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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 24
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวม กลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมท่ีจะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเร่ิมดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรท่ีให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความรูที่สําคัญที่สุด                                                               1 คร 13:8-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
คนที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและใช Internet ยอมรูวาใน Internet นั้นเปนคลังแหง

ความรูตอทุกๆคน เวลานี้เปน "ยุคแหงขาวสารไรพรมแดน" มีคนคาดวาพอสิ้นศตวรรษนี้
บานประมาณ 70% อาจมีเคร่ืองคอมพิวเตอร ถึงแมวา Internet มีขอมูลมากมาย แตมี
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับพระคัมภีรหรือพระเจานอยมาก

ในปจจุบันมีวิทยาลัยพระคัมภีรหลายแหงท่ีใหนักศึกษาสามารถเรียนผานทาง
Internet ในอนาคตคงมีวิทยาลัยพระคัมภีรหลายแหงท่ีใหคนศึกษาทางนี้ก็ได จริงๆแลว
คริสเตียนทุกคนมีขอมูลพอที่ จะชวยเขาเจริญเติบโตฝายพระคุณและความรู ในพระเยซู
คริสต ขอมูลนั้นอยู ในพระคัมภีร ยิ่งกวานั้นพระคัมภีรมีขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร,
หลักแหงการดําเนินชีวิต, พระเจาและพระคริสต, ความรอด, สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
เปนตน สําหรับคริสเตียนพระคัมภีรนั้นเปน Internet ท่ีดีท่ีสุด
1 สิ่งตางๆที่พระเจาตองการใหเรารู

ก อะไรคือความรูท่ีสําคัญท่ีสุด? 1 ยน 5:13
ข เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักกับพระเจาอยางไร? 1 ยน 3:2
ค เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักกับวิญญาณชั่วหรือผูพยากรณเท็จ

อยางไร? 1 ยน 4:2
ง อะไรเปนหลักฐานวาเรารอดจริง? 1 ยน 3:14
จ ทําไมหนังสือสุภาษิตจึงถูกเขียนขึ้น? สภษ 1:2

2 สิ่งตางๆที่พระเจาไมตองการใหเรารู
ก เราไมรูวันหรือเวลาตายของตนเอง ยก 4:14
ข เราไมรูวันหรือเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา มธ 24:42
ค เราไมรูชื่อใหมของผูท่ีเชื่อบนสวรรค วว 2:17

ความรูฝายจิตวิญญาณ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรูส่ิงตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต                                              2 คร 5:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
ขาพเจาไดรับพระพรเมื่อขาพเจารับใชพระเจาในบานพักคนชราเปนเวลาหกป

พระพรที่ขาพเจาไดรับมากมายคือการระลึกถึงคําถามขอแรกที่มีคนเคยถามขาพเจาเร่ือง
พระคัมภีร

คนที่ถามคําถามแรกนั้นคือคุณโจ มะคารต้ี ชาวไอรแลนด ถึงแมวาคุณโจอยู
ท่ีอเมริกาเปนเวลา 60 ปแลวเขายังมีสําเนียงของชาวไอรแลนด เขาเปนคริสเตียนที่รัก
พระเจาและมีความเชื่อมาก เขารวมประชุมท่ีบานสําหรับคนชราเปนประจํา และเมื่อเขา
เขาหองประชุมนั้นเขากลาวกับทุกคนวา "สวัสดีตอนเชา"  จนกระทั่งสุขภาพแยลงและ
เขาตองนอนในหองของเขาตลอดเวลา วันหนึ่งขาพเจาอยูในหองเขาได ใชกีตารและรอง
เพลง "พระคุณพระเจา" เขาขอใหขาพเจารองอีกคร้ังและขาพเจาก็ทําตาม เราทั้งสองมีน้ํา
ตาไหล เพราะเรารูวาอีกไมนานเขาจะไปอยูบนสวรรคกับพระเจา เขาถามขาพเจาวามีขอ
พระคัมภีรขอใดที่กลาววาเม่ือคริสเตียนออกจากโลกนี้เขาจะไปอยูกับพระเจาทันที ขาพ-
เจาใหเขาอาน 2 โครินธ 5:1-8 ในขอเหลานี้อ.เปาโลสอนวาเม่ือเราออกจากรางกายของ
เรา (ตาย) เราจะไปอยูกับองคพระผูเปนเจาทันที
1 เพราะเรารูวา. . .

ก รางกายของเราจะรวงโรยไปและเราจะตองพบกับความตาย แตใน
อนาคตเราจะฟนข้ึนจากความตายและจะมีกายทิพย ฟป 3:21;
1 คร 15:51-54

ข เรา "ม่ันใจ" วาเม่ือเราออกจากโลกนี้เราจะอยูกับพระเจาทันที
2 คร 5:6-8; ฟป 1:23

ค "จําเปนท่ีเราทุกคนจะตองปรากฏตัวท่ีหนาบัลลังกพิพากษาของ
พระคริสต" 2 คร 5:10; รม 14:10

2 หลังจากความตายเราก็จะมีชีวิตใหม
ก อ.เปาโลกลาววา "ถาพวกเรามีความหวังใจในพระคริสตในชีวิตนี้

เทานั้น เราก็เปน                                         " 1 คร 15:19
ข กษัตริยดาวิดเชื่ออยางไรเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย? สดด 23:6
ค ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงทําลายคืออะไร? 1 คร 15:26

ความรูฝายจิตวิญญาณ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรูจักพระบัญญัติและการรูจักตัวเอง                                         รม 7:14-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
ในหนังสือโรม บทท่ี 7 อ.เปาโลอธิบายปญหาที่เขาเคยพบมา คือเขาจะรักษา

พระบัญญัติเพื่อไดความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจาไดอยางไรในเมื่อเนื้อหนัง
ของเขาทําบาปเสมอ? อ.เปาโลอธิบายวาความชอบธรรมไมไดมาโดยการรักษาพระบัญ-
ญัติเพราะวาเนื้อหนังรักษาพระบัญญัติใหครบทุกขอไมได สําหรับคนที่ถามถึงเปาหมาย
ของพระบัญญัตินั้น อ.เปาโลอธิบายตอไปวาพระเจาทรงประทานพระบัญญัติเพื่อใหเปน
มาตรฐานแหงความชอบธรรม อ.เปาโลกลาววา "ถามิใชเพราะพระบัญญัติแลว ขาพเจา
ก็คงไมรูจักบาป" ดังนั้นถามนุษยรักษาพระบัญญัติไมได เขาจะเปนคนชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจาอยางไรได? คําตอบของปญหานี้อยูในพระเยซูคริสต อ.เปาโลกลาว
วาเรา "ไดตายจากพระบัญญัติทางพระกายของพระคริสต" ความชอบธรรมของเรามาทาง
พระเยซู และโดยความเชื่อพระเยซูทรงประทานความชอบธรรมใหแกเราในเมื่อเราไดรับ
ความรอด เราไมใชคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจาเพราะเหตุเรารักษาพระบัญ-
ญัติ แตความชอบธรรมของเราคือความชอบธรรมของพระเยซู เรารูวาพระบัญญัติอยูฝาย
จิตวิญญาณ และรางกายของเราอยูฝายเนื้อหนัง แตความชอบธรรมของเราเปนความ
ชอบธรรมของพระเยซูคริสตเจา
1 ความชอบธรรมของพระคริสต

ก ฟลิปป 3:9 สรุปคําสอนของอ.เปาโลในหนังสือโรม บทท่ี 7
ข คนที่พยายามเปนคนชอบธรรมโดยการรักษาพระบัญญัติมีปญหา

อะไร? รม 10:3
ค ถาความชอบธรรมเกิดจากการรักษาพระบัญญัติแลว จะขัดแยง

อยางไรในเรื่องพระคริสต? กท 2:21
2 การรูจักตัวเอง

ก พระคัมภีรอธิบายวามนุษยเปนอยางไร? รม 3:10, 23
ข พระคัมภีรอธิบายวาจิตใจมนุษยเปนอยางไร? ยรม 17:9
ค คนเก็บภาษีท่ีกลับใจเสียใหมอธิบายวาตัวเองเปนอยางไร?

ลก 18:13

ความรูฝายจิตวิญญาณ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรักษาสิ่งแวดลอม                                                                รม 8:18-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
โรคปากเปอย, โรคแอนแทรกซ, โรคไวรัสในนก, กับโรคผิวหนังท่ีเกิดจากหมัด

เห็บหรือไร โรคเหลานี้เกิดข้ึนเพราะเราอยูในโลกแหงความบาป เพราะเหตุนี้ เองมีผูลา
กับผูท่ีถูกลา แลวสุดทายผูถูกลาตองถูกฆา

ในปจจุบันมีปรัชญาที่วามนุษยตองมีความรับผิดชอบที่จะอนุรักษสัตวและสิ่ง
แวดลอมในโลกไว จนกระทั่งเขาไมอยากใหใครฆาสัตวปาสักตัวเดียวหรือตัดตนไมสักตน
เดียวเลย แนนอนไมมีคริสเตียนคนใดที่เชื่อวาเราควรทําลายโลกนี้ แตคริสเตียนเชื่อวา
เราตองเปนผูอารักขาท่ีสัตยซื่อตอโลกที่พระเจาทรงประทานใหกับเรา ปญหากับปรัชญา
ในปจจุบันคือคนที่ตามปรัชญานั้นกลายเปนคนที่นับถือโลกกับสัตวเทาเทียมกับมนุษย
คนหนึ่งซึ่งไมถูกตองนัก เขาชอบเรียกแผนดินโลกนี้วา "แมพระธรณี" แตไมชอบเรียก
พระเจาวา "พระบิดา" อ.เปาโลกลาวถูกตองวามนุษย "ไดเอาความจริงเร่ืองพระเจามาแลก
กับความเท็จ และไดนมัสการและปรนนิบัติสิ่งท่ีพระองคไดทรงสรางไว แทนพระองคผู
ทรงสราง" รม 1:25
1 โลกปจจุบัน

ก ใหอธิบายโรม 8:22
ข กอนน้ําทวมโลกมนุษยไมไดกินเนื้อสัตว แตหลังจากนั้นพระเจาทรง

อนุญาตใหกินได
ค มนุษยใชสิ่งของในโลกนี้ในทางที่ผิดเพราะเหตุความโลภ, ความเห็น

แกตัวและความบาป
2 โลกในอนาคต

ก ในยุคการครอบครอง 1000 ปของพระคริสต โลกนี้จะพนจากการ
แชงสาปแหงความบาป สัตวปาจะเปนอยางไรในยุคนั้น? อสย 11:6

ข สิงหโตจะกินอะไรในยุคนั้น? อสย 11:7
ค สภาพสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไรในยุค 1000 ปนั้น? อสย 51:3

ความรูฝายจิตวิญญาณ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ส่ิงที่เสื่อมสลายไมได                                                             1 ปต 1:17-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
พระเยซูคริสตเจาทรงรักคุณ พระองคทรงไถคุณไวดวยพระโลหิตของพระองค

"ทานรูวาพระองค. . .มิไดไถทานทั้งหลายไวดวยสิ่งท่ีเสื่อมสลายได. . .แตทรงไถดวย
พระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต" 1 ปต 1:18-19

อ.ดี แอล มูด้ี ผูเปนนักเทศนท่ียิ่งใหญในศตวรรษที่ 19 ไดเลาเร่ืองวา
"เม่ือกอนดร.อเล็กซานเดอร ของวิทยาลัยพรินซต้ัน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา

ทุกคนเมื่อเขาจะเทศนาครั้งแรก ดร.อเล็กซานเดอรเปนคนคอนขางชรา มีผมสีเทาและ
หนาตาที่นาเกรงขาม เขาแนะนําวา "ทานทั้งหลาย จงยกยองพระโลหิตของพระคริสตเม่ือ
ทานรับใชพระเจา" ขาพเจาไดเดินทางมามากมายและพบกับนักเทศนหลายๆคน ขาพเจา
ไมเคยพบนักเทศนท่ีเทศนาถึงพระโลหิตและการไถบาปของพระเยซูแลวท่ีพระเจาไมอวย
พรในการรับใชของเขา และคนเปนอันมากไดพบความจริงโดยการรับใชนั้น"

คริสเตียนไดถูกไถไวดวยสิ่งท่ีมีคามากที่สุด คือพระโลหิตของพระคริสต ไมมี
สิ่งอ่ืนใดที่ มีฤทธิ์ อํานาจจะไถบาปของเราได สิ่งหนึ่งท่ีเราควรรู คือวา เงินและประเพณี
ทางศาสนาเปนสิ่งท่ีเสื่อมสูญได แตความรอดในพระเยซูเปนสิ่งท่ีเสื่อมสูญไมได
1 สิ่งตางๆที่เรารูได

ก ยก 2:20 -- เรารูได
ข อฟ 5:5 -- เรารูได
ค 2 ทธ 3:1 -- เรารูได
ง 2 คร 13:5 -- เรารูได

2 ความรอดของเรามีหลักประกัน
ก ความรอดของเราไดรับการผนึกตราไวดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

แหงพระสัญญา อฟ 1:13
ข ความรอดของเราไดชวยใหเราพนจากพระอาชญา 1 ธส 5:9
ค ความรอดของเราขึ้นอยูกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต ฮบ 9:12
ง ความรอดของเราทําใหเรามีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู

ฮบ 9:28

ความรูฝายจิตวิญญาณ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                              2 ปต 3:13-18

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 คร 5:1
ในชวงบั้นปลายชีวิตของอ.เปโตร เขายังยอมรับวา "บางขอ" ในจดหมายของอ.

เปาโล "เขาใจยาก" ดังนั้น "คนทั้งหลายที่ไมไดเรียนรูและไมแนนอนมั่นคง" ในความเชื่อ
"ทําใหตัวพินาศ" เพื่อหลีกเล่ียงภัยพิบัตินี้ในชีวิตของพี่นองคนอื่นๆ เขาเสนอให "เจริญ
ข้ึนในพระคุณ และในความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสตองคพระผู เปนเจา" วิธีเจริญข้ึนใน
พระคุณคือใหทําตามคําสอนในพระคําของพระเจา โดยการกระทํานี้เราจะเพิ่มสติปญญา
พระเจาตองการใหเราเจริญในความรูดวย เพราะความรูนั้นคือพื้นฐานแหงสติปญญา
ความรู นี้ ซึ่ งเกี่ ยวกับพระคริสตและหลักคําสอนแหงความเชื่ อของเราอยู ในพระคัมภีร
เทานั้น

เม่ือเร็วๆนี้ เองผูชายชาวรัสเซียคนหนึ่ งไดชวนพวกพยานพระเยโฮวาหบางคน
เขาไปในบานของตนเอง อีกไมนานผูชายคนนี้รูวามีอะไรผิดปกติเม่ือเขาสังเกตวาพวกเขา
ไมใชพระคัมภีร เพียงแตใชหนังสือตางๆของนายชาลส เทส รัสเซล หนังสืออ่ืนๆสูพระ
คัมภีรไมไดในการบอกถึงความจริง ไมมีเลมอ่ืนท่ีเราใชแทนพระคัมภีรได พระคัมภีร
เปรียบเหมือน Internet สําหรับคริสเตียน
1 ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 อะไรคือความรูท่ีสําคัญท่ีสุด? 1 ยน 5:13
3 ใหบอกบางสิ่งท่ีพระเจาไมตองการใหเรารู
4 อ.เปาโลกลาววา "ถาพวกเรามีความหวังใจในพระคริสตในชีวิตนี้เทานั้น

เราก็เปน                                       " 1 คร 15:19
5 ศัตรูตัวสุดทายที่พระเจาจะทรงทําลายคืออะไร? 1 คร 15:26
6 ใหอธิบายสั้นๆวาโลกจะเปนอยางไรในยุคการครอบครอง 1000 ปของ

พระคริสต อสย 11:6-7; 51:3
7 ถาความชอบธรรมเกิดจากการรักษาพระบัญญัติแลว ก็มีปญหาอะไรเรื่อง

พระคริสต? กท 2:21
8 ใหสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอธิบายแผนการสําหรับความรอดใหทุกคนฟง

ความรูฝายจิตวิญญาณ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาทําบาปมากเหลือเกิน"                                                   มธ 9:10-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เปนขอท่ีดีท่ีสุดสําหรับคนที่กลาววา "ขาพเจาทําบาป

มากเหลือเกิน" มัทธิว 9:12-13 อธิบายใหคนบาปรูวาความบาปไมไดขวางกั้นทางเขาไป
สูพระคริสต แตความบาปนั้นทําใหเขาสมควรไดรับความรอด พระเยซูมิไดมาเพื่อจะเรียก
คนชอบธรรม แตมาเรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม

ในการประชุมของเรามีผูหญิงคนหนึ่งยกมือวาเธอตองการรับเชื่อพระเยซู แต
เธอไมกาวออกมาขางหนาเพื่อรับเชื่อ เม่ือประชุมเสร็จแลวเธอไดเดินออกจากหองประชุม
อยางรวดเร็ว ขาพเจาก็รีบไปคุยกับเธอ ขาพเจาถามเธอวา "วันนี้คุณยกมือวาตองการรับ
เชื่อในพระเยซูมิใชหรือ?" เธอตอบวา "ใชแลว แตพระองคคงไมตองการชวยฉันใหรอด
เปนแน" ขาพเจาถามเธอวา "ทําไมคุณยังไมรับเชื่อในพระเยซู?" เธอก็รองไหและพูดวา
เธอทําบาปมามากเหลือเกิน แตเม่ือขาพเจาอานมัทธิว 9:12-13 (พรอมกับขออ่ืนๆ)
เธอยินดีรับเชื่อในพระองค
1 คนบาปทั้งหลายตองการพระผูชวยใหรอด

ก ทําไมโรม 5:6-8 ชวยคนที่คิดวาเขาทําบาปมากเหลือเกิน?
ข ลูกา 19:10 กลาวอะไรสําหรับคนที่คิดวาพระเจาชวยเขารอดไมได?

ขอพระคัมภีรนี้เปนความรักจากพระเจาสําหรับคนบาปทั้งหลาย
ค 1 ทิโมธี 1:15 สอนวาอะไร?

2 พระสัญญาจากพระเจาเร่ืองความบาป
ก พระเจาสัญญาวาอะไรเรื่องบาปของเราในอิสยาห 1:18?
ข พระเจายอมยกโทษการละเมิดท้ังหลายของเราไหม? สดด 32:5
ค ลองหาพระสัญญาในพระคัมภีรท่ีวาพระเจายอมยกโทษบาปของเรา

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ใจขาพเจาแข็งกระดางไป"                                                        ยน 6:29-37

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
อ.อาร เอ ทอเรย เขียนเร่ืองคนบาปที่กลาววา "ใจขาพเจาแข็งกระดางไป"
ในเอเสเคียล 36:26-27 สามารถชวยคนแบบนี้ได ใหเราพูดกับเขาวา "ใชแลว

ใจคุณแข็งกระดางและชั่วชา แตใหเราดูพระสัญญาของพระเจากอน" แลวใหเขาอานขอ
ความตอไปนี้

"เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเจาเราจะนําใจหิน
ออกไปเสียจากเนื้อของเจา และใหใจเนื้อแกเจา และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา
และกระทําใหเจาดําเนินตามกฎเกณฑของเราและใหรักษากฎหมายของเราและกระทํา
ตาม"

จากนั้นใหถามเขาวา "ในขอเหลานี้พระเจาสัญญาวาจะใหอะไรแกเรา?" เขาควร
ตอบวา "มีใจใหม" แลวถามเขาตอไปวา "คุณยอมรับใจใหมจากพระเจาไหม? และใหใจ
ใหมนั้นอยูแทนใจแข็งกระดางและชั่วชาอันเดิมหรือเปลา?"
1 ไมมีใจที่แข็งกระดางมากเกินไปสําหรับฤทธิ์อํานาจของพระเจา

ก ตอนสุดทายของยอหน 6:37 เหมาะสมสําหรับคนแบบนี้
ข พระเยซูตรัสวาอะไรแกผูรายที่ถูกตรึงไวบนกางเขน? ลก 23:39-43
ค แสดงวาพระเยซูทรงรักเราทุกๆคน ไมวาเราเปนคนดีหรือไม

2 พระเจาทรงมีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงจิตใจของทุกคนได
ก 2 โครินธ 5:17 สัญญาวาอะไร?
ข พระเจาทรงประทานจิตใจใหมใหแกเรา ในพระองคเรากลายเปน

"คนที่ถูกสรางใหมแลว"
ค คุณมีจิตใจใหมฝายจิตวิญญาณแลวหรือยัง?

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาเลือกพระคริสตไมได"                                              พบญ 30:15-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
วันหนึ่งในฤดูหนาวขาพเจาเดินออกจากบานของผูหญิงคนหนึ่ง ขาพเจาเดินไปท่ี

รถยนตของขาพเจา เปดพระคัมภีรและหาขอพระคัมภีรท่ีจะชวยผูหญิงคนนี้เขาใจวา
เธอตอง "เลือก พระคริสต" ขาพเจาใชขอพระคัมภีรจากพระคัมภีรใหมมากมายแลว
แตเธอกลาววา "ฉันอยากเลือกพระเยซู แตฉันไมแนใจวาทําไดจริงหรือไม"

ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจา จากนั้นขาพเจาเปดพระบัญญัติ 30:15-19 ขอนี้
ชัดเจนมาก ขาพเจารีบกลับไปที่บานของเธอและอธิบายจากพระคัมภีรวาเขาควรเลือก
พระเยซู เธอรับเชื่อในพระเยซูในเวลานั้นเอง และตอมาทั้งครอบครัวของเธอรับเชื่อใน
พระองค

ขาพเจาเคยเลาเร่ืองนี้ใหภรรยาของอ.จอหน อาร ไรซ ฟง นางบอกขาพเจาวา
นางเคยนําจิตวิญญาณของหลายคนมาสูพระคริสตแลว รวมท้ังคนที่ตัดสินใจยาก และนาง
เคยใชพระบัญญัติ 30:19-20 เหมือนกัน เราจงเลือกชีวิตนิรันดร เราจงเลือกพระคริสต
1 จงเชื่อพระคําของพระเจา

ก ทําไมสมาชิกครอบครัวทุกคนควรเชื่อคําสอนในพระบัญญัติ 30:16?
ข ขอความดังกลาวเขียนถึงชนชาติอิสราเอล แตเขียนถึงคนในปจจุบัน

ดวย ทุกคําทุกขอในพระคําของพระเจาสําคัญยิ่ง
ค ถาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ คุณจะรักพระองคและดําเนิน

ในทางของพระองค แลวพระบัญญัติ 30:16 สอนวาคุณควรทํา
อะไรอีก?

2 คุณจะเลือกทางใด?
ก พระเจาไดวางอะไรตอหนาเรา? พบญ 30:15, 19
ข ผูใดทรงเปน "ชีวิต" ของเรา? พบญ 30:20
ค คุณเลือกพระเยซูแลวหรือยัง? ถายัง ใหเลือกพระเยซูวันนี้เอง

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาอาจจะลมลง"                                                              ยด 1:20-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
ถาคนหนึ่งคนใดไมยอมรับเชื่อในพระเยซูเพราะเขาคิดวาเขาอาจจะลมลง ก็ให

เขาอานยูดา 1:24 ท่ีวา "บัดนี้แดพระองคผูทรงสามารถคุมครองรักษาทานมิใหลม และ
ทรงนําทานใหต้ังอยู เฉพาะสงาราศีของพระองค ใหปราศจากตําหนิ และมีความราเริง
ยินดี"

พระเจาเองทรงมีฤทธิ์คุมครองรักษาคริสเตียนไมใหลมลงในความเชื่อ เราทุก
คนตองการใหพระเยซูชวยเราไปในทางที่ชอบธรรม โดยฤทธิ์ อํานาจของพระเจาเรา
สามารถดํารงชีวิตคริสเตียนได 1 เปโตร 1:5 กลาววา "ซึ่งเปนผูท่ีฤทธิ์เดชของพระเจาได
ทรงคุมครองไวดวยความเชื่อใหถึงความรอด ซึ่งพรอมแลวท่ีจะปรากฏในวาระสุดทาย"

เม่ือใครรับเชื่อในพระเยซูแลว คนนั้นตองเขาใจวาเขามีสิทธิเรียกรองฤทธิ์
อํานาจของพระเจา พระเจาจะทรงคุมครองรักษาและใหกําลังเพื่อชวยเขาทําสิ่งท่ีถูกตอง
แนนอนจะมีเวลาที่เขาจะทําผิดและพลาดลมลง เม่ือนั้นเขาตองสารภาพและละทิ้งบาปของ
เขา (1 ยน 1:9) และวางใจในฤทธิ์อํานาจของพระเจาตอไป
1 ขอแกตัวอ่ืนๆ

ก "ขาพเจาอาจถูกทดลองและทําผิด" ใหอาน 1 โครินธ 10:13
ข "ขาพเจามีกําลังและความเชื่อไมพอที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนได"

ใหอาน 2 โครินธ 12:9-10 และ อิสยาห 40:29-31 พระเจาจะ
ทรงเพิ่มกําลังใหเรา

ค ลองนึกถึงขอแกตัวอ่ืนๆและหาขอพระคัมภีรท่ีใหคําตอบ
2 ความชวยเหลือสําหรับคนที่กลัววาเขาจะลม

ก ใหอธิบายวาพระเจาทรงมีฤทธิ์คุมครองรักษาชีวิตท่ีไดมอบไวกับ
พระองคแลว 2 ทธ 1:12

ข ใหอธิบายวาพระเจาทรงรักเขาและสัญญาวา "เราชูเจาดวยมือขวา
อันมีชัยของเรา" ในเมื่อเขากลัววาเขาจะลม อสย 41:10, 13

ค ใหอานฟลิปป 4:13 เขาตองพึ่งพระเยซูเพื่อไดรับกําลังและประสบ
ความสําเร็จในชีวิตคริสเตียนได

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (4)



13

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพเจาจะตองละทิ้งส่ิงสารพัด"                                               ลก 12:16-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
คุณเคยพบใครที่ไมยอมรับเชื่อในพระเยซูเพราะวาเขาจะตองละทิ้งบางสิ่งบาง

อยางไหม? อ.อาร เอ ทอเรย เขียนเร่ืองขอแกตัวนี้
"ถาใครปฏิเสธพระเยซูคริสตเพราะเขากลัววาจะตองละทิ้งบางสิ่งบางอยาง จง

ใหเขาเห็นวาการกระทําแบบนั้นผิดมหันต แลวบอกเขาวาในพระคัมภีร ลูกา 12:16-21
มีเร่ืองเกี่ยวกับชายคนหนึ่งท่ีผิดมหันตเหมือนกัน ใหเขาอานเร่ืองนี้จากพระคัมภีรและ
ถามเขาวาเขาตองการรับผลดังกลาวจากการติดสินใจนั้นหรือเปลา?

แลวใหคนนั้นอานสดุดี 84:11 ท่ีวา "เพราะพระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปน
โล พระองคทรงปูนความชอบและเกียรติพระเจามิไดทรงหวงของดีอันใดไวเลย จากบุคคล
ผูเดินอยางเท่ียงธรรม"

จงใหเขาเขาใจวาพระเจาจะไมทรงหวงของดีอันใดไวเลยจากเขา เขาตองละทิ้งสิ่ง
ตางๆที่ชั่วและอันตรายฝายจิตวิญญาณเทานั้น เพราะเมื่อใครเปนคริสเตียนแลว สิ่งแบบ
นั้นเขาไมตองเก็บไวเชนกัน"
1 เราตองละทิ้งอะไรบาง?

ก ฟลิปป 3:7-8 สอนวาอะไร? สิ่งตางๆที่เราละทิ้งสูกับสิ่งท่ีเราจะ
ไดรับไมได

ข ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงอยางไรตั้งแตคุณรับเชื่อในพระเยซู? คุณเสียใจ
ท่ีคุณรับเชื่อในพระเยซูหรือเปลา?

2 เราไดรับสิ่งสารพัด
ก เราไมควรรักสิ่งของของโลกนี้เพราะสิ่งเหลานั้นจะผานพนไป "แตผูท่ี

ประพฤติตามพระทัยของพระเจาก็ดํารงอยูเปนนิตย"
1 ยน 2:15-17

ข เราไดรับอะไรบางในเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู?

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"คริสเตียนคนหนึ่งเคยทําผิดตอขาพเจา"                                       อสย 53:1-5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 6:37
อ.อาร เอ ทอเรย กลาววา "ถาใครใชคําแกตัวนี้ ใหตอบวา 'นั่นไมใชเหตุผลท่ีดี

ท่ีคุณจะทําผิดตอพระเยซู พระเยซูเคยทําผิดตอคุณไหม?' และถามเขาวา 'คุณเคยพบ
ความผิดบาปในชีวิตของพระเยซูหรือเปลา?' คืนวันหนึ่งขาพเจาถามชายชราคนหนึ่งวาเขา
เปนคริสเตียนไหม? เขาตอบวา 'พี่ไมไดเปนเพราะคริสเตียนหลายคนเคยทําผิดตอพี่'
ขาพเจาจึงเปดพระคัมภีรและอานเยเรมีย 2:5 ใหเขาฟง แลวถามเขาวา 'คุณเคยจับผิด
พระเจาไหม? และพระเจาเคยทําผิดตอคุณไหม?' ชายคนนั้นยอมรับวาพระเจาไมเคยทํา
ผิดตอเขา ขาพเจาใหเขาสังเกตวาเขาไมไดรับเชื่อในมนุษย แตรับเชื่อในพระเจา และพระ
เจานั้นไมเคยทําผิดตอเขา จากนั้นเราควรใหคนบาปอานอิสยาห 53:5 เพื่อใหเขาเห็นการ
เสียสละของพระเยซูเผื่อมนุษยท้ังปวง"

(ตัวอยางของอ.อาร เอ ทอเรย มาจากหนังสือ เราควรรับใชพระคริสตอยางไร?
โดยอ.อาร เอ ทอเรย พิมพโดย แลร้ี แฮริสัน, 9066 ถนนนิกเกอรบอเกอร, เมืองเซนต
จอหน, รัฐอินเดียนา 46373)
1 ใหอธิบายขอแกตัวกับการแกปญหาตางๆที่เราศึกษาอาทิตยนี้
2 ใหอธิบายถึงเหตุท่ียอหน 6:37 มีประโยชนเม่ือเราเปนพยาน ใหสมาชิก

ครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจํานี้
3 พระเจาสัญญาวาอะไรเรื่องบาปของเราในอิสยาห 1:18?
4 2 โครินธ 5:17 สัญญาวาอะไร?
5 ถาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ คุณจะรักพระองคและดําเนินในทาง

ของพระองค แลวพระบัญญัติ 30:16 สอนวาคุณควรทําอะไรอีก?
6 ฟลิปป 3:7-8 สอนวาอะไร? สิ่งตางๆที่เราละทิ้งสูกับสิ่งท่ีเราไดรับไมได
7 เราไดรับอะไรบางในเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู?

เหตุตางๆที่คนไมยอมรับความรอด (6)



15

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเมตตา                                                                          2 ซมอ 9:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
ในอาทิตยนี้เราจะศึกษาเร่ืองตางๆจากพระคัมภีรเดิมท่ีเปรียบเทียบกับชีวิตของ

พระเยซูคริสต เม่ือเราเห็นวาเร่ืองตางๆจากพระคัมภีรเดิมเปรียบเทียบกับชีวิตของพระเยซู
อยางไรแลว ก็คงงายข้ึนท่ีจะเปรียบเทียบเร่ืองเหลานี้กับชีวิตของตัวเอง

ในอาทิตยนี้คุณกับครอบครัวควรไตรตรองถึงพระเมตตาของพระเยซูคริสตเจา
1 กษัตริยดาวิดกับเมฟโบเชท

ก หลังจากซาอูลกับโยนาธานเสียชีวิตไปแลว ดาวิดตองการแสดงความ
เมตตาตอวงศซาอูล ความปรารถนานี้สําเร็จอยางไร? 2 ซมอ 9:3-7,
11, 13

ข ดาวิดจะเลี้ยงเมฟโบเชทตลอดชีวิต
ค ดาวิดตองแสดงความกรุณานี้ตอคนท่ีเขาไมรูจักหรือ? ทําไมเขาทํา

เชนนี้?
2 พระเยซูกับผูหญิงชาติซีเรียฟนิเซีย มธ 15:21-28

ก ผูหญิงคนตางชาติมาทูลขอใหพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของเธอใหหาย
ตอนแรกพระองคไมทรงตอบเธอสักคําเดียว (ขอ 23) จากนั้น
พระองคตรัสวาเธอไมใชคนอิสราเอลและพระองคตองชวยคน
อิสราเอลเทานั้น (ขอ 24, 26)

ข พระเยซูกําลังทดลองความเชื่อของหญิงคนนี้
ค ในที่สุดพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของเธอใหหายไหม? ทําไมพระองค

ทรงกระทําเชนนี้? พระองคตรัสอยางไรเร่ืองความเชื่อของหญิงคนนี้
ในขอ 28?

3 ตัวเองกับคนอื่น
ก คุณควรชวยคนอื่นอยางไร? ทําไม?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเทศนา                                                                              ยรม 1:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
เยเรมียเปนผูประกาศพระคําของพระเจา พระเจาทรงเลือกเขาเฉพาะใหกระทํา

งานประกาศนี้ เยเรมีย 1:5 กลาววา "เราไดรูจักเจากอนที่เราไดกอรางตัวเจาท่ีในครรภ
และกอนที่เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจาไว เราไดแตงต้ังเจาเปนผูพยากรณ
ใหแกบรรดาประชาชาติ" แสดงวาพระเจาทรงเลือกเขาเฉพาะสําหรับงานนี้

ในปจจุบันพระเจาทรงเลือกแตละคนไวสําหรับงานพิเศษเชนกัน พระเจายัง
ตองการใหเราทุกคนเปนพยานกับเพื่อนบานและเพื่อนๆเร่ืองขาวประเสริฐอันอัศจรรยของ
พระเยซูคริสต
1 เยเรมีย

ก เยเรมียมีเหตุท่ีเขาไมควรตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม? ยรม 1:6
ข พระเจายอมรับขอแกตัวของเขาไหม? ยรม 1:7-8

2 พระเยซู ยน 12:49-50
ก แมแตพระเยซูเองไมไดกลาวตามพระทัยของพระองคเอง แตกลาวคํา

ท่ีพระบิดาไดทรงบัญชาใหแกพระองค พระเยซูทรงเชื่อฟงคําสั่งของ
พระเจา

ข พระเยซูสอนเร่ืองอะไรมากที่สุด?
3 ตัวเราเอง

ก พระเจาสั่งใหคริสตจักรประกาศขาวประเสริฐ คริสตจักรคือใคร?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การสอนใหคนอื่นเปนสาวก                                                1 พกษ 19:19-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
ในชีวิตนี้เราทุกคนตองเรียนรูจากคนอื่น ไมวาในโรงเรียน, ท่ีท่ีทํางานหรือใน

ชีวิตฝายจิตวิญญาณ เราทุกคนเปนผลงานของคนอื่น ความจริงนี้สําคัญในชีวิตคริสเตียน
เพราะอาจมีคนอื่นท่ีความเจริญฝายจิตวิญญาณของเขาขึ้นอยูกับเรา

ชีวิตเรามีผลท่ีจะชักจูงคนอื่นไดอยางมาก เราตองเขาใจวาทาทีและการประพฤติ
ของเราสําคัญ คุณชอบชีวิตคริสเตียนไหม? คุณบนเกี่ยวกับคริสตจักรของคุณไหม? การ
ประพฤติแบบนี้จะมีผลอะไรตอคนอ่ืน?

ใหพยายามชวยคนอื่นฝายจิตวิญญาณ และสอนคนอื่นวาชีวิตท่ีประพฤติตาม
พระเยซูเปนชีวิตท่ีดีท่ีสุด คนอื่นกําลังมองชีวิตคุณ ดังนั้นใหเปนแบบอยางท่ีดี
1 เอลียาหกับเอลีชา

ก กอนเอลียาหข้ึนไปสูสวรรค พระเจาทรงสั่งเขาใหเจิมต้ังเอลีชา
ไวเปนผูพยากรณ 1 พกษ 19:16

ข เหตุท่ีพระเจาไมไดทรงเรียกเอลีชาเองคือพระองคตองการให
เอลียาหสอนเอลีชาใหเปนสาวก

ค คุณคิดวาเอลียาหสอนเอลีชาวาอะไร?
2 พระเยซูกับพวกอัครสาวก มธ 5:1-12

ก พระเยซูทรงประกาศและสอนพวกอัครสาวกเปนเวลาสามป เพื่อให
พวกเขาสอนแทนพระองคในเมื่อพระองคเสด็จไปสูสวรรคแลว

ข การเทศนาบนภูเขามีบทเรียนมากมายเพื่อชวยพวกเขาเจริญเติบโต
ฝายจิตวิญญาณ

ค การเทศนาบนภูเขามีบทเรียนอะไรบาง?
3 คุณกับคนที่คุณนําไปถึงความรอด

ก เราชวยคนอื่นเติบโตฝายจิตวิญญาณอยางไรบาง?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การทําตามแผนการของพระเจา                                         วนฉ 7:1-7, 16-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
กิเดโอนเปนคนธรรมดาเหมือนกับเราทุกๆคน ในหนังสือผูวินิจฉัย 6:12-15

เราเห็นวากิเดโอนเปนคนที่ถอมตัวและเชื่อพระเจา เม่ือพระเจาสั่งใหเขานําพวกทหารของ
อิสราเอล เขาไดวางกลุมขนแกะไวเพื่อใหแนใจในคําสั่งนั้น (ผูวินิจฉัย 6:37-39) แลว
เม่ือพระเจาสั่งใหเขาไปสูรบกับศัตรู เขารวบรวมทหารมากมาย แตพระเจามีแผนการอื่น
สําหรับการชนะศัตรูในคร้ังนั้น สิ่งท่ีอัศจรรยท่ีสุดคือกิเดโอนเชื่อฟงพระเจาในทุกเร่ือง
ถึงแมวาคําสั่งของพระองคดูเหมือนวาใชไมได
1 กิเดโอนกับพวกทหาร วนฉ 7:16-21

ก ทหารชาวมีเดียนอยูในหุบเขา เปนจํานวนคนนับไมถวน แลวกิเดโอน
พรอมสูรบกับพวกเขาดวยทหาร 300 คน

ข กิเดโอนเปนคนกลาตามแผนการของพระเจา
ค กิเดโอนชนะไหม? อะไรเปนเหตุเดียวที่เขาชนะ?

2 พระเยซูในสวนเกทเสมนี มธ 26:39
ก พระเยซูทรงทนทุกขทรมานอยางมากในสวน พระองคตองการกระทํา

ใหน้ําพระทัยของพระบิดาสําเร็จ
ข พระเยซูทรงทนทุกขทรมานจนกระทั่งพระเสโท (เหงื่อ) ของพระองค

เปนเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดิน พระองคตรัสวาอะไรในตอนทาย
ของมัทธิว 26:39?

ค พระเยซูทรงกระทําตามแผนการของพระเจาและ "ยอมเชื่อฟงจนถึง
ความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน" ฟป 2:8

3 คุณกับแผนการของพระเจา
ก คุณรูจักแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของตนอยางไรบาง?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (4)



19

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอยูเพื่อพระเจา                                                           1 พกษ 22:13-28

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
สิ่งท่ียากสําหรับคนทั่วไปคือใหอยูฝายหนึ่ งฝายใดคนเดียวขณะเมื่อเขาถูกคน

ท่ีอยูฝายตรงขามเยาะเยย ความรูสึกกลัววาอาจถูกปฏิเสธนี้ เปนเหตุท่ีหนุมสาวหลาย
คนไมชนะฝายจิตวิญญาณ ถึงกระนั้นพระเจายังตองการใหเราอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระ
เจา ไมวาสถานการณของเราเปนอยางไร การอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจานั้นไมใชสิ่ง
ท่ีงายหรือสบาย แตเปนสิ่งท่ีถวายเกียรติแดพระเจา

ถึงแมวาผูสื่อสารของกษัตริยสั่งใหมีคายาหพูดแตสิ่งท่ีดี มีคายาหกลาววา
"พระเจาทรงพระชนมอยูแนฉันใด พระเจาตรัสกับขาพเจาอยางไร ขาพเจาจะตองพูด
อยางนั้น" (1 พกษ 22:14) ทําไมเราตองอยูเพื่อพระเจา?
1 มีคายาหอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจา

ก เม่ือมีคายาหเห็นดวยกับผูพยากรณเท็จใน 1 พงศกษัตริย
22:15 ทําไมกษัตริยรูทันทีวามีคายาหแกลงพูดเทานั้น?
1 พกษ 22:16

ข เม่ือผูพยากรณเท็จ 400 คนบอกกษัตริยอาหับใหข้ึนไปสูรบกับ
ศัตรู มีแตมีคายาหท่ีบอกความจริงแกกษัตริย

ค มีคายาหไดรับโทษ, ถูกปฏิเสธและในที่สุดถูกจําไวในคุก (1 พกษ
22:23-27) ถึงกระนั้นเขาทําอยางถูกตองในสายพระเนตรของ
พระเจา

2 พระเยซูทรงอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว มธ 26:56
ก ในคืนท่ีพระเยซูถูกมอบไว พระองคตองอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว

ถึงกระนั้นพระองคยังทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของเราบน
กางเขน

ข เม่ือพวกสาวกประสบกับสถานการณรายแรง เขาไมยอมอยูเพื่อ
พระเจา

ค ใหบอกเวลาอื่นท่ีพระเยซูตองอยูเพื่อพระเจาพระองคเดียว
3 คริสเตียนอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจา

ก 1 ยอหน 3:13 เกี่ยวของกับบทเรียนสําหรับวันนี้อยางไร?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               มธ 12:38-42

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  รม 8:29
ใหสังเกตวาในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้พระเยซูทรงยกตัวอยางจากพระคัมภีร

เดิมเพื่อสอนความจริงใหผูฟง แสดงวาพระคัมภีรเดิมนั้นเกี่ยวของและมีคาสําหรับชีวิต
เราในปจจุบัน

อ.ชารลส เฮดดอน สเปอรเจี่ยน กลาววา "พระเยซูคริสตเจาทรงเปรียบเหมือน
ทะเลลึกแหงความปติยินดี จงดําน้ําทะเลนั้นแลวจะเต็มไปดวยความปติยินดีท่ีไดรับเม่ือ
เปนสหายกับพระองค" คุณมีความปติยินดีนั้นไหม? คุณเต็มไปดวยความปติยินดีท่ีไดรับ
เม่ือเปนสหายกับพระองคหรือยัง?
1 ในอาทิตยนี้เราศึกษาถึงใครบางท่ีเปรียบเหมือนพระเยซู?
2 ดาวิดแสดงความกรุณาตอคนท่ีเขาไมรูจักอยางไร? แลวพระเยซูทรงแสดงพระ

กรุณาตอผูหญิงชาติซีเรียฟนิเซียอยางไร? 2 ซมอ 9:1-7; มธ 15:21-28
3 เยเรมียมีเหตุท่ีเขาไมควรตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม? ยรม 1:6
4 พระเจายอมรับขอแกตัวของเขาไหม? ยรม 1:7-8
5 เราสอนคนเชื่อใหมใหเปนสาวกอยางไรบาง? ใครสอนเอลีชาใหเปนสาวก?

1 พกษ 19:19-21
6 คุณรูจักแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของตนแลวหรือยัง? แลวคุณทําตาม

แผนการนั้นไหม?
7 ใครอยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อพระเจาใน 1 พงศกษัตริย 22:13-28? ผูใดทรงอยู

เพื่อพระเจาพระองคเดียวในมัทธิว 26:56?

คนในพระคัมภีรเดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพระผูชวยใหรอด                                              มธ 1:18-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
เม่ือพระเยซูคริสตเจาเสด็จเขามาในโลกนี้ การอัศจรรยเกิดข้ึน คือพระเจาทรง

รับสภาพเปนมนุษย พระเจาพระบิดาทรงสงพระเจาพระบุตรใหรับสภาพเนื้อหนังเพื่อชวย
มนุษยท้ังหลายใหไดรับชีวิตนิรันดร (สวรรค) ลองพิจารณาถึงความยิ่งใหญของการอัศ-
จรรยนี้

การเสด็จเขามาในโลกนี้ของพระเยซูคริสตแสดงวาพระเจาทรงรักมนุษยท้ังปวง
พระเจาไมอยูหางไกลจากคนที่พระองคทรงสรางไว แตพระองคกลายเปนคนหนึ่งในพวก
เรา

พระเยซูทรงเปนแบบอยางท่ีสมบูรณท่ีสุดเพื่อเรา ตอนนี้เราไดรับสิทธิท่ีจะตาม
พระคัมภีรรวมทั้งแบบอยางของพระคริสตดวย พวกเราที่เชื่อในพระเยซูแลวควรประพฤติ
อยางไร? เราควรประพฤติตามแบบอยางของพระเยซู

แลวขาวจากพระเยซูคือขาวแหงความรอดสําหรับชาวโลก พระเยซูทรงบังเกิดมา
เพื่อสิ้นพระชนมบนไมกางเขน โดยตามหาคนบาปทั้งหลายมารับความรอด ใหทบทวนถึง
การเสียสละของพระเยซูเพื่อไถบาปของคุณ
1 มารียกับโยเซฟ

ก มารียรูสึกอยางไรเมื่อรูวาเธอจะเปนมารดาของพระคริสต? ลก 1:38
ข ตอนแรกโยเซฟคิดวาจะทําอะไรเรื่องสถานการณของมารีย? ผูใดชวย

โยเซฟเปลี่ยนใจ? มธ 1:19-20, 24
2 พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา

ก มัทธิว 1:21 กลาวอะไรเรื่องพระเยซู?
ข คุณไดรับของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรโดยการรับเชื่อใน

พระเยซูแลวหรือยัง?

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากดาวประหลาด                                                     มธ 2:9-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
พวกนักปราชญในทิศตะวันออกเห็นดาวประหลาดแลวต้ังใจแสวงหากษัตริยของ

ชาวยิวและนมัสการพระองค ในที่สุดดาวนั้นนําพวกเขาไปพบพระกุมารเยซู เขาจึงนมัส-
การพระองคและนําเคร่ืองบรรณาการมาถวายพระองค พระเจาทรงใชดาวประหลาดนั้น
เปนเคร่ืองหมายนําพวกนักปราชญมาสูพระคริสต ดาวประหลาดนั้นเปนขาวดีสําหรับพวก
เราในปจจุบัน

ดาวนั้นเล็งถึงการทรงนําท่ียิ่งใหญจากพระเจา พระเจาไมไดท้ิงเราไวคนเดียวใน
โลกนี้ใหทองเท่ียวในความมืดฝายจิตวิญญาณ แตพระองคทรงเปนผูนําท่ียิ่งใหญ พระองค
ตองการนําชีวิตของเราทุกๆคน การทรงนําจากพระเจานั้นเปนจริงและชัดเจนเหมือนดาว
ท่ีนําพวกนักปราชญ พระเจาทรงนําคริสเตียนในทุกวันนี้ แตพระองคไมไดใชดาวในทอง
ฟา

ทุกวันนี้พระเจาทรงใชพระคัมภีรนําพวกเรา พระคัมภีรนั้นเปนโคมสําหรับเทา
ของเราและเปนความสวางแกมรคาของเรา (สดด 119:105) พระเจาทรงประสงคใหเรา
รูจักนําพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองคสําหรับเรา ใหพิจารณาถึงขาวดีจากดาวประหลาด
นั้น พระเจาทรงนําพวกนักปราชญมาสูพระคริสตแลว แลวพระเจาทรงประสงคนําชีวิตคุณ
อยางไร?
1 พระเจาทรงนําพวกนักปราชญ

ก เม่ือพวกนักปราชญไดเห็นดาวนั้นแลว เขารูสึกอยางไร? มธ 2:10
ข พระเจาทรงใชดาวประหลาดนําพวกนักปราชญ ถึงแมวาเราไมมีดาว

นําเรา เราก็มีพระคําของพระเจานําเรา คุณกําลังแสวงหาน้ําพระทัย
ของพระเจาโดยทางพระคัมภีรไหม?

ค พระเจาทรงเตือนพวกนักปราชญใหหนีไปจากเฮโรดอยางไร?
มธ 2:12

2 การเชื่อฟงพระเจาเปนทางที่ดีท่ีสุด
ก ใหบอกชื่อของบางคนในพระคัมภีรท่ีเชื่อฟงพระเจา
ข ใหบอกชื่อของบางคนในพระคัมภีรท่ีไมเชื่อฟงพระเจา ในที่สุดเขา

รูสึกเสียใจไหม?
ค คุณเชื่อฟงพระเจาไหม? หรือคุณใชขอแกตัวตางๆเพื่อหาเหตุท่ีคุณ

รับใชพระเจาไมได?

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากคอกสัตว                                                              ลก 2:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
บางคนวาพระเยซูทรงบังเกิดในถ้ําหินซึ่งเปนท่ีเก็บวัวในเวลากลางคืน คนอื่นวา

พระคริสตทรงบังเกิดในคอกสัตวท่ีสรางดวยไม ไมวาพระองคทรงบังเกิดท่ีไหน สิ่งหนึ่งท่ี
ชัดเจนคือพระองคทรงบังเกิดในสถานที่ ตํ่าตอย เม่ือพระบุตรของพระเจาเสด็จเขามาใน
โลกของเรา มารดาของพระองคเอาผาออมพันและวางไวในรางหญา มีวัวอยูลอมรอบและ
มีพวกเลี้ยงแกะมาเยี่ยม

พระเยซูทรงบังเกิดอยางตํ่าตอยฉันใด พระองคทรงดํารงชีวิตอยางตํ่าตอยฉันนั้น
พระองคทรงประสงคกระทําน้ําพระทัยของพระบิดาใหสําเร็จเทานั้น พระองคทรงถอมพระ
ทัยลงและยอมเชื่อฟงพระบิดา จนถึงความมรณาที่กางเขน ผู ท่ีเชื่อทุกคนตองถอมใจลง
และยอมเชื่อฟงพระบิดาเจาเชนกัน

ในปจจุบันชาวโลกเนนถึงการทําใหตัวเองพอใจ ชีวิตคริสเตียนเนนถึงการทําให
พระเจาพอพระทัย เราตองถอมใจลงตอหนาพระเจาและคนอื่น

ใหถามสมาชิกครอบครัววาเขาเขาใจบทเรียนเกี่ยวกับการบังเกิดอยางตํ่าตอย
ของพระเยซูหรือเปลา? ครอบครัวคุณปรารถนาถอมตัวลงและทําตามน้ําพระทัยของพระ
เจาไหม? ลองพิจารณาวาพระเยซูทรงเสียสละอะไรบางเพราะเห็นแกคุณ จงพยายาม
ดําเนินชีวิตท่ีถอมตัวลงและยอมเชื่อฟงพระเจา
1 พระเยซูคริสตทรงเปนผูรับใช

ก พระเยซูทรงถอมพระทัยลงเม่ือพระองคตองการรับบัพติศมาจาก
ยอหนไหม? แลวยอหนกลาววาอะไร? มธ 3:13-14

ข ใหบอกวาพระเยซูทรงถอมพระทัยลงในเร่ืองอะไรบาง?
2 คุณเปนผูรับใชไหม?

ก จงยอมเปนผูรับใชพระเจาและคนอื่น เม่ือคุณรับใชพระเจาใหมีนิสัย
ถอมตัวลงและยอมเชื่อฟงพระเจาในทุกเร่ือง

ข ยากอบ 4:6 สอนวาอะไร?

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพวกเลี้ยงแกะ                                                     ลก 2:8-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
ในคืนท่ีพระเยซูทรงบังเกิดในโลกนี้ ทูตสวรรคองคหนึ่งกลาวแกพวกเลี้ยงแกะวา

"เพราะวาในวันนี้พระผูชวยใหรอดของทานทั้งหลาย คือพระคริสตเจา มาบังเกิดท่ีเมือง
ดาวิด" (ลก 2:11) ใหสังเกตขอสําคัญเกี่ยวกับขาวดีถึงพวกเลี้ยงแกะ

พระคัมภีรบอกวาพวกเลี้ยงแกะไปยังเมืองเบธเลเฮมและเขาเฝาพระกุมารเยซู
เอง พวกเขาทําสิ่งท่ีคริสเตียนทุกคนควรทํา คือเขากระจายขาวที่เขาไดรับจากทูตสวรรค
องคนั้น ขาวดีจากทูตสวรรคกลายเปนขาวดีท่ีเขาประกาศไปทั่ว

อยาลืมขาวประเสริฐ! เราตองประกาศขาวประเสริฐนั้นแกชาวโลกที่ตองการรับ
เชื่อในพระผูชวยใหรอด
1 พวกเลี้ยงแกะไปยังคอกสัตว

ก เม่ือพวกทูตสวรรคไปจากพวกเลี้ยงแกะขึ้นสูสวรรคแลว พวกเขาได
ตัดสินใจทําอะไร? ลก 2:15

ข พวกเขารีบไปหาพระเยซูไหม? ลก 2:16
ค นางมารียรูสึกอยางไรเมื่อเหตุการณเหลานี้เกิดข้ึน? ลก 2:19

2 การยกยองสรรเสริญพระเจา
ก การมีชาวสวรรคหมูใหญมาสรรเสริญพระเจาคงตองงดงามมาก

ลก 2:13
ข พวกเลี้ยงแกะไดยกยองสรรเสริญพระเจาโดยการประกาศขาวเร่ือง

การบังเกิดของพระคริสต (ลก 2:16-17) แลวพวกเขาทําอะไรใน
ลูกา 2:20?

ค คุณกําลังยกยองสรรเสริญพระเจาอยางไรบาง?

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากพวกผูพยากรณ                                                   มคา 5:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
เอเสเคียล 33:33 กลาววา "และเมื่อการเชนนี้เปนมา (ดูเถิด ก็มาแลว) เขาทั้ง

หลายจะทราบวามีผูพยากรณอยูในหมูพวกเขา" ลองพิจารณาคําเหลานี้ "ดูเถิด ก็มาแลว"
เพราะคําเหลานี้เนนวาคําพยากรณในพระคัมภีรจะสําเร็จ ใหเราสังเกตดูคําพยากรณเร่ือง
การบังเกิดของพระเยซูคริสตเจา

พวกผูพยากรณในพระคัมภีรเดิมพยากรณมากมายเกี่ยวกับการบังเกิดของพระ
เยซูคริสต เชนมีคาหพยากรณวาพระเยซูจะบังเกิดแหงใด, อิสยาหพยากรณวาพระองคจะ
ทรงบังเกิดอยางไรและดาเนียลพยากรณถึงเวลาบังเกิดของพระองค มีคําพยากรณมาก
กวา 300 ขอเกี่ยวกับการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซู คําพยากรณทุกขอสําเร็จแลว มี
บทเรียนหลายขอท่ีเราเรียนรูไดจากการประกาศของพวกผูพยากรณ

ขอแรกเราเห็นวาพระคัมภีรแนนอนและเปนความจริงท่ียืนยันได ถาพระเจา
สัญญาสิ่งใด สิ่งนั้นจะสําเร็จเปนแน อีกขอหนึ่งคือพระสัญญาเร่ืองการเสด็จมาคร้ังแรกของ
พระเยซูสําเร็จฉันใด พระสัญญาเร่ืองการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูจะสําเร็จฉันนั้น
ความจริงนี้หมายความวาพระเยซูจะเสด็จมาอีกคร้ัง!
1 พระเยซูจะเสด็จกลับมา

ก คุณเชื่อวาพระเยซูจะทรงปรากฏครั้งท่ีสองไหม? ฮบ 9:28
ข 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 สอนวาอะไร?
ค คุณพรอมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูไหม?

2 พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่ออะไร?
ก พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อรับคนของพระองคใหไปอยูกับพระองค

เพื่อวาพระองคอยูท่ีไหนคนเหลานั้นจะอยูท่ีนั่นดวย ยน 14:3
ข พระเยซูจะเสด็จกลับมา "เพื่อรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค

และเพื่อใหเปนท่ีอัศจรรยใจแกคนทั้งปวงที่เชื่อ" 2 ธส 1:10
ค พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อคิดบัญชีกับพวกผูรับใชและเพื่อประทาน

บําเหน็จใหพวกเขาตามการกระทําของแตละคน มธ 25:19; 16:27;
1 คร 3:13-15

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาวประเสริฐจากกษัตริยเฮโรด                                           มธ 2:1-7, 13-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:21
คริสเตียนทั่วโลกสรรเสริญพระเจาท่ีพระคริสตเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ แตชาว

โลกมีการตอบสนองที่ตางกันมาก การตอบสนองของกษัตริยเฮโรดตอการบังเกิดของพระ
คริสตเปรียบไดกับการตอบสนองของชาวโลกตอการบังเกิดของพระองค

เม่ือไดยินขาวเร่ืองการบังเกิดของกษัตริยแหงชาวยิว กษัตริยเฮโรดจึงคิดวาอาจ
ไมไดเปนกษัตริยอีกตอไปได เขาเลยสงพวกทหารใหฆาพระกุมารเยซูตามที่เราอานใน
มัทธิว 2:16 แลว เฮโรดไมตองการใหใครแยงชิงอํานาจของเขา เขาตองการเปนกษัตริย
ตอไป เหมือนคนทั่วไปเขาชอบมีอํานาจเหนือคนอ่ืน

บอยคร้ังมนุษยมีการตอบสนองตอพระเยซูเชนกัน ชาวโลกปฏิเสธขาวประเสริฐ
เพราะเขาไมยอมใหใครๆมีอํานาจเหนือเขา เขาวาเขาไมตองการพระผูชวยใหรอด และไม
ตองการใครเปนเจานายแหงชีวิตของเขา

แตคริสเตียนไมเหมือนกัน คนที่เชื่อแลวยอมรับวาตัวเองเปนคนบาปและตอง-
การพระผูชวยใหรอด คริสเตียนนั้นไมเกลียดชังพระเยซู แตรักพระองคอยางมากเพราะ
พระองคยอมสละสิ่งสารพัดเพื่อมาไถบาปของเขา
1 มารียรูสึกอยางไรเมื่อรูวาเธอจะเปนมารดาของพระคริสต? ลก 1:38
2 คุณไดรับของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรโดยการรับเชื่อในพระเยซู

ไหม?
3 พระเจาทรงใชดาวประหลาดนําพวกนักปราชญ ถึงแมวาเราไมมีดาวนําเรา เราก็

มีพระคําของพระเจานําเรา คุณกําลังแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาโดยทาง
พระคัมภีรไหม?

4 ทําไมการเชื่อฟงพระเจาเปนทางที่ดีท่ีสุด?
5 ยากอบ 4:6 สอนวาอะไรเรื่องความเยอหยิ่ง? คุณยอมเปนผูรับใชหรือคุณ

ตองการใหคนอื่นรับใชคุณ?
6 เม่ือพวกเลี้ยงแกะไปเยี่ยมโยเซฟ มารียกับพระกุมารเยซูแลว นางมารียรูสึก

อยางไร? ลก 2:19
7 พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่ออะไร? ยน 14:3; 2 ธส 1:10; มธ 25:19;

16:27; 1 คร 3:13-15

ขาวประเสริฐเร่ืองการบังเกิดของพระเยซูคริสต (6)


