รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

บทที่ 1
รูจักพระสุรเสียงของพระเจา
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
พิสูจนโดยใชพระคัมภีรวา พระเจาตรัสกับมนุษยชาติ
อธิบายความสัมพันธระหวางการรูจักเสียงของพระเจาและการตกลงใจในพระ
ประสงคของพระเจา
แยกแยะระหวางพระวจนะของพระเจา “rhema เรมา” กับ “logos โลโกส” พระ
วจนะของพระเจา
อธิบายวา “พระประสงคของพระเจา” หมายถึงอะไร
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“แกะของเรายอมฟงเสียงของเราและเรารูจักแกะเหลานั้น และแกะนั้นตามเรา”
ยอหน 10:27

คํานํา
หัวขอของหลักสูตรนี้ “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา” แสดงโดยนัยถึงหลายสิ่ง
ประการแรก :
วามีพระเจา
ประการที่สอง :
วาพระองคติดตอสื่อสารกับมนุษย
ประการที่สาม :
วามนุษยสามารถรูจักเสียงของพระองคเมื่อพระองคตรัสกับเรา
ประการที่สี่
:
วาพระเจาทรงมีบางอยางที่จะพูด
ใหเรามาตรวจสอบดูแตละขอความ
ประการแรก หลักสูตรนี้ตั้งอยูบนความจริงพื้นฐานวา มีพระเจาและพระองคไดรับการเปดเผย
แกมนุษยโดยทางบันทึกของพระวจนะที่เขียนไวคือ พระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์
ประการที่สอง เชนเดียวกับที่มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการสื่อสารตอกัน ผูทรงสรางเขาก็ทรงเปน
พระเจาที่สื่อสารได พระคัมภีรคือ บันทึกที่ไดรับการดลใจใหเขียนถึงการสื่อสาร
ของพระเจาที่มีตอมนุษย บอกรายละเอียดถึงวิธีหลายประการที่พระเจาตรัสกับ
มนุษยและการตอบสนองของแตละบุคคลและแตละชนชาติตอพระสุรเสียงของ
พระองค
1

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

พระคัมภีรมักจะเขียนย้ําวลีที่วา “...และพระเจาตรัสวา” และการประกาศวาพระเจา
“ตรัส” กับมนุษย นี่เปนการยืนยันวาพระเจาทรงสื่อสารกับชายและหญิง
ตัวอยางหนึ่งคือ จงอานเรื่องของบาลาอัมในกันดารวิถี บทที่ 22 พระเจาตรัสกับบาลาอัม
แตเขาปฏิเสธไมยอมฟงพระองค
พระเจาทรงปรารถนาอยางมากที่จะสื่อสารกับชายผูนี้จนพระองคตองทรงใชลา เปโตร
บันทึกวาบาลาอัม
“แตบาลาอัมก็ไดถูกบริภาษในการที่เขาไดกระทําการละเมิดนั้น ลาใบตัวนั้นพูด
เปนภาษามนุษยและไดยับยั้งอาการคลุมคลั่งของผูพยากรณคนนั้น”
2 เปโตร 2:16
พระเจาตรัสแกบาลาอัม แตเขาไมยอมฟง พระเจาจึงใหลาพูดเปนเสียงคนเพื่อจะใหบาลา
อัมสนใจและทรงสื่อสารขอความของพระองคแกเขา
ประการที่สาม พระคัมภีรพิสูจนวาผูเชื่อสามารถรูจักเสียงของพระเจา พระเยซูตรัสวา
“เราเปนผูเลี้ยงที่ดี เรารูจักแกะของเราและแกะของเราก็รูจักเรา”
“แกะอื่นซึ่งมิไดเปนของคอกนี้เราก็มีอยู แกะเหลานั้นเราก็ตองพามาดวย และแกะ
เหลานั้นจะฟงเสียงของเราแลวจะรวมเปนฝูงเดียวและผูเลี้ยงเพียงผูเดียว”
“แกะของเรายอมฟงเสียงของเราและเรารูจักแกะเหลานั้น และแกะเหลานั้นตาม
เรา”
ยอหน 10:14, 16, 27
ประการที่สี่ พระเจาทรงมีบางอยางสําคัญที่จะพูดกับมนุษย เราไดรักการเตือนวา
“เหตุฉะนั้น ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสวา วันนี้ถาทานทั้งหลายฟงพระสุ
รเสียงของพระองค”
“เมื่อมีคํากลาวไววา วันนี้ถาทานทั้งหลายจะฟงพระสุรเสียงของพระองคอยาให
จิตใจของทานดื้อรั้นอยางในครั้งกบฏนั้น”
ฮีบรู 3:7, 15
“การทดลองในถิ่นทุรกันดาร” และ “การกบฏ” ของพระเจาที่กลาวในขอเหลานี้ทําใหนึกได
ถึงการไมเชื่อฟงของชนชาติอิสราเอลตอพระสุรเสียงของพระเจา
หลังจากชนชาติอิสราเอลไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสของอียิปต เขาก็ไมเชื่อฟง
พระองคซ้ําแลวซ้ําอีก เมื่อพระองคตรัสกับเขา ในขอความเหลานี้ในฮีบรู พระเจาทรงเตือนเราให
ตอบสนองเมื่อพระองคตรัสและไมเปนคนที่ไมเชื่อฟงเหมือนพวกอิสราเอล
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ประโยคที่วา “วันนี้ ถาทานทั้งหลายจะฟงพระสุรเสียงของพระเจา” ยืนยันวาพระเจายังคง
ตรัสแกมนุษยในเวลาปจจุบันเชนเดียวกับที่พระองคทรงตรัสในอดีต คําเตือนใหฟงพระองคยืนยัน
วาสิ่งที่พระองคตองการจะตรัสนั้นเปนสิ่งสําคัญ

เสียงหลายเสียง
พระคัมภีรเปดเผยวาในโลกนี้หลายเสียงที่เรียกรองความสนใจ
“ในโลกนี้มีภาษาเปนอันมาก และไมมีภาษาใดๆ ที่ปราศจากเนื้อความ”
1 โครินธ 14:10
เสียงตางๆ ในโลกนี้มีอะไรบาง
เสียงของคน
เราจําเสียงของคนไดงาย เปนเสียงที่ไดยินคนอื่นพูด
“ฝายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆ ตอบวา “ขาพเจาจําตองเชื่อฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟง
มนุษย”
กิจการ 5:29
บางทีเสียงของคนก็อาจใหคําแนะนําที่ฉลาด ซึ่งเราควรเอาใจใสที่จะฟง แตบางครั้งเสียง
ของคนขัดแยงกับเสียงของพระเจา เราก็ตองเชื่อฟงพระเจา
เสียงของซาตาน
มนุษยชาติไดยินเสียงของซาตานครั้งแรกเมื่อมันพูดกับเอวาในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1,
4, 5)
เสียงของซาตานคือ การโกหก หลอกลวง และมักจะพยายามที่จะนําคนเขาสูความบาป
หางไกลจากพระเจา คุณจะเห็นไดเมื่อคุณอานเรื่องการที่ซาตานลอลวงพระเยซูใน มัทธิว 4:1-13
คุณอาจอานคําสนทนาซึ่งซาตานพูดกับพระเจาในโยบ 1:7-12 และ 2:1-6 วิญญาณชั่ว
(มาร ซาตาน) ก็มีเสียดวย
“ดวยวาผีโสโครกที่สิงอยูในคนทั้งหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดังแลวออกมา
จากคนเหลานั้น และคนที่เปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ”
กิจการ 8:7
“มีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเขาสิง เขารองเสียงดังวา
“ไฮ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ทานมายุงกับเราทําไม ทานมาทําลายพวกเราหรือ เรารู
วาทานเปนผูใด ทานคือองคบริสุทธิ์ของพระเจา”
ลูกา 4:33-34
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บางทีเราอาจไดยินเสียงของซาตาน เมื่อมารใชสายเสียงของมนุษยชายหรือหญิงที่ถูกมาร
ครอบครอง
อยางไรก็ตาม บอยที่สุดซาตานพูดดวยเสียงที่เราไมไดยิน มันพยายามปลูกฝงการโกหก
และหลอกลวงในความคิดจิตใจของมนุษย
เสียงของตนเอง
เสียงของตนเองคือ คนพูดกับตนเอง คุณอานตัวอยางไดจากลูกา 16:3 และ 18:4 คุณจะ
สังเกตไดในโยนาห 4:8 ดวย เมื่อผูเผยพระวจนะปรารถนาใหตนเองตาย
แตพระคัมภีรเตือนเกี่ยวกับเสียงของตนเอง
“ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา คือไมอยูที่
มนุษยผูซึ่งดําเนินไปที่จะนําฝกาวของตนเอง”
เยเรมีห 10:23
เสียงของพระเจา
พระสุรเสียงของพระเจาคือ หัวขอวิชาซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนตอไป
พระเยซูทรงชี้แนะวาผูเชื่อสามารถรูจักพระสุรเสียงของพระเจาและแยกเสียงของพระองค
ออกจาก “เสียงแปลกๆ” ที่ใหการนําทางที่ผิด
“นายประตูจึงเปดประตูใหผูนั้น แกะยอมฟงเสียงของทาน ทานเรียกชื่อแกะของ
ทานและนําออกไป
เมื่อทานตอนแกะของทานออกไปหมดแลว ก็เดินนําหนา และแกะก็ตามทานไป
เพราะรูจักเสียงของทาน
สวนผูอื่นแกะจะไมตามเลย แตจะหนีไปจากเขา เพราะไมรูจักเสียงของผูอื่น”
ยอหน 10:3-5
ผูเชื่อเปรียบไดกับแกะ เปนคุณลักษณะของแกะที่ไมรูวามันจะไปไหน มันตองถูกนําทาง
ไป
พระเยซูตรัสวา พระองคทรงเปนผูเลี้ยงของแกะที่ไมรูวามันจะไปไหน มันตองถูกนําทางไป
พระเยซูตรัสวา พระองคทรงเปนผูเลี้ยงแกะหรือผูนําของแกะ พระองคตรัสวาแกะของ
พระองครูจักเสียงของพระองคและตามพระองค แทนที่จะตามเสียง “แปลกๆ” ของคน เสียงของ
ตนเอง หรือของซาตาน
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พระสุรเสียงของพระเจา
จงเปดพระคัมภีรของคุณ ดูที่หนังสือปฐมกาลและอานบทที่ 1-3 บทเหลานี้บันทึกการทรง
สรางโลก และมนุษยคูแรกคือ อาดามและเอวา
ตั้งแตเวลาแหงการทรงสราง พระเจาทรงสื่อสารพระประสงคของพระองค พระองค
ประทานแนวทางพิเศษโดยเฉพาะแกอาดามและเอวา เขาตองตั้งชื่อสัตว ดูแลสวน มีสัมพันธภาพ
ตอกันและกัน และมีลูกดกทวีเพื่อใหประชากรทั่วโลก ที่สําคัญที่สุดก็คือ เขาตองรักษาสัมพันธภาพ
ที่ใกลชิดกับพระเจา
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับพระเจาทําใหอาดามและเอวารูจักพระสุรเสียงของพระเจา เมื่อ
พระเจาตรัสวา พระองคทรงสื่อสารแผนการของพระองคแกเขา
“พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยนั้นวา “บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนั้นอยากิน
เพราะในวันใดที่เจาขืนกิน เจาจะตองตายแน””
ปฐมกาล 2:16-17
โดยพระสุรเสียงของพระเจา พระประสงคของพระเจาก็ไดเปดเผยแกอาดามและเอวา เขา
กินผลไมทุกตนในสวนได ยกเวนตนไมแหงความรูดีรูชั่ว
แตโดยการฟงเสียงของซาตานแทนพระสุรเสียงของพระเจา อาดามและเอวาก็ไดกระทํา
บาปเมื่อเขาสํานึกวาเขาไดทําอะไรลงไป เขาก็ซอนตัวเองจากพระเจา
“เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองไดยินเสียงพระเจาเสด็จดําเนินอยูในสวน ชายนั้นกับ
ภรรยาก็หลบซอนตัวอยูในหมูตนไมในสวนนั้น ใหพนจากพระพักตรพระเจา
พระเจาทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาวา “เจาอยูที่ไหน””
ปฐมกาล 3:8-9
บาปของมนุษยนั่นเองที่แยกมนุษยออกจากพระเจา พระเจาไมไดยายการทรงสถิตของ
พระองคจากมนุษย แตเพราะบาป มนุษยจึงซอนตัวเองจากการอยูตอหนาพระเจา
บาปกอใหเกิดใจที่แข็งกระดาง พระคัมภีรเตือนวา
“เมื่อมีคํากลาวไววา วันนี้ถาทานทั้งหลายจะฟงพระสุรเสียงของพระองคอยาให
จิตใจของทานดื้อรั้นอยางในครั้งกบฏนั้น”
ฮีบรู 3:15
พระเจาปรารถนาที่จะสื่อสารกับมนุษย แตการสื่อสารตองอาศัยความสัมพันธตอกัน แต
บาปแยกมนุษยออกจากความสัมพันธอันใกลชิดกับพระเจาตั้งแตดั้งเดิม
บาปทําใหจิตใจแข็ง
กระดางและกีดกั้นมนุษยจากการรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
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เสียง/เจตนา
ผูเชื่อมักจะถามวา “พระประสงค (น้ําพระทัย) ของพระเจาสําหรับขาพเจาคืออะไร?
เราหมายถึงอะไร เมื่อเราพูดวา เราตองการรูจักพระประสงคของพระเจา
หมายถึงวา เราตองการรูแผนการโดยทั่วไปของพระองคสําหรับชีวิตของเรา เราตองการ
การนําทางของพระองคในการตัดสินใจเฉพาะอยางเพื่อที่เราจะสามารถเลือกไดอยางฉลาด เรา
ปรารถนาการนําทางของพระองคในสถานการณตางๆ ของชีวิต
คําถามที่เราควรถามคือ “ขาพเจาจะรูจักพระสุรเสียงของพระเจาไดอยางไร?”
การรูจักพระสุรเสียงของพระเจาเปนพื้นฐานของการแสวงหาพระประสงคของพระเจาพระ
เจาตองการใหคุณรูจักพระประสงคของพระองค
“เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปน
อยางไร”
เอเฟซัส 5:17
เมื่อเรามารูจักพระสุรเสียงของพระองคแลวคุณจะเขาใจพระประสงคของพระองคเมื่อ
พระองคตรัสกับคุณ
การเรียนรูที่จะรับการนําทางจากสวรรคก็คือการเรียนรูที่จะเดินใน
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับพระเจา
พระคัมภีรกลาววา
“ฝายพระองคตรัสตอบวา “มีพระคัมภีรเขียนไววา “มนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหาร
สิ่งเดียวหามิได แตบํารุงดวยพระวจนะทุกคํา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจา””
มัทธิว 4:4
คําวา “ออกมาจาก” หมายถึงการทําหนาที่ตอเนื่องกันไป หมายถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและจะเกิดตอไปในอนาคต
พระเจาตรัสวาเพื่อสื่อสารพระประสงคของพระองคแกมนุษยชาติ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่
จะตองมารูจักพระสุรเสียงของพระเจา

เมื่อพระเจาตรัส
ในพระคัมภีรมีคําภาษากรีก 2 คําที่แปลวา “พระวจนะ” คํานั้นคือ “โลโกส” และ “เรหมา”
โลโกส อางถึงพระวจนะที่เขียนไว เรหมา อางถึงพระวจนะที่มีชีวิตหรือที่ใหชีวิตของพระเจา
พระวจนะ “เรหมา”
ในกิจการกลาวถึงผูเชื่อในเมืองเบเรียวา
“ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา ดวยเขามีใจเลื่อมใสรับพระ
วจนะ (เรหมา) ของพระเจา และคนดูพระคัมภีร (โลโกส) ทุกวัน หวังจะรูวาขอความ
เหลานั้นจะจริงดังกลาวหรือไม”
6

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

กิจการ 17:11
ขอความนี้แสดงใหเห็นวาความสัมพันธของคําวา “โลโกส” กับคําวา “เรหมา” คํา “โลโกส”
หรือคําที่เขียนไวมักจะสอดคลองกับ “เรหมา” หรือคําที่พูดออกมาหรือพระวจนะที่ใหชีวิต นั่นคือ
การที่เราสามารถจะรูจักพระสุรเสียงที่เราไดยินวามาจากองคพระผูเปนเจา
คําวา
“เรหมา”
พระวจนะจากพระเจามักจะเปนการสื่อสารที่ออกแบบใหใชกับ
สถานการณเฉพาะอยางและตรงกับความตองการสวนตัวและใหการนําทางของแตละบุคคล โดยที่
เราตระหนักถึงพระวจนะที่ใชกับความตองการเฉพาะอยางหรือสถานการณในชีวิตของเรา
จึง
กลายเปนพระวจนะที่ใหชีวิตแกเรา
คํา “เรหมา” อาจจะสื่อสารโดยทางคําเทศนา หรือโดยขอความจากพระคัมภีรซึ่งสัมผัสใจ
ของเราทันทีดวยความหมายอันยิ่งใหญ อาจถูกกลาวแกเราโดยพระเจา โดยทางการใชของ
ประทานฝายวิญญาณ และอาจถูกกลาวโดยองคพระผูเปนเจาในวิญญาณภายในเรา
(คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับวา
พระเจาตรัสอยางไรแกเราโดยทางของประทานฝาย
วิญญาณและโดยเสียงที่อยูในวิญญาณของเราในตอๆ ไป)
แตจําไววา : คํา เรหมา มักจะสอดคลองกับพระวจนะที่เขียนไวเพราะพระวจนะที่เขียนไว
นั้นสมบูรณ ไมมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเขาไป หรือเอาออกจากพระวจนะได (วิวรณ 22:18-19) ขณะที่
พระเจาตรัสกับเราโดยทางคํา “เรหมา” จะตองสัมพันธกับพระวจนะที่เขียนไว

ชนิดของผูฟง
พระคัมภีรกลาวถึงการแบงผูฟงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ
“เหตุฉะนั้นผูใดที่ไดยินคําเหลานี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผูที่
มีสติปญญาสรางเรือนของตนไวบนศิลา
แตผูที่ไดยินคําเหลานี้ของเราและไมประพฤติตามเลา เขาก็เปรียบเสมือนผูที่โง
เขลา สรางเรือนของตนไวบนทาง”
มัทธิว 7:24 และ 26
คนฟงที่โง ฟงเสียงของพระเจาแตไมปฏิบัติตาม คนฟงที่ฉลาด ฟงเสียงของพระองคและ
ปฏิบัติตามขอความของพระเจา คนฟงคนหนึ่งเปน “ผูฟงพระวจนะ” เทานั้น อีกคนหนึ่งเปนทั้ง
“ผูฟงและผูปฏิบัติตาม”
เราตองไมเพียงแตรูจักพระสุรเสียงของพระเจาเทานั้น เราตองเรียนรูที่จะตอบสนองโดย
การเชื่อฟงพระสุรเสียงนั้น
“แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟง
เทานั้นซึ่งเปนการลวงตนเอง
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เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะ และไมไดประพฤติตาม ผูนั้นก็เปนเหมือนคนที่ดู
หนาของตัวในกระจกเงา
เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป และก็ลืมในทันทีนั้นวาตัวเองเปนอยางไร
แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ คือพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และตั้งอยูในพระ
บัญญัตินั้นมิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืม แตเปนผูที่ประพฤติตาม ผูนั้นก็จะไดรับความสุข
เพราะการประพฤติปฏิบัติของตน”
ยากอบ 1:22-25
พระเยซูทรงเลาเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่หวานลงในดินหลายชนิดซึ่งแสดงถึงผูฟงชนิด
ตางๆ อานเรื่องนี้ในมัทธิว 13:1-9
พระเยซูทรงอธิบายเรื่องนี้ใน มัทธิว 13:18-33 พระองคทรงเปรียบเทียบดินตางๆ กับชนิด
ของผูฟงและการตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา
เมล็ดที่ตกขางทาง
เมล็ดบางเมล็ดตกขางทางและถูกนกจิกกินไปกอนที่จะออกราก
นี่เปนตัวอยางของคนที่ฟงพระวจนะของพระเจา แตพระวจนะไมฝงรากลงในจิตใจเขา
ซาตานมาถึงและฉวยเอาพระวจนะของพระเจาไปเสีย
เมล็ดตกบนหิน
เมล็ดบางเมล็ดตกลงบนหินและงอกขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อความรอนจากแสงแดดมาถึง
ตนไมก็เหี่ยวและตายไปเพราะไมมีราก
นี่คือผูฟงพระวจนะของพระเจาและรับไวดวยความยินดีแตไมไดฝงรากลงไปจริงๆ ในชีวิต
ของเขา เมื่อสถานการณของชีวิตมีความทุกขยาก เขาก็ขุนเคืองและเลิกตอบสนองตอเสียงของ
พระเจา
เมล็ดตกบนดินดี
บางเมล็ดตกบนดินดีและนําใหเกิดการเก็บเกี่ยวมากมาย
นี่เปนตัวอยางของผูฟงที่รับพระวจนะของพระเจา ฟงพระสุรเสียงของพระองค และฝงชีวิต
เขาลงในการเปดเผยนั้น บุคคลผูนี้จะเติบโตฝายวิญญาณจิตและผลิตผลทวีขึ้นเปนผูเชื่อที่เกิดผล

คุณจะรูจักพระสุรเสียงของพระเจาไดอยางไร
คุณตองการที่จะสามารถรูจักเสียงของพระเจาหรือไม?
คุณตองการที่จะรูน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณหรือไม?
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ในบทตอไป คุณจะเรียนรูคุณสมบัติที่จําเปนซึ่งจะเตรียมคุณใหฟงพระสุรเสียงของพระเจา
และคนพบพระประสงคของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ
เมื่อคุณศึกษาตอไปในเรื่องนี้ ขอใหทาทีของคุณเปนเหมือนกับดาวิด ผูเขียนหนังสือ สดุดี
ซึ่งเปนผูฟงที่ดี
“ขอใหขาพระองคไดฟงความที่พระเจาจะตรัส เพราะพระองคจะตรัสความสันติ
แกประชากรของพระองค แกธรรมิกชนของพระองค แตอยาใหเขาทั้งหลายหันกลับไปสู
ความโงอีก”
สดุดี 85:8
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บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
คําวา “เรหมา” พระวจนะของพระเจา หมายถึงอะไร
__________________________________________________________________
คําวา “โลโกส” พระวจนะของพระเจาหมายถึงอะไร
__________________________________________________________________
การรูจักพระสุรเสียงของพระเจา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเรื่อง
น้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณอยางไร
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
จงใหขออางอิงจากหนังสือฮีบรูซึ่งยืนยันวาพระเจาตรัสกับมนุษยในอดีตและยัง
คงตรัสในปจจุบัน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
“พระประสงคของพระเจา” หมายถึงอะไร
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
คํา “เรหมา” พระวจนะของพระเจา มักจะสอดคลองกับอะไร
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
อะไรแยกมนุษยออกจากการทรงสถิตของพระเจา
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
เราตองเปน________พระวจนะของพระเจาและไมใชเปนแต__________เทานั้น
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“แกะของเรายอมฟงเสียงของเราและเรารูจักแกะเหลานั้น และแกะนั้นตามเรา” ยอหน
10:27
พระวจนะของพระเจา (เรหมา) คือพระวจนะที่ใหชีวิตและสื่อสารแกเราเพื่อตอบสนอง
ความตองการเฉพาะอยางมาถึงเราไดโดยทางพระวจนะที่เขียนไว โดยการเทศนาโดยการ
ใชของประทานฝายวิญญาณหรือโดยเสียงภายใน ในพระวิญญาณของเรา
พระวจนะของพระเจา (โลโกส) คือพระวจนะที่เขียนไวอยูเปนพระคัมภีร ไมมีอะไรจะเพิ่ม
เขาไปหรือเอาออกจากพระวจนะได
ถาเรารูจักพระสุรเสียงของพระองค คุณจะรูพระประสงคของพระองคขณะที่พระองคตรัส
กับคุณ
“เมื่อมีคํากลาวไววา วันนี้ถาทานทั้งหลายจะฟงพระสุรเสียงของพระองค อยาใหจิตใจของ
ทานดื้อรั้นอยางในครั้งกบฏนั้น” ฮีบรู 3:7, 15
คือแผนการทั่วไปของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ การนําพาของพระองค ในการตัดสินใจ
เฉพาะอยางเพื่อใหเราเลือกอยางฉลาดและการนําพาสําหรับสถานการณตางๆ ของชีวิต
มักจะสอดคลองกับ “โลโกส” หรือพระวจนะที่เขียนตามที่บันทึกไวในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
ความบาป
ผูทํา...ผูฟง
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

มีขอพระคัมภีรหลายขอในพระคัมภีรซึ่งอธิบายถึงเสียงของพระเจา จงดูขออางอิงแตละขอขางลางนี้ใน
พระคัมภีรของคุณ ขางๆ ขออางอิง จงเขียนพระวจนะที่อธิบายเสียงของพระเจา ขอแรกใหไวเพื่อเปน
ตัวอยางใหคุณทําตาม
(จากการศึกษาของคุณเอง คุณอาจศึกษาตอไปเพื่อเพิ่มขออางอิงและคําอธิบายถึงเสียงของ
พระเจาเขาไปในแผนภูมินี้)
การอธิบายถึงพระสุรเสียงของพระเจา
ขออางอิง
2 ซามูเอล 22:4
เสียงฟารองจากสวรรค
1 พงศกษัตริย 19:12-13
_____________________________________
สดุดี 18:13
_____________________________________
สดุดี 29:3-9
_____________________________________
สดุดี 68:33
_____________________________________
ดาเนียล 10:6-9
2.

พระคัมภีรหมดทั้งเลมเปนบันทึกถึงวาแตละบุคคลและแตละชาติตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา
อยางไร จงทําแผนภูมิตอไปนี้ใหสมบูรณเมื่อคุณศึกษาถึงการตอบสนองของมนุษยตอพระสุรเสียงของ
พระเจา ขอแรกใหไวเพื่อเปนตัวอยางใหคุณทําตาม
คุณอาจตองอานขอพระคัมภีรที่อยูกอนหนาและภายหลังขอพระคัมภีรที่ให เพื่อจะไดรูรายละเอียดที่
จําเปนในการทําแผนภูมิใหสมบูรณ
เชนเดียวกับแผนภูมิกอนหนานี้ คุณอาจศึกษาตอไปเพื่อเพิ่มขออางอิงจากการศึกษาพระ
วจนะของพระเจาดวยตนเอง
คนที่เกี่ยวของตอบสนอง
ผล
ขออางอิง
ปฐมกาล 26:5
อับราฮัม
การเชื่อฟงตระกูลเผาพันธุ
ของเขาและชาติของโลกไดรับพระพร
ปฐมกาล 22:18
________________ _____________________
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:20
________________ _____________________
ผูวินิจฉัย 2:2,4,20-23
________________ _____________________
ผูวินิจฉัย 6:10
________________ _____________________
1 ซามูเอล 15:1,19,22,24
________________ _____________________
1 ซามูเอล 28:18
________________ _____________________
สดุดี 106:25
________________ _____________________
เยเรมีย 32:23
________________ _____________________
ดาเนียล 9:10-14
________________ _____________________
เศฟนยาห 3:2
________________ _____________________
ฮักกัย 1:12
________________ _____________________
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3.

พระเจาตรัสเกี่ยวกับพระเยซู คุณอานไดวาพระองคตรัสอะไรในขอความตอไปนี้
2 เปโตร 1:17-18, มัทธิว 3:17, มาระโก 1:11

4.

สิ่งที่พระเจาตรัสไวไดเกิดขึ้นจริง ดู เอเสเคียล 12:25-28

5.

จงศึกษาคําของพระเยซูในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน จงสังเกตดูวาพระเยซูคริสตตรัสอะไร
ขณะที่พระองคอยูในโลก พระองคใชคําถาม คําตอบ
ตัวอยาง คําเปรียบเทียบ คําอุปมาและการสนทนา

6.

พระเจาไมเพียงแตตรัสกับแตละบุคคล แตยังตรัสกับชนชาติตางๆ ดวย ดูเยเรมีย 18:7-10

7.

อานเกี่ยวกับผลของการไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจาในขอพระคัมภีรตอไปนี้ จงบันทึกผลของการ
ไมเชื่อฟงในแผนภูมิ
ผลของการไมเชื่อฟง
ขออางอิง
อพยพ 15:26
_______________________________
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15-68
_______________________________
1 ซามูเอล 12:15
_______________________________
8.

อานเกี่ยวกับผลของการเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเจา บันทึกผลไวในแผนภูมิ
ผลของการเชื่อฟง
ขออางอิง
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-14
_______________________________
1 ซามูเอล 12:14
_______________________________
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