ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 32
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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คาอะไรเลา? (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาหารที่แพงที่สุดในโลก
ปฐก 3:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
พระเจาทรงอนุญาติใหอาดัมกับเอวา "กินไดทั้งหมด" (ปฐก 2:16) ยกเวนผล
ไมจากตนไมตนเดียว ทําไมเอวาจึงตองไปกินอาหารที่ ถูกหามแลวเลา? เพราะนางถูกงู
(ซาตาน) หลอกลวง มันสัญญาวานางจะไดความรูและจะเปนเหมือนพระ นางปรารถนา
ในสิ่งเหลานี้ นางจึงขัดพระทัยพระเจา นางคงนึกในใจวา "ทําไมขาพเจาไมเคยสังเกตตนไม อันสวยงามนี้ แตก อน? และทําไมขาพเจ ารู สึกว าตองกิ นผลไมนี้ เพื่ อจะไดมาชิงความ
สุขได?" ใหสังเกตวาซาตาน ผูเปนเจาแหงการลอลวง ไดโกหกเอวาเรื่องผลไมนี้ มารบอก
วา "เจาจะไมตายจริงดอก. . .เจาจะเปนเหมือนพระ. . ." (ปฐก 3:4-5) นางเอวาจึงกิน
ผลไมนั้นซึ่งเปนอาหารที่แพงที่สุดในโลก เพราะคาของความบาปนั้นคือความตาย
1
ความบาปของอาดัมกับเอวามีผลอะไรตอมนุษยทั้งปวง? 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
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คาอะไรเลา? (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"เราจะใหทรัพยสมบัติ"
1 พกษ 21:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
กษัตริยอาหับมั่ งมีมากแตใจยังมีความโลภอยู เขาอยากไดสวนองุนของนาโบท
เพื่อทําสวนผักเพราะสวนนั้นอยูขางพระราชวังของอาหับ เขาเสนอวา "จะใหสวนองุนที่ดี
กวาเพื่อแลกสวนนี้ หรือถาเจาเห็นชอบเราจะใหเงินสมกับราคาสวนนั้น" (1 พกษ 21:2)
เขาไมรูจักพระบัญญัติของพระเจาหรือ? เพราะคนอิสราเอลยกมรดกของบรรพบุรุษใหแก
คนอื่นไมได นาโบทอาจใหคนอื่นใชสวนนั้นชั่วคราวไดถาจําเปน แตขายใหคนอื่นไมไดเลย
นี่แสดงวากษัตริยอาหับไมสนใจพระบัญญัติของพระเจา
นาโบทอาจเปน 1 คนใน 7,000 คนที่ไมไดนอมลงตอพระบาอัล (1 พกษ
19:18) นาโบทอธิบายวาพระเยโฮวาหไมใหเขาขายสวนนั้นแกกษัตริยอาหับ (1 พกษ
21:3) กษัตริยอาหับจึงนั่งหนาบึ้งและไมยอมกินอาหารหรือพบใครๆ เพราะเขาปรารถนา
ใหทุกคนรูวาเขาโศกเศราเรื่องสวนนั้ น กษัตริยอาหับมีสิ่ งสารพัดยกเวนสิ่ งนี้ สิ่งเดียว ให
ระลึกถึงคําพูดของฮามานในเอสเธอร 5:13 วา "แตสิ่งเหลานี้หาเปนประโยชนแกขาไม"
กษัตริยอาหับไดรับพระพรมากมายแลว แตเขาก็ไมสังเกต
แสดงวามีบางสิ่งบางอยางที่เงินซื้อไมได
1
กิจการ 5:29 สอนอยางไรเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟงพระเจา?
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?
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คาอะไรเลา? (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
การเสียสละมีคา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ซมอ 24:18-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
กษัตริยดาวิดไดกระทําบาปเมื่ อเขาสั่งใหนับจํานวนประชาชนอิสราเอล โยอาบ
ซึ่ งเปนแมทัพของดาวิดไดเตือนวาไมควรนับจํานวนประชาชนนั้ นแตดาวิดไมยอมฟง (2
ซมอ 24:4) พระเยโฮวาหไมทรงพอพระทัยดวยการนับจํานวนประชาชนนั้น ตอมาดาวิด
ยอมรับวาเขาทําบาปและไดสารภาพบาปนั้น (ขอ 10) พระเจาจึงทรงใชกาดผูพยากรณ
ใหบอกดาวิดวาเขาตองเลือกวาจะรับโทษอะไร คือจะใหเกิดกันดารอาหารในแผนดินสิ้น 7
ปหรือ หรือจะยอมหนีศัตรูสิ้นเวลา 3 เดือนดวยเขาไลติดตาม หรือจะใหโรคระบาดเกิดขึ้น
ในแผนดินสิ้ น 3 วัน ดาวิดก็เลือกใหโรคระบาดเกิดขึ้ นในแผนดินสิ้ นสามวัน ดังนั้ น
70,000 คนเสียชีวิตดวยโรคระบาดนั้น
เมื่อดาวิดเห็นวาคนเสียชีวิตมากมาย ดาวิดจึงกลับใจเสียใหมอีกครั้งหนึ่ง (ขอ
17) กาดบอกดาวิดว าเขาตองสรางแท นบูชาแดพระเยโฮวาหและถวายเครื่ องบูชาที่ นั่ น
ดาวิดก็ทําตามแลวโรคระบาดก็หยุดไป
อาราวนาหยอมยกลานนวดขาวใหแกกษัตริยดาวิด แตดาวิดปรารถนาที่ จะซื้ อ
จากเขา ใน 2 ซามูเอล 24:24 มีขอสําคัญเรื่องการถวายสิ่งของของเราแดพระเจาคือ "แต
พระราชาตรัสกับอาราวนาหวา "หามิได แตเราจะขอเสียเงินซื้อจากทาน เราจะถวายเครื่อง
เผาบูชาแดพระเยโฮวาหพระเจาของเราโดยที่ เราไมเสี ยคาอะไรเลยนั้ นไมได "" แสดงวา
กษัตริยดาวิดยอมซื้อลานนวดขาวนั้น
การเสียสละตองมีคา
1
ทําไมอาจารยเปาโลยกยองพี่นองคริสเตียนที่ถวายทรัพย? 2 คร 8:2-5
2
เมื่อคุณถวายทรัพยแดพระเจาแลวคุณสูญเสียอะไรหรือเปลา?
3
ทําไมเราตองยอมเสียสละสิ่งของของเราแดพระเจา?
4
1 พงศาวดาร บทที่ 27 กลาวถึงการนับจํานวนประชาชนครั้งนี้ ทําไมเขา
นับจํานวนประชาชนไมสําเร็จ? 1 พศด 27:23-24
5
กษัตริยดาวิดไดสารภาพความบาปของเขาตอพระเยโฮวาห (1 ยน 1:9)
ทําไมคริสเตียนตองสารภาพบาปตอพระเจาเชนกัน?
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คาอะไรเลา? (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
การถูกฆาตาย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 5:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
ตอนแรกดูเหมือนวาอานาเนียกับนางสัปฟราเปนครอบครัวคริสเตียนที่ดี เขาทั้ง
2 เป นอันหนึ่ งอั นเดี ยวกัน เขาไปร วมประชุมที่ คริสตจักรสม่ําเสมอและถวายทรัพย แด
พระเจา พระเจาจึงประทานใหเขามีที่ดินและทรัพยสมบัติบาง คนในคริสตจักรอาจคิดวา
เขาเปนคริสเตียนที่ดีเลิศ
แต อานาเนียพู ดมุสาตอพระเจา เขาคิดวาไม มีใครรู ความจริ งได แต อาจารย
เปโตรกลาววา ซาตานทําใหใจของเขาเต็มไปดวยการมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีอยู คนหนึ่ งเคยตีความหมายของความเกรงกลัวพระเจาว า "การรู ตัวเสมอวา
พระเจาทรงรู และพิจารณาบรรดาความคิด, คําพูด, กริ ยาทาทางและการกระทําของตัว
เรา" ทุกๆคนควรเกรงกลัวพระเจา พระเจาทรงรูสาเหตุของอานาเนียกับสัปฟรา การลงโทษนี้อาจดูเหมือนวารายแรงเกินไป แตเราไมควรสงสัยการกระทําของพระเจาเลย เพราะ
พระเจาทรงยุติธรรมและถูกตองเสมอ หลังจากเหตุการณนี้เกิดขึ้นแลว "มีชายหญิงเปนอัน
มากที่เชื่อถือไดเขามาเปนสาวกขององคพระผูเปนเจามากกวากอน" กจ 5:14
1
คุณคิดวาอานาเนียกับสัปฟราจะใชเงินคาที่ดินสวนหนึ่งที่เขายักเก็บไวนั้น
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?
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คาอะไรเลา? (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
เงินสามสิบเหรียญ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 27:3-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
ผูพยากรณเศคาริยาหไดพยากรณถึงการที่ยูดาสไดมอบพระเยซูไวในเศคาริยาห
11:12-13 คาทรยศ ซึ่งคือเงิน 30 เหรียญ เปนคาซื้อทาสคนหนึ่ง คําพยากรณนี้สําเร็จ
เมื่อยูดาสตกลงมอบพระเยซูไวเพื่อไดเงิน 30 เหรียญนั้น
ในยอหน 12:4-6 ยูดาสเปนเหรัญญิกของพวกอัครสาวกและเขาเปนขโมยดวย
เขาไดขโมยเงิ นที่ อั ครสาวกได ฝากไว กับเขา เขาตําหนิเมื่ อมารีย เทน้ํามันหอมราคาแพง
มากบนพระเศียรของพระเยซู (มธ 26:6-13) ยูดาไดดาวาเธอทําใหน้ํามันนั้นเสียเปลา
เพราะเขาสนใจแตเงินเทานั้น
พระเยซูทรงเรียกยูดาสวา "ลูกของความพินาศ" (ยน 17:12) และทรงกลาวถึง
เขาวา "ถาคนนั้นมิไดบังเกิดมาก็จะดีกวา" (มธ 26:24) นี่เปนคําตรัสที่รุนแรงมาก
ยูดาส "กลับใจ" เมื่ อเขาเห็นว าพระเยซู ตองถูกปรับโทษ และเขานําเงิน 30
เหรียญนั้นมาคืนใหแกพวกมหาปุโรหิตและพวกผูใหญ (มธ 27:3) เขายอมรับวาเขาทํา
ผิด แตก็ไมใช เปนการกลั บใจเสี ยใหม จริง จากนั้ นเขาก็ ออกไปผูกคอตาย แล วกิจการ
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
อะไรเกิดขึ้นในมัทธิว 26:47-48?
2
ยอหน 13:18 เล็งถึงสดุดี 41:9 หนังสือสดุดีนั้นไดเรียกยูดาสวาอะไร?
3
คุณคิดวาบรรดาเหลาอัครสาวกรูเรื่องเกี่ยวกับยูดาสไหม? ทําไม?
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คาอะไรเลา? (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจาไดทรงซื่อทานไวแลวตามราคา
1 คร 6:15-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 6:23
มนุษยสนใจราคาของสิ่งของตางๆและทรัพยสมบัติเสมอ เราก็สังเกตไดในชีวิต
ของเรา, ในขาวตางๆและในพระคัมภีร อาชญากรรมสวนใหญเกิดขึ้นเพราะเงินนั่นแหละ
สิ่งที่เราซื้อไวก็มีคา พวกเราที่เชื่อในพระเยซูแลวเรียกวาผู "ที่พระองคทรงไถไว
แลว" (อฟ 1:14) แลวกิจการ 20:28 บอกวา คริสตจักรของพระเจาไดรับการ "ไถดวย
พระโลหิตของพระองคเอง" นี่เปนราคาอันสูงจริงๆ
แสดงวาคริสเตียนมีคามากในสายพระเนตรของพระเจา พระเยซูตรัสวา "ถึงผม
ของทานทั้ งหลายก็ ทรงนับไวแลวทุกเสน อยากลัวเลย ท านทั้ งหลายก็ประเสริฐกวานก
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
จงขอบพระคุณพระเจาที่พระองคทรงไถเราไวดวยราคาอันสูง
1
จงรูสาเหตุที่พระเจาทรงตองการไถบาปของเรา รม 3:23
2
จงระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญของพระเจาตอเรา รม 5:8
3
จงทองจําขอทองจําคือโรม 6:23
4
จงยอมรับของประทานของพระเจา ยน 3:16
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การรับประทานอาหารดวยกัน (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรับประทานอาหารกับครอบครัว
โยบ 1:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
อาหารเปนสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนทั้งปวง ตั้งแตคําสั่งวา "เจากินไดทั้งหมด"
ในปฐมกาล 2:16 ถึงเวลาที่อาจารยยอหนกินหนังสือเล็กๆในวิวรณบทที่ 10 คนในพระ
คัมภีรไดกินอาหารมากมาย บางครั้งมีคนกินอาหารคนเดียว แตอีกหลายครั้งคนชอบรวม
โตะดวยกันซึ่งมีความหมายสําหรับคริสเตียนในปจจุบัน
ในสมัยของโยบเราเห็นวาลูกๆของเขากินอาหารดวยกันตามบานของพี่นอง โยบ
เปนคนดี พระคัมภีรกลาววาโยบ ". . .เปนคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เปนผูเกรงกลัว
พระเจา. . ." เขาสอนลูกๆใหรักกันและใหรวมสามัคคีธรรมกันและกัน จนกระทั่งเมื่อพวก
เขาเปนผู ใหญแลวเขาก็ยังรักกันอยู ดูเหมือนวาพวกเขารวมโตะดวยกันเปนประจํา โยบ
อธิษฐานเผื่อลูกๆตลอดชีวิตของเขา นี่เปนครอบครัวที่ดีเลิศ! หลังจากโยบทนทุกขหลาย
ประการแลว เมื่อเขาหายเปนปกติเขาก็รวมโตะกับลูกหลานอีกครั้งหนึ่ง (โยบ บทที่ 42)
1
พวกพี่ชายของโยเซฟคงรวมโตะดวยกันหลายครั้ง แตครั้งนี้เขากําลังวางแผน
อะไร? ปฐก 37:20-25
2
โยเซฟขอใหพวกพี่นองรวมโตะดวยกันกับเขา พวกเขาไมรูวาโยเซฟเปนนองชาย
ของเขา การรวมโตะดวยกันครั้งนี้คงเปนอยางไร? ปฐก 43:16-18, 33-34
3
บิดามารดาจะสอนลูกๆใหมีมิตรไมตรีจิตอยางไรได?
4
ทําไมครอบครัวควรชอบรวมสามัคคีธรรมกันและกัน?
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การรับประทานอาหารดวยกัน (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
อาหารแหงความเชื่อ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 พกษ 17:8-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
หญิงมายกับลูกชายของนางกําลังจะรับประทานอาหารมื้ อสุดทายของเขา จาก
นั้นเขาจะตองอดอาหารตาย สมัยนั้นเกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงทั่วประเทศ และ
เขาก็หมดหวัง แตมีผูชายคนหนึ่งเดินทางมาขออาหารกิน หญิงมายผูนั้นตองมีความเชื่อ
มากที่จะเอาอาหารมื้อสุดทายมาใหเขา แตพระเยโฮวาหเจาทรงเตรียมจิตใจของนางไวแลว
(1 พกษ 17:9) เมื่อนางทําเชนนี้แลว เอลียาหโดยการพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดชวย
หญิงมายกับลูกชาย "รับประทานอยูหลายวัน"
พระเจาสอนวา "ถาเขาจะขอสิ่งใดจากทานก็จงให" (มธ 5:42) ดังนั้นพระองค
ทรงเตรียมจิตใจเราไวใหมีความกรุณาและยอมแบงสิ่งของของเรากับคนอื่น
คงมีเวลาที่ เรามีอาหารน อยในบานของเรา ถึ งกระนั้ นก็ เปนสิ่ งที่ ดีถ าเราแบง
อาหารนั้นกับคนที่ขัดสน นี่เปนวิธีหนึ่งที่เราแสดงความรักของพระเจาตอเพื่อนมนุษยได
1
การเลี้ยงคนอื่นเกี่ยวของกับของประทานแหงการใหและความเมตตาอยางไร?
รม 12:8
2
เราควรจะกระทําสิ่งที่ดีตอบุคคลใดบาง? กท 6:10
3
คําไหนใน 1 ทิโมธี 3:2 เกี่ยวของกับการเลี้ยงคนอื่น?
4
ฮีบรู 13:2 เกี่ยวของกับเรื่องของหญิงมายกับเอลียาหอยางไร?
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การรับประทานอาหารดวยกัน (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรับประทานอาหารในที่ทํางาน
นรธ 2:9-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราเห็นผูหญิงคนหนึ่งไดรับการเชิญใหรวมโตะดวย
กันกับผูรวมงาน ตอมาเธอไดแตงงานกับ "นาย" ของเธอคือโบอาส
มีอยูหลายครั้งที่เราคงรูสึกใกลชิดกับผูรวมงานจนกระทั่งรักเขาเหมือน "ครอบครัว" เราอาจระลึกถึงวันเกิดเขาและคงไปเที่ยวดวยกัน สถานการณแบบนี้คงดีสําหรับบาง
คน แตอาจจะยุงสําหรับคนที่รูสึกใกลชิดกับครอบครัวของตนเอง เพราะครอบครัวนั้นจะ
คิดถึงเขาถาเขาไปอยูกับผูรวมงานมากเกินไป ขอใหถามตัวเองวา คุณกําลังละเลยครอบครัวของตัวเองไหม? แนนอนเรารักผูรวมงานและอยากเปนเพื่อนกับเขา เราแสดงความรัก
และความเปนหวงตอเขาได แตอยาลืมครอบครัวของคุณเอง จงแสดงความรักและความ
เปนหวงตอครอบครัวดวย
1
เมื่อนางรูธทํางานเสร็จแลวเธอทําอะไร? นรธ 2:17-18
2
นางรูธพบสามีที่ที่ทํางาน คนโสดที่เปนคริสเตียนอาจพบคูรักที่ไหนได?
3
2 เธสะโลนิกา 3:10 เกี่ยวของกับการรับประทานอาหารหรือพักผอนที่ที่ทํางาน
อยางไร?
4
โรม 12:11 สอนอะไรเรื่องนิสัยของคนงาน?
5
คนงานรับใชพระเจาอยางไรบางตอนเวลารับประทานอาหารหรือพักผอน?
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การรับประทานอาหารดวยกัน (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมโตะดวยกันกับครอบครัว
สดด 128:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
ครอบครั วที่ รั กกันและกั นมักจะมีเวลาที่ ร วมรั บประทานอาหารดวยกัน แต ใน
ปจจุบันสําหรั บหลายครอบครัวคงจะยาก เพราะในสมัยนี้ เราทุกคนมีภาระหนาที่ ต างๆ
เชนกีฬาสําหรับลูกๆ, งานตางๆสําหรับบิดามารดา และธุระหลายอยางที่เกิดขึ้นตรงเวลา
รับประทานอาหาร ยิ่งกวานั้นก็มีอาหาร "จานเรงดวน" คือถาเรามีเวลาไมพอรับประทาน
อาหารที่บานได เราก็ไปซื้ออาหาร "จานเรงดวน" ได
การรวมโตะดวยกันกับครอบครัวนั้ นสําคัญมาก เพราะทําใหเรามีโอกาสพูดถึง
ชีวิตและปญหาตางๆของสมาชิกครอบครัว และเปนเวลาที่ ครอบครัวมีใจเปนอันหนึ่ งอัน
เดียวกันได จงตั้งใจใหรวมโตะดวยกันกับครอบครัวอยางนอยวันละครั้ง
1
คําสําคัญจากสดุดีบทที่ 128
ก
ใคร "เปนสุข"? ขอ 1
ข
ใคร "เปนสุข"? ขอ 2
ค
ใคร "เปนอยางเถาองุนลูกดก"? ขอ 3
ง
ใคร "จะไดรับพระพร"? ขอ 4
จ
ขอที่ 6 สัญญาวาอะไร?
2
ใหบอกวาเมื่อครอบครัวคุณรวมโตะดวยกันคุณไดรับพระพรอะไรบาง?
ถาครอบครัวใดไมไดรวมโตะดวยกันแลวเขาแกปญหานั้นอยางไรได?
3
สดุดี 128:5-6 สอนวาอะไรเปน "พระพร" จากพระเจาสําหรับครอบครัว?
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การรับประทานอาหารดวยกัน (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมโตะขององคพระผูเปนเจา
มธ 26:26-29
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
ประชุมรับประทานเปนที่ระลึกถึงองคพระผูเปนเจาสําคัญยิ่ง เพราะเปนการรวม
โตะสําหรับคริสเตียนเทานั้น พระเยซูทรงตั้งการรวมโตะนี้เองซึ่งก็คือพิธีปสกาครั้งสุดทาย
ตามธรรมดาเมื่อเรารับพิธีศีลมหาสนิทเราก็อานจาก 1 โครินธ 11:23-34 เมื่อเรารับ
พิธีนี้ ก็เปนโอกาสระลึกถึงพระพรที่ เราไดรับจากองคพระผูเปนเจา เราตองรับพิธีนี้ "จน
กว าพระองคจะเสด็จมา" ในพิ ธีนี้ ขนมป งเปรียบไดกั บพระกายของพระเยซูและน้ําองุ น
เปรี ยบได กับพระโลหิ ตของพระองค พิธี นี้ ไม ใชเพื่ อให เรารั บประทานจนอิ่ มตามที่ สอน
ไวในขอ 34
บางครั้งเรารับประทานอาหารเพราะเราหิว, บางครั้งเรารับประทานอาหารเพื่อ
มีโอกาสร วมสามัคคี ธรรมกั บคนอื่ น แต ในพิธี นี้ เรารับประทานขนมป งและน้ําองุ นเพื่ อ
ระลึกถึงการวายพระชนมของพระเยซูเจา
พวกคริสเตียนตั้ งแตสมั ยอัครสาวกไดรั บพิธีนี้ บางครั้ งเขาตองทําอย างลึกลับ
เพราะเหตุการถูกขมเหง พระเจามิไดตรัสวาเราตองรับพิธีนี้ บอยแคไหน แตตองรับเปน
ประจํา
1
ความสําคัญของพิธีศีลมหาสนิท
ก
ใครตองรับพิธีนี้? 1 คร 11:23-24
ข
การรับพิธีนี้ประกาศวาอะไร?
ค
พระเยซูทรงขอบพระคุณเมื่อพระองคทรงหยิบจอกและสงใหพวก
อัครสาวก (มธ 26:27) เมื่อคุณรับพิธีศีลมหาสนิทคุณขอบพระคุณ
สําหรับพระโลหิตของพระเยซูไหม?
2
ความระมัดระวังเมื่อรับพิธีศีลมหาสนิท
ก
คนที่ไมพิจารณาชีวิตของตนเองกอนรับพิธีนี้จะรับโทษอะไร?
1 คร 11:27-29
ข
เราตองรับพิธีนี้พรอมกับใครบาง? 1 คร 11:33
ค
คุณรับพิธีศีลมหาสนิทเมื่อไร? ตอนนั้นคุณขอบพระคุณและพิจารณา
ชีวิตของตนเองกอนไหม?
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การรับประทานอาหารดวยกัน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดุดี 104:10-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 4:9
พระเจ าทรงกําหนดร างกายของเราให ต องการรั บประทานอาหารเป นครั้ งเป น
คราว สดุดี 100:3 กลาววา". . .พระองคเองที่ทรงสรางเราทั้งหลาย และเราก็เปนของพระ
องค. . ." เมื่อเราอานพระคัมภีรเราเห็นหลายครั้งหลายสถานการณที่คนชอบรวมโตะดวย
กัน แลวก็มีบางครั้งที่คนอดอาหารเชนนางฮันนาห (1 ซมอ 1) รองใหและไมยอมรับประทานอาหารเพราะนางโศกเศรา ใน 1 พงศกษัตริยบทที่ 21 กษัตริยอาหับนั่งหนาบึ้ง
และไมยอมกินอะไรเลย
ในปฐมกาล 27:4 อิสอัคบอกลูกชายวา "จัดอาหารอรอยอยางที่พอชอบนั้นและ
นํามาใหพอกินเพื่อจิตวิญญาณของพอจะไดอวยพรแกเจากอนพอตาย" ตอนนั้นอิสอัคชรา
มากและตาบอด ถึงกระนั้นเขาก็ปรารถนาที่จะรับประทานอาหารอรอยกอนเขาอวยพรลูก
ชาย
มีบางครั้งที่คนรับประทานอาหารมากมาย (เชนในหนังสือเอสเธอร) และมีคํา
เตือนเรื่องความตะกละในหนังสือสุภาษิต เราสามารถกระทําสิ่งที่ดีมากเกินไปได
บางคนชวนคนอื่นใหรับประทานอาหารเพื่อใหมีกําลัง เชนผูหญิงที่บานเอนโดร
ขอใหกษัตริยซาอูลรับประทานอาหารเพื่อใหมีกําลัง (1 ซมอ 28:22) ในพระคัมภีรใหม
(กจ 27:34) อาจารยเปาโลวิงวอนคนในเรือใหรับประทานอาหารเสียบางเพื่ อจะดํารง
ชีวิตอยูไดเมื่อพวกเขาหมดหวังแลว
การรวมโตะดวยกันไมไดใหเรารับอาหารบํารุงกําลังเทานั้น แตชวยเรารูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอื่น จงนับวาโอกาสรวมโตะดวยกันกับบุคคลอื่นเปนพระพรจาก
พระเจาและจงขอบพระคุณสําหรับโอกาสนั้น
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"ปก" ในพระคัมภีร (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ปกเหมือนนกอินทรี

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อสย 40:28-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
เคยมีชาวนาคนหนึ่ งที่ จั บลูกนกอินทรีได จนกระทั่ งลูกนกอินทรีนั้ นได กิน
อาหากับฝูงไก วันหนึ่งคนแปลกหนาเห็นนกอินทรีกินอาหารกับฝูงไก จึงพูดวา "นั่นนก
อินทรีมิใชหรือ?"
ชาวนาตอบวา "ใชแลว แตมันมีพฤติกรรมเหมือนไก" คนแปลกหนาแนะนําให
ทดลองนกอินทรีตัวนั้น แลวทั้ง 2 คนก็ตกลงกัน
วันพรุงนี้กอนดวงอาทิตยขึ้นชายทั้ง 2 คนขึ้นอยูบนภูเขาพรอมกับนกอินทรีตัว
นั้น คนแปลกหนาโยนนกอินทรีนั้นขึ้นในทองฟา แตมันตกถึงดินและหาอาหารกิน เขา
ทําครั้ งที่ 2 แตผลก็เหมือนกัน อีกไมนานดวงอาทิตยก็กําลังขึ้ นแลว ตอนนั้ นแสงจาก
ดวงอาทิตยสองบนนกอิ นทรี นั้ น และเมื่ อเขาโยนมันขึ้ นในท องฟ าอีก นกอินทรี นั้ นยื่ น
ปกออก, รองเสียงดัง แลวบินไปทางดวงอาทิตย เชนกันเมื่อเราไปทางพระบุตรของพระเจา
เราก็จะเจริญขึ้นฝายจิตวิญญาณ
1
ความสําเร็จ
ก
เราจะประสบความสําเร็จฝายจิตวิญญาณเมื่อเราพึ่งองคพระผูเปนเจา
เมื่อนั้นเรา "จะบินขึ้นดวยปกเหมือนนกอินทรี" อสย 40:31
ข
เราตองการอะไรอีกเพื่อประสบความสําเร็จฝายจิตวิญญาณ?
ยชว 1:8
2
กําลัง
ก
อาจารยเปาโลบอกวาอะไรในฟลิปป 4:13? อาจารยเปาโลทําอะไร
โดยพึ่งกําลังซึ่งมาจากพระคริสต? กจ 18:23
ข
เราเรียนรูอะไรจากชีวิตของอาจารยเปาโลได?
3
ความมั่นคง
ก
เราตองตอสูกับผูใดดวยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อ? 1 ปต 5:9
ข
คริสเตียนชาวโคโลสีมีความเชื่อมั่นคงในผูใด? คส 2:5
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"ปก" ในพระคัมภีร (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
รมปกของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 57:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
แม นกอิ นทรีสรางรั งของมั นบนหนาผาสูง มันใชกิ่ งไม ออนที่ เหนี ยวเพื่ อให รัง
ออนนุมและสบายสําหรับลูกๆขณะเมื่ อมันโตขึ้น แตแมนกอินทรีรูวาลูกๆไมควรอยู เชนนี้
ตลอดไป เพราะถาเปนเชนนี้มันจะไมมีวันบินออกจากรังได แมนกอินทรีจึงคอยๆเขี่ยรัง
จากนั้ นแมนกอิ นทรี ไดปล อยลู กทีละตัวไปจากรั งเพื่ อใหลู กฝกบินได ขณะเมื่ อลู กนก
อินทรีตกอยู มั นกําลั งรองและตี ปก แล วในที่ สุดแมนกอิ นทรี บินลงจั บลูกและส งมันกลับ
ไปอยูในรังที่ปลอดภัย
บุตรของพระเจาทุกคนคงมีประสบการณเหมือนกันในชีวิตของตนเอง
1
การดูแลฝายบิดามารดา
ก
พระบัญญัติ 32:11 กลาวถึงการกระทําของแมนกอินทรี
ข
พระเจาทรงใชคําเปรียบนี้เมื่อตรัสถึงการชวยชนชาติอิสราเอลใหพน
จากการเปนทาส อพย 19:4
ค
พระเยซูทรงใชคําเปรียบนี้ในพระคัมภีรใหม แตพระองคทรงเปรียบ
การดูแลฝายบิดามารดากับสัตวอะไร? มธ 23:37
2
การดูแลฝายจิตวิญญาณ
ก
ฮีบรู 13:5-6 ทําใหเรามั่นใจเรื่องอะไร?
ข
ใหอานสดุดี 145:14
ค
คุณเคยพึ่ง "รมปกของพระเจา" ไหม?
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"ปก" ในพระคัมภีร (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ปกนกเขา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 68:11-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
นกเขาเปนสัญญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้ นเปน
ผู ปลอบประโลมใจและผู นําของคริ สเตียน ยอหน 16:13-14 กลาวถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ วา "เมื่อพระองค พระวิญญาณแหงความจริง จะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทาน
ทั้ งหลายไปสู ความจริงทั้ งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพระองคเอง แตพระองคจะ
ตรัสสิ่ งที่ พระองคทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้ งหลายรู ถึงสิ่ งเหลานั้ นที่ จะ
เกิดขึ้น พระองคจะทรงใหเราไดรับเกียรติ. . ."
อาจารย ดี เอล มูดี้ กลาวเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์วา
"เมื่ อพระวิญญาณมาสวมทับโมเสสแลว ภัยพิบัติตางๆเกิดขึ้ นในประเทศอียิปต
และโมเสสมีฤทธิ์ ทําลายชีวิตของคนบาปได เมื่ อพระวิญญาณมาสวมทับเอลียาหแลว ไฟ
ตกมาจากฟาสวรรค เมื่อพระวิญญาณมาสวมทับกิเดโอนแลว ไมมีใครตอสูเขาได และเมื่อ
พระวิญญาณมาสวมทับโยชูวาแลว เขาเดินรอบเมืองเยรีโคและกําแพงเมืองพังลง แตเมื่อ
พระวิญญาณมาสวมทับบุตรมนุษยแลว พระองค ทรงยอมสิ้ นพระชนมเพื่ อมนุษยทั้ งปวง
พระองคทรงรักษาผูที่หมดหวัง"
1
สัญญลักษณตางๆของนกเขา
ก
นกเขาเปนเครื่องหมายของความสุภาพออนโยนและความบริสุทธิ์
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)
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"ปก" ในพระคัมภีร (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ปกแสงอรุณ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 139:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
โยนาหเปนคนที่รู จากประสบการณของตนเองวา ไมมีใครหนีไปจากพระพักตร
ของพระเยโฮวาหได ไมมีใคร ไมวาเปนคนบาปหรือวิสุทธิชน ที่หนีไปจากพระเจาได ผู
เขี ยนบทเพลงสดุ ดีรายการสถานที่ หลายแห งที่ พระเยโฮวาหสามารถพบกั บบุ ตรของพระ
องคได กษัตริยดาวิดเขียนเรื่องการที่ พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงวา "ความรูอยาง
นี้อัศจรรยเกินขาพระองค"
สําหรับบุคคลซึ่งถูกกดขี่แลว พระเจาทรงสถิตอยูกับเขา สําหรับคนที่กําลังเจ็บ
ใจอยู ดาวิดกลาววาพระเจา "ทรงวางพระหัตถบนขาพระองค" แนนอนพระหัตถของพระ
เจาทรงดูแลเรา แมแตความชั่วรายตางๆที่เผชิญหนาเรา พระเจาทรงรูและปองกันเราไว
สดุดีบทที่ 139 เปรียบไดกับขอที่ วา "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
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"ปก" ในพระคัมภีร (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปกของเหลาทูตสวรรค
ฮบ 1:8-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
เหล าทู ตสวรรค เป นผู ที่ เราไม สามารถมองเห็ นที่ พระเจ าทรงส งมาช วยเหลื อ
บรรดาผู ที่ จะไดรั บความรอด เหล าทูตสวรรค จะเอามือประคองชูเราไวมิ ใหเท าของเรา
กระทบหิน ความจงรักภักดีตอองคพระผู เปนเจาทําใหเหลาทูตสวรรคสนใจบุตรของพระ
องค พวกเขาชื่นชมยินดีเมื่อบุตรที่หายไปแลวกลับมาถึงพระเจา และพวกเขาตอนรับเรา
เมื่อเราไปสูพระราชวังของพระมหากษัตริยแหงสวรรค
จงนับวาเปนเกียรติอยางสูงที่ทูตของพระเจาสูงสุดมาเปนผูรับใชของเรา ผูปรนนิบัติมนุษยคนบาปอยางเรา ทําไมเราไดรับเกียรติอันนี้เลา? จงขอบพระคุณองคพระเยซู
คริสตเจาเพราะโดยพระองคเองเราจะนั่งในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผูครองและ
เหนือศักดิเทพทั้งหลาย พระเจาไดตั้งคายลอมบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค
-- เขียนโดยอาจารย ซี เอช สเปอรจัน
1
พวกทูตสวรรคปรนนิบัติผูที่เชื่อทั้งหลาย
ก
ทูตสวรรคทั้งปวงชวยเหลือบรรดาผูที่จะไดรับความรอด 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
งานของเหลาทูตสวรรคมีอยูทั่วพระคัมภีร 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)
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"ปก" ในพระคัมภีร (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 91:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 139:9-10
นาย เจ เอช จอเว็ต บอกคํากลาวของผูรับใชของพระเจาคนหนึ่งวา "เมื่อเราอยู
ใตรมปกของพระเจาแลว เราไดรับการรักษาและอยูอยางมั่ นคง เมื่ อเราอยูใตรมปกของ
พระองคแลว บาดแผลของเราไดรับการรักษาใหหาย, เราไมตองตกใจในเรื่องใดๆ และจิต
ใจเราเต็มไปดวยความไววางใจและความชื่นชมยินดี ถึงแมวาเราอยูในความมืดมัว เราไม
กลัวสิ่งใดๆเลย ถึงแมวาเราอยูในความสวาง ไมมีลูกศรใดที่ทําใหเราบาดเจ็บได ถึงแมวา
เราโดนแสงจากดวงอาทิตย ความรอนนั้นทําลายเราไมได"
ปที่แลวนกเขามาทํารังใกลบานของขาพเจา ทุกวันขาพเจากับครอบครัวไปดูรัง
นั้น ตอนที่พวกเราดูอยูแมนกเขาอยูนิ่งแตสังเกตดูพวกเราตลอด ในวันที่ฝนตกแมนกเขา
นั้นใชปกของมันปกปองกันลูกๆจากฝนนั้น เชนกันพระบิดาของเราปองกันและปลอบโยน
บุตรของพระองคเสมอ
1
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
ถาเรา "รอคอยพระเยโฮวาห" และ "บินขึ้นดวยปกเหมือนนกอินทรี" เราจะได
อะไรบาง? ใหบอก 3 อยาง อสย 40:31
3
คริสเตียนชาวโคโลสีมีความเชื่อมั่นคงในผูใด? คส 2:5
4
แมนกอินทรีทําอะไรเพื่อชวยลูกๆใหพรอมที่จะบินได? ทําไมพระเจาทรง
กระทําตอบุตรของพระองคเชนกัน?
5
ฮีบรู 13:5-6 ทําใหเรามั่นใจเรื่องอะไร?
6
สัญญลักษณตางๆของนกเขามีอะไรบาง? ใหบอกลักษณะตางๆของนกเขา
7
ไมมีใครสามารถหนีใหพนจากอะไร?
8
คําวา "มนุษยหนีใหพนจากแผนการของพระเจาสําหรับความรอดไมได"
มีความหมายอะไร?
9
ใหบอกวาเหลาบรรดาทูตสวรรคปรนนิบัติผูที่เชื่อทั้งหลายอยางไร?
แลวงานของเหลาทูตสวรรคตอคนบาปมีอะไรบาง?
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ผูชวย (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
โมเสสกับโยชูวา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยชว 1:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
บางครั้งเวลาคนที่เคยเปนผูชวยของคนอื่นขึ้นตําแหนงและมาเปนผู นําแลว เขา
ไมอยากพูดถึงผูนําคนเกานั้น ดูเหมือนวาเขาอยากลืมผูนําคนเกา แตโยชูวาไมเปนเชนนั้น
เมื่ อโยชู วาขึ้ นตําแหนงเปนผู นําแล วเขาบอกประชาชนว า "จงจําคําที่ โมเสสผู รั บใช ของ
พระเยโฮวาหบัญชาทานทั้งหลายไว. . ." (ยชว 1:13) ในหนังสือโยชูวาซึ่งมี 24 บทเรา
เจอชื่อของโมเสสถึง 57 ครั้ง แตในหนังสือพระบัญญัติซึ่งมี 34 บทเราเจอชื่อของโมเสสแค
38 ครั้ง
พระเจาเคยตรัสกับโยชูวาวา "โมเสสผู รับใชของเราสิ้ นชี วิตแลว" จากนั้ นพระ
องค ทรงมอบหมายหนาที่ ให โยชูวาเปนผู นําและทรงสัญญาวา "เราอยู กับโมเสสมาแลว
ฉันใด เราจะอยูกับเจาฉันนั้น" โยชูวาวางใจในพระเจาและเปนผูนําชนชาติอิสราเอลที่ดี
โยชูวาเคยเปนผูรับใชของโมเสส (อพย 24:13) และนับถือโมเสสอยางมาก ใน
อพยพ 33:11 พระเจาทรงเรียกโยชูวาวา "ผูรับใชหนุม"
ไมมีใครอยูตลอดได จึงตองมีผูนําคนใหมมาอยูแทนผูนําคนเกา ขอบคุณพระเจา
เมื่อมีผูนําคนใหมที่รักและยกยองผูนําคนเกานั้น
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
พระเยโฮวาหทรงชวยโยชูวาใหเปนผูนําที่ดีอยางไร? ยชว 4:14
ค
อะไรคือการตัดสินใจอันยิ่งใหญในชีวิตของโยชูวา? ยชว 24:15
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ผูชวย (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
เอลียาหกับเอลีชา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 พกษ 2:7-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
วิ ทยาลั ยของพวกผู พยากรณได ตั้ งขึ้ นในสมัยของซามู เอล และเอลีชาเปนนัก
ศึกษาที่ ดีคนหนึ่ ง เอลี ยาห เปนผู พยากรณที่ พระเจาทรงใชใหวากลาวชนชาติ อิสราเอล
และพวกกษัตริยของเขาเพราะความบาปของตน เอลียาหชนะผู พยากรณของพระบาอัลที่
ภูเขาคารเมล (1 พกษ 18) แลวใน 1 พงศกษัตริยบทที่ 19 เราพบเอลีชาซึ่งกําลังไถนา
อยู ดวยโคสิบสองคู เอลียาหก็ผ านไปทิ้ งเสื้ อคลุ มลงบนเอลีชา ซึ่ งมี ความหมายว า "จง
ตามขาพเจาไปเถิด" เอลีชาไดตามเอลียาหไป เขาเลยรับใชและเรียนรูจากเอลียาห
เมื่อถึงเวลาที่พระเจาจะพาเอลียาหไปสวรรค (2 พกษ 2) เอลีชาไมยอมจาก
เอลียาหไป เอลียาหจึงถามเอลีชาวาเขาปรารถนาในสิ่งใด และเอลีชาตอบวา "ขอใหฤทธิ์เดชของทานอยูกับขาพเจาตามสวนสิทธิบุตรหัวป" เอลียาหบอกวา ถาเอลีชาเห็นเอลียาห
ถูกรับขึ้ นไป เอลี ชาก็ จะได อยางนั้ น แล วรถเพลิงคั นหนึ่ งและม าเพลิ งไดแยกเขาทั้ ง 2
ออกจากกัน และเอลียาหไดขึ้นไปโดยพายุเขาสวรรค เอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาหที่
ตกลงมาจากเอลี ยาหนั้ นและทําการอัศจรรยด วยเสื้ อคลุ มนั้ น ซึ่ งผู พยากรณคนอื่ นๆได
เห็นพวกเขา จึงตกลงวาเอลีชาไดฤทธิ์เดชของเอลียาหแลว
เอลีชาทําการอัศจรรยมากวาเอลียาหเปน 2 เทา เอลีชาเปนบุคคลสําคัญๆใน
หนังสือ 2 พงศกษัตริย
1
การรับใชของเอลียาห
ก
เอลียาหพยากรณอะไรกับกษัตริยอาหับ? 1 พกษ 17:1
ข
ใครเลี้ยงเอลียาหในชวงกันดารอาหาร? 1 พกษ 17:9
ค
เมื่อเอลียาหชนะผูพยากรณของพระบาอัลแลวเขาถวายเกียรติ
แดผูใด? 1 พกษ 18:36
ง
กษัตริยอาหับเรียกเอลียาหวาอะไรใน 1 พงศกษัตริย 21:20?
จ
เมื่อพวกทหารไปเพื่อจับเอลียาห มีอะไรเกิดขึ้น? 2 พกษ 1:9-12
2
การรับใชของเอลีชา
ก
การอัศจรรยครั้งแรกของเอลีชาคืออะไร? 2 พกษ 2:14
ข
เอลีชาชวยหญิงมายคนหนึ่งอยางไร? 2 พกษ 4:1-6
ค
เอลีชาชวยหญิงชาวชูเนมคนหนึ่งอยางไร? 2 พกษ 4:16, 32-35
ง
เมื่อเอลีชาเสียชีวิตแลวมีอะไรเกิดขึ้น? 2 พกษ 13:20-21
จ
ยากอบ 5:17 สอนวาอะไรเรื่องเอลียาห?
22

ผูชวย (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
กษัตริยซาอูลกับดาวิด

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ซมอ 15:24-28
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
กษัตริยเปนที่ 2 ไดอยางไร? เพราะกษัตริยตองเปนที่ 1 เสมอมิใชหรือ? มีแต
พระเจาทรงทําใหกษัตริยเปนที่ 2 ได และพระเจาทรงกระทําเชนนั้นเพราะกษัตริยซาอูล
ขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา
ใน 1 ซามูเอลบทที่ 13 พระเจาตรัสกับกษัตริยซาอูลโดยทางผูพยากรณซามูเอล
วา "ราชอาณาจักรของทานจะไมยั่งยืน" (ขอ 14) พระเยโฮวาห "ทรงหาชายอีกคนหนึ่ง
ตามชอบพระทั ยพระองคแลว" แตซาอูลประพฤติตอไปเหมื อนกับวายังไมได ยินซามูเอล
เลย ตอมาในบทที่ 15 ซามูเอลบอกซาอูลอีกครั้งวา ราชอาณาจักรของซาอูลจะไมยั่งยืน
เปนแนเพราะซาอูลไมเชื่อฟงพระเยโฮวาห ซามูเอลเสียใจเรื่องนี้ ใน 1 ซามูเอล 15:11
บอกวา ซามูเอลเศราโศก "จึงรองทูลตอพระเยโฮวาหคืนยังรุง" ซามูเอลไมปรารถนาที่ตอง
บอกซาอูลวา พระเจาทรงถอดซาอูลออกจากตําแหนงกษัตริยแลว
เมื่อดาวิด (คือ "ผูอื่น" ที่พยากรณถึงใน 1 ซามูเอล 15:28) ปรากฏตัวแลว
กษัตริยซาอูลไมรู วาเขาเปนคนที่ จะรับตําแหนงเปนกษัตริยตอไป แตภายหลังเมื่ อดาวิด
สู รบกับโกลิอั ทและทุกคนสรรเสริญและรองเพลงแหงชั ยชนะเรื่ องดาวิด "ซาอูลก็ทรงใช
สายตาจับดาวิดตั้งแตวันนั้นเปนตนไป" (1 ซมอ 18:9)
ซาอูลเปนกษัตริยที่โกรธงายและไมยอมรับความจริงวา ตนเองถูกถอดออกจาก
ตําแหนงกษัตริยแลว ซาอูลเปนกษัตริยเวลา 40 ป
1
ซาอูลผูที่ประชาชนเลือก
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
ดาวิดผูที่พระเจาทรงเลือก
ก
คําวา "คนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค" มีความหมายอะไร?
1 ซมอ 13:14
ข
ผูใดทรงเลือกดาวิดใหเปนกษัตริย? 2 พศด 6:6
ค
พระเจาทรงกลาวถึงดาวิดอยางไร? 1 พกษ 15:5
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ผูชวย (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูกับยอหนผูใหรับบัพติศมา
ยน 1:19-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
อิสยาห 40:3 พยากรณถึงบุคคลหนึ่ งที่ จะเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของ
พระเมสสิยาห ผูพยากรณมาลาคีไดกลาวถึงบุคคลนั้นเชนกันและเรียกเขาวา "ทูต" (มลค
3:1) มัทธิว 11:7-10 อางถึงคําพยากรณนี้ แลวพระเยซูทรงยกยองยอหนผูใหรับบัพติศมาในมัทธิว 11:11 วา "ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผูหญิงมานั้น ไมมีผูใดใหญกวายอหน
ผูใหรับบัพติศมา"
ยอหนประกาศว า "ทานทั้ งหลายจงกลับใจเสียใหม เพราะว าอาณาจักรแหง
สวรรคมาใกลแลว" (มธ 3:2) เขาทราบถึงตําแหนงของตนและรูวาเขาจะรับใชพระเจาโดย
การประกาศวา พระเยซูทรงเปนพระเมสสิยาห ยอหนทําพิธีบัพติศมาให พระเยซู (มธ
3:13-16)
ในยอหน 3:28 เขาบอกวาเขาไมใชพระคริสตตามที่ บางคนคิดไวนั้ น แตเขา
เปรี ยบเที ยบตั วเองกั บสหายของเจาบ าวซึ่ งมีความยินดีเพื่ อเจ าบาวนั้ น แล วในข อ 30
ยอหน บอกวา "พระองคตองทรงยิ่งใหญขึ้น แตขาพเจาตองดอยลง"
พระเยซูตรัสในลูกา 14:11 วา "เพราะวาทุกคนที่ไดยกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียด
ลง และผูที่ถอมตัวลงนั้นจะไดรับการยกขึ้น" ยอหนผูใหรับบัพติศมาทําตามขอพระคัมภีรนี้
คือ เขาไมปรารถนายกตัวขึ้น แตไดถอมตัวลง
บางครั้ งคริสเตียนคงปรารถนาที่ จะยกตั วขึ้ น
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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ผูชวย (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางมารียกับนางเอลีซาเบธ
ลก 1:39-45
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
เราอานวา "นางเอลีซาเบธก็เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์" ซึ่งการเต็มไปดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ นี้ ไดเปลี่ ยนชี วิตของนางเอลีซาเบธให ดีขึ้ น ถ านางเอลีซาเบธยังไม
เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้ น นางอาจอิจฉาที่ นางมารียจะเปนมารดาของพระเยซู
เพราะนางเอลีซาเบธเปนพี่ของนางมารีย, เปนภรรยาของปุโรหิตคนหนึ่ง และคงอธิษฐาน
ขอลูกชายหลายปกอนนางมารียเกิดมาก็ได เขาทั้ง 2 รูพระสัญญาในพระคัมภีรวา พระ
เมสสิยาหจะเกิดจากผู หญิงคนหนึ่ ง ดังนั้ นผู หญิงชาวยิวหลายคนคงปรารถนาที่ จะไดรับ
เกียรติอันนั้น แตนางเอลีซาเบธก็พอใจที่นางตั้งครรภแลว และยินดีตอนรับนางมารีย
นางเอลีซาเบธถอมตัวลงเมื่ อนางรู สึกเปนเกียรติที่ นางมารียมาหา ในขอ 43
นาง เอลีซาเบธกลาววา "เปนไฉนขาพเจาจึงไดความโปรดปรานเชนนี้ คือมารดาขององค
พระผูเปนเจาของขาพเจาไดมาหาขาพเจา" นางเอลีซาเบธรูสึกวาเปนเกียรติอยางยิ่ง
เราเคยรูสึกวาเราสมควรไดรับตําแหนงสูงๆไหม? แลวเมื่อคนอื่นไดรับตําแหนง
นั้นเราก็รูสึกอยางไรเลา? เราสามารถ "จงชื่นชมยินดีกับผูที่มีความชื่นชมยินดี จงรองให
กับผูที่รองให" ไหม? (รม 12:15) หรือเรามีใจขมขื่นตอเขา? คําตอบจะแสดงวาจิตใจ
เราถูกตองในสายพระเนตรของพระเจาหรือเปลา และจะแสดงวาเรายอมใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นําชีวิตของเรามากแคไหน
นางมารียไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธเมื่อไดยินวานางตั้งครรภแลว คุณคิดวาชวง 3
เดื อนที่ นางมารีย อยู บานนางเอลี ซาเบธนั้ นการรวมสามั คคี ธรรมกันและกันเปนอยางไร
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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ผูชวย (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 75:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 75:7
ไมมีผูใดปรารถนาเปนที่ 2 ถึงกระนั้นหลายครั้งในชีวิตนี้เราตองอยูในตําแหนง
นี้ บางครั้งเราเปนผูชนะอันดับ 2 หรือเราตองเขาแถวยาวในเมื่อเราตองรีบไปที่อื่น เรา
เปนอันดับหนึ่งในทุกสถานการณไมได
มีหลายบุคคลในพระคัมภีรที่เปนที่ 2 และรูสึกพอใจกับอันดับนั้น เชนโยชูวา
ชวยโมเสสอยางดี, เอลีชาตามเอลียาหอยางสัตยซื่อ, ยอหนผูใหรับบัพติศมามอบตัวไวกับ
ตําแหนงประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาห, นางเอลีซาเบธชื่ นชมยินดีกับนางมารีย
ฮีบรู 13:5 บอกวา ". . .จงพอใจในสิ่งที่ทานมีอยู เพราะวาพระองคไดตรัสไวแลววา 'เรา
จะไมละทานหรือทอดทิ้ งทานเลย'" ขอนี้ เกี่ ยวของกับการเปนที่ 2 พระเจาทรงมีหนาที่
สําหรับเราทุกคนในชีวิตนี้ เราจะพอใจในเมื่อเรายอมรับหนาที่นั้นเอง ถาเราตองเปนที่ 2
และรับใชผู อื่ นใหเราสนับสนุนบุคคลนั้ นอยางดี เราเรียนรู ที่ จะเปนผู นําที่ ดีโดยการเรียน
รูที่จะเปนผูตามที่ดี
1
สุภาษิต 13:12 สอนอะไรเรื่องความปรารถนาของเรา?
2
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานอะไรบางแกเรา? รม 8:32
3
อะไรคือความหวังของเราในเมื่อพระคริสตเสด็จมา? 1 ยน 3:1-3
4
คุณเคยเปนที่ 2 ไหม? ตอนนั้นคุณรูสึกอยางไร?
5
ใหยกตัวอยางจากพระคัมภีรของคนที่เปนที่ 2?
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