ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 3
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
อาจารย แซม สตริกแลนด
1

ครอบครัวกับพระเจา
เป าหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพ อเปนผู นําฝายจิตวิ ญญาณในครอบ
ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่ จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
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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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางราหับกับพวกผูสอดแนม
ยชว 2:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
หนั งสื อโยชู วาได บั นทึ กเรื่ องราวอั นน าตื่ นเต นเกี่ ยวกั บการที่ ชนชาติ อิ สราเอล
ไดครอบครองแผ นดินคะนาอันหลังจากที่ ได รับการปลดปลอยจากการเป นทาสในอี ยิปต
อาทิตยนี้เราจะมาติดตามดูเหตุการณบางอยางที่ไดเกิดขึ้นแลว
1
การสงพวกผูสอดแนมออกไป
ก
ใครสงพวกผูสอดแนมใหเขาไปในเมืองเยรีโค? ยชว 2:1
ข
ลองอธิบายหรือคุยกันดูวา ทําไมจึงเปนการฉลาดที่จะสงพวก
ผูสอดแนมเขาไปในเมืองเยรีโค
2
ความเชื่อของนางราหับ
ก
นางราหับพิสูจนใหเห็นถึงความเชื่อของนางอยางไร? ยชว 2:6
ข
นางราหับไดทราบอะไรที่เปนการแสดงถึงความเชื่ออันยิ่งใหญ
ของนาง? ยชว 2:9
ค
ใหสังเกตวานางไดหยอนพวกผูสอดแนมลงมาตามกําแพงเมือง
ซึ่งเปนขอพิสูจนอีกอยางหนึ่งวานางอยูขางฝายพระเจา ยชว 2:15
3
พระกรุณาของพระเจา
ก
ในตอนที่กําแพงเมืองพังลงนั้น นางราหับรอดชีวิตไดดวยวิธีใด?
ยชว 2:18-19
ข
เชือกสีแดงจัดเสนที่ผูกไวที่หนาตางนั้นแสดงใหเห็นถึงความรอดโดย
ทางพระโลหิตของพระคริสต ยชว 2:21
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--ทูลขอใหองคพระผู เปนเจาทรงโปรดประทานใหคุณมีความ
เชื่ อมากยิ่ งขึ้ นเพื่ อว าคุณจะสามารถรับใชพระองคไดดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ใน
อาทิ ตยนี้ คุณไดอธิ ษฐาน อยู ทุกวั นหรื อเปล า? องค พระผู เปนเจาทรงประสงคให เรา
อธิษฐานและมีความวางใจโดยเชื่อวาพระองคจะทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของเรา
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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขามแมน้ําจอรแดนดวยฤทธิ์อํานาจ
ยชว 3:14-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
การข ามแม น้ําจอร แดนนั้ นเป นเหตุ การณ อั นยิ่ งใหญ และมหั ศจรรย เหตุ การณ
หนึ่งที่เดียว พวกเขาไมเพียงแตขามแมน้ําเทานั้น แตพวกเขายังขามจากความพายแพไปสู
ชัยชนะอีกดวย
1
พระเจาทรงพิสูจนถึงฤทธิ์อํานาจของพระองค
ก
พระเจาไดทรงกระทําใหพระสัญญาของพระองคที่ทรงใหไวใน
โยชูวา 1:9 ถึงที่สําเร็จ
ข
พระเจาทรงมีพระประสงคจะใหชาวอิสราเอลรูวาพระองคทรงสถิตอยู
กับพวกเขาพรอมดวยฤทธานุภาพทั้งสิ้นของพระองค
ค
พระเจาทรงใหคําสัญญาอยางเดียวกันนี้กับพวกเราดวย มธ 28:20
2
พระเจาทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคสําหรับผูที่มีความเชื่อ
ก
พวกปุโรหิตไดทําอะไรกอนที่แมน้ําจอรแดนจะแวกออกจากกัน?
ยชว 3:15-16
ข
พระเจาทรงสัญญาวา ถาเราแสดงวาเรามีความเชื่อ พระองคก็จะทรง
สําแดงการอัศจรรยแกเรา มธ 17:20
ค
คุณสามารถจะบอกถึงการอัศจรรยบางอยางที่พระเจาไดทรงกระทําใน
ชีวิตของคุณไดหรือไม?
3
พระเจาทรงประสงคใหเราระลึกถึงฤทธิ์อํานาจของพระองค
ก
ลูกหลานอิสราเอลไดทําอะไรเพื่อใหพวกของตนระลึกถึงการอัศจรรย
ครั้งนั้น? ยชว 4:5-6
ข
พระเจาไดทรงใหเกิดมีรุงกินน้ําขึ้นบนทองฟาเพื่อเตือนใหพวกเรา
ระลึกถึงเหตุการณอัศจรรยครั้งไหน?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--อธิษฐานทูลขอการอัศจรรยที่ คุณปรารถนาจะใหเกิดขึ้ นนั้ น
เกิดขึ้นมาไดจริง ๆ อธิษฐานดวยความศรัทธาและความเชื่อ
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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชัยชนะเหนือเมืองเยรีโค
ยชว 6:8-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
ชาวอิสราเอลไดชัยชนะเหนือเมืองเยรีโคเปนเมืองแรก พวกเขายึดเมืองนี้ไดดวย
วิธีแปลกประหลาดมาก พวกเขาไดเขายึดและทําลายเมืองนี้โดยใชวิธีของพระเจา
1
ทําไมพระเจาทรงประสงคที่จะใหทําลายเมืองนี้เสีย?
ก
คนเหลานี้เปนพวกที่บูชารูปเคารพ พบญ 7:25
ข
มีเรื่องเลากันวา ชาวคะนาอันนั้นชั่วรายนัก พวกเขาไดเอามนุษยมา
เปนเครื่องบูชายัญถวายแกพระทั้งหลายของเขา
ค
พวกเขายังมีความผิดในเรื่องคนเพศเดียวกันมีสัมพันธสวาทตอกัน
อีกดวย
2
พระเจาไดทําลายเมืองนี้ลงอยางไร?
ก
ใครนําพวกอิสราเอลไปรอบ ๆ เมืองเยรีโค? ยชว 6:8
ข
พวกเขาเดินทัพรอบเมืองเยรีโคอยูกี่รอบ? และกี่วัน?
ค
ในวันที่ 7 เมื่อพวกเขาไดโหรองแลวมีอะไรเกิดขึ้น?
3
บทเรียนในชีวิตจริงคือที่พระองคทรงทําลายลางเมืองเยรีโค
ก
แมแตในการพิพากษาลงโทษนั้นเอง พระเจาก็ยังทรงแสดง
พระกรุณาของพระองค มีใครบางที่รอดชีวิตออกมาได? ยชว 6:23
ข
พระเจาทรงเกลียดชังความบาป มีกี่คนที่ถูกฆาตายในครั้งนี้?
ยชว 6:21
ค
เราจะสามารถมีชัยชนะไดโดยวิธีของพระเจาเทานั้น ก็อะไรละที่
ทําใหเรามีชัยชนะได? 1 ยน 5:4
ขอคิดในการอธิษฐาน--จงทูลขอตอองคพระผู เปนเจาใหทรงชวยคุณที่จะสามารถเอาชนะ
ความผิดบาปในชีวิตของคุณได
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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความผิดบาปของอาคาน
ยชว 7:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
เรื่ องความผิดบาปของอาคานแสดงใหเราเห็นวาพระเจาไมอาจที่ จะทนตอความ
ผิดบาปทามกลางคนของพระองคได พระองคทรงเกลียดชังความผิดบาปของอาคานมาก
เทากับที่ทรงเกลียดชังความผิดบาปของชาวเมืองเยรีโค
1
อาคานไดทําบาปอะไรไว
ก
ความผิดบาปของอาคานก็คือการไมเชื่อฟงตอพระบัญชาของพระเจา
ยชว 6:18
ข
อาคานเอาของสิ่งใดออกมาบาง? ยชว 7:20-21
ค
คุณสามารถบอกไดไหมวามีพระบัญชาอะไรบางที่คริสเตียนไมยอม
เชื่อฟงในบางครั้ง?
2
ผลแหงความผิดบาปของอาคาน
ก
มีกี่คนตองไดรับทุกขทรมานเนื่องจากความผิดบาปของอาคาน?
ยชว 7:4-5
ข
ความผิดบาปของเราไมเพียงแตจะมีผลตอเราเองเทานั้น แตความ
ผิดบาปที่เราทํานั้นยังจะมีผลกระทบตอคนอื่น ๆ ดวยเสมอ
อพย 20:5
ค
ครอบครัวของอาคานทั้งครอบครัวก็ไดรับผลจากความผิดบาปของ
อาคานไปดวย
3
การลงโทษสําหรับความผิดบาปของอาคาน
ก
อาคานถูกลงโทษอยางไรสําหรับความผิดบาปที่เขาไดกอขึ้น?
ยชว 7:24-26
ข
นี่แสดงใหเห็นวา "คาจางของความบาปนั้นคือ
"
รม 6:23
ขอคิดสําหรับการอธิ ษฐาน--หลายครั้ งในชีวิ ตของเรา เราเองก็ไมยอมเชื่ อฟ งตอพระ
บัญชาของพระเจา ใหคุณลองคิดถึงเพียงแตสักครั้ งหนึ่ งที่ คุณไมเชื่ อฟงพระองค และจง
ทูลขอพระองคทรงชวยใหคุณเชื่อฟงพระองคในทุกสิ่งที่พระองคทรงประสงคใหคุณกระทํา
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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การยอมผูกมิตรกับพวกคนชั่ว
ยชว 9:3-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
โยชู วากั บชาวอิ สราเอลได ทําความผิ ดอย างใหญ หลวงเมื่ อพวกเขาตั ดสิ นใจทํา
สนธิ สัญญาสันติ ภาพกั บชาวเมืองกิเบโอน ชาวเมืองกิ เบโอนนั้ นก็คือชาวคานาอัน ซึ่ ง
พระเจาไดเคยตรัสบัญชาใหชาวอิสราเอลฆาชาวเมืองนี้ใหหมด
1
ชาวเมืองกิเบโอนลอลวงชาวอิสราเอล
ก
ใหบอกสิ่งตาง ๆ ที่ชาวเมืองกิเบโอนไดกระทําเพื่อที่จะลอลวง
ชาวอิสราเอล ยชว 9:4-5
ข
ทุกวันนี้ซาตานพยายามที่จะลอลวงเราดวยวิธีใด? 2 คร 11:14
2
เหตุผลที่ทําใหอิสราเอลถูกลอลวง
ก
อิสราเอลไมไดทูลขอคําแนะนําจากพระเจาเกี่ยวกับพวกกิเบโอนนี้
ยชว 9:14
ข
เราจําเปนตองทูลขอคําแนะนําจากพระเจาอยูเสมอ มิฉะนั้นเราเอง
จะตองประสบกับปญหาในที่สุด
ค
ตามที่หนังสือสดุดี 1:1 กลาวไวนั้น คนแบบไหนที่จะไดรับความสุข
(พระพร) จากพระเจา?
3
การผูกมิตรกับคนชั่วนั้นเปนสิ่งที่ทรงหามไมใหกระทํา
ก
พระเจาไดทรงบัญชาไมใหพวกเขาทําสิ่งใดในแผนดินนั้น?
อพย 23:32
ข
พระเจาทรงเตือนพวกเขาวา ถายอมทําสัญญาไมตรีแลว จะทําใหมี
อะไรเกิดขึ้น? อพย 23:33
ค
แมคริสเตียนวันนี้ก็ยังไดรับพระบัญชาหามไมใหเปนมิตรกันกับ
พวกคนชั่ว 2 คร 6:14
ข อคิ ดสําหรั บการอธิ ษฐาน--ให อธิ ษฐานเป นพิ เศษสําหรั บมิ ชชั นนารี ในคริ สตจั กรของ
เราวันนี้ ซึ่ งท านเหล านี้ ตองการใหเราชวยเหลื อเขาด วยการอธิษฐานเพื่ อเขาอยางสม่ํา
เสมอ
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พวกเขาไดรับแผนดินที่ทรงสัญญาไว (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยชว 1:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยชว 1:9
การทบทวนในคืนวันนี้นาตื่นเตนมาก ถาคุณใชเวลาถามคําถามสมาชิกครอบครัวแตละคน คนละขอ ถาเขาตอบคําถามไมไดก็ใหคุณชวยชี้แนะเขาบาง
1
ผูหญิงที่ชวยเหลือพวกผูสอดแนมในเมืองเยรีโคนั้น นางมีชื่อวาอะไร?
2
นางราหับไดผูกแขวนอะไรไวที่หนาตางในตอนที่พวกอิสราเอลไดชัยชนะ
เหนือเมืองเยรีโค? ยชว 2:18-19
3
พวกปุโรหิตไดทําอะไรกอนที่พระเจาจะทรงบันดาลใหแมน้ําจอรแดนแยก
ออกจากกัน? ยชว 3:15-16
4
ลูกหลานอิสราเอลไดทําอะไรเพื่อใหพวกตนระลึกถึงการที่ทรงบันดาลให
แมน้ําจอรแดนแยกออกจากกัน? ยชว 4:5-6
5
ใครที่อยูเบื้องหนาขณะที่พวกอิสราเอลเดินทัพไปรอบเมืองเยรีโค? ยชว 6:8
6
ความผิดบาปทั้งหลายที่พวกชาวเมืองเยรีโคไดกระทํากันนั้นมีอะไรบาง?
7
มีแตอาคานคนเดียวเทานั้นที่ไดรับทุกขทรมานจากความผิดบาปของเขาครั้งนี้
ใชหรือไม?
8
อาคานคนเดียวเทานั้นที่ตายเนื่องจากความผิดบาปของเขา ใชไหม?
ยชว 7:24-26
9
ใหบอกถึงบางสิ่งที่ชาวเมืองกิเบโอนไดกระทําเพื่อลอลวงพวกอิสราเอล?
ยชว 9:4-5
10
พวกอิสราเอลไดทําผิดมากในตอนที่พวกตนเจรจากับชาวเมืองกิเบโอน
ถามวาความผิดนั้น คืออะไร? ยชว 9:14
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การเรียนรูที่จะให (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การใหหมายความวาอยางไร?
ลก 22:39-46
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
แง มุมชี วิตที่ สําคั ญที่ สุ ดแงมุ มหนึ่ งในหลาย ๆ แงมุ มของชีวิตคริสเตี ยนก็ คือ
การให เราจะยังไมไดรู ซึ้ งถึงความหมายอันแทจริงของคริสเตียนเลยนอกจากเราจะเรียน
รูที่จะใหเปนเสียกอน
1
การใหคือการยอมตอผูอื่น
ก
พระเยซูไดทรงยอมตามน้ําพระทัยของพระเจา ลก 22:42
ข
การใหจริง ๆ นั้น คือการยอมตอผูอื่นอยางสิ้นเชิง
ค
ทําไมทานจึงคิดวาพระเยซูไดทรงยอมตอพระบิดาของพระองค?
2
การใหคือการมอบไวในความครอบครองของผูอื่น (ใหผูอื่นเปนเจาของใน
สิ่งของนั้น)
ก
ในขอพระคัมภีรที่ศึกษากันในวันนี้ พระเยซูทรงมอบอะไรไวใน
ความดูแลของพระบิดาพระองค?
ข
มีสิ่งใดที่เราควรจะมอบไวใหพระเจาเปนผูครอบครองหรือเปน
เจาของ?
3
จงเรียนรูที่จะใหเหมือนอยางพระเจา
ก
พระเจาไดทรงประทานอะไรในหนังสือยอหน 3:16?
ข
พระเจาทรงประทานพระบุตรของพระองคเพื่อผูอื่น
ค
เราจะตองเรียนรูที่จะใหสิ่งทั้งหมดที่เรามีอยูแดพระเจากอน
แลวจึงแกคนอื่นดวย
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--ทูลขอพระเจาใหทรงยอมรับชีวิตของคุณไว และทรงใชชีวิต
นั้ นเพื่ อประโยชนแกคนอื่ น จงยอมสละเวลาและความสามารถ--โดยยอมใหพระเจาใช
คุณไดเพื่อจะถวายเกียรติยศแดพระองค
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การเรียนรูที่จะให (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
พระพรจากการถวาย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 พกษ 17:8-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
เวลาอุทิศของเราในวันนี้ เราจะเห็นวาการใหไดนําพระพรมาสูหญิงมายคนหนึ่ง
นางไดถวายทั้ งหมดที่ นางมีอยู พระเจ าจึงทรงอวยพระพรนางอยางมากมายเพราะการ
ถวายนั้น
1
หญิงมายไมไดมีของที่จะถวายมากนัก
ก
นางมีแตแปงกํามือหนึ่งและน้ํามันอีกเล็กนอยเทานั้น 1 พกษ 17:12
ข
การที่เราจะถวายนั้น ที่สําคัญไมใชอยูที่การถวายมากหรือนอย
แตขึ้นอยูกับวาเมื่อถวายไปแลว เราเองยังมีเหลืออยูอีกเทาไร
สิ่งนี้แหละที่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจา
ค
หญิงมายมีอาหารเหลืออยูอีกเทาไรหลังจากที่นางไดถวายไปแลว?
2
นางไดผานการทดสอบความเชื่อ
ก
พระเจาไดทรงเรียกใหนางถวายทั้งหมดที่นางมีอยูดวยความเชื่อกอน
แลวพระเจาจึงจะทรงอวยพระพรนางในภายหลัง 1 พกษ 17:14-16
ข
นางยอมถวายเพราะเปนคําบัญชาของพระเจา 1 พกษ 17:9, 13
ค
เราจําเปนตองถวาย 1 ชัก 10 (10%) และเครื่องถวายอื่น ๆ
ถึงแมจะดูเหมือนวาเปนไปไมไดก็ตาม
3
พระพรจากการถวาย
ก
แปงและน้ํามันไมเคยหมดเลย 1 พกษ 17:16
ข
พระเจาทรงบันดาลใหบุตรชายของนางฟนขึ้นมาจากความตาย
1 พกษ 17:22
ค
พระเจาทรงสัญญาวาจะทรงประทานพระพรอันยิ่งใหญใหแกเราถาเรา
ยอมใหแกผูอื่น ลก 6:38
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--จงอธิษฐานเพื่อวาพระเจาจะทรงโปรดประทานใหครอบครัว
ของคุณมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นในการถวายเพื่องานของพระองค
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การเรียนรูที่จะให (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การใหเปนกุญแจสําหรับที่ทําใหเราไดรับ
กจ 20:22-35
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
คริสเตียนจะตองเรียนรูที่ จะใหกอนที่ตนเองจะไดรับสิ่ งตาง ๆ ที่ ตนปรารถนา
จะไดรับจากพระเจา เราจะไดรับพระพรฝายจิตวิญญาณและฝายกายทุกอยางหรือไมนั้ น
ขึ้นอยูกับการเต็มใจที่จะถวายของเรา
1
กุญแจสําคัญที่จะใหไดรับพระพรจากพระเจานั้นก็คือการให (หรือการถวาย)
ก
พระเยซูไดตรัสไววา คุณจะไดรับความสุข (พระพร) จากการให
มากกวาการรับ กจ 20:35
ข
ถาจําเปนแลว ทานเปาโลพรอมที่จะถวายอะไรเพื่อพระคริสต?
กจ 20:24
ค
ใหบอกถึงบางสิ่งบางอยางซึ่งเราตองเต็มใจที่จะถวายแดพระองค
2
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานรางวัลแกคนที่ใหในพระนามของพระองค
ก
ถาผูใดจะใหน้ําจอกหนึ่งแกคนอื่นเพราะเห็นแกพระคริสต พระเจา
จะทรงโปรดบําเหน็จรางวัลแกผูนั้น มก 9:41
ข
ในคราวที่พระคริสตจะเสด็จกลับมาบนแผนดินโลกนั้น พระองคจะ
ทรงนําอะไรมากับพระองคดวย? วว 22:12
3
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานพระพรใหเมื่อเรายอมสละ "สิ่งทั้งหลาย"
เพราะเห็นแกพระคริสต
ก
พระเจาทรงคาดหมายใหเราสละ "สิ่งทั้งหลาย" มก 10:29-30
ข
แตถาเรายอมสละ "สิ่งทั้งหลาย" พระองคทรงสัญญาวาเราจะไดรับ
พระพร "รอยเทา" ในชีวิตนี้ มก 10:30
ข อคิ ดสําหรั บการอธิ ษฐาน--จงอธิ ษฐานเพื่ อให ทุ กคนในคริ สตจั กรของคุ ณเรี ยนรู ที่ จะ
ถวายเพื่องานขององคพระผูเปนเจาจะเติบโตขึ้นได
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การเรียนรูที่จะให (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูถวายแหงแควนมาซิโดเนีย
2 คร 8:1-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
มี คริ สตจักรที่ ยิ่ งใหญในการถวายอยู คริสตจั กรหนึ่ งซึ่ งพระเจาทรงยกย องมาก
จนไดทรงใหปรากฏมีบันทึกไวในพระคัมภีรที่ จะดํารงอยู เปนนิรันดรนั้ น คริสตจักรแหง
นี้อยูในแควนมาซิโดเนียตอนสมัยของอัครสาวกเปาโล
1
พวกเขาถวายเกินกวากําลังความสามารถของมนุษย
ก
"เกินความสามารถของเขาเสียอีก" 2 คร 8:3
ข
พวกเขาเปนคริสตจักรที่ยากจนแสนเข็ญ 2 คร 8:2
ค
พวกเขาไดถวายก็ดวย "พระคุณของพระเจา" 2 คร 8:1
2
พวกเขาถวายตัวของเขาเองแดพระเจากอน
ก
เปนน้ําพระทัยของพระเจาที่จะใหเราถวายตัวของเราเองแด
องคพระผูเปนเจา 2 คร 8:5
ข
คริสเตียนทุกคนควรจะถวายชีวิตของตนแดพระเจากอน มธ 6:33
ค
พระเจาทรงประสงคจะใหเราบริบูรณดวย "การถวาย" 2 คร 8:7
3
พวกเขาถวายเพื่อเปนการพิสูจนถึงความรักของตน
ก
การถวายของพวกเขาไดเปนขอพิสูจนแกโลกวาพวกเขารักพระเยซู
2 คร 8:24
ข
จงจําไววา พระคริสตไดทรงประทานทุกสิ่งเพื่อเราทั้งหลายจะไดมั่งมี
2 คร 8:9
ค
แลวทําไมคุณถึงไมเริ่มถวายเวลา สติปญญา และทรัพยสมบัติของคุณ
แดพระคริสตเสียแตวันนี้เลย?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--ทําไมถึงไมอธิษฐานยอมมอบชีวิตของคุณแดองคพระผู เปน
เจาเสียละ?
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การเรียนรูที่จะให (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาควรจะถวายอยางไร?
ดูตามแตละขอขางลางนี้
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
พระเจาไดทรงวางพระหัตถของพระองคอวยพระพรคริสตจักรทองถิ่น และสถาน
ที่ แหงนี้ เองคื อที่ ที่ พระเจาทรงเรี ยกชายหญิงใหมาร วมกันรับใช พระองค เราจะไดเห็น
กันในบทนี้วา ที่แหงนี้ยังเปนสถานที่สําหรับการถวายดวย
1
เวลาและสถานที่อันเหมาะสมในการถวาย
ก
เราจะตองถวายในวันแรกของสัปดาห (หมายถึง "วันอาทิตย")
1 คร 16:2
ข
ในวันอาทิตยบรรดาคนของพระเจาจะมาประชุมรวมกันที่ไหน?
ค
เราจะตองถวาย 1 ชัก 10 (10%) และเครื่องถวายอื่น ๆ ใหแก
สถานที่ซึ่งพระเจาทรงตั้งชื่อตามพระนามของพระองค (คําวา
"คริสตจักร" แปลวา "อาณาจักรของพระคริสต") พบญ 12:11
2
จํานวนที่เหมาะสมในการถวาย
ก
พระเจาทรงกําหนดใหถวาย 1 ชัก 10 (10%) ของทุกสิ่งที่เรามีอยู
มลค 3:8-10
ข
สิ่งอื่นใดที่ถวายมากกวาหรือนอกเหนือจาก 1 ชัก 10 เรียกกันวา
"ถวายพิเศษ"
ค
ลูกหลานของชาติอิสราเอลไดฉอโกงพระเจาอยางไร? มลค 3:8
3
วิธีถวายอยางถูกตอง
ก
ถวายดวยใจยินดี 2 คร 9:6-7
ข
ถวายโดยคาดวาจะไดรับ ลก 6:38
ค
ถวายเพราะวาคุณเองรักพระเยซู
ขอคิ ดสําหรั บการอธิ ษฐาน--จงอธิษฐานสําหรั บเงินที่ คริสตจั กรตองการที่ จะนําไปใชใน
กิจการงานตางๆรวมทั้งในงานสงมิชชันนารีออกไปประกาศตามที่ตางๆ
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การเรียนรูที่จะให (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดูตามแตละขอขางลางนี้
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 3:16
ทบทวนคําถามตาง ๆ ขางลางนี้ และใหจําไววาคุณควรจะใหรางวัลแกเด็ก ๆ
เหลานั้นที่ทองขอทองจําที่ใหทองกันได
1
พระเจาทรงประทานอะไรใหแกเราตามหนังสือยอหน 3:16?
2
ในหนังสือ 1 พกษ 17:12 หญิงมายไดถวายอะไร?
3
พระเจาทรงอวยพระพรตอบแทนในการถวายของหญิงมายนั้นอยางไรบาง?
1 พกษ 17:16, 22
4
เราจะไดรับความสุข (พระพร) จากอยางไหนมากกวากัน โดยการไดรับหรือโดย
การให? กจ 20:35
5
เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมานั้น พระองคจะทรงนําอะไรมากับพระองคดวย?
วว 22:12
6
ถาเราให
จอกหนึ่งแกผูใดก็ตาม เพราะเห็นแกพระนามของ
พระคริสต เราจะไดรับบําเหน็จรางวัล มก 9:41
7
พระเจาคาดหมายใหคริสเตียนสละบางสิ่งบางอยางหรือไม? มก 10:29-30
8
คริสตจักรแหงแควนมาซิโดเนียไดถวายอะไรกอนที่พวกเขาจะถวายสิ่งอื่นใด
แดองคพระผูเปนเจา? 2 คร 8:5
9
การถวายของชาวแควนมาซิโดเนียเปนขอพิสูจนถึง
ของพวกเขา
ซึ่งมีตอพระเจา 2 คร 8:24
10
พระเจาทรงกําหนดใหเราถวายเทาไร? มลค 3:8-10
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การยกโทษ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
การที่ทรงอภัยโทษบาป

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ยน 1:9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
บุตรทุกคนของพระเจามีสิทธิ์ พิเศษที่ จะเขาเฝาเบื้ องพระพักตรพระเจาดวยการ
อธิษฐาน และเราจะดําเนินชีวิตอยู โดยไดรับการทรงอภัยโทษบาปเปนนิตย และนี่ เองที่
เป นสิ ทธิ์ พิ เศษอั นยิ่ ง ใหญ ของเราในการเป นบุ ตรของพระเจ า--คื อได รั บการทรงอภั ย
โทษจากความผิดบาป
1
พระเจาทรงสัตยซื่อ
ก
เราทั้งหลายไดรับหลักประกันจากพระคําของพระเจาวา พระองคทรง
สัตยซื่อในการอภัยโทษ
ข
การที่จะทรงอภัยโทษบาปไดนั้น จะตองมีสิ่งใดเกิดขึ้นกอน?
1 ยน 1:9
ค
ในการสารภาพความผิดบาปที่แทจริง การยอมรับผิดนั้นจะตอง
กระทําพรอมกับการกลับใจใหม คือการหันจากความผิดบาปไป
หาพระคริสต
2
พระเจาทรงเที่ยงธรรม
ก
ความชอบธรรมก็ถึงที่สําเร็จแลว (มีความชอบธรรมเกิดขึ้น) ใน
ตอนที่พระเจาไดทรงเทพระพิโรธของพระองคตอความบาปลงบน
พระเยซูคริสตที่ไมกางเขนนั้น
ข
พระเจาไมเคยมองขามความผิดบาปเลย และพระองคไมไดทรง
รูสึกเฉย ๆ ตอความผิดบาปดวย ดังนั้นจึงตองมีการพิพากษาเกิดขึ้น
ค
ที่ไมกางเขนนั้นเอง จึงทําใหเกิดความชอบธรรมขึ้นได และเมื่อ
ความชอบธรรมถึงที่สําเร็จแลว คริสเตียนจึงไมตองชดใชในความ
ผิดบาปทั้งหลายของตนเอง
3
พระเจาทรงสามารถชําระลางใหสะอาดได
ก
เราจะเห็นขอพิสูจนของการทรงอภัยโทษไดจากชีวิตของเราที่ทรงชําระ
ลางใหแลว และจะไมมีการอภัยโทษใด ๆ ที่ปราศจากการชําระลาง
ใหสะอาดเลย เพราะการอภัยโทษจะตองมีการชําระลางควบคูไป
ดวยเสมอ สภษ 28:13
ข อคิ ดสําหรับการอธิษฐาน--จงขอบพระคุณพระเจาที่ พระองค ทรงอภัยโทษบาปของเรา
แตจงจําไววาเราจะตองกลับใจใหมคือหันหลังจากความผิดบาปเสีย
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การยกโทษ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การยกโทษใหกันของมนุษยนั้นยอมอยูบนพื้นฐาน
มธ 18:21-35
ของการที่ทรงอภัยโทษบาป
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
ตัวอยางที่ยิ่งใหญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการยกโทษก็คือ การที่พระเจาทรงอภัยโทษ
มนุษยที่เต็มไปดวยความผิดบาปโดยความรอดทางพระเยซูคริสต คริสเตียนจะตองนําเอา
ตัวอยางของพระเจานี้เองมาใชในการมีความสัมพันธกับคนอื่ นดวย กลาวคือพระเจาทรง
อภัยโทษเรา เราก็ควรที่จะยกโทษใหแกคนอื่นดวย
1
คําอธิษฐานของพระเยซู
ก
เมื่อพระเยซูทรงสอนใหสาวกของพระองครูจักการอธิษฐานนั้น
พระองคไดสอนพวกเขาวา การที่เราทั้งหลายยกโทษใหแกมนุษยนั้น
เปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงพระลักษณะของผูใด? มธ 6:9-13
ข
การที่เรายกโทษใหแกคนอื่นนั้นเปนเงื่อนไขที่ทําใหเราไดรับการ
อภัยโทษบาป
ค
แลวทําไมเราจะตองยกโทษดวยละ? มธ 6:14-15
2
ถาทําตามขอแมหรือเงื่อนไขได ก็จะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด
ก
เงื่อนไข 2 ขอสําหรับที่จะใหไดรับการอภัยโทษบาปของเรานั้น
ก็คือการกลับใจเสียใหมและการสารภาพความผิดบาปของเรา
ข
เราจะตองยกโทษพี่นองของเราถึงกี่ครั้ง? ลก 17:3-4
ค
อะไรที่ทําใหเห็นวาคริสเตียนแตกตางจากชาวโลกทั้งหลาย?
ลก 6:27-38
3
การยกโทษตามพระคัมภีร
ก
การยกโทษหมายถึง "การใหความชวยเหลืออยางไมมีเงื่อนไข"
ลก 7:36-43
ข
สติปญญายอมทําใหคนเปนอยางไร? อะไรที่เปนศักดิ์ศรี
(ความหมายเดิมคือ "สงาราศี") แกมนุษย? สภษ 19:11
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--ทูลขอองคพระผู เปนเจาทรงชวยใหคุณเปนคนที่ยอมใหอภัย
แกผูอื่น
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การยกโทษ (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การยกโทษเปนสิ่งจําเปนที่ทําใหมีสภาพจิตวิญญาณที่ดี
มก 11:25; อฟ 4:32
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
การที่ จะมีความสุขอยางคริสเตียน เราจะตองทําตามแผนการของพระเจาเพื่ อ
เราจะมีสภาพอารมณ, สภาพรางกาย และสภาพจิตวิญญาณที่ดี สวนสําคัญของแผนการ
นั้นก็คือการไดรับการทรงอภัยโทษบาปและการใหเรายอมยกโทษแกผูอื่น
1
การแกแคน--เปนภารกิจของพระเจา
ก
องคพระผูเปนเจาทรงสงวนสิทธิ์ในการแกแคนไวสําหรับพระองคเอง
มนุษยจะไมมีสิทธิ์แกแคน
ข
เราจะตองดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางไร? รม 12:17-21
ค
ผูที่ไมยอมยกโทษใหแกคนอื่น ไมวาจะเปนความผิดอยางไรก็ตาม
ผูนั้นไมอาจที่จะมีความสุขในพระคริสตไดเลย
2
การยกโทษจากใจจริง
ก
การยกโทษจะตองไมเปนเพียงแตถอยคําเทานั้น แตใหมาจากใจดวย
ข
หลักแหงความยุติธรรมบอกเราวา ผูกระทําความผิดจะตองถูกลงโทษ
ดังนั้นใหเรากลาวยกโทษแกเขาและคอยใหการพิพากษามาถึงผูนั้น
เอง
ค
เนื่องจากเราเองไมรูขอเท็จจริงและสถานการณทุกอยาง แตพระเจา
ทรงทราบทุกสิ่งเสมอ ดังนั้นทําไมเราถึงไมปลอยใหพระองคจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมละ? ยก 3:11, 13-17
3
การไมยอมยกโทษจะนําไปสูความขมขื่นใจ
ก
ถาเราไมรูจักที่จะยกโทษ ผลสุดทายเราเองนั่นแหละจะเปนผูแพที่
มีชีวิตเต็มไปดวยความขุนเคืองใจ ดังนั้นจงยกโทษทันทีและใหภาระ
อันหนักอึ้งนี้ตกอยูกับคนเหลานั้นที่ทําใหเราแคน และปลอยใหคน
เหลานั้นอยูในพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระเจา
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การยกโทษ (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ตัวอยางของการยกโทษ
ยน 3:16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
นอกจากพระเยซู เจาแลว ในพระคัมภีรก็ ยังมี อีกหลายคนซึ่ งเป นตัวอยางของ
คนที่มีหัวใจและวิญญาณแหงการใหอภัย ใหเราลองมาพิจารณาดูบางคนในพวกนั้นกัน
1
เอซาวกับยาโคบ
ก
ยาโคบไดทําอะไรลงไปซึ่งทําใหเอซาวยากที่จะยกโทษใหเขาได?
ปฐก 25:31-34
ข
หลายปตอมา เมื่อเอซาวไดพบกับยาโคบอีกนั้น เอซาวแสดงออก
อยางไร? ปฐก 33:4, 11
ค
เอซาวมองขามความผิดของพี่นองของตนไปเสียและไดยกโทษ
ใหแกเขา
2
โยเซฟกับพี่นอง
ก
การกระทําอันเลวทรามที่พี่นองของโยเซฟไดกระทําแกโยเซฟนั้น
คืออะไร? ปฐก 37:23-28
ข
โยเซฟไดโตตอบกลับไปหรือไมเมื่อเขาอยูในฐานะที่เขาสามารถ
จะทําได? ปฐก 45:5-15
ค
โยเซฟยกโทษใหตลอดไปเลยหรือเปลา? ปฐก 50:15-21
3
ดาวิด
ก
ดาวิดมีน้ําใจในการใหอภัยตอกษัตริยซาอูล ทั้ง ๆ ที่ซาอูลพยายาม
พุงหอกฆาดาวิดถึง 3 ครั้ง 1 ซมอ 18:11; 19:10
ข
ดาวิดโตตอบกับชิเมอีซึ่งเปนญาติวงศของซาอูลอยางไรบาง?
2 ซมอ 16:5-13; 19:23
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--คุณเองอยากจะยกโทษใหใครสักคนที่ กระทํากับคุณอยางไม
เปนธรรมหรือเปลา? ถามีละก็จงยกโทษใหเขาเสียแตวันนี้ องคพระผูเปนเจาจะทรงชวย
ใหคุณทําได
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การยกโทษ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทรงอภัยโทษและการเติบโตฝายจิตวิญญาณ
อฟ 1:7; 1 ยน 2:12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
เราไมอาจที่จะเปนผูใหญในพระคริสตและเติบโตขึ้นฝายจิตวิญญาณไดเลย นอก
จากเราจะรูอยางแนนอนกอนวาพระเจาไดทรงอภัยโทษความผิดบาปของเราแลว แลวคุณ
ล ะทราบด วยตั วของคุ ณเองแล วหรื อยั งว าความผิ ดบาปทั้ งหลายของคุณทรงโปรดยกเสี ย
แลว? ถาเปนอยางนั้น ใหเราลืมชีวิตเกาเสีย และดําเนินชีวิตใหมที่ทรงประทานใหนี้
1
ใหยอมรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา
ก
พระเจาทรงประสงคใหเรามีสิทธิ์ที่จะรูไดอยางแนชัดวาความผิดบาป
ของเรานั้นทรงโปรดยกเสียแลว 1 ยน 5:10-13
ข
เราจะดําเนินชีวิตประจําวันไดดวยความมั่นใจวาเรามี "ชีวิตนิรันดร"
และดวยมั่นใจวาเราจะไมขาดความสัมพันธกับพระเจาเลย
ค
ชีวิตนิรันดรเปนของประทานของพระเจา และพระองคทรงสัญญา
วาจะไมทวงคืนเลย ยน 10:28-29
2
ผูที่ปรับโทษตนเองก็ไดปฏิเสธการอภัยโทษบาปจากพระเจา
ก
พระเจาทรงอภัยโทษความผิดบาปทั้งหมดหรือวาเพียงบางสวน
เทานั้น? 1 ยน 1:7
ข
คนที่ไดรับความรอดแลวจะตองถูกปรับโทษดวยหรือไม? รม 8:1
ค
เราจะเปนที่ชอบพระทัยจําเพาะพระพักตรพระเจาไดอยางไร?
อฟ 1:5-6 อยางไรก็ตามเราเปนที่ชอบพระทัยไมใชเพราะตัวเรา
หรือความพยายามของเราเอง
3
รูและบอกตอ
ก
สิ่งที่เราไมรูเราก็บอกคนอื่นไมได คําพยานของเราทั้งหลายไมใช
เรื่องที่เราฟงจากคนอื่น แตไดประสบดวยตัวเราเอง กจ 1:8;
1 ยน 1:3
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การยกโทษ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 5:7, 39-48
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : คส 3:13
เหตุ ผลหนึ่ งที่ ทําให คริ สเตี ยนบางคนไม มี ความสุ ขนั้ นเป นเพราะว าพวกเขาไม
เชื่อวาพระเจาไดทรงอภัยโทษพวกตนแลวหรือเพราะพวกเขาไมยอมยกโทษคนอื่น เหมือน
อยางที่พระคริสตไดทรงอภัยโทษพวกตน
1
สิทธิพิเศษอันยิ่งใหญในการเปนบุตรของพระเจาคืออะไร?
2
จะตองมีอะไรเกิดขึ้นกอนจึงจะไดรับการทรงอภัยโทษบาปทั้งหลายได?
3
พระเจาเอาแตมองขามความผิดบาปเทานั้นหรือเปลา? และพระองคทรงเฉย ๆ
ตอความผิดบาปหรือไม?
4
อะไรที่ไดทําใหเกิดมีการอภัยโทษบาปขึ้นมาได?
5
การที่มนุษยยกโทษใหแกคนอื่นนั้นก็อยูบนพื้นฐานของ
6
จงบอกชื่อของบุคคลในพระคัมภีรที่ไดยกโทษใหแกผูอื่น
ก
ไดยกโทษใหยาโคบ
ข
ไดยกโทษใหพี่นองของตน
ค
ไดยกโทษใหชิเมอี
7
มนุษยมีสิทธิ์ที่จะทําการแกแคนหรือไม? ผูใดมีสิทธิ์ที่จะกระทําเชนนั้น?
8
การไมยอมยกโทษจะนําไปสู
9
คนที่ไดรับความรอดแลวจะตองถูกปรับโทษดวยหรือไม?
10
คุณจะเปนพยานในเรื่องที่คุณเองก็ยังไมแนใจไดหรือไม?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--เดี๋ยวนี้เอง จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับการที่พระองคทรง
อภัยโทษบาปใหกับคุณ และจงยกโทษทุกคนไมวาจะเปนใครก็ตามที่คุณกําลังขุ นเคืองใจ
ตอเขาอยู
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ผูทําลายสามัคคีธรรม

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 3:1-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
มนุ ษยไดรับการเนรมิตสรางขึ้ นเพื่ อให มีสามัคคี ธรรมกั นกับพระเจ า พระเจา
ได ทรงตั้ งพระทั ยให พระองคเองกั บมนุ ษยเป นสหายกัน อย างไรก็ ตามโศกนาฏกรรม
(เรื่ องนาเศราสลด) ก็ไดเกิดขึ้ นกับมนุษยคนแรกที่ พระเจาเนรมิตสรางขึ้ นมานั้ น เรื่ อง
นาเศราสลดนี้ เองกลับกลายเปนสาเหตุที่ ทําใหสามัคคีธรรม (ความสัมพันธ) ที่ มนุษย
เคยมีอยูกับพระเจานั้นขาดสะบั้นลง
1
ผูที่เปนเหตุใหเกิดความเศราสลด
ก
ใครสิงอยูในงูรายตัวนี้? อสค 28:13
ข
ใหสังเกตวาสิ่งที่ซาตานบอกแกเอวานั้นตรงกันขามกับสิ่งที่พระเจา
ตรัสอยางสิ้นเชิง ปฐก 3:4
ค
ใหสังเกตวาซาตานไดใชความภาคภูมิใจของเอวามาเปนเครื่องลอ
นางเอง ปฐก 3:5 มันไมไดบังคับใหนางทําบาป
2
ผูรับผิดชอบตอความเศราสลดอันนี้
ก
อาดามกับเอวาไดกระทําอะไรผิด? ปฐก 3:6-7
ข
อาดามพยายามจะโทษใคร? ปฐก 3:12
ค
เอวาพยายามจะโทษใคร? ปฐก 3:13
ง
จริง ๆ แลวทั้งคูไดทําความผิดบาปและตองรับผิดชอบกับความ
ผิดบาปนั้น
3
ผลของเรื่องอันนาเศราใจที่เต็มไปดวยความบาปครั้งนี้ ก็คือ สามัคคีธรรม
ที่เคยมีอยูไดขาดสะบั้นลง
ก
พระเจาทรงอนุญาตใหอาดามอยูในสวนเอเดนตอไปอีกหรือเปลา?
ปฐก 3:23-24
ข
เอวาถูกพระเจาสาปแชงไว 2 ขอ มีอะไรบาง? ปฐก 3:16
ค
อาดามถูกพระเจาสาปแชงไว 2 ขอ มีอะไรบาง? ปฐก 3:19
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--อธิษฐานขอเพื่อใหมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สามัคคีธรรมขาดสะบั้นและกลับมีขึ้นอีก
ลก 15:11-32
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
ในบทเรียนนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายที่หลงผิด เรื่ องอุปมา
ก็คือเรื่ องธรรมดาแตมีความหมายของสวรรค ใหสังเกตวาในเรื่ องอุปมาเรื่ องนี้ สามัคคีธรรม (ความสัมพั นธ) ได ขาดสะบั้ นลงและแลวก็ กลับมี ขึ้ นใหมอี ก บิดาในที่ นี้ เปรี ยบ
ได กั บองค พระผู เป นเจ าและบุ ตรชายที่ หลงผิ ดนั้ นเปรี ยบไดกั บคริสเตียนที่ ขาดสามั คคี ธรรมกับพระเจานั่นเอง
1
ใหสังเกตวาใครที่ไดตัดขาดสามัคคีธรรมหรือความสัมพันธเสีย
ก
บิดาหรือบุตรที่ไดจากไปเมืองไกล? ลก 15:13
ข
ไมใชพระเจาหรอก แตมนุษยตางหากเปนผูที่ตัดขาดสามัคคีธรรม
กับพระองคเสีย ฮบ 13:5
ค
ใหคุณลองบอกมาซิวาสามัคคีธรรมของเรากับพระเจาอาจจะขาดลงใน
เรื่องไหนบาง?
2
ใหสังเกตชีวิตของบุตรผูนั้นที่ขาดสามัคคีธรรม (ความสัมพันธ) แลว
ก
เกิดการกันดารอาหารขึ้น ลก 15:14
ข
บุตรผูนั้นยินดีกับการที่ขาดสามัคคีธรรม (ความสัมพันธ) ไหม?
ลก 15:15-16
ค
คริสเตียนที่ขาดสามัคคีธรรมกับพระเจายอมจะไดความทรมาน
อยูเสมอ
3
ใหสังเกตวาสามัคคีธรรมกลับมีขึ้นอีกไดโดยวิธีใด
ก
บุตรผูนั้นสํานึกไดวาตนไดทําความผิดบาปลงไป ลก 15:18
ข
บิดาของเขาซึ่งเปนแบบอยางพระเจานั้นไดใหอภัยและยอมรับบุตรนั้น
ไวหรือไม? ลก 15:20, 23-24
ค
สามัคคีธรรมจะกลับมีขึ้นอีกไดโดยการสารภาพความผิดบาปของตน
เทานั้น 1 ยน 1:9
ข อคิ ดสําหรั บการอธิษฐาน--มีความผิ ดบาปอย างใดอย างหนึ่ งในตั วคุ ณเองหรื อไม ที่ ทํา
ใหคุณไมสามารถที่ จะมีสามัคคีธรรมกับพระเจาไดอยางสมบูรณ ถามีละก็จงทูลขออภัย
โทษพระองคดวยใจจริงเสียเถอะ
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
สามัคคีธรรมที่ผิด

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 คร 6:11-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
พระคัมภีรไดเตือนเราไววาอยามีสามัคคีธรรมอยางผิด ๆ มีหลายสิ่งหลายอยาง
และมีคนหลายจําพวกที่ คริสเตียนไมควรจะมีสามัคคี ธรรมดวย
ในบทเรียนนี้ จะมา
พิจารณากันถึงคําเตือนเหลานี้กัน
1
คําเตือนเกี่ยวกับการสามัคคีธรรม
ก
เราจะตองไมเขาเทียมแอกกับคนที่ไมเชื่อ 2 คร 6:14
ข
เราจะตองมีชีวิตที่บริสุทธิ์แตกตางจากคนที่ยังไมรอด 2 คร 6:17
ค
ถาเราแยกตัวเราเองออกโดยไมยอมมีสามัคคีธรรมอยางสนิทสนมกับ
คนเหลานั้น พระเจาจะทรงทําอะไรใหสําหรับเรา? 2 คร 6:18
2
คําเตือนเกี่ยวกับการมีสามัคคีธรรมกับความมืด
ก
เราจะตองไมมีสามัคคีธรรมดวยกันกับกิจการของความมืดที่ไรผล
อฟ 5:11
ข
คุณจะลองบอกไดไหมวาความผิดบาปชนิดนี้ (ขอ ก) มีอะไรบาง?
ค
เราควรจะพูดคุยพิจารณากันถึงกิจการชั่วของพวกเขาหรือไม?
อฟ 5:12
3
คําเตือนเกี่ยวกับการมีสามัคคีธรรมกับคริสเตียนที่ทําผิด
ก
เราจะตองพิเคราะหดูคริสเตียนทั้งหลายที่กอใหเกิดการแตกแยก
รม 16:17
ข
เราจะตองหลีกเลี่ยงจากคนเหลานั้นเพราะวาการมีสามัคคีธรรมกับ
คนเหลานั้นยอมทําลายชีวิตคริสเตียนที่ดีของเราได
ค
คนเหลานั้นสนใจในสิ่งใด? รม 16:18
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--อธิษฐานดวยความจริงใจเพื่ อวาพระเจาจะทรงแสดงใหคุณ
เห็นถึงสามัคคีธรรมในทางที่ถูกที่ควรในทุกเรื่อง
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สามัคคีธรรมของคริสตจักรสมัยแรก ๆ
กจ 2:42-47
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
คริสตจั กรที่ เปนแบบอยางใหกับคริสตจักรของเราได ก็ คือคริสตจักรตามที่ ได
บันทึกไว แลวในหนั งสือกิ จการ ซึ่ งเป นหนั งสือที่ เราสามารถจะค นหาได วาคริสตจั กร
สมัยแรก ๆ นั้นเขามีสามัคคีธรรมระหวางกันในรูปแบบใด
1
พวกเขามีสามัคคีธรรมในการอธิษฐาน กจ 2:42
2
พวกเขามีสามัคคีธรรมโดยรวมกันดําเนินตามพระคําพระเจา กจ 2:42
3
พวกเขามีสามัคคีธรรมในการถวายทรัพยสิ่งของที่ตนเองมีอยู กจ 2:44-45
4
คริสตจักรไดมีการประชุมรวมกันบอยครั้งแคไหน? กจ 2:46
5
พวกเขามีสามัคคีธรรมในการนําคนที่ยังไมรอดใหมาถึงพระเยซูคริสต กจ 2:47
6
ตอนนี้ใหทบทวนแตละขออีกตั้งแตขอ 1 ถึงขอ 5 และใหสมาชิกของครอบครัว
ตอบวาทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่เรามีสามัคคีธรรมกับพระเจา?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน--จงอธิษฐานใหพระเจาทรงประทานใหสมาชิกของคริสตจักร
มีความเป นน้ําหนึ่ งใจเดี ยวกันกับศิ ษยาภิ บาลและผู ปกครองทั้ งหลายนั้ น เปนสิ่ งสําคัญ
อย างยิ่ งที่ จะเป นน้ําหนึ่ งใจเดี ยวกั น--หลายสิ่ งหลายอย างจะสามารถประสบผลสําเร็ จ
เพื่อถวายแดพระเจาได ถาทุกคนชวยกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สามัคคีธรรมตอกันและกัน
มธ 5:17-30
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
สามั คคีธรรมที่ เรามี ต อกั นและกั นนี้ ก อให เกิ ดผลดีต อสามัคคี ธรรมของเรากั บ
พระเยซูดวย ในบทเรียนนี้เราจะมองเห็นไดวาองคพระผูเปนเจาทรงตรัสถึงสามัคคีธรรม
ของเราที่มีตอกันและกันไวอยางไรบาง
1
การโกรธกับผูอื่นจะกระทบกระเทือนตอสามัคคีธรรมของเรากับพระเจา
ก
ถาเราโกรธโดยไมมีเหตุ เราก็ยอมไดรับการพิพากษา มธ 5:22
ข
ในแตละวันถาเราทําใหใครโกรธ เราจะตองขอโทษผูนั้นในวันนั้นเอง
อฟ 4:26
ค
จงจําไววา "ความโกรธ" โดยปกติแลวเปนผลมาจากความรูสึก
เห็นแกตัว
2
การที่คนอื่นรูสึกตอคุณอยางไรนั้นยอมจะกระทบกระเทือนสามัคคีธรรม
ที่คุณมีตอพระเจา
ก
ถาพี่นองของเรามีเหตุขัดเคืองกับเราในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เราจะ
ตองทําอยางไร? มธ 5:23-24
ข
ถาสมาชิกของครอบครัวคนหนึ่งโกรธสมาชิกอีกคนหนึ่ง สมาชิกคน
ไหนที่ควรจะเปนผูคืนดีกอน?
3
ความคิดของเรายอมสงผลกระทบตอสามัคคีธรรมของเราที่มีกับพระเจา
ก
เราจะกระทําความผิดบาปเพียงแคคิดในสิ่งชั่วไดหรือไม? มธ 5:28
ข
พระคําของพระเจาที่อยูในใจของคุณจะรักษาใหใจของคุณบริสุทธิ์
สะอาด สดด 119:11
ค
ความผิดบาปเริ่มตนขึ้นที่ไหนเสมอ? มธ 5:28
ข อคิ ดสําหรั บการอธิ ษฐาน--อธิ ษฐานเพื่ อให มี สามั คคี ธรรมอั นสมบู รณ กั บสมาชิ กของ
ครอบครัวและสมาชิกคริสตจักร
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สามัคคีธรรมของคริสเตียน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 1
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 1:9
อย าลืมทบทวนขอท องจําและให รางวั ลแกคนที่ ท องจําได จากนั้ นให ชวยกัน
พิจารณากันถึงคําถามที่ตามมาขางลางนี้
1
ใครเปนผูรับผิดชอบสําหรับสามัคคีธรรมที่ขาดสะบั้นลงในสวนเอเดน?
2
ในเรื่องบุตรชายที่หลงผิด บิดาผูนั้นเล็งถึงผูใด? ลก 15
3
บุตรชายที่หลงผิดนั้นมีความสุขหรือเปลาในตอนที่เขามีชีวิตที่ขาด
สามัคคีธรรม? ลก 15:15-16
4
สามัคคีธรรม (ความสัมพันธ) กับบิดานั้นกลับมีขึ้นอีกไดอยางไร? ลก 15:18
5
การเขาเทียมแอกหมายความวาอยางไร? 2 คร 6:14
6
การไปมีสามัคคีธรรมกับคริสเตียนที่ออกนอกลูนอกทางนั้น ถูกตองหรือไม?
รม 16:17
7
คริสตจักรสมัยแรกนั้นไดรวมสามัคคีธรรมกันบอยครั้งแคไหน? กจ 2:46
8
จะตองทําอยางไร ถาเกิดมีพี่นองสักคนหนึ่งมีเหตุขัดเคืองกับเรา?
มธ 5:23-24
9
ถาเราพอใจดวยการคิดในสิ่งชั่วเปนความผิดบาปหรือไม? มธ 5:28
10
ตามหนังสือสดุดี 119:11 เราแตละคนจะสามารถรักษาสามัคคีธรรมของเรา
กับพระเจาไดอยางไร?
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