ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 35
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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พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูทรงเปนความหวังของเรา
ยน 5:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
เรื่องสําหรับวันนี้เกี่ยวกับผูชายที่ปวยอยูนั้นนาเห็นอกเห็นใจ เพราะเขาอยูที่นั่น
เปนเวลา 38 ปแลว และความหวังอันเดียวของเขาคือวา เขาจะเปนคนแรกที่ลงในน้ําที่
กระเพื่อม แตเขาจะทําไดอยางไร เพราะเขาเปนคนงอย ยิ่งวานั้นไมมีผูใดยอมชวยเขาเลย
แตวันหนึ่ งพระเยซูเสด็จมา พระองคทรงถามผูชายคนนั้นวา "เจาปรารถนาจะ
หายโรคหรือ" เขาตอบดวยความหมดหวังวา "ทานเจาขา เมื่อน้ํากําลังกระเพื่อมนั้น ไมมี
ผู ใดที่ จะเอาตั วขาพเจาลงไปในสระ และเมื่ อขาพเจากําลั งไป คนอื่ นก็ ลงไปก อนแล ว"
เขาวาเขาอยู ในสถานการณ หมดหวังและไมมี ผู ช วย แตทั นทีเขาเห็ นวาพระเยซู ทรงเปน
ความหวังและพระผูชวยของเขา พระเยซูไมจําเปนทรงพาเขาไปลงน้ํานั้ น เพราะพระองค
ทรงเปนน้ําแหงชีวิตและเปนความหวังอันเดียวสําหรับมวลมนุษย
1
ความหวังสําหรับพวกคนบาป
ก
ความรอดของเราพึ่งอยูในพระเยซูและความตายของพระองคบน
ไมการเขน 1 คร 15:2-4
ข
อาจารยเปาโลกลาวอะไรเรื่องสภาพของชาวเอเฟซัสเมื่อเขา "อยูนอก
พระคริสต"? อฟ 2:12
ค
ถาคนบาปไปหาพระบิดานอกจากมาทางพระเยซูแลว เขามีความ
หวังอะไร? ยน14:6
2
ความหวังสําหรับพวกวิสุทธิชน
ก
การที่ "พระคริสตทรงสถิตในทาน" นั้นคืออะไร? คส 1:27
ข
เรากําลังคอย "ความหวังอันมีสุข" อะไร? ทต 2:13
ค
คริสเตียน "จะไดเปยมดวยความหวัง" อยางไร? รม 15:13
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พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มิตรสหายของเราคือพระเยซู
มก 2:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
ในเรื่องที่เราศึกษาเมื่อวานนี้ผูชายที่ปวยอยูนั้นไมมีเพื่อนเลย แตในเรื่องสําหรับ
วันนี้ผูชายที่เปนอัมพาตมีเพื่อนอยางนอย 4 คน เพื่อนๆเขายอมพาเขาไปหาพระเยซู แม
กระทั้งเขาตองรื้อดาดฟาหลังคาบาน พวกนี้เปนเพื่อนแท
หลายปก อนเขาใหรางวัลสําหรั บคนที่ ตีความหมายดีที่ สุดของคําว า "เพื่ อน"
หลายพันคนไดตีความหมายของคํานั้น เชน "ผูที่เขาใจเราเมื่อเรานิ่งอยู" "ผูที่แสดงความ
ชื่นชมยินดีและคลายความเศราโศกใหเรา" "นาฬิกาที่เที่ยงตรงตลอดไป" แตการตีความหมายที่ชนะเลิศคือ "เพื่อนคือผูที่อยูกับเราในเมื่อทั้งโลกละทิ้งเรา" พระเยซูผูซึ่งเปนมิตรสหายของเราก็เปนเชนนั้น เมื่อคนอื่นไมเขาใจเราพระองคทรงเขาใจเรา เมื่อคนอื่นไมยอม
ฟงเราพระองค ทรงยอมฟงเรา เมื่ อคนอื่ นไม ยอมช วยเราพระองคทรงยอมช วยเรา แลว
"เมื่อทั้งโลกละทิ้งเรา" พระเยซูจะทรงสถิตอยูและชวยเรา
1
พระเยซูทรงเปนมิตรสหายของเรา
ก
สุภาษิต 17:17 สอนวาอะไรเกี่ยวกับมิตรสหาย?
ข
มีมิตรบางคนที่ใกลชิดยิ่งกวาพี่นอง สภษ 18:24
ค
มิตรสหายจะกระทําใหใจของเรายินดีดวยคําเตือนสติอันออนหวาน
ของเขา สภษ 27:9
2
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องมิตรสหาย
ก
คําวา "ไมมีผูใดมีความรักที่ยิ่งใหญกวานี้" เล็งถึงอะไร? ยน 15:13
ข
เราจะเปน "มิตรสหาย" ของพระเยซูอยางไร? ยน 15:14
ค
มีคนเคยฟองวาอะไรเรื่องพระเยซู? แลวคําฟองนั้นเปนความจริง
ไหม? ลก 7:34
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พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การแลกเปลี่ยนสินคากันและการตอรองราคา
มธ 16:24-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
เราทุกคนชอบซื้ อของในราคาที่ ถูกที่ สุด ถาเราเปรียบเทียบราคาในราน 2-3
แห งกอนซื้ อเราคงได ราคาที่ ถู กที่ สุ ดได แต นาเสียดายที่ คนนับล านไม ไดเปรี ยบเที ยบ
ความจริงฝายจิตวิญญาณเพื่อไดความรอดที่แทจริง คือชีวิตนิรันดร
ครูสอนรวีวาระศึกษาเคยถามบรรดานักเรียนของเธอวา มีใครในพระคัมภีรที่ทํา
การแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดไหม? เด็กชายคนหนึ่งตอบวา "เอซาวทําการแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดเมื่อเขาแลกสิทธิบุตรหัวปกับถั่วแดง" อีกคนหนึ่งวา "ยูดาสทําการแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดเมื่อเขาแลกพระเยซูกับเงิน 30 เหรียญ" คนที่ 3 วา "อานาเนียกับสัปฟราทําการ
แลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดเมื่อเขาขายที่ดินของตนแลวพูดมุสากับอาจารยเปโตรเรื่องนั้น"
แตคนที่ 4 บอกถึงการแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดที่สุดคือ "องคพระผูเปนเจาสอนวา
ผู ที่ จะไดสิ่ งของสิ้ นทั้ งโลกแตตองสูญเสียวิญญาณจิตของตนทําการแลกเปลี่ ยนที่ ผิดพลาด
ที่สุด"
1
ซาตานเสนอการแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาด
ก
ซาตานเสนอการแลกเปลี่ยนอะไรกับนางเอวา? ปฐก 3:4-5
ข
ซาตานเสนอการแลกเปลี่ยนอะไรกับพระเยซู? มธ 4:9
ค
ซาตานเสนอการแลกเปลี่ยนกับมนุษยทั้งปวง วิวรณ 12:9 สอนวา
ซาตาน "ลอลวงมนุษยทั้งโลก"
2
พระเยซูทรงเสนอการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
ก
พระเจาทรงประทานความรอดแหงพระคุณ (ฟรี) แกเรา รม 5:15
ข
ถึงแมวาความรอดนั้นมาสูเราโดยเราไมตองเสียเงินใดๆ ผูที่
ประทานความรอดนั้นแกเราตองเสียสละอยางมากมาย ฮบ 9:14
ค
พระเยซูตรัสอะไรเรื่องความรอดนี้ในมัทธิว 11:28-29?
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พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูทรงเปนสันติสุขของเรา
รม 5:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
มีคนไปบอกจักรพรรดิออกัสตัสแหงอาณาจักรโรมวา มีผูชายคนหนึ่งในกรุงนั้น
ถึงแมว าเขาเปนหนี้ เงิ นมากมาย เขาก็ ยังสามารถนอนหลั บสบายทุกคื นได จั กรพรรดิ
ตัดสินใจวาทานตองการเตียงนอนของชายผูนั้น ทานจึงซื้อเตียงนอนนั้น แตเตียงนอนนั้น
ไมไดชวยจักรพรรดิออกัสตัสนอนหลับสบายเลย เพราะมีทางเดียวที่ มนุษยจะไดสันติสุข
อยางแทจริง คือโดยเจาแหงสันติสุขคือพระเยซูคริสต
เมื่อเราบังเกิดใหมพระเยซูทรงใหเรารวมกับพระเจา ในเวลานั้นเองเราเลิกเปน
ศัตรูกับพระเจาแลวไดสันติสุขกับพระเจา แตยิ่ งกวานั้ นพระเยซูทรงนําสันติสุขมาสู จิตใจ
ของเรา เราจึงมีสันติสุขแหงพระเจาโดยการรวมสามัคคีธรรมกับพระองค คริสเตียนเอย
คุณมีสันติสุขที่แทจริงไหม? ถาไม ใหกลับไปหาพระองคโดยการอธิษฐานจนจิตใจของคุณ
เต็มไปดวยสันติสุขซึ่งมาจากพระองค
1
พระเยซูทรงเปนสันติสุขของเรา
ก
เอเฟซัส 2:14 สอนวาอะไร?
ข
พระเยซูทรงใหเราคืนดีกันกับพระเจา (มีสันติสุข) อยางไร?
คส 1:20
ค
ชาวโลกไมรูจักอะไร? รม 3:17
2
สันติสุขคือผลของพระวิญญาณ
ก
"อาณาจักรของพระเจา" ประกอบดวย 3 สิ่ง สิ่งเหลานั้นคืออะไร?
รม 14:17
ข
กาลาเทีย 5:22-23 กลาวถึงผลของพระวิญญาณ ผลอยางหนึ่งคือ
สันติสุข
ค
เราสามารถไดรับ ". . .สันติสุขแหงพระเจาซึ่งเกินความเขาใจ. . ."
เมื่อเราทําอะไร? ฟป 4:6-7
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พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พวกคนบาปกับพระผูชวยใหรอด
รม 5:12-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
นาย วิลเลี่ยม เชคสเบียร บอกวา "มีความวุนวายเรื่องสิ่งเล็กนอย" เมื่อศิษยาภิบาลหรือผูประกาศเทศนาความจริงวา มนุษยทุกคนเปนคนบาปแลวก็เกิด "ความวุ นวาย" จากชาวโลก เพราะคนทั่วไปไมอยากไดยินวาตัวเองเปนคนบาป เพราะเหตุวาชาว
โลกไมยอมรับพระเจาและไม ยอมฟ งพระองคเขาจึงป ดหูป ดใจไมยอมฟงเรื่ องนี้ ที่ ทําให
เขาระลึกถึงพระเจาและการพิพากษาของพระองค
เมื่อขาพเจากลาวถึง "เรื่องสิ่งเล็กนอย" ก็ไมใชวาความบาปเปนสิ่งไมสําคัญ แต
หมายความวาไมมีเหตุที่จะเถียงกันเลย พระคัมภีรสอนวามนุษยทั้งปวงเปนคนบาป เราจึง
ไมตองสงสัยขอนี้ พระเจาตรัสไวแลวและมนุษยเปลี่ยนความจริงนี้ไมไดเลย ถึงแมวาชาว
โลกปฏิเสธเรื่องนี้มนุษยก็ยังทําบาปมากมายเชน การพูดมุสา, การโกง, การขโมย, การ
พูดหมิ่นประมาท, การลวงประเวณี, การเปนกะเทย, การเมาเหลา, ความเยอยิ่ง, การ
กบฏ, ความโลภและการฆาคน เมื่อใครปฏิเสธวาสิ่งเหลานี้เปนความบาป การปฏิเสธนั้น
ก็เปนความบาปเชนกัน
1
พระเยซูเสด็จมาเพื่อชวยคนบาปใหรอด
ก
การปฏิเสธวาเราเปนคนบาปก็เปนการปฏิเสธวาเราตองการพระเยซู
และความรอดของพระองค
ข
พระเจาทรงรักคนบาปมากแคไหน? รม 5:8; ยน 3:16
ค
"คําสัตยจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว" คืออะไร? 1 ทธ 1:15
2
ทางแหงความรอด
ก
ประการแรก เราตองยอมรับวาเราเปนคนบาป รม 3:10, 23;
กท 3:22
ข
ประการที่ 2 เราตองกลับใจเสียใหมและเชื่อวาพระเยซูไถบาปของเรา
บนไมการเขน รม 5:8-10
ค
ประการที่ 3 เราตองรับพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว
รม 10:13; มธ 11:28-30; ยน 1:12

7

พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผูชวยใหรอด (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 10:1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 8:24
นายโจซีฟส นักประวัติศาสตรชาวยิว ไดมีชีวิตตั้งแตปค.ศ. 37 ถึง 95 เขาได
บันทึกการสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระเยซูคริสตไวสําหรับประวัติศาสตร ใน
หนังสือ "ความโบราณแหงชาวยิว" ฉบับที่ 2 เลมที่ 18 บทที่ 3 หนาที่ 3 เขาเขียนวา "ใน
สมัยนั้นมีผูชายคนหนึ่งชื่อพระเยซู เปนผูประกอบดวยสติปญญา แตไมทราบวาควรเรียก
วาเปนคนธรรมดา เพราะพระองคทําการอัศจรรยหลายอยาง เปนอาจารยสอนทุกคนที่
ยอมรับความจริงดวยความชื่ นชมยินดี คนหลายคนติดตามพระองคไปรวมทั้ งชาวยิวกับ
คนตางชาติ พระองคนั้นเปนพระคริสต เมื่อปลาตไดฟงคําแนะนําจากพวกผู ใหญในพวก
เราแลวก็ ไดตั ดสินตรึงพระองค ไวบนการเขน เมื่ อนั้ นพวกที่ รั กพระองคตั้ งแตแรกไม ได
ละทิ้งพระองค เพราะหลังจากนั้นอีก 3 วันพระองคมีชีวิตอีกและปรากฏแกพวกเขาตามคํา
ของพวกศาสดาพยากรณ พวกศาสดาพยากรณไดพยากรณหลายพันหลายหมื่ นขอเรื่ อง
พระองคที่อัศจรรย แลวพวกคริสเตียนที่ไดชื่อของเขาจากพระองคนั้นก็ยังอยูจนทุกวันนี้"
หมายเหตุ ถึงแมวานายโจซีฟสบันทึกประวัติศาสตรเรื่องพระเยซูเขาก็ไมเชื่อใน
พระองคและไมเปนคริสเตียน
1
ใหทองจําโรม 8:24
2
เรากําลังคอย "ความหวังอันมีสุข" อะไร? ทต 2:13
3
คริสเตียน "จะไดเปยมดวยความหวัง" อยางไร? รม 15:13
4
พระคัมภีรสอนอะไรเรื่องมิตรสหาย? พระเยซูทรงเปนมิตรสหายของเรา
อยางไร? แลวเราจะเปน "มิตรสหาย" ของพระเยซูอยางไร? ยน 15:14
5
ซาตานเสนอการแลกเปลี่ยนอะไรกับนางเอวา? มารยังเสนอการแลกเปลี่ยน
ตางๆ กับมนุษยในปจจุบันไหม? เมื่อคุณแลกเปลี่ยนกับพญามารแลวคุณจะ
ไดรับอะไร?
6
พระเยซูทรงเสนอการแลกเปลี่ยนอะไรที่ดีเลิศ?
7
พระเยซูทรงใหเราคืนดีกันกับพระเจา (มีสันติสุข) อยางไร? คส 1:20
8
ใหอธิบายวาเรารับความรอดไดอยางไร? คุณบังเกิดใหมแลวหรือยัง?
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การเขาใจพระคําของพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงไดยินพระคําของพระเจา
สภษ 1:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
"ทั้ งปราชญจะไดยินและเพิ่ มพูนการเรียนรู และคนที่ มีความเข าใจจะได ความ
ช่ําชอง" (สภษ 1:5)
สดุดี 85:8 กลาววา "ขอใหขาพระองคไดฟงความที่พระเจาผูเปนพระเยโฮวาห
จะตรัส. . ." ดูเหมือนวาผูเขียนสดุดีบทนั้นอยากฟงคําตรัสของพระเจาเปนแน เขาฟงได
โดยการอานพระคัมภีร, โดยการฟงคําเทศนาหรือโดยการสอนคนอื่น กี่คนรูจักขาวประเสริ ฐโดยการฟงคําเทศนา? คริ สเตียนสวนมากคงเขาใจข าวประเสริ ฐโดยวิ ธีนั้ น โรม
10:17 สอนวา "ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจา" เราควรฉวยโอกาสฟงคําเทศนาจากพระคําของ
พระเจา ถ าเราไม สบายหรือไปรวมประชุมที่ คริ สตจักรไมได ก็พยายามยืมเทปเทศนา
มาฟงที่บาน
สุภาษิต 20:12 กลาววา "หูที่ฟงไดและตาที่มองเห็น พระเจาทรงสรางมันทั้ง
สอง" เราจึงควรใชหูของเราฟงคําตรัสของพระเจา
สดุดี 94:9 บอกวา "พระองคผูทรงปลูกหู พระองคจะไมทรงไดยินหรือ. . ."
1
อาดัมกับเอวาฟงคําตรัสของพระเจา
ก
อะไรเกิดขึ้นเมื่ออาดัมกับเอวาฟงคําตรัสของพระเจาในสวนเอเดน?
ปฐก 3:8
ข
ปฐมกาล 3:9-10 มีความหมายอะไรสําหรับเราในปจจุบันนี้?
2
จงฟงพระวจนะของพระเจา
ก
ทําไมคําวา "ใครมีหูก็ใหฟง. . ." หลายครั้งในหนังสือวิวรณ?
วว 2:7, 11, 17, 27; 3:6, 13, 22
ข
ครั้งตอไปที่คุณฟงคําเทศนา ใหตั้งใจฟง
3
ปราชญจะทําอะไร? สภษ 1:5
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การเขาใจพระคําของพระเจา (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงอานพระคําของพระเจา
ฉธบ 17:14-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
จงใหสมาชิกครอบครัวทุกคนอานทีละขอๆจากขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ขอพระ
คัมภีรนี้ จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเปนคําสอนสําหรับการดํารงชีวิตของผู เปนกษัตริย
ใหมีชีวิตฝายจิตวิญญาณ คําสอนนั้นสอนวาตองอานพระคําของพระเจาดวย ผูเปนกษัตริย
ตองอานพระคัมภีรตลอดชีวิต ทําไมเลา? เพื่อเรียนรูที่จะเกรงกลัวพระเจา, ถวายเกียรติ
พระองคและประพฤติดี ในอิสยาห 34:16 มีคําสั่งสําหรับคนที่อยูในวาระสุดทายวา "จง
เสาะหาและอานจากหนังสือของพระเจา. . ." แลวในพระคัมภีรใหมอาจารยเปาโลเขียนถึง
อาจารยทิโมธีวา "จงใฝใจในการอาน" (1 ทธ 4:13) เราควรขอบพระคุณพระเจาที่เรามี
โอกาสเรียนรูการอานออกเขียนไดและควรใชความสามารถนั้นเพื่ออานพระคําของพระเจา
เพราะทุ กครั้ งที่ เราอ านพระคั มภี ร เราก็ จะได รั บพระพรจากพระเจ าไม ว าเราเข าใจทุ กคํา
ทุกขอหรือไม วิวรณ 1:3 สอนวา "ขอความสุขจงมีแกบรรดาผูอานและผูฟงคําพยากรณ
เหลานี้ และถือรักษาขอความ ที่ เขียนไวในคําพยากรณนี้ " เราตองอานพระคัมภีรเพื่ อจะ
รูวาเราควรประพฤติอยางไร
เมื่อพระเยซูสอนเรื่องพระคัมภีรพระองคทรงกลาวถึงดาเนียลและตรัสวา "ใหผู
อานเขาใจเอาเถิด" (มก 13:14) เราตองอานพระคัมภีรกอนเราเขาใจพระคัมภีรนั้นได
เราจึงควรอานพระคัมภีรสวนไหน? (ลก 24:44)
1
พระบัญญัติ
ก
มาระโก 12:26 กลาววา "ทานทั้งหลายยังไมไดอานคัมภีรของโมเสส
ตอนเรื่องพุมไมหรือ" พระเยซูทรงรับรองวาอพยพบทที่ 3 เกิดขึ้นจริง
และไดรับการดลใจจากพระเจา
ข
มัทธิว 19:2 สอนวา "พวกทานไมไดอานหรือวาพระผูทรงสราง
มนุษยแตเดิม `ไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง'" ขอพระคัมภีรนี้อาง
มาจากหนังสืออะไร?
2
หนังสือของพวกศาสดาพยากรณ
ก
ลูกา 4:16-17 บอกวาพระเยซู "ทรงยืนขึ้นเพื่อจะอานพระธรรม
เขาจึงสงพระคัมภีรอิสยาหศาสดาพยากรณใหแกพระองค"
3
หนังสือสดุดีกับหนังสืออื่นๆ
ก
ใหเปรียบเทียบมัทธิว 21:16 กับสดุดีบทที่ 8
ข
คุณมีสวนหนึ่งของพระคัมภีรที่คุณชอบอานไหม?
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การเขาใจพระคําของพระเจา (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงศึกษาพระคําของพระเจา
2 ทธ 3:14-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
ขอทองจําของเราสําหรับอาทิตยนี้บอกวา "จงอุตสาห. . ." คือจงอุตสาหในการ
ศึกษาพระคัมภีร ดูเหมือนตองศึกษาพระคัมภีรอยางหนัก หลายคนไมชอบการศึกษาแตก็
เปนคําสั่งจากพระเจา ผูที่ศึกษาพระคัมภีรจะ "เปนที่ชอบพระทัยพระเจา" ความจริงนี้ควร
เรงเราใหเราศึกษาเพื่อเราจะ "เปนคนงานที่ไมตองอาย" เมื่อเราใชพระคัมภีร
มีวิธีหลายอยางที่ จะศึกษาพระคัมภีรเชน เราอาจศึกษาคนเดียวโดยใชหนังสือ
อางอิงที่ดี หรือเราอาจศึกษาพรอมกับคริสเตียนคนอื่น กิจการ 17:11 บอกวาชาวเบโรอา
"สุภาพกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา" เพราะพวกเขา "คนดูพระคัมภีรทุกวัน หวังจะรู วาขอ
ความเหลานั้นจะจริงดังกลาวหรือไม" ในปจจุบันชื่อวา "ชาวเบโรอา" เปนชื่อที่มีเกียรติ
หนังสือปญญาจารย 12:12 บอกวา "เรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนัง" ซึ่งเปนความ
จริ งอยู แลว แต ถาพระเจ าทรงต องการใหเราศึกษาพระคั มภีร พระองคจะทรงประทาน
กําลังใหแกเรา
1
การศึกษาพระคําของพระเจา
ก
คุณใชเวลามากเทาไรในการศึกษาพระคัมภีรทุกๆวัน?
ข
คุณชอบศึกษาคนเดียวหรือพรอมกับคริสเตียนคนอื่น? ทั้ง 2 วิธีมี
ขอดีขอเสียอะไรบาง?
ค
จงทองจํา 2 ทิโมธี 2:15
ง
ทําไมขอนั้นเรียกคริสเตียนที่ศึกษาพระคัมภีรวา "คนงาน"?
จ
ทําไมการศึกษาพระคัมภีรไมเหมือนการศึกษาทั่วไป? 1 ปต 1:25
2
สุภาษิต 6:20-23 สอนวาอะไรเรื่องพระคําของพระเจา
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การเขาใจพระคําของพระเจา (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงทองจําพระคําของพระเจา
สดด 119:9-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
สดุดี 119:11 เปนขอพระคัมภีรที่เราคงรูจักดี ทําไมผูเขียนขอนี้จะสะสมพระ
ดํารัสของพระองคไวในใจของเขา? เขาทําเพื่อจะไมทําบาปตอพระเจา ถาใครจะสะสมพระ
ดํารัสของพระองคไวในใจของตน เขาจะตองทองจําพระดํารัสนั้ น เราเคยทองจําหลายสิ่ง
แล ว เชนเพลงชาติ ซึ่ งเราเรี ยนรู ตั้ งแตเป นเด็กมา และเราทุกคนคงรู จักที่ อยู และเบอร
โทรศัพทซึ่ งเราตองรู ทุกเมื่ อ หลายสิ่ งที่ เราทองจําแลวอาจเปลี่ ยนแปลงไดเชนที่ อยู แต
พระคําของพระเจ าไมมี วันเปลี่ ยนแปลงเพราะพระคํานั้ นจะอยู เปนนิ จ เมื่ อเราทองจํา
พระคัมภีรบนโลกนี้เราก็จะยังรูจักพระคัมภีรนั้นบนสวรรคตลอดไปเปนนิจ
พระเยซูทรงเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการทองจํา เพราะในมัทธิวบทที่ 4 เมื่อ
พญามารมาทดลองพระองคถึง 3 ครั้งแลว พระองคทรงตอบการทดลองนั้นทุกครั้งวา "มี
พระคัมภีรเขียนไววา. . ." คุณคิดวาพระเยซูกําลังอานขอพระคัมภีรนั้นหรือไม? มีอยูหลาย
ครั้งที่พระคัมภีรไมอยูใกลมือของเรา ในเวลานั้นเราตองใชขอพระคัมภีรที่เราทองจําแลว
1
การทองจําพระคําของพระเจาจะชวยชีวิตเราอยางไร? ยน 15:3
2
การทองจําพระคําของพระเจามีผลอะไรอีก? ยน 13:17
3
ถาใจของเรา "แนวแน" ในองคพระผูเปนเจาและเรารักพระคําของพระองคแลว
จะมีผลอะไร? อสย 26:3; สดด 119:165
4
เรารูไดอยางไรวาเรารูจักกับพระเจาแลว? 1 ยน 2:3
5
อาจารยเปาโลคงกลาวถึงเรื่องอะไรกับอาจารยทิโมธี? 2 ทธ 3:15
6
ใหพยายามทองจําขอพระคัมภีรอยางนอยอาทิตยละ 1 ขอ
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การเขาใจพระคําของพระเจา (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงไตรตรองพระคําของพระเจา
สดด 1:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
ในปจจุบันนี้ คนไมคอยไตรตรองเรื่ องใดๆเพราะคิดวามีเวลาไมพอ แตในสดุดี
1:2 เราเห็นวาผูที่เปนสุขคือผูที่ปรารถนาไตรตรองหรือภาวนาพระคําของพระเจา ไมใชวา
ไตรตรองเฉยๆหรือเรื่ องอะไรก็ตาม แตไตรตรองพระคัมภีรซึ่ งคือพระบัญญัติของพระเจา
เคยมีคนหนึ่งบอกวา "การเปดจิตเปดใจไมใชเปาหมายอยางเดียว แตเราตองเปดจิตเปด
ใจรับสิ่งที่มีน้ําหนักแลวไตรตรองสิ่งนั้น"
โยชูวา 1:8 สอนว าเราต องตรึ กตรองพระบั ญญัติ ของพระเจาทั้ งกลางวันและ
กลางคืน ทําไมเราตองทําแบบนั้นเลา? เราทําเพื่อรูจักและเชื่อฟงพระคัมภีร เพราะเมื่อเรา
ทําเชนนั้นแลวชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จ
เรามีเวลาพอที่จะไตรตรองไหม? แนนอน เพราะเราอยากทําสิ่งใด เราก็มีเวลา
พอสําหรับทําสิ่ งนั้ น บางทีเราตองอุทิศเวลาและไปอยูลําพังตนเอง แตหลายคนที่ เคยทํา
เชนนั้นเปนพยานวา ชีวิตเขาเกิดผลมากกวาเดิม
1
ผูที่ไตรตรองก็เปนสุข
ก
เราควรไตรตรองนานเทาไร? สดด 1:2
ข
ผลของการไตรตรองคืออะไร? สดด 1:3
ค
ฟลิปป 4:8 สอนวาเราควรใครครวญเรื่องอะไรบาง?
2
จงไตรตรองพระคําของพระเจา
ก
ผูเขียนสดุดี 119:97 ไตรตรองเรื่องอะไร?
ข
สดุดี 119:99 สอนวาอะไร?
ค
สดุดี 19:14 เปนคําอธิษฐานที่เหมาะสําหรับคริสเตียนทุกคน
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การเขาใจพระคําของพระเจา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 119:89-96
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 2 ทธ 2:15
มื อมนุษยสามารถเปรี ยบได กับการเขาใจพระคําของพระเจ า เพราะแตละนิ้ ว
เปรียบไดกับวิธีหนึ่งวิธีที่จะเขาใจพระคํานั้นเชน ไดยิน, อาน, ศึกษา, ทองจําและไตรตรอง
สดุดีบทที่ 119 ซึ่งเปนบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีรใชหลายคําที่เล็งถึงคําวาพระ
คัมภีร เชนพระวจนะ, พระโอวาท, ขอบังคับ, กฎเกณฑ, พระธรรม, พระบัญญัติและกฎหมาย พระเจาทรงใชหลายคําเล็งถึงพระคัมภีรเพื่ อใหเราเห็นคุณคาและความหมายของ
พระคัมภีรนั้น มีอยูหลายครั้งในบทนี้ที่ผูเขียนกลาววา เขารักพระคัมภีรเพราะพระคัมภีร
นั้ นเปนความชื่ นชมยินดี ของเขา เขาต องการประพฤติ ตามและไม ลืมพระคําของพระเจา
นั่นเปนแบบอยางที่ดีสําหรับเรา เรารักพระคัมภีรเชนกันไหม?
สดุดีบทที่ 119 มีหลายขอที่เราควรไตรตรองเชน "ขาพระองคจะไมลืมพระวจนะของพระองค" "บรรดาพระโอวาทของพระองคเปนคําภาวนาของขาพระองค" "ขาพระองคคํานึงถึงขอบังคับของพระองค" "ขาพระองคจะปติยินดีในกฎเกณฑของพระองค"
"ข าพระองคหวั งในพระวจนะของพระองค " "ขาพระองครักพระธรรมของพระองคจริ งๆ"
"ขอทรงให ยางเทาของขาพระองคมั่ นคงอยู ในพระดํารั สของพระองค " "ขอทรงสอนกฎเกณฑของพระองคแกขาพระองค" "ลิ้นของขาพระองคจะรองเพลงเรื่องพระดํารัสของพระองค" เปนตน ถาคุณขาดความรักหรือความปรารถนาศึกษาพระคัมภีร จงขอความชวย
เหลือจากพระเจา หลายครั้งเราตองตั้งใจอานและฟงกอนความปรารถนาจะเกิดขึ้น พระคัมภีรนั้นเปนหนังสือแหงชีวิตที่สามารถชวยทุกดานในชีวิตเราได
1
สดุดี 85:8 สอนวาอะไร?
2
ครั้งตอไปที่คุณฟงคําเทศนา ใหตั้งใจฟง
3
คุณสัตยซื่อในการอานพระคําของพระเจาไหม? ใหอานพระคัมภีรทุกๆวัน
4
ทําไม 2 ทิโมธี 2:15 เรียกคริสเตียนที่ศึกษาพระคัมภีรวา "คนงาน"?
5
ทําไมการศึกษาพระคัมภีรไมเหมือนการศึกษาทั่วไป? 1 ปต 1:25
6
คุณทองจําบางขอพระคําของพระเจาแลวหรือยัง?
7
แลวคุณเคยไตรตรองพระคําของพระเจาไหม?
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กษัตริยซาอูลถวายเครื่องบูชา
1 ซมอ 13:8-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
ซามูเอลไดบอกกษัตริยซาอูลวาเขาจะไปหาทาน (1 ซมอ 10:8) และทานตอง
รอเขา แตซาอูลใจรอนเพราะประชาชนกดดันทาน และเพราะทานตองการคําตอบจากพระ
เยโฮวาหเรื่องการสูรบกับชาวฟลิสเตีย ทานจึงถวายเครื่องบูชาเอง เมื่อซามูเอลมาถึงแลว
ซาอูลอธิบายถึงเหตุที่ทานทําผิดนั้นแลววาซามูเอลมีสวนดวย (ขอ 11 วา "ทานก็มิไดมา
ภายในวันที่กําหนดไว") ทานจึง "ขมตัวเอง" ใหทําสิ่งนั้น บางคนคิดวาซาอูลถวายเครื่อง
บูชาเองเหมือนกับวาทานเปนปุโรหิต แตคนอื่ นคิดวาพวกปุโรหิตถวายเครื่องบูชาตามคํา
สั่งของทาน อยางไรก็ตาม ซาอูลตองรอซามูเอลกอนเพราะซามูเอลเปนศาสดาพยากรณ
ของพระเจา และเมื่อเขาสั่งอะไร คําสั่ งนั้ นมาจากพระเยโฮวาห ซาอูลไมสนใจคําสั่งจาก
พระเยโฮวาห ทานตองการทําพิธีตามใจของทานเอง
ภายหลังซาอูลไมตามคําสั่ งจากพระเยโฮวาหอี กหลายครั้ ง และทุกครั้ งก็ มี
"เหตุผล" ดวย เชนในบทที่ 15 ทานไดรับคําสั่งใหทําลายชาวอามาเลข ทานตอง "ทําลาย.
. .เสียใหสิ้นเชิง" (คําสั่งนี้ใชถึง 7 ครั้งในเรื่องนี้) แตซาอูลไดไวชีวิตกษัตริยของพวกเขา
และสัตวที่ดีที่สุดเพื่อเปนเครื่องสัตวบูชาแดพระเยโฮวาห (1 ซมอ 15:15) ซาอูลยอมทํา
พิธีแทนการเชื่อฟงพระเจา ซามูเอลจึงกลาวแกทานวา "ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา"
(1 ซมอ 15:22)
สําหรับพวกเราพระคําของพระเจาสําคัญแคไหน? เรานมัสการพระเจาเหมือน
กับวาเปนการทําพิธีตางๆเทานั้นหรือ? หรือเรายอมเชื่อฟงพระคําทุกคําของพระเจา?
1
คํากลาวของซามูเอล
ก
คํากลาวของซามูเอลเปนอยางไร? 1 ซมอ 3:19
ข
พระเยโฮวาหทรงตอบคําอธิษฐานของซามูเอลอยางไร?
(1 ซมอ 12:18) ประชาชนจึงรูสึกอยางไรเกี่ยวกับซามูเอล?
ค
ผูใดตรัสทางซามูเอล? 1 ซมอ 15:10
2
กษัตริยซาอูลละเลยพระคําของพระเจา
ก
พระเยโฮวาหทรงตอบคําอธิษฐานของซาอูลอยางไร? 1 ซมอ 14:37
ข
อะไรคือสิ่งเลวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของซาอูล? 1 ซมอ 16:14
ค
ความบาปอันสุดทายของซาอูลคืออะไร? (1 ซมอ 28:7) ซาอูล
สารภาพอะไรในขอ 15?
ง
เราสามารถเรียนรูอะไรจากชีวิตของกษัตริยซาอูลที่ชวยชีวิตเราได?
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การนําหีบของพระเจาขึ้นมา
2 ซมอ 6:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
กษัตริยดาวิดมีความปรารถนาดี ทานตองการใหหีบของพระเจาอยู ในสถานที่
ที่ถูกตอง พระเจาทรงสถิตอยูกับหีบนั้น แลวดาวิดตองการใหพระเจาสถิตอยูกับทานดวย
หนังสือ 1 พงศาวดารบทที่ 15 บันทึกครั้งที่ 2 ที่ดาวิดนําหีบของพระเจาขึ้นมา
เวลานั้นทานใชวิธีที่ถูกตอง การนําหีบขึ้นมาครั้งนั้นสําเร็จไปดวยดี แตครั้งแรกดาวิดใชวิธี
ไมถูกตอง ผลก็คือชายคนหนึ่งไดเสียชีวิต ดาวิดจึงกลัวและโกรธ (2 ซมอ 6:8-9) ทาน
ไมไดคิดวาตองนําหีบขึ้ นมาโดยใชวิธีของพระเจา ทานเอาเกวียนใหมบรรทุกหีบของพระ
เจาและทานคิดวาใชไดเพราะชาวฟลิสเตียใชวิธีนั้น
ใน 1 พงศาวดาร 15:2 ดาวิดประกาศวา ". . .นอกจากคนเลวีแลวไมควรที่คน
อื่นจะหามหีบของพระเจา เพราะวาพระเยโฮวาหทรงเลือกเขาใหหามหีบของพระเจา. . ."
ดาวิดรูขอนี้ไดอยางไร? ทานก็อานจากพระคําของพระเจา
ในปจจุ บันคริ สเตียนหลายคนพยายามรับใชพระเจาโดยใช วิธีของตนเอง จึง
ประสบความเสียหายมากมายฝายจิตวิญญาณ ถาเราจะทํางานฝายจิตวิญญาณเราจะตอง
ใชวิธีของพระเจาเทานั้น
ศาสนาทั่วไปกลาววา "ใหเกิดผลไมวาใชวิธีใดๆ" แตการพูดหรือคิดแบบนั้นก็ไม
เหมาะสมสําหรับคริสเตียน
1
ครั้งแรกใชวิธีที่ไมถูกตอง
ก
อะไรเกิดขึ้นแกคนที่เหยียดมือออกจับหีบของพระเจาไว?
2 ซมอ 6:6-7
ข
พระเจาทรงคิดอะไรเกี่ยวกับวิธีของกษัตริยดาวิด? 2 ซมอ 6:7
ค
วิธีนี้เปนความคิดของใครเลา? 2 ซมอ 6:1-3
2
ครั้งที่ 2 ใชวิธีของพระเจา
ก
ใครบางนําหีบพันธสัญญาของพระเจาขึ้นมา? 1 พศด 15:25
ข
พระเจาทรงมีสวนอะไรในการนําหีบขึ้นมาครั้งนี้? 1 พศด 15:26
ค
ประชาชนรูสึกอยางไรในการนําหีบขึ้นมาครั้งนี้? 1 พศด 15:27-28
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
นางซารายรอไมไหว

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 16:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
จริงๆแลวนางซารายรอมานานแลว นานกวาคนอื่นคงจะยอมรอดวยซ้ําไป พระ
เจาเคยสัญญากับอับราฮัมวาเขาจะมีบุตรชาย เขาทั้ง 2 ไดรอนานมาแลว ตอนไดรับพระ
สัญญานั้นนางซารายมีอายุมากแลวและทุกๆวันนานมีอายุมากขึ้น พอรอเวลา 11 ปแลว
นางจึงคิดวาอับราฮัมอาจมีบุตรกับภรรยาอีกคนหนึ่งก็ได การที่จะใหอับราฮัมมีภรรยาอีก
คนหนึ่ งก็ เปนสิ่ งที่ ยากสําหรับนางซาราย แตนางคิดว าวิธี นี้ อาจชวยพระสั ญญาของพระ
เจาสําเร็จ นางจึงเลือกนางฮาการ สาวใชของนางซาราย ใหเปนภรรยาที่ 2 ของอับราฮัม
และนางฮาการมี บุตรชายกั บอับราฮัมจริง แต บุตรนั้ นกั บลูกหลานของเขาก็ เปนศัตรู ตอ
ชาวอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้
นางซารายคิดวานางทําสิ่งที่ถูกตอง แตอีกไมนานนางฮาการไมยอมเชื่อฟงนาง
ซารายอีกและไดเกลียดนางซาราย หลังจากนางฮาการตั้งครรภแลว "ก็ดูหมิ่นนายผูหญิง"
(ปฐก 16:4) นางฮาการกบฏตอนางซาราย นางซารายจึงเคี่ยวเข็ญนางฮาการ นางฮาการ
จึงหนีไปแตพระเยโฮวาหทรงสั่งใหนางฮาการกลับไปหานางซาราย (จงสังเกตวาพระเยโฮวาหทรงรักษานางฮาการอยางไรในขอ 7-11) เพราะเหตุวานางซารายไมรอเวลาของ
พระเจา นางจึงตองทนกับนางฮาการกับบุตรของนางชื่ ออิชมาเอลเปนเวลาหลายปกอน
พระเจาใหบุตรชายชื่ออิสอัคแกนางซาราย (บทที่ 21)
เราอดทนไมไหวกับพระสัญญาของพระเจาหรือ? บางคนอาจจะวา "พระเจาทรง
ชวยคนที่ชวยตนเอง" แตเราตองรอเวลาเหมาะสมของพระเจา สดุดี 37:34 กลาววา "จง
รอคอยพระเยโฮวาหและรักษาทางของพระองคไว. . ."
1
ความผิดของนางซาราย
ก
การที่นางซารายยังไมมีบุตรมีสวนในการตัดสินใจของนางไหม?
ปฐก 16:1
ข
คุณคิดวาอับราฮัมควรตกลงกับแผนการของภรรยาไหม? ทําไม
เขาควรปฏิเสธแผนการนั้น?
ค
ทําไมนางซารายจึงบนตอสามี? ปฐก 16:5
2
เราตองรอคอยเวลาเหมาะสมของพระเจา
ก
เพลงคร่ําครวญ 3:25-26 สอนอะไรเกี่ยวกับผูที่คอยทา
พระเยโฮวาห?
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
พิธีศีลระลึก

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 11:23-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
เปนการเสียมารยาทจริงๆ! ขอ 33-34 แสดงวาพวกนี้ไมเกรงใจพิธีศีลระลึก
เลย เพราะพิธีนั้ นกลายเปนเวลาทานอาหารธรรมดา และพวกเขาไมยอมคอยซึ่งกันและ
กัน พวกเขาระลึกถึงองคพระผูเปนเจาจริงหรือ? ก็คงไมใชเปนแน
ผูที่รับพิธีนี้โดยไมพิจารณาชีวิตและการประพฤติของตัวเองกอน พระเจาจะทรง
พิพากษาผูนั้น เมื่อเรารับพิธีนี้เราตองไมลืมกระทําสิ่งอันสําคัญนี้ เราตองระลึกถึงองคพระ
ผูเปนเจาและงานของพระองคเมื่อเรารับพิธีนี้โดยไมนึกถึงสิ่งอื่นๆแทน 2 โครินธ 10:5
สอนใหเรานอมนําความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับ 1 เปโตร 1:13 กลาววา "เหตุฉะนั้ นทานทั้ งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของทานไวใหดีและจงขมใจ. . ." ฟลิปป 4:8
กลาวถึงสิ่ งตางๆที่ ดีและบอกวาให "ใครครวญดูสิ่ งเหลานี้ " เราควรระลึ กถึงพระเจ าทุก
เวลาโดยเฉพาะในเวลาที่เรา "ระลึกถึง" พระองค เมื่อเราระลึกถึงพระเจาเราควรพิจารณา
การประพฤติของตัวเอง, สารภาพความบาปและคืนดีกันกับคนอื่น
พระเจาทรงทราบวาเราตองการเวลาพิเศษที่ จะระลึกถึงพระองค เพราะมนุษย
เรามักจะลืมพระองคบอยๆ
อย าให เราเหมือนคริสตจั กรที่ เมืองโคริ นธ แต จงให เราเป นคริ สเตียนที่ ถวาย
เกียรติแดพระองคเมื่อเรารับพิธีศีลระลึก
1
วิธีรับพิธีศีลระลึกที่ถูกตอง
ก
มัทธิว 26:26-29 กลาวถึงวิธีที่พระเยซูทรงรับพิธีศีลระลึก
ข
พระเยซูทรงทําอะไรกับขนมปง? 1 คร 11:24
ค
คริสเตียนควรทําอะไรกอนรับพิธีนี้? 1 คร 11:28
2
วิธีรับพิธีศีลระลึกที่ไมถูกตอง
ก
คริสตจักรที่เมืองโครินธทําอะไรที่นาอับอาย? 1 คร 11:18-21
ข
อะไรคงจะเกิดขึ้นถาคริสเตียนรับพิธีนี้อยางไมสมควร? 1 คร 11:30
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายทรัพยในวิธีที่ไมถูกตอง
กจ 5:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
เรื่องนี้เกี่ยวกับสามีภรรยาคูหนึ่งที่หลอกลวงตัวเองและมุสาตอพระเจา ดูเหมือน
วาคูนี้มีทุกสิ่งพรอมแลว เชนอยูในคริสตจักรที่ดี, มีชีวิตสมรสที่นานับถือ, มีทรัพยสมบัติ
และยอมถวายทรัพยสมบัตินั้นแดงานของพระเจา แตทําไมคูนี้จึงผิดพลาดเลา?
มีคริสเตียนในปจจุบันไดกระทําเชนนั้นไหม? เชนบอกวาจะถวายทรัพยแตกลับ
ไมถวายหรือถวายนอยกวาที่ บอกไวก็คือการมุสาตอพระเจา แลวพระเจาทรงตองการให
เราประพฤติอยางไร? ก็ใหประพฤติอยางซื่ อสัตย คริสเตียนบางคนสามารถถวายทรัพย
มากกวาคนอื่นได โรมบทที่ 12 สอนวาการถวายทรัพยเปนของประทานฝายจิตวิญญาณ
บางคนอาจถวายมากกวาคนอื่น แตพระคัมภีรเตือนวาเราไมควรเปรียบเทียบตัวเองกับคน
อื่น (2 คร 10:12) 2 โครินธ 8:5 บอกวาผูที่เชื่อไดถวายตัวเองแดองคพระผูเปนเจากอน
แลวในขอ 7 บอกวาเรา ควรพรอมบริบูรณในของประทานนี้ พระเจาไมทรงกําหนดวาตอง
ถวายเทาไร แตใหถวาย "ตามที่พระเจาไดทรงใหทานจําเริญ"
คุณถวายทรัพยแดพระเจาอยางไร? เหมือนกับอานาเนียและสัปฟราที่ตกลงกัน
ทดลองพระเจาหรื อ? คุณถวายอยางเต็มใจและดวยความชื่ นชมยินดี ไหม? มี วิธีถวาย
ทรัพยแดงานของพระเจาที่ถูกตอง อยาคิดวาคุณหลอกลวงพระเจาได
1
การถวายทรัพยในวิธีที่ไมถูกตอง
ก
คําอะไรบางในกิจการ 5:2 แสดงวาอานาเนียกับสัปฟราตั้งใจ
หลอกลวงอาจารยเปโตร?
ข
อาจารยเปโตรพูดอะไรเกี่ยวกับซาตาน? แลวเขาพูดอะไรเกี่ยวกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์? กจ 5:3
ค
ถาอานาเนียกับสัปฟราไมถวายคาที่ดินนี้เลย ถูกตองหรือไม?
กจ 5:4
2
การถวายทรัพยในวิธีที่ถูกตอง
ก
2 โครินธ 9:7 กลาวถึงทาทีผิด 2 ขออะไรในเรื่องการถวายทรัพย?
ข
การชักจูงใจสําหรับการถวายทรัพยคืออะไร? ยก 1:17
ค
คุณถวายทรัพยเปนประจําไหม? แลวคุณสอนลูกๆทุกคนใหถวาย
ทรัพยหรือเปลา? ถาสอนแลวจะรับพระพรมาก
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การรับใชพระเจาในวิธีที่ไมถูกตอง (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 3:12-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 48:10
ในปจจุบันนี้คนไมคอยอดทนสิ่งใดๆ พระคัมภีรมีตัวอยางของหลายคนที่ทําบาป
นี้คือขาดความอดทน คนเหลานั้นคิดวาเขารับใชพระเจาแตเขาใชวิธีไมถูกตอง
กษั ตริ ย ดาวิ ดควรใช เวลาอ านพระบั ญญั ติ เพื่ อรู วิ ธี ถู กต องที่ จะนําหี บของพระ
เจาขึ้นมา นางซารายควรวางใจในพระเจาตอไปและไมยกสาวใชฮาการใหเปนภรรยานอย
ของอับราฮัม กษัตริยซาอูลควรตั้ งใจฟงคําของผู พยากรณซามูเอลซึ่งคํานั้นคือพระคําของ
พระเจา ซามูเอลเปนผูวางมือบนซาอูลใหรับตําแหนงเปนกษัตริย ถึงกระนั้นซาอูลอดทน
ไมไหวจึงถวายเครื่องบูชาเองซึ่งเปนความบาป
พี่นองคริสเตียนที่เมืองโครินธรับพิธีศีลระลึกในทางที่ผิด จึงทําลายความหมาย
ของพิธีนั้น แลวอานาเนียรับสัปฟราไดเสียชีวิตเพราะเห็นแกเงิน
เมื่อเรารับใชพระเจาใหเรามีใจอดทนและยอมรับใชในวิธีของพระองค งานรับใช
นั้นไมใชงานของเราแตเปนงานของพระเจา เราจึงควรใชวิธีของพระองค ไมวาเราถวายสิ่ง
ใดๆ, ถวายทรัพยสมบัติหรือถวายเวลาเราตองรับใชโดยใชวิธีของพระองค
1
ผูที่รับใชองคพระผูเปนเจา
ก
ผูรับใชทั้งหลายเปนใคร? 1 คร 3:9ก
ข
ผูใดทรงเปนรากของเรา? 1 คร 3:11
ค
งานรับใชของทุกคน "จะไดปรากฏใหเห็น" และ "ไฟนั้นจะพิสูจน
ใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร" 1 คร 3:13
ง
เราไมตองประพฤติดีเพื่อไดรับหรือรักษาความรอดของเรา แตเมื่อเรา
ประพฤติดีหรือรับใชพระเจาเราก็จะไดรับบําเหน็จจากพระองค
(1 คร 3:14) เราไดรับความรอดแลวแตบําเหน็จนั้นเราจะไดรับใน
อนาคตเมื่อพระเยซูเจาเสด็จกลับมา มธ 16:27; 2 ทธ 4:8;
วว 22:12
จ
ถาการงานของผูใดถูกเผาไหมไป ผูนั้นก็จะเปนอยางไร? 1 คร 3:15
2
การรับใชในวิธีที่ถูกตอง
ก
ผูใดทรงเปนผูทรงกระทํากิจอยูภายในเรา ทั้งใหเรามีใจปรารถนาและ
ใหประพฤติตามชอบพระทัยของพระเจา? ฟป 2:13; 4:13
ข
ทําไมคริสเตียนตองรับใชพระเจาในวิธีที่ถูกตอง?
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเอาลงรายชื่อเกณฑทหาร
2 ทธ 2:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
มีทางแหงความรอดอยูทางเดียวคือโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา แตวิธีมา
สู ความรอดนั้ นก็มีอยู หลายอยาง เชนบางคนรองไหเมื่ อไดรับความรอด บางคนทําหนา
เฉยและไมแสดงอารมณเลย บางคนเคยวาไมเอาพระเจาเลย แตในที่สุดมารับความรอด
ดวยความเต็มใจ บางคนรับเชื่อที่บาน แลวคนอื่นรับเชื่อที่คริสตจักร
มีวิ ธีรับความรอดหลายวิธี แต ทุกคนที่ บังเกิ ดใหมนั้ นมา "โดยพระคุณเพราะ
ความเชื่ อ" ไมวาเราแสดงอาการอะไรเมื่ อเรารับความรอด เราทุกคนก็ไดรับชีวิตนิรันดร
จากพระเจาเชนกัน แลวเมื่อพระเจาทรงชําระบาปของเราแลว พระองคทรงตองการใหเรา
สมัครเปนทหารแหงกางเขนของพระเยซูเจา เพราะเรากําลังอยูในสงครามฝายจิตวิญญาณ
1
ศัตรู 3 ประการของคริสเตียนทุกๆคน
ก
เนื้อหนัง -- เอเฟซัส 2:3 อธิบายอยางไรถึงลักษณะที่เราไดรับจาก
อาดัม? เพราะคริสเตียนไดรับลักษณะใหมจากพระเจาแลว ก็มี
การสูรับกันระหวางพระวิญญาณกับเนื้อหนังเสมอ รม 7:23
ข
โลก -- กอนเราไดรับความรอด เราก็ "ประพฤติตามวิถีของโลก"
(อฟ 2:2) อาจารยยอหนอธิบายถึง "โลก" อยางไร? 1 ยน 2:16
ค
พญามารซาตาน -- ซาตานไดหลอกลวงคนวา ซาตานไมมีจริง
ซาตานจึงไดรับตําแหนงอะไร? และมันทําอะไรกับใจของมนุษย?
2 คร 4:4
2
ยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา
ก
ทหารตองถืออาวุธพรอมและปองกันตัวเองจากศัตรูฉันใด คริสเตียน
ตองทําเชนกันฉันนั้น
ข
คริสเตียนตองสวมยุทธภัณฑอะไรบาง? อฟ 6:14-18
ค
ทหารตองฝกหัดสําหรับการสูรับและรูจักใชอาวุธของตัวเองอยาง
ถูกตอง 2 โครินธ 10:4-5 สอนวาอะไร?
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ลักษณะของคนในยุคนี้

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ทธ 3:1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
หลายปกอนสังคมไมคอยยอมรับคนที่ทําความผิดบาปในที่สาธารณะ เพราะเขา
ชอบใหคนประพฤติอยางสุภาพตอหนาคนอื่น ถึงแมวามีสถานที่ตางๆเปดกลางคืนสําหรับ
การดื่มและเตนรํา สังคมทั่วไปก็ไมยอมรับกิจการแบบนั้น เพียงแตประมาณ 30-40 ปที่
แล วก็เกิ ดการใชยาเสพติ ด, ดนตรี รอคแอนดโรลล, แลวมาตรฐานแหงศี ลธรรมเริ่ มจะ
เสื่อมลง จนถึงสมัยนี้มีการแตงงานระหวางพวกกะเทย, การทําแทง, ดนตรีที่ใชคําหยาบคาย, และอาชญากรรมอยางรุนแรง
เมื่ อสภาพโลกเปนเชนนี้ แลวคริสเตียนควรทําอะไรดี? ก็จงรับใชพระเจาและจง
ยึดมั่ นในความเชื่ อที่ ถูกตอง และจงให แสงแห งความชอบธรรมส องไปทั่ วครอบครัวและ
ชีวิตของตนเอง แลวจงคอยทาการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจาของเรา
1
เหตุการณกลียุค
ก
ใหอาน 2 ทิโมธี 3:1-5 แลวดูวาสภาพคนในขอพระคัมภีรนั้น
มีอยูในปจจุบันนี้หรือไม
ข
ยอหน 15:18 อธิบายวาชาวโลกรูสึกอยางไรเกี่ยวกับพวกคริสเตียน
2
สันติสุขอยางสมบูรณ
ก
2 เปโตร 2:9 มีพระสัญญาอะไร?
ข
อิสยาห 26:3 บอดวิธีได "สันติสุขอยางสมบูรณ" วิธีนั้นคืออะไร?
ทําไมคริสเตียนบางคนไมทําตามวิธีนี้?
ค
จงอธิบายขอที่วา "อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆเลย" ฟลิปป 4:6 สอนวา
เราทําเชนนี้ไดอยางไร? ถาเราทําเชนนี้แลวอะไรจะเกิดขึ้น? ขอ 7
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
การขัดสน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 20:19-26
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
คุณเคยขัดสนไหม? เมื่อครอบครัวใดๆมีเงินไมพอก็ยากนัก สภาพแบบนั้นทําให
รูสึกไมมั่นคงและหมดหวัง แลวคงขาดสันติสุขดวย
คริสเตียนสวนมากคงไมติดคุกหรือถูกไลออกจากครอบครัวเพราะเหตุความเชื่อ
ของเรา แตคริสเตียนหลายคนคงมีปญหาเรื่องคาใชจายตางๆในเวลาหนึ่งเวลาใด เมื่อเรา
ไดรับชีวิตใหมในพระเยซูคริสตแลว เราก็ไดรับความเขาใจใหมฝายจิตวิญญาณ สิ่ งหนึ่ ง
ที่ เราตองเขาใจคือวา ถาเราทําตามหลักการของพระเจาเรื่ องการเงินแลวเกิดปญหาฝาย
การเงินนั้ น เราก็มั่ นใจไดวาพระองคจะทรงชวยเราในดานนั้ น เราจึงสามารถมีความสุข
ในชีวิตคริสเตียนได
1
การสูรบทางการเงิน
ก
ซาตานชอบเมื่อคริสเตียนคิดมากเรื่องเงินแทนนึกถึงพระเจา
ข
คริสเตียนไมควรคิดถึงเรื่องการเงิน แตควรไววางใจในพระเจา
ค
ทําไมซาตานชอบใหมนุษยซื้อสิ่งของมากมาย? ปญจ 5:10
ง
สําหรับคริสเตียนที่รักเงิน "ความทุกขเปนอันมากจึงทิ่มแทงตัวของ
เขาเองใหทะลุ" 1 ทธ 6:10
2
หลักการสําหรับการใชเงิน
ก
จงยอมถวายทรัพยแดพระเจา 2 คร 9:7
ข
จงพอใจกับชีวิตของตัวเอง 1 ทธ 6:6
ค
จงยอมทํางานหนักและสะสมเงินไวสําหรับอนาคต สภษ 6:6-11
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ของอันประเสริฐ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ปต 1:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
เราทุกคนคงมีของอันประเสริฐที่เราเก็บไว อาจเปนรูปถายของครอบครัวหรือ
อาจเปนสิ่งเกาแคอันมีคาก็ตาม
พระเจาทรงบอกพวกคริสเตียนวามีของ "อันประเสริฐยิ่งกวาทองคํา" ซึ่งเราซื้อ
ดวยเงินไมได อาจารยเปโตรบอกถึง 2 สิ่งที่ประเสริฐคือความเชื่อของเราและพระสัญญา
ของพระเจา แตใน 1 เปโตร 1:7 เราเจอสิ่งที่ประเสริฐที่นาแปลกใจ เพราะพระเจาทรง
บอกผู ที่ เชื่ อวาการลองดูความเชื่ อของเขา "ประเสริฐยิ่ งกว าทองคํา" มีอะไรกําลังลองดู
ความเชื่ อของคุ ณไหม? คุ ณกําลั งสงสั ยพระประสงคหรื อความรักของพระเจ าไหม? ถา
ตอบวา "ใช" แสดงวาความเชื่อของคุณกําลังถูกลองดู จงนับวาการลองดูนั้น "ประเสริฐยิ่ง
กวาทองคํา" แลวผลสุดทายคืออะไร ใหอานยากอบ 1:12 เพื่อพบคําตอบ
1
อาจารยเปาโลกับการทดลอง
ก
เมื่ออาจารยเปาโลกับสิลาสติดคุก เขาทําอะไรในเวลาเที่ยงคืน?
กจ 16:25
ข
อาจารยเปาโลเคยทนอะไรบางเมื่อเขารับใชพระเจา?
2 คร 11:24-28
ค
อาจารยเปาโลตัดสินทําอะไรเรื่องความออนแอของตัวเอง?
2 คร 12:8-10
ง
อาจารยเปาโลเปนพยานเรื่องการทดลองตางๆวาอะไร?
กจ 20:22-24
2
คริสเตียนทั่วไปกับการทดลอง
ก
1 เปโตร 4:12-13 หนุนใจคริสเตียนอยางไร?
ข
คริสเตียนไมควรรับโทษฐานเพราะเหตุอะไรบาง? 1 ปต 4:15
ค
คุณเคยถูกทดลองไหม? ในตอนนั้นพระเจาทรงชวยคุณอยางไรบาง?
เพราะเหตุอะไร? 2 คร 1:4
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเห็นแสงแดดเมื่อฝนตก
สดด 23:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
ขอพระองคทรงชวยขาพระองคเห็นแสงแดดเมื่อฝนตก
สิ่งที่ดูเหมือนวาเปนการเสียหายคงกลับเปนกําไรได
ขอพระองคทรงชวยขาพระองครูวาควรรองไหเมื่อไร
เพราะพระองคทรงอยูใกลขาพระองคเสมอ
นายเบอร นารด กิ ลปน จะถูกฟ องตอหนาบิ ชอบ บอนเนอร ว าเขาเชื่ อและ
ประพฤติไมตรงกั บคําสอนของศาสนาแหงประเทศอั งกฤษ เขาจึงต องเดิ นทางไปยังกรุง
ลอนดอน คําพูดที่นายเบอรนารดชอบที่สุดคือ "ทุกสิ่งจะเกิดผลอันดี" ขณะเมื่อเขากําลัง
เดินทางไปนั้ นเขาประสบอุบัติเหตุขาหัก มีคนหนึ่ งเยาะเยยเขาวา "ทุกสิ่ งจะเกิดผลอันดี
ไดหรือ?" นายเบอรนารดตอบวา "ขาพเจาก็ยังเชื่ออยางนั้น"
แลวกอนนายเบอรนารดเดินทางไปถึงพระนางมารียก็เสียชีวิต เขาจึงไมตองถูก
ฟองในกรุ งลอนดอน (เพราะพระนางมารียเปนหั วหนาศาสนาแหงประเทศอั งกฤษและ
เปนผูฟองเขา) แตเขาสามารถกลับบานดวยความชื่นชมยินดีได
1
การสํารวจสดุดีบทที่ 23
ก
นาเสียดายวาในคริสตจักรหลายแหงบทเพลงสดุดีนี้ใชเมื่อมีประชุม
ฝงศพเทานั้น เพราะบทนี้สําหรับคนเปนคือสําหรับแกะของพระเจา
ข
คริสเตียนทุกคนควรพิจารณาขอตอไปนี้
เมื่อขาพเจาถูกทดลองผูใดทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา?
เราหาทางแกปญหาของเราตามน้ําพระทัยของพระเจาหรือไม?
เราละเลยการอธิษฐานและความอดทนไหม?
เพราะมีแตผูเลี้ยงของเราเทานั้นที่จะกระทําใหเรานอนลงที่ทุงหญา
เขียวสดและทรงนําเราไปริมน้ําแดนสงบ
ค
คริสเตียนตองรับประทาน "มานาที่ซอนอยู" เพื่อไดกําลังฝาย
จิตวิญญาณเขมแข็งขึ้น พระเยซูตรัสวาอะไรในมัทธิว 4:4?
2
"มานา" สําหรับจิตวิญญาณของเรา
ก
โรม 8:28 สอนวาอะไร? ใหทองจําขอพระคัมภีรนี้
ข
ใหอธิบาย 2 โครินธ 4:15-17
ค
อะไรเปนชัยชนะซึ่งไดมีชัยแกโลก? 1 ยน 5:4
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ความเชื่อที่เขมแข็ง (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 คร 10:1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ปต 1:7
อาจารยมารติน ลูเทอร ชอบอธิบายเรื่องวิธีการตางๆของพญามารซาตาน เคย
มีคนหนึ่ งถามเขาวาเขาชนะมารอยางไรได เขาตอบวา "เมื่ อมารมาเคาะประตูจิตใจของ
ขาพเจาและถามวา "ใครอาศัยอยูที่นี่" พระเยซูเจาทรงเปดประตูและตรัสตอบวา "มารติน
ลูเทอร เคยอาศัยอยูที่นี่แตเขายายไปแลว ในปจจุบันเราก็อาศัยอยูที่นี่แทน" เมื่อพญามาร
เห็นรอยตะปูที่พระหัตถและพระบาทของพระองคแลว มารก็หนีไปทันที"
ชี วิ ตทุ กชี วิ ตและครอบครั วทุ กครอบครั วควรให พระเยซู เป นผู อาศั ยเป นประจํา
ผูที่เปนเชนนั้นจะไดรับพระพรจากพระเจาเปนแน
1
ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
ใหบอกศัตรู 3 ประการของคริสเตียนทุกๆคน
3
คริสเตียนตองสวมยุทธภัณฑอะไรบาง? อฟ 6:14-18
4
อิสยาห 26:3 บอดวิธีได "สันติสุขอยางสมบูรณ" วิธีนั้นคืออะไร?
5
ถาเราทําตามคําสอนในฟลิปป 4:6 แลว อะไรจะเกิดขึ้น? ขอ 7
6
การทดลองและความยากลําบากตางๆเปนสิ่งธรรมดาสําหรับคริสเตียนทุกคน
ไหม? เราทราบไดอยางไร? รม 8:28
7
อะไรเปนชัยชนะซึ่งไดมีชัยแกโลก? 1 ยน 5:4
8
ใหบอกหลักการสําหรับการใชเงิน 3 ประการ
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