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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 27
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อที่จะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่จะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรที่ให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               1 คร 13:1-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
คําเดียวที่สรุปความของพระคัมภีรทั้งเลมคือ "ความรัก" เกือบทุกหนาของพระ

คัมภีรใหเราเห็นชัดวาพระเจาทรงรักมนุษยทั่วโลก ดังนั้นชีวิตของคริสเตียนควรเปดเผย
ความรักของพระเจา พระบัญญัติขอสําคัญที่สุดคือ "จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา
ดวยสุดจิตสุดใจของเจา ดวยสุดกําลังและสิ้นสุดความคิดของเจา" และพระบัญญัติขอที่สอง
คือ "จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง" (ลก 10:27)

ใน 1 โครินธ บทที่ 13 พระเจาทรงอธิบายวาความรักที่แทจริงเปนอยางไร คือ
เราควรแสดงความรักตอพระเจาและตอเพื่อนบานของเราอยางไร บทที่ 13 นั้นอธิบายถึง
ความรักที่ไมมีขอแม (agape อากาเป) พระเยซูทรงอางถึงความรักนี้เมื่อพระองคสอนวา
เราควรรักศัตรูของเราและอวยพรผูที่สาปแชงเรา ความรักนี้เปนความรักที่ไมเห็นแกตัว

อ.เปาโลอธิบายวาถึงแมวาเรามีของประทานฝายจิตวิญญาณและมีการกระทํายิ่ง
ใหญฝายจิตวิญญาณ ถาเราไมมีความรัก เราก็ไมมีคาอะไรเลย พระเจาตองการใหเรามี
อะไรมากที่สุด? ก็คือความรัก เราตองมีความรักที่ไมมีขอแมตอพระเจาและตอคนอื่น
1 ใหทองจํา 2 ทิโมธี 3:16
2 บทสําคัญอื่นๆในพระคัมภีรมีอยูวา

ก คําถามเรื่องการเปนคนชอบธรรมโดยความเชื่อ โรม บทที่ 5
ข คําถามเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย 1 โครินธ บทที่ 15
ค คําถามเรื่องความเชื่อ ฮีบรู บทที่ 11
ง คําถามเรื่องอนาคตของเรา วิวรณ บทที่ 21

3 พระเจาตรัสวาอะไรเมื่อการทรงสรางของพระองคเสร็จแลว? ปฐก 1:31
4 พระเจาทรงอธิบายถึงการทําบาปของอาดัมกับเอวาอยางไร?
5 บทไหนในพระคัมภีรอธิบายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต?
6 พระเยซูจะทรงครอบครองบนโลกนี้เปนเวลานานเทาไร?
7 บทที่ 1 ของหนังสือยอหนไดเปดเผยถึงความจริงที่เปนรากฐานแหงความเชื่อ

ของคริสเตียนสองขอ มีอะไรบาง?
8 ถาเราเชื่อในพระเยซูเทานั้น เรายังไมไดรับความรอด เรายังขาดอะไร?

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําแนะนํา                                                                          พบญ 5:31-6:5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
เมื่อขาพเจาเปนเด็ก ขาพเจาฟงคําสอนบอยๆที่คริสตจักรเกี่ยวกับ "การประนี-

ประนอม" แตสมัยนี้กลับตรงกันขาม หนังสือสําหรับศิษยาภิบาลที่แนะนําหัวขอสําหรับ
การเทศนามีอยูวา สิทธิและหนาที่ของประชากร, การมอบหมายหนาที่, ความเห็นอก-
เห็นใจ, การสารภาพ, ความยึดมั่น, เปนตน แตไมมีอะไรเกี่ยวกับการประนีประนอมเลย

การประนีประนอมเปนเรื่องที่ลึกซึ้ง มีความหมายวา "การยินยอมที่ทําใหเรา
ละทิ้งความตั้งใจและหลักการของตนเอง"

เราเคยเรียนเรื่องนี้จากชีวิตของกษัตริยซาโลมอนเมื่อเขายอมใหประชาชนไป
ไหวรูปเคารพ, จากชีวิตของดาเนียลกับมิตรสหายสามคน และจากชีวิตของผูพยากรณที่
ถูกสิงโตฆาตาย ตัวอยางเหลานี้ชวยเราเขาใจเกี่ยวกับการประนีประนอมมากขึ้น

บางครั้งบรรพบุรุษของเรามีความเชื่อและความกลาหาญมากเพราะเขาเขาใจ
ดีวาเขาไมควรประนีประนอมในเรื่องใดเลย
1 พระเจาตองการใหคริสเตียนเชื่อฟงพระองค

ก ในพระบัญญัติ 5:32 ขอความไหนเล็งถึงการประนีประนอม?
ข ในขอเดียวกันขอความไหนปองกันไมใหเราประนีประนอม?
ค คุณเชื่อฟงพระเจาในทุกสถานการณไหม?
ง ในพระบัญญัติ 6:3 ขอความไหนชี้ใหเห็นวาถาเราสัตยซื่อตอพระเจา

เราจะไดรับบําเหน็จ?
จ ใหเปรียบเทียบผลของคนที่ประนีประนอมกับคนที่เชื่อฟงพระเจา

พบญ 28:1-3; 15-18
2 เราตองตอตานการประนีประนอมทุกอยาง

ก ทําไมเราตองตอตานการประนีประนอมทุกอยาง?
ข ทําไมเนื้อหนังของเราอยากประนีประนอม?
ค ใหตอตานการประนีประนอมดวยการอธิษฐานและดวยพระวจนะ

ของพระเจา

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เมื่อพวกผูนําประนีประนอมมีอะไรเกิดขึ้น?                              1 พกษ 11:4-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
เพื่อปองกันสงคราม กษัตริยซาโลมอนสมรสกับธิดาของกษัตริยของประเทศ

ตางๆที่อยูใกลเคียงกับประเทศอิสราเอล วิธีนี้ ดูเหมือนเปนการเกิดสันติภาพ เพราะ
ภรรยาจากตางประเทศเหลานั้นไดนํารูปเคารพกับพระสงฆมาพรอมกัน พระสงฆเหลานั้น
รีบตั้งสถานที่ไหวรูปเคารพไวในแผนดินอิสราเอล พระเจาทรงพระพิโรธตอซาโลมอน
เพราะใจของเขาหันไปจากพระองค พระเจาจึงสั่งซาโลมอนไมใหเขาไปไหวรูปเคารพเหลา
นั้น (1 พกษ 11:9-10)

ในที่สุดการประนีประนอมนี้ทําใหชาวอิสราเอลขาดความเชื่อในพระเจาของเขา
ผลก็คือประเทศของเขาตองแบงเปนสองสวน, ประเทศอิสราเอลตองถูกทําลายและชาว
ยูดาหตองถูกนําไปเปนเชลย
1 การหาเหตุผลฝายเนื้อหนังแทนการวางใจในพระเจานําเราไปสูการประนี-

ประนอม
ก ตามธรรมดาการหาเหตุผลฝายเนื้อหนังไมเกิดผลที่ดี สภษ 3:5-6
ข การหาเหตุผลฝายจิตวิญญาณเกิดผลที่ดีเสมอ อสย 1:18
ค เมื่อซาตานอยูเบื้องหลังการหาเหตุผลก็เกิดผลไมดีเสมอ

ปฐก 3:4-5; โยบ 1:9-11
จ ขอ ก ที่อยูขางบนนั้นเกี่ยวของกับการตัดสินใจของซาโลมอนอยางไร?

2 ในที่สุดการประนีประนอมนําไปสูความพินาศ
ก สวนมรดกของครอบครัวถูกทําลาย 1 พกษ 11:11
ข การประนีประนอมของซาโลมอนเกิดผลตรงกันขามจากเปาหมายของ

ซาโลมอน 1 พกษ 11:14, 23, 26
ค การประนีประนอมทําให "ฝูงแกะของพระเยโฮวาห" ขาดทุกๆสิ่ง

รวมทั้งอิสรภาพของเขา ยรม 13:17, 19

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามเรื่องความรอด                                                                 ยน 3:1-18

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
คําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยทุกคนคือวา "เมื่อขาพเจาออกจากโลกนี้แลว

ขาพเจาจะไปอยูที่ไหน สวรรคหรือนรก?" ถาพิจารณาศาสนาตางๆเราอาจคิดวาเปนไป
ไมไดที่จะหาคําตอบได ยิ่งกวานั้นบางคนคงคิดวาไมสมควรถามคําถามแบบนี้

แตจริงๆแลว ไมวาใครจะเชื่ออะไรก็ตาม ความจริงไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
เราจะหาคําตอบที่ไหนได? ก็ตองหาคําตอบจากแหลงแหงความจริง ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต
เจาเอง พระเยซูสอนวาพระองคทรงเปนแหลงแหงความจริงเมื่อพระองคตรัสวา "เพราะ
เหตุนี้เรา จึงเกิดมาและเขามาในโลก เพื่อเราจะเปนพยานถึงความจริง" (ยน 18:37)

ถาเราอยากทราบคําตอบของคําถามอันสําคัญนี้ เราจึงควรไปถามพระเยซู
เพราะแนนอนพระองคจะทรงบอกความจริงแกเรา ในยอหนบทที่ 3 พระเยซูทรงสอนวา
ถาใครไมบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณแลว เขาจะเขาในอาณาจักรของพระเจาไมได แลว
เราจะบังเกิดใหมไดอยางไร? โดยการเชื่อวาพระเยซูสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของเรา เรา
ตองเชื่อวาคาไถบาปนั้นเพียงพอที่จะลบลางความบาปของเราใหสะอาด
1 ความรอด

ก หลายคนเชื่อวามีพระเจาองคเดียว แตเขาไมไดรับความรอด
(ยก 2:19) พวกเขาขาดอะไร? ลก 13:3; 1 ธส 1:9

ข เอเฟซัส 2:8-9 สอนวาอะไร?
ค เมื่อเรากลับใจเสียใหมและรับเชื่อในพระคริสต เราไดรับความรอด

รม 10:9-10, 13
2 "เมื่อขาพเจาออกจากโลกนี้แลว ขาพเจาจะไปอยูที่ไหน สวรรคหรือนรก?"

พระเยซูทรงสอนวามีสวรรคจริงและมีนรกจริง เราไมควรถูกพิพากษาใหตกนรก
และแสวงหาทางที่จะไปสวรรค คุณกลับใจเสียใหมและรับเชื่อในพระเยซูแลว
หรือยัง? ถาเชื่อแลวคุณเปนพยานถึงความเชื่อของคุณโดยการรับบัพติศมา
แลวหรือยัง?

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามเรื่องความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต                               ยน 1:1-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
บทที่ 1 ของหนังสือยอหนไดเปดเผยถึงความจริงที่เปนรากฐานแหงความเชื่อ

ของเราสองขอ ขอแรกอ.ยอหนสอนวาพระเยซูทรงเปนพระเจาโดยเรียกพระเยซูวา "พระ
วาทะ" ของพระเจา จากนั้นอ.ยอหนสอนวาพระเยซูทรงเปนพระเจาโดยกลาววาพระเยซู
ทรงเปนผูสรางสิ่งสารพัด ทุกคนที่อานสามขอแรกในหนังสือยอหนตองเขาใจวาพระเยซู
ทรงเปนผูสรางในปฐมกาลบทที่ 1 ซึ่งในปฐมกาลนั้นมีคําวา "พระเจาตรัสวา" ประมาณ
สิบครั้ง อ.ยอหนอธิบายอยางดีวาพระเยซูทรงเปนพระเจาที่แทจริง แลวขอพระคัมภีรอื่นๆ
พิสูจนคําเขียนของอ.ยอหน

หลักคําสอนที่สองที่เปนรากฐานแหงความเชื่อของคริสเตียนสรุปไดในขอที่วา
"พระวาทะไดทรงบังเกิดเปนเนื้อหนัง" การที่พระเยซูทรงรับสภาพเปนมนุษยเปนความ
เชื่อที่สําคัญยิ่ง เพราะมีแตพระเยซูเทานั้นที่เปนเครื่องบูชาไถบาปของเราบนกางเขน
เพื่อทําใหเราเปนคนชอบธรรมได นอกจากพระเยซูแลวไมมีใครที่ไมเคยทําบาป ดังนั้น
พระเจาจึงใหพระบุตรองคเดียวของพระองค ผูไมมีความบาป เปนผูไถบาปของมนุษย
ทั้งปวง ยอหน 1:1 กับ 1:14 เปนขอพระคัมภีรที่สําคัญสําหรับความเชื่อของคริสเตียน
1 พระเยซูทรงรับสภาพเปนมนุษย

ก ทูตสวรรคกลาวอะไรแกนางมารียในลูกา 1:35?
ข อิสยาห 7:14 พยากรณวาหญิงพรหมจารี (นางมารีย) จะเปนมารดา

ของพระเยซู
ค กาลาเทีย 4:4 สอนวาอยางไร? แลว 1 ทิโมธี 3:16 กับ ฮีบรู 10:5?

2 พระเยซูทรงเปนพระเจา
ก มีขอพระคัมภีรหลายขอที่พิสูจนวาพระเยซูทรงเปนพระเจา ทต 2:13;

อสย 9:6; ฮบ 1:8; ยน 20:28
ข เมื่อเราเปรียบเทียบขอพระคัมภีรกันและกันแลว เราจึงเห็นชัดวา

พระเยซูทรงเปนพระเจา ใหเปรียบ อสย 44:6 กับ วว 1:8; ใหเปรียบ
อพย 3:14 กับ ยน 8:58

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เมื่อเราถูกบังคับประนีประนอมมีอะไรเกิดขึ้น?                              ดนล 1:5-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
สวนมากเราประนีประนอมเพราะความเต็มใจมากกวาการถูกขู เข็ญ สังคม

พยายามเสมอที่จะใหเราละทิ้งความเชื่อของเรา ซึ่งการละทิ้งความเชื่อของเรานั้นเทากับ
ทําใหพระเจาเสื่อมเสียเกียรติยศ

ในปจจุบันสังคมตองการใหเรากระทําตามใจของเขา ถึงแมวาการประพฤตินั้น
จะชั่วรายตอพระเจา

เรา เหมือนดาเนียล ตองยืนมั่นและปฏิเสธที่จะทําชั่ว เราตองรักคนบาปและ
ประพฤติตอเขาดวยความสงาผาเผย แตถาจําเปน เราตองกลาที่จะกลาววาการประพฤติ
ชั่วของเขาเปนสิ่งที่นารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจาผูบริสุทธิ์
1 คนของพระเจาตองใชสติปญญาเมื่อประสบสถานการณที่คับขัน

ก ดาเนียลใชสติปญญาในสถานการณของเขา ดนล 1:11-13
ข การ "ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต" มีความหมายอะไร?

อฟ 5:15-16
ค จงอธิษฐานทูลขอสติปญญาจากพระเจาเมื่อประสบสถานการณที่

คับขัน
2 จงพรอมที่จะถูกประหารชีวิตเพราะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต

ก ดาเนียลพรอมที่จะถูกประหารชีวิตเพราะเหตุพระเจาของเขา
ดนล 6:10

ข คุณพรอมเหมือนชาวอิสราเอลสามคนนี้หรือเปลา? ดนล 3:16-18
ค คนของพระเจาหลายคนยอมถูกประหารชีวิตเพราะเหตุความเชื่อ

ของเขา 2 ทธ 4:7-8, 18; ฮบ 11:36-38

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การประพฤติของเราสําคัญ                                                   1 พกษ 13:1-33

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราเห็นผูพยากรณของพระเจาผูหนึ่ง ซึ่งพระ-

คัมภีรเรียกวา "คนของพระเจา" แสดงความเชื่อและความกลาหาญในการเผชิญหนากับ
กษัตริยเยโรโบอัมผูชั่วราย ในคราวที่เขาเผชิญหนากับกษัตริยเยโรโบอัมนั้นเขาไมประนี-
ประนอมแมแตขอเดียว แตหลังจากนั้นผูพยากรณอาวุโสผูหนึ่งทําใหเขาเชื่อวาพระเจา
ทรงเปลี่ยนพระทัยในเรื่องคําสั่งวา "เจาอยากินขนมปงหรือดื่มน้ําหรือกลับไปตามทาง
ที่เจามานั้น" คนของพระเจานั้นควรรูวาพระเจาไมไดเปลี่ยนคําตรัสของพระองค

เหตุที่บุตรของพระเจาประนีประนอมคือ เขาคิดวาพระเจาเปลี่ยนคําตรัสของ
พระองคได แตถาพระเจาตรัสอะไรแลว เราก็ยังตองทําตามคําตรัสนั้นตลอด เพราะไมมีวัน
ที่พระเจาจะทรงเปลี่ยนพระทัย
1 การประพฤติที่พระเจาตรัสวาชั่วในอดีตก็ยังชั่วในปจจุบัน

ก คําตรัสของพระเจาไมมีวันเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจาไมมีวันเปลี่ยน
แปลง มลค 3:6

ข พระบิดาทรงเปนอยางไร พระบุตรทรงเปนอยางนั้น ฮบ 13:8
ค พระเจาไมมีวันเปลี่ยนแปลงเลย (เปนนิรันดร) ยก 1:17

2 เราหลีกเลี่ยงการประนีประนอมไดโดยการเกลียดความชั่วและการรักความดี
ก พระคัมภีรสอนวาเราตองเกลียดความชั่ว แตตองรักคนที่ทําชั่วนั้น

อมส 5:15
ข ในปจจุบันสังคมรักทั้งความชั่วและคนชั่ว รม 1:32
ค บุคคลใดที่ประนีประนอมความเชื่อของเขา บุคคลนั้นรักพระเจา

นอยเหลือเกิน ยชว 24:15; ลก 16:13

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต                                   มธ 24:1-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
ทั้งพระคัมภีรเดิมกับพระคัมภีรใหมเต็มไปดวยพระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมา

ของพระคริสต มีขอพระคัมภีร 1,845 ขอและมีหนังสือ 17 เลมในพระคัมภีรเดิมที่กลาว
ถึงเรื่องนี้

พระคัมภีรใหมมีจํานวนบททั้งหมด 260 บท ในบทเหลานั้นมีขอพระคัมภีร
318 ขอที่กลาวถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต แสดงวาหนึ่งใน 30 ขอกลาวถึง
เรื่องนี้ หนังสือ 23 ใน 27 เลมในพระคัมภีรใหมอางถึงเรื่องนี้ ในสี่เลมที่ไมอางถึงเรื่องนี้
สามเลมเขียนถึงบุคคลสวนตัวและมีเพียงบทเดียว เลมที่สี่นั้นคือหนังสือกาลาเทีย และ
หนังสือนั้นไดแสดงถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู

สําหรับคําพยากรณหนึ่งขอถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู ก็มีถึงแปดขอถึง
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค
1 การเสด็จมาบนเมฆ

ก การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตมีอยูสองครั้ง ครั้งแรก
(rapture) พระองคจะเสด็จมารับเจาสาว (คริสตจักร) ของพระองค
กอนยุคเจ็ดปแหงความทุกขทรมานยิ่งใหญ ครั้งที่สอง พระองคจะ
เสด็จกลับมาถึงแผนดินโลกเพื่อตั้งอาณาจักร 1,000 ปของพระองค

ข ใหอานเกี่ยวกับครั้งแรกนั้นใน 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 และ
1 โครินธ 15:51-54

2 การเสด็จมาถึงแผนดินโลก
พระคัมภีรเรียกยุคเจ็ดปแหงความทุกขทรมานยิ่งใหญวา สัปดาหที่ 70 ของ
ดาเนียล (ดนล 9:24-27) และเวลาทุกขใจของยาโคบ (ยรม 30:7) พอสิ้นยุค
7 ปนั้นพระคริสตจะเสด็จมาอยูบนภูเขามะกอกเทศ (ศคย 14:4) และจะทรง
พิพากษาบรรดาประชาชาติตางๆ (มธ 25:31-32) จากนั้นพระองคจะทรงตั้ง
อาณาจักร 1,000 ปของพระองคไว (วว 20:4)

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามเรื่องการเริ่มตนของความบาป                                           ปฐก 3:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
ชาวโลกมักจะถามวา ถาพระเจาทรงมีความรักจริง ทําไมเราอยู ในโลกที่เต็ม

ไปดวยความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน? คําตอบสําหรับขอนี้อยูในปฐมกาลบทที่ 3
ในบทนั้นเราเห็นวามนุษยทําบาปตอพระเจาโดยการไมเชื่อฟงพระองค

ความบาปมีฤทธิ์มาก และมากกวาที่คนทั่วไปคิดไว ความบาปนั้นเองเปนเหตุที่
โลกนี้เต็มไปดวยความเจ็บปวด, ความเศราโศก, ความแตกแยกกันและความทุกขทรมาน
พระคัมภีรสอนวา "เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย" ความบาปทําใหมนุษย
ขาดการรวมสามัคคีธรรมอันสมบูรณกับพระเจาและกับบุคคลอื่น รวมทั้งกับคูแตงงานของ
ตน ความบาปทําใหประเทศตางๆสูรบกัน และความบาปนํามนุษยทุกคนไปสูความตาย

พระเจาทรงตั้งพระทัยใหมนุษยอยูอยางเปนสุข แตความบาปไดทําลายความสุข
นั้น แตพระเจาทรงสัญญาไวแลววาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เปาหมายอันดับแรกของ
พระเจาสําหรับมนุษยจะสําเร็จ
1 การทดลอง

ก ใครทดลองเอวา? ปฐก 3:1; วว 20:2
ข พญามารทดลองเอวาโดยการชักจูงใหเอวาสงสัยพระคําของพระเจา

(ปฐก 3:1) โดยการมุสาเรื่องพระคําของพระเจา (ปฐก 3:4) และ
โดยการทดลองความรูสึกของเอวา (ปฐก 3:5-6) เปรียบเทียบกับ
1 ยน 2:16

2 การทําความบาป  เอวาถูกหลอกลวงใหรับประทานผลไม แลวอาดัมถูก
หลอกลวงหรือเปลา? 1 ทธ 2:14

3 ผลของความบาป ปฐก บทที่ 3
ก ผลทันทีก็คือ

(1)  ความไรเดียงสาหายไป ขอ 7  (2)  ความรูสึกละอาย ขอ 7
(3)  ความสุขหายไป ความกลัวและความบาปมาอยูแทน ขอ 10

ข พระเจาทรงสาปแชง
(1)  งู ขอ 14  (2)  เอวา ขอ 16  (3)  อาดัม ขอ 17-19

4 พระสัญญา  ขอ 15 สัญญาวา "หัวของเจา (ซาตาน) ฟกช้ํา" สําเร็จเมื่อพระเยซู
ทรงชนะความบาปบนกางเขน และเมื่อทรงชนะความตายเมื่อทรงฟนจาก
ความตาย วิวรณ 20:10 กลาวถึงการชนะครั้งสุดทาย

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีปองกันการประนีประนอม                                                             ฟป 4:8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
คําวา "ใครครวญ" (ฟป 4:8) แปลมาจากคําภาษากรีก "โลจิโซไม" ซึ่งมีความ-

หมายอีกวา "การตัดสินดวยเหตุผล" ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ถามวา "สิ่งที่คุณไดกระทํา
นั้นจริง, นานับถือ, ยุติธรรม, บริสุทธิ์, นารัก, นาฟง, ล้ําเลิศและสมควรแกการสรรเสริญ
ไหม?" ถาตอบวา "ใช" ในคําถามทั้งแปดขอก็เปนกิจการที่ถวายเกียรติแดพระเจา แตถา
ตอบวา "ไมใช" แคขอเดียวในแปดขอนั้นก็แสดงวาเปนกิจการที่ประนีประนอมหรือที่ทําผิด
บาปตอพระเจา

ลองถามคําถามแปดขอนี้เกี่ยวกับรายการวิทยุหรือโทรทัศน รายการนั้นตรงกับ
ทั้งแปดขอนั้นหรือไม
1 การใชคําถามแปดขอนี้กับสถานการณตางๆในชีวิตของคุณ

ก ในคําถามแปดขอนั้นขอไหนตรงกับการทดลองที่ทําใหอับราฮัม
ประนีประนอมในปฐมกาล 12:10-20?

ข ถึงหนุมสาวทั้งหลาย สมมติวาเพื่อนๆเสนอใหคุณสูบบุหรี่หรือ
ดื่มเหลา ในคําถามแปดขอนั้นขอไหนตรงกับการทดลองนั้น ขอนั้น
มีฤทธิ์ชวยคุณชนะการทดลองได

ค ถึงบิดามารดา สมมติวามิตรสหายๆชวนคุณไปสนุกสนานในสถาน
เริงรมยที่ไมสมควร ในคําถามแปดขอนั้นขอไหนตรงกับการทดลอง
นั้น ขอนั้นมีฤทธิ์ชวยคุณชนะการทดลองได

2 ความหมายลึกๆของทั้งแปดคําในฟลิปป 4:8
จริง คือ ถูกตองแนนอน
นานับถือ คือ มีสงาราศี
ยุติธรรม คือ สมควร
บริสุทธิ์ คือ ไมมีเปรอะเปอน
นารัก คือ เรียบรอย
นาฟง คือ การยกยองนับถือ
ล้ําเลิศ คือ ความยอดเยี่ยมในทางของพระเจา
สมควรแกการสรรเสริญ คือ นาชมเชย

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ตอนสรุปความ                                                                       สภษ 1:8; 3:3

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ซมอ 15:22ข-23ก
ขอความสําคัญในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้คือ "ทอดทิ้ง" เราไมควรทอดทิ้งคํา

สอนจากบิดามารดาหรือความจงรักภักดีและความซื่อสัตย ขออื่นๆในหนังสือสุภาษิต
เตือนเราวาเราไมควรทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจา ในกรณีนี้การประนีประนอมหมาย
ความวา "การทอดทิ้งสิ่งที่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจาทีละเล็กทีละนอย"

เมื่อเราประนีประนอมในขอหนึ่งขอใด อีกไมนานเราตองประนีประนอมในอีกขอ
ตอๆไป เชนกษัตริยดาวิดประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่สิบคือ "ความโลภ" (อพย
20:17) จากนั้นเขาประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่เจ็ดคือ "การลวงประเวณี" (อพย
20:14) จากนั้นเขาประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่หกคือ "การฆาคน" (อพย 20:13)

การประนีประนอมแมเพียงเล็กนอยก็เกิดผลเชนกัน เมื่อเราประนีประนอมแลว
อีกไมนานเราจะพบวาเราอยูหางไกลจากพระเจา จงพิจารณาเรื่องนี้อยางมากเมื่อซาตาน
ทดลองใหประนีประนอม
1 ทําไมพระเจาตองการใหคริสเตียนเชื่อฟงพระองค?
2 ทําไมเราตองตอตานการประนีประนอมทุกอยาง?
3 การประนีประนอมของผูนํามีผลอะไร? ยรม 13:17, 19
4 การ "ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต" มีความหมายอะไร? อฟ 5:15-16
5 การประพฤติที่พระเจาตรัสวาชั่วในอดีตก็ยังชั่วในปจจุบัน มลค 3:6; ยก 1:17
6 เราหลีกเลี่ยงการประนีประนอมไดโดยการเกลียดความชั่วและการรักความดี
7 ทําไมคนที่ประนีประนอมความเชื่อของเขา รักพระเจานอยเหลือเกิน

ยชว 24:15; ลก 16:13
8 คุณใชคําถามแปดขอในฟลิปป 4:8 กับสถานการณตางๆในชีวิตของคุณแลว

หรือยัง?
9 ใหบอกความหมายลึกๆของทั้งแปดคําในฟลิปป 4:8

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจา (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามเรื่องการเริ่มตนของสิ่งทั้งปวง                                            ปฐก 1:1-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ทธ 3:16
คําถามเรื่องการเริ่มตนของสิ่งทั้งปวงเปนรากฐานแหงความเชื่อของคริสเตียน

เพราะถาวิวัฒนาการเปนความจริง แสดงวาพระคัมภีรผิดในสิ่งที่กลาววาพระเจาทรงสราง
สิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย

แตเรายืนยันวาพระคัมภีรเปนความจริง เมื่อวิทยาศาสตรใชขอเท็จจริงทั้งหมด
ไมมีวันที่วิทยาศาสตรนั้นไมเห็นดวยกับพระคัมภีร หรือพิสูจนวาพระคัมภีรไมถูกตอง

ปฐมกาลบทที่ 1 บอกเราวาสิ่งทั้งปวงเริ่มตนอยางไร ซึ่งสองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
การเริ่มตนของจักรวาลและการเริ่มตนของมนุษย ตั้งแตคําวา "เมื่อเดิม" พระเจาทรงให
เราเห็นชัดเจนวาพระองคทรงสรางสิ่งสารพัดอยางไร ในขอที่ 1 พระคัมภีรเปดเผยถึง
เคล็ดลับแหงการทรงสรางจักรวาล และเราพบวาถึงแมวามนุษยคลายกับสัตวในบางสิ่ง
บางอยาง พระเจายังทรงสรางเราตางกับสัตวในขอที่ยิ่งใหญ คือพระเจาทรงสรางเรา "ตาม
พระฉายาของพระเจา" ดร. จอหน ดี มอรริส ของสถาบันแหงวิทยาศาสตรของการทรง
สรางกลาววา "มนุษยมีความสามารถวินิจฉัยความคิดซึ่งเขาใจไดยาก, ชอบสิ่งที่สวยงาม,
แสดงความรักและรูวาอะไรดีอะไรชั่ว ยิ่งกวานั้นมนุษยมีจิตวิญญาณที่จะอยู เปนนิจ
และมีสิทธิเลือกวาจะตามหรือปฏิเสธพระผูทรงสรางตนเอง"
1 การเริ่มตนของจักรวาล

ก เมื่อพระเจาทรงสรางความสวาง พระองคทรงสรางแสงที่แยกออก
เปนสีตางๆทุกสีซึ่งอยูในจักรวาล มนุษยไมสามารถเห็นแสงทุกสีได

ข พระเจาทรงใชเวลากี่วันที่จะสรางสิ่งสารพัด? ที่พระเจาทรงใชเวลา
หลายวันแบบนี้ พระองคกําลังสอนเราวาอะไร? ปฐก 1:14-19, 31;
2:1-3

ค พระเจาทรงสรางดวงดาวทุกดวงเมื่อไหร?
2 การเริ่มตนของมนุษย

ก พระเจาทรงสรางอาดัมดวยอะไร? ปฐก 2:7
ข พระเจาทรงใหอาดัมมีสิทธิพิเศษอะไร? ปฐก 1:26
ค พระเจาตรัสวาอะไรเมื่อการทรงสรางของพระองคเสร็จแลว?

(ปฐก 1:31) ในปจจุบันโลก "ดีนัก" ไหม? ในวันพรุงนี้เราจะพบ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้

บทสาํคัญๆในพระคัมภีร (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สรุปความ                                                                                ปฐก 24:27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
เมื่อเราศึกษาถึงเรื่องความจริง เราควรใชขอไหนดี ก็ใหใชขอแรกในพระคัมภีรที่

มีคําวา "ความจริง" พระเจาของอับราฮัมไมไดทรง "ทอดทิ้ง" ความจริง (ปฐก 24:27)
อับราฮัมไดถวายเกียรติแดพระเจาเพราะเหตุความจริงที่เขาไดรับฉันใด เราควร

ถวายเกียรติแดพระองคมากกวานั้นเพราะเหตุความจริงที่เราไดรับซึ่งคือพระคัมภีรทั้งเลม
ฉันนั้น พระเจาตรัสในพระคัมภีรหลายครั้งวา "ขาพเจาไมอยากใหทานไมทราบ" "มาเถิด
ใหเราสูความกัน" และ "ตาของคนตาบอดจะเห็นออกมาจาก...ความมืดของเขา คนใจออน
สุภาพจะไดความชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห" (1 ธส 4:13; อสย 1:18; 29:18-19)

บุคคลหนึ่ งซึ่ งเปนนักเขียนกลาวถึงมนุษยในปจจุบันที่ไมยอมรับความจริงวา
เราอาจกําลังเขาสู ยุคมืดใหม ถึงแมวาพระคัมภีรพยากรณแลววาในยุคสุดทายชาวโลก
จะเปนอยางนั้น ใหเราพยายามทําตามความจริงของพระเจา เมื่อเราทําเชนนั้นเราจะพบ
วาความจริงชนะและเราชนะเชนกัน
1 ความจริงในพระบัญญัติสิบประการไมมีการเปลี่ยนแปลง พระบัญญัติสิบ

ประการนั้นมีอะไรบาง? ใหถามสมาชิกครอบครัวแตละคนวาเขาจะทําตาม
พระบัญญัติเหลานั้นหรือเปลา? อพย 20:1-7

2 พระคัมภีรถูกตองตามวิทยาศาสตร พระคัมภีรสอนวาชีวิตของเนื้อหนังอยู
ในเลือด (ลนต 17:11) โลกของเรามีลักษณะเปนวงกลม (อสย 40:22) และ
โลกของเราไมไดหอยหรือวางบนสิ่งใดเลย (โยบ 26:7) ใหบอกความจริงใน
พระคัมภีรอีกขอหนึ่งที่ถูกตองตามวิทยาศาสตร

3 ดาเนียล 7:25 กลาวถึงการเรียกความชั่ววาดี และเรียกความดีวาชั่ว ขอนี้
เกี่ยวของกับสังคมในปจจุบัน?

4 ความจริงชนะ ดังนั้นผูมุสาและผูที่รักการมุสาแพเสมอ พระเจาตรัสวาอะไร
เกี่ยวกับคํามุสาของเพื่อนสามคนของโยบ? โยบ 42:7

5 เราถวายเกียรติแดพระเจาเมื่อเราดําเนินตามความจริง เราดําเนินตามความจริง
ไดอยางไร? รม 8:1

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูคนหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา                          1 ซมอ 16:14-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
ตามปกติเราสังเกตดูบุคคลผูยิ่งใหญในพระคัมภีร เชนอับราฮัม, โมเสส, ดาวิด,

เอลียาหกับเปาโล แตเมื่อเราศึกษาชีวิตของพวกเขาอยางละเอียด เราก็สังเกตเห็นบุคคล
อื่นๆที่สําคัญเชนกัน ถึงแมวาพระคัมภีรไมกลาวนามของบุคคลเหลานี้ งานรับใชของเขา
ก็พิเศษและจําเปน พระเจาทรงใชเขาในงานของพระองค

ใน 1 ซามูเอล บทที่ 16 พระเจาทรงเรียกดาวิดใหเปนกษัตริย แตในเวลานั้น
กษัตริยซาอูลมีวิญญาณชั่วรบกวนและปรารถนาใหผูหนึ่งมาดีดพิณเพื่อเขาจะหายดี ในขอ
18 เราเห็นวา "คนหนึ่งในพวกชายหนุม" แนะนําใหดาวิด บุตรคนหนึ่งของเจสซี มาดีด
พิณ คนนี้ไดกลาววาดาวิด "เปนผูมีฝมือในการดีดพิณ เปนคนกลาหาญ เปนนักรบ พูด
เกง และเปนคนมีหนาตาดีและพระเจาทรงสถิตกับเขา" คนนี้มีสวนในการนําดาวิดมาอยู
ตอหนากษัตริยซาอูล ตอมาดาวิดกลายเปนนักดนตรีและคนถือเครื่องอาวุธของกษัตริย
ซาอูล
1 ใครแนะนําใหดาวิดมาดีดพิณตอหนากษัตริยซาอูล? 1 ซมอ 16:18
2 เจสซีสนับสนุนดาวิดอยางไร? 1 ซมอ 16:20
3 อะไรชวยซาอูลชุมชื่นขึ้นและหายดี? 1 ซมอ 16:23
4 ดนตรีที่เพราะชวยเราและใหกําลังใจแกเราอยางไรบาง? คุณเชื่อวาดนตรีของ

ชาวโลกชวยคริสเตียนไดหรือไม?
5 คุณคิดวา "คนหนึ่งในพวกชายหนุม" นี้รูจักดาวิดอยางไร?

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (1)



10

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ญาติผูชาย                                                                                นรธ 4:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ เราเห็นญาติผู ชายคนหนึ่ งที่ มีสิทธิไถ ที่ ดินของ

นางนาโอมีและสมรสกับนางรูธ แตเขาตัดสินใจวาเขาไมสามารถที่จะทําได (นรธ 4:6-8)
เมื่อเขาทําเชนนั้น เขาเปดโอกาสใหโบอาสทําแทน โบอาสปรารถนาที่จะสมรสกับนางรูธ
อยูแลว แตเขาตองทําการนั้นในวิธีที่เหมาะสม ดังนั้นเขาจึงเรียกประชุมพวกผูใหญในเมือง

เมื่อโบอาสจะเรียกประชุมแลว เขากลาวแกญาติผูชายคนนั้นวา "สหายเอย แวะ
นั่งที่นี่กอนเถิด" (นรธ 4:1) ตอมาโบอาสเรียกพวกผูใหญในเมืองมาเปนพยาน ญาติผู
ชายคนนี้อาจดูเหมือนเปนอุปสรรคของพวกเขา แตจริงๆแลวเขาชวยเพิ่มความเชื่อของ
โบอาส, นางรูธกับนางนาโอมี ที่เขามีสิทธิสมรสกับนางรูธอาจทําใหโบอาสรีบทําการนี้ให
เสร็จ ซึ่งทําใหโบอาสรีบสมรสกับนางรูธ (นรธ 4:3-6)

แลวชีวิตของคุณเปนอยางไร? เคยมีคนอื่นที่มาเกี่ยวของกับชีวิตของคุณไหม?
คุณอาจเคยนึกวา "ถาเขาไมอยูกับขาพเจา ขาพเจาอาจทํางานมากกวานี้ก็ได" แตบางที
พระเจาทรงมีน้ําพระทัยใหคนนั้นมาอยูกับคุณตามพระประสงคของพระองค พระเจาทรง
ใชคนอื่นเพื่อชวยเราใหเปนเหมือนพระองค ใหเรายอมรับสถานการณแบบนั้นเพื่อน้ํา
พระทัยของพระเจาจะสําเร็จในชีวิตของเรา
1 จงรอคอยพระเยโฮยาห

ก เอเฟซัส 1:11 กับโรม 8:28 ทําใหเรามั่นใจเรื่องอะไร?
ข ถาเรารอคอยพระเยโฮวาหแลวเราจะไดรับอะไร? อสย 40:31
ค ใหบอกบางครั้งในชีวิตของคุณที่คุณรอคอยพระเจาแลวเกิดผลอันดี

2 จงวางใจในพระเยโฮวาห
ก นางนาโอมีแนะนําใหนางรูธทําอะไรในเมื่อโบอาสกําลังทําการของ

ตน? นรธ 3:18
ข ใหอานสุภาษิต 3:5-6

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การดําเนินตามความจริง                                         2 ยน 1:4-6; 3 ยน 1:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
เราจะเปนที่ชอบพระทัยของพระเจาในโลกนี้ไดอยางไร? ขอพระคัมภีรสําหรับ

วันนี้ตอบคําถามนั้น คือเราตองดําเนินตามความจริงที่เราเชื่อ
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้อ.ยอหนชื่นใจที่คริสเตียนดําเนินในความจริง ใน 3

ยอหน 1:3 เขากลาววา "ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่ง" เพราะวากายอัส "ประพฤติตาม
ความจริง"

การดําเนินตามความจริงรับรองวาเราเชื่อฟงพระบัญญัติของพระคริสต พระ
บัญญัตินั้นคือเรารักกันและกัน, เราเปนเกลือแหงโลกและเราสองสวางแกสิ่งสารพัดที่ทํา
ใหตาบอด, ที่ลอลวงและทําลายสิ่งที่ดีในโลกนี้ การดําเนินตามความจริงก็ไมใชการเปน
พยานเทานั้น แตเปนการเชื่อฟงความจริงที่เราพบในพระวจนะของพระเจาทุกๆวัน เมื่อ
เราดําเนินตามความจริงแลวเราถวายเกียรติแดพระเจาของเรา
1 การดําเนินตามความจริงที่เราพบในหนังสือสดุดี บทที่ 119

ก เราดําเนินตามความจริงเมื่อเราทองจําพระคําของพระเจา ขอ 11
ข เราดําเนินตามความจริงเมื่อเราภาวนาถึงพระราชกิจมหัศจรรย

ของพระองค ขอ 27
ค เราดําเนินตามความจริงเมื่อเรารักษากฎเกณฑและพระธรรมของ

พระองคไว ขอ 33-34
ง เราดําเนินตามความจริงเมื่อเราเขาใจขอบังคับของพระองค

และเกลียดชังวิถีเท็จทุกอยาง ขอ 104
2 การดําเนินตามความจริงที่เราพบในหนังสือสุภาษิต

ก การดําเนินตามความจริงเพิ่มสติปญญาใหเรา สภษ 1:5-6
ข การดําเนินตามความจริงเพิ่มวันเวลาใหเรา สภษ 3:2
ค การดําเนินตามความจริงเพิ่มสุขภาพที่ดีใหเรา สภษ 12:28

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความจริงยอมมีชัยชนะ                                                               สดด 2:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
ระบบปรัชญาของคนสมัยใหมมักจะควบคุมสังคมในปจจุบัน คนสมัยใหมไมคอย

รับแนวความคิดเห็นซึ่งมาจากพระคัมภีร เชนการเชื่อฟงกฎหมายของประเทศและการรับ
ใชประเทศชาติ แนวความคิดเห็นของพวกเขาคือ ความเห็นแกตัว, การไมเชื่อฟงกฎหมาย
และสิทธิของพลเมือง

ผลก็คือวา อาชญากรรมมีมากขึ้น, สมาชิกครอบครัวผิดปกติในการปฏิบัติ
หนาที่และเด็กนักเรียนฆากัน

ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้พระเจาทรงพยากรณถึงสมัยและเหตุการณดังกลาว
และพระองคทรงตอบอยางไร? พระองคทรงพระสรวล! (สดด 2:4) พระเจาทรงพระสรวล
เพราะพระองคทรงทราบวามีแตความจริงที่ชนะปญหาตางๆในชีวิตนี้ได คนที่เคยตกจากที่
สูงๆก็รูวาแรงดึงดูดของโลกมีจริง แตเด็กที่ลองบุหรี่, ยาเสพติดหรือความคิดเห็นสมัย
ใหมก็จะคอยๆรูความจริง เมื่อมนุษยละทิ้งทางของพระเจา พระองคตองนําการพิพากษา
มาสูเขา ในที่สุดความจริงยอมมีชัยชนะ
1 ผูมุสาและผูที่รักการมุสาแพเสมอ เพราะความจริงยอมมีชัยชนะ

ก กษัตริยเชื่อพวกผูพยากรณเท็จ 1 พกษ 22:6
ข แตคําของผูพยากรณมีชัยชนะ 1 พกษ 22:15-37
ค ความจริงที่โยบกลาวไดชนะคํามุสาของเพื่อนสามคน โยบ 42:7
ง คนสวนใหญอาจเชื่อคําเท็จ (ยรม 5:30-31) ถึงกระนั้นเยเรมีย

กลาววาอะไร? ยรม 23:14
จ คําพยากรณของเยเรมียก็สําเร็จ พระเจาทรงพิพากษาพวกเขาเพราะ

เขายอมเชื่อความเท็จ ยรม 52:27

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนรับใช                                                                           1 ซมอ 25:5-17

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
ดาวิดสงชายหนุมสิบคนไปขอความชวยเหลือจากนาบาลผูซึ่งมั่งมีมาก (1 ซมอ

25:2-9) แตนาบาลปฏิเสธอยางรุนแรงไมยอมใหอาหารแกคนเหลานั้น ดังนั้นดาวิด
ตัดสินใจไปสูรบและทําลายทั้งครัวเรือนของนาบาล (1 ซมอ 25:10-13)

แตมี "คนหนุมคนหนึ่ง" ซึ่งเปนคนรับใชในบานของนาบาล ไปบอกนางอาบี-
กายิลภรรยาของนาบาลถึงเรื่องนี้และเสนอใหนางชวยแกปญหานี้ เพราะเหตุ "คนหนุมคน
หนึ่ง" กลาเขามามีสวนในเรื่องนี้ นางอาบีกายิลจึงรีบแกปญหาดังกลาว สมมติวาเขาไม
เขามาชวยเหลือ คงมีอะไรเกิดขึ้น? เพราะวานางอาบีกายิลรีบแกปญหาได ทั้งครัวเรือน
ของนางไดรอดจากความตาย แลวหลังจากนั้นดาวิดไดยกยองนางที่นางมาใหคําแนะนํา
ที่ดี (1 ซมอ 25:14-32)

ลองนึกดูซิวา คนใชคนนี้กลาหาญที่เตือนนางอาบีกายิล ถานางไมพอใจกับคํา
เตือนนั้น คงมีอะไรเกิดขึ้น? คุณยอมเปนคนกลางเพื่อชวยแกปญหาระหวางคนสองฝาย
ไหม?
1 ผูราย คือนาบาล

ก บุคคลผูทําใหครัวเรือนของเขาลําบากจะรับอะไรเปนมรดก?
สภษ 11:29; 15:25

ข นาบาลเปนคนเยอหยิ่ง ในที่สุดพระเจาทรงทําอะไรตอนาบาล?
1 ซมอ 25:38

ค นาบาลเปน "คนเจาโมโห" สุภาษิต 29:22 สอนวาอะไรเรื่องคน
แบบนี้?

2 คนรับใช
ก สุภาษิต 25:11, 13 สอนวาอะไรเกี่ยวกับคนรับใช?
ข คนรับใชคนนี้ประพฤติอยางไร? สภษ 27:12

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนโรคเรื้อน                                                                          ลก 17:11-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
บุคคลพิเศษในเรื่องนี้เปนคนหนึ่งในพวกคนโรคเรื้อนสิบคน โรคเรื้อนเปนโรคที่

ทําลายเนื้อหนังและทําใหรางกายเกิดอาการชาและเปนอัมพาต ไดทําลายกลามเนื้อและ
เกิดอาการพิการ

คนเหลานี้ "ยืนอยูแตไกล" เพราะเขาไมมีสิทธิเขาใกลคนปกติเพราะโรคเรื้อน
เปนโรคติดตอ (ลก 17:12) ถึงกระนั้นพวกเขาไดทูลขอใหพระเยซูทรงเมตตาและชวย
พวกเขาใหหาย

พระเยซูตรัสใหเขาทั้งสิบคนไดรับการรักษาใหหาย และพวกเขาก็ "หายสะอาด"
ทันที เขาไดรับพระเมตตาและพระพรจากพระเจาอยางมาก! เขาไมตองเปนผูถูกทอดทิ้ง
อีกตอไป เขาสามารถมีงานและครอบครัวไดอีก ในพวกเขาทั้งสิบคนรูวาเขาหายสะอาด
แลว แตพระคําของพระเจากลาววา "ฝายคนหนึ่งในพวกนั้น เมื่อเห็นวาตัวหายโรคแลว
จึงกลับมาสรรเสริญพระเจาดวยเสียงดัง" (ลก 17:15) คนนั้นเปนชาวสะมาเรีย คือเปน
ชนชาติที่ชาวอิสราเอลไมยอมรับ

พระเยซูจึงถามถึงเหตุที่อีกเกาคนไมยอมกลับมาขอบพระคุณพระองค (ลก
17:17) ในสิบคนนั้นมีแตคนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณพระองค นาเสียใจจริงๆ

พระเจาทรงสั่งใหเราทุกคนขอบพระคุณพระเจา ไมใชเปนแคคําแนะนําหรือคํา
เสนอที่ดีเทานั้น แตเปนสิ่งที่เราตองทํา และพระเจาของเราสมควรไดรับการขอบพระคุณ
จากเราเปนแน
1 ฮีบรู 13:15 เรียกคําสรรเสริญของเราแดพระเจาวาอะไร? แลวเพลงสดุดี

107:22 กลาววาอะไร?
2 เราควรเขาเฝาพระเจาของเราอยางไร? สดด 100:4

คนโรคเรื้อนที่หายสะอาดแลวเขาเฝาพระเยซูอยางไร? ลก 17:16
3 จากเพลงสดุดี 136:1 ทําไมเราควรขอบพระคุณพระเจา?
4 เมื่อพระเยซูทรงอยูบนโลกนี้ พระองคทรงรักษาคนหลายคนจากโรคตางๆ

ยอหน 12:40 พูดถึงการรักษาอีกแบบหนึ่ง คุณไดรับการรักษาแบบนั้นแลว
หรือยัง? ถาคุณไดรับแลว ใหขอบพระคุณพระเจา

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มนุษยแสวงหาความจริงไมพบ                                                     2 ทธ 3:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
ในปจจุบันความคิดของคนทั่ วไปเต็มไปดวยการโกหกระดับโลกที่ เรียกกันวา

การวิวัฒนาการ ดังนั้นก็เปนสิ่งที่ประหลาดที่เขาเจริญไดในดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับวิชา
เทคนิค ชาวโลกนั้นศึกษาเกี่ยวกับอวกาศเพราะเขาหวังจะพบสิ่งที่มีชีวิตที่นั่น เขามักจะ
คิดเสมอวาถามีวิวัฒนาการในโลกนี้ ก็นาจะมีในอวกาศดวย

คริสเตียนชอบดูดวงดาวดวย เพราะดวงดาวเหลานั้นแสดงถึงฝพระหัตถ, ฤทธิ์-
อํานาจและพระปญญาของพระเจา (สดด 8:3; 136:7-9; 147:4)

ชาวโลกเชื่อวาวิวัฒนาการมีจริง "เพราะวาเขาแกลงลืมขอนี้เสีย คือโดยคําตรัส
ของพระเจา ฟาสวรรคไดอุบัติขึ้นตั้งแตโบราณ และแผนดินโลกจึงไดบังเกิดขึ้นแยกออก
จากน้ําและทามกลางน้ํา" (2 ปต 3:5) เขาปฏิเสธความจริงของพระเจาและยอมเชื่อคํา
มุสาแทน ในวันที่ "หัวเขาทุกหัวเขาจะตองคุกลง" และเมื่อเขารูแนวา "ความจริงยอมมี
ชัยชนะ!" เขาจะเสียใจมาก
1 ชาวโลกเขาใจความจริงเหลานี้ไมได

ก พระเจาทรงสรางสิ่งสารพัด 2 ปต 3:4
ข พระเจาทรงพิพากษาโลกนี้ดวยน้ําทวม 2 ปต 3:5-6
ค พระเยซูจะเสด็จกลับมา 2 ปต 3:4
ง ชาวโลกจะถูกพิพากษาที่ยิ่งใหญในอนาคต 2 ปต 3:7

2 พระคัมภีรพยากรณถึงใจแข็งกระดางของชาวโลก
ก ความเชื่อวาสิ่งสารพัดจะวิวัฒนาการโดยใชเวลาพันลานป 2 ปต 3:5
ข ชาวโลกเชื่อคํามุสามากกวาความจริง 2 ธส 2:11
ค มีแนวความคิดใหเรียกความชั่ววาดี และเรียกความดีวาชั่ว และให

เปลี่ยนประเพณี, กฎและความเชื่อตางๆ ดนล 7:25
ง คนทั่วไปจะ "ประพฤติตามใจปรารถนาชั่วของตน" 2 ปต 3:3

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหมายของความจริง                                                             ยน 14:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
สังคมปฏิเสธวามีสิ่งใดที่เปนความจริงสําหรับคนทั้งปวง แตพระเยซูทรงสอนวา

พระคัมภีรเปนความจริง "พระวจนะของพระองคเปนความจริง" (ยน 17:17) และพระ
เยซูทรงสอนวาพระองคเองทรงเปนความจริง "เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปน
ชีวิต" (ยน 14:6)

มีวิธีหลายอยางที่จะพิสูจนคําเหลานี้ คือในชวงระยะเวลา 2000 ป มีคําพยา-
กรณ 27 ขอเกี่ยวกับการจับ, การตรึงบนกางเขน, การฟงและการเปนขึ้นมาจากความตาย
ของพระเยซูคริสตเจา โอกาสที่ทั้ง 27 ขอนั้นจะสําเร็จก็คือ 1 ใน 143,217,728 แตทั้ง
27 ขอนั้นไดสําเร็จตามที่พยากรณไวในพระวจนะของพระเจา

นี่คือขอพิสูจนแคขอเดียว เมื่อเราพิสูจนพระเจาและพระคัมภีรอยางจริงจัง เรา
จะตองสรุปวาความจริงยอมมีชัยชนะ!
1 คําพยากรณเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูสงเสริมคําอางเหลานี้

ก พระเมสสิยาหจะเปนผูสืบสกุลของเจสซี อสย 11:1
ข พระองคจะทรงบังเกิดที่บานเบธเลเฮม มคา 5:2
ค คนจะตามพระองคไมใชเพราะรูปรางหนาตาของพระองค อสย 53:2
ง พระเมสสิยาหจะทรงเห็นใจความทุกขของมนุษย อสย 53:3;

ยน 11:35
2 ที่คําสอนในพระคัมภีรตรงกับความจริงแหงวิทยาศาสตรสงเสริมคําอางเหลานี้

ก ชีวิตของเนื้อหนังอยูในเลือด ลนต 17:11
ข โลกของเรามีลักษณะเปนวงกลม อสย 40:22
ค โลกของเราไมไดหอยหรือวางบนสิ่งใดเลย โยบ 26:7
ง เหนือของทองฟาขึ้นไปวางเปลาเปนชั้นบรรยากาศ โยบ 26:7

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนกอสรางที่ถืออาวุธ                                                             นหม 4:14-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
บุคคลพิเศษในเนหะมีย 4:17-18 ซึ่งเปนขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ก็คือทุกๆ

คนที่กอสรางกําแพง ขอนั้นวา "ผูที่กอสรางกําแพง. . .ทุกคนมือหนึ่งทํางาน อีกมือหนึ่งถือ
อาวุธไว ผูกอสรางทุกคนมีดาบคาดอยู ที่สีขางขณะที่เขาสราง" พวกเขาตองถืออาวุธมา
เพราะมีศัตรูอยูรอบๆเขา

อาวุธของเราคืออะไร? เอเฟซัส 6:11-19 ไดกลาวถึงอาวุธที่เหมาะสมสําหรับ
บุตรของพระเจา ดาบของเราคือพระคําของพระเจา เราตองถือดาบนั้นขณะเมื่อเราสราง
ชีวิตของเราบนพระเยซูคริสต 1 โครินธ 3:10-15 กลาวถึงการสรางชีวิตคริสเตียนนั้น

เราตองสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาเพื่อจะปองกันตัวเอง เราทุกคนตอง
พรอมที่จะสูรบกับศัตรูฝายจิตวิญญาณของเรา 2 โครินธ 10:4 มีอยูวา "ศาสตราวุธแหง
การสงครามของเราไมเปนฝายเนื้อหนัง แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจา สามารถทําลายปอม
อันแข็งแรงได" แลวเอเฟซัส 6:12 บอกวา เราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสู
กับอํานาจแหงความชั่วราย

คุณกําลังถืออาวุธฝายจิตวิญญาณพรอมสรางชีวิตเพื่อพระเจาไหม?
1 การกอสราง

ก ในเอเฟซัส 2:21-22 เราเปรียบเหมือนกับสวนหนึ่งของวิหารอัน
บริสุทธิ์ซึ่งเปนที่สถิตขององคพระผูเปนเจา คนที่เชื่อทั้งหลายก็รวม
กันเปน "ที่สถิตของพระเจา"

ข ใหสังเกตวาเอเฟซัส 2:22 บอกวา "ทานก็กําลังจะถูกกอขึ้นใหเปน
ที่สถิตของพระเจาในฝายพระวิญญาณดวย" พระวิญญาณของพระเจา
ทรงนําเรา คุณฟงและเชื่อฟงเมื่อพระวิญญาณสอนคุณไหม?

2 การสูรบ
ก ยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจามีอะไรบาง? อฟ 6:10-17
ข อาวุธอันสําคัญของคริสเตียนคืออะไร? อฟ 6:18
ค 2 ทิโมธี 2:3-4 สอนวาอะไรสําหรับทหารของพระเจา?

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รางกาย                                                                             1 คร 12:12-17

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 12:18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้สอนเราวา พระเจาไดทรง "ตั้ง" เราไวในกายเดียว

นี่คือ สิทธิพิเศษที่เราเปนสวนหนึ่งของพระกายของพระคริสต และที่พระเจาเองทรง "ตั้ง"
เราไวที่ นั่น พระเจา ผูทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ไดทรงตริตรองไวสมกับพระทัยของพระองค
(อฟ 1:11) ไดทรงเลือกเราใหเปนอวัยวะในพระกายของพระองค และใหเรามีหนาที่อัน
สําคัญ ใน 1 โครินธ บทที่ 12 พระเจาทรงเปรียบเทียบหนาที่ของเรากับรางกาย เราทุก
คนตองการคนอื่น, เราตองสนใจความปรารถนาของคนอื่นและตองเห็นคุณคาของคนอื่น
ในพระกายของพระคริสต เมื่อเปนเชนนั้นงานของพระเจาจะประสบความสําเร็จ คุณเคย
ถามตัวเองวาคุณเปนอวัยวะสวนไหนในพระกายของพระคริสตไหม? แลวคุณกําลังทํา
หนาที่นั้นไหม? หลายครั้งเรามักจะชอบทําหนาที่ของคนอื่นและละเลยหนาที่ของตัวเอง

จงพิจารณาถึงน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับตัวเอง โรม 9:20 สอนวาเราไมควร
โตเถียงกับพระเจาเรื่องฐานะหรือสภาพของตัวเอง เราตองพอใจกับฐานะ, สภาพและ
หนาที่ของตัวเองเพราะนั่นเปนน้ําพระทัยของพระเจา เมื่อเรารับใชพระเจาอยางเต็มที่ใน
พระกายของพระองค เราก็จะไดรับความพอใจเปนอยางยิ่ง
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 ผูคนหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมาไดเจอใครใน 1 ซมอ 16:18?

พระเจาทรงใชคนนี้อยางมากหรือเปลา?
3 ทําไมโบอาสเรียกประชุมกับญาติผูชายในหนังสือนางรูธ 4:1? โบอาสเรียกญาติ

ผูชายคนนั้นมาประชุมกันอยางไร?
4 นางนาโอมีแนะนําใหนางรูธทําอะไรในเมื่อโบอาสกําลังทําการของตน?

นรธ 3:18
5 คนใชของนาบาลทําอะไร? (1 ซมอ 25:14) การกระทําของเขาชวยครัวเรือน

ของนาบาลใหรอดความตายอยางไร?
6 โรคเรื้อนคืออะไร? ทําไมการหายสะอาดจากโรคเรื้อนทําใหสิบคนนั้นไดรับชีวิต

ใหม? (ลก 17:14) คนโรคเรื้อนทั้งสิบคนกลับมาขอบพระคุณพระเจาไหม?
ลก 17:15-17

7 คุณขอบพระคุณพระเจาสําหรับทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณไหม?
8 เอเฟซัส 6:17 สอนวาอาวุธของเราคืออะไร?

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความจริงเปนสิ่งที่จําเปน                                                  ยน 4:23-24; 8:32

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 17:17
พวกนักปรัชญา เมื่ออธิบาย "ความจริง" จนสุดสติปญญาของเขาแลว ก็พยายาม

ทําใหการแสวงหาความจริงดูเหมือนวานาเบื่อหนาย แตจริงๆแลวความจริงเปนสิ่งที่ตื่น-
เตนมาก ยิ่งกวานั้นความจริงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความเชื่อและการประพฤติของเรา
(ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความจริง) เราพนจากผลแหงความจริงไมได ตลอดวันเราเจอ
ความจริงเมื่อเราเผชิญกับสิ่งทั้งปวงที่พระเจาทรงสรางแลว พระเจาทรงเปนความจริง
กิจการทั้งปวงของพระองคก็เปนความจริง ไมวาเรามีความเชื่อแบบใด เราตองอาศัยอยู
ในโลกแหงความจริงของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เปดเผยถึงลักษณะแหงความจริง ลักษณะนั้นคือมีวิธี
เดียวที่จะนมัสการพระเจา แคความตั้งใจที่ดีก็ใชไมได แลวความเห็นของตัวเองชวยอะไร
ไมได การนมัสการอยางถูกตอง คือการนมัสการ "ดวยจิตวิญญาณและความจริง" เริ่มตน
เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูและบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณ เมื่อเราพนจากอํานาจแหงความ
บาปแลว เราจึงไดรับอิสระภาพอยางสวนตัวที่แทจริง
1 การคนพบความจริงในพระคัมภีร

ก พระบัญญัติสิบประการเปนกฎที่ชวยเรามีชีวิตที่ดีเลิศ พระบัญญัติ
สิบประการนั้นมีอะไรบาง? อพย 20:1-17

ข การเดินขางนอกเขตแดนที่พระเจาตั้งไวสําหรับเราคือการละเมิด
ค "ทางทุกเสนนําไปถึงสวรรค" ก็เปนการมุสา ยอหน 14:6 กลาววา

อะไร?
ง การมอบตัวไวกับพระเจานําความสุขมาสูเรา ลก 9:23-24
จ การสมรสเปนหนทางที่ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา ทางของ

พระเจาเปนทางที่ถูกตอง สภษ 5:3-5, 15, 19

ความจริงยอมกระทาํใหชนะ (1)


