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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                                                                                        สดด 98

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
พระเจาทรงชวยเราอยางมากแลว เราจึงควรรักพระองคและใหพระองคเปน

อันดับแรกในชีวิต พระองคทรงเปนพระเจายิ่งใหญผูมีฤทธิ์อํานาจเหนือใครๆ ถาคุณใชสิ่ง
ตางๆที่ คุณเรียนรูในอาทิตยนี้ ในชีวิตของคุณ คุณก็จะไดรับพระพรอยางมากมาย นาย
โรเบอรต เมอรเร แมกเชน เขียนบทกวีที่สรุปคําสอนของอาทิตยนี้

โอ เราเปนหนี้พระเจามากมาย
เมื่อโลกนี้ผานไปแลว เมื่อดวงอาทิตยตกครั้งสุดทาย
เมื่อเราอยูกับพระคริสตบนสวรรค และดูถึงชีวิตของเรา

ในเวลานั้นเองขาพเจาจะเขาใจวา ขาพเจาเปนหนี้พระเจามากแคไหน

เมื่อขาพเจาอยูเฉพาะพระที่นั่งของพระองค สวมดวยความชอบธรรมของพระเยซู
เมื่อขาพเจาเห็นพระพักตรพระองค และรักพระองคดวยจิตใจปราศจากความบาป

ในเวลานั้นเองขาพเจาจะเขาใจวา ขาพเจาเปนหนี้พระเจามากแคไหน

1 อะไรคือสาเหตุอันดับแรกที่เราไมไดรับคําตอบจากการอธิษฐานของเรา?
ยน 16:24

2 การอธิษฐานเผื่อคนอื่นมีความหมายอะไร?
3 ในปจจุบันพระเยซูทําอะไรเผื่อพวกเราบนสวรรค? ฮบ 7:25
4 การอธิษฐานทูลขอตอพระเจามีความหมายอะไร?
5 ใครมีสิทธิอธิษฐานทูลขอตอพระเจา? 1 ยน 5:13-15
6 ทําไมเราควรสรรเสริญพระเจา?
7 ใหบอกผลแหงการสรรเสริญพระเจาขอหนึ่ง
8 ใน 1 เธสะโลนิกา 5:18 พระเจาสอนวาเราควรขอบพระคุณสําหรับอะไรบาง?

การสนทนากับพระเจา (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นายพรานและกับดัก                                                              สดด 124:6-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราศึกษาเกี่ยวกับนายพรานและกับดัก นายพราน

นั้นมีอาชีพจับนก นายพรานนั้นจะจับนกโดยการชิงตาขายบนพื้นดินและติดมันไวกับดัก
หรือบวง ในสมัยโบราณเขาทําแบบนี้เพราะยังไมมีปน นายพรานนั้นจะโปรยเมล็ดบนพื้น
ดินบริเวณที่ใกลกับดักที่เขาวางไว และเมื่อนกมากินเมล็ดพืชนั้น จะถูกกับดักจับไว

พระคัมภีรใหเรารูชัดเจนวานายพรานนั้นเปรียบไดกับซาตาน ซาตานพยายาม
เต็มที่ที่จะทําลายมนุษยทุกคนที่วางใจในพระเจา ซาตานไมไดอยู ทั่วทุกหนทุกแหง และ
ซาตานไมสัพพัญู (เหมือนพระเจา) แตซาตานมีบรรดาผีทั้งหลายที่เชื่อฟงและทํางาน
ตามคําสั่งของซาตาน ผีเหลานี้วางกับดักแหงความมืดเพื่อจับคริสเตียน เราตองเรียนรูวา
จะชนะซาตานกับพรรคพวกของมันไดอยางไร
1 จิตวิญญาณของเรา

ก พระคัมภีรสอนอะไรเรื่อง "จิตวิญญาณของเรา" ใน สดุดี 124:4-5?
ข จิตวิญญาณของเราเปรียบเหมือน "นก" ในสดุดี 124:7
ค ผูใดทรงชวยเราชนะ "นายพราน"? สดด 124:8

2 จงระวังกับดัก
ก สดุดี 140:4-5 สอนวาอะไร? ใครวางกับดักเหลานี้ไวเพื่อจับเรา?
ข สดุดี 141:8 สอนวาเราตองพึ่งพระเจาสําหรับความชวยเหลือ

แลวขอ 9-10 สอนวาอะไร?
ค สมาชิกครอบครัวทุกคนตองเขาใจวาพระเจาทรงใหคริสเตียน

มีทางหนีจากอุบายของซาตาน

บวงแรวของซาตาน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กับดักของซาตาน                                                                  2 ทธ 2:19-26

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
คุณเคยรูจักคนที่เปนทาสของยาเสพติดไหม? เปนสภาพที่นาหดหูมากใชไหม?

คนที่ ติดยาเสพติดนั้นคิดเสมอวาเขาจะหายาเสพติดที่มาสนองความอยากไดจากที่ ไหน
เขาติดยาเสพติดและชีวิตเขาสูญสิ้นไปเปลาๆ หลายครั้งซาตานใชคนชั่วใหวางกับดัก
(สดด 119:110) เชนตามธรรมดาคนขายยาเสพติดเปนแหลงที่ทําใหคนอื่นมาเปนทาส
ของยาเสพติดนั้น คนขายยาเสพติดนั้นไดกําไรจากการขายเปนพันเปนลานเลย

แลวเหลา, รูปลามกและการเลนการพนันเปนอยางไร? สิ่งเหลานี้เปนกับดัก
ที่คนชั่ววางไวเพื่อทําใหมนุษยมาเปนทาส คุณเคยเห็นผลรายที่เกิดจากการดื่มเหลาไหม?
พอกับแมทะเลาะกันและลูกๆอดอยากและขาดความรักความอบอุนเพราะเหตุความบาปนี้
เมื่อคนหนุมๆดื่มเหลาแลวครอบครัวก็มีปญหาตอกัน ความสกปรกแหงรูปลามกติดอยูใน
ใจของคนที่ดูรูปเหลานั้น การเลนการพนันไดขายบาน ขายที่ดิน ขายทุกสิ่งของครอบครัว
และคนยากจนที่ทําบาปนี้เปนคนที่มีความทุกขมากที่สุด

คุณอาจสงสัยวาทําไมกลาวถึงเรื่องนี้ในหนังสือครอบครัวกับพระเจา จริงๆแลว
เคยมีคริสเตียนที่ถูกลอลวงโดยกับดักเหลานี้ ดังนั้นเราอยากเตือนใจผูอาน แมแตลูกๆก็
ควรรูวากับดักเหลานี้มีฤทธิ์นําเขาไปสูความหายนะเชนกัน
1 เราจะหลีกเลี่ยงกับดักเหลานี้อยางไร? สดด 119:33-40

ก อยาลองใชยาเสพติดครั้งแรกเลย อยาฝกดื่มเหลา อยามองดูรูปลามก
อยาซื้อตั๋วลอตเตอรี่ วิธีนี้อาจดูเหมือนวางายเกินไป แตจริงๆวิธีนี้
คือวิธีที่เกิดผลมากที่สุดในการหลีกเลี่ยงกับดักของซาตาน

ข จงใสใจในพระคําของพระเจา จงอยูใกลชิดกับพระเจาโดยการ
อธิษฐาน, การไปรวมประชุมที่คริสตจักร และการประพฤติในทาง
ของพระเจาทุกๆวัน ถาคุณทําผิดแลวใหสารภาพความผิดนั้นตอ
พระเจาทันที

2 เราควรทําอะไรถาเรามาเปนทาสของบาปแลว
ก ใหละทิ้งเพื่อนเกาที่เปนทาสบาปโดยไปเปนเพื่อนกับคริสเตียนที่ดี

สดด 119:115
ข ใหปรึกษากับศิษยาภิบาลของคริสตจักร จงเขาใจวาการรักษาใหหาย

จากสภาพเกานั้นตองใชเวลานานๆ จงวางใจในพระเจา สภษ 23:12

บวงแรวของซาตาน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขอบพระคุณ                                                                           สดด 100

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
การขอบพระคุณคือการตระหนักถึงพระพรที่เราไดรับจากพระเจาแลว คือเปน

การรูสึกขอบพระคุณสําหรับสิ่งทั้งหลายที่พระเจาทรงประทานใหเรา หนังสือสดุดี 100:4
สอนวาเราควรเขาเฝาพระเจาอยางไร

"จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของพระองค
ดวยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถวายสาธุการแดพระนามของ
พระองค"

คุณเปนคนขี้บนนารําคาญไหม? คุณชอบเปนคนประเภทนั้นไหม? จงขอบพระ
คุณพระเจาสําหรับลมหายใจ! เราควรยกยองความดีและพระเมตตาของพระองคโดยมีใจ
ขอบพระคุณพระเจา เราเปนหนี้พระเจาสําหรับทุกๆสิ่งที่เรามีอยู พระเจาทรงประทานทุก
สิ่งที่เรามีอยูใหแกเรา

อาจารยสเปอรจิ่นกลาววา "เมื่อเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระเมตตาทั้ง
หลาย เราจะไดรับเพิ่มเติม เมื่อเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับความทุกขยาก ความทุกข
ยากนั้นจะหายไป การสรรเสริญพระเจาเปรียบเหมือนน้ําผึ้งแหงชีวิตซึ่งจิตใจที่รักพระเจา
เห็นในสถานการณทุกอยางแหงชีวิตนี้"
1 การเรียนรูที่จะขอบพระคุณพระเจา

ก กอนที่คุณอธิษฐานทุกๆวันใหขอบพระคุณพระเจาสําหรับกิจการ
ทั้งหลายที่พระองคทรงกระทําเพื่อคุณ

ข ขณะที่คุณอธิษฐานทูลขอสิ่งตางๆจากพระเจาใหขอบพระคุณพระองค
สําหรับสิ่งเหลานั้นกอนที่พระองคทรงประทานให ฟป4:6

ค ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2 จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งสารพัด

ก ใน 1 เธสะโลนิกา 5:18 พระเจาสอนวาเราควรขอบพระคุณสําหรับ
อะไรบาง?

ข เราควรขอบพระคุณพระเจาสําหรับความทุกขยากและปญหาตางๆ
ไหม? รม 8:28

การสนทนากับพระเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การสรรเสริญ                                                                          กจ 2:37-47

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
 ลักษณะพิเศษที่ยิ่งใหญของคริสตจักรแรกๆคือเขาเปนคริสตจักรที่สรรเสริญ

พระเจา คริสตจักรหรือคริสเตียนที่ชอบสรรเสริญพระเจาสามารถชนะในทุกๆสถานการณ
ได การสรรเสริญเปนวิธีหนึ่งที่จะสนทนากับพระเจา

การสรรเสริญคืออะไร? การสรรเสริญคือการใหเกียรติหรือการยกยองพระเจา
นักเทศนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงกลาววา "พระคัมภีรไมเคยบอกวาพระเจาทรงไมพอพระทัย
เมื่อเราสรรเสริญพระองค เวลาอธิษฐานของเราตองเปนเวลาที่เราสรรเสริญพระเจา" เมื่อ
เราเขาเฝาพระเจา ผูทรงสรางจักรวาลและสิ่งทั้งปวง เราตองประกอบไปดวยการสรรเสริญ
และการยกยองสําหรับพระองค พระเจาทรงทําดีตอเราทุกๆคนแลว พระเจาทรงสรางสิ่ง
สารพัดไวเพื่อใหเราสรรเสริญพระองค เมื่อเราอุทิศเวลาไวเพื่อสรรเสริญพระเจาแลว
ทั้งวันเราจะบริบูรณดวยการรองเพลงและความชื่นชมยินดี เมื่อเราสรรเสริญพระเจาในที่
ลับแลว เราก็พรอมที่จะรับใชพระองคอยางเปดเผยได

คริสตจักรแหงแรกสรรเสริญพระเจาเสมอ เมื่อพวกเขาสรรเสริญพระเจาแลว
พระองคทรงชวยเขาอยางไรบาง? (กจ 2:47) คุณกําลังสรรเสริญพระเจาอยูไหม?
1  เหตุที่เราตองสรรเสริญพระเจา

ก คริสเตียนที่สรรเสริญพระเจาเสมอเปนคริสเตียนที่ประกอบไปดวย
ความชื่นชมยินดี

ข ทําไมพระเจาเปนผูที่สมควรไดรับการสรรเสริญจากเรา?
ค เมื่อคุณรูสึกทอใจฝายจิตวิญญาณ ใหสรรเสริญพระเจาดวยเสียงดังๆ

การสรรเสริญพระเจาจะชวยคุณรูสึกชื่นชมยินดีฝายจิตวิญญาณ
2 ผลแหงการสรรเสริญพระเจา

ก การสรรเสริญพระเจาทําใหใจของเราประกอบไปดวยการขอบพระคุณ
ข ขณะที่คุณสรรเสริญพระเจา คนอื่นจะสังเกตความชื่นชมยินดี

ในชีวิตของคุณ
ค พระเจาไดรับเกียรติเมื่อเราสรรเสริญพระองค

การสนทนากับพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาอูลถูกกับดัก                                                                 1 ซมอ 15:10-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
ปญหาอันดับแรกของซาอูลคือการไมเชื่อฟง คือเขาไมยอมปฏิบัติตามพระเจา

ของเขา "เกรงกลัวประชาชนและยอมฟงเสียงของเขาทั้งหลาย" (1 ซมอ 15:24) นี่คือ
กับดักสําหรับซาอูล เขานาจะวางใจในพระเจา สุภาษิต 29:25 กลาววา "การกลัวคนวาง
บวงไว แตบุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาหก็ปลอดภัย"

พระเจาตรัสใหกษัตริยซาอูล "ไปโจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาที่เขามีนั้น
เสียใหสิ้นเชิง" (1 ซมอ 15:3) แตซาอูลตัดสินใจไวชีวิตแกะกับโคที่ดีที่สุด รวมทั้งชีวิต
ของอากักผูเปนกษัตริยของคนอามาเลข ซาอูลพยายามแกตัวตอการไมเชื่อฟงของเขาวา
"พวกพลไดไวชีวิตแกะและโคที่ดีที่สุด เพื่อเปนเครื่องสัตวบูชาแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน" (1 ซมอ 15:15) แตผูพยากรณซามูเอลบอกกษัตริยซาอูลวาเขานาจะเชื่อฟงพระ
เจาเพราะ "ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา. . .เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการ
ถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปเคารพ" (1 ซมอ
15:22-23) ผลก็คือวาพระเจาทรงใหซาอูลตกจากเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล

การอานเรื่องของซาอูลควรทําใหคุณรูวาพระเจาตองการใหคุณเชื่อฟงพระองค
พระเจาตองการใหคุณทําตามพระคําของพระองค! ซาอูลเสียทุกๆสิ่งเพราะเขาไมเชื่อฟง
พระเจา อยาใหเปนเชนนั้นในชีวิตของคุณ
1 จงเรียนรูจากชีวิตของกษัตริยซาอูล

ก ความเยอหยิ่งมีสวนในการไมเชื่อฟงของซาอูล 1 ซมอ 15:17
ข ซาอูลยืนยันวาเขาเชื่อฟงพระเจาใน 1 ซามูเอล 15:20 แตจริงๆแลว

เขาไมเชื่อฟงพระองค
ค ซาอูลติเตียนใครใน 1 ซามูเอล 15:21?
ง ซาอูลถูกกับดักเพราะเขาฟงเสียงของประชาชนและเชื่อฟงพวกเขา

(1 ซมอ 15:24) เขานาจะเชื่อฟงผูใดมากกวา?
จ คุณเรียนรูอะไรบางจากบทเรียนนี้?

2 ซามูเอลกับซาอูล
ก ซามูเอลพูดอะไรใน 1 ซามูเอล 15:26?
ข มีอะไรเกิดขึ้นใน 1 ซามูเอล 15:27-28?
ค ซาอูลยอมรับความบาปของตน แตขอซามูเอลใหเกียรติแกเขาใน

ขอ 30 คุณคิดวาเขากลับใจจริงไหม?

บวงแรวของซาตาน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กับดักของเพื่อนที่ชั่วชา                                                         สภษ 22:20-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
"ความเปลาเปลี่ยวแยที่สุดคือการไมมีเพื่อนแทจริง" เขียนโดยแฟรนซิส เบคอน
การมีเพื่อนเปนสวนสําคัญแหงชีวิตนี้ เราชอบเวลาที่มีการพักผอนคุยกับเพื่อนๆ

มิใชหรือ? แตการเลือกเพื่อนที่ดีสักคนเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุด เพราะเราจะเรียนรูหลาย
สิ่งหลายอยางจากเขา อับราฮัม เคาลี้ (ปค.ศ. 1618-1667) เขียนเรื่องเพื่อนวา

"ขาพเจาตองการมีเพื่อน แตที่สําคัญยิ่งคือวา
ใหมีเพื่อนดีๆ สําคัญกวามีเพื่อนมากมาย"

การมีเพื่อนที่ดีสําคัญกวามีเพื่อนมากมาย พระคัมภีรมีคําสอนวาเราควรเลือก
เพื่อนอยางไร เราไมควรมีเพื่อนที่ "โกรธงาย" หรือเปน "คนขี้โมโห" ทําไม? เพราะอีก
ไมนานคุณจะ "เรียนรูทางของเขาและพัวพันตัวเจาเขาในบวง" (สภษ 22:24-25) ให
อานสุภาษิต 29:6-8 เพื่อดูวามีคําสอนอะไรเรื่องคนชั่วกับคนมักเยาะเยย เพื่อนที่คุณมี
ในปจจุบันชวยคุณประพฤติดีขึ้นไหม? และชวยคุณรักพระเจามากขึ้นหรือเปลา? ถา
เพื่อนคุณเปนคนโกรธงายหรือขี้โมโห ก็จะมีผลอะไรตอชีวิตของคุณ? แลวถาเพื่อนเปน
เชนนี้ คุณควรทําอยางไร?
1 การเปนเพื่อนแท

ก เมื่อคุณอานสุภาษิต 16:28 ใหพิจารณาชีวิตของตัวเอง คุณเปน
ผูกระซิบ (ผูนินทา) ไหม? ถาคุณนินทาเพื่อน คุณเปนเพื่อนแท
หรือเปลา? สภษ 18:7-8

ข สุภาษิต 17:9 สอนวาอะไร?
ค คุณพยายามชวยเพื่อนๆเติบโตฝายจิตวิญญาณไหม?

2 การพูดความจริงกับเพื่อน 2 ซามูเอล 19:1-8
ก กษัตริยดาวิดนาจะเศราโศก (ขอ 1-4) ดังนั้นทําไมโยอาบตักเตือน

ดาวิด? ขอ 5-7
ข ดาวิดยอมรับความจริงจากโยอับ ขอ 8
ค คุณกลาบอกความจริงกับเพื่อนเมื่อจําเปนไหม? สภษ 27:5

บวงแรวของซาตาน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐานทูลขอ                                                                   ดนล 6:1-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
ดาเนียลถูกทิ้งลงในถ้ําสิงโต เขาไดอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจา เขา

รูวาการอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจาสําคัญแคไหน
การอธิษฐานทูลขอคือการอธิษฐานจากใจจริงดวยการออนวอนที่เราขอดวยการ

ถอมใจ การอธิษฐานทูลขอไมเหมือนการอธิษฐานธรรมดา การอธิษฐานคือการขอ แต
การอธิษฐานทูลขอคือการวิงวอนตอพระเจาจนเราไดรับคําตอบ ตัวอยางของการอธิษฐาน
ทูลขอคือ

ในเดือนเมษายน ปค.ศ. 1942 ในวันอาทิตยกลางคืนมีผูหญิงคนอเมริกาคน
หนึ่ง ถึงแมวานางรูสึกเหนื่อย แตนางก็นอนไมหลับเพราะนางรูสึกวานางตองอธิษฐาน
นางเริ่มอธิษฐานเผื่อสามีของนางซึ่งอยูบนเรือไทแทนิคในมหาสมุทรแอทแลนติค นาง
อธิษฐานเปนเวลาหลายชั่วโมงขอพระเจาทรงชวยสามีถึงแมวานางไมรูเหตุที่ตองอธิษฐาน
พอถึงเวลาตีหา นางรูสึกวามีความสุขแลว นางจึงไดนอนหลับสบาย ในเวลานั้นเองสามี
ของนาง คือพันเอกเกรยซี่ กําลังชวยคนอื่นใหรอดน้ําตาย เขาคิดวาตัวเองตองตายแน
ขณะเมื่อเรือไทแทนิคกําลังจมน้ําแลวเขาจึงรองในใจวา "ลากอนที่รักของขาพเจา" เขารูสึก
วาเขากําลังจมน้ําตาย แลวเขาก็วายใตน้ําจนเขามาถึงเรือชูชีพ เขารอดจากน้ําตรงกับ
เวลาตีหา การอธิษฐานทูลขอและการวิงวอนตอพระเจามีประโยชนมาก! การอธิษฐานทูล
ขอเปนการอธิษฐานที่ขอจนไดรับคําตอบที่ตองการ และเปนการอธิษฐานที่ทําลายฤทธิ์
อํานาจแหงนรกและความตายได
1 การอธิษฐานทูลขอของดาเนียล

ก สําหรับดาเนียลการอธิษฐานทูลขอตอพระเจาสําคัญกวาฝูงสิงโตในถ้ํา
ข ดาเนียลผิดกฎหมายของรัฐบาลเหมือนเขาอธิษฐานตอพระเจาไหม?

ดนล 6:10
ค ดาเนียลอธิษฐานตอพระเจาวันละกี่ครั้ง? ดนล 6:13

2 ใครมีสิทธิอธิษฐานทูลขอตอพระเจา?
ก คริสเตียนทุกคนมีสิทธิอธิษฐานทูลขอตอพระเจา 1 ยน 5:13-15
ข ถาคุณมีความตองการใหอธิษฐานทูลขอตอพระเจา

การสนทนากับพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐานเผื่อผูอื่น                                                            อพย 32:15-35

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
การอธิษฐานเผื่อผู อื่นไมเหมือนการอธิษฐานธรรมดา เพราะเราตองอธิษฐาน

เผื่อผูอื่นและไมใชเผื่อตัวเอง การอธิษฐานแบบนี้เปนการอธิษฐานจากใจจริงอยางมาก จน
กระทั่งผูอธิษฐานยอมสลับสถานการณกับคนที่เขาอธิษฐานเผื่อได บทกวีตอไปนี้สอนเรา
ถึงความหมายของการอธิษฐานเผื่อผูอื่น

จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ใหอธิษฐานอยางจริงจัง

ใหเปนนักอธิษฐานของพระเจา ทั้งกลางวันและกลางคืน
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ใหอยูใกลชิดกับพระวิญญาณ

เผื่อไดรับนิมิตจากสวรรค ใหอธิษฐานจนไดมีชัย
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น จงสอนขาพเจาใหอธิษฐานจนสําเร็จ

ใหยืนมั่นและอธิษฐานตอ ถึงแมวานรกตอสูอยางรุนแรง
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ใหรวมกับชีวิตและความตายของพระองค

ใหขอความมีชัยสําหรับผูอื่น โดยการอธิษฐานเผื่อเขา
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ถึงแมวาอาจตองถึงความตาย
ละทิ้งบาปแลวใหเปนคนใหม และประกอบไปดวยพระวิญญาณแหงชีวิต
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ใหเปดเผยฤทธิ์อํานาจนี้

เพื่อใหขาพเจามีโอกาส รับใชพระเจายิ่งใหญของขาพเจา
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น ขาพเจาจะซอนตัวไวคนเดียว
ขาพเจาคงต่ําตอยในสายตาของคนอื่น แตจะเปนที่พอพระทัยของพระเจา

1 โมเสสเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น
ก พระเจาตองการลงโทษชนชาติอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา

ไหม? อพย 32:9-10
ข เรารูไดอยางไรวาโมเสสอธิษฐานเผื่ออิสราเอลอยางใจจริง?

อพย 32:32
2 พระเยซูเปนนักอธิษฐานเผื่อคนอื่น

ก ในปจจุบันพระเยซูทําอะไรเผื่อพวกเราบนสวรรค? ฮบ 7:25
ข พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตยิ่งใหญของเรา ทุกวันนี้พระเยซูทรง

อธิษฐานตอพระบิดาเผื่อเรา ฮบ 7:26

การสนทนากับพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กับดักของรูปเคารพ                                                 สดด 106:7-16, 23-36

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
รูปเคารพคืออะไร? พระคัมภีรกลาวถึงรูปเคารพ คือพระเทียมเท็จ หลายตน คือ

พระบาอัล (1 พกษ 18:17-40; 2 พกษ 10:28; 11:18), พระดาโกน (วนฉ 16:23-
30; 1 ซมอ 5:1-7), พระอัชโทเรท (1 พกษ 11:33-34), พระเนโบ (อสย 46:1),
พระอารเทมิส (กจ 19:27, 35) เปนตน

ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ เราเห็นวา ชนชาติอิสราเอลละเลยการอัศจรรย
ทั้งหมดที่พระเจาทําเผื่อพวกเขา "แตไมชาทานก็ลืมพระราชกิจของพระองคเสีย. . .และได
ทดลองพระเจาในที่แหงแลง" (สดด 106:13-14) พวกเขาไมตามพระเจาดวยสุดจิตสุด-
ใจ "ทานลืมพระเจา พระผูชวยของทาน ผูไดทรงกระทําพระราชกิจใหญโตในอียิปต" (สดด
106:21) แลวขอ 35-36 บอกวาชาวอิสราเอล ". . .ไดปะปนกับประชาชาติเหลานั้น
และหัดทําอยางที่เขาทํากัน ทานปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเปนบวงสําหรับทาน"
นาเสียดายที่ชาวอิสราเอลเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจาแลว แตหันกลับไปจากพระองคและ
ไปไหวรูปเคารพ ในปจจุบันคริสเตียนทําเชนนี้ไดหรือไม?

คนสมัยนี้ มีอะไรบางที่เปรียบไดกับรูปเคารพ? ก็มีรูปเคารพแหงทรัพยสมบัติ
และอํานาจ หรืออาจเปนงานของตัวเอง, ความเห็นแกตัว, โทรทัศนหรือรถยนต จงใหพระ
เจาเปนอันดับแรกในชีวิตของคุณ ใหอธิษฐานขอพระเจาชวยคุณละทิ้ง "รูปเคารพ" ทุกตน
ไปจากชีวิตของคุณ
1 ผูรับใชของพระเจาและกับดัก

ก 2 ทิโมธี 2:24-26 กลาวอะไรเรื่องผูรับใชขององคพระผูเปนเจา?
ข ผูรับใชของพระเจาอาจถูกกับดักเรื่องอะไรบาง?
ค ถาคุณใหพระเจาเปนอันดับแรกในชีวิตของคุณแลว คุณประพฤติชีวิต

ตรงกับ 2 ทิโมธี 2:24-26 ไดไหม?
2 กับดักแหงทรัพยสมบัติ

ก การรักเงินทําใหคริสเตียนละทิ้งพระเจาไดอยางไร? 1 ทธ 6:9-10
ใหสังเกตวาการรักเงินเปนบวงแรว ไมใชตัวเงินเอง

ข พระเจาสอนอะไรใน 1 ทิโมธี 6:6-8?
ค สุภาษิต 28:20 สอนวาอะไร?

บวงแรวของซาตาน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               สดด 91:1-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
ในบางครั้งคุณรูสึกวาคุณติดบวงแรวแหงความบาปแลว คุณหนีจากบวงแรวดวย

อํานาจของตัวเองไมได ไมวาคุณตอสูมากแคไหน คุณไมสามารถหนีรอดได มีแตพระเยซู
คริสตเจาเทานั้นที่ชวยคุณได คุณตองรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจึงจะรอด
เพราะในพระนามของพระองคคุณจะพบอิสรภาพและความสุขใจ (สดด 124:8)

พระเจาทรงรักคุณและจะทรงชวยคุณรอดใหพน ไมวาคุณมีความบาปอันใด เชน
การคดโกง, การพูดมุสาหรือการขโมย พระเจาทรงพรอมเสมอที่จะชวยคุณละทิ้งบาปนั้น
ซาตานรูจักจุดออนของคุณและตองการใหคุณติดบวงแรวของมัน แตพระเจาของเรายิ่ง
ใหญกวาซาตาน และตองการใหคุณรับใชพระองคดวยจิตใจที่อิสระจากการเปนทาสแหง
ความบาป

ถาขณะนี้คุณติดบวงแรวแหงความลําบากหรือความสลดใจ ในสดุดี 142:3-7
พระเจาสอนวาพระองคทรงชวยคุณได คุณจะขอใหพระองคชวยคุณไหม? คุณเชื่อไหมวา
พระองคทรงมีฤทธิ์ชวยคุณได?
1 ในพระคัมภีรนายพรานเปรียบไดกับใคร?
2 ผูใดทรงชวยเราชนะ "นายพราน"? สดด 124:8
3 เราจะหลีกเลี่ยงกับดักของซาตานอยางไร? สดด 119:115
4 ปญหาอันดับแรกของซาอูลคืออะไร? 1 ซมอ 15:10-24
5 คุณเชื่อฟงพระเจาไหม? การไมเชื่อฟงเปนกับดักอยางไร?
6 คุณพยายามชวยเพื่อนๆเติบโตฝายจิตวิญญาณไหม?
7 รูปเคารพเปนบวงแรวอยางไร? ทําไมเราควรใหพระเจาเปนอันดับแรกในชีวิต

ของเรา?

บวงแรวของซาตาน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐาน                                                                             มธ 6:8-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
มี อยูหลายวิธีที่จะติดตอกับพระเจาได ตลอดอาทิตยนี้ เราจะศึกษาถึงวิธีหา

อยางที่จะติดตอกับพระเจาได วิธีแรกคือโดยการอธิษฐาน วิธีนี้เปนวิธีที่สําคัญยิ่ง
นักวิทยาศาสตร เซอร ไอแซก นิวตัน กลาววา
"ขาพเจาสามารถใชกลองโทรทัศนของขาพเจาไดและมองดูในอวกาศหลายพัน

ลานกิโลเมตร แตเมื่อขาพเจาเขาไปในหองของขาพเจาคนเดียว ปดประตู คุกเขาลงอธิษ-
ฐานจากใจจริงแลว ขาพเจาสามารถมองดูสวรรคและอยูใกลชิดพระเจามากกวาเมื่อขาพ-
เจาใชกลองโทรทัศนและสิ่งอื่นๆฝายโลกนี้"

ไมมีอะไรทําใหเราอยู ใกลชิดกับพระเจาไดเหมือนการอธิษฐาน คุณควรตั้งใจ
อธิษฐานจากใจจริงตอพระเจาแหงสวรรคทุกๆวันเปนประจํา
1 การอธิษฐานของพวกอัครสาวก มธ 6:8-15

ก ในการอธิษฐานนี้พระเยซูทรงสอนพวกอัครสาวกใหอธิษฐาน
ข การนมัสการพระเจาเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐานและในขอเกา

พระเยซูทรงสอนพวกเขาใหนมัสการพระเจาโดยการอธิษฐาน
2 การขอเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐาน มธ 6:10-13

ก พระเยซูทรงสอนพวกอัครสาวกใหขอสิ่งที่เขาตองการจากพระเจา
ไหม?

ข พระเยซูทรงสอนพวกเขาใหขออะไร?
ค ใหบอกบางสิ่งบางอยางที่คุณตองการ จงขอสิ่งเหลานั้นจากพระเจา

ในเวลานี้
3 คําตอบจากการอธิษฐาน

ก อะไรคือเหตุอันดับแรกที่เราไมไดรับคําตอบจากการอธิษฐานของเรา?
ยน 16:24

ข ใหทํารายการอธิษฐานสําหรับครอบครัวและใหอธิษฐานตามรายการ
นั้นทุกๆวัน

การสนทนากับพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สดด 23:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
ตลอดหลายศตวรรษสดุดี บทที่ 23 เปนขอพระคัมภีรที่นําพระพรมาสูผูอานทั้ง

หลาย ขอนี้เปนความจริงในบทกวีที่นําความปลอบโยนกับสันติสุขมาสูคนนับไมถวน เด็ก
หญิงคนหนึ่งเปดเผยถึงพระพรของบทนี้เมื่อเขาอางขอที่ 1 ผิด เขาวา "พระเยโฮวาหทรง
เลี้ยงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ ขาพเจาจะไมขัดพระองค" มีอีกคนหนึ่งสรุปความหมายของบท
ที่ 23 นี้ดวยวา

ขางใตขาพเจา ก็มี ทุงหญาเขียวสด
ขางขาพเจา ก็มี น้ําแดนสงบ

พรอมดวยขาพเจา ก็มี ผูทรงเลี้ยงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ
ตรงหนาขาพเจา ก็มี สํารับ (โตะ)
รอบๆขาพเจา ก็มี ศัตรูของขาพเจา

ติดตามขาพเจา ก็มี ความดีและความรักมั่นคง
ชีวิตในเบื้องหนาของขาพเจา ก็มี พระนิเวศของพระเยโฮวาห

ทุกครั้งที่เราอานสดุดี บทที่ 23 นี้เราควรมองพระพักตรของพระเยซูและสรร-
เสริญพระองคสําหรับความหวังที่พระองคทรงประทานให
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 มีอยูสองสาเหตุที่มนุษยแกปญหาของโลกนี้ไมได สองสาเหตุนั้นคืออะไร?

ยรม 17:9; มธ 6:24
3 ความหวังสําหรับโลกนี้คือผูใด?
4 ผูใดทรงรักษาผูที่หมดหวัง? สดด 147:3
5 เรื่องความสัมพันธระหวางแตละคน คําสําคัญมีอะไรบาง? อฟ 4:32;

5:21-22, 25; 6:1, 5; ฟป 2:3
6 ใหบอกเหตุสี่อยางที่คนคงมีความเจ็บไข
7 เรากลับคืนดีกับพระเจาไดอยางไร? คส 1:20
8 พระเยซูตรัสวาอะไรในยอหน 16:33?

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เปาหมายแหงการเปนขึ้นมาจากความตาย                                  1 คร 15:1-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสตเจาเปนรากฐานแหงความเชื่อ

ของเรา การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูใหคริสเตียนมีเปาหมายและความหวัง
ในชีวิตนี้ และโดยเฉพาะในอนาคต ใหอานขอพระคัมภีรตอไปและสรรเสริญพระเจาที่พระ
เยซูทรงเปนขึ้นมาจากความตาย

เปาหมายแหงการเปนขึ้นมาจากความตาย
1 เพื่อทําใหพระสัญญาในพระคัมภีรสําเร็จ ลก 24:45-56
2 เพื่อยกโทษความบาปของเรา 1 คร 15:17
3 เพื่อทําใหคนบาปเปนคนชอบธรรม รม 4:25; 8:34
4 เพื่อใหเรามีความหวัง 1 คร 15:18-19
5 เพื่อใหความเชื่อของเรามีหลัก 1 คร 15:14-17
6 เพื่อพิสูจนวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา รม 1:4
7 เพื่อรับรองวาคริสเตียนจะเปนขึ้นมาจากความตาย 1 คร 15:20-23

1 ขอพิสูจนวาการเปนขึ้นมาจากความตายมีจริง
ก พระคัมภีรบันทึก "หลักฐานหลายอยาง" ที่พิสูจนวาการเปนขึ้น

มาจากความตายมีจริง กจ 1:3
ข ในที่สุดอะไรทําใหโธมัส (ผูสงสัย) เชื่อ? ยน 20:20, 27
ค พวกพยานเหลานี้นาเชื่อถือมากแคไหน? มธ 28:5-7
ง แมแตพวกศัตรูของพระเยซูเชื่อวาการเปนขึ้นมาจากความตายมีจริง

มธ 28:11-15
2 ฤทธิ์อํานาจแหงการเปนขึ้นมาจากความตาย

ก พระเจาไดทรงบันดาลใหพระเยซูคืนพระชนม กจ 2:24
ข ยอหน 10:18 สอนวาผูใดทรงบันดาลใหพระเยซูคืนพระชนม?
ค โรม 8:11 สอนวาผูใดทรงบันดาลใหพระเยซูคืนพระชนม?
ง ทั้งสามพระภาคของตรีเอกานุภาพรวมกันที่จะทรงบันดาลใหพระเยซู

คืนพระชนม

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วันที่พระเยซูทรงเปนขึ้นมาจากความตาย                      มธ 28:1-8; ยน 20:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสตคือศูนยกลางแหงชีวิตคริสเตียน

ถาพระเยซูไมคืนพระชนมแลว คริสเตียนก็ไมมีความหวัง (1 คร 15:14) นี่คือหลักความ
เชื่อที่สําคัญยิ่ง

ยอหน 20:9 บอกเราวา "เขายังไมเขาใจขอพระคัมภีรที่วา พระองคจะตองฟน
ขึ้นมาจากความตาย" พวกสาวกยังรับความจริงนี้ไมไดถึงแมวาพระเยซูเคยสอนเขาแลว
(มธ 12:40) พวกเขาตองเศราโศกมากเมื่อเขาเห็นพระเยซูสิ้นพระชนมบนกางเขน เขา
อาจสงสัยวาพระเยซูเปนพระเจาที่แทจริงหรือเปลา แลวตอไปพวกเขาจะตองทําอะไร?

แตไมชาความเศราโศกของพวกเขากลายเปนความปติยินดีเมื่อผูหญิงสองคนพบ
กับทูตสวรรคที่อุโมงค (มธ 28:5) คํากลาวของทูตสวรรคองคนั้นนาอัศจรรยและหนุนใจ
คริสเตียนทุกๆคน "พระองคหาไดประทับอยูที่นี่ไม เพราะพระองคทรงเปนขึ้นมาแลวตาม
ซึ่งพระองคไดตรัสไวนั้น" (มธ 28:6) พระเยซูคริสตเจาทรงชนะความตาย! พระเยซูทรงมี
ชีวิตอยูฉันใด เราก็จะมีชีวิตอยูฉันนั้น
1 คําพยากรณถึงการเปนขึ้นมาจากความตาย

ก ผูเขียนหนังสือสดุดีพยากรณถึงการเปนขึ้นมาจากความตายหลาย
รอยปกอนเหตุการณนั้นเกิดขึ้น สดด 16:10

ข แมแตโยบก็เชื่อเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย โยบ 19:25-27
2 การประกาศเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย

ก พวกอัครสาวกประกาศเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตายเสมอ
กจ 2:23-24; 3:14-15

ข พวกอัครสาวกเห็นพระเยซูหลังจากพระองคทรงเปนขึ้นมาจาก
ความตาย กจ 10:39-41; 1 คร 15:5

ค เพราะเหตุวาพวกอัครสาวกประกาศเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย
พระคุณอันใหญยิ่งไดอยูกับเขาทุกคน กจ 4:33

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่ขาดสันติสุข                                                   รม 5:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
มีเรื่องเกี่ยวกับนายดันแต วันหนึ่งเขาเดินทางไปตามภูเขา ในที่สุดเขามาที่อยู

อาศัยของกลุมคนกลุมหนึ่ง ในเวลานั้นนายดันแตวุนวายใจและตองการหาที่อยูอาศัยที่
สงบ เขาเคาะที่ประตูดวยเสียงดัง มีชายคนหนึ่งมาเปดประตูแลวถามวา "คุณหาอะไร
ที่นี่?" นายดันแตตอบวา "สันติสุข" ใชแลวคนนับเปนแสนเปนลานเคยหาสันติสุขเหมือน
กัน แตสถานที่สงบ ไมวาที่ไหน ไมสามารถนําสันติสุขมาสูใจของมนุษย เพราะสันติสุขที่
แทจริงมาจากภายใน ไมใชจากภายนอก เราพบสันติสุขไดไมวาเราเปนคนชราหรือเปน
หนุมสาว ไมวาเราอยูในบานหรูหรา หรือในเขตที่อาศัยของคนจน ไมวาเราเจ็บปวดอยาง
สาหัสหรือมีสุขภาพดี เคล็ดลับคือใหเปนสหายของพระคริสต เพราะถาเราเปนสหายของ
พระคริสตแลว เราจะไดรับ "สันติสุขแหง พระเจาซึ่งเกินความเขาใจ"
1 การจัดหาสันติสุขสําหรับชาวโลก

ก ชาวโลกไมถูกกันกับพระเจาเพราะเหตุความบาป ยก 4:4; คส 1:21
ข สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจาไดอยางไร? คส 1:20
ค เอเฟซัส 2:14 กลาววาอะไรเรื่องพระคริสต? เราไดรับสันติสุขจาก

พระเจาไดอยางไร? รม 10:13
2 พระสัญญาแหงสันติสุขสําหรับชาวสวรรค

ก พระเยซูตรัสวาอะไรในยอหน 16:33?
ข พระเยโฮวาหจะประทานอะไรบางแกคนของพระองค? สดด 29:11
ค พระเยซูเสด็จมา "เพื่อจะสองสวาง. . .และ. . .เพื่อจะนําเทาของเรา

ไปในทางสันติสุข" ลก 1:79

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่ขาดสุขภาพที่ดี                                             ยก 5:13-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
มากกวา 100 ปกอน นายแพทยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงกลาวกับพวกนักศึกษาวา

"ทานที่ รักทั้งหลาย อีกไมนานคุณจะออกจากมหาวิทยาลัยแหงนี้และทํางานเปนนาย
แพทย เมื่อคุณเปนนายแพทยแลวคุณจะพบคนไขสองประเภท คือคนที่จะหายเอง และคน
ที่คงจะหายเองถานายแพทยไมมาเขายุงดวย" นี่คือคําพูดตลก แตเปนความจริงดวยวา
นายแพทยทุกคนเปนเพียงแตมนุษยและมีขอจํากัดในความสามารถรักษาโรค

ดร. วิลล มาโย เคยพูดวา "ขาพเจาเคยเห็นคนไขที่นาจะตายแลว พวกเรารูวา
เขาตายแนนอน ในเวลานั้นมีผู รับใชพระเจามาเยี่ยมเขาและทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาพเจา
ทําไมได คนไขนั้นรอดชีวิตถึงแมวาความรูทางการแพทยชวยเขาไมได" อาจมีคนถามวา
ถาพระเจาเปนนายแพทยยิ่งใหญแลว ทําไมจึงตองมีความเจ็บไขในโลกนี้? ใหดูคําตอบ
ขางลาง
1 ความเจ็บไขอาจเปนผลของความบาป

ก ถาเราละเลยหลักการของพระเจาเรื่องสุขภาพ เราจะไดรับผลที่ตามมา
พระเจาสอนวาอะไรในเอเฟซัส 5:18 และในสุภาษิต 25:27

ข ในปจจุบันโลกอยูใตการแชงสาปแหงความบาป ผลของบาปคืออะไร?
รม 6:23ก

2 ความเจ็บไขอาจเกิดจากการตีสอน
ก คริสเตียนที่รับพิธีศีลมหาสนิท "อยางไมสมควร" เปนอยางไร?

1 คร 11:30
ข พระเจาทรงตีสอนบุตรของพระองคเมื่อไร? ฮบ 12:5-6

3 การทดลองความเชื่อของคริสเตียน
ก ทําไมพระเจาทดลองความเชื่อของเรา ยก 1:3

4 เพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
ก พระเยซูทรงรักษาคนหลายคนเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา

ลก 13:11-13

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนในอุโมงคฝงศพเปนขึ้นมาจากความตาย                                 มธ 27:50-54

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ไดบันทึกเหตุการณสําคัญในเมื่ อพระเยซูทรงเปน

ขึ้นมาจากความตาย "แผนดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงคฝงศพก็เปดออก" (ขอ
51-52) ในขอนี้เราเห็นธรรมชาติถวายเกียรติแดพระมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง
"แผนดินก็ไหว" ไดเล็งถึงฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต ผูที่ไมเพียงแตทําใหแผนดินไหว
เทานั้น แตในอนาคตจะทําใหสวรรคไหวดวยในเมื่อพระองคเสด็จกลับมาครั้งที่สอง (ฮบ
12:26; วว 6:12-17)

"ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงคฝงศพก็เปดออก" จิตใจของนายรอยแข็งกระดาง
เหมือนศิลา แตเมื่อเขาเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจาแลว "ศิลา" แหงจิตใจของเขา "แตกออก
จากกัน" และเขารับเชื่อในพระเยซู "อุโมงคฝงศพก็เปดออก" แสดงวาแมแตความตายก็
ไมมีอํานาจเหนือผูที่เชื่อในพระเจา "โอ ความตาย เหล็กไนของเจาอยูที่ไหน? โอ เมืองผี
ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน?" (1 คร 15:55)

". . .ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคน. . .เมื่อพระองคทรงเปนขึ้นมาแลว เขาทั้ง
หลายก็ออกจากอุโมงคพากันเขาไปในนครบริสุทธิ์" (มธ 27:52-53) พวกเราที่ เคย
"ตายแลวโดยการละเมิดและการบาป" (อฟ 2:1) ตอนนี้เราไมตองกลัวความตายหรือ
อุโมงคฝงศพอีกตอไป ในอนาคตพวกเราซึ่งเปนวิสุทธิชนจะเขาไปในนครบริสุทธิ์และรวม
สามัคคีธรรมกับพระเจาแหงสวรรค เราจะเปนขึ้นมาจากความตาย
1 ตัวอยางหนึ่งของการเปนขึ้นมาจากความตาย

ก คุณคิดวาทําไมแคอุโมงคของวิสุทธิชนเปดออก? มธ 27:52
ข ผูใดทรงเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต? ยน 11:25
ค ใครจะเปนขึ้นมาจากความตาย? ยน 11:25-26

2 การเปนขึ้นมาจากความตายอยางอัศจรรย
ก ญาติพี่นองของพวกวิสุทธิชนที่เปนขึ้นมาจากความตายในครั้งยอยนั้น

คงมีความรูสึกอยางไร?
ข การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทรงทําลายอํานาจแหงความ

ตาย ทั้งฝายจิตวิญญาณ (ที่จิตใจตองแยกออกจากรางกาย) ทั้งฝาย
เนื้อหนัง (ที่รางกายตองเนาเปอยและสลายตัว)

บทเรียนสําหรับวันนี้เขียนโดยอ. ดับบลิว อาร นิคาลซัน

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปนขึ้นมาจากความตายของลาซารัส                                     ยน 11:11-45

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
เรื่องนี้คือเรื่องที่ประเสริฐแหงความรักและความเมตตา พระเยซูเดินทางแตไกล

เพื่อชวยสหายของพระองค คือลาซารัส ใหเปนขึ้นมาจากความตาย เรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อ
"เชิดชูพระเกียรติของพระเจา" (ยน 11:4)

เมื่อพระเยซูมาถึงหมูบานเบธานีแลว มารธา พี่สาวของลาซารัส มาตอนรับพระ
องค เธอเศราใจมาก เพราะเธอเชื่อวา "ถาพระองคอยูที่นี่ นองชายของขาพระองคคงไม
ตาย" ถึงแมวาเธอเชื่อในพระเยซูแลว เธอยังไมคาดวาพระองคทรงมีฤทธิ์ทําคนที่ตายแลว
ใหเปนขึ้นมาใหม

ครั้นพี่สาวของลาซารัสอีกคนหนึ่ง คือมารีย มาตอนรับพระเยซู เธอเศราใจเชน
กัน แลว "กราบลงที่พระบาทของพระองค. . .รองไห" (ขอ 32-33) ตอนนั้นพระเยซูเอง
ทรงพระกันแสง พระองคทรงพระกันแสงเพราะเห็นอกเห็นใจพวกเขา หรือเพราะพวกเขา
ขาดความเชื่อ?

หลังจากพวกเขาเอาศิลาออกเสียแลว พระเยซูทรงเรียกลาซารัสใหออกมาจาก
อุโมงค (ขอ 43) ความตายตองปลอยลาซารัสเสีย การเปนขึ้นมาจากความตายครั้งนี้เปน
หลักฐานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
1 เปาหมายของการเปนขึ้นมาจากความตาย

ก ใหเรามีชีวิตนิรันดร ยน 5:24
ข ใหเราพนจากอํานาจของซาตาน กจ 26:18
ค ใหเราชนะความตาย 1 คร 15:53-54

2 การประกาศเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย
ก พระเจาทรงใชคนที่เปนขึ้นมาจากความตายฝายเนื้อหนังใหเปนพยาน

ถึงชาวโลก มธ 27:52-54
ข พระเจาทรงใชคนที่เปนขึ้นมาจากความตายฝายจิตวิญญาณใหเปน

พยานถึงชาวโลก ยน 11:46

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่ขาดความสัมพันธกับคนอื่น                             กท 5:22-26

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
ประตูของหองเรียนปดดวยดังและเสียงแรง ขาพเจาเห็นหนุมสาวสองคนทะเลาะ

กัน เขาวาจะไมพูดกันอีก "เปนนิจ" เมื่อหนุมคนนั้นหันไปเพื่อจะกลับ หญิงสาวคนนั้นวา
เธอไมอยากเจอเขาอีกเลย แสดงวาสองคนนี้ขาดความสัมพันธกันและกัน แตการขาด
ความสัมพันธกับคนอื่นไมใชระหวางหนุมสาวเทานั้น คริสเตียนหลายคนคงขาดความ
สัมพันธกับเพื่อนหรือญาติพี่นองของเขา ถาคริสเตียนจะมีความสุขและชีวิตครบบริบูรณ
เขาตองคืนดีกันกับคนนั้น และฝายที่ออนความเชื่อตองไดรับกําลังใจ

กอนเราคืนดีกันกับคนอื่นนั้นเราตองมีความสัมพันธดีกับพระเจา เพราะเมื่อเรา
ทําตามน้ําพระทัยของพระเจาแลว เราจะมีความสัมพันธดีขึ้นกับพี่นองคริสเตียน เรารัก
พระเจาและในเวลาเดียวกันเกลียดชังพี่นองไดไหม? เราขอพระเจาทรงยกโทษบาปของ
เราและในเวลาเดียวกันไมยกโทษใหคนอื่นไดหรือไม? เราถอมใจลงในสายพระเนตร
ของพระเจาขณะเมื่อเราถือตัวในสายตาของพี่นองคริสเตียนไดหรือเปลา?
1 กําแพงแหงการตอตาน

ก อะไรคือเหตุหนึ่งอยางที่มีการขาดความสัมพันธกับคนอื่น?
(สภษ 13:10) และใหบอกเหตุอีกอยางหนึ่ง ยก 4:1

ข การงานของเนื้อหนังทําใหการแบงแยกเกิดขึ้น กท 5:19-20
2 สะพานแหงการคืนดีกัน

ก เรื่องความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา คําสําคัญคืออะไร?
อฟ 5:22, 25

ข เรื่องความสัมพันธระหวางพี่นองคริสเตียน คําสําคัญคืออะไร?
อฟ 4:32; 5:21; ฟป 2:3

ค เรื่องความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก คําสําคัญคืออะไร? อฟ 6:1
ง เรื่องความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง คําสําคัญคืออะไร?

อฟ 6:5

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่หมดหวัง                                                     อสย 61:1-3

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
เราอาจไมสามารถรูวาใครบางหมดหวัง แตแนนอนมีคนอยูรอบๆเราที่รูสึกแบบ

นี้ บางคนอาจรูสึกหมดหวังเพราะเหตุหลายอยาง เชนความผิดหวังกับคนอื่นหรือกับตัว
เอง, ปญหามากมายในชีวิตหรือความเปลาเปลี่ยวใจ ผูหญิงคนหนึ่งเขียนวา "ขาพเจานั่งใน
ที่ประชุมทุกอาทิตยขางรางกายอบอุน แตขาพเจาไมรูสึกอบอุนใจ ขาพเจาเชื่อในพระเจา
แตไมมีใครแสดงความรักตอขาพเจา ขาพเจารองเพลงสรรเสริญพระเจาในที่ประชุม แต
ขาพเจาไดยินแตเสียงของขาพเจาเอง เมื่อการประชุมเสร็จแลว ยังไมมีใครทําใหขาพเจา
รูสึกวาชีวิตของขาพเจามีคาอันใดเลย ขาพเจาอยากใหสักคนหนึ่งแสดงกิริยาแหงความ
รักตอ ขาพเจาเพื่อแสดงวาขาพเจาไมใชคนแปลกหนา" มีผูหนึ่งชวยคนที่หมดหวังได ผูนั้น
คือพระเยซูคริสตเจา พระองคทรงรักและอยากชวยคริสเตียนที่หมดหวัง
1 พระสัญญาแหงความหวัง

ก พระเจาทรงสัญญาอะไรกับคนที่หมดหวังในอิสยาห 61:1?
ข ความหวังที่ถูกหนวงเหนี่ยวไวทําใหใจเปนอยางไร? สภษ 13:12

2 พระเจาแหงความหวัง
ก ผูใดทําใหพระสัญญาในอิสยาห 61:1 สําเร็จ? ลก 4:18
ข ผูใดทรงเปนผูปลอบประโลมใจ ผูที่ทรงประทานสันติสุขแกเรา?

ยน 14:26-27
3 สถานที่แหงความหวัง

ก ผูที่หมดหวังตองการสถานที่แหงการรักษา สถานที่นั้นคือคริสตจักร
ที่เขาสามารถรวมสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอื่น ฮบ 10:25

ข ผูที่ประสบการทุกขยากแลวสามารถปลอบประโลมใจคนที่มีความ
ทุกขยาก 2 คร 1:4

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
บุตรชายของหญิงชาวชูเนม                                                  2 พกษ 4:17-37

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาอัศจรรย ผูหญิงชาวชูเนมตองเสียใจมากเมื่อลูกชายคนเดียว

ของนางตายไป วันหนึ่งเขามีสุขภาพดี อีกวันหนึ่งเขาตายแลว ใจของนางตองเต็มไปดวย
ความเศราโศกและความสับสน ทําไมลูกของนางตองตายเลา? การเกิดของเขาเปนการ
อัศจรรย (2 พกษ 4:16-17) นางวางแผนแลวสําหรับอนาคตของลูก ปจจุบันนี้ไมมีความ
หวังแลว ใชหรือไม? ผู รับใชพระเจายังมีชีวิตอยูใชไหม? เขามีฤทธิ์ อํานาจของพระเจา
และทําการอัศจรรยไดใชไหม? นางมีความเชื่อมากในความสามารถของทาน แตทานอยู
หางไกลจาก นางเกือบ 50 กิโลเมตร

ทันทีนางกับคนใชเดินทางไปหาเอลีชา เมื่อนางมาถึงแลวเอลีชาก็รูวานางมี
ปญหาสักอยางหนึ่ง (ขอ 26) เอลีชาสงเกหะซีไปชวย แตนางตองการใหคนแหงพระเจา
ไปชวย เอลีชารูวามีแตการอัศจรรยที่ชวยลูกของนางฟนจากความตายได ดังนั้นเอลีชา
อธิษฐานตอพระเจา (ขอ 33) แลวโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจาลูกของนางไดเปนขึ้นมา
จากความตาย
1 การเปนขึ้นมาจากความตายโดยความเชื่อ

ก เพราะนางมีความเชื่อในฤทธิ์อํานาจของพระเจา ลูกชายของนางจึง
ฟนขึ้นมาจากความตาย 2 พกษ 4:22

ข เพราะนางมีความเชื่อในคนแหงพระเจา ลูกชายของนางจึงฟนขึ้นมา
จากความตาย 2 พกษ 4:30

2 ความรอนรนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย
ก ผูหญิงชาวชูเนมแสดงความอดทนในเรื่องนี้ 2 พกษ 4:22-24
ข นางตั้งใจเห็นการอัศจรรย 2 พกษ 4:27
ค พระเจาใชคนแหงพระเจาที่มีความรอนรน 2 พกษ 4:33-35

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                            1 คร 15:23-58

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
เราเรียก 1 โครินธ บทที่ 15 วา บทแหงการเปนขึ้นมาจากความตาย เพราะบท

นี้มีหลักคําสอนเกือบทั้งหมดเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย
บทนี้กลาวถึงขาวประเสริฐอยางชัดเจน (ขอ 3-4) เปนพยานถึงการเปนขึ้นมา

จากความตายของพระเยซู (ขอ 5-8) ไดอธิบายเกี่ยวกับโทษของความบาป (ขอ 21-22)
และเปดเผยถึงอนาคตอันรุงเรืองของผูที่เชื่อทั้งหลาย (ขอ 35-58) บทที่ 15 นี้เปนบท
ที่มีความสําคัญมากทีเดียว

ความหวังของคุณอยูที่ไหน? ในโลกนี้หรือบนสวรรค? พระคัมภีรบอกวา "จงฝง
ความคิดของทานไวกับสิ่งทั้งหลายที่อยูเบื้องบน ไมใชกับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยูที่แผนดินโลก"
(คส 3:2) คริสเตียนเปน "แขกเมืองเที่ยวสัญจรอยูในโลก" (ฮบ 11:13)

ถึงแมวาเราทุกคนจะตองตาย (นอกจากวาพระเยซูคริสตเสด็จกลับมากอน) เรา
ไมตองกลัวความตายเพราะเรา "จะเปนขึ้นมาปราศจากเนาเปอย แลวเราทั้งหลายจะถูก
เปลี่ยนแปลงใหม" (1 คร 15:52) ขอบคุณพระเจาสําหรับหลักคําสอนเรื่องการเปนขึ้นมา
จากความตาย
1 ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 ทําไมหลักคําสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตายสําคัญยิ่ง? มธ 28:1-8;

1 คร 15:14
3 พวกอัครสาวกประกาศเรื่องอะไรเสมอ? กจ 2:23-24; 3:14-15
4 ผูใดทรงเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต? ยน 11:25
5 ใครจะเปนขึ้นมาจากความตาย? ยน 11:25-26
6 ใหบอกเปาหมายของการเปนขึ้นมาจากความตายสองขอ ยน 5:24;

1 คร 15:52-54
7 ใครฟนมาจากความตายใน 2 พงศกษัตริย 4:17-37? คุณเชื่อวาเขาฟนจาก

ความตายเพราะคุณแมเขามีความเชื่อในฤทธิ์อํานาจของพระเจาใชไหม?

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับแผนดินโลกนี้                                                      วว 21:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
วิทยาศาสตรเตือนเราวาที่เรารูสึกเมินเฉยตอสภาพของแผนดินโลกนี้ ในอนาคต

เราอาจคืนสภาพของโลกไมได ความสกปรกของน้ําและอากาศทําใหเราตองหาวิธีแกไข
แลว แตคงชาไปหนอย ยิ่งกวานั้นสัตวปา, และปาไมกับทรัพยในดินสินในน้ํากําลังจะหมด
สิ้นไปหรือลดนอยลงอยางมาก แลววิทยาศาสตรเตือนอีกวาโลกทั้งหมดกําลังรอนขึ้น
เรื่อยๆซึ่งอาจมีผลตออากาศของโลกนี้

ถาสิ่งเหลานี้มีไมเพียงพอสนองความตองการของมนุษยโลก โลกนี้ก็มีสงคราม,
ความวุนวายทางการปกครอง, เศรษฐกิจย่ําแย, การใชยาเสพติดและการแพรเชื้อไวรัส
AIDS นาเศราจริงๆ นี่เปนเหตุที่หลายคนขาดความหวังสําหรับชีวิตนี้ แตพระคัมภีรใหเรา
มั่นใจวา กอนโลกนี้ถูกเผาดวยไฟ ผูเปนความหวังของเราจะเสด็จมาปรากฏ ผูนั้นคือพระ
เยซูคริสตเจา
1 มนุษยขาดความหวัง

ก มีอยูสองสาเหตุที่มนุษยแกปญหาของโลกนี้ไมได สองสาเหตุนั้น
คืออะไร? ยรม 17:9; มธ 6:24

ข เยเรมีย 17:5 สอนวาอะไรเรื่อง "คนที่วางใจในมนุษย" ?
2 ความหวังแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต

ก ในอนาคตจะมี "แผนดินโลก                            " วว 21:1, 5
ข เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแลว มนุษยจะไมศึกษาอะไรอีกตอไป?

อสย 2:4
ค พระเยซูทรงสัญญาวาจะทําอะไรกอนพระองคเสด็จกลับมา?

ยอหน 14:2-3

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (1)


