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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 36
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
การขอบพระคุณ ภาคที่ 1                                                        ลก 17:11-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
ในเร่ืองสําหรับวันนี้เราเห็นวา พระเจาทรงแสดงพระเมตตาและความรักตอทุก

คนที่มาหาพระองค พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คนใหหาย แตมีแคคนเดียวที่กลับ
มาขอบพระคุณพระองค ลูกา 17:15 บอกวาเขา "จึงกลับมาสรรเสริญพระเจาดวยเสียง
ดัง" แลวในขอ 16 เขา "กราบลงที่พระบาทของพระองค ขอบพระคุณพระองค" อีก 9 คน
นั้นคงไปแสดงตัวแกพวกปุโรหิต แตชาวสะมาเรียคนนี้รูสึกขอบพระคุณพระเจา จึงกลับ
มาแสดงการขอบพระคุณนั้น

ในปจจุบันนี้คนไมคอยแสดงการขอบคุณ หลายคนไมรูสึกขอบใจคนอื่น จึงไม
แสดงเลย คริสเตียนควรมีทาทีขอบพระคุณพระเจาเสมอสําหรับความรอดของเรา และสิ่ง
สารพัดท่ีพระองคประทานใหแกเรา เม่ือเรารูสึกขอบใจ เราก็จะแสดงการขอบใจนั้นแด
พระเจาและคนอื่น
1 การไดรับตามความปรารถนาของตัวเอง

ก คนโรคเรื้อน 10 คนรองขออะไร? ลก 17:13
ข ขณะท่ีพวกเขา "กําลังเดินไป" มีอะไรเกิดข้ึน? ลก 17:14
ค คุณมีความปรารถนาที่ประสบความสําเร็จทุกๆวันไหม? จงขอบ

พระคุณพระเจาสําหรับสิ่งท้ังปวงที่พระองคทรงประทานใหคุณแลว
สดด 92:1

2 การขอบพระคุณ
ก คุณเคยละเลยการขอบพระคุณพระเจาไหม? บิดามารดาเอย

คุณเคยขอบคุณลูกๆไหม? ลูกๆเอย คุณเคยขอบคุณบิดามารดาไหม?
ข ใหบอกวิธีท่ีเราขอบพระคุณพระเจาได? ใหบอกวิธีท่ีเราขอบคุณ

คนอื่นๆได?
ค ถาใครเคยชวยคุณอยางหนึ่งอยางใดและคุณยังไมขอบคุณเขา

ใหไปขอบคุณเขาในเร็วๆนี้เถิด

การขอบพระคุณ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขอบพระคุณ ภาคที่ 2                                                          คส 3:12-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
มีกิจการและทาทีบางอยางท่ีเหมาะสมสําหรับคริสเตียน โดยพระปญญาของพระ

เจาพระองคทรงใหเรารูวากิจการและทาทีเหลานี้ เหมาะสมสําหรับทุกๆคนที่บังเกิดใหม
แลว ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้มีหลักการ 2 อยางท่ีใหเรารูวิธีแสดงการขอบพระคุณ

หลักการขอแรกอยูในขอ 12-17 ซึ่งเกี่ยวกับการประพฤติของเราตอคนอ่ืน ถา
เรารูสึกขอบใจความรูสึกนั้นจะแสดงออกในการประพฤติของเรา ขอพระคัมภีรเหลานี้สอน
วาเราควรประพฤติอยางไรตอคนอื่น และเมื่อเราประพฤติเชนนั้นเราก็แสดงการขอบ
พระคุณสําหรับการที่ "พระคริสตไดทรงโปรดยกโทษใหทาน"

หลักการขอท่ี 2 อยูในขอ 18-24 ซึ่งเกี่ยวกับการยอมฟงกันและกัน และการ
ยอมฟงผูมีอํานาจเหนือเรา

เม่ือเราประพฤติตอคนอ่ืนเหมือนที่พระคริสตทรงประพฤติตอเรา และเมื่อเรา
ยอมฟงผูมีอํานาจเหนือเรานั้น เราก็แสดงการขอบพระคุณตอพระเจาและตอคนอ่ืน
1 การแสดงการขอบพระคุณดวยการประพฤติ

ก ใหบอกความหมายของคําตอไปนี้
1 ใจอดทนไวนาน
2 ผอนหนักผอนเบา
3 ยกโทษ
4 เตือนสติ
ใหจําไววาเราตองประพฤติเชนนี้

ข ใหอธิบายโคโลสี 3:12
ค ใหอธิบายคําวา "ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่งความสมบูรณ"

คส 3:14
2 การแสดงการขอบพระคุณดวยคําพูด

ก พระเยซูเคยตรัสวาพระองคทรงรักพวกสาวกของพระองคไหม?
ยน 15:9

ข เราสามารถบอกคนอื่นวาเรารักเขาอยางไรบาง?
ค โคโลสี 3:15, 17 สอนวาอะไร?

การขอบพระคุณ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยการประพฤติดีของเรา                1 ปต 2:9-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
คริสเตียนทุกคนควรมีความปรารถนาถวายเกียรติยศแดพระเจา ตามท่ีเราเรียน

มาแลววา การขอบพระคุณพระเจาและคนอื่นไดถวายเกียรติยศแดพระเจา ในขอพระ
คัมภีรสําหรับวันนี้เราเห็นวา เม่ือคนอ่ืนเห็น "การดี" ของเรา เขาจะได "ถวายเกียรติยศ"
แดพระเจา เราไมควรทําดีเพื่ออวดตัวเอง แตควรทําดีเพื่อถวายเกียรติยศแดพระเจา

ยอหน 15:8 สอนวาพระเจาทรงไดรับเกียรติเม่ือคริสเตียน "เกิดผลมาก" คริส-
เตียนสามารถเกิดผลของพระวิญญาณ, ผลของการกระทํา "การดี" และผลของการนําวิญ-
ญาณมาสูพระเจา ผลท้ัง 3 อยางนี้ควรเปนสวนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนทุกคน เราถวาย
เกียรติยศแดพระเจาเม่ือเราเกิดผล และเมื่อคนอ่ืนเห็นผลนี้พระเจาจึงทรงไดรับเกียรติอีก
คร้ังหนึ่ง
1 นิสัยชอบบน

ก คนขี้บนถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยชีวิตของตนไหม?
ข ฟลิปป 2:14 สอนวาอะไร?

2 "การดี"
ก การขอบพระคุณพระเจาเปน "การดี" ท่ีคนอ่ืนเห็นได ใชหรือไม?
ข ทําไมพระเจาทรงสรางเราขึ้นในพระเยซูคริสต? อฟ 2:10
ค นางโดรคัสมีคําพยานอะไร? กจ 9:36
ง ใหอาน 1 เปโตร 2:12

การขอบพระคุณ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทาทีแหงการขอบพระคุณ                                                      สดด 116:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
ทาทีเหลือเช่ือแหงการขอบพระคุณ

ในสมัยสงครามกลางเมืองในอเมริกาหลังจากการสูรบใหญ ทหารภาคใตคน
หนึ่งท่ีกําลังตายเรียกนักเทศนคนหนึ่งมาหา เม่ือนักเทศนคนนั้นมาถึงแลวเขาคิดวาทหาร
จะขอใหเขาอธิษฐานออนวอนพระเจาใหหาย แตเขาไมทําเชนนั้นเลย ทหารคนนั้นขอให
นักเทศนตัดปอยผมแลวสงไปใหแมของเขา ตอมาเขาขอใหนักเทศนคุกเขาลงอธิษฐานขอบ
พระคุณพระเจา นักเทศนคนนั้นถามวา "อธิษฐานขอบพระคุณพระเจาทําไมเลา?"

ทหารคนนั้นตอบวา "เพราะพระองคทรงประทานคุณแมท่ีดีใหแกขาพเจา ขอบ
พระคุณพระเจาท่ีขาพเจาเปนคริสเตียน และสําหรับพระคุณในวาระที่ขาพเจาตองเสียชีวิต
และสําหรับท่ีอยูอาศัยของขาพเจาท่ีอยูบนสวรรคแลว" นักเทศนคนนั้นจึงคุกเขาลงอธิษ-
ฐานขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งท้ังปวงนี้
1 ทาทีแหงการขอบพระคุณ

ก สดุดี 116:1 สอนวาอะไร? จงขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงฟง
คําอธิษฐานของเราเสมอ

ข การมีทาทีแหงการขอบพระคุณจะนําความชื่นชมยินดีมาสูชีวิตของ
เราอยางไร? คุณชอบอยูใกลชิดกับคนที่มีทาทีแหงการขอบพระคุณ
ไหม?

2 เคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ
ก เลวีนิติ 7:12 กลาวถึง "เคร่ืองโมทนาพระคุณ" เคร่ืองบูชานั้น

คืออะไร?
ข ในปจจุบันเราถวาย "เคร่ืองบูชา" แหงการขอบพระคุณเม่ือเรา "ขอบ

พระคุณในทุกกรณี" (1 ธส 5:18) ถึงแมวาเรากําลังถูกทดลองอยู
เราก็สามารถขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระคุณท่ีจะทนการ
ทดลองนั้น

ค สดุดี 116:17 สอนวาเราทุกคนควรถวายเครื่องสักการบูชาโมทนา
พระคุณนี้

ง ใหอานสดุดี 50:14

การขอบพระคุณ (4)



7

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ใจขอบพระคุณ                                                                     1 ธส 5:16-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
เม่ือใครมีทาทีแหงการขอบพระคุณแลวทุกคนสามารถเห็นทาทีนั้นได เพราะ

การประพฤติและคําพูดของเราเกิดจากทาทีของเรา
ถาคนที่ มีทาทีอกตัญูไดรับของขวัญท่ีเขาไมชอบเขามีอาการอะไร? หนาตา

เขาก็แสดงวาผิดหวังทันทีและบางครั้งคําพูดของเขาแสดงวาผิดหวังดวย แลวคุณคิดวาคน
ท่ีใหของขวัญนั้นแกเขาคงรูสึกอยางไรบาง?

เราทุกคนควรนึกวา เพราะเหตุวาเราเปนคนบาปแลวเราจึงไมสมควรไดรับอะไร
เลย ถาเรานึกอยางนั้นแลวเราจะนับวาของขวัญทุกอยางเปนพระพร เราควรมีทาทีถอมตัว
ลงและขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งท่ีเรามีอยูแลว และไมบนเร่ืองสิ่งท่ีเรายังไมมี ไมวา
เรามีสิ่งของพอสมควรหรือยังใหเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งท่ีเรามีอยูแลว เพราะ
"นี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา"
1 จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งเล็กๆ

ก ทําไมพระเยซูขอบพระคุณพระเจาในยอหน 11:41?
ข สดุดี 118:1 สอนอะไรเรื่องการขอบพระคุณ?
ค ใหบอกสิ่งเล็กๆบางอยางซึ่งเปนเหตุท่ีเราควรขอบพระคุณ

2 พระเจาทรงประทานอยางบริบูรณ
ก การไถอยางบริบูรณ ". . .ในพระองคมีการไถอยางสมบูรณ"

สดด 130:7; ยน 3:16
ข พระคุณอยางบริบูรณ "และพระเจาทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณ

อันอุดมทุกอยางแกทานทั้งหลายเพื่อใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอ
สําหรับตัวเสมอ ท้ังจะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับงานที่ดีทุกอยางดวย"
2 คร 9:8

ค ของใชอยางบริบูรณ "ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์
สามารถกระทําสารพัดมากยิ่งกวาท่ีเราจะทูลขอหรือคิดได ตาม
ฤทธิ์เดชท่ีประกอบกิจอยูภายในตัวเรา" อฟ 3:20

ง ความบริบูรณสําหรับอนาคต "ดังท่ีมีเขียนไวแลววา `สิ่งท่ีตาไม
เห็น หูไมไดยินและไมเคยไดเขาไปในใจมนุษย คือสิ่งท่ีพระเจา
ไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับคนที่รักพระองค'" 1 คร 2:9

การขอบพระคุณ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               อพย 15:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
เม่ือพระเจาทรงชวยชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดงบนดินแหง และพนจากมือ

ทหารอียิปตแลว พวกเขาจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา พวกเขามีเหตุขอบพระคุณพระ
เจาจริง แตในปจจุบันเราไมเห็นการอัศจรรยยิ่งใหญแบบนั้น เพราะการอัศจรรยในสมัย
นี้คงเปนการอัศจรรยฝายจิตวิญญาณหรือท่ีอยูภายใน หลายครั้งเราคิดวาตองขอบพระ
คุณพระเจาเม่ือไดรับพระพรยิ่งใหญเทานั้น เราจึงหาพระพรหรือการอัศจรรยใหญข้ึนๆ
ตลอดไปจนกระทั้งเรารูสึกเฉยๆเร่ืองการอัศจรรยเล็กๆท่ีมาจากพระเจา

จริงๆแลวเราควรขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งท้ังปวงที่พระองคทรงประทาน
ใหแกเรา
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 คนโรคเรื้อนคนหนึ่งขอบพระคุณพระเยซูอยางไร? ลก 17:11-19
3 เราขอบพระคุณดวยการประพฤติและคําพูด ไดหรือไม?
4 คนขี้บนถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยชีวิตของตนไหม?
5 ในปจจุบันเราถวาย "เคร่ืองบูชา" แหงการขอบพระคุณเม่ือไร? 1 ธส 5:18
6 เราควรขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระพรยิ่งใหญเทานั้นไหม?
7 ใหบอกสิ่งเล็กๆบางอยางซึ่งเปนเหตุท่ีเราควรขอบพระคุณ

การขอบพระคุณ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การวางรากฐาน                                                                          1 ยน 1:10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
เม่ืออัครสาวกยอหนกับยากอบพี่ชายของเขาเปนหนุมๆเขาไดชื่อวา "ลูกฟารอง"

เพราะเขาอยากขอไฟลงมาจากสวรรคเผาผลาญชาวสะมาเรียท่ีไมตอนรับพระเยซู แตเม่ือ
อาจารยยอหนมีอายุมากข้ึนเขาไดเจริญข้ึนดานสติปญญาและพระคุณแลว เขาเขาใจวา
เราไมไดเห็นความรักของพระเจาในไฟและกํามะถัน แตในความเมตตาและความอดทน
ในที่สุด "ลูกฟารอง" คนนี้กลายเปน "วิสุทธิชนแหงความรัก"

อาทิตยนี้เราจะศึกษาจากหนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหนวันละบทเพื่อพบความจริง
และพระพรตางๆ เม่ือคริสเตียนอานพระคัมภีรทุกๆวันเขามักจะละเลยการศึกษาพระ
คัมภีรนั้น วิธีศึกษาพระคัมภีรท่ีงายก็คือใหศึกษาวันละบท ลองศึกษาพระคัมภีรวันละ
บทแลวจะไดพบความจริงและพระพรมากมาย
1 การวางรากฐาน 1 ยน 1:1-5

ก อาจารยยอหนเล็งถึงผูไดในขอ 1?
ข ในขอ 1 อาจารยยอหนเรียกพระเยซูวาอะไร? ใหเปรียบเทียบกับ

ยอหน 1:1
ค หนังสือ 1 ยอหนมีรากฐานอะไร? 1 ยน 1:3
ง อะไรเปนขอความที่อาจารยยอหนไดยินจากพระเยซู? 1 ยน 1:5

2 การเรียนรูความจริงฝายจิตวิญญาณ 1 ยน 1:6-10
ก เราจะรูวาเรารวมสามัคคีธรรมกับพระเจาไดอยางไร? 1 ยน 1:6
ข อาจารยยอหนอธิบายความจริง 3 ประการเรื่องความบาป ตอไปนี้

1 ถาเราจะวาเราไมมีบาป ใครถูกหลอกลวง? 1 ยน 1:8
2 ถาเราสารภาพบาปของเราแลว อะไรเกิดข้ึน? 1 ยน 1:9
3 ถาเรากลาววาเราไมไดทําบาป เราก็ทําอะไรไป?

1 ยน 1:10

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุที่เขียนหนังสือ 1 ยอหน                                                      1 ยน 2:1-29

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
อาจารยยอหนบอกหลายครั้งถึงเหตุท่ีเขาเขียนหนังสือเลมนี้ข้ึน ใหอานบทที่ 2

นี้อีกคร้ังและขีดเสนใตขอพระคัมภีรแตละขอท่ีบอกเหตุนี้
ในยุคแหงขอมูลนี้หนังสือ (รวมทั้งจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร) เปนสิ่ง

สําคัญ เพราะถาไมมีแลวเราทุกคนรับขอมูลท่ีสําคัญไมได เชนนายแพทยตองศึกษาจาก
หนังสือ พวกนักศึกษาตองเรียนรูจากหนังสือ ผูท่ีชอบอานหนังสือก็ตองมีหนังสือเชนกัน
แมแตชางซอมรถยนตตองมีคูมือท่ีเขาอานได

พระคําของพระเจาเปนขอมูลท่ีคริสเตียนตองการ จากพระคํานั้นเราสามารถ
เรียนรูเกี่ยวกับการประพฤติท่ีดีและที่จะพบชัยชนะในการทดลอง โดยทางพระคัมภีรเรา
สามารถรูถึงอนาคตและสามารถรูจักพระเจาและพระเยซูคริสตเจาดีข้ึน
1 เหตุท่ีเขียนหนังสือ 1 ยอหน

ก ทําไมอาจารยยอหนเขียนหนังสือ 1 ยอหนนี้? 1 ยน 2:1
ข ใหอานขอ 12-14 อาจารยยอหนเขียนถึงคนแบบไหน? (ขอ 21)

คนที่ไมเปนคริสเตียนรับสิ่งซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจา
ไดไหม? 1 คร 2:14

ค อาจารยยอหน "ไมไดเขียนพระบัญญัติใหม" แตในขอ 8 เขียน
"พระบัญญัติใหม" หมายความวาพระบัญญัติเกานั้นคือจงรักพระเจา
และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเองซึ่งมีอยูต้ังแตเร่ิมแรก
พระบัญญัติใหมนั้นมีรากฐานในคริสตจักรคือเราตองรักพระเจา
กับพี่นองคริสเตียนเหมือนรักตนเอง

2 ผูทรยศตอพระคริสต
ก ผูทรยศตอพระคริสตจะ "ออกไปจาก" พวกคริสเตียน ขอ 19
ข ผูทรยศตอพระคริสตจะปฏิเสธวาพระเยซูทรงเปนพระคริสตและเปน

พระเจา ขอ 22

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงรักซึ่งกันและกัน                                                                  1 ยน 3:1-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
หนังสือ 1 ยอหนบทที่ 3 นี้ไดแบงเปน 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวาใครบางเปน

บุตรของพระเจา และภาคที่ 2 อธิบายวาบุตรของพระเจาควรประพฤติอยางไร (ท่ีจริง
หนังสือ 1 ยอหนท้ังเลมแบงเปน 2 ภาคนี้ได) หรือเราอาจแบงเลมนี้เปนอีก 2 ภาควา
ภาคแรกอธิบายเร่ืองความรักของพระเจาตอเรา (ขอ 1-10) แลวภาคที่ 2 อธิบายเร่ือง
ความรักของเราตอพวกวิสุทธิชน (ขอ 11-24) ไมวาเราแบงบทนี้อยางไรเราสรุปไดวา
ผู ท่ีบังเกิดใหมแลวควรประพฤติอยางชอบธรรมตอพระเจาและประพฤติดวยความรักตอ
ผูอ่ืน

จริงๆแลวการประพฤติชีวิตคริสเตียนเปนสิ่งไมยาก เพราะเราดําเนินชีวิตใต
พระคุณ เราจึงมีเสรีภาพและพระพรมากมาย คนที่อยากใหเราอยูใตอํานาจของพระ
บัญญัติเพื่อเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาก็ไมเขาใจความจริงเร่ืองชีวิตในพระเยซูคริสตวา
การดํารงชีวิตโดยความเชื่อคือการประพฤติอยางชอบธรรมตอพระเจาและประพฤติดวย
ความรักตอคริสตจักรของพระองค
1 ความจริงเร่ืองพระเจา

ก กอนเราเขาใจเร่ืองความรักของพระเจาไดเราตองเขาใจเร่ือง
ความบาปของตนเอง ขอ 1

ข คริสเตียนแทจะทําอะไรเสมอ? ขอ 3
ค เราแสดงความรักของพระเจาอยางไรบาง? ขอ 17
ง เราสามารถรูไดอยางไรวาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในเรา?

ขอ 24
2 ซาตานผูถูกทําลาย--พระคริสตผูทรงชนะ

ก ขอ 8 สอนอะไรเรื่องคนที่ทําบาป? และสอนอะไรเรื่องซาตาน?
ข พระเยซูทรงปรากฏเพราะเหตุอะไร? ใหบอกทั้ง 2 ประการ? ขอ 5, 8
ค 1 โครินธ 15:26 มีพระสัญญาอะไรสําหรับเรา?

แลว 1 โครินธ 15:57 หนุนใจเราอยางไร?

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การพิสูจนวิญญาณตางๆ                                                          1 ยน 4:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
เม่ือขาพเจาจะลงเลนน้ําขาพเจาไมชอบกระโดดลงน้ําทันที แตชอบเอานิ้วแตะ

น้ํากอนเพื่อดูวาน้ํานั้นเย็นหรือไม ขาพเจาจึงไมเขาใจคนอื่นท่ีชอบกระโดดลงในน้ําทันที
กอนพิสูจนวาน้ํานั้นเย็นหรือไม

พระคัมภีรสอนวาเราตอง "พิสูจนวิญญาณนั้นๆวามาจากพระเจาหรือไม" เพราะ
"มีผูพยากรณเท็จเปนอันมากออกเที่ยวไปในโลก" พวกลัทธิเทียมเท็จไมเชื่อวาพระเยซูทรง
เปนพระคริสตและไมเชื่อเร่ืองตรีเอกนุภาพของพระเจา พวกเขาไมเชื่อวามีนรกจริงจึงสอน
วาเม่ือตายไปแลววิญญาณจิตก็ดับสูญไป แมแตนักวิทยาศาสตรสอนวาวิวัฒนาการเปน
เร่ืองจริง เราจึงตองพิสูจนวิญญาณตางๆนั้นวามาจากพระเจาหรือไม
1 การพิสูจนวิญญาณตางๆ

ก การพิสูจนประการแรกคือ "วิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับวาพระเยซูคริสต
ไดเสด็จมาเปน                   " ขอ 2

ข การพิสูจนประการที่ 2 คือ "เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตาม           "
ขอ 5

ค เราควรยอมใหผูใดพิสูจนจิตวิญญาณของเราเอง? สดด 139:23
2 พระคริสตทรงเปนผูลบลางพระอาชญาของเรา

ก คําวา "ลบลางพระอาชญา" หมายความวา "การชดเชย" หรือ
"การไถคืน" แลวอยูใน 1 ยอหน 2:2; 4:10

ข ในฮีบรู 9:5 คํานี้ (ในภาษากรีก) แปลวา "พระที่นั่งพระกรุณา"
ค ใหสังเกตวาพระคริสตทรงเปนท้ังผูลบลางพระอาชญาของเรา

และทรงเปนสถานที่ท่ีเราไดรับการทรงลบลางพระอาชญา
(พระที่นั่งพระกรุณา)

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับความรูเพิ่มเติม                                                          1 ยน 5:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
สิ่งหนึ่งท่ีเราสังเกตในหนังสือ 1 ยอหนนี้คือวา อาจารยยอหนตองการใหเรา "รู"

ความจริงฝายจิตวิญญาณ คําวา "รู" มีอยูในหนังสือเลมนี้มากกวา 20 คร้ัง แลวบทที่ 5
มีคํานี้ถึง 6 คร้ัง (ลองอานหนังสือ 1 ยอหนอีกคร้ังหนึ่งแลวขีดเสนใตสิ่งท้ังปวงที่อาจารย
ยอหนตองการใหเรา "รู")

ทําไมพระเจาทรงประสงคใหเราไดความรู เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความจริงฝายจิต
วิญญาณ? ก็เพราะโดยวิธีนี้เราสามารถเติบโตฝายจิตวิญญาณได จึงทําใหเราเขมแข็งข้ึน
ตอการทดลองของพญามารซาตานเมื่อมารอยากใหเราสงสัย, กลัว, ทอใจ, เปนตน ถา
เด็กๆคนใดไมเจริญเติบโตเลยพอแมจะหนักใจวาเขาเจ็บปวยหรือเปลา? แลวพระเจาทรง
คิดอยางไรเกี่ยวกับบุตรของพระองคท่ีไมเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณเลา?
1 เราสามารถรูอะไรบาง?

ก สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีคริสเตียนสามารถรูไดคือวาเราจะไปสวรรคแนนอน
ขอ 13

ข เราสามารถรูวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเรา อะไรคือขอแม?
ขอ 14

ค ฝายจิตวิญญาณคริสเตียนไมไดกระทําบาป ขอ 18
ง เราสามารถรูอะไรเกี่ยวกับพระคริสต? ขอ 20

2 หลักคําสอนเร่ืองตรีเอกนุภาพ
ก ผูใดทรงเปนพยานสามประการในสวรรควาพระเจาทรงรับสภาพเปน

มนุษยคือพระเยซูคริสต? ขอ 7; 1 ทธ 3:16
ข ผูใดทรงเปนพยานสามประการในแผนดินโลก? ขอ 8
ค ขอไหนเรื่องพิธีบัพติศมากลาวถึงตรีเอกนุภาพของพระเจา?

มธ 28:19

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จดหมายสั้นแตสําคัญ                                                                  2-3  ยอหน

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
หนังสือ 2-3 ยอหนเปนหนังสือท่ีสั้นมาก ถึงกระนั้นก็เปนหนังสือท่ีสําคัญ

เพราะทั้ง 2 เลนนี้มีความจริงฝายจิตวิญญาณหลายขอท่ีสําคัญสําหรับพวกเรา
หนังสือ 2-3 ยอหนนี้เปนจดหมายเขียนถึงคนสวนตัว หนังสือ 2 ยอหนเขียนถึง

"ทานสุภาพสตรีท่ีทรงเลือกไวและบรรดาบุตรของเธอ" และหนังสือ 3 ยอหนเขียนถึงผูชาย
คนหนึ่งชื่อ "กายอัส" ในทั้ง 2 เลมนี้อาจารยยอหนกลาววา "ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่ง"
เพราะผูท่ีรับจดหมายทั้ง 2 นี้กําลัง "ดําเนินตามความจริง"

ในหนังสือถึง "ทานสุภาพสตรี" นั้นอาจารยยอหนเตือนเร่ืองคําสอนเท็จและผู
สอนเท็จนั้น แลวในหนังสือถึงกายอัสอาจารยยอหนกลาวถึงคนบางคน แสดงวาพระคัมภีร
ไมใชสําหรับคนทั่วโลกเทานั้น แตสําหรับพวกเราแตละคนสวนตัวดวย
1 หนังสือ 2-3 ยอหน

ก ใหเปรียบเทียบหนังสือ 2 ยอหนกับหนังสือ 3 ยอหน อาจารยยอหน
รักท้ัง 2 คนนี้อยางไรบาง?

ข 2 ยอหน 1:9 มีหลักคําสอนอะไร?
ค อะไรเปนสิ่งท่ีทําใหอาจารยยอหนยินดียิ่ง? (3 ยน 1:4) "บุตร" ของ

อาจารยยอหนกับ "บุตร" ของทานสุภาพสตรีคงเปนคนที่เขานํามาถึง
พระคริสต (คือเปนบุตรฝายจิตวิญญาณ)

2 ทบทวน
ก ใหทองจํา 1 ยอหน 4:19
ข ใน 1 ยอหน 1:1 อาจารยยอหนเรียกพระเยซูวาอะไร?

ใหเปรียบเทียบกับยอหน 1:1
ค เราจะรูวาเรารวมสามัคคีธรรมกับพระเจาไดอยางไร? 1 ยน 1:5-7
ง "พระบัญญัติใหม" และ "พระบัญญัติเกา" แตกตางกันอยางไร?

1 ยน 2:7-8
จ เราควร "พิสูจน" วิญญาณตางๆอยางไรบาง? 1 ยน 3:2, 5
ฉ คําวา "ลบลางพระอาชญา" มีหมายความวาอะไร?
ช อาจารยยอหนใชคําอะไรมากกวา 20 คร้ังในหนังสือ 1 ยอหน?
ซ หนังสือ 1 ยอหนสอนอะไรเรื่องตรีเอกนุภาพของพระเจา?

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางโดยความเชื่อ                                                          ปฐก 12:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
ถาคุณตองละทิ้งประเทศ, ญาติพี่นองและสิ่งสารพัดท่ีคุณรูจักใหยายไปอยูตาง

ประเทศเพราะเปนคําสั่งจากพระเจา คุณคิดวาจะเปนอยางไร?
เมืองเออรของชาวเคลเดีย ซึ่งเปนบานเกิดของอับราฮัมกับนางซาราห เปนเมือง

ท่ีมีความเจริญดานวัฒนธรรมและเขาชอบอาศัยอยูท่ีนั่น ถาอยางนั้นทําไมเขาจึงตองยาย
ไปเลา? ถึงกระนั้นอับราฮัมก็ "ออกไปตามพระดํารัสซึ่งพระเยโฮวาหไดเคยตรัสแกทาน"
(ปฐก 12:4) และพาครอบครัวไปดวย (ปฐก 12:5) พระเจาทรงสัญญาวาจะใหแผนดิน
ใหมแกอับราฮัมกับเชื้อสายของเขา ตอนนั้นอับราฮัมกับนางซาราหมีอายุมาก อยางไรก็
ตามเขาก็เชื่อพระเจา โรม 4:18 บอกวาอับราฮัม "เม่ือไมมีหวังซึ่งเปนท่ีนาไวใจก็ยังได
เชื่อไวใจ" แผนดินท่ีพระเจาทรงสัญญาไวกับอับราฮัมนั้นมีคนอาศัยอยูมากมายแลว แต
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินนั้นใหอับราฮัม

อับราฮัมเชื่อพระเจา "และความเชื่อนั้นไดทรงนับวาเปนความชอบธรรมใหแก
ทาน" (รม 4:3) เขาไมไดเชื่อเฉยๆ แตกลาท่ีจะออกไปตามคําสั่งของพระเจา "โดยหารูไม
วาจะไปทางไหน" (ฮบ 11:8)
1 ความเชื่อของอับราฮัม (ฮบ 11:8-9)

ก พระเจา "ทรงเรียกใหอับราฮัมออกเดินทาง" ขอ 8
ข อับราฮัม "ไดเดินทางออกไปโดยหารูไมวาจะไปทางไหน" แสดงวา

เขาเชื่อในพระเจา ขอ 8
ค อับราฮัม "เปนคนแขกเมือง" แสดงวาเขามีความอดทน ขอ 9
ง คุณเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยชีวิตสวนตัวของคุณไหม?

2 พระเจาทรงอวยพระพรอับราฮัม
ก พระเจาทรงสัญญาอะไรกับอับราฮัม? ปฐก 12:2-3
ข แผนดินแหงพระสัญญานั้นอยูท่ีไหน? ปฐก 15:18
ค อับราฮัมจะมีเชื้อสายกี่คน? ปฐก 15:5

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางโดยเสาเมฆกับเสาเพลิง                                           กดว 9:15-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
"พระเยโฮวาหเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลาง

คืนดวยเสาเพลิง ใหเขามีแสงสวางเพื่อจะไดเดินทางไดท้ังกลางวันและกลางคืน" (อพย
13:21)

ชนชาติอิสราเอลไดเดินทางเปนเวลา 40 ป พระเจาทรงนําพวกเขาโดยใหเขา
ตามเสาเมฆกับเสาเพลิง บางคร้ังเสาเมฆคอยอยูหลายวันในแหงเดียว แตบางคร้ังอยูไม
กี่วัน (กดว 9:19-20) ไมวาเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน เสานั้นยายไปเวลาไหน เขา
ตองเดินทางไปเวลานั้น คงยากสําหรับพวกเขา, ครอบครัวและฝูงสัตว

เสานั้นเล็งถึงการทรงนําของพระเจารวมทั้งการปองกันจากพระองค พวกเขา
ตองพรอมเสมอที่จะเดินทางตอไป ถึงแมวาการเดินทางนี้ไดรับการพิพากษาจากพระเจา
บาง แตพระองคก็ยังแสดงความรักและการปองกันพวกเขา

ในปจจุบันยังมีหลายคนที่ยายไปยายมาบอยๆ แตบางคร้ังเขายายโดยไมมีการ
ทรงนําจากพระเจา พระเจาไมทรงนําเราในปจจุบันดวยเสาเมฆ, เสาเพลิงหรือนิมิตอ่ืนๆ
แตพระองคทรงนําเราดวยพระคําของพระองคและทรงใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนผูนํา
ของเรา
1 การเดินทางของชนชาติอิสราเอล

ก พระเยโฮวาหทรงใหชนชาติอิสราเอลเดินทางเปนเวลากี่ป?
กดว 32:13

ข เม่ือเสาเมฆหรือเสาเพลิงอยูเหนือพลับพลา พวกเขาอาศัยอยูท่ีไหน?
กดว 9:22

ค พวกเขาบนเร่ืองอะไรบาง? กดว 20:4-5
2 การเดินทางที่ยากลําบาก

ก ในปฐมกาล 33:12-14 ยาโคบพูดอะไรเรื่องการเดินทางกับ
พวกเด็กๆ?

ข สดุดี 105:39-45 สอนอะไรเรื่องการเดินทางของชนชาติอิสราเอล?
ค สดุดี 78:36-41 สอนอะไรเรื่องนี้? พวกเขาทําใหองคบริสุทธิ์ของ

อิสราเอลเศราพระทัย อยาใหเราทําใหพระเจาเศราพระทัยเหมือนกัน

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางกลับบาน                                                                นรธ 1:7-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
นางนาโอมีกําลังเดินทางกลับบาน สามีกับลูกชายทั้ง 2 ของนางเสียชีวิตในตาง

ประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู แลวนางจะกลับไปอยูบานเกิดของนาง ถูกสะใภคนหนึ่งชื่อ
โอรปาหเพียงแตจุบลาแมผัว แตลูกสะใภอีกคนหนึ่งชื่อรูธตัดสินใจไปกับแมผัว

เร่ืองนี้ เกิดข้ึนในสมัยพวกผู วินิจฉัยซึ่งเปนสมัยอนาธิปไตย คุณคิดวาพวกเขา
คือผูหญิง 3 คนกลัวเม่ือเดินทางในสมัยแบบนั้นไหม?

ในเรื่องนี้เราเห็นพระประสงคของพระเจาสําเร็จในชีวิตของพวกเขา
1 นางนาโอมี

ก การประสบความทุกขยากลําบากไดเปลี่ยนนางนาโอมีไหม? ชาวเมือง
เบธเลเฮมพูดอะไรเมื่อเขาเห็นนางนาโอมี? ขอ 19

ข นางนาโอมีตอบอะไรในขอ 20? นางยอมรับสภาพของตนเอง
(ขอ 21)
นางรูวาพระเจาทรงนําชีวิตของตน

ค ใหอธิบายวานางนาโอมีตองวางใจในพระเจามากแคไหน? คุณวางใจ
ในพระเจาถึงขนาดนั้นไหม?

2 นางรูธ
ก ถึงแมวาตองพบความขัดสน, ความตาย, ความอาเหวและตองละ

ญาติพี่นอง นางรูธต้ังใจไปกับนางนาโอมี
ข คําพูดของนางรูในขอ 16-17 แสดงวานางรักนางนาโอมีอยางแทจริง

นางจะรับชนชาติและพระเจาของนางนาโอมีเปนของตนเอง
ค นางรูธเปนคนตางชาติท่ียายไปอาศัยอยูกับชาวฮีบรู นางไดรับเกียรติ

อยางสูงท่ีอยูในวงศตระกูลของพระเยซูคริสต นรธ 4:17

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางไปในเวลากลางคืน                                                     มธ 2:7-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
เราคงเคยอานเร่ืองในลูกาบทที่ 2 เกี่ยวกับเวลาที่โยเซฟกับนางมารียเดินทางไป

ยังหมูบานเบธเลเฮมเพื่อจดทะเบียนสํามะโนครัว แลวท่ีนั่นพระเยซูทรงบังเกิด แตหลัง
จากนั้นพวกเขาตองหนีไปยังประเทศอียิปตเพราะเหตุการขูเข็ญของกษัตริยเฮโรด พวกนัก
ปราชญพึ่งเดินทางมานมัสการพระเยซู แตตองกลับไปอีกทางหนึ่งเพราะพระเจาทรงเตือน
พวกเขาไมใหกลับไปหาเฮโรดอีก

คําวา "หนี" เล็งถึงการที่เราตองรีบทํา โยเซฟ, นางมารียกับพระเยซูหนีไปใน
เวลากลางคืน (มธ 2:14) ตอนนั้นพระเยซูยังเปนเด็กออนและคงหลับอยู สวนโยเซฟกับ
นางมารียคงเหนื่อย ถึงกระนั้นพวกเขาตองเดินทางไป

การเดินทางนี้จําเปน ถึงแมวาโยเซฟไมรูวาจะพบอะไรที่ประเทศอียิปต เขาก็ยัง
เชื่อฟงพระเจาเหมือนที่อับราฮัมเคยเชื่อฟงพระองค พระเจาเคยพยากรณเร่ืองนี้ในหนังสือ
โฮเชยา 11:1 พระเจาทรงรูวาโยเซฟจะเชื่อฟงพระองค

คงมีบางคร้ังท่ีการรับใชพระเจาไมสะดวกสบาย แตเราตองเชื่อฟงพระเจา
เหมือนกัน เรายอมเชื่อฟงพระเจาในทุกเร่ืองไหม?
1 การเดินทางหนีในเวลากลางคืน

ก คุณคิดวาโยเซฟปองกันครอบครัวของเขาเมื่อพวกเขาเดินทาง
อยางไร?

ข การเดินทางในเวลากลางคืนนากลัวไหม? ทําไม? สดุดี 91:5 สอน
อะไรเรื่องกลางคืน?

ค หลังจากกษัตริยเฮโรดเสียชีวิตไปแลว โยเซฟ, นางมารียกับพระเยซู
ทําอะไร? มธ 2:19-21

2 การหนีจากการดูแลรักษาของพระเจา
ก ในสดุดี 5:8 กษัตริยดาวิดอธิษฐานวาอะไร?
ข ผูใดทรงเปนเจาของกลางวันและกลางคืน? สดด 74:16

สดุดี 104:1-5, 19-20 สอนวาอะไร? พระเจาของเรายิ่งใหญจริงๆ!
ค ใหอานสดุดี 139:11-12 นี่เปนพระสัญญาของพระเจาสําหรับเรา

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางไปประกาศขาวประเสริฐ                                            กจ 16:4-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
การเดินทางทั้งหลายของอาจารยเปาโลบันทึกไวในหนังสือกิจการ ในเรื่อง

สําหรับวันนี้เราเห็นวาพระวิญญาณไมทรงโปรดใหเขาไปยังแวนแควนบิธีเนีย แตใหเขา
ไปยังแควนมาซิโดเนียแทน พระเจาทรงนําเขาใหไปประกาศกับคนที่พรอมรับเชื่อในพระ
องค

อาจารยเปาโล, อาจารยทิโมธีกับคนอื่นๆไปต้ังคริสตจักรหลายแหง อาจารย
เปาโลเองตั้งคริสตจักรหลายแหงเม่ือเขาเดินทางประกาศ ใน 2 โครินธ 11:28 เขากลาว
วา "และนอกจากสิ่งเหลานั้นท่ีอยูภายนอกแลวยังมีการอื่นท่ีบีบขาพเจาอยูทุกวันๆ คือ
การดูแลคริสตจักรท้ังปวง" นี่เปนภาระรับใชของเขา เขาจึงไปเยี่ยมคริสตจักรเหลานั้น
บอยๆ

อาจารยเปาโลยอมทําตามการทรงนําของพระเจา พระเจาเคยหามเอเสเคียลไม
ใหประกาศกับพวกกบฏ (อสค 3:25-26) แสดงวาพระเจาทรงเตรียมจิตใจของผูฟงแลว
นําผูประกาศไปหาพวกเขา

"ผูชายชาวมาซิโดเนีย" ในกิจการ 16:9 เปนตัวแทนของคนทั้งหลายที่ตองการ
ฟงเร่ืองของพระเจาในแควนมาซิโดเนีย พระเจาทรงใหเขาไปพูดกับอาจารยเปาโลกอน
จากนั้นอาจารยเปาโลรีบไปประกาศขาวประเสริฐกับชาวมาซิโดเนีย ขอ 10 บอกวาเขาไป
"ทันที"

แลวพวกเราเลา? เราพรอมท่ีจะตามการทรงนําของพระเจาไหม?
1 ใครบางเดินทางพรอมกับอาจารยเปาโล? กจ 13:2-3; 15:40; 16:1-3;

2 คร 8:16-19
2 พระเจาทรงนําคริสเตียนอยางไร? รม 8:14
3 อะไรคือความตองการในมัทธิว 28:19-20?
4 อะไรเกิดข้ึนเม่ือเราประพฤติอยางถูกตอง? ยน 13:17
5 อะไรเกิดข้ึนกับโยนาหเม่ือเขาไมยอมเชื่อฟงพระเจาและไปประกาศในกรุง

นีนะเวห? ยนา 1:1-3, 15, 17

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สภษ 16:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
คริสเตียนควรรูวาพระเจาทรงสนใจทุกอยางในชีวิตของเขา สดุดี 37:23 กลาว

วา "ถาพระเยโฮวาหทรงนํายางเทาของมนุษยคนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระ
องค" แลวสุภาษิต 16:9 กลาววา "ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเยโฮวาห
ทรงนํายางเทาของเขา" แนนอนพระเจาทรงนําและรูทางท้ังหลายของเรา เราจึงตองยอม
ตามพระองคและขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูสถิตในตัวเรา ทรงนําเรา

การเดินทางในสมัยนี้สะดวกกวาการเดินทางในสมัยเดิม ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่ง
อันตรายและปญหาใดๆ

อับราฮัมกับนางซาราหยอมตามพระเจาไปยังตางประเทศ ถึงแมวาเขาไมรูวาเขา
จะไปไหน แตเขาไปเพราะวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเขา ชนชาติอิสราเอลตามเสาเมฆกับ
เสาเพลิงและพรอมเดินทางทุกเม่ือ นางนาโอมีกับนางรูธไววางใจในพระเจาเม่ือเขาเดิน
ทาง
1 ใหทองจําสดุดี 32:8
2 ถาพระเจาทรงเรียกคุณใหยายไปตางจังหวัดหรือตางประเทศ คุณยอมไปไหม?

ทําไม?
3 สดุดี 78:36-41 สอนวาชนชาติอิสราเอลทําใหพระเจาเศราพระทัย แลวเรา

ทําใหพระเจาเศราพระทัยอยางไรบาง?
4 เร่ืองเกี่ยวกับนางนาโอมีกับนางรูธแสดงถึงความยิ่งใหญของพระเจาอยางไร?
5 ฮีบรู 11:13 กับ 1 เปโตร 2:11 สอนวาคริสเตียนเปนอะไรในโลกนี้? ทําไม?
6 ลองยกตัวอยางของคนอื่นในพระคัมภีรท่ีมีการเดินทางที่สําคัญ

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายของประทานแดพระเยซู                                                  มธ 2:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
คุณเคยพิจารณาถึงความหมายของเครื่องบรรณาการ ท่ีพวกนักปราชญถวายแด

พระเยซูคริสตไหม? (ขอ 11) เคร่ืองบรรณาการแตละอยางนี้มีความหมายสําหรับอนาคต
ซึ่งพวกนักปราชญเหลานี้ไดเลือกไวพิเศษ

ตามธรรมดาเราถวายทองคําแดพระมหากษัตริย เพราะเปนสิ่งท่ีมีคามากที่สุด
(1 พกษ 9:11) พวกนักปราชญนี้เขาใจวาในอนาคตพระเยซูคริสตจะเปนพระมหา-
กษัตริยของท้ังโลก (1 ทธ 6:15; วว 17:14)

สวนกํายานเปนยางไมซึ่งเม่ือผสมกับเคร่ืองหอมก็มีกล่ินหอม (อพย 30:34-
36) พวกปุโรหิตชาวยิวใชกํายานเมื่อถวายเครื่องหอมกับพระเจา พระเยซูคริสตทรงเปน
พระมหาปุโรหิตท่ีอธิษฐานเผื่อเราเสมอมิใชหรือ? (ฮบ 4:14-15)

แลวมดยอบเปนน้ํามันท่ีใชในการชําระใหบริสุทธิ์และในการเตรียมศพสําหรับ
การฝง มีคนถวายมดยอบแดพระเยซูเม่ือพระองคอยูบนไมกางเขน (มก 15:23) ฝาย
นิโคเดมัสนํามดยอบมาเพื่ออาบยาพระศพของพระเยซู (ยน 19:39) คุณคิดวาพวกนัก
ปราชญนี้เขาใจคําพยากรณเร่ืองพระเยซูซึ่งอยูในสดุดีบทท่ี 22 ไหม?
1 ของประทานฝายรางกาย

ก พระเจาทรงสัญญาอะไรกับเราในมัทธิว 6:25-26?
ข อะไรคือพระพรฝายรางกายที่เรารับเสมอ? ฟป 2:25-30
ค สดุดี 103:2-3 กับ 147:3 สัญญาวาอะไร?

2 ของประทานฝายจิตวิญญาณ
ก อะไรคือของประทานเลิศท่ีสุดจากพระเจาถึงเรา? ยน 3:16
ข พระเจาทรงสัญญาของประทานอะไรในเอเสเคียล 11:19? เราไดรับ

ของประทานนี้อยางไร?
ค "ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยางยอม

มาจาก" ไหน? ยก 1:17

พระผูชวยใหรอด (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อิมมานูเอล                                                                             มธ 1:18-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
พระกุมารองคนี้ อัศจรรยจริงๆ! เพราะพระองคเกิดจากสาวพรหมจารีและทรง

เปนพระเจา หลายคนรูสึกแปลกใจเมื่อฟงเร่ืองพระองค แตสําหรับคนที่ เคยศึกษาพระ
คัมภีรก็รูวาเปนการอัศจรรยท่ีทรงพยากรณไวนานแลว นาเสียดายที่มีคนไมมากท่ีเขาใจ
เร่ืองการอัศจรรยนี้ แตพระเจาทรงตรัสวาจะเปนเชนนี้มิใชหรือ? (2 คร 4:4; อฟ 4:18)

ประมาณ 700 ปกอนทูตสวรรคกาเบรียลปรากฏแกโยเซฟ ผูพยากรณอิสยาห
ไดพยากรณเร่ืองนี้แกชนชาติอิสราเอล (อสย 7:14) พระกุมารองคนี้เปนพระเมสสิยาห
ผูซึ่งเปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด (สดด 89:3-4) พระองคจะทรงเปนมหากษัตริยเหนือ
กษัตริยท้ังหลาย ไมเหมือนผูใดที่เคยเกิดในโลกนี้

คุณเต็มใจเชื่อในพระองคไหม?
1 คําพยากรณสําหรับคนทั่วโลก

ก ชื่อวา "อิมมานูเอล" แปลวา "พระเจาทรงอยูกับเรา" มธ 1:23
ข อิสยาห 7:14 สอนวาพวกอิสราเอลควรคอยหมายสําคัญอะไร?
ค การบังเกิดของพระเยซูคริสตมีหมายสําคัญอะไรบาง? อสย 9:6;

มคา 5:2; ลก 2:8-10
2 พระผูชวยใหรอดสําหรับคนทั่วโลก

ก ลูกา 1:76-77 สอนวาอะไร?
ข เศคาริยาห 9:9 กลาววา ". . .กษัตริยของเธอเสด็จมาหาเธอ

ทรงความยุติธรรมและความรอด. . ."
ค ทิตัส 2:11 สอนวาอะไร?

พระผูชวยใหรอด (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สาวพรหมจารีมารีย                                                                  ลก 1:26-38

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
หลายคนนับวานางมารียเปนผูหญิงท่ีรับพระพรมากที่สุดในโลกนี้ เพราะพระ

เจาทรงเลือกนางใหเปนมารดาของพระบุตรองคเดียวของพระองค แตนางมารียคงรูสึก
อยางไรตอนแรกๆเรื่องนี้?

นางเปนสาวพรหมจารีท่ีหม้ันกันไวแลวกับผูชายชาวยิวคนหนึ่ง แลวนางไดยิน
ขาววานางจะตั้งครรภโดยการอัศจรรย นางจะอธิบายเร่ืองนี้กับโยเซฟไดอยางไร? โยเซฟ
จะเชื่อนางไหม? ตามพระบัญญัติของชาวยิวโยเซฟมีสิทธิเอาหินขวางนางมารียใหตาย
(ลนต 20:10-12) โยเซฟจะใชสิทธิของเขาหรือเปลา?

แตพระเจาทรงใชทูตสวรรคองคหนึ่งไปบอกขาวนี้แกโยเซฟ ครอบครัวของโยเซฟ
กับนางมารียอาจไมเชื่อเร่ืองนี้ก็ตาม แตเขาทั้ง 2 ยอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจาก็
แลวกัน
1 การบังเกิดอยางอัศจรรย

ก ผูพยากรณอิสยาหพยากรณเร่ืองการบังเกิดนี้ อสย 7:14
ข พระเจาทรงทราบเกี่ยวกับการอัศจรรยนี้ต้ังแตแรกๆ กท 4:4
ค เม่ือใครรับเชื่อในพระเยซูคริสตแลวเขาก็บังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณ

คุณรับเชื่อในพระเยซูแลวหรือยัง?
2 โยเซฟกับนางมารีย

ก คุณคิดวาอะไรเปนเหตุท่ีพระเจาทรงเลือก 2 คนนี้?
ข การลําดับพงศของโยเซฟ (มธ 1:1-17) และของนางมารีย

(ลก 3:23-38) มีสวนอะไรในการที่พระเจาทรงเลือกเขาทั้ง 2 ไหม?
ค โยเซฟกับนางมารียเชื่อฟงพระเจาตลอด เราเชื่อฟงพระเจาเหมือนกัน

ไหม?

พระผูชวยใหรอด (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รางหญาอันวิเศษ                                                                          ลก 2:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
รัฐบาลโรมออกกฎหมายใหมใหชาวยิวเสียภาษี ดังนั้นชาวยิวทุกคนตองเดินทาง

ไปบานเกิดเพื่อจดทะเบียนสํามะโนครัวท่ีนั่น เพราะเหตุวาครอบครัวโยเซฟเกิดท่ีหมูบาน
เบธเลเฮมแลวเขาจึงตองเดินทางไปที่นั่น

ภรรยาของโยเซฟคือนางมารียเดินทางไปพรอมกัน นางใกลจะคลอดลูกแลว พอ
ถึงหมูบานเบธเลเฮมแลวก็ถึงเวลาที่จะคลอดลูก พวกเขาจะทําอะไรดี? เพราะไมมีท่ีวางให
เขาในโรงแรม เขาจึงตองหาที่พักท่ีอ่ืน แตท่ีไหนเลา?

เขาไดขาววามีท่ีวางในคอกมาแหงหนึ่ง ในที่แบบนั้นมีมูลสัตวตางๆและสกปรก
พระมหากษัตริยทรงบังเกิด สถานที่นั้นเปนสถานที่ ตํ่าตอยมากสําหรับพระเยซูคริสต
พระองคทรงถอมพระทัยลงจริง!
1 การเดินทางที่ยากลําบาก

ก โยเซฟกับนางมารียเดินทางระยะประมาณ 100 กิโลเมตร
ข พวกเขาคงเผชิญอันตรายอะไรบาง?
ค ถาคุณเปนโยเซฟหรือนางมารียคุณคงรูสึกอยางไร?

2 การเดินทางที่รับพระพร
ก โยเซฟกับนางมารียคงมีความชื่นชมยินดีอยางมาก
ข ผูใดประกาศเรื่องการบังเกิดของพระผูชวยใหรอด? ลก 2:8-10
ค ผูใดมารองเพลงสรรเสริญพระเจาเร่ืองนี้? ลก 13:15

พระผูชวยใหรอด (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชาวสวรรคหมูหนึ่ง                                                                     ลก 2:8-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
พวกคนเลี้ยงแกะคงรูสึกแปลกใจและกลัวอยางมาก เพราะในกลางคืนท่ีเงียบ

สงบ ชาวสวรรคหมูหนึ่งมารองเพลงสรรเสริญพระเจา นาอัศจรรยจริงๆ! พระคัมภีรกลาว
เร่ืองพวกเขาวา "เขากลัวนัก" (ลก 2:9)

การรองเพลงสรรเสริญการบังเกิดของพระมหากษัตริยนั้นคงเพราะมาก พวกคน
เล้ียงแกะนี้ไดรับพระพรมากเมื่อไดฟงการรองเพลงนี้ พระเจาทรงเปดตาธรรมดาของเขา
ใหเห็นและไดยินสิ่งฝายจิตวิญญาณ

คุณชื่นชมยินดีเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสตเชนกันไหม? ใจคุณรองเพลง
สรรเสริญพระเจาเร่ืองนี้หรือเปลา? เราควรสรรเสริญพระเจาทุกๆวันเร่ืองการบังเกิดของ
พระบุตรของพระองค
1 การรับใชของพวกทูตสวรรค

ก พวกทูตสวรรคชวยคริสเตียนอยางไร? สดด 34:7
ข พวกทูตสวรรคหนุนใจบุตรของพระเจา กจ 27:23-24
ค ทูตสวรรคในกิจการ 12:7-10 ทําอะไร?

2 การรับใชของพระเยซูคริสต
ก พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและชวยผูท่ีหลงหายไปนั้นใหรอด

ลก 19:10
ข พระเยซูเสด็จมาเพื่อนําความชอบธรรมนิรันดรเขามา ดนล 9:24
ค พระเยซูเสด็จมาเพื่อใหเราไดอะไร? ยน10:10, 28

พระผูชวยใหรอด (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                             ลก 2:13-14; มธ 2:16-18

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
"รัศมีภาพจงมีแดพระเจาในที่สูงสุดและบนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลาง

มนุษยท้ังปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น" (ลก 2:14) พวกทูตสวรรครองเพลงเพื่อประกาศขาว
ประเสริฐแกมวลมนุษย แตพญามารซาตานมีแผนการอื่นๆ

พวกใดจะประสบสันติสุขนั้น ก็ไมใชชาวเบธเลเฮม เพราะอีกไมนานกษัตริย
เฮโรดจะสั่งใหฆาเด็กผูชายหลายๆคน

พวกทูตสวรรคสัญญาวาจะมีสันติสุขมิใชหรือ? แตในปจจุบันมีสงครามในโลกนี้
เสมอ "ประชาชาติตอประชาชาติ ราชอาณาจักรตอราชอาณาจักร" เปนหม่ืนๆคนตายใน
ทุกป พระสัญญาแหงสันติสุขอยูท่ีไหน? เราจะพบสันติสุขนี้อยางไร?

เราจะพบสันติสุขนี้ เม่ือเรารับเชื่อพระเยซูคริสตเจาเทานั้น เม่ือเราวางใจใน
พระเยซูสําหรับความรอดฝายจิตวิญญาณแลว ใจเราจะเต็มไปดวยสันติสุขจากพระเจา
"เหตุฉะนั้นเม่ือเราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจาทาง
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา" (รม 5:1) คุณมีสันติสุขกับพระเจาแลวหรือยัง?
1 ใหทองจํามัทธิว 1:23
2 ชื่อวา "อิมมานูเอล" แปลวาอะไร? มธ 1:23
3 ของประทานฝายรางกายและฝายจิตวิญญาณมีอะไรบาง?
4 การบังเกิดของพระเยซูอัศจรรยอยางไร?
5 คุณคิดวาอะไรเปนเหตุท่ีพระเจาทรงเลือกโยเซฟกับนางมารีย?
6 พวกทูตสวรรครับใชพระเจากับคริสเตียนอยางไร? สดด 34:7;

กจ 12:7-10; 27:23-24
7 พระเยซูคริสตทรงรับใชอยางไร? ลก 19:10
8 ของประทานอันดีทุกอยางยอมมาจากไหน? ยก 1:17
9 เราจะประสบสันติสุขท่ีแทจริงอยางไร? รม 5:1

พระผูชวยใหรอด (6)


