
28 1

ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 26
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด



2

ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อที่จะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
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                                                                                   ฮบ 3:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
"หลายคนที่อานหนังสือเลมนี้มีโอกาสดีเลิศที่จะรับเชื่อในพระเจา เพราะเขามี

สุขภาพที่ ดีและมีความคิดความเขาใจที่ดี ไมเหมือนบางคนที่นอนปวยใกลจะตาย คน
เหลานั้นเปนหวงและกลัวสิ่งสารพัด โอกาสเขาเขาใจความจริงและการเปดเผยจากพระ
คัมภีรก็ยากยิ่ง ขณะที่เขากําลังตองออกจากโลกนี้ไป เขาก็ตองเตรียมตัวที่จะพบกับพระ
เจา เขาขาดกําลัง คนอื่นตองเช็ดหนาใหเขา เปนเวลาไมคอยเหมาะสมที่จะคิดเรื่องหนักๆ
และถาไมมีพระเจาในตอนนั้นเขาอาจมีความรูสึกต่ําตอย, ออนแอ หรือเพอคลั่ง ผูอาน
ที่รัก ใหฉวยโอกาสนี้ในเมื่อคุณยังมีสติสัมปชัญญะและจิตใจของคุณยังรับความสวางจาก
พระเจาได จงแสวงหาพระเยโฮวาห ในเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดี คุณไมควรละเลยวันที่คุณมี
กําลัง คุณควรรับเชื่อในพระเจาในเมื่อคุณยังเปนหนุมเปนสาวอยู ขณะเมื่อยังแข็งแรง
ก็ควรเขาถึงอาณาจักรสวรรค ดังนั้นใหตัดสินใจวันนี้เลย เพราะวันนี้เปนเวลาเหมาะสม
ที่สุด" (เขียน โดยอ.ซี เอช สเปอรเจิน)
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 สุภาษิต 15:22 เกี่ยวของกับชีวิตของเราอยางไร?
3 ถาเราอยากไดชีวิตนิรันดร การตัดสินใจขอแรกของเราคืออะไร?
4 ฟลิปป 1:11 สอนอะไรเรื่องพระเยซูและความชอบธรรม?
5 คริสเตียนทุกคนตองอุตสาหกระทําตัวใหสามารถทําอะไร? 1 คร 14:12
6 ครอบครัวของคุณรับใชพระเจาอยางไรบาง?
7 พระเยซูตรัสถึงปญหาอะไรในมัทธิว 9:37-38?
8 ถาคริสเตียนทุกคนเชื่อฟง โรม 12:1 คริสตจักรจะมีอาสาสมัครเพียงพอ

หรือเปลา?

การตัดสินใจที่ถูกตอง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อับราฮัม                                                                               ปฐก 18:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
 มีตํานานเลาวาอับราฮัมไดชักชวนชายคนหนึ่งมารับประทานอาหารในเต็นท

ของตน แตเมื่อชายคนนั้นรับประทานอาหารเขาไมไดขอบพระคุณพระเจาสําหรับอาหาร
นั้น อับราฮัมจึงไลคนนั้นออกไปใหอยู ที่ทะเลทรายโดยไมมีอาหารหรือที่อยูอาศัยเลย
แตในเวลากลางคืนพระเจามาตรัสกับอับราฮัมวา "ชายคนนั้นอยู ที่ไหน?" อับราฮัมทูล
ตอบวา "เมื่อเขาไมเกรงกลัวพระองคหรือขอบพระคุณพระองคเลย ขาพระองคจึงไลเขา
ออกไป" พระเจาทรงติเตียนอับราฮัมวา "ใครตั้งเจาใหเปนผูพิพากษาของเขาเลา? เรา
อดทนกับเขาหลายปแลว ทําไมเจาอดทนกับเขาสักคืนเดียวไมได? เจายังไมเขาใจเกี่ยวกับ
ความเมตตาหรือ?"

เมื่อคริสเตียนไมสามารถอดทนกับคนอื่น เราก็ผิดเหมือนกับอับราฮัม เราตอง
อดทนกับชาวโลกเมื่อเขาไมเขาใจสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณ เราไมควรคิดวาคริสเตียนใหม
(ทารกฝายจิตวิญญาณ) จะประพฤติเหมือนกับผูใหญฝายจิตวิญญาณ พระเจาทรงอดทน
กับเราอยางไร เราตองอดทนกับคนอื่นอยางนั้น ขอบคุณพระเจาที่พระองคทรงอดทนกับ
เราทุกๆคน
1 ตรีเอกานุภาพ (พระบิดา, พระบุตร, พระวิญญาณ) ทรงอดทนกับมนุษยทั้งปวง

ก โรม 15:5 อธิบายถึงพระเจาอยางไร?
ข เมื่อพระเยซูทรงอยูบนโลกนี้พระองคทรงอดทนกับมนุษยอยางไร?
ค ความอดทนเปนผลของพระวิญญาณ? กท 5:22-23

2 คริสเตียนตองอดทนกับคนอื่น
ก เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน ลก 21:15-19
ข เมื่อรับใชพระเจาในคริสตจักร 2 คร 12:12
ค เมื่อสูรบกับความชั่วหรือคนชั่ว วว 2:2
ง เมื่อคอยทาการเสด็จกลับมาของพระคริสต ยก 5:7

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โลท                                                                                     ปฐก 13:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
มีชายหนุมคนหนึ่ งเคยเขาเฝากษัตริยองคหนึ่ งที่ มีสติปญญามากแลวถามวา

เคล็ดลับแหงการมีความสุขและการมีชัยชนะความบาปคืออะไร กษัตริยจึงเอาถวยใสน้ํา
เต็มเปยมไปใหหนุมคนนั้น และสั่งใหเขาถือถวยนั้นไปทั่วเมืองโดยไมใหน้ําตกสักหยด
เดียว แลวกษัตริยวา "ถาเจาใหน้ําตกสักหยดเดียว ทหารที่ตามเจาไปนั้นจะชักดาบตัดหัว
เจาทันที" หนุมคนนั้นไดทําตามคําสั่งของกษัตริย คือเขาถือถวยนั้นอยางระมัดระวังจน
น้ําไมตกแมแตหยดเดียว

พอกลับไปเขาเฝากษัตริยอีก กษัตริยถามเขาวา "เมื่อเจาเดินไปทั่วเมือง เจาเห็น
อะไรบาง?" หนุมคนนั้นตอบวา "ขาพเจาไมเห็นอะไรเลย" กษัตริยจึงวา "อะไรเลา? เจาไม
เห็นคนขอทาน, คนขายของ, คนเลนเครื่องดนตรีกับนักเตนรําหรือ?" คนหนุมตอบวา
"ขาพเจาไมไดเห็นพวกเขาแมแตคนเดียว" กษัตริยผูมีสติปญญาจึงกลาววา "ดังนั้นเจาจง
เรียนรูจากประสบการณนี้เถิด เจาจงตั้งใจแสวงหาและเชื่อฟงพระเจา เหมือนที่เจาตั้งใจ
ถือถวยนั้น แลวเจาจะไมไดยินเสียงแหงการทดลองและไมถูกชักนําไปในทางผิด" โลท
ตองการบทเรียนนี้
1 แหลงแหงการทดลอง

ก ใครเปนแหลงแหงการทดลอง? ลก 22:31-32
ข ยากอบ 1:13-14 บอกถึงแหลงแหงการทดลองอีกคนหนึ่ง
ค 1 ยอหน 2:15-17 สอนเราวาอะไร?
ง อะไรคือแหลงแหงการทดลองใน 1 ทิโมธี 6:9?

2 การสูรับกับการทดลอง
ก การทดลองมีขอบเขต 1 คร 10:13
ข เราจงอธิษฐานวาจะไมถูกนําเขาไปในการทดลอง มธ 6:13
ค 2 โครินธ 12:8-9 สอนวาอะไร?

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปนอาสาสมัคร                                                                     อสย 6:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
บอยครั้งขาพเจาตองการใหลูกๆสมัครทํางานบาน แตลูกของขาพเจาไมคอย

ตื่นเตนเมื่อมี "โอกาส" นี้ ดังนั้นลูกๆเลนเปายิ่งชุบเพื่อตัดสินใจวาใครจะ "สมัคร" สํา-
หรับงานนั้น

จริงๆแลวการ "สมัคร" แบบนี้ไมใชการสมัครเลย เปนการพึ่งโชคชะตาวาคนอื่น
จะแพและตัวเองจะชนะ

คริสเตียนไมควรมีน้ําใจอยางนี้ แตบางครั้งคริสเตียนสมัครรับใชพระเจา หลัง
จากนั้นเขาหวังวาคนอื่นที่มีความสามารถมากกวาเขาหรือที่ชอบทํางานนี้มากกวาเขาจะ
มาทําแทนเขา อิสยาหเปนอาสาสมัครที่แทจริง

เราตองการใหหนุมสาวสมัครถวายตัวเปนผูรับใชของพระเจาเต็มเวลา และเรา
ตองการใหแตละครอบครัวสมัครถวายเวลารับใชพระเจาในคริสตจักร อยาใหเราเลนเปา
ยิ่งชุบเมื่อเกี่ยวกับการรับใชพระเจา แตใหเราทุกคนกลาววา "ขาพระองคนี่พระเจาขา
ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด"
1 ผูรับใชของพระเจา

ก เศคาริยาห 1:6 กลาววา "                              ผูรับใชของเรา"
ข คริสเตียนทุกคนเปนผูรับใชของพระเจา ลก 12:37
ค มาลาคี 4:4 กลาวถึงใครวาเปนผูรับใชของพระเจา?
ง ฟลิปป 1:1 กลาวถึงสองคนที่เปนผูรับใช (ทาส) และวาเขาเปน

ผูรับใชของผูใด?
2 ผูเปนอาสาสมัครสําหรับพระเจา

ก พระเยซูตรัสถึงปญหาอะไรในมัทธิว 9:37-38?
ข ในเอเสเคียล 22:30 พระเจาทรงคร่ําครวญถึงเรื่องอะไร?
ค ถาคริสเตียนทุกคนเชื่อฟง โรม 12:1 คริสตจักรจะมีอาสาสมัคร

เพียงพอหรือเปลา?

การตัดสินใจที่ถูกตอง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การใหคนอื่นรูจักการตัดสินใจของตน                                   1 พกษ 18:20-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
เปนวันสําคัญยิ่งในชีวิตของชนชาติอิสราเอล คือหลังจากสามปแลวเอลียาหกลับ

มาเพื่อสอนถึงพระพรสําหรับคนที่ตามพระเจา และถึงความโงเขลาแหงการตามพระบาอัล
เอลียาหทาทายชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาไมยอมตอบวาเขาจะตามผูใด คือพระเจาหรือพระ
บาอัล

คริสเตียนควรตามพระเจาอยางเงียบๆไหม? เรารูแลววาพระเจาไมตองการให
เราเปนคริสเตียนที่เงียบๆ "จงประกาศพระวจนะ" "ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา"
"จงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" เมื่อคริสเตียนเงียบ ความบาป
และอํานาจของซาตานก็จะเจริญขึ้น

ในครอบครัวบิดามารดาที่เปนคริสเตียนตองสอนลูกๆวาอะไรถูกอะไรผิด "ทาน
ทั้งหลายจะขยักขยอนอยูระหวางสองฝายนี้นานสักเทาใด" เรื่องวิวัฒนาการเปนความจริง
หรือไม? การทําแทงเปนบาปหรือเปลา? การรวมประเวณีกอนสมรส, การดูรูปลามกและ
การเมาเหลาเปนสิ่งที่นารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจาไหม? นรกมีจริงหรือ? ถา
พระคัมภีรเปนความจริงเราจงประกาศใหทุกคนทราบ โดยเฉพาะครอบครัวของเราเอง
1 จงใหครอบครัวทราบความจริง

ก พระบัญญัติ 6:5-7 มีคําสั่งอะไร?
ข "ขาพระองคจะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค และรําพึง

ถึง                                  " สดด 77:12
ค "จงรองเพลงถวายพระองค                                          "

สดด 105:2
2 จงใหคนทั่วไปทราบความจริง

ก โรม 12:2 กลาวถึงวิธีใหชาวโลกรูวาความเชื่อของเราเปนอยางไร
ข เราสามารถประกาศเรื่องพระคริสตอยางไรบาง?
ค ชาวโลกนมัสการหลายสิ่งหลายอยางแทนพระเจา มีอะไรบาง?

การตัดสินใจที่ถูกตอง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นาโอมี                                                                                   นรธ 1:1-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
เมื่อขาพเจาเลนกับลูกชายในบาน เขาหัวเราะและชอบมาก จนเวลาที่เขาชนกับ

ชามกระเบื้องและชามนั้นแตก ภาชนะที่แตกแลวไมคอยมีคุณคาสําหรับเรา แตสําหรับพระ
เจา ภาชนะ (มนุษย) ที่แตกเสียแลวมีคามากในการถวายเกียรติแดพระเจาและงานของ
พระองค คริสเตียนเปนภาชนะของพระเจา และบางครั้งเราถูก "ทําใหแตก" เพื่อเกิดประ-
โยชนมากขึ้นในงานของพระองค

นาโอมีเปนผูหญิงคนหนึ่งซึ่งพบกับปญหามาก เราพบสาเหตุที่เธอประสบปญหา
นี้ไดในหนังสือนางรูธ เพราะเหตุปญหานี้ลูกสะใภของเธอกลายเปนบรรพบุรุษของ
พระเมสสิยาห คนอื่นเคยมีปญหาในชีวิตเหมือนกัน เชนโยเซฟ, ดาวิด, เยเรมีย, เปาโล,
เปโตร, และบางทีตัวคุณดวย บางครั้งเรามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ, ความคิด, แผนการ
ตางๆหรือการเงิน ถึงกระนั้นพระเจาทรงมีฤทธิ์เอาแตละชิ้นมาประกอบเปนภาชนะที่ใช
ไดอีก แตมีการอัศจรรยเกิดขึ้นเมื่อพระเจาทรงซอมแซมภาชนะของเรา คือภาชนะนั้น
เขมแข็งมากกวาเดิม และบัดนี้ภาชนะนั้นเต็มไปดวยความรัก ขอใหเรารูวาแมแตปญหา
ตางๆก็เปนสวนหนึ่งในน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของเรา
1 ผูที่หมดหวัง

ก อะไรบางสามารถทําใหเราหมดหวัง?
ข ใหบอกชื่อของบางคนในพระคัมภีรที่หมดหวัง? ทําไมเขาจึงหมดหวัง?
ค พระเยซูตรัสวาอะไรในลูกา 4:18?

2 สถานการณตางๆ
ก คริสเตียนหลายคนลืมวาพระเจาทรงใชสถานการณตางๆเพื่อทําให

บุตรของพระองค "ถูกทําใหแตก" พระเจาตองการใหเราพึ่งพระองค
และไมใชพึ่งสถานการณที่ดีของตนเอง

ข แตพระเจาไมใชเปนสาเหตุเดียวที่ทําใหเรามีปญหาตางๆเกิดขึ้น
ในชีวิต บางครั้งความบาปของตนเองก็เปนสาเหตุอีกประการหนึ่ง

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยาโคบ                                                                                 ปฐก 32:1-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
ความกลัวสามารถทําใหมนุษยเปนทาสของมันได ยิ่งเปนทาสของความกลัว ยิ่ง

ชวยตัวเองรอดพนจากมือของมันไมไหว ถึงแมวาชาวโลกทั่วไปกลัวสภาพของโลกนี้ คริส-
เตียนไมตองกลัวสิ่งเหลานี้เลย ตั้งแตประเทศโซเวียตแบงกันเปนหลายประเทศแลว คนทั่ว
ไปเลิกกลัวเรื่องสงครามนิวเคลียร แตเขายังกลัวเรื่องสภาพเศรษฐกิจในประเทศและนอก
ประเทศ

หลายสิ่งหลายอยางอาจทําใหเรากลัว แตเคล็ดลับในการพนจากความกลัวคือ
ความเชื่อในพระเจา เราเชื่อวาพระเจาทรงทราบเรื่องความตองการของเราไหม? เราเชื่อ
วาพระเจาทรงเปนหวงความตองการของเราไหม? เราเชื่อวาพระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเรา
ไหม? และเราเชื่อวาพระเจายิ่งใหญกวาสถานการณตางๆที่อยูรอบเราไหม? ถาเราเชื่อ
สิ่งเหลานี้ก็ใหเรา "อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆเลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุก
อยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ" (ฟป 4:6) พระเจา
ทรงมีฤทธิ์ชวยเราในทุกเรื่องได ถาคุณสงสัยอะไรก็ใหถามยาโคบเถิด
1 ความกลัว

ก ยาโคบกลัวอะไร? ปฐก 32:7-8
ข พระเยซูตรัสวาอะไรในมัทธิว 10:28?
ค เราอาจกลัวอะไรในชีวิตประจําวันของเรา? แลวพระคัมภีรมีคําแก

ปญหาเหลานี้หรือเปลา?
2 ความเชื่อ

ก คําในมัทธิว 6:31-34 มีฤทธิ์ทําลายความกลัวอะไร?
ข คําในยอหน 3:36 มีฤทธิ์ทําลายความกลัวอะไร?
ค ฮีบรู 13:5-6 สอนวาอะไร?

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การวางกลุมขนแกะไว                                                             วนฉ 6:36-40

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
เมื่อขาพเจาศึกษาที่วิทยาลัยพระคัมภีร ขาพเจากับเพื่อนนักศึกษาสงสัยวาพระ

เจาตองการใหเรารับใชพระองคที่ไหนบาง ขาพเจาเคยพูดเลนวาคงดีถาพระเจาสงจด-
หมายมาถึงเราใหเราทราบน้ําพระทัยของพระองคในเรื่องนี้ ถาพระเจาติดตอกับเราโดยใช
เครื่องหมายที่อัศจรรย เราคงจะรูงายขึ้น

กิเดโอนอยากไดเครื่องหมายที่อัศจรรยเหมือนกันถึงแมวาเขารูจักน้ําพระทัยของ
พระเจาแลว เขาตองการใหพระเจา "รับรอง" น้ําพระทัยของพระองคดวยเครื่องหมายที่
อัศจรรย การตัดสินใจโดยพึ่งเครื่องหมายที่อัศจรรยแบบนี้คือการดําเนินตามที่ตามองเห็น
มิใชโดยความเชื่อ บอยครั้งไมใชเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาโดยการเห็นเครื่อง-
หมายที่อัศจรรย แตเรารูน้ําพระทัยของพระเจาอยูแลว (เหมือนกิเดโอน) และตองการ
อะไรๆที่อัศจรรยให "พิสูจน" ความรูนั้น สมมติวามีคนหนึ่งวา "ถาฝนไมตกในวันอาทิตย
ขาพเจาจึงจะรูวาพระเจาตองการใหขาพเจาไปรวมประชุมที่คริสตจักร" เราทุกคนรูแลว
วาพระเจาตองการใหเราไปรวมประชุมที่คริสตจักรอยูแลวเพราะพระคัมภีรสอนอยางนั้น
ใหเราเรียนรู ที่จะตามคําสอนในพระคัมภีร ไมใชแสวงหาเครื่องหมายและการอัศจรรย
ตางๆ
1 การแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา

ก คริสเตียนทุกคนตองอุตสาหกระทําตัวใหสามารถทําอะไร?
1 คร 14:12

ข เราทุกคนรูจักน้ําพระทัยของพระเจาไดโดยการอานพระคัมภีร, การ
การไตรตรอง, การปรึกษากับคริสเตียนคนอื่น, การดลใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์และจากสถานการณตางๆ

2 การรูจักน้ําพระทัยของพระเจา
ก น้ําพระทัยของพระเจาสําหรับมนุษยคือ

1 สําหรับชาวโลก ใหรับความรอด 1 ทธ 2:3-4
2 สําหรับคริสเตียน ใหตามทางพระเจา ทต 2:12

ข ตาม 1 เธสะโลนิกา 5:18 น้ําพระทัยของพระเจาคืออะไร?

การตัดสินใจที่ถูกตอง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเลือกพระเยซู                                                                 ยชว 24:14-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
มนุษยทั้งหลายตองตัดสินใจ คือเขาตองเลือกทางของพระเยซูคริสตหรือทางของ

โลก โยชูวาบอกชนชาติอิสราเอลวาเขาตองทําการตัดสินใจนี้เหมือนกัน พวกเขาจึงเลือก
ทางของพระเยโฮวาหซึ่งคือทางแหงความชอบธรรม แตใหสังเกตขอแมของเขา เขาตอง
"ทิ้งพระเหลานั้นซึ่ งบรรพบุรุษของทานไดเคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแมน้ําและ
ในอียิปตเสีย" เปนสิ่งงายที่แคพูดวาเราจะเลือกพระเจา แตเปนสิ่งไมงายที่จะตามพระเจา
ไปจริงๆ

ตัวตอจะผลิตน้ําผึ้งไมได เวนแตมันกลายเปนผึ้งกอนฉันใด ชาวโลกรับใชพระ
เจาไมได ยกเวนเขารับเชื่อในพระเยซูกอนฉันนั้น บางคนตองละทิ้งศาสนาเกากอนเขา
กลับใจเสียใหมถึงจะบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณได คนอื่นตองละทิ้งความคิดวาตนเองชอบ
ธรรมกอนเขามารับเชื่อในพระเยซูผูทรงเปนความชอบธรรมของเรา คุณตัดสินใจรับเชื่อใน
พระเยซูแลวหรือยัง? และคุณตัดสินใจรับใชพระเจาดวยความสามารถ, ทรัพยสมบัติและ
ของประทานฝายจิตวิญญาณแลวหรือยัง?
1 การเลือกพระเยซูมีความหมายอะไร?

ก คุณเขาใจวาคุณตองรอดจากความบาปของตน คุณรอดไดโดยการ
รับเชื่อในพระเยซู รม 5:8-9

ข พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจคุณเพื่อทําใหคุณรูสึกถึง "ความผิดบาป
และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา" ยน 16:8

ค คุณกลับใจเสียใหมจากความผิดบาป (คือคุณเปลี่ยนใจและทาทีเรื่อง
ความผิดบาป ลก 13:3) และไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวย
ใหรอดของคุณ ยน 1:12

2 การเลือกความชอบธรรมมีความหมายอะไร?
ก คุณเขาใจคําสั่งใหทําตามพระคําของพระเจาเพื่อเปนที่พอพระทัยของ

พระเจาและเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา อฟ 4:24
ข การติดตามความชอบธรรมคือการติดตามพระเยซู ฟป 1:11

การตัดสินใจที่ถูกตอง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยอหน                                                                                        วว 1:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
นองเมย เด็กหญิงอายุสองขวบ กําลังรองกรี๊ดเพราะพี่ชายอายุสี่ขวบกําลังดึงผม

ของนองแลวจากนั้นพี่ชายเทน้ําผลไมบนพื้นในบาน แลวในอีกหองหนึ่งนองวาย ซึ่งอายุ
สามเดือนเอง กําลังรองไหเพราะผาออมเปยก เมื่อสภาพในบานเปนเชนนี้ มีแมคนไหนที่
ไมเคยรูสึกวาอยากหนีไปใหพน เคยมีนายแพทยชาวอังกฤษคนหนึ่งที่สรางหองพิเศษ
สําหรับคนที่อยากหนีใหพนไปจากปญหาตางๆของชีวิตนี้ แตนายแพทยคนนั้นพบวา
เมื่อเขาถูกแยกอยูตามลําพังในหองนั้น เขาขาดความสุข แตเกิดมีความตกใจกลัวหรือ
ความทุกขแทน

ความเปลาเปลี่ยวใจเปนความรูสึกที่ทนทุกขทรมาน เราทุกคนตองมีเวลาที่เรา
อยูคนเดียวบาง แตไมมีใครอยากอยูตามลําพังตลอด อ.ยอหนถูกเนรเทศไปอยู ที่เกาะ
ปทมอสเพราะเหตุความเชื่อของเขา การลงโทษของเขาคือความเปลาเปลี่ยวใจ เมื่อเรา
ตัดสินใจเองวาอยู ตัวคนเดียวก็เปนสิ่งที่ดี แตถาใครบังคับเราใหอยูคนเดียวก็ไมดี พระ
เจาทรงประทานคนอื่นใหอยูกับเราเพื่อเปนประโยชนในชีวิตเรา ประโยชนอันหนึ่งคือการ
แกปญหาความเปลาเปลี่ยวใจ ถาคุณมีความทุกขหรือปญหาใดๆ ใหไปบอกคนที่ใหคํา
แนะนําและอธิษฐานเผื่อได
1 อ.ยอหนอยูคนเดียวที่เกาะปทมอส ผูใดทรงเปนสหายของเขา?
2 มาระโก 14:33-37 กลาววาอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อพระองคทรงอยูผูเดียว

ในสวนเกทเสมนี?
3 เมื่อหนุมสาวอยูคนเดียว พระเจาทรงประทานใครใหเปนเพื่อนของเขา?
4 เมื่อสามีหรือภรรยารูสึกเปลาเปลี่ยวใจ พระเจาทรงประทานใครใหเปนเพื่อน

ของเขา?
5 เราละเลยหนาที่การเปนเพื่อน ไดหรือไม?

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                              กดว 11:10-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยก 5:17
เมื่อเรานึกถึงโมเสสเราไมคอยนึกวาเขาเคยหมดกําลังใจ แมแตโมเสส ซึ่งเปน

คนถอมใจมากยิ่งกวาคนทั้งปวงที่พื้นแผนดิน ก็ "มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย"
และเคยรูสึกหมดกําลังใจ เอลียาหเชนกัน หลังจากเขามีชัยชนะผูพยากรณของพระบาอัล
เขาคิดวาจะถูกฆา และเขาหมดกําลังใจจนกระทั่งเขาขอพระเจาเอาชีวิตของเขาไปเสีย หวัง
วาพวกเราคงไมหมดกําลังใจถึงขณะนั้น

แตหลายคนเคยหมดกําลังใจ มีที่พึ่งสําหรับคนเหลานั้นไหม? ก็มีแนนอน "พระ
เจาทรงเปนที่ลี้ภัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย เปนความชวยเหลือที่พรอมอยู
ในยามยากลําบาก" (สดด 46:1) พระคัมภีรบันทึกวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคน
มากมาย ประวัติศาสตรบันทึกวาในสมัยของคริสตจักรพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของ
คริสเตียนทั้งหลาย และพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเราเหมือนกัน ขั้นแรกใน
การชนะการหมดกําลังใจคือใหฝากไวกับพระเจา
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 คริสเตียนตองอดทนกับคนอื่นเมื่อไร?
3 แหลงแหงการทดลองคืออะไร?
4 2 โครินธ 12:8-9 สอนวาอะไร?
5 การรับใชของพระเยซูอยางหนึ่งคืออะไร? ลก 4:18
6 พระเจาไมใชเหตุเดียวที่เรามีปญหาตางๆในชีวิต บางครั้ง                   

ของตนเองเปนอีกเหตุหนึ่ง
7 เราตองชนะความกลัวดวยอะไร?
8 ฮีบรู 13:5-6 สัญญาวาอะไรและปลอบโยนเราวาอยางไร?

มนุษยที่มีสภาพอารมณเหมือนกับเราทั้งหลาย (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตัดสินใจ                                                                         ฮบ 11:24-28

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยชว 24:15
ชีวิตนี้มีการตัดสินใจหลายอยาง การตัดสินใจบางอยางสําคัญมาก อยางอื่นก็ไม

สําคัญเทาไร
เด็กๆชอบเลนเปายิ่งชุบเพื่อทําการตัดสินใดๆของเขา วิธีนี้ใชไดสําหรับเกมของ

เด็กๆ แตคงใชไมไดสําหรับการตัดสินใจของผูใหญ ถึงกระนั้นคริสเตียนบางคนใชวิธีนี้เพื่อ
ทําการตัดสินใจของตน คือเมื่อเขาตองตัดสินใจวาจะตามพระเจาหรือทางของโลก เขาตัด-
สินใจโดยอาศัยความรูสึกของตนหรือคําแนะนําของเพื่อนชาวโลก แตคริสเตียนที่ เปนผู
ใหญฝายจิตวิญญาณจะตองทําการตัดสินใจโดยพึ่งพระคําของพระเจา เมื่อเราตองตัดสิน-
ใจอะไร ใหเราอานพระคัมภีร ใหหาคําสั่งหรือตัวอยางที่เกี่ยวของ และแนนอนใหแสวงหา
น้ําพระทัยของพระเจาเพื่อชีวิตของเราจะเปนที่พอพระทัยของพระเจา การตัดสินใจเหมือน
เด็กๆก็ใชไดสําหรับเด็กๆ แตคงใชไมไดสําหรับคริสเตียนที่ตองการทําตามพระเจาของเขา
1 การตัดสินใจ

ก พระเจาไมตอตานการปรึกษากับคนอื่น สภษ 15:22
ข เมื่อเราตองทําการตัดสินใจใดๆ เราควรปรึกษากับคนแบบไหน?
ค ผูหญิงในสุภาษิต 2:17 มีปญหาอะไร?
ง ใหบอกวาเราควรปรึกษากับใครเมื่อเราตองทําการตัดสินใจใดๆ

2 การดํารงชีวิตเมื่อเราทําการตัดสินใจแลว
ก มีอะไรเกิดขึ้นถาเราไมกลาตัดสินใจเพราะกลัวผลราย?
ข กษัตริยดาวิดเลือกทางไหน? แลวเขาตัดสินใจผูกพันอยูกับอะไร?

สดด 119:30-31

การตัดสินใจที่ถูกตอง (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สภษ 16:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
กอนที่พระเจาทรงวางรากฐานแหงโลกนี้ พระองคทรงวางแผนการแหงความ

รอดสําหรับมนุษยทั้งปวงแลว และ "เมื่อครบกําหนดแลว พระเจาก็ทรงใชพระบุตรของ
พระองคมาประสูติจากสตรีเพศ" หลังจากพระเยซูทรงรับใชพระเจาเปนเวลาสามปแลว
"พระคริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม" และ "ทรงประทาน
พระองคเองเปนคาไถสําหรับคนทั้งปวง" เราก็รูวา "พระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะ
บาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองค
ทรงเปนขึ้นมาใหม" โดยการเสียสละนี้พระเจา "ทรงชวยเราใหพนจากอํานาจของความมืด
และไดทรงยายเรามาตั้งไวในอาณาจักรแหงพระบุตรที่รักของพระองค" แลววันหนึ่ง "ใน
ชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเปาแตรครั้งสุดทาย. . .คนที่ตายแลวจะเปนขึ้นมา
ปราศจากเนาเปอยแลว เราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม. . .ดวยวาองคพระผูเปนเจา
เองจะเสด็จมาจากสวรรคดวยเสียงกูกอง ดวยสําเนียงของเทพบดี และดวยเสียงแตรของ
พระเจา และคนทั้งปวงที่ตายแลวในพระคริสตจะเปนขึ้นมากอน หลังจากนั้นเราทั้งหลาย
ซึ่งยังเปนอยูและคอยอยูจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น เพื่อจะไดพบองคพระ
ผูเปนเจาในฟาอากาศ. . ." ตอไปเรา "จะไดอยูในพระนิเวศของพระเจาตลอดวันเวลาชั่ว
ชีวิต" ดังนั้นเราควรพยายามเปนที่พอพระทัยของพระเจาเสมอ
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 มีสิ่งใดในชีวิตของเราเปนที่พอพระทัยของพระเจา?
3 มัทธิว 6:31-33 สอนหลักการอะไร?
4 เอเฟซัส 6:6 ตรงกับคําสอนสําหรับอาทิตยนี้ ขอนี้สอนวาอะไร?
5 การกระทําทุกอยางของเราตองมีเปาหมายสองอยาง เปาหมายนั้นคืออะไร?

1 คร 10:31; คส 3:23
6 การเปนผูอารักขามีความหมายอะไร? ในเรื่องนี้พระเจาคาดวาเราจะประพฤติ

อยางไรและทําไม?
7 1 เปโตร 4:2 สอนวาเราควรใชของประทานฝายจิตวิญญาณอยางไร?

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โยเซฟตอบวา "ไม"                                                                   ปฐก 39:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
ตั้งแตวันที่เอวาไมยอมกลาววา "ไม" กับซาตานในสวนเอเดน มนุษยทั้งปวงมี

ปญหาในการกลาวคําวา "ไม" เพื่อปฏิเสธการกระทําที่ผิด คริสเตียนตองมีความกลาหาญ
ในการกลาวคําวา "ไม" เมื่อซาตานชวนเราไปทําความชั่ว

เมื่อเรากลาวคําวา "ไม" ก็อาจตองมีการเสียหายนิดหนอย แตไมถึงกับเสียหาย
ทั้งหมด เมื่อเรายอมทําตามการทดลองนั้น โยเซฟกลาววา "ไม" กับภรรยาของโปทิฟาร
และเขาตองเสียอิสรภาพของตน ในปฐมกาล 39:20 เราสังเกตวาโยเซฟถูกจําไวในคุกถึง
แมวาเขาไมทําอะไรผิดเลย เขาตองไปอยูในคุกเหมือนอาชญากรทั่วไป คงดูเหมือนวา
ไมยุติธรรม แตในขอ 21 มีอยูวา "พระเยโฮวาหทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และทรงสําแดง
ความเมตตาแกเขา" เมื่อคุณรับโทษเพราะคุณทําสิ่งที่ถูกตอง พระเจาจะสถิตอยูกับคุณ
เปนแน

คุณคิดวาโยเซฟรูสึกอยางไร?
เราก็รูปลายทางของเรื่องของโยเซฟแลว และเรารูวาพระเจาทรงมีแผนการยิ่ง

ใหญสําหรับเขา นักเทศนคนหนึ่งเคยสอนวา การที่โยเซฟอยูในคุกนั้นทําใหเขาเขมแข็งขึ้น
ความทุกขยากทําใหเราเรียนรูบทเรียนตางๆซึ่งเราอาจไมเรียนรูถาเราไมประสบกับความ
ทุกขยากนั้น หลายครั้งเรากลายเปนภาชนะที่มีคามากขึ้นเพราะเหตุความทุกขยากนั้น
1 จงทําถูกตองไมวาผลคืออะไร

ก โยเซฟเปนแขกแปลกหนาในตางประเทศ เขามีตําแหนงผูจัดการใน
บานของนาย ถึงกระนั้นเขาตอบวา "ไม" เมื่อมีคนมาชวนเขาทําผิด

ข เราตองทําถูกตองไมวาเราอยูในสถานการณใด เพราะเราเปนคนของ
พระเจา เราไมใชเจาของของตัวเอง

ค พระเจาเคยเปลี่ยนมาตรฐานแหงศีลธรรมหรือเปลา? มลค 3:6
2 การทําถูกตองก็ถูกตองเสมอ

ก การทําถูกตองดีกวาการทําผิด ไมวาเราไดรับผลอะไร
ข ถาโยเซฟทําผิดบาป พระเจาจะอวยพรเขาไหม? พระเจาอวยพรโยเซฟ

เมื่อเขาอยูในคุกไหม? ปฐก 39:23

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดาเนียลตอบวา "ไม"                                                                  ดนล บทที่ 6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
ดาเนียลมีปญหาเหมือนบุตรทั้งหลายของพระเจา คือเขายอมประนีประนอมเพื่อ

เอาใจชาวโลกหรือไม แตดาเนียลไมหวั่นไหวเลย เขาไมยอมเอาใจมนุษย เขาตั้งใจตามพระ
เยโฮวาห

อ.ปเตอร คารทไรท ทานเปนนักเทศนที่เดินทางออกไปประกาศขาวประเสริฐ
มีสวนในการนําการฟนฟูมาสูอเมริกาในตอนแรกของศตวรรษที่ 19 คืนวันเสารนั้นทาน
ตองพักอาศัยอยูในบานที่จะมีงานเตนรํา และจะเทศนากับคนที่จะมาในงานนั้น สาวสวย
คนหนึ่งมาขอใหทานเตนรํากับเธอ ทุกคนมองทานวาทานจะทําอะไร ทุกคนนึกวา "ทาน
รูสึกแปลกใจและตื่นเตน" แตทุกคนตกใจเมื่อทานจับมือของเธอและเดินไปอยูกลางหอง
เตนรํา แลวทานประกาศกับทุกคนวากอนที่ทานจะทําอะไรๆก็ตามที่สําคัญ ทานตอง
อธิษฐานขอพระเจาอวยพรสิ่งนั้น ทานวา "ทานจับมือเธอแนนมากและบอกทุกคนวา "ให
เราคุกเขาลงอธิษฐาน" แลวทานคุกเขาลงทันที เธอพยายามหนีไปจากทานแตทานจับมือ
เธอแนนมาก ขณะเมื่อทานอธิษฐานดวยใจรอนรน เธอคุกเขาลงเหมือนกัน แลวมีบางคน
รองไห บางคนขอพระเมตตาจากพระเจา ในวันตอมามีการประชุมกันตั้งแตเชาถึงกลางคืน
และมีหลายคนรับเชื่อในพระเยซู พวกเขาไดตั้งคริสตจักรที่นั่น และผูชายบางคนถวายตัว
เปนผูรับใชของพระเยซูคริสตเจา"
1 ชีวิตดาเนียลไมมีที่ติ

ก พวกศัตรูของดาเนียลกลาววาอะไรในเรื่องเขา? ดนล 6:4
ข พวกศัตรูนั้นมีวิธีเดียวที่จะฟองดาเนียล วิธีนั้นคืออะไร? ดนล 6:5
ค ชีวิตคุณมีที่ติไหม?
ง วิญญาณ                           สถิตกับดาเนียล ดนล 6:3

2 ความมั่นคงของดาเนียล
ก ดาเนียลทําถูกตองถึงแมวาผลคือตองถูกประหารชีวิต ดนล 6:10
ข ถาดาเนียลประนีประนอม คําพยานของเขาจะไมมีคุณคาตอไป
ค พระเจาทรงชวยดาเนียลอยางไร? ดนล 6:22

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูอารักขาที่ดี                                                                         มธ 25:14-30

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
เปนสิ่งที่เหมาะสมที่พระคัมภีรกลาวถึงคริสเตียนวาเปนผูอารักขา ผูอารักขาคือ

ผูเฝาดูแล, ผูปกครองหรือผูจัดการสิ่งของของคนอื่น หนาที่ของผูอารักขาคือใหดูแลสิ่ง
ของของคนอื่นในทางที่เกิดประโยชนมากที่สุด พระเยซูทรงเลาคําอุปมาของผูอารักขาสาม
คนที่ไดรับตะลันต (เงิน) จากนายของตน ผูอารักษาสองคนที่ใชตะลันตนั้นใหเปนประ-
โยชนแกนายก็ไดรับการยกยอง แตผูอารักษาคนหนึ่งที่เก็บตะลันตใตดิน ถึงแมวาเขาคืน
ตะลันตนั้นใหแกนาย นายก็กลาวหาเขาอยางรุนแรง

เรื่องนี้ก็ชัดเจน คือพระเจาทรงประทานความสามารถตางๆใหแกเรา ซึ่งคือของ
ประทานฝายจิตวิญญาณ, ทรัพยสมบัติและเวลา พระองคคาดวาเราจะใชความสามารถ
เหลานี้เพื่อพระเยซูคริสต ใน 1 โครินธ 4:2 อ.เปาโลบอกวา "ฝายผูอารักขาเหลานั้นตอง
เปนคนที่สัตยซื่อทุกคน" เมื่อเราสัตยซื่อในหนาที่เปนผูอารักขานั้น พระเจาทรงพอพระทัย
เปนแน
1 เราเปนผูอารักขา ไมใชเจาของ

ก อ.เปาโลกลาววาเราทุกคนตองถือวาเราเปนคนรับใชของพระคริสต
และเปนอะไรอีก? 1 คร 4:1

ข ใหบอกบางสิ่งในชีวิตของเราที่พระเจาทรงเปนเจาของและเราเปน
ผูอารักขา

ค เราเปนเจาของอะไรๆในชีวิตของตนไหม? สดด 24:1; 50:10;
อสค 18:4

2 เราเปนผูอารักขา ไมใชคนเห็นแกตัว
ก ทําไม "เจาอธิการ" ตองเปนคนที่ไมมีขอตําหนิ? ทต 1:7
ข 1 เปโตร 4:2 สอนวาเราควรใชของประทานฝายจิตวิญญาณ

"ซึ่งทุกคนไดรับ. . . เหมือนอยางเจาหนาที่อันดีสําหรับแจกและ
สําแดงพระคุณตางๆของพระเจา" อยางไร? 1 ปต 4:10

ค โรม 14:12 สอนวาอะไรเรื่องการเปนผูอารักขา?

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เราปรารถนาทําดีที่สุดสําหรับพระเจา                                           คส 3:20-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
วันหนึ่งขุนนางชั้นสูงของประเทศอิตาลีเจอคนงานคนหนึ่งที่กําลังทํางานอยาง

ละเอียดละออ ขุนนางจึงถามคนงานวา "กระถางที่คุณสรางนั้นจะใชประโยชนอะไร?" คน
งานตอบวา "จะใชปลูกดอกไมครับ" ขุนนางก็ตลกขบขันและพูดวา "จะทําเปนกระถางใส
ดินหรือ ทําไมตองทําประณีตมากเชนนี้?" คนงานตอบวา "ขาพเจาชอบสรางแตสิ่งที่
ประณีตครับ" ขุนนางวา "คุณเสียเวลามากเกินไป ไมมีใครทันสังเกตวามันประณีตหรือ
เปลา กระถางสําหรับปลูกดอกไมไมตองประณีตหรอก" คนงานวา "แตจิตวิญญาณของ
ขาพเจาตองการความประณีต ทานคิดวาชางไมแหงเมืองนาซาเร็ธ (พระเยซู) เคยสราง
อะไรที่ไมประณีตหรือครับ"? ขุนนางก็โกรธจึงวา "คุณดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณสมควร
ถูกเฆี่ยน คุณชื่ออะไร?" คนงานตอบวา "ไมเคิลแอนจิโล"

ถาเราจะเปนที่พอพระทัยของพระเจา เราตองใชความสามารถและของประทาน
ฝายจิตวิญญาณใหประณีตที่สุดที่เราทําได "ไมวาทานจะทําสิ่งใดก็จงทําดวยความเต็มใจ
เหมือนกระทําถวายองคพระผูเปนเจา" (คส 3:23)
1 การที่จะทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาตองเริ่มตนในจิตใจของเรา

ก พระเยซูตรัสวาอะไรเรื่องคริสตจักรเมืองเลาดีเซียที่นมัสการและ
รับใชพระเจาดวยความไมเต็มใจ? วว 3:16-17

ข เอเฟซัส 6:6 ตรงกับคําสอนสําหรับวันนี้ ขอนี้สอนวาอะไร?
ค ชนชาติอิสราเอลทําอะไรผิดที่ทําใหพระเจารูสึก "ขัดเคือง"? ฮบ 3:10

2 จงทําดีที่สุดที่เราทําได
ก ไมวาเราทําสิ่งใด เราจงกระทํา "เพื่อเปนการถวายพระเกียรติแด

พระเจา" 1 คร 10:31
ข ไมวาเราจะทําสิ่งใดก็จงทําดวย "ความเต็มใจ" คส 3:23
ค ใน 2 ซามูเอล 23:9-10 เอเลอาซารทําดีที่สุดที่เขาทําได เขาทํา

อะไร?

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หนุมสามคนตอบวา "ไม"                                                          ดนล 3:8-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
เราตองเรียนรูและฝกหัดที่จะทําถูกตอง นิสัยและความกลาหาญที่จะทําถูกตอง

นั้นตองฝกมาตั้งแตเปนเด็กๆ หนุมชาวฮีบรูสามคนไดรับการฝกที่ดี เพราะฉะนั้นเมื่อเขา
ตอบวา "ไม" เขาก็ทําได

ชาวโลก, เนื้อหนังกับพญามารตองการใหเรานมัสการเขา กษัตริยเนบูคัดเนส-
ซารโกรธเพราะเหตุความเชื่อและความกลาหาญของหนุมสามคนนี้ฉันใด ชาวโลกจะโกรธ
กับเราเมื่อเราตั้งใจทําตามพระเจาฉันนั้น คุณจะไมถูกโยนเขาไปในเตาไฟก็จริง แตอาจมี
คนเยาะเยย, หลบหนีหรือไมเขาใจคุณเมื่อคุณมอบตัวไวกับพระเจา

คุณตองอธิษฐานขอชัยชนะและกําลังฝายจิตวิญญาณ พระเยซูทรงสอนเราวา
อะไร? ในยอหน 15:19 พระองคสอนวาเราไมใชของโลกนี้ พระองคทรง "เลือกทานออก
จากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน" ในยอหน 15:20 พระเยซูทรงอธิบายวา "ถาเขา
ขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย"
1 ไมมีวันที่พระเจาละทิ้งบุตรของพระองค

ก ชาวโลก เหมือนกับกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ก็วา "เรามีชัยชนะตอคุณ
เพราะไมมีใครชวยคุณได" ดนล 3:15

ข มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหนุมชาวฮีบรูสามคนถูกโยนเขาไปในเตาไฟ?
ดนล 3:25-27

ค เมื่อคุณอยูฝายพระเจา ไมมีใครทําอันตรายแกคุณได
2 จงอยูฝายพระเยซู แลวพระองคจะทรงชวยคุณ

ก เราตองกลาประกาศความเชื่อของเราและละทิ้งทางเกาเพื่อติดตาม
พระเจาตลอดไป มธ 10:28-29

ข ถาคําพยานของเราจะมีฤทธิ์เดช เราจะตองมีการประพฤติที่ไมเหมือน
ชาวโลก

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูตรัสวา "ไม"                                                                   มธ 4:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
หลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาและเริ่มการรับใชของพระองค พญามารมา

ทดลองพระองค แตพระองคตรัสตอบวา "ไม" ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราสังเกตวา
พระเยซูไมไดตอบซาตานดวยการโตเถียงหรือการหาเหตุผล แตดวยพระคําของพระเจา
(มธ 4:4, 7, 10)

ถาคุณทองจําขอตางๆจากพระคําของพระเจาแลว คุณสามารถตอตานการทด-
ลองไดดีขึ้น ถาพญามารกําลังทดลองคุณตอนนี้ ใหหาขอพระคัมภีรที่เกี่ยวของกับการทด-
ลองนั้น และอางพระสัญญาในขอพระคัมภีรนั้น อ.ออสวาลด เชมเปอร กลาวเกี่ยวกับการ
ทดลองของพระเยซูวา

หลังจากพระเยซูรับบัพติศมาแลวและรับหนาที่แบกเอาความบาปของโลกไป ทัน
ทีพระวิญญาณของพระเจานําพระเยซูไปรับการทดลองจากซาตาน ถึงกระนั้นพระเยซูไม
เหน็ดเหนื่อย พระองคทรงสูทนการทดลองนั้นโดย "ปราศจากบาป"

ใหสังเกตวาพระเยซูไมยอมทําสิ่งที่สบายหรือทําใหพระองคเองพอใจ พระองค
ไมไดพายแพเพราะเหตุสถานการณอันยากลําบากหรือรีบหาทางพนจากความทุกขยาก
คุณตองเชื่อวา พระเจาทรงมีฤทธิ์ประทานอํานาจและความสามารถใหคุณตอบวา "ไม"
เมื่อจําเปน
1 เมื่อพระเยซูตรัสตอบวา "ไม" ซาตานตองแพ

ก มีอะไรเกิดขึ้นถาพระเยซูไมยอมตอบวา "ไม"?
ข ซาตานเปนศัตรูและมันจะทดลองคุณเมื่อคุณออนกําลังและไมคาด

วามันจะเขาโจมตี
ค ซาตานเขาโจมตีคริสเตียนเมื่อเราเขมแข็งและมีการชัยชนะไหม?

1 ปต 5:8
2 คุณทําสิ่งที่ถูกตองได

ก ใหทองคําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ พระสัญญาในขอนั้นคือพระเจา
จะทรงชวยคริสเตียนทุกคนใหตอบวา "ไม" แกการทดลอง

ข คุณไมควรตามชาวโลกเพื่อทําอะไร? อพย 23:2
ค เมื่อพระเยซูสถิตอยูในผูใด ผูนั้นมีกําลังฝายจิตวิญญาณพอที่จะตอบ

วา "ไม" และทําสิ่งที่ถูกตอง
ง จงพึ่งพระเยซูและพระคําของพระเจา

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ไมหวงใยกับการทํามาหากินในชีวิตนี้                                            2 ทธ 2:1-5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
สมมติวามีทหารคนหนึ่งกําลังสูรบกันดุเดือด และเขาไดยินขาวจากตลาดหุนวา

หุนของเขากําลังลดกระหน่ํา เขาจึงรีบใชโทรศัพทมือถือโทรฯไปหาเลขาฯที่ที่ทํางาน เลขาฯ
ของเขารับสาย

เขาจึงสั่งเลขาฯวา "นี่รอยเอกสมบัติ จงขายหุนของผมในบริษัทเช็ลล แลวเอา
เงินนั้นไปซื้อหุนในบริษัทไอบีเอ็ม"

เลขาฯตอบวา "ขอโทษทานผูกอง ฉันไดยินผูกองไมคอยชัด ดูเหมือนจะมีเสียง
ดังมากรบกวน"

รอยเอกสมบัติตะโกนเสียงดังวา "ใช ผมกําลังเขาสูรบอยู จงขายหุนของผมใน
บริษัทเช็ลล แลวไปซื้อหุนในบริษัทไอบีเอ็ม"

เรื่องนี้ไรสาระไหม? แตอ.เปาโลยกเรื่องเปรียบเทียบนี้เกี่ยวกับชีวิตฝายจิตวิญ-
ญาณของเรา ทหารเปนที่พอใจของ "ผูที่ไดเลือกเขาไว" ไมได ถาเขาไปหวงใยกับการทํามา
หากินของเขาในชีวิตนี้เมื่อเขาประจําการแลวฉันใด เราเปนที่พอพระทัยพระเจาไมได ถา
เรา ผูเปนทหารของพระคริสต ไปหวงใยกับสิ่งของของโลกนี้ฉันนั้น
1 สิ่งตางๆที่เราตองการจากพระเจา

ก มัทธิว 6:31-33 สอนหลักการอะไร?
ข ผูใดทรงประทานเครื่องเผาบูชาใหแกอับราฮัม? ปฐก 22:8 ผูใดทรง

ประทานผูไถบาปใหเราบนกางเขน?
ค พระเจาทรงถามโยบวาอะไร? โยบ 38:41 คุณคิดวาโยบตอบวา

อะไร?
2 หลักการตางๆจากพระเจา

ก ทําไมคนที่รับ "เมล็ด" (พระคําของพระเจา) ซึ่งตกกลางหนามนั้น
จึงไมเกิดผล? มธ 13:22

ข เมื่อเราสนใจมากเกินไปเรื่องการทํามาหากิน เรากําลังทําอะไรอยู?
มธ 6:24

ค อะไรคือหลักการฝายจิตวิญญาณที่ดีสําหรับเรา? 1 ปต 5:7

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความเชื่อ                                                                                 ฮบ 11:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
พระคัมภีรกลาวถึงเอโนคสามครั้ง ครั้งแรกในปฐมกาล 5:23-24 เราอาน

เกี่ยวกับการที่ เขาขึ้นไปสวรรคทั้งเปน ครั้งที่สองคือในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ เรา
อานถึงเหตุที่เขาขึ้นไปสวรรคทั้งเปนนั้น ครั้งสุดทายที่ เราเจอ "เอโนคคนที่เจ็ดนับแต
อาดัม" นั้นอยู ในยูดา 1:14 ในขอนี้เราเห็นวาเขาเปนผูพยากรณของพระเจา ในเวลานั้น
เองเขาพยากรณถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต

ถึงแมวาเรารูไมมากเกี่ยวกับชีวิตของเอโนค ถาเราศึกษาพระคัมภีรดวยการ
อธิษฐานเราสามารถสรุปหลายสิ่งเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการรับใชของเขาได แตมีอยู
สิ่งหนึ่งที่สังเกตงายๆเกี่ยวกับเอโนค สิ่งนั้นคือความเชื่อของเขาเปนที่พอพระทัยของพระ
เจา พวกเราที่อยูในศตวรรษที่ 20 ก็เหมือนกัน เพราะ "ถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอ
พระทัยของพระองคก็ไมไดเลย"
1 พระสัญญาแหงความเชื่อ

ก ถาเราเชื่อในพระเยซูแลวเราก็ "จะไดรับการทรงยกความผิดบาป"
กจ 10:43

ข มัทธิว 21:22 มีพระสัญญาอะไร?
ค เราสามารถไดรับ "ความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจ

วาสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมีจริง" ฮบ 11:1
2 การเปนที่พอพระทัยพระเจาโดยความเชื่อ

ก อับราฮัมเปนที่พอพระทัยพระเจาโดยความเชื่อของเขาและ "ความเชื่อ
นั้นไดทรงนับวาเปนความชอบธรรมใหแกทาน" รม 4:3

ข ความเชื่อคือเชื่อพระคําของพระเจา เมื่อมนุษยไมยอมเชื่อพระคําของ
พระเจา พระเจาไมพอพระทัย พระเจาทรงตอบอะไรเมื่อโมเสสไมยอม
เชื่อพระคําของพระเจา? อพย 4:14

ค พระเยซูมีคําพยานอะไร? ยน 8:29

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลองใหละทิ้งพระเจา                              ยน 6:60-69

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
"ถามีมาตรฐานใดในพระคัมภีร ซึ่งเปดเผยโดยความสวางของพระเจา และคุณ

ไมยอมทําตามมาตรฐานนั้นและรูสึกเฉยๆเกี่ยวกับมาตรฐานนั้น ก็แสดงวาคุณกําลัง
ถอยไปจากพระเจาแลว เพราะใจวินิจฉัยผิดชอบของคุณไมสนใจความจริงของพระเจาแลว
เมื่อพระเจาทรงเปดเผยความจริงจากพระคัมภีรแลวคุณตองทําตามความจริงนั้น ในเวลา
นั้นคุณตองตัดสินใจวาจะทําตามพระเยซูหรือถอยไปเหมือนทหารหนีจากกองทัพ" (โดย
อ.ออส-วาลด เชมเปอร ยอหน 6:66)

สาวกบางคนตอบวา "ใช" เพราะเขาคิดวาจะไดมีชีวิตที่สบายกวา เขาตัดสินใจ
ละทิ้งพระเยซู คุณกําลังอยูในสภาพเดียวกันไหม? คุณกําลังคิดวาจะละทิ้งชีวิตคริสเตียน
ไหม? ใหตอบวา "ไม" แกชาวโลก, เนื้อหนังกับซาตาน ใหตัดสินใจตามพระเยซูตอไป
1 "ทานทั้งหลายก็จะจากเราไปดวยหรือ"

ก พระเยซูตรัสอะไรกับอัครสาวกสิบสองคนในยอหน 6:67?
ข พวกเขาตอบวาอะไร? ยน 6:68-69
ค คุณเชื่อวาการตามพระเยซูไมวาสถานการณใดมีคาไหม? ทําไม?

2 "ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว"
ก นักเทศนคนหนึ่งเคยกลาววา "จงเลิกนําชีวิตเอง และจงใหพระเยซูนํา

ชีวิตแทน" คํากลาวนี้เกี่ยวของกับกาลาเทีย 2:20 อยางไร?
ข ใหบอกวาคุณตองทําอะไรบางเพื่อ "ถูกตรึงไวกับพระคริสต"
ค กาลาเทีย 5:16 สอนวาเราตองดําเนินชีวิตอยางไร?

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                            1 คร 15:57-58

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 10:13
คําถามเจ็ดขอที่ชวยเราตัดสินใจวาอะไรถูกตอง

1 การกระทํานั้นเห็นพองกับพระคัมภีรไหม? 1 ปต 3:10
2 คุณอธิษฐานเอาจริงเอาจังเรื่องการกระทํานั้นแลวหรือยัง? ฟป 4:6
3 สันติสุขแหงพระวิญญาณของพระเจาอยูในใจของคุณไหม? คส 3:15
4 การกระทํานั้นเปนที่ชอบพระทัยของพระเจาแนนอนไหม? 1 ยน 3:22
5 การกระทํานั้นถวายเกียรติแดพระเจาไหม? คุณสามารถกลาววา "ขอบคุณ

พระเจาที่ใหขาฯพระองคกระทําสิ่งนั้น" ไดหรือไม? 1 คร 10:31
6 การกระทํานั้นจะทําใหคริสเตียนคนอื่นสะดุดหรือไมพอใจไหม? 1 คร 8:7-13
7 ผูใหญฝายจิตวิญญาณคิดอะไรเรื่องการกระทํานั้น? สภษ 24:6

โดย อาจารย โทมัส อี วารด

1 มีอะไรเกิดขั้นแกโยเซฟเมื่อเขาไมยอมทําบาป? ปฐก 39:20
2 ถาเรารับโทษเพราะเรากระทําดี พระเจาทรงประทานสันติสุขแกเราไหม?
3 ถาดาเนียลประนีประนอม คําพยานของเขาจะมีคุณคาตอไปไหม? ดนล 6:10
4 มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหนุมชาวฮีบรูสามคนถูกโยนเขาไปในเตาไฟ? ดนล 3:25-27
5 ซาตานเขาโจมตีคริสเตียนไดทั้งเมื่อเราออนกําลังและเมื่อเราเขมแข็งและมี

ชัยชนะ 1 ปต 5:8
6 อาจเปนสิ่งที่ดีถาคุณเขียน คําถามเจ็ดขอที่ชวยเราตัดสินใจวาอะไรถูกตอง ไวใน

พระคัมภีรของตน

จงตอบวา "ไม" เมื่อถูกทดลอง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สักการบูชาฝายวิญญาณ                                                          ฮบ 13:12-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ปต 2:5
ลองถามคริสเตียนหลายคนวาสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนคืออะไร และคุณ

คงไดรับคําตอบหลายอยาง บางคนจะวาการรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจเปนสิ่งสําคัญที่สุด
คนอื่นจะวาการนมัสการพระเจาเปนสิ่งสําคัญที่สุด แลวคนอื่นอาจจะวาการสรรเสริญ
พระเจา และการ "ขอบพระคุณพระเจาคือพระบิดาสําหรับสิ่งสารพัดเสมอ" (อฟ 5:20)
คือสิ่งสําคัญที่สุด

ใครบอกไดวาคนไหนถูกและคนไหนผิด? บางทีคําตอบที่ดีที่สุดคือ ใหเราทํา
ตามพระบัญญัติขอแรกซึ่งคือ "จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา
และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา" (มธ 22:37) ถาเราทําตามพระบัญญัติขอนี้ เราก็จะ
นมัสการ, สรรเสริญ, ขอบพระคุณ, ถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ, เปนตน เพราะสิ่งเหลา
นี้ทั้งสิ้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียน เราควรทําสิ่งใดเมื่อไร? ก็แลวแตสถานการณ
ของเรา "มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวารสําหรับเรื่องราวทุกอยาง. . ." (ปญจ 3:1) เชน
เราคงไมไปรวมประชุมนมัสการที่คริสตจักรในวันจันทรตอนเชา แตเราควรไปในวัน
อาทิตยตอนเชา ถาเปนอยางนั้นเราจะรูไดอยางไรวาอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุด ก็จงตอบวา
ใหทําแตสิ่งที่ทําใหพระเจาพอพระทัย
1 สิ่งที่ทําใหพระเจาพอพระทัย

ก ในฮีบรู 13:15 เครื่องบูชาแบบไหนทําใหพระเจาพอพระทัย?
ข การกระทําอะไรเปนที่พอพระทัยพระเจา? ฮบ 13:16
ค โรม 12:1 สอนวาเราควร "ถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปน

เครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเปนที่พอพระทัยพระเจา" ใหอาน
ฮบ 12:28

ง อ.เปาโลทําอะไรเพื่อให "เปนที่พอพระทัย" ของพระเจา? 2 คร 5:9

สิ่งที่ทาํใหพระเจาพอพระทัย (1)


