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บทที่ 29





ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า

เพื่อหนุนใจใหัเรามีความเข้ มเเข็งเเละกล้ าหาญในการต่อสู้กบั ศัตรูฝ่ายวิญญาณ โดยสวมยุทธภัณฑ์ท้งั
ชุดของพระเจ้ าไว้ ตลอดเวลา
มีชายสองคนกาลังต่อสู้กนั เเบบเอาเป็ นเอาตาย ชายคนหนึ่งถือดาบยืนจังก้า ส่วนชายอีกคนหนึ่งมีเเต่
มือเปล่า ทั้งสองคนต่อสู้กนั ไปได้ สกั ครู่ ก็ปรากฏว่าชายมือเปล่านั้นถูกดาบฟันตามร่างกายหลายเเห่ง
จนในที่สดู ก็ถึงเเก่ความตายเพราะไม่มีอาวุธในการต่อสู้
ท่านทราบหรือไม่ว่า เราต้ องต่อสู้กบั ศัตรูตวั ฉกาจของเรา คือบรรดาผีมารวิญญาณชั่ว อานาจเเห่ งความ
มืดในสถานฟ้ าอากาศ เราจะต่อสู้มือเปล่าไม่ได้ เราต้ องรับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ าเป็ นอาวุธ เเละเครื่อง
ปัองกันในการต่อสู้กบั ศัตรูฝ่ายวิญญาณ เราจึงจะชนะมันได้
เอเฟซัส 6:10-18

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

กาลังของคริสเตียนมาจากไหนเเละเป็ นอย่างไร?
ตอบ
เอเฟซัส 6:10
................................................................
เราต้ องสวมอะไร เพื่ออะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 6:11
.................................................................
เราต่อสู้กบั อะไรบ้ าง?
ตอบ
เอเฟซัส 6:12
.................................................................
เราต้ องร้ บเอายุทธภัณฑ์ท้งั ชุดของพระเจ้ าไว้ เพื่ออะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 6:13
.................................................................
เราต้ องใช้ อะไรบ้ างเพื่อปัองกันตัว เเละเเต่ละอย่างเปรียบได้ กบั อะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 6:14-17
(1) ความจริง
เปรียบได้ กบั
เข็มขัด
(2) ................................
เปรียบได้ กบั
................................
(3) ................................
เปรียบได้ กบั
................................
(4) ................................
เปรียบได้ กบั
................................
(5) ................................
เปรียบได้ กบั
................................
เราต้ องต่อสู้โดยใช้ อะไรเป็ นอาวุธ อาวุธนั้นคืออะไร เเละหมายความว่าอย่างไร?
ตอบ
เอเฟซัส 6:17 ข .................................................................
มีคาสั่งอะไรอีก?
ตอบ
เอเฟซัส 6:18
.................................................................

อธิบาย
 คริสเตียนเราอยู่ในสงครามฝ่ ายวิญญาณ ซึ่งเป็ นการสู้รบระหว่ างอาณาจักรของพระเจ้ าเเละอาณาจักรของผี
มารซาตาน โลกเเห่งความสว่างเเละความมืด ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:1-2 ; โคโลสี 1:13 ; กิจการ 26:18

 พระเจ้ าทรงประทานยุทธภัณฑ์ของพระองศ์ เพื่อใหัเราสวมใส่ไว้ ไห้ พร้ อมที่จะต่อสู้เสมอ โดยเอา
 ความจริงคาดเอว คือ ต้ องชื่อตรงเเละพูดความจริง
 ความชอบธรรมเป็ นทับทรวงเครื่องป้ องกันอก คือ ให้ จิดใจคริสเตียนได้ รับการชาระด้ วยพระโลหิตของ
พระเยซู
 ข่าวประเสริฐเเห่งสันติสขุ เป็ นรองเท้า คือเดินตามพระเยซูไปทุกหนทุกเเห่งเเละเป็ นพยานเพื่อพระองค์
 ความเชือ่ เป็ นโล่ คือ ต้ องเชื่อในพระคาของพระเจ้ าเเละฤทธิ์เดชของพระองค์เสมอ (1 ยอหน 5:4)
 ความรอดเป็ นหมวกเหล็ก คือ เมื่อเราคืนดีกบั พระเจ้ าเเล้ วเราต้ อง "น้ อมนาความคิดทุกอย่างให้ อยู่ใต้
บังคับเเละเชื่อฟังพระคริสต์" (2 โครินธ์ 10:5 ข)
สรุปเเล้ วคริสเตียนจาเป็ นต้ องดาเนินชีวติ อย่างบริสทุ ธิ์เพื่อที่จะมีชัยชนะเหนือมารเเละวิญญาณชั่ว
ดูเพิ่มเติมใน ฟี ลิปปี 4:13

 พระเจ้ าประทานอาวุธชุดเดียวเท่านั้น คือพระวจนะของพระองค์ ดังนั้นเราจาเป็ นต้ องอ่าน ศึกษา ใคร่ครวญ
เเละท่องจาพระคัมภีร์เสมอ เพื่อเราจะพร้ อมต่อสู้กบั มารเเละมีชัยชนะ ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 119:9,11
 การอธิษฐานเป็ นสิ่งสาคัญในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรจะอธิษฐานขอสติปัญญา กาลัง เเละขอให้ พ้น
จากมารร้ าย เราควรอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนคนอืน่ เเละเผื่อตัวเราเองด้ วย
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 6:13

นามาใช้
คริสเตียนจะสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ าได้ อย่างไร เเละควรจะสวมเมื่อไร

ข้อท่องจา

เอเฟซัส 6:10 ; ยากอบ 4:7

บทที่ 30




ชัยชนะเหนือซาตาน

เพื่อสอนใหัเรารู้ว่า มารมีวิธกี ารอย่างไร เเละเราจะมีชัยชนะได้ อย่างไรบ้ าง
ในสงครามทหารต้ องรู้ว่า ศัตรูมีอาวุธหรือเเผนการอะไรบ้ าง เพื่อจะได้ เตรียมตัวต่อสู้เอาชัยชนะ เช่น
เดียวกันคริสเตียนต้ องรู้ว่า จะชนะการทดลองของมารได้ อย่างไร
มัทธิว 3:13-4:11

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เมื่อพระเยซูรับบัพติศมาเเล้ ว ใครมาสถิตอยู่บนพระองค์?
ตอบ
มัทธิว 3:16
................................................................
พระเจ้ าทรงตร้ สอะไรเกี่ยวกับพระเยซู?
ตอบ
มัทธิว 3:17
.................................................................
ใครนาพระเยซูไปในถิ่นทุรกันดาร เเละนาไปเพื่ออะไร?
ตอบ
มัทธิว 4:1
.................................................................
พระเยซูทรงอดอาหารกี่วัน เเล้ วพระองค์ร้ ูสกึ อย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 4:2
.................................................................
มารผจญมาหาพระเยซูทูลว่าอะไร?
ตอบ
มัทธิว 4:3
.................................................................
พระเยซูตอบว่าอะไร?
ตอบ
มัทธิว 4:4
.................................................................
มารสั่งให้ พระเยซูทาอะไร?
ตอบ
มัทธิว 4:6
.................................................................
พระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังมารเเละพระองค์ทรงตอบว่าอย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 4:7
.................................................................
มารพูดว่ามันจะให้ อะไรเเก่พระเยซู ถ้ าพระองค์จะกราบลงนมัสการมัน?
ตอบ
มัทธิว 4:9
.................................................................
พระเยซูทรงตร้ สอย่างไรกับมารซาตาน?
ตอบ
มัทธิว 4:10
.................................................................
เเล้ วมารทาอะไร?
ตอบ
มัทธิว 4:11
.................................................................

อธิบาย
 พระวิญญาณสถิตกับพระเยซู เเละทรงนาพระเยซูเมื่อมารมาผจญพระองค์ เช่นเดียวกันกับพวกเรา เราอาจจะ

ได้ รับพระพรจากการไปค่าย เพิ่งรับบัพติศมา หรือได้ ร้บพระพรจากการเฝ้ าเดี่ยว เเละหลังจากนั้นมารมาผจญู
เรา เพราะฉะนั้นเราควรเฝัาระวังอยู่เสมอ
 พระเยซูร้ สู กึ อ่อนเพลียฝ่ ายร่างกายเพราะพระองค์ทรงอดอาหาร 40 วัน เเล้ วมารมาผจญพระองค์ มารอาจ
จะทดลองเรา เมื่อเราอ่อนเพลีย เจ็บป่ วย เหน็ดเหนื่อย หรือท้อใจ
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 4:26-27 ; 1 เปโตร 5:7-9

 มารพยายามให้ พระเยซูสงสัยพระคาพระเจ้ า พระเจ้ าตรัสว่า “ท่านผู้น้ ีเป็ นบุตรที่รักของเรา” (มัทธิว 3:17)
เเต่มารทูลว่า “ถ้ าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า”(มัทธิว 4:3) วิธกี ารอย่างหนึ่งของมารก็คือ ให้ เราสงสัยว่า
พระคาเเละพระลัญญาของพระเจ้ าเป็ นความจริงหรือไม่ หรือทาให้ เราเข้ าใจพระคาไม่ถูกต้ อง
 ทุกครั้งพระเยซูตอบมารโดยยกข้ อพระคัมภีร์ (มัทธิว 4:4,7,10) พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นอาวูธของเราใน
การต่อสู้กบั มารซาตานเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราตัองขยันในการศึกษาเเละท่องจาพระคัมภิร์เสมอ
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 119:11 ; เอเฟซัส 6:17

 มารชอบโกหก มันบอกว่า จะให้ บรรดาราชอาณาจักรในโลกเเก่พระเยซู (มัทธิว 4:8) เเต่อาณาจักรทั้งสิ้นใน
โลกนี้เป็ นของพระเยซูอยู่เเล้ ว มารจะโกหกเเก่เราเสมอ (ยอห์น 8:44) เราต้ องระวังที่จะไม่เชื่อคาพูดของมาร
 พระเยซูทรงสั่งให้ มารออกไป เเละมันจึงละพระองค์ไป (มัทธิว 4:10-11) พวกเราซึ่งเป็ นบุตรของพระเจ้ ามี
สิทธิ์ส่งั ให้ มันออกไปจากเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เเละมันต้ องไป
ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 10:19 ; 1 โครินธ์ 10:13 เเละ วิวรณ์ 12:11

นามาใช้
1. ท่านจะเตรียมตัวใหัพร้ อมต่อสู้เเละชนะการผจญของมารได้ อย่างไรบ้ าง?
2. เมื่อมารมาชักนาให้ ท่านทาผิด ท่านจะทาอะไรเพี่อจะชนะเเละไม่ทาบาป?

ข้อท่องจา

ยากอบ 4:7 ; 1ยอห์น 4:4

บทที่ 31






ชัยชนะเหนือวิญญาณชัว่

เพื่อให้ ผ้ ูเชือ่ ทุกคนมีความเข้ าใจเเละมั่นใจว่ า เรามีอานาจเหนือผีมารวิญญาณชั่วทั้งปวง เพราะพระเยซู
มีอานาจเหนือพวกมัน เเละพระองค์กท็ รงประทานอานาจนี้ให้ เเก่ผู้ทเ่ี ชือ่ ทุกๆ คน ในพระนามของ
พระองค์
คนทั่วไปเชือ่ ว่า ผีคือคนที่ตายไปเเล้ ว เเต่เเท้ท่จี ริง ผีเป็ นลูกน้ องของซาตาน พญามาร เป็ นวิญญาณชั่ว
ที่ชอบหลอกหลอน ทาให้ มนุษย์เดือดร้ อนหวาดกลัว มนุษย์ท่เี สียชีวิตไปเเล้ วไม่ได้ กลับมาเป็ นผี เเต่จะ
ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเเล้ วเเต่พระเจ้ าจะตัดสิน
มาระโก 5:1-20 ; ลูกา 10:17-20

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ชายที่มผี ีเข้ าสิงอยู่อาศัยอยู่ท่ไี หน เเละทาอะไร?
ตอบ
มาระโก 5:2-5
................................................................
เมื่อเขาเห็นพระเยซูเขาทาอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 5:6
.................................................................
เขารู้ได้ อย่างไรว่าพระเยซูคือใคร?
ตอบ
มาระโก 5:7
.................................................................
พระเยซูได้ ตรัสอะไรเเก่คนที่ผีเข้ าสิง?
ตอบ
มาระโก 5:8
.................................................................
ผีท้งั หลายขออะไรจากพระเยซู?
ตอบ
มาระโก 5:12
.................................................................
พระเยซูทรงทาอะไรเเละอะไรเกิดขึ้น?
ตอบ
มาระโก 5:13
.................................................................
เหตุการณ์น้ ีได้ เปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนนี้อย่างไร?
ตอบ
มาระโก 5:15
.................................................................
สาวกเจ็ดสิบคนมีความเปรมปรีด์เิ พราะอะไร?
ตอบ
ลูกา 10:17
.................................................................
พระเยซูให้ อานาจอะไรเเก่สาวก?
ตอบ
ลูกา 10:19
.................................................................
สาวกของพระเยซูควรจะเปรมปรีด์ิเพราะอะไร?
ตอบ
ลูกา 10:20
.................................................................

อธิบาย
 ผีเป็ นพวกลูกน้ องของมารซาตาน พวกผีเคยเป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้ าที่ติดตามซาตาน เมื่อซาตานกบฎต่อ
พระเจ้ า พระองค์ทรงไล่ซาตานเเละพวกผีออกจากสวรรค์ มันจึงต้ องอพยพมาอยู่ในโลกนี้
ดูเพิ่มเติมใน ยูดา 6 ; วิวรณ์ 12:9

 ผีเเละวิญญาณชั่วรู้ว่า พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าผู้สงู สุด เเละมันยังรู้อกี ว่า อานาจของมันถูกจากัดไว้
เเล้ ว เพราะว่าพระเยซูมีอานาจเหนือกว่า เเละมันต้ องเชื่อฟังพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน ยากอบ 2:19 ; มาระโก 1:23-27

 ในวันสิ้นสุดของโลก พระเจ้ าจะทรงลงโทษพวกผีโดยพิพากษามันลงนรกพร้ อมกับมารซาตาน
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 25:41 ; 1ยอห์น 4:1-4 ; มาระโก 16:17

 พระเยซูทรงสถิตอยู่ในทุกคนทีเ่ ชือ่ ในพระองค์ พระองค์มอี านาจเหนือพวกผีท่อี ยู่ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นคริส
เตียนมีสทิ ธิ์ขบั ไล่ผีออกไปในพระนามของพระองค์ด้วยเช่นกัน
 พระเยซูไม่ต้องการให้ เราลิงโลดใจว่า พวกผีอยู่ใต้ บงั คับของเรา เเต่พระองค์ทรงปรารถนาให้ เราเปรมปรีด์ิใน
ชีวิตนิรนั ดร์

นามาใช้
ทาไมคริสเตียนจึงไม่ควรกลัวผี ถ้ าหากว่า ผีมาหลอกหลอนหรือรบกวน เราควรจะทาอย่างไร?

ข้อท่องจา

ยากอบ 4:7 ; 1ยอห์น 4:4

บทที่ 32





ศีลมหาสนิท

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า พิธมี หาสนิทมีความหมายอย่างไรบ้ างในชีวิตคริสเตียน
เหตุการณ์สาคัญที่สดุ ตั้งเเต่พระเจ้ าทรงสร้ างโลกคือ การตายของพระเยซูเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ซึ่งเป็ น
เหตุการณ์ท่ไี ม่ควรลืม ด้ วยเหตุน้ ีพระองค์ได้ ทรงตั้งพิธมี หาสนิทไว้ เพื่อให้ คริสเตียนได้ ระลึกถึง
การตายของพระองค์บนไม้ กางเขน
มาระโก 14:22-26 ; 1 โครินธ์ 11:23-34

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระเยซูได้ ต้งั พิธมี หาสนิทขึ้นเมื่อไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:23
ขนมปังเล็งถึงอะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:24
ทาไมเราจะต้ องรับประทานขนมปังนั้น?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:24
พระเยซูตรัสว่ าถ้ วยนี้คืออะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:25
ถ้ วยนั้นเล็งถึงอะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:25
ทาไมเราจะต้ องดื่มจากถ้วยนั้น?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:25
ก่อนจะรับพิธมี หาสนิทต้ องทาอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 11:28

................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

อธิบาย
 ขนมปัง หมายถึงพระกายของพระคริสต์ท่ไี ด้ ทนทุกข์ทรมานบนไม้ กางเขนเพราะความบาปของมนุษย์ เมื่อ
เราร้ บประทานขนมปังนั้น พึงระลึกเสมอว่า พระเยซูทรงร้ บโทษเเทนเรา
ดูเพิ่มเติมใน 1 เปโตร 3:18
 ถ้ วยนา้ องุ่น หมายถึงพระโลหีต (เลือด) ของพระเยซูท่ไี ด้ไหลจากพระกายของพระองค์บนไม้ กางเขน เมื่อ
เรารับเเละดื่มจากถ้ วยนี้ พึงระลึกไว้ ว่า พระเยซูได้ ทรงล้ างบาปของมนุษย์โดยพระโลหิตของพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน 1 ยอห์น 1:7

 พิธมี หาสนิท เป็ นพิธที ่คี ริสเตียนกระทาเพื่อระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระเยซู เราควรระลึกถึงด้ วยการ
ขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค์ เเละสดุดพี ระองค์สาหรับความร้ กอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่มี ีต่อเรา
ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 22:19

 ก่อนพี่น้องจะร่วมรับพิธจี ะต้ องสารวจตัวเอง เเละสารภาพบาปต่อพระเจ้ า หากมีเรื่องบาดหมางกับพี่น้องคน
ใด ควรทาความเข้ าใจกันก่อนรับพิธมี หาสนิท
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 5:22-24
 เราต้ องเข้ าใจว่า ขนมปังเเละนา้ องุ่นที่ใช้ ในพิธมี หาสนิทเป็ นสิ่งของธรรมดาเท่านั้น ไม่ใช่ของศักดิ์สทิ ธิ์หรือไม่
ได้ เป็ นอาหารทิพย์ท่จี ะช่วยบารุงชีวิตคริสเตียนเเต่อย่างใด ขนมปังเเละนา้ องุ่นเป็ นเพียงสัญลักษณ์ท่เี ล็งถึง
พระกายเเละพระโลหิตขององด์พระเยซูคริสต์เท่านั้นเอง

นามาใช้
ใครควรรับพิธมี หาสนิท เเละใครไม่ควรรับ
ก่อนที่จะร้ บพิธมี หาสนิททุกคร้ ง เราควรจะสารวจตัวเองอย่างไร เพราะอะไร

ข้อท่องจา

1 โครินธ์ 11:26

บทที่ 33





การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า การเสด็จมาครั้งที่สองของพรเยซูเป็ นอย่างไร
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ ามาในโลกนี้ครั้งเเรก พระองค์มาในสภาพผู้รับใช้ ผู้ช่วยให้ รอด ยอมถ่อมใจลงเป็ น
คนยากจน เเละเสียสละเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ เเต่ในการเสด็จมาครั้งที่สอง พระเยซูจะเสด็จมาเเบบพระ
มหากษัตริย์ผ้ ูย่ิงใหญ่ มีฤทธิ์เดช เเละจะมาด้วยสง่าราศี
1 เธสะโลนิกา 4:13 - 5:11

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเป็ นอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:16 ................................................................
ใครจะเบ็นขึ้นมาก่อน?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:16 .................................................................
คริสเตียนทั้งหลายที่ยังเป็ นอยู่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:17 .................................................................
ผู้ท่เี ชือ่ ทุกคนจะอยู่ท่ไี หนตลอดไปเป็ นนิตย์?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:17 .................................................................
ทาไมพระเจ้ าทรงอธิบายถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:13,18
.................................................................
พระคัมภีร์ระบุวัน เดือน ปี ที่พระเยซูจะกลับมาไหม?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:1-2
.................................................................
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา คนทั่วไปพร้ อมที่จะต้ อนรับไหม?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:1-3
.................................................................
คริสเตียนควรทาอะไร จึงจะเตรียมตัวให้ พร้ อมเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:6 .................................................................

อธิบาย
 พระเยซูสญ
ั ญาว่า จะเสด็จกลับมา คาสัญญาของพระองค์เป็ นสิ่งที่จริงเเท้เเน่นอน พระองค์ตรัสว่า เมื่อเราไป
จัดเตรียมที่ไว้ สาหรับท่านเเล้ ว เราจะกลับมาอีก เเละรับท่านไปอยู่กบั เรา (ยอห์น 14:3)
 พระคัมภีร์ไม่ได้ บอกวัน เวลา ที่พระองค์จะเสด็จกลับมา มีเพียงพระบิดาเจ้ าเท่านั้นทรงรู้เวลาที่พระองค์จะมา
(มัทธิว 24:36)
 เมื่อพระองค์กลับมาจะมาด้ วยสง่าราศี มีทูตสวรรค์คอยเป็ นขบวน มีเสียงเเตรของพระเจ้ า จะมาเเบบ
พระมหากษัตริย์ท่ไี ม่ยอมเหยียบโลกที่มมี ลทิน

นามาใช้
เมื่อพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต เราควรมีทา่ ทีอย่างไร เราจะพบคนนั้นอีกเมื่อไร เเละสาหรับพวกเราที่
ยังเป็ นอยู่ควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะพร้ อมในการต้ อนรับพระองค์
ข้อท่องจา
มัทธิว 24:30 ข. “มนุษย์ทกุ ชาติทวั่ โลกจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้ า
ทรงฤทธานุภาพเเละพระสิริเป็ นอันมาก”
ค้นคว้าเพิม่ เติม มัทธิว 24:1-41

บทที่ 34





การเป็ นสมาชิกคริสตจักร

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า การเป็ นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นเป็ นอย่างใร
มีคริสเตียนหลายคนไปประชุมวันอาทิตย์ อยู่ร่วมจนจบประชุม เเล้ วกลับบ้ านโดยไม่เคยร่วมรับผีดชอบ
งานต่างๆในคริสตจักร ได้ ชื่อว่าเป็ นสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ถูกต้ องนัก เพราะคริสเตียนทุกคน
ควรมีส่วนในพระกายของพระคริสต์ร่วมกัน
1 โครินธ์ 12:12-27

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

เเม้ คริสตจักรมีสมาชิกหลายคน เเต่ละคนจะต้ องเป็ นอย่างไรต่อกัน?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:12 ................................................................
สมาชิกคริสตจักรอาจจะต่างชาติ ต่างภาษา หรือมีฐานะต่างกัน เเต่ยังไดัร้บอะไรเหมือนกัน?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:13 .................................................................
คริสตจกัรหรือพระกายของพระคริสต์เป็ นกายเดียวกันที่ประกอบด้ วยอะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:20 .................................................................
ในคริสตจักรหรือพระกายของพระคริสต์มีสมาชิกหรืออวัยวะส่วนหนึ่งที่สาคัญกว่ าอวัยวะส่วนอืน่ ๆ
หรือไม่?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:21-24
.................................................................
คริสเตียนควรห่ วงใยซึ่งกันเเละกัน ไม่ควรมีอะไรในพระกายของพระคริสต์?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:25 .................................................................
ถ้ าหากสมาชิกคนหนึ่งเดือดร้ อนหรือได้ รับเกียรติ สมาชิกคนอืน่ ควรเป็ นอย่างไรด้วย?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:26 .................................................................

อธิบาย
 ทุกคนที่เชือ่ ล้ วนเป็ นสมาชิกคริสตจักรของพระเจ้ าโดยการบังเกิดใหม่ เเต่ปัญหาก็คือคริสเตียนบางคนยังไม่
พร้ อมที่จะเป็ นสมาชิกที่สมบูรณ์
 หลักใหญ่ของคริสตจักรคือ การรักซึ่งกันเเละกัน คนที่ชอบเเบ่งพรรคเเบ่งพวก ชอบทาให้ คริสเตียนเเก่งเเย่ง
กันก็น้บได้ว่า เป็ นศัตรูของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
 คริสเตียนทุกคนต้ องรับผิดชอบในการเป็ นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์ การรับผิดชอบของเเต่ละ
คนไม่เหมือนกัน เเต่เมื่อทุกคนมีหน้ าที่เเล้ วควรปฏิบัตดิ ้ วยความเต็มใจ
 คริสเตียนทุกคนมีสทิ ธิเสมอภาคเหมือนกันหมด ในคริสตจักรไม่มเี จ้ านายเเละไม่มลี ูกน้ อง

นามาใช้
พี่น้องทุกคนต่างรับภาระซึ่งกันเเละกันเเละเป็ นสมาชิกที่สมบูรณ์เเล้ วหรือยัง ถ้ าหากมีคนใดที่มีทา่ ทีไม่อยาก
รับผิดชอบ ขอให้ กลับใจใหม่ หรือถ้ าหากมีพ่ีน้องที่ไม่รักษาความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ขอให้ กลับใจใหม่เสีย

ข้อท่องจา

1 โครินธ์ 12:27

ค้นคว้าเพิม่ เติม เอเฟซัส 4:10-16 โรม 12:4-13

บทที่ 35




สามัคคีธรรมในคริสตจักร

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ผู้ท่เี ชื่อทุกคนมีหน้ าที่ต่อกันเเละกันอย่างไร
ภายในคริสดจักรเคยมีปัญหากันไหม อะไรเป็ นสาเหตุให้ ส่งิ เหล่านี้เกิดขึ้น เเละควรจะเเก้ ไขอย่างไร
1 เธสะโลนิกา 5:12-22

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

เราควรจะมีทา่ ทีอย่างไรต่อผู้ปกครองหรือผู้นาคริสตจักร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:13 ................................................................
พระคัมภีร์สอนให้ เราดาเนินชีวิตร่วมกันอย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:13 .................................................................
คริสเตียนทุกคนมีหน้ าที่ท่จี ะช่วยเหลือคนอืน่ อย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:14
 คนเกียจคร้ าน
ช่วยคัวยการ ................................................
 คนที่ท้อใจ
ช่วยคัวยการ ................................................
 คนที่อ่อนกาลัง
ช่วยคัวยการ ................................................
ในการรับใช้ คนอืน่ เราควรมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:14 .................................................................
เพื่อสร้ างความรักเเละความเข้ าใจกันในคริสตจักร เราต้ องระมัดระวังอะไรให้ ดี?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:15 .................................................................
เมื่อพี่น้องคนหนึ่งคนใดทาไม่ดตี ่อเรา เราควรจะตอบสนองอย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:15 .................................................................
นา้ พระทัยของพระเจ้ าสาหรับคริสเตียนมีอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:16 .................................................................
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:17 .................................................................
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:18 .................................................................
เมื่อคริสเตียนร่วมประชุม เราควรทาอะไรเเละไม่ควรทาอะไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 5:19-22
.................................................................

อธิบาย
 พี่น้องทุกคนควรจะสารวจว่า ภายไนคริสตจักรมีการสามัคคีธรรมเเละเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันมากน้ อยเเค่ไหน
 ท่านมีท่าทีอย่างไรต่อ
oผู้นาคริสตจักร
ท่านพร้ อมที่จะยอมรับคาแนะนาของเขาไหม
oพี่น้องคนอืน่
ท่านพร้ อมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไหม
oพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ
ท่านยินดีท่จี ะให้ ความช่วยเหลือเขาไหม

นามาใช้
ให้ พ่ีน้องสารวจตัวเองว่า มีเรื่องบาดหมางหรือวิวาทกับคนอืน่ ในคริสตจักรไหม ถ้ ามีควรรีบเเก้ไข มีคนที่ต้องการ
คาหนุนใจเป็ นพิเศษไหม ถ้ ามีควรรีบหนุนใจเขา
ข้อท่องจา
1 เธสะโลนิกา 5:14

บทที่ 36





การเลือกสรรของพระเจ้า

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสรรเราไว้ ต้งั เเต่ก่อนจะทรงเริ่มสร้ างโลก
พระเจ้ าทรงเตรียมหนทางเเห่งความรอดให้ เราอย่างครบบริบูรณ์ เราเพียงเเต่เชื่อ เเละยอมรับความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ยังทรงเลือกสรรผู้ท่จี ะเป็ นลูกของพระองค์ก่อนที่จะทรงเริ่ม
สร้ างโลกอีกด้ วย ฉะนั้นจงขอบพระคุณพระเจ้ าที่พระองค์ทรงเปิ ดทางให้ เราไปถึงพระบิดาได้ โดย
ทางพระเยซูคริสต์
เอเฟซัส 1:3-12

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เราได้ รับพระพรฝ่ ายจิตวิญญาณนานาประการโดยใคร?
ตอบ
เอเฟซัส 1:3
................................................................
พระเจ้ าได้ ทรงเลือกเราไว้ เพื่อจะเป็ นลูกของพระองค์เมื่อไหร่?
ตอบ
เอเฟซัส 1:4
.................................................................
พระเจ้ าได้ เลือกสรรเราไว้ เพื่อจะให้ เราเป็ นคนเเบบไหน?
ตอบ
เอเฟซัส 1:4
.................................................................
พระเจ้ าได้ ทรงกาหนดเราไว้ ให้ เป็ นอะไรอีก?
ตอบ
เอเฟซัส 1:5
.................................................................
ผู้ใดประทานการไถ่บาปเเละการอภัยโทษบาปเเก่เรา?
ตอบ
เอเฟซัส 1:7
.................................................................
การไถ่มนุษย์เป็ นเเผนการของใคร?
ตอบ
เอเฟซัส 1:11
.................................................................
พระเจ้ าทรงเเต่งตั้งเราไว้ เพื่ออะไร?
ตอบ
เอเฟซัส 1:12
.................................................................

อธิบาย
เเผนการของพระเจ้ าในโรม 8:30 มี 4 ประการด้วยกันคือ
 ทรงเลือกเราไว้ ให้ เป็ นบุตรของพระองค์
 ทรงเลีอกเราให้ ออกจากทางของโลก ของมาร เเละเนิ้อหน้ ง

ดูเพิ่มเติมใน 1 ยอห์น 3:1

ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 1:13 ; กิจการ 26:18 ; กาลาเทีย 5:24
 ทรงโปรดให้ เราเป็ นผู้ชอบธรรม โดยการชาระด้ วยพระโลหิตของพระเยซู
ดูเพิ่มเติมใน 1 ยอห์น 1:7
 ทรงโปรดให้ เรามีศักดิ์ศรีด้วย โดยเฉพาะเมื่อเราเข้ าไปในสวรรศ์
ดูเพิ่มเติมใน โรม 8:17

นามาใช้
เมื่อรู้เช่นนี้ เราควรตอบสนองพระเจ้ าอย่างไร

ข้อท่องจา

โรม 8:30

บทที่ 37





ความมัน่ ใจในพระเจ้า

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า เรามั่นใจในพระเจ้ าได้เสมอ
คริสเตียนบางคนอาจกลัวว่า ถ้ าหากเขาทาอะไรผิด พระองค์จะละทิ้งเขาไม่ให้ เป็ นลูกของพระองค์อกี
ต่อไป หรือบางคนอาจเป็ นห่วงว่า ผีมารซาตานหรือสิ่งเเวดล้ อมต่างๆ จะทาให้ เขาขาดจากความรัก
ของพระเจ้ า เเต่พระคัมภีร์หนุนใจว่า ไม่ต้องกลัวเลย
โรม 8:35-39

ถาม - ตอบ
1.

2.
3.
4.

ไม่มีอะไรที่สามารถทาให้ เราทั้งหลายขาดจากความร้ กของพระองค์ได้ สิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้ าง?
ตอบ
โรม 8:35
1) ............................... 2) ...............................
3) ............................... 4) ...............................
5) ............................... 6) ...............................
7) ...............................
ทาไมคริสเตียนต้ องถูกกดขี่ข่มเหงบ่อยๆ?
ตอบ
โรม 8:36 .................................................................
เหตุการณ์บางอย่างสามารถทาให้ เราพ่ายเเพ้ เเละขาดจากความรักของพระเจ้ าได้ ไหม?
ตอบ
โรม 8:37 .................................................................
ให้ เขียนสิ่งที่ไม่สามารถทาให้ เราขาดจากความรักของพระเจ้ าอีก 9 ประการ
ตอบ
โรม 8:38-39
1) ............................... 2) ...............................
3) ............................... 4) ...............................
5) ............................... 6) ...............................
7) ............................... 8) ...............................
9) ...............................

อธิบาย
 ไม่มีส่งิ ใดเลยที่สามารถทาให้ เราขาดจากความร้ ก การดูเเล เเละความช่วยเหลือจากพระเจ้ าได้ เพราะว่าพระ
เจ้ าทรงโอบอุ้มเราไว้ ในพระหัตถ์ เเละพระองค์จะไม่ยอมทิ้งลูกที่รักพระองค์
 ความตายไม่สามารถทาให้ เราขาดจากความรักของพระเจ้ า เพราะเมื่อใดที่เราตาย เราจะอยู่กบั พระเจ้ า
 ชีวิตเเละสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน ไม่สามารถทาให้ เราขาดจากความรักของพระเจ้ าได้ คริสเตียนอยู่ใน
พระคุณความรักเเละการดูเเลของพระองค์ตลอดเวลา
 ผีไม่สามารถทาใท้เราขาดจากความรักของพระเจ้ าได้ ถึงเเม้ ว่าอานาจชั่วจะพยายามทาให้ เราหันออกจากความ
รักของพระองค์ เเต่มนั ต้ องพ่ายเเพ้ เพราะพระเจ้ าทรงอยู่กบั เรา

นามาใช้
เวลาที่พ่ีน้องเจ็บป่ วยหมายความว่ า พระเจ้ าได้ ละทิ้งเรา ไม่รักเราเเล้ วใช่หรือไม่ เวลาที่ภูตผิ ีมาชักนาเราไปจาก
พระเจ้ า เราเคยกลัวว่ า มันจะสามารถทาให้ พระเจ้ าทอดทิ้งเราหรือไม่ เมื่อเราเดือดร้ อน เราเข้ าใจว่า พระเจ้ าเลิก
รักเราไหม ขอให้ เราขอบคุณพระเจ้ าเพื่อว่า เราจะมีความมั่นใจในความรอดของเรา
ข้อท่องจา
โรม 8:38-39
ค้นคว้าเพิม่ เติม ฮีบรู 13:5-6
ยอห์น 10:27-30

บทที่ 38





ตรีเอกานุ ภาพ

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า มีพระเจ้ าองค์เดียว เเต่พระองค์ปรากฎเป็ นสามพระภาค คือ พระบิดา
พระบุตร (พระเยซูคริสต์) เเละพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ตรีเอกานุภาพเปรียบได้ กบั นา้ ซึ่งเป็ นของเหลว เมื่อเราต้ มนา้ นา้ จะเดือดกลายเป็ นไอนา้ เเละเมื่อเรา
เอานา้ เเช่ไว้ ในช่องเเช่เเข็ง นา้ นั้นจะกลายเป็ นนา้ เเข็ง ดังนั้นไม่ว่านา้ จะเป็ นของเหลว ไอนา้ หรือนา้ เเข็ง
ก็ตาม นา้ ก็ยังเป็ นนา้ อยู่ ทานองเดียวกัน พระเจ้ ามีเพียงองค์เดียว เเต่ทรงปรากฏเป็ นสามพระภาค คือ
พระบิดา พระบุตร เเละพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ คาเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือไข่ ซึ่งมีส่วนประกอบสาม
ส่วนคือ เปลือกไข่ ไข่ขาว เเละไข่เเดง ทั้งสามอย่างนี้อยู่ในไข่ฟองเดียวกัน เช่นเดียวกัน พระบิดา พระ
บุตร เเละพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้ทรงเป็ นพระเจ้ าองค์เดียวกัน
เอเฟซัส 4:5-6 ; ฮีบรู 1:1-6 , 10:7 ; ยอห์น 14:26 , 15:16

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

องค์พระผู้เป็ นเจ้ ามีก่อี งด์?
ตอบ
เอเฟซัส 4:5
.................................................................
พระเจ้ าทรงเป็ นอะไรของคนทั้งปวง?
ตอบ
เอเฟซัส 4:6
.................................................................
พระบิดาทรงอยู่ท่ไี หนบ้ าง?
ตอบ
เอเฟซัส 4:6
.................................................................
ในวาระสุดท้ายนี้ พระเจ้ าทรงตรัสเเก่เราทั้งหลายทางไหน?
ตอบ
ฮีบรู 1:2
.................................................................
พระบุตรทรงเป็ นอะไรของพระเจ้ า?
ตอบ
ฮีบรู 1:3
.................................................................
พระบุตรทรงเหมือนพระบิดาอย่างไร?
ตอบ
ฮีบรู 1:3
.................................................................
พระเจ้ ากับพระเยซูทรงมีความสาคัญกันอย่างไร?
ตอบ
ฮีบรู 1:5
.................................................................
ใครนาพระเยซูเข้ ามาในโลก?
ตอบ
ฮีบรู 1:6
.................................................................
พระเยซูมาในโลกเพื่อจะกระทาอะไร?
ตอบ
ฮีบรู 10:7
................................................................
ใครใช้ องค์ผ้ ูช่วย (คือพระวิญญาณบริสทุ ธิ์) มา?
ตอบ
ยอห์น 14:26
.................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์มาในนามของใคร?
ตอบ
ยอห์น 14:26
.................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทาอะไรบ้ าง?
ตอบ
ยอห์น 14:26; 15:16
.................................................................

อธิบาย
 ทั้งพระคัมกีร์เดิมเเละพระคัมภีร์ใหม่สอนอย่างชัดเจนว่า มีพระเจ้ าองค์เดียวเท่านั้น พระเจ้ าองค์ตรีเอกานุ
ภาพจะเเยกออกจากกันไม่ได้ ”โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็ นพระเจ้า
เดียว” (เฉลยธรรมบัญญติ 6:4)
“เเต่ว่าสาหรับพวกเรานัน้ มีพระเจ้าองค์เดียวคือ พระบิดา” (1 โครินธ์ 8:6 ก.) ถึงเเม้ว่าพระเจ้ าพระผู้สร้ าง
ทรงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นเเละเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์กท็ รงปรารถนาให้ เราเรียกพระองค์ว่า
พระบิดา
ดูเพิ่มเติมใน เฉลยธรรมบัญญติ 4:35,39 ; อิสยาห์ 64:8 ; มัทธิว 11:25-27
 พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ า พระองค์ทรงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ประสูติจากหญิงพรหมจารีเพื่อจะสาเเดงพระบิดาให้ เเก่เรา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าเเละมนุษย์ในเวลา
เดียวกัน
ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 1:30-35 ; ยอห์น 1:14,18
 หลังจากพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์เเล้ ว พระบิดาเเละพระบุตรได้ ใช้ พระวิญญาณบริสทุ ริ์มาเพื่อจะสถิตภายใน
คนที่เชือ่ เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงเรียกพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ว่า "ผู้ชว่ ยอีกผู้หนึ่ง" (ยอห์น 14:16,17)
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 16:7-15

 ทั้งพระบิดา พระบุตร เเละพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงทางานร่วมกันตลอดเวลา พระเยซูหรือพระบุตรมาเพื่อจะ
ทาตามพระประสงค์ของพระบิดา พระเยซูได้ เชื่อฟังเเละถวายเกียรติเเด่พระบิดาเสมอโดยยอมตายบนไม้
กางเขน เเละพระบิดาทรงให้ เกียรติเเก่พระเยซู โดยได้ ทรงยกย่องพระเยซูอย่างสูงเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง
พระบิดาทรงใช้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์มาเพื่อถวายเกียรติเเก่พระเยซู เเละสาเเดงความจริงของพระบุตรเเละ
พระบิดาให้ เเก่พวกเรา
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 17:1-5 ; ฟี ลิปปิ 2:8-9 ; โรม 8:14-17 ; กิจการ 1:8

นามาใช้
การรู้ว่า พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิดาทาให้ ทา่ นมีความรู้สกึ อะไรบ้ าง?
พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ าทรงทาอะไรให้ ท่านบ้ าง?
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์กาลังทาอะไรเพื่อท่านทุกวันนี้?
จงขอบพระคุณพระเจ้ าสาหรับสิ่งเหล่านี้

ข้อท่องจา

ยอห์น 14:26

บทที่ 39





ความทุกข์ยากลาบาก

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ผู้ท่ตี ดิ ตามพระเยซูต้องประสบกับความทุกข์ยากลาบากเหมือนพระองค์
มีบางคนเข้ าใจผิดว่ า ถ้ าหากเชือ่ พระเยซูเเล้ วจะไม่มปี ัญหาอีกต่อไป บางคนคิดว่า พระเจ้ าจะช่วยให้ พ้น
จากความทุกข์ยากลาบากทั้งสิ้น ชีวิตจะมีเเต่ความสุข เเละเมื่อคนเช่นนี้ประสบความทุกข์กผ็ ิดหวังเเล้ ว
เลิกเชือ่ พระเจ้ าเสียเป็ นส่วนใหญ่
1 เปโตร 4:12-19

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พี่น้องไม่ควรประหลาดใจเมื่อต้ องได้ รับอะไร?
ตอบ
1 เปโตร 4:12
.................................................................
เมื่อพบกับความเดือดร้ อนเพราะเป็ นคริสเตียน ควรมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
1 เปโตร 4:13
.................................................................
คนที่เชือ่ พระเยซูจะถูกด่าว่าเพราะอะไร?
ตอบ
1 เปโตร 4:14
.................................................................
ถ้ าหากว่ าคนที่ไม่เชือ่ ด่าว่าเพราะเราเป็ นคริสเตียน ท่านมีความรู้สกึ อย่างไรเเละใครสถิตอยู่ในท่าน?
ตอบ
1 เปโตร 4:14
.................................................................
ถ้ าหากถูกกล่าวร้ ายเพราะได้ ชื่อว่าเป็ นคริสเตียน เราควรวางตัวอย่างไร?
ตอบ
1 เปโตร 4:16
.................................................................
พี่น้องที่ประสบกับความทุกข์ทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้ าต้ องทาอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
1 เปโตร 4:19
1) ............................ 2) ............................

อธิบาย
 คริสเตียนจะพบกับความทุกข์เหมือนพระเยซู เมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้ ก็พบกับความทุกข์ยากลาบาก เเละ
การข่มเหงจนถึงความตาย เพราะฉะนั้นผู้ท่เี ชือ่ เเละติดตามพระองค์จะต้ องได้ รับเช่นเดียวกับพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 15:18-21

 เมื่อเราถูกข่มเหงเพราะเป็ นคริสเตียนก็ควรชื่นชมยินดี เเละสรรเสริญพระเจ้ า เพราะจะได้ รับบาเหน็จ
อันบริสทุ ธิ์ในสวรรค์
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 5:11-12
 เมื่อเราถูกติเตียนเเละนินทาว่าร้ าย เพราะเป็ นลูกของพระองค์ เราไม่ควรเกลียดชังหรือเเก้เเค้นผู้ท่ที าร้ ายต่อ
เรา เเต่ควรเเสดงความรักของพระเจ้ าต่อเขา เพื่อเขาจะได้เห็นความเมตตาของพระองค์ เเละกลับใจเสียใหม่
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 5:44 ; โรม 12:14, 20-21

นามาใช้
ให้ พ่ีน้องคิดถึงคนทีเ่ คยข่มเหงท่านเพราะท่านเชือ่ พระเจ้ า และตั้งใจว่า จะอธิษฐานเผื่อเขาทุกๆ วันตลอดไป

ข้อท่องจา

1 เปโตร 4:12-13
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การถวาย

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ทาไมเราควรถวายเงิน เเลควรถวายอย่างไร
ทุกสิ่งที่มีอยู่ เช่น โลก ชีวิต ลมหายใจ ฯลฯ ล้ วนมาจากพระเจ้ า พระองค์มพี ระทัยกว้ างขวางประทาน
ให้ เเก่มนุษย์ขนาดนี้ เราเองก็ควรมีใจกว้ างในเรื่องการถวายเเก่งานของพระองค์ เเละผู้ทข่ี ดั สนด้ วย
เช่นเดียวกัน
2 โครินธ์ 9:5-15 ; มัทธิว 6:1-4

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 9:5-15 เป็ นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโดยเฉพาะ?
ตอบ
2 โครินธ์ 9:5
.................................................................
เมื่อถวายเงินไม่ควรมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 9:7
.................................................................
พระเจ้ าอยากให้ คริสเตียนมีท่าทีในการถวายเงินอย่างไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 9:7
.................................................................
พระคัมภีร์กล่าวว่า การเเจกจ่ายให้ เเก่คนยากจนเป็ นอะไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 9:10-11 .................................................................
พระเจ้ าทรงอวยพรให้ เรามีเงินเพื่อจะทาอะไรกับเงินเหล่านั้น?
ตอบ
2 โครินธ์ 9:10-11 .................................................................
ถ้ าคริสเตียนถวายเงินเพื่อให้ คนสรรเสริญ เพื่อรับเกียรติ เขาเหล่านั้นจะไม่ได้ ร้บอะไรจากพระเจ้ า?
ตอบ
มัทธิว 6:1
.................................................................
เราควรทาทานหรือถวายเงินอย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 6:4
.................................................................

อธิบาย
 การถวายไม่ใช่การทาบุญ มนุษย์ไม่ได้ รับความรอดด้วยการทาบุญ เเต่รอดด้ วยพระคุณของพระเจ้ าเท่านั้น
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:8-9; มัทธิว 6:2-4

 การถวายไม่ใช่เพื่อจะได้ ชื่อเสียง การถวายที่พระเจ้ าทรงพอพระทัยคือ การถวายเพื่อให้ พระเจ้ าได้ รับเกียรติ
ไม่ใช่เพื่อหน้ าตาหรือชื่อเสียงของตนเอง
ดูเพิ่มเติมใน กิจการ 20:35
 คริสเตียนควรถวายเงินช่วยเหลือในงานของพระเจ้ า เช่น เรื่องเงินเดือนผู้รับใช้ พระเจ้ า บ้ านพักอาศัย ฯลฯ
การประกาศก็ต้องใช้ จ่ายเงินมากเช่นกัน คริสเตียนควรช่วยเหลือเพื่อให้ ข่าวประเสริฐไปถึงมนุษย์ทุกคนทั่ว
โลก เเละควรถวายเพื่อสงเคราะห์คนยากจนด้ วย
ดูเพิ่มเติมใน 1 โครินธ์ 9:13-14 ; เอเฟซัส 4:28 ; สุภาษิต 22:9 , 28:27 ; โรม 15:25-27

 ไม่ต้องรอให้ ได้ รับก่อนถึงจะถวายได้ ทุกคนมีส่วนควรให้ ตามที่ตนมีอยู่
ดูเพิ่มเติมใน มาระโก 12:41-44

นามาใช้
พี่น้องเคยถวายเงินเเก่พระเจ้ าหรือยัง เราควรถวายรายได้ 10% หรือมากกว่ าก็ได้ พี่น้องควรทาบัญชีสว่ นตัว จด
รายได้ เเต่ละเดือนเพื่อจะได้ ร้ วู ่า เราถวายให้ พระเจ้ าอย่างสัตย์ซื่อทรือไม่
ข้อท่องจา
2 โครินธ์ 9:7
“พระเจ้าทรงรักคนนัน้ ทีใ่ ห้ดว้ ยใจยินดี”
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วันพิเศษของคริสเตียน

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ควรสรรเสริญความดีของพระเจ้ าที่ทรงมีต่อเราด้ วยการฉลองวันพิเศษต่างๆ
ในพระคัมภีร์เดิม ชาวอิสราเอลเคยฉลองวันพิเศษต่างๆ เป็ นเทศกาลซึ่งพระเจ้ าตั้งไว้ เพื่อเตือนใจชน
ชาติของพระองค์ถงึ ความดี ความรัก การช่วยเหลือของพระองค์ ปัจจุบนั นี้ไม่มเี ทศกาลที่พระเจ้ าทรง
ตั้งไว้ เเต่คริสตจักรควรฉลองวันพิเศษต่างๆ เพื่อพี่น้องจะได้ ระลึกถึงพระคุณเเละคุณความดีของ
พระองค์
อิสยาห์ 12:1-6 (เป็ นบทเพลงที่ชาวอิสราเอลร้ องเมื่อฉลองเทศกาลปัสกา)

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

เปัาหมายในการฉลองวันพิเศษคืออะไร?
ตอบ
อิสยาห์ 12:1
.................................................................
เราควรขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะพระองด์ทรงเป็ นอะไรของเรา?
ตอบ
อิสยาห์ 12:2
.................................................................
เราควรมีท่าทีอย่างไรในการฉลองวันพิเศษ เเละสรรเสริญพระเจ้ า?
ตอบ
อิสยาห์ 12:3
.................................................................
การฉลองวันพิเศษเป็ นการประกาศถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ให้ ใครทราบ?
ตอบ
อิสยาห์ 12:4
.................................................................
ชนชาติอสิ ราเอลเเสดงความชื่นบานในพระเจ้ าด้ วยการสรรเสริญพระองค์อย่างไร?
ตอบ
อิสยาห์ 12:5-6 .................................................................

อธิบาย
 คริสเตียนจะฉลองวันอะไรบ้ าง? ความจริงพระเจ้ าไม่ได้ ทรงจากัดให้ ฉลองวันพิเศษ เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึง
มีอสิ ระในการเลือกวันที่จะถือเป็ นวันสาคัญ ส่วนมากคริสเตียนทั่วโลกถือวันพิเศษ ดังต่อไปนี้ คือ
1) วันคริสตมาส เป็ นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ ซึ่งปกติถือเอาวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันฉลอง
2) วันศุกรประเสริฐเเละวันอีสเตอร์ คือวันสิ้นพระซนม์เเละคืนพระชนม์ของพระเยซู ซึ่งมีระยะเวลา 3 วัน
(ศุกร์-อาทิตย์) ส่วนมากจะอยู่ในเดือนเมษายนของทุกปี
3) วันถวายผลไร่นา ซึ่งเป็ นวันขอบคุณพระเจ้ าสาหรับผลที่เกี่ยวเก็บ การฉลองนั้นเเล้ วเเต่จะจัดขึ้น เพราะ
ฤดูเก็บเกีย่ วไม่ตรงกันในเเต่ละภาค เเต่ละประเทศ
4) วันขึ้ นปี ใหม่ เป็ นวันขอบคุณพระเจ้ าสาหรับปี ที่ผ่านไปเเล้ ว เเละขอการทรงนาในปี ใหม่
นอกจากนี้ พี่น้องจะฉลองวันพิเศษอืน่ ๆ อีกก็ได้ เช่น วันขึ้นบ้ านใทม่ วันเกิด วันเเม่ ฯลฯ
 ในการฉลองวันพิเศษควรมีจุดมุ่งหมายให้ พระเจ้ าได้ รับพระเกียรติ พี่น้องจะเเสดงความชืน่ บานได้ เช่น ร้ อง
เพลง เเบ่งปัน รับประทานอาหารด้วยกัน ร้ องเพลงพิเศษ เล่นละคร เล่นเกม ฯลฯ ไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตาม
ต้ องให้ พระนามของพระองค์เป็ นทีเ่ ชิดชู
 วันพิเศษเป็ นโอกาสที่ดีในการสรรเสริญพระเจ้ า สร้ างสังคมคริสเตียน เเละนาคนมารู้จักกับพระเจ้ า เเต่วันนั้น
ไม่ได้ หมายถึงเป็ นวันศักดิ์สทิ ธิ์หรือวันวิเศษ พระคัมภีร์สอนว่า ทุกวันในปี หนึ่งเหมือนกันหมด สิ่งที่สาคัญ
ไม่ใช่อยู่ท่วี ันพิเศษนั้น เเต่สาคัญที่การใช้ วนั นั้นเพื่อพระองค์
นามาใช้
พี่น้องอยากจะฉลองวันอะไรบ้ าง อยากจะทาอะไรบ้ างเพื่อวันพิเศษ
ข้อท่องจา
อิสยาห์ 12:4

