
28 1

ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 33
โดย

อาจารย โทมัส อี วารด
และ

มิสซิส โกลเรีย วารด



2

ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้เพื่อที่จะทําใหคุณพอเปนผูนําฝายจิตวิญญาณในครอบ-

ครัวคริสเตียนทุกๆครอบครัวและดวยความปรารถนาที่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน

เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่จะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน

เนื้อหานั้นจะงายตอการเรียนรูในขณะที่ครอบครัวมาอยู ใกลชิดกันดวยการใช
พระคัมภีร การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะใหพระคริสตทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง

ตอไปนี้จะเปนขอเสนอแนะบางประการที่ จะทําใหครอบครัวคุณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1 กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2 พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3 บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ทองขอพระคัมภีรที่ให
ทองจําได
4 รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5 เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีที่นมัสการพระเจา                                                            สดด 92:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
เราควรใชดนตรีเพื่อสรรเสริญพระเจา ผูทรงสรางดนตรีนั้น เปนสิ่งที่ดีที่จะรอง

เพลงและเลนเครื่องดนตรีสรรเสริญพระเจา
บทเพลงสดุดีทุกบทเรารองเพลงได มีคนเรียกหนังสือสดุดีนั้นวาเปนหนังสือ

เพลงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียนหลายเพลงมาจากหนังสือสดุดี บทเพลงสดุดีเล็ง
ถึงความรูสึกขอบพระคุณ, การกลับใจเสียใหมและการสรรเสริญ แลวคําอธิษฐานตางๆ
ในหนังสือสดุดีเปนแบบอยางที่ดีสําหรับการอธิษฐานของเรา

ผูเขียนหนังสือสดุดี (คือกษัตริยดาวิดกับอีกหลายคน) เคยตั้งใจและสัญญาวา
"ขาพเจาจะรองเพลงถวายพระเยโฮวาห" คริสเตียนบางคนไมเคยรองเพลงสรรเสริญพระ-
เจาในที่ประชุมของคริสตจักร แตใหสังเกตคําสั่งที่อยู ในหนังสือสดุดีและในพระคัมภีร
ใหมวา "จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ คือรองเพลงสรร-
เสริญและสดุดีจากใจของทานถวายองคพระผูเปนเจา" (อฟ 5:19) ไมวาเรารองเพลง
เพราะหรือเปลาเรา ตองใชวิธีนี้เพื่อสรรเสริญพระเจาของเรา

ดาวิดเปนผู ที่เลนเครื่องดนตรีเกง พระคัมภีรเรียกเขาวา "นักแตงสดุดีอยาง
ไพเราะของอิสราเอล" (2 ซมอ 23:1) เขาสามารถ "ดีดพิณไดดี" ตามที่กษัตริยซาอูลตอง
การใน 1 ซามูเอล 16:17 ดาวิดเลนดนตรีที่ใชในการนมัสการพระเจาได
1 ดนตรีที่ดาวิดเลนนั้นชวยซาอูลอยางไรบาง? 1 ซมอ 16:23
2 พระเยโฮวาหทรงชวยดาวิดใหรอดจากการตัดสินใจที่ยาก พระองคทรงใช

ดนตรีชวยดลใจพวกเจานายฟลิสเตียอยางไร? 1 ซมอ 29:5-8
3 ในเร็วๆนี้คุณฉลองอะไรบางไหม? แลวดนตรีมีสวนในการฉลองนั้นหรือเปลา?
4 การมีดนตรีที่ดีในบานเปนสิ่งที่สําคัญ ลูกๆของเราควรฟงแตดนตรีและเพลง

ที่ถวายเกียรติยศแดพระเจา ดนตรีที่ดีสามารถสรางสภาพแวดลอมที่สงบใน
ครอบครัวได

5 เราควรรองเพลงสรรเสริญพระเจาที่ไหนบาง? สดด 149:1; 150:1
6 อาจารยเปาโลกับสิลาสทําอะไรในคุก? แลวมีอะไรเกิดขึ้น? กจ 16:25-26
7 กษัตริยซาโลมอนไดแตงบทเพลงกี่บท? 1 พกษ 4:32
8 เราควรรองเพลงอยางไร? สดด 47:7

ดนตรีในพระคัมภีร (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การนมัสการพระเจาดวยความจริง                          สดด 145:16-19; ยน 4:24

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
ทุกวันนี้ความจริงเปนสิ่งที่หายาก ถึงกระนั้นทุกคนที่แสวงหาความจริงก็

สามารถพบได หนาที่ของมนุษยทุกคนคือใหนมัสการพระเจา และเราตองนมัสการพระ
เจาตามความจริงที่ไดเปดเผยในพระวจนะของพระองค

คูมือสําหรับการนมัสการคือพระคัมภีร ทางเดียวที่เราสามารถรูเกี่ยวกับพระเจา
คือโดยการศึกษาพระคําของพระองค พระเจาทรงบอกเราวาความจริงคืออะไร, การนมัส-
การคืออะไรและพระองคทรงตองการใหเราประพฤติอยางไร มนุษยไมสามารถเขาใจความ
จริงฝายจิตวิญญาณไดโดยการพึ่งสติปญญาของตัวเอง 1 โครินธ 2:9-10 กลาววา "ดังที่
มีเขียนไวแลววา `สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและไมเคยไดเขาไปในใจมนุษย คือสิ่งที่พระ
เจาไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับคนที่ รักพระองค' พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานั้นแกเรา
ทางพระวิญญาณของพระองค เพราะวาพระวิญญาณทรงหยั่งรูทุกสิ่ง แมเปนความล้ําลึก
ของพระเจา" เพื่อนมัสการพระเจาดวยความจริงไดคุณตองขอความชวยเหลือจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เราตองขอความชวยเหลือนั้นทุกๆวัน
1 เราตองนมัสการพระเจาดวยความจริง

ก หลายคนคิดวาเขานมัสการพระเจาตามใจของตัวเองได แตความคิด
นั้นใชไมได พระเจาผูที่เรานมัสการนั้นไดทรงกําหนดวิธีนมัสการ
พระองค

ข กอนที่เรานมัสการพระเจาไดเราตองยอมรับวาพระองคทรงเปนผูใด
และเราเปนใคร แลวเราตองเขาเฝาพระองคดวยความเกรงกลัว

2 เราตองนมัสการพระเจาดวยความบริสุทธิ์
ก คุณเขาเฝาพระเจาผูที่บริสุทธิ์ดวยชีวิตที่ไมบริสุทธิ์ไมได คุณตอง

กลับใจเสียใหม, สารภาพและละทิ้งความบาปกอน สภษ 28:13
ข พระเยโฮวาหทรงปรารถนาอะไรบางใน 1 พงศาวดาร 16:29?

ความจริง (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรับใชพระเจาดวยความจริง                                               ยชว 24:14-15

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
มนุษยตองนมัสการพระเจา และวิธีดีที่สุดที่เรานมัสการพระองคไดคือใหรับใช

พระองค ใหสมาชิกครอบครัวอธิบายถึงชีวิตและหนาที่ของผู รับใชคนอื่น และใหเปรียบ
เทียบกับการรับใชพระเจา คุณรูไหมในสายพระเนตรของพระเจาผูรับใชคนอื่นมีตําแหนง
สูงกวาคนที่เขารับใชนั้น?

ใหสมาชิกครอบครัวพิจารณาถึงการรับใชพระเจาของตนเอง แตละคนทําตามน้ํา
พระทัยของพระเจาไหม? หรือกําลังปฏิเสธน้ําพระทัยนั้น?

นักขาวสําหรับหนังสือพิมพฉบับหนึ่งไดเดินทางไปยังประเทศอินเดีย วันหนึ่งเขา
พบมิชชันนารีที่เปนพยาบาลคนหนึ่งที่ชวยดูแลคนเปนโรคเรื้อน พยาบาลคนนี้ มีความ
เมตตาและรักคนโรคเรื้อน นักขาวก็ประหลาดใจจึงบอกพยาบาลวา "ถึงแมวาใครใหขาพ-
เจาสัก 1 ลานบาท ขาพเจาจะไมยอมลางแผลของคนโรคเรื้อนเหลานี้เลย" พยาบาลก็ตอบ
วา "ขาพเจาไมยอมทําเพื่อจะได 1 ลานบาทเหมือนกัน แตขาพเจายอมทําดวยความยินดี
เพราะเห็นแกพระคริสต ขาพเจาไมหวังจะไดบําเหน็จอะไร ยกเวนใหเปนที่พอพระทัยของ
พระคริสตเทานั้น"
1 วิธีเปนผูใหญในพระคริสตคือใหรับใชผูอื่น

ก พระเยซูทรงเปนแบบอยางของเราสําหรับการรับใช มธ 20:26-28
ข อาจารยเปาโลทําอะไรที่แสดงวาเขามีใจรับใชผูอื่น? กจ 20:33-35

2 พระเจาทรงตองการใหเรารับใชฝายจิตวิญญาณ
ก พระบัญญัติ 10:12 สอนวาเราควรรับใชพระเจาอยางไร?
ข แลวเราควรรับใชพระเจาอยางไรอีก? สดด 2:11

3 จงรับใชพระเจาดวยความชื่นชมยินดี
ก สิ่งของฝายโลกนําความยินดีมาสูเราไมได แตพระเจาทรงนํา

ความยินดีมาสูเราได
ข ผลอยางหนึ่งของการรับใชคือความชื่นชมยินดี ไมมีใครเคยได

ความยินดีโดยการแสวงหาความยินดีนั้น พระเจาทรงประทาน
ความยินดีใหแกทุกคนที่รับใชพระองค

ความจริง (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีคือวิธีสรรเสริญพระเจา                                                     ปญจ 2:4-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
กษัตริยซาโลมอน ผูเขียนหนังสือปญญาจารย มีอํานาจ, ทรัพยสมบัติและสติ

ปญญาทั้งสิ้นของโลกนี้ เขาพยายามตามความปรารถนาทุกอยางรวมทั้งดนตรี เพื่อทําให
ตนเองรูสึกพอใจแตไมสําเร็จ ในปญญาจารย 2:17 เขากลาววา "ขาพเจาจึงเกลียดชีวิต"
เขานับวาสิ่งสารพัดไรประโยชน

มนุษยพยายามหาความพอใจในหลากหลายวิธี แตบางคนที่เขียนอัตประวัติแลว
บอกเหมือนกษัตริยซาโลมอนวา "ไมมีอะไรทําใหขาพเจารูสึกพอใจได" ซาโลมอนสรุปการ
พิจารณาของตนเองวา "ในปฐมวัยของเจา เจาจงระลึกถึงพระผูเนรมิตสรางของเจา. . .จง
ยําเกรงพระเยโฮวาหและรักษาพระบัญญัติของพระองค. . ." (ปญจ 12:1, 13)

ดนตรีเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเรารูสึกพอใจได พระเจาทรงประทานดนตรีใหแกเรา
แต ถาเราฟงดนตรีและไมมีพระเจาเรายังรูสึกพอใจไมได เราควรใชดนตรีเพื่อสรรเสริญ
พระเจา, เพื่อชวยและหนุนใจคนอื่นและเพื่อใหเกิดผลที่ดีในชีวิตของเรา แตถาเราใชดนตรี
เหมือนอยางกษัตริยซาโลมอนนั้น คือใหเราพอใจโดยไมพึ่งพระเจา ผลจะคือ "สารพัดก็
อนิจจังคือกินลมกินแลง" (ปญจ 1:14) และจะไมเปนประโยชนอะไรแกเรา
1 ดนตรีชวยคนที่มีภาระหนักได

ก พระเยซูทรงสัญญาอะไรแกคนที่มีภาระหนัก? มธ 11:28-29
ข คริสเตียนควรทําอะไรเพื่อสอนและหนุนใจคนอื่น? คส 3:16
ค เราควรรองเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห สดด 98:6-7

2 ขอพระคัมภีรตางๆเรื่องดนตรี
ก โรม 6:13 เกี่ยวของกับดนตรีอยางไร?
ข กษัตริยซาโลมอนไดแตงบทเพลงกี่บท? 1 พกษ 4:32
ค สดุดี 89:1 กลาววาอะไร?

ดนตรีในพระคัมภีร (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีในคุก                                                                          กจ 16:25-34

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
อาจารยเปาโลเปนนักรองหรือ? เขากับอาจารยสิลาสรองเพลงเมื่อเขาติดคุก

อาจารยเปาโลรูวาถาพวกเขารองเพลงก็จะหนุนใจพวกเขาอยางมาก ในจดหมายถึงคริสต-
จักรที่เมืองเอเฟซัส (อฟ 5:19) และถึงคริสตจักรที่เมืองโคโลสี (คส 3:16) อาจารย
เปาโลสนับสนุนใหพี่นองคริสเตียน "รองเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของทานถวายองค
พระผูเปนเจา" อาจารยเปาโลเขียนจดหมาย 2 ฉบับนี้ในเมื่อเขาติดคุกอยู ในสมัยนั้น
คุกมืด, มีอากาศชื้น, สกปรก, และเต็มไปดวยหนู มดและแมลงตางๆ รวมทั้งนักโทษ
ขัดสนในเรื่องอาหารเสมอ ถึงกระนั้นพวกเขารองเพลงสรรเสริญพระเจา นักโทษทั่วไปจะ
มีเสียงครวญคราง แตอาจารยเปาโลกับสิลาสมีเสียงรองเพลงสรรเสริญพระเจา

อะไรเกิดขึ้นหลังจากเขารองเพลงสรรเสริญพระเจา? "ในทันใดนั้นเกิดแผนดิน
ไหวใหญจนรากคุกสะเทือนสะทานและประตูคุกเปดหมดทุกบาน เครื่องจําจองก็หลุดจาก
เขาสิ้นทุกคน" (กจ 16:26) แสดงวาพระเจาทรงไดยินคําอธิษฐานและคําสรรเสริญของ
พวกเขา
1 กษัตริยดาวิดรองเพลงเมื่อมีความทุกข

ก กษัตริยดาวิดแสดงการขอบพระคุณพระเยโฮวาหอยางไร?
สดด 27:5-6

ข ดาวิดสรรเสริญพระเยโฮวาหที่ไหนและอยางไร? สดด 111:1
ค กษัตริยดาวิดรองเพลงเมื่อมีความทุกข (สดด 138:1-7)

2 เราควรรองเพลงสรรเสริญพระเจา
ก เราควรรองเพลงสรรเสริญพระเจาที่ไหนบาง? สดด 149:1; 150:1
ข สถานการณอะไรบางของเราเปรียบเหมือน "คุก"? เราควรรองเพลง

เมื่อเราอยูในสถานการณเหลานั้นไหม?
ค บางครั้งพระเจาตอง "บรรจุเพลงใหมในปาก" ของเราเพราะเราขาด

กําลังใจที่จะรองเพลงเอง สดด 40:3
ง ยากอบ 5:13 สนับสนุนผูที่ราเริงยินดีใหรองเพลงสรรเสริญ คุณชอบ

บทเพลงสรรเสริญบทไหนมากที่สุด?

ดนตรีในพระคัมภีร (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การดําเนินกับพระเจาดวยความจริง                                            1 พกษ 2:1-4

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
พระคัมภีรมีคําสอนมากมายเกี่ยวกับการ "ดําเนินกับพระเจา" ถาคุณซื่อสัตยตอ

ทางแหงความจริงคุณไมตองมีวันที่คุณกลัวหรืออายการประพฤติของตนเอง การดําเนิน
กับพระเจาคือการดําเนินในความสวางของพระเยซูเจา, การอยูใกลชิดกับพระองคและการ
รวมสามัคคีธรรมกับพระองค (1 ยน 1:7) คุณดําเนินดวยความจริงในขณะที่ชีวิตคุณมี
พื้นฐานแหงการมุสาก็ไมได

ผูที่ดําเนินกับพระเจา
ผูที่ดําเนินกับพระเจาตองยอมประกาศขาวประเสริฐในที่ตางๆ,

ตองยอมมีเปาหมายซึ่งคนอื่นไมมี, ตองยอมอยูในสถานที่ซึ่งคนอื่นไมยอมอยู
ผูที่ดําเนินกับพระเจาตองไมกลัวเมื่อมีอันตรายหรือความพายแพมาสูเขา,
หรือเมื่อเขาหมดหวังทุกอยาง, เพราะพระเจาของเขายังทรงพระชนมอยู
ผูที่ดําเนินกับพระเจาตองกาวตอไป ไมวาทองฟามีเมฆหรือแสงสวาง

ไมวาคนเปนพันๆรอง"ไชโย" หรือยืนเยาะเยยเขา,
ไมวาเขาหมดกําลังใจและขาดฤทธิ์อํานาจทุกอยาง

ผูที่ดําเนินกับพระเจาก็จะเปนสุข และอยูกับพระองคเปนนิจบนสวรรค
--จากหนังสือจิตใจและชีวิต

1 การดําเนินกับพระเจาโดยความเชื่อ
ก การดําเนินโดยความเชื่อคงไมราบรื่นเสมอ เพราะเราไมรูวาพระเจา

ทรงนําเราไปทางใด แตเรารูวาพระเจาเปนโลหที่ปองกันเรา
ข หลายคนบอกวา "เมื่อขาพเจาเห็นแลวขาพเจาก็จะเชื่อ" แตคนที่

วางใจในพระเจามักจะบอกวา "เมื่อขาพเจาเชื่อแลวขาพเจาก็จะเห็น"
ค 2 โครินธ 5:7 สอนวาเราควรดําเนินอยางไร?

2 การดําเนินกับพระเจาโดยความมั่นใจ
ก โรม 13:13 สอนวาเราควรประพฤติอยางไร?
ข พระเจาทรงสั่งใหเรา "ประพฤติอยางที่สมควรตอองคพระผูเปนเจา"

คส 1:10

ความจริง (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การพูดความจริง                                                                 สภษ 12:13-19

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
คุณเคยเลาเรื่ องเกี่ ยวกับชี วิตของตัวเองแลวก็พบวาคุณพูดเกินความจริงไป

หนอยโดยไมตั้งใจ
พระเจาทรงเปนเจาของปากของคริสเตียน ดังนั้นเราควรพูดตามน้ําพระทัยของ

พระเจาเทานั้น บางครั้งคุณคงคิดวาถาพูดเกินความจริงหรือพูดมุสาก็ไมเปนไร แตพระ
คัมภีรสอนอะไรเรื่องนี้ ในเศคาริยาห 8:16 มีอยูวา ". . .จงพูดความจริงแกกันและกัน จง
ใหการพิพากษาที่ประตูเมืองของเจาเที่ยงตรงและกระทําเพื่อศานติ" จงพูดความจริง!

พระเจาทรงมีคําเตือนหลายขอในพระคัมภีรเกี่ยวกับคนที่ลอลวงคนอื่น, คนที่ไม
ชื่อตรงและคนที่พูดมุสา "คนยากจนผูดําเนินในความสัตยซื่อของเขาดีกวาคนตลบตะแลง
ซึ่งเปนคนโง" (สภษ 19:1)
1 ความจริงก็เปนความจริงเสมอ

ก ความเท็จและคํามุสายอมเปลี่ยนแปลงบอยๆ แต "ความจริง" ไมมีวัน
เปลี่ยนแปลง สภษ 12:19

ข ผูที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองใหพนจากอะไร?
สภษ 21:23

2 เราแสดงวาเราเชื่ออะไรโดยคําพูดของตัวเอง
ก เราแสดงวาเราเชื่ออะไรโดยคําพูดและความคิดของตัวเอง

ยก 1:19, 26
ข บุตรของพระเจาจงเลิกพูดมุสาเสียและจงพูดความจริงกับเพื่อนบาน

อฟ 4:25
ค สวนหนึ่งของยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาคืออะไร? อฟ 6:14

ความจริง (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีสําหรับงานเลี้ยงฉลอง                                                   สดด 105:1-10

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
บทเพลงสดุดีนี้ไดบันทึกไวใน 1 พงศาวดารบทที่ 16 ในหนังสือ 1 พงศาวดาร

บทที่ 16 นั้นกษัตริยดาวิดกําลังจัดตั้งคณะนักรองเพื่อระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระ
เจาดวยการรองเพลง บทนั้นกลาววา "จงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห และรองทูลออก
พระนามพระองค จงใหบรรดาพระราชกิจของพระองคแจงแกชนชาติทั้งหลาย จงรองเพลง
ถวายพระองค รองเพลงสดุดีถวายพระองค จงเลาถึงการอัศจรรยทั้งสิ้นของพระองค. .
.แผนดินโลกทั้งสิ้น จงรองเพลงถวายพระเยโฮวาห จงประกาศความรอดของพระองคทุกๆ
วัน" (1 พศด 16:8-9, 23) พวกเขาฉลองความยิ่งใหญของพระเยโฮวาหดวยดนตรี

ในพระคัมภีรมีคนใชดนตรีเพื่อฉลองการขุดบอน้ํา (กดว 21:17), การสงญาติ
พี่นอง (ปฐก 31:27) และการยกยองพวกวีรบุรุษแหงสงครามเชนกษัตริยซาอูลกับดาวิด
ใน 1 ซามูเอลบทที่ 18 ในอพยพบทที่ 15 โมเสสรองเพลงสรรเสริญพระเจา และตอไป
นางมิเรียมสอนเพลงนี้ใหกับกลุมสตรีชาวอิสราเอล (ขอ 20-21)

ในปจจุบันเราใชดนตรีเพื่อฉลองวันเกิด, วันครบรอบป, วันพิเศษของชาติ เพื่อ
ใหเราระลึกถึงสิ่งดีที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อใครมีความชื่นชมยินดีในเรื่องใด เขามักจะรอง
เพลงดวยความยินดี
1 การฉลองของชนชาติอิสราเอล

ก ใหอานสดุดีบทที่ 136 ประโยคซ้ําในบทนี้คืออะไร?
ข ใหอธิบายลักษณะของพวกนักดนตรีใน 2 พงศาวดาร 5:12-13
ค อะไรเกิดขึ้นตอไปใน 2 พงศาวดาร 5:14? คุณคิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ขอนี้เปนผลจากการเลนดนตรีที่ถวายเกียรติแดพระเจาไหม?
2 การฉลองของพวกเรา

ก ในเร็วๆนี้คุณฉลองอะไรบางไหม? แลวดนตรีมีสวนในการฉลองนั้น
หรือเปลา?

ข เราควรใชดนตรีและเพลงแบบไหนในการฉลองของเรา?
ค การมีดนตรีที่ดีในบานเปนสิ่งที่สําคัญ ลูกๆของเราควรฟงแตดนตรี

และเพลงที่ถวายเกียรติยศแดพระเจา เมื่อรับประทานอาหารดวยกัน
กับครอบครัวใหเลนดนตรีหรือเพลงคริสเตียนใหครอบครัวฟง

ดนตรีในพระคัมภีร (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีที่เราจําไวได                                                              1 ซมอ 29:1-11

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
ในเรื่องสําหรับวันนี้ดาวิดมีปญหามากมาย เขาหนีไปจากกษัตริยซาอูลแลวไป

อาศัยอยูกับกษัตริยอาคีชของชาวฟลิสเตีย บัดนี้ชาวฟลิสเตียจะไปสูรบกับชาวอิสราเอล
ดาวิดไมรูวาควรจะทําอะไรดี เขาจะสูรบกับชนชาติของตนเองหรือ? กษัตริยอาคีชใหดาวิด
มีที่พักอาศัยและมีงานรับใช (1 ซมอ 27:5) เพื่อพิสูจนความจงรักภักดีและความกตัญู
ดาวิดจึงตองสัตยซื่อตอกษัตริยอาคีชใชหรือเปลา?

ดูเหมือนวาดาวิดตัดสินใจไมถูก แตพระเจาทรงดลใจพวกเจานายฟลิสเตียเพื่อ
ชวยดาวิดใหรอด เจานายฟลิสเตียวาดาวิดจะตองอยูฝายชาวอิสราเอลในการสูรบ เขาจึง
ไมยอมใหดาวิดเขาการสูรบนั้นเลย ทําไมพวกเจานายวาอยางนั้น? ก็เพราะวาใน 1 ซา-
มูเอล 29:5 บอกวา พวกเขาจําเพลงที่ชาวอิสราเอลรองถึงดาวิดหลังจากดาวิดชนะโกลิอัท
1 ซามูเอล 18:6-7 บอกวา "พวกผูหญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอลรองเพลง และ
เตนรําตอนรับพระราชาซาอูลดวยรํามะนาดวยเพลงราเริงและดวยเครื่องดนตรี และเมื่อ
พวกผูหญิงเตนรํารื่นเริงกันอยูนั้นก็ขับรองรับกันวา 'ซาอูลฆาคนเปนพันๆ และดาวิดฆา
คนเปนหมื่นๆ'" พวกเจานายระลึกถึงคําเหลานี้และวาดาวิดจะตองซื่อสัตยตอชนชาติของ
ตนเอง
1 ดาวิดกับกษัตริยอาคีช

ก มหาดเล็กของอาคีชพูดอะไรเรื่องดาวิดเมื่อดาวิดหนีไปจากกษัตริย
ซาอูล? 1 ซมอ 21:11

ข กษัตริยอาคีชกลาวอะไรแกดาวิดใน 1 ซามูเอล 29:6-7, 9-10?
ค พระเยโฮวาหทรงชวยดาวิดใหรอดจากการตัดสินใจที่ยากยิ่ง และ

พระองคทรงใชดนตรีชวยดลใจพวกเจานายฟลิสเตีย 1 ซมอ 29:5
2 ความรูตางๆเกี่ยวกับดนตรี

ก ทําไมคําจากเพลงติดอยูในใจของเรานานวาคําที่คนพูด?
ข คุณรูจักเพลงใดๆจากพระคัมภีรไหม?
ค จงลองแตงขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ใหเปนเพลง

ดนตรีในพระคัมภีร (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การปองกันความจริง                                                            สภษ 23:23-25

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
คริสเตียนตองปองกันความจริงในรัฐบาล, ในธุรกิจ, ในคริสตจักร, ในโรงเรียน,

เปนตน เราตองยกธงแหงความจริงสูงเพื่อปองกันความจริงนั้นสําหรับลูกหลานของเรา
เปนเรื่องที่นาเสียดายที่ประเทศของเราอยูหางไกลจากความจริง เชนมีการไหว

รูปเคารพ, มีการทําแทงลูก, มีพวกกะเทย, มีโรคเอดส, มีเพลงและภาพยนตลามก, เปน
ตน

พวกเราซึ่งเปนคริสเตียนตองสอนและปองกันความจริงของพระเจาไวในครอบ-
ครัวของตน ขอบพระคุณพระเจาสําหรับบิดามารดาที่ประพฤติอยางถูกตอง และสําหรับ
ลูกๆที่ปรารถนาดําเนินไปในทางของพระเจา ขอใหเราทุกคนปองกันความจริงของพระเจา
1 จงชื่นชมยินดีในความจริง

ก บุตรของพระเจามีเหตุที่จะชื่นชมยินดี เราไมชื่นชมในความชั่ว
แตในความจริง 1 คร 13:6

ข 2 โครินธ 4:2 สอนเราวาอะไร?
2 จงประกาศความจริง

ก โลกนี้มีความผิดมากมาย แตคริสเตียนมีความจริง เราจึงตองสัตยซื่อ
ในการประกาศเรื่องพระเยซูคริสต

ข "บิดาไดสําแดงถึงสัจธรรมของพระองคแกลูกของเขา" อสย 38:19
บิดามารดาเอย คุณกําลังสอนลูกๆเรื่องพระเจาไหม?

ค ผูใดทรงเปนหลักและรากแหงความจริง? 1 ทธ 3:15

ความจริง (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความจริงของพระเจาคือพระคัมภีร                                       สดด 119:33-44

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  ยน 8:32
นาย โทมัส เพน เขียนหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับเสรีภาพ เชน สิทธิของบรรดา

มนุษย แตหลังจากนั้นเขาไดเขียนหนังสือ ยุคแหงการหาเหตุผล ซึ่งหนังสือเลมนี้ตอตาน
พระคัมภีร นายเพนกลาวในหนังสือเลมนี้วา "หนังสือเลมนี้จะทําลายพระคัมภีรเปนแน
ภายใน 100 ปตอไปจะมีพระคัมภีรในพิพิธภัณฑหรือในรานขายหนังสือเกาแกเทานั้น"
แตหนังสือยุคแหงการหาเหตุผลกลายเปนสิ่งที่ทรมานนายเพนจนถึงวันตายของเขา เขา
พูดดวยความเสียใจวา "ขาพเจายอมแลกสิ่งสารพัดได ถาขาพเจายอนกลับไมเขียน
หนังสือยุคแหงการหาเหตุผลนั้น" เพราะคําพยากรณของเขาเกี่ยวกับพระคัมภีรก็ไมสําเร็จ
เลย จนถึงทุกวันนี้พระคัมภีรยังเปนหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก พระคัมภีรนั้นไดนําบุตร
ของพระเจานับเปนลานๆในทางแหงความจริง และทรงประทานการปลอบประโลมและ
ฤทธิ์อํานาจของพระเจาใหเขา (เขียนโดยอาจารย ดับเบิลยู บี ไนท)
1 เราตองเขาเฝาพระเจาอยางไร? สภษ 28:13
2 พระเยโฮวาหทรงปรารถนาอะไรบางใน 1 พงศาวดาร 16:29?
3 พระเยซูทรงเปนผูรับใชคนอื่นไหม? มธ 20:26-28
4 พระบัญญัติ 10:12 สอนวาเราควรรับใชพระเจาอยางไร?
5 2 โครินธ 5:7 สอนวาเราควรดําเนินอยางไร?
6 โรม 13:13 สอนวาเราควรประพฤติอยางไร?
7 ผูที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองใหพนจากอะไร? สภษ 21:23
8 สวนหนึ่งของยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาคืออะไร? อฟ 6:14
9 การพูดเกินความจริงเปนบาปไหม?ทําไม? สภษ 19:1
10 คริสเตียนจงชื่นชมยินดีในอะไร? 1คร 13:6

ความจริง (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ดนตรีที่ปลอบโยนและรักษาใหหาย                                      1 ซมอ 16:15-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 92:1
เราทุกคนรูอยูวาดนตรีสามารถปลอบโยน, รักษาและทําใหจิตวิญญาณของเรา

สงบลง ไมวาเปนการรองเพลงกลอมเด็กใหหลับหรือเพลงที่ดีสําหรับผูใหญ ดนตรีนั้นมีผล
ตออารมณของเรา ดนตรีที่ดีทําใหเรารูสึกสบายใจขึ้น ดนตรีนั้นก็มีผลตอสัตวและพืชตางๆ
ไดดวย

อาจารย มัทธิว เฮ็นรี่ กลาววา "ดนตรีไมมีผลอะไรตอซาตาน ถึงกระนั้นดนตรี
สามารถขัดขวางอํานาจของมารเหนือความคิดของเราได"

ในขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้ใหสังเกตวา เมื่อกษัตริยซาอูลรูสึกทุกขใจเขาขอให
คนหนึ่งมาเลนดนตรีใหเขาฟง พระวิญญาณของพระเจาไมสถิตอยูกับซาอูลแลว ซาอูลเลิก
ทําตามน้ําพระทัยของพระเยโฮวาหแลว พระวิญญาณของพระองคจึงไมสถิตอยูกับซาอูล
เหมือนเดิม เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีรเดิม ในสมัยนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมสถิต
อยูตลอดกับคนที่ เชื่อ แตพระองคมาสถิตชั่วคราวกับคนที่เชื่อ เฉพาะเมื่อเขาตองรับใช
พระเจา เชนเมื่อซาอูลไดพยากรณใน 1 ซามูเอลบทที่ 10 แตเมื่อซาอูลไมเชื่อฟงพระ-
เจาแลว พระวิญญาณก็ไมสถิตกับเขาอีกและ "วิญญาณชั่วจากพระเจา" ไดทรมานเขาตอ
ไป (1 ซมอ 16:15) ซาอูลจึงขอใหคนหนึ่งมาเลนดนตรีใหเขาฟง ดาวิดเปนผูที่มาเลน
ดนตรีใหซาอูลฟงนั้น

ดนตรีสามารถปลอบโยนจิตวิญญาณที่มีความทุกขใจได
1 ความตองการของซาอูล

ก ซามูเอลกลาวอะไรแกซาอูลใน 1 ซามูเอล 15:23? แลวซาอูลตอบ
ซามูเอลวาอะไรใน 1 ซามูเอล 15:24-25?

ข ซามูเอลตอบซาอูลวาอะไรใน 1 ซามูเอล 15:26?
ค ทําไมพระเจาทรงปฏิเสธซาอูลเลา?
ง ซาอูลตองการฟงดนตรีอยางสงบเงียบเพื่อปลอบโยนจิตวิญญาณ

อันเปนทุกขของเขา 1 ซมอ 16:14-17
2 การรักษาซาอูลใหหาย

ก ดาวิดเปนที่พอใจของซาอูลไหม? 1 ซมอ 16:22
ข ดนตรีที่ดาวิดเลนนั้นชวยซาอูลอยางไรบาง? 1 ซมอ 16:23
ค การฟงดนตรีนั้นสามารถรักษาซาอูลใหหายตลอดไปไดไหม?

1 ซมอ 18:10; 19:9-10

ดนตรีในพระคัมภีร (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                               สดด 133:1-3

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
ผูเขียนคนหนึ่งกลาววา "ซึ่งพี่นองอาศัยอยูดวยกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เปน

การดีและนาชื่นใจมากสักเทาใด รวมทั้งเปนสิ่งอัศจรรยที่ไมคอยเกิดขึ้น" นาเสียดายที่
มนุษยอยากใหสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้น แตไมยอมพึ่งฤทธิ์อํานาจอยางอัศจรรยของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันควรเปนเปาหมายของทุกครอบครัวและคริสตจักร
ทุกแหงโดยพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮีบรู 13:1 กลาววา "จงใหความรัก
ฉันพี่นองมีอยูตอกันเสมอไป" ถาคุณหรือคนหนึ่งในครอบครัวกําลังผิดกับคนอื่น ก็เปนสิ่ง
ที่ยากที่จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับใชพระเจาดวยกัน ไมวาในครอบครัวหรือใน
คริสตจักรก็ตาม ครอบครัวที่มีการแตกแยกกันก็ขาดความสุขเปนแน เมื่อคริสตจักรเปน
เชนนั้นก็ขาดความสุขดวย คุณกําลังสรางความแตกแยกกันกับพี่นองไหม? ขอพระเจาทรง
ชวยคุณใหดีกันกับเขาโดยเร็ว เราตองทําเพื่อเห็นแกพระคริสต
1 ใหทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้คือ สดุดี 121:1-2
2 เราตองจําอะไรในเมื่อเรามีความทุกขใจ? สดด 46:1
3 ฮีบรู 4:16 สอนวาเราควรไปไหนเมื่อเรามีความทุกขใจ?
4 ฮีบรู 13:5 สัญญาวาอะไร?
5 เราควร "เพียรพยายาม" ทําอะไร? อฟ 4:3
6 วิธีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในโคโลสี 3:13
7 ใหบอกวาความเชื่อและความวางใจแตกตางกันอยางไร?
8 สุภาษิต 3:5-6 และสดุดี 56:3 เปนขอพระคัมภีรที่นาทองจํา

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อยาทํางานหนักเกินไป                                                          อพย 18:14-23

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
บางครั้งญาติพี่นองชอบใหคําแนะนํา เยโธรพอตาของโมเสสใหคําแนะนําที่ดีแก

โมเสส ภรรยาของโมเสสคือศิปโปราหไดเดินทางพรอมกับบิดาและลูกชาย 2 คนไปหา
โมเสส โมเสสกับเยโธรคํานับกันและกัน (อพย 18:7) เพราะวาทั้ง 2 คนรักพระเจา เขา
ทั้ง 2 พูดถึงพระพรจากพระเยโฮวาหและนมัสการพระองคดวยกัน (อพย 18:12)

วันตอมาเยโธรเห็นโมเสสทํางานและสังเกตวา โมเสสทํางานหนักเกินไป (เยโธร
คงคิดวาโมเสสควรพักงานสัก 2-3 วันขณะเมื่อเยโธรมาเยี่ยม) เยโธรบอกวา ". . .ทานทํา
อยางนี้ไมดี ทั้งทานและพลไพรที่มาหาทานนั้นคงจะออนระอาใจ. . ." (อพย 18:17-18)

โมเสสเชื่อฟงคําแนะนําของเยโธร (อพย 18:24) บางครั้งพระเจาทรงใชคนมา
หาเราเพื่อชวยเราดวยคําแนะนําที่ดี เราจึงควรพิจารณาคําแนะนําของเขา
1 การใหคําแนะนํา

ก เยโธรพูดอะไรกับโมเสสในอพยพ 18:14?
ข เรารูไดอยางไรวาเยโธรรักพระเยโฮวาห? อพย 18:9-12
ค เยโธรใหคําแนะนําอะไรแกโมเสส? อพย 18:21-23
ง สุภาษิต 9:9 สอนอะไรเรื่องการใหคําแนะนํา?

2 การเชื่อฟงคําแนะนํา
ก โมเสสรูจักเยโธรตั้งแตเมื่อไร? อพย 3:1
ข โมเสสขออะไรจากเยโธรในอพยพ 4:18?
ค โมเสสมีลักษณะอะไรที่ชวยเขาเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ?

กดว 12:3
ง คนฉลาดมีลักษณะอะไร? สภษ 1:5
จ ในบทเพลงสรรเสริญที่โมเสสเขียนเขาอธิษฐานอยางไร และคํา

อธิษฐานนั้นแสดงวาอะไรเกี่ยวกับลักษณะของเขา? สดด 90:12

การใหคาํแนะนาํ (1)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วิธีหาสามี                                                                                 นรธ 3:1-6

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
แมผัวสอนวิธีหาสามีใหมแกลูกสะใภ! นางนาโอมีเปนพี่นางรูธ, อยูในประเทศ

ของตนเอง, นางรูจักประเพณีและพระบัญญัติตางๆ และนางเปนแมผัวของนางรูธเปนเวลา
หลายปแลว (นรธ 1:4) นางรูธนับถือนางนาโอมีและไดตัดสินใจเองที่จะละครอบครัวและ
บานเกิดเดินทางไปอยูในบานเกิดของนางนาโอมี แตดูเหมือนวานางรูธไมคอยมีโอกาส
แตงงานอีกได พอดีเขาไปเก็บขาวในนาของโบอาส นางนาโอมีรูวาโบอาสเปนญาติของเขา
แลวตามพระบัญญัติโบอาสมีสิทธิไถที่ดินและสมรสกับนางรูธตามที่สอนไวในพระบัญญัติ
25:5

นางรูธทําตามคําแนะนําของแมผัว (นรธ 3:5-6) ผลก็คือวานางรูธไดแตงงาน
กับโบอาส

นางรูธยอมเรียนรูจากผูอื่น เราไมจําเปนตองเชื่อฟงคําแนะนําทุกคําที่เราไดรับ
แตอยางนอยเราควรยอมพิจารณาคําแนะนํานั้น โดยเฉพาะคําแนะนําจากคนที่อยูฝายจิต
วิญญาณ
1 คําแนะนําจากแมผัว

ก ทําไมนางนาโอมีใหคําแนะนํานี้แกนางรูธ? นรธ 3:1
ข ทําไมนางรูธจึงวางใจในนางนาโอมี? นรธ 1:16
ค นางนาโอมีเคยใหคําแนะนําอะไรอีกแกนางรูธแลว? นรธ 2:20-23

2 ลูกสะใภทําตามคําแนะนํา
ก นางรูธถามนางนาโอมีเรื่องอะไรเมื่อเขาทั้ง 2 มาถึงเมืองเบธเลเฮม?

นรธ 2:2
ข ทําไมนางรูธยอมเชื่อฟงคําแนะนําของแมผัว? นรธ 3:5-6
ค หลังจากนางรูธกับโบอาสมีลูกแลว นางรูธกับนางนาโอมีมี

ความสัมพันธแบบไหน? นรธ 4:13-16

การใหคาํแนะนาํ (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
นายชางผูชํานาญ                                                                   สดด 127:1-5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
นายชางผูชํานาญอานพิมพเขียวฉันใด หัวหนาครัวอานสวนเครื่องปรุงฉันนั้น

คือ ทั้ง 2 เปนวิธีสรางสิ่งตางๆที่ดี คงไมมีใครอยากอยูในตัวบานที่สรางโดยไมมีพิมพเขียว
แตยังมีคริสเตียนอยูหลายคนที่อยากสรางชีวิตโดยใชวิธีของตัวเองแทนตามพิมพเขียว (คือ
พระคัมภีร) ของนายชางผูชํานาญ (คือพระเจา)

มีอยู 2 ประการในเรื่องนี้ ประการแรก เมื่อใชพิมพเขียวแลวนายชางสามารถ
เห็นปลายทางของการสรางของเขา และสามารถปรับปรุงใหตัวบานนั้นดีขึ้นวาเดิมได
เชนกัน พระเจาทรงตองการปรับปรุงชีวิตของเราใหดีขึ้น เพื่อปลายทางชีวิตนั้นจะเหมือน
อยางชีวิตของพระเยซู ประการที่ 2 ตามธรรมดาตัวบานที่สรางตามพิมพเขียวจะมีประ-
โยชนมากวาบานที่สรางตามอําเภอใจของผูสราง เปาหมายของพระเจาสําหรับเราคือให
เรามีประโยชนมากที่สุดในอาณาจักรของพระคริสต ซึ่งเปนเหตุที่พระเจาทรงตองการให
เราตามพิมพเขียวของพระองคแทนอําเภอใจของตัวเอง นายชางผูชํานาญกําลังสรางชีวิต
และครอบครัวของคุณไหม?
1 การสรางชีวิตคริสเตียน

ก สถานที่ที่เราสรางบานก็สําคัญ สถานที่ที่เราสรางชีวิตก็สําคัญเชนกัน
พระคัมภีรสอนวาคริสเตียนตองสรางชีวิตบน                     
ไมใชบน                            มธ 7:24-27

ข พิมพเขียวสําหรับชีวิตของอาจารยเปาโลอยูในกาลาเทีย 2:20
ขอนี้เปนพิมพเขียวสําหรับชีวิตของคุณดวยไหม?

ค โคโลสี 3:1-4 เปนแผนการที่ดีสําหรับการสรางชีวิตคริสเตียน
2 การสรางครอบครัวคริสเตียน

ก ใหบอกวิธีตางๆที่พระเจาทรงใชในการสรางครอบครัวคริสเตียน
ข ทิตัส 2:3-5 มีคําสั่งสอนอะไรสําหรับผูที่เปนมารดา?
ค เอเฟซัส 6:4 มีคําสั่งสอนอะไรสําหรับผูที่เปนบิดา?
ง ใหบอกลักษณะ 2 อยางที่ตองอยูในครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัว

อฟ 5:22, 25

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การตั้งอยูในพระเจา                                                               สดด 125:1-5

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
ขณะที่คริสเตียนเจริญขึ้นในพระคุณและในความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เขาก็

เรียนรูวาความเชื่อและความวางใจแตกตางกันอยางไรบาง เราคงเชื่อคําตรัสของพระเจา
ในพระคัมภีรแลว แตบางครั้งการวางใจในคําตรัสนั้นเปนสิ่งที่ยาก เราบอกวาเราวางใจใน
พระเจา แตเราวางใจในพระองคจริงหรือ? บางครั้งพระเจาทรงลองใจเราในเรื่องนี้ เราคง
ตกงาน หรือขาดเงิน หรือลูกอาจไมสบาย ในเวลาเหลานั้นเราจะเห็นไดชัดวาเราวางใจใน
พระเจาจริงหรือเปลา

การตั้งอยูในพระเจาคือใหวางใจในพระคริสตอยางเต็มที่ การวางใจในพระคริสต
อยางเต็มที่หมายความวาเรา "เหมือนภูเขาศิโยนซึ่งไมหวั่นไหว" เมื่อเราเปนเชนนั้นไมมี
อะไรสามารถทําใหเราไมเชื่อวาพระเจาทรงรักเรา และพญามารหลอกลวงเราหรือทําใหเรา
แพฝายจิตวิญญาณไมได เพราะในสถานการณทุกอยางเราวางใจในพระเยโฮวาหได พระ
องค "ทรงอยูรอบประชากรของพระองค ตั้งแตเวลานี้สืบตอไปเปนนิตย"
1 การเรียนรูที่จะวางใจในพระเยโฮวาห

ก เรารูไดอยางไรวาโยเซฟวางใจในพระเจา? ปฐก 50:19-20
ข ใหบอกเวลาที่มารดาของโมเสสวางใจในพระเจาจริงๆ

อพย 2:1-3, 8-9
ค ดาเนียลวางใจในพระเจาอยางเต็มที่ตั้งแตเมื่อไร?

ดนล 6:10, 16, 20-23
2 การวางใจในพระเยโฮวาห

ก การวางใจในพระเยโฮวาหดีกวาอะไร? สดด 118:8
ข 1 ทิโมธี 6:17 เตือนอะไรเรื่องความวางใจ?
ค การวางใจในพระเยโฮวาหจะกําจัดอะไรไปจากชีวิตของเรา?

สดด 71:1
ง สุภาษิต 3:5-6 เปนขอพระคัมภีรที่นาทองจํา
จ สดุดี 56:3 เปนขอพระคัมภีรที่หนุนใจเด็กๆหลายคน และสามารถ

หนุนใจผูใหญไดดวย

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงเก็บรวมไว                                                                       ปฐก 41:33-40

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
โยเซฟไดตีความหมายความฝนอันนากลัวของกษัตริยฟาโรห โยเซฟไดติดคุก

โดยถูกฟองอยางไมยุติธรรมเปนเวลา 2 ปมาแลว เพราะเหตุวาโยเซฟเคยตีความหมาย
ความฝนของคนอื่นได ฟาโรหจึงเรียกโยเซฟมาและโยเซฟไดอธิบายอยางละเอียดถึงความ
หมายความฝนของฟาโรห โคอวนพี 7 ตัวเปรียบไดกับ 7 ปที่จะมีอาหารบริบูรณทั่วประ-
เทศอียิปต โค 7 ตัวซูบผอมนาเกลียดเปรียบไดกับ 7 ปที่จะบังเกิดการกันดารอาหาร
โยเซฟจึงแนะนําวา ฟาโรหควรเลือกคนใหเก็บรวมอาหารไวในชวงเวลา 7 ปแรกเพื่อมีอา-
หารพอสําหรับชวงเวลา 7 ปตอไป

กษัตริยฟาโรหชอบพระทัยคําแนะนํานี้ จึงเลือกโยเซฟใหเขาอยูเหนือทั่วประเทศ
อียิปต (ปฐก 41:39-40) เมื่อโยเซฟรับตําแหนงนี้ก็ทําใหความฝนของตนเองสําเร็จ
1 โยเซฟเตรียมตัวเปนผูนํา

ก โยเซฟมีความฝนอะไรที่เขาเคยเลาใหครอบครัวฟง ปฐก 37:5-10
ข ผูใดทรงชวยโยเซฟใหเปนที่พอใจของโปทิฟาร? ปฐก 39:1-3
ค โยเซฟทําอะไรในคุก? ปฐก 39:21-23
ง เมื่อโยเซฟตีความหมายความฝนไดแลวเขาถวายเกียรติแดผูใด?

ปฐก 40:8
จ โยเซฟตีความหมายความฝนของใครเมื่อเขาอยูในคุก? ปฐก 40:9

2 กษัตริยฟาโรหตองการความชวยเหลือ
ก เรารูไดอยางไรวาฟาโรหตองการรูความหมายของความฝน?

ปฐก 41:5-8
ข ใครเสนอชื่อของโยเซฟใหแกฟาโรห? ปฐก 41:9
ค เมื่อโยเซฟตีความหมายความฝนไดแลวเขาถวายเกียรติแดพระเจา

(ปฐก 41:16) เมื่อฟาโรหเห็นสติปญญาของโยเซฟแลวเขาถวาย
เกียรติแดผูใด? ปฐก 41:38

ง กษัตริยฟาโรหใหตําแหนงอะไรแกโยเซฟ? ปฐก 41:40-44

การใหคาํแนะนาํ (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ใหเราทําพลับพลาสามหลัง                                                            มก 9:2-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
การเปลี่ยนแปลงพระกายของพระคริสตไดบันทึกไวในหนังสือมัทธิว, มาระโก

และลูกา ในมัทธิว 17:4 อาจารยเปโตรวา ". . .ถาพระองคตองพระประสงคพวกขาพระ
องคจะทํา. . ." อาจารยเปโตรเปนผูนําหรือตัวแทนของพวกอัครสาวก เขารูสึกวาเปน
เกียรติที่เขาอยูกับพระเยซูในเวลานั้นได สาวก 3 คนนี้ไดเห็นสิ่งประหลาด คือเขาเห็น
โมเสสผูรับพระบัญญัติจากพระเจา และเขาเห็นเอลียาหผูพยากรณยิ่งใหญ โมเสสไดเสีย
ชี วิตตอพระพักตรของพระเยโฮวาหผู เดียวและไม มีใครเคยพบที่ ฟงศพของโมเสสเลย
(พบญ 34:6) แลวเอลียาหไดขึ้นไปโดยพายุเขาสวรรค (2 พกษ 2:11)

พระเยซูพึ่งเตือนอาจารยเปโตรเพราะคําพูดผิดของเขาในมาระโก 8:32-33 ถึง
กระนั้นอาจารยเปโตรยังมีนิสัยชอบพูดกอนคิด ในมาระโก 9:6 บอกวา "ที่เปโตรพูดอยาง
นั้นก็เพราะไมรูจะวาอยางไร" และในหนังสือลูกาก็บอกวา "เปโตรไมเขาใจวาตัวไดพูด
อะไร" (ลก 9:33) เราหลายคนเคยทําเชนกันในเมื่อเรารูสึกตื่นเตน ในเวลานั้นเรานาจะ
พิจารณาคําพูดกอนที่เราพูดออกมา

อาจารยเปโตรคงมีความตั้งใจดี แตแนนอนเขารูสึกเสียใจที่เขาพูดเร็วเกินไปหลัง
จากเขาไดยินพระสุรเสียงจากเมฆที่วาเขาตองฟงพระเยซู (มก 9:7)
1 ทําไมอาจารยเปโตรเสนอใหสรางพลับพลาสําหรับพระเยซู, โมเสสและเอลียาห

และไมเสนอใหสรางสําหรับตัวเอง?
2 อัครสาวก 3 คนที่เห็นเหตุการณนี้มีใครบาง? มก 9:2
3 คุณเคยเสนออะไรที่ไมฉลาดเหมือนอาจารยเปโตรไหม?
4 ในมาระโกบทที่ 14 พระเยซูทรงพาอัครสาวก 3 คนนี้เขาไปในสวนแหงหนึ่ง

อาจารยเปโตรทําอะไรในสวนนั้น? มก 14:37
5 เมื่ออาจารยเปโตรปฏิเสธพระเยซูในมาระโก 14:71 แลว เขามีการตอบสนอง

อยางไรเมื่อเขาไดยินไกขัน? มก 14:72
6 หลังจากพระเยซูทรงเปนขึ้นมาจากความตายแลว พระองคทรงเรียกใหอาจารย

เปโตรทําอะไร? ยน 21:15-17
7 ในกิจการบทที่ 4 อาจารยเปโตรมีฤทธิ์อํานาจในการเทศนา ฤทธิ์อํานาจนั้น

มาจากไหน? กจ 4:8

การใหคาํแนะนาํ (4)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คุณเปนศิลาแบบไหน?                                                            สดด 122:1-9

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
ตอนแรกโมเสสไดดั้งพลับพลาในถิ่นทุรกันดาร ตอมากษัตริยซาโลมอนสราง

พระวิหารขึ้นมา แลวในปจจุบันยังมีวิหารของพระเยโฮวาหที่สรางดวยศิลาตางๆ แตศิลา
เหลานี้ เปน "ศิลาที่ มีชีวิต" เพราะในปจจุบันพระเจาทรงสถิตอยูกับเรา คริสเตียนเปน
"ครอบครัวของพระเจา" (ฮบ 3:6) อาจารยเปาโลกลาววา "ทานไมรูหรือวา รางกายของ
ทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยูในทาน. . ." (1 คร 6:19) พระวิหาร
สรางดวยอะไร? ก็สรางดวยศิลา แลวในปจจุบันวิหารของพระเจาสรางดวยอะไร? ก็สราง
ดวย "ศิลาที่มีชีวิต" ตามที่เราเห็นใน 1 เปโตร 2:5 คริสเตียนทุกคนเปนศิลาที่ ". . .ตอกัน
สนิท. . .ใหเปนที่สถิตของพระเจา. . ." (อฟ 2:21-22)

สําหรับผูที่เชื่อทุกคน รวมทั้งกษัตริยดาวิด การเขาไปในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาหหมายความวา จะรวมสามัคคีธรรม 2 ประการได ประการแรก จะรวมสามัคคีธรรม
กับพระเจา ประการที่ 2 จะรวมสามัคคีธรรมกับคนของพระเจา พระเจาทรงมีเปาหมาย
และแผนการสําหรับชีวิตเรา ไมใชเพื่อใหเรารวมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันเทานั้น แต
ใหเรา "ตอกันสนิท" และรับใชพระเจาดวยกัน เพื่อชวยกันและกันและเพื่อถวายเกียรติยศ
แดพระเจา คุณกําลัง "ตอกันสนิท" กับพี่นองคริสเตียนไหม?
1 ความทุกขใจของคริสตจักรที่เมืองโครินธ

ก สมาชิกของคริสตจักรที่เมืองโครินธมีปญหาในการ "ตอกันสนิท"
จริงๆแลวมีการแบงแยกกันในคริสตจักรที่อาจารยเปาโลพูดถึงใน
1 โครินธ บทที่ 1-3

ข อาจารยเปาโลสอนเรื่องความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จุดสําคัญของ
เรื่องนี้อยูใน 1 โครินธ 3:5-9 คริสตจักรของคุณนี้กริยาทาทางนี้
ไหม?

ค อาจารยเปาโลวิงวอนพวกเขาอยางไรใน 1 โครินธ 1:10?
2 พื้นฐานฝายจิตวิญญาณ

ก เราควร "เพียรพยายาม" ทําอะไร? อฟ 4:3
ข "บัญญัติใหม" จากพระเยซูคืออะไร? ยน 13:34
ค วิธีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในโคโลสี 3:13

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (3)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การหาความชวยเหลือเมื่อรูสึกทุกขใจ                                        สดด 121:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
คุณคงไดยินคนพูดวา "เมื่อคุณแสวงหาสิ่งใดๆ คุณจะเจอสิ่งนั้นในที่สุดทายที่

คุณหาสิ่งนั้น" แนนอน เพราะเมื่อคุณเจอสิ่งนั้นแลวคุณจะเลิกแสวงหามัน
ฝายจิตวิญญาณก็เชนกัน บางครั้งคนแสวงหาความชวยเหลือเมื่อรูสึกทุกขใจ

ในสถานที่ผิด เขาคนหาและแสวงหาการบรรเทาทุกขใจนั้นแตหาไมเจอ ในที่สุดเขาแสวง
หาพระเจาเอง หลายครั้งคริสเตียนปรึกษากับเพื่อนๆ, ศิษยาภิบาลหรือคูรัก แตหาการ
บรรเทาทุกขใจไมเจอ ก็เพราะวาพระเจาทรงตองการใหเราแสวงหาพระเจา ในที่สุดพระ-
เจาทรงชวยเราไดจริงๆ ถาเราแสวงหาพระเจาตั้งแตแรกก็จะมีความทุกขใจนอยลง ผู
เขียนหนังสือสดุดีถามวา ". . .ความอุปถัมภของขาพเจามาจากไหน?" แลวเขาตอบคํา
ถามของตนเองวา "ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเยโฮวาห. . ."

เมื่อคุณมีความทุกขใจ คุณแสวงหาความชวยเหลือที่ไหน?
1 ความทุกขใจของกษัตริยเฮเซคียาห

ก เซนนาเคอริบพระราชาแหงอัสซีเรียสงทูตไปบอกกษัตริยเฮเซคียาหวา
เขาหนีใหพนจากทหารอัสซีเรียไมได ประเทศอื่นหนีใหพนไมได
ดังนั้นประเทศยูดาหจะหนีใหพนไมไดเชนกัน (2 พกษ 18:31-33) 
กษัตริยเฮเซคียาหจึงทุกขใจสําหรับตนเองและประเทศของตน

ข กษัตริยเฮเซคียาหจึงทําอะไร? (2 พกษ 19:1,14-19) แลวพระเจา
ทรงตอบอยางไร? (2 พกษ 19:20-34) อะไรเกิดขึ้นคืนนั้นเอง?
ขอ 35

ค กษัตริยเฮเซคียาหพึ่งพระเจาเทานั้น เขาจึงพนจากอันตรายได
2 พื้นฐานฝายจิตวิญญาณ

ก ฮีบรู 4:16 สอนวาเราควรไปไหนเมื่อเรามีความทุกขใจ?
ข ใหอานฮีบรู 13:6 และฟลิปป 4:6-7
ค สดุดีบทที่ 121 อางถึง "พระเยโฮวาห" กี่ครั้ง?

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (2)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
จงทําดี                                                                                     โยบ 4:1-8

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
เพื่อน 3 คนของโยบมาเพื่อเลาโลมใจเขา (โยบ 2:11) แตละคนมีความเห็นถึง

เหตุที่ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นในชีวิตของโยบ เอลีฟสนับวาเขามีความรูหรือนิมิตลึกลับที่ให
เขามีสิทธิวากลาวโยบ (โยบ 4:12) เขาวาโยบเคยแนะนําคนมามากมายแลว บัดนี้เปน
โอกาสของเอลีฟสที่จะใหคําแนะนํา

หลายสิ่งที่เพื่อน 3 คนนี้พูดกับโยบเปนความจริง แตพวกเขาวากลาวโยบแรง
เกินไป โยบ 4:7 บอกวา "ผูที่ไรความผิดเคยพินาศหรือ" ซึ่งเขาวาโยบทําผิดแนจึงควร
สารภาพความผิดนั้น

ในบทสุดทายของหนังสือโยบพระเจาไดตรัสกับเอลีฟสวา "ความพิโรธของเรา
พลุงขึ้นตอเจาและตอสหายทั้งสองของเจา เพราะเจามิไดพูดถึงเราอยางที่ถูก ดังโยบผูรับ
ใชของเราไดพูด" (โยบ 42:7) โยบเองไมไดทําผิดอะไรซึ่งนําเหตุการณนี้มาสูชีวิตของเขา
เขาเปนมนุษยและเปนคนบาป แตจิตวิญญาณของเขาถูกตองในสายพระเนตรของพระเจา

เพื่อน 3 คนนี้ไมใชผูปรึกษาที่ดีแตกลายเปนผูพิพากษา เขาเปนเพียงแตมนุษย
และไมสามารถรูสิ่งสารพัดเรื่องเหตุการณนี้ได เขาไมรูวาซาตานมาฟองโยบตอพระพักตร
พระเจาและพระเจาทรงอนุญาติใหซาตานถูกตองโยบ
1 คําวากลาวของเพื่อน 3 คน

ก เอลีฟสพูดวา ขาพเจาไดรับนิมิตแหงความจริงจึงมีความรูมากวาโยบ
ข บิลดัดพูดวา ใหศึกษาถึงเหตุการณตางๆในอดีตและเรียนรูจาก

เหตุการณเหลานั้น
ค โศฟารพูดวา ขาพเจารูจักพระเจาดีวาคุณ

2 คําตอบของโยบ
ก ขาพเจามีความเศราโศกอยางมาก โยบ 6:2-3
ข คุณนาจะสงสารขาพเจา โยบ 6:14
ค พระเจาทรงรูจักทางของขาพเจาและ "เมื่อพระองคทรงทดสอบขาแลว

ขาก็จะเปนอยางทองคํา" โยบ 23:10
3 พระเจาทรงอธิบายถึงลักษณะของโยบอยางไร? โยบ 1:1
4 ในที่สุดโยบทําอะไรและพระเยโฮวาหทรงทําอะไรเพื่อเขา? โยบ 42:10

การใหคาํแนะนาํ (5)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ทบทวน                                                                                 สภษ 9:8-12

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สภษ 19:20
"ผูที่ยอมทําตามคําแนะนําที่ดีตองใชสติปญญามากวาผู ที่ใหคําแนะนํานั้น" ขอ

นี้ไมไดมาจากพระคัมภีร ถึงกระนั้นก็เปนความจริงอยูแลว หนังสือสุภาษิตเปนหนังสือ
ที่มีคําแนะนํามากมาย ใน 9 บทแรกเราศึกษาเกี่ยวกับสติปญญา ผูเขียนหนังสือสุภาษิต
ใชคําวา "บุตรชายของเราเอย" เพื่อแสดงวาเขาเปนผูใหญ

ในหนังสือสุภาษิตมีคําแนะนําในหลายเรื่อง เชนชีวิตครอบครัว, สามี, ภรรยา,
ลูกๆ, ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง, การใชเงิน, ศีลธรรม, ความไววางใจ,
ความสนุกสนาน, การถอมตัวลง, การบังคับตัวเอง, การเชื่อฟง, ความสําเร็จ, ความเปน
ระเบียบ, ความรู, ความพอใจ, ความตะกละ, ความไมจริงใจ, การขโมย, การทําธุรกิจ,
ความ เปนเพื่อน, ความหวังใจ, ความชื่นชมยินดี, ความมีใจกวาง, ความสัตยซื่อ, ความ-
เมตตา, ความกรุณา, การเปนผูนํา, ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห เปนตน

เมื่อเราตองการคําแนะนําเรานาจะไดสติปญญาจากหนังสือสุภาษิต แลวถาเรา
ตองใหคําแนะนําเราสามารถไดสติปญญาจากหนังสือสุภาษิตไดเชนกัน หลายครั้งเราตอง
ใหความเห็นและเปนผูปรึกษากับคนอื่น คนที่เปนบิดามารดา, ครูและนักธุรกิจตองพรอม
เสมอที่จะใหคําแนะนํา เมื่อเราตองการสติปญญาเราหาสติปญญานั้นที่ไหนได? "ความยํา
เกรงพระเยโฮวาหเปนที่เริ่มตนของปญญา" (สภษ 9:10)

เมื่อเราศึกษาถึงคนในพระคัมภีรที่ใหคําแนะนําแกคนอื่น เราจึงเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบอยางสูงที่จะใหคําแนะนําแกคนอื่นนั้น
1 การใหคําแนะนํา

ก คุณใหคําแนะนําแกใครบาง?
ข คุณใหคําแนะนําอยางไร? และดวยนิสัยอะไร?
ค คุณใหคําแนะนําที่ตรงกับคําสอนในพระคัมภีรไหม?
ง คุณเขาใจวาการใหคําแนะนําเปนความรับผิดชอบอยางสูงไหม?

2 การรับคําแนะนํา
ก คุณเคยรับคําแนะนําจากใครบางและเมื่อไร?
ข เมื่อคุณไดรับคําแนะนําจากพระคัมภีร คําแนะนํานั้นมาจากผูใด?

2 ปต 1:21
ค เมื่อคุณวางใจในสติปญญาของพระเจาแลว คุณจะไดรับบําเหน็จอะไร

บาง? สุภาษิตบทที่ 3

การใหคาํแนะนาํ (6)
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หัวขอสําหรับวันนี้                                                         ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความทุกขใจ                                                                         สดด 120:1-7

ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้  :  สดด 121:1-2
เราอยู ในสมัยที่เต็มไปดวยความทุกขใจ ความกดดันภายนอกทําใหหลายคน

แสวงหาความชวยเหลือจากที่ตางๆ แตจริงๆแลวสําหรับคริสเตียนพระเจาทรงอยูเหนือสิ่ง
ตางๆที่ทําใหเราทุกขใจ พระองคยอมใหสิ่งเหลานี้มาสูชีวิตเราไมใชเพื่อทําลายเรา แต
เพื่อทําใหเราเหมือนอยางพระคริสต ความทุกขใจนั้นเปนสวนหนึ่งในแผนการของพระเจา
ที่จะชวยเราเติบโตฝายจิตวิญญาณ

ขณะเมื่อพระเจาทรงใชความทุกขใจใหเปนเหมือนเหล็กสะกัดศิลาแหงความ
ดื้อรั้นของเราๆควรจําไววาพระเจาทรงสถิตอยูกับเราในเมื่อเราประสบความทุกขใจนั้น
ถาเรานึกถึงอดีตของเราๆสามารถเห็นวา พระเจาเคยชวยเราเรื่องสิ่งตางๆที่ทําใหเราทุกข
ใจอยางไรบาง เชนกันพระเจาทรงชวยเราในปจจุบันกับปญหาเหลานั้น พระเจาทรงอยูทั่ว
ทุกหนทุกแหง พระองคทรงเปน "ผูเปน" อาจารยเปาโลประกาศในโรมบทที่ 8 วา แมแต
"สิ่งซึ่งมีอยู ในปจจุบันนี้" ไมสามารถกระทําใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา
ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได

วันนี้คุณรูสึกทุกขใจไหม? ใหพึ่งในพระเยซูคริสตเจา พระองคพรอมเสมอที่จะ
ชวยคุณ
1 ความทุกขใจของนางมารธา

ก นางมารธามีความคิดอะไรเมื่อพระเยซูเสด็จมาหลังจากลาซารัสตาย
แลว? ยน 11:21

ข พระเยซูสอนความจริงอะไรแกนางมารธา? (ยน 11:23) นางมารธา
เขาใจความจริงนี้ไหม? ยน 11:24

ค คําตอบของนางมารธาถูกตองสวนหนึ่งแตไมขอ เพราะพระเยซู
ผูซึ่งเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ทรงอยูกับนางแลว
พระเยซูตรัสอะไรกับนางมารธาในขอ 40? อะไรเกิดขึ้นในขอ
43-44?

2 พื้นฐานฝายจิตวิญญาณ
ก ใหอานโรม 8:35-39 จงระลึกถึงขอพระคัมภีรนี้เมื่อคุณประสบ

ความทุกขใจ
ข สดุดี 46:1 เกี่ยวของกับเรื่องนี้ แลวจงอานอิสยาห 41:10 ดวย

จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี (1)


