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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 17
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมท่ีจะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวาโดยเริ่ มดวยเพลงคริส-
เตียนเพราะ 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
พระบัญชาอันย่ิงใหญของพระเยซูคริสต                                          กจ 1:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
กอนที่พระเยซูคริสตเสด็จไปสูสวรรคพระองคทรงมีพระดํารัสสั่งแกคริสตจักร

ท่ีเราเรียกกันวา "พระบัญชาอันยิ่งใหญ" พระบัญชาอันยิ่งใหญนี้ ไดบันทึกไวในพระ
กิตติคุณท้ังสี่เลมและในหนังสือกิจการ
1 เราตองประกาศขาวประเสริฐท่ีไหนบาง?

ก พระเยซูทรงบัญชาคริสตจักรใหประกาศขาวประเสริฐท่ัวโลกต้ังแต
บานเมืองของตัวเองจนถึง "ท่ีสุดปลายแผนดินโลก" กจ 1:8;
มก 16:15

ข ใหบอกชื่อของเมืองและจังหวัดบางแหงท่ีตองการใหเราประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซู

ค ใหบอกชื่อของประเทศบางแหงท่ีตองการใหเราประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซู

2 ใครมีหนาท่ีประกาศขาวประเสริฐ?
ก ผูท่ีรับเชื่อในพระเยซูแลวทุกๆคนไดรับคําบัญชาใหประกาศ

ขาวประเสริฐ มธ 28:18-20
ข บรรดามิตรสหายของพระเยซูตองไปเกิดผล ยน 15:15-16
ค ในยอหน 15:16 พระเยซูคริสตเจาตรัสวา "เราไดเลือกทานทั้งหลาย

และได                               ทานทั้งหลายไวใหทานจะไปเกิดผล"
3 ฤทธิ์อํานาจของพระบัญชาอันยิ่งใหญ

ก กิจการ 1:8 กลาววาผูใดจะทรงประทานฤทธิ์อํานาจแกคนที่ประกาศ
ขาวประเสริฐ?

ข คริสเตียนทุกคนที่ขอฤทธิ์อํานาจจากพระเจาจะไดรับฤทธิ์อํานาจนั้น
ลก 11:13

ค ทําไมเราตองการฤทธิ์อํานาจจากพระเจา?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- ขอพระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจของพระองคใหแกคุณ
มากยิ่งข้ึน

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (1)



4

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความบาปของอานาเนียกับสัปฟรา                                            กจ 4:23-5:11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
เหตุการณในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ คือเหตุการณเร่ื องการพิพากษาของ

พระเจาตอคริสเตียน คริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็มไดรับบทเรียนที่สําคัญมากจากสิ่งท่ีเกิด
ข้ึนนั้น
1 จิตใจของเขา

ก ความต้ังใจแรกๆของอานาเนียกับสัปฟราดีและถูกตอง ลก 6:38
ข แลวเขาทั้งสองตัดสินใจทําอะไร? กจ 5:1-2
ค ความคิดชั่วของเขาทั้งสองมาจากใคร? กจ 5:3

2 ความบาปของเขา
ก ความบาปของเขาไมใชเปนเพราะการเก็บคาท่ีดินสวนหนึ่งไว แตเปน

การมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีเขาสัญญาไววาจะถวายเงินคาท่ีดิน
ท้ังหมดแตไมถวาย กจ 5:3-4

ข เขาท้ังสองโกหกเพื่อใหสมาชิกคริสตจักรทุกคนคิดวาเขาถวายเงิน
คาท่ีดินท้ังหมด แสดงเจตนาถึงจิตใจของเขาชั่ว ยรม 17:9

3 การลงโทษเขา
ก มีอะไรเกิดข้ึนตอเขาเพราะวาเขาโกหก?
ข เราจําเปนตองซื่อสัตยตอองคพระผูเปนเจาเสมอ
ค คุณคิดวาสมาชิกของคริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็มมีความรูสึก

อยางไรบางตอเหตุการณนี้?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- จงพูดความจริง อยาโกหกเลย จงซื่อสัตยตอพระเจาและ
ตอคนอ่ืนในทุกเร่ือง

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การกลับใจเสียใหมของเซาโล                                                        กจ 9:1-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
การกลับใจเสียใหมของอ.เปาโลเปนการกลับใจเสียใหมท่ีสําคัญยิ่ง วันนี้ใหเรา

ศึกษาถึงเหตุการณอันนาต่ืนเตนนี้และระลึกถึงเวลาที่เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต
1 เหตุการณนี้เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

ก เซาโลไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อทําอะไร? กจ 9:1-2
ข เซาโลรวมมือในการฆาคริสเตียนคนหนึ่ง คริสเตียนคนนั้นชื่ออะไร?

กจ 7:59
ค เม่ือกอนเซาโลเกลียดพระเยซูคริสต แตพอไดยินพระสุรเสียงของ

พระองคแลวเขาเรียกพระองควา "พระองคเจาขา" กจ 9:5
2 เหตุการณนี้นาอัศจรรย

ก เซาโลเห็นแสงสวางสองมาจากไหน? กจ 9:3
ข แลวเซาโลทําอะไรในกิจการ 9:4?
ค ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนบอกวาเขารับเชื่อในพระเยซูคริสตเม่ือไร,

ท่ีไหนและอยางไร ถามีสมาชิกครอบครัวท่ียังไมรับเชื่อจงอธิบาย
ใหเขาฟงวารับเชื่อในพระเยซูไดอยางไร

3 เหตุการณนี้เกิดผลมาก
ก เม่ือกอนเซาโลเกลียดพระเยซูคริสต แตเม่ือรับเชื่อในพระองคแลว

เขาถามพระองควาอะไร? กจ 9:6
ข พระเจามีงานรับใชสําหรับเราทุกๆคน พระเจาตองการใหคุณ

รับใชพระองคอยางไรบาง?
ค เซาโลไมไดจับคริสเตียนที่อยูในเมืองดามัสกัส แตเขาไปยัง

ธรรมศาลาแลวทําอะไรที่นั่น? กจ 9:20
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- คุณกําลังรับใชพระเจาอยูไหม? จงอธิษฐานขอใหพระเจา
ทรงใหคุณทราบน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของคุณ

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปโตรไดรับการชวยเหลือใหออกจากคุก                                     กจ 12:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
เหตุการณนี้จากชีวิตของอ.เปโตรเปนแบบอยางท่ีดีของการตอบคําอธิษฐานของ

คริสเตียน
1 อ.เปโตรติดคุกเพราะเหตุอะไร?

ก อ.เปโตรติดคุกเพราะเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร กจ 12:1
ข การที่อ.เปโตรติดคุกนั้นทําใหพวกไหนชอบใจ? กจ 12:3
ค หลายครั้งท่ีคริสเตียนมีความทุกขไมใชเพราะวาเขาทําผิดแตเพราะวา

เขากําลังเชื่อฟงพระเจาอยู
2 การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจ

ก การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจคือการอธิษฐานโดยไมหยุด กจ 12:5
ข การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจจะเกิดข้ึนเม่ือคริสเตียนอธิษฐานดวยกัน
ค ถึงแมวาคริสตจักรไดอธิษฐานสําหรับอ.เปโตรแลว เม่ืออ.เปโตรไดรับ

การชวยเหลือแลว พวกเขาเชื่อหรือเปลา? กจ 12:15
3 การชวยเหลืออยางอัศจรรย

ก ผูใดมาชวยอ.เปโตรออกจากคุก? กจ 12:7
ข ใหบอกวาในพระคัมภีรพวกทูตสวรรคทําอะไรบางท่ีนาอัศจรรย
ค คริสเตียนทุกคนมีบรรดาทูตสวรรคปรนนิบัติเราอยู ฮบ 1:14;

สดด 34:7
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- คุณอธิษฐานอยางซื่อสัตยและมั่นคงไหม?

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปาโลกับอ.สิลาสติดคุก                                                         กจ 16:16-40

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
อัครสาวกเปาโลกับผู ท่ีรวมงานกับเขาถูกขมเหงและติดคุกหลายครั้ง ชีวิตของ

พวกเขาเปนแบบอยางท่ีดีแกเราวาเราควรอดทนตอการขมเหงและความลําบากอยางไร
1 ทําไมพวกเขาถูกขมเหง

ก อ.เปาโลทําอะไรบางท่ีทําใหคนอื่นโกรธ? กจ 16:18
ข คริสเตียนควรคาดวาจะถูกขมเหงไหม? ยน 15:20
ค เราควรคาดวาจะถูกขมเหงเพราะกิจการอะไรบาง?

2 วิธีอดทนตอการขมเหง
ก อ.เปาโลกับอ.สิลาสบนและโอดครวญเมื่อคนอ่ืนทําไมดีตอพวกเขา

หรือเปลา? กจ 16:25
ข เราควรตอบสนองอยางไรเมื่อเราถูกขมเหง? มธ 5:12
ค คนที่สูทนการทดลองจะไดรับรางวัลอะไร? ยก 1:12

3 พระเจาทรงไดรับเกียรติเม่ือผูรับใชของพระองคติดคุก
ก ใหสังเกตวานายคุกและครอบครัวของเขารับเชื่อ กจ 16:30-33
ข ใหจําไววาพระเจาทรงรวมมือกับเราเพื่อใหเกิดผลอันดีใน "ทุกสิ่ง"

รม 8:28
ค ใหบอกสถานการณท่ีเลวรายบางอยางในชีวิตของคุณนํามาซึ่งเกิด

ผลอันดี
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- จงอธิษฐานเพื่อพวกมิชชันนารีในตางประเทศซึ่งอาจถูก
ขมเหงเม่ือเขาประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                  ใหดูขอความที่อยูขางลาง

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กจ 1:8
ใหตอบคําถามที่อยู ขางลางและใหรางวัลแกทุกคนที่ทองจําขอทองจําสําหรับ

อาทิตยนี้ได
1 พระบัญชาอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสตคืออะไร? กจ 1:8
2 ใครบางตองประพฤติตามพระบัญชาอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสต?

ยน 15:15-16
3 ความบาปของอานาเนียกับสัปฟราในกิจการ 5:3 คืออะไร?
4 จิตใจของมนุษยชั่วรายมากแคไหน? ยรม 17:9
5 เม่ือเซาโลรับเชื่อเขากําลังเดินทางไปยังเมืองอะไร? กจ 9:1-2
6 เซาโลกําลังไปยังเมืองนั้นเพื่อทําอะไร?
7 "คริสตจักรไดอธิษฐานตอพระเจาเพื่อเปโตรโดย                       " กจ 12:5
8 พวกทูตสวรรคกําลังชวยคริสเตียนอยางไร? ฮบ 1:14
9 คริสเตียนควรคาดวาจะถูกขมเหงไหม? ยน 15:20
10 เราควรตอบสนองอยางไรเมื่อเราถูกขมเหง? มธ 5:12
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน   -- จงอธิษฐานวาจะมีคนรับเชื่อในการประชุมของคริสตจักร
มากข้ึน

เหตุการณสาํคัญในหนังสือกิจการ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปดเผยจากพระเจา                                                               ยน 1:1-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
พระเยซูคริสตไมมีไรนาหรือหองเย็น แตพระองคทรงสามารถเลี้ยงอาหารคน

หาพันคน แตยังมีอาหารกับปลาเหลืออยู พระองคไมเสด็จมาบนพรมหรือผาปูท่ีสวยงาม
แตพระองคทรงเสด็จบนพื้นน้ําในทะเลกาลิลี

พระเยซูทรงประกาศขาวประเสริฐเปนเวลาสามป พระองคไมไดเขียนหนังสือ
ใดๆ ไมไดสรางโบสถท่ีสวยงามและไมไดมีองคการใหญๆสนับสนุนพระองค ถึงกระนั้น
จนถึงทุกวันนี้พระเยซูคริสตทรงเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดแหงประวัติศาสตร เปนผูมีสวนใน
ทุกชั่วอายุของมนุษยและเปนผูใหชาวโลกบังเกิดใหม

พระเยซูเปนเพียงแตบุตรชายคนหนึ่ งของโยเซฟกับมารียซึ่ งอยู ในโลกนี้หนึ่ ง
พันเการอยปกอนไหม? เม่ือเราระลึกถึงชีวิตและความยิ่งใหญของพระเยซูคริสตเราตอง
สรรเสริญพระองควา "องคพระผูเปนเจาของขาพระองค และพระเจาของขาพระองค"
1 พระเยซูคริสตทรงเปนบุตรของผูใด?

ก มัทธิว 1:1 กลาววาพระเยซูทรงเปนเชื้อสายของใคร?
ข ในมัทธิว 12:8 พระเยซูทรงเปนบุตรมนุษย
ค ในมาระโก 1:1 พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา
ง "ตามความคาดหมายของคนทั้งหลายเขาใจวาเปนบุตรโยเซฟ"

ลก 3:23 ใหสังเกตวาพระคัมภีรกลาววา "ตามความคาดหมายของ
คนทั้งหลาย" เม่ือบอกวาพระเยซูเปนบุตรโยเซฟ

2 การเปดเผยจากพระเจา
ก ทําไมมนุษยท่ัวไปไมยอมรับวาพระเยซูทรงเปนผูสรางจักรวาล?

1 คร 2:14
ข พระเจาทรงเปดเผยกับมนุษยวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต

ไดอยางไร? ยน 20:31
ค อ.เปโตรไดรับการเปดเผยนี้อยางไร? มธ 16:17

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุผลที่เราเชื่อวามีพระเจาจริง                                                  คส 1:12-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
คนที่ ไมเชื่ อวามีพระเจาจริงเปรียบเหมือนเด็กชายคนหนึ่ งท่ีพยายามชนะครู

สอนระวีของเขาดวยเลหเหล่ียม เด็กคนนั้นถามครูวา "ถาพระเจาอยูท่ัวทุกหนทุกแหงจริง
พระองคทรงอยูกับคริสตจักรแบพติสอ่ืนๆดวยไหม?"

ครูตอบวา "ใช แนนอน"
เด็กถามวา "พระองคทรงอยูในยุงฉางของปูหนูดวยไหม?"
ครูตอบวา "ใช"
เด็กถามวา "แลวพระองคทรงอยูในหองของหนูดวยไหม?"
ครูตอบวา "ใช พระองคทรงอยูท่ีนั่นดวย"
เด็กถามวา "แลวพระองคทรงอยูในหองใตดินท่ีบานหนูไหม?"
ครูตอบวา "ใช พระองคทรงอยูท่ัวทุกหนทุกแหง"
เด็กจึงบอกวา "แตบานหนูไมมีหองใตดิน ดังนั้นพระเจาคงไมมีจริง"
คนที่ไมเชื่อในพระเจาใชความคิดท่ีไมมีเหตุผลเชนกัน คือเขาพยายามถาม

อะไรสักขอหนึ่งท่ีคริสเตียนตอบไมได เขาจึงคิดวาเขาชนะคริสเตียนแลว แตการที่คริส-
เตียนเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจามีเหตุผลท่ีลึกกวาการหาเหตุผลหรือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของมนุษย ใหเราดูเหตุผล บางขอท่ีทําใหคริสเตียนเชื่อวาพระเยซูทรงเปน
พระเจาจริง
1 พระเยซูทรงทําใหคําพยากรณสําเร็จ

ก อิสยาห 7:14 พยากรณวาอะไร?
ข สดุดี 22:16 พยากรณวาอะไร?
ค มีคาห 5:2 พยากรณวาอะไร?
ง พระเยซูกับศิษยสองคนสนทนาเรื่องอะไรตามถนนที่ไปยังหมูบานชื่อ

เอมมาอูส? ลก 24:27
2 พระเยซูทรงมีลักษณะเฉพาะของพระเจา

ก พระเยซูทรงมีฤทธิ์อํานาจไมจํากัดเหนือทุกสิ่ง ยน 1:3
ข พระเยซูทรงรูทุกสิ่งทุกอยาง ยน 1:48-51; 16:30
ค พระเยซูทรงดํารงอยูเปนนิจ ยน 1:15; 8:38; 17:5
ง พระเยซูทรงอยูท่ัวทุกหนทุกแหง มธ 18:20
จ พระเยซูไมมีการเปลี่ยนแปลง ฮบ 1:12; 13:8

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"                                                 ยน 1:29-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
บางคร้ังมีคํากลาวที่สําคัญมากจนคํากลาวนั้นถูกบันทึกไวสําหรับคนที่อยูภาย

หลัง เชนเม่ือซีซารชนะประเทศอังกฤษแลวเขากลาววา "ขาพเจามา ขาพเจาเห็น ขาพเจา
ชนะ" เม่ือนายพลแม็คอาเธอรตองออกจากประเทศฟลิปปนสในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี
สองเขากลาววา "ขาพเจาจะกลับมา" เม่ืออเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล ทําการคิดคน
ประดิษฐของเขาสําเร็จแลวโดยบังเอิญเขากลาวคําแรกทางโทรศัพทคือ "นายวัตสัน เร็วมา
ท่ีนี่หนอย ผมตองการคุณมาดู"

ยอหนผูใหบัพติสมามีคํากลาวที่เหนือกวาคํากลาวอ่ืนๆทั้งสิ้น เม่ือยอหนเห็น
พระเยซูกําลังเสด็จมาทางเขาๆจึงกลาววา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"

จริงๆแลวทุกคร้ังท่ีพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคริสเตียนคําตอบนั้นกําลัง
กลาววา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา" พระคัมภีรทุกเลม, คําเทศนาที่ตรงกับพระ-
คัมภีรทุกเร่ืองและใบปลิวเร่ืองขาวประเสริฐทุกใบกําลังกลาววา "จงดูพระเมษโปดกของ
พระเจา" คํากลาวนี้คือคําเราใจของคริสตจักรเปนเวลาสองพันปแลว ชีวิตและการประ-
พฤติของคริสเตียนทุกคนควรเปนพยานถึงพระเยซูวา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"
1 จงดูพระเมษโปดกของพระเจา

ก คํากลาวนี้ของอ.ยอหนสิ้นสุดลงอยางไร? ยน 1:29
ข อ.เปโตรอธิบายถึงความบริสุทธิ์ของพระคริสตอยางไร? 1 ปต 1:19
ค "พระเมษโปดกของพระเจา" ทรงรับความผิดบาปของโลกไป

วว 5:6, 12
2 คํากลาวจากพระคัมภีรท่ีสําคัญมาก

ก อ.เปโตรกลาววาอะไร? มธ 16:16
ข ดาวิดกลาวอะไรเพื่อเราใจพวกทหารซึ่งควรเราใจคริสเตียนทุกคนใน

การรับใชพระเจา? 1 ซมอ 17:29
ค โมรเดคัยกลาวอะไรตอพระนางเอสเธอรซึ่งเราอาจใชในสถานการณ

หลายอยางในชีวิตของเราเอง? อสธ 4:14ข

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปดเผยของพระคริสต                                                             ฮบ 1:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐโรดไอแลนด เมืองนิวพอรท มีบานใหญโตมาก

และสวยงามของครอบครัวแวนเดอรบิลต บานนี้เคยเปนบานพักในฤดูรอนของครอบครัว
นี้แตตอนนี้ไดกลายเปนพิพิธภัณฑไปแลว ทุกหองในบานนี้ประดับไวอยางหรูหรา มีหอง
หนึ่งท่ีเรียกวา "หองดนตรี" ท่ีพิเศษกวาหองอ่ืนๆ เพราะมีภาพสีน้ํามันวาดไวบนเพดาน
ทุกคร้ั งท่ี ครอบครัวแวนเดอรบิลต มีการเลี้ ยงในหองนี้ ทุกคนสนใจภาพสีนั้ นมากจน
ครอบครัวแวนเดอรบิลตวางกระจกเงาไวเหนือเตาผิงขางกําแพงเพื่อผู ท่ีเปนแขกสามารถ
มองภาพสีผานกระจกเงานั้น

พระเยซูคริสตเปรียบเหมือนกระจกนั้น เรามองเห็นพระเจาพระบิดาไมไดแต
เราสามารถมองเห็นพระเยซูคริสตซึ่ง "ทรงมีสภาวะเปนพิมพเดียวกันกับพระองค" แต
พระเยซูไมใชเพียงแต "ทรงมีสภาวะเปนพิมพเดียวกันกับพระองค" เทานั้นเพราะพระองค
ทรงเปนพระเจาท่ีแทจริง พระเยซูเคยตรัสกับฟลิปวา "ผูท่ีไดเห็นเราก็ไดเห็นพระบิดา"
1 การปฏิเสธความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?

ก จะไมไดรับการอภัยโทษบาป มก 2:10-11
ข จะไมไดรับการรักษาใหหาย มก 3:10
ค คนที่ตายแลวในพระคริสตจะไมเปนข้ึนมาจากความตาย

1 คร 15:17-18
ง เทากับการหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง 1 ยน 4:1-2

2 การยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?
ก เราเชื่อคําพยานจากพระเจาวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ

พระเจา ยน 1:34
ข เราเขาใจความรอดจากพระเจาถูกตอง คือพระเจาทรงเปนผูตาย

แทนความบาปของเรา พระเจาไดทรงกระทําพระเยซูผูทรงไมมีบาป
ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา 2 คร 5:21

ค เรายอมรับวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาพิพากษาและครอบครองโลกนี้
วว 19:11-16

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระลักษณะของพระเจา                                                          ยน 10:22-30

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
คําวา "ลักษณะ" มาจากรากคําซึ่งมีความหมายวา "ฉีกขาด, ผาออก, ตัด, จารึก

และทําใหเกิดรอง" ดังนั้นคํานี้มีความหมายวาสิ่งท่ีจารึกไวในตัวเรา เพราะฉะนั้น
ลักษณะคือนิสัยตางๆ ท่ีประสบการณไดจารึกไวในจิตใจของเรา เราสามารถสังเกตจาก
ประวัติศาสตรไดวาวรรณคดี, บทกวี, ภาพวาดและปรัชญาตางๆที่ยิ่งใหญท่ีสุดเกิดจากคน
ท่ีเคยประสบความทุกข คนเหลานี้ยอมใหความทุกขของเขาเกิดผลที่ดีในชีวิตของตัวเอง

เพราะเหตุวาลักษณะของเราคือนิสัยตางๆที่ประสบการณไดจารึกไวในจิตใจ
ของเรานั้น ชีวิตของพระเยซูคริสตทรงใหเราเห็นชัดวาพระองคทรงเปนผูใด (คือเปนพระ
เจาท่ีแทจริง) มีคนหนึ่งเคยกลาววามนุษยทุกคนมีอยูหาสวนที่สามารถใหเรารูจักคน
นั้นอยางดี หาสวนนั้นคือลักษณะ, การสนทนา, การประพฤติ, การถวายและหลักความ
เชื่อ เชนกันเราสามารถรูจักนิสัยของพระเยซูคริสตไดโดยการสังเกตหาสวนนี้ในชีวิตของ
พระองค
1 พระลักษณะของพระเยซู -- พระองคทรงเปนผูใดเลา

พระลักษณะของพระเยซูคือพระองคทรงไรตําหนิ 2 คร 5:21
2 การสนทนาของพระเยซู -- พระองคทรงพูดอะไรบาง

พระเยซูทรงกลาวอะไรในยอหน 14:6?
3 การประพฤติของพระเยซู -- พระองคทรงกระทําอะไรบาง

กิจการ 10:38 สอนวา "พระเยซูเสด็จไปกระทํา" อะไรบาง?
4 การถวายของพระเยซู -- พระองคทรงถวายอะไร?

พระเยซูทรงถวายอะไรสําหรับคนทั้งปวง? 1 ทธ 2:6
5 หลักความเชื่อของพระเยซู -- พระองคทรงเชื่ออะไรบาง?

พระเยซูทรงเชื่ออะไรเรื่องความเปนพระเจาของพระองค? ยน 10:30

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               ยน 20:24-28

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  อสย 9:6
สมัยนี้คนทั่วไปไมเชื่อความจริงเกี่ยวกับพระเจา จริงๆแลวทุกยุคทุกสมัยมีคนที่

ไมยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาและตอตานความจริงและความชอบธรรม
ของพระองค แตสมัยนี้ไมใชชาวโลกเทานั้นท่ีตอตานความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต
เพราะทุกวันนี้พวกนักศาสนาที่มีความคิดสมัยใหมมักจะไมยอมรับความเปนพระเจาของ
พระเยซูคริสต อาจารยหลายคนที่สอนในวิทยาลัยพระคัมภีรท่ัวโลกกําลังสอน "ขาวประ-
เสริฐอ่ืน" อาจารยเหลานี้ปฏิเสธการอัศจรรยตางๆ ในพระคัมภีร, การบังเกิดของพระ
เยซูจากหญิงสาวพรหมจารี, ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต และปฏิเสธวามีนรกจริง
พวกเขา "นุงหมดุจแกะแตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา"

หลายปกอนบรรณาธิการของหนังสือพิมพชิคาโก เดลี นิวส เขียนวา "ทําไมพวก
อาจารยในวิทยาลัยพระคัมภีรโจมตีความเชื่อในพระคัมภีร? ทําไมพวกเขาเขียนหนังสือ
ท่ีทําลายความเชื่อของคริสเตียน ขาพเจาไมไดสนับสนุนความเชื่อของคริสเตียนหรือความ
เชื่อนอกรีตใดๆ แตขาพเจาเพียงแตตําหนิพวกอาจารยเหลานี้ ท่ีปลอมตัวเปนผูรับใชของ
พระเจา" เราเห็นดวยกับคําเขียนของบรรณาธิการคนนี้
1 ใหทองจําอิสยาห 9:6
2 ลูกา 3:23 มีอยูวาอะไร?
3 พระเจาทรงเปดเผยตอมนุษยวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา?
4 เรารูวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาเพราะวาพระองคทรงทําใหคําพยากรณ 

สําเร็จและพระองคทรงมีลักษณะเฉพาะของพระเจา อสย 7:14; ยน 1:3
5 ยอหนผูใหบัพติสมามีคํากลาวอะไรที่เหนือกวาคํากลาวอื่นๆทั้งสิ้น? ยน 1:29
6 อ.เปโตรกลาววาอะไรเรื่องพระเยซูคริสต? มธ 16:16
7 การปฏิเสธความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร? แลวการยอมรับ

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?
8 มนุษยทุกคนมีอยูหาสวนที่สามารถใหเรารูจักคนนั้นอยางดี หาสวนนั้นคือ

อะไรบาง? ใหอธิบายวาหาสวนเหลานี้เปดเผยความเปนพระเจาของ
พระเยซูคริสตอยางไร?

ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.เปโตรสําหรับองคพระผูเปนเจา                            ยน 13:31-14:4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
ในเวลากลางคืนเม่ือพระเยซูรับพิธีปสกาพรอมกับพวกอัครสาวกเสร็จแลวพระ

องคทรงเลาใหเขาฟงเร่ืองการสิ้นพระชนมและการถูกตรึงไวบนกางเขนของพระองค พวก
อัครสาวกรูสึกงงงวย พวกเขายังไมเขาใจคําตรัสของพระองค เขาจึงขอใหพระองคทรง
อธิบายเพิ่มเติม

อ.เปโตรเปนคนแรกที่ถามพระเยซูถึงเร่ืองนี้ ท่ีอ.เปโตรเปนคนแรกนั้น เพราะ
อ.เปโตรเปนคนกลาหาญ เขาตองการทราบรายละเอียดถึงเร่ืองท่ีพวกอัครสาวกยังไมเขาใจ
จริงๆแลวจนถึงเวลานั้นคําสอนของพระเยซูในเร่ืองนี้ไมชัดแจงเพราะพระองคไมไดอธิ-
บายอยางละเอียด อ.เปโตรไมตองการคําเปรียบเทียบตอไป เขาตองการเขาใจเร่ืองนี้
ดังนั้นอ.เปโตรถามองคพระผูเปนเจาคําถามสองขอ
1 คําถามสองขอของอ.เปโตร ยน 13:36-37

ก "พระองคเจาขา พระองคจะเสด็จไปที่ไหน" อ.เปโตรอยากรูอยาก
เห็น ก็เปนสิ่งท่ีดีเพราะวาคริสเตียนควรอยากรูอยากเห็นเร่ืองฝาย
จิตวิญญาณเสมอ โมเสสอยากรูอยากเห็นอะไร? อพย 3:2-3

ค "พระองคเจาขา เหตุใดขาพระองคจึงตามพระองคไปเดี๋ยวนี้ไมได"
1 พระเยซูกําลังเสด็จไปไหนที่อ.เปโตรตามพระองคไปไมได?
2 ผูชายชาวกาดาราที่มีผีโสโครกตองการทําอะไร?

พระเยซูทรงตอบเขาวาอะไร? มก 5:18-19 เราทุกคน
ตองตามพระเยซูไปตามน้ําพระทัยของพระองค

2 คําตอบสองขอของพระเยซู
ก คําตอบของพระเยซูตออ.เปโตรวา "ภายหลังทานจะตามเราไป"

มีความหมายอะไร? ยน 13:36
ข คําตอบที่สองของพระเยซูในยอหน 13:38-14:4 แสดงวา

1 ทุกๆสิ่งเกิดข้ึนตามแผนการณและเวลาของพระเจา
2 พระเจาทรงทราบอนาคตของเรา
3 พระเจาทรงทราบความออนแอของเราและทรงปลอบโยน

เราดวยคําวา "อยาใหใจทานทั้งหลายวิตกเลย"

คาํถามสุดทาย (1)



16

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.โธมัสสําหรับองคพระผูเปนเจา                                    ยน 14:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
โธมัสทูลพระองควา "พระองคเจาขา พวกขาพระองคไมทราบวาพระองคจะเสด็จ

ไปท่ีไหน พวกขาพระองคจะรูจักทางนั้นไดอยางไร" ยน 14:5
อ.โธมัสต้ั งคําถามนี้ ในหองใหญชั้ นบนที่ องคพระผู เปนเจาทรงรับพิธีปสกา

พรอมกับพวกอัครสาวกของพระองคในเมื่อพระองคทรงกลาววาพระองคจะเสด็จกลับไป
สูสวรรค

อ.เฮอรเบิรต ลอกยีร กลาวถึงอ.โธมัสวา
"อ.โธมัสไมเห็นสิ่งท่ีดีในสถานการณผิดหวัง เพราะฉะนั้นคําถามของเขาเปนคํา

ถามอันสลดใจ เขายังรับเร่ือง "พระนิเวศของพระบิดา" ไมได เขารูแตสิ่งเดียวคือองคพระ
ผูเปนเจาท่ีเขารักจะไปจากเขาและเขาตองการอยูกับพระองคเปนนิจ ถึงแมวาคําถามของ
อ.โธมัสตรงกันขามกับคําตรัสของพระเยซูเราไมควรกลาวหาวาอ.โธมัสขาดความเชื่อหรือ
ไมเขาใจคําตรัสของพระองคได แตคําถามของอ.โธมัสนั้นแสดงวาเขากําลังแสวงหาความ
จริง ถึงแมวาเขาเปนคนรอบคอบเขาก็ยังยอมรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคพระผูเปน
เจาของเขา"
1 พระเยซูทรงเปนทางนั้น

ก การรับเชื่อในพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดเปนทางเดียวที่จะ
ไปสวรรค

ข กิจการ 4:12 สอนวาอะไร?
2 พระเยซูทรงเปนความจริง

ก คลังสติปญญาและความรูมากแคไหนทรง "ปดซอนไว" ในพระเยซู
คส 2:3

ข ชาวโลกสามารถเพิ่มความรูและรูจักความจริงได แตเขาไมอาจ
เรียนรูถึงความจริงของพระเยซูคริสต 2 ทธ 3:7

ค พระประสงคของพระเจาสําหรับคนทั้งปวงคืออะไร? 1 ทธ 2:4
3 พระเยซูทรงเปนชีวิต

ก พระเยซูไมไดเล็งถึงชีวิตฝายเนื้อหนังเพราะชีวิตฝายเนื้อหนังนั้น
ไมอยูเปนนิจและเปนทุกข โยบ 14:1; สดด 90:10; ยก 4:14

ข ความหมายของพระเยซูคือพระองคทรงเปนแหลงแหงชีวิตนิรันดร
ยน 5:24; 1 คร 15:55-57

คาํถามสุดทาย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.ฟลิปสําหรับองคพระผูเปนเจา                                   ยน 14:8-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
เราทุกคนคงเคยรูสึกวามีคนๆหนึ่ งหรือสถานที่แหงหนึ่งท่ีเราอยากจะพบเห็น

บางทีเราอยากเจอสมาชิกครอบครัวท่ีเราไมไดเห็นมานานแลว หรือบางทีเราอยากไป
เท่ียวพักผอนในสถานที่ ท่ี เราชอบมาก หรือบางทีเราอยากเห็นคาใชจายของเราลดลง
ความปรารถนาของอ.ฟลิปเปนความปรารถนาที่ เราทุกคนอาจเคยพบในขณะเมื่ อเรา
หมดหวังคือการปรารถนาเห็นพระเจา เราอยากจะเห็นพระเจาในขณะเมื่อเราประสบ
ปญหาใดๆ หรือในขณะเมื่อเรากําลังแสวงหาน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของเรา
นี่คือความปรารถนาของอ.ฟลิป คือวาถาเขาเห็นพระเจาเขาก็จะรูสึกพอใจ

คุณเคยรูสึกแบบนี้ไหม? คือรูสึกวาคุณตองการไดรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจา
เพื่อเพิ่มเติม ความเชื่อของคุณใหม่ันคงขึ้นหรือเพื่อพิสูจนกับตัวเองวาพระเจายังมีชีวิตอยู
คร้ั งหนาท่ี คุณรู สึกแบบนี้ ใหอานพระวจนะของพระเจาดวยความขยันแลวคุณจะพบวา
การอานพระคัมภีรนั้นเปนวิธีท่ีดีท่ีจะชวยเราอยูใกลชิดกับพระเจาและบางทีเราสามารถ
"เห็น" พระเจาไดโดยความเชื่อ
1 เนื้อหนังของมนุษยไมมีวันรูสึกพอใจ ปญจ 1:8; 5:10
2 จิตวิญญาณของมนุษยสามารถรูสึกพอใจได

ก คนของพระเจาควรรูสึกพอใจดวยอะไร? ยรม 31:14
ข ผูใดทรงใหผูท่ีกระหายรูสึกอ่ิม? สดด 107:9
ค เราตองหิวกระหายอะไรเพื่อจะไดอ่ิมบริบูรณ? มธ 5:6

3 "ขอสําแดงพระบิดาใหขาพระองคท้ังหลายเห็น" ยน 14:8
ก เราตองแสวงหาผูใดเพื่อจะได "เห็น" พระบิดา?
ข กษัตริยดาวิดกลาวอะไรในสดุดี 17:15? คํากลาวของดาวิด

มีความหมายอะไร? แลวคํากลาวนี้เกี่ยวของกับคริสเตียนอยางไร?

คาํถามสุดทาย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.ยูดาสสําหรับองคพระผูเปนเจา                                ยน 14:19-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
อ.ยูดาสในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ มิใชยูดาสอิสคาริโอทที่ทรยศพระเยซูเจา

แตเปนสาวกคนหนึ่งท่ีเรียกวาเลบเบอัสหรือธัดเดอัส มธ 10:3; ลก 6:16 ยูดาสคนนี้เปน
นองชายของยากอบ คําถามของอ.ยูดาสเกิดจากคําพูดปริศนาของพระเยซูวาพระองคจะไม
สําแดงพระองคแกชาวโลกแตจะสําแดงพระองคแกพวกอัครสาวกของพระองค อ.ยูดาส
สงสัยวาสิ่งนี้จะเปนไปไดอยางไร เขาจึงต้ังคําถามของเขาขึ้น คําตอบคือวาพระเยซูทรง
สําแดงพระองคแกคริสเตียนโดยทางพระวิญญาณของพระเจาผูทรงสถิตอยู ในตัวของเรา
นายอัลเฟรด แอกลีย อธิบายเร่ืองนี้ในเพลงที่เขาเขียนขึ้น

"ขาปฏิบัติพระผูชวยดวยทรงพระชนมเปนอยู ขารูวาพระองคทรงมีชีวิตเปนอยูเร่ือยไป
ขาเห็นพระคุณพระเยซูไดยินเสียงหนุนน้ําใจ เม่ือขามีความทุกขคร้ังใดพระองคอยูใกล
ผูเปน ผูเปน คือองคพระเยซูเจา ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนําทางแคบชีวี

ทรงเปน ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร ทานถามวาขารูไดอยางไร ขารูเพราะอยูในใจ"
1 ชาวโลก

ก ทําไมชาวโลก "มองเห็น" พระเยซูฝายจิตวิญญาณไมได? 2 คร 4:4
ข ชาวโลกคิดวาการประกาศเรื่องกางเขนเปนอยางไร? 1 คร 1:18

แลวชาวโลกคิดวา "สิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจา"
เปนอยางไร? 1 คร 2:14

ค ชาวโลกเขาใจสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณไมได "เพราะวาจะเขาใจสิ่ง
เหลานั้นได ก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ" 1 คร 2:14 ใหอธิบายคําวา
"สังเกตดวยวิญญาณ"

2 คริสเตียน
ก เราสามารถ "มองเห็น" พระเยซูไดเพราะวาพระองคกับพระบิดาทรง

"อยูกับ" เรา ยน 14:23
ข ผูใดทรงสถิตอยูในตัวของคริสเตียน? ยน 14:17, 26; รม 8:9
ค พระเยซูทรงอธิบายวางานรับใชของอ.เปาโลจะเปนอยางไร นี่คือ

งานรับใชของคริสเตียนทุกคน กจ 26:18

คาํถามสุดทาย (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของสาวกบางคนสําหรับองคพระผูเปนเจา                          ยน 16:16-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
สาวกบางคนของพระเยซูคริสตถามกันวา "ท่ีพระองคตรัสกับเราวา `อีกหนอย'"

พวกเขารูสึกงงงวย คําตรัสของพระเยซูท่ีวา "อีกหนอยทานทั้งหลายก็จะไมเห็นเราและตอ
ไปอีกหนอยทานก็จะเห็นเรา" นั้นมีความหมายอะไร? คําวา "อีกหนอย" นั้นคือนาน
เทาไร?

ปจจุบันนี้เรารูอยูวา "อีกหนอย" ท่ีพวกเขาไมเห็นพระเยซูนั้นคือเวลาประมาณ
หนึ่งวัน เพราะการที่พระเยซูทรงถูกตรึงไวบนกางเขนและถูกฝงไวในอุโมงคใชเวลาประ-
มาณหนึ่งวัน แลว "อีกหนอย" ท่ีพวกเขาจะเห็นพระเยซูนั้นคือสามวันเพราะหลังจากสาม
วันผานไปพระองคทรงเปนข้ึนมาจากความตาย ตอนนี้คริสเตียนทั้งหลายกําลังรอคอย
การเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา บางคนเยาะเยยเพราะเรารอเกือบสองพันปแลว
แตพระคัมภีรทําใหเรามั่นใจในเรื่องนี้ดวยขอท่ีวา "วันเดียวขององคพระผู เปนเจาเปน
เหมือนกับพันปและพันปก็เปนเหมือนกับวันเดียว" เวลาไมสําคัญกับพระเจา เรา
สามารถมั่นใจวาพระเยซูจะเสด็จกลับมา "อีกหนอย"
1 "อีกหนอย" -- การสิ้นพระชนมของพระเยซู

ก พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนมนุษยทุกๆคน พระองคทรงรับแบก
คาจางของความบาปเพื่อเราสามารถไดรับชีวิตนิรันดร ยน 3:16

ข 1 ยอหน 2:2 กลาววาพระคริสตทรงเปน "ผูลบลางพระอาชญา
ท่ีตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา" ใหดูความหมายของคําวา
"ลบลาง" ในพจนานุกรม ตามความหมายของคํานี้พระเยซูทรงทํา
อะไรเพื่อเรา?

2 "อีกหนอย" -- การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซู
ก ถาพระคริสตมิไดทรงเปนข้ึนมาจากความตายจะเปนอยางไรบาง?

1 คร 15:14
ข พระเยซูทรงฟนจากความตายดวยพระกายของพระองค การฟนดวย

รางกายเปรียบเทียบกับการฟนจากความตายของคริสเตียน
3 "อีกหนอย" -- การเสด็จกลับมาของพระเยซู

ก พระเยซูทรงสัญญาอะไรในยอหน 14:3?
ข คริสเตียนกําลังรอคอยอะไร? ทต 2:13

คาํถามสุดทาย (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               ยน 16:29-33

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 14:13
ผูพิพากษาในอดีตริชารด ฮิลล เคยตอบคําถามหาขอตอไปนี้ ใหเราสังเกตวาเขา

ตอบคําถามเหลานี้อยางไร ในขณะเดียวกันใหเราถามตัวเองคําถามเหลานี้ดวย
1 "พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับการพิพากษาของพระเจาไหม?" ริชารด ฮิลล

ตอบโดยใชยอหน 5:24
2 "พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับความบาปของคุณไหม?" เขาตอบโดยใช

1 โครินธ 15:3
3 "พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับพระบัญญัติของพระเจาไหม?" เขาตอบโดยใช

โรม 7:4
4 "พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับโลกไหม?" เขาตอบโดยใชกาลาเทีย 6:14
5 "พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับริชารด ฮิลล ไหม?" คําถามนี้ผูพิพากษา

คนนี้ตอบไมได เขาเพียงแตบอกวา "ผมตอบวา "ใช" ไมได ผมจะพิจารณา
ขอนี้และใหคําตอบแกพระเจา" อ.เปาโลตอบคําถามนี้โดยใชกาลาเทีย 2:20
กับ 1 โครินธ 15:31 แลวตัวเราเองจะตอบคําถามนี้อยางไร?

1 ใหทองจํายอหน 14:13
2 ผูชายชาวกาดาราที่มีผีโสโครกตองการทําอะไร? มก 5:18-19 เราทุกคน

ตองตามพระเยซูไปตามน้ําพระทัยของพระองค
3 ตามยอหน 14:6 พระเยซูทรงเปนอะไรบาง? ใหอธิบายความหมายของขอนี้
4 เราตองหิวกระหายอะไรเพื่อจะไดอ่ิมบริบูรณ? มธ 5:6
5 ทําไมชาวโลก "มองเห็น" พระเยซูฝายจิตวิญญาณไมได? 2 คร 4:4
6 กษัตริยดาวิดกลาวอะไรในสดุดี 17:15? คํากลาวของดาวิดมีความหมายอะไร?

แลวคํากลาวนี้เกี่ยวของกับคริสเตียนอยางไร?
7 ใหอธิบายขอความนี้ `อีกหนอยทานทั้งหลายก็จะไมเห็นเรา และตอไปอีก

หนอยทานก็จะเห็นเรา'
8 คําถามหาขอท่ีอยูขางบนคุณจะตอบอยางไร?

คาํถามสุดทาย (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โครงการแหงการเนรมิตสราง                                                    ปฐก 1:1-2:1

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
พระเจาทรงเนรมิตสรางจักรวาล "จากสิ่งท่ีไมปรากฏใหเห็น" พระองคทรงสราง

สิ่งสารพัดโดยคําตรัสของพระองคในหกวัน การเนรมิตสรางนี้เปนการอัศจรรยซึ่งทําแค
คร้ังเดียว เราทราบเกี่ยวกับการเนรมิตสรางนี้โดยการเปดเผยจากพระเจาเทานั้นเพราะ
นอกจากพระองคไมมีใครอยูตอนนั้น แลวพระเจาทรงอธิบายเร่ืองการเนรมิตสรางนี้ ใน
บทแรกของหนังสือปฐมกาล

ปจจุบันนี้ซาตานสูรบกับเร่ืองการเนรมิตสราง อาวุธของพญามารคือวิวัฒนาการ
พวกนักวิทยาศาสตรไมสามารถพิสูจนวาทฤษฎีของเขาถูกตอง แตนาเสียใจที่คนสวน
มากเชื่ อเร่ืองวิวัฒนาการซึ่ งเขาคิดวาเร่ิมเกิดข้ึนหลายพันลานปกอนมากกวาเชื่ อเร่ือง
การเนรมิตสรางโดยพระเจายิ่งใหญของเรา
1 หกวัน

ก คําวา "วัน" ในปฐมกาลบทที่ 1 ไมใชยุคยาวนานแตเปนเวลา 24
ชั่วโมง พระเจาทรงกลาวถึงแตละวันอยางไรในปฐมกาล 1:5, 8, 13
เปนตน?

ข อะไรปกคลุมแผนดินโลกต้ังแตวันแรกซึ่งทําใหแผนดินโลกนี้วาง-
เปลาอยู? ปฐก 1:2

ค ท่ีแหงปรากฏขึ้นวันไหน? ปฐก 1:9-13
2 หกพันลานป

ก พวกนักวิทยาศาสตรในปจจุบันคิดวาโลกนี้มีอายุหาถึงหกพันลานป
ข มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเปนหลักฐานวาโลกนี้มีอายุแค 6,000 ป

เชน ตกตะกอนในมหาสมุทรมีไมลึก สนามแมเหล็กแหง
แผนดินโลกมีอัตราคอยๆลดลงตามสัดสวนตอ 6,000 ป ไมใช
หาพันลานป และรายการของยุคตางๆในพระคัมภีร
ใหจําไววาพระเจาสามารถสรางโลกนี้ใหดูเหมือนวามีอายุมาก
ต้ังแตแรกได

โครงการของพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สวนเอเดน                                                                              ปฐก 2:8-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
เราทุกคนคงเคยคิดวาอยากไป (หรืออยากหนีไป) ยังเกาะที่สวยงามแหงหนึ่ง

เม่ือถึงท่ีนั่นแลวเราพักผอนไดเต็มท่ี เม่ือเรามีวันท่ีวุนวายหรือมีความเครียดเราคงหวัง
วาเรามีสถานที่พิเศษคือ "สวนเอเดนของเราเอง" ท่ีเราพนจากปญหาแหงชีวิตนี้ได สวน
เอเดนเปนแคนิยายไหม? เปนแคสิ่งท่ีอยูในจินตนาการของมนุษยบางคนหรือเปลา?

เราสามารถมั่นใจวาสวนเอเดนเคยมีจริง สวนเอเดนนั้นเปนสถานที่ท่ีสมบูรณ
ท่ีสุดในโลก สวนเอเดนสมบูรณทุกอยางไดเพราะวาตอนนั้นความบาปยังไมเขามาสูโลกนี้
เพราะเมื่อความบาปเขามาสูโลกนี้แลวมนุษยตองถูกไลออกจากสวนอันสวยงามนั้น เรา
อาจฝนถึงสถานที่แหงหนึ่งท่ีดีเลิศหรือการพักผอนที่เราตองการ แตขณะเม่ือความบาปยัง
อยูในโลกนี้ก็จะไมมีท่ีไหนท่ีเหมาะเทากับสวนเอเดนได จะไมมีท่ีไหนในโลกนี้เหมือนสวน
เอเดนจนกระท่ังการเสด็จกลับมาของพระเยซู
1 สถานที่แหงพระพร

สวนเอเดนเปนท่ีอยูอาศัยของอาดัม สวนนั้นมีสารพัดทุกสิ่งท่ีเขาตองการสําหรับ
การเลี้ยงชีวิตและเพื่อใหเขามีความสุข พระเจาทรงอธิบายเกี่ยวกับตนไม
อยางไรบาง? ปฐก 2:9

2 สถานที่แหงการรวมสามัคคีธรรม
พระเจาทรงสนทนากับอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ปฐก 3:8

3 สถานที่แหงการทํางาน
ถึงแมวาอาดัมอยูในสวนเอเดนเขาก็ทํางานในสวนนั้นคือทํางานและรักษาสวน
ปฐก 2:15

4 สถานที่แหงการทดลอง
แมแตในสวนเอเดนซาตานก็ทํางาน ทุกวันนี้ซาตานทํางานเชนกัน ไมวาเรา
อยูท่ีไหนพญามารทดลองเราใหทําบาป ปฐก 3:13

โครงการของพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
น้ําทวมโลก                                                                             ปฐก 7:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
หองสมุดของบริษัท แอ็ตแลนติก มูทูอัล ประกันภัยจํากัดในเมืองนิวยอรก ซิต้ี

มีการบันทึกภัยพิบัติแหงทะเลที่สมบูรณท่ีสุดในโลก คนหนึ่งเคยถามบริษัทแอ็ตแลนติกฯ
วาเขามีการบันทึกถึงเรือของโนอาหหรือเปลา บริษัทฯตอบวาเรือของโนอาหนั้น "ถูกสราง
ในปกอนค.ศ. 2448 สรางดวยไมสนโกเฟอร เรือนั้นมียาชันท้ังขางในขางนอก เรือนั้นยาว
สามรอยศอก กวางหาสิบศอก สูงสามสิบศอกและมีสามชั้น เปนเรือขนสงปศุสัตว เจาของ
เรือคือโนอาหกับพวกบุตรชาย แลวเรือนั้นเกยหาดบนเทือกเขาอารารัต"

พวกคริสเตียนเชื่อเร่ืองเรือโนอาหกับน้ําทวมโลกอยูแลว มีหลักฐานหลาย
อยางเชนมีอุโมงคเก็บซากหินมากมาย มีหินซึ่งเกิดจากการตกตะกอนทั่วโลก การเคลื่อน
ตัวท่ีของคาบสมุทรและการมีน้ําแข็งมากมายที่ ข้ัวโลกทั้งสอง เม่ือเราตีความหมายของ
หลักฐานเชนนี้ถูกตองเราจึงเห็นวาพระคัมภีรกับวิทยาศาสตรเห็นพองกัน
1 น้ําทวมโลก -- สมัยแหงการพิพากษา

ก ทําไมพระเจาทรงพิพากษาโลกในสมัยนั้น? ปฐก 6:5-7
ข ภายหลังพระเจาทรงสัญญาวาอะไร? ปฐก 9:11

2 น้ําทวมโลก -- ทวมท่ัวโลก
ก ตอนน้ําทวมโลกนั้นน้ําทวมลึกแคไหน? ปฐก 7:20
ข เรารูไดอยางไรวาน้ําทวมท่ัวโลก? ปฐก 7:19

3 น้ําทวมโลก -- แหลงคนควาของพวกนักธรณีวิทยา
ถาเราเชื่อเร่ืองน้ําทวมโลกและตีความหมายของหลักฐานถูกตองแลวเรา
สามารถเขาใจวาทําไมรอยเทาของมนุษยกับรอยเทาของไดโนเสารจึงอยู
ในหินอันเดียวกัน

โครงการของพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การแบงแยกมนุษยโลกตามภาษาตางๆ                                        ปฐก 11:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
หลายปกอนคริสตจักรแบพติสนิวอิงกลานดกําลังสรางตึกใหม สมาชิกของ

คริสตจักรไดใชเวลาหลายปเพื่อเตรียมตัวสําหรับการสรางตึกนี้ พวกเขาอธิษฐานมาก
สําหรับงานนี้ พวกเขามีใจพรอมท่ีจะสรางตึกท่ีเขาตองการ ในตอนนั้นศิษยาภิบาลของ
คริสตจักรคืออาจารย โทมัส อี วารดไดเตือนพวกสมาชิกวาถาเขาทําอะไรดวยความเยอ-
หยิ่ง สิ่งท่ีเขาทํานั้นจะไมประสบความสําเร็จเปนแน นี่เปนเหตุท่ีการสรางหอบาเบล
ไมประสบความสําเร็จ

ในเร่ืองการสรางหอบาเบลนั้นเราไดเห็นความเยอหยิ่งของประชาชน รวมท้ัง
โครงการของพระเจาสําหรับยุคนี้ พระเจาทรงใหมนุษยกระจัดกระจายเพื่อจะไมกลายเปน
การนมัสการรูปเคารพของคนทั่วโลก แตพระคัมภีรสอนวาในยุคสุดทายมนุษยท่ัวโลกจะ
นมัสการรูปเคารพ ซาตานมีแผนการเสมอที่จะใหมนุษยรวมกันตอตานพระเจาและมาร
จะพยายามใหแผนการสําเร็จจนกระทั่งวันท่ีมารถูกพิพากษา
1 การรวมมนุษยในอดีต

ก ทําไมมนุษยโลกในสมัยโบราณจึงรวมกัน? ปฐก 11:1
ข การรวมกันนี้ทําใหมนุษยถวายเกียรติแดพระเจาไหม? ปฐก 11:4

2 การรวมมนุษยในอนาคต
ก พระคัมภีรอธิบายถึงผูนําคนสุดทายของโลกอยางไร? วว 13:1
ข ผูนําคนนั้นจะมีอํานาจและอิทธิพลถึงขนาดไหน? วว 13:7

3 การรวมมนุษยคร้ังสุดทาย
ก ในสมัยยุค 7 ปชาวโลกจะรวมกันใตอํานาจของปฏิปกษของพระคริสต
ข ภายหลังยุค 7 ปนั้นพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาต้ังอาณาจักร

1000 ปของพระองคและครอบครองทั่วโลก วว 20:4

โครงการของพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไถบาปของมนุษย                                                                  วว 13:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
การไถคือการชวยใหพน
ในพระคัมภีรเราอานวาพระเยซูคือ "ผูทรงถูกปลงพระชนมต้ังแตแรกทรงสราง

โลก" จากขอนี้เราเขาใจวาพระเจาทรงเตรียมวิธีไถบาปของมนุษยกอนมนุษยนั้นทําบาป
พระเยซูคริสตทรงเปน "ญาติสนิทถัดมา" ท่ีชวยไถเราไวกอนเราเกิดมา เราสามารถเห็น
พระคุณ, พระเมตตาและพระกรุณาของพระเจาในเร่ืองนี้ เพราะวาเม่ือพระเจาทรงทราบ
แลววามนุษยจะทําบาปพระองคไมไดเปลี่ยนพระทัยในการเนรมิตสราง แตพระองคทรง
วางโครงการที่จะชวยการเนรมิตสรางนั้นประสบความสําเร็จ

โครงการแหงการไถบาปของมนุษยซึ่ งพระเจาทรงเตรียมไวกอนพระองคทรง
สรางโลกนี้ โครงการนั้นประสบความสําเร็จบนไมกางเขนประมาณ 2000 ปกอน เม่ือ
โครงการนั้นกําลังสําเร็จอยูพระเจาคริสตตรัสวา "สําเร็จแลว" ตอนนี้โครงการของพระเจา
สําหรับความรอดสําเร็จแลว ปจจุบันนี้พระองคตองการใหคริสเตียนทั้งหลายไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
1 การไถบาป

ก พระเจาผูสัตยซื่อของเราทรงไถบาปของเราไว พบญ 7:9
ข เอเฟซัส 1:7 สอนอะไรเรื่องการไถบาป?
ค เราไดรับการไถบาปโดยพระคุณของพระเจา รม 3:24

2 เราไดรับอะไรเมื่อพระเจาทรงไถบาปของเรา?
ก โคโลสี 1:14 กลาววาเราไดรับ "การทรงโปรดยกบาปทั้งหลาย

ของเรา"
ข แลวเราได "พนจากการอธรรมทุกอยาง" ทต 2:14

3 การไถบาปชวยเราใหพนจากอะไรบาง?
ก ตามกาลาเทีย 3:13 เราไดพนจาก "ความแชงสาปแหงพระบัญญัติ"
ข เราไดพนจากอะไรอีก? ฮชย 13:14
ค แลวเราไดพนจาก "จากยุคปจจุบันอันชั่วราย" กท 1:4

โครงการของพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                   สดด 8:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปฐก 8:22
กษัตริยเฟรเดอรริกผูยิ่งใหญตองการอนุศาสนาจารยคนใหมสําหรับราชสํานัก

ของทาน ทานตัดสินใจเลือกอาจารยท่ีประกาศการเทศนาซึ่งไมไดตระเตรียมมากอนเกง
ท่ีสุด เร่ืองท่ีอาจารยแตละคนตองเทศนานั้นอยูในซองที่ปดไวแลวจะใหเขาในตอนที่เขา
ข้ึนธรรมาสนเพื่อเทศนา

พอถึ งวันเลือกนั้ นคนรับใชของกษัตริย เฟรเดอร ริกใหซองที่ ปดไวแล วแก
อาจารยคนหนึ่ง อาจารยคนนี้ เม่ือเปดซองแลวก็เห็นวากระดาษในซองนั้นวางเปลาอยู
เขาใหพวกผูฟงดูกระดาษนั้นขางหนึ่งแลววา "พี่นองท้ังหลาย ขางนี้ไมเห็นมีอะไร"

แลวเขาใหพวกผูฟงดูกระดาษอีกขางหนึ่งแลววา "แลวอีกขางหนึ่งไมเห็นมีอะไร
เชนกัน พระเจาทรงเนรมิตสรางสิ่งสารพัด 'จากสิ่งท่ีไมปรากฏใหเห็น' เหมือนกัน"

จากนั้นอาจารยคนนี้ประกาศเรื่องฤทธิ์ อํานาจและการอัศจรรยตางๆแหงการ
เนรมิตสรางดวยการเทศนาที่เกงมาก เขาจึงไดรับการแตงต้ังใหเปนอนุศาสนาจารยคน
ใหมสําหรับราชสํานักของกษัตริยเฟรเดอรริก
1 ใหทองจําปฐมกาล 8:22
2 พวกนักวิทยาศาสตรในปจจุบันคิดวาโลกนี้มีอายุกี่ป? ใหบอกหนึ่งเหตุท่ี

คริสเตียนเชื่อวาโลกนี้มีอายุแค 6,000 ป
3 ใหบอกสี่สิ่งเกี่ยวกับสวนเอเดน
4 ทําไมพระเจาทรงใหน้ําทวมโลกในสมัยของโนอาห? น้ํานั้นทวมท่ัวโลก

หรือเปลา? น้ําทวมโลกมีผลอะไรบางสําหรับพวกนักธรณีวิทยา?
5 เราเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับนิสัยของมนุษยจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท่ีหอบาเบล?

มนุษยโลกจะมีประสบการณแบบนี้อีกไหม? เม่ือไร?
6 ใหอธิบายคําวา "การไถ" การไถนั้นคืออะไร? การไถนั้นเกิดผลอะไร?

แลวการไถนั้นชวยเราอยางไร?

โครงการของพระเจา (6)


