ครอบครั วฝ่ ายวิญญาณ
1ยอห์ น 3:1 จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั ้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ ชื่อว่าเป็ นบุตร
ของพระเจ้ า และเราก็ได้ เป็ นเช่นนั ้น เหตุที่โลกไม่ร้ ูจกั เราทั ้งหลาย ก็เพราะเขาไม่ร้ ูจกั พระองค์
 คุณถูกสร้ างมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้ า ได้ รับการทรงเรี ยกให้ เป็ นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ า
 มนุษย์ทกุ คนถูกสร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ า แต่ไม่ใช่ทกุ คนเป็ นบุตรของพระเจ้ า ทางเดียวเท่ านัน้ ที่จะเข้ ามา
อยู่ในครอบครั วของพระเจ้ าคือ โดยการกลับใจใหม่ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
โรม 8:15 เหตุว่าท่านไม่ได้ รับน ้าใจทาสซึง่ ทาให้ ตกในความกลัวอีก แต่ทา่ นได้ รับพระวิญญาณผู้ทรงให้
เป็ นบุตรของพระเจ้ า ให้ เราทั ้งหลายร้ องเรี ยกพระเจ้ าว่า "อับบา" คือพระบิดา
 ครอบครัวฝ่ ายวิญญาณสาคัญยิ่งเพราะดารงอยู่ตลอดไป ครอบครัวฝ่ ายธรรมชาตินี ้ดารงอยู่เพียง
ชัว่ คราว เปราะบาง มักจะแตกแยกเพราะการหย่าร้ าง ความแก่ชรา และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือความตาย
o ตรงกันข้ ามกับครอบครัวฝ่ ายวิญญาณ คือความสัมพันธ์ของเรากับผู้เชื่อคนอื่นจะดาเนินต่อไปชัว่
นิรันดร์ เป็ นความผูกพันที่แข็งแกร่ง และเป็ นพันธะที่คงทนถาวรกว่าความสัมพันธ์ทางฝ่ ายธรรมชาติ
เพราะว่าครอบครัวฝ่ ายวิญญาณเมื่อเราจากโลกนี ้ไปแล้ วเราจะได้ เจอกันอีกในสวรรค์สถาน
กาลาเทีย4:7 เหตุฉะนั ้นโดยพระเจ้ า ท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็ นบุตร และถ้ าเป็ นบุตรแล้ ว ท่านก็
เป็ นทายาท
 ในฐานะบุตรของพระเจ้ าเราได้ รับส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัติของครอบครัวในฐานะทายาท เราได้ รับความ
มัง่ คัง่ พระคุณ พระกรุณา ความอดทน พระสิริ พระปั ญญา ฤทธิ์เดชและพระเมตตา
มรดกมีอะไรบ้ าง (มรดกนิรันดร์ นีค้ ือสิ่งที่เราควรจะรอคอยและทุ่มเทให้ )
 เราจะได้ อยู่กบั พระเจ้ าตลอดไป
 เราจะเปลีย่ นแปลงเป็ นเหมือนพระคริสต์
 เราะจะเป็ นอิสระจากความเจ็บปวด ความตาย และความทุกข์ยากทั ้งสิ ้น
 เราจะได้ รับบาเหน็จ และรับมอบหมายตาแหน่งในการรับใช้
 เราจะได้ เข้ าร่วมในพระสิริของพระคริสต์
ความสาคัญของครอบครั วฝ่ ายวิญญาณ
มาระโก3:33-35 33 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ใครเป็ นมารดาของเรา และใครเป็ นพี่น้องของเรา" 34
พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นงั่ ล้ อมรอบนั ้นแล้ วตรัสว่า"นี่เป็ นมารดาและพี่น้องของเรา 35 ผู้ใดจะกระทา
ตามพระทัยพระเจ้ า ผู้นั ้นแหละเป็ นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา"
 คริสตจักร คือ ชุมชนของผู้ท่ เี ชื่อ เป็ นสถาบันฝ่ ายวิญญาณ และไปไกลกว่ านัน้ คือ เป็ น
ครอบครั วฝ่ ายวิญญาณ

 เรามีพระบิดาองค์เดียวกัน เรามีพระผู้ช่วยให้ รอดองค์เดียวกันคือ พระเยซูคริสต์ และเราทุกคนเป็ นพี่
น้ องในพระกายเดียวกันคือ คริสตจักร
 ที่ๆ จะมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะพี่น้อง รักกัน สนิทกัน รับผิดชอบต่อกัน
สดุดี133:1-31 ดูเถิด ซึง่ พี่น้องอาศัยอยูด่ ้ วยกันเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็ นการดี และน่าชื่นใจมากสัก
เท่าใด 2 เหมือนน ้ามันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหล
อาบลงมาบนคอเสื ้อของท่าน 3 เหมือนน ้าค้ างของภูเขาเฮอร์ โมน ซึง่ ตกลงบนเทือกเขาศิโยนเพราะว่าพระ
เจ้ าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นนั่ คือชีวติ จาเริญเป็ นนิตย์
 คริสตจักรคือครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่ยงั่ ยืนโดยมีพระเยซูเป็ นศูนย์กลางและทุกคนเป็ นอวัยวะในพระ
กายที่ขาดกันไม่ได้ และต้ องสัมพันธ์กนั เป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยมีพระเยซูเป็ นศีรษะของกายคือ คริสตจักร
 ในครอบครัวฝ่ ายวิญญาณ เราจาเป็ นต้ องใกล้ ชิดกัน ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างนอกเหมือนมารดาและน้ องๆ พระ
เยซูที่เข้ าไม่ถึงพระเยซู คาว่า "เข้าถึง" หรื อ "เข้าไม่ถึง" ต่างกันตรงที่วา่
o เข้ าถึง หมายถึง "การมีจิตสานึกแห่งการเป็ นคนในครอบครัวในชุมชนเดียวกัน"
o เข้ าไม่ ถงึ หมายถึง "การไม่มีจิตสานึกแห่งการเป็ นคนในครอบครัวในชุมชนเดียวกัน"
1โครินธ์ 6:17 แต่สว่ นคนที่ผกู พันกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ก็เป็ นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์
 ที่เปาโลพูดเช่นนี ้เพราะสาวกของพระองค์ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพระองค์ ไม่ปล่อยให้ พระองค์อยู่
ลาพัง พวกเขาอยู่ใกล้ ชดิ เป็ นดัง่ คนในครอบครัวฝ่ ายวิญญาณ ใช้ เวลาด้ วยกัน รับฟั งปั ญหา อยู่เคียงข้ าง
หนุนใจกัน เสริมสร้ างกันและแก้ ไขตักเตือนกัน "รั บผิดชอบต่ อความสัมพันธ์ ท่ ีมีต่อกันและกัน"
 เพราะ "ความสัมพันธ์ ในครอบครั วมีผลต่ อทุกด้ านของชีวติ " เพราะว่า "พระเจ้ าของเราเป็ นพระ
เจ้ าแห่ งความสัมพันธ์ " ทรงปรารถนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนของพระองค์
 เราสนิทกันเพราะเราต่างคนต่างสนิทกับพระเยซู เพราะหากว่า เราสนิทกันแต่ ไม่ มีพระเยซู ไม่ มี
คริสตจักร ไม่ มีพระคัมภีร์เป็ นศูนย์ กลาง แต่ มีส่ งิ อื่นเป็ นศูนย์ กลางเช่ น ความคิด ค่ านิยม
เหตุผล ความรู้ สึกหรืออื่นๆ นั่นไม่ ใช่ ครอบครั วฝ่ ายวิญญาณ
พระสัญญาของพระเจ้ าเกี่ยวกับนา้ พระทัยของพระเจ้ า
1. พระเจ้ าสัญญาว่าจะให้ เรารู้ทศิ ทางการทรงนาของพระองค์ที่แน่นอนเมื่อเราเชื่อฟั งพระองค์
2. พระเจ้ าสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาให้ แก่เราในการแสวงหาน ้าพระทัยของพระเจ้ า
3. พระเจ้ าสัญญาว่าจะทางานภายในเราเพื่อให้ เราปรารถนาที่จะทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า
4. พระเจ้ าสัญญาว่าจะเตือนเราเมื่อเราออกนอกน ้าพระทัยของพระเจ้ า
5. พระเจ้ าสัญญาว่าเมือ่ เราอยู่ในน ้าพระทัยของพระเจ้ า พระเจ้ าจะทรงช่วยเราให้ เกิดผลอันดีในทุกสิง่

เมื่อเราพลาดไปจากนา้ พระทัยของพระเจ้ าเราควรทาอย่ างไร ?
1. ให้ เรารี บกลับมาหาพระเจ้ าโดยเร็ว อธิษฐานสารภาพบาป และรับการยกโทษบาปจากพระองค์ และยัง
ต้ องตั ้งใจใหม่ที่จะแสวงหาน ้าพระทัยของพระเจ้ าและทาตามพระองค์ต่อไป
2. ให้ ความล้ มเหลวที่ผ่านมาเป็ นบทเรี ยนโดยให้ มีใจกล้ าที่จะตั ้งต้ นใหม่
3. รับผิดชอบต่อส่วนที่ตนทาอยู่ในปั จจุบนั และมอบอนาคตของตนไว้ กบั พระเจ้ า
4. ขอพระเจ้ านาพาให้ เรามีชีวิตที่เชื่อฟั งพระองค์ให้ มากกว่าสิง่ อื่นใดๆ
 สิ่งที่ครอบครั วฝ่ ายวิญญาณต้ องการคืออะไร ? คือการทีท่ กุ คนจะทาตามน้าพระทัยพระเจ้า
ลักษณะของครอบครั วฝ่ ายวิญญาณที่ทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ ามีอะไรบ้ าง
1. การอธิษฐานและการนมัสการ
อิสยาห์ 56:7 คนเหล่านี ้เราจะนามายังภูเขาบริสทุ ธิ์ของเราและกระทาให้ เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐาน
ของเราเครื่ องเผาบูชาของเขาและเครื่ องสักการบูชาของเขาจะเป็ นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะ
นิเวศของเราเขาจะเรี ยกว่าเป็ นนิเวศอธิษฐานสาหรับบรรดาชนชาติทั ้งหลาย
 จุดเด่นของครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่ทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ าคือ เขาจะเรี ยกว่ าเป็ นนิเวศแห่ ง
การอธิษฐานสาหรั บบรรดาประชาชาติ
 คาถาม พระเจ้ าจะช่ วยคนแบบไหน ?? คนทีอ่ ธิ ษฐาน เพราะการอธิ ษฐานคือการขอให้พระเจ้า
เป็ นผูก้ ระทา เราจะรู้การทรงนาของพระเจ้าชัดขึ้น คมขึ้น และชีวิตเกิ ดผลมากขึ้น
 ไม่เพียงแต่เราเข้ มแข็งในการอธิษฐานเท่านั ้น เราต้ องเข้ มแข็งในการนมัสการด้ วย
 การอธิษฐานและการนมัสการพระเจ้ าจะทาให้ เกิดบรรยากาศฝ่ ายวิญญาณที่ลกึ และแรงดังนั ้นขอพระ
เจ้ าให้ คริสตจักรธารงชีวิตเป็ นครอบครัวฝ่ ายวิญญาณมีบรรยากาศฝ่ ายวิญญาณที่ลกึ และแรง
2. การสามัคคีธรรม
 คริสตจักรไม่ควรเป็ นสโมสรทางสังคม หรื อเป็ นองค์กรทางศาสนา แต่เราเป็ นครอบครัว
ยอห์ น 13:35 ถ้ าเจ้ าทั ้งหลายรักกันและกัน ดังนี ้แหละคนทั ้งปวงก็จะรู้ได้ ว่าเจ้ าทั ้งหลายเป็ นสาวกของเรา"
 ถ้ าเราอยากจะมีบรรยากาศแบบครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่เราจะรักกันและสนิทกันมากขึ ้น เราควรเข้ า
กลุม่ เซลล์ และไปโบสถ์เป็ นประจา เพราะเมือ่ เรามีปัญหานอกจากเราจะมีครอบครัวตามธรรมชาติเรา
ยังมีครอบครัวฝ่ ายวิญญาณคอยเอาใจใส่ คอยหนุนน ้าใจเรา มีคนอธิษฐานเผื่อเรา
3. การสร้ างสาวก
มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั ้นเจ้ าทั ้งหลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุ ธิ์

 คนเมือ่ อยู่ตวั คนเดียวเปลี่ยนตัวเองยาก ถ้ าไม่มีใครมาสร้ างเราให้ เป็ นคนใหม่หรื อให้ เป็ นสาวกของพระ
เยซู โอกาสที่เราจะเปลีย่ นแทบจะไม่มีเลย
 ดังนัน้ ถ้ าอยากเห็นครอบครั วฝ่ ายวิญญาณที่ทาตามพระทัยของพระเจ้ า จะต้ องมีการสร้ าง
สาวกเกิดขึน้ แต่ ว่าคนที่จะถูกสร้ างให้ เป็ นสาวกได้ เขาจะต้ องยินดีท่ จี ะถูกสร้ างถูกเปลี่ยน
4. การรั บใช้
โรม 12:4-6 4 เพราะว่า ในร่างกายอันเดียวนั ้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิได้ มีหน้ าที่
เหมือนกันฉันใด 5พวกเราผู้เป็ นหลายคนยังเป็ นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็ นอวัยวะแก่กนั และกันฉัน
นั ้น 6 และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ ประทานให้ แก่เรา คือถ้ าเป็ นการเผยพระ
วจนะ ก็จงเผยตามกาลังของความเชื่อ
 ในฐานะที่เราเป็ นครอบครัวฝ่ ายวิญญาณให้ เรามีสว่ นรับใช้ บางอย่างเพื่อของประทานจะได้ รับการ
พัฒนาขึ ้น อย่าเป็ นคริสเตียนที่เอาแต่รับพร แต่จงเป็ นคริสเตียนที่มีสว่ นร่วมบางอย่าง เพราะพระเจ้ า
ให้ ความสามารถคุณมาไม่ ใช่ ให้ เก็บไว้ แต่ เพื่อให้ มาใช้ และเป็ นพรสู่คนอื่น
5. การประกาศ
มัทธิว 9:37-38 37 แล้ วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่า "ข้ าวที่ต้องเกี่ยวนั ้นมีมากนักหนาแต่
คนงานยังน้ อยอยู่ 38 เหตุนั ้นพวกท่านจงอ้ อนวอนพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นเจ้ าของนา ให้ สง่ คนงานมาเก็บเกี่ยว
พืชผลของพระองค์"
 น ้าพระทัยพระเจ้ าต้ องการให้ เราเป็ นครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่ไปตามแกะหลงหาย เป็ นครอบครัวฝ่ าย
วิญญาณที่ประกาศพระนามของพระเยซู และนาคนมาถึงความรอด

