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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 32
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมท่ีจะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเร่ิมดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรท่ีให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาหารที่แพงที่สุดในโลก                                                              ปฐก 3:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
พระเจาทรงอนุญาติใหอาดัมกับเอวา "กินไดท้ังหมด" (ปฐก 2:16) ยกเวนผล

ไมจากตนไมตนเดียว ทําไมเอวาจึงตองไปกินอาหารที่ถูกหามแลวเลา? เพราะนางถูกงู
(ซาตาน) หลอกลวง มันสัญญาวานางจะไดความรูและจะเปนเหมือนพระ นางปรารถนา
ในสิ่งเหลานี้ นางจึงขัดพระทัยพระเจา นางคงนึกในใจวา "ทําไมขาพเจาไมเคยสังเกตตน-
ไมอันสวยงามนี้แตกอน? และทําไมขาพเจารูสึกวาตองกินผลไมนี้ เพื่อจะไดมาชิงความ
สุขได?" ใหสังเกตวาซาตาน ผูเปนเจาแหงการลอลวง ไดโกหกเอวาเร่ืองผลไมนี้ มารบอก
วา "เจาจะไมตายจริงดอก. . .เจาจะเปนเหมือนพระ. . ." (ปฐก 3:4-5) นางเอวาจึงกิน
ผลไมนั้นซึ่งเปนอาหารที่แพงท่ีสุดในโลก เพราะคาของความบาปนั้นคือความตาย
1 ความบาปของอาดัมกับเอวามีผลอะไรตอมนุษยท้ังปวง? รม 5:12
2 ใครถูกหลอกลวง--อาดัมหรือเอวา? 1 ทธ 2:14
3 งู (ซาตาน) สัญญาอะไรกับเอวา? ปฐก 3:4-5
4 คาจางของความบาปคืออะไร? รม 6:23
5 อาดัมกับเอวารูวาเขาทําบาปไหม? ใหอธิบายคําตอบ ปฐก 3:7-10
6 หลังจากอาดัมกับเอวาทําบาปแลวพระเจาทรงชวยเขาอยางไร? ปฐก 3:21

คาอะไรเลา? (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"เราจะใหทรัพยสมบัติ"                                                         1 พกษ 21:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
กษัตริยอาหับม่ังมีมากแตใจยังมีความโลภอยู เขาอยากไดสวนองุนของนาโบท

เพื่อทําสวนผักเพราะสวนนั้นอยูขางพระราชวังของอาหับ เขาเสนอวา "จะใหสวนองุนท่ีดี
กวาเพื่อแลกสวนนี้ หรือถาเจาเห็นชอบเราจะใหเงินสมกับราคาสวนนั้น" (1 พกษ 21:2)
เขาไมรูจักพระบัญญัติของพระเจาหรือ? เพราะคนอิสราเอลยกมรดกของบรรพบุรุษใหแก
คนอื่นไมได นาโบทอาจใหคนอื่นใชสวนนั้นชั่วคราวไดถาจําเปน แตขายใหคนอ่ืนไมไดเลย
นี่แสดงวากษัตริยอาหับไมสนใจพระบัญญัติของพระเจา

นาโบทอาจเปน 1 คนใน 7,000 คนที่ไมไดนอมลงตอพระบาอัล (1 พกษ
19:18) นาโบทอธิบายวาพระเยโฮวาหไมใหเขาขายสวนนั้นแกกษัตริยอาหับ (1 พกษ
21:3) กษัตริยอาหับจึงนั่งหนาบึ้งและไมยอมกินอาหารหรือพบใครๆ เพราะเขาปรารถนา
ใหทุกคนรูวาเขาโศกเศราเร่ืองสวนนั้น กษัตริยอาหับมีสิ่งสารพัดยกเวนสิ่งนี้สิ่งเดียว ให
ระลึกถึงคําพูดของฮามานในเอสเธอร 5:13 วา "แตสิ่งเหลานี้หาเปนประโยชนแกขาไม"
กษัตริยอาหับไดรับพระพรมากมายแลว แตเขาก็ไมสังเกต

แสดงวามีบางสิ่งบางอยางท่ีเงินซื้อไมได
1 กิจการ 5:29 สอนอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองการเชื่อฟงพระเจา?
2 นางเยเซเบลไดกระทําสิ่งใดเพื่อใหไดสวนของนาโบทสําหรับกษัตริยอาหับ?

1 พกษ 21:7-10
3 บุคคลที่เปนพยานเท็จตอนาโบทไดฟองเขาวาอะไร? 1 พกษ 21:13
4 กษัตริยอาหับกับนางเยเซเบลเสียเทาไรเพื่อไดสวนของนาโบท? 1 พกษ 21:15
5 บุคคลใดตองรับโทษสําหรับความบาปนั้น? 1 พกษ 21:19
6 2 พงศกษัตริย 9:26 บอกวานาโบทไมไดถูกฆาคนเดียว บุคคลใดอีกถูกฆา?

และทําไมพวกเขาถูกฆาดวย?

คาอะไรเลา? (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเสียสละมีคา                                                               2 ซมอ 24:18-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
กษัตริยดาวิดไดกระทําบาปเมื่อเขาสั่งใหนับจํานวนประชาชนอิสราเอล โยอาบ

ซึ่งเปนแมทัพของดาวิดไดเตือนวาไมควรนับจํานวนประชาชนนั้นแตดาวิดไมยอมฟง (2
ซมอ 24:4) พระเยโฮวาหไมทรงพอพระทัยดวยการนับจํานวนประชาชนนั้น ตอมาดาวิด
ยอมรับวาเขาทําบาปและไดสารภาพบาปนั้น (ขอ 10) พระเจาจึงทรงใชกาดผูพยากรณ
ใหบอกดาวิดวาเขาตองเลือกวาจะรับโทษอะไร คือจะใหเกิดกันดารอาหารในแผนดินสิ้น 7
ปหรือ หรือจะยอมหนีศัตรูสิ้นเวลา 3 เดือนดวยเขาไลติดตาม หรือจะใหโรคระบาดเกิดข้ึน
ในแผนดินสิ้น 3 วัน ดาวิดก็เลือกใหโรคระบาดเกิดข้ึนในแผนดินสิ้นสามวัน  ดังนั้น
70,000 คนเสียชีวิตดวยโรคระบาดนั้น

เม่ือดาวิดเห็นวาคนเสียชีวิตมากมาย ดาวิดจึงกลับใจเสียใหมอีกคร้ังหนึ่ง (ขอ
17) กาดบอกดาวิดวาเขาตองสรางแทนบูชาแดพระเยโฮวาหและถวายเครื่องบูชาที่นั่น
ดาวิดก็ทําตามแลวโรคระบาดก็หยุดไป

อาราวนาหยอมยกลานนวดขาวใหแกกษัตริยดาวิด แตดาวิดปรารถนาที่จะซื้อ
จากเขา ใน 2 ซามูเอล 24:24 มีขอสําคัญเร่ืองการถวายสิ่งของของเราแดพระเจาคือ "แต
พระราชาตรัสกับอาราวนาหวา "หามิได แตเราจะขอเสียเงินซื้อจากทาน เราจะถวายเครื่อง
เผาบูชาแดพระเยโฮวาหพระเจาของเราโดยที่ เราไมเสียคาอะไรเลยนั้นไมได"" แสดงวา
กษัตริยดาวิดยอมซื้อลานนวดขาวนั้น

การเสียสละตองมีคา
1 ทําไมอาจารยเปาโลยกยองพี่นองคริสเตียนที่ถวายทรัพย? 2 คร 8:2-5
2 เม่ือคุณถวายทรัพยแดพระเจาแลวคุณสูญเสียอะไรหรือเปลา?
3 ทําไมเราตองยอมเสียสละสิ่งของของเราแดพระเจา?
4 1 พงศาวดาร บทท่ี 27 กลาวถึงการนับจํานวนประชาชนครั้งนี้ ทําไมเขา

นับจํานวนประชาชนไมสําเร็จ? 1 พศด 27:23-24
5 กษัตริยดาวิดไดสารภาพความบาปของเขาตอพระเยโฮวาห (1 ยน 1:9)

ทําไมคริสเตียนตองสารภาพบาปตอพระเจาเชนกัน?

คาอะไรเลา? (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถูกฆาตาย                                                                            กจ 5:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
ตอนแรกดูเหมือนวาอานาเนียกับนางสัปฟราเปนครอบครัวคริสเตียนที่ดี เขาทั้ง

2 เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาไปรวมประชุมท่ีคริสตจักรสม่ําเสมอและถวายทรัพยแด
พระเจา พระเจาจึงประทานใหเขามีท่ีดินและทรัพยสมบัติบาง คนในคริสตจักรอาจคิดวา
เขาเปนคริสเตียนที่ดีเลิศ

แตอานาเนียพูดมุสาตอพระเจา เขาคิดวาไมมีใครรูความจริงได แตอาจารย
เปโตรกลาววา ซาตานทําใหใจของเขาเต็มไปดวยการมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์

มีอยูคนหนึ่งเคยตีความหมายของความเกรงกลัวพระเจาวา "การรู ตัวเสมอวา
พระเจาทรงรูและพิจารณาบรรดาความคิด, คําพูด, กริยาทาทางและการกระทําของตัว
เรา" ทุกๆคนควรเกรงกลัวพระเจา พระเจาทรงรูสาเหตุของอานาเนียกับสัปฟรา การลง-
โทษนี้อาจดูเหมือนวารายแรงเกินไป แตเราไมควรสงสัยการกระทําของพระเจาเลย เพราะ
พระเจาทรงยุติธรรมและถูกตองเสมอ หลังจากเหตุการณนี้เกิดข้ึนแลว "มีชายหญิงเปนอัน
มากท่ีเชื่อถือไดเขามาเปนสาวกขององคพระผูเปนเจามากกวากอน" กจ 5:14
1 คุณคิดวาอานาเนียกับสัปฟราจะใชเงินคาท่ีดินสวนหนึ่งท่ีเขายักเก็บไวนั้น

อยางไร?
2 อานาเนียเสียชีวิตอยางไร?
3 ขอ 3-4 สอนอะไรเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์? พระองคทรงเปนผูใด?
4 ความเกรงกลัวพระเจามีผลอะไรตอคริสตจักร? กจ 5:11
5 ใหอาน 1 ทิโมธี 6:9-10 การเปนคนรวยเปนบาปไหม? การมีเงินมากมาย

ทําใหเราหายไปจากพระเจาไดอยางไร? หรือเราสามารถใชเงินมากมายนั้น
สําหรับงานของพระเจาไดอยางไร?

คาอะไรเลา? (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เงินสามสิบเหรียญ                                                                   มธ 27:3-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
ผูพยากรณเศคาริยาหไดพยากรณถึงการที่ยูดาสไดมอบพระเยซูไวในเศคาริยาห

11:12-13 คาทรยศ ซึ่งคือเงิน 30 เหรียญ เปนคาซื้อทาสคนหนึ่ง คําพยากรณนี้สําเร็จ
เม่ือยูดาสตกลงมอบพระเยซูไวเพื่อไดเงิน 30 เหรียญนั้น

ในยอหน 12:4-6 ยูดาสเปนเหรัญญิกของพวกอัครสาวกและเขาเปนขโมยดวย
เขาไดขโมยเงินท่ีอัครสาวกไดฝากไวกับเขา เขาตําหนิเม่ือมารียเทน้ํามันหอมราคาแพง
มากบนพระเศียรของพระเยซู (มธ 26:6-13) ยูดาไดดาวาเธอทําใหน้ํามันนั้นเสียเปลา
เพราะเขาสนใจแตเงินเทานั้น

พระเยซูทรงเรียกยูดาสวา "ลูกของความพินาศ" (ยน 17:12) และทรงกลาวถึง
เขาวา "ถาคนนั้นมิไดบังเกิดมาก็จะดีกวา" (มธ 26:24) นี่เปนคําตรัสท่ีรุนแรงมาก

ยูดาส "กลับใจ" เม่ือเขาเห็นวาพระเยซูตองถูกปรับโทษ และเขานําเงิน 30
เหรียญนั้นมาคืนใหแกพวกมหาปุโรหิตและพวกผูใหญ (มธ 27:3) เขายอมรับวาเขาทํา
ผิด แตก็ไมใชเปนการกลับใจเสียใหมจริง จากนั้นเขาก็ออกไปผูกคอตาย แลวกิจการ
1:16-19 กลาวถึงความตายของยูดาสดวย
1 การมอบพระเยซูไว

ก พวกผูใหญชาวยิวปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูเอาไปฆาเสีย
มธ 26:1-5

ข ยูดาสอิสคาริโอทวางแผนที่จะมอบพระเยซูไว มธ 26:14-16;
มก 14:10-11

ค ทําไมยูดาสถามพระเยซูวายูดาสจะมอบพระองคไวหรือเปลาในเมื่อ
ยูดาสตกลงมอบพระองคไวแลว? มธ 26:25

ง อะไรเกิดข้ึนในมัทธิว 26:47-48?
2 ยอหน 13:18 เล็งถึงสดุดี 41:9 หนังสือสดุดีนั้นไดเรียกยูดาสวาอะไร?
3 คุณคิดวาบรรดาเหลาอัครสาวกรูเร่ืองเกี่ยวกับยูดาสไหม? ทําไม?

คาอะไรเลา? (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาไดทรงซื่อทานไวแลวตามราคา                                      1 คร 6:15-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 6:23
มนุษยสนใจราคาของสิ่งของตางๆและทรัพยสมบัติเสมอ เราก็สังเกตไดในชีวิต

ของเรา, ในขาวตางๆและในพระคัมภีร อาชญากรรมสวนใหญเกิดข้ึนเพราะเงินนั่นแหละ
สิ่งท่ีเราซื้อไวก็มีคา พวกเราที่เชื่อในพระเยซูแลวเรียกวาผู "ท่ีพระองคทรงไถไว

แลว" (อฟ 1:14) แลวกิจการ 20:28 บอกวา คริสตจักรของพระเจาไดรับการ "ไถดวย
พระโลหิตของพระองคเอง" นี่เปนราคาอันสูงจริงๆ

แสดงวาคริสเตียนมีคามากในสายพระเนตรของพระเจา พระเยซูตรัสวา "ถึงผม
ของทานทั้งหลายก็ทรงนับไวแลวทุกเสน อยากลัวเลย ทานทั้งหลายก็ประเสริฐกวานก
กระจอกหลายตัว" (ลก 12:7) ถาพระเจาทรงสนใจนกกระจอก พระองคก็สนใจและเปน
หวงเราดวย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ไดสอนใหเราเขาใจวาพระเจาทรงไถเราไวดวยราคาสูง
คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต ใน 1 โครินธ 7:23 มีอยูวา "พระเจาทรงซื้อทานไวแลว
ตามราคา" เพราะเหตุนั้นเราสมควรจะกระทําตัวอยางไร? เราควรรับใชพระเจาและถวาย
เกียรติแดพระองคดวยชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูสถิตในตัวเรา พระองค
ทรงเปน "มัดจําแหงมรดกของเรา" มรดกนั้นคือชีวิตนิรันดร

จงขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงไถเราไวดวยราคาอันสูง
1 จงรูสาเหตุท่ีพระเจาทรงตองการไถบาปของเรา รม 3:23
2 จงระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญของพระเจาตอเรา รม 5:8
3 จงทองจําขอทองจําคือโรม 6:23
4 จงยอมรับของประทานของพระเจา ยน 3:16

คาอะไรเลา? (6)



9

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรับประทานอาหารกับครอบครัว                                                โยบ 1:1-5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
อาหารเปนสิ่งท่ีสําคัญในชีวิตของคนทั้งปวง ต้ังแตคําสั่งวา "เจากินไดท้ังหมด"

ในปฐมกาล 2:16 ถึงเวลาที่อาจารยยอหนกินหนังสือเล็กๆในวิวรณบทท่ี 10 คนในพระ
คัมภีรไดกินอาหารมากมาย บางคร้ังมีคนกินอาหารคนเดียว แตอีกหลายครั้งคนชอบรวม
โตะดวยกันซึ่งมีความหมายสําหรับคริสเตียนในปจจุบัน

ในสมัยของโยบเราเห็นวาลูกๆของเขากินอาหารดวยกันตามบานของพี่นอง โยบ
เปนคนดี พระคัมภีรกลาววาโยบ ". . .เปนคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เปนผูเกรงกลัว
พระเจา. . ." เขาสอนลูกๆใหรักกันและใหรวมสามัคคีธรรมกันและกัน จนกระทั่งเม่ือพวก
เขาเปนผูใหญแลวเขาก็ยังรักกันอยู ดูเหมือนวาพวกเขารวมโตะดวยกันเปนประจํา โยบ
อธิษฐานเผื่อลูกๆตลอดชีวิตของเขา นี่เปนครอบครัวท่ีดีเลิศ! หลังจากโยบทนทุกขหลาย
ประการแลว เม่ือเขาหายเปนปกติเขาก็รวมโตะกับลูกหลานอีกคร้ังหนึ่ง (โยบ บทท่ี 42)
1 พวกพี่ชายของโยเซฟคงรวมโตะดวยกันหลายครั้ง แตคร้ังนี้เขากําลังวางแผน

อะไร? ปฐก 37:20-25
2 โยเซฟขอใหพวกพี่นองรวมโตะดวยกันกับเขา พวกเขาไมรูวาโยเซฟเปนนองชาย

ของเขา การรวมโตะดวยกันคร้ังนี้คงเปนอยางไร? ปฐก 43:16-18, 33-34
3 บิดามารดาจะสอนลูกๆใหมีมิตรไมตรีจิตอยางไรได?
4 ทําไมครอบครัวควรชอบรวมสามัคคีธรรมกันและกัน?

การรับประทานอาหารดวยกัน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาหารแหงความเชื่อ                                                           1 พกษ 17:8-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
หญิงมายกับลูกชายของนางกําลังจะรับประทานอาหารมื้อสุดทายของเขา จาก

นั้นเขาจะตองอดอาหารตาย สมัยนั้นเกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงทั่วประเทศ และ
เขาก็หมดหวัง แตมีผูชายคนหนึ่งเดินทางมาขออาหารกิน หญิงมายผูนั้นตองมีความเชื่อ
มากท่ีจะเอาอาหารมื้อสุดทายมาใหเขา แตพระเยโฮวาหเจาทรงเตรียมจิตใจของนางไวแลว
(1 พกษ 17:9) เม่ือนางทําเชนนี้แลว เอลียาหโดยการพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดชวย
หญิงมายกับลูกชาย "รับประทานอยูหลายวัน"

พระเจาสอนวา "ถาเขาจะขอสิ่งใดจากทานก็จงให" (มธ 5:42) ดังนั้นพระองค
ทรงเตรียมจิตใจเราไวใหมีความกรุณาและยอมแบงสิ่งของของเรากับคนอื่น

คงมีเวลาที่เรามีอาหารนอยในบานของเรา ถึงกระนั้นก็เปนสิ่งท่ีดีถาเราแบง
อาหารนั้นกับคนที่ขัดสน นี่เปนวิธีหนึ่งท่ีเราแสดงความรักของพระเจาตอเพื่อนมนุษยได
1 การเลี้ยงคนอื่นเกี่ยวของกับของประทานแหงการใหและความเมตตาอยางไร?

รม 12:8
2 เราควรจะกระทําสิ่งท่ีดีตอบุคคลใดบาง? กท 6:10
3 คําไหนใน 1 ทิโมธี 3:2 เกี่ยวของกับการเลี้ยงคนอื่น?
4 ฮีบรู 13:2 เกี่ยวของกับเร่ืองของหญิงมายกับเอลียาหอยางไร?

การรับประทานอาหารดวยกัน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรับประทานอาหารในที่ทํางาน                                                นรธ 2:9-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราเห็นผูหญิงคนหนึ่งไดรับการเชิญใหรวมโตะดวย

กันกับผูรวมงาน ตอมาเธอไดแตงงานกับ "นาย" ของเธอคือโบอาส
มีอยูหลายครั้งท่ีเราคงรูสึกใกลชิดกับผูรวมงานจนกระทั่งรักเขาเหมือน "ครอบ-

ครัว" เราอาจระลึกถึงวันเกิดเขาและคงไปเที่ยวดวยกัน สถานการณแบบนี้คงดีสําหรับบาง
คน แตอาจจะยุงสําหรับคนที่รูสึกใกลชิดกับครอบครัวของตนเอง เพราะครอบครัวนั้นจะ
คิดถึงเขาถาเขาไปอยูกับผูรวมงานมากเกินไป ขอใหถามตัวเองวา คุณกําลังละเลยครอบ-
ครัวของตัวเองไหม? แนนอนเรารักผูรวมงานและอยากเปนเพื่อนกับเขา เราแสดงความรัก
และความเปนหวงตอเขาได แตอยาลืมครอบครัวของคุณเอง จงแสดงความรักและความ
เปนหวงตอครอบครัวดวย
1 เม่ือนางรูธทํางานเสร็จแลวเธอทําอะไร? นรธ 2:17-18
2 นางรูธพบสามีท่ีท่ีทํางาน คนโสดที่เปนคริสเตียนอาจพบคูรักท่ีไหนได?
3 2 เธสะโลนิกา 3:10 เกี่ยวของกับการรับประทานอาหารหรือพักผอนที่ท่ีทํางาน

อยางไร?
4 โรม 12:11 สอนอะไรเรื่องนิสัยของคนงาน?
5 คนงานรับใชพระเจาอยางไรบางตอนเวลารับประทานอาหารหรือพักผอน?

การรับประทานอาหารดวยกัน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมโตะดวยกันกับครอบครัว                                              สดด 128:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
ครอบครัวท่ีรักกันและกันมักจะมีเวลาที่รวมรับประทานอาหารดวยกัน แตใน

ปจจุบันสําหรับหลายครอบครัวคงจะยาก เพราะในสมัยนี้ เราทุกคนมีภาระหนาท่ีตางๆ
เชนกีฬาสําหรับลูกๆ, งานตางๆสําหรับบิดามารดา และธุระหลายอยางท่ีเกิดข้ึนตรงเวลา
รับประทานอาหาร ยิ่งกวานั้นก็มีอาหาร "จานเรงดวน" คือถาเรามีเวลาไมพอรับประทาน
อาหารที่บานได เราก็ไปซื้ออาหาร "จานเรงดวน" ได

การรวมโตะดวยกันกับครอบครัวนั้นสําคัญมาก เพราะทําใหเรามีโอกาสพูดถึง
ชีวิตและปญหาตางๆของสมาชิกครอบครัว และเปนเวลาที่ครอบครัวมีใจเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันได จงต้ังใจใหรวมโตะดวยกันกับครอบครัวอยางนอยวันละครั้ง
1 คําสําคัญจากสดุดีบทท่ี 128

ก ใคร "เปนสุข"? ขอ 1
ข ใคร "เปนสุข"? ขอ 2
ค ใคร "เปนอยางเถาองุนลูกดก"? ขอ 3
ง ใคร "จะไดรับพระพร"? ขอ 4
จ ขอท่ี 6 สัญญาวาอะไร?

2 ใหบอกวาเม่ือครอบครัวคุณรวมโตะดวยกันคุณไดรับพระพรอะไรบาง?
ถาครอบครัวใดไมไดรวมโตะดวยกันแลวเขาแกปญหานั้นอยางไรได?

3 สดุดี 128:5-6 สอนวาอะไรเปน "พระพร" จากพระเจาสําหรับครอบครัว?

การรับประทานอาหารดวยกัน (4)



13

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมโตะขององคพระผูเปนเจา                                             มธ 26:26-29

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
ประชุมรับประทานเปนท่ีระลึกถึงองคพระผูเปนเจาสําคัญยิ่ง เพราะเปนการรวม

โตะสําหรับคริสเตียนเทานั้น พระเยซูทรงต้ังการรวมโตะนี้เองซึ่งก็คือพิธีปสกาคร้ังสุดทาย
ตามธรรมดาเมื่อเรารับพิธีศีลมหาสนิทเราก็อานจาก 1 โครินธ 11:23-34 เม่ือเรารับ
พิธีนี้ก็เปนโอกาสระลึกถึงพระพรที่เราไดรับจากองคพระผูเปนเจา เราตองรับพิธีนี้ "จน
กวาพระองคจะเสด็จมา" ในพิธีนี้ขนมปงเปรียบไดกับพระกายของพระเยซูและน้ําองุน
เปรียบไดกับพระโลหิตของพระองค พิธีนี้ไมใชเพื่อใหเรารับประทานจนอิ่มตามท่ีสอน
ไวในขอ 34

บางคร้ังเรารับประทานอาหารเพราะเราหิว, บางคร้ังเรารับประทานอาหารเพื่อ
มีโอกาสรวมสามัคคีธรรมกับคนอื่น แตในพิธีนี้ เรารับประทานขนมปงและน้ําองุนเพื่อ
ระลึกถึงการวายพระชนมของพระเยซูเจา

พวกคริสเตียนต้ังแตสมัยอัครสาวกไดรับพิธีนี้ บางคร้ังเขาตองทําอยางลึกลับ
เพราะเหตุการถูกขมเหง พระเจามิไดตรัสวาเราตองรับพิธีนี้บอยแคไหน แตตองรับเปน
ประจํา
1 ความสําคัญของพิธีศีลมหาสนิท

ก ใครตองรับพิธีนี้? 1 คร 11:23-24
ข การรับพิธีนี้ประกาศวาอะไร?
ค พระเยซูทรงขอบพระคุณเม่ือพระองคทรงหยิบจอกและสงใหพวก

อัครสาวก (มธ 26:27) เม่ือคุณรับพิธีศีลมหาสนิทคุณขอบพระคุณ
สําหรับพระโลหิตของพระเยซูไหม?

2 ความระมัดระวังเม่ือรับพิธีศีลมหาสนิท
ก คนที่ไมพิจารณาชีวิตของตนเองกอนรับพิธีนี้จะรับโทษอะไร?

1 คร 11:27-29
ข เราตองรับพิธีนี้พรอมกับใครบาง? 1 คร 11:33
ค คุณรับพิธีศีลมหาสนิทเม่ือไร? ตอนนั้นคุณขอบพระคุณและพิจารณา

ชีวิตของตนเองกอนไหม?

การรับประทานอาหารดวยกัน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                           สดุดี 104:10-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 4:9
พระเจาทรงกําหนดรางกายของเราใหตองการรับประทานอาหารเปนคร้ังเปน

คราว สดุดี 100:3 กลาววา". . .พระองคเองท่ีทรงสรางเราทั้งหลาย และเราก็เปนของพระ
องค. . ." เม่ือเราอานพระคัมภีรเราเห็นหลายครั้งหลายสถานการณท่ีคนชอบรวมโตะดวย
กัน แลวก็มีบางคร้ังท่ีคนอดอาหารเชนนางฮันนาห (1 ซมอ 1) รองใหและไมยอมรับ-
ประทานอาหารเพราะนางโศกเศรา ใน 1 พงศกษัตริยบทท่ี 21 กษัตริยอาหับนั่งหนาบึ้ง
และไมยอมกินอะไรเลย

ในปฐมกาล 27:4 อิสอัคบอกลูกชายวา "จัดอาหารอรอยอยางท่ีพอชอบนั้นและ
นํามาใหพอกินเพื่อจิตวิญญาณของพอจะไดอวยพรแกเจากอนพอตาย" ตอนนั้นอิสอัคชรา
มากและตาบอด ถึงกระนั้นเขาก็ปรารถนาที่จะรับประทานอาหารอรอยกอนเขาอวยพรลูก
ชาย

มีบางคร้ังท่ีคนรับประทานอาหารมากมาย (เชนในหนังสือเอสเธอร) และมีคํา
เตือนเรื่องความตะกละในหนังสือสุภาษิต เราสามารถกระทําสิ่งท่ีดีมากเกินไปได

บางคนชวนคนอื่นใหรับประทานอาหารเพื่อใหมีกําลัง เชนผูหญิงท่ีบานเอนโดร
ขอใหกษัตริยซาอูลรับประทานอาหารเพื่อใหมีกําลัง (1 ซมอ 28:22) ในพระคัมภีรใหม
(กจ 27:34) อาจารยเปาโลวิงวอนคนในเรือใหรับประทานอาหารเสียบางเพื่อจะดํารง
ชีวิตอยูไดเม่ือพวกเขาหมดหวังแลว

การรวมโตะดวยกันไมไดใหเรารับอาหารบํารุงกําลังเทานั้น แตชวยเรารูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอื่น จงนับวาโอกาสรวมโตะดวยกันกับบุคคลอื่นเปนพระพรจาก
พระเจาและจงขอบพระคุณสําหรับโอกาสนั้น

การรับประทานอาหารดวยกัน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปกเหมือนนกอินทรี                                                              อสย 40:28-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
เคยมีชาวนาคนหนึ่งท่ีจับลูกนกอินทรีได จนกระทั่งลูกนกอินทรีนั้นไดกิน

อาหากับฝูงไก วันหนึ่งคนแปลกหนาเห็นนกอินทรีกินอาหารกับฝูงไก จึงพูดวา "นั่นนก
อินทรีมิใชหรือ?"

ชาวนาตอบวา "ใชแลว แตมันมีพฤติกรรมเหมือนไก" คนแปลกหนาแนะนําให
ทดลองนกอินทรีตัวนั้น แลวท้ัง 2 คนก็ตกลงกัน

วันพรุงนี้กอนดวงอาทิตยข้ึนชายทั้ง 2 คนขึ้นอยูบนภูเขาพรอมกับนกอินทรีตัว
นั้น คนแปลกหนาโยนนกอินทรีนั้นข้ึนในทองฟา แตมันตกถึงดินและหาอาหารกิน เขา
ทําคร้ังท่ี 2 แตผลก็เหมือนกัน อีกไมนานดวงอาทิตยก็กําลังข้ึนแลว ตอนนั้นแสงจาก
ดวงอาทิตยสองบนนกอินทรีนั้น และเมื่อเขาโยนมันข้ึนในทองฟาอีก นกอินทรีนั้นยื่น
ปกออก, รองเสียงดัง แลวบินไปทางดวงอาทิตย เชนกันเม่ือเราไปทางพระบุตรของพระเจา
เราก็จะเจริญข้ึนฝายจิตวิญญาณ
1 ความสําเร็จ

ก เราจะประสบความสําเร็จฝายจิตวิญญาณเมื่อเราพึ่งองคพระผูเปนเจา
เม่ือนั้นเรา "จะบินข้ึนดวยปกเหมือนนกอินทรี" อสย 40:31

ข เราตองการอะไรอีกเพื่อประสบความสําเร็จฝายจิตวิญญาณ?
ยชว 1:8

2 กําลัง
ก อาจารยเปาโลบอกวาอะไรในฟลิปป 4:13? อาจารยเปาโลทําอะไร

โดยพึ่งกําลังซึ่งมาจากพระคริสต? กจ 18:23
ข เราเรียนรูอะไรจากชีวิตของอาจารยเปาโลได?

3 ความมั่นคง
ก เราตองตอสูกับผูใดดวยต้ังใจมั่นคงในความเชื่อ? 1 ปต 5:9
ข คริสเตียนชาวโคโลสีมีความเชื่อม่ันคงในผูใด? คส 2:5

"ปก" ในพระคัมภีร (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รมปกของพระเจา                                                                  สดด 57:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
แมนกอินทรีสรางรังของมันบนหนาผาสูง มันใชกิ่งไมออนที่ เหนียวเพื่อใหรัง

ออนนุมและสบายสําหรับลูกๆขณะเมื่อมันโตขึ้น แตแมนกอินทรีรูวาลูกๆไมควรอยูเชนนี้
ตลอดไป เพราะถาเปนเชนนี้มันจะไมมีวันบินออกจากรังได แมนกอินทรีจึงคอยๆเขี่ยรัง
จากนั้นแมนกอินทรีไดปลอยลูกทีละตัวไปจากรังเพื่อใหลูกฝกบินได ขณะเม่ือลูกนก
อินทรีตกอยูมันกําลังรองและตีปก แลวในที่สุดแมนกอินทรีบินลงจับลูกและสงมันกลับ
ไปอยูในรังท่ีปลอดภัย

บุตรของพระเจาทุกคนคงมีประสบการณเหมือนกันในชีวิตของตนเอง
1 การดูแลฝายบิดามารดา

ก พระบัญญัติ 32:11 กลาวถึงการกระทําของแมนกอินทรี
ข พระเจาทรงใชคําเปรียบนี้เม่ือตรัสถึงการชวยชนชาติอิสราเอลใหพน

จากการเปนทาส อพย 19:4
ค พระเยซูทรงใชคําเปรียบนี้ในพระคัมภีรใหม แตพระองคทรงเปรียบ

การดูแลฝายบิดามารดากับสัตวอะไร? มธ 23:37
2 การดูแลฝายจิตวิญญาณ

ก ฮีบรู 13:5-6 ทําใหเรามั่นใจเร่ืองอะไร?
ข ใหอานสดุดี 145:14
ค คุณเคยพึ่ง "รมปกของพระเจา" ไหม?

"ปก" ในพระคัมภีร (2)



17

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปกนกเขา                                                                           สดด 68:11-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
นกเขาเปนสัญญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปน

ผูปลอบประโลมใจและผูนําของคริสเตียน ยอหน 16:13-14 กลาวถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ วา "เม่ือพระองค พระวิญญาณแหงความจริง จะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทาน
ท้ังหลายไปสูความจริงท้ังมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตพระองคจะ
ตรัสสิ่งท่ีพระองคทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นท่ีจะ
เกิดข้ึน พระองคจะทรงใหเราไดรับเกียรติ. . ."

อาจารย ดี เอล มูด้ี กลาวเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์วา
"เม่ือพระวิญญาณมาสวมทับโมเสสแลว ภัยพิบัติตางๆเกิดข้ึนในประเทศอียิปต

และโมเสสมีฤทธิ์ทําลายชีวิตของคนบาปได เม่ือพระวิญญาณมาสวมทับเอลียาหแลว ไฟ
ตกมาจากฟาสวรรค เม่ือพระวิญญาณมาสวมทับกิเดโอนแลว ไมมีใครตอสูเขาได และเมื่อ
พระวิญญาณมาสวมทับโยชูวาแลว เขาเดินรอบเมืองเยรีโคและกําแพงเมืองพังลง แตเม่ือ
พระวิญญาณมาสวมทับบุตรมนุษยแลว พระองคทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อมนุษยท้ังปวง
พระองคทรงรักษาผูท่ีหมดหวัง"
1 สัญญลักษณตางๆของนกเขา

ก นกเขาเปนเคร่ืองหมายของความสุภาพออนโยนและความบริสุทธิ์
ข ผูเขียนบทเพลงสดุดีอธิบายถึงคนที่วางใจในพระเจาอยางไร?

สดด 68:13
ค ผูใดเสด็จลงมาดุจนกเขาเมื่อพระเยซูรับพิธีบัพติศมา? มธ 3:16

2 ลักษณะตางๆของนกเขา
ก นกเขาปองกันตัวเองไมได, มีความสัตยซื่อตอคูรักและชอบอยูกับ

ครอบครัว
ข เชนกันคริสเตียนปองกันตัวเองไมไดปราศจากความชวยเหลือจาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร เราตองสัตยซื่อตอองคพระ
ผูเปนเจาและตอคูรักของเราดวย

ค คริสเตียนทุกคนควรปรารถนาไปสวรรค (คือครอบครัวฝายจิต
วิญญาณของเรา)

"ปก" ในพระคัมภีร (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปกแสงอรุณ                                                                       สดด 139:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
โยนาหเปนคนที่รูจากประสบการณของตนเองวา ไมมีใครหนีไปจากพระพักตร

ของพระเยโฮวาหได ไมมีใคร ไมวาเปนคนบาปหรือวิสุทธิชน ท่ีหนีไปจากพระเจาได ผู
เขียนบทเพลงสดุดีรายการสถานที่หลายแหงท่ีพระเยโฮวาหสามารถพบกับบุตรของพระ
องคได กษัตริยดาวิดเขียนเร่ืองการที่พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงวา "ความรูอยาง
นี้อัศจรรยเกินขาพระองค"

สําหรับบุคคลซึ่งถูกกดข่ีแลว พระเจาทรงสถิตอยูกับเขา สําหรับคนที่กําลังเจ็บ
ใจอยูดาวิดกลาววาพระเจา "ทรงวางพระหัตถบนขาพระองค" แนนอนพระหัตถของพระ
เจาทรงดูแลเรา แมแตความชั่วรายตางๆที่เผชิญหนาเรา พระเจาทรงรูและปองกันเราไว

สดุดีบทท่ี 139 เปรียบไดกับขอท่ีวา "แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงา
มัจจุราช ขาพระองคไมกลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับขาพระองค" (สดด
23:4)
1 มนุษยหนีใหพนจากการพิพากษาไมได

ก ไมมีใครสามารถหนีใหพนจากการพิพากษาของพระเจาได ทุกคนจะ
ตองใหการตอพระเจาในวันพิพากษา

ข คนบาปจะยืนอยูหนาพระที่นั่งใหญสีขาวของพระเจา แตพวกวิสุทธิชน
จะยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษาของพระคริสต

ค ใหอานยอหน 3:18; 1 โครินธ 3:13; 2 โครินธ 5:10;
วิวรณ 20:11-15

2 มนุษยหนีใหพนจากแผนการของพระเจาสําหรับความรอดไมได
ก เราตองยอมรับวาเราเปนคนบาป รม 3:23
ข เราตองยอมรับวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของเรา

รม 5:8; กจ 4:12
ค เราตองยอมรับเชื่อในพระเยซูคริสตเพื่อไดรับความรอด รม 10:13;

ยน 1:12

"ปก" ในพระคัมภีร (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปกของเหลาทูตสวรรค                                                                ฮบ 1:8-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
เหลาทูตสวรรคเปนผู ท่ี เราไมสามารถมองเห็นท่ีพระเจาทรงสงมาชวยเหลือ

บรรดาผู ท่ีจะไดรับความรอด เหลาทูตสวรรคจะเอามือประคองชูเราไวมิใหเทาของเรา
กระทบหิน ความจงรักภักดีตอองคพระผูเปนเจาทําใหเหลาทูตสวรรคสนใจบุตรของพระ
องค พวกเขาชื่นชมยินดีเม่ือบุตรที่หายไปแลวกลับมาถึงพระเจา และพวกเขาตอนรับเรา
เม่ือเราไปสูพระราชวังของพระมหากษัตริยแหงสวรรค

จงนับวาเปนเกียรติอยางสูงท่ีทูตของพระเจาสูงสุดมาเปนผูรับใชของเรา ผูปรน-
นิบัติมนุษยคนบาปอยางเรา ทําไมเราไดรับเกียรติอันนี้เลา? จงขอบพระคุณองคพระเยซู
คริสตเจาเพราะโดยพระองคเองเราจะนั่งในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผูครองและ
เหนือศักดิเทพทั้งหลาย พระเจาไดต้ังคายลอมบรรดาผูท่ีเกรงกลัวพระองค

-- เขียนโดยอาจารย ซี เอช สเปอรจัน
1 พวกทูตสวรรคปรนนิบัติผูท่ีเชื่อท้ังหลาย

ก ทูตสวรรคท้ังปวงชวยเหลือบรรดาผูท่ีจะไดรับความรอด ฮบ 1:14
ข พวกทูตสวรรคนําเรา (ปฐก 24:7), ปองกันเรา (สดด 34:7),

ชวยเราใหรอด (ดนล 6:22), สงขาวถึงเรา (กจ 27:23-24)
และในอนาคตจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจา (มธ 24:31;
1 ธส 4:16)

2 งานของเหลาทูตสวรรคตอคนบาป
ก งานของเหลาทูตสวรรคมีอยูท่ัวพระคัมภีร แตงานของพวกเขาตอ

คนบาปคือ
ข การทําลาย (ปฐก 19:13-15), การแชงสาป (วนฉ 5:23),

โรคระบาด (2 ซมอ 24:15-17), ความตายทันที (กจ 12:23),
การขมเหง (สดด 35:5-6)

"ปก" ในพระคัมภีร (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สดด 91:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 139:9-10
นาย เจ เอช จอเว็ต บอกคํากลาวของผูรับใชของพระเจาคนหนึ่งวา "เม่ือเราอยู

ใตรมปกของพระเจาแลว เราไดรับการรักษาและอยูอยางม่ันคง เม่ือเราอยูใตรมปกของ
พระองคแลว บาดแผลของเราไดรับการรักษาใหหาย, เราไมตองตกใจในเรื่องใดๆ และจิต
ใจเราเต็มไปดวยความไววางใจและความชื่นชมยินดี ถึงแมวาเราอยูในความมืดมัว เราไม
กลัวสิ่งใดๆเลย ถึงแมวาเราอยูในความสวาง ไมมีลูกศรใดที่ทําใหเราบาดเจ็บได ถึงแมวา
เราโดนแสงจากดวงอาทิตย ความรอนนั้นทําลายเราไมได"

ปท่ีแลวนกเขามาทํารังใกลบานของขาพเจา ทุกวันขาพเจากับครอบครัวไปดูรัง
นั้น ตอนท่ีพวกเราดูอยูแมนกเขาอยูนิ่งแตสังเกตดูพวกเราตลอด ในวันท่ีฝนตกแมนกเขา
นั้นใชปกของมันปกปองกันลูกๆจากฝนนั้น เชนกันพระบิดาของเราปองกันและปลอบโยน
บุตรของพระองคเสมอ
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 ถาเรา "รอคอยพระเยโฮวาห" และ "บินข้ึนดวยปกเหมือนนกอินทรี" เราจะได

อะไรบาง? ใหบอก 3 อยาง อสย 40:31
3 คริสเตียนชาวโคโลสีมีความเชื่อม่ันคงในผูใด? คส 2:5
4 แมนกอินทรีทําอะไรเพื่อชวยลูกๆใหพรอมท่ีจะบินได? ทําไมพระเจาทรง

กระทําตอบุตรของพระองคเชนกัน?
5 ฮีบรู 13:5-6 ทําใหเรามั่นใจเร่ืองอะไร?
6 สัญญลักษณตางๆของนกเขามีอะไรบาง? ใหบอกลักษณะตางๆของนกเขา
7 ไมมีใครสามารถหนีใหพนจากอะไร?
8 คําวา "มนุษยหนีใหพนจากแผนการของพระเจาสําหรับความรอดไมได"

มีความหมายอะไร?
9 ใหบอกวาเหลาบรรดาทูตสวรรคปรนนิบัติผูท่ีเชื่อท้ังหลายอยางไร?

แลวงานของเหลาทูตสวรรคตอคนบาปมีอะไรบาง?

"ปก" ในพระคัมภีร (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โมเสสกับโยชูวา                                                                         ยชว 1:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
บางคร้ังเวลาคนที่เคยเปนผูชวยของคนอื่นข้ึนตําแหนงและมาเปนผูนําแลว เขา

ไมอยากพูดถึงผูนําคนเกานั้น ดูเหมือนวาเขาอยากลืมผูนําคนเกา แตโยชูวาไมเปนเชนนั้น
เม่ือโยชูวาข้ึนตําแหนงเปนผูนําแลวเขาบอกประชาชนวา "จงจําคําท่ีโมเสสผู รับใชของ
พระเยโฮวาหบัญชาทานทั้งหลายไว. . ." (ยชว 1:13) ในหนังสือโยชูวาซึ่งมี 24 บทเรา
เจอชื่อของโมเสสถึง 57 คร้ัง แตในหนังสือพระบัญญัติซึ่งมี 34 บทเราเจอชื่อของโมเสสแค
38 คร้ัง

พระเจาเคยตรัสกับโยชูวาวา "โมเสสผู รับใชของเราสิ้นชีวิตแลว" จากนั้นพระ
องคทรงมอบหมายหนาท่ีใหโยชูวาเปนผูนําและทรงสัญญาวา "เราอยูกับโมเสสมาแลว
ฉันใด เราจะอยูกับเจาฉันนั้น" โยชูวาวางใจในพระเจาและเปนผูนําชนชาติอิสราเอลที่ดี

โยชูวาเคยเปนผูรับใชของโมเสส (อพย 24:13) และนับถือโมเสสอยางมาก ใน
อพยพ 33:11 พระเจาทรงเรียกโยชูวาวา "ผูรับใชหนุม"

ไมมีใครอยูตลอดได จึงตองมีผูนําคนใหมมาอยูแทนผูนําคนเกา ขอบคุณพระเจา
เม่ือมีผูนําคนใหมท่ีรักและยกยองผูนําคนเกานั้น
1 โยชูวากําลังเตรียมตัวเปนผูรับใชของพระเจา

ก ผูสอดแนมที่สัตยซื่อ 2 คนมีใครบาง? กดว 14:6-7
ข ผูชาย 2 คนนี้มีกริยาทาทางอะไร? กดว 32:12
ค ใหเปรียบเทียบคําบัญชาจากพระเจาตอโยชูวาในพระบัญญัติ 31:23

กับคําบัญชาในโยชูวา 1:9
2 การรับใชของโยชูวา

ก โยชูวานําประชาชนอยางไร? ยชว 3:5, 9
ข พระเยโฮวาหทรงชวยโยชูวาใหเปนผูนําท่ีดีอยางไร? ยชว 4:14
ค อะไรคือการตัดสินใจอันยิ่งใหญในชีวิตของโยชูวา? ยชว 24:15

ผูชวย (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เอลียาหกับเอลีชา                                                                 2 พกษ 2:7-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
วิทยาลัยของพวกผูพยากรณไดต้ังข้ึนในสมัยของซามูเอล และเอลีชาเปนนัก

ศึกษาท่ีดีคนหนึ่ง เอลียาหเปนผูพยากรณท่ีพระเจาทรงใชใหวากลาวชนชาติอิสราเอล
และพวกกษัตริยของเขาเพราะความบาปของตน เอลียาหชนะผูพยากรณของพระบาอัลท่ี
ภูเขาคารเมล (1 พกษ 18) แลวใน 1 พงศกษัตริยบทท่ี 19 เราพบเอลีชาซึ่งกําลังไถนา
อยูดวยโคสิบสองคู เอลียาหก็ผานไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนเอลีชา ซึ่งมีความหมายวา "จง
ตามขาพเจาไปเถิด" เอลีชาไดตามเอลียาหไป เขาเลยรับใชและเรียนรูจากเอลียาห

เม่ือถึงเวลาที่พระเจาจะพาเอลียาหไปสวรรค (2 พกษ 2) เอลีชาไมยอมจาก
เอลียาหไป เอลียาหจึงถามเอลีชาวาเขาปรารถนาในสิ่งใด และเอลีชาตอบวา "ขอใหฤทธิ์-
เดชของทานอยูกับขาพเจาตามสวนสิทธิบุตรหัวป" เอลียาหบอกวา ถาเอลีชาเห็นเอลียาห
ถูกรับข้ึนไป เอลีชาก็จะไดอยางนั้น แลวรถเพลิงคันหนึ่งและมาเพลิงไดแยกเขาทั้ง 2
ออกจากกัน และเอลียาหไดข้ึนไปโดยพายุเขาสวรรค เอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาหท่ี
ตกลงมาจากเอลียาหนั้นและทําการอัศจรรยดวยเสื้อคลุมนั้น ซึ่งผูพยากรณคนอื่นๆได
เห็นพวกเขา จึงตกลงวาเอลีชาไดฤทธิ์เดชของเอลียาหแลว

เอลีชาทําการอัศจรรยมากวาเอลียาหเปน 2 เทา เอลีชาเปนบุคคลสําคัญๆใน
หนังสือ 2 พงศกษัตริย
1 การรับใชของเอลียาห

ก เอลียาหพยากรณอะไรกับกษัตริยอาหับ? 1 พกษ 17:1
ข ใครเลี้ยงเอลียาหในชวงกันดารอาหาร? 1 พกษ 17:9
ค เม่ือเอลียาหชนะผูพยากรณของพระบาอัลแลวเขาถวายเกียรติ

แดผูใด? 1 พกษ 18:36
ง กษัตริยอาหับเรียกเอลียาหวาอะไรใน 1 พงศกษัตริย 21:20?
จ เม่ือพวกทหารไปเพื่อจับเอลียาห มีอะไรเกิดข้ึน? 2 พกษ 1:9-12

2 การรับใชของเอลีชา
ก การอัศจรรยคร้ังแรกของเอลีชาคืออะไร? 2 พกษ 2:14
ข เอลีชาชวยหญิงมายคนหนึ่งอยางไร? 2 พกษ 4:1-6
ค เอลีชาชวยหญิงชาวชูเนมคนหนึ่งอยางไร? 2 พกษ 4:16, 32-35
ง เม่ือเอลีชาเสียชีวิตแลวมีอะไรเกิดข้ึน? 2 พกษ 13:20-21
จ ยากอบ 5:17 สอนวาอะไรเรื่องเอลียาห?

ผูชวย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กษัตริยซาอูลกับดาวิด                                                        1 ซมอ 15:24-28

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
กษัตริยเปนท่ี 2 ไดอยางไร? เพราะกษัตริยตองเปนท่ี 1 เสมอมิใชหรือ? มีแต

พระเจาทรงทําใหกษัตริยเปนท่ี 2 ได และพระเจาทรงกระทําเชนนั้นเพราะกษัตริยซาอูล
ขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา

ใน 1 ซามูเอลบทที่ 13 พระเจาตรัสกับกษัตริยซาอูลโดยทางผูพยากรณซามูเอล
วา "ราชอาณาจักรของทานจะไมยั่งยืน" (ขอ 14) พระเยโฮวาห "ทรงหาชายอีกคนหนึ่ง
ตามชอบพระทัยพระองคแลว" แตซาอูลประพฤติตอไปเหมือนกับวายังไมไดยินซามูเอล
เลย ตอมาในบทที่ 15 ซามูเอลบอกซาอูลอีกคร้ังวา ราชอาณาจักรของซาอูลจะไมยั่งยืน
เปนแนเพราะซาอูลไมเชื่อฟงพระเยโฮวาห ซามูเอลเสียใจเร่ืองนี้ ใน 1 ซามูเอล 15:11
บอกวา ซามูเอลเศราโศก "จึงรองทูลตอพระเยโฮวาหคืนยังรุง" ซามูเอลไมปรารถนาที่ตอง
บอกซาอูลวา พระเจาทรงถอดซาอูลออกจากตําแหนงกษัตริยแลว

เม่ือดาวิด (คือ "ผูอ่ืน" ท่ีพยากรณถึงใน 1 ซามูเอล 15:28) ปรากฏตัวแลว
กษัตริยซาอูลไมรูวาเขาเปนคนที่จะรับตําแหนงเปนกษัตริยตอไป แตภายหลังเม่ือดาวิด
สูรบกับโกลิอัทและทุกคนสรรเสริญและรองเพลงแหงชัยชนะเร่ืองดาวิด "ซาอูลก็ทรงใช
สายตาจับดาวิดต้ังแตวันนั้นเปนตนไป" (1 ซมอ 18:9)

ซาอูลเปนกษัตริยท่ีโกรธงายและไมยอมรับความจริงวา ตนเองถูกถอดออกจาก
ตําแหนงกษัตริยแลว ซาอูลเปนกษัตริยเวลา 40 ป
1 ซาอูลผูท่ีประชาชนเลือก

ก พระคัมภีรอธิบายถึงซาอูลอยางไร? 1 ซมอ 9:1-2
ข ใครตองการใหมีกษัตริยเหนือชนชาติอิสราเอล? 1 ซมอ 8:4-6
ค พระเจาทรงตองการใหซาอูลเปนกษัตริยไหม? 1 ซมอ 9:17
ง หลังจากซาอูลเสียชีวิตแลวดาวิดรูสึกอยางไร? 2 ซมอ 1:22-24

2 ดาวิดผูท่ีพระเจาทรงเลือก
ก คําวา "คนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค" มีความหมายอะไร?

1 ซมอ 13:14
ข ผูใดทรงเลือกดาวิดใหเปนกษัตริย? 2 พศด 6:6
ค พระเจาทรงกลาวถึงดาวิดอยางไร? 1 พกษ 15:5

ผูชวย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูกับยอหนผูใหรับบัพติศมา                                               ยน 1:19-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
อิสยาห 40:3 พยากรณถึงบุคคลหนึ่งท่ีจะเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของ

พระเมสสิยาห ผูพยากรณมาลาคีไดกลาวถึงบุคคลนั้นเชนกันและเรียกเขาวา "ทูต" (มลค
3:1) มัทธิว 11:7-10 อางถึงคําพยากรณนี้ แลวพระเยซูทรงยกยองยอหนผูใหรับบัพ-
ติศมาในมัทธิว 11:11 วา "ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผูหญิงมานั้น ไมมีผูใดใหญกวายอหน
ผูใหรับบัพติศมา"

ยอหนประกาศวา "ทานทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหง
สวรรคมาใกลแลว" (มธ 3:2) เขาทราบถึงตําแหนงของตนและรูวาเขาจะรับใชพระเจาโดย
การประกาศวา พระเยซูทรงเปนพระเมสสิยาห ยอหนทําพิธีบัพติศมาใหพระเยซู (มธ
3:13-16)

ในยอหน 3:28 เขาบอกวาเขาไมใชพระคริสตตามท่ีบางคนคิดไวนั้น แตเขา
เปรียบเทียบตัวเองกับสหายของเจาบาวซึ่งมีความยินดีเพื่อเจาบาวนั้น แลวในขอ 30
ยอหน บอกวา "พระองคตองทรงยิ่งใหญข้ึน แตขาพเจาตองดอยลง"

พระเยซูตรัสในลูกา 14:11 วา "เพราะวาทุกคนที่ไดยกตัวข้ึนจะตองถูกเหยียด
ลง และผูท่ีถอมตัวลงนั้นจะไดรับการยกขึ้น" ยอหนผูใหรับบัพติศมาทําตามขอพระคัมภีรนี้
คือ เขาไมปรารถนายกตัวข้ึน แตไดถอมตัวลง

บางคร้ังคริสเตียนคงปรารถนาที่จะยกตัวข้ึน แตเราตองนึกเสมอวาความ
สามารถและของประทานฝายจิตวิญญาณตางๆมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไมไดมา
ดวยความสามารถของตัวเอง เราจึงตองถวายเกียรติแดพระเจาสําหรับสิ่งเหลานั้น
1 พระเจาทรงเรียกยอหน

ก ชีวิตของยอหนมีเปาหมายอะไร? ยน 1:6-7
ข ยอหนรูวาเขาเปน "เสียง" นั้นไหม? ยน 1:23
ค บิดามารดาของยอหนรูอะไรบางเกี่ยวกับชีวิตของเขา? ลก 1:13-16

2 ชาวโลกปฏิเสธยอหน
ก ยอหนประกาศอะไรกับเฮโรดเรื่องนางเฮโรเดียส? มธ 14:1-4
ข เฮโรดรักษาคําสัญญาอะไรกับลูกสาวของนางเฮโรเดียส?

มธ 14:9-10
ค ยอหนผูใหรับบัพติศมาเปนผูประกาศแบบไหน?
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นางมารียกับนางเอลีซาเบธ                                                        ลก 1:39-45

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
เราอานวา "นางเอลีซาเบธก็เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์" ซึ่งการเต็มไปดวย

พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ ไดเปลี่ยนชีวิตของนางเอลีซาเบธใหดีข้ึน ถานางเอลีซาเบธยังไม
เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น นางอาจอิจฉาที่นางมารียจะเปนมารดาของพระเยซู
เพราะนางเอลีซาเบธเปนพี่ของนางมารีย, เปนภรรยาของปุโรหิตคนหนึ่ง และคงอธิษฐาน
ขอลูกชายหลายปกอนนางมารียเกิดมาก็ได เขาทั้ง 2 รูพระสัญญาในพระคัมภีรวา พระ
เมสสิยาหจะเกิดจากผูหญิงคนหนึ่ง ดังนั้นผูหญิงชาวยิวหลายคนคงปรารถนาที่จะไดรับ
เกียรติอันนั้น แตนางเอลีซาเบธก็พอใจที่นางต้ังครรภแลว และยินดีตอนรับนางมารีย

นางเอลีซาเบธถอมตัวลงเมื่อนางรูสึกเปนเกียรติท่ีนางมารียมาหา ในขอ 43
นาง เอลีซาเบธกลาววา "เปนไฉนขาพเจาจึงไดความโปรดปรานเชนนี้ คือมารดาขององค
พระผูเปนเจาของขาพเจาไดมาหาขาพเจา" นางเอลีซาเบธรูสึกวาเปนเกียรติอยางยิ่ง

เราเคยรูสึกวาเราสมควรไดรับตําแหนงสูงๆไหม? แลวเม่ือคนอ่ืนไดรับตําแหนง
นั้นเราก็รูสึกอยางไรเลา? เราสามารถ "จงชื่นชมยินดีกับผูท่ีมีความชื่นชมยินดี จงรองให
กับผูท่ีรองให" ไหม? (รม 12:15) หรือเรามีใจขมขื่นตอเขา? คําตอบจะแสดงวาจิตใจ
เราถูกตองในสายพระเนตรของพระเจาหรือเปลา และจะแสดงวาเรายอมใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นําชีวิตของเรามากแคไหน

นางมารียไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเมื่อไดยินวานางต้ังครรภแลว คุณคิดวาชวง 3
เดือนที่นางมารียอยูบานนางเอลีซาเบธนั้นการรวมสามัคคีธรรมกันและกันเปนอยางไร
บาง?
1 คุณสมบัติของนางเอลีซาเบธ

ก ลูกา 1:5-6 อธิบายถึงนางเอลีซาเบธอยางไร?
ข ลูกา 1:41 กลาวอะไรเรื่องนางเอลีซาเบธ?
ค นางเอลีซาเบธรูสึกอยางไรเกี่ยวกับนางมารีย? ลก 1:42-45
ง ผลของพระวิญญาณอะไรบางปรากฏในชีวิตของนางเอลีซาเบธ?

กท 5:22-23
2 เศคาริยาหสามีของนางเอลีซาเบธ

ก ทูตสวรรคกลาวอะไรแกเศคาริยาหในลูกา 1:7-18?
ข คุณเคยมีความสงสัยเหมือนเศคาริยาหไหม? ลก 1:18
ค เศคาริยาหรับโทษอะไรเพราะความสงสัยของเขา? ลก 1:19-20
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ทบทวน                                                                                 สดด 75:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 75:7
ไมมีผูใดปรารถนาเปนท่ี 2 ถึงกระนั้นหลายครั้งในชีวิตนี้เราตองอยูในตําแหนง

นี้ บางคร้ังเราเปนผูชนะอันดับ 2 หรือเราตองเขาแถวยาวในเมื่อเราตองรีบไปที่อ่ืน เรา
เปนอันดับหนึ่งในทุกสถานการณไมได

มีหลายบุคคลในพระคัมภีรท่ีเปนท่ี 2 และรูสึกพอใจกับอันดับนั้น เชนโยชูวา
ชวยโมเสสอยางดี, เอลีชาตามเอลียาหอยางสัตยซื่อ, ยอหนผูใหรับบัพติศมามอบตัวไวกับ
ตําแหนงประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาห, นางเอลีซาเบธชื่นชมยินดีกับนางมารีย
ฮีบรู 13:5 บอกวา ". . .จงพอใจในสิ่งท่ีทานมีอยู เพราะวาพระองคไดตรัสไวแลววา 'เรา
จะไมละทานหรือทอดทิ้งทานเลย'" ขอนี้เกี่ยวของกับการเปนท่ี 2 พระเจาทรงมีหนาท่ี
สําหรับเราทุกคนในชีวิตนี้ เราจะพอใจในเมื่อเรายอมรับหนาท่ีนั้นเอง ถาเราตองเปนท่ี 2
และรับใชผู อ่ืนใหเราสนับสนุนบุคคลนั้นอยางดี เราเรียนรูท่ีจะเปนผูนําท่ีดีโดยการเรียน
รูท่ีจะเปนผูตามท่ีดี
1 สุภาษิต 13:12 สอนอะไรเรื่องความปรารถนาของเรา?
2 พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานอะไรบางแกเรา? รม 8:32
3 อะไรคือความหวังของเราในเมื่อพระคริสตเสด็จมา? 1 ยน 3:1-3
4 คุณเคยเปนท่ี 2 ไหม? ตอนนั้นคุณรูสึกอยางไร?
5 ใหยกตัวอยางจากพระคัมภีรของคนที่เปนท่ี 2?
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