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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อที่จะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่จะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรที่ให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                    ฮกก 1:5-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
การไมยอมคิดทําใหคนเปนพันเปนหมื่นเสียใจเปนนิจนิรันดร คนที่อยูในภาวะ

อันตรายมากที่สุดคือพวกหนุมสาว เพราะเขาไมเขาใจถึงภยันตรายตางๆที่อยูลอมรอบเขา
เขาไมอยากพิจารณาเรื่องตางๆของชีวิต ดังนั้นเขาทําการตัดสินใจผิดและวิ่งเขาไปสูความ
เศราโศก

ไม มีใครจะประสบความสําเร็จในโลกนี้ ถาเขาไมพิจารณาถึงเรื่ องตางๆโดย
เฉพาะเรื่องจิตวิญญาณของตัวเอง ซาตานกระซิบวา "อยาคิด" มารรูวาจิตใจของคนที่ยังไม
รอดเปรียบเหมือนกับพอคาที่โกงบัญชี คือเจาของไมอยากใหตรวจอยางละเอียด พระคํา
ของพระเจาตรัสวา "จงพิจารณาดูวาเจามีความเปนอยูอยางไร" ใหหยุดนิ่งคิด, พิจารณา
และเพิ่มสติปญญา สุภาษิตของชาวสเปนกลาววา "ความรีบรอนมาจากพญามาร" คนรับ
ใชที่ชั่วชาทําผิดแลววา "ฉันไมไดคิดกอน" ฉันใด คนหนุมวิ่งไปทําผิดแลววา "ขาพเจาไม
คิดกอน ขาพเจาไมไดคิดวาการกระทํานั้นเปนบาป" ฉันนั้น ไมไดคิดวาการกระทํานั้น
เปนบาปหรือ? คุณคิดวาความบาปจะมาบอกวา "ขาพเจาคือความบาป" หรือ? ถาความ
บาปทําเชนนั้นใครจะทําบาปเลา? ความบาปจะแปลงตัวเปนสิ่งที่ดี, ราเริงและนา
ปรารถนาในเมื่อเราทําบาปนั้น ใหจําคํากลาวของกษัตริยซาโลมอนวา "จงสนใจในวิถีแหง
เทาของเจาแลวทางทั้งสิ้นของเจาจะแนนอน"
1 ใหทั้งครอบครัวทองจําปญญาจารย 12:1 พรอมๆกัน
2 สุภาษิต 20:11 สอนอะไรเรื่องเด็กๆ?
3 ซามูเอลสอนหลักการฝายจิตวิญญาณอะไรใน 1 ซามูเอล 15:22?
4 อะไรคือเคล็ดลับในการมีความมั่นใจ? สภษ 14:26
5 เราควรมีความมั่นใจในผูใดเสมอ? 2 ธส 3:4
6 คนยากจนกับคนร่ํารวยมีสิทธิเทากันในการรับใชพระเจา จริงหรือไม?
7 คําวา "อยาเขาเทียมแอกกับคนที่ไมเชื่อ" มีความหมายอะไร?
8 อะไรชักจูงใจอ.เปาโลใหรับใชพระเจา? 2 คร 5:14
9 คุณอานกาลาเทีย 4:18; 6:9 แลวหรือยัง? ทั้ง 2 ขอมีหัวขออะไร?

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สนามรบอยูตรงหนาเราแลว                                                   อสค 28:12-18

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
เคยมีสมาชิกคนหนึ่งที่ไดทําผิดและตองลาออกจากตําแหนงวุฒิสมาชิก ในคํา

กลาวอําลาเขาพูดวา "ขาพเจาขอใหเพื่อนรวมงานเปนสุข ขาพเจายินดีอยางมากถาเขา
เรียนรูความผิดพลาดของขาพเจาและตั้งใจใหมที่จะไปในทางที่ถูกตอง เมื่อคนใดยอมทํา
ผิด ไมวาเพื่อความกาวหนาในดานการเมือง, เพื่อจะไดผลกําไรหรือเพื่อจะชวยผูอื่นก็ตาม
วันหนึ่งคนนั้นอาจถูกจับไดวาทําผิดและพบความทุกขใจเชนขาพเจา ลากอน ขอใหพบ
ความสําเร็จ ขอบคุณ ขาพเจาขอทานอภัยแกขาพเจาและชวยอธิษฐานเผื่อขาพเจาดวย"

บางทีเราอาจเคยเขาสู สนามรบแหงการทําสิ่ งถูกตองหรือทําผิดพลาดเหมือน
วุฒิสมาชิกคนนั้นเชนกัน เรากําลังสูรบโดยไมรูวาแนวรบตั้งไวที่ไหน ศัตรูอยูทางไหนและ
ภยันตรายคอยอยูแหงใด เราออนกําลังในการสูรบฝายจิตวิญญาณ เราไมเตรียมพรอมที่
จะยิงศัตรูหรือที่จะรวมกับฝายพันธมิตร เราคิดวาการสูรบนั้นไมสําคัญเทากับการสูรบ
ฝายเนื้อหนัง แตจริงๆแลวการสูรบฝายจิตวิญญาณสําคัญยิ่งกวาการสูรบฝายเนื้อหนัง
เพราะการสูรบนั้นเกี่ยวกับชีวิตนิรันดรในสวรรคหรือในนรก แนวรบไดตั้งไวหลายพันป
กอนในสวนเอเดนเพราะเหตุงูที่เรียกวาลูซิเฟอร แตใหเราตั้งใจเตรียมพรอมอยูฝายพระ
เจา
1 ซาตานทําบาป อสค 28:12-18

ก พระเจาตรัสอะไรเกี่ยวกับลูซิเฟอร? อสค 12:15
ข ความบาปอันดับแรกของซาตานคืออะไร? อสค 12:17
ค เมื่อซาตานทําบาปและพระเจาทรงตั้งแนวรบไวแลว พระองคตรัสวา

จะทําอะไรกับซาตาน? อสค 12:17-18
2 ผูที่เชื่อกับซาตาน วว 12:10

ก 1 เปโตร 5:8 ทรงเตือนเราเกี่ยวกับศัตรูของเรา ศัตรูนั้นคือใคร?
ข หนังสือวิวรณอธิบายเกี่ยวกับอนาคตของเรา วิวรณ 12:10 สอนอะไร

เกี่ยวกับการพิพากษาตอผูที่กลาวโทษพวกพี่นองของเรา?
ค ซาตานพยายามทําลายพวกคริสเตียนในทุกวิถีทาง ดังนั้นเราตอง

รับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไวเพื่อปองกันการสูรบนั้น
อฟ 6:13-17

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หนาที่ของผูที่เชื่อ                                                                      2 ทธ 2:3-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
คริสเตียนหลายคนไมสํานึกถึงความรับผิดชอบที่ เรามีตอพระคริสตและไม

ยอมมอบทุกสิ่งไวกับพระองค จริงๆแลวถาเราจะเปนคริสเตียนที่เขมแข็งฝายจิตวิญญาณ
เราตองศึกษาพระคัมภีรและความจริงตางๆในพระคัมภีรนั้น อ.เปาโลสอนบอยๆถึงเรื่อง
ความทุกขยากและการอดทนตอความลําบาก "ดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต" แตหลาย
ครั้งเราคิดวาคําสอนของอ.เปาโลนั้นไมเกี่ยวกับชีวิตของเรา ในปจจุบันเราไมถูกขมเหง
เพราะเห็นแกขาวประเสริฐของพระเยซู เราไมตองติดคุกหรือถูกหินขวางใหตาย แตสมมติ
วาเราตองถูกขมเหง เชนอ.เปาโล ถาอยางนั้นเราจะเปนทหารที่ดีของพระเยซูคริสตหรือ
ไม? เราจะยอมรับปากวาเราเปนบุตรของพระเจาหรือเปลา?

เราตองใชชีวิตเต็มที่เพื่อถวายเกียรติยศแดพระเจา เราตองยืนมั่นคงในความเชื่อ
ของเรา เราตองรักษาคําพูดและคําสัญญาไวทุกคํา ใหเราระลึกถึงคํากลาวของนักประพันธ
นายเจ ซี ไรล วา "ใหเราเขาใจไววาการสูรบของคริสเตียนเปนการสูรบที่ดุเดือด ใน
ปจจุบันเราเห็นแคสวนหนึ่งของการสูรบนั้น เราเห็นการตอสู แตยังไมเห็นปลายทาง
เราเห็นการปฏิบัติการทางทหาร แตยังไมเห็นรางวัล เราเห็นไมกางเขน แตยังไมเห็น
มงกุฎอันสวยงาม เราเห็นคนรับใชพระเจาที่ถอมตัว ที่อาจทอใจ ที่อธิษฐาน ที่อดทนตอ
ความลําบาก และที่ถูกชาวโลกเกลียดชัง แตเรายังไมเห็นพระหัตถของพระเจาที่สถิตอยู
เหนือเขา พระพักตรของพระเจาที่สดใสตอเขา และอาณาจักรแหงสงาราศีที่ทรงเตรียมไว
สําหรับเขา สิ่งเหลานี้พระเจาจะทรงเปดเผยในอนาคต"
1 คริสเตียนตองยืนมั่นคง 1 คร 10:12

ก ถาเราพึ่งตัวเองแทนพึ่งพระเจาเราอาจจะเปนอยางไร? 1 คร 10:12
ข ทําไมเราตองสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว? อฟ 6:11
ค เอเฟซัส 6:14 สอนวาเราตอง "ยืนมั่น" เราตองยืนมั่นอยางไร?

2 การมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียน 2 ปต 1:3-4
ก ถาเราจะมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนเราตองมีความสมดุลยระหวางสวน

ของเรากับสวนของพระเจา
ข สวนของเราคือเราตองมอบทุกสิ่งไวกับพระเจา ถาเราทําเชนนั้นแลว

เราจะพนจากอะไร? 2 ปต 1:4
ค สวนของพระเจาอยูในเอเฟซัส 3:20 เราตองพึ่งในฤทธิ์อํานาจของ

พระองคเสมอ ไมใชใชอํานาจของตัวเอง

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หลานชายของอ.เปาโล                                                             กจ 23:12-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
อ.เปาโลกําลังพบกับปญหา ทหารโรมันจําเขาไวในคุกและพวกยิวตองการฆาเขา

ยิ่งกวานั้นพวกยิวมากกวา 40 คนไดสมทบกันสาบานตัววา เขาทั้งหลายจะไมกินจะไมดื่ม
อะไรกวาจะไดฆาอ.เปาโลเสีย หลานชายของอ.เปาโลไดยินการวางแผนการอันชั่วรายนี้
จึงรีบไปบอกอ.เปาโล พอไดยินขาวรายนี้อ.เปาโลจึงใหหลานชายไปบอกนายรอยถึงการ
วางแผนราย ผลก็คือวาอ.เปาโลไดพนจากความตายในครั้งนี้

หลานชายของอ.เปาโลกลาหาญมากที่เขาไปหาอ.เปาโลในคุก ถาคนหนึ่งใน
บรรดาคนที่วางแผนรายนั้นทราบถึงการกระทําของเขา พวกเขาคงฆาเขาเปนแน การ
กระทําของเขาเปนที่นายกยอง แตเมื่อคนถวายตัวเปนผู รับใชของพระคริสตเต็มเวลาก็
ยอดเยี่ยมยิ่งกวานั้นอีก ขอใหทั้งผูใหญ อนุชนและเด็กๆฟงเสียงของพระเจาเมื่อฟงการ
เทศนา, เมื่ออานพระคัมภีรและเมื่ออยูคนเดียว พระเจากําลังดลใจคุณใหถวายตัวเปน
ผูรับใชเต็มเวลาไหม?
1 การทรงเรียกใหรับใชพระเจา

ก คําบัญชายิ่งใหญของพระเยซูคริสตคืออะไร? มธ 28:19-20
ข "เราทั้งหลายเปน                       ดวยกันกับพระเจา" 1 คร 3:9
ค ใหอาน 1 โครินธ 12:4-7 คริสเตียนกี่คนมีของประทานฝายจิต

วิญญาณ? คริสเตียนไดรับของประทานนั้นเพื่อประโยชนของใคร?
2 ใจเรารอนตองรับใชพระเจา

ก อะไรชักจูงใจอ.เปาโลใหรับใชพระเจา? 2 คร 5:14
ข เยเรมียกลาวอะไรเมื่อเขาอยากทิ้งพระเจา? ยรม 20:9 ความรัก

และการรับใชของเราเปนเชนนั้นไหม?
ค ใหอานกาลาเทีย 4:18; 6:9 ทั้ง 2 ขอมีคุณคามากสําหรับเรา

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดาเนียลและเพื่อน                                                                      ดนล 1:3-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
การมีเพื่อนเปนของประทานอันประเสริฐจากพระเจาและมีคุณคามาก ถาใครไม

มีเพื่อน คนนั้นจะโดดเดี่ยวและชีวิตเขาจะขาดชีวิตชีวา
การที่ดาเนียลมีเพื่อนสนิทถึง 3 คนก็มีคุณคามากสําหรับชีวิตของเขา เชนเมื่อ

พวกเขาประสบกับความทุกข เขาก็ไดหนุนใจซึ่งกันและกัน พวกเขาถูกจับและถูกนําไปยัง
ประเทศบาบิโลน ดาเนียล, ฮานันยาห, มิชาเอลและอาซาริยาหก็ไดหนุนใจซึ่งกันและกัน
ยิ่งกวานั้นเขาไดใหกําลังใจซึ่งกันและกันในเวลาแหงความทุกขยากนั้น สิ่งนี้เองไดชวย
ใหเขามีใจกลาดํารงชีวิตอยางกลาหาญและชอบธรรม

การมีเพื่อนกันก็เปนวิธีที่ เราไดรับกําลังใจและการหนุนใจที่จะประพฤติอยาง
ชอบธรรมในโลกที่ชั่วราย ถาเพื่อนของเรากําลังนําเราใหอยูหางไกลจากพระเจา เราควร
ไปหาเพื่อนใหมดีกวา

พระเจาทรงมีฤทธิ์
พระองคจะทรงโปรดใหเรามีเพื่อนที่ดี

1 การมีเพื่อนที่ดี
ก เพื่อนๆของดาวิดคือใครบาง? สดด 119:63
ข ใหเปรียบเทียบชีวิตของดาวิดกับชีวิตของตัวเอง คุณรูจักใครบางที่

"ยําเกรงพระองค" และ "ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค"?
ค ปญญาจารย 4:9-10 สอนความจริงอะไรแกเรา?

2 การมีเพื่อนที่ชั่ว
ก ใหอาน 2 โครินธ 6:14 คําวา "อยาเขาเทียมแอกกับคนที่ไมเชื่อ"

มีความหมายอะไรในดานการแตงงานและการทําธุรกิจ?
ข เราเจอคําสั่งอะไรใน 2 เธสะโลนิกา 3:6?
ค คนที่มีเพื่อนที่ชั่วจะพบกับอะไรบาง? สภษ 13:20; 28:7

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (4)

5

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายตัวเปนนิจนิรันดร                                                           รม 12:1-2

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
ในป ค.ศ. 1899 ประธานาธิบดี ตีโอโดร โรซิเวลต ขอใหประชาชนมอบตัวเอง

ไวสําหรับประเทศชาติวา "คนที่มีประโยชนตอประเทศชาติไมใชคนที่ชอบวิจารณคนอื่น
หรือที่ชี้วาคนเขมแข็งลมลงอยางไรและคนที่กระทําดีขาดตกบกพรองตรงไหน แตคนที่มี
ประโยชนคือคนที่ลงมือกระทําดี หนาเขาคงเต็มไปดวยฝุน เหงื่อและเลือด เขาพยายาม
อยางกลาหาญ เขาผิดพลาดบาง (ทุกคนที่พยายามทําดีตองผิดพลาดบางเปนแน) ถึง
กระนั้นเขาพยายามทําตอไป เขากระทําดวยความกระตือรือรน ดวยการอุทิศตัวสําหรับ
งานนั้นและใชชีวิตในงานที่เขาทํา และถางานของเขาไมสําเร็จ อยางนอยเขารูวาเขาทําดี
ที่สุดที่เขาทําได การพยายามทํากิจการใหญโตแตไมสําเร็จ ดีกวาอยู ในพวกที่ไมเคย
พยายามทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย คือพวกที่ไมรูจักชัยชนะหรือการพายแพ"

บางทีศัตรูตัวใหญที่สุดของคริสตจักรคือผูที่ชอบนินทาคนอื่น คือคนที่นั่งเฉยๆ
และใหคนอื่นรับใชพระเจาแทนเขาพรอมดวยการชี้ แนะขอผิดพลาดทุกอยางเกี่ ยวกับ
งานของผู อื่น ศัตรูอีกอันหนึ่งคือความพึงพอใจ คือการไมถวายตัวเองไวสําหรับงานของ
พระเจา พวกเราที่ เชื่อในพระเยซูแลวควรขอบคุณพระเจาที่เราไมไดตกนรก (สิ่งที่เรา
สมควรไดรับ) และขอบคุณพระเจาที่พระองคทรงเต็มไปดวยความเมตตา พระคุณและ
ความรัก และที่พระองคทรงยุติธรรมในทุกสถานการณ เราจึงควรถวายตัวเองไวกับพระ-
เจาและดําเนินกับพระองคทุกๆวัน การถวายตัวเองไวกับพระเจาจะชวยคริสตจักร ครอบ-
ครัวและตัวเราเองใหเจริญขึ้นฝายจิตวิญญาณ
1 แผนการอันชั่วรายของซาตาน ยน 8:44

ก เปาหมายอันดับแรกของซาตานคือใหเราสงสัยในพระเจา ใครสงสัย
พระคําของพระเจาในปฐมกาล 3:1-4?

ข เปาหมายอันดับ 2 คือใชความทุกขยากลําบากเพื่อทําใหคุณหมด
กําลังใจ อาจารยคนไหนที่เขียนพระคัมภีรใหม 13 เลมถูกขมเหง
มากมาย?

ค เปาหมายอันดับ 3 คือใหคุณเชื่อคําสอนเท็จ
2 ผูที่เชื่อตองตอสูกับซาตาน 1 ปต 5:8

ก เราตองเตรียมตัวสําหรับการสูรบ ใหบอกวายุทธภัณฑทั้งชุดของ
พระเจามีอะไรบาง อฟ 6:13-17

ข เราตองถวายตัวเองไวกับพระเจา รม 12:1-2

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐานคือเคล็ดลับแหงการมีชัยชนะ                                     รม 8:31-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
หลายครั้งเราละเลยการอธิษฐานเพื่อใหเรามีเวลารับใชพระเจา บอยครั้งเราละ

เลยพระเจาของเราขณะที่เรารับใชพระองค เราตองตัดสินใจใหดําเนินกับพระเจา การ
อธิษฐานคือวิธีที่ไดรับฤทธิ์อํานาจจากอาณาจักรแหงสวรรค และโดยการอธิษฐานนั้นเรา
สามารถรูจักพระเจาอยางใกลชิดได นายมารทิน ลอยด โจนส กลาววา "การอธิษฐานคือ
วิธีพิสูจนวาขาพเจาเขาใจพระคัมภีรมากแคไหน ขาพเจายิ่งศึกษาพระคัมภีรและมีความรู
เกี่ยวกับพระเจา ขาพเจายิ่งอยากอธิษฐานและแสวงหาพระองค ขาพเจาไมอยากมีความรู
เกี่ยวกับพระเจาเทานั้น แตขาพเจาอยากรูจักพระเจาสวนตัว เปาหมายแหงความรอดคือ
ใหขาพเจามีความรูเกี่ยวกับพระเจา ถาความรูนั้นไมนําขาพเจาใหอธิษฐาน ความรูนั้น
ก็ไรประโยชน"

การอธิษฐานที่ รอนรนและมีคุณคาเปนสิ่ งที่ ขาดจากชีวิตคริสเตียนหลายคน
เวลาที่ เราเขาเฝาราชบัลลังกของพระเจาควรเปนงานที่ สําคัญที่สุดในแตละวันของเรา
เราตองคาดวาเราจะเห็นสงาราศีของพระเจาและมีความปรารถนาอยางสูงวา เราจะรูจัก
กับพระองคจริงๆ เราไมควรละเลยการอธิษฐาน แตควรใหการอธิษฐานมีสวนในชีวิต
ประจําวันของเรา นายเจ ไอ แพกเกอรกลาววา "เมื่อเราพิจารณาวาเรามีคาเทาไร เราไม
ควรอวดความรูเกี่ยวกับพระเจา ของประทานหรือความรับผิดชอบตางๆในคริสตจักร แต
ใหเราสํารวจการอธิษฐานและจิตใจของเราวาทุกวันเราใกลชิดพระองคแคไหน หลายคน
ยากจนฝายจิตวิญญาณในดานนี้ ขอใหพระเจาชวยนําเราในทางที่ถูกตอง"
1 วิธีอธิษฐานคือเคล็ดลับในการไดรับคําตอบจากพระเจา อฟ 6:18

ก พระเยซูทรงอธิษฐานอยางรอบคอบ มธ 26:37-39
ข พระเยซูทรงยกยองคนที่ "วิงวอนมาก" ลก 18:1-8
ค การอธิษฐานในพระวิญญาณคือการอธิษฐานเจาะจง เราตองบอก

พระเจาวาเราตองการอะไรและการทูลขอนั้นตองอยูฝายจิตวิญญาณ
2 เปาหมายแหงการอธิษฐาน ใหอธิษฐานเจาะจง

ก เราตองอธิษฐานเผื่อคนอื่นกอน การอธิษฐานแบบนี้ทําใหคริสตจักร
เจริญขึ้น อฟ 6:18

ข เราตองอธิษฐานเผื่ออาณาจักรของพระเจา สิ่งนี้ทําใหเรามองถึง
อนาคตและไมใชมองสิ่งเล็กนอยในชีวิตนี้

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เด็กชายที่มีขนมบารลีหากอน                                                       ยน 6:5-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
"ชวยดวย ชวยขาพเจาดวย" สมมติวาคุณไดยินเสียงคนรองอยางนี้เมื่อคุณอยู

ในปา คุณจะทําอะไร? หรือสมมติวาคุณกําลังขับรถยนตตามทางเปลี่ยวและคุณเห็นคน
หนึ่งโบกมือเรียกใหคุณชวยเขา คุณจะทําอะไร? คุณจะไปชวยเขาใชไหม?

และสมมติวาผูชายคนหนึ่งมาขออาหารกลางวันของคุณคือขนมบารลีหากอนกับ
ปลาเล็กๆสองตัวเพื่อเลี้ยงผูชายประมาณ 5000 คน แนนอนถาเลี้ยงคนจํานวนมากแบบ
นั้นแตอาหารนิดหนอยของคุณชวยไดจริงหรือ? สําหรับปกติขนมบารลีหากอนกับปลา
เล็กๆ 2 ตัวไมพอสําหรับผูชายประมาณ 5000 คน แตถามีพระเยซูเขาสวนดวย การ
อัศจรรยก็เกิดขึ้นไดเสมอ เด็กชายในเรื่องสําหรับวันนี้ยอมถวายอาหารของเขาแดพระเยซู
เมื่ออาหารนั้นอยูในพระหัตถของพระเยซูแลวการอัศจรรยไดเกิดขึ้น

เด็กชายคนนั้นเรียนรูวาแมแตเด็กก็ยังมีสิทธิรวมงานกับพระเจา ถึงแมวาสิ่งที่
เขาถวายแดพระเยซูนั้นนิดหนอย เมื่อสิ่งนั้นอยู ในพระหัตถของพระเยซูแลวก็จะทําให
งานของพระองคสําเร็จ
1 ผูที่รวมงานกับพระเยซู

ก ใหอานมัทธิว 25:34-40 พระเยซูกําลังสอนความจริงอะไรในขอนี้?
ข คําวา "การเครงในธรรมที่บริสุทธิ์" มีความหมายอะไร? ยก 1:27
ค สุภาษิต 19:17 สอนวาอะไรเรื่องการ "ใหพระเจาทรงยืม"

2 สิ่งเล็กนอยกลายเปนสิ่งใหญโตเมื่อพระเจาทรงมีสวนดวย
ก มีอยูเพลงคริสเตียนเพลงหนึ่งที่มีชื่อวา "สิ่งเล็กนอยกลายเปน

สิ่งใหญโตเมื่อพระเจาทรงมีสวนรวมดวย" คุณคิดวาชื่อนี้มีความหมาย
อะไรสําหรับผูแตงเพลงนี้?

ข คนจนกับคนร่ํารวยมีสิทธิเทากันในการรับใชพระเจา จริงหรือไม?
ค 1 โครินธ 3:9 สอนวาอะไร?

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เด็กหญิงคนหนึ่งที่เปนเชลย                                                      2 พกษ 5:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
ภรรยาของขาพเจาเลาใหฟงเรื่องการเปนพยานของเด็กหญิง 2 คนซึ่งเรียนชั้น

ป. 2 เรื่องนี้เกิดขึ้นขณะเมื่อพวกเขาออกไปนอกบานและนําอาหารไปรับประทานที่สวน
แหงหนึ่ง เมื่อเด็กหญิง 2 คนนี้กําลังเลนชิงชากันอยู เขาก็เปนพยานกับเด็กหญิงคนหนึ่ง
ที่มาเลนชิงชาเหมือนกัน เขาเลาใหเด็กหญิงคนนั้นฟงเรื่องพระเยซูและไดนําเขาอธิษฐาน
รับเชื่อในพระองค ขณะเด็กหญิงทั้ง 2 คนกําลังกลับบานเขาแสดงความดีใจที่เขามีโอกาส
รับใชพระเจาของเขา

ไมมีใครที่เด็กเกินไปหรือมีอายุนอยเกินไปที่จะเปนพยานฝายพระเยซู เด็ก
หญิงคนหนึ่งที่เปนเชลยมีความมั่นใจในเอลีชามาก จนกระทั่งเขาแนะนําใหนาอามานซึ่ง
เปนโรคเรื้อนไปหาเอลีชาเพื่อไดรับการรักษาใหหาย เชนเดียวกันเราควรมีความมั่นใจใน
พระเยซูมากจนเราแนะนําใหคนอื่นมาหาพระองคเพื่อไดรับความรอด

เด็กหญิงคนหนึ่งที่เปนเชลยนั้น คําพยานของเธอมีฤทธิ์ อํานาจมากเพราะวา
พวกผูใหญเชื่อคําพยานของเธอ
1 ความมั่นใจในพระเจา

ก อะไรคือเคล็ดลับในการมีความมั่นใจ? สภษ 14:26
ข เราไมควรมีความมั่นใจในอะไร? ฟป 3:4
ค เราควรมีความมั่นใจในผูใดเสมอ? 2 ธส 3:4

2 ความมั่นใจในชีวิตนิรันดร
ก 2 โครินธ 5:6 กลาววา "เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยูเสมอ" วาเมื่อ

เราออกจากโลกนี้เราจะอยูกับพระเยซูทันที ขอ 5 สอนถึงเหตุที่เรา
มั่นใจในเรื่องนี้

ข อ.เปาโลอธิบายถึงความมั่นใจของเขาในเรื่องนี้อยางไร? 2 ทธ 1:12
ค คุณมั่นใจวาเมื่อคุณออกจากโลกนี้คุณจะอยูกับพระเยซูไหม? คุณจะ

มั่นใจในเรื่องนี้เมื่อคุณรับเชื่อในพระเยซูคริสตเจา

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (2)

7

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การวิงวอนเพื่อชัยชนะ                                                         1 คร 16:13-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
นายพลนอรมัน ซวารซคอฟ ไดกลาวถึงเรื่องการสูรบวา "ขาพเจาถือวาขาพเจา

เปนทหารที่ทําหนาที่รับใชประเทศชาติดวยเกียรติและศักดิ์ศรี ขาพเจาไมเคยนึกวาใน
ชีวิตนี้ขาพเจาจะนําทหารทั้งกองพลออกไปสูรบกับขาศึก สถานการณเชนนั้นนับวานา
กลัวสําหรับขาพเจา แตขาพเจาไดเตรียมตัวพรอมเสมอที่จะนําทหารทั้งกองพลออกไป
สูรบ ทหารมีไวเพื่อปองกันประเทศเมื่อมีสงครามเกิดขึ้น ขาพเจาตองกลาเขาไปสูรบกับ
ขาสึก ขาพเจาตองทําดีที่สุดเทาที่ขาพเจาทําได"

คริสเตียนทั้งหลายควรมีความคิดเชนกันในเรื่องการสูรบฝายจิตวิญญาณ ถาเรา
เปนอยางนั้นเราก็จะพรอมสําหรับการสูรบนั้น พระเจาของเราไมใชพระเจาแหงการพาย
แพและถอยไปเมื่อไดยินเสียงสงคราม แตพระองคทรงเปนพระเจาที่เตรียมพรอมเสมอเพื่อ
ใหคนของพระองคปองกันตัวเองจากการโจมตีของซาตาน เราตองตอสูดวยความมั่นใจและ
ความตั้งใจอันแนวแนวาชัยชนะของเราเปนสิ่งที่กําหนดไวแลว เราตองทําดีที่สุดที่เราทํา
ไดและเมื่อถึงปลายทางชีวิตใหรูสึกพอใจที่พระเจาทรงไดรับเกียรติในสิ่งสารพัด เราตอง
พรอมสําหรับการวิงวอนเพื่อชัยชนะ
1 เราตองเตรียมตัวดวยความระมัดระวัง

ก ผูที่เชื่อตองระมัดระวังในเรื่องการทดลอง ยากอบ 4:7 สอนเราวา
อะไรเกี่ยวกับซาตาน?

ข ผูที่เชื่อตองระมัดระวังเรื่องผูสอนเท็จ พระเยซูทรงเตือนอยางไรใน
มัทธิว 24:24?

ค ผูที่เชื่อตองคอยทาการเสด็จกลับมาของพระเยซู มัทธิว 25:13 สอน
วาอะไรเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู?

2 เราตองเตรียมตัวดวยการรูจักคําสอนจากพระคัมภีร
ก ผูที่เชื่อตองมั่นใจในความเชื่อของเขา 1 โครินธ 16:13 สอนวา

เราตอง "                          ในความเชื่อ"
ข ผูที่เชื่อตองเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ อ.เปาโลสอนวาเราตอง

"จําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองค" อฟ 4:14-15
ค ผูที่เชื่อตองเขมแข็งฝายจิตวิญญาณ เอเฟซัส 3:16 สอนวาเราตองมี

"เรี่ยวแรงมากฝายจิตใจ...โดยเดชพระวิญญาณของพระองค"

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                  รม 6:11-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  กท 2:20
ใหฟงคําพูดของผูชายคนหนึ่งที่พายแพในการสูรบฝายจิตวิญญาณแลวตองการ

กลับมาหาพระเจา "ขาพเจารับเชื่อในพระเยซูเมื่อขาพเจามีอายุ 19 ป ตอนนี้ขาพเจามี
อายุ 23 ป ตั้งแตขาพเจารับเชื่อนั้นขาพเจาเจริญเติบโตในพระคําของพระเจา แตจากนั้น
ขาพเจาลมลงฝายจิตวิญญาณ

"ตอนนี้ขาพเจากําลังกลับคืนดีกันอีก ชวยอธิษฐานเผื่อขาพเจา สนามรบตั้งไว
ตรงหนาแลวและขาพเจาเตรียมพรอมเมื่อผูบังคับบัญชาของขาพเจาเสด็จกลับมา เมื่อ
พระองคทรงตรวจประวัติของขาพเจา ถึงแมวาประวัตินั้นไดบันทึกไววาขาพเจาเคยไม
เชื่อฟงพระองค และหายไปจากพระองคชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตหลังจากนั้นขาพเจาสวม
ยุทธภัณฑของพระเจา, กลับไปหาผูบังคับบัญชาของขาพเจา, สูรบดวยความกลาหาญ,
ทําใหศัตรูประสบกับความยอยยับและกระทําทุกอยางเพื่อถวายเกียรติแดผูบังคับบัญชา
ของขาพเจาผูซึ่งเต็มไปดวยความอดกลั้นพระทัยและความเมตตา"

เดี๋ยวนี้เราตองทําการสูรบ อีกไมนานเราจะพบกับชัยชนะ ทหารหลายคนไดรับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต แตผูบังคับบัญชาของเราคือพระเยซูคริสตทรงนําพวกเราใหมีชัยชนะ
ตอซาตาน อยาเปนทหารขี้ขลาด แตใหเปนทหารที่ผูบังคับบัญชาไวใจ เราตองชวยทหาร
ที่ไดรับบาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย อยาใหการสูรบนั้นชนะคุณ แตใหชัยชนะนั้นโดยการ
พึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตเจา
1 เมื่อซาตานทําบาปและพระเจาทรงตั้งสนามรบไวแลว พระองคตรัสวาจะทําอะไร

กับซาตาน? อสค 12:17-18
2 1 เปโตร 5:8 เตือนเราเกี่ยวกับศัตรูของเรา ศัตรูนั้นคือใคร?
3 ทําไมเราตองรับยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาไว อฟ 6:13-17
4 เรื่องการมีชัยในชีวิตคริสเตียน สวนของพระเจาอยูในเอเฟซัส 3:20 เราตอง

พึ่งในฤทธิ์อํานาจของพระองคเสมอ ไมใชในอํานาจของตัวเอง
5 เปาหมายอันดับแรกของซาตานคืออะไร?
6 พระเยซูทรงอธิษฐานอยางไรในมัทธิว 26:37-39?

การสูรบฝายจิตวิญญาณ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซามูเอลไดยินเสียงของพระเจาในเวลากลางคืน                           1 ซมอ 3:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ปญจ 12:1
เด็กๆจะไดรับกําลังใจมากเมื่อศึกษาเรื่องจากพระคัมภีรสําหรับวันนี้ เพราะ

เรื่องนี้แสดงถึงแมวาใครก็ตามที่มีอายุยังนอย เขาก็ยังมีโอกาสรับใชพระเจาได เมื่อ
พระเจาทรงตรัสกับซามูเอลเมื่อเขายังเปนเด็กอยูอายุประมาณ 10 ขวบ เด็กๆที่อยาก
รับใชพระเจาจะไดรับการหนุนใจเมื่ออานซามูเอล "ปรนนิบัติอยูตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห เปนเด็กคนที่คาดเอวดวยเอโฟดผาปาน" 1 ซมอ 2:18

มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตจากชีวิตของซามูเอลในวันนี้ คือวาซามูเอลไมรูจัก
เสียงของพระเจาทันที เขาไดรับคําแนะนําจากเอลีกอนวาใหไปฟงเสียงนั้น แลวตอบเมื่อ
พระเจาตรัสกับเขา ทุกวันนี้ ลูกๆในครอบครัวตองเรียนรูวาพระคัมภีรเปน "เสียง" ของ
พระเจา ขอบคุณพระเจาที่พระองคทรงนับวาเด็กๆเปนคนสําคัญและมีสิทธิรับใชพระเจา
1 ซามูเอลตอนเปนเด็ก

ก ใครบางที่สอนซามูเอลในทางที่ดี ซึ่งการสอนนั้นไดเตรียมจิตใจของ
เขาไวใหพรอมฟงเสียงของพระเจา? 1 ซมอ 1:28; 2:11
สุภาษิต 22:6 สอนวาอะไรเกี่ยวกับการฝกสอนลูกๆ?

ข สุภาษิต 20:11 สอนอะไรเรื่องเด็กๆ?
ค ใหอานสุภาษิต 29:15 และ 1 ซามูเอล 2:12, 17 จาก 2 ขอนี้คุณ

สรุปวาอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก?
2 ซามูเอลตอนเปนผูพยากรณ

ก ซามูเอลสอนเกี่ยวกับฝายจิตวิญญาณอะไรใน 1 ซามูเอล 15:22?
ข ซามูเอลมีความเสียใจเรื่องอะไร? 1 ซมอ 8:1-3
ค ซามูเอลสอนคนหลายคนใหมีชีวิตอยางชอบธรรม และสําคัญที่สุดเขา

เองเปนผูรับใชของพระเจาที่ซื่อสัตย

เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใชพระเยซู (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                          ปฐก 24:1-4, 10-15, 26-27

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2

มีผูจัดการหลายคน แตมีผูยอมทนทุกขทรมานนอยคน
มีผูที่ถวายเงินหลายคน แตมีผูที่ยอมอธิษฐานนอยคน

มีผูวางโครงการหลายคน แตมีผูอธิษฐานเผื่อคนอื่นนอยคน
มีผูตอนรับแขกหลายคน แตมีผูชวยคนอื่นนอยคน

อยาคิดวาการแสดงออกเหมือนกับการมีฤทธิ์อํานาจของพระเจา
อยาคิดวาความวุนวายทําใหเกิดการสะเทือนใจ

อยาคิดวาการโตตอบดวยกําลังเหมือนกับการฟนฟูกันใหม
เคล็ดลับแหงการอธิษฐานคืออธิษฐานในที่ลับๆ

เรื่องการอธิษฐานที่เกิดผล คนสวนใหญละเลย แตมีเพียงคนสวนนอยกระทํา
เงินถวายอาจใชเพื่อสรางตึกสําหรับคริสตจักรได

แตการอธิษฐานดวยน้ําตาไหลสามารถใหคริสตจักรนั้นมีชีวิตชีวา

1 ใหทองจําสดุดี 5:2
2 พระเจาทรงสั่งอะไรแกเราทุกคนใน 1 เธสะโลนิกา 5:17?
3 คริสเตียนตองสารภาพบาปตอพระเจาอยางไร?
4 ตามยากอบ 4:2 ทําไมคริสเตียนขาดสิ่งที่เราตองการ?
5 การอธิษฐานสวนมากมักขาดอะไร? สดด 145:2
6 เราพบพระสัญญาอะไรในมัทธิว 6:33?
7 เราสามารถมีความมั่นใจวาพระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของเราเมื่อไร?
8 ผูใดทรงชวยขอเพื่อเรา? รม 8:26

คนหนึ่งเคยกลาววา "การอธิษฐานทําใหพระหัตถของพระเจาเคลื่อนไหว"

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหมายของความผิดหวังและความเสียใจ                              มธ 26:36-46

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
เมื่อคุณรูสึกเสียใจ คุณคงรูสึกเหมือนกับวาคนอื่นดาวาคุณ, ทําใหคุณรอนรุม

กลุมในใจ,  ใชคุณอยางไมปรานีปราศรัยหรือใชคุณในทางที่ผิด เมื่อคุณรูสึกผิดหวังและ
เปนทุกขเพราะเหตุไมสมหวัง จริงๆแลวความผิดหวังและความเสียใจจะมาพรอมๆกัน
เชนสมมติวาคุณไดยินคนอื่นนินทาคุณหรือคนที่คุณรัก คุณก็รูสึกทั้งเสียใจและผิดหวัง
ในคนที่พูดนินทาและเสื่อมศรัทธาดวย คุณอาจคิดดวยวา "ขาพเจานึกวาการรับใชพระ-
เจาจะดีกวานี้" ดังนั้นคุณอาจรูสึกวาคนๆนั้นขัดขวางไมใหคุณประสบความสําเร็จในชีวิต
คริสเตียน

คุณสามารถหนีใหพนจากความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ไดไหม? ก็ไมได
ชีวิตทุกชีวิตคงตองมีประสบการณเหมือนพระเยซูในสวนเกทเสมนี มธ 26:36-46 พระ
เยซูคริสตเจาทรงรูสึกเสียพระทัย ถึงกระนั้นพระองคยังทรงมีชัยชนะ คริสเตียนทุกคน
สามารถทําไดเชนกัน
1 พระเยซูทรงเชื่อฟงพระบิดาเจา

ก พระเยซูทรงเชื่อฟงพระบิดาของพระองค พระองคทรงแสวงหาน้ํา
พระทัยของพระเจา มธ 26:39; ยน 5:30

ข พระเยซูไมไดหนีใหพนจากน้ําพระทัยของพระเจา แตพระองคทรง
กระทําใหโครงการของพระเจาสําเร็จ มธ 26:42

ค พระเยซูมีฤทธิ์เรียกใหหมูทูตสวรรคมาชวยพระองคใหรอด แต
พระองคยอมทําตามพระบิดาเพื่อพระประสงคของพระเจาจะสําเร็จ
มธ 26:53

2 ทาทีของพระเยซูคริสตเจา
ก เมื่อคนทําใหพระเยซูผิดหวัง พระองคทรงวากลาวเขาดวยความรัก

และอยางนิ่มนวล มธ 26:40-41
ข พระเยซูทรงรูวายูดาสจะมอบพระองคไว พระองคทรงตอบสนองยูดาส

อยางไร? มธ 26:46-50
ค เราเรียนรูบางจากทาทีของพระเยซู?

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สัญญลักษณแหงความผิดหวังและความเสียใจ                              3 ยน 1:9-14

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
ขณะเมื่อคุณอานขอความตอไปนี้ใหสังเกตวาคุณมีลักษณะเหลานี้บางหรือเปลา

ถาคุณมีก็แสดงวาคุณกําลังบาดเจ็บจากลูกศรเพลิงแหงความผิดหวังและความเสียใจ
การพบอุปสรรค ความสลดใจ ความเยอหยิ่ง ความเศราใจ
ความพายแพ ความเสียใจ ความเดือดดาล ความตกใจกลัว
การทําใหโกรธเคืองมาก ความฉุนเฉียว ความหมดหวัง
การสงสารตัวเอง ฝายรางกายรูสึกเหน็ดเหนื่อย, นอนไมหลับและปวดหัว
คุณมีทาทีอะไรเมื่อคุณรูสึกเจ็บใจและผิดหวังมาก? คุณประพฤติอยางไรเมื่อคุณ

ประสบวิกฤตกาลเชนนั้น ในภาษาจีนคําวา "วิกฤตกาล" มีความหมาย 2 อยาง ความ
หมาย 1 อยางคือ "ภยันตราย" และอีก 1 อยางคือ "เหมาะที่เปนโอกาส" แสดงวาความ
ผิดหวังและความเสียใจกลายเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนได อยาใหความรูสึกตางๆ
ควบคุมคุณ คุณตองใหพระเจาทรงควบคุมตลอดเวลา
1 นายดิโอเตรเฟส ผูทําใหเราผิดหวัง 3 ยน 1:9-11

ก อ.ยอหนผิดหวังกับดิโอเตรเฟสไหม? 3 ยน 1:9-10
ข ดิโอเตรเฟส "อยากจะเปนคนใหญคนโตในพวกเขา" เขาอยากอยู

เหนือคนอื่นในคริสตจักร การประพฤติแบบนี้ถูกตองหรือเปลา?
3 ยน 1:9

ค ใน 3 ยอหน 1:10 อ.ยอหนกลาววาดิโอเตรเฟส "พร่ํากลาวใสความ
เราดวยคําเลวทราม" คําวา "พร่ํากลาวใส" หมายความวา "ริมฝปาก
ของคนโงเขลา" ใหอธิบายความหมายของ "คําเลวทราม" ทําไมคําเลว
ทรามทําใหเราผิดหวังและเสียใจ?

ง เราเรียนรูอะไรบางจากดิโอเตรเฟส?
2 นายเดเมตริอัส ผูมีเกียรติ 3 ยน 1:12-14

ก คุณคิดวาอ.ยอหนรูสึกอยางไรที่เดเมตริอัสเชื่อถือและไววางใจได?
3 ยน 1:12

ข เราเรียนรูอะไรบางจากเดเมตริอัส?

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจกับพระเจา                                                       2 พกษ 19:15-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2
อ.เดวิด เบรเนิรด (ซึ่งเปนมิชชันนารีไปประกาศกับคนอินเดียนแดง) วิธีรับใช

พระเจาที่ดีที่สุดตองเริ่มตนโดยการอธิษฐาน เมื่อเขาอยูในปาคนเดียวและพูดภาษาของคน
อินเดียนแดงไมออก เขาจึงทําสิ่งเดียวที่เขาทําไดคือเขาอธิษฐานตอพระเจาทั้งวัน

เขาอธิษฐานเผื่ออะไร? เขารูวาเขาประกาศขาวประเสริฐใหพวกเขาฟงไมได
เพราะเขาไมสามารถพูดภาษาอินเดียนแดง เขาตองการลามคนหนึ่ง เขาจึงรูวาเขาตองพึ่ง
พระเจาเต็มที่สําหรับฤทธิ์อํานาจของพระองค ดังนั้นเขาอธิษฐานทั้งวันขอใหเขาประกอบ
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาทรงตอบเขาอยางไร? ครั้งหนึ่งเขาประกาศโดยใชลามขี้เมา ลามคนนี้ดี
ที่สุดที่เขาหาไดเพราะลามหายากมาก ถึงกระนั้นคนมากมายรับเชื่อโดยการเทศนาของเขา
อัศจรรยจริงๆ เราไมสามารถเขาใจเพียงแตบอกวาเขาพึ่งในฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่ยิ่ง
ใหญ (เขียนโดยอ. เอส ดี กอรดอน)
1 พระสัญญาแหงการอธิษฐาน

ก เรามีความมั่นใจวาพระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของเราเมื่อไร?
1 ยน 5:14-15

ข พระเจาทรงสัญญาอะไรในเยเรมีย 29:12-13?
ค เราพบพระสัญญาอะไรในลูกา 11:9-10?

2 ฤทธิ์อํานาจแหงการอธิษฐาน
ก กษัตริยเฮเซคียาหอธิษฐานขออะไรใน 2 พงศกษัตริย 19:14, 19?

พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานนั้นอยางไร? 2 พกษ 19:35
ข ผูใดทรงชวยขอเพื่อเรา? รม 8:26
ค ทําไมพระเยซูทรงเลาคําอุปมาเรื่องผูพิพากษาคนอธรรม? ลก 18:1

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (5)



18

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจที่จะสรรเสริญพระเจา                                            สดด 145:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2
หลายปกอนเมื่อขาพเจาเปนผู รับใชของพระเจาที่คริสตจักรแหงหนึ่ง ขาพเจา

ไดเห็นสมาชิกคริสตจักรวางแผนสรางและถวายตึกแหงใหมสําหรับคริสตจักร เหตุการณ
นั้นเปนที่นาสรรเสริญพระเจา ทุกคนตื่นเตนมากและไดสรรเสริญพระเจาเพราะพระองค
ทรงชวยใหงานนั้นสําเร็จ ทุกคนรับพระพรมากจากพระองค คนในสมัยของกษัตริยซาโล-
มอนคงรูสึกเชนกันเมื่อกษัตริยซาโลมอนถวายพระวิหารแดพระเจา

งานถวายพระวิหารเริ่มตนเมื่อเขานําหีบพันธสัญญาของพระเจาเขาไปในพระ
วิหาร จากนั้นกษัตริยซาโลมอนไดอธิษฐานขอพระพรจากพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอล
ใหสังเกตวากษัตริยซาโลมอนเริ่มจากการอธิษฐานนั้นดวยการสรรเสริญพระเจา 1 พกษ
8:23 จริงๆแลวการอธิษฐานที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรมักเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระเจา
เหมือนกัน ทําไมเปนอยางนั้น? ก็เพราะวาคนที่อยูใกลชิดกับพระเจาจะตองสรรเสริญ
พระองค แลวการอธิษฐานของคุณเปนอยางไร? เมื่อคุณอธิษฐานคุณสรรเสริญพระเจา
บางไหม? ใหเราสรรเสริญพระเจาเสมอ
1 การอธิษฐานและการสรรเสริญ

ก ใหอานการอธิษฐานของนางฮันนาหที่ไดสรรเสริญพระเจาใน
1 ซามูเอล 2:1

ข การอธิษฐานในพระคัมภีรที่สรรเสริญพระเจาและเปนที่ยกยองคือการ
อธิษฐานของนางมารียเมื่อนางรูวานางจะเปนมารดาของพระเยซู
ลก 1:46-55

ค เมื่อคุณอธิษฐานคุณสรรเสริญพระเจาไหม? ใหสรรเสริญพระเจาวันนี้
2 พระเจาทรงสมควรไดรับคําสรรเสริญจากเรา

ก พระเจาทรงฤทธิ์สามารถกระทําสารพัดมากยิ่งกวาที่เราจะทูลขอ
หรือคิดได อฟ 3:20

ข เรามั่นใจวาพระเจาจะทรงประทานสิ่งตางๆตามที่เราตองการ
รม 8:32

ค ใหระลึกถึงพระสัญญาของพระเจาในมัทธิว 6:33

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีตางๆที่สามารถชวยได                                                          สดด 62:5-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
สําหรับวันนี้กับอีก 3 วันเราจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตางๆที่จะชวยคุณชนะ

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้
ประการแรก คุณตองใหพระเจาชวยคุณทิ้งเปาหมายของตัวเอง เปาหมาย

ของคุณ คือตองเปนความหวังที่มาจากพระเจา สดุดี 62:5 กลาววา "เพราะความหวังของ
ขาพเจามาจากพระองค" จงเขาใจวาคนอื่นจะทําใหคุณผิดหวังเสมอเพราะเขาเปนเพียงแต
มนุษยและยังไมเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ (อยาลืมวาคุณอาจยังไมโตเปนผู ใหญฝาย
จิตวิญญาณเชนกัน)

ถาคุณเปนผูพอใจแตสิ่งที่สมบูรณแบบและถาคุณคาดวาคนอื่นจะตองสมบูรณ
แบบเหมือนกัน คุณตองใหพระเจาชวยคุณทิ้งการคาดหวังนั้น คุณจะตองเลิกพอใจในสิ่ง
ที่สมบูรณแบบไมวาเปนคนอื่นหรือตัวเอง มีแตพระเจามีฤทธิ์ทําใหคนอื่นสมบูรณแบบ
และทําให "สําเร็จพระประสงคของพระองคแก" ตัวคุณเอง สดด 138:8

การคาดหวังของคุณเขมงวดเกินไปไหม? ถาคุณมีปญหาในเรื่องนี้บอยๆจงขอ
พระเจาชวยตั้งการคาดหวังใหมใหคุณ
1 การคาดหวังของตัวเอง

ก การคาดหวังของคุณเขมงวดเกินไปสําหรับครอบครัว เพื่อนๆและ
เพื่อนรวมงานไหม?

ข คุณรูสึกผิดหวังและเสียใจเมื่อการคาดหวังของคุณไมสําเร็จไหม?
ค ผูใดทรงเปนผูเดียวที่สามารถทําใหเราพอใจในทุกเรื่อง?

2 การคาดหวังจากพระเจา
ก ใน 1 พงศกษัตริย 8:61 กษัตริยซาโลมอน (เมื่ออธิษฐานเสร็จแลว)

ใหพรแกชุมนุมชนอิสราเอลและกลาวถึงจิตใจที่บริสุทธิ์
ข คําวา "บริสุทธิ์" ในขอนี้มีความหมายวา  ความจริงใจ การมีใจ

ซื่อตรงและการรักพระเจาดวยสิ้นสุดใจ ไมใชความสมบูรณ
ค พระเจาตองการใหเราเปนคน "บริสุทธิ์" เชนนี้

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีการตางๆที่สามารถชวยได                                                 สดด 71:19-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
อยาปฏิเสธวาคุณไมผิดหวังและเสียใจ คุณตองยอมรับสภาพของตัวเอง

คุณตองเรียนรูจากความรูสึกนี้ ความรูสึกนี้จะไมหายไปเอง คุณเลือกได 2 ทางคือคุณใช
ความรูสึกนี้ใหเปนประโยชน (เชนอธิษฐานเผื่อคนที่ทําใหคุณผิดหวังและเสียใจ ใหพระ
เจาเปลี่ยนแปลงการคาดหวังของตัวเอง มอบปญหานี้ไวกับพระเจา) หรือคุณปฏิเสธวา
สถานการณนี้ไมเกิดขึ้นจริง

พระเยซูทรงกระทําอะไรในมัทธิว 26:46? พระองคตรัสวา "ลุกขึ้นไปกันเถิด
ผูที่จะมอบเราไวมาใกลแลว" พระเยซูไมไดหนีจากสถานการณที่ยาก คุณตองทําเชนกัน

อยาสรางกําแพงรอบตัวเอง คุณอาจคิดวาจะปองกันตัวเองจากความทุกขและ
ความตกใจไดโดยการสรางกําแพงรอบตัวเอง แตกําแพงแบบนั้นเพียงแตทําใหคุณขาดจาก
ความชวยเหลือที่คุณตองการ ถาคุณตองการระบายความทุกขใหคนอื่นฟง ไมตองคิด
วาคุณไวใจคนอื่นไมไดและไมตองคิดวาคนอื่นจะทําใหคุณผิดหวังเสมอ ถาคุณสราง
กําแพงรอบตัวเองญาติและเพื่อนๆจะผิดหวังในสิ่งนั้น การกระทํานั้นจะไมเปนประโยชน
แกตัวเอง
1 การตัดสินใจของพระเยซู มก 3:1-5

ก พระเยซูทรงตัดสินใจชวยชายคนหนึ่งที่มือขางหนึ่งลีบ ถึงแมวาเปน
วันสะบาโต มก 3:3

ข คุณคิดวาพระเยซูทรงผิดหวังกับพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีเมื่อ
พวกเขาหาเหตุฟองพระองคไหม? มก 3:2

ค พระเยซูทรงทําอะไรในสถานการณนั้น? มก 3:5
2 เราควรทําอะไรเมื่อสมาชิกครอบครัวรูสึกผิดหวัง

ก คุณสอนลูกๆใหมาปรึกษากับคุณเมื่อเขารูสึกผิดหวังหรือเสียใจไหม?
ข จงสอนลูกๆใหมาระบายความรูสึกกับบิดามารดา บิดามารดาใหคํา

แนะนําแกลูกๆได
ค เมื่อคุณรูสึกผิดหวังหรือเสียใจ คุณควรปรึกษากับผูใด? ใหปรึกษา

กับพระเยซูคริสต

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจที่ทรงจัดเตรียม                                        ยน 16:23-24; ลก 11:9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2
เด็กชายคนหนึ่ งกําลังอธิษฐานอยูในหองนอนวาเขาอยากไดรับของขวัญในวัน

เกิดของเขา เขาใชเสียงดังมากเมื่อเขาอธิษฐานจนกระทั่งคุณแมตองเขาไปในหองบอกเขา
วา "ลูกไมตองใชเสียงดังเมื่ออธิษฐาน พระเจาทรงไดยินลูกไดแมวาลูกอธิษฐานเงียบๆ"
เด็กชายคนนั้นตอบวา "หนูทราบแลว แตคุณยายอยูในหองถัดไปและหนูอยากแนใจวา
คุณยายไดยินวาหนูตองการอะไรสําหรับวันเกิดของหนู"

เด็กชายคนนั้นมีทาทีเหมือนคริสเตียนหลายคน คือเขาคิดวาพระเจาเองไมพอ
เพียงที่จะประทานสิ่งตางๆที่เขาตองการ เมื่อผูพยากรณของพระเจาเตือนกษัตริยอามา-
ซิยาหวาตองใหทหารรับจางกลับไปยังบาน กษัตริยจึงบนเรื่องเงินหนึ่งรอยตะลันตซึ่ง
ไดจายใหไปแลว ผูพยากรณตอบวา "พระเจาทรงสามารถที่จะประทานแกพระองคยิ่งกวา
นี้อีกมาก" พระเจาทรงมีพอเพียงที่จะประทานสิ่งสารพัดตามที่เราตองการเปนแน พระ-
เจาทรงปติยินดีที่จะจัดเตรียมสําหรับบุตรของพระองค เราเพียงแตตองขอจากพระองค

นายฟลิป บรูกส กลาววา "คุณไมสามารถขออะไรไดถาคิดวาพระเจาขาดฤทธิ์
ที่จะทรงประทานใหคุณ และพระเจาอยากใหมากกวาที่คุณขอดวย ไมตองขอแตสิ่งเล็กๆ
เทานั้น ใหขอสิ่งใหญๆ" อยาใหเราเปนเหมือนเด็กชายคนนั้นที่คิดวาตองใหคนอื่นชวย
พระเจา ใหเราวางใจพระเจาผูเดียวเทานั้นสําหรับสิ่งสารพัดที่เราตองการ
1 การอธิษฐานที่ประทานสิ่งตางๆที่เราตองการ

ก นางฮันนาหขออะไรจากพระเจา 1 ซมอ 1:11? พระเจาทรงตอบคํา
อธิษฐานนั้น แตพระเจาทรงใหมากกวาที่นางขอดวย พระเจาทรงให
อะไรบาง? 1 ซมอ 2:21

ข เราควรอธิษฐานสําหรับสิ่งที่เราตองการเมื่อไร? มธ 6:11
ค ทําไมโมเสสอธิษฐานเพื่อชนชาติอิสราเอล? กดว 21:5-7 พระเจา

ทรงตอบคําอธิษฐานนั้นอยางไร? กดว 21:8
2 การอธิษฐานที่เกิดผล

ก อะไรเปนเหตุที่เราขาดสิ่งที่เราตองการ? ยก 4:2
ข เราควรทูลขออะไรจากพระเจา? ยก 1:5
ค อ.เปโตรขออะไรจากพระเจาในกิจการ 4:29? การอธิษฐานนี้เกิดผล

อะไรบาง? กจ 4:31

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจที่จะชําระบาปของเรา                                               สดด 51:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2
พระคัมภีรสอนวาการสารภาพบาปเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐาน พระเยซูทรง

สอนพวกสาวกใหอธิษฐานตอพระเจาวา "ขอทรงโปรดยกหนี้ของขาพระองค" ในดาเนียล
9:20 ดาเนียลเองเขียนเรื่องการสารภาพวา "ขณะที่ขาพเจากําลังพูด กําลังอธิษฐานและ
สารภาพบาปของขาพเจา..."

แตฤทธิ์อํานาจที่จะชําระบาปของเราจะสําเร็จเมื่อเราขอพระเจาทรงยกบาปของ
เราโดยเจาะจง การขอพระเจาทรงยกบาปทั้งสิ้นของเราในคําเดียวเหมือนกับผูหญิงคน
หนึ่งที่เอาเสื้อผาสกปรกมาซักที่แมน้ํา นางรูสึกอายที่จะเปดหอเสื้อผาสกปรกออก นาง
จึงจุมหอนั้นลงในน้ําสองสามครั้ง แทบจะไมตองกลาวถึงวาเสื้อผาของเขาไมสะอาดเลย
เมื่อคริสเตียนสารภาพบาปแบบนี้เขาจะไมไดรับการชําระจากความผิดและความละอายใจ
และยิ่งกวานั้นเขาไมไดรับการอภัยโทษ 1 ยอหน 1:9 กลาววา "ถาเราสารภาพบาปของ
เรา" คําวา "บาป" ในขอนี้เปนคําพหูพจนคือบาปทั้งปวง เราตองสารภาพบาปแตละอยาง
โดยกลาวชื่อของบาปนั้นตอพระเจา คริสเตียนที่สารภาพบาปในวิธีเดียวกันที่ผูหญิงคน
นั้นซักผาของตนก็คงไมกลับใจเสียใหมอยางแทจริง เราจะสารภาพบาปอยางแทจริงในเมื่อ
เราออกชื่อของบาปแตละอยางตอพระเจา
1 การสารภาพบาป

ก ดาวิดอธิษฐานอยางไรตอพระเจาในสดุดี 51:3 และ 32:5?
ข องคประกอบสําคัญในการไดรับอภัยโทษบาปคืออะไร? อฟ 1:7;

คส 1:14; รม 5:8
2 เราไดรับการชําระจากความบาป

ก คนที่สารภาพบาปของตนเปนอยางไร? สดด 32:1
ข เมื่อดาวิดไมสารภาพบาปของตนเขารูสึกผิด เขาอธิบายถึงความรูสึก

นั้นอยางไรในสดุดี 38:4-8?
ค การไมสารภาพบาปจะทําใหเราขาดกําลังใจฝายจิตวิญญาณ แตการ

สารภาพบาปจะใหเรามีกําลังใจใหม พรอมดวย "ความชื่นบานและ
ความยินดี" สดด 51:8

ง สุภาษิต 28:13 ใหเราเห็นผลของการไมสารภาพบาปและผลของการ
สารภาพบาป ผลนั้นมีอะไรบาง?

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีการตางๆที่สามารถชวยได                                              สดด 107:25-30

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
อยาเปนหวงสิ่งใดๆในอดีตหรืออนาคต จงชื่นชมยินดีในปจจุบัน ถาเราคิด

มากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคต เราจะชื่นชมยินดีในสภาพปจจุบันไมได
นายแพทยคนหนึ่งกลาววา "ความรอนใจทุกอยางเกิดจากการคิดมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในอดีตหรืออนาคต" นักกวีชาวอังกฤษชื่อลองเฟลโล เขียนวา

"อยาไวใจในอนาคต ไมวาราเริงแคไหน
จงปลอยใหคนตายแหงอดีตฝงคนตายของเขาเอง

จงรับใชในปจจุบันซึ่งกําลังมีชีวิตอยู
จงใหครอบครัวอยูในใจและพระเจาอยูเหนือทาน"

จงใชระยะเวลาเพื่อรักษาใหหาย มีความผิดหวังบางอยางที่จะตองใชเวลา
นานๆในการรักษา อยาคิดวาจะไมหายจากความเจ็บช้ํา จะหายแนนอน แตในเวลานั้น
ไมควรใหคนอื่นบังคับคุณใหหายโดยเร็ว (เพราะบางคนยังไมเคยผิดหวังอยางที่คุณเคย
ประสบมา)

จงรูวาทุกคนตองประสบกับความผิดหวังและความเสียใจ คุณปองกันตัวเอง
จากความผิดหวังและความเสียใจไมได ถาความผิดหวังและความเสียใจนั้นเปนน้ําพระ
ทัยของพระเจาสําหรับคุณ มีคนหนึ่งเคยกลาววา "ความผิดหวังของเรามาตามน้ําพระทัย
ของพระเจา"
1 คุณควรทําอยางไรเมื่อคุณหมดปญญา

ก คุณเคยหมดปญญาเพราะเหตุความผิดหวังและความเสียใจไหม?
ข อะไรจะเกิดขึ้นถาคุณรองทูลตอพระเยโฮวาห? สดด 107:28
ค พระองคทรงกระทําใหพายุแหงชีวิตนี้เปนอยางไร?

สดด 107:29-30
2 พระเยซูทรงทําใหพายุใหญสงบเงียบ มก 4:35-41

ก พระเยซูทรงอยูเหนือสถานการณเลวรายทั้งหลาย พระองคทรงมี
ฤทธิ์ทําใหพายุทั้งปวงแหงชีวิตนี้สงบเงียบลง มก 4:39

ข พระเยซูจะยอมใหคุณพินาศเพราะเหตุความเครียดในชีวิตนี้ไหม?
มก 4:38, 40

ค พระเยซูตรัสถามพวกสาวกวาอะไรในมาระโก 4:40? (ฉะนั้นคุณไม
ตองหวาดกลัวในสิ่งใดๆ แตจงมีความเชื่อเถิด)

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีการตางๆที่สามารถชวยได                                                     อสย 43:1-2

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 147:3
คุณตองยกโทษใหและขอความรักพิเศษจากพระเจาสําหรับคนที่ทําใหคุณ

ผิดหวังและเสียใจ คุณตองมีความอดกลั้นใจ คส 3:13 ความอดกลั้นใจนั้นคือ "ความ
อดทนและรอคอย" คุณเอมี้ คารไมคาล ซึ่งเปนมิชชันนารีในประเทศอินเดียหลายปได
เขียนเรื่องความรักและความอดกลั้นใจในหนังสือ แสงเทียนทามกลางความมืด วา

"วันเวลายิ่งนานแสนนานขาพเจายิ่งรูสึกวา
ความรักเปนเสมือนทองคําอันวาววับของชีวิตนี้
กลิ่นไออันครุกกรุนแหงสวรรคคือความรัก

เพราะวาพระเจาทรงเปนความรักและความรักนั้นไมมีวันสูญสิ้น
ดังนั้นใหเรารักไมใชเพียงแตคนที่ขาดความรัก

แตใหรักคนที่นาเกลียดชังและคนที่ชอบวุนวายรําคาญ
ใหรักคนที่ทําใหเราเจ็บปวดและคนที่ทําใหเราผิดหวัง

รักเขาจนถึงวันสุดทาย"
ขอนี้คือขอที่สําคัญที่สุดคือจงรวมสามัคคีธรรมกับพระเจาเสมอ ใหอานพระ

คัมภีร อธิษฐานและใครครวญถึงขอพระคัมภีรเปนประจํา
ความผิดหวังสามารถทําใหคุณหมดกําลังใจและทําลายความปรารถนาที่จะรับใช

พระเจา ความรูสึกเสียใจสามารถทําใหคุณเลิกทอถอยในการรับใชพระเจา อยางไรก็ตาม
ถาคุณชนะความรูสึกเหลานี้ไดคุณก็จะเรียนรูเกี่ยวกับฝายจิตวิญญาณหลายอยาง เมื่อคุณ
ชนะแลวคุณก็จะมีโอกาสแบงปนคนอื่นที่มีความรูสึกเหมือนกัน เชนนี้คงทําใหคุณพึ่งพา
ในพระเจามากขึ้นแทนพึ่งตัวเองหรือคนอื่น

ในอนาคตคุณจะหายจากความผิดหวังและความเสียใจเหลานี้เปนแน ในตอน
นั้นคุณจะไดเติบโตฝายจิตวิญญาณและพึ่งในพระเจามากขึ้น และคุณจะเขาใจวาพระเจา
ทรงมีฤทธิ์ชวยคุณในชีวิตนี้ได ใหจําไววา "เนื้อหนังและจิตใจของขาพระองคจะวายไป
แตพระเจาทรงเปนกําลังใจของขาพระองค และเปนสวนของขาพระองคเปนนิตย" สดด
73:26

ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงขอแลวจะได                                                           มธ 7:7-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 5:2
ปจจุบันนี้มนุษยเจริญฝายเนื้อหนังมากขึ้น ในขณะเดียวกันมนุษยนั้นอธิษฐาน

แสวงหาฤทธิ์ อํานาจของพระเจานอยลง แตเมื่อคริสเตียนที่ เชื่อในฤทธิ์ อํานาจของการ
อธิษฐานไดอธิษฐานตามวิธีที่สอนไวในพระคัมภีร การอธิษฐานนั้นจะเกิดผลมาก การ
อธิษฐานในปจจุบันสามารถเกิดผลไดเทากับการอธิษฐานในคริสตจักรยุคแรก ฤทธิ์เดช
ของพระเจาไมไดถดถอยลงเลย แตพระองคไดกระทําทุกสิ่งเพราะวาเมื่อคริสเตียนอธิษ-
ฐานพระหัตถของพระเจาทรงตอบคําทูลขอนั้น คําอธิษฐานเปนกุญแจที่เปดคลังแหงพระ-
คุณและฤทธิ์อํานาจของพระองค ขณะเมื่อพระบิดาเจาของเราทรงเปดประตูแหงคลังทรัพย
ของพระองคไว พระองคตรัสวา "จงขอแลวจะได" ในการอธิษฐานพระเจาทรงกระทําทุกสิ่ง
ดังนั้นฤทธิ์อํานาจของการอธิษฐานไมมีขอบเขตใดๆ

ในประวัติศาสตรของคริสเตียนไดพิสูจนความจริงที่พระคัมภีรสอนเรื่องการ
อธิษฐาน คริสตจักรทุกสมัยทั้งผูชายและผูหญิงจากทุกฐานะไดเชื่อคําสอนในพระคัมภีร
เกี่ยวกับการอธิษฐานดวยความเชื่อที่แทจริง พวกเขาขอแลวไดรับ (เขียนโดย อ.อาร เอ
ทอรเรย)
1 ทรงตักเตือนใหอธิษฐาน

ก พระเจาทรงสั่งอะไรแกเราใน 1 เธสะโลนิกา 5:17?
ข พระเยซูทรงสั่งสอนอะไรแกคริสเตียนในมัทธิว 7:7?
ค ใหอานลูกา 11:1-13 ในขอเหลานี้พระเยซูทรงสอนเรื่องการ

อธิษฐาน
2 คุณสมบัติแหงการอธิษฐาน

ก ตามยากอบ 4:2 ทําไมคริสเตียนขาดสิ่งที่เราตองการ?
ข เรื่องการอธิษฐานเราควรความมั่นใจตอพระเจาอยางไร? คุณสมบัติ

แหงการอธิษฐานคืออะไร? 1 ยน 5:14
ค คุณสมบัติแหงการอธิษฐาน 2 ขอมีอะไรบาง? 1 ยน 3:22

ฤทธิ์อาํนาจแหงการอธิษฐาน (1)


