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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                                                             ลก 2:13-14; มธ 2:16-18

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
"รัศมีภาพจงมีแดพระเจาในที่สูงสุดและบนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลาง

มนุษยทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น" (ลก 2:14) พวกทูตสวรรครองเพลงเพื่อประกาศขาว
ประเสริฐแกมวลมนุษย แตพญามารซาตานมีแผนการอื่นๆ

พวกใดจะประสบสันติสุขนั้น ก็ไมใชชาวเบธเลเฮม เพราะอีกไมนานกษัตริย
เฮโรดจะสั่งใหฆาเด็กผูชายหลายๆคน

พวกทูตสวรรคสัญญาวาจะมีสันติสุขมิใชหรือ? แตในปจจุบันมีสงครามในโลกนี้
เสมอ "ประชาชาติตอประชาชาติ ราชอาณาจักรตอราชอาณาจักร" เปนหมื่นๆคนตายใน
ทุกป พระสัญญาแหงสันติสุขอยูที่ไหน? เราจะพบสันติสุขนี้อยางไร?

เราจะพบสันติสุขนี้ เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสตเจาเทานั้น เมื่อเราวางใจใน
พระเยซูสําหรับความรอดฝายจิตวิญญาณแลว ใจเราจะเต็มไปดวยสันติสุขจากพระเจา
"เหตุฉะนั้นเมื่อเราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจาทาง
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา" (รม 5:1) คุณมีสันติสุขกับพระเจาแลวหรือยัง?
1 ใหทองจํามัทธิว 1:23
2 ชื่อวา "อิมมานูเอล" แปลวาอะไร? มธ 1:23
3 ของประทานฝายรางกายและฝายจิตวิญญาณมีอะไรบาง?
4 การบังเกิดของพระเยซูอัศจรรยอยางไร?
5 คุณคิดวาอะไรเปนเหตุที่พระเจาทรงเลือกโยเซฟกับนางมารีย?
6 พวกทูตสวรรครับใชพระเจากับคริสเตียนอยางไร? สดด 34:7;

กจ 12:7-10; 27:23-24
7 พระเยซูคริสตทรงรับใชอยางไร? ลก 19:10
8 ของประทานอันดีทุกอยางยอมมาจากไหน? ยก 1:17
9 เราจะประสบสันติสุขที่แทจริงอยางไร? รม 5:1

พระผูชวยใหรอด (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขอบพระคุณ ภาคที่ 1                                                        ลก 17:11-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
ในเรื่องสําหรับวันนี้เราเห็นวา พระเจาทรงแสดงพระเมตตาและความรักตอทุก

คนที่มาหาพระองค พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คนใหหาย แตมีแคคนเดียวที่กลับ
มาขอบพระคุณพระองค ลูกา 17:15 บอกวาเขา "จึงกลับมาสรรเสริญพระเจาดวยเสียง
ดัง" แลวในขอ 16 เขา "กราบลงที่พระบาทของพระองค ขอบพระคุณพระองค" อีก 9 คน
นั้นคงไปแสดงตัวแกพวกปุโรหิต แตชาวสะมาเรียคนนี้รูสึกขอบพระคุณพระเจา จึงกลับ
มาแสดงการขอบพระคุณนั้น

ในปจจุบันนี้คนไมคอยแสดงการขอบคุณ หลายคนไมรูสึกขอบใจคนอื่น จึงไม
แสดงเลย คริสเตียนควรมีทาทีขอบพระคุณพระเจาเสมอสําหรับความรอดของเรา และสิ่ง
สารพัดที่พระองคประทานใหแกเรา เมื่อเรารูสึกขอบใจ เราก็จะแสดงการขอบใจนั้นแด
พระเจาและคนอื่น
1 การไดรับตามความปรารถนาของตัวเอง

ก คนโรคเรื้อน 10 คนรองขออะไร? ลก 17:13
ข ขณะที่พวกเขา "กําลังเดินไป" มีอะไรเกิดขึ้น? ลก 17:14
ค คุณมีความปรารถนาที่ประสบความสําเร็จทุกๆวันไหม? จงขอบ

พระคุณพระเจาสําหรับสิ่งทั้งปวงที่พระองคทรงประทานใหคุณแลว
สดด 92:1

2 การขอบพระคุณ
ก คุณเคยละเลยการขอบพระคุณพระเจาไหม? บิดามารดาเอย

คุณเคยขอบคุณลูกๆไหม? ลูกๆเอย คุณเคยขอบคุณบิดามารดาไหม?
ข ใหบอกวิธีที่เราขอบพระคุณพระเจาได? ใหบอกวิธีที่เราขอบคุณ

คนอื่นๆได?
ค ถาใครเคยชวยคุณอยางหนึ่งอยางใดและคุณยังไมขอบคุณเขา

ใหไปขอบคุณเขาในเร็วๆนี้เถิด

การขอบพระคุณ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขอบพระคุณ ภาคที่ 2                                                          คส 3:12-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
มีกิจการและทาทีบางอยางที่เหมาะสมสําหรับคริสเตียน โดยพระปญญาของพระ

เจาพระองคทรงใหเรารูวากิจการและทาทีเหลานี้ เหมาะสมสําหรับทุกๆคนที่บังเกิดใหม
แลว ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้มีหลักการ 2 อยางที่ใหเรารูวิธีแสดงการขอบพระคุณ

หลักการขอแรกอยูในขอ 12-17 ซึ่งเกี่ยวกับการประพฤติของเราตอคนอื่น ถา
เรารูสึกขอบใจความรูสึกนั้นจะแสดงออกในการประพฤติของเรา ขอพระคัมภีรเหลานี้สอน
วาเราควรประพฤติอยางไรตอคนอื่น และเมื่อเราประพฤติเชนนั้นเราก็แสดงการขอบ
พระคุณสําหรับการที่ "พระคริสตไดทรงโปรดยกโทษใหทาน"

หลักการขอที่ 2 อยูในขอ 18-24 ซึ่งเกี่ยวกับการยอมฟงกันและกัน และการ
ยอมฟงผูมีอํานาจเหนือเรา

เมื่อเราประพฤติตอคนอื่นเหมือนที่พระคริสตทรงประพฤติตอเรา และเมื่อเรา
ยอมฟงผูมีอํานาจเหนือเรานั้น เราก็แสดงการขอบพระคุณตอพระเจาและตอคนอื่น
1 การแสดงการขอบพระคุณดวยการประพฤติ

ก ใหบอกความหมายของคําตอไปนี้
1 ใจอดทนไวนาน
2 ผอนหนักผอนเบา
3 ยกโทษ
4 เตือนสติ
ใหจําไววาเราตองประพฤติเชนนี้

ข ใหอธิบายโคโลสี 3:12
ค ใหอธิบายคําวา "ความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่งความสมบูรณ"

คส 3:14
2 การแสดงการขอบพระคุณดวยคําพูด

ก พระเยซูเคยตรัสวาพระองคทรงรักพวกสาวกของพระองคไหม?
ยน 15:9

ข เราสามารถบอกคนอื่นวาเรารักเขาอยางไรบาง?
ค โคโลสี 3:15, 17 สอนวาอะไร?

การขอบพระคุณ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ชาวสวรรคหมูหนึ่ง                                                                     ลก 2:8-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
พวกคนเลี้ยงแกะคงรูสึกแปลกใจและกลัวอยางมาก เพราะในกลางคืนที่เงียบ

สงบ ชาวสวรรคหมูหนึ่งมารองเพลงสรรเสริญพระเจา นาอัศจรรยจริงๆ! พระคัมภีรกลาว
เรื่องพวกเขาวา "เขากลัวนัก" (ลก 2:9)

การรองเพลงสรรเสริญการบังเกิดของพระมหากษัตริยนั้นคงเพราะมาก พวกคน
เลี้ยงแกะนี้ไดรับพระพรมากเมื่อไดฟงการรองเพลงนี้ พระเจาทรงเปดตาธรรมดาของเขา
ใหเห็นและไดยินสิ่งฝายจิตวิญญาณ

คุณชื่นชมยินดีเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสตเชนกันไหม? ใจคุณรองเพลง
สรรเสริญพระเจาเรื่องนี้หรือเปลา? เราควรสรรเสริญพระเจาทุกๆวันเรื่องการบังเกิดของ
พระบุตรของพระองค
1 การรับใชของพวกทูตสวรรค

ก พวกทูตสวรรคชวยคริสเตียนอยางไร? สดด 34:7
ข พวกทูตสวรรคหนุนใจบุตรของพระเจา กจ 27:23-24
ค ทูตสวรรคในกิจการ 12:7-10 ทําอะไร?

2 การรับใชของพระเยซูคริสต
ก พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะแสวงหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นใหรอด

ลก 19:10
ข พระเยซูเสด็จมาเพื่อนําความชอบธรรมนิรันดรเขามา ดนล 9:24
ค พระเยซูเสด็จมาเพื่อใหเราไดอะไร? ยน10:10, 28

พระผูชวยใหรอด (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รางหญาอันวิเศษ                                                                          ลก 2:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
รัฐบาลโรมออกกฎหมายใหมใหชาวยิวเสียภาษี ดังนั้นชาวยิวทุกคนตองเดินทาง

ไปบานเกิดเพื่อจดทะเบียนสํามะโนครัวที่นั่น เพราะเหตุวาครอบครัวโยเซฟเกิดที่หมูบาน
เบธเลเฮมแลวเขาจึงตองเดินทางไปที่นั่น

ภรรยาของโยเซฟคือนางมารียเดินทางไปพรอมกัน นางใกลจะคลอดลูกแลว พอ
ถึงหมูบานเบธเลเฮมแลวก็ถึงเวลาที่จะคลอดลูก พวกเขาจะทําอะไรดี? เพราะไมมีที่วางให
เขาในโรงแรม เขาจึงตองหาที่พักที่อื่น แตที่ไหนเลา?

เขาไดขาววามีที่วางในคอกมาแหงหนึ่ง ในที่แบบนั้นมีมูลสัตวตางๆและสกปรก
พระมหากษัตริยทรงบังเกิด สถานที่นั้นเปนสถานที่ ต่ําตอยมากสําหรับพระเยซูคริสต
พระองคทรงถอมพระทัยลงจริง!
1 การเดินทางที่ยากลําบาก

ก โยเซฟกับนางมารียเดินทางระยะประมาณ 100 กิโลเมตร
ข พวกเขาคงเผชิญอันตรายอะไรบาง?
ค ถาคุณเปนโยเซฟหรือนางมารียคุณคงรูสึกอยางไร?

2 การเดินทางที่รับพระพร
ก โยเซฟกับนางมารียคงมีความชื่นชมยินดีอยางมาก
ข ผูใดประกาศเรื่องการบังเกิดของพระผูชวยใหรอด? ลก 2:8-10
ค ผูใดมารองเพลงสรรเสริญพระเจาเรื่องนี้? ลก 13:15

พระผูชวยใหรอด (4)

5

หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยการประพฤติดีของเรา                1 ปต 2:9-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
คริสเตียนทุกคนควรมีความปรารถนาถวายเกียรติยศแดพระเจา ตามที่เราเรียน

มาแลววา การขอบพระคุณพระเจาและคนอื่นไดถวายเกียรติยศแดพระเจา ในขอพระ
คัมภีรสําหรับวันนี้เราเห็นวา เมื่อคนอื่นเห็น "การดี" ของเรา เขาจะได "ถวายเกียรติยศ"
แดพระเจา เราไมควรทําดีเพื่ออวดตัวเอง แตควรทําดีเพื่อถวายเกียรติยศแดพระเจา

ยอหน 15:8 สอนวาพระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคริสเตียน "เกิดผลมาก" คริส-
เตียนสามารถเกิดผลของพระวิญญาณ, ผลของการกระทํา "การดี" และผลของการนําวิญ-
ญาณมาสูพระเจา ผลทั้ง 3 อยางนี้ควรเปนสวนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนทุกคน เราถวาย
เกียรติยศแดพระเจาเมื่อเราเกิดผล และเมื่อคนอื่นเห็นผลนี้พระเจาจึงทรงไดรับเกียรติอีก
ครั้งหนึ่ง
1 นิสัยชอบบน

ก คนขี้บนถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยชีวิตของตนไหม?
ข ฟลิปป 2:14 สอนวาอะไร?

2 "การดี"
ก การขอบพระคุณพระเจาเปน "การดี" ที่คนอื่นเห็นได ใชหรือไม?
ข ทําไมพระเจาทรงสรางเราขึ้นในพระเยซูคริสต? อฟ 2:10
ค นางโดรคัสมีคําพยานอะไร? กจ 9:36
ง ใหอาน 1 เปโตร 2:12

การขอบพระคุณ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทาทีแหงการขอบพระคุณ                                                      สดด 116:1-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
ทาทีเหลือเชื่อแหงการขอบพระคุณ

ในสมัยสงครามกลางเมืองในอเมริกาหลังจากการสูรบใหญ ทหารภาคใตคน
หนึ่งที่กําลังตายเรียกนักเทศนคนหนึ่งมาหา เมื่อนักเทศนคนนั้นมาถึงแลวเขาคิดวาทหาร
จะขอใหเขาอธิษฐานออนวอนพระเจาใหหาย แตเขาไมทําเชนนั้นเลย ทหารคนนั้นขอให
นักเทศนตัดปอยผมแลวสงไปใหแมของเขา ตอมาเขาขอใหนักเทศนคุกเขาลงอธิษฐานขอบ
พระคุณพระเจา นักเทศนคนนั้นถามวา "อธิษฐานขอบพระคุณพระเจาทําไมเลา?"

ทหารคนนั้นตอบวา "เพราะพระองคทรงประทานคุณแมที่ดีใหแกขาพเจา ขอบ
พระคุณพระเจาที่ขาพเจาเปนคริสเตียน และสําหรับพระคุณในวาระที่ขาพเจาตองเสียชีวิต
และสําหรับที่อยูอาศัยของขาพเจาที่อยูบนสวรรคแลว" นักเทศนคนนั้นจึงคุกเขาลงอธิษ-
ฐานขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งทั้งปวงนี้
1 ทาทีแหงการขอบพระคุณ

ก สดุดี 116:1 สอนวาอะไร? จงขอบพระคุณพระเจาที่พระองคทรงฟง
คําอธิษฐานของเราเสมอ

ข การมีทาทีแหงการขอบพระคุณจะนําความชื่นชมยินดีมาสูชีวิตของ
เราอยางไร? คุณชอบอยูใกลชิดกับคนที่มีทาทีแหงการขอบพระคุณ
ไหม?

2 เครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
ก เลวีนิติ 7:12 กลาวถึง "เครื่องโมทนาพระคุณ" เครื่องบูชานั้น

คืออะไร?
ข ในปจจุบันเราถวาย "เครื่องบูชา" แหงการขอบพระคุณเมื่อเรา "ขอบ

พระคุณในทุกกรณี" (1 ธส 5:18) ถึงแมวาเรากําลังถูกทดลองอยู
เราก็สามารถขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระคุณที่จะทนการ
ทดลองนั้น

ค สดุดี 116:17 สอนวาเราทุกคนควรถวายเครื่องสักการบูชาโมทนา
พระคุณนี้

ง ใหอานสดุดี 50:14

การขอบพระคุณ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สาวพรหมจารีมารีย                                                                  ลก 1:26-38

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
หลายคนนับวานางมารียเปนผูหญิงที่รับพระพรมากที่สุดในโลกนี้ เพราะพระ

เจาทรงเลือกนางใหเปนมารดาของพระบุตรองคเดียวของพระองค แตนางมารียคงรูสึก
อยางไรตอนแรกๆเรื่องนี้?

นางเปนสาวพรหมจารีที่หมั้นกันไวแลวกับผูชายชาวยิวคนหนึ่ง แลวนางไดยิน
ขาววานางจะตั้งครรภโดยการอัศจรรย นางจะอธิบายเรื่องนี้กับโยเซฟไดอยางไร? โยเซฟ
จะเชื่อนางไหม? ตามพระบัญญัติของชาวยิวโยเซฟมีสิทธิเอาหินขวางนางมารียใหตาย
(ลนต 20:10-12) โยเซฟจะใชสิทธิของเขาหรือเปลา?

แตพระเจาทรงใชทูตสวรรคองคหนึ่งไปบอกขาวนี้แกโยเซฟ ครอบครัวของโยเซฟ
กับนางมารียอาจไมเชื่อเรื่องนี้ก็ตาม แตเขาทั้ง 2 ยอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจาก็
แลวกัน
1 การบังเกิดอยางอัศจรรย

ก ผูพยากรณอิสยาหพยากรณเรื่องการบังเกิดนี้ อสย 7:14
ข พระเจาทรงทราบเกี่ยวกับการอัศจรรยนี้ตั้งแตแรกๆ กท 4:4
ค เมื่อใครรับเชื่อในพระเยซูคริสตแลวเขาก็บังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณ

คุณรับเชื่อในพระเยซูแลวหรือยัง?
2 โยเซฟกับนางมารีย

ก คุณคิดวาอะไรเปนเหตุที่พระเจาทรงเลือก 2 คนนี้?
ข การลําดับพงศของโยเซฟ (มธ 1:1-17) และของนางมารีย

(ลก 3:23-38) มีสวนอะไรในการที่พระเจาทรงเลือกเขาทั้ง 2 ไหม?
ค โยเซฟกับนางมารียเชื่อฟงพระเจาตลอด เราเชื่อฟงพระเจาเหมือนกัน

ไหม?

พระผูชวยใหรอด (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อิมมานูเอล                                                                             มธ 1:18-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
พระกุมารองคนี้ อัศจรรยจริงๆ! เพราะพระองคเกิดจากสาวพรหมจารีและทรง

เปนพระเจา หลายคนรูสึกแปลกใจเมื่อฟงเรื่องพระองค แตสําหรับคนที่ เคยศึกษาพระ
คัมภีรก็รูวาเปนการอัศจรรยที่ทรงพยากรณไวนานแลว นาเสียดายที่มีคนไมมากที่เขาใจ
เรื่องการอัศจรรยนี้ แตพระเจาทรงตรัสวาจะเปนเชนนี้มิใชหรือ? (2 คร 4:4; อฟ 4:18)

ประมาณ 700 ปกอนทูตสวรรคกาเบรียลปรากฏแกโยเซฟ ผูพยากรณอิสยาห
ไดพยากรณเรื่องนี้แกชนชาติอิสราเอล (อสย 7:14) พระกุมารองคนี้เปนพระเมสสิยาห
ผูซึ่งเปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด (สดด 89:3-4) พระองคจะทรงเปนมหากษัตริยเหนือ
กษัตริยทั้งหลาย ไมเหมือนผูใดที่เคยเกิดในโลกนี้

คุณเต็มใจเชื่อในพระองคไหม?
1 คําพยากรณสําหรับคนทั่วโลก

ก ชื่อวา "อิมมานูเอล" แปลวา "พระเจาทรงอยูกับเรา" มธ 1:23
ข อิสยาห 7:14 สอนวาพวกอิสราเอลควรคอยหมายสําคัญอะไร?
ค การบังเกิดของพระเยซูคริสตมีหมายสําคัญอะไรบาง? อสย 9:6;

มคา 5:2; ลก 2:8-10
2 พระผูชวยใหรอดสําหรับคนทั่วโลก

ก ลูกา 1:76-77 สอนวาอะไร?
ข เศคาริยาห 9:9 กลาววา ". . .กษัตริยของเธอเสด็จมาหาเธอ

ทรงความยุติธรรมและความรอด. . ."
ค ทิตัส 2:11 สอนวาอะไร?

พระผูชวยใหรอด (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ใจขอบพระคุณ                                                                     1 ธส 5:16-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
เมื่อใครมีทาทีแหงการขอบพระคุณแลวทุกคนสามารถเห็นทาทีนั้นได เพราะ

การประพฤติและคําพูดของเราเกิดจากทาทีของเรา
ถาคนที่ มีทาทีอกตัญูไดรับของขวัญที่เขาไมชอบเขามีอาการอะไร? หนาตา

เขาก็แสดงวาผิดหวังทันทีและบางครั้งคําพูดของเขาแสดงวาผิดหวังดวย แลวคุณคิดวาคน
ที่ใหของขวัญนั้นแกเขาคงรูสึกอยางไรบาง?

เราทุกคนควรนึกวา เพราะเหตุวาเราเปนคนบาปแลวเราจึงไมสมควรไดรับอะไร
เลย ถาเรานึกอยางนั้นแลวเราจะนับวาของขวัญทุกอยางเปนพระพร เราควรมีทาทีถอมตัว
ลงและขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งที่เรามีอยูแลว และไมบนเรื่องสิ่งที่เรายังไมมี ไมวา
เรามีสิ่งของพอสมควรหรือยังใหเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งที่เรามีอยูแลว เพราะ
"นี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา"
1 จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งเล็กๆ

ก ทําไมพระเยซูขอบพระคุณพระเจาในยอหน 11:41?
ข สดุดี 118:1 สอนอะไรเรื่องการขอบพระคุณ?
ค ใหบอกสิ่งเล็กๆบางอยางซึ่งเปนเหตุที่เราควรขอบพระคุณ

2 พระเจาทรงประทานอยางบริบูรณ
ก การไถอยางบริบูรณ ". . .ในพระองคมีการไถอยางสมบูรณ"

สดด 130:7; ยน 3:16
ข พระคุณอยางบริบูรณ "และพระเจาทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณ

อันอุดมทุกอยางแกทานทั้งหลายเพื่อใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอ
สําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับงานที่ดีทุกอยางดวย"
2 คร 9:8

ค ของใชอยางบริบูรณ "ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์
สามารถกระทําสารพัดมากยิ่งกวาที่เราจะทูลขอหรือคิดได ตาม
ฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภายในตัวเรา" อฟ 3:20

ง ความบริบูรณสําหรับอนาคต "ดังที่มีเขียนไวแลววา `สิ่งที่ตาไม
เห็น หูไมไดยินและไมเคยไดเขาไปในใจมนุษย คือสิ่งที่พระเจา
ไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับคนที่รักพระองค'" 1 คร 2:9

การขอบพระคุณ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               อพย 15:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ธส 5:18
เมื่อพระเจาทรงชวยชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดงบนดินแหง และพนจากมือ

ทหารอียิปตแลว พวกเขาจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา พวกเขามีเหตุขอบพระคุณพระ
เจาจริง แตในปจจุบันเราไมเห็นการอัศจรรยยิ่งใหญแบบนั้น เพราะการอัศจรรยในสมัย
นี้คงเปนการอัศจรรยฝายจิตวิญญาณหรือที่อยูภายใน หลายครั้งเราคิดวาตองขอบพระ
คุณพระเจาเมื่อไดรับพระพรยิ่งใหญเทานั้น เราจึงหาพระพรหรือการอัศจรรยใหญขึ้นๆ
ตลอดไปจนกระทั้งเรารูสึกเฉยๆเรื่องการอัศจรรยเล็กๆที่มาจากพระเจา

จริงๆแลวเราควรขอบพระคุณพระเจาสําหรับสิ่งทั้งปวงที่พระองคทรงประทาน
ใหแกเรา
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2 คนโรคเรื้อนคนหนึ่งขอบพระคุณพระเยซูอยางไร? ลก 17:11-19
3 เราขอบพระคุณดวยการประพฤติและคําพูด ไดหรือไม?
4 คนขี้บนถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยชีวิตของตนไหม?
5 ในปจจุบันเราถวาย "เครื่องบูชา" แหงการขอบพระคุณเมื่อไร? 1 ธส 5:18
6 เราควรขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระพรยิ่งใหญเทานั้นไหม?
7 ใหบอกสิ่งเล็กๆบางอยางซึ่งเปนเหตุที่เราควรขอบพระคุณ

การขอบพระคุณ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การถวายของประทานแดพระเยซู                                                  มธ 2:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  มธ 1:23
คุณเคยพิจารณาถึงความหมายของเครื่องบรรณาการ ที่พวกนักปราชญถวายแด

พระเยซูคริสตไหม? (ขอ 11) เครื่องบรรณาการแตละอยางนี้มีความหมายสําหรับอนาคต
ซึ่งพวกนักปราชญเหลานี้ไดเลือกไวพิเศษ

ตามธรรมดาเราถวายทองคําแดพระมหากษัตริย เพราะเปนสิ่งที่มีคามากที่สุด
(1 พกษ 9:11) พวกนักปราชญนี้เขาใจวาในอนาคตพระเยซูคริสตจะเปนพระมหา-
กษัตริยของทั้งโลก (1 ทธ 6:15; วว 17:14)

สวนกํายานเปนยางไมซึ่งเมื่อผสมกับเครื่องหอมก็มีกลิ่นหอม (อพย 30:34-
36) พวกปุโรหิตชาวยิวใชกํายานเมื่อถวายเครื่องหอมกับพระเจา พระเยซูคริสตทรงเปน
พระมหาปุโรหิตที่อธิษฐานเผื่อเราเสมอมิใชหรือ? (ฮบ 4:14-15)

แลวมดยอบเปนน้ํามันที่ใชในการชําระใหบริสุทธิ์และในการเตรียมศพสําหรับ
การฝง มีคนถวายมดยอบแดพระเยซูเมื่อพระองคอยูบนไมกางเขน (มก 15:23) ฝาย
นิโคเดมัสนํามดยอบมาเพื่ออาบยาพระศพของพระเยซู (ยน 19:39) คุณคิดวาพวกนัก
ปราชญนี้เขาใจคําพยากรณเรื่องพระเยซูซึ่งอยูในสดุดีบทที่ 22 ไหม?
1 ของประทานฝายรางกาย

ก พระเจาทรงสัญญาอะไรกับเราในมัทธิว 6:25-26?
ข อะไรคือพระพรฝายรางกายที่เรารับเสมอ? ฟป 2:25-30
ค สดุดี 103:2-3 กับ 147:3 สัญญาวาอะไร?

2 ของประทานฝายจิตวิญญาณ
ก อะไรคือของประทานเลิศที่สุดจากพระเจาถึงเรา? ยน 3:16
ข พระเจาทรงสัญญาของประทานอะไรในเอเสเคียล 11:19? เราไดรับ

ของประทานนี้อยางไร?
ค "ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยางยอม

มาจาก" ไหน? ยก 1:17

พระผูชวยใหรอด (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สภษ 16:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
คริสเตียนควรรูวาพระเจาทรงสนใจทุกอยางในชีวิตของเขา สดุดี 37:23 กลาว

วา "ถาพระเยโฮวาหทรงนํายางเทาของมนุษยคนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระ
องค" แลวสุภาษิต 16:9 กลาววา "ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเยโฮวาห
ทรงนํายางเทาของเขา" แนนอนพระเจาทรงนําและรูทางทั้งหลายของเรา เราจึงตองยอม
ตามพระองคและขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูสถิตในตัวเรา ทรงนําเรา

การเดินทางในสมัยนี้สะดวกกวาการเดินทางในสมัยเดิม ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่ง
อันตรายและปญหาใดๆ

อับราฮัมกับนางซาราหยอมตามพระเจาไปยังตางประเทศ ถึงแมวาเขาไมรูวาเขา
จะไปไหน แตเขาไปเพราะวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเขา ชนชาติอิสราเอลตามเสาเมฆกับ
เสาเพลิงและพรอมเดินทางทุกเมื่อ นางนาโอมีกับนางรูธไววางใจในพระเจาเมื่อเขาเดิน
ทาง
1 ใหทองจําสดุดี 32:8
2 ถาพระเจาทรงเรียกคุณใหยายไปตางจังหวัดหรือตางประเทศ คุณยอมไปไหม?

ทําไม?
3 สดุดี 78:36-41 สอนวาชนชาติอิสราเอลทําใหพระเจาเศราพระทัย แลวเรา

ทําใหพระเจาเศราพระทัยอยางไรบาง?
4 เรื่องเกี่ยวกับนางนาโอมีกับนางรูธแสดงถึงความยิ่งใหญของพระเจาอยางไร?
5 ฮีบรู 11:13 กับ 1 เปโตร 2:11 สอนวาคริสเตียนเปนอะไรในโลกนี้? ทําไม?
6 ลองยกตัวอยางของคนอื่นในพระคัมภีรที่มีการเดินทางที่สําคัญ

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การวางรากฐาน                                                                          1 ยน 1:10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
เมื่ออัครสาวกยอหนกับยากอบพี่ชายของเขาเปนหนุมๆเขาไดชื่อวา "ลูกฟารอง"

เพราะเขาอยากขอไฟลงมาจากสวรรคเผาผลาญชาวสะมาเรียที่ไมตอนรับพระเยซู แตเมื่อ
อาจารยยอหนมีอายุมากขึ้นเขาไดเจริญขึ้นดานสติปญญาและพระคุณแลว เขาเขาใจวา
เราไมไดเห็นความรักของพระเจาในไฟและกํามะถัน แตในความเมตตาและความอดทน
ในที่สุด "ลูกฟารอง" คนนี้กลายเปน "วิสุทธิชนแหงความรัก"

อาทิตยนี้เราจะศึกษาจากหนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหนวันละบทเพื่อพบความจริง
และพระพรตางๆ เมื่อคริสเตียนอานพระคัมภีรทุกๆวันเขามักจะละเลยการศึกษาพระ
คัมภีรนั้น วิธีศึกษาพระคัมภีรที่งายก็คือใหศึกษาวันละบท ลองศึกษาพระคัมภีรวันละ
บทแลวจะไดพบความจริงและพระพรมากมาย
1 การวางรากฐาน 1 ยน 1:1-5

ก อาจารยยอหนเล็งถึงผูไดในขอ 1?
ข ในขอ 1 อาจารยยอหนเรียกพระเยซูวาอะไร? ใหเปรียบเทียบกับ

ยอหน 1:1
ค หนังสือ 1 ยอหนมีรากฐานอะไร? 1 ยน 1:3
ง อะไรเปนขอความที่อาจารยยอหนไดยินจากพระเยซู? 1 ยน 1:5

2 การเรียนรูความจริงฝายจิตวิญญาณ 1 ยน 1:6-10
ก เราจะรูวาเรารวมสามัคคีธรรมกับพระเจาไดอยางไร? 1 ยน 1:6
ข อาจารยยอหนอธิบายความจริง 3 ประการเรื่องความบาป ตอไปนี้

1 ถาเราจะวาเราไมมีบาป ใครถูกหลอกลวง? 1 ยน 1:8
2 ถาเราสารภาพบาปของเราแลว อะไรเกิดขึ้น? 1 ยน 1:9
3 ถาเรากลาววาเราไมไดทําบาป เราก็ทําอะไรไป?

1 ยน 1:10

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุที่เขียนหนังสือ 1 ยอหน                                                      1 ยน 2:1-29

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
อาจารยยอหนบอกหลายครั้งถึงเหตุที่เขาเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้น ใหอานบทที่ 2

นี้อีกครั้งและขีดเสนใตขอพระคัมภีรแตละขอที่บอกเหตุนี้
ในยุคแหงขอมูลนี้หนังสือ (รวมทั้งจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร) เปนสิ่ง

สําคัญ เพราะถาไมมีแลวเราทุกคนรับขอมูลที่สําคัญไมได เชนนายแพทยตองศึกษาจาก
หนังสือ พวกนักศึกษาตองเรียนรูจากหนังสือ ผูที่ชอบอานหนังสือก็ตองมีหนังสือเชนกัน
แมแตชางซอมรถยนตตองมีคูมือที่เขาอานได

พระคําของพระเจาเปนขอมูลที่คริสเตียนตองการ จากพระคํานั้นเราสามารถ
เรียนรูเกี่ยวกับการประพฤติที่ดีและที่จะพบชัยชนะในการทดลอง โดยทางพระคัมภีรเรา
สามารถรูถึงอนาคตและสามารถรูจักพระเจาและพระเยซูคริสตเจาดีขึ้น
1 เหตุที่เขียนหนังสือ 1 ยอหน

ก ทําไมอาจารยยอหนเขียนหนังสือ 1 ยอหนนี้? 1 ยน 2:1
ข ใหอานขอ 12-14 อาจารยยอหนเขียนถึงคนแบบไหน? (ขอ 21)

คนที่ไมเปนคริสเตียนรับสิ่งซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจา
ไดไหม? 1 คร 2:14

ค อาจารยยอหน "ไมไดเขียนพระบัญญัติใหม" แตในขอ 8 เขียน
"พระบัญญัติใหม" หมายความวาพระบัญญัติเกานั้นคือจงรักพระเจา
และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเองซึ่งมีอยูตั้งแตเริ่มแรก
พระบัญญัติใหมนั้นมีรากฐานในคริสตจักรคือเราตองรักพระเจา
กับพี่นองคริสเตียนเหมือนรักตนเอง

2 ผูทรยศตอพระคริสต
ก ผูทรยศตอพระคริสตจะ "ออกไปจาก" พวกคริสเตียน ขอ 19
ข ผูทรยศตอพระคริสตจะปฏิเสธวาพระเยซูทรงเปนพระคริสตและเปน

พระเจา ขอ 22

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางไปประกาศขาวประเสริฐ                                            กจ 16:4-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
การเดินทางทั้งหลายของอาจารยเปาโลบันทึกไวในหนังสือกิจการ ในเรื่อง

สําหรับวันนี้เราเห็นวาพระวิญญาณไมทรงโปรดใหเขาไปยังแวนแควนบิธีเนีย แตใหเขา
ไปยังแควนมาซิโดเนียแทน พระเจาทรงนําเขาใหไปประกาศกับคนที่พรอมรับเชื่อในพระ
องค

อาจารยเปาโล, อาจารยทิโมธีกับคนอื่นๆไปตั้งคริสตจักรหลายแหง อาจารย
เปาโลเองตั้งคริสตจักรหลายแหงเมื่อเขาเดินทางประกาศ ใน 2 โครินธ 11:28 เขากลาว
วา "และนอกจากสิ่งเหลานั้นที่อยูภายนอกแลวยังมีการอื่นที่บีบขาพเจาอยูทุกวันๆ คือ
การดูแลคริสตจักรทั้งปวง" นี่เปนภาระรับใชของเขา เขาจึงไปเยี่ยมคริสตจักรเหลานั้น
บอยๆ

อาจารยเปาโลยอมทําตามการทรงนําของพระเจา พระเจาเคยหามเอเสเคียลไม
ใหประกาศกับพวกกบฏ (อสค 3:25-26) แสดงวาพระเจาทรงเตรียมจิตใจของผูฟงแลว
นําผูประกาศไปหาพวกเขา

"ผูชายชาวมาซิโดเนีย" ในกิจการ 16:9 เปนตัวแทนของคนทั้งหลายที่ตองการ
ฟงเรื่องของพระเจาในแควนมาซิโดเนีย พระเจาทรงใหเขาไปพูดกับอาจารยเปาโลกอน
จากนั้นอาจารยเปาโลรีบไปประกาศขาวประเสริฐกับชาวมาซิโดเนีย ขอ 10 บอกวาเขาไป
"ทันที"

แลวพวกเราเลา? เราพรอมที่จะตามการทรงนําของพระเจาไหม?
1 ใครบางเดินทางพรอมกับอาจารยเปาโล? กจ 13:2-3; 15:40; 16:1-3;

2 คร 8:16-19
2 พระเจาทรงนําคริสเตียนอยางไร? รม 8:14
3 อะไรคือความตองการในมัทธิว 28:19-20?
4 อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราประพฤติอยางถูกตอง? ยน 13:17
5 อะไรเกิดขึ้นกับโยนาหเมื่อเขาไมยอมเชื่อฟงพระเจาและไปประกาศในกรุง

นีนะเวห? ยนา 1:1-3, 15, 17

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางไปในเวลากลางคืน                                                     มธ 2:7-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
เราคงเคยอานเรื่องในลูกาบทที่ 2 เกี่ยวกับเวลาที่โยเซฟกับนางมารียเดินทางไป

ยังหมูบานเบธเลเฮมเพื่อจดทะเบียนสํามะโนครัว แลวที่นั่นพระเยซูทรงบังเกิด แตหลัง
จากนั้นพวกเขาตองหนีไปยังประเทศอียิปตเพราะเหตุการขูเข็ญของกษัตริยเฮโรด พวกนัก
ปราชญพึ่งเดินทางมานมัสการพระเยซู แตตองกลับไปอีกทางหนึ่งเพราะพระเจาทรงเตือน
พวกเขาไมใหกลับไปหาเฮโรดอีก

คําวา "หนี" เล็งถึงการที่เราตองรีบทํา โยเซฟ, นางมารียกับพระเยซูหนีไปใน
เวลากลางคืน (มธ 2:14) ตอนนั้นพระเยซูยังเปนเด็กออนและคงหลับอยู สวนโยเซฟกับ
นางมารียคงเหนื่อย ถึงกระนั้นพวกเขาตองเดินทางไป

การเดินทางนี้จําเปน ถึงแมวาโยเซฟไมรูวาจะพบอะไรที่ประเทศอียิปต เขาก็ยัง
เชื่อฟงพระเจาเหมือนที่อับราฮัมเคยเชื่อฟงพระองค พระเจาเคยพยากรณเรื่องนี้ในหนังสือ
โฮเชยา 11:1 พระเจาทรงรูวาโยเซฟจะเชื่อฟงพระองค

คงมีบางครั้งที่การรับใชพระเจาไมสะดวกสบาย แตเราตองเชื่อฟงพระเจา
เหมือนกัน เรายอมเชื่อฟงพระเจาในทุกเรื่องไหม?
1 การเดินทางหนีในเวลากลางคืน

ก คุณคิดวาโยเซฟปองกันครอบครัวของเขาเมื่อพวกเขาเดินทาง
อยางไร?

ข การเดินทางในเวลากลางคืนนากลัวไหม? ทําไม? สดุดี 91:5 สอน
อะไรเรื่องกลางคืน?

ค หลังจากกษัตริยเฮโรดเสียชีวิตไปแลว โยเซฟ, นางมารียกับพระเยซู
ทําอะไร? มธ 2:19-21

2 การหนีจากการดูแลรักษาของพระเจา
ก ในสดุดี 5:8 กษัตริยดาวิดอธิษฐานวาอะไร?
ข ผูใดทรงเปนเจาของกลางวันและกลางคืน? สดด 74:16

สดุดี 104:1-5, 19-20 สอนวาอะไร? พระเจาของเรายิ่งใหญจริงๆ!
ค ใหอานสดุดี 139:11-12 นี่เปนพระสัญญาของพระเจาสําหรับเรา

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงรักซึ่งกันและกัน                                                                  1 ยน 3:1-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
หนังสือ 1 ยอหนบทที่ 3 นี้ไดแบงเปน 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวาใครบางเปน

บุตรของพระเจา และภาคที่ 2 อธิบายวาบุตรของพระเจาควรประพฤติอยางไร (ที่จริง
หนังสือ 1 ยอหนทั้งเลมแบงเปน 2 ภาคนี้ได) หรือเราอาจแบงเลมนี้เปนอีก 2 ภาควา
ภาคแรกอธิบายเรื่องความรักของพระเจาตอเรา (ขอ 1-10) แลวภาคที่ 2 อธิบายเรื่อง
ความรักของเราตอพวกวิสุทธิชน (ขอ 11-24) ไมวาเราแบงบทนี้อยางไรเราสรุปไดวา
ผู ที่บังเกิดใหมแลวควรประพฤติอยางชอบธรรมตอพระเจาและประพฤติดวยความรักตอ
ผูอื่น

จริงๆแลวการประพฤติชีวิตคริสเตียนเปนสิ่งไมยาก เพราะเราดําเนินชีวิตใต
พระคุณ เราจึงมีเสรีภาพและพระพรมากมาย คนที่อยากใหเราอยูใตอํานาจของพระ
บัญญัติเพื่อเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไมเขาใจความจริงเรื่องชีวิตในพระเยซูคริสตวา
การดํารงชีวิตโดยความเชื่อคือการประพฤติอยางชอบธรรมตอพระเจาและประพฤติดวย
ความรักตอคริสตจักรของพระองค
1 ความจริงเรื่องพระเจา

ก กอนเราเขาใจเรื่องความรักของพระเจาไดเราตองเขาใจเรื่อง
ความบาปของตนเอง ขอ 1

ข คริสเตียนแทจะทําอะไรเสมอ? ขอ 3
ค เราแสดงความรักของพระเจาอยางไรบาง? ขอ 17
ง เราสามารถรูไดอยางไรวาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในเรา?

ขอ 24
2 ซาตานผูถูกทําลาย--พระคริสตผูทรงชนะ

ก ขอ 8 สอนอะไรเรื่องคนที่ทําบาป? และสอนอะไรเรื่องซาตาน?
ข พระเยซูทรงปรากฏเพราะเหตุอะไร? ใหบอกทั้ง 2 ประการ? ขอ 5, 8
ค 1 โครินธ 15:26 มีพระสัญญาอะไรสําหรับเรา?

แลว 1 โครินธ 15:57 หนุนใจเราอยางไร?

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การพิสูจนวิญญาณตางๆ                                                          1 ยน 4:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
เมื่อขาพเจาจะลงเลนน้ําขาพเจาไมชอบกระโดดลงน้ําทันที แตชอบเอานิ้วแตะ

น้ํากอนเพื่อดูวาน้ํานั้นเย็นหรือไม ขาพเจาจึงไมเขาใจคนอื่นที่ชอบกระโดดลงในน้ําทันที
กอนพิสูจนวาน้ํานั้นเย็นหรือไม

พระคัมภีรสอนวาเราตอง "พิสูจนวิญญาณนั้นๆวามาจากพระเจาหรือไม" เพราะ
"มีผูพยากรณเท็จเปนอันมากออกเที่ยวไปในโลก" พวกลัทธิเทียมเท็จไมเชื่อวาพระเยซูทรง
เปนพระคริสตและไมเชื่อเรื่องตรีเอกนุภาพของพระเจา พวกเขาไมเชื่อวามีนรกจริงจึงสอน
วาเมื่อตายไปแลววิญญาณจิตก็ดับสูญไป แมแตนักวิทยาศาสตรสอนวาวิวัฒนาการเปน
เรื่องจริง เราจึงตองพิสูจนวิญญาณตางๆนั้นวามาจากพระเจาหรือไม
1 การพิสูจนวิญญาณตางๆ

ก การพิสูจนประการแรกคือ "วิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับวาพระเยซูคริสต
ไดเสด็จมาเปน                   " ขอ 2

ข การพิสูจนประการที่ 2 คือ "เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตาม           "
ขอ 5

ค เราควรยอมใหผูใดพิสูจนจิตวิญญาณของเราเอง? สดด 139:23
2 พระคริสตทรงเปนผูลบลางพระอาชญาของเรา

ก คําวา "ลบลางพระอาชญา" หมายความวา "การชดเชย" หรือ
"การไถคืน" แลวอยูใน 1 ยอหน 2:2; 4:10

ข ในฮีบรู 9:5 คํานี้ (ในภาษากรีก) แปลวา "พระที่นั่งพระกรุณา"
ค ใหสังเกตวาพระคริสตทรงเปนทั้งผูลบลางพระอาชญาของเรา

และทรงเปนสถานที่ที่เราไดรับการทรงลบลางพระอาชญา
(พระที่นั่งพระกรุณา)

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางกลับบาน                                                                นรธ 1:7-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
นางนาโอมีกําลังเดินทางกลับบาน สามีกับลูกชายทั้ง 2 ของนางเสียชีวิตในตาง

ประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู แลวนางจะกลับไปอยูบานเกิดของนาง ถูกสะใภคนหนึ่งชื่อ
โอรปาหเพียงแตจุบลาแมผัว แตลูกสะใภอีกคนหนึ่งชื่อรูธตัดสินใจไปกับแมผัว

เรื่องนี้ เกิดขึ้นในสมัยพวกผู วินิจฉัยซึ่งเปนสมัยอนาธิปไตย คุณคิดวาพวกเขา
คือผูหญิง 3 คนกลัวเมื่อเดินทางในสมัยแบบนั้นไหม?

ในเรื่องนี้เราเห็นพระประสงคของพระเจาสําเร็จในชีวิตของพวกเขา
1 นางนาโอมี

ก การประสบความทุกขยากลําบากไดเปลี่ยนนางนาโอมีไหม? ชาวเมือง
เบธเลเฮมพูดอะไรเมื่อเขาเห็นนางนาโอมี? ขอ 19

ข นางนาโอมีตอบอะไรในขอ 20? นางยอมรับสภาพของตนเอง
(ขอ 21)
นางรูวาพระเจาทรงนําชีวิตของตน

ค ใหอธิบายวานางนาโอมีตองวางใจในพระเจามากแคไหน? คุณวางใจ
ในพระเจาถึงขนาดนั้นไหม?

2 นางรูธ
ก ถึงแมวาตองพบความขัดสน, ความตาย, ความอาเหวและตองละ

ญาติพี่นอง นางรูธตั้งใจไปกับนางนาโอมี
ข คําพูดของนางรูในขอ 16-17 แสดงวานางรักนางนาโอมีอยางแทจริง

นางจะรับชนชาติและพระเจาของนางนาโอมีเปนของตนเอง
ค นางรูธเปนคนตางชาติที่ยายไปอาศัยอยูกับชาวฮีบรู นางไดรับเกียรติ

อยางสูงที่อยูในวงศตระกูลของพระเยซูคริสต นรธ 4:17

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางโดยเสาเมฆกับเสาเพลิง                                           กดว 9:15-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
"พระเยโฮวาหเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลาง

คืนดวยเสาเพลิง ใหเขามีแสงสวางเพื่อจะไดเดินทางไดทั้งกลางวันและกลางคืน" (อพย
13:21)

ชนชาติอิสราเอลไดเดินทางเปนเวลา 40 ป พระเจาทรงนําพวกเขาโดยใหเขา
ตามเสาเมฆกับเสาเพลิง บางครั้งเสาเมฆคอยอยูหลายวันในแหงเดียว แตบางครั้งอยูไม
กี่วัน (กดว 9:19-20) ไมวาเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน เสานั้นยายไปเวลาไหน เขา
ตองเดินทางไปเวลานั้น คงยากสําหรับพวกเขา, ครอบครัวและฝูงสัตว

เสานั้นเล็งถึงการทรงนําของพระเจารวมทั้งการปองกันจากพระองค พวกเขา
ตองพรอมเสมอที่จะเดินทางตอไป ถึงแมวาการเดินทางนี้ไดรับการพิพากษาจากพระเจา
บาง แตพระองคก็ยังแสดงความรักและการปองกันพวกเขา

ในปจจุบันยังมีหลายคนที่ยายไปยายมาบอยๆ แตบางครั้งเขายายโดยไมมีการ
ทรงนําจากพระเจา พระเจาไมทรงนําเราในปจจุบันดวยเสาเมฆ, เสาเพลิงหรือนิมิตอื่นๆ
แตพระองคทรงนําเราดวยพระคําของพระองคและทรงใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนผูนํา
ของเรา
1 การเดินทางของชนชาติอิสราเอล

ก พระเยโฮวาหทรงใหชนชาติอิสราเอลเดินทางเปนเวลากี่ป?
กดว 32:13

ข เมื่อเสาเมฆหรือเสาเพลิงอยูเหนือพลับพลา พวกเขาอาศัยอยูที่ไหน?
กดว 9:22

ค พวกเขาบนเรื่องอะไรบาง? กดว 20:4-5
2 การเดินทางที่ยากลําบาก

ก ในปฐมกาล 33:12-14 ยาโคบพูดอะไรเรื่องการเดินทางกับ
พวกเด็กๆ?

ข สดุดี 105:39-45 สอนอะไรเรื่องการเดินทางของชนชาติอิสราเอล?
ค สดุดี 78:36-41 สอนอะไรเรื่องนี้? พวกเขาทําใหองคบริสุทธิ์ของ

อิสราเอลเศราพระทัย อยาใหเราทําใหพระเจาเศราพระทัยเหมือนกัน

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับความรูเพิ่มเติม                                                          1 ยน 5:1-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในหนังสือ 1 ยอหนนี้คือวา อาจารยยอหนตองการใหเรา "รู"

ความจริงฝายจิตวิญญาณ คําวา "รู" มีอยูในหนังสือเลมนี้มากกวา 20 ครั้ง แลวบทที่ 5
มีคํานี้ถึง 6 ครั้ง (ลองอานหนังสือ 1 ยอหนอีกครั้งหนึ่งแลวขีดเสนใตสิ่งทั้งปวงที่อาจารย
ยอหนตองการใหเรา "รู")

ทําไมพระเจาทรงประสงคใหเราไดความรู เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับความจริงฝายจิต
วิญญาณ? ก็เพราะโดยวิธีนี้เราสามารถเติบโตฝายจิตวิญญาณได จึงทําใหเราเขมแข็งขึ้น
ตอการทดลองของพญามารซาตานเมื่อมารอยากใหเราสงสัย, กลัว, ทอใจ, เปนตน ถา
เด็กๆคนใดไมเจริญเติบโตเลยพอแมจะหนักใจวาเขาเจ็บปวยหรือเปลา? แลวพระเจาทรง
คิดอยางไรเกี่ยวกับบุตรของพระองคที่ไมเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณเลา?
1 เราสามารถรูอะไรบาง?

ก สิ่งสําคัญที่สุดที่คริสเตียนสามารถรูไดคือวาเราจะไปสวรรคแนนอน
ขอ 13

ข เราสามารถรูวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเรา อะไรคือขอแม?
ขอ 14

ค ฝายจิตวิญญาณคริสเตียนไมไดกระทําบาป ขอ 18
ง เราสามารถรูอะไรเกี่ยวกับพระคริสต? ขอ 20

2 หลักคําสอนเรื่องตรีเอกนุภาพ
ก ผูใดทรงเปนพยานสามประการในสวรรควาพระเจาทรงรับสภาพเปน

มนุษยคือพระเยซูคริสต? ขอ 7; 1 ทธ 3:16
ข ผูใดทรงเปนพยานสามประการในแผนดินโลก? ขอ 8
ค ขอไหนเรื่องพิธีบัพติศมากลาวถึงตรีเอกนุภาพของพระเจา?

มธ 28:19

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จดหมายสั้นแตสําคัญ                                                                  2-3  ยอหน

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  1 ยน 4:19
หนังสือ 2-3 ยอหนเปนหนังสือที่สั้นมาก ถึงกระนั้นก็เปนหนังสือที่สําคัญ

เพราะทั้ง 2 เลนนี้มีความจริงฝายจิตวิญญาณหลายขอที่สําคัญสําหรับพวกเรา
หนังสือ 2-3 ยอหนนี้เปนจดหมายเขียนถึงคนสวนตัว หนังสือ 2 ยอหนเขียนถึง

"ทานสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไวและบรรดาบุตรของเธอ" และหนังสือ 3 ยอหนเขียนถึงผูชาย
คนหนึ่งชื่อ "กายอัส" ในทั้ง 2 เลมนี้อาจารยยอหนกลาววา "ขาพเจามีความยินดีอยางยิ่ง"
เพราะผูที่รับจดหมายทั้ง 2 นี้กําลัง "ดําเนินตามความจริง"

ในหนังสือถึง "ทานสุภาพสตรี" นั้นอาจารยยอหนเตือนเรื่องคําสอนเท็จและผู
สอนเท็จนั้น แลวในหนังสือถึงกายอัสอาจารยยอหนกลาวถึงคนบางคน แสดงวาพระคัมภีร
ไมใชสําหรับคนทั่วโลกเทานั้น แตสําหรับพวกเราแตละคนสวนตัวดวย
1 หนังสือ 2-3 ยอหน

ก ใหเปรียบเทียบหนังสือ 2 ยอหนกับหนังสือ 3 ยอหน อาจารยยอหน
รักทั้ง 2 คนนี้อยางไรบาง?

ข 2 ยอหน 1:9 มีหลักคําสอนอะไร?
ค อะไรเปนสิ่งที่ทําใหอาจารยยอหนยินดียิ่ง? (3 ยน 1:4) "บุตร" ของ

อาจารยยอหนกับ "บุตร" ของทานสุภาพสตรีคงเปนคนที่เขานํามาถึง
พระคริสต (คือเปนบุตรฝายจิตวิญญาณ)

2 ทบทวน
ก ใหทองจํา 1 ยอหน 4:19
ข ใน 1 ยอหน 1:1 อาจารยยอหนเรียกพระเยซูวาอะไร?

ใหเปรียบเทียบกับยอหน 1:1
ค เราจะรูวาเรารวมสามัคคีธรรมกับพระเจาไดอยางไร? 1 ยน 1:5-7
ง "พระบัญญัติใหม" และ "พระบัญญัติเกา" แตกตางกันอยางไร?

1 ยน 2:7-8
จ เราควร "พิสูจน" วิญญาณตางๆอยางไรบาง? 1 ยน 3:2, 5
ฉ คําวา "ลบลางพระอาชญา" มีหมายความวาอะไร?
ช อาจารยยอหนใชคําอะไรมากกวา 20 ครั้งในหนังสือ 1 ยอหน?
ซ หนังสือ 1 ยอหนสอนอะไรเรื่องตรีเอกนุภาพของพระเจา?

หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอหน (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเดินทางโดยความเชื่อ                                                          ปฐก 12:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 32:8
ถาคุณตองละทิ้งประเทศ, ญาติพี่นองและสิ่งสารพัดที่คุณรูจักใหยายไปอยูตาง

ประเทศเพราะเปนคําสั่งจากพระเจา คุณคิดวาจะเปนอยางไร?
เมืองเออรของชาวเคลเดีย ซึ่งเปนบานเกิดของอับราฮัมกับนางซาราห เปนเมือง

ที่มีความเจริญดานวัฒนธรรมและเขาชอบอาศัยอยูที่นั่น ถาอยางนั้นทําไมเขาจึงตองยาย
ไปเลา? ถึงกระนั้นอับราฮัมก็ "ออกไปตามพระดํารัสซึ่งพระเยโฮวาหไดเคยตรัสแกทาน"
(ปฐก 12:4) และพาครอบครัวไปดวย (ปฐก 12:5) พระเจาทรงสัญญาวาจะใหแผนดิน
ใหมแกอับราฮัมกับเชื้อสายของเขา ตอนนั้นอับราฮัมกับนางซาราหมีอายุมาก อยางไรก็
ตามเขาก็เชื่อพระเจา โรม 4:18 บอกวาอับราฮัม "เมื่อไมมีหวังซึ่งเปนที่นาไวใจก็ยังได
เชื่อไวใจ" แผนดินที่พระเจาทรงสัญญาไวกับอับราฮัมนั้นมีคนอาศัยอยูมากมายแลว แต
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินนั้นใหอับราฮัม

อับราฮัมเชื่อพระเจา "และความเชื่อนั้นไดทรงนับวาเปนความชอบธรรมใหแก
ทาน" (รม 4:3) เขาไมไดเชื่อเฉยๆ แตกลาที่จะออกไปตามคําสั่งของพระเจา "โดยหารูไม
วาจะไปทางไหน" (ฮบ 11:8)
1 ความเชื่อของอับราฮัม (ฮบ 11:8-9)

ก พระเจา "ทรงเรียกใหอับราฮัมออกเดินทาง" ขอ 8
ข อับราฮัม "ไดเดินทางออกไปโดยหารูไมวาจะไปทางไหน" แสดงวา

เขาเชื่อในพระเจา ขอ 8
ค อับราฮัม "เปนคนแขกเมือง" แสดงวาเขามีความอดทน ขอ 9
ง คุณเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยชีวิตสวนตัวของคุณไหม?

2 พระเจาทรงอวยพระพรอับราฮัม
ก พระเจาทรงสัญญาอะไรกับอับราฮัม? ปฐก 12:2-3
ข แผนดินแหงพระสัญญานั้นอยูที่ไหน? ปฐก 15:18
ค อับราฮัมจะมีเชื้อสายกี่คน? ปฐก 15:5

การเดินทางที่สาํคัญยิ่ง (1)


