ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 30
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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โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (6)

เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อพย 3:16-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
ชีวิตของโมเสสเปนแบบอยางสําหรับเราของการทรงเรียกของพระเจา ใหทบทวน
หัวขอตางๆสําหรับอาทิตยนี้
1
พระเจาทรงพอพระทัยที่จะใชคนธรรมดา
2
พระเจาทรงปรารถนาใหเราอยูใกลชิดกับพระองค
3
พระเจาทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเรา
4
พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหแกเรา
5
พระเจาทรงปรารถนาใหเราถวายเกียรติแตพระนามของพระองค
คุณกําลังทําใหการทรงเรียกของพระเจาสําเร็จในชีวิตคุณไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การประกาศกับครอบครัวของตัวเอง
กจ 1:8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
กอนพระเยซูคริสตเจาเสด็จขึ้นไปสูสวรรค พระองคทรงฝากคําบัญชายิ่งใหญไว
กับคริสตจักร คําบัญชายิ่ งใหญนี้ ไดบั นทึกไวในพระกิตติคุณทั้ ง 4 เล มและในหนังสือ
กิจการ
คําบัญชายิ่ งใหญได สอนว า เราจะต องเริ่ มประกาศและสอนข าวประเสริฐของ
พระเยซูตั้งแตบานของตัวเองจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก (กจ 1:8)
มาระโก 16:15 กลาววา "ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวประเสริฐ
แกมนุษยทุกคน" เราตองเลาเรื่องความตาย, การถูกฝงไวและการเปนขึ้นมาจากความตาย
ของพระคริสตกับครอบครัวของตัวเองดวย
อาจารย อาร เอ ทอรรี่ ผูเปนนักเทศนในอดีต ไดเขียนคําอธิบายเรื่องคําบัญชา
ยิ่งใหญวา การประกาศของเราตองเริ่มตนกับครอบครัวของเราเอง ตอไปวา
"อาจารยเปาโลบอกเราวา เขาประกาศขาวประเสริฐ ไมใชตอหนาคนทั้งปวงเทา
นั้น แต "ตามบานเรือน" ดวย (กจ 20:20) โดยสวนใหญแลวคริสเตียนใหความสําคัญ
ของการประกาศกับครอบครัวของตัวเองนอยเกินไป เราควรจะเริ่มตนประกาศกับครอบครัวของตัวเอง พระเยซูบอกผู ชายชาวเมืองกาดาราคนที่ ผีออกจากตัวแลวนั้ นวา ใหกลับ
ไปบานเรือนของเขาและบอกถึงเรื่องการใหญซึ่งพระเจาไดทรงกระทําแกเขา (ลก 8:39)
ทุ กๆคนที่ รั บเชื่ อแล วควรเริ่ มต นประกาศเรื่ องฤทธิ์ อํานาจของพระคริ สต ซึ่ งช วยเรารอด
ไดกับครอบครัว, ญาติกับเพื่อนๆ"
1
คําบัญชายิ่งใหญสําหรับใคร?
ก
คําบัญชายิ่งใหญสําหรับคริสเตียนทุกๆคน มธ 28:18-20
ข
จงหนุนใจสมาชิกครอบครัวทุกคนใหเปนพยานฝายพระเยซู
ค
บรรดาสหายของพระเยซูตองเกิดผล ยน 15:15-16
2
ฤทธิ์อํานาจแหงคําบัญชายิ่งใหญ
ก
เราตองพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคจะทรง
ประทานฤทธิ์อํานาจแกเราสําหรับงานรับใชของพระองค กจ 1:8
ข
ฤทธิ์อํานาจนี้สําหรับคริสเตียนทุกคน ลูกา 11:13 สอนวาอะไร?
ค
ทําไมเราจึงตองการฤทธิ์อํานาจนี้?

หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

1
2
3
4
5
6
7
8

ชาวอียิปตไมไดยินเรื่องโมเสสเปนเวลากี่ป? กจ 7:29-30
พระเจาทรงทําอะไรเพื่อทําใหโมเสสสนใจคําตรัสของพระองค? อพย 3:2-3
พระเจาสอนอะไรเรื่องความบริสุทธิ์ใน 1 เปโตร 1:13-14?
การทรงเรียกของพระเจาคือการทรงเรียกใหเราถอมตัวลงหรือเปลา?
อพย 3:6, 11
พระเจาทรงตองการชวยมนุษยทั้งปวงอยางไร? ลก 19:10
พระเจาทรงเปนหวงชนชาติของพระองคไหม? (อพย 3:7-9) แลวพระองค
ทรงเปนหวงคุณดวยไหม? 1 ปต 5:7
พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหแกคุณสําหรับการรับใชพระองคแลวหรือยัง?
คําวา "เราเปนผูซึ่งเราเปน" มีความหมายอะไร? อพย 3:14
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เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (2)

โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความบาปของอานาเนียกับนางสัปฟรา
กจ 4:31--5:11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
เรื่องในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจาตอคริสเตียน
เรื่ องนี้ เปนเรื่ องเกี่ ยวกับการพิพากษาที่ ประหลาดที่ สุดในพระคําของพระเจา เรื่ องนี้ เปน
บทเรียนที่ยากและจําเปนสําหรับคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
ความตั้ งใจแรกๆของอานาเนี ยกับสั ปฟรานั้ นดีและถู กตอง จิตใจของพวกเขา
สะอาดและบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจา เขาขาย "ที่ดินของตน" แตหลังจากนั้นเขา
ตัดสินใจโกหกเรื่องราคาของที่ดินนั้น ความคิดนี้เปนของใครเลา คืออานาเนียหรือสัปฟรา? พระคัมภีรบอกวาภรรยาของอานาเนีย "ก็รูดวย" (กจ 5:2) ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา
นางรูแตนางไมใชเปนคนคิดเรื่องนี้ขึ้น
อาจารย เปโตรกลาววา "ซาตานจึ งทําให ใจของเจาเต็มไปดวยการมุ สาตอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์และทําใหเจาเก็บคาที่ดินสวนหนึ่งไว" (กจ 5:3) พญามารซาตานมีสวน
ในเรื่องนี้เชนเคย เรื่องนี้ควรจะใหเราตระหนักอยูเสมอวาเราตองซื่อสัตยในทุกๆเรื่อง และ
ตองระวังอุบายและกับดักของมารตลอด
1
ความบาปของอานาเนียกับสัปฟรา
ก
ความบาปของเขาไมใชการ "เก็บคาที่ดินสวนหนึ่งไว" แตเปน
"การมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์" กจ 5:3-4
ข
เขาโกหกเพื่อใหคนอื่นคิดวาเขาถวายคาที่ดินทั้งหมด เขาอยากมี
ชื่อเสียงวาเขาสัตยซื่อและชอบธรรม แตจริงๆแลวจิตใจของเขาชั่วราย
กจ 5:3-4
ค
เยเรมีย 17:9 สอนวาอะไร?
2
การลงโทษอานาเนียกับสัปฟรา
ก
เขาไดรับโทษอะไร? กจ 5:5-10
ข
สมาชิกคริสตจักรมีผลตอบสนองอะไร? กจ 5:11
ค
คุณสัตยซื่อตอพระเจาไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงปรารถนาใหเราถวายเกียรติแตพระนามของพระองค อพย 3:13-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
เมื่อพระเจาทรงเรียกโมเสสแลวโมเสสถามพระองควา "ดูเถิด เมื่อขาพระองคไป
หาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาวา `พระเจาแหงบรรพบุรุษของทานทั้ งหลายทรงใช
ขาพเจามาหาทาน 'และเขาจะพูดกับขาพเจาวา `พระองคทรงพระนามวากระไร' ขาพระ
องคจะกลาวแกเขาอยางไร" (อพย 3:13) พระเจาตรัสตอบวา "เราเปนผูซึ่งเราเปน. .
.เจาจงไปบอกชนชาติอิสราเอลวา `เราเปนไดทรงใชขาพเจามาหาทานทั้งหลาย'" (อพย
3:14)
"เราเปนผูซึ่งเราเปน" มีความหมายวา "เราเปนผูทรงพระชนมอยู, เราเปนแหลง
แหงชีวิต, เราคือพระเยโฮวาห" พระเจาทรงยกยองพระนามของพระองค ถาพระเจาทรง
เรี ยกคุณแลว (พระองค ทรงเรียกคุ ณเมื่ อคุณไดรับความรอด) พระองคคาดวาชีวิตคุณ
ตองถวายเกียรติแดพระนามของพระองค
เราไดรับพระพรมากเมื่ อเราถวายเกียรติแดพระนามของพระองค "สาธุการแด
พระนามของพระเยโฮวาหตั้ งแตบัดนี้ เปนตนไปเปนนิ ตย ตั้ งแตที่ ดวงอาทิตยขึ้ นจนถึงที่
ดวงอาทิตยตกพระนามของพระเยโฮวาหเปนที่สรรเสริญ" (สดด 113:2-3)
1
เราจงถวายพระสิริแดพระนามของพระเจา สดด 29:2
2
เราจงสรรเสริญพระนามของพระเจาพรอมกับคนอื่น สดด 34:1-3
3
เราจงสรรเสริญพระนามของพระเจาเสมอ สดด 113:2-3; 63:4; 145:1
4
พระนามของพระเจานําความยินดีมาสูเรา สดด 33:21
5
พระนามของพระเจาปองกันเรา สดด 20:6; 2 พศด 20:22
6
พระนามของพระเจาชนะศัตรูของเรา สดด 44:5-8
7
พระนามของพระเจาเปนปอมเขมแข็ง สภษ 18:10
8
ความอุปถัมภของเราอยูในพระนามของพระเจา สดด 124:8
9
เราจงสรรเสริญพระนามของพระเจาเพราะเหตุความรอดของเรา อสย 12:3-4
10
พระนามของพระเจาเหนือนามทั้งปวง ฟป 2:9-10
11
พระเยซูคริสตทรงยกยองพระนามของพระบิดา ยน 17:6, 11-12, 26
12
เราจงประทับพระนามของพระเจาเหนือลูกๆของเรา กดว 6:22-27
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โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (4)

เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหแกเรา
อพย 3:10-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
เมื่ อพระเจาทรงเรียกโมเสสพระองคทรงประทานฤทธิ์ อํานาจสําหรับงานนั้ นให
เขาดวย พระเจาทรงให โมเสสรู วางานของพระองคสําคั ญแค ไหน พระเจาตรั สไว วา
"เพราะฉะนั้น จงมาเถิด และเราจะใชเจาไปเฝาฟาโรหเพื่อเจาจะไดพาพลไพรของเรา คือ
ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต" (อพย 3:10) ถาพระเจาทรงเรียกเราใหรับใชพระองค
ก็เปนเกียรติอยางสูง
เมื่ อพระเจาทรงเรียกเราพระองคทรงประทานฤทธิ์ อํานาจใหเราดวย ใหสังเกต
วาในอพยพ 3:11 โมเสสถามพระเจาวา เขา "จะไปเฝาฟาโรหและจะนําชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียิปต" ไดอยางไร
พระเจาทรงตอบโมเสส รวมทั้งพวกเราดวย วาพระองคจะสถิตอยู กับผู ที่ รับใช
พระองค พระองคจะทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหแกเรา
พระเจาทรงประทานฤทธิ์ อํานาจเพื่ อใหเราประกาศพระนามของพระองค พระ
เจ าทรงใหเรามี ฤทธิ์ อํานาจที่ จะเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ และทํางานยิ่ งใหญสําหรับ
พระองค พระเจาจะสถิตอยูกับคุณ ใหพึ่งพระสัญญาของพระองคในอพยพ 3:12 วา "เรา
จะอยูกับเจาแน"
1
เมื่อพระเจาทรงสถิตอยูกับผูใด ผูนั้นมีฤทธิ์อํานาจของพระองค อพย 3:12ก
2
พระเจาทรงแสดงฤทธิ์อํานาจของพระองคโดยการอัศจรรยตางๆ
อพย 3:19-20
3
พระเจาทรงประทานพระคุณแกผูที่วางใจในพระองค อพย 3:21;
2 พศด 16:9; ดนล 11:32
4
พระเจาทรงแสดงฤทธิ์อํานาจของพระองคเมื่อพระองคทรงเลี้ยงเรา อพย 3:22

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การกลับใจเสียใหมของอาจารยเปาโล
กจ 9:1-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
การกลับใจเสียใหมของอาจารยเปาโลคงเปนการกลับใจเสียใหมที่สําคัญที่สุดใน
โลก เมื่อคุณอานเรื่องนี้ใหนึกถึงเวลาที่คุณเองรับเชื่อในพระเยซู วันนั้นเปนวันที่อัศจรรย
เปนอยางยิ่ง!
อาจารย เอ ดับเบิลยู โทเซอร เขียนเรื่องความยิ่งใหญของความรอดวา
"การรับเชื่ อในพระคริ สต ก็เป นการติดสนิทกั บองคพระเยซู เจ าซึ่ งเป นประสบการณที่ พิเศษ เราติดสนิทกับพระเยซูโดยทางปญญา, ทางความตั้ งใจและทางความรูสึก
ผู ที่ เชื่ อก็ มั่ นใจวาพระเยซู ทรงเปนองคพระผู เป นเจ าและเปนพระคริสต, เขาวางใจและ
ดําเนินตามพระองคไปไมวามีอุปสรรคอยางไร และอีกไมนานเขาจะพบกับความชื่ นชมยินดีแหงการรวมสามัคคีธรรมกับพระองค"
การกลับใจเสียใหมของอาจารยเปาโลเปนเช นนี้ แลวการกลับใจเสี ยใหม ของ
ทานเปนเชนนี้ดวยหรือไม?
1
อาจารยเปาโล (เซาโล) กลับใจเสียใหมทันที
ก
เซาโลกําลังไปทําอะไรในเมืองดามัสกัส? กจ 9:1-2
ข
เซาโลมีสวนในการประหารชีวิตของคริสเตียนคนแรกที่ตายเพราะ
พระนามของพระเยซู คนนั้นชื่ออะไร? กจ 7:59
ค
เซาโลเคยเกลียดพระเยซู แตบัดนี้เขาเรียกพระองควา
"พระองคเจาขา" กจ 9:5
2
การกลับใจเสียใหมของอาจารยเปาโลอัศจรรย
ก
เซาโลเห็นแสงสวางมาจากไหน? กจ 9:3
ข
จากนั้นเซาโลทําอะไรในกิจการ 9:4?
ค
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนบอกวาเขารับเชื่อที่ไหนและเมื่อไร?
3
การกลับใจเสียใหมของอาจารยเปาโลสมบูรณ
ก
เซาโลเคยเกลียดพระเยซู แตในกิจการ 9:6 เขาถามวาอะไร?
ข
พระเจาทรงมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตทุกชีวิต คุณกําลังวางใจใน
แผนการของพระเจาวาจะสําเร็จในชีวิตของคุณไหม?
ค
เซาโลไมไดไปจับคริสเตียนในเมืองดามัสกัส เขาไปทําอะไรแทน?
กจ 9:20
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เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (4)

โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาจารยเปโตรออกจากคุก
กจ 12:1-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
เรื่องนี้จากชีวิตของอาจารยเปโตรคงเปนแบบอยางที่ดีที่สุดในพระคัมภีรของการ
ที่พระเจาทรงตอบการอธิษฐาน คริสเตียนที่รัก คุณอธิษฐานบางไหม? คุณอธิษฐานออนวอนเผื่อคนอื่นบางไหม?
อาจารย เจ ซิดโลว แบกสเทอร กลาววา "คนบาปอาจไมฟงคําชักชวนของเรา,
เขาอาจปฏิเสธการประกาศขาวประเสริฐของเรา, เขาอาจตอตานเหตุผลของเรา และเขา
อาจเกลียดตัวเราเอง แตเขาสูกับการอธิษฐานของเราไมได"
เมื่ อคุณศึกษาบทเรียนสําหรับวันนี้ ใหถามตัวเองวา คุณอธิษฐานเผื่ อคนอื่ นพอ
หรือเปลา?
1
ทําไมอาจารยเปโตรจึงติดคุก?
ก
อาจารยเปโตรติดคุกเพราะเขาเปนสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักร
กจ 12:1
ข
อาจารยเปโตรติดคุกเพื่อทําใหพวกไหนพอใจ? กจ 12:3
ค
บางครั้งคริสเตียนทนความทุกขเพราะเขาเชื่อฟงพระคริสต ไมใช
เพราะเขาทําผิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2
การอธิษฐานอันมีฤทธิ์เดชเผื่ออาจารยเปโตร
ก
การอธิษฐานอันมีฤทธิ์เดชคือการอธิษฐานที่ไมหยุด กจ 12:5
ข
การอธิษฐานอันมีฤทธิ์เดชเกิดขึ้นเมื่อพวกคริสเตียนอธิษฐาน
พรอมๆกัน การอธิษฐานคนเดียวเปนสิ่งที่ดี แตเมื่อคริสเตียน
อธิษฐานพรอมๆกันก็มีฤทธิ์เดชมากกวา
ค
ถึงแมวาพวกเขาอธิษฐานเผื่ออาจารยเปโตรมากแลว เมื่อเปโตรออก
จากคุกได พวกเขาเชื่อเรื่องนี้หรือเปลา? กจ 12:13-15
3
การออกจากคุกอยางอัศจรรย
ก
ผูใดมานําอาจารยเปโตรใหออกจากคุก? กจ 12:7
ข
ใหบอกกิจการอื่นๆของทูตสวรรคในพระคัมภีร
ค
ฮีบรู 1:14 กลาววาอะไรเรื่องพวกทูตสวรรคกับ "บรรดาผูที่จะไดรับ
ความรอดเปนมรดก"? แลวสดุดี 34:7 สอนวาอะไร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเรา
อพย 3:7-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
ตั้งแตมนุษยทําบาปในสวนเอเดน พระเจาทรงมีแผนการที่จะชวยมนุษยใหรอด
จากโทษบาปนั้น เมื่อพระเจาทรงเรียกโมเสสก็แสดงวาพระองคทรงมีแผนการสําหรับชีวิต
ของเขา พระเจาทรงเรียกโมเสสใหละทิ้งการเปนผูเลี้ยงแกะและใหมาเปนผูนําชนชาติของ
พระองคแทน โมเสสตองชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากการเปนทาส
เมื่ อพระเจ าทรงประทานความรอดให แก คุ ณก็ แสดงว าพระองค ทรงมี แผนการ
สําหรับชีวิตของคุณ และพระองคทรงคาดวาคุณจะทําใหแผนการนั้นสําเร็จ คุณเองจะไดรับ
พระพรเมื่อคุณทําใหแผนการนั้นสําเร็จ คุณเปนผูรับใชพระเจาอยางเต็มที่ไหม? พระเจา
ทรงคาดวาคุณจะเปนพยานฝายพระเยซูกับคนบาปและชวยพี่นองคริสเตียนใหเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ คุณเปนคุณแมไหม? พระองคทรงคาดวาคุณจะรู สึกเอาใจใสและให
ความสําคัญในเรื่ องการเปนคุณแม ใหเปนคุณแมดีที่ สุดเทาที่ คุณจะทําได คุณเปนคุณพอไหม? ใหความสนใจกับลูกๆของคุณ คุณเปนครูไหม? ใหความสนใจพวกนักเรียน คุณ
เปนมิชชันนารีไหม? ใหไปประกาศขาวประเสริฐในตางประเทศอยางสัตยซื่อ
1
แผนการของพระเจา ชวยมนุษยใหพนจากความทุกขยาก
ก
ลูกา 19:10 สอนวาอะไร? พระเจาทรงตองการชวยผูที่หลงหายไป
ใหรอดจากไฟนรก
ข
คุณเปนพยานฝายพระเยซูไหม?
ค
คุณรูแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตคุณไหม? ถายังไมรู ใหอธิษฐาน
ขอพระองคทรงใหคุณรูแผนการนั้น
2
พระเจาทรงทราบถึงความโศกเศราของเราและทรงเปนหวงเรา
ก
ใหอานอพยพ 3:7 คุณคิดวาพระเจาทรงรักชนชาติอิสราเอลไหม?
แลวพระองคทรงรักคุณเชนกันไหม?
ข
ในอพยพ 3:8ก พระเจาทรงใหโมเสสทราบถึงแผนการของพระองค
ที่จะชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากการเปนทาส พระองคทรงไดยิน
คํารองทูลของพวกเขาแลว อพย 3:9
ค
ถาครอบครัวคุณมีความตองการใดๆ ใหอธิษฐานทูลขอตอพระเจา
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โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (2)

เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงปรารถนาใหเราอยูใกลชิดกับพระองค
อพย 3:4-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
เมื่ อพระเจาทรงเรียกโมเสส พระองคทรงปรารถนาใหโมเสสอยู ใกลชิดกับพระ
องค พระเจ า ผู ทรงสรางจักรวาล ทรงเรียกโมเสสใหมาร วมสามัคคี ธรรมกั บพระองค
โมเสสอยูบน "ที่บริสุทธิ์" (อพย 3:5) โมเสสก็รูสึกกลัว (อพย 3:6) โมเสสไมเคยคิดวา
จะมีประสบการณแบบนี้เลย ชีวิตของเขายอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน
พระเจาทรงกระทําเช นกันสําหรับคริสเตี ยนในปจจุบั น พระเจาทรงเรียกเรา
ให อยู ใกลชิ ดกับพระองค เหมื อนที่ พระองคทรงเรียกโมเสส พระเจ าเองทรงตองการร วม
สามั คคีธรรมกั บเรา พระบิดาของเราในสวรรคทรงรักเราอย างมากมาย เพราะฉะนั้ น
พระองคทรงปรารถนาใหเราเขามาใกลพระองคโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตร
ของพระองค พระเจาทรงตองการให เราไปอยู บนสวรรคกั บพระองคโดยการไถบาปของ
พระเยซูคริสต พระเจาทรงรักเรามากมายจริงๆ!
1
การทรงเรียกของพระเจานั้นคือการทรงเรียกใหเราบริสุทธิ์
ก
พระเจาตรัสอะไรกับโมเสสในอพยพ 3:5?
ข
พระเจาสอนอะไรเรื่องความบริสุทธิ์ใน 1 เปโตร 1:13-14?
ค
เราตองมีการประพฤติอยางบริสุทธิ์เพราะพระเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์
1 ปต 1:15-16
2
การทรงเรียกของพระเจานั้นคือการทรงเรียกใหเราถอมตัวลง
ก
ในอพยพ 3:6 เราสังเกตวาโมเสส "กลัว" คําวา "กลัว" นี้มีความหมาย
วา "ความนาเกรงขาม, ความยําเกรงหรือความประหลาดใจ"
ข
เมื่อใครพบกับพระเจาที่แทจริงแลว คนนั้นจะถอมตัวลงและยอมเปน
ผูรับใชของพระองค
ค
คุณเกรงกลัวพระเจาไหม? คุณยําเกรงพระเจาไหม? คุณรูสึก
ประหลาดใจเรื่องความรักอันยิ่งใหญของพระองคสําหรับคุณไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาจารยเปาโลกับสิลาสติดคุก
กจ 16:16-40
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
อาจารยเปาโลและผูที่รับใชพระเจาพรอมกับเขาติดคุกและถูกขมเหงบอยๆ ชีวิต
ของพวกเขาเปนแบบอยางที่ดีวาเราควรอดทนตอการขมเหงและความทุกขยากอยางไร
อาจารยเปาโลมีความกลาหาญในการขับผีออกจากหญิงสาวคนหนึ่ งที่ "ทําการ
ทายใหพวกเจานายของเขา" และ "ไดเงินเปนอันมาก" เพื่อนาย (กจ 16:16-18)
พวกเขาถูก "โบยหลายที" เพราะเหตุความกลาหาญนั้น แลวจากนั้นไดถูกจองจํา
ไวในคุก (กจ 16:19-24)
ในยอหน 15:20 พระเยซูตรัสวา "จงระลึกถึงคําที่เราไดกลาวแกทานทั้งหลาย
แลววา `บาวมิไดเปนใหญกวานายของเขา' ถาเขาขมเหงเราเขาก็จะขมเหงทานทั้งหลาย
ดวย"
1
อาจารยเปาโลกับสิลาสแสดงวาเราควรทนการขมเหงอยางไร
ก
อาจารยเปาโลกับสิลาสบนและรองทุกขเพราะเขาถูกขมเหงไหม?
กจ 16:25
ข
มัทธิว 5:12 สอนวาเราควรตอบสนองอยางไรเมื่อเราถูกขมเหง?
ค
คริสเตียนที่อดทนตอความยากลําบากจะไดรับบําเหน็จอะไร?
ยก 1:12
2
อาจารยเปาโลกับสิลาสถวายเกียรติแดพระเจาเมื่อเขาติดคุก
ก
อาจารยเปาโลกับสิลาสไดรับการปลดปลอยอยางอัศจรรย นายคุก
ตอบสนองอยางไร? กจ 16:26-29
ข
ใหสังเกตวานายคุกและทั้งครอบครัวไดรับเชื่อในพระเยซู
กจ 16:30-34
ค
ใหจําไววาเมื่อคุณติด "คุกแหงสถานการณราย" พระเจายังทรงให
กําลังใจและชวยเหลือคนทั้งหลายที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีใน
"ทุกสิ่ง" รม 8:28
ง
มีสถานการณรายในชีวิตของคุณที่เกิดผลอันดีบางไหม?
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เหตุการณตางๆในหนังสือกิจการ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 28:28-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
อาจารยเปาโลนําขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไปถึงคนตางชาติและ "พวกยิว
ก็ไดจากไปและไดเถียงกันเปนการใหญ" อาจารย ดี เอล มูดี้ กลาวถึงเรื่องความรอดวา
"คุณเชื่อวาพระเยซูจะทรงใหพวกอัครสาวกของพระองคไปประกาศขาวประเสริฐ
กับมนุษยทุกคนและไมอยากใหทุกคนรับเชื่ อหรือ? คุณเชื่ อวาพระองคจะทรงใหพวกเขา
ประกาศข าวประเสริฐและไม ใหผู ฟงรับเชื่ อได หรือ? คุณเชื่ อว าพระเจาแห งสวรรคกําลัง
แกลงคนบาปดวยการประกาศขาวประเสริฐและไมใหคนนั้ นเชื่ อขาวประเสริฐนั้ นไดหรือ?
แลวคุณเชื่ อวาพระองคจะไมใหมนุษยรับของประทานแหงชีวิตนิรันดรไดหรือ? เมื่ อพระ
เจาตรัสวาจง "ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" นั้นก็แสดงวามนุษยทุกคนรับความ
รอดได"
1
คําบัญชายิ่งใหญสําหรับใคร?
2
ผูใดทรงประทานฤทธิ์อํานาจแกเราสําหรับงานรับใชของพระเจา กจ 1:8
3
ความบาปของอานาเนียกับสัปฟราคืออะไร?เขาโกหกผูใด? กจ 5:1-4
4
อานาเนียกับสัปฟรารับโทษอะไร? กจ 5:5-10
5
เซาโลกําลังไปทําอะไรในเมืองดามัสกัส? กจ 9:1-2
6
อะไรเกิดขึ้นกับเปาโลในกิจการ 9:5?
7
ผูใดมานําอาจารยเปโตรใหออกจากคุก? กจ 12:7
8
อาจารยเปาโลกับสิลาสไดบนและรองทุกขเพราะเขาถูกขมเหงไหม? กจ 16:25
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โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาทรงชอบพระทัยที่จะใชคนธรรมดา
อพย 3:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 90:1-2
อาทิตยนี้เราจะศึกษาถึงการที่พระเจาทรงเรียกโมเสส เราไดรับการเรียนรูมากมายจากผูรับใชของพระเจาคนนี้
ในเรื่องสําหรับวันนี้โมเสสมีอายุ 80 ป ชีวิตเขาอยูในสภาพหมดหวังแลว คือเขา
หมดหวังที่ จะเปนผู ชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากการเปนทาสในประเทศอียิปต เพราะ
เขาอยูในปาเปนเวลา 40 ปแลว และพระเจาไมทรงตรัสอะไรกับเขาเลย แตในเวลา 40
ปที่ เขาเป นคนเลี้ ยงแกะนั้ นพระเจ าทรงมีโอกาสเปลี่ ยนนิ สัยเขาให เปนคนที่ พระองค ทรง
ใช ในงานของพระองค ได ฝายเนื้ อหนังโมเสสอ อนกําลังลง, ฝายความรู สึกเขาหมดหวัง
และเขาไม รู ว าอนาคตมีอะไรที่ ดีสําหรับชี วิตเขา คื อเขาอยู ในสภาพที่ พระเจาทรงใช ได
(2 คร 12:9)
พระเจ าต องการให โมเสสเข าใจว าเขาช วยชนชาติ อิ สราเอลให พ นจากการเป น
ทาสโดยพึ่ งเนื้ อหนั งไมได มีแต พระเยโฮวาหเท านั้ นที่ มี ฤทธิ์ ชวยชนชาติ ของพระองค ให
รอดได! อาจารย เอ็ฟ บี เมเยอร บอกวา "การกระทําครั้งเดียวในเวลาอันเหมาะสมของ
พระเจาเกิดผลมากกวาการกระทําพันครั้งที่ทํานอกเวลาอันเหมาะสมของพระองค"
1
โมเสสเปนผูเลี้ยงแกะ
ก
ชาวอียิปตไมไดยินเรื่องโมเสสเปนเวลา 40 ป พวกเขาอาจลบชื่อ
โมเสสจากหนังสือตางๆของเขาดวย กจ 7:29-30
ข
โมเสสเปนคนเลี้ยงแกะ ซึ่งเปนอาชีพที่ชาวอียิปตดูถูก
ค
พระเจาทรงชอบพระทัยใชคนออนแอ, คนต่ําตอยและคนที่ถูกดูหมิ่น
1 คร 1:25-29
2
ทรงการสําแดงอัศจรรยของเปลวไฟซึ่งอยูทามกลางพุมไม
ก
เปลวไฟอยูทามกลางพุมไมแตพุมไมนั้นมิไดไหมโทรมไป พระเจา
ทรงใชเหตุการณนี้เพื่อทําใหโมเสสสนใจ (อพย 3:2-3)
พระเจาตองการใหเราสนใจพระคํา (คําตรัส) ของพระองค
ข
พระเจาทรงเรียกโมเสส (อพย 3:4) การทรงเรียก 2 ตอนนี้แสดงถึง
ความเรงเราของพระองค
ค
พระเจาทรงเรียกคริสเตียนทุกคนใหรับใชพระองคเชนกัน คุณกําลัง
รับใชพระองคไหม?
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ครอบครัวคริสเตียน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 1:26-33
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
ถาพระเยซูเสด็จมาบานคุณและอยูสักหนึ่งหรือสองวัน
ถาพระองคมาโดยไมบอกลวงหนา คุณจะทําอยางไร?
ขาพเจารูวาคุณจะใหหองนอนดีที่สุดแดพระองค
และเลี้ยงพระองคดวยอาหารที่อรอยที่สุด
คุณจะบอกพระองคเสมอวาคุณยินดีตอนรับพระองค
แตเมื่อคุณเห็นพระองคเสด็จมา คุณจะตอนรับพระองคอยางไร?
คุณจะตอนรับพระองคอยางเต็มที่
หรือคุณอาจตองเปลี่ยนเสื้อผากอนพระองคเสด็จเขาบาน
หรืออาจตองซอนหนังสือชาวโลกและวางพระคัมภีรแทนหนังสือนั้น
คุณตองปดวิทยุและหวังวาพระองคไมไดยิน
และรูสึกเสียใจที่กลาวคําไมสุภาพดวยเสียงดัง
คุณตองซอนเพลงชาวโลกและวางหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนแทนไหม?
พระเยซูเขาบานคุณทันทีไดไหม? หรือคุณตองเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอยางกอน
ถาพระองคมาอยูบานคุณสักหนึ่งหรือสองวัน
คุณจะประพฤติเหมือนเดิมไหม? คุณจะพูดเหมือนเดิมไหม?
แลวชีวิตคุณจะเหมือนธรรมดาหรือเปลา?
หรือคุณจะรูสึกดีใจเมื่อพระองคเสด็จจากไปแลว?
ก็นาสนใจที่จะรูวาคุณจะทําอะไร ถาพระเยซูเสด็จมาสถิตอยูกับคุณชั่วคราว

1
2
3
4
5
6
7

ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
การเอาใจใสวงศญาติเปนความรับผิดชอบของบิดามารดาเทานั้นหรือ?
1 ทธ 5:4
รากฐานสําหรับการสมรสคืออะไร? ปฐก 2:18
พระเจาทรงสั่งอะไรในเอเฟซัส 6:4?
นางราหับแสดงวิธีหนึ่งที่จะไดรับพระพรสําหรับครอบครัวของตน?
ใหบอกอีกวิธีหนึ่งที่จะไดรับพระพรสําหรับครอบครัว มธ 7:24-28
เราควรยกโทษใหสมาชิกครอบครัวกี่ครั้ง? มธ 18:21-22
โยชูวาตัดสินใจวาอะไร? ยชว 24:15ข
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
เกลือกับพริกไทย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 5:1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
เมื่อขาพเจารับประทานอาหาร ขาพเจาอยากมีทั้งเกลือกับพริกไทยเพื่อใชในการ
ปรุงอาหาร พระคั มภีรไม คอยพูดถึงพริกไทย แตพระเยซูตรัสถึงเกลือในการเทศนาบน
ภูเขาของพระองค พระเยซูทรงเปรียบเทียบพวกสาวกของพระองคกับเกลือ
ในพระบั ญญั ติ ของโมเสสเนื้ อสั ตว เป นส วนของเครื่ องศานติ บู ชาต องปรุ งด วย
เกลือ เขาไมไดใสเกลือเพื่อกันเนา เพราะเขาไดกินเนื้อสัตวนั้นทันที แตเขาใสเกลือเพื่อ
ใหอาหารนั้ นมีรสชาติที่ ดีถวายแดพระเจา เราอาจคิดวาคริสเตียนเปนเกลือแหงโลกเพื่ อ
สงวนโลกไว แตจริ งๆแล วเราก็ปรุ งชีวิตดวยพระคุณเพื่ อใหชีวิ ตเรามีชีวิ ตที่ ดี ในสายตา
ของคนอื่นเพื่อเขาจะไดเห็นพระคริสตในชีวิตของเรา
อาจารย มัทธิว เฮ็นรี่ เขียนวา "ถาชีวิตของคริสเตียนไมปรุงดวยพระคุณ, ขาด
ชีวิตฝายจิตวิญญาณและรู สึกเฉยเมยตอสิ่ งตางๆฝายจิตวิญญาณ คริสเตียนคนนั้ นจะนํา
คนอื่นมาสูความรอดไดอยางไร? เกลือปองกันการเนาของเนื้อได แตไมมีอะไรปองกันการ
เนาของเกลือได"
1
บทเรียนฝายจิตวิญญาณจากเกลือ
ก
เอลีชาใชอะไรรักษาน้ําที่เมืองเยรีโค? 2 พกษ 2:19-22
เรื่องนี้สอนวาอะไรฝายจิตวิญญาณ?
ข
ภรรยาของโลทเปนอยางไรในปฐมกาล 19:26? ทําไมเรื่องนี้จึง
เกิดขึ้นกับนาง? ปฐก 19:17 เรื่องนี้สอนวาอะไรฝายจิตวิญญาณ?
2
เกลือเปรียบเทียบกับอะไรบาง?
ก
เกลือมีฤทธิ์ที่จะถนอมอาหารได ดังนั้นเกลือเหมือนกับพระคํา
ของพระเจา ฮบ 4:12
ข
"พันธสัญญาเกลือ" เปนพันธสัญญานิรันดร กดว 18:19
พันธสัญญานิรันดรสําหรับปจจุบันนี้เราเรียกกันวา "พันธสัญญาใหม"
ลก 22:20 พันธสัญญาใหมนี้เกี่ยวกับการไถบาปของเราดวย
พระโลหิตของพระเยซู
ค
เกลือเปรียบเทียบกับอะไรในโคโลสี 4:6?
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (2)

ครอบครัวคริสเตียน (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความสวางกับความมืด
อฟ 5:8-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
พระเยซู คริสต ตรัสวา "เราเปนความสวางของโลก..." คุ ณกําลั งดําเนิ นอยู ใน
ความสวางไหม? ใหพิจารณาลักษณะของความสวางตอไปนี้
เรายิ่งอยูใกลความสวาง ความสวางนั้นยิ่งทวีความสวางขึ้น
ความสวางเปดเผยได ดังนั้นเมื่อความสวางยิ่งสวางขึ้น ความสวางนั้นยิ่งเปดเผย
ไดมากขึ้น
ความสวางสะทอนชัดกวาเมื่อสะทอนจากกระจกที่สะอาด
ความสวางเปดเผยความสกปรกได ถึงกระนั้นความสวางก็ยังสะอาดอยู
ความสวางไมมีผลอะไรตอคนตาบอด เพราะเขาเห็นความสวางนั้นไมได
คนที่หันเสียจากความสวางก็เดินในเงาของตนเอง เขาจึงเดินอยูในความมืด
คนที่เดินมาถึงความสวางก็เดินในความสวางนั้น
ความสวางอยู พรอมกับความมืดไมได เชนกันความมืดอยู พรอมกับความสวาง
ไมได
1
ลูกของความสวาง
ก
ทําไมพระคัมภีรบอกวาคนบาปดําเนินอยูในความมืด?
ข
โรม 13:12 สอนเราวาอะไร?
ค
ความสวางจากไหนไดทรงสองสวางเขามาในจิตใจของเรา? 2 คร 4:6
ง
ใหตอบคําถาม 2 ขอใน 2 โครินธ 6:14
2
ลูกของความมืด
ก
ทําไมคนบาปถูกพิพากษาอยูแลว? ยน 3:19-20
ข
เอเฟซัส 5:11 สอนใหเราทําอะไร?
ค
ทําไมคนบาปอยูในความมืด? อฟ 4:18 เราจึงควรทําอะไร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานที่ที่พิสูจนวาทางของพระเจาถูกตอง
มก 2:1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
ทุ กวันซาตานกั บชาวโลกขัดขวางและตอต านความเชื่ อของเรา เพื่ อปองกัน
ครอบครัวของตนเองเราตองใหการประพฤติและความเชื่อของครอบครัวตรงกับพระคําของ
พระเจาและละทิ้งปรัชญาและการประพฤติของชาวโลก
เคยมีเด็ กหญิ งคนหนึ่ งที่ รับประทานอาหารที่ บานของเพื่ อนบ อยๆ ที่ บานของ
เพื่ อนก อนรั บประทานอาหารสมาชิ กครอบครั วแตละคนได อธิ ษฐานขอบพระคุ ณสําหรั บ
อาหารนั้น เมื่อเธอไปรับประทานอาหารที่บานเพื่อนไดหลายเดือนแลว คุณแมของเพื่อน
ถามวา "หนูอยากอธิษฐานขอบพระคุณไหม?" เธอตอบวา "หนูอธิษฐานไมเปนคะ" คุณ
แมของเพื่อนถามวา "หนูไมอธิษฐานที่บานเลยหรือ?" เธอตอบวา "ไมคะ เพราะพระเจา
ไมสถิตอยูที่บานหนูเหมือนสถิตอยูที่บานนี้"
ถ าคริสตจักรและครอบครั วไมพิ สูจน วาทางของพระเจ าถูกต องแล ว ใครจะทํา
เลา? พระเจาสถิตอยูที่บาน (ครอบครัว) คุณไหม?
1
คนที่สงสัยพระเจา
ก
พวกฟาริสีตองการแยกจากความบาปและคนบาป นาเสียดายที่เขา
มองความจริงฝายจิตวิญญาณจากพระเจาไมเห็น พวกเขาจึงไมรัก
คนบาปเลย พระเยซูทรงสอนทางของพระเจาวาพระเจาทรงตองการ
ยกโทษใหคนบาปทั้งหลาย
ข
เมื่อพระเยซูทรงฟนคืนชีพแลวพระองคทรงทําอะไร? กจ 1:3
ค
อาจารยเปโตรพยากรณอะไรใน 2 เปโตร 3:3? ใหสังเกตวาพวกที่
สงสัยทางของพระเจา "แกลงลืมขอนี้เสีย" 2 ปต 3:5
ง
อาจารยเปาโลเตือนพวกคริสเตียนเรื่องอะไรในโคโลสี 2:8?
2
การชวยใหครอบครัวของตนดีขึ้น
ก
ครอบครัวคุณแสดงใหเห็นความรักของพระเจาไหม? อยางไร?
ข
โยชูวาตัดสินใจวาอะไร? (ยชว 24:15ข) ครอบครัวคุณตัดสินใจ
เชนกันแลวหรือยัง?
ค
พระเจาทรงสอนอะไรในพระบัญญัติ 6:6-7?
ง
สิ่งแรกที่เราตองสอนลูกๆของเราคืออะไร? สดด 34:11
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ครอบครัวคริสเตียน (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานที่แหงความเมตตากรุณาและการยกโทษ
ลก 15:11-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
ขุ นนางเอ็นเซ็ นเบอร กเคยขอให เจ าชายบิ สมาร กเขี ยนคําคํานั บในสมุ ดของตน
เจาชายบิสมารก สังเกตวานายกูซอยตกับนายตีเอรสเขียนคําคํานับในหนาเดียวกันแลว
นายกูซอยตไดเขียนวา "ในชีวิตอันยืนยาวของขาพเจาๆไดเรียนรูกฎแหงความเฉลียวฉลาด
2 ขอ ขอแรกคือจงยกโทษใหคนอื่น แลวขอที่ 2 คือจงไมลืมความผิดที่คนอื่นทํา" จากนั้น
นายตีเอรสไดเขียนวา "ถาลืมความผิดที่ คนอื่ นทําบางก็จะชวยใหยกโทษดวยความจริงใจ
มากขึ้น" เจาชายบิสมารกเขียนเพิ่มวา "สําหรับตัวขาพเจาเอง ขาพเจาเรียนรูแลวที่จะลืม
ความผิดที่คนอื่นทําและเรียนรูที่จะขออภัยจากคนอื่นดวย"
คําแนะนําของเจาชายบิสมารกดีสําหรับครอบครัวคริสเตียน เด็กๆทุกคนควรมี
ครอบครัวที่ยอมยกโทษใหเขาและเขาใจเมื่อเขาผิดพลาด, หรือเมื่อทําอะไรที่ไมสมควรหรือ
หลงไปในความผิดบาป ถาลูกๆของเรารู สึกวาเขาไมไดรับการยกโทษ เขาจะมีความรูสึก
ขมขื่นและขาดกําลังที่จะเดินกับพระเจา
1
การยกโทษ
ก
พระเจาทรงสัตยซื่อที่จะยกบาปของเราไหม? กี่ครั้ง? 1 ยน 1:9
ข
เราควรยกโทษใหคนอื่นกี่ครั้ง? มธ 18:21-22
ค
ทําไมเราควรยกโทษใหคนอื่น? อฟ 4:32
2
ความเมตตากรุณา
ในฮีบรู 5:1-2 คําวา "ใจเมตตากรุณา" มีความหมายวาการระงับอารมณ
เฉพาะความโกรธหรือความเศราโศก ซึ่งจะชวยเราไมทุกขใจเกินไปเพราะ
ความผิด, ความผิดพลาดหรือความบาปของคนอื่น แตใหทนกับความผิด
บาปนั้นดวยใจออนโยน
ขอนี้เล็งถึงบิดามารดาที่ตอบสนองมากเกินไปเมื่อพบวา ลูกๆผิดพลาด,
มีปญหาหรือทําบาปอยางหนึ่งอยางใด การมี "ใจเมตตากรุณา" กับ "คนโง"
นั้นและการพึ่งสติปญญาจากพระเจาจะเกิดผลมากกวาวิธีอื่นๆ
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
มือขวากับมือซาย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 6:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
การประพฤติของคริสเตียนตองเกิดจากความเชื่อของเรา ถาการประพฤติของเรา
ไมเกิดจากความชอบธรรมและความรักตอพระเจาของเรา การประพฤตินั้ นก็ไมดีไปกวา
การประพฤติของพวกฟาริสี
คําสอนของพระเยซูคริสตเรื่องการถวายนั้นเขาใจไมยาก พระองคทรงสอนวาเรา
ไมควรทําเพื่อใหคนอื่นเห็น แตควรทําดวยใจรักโดยไมสนใจวาคนอื่นเห็นหรือเปลา แตเรา
จงทําเพราะเรารักพระเจาโดยไมสนใจวาใครๆรูหรือไม เพราะแนนอนพระเจาเองทรงรูวา
เราทําอะไรเพื่อพระองค
"อยาใหมือซายรูการซึ่งมือขวากระทํานั้น" (มธ 6:3)
1
พระเยซูกับการถวาย
ก
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการถวายในกิจการ 20:35?
ข
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการถวายในลูกา 6:38?
ค
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการถวายในมัทธิว 5:42
2
คริสเตียนกับการถวาย
ก
เราควรยอมชวยใครบาง? รม 12:20
ข
อาจารยเปาโลสอนคริสตจักรที่เมืองโครินธเรื่องการถวายทรัพย
(1 คร 16:1) เขาสอนวาคริสเตียนควรถวายทรัพย "ตามที่พระเจา
ไดทรงใหทานจําเริญ" ดังนั้นคริสเตียนที่ไมเคยถวายอะไรมักรูสึกวา
พระเจาไมอวยพรเขาเลย
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (4)

ครอบครัวคริสเตียน (3)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 25:21-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
ชีวิตของลูกแฝดคูนี้แสดงถึงความจริงฝายจิตวิญญาณของมนุษยทุกคนทั่วโลกวา
บางคนสนใจสิ่งตางๆในฝายจิตวิญญาณและบางคนไมสนใจเอาเสียเลย เอซาวเปนพรานปาที่ชํานาญ แตนองชายของเขา คือยาโคบ สนใจสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณมากกวาเอซาว
ชี วิตของเอซาวใหเราเห็นการตั ดสินใจที่ อยู ต อหนาเราทุกคน คือเลือกความ
สนุกสนานและความพึงพอใจในปจจุบันหรือเลือกผลประโยชนในอนาคต เอซาวยอมแลก
ผลประโยชนในอนาคตเพื่อไดถั่วแดงตมชามเดียว ไมนาเชื่อวาคนที่ฉลาดจะทําการแลกเปลี่ยนแบบนี้ได แตคนนับเปนพันๆทําการแลกเปลี่ยนเชนนี้ทุกๆวัน เราไมควรแลกผลประโยชน ในอนาคต (พระพรในสวรรค) เพื่ อได ความสนุกสนานและความพึ งพอใจใน
ปจจุบัน
1
ยาโคบ
ยาโคบคงตั้งใจมานานแลวที่จะไดสิทธิบุตรหัวปจากเอซาว เขารูวาสิทธิบุตรหัวป
นั้นมีประโยชนมากแคไหน เมื่อเขามีโอกาสเขาจึงทําทันที
ตอมาอีกหลายปยาโคบฉวยโอกาสขอพระพรจากพระเจาโดยตรง เขาไมยอม
ปลอยทูตแหงพระเยโฮวาหจนเขาไดรับพระพรจากพระองค (ปฐก 32:24)
พวกเรากําลังฉวยโอกาสไดรับพระพรไหม? คือโอกาสนําคนบาปมาสูความรอด
หรือมีโอกาสชวยสนับสนุนการประกาศขาวประเสริฐในตางประเทศ หรือโอกาส
ชวยคนขัดสน?
2
เอซาว
ก
เอซาวสนใจแคสิ่งตางๆฝายเนื้อหนัง เราเห็นลักษณะของเขาไดเมื่อ
เขาไดยินอิสอัคสั่งยาโคบวา "เจาอยาแตงงานกับหญิงคานาอันเลย"
ปฐก 28:6
ข
เอซาวทําอะไรเพื่อทําใหบิดาของตนเจ็บใจเพราะเขาไมไดรับคําอวยพร
จากบิดา? ปฐก 28:8-9

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานที่ที่เราปรารถนาพระพรจากพระเจา
มก 7:24-30
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
ผู หญิงในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ตั้ งใจรับพระพรแหงการรักษาใหหายสําหรับ
ลูกสาวของตน นางตั้ งใจแสวงหาพระคริสต และออนวอนเผื่ อชีวิตของลูก นางปรารถนา
พระพรจากพระองคและนางไดรับพระพรนั้น
ยาโคบเริ่มตนปล้ําสูกับทูตสวรรคของพระเยโฮวาหในเวลากลางคืน พอถึงเวลา
รุ งสางทู ตองค นั้ นขอไดรั บการปลอย แตยาโคบไม ยอมเพราะเขาปรารถนาได รับพระพร
จากทูตองคนั้น ยาโคบตอบวา "ขาพเจาไมยอมใหทานไป นอกจากทานจะอวยพรแกขาพเจา" (ปฐก 32:26) ยาโคบตั้งใจไดรับพระพรจากพระเจาและเขาก็ไดรับพระพรนั้น
เราตั้งใจรับพระพรจากพระเจาสําหรับครอบครัวของเราไหม? เรากลาอธิษฐาน
ขอพระพรสําหรับครอบครั วจนไดรับคําตอบหรือเปลา? เมื่ อเราอยากไดพระพรสําหรับ
ครอบครัวเปนอันดับแรก จงอธิษฐานวิงวอนขอพระพรนั้นจนไดรับจากพระเจา
1
พระพรสําหรับครอบครัว
ก
ทําไมพวกนี้พาเด็กเล็กๆมาหาพระเยซู? มธ 19:13-15
ข
นางราหับทําอะไรเพื่อไดรับพระพรสําหรับครอบครัวของตน?
(ยชว 1:12) นางราหับทําสิ่งนี้โดยอะไร? ฮบ 11:31
ค
เพราะวาหญิงชาวชูเนมแสดงความกรุณาตอผูพยากรณเอลีชา นางจึง
ไดรับพระพรสําหรับครอบครัว พระพรนั้นคืออะไร?
2 พกษ 4:16-17
ง
เราเรียนรูอะไรบางฝายจิตวิญญาณจากเรื่องของนางราหับกับ
หญิงชาวชูเนม?
2
ครอบครัวที่ตั้งอยูบนศิลา
ก
เราจะขาดพระพรสําหรับครอบครัวอยางไรได? มธ 7:24-28
ข
ชีวิตคริสเตียนที่สรางบนสติปญญาแหงพระคําของพระเจาไดรับ
พระพรฉันใด ชีวิตครอบครัวที่สรางบนสติปญญาแหงพระคําของ
พระเจาไดรับพระพรฉันนั้น
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หัวขอสําหรับวันนี้
ลูกแฝด

ครอบครัวคริสเตียน (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานที่แหงการเปนเพื่อนกันและความเปนมิตร
ยน 15:13-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
นาย พีแอร โลธี เขียนในอัตชีวประวัติของตนวา เมื่อเขายังเด็กเขาไดอานเรื่อง
เกี่ ยวกับคริสเตียนที่ ดีหลายคนและตั้ งใจเลียนแบบเขา เขาตั้ งใจใหเปนเหมือนนายซีโมน
สไตไลทส ที่อยูบนเสาอันหนึ่งเปนเวลา 40 ป ด.ช.พีแอร จึงนั่งในสถานที่สูงในบานและ
บอกมารดาวา เขาจะนั่งที่นั่นเปนเวลา 40 ป แตมารดาเขาไมอนุญาต อีกไมนานเขาเขียน
ในสมุดบันทึกประจําวันวา "ขาพเจาพบวาเปนสิ่ งที่ ยากที่ จะเลียนแบบคริสเตียนที่ ดีเมื่ อ
อยูกับครอบครัวของตน"
เรื่องตลกจากชีวิตของนาย พีแอร โลธี นี้ตรงกันขามกับครอบครัวคริสเตียนซึ่ง
ควรเปนสถานที่ที่เราดําเนินชีวิตคริสเตียนไดงาย เพราะครอบครัวคริสเตียนควรใหสมาชิก
แตละคนไดรับประสบการณการเปนเพื่อนกันและความเปนมิตรอยางเต็มที่
การโตเถียงกั นอยางเลนๆระหว างพี่ นองของเราในครอบครัวไมเป นไร แต ถา
กลับกลายเปนการโตเถียงกันจริงๆก็จะมีผลเกิดความตึงเครียดในครอบครัวคริสเตียน
1
การสมรสมีฟนฐานในสวรรค
ก
รากฐานสําหรับการสมรสคืออะไร? ปฐก 2:18
ข
มีครอบครัวหลายครอบครัวที่ดีในพระคัมภีร มีใครบาง?
2
ความเปนมิตรกันในครอบครัว
ก
บิดามารดาควรเปนมิตรกับบุตรของตน แตควรยังตีสอนและนําชีวิต
ของบุตรเสมอ พระเจาทรงสั่งอะไรในเอเฟซัส 6:4?
ข
สุภาษิต 18:24 ทําใหเราระลึกถึงอะไร? ขอนี้สอนวาเราเปนมิตรกับ
พี่นองไมไดหรือ?
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
แผนศิลา 2 แผน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พบญ 4:9-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
พระบัญญัติ 10 ประการที่โมเสสไดรับบนภูเขาซีนายไดเขียนไวบนแผนศิลา 2
แผนดวย "นิ้วพระหัตถของพระเจา" และบอกวาพระเจาตองการใหชนชาติอิสราเอลประพฤติอยางไร หนังสืออพยพกับหนังสือเลวีนิติอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้
พระบัญญัติ 9 ประการของ 10 ประการนั้นไดกลาวซ้ําในพระคัมภีรใหม ไมใช
เพราะวาคริสเตียนตองตามพระบัญญัติของโมเสส (เราไดพนจากอํานาจของพระบัญญัติ
แลว) แตเพราะวาเราควรทําตามพระบัญญัตินั้นเพราะเรารักพระเจา และเราทําไดเพราะ
เหตุพระคุณของพระองค
พระบัญญัติขอใหญและขอตนคือ "จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจ
สุดจิตของเจา และดวยสิ้ นสุดความคิดของเจา" ดังนั้ นคริสเตียนจะหันไปนับถือพระอื่ น
หรือไหวรูปเคารพที่ทําดวยไมหรือหินไดอยางไร? พระบัญญัติขอที่สองคือ "จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง" ดังนั้นคริสเตียนเปนพยานเท็จใสรายเพื่อนบานไดอยางไร? หรือ
ขโมยจากเขาไดอยางไร? เราไมตามพระบัญญัติของโมเสส แตคริสเตียนตามพระบัญญัติ
แหงความรักในองคพระผูเปนเจาตางหาก
1
พระบัญญัติแหงพระคัมภีรใหม
ก
เราจะทําให "พระบัญญัติของพระคริสตสําเร็จ" ไดอยางไร? กท 6:2
ข
ในปจจุบันเราอยูใต "พระบัญญัติแหงเสรีภาพ" ยก 1:25
ค
"กฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสต" ไดทําใหเราพนจาก
อะไร? รม 8:2
ง
เราไมอยูใตอํานาจพระบัญญัติของโมเสสแลว แตมี "เสรีภาพ" เราควร
ใชเสรีภาพของเราอยางไรดี? แลวเราไมควรใชเสรีภาพนั้นอยางไร?
กท 5:13
2
พระบัญญัติแหงพระคัมภีรเดิม
ก
พระคริสตไดทรงกําจัด "กฎของพระบัญญัติ" โดยความตายของ
พระองค อฟ 2:15
ข
"พระบัญญัติของโมเสส" ไมสามารถชวยเราอยางไร? กจ 13:39
ค
คริสตจักรแรกมีปญหาอะไร? (กจ15:5) แลวเขาแกปญหานั้น
อยางไร? กจ 15:10-11, 19
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ความจริงฝายจิตวิญญาณที่เปนคูกัน (6)

ครอบครัวคริสเตียน (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 7:13-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 คร 2:14
อาจารย โธมัส เค บีเชอร ทนกับความเท็จในทุกรูปแบบไมไดเลย อาจารยมี
นาฬิกาในคริสตจักรที่ เดิ นชาไปหรือเร็วไปเสมอ แตไมเคยตรงเวลา อาจารยจึ งติดปาย
ขางบนนาฬิกานั้ นที่ วา "อยากลาวโทษเข็มนาฬิกานี้ เพราะปญหาอยู ลึกภายในนาฬิกานี้
เอง"
ปญหาของมนุษยเราก็เชนกัน ปญหาไมไดอยูกับมือหรือลิ้นหรือความคิดของเรา
แตปญหาของเราอยูลึกภายในตัวเรา (คือความบาป) มีแตฤทธิ์อํานาจอยางอัศจรรยของ
พระเจาเทานั้นที่ชวยเราได ความบาปอยูลึกภายในเรา แตฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต
ชวยเราได
1
จงทองจํา 1 โครินธ 2:14 แลวใหอธิบายขอพระคัมภีรนี้
2
เกลือเปรียบเทียบกับอะไรในโคโลสี 4:6?
3
เรื่องที่เอลีชารักษาน้ําที่เมืองเยรีโคโดยใชเกลือนั้นสอนวาอะไรฝายจิตวิญญาณ?
2 พกษ 2:19-22
4
ทําไมพระคัมภีรกลาวไววาคนบาปดําเนินอยูในความมืด?
5
ความสวางจากไหนไดทรงสองสวางเขามาในจิตใจของเรา? 2 คร 4:6
6
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการถวาย? กจ 20:35; ลก 6:38; มธ 5:42
7
เราควรถอมใจชวยใครบาง? รม 12:20
8
เราจะทําให "พระบัญญัติของพระคริสตสําเร็จ" ไดอยางไร? กท 6:2
9
ทําไมเราไมอยูใตอํานาจพระบัญญัติของโมเสสอีกแลว? รม 8:2

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานที่ที่พระเยซูคริสตทรงสถิตอยู
1 ปต 3:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 15:1
เคยมีเศรษฐีคนหนึ่ งที่ ซื้ อภาพวาดของพระเยซูคริสตที่ มีชื่ อเสียง เขาจึงหาที่ ติด
ภาพวาดนั้นที่เหมาะสมในบานของตนเอง แตทุกแหงที่เขาลองติดดูก็ดูเหมือนไมเหมาะสม
ในที่ สุดเขาจางนักสถาปนิกคนหนึ่ งมาดูบานและภาพวาดนั้ น นักสถาปนิกบอกวา "คุณ
เปลี่ ยนภาพวาดนี้ ใหเหมาะสมสําหรับบานคุณไมได คุณตองเปลี่ยนบานคุณใหเหมาะสม
สําหรับภาพวาดนี้ตางหาก"
เชนกันคริสเตียนตองเปลี่ยนชีวิตใหเหมาะสมสําหรับพระคริสต 2 โครินธ 5:17
กลาววา "เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสตผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่
เกาๆก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น" เมื่อเราไดตอนรับพระเยซูใหเขาสูชีวิตใหม
ของเราแลว เราจึงควรตอนรับพระองคใหเขาสู ครอบครัวของเราดวย ถาชีวิตของเราถูก
สรางใหมแลว ครอบครัวของเราควรถูกสรางใหมแลวเหมือนกัน
1
จงชักชวนองคพระผูเปนเจาใหเขาสูครอบครัวของตน
ก
อับราฮัมชักชวนพระเจาใหเขาสูครอบครัวของเขา ปฐก 18:1-5
ข
นางลิเดียชักชวนคําสอนเรื่องพระคริสตใหเขาสูครอบครัวของนาง
กจ 16:14-15
ค
นางมารธาตอนรับพระเยซูใหเขาสูครอบครัวของนาง ลก 10:38
2
ความรับผิดชอบของครอบครัวคริสเตียน
ก
บิดามารดาตองเลี้ยงดูวงศญาติของตน ถาไมแลวเขาเปนคน
แบบไหน? 1 ทธ 5:8
ข
ใครตองตอบแทนคุณบิดามารดาของตน? 1 ทธ 5:4
ค
มารดาที่ละเลยหนาที่ของตนในครอบครัวไดทําอะไรตอพระวจนะของ
พระเจา? ทต 2:4-5
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หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

