองพึ่งพระเยซูเพื่อไดรับกําลังและประสบ
ความสําเร็จในชีวิตคริสเตียนได
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาจะตองละทิ้งสิ่งสารพัด"
ลก 12:16-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
คุ ณเคยพบใครที่ ไม ยอมรั บเชื่ อในพระเยซู เพราะว าเขาจะต องละทิ้ งบางสิ่ งบาง
อยางไหม? อ.อาร เอ ทอเรย เขียนเรื่องขอแกตัวนี้
"ถาใครปฏิเสธพระเยซูคริสตเพราะเขากลัววาจะตองละทิ้ งบางสิ่ งบางอยาง จง
ใหเขาเห็นวาการกระทําแบบนั้นผิดมหันต แลวบอกเขาวาในพระคัมภีร ลูกา 12:16-21
มีเรื่ องเกี่ ยวกับชายคนหนึ่ งที่ ผิดมหันต เหมือนกัน ให เขาอ านเรื่ องนี้ จากพระคั มภีร และ
ถามเขาวาเขาตองการรับผลดังกลาวจากการติดสินใจนั้นหรือเปลา?
แลวใหคนนั้นอานสดุดี 84:11 ที่วา "เพราะพระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปน
โล พระองคทรงปูนความชอบและเกียรติพระเจามิไดทรงหวงของดีอันใดไวเลย จากบุคคล
ผูเดินอยางเที่ยงธรรม"
จงใหเขาเขาใจวาพระเจาจะไมทรงหวงของดีอันใดไวเลยจากเขา เขาตองละทิ้งสิ่ง
ตางๆที่ชั่วและอันตรายฝายจิตวิญญาณเทานั้น เพราะเมื่อใครเปนคริสเตียนแลว สิ่งแบบ
นั้นเขาไมตองเก็บไวเชนกัน"
1
เราตองละทิ้งอะไรบาง?
ก
ฟลิปป 3:7-8 สอนวาอะไร? สิ่งตางๆที่เราละทิ้งสูกับสิ่งที่เราจะ
ไดรับไมได
ข
ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงอยางไรตั้งแตคุณรับเชื่อในพระเยซู? คุณเสียใจ
ที่คุณรับเชื่อในพระเยซูหรือเปลา?
2
เราไดรับสิ่งสารพัด
ก
เราไมควรรักสิ่งของของโลกนี้เพราะสิ่งเหลานั้นจะผานพนไป "แตผูที่
ประพฤติตามพระทัยของพระเจาก็ดํารงอยูเปนนิตย"
1 ยน 2:15-17
ข
เราไดรับอะไรบางในเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู?
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เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"คริสเตียนคนหนึ่งเคยทําผิดตอขาพเจา"
อสย 53:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 6:37
อ.อาร เอ ทอเรย กลาววา "ถาใครใชคําแกตัวนี้ ใหตอบวา 'นั่นไมใชเหตุผลที่ดี
ที่ คุ ณจะทําผิ ดตอพระเยซู พระเยซูเคยทําผิดตอคุ ณไหม?' และถามเขาวา 'คุณเคยพบ
ความผิดบาปในชีวิตของพระเยซูหรือเปลา?' คืนวันหนึ่งขาพเจาถามชายชราคนหนึ่งวาเขา
เป นคริสเตียนไหม? เขาตอบว า 'พี่ ไมได เปนเพราะคริสเตี ยนหลายคนเคยทําผิ ดตอพี่ '
ขาพเจาจึงเปดพระคัมภีรและอานเยเรมีย 2:5 ใหเขาฟง แลวถามเขาวา 'คุณเคยจับผิด
พระเจาไหม? และพระเจาเคยทําผิดตอคุณไหม?' ชายคนนั้นยอมรับวาพระเจาไมเคยทํา
ผิดตอเขา ขาพเจาใหเขาสังเกตวาเขาไมไดรับเชื่อในมนุษย แตรับเชื่อในพระเจา และพระ
เจานั้นไมเคยทําผิดตอเขา จากนั้นเราควรใหคนบาปอานอิสยาห 53:5 เพื่อใหเขาเห็นการ
เสียสละของพระเยซูเผื่อมนุษยทั้งปวง"
(ตัวอยางของอ.อาร เอ ทอเรย มาจากหนังสือ เราควรรับใชพระคริสตอยางไร?
โดยอ.อาร เอ ทอเรย พิมพโดย แลรี้ แฮริสัน, 9066 ถนนนิกเกอรบอเกอร, เมืองเซนต
จอหน, รัฐอินเดียนา 46373)
1
ใหอธิบายขอแกตัวกับการแกปญหาตางๆที่เราศึกษาอาทิตยนี้
2
ใหอธิบายถึงเหตุที่ยอหน 6:37 มีประโยชนเมื่อเราเปนพยาน ใหสมาชิก
ครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจํานี้
3
พระเจาสัญญาวาอะไรเรื่องบาปของเราในอิสยาห 1:18?
4
2 โครินธ 5:17 สัญญาวาอะไร?
5
ถาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ คุณจะรักพระองคและดําเนินในทาง
ของพระองค แลวพระบัญญัติ 30:16 สอนวาคุณควรทําอะไรอีก?
6
ฟลิปป 3:7-8 สอนวาอะไร? สิ่งตางๆที่เราละทิ้งสูกับสิ่งที่เราไดรับไมได
7
เราไดรับอะไรบางในเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู?
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คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความเมตตา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ซมอ 9:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
ในอาทิตยนี้เราจะศึกษาเรื่องตางๆจากพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเทียบกับชีวิตของ
พระเยซูคริสต เมื่อเราเห็นวาเรื่องตางๆจากพระคัมภีรเดิมเปรียบเทียบกับชีวิตของพระเยซู
อยางไรแลว ก็คงงายขึ้นที่จะเปรียบเทียบเรื่องเหลานี้กับชีวิตของตัวเอง
ในอาทิตยนี้คุณกับครอบครัวควรไตรตรองถึงพระเมตตาของพระเยซูคริสตเจา
1
กษัตริยดาวิดกับเมฟโบเชท
ก
หลังจากซาอูลกับโยนาธานเสียชีวิตไปแลว ดาวิดตองการแสดงความ
เมตตาตอวงศซาอูล ความปรารถนานี้สําเร็จอยางไร? 2 ซมอ 9:3-7,
11, 13
ข
ดาวิดจะเลี้ยงเมฟโบเชทตลอดชีวิต
ค
ดาวิดตองแสดงความกรุณานี้ตอคนที่เขาไมรูจักหรือ? ทําไมเขาทํา
เชนนี้?
2
พระเยซูกับผูหญิงชาติซีเรียฟนิเซีย มธ 15:21-28
ก
ผูหญิงคนตางชาติมาทูลขอใหพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของเธอใหหาย
ตอนแรกพระองคไมทรงตอบเธอสักคําเดียว (ขอ 23) จากนั้น
พระองคตรัสวาเธอไมใชคนอิสราเอลและพระองคตองชวยคน
อิสราเอลเทานั้น (ขอ 24, 26)
ข
พระเยซูกําลังทดลองความเชื่อของหญิงคนนี้
ค
ในที่สุดพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของเธอใหหายไหม? ทําไมพระองค
ทรงกระทําเชนนี้? พระองคตรัสอยางไรเรื่องความเชื่อของหญิงคนนี้
ในขอ 28?
3
ตัวเองกับคนอื่น
ก
คุณควรชวยคนอื่นอยางไร? ทําไม?
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คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
การเทศนา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยรม 1:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
เยเรมียเปนผู ประกาศพระคําของพระเจา พระเจาทรงเลือกเขาเฉพาะใหกระทํา
งานประกาศนี้ เยเรมีย 1:5 กลาววา "เราไดรูจักเจากอนที่เราไดกอรางตัวเจาที่ในครรภ
และกอนที่เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจาไว เราไดแตงตั้งเจาเปนผูพยากรณ
ใหแกบรรดาประชาชาติ" แสดงวาพระเจาทรงเลือกเขาเฉพาะสําหรับงานนี้
ในปจจุ บันพระเจาทรงเลื อกแต ละคนไวสําหรับงานพิเศษเช นกัน พระเจายัง
ตองการใหเราทุกคนเปนพยานกับเพื่อนบานและเพื่อนๆเรื่องขาวประเสริฐอันอัศจรรยของ
พระเยซูคริสต
1
เยเรมีย
ก
เยเรมียมีเหตุที่เขาไมควรตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม? ยรม 1:6
ข
พระเจายอมรับขอแกตัวของเขาไหม? ยรม 1:7-8
2
พระเยซู ยน 12:49-50
ก
แมแตพระเยซูเองไมไดกลาวตามพระทัยของพระองคเอง แตกลาวคํา
ที่พระบิดาไดทรงบัญชาใหแกพระองค พระเยซูทรงเชื่อฟงคําสั่งของ
พระเจา
ข
พระเยซูสอนเรื่องอะไรมากที่สุด?
3
ตัวเราเอง
ก
พระเจาสั่งใหคริสตจักรประกาศขาวประเสริฐ คริสตจักรคือใคร?
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คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การสอนใหคนอื่นเปนสาวก
1 พกษ 19:19-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
ในชีวิตนี้ เราทุกคนตองเรียนรู จากคนอื่ น ไมวาในโรงเรียน, ที่ ที่ ทํางานหรือใน
ชีวิตฝายจิตวิญญาณ เราทุกคนเปนผลงานของคนอื่น ความจริงนี้สําคัญในชีวิตคริสเตียน
เพราะอาจมีคนอื่นที่ความเจริญฝายจิตวิญญาณของเขาขึ้นอยูกับเรา
ชีวิตเรามีผลที่จะชักจูงคนอื่นไดอยางมาก เราตองเขาใจวาทาทีและการประพฤติ
ของเราสําคัญ คุณชอบชีวิตคริสเตียนไหม? คุณบนเกี่ยวกับคริสตจักรของคุณไหม? การ
ประพฤติแบบนี้จะมีผลอะไรตอคนอื่น?
ให พยายามชวยคนอื่ นฝายจิตวิญญาณ และสอนคนอื่ นว าชีวิ ตที่ ประพฤติ ตาม
พระเยซูเปนชีวิตที่ดีที่สุด คนอื่นกําลังมองชีวิตคุณ ดังนั้นใหเปนแบบอยางที่ดี
1
เอลียาหกับเอลีชา
ก
กอนเอลียาหขึ้นไปสูสวรรค พระเจาทรงสั่งเขาใหเจิมตั้งเอลีชา
ไวเปนผูพยากรณ 1 พกษ 19:16
ข
เหตุที่พระเจาไมไดทรงเรียกเอลีชาเองคือพระองคตองการให
เอลียาหสอนเอลีชาใหเปนสาวก
ค
คุณคิดวาเอลียาหสอนเอลีชาวาอะไร?
2
พระเยซูกับพวกอัครสาวก มธ 5:1-12
ก
พระเยซูทรงประกาศและสอนพวกอัครสาวกเปนเวลาสามป เพื่อให
พวกเขาสอนแทนพระองคในเมื่อพระองคเสด็จไปสูสวรรคแลว
ข
การเทศนาบนภูเขามีบทเรียนมากมายเพื่อชวยพวกเขาเจริญเติบโต
ฝายจิตวิญญาณ
ค
การเทศนาบนภูเขามีบทเรียนอะไรบาง?
3
คุณกับคนที่คุณนําไปถึงความรอด
ก
เราชวยคนอื่นเติบโตฝายจิตวิญญาณอยางไรบาง?
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คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทําตามแผนการของพระเจา
วนฉ 7:1-7, 16-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
กิเดโอนเปนคนธรรมดาเหมือนกับเราทุกๆคน ในหนังสือผูวินิจฉัย 6:12-15
เราเห็นวากิเดโอนเปนคนที่ถอมตัวและเชื่อพระเจา เมื่อพระเจาสั่งใหเขานําพวกทหารของ
อิสราเอล เขาไดวางกลุมขนแกะไวเพื่อใหแนใจในคําสั่งนั้น (ผูวินิจฉัย 6:37-39) แลว
เมื่อพระเจาสั่งใหเขาไปสูรบกับศัตรู เขารวบรวมทหารมากมาย แตพระเจามีแผนการอื่น
สําหรับการชนะศั ตรูในครั้ งนั้ น สิ่ งที่ อัศจรรยที่ สุดคื อกิเดโอนเชื่ อฟ งพระเจ าในทุ กเรื่ อง
ถึงแมวาคําสั่งของพระองคดูเหมือนวาใชไมได
1
กิเดโอนกับพวกทหาร วนฉ 7:16-21
ก
ทหารชาวมีเดียนอยูในหุบเขา เปนจํานวนคนนับไมถวน แลวกิเดโอน
พรอมสูรบกับพวกเขาดวยทหาร 300 คน
ข
กิเดโอนเปนคนกลาตามแผนการของพระเจา
ค
กิเดโอนชนะไหม? อะไรเปนเหตุเดียวที่เขาชนะ?
2
พระเยซูในสวนเกทเสมนี มธ 26:39
ก
พระเยซูทรงทนทุกขทรมานอยางมากในสวน พระองคตองการกระทํา
ใหน้ําพระทัยของพระบิดาสําเร็จ
ข
พระเยซูทรงทนทุกขทรมานจนกระทั่งพระเสโท (เหงื่อ) ของพระองค
เปนเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดิน พระองคตรัสวาอะไรในตอนทาย
ของมัทธิว 26:39?
ค
พระเยซูทรงกระทําตามแผนการของพระเจาและ "ยอมเชื่อฟงจนถึง
ความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน" ฟป 2:8
3
คุณกับแผนการของพระเจา
ก
คุณรูจักแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของตนอยางไรบาง?

18

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
การอยูเพื่อพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 พกษ 22:13-28
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
สิ่ งที่ ยากสําหรั บคนทั่ วไปคื อให อยู ฝ ายหนึ่ งฝ ายใดคนเดี ยวขณะเมื่ อเขาถู กคน
ที่ อยู ฝ ายตรงขามเยาะเย ย ความรู สึกกลัวว าอาจถูกปฏิ เสธนี้ เปนเหตุที่ หนุ มสาวหลาย
คนไมชนะฝายจิตวิญญาณ ถึงกระนั้ นพระเจายังตองการใหเราอยู อยางโดดเดี่ ยวเพื่อพระ
เจา ไมวาสถานการณของเราเปนอยางไร การอยู อยางโดดเดี่ ยวเพื่ อพระเจานั้ นไมใชสิ่ ง
ที่งายหรือสบาย แตเปนสิ่งที่ถวายเกียรติแดพระเจา
ถึ งแมว าผู สื่ อสารของกษัตริ ยสั่ งให มีคายาหพู ดแตสิ่ งที่ ดี มีคายาห กลาววา
"พระเจาทรงพระชนมอยู แน ฉันใด พระเจ าตรัสกับข าพเจ าอยางไร ขาพเจาจะตองพูด
อยางนั้น" (1 พกษ 22:14) ทําไมเราตองอยูเพื่อพระเจา?
1
มีคายาหอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจา
ก
เมื่อมีคายาหเห็นดวยกับผูพยากรณเท็จใน 1 พงศกษัตริย
22:15 ทําไมกษัตริยรูทันทีวามีคายาหแกลงพูดเทานั้น?
1 พกษ 22:16
ข
เมื่อผูพยากรณเท็จ 400 คนบอกกษัตริยอาหับใหขึ้นไปสูรบกับ
ศัตรู มีแตมีคายาหที่บอกความจริงแกกษัตริย
ค
มีคายาหไดรับโทษ, ถูกปฏิเสธและในที่สุดถูกจําไวในคุก (1 พกษ
22:23-27) ถึงกระนั้นเขาทําอยางถูกตองในสายพระเนตรของ
พระเจา
2
พระเยซูทรงอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว มธ 26:56
ก
ในคืนที่พระเยซูถูกมอบไว พระองคตองอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว
ถึงกระนั้นพระองคยังทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของเราบน
กางเขน
ข
เมื่อพวกสาวกประสบกับสถานการณรายแรง เขาไมยอมอยูเพื่อ
พระเจา
ค
ใหบอกเวลาอื่นที่พระเยซูตองอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว
3
คริสเตียนอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจา
ก
1 ยอหน 3:13 เกี่ยวของกับบทเรียนสําหรับวันนี้อยางไร?
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คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 12:38-42
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:29
ใหสังเกตวาในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ พระเยซูทรงยกตัวอยางจากพระคัมภีร
เดิ มเพื่ อสอนความจริ งให ผู ฟ ง แสดงว าพระคัมภีร เดิมนั้ นเกี่ ยวของและมีค าสําหรับชี วิต
เราในปจจุบัน
อ.ชารลส เฮดดอน สเปอรเจี่ยน กลาววา "พระเยซูคริสตเจาทรงเปรียบเหมือน
ทะเลลึกแหงความปติยินดี จงดําน้ําทะเลนั้ นแลวจะเต็มไปดวยความปติยินดีที่ ไดรับเมื่ อ
เปนสหายกับพระองค" คุณมีความปติยินดีนั้นไหม? คุณเต็มไปดวยความปติยินดีที่ไดรับ
เมื่อเปนสหายกับพระองคหรือยัง?
1
ในอาทิตยนี้เราศึกษาถึงใครบางที่เปรียบเหมือนพระเยซู?
2
ดาวิดแสดงความกรุณาตอคนที่เขาไมรูจักอยางไร? แลวพระเยซูทรงแสดงพระ
กรุณาตอผูหญิงชาติซีเรียฟนิเซียอยางไร? 2 ซมอ 9:1-7; มธ 15:21-28
3
เยเรมียมีเหตุที่เขาไมควรตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม? ยรม 1:6
4
พระเจายอมรับขอแกตัวของเขาไหม? ยรม 1:7-8
5
เราสอนคนเชื่อใหมใหเปนสาวกอยางไรบาง? ใครสอนเอลีชาใหเปนสาวก?
1 พกษ 19:19-21
6
คุณรูจักแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของตนแลวหรือยัง? แลวคุณทําตาม
แผนการนั้นไหม?
7
ใครอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจาใน 1 พงศกษัตริย 22:13-28? ผูใดทรงอยู
เพื่อพระเจาพระองคเดียวในมัทธิว 26:56?
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ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพระผูชวยใหรอด
มธ 1:18-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
เมื่อพระเยซูคริสตเจาเสด็จเขามาในโลกนี้ การอัศจรรยเกิดขึ้น คือพระเจาทรง
รับสภาพเปนมนุษย พระเจาพระบิดาทรงสงพระเจาพระบุตรใหรับสภาพเนื้อหนังเพื่อชวย
มนุษยทั้งหลายใหไดรับชีวิตนิรันดร (สวรรค) ลองพิจารณาถึงความยิ่งใหญของการอัศจรรยนี้
การเสด็จเขามาในโลกนี้ ของพระเยซูคริสตแสดงวาพระเจาทรงรักมนุษยทั้ งปวง
พระเจาไมอยู หางไกลจากคนที่พระองคทรงสรางไว แตพระองคกลายเปนคนหนึ่ งในพวก
เรา
พระเยซูทรงเปนแบบอยางที่สมบูรณที่สุดเพื่อเรา ตอนนี้เราไดรับสิทธิที่จะตาม
พระคัมภีรรวมทั้งแบบอยางของพระคริสตดวย พวกเราที่ เชื่อในพระเยซูแลวควรประพฤติ
อยางไร? เราควรประพฤติตามแบบอยางของพระเยซู
แลวขาวจากพระเยซูคือขาวแหงความรอดสําหรับชาวโลก พระเยซูทรงบังเกิดมา
เพื่อสิ้นพระชนมบนไมกางเขน โดยตามหาคนบาปทั้งหลายมารับความรอด ใหทบทวนถึง
การเสียสละของพระเยซูเพื่อไถบาปของคุณ
1
มารียกับโยเซฟ
ก
มารียรูสึกอยางไรเมื่อรูวาเธอจะเปนมารดาของพระคริสต? ลก 1:38
ข
ตอนแรกโยเซฟคิดวาจะทําอะไรเรื่องสถานการณของมารีย? ผูใดชวย
โยเซฟเปลี่ยนใจ? มธ 1:19-20, 24
2
พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา
ก
มัทธิว 1:21 กลาวอะไรเรื่องพระเยซู?
ข
คุณไดรับของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรโดยการรับเชื่อใน
พระเยซูแลวหรือยัง?
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ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากดาวประหลาด
มธ 2:9-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
พวกนักปราชญในทิศตะวันออกเห็นดาวประหลาดแลวตั้งใจแสวงหากษัตริยของ
ชาวยิวและนมัสการพระองค ในที่สุดดาวนั้นนําพวกเขาไปพบพระกุมารเยซู เขาจึงนมัสการพระองคและนําเครื่ องบรรณาการมาถวายพระองค พระเจาทรงใชดาวประหลาดนั้ น
เปนเครื่องหมายนําพวกนักปราชญมาสูพระคริสต ดาวประหลาดนั้นเปนขาวดีสําหรับพวก
เราในปจจุบัน
ดาวนั้นเล็งถึงการทรงนําที่ยิ่งใหญจากพระเจา พระเจาไมไดทิ้งเราไวคนเดียวใน
โลกนี้ใหทองเที่ยวในความมืดฝายจิตวิญญาณ แตพระองคทรงเปนผูนําที่ยิ่งใหญ พระองค
ตองการนําชีวิตของเราทุกๆคน การทรงนําจากพระเจานั้นเปนจริงและชัดเจนเหมือนดาว
ที่นําพวกนักปราชญ พระเจาทรงนําคริสเตียนในทุกวันนี้ แตพระองคไมไดใชดาวในทอง
ฟา
ทุกวันนี้ พระเจาทรงใชพระคัมภีรนําพวกเรา พระคัมภีรนั้ นเปนโคมสําหรับเทา
ของเราและเปนความสวางแกมรคาของเรา (สดด 119:105) พระเจาทรงประสงคใหเรา
รู จักนําพระทัยอันบริสุทธิ์ ของพระองคสําหรับเรา ใหพิจารณาถึงขาวดีจากดาวประหลาด
นั้น พระเจาทรงนําพวกนักปราชญมาสูพระคริสตแลว แลวพระเจาทรงประสงคนําชีวิตคุณ
อยางไร?
1
พระเจาทรงนําพวกนักปราชญ
ก
เมื่อพวกนักปราชญไดเห็นดาวนั้นแลว เขารูสึกอยางไร? มธ 2:10
ข
พระเจาทรงใชดาวประหลาดนําพวกนักปราชญ ถึงแมวาเราไมมีดาว
นําเรา เราก็มีพระคําของพระเจานําเรา คุณกําลังแสวงหาน้ําพระทัย
ของพระเจาโดยทางพระคัมภีรไหม?
ค
พระเจาทรงเตือนพวกนักปราชญใหหนีไปจากเฮโรดอยางไร?
มธ 2:12
2
การเชื่อฟงพระเจาเปนทางที่ดีที่สุด
ก
ใหบอกชื่อของบางคนในพระคัมภีรที่เชื่อฟงพระเจา
ข
ใหบอกชื่อของบางคนในพระคัมภีรที่ไมเชื่อฟงพระเจา ในที่สุดเขา
รูสึกเสียใจไหม?
ค
คุณเชื่อฟงพระเจาไหม? หรือคุณใชขอแกตัวตางๆเพื่อหาเหตุที่คุณ
รับใชพระเจาไมได?
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ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากคอกสัตว
ลก 2:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
บางคนวาพระเยซูทรงบังเกิดในถ้ําหินซึ่งเปนที่เก็บวัวในเวลากลางคืน คนอื่นวา
พระคริสตทรงบังเกิดในคอกสัตวที่สรางดวยไม ไมวาพระองคทรงบังเกิดที่ไหน สิ่งหนึ่งที่
ชัดเจนคื อพระองคทรงบังเกิดในสถานที่ ต่ําตอย เมื่ อพระบุตรของพระเจาเสด็จเขามาใน
โลกของเรา มารดาของพระองคเอาผาออมพันและวางไวในรางหญา มีวัวอยูลอมรอบและ
มีพวกเลี้ยงแกะมาเยี่ยม
พระเยซูทรงบังเกิดอยางต่ําตอยฉันใด พระองคทรงดํารงชีวิตอยางต่ําตอยฉันนั้น
พระองคทรงประสงคกระทําน้ําพระทัยของพระบิดาใหสําเร็จเทานั้น พระองคทรงถอมพระ
ทัยลงและยอมเชื่ อฟงพระบิดา จนถึงความมรณาที่ กางเขน ผู ที่ เชื่ อทุกคนตองถอมใจลง
และยอมเชื่อฟงพระบิดาเจาเชนกัน
ในปจจุบันชาวโลกเนนถึงการทําใหตัวเองพอใจ ชีวิตคริสเตียนเนนถึงการทําให
พระเจาพอพระทัย เราตองถอมใจลงตอหนาพระเจาและคนอื่น
ให ถามสมาชิ กครอบครั วว าเขาเข าใจบทเรี ยนเกี่ ยวกั บการบั งเกิดอย างต่ําต อย
ของพระเยซูหรือเปลา? ครอบครัวคุณปรารถนาถอมตัวลงและทําตามน้ําพระทัยของพระ
เจ าไหม? ลองพิจารณาว าพระเยซูทรงเสี ยสละอะไรบางเพราะเห็นแกคุ ณ จงพยายาม
ดําเนินชีวิตที่ถอมตัวลงและยอมเชื่อฟงพระเจา
1
พระเยซูคริสตทรงเปนผูรับใช
ก
พระเยซูทรงถอมพระทัยลงเมื่อพระองคตองการรับบัพติศมาจาก
ยอหนไหม? แลวยอหนกลาววาอะไร? มธ 3:13-14
ข
ใหบอกวาพระเยซูทรงถอมพระทัยลงในเรื่องอะไรบาง?
2
คุณเปนผูรับใชไหม?
ก
จงยอมเปนผูรับใชพระเจาและคนอื่น เมื่อคุณรับใชพระเจาใหมีนิสัย
ถอมตัวลงและยอมเชื่อฟงพระเจาในทุกเรื่อง
ข
ยากอบ 4:6 สอนวาอะไร?

23

ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพวกเลี้ยงแกะ
ลก 2:8-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
ในคืนที่พระเยซูทรงบังเกิดในโลกนี้ ทูตสวรรคองคหนึ่งกลาวแกพวกเลี้ยงแกะวา
"เพราะวาในวันนี้ พระผู ชวยใหรอดของทานทั้ งหลาย คือพระคริสตเจา มาบังเกิดที่ เมือง
ดาวิด" (ลก 2:11) ใหสังเกตขอสําคัญเกี่ยวกับขาวดีถึงพวกเลี้ยงแกะ
พระคั มภี ร บอกว าพวกเลี้ ยงแกะไปยังเมื องเบธเลเฮมและเขาเฝ าพระกุ มารเยซู
เอง พวกเขาทําสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรทํา คือเขากระจายขาวที่ เขาไดรับจากทูตสวรรค
องคนั้น ขาวดีจากทูตสวรรคกลายเปนขาวดีที่เขาประกาศไปทั่ว
อยาลืมขาวประเสริฐ! เราตองประกาศขาวประเสริฐนั้นแกชาวโลกที่ตองการรับ
เชื่อในพระผูชวยใหรอด
1
พวกเลี้ยงแกะไปยังคอกสัตว
ก
เมื่อพวกทูตสวรรคไปจากพวกเลี้ยงแกะขึ้นสูสวรรคแลว พวกเขาได
ตัดสินใจทําอะไร? ลก 2:15
ข
พวกเขารีบไปหาพระเยซูไหม? ลก 2:16
ค
นางมารียรูสึกอยางไรเมื่อเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น? ลก 2:19
2
การยกยองสรรเสริญพระเจา
ก
การมีชาวสวรรคหมูใหญมาสรรเสริญพระเจาคงตองงดงามมาก
ลก 2:13
ข
พวกเลี้ยงแกะไดยกยองสรรเสริญพระเจาโดยการประกาศขาวเรื่อง
การบังเกิดของพระคริสต (ลก 2:16-17) แลวพวกเขาทําอะไรใน
ลูกา 2:20?
ค
คุณกําลังยกยองสรรเสริญพระเจาอยางไรบาง?
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ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพวกผูพยากรณ
มคา 5:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
เอเสเคียล 33:33 กลาววา "และเมื่อการเชนนี้เปนมา (ดูเถิด ก็มาแลว) เขาทั้ง
หลายจะทราบวามีผูพยากรณอยูในหมูพวกเขา" ลองพิจารณาคําเหลานี้ "ดูเถิด ก็มาแลว"
เพราะคําเหลานี้เนนวาคําพยากรณในพระคัมภีรจะสําเร็จ ใหเราสังเกตดูคําพยากรณเรื่อง
การบังเกิดของพระเยซูคริสตเจา
พวกผู พยากรณในพระคัมภีรเดิมพยากรณมากมายเกี่ ยวกับการบังเกิดของพระ
เยซูคริสต เชนมีคาหพยากรณวาพระเยซูจะบังเกิดแหงใด, อิสยาหพยากรณวาพระองคจะ
ทรงบังเกิ ดอย างไรและดาเนียลพยากรณ ถึงเวลาบั งเกิดของพระองค มี คําพยากรณ มาก
กวา 300 ขอเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู คําพยากรณทุกขอสําเร็จแลว มี
บทเรียนหลายขอที่เราเรียนรูไดจากการประกาศของพวกผูพยากรณ
ข อแรกเราเห็นวาพระคัมภี รแน นอนและเปนความจริงที่ ยืนยั นได ถ าพระเจา
สัญญาสิ่งใด สิ่งนั้นจะสําเร็จเปนแน อีกขอหนึ่งคือพระสัญญาเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของ
พระเยซูสําเร็ จฉันใด พระสัญญาเรื่ องการเสด็จมาครั้ งที่ สองของพระเยซูจะสําเร็จฉันนั้ น
ความจริงนี้หมายความวาพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้ง!
1
พระเยซูจะเสด็จกลับมา
ก
คุณเชื่อวาพระเยซูจะทรงปรากฏครั้งที่สองไหม? ฮบ 9:28
ข
1 เธสะโลนิกา 4:16-17 สอนวาอะไร?
ค
คุณพรอมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูไหม?
2
พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่ออะไร?
ก
พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อรับคนของพระองคใหไปอยูกับพระองค
เพื่อวาพระองคอยูที่ไหนคนเหลานั้นจะอยูที่นั่นดวย ยน 14:3
ข
พระเยซูจะเสด็จกลับมา "เพื่อรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค
และเพื่อใหเปนที่อัศจรรยใจแกคนทั้งปวงที่เชื่อ" 2 ธส 1:10
ค
พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อคิดบัญชีกับพวกผูรับใชและเพื่อประทาน
บําเหน็จใหพวกเขาตามการกระทําของแตละคน มธ 25:19; 16:27;
1 คร 3:13-15

25

ขาวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากกษัตริยเฮโรด
มธ 2:1-7, 13-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 1:21
คริสเตียนทั่ วโลกสรรเสริญพระเจาที่ พระคริสตเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ แตชาว
โลกมีการตอบสนองที่ตางกันมาก การตอบสนองของกษัตริยเฮโรดตอการบังเกิดของพระ
คริสตเปรียบไดกับการตอบสนองของชาวโลกตอการบังเกิดของพระองค
เมื่อไดยินขาวเรื่องการบังเกิดของกษัตริยแหงชาวยิว กษัตริยเฮโรดจึงคิดวาอาจ
ไม ไดเป นกษั ตริย อีกต อไปได เขาเลยสงพวกทหารใหฆ าพระกุ มารเยซูตามที่ เราอานใน
มัทธิว 2:16 แลว เฮโรดไมตองการใหใครแยงชิงอํานาจของเขา เขาตองการเปนกษัตริย
ตอไป เหมือนคนทั่วไปเขาชอบมีอํานาจเหนือคนอื่น
บอยครั้งมนุษยมีการตอบสนองตอพระเยซูเชนกัน ชาวโลกปฏิเสธขาวประเสริฐ
เพราะเขาไมยอมใหใครๆมีอํานาจเหนือเขา เขาวาเขาไมตองการพระผูชวยใหรอด และไม
ตองการใครเปนเจานายแหงชีวิตของเขา
แตคริสเตียนไมเหมือนกัน คนที่เชื่อแลวยอมรับวาตัวเองเปนคนบาปและตองการพระผู ชวยใหรอด คริสเตียนนั้ นไมเกลียดชังพระเยซู แตรักพระองคอยางมากเพราะ
พระองคยอมสละสิ่งสารพัดเพื่อมาไถบาปของเขา
1
มารียรูสึกอยางไรเมื่อรูวาเธอจะเปนมารดาของพระคริสต? ลก 1:38
2
คุณไดรับของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรโดยการรับเชื่อในพระเยซู
ไหม?
3
พระเจาทรงใชดาวประหลาดนําพวกนักปราชญ ถึงแมวาเราไมมีดาวนําเรา เราก็
มีพระคําของพระเจานําเรา คุณกําลังแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาโดยทาง
พระคัมภีรไหม?
4
ทําไมการเชื่อฟงพระเจาเปนทางที่ดีที่สุด?
5
ยากอบ 4:6 สอนวาอะไรเรื่องความเยอหยิ่ง? คุณยอมเปนผูรับใชหรือคุณ
ตองการใหคนอื่นรับใชคุณ?
6
เมื่อพวกเลี้ยงแกะไปเยี่ยมโยเซฟ มารียกับพระกุมารเยซูแลว นางมารียรูสึก
อยางไร? ลก 2:19
7
พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่ออะไร? ยน 14:3; 2 ธส 1:10; มธ 25:19;
16:27; 1 คร 3:13-15
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