คําเทศนา ของศจ.อภิสิทธิ สุ นทราวิรัตน์ ศิษยาภิบาลคริ สตจักรปากชม ประจําเดือน มกราคม
วันอาทิตย์ ที มกราคม
เฉลยธรรมบัญญัติ :12-17 “ตามความประสงค์ ของพระเจ้ า” (ปี ใหม่ )
คํานํา การเริ มต้นทีดี ทําให้สําเร็ จไปแล้วครึ งหนึง การเริ มทีดีของประชากรของพระเจ้าคือ การทําตามความ
ประสงค์ของพระเจ้า เมือเรารู้นาพระทั
ํ
ยของพระเจ้า เมือเรารู ้อยูแ่ ก่ใจว่า พระเจ้าต้องการให้เราทําอะไร
หรื อไม่ตอ้ งการให้เราทําอะไร ก็ขึนอยูก่ บั ท่านว่า ท่านจะทําตามนําพระทัยของพระเจ้า หรื อท่านจะดือดึง ยัง
จะทําตามในตนเอง หรื อกระทําตามความต้องการของฝ่ ายเนือหนังต่อไป พระเจ้าส่ งผูเ้ ผยพระวจนะของ
พระองค์เพือเตือนประชากรของพระองค์ เมือประชากรของพระเจ้ารู ้ความประสงค์ของพระเจ้า ได้ยินคําเตือน
ของพระองค์แล้ว เขาตัดสิ นใจว่า จะเชือฟังหรื อจะดือดึงก็แล้วแต่เขา เมือพวกเขาเชือฟัง พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม
พระพรตามทีพระองค์ทรงสัญญาเป็ นบําเหน็จรางวัลให้แก่พวกเขา เมือเขาไม่เชือฟัง พวกเขาได้รับพระพิโรธ
ของพระเจ้า เขาต้องทนทุกข์ลาํ บาก เขาต้องตกไปเป็ นเชลย
วิวรณ์ . ผู้ทเป็
ี นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป ผู้ทเป็
ี นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผู้ทเป็
ี นคนชอบธรรมก็
ให้เขากระทําการชอบธรรมต่อไปและผู้ทเป็
ี นคนบริสุทธิ ก็ให้เขาเป็ นคนบริสุทธิต่อไป”

ท่านจะได้รับสิ งดีซึงเป็ นพระพรนานาประการจากพระเจ้า หรื อจะได้รับสิ งร้าย ก็ขึนอยูก่ บั ว่า ท่านจะเชือฟัง
หรื อท่านจะดือดึงต่อพระเจ้า
. ให้ เราเชือฟังตามความประสงค์ ของพระเจ้ า
ผลดีของการเชือฟังพระเจ้า พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ฉธบ. . - พระองค์จะทรงรักท่านอวยพระ
พรแก่ท่านให้จําเริญยิงทวีขนึ พระองค์จะทรงอํานวยพระพรพงศ์พนั ธุ์ของท่านและผลแห่ง พืนดินของท่านทังข้าว เหล้า
องุ่นและนํามันของท่านทังหลายให้ลูกวัวและลูกแพะ แกะของท่านทวีขนในแผ่
ึ
นดิน ซึงพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษ
ั
จะไม่มีชายหรือหญิงเป็ นหมันท่ามกลาง
ของท่านทีจะให้แก่ท่าน ท่านทังหลายจะได้รบั พระพรเหนือชนชาติทงหลายหมด
ท่าน หรือในหมู่สตั ว์เลียงของท่านด้วย และพระเจ้าจะทรงยกความเจ็บไข้ ไปเสียจากพวกท่านและโรคร้ายอย่างในอียปิ ต์
ซึงท่านได้ทราบนัน พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่จะทรงให้เกิดแก่ผู้ทเกลี
ี ยดชังพวกท่าน
. - ท่านทังหลาย
จะรับพระพรในเมือง ท่านทังหลายจะรับพระพรในทุ่งนา พงศ์พนั ธุ์ของตัวท่านเอง ผลแห่งพืนดินของท่านและพันธุ์แห่ง
สัตว์ของท่านจะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านทีเพิมขึน ฝูงแกะของท่านทีเพิมลูกขึน กระจาดของท่าน และรางนวดแป้ง
ของท่านจะรับพระพร และใน ลนต. . - ถ้าเจ้าทังหลายดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษาบัญญัติของเรา
และกระทําตาม เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล และเวลานวดข้าว
จะเนินนานถึงฤดูเก็บผลองุ่น และฤดูเก็บผลองุ่นจะเนินนานไปถึงฤดูหว่าน และเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิมหนํา
และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย

สิ งทีพระเจ้าประสงค์ให้เราเชือฟังพระองค์
-ให้ยาํ เกรงพระเจ้า เป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่ างกายของเรา ด้วยกระดําเนินชีวิต การกระทําของเรา
ไม่วา่ เราจะทําสิ งใดก็ตาม จงกระทําเพือเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
-ให้เราดําเนินในทางทังปวงของพระองค์ คนของพระเจ้าย่อมดําเนินชีวิตอยูใ่ นทางของพระเจ้า เราไม่ควรทีจะ
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ออกนอกลู่นอกทางของพระองค์ ดําเนินตามทางของพระเจ้าคือตามพระคัมภีร์ ตามแบบอย่างของพระเยซู
-ให้เรารักพระองค์ เราต้องตัดสิ นใจว่าเราจะรักพระเจ้ามากกว่าโลกนีหรื อสิ งอืนใด หรื อเราจะรักโลกนีมากกว่า
รักพระเจ้า ถ้าเรารักโลกนีเราก็เป็ นคนของโลกนี โลกนีก็จะดึงดูดเราให้เราไปตามวิถีของโลก และห่างไกลจาก
พระเจ้า
-ให้เราปรนนิบตั ิพระองค์ คือให้เรามีใจให้กบั พระเจ้า ยอมถวายชีวิต ถวายเวลาของเรา ถวายสิ งทีเรามีอยูเ่ พือ
ปรนนิบตั ิพระองค์
-และให้เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระบัญญัติของพระเจ้าคือพระคําของพระองค์ทีทรงตรัสไว้ในพระ
คัมภีร์ เรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าคือค้นดูอ่านดู ว่าพระคําของพระเจ้าว่าอย่างไร และบอกให้แก่ลูกหลาน
ของเรารู้เพือจะดําเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้าต่อไป
. อย่าให้ เราดือดึงอีกต่ อไป ข้ อ
ตลอดปี ทีผ่านมาเราอาจจะไม่ตงใจที
ั จะดือดึง ทีจะไม่เชือฟัง ทีจะไม่เพิกเฉยละเลย หรื อเฉื อยช้าในการ
ดําเนินชีวิตกับพระเจ้า ในการนมัสการแด่พระองค์ ขอให้เราตังใจใหม่กบั พระเจ้า ทีเราจะไม่ดอดึ
ื งกับพระเจ้า
อีกต่อไป
ถ้าเราดือดึงแต่พระเจ้ายังทรงรักเรา พระเจ้าจําเป็ นต้องบังคับเพือเราเชื อฟังพระองค์ สดุดี . อย่าเป็นเหมือนม้า
หรือล่อ ทีปราศจากความเข้าใจ
ซึงต้องติดสายผ่าปากและบังเหียน มิฉะนันมันก็ไม่ไปกับเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีจิตใจ และให้มีอิสระที

ตัดสิ นใจเอาเองว่าจะเชือฟังพระเจ้าหรื อจะไม่เชือฟัง แต่ตงแต่
ั อาดามเอวามาแล้วมนุษย์เลือกทีจะไม่เชือฟังพระ
เจ้ามากกว่า คนอิสราเอลทีพระเจ้าทรงเลือกให้เป็ นประชากรของพระองค์ก็เช่นกัน แม้วา่ พระเจ้าทรงตรัสกับเขา
สังสอนเขา แต่เขาก็ยงั ดือดึงกับพระเจ้า ทําให้เขาถูกพระเจ้าตีสอนอย่างหนัก ลูกบางคนเมือเตือนแล้วแต่ยงั ทํา
ผิดอยู่ จําเป็ นต้องตีสอนจึงจะเป็ นลูกทีดีได้ การตีสอนของพระเจ้าบางครังตีเบาๆเพียงให้เรารู ้สึกเจ็บปวด
บางครังเราต้องสู ญเสี ยสิ งทีเรารักมากกว่าพระเจ้าจึงทําให้เรารู ้สึก บางคนอาจจะเจ็บป่ วยร้ายแรง ฉธบ. .
พระเจ้าจะทรงเฆียนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุ
ร้อนกล้า ด้วยราขึน และสิงเหล่านีจะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ เมือพระเจ้าตีสอนเราไม่ใช่อยากจะตีเรา แต่พระ

เจ้าเตือนเราว่าให้เราเชือฟังพระองค์ เพราะถ้าเราไม่เชื อพระเจ้า ถ้าพระเจ้าไม่ตีสอนเรา เราจะได้รับโทษคือ
ความพินาศในบึงไฟนรก ชัวนิรันดร์ ดังนัน ถ้าพระเจ้าตีสอนเราก็เพราะพระเจ้าทรงรักเรา
บางครังเรารักโลกนีเรารักเงินทองมากกว่ารักพระเจ้า พระเจ้าจะตีสอนเราโดยทําให้เราสู ญเสี ยสิ งทีเราควรจะได้
ฮักกัย . เจ้าหว่านมาก แต่เกียวน้อย เจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิม เจ้าดืม แต่กไ็ ม่เคยหายอยาก เจ้านุ่งห่ม แต่กไ็ ม่มี
ใครอุ่น ผู้ทได้
ี ค่าจ้าง ก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงทีมีรู ในสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั เราต้องดินรน เราต้องทํางานมาก
ขึน แต่เราต้องคิดถึงพระประสงค์ของพระเจ้า
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เราต้องไม่ดือดึงต่อพระเจ้า ไม่ออกจากทางของพระองค์ ไม่บ่นว่าพระเจ้า ไม่เฉื อยช้าทีจะเข้ามาเฝ้ าพระองค์
ปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยสุ ดกําลังความสามารถของพวกเรา ให้พระเจ้าได้รับเกียรติผา่ นชี วิตของพวกเรา
การดําเนินชีวิตของเราในปี
นี ขึนอยูก่ บั ตัวของเราว่า จะเชือฟังพระเจ้า หรื อจะดือดึงต่อพระองค์
ถ้าเราเชือฟัง ชีวิตของเราลูกหลานของเรา คริ สตจักรของเรา ก็เต็มด้วยพระพรทีมาจากพระเจ้า และวิถีชีวิตของ
เราก็ราบรื น ครอบครัวของเราก็ราบรื น แต่ถา้ เราดือดึงต่อพระเจ้า ไม่เชือฟังพระเจ้า ไม่ปรนนิบตั ิพระเจ้า ไม่
รักพระองค์ ก็จะทําให้เราได้รับพระพิโรธ ทําให้เราได้รับความทนทุกข์ลาํ บาก ไม่ใช่เฉพาะแต่ตวั ของเราเอง
เท่านัน แต่ยงั เป็ นเหตุให้ครอบครัว ลูกหลาน คริ สตจักร และคนอืนไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า บางครังเมือ
เราทําผิดบาป พระเจ้าไม่ลงโทษเราแต่ลงโทษลูกหลานของเราก็มี เช่น กษัตริ ยด์ าวิดทีทําบาป พระเจ้าไม่
ลงโทษไม่ประหารดาวิด แต่ทรงประหารลูกของเขา ทําให้เขาเจ็บปวดทรมานมากยิงขึน
ขอให้เราเชือฟังพระเจ้าและเชือฟังพระคําของพระเจ้าทีทรงประทานมาให้แก่พวกเรา
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วันอาทิตย์ ที

มกราคม

มัทธิว : - “วันเด็ก -จงให้ เด็กๆเข้ ามา” ( ม.ค. )
คํานํา พระเจ้าทรงให้คริ สตจักรของเรามีโครงการพัฒนาเด็ก และมีโรงเรี ยนพระคัมภีร์สําหรับเด็กทุกวันเสาร์
แต่วนั เสาร์ทีผ่านมาเราได้จดั งานวันเด็ก ร่ วมกับทางเทศบาลตําบลปากชม ทีโรงเรี ยนชุมชนบ้านปากชม
คริ สตจักรของเราร่ วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ได้ร่วมจัดงานวันเด็กอย่างเต็มที เพือประกาศและสําแดง
ความรักของพระเจ้าต่อทุกคน
-เราเชือว่าเด็กมีความสําคัญ ต่อคริ สตจักร ต่อสังคม ต่อประเทศชาติในอนาคต เมือเด็กเขาได้เห็นความสําคัญ
ของเขา เขาจะเติบโตขึนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
-เราเชือว่าเด็กมีจิตวิญญาณทีต้องการได้รับความรอดพ้นบาปโดยความเชือในพระเยซูคริ สต์ เมือเรากระทําการดี
เป็ นการสําแดงความรักของพระเยซูคริ สต์ จะเป็ นเหตุให้เขามองเห็นความสว่างของพระเจ้าผ่านพวกเรา
-เราเชือว่าเด็กต้องการความรักของพระเจ้า เด็กหลายคนขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว จากคนอืน เขา
คิดว่าในโลกนีเต็มด้วยความโหดร้าย ทําให้เขาเต็มด้วยสิ งร้ายในจิตใจของเขา ส่ วนลึกในจิตใจของเขารําร้อง
เรี ยกหาความรักของพระเจ้า เมือเรารักเขาด้วยความรักของพระเจ้า จะเป็ นเหตุให้เขาพบกับความรักของพระเจ้า
ได้ พระเจ้าต้องการให้เราสําแดงความรักของพระองค์และให้เราเอาใจใส่ เด็กๆ จากพระคําของพระเจ้า เราได้
เห็นคําสังของพระเจ้า ;
. คําสั งของพระเจ้ าในพระคัมภีร์เดิม
( ) จงฝึ กเด็กในทางทีเขาควรจะเดินไป
สุ ภาษิต : จงฝึกเด็กในทางทีเขาควรจะเดินไป และเมือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนัน
ผูใ้ หญ่คือผูท้ ีเคยเป็ นเด็กมาก่อน เราเคยเดินทางผิดเดินทางถูกมาก่อน พระเจ้ามอบงานให้แก่คริ สตจักรของ
พระองค์ทีจะฝึ กอบรมเด็กๆให้เขารู้วา่ ควรจะเดินในทางทีถูกต้องได้อย่างไร ประเทศของเรามองเห็น
ความสําคัญของเด็กๆ ทําให้ในวันเด็กแห่งชาติ ทุกอย่างเปิ ดฟรี สําหรับเด็ก รถไฟฟ้ า บีทีเอส ทีกรุ งเทพเปิ ดฟรี
สําหรับเด็ก สวนสัตว์หลินหุ ้ย ทีเชียงใหม่เปิ ดให้ดูฟรี รถถัง เครื องบิน ให้เด็กขึนไปสัมผัสไปจับ ไปดู ไปนัง
ฟรี ค่ายทหารกองทัพยุทโธปกรณ์เปิ ดโอกาสให้เด็กเข้าไปดูไปชมฟรี พ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ก็ถือโอกาสเข้าไปดูฟรี
ด้วย ถ้าประเทศ ถ้าสังคมไม่สนใจ หรื อปล่อยปละละเลยให้เด็กไปในทางทีผิด จะเป็ นเหตุส่งผลกระทบไม่ใช่
เฉพาะตัวของเขา แต่จะส่ งผลกระทบต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไปด้วย
เรามีหน้าทีในการฝึ กเด็กในทางทีเขาควรจะเดินไป ทางไหนคือทางทีถูกทีควรสําหรับเขา พระเยซูตรัสว่า “เรา
เป็ นทางนัน..” ทางของพระเจ้าเราเรี ยกได้วา่ เป็ นทางชอบธรรม คือทางทีถูกต้อง พระเจ้าทรงมีแผนการ
สําหรับทุกคน เราควรชีทางของพระเจ้าให้แก่เด็ก เพือเขารู ้ทางทีถูกและเขาตัดสิ นด้วยตนเองว่าควรจะเดิน
ในทางนันหรื อไม่
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( ) จงอุตส่ าห์สังสอนพระคําของพระเจ้าแก่เด็ก
เฉลยธรรมบัญญัติ : และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอนถ้อยคําเหล่านันแก่บุตรหลานของท่าน เมือท่านนังอยู่ใน

เรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึน จงพูดถึงถ้อยคํานัน

การสังสอนพระคําของพระเจ้าแก่เด็ก มีสองทาง คือโดยการกระทําของเรา พระคัมภีร์ตอนนีบอกเราว่าให้เรา
รัก ข้อ พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสินสุดกําลังของ ท่าน ให้เด็กๆให้ลูกหลาน
ของเรามองเห็นชีวิตของเราว่าเรารักพระเจ้า และดําเนินชี วิตทีได้รับพระพรทีมาจากความเชือของเรา เมือเรารัก
พระเจ้าและบอกแก่เด็กๆว่า ให้เขารักพระเจ้า เขาเข้าใจได้ง่าย ถ้าเราไม่ดาํ เนินชีวิตในความเชือ ถ้าเราไม่รัก
พระเจ้า และเราบอกแก่เด็กว่าให้เขารักพระเจ้า เขาไม่สามารถเข้าใจได้เลย
อีกประการหนึงคือเราต้องสังสอนพระคําของพระเจ้า ถ้าเราไม่มีพระคําของพระเจ้าเราก็ไม่มีคาํ สอน เราก็เลย
ไม่สังสอน การสังสอนไม่ใช่คาํ ด่า ไม่ใช่ตาํ หนิ อย่างเดียว แต่ตอ้ งบอกวิธีการว่าจะให้เขาทําอย่างไร จะแก้ไข
ปัญหาชีวิตของเขาอย่างไร
. คําสั งของพระเยซู คริสต์
( ) จงให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา คริ สตจักรของเราเชือฟังคําสังของพระเยซูคริ สต์ ทําให้มีเด็กจํานวนมากเข้า
มาคริ สตจักรของพระองค์ และมีพนั ธกิจสําหรับเด็ก การทํางานรับผิดชอบเด็กต้องลงทุนสู ง เราต้องยอม
เสี ยสละจึงจะทําพันธกิจของพระเจ้าสําหรับเด็กๆได้ ผมเชือว่าพระเจ้าชอบพวกเราทีเอาใจใส่ เด็กๆ เมือเด็กเข้า
มาหาเราแล้วเราปล่อยเขาไว้แล้วแต่เขาไม่ได้ เราต้องเอาใจใส่ ดูแลเขา เราต้องเลียงเขาทังฝ่ ายจิตวิญญาณคือพระ
คําของพระเจ้า และเลียงฝ่ ายร่ างกายของเขา เหมือนทีพระเยซูทรงเลียงคนห้าพันคนนัน คือเลียงทังฝ่ ายจิญญาณ
และฝ่ ายร่ างกายของเขาด้วย
การเลียงฝ่ ายจิตวิญญาณคือให้การอบรมสังสอนเขาด้วยพระคําของพระเจ้า ให้เขารู ้วา่ ชีวิตของเขาจะบํารุ งด้วย
อาหารการกินอย่างเดียวไม่ได้ แต่ตอ้ งได้รับการบํารุ งเลียงด้วยพระวจนะทุกคําทีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจ้า เราต้องอธิษฐานเผือเด็กๆเพือให้เขาสามารถเข้าใจนําพระทัยของพระเจ้า และให้พระคําของพระเจ้าทีเรา
สอนนันแตะต้องฝ่ ายจิตวิญญาณของเขา
การเลียงฝ่ ายร่ างกาย ต้องเตรี ยมอาหารอย่างดีและมีประโยชน์ ต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากเพือเลียงอาหารเทียง
ทุกวันเสาร์ เราต้องแสดงว่าเรารักเขา ให้กาํ ลังใจเขา และให้สิงทีดีแก่เขา เพือให้เขารู ้ความรักของพระเจ้าผ่าน
ทางคริ สตจักรของพระองค์ ให้เรามีส่วนร่ วมในการเลียงพวกเขา เพราะพระเจ้าสังให้เขาเข้ามาหาเรา
-พระเยซูคริ สต์ให้เด็กๆเข้ามาเพือพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่เด็กเหล่านันทีเข้ามาหาพระองค์ พระ
เจ้าต้องการให้เราอวยพรแก่เด็กๆ พ่อแม่ควรอวยพรให้แก่เด็กๆทีเป็ นลูกหลานของเขา ด้วยการอธิ ษฐานเผือเขา
ด้วยพูดคําดีคาํ อ่อนหวานกับลูกหลานของเรา ไม่ใช่มีแต่คาํ ด่า หรื อคําสาปแช่ง พวกเราก็ควรอวยพรให้แก่เด็กที
เข้ามาหาเรา ด้วยการอธิษฐานเผือเขา ด้วยการต้อนรับ การพูดคําดี คําสุ ภาพ และสอนให้เขารู ้จกั พูดคําทีดีต่อ
ผูอ้ ืนด้วย เชือว่าเด็กทีเข้ามา จะได้พระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของพวกเรา
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( ) อย่าห้ามเขาเลย ถ้าเราห้ามเขา เหมือนกับขัดขวางไม่ให้เขาได้รับพระพรของพระเจ้า ขัดขวางไม่เขาเข้าสู่
แผ่นดินของพระเจ้า มาระโก เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเด็กด้วย
อย่าห้ามเขา หมายความว่า อย่าให้เรารังเกียจเขา อย่าปฏิเสธเขา หรื ออย่าเพิกเฉยละเลยไม่รับผิดชอบเขา
ในมาระโก . เราบอกความจริงแก่ท่านทังหลายว่า ผู้หนึงผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นนจะ
ั
เข้าในแผ่นดินนันไม่ได้” หมายความว่า ถ้าเราไม่ตอ้ นรับเด็กๆ ไม่ดูแลเขา ไม่รับผิดชอบเด็กๆทีเข้ามา เขาก็ไม่
เหมาะสมกับแผ่นดินของพระเจ้า
ดังนัน ขอให้เรารู้วา่ งานพันธกิจเด็กของคริ สตจักรของเรา เป็ นงานทีพระเจ้ามอบให้พวกเรามีส่วน
รับผิดชอบเด็กๆทีเข้ามาหาพระเจ้า เราจะรับผิดชอบอะไรได้บา้ ง รับผิดชอบในการอธิษฐานเผือเด็กๆทีเข้ามา
รับผิดชอบด้วยเงินทองของเรา ในการเลียงดู ในการจัดกิจกรรมต่างๆสําหรับเด็กๆ รับผิดชอบด้วยตัวของเรา
ในการให้บริ การแก่เด็กๆทีเข้ามา ในการสังสอน ในการจัดกิจกรรมบางสิ งบางอย่างให้กบั เด็ก รับผิดชอบใน
การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าแก่ครอบครัวของเด็กๆเหล่านี และนําเขามาเชื อในพระเยซูคริ สต์เพือเป็ น
สมาชิกคริ สตจักรต่อไป
วันอาทิตย์

มกราคม

โคโลสี : - “คําอธิษฐานเพือดําเนินชีวิต ปี 2010”
คํานํา คําอธิษฐานของผมในเวลานีคือ ให้สมาชิกทุกคนเข้ามานมัสการพระเจ้าอย่างพร้อมเพียงกัน ให้พีน้อง
สมาชิกทุกคนมีความปราถนาพระเจ้า ปราถนาแผ่นดินของพระเจ้า เพราะคริ สตจักรเปรี ยบเหมือนแผ่นดินของ
พระเจ้าทีมาตังอยูใ่ นโลกนี พระเจ้าทรงเลือกสรรพวกเราให้เป็ นประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า หมายความ
ว่าพระเจ้าเปิ ดประตูแผ่นดินสวรรค์ให้แก่เรา ให้เรามีสิทธิเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้ ให้เราทีเป็ นคนแห่ง
แผ่นดินของพระเจ้ามีความปราถนาทีจะเข้ามาสู่ แผ่นดินของพระเจ้า ถ้าหากพีน้องไม่มีความปราถนาพระเจ้า
ไม่อยากมานมัสการพระเจ้า ให้อย่างอืนสําคัญกว่าการเข้ามานมัสการพระเจ้า ก็เหมือนไม่อยากจะเข้าไปสู่
แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า เราก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์ ผูท้ ีได้พบแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้ว ไม่ใช่อยูเ่ ฉยได้
แต่เขาต้องมีใจร้อนรนจึงจะชิงเอาได้

“แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมือมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไป
ขายสรรพสิงซึงเขามีอยู่แล้วไปซือนานัน” ให้เราเปลียนท่าทีของเราต่อการเข้ามานมัสการพระเจ้า ให้เรามีจิตใจ

ร้อนรน มีความปราถนาทีจะเข้ามาเฝ้ าพระเจ้า เพือถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถ้าพวกเราทีเป็ นบุตรของพระเจ้าไม่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็เหมือนคนทีไม่รู้จกั พระเจ้า เราก็ยงั เป็ นคนบาป พระคัมภีร์กล่าวว่า ทุกคนเป็ นคน
บาปเพราะเขาไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงไถ่บาปของเราแล้ว เราพ้นจากความบาปแล้ว เราจึง
ควรเข้ามานมัสการพระเจ้าเพือถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้เราสมกับเป็ นคนของพระเจ้า เป็ นชาวแผ่นดินสวรรค์
ของพระองค์
เปาโลเป็ นห่วงพีน้องคริ สเตียนในเมืองโคโลสี จึงอธิ ษฐานเผือเขา เราจะดําเนินชีวิตทีพอพระทัยพระเจ้า ให้
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เหมาะสมกับเป็ นชาวแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า คําอธิ ษฐานของเราจึงเป็ นสิ งทีสําคัญทีสุ ด เปาโลอธิ ษฐาน
อย่างไรบ้าง
. ให้ มีความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้ า
เมือเราอธิษฐานทําให้เรารู้นาพระทั
ํ
ยของพระเจ้า เราเป็ นคนของพระเจ้า จําเป็ นทีเราต้องรู ้นาพระทั
ํ
ยของ
พระเจ้า เพราะถ้าเราไม่รู้นาพระทั
ํ
ยของพระเจ้า เราจะดําเนินชีวิตตามนําพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ ถ้าเราไม่ตาม
นําพระทัยของพระเจ้า จะเข้าในสวรรค์ไม่ได้ พระเยซูตรัสว่า ผู้ทปฏิ
ี บตั ิตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์จงึ จะเข้าได้ มธ. .
( ) เพือเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ ถ้าเราไม่เข้าใจฝ่ ายวิญญาณ ก็เหมือนคนบอดหรื อสายตาสัน มองไม่เห็นใน
อนาคต ไม่มีนิมิต ไม่รู้ทิศทางว่าเราจะเดินไปทางไหน ไม่มีความแน่ใจในความรอด ผูท้ ีเข้าใจฝ่ ายวิญญาณคือ
ผูท้ ีอธิษฐานต่อพระเจ้า และผูท้ ีอธิษฐานคือผูท้ ีเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจฝ่ าย
วิญญาณ และอยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ เพือดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมีความสุ ข เข้ามานมัสการพระเจ้าอย่างมี
ความสุ ข ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุ ข
( ) เพือประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้า เมือเรารู ้นาพระทั
ํ
ยของพระเจ้า จะทําให้เราประพฤติอย่างสมควร
ต่อพระเจ้า ไม่วา่ เราจะทําอะไร จะกินจะดืมอะไร เราต้องคิดเสมอว่า เราเป็ นคนของพระเจ้า เราไม่ได้มีชีวิตอยู่
เพือตัวเราเอง แต่เรามีชีวิตอยูเ่ พือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เปาโลกล่าวว่า เหตุฉะนันเมือท่านจะรับประทานจะดืม
หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพือเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

( ) เพือทําตนให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้า หมายความว่ามีชีวิตทีเชื อฟังพระเจ้า พระเจ้าทรงชอบพระทัย
ชีวิตของอับราฮาม เพราะความเชือของท่าน ไม่ใช่เพราะการประพฤติตามพระบัญญัติ ไม่ใช่เพราะพิธีเข้า
สุ หนัต แต่พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่ามีเพียงเหตุผลเดียวเท่านัน คือท่านเชื อฟังพระเจ้า ผูท้ ีเชื อฟังพระเจ้าคือ
ผูท้ ีมีชีวิตอธิษฐานต่อพระเจ้า คือผูท้ ีถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเข้ามานมัสการพระเจ้า ผูท้ ีไม่นมัสการพระ
เจ้า คือผูท้ ีไม่ได้ทาํ ตนให้เป็ นทีพอพระทัยของพระเจ้า เขาไม่เข้าใจฝ่ ายวิญญาณ เขาไม่ประพฤติอย่างสมควรต่อ
พระเจ้า เราต้องอธิษฐานเพือพระเจ้าฟื นฟูจิตใจของเรา หันจิตใจของพีน้องสมาชิกทุกคนให้มีใจเข้ามาหาพระ
เจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และมีชีวิตเป็ นทีพอพระทัยของพระองค์
( ) เพือเกิดผลในการดีและจําเริ ญขึนในความรู ้ถึงพระเจ้า เมือเราอธิ ษฐานต่อพระเจ้าทําให้ชีวิตของเราติด
สนิทอยูก่ บั พระเจ้า และพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เรา เมือพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เราทําให้ชีวิตของเราเกิดผลในการ
ดีทุกอย่าง เหมือนกับชีวิตของโยเซฟ พระเจ้าทรงช่วยให้ทุกสิ งทีโยเซฟกระทําเจริ ญขึน แม้อยูใ่ นความ
ยากลําบาก มีการทดลองมากมาย พระเจ้าทรงให้โยเซฟมีของประทานเป็ นพิเศษคือการทํานายความฝัน เมือเขา
ทํานายความฝันให้แก่ฟาโรห์ พระเจ้าทําให้เขาได้รับแต่งตังให้มีอาํ นาจสู งสุ ดในประเทศอียิปต์รองจากฟาโรห์
เมือเขามีอายุเพียง ปี เท่านัน ถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั พวกเรา พระองค์ก็จะทรงอวยพระพรแก่พวกเราอย่าง
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มากมายเช่นเดียวกัน และให้เราจําเริ ญขึนในความรู ้ถึงพระเจ้า มีประสบการณ์กบั พระเจ้าด้วยตัวเราเอง มีความ
แน่ใจในพระเจ้ามากยิงขึน มีความมันใจว่า พระเจ้าทรงทําให้สําเร็ จได้ทุกสิ ง
. ให้ มีกําลังขึนโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
การดําเนินกับพระเจ้า เราจะมีเพียงความรู ้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องมีกาํ ลังจึงจะดําเนินกับพระเจ้า จึง
จะทํางานของพระเจ้า จึงจะทําตามนําพระทัยของพระเจ้าได้ การอธิ ษฐานทําให้เรามีกาํ ลังฝ่ ายวิญญาณ ทําให้
เราได้รับฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ กําลังของเราไม่ใช่มาจากเนือหนัง ไม่ใช่มาจากเงินทอง แต่มาจาก
พระวิญญาณบริ สุทธิ เราจะมีกาํ ลังทีมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิได้โดยการอธิ ษฐานเท่านัน คนอืนให้แก่เรา
ไม่ได้ และไม่ใช่เป็ นไปโดยอัติโนมัติ เราต้องการมีกาํ ลังทีมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ
( ) เพือมีความทรหด และมีความอดทนต่อทุกอย่าง ความทรหดนันเกียวข้องกับสถานการณ์ ทีเกิดขึนใน
ชีวิตของเรา บางคนอาจจะกําลังเผชิญกับความเจ็บป่ วยฝ่ ายร่ างกาย บางคนอาจมีปัญหาด้านเงินทอง บางคน
อาจเผชิญกับปัญหาครอบครัว เรื องลูก เรื องสามีภรรยา บางคนอาจจะถูกบีบคันทังกายและใจทําให้มีความ
ทุกข์ยากลําบากมากมาย เมือเราอธิษฐานจะทําให้เรามีกาํ ลัง สามารถฟันฝ่ าอุปสรรค์ มีความทรหด มีความ
พากเพียร ด้วยความเชือมันและพึงอาศัยฤทธิเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ ส่ วนคําว่าอดทน เกียวข้องกับคน
หมายความว่า บางครังคนอืนไม่ชอบพวกเรา แท้จริ งเพราะเขาไม่ชอบพระเยซู ทําให้เขาโจมตีพวกเรา ข่มเหง
พวกเรา เมือเราอธิษฐานต่อพระเจ้าทําให้เรามีกาํ ลังทีมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิเราจึงอดทนได้ ไม่ตอบโต้ ไม่
เกลียดชังเขา ยิงกว่านันเรายังอวยพรเขา ให้อภัยแก่เขา
( ) เพือเต็มด้วยขอบพระคุณพระเจ้า เมือเราอธิษฐานต่อพระเจ้าทําให้เราเต็มด้วยขอบพระคุณพระเจ้า
เปาโลมักจะกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะชีวิตของเปาโลเต็มด้วยอธิ ษฐานต่อพระเจ้า คน
อิสราเอลเป็ นชนชาติทีขีบ่น ทําให้เขาเจอกับนําขม โมเสสอธิษฐาน ทําให้พบวิธีแก้ไขให้นาขมเป็
ํ
นนําที
สามารถดืมได้
( ) เพือให้เรามันคงในความหวังของเรา เมือเราอธิษฐานทําให้ตาใจของเราสว่างขึน ทําให้รู้วา่ การทีพระ
เจ้าทรงเรี ยกพวกเราให้มาเป็ นประชากรของพระองค์นนั พระองค์ได้ทรงประทานความหวังอะไรให้แก่พวกเรา
และให้เรารู้วา่ มรดกของพระองค์สําหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอนั อุดมบริ บูรณ์เพียงไร
( ) เพือให้เราแน่ใจว่าเราอยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้า ทําให้เราเข้ามาเฝ้ าพระเจ้า เพราะในแผ่นดินสวรรค์เรา
จะเฝ้ าอยูต่ ่อหน้าพระเจ้าตลอดไป ถ้าเราไม่อธิ ษฐานเราก็ไม่อยากเข้าเฝ้ าพระเจ้า ทําให้เราขาดการนมัการพระเจ้า
มารซาตานพยายามขัดขวางพวกเราไม่ให้เราชอบพระเจ้า ไม่อยากให้เรามานมัสการพระเจ้า ไม่อยากให้พวกเรา
เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ เราต้องเอาชนะซาตานด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้า
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วันอาทิตย์ที มกราคม
เอเฟซัส : - “พระพรนานาประการในปี 2010”
คํานํา พีน้องเคยสงสัยไหมครับว่า ทําไมพวกเราจึงมาเป็ นคริ สเตียน คริ สเตียนคืออะไร เมือเราเป็ นคริ สเตียน
แล้วเราได้อะไร หลายคนคิดว่าทีเรามาเป็ นคริ สเตียนก็เพราะความตังใจของเรา บางคนอาจคิดว่าเพราะเรา
อยากจะเป็ น บางคนซําร้ายเพราะเขาคิดว่า ไม่น่าจะมาเป็ นคริ สเตียนเลย พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่า
ไม่ใช่เพราะความต้องการของเราเอง ไม่เพราะความตะเกียกตะกายของเรา แต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรพวก
เรา ให้เราได้มาพบพระเยซูคริ สต์ ได้รับพระคุณของพระเจ้า
คริ สเตียนคืออะไร มีลุงแก่ๆหัวล้านคนหนึงเขาตอบว่า คิดจนเตียน แท้จริ ง คริ สเตียนมีความหมายคือ ผูท้ ีเชือ
ในพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ีติดตามพระเยซูคริ สต์ ไม่ใช่เพียงเรามาโบสถ์วนั อาทิตย์ ไม่ใช่เพียงแต่เราบอกว่าเราเชื อ
พระเยซู แต่คือผูท้ ีเข้าใจความประสงค์ของพระเจ้าและมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า คือผูท้ ีเข้าใจความรัก
ของพระเจ้า และตอบสนองความรักของพระองค์ โดยมีชีวิตทีถวายเกียรติแด่พระเจ้าและปรนนิบตั ิพระองค์
เมือเราเป็ นคริ สเตียนแล้วเราได้อะไรบ้าง หลายคนมีความขัดแย้งในใจว่า เมือเรามาเป็ นคริ สเตียน ทําให้มีเพือน
ฝูงน้อยลง ไม่เห็นว่าเราจะรํารวยขึน ถ้าอย่างนันเราได้อะไร พระคัมภีร์บอกเราว่า เราได้รับสิ ทธิ เป็ นบุตรของ
พระเจ้า พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้เราได้รับเพียงแต่บางสิ งบางอย่างเท่านัน แต่พระเจ้าให้เราเป็ นบุตร เพือเราจะ
ได้รับทุกสิ งทุกอย่างจากพระบิดาของเรา พระคัมภีร์บอกเราอีกว่า เพือให้เราได้รับพระพรนานาประการทีมา
จากพระเจ้า เมือเราเป็ นคนบาปเราตกอยูใ่ นถูกแช่งสาป มีความต้องการพระพรจากพระเจ้ามากแค่ไหนก็ไม่
สามารถรับพระพรใดๆจากพระเจ้าได้เลย พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราคือส่ งพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์มาไถ่บาปของเรา เพือเรามีสิทธิได้รับพระพรของพระเจ้าซึงพระองค์ทรงประทานมาให้แก่เรา
ทางพระเยซูคริ สต์
พระพรของพระเจ้าเป็ นพระพรนานาประการคือมากมายมหาศาล ไม่มีขอบเขตจํากัด พระเจ้าเตรี ยมพระพร
ให้แก่พวกเราในปี
นีอย่างมากมายมหาศาล ให้เราได้รับพระพรนานาประการของพระเจ้า และเราควรเชิญ
ชวนคนในครอบครัวของเรา ญาติพีน้องของเรามารับเอาพระพรของพระเจ้าทีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
. พระเจ้ าทรงเลือกเราเพือให้ ได้ รับพระพร
เมือพระเจ้าทรงเลือกสรรเราแล้ว ไม่ใช่เราอยูเ่ ฉยๆ ไม่ใช่เราไม่สนใจ ไม่ใช่เราไม่เห็นความสําคัญ พระเจ้า
ทรงเลือกเราเพือให้ได้รับพระพรนี ไม่ใช่เป็ นการบังคับ ไม่ใช่เพราะเราพิเศษกว่าคนอืน ไม่ใช่เพราะเรามีอะไร
ดี แต่เพราะพระเจ้าทรงรักเรา ทรงปราถนาให้เราได้รับสิ งดี พระเจ้าไม่อยากให้เราอยูใ่ นแช่งสาปอีกต่อไป
พระเจ้าไม่อยากให้เราต้องพบกับความพินาศ พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับพวกเราไม่ใช่โดยบังเอิญ แต่ทรง
จัดเตรี ยมตังแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนีมาแล้ว แม้วา่ เปาโลไม่อยากในพระเยซูคริ สต์ เขาต่อต้านคริ สเตียนมาก
ทําร้ายคริ สเตียนด้วย แต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกเขาทําให้เปาโลมาเชือในพระเยซูคริ สต์และเป็ นผูร้ ับใช้ทีพระเจ้า
ทรงใช้อย่างมากมาย เราต้องเข้าใจพระพรฝ่ ายวิญญาณทีพระเจ้าทรงปราถนาให้เราได้รับ
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( ) เราต้องแสวงหาด้วยใจร้อนรน มัทธิว : บางครังพ่อแม่เตรี ยมอาหารไว้ให้ลูกอยูท่ ีตูก้ บั ข้าว หรื อ
อาจเตรี ยมวัสดุเพือทําอาหารไว้ทีตูเ้ ย็น เมือลูกหิ วข้าวต้องไปหาดูทีตูก้ บั ข้าวแล้วเขาจะพบอาหารนัน พระเจ้า
ทรงจัดเตรี ยมพระพรมากมายมหาศาลให้แก่พวกเราแล้ว เราต้องแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรนจึงจะพบพระพร
ของพระเจ้า ผูท้ ีอยากไปสวรรค์แต่อยูเ่ ฉยๆ ไม่แสวงหาอะไรเลย คิดว่า เมือถึงเวลาแล้วพระเจ้าคงจะมาอุม้ เรา
ไปสวรรค์เอง ถ้าพระเจ้าอยากให้เราไป
( ) เราต้องมีหิวกระหายหาพระเจ้า สดุดี : - เด็กๆทีไม่หิวข้าว เราพยายามป้ อนข้าวเขาอ้อนแล้วอ้อนอีก
เตรี ยมอาหารอย่างดี แต่เขาไม่ยอมกิน หมาของเรากินข้าวยาก พยายามหาอาหารดีๆมาให้แต่เมือมันไม่หิวมันก็
ไม่ยอมกิน ฆ่ามันให้ตายมันก็ไม่กิน ถ้ามันพูดได้มนั คงบอกว่า ข้าไม่หิว ถ้าเราไม่รู้วา่ พระพรของพระเจ้าคือ
อะไร ถ้าเราไม่มีความหิวกระหายทีอยากจะได้รับจากพระเจ้า แม้วา่ พระพรของพระเจ้ามีมากมายแค่ไหนก็ไม่
มายังพวกเรา ถ้าพวกเรามีความหิวกระหายหาพระเจ้า หิ วกระหายทีอยากทําตามนําพระทัยของพระเจ้า พระพร
มากมายของพระเจ้าจะมายังพวกเราจนไหลล้นไปยังผูอ้ ืน
. พระเจ้ าให้ เราเป็ นบุตรทีมีสิทธิได้ รับพระพร
พระเจ้าให้เราเป็ นบุตรของพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ เหมือนลูกๆเกิดมาเพราะพ่อแม่รักกัน
ทําไมพระเจ้าให้เรามีสิทธิเป็ นบุตรของพระองค์ ทังๆทีเราไม่สมควรจะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้เลย ผมพบ
เหตุผลอย่างหนึงว่า พระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ พระเจ้าต้องการให้เราได้รับทุกสิ ง
สารพัดจากความบริ บูรณ์ของพระองค์ ดังนันพระคําของพระเจ้าจึงบอกเราว่า;
( ) เราต้องติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า ยอห์น : เราเป็นเถาองุ่น ท่านทังหลายเป็นแขนง ผู้ทีเข้าสนิทอยู่ในเรา
และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นนก็
ั จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิงใดไม่ได้เลย กิงองุ่นจะเกิดผล
ต้องติดอยูก่ บั ต้นเท่านัน เราต้องอยูใ่ กล้ชิดพระบิดาของเรา จึงจะทําให้เราได้รับพระพรมาก และเกิดผลของ
พระเจ้า
( ) เราต้องทูลขอต่อพระองค์ มัทธิว : เมือเราเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้วเรามีสิทธิ ทูลขอสิ งทีเราต้องการ
อะไรก็ได้จากพระบิดาของเรา พระเจ้าต้องการให้บุตรของพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ ผูท้ ีทูลขอต่อพระเจ้า
พระองค์จะทรงประทานของดีให้แก่คนนัน คือเขาจะเป็ นผูท้ ีได้รับพระพร
( ) เราต้องขยัน ร้อนรน และปรนนิบตั ิพระเจ้า โรม :
หมายความว่าเราต้องขยันในพระเจ้า ขยันอ่านพระคําของพระเจ้า ขยันเข้าเฝ้ าพระเจ้า ร้อนรนเพือพระเจ้า
และปรนนิบตั ิพระองค์เพราะพวกเราเป็ นประชากรของพระเจ้า ไม่วา่ เราจะกระทําสิ งใดเราต้องพึงอาศัยพระเจ้า
พระเจ้าทรงประทานพระพรนานาประการให้แก่เราแน่นอน
. พระเจ้ าทรงไถ่ บาปของเราเพือให้ เข้ ามาอยู่ในพระพร
เมือก่อนเราเป็ นคนบาป รม. : เพราะว่าทุกคนเป็ นคนบาป จึงไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า จึงไม่เกียวกับพระ
พรของพระเจ้า คนบาปไม่สนใจพระเจ้า และไม่ถวายนมัสการแด่พระเจ้า จึงไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า และ
เขาไม่รู้จกั พระพรของพระเจ้า
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( ) เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า โคริ นธ์ : ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด
การถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่ างกาย หมายความว่าเราเข้ามานมัสการพระเจ้าในวิหารของพระเจ้า เมือลูกของ
พระเจ้าเข้ามายกย่องสรรเสริ ญพระเจ้า พระเจ้าได้รับเกียรติจากประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงพอพระทัย
และทรงประทานพระพรของพระองค์แก่พวกเราทีเป็ นลูกของพระองค์ แม้เรามองไม่เห็นด้วยตา จับต้องไม่ได้
ด้วยมือ แต่เราได้รับโดยความเชือของเรา เพราะพระพรนี เป็ นพระพรฝ่ ายวิญญาณสําหรับพวกเรา
( ) เราต้องมีชีวิตอยูเ่ พือพระเจ้า โรม : ถ้าเรามีชวี ติ อยู่ ก็มชี วี ติ อยู่เพือองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็
ตายเพือองค์พระผู้เป็ นเจ้า เพราะพวกเราเป็ นคนของพระเจ้า
พระพรของพระเจ้ามีคุณค่าสู ง เราจึงไม่สามารถได้มาง่ายๆ เราต้องแสวงหา เราต้องมีความปราถนา เรา
ต้องมีชีวิตทีพอพระทัยพระเจ้า เพราะพระพรนีเป็ นของพระเจ้า พระองค์โปรดประทานให้แก่พวกเราตามชอบ
พระทัยของพระองค์ ขอให้เราเข้าใจพระพรของพระเจ้าอย่างถูกต้อง และได้รับพระพรของพระเจ้าอย่าง
มากมาย ในปี
นี

วันอาทิตย์ที
โยเอล : -

มกราคม
“พระพรแห่ งความเปรมปรีดิ”

คํานํา พระคัมภีร์กาํ ลังบอกเราว่า จงให้เราชืนมชมยินดีในพระเจ้า เพราะเราเป็ นลูกของพระเจ้า เปาโลบอก
เราเช่นกันว่า จงชื นชมยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทุกเวลา ความชืนชมยินดีเป็ นเครื องหมายแห่งแผ่นดินสวรรค์
พระเจ้าให้เรามีความชืนชมยินดีในพระเจ้า คือให้เราได้ชิมรสชาดของสวรรค์ พระเจ้าให้เราชิมดูเท่านัน เพราะ
ถ้ามากเกินไปจะทําให้เราคิดถึงแต่สวรรค์ ทําให้อยูใ่ นโลกลําบาก ความชืนชมยินดี ความสันติสุขในชีวิตของ
เรา ไม่ใช่มาจากเงินทอง ไม่ใช่มาจากสิ งของในโลก ไม่ใช่มาจากมนุษย์คนใดคนหนึงหยิบยืนให้แก่เรา แต่เป็ น
พระพรทีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา เป็ นพระพรทีมาจากสวรรค์ เราจึงไม่สามารถหาได้จากโลกนี เราจะ
ได้รับพระพรนีเมือเราแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเท่านัน
เมือเราอ่านพระคัมภีร์ หรื อฟังพระคําของพระเจ้า เราต้องเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ เพราะพระคัมภีร์เป็ น
อาหารฝ่ ายวิญญาณ ถ้าเราตีความหมายพระคัมภีร์เพือตอบสนองความต้องการฝ่ ายเนือหนังของเรา มักจะทําให้
เราผิดพลาดในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าได้ เมือเรามีความเชือในพระคําของพระเจ้าเราจะพบว่า พระเจ้า
ต้องการประทานสิ งทีโลกนีให้แก่เราไม่ได้ พระเจ้าทรงประทานความชืนชมยินดีให้แก่เรา เพือให้เรามีความชืน
ชมยินดีในการดําเนินชีวิตตามนําพระทัยพระเจ้า และให้เรามีความชืนชมยินดีทีจะเชื อฟังพระเจ้า
วันนีเรามีพิธีศกั ดิสิ ทธิมหาสนิท หลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมจึงมีพิธีศกั ดิมหานิท หรื อเข้าใจไม่ถูกต้อง ทํา
ให้ไม่เข้ามาสู่ พิธีนี เหตุทีเรามีพิธีศกั ดิสิ ทธิมหาสนิท เพราะพระเยซูคริ สต์สังให้เรากระทํา พระพรของพิธีนีคือ
เรามีความยินดีเชือฟังตามคําสังของพระเยซูคริ สต์ แม้ผทู ้ ีจะมาสู่ พิธีนีต้องพิจารณาตัวเองต้องติดสนิทกับพระเจ้า
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ทําให้หลายคนปฏิเสธและมีขอ้ อ้างทีจะไม่เข้าพิธีนี ถ้าเราปฏิเสธหรื อไม่เข้าสู่ พิธีนีก็เหมือนกับเราไม่มีความเชื อ
หรื อปฏิเสธไม่อยากได้รับพระพรของพระเจ้า สําหรับเรานันมีทางเดียวคือพยายามทีจะเข้ามาสู่ พิธีนีให้เป็ นทีพอ
พระทัยพระเจ้า และได้รับพระพรจากพระเจ้า
ทําไมเราต้องมีความชืนชมยินในพระเจ้าทีจะติดตามทีจะเชือฟังพระเจ้า
. เพราะพระเจ้ าเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ( )
“เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกูเ้ จ้า..” พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากอํานาจของมารซาตาน ให้รอดพ้นจาก
ถูกแช่งสาป ให้รอดพ้นจากความทนทุกข์ลาํ บากทีเป็ นผลมาจากถูกแช่งสาป ให้รอดพ้นจากความตาย และ
ความพินาศในบึงไฟนรก พวกเราจึงยินดีและเปรมปรี ดในพระเจ้
ิ
าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา คําว่า พระเจ้าทรง
ช่วยกูเ้ จ้าด้วยฝนต้นฤดู มีความหมายคือ พระเจ้าช่วยเราให้รอด เพือให้เรามีสิทธิ ได้รับพระพรของพระเจ้า เหตุ
ทีบอกว่าฝนต้นฤดู เพราะบางทีฝนทิงช่วงเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะในประเทศอิสราเอลบางครังฝนไม่ตกเป็ น
เวลา สามปี ครึ ง ทําให้เมือฝนตกลงมาพวกเขาจะเป็ นอย่างไร เขาจะมีความสุ ขความยินดีมากแค่ไหน ต้นไม้
ต้นหญ้าจะลิงโลดเบิกบานแค่ไหน พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากความชัวร้ายและรอดพ้นจากความพินาศ
เราไม่มีความยินดีในพระเจ้าหรื อ
ทําให้ในพิธีศกั ดิสิ ทธิมหาสนิทในครังนี เรามีความชืนชมยินดีในพระเจ้าทีจะเชื อฟังและเข้ามาสู่ พิธีนี
เพราะพระองค์ช่วยเราให้รอดโดยพระเยซูคริ สต์ทรงยอมสิ นพระชนม์เพือไถ่โทษความผิดบาปของเรา พระ
โลหิตบริ สุทธิประเสริ ฐของพระองค์ไหลออกเพือชําระล้างความผิดบาปของเรา
เมือเราเข้ามาสู่ พิธีศกั ดิมหาสนิท หมายความว่าเราเชือว่าพระเจ้าเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของเรา และเราได้รบั
พระพรแห่งความชืนชมยินดี เราจึงยินดีเชือฟังทําตามคําสังของพระองค์ พระเจ้าให้เราเข้ามาสู่ พิธีนีไม่ใช่เพือ
พระองค์ แต่พระองค์ตอ้ งการให้เราเชือฟังเพือทําให้ได้รับพระพรมากยิงขึน
. เพราะพระเจ้ าให้ เรากลับสู่ สภาพเดิม( )
เมือวานนีเมือเราพาเด็กไปศึกษานอกสถานทีทีไร่ พระพร ก่อนถึงไร่ พระพรเห็นรถเก๋ งคันหนึงใหม่เอียมชน
กันต้นฉําฉาพังยับเยิน ถ้าสามารถทําให้รถเก๋ งคันนันสู่ สภาพเดิมได้ หรื อให้คนขับเป็ นปกติเหมือน คงเป็ นเรื อง
ทีน่ายินดีไม่น้อย แต่น่าเสี ยดาย รถนันคงเสี ยทังหมดและเจ้าของรถซึงเป็ นพยาบาลซึงหลับในเพราะอยูเ่ วรดึก
เสี ยชีวิตในเวลาต่อมา
พระเจ้าใช้คาํ ว่า ให้เรากลับสู่ สภาพเดิม มีความหมายว่า ความรอด ความบาปทําลายชีวิตของเราให้สูญเสี ย
ไป ทําให้คนทีตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของความบาปจึงไม่สามารถดําเนินชีวิตทีเป็ นปกติได้ กษัตริ ยด์ าวิดกล่าวว่า
“พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากเลนตม” คือช่วยให้รอดพ้นจากหลุมอันน่าสลด ให้กลับสู่ สภาพเดิม จึง
ดีใจและชืนชมยินดีเป็ นอันมาก
คนทีตาบอดคือคนทีถูกความบาปทําให้เขามีชีวิตทีไม่เป็ นปกติได้ เขามาพระเยซูและร้องให้พระเยซูช่วยเขา
พระเยซูแตะต้องเขาและช่วยเขาให้มองเห็นได้เป็ นปกติ เขาจึงมีความยินดีเป็ นอันมาก เพราะได้รับการช่วยให้
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กลับสู่ สภาพเดิม คนทีเป็ นง่อยทีสี คนหามมาหาพระเยซูก็เช่นกัน ความบาปทําให้เขามีชีวิตทีผิดปกติ เขาต้องทน
ทุกข์ทรมานอยูใ่ นความแช่งสาป แต่เมือเขามาหาพระเยซูคริ สต์ทาํ ให้เขาได้รับการช่วยให้กลับสู่ สภาพเดิม คือ
หายจากเป็ นง่อยและเดินเป็ นปกติได้ ทําให้เขาเต้นโลดด้วยความยินดีปรี ดา
ความหมายของการกลับสู่ สภาพเดิมในความหมายฝ่ ายวิญญาณ คือความบาปทําให้เราถูกตัดจากพระเจ้า
เหมือนกับกิงไม้ทีถูกตัดจากลําต้น รอคอยทีจะถูกนําไปเผาไฟทิงเท่านัน ผูท้ ีถูกตัดขาดจากพระเจ้าก็กาํ ลังรอคอย
ไปสู่ การพิพากษาและบึงไฟนรกไม่มีความหวังอะไรเลย มีแต่ความโศกเศร้าและความทนทุกข์ทรมานเท่านัน
พระเจ้าให้เรากลับสู่ สภาพเดิมคือมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริ สต์ ทําให้เรามีความชื นชมยินดีทีมาจากพระเจ้า
. เพราะพระเจ้ าประทานให้ เราอย่างบริบูรณ์ ( )
เมือเราติดตามพระเยซูคริ สต์ดูเหมือนเราไม่มีอะไรมากมาย เหมือนกับคนเหล่านันทีติดตามพระเยซูไปใน
ถินทุรกันดาร พวกเขาไม่มีอะไรเลย ไม่มีอาหารทีจะรับประทาน แต่พระเยซูทรงเลียงเขา ให้เขาได้กินอิมหนํา
อย่างบริ บูรณ์ จนอาหารทีเขากินนันมีเหลืออีกมากมาย ถ้ามีเด็กคนหนึงเป็ นลูกเศรษฐีรํารวยมาก แต่เขาอยู่
ท่ามกลางเด็กทัวไปโดยทีไม่มีเงินทองมากมาย หรื อไม่มีอะไรทีแสดงว่าเป็ นเศรษฐี แต่อย่างหนึงคือเขาไม่ตอ้ ง
เป็ นห่วงว่าเขาจะต้องขัดสนอะไรเลย
เราต้องรู้วา่ พระบิดาของเราเป็ นใคร ถ้าเรารู ้ความจริ งและเชือวางใจในพระองค์แล้วเราเป็ นห่วงอะไร ถ้า
เราเชือว่าพระเจ้าจะทรงกระทําต่อเราอย่างอัศจรรย์ เราก็จะได้เห็นอัศจรรย์ของพระเจ้า ให้เรายินดีในพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของเรา ให้เราสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ด้วยความชืนชมยินดีในพระองค์
ให้เราเชือว่า พระองค์จะไม่ยอมให้ผูท้ ีรักพระองค์ขายหน้า พระองค์จะไม่ยอมให้ใครดูถูกผูท้ ีเชือฟังและ
ติดตามพระองค์ ปั ญหาก็คือว่า พวกเราอย่าทําให้พระเจ้าขายหน้า อย่าให้คนอืนดูถูกพระเจ้าของเรา
วันนีเราจะเข้าสู่ พิธีศกั ดิสิ ทธิมหาสนิท เพราะเรายินดีเชือฟังตามคําสังของพระเยซูคริ สต์ เพราะพระเจ้า
ให้เราคืนดีกบั พระองค์โดยทางพระเยซูคริ สต์ และเราภูมิใจทีพระเจ้าเป็ นพระบิดาของเรา ทีพร้อมประทานทุก
สิ งอย่างบริ บูรณ์ให้แก่พวกเรา ขอให้เราได้รับพระพรแห่งความยินดีจากพระองค์ตลอดไป
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