ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 25
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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ความเปนมิตร (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สภษ 18:17-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
ในพระคั มภี ร เราเห็ นว าคนของพระเจ านั บว าการเป นเพื่ อนกั นเป นสิ่ งสําคั ญ
โมเสสเปนเพื่อนกับอาโรน ดาวิดเปนเพื่อนกับโยนาธาน และพวกผูหญิงชอบทํางานบาน
ดวยกัน หลายคนที่ทํางานดวยกันนี้เปนญาติกันก็จริง แตเขาก็รักกันและเปนเพื่อนกันดวย
ดังนั้นใน พระคัมภีรมีแบบอยางดี (และไมดี) ของเพื่อนๆและเราสามารถเรียนรูจากแบบ
อยางนั้นได พระคําของพระเจาเปนประโยชนสําหรับสิ่งสารพัด (2 ทธ 3:16)
ในสมั ยพระคั มภี ร ใหม พระเจ าทรงตั้ งคริ สตจั กรไว เพื่ อให สมาชิ กนมั สการและ
รับใชพระเจา แตสมาชิกต องทํางานดวยกันเพื่ อให น้ําพระทัยของพระเจาสําเร็ จ (กจ
2:41-44) พระคัมภีรเนนวาเราควรมีความสัมพันธซึ่ งกันและกันขณะเมื่ อเรารับใชพระ
เจา เราไมไดอยูในโลกนี้คนเดียว เราเปนสวนหนึ่งของพระกายของพระคริสต และเราตอง
เปนเพื่อนกับคนอื่นๆที่อยูในพระกายนั้น
1
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ คือยอหน 15:14 ใหหาอีกขอหนึ่งเกี่ยวกับ
ความเปนมิตรและอานใหเพื่อนฟง
2
ใครเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนในพระคัมภีร?
3
คนที่เปนแบบอยางที่ดีนั้นมีคุณสมบัติอะไรบาง?
4
ใหขอบพระคุณพระเจาสําหรับเพื่อนของคุณ และขอใหพระเจาชวยคุณเปนเพื่อน
ที่ดี
5
เพื่อนที่ดีคือพระพรอันยิ่งใหญในชีวิตนี้
6
ใหพิจารณาแบบอยางของชาวสะมาเรียในลูกา 10:30-37
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คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
เรื่องความรอด

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ธส 1:6-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
กอนเราพิจารณาวาคริสเตียนเชื่ ออะไรเรื่ องความรอด ใหเราตกลงกันวาความ
รอดคืออะไร ความรอดคือ "การชวยใหพนจากสถานการณที่อันตราย" แตในพระคัมภีร
ความรอดอ างถึ งการไถจากความบาปและการคืนดีกันกับพระเจา ดั งนั้ นเราเขาใจวา
ความรอดนั้นคือการชวยใหพนจากปญหายิ่งใหญที่สุดในชีวิตคือการพิพากษาจากพระเจา
เมื่ อเราเขาใจวาความรอดคือการที่ พระเจาแหงพระเมตตาทรงชวยใหพนจากไฟ
นรกแลว เราตองเขาใจดวยวาความรอดคือของประทานยิ่ งใหญที่ สุด พระเจ าทรงตั้ ง
พระทั ยช วยคนบาปทั้ งหลายโดยประทานความรอดนิ รั นดร ให แก ทุ กคนที่ ยอมรั บความ
รอดนั้น
ในที่ สุดขอหนึ่ งที่ สําคัญในหลักคําสอนแหงความรอดคือวาความรอดนั้ นมาจาก
พระเจา ความรอดไมไดมาจากมนุษยเพราะมนุษยชวยตัวเองใหรอดไมได ความรอดนั้น
เปนการอัศจรรยที่เกิดจากพระเจา (โดยอ.อาร ซี สเปาล, จากหนังสือ ความจริงที่จําเปน
สําหรับความเชื่ อของคริสเตียน, พิมพที่ โรงพิมพ ทินเดล เฮาส เมือง วีตั้ น ในปค.ศ.
1992)
1
ความหมายทั่วไปของความรอดคืออะไร?
2
ในพระคัมภีรความรอดมีความหมายอะไร?
3
ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนบอกวาเขารับเชื่อเมื่อไรและอยางไร
4
ความรอดไดชวยเราใหพนจากอะไร? 1 ธส 1:10
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คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
เรื่องยุคสุดทาย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ธส 2:3-9; 2 ยน 1:7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
คริสเตียนทุกคนคงปติยินดีเมื่อเขาใจวาอีกไมนานจะถึงสมัยยุคสุดทาย และอีก
ไมนานเราจะอยูบนสวรรคกับพระเจา เมื่อรูวาเวลารับใชของเราสั้น เราควรประกาศขาว
ประเสริฐกับชาวโลกมากยิ่งขึ้น
ในสมัยยุ คสุดทายผู ทรยศตอพระคริ สตจะปรากฏตัว บางคนคิดวาผู ทรยศตอ
พระคริสตจะเปนสันตะปาปาคนหนึ่ง คนอื่นคิดวายังไมเปดเผย ไมวาเปนใคร ผูทรยศตอ
พระคริสต นั้ นจะหลอกลวงชาวโลกทั้ งหลายให คิดว า เขาทําการอิ ทธิฤทธิ์ โดยใชฤทธิ์
อํานาจจากพระเจาแหงชนชาติอิสราเอล
แตละคนที่ เชื่ อผู ทรยศตอพระคริสตจะถูกแชงสาปเพราะเขาไมยอมเชื่อ "ความ
จริง" (2 ธส 2:11-12) นี่เปนเหตุที่เราตองทํา "ราชกิจแหงพระบิดา" ในทุกดานแหงชีวิต
ของเรา เราไมควรฟงคําหลอกลวงของพญามารวาเราไมตองประกาศขาวประเสริฐอีกตอ
ไป เพราะเรามี "คําบัญชาที่ยิ่งใหญ" จากพระเจาแลว (มธ 28:18-20)
1
ผูทรยศตอพระคริสตจะพยายามหลอกลวงคนทั้งหลาย
2
คริสเตียนไมตองพยากรณวาพระคริสตจะเสด็จกลับมาเมื่อไร แตเราตองทํา
อะไร? ทต 2:13
3
คําในภาษากรีกวา พารูเซีย มีความหมายวา "ปรากฏ, สําแดง หรือ เสด็จมา"
คํานี้เล็งถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู
4
หลังจากยุคสุดทายคนที่เชื่อในพระเยซูจะไปกับพระเจา ในเวลาเดียวกันคนที่
ปฏิเสธพระเยซูจะตกอยูในบึงไฟ 2 ธส 2:12
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ความเปนมิตร (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
จงเสียสละเผื่อเพื่อน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ซมอ 18:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
ความเปนมิตรระหวางดาวิดกั บโยนาธานเปนแบบอย างที่ ยิ่ งใหญในพระคัมภีร
โยนาธานซึ่ งเปนบุตรชายหัวปของกษั ตริยซาอูล และเปนราชกุมารที่ จะรับตําแหนงเปน
กษัตริยตอไป เขาเปนนักรบและเปนวีรบุรุษในประเทศอิสราเอล เขาเคยฆาศัตรูหลายๆ
คน ชาวอิสราเอลรักเขามากและคงตองการใหเขารับตําแหนงเปนกษัตริยตอไป แต "ซาอูล
จึงเปนศัตรูของดาวิดเรื่อยมา" (1 ซมอ 18:29)
โยนาธานเสียสละมากเมื่ อเขาถอดเสื้ อคลุมออกมอบใหแก ดาวิด พรอมทั้ ง
เครื่องใช เมื่อโยนาธานสวมสิ่งเหลานี้ก็แสดงวาเขาเปนราชกุมาร แตเมื่อมอบสิ่งเหลานี้ไว
แกดาวิดก็เปนการใหเกียรติอยางสูงแกดาวิดเพื่อนของเขา นี่คือบทเรียนในการถอมตัวลง
โยนาธานรูวาดาวิดไดรับการเจิมตั้งไวใหเปนกษัตริยแลว ดังนั้นเขายอมเสียสละตําแหนง
ของตนเพื่อชวยดาวิดเจริญขึ้น มีคนนอยมากที่รักคนอื่นมากถึงขนาดนี้ คุณยอมเสียสละ
เผื่อเพื่อนของคุณไหม?
1
การเสียสละเพื่อพระเจา
ก
เราควรถวายอะไรแดพระเจา? ฮบ 13:15
ข
เมื่อเราแสวงหาพระเจากอน เราจะไดรับอะไรบาง? มธ 6:33
ค
ทําไมอ.เปาโลวาพระเจาจะประทานสิ่งสารพัดตามที่พวกเขาตองการ?
ฟป 4:18-19
2
การเสียสละเพื่อคนอื่น
ก
เราควรรักคนอื่นมากแคไหน? ยน 13:34-35; ยน 15:13
ข
คริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มแสดงความรักซึ่งกันและกันอยางไร?
กจ 4:34-35
ค
เราควรทําดีตอใครบาง? กท 6:10
ง
เราสามารถรูวาใครรักพระเจาจริง เพราะคนนั้นจะทําตามพระบัญชา
ของพระเจา
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ความเปนมิตร (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
จงชวยเพื่อน

คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (3)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 11:5-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
คุณเคยบอกเพื่อนวา "ถาคุณตองการอะไร? ใหเรียกขาพเจา ขาพเจาจะมาชวย
เวลาไหนก็ได" ไหม? และคุณพูดจากใจจริงหรือเปลา? เราทุกคนมีความตองการ และอาจ
มีความตองการในเวลาที่ ไมคอยเหมาะสม ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ชายคนหนึ่ งขอ
อาหารจากเพื่ อน แตเขามาขอในเวลาเที่ ยงคืน เรามีเพื่ อนที่ อาจทําเช นนั้ นไหม? แลว
เราชวยเขาในสถานการณแบบนี้หรือไม?
ในเร็วๆนี้มีพายุเฮอริเคนในรัฐที่อยูภาคใตของสหรัฐอเมริกา หลายคนจึงไมมีไฟ
ทําใชและขาดน้ําในบาน พวกเขามีความตองการแทจริง หลายคนมาขอความชวยเหลือ
และบางคนมาขอในเวลากลางคืน เราควรตอบสนองอยางไรในสถานการณดังกลาว?
คริสเตียนมีสิทธิเขาเฝาพระเจาไดทุกเมื่อ พระเยซูตรัสวา "บรรดาผูทํางานเหน็ด
เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา" (มธ 11:28) หนังสือสดุดี บทที่ 121 สอนวา
พระเจาจะไมทรงหลับสนิท พระเจาทรงเปนผูรักษาเราไว พระเจาทรงชวนเรามาขอความ
ชวยเหลือจากพระองคฉันใด เราควรยอมชวยเพื่อนมนุษยที่มีความตองการฉันนั้น
1
ใครเปนเพื่อนบานของขาพเจา?
ก
พระเยซูทรงตอบคําถามนี้อยางไร? ลก 10:29-37
ข
ใน 2 พงศกษัตริย 5:1-3 เด็กหญิงชาวอิสราเอลเปน "เพื่อนบาน"
ไหม? และเขาประพฤติตอนาอามานอยางเปนมิตรไหม?
2
เวลาเหมาะสม
ก
บารทิเมอัสขอความชวยเหลือจากพระเยซูในเวลาเหมาะไหม?
มก 10:46-47
ข
เราควรอยูกับเพื่อนบานนานเกินไปไดหรือไม? สภษ 25:17
3
การขอความชวยเหลือ
ก
เอลียาหขอมากเกินไปจากหญิงมายคนนั้นไหม? 1 พกษ 17:10-15
ข
เราควรมีทาทีอยางไรตอเพื่อนคริสเตียนที่มีความตองการ?
ยก 2:15-16

หัวขอสําหรับวันนี้
เรื่องพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 11:33-36
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
ถ าเราเขาใจทุกสิ่ งเกี่ ยวกับพระเจ าได ก็เหมื อนทําใหพระเจาไมคอยมีค า พวก
เราที่เชื่อในพระเยซูแลวเชื่อวาพระเจาทรงเปนตรีเอกานุภาพ แตเรายังเขาใจเรื่องนี้ ไมได
ไม มีวันที่ เราจะเข าใจทุ กสิ่ งเกี่ ยวกับพระเจ าได ถึ งกระนั้ นเรายังมี ความนาเกรงขามตอ
พระเจาได
มีคนเคยถามอาจารยคนหนึ่งวา "อะไรคือความรูลึกซึ้งที่สุดที่อาจารยเคยเรียนรู
เกี่ ยวกั บพระเจ า?" อาจารย คนนั้ นตอบว า "พระเยซูทรงรักข าพเจ า สิ่ งนี้ ขาพเจารู
เพราะพระคัมภีรสอนดังนั้น" เรารูวาพระเจาทรงรักเรา แตเรายังเขาใจความรักนั้นไมได
ไม มีวั นที่ เราเขาใจพระเจาอยางละเอียดถี่ ถ วน เพราะมนุษยที่ มีความรู จํากัด
จะเขาใจพระเจาที่มีความรูไมจํากัดไมได แตเราชื่นใจไดวาพระเจาไมตองการใหเราเขาใจ
ทุกสิ่ งเกี่ ยวกับพระองค เพียงแตตองการใหเราเชื่ อพระองค คริสเตียนควรศึกษาเพื่ อได
ความรู ความเข าใจถึ งพระเจาให มากที่ สุด แตให เรารู วาสิ่ งที่ ทําให พระเจ าพอพระทัยคือ
ใหเราเชื่อพระองค
1
เมื่อเราพยายามเขาใจพระเจา เราตองเขาใจกอนวาเรามีความรูจํากัดและ
พระเจามีความรูอะไร?
2
ลักษณะเฉพาะของพระเจาที่ลึกลับที่สุดคือพระองคทรงเลือกวาเราจะรูมาก
แคไหนเกี่ยวกับพระองค สิ่งตางๆที่เปดเผยในพระคัมภีรเปนความรูสําหรับ
คนที่เชื่อทั่วไป แตยังมีความรูที่พระเจารูเทานั้นที่เรียกวา "สิ่งลี้ลับทั้งปวง" ใน
พระบัญญัติ 29:29
3
โรม 11:33 อางถึง "ทาง" ของพระเจา ขอความนี้สอนวาอะไรเรื่อง "ทาง" นั้น
4
สิ่งสําคัญที่สุดที่คริสเตียนตองเขาใจคือวาพระเจาทรงเปนสารพัดที่เราตองการ
รม 11:36
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5

คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
เรื่องพระเยซูคริสต

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฟป 2:9-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
คริสเตียนทุกคนตองเชื่อเรื่องชีวิตและการรับใชของพระเยซูคริสต ยิ่งกวานั้นเรา
ตองเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ความเชื่ อวาพระเยซูทรงเปนพระเจ านั้ นเปนจุ ดสําคั ญในข าวประเสริ ฐแหงพระ
คัมภีรใหม
สภาแหงเมืองไนเซียที่ประชุมในป ค.ศ. 325 ประกาศวาพระเยซูไมมีวันเริ่มตน
และไมมีวันสิ้ นสุด และประกาศวาพระเยซูทรงเปนพระเจาเที่ ยงแท คําประกาศนี้ ยืนยัน
ความเชื่ อในตรี เอกานุภาพว ามีพระเจ าองค เดียว แตมีอยู สามพระภาค คือพระเจาพระ
บิดา, พระเยซูคริสตผูซึ่งเปนพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเชื่อวาพระเยซูทรงเปน
พระเจา ไมใชเพียงแตเชื่อวาพระเยซูเหมือนพระเจา
ขอนี้ เกี่ ยวของกับชีวิตและความเชื่ อของเราอยางไร? ถาเราเชื่ อวาพระเยซูเปน
มนุษย ธรรมดา เรานมัสการพระเยซูเปนพระเจาไม ได, พระเยซู ทรงชวยเรารอดจากไฟ
นรกและจากความบาปไมได, และพระเยซูทรงเปนสวนหนึ่งของตรีเอกานุภาพไมได ขอนี้
สําคัญที่สุด เราเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
1
สภาไหนประชุมในป ค.ศ. 325 เพื่อเปนพยานรับรองวาพระเยซูทรงเปน
พระเจา?
2
ความเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจาสําคัญไหม?
3
ฟลิปป 2:9 ยืนยันความเปนพระเจาของพระเยซูอยางไร? ผูใดทรงยก
พระเยซูขึ้น?
4
โคโลสี 2:9 สอนวาอะไรทรงดํารงอยูในพระเยซู?

6

ความเปนมิตร (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
จงอธิษฐานเผื่อเพื่อน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ทธ 1:16-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
"พี่นองทั้งหลาย จงอธิษฐานเพื่อเรา" ขอนี้เปนคําขอรองของอ.เปาโล เขาตองการใหคนอื่นอธิษฐานเผื่อเขา ขอความหลายขอในจดหมายของเขาคือคําอธิษฐาน และคํา
อธิษฐานเหลานั้นเปนแบบอยางที่ดีสําหรับคําอธิษฐานของเรา เราคงขอบคุณพระเจาเมื่อ
เราทราบวาคนอื่นอธิษฐานเผื่อเรา
ในจดหมายฉบับสุดทายของอ.เปาโล (คือ 2 ทิโมธี) เขาเริ่มตนโดยบอกอ.ทิโมธี
วาเขาอธิษฐานเพื่ออ.ทิโมธี "ทั้งกลางวันกลางคืน" ในเวลานั้นอ.เปาโลติดคุกและพรอมที่
จะเปน "เครื่องบูชา" อยูแลว (2 ทิโมธี 4:6) อ.เปาโลใชเวลาสุดทายบนโลกนี้ในการ
อธิษฐานเผื่อตนเองและเผื่อเพื่อนๆ
คริสเตียนหลายคนมีรายการสําหรับการอธิษฐาน ซึ่ งในรายการนั้ นเราบันทึก
ความตองการตางๆเกี่ยวกับเพื่อน, สุขภาพ, การเงินและการทรงนําจากพระเจา มีแตพระ
เจ าที่ มี ฤทธิ์ ช วยเราในสิ่ ง เหล านี้ และเราขอบพระคุ ณพระเจ าเมื่ อพระองค ทรงตอบคํา
อธิษฐานของเรา คงมีหลายครั้งที่เราชวยเพื่อนไมไหว แตพระเจาทรงชวยเขาตลอดเวลาได
และพระองคตองการใหเรานําเรื่องเหลานี้มาสูพระองค
1
เราควรอธิษฐานเผื่อใครบาง?
ก
เพื่อนๆ ฮบ 13:18 "จงอธิษฐานเพื่อเรา"
ข
ศัตรู มธ 5:44 "จงอธิษฐานเพื่อผูที่ปฏิบัติอยางเหยียดหยามตอทาน
และขมเหงทาน"
2
เราควรทําอะไรเมื่อเรามีเรื่องกับคนอื่นและตองการอธิษฐาน?
ก
จงยกโทษใหเขา มก 11:25-26
ข
ทําไมพระเจาไมยอมฟงคําอธิษฐานของเรา? สดด 66:18
3
เราควรอธิษฐานเผื่อคนอื่นอยางไร?
ก
พระเยซูทรงอธิษฐานวาความเชื่อของอ.เปโตรจะไมขาด ลก 22:32
ข
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อโยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนของตน? โยบ 42:10
ค
อ.เปาโลอธิษฐานอยางไรสําหรับครอบครัวของโอเนสิโฟรัส?
2 ทธ 1:18
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ความเปนมิตร (2)

คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเปนมิตรชวยเราเจริญเติบโต
สภษ 27:5-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
สิ่ งที่ ยอดเยี่ ยมเกี่ ยวกั บความเป นมิ ตรคื อเพื่ อนสามารถช วยเพื่ อนเจริ ญเติ บโต
ฝายจิตวิญญาณได สุภาษิต 27:17 กลาววา "เหล็กลับเหล็กได คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตน
ได" คําวา "ลับ" เล็งถึงการตัด หรือการตัดเล็ม แลวคํานี้เล็งถึงการเจริญเติบโตและพละกําลัง สุภาษิต 1:5 บอกวา "ปราชญจะไดยินและเพิ่มพูนการเรียนรู" เราทุกคนตองการ
คําแนะนํา, คําปรึกษาและคําตักเตือน คริสเตียนที่อยูฝายพระวิญญาณอาจตองชวยคริสเตียนที่หายไปใหกลับตั้งตัวใหม (กท 6:1) ขอตอไปสอนวา "จงชวยรับภาระของกันและ
กัน ทานจึงจะทําใหพระบัญญัติของพระคริสตสําเร็จ" แผนการของพระเจาคือใหเราชวย
กันและกันดวยความเปนมิตร
1
เราชวยเพื่อนเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณเมื่อเราอยูกับเขา
ก
ทําไมดาวิดไปหาซามูเอล? 1 ซมอ 19:18
ข
โมเสสเหนื่อย เขาจึงตองการใหเพื่อนชวยเขาอยางไร? อพย 17:12
ค
ในลูกา 1:30-38 ทูตสวรรคกาเบรียลไปบอกนางมารียวาเธอจะ
คลอดบุตรชายซึ่งเปนพระบุตรของพระเจา ทําไมเธอรีบไปหานาง
เอลีซาเบธ? ขอ 39
ง
คุณเคยแสดงความเปนเพื่อนโดยการอยูกับคนที่มีความทุกขใจไหม?
2
เราชวยเพื่อนเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณเมื่อเราใหคําแนะนําแกเขา
ก
อ.เปาโลเคยใหคําแนะนําหลายคําแกคริสตจักรที่เมืองโครินธ ดังนั้น
ทําไมเขาตองเตือนสติพวกเขา? 1 คร 4:14
ข
ในกาลาเทีย 2:11 อ.เปาโลเขียนวาเขาตองคัดคานเพื่อนคนหนึ่ง
เพื่อนคนนั้นคือใคร?
ค
นางนาโอมีใหคําแนะนําอะไรแกนางรูธ? นรธ 3:1-4 แลวนางรูธ
ยอมทําตามคําแนะนํานี้ไหม? นรธ 3:5-6
ง
อะไรจะชวยคริสเตียนจําเริญขึ้นฝายจิตวิญญาณ? อฟ 4:15

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 คร 6:19-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
พระภาคที่สามของตรีเอกานุภาพคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเปนผู ที่ ปลอบประโลม, ทรงนําและทรงสอนผู ที่ เชื่ อทั้ งหลาย (ยน 16) แลวพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นั้นเองทรงทําใหคริสเตียนที่หลงหายไปรูสํานึก, ทรงเปดเผยและตักเตือน
เรื่ องความบาปของเขา เราตองเขาใจวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไมใชพลังหรือพลังงาน แต
เปนบุคคลผูหนึ่ง พระองคทรงเปนสวนหนึ่งของตรีเอกานุภาพ
เพราะเหตุวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนบุคคล พระองคจึงตองการใหเราสนใจ
พระองคและติดตอกั บพระองค เราควรรักพระองคเหมื อนที่ เรารั กพระเจากั บพระเยซู
คริสต เพราะพระภาคทั้งสามเปนพระเจาองคเดียวกัน
อี กข อหนึ่ งที่ สําคั ญเกี่ ยวกั บพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ คื อพระองค ทรงช วยเราเข าใจ
พระคําของพระเจา ชาวโลกอาจคิดวาพระคัมภีรเปนเพียงแตคําสอนดีๆเทานั้น แตเมื่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ทรงชวย คริสเตี ยนก็รู ว าพระคัมภีร เปนพระคําแทๆของพระเจา (สดด
119:105) เมื่อเราอานพระคัมภีรพระวิญญาณไมไดเปดเผยสิ่งใหมๆใหเรา แตพระองค
ทรงชวยเราเขาใจสิ่งที่อยูในพระคัมภีรอยูแลว พระองคทรงชวยเราเขาใจพระคัมภีรเพื่อเรา
สามารถประพฤติตามคําสอนในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงเปนผูชวยเหลือของคริสเตียน
1
ยอหน 16:13 สอนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพลังงานหรือเปนบุคคลผูหนึ่ง?
(ใหสังเกตวาพระคัมภีรใชคําวา "พระองค")
2
รางกายของคริสเตียนเปนอะไร? 1 คร 6:19
3
ผูใดทรงหยั่งรูพระดําริของพระเจา? 1 คร 2:11
4
หนาที่ของพระวิญญาณคือเปดเผยสิ่งใหมๆใหเรา หรือทรงชวยเราเขาใจสิ่งที่
อยูในพระคัมภีรอยูแลว? 2 ปต 1:20
5
คริสเตียนจําเปนตองอานพระคัมภีร เพราะเมื่อเราอานพระคัมภีรนั้น
พระวิญญาณทรงตักเตือนและสอนเรา ยน 14:26; กจ 5:32
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7

คริสเตียนเชื่ออะไรบาง? (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เรื่องน้ําพระทัยของพระเจา
ฮบ 6:13-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ปต 3:9
คริสเตียนทุกคนควรแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา เราสามารถพบน้ําพระทัย
ของพระเจาไดเมื่ อเราอานพระคัมภีร เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะใหความเขาใจแกเรา
เมื่อเราอานพระคัมภีรนั้น
น้ําพระทัยของพระเจามีอยูสามอยาง
อยางแรกคือน้ําพระทัยที่ พระเจาทรงทําใหสําเร็จเปนแน เรารู น้ําพระทัยนี้ เมื่ อ
งานนั้นสําเร็จแลว
อยางที่ สองคือน้ําพระทัยซึ่ งเปนพระบัญญัติของพระเจา เราสามารถไมทําตาม
น้ําพระทัยนี้ก็ได แตเมื่อทําเชนนั้นเราก็ทําบาปตอพระเจา
อยางที่สามคือน้ําพระทัยซึ่งเปนสิ่งตางๆที่ทําใหพระเจาพอพระทัย เมื่อเราทําสิ่ง
แบบนี้เราก็ทําใหพระเจาพอพระทัย
เปาหมายอันดับแรกของคริสเตียนคือใหชื่ นใจในพระบัญญัติของพระเจา เพลง
สดุ ดี 1:1-2 สอนวาคนเช นนั้ นเปนสุ ข เราตองพยายามประพฤติตามพระบั ญญัติ ของ
พระเจา เมื่ อเราประพฤติตามพระบัญญัตินั้ นเราจะไดรับพระพรและบําเหน็จจากพระเจา
ใหเราจําไววาเมื่อพระวิญญาณของพระเจาทรงนําเรา เราก็ไปในทางแหงความชอบธรรม
1
ใหอธิบายวาน้ําพระทัยที่พระเจาทรงทําใหสําเร็จเปนแนเปนอยางไร?
2
ใหอธิบายวาน้ําพระทัยซึ่งเปนพระบัญญัติของพระเจาเปนอยางไร?
3
ใหอธิบายวาน้ําพระทัยซึ่งเปนสิ่งตางๆที่ทําใหพระเจาพอพระทัยเปนอยางไร?
4
เปาหมายอันดับแรกของคริสเตียนคืออะไร?
5
พระวิญญาณของพระเจาทรงนําเราในทางไหน?

ความเปนมิตร (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
เราเปนมิตรอยางไรดี

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 112:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 15:14
หนังสือสุภาษิตใหคําแนะนําที่ดีหลายคําเรื่องความเปนมิตร และเตือนเราเกี่ยวกับเพื่อนจอมปลอม เรารูวา "ผูกระซิบก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน" (สภษ 16:28) และ
"บุ คคลที่ เที่ ยวซุบซิ บไปก็ เผยความลั บใหกระจาย ฉะนั้ นอยาเข าสังคมกับคนปากบอน"
(สภษ 20:19) สุภาษิต 6:19 กลาวถึงสิ่งที่พระเจาทรงเกลียด คือ "คนผูหวานความแตก
ราวทามกลางพวกพี่นอง" แลวใหนึกถึงผลของความเปนมิตรระหวางเฮโรดกับปลาต ลูกา
23:12 บอกว าเขาคืนดีกั น แตเปนเพื่ อนเพราะเหตุอะไร? ก็เพราะว าเขาทั้ งสองคน
เกลียดพระเยซู!
ตอไปคือวิธีทําลายความเปนมิตร
1
ใหความเปนมิตรขึ้นกับวาคนอื่นชวยคุณไดหรือไม ถาเอยไมไดก็ไมเปนมิตร
2
ใหครอบงําเพื่อนคุณ คุณตองเปนเจาของของเขา
3
ใหอิจฉาริษยาเพื่อน อยาใหเขามีเพื่อนคนอื่น
4
ไมมีความอดกลั้นใจ ถาคุณรูสึกโกรธ ไมตองปรึกษาหารือกันกอน
จงระเบิดความโมโหออกมาเลย
5
ใหวิพากษวิจารณและตําหนิเพื่อนเสมอ
6
ใหเก็บความโกรธไวในใจตลอด
ตอไปคือวิธีรักษาความเปนมิตร
1
ใหอาน 1 โครินธ บทที่ 13
1
2
3
4
5

ใหบอกลักษณะของเพื่อนที่ดี สภษ 18:24
คุณเปนเพื่อนที่แทจริงไหม?
ทําไมคาอินเปนเพื่อนที่จอมปลอมแกอาแบล? 1 ยน 3:12
คนที่เกลียดชังพี่นองของตนเปนอยางไร? 1 ยน 2:9-11
เมื่อเรารักศัตรูของเราๆก็เปนบุตรของผูใด? มธ 5:44-45
รากฐานแหงความเปนมิตรไมใชวาเรารูจักใคร แตวาเราเปนคนแบบไหน
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บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฟป 2:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
ในอาทิตยนี้ เราศึกษาถึงอาชีพตางๆในพระคั มภีร คุณอาจไดรั บความรู ใหมๆ
ฝายจิตวิญญาณจากอาชีพเหลานี้
คริสเตียนบางคนตองเรียนรูที่ จะถวายทั้ งเวลา, ความสามารถและทรัพยสมบัติ
แดพระเจา คนอื่ นอาจต องเรียนรู ที่ จะยกโทษให คนอื่ น พระเจาพร อมเสมอที่ จะนําชี วิต
ของคุณ คุณเพียงแตขอความชวยเหลือจากพระองค
พระเจากําลังดลใจคุณเรื่ องการรับใชไหม? ใหมอบชีวิตไวกับพระองค ใหยอม
ทําตามการทรงนําของพระองค
1
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
2 ทิโมธี 1:7 สอนวาพระเจามิไดทรงประทานจิตแบบไหนใหเรา?
3
1 เปโตร 1:7 สอนวาอะไรเรื่องความเชื่อของเรา?
4
กอนผูใดจะสมัครใจถวายทรัพย ผูนั้นตองถวายอะไร? 2 คร 8:5
5
ใหอานเยเรมีย 9:23-24 เราไมควรอวดในอะไรบาง?
6
การ "ถือตัว" คืออะไร?
7
ทําไมพระเจาทรงเลือก "สิ่งที่โลกถือวาต่ําตอย"? 1 คร 1:28-29

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เคล็ดลับที่หนึ่ง จงเชื่อพระสัญญาของพระเจา
ยชว 14:1-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
เร็ วๆนี้ ขาพเจาอ านขาวเกี่ ยวกับผู หญิ งคนหนึ่ งที่ มีอายุ 74 ปที่ เข าแขงขัน
มารธอนระยะยาว 2-3 ครั้งตอป ผูหญิงคนนี้พึ่งแขงขันมารธอนที่แขงขันหลายอยางดวย
กัน เชนการแขงพายเรือเดี่ยว, การเดินทางไกลดวยเทา, การขี่จักรยาน และการปนภูเขา
แนนอนหญิงคนนี้มีความทรหดอดทน
ความทรหดอดทนของหญิ งคนนี้ ทําใหขาพเจานึกถึ งคาเลบ มีแต คาเลบกับ
โยชูวาสองคนเทานั้น ในบรรดาคนสอดแนมสิบสองคนที่เชื่อพระเจา ทั้งสองคนพรอมที่จะ
เข าไปชนะแผนดิ นแห งพระสั ญญา ผู สอดแนมอีกสิ บคนทําใหประชาชนกลัวคนยักษ ใน
แผนดินนั้ นจนพวกเขาไมกลาเขาไป ผลก็คือชนชาติอิสราเอลตองพเนจรในปาเปนเวลา
38 ปรวมทั้งคาเลบดวย แตเมื่อการพเนจรนั้นผานพนไปแลว ชนชาติอิสราเอลสามารถ
เขาไปชนะแผนดินนั้นโดยใชเวลาเจ็ดป คาเลบยังตองการไดแผนดินนั้นเปนมรดก ความ
เชื่ อของคาเลบยังมั่ นคงอยู ในอาทิตย นี้ เราจะศึกษาถึงเคล็ดลับบางขอที่ จะช วยเรายืน
มั่นคงฝายจิตวิญญาณตลอดชีวิต
1
จงเชื่อพระสัญญาของพระเจา
ก
คาเลบกลาววาอะไรในโยชูวา 14:8? เพราะเหตุที่เขาเชื่อพระสัญญา
ของพระเจาแลวเขากลาขออะไร? ยชว 14:12
ข
ในพระคัมภีรมีพระสัญญาสําหรับคริสเตียนเปนรอยๆขอ ใหสมาชิก
ครอบครัวบอกพระสัญญาของพระเจาคนละขอ
ค
2 เปโตร 1:4 กลาววาอะไร?
2
ผูรักษาพระสัญญานั้น
ก
พระสัญญาของพระเจาทุกขอขึ้นกับความสัตยซื่อและฤทธิ์อํานาจของ
พระเจา พระเจาของเราทรงสัตยซื่อไหม? ฮบ 10:23
ข
พระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจทําใหพระสัญญาของพระองคสําเร็จไหม?
ยรม 32:17, 27
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เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (2)

บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เคล็ดลับที่สอง จงรูวาจะมีอุปสรรคตางๆ
กดว 13:31-33
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
ชนชาติอิสราเอลอยากรู ขาวจากผู สอดแนมสิบสองคนที่ เขาไปสอดแนมแผนดิน
แหงพระสัญญา เมื่อพวกเขากลับมาแลวเขารับรองพระสัญญาของพระเจาวา แผนดินนั้น
"มีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบริบูรณที่นั่นจริง" แตพวกเขาวา มีคนยักษในแผนดินนั้น
คําวา แต คํานี้เองอาจทําลายความรูสึกของคนมากกวาคําอื่ นๆ คนมักจะพูด
แบบนี้ "คุณรองเพลงเกง แต. . ." "เสื้อนั้นสวย แต. . ." "ลูกคุณประพฤติดี แต. . ."
"อาหารนี้อรอย แต. . ." "คุณเห็นแกคนอื่น แต. . ." เปนตน คุณคิดวาคนอิสราเอลรูสึก
อยางไรเมื่อผูสอดแนมกลาววา "แผนดินนั้นมีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบริบูรณที่นั่นจริง แต. .
.มีคนยักษในแผนดินนั้น"
เราจะยืนมั่ นคงฝายจิตวิญญาณไดตอเมื่ อเราเขาใจวา ชีวิตนี้ มีคนยักษ (อุปสรรค) อยู เสมอ พระสัญญาของพระเจาตออิสราเอลเรื่ องแผนดินนั้ นไมไดวาจะไมมีคน
ยักษ เชนกันพระสัญญาของพระเจาตอเราในปจจุบันเรื่ องความปลอบโยน, สันติสุขและ
ความยินดี ไมไดวาจะไมมีคนยักษ (อุปสรรค) ในชีวิตของเรา เราตองจําไวเสมอวาเราชนะ
แลวโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตและโดยพลังที่เราไดรับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอเมน
1
อุปสรรคตางๆของเรา
ก
เนื้อหนัง 1 ยน 2:16
ข
การทดลองตางๆจากโลก 2 ทธ 4:10
ค
อิทธิพลตางๆจากซาตาน 1 ปต 5:8
ง
ความกลัว กดว 13:31
จ
ความกดดันจากเพื่อนที่ชั่ว 2 ซมอ 13:3
ฉ
ความคิดฝายเนื้อหนัง กดว 14:3
2
การชนะอุปสรรคตางๆ
ก
1 ยอหน 5:4-5 สัญญาวาอะไร?
ข
คริสเตียนควรชนะความชั่วรายอยางไร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลิเดียเปนพนักงานตอนรับ
กจ 16:14-15, 40
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
มีคนเคยบอกวาถาคริสเตียนใหมๆไมพบเพื่อนในคริสตจักรภายในหกเดือนแรก
เขาจะไปหาเพื่อนที่อื่น คริสตจักรที่เต็มไปดวยความรักและยอมรับคนใหมเปนคริสตจักรที่
ดีที่ สุด เมื่ อคนใหมเขาไปในคริ สตจักรและสมาชิกคุ ยกับเขาอย างกันเองก็ ทําใหเขารู สึก
อบอุนใจ เราควรมีมิตรภาพตอนรับคนใหมๆอยางดีในคริสตจักรของเรา
ความปรารถนาอั นดั บแรกของนางลิ เดี ยคื อต อนรั บอ.เปาโลกั บคนอื่ นที่ มากั บ
เขาไวในบานของเธอ เธอตองการชวยคนอื่น คริสตจักรตองการสมาชิกเหมือนนางลิเดีย
ที่ ตอนรับและเปนเพื่ อนกับคนใหมๆในคริสตจักร คุณเรียนรู อะไรบางจากความมีมิตรไมตรีของเธอ
1
พระพรแหงความมีมิตรไมตรี
ก
ความมีมิตรไมตรีเปนคุณสมบัติอันหนึ่งของศิษยาภิบาล
1 ทธ 3:2
แลวคริสเตียนคนอื่นตองมีความมีมิตรไมตรีดวยหรือเปลา?
ข
ฮีบรู 13:2 สอนวาเราไมควรละเลยที่จะทําอะไร?
ค
มีใครแสดงความมีมิตรไมตรีแดพระเยซูเมื่อพระองคอยูบนโลกนี้
ไหม? ใหยกตัวอยาง
2
ความมีมิตรไมตรีและความเปนมิตรอยางคริสเตียน
ก
ทําไมอ.ยอหนไปตักเตือนดิโอเตรเฟสเอง? 3 ยน 1:9-10
ข
อ.เปาโลพบใครบางในเมืองโครินธ? เขาทั้งสองชวยอ.เปาโลอยางไร?
แลวเขามีอาชีพอะไร? กจ 18:1-3
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บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (4)

เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดาเนียลเปนนักแสดงสัตวแสนรู
ดนล 6:10-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
ตามปกติเราเห็นสิงโตที่เชื่องเฉพาะการเลนละครสัตว เรานั่งดูดวยความตื่นเตน
ขณะเมื่ อนักแสดงเขาไปในกรงที่ มีสิงโตหลายๆตัว เสี ยงคํารามทําใหใจของเราหวั่ นไหว
การดูก็สนุก แตก็เสี่ยงอันตรายดวย
ดาเนียลกลายเปนนั กแสดงสัตว แสนรู เพราะเหตุว าดาเนียลสั ตยซื่ อในการ
อธิ ษฐานเขาได ถูกทิ้ งลงในถ้ําสิ งโต การกระทํานี้ เปนการวางแผนอุบายของคนที่ ชั่ วซึ่ ง
หวั งวาใหดาเนี ยลถู กฆาในถ้ํานั้ น แตในตอนเชากษั ตริย ดาริอั สพบว าดาเนียลยั งมีชี วิต
อยู และไมเป นอะไรเพราะดาเนียลไดทําใหสั ตวแสนรู
มี คนเทศนาหลายๆครั้ งเรื่ อง
"อยางไร" และ "ทําไม" พระเจาทรงชวยดาเนียลในถ้ําสิงโต แตพระคัมภีรบอกเราชัดเจน
วาดาเนียลรอดจากตาย "เพราะทานไดวางใจในพระเจาของทาน" ดนล 6:23
ในปจจุ บันเราต องการให คริ สเตี ยนละทิ้ งการงานแห งเนื้ อหนังและดําเนินตาม
ทางแหงความเชื่ อ คริสเตียนตองการเชื่ อพระเจาแทนพึ่ งสติป ญญาและความเขาใจของ
มนุษย มีคนเคยกลาววา "พระเจาตรัสอยางนั้น ดังนั้นขาพเจาจะเชื่อ" แตเราควรเพิ่มวา
"แลวขาพเจาจะประพฤติตาม" คุณกลัวสิงโตไหม? ถาความเชื่อมีฤทธิ์เลื่อนภูเขาไดความ
เชื่อก็มีฤทธิ์ทําลายความกลัวได จงขอใหมีความเชื่อเพิ่มขึ้น
1
การเผชิญหนากับความกลัว
ก
2 ทิโมธี 1:7 สอนวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา
ดังนั้นใครใหจิตที่ขลาดกลัวแกเรา?
ข
1 ยอหน 4:18 สอนวาอะไรเรื่องความกลัว? ความเชื่อ? ความรัก?
ค
ความหวาดกลัวคือกลัวสิ่งตางๆ, ไมแนนอน, เต็มไปดวยความสงสัย,
เปนตน แต "ความเกรงกลัวพระเจา" มีความหมายอะไร?
2
การเผชิญหนากับความเชื่อ
ก
1 เปโตร 1:7 สอนวาอะไรเรื่องความเชื่อของเรา?
ข
ใหบอกบางเวลาที่พระเจาทรงทดสอบความเชื่อของคุณ
ค
ใครมีความเชื่อมากกวา คริสเตียนที่อยูเฉยๆ หรือคริสเตียนที่กําลัง
รับใชพระเจา?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เคล็ดลับที่สาม จงติดตามพระเจาอยางสุดใจ
ยชว 14:6-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
"แตขาพเจาไดติดตามพระเยโฮวาหพระเจาของข าพเจ าอยางสุดใจ" นี่ คื อคํา
กลาวของคาเลบเรื่ องตัวเอง ถาหากวาเราจะยืนมั่ นคงฝายจิตวิญญาณตลอดชีวิต เราจะ
ตองเขาใจวาการติดตามพระเจาอยางสุดใจสําคัญแคไหน
ใหพิจารณาถึ งนักวิทยาศาสตรที่ ประดิษฐคิดคนสิ่ งตางๆในโลกนี้ เชน โธมัส
เอดิสัน, หลุยซ ปาสเตอร, โจนัส ซอลค, และอัลเปรต ไอสไตน แนนอนพวกเขาตั้งใจทํา
งานจนสําเร็จ ไมมี อะไรทําให เขาไขว เขวได เขาทุ กคนสามารถกลาวเหมือนอ.เปาโลใน
ฟลิปป 3:13 วา "แตขาพเจาทําอยางหนึ่ง" สิ่งเดียวที่อ.เปาโลทําคือประกาศขาวประเสริฐ
สิ่ งเดียวที่ โธมัส เอดิสันทําคืองานประดิษฐ คิดค น สิ่ งเดียวที่ ดร.ซอลคทําคือค นคว ายา
รักษาโรคโปลีโอใหได
สิ่ งเดี ยวที่ คุ ณทําคื อติดตามพระเจาดวยสุ ดใจไหม? คุณพรอมเสมอที่ จะรับใช
พระเจาหรือ เปลา? เมื่อคริสเตียนคนใดเริ่มสนใจสิ่งของของโลกนี้ อีกไมนานเขาอาจขาด
ความเชื่ อในพระเจา พระเยซูคริสตเคยตรัสวา "ราชอาณาจักรใดๆซึ่ งแตกแยกกันแลวก็
คงพินาศ" แลวคริสเตียนที่ เปนสองจิตสองใจเรื่ องการติดตามพระเจาจะไมยืนมั่ นคงฝาย
จิตวิญญาณ
1
หลักการแหงการติดตามพระเจาอยางสุดใจ
ก
พระบัญญัติหนึ่งเดียวที่เปนใหญกวาบัญญัติทั้งปวงนั้นคืออะไร?
มก 12:30
ข
ความรอดเปนอันดับแรกในชีวิตคริสเตียน กาวตอไปคืออะไร?
รม 12:1
ค
อ.เปาโลสอนวา "ฝายพวกทาสจงเชื่อฟงผูที่เปนนาย. . .ดวยน้ําใสใจ
จริง" (อฟ 6:5) พระเยซูทรงเปนนายของเรา เราจึงควรเชื่อฟง
พระองค "ดวยน้ําใสใจจริง"
ง
ยากอบ 1:8 เตือนเราวาอะไร?
2
ความหมายของการติดตามพระเจาอยางสุดใจของเรา
ก
สุภาษิต 22:17 กับ สุภาษิต 23:12 มีคําวา "เอาใจใส" เราตองเอา
ใจใสติดตามพระเจาอยางสุดใจ
ข
ทุกๆวันเราควรตั้งใจใหมใหมอบสิ่งสารพัดไวกับพระเจา
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เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (4)

บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เคล็ดลับที่สี่ จงมีความเชื่อในพระเจา
ดนล 6:7-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
ความแตกต างกั นระหวางคนแขงวิ่ งในระยะสั้ นกั บคนวิ่ งมารธอนระยะทางไกล
คือความอดทน คนแขงวิ่งในระยะสั้นจะใชกําลังเต็มที่ในระยะแค 50 หรือ 100 เมตร แต
คนวิ่งมารธอนระยะทางไกลจะวิ่งชากวาเพื่อรักษากําลังของตัวเองใหวิ่งตลอดรอดฝง พระ
เจ าตองการให คริสเตียนทุ กคนเปนเหมือนคนวิ่ งมารธอนระยะทางไกล แตบอยครั้ งเรา
เห็นคริสเตียนเปนเหมือนคนแขงวิ่งในระยะสั้น คือตอนแรกเขารับใชพระเจาเต็มที่ แตอีก
ไมนานเขาก็หายไป
สิ่ งที่ ชวยความเชื่ อของเรายื นมั่ นคงคือใหมี ความเชื่ อในพระเจ า ถึงแมวาเรา
อาจพบอันตราย ดาเนียลเขาใจขอนี้อยางดีที่เขากลาอธิษฐานถึงแมวาเขาอาจถูกประหาร
ชีวิ ต แมแตดาวิ ดคนหนุ มยั งกลายื นตอสู กั บโกลิ อัทถึงแมว าเขาอาจพบอั นตราย แลว
พระราชินี เอสเธอรกลาเข าเฝ ากษัตริยถึ งแมว าเธออาจพบกับอั นตราย อ.เปาโลเชนกัน
เขาประกาศขาวประเสริฐทั่ วอาณาจักรโรมโดยไมสนใจว าจะพบกับอั นตรายหรือไม คน
เหลานี้มีความเชื่อที่มั่นคง เขาไมทิ้งพระเจาหรือหายไปเลย เราทุกคนควรมีเปาหมายวา
ใหเราสัตยซื่ อตอพระเจาเพื่ อวาวันหนึ่ งเราจะไดยินคําเหลา นี้ วา "ดีแลว เจาเปนทาสดี
และสัตยซื่อ"
1
กลาพบกับอันตราย
ก
ใหถามศิษยาภิบาลของคุณวาเมื่อเขาศึกษาที่วิทยาลัยพระคัมภีร เขา
พบกับอันตรายหรือไม
ข
ใครตั้งคริสตจักรของคุณ? คนนั้นอาจพบกับอันตรายไหม?
ค
แลวนักเรียนอาจพบกับอันตรายเมื่อเขาเปนพยานฝายพระเยซูไหม?
2
ตัวอยางจากพระคัมภีร
ก
ใหบอกชื่อของบางคนที่พบกับอันตรายเมื่อเขารับใชพระเจา
ข
ชนชาติอิสราเอล รวมทั้งคาเลบ พบกับอันตรายอะไรเมื่อเขาเขา
ไปในแผนดินแหงพระสัญญา? (กดว 13:33) คาเลบมีทาทีอะไรตอ
เรื่องนี้? (กดว 13:30) ทําไมคาเลบจึงมีทาทีนี้? (กดว 14:8)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปาโลเปนนักประชาสัมพันธ
กจ 14:8-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
เราทํางานของพระเจาไดในสองวิธี วิธีหนึ่งคือทําโดยอาศัยเนื้อหนัง วิธีอื่นคือทํา
โดยความเชื่ อ บางครั้ งคริสเตียนขาดความเชื่ อและเริ่มพึ่ งความสามารถและของประทาน
ของตัวเอง
อ.เปาโลไดหามชาวเมืองลิสตราไมใหพวกเขาถวายเครื่องบูชาแกทานกับอ.บารนาบัส พวกเขาคิดวาอ.บารนาบัสเปนพระซุสและคิดวาเปาโลเปนพระเฮอรเมส การกระทําของอ.เปาโลนี้ ควรใหเราระลึกเสมอว า ไมว าเราทําอะไรๆเพื่ อพระเจา เราตองถวาย
เกียรติทั้งสิ้นแดพระองค เพราะเมื่อเรายอมรับเกียรติยศและการชมเชยจากมนุษย เราก็
ขโมยเกียรติยศและคําสรรเสริญจากพระเจา คุณถวายเพลงเพื่อถวายเกียรติแดพระเจาหรือ
เพื่อรับเกียรติสําหรับตนเอง? คุณเปนพยานฝายพระเยซูเพื่ อถวายเกียรติแดพระเจาหรือ
เพื่อรับเกียรติสําหรับตนเอง? ไมวาเราทําอะไร เราตองมีความรูสึกวา "จงถวายเกียรติแด
พระเจาผูยิ่งใหญ" ความเยอหยิ่งทําใหคุณไมยอมถวายเกียรติแดพระเจาหรือเปลา? เมื่อ
คุณรับใชพระเจาคุณกําลังโฆษณาความสามารถของตัวเองหรือพระคุณของพระเจา?
1
การถวายเกียรติแดพระเจา
ก
ใหอานเยเรมีย 9:23-24 เราไมควรอวดในอะไรบาง? สามสิ่งนี้
เปรียบไดกับอะไรในชีวิตคริสเตียน?
ข
เราควรอวดในอะไรบาง?
ค
2 ปต 3:18 สอนวา พระเจาควรไดรับสงาราศี "ทั้งในปจจุบันนี้และ
ตลอดไปเปนนิตย"
2
การถือตัว
ก
อ.เปาโลสอนอะไรในกาลาเทีย 5:26 เรื่องการถือตัว? การ "ถือตัว"
คืออะไร?
ข
ทําไมพระเจาทรงเลือก "สิ่งที่โลกถือวาต่ําตอย"? 1 คร 1:28-29
ค
ถาผูใดจะอวด ก็จงอวดผูใด? 2 คร 10:17
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บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
อิสอัคเปนผูขุดบอน้ํา

เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 26:17-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
ในพระคัมภีรบอน้ําไดเปรียบเทียบกับหลายสิ่ งหลายอยาง เชนภรรยา (สภษ
5:15), สติปญญา (สภษ 16:22), ความรอด (อสย 12:3), และผูสอนเทียมเท็จ (2 ปต
2:17) แตเหมือนอิสอัคคริสตจักรของเราตองการ "ผูขุดบอน้ํา" หลายคน ผูขุดบอน้ํานั้น
คือคริสเตียนที่ เห็นสิ่ งที่ ควรจะทําแลวก็ไปทําสิ่ งนั้ น อิสอัคขุดบอน้ําแลวแตไมยอมสู เพื่ อ
รักษามันไว เขาเห็นวาควรไปขุดบอน้ําแหงใหมในที่อื่นดีกวา จากนั้นเมื่อคนอื่นเอาบอน้ํา
อีกแหงหนึ่งของเขา เขาก็ไปขุดในอีกแหงหนึ่ง เมื่อเขาเห็นสิ่งที่ควรจะทําแลวเขาก็ไปทําสิ่ง
นั้น
บทเรี ยนที่ เราเรี ยนรู จากชี วิ ตของอิ สอั คคื อเราเห็ นว าเขายอมเป นอาสาสมั คร
คริ สตจักรทั่ วไปไม คอยมี คนที่ ยอมเป นอาสาสมัคร แตสิ่ งที่ คริสตจั กรต องการคือคนที่
เห็ นสิ่ งที่ ควรจะทําแลวสมั ครไปทําสิ่ งนั้ น คริ สเตี ยนที่ อยากรั บใชพระเจาควรไปบอก
ศิษยาภิบาลใหทราบ คริสเตียนทุกคนมีของประทานฝายจิตวิญญาณที่สามารถชวยคริสตจักรเจริญขึ้น
คุณควรรับใชพระเจาอยางไรบาง? ถาคุณยังไมรู ก็ใหเรียนรู จากตัวอยางของ
อิสอัค
1
จงสมัครเปนผูรับใชพระเยซู
ก
มีงานอะไรที่คริสตจักรที่เหมาะสมสําหรับคุณ? ใหสมัครทําทันที
ข
ใหบอกศิษยาภิบาลวาคุณอยากรับใชพระเจาในคริสตจักร การ
ตัดสินใจของคุณจะหนุนใจเขา
ค
เมื่อคุณรับใชพระเจาในคริสตจักร คุณถวายเกียรติแดพระองค
2
คนในพระคัมภีรที่เปนอาสาสมัคร
ก
คริสตจักรตางๆในแควนมาซิโดเนียสมัครใจถวายทรัพยเพื่อชวย
วิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็ม 2 คร 8:1-2
ข
กอนผูใดจะสมัครใจถวายทรัพย ผูนั้นตองถวายอะไร? 2 คร 8:5
ค
ใหบอกชื่อของคนอื่นในพระคัมภีรที่เปนอาสาสมัคร

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เคล็ดลับที่หา จงอยาลืมพระสัญญาของพระเจา
นหม 1:1-4; 2:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
ตลอด 52 วันที่เนหะมียสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม เขาไมลืมเปาหมายของตน
ถึงแมวาพวกเขาอาจพบกับภยันตราย, ตัวเขาเองอาจพบกับอันตรายและมีคนฟองเขาตอ
กษัตริย เนหะมียยังมองไปที่ เปาหมายของตน เมื่ อเขาทําเชนนี้ เขามีความอดทนในงาน
รับใช คือการสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มจนสําเร็จได
พวกคริสเตียนที่สะดุดและลมเหลวจากความมั่นคงฝายจิตวิญญาณก็ทําอยางนั้น
เพราะวาเขาลืมพระสัญญาของพระเจา พระเจาทรงสัญญาวาจะปลอบประโลมเรา, สถิตอยู
กับเรา, ตอบคําอธิษฐานของเรา เปนตน แตพระสัญญาของพระเจาที่จะชวยเรามีความมั่น
คงฝายจิตวิญญาณมากที่ สุดคือพระสัญญาเรื่ องชีวิตนิรันดรและเรื่ องสวรรค ไมวาเราทน
ทุกขอะไร, ประสบกับปญหาอะไรหรือเจ็บปวดแคไหน ใหเราจําไววาพระเจาทรงเตรียมที่
อยูไวสําหรับเราบนสวรรคแลว
1
พระสัญญาของพระเจา
ก
อ.เปโตรกลาวถึงพระสัญญาของพระเจาอยางไรใน 2 เปโตร 1:4?
พระสัญญาขอหนึ่งคืออะไร? 1 ปต 1:3-4
ข
พระเยซูทรงสัญญาอะไรแกพวกสาวกของพระองคซึ่งเปนที่หนุนใจ
คริสเตียนทุกชาติทุกภาษา? ยน 14:1-3
ค
2 เปโตร 3:13 สอนวาอะไร?
2
ตัวอยางของอ.เปาโล
ก
อ.เปาโลทําอะไรเพื่อไมลืมพระสัญญาของพระเจา? ฟป 3:13-14
ข
อ.เปาโลสอนวาเราตองทําอะไรเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญฝาย
จิตวิญญาณ? ฟป 3:15
ค
ซาตานพยายามตลอดใหเราลืมพระสัญญาของพระเจาและเปาหมาย
ในชีวิตคริสเตียน อ.เปาโลใหคําแนะนําอะไรในเรื่องนี้? 1 คร 9:27
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เราจะยืนมั่นคงฝายจิตวิญญาณอยางไร? (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

บทเรียนจากอาชีพตางๆในพระคัมภีร (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กท 6:9; ยก 5:7-8; รม 12:12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
สมัยนี้ เปนสมัยที่ คนทั่ วไปอยากใหทุกสิ่ งสําเร็จทันที ถาใครอยากเดินทางไกล
อยางรวดเร็วก็มีรถยนต, รถทัวรหรือเครื่องบิน ถาใครตองการติดตอกับคนอื่นอยางรวด
เร็วก็มีโทรศัพท, โทรเลขหรือเครื่องแฟกซ ถาใครตองการซื้ออะไร ซุบเปอรมาเก็ตมีมาก
มาย รวมทั้งหางสรรพสินคา เราติดนิสัยไดรับสิ่งของฝายเนื้อหนังเกือบทันทีตลอด เมื่อ
ชีวิตเปนอยางนี้ ก็เปนสิ่ งที่ ดี แตปญหาเกิดขึ้ นเมื่ อคริสเตียนคิดวาพระเจาตองกระทําและ
ตอบคําอธิษฐานของเขาทันทีเชนกัน
ถ าคริสเตียนต องการจะสั ตยซื่ อตลอดชีวิต เคล็ดลั บคือต องเข าใจว าเวลาของ
พระเจาไมเหมือนเวลาของเรา คาเลบตองรอ 45 ปกอนเขาไดรับแผนดินของตน แมแต
ดาวิดตองรอหลายปกอนเขาไดรับตําแหนงเปนกษัตริย
"จงรอคอยพระเจา จงเขมแข็งและใหจิตใจของทานกลาหาญเถิด เออ จงรอคอย
พระเจา" สดด 27:14
1
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ อสย 40:31
2
เคล็ดลับหาขอที่เราศึกษาอาทิตยนี้คืออะไร?
3
อุปสรรคหกขอที่ทําใหคริสเตียนละทิ้งพระเจาคืออะไร?
4
1 ยอหน 5:4-5 สัญญาวาอะไร?
5
พระบัญญัติหนึ่งเดียวที่เปนใหญกวาบัญญัติทั้งปวงนั้นคืออะไร? มก 12:30
6
ยากอบ 1:8 เตือนเราวาอะไร?
7
โยชูวากับคาเลบประสบกับปญหาอะไรเมื่อเขากลับมาจากการสอดแนมแผนดิน
แหงพระสัญญา? ยชว 14:1-14
8
ความรอดเปนขั้นแรกในชีวิตคริสเตียน ขั้นตอไปคืออะไร? รม 12:1

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปโตรเปนชาวประมง
มก 14:66-72
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 51:10
เมื่ อคริ สเตี ยนไดยิ นหรื ออานอะไรเกี่ ยวกับชาวประมง เรามักจะนึกถึงการนํา
วิญญาณหรื อการเปนพยาน นี่ คื อเปาหมายอั นดับแรกของคริสตจักรและของคริสเตี ยน
ทุกๆคน แตขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ไมไดเล็งถึงการเปนพยาน เพราะขอเหลานี้ เกี่ ยวกับเวลาที่อ.เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสตถึงสามครั้ง
จนถึงทุกวันนี้ มีคริสเตียนหลายคนที่ ปฏิเสธพระเยซูคริสตเหมือนอ.เปโตร แต
เขาใชวิธีอื่ นๆ เชนบางคนประพฤติตรงกันขามกับคําสอนในพระคัมภีร แตเขายังคาดวา
พระเจาจะอวยพรชีวิตของเขา บางคนทําบาปอยางเปดเผย คนแบบนี้ปฏิเสธพระเยซูคริสต
โดยการประพฤติและทาทีของตัวเอง คนเหลานี้ควรทําเหมือนอ.เปโตรวา "เมื่อเปโตรหวน
คิดขึ้ นได (ถึ งการประพฤติของตน) ก็รองไห" คริ สตจักรทั้ งหลายตองการคริสเตียนที่
สํานึกถึงความบาปของตัวเองและกลับใจเสียใหมดวยการรองไห
1
การกลับใจแบบจอมปลอม
เขามักจะพูดวา
"ขาพเจากลับใจเสียใหม"
แลวจากนั้นไปทําทุกๆวัน
เหมือนทําแตกอน
2
กษัตริยดาวิดกลาววาอะไรในสดุดี 119:59?
3
ใหอานเยเรมีย 31:19
4
ดาวิดตองกลับใจจากความบาปสองอยางอะไร? (2 ซมอ 11:1-17) ดาวิดกลับ
ใจเมื่อนาธันผูพยากรณของพระเจาไปตักเตือนเขา ดาวิดอธิษฐานกลับใจ
เสียใหมในสดุดี 51:1-19
5
มีความบาปอะไรที่คุณควรสารภาพและละทิ้งไหม?
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