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ครอบครัว & พระเจา

ฉบับท่ี 22
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อท่ีจะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัว คริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมท่ีจะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเร่ิมดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรท่ีให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชั่นนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําแนะนําของผูเลี้ยง                                                                ยน 10:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
มนุษยท้ังหลาย ท้ังคนที่รอดและคนที่ไมรอด เปรียบเหมือนแกะ "เราทุกคนได

เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง" อสย 53:6 คนที่รอดแลว
ตองการผูเล้ียงท่ีรักและเปนหวงเขา และตองการใหผูเล้ียงนั้นนําเขาและเลี้ยงเขาทุกๆวัน

อ.ฟลิป แคลเลอรเขียนหนังสือ 2 เลมท่ีพิจารณายอหนบทที่ 10 กับสดุดีบทท่ี
23 จากความคิดเห็นของผูเล้ียงแกะ ในสดุดีบทท่ี 23 แกะยกยองผูเล้ียงของเขาคือพระ
เยโฮวาห ในยอหนบทที่ 10 ผูเล้ียงท่ีดีกลาวเร่ืองพระองคเองกับแกะของพระองค

คอกแกะซึ่งมีกําแพงสูงและประตูคับแคบเปนท่ีปองกันแกะจากการถูกขโมยและ
สัตวรายในเวลากลางคืนและปองกันแกะจากอากาศที่หนาวเหน็บ แตแกะอาศัยอยูในคอก
แกะตลอดเวลาก็ไมได เพราะที่นั่นคับแคบเกินไป มีแตผูเล้ียงท่ีดีซึ่งเปนเจาของฝูงแกะมี
สิทธิเขาคอกแกะและนําฝูงแกะออกไปหาอาหาร ดูแลปลอดภัยและที่พักผอน ดังนั้นแกะ
ตองรูจักเสียงของผูเล้ียงท่ีดีและติดตามเสียงนั้น
1 คนที่ชั่วรายปรารถนาจะชนะฝูงแกะของพระเจา

ก ใครเปนสัตวรายฝายจิตวิญญาณในปจจุบัน? มธ 7:15; 13:25-26
ข คนเหลานี้ใชวิธีอะไรเพื่อเผยแพรคําสอนเท็จออกไป?
ค พระคัมภีรอธิบายถึงซาตาน ซึ่งเปนสัตวรายอันดับท่ี 1 อยางไร?

1 ปต 5:8
2 ผูเล้ียงท่ีดีปองกันและนําแกะของพระองค

ก การรูจักเสียงของผูเล้ียงจะชวยปองกันแกะอยางไร?
ข ทําไมเราตองไดยิน, รูจักและเชื่อเสียงของผูเล้ียงของเรา?

ยน 8:42-47; ฮบ 12:25-29

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูเลี้ยงไมฆาแกะแตยอมตายเพื่อฝูงแกะ                                     ยน 10:10-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
เม่ือกษัตริยดาวิดเปนเด็กและกําลังเล้ียงแกะของบิดาอยู เขาเคยปองกันฝูงแกะ

นั้นจากสิงโตกับหมี เม่ือเขาทําอยางนั้นเขารูวาการกระทํานั้นอันตรายแคไหนซึ่งเขาอาจ
ประสบความตายก็ได สิ่งท่ีชักจูงใจใหทําเชนนี้คือความรักและความรับผิดชอบตอหนาท่ี
นั้น

ดาวิดมีตําแหนงสูงกวาคนรับจาง ฝูงแกะนั้นเปนของบิดาเขา ดังนั้นฝูงแกะนั้น
เปนของตัวเขาเองดวย ดาวิดมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีนั้นเทากับบิดาของเขา

สิ่งท่ีชักจูงใจของพระเยซู ผูซึ่งเปนผูเล้ียงอันดี ก็คือความรักตอฝูงแกะและตอ
พระบิดาของพระองค พระเยซูยอมตายเพื่อฝูงแกะ พระองคทรงต้ังใจเสียสละเพื่อฝูงแกะ
1 ผูเล้ียงอันดีนั้นตองยอมตายเพื่อฝูงแกะ

ก ใหบอกผลดี 2 ประการจากการเสียสละของพระเยซูบนไมกางเขน
ยน 10:10, 14

ข ชีวิตอยางครบบริบูรณมีผลดีอะไรบางสําหรับเรา?
สภษ 8:35

ค ชีวิตอยางครบบริบูรณมีผลดีอะไรบางสําหรับตัวคุณเอง?
2 ผูเล้ียงอันดีรักและเปนหวงฝูงแกะของพระองค

ก ขอไหนในยอหนบทที่ 3 พิสูจนวาพระเยซูทรงรักเรา?
ข ความรักท่ีโดดเดนมีความหมายอะไร? รม 5:8; ยน 10:14
ค ทําไมผูท่ีรับจางไมยอมตายเพื่อฝูงแกะ? ยน 10:13

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูเลี้ยงมีชีวิตอยูเพื่อฝูงแกะ                                                      ยน 10:18-30

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
ผูเล้ียงท่ีดีตองดูแลแกะแตละตัวอยางรักใคร กระทําดวยความรักและดูวาแกะ

ตัวไหนบางมีบาดแผล เจ็บปวยหรือเศราซึม ถามีผูเล้ียงนั้นตองชวยรักษาใหหาย ขณะที่
ผูเล้ียงกําลังสํารวจแกะอยู เขาพูดและเรียกแกะนั้นโดยสนใจเปนพิเศษกับอาการปวยของ
แกะนั้น "โอ แกะนอยเจาชอบหนีไป แกะนอยนี้นารัก"

เม่ือเห็นการกระทําของผู เล้ียงอยางนี้ เราเห็นวาการเลี้ยงดูฝูงแกะเปนสิ่งท่ี
สําคัญมากในชีวิตของเขา ผูเล้ียงอันดีของคริสเตียนเชนกัน พระองคทรงรักและเปนหวง
เราเสมอ ถาพระองคกําลังดูแลเราอยู แลวจะมีใครโขมยเราไปจากพระองคได?
1 ผูเล้ียงอันดีมีชีวิตอยูเพื่อฝูงแกะ

ก การที่พระเยซูทรงมีความสามารถเปนนิตยท่ีจะชวยคนทั้งปวงใหรอด
มีความหมายอะไร? ฮบ 7:25

ข พระเยซูทรงเลี้ยงแกะของพระองคนานเทาไร? ยน 10:28
ค การสิ้นพระชนมของพระเยซูทําใหพระองคไมสามารถเลี้ยงแกะของ

พระองคตอไปจริงหรือเปลา? ยน 10:18
2 ผูเล้ียงอันดีตองปองกันฝูงแกะ

ก พระเยซูทรงชวยฝูงแกะเปนนิจอยางไร? ยน 10:28
ข ยูดา 1:24 สอนอะไรเรื่องความรอดอันม่ันคงของเรา?

3 ผูเล้ียงอันดีกับแกะอ่ืน
ก แกะที่ไมเปนของพระเยซูเปนอยางไร? ยน 10:26
ข แกะที่เปนของพระเยซูเปนอยางไรบาง? ยน 10:27
ค ทําไมคําวา "และเรารูจักแกะเหลานั้น" ในยอหน 10:27 สําคัญ

อยางไร? มธ 7:21-22

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทรงเลี้ยงเราตลอดชีวิต                                                             สดด 23:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
ผู เล้ียงนําฝูงแกะขึ้นมาจากหุบเขาที่อาศัยอยูตลอดฤดูหนาวใหไปอยู ท่ี ราบสูง

เพื่อกินหญาในฤดูรอน พอถึงตนฤดูหนาวเขาจะนําฝูงแกะใหกลับไปอยูในหุบเขาเพื่อปอง
กันฝูงแกะตลอดฤดูหนาว ในขณะที่ยายฝูงแกะไปนั้น ผูเล้ียงจะปองกันฝูงแกะจากน้ําทวม,
ดินท่ีพังทะลายลงมาและพายุตางๆกระหน่ําลงมา, ลูกเห็บและหิมะตก ผูเล้ียงเดินนําหนา
ฝูงแกะเพื่อเตรียมทางเดินไวและปองกันฝูงแกะจากตนไมท่ีเปนพิษและพวกสัตวรายตางๆ
1 ผูเล้ียงอันดีทรงประทานสิ่งตางๆที่เราตองการ

ก ขอไหนในสดุดีบทท่ี 23 สอนวาฝูงแกะจะไมขาดการดูและ
การเอาใจใสอยางดี?

ข "ทุงหญาเขียวสด" เปรียบเทียบกับสิ่งใดที่เราตองการ? มธ 5:6
ค "น้ําแดนสงบ" เปรียบเทียบกับสิ่งใดที่เราตองการ? ยน 7:37

2 ผูเล้ียงอันดีทรงเขาสวนในชีวิตของเรา
ก สดุดีบทท่ี 23 สอนวาคริสเตียนที่ขาดกําลังใจตองการอะไร?

สดด 42:11
ข ทุกวันผูเล้ียงทายาบนหัวของแกะเพื่อไลแมลงตางๆ ถาไมทายาแลว

แกะจะถูกแมลงรบกวนจนทําใหแกะบาคลั่ง ดังนั้นคําวา "พระองคทรง
เจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามัน" มีความหมายอะไรสําหรับเรา?

ค สดุดี 92:10 กลาววาอะไร?

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ภาระหนักของผูเลี้ยงอันดี                                                          สดด 23:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
แกะจะไมยอมนอนถารูสึกหิว, กลัว, เครียดหรือถูกรบกวน แกะชอบหากินใน

ทุงหญา ผู เล้ียงแกะที่ขยันจัดหาน้ําและเอาพืชท่ีมีพิษออกไปจากที่แกะอาศัยอยู ดังนั้น
เขาจึงสรางทุงหญาสําหรับฝูงแกะ "พระองคทรงเตรียมสํารับ (ท่ีกินอาหาร) ใหขาพระ-
องค" ขอนี้จึงมีความหมายพิเศษเม่ือเราพิจารณาถึงภาระหนักของผู เล้ียงแกะที่จะจัด
เตรียมสถานที่ไวสําหรับเรา
1 ปลายทางทําใหฝูงแกะรูสึกชื่นชมยินดี

ก ทําไมผูเล้ียงอันดีตองนําแกะของพระองค? สภษ 14:12
ข โมเสส ผูซึ่งเปนผูเล้ียงคนของพระเจา ไดใชไมเทาของตนเพื่อนําและ

ปลอบโยนชนชาติอิสราเอลอยางไร? อพย 14:8-16
ค อิสยาห 40:11 สอนเราวาอะไร? พระเยโฮวาหทรงรักและเปน

หวงเราไหม?
2 ผลของผูเล้ียงอันดี

ก ใหบอกสองประโยคในสดุดีบทท่ี 23 ท่ีเล็งถึงความสงบ สดด 23:5
ข ขอไหนเล็งถึงความพอใจ?
ค อะไรไมชัดเจน แตไดอยูกับเราเสมอ? รม 8:28

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                  ยรม 23:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 10:14
เพราะเหตุวาพระเจาทรงเปรียบเทียบมนุษยท้ังปวงกับแกะ เราจึงควรสังเกตและ

ศึกษาแกะ แตผลการสังเกตและการศึกษานั้นอาจไมเปนท่ีพอใจของเรา เพราะแกะหลง
ทางงายและไมสามารถเลี้ยงตัวเองได มีแตผู เล้ียงท่ีดีท่ีสามารถนําแกะใหพบกับความ
สําเร็จในชีวิตนี้ได

ในอาทิตยท่ีผานมานี้เราไดสังเกตวา
1 ท้ังพระเจาและซาตานตองการเปนผูเล้ียงของแกะ 1 ปต 5:8
2 ถาเราจะอยูอยางปลอดภัย เราตองรูจักเสียงของผูเล้ียงอันดี ยน 10:3, 5
3 พระเยซูทรงพิสูจนความรักของพระองคโดยการยอมตายเพื่อแกะ ยน 15:13
4 ผูเล้ียงอันดีทรงเลี้ยงแกะของพระองคตลอดไปเปนนิจ ยน 10:28
5 ผูเล้ียงอันดีทรงเปนผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถใหความปรารถนาแหงจิตใจสําเร็จ

สดด 23:1
6 ผูเล้ียงอันดีทรงมีฤทธิ์ฟนจิตใจที่ฟกช้ํา สดด 23:3
7 แกะที่นําตัวเองจะไมเลือกทางที่ถูกตอง สภษ 14:12
8 จงระวังผูเล้ียงจอมปลอม ยรม 23:1

ผูเลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาเปนคริสเตียนหรือเปลา?                                                   ลก 19:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
มนุษยทุกคนตองการมีชีวิตท่ีเต็มไปดวยความปติยินดี แตนาเสียดายที่หลายคน

คิดวาความสบายใจหรือความสนุกสนานเปนความปติยินดี พวกเขาจึงแสวงหาความสบาย
ใจหรือความสนุกสนานโดยคิดวาความปติยินดีจะตามมา แตเม่ือความสบายใจหรือความ
สนุกสนานนั้นผานไปแลวและความปติยินดีก็ไมตามมา เขาก็ไปหาความสนุกสนานมาก
ข้ึน ดังนั้นสําหรับบางคนชีวิตของเขาจึงแสวงหาความสนุกสนาน แตก็สนุกชั่วคราวแลวใน
ท่ีสุดเขารูสึกผิดหวัง

เราแกปญหานี้ไดโดยใหเขาใจความจริงฝายจิตวิญญาณรูถึงความแตกตางระ-
หวางความสนุกสนานและความปติยินดี ชาวโลกตองการความสนุกสนาน แตพระเจาทรง
ประทานความปติยินดีให ความสนุกสนานอยูชั่วคราว แตความปติยินดีอยูนิรันดร ความ
สนุกสนานเกิดข้ึนท่ีฝายรางกายและจิตใจ แตความปติยินดีเกิดข้ึนท่ีฝายจิตวิญญาณ  ข้ัน
แรกในการไดรับความปติยินดีคือการกลับใจเสียใหมจากความบาปและการขออภัยโทษ
จากพระเจา คนที่ยังไมพบความรอดในพระเยซูคริสต คนนั้นจะตองพลาดจากความปติ
ยินดีท่ีแทจริงซึ่งพระเจาปรารถนาประทานใหมนุษยท้ังปวงคือความสงบใจ, ความพอใจ
และความหวังใจในอนาคต ท้ังสามอยางนี้ตองมีพื้นฐานคือความเชื่อในพระเจา ถามีพื้น-
ฐานในหนาท่ีการงานหรือทรัพยสมบัติ เม่ือตกงานหรือทรัพยสมบัติหมดแลว ความสงบ
ใจ, ความพอใจและความหวังใจก็จะหายไป ถาคุณตองการมีความปติยินดี ท่ีแทจริงคุณ
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

เต็มท่ีได เขากลาวถึงความปติยินดีนั้นอยางไรใน 1 เปโตร 1:8?
ค อาณาจักรของพระเจาเปนอยางไร? รม 14:17

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจามีความบาปในชีวิตของขาพเจาไหม?                               สดด 51:1-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
"อยาเลนกับไมขีดไฟ" ขาพเจาเรียนรูความจริงในขอนี้เม่ือขาพเจามีอายุประ-

มาณ 12 ป วันหนึ่งพอแมไมอยูบานและขาพเจากับเพื่อนกําลังเลนไมขีดไฟในทุงหญา
หลังบานของขาพเจา ตอมาเมื่อเราเขาบานเราแนใจวาเราไดดับไฟเรียบรอยแลว แตอีก
ไมกี่นาทีเรามองออกขางนอกและเห็นวาทุงหญาท้ังหมดถูกไฟไหม เพื่อนบานคนหนึ่งได
เรียกเจาหนาดับเพลิงและมาดับไฟ เพราะทุงหญานั้นอยูหางจากบานของขาพเจานิด เดียว
พอแมยังไมสังเกตวาทุงหญานั้นถูกไฟไหมท้ังหมดแลว อีกประมาณสองอาทิตยเขา
สังเกตทุงหญาถูกไฟไหมจนเกรียม ตลอดสองอาทิตยนั้นขาพเจาเต็มไปดวยความกลัวและ
ความรูสึกมีความผิด ขาพเจาคิดวาทานจะโกรธขาพเจาเปนแน ในสองอาทิตยนั้นขาพ-
เจาขาดความปติยินดีและเมื่อทานพบความผิดแลว ขาพเจาก็ถูกทําโทษ

คริสเตียนที่ มีความบาปในชีวิตจะรูสึกมีความผิดเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในจิตใจของเรา กฎแหงฟสิกสกลาววาวัตถุ 2 สิ่งอยูในที่เดียวกัน
ในเวลาอันเดียวกันไมได เชนกันคริสเตียนมีความปติยินดีพรอมกับความบาปในชีวิตใน
เวลาเดียวกันไมได
1 ความบาปคืออะไรและรักษาอยางไร?

ก หลายคนตีความหมายของความบาปงายๆวาเปนการฆาตกรรม,
การผิดประเวณี, การขโมย เปนตน แตความหมายของความบาปคือ
"การผิดพลาดจากความถูกตอง" หลักแหงความชอบธรรม ความบาป
นั้นเกิดข้ึนในจิตใจ และแสดงออกโดยการกระทําของเรา โรม 14:23
ตีความหมายแหงความบาปอยางไร? แลว 1 ยอหน 3:4 ตีความ-
หมายของความบาปอยางไร?

ข คริสเตียนที่หลงไปในความบาปแลวควรทําอะไร? 1 ยน 1:9
2 เม่ือละทิ้งความบาปแลวความปติยินดีจึงกลับมาสูเรา

ก กษัตริยดาวิดตองการ "ไดยิน" อะไรหลังจากเขาสารภาพบาปแลว?
สดด 51:8

ข พระเจาทรงสัญญาอะไรแกชนชาติอิสราเอลที่กลับมาแลวในอิสยาห
35:10?

ค อัครสาวกยอหนมีความปติยินดีอะไร? 3 ยน 1:4

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาตามใครมากกวา ตัวเองหรือพระเจา?                                คส 3:12-17

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
ซูแซนา เวสลี่ เปนมารดาของลูก 17 คนรวมทั้งจอหนกับชารลส เวสลี่ซึ่งกลาย

เปนนักเทศนท่ีมีชื่อเสียง นางซูแซนากลาวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวา
"สิ่งแรกในการนําลูกใหมีจิตใจอันสุภาพคือตองใหเขาชนะใจของตัวเอง การสอน

วิชาทั่วไปแกลูกเปนสิ่งท่ีตองคอยๆทํา พอที่เขารับได แตการชนะใจของตัวเองเปนสิ่งท่ีตอง
ทําทันที ยิ่งเร็วยิ่งดี ถาพอแมละเลยการตีสอนลูก ลูกนั้นจะเกิดด้ือดึงและหัวแข็งด้ือร้ัน
ซึ่งเม่ือเปนเชนนั้นแลวก็แกไขยากนัก

"เม่ือพอแมตีสอนลูก เขาตองการใหลูกชนะใจตนเอง สิ่งนี้ ไมยากถาลูกยังไม
ด้ือดึง เร่ืองนี้สําคัญมากเพราะวาการตามใจตัวเองเปนรากของความบาปและความทุกข
ยากทุกอยาง ถาพอแมปลอยใหลูกตามความปรารถนาของตัวเอง ตอไปลูกนั้นจะชั่วราย
มาก แตถาพอแมสอนใหลูกชนะใจของตนเอง ลูกจะประสบความสุขในชีวิตของเขา"
1 ทาทีของคนที่ตามใจตัวเอง

ก ซาตานเปนผูแรกที่มีทาทีท่ีอยากตามใจตัวเอง
อิสยาห 14:13-14 อธิบายถึงทาทีของซาตานอยางไร?

ข ทําไมคนที่ตามใจตัวเองไมสามารถมีความปติยินดีท่ีมาจากพระเจา?
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

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาทําตามน้ําพระทัยของพระเจาไหม?                ปฐก 19:1-3; 2 ปต 2:7-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
มีเร่ืองในพระคัมภีรท่ีนาเสียดายที่สุดคือเร่ืองท่ีโลทอาศัยอยูในเมืองโสโดมอัน

ชั่วราย โลทอยูหางไกลจากพระเจามากจนภรรยาและลูกสาวสองคนตองเสียชีวิตและโลท
ไดลวงประเวณีกับลูกสาวทั้งสองคน พระเจาทรงไมปรารถนาใหโลทไปอาศัยอยูในเมือง
โสโดม เพราะเหตุนั้นโลทขาดความปติยินดีตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยูท่ีนั่น 2 เปโตร 2:8
เปดเผยวา "จิตใจที่ชอบธรรมของทานก็เปนทุกขเปนรอนทุกวันๆ" ขอนี้แสดงวาขณะเมื่อ
โลทอยูในเมืองโสโดมนั้น เขา "เปนทุกขและเดือดรอนในใจ" เปนประจํา เขาขาดความ
ปติยินดี! เขามีความรูสึกทุกขใจ

คริสเตียนขาดความปติยินดีเม่ือเขาไมทําตามน้ําพระทัยของพระเจา ถาบุตรของ
พระเจาไปเที่ยวไนทคลับ, ไปฟงเพลงชาวโลกหรือไปงานเลี้ยงท่ีมีการด่ืมเหลา บุตรคน
นั้นไมตองคิดวาเขาจะพบความปติยินดีในชีวิต แตการไปเที่ยวสถานที่แหงความบาปนั้น
ไมใชเปนสาเหตุเดียวที่คริสเตียนขาดความปติยินดี บาบครั้งคริสเตียนขาดความปติยินดี
เพราะรูวาเขาเองทําสิ่งท่ีไมถูกตอง กอนที่ผูหนึ่งผูใดสามารถทําตามน้ําพระทัยของพระ
เจาได จิตใจของเขาตองยอมติดตามพระเจาอยางเต็มท่ี คือเขาตองเปนมนุษยฝายจิตวิญ-
ญาณ ไมใชตามฝายเนื้อหนัง
1 สถานที่ท่ีไมสมควรสําหรับคนของพระเจา

ก โยนาหควรไปประกาศในเมืองนีนะเวห แตเขาไปยังเมืองทารชิชแทน
อะไรเกิดข้ึนแกโยนาห? ยนา 1:17

ข โยนาหมีความปติยินดีเม่ือเขากบฏตอน้ําพระทัยของพระเจาไหม?
ยนา 2:2 ถึงแมวาโยนาหถึงสถานที่ท่ีควรไป (เมืองนีนะเวห) จิตใจ
ของเขายังรูสึกขมข่ืน ยนา 4:1

ค กษัตริยซาอูลกระทําผิดเม่ือเขาพยายามทําตามหนาท่ีของปุโรหิต
และถวายเครื่องบูชาแดพระเจา ซามูเอลตอบสนองอยางไร?
แลวซาอูลรับโทษอะไร? 1 ซมอ 13:13-14

2 ใหถามตัวเองในคําถามตอไปนี้เพื่อรูวาคุณมีสิทธิพบความปติยินดีในพระเจา
ก ขาพเจาอยูฝายจิตวิญญาณไหม?
ข จิตใจขาพเจายอมติดตามพระเจาไหม?
ค ขาพเจามีทาทีท่ีถูกตองไหม?

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจากําลังทําหนาที่ที่มีอยูตอพระเจาไหม?                                มธ 6:26-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
โรคคิดถึงบาน (nostalgia)! พจนานุกรมของเวบสเตอรตีความหมายของคํานี้ วา

"การคิดมากเกินไป, ความรูสึกท่ีมากเกินปกติหรือความใฝฝนอยางผิดปกติ อยากให
กลับไปอยูในสมัยกอนหรือในสภาพที่เอากลับคืนมาไมได" ผูใหญท่ีอยากกลับเปนหนุม
สาวอีกก็เปนเชนนี้ ทําไมบางคนมีความรูสึกแบบนี้? ก็เพราะวาคนหนุมสาวมีความรับ-
ผิดชอบนอย คือไมตองกังวลและหวงใยในสิ่งใดๆ

แสดงวาเรามีชีวิตท่ีไรความกังวลไมไดหรือ? พระคัมภีรสอนวาคริสเตียนมีชีวิต
ท่ีไรความกังวลได เรามีชีวิตท่ีไรความกังวลไมใชโดยการหนีความรับผิดชอบของตน แต
โดยการฝากความรับผิดชอบของเราไวกับพระเจา พระคัมภีรสอนวา "อยาทุกขรอนในสิ่ง
ใดๆเลย แตจงทูลเร่ืองความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การ
วิงวอน กับการขอบพระคุณ" ฟป 4:6 บุตรของพระเจาขาดความปติยินดีเม่ือเขากังวลตอ
เร่ืองตางๆที่เขาควรฝากไวกับพระเจา พระเจาทรงมีหนาท่ีเล้ียงดูบุตรของพระองค และ
พระองคจะทําตามหนาท่ีนั้นเปนแน! เพียงแตเราไววางใจในพระองค
1 ความรับผิดชอบของพระเจา

ก 1 เปโตร 5:7 เราใจเราอยางไร?
ข พระเยซูสอนวาอะไรเปนเหตุท่ีพระคัมภีรไมเกิดผลในชีวิตของ

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

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                     ฟป 4:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 16:11
หลายปกอนมีผูหญิงคนหนึ่งท่ีเปนคริสเตียนเลาวา "ราวหนึ่งปกอนมีอยู คืน

หนึ่งท่ีฝนตกหนัก ขาพเจาปดรานของขาพเจาแลวจะกลับบาน ฝนตกหนักยิ่งนัก, อากาศ
หนาวเหน็บและลมพัดแรงมาก ขาพเจามีรมแตรมนั้นไมมีประโยชนอะไรเลย คืนนั้นรถ
เมลขาดชวงและขาพเจาตองรอรถเมลถึงเกือบหนึ่งชั่วโมง และขาพเจาตองนั่งรถเมลถึง
สองตอและมีลมพัดเขามาในรถหนาวเหน็บมาก

"เม่ือขาพเจามาถึงบานอาหารกลับเย็นชืด, ไฟฟาดับมืดมิด แถมมีความหนาว
เหน็บ จริงๆแลวพระเจาอวยพรขาพเจามาก ปกติขาพเจาเปนคนมีอารมณดี ขาพเจาไม
คอยรูสึกทอแท แตคืนนั้นขาพเจาก็ทอแท ขาพเจาตัดสินวาขาพเจาจะใหอาหารแกสัตว
เล้ียงของขาพเจา ขาพเจาจะไมยอมกินอาหารเลย ขาพเจาไดเขานอน และรองไหจนหลับ

"แตขณะเม่ือขาพเจากําลังใสชุดนอน พระเจาใหขาพเจาระลึกถึงคําตอไปนี้
แมมีวันท่ีทําใหโศรกเศรา แมมีคืนท่ีแสนนาน
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 เม่ือไร?
5 ใหบอกหาประการจากบทเรียนสําหรับอาทิตยนี้ท่ีจะชวยคริสเตียนรักษาความ

ปติยินดีของตน?
6 ใหบอกคําถามสี่ขอท่ีควรถามตัวเองเพื่อรูวาคุณมีสิทธิพบความปติยินดีใน

พระเจา
7 1 เปโตร 5:7 เราใจเราอยางไร?
8 คริสเตียนจะมีชีวิตท่ีไรความกังวลไดอยางไร?
9 ความรับผิดชอบอันดับแรกของเราคืออะไร? มธ 6:33

การรักษาความปติยินดีในพระเยโฮวาห (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.มูดี้กับพระคัมภีร                                                               2 ปต 1:15-21

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
อ.ดีไวท ไลแมน มูด้ี เปนผูรับใชท่ีเกิดผลอยางมากในศตวรรษที่ 19 เขาเปน

ผูรับใชท่ีมีฤทธิ์อํานาจของพระเจามากที่สุดในสมัยนั้น เขารับใชพระเจาเปนเวลาถึง 20 ป
เขาสอนเด็กชาย 14 คนที่เปนกลุมเล็กๆจนถึงกลุมใหญ 10,000 กวาคนในหองประชุม
ใหญๆในทั้งยุโรปและอเมริกา ตลอดเวลานั้นเขารับใชพระเจาอยางซื่อสัตยดวยความ
พากเพียรและอดทน เขาเกิดวันท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ ปค.ศ. 1837 ท่ีเมืองนอรธฟลดใน
รัฐแมสซาชูเซท เขาเคยขายรองเทา แลวมารับเชื่อในพระเยซูท่ีเมืองบอสตันในรัฐแมสซา-
ซูเลท คนที่นําเขาใหรับเชื่อคือครูสอนระวีของเขาเอง

อ.มูด้ีรักพระคัมภีร ถึงแมวาเขาไมเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยพระคัมภีร เขาก็เชื่อวา
ทุกคําและทุกคําสั่งในพระคัมภีรเปนความจริง

เขากลาววา "ขณะเม่ือขาพเจาศึกษาพระคําของพระเจาขาพเจาไดสังเกตสิ่งท่ี
สําคัญ คือเม่ือใครประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา คนนั้นกลาวถึงพระคัมภีรบอยๆ
แตเม่ือใครประกอบดวยความคิดของตัวเอง คนนั้นไมคอยกลาวถึงพระคัมภีร 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 "เสมือนแสงประทีปท่ีสอง

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

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําตรัสของพระเยซู                                               ยนา 1:12-17; 2:1, 9-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
บางคนเคยกลาวแกอ.มูด้ีวา "คุณเชื่อเร่ืองน้ําทวมโลกไดอยางไร? พวกนัก

วิทยาศาสตรบอกเราวาเปนเร่ืองเหลือเชื่อเกินความจริง"
อ.มูด้ีตอบวา "พวกนักวิทยาศาสตรบอกวาเปนเร่ืองเหลือเชื่อหรือ แตพระเยซู

ตรัสวาเปนเร่ืองจริง ขาพเจายอมเชื่อคําตรัสของพระเยซูมากกวาคําบอกเลาของคนอื่นๆ
ขาพเจาไมนับถือคนเหลานั้นท่ีขุดหินดวยเสียมโดยหวังจะทําลายพระคําของพระเจา พวก
เขาไมเชื่อวาปลาวาฬไดกลืนโยนาห เขาวาเปนไปไมไดท่ีปลาวาฬกลืนโยนาหเพราะลําคอ
ของมันเล็กเกินไป พวกเขาลืมวาพระเจาทรงเตรียมปลาวาฬขนาดใหญไวสําหรับโยนาห
ขาพเจาเชื่อพระคัมภีรอยางแนนอน เคยมีผูหญิงคนหนึ่งท่ีรักพระเจามากบอกวา "พระ
เจาทรงมีฤทธิ์ จัดเตรียมมนุษยพิเศษไวเพื่อกลืนปลาวาฬได ดังนั้นพระองคทรงเตรียม
ปลาวาฬขนาดใหญไวเพื่อกลืนมนุษยไดมิใชหรือ?" ในมัทธิว 12:40 พระเยซูตรัสถึง
โยนาหกับปลาวาฬ"

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยอมรับวา ปลาวาฬสามารถกลืนมนุษยได ซึ่งกอนหนา
นั้นพวกเขาไดปฏิเสธ แตเม่ือพิสูจนแลวจากเหตุการณท่ีปลาวาฬไดกลืนมนุษยและคาย
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 พวกลูกเรือพยายามแลนไปถึงท่ีปลอดภัย แตเขาสูกับพายุท่ีมาจาก

พระเจาไมไหว ยนา 1:13 ขอนี้สอนเราวาอะไร?
ค หลังจากพวกเขาทิ้งโยนาหลงไปในทะเลแลวเขาทําอะไรทันที?

ยนา 1:15-16
ง หลังจากโยนาหถูกปลาวาฬกลืนแลวเขายอมเชื่อฟงพระเจาหรือไม?

ยนา 3:2-3

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.มูดี้กับพระคุณของพระเจา                                          อฟ 2:5-8; คส 1:5-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
หลายปกอนในฤดูหนาว ซึ่งเปนฤดูหนาวที่หนาวท่ีสุดของทุกๆป คือฤดูหนาว

ท่ีเกิดไฟไหมในเมืองชิคาโก ขาพเจาไดศึกษาเร่ืองพระคุณของพระเจาและเปนคร้ังแรก
ท่ีขาพเจาเทศนาเรื่องพระคุณ ขาพเจาต่ืนเตนในเร่ืองนี้จนกระทั่งเม่ือขาพเจาออกจาก
บานแลวขาพเจาพูดกับผู ท่ีขาพเจาเจอเปนคนแรกและถามเขาวาเขาเคยไดยินเร่ืองพระ
คุณของพระเจาหรือไม และขาพเจาพยายามสอนเขาเรื่องนี้ คนนั้นคิดวาขาพเจาบา ขาพ-
เจาจึงว่ิงไปถามอีกคนหนึ่งเร่ืองนี้ ในที่สุดขาพเจาถึงสถานที่ประชุม

คืนนั้นขาพเจาคิดวาคนที่มารวมประชุมจะเห็นดวยกับขาพเจาเร่ืองพระคุณของ
พระเจา ขาพเจาจึงขอใหทุกคนที่อยากฟงเร่ืองพระคุณของพระเจาใหรวมประชุมตอไป
ขาพเจาคาดวาจะมีหลายคนรวมประชุมตออีก ดังนั้นขาพเจาตกใจมากเมื่อทุกคนลุกข้ึน
กลับบานไปเลย ขาพเจาจึงใสเสื้อคลุมกับหมวกและกําลังออกจากหองประชุม แตขาพเจา
เห็นผูชายคนหนึ่งนั่งรองไห ชายคนนี้บอกวาเขาอยากฟงเร่ืองพระคุณของพระเจา เขาได
ยินขาพเจาเทศนาวาพระคุณนั้นสําหรับทุกคน และเขาอยากรูเร่ืองพระคุณนั้น เขาเลาเร่ือง
ท่ีนาสลดใจใหขาพเจาฟงวา เขาเคยด่ืมเหลาจนเขาเสียเงินหาแสนบาทรวมท้ังบาน,
ภรรยาและลูกๆ เราทั้งสองไดอธิษฐานรวมกัน คืนนั้นขาพเจาหาที่พักใหเขา วันตอมา
ขาพเจาหางานใหเขาและเมื่อขาพเจาไปประกาศในยุโรป คนนี้เปนคนที่ชวยพวกเราในการ
ประชุมท่ีนั่นอยางมาก
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 "พระเจาผูเปนท่ีรอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และ

ประทานความรักแกมนุษย. . . มิใชดวยการกระทําท่ีชอบธรรม
ของเราเอง" ทต 3:4-5

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การระลึกถึงของอ.มูดี้ (ภาค 1)                                                 ลก 15:11-16

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
ขาพเจาจะเลาถึงประสบการณครอบครัวของขาพเจาเอง กอนขาพเจาจะมีอายุ

ครบ 14 ป สิ่งแรกที่ขาพเจาจําไดคือความตายของคุณพอ ธุรกิจของคุณพอลมเหลว หลัง
จากคุณพอเสียชีวิตไปแลวเจาหนี้มายึดเอาทุกสิ่งไป คุณแมขาพเจามีลูกหลายคน หลัง
จากคุณพอเสียไปแลว อีกไมนานคุณแมคลอดลูกแฝด จากนั้นคุณแมมีอาการไมสบาย
บอยๆ พี่ชายคนโตของขาพเจาอายุ 15 ป พี่ชอบอานหนังสือลามกที่เหลวไหลและอีกไม
นานพี่กลายเปนคนชอบทองเท่ียว พี่ออกไปจากบานและพี่คิดวาจะทํางานหาเงินมากๆจน
รํ่ารวย

คุณแมขาพเจาไมเคยหมดหวังในการที่พี่ของขาพเจาจะกลับมาบาน คุณแมให
เราไปถามที่ ท่ี ทําการไปรษณียบอยๆวามีจดหมายจากพี่หรือเปลา แตเราไมเคยไดรับ
จดหมายจากพี่เลย ทุกคืนครอบครัวของขาพเจานั่งคุยกันในบานคุยกันถึงคุณพอ แตถามี
ใครพูดถึงพี่ ท่ีหายไปนั้นคุณแมจะหามไมใหเราพูดถึงพี่ แลวทุกคืนคุณแมจะอธิษฐานตอ
พระเจาขอใหพระองคทรงนําลูกคนโตใหกลับบาน ถึงแมวาลูกคนนั้นทําผิดตอคุณแม
หลายอยาง (ตอวันพรุงนี้)
1 การออกจากบานในสถานการณท่ีเลวราย ลก 15:11-13

ก คุณคิดวา "บุตรคนนอย" เห็นแกตัวไหม?
ข ทําไมเราตองระลึกถึงความรูสึกของคนอื่นในครอบครัวเรา? แลวคุณ

ระลึกถึงความรูสึกของคนอื่นในครอบครัวคุณเองไหม?
ค บุตรคนนอยไดผลาญทรัพยของตนดวยการเปนนักเลง คนที่ประพฤติ

เชนนี้ขาดสติปญญาไหม? ชีวิตท่ีปราศจากพระคริสตคือชีวิตท่ีขาด
สติปญญา

2 การดํารงชีวิตขณะเมื่อสถานการณเลวราย ลก 15:14-16
ก หลังจากบุตรคนนอยผลาญทรัพยของตนไปแลวมีอะไรเกิดข้ึน? มีใคร

มาชวยเขาไหม?
ข คุณอยากเล้ียงหมูไหม? แลวคุณอยากกินอาหารสําหรับหมูหรือ

เปลา?
ค มีใครมาชวยบุตรคนนอยเมื่อเขาตองการความชวยเหลือไหม?

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การระลึกถึงของอ.มูดี้ (ภาค 2)                                                 ลก 15:17-24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
ขาพเจาเคยคิดวาคุณแมรักพี่ของขาพเจามากกวาคนอื่น ขาพเจาก็เชื่ออยางนั้น

ในวันขอบคุณพระเจาคุณแมต้ังเกาอ้ีไวสําหรับพี่โดยหวังวาพี่จะกลับบาน ขณะนี้ลูกๆของ
คุณแมโตแลวและไดยายออกจากบาน ขาพเจาไดสงจดหมายไปทั่วประเทศตามหาพี่ชาย
แตหาไมเจอ เม่ือขาพเจาเขาไปในรานที่ไหนขาพเจามองหาพี่ชาย แตหาไมเจอ

แลววันหนึ่งเม่ือคุณแมกําลังนั่งอยูหนาประตูบาน มีชายแปลกหนาคนหนึ่งเดิน
มาอยูท่ีหนาประตูบาน คุณแมไมรูจักชายคนนั้น ชายคนนั้นยืนอยูหนาบาน มีหนวดเครา
ยาวรุงรัง และมีน้ําตาไหลอาบแกม เม่ือคุณแมเห็นเขาน้ําตาไหลทานรองวา "โอ ลูกของ
แมท่ีหายไป เขามาซิลูก" พี่ตอบวา "คุณแม ขาพเจายังเขาบานไมได จนกวาคุณแมจะ
ยกโทษใหขาพเจา" คุณคิดวา คุณแมยอมยกโทษใหไหม? คุณคิดวาคุณแมจะใหลูกของ
ทานยืนอยูหนาบานอีกตอไปไหม? คุณแมรีบไปหาลูก, ทานไดกอดลูกและยกโทษใหลูก
เพื่อนที่รัก ถึงแมวาคุณเคยทําผิดบาปตอพระเจา ถาคุณขอการอภัยโทษบาปจากพระเจา
พระองคจะทรงอภัยโทษบาปของคุณทันที จงขอพระเมตตาจากพระเจาและพระองคจะทรง
ประทานใหคุณทันที
1 บุตรนอยกลับบาน

ก มีอะไรเกิดข้ึนกับบุตรคนนอยในลูกา 15:17-19?
ข คุณคิดวาอะไรเปนเหตุใหบุตรคนนอยเปลี่ยนใจ?
ค บิดามารดาเอย ถาลูกๆมาขออภัยจากคุณ คุณจะตอบเขาอยางไร?

2 บิดายกโทษให
ก บิดาตอบสนองบุตรคนนอยอยางไรในลูกา 15:20?
ข บิดายกโทษบุตรคนนอยอยางเต็มท่ี บิดามารดาเอย คุณยอมยกโทษ

ใหลูกๆไหม? ลก 15:21-22
ค บิดาชื่นชมยินดีเม่ือไดพบบุตรชายที่เคยหายไป ลก 15:23-24

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                    มธ 7:7-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 18:1
ในสมัยสงครามกลางเมืองขาพเจาเทศนาที่เมืองแนชวิล รัฐเทนเนสซี่ มีชาย

หนุมคนหนึ่งเดินตัวสั่นมาหาขาพเจา ขาพเจาถามวา "คุณมีปญหาอะไร?" เขาตอบวา
"ขาพเจาไดรับจดหมายจากพี่สาว พี่สาววาทุกคืนพี่คุกเขาลงอธิษฐานเผื่อขาพเจา" ชาย
หนุมคนนี้กลาหาญ เขาเขาสูสนามรบหลายครั้ง เขากลาเผชิญภัยปนใหญ แตจดหมาย
ฉบับนี้ทําใหเขาวุนวายใจ เขากลาววา "ต้ังแตขาพเจาไดรับจดหมายฉบับนี้ขาพเจารูสึก
ตัวสั่นไปหมด" พี่สาวของเขามีความเชื่อมาก ถึงแมวาพี่อยูหางจากนองมีระยะทางเกือบ
1000 กิโลเมตร การอธิษฐานของพี่มีฤทธิ์อํานาจเหนือนอง หนุมคนนี้ไมเชื่อในการอธิษ-
ฐาน ไมเชื่อในพระเจาและไมเชื่อในพระคัมภีร คุณแมของเขาเปนคริสเตียนที่เคยอธิษ-
ฐานเผื่อลูกๆ เม่ือคุณแมเสียชีวิตไปแลวพี่สาวก็อธิษฐานตอ พระเจาทรงเห็นความเชื่อ
ของพี่สาวและไดยินคําทูลขอของเธอ พระองคทรงตอบคําอธิษฐานนั้น จริงๆแลวจะมีคน
หลายคนรับเชื่อถาพอแมของเขาเชื่อพระเจาและอธิษฐานเผื่อลูกๆของตน
1 ทําไมเราตองยกยองพระคัมภีรในครอบครัวของเรา?
2 คุณเชื่อคําทุกคําในพระคัมภีรไหม? ทําไมการเชื่อพระคําของพระเจาเปน

สิ่งสําคัญ?
3 ใหอธิบายเร่ืองของโยนาห
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?

แตละเร่ืองท่ีใชในอาทิตยนี้มาจากหนังสือ
เร่ืองราวเล็กๆนอยๆและตัวอยางตางๆของอ.มูด้ี

พิมพโดยนาย แลร่ี แฮริสัน
9066 ถนนนิเกอรบอเกอร

เมืองเซนต จอหน รัฐอินดิแอนนา 46373

ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ซาตานกับองคพระผูเปนเจา                                                         มธ 4:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
ในหนังสือ อเมริกาท่ีแทจริง 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
เราอยูในสมัยแหงความยุงยากจริงๆ สังคมของเรากําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวด

เร็ว ผลก็คือความคิดของคนเกี่ยวกับชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงเชนกัน และไมใชความคิด
เกี่ยวกับสังคมเทานั้น แตความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ, พระคัมภีร, พระเยซูคริสตและ
ความเชื่อเกี่ยวกับวา "อะไรคือความจริง"

เราเห็นผลของความคิดใหมๆนี้ ในชีวิตประจําวันของเรา คริสเตียนเขาใจวา
ปญหาตางๆคือผลของการอยูในโลกแหงความบาปนี้ แตพระเจาทรงใหเคร่ืองมือท่ีใหเรามี
ฤทธิ์ชนะปญหาและความยุงยากตางๆเหลานั้น ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้กลาวถึง "เคร่ือง
มือ" ชิ้นแรก เม่ือซาตานทดลองพระเยซูในปา 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

สดุดีบทท่ี 23 เปนขอพระคัมภีรท่ีคนทั่วโลกรูจักกันดีท่ีสุด ขอนี้นําความ
เลาโลมใจและพระพรมาสูคนเปนจํานวนลานๆคนแลว สมาชิกครอบครัวทุกคน
ทองจําขอนี้ไดหรือยัง? ถายัง ใหทองจําสดุดีบทท่ี 23 เลย ถาทองจําไดแลวให
ทองพรอมกัน

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ผูหญิงคนหนึ่งกับองคพระผูเปนเจา                                              มก 5:25-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
ขาพเจาชอบซอมสิ่งเล็กนอยในบาน ขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนคนซอมสิ่งตางๆ

ได แตภรรยาขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนคนทําใหสิ่งตางๆเสีย! แตสวนมากสิ่งตางๆที่เสีย
ในบานขาพเจาพอซอมได เม่ือขาพเจาซอมสิ่งตางๆในบานขาพเจาตองการกลองเคร่ือง
มือเปนแน กลองเคร่ืองมือของขาพเจาไมมีเคร่ืองมือมากมายเหมือนคนอื่น แตมีเคร่ือง
มือพอที่จะซอมสิ่งเล็กนอยได เคร่ืองมือของขาพเจาคือ ไขควง, ประแจเลื่อน, คอน เปนตน
แตมีสิ่งหนึ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูเกี่ยวกับการซอมสิ่งของ คือคุณตองใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
สําหรับงาน ขาพเจารูวาเราทุกคนคงทราบความจริงนี้อยูแลว แตหลายครั้งเราพยายาม
ทํางานโดยใชเคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสม เพราะเราขี้เกียจเดินไปหาเครื่องมือท่ีเหมาะกับงาน
นั้น แลวในที่สุดเราตองเดินไปหาเครื่องมือท่ีตองการเพราะถาไมมีเคร่ืองมืองานก็ไม
สําเร็จ

ฝายจิตวิญญาณเชนกันมีหลายคนพยายามแกปญหาโดยใช เคร่ื องมือท่ี ไม
เหมาะสม เขาเหมือนผูหญิงในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ท่ีไปหาความชวยเหลือจากคนที่
ชวยเขาไมได แลวในที่สุดเขาขอความชวยเหลือจากพระเจา คุณมีปญหาในชีวิตไหม? มี
ปญหาฝายจิตวิญญาณไหม? มีความทุกขซึ่งเกี่ยวกับความเศราโศกและสะเทือนใจไหม?
จงขอความชวยเหลือจากพระเจากอน หลายครั้งพระองคเปนผูเดียวเทานั้นท่ีชวยเราได
1 จงใหพระเจาเปนอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณ

ก ขอแรกในพระบัญญัติสิบประการคืออะไร? อพย 20:3
ข พระเยซูทรงอางถึงพระบัญญัติขอแรกอยางไร? มธ 22:37-38
ค อ.เปโตรกลาวอะไรเมื่อคนอ่ืนละทิ้งพระเยซูแลว? ยน 6:68

2 คนที่มาหาพระเยซูเจา
ก ไยรัส ผูเปน "นายธรรมศาลาคนหนึ่ง" มาหาพระเยซูอยางไร?

มก 5:23
ข ประชาชนพาใครมาหาพระเยซูในมัทธิว 19:13? เพราะเหตุอะไร?
ค ชายคนหนึ่งในมัทธิว 17:14-15 มาหาพระเยซูเพื่อใคร?

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
หญิงมายคนหนึ่งกับผูพิพากษา                                                      ลก 18:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
หญิงมายในเรื่องสําหรับวันนี้มีปญหามากมาย เธอไปฟองผูพิพากษาและไดขอ

ความชวยเหลือ ถึงกระนั้นเธอไมไดรับความชวยเหลืออะไรเลย ตอนแรกผูพิพากษา
อธรรมไมยอมฟงเธอ แตเพราะเหตุการออนวอนของเธอ ผูพิพากษาไดเปลี่ยนใจและชวย
แกแคนศัตรูของเธอ

คําอุปมาของพระคริสตมีความหมายชัดเจน พระเยซูทรงอธิบายวา "พระเจาจะ
ไมทรงแกแคนใหคนที่พระองคไดทรงเลือกไว ผูรองถึงพระองคท้ังกลางวันกลางคืนหรือ"
ความหมายคือวา ถาผูพิพากษาอธรรมยอมชวยหญิงมายที่ขอดวยการวิงวอน ยิ่งกวานั้น
พระเจาผูทรงประกอบดวยพระเมตตาและความรัก จะชวยบุตรของพระองคท่ีมีความตอง-
การ หญิงมายคนนี้ รูวาเธอตองใชเคร่ืองมืออะไร เม่ือเรามีปญหาเราใชเคร่ืองมือท่ีถูก
ตองหรือเปลา? เคร่ืองมือนั้นคือการอธิษฐานดวยการวิงวอน
1 การอธิษฐาน

ก เอเฟซัส 6:18 อธิบายวาอะไรเรื่องการอธิษฐาน?
ข คําอุปมานี้สอนวาเคล็ดลับแหงการอธิษฐานคือการขอดวยการ

วิงวอนใหดูขอพระคัมภีรตอไปนี้ คส 4:2; รม 12:12; 1 ธส 5:17
2 การประพฤติตอศัตรูท่ีถูกตอง

ก หญิงมายมีปญหากับ "ศัตรู" ของเธอทําถูกตองเม่ือเธอไปฟอง
ตอหนาผูพิพากษา พระเจาสอนวาเราควรทําอะไรกับศัตรูของเรา
รม 12:19-20

ข ทําไมพระเยซูทรงผิดหวังกับพวกสาวกของพระองค? พระองคตรัส
อะไรแกเขาในมัทธิว 26:40-41?

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เครื่องมือแหงความเขาใจ                                                          รม 8:24-28

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
นายวิลสัน จอหนสัน ผูกอต้ังโรมแรมฮอลิเดย อินน เคยกลาววา "เม่ือขาพเจา

มีอายุ 40 ปขาพเจาทํางานในโรงเลื่อยแหงหนึ่ง เชาวันหนึ่งนายจางมาไลขาพเจาออก
จากงาน ขาพเจารูสึกทอแทและเศราใจ เม่ือขาพเจาเลาใหภรรยาฟง เธอถามขาพเจาวา
ขาพเจาจะทําอะไร ขาพเจาตอบวา ขาพเจาจะจํานองบานและทําธุรกิจการกอสราง งาน
แรกคือการกอสรางตึกเล็กๆสองแหง ภายในเวลาหาปขาพเจาเปนเศรษฐีเงินลาน! ตอน
ท่ีขาพเจาถูกไลออกขาพเจาไมเขาใจเหตุผล แตตอมาขาพเจาก็เขาใจวาเปนโครงการอัน
นาประหลาดใจและแมนยําของพระเจาท่ีจะใหขาพเจาอยูในทางของพระองค"

แมแตประสบการณท่ีขมข่ืน พระเจาทรงมีฤทธิ์ใหประสบการณนั้นเกิดผลอัน
ดีในทุกสิ่ง
1 การเขาใจประสบการณแหงชีวิต

ก หนุมสาวหลายคนไมเขาใจวาผูมีอายุมากก็มีสติปญญามากเชนกัน
โยบเขาใจขอนี้ ใหดูโยบ 12:12

ข เด็กๆจะเรียนรูวาอะไรถูกอะไรผิดและเรียนรูท่ีจะบังคับตัวเองได
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?

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมสามัคคีธรรมกับสิ่งยึด                                         กจ 2:44-47; 6:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
ขาพเจาคาดวาขางใตของกลองเคร่ืองมือของขาพเจาเหมือนขางใตของกระเปา

ถือของผูหญิง เพราะสวนขางใตนั้นเปนท่ีรวบรวมเบ็ดเตล็ดตางๆซึ่งขาพเจาไมคอยใช
แตเม่ือขาพเจากําลังซอมบางสิ่งบางอยางในบานและตองการสิ่งท่ียึดของเหลานั้น ขาพเจา
ก็ไปหาตะปู หรือสลักในขางใตของกลองเคร่ืองมือ ขาพเจารูวาท่ีนั่นมีของใชท่ีขาพเจา
ตองการเปนแน

พระเจาทรงประทาน "สิ่งท่ียึด" สําหรับคริสเตียน สิ่งนั้นคือคริสตจักร คริสตจักร
คือท่ียึดแนนของผู ท่ีเชื่อเพื่อใหพวกเขาบรรลุถึงเปาหมายและทํางานสําเร็จ เชนการชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ปญหาหลายอยางของคริสเตียนเกิดข้ึนเพราะเหตุความเชื่อของเขา ใน
กรณีนี้คริสเตียนไมสมควรขอความชวยเหลือ, คําแนะนําหรือความเขาใจจากคนที่ไมเชื่อ
ในพระเยซู เพราะเหตุนี้พระเจาทรงประทานคริสตจักรใหเพื่อเราสามารถไดรับการปลอบ
โยนจากคนอื่นท่ีเขาใจการตอสูฝายจิตวิญญาณของเรา การรวมสามัคคีธรรมกับคนของ
พระเจา คือการเปนมิตรกับคริสเตียนที่อยูฝายจิตวิญญาณ เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสม
สําหรับงานนี้ แตนาเสียดายที่คริสเตียนหลายคนละเลยใชเคร่ืองมือนี้
1 หนาท่ีของสมาชิกตอคริสตจักร

ก คริสตจักรมีความรับผิดชอบชวยใครบางในเมื่อเขามีความตองการ?
1 ทธ 5:3  อะไรคือเงื่อนไขสองขอในการชวยคนเหลานี้?
1 ทธ 5:4, 9

ข คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มชวยคนที่มีความตองการอยางไร?
กจ 2:45

ค พระเจาทรงเราใจเราอยางไรในฮีบรู 10:24-25?
2 หนาท่ีของคริสตจักรตอสมาชิก

ก กาลาเทีย 6:1-2, 10 กลาวถึงความรับผิดชอบอะไรบาง?
ข อะไรคือเปาหมายของของประทานฝายจิตวิญญาณ? 1 คร 12:6-7
ค คําสอนในโรม 12:13-15 สอนเราวาอะไร?

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                  กจ 8:26-37

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 138:7
เคร่ืองมือมีอยูหลายรูปแบบหลายขนาด มีอยูบางชนิดท่ีใชไดสําหรับงานทั่วไป

แลวมีอยูบางชนิดท่ีตองใชสําหรับงานเฉพาะ พระเจาทรงใชเคร่ืองมือหลายรูปแบบหลาย
ขนาดเพื่อนําคนมาถึงพระเยซูคริสต เคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีเราใชในปจจุบันคือหนังสือและ
ใบปลิวตางๆ คริสตจักรทุกแหงท่ีอยากนําคนอื่นใหรูจักกับพระเจาไดใชใบปลิวในการ
ประกาศ คริสตจักรของคุณอาจใชใบปลิวเชนกัน

ใบปลิวเปนเคร่ืองมือท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการประกาศขาวประเสริฐ โดย
เฉพาะเมื่อมีเวลาไมพอหรือสถานการณไมเหมาะที่จะอธิบายสวนตัว เราแจกใบปลิวให
แกพนักงานเสิรฟ, เด็กปม, พนักงานขายในหางสรรพสินคา, ผูรวมงานในที่ทํางานของ
เราหรือพนักงานธนาคารที่มีหนาท่ีรับหรือจายเงิน สิ่งนี้แคเร่ิมตนเทานั้น อาทิตยนี้ให
เราแจกใบปลิวแกคนอื่น ใหลองทําและดูวาจะมีกี่คนอานและรับเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
1 ใหสมาชิกครอบครัวทองจําสดุดี 138:7
2 ซาตานทดลองเราทุกคนอยางไรบาง? 1 ยน 2:16
3 ขอแรกในพระบัญญัติสิบประการคืออะไร? อพย 20:3
4 ในอาทิตยนี้เราศึกษาถึงเคร่ืองมืออะไรบาง?
5 แหลงแหงความเขาใจหรือสติปญญามีอยูสองแหง สองแหงนั้นคืออะไร?
6 อะไรคือแหลงแหง "สติปญญาและความรูทุกอยาง" คส 2:2-4
7 ใหบอกหนาท่ีของสมาชิกตอคริสตจักร แลวใหบอกหนาท่ีของคริสตจักรตอ

สมาชิก

กลองเครื่องมือสาํหรับการแกปญหา (6)


