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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 28
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

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
นายพรานและกับดัก                                                              สดด 124:6-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เราศึกษาเกี่ยวกับนายพรานและกับดัก นายพราน

นั้นมีอาชีพจับนก นายพรานนั้นจะจับนกโดยการชิงตาขายบนพื้นดินและติดมันไวกับดัก
หรือบวง ในสมัยโบราณเขาทําแบบนี้เพราะยังไมมีปน นายพรานนั้นจะโปรยเมล็ดบนพื้น
ดินบริเวณท่ีใกลกับดักท่ีเขาวางไว และเมื่อนกมากินเมล็ดพืชนั้น จะถูกกับดักจับไว

พระคัมภีรใหเรารูชัดเจนวานายพรานนั้นเปรียบไดกับซาตาน ซาตานพยายาม
เต็มท่ีท่ีจะทําลายมนุษยทุกคนที่วางใจในพระเจา ซาตานไมไดอยู ท่ัวทุกหนทุกแหง และ
ซาตานไมสัพพัญู (เหมือนพระเจา) แตซาตานมีบรรดาผีท้ังหลายที่เชื่อฟงและทํางาน
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)



4

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กับดักของซาตาน                                                                  2 ทธ 2:19-26

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
คุณเคยรูจักคนที่เปนทาสของยาเสพติดไหม? เปนสภาพที่นาหดหูมากใชไหม?

คนที่ ติดยาเสพติดนั้นคิดเสมอวาเขาจะหายาเสพติดท่ีมาสนองความอยากไดจากที่ ไหน
เขาติดยาเสพติดและชีวิตเขาสูญสิ้นไปเปลาๆ หลายครั้งซาตานใชคนชั่วใหวางกับดัก
(สดด 119:110) เชนตามธรรมดาคนขายยาเสพติดเปนแหลงท่ีทําใหคนอ่ืนมาเปนทาส
ของยาเสพติดนั้น คนขายยาเสพติดนั้นไดกําไรจากการขายเปนพันเปนลานเลย

แลวเหลา, รูปลามกและการเลนการพนันเปนอยางไร? สิ่งเหลานี้เปนกับดัก
ท่ีคนชั่ววางไวเพื่อทําใหมนุษยมาเปนทาส คุณเคยเห็นผลรายที่เกิดจากการดื่มเหลาไหม?
พอกับแมทะเลาะกันและลูกๆอดอยากและขาดความรักความอบอุนเพราะเหตุความบาปนี้
เม่ือคนหนุมๆด่ืมเหลาแลวครอบครัวก็มีปญหาตอกัน ความสกปรกแหงรูปลามกติดอยูใน
ใจของคนที่ดูรูปเหลานั้น การเลนการพนันไดขายบาน ขายท่ีดิน ขายทุกสิ่งของครอบครัว
และคนยากจนที่ทําบาปนี้เปนคนที่มีความทุกขมากท่ีสุด

คุณอาจสงสัยวาทําไมกลาวถึงเร่ืองนี้ในหนังสือครอบครัวกับพระเจา จริงๆแลว
เคยมีคริสเตียนที่ถูกลอลวงโดยกับดักเหลานี้ ดังนั้นเราอยากเตือนใจผูอาน แมแตลูกๆก็
ควรรูวากับดักเหลานี้มีฤทธิ์นําเขาไปสูความหายนะเชนกัน
1 เราจะหลีกเล่ียงกับดักเหลานี้อยางไร? สดด 119:33-40

ก อยาลองใชยาเสพติดคร้ังแรกเลย อยาฝกด่ืมเหลา อยามองดูรูปลามก
อยาซื้อต๋ัวลอตเตอรี่ วิธีนี้อาจดูเหมือนวางายเกินไป แตจริงๆวิธีนี้
คือวิธีท่ีเกิดผลมากที่สุดในการหลีกเล่ียงกับดักของซาตาน

ข จงใสใจในพระคําของพระเจา จงอยูใกลชิดกับพระเจาโดยการ
อธิษฐาน, การไปรวมประชุมท่ีคริสตจักร และการประพฤติในทาง
ของพระเจาทุกๆวัน ถาคุณทําผิดแลวใหสารภาพความผิดนั้นตอ
พระเจาทันที

2 เราควรทําอะไรถาเรามาเปนทาสของบาปแลว
ก ใหละทิ้งเพื่อนเกาท่ีเปนทาสบาปโดยไปเปนเพื่อนกับคริสเตียนที่ดี

สดด 119:115
ข ใหปรึกษากับศิษยาภิบาลของคริสตจักร จงเขาใจวาการรักษาใหหาย

จากสภาพเกานั้นตองใชเวลานานๆ จงวางใจในพระเจา สภษ 23:12

บวงแรวของซาตาน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาอูลถูกกับดัก                                                                 1 ซมอ 15:10-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 29:25
ปญหาอันดับแรกของซาอูลคือการไมเชื่อฟง คือเขาไมยอมปฏิบัติตามพระเจา

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

พระเจาตรัสใหกษัตริยซาอูล "ไปโจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาที่เขามีนั้น
เสียใหสิ้นเชิง" (1 ซมอ 15:3) แตซาอูลตัดสินใจไวชีวิตแกะกับโคที่ดีท่ีสุด รวมท้ังชีวิต
ของอากักผูเปนกษัตริยของคนอามาเลข ซาอูลพยายามแกตัวตอการไมเชื่อฟงของเขาวา
"พวกพลไดไวชีวิตแกะและโคที่ดีท่ีสุด เพื่อเปนเคร่ืองสัตวบูชาแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน" (1 ซมอ 15:15) แตผูพยากรณซามูเอลบอกกษัตริยซาอูลวาเขานาจะเชื่อฟงพระ
เจาเพราะ "ท่ีจะเชื่อฟงก็ดีกวาเคร่ืองสัตวบูชา. . .เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการ
ถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปเคารพ" (1 ซมอ
15:22-23) ผลก็คือวาพระเจาทรงใหซาอูลตกจากเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล

การอานเร่ืองของซาอูลควรทําใหคุณรูวาพระเจาตองการใหคุณเชื่อฟงพระองค
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 มีอะไรเกิดข้ึนใน 1 ซามูเอล 15:27-28?
ค ซาอูลยอมรับความบาปของตน แตขอซามูเอลใหเกียรติแกเขาใน

ขอ 30 คุณคิดวาเขากลับใจจริงไหม?

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

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

มิใชหรือ? แตการเลือกเพื่อนที่ดีสักคนเปนสิ่งท่ีสําคัญมากที่สุด เพราะเราจะเรียนรูหลาย
สิ่งหลายอยางจากเขา อับราฮัม เคาลี้ (ปค.ศ. 1618-1667) เขียนเร่ืองเพื่อนวา

"ขาพเจาตองการมีเพื่อน แตท่ีสําคัญยิ่งคือวา
ใหมีเพื่อนดีๆ สําคัญกวามีเพื่อนมากมาย"

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

ก เม่ือคุณอานสุภาษิต 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
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
ท้ังหมดท่ีพระเจาทําเผื่อพวกเขา "แตไมชาทานก็ลืมพระราชกิจของพระองคเสีย. . .และได
ทดลองพระเจาในที่แหงแลง" (สดด 106:13-14) พวกเขาไมตามพระเจาดวยสุดจิตสุด-
ใจ "ทานลืมพระเจา พระผูชวยของทาน ผูไดทรงกระทําพระราชกิจใหญโตในอียิปต" (สดด
106:21) แลวขอ 35-36 บอกวาชาวอิสราเอล ". . .ไดปะปนกับประชาชาติเหลานั้น
และหัดทําอยางท่ีเขาทํากัน ทานปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเปนบวงสําหรับทาน"
นาเสียดายที่ชาวอิสราเอลเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจาแลว แตหันกลับไปจากพระองคและ
ไปไหวรูปเคารพ ในปจจุบันคริสเตียนทําเชนนี้ไดหรือไม?

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

ก 2 ทิโมธี 2:24-26 กลาวอะไรเรื่องผูรับใชขององคพระผูเปนเจา?
ข ผูรับใชของพระเจาอาจถูกกับดักเร่ืองอะไรบาง?
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
คริสตเจาเทานั้นท่ีชวยคุณได 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 เราจะหลีกเล่ียงกับดักของซาตานอยางไร? 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
เปาหมายแหงการเปนขึ้นมาจากความตาย                                  1 คร 15:1-22

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตเจาเปนรากฐานแหงความเชื่อ

ของเรา การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซูใหคริสเตียนมีเปาหมายและความหวัง
ในชีวิตนี้ และโดยเฉพาะในอนาคต ใหอานขอพระคัมภีรตอไปและสรรเสริญพระเจาท่ีพระ
เยซูทรงเปนข้ึนมาจากความตาย

เปาหมายแหงการเปนข้ึนมาจากความตาย
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 เพื่อรับรองวาคริสเตียนจะเปนข้ึนมาจากความตาย 1 คร 15:20-23

1 ขอพิสูจนวาการเปนข้ึนมาจากความตายมีจริง
ก พระคัมภีรบันทึก "หลักฐานหลายอยาง" ท่ีพิสูจนวาการเปนข้ึน

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

มธ 28:11-15
2 ฤทธิ์อํานาจแหงการเปนข้ึนมาจากความตาย

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

คืนพระชนม

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

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตคือศูนยกลางแหงชีวิตคริสเตียน

ถาพระเยซูไมคืนพระชนมแลว คริสเตียนก็ไมมีความหวัง (1 คร 15:14) นี่คือหลักความ
เชื่อท่ีสําคัญยิ่ง

ยอหน 20:9 บอกเราวา "เขายังไมเขาใจขอพระคัมภีรท่ีวา พระองคจะตองฟน
ข้ึนมาจากความตาย" พวกสาวกยังรับความจริงนี้ไมไดถึงแมวาพระเยซูเคยสอนเขาแลว
(มธ 12:40) พวกเขาตองเศราโศกมากเมื่อเขาเห็นพระเยซูสิ้นพระชนมบนกางเขน เขา
อาจสงสัยวาพระเยซูเปนพระเจาท่ีแทจริงหรือเปลา แลวตอไปพวกเขาจะตองทําอะไร?

แตไมชาความเศราโศกของพวกเขากลายเปนความปติยินดีเม่ือผูหญิงสองคนพบ
กับทูตสวรรคท่ีอุโมงค (มธ 28:5) คํากลาวของทูตสวรรคองคนั้นนาอัศจรรยและหนุนใจ
คริสเตียนทุกๆคน "พระองคหาไดประทับอยูท่ีนี่ไม เพราะพระองคทรงเปนข้ึนมาแลวตาม
ซึ่งพระองคไดตรัสไวนั้น" (มธ 28:6) พระเยซูคริสตเจาทรงชนะความตาย! พระเยซูทรงมี
ชีวิตอยูฉันใด เราก็จะมีชีวิตอยูฉันนั้น
1 คําพยากรณถึงการเปนข้ึนมาจากความตาย

ก ผูเขียนหนังสือสดุดีพยากรณถึงการเปนข้ึนมาจากความตายหลาย
รอยปกอนเหตุการณนั้นเกิดข้ึน สดด 16:10

ข แมแตโยบก็เชื่อเร่ืองการเปนข้ึนมาจากความตาย โยบ 19:25-27
2 การประกาศเรื่องการเปนข้ึนมาจากความตาย

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

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

ค เพราะเหตุวาพวกอัครสาวกประกาศเรื่องการเปนข้ึนมาจากความตาย
พระคุณอันใหญยิ่งไดอยูกับเขาทุกคน กจ 4:33

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนในอุโมงคฝงศพเปนขึ้นมาจากความตาย                                 มธ 27:50-54

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ไดบันทึกเหตุการณสําคัญในเมื่ อพระเยซูทรงเปน

ข้ึนมาจากความตาย "แผนดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงคฝงศพก็เปดออก" (ขอ
51-52) ในขอนี้เราเห็นธรรมชาติถวายเกียรติแดพระมหากษัตริยเหนือกษัตริยท้ังปวง
"แผนดินก็ไหว" ไดเล็งถึงฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต ผูท่ีไมเพียงแตทําใหแผนดินไหว
เทานั้น แตในอนาคตจะทําใหสวรรคไหวดวยในเมื่อพระองคเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสอง (ฮบ
12:26; วว 6:12-17)

"ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงคฝงศพก็เปดออก" จิตใจของนายรอยแข็งกระดาง
เหมือนศิลา แตเม่ือเขาเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจาแลว "ศิลา" แหงจิตใจของเขา "แตกออก
จากกัน" และเขารับเชื่อในพระเยซู "อุโมงคฝงศพก็เปดออก" แสดงวาแมแตความตายก็
ไมมีอํานาจเหนือผูท่ีเชื่อในพระเจา "โอ ความตาย เหล็กไนของเจาอยูท่ีไหน? โอ เมืองผี
ชัยชนะของเจาอยูท่ีไหน?" (1 คร 15:55)

". . .ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคน. . .เม่ือพระองคทรงเปนข้ึนมาแลว เขาทั้ง
หลายก็ออกจากอุโมงคพากันเขาไปในนครบริสุทธิ์" (มธ 27:52-53) พวกเราที่ เคย
"ตายแลวโดยการละเมิดและการบาป" (อฟ 2:1) ตอนนี้เราไมตองกลัวความตายหรือ
อุโมงคฝงศพอีกตอไป ในอนาคตพวกเราซึ่งเปนวิสุทธิชนจะเขาไปในนครบริสุทธิ์และรวม
สามัคคีธรรมกับพระเจาแหงสวรรค เราจะเปนข้ึนมาจากความตาย
1 ตัวอยางหนึ่งของการเปนข้ึนมาจากความตาย

ก คุณคิดวาทําไมแคอุโมงคของวิสุทธิชนเปดออก? มธ 27:52
ข ผูใดทรงเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนข้ึนและมีชีวิต? ยน 11:25
ค ใครจะเปนข้ึนมาจากความตาย? ยน 11:25-26

2 การเปนข้ึนมาจากความตายอยางอัศจรรย
ก ญาติพี่นองของพวกวิสุทธิชนที่เปนข้ึนมาจากความตายในครั้งยอยนั้น

คงมีความรูสึกอยางไร?
ข การเปนข้ึนมาจากความตายของพระเยซูทรงทําลายอํานาจแหงความ

ตาย ท้ังฝายจิตวิญญาณ (ท่ีจิตใจตองแยกออกจากรางกาย) ท้ังฝาย
เนื้อหนัง (ท่ีรางกายตองเนาเปอยและสลายตัว)

บทเรียนสําหรับวันนี้เขียนโดยอ. ดับบลิว อาร นิคาลซัน

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

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
เร่ืองนี้คือเร่ืองท่ีประเสริฐแหงความรักและความเมตตา พระเยซูเดินทางแตไกล

เพื่อชวยสหายของพระองค คือลาซารัส ใหเปนข้ึนมาจากความตาย เร่ืองนี้เกิดข้ึนเพื่อ
"เชิดชูพระเกียรติของพระเจา" (ยน 11:4)

เม่ือพระเยซูมาถึงหมูบานเบธานีแลว มารธา พี่สาวของลาซารัส มาตอนรับพระ
องค เธอเศราใจมาก เพราะเธอเชื่อวา "ถาพระองคอยูท่ีนี่ นองชายของขาพระองคคงไม
ตาย" ถึงแมวาเธอเชื่อในพระเยซูแลว เธอยังไมคาดวาพระองคทรงมีฤทธิ์ทําคนที่ตายแลว
ใหเปนข้ึนมาใหม

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

หลังจากพวกเขาเอาศิลาออกเสียแลว พระเยซูทรงเรียกลาซารัสใหออกมาจาก
อุโมงค (ขอ 43) ความตายตองปลอยลาซารัสเสีย การเปนข้ึนมาจากความตายครั้งนี้เปน
หลักฐานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
1 เปาหมายของการเปนข้ึนมาจากความตาย

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

2 การประกาศเรื่องการเปนข้ึนมาจากความตาย
ก พระเจาทรงใชคนที่เปนข้ึนมาจากความตายฝายเนื้อหนังใหเปนพยาน

ถึงชาวโลก มธ 27:52-54
ข พระเจาทรงใชคนที่เปนข้ึนมาจากความตายฝายจิตวิญญาณใหเปน

พยานถึงชาวโลก ยน 11:46

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

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:14
เร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรย 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 เม่ือนางมาถึงแลวเอลีชาก็รูวานางมี
ปญหาสักอยางหนึ่ง (ขอ 26) เอลีชาสงเกหะซีไปชวย แตนางตองการใหคนแหงพระเจา
ไปชวย เอลีชารูวามีแตการอัศจรรยท่ีชวยลูกของนางฟนจากความตายได ดังนั้นเอลีชา
อธิษฐานตอพระเจา (ขอ 33) แลวโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจาลูกของนางไดเปนข้ึนมา
จากความตาย
1 การเปนข้ึนมาจากความตายโดยความเชื่อ

ก เพราะนางมีความเชื่อในฤทธิ์อํานาจของพระเจา ลูกชายของนางจึง
ฟนข้ึนมาจากความตาย 2 พกษ 4:22

ข เพราะนางมีความเชื่อในคนแหงพระเจา ลูกชายของนางจึงฟนข้ึนมา
จากความตาย 2 พกษ 4:30

2 ความรอนรนเรื่องการเปนข้ึนมาจากความตาย
ก ผูหญิงชาวชูเนมแสดงความอดทนในเรื่องนี้ 2 พกษ 4:22-24
ข นางต้ังใจเห็นการอัศจรรย 2 พกษ 4:27
ค พระเจาใชคนแหงพระเจาท่ีมีความรอนรน 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 บทท่ี 15 วา บทแหงการเปนข้ึนมาจากความตาย เพราะบท

นี้มีหลักคําสอนเกือบทั้งหมดเร่ืองการเปนข้ึนมาจากความตาย
บทนี้กลาวถึงขาวประเสริฐอยางชัดเจน (ขอ 3-4) เปนพยานถึงการเปนข้ึนมา

จากความตายของพระเยซู (ขอ 5-8) ไดอธิบายเกี่ยวกับโทษของความบาป (ขอ 21-22)
และเปดเผยถึงอนาคตอันรุงเรืองของผูท่ีเชื่อท้ังหลาย (ขอ 35-58) บทท่ี 15 นี้เปนบท
ท่ีมีความสําคัญมากทีเดียว

ความหวังของคุณอยูท่ีไหน? ในโลกนี้หรือบนสวรรค? พระคัมภีรบอกวา "จงฝง
ความคิดของทานไวกับสิ่งท้ังหลายที่อยูเบื้องบน ไมใชกับสิ่งท้ังหลายซึ่งอยูท่ีแผนดินโลก"
(คส 3:2) คริสเตียนเปน "แขกเมืองเท่ียวสัญจรอยูในโลก" (ฮบ 11:13)

ถึงแมวาเราทุกคนจะตองตาย (นอกจากวาพระเยซูคริสตเสด็จกลับมากอน) เรา
ไมตองกลัวความตายเพราะเรา "จะเปนข้ึนมาปราศจากเนาเปอย แลวเราทั้งหลายจะถูก
เปลี่ยนแปลงใหม" (1 คร 15:52) ขอบคุณพระเจาสําหรับหลักคําสอนเร่ืองการเปนข้ึนมา
จากความตาย
1 ใหสมาชิกครอบครัวแตละคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 ทําไมหลักคําสอนเร่ืองการเปนข้ึนมาจากความตายสําคัญยิ่ง? มธ 28:1-8;

1 คร 15:14
3 พวกอัครสาวกประกาศเรื่องอะไรเสมอ? กจ 2:23-24; 3:14-15
4 ผูใดทรงเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนข้ึนและมีชีวิต? ยน 11:25
5 ใครจะเปนข้ึนมาจากความตาย? ยน 11:25-26
6 ใหบอกเปาหมายของการเปนข้ึนมาจากความตายสองขอ ยน 5:24;

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

ความตายเพราะคุณแมเขามีความเชื่อในฤทธิ์อํานาจของพระเจาใชไหม?

คาํสอนเรื่องการเปนขึ้นมาจากความตาย (6)



15

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับแผนดินโลกนี้                                                      วว 21:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
วิทยาศาสตรเตือนเราวาท่ีเรารูสึกเมินเฉยตอสภาพของแผนดินโลกนี้ ในอนาคต

เราอาจคืนสภาพของโลกไมได ความสกปรกของน้ําและอากาศทําใหเราตองหาวิธีแกไข
แลว แตคงชาไปหนอย ยิ่งกวานั้นสัตวปา, และปาไมกับทรัพยในดินสินในน้ํากําลังจะหมด
สิ้นไปหรือลดนอยลงอยางมาก แลววิทยาศาสตรเตือนอีกวาโลกทั้งหมดกําลังรอนข้ึน
เร่ือยๆซึ่งอาจมีผลตออากาศของโลกนี้

ถาสิ่งเหลานี้มีไมเพียงพอสนองความตองการของมนุษยโลก โลกนี้ก็มีสงคราม,
ความวุนวายทางการปกครอง, เศรษฐกิจย่ําแย, การใชยาเสพติดและการแพรเชื้อไวรัส
AIDS นาเศราจริงๆ นี่เปนเหตุท่ีหลายคนขาดความหวังสําหรับชีวิตนี้ แตพระคัมภีรใหเรา
ม่ันใจวา กอนโลกนี้ถูกเผาดวยไฟ ผูเปนความหวังของเราจะเสด็จมาปรากฏ ผูนั้นคือพระ
เยซูคริสตเจา
1 มนุษยขาดความหวัง

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

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

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

อสย 2:4
ค พระเยซูทรงสัญญาวาจะทําอะไรกอนพระองคเสด็จกลับมา?

ยอหน 14:2-3

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (1)
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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
ท่ีประชุมทุกอาทิตยขางรางกายอบอุน แตขาพเจาไมรูสึกอบอุนใจ ขาพเจาเชื่อในพระเจา
แตไมมีใครแสดงความรักตอขาพเจา ขาพเจารองเพลงสรรเสริญพระเจาในที่ประชุม แต
ขาพเจาไดยินแตเสียงของขาพเจาเอง เม่ือการประชุมเสร็จแลว ยังไมมีใครทําใหขาพเจา
รูสึกวาชีวิตของขาพเจามีคาอันใดเลย ขาพเจาอยากใหสักคนหนึ่งแสดงกิริยาแหงความ
รักตอ ขาพเจาเพื่อแสดงวาขาพเจาไมใชคนแปลกหนา" มีผูหนึ่งชวยคนที่หมดหวังได ผูนั้น
คือพระเยซูคริสตเจา พระองคทรงรักและอยากชวยคริสเตียนที่หมดหวัง
1 พระสัญญาแหงความหวัง

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

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

ยน 14:26-27
3 สถานที่แหงความหวัง

ก ผูท่ีหมดหวังตองการสถานที่แหงการรักษา สถานที่นั้นคือคริสตจักร
ท่ีเขาสามารถรวมสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอื่น ฮบ 10:25

ข ผูท่ีประสบการทุกขยากแลวสามารถปลอบประโลมใจคนที่มีความ
ทุกขยาก 2 คร 1:4

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่ขาดความสัมพันธกับคนอื่น                             กท 5:22-26

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
ประตูของหองเรียนปดดวยดังและเสียงแรง ขาพเจาเห็นหนุมสาวสองคนทะเลาะ

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

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

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

ข การงานของเนื้อหนังทําใหการแบงแยกเกิดข้ึน กท 5:19-20
2 สะพานแหงการคืนดีกัน

ก เร่ืองความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา คําสําคัญคืออะไร?
อฟ 5:22, 25

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

ค เร่ืองความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก คําสําคัญคืออะไร? อฟ 6:1
ง เร่ืองความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง คําสําคัญคืออะไร?

อฟ 6:5

ความหวังสาํหรับผูที่ขาดความหวัง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความหวังสําหรับผูที่ขาดสุขภาพที่ดี                                             ยก 5:13-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
มากกวา 100 ปกอน นายแพทยคนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงกลาวกับพวกนักศึกษาวา

"ทานที่ รักท้ังหลาย อีกไมนานคุณจะออกจากมหาวิทยาลัยแหงนี้และทํางานเปนนาย
แพทย เม่ือคุณเปนนายแพทยแลวคุณจะพบคนไขสองประเภท คือคนท่ีจะหายเอง และคน
ท่ีคงจะหายเองถานายแพทยไมมาเขายุงดวย" นี่คือคําพูดตลก แตเปนความจริงดวยวา
นายแพทยทุกคนเปนเพียงแตมนุษยและมีขอจํากัดในความสามารถรักษาโรค

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

ก ถาเราละเลยหลักการของพระเจาเร่ืองสุขภาพ เราจะไดรับผลที่ตามมา
พระเจาสอนวาอะไรในเอเฟซัส 5:18 และในสุภาษิต 25:27

ข ในปจจุบันโลกอยูใตการแชงสาปแหงความบาป ผลของบาปคืออะไร?
รม 6:23ก

2 ความเจ็บไขอาจเกิดจากการตีสอน
ก คริสเตียนที่รับพิธีศีลมหาสนิท "อยางไมสมควร" เปนอยางไร?

1 คร 11:30
ข พระเจาทรงตีสอนบุตรของพระองคเม่ือไร? 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
ความหวังสําหรับผูที่ขาดสันติสุข                                                   รม 5:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
มีเร่ืองเกี่ยวกับนายดันแต วันหนึ่งเขาเดินทางไปตามภูเขา ในที่สุดเขามาที่อยู

อาศัยของกลุมคนกลุมหนึ่ง ในเวลานั้นนายดันแตวุนวายใจและตองการหาที่อยูอาศัยท่ี
สงบ เขาเคาะที่ประตูดวยเสียงดัง มีชายคนหนึ่งมาเปดประตูแลวถามวา "คุณหาอะไร
ท่ีนี่?" นายดันแตตอบวา "สันติสุข" ใชแลวคนนับเปนแสนเปนลานเคยหาสันติสุขเหมือน
กัน แตสถานที่สงบ ไมวาท่ีไหน ไมสามารถนําสันติสุขมาสูใจของมนุษย เพราะสันติสุขท่ี
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
ทบทวน                                                                                 สดด 23:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 15:19
ตลอดหลายศตวรรษสดุดี บทท่ี 23 เปนขอพระคัมภีรท่ีนําพระพรมาสูผูอานทั้ง

หลาย ขอนี้เปนความจริงในบทกวีท่ีนําความปลอบโยนกับสันติสุขมาสูคนนับไมถวน เด็ก
หญิงคนหนึ่งเปดเผยถึงพระพรของบทนี้เม่ือเขาอางขอท่ี 1 ผิด เขาวา "พระเยโฮวาหทรง
เล้ียงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ ขาพเจาจะไมขัดพระองค" มีอีกคนหนึ่งสรุปความหมายของบท
ท่ี 23 นี้ดวยวา

ขางใตขาพเจา ก็มี ทุงหญาเขียวสด
ขางขาพเจา ก็มี น้ําแดนสงบ

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

ติดตามขาพเจา ก็มี ความดีและความรักม่ันคง
ชีวิตในเบื้องหนาของขาพเจา ก็มี พระนิเวศของพระเยโฮวาห

ทุกคร้ังท่ีเราอานสดุดี บทท่ี 23 นี้เราควรมองพระพักตรของพระเยซูและสรร-
เสริญพระองคสําหรับความหวังท่ีพระองคทรงประทานให
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 มีอยูสองสาเหตุท่ีมนุษยแกปญหาของโลกนี้ไมได สองสาเหตุนั้นคืออะไร?

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

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

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

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
มี อยูหลายวิธีท่ีจะติดตอกับพระเจาได ตลอดอาทิตยนี้ เราจะศึกษาถึงวิธีหา

อยางท่ีจะติดตอกับพระเจาได วิธีแรกคือโดยการอธิษฐาน วิธีนี้เปนวิธีท่ีสําคัญยิ่ง
นักวิทยาศาสตร เซอร ไอแซก นิวตัน กลาววา
"ขาพเจาสามารถใชกลองโทรทัศนของขาพเจาไดและมองดูในอวกาศหลายพัน

ลานกิโลเมตร แตเม่ือขาพเจาเขาไปในหองของขาพเจาคนเดียว ปดประตู คุกเขาลงอธิษ-
ฐานจากใจจริงแลว ขาพเจาสามารถมองดูสวรรคและอยูใกลชิดพระเจามากกวาเม่ือขาพ-
เจาใชกลองโทรทัศนและสิ่งอ่ืนๆฝายโลกนี้"

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

ก ในการอธิษฐานนี้พระเยซูทรงสอนพวกอัครสาวกใหอธิษฐาน
ข การนมัสการพระเจาเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐานและในขอเกา

พระเยซูทรงสอนพวกเขาใหนมัสการพระเจาโดยการอธิษฐาน
2 การขอเปนสวนหนึ่งของการอธิษฐาน มธ 6:10-13

ก พระเยซูทรงสอนพวกอัครสาวกใหขอสิ่งท่ีเขาตองการจากพระเจา
ไหม?

ข พระเยซูทรงสอนพวกเขาใหขออะไร?
ค ใหบอกบางสิ่งบางอยางท่ีคุณตองการ จงขอสิ่งเหลานั้นจากพระเจา

ในเวลานี้
3 คําตอบจากการอธิษฐาน

ก อะไรคือเหตุอันดับแรกที่เราไมไดรับคําตอบจากการอธิษฐานของเรา?
ยน 16:24

ข ใหทํารายการอธิษฐานสําหรับครอบครัวและใหอธิษฐานตามรายการ
นั้นทุกๆวัน

การสนทนากับพระเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐานเผื่อผูอื่น                                                            อพย 32:15-35

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
การอธิษฐานเผื่อผู อ่ืนไมเหมือนการอธิษฐานธรรมดา เพราะเราตองอธิษฐาน

เผื่อผูอ่ืนและไมใชเผื่อตัวเอง การอธิษฐานแบบนี้เปนการอธิษฐานจากใจจริงอยางมาก จน
กระทั่งผูอธิษฐานยอมสลับสถานการณกับคนที่เขาอธิษฐานเผื่อได บทกวีตอไปนี้สอนเรา
ถึงความหมายของการอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน

จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอื่น
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ใหอธิษฐานอยางจริงจัง

ใหเปนนักอธิษฐานของพระเจา ท้ังกลางวันและกลางคืน
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ใหอยูใกลชิดกับพระวิญญาณ

เผื่อไดรับนิมิตจากสวรรค ใหอธิษฐานจนไดมีชัย
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน จงสอนขาพเจาใหอธิษฐานจนสําเร็จ

ใหยืนม่ันและอธิษฐานตอ ถึงแมวานรกตอสูอยางรุนแรง
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ใหรวมกับชีวิตและความตายของพระองค

ใหขอความมีชัยสําหรับผูอ่ืน โดยการอธิษฐานเผื่อเขา
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ถึงแมวาอาจตองถึงความตาย
ละทิ้งบาปแลวใหเปนคนใหม และประกอบไปดวยพระวิญญาณแหงชีวิต
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ใหเปดเผยฤทธิ์อํานาจนี้

เพื่อใหขาพเจามีโอกาส รับใชพระเจายิ่งใหญของขาพเจา
จงทําใหขาพเจาเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน ขาพเจาจะซอนตัวไวคนเดียว
ขาพเจาคงตํ่าตอยในสายตาของคนอื่น แตจะเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา

1 โมเสสเปนนักอธิษฐานเผื่อผูอ่ืน
ก พระเจาตองการลงโทษชนชาติอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา

ไหม? อพย 32:9-10
ข เรารูไดอยางไรวาโมเสสอธิษฐานเผื่ออิสราเอลอยางใจจริง?

อพย 32:32
2 พระเยซูเปนนักอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน

ก ในปจจุบันพระเยซูทําอะไรเผื่อพวกเราบนสวรรค? ฮบ 7:25
ข พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตยิ่งใหญของเรา ทุกวันนี้พระเยซูทรง

อธิษฐานตอพระบิดาเผื่อเรา ฮบ 7:26

การสนทนากับพระเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การอธิษฐานทูลขอ                                                                   ดนล 6:1-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
ดาเนียลถูกท้ิงลงในถ้ําสิงโต เขาไดอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจา เขา

รูวาการอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจาสําคัญแคไหน
การอธิษฐานทูลขอคือการอธิษฐานจากใจจริงดวยการออนวอนที่เราขอดวยการ

ถอมใจ การอธิษฐานทูลขอไมเหมือนการอธิษฐานธรรมดา การอธิษฐานคือการขอ แต
การอธิษฐานทูลขอคือการวิงวอนตอพระเจาจนเราไดรับคําตอบ ตัวอยางของการอธิษฐาน
ทูลขอคือ

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

ก สําหรับดาเนียลการอธิษฐานทูลขอตอพระเจาสําคัญกวาฝูงสิงโตในถ้ํา
ข ดาเนียลผิดกฎหมายของรัฐบาลเหมือนเขาอธิษฐานตอพระเจาไหม?

ดนล 6:10
ค ดาเนียลอธิษฐานตอพระเจาวันละกี่คร้ัง? ดนล 6:13

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

การสนทนากับพระเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การสรรเสริญ                                                                          กจ 2:37-47

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
 ลักษณะพิเศษท่ียิ่งใหญของคริสตจักรแรกๆคือเขาเปนคริสตจักรท่ีสรรเสริญ

พระเจา คริสตจักรหรือคริสเตียนที่ชอบสรรเสริญพระเจาสามารถชนะในทุกๆสถานการณ
ได การสรรเสริญเปนวิธีหนึ่งท่ีจะสนทนากับพระเจา

การสรรเสริญคืออะไร? การสรรเสริญคือการใหเกียรติหรือการยกยองพระเจา
นักเทศนคนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงกลาววา "พระคัมภีรไมเคยบอกวาพระเจาทรงไมพอพระทัย
เม่ือเราสรรเสริญพระองค เวลาอธิษฐานของเราตองเปนเวลาที่เราสรรเสริญพระเจา" เม่ือ
เราเขาเฝาพระเจา ผูทรงสรางจักรวาลและสิ่งท้ังปวง เราตองประกอบไปดวยการสรรเสริญ
และการยกยองสําหรับพระองค พระเจาทรงทําดีตอเราทุกๆคนแลว พระเจาทรงสรางสิ่ง
สารพัดไวเพื่อใหเราสรรเสริญพระองค เม่ือเราอุทิศเวลาไวเพื่อสรรเสริญพระเจาแลว
ท้ังวันเราจะบริบูรณดวยการรองเพลงและความชื่นชมยินดี เม่ือเราสรรเสริญพระเจาในที่
ลับแลว เราก็พรอมท่ีจะรับใชพระองคอยางเปดเผยได

คริสตจักรแหงแรกสรรเสริญพระเจาเสมอ เม่ือพวกเขาสรรเสริญพระเจาแลว
พระองคทรงชวยเขาอยางไรบาง? (กจ 2:47) คุณกําลังสรรเสริญพระเจาอยูไหม?
1  เหตุท่ีเราตองสรรเสริญพระเจา

ก คริสเตียนที่สรรเสริญพระเจาเสมอเปนคริสเตียนที่ประกอบไปดวย
ความชื่นชมยินดี

ข ทําไมพระเจาเปนผูท่ีสมควรไดรับการสรรเสริญจากเรา?
ค เม่ือคุณรูสึกทอใจฝายจิตวิญญาณ ใหสรรเสริญพระเจาดวยเสียงดังๆ

การสรรเสริญพระเจาจะชวยคุณรูสึกชื่นชมยินดีฝายจิตวิญญาณ
2 ผลแหงการสรรเสริญพระเจา

ก การสรรเสริญพระเจาทําใหใจของเราประกอบไปดวยการขอบพระคุณ
ข ขณะท่ีคุณสรรเสริญพระเจา คนอื่นจะสังเกตความชื่นชมยินดี

ในชีวิตของคุณ
ค พระเจาไดรับเกียรติเม่ือเราสรรเสริญพระองค

การสนทนากับพระเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขอบพระคุณ                                                                           สดด 100

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
การขอบพระคุณคือการตระหนักถึงพระพรที่เราไดรับจากพระเจาแลว คือเปน

การรูสึกขอบพระคุณสําหรับสิ่งท้ังหลายที่พระเจาทรงประทานใหเรา หนังสือสดุดี 100:4
สอนวาเราควรเขาเฝาพระเจาอยางไร

"จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของพระองค
ดวยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถวายสาธุการแดพระนามของ
พระองค"

คุณเปนคนขี้บนนารําคาญไหม? คุณชอบเปนคนประเภทนั้นไหม? จงขอบพระ
คุณพระเจาสําหรับลมหายใจ! เราควรยกยองความดีและพระเมตตาของพระองคโดยมีใจ
ขอบพระคุณพระเจา เราเปนหนี้พระเจาสําหรับทุกๆสิ่งท่ีเรามีอยู พระเจาทรงประทานทุก
สิ่งท่ีเรามีอยูใหแกเรา

อาจารยสเปอรจิ่นกลาววา "เม่ือเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระเมตตาทั้ง
หลาย เราจะไดรับเพิ่มเติม เม่ือเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับความทุกขยาก ความทุกข
ยากนั้นจะหายไป การสรรเสริญพระเจาเปรียบเหมือนน้ําผึ้งแหงชีวิตซึ่งจิตใจที่รักพระเจา
เห็นในสถานการณทุกอยางแหงชีวิตนี้"
1 การเรียนรูท่ีจะขอบพระคุณพระเจา

ก กอนที่คุณอธิษฐานทุกๆวันใหขอบพระคุณพระเจาสําหรับกิจการ
ท้ังหลายที่พระองคทรงกระทําเพื่อคุณ

ข ขณะท่ีคุณอธิษฐานทูลขอสิ่งตางๆจากพระเจาใหขอบพระคุณพระองค
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
ทบทวน                                                                                        สดด 98

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 16:24
พระเจาทรงชวยเราอยางมากแลว เราจึงควรรักพระองคและใหพระองคเปน

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

โอ เราเปนหนี้พระเจามากมาย
เม่ือโลกนี้ผานไปแลว เม่ือดวงอาทิตยตกคร้ังสุดทาย
เม่ือเราอยูกับพระคริสตบนสวรรค และดูถึงชีวิตของเรา

ในเวลานั้นเองขาพเจาจะเขาใจวา ขาพเจาเปนหนี้พระเจามากแคไหน

เม่ือขาพเจาอยูเฉพาะพระที่นั่งของพระองค สวมดวยความชอบธรรมของพระเยซู
เม่ือขาพเจาเห็นพระพักตรพระองค และรักพระองคดวยจิตใจปราศจากความบาป

ในเวลานั้นเองขาพเจาจะเขาใจวา ขาพเจาเปนหนี้พระเจามากแคไหน

1 อะไรคือสาเหตุอันดับแรกที่เราไมไดรับคําตอบจากการอธิษฐานของเรา?
ยน 16:24

2 การอธิษฐานเผื่อคนอ่ืนมีความหมายอะไร?
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)


