ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 29
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครั วคริ สเตี ยนทุ กๆครอบครัวและด วยความปรารถนาที่ จะชวยให สมาชิ กในครอบครัวมา
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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ความสัมพันธ (6)

จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ครอบครัวฝายจิตวิญญาณ
1 ยน 2:3-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
หนังสือ 1 ยอหนเปนจดหมายถึงครอบครัวของพระเจาและคําวา "รวมสามัคคีธรรม" ได อธิบายถึงความสั มพันธ ระหว างพระบิดาเจากั บบุตรทั้ งหลายของพระองค
หนังสือเลมนี้ใชคําวา "พี่นอง" มากกวาเลมอื่นๆในพระคัมภีรใหมยกเวนหนังสือมัทธิวกับ
หนังสือลูกา หนังสือ 1 ยอหนเนนถึงความสัมพันธในครอบครัว
อาจารย ยอหนเขียนถึงพวกคริสเตียนเพื่ อว าเขาจะได ไมทําบาป แต ถาใครทํา
บาป เขาก็มีพระองคผูชวยเหลือสถิตอยูกับพระบิดาคือพระเยซูคริสต (1 ยน 2:1) เราก็
รูจัก 1 ยอหน 1:9 แลว การสารภาพบาปทําใหเราคืนดีกับทั้งพระเจาและผูที่เชื่อทั้งหลาย
เมื่อเราคืนดีกับพระเจาแลวเราก็จะคืนดีกับพี่นองคริสเตียนดวย (1 ยน 4:20-21)
ถาเรามีปญหากับพี่ นองของเราก็แสดงวาเราคงมีปญหาระหวางเรากับพระบิดา
ผูสถิตอยูในสวรรคเชนกัน
จดหมาย 1 ยอหนคลายกับหนังสือยอหน ในยอหน 15:12 อาจารยยอหน
เขียนวา "นี่แหละเปนบัญญัติของเรา คือใหทานทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เรา
ไดรักทาน" และในยอหน 13:34-35 มีอยูวา "เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลาย คือ
ใหเจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น
ถาเจาทั้ งหลายรักกันและกัน ดั งนี้ แหละ คนทั้ งปวงก็จะรู ได วาเจ าทั้ งหลายเปนสาวก
ของเรา" ซึ่งคลายกับขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้คือ 1 ยอหน 4:11 ที่วา "ทานที่รักทั้ง
หลาย ถาพระเจาทรงรักเราทั้งหลายเชนนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันดวย"
ใหทองจําขอพระคัมภีรตอไปนี้ ที่ เกี่ ยวกับความรักและขอพระเจาทรงชวยคุณรัก
พี่นองทุกคนในครอบครัวและในคริสตจักร
1 ยอหน 1:7 " แตถาเราดําเนินอยูในความสวาง เหมือนอยางพระองคทรงสถิตในความ
สวาง เราก็รวมสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตรของ
พระองค ก็ชําระเราทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น"
1 ยอหน 2:10 " ผูที่รักพี่นองของตนก็อยูในความสวาง และในผูนั้นไมมีชองที่จะทําให
สะดุดเลย"
1 ยอหน 3:14 " เราทั้งหลายรูวา เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารัก
พี่นอง ผูใดที่ไมรักพี่นองของตน ผูนั้นก็ยังอยูในความตาย"

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต
มธ 25:1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44
หลายปกอนนักเทศนคนหนึ่งเดินไปในที่ตางๆเพื่อเทศนา เขาเดินทางไปถึงทวีป
อาฟริกาเหนือ พอถึงเวลาที่เขาจะกลับบานเขาสงโทรเลขไปบอกวันที่เขาจะถึงบาน ภรรยา
กับลูกสาวดีใจมาก ลูกสาวจึงสวมชุดดีที่สุดสําหรับการกลับมาของคุณพอ แตนาเสียดาย
นักเทศนคนนั้นตองเปลี่ยนวันที่เขากลับบาน เขาจึงสงโทรเลขอีกบอกวา "ขาพเจาจะกลับ
บานวันอังคาร" คือชาไปอีกวันหนึ่ง ในวันตอมาลูกสาวของเขาสวมชุดดีที่สุดอีกครั้ง แต
พวกเขาไดรั บโทรเลขอีกครั้ งหนึ่ งที่ วา "ต องรออีกหนึ่ งวั น" ในวันต อมานักเทศนคนนั้ น
กลับมาถึงบาน ลูกสาวสวมชุดดีที่สุดของเธอรอรับคุณพอ นักเทศนกลาววา "ลูกแตงตัว
สวยมาก" ภรรยาของเขาบอกวา "ลูกแตงตัวสวยเพราะพี่ นี่เปนครั้งแรกที่ลูกสวมชุดที่ดี
ที่สุดและรักษาความสะอาดของชุดนั้นไวเปนเวลาสามวัน"
เหตุที่ เด็กหญิงคนนั้ นรักษาความสะอาดไวก็เพราะเขาจะตอนรับคุณพอของเขา
แล วพวกเรากําลั งรั กษาความสะอาดฝ ายจิ ตวิ ญญาณไว สําหรั บการเสด็ จมาของพระเยซู
ไหม?
1
จงเตรียมพรอมอยูเสมอ
ก
อะไรคือเหตุที่พระเยซูทรงเลาคําอุปมาของหญิงพรหมจารี 10 คน?
มธ 25:13
ข
พระเยซูทรงเรียกคนที่พรอมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระองค
วาอะไร? และพระองคทรงเรียกคนที่ไมพรอมวาอะไร? คนใน
ปจจุบันอยูในสองพวกนี้หรือเปลา? ทําไม? มธ 25:2
2
จงเตรียมตัวอยูเสมอ
ก
สิ่งแรกที่เราตองทําเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเสด็จกลับมาของ
พระคริสตคืออะไร? ยน 3:3
ข
พระเจาสั่งชนชาติอิสราเอลอะไรในอาโมส 4:12? คําสั่งนี้สําหรับ
มนุษยทุกคนไหม? รม 10:12
ค
คุณพรอมหรือยังสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต?
คุณรูไดอยางไร?
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จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียน
ลก 19:1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44
ดร. วิลเบอร แชพแมน มีกฎนี้สําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนคือ "สิ่งใดๆที่ทํา
ใหขาพเจารักพระเยซูนอยลง หรือทําใหขาพเจาอานพระคัมภีรนอยลง หรือทําใหขาพเจา
อธิ ษฐานน อยลง หรื อทําใหขาพเจาไดรับใชพระเจานอยลง ข าพเจ าตองหลีกไปจากสิ่ ง
เหลานั้ น" การดําเนินชีวิตคริสเตียนที่ ไมมอบตัวไวกับพระคริสตก็ไมเปนการดําเนินชีวิต
คริสเตียนที่ ตรงกับพระคัมภีร เมื่ อพระเยซูทรงเรียกผูใดใหตามพระองคไป พระองคทรง
เรียกผูนั้นตอหนาของคนทั้งปวง ไมมีใครในพวกนั้นที่รูสึกอายพระเยซู พวกเขาไดกลับใจ
เสียใหมและติดตามพระเยซูไปดวยสุดจิตสุดใจ
การศึกษาไดเตรียมเราไวสําหรับการดําเนินชีวิตฝายเนื้อหนัง เชนกันการศึกษา
พระคัมภี รได เตรียมคริสเตียนไวสําหรับการดําเนินชี วิตฝ ายจิตวิญญาณ เราต องเตรี ยม
พร อมสําหรับการดําเนิ นชีวิ ตคริ สเตียน เราตองเจริ ญเติบโตในพระคุณและความรู ของ
พระเยซูคริสต
1
ศักเคียสพรอมอยูเสมอ
ก
เมื่อพระเยซูทรงเรียกศักเคียสใหลงมาจากตนไม ศักเคียสทําอะไร?
ลก 19:6
ข
เรารูไดอยางไรวาศักเคียสไดกลับใจใหมจริงและพรอมที่จะดําเนิน
ชีวิตคริสเตียน? ลก 19:8
2
เราจะเตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอไดอยางไร?
ก
เราเตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอไดโดย
1
การอานพระคําของพระเจา
2
การอานหนังสือเกี่ยวกับพระเจาและคริสเตียนที่ดี
3
การฟงคําเทศนาและคําสอนจากพระคัมภีร
4
การอธิษฐาน
5
การรวมสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอื่น
ข
คริสเตียนไดพบกับปญหาอะไรบางเมื่อเราดําเนินชีวิตคริสเตียน?
มก 14:38
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ความสัมพันธ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
มารดากับบุตรชาย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สภษ 31:1-3; 2 พศด 22:2-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
ในหนังสือสุภาษิตบทที่ 31 เราอานเรื่อง "ภรรยาที่ดี" ซึ่งเปนคําสอนจากมารดา
ถึงบุตรชายเรื่องการหาภรรยาที่ดี ตามธรรมดาผูชายมักจะหาภรรยาที่คลายกับแมของเขา
เพราะแมเปนแบบอยางตอเขา
หลายครั้งเราอานในหนังสือประวัติศาสตรของพระคัมภีรเรื่องกษัตริยองคหนึ่งที่
ทําชั่ วหรื อดีในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห และเราพบชื่ อมารดาของกษั ตริย องคนั้ น
ดวย แสดงวามารดาของกษัตริยองคนั้ นเปนแบบอยางแกทาน เชนนางอาธาลิยาหเปน
แบบอยางไมดีแกบุตรของนาง เพราะพระคัมภีรบอกวา "พระมารดาของพระองคเปนที่
ปรึกษาในการกระทําความชั่วรายของพระองค พระองคทรงกระทําสิ่งที่ชั่วรายในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห " ทานทําตามแบบอย างของมารดา แสดงว าแมมี อํานาจมากในการ
แนะนําชีวิตของลูกๆ บุตรชายในสุภาษิต 1:8 ไดรับคําสอนวา "อยาทิ้งคําสั่งสอนของแม
เจา" เพราะมารดาทานใหคําสั่งสอนที่ดี แมแตโมเสสเอง ถึงแมวาเขาโตขึ้นในราชวงศที่
ไมรูจักพระเจา เขาไดรับคําสอนที่ดีจากคุณแมของเขาและเลือกตามพระเยโฮวาห สุภาษิต
23:25 กลาววา "จงใหบิดามารดาของเจายินดี จงใหผูที่คลอดเจาเปรมปรีดิ์" ขอนี้เล็งถึง
บุตรที่ประกอบดวยสติปญญา
1
ผูกบฏมีบุตรที่กบฏเชนกัน
ก
นางฮาการกบฏตอนางซารายนายผูหญิงของนาง (ปฐก 16:4-5)
ตอมาบุตรชายของนางฮาการเปนอยางไร? ปฐก 21:9
ข
สุภาษิต 19:26 สอนอะไรเรื่องลูกที่กบฏตอบิดามารดาของตน?
2
จงวางใจในพระเจาเรื่องการสอนลูกๆ
ก
นางฮันนาหถวายลูกชายของนาง (คือซามูเอล) แดพระเยโฮวาห
(1 ซมอ 1:20-22, 28) พระเจาจึงใชซามูเอลในงานของพระองค
อยางมาก
ข
คุณถวายลูกๆของคุณแดพระเจาแลวหรือยัง? และคุณถวายชีวิตของ
ตัวเองแดพระเจาเพื่อสอนลูกๆในทางของพระเจาไหม?
3
มารดากับบุตรชาย
ก
นางบัทเชบาขออะไรเพื่อซาโลมอนบุตรชายของนาง?
1 พกษ 1:16-17
25

ความสัมพันธ (4)

จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (3)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 10:38-42
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
พี่นองหลายคนมีปญหากันและกัน ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นเพราะเขามีอารมณกับ
นิสัยแตกตางกัน นางมารียกับนางมารธาก็เชนเดียวกัน
ยอหน 11:5 สอนวาพระเยซูทรงรักครอบครัวนี้และทรงพักผอนที่บานเขาบอยๆ
นี่เปนเกียรติอยางสูงสําหรับครอบครัวนี้ที่องคพระผูเปนเจาทรงเยี่ยมเขา ถึงกระนั้นเขาก็
ยังโตแยงกัน ชีวิตเขาอาจจะสับสน, อากาศคงจะรอนหรือเขาอาจรูสึกไมสบายก็ได คงมี
หลายสาเหตุที่ ทําใหสถานการณแบบนี้ เกิดขึ้ น ดูเหมื อนว าชีวิ ตครอบครัวของเขาเปน
แบบนี้ประจํา
เราเห็นวามารธาขะมักเขมนในการปรนนิบัติมาก การทําอาหารในสมัยนั้นยาก
กวาในปจจุบัน เขาตองตักน้ําจากบอน้ําและอาหารสําเร็จรูปไมมีเลย ในเวลานั้นเองมารีย
"นั่งใกลพระบาทพระเยซู" คุณคิดวามารธาทําถูกตองเมื่อนางบนเรื่องมารียไหม? แตพระ
เยซูทรงบอกมารธาใหสงบจิตสงบใจและไมใหวากลาวมารีย ภายหลังมารธาปรนนิบัติพระ
เยซูอีกครั้ ง (ยอหน 12:2) ครั้ งนี้ นางปรนนิบัติดวยความรักและไมบนเรื่ องกิจการของ
คนอื่น
พระเจาทรงสรางเราทุกคนใหมีอารมณและนิสัยไมเหมือนกัน แสดงวาอารมณ
กับนิสัยทุกอยางถูกตอง จงใหเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับพี่นองของเราถึงแมวาอารมณ
ของเขาอาจแตกตางกับอารมณของเรา
1
การปรนนิบัติ
ก
มารธาชํานาญในการปรนนิบัติคนอื่น เขาทําตอไปถึงแมวามารีย
ใหนาง "ทําการปรนนิบัติแตคนเดียว" ลก 10:40
ข
อาจารยเปโตรสอนวาอะไรเรื่องความมีไมตรีจิต? 1 ปต 4:9
ค
คุณยอมปรนนิบัติคนอื่นไหม?
2
การเรียนรู
ก
ทําไมพระเยซูทรงยกยองมารีย? ลก 10:42
ข
เราควรปรารถนาอะไร? สดด 27:4
ค
ทําไมเราตองศึกษาพระคําของพระเจา? 2 ทธ 2:15

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับการเผชิญหนากับซาตาน
อฟ 6:10-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44
อ.มารติน ลูเทอร ชอบใชคําอุปมาเมื่ อกลาวถึงงานของซาตาน เคยมีคนหนึ่ ง
ถามเขาวาเขาชนะซาตานอยางไร เขาตอบวา "เมื่อซาตานมาเคาะประตูแหงจิตใจขาพเจา
และถามว า "ใครอยู ที่ นี่ ?" องคพระเยซู คริสตเจาไปเป ดประตู แหงจิตใจนั้ นและตอบวา
"มารติน ลูเทอร เคยอยูที่นี่แตเขายายออกไปแลว บัดนี้เราอยูที่นี่แทน" เมื่อซาตานเห็น
พระหัตถของพระเยซูที่มีรอยตะปูและเห็นรอยที่สีขางของพระองค ซาตานก็หนีไปทันที"
ชี วิ ตทุ กชี วิ ตและครอบครั วทุ กครอบครั วควรให พระเยซู เป นผู อาศั ยเป นประจํา
เพราะเมื่อพระเยซูมาสถิตอยูกับผูใด ผูนั้นจะไดรับพระพรมากมาย
คริสเตียนทุกคนตองถามตัวเองวา ผูใดประทับนั่งบนบัลลังกแหงจิตใจของตัวเอง
คือตัวเองหรือพระเยซูเจา? เมื่อคุณเผชิญหนากับซาตาน คุณอยากใหผู ใดประทับนั่งบน
บัลลังกแหงจิตใจของคุณ?
1
ซาตานลอลวงคริสเตียนอยางไรบาง?
ก
ทําตัวเปนพระเจา 2 คร 11:14
ข
ทําใหเราสงสัยพระเจา ปฐก 3:1
ค
ใชขอพระคัมภีรในทางที่ไมถูกตอง มธ 4:6
ง
ใชอุบายของมัน 2 คร 2:11
2
การปองกันตัวเองจากการถูกลอลวงจากซาตาน
ก
ขอแรก เราตอง "เจริญขึ้นในพระคุณและใน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา"
(2 ปต 3:18) ใหบอกวาเราจะเจริญในความรูอยางไรบาง?
ข
ขอที่ 2 เราตอง "ตอสู" กับซาตานดวย "ความเชื่อ" ของเรา
1 ปต 5:9
ค
ขอที่ 3 "อยาใหโอกาสแกพญามาร" (อฟ 4:27 ) ขอ 26 อธิบายวา
เมื่อเราใหโอกาสแกพญามารนั้น เราจะประพฤติอยางไร
ง
ขอสุดทายเราตอง "สวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาเพื่อจะตอตาน
ยุทธอุบายของพญามารได" อฟ 6:11

24

5

หัวขอสําหรับวันนี้
พี่นอง

จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (4)

ความสัมพันธ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับการถวายทรัพย
2 คร 9:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44
พระเยซูสอนใหเรามั่นใจวา "การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ" ถาเรา
คิดวาขอนี้ขัดแยงในชีวิตของเรา ก็แสดงวาความคิดของเราเรื่องการถวายทรัพยไมถูกตอง
ใหพิจารณาเรื่ องของเด็กชายคนหนึ่ งที่ รวมประชุมกับคริสตจักรที่ กําลังสรางตึก
ใหม ศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้นอยากใหสมาชิกถวายทรัพยพอเพื่อคริสตจักรไมตองยืม
เงินเพื่อสรางตึกนี้ ถึงแมวาเด็กชายคนนี้ยากจนเขาก็อยากจะชวย และเขาเขียนจดหมาย
ถึงศิษยาภิบาลวา "เรียนศิษยาภิบาลที่รักในพระเยซูคริสต ผมดีใจที่คริสตจักรกําลังสราง
ตึกใหมและไมตองยืมเงินเพื่อสรางตึกนั้น ผมสงเงิน 1 บาทมาเพื่อชวย" แลวตอนทาย
เขาเขียนวา "ป.ล. ถาอาจารยตองการเงินเพิ่มเติม ชวยแจงใหผมทราบ" เด็กชายคนนี้มี
ความคิดที่ถูกตองเรื่องการถวายทรัพย
1
ความคิดที่ถูกตอง 3 อยางเรื่องการถวายทรัพย
ก
การถวายอยางเสียสละ--เชนคริสตจักรตางๆในแควนมาซิโดเนีย
ที่ถวายทรัพยถึงแมวาเขา "ยากจนแสนเข็ญ" 2 คร 8:2
ข
การถวายดวยความรัก--เชนนายกายอัสที่ชวยคนแปลกหนา
"ในการเดินทางของเขา" 3 ยน 1:6
ค
การถวายดวยพระคุณ--เชนคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มที่ขาย
ไรนาบานเรือนและเอาเงินมาถวายแกพวกอัครสาวกเพื่อใหเขาชวย
คนอื่นตอไป กจ 4:34-37
2
การถวาย 10% ของรายได
การถวาย 10% ของรายไดนั้นไดตั้งไวในพระคัมภีรเดิมเพื่อสนับสนุนพระวิหาร
ของพระเจา การถวายผลแรกเพื่อสนับสนุนงานของพระเจายังใชไดในสมัย
พระคัมภีรใหม (1 คร 9:11-14) อาจารยเปาโลสอนใหคริสเตียนในพระคัมภีร
ใหมถวาย 10% ของรายไดเมื่อเขาสอนคริสตจักรที่เมืองโครินธใหถวาย "ตามที่
พระเจาไดทรงใหทานจําเริญ"

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความลําเอียงที่นําญาติพี่นองเขารวมในการงาน
2 ซมอ 2:12-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
กษัตริยดาวิดเริ่มครอบครองในหนังสือ 2 ซามูเอลและเราพบวาพวกหลานชาย
ของทานมี ตําแหน งพิเศษในอาณาจั กรของทาน ซึ่ งเราสั งเกตไดในขอพระคัมภี รสําหรับ
วันนี้ พระคัมภีรไดกลาวถึงนางเศรุยาหพี่สาวของกษัตริยดาวิด 26 ครั้งและเกือบทุกครั้ง
บอกวานางเปนมารดาของโยอาบ, อาบีชัยและอาสาเฮล บุตรชายของนางมีความจงรักภักดีตอกษัตริ ยดาวิดและตอกั นและกัน กษั ตริย ซาอูลถูกฆ าในการสู รบและแมทัพของ
ทานคืออับเนอรตองการใหบุตรของกษัตริยซาอูลคืออิชโบเชทรับราชการตอ เพื่ออับเนอร
จะเปนแมทัพตอไปได
ใน 2 ซามูเอล 16:10 และ 19:22 กษัตริยดาวิดไมพอใจที่บุตรชายของนาง
เศรุยาหขัดขืนและไมคอยเชื่ อฟง โยอาบซึ่ งเปนแมทัพของดาวิดเคยใชอํานาจมากเกินไป
แลวภายหลังเมื่ อดาวิดใกลจะตายทานขอบุตรชายของทานคือซาโลมอนใหลงโทษโยอาบ
(1 พกษ 2:5-6) เพราะดาวิดไมกลาลงโทษโยอาบเอง
หลานชายของดาวิดอีกคนหนึ่งคือโยนาดับแนะนําบุตรคนโตของดาวิดใหทําการ
บาป (2 ซมอ 13) ซึ่งสรางปญหามากมายในราชวงศของกษัตริยดาวิด
เราเรียนรูอะไรบางจากเรื่องนี้? ถาเราอยากมีความสุขในครอบครัว เราจะตอง
ขอสติปญญาจากพระเจา ถาเราใหญาติคนหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติมารับตําแหนงในงานของ
เราก็เกิดปญหาภายหลังได กษัตริยดาวิดกลาวอะไรใน 2 ซามูเอล 3:39?
ใหพิจารณาสุภาษิตแหงสติปญญาตอไปนี้
1
คําเตือนเรื่องความรักกับการติเตียน
ก
อะไรดีกวาที่จะรักกันแบบลับๆ? สภษ 27:5
ข
อะไรคือหนาที่ของเพื่อน? สภษ 27:6
ค
สุภาษิต 28:23 กลาววาอะไร?
2
คําเตือนเรื่องความสัมพันธ
ก
ทําไมเราควรหลีกเลี่ยงความลําเอียง? ยก 2:9; สภษ 28:21
ข
ความสัมพันธระหวางกษัตริยดาวิดกับโยอาบเหมือนบวงแรว
ไดอยางไร? สภษ 29:25
ค
เมื่อเราทําใหพี่นองสะดุดผลก็คืออะไร? (สภษ 18:19) เราทําให
พี่นองสะดุดอยางไรบาง?
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ความสัมพันธ (2)

จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ญาติที่เกิดจากการแตงงานนิตินัย
นรธ 1:3-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
ความสัมพันธระหวางญาติที่เกิดจากการแตงงานนิตินัยเปนสิ่งที่ยาก หลายคน
ชอบพูดเลนเรื่องญาติเหลานี้ เมื่อ 2 ครอบครัวรวมกันโดยการแตงงานก็อาจเกิดปญหา
บาง แตหลายครั้งก็ทําใหทั้ง 2 ครอบครัวนั้นอยูใกลชิดกัน
ในหนั งสื อประวั ติ นางรู ธทั้ ง นางรู ธกั บ นางโอรปาห มี ความสั มพั นธ ดี กั บ นาง
นาโอมีแมยายของเขา ถึงแมวาทั้ ง 2 คนรักนางนาโอมี เมื่ อนางโอรปาหเปนมายแลว
นางตัดสินใจอยูกับชนชาติของตนเอง ขณะเมื่อนางรูธตั้งใจตามนางนาโอมีไปอยูบานเกิด
ของแมยาย หนังสือรูธ 1:14 กลาววา "โอรปาหก็จุบลาแมผัวแตรูธยังเกาะแมผัวอยู" นาง
โอรปาหคงมีการแสดงภายนอกก็ดี แตนางรูธยังเกาะแมผัวอยู นางนาโอมีใหคําปรึกษากับ
นางรูธเรื่องโบอาส (บทที่ 3) และมีสวนในชีวิตสมรสของเขาทั้ง 2
หนังสือประวัตินางรูธกลาวถึงญาติที่เกิดจากการแตงงานนิตินัยบอยครั้ง และให
เราเห็นวาพวกเขามีความสัมพันธที่ เต็มไปดวยความรัก เพราะเหตุวาทั้ ง 2 ฝายรักพระ
เยโฮวาห เขาจึงสามารถรักและชวยซึ่งกันและกันได
1
นางรูธตั้งใจตามนางนาโอมีแมยายของนาง
ก
นางรูธตองการตามนางนาโอมีอยางไรบาง? นรธ 1:16-17
ข
นางรูธละทิ้งอะไรบางเพื่อติดตามนางนาโอมี? นรธ 2:11
ค
ชาวเมืองเบธเลเฮมคิดอยางไรเรื่องนางรูธ? นรธ 3:11
2
นางนาโอมีใหคําปรึกษาแกนางรูธ
ก
บทที่ 2 สอนอะไรเรื่องความสัมพันธระหวางทั้ง 2 คนนี้?
นรธ 2:2, 19-23
ข
ในบทที่ 3 นางนาโอมีใหคําปรึกษาละเอียดแกนางรูธซึ่งนางรูธได
ทําตาม แลวในขอ 18 นางรูธไดรับความมั่นใจอะไรเรื่องโบอาส?
ค
นางนาโอมีมีสวนอะไรในชีวิตสมรสของโบอาสกับนางรูธ?
นรธ 4:13-17

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเตรียมพรอมอยูเสมอที่จะใหคําตอบ
1 ปต 3:8-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44
อาจารย จอรจ วิทฟลด ซึ่งเปนผูประกาศที่มีชื่อเสียง เคยถามชายคนหนึ่งวา
"คุณเชื่ออะไร?" เขาตอบวา "ขาพเจาเชื่อเหมือนคริสตจักรของขาพเจา" อาจารยจึงถาม
เขาตอไปวา "คริสตจักรของคุณเชื่ออะไร?" เขาตอบวา "คริสตจักรของขาพเจาเชื่อเหมือน
ขาพเจา" อาจารยถามตอไปวา "แลวคุณกับคริสตจักรของคุณเชื่ อวาอะไร?" เขาตอบวา
"เราก็เชื่ อเหมือนกั น" พระคั มภีร สอนว า "จงเตรียมตัวไว ใหพรอมเสมอเพื่ อทานจะ
สามารถตอบทุกคนที่ ถามทานวา ทานมีความหวังใจเชนนี้ ดวยเหตุผลประการใด แตจง
ตอบดวยใจสุภาพและดวยความยําเกรง" (1 ปต 3:15)
ถาใครถามคุณเรื่ องความรอดของคุณ คุณตอบเขาไดไหม? คุณเปนพยานเขา
เรื่องพระเยซูคริสตไดไหม? ถาไมได ใหศึกษาพระคัมภีรจนเปนพยานได
1
คุณใหคําตอบไดไหม?
ก
คุณเปนพยานเรื่องความรอดของคุณไดไหม?
ข
คุณอธิบายเรื่องความรอดของพระเจาจากพระคัมภีรไดหรือไม?
ค
การประพฤติของคุณดีพอจนชาวโลกอาจถามคุณวา "ทานมีความ
หวังใจเชนนี้ดวยเหตุผลประการใด" ไหม?
2
คําตอบของเราตองมาจากพระคัมภีร
ก
สดุดี121:1-2 กษัตริยดาวิดรูวาความชวยเหลือของเขามาจากไหน
ข
เราพบสติปญญาอะไรในโคโลสี 4:6?
ค
เราจะมีวิธีเตรียมพรอมเสมออยางไรจึงจะดีที่สุด? คส 3:16
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จงเตรียมพรอมอยูเสมอ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
รม 1:14-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : มธ 24:44

พรอมอยูเสมอเพื่อยืนตอสู พรอมที่จะทนปวดราว
พรอมที่จะอยูหรือพรอมที่จะไป พรอมทําตามน้ําพระทัย
พรอมที่จะแบกภาระทุกอยาง พรอมที่จะคอยออนวอน
พรอมที่จะอยูและชวยใหเงินทอง เพื่อคนอื่นรับพระพร
พรอมอยูเสมอเพื่อพูดสั่งสอน เตือนเขาดวยความเมตตา
พรอมที่จะชวยดวงวิญญาณเหนื่อยออน พรอมรับเสด็จกลับมา
--โดยนาย เอ ซี พอลเมอร
1
2
3
4
5
6

ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
อะไรคือเหตุที่พระเยซูทรงเลาคําอุปมาของหญิงพรหมจารี 10 คน? มธ 25:13
เราจะเตรียมตัวสําหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสตอยางไรบาง?
ใหบอกความคิดที่ถูกตอง 3 อยางเรื่องการถวายทรัพย ทําไมการถวาย 10%
ของรายไดยังสําคัญในปจจุบัน?
ใหบอกวาซาตานลอลวงคริสเตียนอยางไรบาง?
เราปองกันตัวเองจากการถูกลอลวงจากซาตานโดย
ก
การเจริญขึ้นในพระคุณและในความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
2 ปต 3:18
ข
เราตองสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา อฟ 6:11
ค
ขอที่วา "อยาใหโอกาสแกพญามาร" มีความหมายอะไร? อฟ 4:27

8

ความสัมพันธ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ครอบครัวแรกในโลกนี้
ปฐก 2:21-25; 4:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : 1 ยน 4:11
เราควรจะศึกษาชนชาติแรกๆในพระคัมภีร อาดัมกับเอวาเปนครอบครัวแรกใน
พระคัมภีร เขาเปนคนสมบูรณแบบ แผนการของพระเจาสําหรับการสมรสและครอบครัว
นับวา "ดีนัก" (ปฐก 1:31) ครอบครัวนี้มีอนาคตที่ดีเลิศเพราะเขาอยูในสภาพแวดลอมที่
สมบูรณและไดรวมสามัคคีธรรมกับพระเจาทุกๆวัน แตเขาไดทําบาปและตั้งแตวันนั้ นมา
ก็ไมมีครอบครัวใดๆที่สมบูรณเลย
ทําไมพวกเขาจึงทําบาปเลา? ทําไมบุตรชาย 2 คนแรกตองตอสูกันและฆากัน?
เรื่ องนี้ เปนความผิ ดของใคร? เราอาจกล าวโทษเอวาเพราะเขาเปนคนแรกที่ ไม เชื่ อฟง
พระเจา แตเราทุกคนตองรับผิดชอบสําหรับความบาปของตนเอง (รม 3:10-12, 23)
1 ยอหน 3:12 สอนวาคาอิน "ที่มาจากมารนั้น" ไดฆานองของตนเอง ฮีบรู
11:4 สอนว า "อาแบลนั้ นจึงได นําเครื่ องบู ชาอั นประเสริฐกวาเครื่ องบู ชาของคาอิ นมา
ถวายแดพระเจา เพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานวาทานเปนคนชอบธรรม คือพระเจา
ทรงเปนพยานแกของถวายของทาน โดยความเชื่อนั้น แมวาอาแบลตายแลวทานก็ยังพูด
อยู" พวกเขาเปนแบบอยางแกเราในเรื่องความเกี่ยวดองกันระหวางเขากับพระเจา ถึงแม
วาความบาปเริ่มตนกับอาดัมและเอวาแลว คาอิน, อาแบลและผูสืบสายโลหิตของเขาตอง
รับผิดชอบความบาปของตนเอง
1
อาดัมกับเอวา
ก
1 ทิโมธี 2:13-14 สอนวาอะไรเกี่ยวกับอาดัมกับเอวา? ใครถูก
ลอลวง?
ข
ใหสังเกตวาหลังจากเขาทําบาปแลวเขาก็วากลาวกันและกัน
ปฐก 3:12-13
ค
สดุดีบทที่ 53 สอนวา "พระเจาทรงมองลงมาจากฟาสวรรคดูบุตรชาย
ทั้งหลายของมนุษย" พระเจาทรงมีความเห็นวาอะไร?
2
คาอินกับอาแบล
ก
คาอินทําบาปเมื่อเขาโกรธ หนาบูดบึ้งอยูเพราะพระเจาไมทรง
พอพระทัยเครื่องบูชาของเขา ปฐก 4:5
ข
คาอินตองการรับใชพระเจาตามอําเภอใจของตนเอง เขาไมรูสึกสํานึก
ในความบาป แตอาแบลอยูฝายจิตวิญญาณ เครื่องบูชาของเขาซึ่งมี
เลือดไหลออก (ฮบ 9:22) เขาสารภาพความบาปและเชื่อในพระเจา
21

ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (6)

ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (1)

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 71:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
ถาคุณมีแมที่รักและเปนหวงคุณ คุณก็รูวาคุณไดรับพระพรมากแลว คุณแมของ
บางคนอาจอยูบนสวรรคแลวและวันแมคงเปนวันที่คุณคิดถึงแมอยางมาก ถาคุณมีเพื่อนที่
เปนเชนนี้ใหลองหนุนใจเขาในวันแม

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจทั้งสิ้นเปนของพระเจา
มธ 6:9-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
ประโยคหนึ่ งที่ อยู ในแบบอยางของการอธิษฐานที่ พระเยซูทรงใหพวกอัครสาวก
คือ "เหตุวาอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสงาราศีเปนของพระองคสืบๆไปเปนนิตย" ทําให
เราระลึกวาฤทธิ์ อํานาจทั้ งสิ้ นเริ่ มต นมาจากพระเจาและเปนของพระองค พระเจาทรง
ประทานฤทธิ์ อํานาจให แกเราเพื่ อชวยลดภาระแหงชี วิตนี้ , เพิ่ มความสะดวกใหเราและ
ทําใหการเดินทางและการติ ดตอสื่ อสารเจริ ญขึ้ น แตฤทธิ์ อํานาจนั้ นไมไดมาจากมนุ ษย
แมแตนิดเดียว เพราะฤทธิ์อํานาจทั้งสิ้นเปนของพระเจาผูเดียว
เราสามารถใช ฤทธิ์ อํานาจนี้ ได เพราะสิ่ งทั้ งปวงที่ พระเจ าทรงสร างนั้ นตามกฎ
ของวิทยาศาสตรและของวิชาฟสิกสซึ่ งกฎนั้ นไมมีการเปลี่ ยนแปลง เมื่อเราศึกษาถึงฤทธิ์
อํานาจนี้ เราก็เขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับอํานาจอันใหญยิ่งและการรอบรูทุกอยางของพระเจา
1
ทุกสิ่งที่ดีเปนเพราะเหตุฤทธิ์อํานาจจากพระเจา พบญ 30:9
ก
ประโยคใดในขอพระคัมภีรนี้อางถึงอํานาจที่จะประดิษฐสิ่งใหมๆ
และทํางาน?
ข
ประโยคใดในขอพระคัมภีรนี้อางถึงอํานาจที่จะมีสุขภาพดี?
ค
แลวพระเจาทรงใหเรามีอํานาจอีก 2 อยาง 2 อยางนั้นคืออะไร?
ง
เราไดรับอํานาจเหลานี้เพื่อชวยเรา "จําเริญมั่งคั่งอยางยิ่ง"
จ
เมื่อพระเจาทรงประทานอํานาจเหลานี้แกผูหนึ่งผูไดแลว พระองคทรง
รูสึกอยางไร?
2
การเชื่อฟงพระเจาผูมีอํานาจยิ่งใหญ
ก
พระบัญญัติ 30:8 สอนวาอะไรเรื่องการเชื่อฟงพระเจา?
ข
พระบัญญัติ 30:10 สอนวาอะไร?
ค
คุณเชื่อฟงพระเจาผูมีอํานาจยิ่งใหญของเราไหม?

หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

การไตรตรองในวันแม
ถาขาพเจาไดยินเสียงของแมอีกได และเห็นหนาแจมใสของแมอีกครั้ง
จับมือที่มีอาการกังวลของแม หรือคุยกับแมสักนิด
ขาพเจารูวาแมจะเปนที่หนุนใจให ไมวาตองสูญเสียสิ่งใดๆ
เพื่อใหขาพเจาเขมแข็งในพระเจา และใหรับใชพระองคตอไป
แมเคยสอนขาพเจาใหอธิษฐาน และนําขาพเจามาสูความรอด
แมสอนขาพเจาอยางใจจดจอเลย พระคัมภีรอันบริสุทธิ์ของพระเจา
ดังนั้นไมวาชีวิตดีหรือรายแคไหน ขาพเจาจะพึ่งพระเจาตอไป
จนวันที่พระองคตรัสวา "จงกลับบาน บุตรที่รัก งานรับใชของบุตรเสร็จแลว"
และบนสวรรคที่สวยงาม ที่มีความสุขเปนนิจ
ขาพเจาจะจับมือของแม และเราจะสรรเสริญพระเจาพรอมกัน
--เขียนโดยนาง โรมา จอย ซมิทธ รัฐอารแคนเซาว เมืองแจกสันวิลล
1
2
3
4
5

ภรรยาที่ดีเคยทํางานหนักไหม? นางทําอะไรบาง? สภษ 31:11-31
ในลูกา 1:29; 2:19, 51 เราเห็นวานางมารียสงบใจ ทําไมบุคลิกลักษณะ
แบบนี้ดีสําหรับคนที่เปนมารดาของพระเยซู?
ใครอธิษฐานกับพวกอัครสาวกในหองชั้นบนที่กรุงเยรูซาเล็ม? กจ 1:14
นางริสปาหเฝาดูศพบุตรชายของตนกับศพบุตรชาย 5 คนของนางเมราบ
นานเทาไร? 2 ซมอ 21:9-10
นางริสปาหรักบุตรชายถึงแมวาบุตรนั้นตายแลวฝายเนื้อหนัง นางเฝาดูและ
ฝงศพของบุตร ถาคุณมีบุตรที่ตายแลวฝายจิตวิญญาณ คุณยังรักเขาอยูไหม?
คุณจะอธิษฐานเผื่อเขาทั้งกลางวันและกลางคืนหรือไม?
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ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (2)

ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การสังเกตฤทธิ์อํานาจของพระเจา
โยบ 36:5; สดด 99
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้สอนใหเราสังเกตฤทธิ์อํานาจของพระเจา เมื่อขาพเจา
เปนเด็กขาพเจาสามารถทําแบบนี้เมื่อโรงเรียนของขาพเจาไปที่หอดูดาว พระเจาตรัสและ
ดวงอาทิตยปรากฏขึ้น พระเจาตรัสอีกและดวงดาวตางๆปรากฏขึ้น ถึงแมวาเราไมสามารถ
เข าใจว าพระเจาทรงสรางสิ่ งทั้ งปวงไดอยางไร เราก็ เขาใจวาการทรงสรางนี้ ได ใชฤทธิ์
อํานาจมากมาย
เราสามารถสังเกตฤทธิ์อํานาจนี้ไดในการระเบิดปรมาณู เพราะในการระเบิดนั้น
ในเวลานิ ดเดี ยววั ตถุ ไม กี่ ก รั มกลายเป นพลั ง มากมายพอที่ จ ะทําลายเมื องแห งหนึ่ ง ได
พลั ง ที่ มาจากวั ตถุ ไม กี่ กรั มนั้ นก็ เท ากั บพลั งที่ ต องใช ในการสร างวั ตถุ ไม กี่ ก รั มนั้ นเอง
แสดงวาพระเจาทรงใชฤทธิ์อํานาจมากเมื่อพระองคทรงสรางสิ่งสารพัดในจักรวาลนี้
1
พระเจาทรงสรางสิ่งสารพัดดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค
ก
ทําไมบรรดาบุตรพระเจาโหรองดวยความชื่นบาน? โยบ 38:4-7
ข
ทําไมบรรดามหาสมุทรไมทวมแผนดินทั้งหลาย? โยบ 38:8-11
ค
พระเจาทรงมีฤทธิ์เปลี่ยนทิศทางของพวกกลุมดาว โยบ 38:31
ง
น้ําฝนมาจากไหน? โยบ 38:34
จ
อะไรแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา? โยบ 38:35
ฉ
พระเจาทรงเลี้ยงดูสิ่งสารพัดที่พระองคทรงสรางแลว ใหดูตัวอยางใน
โยบ 38:39--39:27
ช
ทั้งการทรงสรางและการทรงเลี้ยงดูแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
คส 1:16-17
2
ฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญของพระเจา สดด 99
ก
สดุดีบทที่ 99 เปดเผยถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาไหม?
ข
เราตองยอพระเกียรติพระเจาของเราและนมัสการที่แทนรองพระบาท
ของพระองคเพราะพระองค
สดด 99:5

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางริสปาหสมควรไดรับเกียรติ
2 ซมอ 21:8-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
นางริสปาหเปนแมมายคนหนึ่ งที่ ยําเกรงพระเจา รวมทั้ งเปนมารดาที่ ยอมเสีย
สละเพื่อบุตรของตน นางตองเสียบุตรชาย 2 คนที่นางรัก นักกวี ลอรด แอลเฟริด ทินีสัน
เขียนบทกวีเรื่องการที่นางริสปาหตองเสียบุตรชายของตน
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นางริสปาห
เนื้อจากเนื้อของแม ทารกที่เคยดูดนมแม
กระดูกจากกระดูกของแมยังเหลืออยู กระดูกที่เคยหัวเราะและรองไห
แมขโมยจากผูอื่นหรือ กระดูกของคนอื่นหรือ? ก็ไมใช! แตเพราะเปนกระดูกของแม
คุณจะเรียกแมวาขโมยหรือ? ก็ไมใช! เพราะกระดูกนั้นมาอยูภายในแมตางหาก
1

2

ความเขมแข็งของนางริสปาห 2 ซมอ 21:8-10
ก
นางริสปาหเฝาดูศพบุตรชายของตนกับศพบุตรชาย 5 คนของ
นางเมราบ (ราชธิดาของซาอูล) ตั้งแตตนฤดูเกี่ยวจนฝนจาก
ทองฟาตกลงมา (เปนเวลาประมาณ 5 เดือน) 2 ซมอ 21:9
ข
เมื่อกอนนางริสปาหเคยใสเสื้อผาอยางดี ตอนนี้นางใสผากระสอบ
แลวนางเอาผากระสอบปูไวบนกอนหิน 2 ซมอ 21:10
ค
ผากระสอบนั้นเปรียบไดกับการถอมใจและการกลับใจ ในเรื่องนี้
ก็เปรียบไดกับการกลับใจของชนชาติอิสราเอล
ง
คุณตองการ "เอาผากระสอบปูไวบนกอนหิน" เพื่อแสดงวาคุณถอมใจ
และกลับใจไหม? คุณทําแบบนี้ไดโดยการสารภาพและละทิ้งบาปและ
โดยการขอโทษคนอื่นที่คุณเคยทําใหสะดุด
ความอดทนของนางริสปาห 2 ซมอ 21:10-14
ก
นางริสปาหเฝาดูศพบุตรชายของตนทั้งกลางวันและกลางคืน
นางไมใหอะไรมาถึงศพของบุตรชาย? 2 ซมอ 21:10
ข
เมื่อกษัตริยดาวิดไดยินถึงความรักของนางริสปาห ทานไดทําอะไร?
2 ซมอ 21:11-14
ค
นางริสปาหเปรียบไดกับนางมารียที่ไดยืนขางกางเขนของบุตรของตน

ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (4)

ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางริสปาหสมควรไดรับเกียรติ
2 ซมอ 3:7-9; 21:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
วันนี้ กั บพรุ งนี้ เราจะศึ กษาถึงชีวิตของนางริสปาห หลายคนคงยั งไมรู จักนาง
ริสปาหนั้น นางเปนคนเขมแข็งและสมควรไดรับเกียรติ
นางทนความทุกขมากกวาผูหญิงใดๆในพระคัมภีรเดิม เมื่อเรานึกถึงชื่อของนาง
เราก็นึกถึงความทุกขยากซึ่งเปนความทุกขยากของคุณแมที่รักลูกของตน
กษัตริยอิชโบเชท (ผูซึ่งเปนบุตรชายคนหนึ่งของกษัตริยซาอูล แตไมใชบุตรของ
นางริสปาห) กับอับเนอร (ผู ซึ่งเปนแมทัพของกษัตริยซาอูล) เถียงกันเรื่ องนางริสปาห
(ผู ซึ่ งเปนภรรยาคนที่ สองของกษัตริ ยซาอูล) นางริสปาหซึ่ งเปนมารดาของอารโมนี กับ
เมฟโบเชทรูสึกเสียเกียรติที่พวกเขาเถียงกันเรื่องนางไหม? ที่คนอื่นมาเขายุงเกี่ยวกับชีวิต
ของนางเปนเรื่ องธรรมดาไหม? ตอนนั้ นนางริสปาหยังไมรู แตพวกเขาตัดสินแลวที่ จะทํา
รายบุตรชายทั้ง 2 ของนาง
1
บุตรชายทั้ง 2 ของนางริสปาหถูกประหารชีวิต 2 ซมอ 21:1-9
ก
ในสมัยของกษัตริยดาวิดก็เกิดความขาดแคลน เมื่อดาวิดถาม
พระเยโฮวาหถึงสาเหตุ พระองคทรงตอบวาเปนเพราะเหตุซาอูลได
"ฆาคนกิเบโอน ความผิดที่เขาทั้งหลายตองตายจึงตกอยูกับซาอูล
และพงศพันธุของเขา" 2 ซมอ 21:1
ข
กษัตริยดาวิดจึงถามชาวกิเบโอนวาจะทําอยางไรจึงจะลบมลทิน
บาปเสียได พวกเขาตอบวาใหประหารชีวิตของบุตรชาย 7 คนของ
กษัตริยซาอูล 2 ซมอ 21:2-8
ค
บุตรชายของกษัตริยซาอูลผูใดไมถูกประหารชีวิต? (ขอ 7) และใคร
ถูกประหารชีวิต? ขอ 8
2
ความเศราโศกของนางริสปาห
ก
ความเศราโศกของนางริสปาหเปนเพราะความบาปของซาอูล ถึงแมวา
นางริสปาหไมทําผิดตอชาวกิเบโอนเลย นางกับบุตรชายตองรับโทษ
ข
ทําไมเมื่อสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งทําผิด ทุกคนในครอบครัวจึงตอง
ไดรับผลกระทบกระเทือน?
ค
ใหจําไววาพระเจาไมสั่งประหารชีวิตบุตรของนางริสปาห แตเปน
เพราะชาวกิเบโอนขอและกษัตริยดาวิดอนุญาติใหทํา

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเจามีสิทธิประทานฤทธิ์อํานาจแกมนุษยได
พบญ 9:26-29
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
ฤทธิ์อํานาจทุกอยางมาจากพระเจา ดังนั้นเราตองยอมรับวาพระเจาทรงเปนผูมี
อํานาจสูงสุด พระเจาทรงมีสิทธิประทานฤทธิ์ อํานาจแกผู ที่ พระองคทรงเห็นวาสมควรถึง
แม วาเรายังไม เขาใจพระประสงค ของพระองค พระเจ าไมต องขอโทษที่ พระองคทรงให
อํานาจแกปลาตและซาตาน (ลก 4:6; ยน 19:11)
แตมีอยูหลายครั้ งที่พระเจาทรงใหเราทราบถึงพระประสงคของพระองค เชนใน
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ คือพระเจาทรงใหชนชาติอิสราเอลมีอํานาจที่จะไดทรัพยสมบัติ
มากเพื่ อพวกเขาจะมีเงินพอที่ จะตั้ งประเทศอิสราเอลได โดยการกระทํานี้ พระสัญญาของ
พระเจาตอบรรพบุรุษของอิสราเอลไดสําเร็จ
1
พระเจาทรงเลือกผูที่จะครอบครอง
ก
พระเยซูทรงประทานตําแหนงแกบรรดากษัตริย สภษ 8:15-16
ข
พระเจาทรงพยากรณวาไซรัสจะเปนกษัตริยของอาณาจักรเปอรเซีย
เกือบ 100 ปกอนเหตุการณนั้นสําเร็จ อสย 44:28
ค
พระเจาทรงตัดสินใจที่จะใหกษัตริยซาอูลออกจากราชสมบัติ
1ซมอ 15:13-30
2
พระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจแกผูรับใชของพระองค
ก
พระเจาทรงเลือกและประทานฤทธิ์อํานาจแกคนที่ไมนาเปนไปได
เชนอาจารยเปาโล กจ 9:1-20
ข
หลายครั้งพระเจาทรงเลือกและประทานฤทธิ์อํานาจแกคนออนแอ
1 คร 1:26-29
ค
พระเจาทรงรับพระเกียรติมากกวาเมื่อพระองคทรงประทาน
ฤทธิ์อํานาจแกไมกี่คน วนฉ 7:7
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ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (4)

ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (3)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจในการพิพากษา
นฮม 1:3; รม 1:29-32
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
ผู ที่ เชื่ อทั้ งหลายเชื่ อเรื่ องการพิ พากษาที่ จะมาซึ่ งสอนไว ในพระคําของพระเจ า
เราเขาใจวาพระเจาตองพิพากษาชาวโลกที่ทําความชั่วมากมาย การพิพากษาของพระเจา
จําเปนและยุติธรรม
ขอพระคัมภีรที่วา "พระเยโฮวาหทรงกริ้วชาทรงฤทธานุภาพใหญยิ่ง" สอนเราวา
ถึงแมวาพระเจาทรงพระพิโรธชา พระองคยังทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะพิพากษาความบาปได
เมื่อพระเจายิ่งพระพิโรธกับความบาปของเรา ภัยพิบัติฝายธรรมชาติยิ่งมีมากขึ้น "ในลม
บาหมูและพายุ" (นฮม 1:3) มีการขาดแคลน, แมน้ําเกิดความแหงแลง, แผนดินไหวมาก
ขึ้นและภูเขาไฟระเบิด (นฮม 1:4) ในที่สุดแผนดินโลกพรอมกับมนุษยทั้งปวงจะถูกทําลายดวยไฟ พระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจในการพิพากษาตามขอพระคัมภีรที่วา "ใครจะตาน
ทานพระพิโรธของพระองคได ใครจะทนตอความรอนแรงแหงความกริ้ วของพระองคได"
(นฮม 1:6)
1
การพิพากษาของพระเจาตอชาวโลก
ก
ชาวโลกเขาใจเรื่องการพิพากษาแตไมสนใจ รม 1:32
ข
ชาวโลกถูกพิพากษาเพราะความบาปของเขา รม 1:32 (ใหดูรายการ
ของความบาปในโรม 1:29-32)
ค
ชาวโลกสมควรถูกพิพากษา รม 1:32
ง
พระเจาทรงพิพากษาลงโทษคนบาปตามความจริง รม 2:2
จ
การพิพากษาของพระเจาชอบธรรม รม 2:5
ฉ
พระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจในการพิพากษา รม 2:3
2
การพิพากษาของพระเจาตอคริสเตียน
ก
พระเจาทรงพิพากษาวาคริสเตียนสมควรไดรับอาณาจักรของพระเจา
2 ธส 1:5
ข
พระเจาทรงสัญญาอะไรใน 2 เธสะโลนิกา 1:7-8?

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางมารียสมควรไดรับเกียรติ
มธ 1:16; ลก 1:27-38
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
นางมารียผู เปนมารดาของพระเยซูคริสตเจาเปนผู สมควรไดรับเกียรติอย างสูง
นาง มารียเคยเปนหญิงสาวยากจนที่อยูในเมืองนาซาเร็ธประมาณ 20 ศตวรรษกอนสมัย
นี้ ถึงกระนั้นนางยังไดรับเกียรติใหเปนมารดาของพระเยซู
ความเชื่อสูงของนางไดทําใหมารดาหลายคนไดรับกําลังใจอยางมาก เพราะนาง
มีลักษณะดีหลายอยาง นางรักพระเจาและถอมใจลง นางอยู ฝายจิตวิญญาณและเชื่ อฟง
พระเจา นางสามารถปรับตัวได กลายเปนคนออนโยน มารดาทุกคนตองการลักษณะ
เหลานี้ นางยอมรับหนาที่ของนางคือเปนมารดา ไมมีงานสําคัญกวาการเปนมารดา
1
กริยาทาทางของนางมารีย
ก
นางมารียกลัวเมื่อพบกับทูตสวรรคไหม? ไมเลย นางสงบใจ เพราะ
นาง "รําพึงวาคํากลาวนั้นจะหมายวาอะไร" ลก 1:29
ข
นางมารียพูดอะไรในลูกา 1:38? ขอนี้แสดงวานางยอมตามพระเจา
ค
ลูกา 1:37 เกี่ยวของกับเราไหม? ทําไม?
2
นางมารียกับพระเยซู
ก
นางมารียกลาวอะไรกับพระเยซูเมื่อนางกับโยเซฟพบพระองคใน
พระวิหาร? ลก 2:48
ข
ตอนเรื่องนี้เกิดขึ้นพระเยซูทรงมีอายุกี่ป? (ลก 2:42) นางมารียกับ
โยเซฟพบพระองคที่ไหนและกับใคร? ลก 2:45-46
ค
นางมารียมีการตอบสนองอะไร? (ลก 2:51) นางเปนคนซึ่งคํานึง
ถึงเรื่องภายใน
ง
ใครอธิษฐานกับพวกอัครสาวกในหองชั้นบนที่กรุงเยรูซาเล็ม?
กจ 1:14
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ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (2)

ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (5)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ภรรยาที่ดีสมควรไดรับเกียรติ
สภษ 31:10-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
ภรรยาที่ดี! บางคนไมอยากฟงเรื่องนางเลย เพราะบางคนนับวานางดีเลิศมาก
เกินไป คนอื่นวา "ไมมีใครดําเนินชีวิตเหมือนนางได" พวกนักเทศนชอบเทศนาเรื่องนาง
และหลายคนรักนางมาก
ครอบครัวคุณเขาใจมากแคไหนเรื่ องนาง? บางคนอาจรู สึกเครียดเพราะมีงาน
มากมาย เชนในบาน, ในคริสตจักร, ในที่ทํางานและชีวิตของตัวเอง คืออาจรูสึกวาทําทั้ง
หมดไมไหว ภรรยาที่ ดีนั้ นเคยรู สึกเครียดไหม? ถาอานขอพระคั มภีรสําหรับวันนี้ อยาง
ละเอียดก็จะพบวานางมีธุระมาก ดังนั้นนางจะตองมีเวลาที่นางรูสึกเครียดเหมือนกัน ไมมี
ใครเอาใจนาง นางตองทํางานตลอด แตนางสามารถทําไดหลายอยางและยังอยู ฝายจิต
วิญญาณได นางเปนแบบอยางที่ดีสําหรับสมาชิกครอบครัวทุกคน ใหเราสังเกตดูชีวิตของ
นาง
1
ภรรยาที่ดี! เขมแข็งหรือออนแอ
ก
ภรรยาที่ดีในสุภาษิตบทที่ 31 ออนแอและขี้เกียจหรือเขมแข็ง
และขยัน? สภษ 31:15-19, 27
ข
อาภรณของนางเปรียบเทียบกับอะไร? สภษ 31:25
2
ภรรยาที่ดี! เปนผูทํางานหนัก
ก
นางทํางานหนัก นางทําเสื้อผา นาง "ทําเครื่องแตงกายดวย
ผาลินินไวขาย เธอสงผาคาดเอวใหแกพอคา" สภษ 31:22, 24
ข
นางซื้อขายที่ดิน, ทําอาหาร, ทําสวนและยังมีเวลาพอที่จะชวย
คนอื่น สภษ 31:13-20
ค
นางเปนหวงครอบครัวไหม? สภษ 31:11-12,27
ง
นางกับครอบครัวแตงตัวอยางไร? สภษ 31:21-22
3
ภรรยาที่ดี! มีใจกรุณา
ก
นางพูดอยางไร? (สภษ 31:26) นางยําเกรงผูใด? สภษ 31:30
ข
นางเปนแบบอยางที่ดีสําหรับสมาชิกครอบครัวทุกคน
ค
ในฐานะสมาชิกครอบครัว คุณรัก "ภรรยาที่ดี!" ของคุณไหม? ถารัก
ใหบอกนางเลย สภษ 31:28

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจที่จะชวยมนุษยใหรอด
นฮม 1:7; สดด 91:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
หลายปกอนภูเขาไฟ เมานท เซนท เฮเลนส ระเบิด ตอนนี้ภูเขานั้นครึ่งหนึ่งมี
ตนไมกั บหญาสวยงาม อี กครึ่ งหนึ่ งถูกทําลายด วยลาวาที่ พ นออกจากปล องภูเขาไฟนั้ น
มีคนหนึ่ งบอกขาพเจาวา ในตอนที่ภูเขาไฟระเบิดมีกลุมคน พวกเขาครึ่งหนึ่ งอยูในเขตที่
ไมมีลาวาและเขารอดจากตาย แตอีกครึ่งหนึ่งอยูในเขตที่มีลาวาและพวกเขาตายทันที
ในเมื่ อมีปญหาใดๆ พระเจาทรงรู วาใครวางใจในพระองค และพระองค "ทรง
เปนที่กําบังเขมแข็งในวันยากลําบาก" (นฮม 1:7) สดุดี 91:7 สอนวา "พันคนจะลมอยูที่
ขางๆทาน หมื่นคนที่มือขวาของทาน แตภัยนั้นจะไมมาใกลทาน"
พระเจาทรงมีฤทธิ์ ที่ จะช วยเรารอดได รวมทั้ งมีฤทธิ์ ที่ จะช วยเราในวันยาก
ลําบาก พระเจาทรงมีฤทธิ์เปนนิจ
1
พระเจาทรงแสดงฤทธิ์อํานาจของพระองคในการชวยมนุษยใหรอด
ก
พระเจาทรงชวยกูอิสราเอลดวยแขนที่เหยียดออก อพย 6:6
ข
พระเจาทรงไถจิตวิญญาณของเราจากฤทธานุภาพของแดนผูตาย
สดด 49:6-15
ค
พระเจาตรัสอะไรเรื่องฤทธิ์อํานาจของพระองค? อสย 50:2
ง
พระคริสตทรงไถเราใหพนความแชงสาปแหงพระบัญญัติดวย
ฤทธิ์อํานาจของพระเจา กท 3:13
จ
พระเจาทรงไถเราดวยพระโลหิตอันมีคามากของพระคริสตโดย
ฤทธิ์อํานาจของพระองค 1 ปต 1:18-19
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ฤทธิ์เดชเปนของพระเจา (6)

ผูที่สมควรไดรับเกียรติ (1)

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฤทธิ์อํานาจที่จะรับใชพระเจา
สดด 71:14-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : โยบ 36:5
ฤทธิ์ อํานาจทั้ งสิ้ นมาจากพระเจ า เราสามารถเห็นฤทธิ์ นั้ นได ในการทรงสร าง
ของพระองค, ในการปกครองสิ่งสารพัดในจักรวาล, ในการปองกันมนุษยและในการชวย
มนุษยใหรอด พระเจาทรงใชพระโลหิตอันมีฤทธิ์ ของพระเยซูคริสตเพื่ อชวยมนุษยใหรอด
จากความผิ ดบาปของเรา เราจึงควรสรรเสริ ญพระเจ าเช นกษัตริยดาวิดในขอพระคัมภี ร
สําหรับวันนี้
กษัตริยดาวิ ดนั้ นเข าใจถึงฤทธิ์ อํานาจของพระเจ าถึงแมว าคนทั่ วไปไมเห็ นหรือ
เข าใจเลย เขาขอพระเจ าประทานฤทธิ์ อํานาจนั้ นให เพื่ อชีวิตของเขาจะมี คาในโลกนี้ ใน
เมื่อเขาเปนคนชรา เขาปรารถนาใหคนอื่นรูจักฤทธิ์อํานาจของพระเจาเชนกัน เพราะพระ
เจาทรงมีฤทธิ์พิพากษามนุษยและชวยมนุษยใหรอดได
1
เราตองไตรตรองถึงฤทธิ์อํานาจและพระสติปญญาของพระเจา
2
ฤทธิ์อํานาจของพระเจาในการทรงสรางสิ่งสารพัดเหนือความเขาใจของเรา
3
พระเจามีสิทธิประทานฤทธิ์อํานาจแกมนุษยได
4
พระเจาทรงเลือกผูที่จะครอบครอง
5
พระเจาทรงเลือกผูที่จะรับใชคนอื่น
6
พระเจาทรงมีฤทธิ์ที่จะพิพากษามนุษยทั้งปวง
7
พระเจาทรงมีฤทธิ์ที่จะชวยเราใหรอดเปนนิจ

หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นางฮันนาหสมควรไดรับเกียรติ
1 ซมอ 1:10-17, 20, 24-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 71:8
เมื่ อเราเห็ นลูกๆของเราออกไปรับใช พระเจ าในต างประเทศหรือในตางจั งหวั ด
เราก็รู สึกดีใจและเสียใจดวย ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ทําใหขาพเจาระลึกถึงเรื่องตอไปนี้
ที่เปนเรื่องจริง
เจมส ฮัดสัน เทเลอร (ปค.ศ. 1832-1905) เปนมิชชันนารีคนแรกในประเทศ
จีนในปค.ศ. 1854 แลวในปค.ศ. 1866 เขาตั้ง China Inland Mission อาจารยเทเลอร
เขียนไววา
"คงไมมีวันที่ ขาพเจาลืมวันที่ ขาพเจาเดินทางจากประเทศอังกฤษไปยังประเทศ
จีน คุณแมที่รักของขาพเจามาสงขาพเจาจากเมืองลิเวอรพูล คุณแมเขาไปในหองพักของ
ขาพเจาในเรือซึ่งขาพเจาจะพักในหองนั้นเปนเวลา 6 เดือน คุณแมกับขาพเจานั่งบนเตียง
และรองเพลงสรรเสริญพระเจาดวยกันครั้งสุดทาย
"จากนั้นเราคุกเขาลงอธิษฐาน คือเปนครั้งสุดทายที่ขาพเจาไดยินคุณแมอธิษฐานกอนขาพเจาเดินทางไปประเทศจีน เราลากันและคุณแมลงจากเรือนั้ นโดยขอใหพระ
เจาอวยพรขาพเจา ข าพเจายืนคนเดียวบนดาดฟาเรือ คุณแมมองตลอดเวลาที่ เรือแลน
ออกจากทา ขาพเจาจะไมมีวันลืมหนาตาโศกเศราของคุณแมเพราะคุณแมจะคิดถึงขาพเจา
มากมาย ในเวลานั้นเอง ขาพเจาเขาใจความหมายของขอพระคัมภีรที่วา "เพราะพระเจา
ทรงรักโลก..." และขาพเจาแนใจวาคุณแมที่รักของขาพเจาเขาใจความรักของพระเจามาก
ขึ้นเพราะเหตุเวลานั้น"
1
นางฮันนาหมีความปรารถนาที่ดี
ก
ใหอาน 1 ซามูเอล 1:6-7 นางฮันนาหตอบสนองอยางไรที่นาง
เปนหมัน?
ข
ใน 1 ซามูเอล 1:10 นางฮันนาหอยูในสภาพอะไร?
ค
นางฮันนาหสัญญาอะไรกับพระเจาใน 1 ซามูเอล 1:11?
2
นางฮันนาหรักษาคําสัญญาของนาง
ก
ทําไมนางฮันนาหไมขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปเหมือนเดิม?
1 ซมอ 1:21-23
ข
นางฮันนาหทําอะไรใน 1 ซามูเอล1:24-28? คุณคิดวาการกระทํา
ของนางงายไหม?
ค
พระเยโฮวาหอวยพรนางฮันนาหอยางไร? 1 ซมอ 2:21
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