ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 31
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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การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
กําลังของแซมสัน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วนฉ 13:2-5, 24-25
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
คุณแมของคุณเคยเลาใหฟงถึงเวลาที่คุณฝกเดินกาวแรกไหม? เราคงอยากรูวา
แซมสันเดิ นกาวแรกเมื่ อไรและทําอะไรบ างตอนเปนเด็กเล็กๆ ก อนแซมสั นเกิ ดพระเจา
ทรงเลือกเขาใหเปนผูชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากอํานาจของศัตรู สวนมากถาเราอยาก
แข็งแรงเราตองออกกําลังกาย แตแซมสันไมตองออกกําลังกายเลย หนังสือผูวินิจฉัย 13:5
สอนวากําลังของแซมสันมีเปาหมาย
ในบทที่ 15 แซมสันไดฆาชาวฟลิสเตีย 1,000 คน แลวในบทที่ 16 เขายก
ประตูเมืองใสบาแบกไปถึงยอดภูเขา พระคัมภีรกลาววา "พระวิญญาณของพระเจาก็ทรง
สถิตกับแซมสันอยางมาก" สําหรับงานแบบนี้ แตตอมาพระเจาไดทรงละเขาไปเสีย (วนฉ
16:20) และตอนที่แซมสันเสียชีวิต ถึงแมวาเขาตาบอดแลว เขาไดฆาชาวฟลิสเตียมาก
กวาเมื่ อเขายังมีชีวิตอยู พระเจาทรงประทานกําลังพิเศษนี้ ใหแกแซมสันเพราะเห็นแกชน
ชาติ อิสราเอล พระเจาทรงมี สิทธิ ใหกําลังพิ เศษนี้ ไดและทรงมี สิทธิ เอาไปไดเหมือนกัน
แซมสันใชกําลังพิเศษนี้ในทางที่ดีเสมอหรือไม?
1
การเกิดของแซมสัน
ก
ทูตสวรรคบอกคุณแมแซมสันวาอะไร? วนฉ 13:4
ข
ทูตสวรรคกลาวอะไรในผูวินิจฉัย 13:5?
ค
ทูตสวรรคบอกคุณพอแซมสันวาอะไร? วนฉ 13:13-14
ง
อาจารยหลายคนเชื่อวาทูตสวรรคองคนี้คือพระเยซูคริสต
วนฉ 13:18-19
2
ความตายของแซมสัน
ก
แซมสันเปนพวกนาศีรแดพระเจา เขาไดรับกําลังพิเศษเพราะเขาอุทิศ
ตัวแดพระเจาและรวมสามัคคีธรรมกับพระองค พระวิญญาณของ
พระเจาก็สถิตกับแซมสันอยางมาก (วนฉ 15:14-15) อะไรคือ
เครื่องหมายของคําปฏิญาณของเขา? วนฉ 16:17
ข
แซมสันรักนางเดลิลาหมากกวาพระเจา เขาจึงปฏิเสธพระเจาและ
ผิดคําปฏิญาณของเขา แซมสันพยายามไมบอกเดลิลาหวากําลังของ
เขามาจากไหน แตในที่สุดเขาบอกทั้งเรื่อง (วนฉ 16:17) เขาจึงขาด
ฤทธิ์อํานาจ (กําลัง) จากพระเจา แซมสันทราบวาพระเจาไดทรง
ละเขาไปเสียหรือไม? วนฉ 16:20
3

การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับกําลังเพิ่มขึ้นในเวลายากลําบาก
1 พกษ 17:8-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
ในเรื่ องสําหรับวันนี้ แมมายคนหนึ่ งอยู กับลูกชายของตนในเวลายากลําบาก ดู
เหมือนไมมีความหวังเลย นางตัดสินใจเตรียมอาหารมือสุดทายแลวจากนั้น "จะไดกินแลว
ก็จะตาย" ทําไมนางจึงยอมฟงผู พยากรณ เอลียาหที่ วานาง "จงทําขนมก อนเล็ กให ฉัน
กอน"?
ในขอ 9 พระเยโฮวาห บอกเอลียาหวาพระองคไดทรงบัญชาหญิงมายคนนี้ ให
"เลี้ ยงเจา" พระเจาจึงดลใจนางใหเชื่ อคําพูดของเอลียาหและใหกําลังเพิ่ มขึ้ นแกนางเพื่ อ
เชื่อคํานั้นได ขอ 16 กลาววา "แปงในหมอก็ไมหมดน้ํามันในไหก็ไมขาด"
ถึงแมวาเราคงอยูในเวลายากลําบาก พระเจาจึงมีฤทธิ์ประทานกําลังเพิ่มขึ้ นให
แกเรา เราทุกคนเคยประสบเวลายากลําบากแลว ไมวาฝายเนื้อหนัง, ฝายการเงิน, ฝาย
ความรูสึกหรือฝายจิตวิญญาณก็ตาม เมื่อนั้นเราควรพึ่งผูใดเลา?
1
สวนของพระเจา
ก
พระเจาทรงเปนความชวยเหลือที่พรอมอยูในยามยากลําบาก
สดด 46:1
ข
พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยของเราในเวลายากลําบาก สดด 37:39
ค
พระเจาทรงชวยกูเราในวันยากลําบาก สดด 41:1; 50:15
2
สวนของเรา
ก
จงแสวงหาพระเยโฮวาห สดด 77:2
ข
จงวางใจในพระเยโฮวาห สภษ 3:5-6; สดด 56:3
ค
จงชื่นชมยินดีในพระเยโฮวาห สดด 59:16-17
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การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับกําลังเพิ่มขึ้นในวัยหนุมวัยสาว
1 ซมอ 17:32-37
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
ถึงแมวาดาวิดอายุยังนอยเขาก็มีความเชื่ อมาก เขามีความเชื่ อฝายจิตวิญญาณ
เทาผู ใหญ เขาเชื่ อวาพระเยโฮวาหจะทรงชวยเขาฆาโกลิอัทได เมื่ อเอลีอับพี่ ชายหัวปวา
ดาวิ ดขณะเมื่ อเขามาถึ งที่ รบกัน ดาวิดจึ งตอบวาตองมีสั กคนเดี ยวกล าสู กับโกลิ อัทนั้ น
ดาวิดไมสนใจคําวากลาวของคนอื่นเพราะเขาเชื่อวาพระเจาทรงชวยเขาเปนแน เขาจึงบอก
คนอื่นใหฟงดวย (1 ซมอ 17:29-31)
เมื่ อซามูเอลไปบานเจสซีเพื่ อเจิมกษั ตริยองค ใหม เขาพิจารณาพวกพี่ ชายของ
ดาวิดกอน ดาวิดซึ่งเปนบุตรสุดทายไมอยูกับพวกเขาแตกําลังเลี้ยงแกะอยู เขาเปนคนที่รัก
พระเจาและมีความสามารถสู ง แตเพราะว าเขายั งเล็ กอยู หลายคนไมสนใจเขา กษัตริ ย
ซาอูลตองเชื่อวาดาวิดมีความสามารถหรือจะไมใหเขาไปสูรบกับโกลิอัท ดาวิดบอกกษัตริย
ซาอูลวาเขาเคยฆาหมีกับสิงโต และเขาเชื่ อวาพระเจาจะทรงประทานกําลังใหเขาสู รบกับ
โกลิอัทเพราะโกลิอัท "ไดทาทายกองทัพของพระเจาผูทรงพระชนมอยู"
1
ทิโมธี ผูเปนบุตรแทของอาจารยเปาโลในความเชื่อ 1 ทธ 4:12-16
ก
อาจารยเปาโลเตือนทิโมธีวาอะไรในขอ 12?
ข
ทิโมธีตองเปนแบบอยางอยางไรบาง? 1 ทธ 4:12
ค
ทิโมธีตอง "ใฝใจใน" อะไรบาง? 1 ทธ 4:13
ง
อาจารยเปาโลใหคําแนะนําอะไรอีกแกทิโมธี? (1 ทธ 4:14-16)
ทําไมคําแนะนํานี้ดีสําหรับอนุชนทุกคน?
2
โยสิยาห ผูเปนกษัตริยตั้งแตเปนเด็ก 2 พศด 34:1-7
ก
โยสิยาหมีอายุกี่ปเมื่อเขารับตําแหนงเปนกษัตริย? (2 พศด 34:1)
เขาทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจาไหม? 2 พศด 34:2
ข
โยสิยาหเริ่มทําอะไรเมื่อเขาเปนอนุชน? 2 พศด 34:3-7
ค
ใหบอกชื่อของคนอื่นในพระคัมภีรที่รักพระเจาตั้งแตเขาเปนเด็กๆ
หรืออนุชน
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การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับกําลังเพิ่มขึ้นในวัยชรา
ยชว 14:6-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
คุณอยากเปนคนชราไหม? หลายคนไมอยากเปนคนชราแตอยากเปนคนหนุ ม
คนสาวตลอด ในปค.ศ. 1513 วาน ปอนซ เด ลีออน เดินทางไปที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐ
อเมริกาเพื่อหาน้ําพุแหงความเปนหนุมเปนสาว ตอนนั้นเขาอายุ 53 ป เขาเจอน้ําพุนั้น
หรือเปลา?
เมื่ อกอนบรรดานายแพทยคิ ดว าโรคอาการอั กเสบเรื้ อรั งตามข อรูปสัณฐานผิ ด
ปกติและอื่นๆ, โรคประสาทชนิดหนึ่ งที่ มีอาการสั่ น (โดยเฉพาะที่ นิ้วมือและมือ) กลาม
เนื้ อแข็ งตัวเคลื่ อนไหวลําตัวไดชา, และความเพอคลั่ งเปนส วนหนึ่ งของการเปนคนชรา
แตตอนนี้ พวกนายแพทยรู วาอาการเหลานี้ เปนโรคตางๆเทานั้ น เราจึงไมตองคิดวาเมื่ อ
มีอายุสูงเราจําเปนตองมีอาการเหลานี้
คาเลบเป นแบบอยางของคนชราที่ ยังแข็งแรงและมี สุขภาพดี ถึ งแมว าเขาชรา
เขาอยางเปนผู ชนะอยู เราคงสามารถนึกถึงคนที่ เรารู จั กที่ ทํากิจการใหญ โตเมื่ อเขาชรา
แลว อะไรคือเคล็ดลับของเขา? กรรมพันธุหรือ? การรักษาสุขภาพใหดีตลอดชีวิตหรือ?
สิ่งเหลานี้ก็มีสวนแตพระเจาเปนผูที่ประทานกําลังใหเราไมวาเราจะเปนคนชราหรือไม?
1
คาเลบ ยชว 14:6-13
ก
เรารูไดอยางไรวาคาเลบมีความเชื่อในพระเจา? ยชว 14:8
ข
คาเลบมีอายุ 85 ป เขามีกําลังแข็งแรงไหม? ยชว 14:10-11
ค
คาเลบตองการอะไร? (ยชว 14:12) เขาไดรับสิ่งนั้นไหม?
ยชว 14:13
ง
การที่มีอายุมากเปนประโยชนอะไร?
2
คนชราอื่นๆ
ก
บารซิลลัยอธิบายเรื่องความแกชรากับกษัตริยดาวิดอยางไร?
2 ซมอ 19:35
ข
ตอนปลายทางชีวิตของกษัตริยดาวิดเขาเปนอยางไรและตองการ
อะไร? 1 พกษ 1:1
ค
คนที่ทํางานในพลับพลาแหงชุมนุมตองมีอายุเทาไร? (กดว 4:1-4)
ทําไมพระเจาจึงตองจํากัดอายุดวย?
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การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับกําลังเพิ่มขึ้นในเมื่อเราออนกําลัง
2 คร 12:7-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
"มี ใครบ างเป นคนอ อนกําลังและขาพเจาไมออนกําลั งดวย" (2 คร 11:19)
อาจารยเปาโลทนหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตคริสเตียนของเขา ในกิจการบทที่ 27 เราเปน
วาเขาเผชิญภัยทางเรือและตองวายน้ําไปถึงฝงทะเล ใน 2 โครินธบทที่ 11 เขาเขียนวาเขา
เรือแตก 3 ครั้ง, เขาถูกตีดวยไมเรียว, เขาถูกกอนหินขวาง, เขาเผชิญโจรภัย, เขาหิวและ
กระหาย, ตองอดขาวบอยๆ, ตองทนหนาวและเปลือยกาย เขากลาวถึง "หนามในเนื้อ"
ของตน (2 คร 12:7) เขาจึงอธิษฐานตอพระเจาขอใหมันหลุดไปจากตน พวกคริสเตียน
เคยสงสัยวา "หนาม" นี้ คื ออะไร แตบางทีพระเจาไมตองใหเราทราบเพื่ อเราสามารถ
เปรียบเทียบปญหาทุกอยางในชีวิตของเราวาเปน "หนาม" ของเรา และเราสามารถเรียน
รูกับอาจารยเปาโลวา พระเจาสามารถทําใหเดชของพระองคมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดในตัวเรา
ไดอยางไร
เมื่ออาจารยเปาโลออนแอเขาก็พอใจและภูมิใจ เพราะเมื่อเขาออนแอเขาก็ไดรับ
เดชของพระเจาเต็มขนาด เขาจึงวา "ขาพเจาออนแอเมื่อใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อ
นั้น" (2 คร 12:10)
คุณกําลังรูสึกออนกําลังไหม? ถาอยางนั้นใหพึ่งพระเจาสําหรับกําลังของคุณ
1
การมีกําลังเมื่อเราออนกําลัง 2 คร 12:7-10
ก
พระเจาทรงตอบอาจารยเปาโลอยางไรเมื่อเขาขอให "หนามในเนื้อ"
หลุดไปจากเขา? 2 คร 12:9
ข
คุณหรือครอบครัวมี "หนามในเนื้อ" ไหม? คุณคิดวาพระเจาทรงตอบ
คุณเชนอาจารยเปาโลไหม?
ค
เราสามารถไดรับกําลังเพิ่มขึ้นเมื่อเราออนกําลังไหม? 2 คร 12:9
2
ฤทธิ์อํานาจมาจากพระเจา
ก
ทําไมคริสเตียนตองรูวาในตัวเราเองไมมีความดีประการใดอยูเลย?
รม 7:18
ข
ใหอธิบายความหมายของกาลาเทีย 2:20
ค
เราไดรับฤทธิ์เดชสําหรับชีวิต "โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจา"
กท 2:20
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การไดรับกําลังเพิ่มขึ้น (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การไดรับกําลังเพิ่มขึ้นจากพระคําของพระเจา
สดด 119:105-112
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 40:31
สดุดีบทที่ 119 เปนการไตรตรองถึงความสมบูรณของพระคําของพระเจา สดุดี
บทที่ 119 นั้ นเป นบทเพลงสรรเสริญที่ น าอาน บทนี้ เป นบทที่ ยาวที่ สุ ดในพระคัมภี ร
และเปนบทที่ยอดเยี่ยม บทนี้เปนโคลงกระทูของตัวอักษรภาษาฮีบรูทั้ง 22 ตัว ในวิวรณ
1:11 พระเยซูคริสตทรงเปนอัลฟาและโอเมกาและขอนี้อาจเล็งถึงสดุดีบทที่ 119
พระเยซูตรัสว า "จงคนดูในพระคัมภี รเพราะท านคิดวาในพระคัมภี รนั้ นมี ชีวิต
นิรันดร และพระคัมภีรนั้นเปนพยานถึงเรา" (ยน 5:39) ยอหน 1:1 กลาววา "เมื่อเดิม
พระวาทะทรงเปนอยูแลว และพระวาทะทรงอยูกับพระเจา และพระวาทะทรงเปนพระเจา"
แล วยอห น 1:14 บอกวา "พระวาทะไดทรงบังเกิดเป นเนื้ อหนั งและทรงอยู ทามกลาง
เรา. . ."
เมื่อเราตองการกําลังเพิ่มขึ้นใหเราพึ่งพระองคผูเปนกําลังของเรา ฟลิปป 4:13
มีอยูวา "ขาพเจากระทําทุกสิ่งไดโดยพระคริสตผูทรงเสริมกําลังขาพเจา"
มีอยูวิธี 5 อยางที่จะไดรับกําลังเพิ่มขึ้นจากพระคําของพระเจา
1
จงอาน "จงเสาะหาและอานจากหนังสือของพระเจา. . ." อสย 34:16
"จงใฝใจในการอาน. . ." 1 ทธ 4:13
2
จงฟง "ขอใหขาพระองคไดฟงความที่พระเจาจะตรัส. . ." สดด 85:8
". . .ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจา" รม 10:17
3
จงศึกษา ชาวเมืองเบโรอา ". . .คนดูพระคัมภีรทุกวัน หวังจะรูวาขอความเหลา
นั้นจะจริงดังกลาวหรือไม" กจ 17:11 "จงอุตสาหสําแดงตนเองใหเปนที่ชอบ
พระทัยพระเจา. . ." 2 ทธ 2:15
4
จงทองจํา "ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค
เพื่อขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค" สดด 119:11
5
จงไตรตรอง "อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา
แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน. . ." ยชว 1:8
". . .เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองคเปนคําภาวนาของขาพระองค"
สดด 119:99
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ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
สวรรคมีจริงหรือ?

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วว 21:1-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
อาจารยของเราเคยเลาใหฟ งว าเมื่ อเขาเป นเด็ กเขาพิ จารณาเรื่ องสวรรค บอยๆ
เขาไดยินวาเมื่อคริสเตียนตายไปแลวเขาจะไปอยู บนสวรรค เขาสนใจวามีสวรรคจริงหรือ
เปลา และถามีจริงคริสเตียนจะขึ้นไปอยู บนสวรรคไดอยางไร เขาเชื่อวามีสวรรคจริงและ
เขาอยากไปอยูที่นั่น เขาจึงรับเชื่อในพระเยซูเมื่อเขามีอายุ 7 ขวบ
สวรรคเปนสถานที่จริง เปนสถานที่สวยงามและเต็มไปดวยสงาราศี เรานึกไมถึง
ความสวยงามของสวรรคนั้น
เรื่องตอไปใหเราระลึกถึงความสมบูรณที่เรามองไมเห็นจากแผนดินโลกนี้ แตใน
อนาคตเราจะมองเห็นได คือมีเด็กหญิงชาวเมืองไปบานนอกครั้งแรก และเห็นแสงจากดวง
ดาวตางๆในทองฟา เขาจึงพูดกับแมวา "ถาขางนอกของสวรรคสวยถึงขนาดนี้ ขางในของ
สวรรคจะตองสวยถึงขนาดไหน?"
1
ความเปนจริงเรื่องสวรรค
ก
พระเยซูสอนอะไรในยอหน 14:2-3? พระเจาทรงใชเวลา 6 วันเพื่อ
สรางโลก, ทองฟาและจักรวาล แตพระเยซูทรงใชเวลา 1900 ปแลว
เพื่อสรางที่อยูอาศัยสําหรับเราบนสวรรค
ข
เราไมสามารถเขาใจถึงความสวยงามของสวรรคได 1 คร 2:9
ค
ทําไมวิวรณ 21:4 เปนพระสัญญาที่มีคามาก?
2
การพรรณนาถึงสวรรค
ก
วิวรณบทที่ 21 พรรณนาถึงเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม ซึ่งจะ
เปนที่อยูอาศัยสําหรับคริสเตียนทั้งปวงตลอดไปเปนนิจ ใหอาน
ขอตางๆที่พรรณนาถึงสวรรค วว 21:1-4, 11-21, 23, 25
ข
วิวรณบทที่ 21-22 บอกขนาดที่วัดเมืองบริสุทธิ์ เมืองนั้นได 2400
กิโลเมตรกวางยาวและสูงเทากัน แสดงวาเมืองบริสุทธิ์ (สวรรค) เปน
สถานที่จริง
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ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เราจะรูจักกันและกันบนสวรรคไหม?
2 ซมอ 12:18-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
เราจะรูจักกันและกันบนสวรรคเปนแน สิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสวรรคคือเราจะ
มารวมพรอมกันอีกกับพี่นองคริสเตียนที่เสียชีวิตไปแลว
ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ เราเห็นวา กษัตริยดาวิดอธิษฐานเผื่ อลูกชายเปน
เวลา 7 วัน เขาอดอาหาร, รองไหและอธิษฐานออนวอนพระเจาเผื่อลูก ถึงกระนั้นลูกชาย
ของเขาเสียชีวิต พวกคนใชของดาวิดกลัวบอกเขาเรื่องความตายของลูกชาย เมื่อบอกแลว
พวกเขาไมเขาใจการตอบสนองของดาวิด (2 ซมอ 12:21) กษัตริยดาวิดจึงกลาววา ". . .
เมื่อเขาสิ้นชีวิตแลวเราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กใหฟนขึ้นมาอีกไดหรือ มีแตเราจะ
ตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได"
ดาวิดรู วาเขาจะเห็นลูกชายที่ รักอี กบนสวรรค และความรู นั้ นทําใหเขามีความ
หวังเปนอยางมาก พระเจาทรงใหเรื่องนี้อยูในพระคัมภีรเพื่อไหเรารูวา เราจะไดเห็นพี่นอง
คริสเตียนอีก และเราจะไดรูจักกันและกันดวย
1
เราจะรูจักกันและกันบนสวรรค
ก
มัทธิว 8:11 พิสูจนวาเราจะรูจักกันและกันบนสวรรค เพราะถาเรา
รูจักอับราฮัม, อิสอัคและยาโคบบนสวรรคนั้น เราก็จะตองรูจักกัน
และกันดวย
ข
ใครบางอยูพรอมกับพระเยซูบนภูเขา? (มก 9:1-4) อาจารยเปโตร,
ยากอบและยอหนรูจักคนที่อยูพรอมกับพระเยซูไหม? มก 9:5
ค
คําตรัสของพระเยซูในมาระโก 12:26-27 มีความหมายอะไรสําหรับ
เรื่องนี้?
2
ความหวังในสวรรค
ก
ถาคุณมีพี่นองคริสเตียนที่เสียชีวิตไปแลวคุณคงคิดถึงเขามาก
ขอบพระคุณพระเจาที่คุณจะเจอเขาอีกบนสวรรค
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ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เมื่อคริสเตียนเสียชีวิตแลวเขาขึ้นสวรรคทันทีไหม?
2 คร 5:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
พระคัมภีรสอนวาเมื่อคริสเตียนเสียชีวิตแลวเขาขึ้นสวรรคทันที 2 โครินธ 5:8
กล าววา "เรามีความมั่ นใจ และเราปรารถนาจะอยู กับองคพระผู เป นเจ ามากกว าอยู ใน
รางกายนี้"
อาจารย โจ เฮ็นรี่ แฮนคินส เลาเรื่องจริงนี้เกี่ยวกับสวรรควา
"คุณแมเลาใหฟงเรื่องความตายของคุณปูวา คุณปูเรียกลูกๆมาอยูรอบๆเพื่อลา
เขาทุกคน ลูกๆเริ่มรองไห แตคุณปูบอกวา "อยารองไหเลย ลูกรองไหทําไม? เพราะบน
สวรรคมีพระเยซู และแมของลูกอยูกับพระองคแลว พระเยซูกับแมของลูกไมรองไห แตมี
ความชื่นชมยินดี พระเยซูกับแมของลูกมาเพื่อพาพอไปสวรรค" บุตรของพระเจาหลายคน
มีคําพยานเหมือนกันเมื่อเขาไปสวรรค"
เมื่ออาจารย ดี เอล มูดี้ ถึงเวลาที่เขาจะไปสวรรค เขาถามลูกสาววา "นี่เปน
ความตายหรือ?" ลูกสาวตอบวา "ใช คุณพอ" เขาพูดวา "ไมใช นี่เปนวันที่ขาพเจาจะสวม
มงกุฎตางหาก"
1
การมีชัยชนะในวันแหงความตาย 1 คร 15:55-57
ก
"เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป. . ." (นี่เปนสิ่งเดียวที่ทําให
มนุษยกลัวความตาย) 1 คร 15:56
ข
วันแหงความตายไมมี "เหล็กไน" สําหรับคริสเตียน (แตเปนศัตรู
อันดับหนึ่งของชาวโลก)
ค
พระเจาทรงใหเราชนะความตายโดยพระเยซูคริสต 1 คร 15:57
2
คําพยานของอาจารยเปาโล
ก
อาจารยเปาโลกลาววาอะไรในฟลิปป 1:20-21? อาจารยเปาโลไม
กลัวความตายเลย แตเขายินดีพบวันนั้นตางหาก เขานับวา "การตาย
ก็ไดกําไร"
ข
คุณชื่นชมยินดีเรื่องสวรรคไหม? แลวคุณเคยเลาใหชาวโลกฟงเรื่อง
สวรรคหรือยัง?
ค
อาจารยเปาโลอธิบายอะไรในฟลิปป 1:23-24?
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ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คนที่อยูบนสวรรครูเกี่ยวกับกิจการตางๆบนโลกนี้ไหม? ลก 15:3-7; ฮบ 12:1-2
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
"คนที่อยูบนสวรรครูเกี่ยวกับกิจการตางๆบนโลกนี้ไหม? คําตอบคือ รู พวกเขา
รู มากแคไหน? เราก็ไมทราบเพราะเรายั งเขาใจถึงความสามารถของคนบนสวรรคไม ได
เลย
คนที่ อยู บนสวรรคมีสติและไมหลับ บางคนคิดวาเมื่ อใครเสียชีวิตเขาก็หลับไป
และไมรู อะไรเลยจนเขาเป นขึ้ นมาจากความตาย พระคั มภีร ไมได บอกว าคนที่ ตายแลว
หลับอยู คําวา "ลวงหลับ" เกี่ยวกับรางกายไมใชจิตวิญญาณ (1 ธส 4:13)
คนที่ อยู บนสวรรคสนใจสิ่ งตางๆบนโลกนี้ เขาเห็นเพื่ อนกับญาติพี่ นองรับเชื่ อ
ในพระคริสตและเขาชื่นชมยินดีเรื่องความรอดของพวกเขา (ลก 15:7) "พยานหมูใหญ"
ในฮีบรู 12:1 คือคนทั้งหลายที่กลาวถึงในฮีบรูบทที่ 11 พวกเขาไดรับความรอดโดยความ
เชื่ อ, เขาชนะศัตรูของเขาโดยความเชื่ อและเขาไดรับการชัยชนะโดยความเชื่ อในปจจุบัน
พวกเขามองดูขณะที่พวกเราตอสูกับความบาปและซาตาน"
จากหนังสือ การเทศนาเรื่องสวรรค พิมพโดย The Sword of the Lord รัฐเทนนิซี
เมืองเมอรฟรีสเบอรโร
1
ความเปนอยูของมนุษย
ก
ความเปนอยูของมนุษยแบงไดเปน 3 สวน คือปจจุบัน, ชวงกลางและ
นิรันดร
ข
ปจจุบันคือเวลาตั้งแตคนเกิดจนถึงเวลาที่เขาตาย
ค
ชวงกลางคือเวลาตั้งแตคนตายจนถึงเวลาที่เขาเปนขึ้นมาจาก
ความตาย
ง
นิรันดรคือเวลาตั้งแตคนเปนขึ้นมาจากความตายและไมมีวันสิ้นสุด
(เชน "ขาพเจากําลังอยูในปจจุบัน ถาขาพเจาตายเดี๋ยวนี้จิตใจและจิตวิญญาณ
จะออกจากรางกายของขาพเจาและไปอยูกับพระคริสต รางกายนั้นจะถูกฝงไว
เวลาตอมาคือชวงกลางซึ่งคือเวลาตั้งแตขาพเจาตายจนถึงเวลาที่ขาพเจาเปน
ขึ้นมาจากความตายขณะที่ขาพเจารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต ระหวาง
เวลาที่คนตายและเวลาที่เขาเปนขึ้นมาจากความตายนั้นเขาก็อยูกับพระคริสต
เขามีสติ, เขามีกายฝายจิตวิญญาณและเขารูเกี่ยวกับสิ่งตางๆบนโลกนี้")
จากหนังสือ การเทศนาเรื่องสวรรค
2
จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม ลก 15:7, 10
12

ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทางเดียวที่จะไปสวรรค

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 4:7-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
ศิ ษยาภิบาลของเราไปเยี่ ยมสามีภรรยาคู หนึ่ ง ภรรยาคนนั้ นไมสบายและใกล
จะตายแลว หลังจากศิษยาภิบาลเปนพยานกับภรรยาประมาณ 1 ชั่วโมงแลวและหวังจะให
นางรับเชื่อในพระเยซู สามีของนางยืนขึ้นและกลาววา "อาจารยครับ ถึงเวลาแลวที่อาจารย
ตองกลับบาน" แตศิษยาภิบาลนั่งตอ เขายังไมยอมกลับบาน ภรรยาจึงบอกวา "ใหอาจารย
กลั บบานเถิด เพราะศิ ษยาภิ บาลของขาพเจาสอนวา มี ทางมากมายที่ จะขึ้ นภู เขาแหง
สวรรค และขาพเจาแนใจวาขาพเจาเขาใจถูกตอง" ศิษยาภิบาลจึงอธิษฐานลับๆ และขอ
ใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงดลใจของนาง บอกเขาทั้ ง 2 วามีทางเดียวที่ จะไปสวรรคได
และทางนั้ นคือพระเยซูคริสต เขาบอกวา "เราไมไดพูดถึงการขึ้ นภูเขาใดๆหรือทางมาก
มาย แตเราพูดถึงสวรรคกับนรก และพระเยซูทรงเปนทางเดียวที่จะไปสวรรคนั้น เราพูด
ถึงความรอด และกิจการ 4:12 ไดบอกชัดเจนวา "ในผูอื่นความรอดไมมีเลย ดวยวานาม
อื่ นซึ่ งใหเราทั้ งหลายรอดไดไมทรงโปรดให มีในทามกลางมนุ ษยทั่ วใต ฟา" ในทั นใดนั้ น
ภรรยาก็มีการหอบ รางกายของนางสั่นและนางรองไห นางจับมือของสามีและบอกเขาวา
นางตองการรับเชื่อในพระเยซู สามีก็ตัวสั่นและรองไหเหมือนกัน อีกไมนานเขาทั้ง 2 คน
ไดรับความรอด
1
พื้นฐานแหงความเชื่อ
ก
ทําไมยอหน 3:16 มีฤทธิ์อํานาจมาก? การ "เชื่อ" ในพระเยซูไมใชแค
เชื่อความจริงในประวัติศาสตรเรื่องของพระองค แตคําวา "เชื่อ" นั้น
คือวางใจ, พึ่งพาและไวใจในพระเยซู
ข
ใหอานฮีบรู 9:22 เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนมแทนเราพระโลหิตของ
พระองคไหลออก นี่คือความหมายของขอที่วา "พวกเขาไดชําระลาง
เสื้อผาของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผานั้นขาวสะอาด"
วว 7:14
ค
พระเยซูทรงใชหนี้แทนเรา ถาคุณเชื่อวาพระเยซูสิ้นพระชนมแทนคุณ
และทรงใชหนี้แทนคุณ คุณก็วางใจในพระองคสําหรับความรอดแลว
2 คร 5:21
2
พระเยซูทรงเปนทาง, เปนความจริงและเปนชีวิต ยน 14:6
คุณวางใจในพระเยซูสําหรับความรอดแลวหรือยัง?
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ที่อยูอาศัยของเราบนสวรรค (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สงาราศีแหงสวรรค / ทบทวน
วว 22:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : วว 21:4
สิ่งตางๆที่มาภายหลัง
ความสวางมาภายหลังความมืด, กําไรมาภายหลังการขาดทุน
กําลังมาภายหลังความออนแอ, มงกุฎมาภายหลังกางเขน
ความหวานมาภายหลังความขมขื่น, ความหวังมาภายหลังความกลัว
ที่อยูอาศัยมาภายหลังการเรรอน, การสรรเสริญมาภายหลังการรองไห
การเก็บเกี่ยวมาภายหลังการหวาน, แสงสุริยามาภายหลังฝนตก
ความเขาใจมาภายหลังความพิศวง, สันติสุขมาภายหลังความเจ็บ
ความชื่นชมยินดีมาภายหลังความเศราโศก, ความสงบสุขมาภายหลังความวุนวาย
การพักผอนมาภายหลังความเหนื่อยออน, การพักผอนมาในตอนที่สุดปลาย

1
2
3
4
5
6
7

ความใกลมาภายหลังความไกล, แสงสวางมาภายหลังความมืด
ความรักมาภายหลังความวาเหว, ชีวิตมาภายหลังความตาย
ภายหลังความเจ็บปวดก็มีการฟนจากความตาย
ทางแหงความรอดก็เกิดผลเปนนิจนิรันดร
เขียนโดย แฟรนซิส อาร แฮเวอรกิล
ทําไมคุณเชื่อวาสวรรคเปนสถานที่มีจริง?
ทําไมวิวรณ 21:4 เปนพระสัญญาที่มีคามาก?
ทําไมมัทธิว 8:11 พิสูจนวาเราจะรูจักกันและกันบนสวรรค?
พระเจาทรงใหเราชนะความตายโดยพระเยซูคริสต 1 คร 15:57
อาจารยเปาโลกลาววาอะไรในฟลิปป 1:20-21?
ความเปนอยูของมนุษยแบงไดเปน 3 สวน 3 สวนนั้นมีอะไรบาง?
คําวา "เชื่อ" ในยอหน 3:16 มีความหมายอะไร?
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาพูดไมคลองและพูดชา
อพย 4:10-16
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
โมเสสบนตอพระเยโฮวาหวาเขาพูดไมคลองและพูดชา กี่คนที่เคยพูดกับพระเจา
เหมือนกัน? หลายคนบอกวา "นอกจากนั้นขาพเจายินดีรับใชพระองค" ในหนังสืออพยพ
บทที่ 4 ขอ 1 โมเสสบนวาชนชาติอิสราเอลจะไมฟงเขาและจะไมเชื่อวาพระเจาทรงเรียก
เขา พระเจาจึงแสดงฤทธิ์ อํานาจของพระองคโดยใชไมเทาของโมเสส ถึงกระนั้ นโมเสสก็
ยังเถียงตอไป พระเจาตรัสกับโมเสสวา พระองคเปนผูทรงสรางปากมนุษย และสามารถให
ปากมนุษย นั้ นถวายเกี ยรติ แดพระองค ได พระเจาทรงสัญญาวาจะสถิตอยู กั บโมเสสใน
อพยพ 4:13 โมเสสขอใหพระเจาทรงใชคนอื่นแทน และพระเจาทรงอนุญาติใหอาโรน พี่
ชายของโมเสส เปนผูแทนคนนั้น พระเจาไมละทิ้งโมเสสเลย
อีกคนหนึ่งที่วาเขารับใชพระเจาไมไดเพราะเขามีอายุนอยคือเยเรมีย (ยรม 1:6)
แตพระเจาทรงสอนเขาวาอายุเขาไมนอยเกินไปและใชเขาในงานของพระองค
แลวอิสยาหบอกวาเขาเปนคนริมฝปากไมสะอาด (อสย 6:5) ถึงกระนั้นพระเจา
ทรงเจิมเขาไวดวย
ในพระคัมภีรใหม (ลก 1:20) เราอานเรื่องเศคาริยาหที่กลายเปนใบเพราะเหตุ
ขาดความเชื่ อ ต อมาเขารับใช ในตําแหนงปุโรหิ ตลําบากมาก แตในที่ สุดเมื่ อถู กชายคือ
ยอหนเกิดแลว เศคาริยาหก็พูดไดอีก
1
เราควรใชปากของเราอยางไร? รม 10:9
2
ลิ้นเปรียบเทียบกับอะไรบางในยากอบ 3:5-8?
3
อาจารยเปโตรกับยอหนถูกหามไมใหประกาศในพระนามของพระเยซู
(กจ 4:13-18) ถึงกระนั้นเขาก็ใชปากเพื่อกลาวถึงพระเยซูตอ กจ 19-20
4
โมเสสไมไดพูดเทานั้น แตเขาใชปากเพื่อทําอะไร? อพย 15:1
5
ถาคุณพูดไมคลองและพูดชา คุณควรทําอะไรเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา?
6
พระเจาทรงปรารถนาใหเราใชคําพูดของตนเองเพื่อถวายเกียรติแดพระนาม
ของพระองค 1 คร 10:31
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
คนตาบอด

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วนฉ 16:16-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
สายตาของเราเปนของประทานดีเลิศ เราควรขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งทั้งปวงที่
ชวยสายตาของเรา เชนแวนตา, คอนแทคเลนซ, การผาตัด เปนตน เราไดรับความรูประมาณ 85% โดยทางสายตาของเรา จงปองกันสายตาไวใหดี!
เรื่ องสําหรับวันนี้ นาสนใจ คือผู ชายคนหนึ่ งที่ แข็งแรงถูกจับ, ถูกมัดไวและถูก
ทําใหตาบอดโดยศั ตรูของเขา เขาเป นผู วิ นิจฉั ยชนชาติอิสราเอลเปนเวลา 20 ปแลว
พญามารเคยทดลองเขาโดยสิ่งที่เขาสัมผัสดวยสายตา เขา "ไดเห็นผูหญิง" (วนฉ 14:1)
และเขาเห็น "หญิงแพศยาคนหนึ่ง" (วนฉ 16:1) แลวหลังจากที่เขาถูกจับนั้นเขามองอะไร
ไมไดเลย และตองการใหเด็กจูงมือเขาไปมา ในขอ 22 "ผมที่ศีรษะของทานก็คอยๆงอก
ขึ้ นมา" ผมนั้ นเปนสัญญลักษณถึงอํานาจของเขา และพระเจาทรงใหเขามีการชัยชนะอีก
ครั้งหนึ่ง ขอ 30 กลาว วา ". . .คนที่ทานฆาตายเมื่อทานตายนี้ก็มากกวาคนที่ทานฆาตาย
เมื่อทานยังมีชีวิตอยู"
ในยอหนบทที่ 9 พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งตาบอดแตกําเนิด ภายหลังชาย
คนนี้ ถูกไลออกจากธรรมศาลา แตเมื่ อเขาพบพระเยซูอีกครั้ ง เขาไดเชื่ อในพระองคและ
นมัสการพระองค (ยน 9:35-38) พวกฟาริสีถามอะไรในลูกา 9:40? แลวพระเยซูทรง
ตอบเขาวาอะไรในลูกา 9:41?
1
ยาโคบกับเรเบคาหหลอกลวงอิสอัคในปฐมกาล 27:1 ทําไมเขาจึงหลอกลวง
อิสอัคได?
2
ตอนปลายชีวิตของโมเสสสายตาของเขาเปนอยางไร? (พบญ 34:7)
3
ใหบอกชื่อของผูหญิงคนตาบอดคนหนึ่งที่เขียนเพลงชีวิตคริสเตียนมากกวา
8,000 เพลง
4
คุณรูจักใครที่ตาบอดที่สามารถใชความสามารถอื่นๆเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
ไหม?
5
โยบเคยทําอะไรที่ชวยคนตาบอด? (โยบ 29:15)
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
หนังแทนหนัง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โยบ 2:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
"หนังแทนหนัง" ผิวหนังเปนอวัยวะอยางอัศจรรยของรางกาย ผิวหนังนั้นควบคุม
อุณหภูมิรางกายและใหเรารูเกี่ยวกับสุขภาพของเรา เชนถาใครมีอาการหนาซีดก็แสดงวา
เขาคงไมสบาย ผิวหนังของเรามีปญหาเปนประจํา เชนความแหง, ความมัน, ความรูสึก
คัน, รอยหรือจุดตางๆขนาดใหญ, แดดเผา, เปอนเปนรอย, และอาจรายกวานั้นอีก คือ
หูดและโรคมะเร็ง เราใชเงินเปนพันลานซื้อยารักษาผิวหนัง แลวผิวหนังสามารถแสดงถึง
อายุของเราไดดวย
ซาตานพู ดอะไรกับพระเจาในโยบ 2:4? และซาตานมี เปาหมายอะไรในโยบ
2:5? ใหสังเกตวาพระเจาทรงอนุญาติใหซาตานทดลองโยบวา "ดูเถิด เขาอยูในอํานาจของ
เจา" แตมารตองไวชีวิตของโยบเทานั้น (โยบ 2:6)
โยบมีใบหนาที่เปลี่ยนไปดวยฝราย (โยบ 2:7-8) จนกระทําเพื่อนๆของโยบไม
รูจักเขาเลย (โยบ 2:12) นี่เปนการทดลองยิ่งใหญ แตโยบก็วางใจในพระเจาตลอด เขาจึง
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับเราทุกคน
โรคเรื้ อนเปนโรคที่ มองเห็นไดงาย โรคนั้ นทําใหคนผิดปกติดวย ในกันดารวิถี
12:10 นางมิเรียมกลายเปนโรคเรื้อน พระคัมภีรอธิบายวา "มิเรียมก็เปนโรคเรื้อนขาวดุจ
หิมะ" ทุกคนที่เปนโรคเรื้อนตองอยูหางจากคนอื่น เขาจึงมีชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไมได
ถาใครเปนโรคใดๆ เขายังสรรเสริญและรับใชพระเจาไดไหม? ได เพราะโยบก็
ทําได
1
การทดลองแรกๆของโยบมีอะไรบาง? โยบบทที่ 1
2
ภรรยาของโยบทดลองเขาอยางไร? โยบ 2:9-10
3
ในโยบบทที่ 6 โยบกลาวอะไรเรื่องกริยาทาทางของเพื่อนเขา?
4
กษัตริยเฮเซคียาหเปนฝรายดวย เขาไดรับการรักษาอะไรใหหาย?
2 พกษ 20:7
5
ถาคุณเคยมีปญหากับผิวหนังคุณคงเขาใจบางเรื่องความทุกขของโยบ ตอนนั้น
คุณมีกริยาทาทางอะไร?
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
คนขาพิการ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 5:17-26
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
ในเรื่ องสําหรั บวั นนี้ มี ผู ชายคนหนึ่ งที่ เป นอั มพาตซึ่ งคนอื่ นต องหามเขาไปมา
บนที่นอน สมัยนั้นอาจมีเกาอี้ลอเข็นของคนไข แตชายคนนี้ถูกหามไปมาดวยคนอื่น คุณ
คิดวาคนอัมพาตคงรูสึกอยางไร? คุณแมของขาพเจาตองใชเกาอี้ลอเข็นของคนไขเปนเวลา
25 ป เพราะแมยืนไมได แมเคยบอกวา แมรูสึกเปนคนธรรมดาเมื่ อแมนั่งรถยนตและ
เกาอี้ลอเข็นของคนไขนั้นอยูทายรถยนต คนอัมพาตตองมีความรูสึกแน
พวกผูชายที่หามเพื่อนไปหาพระเยซูตองเชื่อวา พระองคทรงมีฤทธิ์ชวยเพื่อนได
พวกเขาจึงขึ้ นไปบนดาดฟาหลังคาบานหยอนเพื่ อนลงมา พวกเขาตองการใหเพื่ อนไดรับ
การรักษาจริงๆ
พระเยซูทรงมีฤทธิ์รักษาคนอัมพาตคนนี้ได พวกฟาริสีสงสัยวา พระองคมีฤทธิ์
อภัยโทษบาปได แตพระเยซูถามวา "ที่จะวา `บาปของเจาไดรับอภัยแลว' หรือจะวา `จง
ลุกขึ้นเดินไปเถิด' นั้น ขางไหนจะงายกวากัน" และพระองคจึงทรงรักษาเขาใหหายทาง
จิตใจและกาย
ชายคนนี้ไดสรรเสริญพระเจาเพราะการรักษาทั้งจิตใจและกาย
1
การรักษาทางจิตใจ
ก
ความตองการ ". . .เขาทั้งหลายก็เลวทรามลง กระทํากิจการที่
นาเกลียดนาชัง ไมมีสักคนเดียวที่ทําดี. . .เขาทั้งหลายหลงเจิ่น
ไปหมด และเลวทรามลงเหมือนกันสิ้น. . ." สดด 14:1, 3
ข
การรักษาใหหาย "แตจงขอบพระคุณพระเจาเพราะวาเมื่อกอนนั้น
ทานเปนทาสของบาป แตบัดนี้ทานมีใจเชื่อฟงหลักคําสอนนั้น ซึ่งทรง
มอบไวแกทาน" (รม 6:17) ". . .ขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น
พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา" รม 5:8
2
การรักษาทางกาย
ก
เมื่อพระเยซูรับใชพระเจาบนโลกนี้ "ทุกคนที่ตองการใหหายโรค
พระองคก็ทรงรักษาให" ลก 9:11
ข
ทําไมอาจารยเปาโลกับคนอื่นๆไมไดรับการรักษาใหหาย? มีแต
พระเจารูเหตุนั้น 2 คร 12:7
ค
การรักษาใหหายในอนาคต ". . .ตัวเราเองก็ยังคร่ําครวญคอยจะเปน
อยางบุตร. . ." รม 8:22-23
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ขาพเจาติดคุกมากกวาเขา
กจ 16:25-31
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
ใน 2 โครินธ 11:23-28 อาจารยเปาโลเลาใหฟงเรื่องการทดลองตางๆของเขา
รวมทั้งการติดคุกดวย คุกในสมัยนั้นไมเหมือนคุกในปจจุบัน เพราะนักโทษในสมัยนั้นถูก
เฆี่ ยนบ อยๆ, ต องอาศั ยอยู กับพวกหนูและอาหารมีน อย ในเรื่ องสําหรับวันนี้ อาจารย
เปาโลกับสิลาสกําลังอธิษฐานและรองเพลงสรรเสริญพระเจาทามกลางนักโทษอื่นๆ ไมวา
อาจารยเปาโลอยูที่ไหน เขาก็ประกาศเรื่องพระเยซูคริสตที่นั่น เมื่อใครติดคุก, มีความเจ็บ
ปวดและมีเทาใสขื่อไวแนนหนา เขาคงไมรูสึกวาอยากเปนพยานฝายพระเจา ตามธรรมดา
เขายอมบน, รองครวญครางและสงสารตัวเอง
มีสถานการณอื่นที่อาจทําใหคริสเตียนรูสึกวาเขา "ติดคุก" เชนแมที่มีลูกเล็กๆ
และตองอยูบานเกือบตลอดเวลาคงคิดวาเขาทําอะไรเพื่อพระเจาไมไดเลย บางคนที่มีงาน
ที่เขาไมชอบแตยังเปลี่ยนงานไมไดอาจรูสึกวาเขา "ติดคุก" บางครั้งพวกหนุมสาวที่ไมชอบ
สถานการณที่ บานหรือโรงเรียนรู สึกวาเขาอยากเปนอิสระ คนเหลานี้ มักจะคิดวาสถานการณของเขาหมดหวังและเขากําลังเสียเวลาและความสามารถของตัวเอง
ถาคุณอยูในสภาพแบบนี้ใหพิจารณาการกระทําของอาจารยเปาโลกับสิลาส การ
อธิ ษฐานและการร องเพลงสรรเสริ ญพระเจ าได หนุ นใจเขาและช วยเขาให ออกจากคุ กได
ดวย
1
อาจารยเปาโลพูดอะไรเรื่องการถูกจําจองของเขา? เขามีกริยาทาทางอะไร
เรื่องนี้? ฟป 1:12-14
2
ดาเนียลถูกทิ้งในถ้ําสิงโต (ดนล 6:16) ดาเนียลบอกวาผูใดทรงชวยเขาใหรอด
จากปากสิงโตนั้น? ดนล 6:22
3
เมื่อโยเซฟติดคุกเขาไดรับการหนุนใจอยางไร? ปฐก 39:21-23
4
กษัตริยดาวิดอธิษฐานอยางไรเมื่อเขาอยูในถ้ํา? สดด 142:6-7
5
อาจารยยอหนทําอะไรเมื่อเขาอยูที่เกาะปทมอส? วว 1:9, 19
6
ถาคุณตอง "ติดคุก" อยางหนึ่งอยางใด คุณจะตอบสนองอยางไร? คุณจะใช
เวลานั้นอยางไรดี?
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พระเจาทรงใชคนที่ขาดความสามารถ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อิสยาห 55:8-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 12:1
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ ปลอบประโลมใจเราอยางมาก เพราะความรู ของพระ
เจาเหนือวาความรูของเรามากที่เดียว
ไมมีใครชอบการขาดความสามารถ เราทุกคนอยากใชความสามารถอยางเต็มที่
แตบางครั้งเราไมสามารถทําได บางคนขาดความสามารถเพราะเหตุพันธุกรรม, บางคน
ขาดตั้งแตกําเนิด บางคนเพราะเหตุอุบัติเหตุ (เชนเมฟโบเชทที่พี่ เลี้ยงใหเขาหลนลงและ
เปนงอยเมื่อเขามีอายุ 5 ขวบ) บางคนขาดความสามารถเพราะเหตุคนอื่น เชนความตาบอดของแซมสันและความบาดเจ็บในสงคราม คนอื่ นติดคุ กโดยมื อมนุ ษยเช นโยเซฟ,
แซมสัน, ดาวิด, ดาเนียลและเยเรมีย แลวในพระคั มภีร ใหมมี อาจารยเปาโล, เปโตร,
สิลาสและคนอื่นๆ แตพระเจาทรงอนุญาติใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้น
มีอยูหลายครั้งที่พระเจาเองทรงทําใหมนุษยขาดความสามารถ ในปฐมกาลบทที่
19 พวกทูตสวรรคที่ชวยโลทไดทําใหพวกคนชั่วกลายเปนคนตาบอด ในลูกาบทที่ 1 พระ
เจาทรงทําใหเศคาริยาหเปนใบชั่วขณะหนึ่ง เมื่อยาโคบสูกับทูตสวรรคในปฐมกาลบทที่ 32
ทูตองคนั้นแตะที่ขอตอตะโพกของยาโคบแลวเขาเดินโขยกเขยกไป
อาจารยเปาโลอธิษฐาน 3 ครั้งขอพระเจาทรงชวยเขาไหพนจาก "หนามในเนื้อ"
ของเขา พระเจาทรงปฏิเสธคําทูลขอนั้ น และเมื่ออาจารยเปาโลรูเหตุแลวเขาก็ยอมรับได
เหตุ ก็คือ "หนามในเนื้อ" นั้นไดชวยอาจารยเปาโลถอมตัวลงและทําใหเขาตองพึ่งพระเจา
ตลอด แสดงว าความทุกข ในเนื้ อหนั งของเราคงเปนสิ่ งที่ พระเจ าทรงอนุญาติให เกิดขึ้ น
และเปนสิ่งที่มีเปาหมาย
วิถีของพระเจาสูงกวาทางของเรา สิ่งตางๆที่เรายังไมเขาใจเพราะสายตาฝายจิต
วิญญาณของเรายังสั้นอยู เราก็จะตองวางใจในพระเจาวาสิ่งเหลานั้นจะเกิดผลที่ดี "เรารูวา
พระเจาทรงร วมมือกับคนทั้ งหลายที่ รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุ กสิ่ ง คือคนทั้ งปวงที่
พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค" (รม 8:28)
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ครอบครัวที่สมบูรณ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฟนฐานฝายจิตวิญญาณ
พบญ 6:4-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
พระเจ าทรงตั้ งการสมรสไว เพื่ อให มนุ ษย ได รั บความพอใจและพบความสําเร็ จ
สวนตัว แตในปจจุบันคนทั่วไปไดทําลายการสมรส (คือครอบครัว) โดยการหยารางกัน
เพราะหลายครั้ งเมื่ อคูสมรสเห็นวาอยูดวยกันยากลําบากเขาจึงหยากันเลย บางคนแตงงานเพราะเขารักกัน แตพอเกิดปญหากันแลว ความรักนั้นหายไป พระเจาทรงตองการใหคู
สมรสอยูดวยกันตลอดชีวิต แตคนทั่วไปไมเขาใจหลักการนี้
สถิติของการสมรสระหวางคนที่เปนคริสเตียนดีกวาสังคมทั่วไป สําหรับคูสมรส
ที่ไปรวมประชุมที่คริสตจักรเปนประจําแค 1 ใน 40 หยากัน แลวสําหรับคูสมรสที่อาน
พระคัมภีรและอธิษฐานดวยกันเปนประจําแค 1 ใน 400 หยากัน นี่เปนสถิติที่นาสังเกต!
เพราะสถิ ตินี้ พิ สูจน คําสอนในพระคัมภี รที่ วา ถาครอบครัวและคู สมรสจะประสบความ
สําเร็จไดเขาตองมีฟนฐานฝายจิตวิญญาณ
1
การไดรับฟนฐานฝายจิตวิญญาณ
ก
ชีวิตครอบครัวตองมีบรรยากาศฝายจิตวิญญาณโดย
1
การฟงเพลงที่ดี
2
การประชุมอานพระคัมภีรและอธิษฐานภายในครอบครัว
ทุกๆวัน
3
การไปรวมประชุมที่คริสตจักรเปนประจํา
4
การสนทนาระหวางบิดามารดากับลูกๆ
ข
บิดามารดาตองสอนลูกๆเรื่องพระเยซูตั้งแตเกิด
ค
ครอบครัวตองพึ่งพระเจาเมื่อเผชิญกับปญหาใดๆก็ตาม
2
การรักษาฟนฐานฝายจิตวิญญาณ
ก
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการสมรสในมัทธิว 19:6?
ข
จุดสําคัญของการสมรสก็คือความรักและการเชื่อฟง อฟ 5:21-33
ค
หนาที่ของภรรยาคืออะไร? 1 ทธ 5:14
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ครอบครัวที่สมบูรณ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความรักที่แทจริง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อฟ 5:25-33
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
ความรักคืออะไร? บางคนวาความรั กคือ "ความรู สึกลึ กๆที่ มาพร อมกับการ
ตองจายอีกมากมาย" คนอื่นวาความรักคือ "อารมณที่ไมใชอาการเพอฝน แตบางครั้งดู
เหมือนเปนอาการเพอฝน" แลวอีกคนหนึ่งวาความรักคือ "ความรูสึกคันที่อยูรอบหัวใจที่
เราไมสามารถเกาได"
จริงๆแลวความรักที่ แทจริงคือการแสดงออก พระคัมภีรสอนวาพระเจาทรงรัก
โลก พระเจาไมทรงรักโลกเฉยๆ แตพระองคทรงตั้งพระทัยชวยเราใหมีความสุขสบาย ดัง
นั้นคูสมรสตองตั้งใจชวยคูรักของคนมีความสุขสบาย
1
ความรักตามพระคัมภีร
ก
ความรักที่แทจริงคืออะไร? 1 คร 13:1-8
ข
พระบัญญัติขอใหญ 2 ขอคืออะไร? มธ 22:37-39
ค
ความรักที่เกิดจากการดึงดูดความสนใจทางเพศเปนความรักที่ไม
สมบูรณและที่ไมพบกับความสําเร็จ คูสมรสที่มีแคความรักแบบนี้
และไมมีความรักตามพระคัมภีรเปนคูสมรสที่จะมีปญหามากมายและ
ในที่สุดหยารางกัน
2
คูสมรสที่รักกัน
ก
ใหเปรียบเทียบความรักระหวางแซมสันกับเดลิลาห (วนฉ 16:4-5)
และความรักระหวางโบอาสกับนางรูธ (นรธ 3:10-12)
แซมสันกับเดลิลาหขาดอะไร?
ข
คนหนึ่งเคยบอกวาความรักและเวลาเปนคูสําคัญในการสมรส คือถา
ใครใชเวลาแสดงความรักตอคูสมรสของเขา การสมรสนั้นมีโอกาส
ประสบความสําเร็จมากขึ้น คุณกับคูรักของคุณควรหาโอกาสอยู
ดวยกันสองตอสอง อีกคนหนึ่งเคยพูดวา "ถาผูชายแสดงความรัก
ตอภรรยาของตนเทากับความรักที่เขาแสดงตอรถยนต, คอมพิวเตอร
เรือและงานอดิเรกของตนก็จะมีการหยากันนอยลงเปนแน"
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ครอบครัวที่สมบูรณ (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
การสนทนากัน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อฟ 4:24-32; สภษ 12:18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
"เขาไมฟงคําพูดของฉันเลย" ฝายสามีเคยไดยินคําเหลานี้ไหม? แนนอนภรรยา
ทุกคนเคยพูดแบบนี้ ทําไมเขาพู ดแบบนี้ เล า? ก็เพราะผู ชายกั บผู หญิงสนทนากันไม
เหมือนกัน ผูหญิงชอบรูอยางละเอียด แตผูชายมักจะพูดอยางกวางๆ เชนผูชายอาจบอก
วา "วันนี้ผมทํางานหนักมาก" แตผูหญิงอยากรูอยางละเอียดวาทําไม, เพราะอะไร, ตอนนี้
คุณรูสึกอยางไร, ตอนนั้นคุณรูสึกอยางไร, เปนตน ใช ผูชายกับผูหญิงไมเหมือนกัน ถึง
กระนั้ นเขาก็สนทนากันได แตปญหาเกิดขึ้ นเมื่ อคนหนึ่ งคนใดขี้ เกียจและไมยอมใชเวลา
ที่จะสนทนากัน
แลวคุณพอเอย ไมมีใครสามารถรูความคิดของคุณได คุณอาจคิดวาทุกคนเขาใจ
การตัดสินใจของคุณแลว แตถาคุณยังไมอธิบายเขาจะรู ไดอยางไร? คุณตองสนทนากับ
ลูกๆของคุณเชนกัน ลูกๆไมเขาใจวาทําไมคุณหามเขาทําบางสิ่ งบางอยางนอกจากวาคุณ
อธิบายถึงเหตุนั้น
1
การเรียนรูที่จะสนทนากัน
ก
เราตองยอมใชเวลาที่จะสนทนากับคนอื่น
ข
โคโลสี 4:6 สั่งใหเราทําอะไร?
ค
อะไรขัดขวางการสนทนาระหวางสามีกับภรรยา? แลวระหวาง
บิดามารดากับลูกๆ? เราจงพยายามกําจัดสิ่งเหลานั้น
2
การชนะความโกรธเมื่อสนทนากัน
ก
ใหพูดถึงปญหาเทานั้น ไมใชพูดถึงคน
ข
สุภาษิต 15:1 สอนเราวาอะไรเรื่องความโกรธ?
ค
ความโกรธที่ไมเหมาะสมเกิดจาก
1
ความเห็นแกตัว
2
การพยายามบังคับคนอื่น
3
การไมเขาใจสาเหตุของคนอื่น
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ครอบครัวที่สมบูรณ (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตีสอนและการอบรม
อฟ 6:1-4; สภษ 29:15-17
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
หลายปกอนขุนนางชาตส เบอรรี้ กลาววา "ถาคุณแมที่ เปนคริสเตี ยนทุกคนใน
ยุคนี้ ยอมเชื่ อฟงคําสอนของพระเจาเรื่ องการตีสอนและการอบรมลูกของเขา สังคมจะได
ถูกเปลี่ยนใหดีขึ้นภายในเวลา 12 เดือน" ขุนนางชาตสเบอรรี้เขาใจดีเรื่องความสําคัญของ
คุณแมที่ เปนคริสเตี ยน และเขาบอกวา คุ ณแมที่ ประพฤติแบบคริสเตียนคือคนที่ เข าใจ
ความสําคัญของการตีสอนและการอบรมลูกของตน
มีคนถามเด็กชายคนหนึ่ งวา ทําไมเขานั่งเรียบรอยในการประชุมของคริสตจักร
เด็กชายก็ตอบวา "เพราะวาคุ ณพอหนู สนทนากั บพระเจ าเปน และคุณแม หนูตีสอนหนู
เปน" บางครั้งคุณพอเปนคนที่ตีสอนเปนก็ได แตความหมายก็เหมือนกัน คือบิดามารดา
ที่อยูใกลชิดกับพระเจาและทั้งตีสอนและอบรมลูกๆก็จะเห็นวาลูกนั้นมีการประพฤติที่ดี
บิดามารดาเอย เราตั้ งใจสอนลูกในทางของพระเจาเพื่ อถวายเกียรติยศแดพระ
องคหรือไม?
1
แนวทางสําหรับการอบรมเด็กเล็กๆ
ก
จงยอมใชเวลาเพื่อนําเขามาสูความรอด
ข
จงแสดงความรักตอลูกๆเสมอโดยคําพูดและการประพฤติ
ค
จงตีสอนลูกเมื่อเขาตอตานอํานาจของผูใหญ
ง
จงใหลูกสารภาพความผิดของเขา
จ
จงตีสอนลูกทันทีและตีสอนในที่ที่ไมมีใครเห็น
ฉ
หลังจากตีสอนลูกแลวจงใหเขามั่นใจเรื่องความรักของคุณตอเขา
ช
สุภาษิต 13:24; 19:18 และ 22:15 สอนวาอะไร?
2
แนวทางสําหรับการอบรมหนุมสาว
ก
จงมีมาตรฐานในการคบเพื่อน
ข
จงตามทางของพระเจาไมวาใครจะวาอะไร
ค
จงมั่นคงในการตีสอนและการอบรม
ง
สุภาษิต 29:17 มีพระสัญญาอะไร?
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ครอบครัวที่สมบูรณ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ครอบครัวที่มีความสุข
คส 3:18-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
สิ่ งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคูรักทุกคูคือครอบครัวของตนเอง หลายปมาแลว
นายพล ดัลลัส แมคอารเทอร ผูเปนเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาในประเทศญี่ปุน ได
เรียนรูความจริงนี้ เมื่อนายพล แมคอารเทอร เปนผูชวยของนาย ยอหน ฟอสเทอร ดัลลัส
นายพลแมคอารเทอร ชอบทํางานหนัก วันหนึ่งนาย ดัลลัส โทรศัพทไปบานของนายพล
แมคอารเทอร และขอพู ดกับนายพล นางแมคอารเทอร คิดวาเป นคนอื่ นและตอบดวย
ความโกรธวา "นายพลแมคอารเทอร ไมอยูที่นี่ แตอยูในที่อยูประจําของเขา คือในหอง
ทํางานของเขานั่นแหละ"
อีกไมกี่นาทีนายพล แมคอารเทอร ไดรับคําสั่งจากนาย ดัลลัส วา "จงกลับบาน
ทันที หนุมเอย เพราะครอบครัวคุณมีปญหามากเหลือเกิน"
เปนเรื่ องที่ นาเสียดายแตครอบครัวคริสเตียนหลายครอบครัวก็มีปญหาเชนกัน
ถาเราแตงงานแลวผูสําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือคูรักและลูกๆของเรา งานเปนสิ่งชั่วคราว
เพื่อนยอมมีเวลาจากกัน งานอดิเรกของเราก็เพื่อชวยเราชนะความเบื่อหนายเทานั้น แต
ครอบครัวของเราเปนสิ่งที่ถาวร ครอบครัวนั้นเปนพื้นฐานแหงความสุข และความชื่นชม
ยินดีสําหรับตลอดชีวิตของเรา เราจึงตองใหครอบครัวเปนอันดับแรกในชีวิตของเรา
1
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคูรักทุกคู
ก
โคโลสี 3:19 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายสามี?
แลวเอเฟซัส 5:25 เปรียบเทียบความรักนั้นกับอะไร?
ข
1 ทิโมธี 5:14 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายภรรยา?
"ภรรยาที่ดี" ในสุภาษิตบทที่ 31 ทํางานนอกบานแตเพราะเหตุอะไร?
สภษ 31:27
ค
เอเฟซัส 6:1-2 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายลูกๆ?
2
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคริสเตียนทุกคน
ก
มาระโก 12:30 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคริสเตียน?
ข
การแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตเราเปนสิ่งที่สําคัญมาก
โรม 8:29 กลาวถึงน้ําพระทัยทั่วไปสําหรับคริสเตียน แตมีน้ําพระทัย
โดยเฉพาะสําหรับเราทุกคนดวย (เชน คุณมีของประทานฝายจิตวิญญาณอะไรบาง?)
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ครอบครัวที่สมบูรณ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 127:1-5
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 127:1
"การสมรสเปรียบไดกั บเครื่ องไวโอลิ น คือถามันไม มีสายก็ใช ไมได และเมื่ อ
เลนดนตรีเสร็จแลวสายก็ยังอยู " หมายความคือวาการสมรสเปนสิ่ งที่ ถาวร พระเจาทรง
ปรารถนาใหเป นอยางนั้ น เพื่ อมี ครอบครัวที่ สมบู รณเราตองตั้ งใจวาการสมรสของเรา
เปนสิ่ งที่ ถาวร ครอบครัวใดๆที่ ไมถาวรหรือที่ คิดวาหยากันไดเปนครอบครัวที่ ขาดความ
ไววางใจ, ความสุขและความชื่ นชมยินดี แลวถาหยากันไดจริงก็จะทําลายทั้ งบิดามารดา
และลูกๆ
เคยมี คนศึ กษาถึ งเหตุ ที่ ผู ใหญ รู สึ กอ างว างและพบว าส วนมากเกิ ดจากเหตุ การณที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเปนเด็ก เด็กๆที่มีอายุนอยกวา 6 ขวบเมื่อบิดามารดาหยากัน ก็
เปนผูที่รูสึกอางวางมากที่สุดตอนเปนผูใหญ
ครอบครัวที่ สมบูรณสามารถใหทั้ งบิดามารดากับลูกๆพบความชื่ นชมยินดีและ
ความสําเร็ จสวนตัวได ครอบครัวคุ ณเป นอยางไรเล า? ครอบครัวคุณเป นครอบครัวที่
สมบูรณไหม?
1
ใหทองจําสดุดี 127:1
2
ครอบครัวเราจะไดรับพื้นฐานฝายจิตวิญญาณอยางไรบาง?
3
พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการสมรสในมัทธิว 19:6?
4
เราตองยอมใช
ที่จะสนทนากับคนอื่น
5
ใหพูดถึงปญหาเทานั้นไมใชพูดถึง
6
ใหบอกแนวทางสําหรับการอบรมเด็กเล็กๆ
7
ใหบอกแนวทางสําหรับการอบรมหนุมสาว
8
สุภาษิต 29:17 มีพระสัญญาอะไร?
9
โคโลสี 3:19 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายสามี?
10
1ทิโมธี 5:14 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายภรรยา?
11
เอเฟซัส 6:1-2 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับฝายลูกๆ?
12
มาระโก 12:30 สอนวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคริสเตียน?
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