ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 22
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่ จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน
เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่ จะทํางานรวมกันใน
คริ สตจั กรท องถิ่ นของตน โดยรู ปแบบของการศึ กษาด วยวิ ธี นี้ จะช วยหนุ นให สมาชิ กทุ ก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน
เนื้ อหานั้ นจะง ายต อการเรียนรู ในขณะที่ ครอบครัวมาอยู ใกลชิ ดกั นด วยการใช
พระคั มภี ร การสนทนาและการอธิ ษฐานและเรามี ความปรารถนาที่ จะให พระคริ สต ทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง
ต อไปนี้ จะเป นข อเสนอแนะบางประการที่ จะทําให ครอบครั วคุ ณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1
กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2
พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3
บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ ทองขอพระคัมภีรที่ ให
ทองจําได
4
รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5
เลือกมิชชั่นนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 8:26-37
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
เครื่องมือมีอยู หลายรูปแบบหลายขนาด มีอยู บางชนิดที่ ใชไดสําหรับงานทั่ วไป
แลวมีอยูบางชนิดที่ ตองใชสําหรับงานเฉพาะ พระเจาทรงใชเครื่องมือหลายรูปแบบหลาย
ขนาดเพื่อนําคนมาถึงพระเยซูคริสต เครื่องมืออยางหนึ่งที่เราใชในปจจุบันคือหนังสือและ
ใบปลิวต างๆ คริ สตจักรทุกแหงที่ อยากนําคนอื่ นให รู จั กกับพระเจ าไดใชใบปลิวในการ
ประกาศ คริสตจักรของคุณอาจใชใบปลิวเชนกัน
ใบปลิวเปนเครื่ องมื อที่ ดีและเหมาะสมสําหรั บการประกาศขาวประเสริ ฐ โดย
เฉพาะเมื่ อมีเวลาไม พอหรื อสถานการณ ไมเหมาะที่ จะอธิ บายส วนตัว เราแจกใบปลิวให
แกพนักงานเสิรฟ, เด็กปม, พนักงานขายในหางสรรพสินคา, ผูรวมงานในที่ทํางานของ
เราหรือพนักงานธนาคารที่ มีหนาที่ รับหรือจายเงิน สิ่ งนี้ แคเริ่ มตนเทานั้ น อาทิตยนี้ ให
เราแจกใบปลิวแกคนอื่น ใหลองทําและดูวาจะมีกี่คนอานและรับเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
1
ใหสมาชิกครอบครัวทองจําสดุดี 138:7
2
ซาตานทดลองเราทุกคนอยางไรบาง? 1 ยน 2:16
3
ขอแรกในพระบัญญัติสิบประการคืออะไร? อพย 20:3
4
ในอาทิตยนี้เราศึกษาถึงเครื่องมืออะไรบาง?
5
แหลงแหงความเขาใจหรือสติปญญามีอยูสองแหง สองแหงนั้นคืออะไร?
6
อะไรคือแหลงแหง "สติปญญาและความรูทุกอยาง" คส 2:2-4
7
ใหบอกหนาที่ของสมาชิกตอคริสตจักร แลวใหบอกหนาที่ของคริสตจักรตอ
สมาชิก
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ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
คําแนะนําของผูเลี้ยง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยน 10:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
มนุษยทั้งหลาย ทั้งคนที่รอดและคนที่ไมรอด เปรียบเหมือนแกะ "เราทุกคนได
เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง" อสย 53:6 คนที่รอดแลว
ตองการผูเลี้ยงที่รักและเปนหวงเขา และตองการใหผูเลี้ยงนั้นนําเขาและเลี้ยงเขาทุกๆวัน
อ.ฟลิป แคลเลอรเขียนหนังสือ 2 เลมที่พิจารณายอหนบทที่ 10 กับสดุดีบทที่
23 จากความคิดเห็นของผูเลี้ยงแกะ ในสดุดีบทที่ 23 แกะยกยองผูเลี้ยงของเขาคือพระ
เยโฮวาห ในยอหนบทที่ 10 ผูเลี้ยงที่ดีกลาวเรื่องพระองคเองกับแกะของพระองค
คอกแกะซึ่งมีกําแพงสูงและประตูคับแคบเปนที่ปองกันแกะจากการถูกขโมยและ
สัตวรายในเวลากลางคืนและปองกันแกะจากอากาศที่หนาวเหน็บ แตแกะอาศัยอยูในคอก
แกะตลอดเวลาก็ไมได เพราะที่ นั่นคับแคบเกินไป มีแตผูเลี้ยงที่ดีซึ่งเปนเจาของฝูงแกะมี
สิทธิเขาคอกแกะและนําฝูงแกะออกไปหาอาหาร ดูแลปลอดภัยและที่พักผอน ดังนั้นแกะ
ตองรูจักเสียงของผูเลี้ยงที่ดีและติดตามเสียงนั้น
1
คนที่ชั่วรายปรารถนาจะชนะฝูงแกะของพระเจา
ก
ใครเปนสัตวรายฝายจิตวิญญาณในปจจุบัน? มธ 7:15; 13:25-26
ข
คนเหลานี้ใชวิธีอะไรเพื่อเผยแพรคําสอนเท็จออกไป?
ค
พระคัมภีรอธิบายถึงซาตาน ซึ่งเปนสัตวรายอันดับที่ 1 อยางไร?
1 ปต 5:8
2
ผูเลี้ยงที่ดีปองกันและนําแกะของพระองค
ก
การรูจักเสียงของผูเลี้ยงจะชวยปองกันแกะอยางไร?
ข
ทําไมเราตองไดยิน, รูจักและเชื่อเสียงของผูเลี้ยงของเรา?
ยน 8:42-47; ฮบ 12:25-29
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ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (2)

กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูเลี้ยงไมฆาแกะแตยอมตายเพื่อฝูงแกะ
ยน 10:10-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
เมื่อกษัตริยดาวิดเปนเด็กและกําลังเลี้ยงแกะของบิดาอยู เขาเคยปองกันฝูงแกะ
นั้ นจากสิงโตกับหมี เมื่ อเขาทําอยางนั้ นเขารู วาการกระทํานั้ นอันตรายแคไหนซึ่ งเขาอาจ
ประสบความตายก็ได สิ่ งที่ ชักจูงใจใหทําเชนนี้ คือความรักและความรับผิดชอบตอหนาที่
นั้น
ดาวิดมีตําแหนงสูงกวาคนรับจาง ฝูงแกะนั้นเปนของบิดาเขา ดังนั้นฝูงแกะนั้น
เปนของตัวเขาเองดวย ดาวิดมีความรับผิดชอบตอหนาที่นั้นเทากับบิดาของเขา
สิ่ งที่ ชักจูงใจของพระเยซู ผู ซึ่ งเปนผู เลี้ ยงอันดี ก็คือความรักตอฝูงแกะและตอ
พระบิดาของพระองค พระเยซูยอมตายเพื่อฝูงแกะ พระองคทรงตั้งใจเสียสละเพื่อฝูงแกะ
1
ผูเลี้ยงอันดีนั้นตองยอมตายเพื่อฝูงแกะ
ก
ใหบอกผลดี 2 ประการจากการเสียสละของพระเยซูบนไมกางเขน
ยน 10:10, 14
ข
ชีวิตอยางครบบริบูรณมีผลดีอะไรบางสําหรับเรา?
สภษ 8:35
ค
ชีวิตอยางครบบริบูรณมีผลดีอะไรบางสําหรับตัวคุณเอง?
2
ผูเลี้ยงอันดีรักและเปนหวงฝูงแกะของพระองค
ก
ขอไหนในยอหนบทที่ 3 พิสูจนวาพระเยซูทรงรักเรา?
ข
ความรักที่โดดเดนมีความหมายอะไร? รม 5:8; ยน 10:14
ค
ทําไมผูที่รับจางไมยอมตายเพื่อฝูงแกะ? ยน 10:13

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมสามัคคีธรรมกับสิ่งยึด
กจ 2:44-47; 6:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
ขาพเจ าคาดวาขางใต ของกลองเครื่ องมือของขาพเจาเหมือนขางใตของกระเปา
ถือของผู หญิง เพราะส วนข างใต นั้ นเปนที่ รวบรวมเบ็ ดเตล็ ดตางๆซึ่ งขาพเจาไม คอยใช
แตเมื่อขาพเจากําลังซอมบางสิ่งบางอยางในบานและตองการสิ่งที่ยึดของเหลานั้น ขาพเจา
ก็ไปหาตะปู หรือสลักในขางใตของกลองเครื่ องมือ ข าพเจ ารู วาที่ นั่ นมี ของใชที่ ขาพเจา
ตองการเปนแน
พระเจาทรงประทาน "สิ่งที่ยึด" สําหรับคริสเตียน สิ่งนั้นคือคริสตจักร คริสตจักร
คือที่ ยึดแนนของผู ที่ เชื่ อเพื่ อใหพวกเขาบรรลุถึงเปาหมายและทํางานสําเร็จ เชนการชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ปญหาหลายอยางของคริสเตียนเกิดขึ้นเพราะเหตุความเชื่อของเขา ใน
กรณีนี้ คริสเตียนไมสมควรขอความชวยเหลือ, คําแนะนําหรือความเขาใจจากคนที่ ไมเชื่ อ
ในพระเยซู เพราะเหตุนี้พระเจาทรงประทานคริสตจักรใหเพื่อเราสามารถไดรับการปลอบ
โยนจากคนอื่ นที่ เขาใจการตอสู ฝายจิตวิญญาณของเรา การรวมสามัคคีธรรมกับคนของ
พระเจา คื อการเป นมิตรกับคริสเตี ยนที่ อยู ฝ ายจิ ตวิญญาณ เปนเครื่ องมือที่ เหมาะสม
สําหรับงานนี้ แตนาเสียดายที่คริสเตียนหลายคนละเลยใชเครื่องมือนี้
1
หนาที่ของสมาชิกตอคริสตจักร
ก
คริสตจักรมีความรับผิดชอบชวยใครบางในเมื่อเขามีความตองการ?
1 ทธ 5:3 อะไรคือเงื่อนไขสองขอในการชวยคนเหลานี้?
1 ทธ 5:4, 9
ข
คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มชวยคนที่มีความตองการอยางไร?
กจ 2:45
ค
พระเจาทรงเราใจเราอยางไรในฮีบรู 10:24-25?
2
หนาที่ของคริสตจักรตอสมาชิก
ก
กาลาเทีย 6:1-2, 10 กลาวถึงความรับผิดชอบอะไรบาง?
ข
อะไรคือเปาหมายของของประทานฝายจิตวิญญาณ? 1 คร 12:6-7
ค
คําสอนในโรม 12:13-15 สอนเราวาอะไร?
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กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (4)

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เครื่องมือแหงความเขาใจ
รม 8:24-28
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
นายวิลสัน จอหนสัน ผูกอตั้งโรมแรมฮอลิเดย อินน เคยกลาววา "เมื่อขาพเจา
มีอายุ 40 ปขาพเจาทํางานในโรงเลื่ อยแหงหนึ่ ง เชาวันหนึ่ งนายจางมาไลขาพเจาออก
จากงาน ขาพเจารูสึกทอแทและเศราใจ เมื่อขาพเจาเลาใหภรรยาฟง เธอถามขาพเจาวา
ขาพเจาจะทําอะไร ขาพเจาตอบวา ขาพเจาจะจํานองบานและทําธุรกิจการกอสราง งาน
แรกคือการกอสรางตึกเล็กๆสองแหง ภายในเวลาหาปขาพเจาเปนเศรษฐีเงินลาน! ตอน
ที่ ขาพเจาถูกไลออกขาพเจาไมเขาใจเหตุผล แตตอมาขาพเจาก็เขาใจวาเปนโครงการอัน
นาประหลาดใจและแมนยําของพระเจาที่จะใหขาพเจาอยูในทางของพระองค"
แม แตประสบการณที่ ขมขื่ น พระเจาทรงมีฤทธิ์ ให ประสบการณ นั้ นเกิดผลอัน
ดีในทุกสิ่ง
1
การเขาใจประสบการณแหงชีวิต
ก
หนุมสาวหลายคนไมเขาใจวาผูมีอายุมากก็มีสติปญญามากเชนกัน
โยบเขาใจขอนี้ ใหดูโยบ 12:12
ข
เด็กๆจะเรียนรูวาอะไรถูกอะไรผิดและเรียนรูที่จะบังคับตัวเองได
อยางไร? สภษ 29:15
ค
สุภาษิต 24:6 แนะนําวาอะไร? เราใชขอนี้ในชีวิตประจําวันได
อยางไร?
2
ความเขาใจฝายจิตวิญญาณ
ก
ความเขาใจฝายจิตวิญญาณมาจากไหน? สดด 119:130
ข
อ.เปาโลปรารถนาอะไรสําหรับคริสตจักรในเมืองโคโลสี? คส 1:9
ค
อะไรคือแหลงแหง "สติปญญาและความรูทุกอยาง" คส 2:2-4
ง
1 โครินธ 2:14 สอนวาอะไรเรื่องความเขาใจฝายจิตวิญญาณ?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูเลี้ยงมีชีวิตอยูเพื่อฝูงแกะ
ยน 10:18-30
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
ผู เลี้ ยงที่ ดีตองดูแลแกะแตละตัวอยางรักใคร กระทําดวยความรักและดู วาแกะ
ตัวไหนบางมีบาดแผล เจ็บปวยหรือเศราซึม ถามีผูเลี้ยงนั้นตองชวยรักษาใหหาย ขณะที่
ผูเลี้ยงกําลังสํารวจแกะอยู เขาพูดและเรียกแกะนั้นโดยสนใจเปนพิเศษกับอาการปวยของ
แกะนั้น "โอ แกะนอยเจาชอบหนีไป แกะนอยนี้นารัก"
เมื่ อเห็ นการกระทําของผู เลี้ ยงอยางนี้ เราเห็นว าการเลี้ ยงดูฝูงแกะเป นสิ่ งที่
สําคัญมากในชีวิตของเขา ผูเลี้ยงอันดีของคริสเตียนเชนกัน พระองคทรงรักและเปนหวง
เราเสมอ ถาพระองคกําลังดูแลเราอยู แลวจะมีใครโขมยเราไปจากพระองคได?
1
ผูเลี้ยงอันดีมีชีวิตอยูเพื่อฝูงแกะ
ก
การที่พระเยซูทรงมีความสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงใหรอด
มีความหมายอะไร? ฮบ 7:25
ข
พระเยซูทรงเลี้ยงแกะของพระองคนานเทาไร? ยน 10:28
ค
การสิ้นพระชนมของพระเยซูทําใหพระองคไมสามารถเลี้ยงแกะของ
พระองคตอไปจริงหรือเปลา? ยน 10:18
2
ผูเลี้ยงอันดีตองปองกันฝูงแกะ
ก
พระเยซูทรงชวยฝูงแกะเปนนิจอยางไร? ยน 10:28
ข
ยูดา 1:24 สอนอะไรเรื่องความรอดอันมั่นคงของเรา?
3
ผูเลี้ยงอันดีกับแกะอื่น
ก
แกะที่ไมเปนของพระเยซูเปนอยางไร? ยน 10:26
ข
แกะที่เปนของพระเยซูเปนอยางไรบาง? ยน 10:27
ค
ทําไมคําวา "และเรารูจักแกะเหลานั้น" ในยอหน 10:27 สําคัญ
อยางไร? มธ 7:21-22
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ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (4)

กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทรงเลี้ยงเราตลอดชีวิต
สดด 23:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
ผู เลี้ ยงนําฝู งแกะขึ้ นมาจากหุ บเขาที่ อาศั ยอยู ตลอดฤดู หนาวให ไปอยู ที่ ราบสู ง
เพื่อกินหญาในฤดูรอน พอถึงตนฤดูหนาวเขาจะนําฝูงแกะใหกลับไปอยูในหุบเขาเพื่ อปอง
กันฝูงแกะตลอดฤดูหนาว ในขณะที่ยายฝูงแกะไปนั้น ผูเลี้ยงจะปองกันฝูงแกะจากน้ําทวม,
ดินที่พังทะลายลงมาและพายุตางๆกระหน่ําลงมา, ลูกเห็บและหิมะตก ผูเลี้ยงเดินนําหนา
ฝูงแกะเพื่อเตรียมทางเดินไวและปองกันฝูงแกะจากตนไมที่เปนพิษและพวกสัตวรายตางๆ
1
ผูเลี้ยงอันดีทรงประทานสิ่งตางๆที่เราตองการ
ก
ขอไหนในสดุดีบทที่ 23 สอนวาฝูงแกะจะไมขาดการดูและ
การเอาใจใสอยางดี?
ข
"ทุงหญาเขียวสด" เปรียบเทียบกับสิ่งใดที่เราตองการ? มธ 5:6
ค
"น้ําแดนสงบ" เปรียบเทียบกับสิ่งใดที่เราตองการ? ยน 7:37
2
ผูเลี้ยงอันดีทรงเขาสวนในชีวิตของเรา
ก
สดุดีบทที่ 23 สอนวาคริสเตียนที่ขาดกําลังใจตองการอะไร?
สดด 42:11
ข
ทุกวันผูเลี้ยงทายาบนหัวของแกะเพื่อไลแมลงตางๆ ถาไมทายาแลว
แกะจะถูกแมลงรบกวนจนทําใหแกะบาคลั่ง ดังนั้นคําวา "พระองคทรง
เจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามัน" มีความหมายอะไรสําหรับเรา?
ค
สดุดี 92:10 กลาววาอะไร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หญิงมายคนหนึ่งกับผูพิพากษา
ลก 18:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
หญิงมายในเรื่องสําหรับวันนี้ มีปญหามากมาย เธอไปฟองผูพิพากษาและไดขอ
ความชวยเหลือ ถึ งกระนั้ นเธอไมไดรับความช วยเหลื ออะไรเลย ตอนแรกผู พิพากษา
อธรรมไมยอมฟงเธอ แตเพราะเหตุการออนวอนของเธอ ผูพิพากษาไดเปลี่ยนใจและชวย
แกแคนศัตรูของเธอ
คําอุปมาของพระคริสตมีความหมายชัดเจน พระเยซูทรงอธิบายวา "พระเจาจะ
ไมทรงแกแคนใหคนที่ พระองคไดทรงเลือกไว ผูรองถึงพระองคทั้ งกลางวันกลางคืนหรือ"
ความหมายคือวา ถาผูพิพากษาอธรรมยอมชวยหญิงมายที่ขอดวยการวิงวอน ยิ่งกวานั้น
พระเจาผูทรงประกอบดวยพระเมตตาและความรัก จะชวยบุตรของพระองคที่มีความตองการ หญิงม ายคนนี้ รู วาเธอตองใชเครื่ องมืออะไร เมื่ อเรามี ปญหาเราใชเครื่ องมื อที่ ถูก
ตองหรือเปลา? เครื่องมือนั้นคือการอธิษฐานดวยการวิงวอน
1
การอธิษฐาน
ก
เอเฟซัส 6:18 อธิบายวาอะไรเรื่องการอธิษฐาน?
ข
คําอุปมานี้สอนวาเคล็ดลับแหงการอธิษฐานคือการขอดวยการ
วิงวอนใหดูขอพระคัมภีรตอไปนี้ คส 4:2; รม 12:12; 1 ธส 5:17
2
การประพฤติตอศัตรูที่ถูกตอง
ก
หญิงมายมีปญหากับ "ศัตรู" ของเธอทําถูกตองเมื่อเธอไปฟอง
ตอหนาผูพิพากษา พระเจาสอนวาเราควรทําอะไรกับศัตรูของเรา
รม 12:19-20
ข
ทําไมพระเยซูทรงผิดหวังกับพวกสาวกของพระองค? พระองคตรัส
อะไรแกเขาในมัทธิว 26:40-41?
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กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (2)

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูหญิงคนหนึ่งกับองคพระผูเปนเจา
มก 5:25-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
ขาพเจาชอบซอมสิ่งเล็กนอยในบาน ขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนคนซอมสิ่งตางๆ
ได แตภรรยาขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนคนทําใหสิ่งตางๆเสีย! แตสวนมากสิ่งตางๆที่เสีย
ในบานขาพเจาพอซอมได เมื่ อขาพเจาซอมสิ่ งตางๆในบานขาพเจาตองการกลองเครื่ อง
มือเปนแน กลองเครื่ องมือของขาพเจาไมมีเครื่ องมือมากมายเหมือนคนอื่ น แตมีเครื่ อง
มือพอที่จะซอมสิ่งเล็กนอยได เครื่องมือของขาพเจาคือ ไขควง, ประแจเลื่อน, คอน เปนตน
แตมีสิ่งหนึ่งที่ขาพเจาไดเรียนรูเกี่ยวกับการซอมสิ่งของ คือคุณตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม
สําหรับงาน ขาพเจารู วาเราทุกคนคงทราบความจริงนี้ อยู แลว แตหลายครั้ งเราพยายาม
ทํางานโดยใชเครื่องมือที่ไมเหมาะสม เพราะเราขี้เกียจเดินไปหาเครื่องมือที่เหมาะกับงาน
นั้ น แลวในที่ สุ ดเราตองเดินไปหาเครื่ องมื อที่ ตองการเพราะถาไมมี เครื่ องมืองานก็ ไม
สําเร็จ
ฝ ายจิ ต วิ ญ ญาณเช นกั นมี หลายคนพยายามแก ป ญ หาโดยใช เครื่ องมื อที่ ไม
เหมาะสม เขาเหมือนผู หญิงในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ที่ ไปหาความชวยเหลือจากคนที่
ชวยเขาไมได แลวในที่สุดเขาขอความชวยเหลือจากพระเจา คุณมีปญหาในชีวิตไหม? มี
ปญหาฝายจิตวิญญาณไหม? มีความทุกขซึ่ งเกี่ ยวกับความเศราโศกและสะเทือนใจไหม?
จงขอความชวยเหลือจากพระเจากอน หลายครั้งพระองคเปนผูเดียวเทานั้นที่ชวยเราได
1
จงใหพระเจาเปนอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณ
ก
ขอแรกในพระบัญญัติสิบประการคืออะไร? อพย 20:3
ข
พระเยซูทรงอางถึงพระบัญญัติขอแรกอยางไร? มธ 22:37-38
ค
อ.เปโตรกลาวอะไรเมื่อคนอื่นละทิ้งพระเยซูแลว? ยน 6:68
2
คนที่มาหาพระเยซูเจา
ก
ไยรัส ผูเปน "นายธรรมศาลาคนหนึ่ง" มาหาพระเยซูอยางไร?
มก 5:23
ข
ประชาชนพาใครมาหาพระเยซูในมัทธิว 19:13? เพราะเหตุอะไร?
ค
ชายคนหนึ่งในมัทธิว 17:14-15 มาหาพระเยซูเพื่อใคร?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ภาระหนักของผูเลี้ยงอันดี
สดด 23:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
แกะจะไมยอมนอนถารูสึกหิว, กลัว, เครียดหรือถูกรบกวน แกะชอบหากินใน
ทุ งหญา ผู เลี้ ยงแกะที่ ขยันจัดหาน้ําและเอาพืชที่ มีพิ ษออกไปจากที่ แกะอาศัยอยู ดังนั้ น
เขาจึงสรางทุงหญาสําหรับฝูงแกะ "พระองคทรงเตรียมสํารับ (ที่กินอาหาร) ใหขาพระองค " ขอนี้ จึงมีความหมายพิเศษเมื่ อเราพิ จารณาถึ งภาระหนักของผู เลี้ ยงแกะที่ จะจัด
เตรียมสถานที่ไวสําหรับเรา
1
ปลายทางทําใหฝูงแกะรูสึกชื่นชมยินดี
ก
ทําไมผูเลี้ยงอันดีตองนําแกะของพระองค? สภษ 14:12
ข
โมเสส ผูซึ่งเปนผูเลี้ยงคนของพระเจา ไดใชไมเทาของตนเพื่อนําและ
ปลอบโยนชนชาติอิสราเอลอยางไร? อพย 14:8-16
ค
อิสยาห 40:11 สอนเราวาอะไร? พระเยโฮวาหทรงรักและเปน
หวงเราไหม?
2
ผลของผูเลี้ยงอันดี
ก
ใหบอกสองประโยคในสดุดีบทที่ 23 ที่เล็งถึงความสงบ สดด 23:5
ข
ขอไหนเล็งถึงความพอใจ?
ค
อะไรไมชัดเจน แตไดอยูกับเราเสมอ? รม 8:28
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ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

กลองเครื่องมือสําหรับการแกปญหา (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยรม 23:1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 10:14
เพราะเหตุวาพระเจาทรงเปรียบเทียบมนุษยทั้งปวงกับแกะ เราจึงควรสังเกตและ
ศึกษาแกะ แตผลการสังเกตและการศึกษานั้ นอาจไมเปนที่ พอใจของเรา เพราะแกะหลง
ทางงายและไม สามารถเลี้ ยงตัวเองได มี แตผู เลี้ ยงที่ ดีที่ สามารถนําแกะใหพบกับความ
สําเร็จในชีวิตนี้ได
ในอาทิตยที่ผานมานี้เราไดสังเกตวา
1
ทั้งพระเจาและซาตานตองการเปนผูเลี้ยงของแกะ 1 ปต 5:8
2
ถาเราจะอยูอยางปลอดภัย เราตองรูจักเสียงของผูเลี้ยงอันดี ยน 10:3, 5
3
พระเยซูทรงพิสูจนความรักของพระองคโดยการยอมตายเพื่อแกะ ยน 15:13
4
ผูเลี้ยงอันดีทรงเลี้ยงแกะของพระองคตลอดไปเปนนิจ ยน 10:28
5
ผูเลี้ยงอันดีทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่สามารถใหความปรารถนาแหงจิตใจสําเร็จ
สดด 23:1
6
ผูเลี้ยงอันดีทรงมีฤทธิ์ฟนจิตใจที่ฟกช้ํา สดด 23:3
7
แกะที่นําตัวเองจะไมเลือกทางที่ถูกตอง สภษ 14:12
8
จงระวังผูเลี้ยงจอมปลอม ยรม 23:1

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาตานกับองคพระผูเปนเจา
มธ 4:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 138:7
ในหนังสือ อเมริกาที่แทจริง เขียนโดยนายจอรจ บารนา การสํารวจดูของเขาพบ
วา
ผูใหญเกือบ 2 ใน 3 เชื่อวา "ชีวิตยุงยากเกินไป"
คน 1 ใน 6 เห็นดวยวา "ชีวิตไรคา"
ผูใหญ 3 ใน 4 (72%) ตกลงกันวา "ไมมีความจริงแทๆ"
คนอเมริกัน 59% ไมเชื่อวาซาตานหรือพญามารมีตัวตน เปนเพียงแต
สัญญลักษณแหงความชั่วราย
เราอยูในสมัยแหงความยุ งยากจริงๆ สังคมของเรากําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็ ว ผลก็คื อความคิดของคนเกี่ ยวกั บชีวิ ตกําลั งเปลี่ ยนแปลงเช นกัน และไมใช ความคิด
เกี่ ยวกั บสังคมเทานั้ น แต ความคิ ดเกี่ ยวกับความเชื่ อ, พระคัมภี ร, พระเยซูคริสต และ
ความเชื่อเกี่ยวกับวา "อะไรคือความจริง"
เราเห็นผลของความคิ ดใหม ๆนี้ ในชีวิ ตประจําวันของเรา คริสเตียนเขาใจวา
ปญหาตางๆคือผลของการอยูในโลกแหงความบาปนี้ แตพระเจาทรงใหเครื่องมือที่ใหเรามี
ฤทธิ์ชนะปญหาและความยุงยากตางๆเหลานั้น ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้กลาวถึง "เครื่อง
มือ" ชิ้นแรก เมื่อซาตานทดลองพระเยซูในปา พระองคทรงใชพระคัมภีรเพื่อชนะมัน
1
เราชนะการทดลองไดโดยการใชพระคัมภีร
ก
ซาตานทดลองเราทุกคนอยางไรบาง? 1 ยน 2:16
ข
ใหเปรียบเทียบการทดลองของซาตานใน 1 ยอหน 2:16 กับการ
ทดลองของซาตานในมัทธิว 4:1-11 (การทดลองนั้นมีอยู 3 อยาง)
2
เคล็ดลับแหงการปลอบประโลม
สดุดีบทที่ 23 เปนขอพระคัมภีรที่คนทั่วโลกรูจักกันดีที่สุด ขอนี้นําความ
เลาโลมใจและพระพรมาสูคนเปนจํานวนลานๆคนแลว สมาชิกครอบครัวทุกคน
ทองจําขอนี้ไดหรือยัง? ถายัง ใหทองจําสดุดีบทที่ 23 เลย ถาทองจําไดแลวให
ทองพรอมกัน
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ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (6)

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 7:7-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
ในสมัยสงครามกลางเมื องข าพเจ าเทศนาที่ เมื องแนชวิล รั ฐเทนเนสซี่ มี ชาย
หนุ มคนหนึ่ งเดินตัวสั่ นมาหาขาพเจา ขาพเจาถามวา "คุณมีปญหาอะไร?" เขาตอบวา
"ขาพเจาไดรับจดหมายจากพี่ สาว พี่ สาววาทุกคืนพี่ คุกเขาลงอธิษฐานเผื่ อขาพเจา" ชาย
หนุมคนนี้ กลาหาญ เขาเขาสูสนามรบหลายครั้ ง เขากลาเผชิญภัยปนใหญ แตจดหมาย
ฉบับนี้ ทําใหเขาวุ นวายใจ เขากลาววา "ตั้ งแตขาพเจาไดรับจดหมายฉบับนี้ ขาพเจารู สึก
ตัวสั่ นไปหมด" พี่สาวของเขามีความเชื่ อมาก ถึงแมวาพี่อยู หางจากนองมีระยะทางเกือบ
1000 กิโลเมตร การอธิษฐานของพี่มีฤทธิ์อํานาจเหนือนอง หนุมคนนี้ไมเชื่อในการอธิษฐาน ไมเชื่อในพระเจาและไมเชื่ อในพระคัมภีร คุณแมของเขาเปนคริสเตียนที่ เคยอธิษฐานเผื่ อลูกๆ เมื่ อคุ ณแมเสี ยชีวิตไปแลวพี่ สาวก็ อธิษฐานตอ พระเจ าทรงเห็ นความเชื่ อ
ของพี่สาวและไดยินคําทูลขอของเธอ พระองคทรงตอบคําอธิษฐานนั้น จริงๆแลวจะมีคน
หลายคนรับเชื่อถาพอแมของเขาเชื่อพระเจาและอธิษฐานเผื่อลูกๆของตน
1
ทําไมเราตองยกยองพระคัมภีรในครอบครัวของเรา?
2
คุณเชื่อคําทุกคําในพระคัมภีรไหม? ทําไมการเชื่อพระคําของพระเจาเปน
สิ่งสําคัญ?
3
ใหอธิบายเรื่องของโยนาห
4
พระคุณของพระเจามา "โดยที่พระเยซูคริสตทรงไถเราใหพนบาปแลว"
รม 3:24 พระเยซูทรงไถเราไวอยางไร?
5
ใหอธิบายความหมายของยอหน 1:17
6
คุณคิดวา "บุตรนอยลงหาย" เห็นแกตัวไหม? การกระทําของเขาทําใหเขามี
ความสุขไหม? ลก 15:11-13
7
มีใครมาชวยบุตรนอยขณะเมื่อเขาตองการความชวยเหลือไหม? ลก 15:14-16
8
มีใครที่คุณควรยกโทษใหไหม? แลวคุณยกโทษใหเขาไหม?
แตละเรื่องที่ใชในอาทิตยนี้มาจากหนังสือ
เรื่องราวเล็กๆนอยๆและตัวอยางตางๆของอ.มูดี้
พิมพโดยนาย แลรี่ แฮริสัน
9066 ถนนนิเกอรบอเกอร
เมืองเซนต จอหน รัฐอินดิแอนนา 46373

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาเปนคริสเตียนหรือเปลา?
ลก 19:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
มนุษยทุกคนตองการมีชีวิตที่เต็มไปดวยความปติยินดี แตนาเสียดายที่หลายคน
คิดวาความสบายใจหรือความสนุกสนานเปนความปติยินดี พวกเขาจึงแสวงหาความสบาย
ใจหรือความสนุกสนานโดยคิดวาความปติยินดีจะตามมา แตเมื่อความสบายใจหรือความ
สนุกสนานนั้ นผานไปแลวและความปติยินดีก็ไมตามมา เขาก็ไปหาความสนุกสนานมาก
ขึ้น ดังนั้นสําหรับบางคนชีวิตของเขาจึงแสวงหาความสนุกสนาน แตก็สนุกชั่วคราวแลวใน
ที่สุดเขารูสึกผิดหวัง
เราแกปญหานี้ ไดโดยใหเขาใจความจริงฝายจิตวิญญาณรู ถึ งความแตกต างระหวางความสนุกสนานและความปติยินดี ชาวโลกตองการความสนุกสนาน แตพระเจาทรง
ประทานความปติยินดีให ความสนุกสนานอยูชั่วคราว แตความปติยินดีอยูนิรันดร ความ
สนุกสนานเกิดขึ้นที่ฝายรางกายและจิตใจ แตความปติยินดีเกิดขึ้นที่ฝายจิตวิญญาณ ขั้น
แรกในการได รับความปติ ยิ นดี คือการกลั บใจเสี ยใหมจากความบาปและการขออภั ยโทษ
จากพระเจา คนที่ ยังไมพบความรอดในพระเยซูคริสต คนนั้ นจะตองพลาดจากความปติ
ยินดีที่ แทจริงซึ่ งพระเจาปรารถนาประทานใหมนุษยทั้ งปวงคือความสงบใจ, ความพอใจ
และความหวังใจในอนาคต ทั้งสามอยางนี้ตองมีพื้นฐานคือความเชื่อในพระเจา ถามีพื้นฐานในหนาที่การงานหรือทรัพยสมบัติ เมื่อตกงานหรือทรัพยสมบัติหมดแลว ความสงบ
ใจ, ความพอใจและความหวังใจก็จะหายไป ถาคุณตองการมีความปติยินดี ที่แทจริงคุณ
ตองรับเชื่อในพระเยซูคริสตเจากอน
1
ความรอด
ก
เราทุกคนเปนคนบาปและไมสามารถชวยตัวเองใหรอดได
รม 3:10, 21
ข
พระเยซูทรงตายบนกางเขนเพื่อไถบาปของเรา รม 5:8; 6:23
ค
เราตองกลับใจเสียใหมจากความบาปและขออภัยโทษจากพระเจา
รม 10:13; กจ 16:30-31
2
ความปติยินดีแหงความรอด
ก
อิสยาห 12:2-3 อธิบายถึงความรอดอยางไร?
ข
อ.เปโตรไมสามารถอธิบายถึงความปติยินดีแหงความรอดอยาง
เต็มที่ได เขากลาวถึงความปติยินดีนั้นอยางไรใน 1 เปโตร 1:8?
ค
อาณาจักรของพระเจาเปนอยางไร? รม 14:17

20

9

หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (2)

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจามีความบาปในชีวิตของขาพเจาไหม?
สดด 51:1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
"อยาเลนกับไมขีดไฟ" ขาพเจาเรียนรู ความจริงในขอนี้ เมื่ อขาพเจามีอายุประมาณ 12 ป วันหนึ่งพอแมไมอยูบานและขาพเจากับเพื่ อนกําลังเลนไมขีดไฟในทุงหญา
หลังบานของขาพเจา ตอมาเมื่ อเราเขาบานเราแนใจวาเราไดดับไฟเรียบรอยแลว แตอีก
ไมกี่นาทีเรามองออกขางนอกและเห็นวาทุ งหญาทั้ งหมดถูกไฟไหม เพื่ อนบานคนหนึ่ งได
เรียกเจาหนาดับเพลิงและมาดับไฟ เพราะทุงหญานั้นอยูหางจากบานของขาพเจานิด เดียว
พอแมยั งไมสั งเกตว าทุ งหญานั้ นถู กไฟไหมทั้ งหมดแลว
อีกประมาณสองอาทิตย เขา
สังเกตทุงหญาถูกไฟไหมจนเกรียม ตลอดสองอาทิตยนั้นขาพเจาเต็มไปดวยความกลัวและ
ความรู สึกมีความผิด ขาพเจาคิดวาทานจะโกรธขาพเจาเปนแน ในสองอาทิตยนั้นขาพเจาขาดความปติยินดีและเมื่อทานพบความผิดแลว ขาพเจาก็ถูกทําโทษ
คริ สเตียนที่ มีความบาปในชีวิ ตจะรู สึ กมีความผิดเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่ อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในจิตใจของเรา กฎแหงฟสิกสกลาววาวัตถุ 2 สิ่งอยูในที่เดียวกัน
ในเวลาอันเดียวกันไมได เชนกันคริสเตียนมีความปติยินดีพรอมกับความบาปในชีวิตใน
เวลาเดียวกันไมได
1
ความบาปคืออะไรและรักษาอยางไร?
ก
หลายคนตีความหมายของความบาปงายๆวาเปนการฆาตกรรม,
การผิดประเวณี, การขโมย เปนตน แตความหมายของความบาปคือ
"การผิดพลาดจากความถูกตอง" หลักแหงความชอบธรรม ความบาป
นั้นเกิดขึ้นในจิตใจ และแสดงออกโดยการกระทําของเรา โรม 14:23
ตีความหมายแหงความบาปอยางไร? แลว 1 ยอหน 3:4 ตีความหมายของความบาปอยางไร?
ข
คริสเตียนที่หลงไปในความบาปแลวควรทําอะไร? 1 ยน 1:9
2
เมื่อละทิ้งความบาปแลวความปติยินดีจึงกลับมาสูเรา
ก
กษัตริยดาวิดตองการ "ไดยิน" อะไรหลังจากเขาสารภาพบาปแลว?
สดด 51:8
ข
พระเจาทรงสัญญาอะไรแกชนชาติอิสราเอลที่กลับมาแลวในอิสยาห
35:10?
ค
อัครสาวกยอหนมีความปติยินดีอะไร? 3 ยน 1:4

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การระลึกถึงของอ.มูดี้ (ภาค 2)
ลก 15:17-24
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
ขาพเจาเคยคิดวาคุณแมรักพี่ของขาพเจามากกวาคนอื่น ขาพเจาก็เชื่ออยางนั้น
ในวันขอบคุณพระเจาคุณแมตั้ งเกาอี้ไวสําหรับพี่โดยหวังวาพี่จะกลับบาน ขณะนี้ลูกๆของ
คุณแมโตแลวและไดยายออกจากบาน ขาพเจาไดสงจดหมายไปทั่ วประเทศตามหาพี่ ชาย
แตหาไมเจอ เมื่อขาพเจาเขาไปในรานที่ไหนขาพเจามองหาพี่ชาย แตหาไมเจอ
แลววันหนึ่งเมื่อคุณแมกําลังนั่งอยูหนาประตูบาน มีชายแปลกหนาคนหนึ่งเดิน
มาอยูที่หนาประตูบาน คุณแมไมรูจักชายคนนั้น ชายคนนั้นยืนอยูหนาบาน มีหนวดเครา
ยาวรุงรัง และมีน้ําตาไหลอาบแกม เมื่อคุณแมเห็นเขาน้ําตาไหลทานรองวา "โอ ลูกของ
แมที่หายไป เขามาซิลูก" พี่ตอบวา "คุณแม ขาพเจายังเขาบานไมได จนกวาคุณแมจะ
ยกโทษใหขาพเจา" คุณคิดวา คุณแมยอมยกโทษใหไหม? คุณคิดวาคุณแมจะใหลูกของ
ทานยืนอยูหนาบานอีกตอไปไหม? คุณแมรีบไปหาลูก, ทานไดกอดลูกและยกโทษใหลูก
เพื่อนที่รัก ถึงแมวาคุณเคยทําผิดบาปตอพระเจา ถาคุณขอการอภัยโทษบาปจากพระเจา
พระองคจะทรงอภัยโทษบาปของคุณทันที จงขอพระเมตตาจากพระเจาและพระองคจะทรง
ประทานใหคุณทันที
1
บุตรนอยกลับบาน
ก
มีอะไรเกิดขึ้นกับบุตรคนนอยในลูกา 15:17-19?
ข
คุณคิดวาอะไรเปนเหตุใหบุตรคนนอยเปลี่ยนใจ?
ค
บิดามารดาเอย ถาลูกๆมาขออภัยจากคุณ คุณจะตอบเขาอยางไร?
2
บิดายกโทษให
ก
บิดาตอบสนองบุตรคนนอยอยางไรในลูกา 15:20?
ข
บิดายกโทษบุตรคนนอยอยางเต็มที่ บิดามารดาเอย คุณยอมยกโทษ
ใหลูกๆไหม? ลก 15:21-22
ค
บิดาชื่นชมยินดีเมื่อไดพบบุตรชายที่เคยหายไป ลก 15:23-24
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ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (4)

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การระลึกถึงของอ.มูดี้ (ภาค 1)
ลก 15:11-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
ขาพเจาจะเลาถึงประสบการณครอบครัวของขาพเจาเอง กอนขาพเจาจะมีอายุ
ครบ 14 ป สิ่งแรกที่ขาพเจาจําไดคือความตายของคุณพอ ธุรกิจของคุณพอลมเหลว หลัง
จากคุณพอเสียชีวิตไปแลวเจาหนี้ มายึดเอาทุกสิ่ งไป คุณแมขาพเจามี ลูกหลายคน หลัง
จากคุ ณพอเสียไปแลว อีกไมนานคุณแมคลอดลู กแฝด จากนั้ นคุณแมมี อาการไม สบาย
บอยๆ พี่ชายคนโตของขาพเจาอายุ 15 ป พี่ชอบอานหนังสือลามกที่เหลวไหลและอีกไม
นานพี่กลายเปนคนชอบทองเที่ยว พี่ออกไปจากบานและพี่คิดวาจะทํางานหาเงินมากๆจน
ร่ํารวย
คุณแมขาพเจาไมเคยหมดหวังในการที่ พี่ ของขาพเจาจะกลับมาบาน คุณแมให
เราไปถามที่ ที่ ทําการไปรษณี ยบอยๆวามีจดหมายจากพี่ หรื อเปล า แตเราไมเคยได รับ
จดหมายจากพี่เลย ทุกคืนครอบครัวของขาพเจานั่งคุยกันในบานคุยกันถึงคุณพอ แตถามี
ใครพูดถึงพี่ ที่หายไปนั้นคุณแมจะหามไมใหเราพูดถึงพี่ แลวทุกคืนคุณแมจะอธิษฐานตอ
พระเจาขอใหพระองค ทรงนําลูกคนโตให กลับบ าน ถึงแมว าลูกคนนั้ นทําผิดต อคุณแม
หลายอยาง (ตอวันพรุงนี้)
1
การออกจากบานในสถานการณที่เลวราย ลก 15:11-13
ก
คุณคิดวา "บุตรคนนอย" เห็นแกตัวไหม?
ข
ทําไมเราตองระลึกถึงความรูสึกของคนอื่นในครอบครัวเรา? แลวคุณ
ระลึกถึงความรูสึกของคนอื่นในครอบครัวคุณเองไหม?
ค
บุตรคนนอยไดผลาญทรัพยของตนดวยการเปนนักเลง คนที่ประพฤติ
เชนนี้ขาดสติปญญาไหม? ชีวิตที่ปราศจากพระคริสตคือชีวิตที่ขาด
สติปญญา
2
การดํารงชีวิตขณะเมื่อสถานการณเลวราย ลก 15:14-16
ก
หลังจากบุตรคนนอยผลาญทรัพยของตนไปแลวมีอะไรเกิดขึ้น? มีใคร
มาชวยเขาไหม?
ข
คุณอยากเลี้ยงหมูไหม? แลวคุณอยากกินอาหารสําหรับหมูหรือ
เปลา?
ค
มีใครมาชวยบุตรคนนอยเมื่อเขาตองการความชวยเหลือไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาตามใครมากกวา ตัวเองหรือพระเจา?
คส 3:12-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
ซูแซนา เวสลี่ เปนมารดาของลูก 17 คนรวมทั้งจอหนกับชารลส เวสลี่ซึ่งกลาย
เปนนักเทศนที่มีชื่อเสียง นางซูแซนากลาวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวา
"สิ่งแรกในการนําลูกใหมีจิตใจอันสุภาพคือตองใหเขาชนะใจของตัวเอง การสอน
วิชาทั่วไปแกลูกเปนสิ่งที่ตองคอยๆทํา พอที่เขารับได แตการชนะใจของตัวเองเปนสิ่งที่ตอง
ทําทันที ยิ่ งเร็วยิ่งดี ถาพอแมละเลยการตีสอนลูก ลูกนั้ นจะเกิดดื้อดึงและหัวแข็งดื้ อรั้ น
ซึ่งเมื่อเปนเชนนั้นแลวก็แกไขยากนัก
"เมื่ อพอแมตีสอนลูก เขาตองการใหลูกชนะใจตนเอง สิ่ งนี้ ไมยากถาลูกยังไม
ดื้ อดึง เรื่ องนี้ สําคัญมากเพราะวาการตามใจตัวเองเปนรากของความบาปและความทุกข
ยากทุกอยาง ถาพอแมปลอยใหลูกตามความปรารถนาของตัวเอง ตอไปลูกนั้นจะชั่ วราย
มาก แตถาพอแมสอนใหลูกชนะใจของตนเอง ลูกจะประสบความสุขในชีวิตของเขา"
1
ทาทีของคนที่ตามใจตัวเอง
ก
ซาตานเปนผูแรกที่มีทาทีที่อยากตามใจตัวเอง
อิสยาห 14:13-14 อธิบายถึงทาทีของซาตานอยางไร?
ข
ทําไมคนที่ตามใจตัวเองไมสามารถมีความปติยินดีที่มาจากพระเจา?
ยก 4:6
ค
2 เปโตร 2:10 อธิบายถึงคนอธรรมอยางไร?
2
ทาทีของคนที่ตามพระเจา
ก
อ.เปาโลกลาวถึงตัวเองอยางไรในกาลาเทีย 2:20?
ข
กษัตริยเฮเซคียาหทําอยางไรเมื่อเขาชนะตัวเองและใหพระเจา
เปนอันดับแรกในชีวิตของเขา? 2 พศด 32:26
ค
คนที่ตามพระเจาควร "คาดเอวไวดวย" อะไร? 1 ปต 5:5
ง
พระเจาทรงอธิบายถึงพวกสาวกอยางไรในกิจการ 13:52?
แลว "คนใจออนสุภาพ" เปนอยางไร? อสย 29:19
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การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (4)

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาทําตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม?
ปฐก 19:1-3; 2 ปต 2:7-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
มีเรื่ องในพระคัมภีร ที่ นาเสียดายที่ สุดคือเรื่ องที่ โลทอาศั ยอยู ในเมืองโสโดมอัน
ชั่วราย โลทอยูหางไกลจากพระเจามากจนภรรยาและลูกสาวสองคนตองเสียชีวิตและโลท
ไดลวงประเวณี กับลูกสาวทั้ งสองคน พระเจ าทรงไมปรารถนาใหโลทไปอาศั ยอยู ในเมือง
โสโดม เพราะเหตุนั้นโลทขาดความปติยินดีตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยูที่นั่น 2 เปโตร 2:8
เปดเผยวา "จิตใจที่ชอบธรรมของทานก็เปนทุกขเปนรอนทุกวันๆ" ขอนี้แสดงวาขณะเมื่อ
โลทอยู ในเมืองโสโดมนั้น เขา "เปนทุกขและเดือดรอนในใจ" เปนประจํา เขาขาดความ
ปติยินดี! เขามีความรูสึกทุกขใจ
คริสเตียนขาดความปติยินดีเมื่อเขาไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจา ถาบุตรของ
พระเจาไปเที่ ยวไนทคลับ, ไปฟงเพลงชาวโลกหรือไปงานเลี้ ยงที่ มีการดื่ มเหลา บุตรคน
นั้ นไมตองคิดวาเขาจะพบความปติยินดีในชีวิต แตการไปเที่ ยวสถานที่ แหงความบาปนั้ น
ไมใชเปนสาเหตุเดียวที่คริสเตียนขาดความปติยินดี บาบครั้งคริสเตียนขาดความปติยินดี
เพราะรู ว าเขาเองทําสิ่ งที่ ไมถู กตอง ก อนที่ ผู หนึ่ งผู ใดสามารถทําตามน้ําพระทัยของพระ
เจาได จิตใจของเขาตองยอมติดตามพระเจาอยางเต็มที่ คือเขาตองเปนมนุษยฝายจิตวิญญาณ ไมใชตามฝายเนื้อหนัง
1
สถานที่ที่ไมสมควรสําหรับคนของพระเจา
ก
โยนาหควรไปประกาศในเมืองนีนะเวห แตเขาไปยังเมืองทารชิชแทน
อะไรเกิดขึ้นแกโยนาห? ยนา 1:17
ข
โยนาหมีความปติยินดีเมื่อเขากบฏตอน้ําพระทัยของพระเจาไหม?
ยนา 2:2 ถึงแมวาโยนาหถึงสถานที่ที่ควรไป (เมืองนีนะเวห) จิตใจ
ของเขายังรูสึกขมขื่น ยนา 4:1
ค
กษัตริยซาอูลกระทําผิดเมื่อเขาพยายามทําตามหนาที่ของปุโรหิต
และถวายเครื่องบูชาแดพระเจา ซามูเอลตอบสนองอยางไร?
แลวซาอูลรับโทษอะไร? 1 ซมอ 13:13-14
2
ใหถามตัวเองในคําถามตอไปนี้เพื่อรูวาคุณมีสิทธิพบความปติยินดีในพระเจา
ก
ขาพเจาอยูฝายจิตวิญญาณไหม?
ข
จิตใจขาพเจายอมติดตามพระเจาไหม?
ค
ขาพเจามีทาทีที่ถูกตองไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.มูดี้กับพระคุณของพระเจา
อฟ 2:5-8; คส 1:5-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
หลายปกอนในฤดูหนาว ซึ่ งเปนฤดูหนาวที่ หนาวที่ สุดของทุกๆป คือฤดูหนาว
ที่ เกิดไฟไหม ในเมื องชิคาโก ขาพเจาไดศึกษาเรื่ องพระคุณของพระเจาและเปนครั้ งแรก
ที่ ขาพเจาเทศนาเรื่ องพระคุณ ข าพเจ าตื่ นเตนในเรื่ องนี้ จนกระทั่ งเมื่ อข าพเจ าออกจาก
บ านแล วข าพเจ าพู ดกั บผู ที่ ข าพเจ าเจอเป นคนแรกและถามเขาว าเขาเคยได ยิ นเรื่ องพระ
คุณของพระเจาหรือไม และขาพเจาพยายามสอนเขาเรื่องนี้ คนนั้นคิดวาขาพเจาบา ขาพเจาจึงวิ่งไปถามอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ ในที่สุดขาพเจาถึงสถานที่ประชุม
คืนนั้นขาพเจาคิดวาคนที่มารวมประชุมจะเห็นดวยกับขาพเจาเรื่องพระคุณของ
พระเจา ข าพเจ าจึงขอใหทุ กคนที่ อยากฟงเรื่ องพระคุณของพระเจาใหร วมประชุมต อไป
ขาพเจาคาดวาจะมีหลายคนรวมประชุมตออีก ดังนั้ นขาพเจาตกใจมากเมื่ อทุกคนลุกขึ้ น
กลับบานไปเลย ขาพเจาจึงใสเสื้อคลุมกับหมวกและกําลังออกจากหองประชุม แตขาพเจา
เห็นผูชายคนหนึ่งนั่งรองไห ชายคนนี้บอกวาเขาอยากฟงเรื่องพระคุณของพระเจา เขาได
ยินขาพเจาเทศนาวาพระคุณนั้นสําหรับทุกคน และเขาอยากรูเรื่องพระคุณนั้น เขาเลาเรื่อง
ที่ นาสลดใจให ขาพเจาฟ งวา เขาเคยดื่ มเหลาจนเขาเสี ยเงิ นหาแสนบาทรวมทั้ งบ าน,
ภรรยาและลูกๆ เราทั้ งสองไดอธิษฐานรวมกัน คืนนั้ นขาพเจาหาที่ พักใหเขา วันตอมา
ขาพเจาหางานใหเขาและเมื่อขาพเจาไปประกาศในยุโรป คนนี้เปนคนที่ชวยพวกเราในการ
ประชุมที่นั่นอยางมาก
1
พระคุณของพระเจาซึ่งมาโดยพระเยซูคริสต
ก
โรม 3:24 สอนวา "พระเจาทรงพระกรุณาใหเราเปนผูชอบธรรม โดย
ไมคิดมูลคา" พระคุณคือเปนพระกรุณาของพระเจาตอเรา ถึงแมวา
เราไมสมควรไดรับ
ข
พระคุณของพระเจามา "โดยที่พระเยซูคริสตทรงไถเราใหพนบาปแลว"
รม 3:24 พระเยซูทรงไถเราไวอยางไร?
ค
คุณพบพระคุณของพระเจา (ความรอด) แลวหรือยัง?
2
พระเจาทรงประทานพระคุณใหแกเรา
ก
ใหอธิบายความหมายของยอหน 1:17
ข
พระคุณคือ "พระเจาผูเปนที่รอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และ
ประทานความรักแกมนุษย. . . มิใชดวยการกระทําที่ชอบธรรม
ของเราเอง" ทต 3:4-5
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ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (2)

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยนา 1:12-17; 2:1, 9-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
บางคนเคยกลาวแกอ.มูดี้ วา "คุ ณเชื่ อเรื่ องน้ําทวมโลกได อยางไร? พวกนัก
วิทยาศาสตรบอกเราวาเปนเรื่องเหลือเชื่อเกินความจริง"
อ.มูดี้ ตอบวา "พวกนักวิทยาศาสตรบอกวาเปนเรื่องเหลือเชื่ อหรือ แตพระเยซู
ตรัสวาเปนเรื่ องจริง ขาพเจายอมเชื่ อคําตรัสของพระเยซูมากกวาคําบอกเลาของคนอื่ นๆ
ขาพเจาไมนับถือคนเหลานั้นที่ขุดหินดวยเสียมโดยหวังจะทําลายพระคําของพระเจา พวก
เขาไมเชื่อวาปลาวาฬไดกลืนโยนาห เขาวาเปนไปไมไดที่ปลาวาฬกลืนโยนาหเพราะลําคอ
ของมันเล็กเกินไป พวกเขาลืมวาพระเจาทรงเตรียมปลาวาฬขนาดใหญไวสําหรับโยนาห
ขาพเจาเชื่ อพระคัมภีรอยางแนนอน เคยมีผู หญิงคนหนึ่ งที่ รักพระเจามากบอกวา "พระ
เจาทรงมีฤทธิ์ จัดเตรียมมนุษยพิเศษไวเพื่ อกลืนปลาวาฬได ดังนั้ นพระองคทรงเตรียม
ปลาวาฬขนาดใหญ ไวเพื่ อกลื นมนุษยได มิใช หรือ?" ในมัทธิ ว 12:40 พระเยซู ตรัสถึง
โยนาหกับปลาวาฬ"
ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยอมรับวา ปลาวาฬสามารถกลืนมนุษยได ซึ่งกอนหนา
นั้ นพวกเขาไดปฏิเสธ แตเมื่ อพิสูจนแลวจากเหตุการณที่ ปลาวาฬไดกลืนมนุษยและคาย
ออกมา มนุษยรอดชีวิตมาได พวกเขาจึงยอมรับ
1
การเดินทางของโยนาห
ก
พระเจาตองการใหโยนาหทําอะไร? ยนา 1:1-2
ข
แลวโยนาหทําอะไร? ยนา 1:3
ค
จากนั้นพระเจาทรงกระทําอะไรเพราะเหตุโยนาห? ยนา 1:4
ง
คนที่หนีไปจากพระเจาจะพบความสุขและความปลอดภัยฝายจิต
วิญญาณไหม?
2
ผลจากการเดินทางของโยนาห
ก
ทําไมพวกลูกเรือกลัวหลังจากเขาจับฉลากกัน? ยนา 1:5-10
ข
พวกลูกเรือพยายามแลนไปถึงที่ปลอดภัย แตเขาสูกับพายุที่มาจาก
พระเจาไมไหว ยนา 1:13 ขอนี้สอนเราวาอะไร?
ค
หลังจากพวกเขาทิ้งโยนาหลงไปในทะเลแลวเขาทําอะไรทันที?
ยนา 1:15-16
ง
หลังจากโยนาหถูกปลาวาฬกลืนแลวเขายอมเชื่อฟงพระเจาหรือไม?
ยนา 3:2-3

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจากําลังทําหนาที่ที่มีอยูตอพระเจาไหม?
มธ 6:26-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
โรคคิดถึงบาน (nostalgia)! พจนานุกรมของเวบสเตอรตีความหมายของคํานี้ วา
"การคิดมากเกิ นไป, ความรู สึกที่ มากเกินปกติ หรือความใฝฝนอยางผิดปกติ อยากให
กลับไปอยู ในสมัยกอนหรือในสภาพที่ เอากลับคืนมาไมได" ผู ใหญที่ อยากกลับเปนหนุ ม
สาวอีกก็เปนเชนนี้ ทําไมบางคนมีความรูสึกแบบนี้ ? ก็เพราะวาคนหนุมสาวมีความรับผิดชอบนอย คือไมตองกังวลและหวงใยในสิ่งใดๆ
แสดงวาเรามีชีวิตที่ไรความกังวลไมไดหรือ? พระคัมภีรสอนวาคริสเตียนมีชีวิต
ที่ ไรความกังวลได เรามีชีวิตที่ไรความกังวลไมใชโดยการหนีความรับผิดชอบของตน แต
โดยการฝากความรับผิดชอบของเราไวกับพระเจา พระคัมภีรสอนวา "อยาทุกขรอนในสิ่ง
ใดๆเลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การ
วิงวอน กับการขอบพระคุณ" ฟป 4:6 บุตรของพระเจาขาดความปติยินดีเมื่อเขากังวลตอ
เรื่ องตางๆที่ เขาควรฝากไวกับพระเจา พระเจาทรงมีหนาที่ เลี้ ยงดูบุตรของพระองค และ
พระองคจะทําตามหนาที่นั้นเปนแน! เพียงแตเราไววางใจในพระองค
1
ความรับผิดชอบของพระเจา
ก
1 เปโตร 5:7 เราใจเราอยางไร?
ข
พระเยซูสอนวาอะไรเปนเหตุที่พระคัมภีรไมเกิดผลในชีวิตของ
บางคน? มก 4:19
ค
ขอความตอไปนี้สอนอะไรในเรื่องความสัตยซื่อของพระเจา?
1 ธส 5:24; 1 คร 1:9; 2 ธส 3:3
2
ความรับผิดชอบของเรา
ก
ความรับผิดชอบอันดับแรกของเราคืออะไร? มธ 6:33
ข
พระเยซูทรงเตือนเราอยางไรในลูกา 21:34?
ค
เราตองเชื่อวาพระเจาจะประทานสิ่งตางๆที่เราตองการและจะทรง
ชวยเราในวาระยุงยาก ความกังวลทําลายความปติยินดีและความสุข
ในชีวิตของเรา ผูใดทรงมีฤทธิ์ประทานความปติยินดีและความสุขให
แกเรา? รม 14:17; 15:13
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หัวขอสําหรับวันนี้
คําตรัสของพระเยซู

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฟป 4:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 16:11
หลายปก อนมี ผู หญิ งคนหนึ่ งที่ เปนคริสเตียนเลาว า "ราวหนึ่ งป กอนมี อยู คืน
หนึ่งที่ฝนตกหนัก ขาพเจาปดรานของขาพเจาแลวจะกลับบาน ฝนตกหนักยิ่งนัก, อากาศ
หนาวเหน็บและลมพัดแรงมาก ขาพเจามีรมแตรมนั้ นไมมีประโยชนอะไรเลย คืนนั้ นรถ
เมลขาดชวงและขาพเจาต องรอรถเมลถึงเกื อบหนึ่ งชั่ วโมง และข าพเจาตองนั่ งรถเมลถึง
สองตอและมีลมพัดเขามาในรถหนาวเหน็บมาก
"เมื่อขาพเจามาถึงบานอาหารกลับเย็นชืด, ไฟฟาดับมืดมิด แถมมีความหนาว
เหน็บ จริงๆแลวพระเจาอวยพรขาพเจามาก ปกติขาพเจาเปนคนมีอารมณดี ขาพเจาไม
คอยรู สึกทอแท แตคืนนั้ นขาพเจาก็ทอแท ขาพเจาตัดสินวาขาพเจาจะใหอาหารแกสัตว
เลี้ยงของขาพเจา ขาพเจาจะไมยอมกินอาหารเลย ขาพเจาไดเขานอน และรองไหจนหลับ
"แตขณะเมื่อขาพเจากําลังใสชุดนอน พระเจาใหขาพเจาระลึกถึงคําตอไปนี้
แมมีวันที่ทําใหโศรกเศรา แมมีคืนที่แสนนาน
สําหรับคนที่วางใจในพระเยซู ก็จะรองเพลงสรรเสริญพระเจาได"
(เขียนโดยอ.ดอนาลด เกรย บารนเฮอส)
1
ใหสมาชิกครอบครัวทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ สดด 16:11
2
ใหอธิบายแผนการณของพระเจาสําหรับความรอด รม 3:23; 5:8; 6:23;
10:13
3
อาณาจักรของพระเจาเปนอยางไร? รม 14:17
4
คริสเตียนตองทําตามคําสอนใน 1 ยอหน 1:9 เมื่อไร?
5
ใหบอกหาประการจากบทเรียนสําหรับอาทิตยนี้ที่จะชวยคริสเตียนรักษาความ
ปติยินดีของตน?
6
ใหบอกคําถามสี่ขอที่ควรถามตัวเองเพื่อรูวาคุณมีสิทธิพบความปติยินดีใน
พระเจา
7
1 เปโตร 5:7 เราใจเราอยางไร?
8
คริสเตียนจะมีชีวิตที่ไรความกังวลไดอยางไร?
9
ความรับผิดชอบอันดับแรกของเราคืออะไร? มธ 6:33
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ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
อ.มูดี้กับพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 ปต 1:15-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 18:1
อ.ดีไวท ไลแมน มูดี้ เปนผูรับใชที่เกิดผลอยางมากในศตวรรษที่ 19 เขาเปน
ผูรับใชที่มีฤทธิ์อํานาจของพระเจามากที่สุดในสมัยนั้น เขารับใชพระเจาเปนเวลาถึง 20 ป
เขาสอนเด็กชาย 14 คนที่เปนกลุมเล็กๆจนถึงกลุมใหญ 10,000 กวาคนในหองประชุม
ใหญ ๆในทั้ งยุโรปและอเมริ กา ตลอดเวลานั้ นเขารับใช พระเจ าอย างซื่ อสัตย ดวยความ
พากเพียรและอดทน เขาเกิดวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ ปค.ศ. 1837 ที่เมืองนอรธฟลดใน
รัฐแมสซาชูเซท เขาเคยขายรองเทา แลวมารับเชื่อในพระเยซูที่เมืองบอสตันในรัฐแมสซาซูเลท คนที่นําเขาใหรับเชื่อคือครูสอนระวีของเขาเอง
อ.มูดี้ รักพระคัมภีร ถึงแมวาเขาไมเคยศึกษาที่ วิทยาลัยพระคัมภีร เขาก็เชื่ อวา
ทุกคําและทุกคําสั่งในพระคัมภีรเปนความจริง
เขากลาววา "ขณะเมื่ อขาพเจาศึกษาพระคําของพระเจาข าพเจ าได สังเกตสิ่ งที่
สําคัญ คือเมื่อใครประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา คนนั้นกลาวถึงพระคัมภีรบอยๆ
แตเมื่ อใครประกอบดวยความคิดของตัวเอง คนนั้ นไมคอยกลาวถึงพระคัมภีร คนเชนนี้
ไมตองการพระคัมภีรและไมคอยใชพระคัมภีรนั้น"
1
การยกยองพระคัมภีร
ก
อ.เปโตรกลาววาอะไรเรื่อง "นิยายที่เขาคิดแตงไวดวยความเฉลียว
ฉลาด" ใน 2 เปโตร 1:16?
ข
อ.เปโตร "สําแดง" อะไรใน 2 เปโตร 1:16?
ค
ทําไมเราตองยกยองพระคัมภีรในครอบครัวของเรา?
2
คนที่รูจักพระคริสต คนนั้นตองรูจักพระคัมภีรดวย
ก
เราตองรูจักพระคัมภีรเพื่อเราสามารถเปน "เสมือนแสงประทีปที่สอง
สวางในที่มืด" พระเยซูทรงชวยเราใหเปนแสงประทีปอยูแลว แตการ
รูจักพระคัมภีรจะชวยเราสอนคนอื่นอยางไร? 2 ปต 1:19
ข
พระเยซูคือ "ดาวประจํารุง" ใน 2 เปโตร 1:19 คํานี้มีความหมาย
อะไร? วิวรณ 2:28 เล็งถึงพระเยซูอยางไร?
ค
พระเจาทรงใชมนุษยใหเขียนพระคําของพระองค แตผูใดทรงดลใจคน
เหลานั้น 2 ปต 1:21
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