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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 34
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
นางราหับ หญิงโสเภณี                                                               ยชว 2:1-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
นางราหับมีลักษณะพิเศษ เพราะนางเปนผูหญิงคนเดียวที่กลาวถึงในหนังสือ

โยชูวา และเปนคนหนึ่งในผูหญิง 4 คนที่อยูในลําดับศักด์ิของวงศตระกูลของพระเยซู
คริสตในหนังสือมัทธิว แลวฮีบรูบทท่ี 11 กลาวถึงนางวาเปนคนที่มีความเชื่อสูง แตต้ังแต
แรกนางราหับเปนหญิงโสเภณีท่ีอาศัยอยูในเมืองแหงหนึ่งท่ีพระเจาจะทรงทําลาย ทําไม
พระเจาทรงชวยนางรอดจากความตายนั้นและใชชีวิตนางอยางมาก?

เพราะนางเคยชวยชีวิตของนักสืบชาวอิสราเอล 2 คนที่มาสอดแนมเมืองเยรีโค
เม่ือนางชวยเขา นางก็พูดมุสา (ยชว 2:4-5) แตสิ่งท่ีสําคัญคือความเชื่อของนาง นางเชื่อ
พระเจาดวยความเกรงกลัวอยางสูง ในโยชูวา 2:11 มีอยูวา "พอเราไดยินขาวนี้ เราก็กลัว
ลานทีเดียว ไมมีความกลาหาญเหลืออยูในสักคนหนึ่งเลย เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานเปนพระเจาของสวรรคเบื้องบนและโลกเบื้องลาง"

อาจารยยากอบกลาวถึงนางราหับวาเปนแบบอยางแหงผู ท่ี มีความเชื่ ออันแท
จริง (ยก 2:25) ยากอบสอนเรื่องความเชื่อท่ีเราเห็นไดโดยการประพฤติท่ีดี ถึงแมวานาง
ราหับเคยประพฤติอยางไรในชีวิตเกา เม่ือเขาไดรับความรอดแลวพระเจาทรงอวยพรชีวิต
เขาดวยความเชื่อสูง
1 ความเกรงกลัวของนางราหับ

ก ทําไมนางราหับไมกลัวกษัตริยของเมืองเยรีโค? ยชว 2:3
ข นางเคยไดยินอะไรเรื่องชนชาติอิสราเอล? ยชว 2:10
ค นางขออะไรจากพวกนักสืบ? ยชว 2:12-13

2 ความเชื่อของนางราหับ
ก นางแสดงวานางเชื่อในพระเจาอยางไร? ยชว 2:11
ข นางพิสูจนความเชื่อของนางอยางไร? ยชว 2:21

3 อนาคตของนางราหับ
ก อะไรเกิดข้ึนเม่ือเมืองเยรีโคถูกทําลาย? ยชว 6:23
ข ในมัทธิว 1:5 เราอานวานางราหับเปนมารดาของโบอาส ภรรยาของ

โบอาสคือใคร? นางราหับอยูในลําดับศักด์ิของวงศตระกูลของ
พระเยซูคริสต

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (1)



4

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เด็กชายคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะ                                                 1 ซมอ 17:12-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
ดาวิดเปนบุตรสุดทอง (คนที่ 8) ของเจสซี ใน 1 ซามูเอลบทที่ 16 พระเจาทรง

ใชซามูเอลไปเจิมต้ังบุตรชายคนหนึ่งของเจสซีใหเปนกษัตริย (ขอ 1) เม่ือซามูเอลถึงบาน
เจสซีแลวเขาสังเกตดูบุตรทุกคนของเจสซีนั้นเร่ิมต้ังแตบุตรหัวปคือเอลีอับ ซามูเอลคิดวา
เอลีอับคนนี้ตองเปนคนที่เขาควรเจิมไว แตพระเยโฮวาหบอกซามูเอลวาเขาไมควรมองดู
ท่ี รูปรางภายนอกหรือท่ีความสูงแหงรางกายของคน ซามูเอลเคยเจิมต้ังซาอูลใหเปน
กษัตริยแลวและซาอูลสูงกวาประชาชนทั้งหลายต้ังแตบาข้ึนไป (1 ซมอ 9:2; 10:23)
ตอนนั้นดาวิดไมไดอยูกับพวกพี่ชายของตน แตกําลังเล้ียงแกะอยู เขาตองสงคนไปเรียก
ดาวิดใหมาหาซามูเอล

บางคร้ังเราไมอาจเห็นคุณคาของคนสุดทองในครอบครัว ใน 1 ซามูเอล 17:28
เอลีอับโกรธกับดาวิดและวาดาวิดละทิ้งฝูงแกะเพื่อจะมาดูพวกเขารบกัน ดาวิดมีคุณคา
อะไรบาง? ก็ใหระลึกถึงเร่ืองโกลิอัท!

พระคัมภีรบอกไมมากเกี่ยวกับพวกพี่ชายของดาวิด แตบอกมากมายเกี่ยวกับ
ดาวิด ผูท่ีพระเจาทรงเลือกใหเปนกษัตริยของอิสราเอล และเปน "คนหนึ่งตามชอบพระทัย
พระองค" พระเจาทรงใชดาวิดอยางมาก พระเจาทรงใชดาวิดใหเขียนเพลงสดุดีหลายบท
1 ชีวิตแรกๆของดาวิด

ก 1 ซามูเอล 16:18 บอกวาดาวิดมีลักษณะอะไร?
ข คุณคิดวาการเปนผูเล้ียงแกะชวยชีวิตดาวิดอยางไรบาง? ใหอาน

สดุดีบทท่ี 23
ค ดาวิดมีลักษณะอื่นๆที่ชวยเขาเปนกษัตริยท่ีดี?

2 ดาวิด ผูท่ีพระเจาทรงเลือก
ก พระเจาทรงเลือกใครใหเปนกษัตริย? 1 ซมอ 13:14
ข ซามูเอลบอกซาอูลวาอะไรเรื่องผูท่ีพระเจาทรงเลือกใหเปนกษัตริย

ตอไป? 1 ซมอ 15:28
ค คุณคิดวาดาวิดรูสึกอยางไรเมื่อซามูเอลเจิมต้ังเขาใหเปนกษัตริยแลว?

1 ซมอ 16:13

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ขาพระองคเปนเด็ก"                                                                ยรม 1:4-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
เยเรมียเปนผูพยากรณท่ียิ่งใหญ เขาไดเขียนหนังสือเลมหนึ่งท่ีสําคัญมากใน

พระคัมภีรเดิม
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้เยเรมียโตเถียงกับพระเจาเร่ืองท่ีพระองคทรงเรียก

เขาใหรับใชพระองค เยเรมียวาเขายังเปนเด็กอยู ในเรื่องการพูด เขาคงรูสึกวาเขาไม
สามารถทําหนาท่ีท่ีพระเจาทรงตองการใหเขาทําสําเร็จได แตพระเจาทรงสอนและทาทาย
เขา

บางคร้ังเราคงรูสึกวาเราไมสามารถทําหนาท่ีท่ีพระเจาทรงตองการใหเราทําเชน
กัน ฝายเนื้อหนังเราขาดความสามารถเปนแน แตถาเราพึ่งพระเจาพระองคจะทรงประ-
ทานกําลังและความสามารถใหแกเรา ฟลิปป 4:13 สอนวา "ขาพเจากระทําทุกสิ่งไดโดย
พระคริสต ผูทรงเสริมกําลังขาพเจา"

ท่ีเยเรมียถอมตัวลงนั้นถูกตองไหม? เราอานในโรม 12:3 วา ". . .โดยพระคุณ
ซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววาอยาคิดถือตัวเกินท่ีตนควรจะคิดนั้น. . ." ขอนั้นบอกตอ
ไปวา ". . .แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อท่ีพระเจาไดทรงโปรดประทานแก
มนุษยทุกคน" เยเรมียถอมตัวลง แตเขาไมนึกวาพระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเขาทํางานนั้นให
สําเร็จได

พระเจาทรงตองการใหคุณทําอะไรเพื่อพระองคไหม? คุณกลารับใชพระองค
ไหม? แลวคุณวางใจในพระองคสําหรับฤทธิ์เดชท่ีคุณตองการหรือเปลา?
1 เยเรมียถอมตัวลง

ก เยเรมียคิดวาเขาไมสามารถทําอะไรเพื่อพระเจาได? ยรม 1:6
ข คุณคิดวาเยเรมียกลัวการรับใชพระเจาไหม? ยรม 1:8
ค เยเรมียคิดอยางไรเกี่ยวกับชาวโลก? ยรม 10:14, 23

2 พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหแกเยเรมีย
ก พระเจาทรงรูอะไรที่หนุนใจเยเรมีย? ยรม 1:5
ข พระเจาทรงสัญญาอะไรแกเยเรมีย? ยรม 1:8
ค พระเจาทรงทําอะไรกอนเยเรมียรับใชพระองค? ยรม 1:9
ง พระเจาเคยประทานฤทธิ์อํานาจใหแกคุณสําหรับงานรับใชของ

พระองคไหม?

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูหญิงต่ําตอยคนหนึ่ง                                                                ลก 1:26-38

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
กาลาเทีย 4:4 บอกวา ". . .พระเจาก็ทรงใชพระบุตรของพระองคมาประสูติจาก

สตรีเพศและทรงถือกําเนิดใตพระบัญญัติ" พระเยซูคริสต ผูเปนองคพระผูเปนเจาและพระ
ผูชวยใหรอดของเรา ทรงบังเกิดในสถานการณตํ่าตอย พระเจาทรงเลือกผูหญิงคนหนึ่งชื่อ
มารียใหเปนมารดาของพระเยซู ทําไมพระเจาทรงเลือกเธอ? เธอก็รูสึก "ตกใจ" เพราะคํา
ของทูตสวรรคกาเบรียล (ลก 1:29)

พระเจาทรงเลือกนางมารีย "เพราะเธอเปนท่ีพระเจาทรงโปรดปรานแลว" (ลก
1:30) เธอตอบวาอะไร? เธอตอบวา "ดูเถิด ขาพเจาเปนทาสีขององคพระผูเปนเจา ขอให
บังเกิดแกขาพเจาตามคําของทานเถิด" (ลก 1:38) เธอยอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
ถึงแมวาโยเซฟกับคนอื่นๆอาจละทิ้งเธอก็ได เธออาจเสียชื่อเสียงแตเธอยอมรับใชพระเจา
ของเธอ

มีทางอ่ืนท่ีพระคริสตเสด็จเขามาในโลกนี้ไหม? พระเจาทรงเลือกผูหญิงม่ังมีให
เปนมารดาของพระเยซูไดหรือเปลา? ทําไมพระเจาจึงทรงเลือกนางมารียเลา?
1 ฐานะของนางมารีย

ก นางมารียกับโยเซฟเปนอะไรกัน? ลก 1:27
ข ลูกา 1:29 บอกวานางมารียรูสึก "ตกใจ" เพราะคําของทูตสวรรค

กาเบรียล แตเธอไมไดพูดมากเร่ืองนี้ เธอ "รําพึง" เร่ืองคําเหลานั้น
นี่สอนอะไรเรื่องนิสัยของนางมารีย?

ค นางมารียพูดอะไรเกี่ยวกับตนเองในลูกา 1:48?
2 นางมารียไดรับเกียรติอยางสูง

ก กาเบรียลคํานับนางมารียอยางไร? ลก 1:28
ข กาเบรียลตอบคําถามของนางมารียอยางไร? ลก 1:35
ค นางเอลีซาเบธกลาวอะไรเรื่องนางมารีย? ลก 1:42-43

3 นางมารียกับโยเซฟ
ก กาเบรียลพูดกับโยเซฟอยางไรในมัทธิว 1:20?
ข เคร่ืองบูชาที่นางมารียกับโยเซฟถวายนั้นแสดงวาอะไรเกี่ยวกับฐานะ

ของเขา? ลก 2:24
ค การลําดับศักด์ิของวงศตระกูลของพระเยซูในหนังสือมัทธิวกับลูกา

ใหเรารูวาท้ังนางมารียกับโยเซฟเปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เซาโล ผูฆาพวกคริสเตียน                                                          กท 1:11-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
เซาโล ผูเคยฆาคริสเตียน ไดเปลี่ยนชื่อเปนเปาโลหลังจากเขารับเชื่อในพระเยซู

ในกิจการบทที่ 9 เขากลายเปนคนใหม! ต้ังแตวันท่ีเขาไดรับความรอดแลว กําลังและฤทธิ์
อํานาจของเขามาจากพระเจา

อาจารยเปาโลทบทวนถึงชีวิตเกาของตนในจดหมายหลายฉบับ ในกาลาเทีย
1:11-24 เขาบอกวาพระเจาทรงสรรเขาไว "แตครรภมารดา" ใหประกาศขาวประเสริฐ
คนนี่แหละ เคยฆาคนที่ เชื่อในพระเยซูเจา แตภายหลังองคพระผู เปนเจาทรงประทาน
ความรอดให ในเอเฟซัส 3:1 เขากลาววาเขาเปน "ผูท่ีถูกจําจองเพราะเห็นแกพระเยซู
คริสต" และในขอ 8 เขาวาเขาเปน "คนเล็กนอยกวาคนเล็กนอยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้ง
หมด" เขาระลึกถึงอดีตของตนดวยความถอมใจ

พระเจาทรงตัดสินใชคนที่ เคยขมเหงคริสเตียน แตในฟลิปป 3:13 อาจารย
เปาโลวาเขาจะ "ลืมสิ่งท่ีผานพนมาแลวเสีย" เราทุกคนตองทําเชนกัน ขอนี้ไมไดวา
อาจารยเปาโลระลึกถึงอดีตของตนไมได แตวาเขาไมยอมใหอดีตของตนนั้นเปนอุปสรรค
ในการรับใชพระเจา

อดีตกอนที่เราเปนคริสเตียนหรือความบาปที่เราทําต้ังแตเราเปนคริสเตียนแลว
อาจเปนอุปสรรคสําหรับการรับใชของเราเชนกัน ตองปองกันจิตใจจากความคิดแบบนั้น
1 อดีตของอาจารยเปาโล

ก อาจารยเปาโลเคยขมเหงคริสเตียนอยางไร? กท 1:13; กจ 9:1-2
ข อาจารยเปาโลสอนวาไมควรพึ่งความชอบธรรมซึ่งมีอยูโดย

พระบัญญัติ (ฟป 3:4-6) ในขอเหลานี้เขาเลาถึงอดีตของตน
ค อาจารยเปาโลประสบเหตุการณอะไรที่อาจทําใหเขาเยอหยิ่ง?

2 คร 12:1-5
2 อาจารยเปาโลถอมใจลง

ก เม่ืออาจารยเปาโลรับเชื่อ เขาพูดอะไรกับพระเจา? กจ 9:6
ข อาจารยเปาโลรูสึกอยางไรเกี่ยวกับความดีของตนเอง? รม 7:18
ค อาจารยเปาโลเขียนวาพระเจาไดทรงเลือกผูท่ีเชื่อท้ังหลายไวต้ังแต

กอนที่จะทรงเร่ิมสรางโลก (อฟ 1:4) ถาอยางนั้นทําไมคริสเตียน
จึงพึ่งในการประพฤติดีของตนเองเลา? "เพื่อมิใหมนุษยสักคนหนึ่ง
อวดตอพระองคได" 1 คร 1:29

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สดด 14:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 คร 1:27
โรม 3:10-12 อางบางขอจากสดุดีบทท่ี 14 แลวเราคงใชขอเหลานี้ในการ

อธิบายเร่ืองความรอด สิ่งแรกที่คนบาปตองเขาใจคือวา ไมมีใครเปนคนชอบธรรม ไมมี
ใครเปนคนดี ในสดุดีบทท่ี 14 นั้นพระเจาทรงอยูบนสวรรคแลวหาวามีมนุษยท่ีเปนคน
ดีหรือเปลา พระองคไมพบใครที่เปนคนดีเลย บทนี้เนนวาไมมีใครที่เปนคนดี โรม 3:23
บอกวา "เหตุวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา" เราทุกคนเปนคนตํ่าตอย
ฝายจิตวิญญาณที่ตองการพระคุณและพระเมตตาจากพระเจา

โรม 5:8 กลาววา ". . .ขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระ
ชนมเพื่อเรา" มนุษยไมไดแสวงหาพระเจาเลย เอเฟซัส 2:1 สอนวาเราตายแลวโดยการ
ละเมิดและการบาป คนที่ตายแลวไมสามารถทําอะไรเพื่อชวยตนเองได ดังนั้นเม่ือใครได
รับความรอดแลวก็เพราะเหตุวาพระคุณของพระเจามาสูเขา เราควรเขาใจขอนี้และขอบ
คุณพระเจาท่ีพระองคทรงเมตตาคนต่ําตอยเชนเรา

ใหพิจารณาคนตางๆในพระคัมภีรท่ีพระเจาทรงใช และเขาใจวาพระเจาทรงใช
คนเหลานั้นเพราะเหตุพระคุณของพระองค
1 ทําไมพระเจาทรงใหนางราหับกับครอบครัวรอดจากการทําลายเมืองเยรีโค?

ฮบ 11:31
2 บทเพลงสดุดีหลายบทเลงถึงสภาพตํ่าตอยของดาวิด เขาจึงกลาวถึงพระเมตตา

ของพระเจาอยางไรในสดุดีบทท่ี 103?
3 เยเรมียรูสึกอยางไรเมื่อพระเจาทรงเรียกเขาเปนผูรับใช? ยรม 1:6
4 ทูตสวรรคกาเบรียลบอกนางมารียวา "เธอไดรับพระพรทามกลางสตรีท้ังปวง"

(ลก 1:28) ขอนี้หมายความวานางมารียดีกวาผูหญิงอ่ืนๆหรือเปลา?
5 มีอะไรเกิดข้ึนเม่ืออาจารยเปาโลรับเชื่อในพระเยซู? กิจการบทที่ 9
6 ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนเลาถึงเวลาที่เขารับเชื่อในพระเยซู
7 ทําไมคริสเตียนไมควรเยอหยิ่ง? 1 คร 1:29-31

ทาํไมพระเจาทรงใชคนต่ําตอย? (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุที่เราปรารถนา "เห็น" องคพระผูเปนเจา                                    ปฐก 3:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
ฝนตนอยางหนักมาก รถยนตตางๆจึงตองจอดขางถนนเพราะมองอะไรไมเห็น

เลย ผมกับภรรยาขับรถของเราชามากจนฝนหยุดตกหนักและเราพอเห็นไดอีก เร่ืองนี้
แสดงวาถาคริสเตียนไมระวังตัว ชีวิตเราอาจถึงสภาพที่เรามององคพระผูเปนเจาไมเห็น
หลายสิ่งสามารถคลุมสายตาฝายจิตวิญญาณไมใหเรามองเห็นพระเจาได เชนความบาป,
การหมดกําลังใจ, แมกระทั่งสถานการณยากลําบาก แตเราสามารถไดรับการหนุนใจจาก
ความจริงวา พระเจาทรงประสงคเปดเผยพระองคใหเราเห็นเปนประจํา พระเจาทรงมีวิธี
ทางหลายอยางท่ีพระองคทรงเปดเผยพระองคใหเราเห็น แตสิ่งท่ีเราตองเขาใจกอนคือวา
ถาเราไมปรารถนา "เห็น" องคพระผูเปนเจาแลว ถึงแมวาเราเห็นพระองคแลวเราก็จะไม
รูจักพระองค โมเสสสนใจจึงอยากเห็นวาทําไมพุมไมมิไดไหมโทรมไป เราคงไม "เห็น"
องคพระผูเปนเจาเพราะวาเราไมปรารถนา "เห็น" พระองค

ใหจําไววาพระเจาทรงสัญญาแลววาจะไมละเราหรือทอดทิ้งเราเลย และพระ-
คัมภีรตักเตือนเราเสมอวา ใหเรา "แสวงหา" องคพระผูเปนเจา หนังสือสดุดีมีขอความวา
"จงแสวงหาพระเยโฮวาห" ถึง 27 คร้ัง คุณกําลังแสวงหาพระเจาไหม?
1 ตัวอยางจากพระคัมภีร

ก เอสราแสวงหาพระเจาอยางไร? (อสร 7:10) แลวเรา "ต้ังใจ"
แสวงหาพระเจาอยางไร? โยบ 11:13-14; 1 ซมอ 7:3

ข ทําไมพระเจาตรัสวา "วิบัติ" แกชนชาติอิสราเอลในอิสยาห 31:1?
ค คําพยานของอิสยาหคืออะไร? อสย 8:18

2 พระสัญญาของพระเจา
ก เราพบพระสัญญาอะไรในพระบัญญัติ 4:29?
ข บรรดาคนบาปและคริสเตียนที่อยูหางจากพระเจาพบพระสัญญาอะไร

ในอิสยาห 55:6-7?
ค สดุดี 119:2 สอนวิธีไดรับพระพรจากพระเจา

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"มั่นคงไว"                                                                          อพย 14:11-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
รถติดหนาดู! ตองรีบทําอาหารเย็น! ตองพาลูกไปเรียนพิเศษ! ตองเตรียมพรอม

สําหรับพรุงนี้! ตองทํางานบาน! ตองทําการบาน! คําเดียวที่อธิบายถึงลักษณะคนในสมัยนี้
คือคําวา "ยุง" และเมื่อชีวิตเรายุงแลวเรามักจะลืมองคพระผูเปนเจาเสีย

ชนชาติอิสราเอลพยายามหนีจากทหารอียิปต เขาจึงวุนวายใจมาก เม่ือเขาเปน
เชนนั้นแลวเขามององคพระผูเปนเจาไมไดเลย เพราะเขามองแตสถานการณรอบตัวเอง
โมเสสจึงบอกพวกเขาวา "ม่ันคงไว คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห"

คนในยุคนี้วุนวายใจมาก วิธีเดียวที่เราจะ "เห็น" องคพระผูเปนเจาในชีวิตเราคือ
ใหสงบใจและมั่นคงในพระเจาของเรา ทางดีท่ีสุดคือใหอานพระคัมภีรและอธิษฐานทุกๆ
วันและไปรวมประชุมท่ีคริสตจักรเปนประจํา ถาใครจะ "เห็น" องคพระผูเปนเจาในระหวาง
ชีวิตยุงยากนี้ เขาจะตองสงบใจและมั่นคงในพระเจากอน
1 ความกลัวแหงชีวิตนี้

ก โมเสสบอกประชาชนให "ม่ันคงไว" เพราะประชาชนเต็มไปดวย
ความกลัว

ข พระคัมภีรมีคําวา "กลัว" ถึง 385 คร้ัง พระเจาตรัสถึงเร่ืองนี้บอยครั้ง
เพราะพระองคทรงรูวาเรามักจะกลัวสิ่งตางๆในชีวิตนี้

ค ขอพระคัมภีรตอไปนี้หนุนใจเราอยางไร? สดุดี 46:1-3
แลวสดุดี 46:10 สอนใหเราทําอะไร?

2 เราจะ "ม่ันคงไว" และ "เห็น" องคพระผูเปนเจาอยางไร?
ก สดุดี 27:14 สอนใหเราทําอะไร? จิตใจของเราตองยึดแนนและ

"วางใจในพระเยโฮวาห" สดด 112:7
ข ฟลิปป 4:6 มีคําสอนตอไปสําหรับเราในเรื่องนี้

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สถานการณแปลกประหลาด                                               1 พกษ 18:36-39

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
หลายเรื่องในพระคัมภีรกลาวถึงเหตุการณแปลกประหลาดหรืออัศจรรย เม่ือ

เหตุการณแบบนี้ เกิดข้ึนเราสามารถ "เห็น" องคพระผูเปนเจาไดงาย แตในปจจุบันนี้
กิจการอยางอัศจรรยแบบนั้นคงไมมากเทาเดิม แนนอนการอัศจรรยยังมีอยู ในทุกวันนี้
แตเราคงไมเห็นน้ําในทะเลแดงแยกออกจากกัน, การเปนข้ึนมาจากความตายหรือไฟตก
มาจากฟาสวรรคเหมือนเดิม

แตก็ยังมีสถานการณแปลกประหลาดที่เกิดข้ึนในชีวิตของคริสเตียน ซึ่งใหเขา
รูวาพระเจาทรงพระชนมอยู เชนการรักษาโรคอยางอัศจรรย, การถวายทรัพยอยางอัศ-
จรรย, การสมรสอยางอัศจรรย, การกลับใจเสียใหมอยางอัศจรรย, เปนตน มีหลายเรื่อง
เกี่ยวกับ สถานการณหมดหวังซึ่งไดแกไขอยางอัศจรรยซึ่งปราศจากพระเจาก็คงสําเร็จไม
ได บางทีคุณเองเคยประสบสถานการณเชนนั้นในชีวิตของตน
1 การ "เห็น" พระเจาในสถานการณแปลกประหลาด

ก หลังจากประชาชนเห็นการอัศจรรยใน 1 พงศกษัตริย 18:36-39
นั้นเขาทําอะไร?

ข คนใชของเอลีชารูไดอยางไรวาพระเจาทรงปองกันพวกเขาอยู?
2 พกษ 6:15-18

ค จงเลาใหฟงถึงสถานการณแปลกประหลาดในชีวิตของคุณท่ีแสดงฤทธิ์
อํานาจของพระเจา แลวใหบอกเร่ืองอ่ืนๆในพระคัมภีรท่ีแสดง
ฝพระหัตถของพระเจา

2 การ "เห็น" พระเจาในสถานการณธรรมดา
ก บางคร้ังเราสามารถ "เห็น" พระเจาไดในสถานการณธรรมดาถาเรา

กําลังแสวงหาพระองคอยู จงพิจารณาเรื่องของนางรูธ
ข พระเจาไมเปดเผยพระองคในสถานการณแปลกประหลาดหรือ

อัศจรรยอยางเดียว โรม 8:28 สอนเราวาอะไร?
ค อาจารยเปาโลพูดอะไรหลังจากทุกคนไดละทิ้งเขาไปหมด?

2 ทธ 4:17

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"เสียงเบาๆ"                                                                   1 พกษ 19:10-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
หลายครั้งเม่ือเรานึกถึงพระเจาเราก็นึกถึงความยิ่งใหญของพระองค หรือความ

สามารถของพระองค หรือความชวยเหลือท่ีเราเคยไดรับจากพระองค แนนอนพระเจาเปน
ผูท่ียิ่งใหญ พระองคเคยตอบคําอธิษฐานและใหไฟตกจากฟาสวรรค, ใหทะเลแยกออกจาก
กันเปนชอง, และไดเล้ียงประชาชนกลุมใหญดวยอาหารเล็กนอย แตถาเราคิดวาพระเจา
ทรงกระทําแตการอัศจรรยยิ่งใหญเทานั้น เราคงไมสังเกตการอัศจรรยเล็กนอยที่พระองค
ทรงกระทําในชีวิตของเราทุกๆวัน

เร่ืองเกี่ยวกับเอลียาหพิสูจนความจริงนี้ เพราะพระเจาไมสถิตอยูใน "ลมใหญอัน
แรงกลา" หรือใน "แผนดินไหว" หรือใน "ไฟ" (ในเรื่องอ่ืนในพระคัมภีรพระเจาทรงสถิตอยู
ในสิ่งเหลานี้ได) แตในเรื่องนี้พระเจาทรงปรากฏพระองคใน "เสียงเบาๆ" เสียงเบาๆนั้นยัง
ตรัสอยูกับเราในปจจุบัน เชนเสียงนั้นไดชวนเชิญคนบาปใหมารับเชื่อในพระเยซู, เสียงนั้น
ปลอบประโลมใจผูท่ีหมดหวัง และเสียงนั้นเปนเสียงหนุนใจใหผูท่ีขาดความเชื่อเกิดความ
ม่ันใจขึ้น เสียงเบาๆของพระเจานั้นยังตรัสอยูกับเราในทุกวันนี้ ถาคุณต้ังใจฟงเสียงนั้น
คุณ จะไดยินเปนแน
1 การเรียนรูท่ีจะฟงพระสุรเสียงของพระเจา

ก ซามูเอลพูดอะไรถูกตองในเมื่อพระเยโฮวาหตรัสกับเขา?
1 ซมอ 3:10

ข หลายครั้งพระเยซูตรัสวา "ใครมีหู จงฟงเถิด" (มธ 11:15; มก 4:9)
ขอนี้มีความหมายอะไร? พระเยซูตรัสคลายกันในหนังสือวิวรณ
แตเนนวาตองฟงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (วว 2:7, 11, 17,
29; 3:6, 13, 22)

ค ยากอบ 1:22-23 สอนวาอะไร?
2 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา

ก พระเจาตรัสกับเราโดยทางใจสํานึกผิดชอบของเรา รม 9:1
ข พระเจาตรัสกับเราโดยทางพระคัมภีร รม 10:17
ค พระเจาตรัสกับเราโดยทางคนอื่น กจ 15:7

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตามผูที่ตามพระเจาไป                                                       ยชว 3:10-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
พระเจาทรงใชมนุษยในงานของพระองค จงนึกวาพระเจาเคยใชใครบางใหชวย

ชีวิตของคุณ เชนคนแรกที่เปนพยานฝายพระเยซูใหคุณฟง แลวคนอื่นท่ีเคยชวยเหลือคุณ
พระเจาเคยใชคนอื่นในการตอบคําอธิษฐานของคุณ ในเวลาอื่นพระเจาทรงใชคนอ่ืนใหนํา
ชีวิตของคุณในทางที่ถูกตอง เม่ือเรานึกถึงคนเหลานั้นเราสามารถ "เห็น" ฝพระหัตถของ
พระเจาในชีวิตของเราได

พระเยโฮวาหบอกโยชูวาวาใหชนชาติอิสราเอลขามแมน้ําจอรแดน และบอกวา
เม่ือฝาเทาของปุโรหิตจะลงไปยืนอยูในแมน้ําจอรแดนนั้น น้ําในจอรแดนจะคั่ง เพราะเหตุ
วาชนชาติอิสราเอลเชื่อฟงโยชูวาพวกเขาได "เห็น" ฝพระหัตถของพระเจา ในปจจุบัน
คริสเตียนหลายคนได "เห็น" ฝพระหัตถของพระเจาเม่ือเขารับใชพระองคและในเมื่อเขา
ตามศิษยาภิบาลของเขา

ในชีวิตของเราก็เชนกัน เม่ือเราตามคนที่ตามพระเจาเราก็จะ "เห็น" ฝพระหัตถ
ของพระเจา คริสตจักรเห็นฝพระหัตถนั้นเม่ือเขาตามศิษยาภิบาล เด็กๆเห็นฝพระหัตถนั้น
เม่ือเขาตามบิดามารดาที่รักพระเจา แลวนักศึกษาเห็นฝพระหัตถนั้นเม่ือเขาตามอาจารย
ท่ีรักพระเจา
1 การตามผูอ่ืน

ก อาจารยเปาโลสอนอะไรใน 1 โครินธ 4:16? แลวเขาสอนคริสตจักร
ท่ีเมืองฟลิปปวาอะไร? ฟป 4:9

ข เราทุกคนนาจะมีทันที 2 ธส 3:9
ค ฮีบรู 13:7, 17 มีคําสอนอะไรสําหรับสมาชิกคริสตจักรเร่ือง

ศิษยาภิบาล?
2 การ "เห็น" องคพระผูเปนเจาในพระเยซูคริสต

ก พระเยซูตรัสอะไรกับฟลิปในยอหน 14:9?
3 การ "เห็น" พระเยซูคริสตในตัวเราเอง

ก อาจารยเปาโลกลาวถึงขอล้ําลึกอะไรในโคโลสี 1:27?
ข พระเยซูทรงอธิบายถึงคริสเตียนอยางไร? มธ 5:13-14

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สดด 34:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 34:8
ชาวฮินดูเคยเลานิยายเกี่ยวกับคนตาบอด 6 คนที่ "เห็น" ชางตัวหนึ่ง คนตา

บอดคนแรกแตะขางหนึ่งของชางตัวนั้นแลววา "มันเหมือนกําแพง" คนที่ 2 แตะงวงชาง
แลววา "ไมใช มันเหมือนหอก" คนที่ 3 แตะงวงชางท่ีกําลังโอนออนไปมาแลววา "มัน
เหมือนงู"

คนที่ 4 จับขาชางแลววา "ตัวอันนาประหลาดใจนี้เหมือนตนไม" คนที่ 5 แตะหู
ชางแลวกลาววา "แมแตคนที่ตาบอดที่สุดในโลกสามารถรูวาชางเหมือนใบพัด" แลวคนสุด
ทายในพวกเขาจับหางมันจึงบอกวา "พวกคุณผิดหมด เพราะสัตวตัวนี้เหมือนเชือกเปน
แน"

คนตางๆในโลกนี้อธิบายถึงพระเจาเหมือนกัน คือทุกคนอธิบายถึงพระเจาตาม
ทัศนคติและความเขาใจสวนตัว แตถาเราอยาก "เห็น" พระเจาจริง เราตองมองเห็นพระ
คริสต (ยน 14:9) และพระคัมภีร เม่ือเราทําเชนนั้นแลวเราจึงจะ "เห็น" พระเจาผูทรง
พระชนมอยู
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 เราพบพระสัญญาอะไรในพระบัญญัติ 4:29?
3 เราจะ "ม่ันคงไว" และ "เห็น" องคพระผูเปนเจาอยางไร? สดุดี 27:14
4 ใหบอกวิธีตางๆที่เรา "เห็น" พระเจาได
5 พระเจาตรัสกับเราอยางไรบาง? (3 วิธี)
6 ยากอบ 1:22-23 สอนวาอะไร?
7 อาจารยเปาโลกลาวถึงขอล้ําลึกอะไรในโคโลสี 1:27?
8 พระเยซูทรงอธิบายถึงคริสเตียนอยางไร? มธ 5:13-14 คุณยอมเปนความ

สวางของโลกเพื่อใหคนอื่น "เห็น" พระเยซูคริสตในชีวิตของคุณไหม?

การ "เห็น" องคพระผูเปนเจา (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อับราฮัมอธิษฐานเผื่อคนอื่น                                                    ปฐก 18:23-33

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
อับราฮัมมีความเชื่อสูงและในอิสยาห 41:8 พระเจาทรงเรียกเขาวา "อับราฮัม

สหายของเรา" ในหนังสือปฐมกาลอับราฮัม "เขามาใกล" เพื่อสนทนากับพระเยโฮวาห
อับราฮัมใหเหตุผลกับพระเจาเพราะเขารูวาพระองคจะทําลายเมืองโสโดมเพราะเหตุความ
ชั่วรายของเมืองนั้น แตเขารูดวยวาพระองคทรงเปนพระเจาแหงความรัก, ความอดทน,
พระเมตตาและความยุติธรรม หลานชายของอับราฮัม คือโลท อาศัยอยูในเมืองโสโดมนั้น
อับราฮัมจึงออนวอนเพื่อโลทและคนชอบธรรมคนอื่นในเมืองนั้น เขาอธิษฐานเผื่อพวกเขา
2 เปโตร 2:7 บอกวาโลทเปน "ผูชอบธรรม" ดังนั้นอับราฮัมถามพระเจาวา "พระองคจะ
ทรงทําลายผูชอบธรรมพรอมกับคนอธรรมหรือ" (ปฐก 18:23) อับราฮัมวาพระเจาเปนผู
พิพากษาที่ยุติธรรมแลวจะพิพากษาอยางถูกตอง (ปฐก 18:25) เขาออนวอนเผื่อคน
ชอบธรรม 50 คนที่อยู ในเมืองนั้น พระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของเขา เม่ือ
อับราฮัมออนวอนเผื่อคนชอบธรรม 10 คนที่อยูในเมืองนั้นแลวองคพระผูเปนเจาก็เสด็จ
ไปจากเขา แสดงวามีคนชอบธรรมไมถึง 10 คนในเมืองนั้น

คริสเตียนใหเหตุผลกับพระเจาไดหรือ? ในเร่ืองนี้เราเห็นวาพระเจาทรงฟงเรา
เปนแน พระองคทรงพอพระทัยเม่ือเราอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน
1 การใหเหตุผลกับพระเจา ปฐก 18:23-32

ก อับราฮัมถามพระเจาวาอะไรในขอ 23?
ข อับราฮัมสงสัยวาพระเจาเปนผูพิพากษาที่ยุติธรรมหรือเปลา? ขอ 25
ค ทําไมอับราฮัมกลาใหเหตุผลกับพระเจา?
ง ในเร่ืองนี้อับราฮัมเยอยิ่งไหม? ขอ 27, 31-32

2 พระเจาทรงตอบอับราฮัม ปฐก 18:19-32
ก พระเจาทรงรูอะไรเกี่ยวกับอับราฮัม? ขอ 19
ข พระเจาทรงใหอับราฮัมรูอะไรบาง? ขอ 20-21
ค พระเจาทรงตอบการอธิษฐานของอับราฮัมกี่คร้ัง?
ง หลังจากพระเจาทรงทําลายเมืองโสโดมแลวพระองคทรงระลึกถึงใคร

และทรงกระทําอะไร? ปฐก 19:29

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กษัตริยซาโลมอนอธิษฐานมอบพระวิหารไว                              1 พกษ 8:22-29

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
คําอธิษฐานของกษัตริยซาโลมอนอยูต้ังแตขอ 23 ถึงขอ 53 เขาอธิษฐานหลัง

จากสรางพระวิหารเสร็จแลว พวกเขาใชเวลาสรางพระวิหารถึง 7 ป กษัตริยซาโลมอนจึง
ขอบพระคุณพระเจาและมอบพระวิหารนั้นไวแดพระองค ซาโลมอนขอใหพระเจายกยอง
พระนามของพระองคท่ีนั่น, ใหฟงคําอธิษฐานของประชาชน, อภัยโทษความบาปของพวก
เขา, ใหปองกันรักษาแผนดินของเขาไว และใหสถิตอยูกับพวกเขาเมื่อเขาสงคราม คํา
สําคัญในคําอธิษฐานนี้ คือคําวา "สดับ (ฟง)" เพราะเขา "ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรค" เม่ือประชาชนอิสราเอลอธิษฐานตอพระองค

ตามธรรมดาคริสตจักรท้ังหลายมีประชุมมอบตึกใหมไวแดพระเจาเม่ือสรางตึก
ใหมนั้นเสร็จแลว เปนเวลาแหงความชื่นชมยินดี เขาขอใหพระเจาอวยพระพรงานรับใช
และการนมัสการในสถานที่แหงนั้น เปนเวลาฟนฟูทางจิตใจและตั้งใจใหมในการรับใช
พระองคตอไป

กษัตริยดาวิดปรารถนาสรางพระวิหารนั้นแตพระเจาทรงตองการใหบุตรของ
ดาวิดสรางแทน (2 พศด 6:7-9) กษัตริยดาวิดจึงเตรียมสิ่งของสําหรับการสรางไวหลาย
อยาง และหนุนใจกษัตริยซาโลมอนในการสรางพระวิหารนั้น (1 พศด 28)
1 กษัตริยซาโลมอนทูลขออะไรจากพระเจา?

ก กษัตริยซาโลมอนขอใหพระเจาทรงปองกันประเทศอิสราเอลไว
1 พกษ 8:25-30

ข ซาโลมอนขอใหพระเจาทรงอภัยโทษความบาปของพวกเขา
ความบาปนั้นคืออะไร? 1 พกษ 8:30-39

ค ซาโลมอนขอความชวยเหลืออะไรจากพระเจา? 1 พกษ 8:44-45
ง แลวในที่สุดซาโลมอนขออะไร? 1 พกษ 8:52-53

2 กษัตริยซาโลมอนสรรเสริญพระเจา
ก กษัตริยซาโลมอนกลาวถึงพระลักษณะอะไรบางของพระเจา?

1 พกษ 8:23-27
ข ซาโลมอนวาพระเจาสามารถยกโทษบาป, รักษาโรค, นําคนกลับ

คืนมาและประทานสิ่งตางๆที่ประชาชนตองการ
ค ซาโลมอนขอพระเจาทรงเลี้ยงใครบาง? 1 พกษ 8:41

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําอธิษฐานสรรเสริญของนางฮันนาห                                        1 ซมอ 2:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
นางฮันนาหเคยอธิษฐานขอบุตรชายจากพระเจา ตอนนั้นนางทุกขใจและอธิษ-

ฐานสวนตัววา ". . .ถาพระองคจะทอดพระเนตรความทุกขใจของผูรับใชของพระองคจริงๆ
และยังระลึกถึงขาพระองคและยังไมลืมผูรับใชของพระองค แตจะทรงประทานบุตรชายแก
ผู รับใชของพระองคสักคนหนึ่งแลว ขาพระองคจะถวายเขาไวแดพระเจาตลอดชีวิตของ
เขา. . ." (1 ซมอ 1:10) นางไดอธิษฐานอยางสวนตัว แตพระเจาทรงบันทึกคําอธิษฐาน
นั้นไวในพระคัมภีรสําหรับเรา พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของนางโดยทรงประทานบุตร
ชายใหนาง นางถวายบุตรนั้นแดพระเจาตามที่นางปฏิญาณไว นางจึงสรรเสริญพระเจา
คุณคิดวาเปนสิ่งยากที่จะถวายบุตรชายคนแรกแดพระเจาไหม?

นางฮันนาหสรรเสริญพระเจาและกลาวถึงพระลักษณะตางๆของพระองค เชน
พระเมตตา, ความยุติธรรม, ความรูสิ่งสารพัดและฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญของพระองค นาง
รูจักพระเจาจริงไมใชเพียงแตไดรับสิ่งตางๆจากพระองคเทานั้น นางเปนแบบอยางท่ีดี
สําหรับเรา นางเปนผูถอมตัวลงดวย เม่ือนางเปรียบตัวเองกับความยิ่งใหญและความดี
ของพระเจาแลว นางนับวาไมสมควรไดรับอะไรจากพระเจาเลย
1 พระเจาทรงเปนผูได? 1 ซมอ 2:2-8

ก ขอ 2 กลาวถึงพระลักษณะอะไรของพระเจา?
ข ขอ 3 กลาวถึงพระลักษณะอะไรของพระเจา?
ค คําอธิษฐานนี้กลาวถึงฤทธิ์อํานาจของพระองคอยางไร?
ง อะไรเปนของพระเจา? ขอ 8

2 พระเจาทรงกระทําอะไรบาง? 1 ซมอ 2:3-10
ก พระองคทรงเปนผูชั่งตรวจ ขอ 3
ข นางพยากรณวาอะไรเกี่ยวกับการกระทําของพระเจา? ขอ 10
ค พระเจาทรงปลอบประโลมชนชาติของพระองคอยางไร? ขอ 9
ง จากคําอธิษฐานนี้พระเจาทรงสามารถกระทําอะไรบางได?

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กษัตริยดาวิดอธิษฐานสารภาพบาป                                            สดด 51:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
หลังจากกษัตริยดาวิดลวงประเวณีกับนางบัทเชบา และไดฆาสามีของนาง คือ

อุรีอาหแลว ผูพยากรณนาธันไปฟองดาวิดเร่ืองความบาปยิ่งใหญของตน ดาวิดสารภาพ
บาปนั้นตอพระพักตรพระเจาและตอหนานาธัน สําหรับความบาปเชนนี้เคร่ืองบูชาธรรม-
ดาใชไมได (พบญ 17:12) ดาวิดจึงตองพึ่งพระเมตตาของพระเจาตามที่เราเห็นในสดุดี
บทท่ี 51

ใหสังเกตขอความตอไปนี้ซึ่งมาจากสดุดีบทท่ี 51 "ขอทรงแสดงพระกรุณาตอขา
พระองค" "ขอทรงลบการทรยศของขาพระองคออกไป" "ขอทรงลางขาพระองคจากความ
บาปผิดใหหมดสิ้น" "ขอทรงชําระขาพระองค" "ขอทรงลางขาพระองคและขาพระองคจะ
ขาวกวาหิมะ" "ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค" ดาวิดรูจักพระเมตตาของพระเจา
รวมท้ังความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค หลังจากพระเจาทรงลบการทรยศของ
ดาวิดแลว (ขอ 1) พระองคทรงชําระดาวิดใหสะอาด เราตองเกลียดความบาปของเรา ไม
ใช เพียงแตเกลียดโทษสําหรับบาปนั้น ดาวิดสารภาพบาปของตน เรารูสึกเสียใจเพราะ
บาปของตนเองไหม? ดาวิดใชเวลานานพอสมควรที่จะกลับใจเสียใหมและรูสึกสํานึกใน
ความบาปของตน ดาวิดทําบาปตอพระเจาอันดับแรก แลวตอคนอ่ืนอันดับตอไป
1 ดาวิดอยูในสภาพชั่วราย

ก ดาวิดอธิบายถึงชีวิตของตนอยางไร? สดด 51:5
ข ดาวิดใชคําอะไรบางท่ีเล็งถึง "ความบาป"?
ค ในสดุดี 14:3 ดาวิดอธิบายถึงสภาพของมนุษยทุกคนอยางไร?

2 พระเจาทรงอภัยโทษความบาปของมนุษย
ก พระเจาทรงตองการใหมนุษยทําอะไรกอนพระองคอภัยโทษบาปของ

เขาได? สดด 51:6
ข พระเจาทรงทําอะไรเพื่อมนุษยเม่ือเขาสารภาพบาปแลว?

สดด 51:7-8; 1 ยน 1:9
ค พระเจา "มิไดทรงดูถูก" อะไร? สดด 51:17
ง พระเจาทรงอภัยโทษบาปของมนุษยอยางไร? 1 ยน 2:1-2

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กษัตริยเฮเซคียาหอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจา                   อสย 37:14-20

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
ทันทีท่ีกษัตริยเฮเซคียาหไดรับจดหมายอันขู เข็ญนั้น เขานําเร่ืองนั้นตอพระ

พักตรพระเยโฮวาห เขามีสิทธิปรึกษากับคณะรัฐมนตรี, พวกผูปรึกษาหรืออาจทิ้งจดหมาย
ฉบับนั้นก็ได แตเขา "ทรงคลี่จดหมายนั้นออกตอพระพักตรพระเยโฮวาห"

ชาวอัสซีเรียเปนศัตรูของชนชาติอิสราเอล และไดทําความเสียหายมากมายแลว
พวกเขาเยาะเยยกษัตริยเฮเซคียาหและพระเจา แลวเขาวาพระเจาไมสามารถชวยชนชาติ
อิสราเอลได และวาพระเจาเหมือนกับพระตางๆของประเทศทั่วไป (อสย 37:12) การ
กระทําแบบนี้ ทําใหเฮเซคียาห ทุกขใจเพราะเขารู จักพระเยโฮวาหและฤทธิ์ อํานาจของ
พระองค

ใหสังเกตวาเฮเซคียาหอธิษฐานขออะไรในอิสยาห 37:16 "ขาแตพระเจาจอม-
โยธา พระเจาแหงอิสราเอล. . ." เฮเซคียาหกลาวตอไปถึงท่ีอาศัยอยูของพระเจา และความ
ยิ่งใหญของพระองค ถาคุณตองการการนําในชีวิตใหพึ่งพระเจา เพราะพระเจาผู เดียว
เทานั้น สามารถนําชีวิตคุณได นี่คือสติปญญา

เราเขาเฝาพระเจาอยางไรดี? เรายอมรับวาพระองคทรงเปนพระมหากษัตริย
และเจานายแหงชีวิตเราไหม? เราเขาใจถึงฤทธิ์อํานาจ, ความรักและความยินดีท่ีจะฟงคํา
อธิษฐานของเราไหม? กษัตริยเฮเซคียาหเลาสถานการณท้ังหมดใหพระเยโฮวาหฟง พระ
องคจึงทรงตอบคําอธิษฐานนั้น ภายหลังเราอานวาทูตของพระเยโฮวาหมาฆาชาวอัสซีเรีย
ถึง 185,000 คน
1 กษัตริยเฮเซคียาหไดรับจดหมายฉบับหนึ่ง อสย 37:14

ก จดหมายฉบับนั้นมาจากศัตรูของอิสราเอล
ข สดุดี 112:7 สอนอะไรเรื่อง "ขาวราย"?

2 กษัตริยเฮเซคียาหไดอานจดหมายฉบับนั้น อสย 37:14
ก ชาวอัสซีเรียเคยทําชั่วรายอะไรบางแลว? อสย 37:18-19

3 กษัตริยเฮเซคียาหข้ึนไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห อสย 37:14
ก กษัตริยดาวิดปรารถนาอะไรในสดุดีบทท่ี 27? ทําไม?
ข ท่ีกษัตริยเฮเซคียาหข้ึนไปอยางพระนิเวศของพระเยโฮวาหนั้นแสดง

วาอะไรเกี่ยวกับความเชื่อของเขา?

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําอธิษฐานของพระเยซู                                                             ยน 17:6-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 21:22
นี่คือคําอธิษฐานของพระเยซูสําหรับพวกสาวกของพระองคและสําหรับเรา (ยน

17:20) เปนคําอธิษฐานอยางสมบูรณระหวางพระบุตรกับพระบิดา แนนอนพระบิดาทรง
ฟงและตอบคําอธิษฐานของพระบุตร แสดงวาพระบิดาทรงตอบคําอธิษฐานนั้นแลวทุกขอ
พระเยซูทรงอธิษฐานวาอะไร? พระองคขอใหพระบิดาทรงปกปองและชําระใหบริสุทธิ์ทุก
คนที่เชื่อในพระองค คําวา "โลก" ใชบอยในขอความเหลานี้เพื่อใหเราเห็นความแตกตาง
กันระหวางคนที่เชื่อกับชาวโลก พระเยซูจะเสด็จไปหาพระบิดา แตพวกคริสเตียนจะยังอยู
ในโลกนี้ตอไป พระองคทรงทราบวาเราตองการการทรงปกปองรักษาและความปลอบ
ประโลมใจ

คําวา "ชําระใหบริสุทธิ์" ในขอ 17 หมายความวา "แยกต้ังไว" หรือ "ทําให
บริสุทธิ์" พระเจาทรงทํากิจการนี้ใหสําเร็จในชีวิตเราโดยใชพระวจนะของพระองค พระเยซู
จึงอธิษฐานขอใหคริสเตียนระลึกถึงพระคัมภีรเพื่อพบกําลังใจ, ความชื่นชมยินดีและความ
ม่ันใจ

มีการอธิษฐานหลายแบบและวิธีอธิษฐานหลายอยาง (เชนคุกเขาลง, ยืน, นั่ง,
นอน, เดิน) อยางไรก็ตามพระเจาทรงตองการใหเราอธิษฐาน "จงอธิษฐานอยางสมํ่า
เสมอ" (1 ธส 5:17) คือใหมีนิสัยอธิษฐานพึ่งพระเจาเสมอ พระเจาทรงฟงคําอธิษฐาน
ของเราเปนแน ขณะเม่ือเราอาศัยอยูในพระคริสตเราสามารถเรียกรองพระสัญญาใน 1
ยอหน 5:14-15 วา ". . .ถาเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรง
โปรดฟงเรา และถาเรารูวาพระองคทรงโปรดฟงเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รูวาเราไดรับ
ตามท่ีเราทูลขอจากพระองคนั้น"
1 อับราฮัมอธิษฐานเผื่อเมืองโสโดมและพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเรา ดังนั้นเรา

ควรอธิษฐานเผื่อใครบาง?
2 การอธิษฐานของกษัตริยดาวิดสอนใหเราถอมใจ, อธิษฐานอยางเจาะจงและ

สัตยซื่อตอพระเจา คุณสารภาพความบาปของตนเชนนี้ไหม?
3 ท่ีนางฮันนาหสรรเสริญพระเจาก็แสดงวานางขอบพระคุณในความยิ่งใหญ

ของพระองค เราอธิษฐานเชนนี้ไดไหม?
4 กษัตริยเฮเซคียาหอธิษฐานขอการทรงนําและไดอธิบายปญหาของเขา "ตอ

พระพักตรพระเยโฮวาห" เม่ือคุณมีปญหาคุณทําแบบนี้หรือเปลา?
5 คุณเปลี่ยนและแกไขใหชีวิตอธิษฐานของคุณดีข้ึนอยางไรบาง?

คาํอธิษฐานตางๆในพระคัมภีร (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ใหความรอดของตนเกิดผล"                                                     ฟป 2:12-13

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"เหตุฉะนี้พวกที่รักของขาพเจา เหมือนทานทั้งหลายไดยอมฟงทุกเวลา และไม

ใชเม่ือขาพเจาอยูดวยเทานั้น แตเด๋ียวนี้เม่ือขาพเจาไมอยูดวย ทานทั้งหลายจงใหความ
รอดของตนเกิดผลดวยความเกรงกลัวตัวสั่น" (ฟป 2:12)

กษัตริยเอดวารดแหงประเทศอังกฤษไดแตงต้ังใหนาย วิลเลี่ยม วิกฮาม สราง
โบสถท่ีสวยงามแหงหนึ่ง นายวิลเลี่ยมจึงเขียนที่หนาตางโบสถนั้นวา "โบสถนี้ไดสรางนาย
วิลเลี่ยม วิกฮาม" เม่ือกษัตริยเอดวารดถามเขาถึงขอนี้ (เพราะดูเหมือนนายวิลเลี่ยมกําลัง
แยงเกียรติจากกษัตริย) นายวิลเลี่ยมจึงตอบวา ไมใชเขาสรางโบสถนั้น แตโบสถนั้นสราง
เขาแทน หมายความวาเม่ือกอนเขาไมมีชื่อเสียง แตเม่ือสรางโบสถนั้นเสร็จแลวเขาก็มี
ชื่อเสียงใหญ ความหมายของขอพระคัมภีรท่ีวา "จงใหความรอดของตนเกิดผล" นั้น ไมใช
วาความรอดของเราเกิดจากการประพฤติของเรา แตการประพฤติของเราเปนผลแหงความ
รอดของเราตางหาก -- เขียนโดยอาจารย ซี เอช สเปอรแจน

"ฉะนั้นจึงยังมีสะบาโตสําหรับชนชาติของพระเจา ดวยวาคนใดที่ไดเขาไปในที่
สงบสุขของตนแลวก็ไดหยุดการงานของตน เหมือนพระเจาไดทรงหยุดจากพระราชกิจของ
พระองค เหตุฉะนั้นใหเราทั้งหลายอุตสาหเขาในที่สงบสุขนั้น เพื่อมิใหผูหนึ่งผูใดตกหลงไป
ในการไมเชื่อ เชนเขาเหลานั้นซึ่งเปนตัวอยาง" (ฮบ 4:9-11)
1 ความรอดโดยพระคุณ

ก โรม 5:1 สอนวาอะไร? เม่ืออาจารย มารทิน ลูเทอร อานขอนี้แลว
เขาจึงเขาใจความรอดและรับเชื่อ

ข ทิตัส 3:5 กลาววาอะไร?
ค เอเฟซัส 2:8-9 มีอยูวาอะไร?

2 การประพฤติแหงพระคุณ
ก เอเฟซัส 2:10 สอนวาเรา "สรางข้ึนในพระเยซูคริสตเพื่อใหประกอบ

การดี" เราไมทําการดีเพื่อจะรอด แตพระเยซูทรงประทานฤทธิ์อํานาจ
ใหกระทําการดีได "ซึ่งพระเจาไดทรงดําริไวลวงหนา"

ข ฮีบรู 9:14 สอนอะไรเรื่องนี้?

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระคริสต "ทรงเปนบุตรหัวปเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง"                       คส 1:12-17

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"พระองคทรงเปนพระฉายของพระเจา ผูซึ่งไมประจักษแกตา ทรงเปนบุตรหัวป

เหนือสรรพสิ่งท้ังปวง" (คส 1:15)
หลายคนพยายามใชโคโลสี 1:15 เพื่อพิสูจนวาพระเยซูทรงถูกสรางข้ึน และไม

ใชเปนพระเจาผูทรงอยูเปนนิจนิรันดร แตแทจริงขอพระคัมภีรนี้ตอตานคําสอนผิดนั้นโดย
หลักคําสอน 2 ประการ ประการแรกคือวิธีท่ีพระคัมภีรกลาวถึงผูท่ีอยูเปนนิจนิรันดร ใน
สุภาษิต 8:23-26 มีคําอธิบายถึงพระเยซู (สุภาษิตบทที่ 8 เรียกพระเยซูวา "ปญญา" ให
เปรียบเทียบกับโคโลสี 2:3) ใหสังเกตขอท่ีวา "เราถูกสถาปนาไวต้ังแตดึกดําบรรพมา
แลว" แนนอนผูท่ีอยู "ต้ังแตดึกดําบรรพมา" จะไมมีวันเร่ิมตน ประการที่ 2 โคโลสี 1:15
เล็งถึงความมีอํานาจและการปกครองเหนือสิ่งสารพัดของพระเยซู และไมใชการเร่ิมตน
ของพระองค

วิวรณ 3:14 กลาวถึงพระคริสตวา "จงเขียนถึงทูตแหงคริสตจักรท่ีเมืองเลาดี-
เซียวา 'พระองคผูทรงเปนพระเอเมนทรงเปนพยานที่ซื่อสัตยและสัตยจริงและทรงเปน
ปฐมเหตุแหงสิ่งสารพัดซึ่งพระเจาทรงสรางไดตรัสดังนี้วา'"
1 "ทรงเปนบุตรหัวป"

ก ใครถูกเรียกวา "บุตรหัวป" ของพระเยโฮวาห? (อพย 4:22)
พวกเขาเปนประเทศแรกในโลกนี้หรือเปลา?

ข ใหอานสดุดี 89:20 ขอนี้กลาวถึงผูใด? แลวพระเจาตรัสอะไรเกี่ยวกับ
เขาในขอ 27?

ค ใน 2 ขอนี้คําวา "บุตรหัวป" เล็งถึงเกียรติและการยกยอง แสดงวา
พระเจาทรงใหเกียรติและยกยองพระคริสตเหมือนกัน

ง ในครอบครัวฮีบรูบุตรหัวปไดรับมรดกของครอบครัว ฉะนั้นฮีบรู 1:2
สอนวาอะไร?

2 พระคริสตทรงเปนพระเจา
ก ใหเปรียบเทียบอิสยาห 43:11 กับลูกา 2:11
ข ใหเปรียบเทียบอิสยาห 44:6 กับวิวรณ 1:8

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"อยาโยนไขมุกของทานใหแกสุกร"                                                  มธ 7:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"อยาใหสิ่งซึ่งบริสุทธิ์แกสุนัข และอยาโยนไขมุกของทานใหแกสุกร เกลือกวา

มันจะเหยียบย่ําเสีย และจะหันกลับมากัดตัวทานดวย" (มธ 7:6)
ขอพระคัมภีรนี้สอนวา เราไมควรใหอะไรที่บริสุทธิ์แกคนที่จะ "เหยียบย่ําเสีย"

คือเยาะเยยหรือดูถูกสิ่งเหลานั้น
เชนเราอาจตักเตือนพี่นองคริสเตียน 2 คน คนหนึ่งอาจยอมรับและแกไขการ

ประพฤติของตน แตอีกคนหนึ่งอาจไมยอมรับเลย สําหรับคนที่ 2 นั้นก็เหมือนโยนไขมุก
(คําตักเตือน) ใหแกสุกร (คนที่ไมยอมรับคําตักเตือน) กษัตริยซาโลมอนสรุปคําสอนนี้วา
"อยาตักเตือนคนมักเยาะเยยเพราะเขาจะเกลียดเจา จงตักเตือนปราชญและเขาจะรักเจา"
(สภษ 9:8)
1 ไขมุกแหงสติปญญา

ก หนังสือสุภาษิตมี "ไขมุก" แหงสติปญญาหลายขอ
ข เราไมควรโยน "ไขมุก" แหง "               แกคนโง" สภษ 26:8
ค กษัตริยซาโลมอนพยายามให "ไขมุก" 2 อยางแกบุตรของตน

พวก "คนโง" ตอบสนอง "ไขมุก" เชนนี้อยางไร? สภษ 1:7
2 "ไขมุกเม็ดหนึ่งมีคามาก"

ก ใหอานมัทธิว 13:44-46
ข เราเชื่อวามนุษยท้ังปวงเปน "ไขมุกเม็ดหนึ่งมีคามาก" ซึ่งพระเยซูทรง

ยอมสิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อไถเราไวสําหรับพระองค
ค คุณไดรับความรอดแลวหรือยัง?

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"ถาตาขางขวาของทานทําใหตัวหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย"               มธ 5:27-30

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"ถาตาขางขวาของทานทําใหตัวหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย. . ." (มธ 5:29)
เม่ือพระคัมภีรใหมของอาจารย วิลเลี่ยม ทินเดล พิมพเสร็จแลว มีบางคน

พยายามหามขายหรือแจกเลมนั้น เพราะเขากลัววาอาจมีคนที่คิดวาคริสเตียนตองควักตา
ของตนออกทิ้งเสียจริงตามมัทธิว 5:29 พวกเขาวา "เขาอาจควักตาของตนออกทิ้งเสียแลว
ท้ังประเทศจะมีแตคนตาบอด" (พระคัมภีรใหมของอาจารย วิลเลี่ยม ทินเดล นั้นเปนพระ
คัมภีรเลมแรกในภาษาอังกฤษท่ีแปลขอนี้ถูกตอง)

แตอาจารย ฮิว แลทิเมอร ปองกันเลมนั้นวา แมแตคนธรรมดาก็สามารถแบง
แยกระหวางภาษาซึ่งเปนสํานวนเปรียบเทียบและภาษาตรงไปตรงมา (มัทธิว 5:29 นั้น
เปนภาษาซึ่งเปนสํานวนเปรียบเทียบ) ในขอพระคัมภีรนี้พระเยซูสอนเราวาอะไรๆที่อาจ
ทําใหเราอยูหางไกลจากพระเจาก็ไมคุมคา ในปจจุบันเราคงใชคําวารถยนตหรือเหลาแทน
คําวาตาหรือเทา
1 ตาแหงความบาป

ก ทําไมเอวาตัดสินใจกินผลไมท่ีถูกหามแลว? ปฐก 3:6
ข อะไรทําใหกษัตริยดาวิดทําการลวงประเวณี? 2 ซมอ 11:2
ค มนุษยท้ังปวงถูกทดลองอยางไรบาง (3 ประการ)?1 ยน 2:16

2 จงหลีกหนีเสียจากการทดลอง
ก พระคัมภีรสอนวาเราจงหลีกหนีเสียจากอะไร? 2 ทธ 2:22
ข แลวเราจงใฝในอะไรบาง? 2 ทธ 2:22
ค 1 โครินธ 10:13 หนุนใจเราอยางไร?

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จง "สุมถานที่ลุกโพลงไวบนศีรษะของเขา"                                  รม 12:17-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"ถาศัตรูของทานหิว จงใหอาหารเขารับประทาน ถาเขากระหายน้ําก็จงใหน้ํา

เขาด่ืมเพราะวาการทําอยางนั้นเปนการสุมถานที่ ลุกโพลงไวบนศีรษะของเขา" (รม
12:20)

ถาดูขอพระคัมภีรนี้แคพื้นๆก็ดูเหมือนวา เม่ือเราทําดีแกศัตรูของเราก็จะกลาย
เปนการลงโทษเขาตางหาก แตเรารูอยูวา "องคพระผูเปนเจาตรัสวา 'การแกแคนเปนของ
เรา เราเองจะตอบสนอง'" เพราะเหตุวาพระเจาทรงเปนผูทําการแกแคนนั้น การกระทําดี
ของคริสเตียนเปนการที่ชวยคนอื่น ไมใชท่ีแชงสาปคนอื่น ดังนั้นขอนี้มีความหมายที่ดี
เทานั้น

เพื่อเขาใจขอพระคัมภีรนี้ดีข้ึนใหเราเปรียบกับ "ถานเพลิง" ท่ีถูกตองปากของ
อิสยาหเพื่อแสดงวาเขาไดรับ "การลบมลทินบาป" แลว (อสย 6:6-7) เราใช "ถานที่ลุก
โพลง" นั้น (คือความกรุณา) เพื่อนําคนบาปมาสูความรอด โดยหวังจะใหเขากลับใจเสีย
ใหมมาเปนเพื่อนและทําใหจิตใจของเขาสงบ

"เพราะบรรดาศัตรูของขาพระองคพูดถึงขาพระองค บรรดาผูท่ีจองเอาชีวิตของ
ขาพระองคปรึกษากัน. . .แตขาพระองคจะหวังอยูตลอดไปและจะสรรเสริญพระองคมาก
ยิ่งข้ึนๆ ปากของขาพระองคจะเลาถึงกิจการอันชอบธรรมของพระองค คือราชกิจท่ีชวยให
รอดของพระองควันยังคํ่า เพราะจํานวนราชกิจนั้นมากมายเกินความรูของขาพระองค ขา
พระองคจะนําเร่ืองราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเยโฮวาหพระเจาไปดวย ขาพระองค
จะสรรเสริญความชอบธรรมของพระองคของพระองคเทานั้น" (สดด 71:10, 14-16)
1 การเรียนรูเร่ืองความรัก

ก อาจารยเปาโลอางขอพระคัมภีรนี้จากสุภาษิต 25:21-22
ข พระเจาทรงมีทาทีอะไรตอบรรดามนุษย? ยน 3:16
ค ความรับผิดชอบอันหนึ่งของ "ผูหญิงท่ีสูงอายุ" ในคริสตจักรคืออะไร?

ทต 2:3-4
2 การประพฤติใหสมกับความรัก

ก พระเยซูทรงสั่งอะไรในมัทธิว 5:44?
ข คําวา "อวยพร" ในมัทธิว 5:44 นั้นแปลไดอีกวา "อธิษฐานเผื่อ"

ผูท่ียอมอธิษฐานเผื่อคนท่ีแชงสาปและเกลียดชังเขา ผูนั้นเขาใจ
ความรักอันแทจริงของพระเจา

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               มก 10:28-31

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  2 ปต 3:18
"แตมีหลายคนที่เปนคนตนจะตองกลับไปเปนคนสุดทาย และท่ีเปนคนสุดทาย

จะกลับเปนคนตน" (มก 10:31)
สําหรับขอพระคัมภีรนี้พระเยซูทรงมีความหมายวา ในวันแหงการพิพากษา การ

พิพากษานั้นคงไมเปนไปตามความคาดหมายของเรา เชนหลายคนที่ทํางานใหพระเจา
แลวเกิดความเยอยิ่ง แตถาพระเจาใชเราแลวเราตองยิ่งถอมใจลง เรารับใชเพราะเรารัก
พระเยซูคริสต การปรนนิบัติพระเจาเปนสิ่งท่ีแสดงออกมาภายนอก แตพระเจาทรงทอด
พระเนตรภายในจิตใจของคนนั้น

แตสิ่งท่ีสําคัญในการรับใชพระเจาของเราก็คือใหรับใชเพราะเรารักพระเจา และ
ใหรับใชดวยการถอมใจลง
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 หนังสืออะไรมี "ไขมุก" แหงสติปญญาหลายขอ?
3 คําวา "ไขมุกเม็ดหนึ่งมีคามาก" เล็งถึงใคร? มธ 13:44-46
4 ใหอธิบายวา "อยาโยนไขมุกของทานใหแกสุกร" มีความหมายอะไร? มธ 7:6
5 มัทธิว 5:29 มีความหมายอะไร?
6 ใหอธิบายวา "การสุมถานที่ลุกโพลงไวบนศีรษะของเขา" มีความหมายอะไร?

รม 12:20
7 คําวา "บุตรหัวป" มีความหมายอะไรในเรื่องพระเยซู? คส 1:15
8 ขอพระคัมภีรอะไรบางพิสูจนวาพระเยซูทรงเปนพระเจา?

ใหเปรียบเทียบปฐมกาล 1:1 กับโคโลสี 1:16

ขอพระคัมภีรนั้นมีความหมายอะไร? (6)


