ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 20
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เป าหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพ อเปนผู นําฝายจิตวิ ญญาณในครอบ
ครัว 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
เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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การชนะการหมดกําลังใจ (6)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีชนะการหมดกําลังใจ (ภาค 3)
ฟป 2:4-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
จงขอบพระคุณพระเจา 1 ธส 5:16, 18 ถาคุณขอบพระคุณพระเจาจริงๆและ
นับพระพรจากพระเจาทุกๆวัน คุณจะมีกําลังใจมากขึ้น
จงชวยคนอื่น การชวยคนอื่นเปนชีวิตหนึ่งที่สามารถหนุนใจเขากับเราดวย
จงไปรวมประชุมของคริสตจักรและรับใชพระเจาอยางสม่ําเสมอ
จงทําลําดับความสําคัญสําหรับกิจการประจําวันของคุณ บางครั้ งเรามีงาน
สวนตัวมากไปจนกระทั่ งเราหมดกําลังใจเพราะเราทําไมไหว ใหตั ดสินใจวางานอั นใด
สําคัญกวาและทํางานนั้นกอน งานที่ยังมีเวลาไมพอก็ใหฝากไวกับพระเจา
จงปรึกษากับผู ใหญฝายจิตวิญญาณ ถาคุณตองการคําปรึกษาจากพระคัมภีร
ใหรีบทํากอนการหมดกําลังใจ
คุณออกกําลังกายไหม? คุณกินวิตามินไหม? การเลนกีฬาทําใหคุณเบิกบาน
ใจและมีสุขภาพที่ดีดวย สิ่งนี้ชวยคุณได
คุณมีอารมณขบขันไหม? คนที่ไมมีอารมณขันมักจะเครงขรึมและรู สึกเครียด
และมักจะเจ็บใจงายไป คนที่ ไมมีอารมณขบขันมักแบกความทุกขโศกไว ใหฝกตัวเองที่
จะมีอารมณขัน มองโลกในแงดีเหมือนพระเยซูคริสตที่พระองคทรงมีความรักอยางเหลือลนตอคนอื่น
ใหอานเอเฟซัส 2:4-10 ใหชื่นชมยินดีในความรอดจากพระเจาของเรา
ฝายบิดามารดาเอย คุณหมดกําลังใจบอยๆไหม? ถาเปนเชนนั้นลูกๆคงสังเกต
และไดเรียนรู จากตัวอยางนั้ น คุณเขาใจวาคุณเปนฝพระหัตถของพระเจาไหม? เอเฟซัส
2:10 กลาววา "เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสต
เพื่ อใหประกอบการดี" อยาใหมีหนาเศราทั้ งวันเหมือนกับวาพระเจาไมสนใจชีวิตของคุณ
คริสเตียนควรชื่นชมยินดีในพระเจาทุกเวลา 1 เปโตร 5:7 สอนเราวาพระเจาทรงหวงใย
เราทั้งหลาย คุณตองเชื่อขอนี้เถิด ไมวามีปญหาใดๆมาสูชีวิตของคุณพระเจายังทรงหวงใย
คุณอยูและทรงควบคุมสถานการณของคุณ จงใหลูกๆเห็นวาคุณเชื่อขอนี้

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การนมัสการภายในครอบครัว
ปฐก 33:18-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
ในสมัยของบรรพบุรุษบิดาเปนปุโรหิตสําหรับครอบครัว เกียรติและความรับผิด
ชอบนี้ตกอยูกับบุตรหัวปเมื่อบิดาของเขาเสียชีวิต คนในสมัยแรกๆนั้นกระทําแบบนี้จนถึง
เวลาที่ พระบัญญั ติผ านมาทางโมเสสและไดมอบสิทธิ นี้ ไว กับตระกูลเลวี ซึ่ งตอมาพวก
ปุโรหิตทุกคนมาจากตระกูลเลวี (เขียนโดยอ.โทมัส ฮอรน)
ในสมัยแรกๆนั้ นการถวายเครื่ องบูชาบนแทนทําใหสมาชิกครอบครัวรู สึกสํานึก
ในความผิด ทั้ งยังเขาใจถึงความบริสุทธิ์ของพระเจาและใหเขารูวามนุษยตองถวายเครื่ อง
บูชาเพื่อจะมีสิทธิเขาเฝาพระเจาได ในสมัยแรกๆนั้นพวกเขาเขาเฝาพระเจาโดยการถวาย
เครื่ องบูชาบนแทน แตในสมัยนี้ครอบครัวคริสเตียนเขาเฝาพระเจาและระลึกถึงการอภัย
โทษบาปของเราโดยพระโลหิตของพระคริสต เมื่อเรามีการประชุมนมัสการภายในครอบครัว (เขียนโดย อ.เฟรด ไรธ)
1
สมัยของบรรพบุรุษ ปฐก 12:8
ก
ในสมัยนั้นบิดาเปนปุโรหิตสําหรับครอบครัว
ข
เมื่ออับราฮัมเขาใกลเมืองเบธเอลแลวเขาสรางอะไร?
ค
หลานชายคนไหนของอับราฮัมสรางแทนบูชาที่เมืองเบธเอลเชนกัน?
ปฐก 35:1-3
2
สมัยของเรา
ก
ปุโรหิตของครอบครัวคือบิดา ควรนําครอบครัวของตนในการ
ประชุมภายในครอบครัว ทําไมขอนี้สําคัญมาก?
ข
ทําไมบิดาของครอบครัวตองการความเชื่อและกําลังใจเพื่อตอสูกับ
ซาตานทุกๆวัน? อับราฮัมและยาโคบตองการความเชื่อและกําลังใจ
เชนกัน
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
การสอนลูกๆ

การชนะการหมดกําลังใจ (5)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พบญ 6:6-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
พระบัญญัติที่ มาทางโมเสสมอบหนาที่การสอนลูกๆไวแกบิดามารดา บานตอง
เปนสถานที่เรียนและบิดามารดาตองเปนครูสอนลูกๆ เทศกาลตางๆเชนเทศกาลปสกาได
ตั้งไวเพื่อใหลูกๆถามวา "พิธีนี้หมายความวากระไร" อพย 12:26 ดังนั้นบิดามารดาจึงมี
โอกาสอธิบายความหมายของเทศกาลนั้นๆ บิดามารดาสามารถอธิบายความจริงเกี่ยวกับ
พระเจาและความรอดโดยอธิบายความหมายของสิ่งตางๆในพลับพลาและพระวิหาร ทุกๆ
7 ปในวันเทศกาลอยู เพิงพวกปุโรหิตได อานพระบัญญัติต อหน าประชาชนแสดงวาพวก
ปุโรหิตกั บพวกเลวีมี สวนในการสอนชนชาติอิสราเอลด วย ตอมามีพวกศาสดาพยากรณ
เชนโมเสสที่ชวยสอนลูกๆของอิสราเอล (เขียนโดยอ.เฟรด ไรธ)
1
การเรียนจากผูอื่น
ก
กิจการ 7:22 สอนวาโมเสสเรียนที่ไหน?
ข
กิจการ 22:3 สอนวาอ.เปาโลเรียน "ตามพระบัญญัติ" ของใคร?
2
การเรียนจากบิดามารดา
ก
ใหอธิบายคุณคาของการใหบิดามารดาสอนลูกๆเกี่ยวกับพระเจา
ข
ใหลูกๆแตละคนอธิบายวาเขาเคยเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับพระเจา
จากบิดามารดา
ค
ใหอานสุภาษิต 22:6 ใหพิจารณาถึงความหมายของขอนี้

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีชนะการหมดกําลังใจ (ภาค 2)
ฟป 3:7-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
จงอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําคุณ ยน 14:26; 15:26; 16:
13-15 ตามปกติคุณใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําคุณไหม?
จงศึกษาฟลิปป 4:8 อยางละเอียด อยาใหความคิดที่ทอถอยชนะใจของคุณ
เพราะความคิดแบบนั้นจะทําใหคุณหมดกําลังใจเสมอ ใหอานฟลิปป 4:9
จงอานและทองจําเยเรมีย 31:3 และ 33:3 คุณเชื่อพระสัญญาในขอนี้ไหม?
จงเชื่ อวา พระเจาทรงมีฤทธิ์ กระทําใหสรรพสิ่ งงดงามตามฤดูกาลของมัน
ปญจ 3:11
อยารักใครสิ่งของตางๆฝายเนื้อหนัง มธ 6:19-34; คส 3:1-4
จงอดทน ยก 5:8-9
จงฟงเพลงคริสเตียน และอยาฟงเพลงชาวโลก เพราะเพลงชาวโลกทําใหเรา
ทอใจ ซึ่งพญามารใชเปนเครื่องมือของมัน สดด 28:7
จงเขาใจวาความบาปมีฤทธิ์ ทําใหคุณหมดกําลั งใจ คุ ณมีบาปในชีวิ ตที่ คุณ
ยังไมสารภาพไหม? ความบาปที่ ยังไมสารภาพสามารถชนะคุณได เมื่อบาปชนะคุณแลว
คุณจะหมดกําลังใจเปนแน ใหสารภาพและละทิ้งความบาป สดด 66:18; อสย 59:2
1
องคพระผูเปนเจาของเรา
ก
สดุดี 84:11 กลาววาพระเจา "ทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล" และ
พระองค "ทรงปูนความชอบและเกียรติ" ขอนี้ใหกําลังใจแกเราไหม?
ใหลูกๆอธิบายขอนั้น
ข
สดุดี 86:15 กลาวถึงคุณสมบัติของพระเจาอะไรบาง?
ค
ทําไมเราตองการรูจักพระเจา? การรูจักพระเจาใหกําลังใจแกเรา
อยางไร? อฟ 3:17-19; ฟป 3:10
2
บทเรียนตางๆจากการหมดกําลังใจ
ก
อ.ออสวอลด เชมเบอร กลาววา "การทดลองไมไดมาสูเราเพื่อใหเรา
เรียนรูอะไรใหมๆเสมอ บางครั้งการทดลองมาสูเราเพื่อใหเราละทิ้ง
ความเชื่อที่มีตอพระเจาอยางเปยมลน" ขอนี้มีความหมายอะไร?
ข
มีหลายคนในพระคัมภีรที่หมดกําลังใจและพระเจาทรงใหกําลังใจ
แกเขา เอลียาหเปนคนหนึ่งในพวกนั้น 1 พกษ 19:1-7
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การชนะการหมดกําลังใจ (4)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีชนะการหมดกําลังใจ (ภาค 1)
อฟ 4:23, 30-32; 2 ทธ 1:7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
จงอธิษฐานขอการเปลี่ ยนแปลงจิตใจเสียใหม ความกลัวมีสวนอยางมากใน
การทําให หมดกําลั งใจ คุ ณกลัวสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดไหม? คุณเต็มไปดวยความกลั วและความ
กังวลไหม? ใหถามตัวเองวาพระเจาตองการใหคุณกลัวอะไรหรือเปลา? สดุดี 27:1 กลาว
วา "พระเจาทรงเปนความสวางและความรอดของขาพเจา ขาพเจาจะกลัวผูใดเลา พระเจา
ทรงเปนที่กําบังเขมแข็งแหงชีวิตขาพเจา ขาพเจาจะตองเกรงใคร" ขอพระเจาชวยคุณชนะ
ความกลัวนั้น
จงมีจิตใจที่มั่นคง สดด 57:7 สุภาษิต 4:23 มีอยูวา "จงรักษาใจของเจาดวย
ความระวังระไวรอบดาน เพราะชีวิตเริ่มตนออกมาจากใจ"
จงรอคอยพระเยโฮวาห สดด 27:14; 37:5-8
จงเขาใจวาพระคุณของพระเจาก็มีพอสําหรับเราแลว 2 คร 12:9
อยาใหรากขมขื่นแซมขึ้นมาในใจคุณ ฮบ 12:15
พรุงนี้เราจะศึกษาตอถึงเรื่องนี้
1
จงฝากความคิดไวกับพระเจา
ก
ทําไมการประพฤติอันชั่วรายในเอเฟซัส 4:31 สามารถทําใหเรา
หมดกําลังใจ?
ข
พระเจาทรงสัญญาอะไรแกเรา ถาใจของเราแนวแนในพระองค?
อสย 26:3
ค
คําวา "ใจ" ในขอนั้นคือ "ความคิดหรือความคิดคํานึง" ใจของคุณ
แนวแนในพระเจาหรือเปลา? พระเจาจะทรงรักษาเราไวในศานติภาพ
อันสมบูรณเมื่อใจของเราแนวแนในพระองค
ง
อิสยาห 26:4 กลาววาอะไร?
2
จงสงบอยูตอพระพักตรพระเจาของเรา
ก
คุณสงบอยูตอพระพักตรพระเจาไหม? หรือคุณเปนทุกขในเรื่องใดๆ?
สดด 37:7
ข
ทําไมการสงบอยูตอพระเจานั้นสามารถชนะการหมดกําลังใจ?
ค
จิตใจของคุณ "สงบอยูตอพระเจา" ไหม? คุณคอยฟงเสียงของพระเจา
หรือเปลา?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ตําแหนงของบิดามารดา
อฟ 6:1-3
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
ในสมัยโบราณบิดาเปนผูปกครองครอบครัว บิดามีอํานาจเหนือภรรยา, ลูกๆ,
หลานๆ, พวกคนใชและทุกคนที่อยูในครัวเรือนของตน เมื่ออับราฮัม, อิสอัคและยาโคบ
อาศัยอยูในเต็นทที่แผนดินแหงพระสัญญา พวกเขาทําตามระบบนี้ แลวเมื่ออิสราเอลไดรับ
พระบัญญัติโดยทางโมเสส พระบัญญัตินั้นยอมรับระบบนี้และมอบสิทธินี้ไวแกผูเปนบิดา
ฝ ายภรรยาอยู ใตอํานาจสามีของตน พวกผู หญิงชาวฮี บรูในสมัยโบราณไม มี
เสรีภาพเหมือนอยางพวกผูหญิงในประเทศตะวันตกในปจจุบัน (เขียนโดยอ.เฟรด ไรธ)
คุณเคยพิจารณาถึงสภาพของครอบครัวทุกวันนี้ไหม? พวกบิดาตองเอาจริงเอา
จังเรื่องการเปนผูนําของครอบครัว บิดาควรเปนผูนําฝายจิตวิญญาณสําหรับครอบครัวของ
ตน บิดาควรเปนผูนําแบบอยางพระเยซูคริสตเจา พระเยซูทรงยกยองและใหเกียรติแกพวก
ผูหญิง ผูหญิงมีตําแหนงสําคัญในครอบครัว พระคัมภีรสอนไววา "ไมไดทรงสรางผูชายไว
สําหรับผูหญิงแตทรงสรางผูหญิงไวสําหรับผูชาย" 1 คร 11:9 พระเจาทรงเนรมิตสราง
อาดัมกอน แลวจึงทรงสรางเอวา 1 ทธ 2:13 พระเจาทรงตั้งครอบครัวไวและใหอยูใน
ลําดับตอไปนี้ พระเจาพระบิดา, พระเยซูคริสต, บิดา, มารดา, ลูกๆ นี่เปนน้ําพระทัยของ
พระเจา
1
ลูกๆตองเชื่อฟงบิดามารดา
ก
ทําไมลูกๆตองเชื่อมารดาเทากับเชื่อฟงบิดา? อฟ 6:1
ข
ถาใครไมเชื่อฟงบิดามารดาในสมัยโบราณ มีอะไรเกิดขึ้น?
พบญ 21:18-21
ค
พระเจาสัญญาอะไรแกเด็กๆที่เชื่อฟงบิดามารดาของตน? อฟ 6:3
2
มารดาสมควรไดรับเกียรติ
ก
หนังสือเลมไหนที่กลาวถึงสติปญญาในการใหเกียรติแกมารดา?
ข
สุภาษิต 31:28 สอนวาลูกๆของมารดาที่ดีจะทําอะไร?
ค
สุภาษิต 31:11 สอนวาสามีของมารดาที่ดีจะทําอะไร?
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (4)

การชนะการหมดกําลังใจ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ธรรมเนียมเมื่อรับประทานอาหาร
พบญ 8:7-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
การลางมือ คนใชจะเทน้ําบนมือของนายเหนือขัน โดยขันนั้ นจะมีรูเพื่ อใหน้ํา
สกปรกไหลออก สมัยโบราณเขาตองทําอยางนี้ เพราะวาเขากินอาหารดวยมื อ เขาไมได
ใชมีด, สอมหรือชอน 2 พกษ 3:11
การรับประทานอาหาร พวกเขากินอาหารดวยมือและไมไดใชเครื่องใชใดๆ เขา
ใชขนมปงแทนสอมหรือชอน แลวเขาจะหักสวนหนึ่งของขนมปงออก ใสอาหารบนขนมปง
และกินพรอมกัน ตามธรรมดาเนื้ออยูบนจานใหญและทุกคนจะกินดวยมือ
การลางมือหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแลว คนใชจะเอาเหยือกน้ํากับขัน
มาและเทน้ําบนมือของคนที่ กินอาหารเสร็จแลว ผาเช็ดมืออยู บนบาของคนใชเพื่อเช็ดมือ
ของนาย
1
ผูรับเชิญที่มีเกียรติ ลก 14:15-24
ก
ในลูกา 14:16 "คนหนึ่ง" เปรียบเทียบกับพระเจา
ข
ใหบอกขอแกตัวตางๆของคนที่รับเชิญ ลก 14:18-20
ค
ใหพิจารณาถึงคําตรัสของพระเยซูในลูกา 14:23
2
ผูรับเชิญที่ถอมตัวลง ลก 14:7-11
ก
พระเยซูทรงใหคําแนะนําอะไรในลูกา 14:8? คําแนะนํานั้นมีความ
หมายอะไร?
ข
ในลูกา 14:9-10 พระเยซูทรงเตือนเกี่ยวกับการกระทําที่อาจทําให
ขายหนาภายหลัง ขอนี้มีความหมายอะไรสําหรับชีวิตของเรา?
ค
ตามลูกา 14:11 ผูที่ถอมตัวลงนั้นจะไดรับ

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การหมดกําลังใจกับการใหกําลังใจ
สดด 40:1-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
นางเอมี่ คารไมคัล ผูซึ่งเปนมิชชันนารีในประเทศอินเดียตั้งแตป ค.ศ. 18951951 เขียนวา "ขาพเจาสังเกตวาเมื่ อพระเจาตองการอวยพรคนหนึ่ งคนใด ผีแหงการ
หมดกําลังใจซึ่ งเปนเครื่ องมือของซาตานที่ เกิดผลมากจะมาสู คนนั้ น และทําให เกิดการ
ทอใจ, หมดหวังและเศราใจ ใหจําไววาการหมดกําลังใจมาจากเบื้องลางและการใหกําลัง
ใจมาจากเบื้องบน"
นางยังเขียนอีกวา "ชีวิตอันยุ งยากสับสนและมีอุปสรรค บางครั้ งศัตรูมาสู เรา
เหมื อนน้ําทวม ตอนนั้ นเรามี โอกาสพิสู จนความเชื่ อของเรา ไม กี่ วั นกอนเมื่ อขาพเจา
กําลังรู สึกทอแทใจขาพเจาไดอานขอพระคัมภีรจากหนังสื อสดุดี 40 วา "พระองคทรง
บรรจุเพลงใหมในปากขาพเจา เป นบทเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา" เห็นไหม? เมื่ อ
ขาพเจารูสึกทอแทใจพระเจาทรงใหกําลังใจ โลกไมใหกําลังใจแกคริสเตียน แตพระเจาทรง
ใหกําลังใจแกเราเสมอ ใหเรารองเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา!"
1
พระเจาทรงใหกําลังใจแกคริสเตียน
ก
ใหอธิบายสดุดี 40:5 เราเคยลืมความรักมั่นคงและการอัศจรรย
ของพระเจาไหม?
ข
ถาเรายกยองสรรเสริญความยิ่งใหญของพระเจา เราจะรูสึกหมด
กําลังใจอีกตอไปไหม? สดด 40:10
ค
ถึงแมวาเรา "ยากจนและขัดสน" แลวผูใดทรงเอาพระทัยใสเรา?
สดด 40:17
ง
ตอนนี้จงใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
2
การอธิษฐานเมื่อเราหมดกําลังใจ
ก
สดุดี 61:1 สอนวาอะไร?
ข
เราควรทําอะไรเมื่อจิตใจของเราออนระอาไป? สดด 61:2
ค
ใหอานสดุดี 66:19-20 เมื่อคุณตองการกําลังใจ
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การชนะการหมดกําลังใจ (2)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การหมดกําลังใจหรือความเศราใจ
สดด 42:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
การหมดกําลังใจกับความเศราใจตางกันไหม? ใช แตตางกันไมมาก อาจจะวา
มาจากครอบครัวเดียวกัน การหมดกําลังใจนําเราไปสูความเศราใจ
เมื่ อคุ ณรู สึ ก หมดกําลั ง ใจแล วคุ ณก็ ท อ ใจและไม ประสบความสําเร็ จ ในชี วิ ต
คริสเตียน ความรู สึกไรประโยชนนี้ นําไปสู โรครายแรงไดเชนความเศราใจ คนที่ เศราใจ
จะขาดกําลั งใจฝ ายจิ ตวิญญาณ ยิ่ งกวานั้ นเขาอาจมี ปญหาอื่ นๆทางด านร างกาย, การ
กระทบกระเทือนใจและเกี่ยวกับจิตใจ
ใหเรารูภัยของการหมดกําลังใจ อยาใหความรูสึกนี้นําคุณไปสูความเศราใจ
1
พระเยซูเปนผูหนุนใจในเวลากลางคืน
ก
คําวา "กลางคืน" ในหนังสือสดุดีเปรียบไดกับความทุกขยากหรือ
วาระแหงความยากลําบากในชีวิตของเรา สิ่งแบบนั้นทําใหเรา
หมดกําลังใจได
ข
สดุดี 42:8 สัญญาวาอะไร?
ค
ในเวลากลางคืน คือตอนที่ถูกการทดลองหรือความลําบาก หรือตอน
ที่เราหมดกําลังใจ ในเวลานั้นผูใดทรงสถิตอยูกับเรา? ผูใดทรง
ใหเรามีความโสมนัสในเวลากลางคืน? สดด 32:7; 77:6
2
พระเจาแหงความหวัง
ก
พระเยโฮวาหพระเจาทรงเปนความหวังของเรา สดด 42
ข
ใหอานและอธิบายโรม 15:13
ค
ใหเขาใจวาชีวิตทุกชีวิตตองประสบเวลากลางคืน ถึงกระนั้นพระเจา
ทรงประทานความหวังใหแกเรา อยาหมดกําลังใจ!

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการแตงงาน
1 ซมอ 1:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
พระบัญญัติของพระเจาทรงอนุญาติใหผูชายชาวฮีบรูมีภรรยาหลายคน และได
มีกฎขอบั งคับเกี่ ยวกับการสมรสแบบนี้ อยางไรก็ ตามชาวฮีบรู นี้ ชอบมีคู สมรสคนเดี ยว
มากกวา สาเหตุที่ เขาชอบมีคู สมรสคนเดียวก็เพราะวาการมีภรรยาหลายคนตองมีคาใช
จายสูงขึ้น
ถึงกระนั้ นพระคัมภีรเดิมยังยกตัวอยาง 2 ขอที่ สอนใหผู ชายมีภรรยาคนเดียว
ขอแรกมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่ ขาดความสุขเพราะผูชายมีภรรยาหลายคน การแขงขัน
กันระหวางภรรยา 2 คนเชนเลอาหกับราเชล (ปฐก 30) และฮันนาหกับเปนินนาห (1
ซมอ 1:1-6) ไดสอนวาการมีภรรยาคนเดียวดีกวามีภรรยาหลายคน ขอที่ 2 เมื่อผูนําฝาย
ศาสนาหรือผูนําในประเทศมีภรรยาคนเดียว พวกเขาก็เปนแบบอยางที่ดีตอหนาประชาชน
(เขียน โดยอ.เฟรด ไรธ)
1
งานสมรส
ก
คนที่มารวมงานสมรสตองเอาอะไรมา? มธ 22:12
ข
การอัศจรรยครั้งแรกของพระเยซูคืออะไร? ยน 2:1-11
ค
งานสมรสใชเวลา 7 วัน ปฐก 29:27; วนฉ 14:17
2
เจาสาวของพระเมษโปดก
ก
ในพระคัมภีรใหมใครคือเจาสาวของพระเมษโปดก? วว 19:6-8;
21:9
ข
ในวิวรณ 21:2 อ.ยอหนเปรียบเทียบกรุงเยรูซาเล็มใหมกับอะไร?
ค
ในวิวรณ 22:17 ใครบอกวา "เชิญมาเถิด"?
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 1) (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความมีไมตรีจิต

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 10:1-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 86:12
เมื่ อใครเข าบ านของชาวอาหรั บหรื อเต็ นท ของชาวอาหรั บที่ ท องเที่ ยวไปตาม
ทะเลทรายเจาบานจะตอนรับเขาดวยคําวา "ซาลูม อาลากูม" ซึ่งแปลวา "ขอใหทานเปน
สุข" แลวผูเปนแขกจะตอบวา "วา อาลากูม เอส ซาลาม" ซึ่งแปลวา "ขอใหทานเปนสุข
เชนกัน" นี่ เปนธรรมเนียมของชาวอาหรับเปนเวลาหลายรอยป ใหสังเกตคําสั่ งสอนของ
พระเยซูสําหรับพวกสาวกของพระองคเมื่อเขาเขาไปในบานของคนอื่นวา "ถาทานจะเขาไป
ในเรือนใด ๆ จงพูดกอนว า `ให ความสุ ขมีแกเรื อนนี้ เถิด' ถ าลูกแหงสั นติสุ ขอยู ที่ นั่ น
สันติสุขของทานจะอยูกับเขา ถาหาไม สันติสุขของทานจะกลับอยูกับทานอีก" ลก 10:5-6
หลังจากพยักหนากัน, คํานับกันและจุบกัน เจาบานในทิศตะวันออกจะเอาน้ํามา
เพื่อลางเทาของผูเปนแขกของตน เขาตองลางเทาของผูเปนแขกเพราะวาเขาใสรองเทาแตะ
และเดินบนถนนดินมา เจาบานจะใหคนใชมาเทน้ําบนเทาของผูเปนแขกเหนือขันที่ทําดวย
ทองแดง คนใชจะถูเทาของผูเปนแขกดวยมือและเช็ดดวยผาเช็ด (เขียนโดยอ.เฟรด ไรธ)
1
การละเลยความมีไมตรีจิต ลก 7:40-50
ก
ฟาริสีที่ถือวาตัวเองชอบธรรมในลูกา 7:40 มีชื่อวาอะไร?
ข
สิ่งแรกที่ฟาริสีคนนั้นละเลยกระทําเพื่อพระเยซูคืออะไร? ลก 7:44
ค
สิ่งอื่นๆที่ฟาริสีคนนั้นละเลยกระทําเพื่อพระเยซูคืออะไรบาง?
ลก 7:45-46
2
ความมีไมตรีจิตของผูหญิงที่เคยเปนหญิงชั่ว ลก 7:44-50
ก
ผูหญิงคนนี้ลางพระบาทของพระเยซูดวยอะไร? ลก 7:44
ข
ตั้งแตพระเยซูเขาบานของฟาริสีผูหญิงคนนี้มิไดหยุดจุบอะไร?
ลก 7:45
ค
พระเยซูทรงตอบสนองความมีไมตรีจิตของผูหญิงคนนี้อยางไร?
ลก 4:47-50
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การชนะการหมดกําลังใจ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
เครื่องมือของซาตาน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นหม 6:1-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 42:11
คุณเคยหมดกําลังใจไหม? สมาชิกครอบครัวทุกคนคงเคยหมดกําลังใจในเวลา
หนึ่ งเวลาใด แมแตคนที่ เขมแข็งที่ สุดก็สามารถหมดกําลังใจได อยาใหพญามารซาตาน
ชนะคุณไดโดยวิธีนี้
มีเรื่ องหนึ่ งที่ เลาตอๆกันมา พญามารเคยโฆษณาขายเครื่ องมือของมันที่ ตลาด
เมื่ อคนที่ อยากซื้ อเครื่ องมื อนั้ นมาพร อมกั นแล วพวกเขาสั งเกตว ามี เครื่ องมื ออั นหนึ่ งที่
ติดปายวา "หามขาย" พวกเขาขอใหพญามารอธิบายปายนี้ มันจึงตอบวา "เครื่องมืออื่นๆ
ขาพเจาอาจไมตองใชก็ ได แตเครื่ องมือนี้ ขาพเจาขาดไมได เครื่ องมื อนี้ เปนเครื่ องมือที่
สําคัญที่สุด เครื่องมือนี้คือ "การหมดกําลังใจ" โดยเครื่องมือนี้ขาพเจาชนะคนทุกคนได
เมื่อขาพเจาชนะคนหนึ่งคนใดแลวขาพเจามีอํานาจเหนือเขาอยางมาก"
1
พวกผูนําตองการทําใหเนหะมียหมดกําลังใจ นหม 6:1-14
ก
สันบาลลัท (ผูนําชาวสะมาเรีย), โทบีอาห (ผูวาราชการชาวอัมโมน)
กับโนอัดยาหหญิงผูพยากรณเท็จพยายามหลอกลวงเนหะมียไม
ใหสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
ข
พวกเขาบอกเนหะมียวาในเวลากลางคืนพวกศัตรูจะมาฆาเขา และ
แนะนําใหเขาซอนตัวไวในพระวิหารของพระเจา
2
เนหะมียมีความกลาหาญ
ก
เนหะมียรูวาพวกเขาพยายามหลอกลวงเขา นหม 6:3-4, 8, 11-12
ข
เนหะมียจึงอธิษฐานขอใหพระเจาทรง
มือของเขา
นหม 6:9
ค
เนหะมียกลาววาอะไรในเนหะมีย 6:14?
ง
เนหะมียยอมใหความกลัวชนะใจเขาไหม? หลายครั้งเรากลัวกอนเรา
หมดกําลังใจ ดังนั้นอยากลัวเลย!
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ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (6)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เราจะชนะความโกรธอยางไร?
คส 3:12-13; ยก 1:19-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
"การยอมรั บและรั กคนอื่ นเหมื อนอยางที่ พระเยซูทรงยอมรั บและรั กเรา ไม ได
หมายความวาเราจะมีความรู สึกที่ ดีตอคนที่ ขาดความเกรงใจหรือทําผิดตอเรา เราคงรัก
และยอมรับคนอื่ นถึงแมวาเรากําลังเจ็ บใจหรือโกรธเขาอยู เราไมจําเป นตองระงั บความ
รูสึกเจ็บใจหรือโกรธเอง เราควรระบายความรูสึกของเราอยางเต็มที่ตอพระเจา คือวาเรา
ควรระบายความรู สึกที่ ทําใหเราเจ็บใจนั้นใหพระเจาฟง จากนั้ นเราควรไปชวยคนที่ ทําให
เรารูสึกแบบนั้น ถาเราทําเชนนี้เราจะไมระงับความรูสึกนั้นไว (ซึ่งอาจเปนภัยตอสุขภาพ
หรือตอมาความรูสึกนั้นอาจระเบิดออกมา) และเราไมพูดกับคนอื่นโดยการแสดงอารมณ
ฉุนเฉียว" (โดย อ.โรเบิรท เอส มะกี)
เราสามารถชนะความโกรธได ใหเรามอบความโกรธไวกับพระเจาและพยายาม
ชวยคนที่ทําใหเราโกรธเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ อฟ 4:29 เราจะทําสิ่งนี้ไดอยางไร?
1
ใหอานพระคัมภีรและอธิษฐานเปนประจํา อาจตองทําทุก 10 นาที มธ 6:12
2
จงอภัยโทษคนที่ทําผิดตอคุณ การกระทํานี้จะชวยรักษาความเจ็บแคนใหหาย
จากใจของคุณได มธ 6:14-15 จงพึ่งพระเจาและขอความชวยเหลือ ใหจําไววา
"ดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย"
อสย 53:5; 1 ปต 2:20-24
3
อยานึกถึงความผิดนั้นเสมอ ถานึกถึงความผิดนั้นเสมอคุณเองจะเปนฝายที่ขาด
ฤทธิ์อํานาจและพระพรของพระเจา อฟ 4:31-32 อ.เอช เอ ไอออนไซด กลาว
วา "เมื่อคนอื่นทําผิดตอคุณ ใหคุกเขาลงอธิษฐานขอพระเจาอวยพรเขา และขอ
พระองคทรงชวยในการเปลี่ยนทาทีของเขา จงลองทําแบบนี้แลวคอยดูวาจะเกิด
ผลอะไรบาง" พระเจาทรงมีฤทธิ์ชนะใจเขาได
4
ใหจําไววาการรักษาใหหายแบบนี้อาจตองใชเวลานาน
5
ใหปรึกษากับผูใหญฝายจิตวิญญาณ (ศิษยาภิบาล) ใหขอความชวยเหลือหรือคํา
แนะนําจากพระคัมภีร
6
ใหเขาใจวา การตัดสินใจนั้นอยูที่คุณเอง คุณชนะความโกรธไดและมีชีวิตแหง
การชัยชนะหรือคุณแพความโกรธไดและมีชีวิตแหงการพายแพ
พบญ 30:19-20
7
ใหรูวาซาตานมีสวนในความโกรธ มันใชความโกรธนั้นเพื่อทําใหคริสเตียน
ขาดการรวมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน 2 คร 2:11

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อาหารในสมัยพระคัมภีร
1 ซมอ 17:17-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
พวกยิวในสมัยโบราณกินอะไรบาง? อาหารประจําวันของพวกยิวในสมัยของพระ
คัมภีรคือขนมปง, มะกอกเทศ, น้ํามันพืช, เศษนมที่เหลือจากทําเนยและเนยแข็งซึ่งเปน
ผลิตผลจากฝูงสัตวของเขา, ผลไมและพืชผักจากสวนผลไมของเขาและบางครั้งเขากินเนื้อ
สัตว พวกเขากินอาหารประเภทอื่นบางแตสวนมากเขากินอาหารที่อยูขางบนนี้
ขนมปง คืออาหารหลัก คนยิวประมาณ 3 ใน 4 กินเฉพาะขนมปงหรืออาหาร
ที่มาจากขาวสาลีหรือขาวบารเลย พระคัมภีรภาษาอังกฤษใชคําวา "eat bread" คือกิน
ขนมปง แตพระคัมภีรภาษาไทยแปลวา "กินอาหาร" คือขนมปงเปนอาหารหลักของพวก
เขา
พืชผัก พืชผัก 2 อยางที่คนกินมากที่สุดในสมัยพระคัมภีรคือ ถั่วยางและถั่วแดง
หนังสือเอเสเคียลกลาวถึงถั่วทั้ง 2 อยางนี้ในขอเดียวกัน อสค 4:9 ชาวยิวชอบกินอาหาร
แบบนี้มากกวาอาหารที่เปนอันตรายตอรางกาย ใหดูดาเนียล 1:5-16
1
ดาวิดสงอาหารแกพวกพี่ชาย 1 ซมอ 17:17-20
ก
บิดาของดาวิดคือใคร? บิดาสงดาวิดใหทําอะไร? 1 ซมอ 17:17
ข
ดาวิดสงอาหารแกพวกพี่ชายที่กําลังเปนทหารอยู ตอนนั้นชนชาติ
อิสราเอลกําลังสูรบกับใคร? 1 ซมอ 17:19
ค
ขณะเมื่อดาวิดสงอาหารแกพวกพี่ชายนั้น ชาวฟลิสเตียคนไหนกําลัง
เยาะเยยทหารอิสราเอล? 1 ซมอ 17:23
2
อาหารฝายจิตวิญญาณของเรา ยน 6:35
ก
ในยอหน 6:35 พระเยซูทรงสัญญาวา ถาเรารับอาหารแหงชีวิต
เราจะไม
ข
ในยอหน 6:35 ความเชื่อเปรียบไดกับการกระหายน้ํา ตอนทายๆของ
ขอนี้มีความหมายอะไร?
ค
พิธีไหนของคริสตจักรกลาวถึง "ขนมปง" และ "จอก"
1 คร 11:24-26
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (2)

ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การคลอดลูกและเลี้ยงลูก
ปฐก 13:14-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
ภรรยาชาวอิสราเอลมีความปรารถนาที่ จะคลอดลูกและมีความสุขเมื่ อเขาคลอด
ลูกนั้นแลว เราสามารถเห็นความปรารถนานี้ในคําพูดของนางราเชลตอยาโคบวา "ขอให
ขาพเจามีบุตรดวยหาไมขาพเจาจะตาย" ปฐก 30:1 พระเยโฮวาหเจาเคยตรัสกับอาดัม
และเอวา วา "จงมีลูกดกทวีมากขึ้น" ปฐก 1:28 และพระเจาเคยสัญญากับอับราฮัมวา
"เราจะกระทําใหเชื้อสายของเจามากเหมือนผงคลีดิน" ปฐก 13:16 พระบัญญัติของพระ
เจาสอนวาการมีลูกคือพระพรจากพระเจา "พงศพันธุของตัวทานเอง...จะรับพระพร" พบญ
28:4 ผูเขียนหนังสือสดุดีกลาวถึงคนที่รับพระพรจากพระเจาวา "ภรรยาของทานจะเปน
อยางเถาองุนลูกดกอยู ภายในเรือนของทาน" สดด 128:3 เมื่ อครอบครัวใดๆเปนหมัน
คนทั่วไปนับวาครอบครัวนั้นถูกแชงสาปแลว นางฮันนาหเปนหมันเพราะวา "พระเจาทรง
ปดครรภของนางเสีย" 1 ซมอ 1:6 ถาใครเปนหมันแลวมาตั้งครรภ เชนนางเอลีซาเบธ
ก็แสดงวาพระเจาทรงนําความอดสูของเขาไปเสีย ลก 1:25 (เขียนโดยอ.เฟรด ไรธ)
1
โมเสส สมัยแรกๆ อพย 2:1-10
ก
โมเสสเกิดในตระกูลอะไร? อพย 2:1
ข
ใครพบทารกโมเสสในตะกราซึ่งอยูระหวางกอปรือ? อพย 2:5
ค
พระเจาทรงชวยเลี้ยงทารกโมเสสอยางไร? อพย 2:6-7
2
พระเยซูคริสตเจา พระมหากษัตริยทรงบังเกิด มธ 1:18-25
ก
ใครเปนมารดากับบิดาอุปการะของพระเยซู?
ข
พระนามของพระเยซูซึ่งอยูในมัทธิว 1:23 คืออะไรและมีความหมาย
อะไร?
ค
พระเยซูทรงบังเกิดที่ไหน? ตอนนั้นใครเปนกษัตริย? มธ 2:1

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตอบสนองที่ตรงกับพระคัมภีร (ภาค 2)
2 ซมอ 19:16-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
ในขอพระคัมภีร สําหรับวันนี้ เราเห็นว าชิ เมอี กลั วกษัตริ ย ดาวิ ดจึ งแกลงขออภั ย
อาบี ชัยไมเชื่ อชิเมอีจึงวา "ที่ ชิเมอีกระทําเช นนี้ ไมควรจะถึงที่ ตายดอกหรื อเพราะเขาได
ดาผูที่เจิมตั้งของพระเจา" 2 ซมอ 19:21 แตกษัตริยดาวิดสัญญาวาจะไมประหารชีวิต
ของชิเมอี แลวกล าวว า "ในวั นนี้ เราไมทราบดอกหรือว า เราเปนกษั ตริย ครอบครอง
อิสราเอล"
ทาทีของกษัตริยดาวิดไมนาเชื่อ ทานถอมใจลงและบังคับตัวเองอยางมาก ทาน
มั่นใจในการตัดสินใจที่จะไมประหารชีวิตของชิเมอีถึงแมวาอาบีชัยพรอมที่จะฆาเขาแลว
ใน 1 พงศกษัตริย 2:1 มีอยูวา "เมื่อเวลาที่ดาวิดจะสิ้นพระชนมใกลเขามา พระ
องคทรงกําชับซาโลมอนราชโอรสของพระองค" ใน 1 พงศกษัตริย 2:8-9 ดาวิดกลาวถึง
ชิเมอีวา "และมีชิเมอี...อยูกับเจาดวย เขาเปนผูดาเราอยางนาหดหูใจในวันที่เราเดินไปยัง
มาหะนาอิม แตเขามาตอนรับเราที่แมน้ําจอรแดน และเราจึงไดปฏิญาณตอเขาในพระนาม
พระเจาวา "เราจะไมประหารชีวิตเจาดวยดาบเพราะฉะนั้นเจาอยาถือวาเขาไมมีความผิด
เพราะเจาเปนคนมีปญญา เจาจะทราบวาควรจะกระทําประการใดแกเขา""
วันนี้เราจะศึกษาวาหลังจากดาวิดเสียชีวิตไปแลวซาโลมอนทําอะไรตอเขา
1
กษัตริยซาโลมอนใหคําสั่งแกชิเมอี
ก
กษัตริยซาโลมอนใหคําสั่งอะไรแกชิเมอี? 1 พกษ 2:36-37
ข
ชิเมอีกลาววาจะเชื่อฟงคําสั่งนั้นไหม? 1 พกษ 2:38
ค
อีกสามปตอมา ชิเมอีทําอะไร? 1 พกษ 2:39-41 จากนั้นกษัตริย
ซาโลมอนเรียกชิเมอีมาเฝา
2
กษัตริยซาโลมอนกับชิเมอี
ก
กษัตริยซาโลมอนกลาวถึงชิเมอีอยางไร? 1 พกษ 2:44 แลวทาน
กลาววา "เพราะฉะนั้นพระเจาจะทรงนําเหตุรายมาสนองเหนือ
ศีรษะของทานเอง"
ข
ปลายทางชีวิตของชิเมอีเปนอยางไร? 1 พกษ 2:46
ค
พระเจาทรงคุมครองสถานการณทั้งหมด
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ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (4)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตอบสนองที่ตรงกับพระคัมภีร (ภาค 1)
2 ซมอ 16:5-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
ตัวอยางในพระคัมภีรของคนที่ อดทนเมื่อประสบความทุกขมากคือกษัตริยดาวิด
เราสามารถเรียนรูจากการตอบสนองของดาวิดตอชิเมอี
ใน 2 ซามูเอล 16:5-8 ใหสังเกตวาซิเมอีมาดากษัตริยดาวิดและเอาหินขวาง
ดาวิ ดและขวางบรรดาขาราชการของกษัตริยดาวิด คําพูดของซิเมอีนารั งเกี ยจและการ
กระทําของเขารุนแรง คุณเคยมีคนอื่ นกระทําแบบนี้ ตอคุณไหม? คุณเคยมีคนอื่ นแสดง
ความโกรธตอคุณไหม? และคุณเคยมีคนอื่นเอาหินแหงการนินทาขวางใหคุณไหม? แลว
คุณตอบสนองเขาเหมือนอยางกษัตริยดาวิดหรือเปลา?
เมื่ออาบีชัยอยากตัดหัวชิเมอีออกเสียแลว กษัตริยดาวิดมีการตอบสนองซึ่งทําให
เราประหลาดใจ ดาวิดกลาววา "ชางเขาเถิดใหเขาดาไป เพราะพระเยโฮวาหทรงบอกเขา
แล ว บางที พระเยโฮวาห จะทอดพระเนตรความทุกขใจของเรา และพระเยโฮวาหจะทรง
สนองเราดวยความดีเพราะเขาดาเราในวันนี้" 2 ซมอ 16:11-12 ดังนั้นชิเมอีเดินพลาง
ดาพลาง เอากอนหินปาและเอาฝุนซัดใส
1
ความโกรธภายในครอบครัว
ก
บิดามารดาเอย คุณควบคุมความโกรธไวดีแคไหน? คุณสามารถ
เรียนรูอะไรบางจากตัวอยางของกษัตริยดาวิด?
ข
ใหลูกๆทุกคนอธิบายวาเขารูสึกอยางไรเมื่อเขาโกรธกับคนอื่น
ถาลูกๆมีปญหากับความโกรธใหอธิษฐานรวมกันเดี๋ยวนี้ขอความ
ชวยเหลือจากพระเจา ใหลูกๆเห็นวาพระเจาทรงมีฤทธิ์ชวยเขาชนะ
ความโกรธได
2
ความโกรธตอคนอื่น
ก
เมื่อคนอื่นตอวาคุณอยางไมยุติธรรม ใหนึกถึงการตอบสนองของ
กษัตริยดาวิดตอชิเมอี ตัวอยางนี้สามารถชวยคุณไดอยางไร?
ข
ลองพิจารณาวาคุณอยูอยางเปนสุขกับคนอื่นหรือเปลา? คุณโกรธงาย
ไหม? คุณแสดงอารมณเสียบอยๆไหม? ถาใช ใหอธิษฐานขอความ
ชวยเหลือจากองคพระผูเปนเจา

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การแตงตัวที่เหมาะสม
อฟ 6:13-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
คนธรรมดาจะใสเสื้ อคลุมรัดเอวเทานั้ นในฤดูรอน แตคนที่ มีฐานะสูงจะใสเสื้ อ
คลุมรัดเอวเทานั้นเฉพาะในบาน เมื่ อเขาไปขางนอกหรือตอนรับแขกในบานเขาจะใสเสื้ อ
คลุมภายนอกดวย ในพระคัมภีรคําวา "เปลือยกาย" หมายความวาผูชายที่ใสเสื้อคลุมรัด
เอวเทานั้น คนสมัยนั้นถือวาการแตงตัวแบบนั้นคือ "การเปลือยกาย"
ตามธรรมดาคนอิสราเอลในสมัยของพระเยซูมีเสื้อ 2 ชุด คนที่มีเสื้อแคชุดเดียว
ก็นั บวาเปนคนยากจนแทๆ ถึ งกระนั้ นยอห นผู ใหบั พติศมาสอนว า "ผู ใดมีเสื้ อสองตัว
จงปนใหแกคนไมมี" ลก 3:11 และเมื่อพระเยซูทรงสงพวกอัครสาวกออกไปประกาศและ
รักษาโรคตางๆ พระองคสั่งเขาวาไมใหเอาเสื้อคลุมสองตัวไปกับเขา มธ 10:10 (เขียนโดย
อ.เฟรด ไรธ)
1
เสื้อชั้นนอก
ก
ปฐมกาล 3:3-11 กลาวถึงเรื่องอะไร? เสื้อชั้นนอกของอาดัมกับเอวา
ที่หายไปคืออะไร?
ข
1 ซามูเอล 17:38-39 กลาวถึงเวลาที่ดาวิดเตรียมตัวไปสูรบกับ
โกลิอัท ทําไมดาวิดไมยอมใสเครื่องอาวุธของซาอูล?
ค
ในมาระโก 15:16-18 เราเห็นเครื่องแตงกาย 2 อยาง นั่นคืออะไร?
2
เสื้อชั้นนอกฝายจิตวิญญาณ อฟ 6:13-17
ก
พระเยซูจะประทานอะไรแกคริสเตียนทุกคนที่ยอมสูรบฝายพระองค?
ข
คําวา "พระแสงของพระวิญญาณ" ในเอเฟซัส 6:17 เล็งถึงอะไร?
ค
"ความเชื่อเปนโล" ในเอเฟซัส 6:16 มีประโยชนอะไร?
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
อาชีพตางๆ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 9:20-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
ชางปนหมอ เพราะเหตุวาภาชนะที่ทําดวยทองแดงแพงมาก, ถุงหนังใชไมไดใน
ทุกสถานการณและเครื่ องเคลือบดินเผาแตกงายและตองซื้ อใหมบอยๆ ดังนั้ นอาชีพชาง
ป นหมอเปนงานที่ สําคัญและมีอยู ทั่ วไป คนสมัยโบราณตองการเครื่ องเคลือบดินเผาเพื่ อ
เก็บน้ําเย็นไว
ชางไม คนที่ ไปเยี่ ยมเมื องนาซาเร็ธหรื อเมืองทิเบเรี ยสไดพบวาเครื่ องมื อของ
ชางไมที่นั่นไมทันสมัย มีสิ่งใหมอยางเดียวคือเขาใชโตะทํางานแทนนั่งบนพื้นขางโตะทํางาน อาชีพนี้ เปลี่ ยนแปลงไมมากตั้งแตสมัยที่ ประชาชนกลาวถึงพระคริสตวา "คนนี้เปน
ชางไม บุตรนางมารียมิใชหรือ" มก 6:3 ชางไมที่ชํานาญสามารถใชเครื่องมือเกาแกเพื่อ
ผลิตสินคาที่สวยงามมาก พวกเขาตั้งใจทํางาน เขาจึงภูมิใจในฝมือของตัวเอง (เขียนโดยอ.
เฟรด ไรธ)
1
อาชีพตางๆของคนในพระคัมภีร
ก
อาชีพแรกๆของดาวิด ผูเปนชาย "คนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค"
คืออะไร? 1 ซมอ 16:11
ข
ผูชาย 2 คนที่พระเยซูทอดพระเนตรเห็นมีอาชีพอะไร? อีกไมนาน
ชาย 2 คนนี้จะกลายเปนอะไร? มธ 4:18-19
ค
กอนอ.เปาโลรับเชื่อเขามีอาชีพอะไร? ตอนนั้นเขามีชื่ออะไร?
กจ 8:1-3
2
อาชีพของคริสเตียนทุกๆคน คือใหเปนพยานที่สัตยซื่อ
ก
ขั้นแรกในการเปนพยานที่สัตยซื่อคืออะไร? คส 3:2
ข
คริสเตียนสามารถกาวหนาในอาชีพและประสบความสําเร็จในชีวิตนี้
ไดอยางไร? คส 3:23
ค
ถาเราเปนคริสเตียนที่เสียชื่อเสียงแลวเราจะไดรับรางวัลอะไร?
คส 3:25
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ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ผลแหงความโกรธ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 12:17-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
ผลฝายความรูสึก ความโกรธทําใหเราหมดเรี่ยวแรง เมื่อเราแสดงอารมณเสีย
แลวหลายครั้งเกิดความหดหูใจเพราะเราขายหนาไป คนแบบนี้จะรูสึกทุกขใจเสมอ
ผลฝายรางกาย แผลฝในทอง, ความดันโลหิตสูง, โรคคอพอกที่เปนพิษและ
โรคหัวใจบางอยางเกิดจากความโกรธ ผูคนควาคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮารวาดของอเมริกา
อธิบายอาการของความโกรธวา "มีการหายใจลึกขึ้ น หัวใจเตนเร็วขึ้ น ความดันในเสน
เลือดสูงขึ้น เลือดซึ่งตามธรรมดาอยูในทองและลําไสยายไปอยูที่หัวใจ, ระบบประสาทสวน
กลางซึ่งประกอบดวยสมอง, ไขสันหลังและกลามเนื้อ ระบบในทางเดินอาหารจะหยุด ตับ
ปล อยน้ําตาลออกไป มามหดตัวลงบีบเลือดออกไปและต อมลูกหมากปล อยอะดรีนาลิน
ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น" (โดย ดร. วาลเทอร แคนอน)
ผลฝายจิตวิญญาณ ความโกรธไดทําลายชีวิตฝายจิตวิญญาณ เมื่อใครโกรธ คน
นั้ นเริ่ มสงสัยหลายอยาง เชนสงสัยในพระเจา, สงสัยน้ําพระทัยของพระเจาและสงสัยใน
พระคัมภีร ซาตานชอบเวลาคริสเตียนโกรธและโมโหงาย!
1
อันตรายของการแกแคน
ก
คําวา "ตอบแทน" ในโรม 12:17 หมายความวา "ใชคืนให"
ข
ถาคุณคิดเสมอวาจะ "ทําชั่วตอบแทนชั่ว" ตอคนอื่น ก็จะเกิดผลอะไร
ฝายความรูสึก, รางกายและจิตวิญญาณ?
ค
โรม 12:18 สอนเราวาอะไร?
2
พระเยโฮวาหเจาจะทรงมีฤทธิ์ควบคุมทุกสถานการณได
ก
ใหอธิบายโรม 12:19 หลายครั้งเราไมยอมฝากเรื่องที่ทําใหเรา
โกรธไวกับพระเจา ทําไม?
ข
ใหอานโรม 12:21 ถาความชั่วชนะเราไดจะเกิดผลอะไรฝาย
ความรูสึก, รางกายและจิตวิญญาณ?
ค
ถาคุณกําลังมีปญหาเรื่องความโกรธ ใหอธิษฐานขอพระเจาชวยคุณ
ฝากปญหานั้นไวกับพระองค
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ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (2)

ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สัญลักษณแหงความโกรธ
ลก 6:27-35; ฮบ 12:14-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
คุณเคยมีรู สึกเจ็บใจเพราะคนอื่ นพูดอะไรผิดหรือทําอะไรผิดตอคุณไหม? หรือ
อาจเปนเพราะเขาไมเห็ นดวยกับคุ ณไหม? คุ ณย้ําคิดเสมอวาเขาทําผิ ดตอคุ ณ ถาคุ ณมี
อาการเช นนี้ แสดงว าจิ ตใจคุ ณเต็ มไปด วยความโกรธและอี ก ไม นานคุ ณ จะเต็ มไปด วย
ความขม ความโกรธแบบนี้สามารถมีอํานาจเหนือคุณและทําลายชีวิตฝายจิตวิญญาณของ
คุณได
ความโกรธเปนสัญลั กษณเตือนสําหรับอาการแบบนี้ ความโกรธกําลังครอบครองในชีวิตคุณไหม? ถาใช แสดงวาคุณมีปญหา อยาใหความโกรธครอบครองอยูนาน
ในใจของคุณเพราะความโกรธนั้นจะทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ความโกรธอาจเกิดจากความรู สึกหวาดกลัว, ความผิดหวังในสถานการณนั้ นๆ
หรื อผิ ดหวั งในคนอื่ นหรื อความรู สึ กผิ ดหวั งในตั วเองและสามารถทําให เรามี เจตนาร าย
ตอคนอื่ น ถาเราไมแก ปญหานี้ โดยเร็วความโกรธนั้ นจะเจริญเติ บโตและจะเป นภัยตอ
จิตใจของเรากั บคนอื่ นดวย คุณต องรีบทําลายความโกรธนั้ นกอนคุณทําลายตั วเองฝ าย
รางกาย, จิตใจและจิตวิญญาณ
1
จงอุตสาหที่จะสงบสุขอยูกับคนทั้งปวง ฮบ 12:14
ก
ทําไมบางครั้งการ "อุตสาหที่จะสงบสุขอยูกับคนทั้งปวง" ยาก?
ข
คุณเชื่อวาพระเจามีฤทธิ์ชวยคุณในเรื่องนี้ไหม?
ค
สดุดี 34:14 สอนวาอะไร? คุณ "แสวงสันติภาพ" จริงหรือเปลา?
2
รากขม ฮบ 12:15
ก
คําวา "ขม" มีความหมายวา "ทั้งเผ็ดทั้งรอน, กลิ่นหรือรสรุนแรง,
ซึ่งกัดกรอน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก, ไหมเนื้อ, ฉุนเฉียว
ข
กอนมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาในชีวิตคุณใหพิจารณาถึงพระเยซูคริสตเจา
พระองคไมเคยทําผิดตอใคร แตพระองคยอมรับทุกขทั้งใจและกาย
พระองคยอมรับทุกขนั้นเพราะคุณ อยาทุกขใจเพราะเหตุความลําบาก
แหงชีวิตนี้ แตใหพิจารณาถึงพระสัญญาของพระเยซูสําหรับคุณใน
ยอหน 16:20
ค
การอภัยโทษคนอื่นนั้นอาจจะยาก แตเราจําเปนตองอภัยโทษคนอื่น
มธ 6:14-15

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปนทาสในสมัยพระคัมภีร
ลนต 25:47-50
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
คนอิสราเอลสามารถเปน "คนรับใช" ของคนอิสราเอลอีกคนหนึ่ง แตเขาเปน
"ทาส" ไมได ลนต 25:39-40 เกี่ยวกับคนที่เปนคนรับใชนั้นพระเยโฮวาหตรัสวา "เจา
อยาขมขี่ เขาใหลําบาก แตจงยําเกรงพระเจาของเจา" ลนต 25:43 ตามธรรมดาคนจะ
กลายเปนคนรับใชแบบนั้นเพราะเหตุเขา "ยากจนลง" คือเขาใชหนี้ไมได ลนต 25:39
หรื ออาจเปนเพราะเหตุ เขาเปนขโมยและเขาให คาชดใชไมได อพย 22:2-3 เมื่ อใคร
ถูกขายเปนคนรับใชแลวพี่ นองคนหนึ่ งคนใดของเขาทําการไถถอนเขาไดเมื่ อไรก็ได ลนต
25:48-49 ถาไมมีใครไถถอนเขาไดเมื่อเขาทํางานครบ 6 ปแลวนายของเขาตองปลอย
เขาเปนอิสระและตองใหสิ่งของแกเขาจากฝูงสัตวและจากสวนของนาย พบญ 15:12-14
คนอิ สราเอลที่ เปนคนรับใช นั้ นถ าเขารักนายของตนเขาปรารถนาไมเป นอิสระในป ที่ 7
นั้ นก็ได ถาเปนเชนนั้ น เขาจะตองเปนคนรับใชของนายตลอดชีวิตเพื่ อพิสูจนวาเขาตอง
การเปนคนรับใชตลอดชีวิต เขาจะทําตามธรรมเนียมตอไปนี้ "จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขา
ใหทุลุไปติดกับประตูเรือน ดังนี้เขาจะเปนทาสเด็ดขาดของทาน" พบญ 15:17 (เขียนโดย
อ.เฟรด ไรธ)
1
ถาเราเปนทาสของสิ่งของตางๆ เรายังไมมอบทุกสิ่งไวแดพระเจา
ก
ใหอานฟลิปป 4:13 ถาเราพึ่งในความสามารถของตัวเองแลวเราไม
สามารถใหน้ําพระทัยของพระเยซูประสบความสําเร็จในชีวิตของเราได
ข
เมื่อเราพึ่งในสิ่งของตางๆและความสามารถของตัวเองแลวเราคงไมมี
วันที่เราพึ่งพระเจาและใหความเชื่อของเราเจริญเติบโต ฟป 4:19
ค
ในมัทธิว 6:24 พระเยซูสอนวาเรารับใชพระองคพรอมกับผูอื่นหรือ
สิ่งอื่นๆไมได
2
เมื่อเรามอบทุกสิ่งไวแดพระเจาแลวเราจะเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณ
ก
อ.เปาโลแนะนําอะไรเรื่องการดําเนินชีวิตคริสเตียน? ฟป 3:13-14
ข
อ.เปาโลฝงความคิดของเขาไวกับอะไร ขณะเมื่อเขาอยูบนโลกนี้?
คส 3:2
ค
ผูใดทรงเปนนายของเราที่อยูบนสวรรค? คส 4:1
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ธรรมเนียมตางๆในพระคัมภีร (ภาค 2) (6)

ความโกรธเปนสิ่งที่นาเกลียด (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เมืองตางๆในสมัยพระคัมภีร
วว 21:10-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 18:10
กําแพงเมือง ในสมัยพระคัมภีรเดิมหมูบานตางๆไมใหญเทาไรและไมมีกําแพง
อยูรอบๆ แตเมืองตางๆใหญกวาและมีกําแพงอยูรอบๆ หลายครั้งหมูบานจะตั้งอยูใกลชิด
กับเมืองที่ แข็ งแรงและคนในหมู บานนั้ นจะพึ่ งพาในเมื องนั้ นๆ ในสมัยพระคัมภี รเมื อง
ตางๆมีกําแพงเพื่ อทําใหเมื องนั้ นแข็ งแรงสามารถป องกั นศัตรู ได คนที่ อาศัยอยู ในเมื อง
ที่ไมมีกําแพงจะพยายามสรางกําแพงขึ้นเพื่อปองกันเมืองนั้น
ประตูเมือง ตามธรรมดาประตูเมืองทําดวยไมหรือหิน หรืออาจทําดวยไมที่หุม
เกราะดวยโลหะ หลายครั้งประตูเมืองมีอยู 2 บาน (อสย 45:1) และมีเครื่องมือที่ใชปด
กับดาล (1 ซมอ 23:7) เมืองบางแหงจะมีกําแพงเมือง 2 กําแพงและประตูเมือง 2 ประตู
ที่มีชองระหวางทั้ง 2 นั้น ประชาชนสามารถชุมนุมกันในชองนั้น ในพระคัมภีรประตูเมือง
มีความหมายลึกๆเชนเมื่ อพระเยโฮวาห ตรัสกับอับราฮัมวา "เชื้ อสายของเจาจะไดประตู
เมืองศัตรูของเจาเปนกรรมสิทธิ์" (ปฐก 22:17) และเมื่อผูเขียนเพลงสดุดีกลาววา "ขอ
เปดประตูความชอบธรรมใหขาพเจา" (สดด 118:19) (เขียนโดยอ.เฟรด ไรธ)
1
กําแพงตางๆในพระคัมภีรที่เราควรรูจัก
ก
กําแพงเมืองของเมืองแหงไหนพังลงเมื่อชนชาติอิสราเอลเดินรอบๆ
เมืองนั้น? ยชว 6:1-3
ข
ผูหญิงที่ชวยเหลือคนสอดแนม 2 คนชื่ออะไร? ยชว 2:1-6
ค
กษัตริยองคใดอนุญาติใหเนหะมียสรางกําแพงเมืองของกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นมา? นหม 2:1
2
ที่อยูอาศัยของเราในอนาคต คือกรุงเยรูซาเล็มใหม
ก
เมืองบริสุทธิ์นั้นประตูเมืองมีกี่ประตู? วว 21:12
ข
เมืองนั้นมีฐานกี่ฐาน? วว 21:14
ค
กําแพงเมืองนั้นทําดวยอะไร? วว 21:18

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความโกรธเปนอยางไร
สภษ 14:12-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สภษ 16:32
อาการของความโกรธที่ เกิ ดขึ้ นอย างฉั บพลั นซึ่ งปรากฏเห็ นอยู แน ชั ดคื อหน า
แดง, เสนเลือดที่คอนูนขึ้น, มือกําแนนและพูดตะกุกตะกัก อาการของความโกรธลามไป
ทั่วรางกาย แมแตสายตาอาจมืดมัวเพราะความโกรธมีผลตอศูนยควบคุมสายตาในสมอง
คุ ณเคยประสบความนาเกลียดแหงความโกรธไหม? เมื่ อความโกรธเกิดจาก
ความหยิ่ งและความรู สึกเจ็ บใจ ความโกรธนั้ นเปนความบาป เราไม มีสิทธิ์ โกรธคนอื่ น
เพราะเหตุเขาไมไดทําตามการคาดหมายที่ เราตั้ งไว เมื่ อเราแสดงอารมณเสียก็เปนสิ่ งที่
อันตรายตอตัวเราเองและคนอื่น เชนกันถาเราถอนตัวจากคนอื่นหรือทําลายตัวเองเพราะ
เหตุเราโกรธ เราก็ทําผิดเหมือนกัน
ในอาทิตยที่ ผานมาคุณโกรธบางไหม? คุณอาจจะวา "คริสเตียนไมเคยโกรธ"
แตจริงๆแลวคุณรูวาคริสเตียนมักเผชิญกับความโกรธบอยๆ
ในอาทิตยนี้เราจะศึกษาถึงวิธีจากพระคัมภีรที่จะควบคุมความโกรธ
1
ความโกรธเปนสิ่งที่โงเขลา
ก
ในสุภาษิต 14:16 คนแบบไหนขาดความยับยั้งและสะเพรา?
ข
คนแบบไหนประพฤติโงเขลาในสุภาษิต 14:17?
ค
เมื่อความโกรธหายไปแลวคุณรูสึกอยางไร?
2
ความโกรธเปนสิ่งที่ไรประโยชน
ก
คนแบบไหนมีความเขาใจมากในสุภาษิต 14:29?
ข
ใหอานยากอบ 1:19-20 ใหอธิบายความหมายของขอพระคัมภีรนี้
ค
อยาใหความโกรธครอบครองชีวิตของคุณหรือมีสวนในชีวิตของคุณ

14

15

