ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 2
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
อาจารย แซม สตริกแลนด
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ครอบครัวกับพระเจา
เป าหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพ อเปนผู นําฝายจิตวิ ญญาณในครอบ
ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่ จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
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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บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 7:20-35
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
ทบทวนขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ และศึกษาหัวขอสําคัญ ๆ ที่เราไดสละเวลา
ที่จะเรียนรูพระคําของพระองคกันมาแลวในอาทิตยนี้
1
ชื่อของโมเสสหมายความวาอะไร? ทําไมโมเสสจึงไดชื่อนี้มา?
2
ใครเปนบิดามารดาคนใหมของโมเสส? และใครไดรับวาจางมาใหเปนแมนม
ของทารกนอยโมเสส?
3
การตัดสินใจอันยิ่งใหญที่โมเสสไดกระทําในชีวิตของตนเองนั้นคืออะไร? และ
อะไรเปนผล ที่ตามมา?
4
ความผิดของทานคืออะไร? และทานไดหนีไปไหน?
5
โมเสสอายุเทาไรในตอนที่ทานกลับมาเพื่อจะนําพวกอิสราเอลออกไปจาก
อียิปต?
6
พระเจาตรัสกับโมเสสจากใน
7
โมเสสตอบรับสิ่งที่พระเจาทรงเรียกใหไปทําทันทีเลยหรือไม?
8
ใหบอกขอแกตัวทั้ง 4 ครั้งของโมเสสวามีอะไรบาง?
9
โมเสสถืออะไรอยูในมือ ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาทรงใชใหโมเสสเกิดความมั่นใจวา
พระเจาจะทรงชวยทาน?
10
บานทุกหลัง คริสตจักรทุกคริสตจักร และประเทศทุกประเทศตองการอะไร?
ฝายจิตวิญญาณ
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มโนธรรม (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
มโนธรรมที่ดี

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ปต 3:15-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
คุณคงเคยไดยินคําพูดที่วา "จงใหมโนธรรมของคุณนําทางชีวิตคุณ" (หมายถึง
ให เราทําทุกสิ่ งตามความเห็นดี เห็นชอบในใจของเราเอง) มโนธรรมในใจของคนเรานั้ น
มีอยูหลายระดับ (ความมาก-นอย) วันนี้เราจะมาศึกษากันถึงมโนธรรมที่ดี
1
มโนธรรมที่ดีคือมโนธรรมที่ไดสั่งสอนไวแลวในพระคัมภีร
ก
พระคําของพระเจาชําระลางความคิดและจิตใจของเรา เพื่อให
มโนธรรมของเราบริสุทธิ์ได สดด 119:9-11
ข
การขาดความรูเกี่ยวกับพระคัมภีร (คนที่ไมไดอานหรือศึกษา
พระคัมภีร) ทําใหไมมีกฎที่จะควบคุมมโนธรรมนั้น
ค
คําสอนอันเทียมเท็จ (ปลอม) จะทําใหจิตใจสับสนและมีมโนธรรม
ที่ผิด ๆ 1 ทธ 1:3-5
2
มโนธรรมที่ดีคือมโนธรรมที่ไดรับการชําระลางแลว
ก
พระโลหิตของพระเยซูเปนสิ่งมีคาที่ชําระลางมโนธรรมใหบริสุทธิ์
ฮบ 9:14
ข
มโนธรรมที่ไดรับการชําระลางแลวก็เปรียบเหมือนกับหนาตางที่
สะอาดโดยที่คุณสามารถมองผานออกไปไดและมองเห็นไดอยาง
แจมแจงวาอะไรถูก อะไรผิด
ค
อะไรคือ "น้ํา" ที่พระเจาทรงใชลางมโนธรรมของเราหลังจาก
ที่เราไดรับความรอดแลว? ยน 15:3
3
มโนธรรมที่ดียอมทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม (รูวาอะไรควร ไมควร)
ก
มโนธรรมที่ดียอมเตือนคุณไดลวงหนากอนที่คุณจะกระทํา
ความผิดใด ๆ
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มโนธรรม (2)

บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 8:10-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
เมื่ อมี มโนธรรมที่ ดีหรื อเขมแข็ง ก็ มีมโนธรรมที่ ออนแอดวย คริสเตียนใหม
หรื อทารกในพระคริสต มักจะมีมโนธรรมที่ ออนแอ บทเรี ยนของเราวั นนี้ จะเกี่ ยวของกับ
มโนธรรมที่ออนแอซึ่งมีอยูหลายอยาง
1
พระคําของพระเจาไมไดสั่งสอนใหเรามีมโนธรรมที่ออนแอ
ก
คําสั่งสวนมากของทานเปาโลที่มีไปถึงชาวเมืองโครินธก็เกี่ยวของกับ
เรื่องมโนธรรมที่ออนแอ 1 คร 8:7-13
ข
ทําไมพระคัมภีรจึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหเรามีมโนธรรม
ที่ดีได? (เพราะพระคัมภีรจะบอกกฎที่จะชี้นําหรือควบคุมมโนธรรม
ใหแกเรา)
ค
คนที่มีมโนธรรมที่ออนแอนั้นจะสามารถดํารงชีวิตตามมโนธรรมของ
ตนไดตลอดเวลาหรือเปลา? (ไมได เพราะเขาไมรูวาอะไรถูก
อะไรผิด)
2
คนที่รูพระคัมภีรมาก ๆ นั้นจะกลายเปนมาตรฐานหรือแมแบบใหคนที่มี
มโนธรรมออนแอกวาเลียนแบบตาม
ก
ทุกคนยอมเปนฮีโรและมาตรฐาน (แมแบบ) ใหคนอื่นชื่นชมหรือ
เลียนแบบตาม รม 14:7
ข
เรามีอิทธิพลตอคนอื่นไดอยางไรบาง? ลองอธิบายกันดู
ค
คนที่ไปไหนมาไหนดวยกันกับเรา คุยกับเรา หรือเพื่อน ๆ ของเรา
มีอิทธิพลตอมโนธรรมของเราหรือไม?
3
คนที่มีมโนธรรมที่ออนแอนั้นตองการความชวยเหลืออะไรบาง?
ก
คําสั่งสอนจากพระคําของพระเจาคือพระคัมภีร
ข
คนที่เปนแบบอยางที่ดีที่ใหเขาปฏิบัติตามไดและอยูดวยกันกับเขา
ไดเสมอ
ค
กฎสําหรับใหเขาปฏิบัติตามเพื่อที่จะรักษาใหความประพฤติของเขา
อยูในทางที่ถูกตอง

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โมเสสกลับไปยังอียิปต
อพย 4:18-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
ภายหลัง 40 ปอันยาวนาน ขณะที่โมเสสอายุ 80 ป ทานจึงพรอมที่จะเปนคน
ของพระเจาเพื่ อนําพวกคนของพระองค เขาไดตระหนักวาพระเจาทรงฤทธิ์ และทานรูวา
ตนเองไววางใจในคําตรัสของพระองคได
1
พระเจาทรงนําทาง
ก
ใหสังเกตใน อพย 4:1, 4 วาโมเสสมีไมเทา แตบัดนี้เองในขอ 20
ไมเทานั้นเปน "ไมเทาของ
"
ข
กอนที่โมเสสจะวางไมเทานั้นลง ไมเทานั้นเปนไมเทาของโมเสส
แตหลังจากที่ทานไดวางมันลงแลว ไมเทาอันเดียวกันนั้นเอง
ก็กลายเปน "ไมเทาของพระเจา"
ค
พระเจาทรงประสงคใหเรามอบชีวิตของเราไวเพื่อเราจะสามารถเปน
ของของพระองคทั้งสิ้น
2
การเชื่อฟงของมนุษย
ก
ในชวงนี้ไมมีการโตแยงใด ๆ--โมเสสเองเชื่ออยางมั่นคงในการ
ทรงนําของพระเจาและทานก็ยอมทําตามการทรงนําทางนั้น
ข
คนคนเดียวสามารถนําประเทศทั้งประเทศใหรอดพนจากภัยพิบัติได
หรือไม? รม 8:31
ค
บานทุกหลัง คริสตจักรทุกคริสตจักร และประเทศทุกประเทศ ก็ตอง
การผูนําฝายจิตวิญญาณเชนกัน
3
ความชวยเหลือจากพระเจา
ก
ฝูงชนทั้งหลายตอบสนองอยางไร? อพย 4:31
ข
เราจําเปนที่จะแสดงความกตัญูของเรา โดยการนมัสการและ
กระทําสิ่งที่ทรงชอบพระทัย
ค
เราจะนมัสการพระองคไดอยางไรในปจจุบันนี้?
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หัวขอสําหรับวันนี้
มโนธรรมที่ออนแอ

บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (4)

มโนธรรม (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทรงเรียกใหโมเสสเปนผูนําและเปนผูรับใช
อพย 3:1-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
เมื่ อพระเจาทรงมีภารกิจที่ จะตองทํานั้ น พระองค จะทรงใชมนุ ษยที่ ประกอบ
ดวยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณของพระองคใหไปทํากิจการงานนั้น ๆ ใหสําเร็จ พระองค
จะไมทรงใชใหทูตสวรรคไปทําในสิ่ งที่ มนุษยสามารถจะทําไดเอง มนุษยจะเปนผู ทําการ
ดวยกันกับพระเจา
1
พุมไมที่กําลังลุกโชนดวยไฟ
ก
ขณะที่พระเจาทรงเรียกโมเสสนั้น โมเสสอยูที่ไหน? และพระเจาทรง
เรียกโมเสสอยางไร? อพย 3:1, 4
ข
อะไรเปนสิ่งที่ดึงดูดโมเสสใหสนใจในพุมไมนั้น? อพย 3:2
ค
การเสด็จมาปรากฏของพระเจา เปนการทรงปรากฏพรอมดวย
ความบริสุทธิ์ และสถานที่ของพระเจาเปนสถานที่บริสุทธิ์ และ
โมเสสไดใหความเคารพยําเกรงตอพระเจา
2
โมเสสแกตัว
ก
ครั้งแรกโมเสสแกตัววาอยางไร? พระเจาทรงตอบวาอยางไร?
อพย 3:11-12
ข
คําแกตัวครั้งที่ 2 ของโมเสสคืออะไร? และพระเจาทรงตอบวา
อยางไร? อพย 4:1-7
ค
คําแกตัวครั้งที่ 3 ของโมเสสคืออะไร? และพระเจาทรงตอบวา
อยางไร? อพย 4:10-12
ง
คําแกตัวครั้งที่ 4 ของโมเสสคืออะไร? และพระเจาทรงตอบวา
อยางไร? อพย 4:13-16
3
คําตอบของพระเจา
ก
เมื่อพระเจาทรงเรียกเราใหทําอะไร พระองคยอมทรงประทานความ
สามารถแกเราใหทําเชนนั้นได และไมวาพระองคจะมีน้ําพระทัย
สําหรับเราอยางไร เราก็สามารถที่จะกระทําสิ่งนั้นได
ข
โมเสสจะขออะไรมากไปกวาสิ่งที่พระเจาสัญญาวาจะใหไปทําไมอีกเลา
ในเมื่อสิ่งที่พระองคทรงประทานใหนี้ก็เพียงพออยูแลว ซึ่งมีทั้ง
การที่เสด็จมาปรากฏพระองค, สิทธิอํานาจและการที่ทรงชวยเหลือ

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มโนธรรมที่เปนมลทิน (มโนธรรมที่เสียแลว)
ทต 1:15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
ขณะที่เราศึกษาคําสอนในพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องมโนธรรมนี่เอง เราก็ไดเรียน
รูวา ไมใชวามโนธรรมทุกอยางจะดีเสมอไป มโนธรรมหลายอยางก็คอย ๆ ออนกําลังลง
ออนแอลง และเต็มไปดวยความบาป
1
สิ่งที่เราตองทําเพื่อใหไดรับพระพรจากพระเจา
ก
ไมใชวาคุณจะตองเปนคนที่ไรความผิดบาป แตขึ้นอยูกับวาคุณจัดการ
กับความผิดบาปของคุณอยางไรตางหาก
ข
เราควรจะจัดการอยางไรกับความผิดบาปของเรา? 1 ยน 1:9
ค
มโนธรรมของคนจะเปนมลทินไดอยางไร? (1 ยน 1:9 ถาเราไม
สารภาพความผิดบาปของเราตอพระเจา)
2
จงอธิษฐานเพื่อวาคุณจะไมทําความผิดบาปจนเกิดเปนความเคยชิน
ก
มโนธรรมก็เหมือนกับหนาตางนั่นแหละ อาจจะเกิดจุดดางดํา
หรือจุดบอดซึ่งทําใหเราไมสามารถมองชีวิตไดอยางถูกตอง
ข
คนที่มีมโนธรรมที่เปนมลทินแลว ก็ยังอาจจะระวังหรือรูสึกตัว
สํานึกไดวาไมควรกระทําความผิดบาปในบางเรื่อง แตขณะเดียวกัน
กลับไมรูสึกตัวหรือสํานึกผิดเลยเมื่อทําความผิดบาปในเรื่องอื่น ๆ
(เชนเขาระวังไมยอมโกหก แตเรื่องดื่มเหลาแลว เขาไมมีความรูสึก
เลยวาการดื่มเหลาก็เปนบาปดวยเหมือนกัน)
3
วิธีรักษามโนธรรมที่เปนมลทินใหหาย
ก
เมื่อคุณทําความผิดบาป จงสารภาพตอพระเจา อานพระคัมภีรและ
จดจําไวในใจ และใหทําแตสิ่งที่ดีและถูกตองแทนที่จะหันไปทํา
ความผิดบาปอีก
ข
เราจะใชอะไรเปนมาตรฐานหรือแมแบบที่สมบูรณที่สุดที่สามารถบอก
ไดวาสิ่งไหนถูกหรือผิด?
ค
ทําไมแตละคนจึงไมสามารถตัดสินใจอยางถูกตองสําหรับตัวเองไดวา
สิ่งไหนถูกหรือผิด?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--อาทิตยนี้ใหครอบครัวของเราอธิษฐานเพื่อคริสเตียนใหม ๆ
กันดีกวา
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มโนธรรม (4)

บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มโนธรรมตายดาน (ถูกนาบดวยเหล็กรอนแดงก็ไมรูสึก)
1 ทธ 4:2
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
สิ่ ง หนึ่ งซึ่ งสามารถชี้ หรื อบ งบอกให เห็ นว าวาระสุ ดท ายของโลกนี้ มาถึ งแล วก็
คือมโนธรรมของคนจะแข็งกระดางไป ขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน การปลอย
มโนธรรมใหเปนไปตามยถากรรม ตามทางของมันเองหรือใหดําเนินไปตามทางฝายโลก
มโนธรรมนั้นก็จะขัดแยงกันกับพระคําของพระเจาโดยสิ้นเชิง
1
คนที่มโนธรรมตายดานแลวจะทําความผิดบาปโดยที่ความผิดบาปนั้นไม
รบกวนเขาเลย (ทําความผิดบาปอยางหนาตาเฉย และไมรูสึกวาตัวเองผิดเลย)
ก
คุณอยากใหคนแบบนี้ปลอยใหมโนธรรมของเขานําทางชีวิตเขาไหมละ
โดยใหเขาทําทุกสิ่งตามความเห็นดีเห็นชอบในใจของเขาเอง?
ข
คุณเคยเกิดมีหนังดานที่มือหรือนิ้วของคุณไหม? คุณรูสึกยังไงบาง?
ค
คนที่มีมโนธรรมตายดานสามารถจะทําความผิดบาปไดทุกอยางโดย
ไมรูสึกสํานึกเสียใจ
2
คําวา "นาบ" หมายความวา เอาเหล็กประทับตรารอนแดงจี้ใหไหมเพื่อให
เกิดเปนรอย
ก
ความผิดบาปของคน ๆ นั้นไปถึงจุดที่ถึงทําบาปก็ไมรูสึกเดือดรอน
อีกตอไป
ข
อะไรทําใหมนุษยกลายเปนคนเชนนี้ได? อฟ 4:17-19
ค
คนที่มีมโนธรรมตายดานจะมีลักษณะที่ไมแยแสสนใจและไมหวงใย
ตอสิ่งใดทั้งสิ้น
3
คนเชนนี้จะไมเกรงกลัวพระเจาหรือมนุษยเลย
ก
เขากลายเปนพระเจาสําหรับตัวเอง (ยึดถือตัวเองเปนใหญ ตามใจ
ตัวเอง) และตั้งมาตรฐานคุณธรรมและสิ่งที่เห็นวาดีขึ้นเอาเอง
รม 1:21-25
ข
คนพวกนี้พูดอะไร? พระคัมภีรเรียกคนพวกนี้วาอะไร? 1 ทธ 4:2
ค
ผลในบั้นปลายของคนพวกนี้จะเปนอยางไร? สภษ 16:25

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเรียนรูของโมเสสในปากันดาร
อพย 2:16-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
โมเสสผู ไดกลายเป นคนสําคัญก็ ยังต องเรี ยนรู ที่ จะเปนคนไม สําคัญดวย เพื่ อ
วาพระเจาจะทรงสามารถใชทานได เพราะคนที่ถือวาตนเองเปนคนสําคัญก็จะเริ่มมีความ
หยิ่งจองหองขึ้นในใจจนพระเจาใชเขาอีกตอไปไมได
1
โมเสสในเมืองมิดยาน
ก
ขณะที่โมเสสไปยังเมืองมิดยานเพื่อจะไดเรียนรูชีวิตนั้น ทานมี
อายุเทาไร? กจ 7:23
ข
โมเสสเรียนรูชีวิตอยูในปากันดารนานเทาไร? กจ 7:30
ค
ใครเปนปุโรหิตของชนชาติมิดยาน? โมเสสทําอะไรที่ทําใหปุโรหิตนั้น
พอใจ? อพย 2:16-18
2
โมเสสไดภรรยา
ก
โมเสสแตงงานกับใคร?
ข
อาชีพของโมเสสในชวงเวลาของชีวิตชวงนี้คืออะไร? อพย 3:1
ค
โมเสสมีบุตรหรือไม?
3
พระเจาไมไดทรงลืมคนของพระองคเสีย
ก
ในขณะที่โมเสสอยูในเมืองมิดยานนั้น ไดมีอะไรเกิดขึ้นกับ
กษัตริยอียิปต?
ข
ถึงแมเราอาจจะรูสึกสิ่งตาง ๆ ชางเกิดขึ้นชาเสียเหลือเกิน แตที่จริง
พระเจาไมเคยลืมเลย พระองคทรงสดับฟงเสียงรองทูลจากคนของ
พระองคและทรงชวยเขาใหรอดพนอยูเสมอ
ค
ภายหลังหลายรอยปผานไปแลว พระเจาจึงไดทรงตอบคําอธิษฐาน
ของชาวอิสราเอลและพระองคจะทรงตอบคําอธิษฐานของเราแมใน
ปจจุบันนี้ดวย
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บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (2)

มโนธรรม (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โมเสสเลือกอยูฝายพระเจา แตก็ยังทําผิดพลาด อพย 2:11-15; ฮบ 11:24-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
ในชีวิตของพวกเราทุกคน ยอมตองมีวิกฤตกาลหรือมรสุมชีวิตเกิดขึ้นเสมอ ทํา
ใหเราตองทําการตัดสินใจ และอนาคตของเราจะเปนไปอยางไรนั้นก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
นั้ นนั่ นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ งในวัยหนุ มสาวซึ่ งจําเปนที่ จะต องตั ดสินใจเลือกอยู ฝ าย
พระเจา
1
โมเสสเลือกอยูขางเดียวกันกับคนของพระเจา
ก
โมเสสตัดสินใจอยางไร? และอะไรคือผลที่ตามมาจากการตัดสินใจ
ของทาน?
ข
ทําไมโมเสสจึงตัดสินใจหันไปหาพระเจาอยางเต็มที่?
ค
โมเสสคาดคะเนเหตุการณภายหนาได และสามารถที่จะมั่นคงอยูได
เนื่องจาก "เห็นพระองคผูไมทรง
"
ฮบ 11:27
2
โมเสสทําความผิด
ก
ความผิดนั้นคืออะไร? อพย 2:11-12
ข
โมเสสเหลียวซายแลขวา คือไดมองไปรอบ ๆ แลว จึงไดทําการนั้น
ลงไป แตโมเสสลืมที่จะมองเบื้องบน วาพระเจาทรงเฝามองดูโมเสส
อยูเสมอ เราเองก็เชนกันจะตองไมลืมวาพระเจาทรงกําลังเฝาดู
เราอยูดวยตลอดเวลา
ค
โมเสสหลุดพนจากความบาปของตัวเองไดหรือไม? อพย 2:14
3
โมเสสหนีไปยังเมืองมิดยาน
ก
คนเหลานี้ในอนาคตโมเสสจะนําหนาพวกเขาออกไปนั้น ขณะนั้น
เองคนเหลานี้เขาใจโมเสสหรือไม? กจ 7:25
ข
พวกผูนําที่ทํางานของพระเจาก็มักจะถูกเขาใจผิดอยูบอย ๆ เพราะ
พระเจาไมไดทรงเปดเผยใหผูตามทราบวาพระองคทรงกระทํา
อะไรในชีวิตของผูนําบาง ขณะที่ผูนํารับผิดชอบคนเปนจํานวนมาก
ผูตามรับผิดชอบตนเองเทานั้น

หัวขอสําหรับวันนี้
มโนธรรมที่ชั่ว

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฮบ 10:22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
มโนธรรมและชี วิ ตที่ ดําเนิ นอยู โดยปราศจากพระเจ าและปราศจากพระคั มภี ร
นั้ นยอมจะยังผล ใหมองชีวิ ตและความดีความชั่ วบิดเบี้ ยวผิดไปจากความเปนจริงด วย
(เหมือนคนบาที่มีความคิดกลับตาลปตรไปหมด) คนบางพวกมีมโนธรรมที่ชั่วชาที่สุดและ
มีอยูเพียงวิธีเดียวเทานั้นที่จะรักษาใหหายได
1
ในขณะที่มโนธรรมที่ดีสามารถบอกเราไดวาอะไรเปนความผิดบาปนั้น
มโนธรรมที่ชั่วก็กระทําในสิ่งตรงกันขาม
ก
คนที่มีมโนธรรมที่ชั่วสามารถกระทําความผิดบาปไดโดยงายและยัง
พูดไดเต็มปากดวยวาเปนสิ่งวิเศษสุด (ทําบาปแลวสนุก)
ข
อะไรเปนขอฟองรองของพระเจาที่ผานทางเยเรมียศาสดาพยากรณ?
ยรม 6:15 (คือเขาประพฤติการชั่วลามกโดยไมมีความละอายเลย)
ค
สมัยนี้มนุษยเรียกความชั่ววาความดี และเรียกความดีวาความชั่ว
ใชหรือไม?
2
มโนธรรมที่ชั่วเปนสิ่งที่ตอตานกับพระคริสตอยางสิ้นเชิง
ก
พระเยซูไดทรงบอกอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับวันที่จะมาถึงนั้น?
ยน 16:2-3
ข
ใครไมสามารถที่จะรับสิ่งตาง ๆ ที่เปนของพระเจาได? 1 คร 2:14
ค
คนทั้งหลายคิดอยางไรเกี่ยวกับการเทศนาเรื่องไมกางเขน?
1 คร 1:18
3
ชีวิตใหมในพระคริสตสามารถแกไขมโนธรรมที่ชั่วได
ก
เมื่อพระเยซูทรงเขามาสถิตอยูภายในใจของคุณแลว ทําใหมีอะไร
เกิดขึ้น? 1 คร 6:11
ข
มนุษยโดยสันดานแลวไมใชคนดี และไมอาจที่จะมีความดีงาม
หรือสันติสุขได นอกจากเขาจะไดรับการชําระในพระโลหิตของ
พระคริสตเสียกอน
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มโนธรรม (6)

บุรุษผูเปนสหายของพระเจา (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ปต 3:15-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ทธ 1:19
อาทิตยนี้เราไดเรียนกันไปแลวถึงเรื่องของมโนธรรม และประเภทตาง ๆ ของ
มโนธรรมที่ ได มีขออธิบายอยู ในพระคัมภี รดวย คราวนี้ ใหลองทบทวนขอทองจําและสิ่ ง
ที่ไดศึกษากันไปแลวดู
1
มีมโนธรรมตาง ๆ อยูกี่ประเภทที่เราไดศึกษากันไปแลวในอาทิตยนี้?
2
มโนธรรมเหลานี้ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
3
มโนธรรมที่ดีไดสั่งสอนไวแลวใน
?
4
มโนธรรมที่ออนแอเปนเครื่องชี้หรือแสดงใหเห็นวาคน ๆ นั้นยังเปนคริสเตียน
หรือ
อยู
5
คนที่มีมโนธรรมอันออนแอตองการสิ่ง 3 สิ่งที่จะชวยเขาได ถามวามีอะไรบาง?
6
คนที่มโนธรรมเปนมลทินไปแลวก็ยังสามารถรูสึกตัว หรือสํานึกไดวาไม
ควรกระทําความผิดบาปในบางเรื่องได ใชหรือไม?
7
คําวา "นาบ" หมายความวาอยางไร?
8
ใครกลายเปนมาตรฐาน (แมแบบ) สําหรับคนที่มโนธรรมตายดานแลว?
9
มโนธรรมที่ชั่วกอใหเกิดอะไร?
10
เราจําเปนตองสวมมนุษย
อฟ 5:24

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชีวิตในเยาววัยของโมเสส
อพย 2:1-10; 33:11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 11:25
โมเสส ซึ่ งแปลวา "ฉุดขึ้ นมาจาก" หรือ "ลูกชาย" เกิดมาในชวงเวลาขณะที่
กษัตริยอียิปตไดออกกฎหมายวา ทารกชายชาวฮีบรูทุกคนที่ เกิดมาจะตองถูกฆาตายใน
วันเกิดนั้ นเอง เวนไวแต จะเป นทารกหญิงจึ งจะใหรอดชีวิตอยู ต อไป แต อยางไรก็ ตาม
พระเจาทรงมีแผนการโดยไดทรงยื่นพระหัตถของพระองคเขาไปชวยชีวิตโมเสสไว
1
การกําเนิดของโมเสส
ก
มารดาของโมเสสมองเห็นวาตอไปภายหนาเด็กรูปงามของตนผูนี้จะ
เปนผูที่พระเจาทรงใชใหทํางานของพระองคได
ข
นางทําอะไรกับโมเสส? อพย 2:2-4
ค
แผนการของพระเจานั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไดไหม?
2
ครอบครัวใหมของโมเสส
ก
ใครกลายเปนบิดามารดาที่อุปการะโมเสสไว?
ข
ใครไดรับวาจางมาใหเปนแมนมของทารกนอยโมเสส?
ค
โมเสสไดรับการศึกษาแบบไหน? กจ 7:22
3
เครื่องมือที่พระเจาทรงเลือกสรรไวใชในงานของพระองค
ก
พระเจาทรงเฝามองดูคนของพระองค และทรงคุมครองคนที่รับใช
พระองค
ข
สถานที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดในโลกนี้ก็คือ การที่ทําทุกสิ่ง
ตามน้ําพระทัยของพระองคเสมอ
ค
พระเจาผูไดทรงรักและคอยเฝาดูโมเสส พระเจาองคเดียวกันนี้ก็ทรง
กําลังคอยเฝาดูเราดวยความรักเชนกัน
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--อาทิตย นี้ ขณะที่ เราศึ กษาชีวิ ตของโมเสส ใหอธิษฐานเพื่ อ
ผูรับใชคนหนึ่งของพระเจาที่กําลังทํางานเพื่อพระองคอยู
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หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยก 5:1-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
ให แตละคนมี โอกาสที่ จะตอบคําถามข างลางนี้ แม วาเขาจะต องเป ดขอพระคัมภีรคือเพื่อชวยคนหาคําตอบก็ตาม
1
เราจะตองถือวาการทดลองเปน
ยก 1:2
2
คนที่มีความเชื่ออันไมมั่นคงจะคาดไดเลยวา คําอธิษฐานของตนจะไดรับ
คําตอบสักกี่ขอ? ยก 1:6-8
3
เราจะตองชาในการฟง ถูกหรือผิด? ยก 1:19
4
เราจะตองเปน
ตามคํานั้น ไมใชเปนแต
เทานั้น
ยก 1:22
5
การประพฤติมีสวนเกี่ยวของกับความรอดของเราหรือไม? ทต 3:5
6
เปนไปไดไหมที่เราจะแสดงใหคนอื่นเห็นความเชื่อของเรา โดยที่เราไมไดมี
การประพฤติใด ๆ ที่สอใหเห็นถึงความเชื่อเลย ยก 2:26
7
ลิ้นเปนเหตุใหทั้งกาย
ยก 3:6
8
ลิ้นที่ชั่วรายมาจากใจแบบไหน? ยก 3:14
9
คริสเตียนที่ยากอบ 4:4 กลาวถึงนั้นเปนมิตรกับใคร?
10
เราจะตองตอสูกับใคร? ยก 4:7
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คริสตจักรทองถิ่น (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
คริสตจักรคืออะไร?

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 20:28-35
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
การพยายามที่ จะเนนถึงเรื่ องอาณาจักรสวรรค (อาณาจักรของคริ สเตียนบน
สวรรค) โดยมองขามความสําคัญของคริสตจักรไปนั้นเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหายเปน
อยางยิ่ ง เพราะพระเยซูเจ าทรงเปรียบพระองคเองกับคริสตจั กรวาเปนสิ่ งเดี ยวกัน (กจ
9:4-6 เซาโลขมเหงคริสตจักร พระเยซูไดตรัสวา "เจาขมเหงเราทําไม?") และพระองค
ทรงยอมสละชีวิ ตของพระองค เพื่ อพระองคจะสามารถกอตั้ งคริ สตจั กรขึ้ นมาได
(อฟ
5:25)
1
การประชุม
ก
ในพระคัมภีรเดิมไดกลาวถึงจําพวกอิสราเอลวาเปนฝูงชนทั้งปวง
(ความหมายเดิมคือการประชุมรวมกัน) ลนต 4:13
ข
คําวา "ประชุม" หมายถึงวามีการเรียกใหมาชุมนุมกันหรือมารวมกัน
และใชเพื่อพูดถึง "คนที่ไดรับการเรียกใหออกมาจากคนทั้งปวง"
ค
ชาติอิสราเอลไมใชคริสตจักร แตในแงนี้ถือเปนการประชุมหรือ
ฝูงชนทั้งปวงที่รวมตัวกันเพราะชาติอิสราเอลไดรับการทรงเรียก
ออกมาจากทามกลางชาติตาง ๆ ใหมาเปนพวกคนบริสุทธิ์
2
คริสตจักรสมัยพระคัมภีรใหม
ก
คริสตจักรเปนสถาบันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีรใหม
กอตั้งขึ้นโดยพระเยซูเจาเอง คริสตจักรเปนกลุมคนที่เปนหมายสําคัญแสดงถึงวาเปนคนของพระเจาและไดรับการทรงเรียกให
ออกจากโลก
ข
ตึกหรืออาคารคือคริสตจักรไหม? เพราะเหตุใด?
ค
ใครเปนศีรษะของคริสตจักร? อฟ 5:23
3
กอตั้งโดยพระคริสต
ก
คริสตจักรไดรับการกอตั้งบนการยอมรับของเปโตรเกี่ยวกับพระเยซู
คริสตวาพระองคทรงเปน
มธ 16:16-18
ข
เมื่อเปาโลเขียนถึงคริสตจักรของชาวเมืองเอเฟซัส ทานไดอางถึง
พระคริสตวาทรงเปน
อฟ 2:20
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คริสตจักรทองถิ่น (2)

บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จะเขาเปนสมาชิกของคริสตจักรไดอยางไร?
กจ 2:41-47
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
เนื่ องจากคริสตจักรไมใชบริษัทหรือหนวยงานราชการ แตคริสตจักรเปนรางกายที่ มี ชีวิต ดั งนั้ นคนที่ จะเข ามาเป นสวนหนึ่ งของรางกายที่ มีชี วิต เขาจะตองบังเกิด
ใหมอีกครั้ งหนึ่ ง เราไมไดเขาเปนสมาชิกคริสตจักรเพื่ อจะใหไดรับความรอด แตเพราะ
วาเราได รับความรอดมาแล วตางหาก
คนที่ รอดแลวและรักพระเยซู ก็ยอมที่ จะรัก
คริสตจักรของพระองคดวย
1
คุณสมบัติหรือสิ่งที่เราจะตองมีเพื่อจะเขาเปนสมาชิกไดนั้น ก็คือ การกลับใจ
เสียใหมและความเชื่อ (ที่เกิดขึ้นดวยความจริงใจ)
ก
"ฝายองคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดใหคนทั้งหลายซึ่งกําลังจะ
มาเขากับพวกสาวก
" กจ 2:47
ข
คริสตจักรที่แทจริงของพระเจาจะประกอบขึ้นดวยผูเชื่อที่บังเกิดใหม
และไดรับความรอดแลวเทานั้น
ค
ความเชื่อในพระเยซูเจาวาทรงเปนพระเจาผูไถบาป เปนสิ่งจําเปน
สําหรับที่จะใหไดรับความรอด และเมื่อมีความเชื่ออยางนั้นแลว
ก็ควรที่จะเขาเปนสมาชิกคริสตจักรดวย
2
หลักฐานภายนอกที่แสดงใหคนทั่วไปเห็นวาไดรับความรอดมาแลว ก็คือ
การรับบัพติศมา
ก
ตอนที่เปโตรเทศนาในวันเพ็นเทคศเตนั้น ทานไดบอกแกประชาชน
วาพวกเขาจะตองกลับใจเสียใหม (การเปลี่ยนจิตใจ) และรับบัพติศมา
(หลักฐานภายนอกที่แสดงใหเห็นถึงการกลับใจเสียใหมและความเชื่อ
ซึ่งอยูภายใน)
ข
คําบัญชาที่ยิ่งใหญที่ตรัสสั่งไว 3 ขอ มีอะไรบาง? มธ 28:19-20
ค
คนใดก็ตามตองไดรับความรอดกอนจึงจะรับบัพติศมาได และทั้ง 2
อยางนี้คือสิ่งจําเปนที่จะตองมีไวเพื่อจะเขาเปนสมาชิกคริสตจักร
3
ฐานะของเราในคริสตจักร
ก
คริสตจักรก็คือครอบครัวที่ตองการสมาชิกทุกคน
ข
คริสตจักรเปนที่ที่สมาชิกแตละคนสามารถนําของประทานของตนมา
ใชได เชนบางคนอาจจะรองเพลงถวาย บางคนอาจจะสอนเด็ก ๆ
บางคนอาจจะนําเพลง, เลนดนตรี หรืออื่น ๆ 1 คร 12:12-31

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การโตเถียงกันในคริสตจักรของพระเจา
ยก 4:1-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
เราจะสามารถหลีกเลี่ยงหรือขจัดปญหาอันมากมายใหพนออกไปได ถาเราใสใจ
กับคําสอนในหนั งสือยากอบบทที่ 4 นี้ ในบทที่ 4 ทานยากอบไดตอว าคนเหลานั้ น
อยางรุนแรงวาทําตัวอยูฝายโลก
1
ปญหาในคริสตจักรแหงนี้
ก
เกิดการสงครามและการสูรบขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นภายในใจของเขาและ
ที่เกิดขึ้นระหวางกันและกันทามกลางพวกเขา ยก 4:1
ข
การสูรบ (การทะเลาะวิวาท) เกิดขึ้นก็เพราะพวกเขาไมไดอธิษฐาน
ยก 4:2 (การทูลขอเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐานดวย)
ค
แตเมื่อพวกเขาอธิษฐาน เหตุผลผิด ๆ ที่เขาใชในการขอคืออะไร?
ยก 4:3
2
คริสตจักรแหงนี้ไมไดชําระแยกตั้งตัวเองไวใหบริสุทธิ์ (ไมไดแยกตัวเอง
จากฝายโลก)
ก
พวกเขาเปนมิตรกับใคร? ยก 4:4
ข
พวกเขาเต็มไปดวยความหยิ่งจองหอง ยก 4:6
ค
ในยากอบ 4:6 กลาววา "พระเจา
ผูที่หยิ่งจองหอง
แตทรงประทาน
แกผูที่ถอมใจลง"
3
วิธีแกปญหาการโตเถียงกันทุกอยางในบานของเราและในคริสตจักรของเรา
ก
จงมีใจนอมยอมตามพระเจา ยก 4:7
ข
จงตอสูกับใคร? ยก 4:7
ค
จงเขามาใกลผูใด? ยก 4:8
ง
ใหอธิบายกันวาเราจะเขามาใกลพระเจาไดอยางไร
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บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (4)

คริสตจักรทองถิ่น (3)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยก 3:1-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
สาเหตุ ใหญ อย างหนึ่ งที่ ทําลายคริ สตจั กรท องถิ่ นของพระเจ าก็ คื อลิ้ นที่ ไม อาจ
จะควบคุมได คริ สเตียนทุกคนจะต องเรี ยนรู ที่ จะยอมให พระคริสต ทรงเป นผู ควบคุ มคํา
พูดของเราทุกคํา
1
คนที่ควบคุมลิ้นได ก็สามารถที่จะควบคุมกายของตนได
ก
พระเจาทรงตรัสอะไรเกี่ยวกับผูที่มิไดพลั้งผิดในวาจา? ยก 3:2
ข
เราควรจะพูดตอบกันและกันอยางนุมนวลและออนโยนโดยใช
สติปญญาในการตอบนั้น สภษ 15:1-4
2
ลิ้นที่ชั่วรายมาจากนรก
ก
ลิ้นที่ชั่วรายเปนเหตุใหทั้ง
เปนมลทินไป
ยก 3:6
ข
มนุษยสามารถทําใหลิ้นเชื่องไดหรือไม? ยก 3:8
ค
ผูใดสามารถจะทําใหลิ้นของเราเชื่องได?
3
ปญญาที่มาจากลิ้นที่ชั่วราย
ก
ปญญาอันชั่วรายนี้มีลักษณะ 3 อยางที่เรียกกันอยูในหนังสือ
ยากอบ 3:15 ถามวามีลักษณะอะไรบาง?
ข
ลิ้นที่ชั่วรายก็มาจากใจอิจฉาอันขมขื่น ยก 3:14
ค
เมื่อใดก็ตามที่เราพูดใหรายพี่นอง เราก็ทําใหพระเจาไมพอพระทัย
สภษ 6:16-19

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เปาหมายของคริสตจักร
อฟ 3:21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
คริ สตจั กรมีเป าหมายหลายอยาง ซึ่ งเป าหมายทุกอย างก็เพื่ อที่ จะนําสงาราศี
มาถวายแด พระเยซูเจ า คริสตจักรจะเป นพยานถึ งความรักของพระเจาโดยการชี้ ให คน
อื่นๆ ใหถึงหลักฐานของความรักนั้น ซึ่งหลักฐานดังกลาวก็คือพระเยซูคริสตนั่นเอง ยน
3:16
1
การนมัสการและการถวายเกียรติยศแดพระเจา
ก
คริสตจักรเปนสถาบันหรือกลุมคนที่มาประชุมรวมกันแหงเดียวบน
แผนดินโลกที่มีไวเพื่อนมัสการพระเจาและถวายเกียรติยศแดพระองค
ข
ทานเปาโลไดบอกคริสตจักรของชาวเมืองเอเฟซัสเกี่ยวกับการที่
พระเจาทรงเรียกพวกเขาในโลกนี้วาอยางไรบาง? อฟ 1:4-6
ค
อะไรที่ทําใหสงาราศีของพระคริสตเปนที่รูจักกันในโลก? อฟ 3:10
2
การประกาศขาวประเสริฐใหแกชาวโลก
ก
ในเรื่องคําบัญชาที่ยิ่งใหญนั้น ไดทรงมอบความรับผิดชอบแก
คริสตจักรใหเทศนาขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน ใหบัพติศมา
และใหสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลาย
ข
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงชวยคริสเตียนให
?
กจ 1:8
ค
คริสเตียนยุคแรก ๆ ในสมัยพระคัมภีรใหมมีธรรมเนียมคือการ
เที่ยวไปทุกหนทุกแหงเพื่อประกาศขาวประเสริฐใหคนอื่น ๆ ทราบ
ถึงขาวประเสริฐนั้น กจ 5:28, 42
3
พัฒนาหรือชวยใหคริสเตียนแตละคนเติบโตจนเปนผูใหญในพระคริสต
ก
ทําไมองคพระผูเปนเจาจึงทรงตองการใหเราเขารวมประชุมกันใน
คริสตจักร? อฟ 4:11-15
ข
ถาพระเจาไมทรงมีพระประสงคจะใหเราฟงศิษยาภิบาลและอาจารย
แลวละก็พระองคก็คงจะไมทรงเรียกพวกเขาใหมาทําหนาที่เหลานั้น
หรอก
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หัวขอสําหรับวันนี้
การควบคุมลิ้น

คริสตจักรทองถิ่น (4)

บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฐานะของขาพเจาในคริสตจักร
ฮบ 10:23-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
ไมมีใครจะสามารถประสบความสําเร็จไดโดยลําพังตนเอง ทุกคนตองการความ
ชวยเหลื อทั้ งนั้ น คริ สเตี ยนที่ ตองการจะรั บใชผู อื่ น ในไม ชาคริ สเตี ยนผู นั้ นเองยอมจะ
เรียนรูวาตัวเองจําเปนตองมีสามัคคีธรรมกับคริสเตียนอื่น ๆ ดวย
1
ถามีจํานวนคนมาก ก็มีกําลังมาก
ก
การมีพวกมากนั้นจะไดเปรียบอยางไรบาง? ปญจ 4:9-10, 12
ข
เราตองการการหนุนใจ ความรัก และการเตือนสติซึ่งกันและกัน
ค
เราสามารถจะไดสิ่งเหลานี้หรือสามารถที่จะใหสิ่งเหลานี้แกคนอื่น
(ในขอ ข) ไดหรือไมถาเราแยกตัวเองออกจากคริสเตียนอื่น?
2
การแกไขตัวเองใหถูกตองและสิ่งที่ทาทายเราอยูเสมอ
ก
พระเจาทรงทราบนิสัยของเรา และทรงทราบวาเราจําเปนที่จะตองฟง
คําสั่งสอนและคําเทศนาจากพระคําของพระเจา
ข
คริสตจักรเปนครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวก็ตองการ
ซึ่งกันและกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน อฟ 3:15
ค
คุณจะตองใหใครมาเชื้อเชิญคุณใหมารับประทานอาหารที่โตะอาหาร
ของคุณหรือจะตองใหใครมาเชื้อเชิญคุณใหนอนบนเตียงนอนที่บาน
หรือไม? ก็ไมเพราะคุณเปนผูหนึ่งที่เปนเจาของคริสตจักรดวยเชนกัน
(รวมทั้งการรวมสามัคคีธรรม, การชวยเหลือซึ่งกันและกัน, และ
ทั้งชวยกันรับผิดชอบในคริสตจักร)
3
แบบอยางจากพระคริสต
ก
เมื่อพระเยซูไดทรงมีชีวิตอยูบนแผนดินโลกนี้ พระองคทรงประพฤติ
อยางไร? ลก 4:16
ข
แมวาขณะที่พระเยซูไดทรงเติบโตขึ้นนั้น จะยังไมมีคริสตจักรตาม
อยางพระคัมภีรใหมเลยก็ตาม พระองคก็ทรงเสด็จไปยังธรรมศาลา
อยูเปนประจํามิไดขาด
ค
พระคริสตทรงยอมพระองคอยูใตวินัยและสิทธิอํานาจใด ๆ ก็ตามซึ่ง
พระเจาไดกําหนดไวแลว

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความสําคัญของการประพฤติ
ยก 2:14-26
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
ป จจุ บั นนี้ เรามี แนวโน มที่ จะไม เห็ นว าการประพฤติ เป นสิ่ งสําคั ญสําหรั บชี วิ ต
คริ สเตียนอีกต อไป อย างไรก็ ตามการประพฤติเป นสิ่ งสําคั ญหลังจากที่ เราได รับความ
รอดแลว
1
การประพฤติไมสามารถที่จะทําใหเรารอดได
ก
เราทั้งหลายรอดไดโดย
อฟ 2:8-9
ข
การประพฤติของเราไมมีสวนเกี่ยวของกับความรอดของเราเลย
ทต 3:5
ค
อาว! ก็แลวทําไมการประพฤติจึงเปนสิ่งสําคัญหลังจากที่เรารอด
แลวละ?
2
การประพฤติเปนขอพิสูจนถึงความเชื่อของเรา
ก
ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตายแลว หรือวายังมีชีวิตอยู?
ยก 2:17
ข
เราจะตองสําแดงความเชื่อของเราใหโลกนี้เห็นโดยการประพฤติ
ของเรา ยก 2:18
ค
การประพฤติ (หรืองาน) ชนิดใดที่เราจะสามารถกระทําถวายแด
พระเจาไดในคริสตจักรทองถิ่นของเรา?
3
ความสําคัญของการประพฤติ
ก
การประพฤติทําใหความเชื่อของเราถึงที่สําเร็จ ยก 2:22
ข
เปนไปไมไดที่จะแสดงใหโลกเห็นความเชื่อของเราในพระคริสตโดย
ไมไดทํางานเพื่อพระองคเลย ยก 2:26
ค
จงบอกถึงกิจการบางอยางที่พระเยซูไดทรงกระทําเมื่อทรงมีชีวิตอยู
บนแผนดินโลก
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บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (2)

คริสตจักรทองถิ่น (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยก 1:19-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
มีคริสเตียนอยู หลายคนที่ ฟงพระคําของพระเจา แลวไมเคยที่ จะตอบสนองโดย
การเชื่อฟงคําตักเตือนจากพระคํานั้นเลย ดังนั้นในบทเรียนนี้เราจะมาดูกันใหเห็นกันจะ ๆ
เลยวา พระเจาทรงบอกเราถึงวิธีที่จะเปนผูฟงที่ดีตอพระคําของพระองค
1
ผูฟงที่ดี
ก
วองไวในการฟง ยก 1:19
ข
เราจะตองยอมใหพระคําของพระเจาตอกิ่งเขามาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตของเรา (การยอมรับเอาพระคําของพระเจามาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตของเรา ก็เปรียบเสมือนกับการตอกิ่งตนไมซึ่งกิ่งที่นํามาตอ
ก็กลายเปนสวนหนึ่งของตนไมตนนั้นดวย)
ค
ลองบอกมาซิวา มีทางใดบางที่เราจะนําเอาพระคัมภีรมาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตเราได
2
เตรียมพรอมที่จะฟง
ก
จงละทิ้งความผิดบาปใด ๆ ที่จะขัดขวางทําใหพระคําของพระเจาไม
สามารถตรัสเตือนเราได ยก 1:21
ข
บอยครั้งทีเดียวที่จิตใจของเราเย็นชาตอคําเทศนาจากพระคําของ
พระเจา ก็เพราะลิ้นนั่นแหละที่ชอบนินทาวาราย ยก 1:26
ค
อธิบายใหครอบครัวของเรารูวาทําไมการพูดตอตานหรือใหรายคนอื่น
จึงเปนสิ่งไมดี
3
ผูฟงที่ดีไดแกผูประพฤติที่ดี
ก
คนที่ฟงพระคําแตไมไดประพฤติตามพระคํานั้นก็เปนผูที่ลอลวง
ตนเอง ยก 1:22
ข
คนชนิดไหนที่จะไดรับความสุข? ยก 1:25
ค
เมื่อพระเจาตรัสพระคํา เราจะตองเชื่อฟงเสมอไมวาเราจะเขาใจอยาง
แจมแจงหรือไมก็ตาม

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเรียกรองใหเรามีสวนรวมในคริสตจักร
ฟป 1:3-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
เปาโลนั กโทษผู สู งอายุ ได รับการหนุ นใจเมื่ อทานระลึ กถึ งคริ สเตียนเหล านั้ นที่
อยูในคริสตจักรที่เมืองฟลิปป และเมื่อทานระลึกถึงสามัคคีธรรมที่พวกเขาไดเคยมีกับทาน
คริ สเตียนที่ ต องการจะเติ บโตและเป นผู ใหญ ในพระคริสตย อมจะรู วาการมีสามั คคี ธรรม
กับคริสเตียนอื่นซึ่งมีความเชื่อเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่มีคามาก
1
มีหลายสิ่งหลายอยางที่เราไมสามารถจะทําไดตามลําพังตัวคนเดียว
ก
ตึกหรืออาคารตาง ๆ ไมสามารถที่จะสรางขึ้นได ถาขาดเสียซึ่ง
การลงมือลงแรงและการรวมใจกันของทุกคน
ข
การที่จะสงมิชชันนารีไปประกาศขาวประเสริฐยังที่ตาง ๆ นั้น
จะทําไมไดเลยถาพวกเราไมมารวมมือรวมใจกันที่จะสงเขาไป
ค
จะไมมีการสงคนไปศึกษาที่วิทยาลัยพระคัมภีรเพื่อฝกใหทํางานรับใช
พระเจาเลย ถาหลาย ๆ คนไมพรอมใจกันทําเพื่อใหบรรจุเปาหมาย
2
เราจะไมสมบูรณถาปราศจากคริสเตียนอื่น ๆ
ก
เหมือนอยางกับรางกายที่ไมสมประกอบ ถามีอวัยวะอยางหนึ่ง
ขาดหายไป ดังนั้นเราจึงจําเปนตองมีสวนรวมกันกับผูอื่น เพราะวา
คนอื่น ๆ นั้นมีของประทานอยางอื่นที่ตัวเราเองไมมี
ข
คริสเตียนสมัยแรก ๆ นั้นไดทําอะไรอยูเสมอ? กจ 2:42
ค
เราตองการซึ่งกันและกันเพื่อวาเราจะมีสวนรับรูในความเชื่ออัน
มั่นคงนั้นรวมกัน และแบงปนหรือเอาอยางความกลาหาญของ
กันและกัน
3
คริสเตียนตองการมิตรภาพหรือเพื่อนฝูง
ก
เราจะเปนเพื่อนของใคร? สดด 119:63
ข
เนื่องจากวาเราเองไมดีพรอมหรือไมดีรอบคอบ ดังนั้นเราจึงควร
ยอมรับคําวิจารณที่สรางสรรคและการแกไขใด ๆ จากผูอื่น
ค
ถาเราอยูในความสวาง เราจะ "รวม
ซึ่งกันและกัน"
1 ยน 1:7
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หัวขอสําหรับวันนี้
ผูฟงที่ดี

คริสตจักรทองถิ่น (6)

บทเรียนล้ําคาจากหนังสือยากอบ (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฮบ 10:23-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ฮบ 10:25
พระเยซู เจาทรงเปรี ยบพระองค เองกั บคริสตจักรว าเป นสิ่ งเดียวกัน และพระ
องค ทรงยอมสละชีวิตของพระองค
เพื่ อพระองค จะสามารถก อตั้ งคริสตจักรขึ้ นมาได
ภารกิจอันยิ่งใหญที่สุดของพระเจาสําหรับยุคนี้ก็คือ การเปนพยานฝายพระเยซู
1
คริสตจักรเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา
2
คริสตจักรไดรับการกอตั้งขึ้นบนผูใด?
3
คุณสมบัติหรือสิ่งที่เราจะตองมีอยู 2 อยางเพื่อจะเขาเปนสมาชิกคริสตจักร
ไดนั้น คืออะไร?
1)
2)
4
การบัพติศมาเปนหลักฐานภายนอกที่แสดงใหเห็นวาไดรับ
แลว
5
ตามคําบัญชาที่ยิ่งใหญที่ทรงมอบไวแกคริสตจักรนั้น เปาหมายของคริสตจักร
คือให
, ให
และให
6
เปาหมายของคริสตจักรที่มีตอพระเจาคือ
และ
7
คริสตจักรเปนสถาบันหรือกลุมคนที่มาประชุมรวมกันนมัสการพระเจา เพื่อ
จะชวยใหคริสเตียน
ในพระองคผูเปนศีรษะคือพระคริสต
อฟ 4:11-15
8
เมื่อมีคนมากก็มีกําลังมากดวย ใชหรือไม? เพราะเหตุใด?
9
เมื่อพระคริสตไดทรงมีชีวิตอยูบนแผนดินโลกนี้ พระองคทรงประพฤติอยางไร?
ลก 4:16
10
เราควรจะเปนเพื่อนกับใคร? สดด 119:63

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จะทนตอการทดลองไดอยางไร?
ยก 1:1-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยก 1:12
พระเจาจะทรงประทานมงกุฎแหงชีวิตใหแกคนเหลานั้ นซึ่ งยอมทนตอการทดลอง, การยั่ วยวนและการทดสอบใดๆ ยิ่ งกว านั้ นพระเจายังทรงมีโครงการ (แผนการ)
อันชัดเจนสําหรับคริสเตียนที่อยูในการทดลองนั้นๆ
1
การทดลองจะนํามาซึ่งความยินดี
ก
ในยากอบ 1:2 คําวา "การทดลองตาง ๆ" หมายความวา
"การทดลองหลาย ๆ อยาง"
ข
เราจะตองถือวาการทดลองเปนความยินดีและเปนโอกาสอันดีเลิศ
สําหรับเรา ยก 1:2 (เพราะเมื่อเราผานการทดลองไดแลวเราจะ
ไดรับพระพร)
ค
พวกอัครสาวกมีปฏิกิริยาโตตอบอยางไร? กจ 5:41
2
ปฏิกิริยาโตตอบอยางถูกตองหรือสิ่งที่ควรกระทําเมื่อเกิดการทดลอง
ก
โตตอบโดยการยึดมั่นในความเชื่อ ยก 1:3
ข
ยก 1:3 กลาววา การทดลองดูความเชื่อของทานนั้นจะนํามาซึ่ง

14

15

หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ค

3

โตตอบโดยการอธิษฐาน เมื่อเราถูกทดลองนั้นหนังสือยากอบ 1:5
กลาววา เราควรจะทูลขอ
จากพระเจา
ง
คนที่มีความเชื่ออันไมมั่นคง มักจะคาดไดเลยวาคําอธิษฐานของตน
จะไดรับคําตอบสักกี่ขอ? ยก 1:6-8
ตนเหตุของการทดลอง
ก
การทดลองอันชั่วรายนั้นมาจากพระเจา ใชหรือไม? ยก 1:13
ข
การทดลองมาจากตัณหาภายในตัวเราเองตางหาก ยก 1:14-15
ค
ของแบบไหนที่มาจากพระเจา ยก 1:17

