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ตวัอยา่ง ปรชัญาจากพระคมัภรีไ์บเบลิ ที�ใชบ้อ่ย

1. การคดิเพยีงนาทเีดยีว มคีา่มากกวา่การพดูยาวถงึหนึ�งช ั�วโมง.
ความหมาย ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงตั �งยามเฝ้าปากของขา้พระองค ์โปรดรักษา
ประตรูมิฝีปากของขา้พระองค์
หมายเหตุ (สดดุ ี141:3)

2. การตดัสนิใจของทา่น อาจขดัแยง้กบั นํ �าพระทยัของพระเป็นเจา้ แตต่วั
ทา่นเอง จะไมพ่น้เอื�อมพระหตัถข์องพระองคไ์ปได.้
ความหมาย แมเ้ราจะไมซ่ื�อสตัย ์แตพ่ระองคก์ย็งัคงซื�อสตัย์ เหตวุา่พระครสิตเจา้
มทิรงสามารถปฏเิสธพระองคเ์องได ้
หมายเหตุ (2 ทโิมธ ี2:13)

3. การเตรยีมการเพื�อวนัพรุง่ ก็คอืการมุง่ใหว้นันี�ถกูตอ้ง.
ความหมาย อยา่ไปหว่งใยถงึวนัพรุง่นี� พรุง่นี�จะดแูลตวัของมนัเอง เฉพาะวนันี�
ทา่นกม็เีรื�องจะตอ้งหว่งใยพออยูแ่ลว้
หมายเหตุ (มทัธวิ 6:34)

4. การแตง่งานอาจจะถกูสรา้งขึ�นบนสวรรค ์แตก่ารบรณูะซอ่มแซมตอ้งอยูใ่น
โลกนี�.
ความหมาย ดงันั�น สามจีงรักภรรยา เหมอืนรักตวัทา่นเอง และภรรยากจ็งเคารพ
สามขีองตน
หมายเหตุ (เอเฟซสั 5:33)

5. การทาํใหเ้นนิเล็กเป็นภเูขาใหญน่ ั�นไมย่ากเลย เพยีงเตมิผงเขา้ไปทลีะนอ้ย
ทลีะนอ้ยเทา่น ั�น.
ความหมาย การเริ�มทะเลาะกเ็หมอืนกบันํ�าที�รั�ว ดงันั�นจงึหยดุเสยี กอ่นที�จะเกดิ
เรื�องใหญ่
หมายเหตุ (สภุาษิต 17:14)

6. การที�รูว้า่ทา่นเป็นครสิตชนก็นบัวา่ด ีแตก่ารแสดงตนเป็นครสิตชนยอ่มดี
กวา่.
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ความหมาย หากทา่นรักกนัและกนั คนทั �งหลายกจ็ะรูว้า่ทา่นเป็นศษิยข์องเรา
หมายเหตุ (ยอหน์ 13:35)

7. การพดูเป็นคาํสดุทา้ย ควรเป็นการกลา่วขออภยั
ความหมาย ลกูรัก หากลกูตกเป็นเหยื�อของสิ�งที�พดู หรอืถกูคําพดูของลกูเป็นกบั
ดกั กจ็งทําดงันี�ส ิจงปลดปลอ่ยตวัของลกูเสยี เมื�อลกูตกเป็นเหยื�อในเงื�อมมอืของ
เพื�อนบา้นแลว้ จงถอ่มตนแลว้วงิวอนเพื�อนบา้นของลกู
หมายเหตุ (สภุาษิต 6:2,3)

8. การมอีาํนาจ ทาํใหบ้างคนเตบิโต แตท่าํใหบ้างคนเพยีง บวมเทา่น ั�น.
ความหมาย แตผู่ย้ ิ�งใหญใ่นพวกทา่น ตอ้งเป็นผูรั้บใช ้ผูใ้ดยกยอ่งตวัเองจะถกูดงึ
ใหตํ้�าลง และผูใ้ดที�ถอ่มตนลงจะไดรั้บการยกยอ่ง
หมายเหตุ (มทัธวิ 23:11,12)

9. การใหอ้ภยัคลา้ยกบัเป็นการปลอ่ยนกัโทษใหเ้ป็นอสิระ แลว้มาพบวา่
นกัโทษน ั�นก็คอื ตวัคณุเอง
ความหมาย หากทา่นใหอ้ภยัผูท้ี�กระทําผดิตอ่ทา่น พระบดิาเจา้กจ็ะทรงใหอ้ภยั
ทา่นดว้ย แตห่ากทา่นไมใ่หอ้ภยัผูอ้ื�น พระบดิาของทา่นกจ็ะไมท่รงใหอ้ภยัแกท่า่น
เชน่กนั
หมายเหตุ (มทัธ ิ6:14,15)

10. กา้วแรกที�นําไปสูค่วามฉลาดก็คอื ความเงยีบ กา้วที�สอง คอื การรบัฟงั
ความหมาย ทั �งปราชญจ์ะไดย้นิ และเพิ�มพนูการเรยีนรู ้สว่นคนที�มคีวามเขา้ใจ จะ
ไดม้คีวามชํ�าชอง
หมายเหตุ (สภุาษิต 1:5)

11. ของขวญัอนัลํ �าคา่ ที�เราสามารถมอบใหผู้อ้ ื�นได ้ก็คอื ตวัอยา่งที�ด.ี
ความหมาย เหตวุา่เราไดม้อบแบบอยา่งใหแ้กท่า่นแลว้ ทั �งนี�เพื�อ ใหท้า่นทําดงัที�
เราไดก้ระทําแกท่า่น
หมายเหตุ (ยอหน์ 13:15)

12. คนเขาจะรูว้า่ทา่นเป็นใคร มใิชจ่ากสิ�งที�เขาเห็น แตจ่ากสิ�งที�เขาไดย้นิจาก
ปากของทา่น.
ความหมาย ใหค้วามสวา่งของทา่น จงฉายแสงตอ่หนา้มนุษย์ เขาจะไดเ้ห็น
กจิการที�ดงีามของทา่น เขาจะไดถ้วายพระเกยีรต ิแดพ่ระบดิาเจา้ของทา่น ผู ้
ประทบัอยูใ่นสวรรค์
หมายเหตุ (มทัธ ิ5:16)
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13. คนโงค่ดิวา่เขารูท้กุอยา่ง หากทา่นไปถกเถยีงกบัเขา ทา่นก็ยิ�งโงไ่ปกวา่
เขาเสยีอกี
ความหมาย หากทา่นตกัเตอืนคนที�โออ้วด ทา่นกจ็ะไดรั้บแตเ่พยีงการดหูมิ�น และ
ความเจ็บปวด
หมายเหตุ (สภุาษิต 9:7)

14. คนที�กาํลงัจมนํ �า เขาจะไมม่วับน่วา่ เครื�องชูชพีมนัเล็กเกนิไป.
ความหมาย จงทําสิ�งสารพัดโดยปราศจากการบน่ และการถกเถยีงกนั
หมายเหตุ (ฟีลปิปี 2:14)

15. คนเราจะมชียัมไิด ้หากไรก้ารเร ิ�มตน้.
ความหมาย เมื�อทา่นมใีจพรอ้มอยูแ่ลว้ ทา่นจะไดทํ้าใหสํ้าเร็จตามความสามารถ
ของทา่น
หมายเหตุ (2 คร 8:11)

16. คนเรามกัปรารถนาจะรบัใชพ้ระเป็นเจา้ แตใ่นตาํแหนง่ผูถ้วายคาํแนะนําแด่
พระองค.์
ความหมาย จงถอ่มตนเฉพาะพระพักต ์พระเป็นเจา้ผูท้รงพระอานุภาพ แลว้
พระองคก์จ็ะทรงใหเ้กยีรตแิกท่า่น เมื�อถงึเวลา
หมายเหตุ (1เปโต 5:6)

17. คนเรามกัลมืพระเป็นเจา้ท ั�งวนั แตแ่ลว้ก็ขอใหพ้ระองค์ ทรงระลกึถงึเขาท ั�ง
คนื.
ความหมาย ขา้พเจา้จะอธษิฐานภาวนา และรอ้งหาพระองค ์ทั �งยามเชา้ เวลา
เที�ยง และยามเย็น แลว้พระองคจ์ะสดบัฟังขา้พเจา้
หมายเหตุ (สดดุ ี55:17)

18. ความเกยีจครา้นและความยากจน เป็นญาตกินั
ความหมาย หลบันดิ เคลิ�มหน่อย กอดมอืพักสกันดิ แลว้ความจนกจ็ะมาหาถงึเจา้
แลว้ทกุอยา่งกจ็ะสญูหายไป
หมายเหตุ (สภุาษิต 24:33,34)

19. ความเชื�อคอืการทา้ทายใหจ้ติวญิญาณ มองไปยงัที�ซึ�งตามองไมเ่ห็น.
ความหมาย แตเ่ราดําเนนิชวีติอาศยัความเชื�อ มไิดอ้าศยัสิ�งที�เรามองเห็น
หมายเหตุ (2 โครนิทร ์5:7)

20. ความเชื�อเที�ยงแท ้และความกลา้หาญ เปรยีบเสมอืนวา่ว ยิ�งมลีมตา้น มกั
ยิ�งรอ่นสงูขึ�น.
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ความหมาย สว่นผูท้ี�รอคอยพระเจา้ จะฟื�นฟพูลงัของตนเอง เขาจะมปีีกโผบนิดงั
เชน่นกอนิทรยี ์เขาจะวิ�งแตก่ไ็มเ่หน็ดเหนื�อย เขาจะเดนิแตก่ไ็มเ่ป็นลม
หมายเหตุ (อสิยาห ์41:31)

21. ความโมโหมกัทาํใหเ้ราตกอยูใ่นความลาํบาก แตค่วามหยิ�งตา่งหาก ที�
ทาํใหเ้ราอยูใ่นสภาพน ั�น
ความหมาย ความเยอ่หยิ�งมากอ่นการถกูทําลาย จติใจที�ยโสมกัจะมากอ่นการ
หกลม้ การมจีติถอ่มตนกบัคนยาก ดกีวา่ ที�จะไดส้ว่นแบง่จากของที�รบิมาจากคน
หยิ�ง
หมายเหตุ (สภุาษิต 16:18,19)

22. ความรํ�ารวยของคนเรา มไิดอ้ยูท่ ี�วา่เราม ีทรพัยส์นิเงนิทองมากมายเพยีง
ใด แตข่ ึ�นอยูก่บัวา่เราเป็นคนอยา่งไร.
ความหมาย บางคนไมม่อีะไรเลย แตแ่สรง้ทําเป็นคนรํ�ารวย แตบ่างคนมี
ทกุสิ�งทกุอยา่ง แตก่แ็สรง้ทําเป็นคนจน
หมายเหตุ (สภุาษิต 13:7)

23. ความลม้เหลวมกัจะไมเ่กดิขึ�น เพราะเขาขาดพรสวรรค ์แตเ่พราะเราขาด
ความเด็ดเดี�ยว.
ความหมาย อยา่เพิ�งเออืมระอาที�จะชว่ยเหลอืผูอ้ื�น ทา่นจะไดรั้บรางวลัเอง เมื�อ
ถงึเวลา
หมายเหตุ (กาลาเทยี 6:9)

24. ความลบัที�มนษุยร์กัษาไดย้ากที�สดุ คอืความเห็นเกี�ยวกบัตวัเอง.
ความหมาย ขา้พเจา้สํานกึอยูเ่สมอวา่ พระเป็นเจา้ทรงพระเมตตาตอ่ขา้พเจา้มาก
เพยีงใด ดงันั�น ขา้พเจา้จงึขอบอกพวกทา่นวา่ อยา่คดิวา่ตวัทา่นดกีวา่ที�เป็นอยูจ่รงิ
ๆ จงใชว้จิารณญาณ แลว้จงวดัสภาพของตวัทา่นเอง โดยสํานกึวา่ พระเป็นเจา้
ทรงประทานความเชื�อ ใหแ้กท่า่นมากมายเพยีงใด
หมายเหตุ (โรม 12:3)

25. ความสามารถ จะชว่ยใหค้นไปถงึจดุสดุยอด ของชวีติ แตอ่ปุนสิยัใจคอ
ตา่งหาก ที�จะชว่ยใหเ้ขาอยูต่อ่ไปไดใ้นจดุน ั�น.
ความหมาย ความชอบธรรมของคนที�ไรตํ้าหน ิยอ่มรักษาทางของเขาใหต้รง แต่
คนชั�วรา้ยยอ่มลม้ลง ดว้ยความชั�วรา้ยของเขาเอง
หมายเหตุ (สภุาษิต 11:5)
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26. ความอดทนคอื คณุสมบตัทิ ี�ทา่นชมเชยผูข้บั รถขา้งหลงัทา่น แตเ่ป็นที�นา่
ราํคาญสาํหรบั ผูท้ ี�ขบัรถอยูข่า้งหนา้.
ความหมาย เรื�องจบ ดกีวา่เริ�มเรื�อง ความอดทนดกีวา่ความหยิ�งยโส อยา่เป็นคน
โกรธงา่ย เหตวุา่ความโกรธมกัจะอยูใ่นใจของคนโง่
หมายเหตุ (ปัญญาจารย ์7:8,9)

27. ความอิ�มเอบิใจมไิดห้มายความวา่ เราไดม้าซึ�งส ิ�งที�เราตอ้งการ หากแต่
เป็นความพอใจในสิ�งที�เรามอียู.่
ความหมาย ขา้พเจา้ไมไ่ดบ้น่ถงึเรื�องความขดัสน ไมว่า่ขา้พเจา้จะมฐีานะ
อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้กเ็รยีนรูแ้ลว้ที�จะพอใจในสภาพของตน
หมายเหตุ (ฟิลปิปี 4:11)

28. คาํพดูคอืหนา้ตา่ง ที�เปิดใหเ้ห็นหวัใจของทา่น.
ความหมาย เจา้เป็นคนชั�วแลว้จะพดูความดไีดอ้ยา่งไร เหตวุา่ปากนั�นพดูจากสิ�ง
ที�มาจากใจ
หมายเหตุ (มทัธวิ 12:34ข.)

29. คาํวา่ ไม ่เป็นหนึ�งในจาํนวนไมก่ี�คาํ ที�จะมคีนเขา้ใจผดิไดง้า่ย.
ความหมาย เมื�อทา่นจะสญัญาอะไร กเ็พยีงแตบ่อกวา่  ใช่ หรอื  ไมใ่ช่
หมายเหตุ (มทัธวิ 5:37ก.)

30. เคล็ดลบัของความพอใจ คอืการสาํนกึวา่ ชวีติคอืพระพร มใิชส่ทิธ.ิ
ความหมาย ศาสนาทําใหค้นมั�งม ีหากเขาพอใจในสิ�งที�เขามอียู ่เรามไิดนํ้าอะไร
ตดิตวัมาในโลก และเมื�อจากไป เรากไ็มส่ามารถนําเอาอะไรตดิตวัไปได ้
หมายเหตุ (1ทโิมธ ี6:6,7)

31. ใครรว่มวงนนิทากบัทา่น ผูน้ ั�นก็จะนําเอาเรื�องของทา่นไปนนิทาตอ่.
ความหมาย บคุคลที�เที�ยวซบุซบิมกัเผยความลบั แตบ่คุคลที�ไวว้างใจได ้ยอ่ม
สามารถปิดบงัทกุสิ�งไวไ้ด ้
หมายเหตุ (สภุาษิต 11:13)

32. จงเป็นหว่งวา่พระเป็นเจา้ทรงคดิอยา่งไรกบัทา่น มากกวา่การเป็นหว่งวา่
คนอื�นเขาจะคดิอยา่งไร.
ความหมาย เปโตรและสาวกอื�นๆ ตอบวา่  เรานอบนอ้มเชื�อฟังพระเป็นเจา้ดกีวา่
มนุษย์
หมายเหตุ (กจิการ 5:29)
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33. จงรกัษาความประพฤตขิองทา่น แลว้ชื�อเสยีงของทา่น ก็จะรกัษาตวัของ
มนัเอง.
ความหมาย การออกกําลงักายนั�น นับวา่ดสํีาหรับรา่งกายของทา่น แตศ่าสนาจะ
ชว่ยทา่นในทกุดา้น ศาสนาสญัญาวา่ ทา่นจะไดรั้บชวีติในปัจจบุนัและตลอดไป
หมายเหตุ (1 ทโิมธ ี4:8)

34. จงเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของผูอ้ ื�น แทนที�จะทาํผดิเสยีเองในทกุเรื�อง.
ความหมาย ทางของคนโงนั่�นถกูตอ้งในสายตาของเขาเอง แตป่ราชญย์อ่มฟังคํา
แนะนํา
หมายเหตุ (สภุาษิต 12:15)

35. จงลมืตวัทา่น เพื�อผูอ้ ื�น แลว้เขาจะไมล่มืทา่น.
ความหมาย ดงันั�นสิ�งใดที�ทา่นปรารถนา ใหผู้อ้ ื�นกระทําแกท่า่น ทา่นกจ็งกระทํา
สิ�งนั�นแกเ่ขา เพราะนี�กฎบญัญัต ิและคําสอนของบรรดาประกาศก
หมายเหตุ (มทัธวิ 7:12)

36. จงหลอ่เลี�ยงความเชื�อ แลว้ความสงสยัก็จะอดตายไปเอง.
ความหมาย ทา่นทั �งหลายไมใ่ชค่นที�เสื�อมเสยี และถงึซึ�งความพนิาศ แตเ่ป็นคน
ที�เชื�อมั�น ดงันั�นชวีติของทา่นจงึปลอดภยั
หมายเหตุ (ฮบีร ู10:39)

37. ชวิติคงจะงา่ยขึ�นมาก หากคนเรา แสดงความอดทนในครอบครวั ใหเ้ทา่กบั
เวลาที�เขาไปน ั�งตกปลา.
ความหมาย ทา่นที�เป็นสาม ีกจ็งอยูก่บัภรรยาของทา่น ดว้ยความเขา้ใจซึ�ง
กนัและกนั
หมายเหตุ (1เปโต 3:7ข.)

38. ชื�อเสยีงน ั�นสรา้งขึ�นไดใ้นพรบิตาเดยีว แตอ่ปุนสิยัใจคอน ั�น ตอ้งใชเ้วลา
สรา้งตลอดชวีติ.
ความหมาย ขา้พเจา้ยดึมั�น ในความถกูตอ้งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไมย่อมปลอ่ย
ไป จติใจขา้พเจา้จะตเิตยีนขา้พเจา้มไิดเ้ลย ตราบที�ขา้พเจา้ยงัมชีวีติอยู่
หมายเหตุ (โยบ 27:6)

39. โชคด ีคอืขอ้แกต้วัที�ผูแ้พม้อบใหก้บัผูช้นะ.
ความหมาย วญิญาณของคนเกยีจครา้นมแีตค่วามอยาก แตเ่ขาจะไมไ่ดอ้ะไรเลย
ฝ่ายวญิญาณของคนขยนั จะอว้นพี
หมายเหตุ (สภุาษิต 13:4)
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40. ตายพรอ้มกบัชื�อเสยีงที�ด ีดกีวา่มชีวีติกบัชื�อเสยีงที�ใชไ้มไ่ด.้
ความหมาย ชื�อเสยีงด ียอ่มมคีา่มากกวา่เครื�องหอมอนัมคีา่
หมายเหตุ (ปัญญาจารย ์7:1)

41. แตล่ะวนัที�ผา่นไป คลา้ยกบักระเป๋าที�มขีนาดเทา่กนั คนบางคนสามารถใส่
ขา้วของเขา้ไป ในกระเป๋าน ั�นมากกวา่ผูอ้ ื�น.
ความหมาย ดงันั�นทา่นจงระมดัระวงั ในการดําเนนิชวีติ อยา่ใหเ้หมอืนคนไร ้
ปัญญา แตใ่หเ้หมอืนผูม้ปัีญญา จงฉวยทกุโอกาสที�ผา่นเขา้มา
หมายเหตุ (เอเฟซสั 5:15,16)

42. ทา่นคลกุคลกีบัใคร ก็ยอ่มจะบง่ใหเ้ห็นวา่ ทา่นกาํลงัจะพบกบัความยุง่ยาก
อยา่งไร.
ความหมาย อยา่ไปผกูมติรกบัคนที�โกรธงา่ย ทา่นอาจจะเป็นเหมอืนเขา และตดิ
อยูใ่นกบัดกั
หมายเหตุ (สภุาษิต 22:24,25)

43. ทา่นเพยีงตื�นตอนกลางวนัก็พอแลว้.
ความหมาย เราตอ้งกระทําพระราชกจิของพระองค ์ผูท้รงใชเ้รามาเมื�อยงัเป็น
เวลากลางวนัอยู ่เมื�อถงึเวลากลางคนืไมม่ผีูใ้ดทํางานได ้
หมายเหตุ (ยอหน์ 9:4)

44. ทา่นสามารถทาํอะไรรว่มกบัพระเป็นเจา้ ใหส้าํเร็จไดภ้ายในหนึ�งช ั�วโมง
มากกวา่ที�ทา่นจะทาํไดต้ลอดชวีติ โดยปราศจากพระองค.์
ความหมาย สําหรับพระเป็นเจา้นั�น ทกุสิ�งยอ่มเป็นไปได ้
หมายเหตุ (มทัธวิ 19:26ข.)

45. ทกุคนควรมหีลมุฝงัศพตวัเอาไว ้เพื�อใชฝ้งัความผดิของเพื�อนๆ และผูท้ ี�
เขารกั.
ความหมาย ทา่นจงเมตตาตอ่กนั มใีจเอ็นดตูอ่กนั และอภยัโทษใหก้นั เหมอืนดงั
ที�พระเจา้ ไดท้รงโปรดอภยัใหแ้กท่า่นในพระครสิต์
หมายเหตุ (เอเฟซสั 4:32)

46. บทเรยีนจากการมองดนูาฬกิาก็คอื มนัทาํใหเ้วลาผา่นไปก็จรงิ แตม่นัขยนั
ทาํงานตลอดเวลา.
ความหมาย การเป็นคนเกยีจครา้น กไ็มแ่ตกตา่งอะไรกบัคนที�ชอบทําลาย
หมายเหตุ (สภุาษิต 18:9)
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47. บนบานประตแูหง่โอกาส ยอ่มมเีขยีนวา่ ผลกั หรอื ดงึ
ความหมาย วญิญาณของคนเกยีจครา้น มคีวามอยากได ้แตไ่มไ่ดอ้ะไรเลย ฝ่าย
วญิญาณของคนขยนั จะอว้นพี
หมายเหตุ (สภุาษิต13:4)

48. บอ่ยคร ั�งมนษุยค์ดิวา่จติใจเขาเปิดกวา้งขึ�น อนัที�จรงิแลว้ มโนธรรมเขา
ตา่งหากที�ยดืออก.
ความหมาย สําหรับผูม้จีติใจบรสิทุธิ� ทกุอยา่งกย็อ่มบรสิทุธผ์ดุผอ่ง แตสํ่าหรับผูม้ี
ใจชั�วรา้ยและไรค้วามเชื�อ ไมม่อีะไรเลยที�บรสิทุธิ� ทั �งจติใจและมโนธรรมของผูนั้ �น
ถกูทําลายไปหมดแลว้
หมายเหตุ (ทติสั 1:15)

49. บคุคลที�ยากจนที�สดุ ไมใ่ชค่นที�ไมม่เีงนิ หากแตเ่ป็นบคุคล ที�ไมม่คีวามฝนั.
ความหมาย มนุษยจ์ะตกยาก หากไรว้สิยัทศัน์
หมายเหตุ (สภุาษิต 29:18ก.)

50. ปญัหาของผูท้ ี�พดูเร็วเกนิไปก็คอื เขามกัจะพดูสิ�งที�เขายงัคดิไมถ่งึ.
ความหมาย อยา่รบีพดู อยา่ใหใ้จทา่นดว่นกลา่วสิ�งใดตอ่พระพักตพ์ระเป็นเจา้
เหตวุา่พระเป็นเจา้ประทบัในสวรรคแ์ละเจา้อยูใ่นโลก ฉะนั�นขอใหเ้จา้จงพดูนอ้ย
หมายเหตุ (บตุรสริา 5:2)

51. ผูท้ ี�นําแสงอาทติย ์เขา้มาในชวีติของผูอ้ ื�น ยอ่มไมส่ามารถก ั�นแสงน ั�น จาก
ชวีติของตนเองได.้
ความหมาย อยา่หลงผดิ ไมม่ใีครหลอกพระเป็นเจา้ได ้สิ�งใดที�มนุษยห์วา่นไว ้
เขากจ็ะเกบ็เกี�ยวสิ�งนั�น
หมายเหตุ (กาลาเทยี 6:7)

52. ผูท้ ี�มสีทิธ ิ�ในความรกันอ้ยที�สดุ คอืผูท้ ี�ตอ้งการความรกัมากที�สดุ.
ความหมาย แตเ่ราสั�งใหท้า่นรักศตัร ูและอธฐิานภาวนา ใหผู้ท้ี�กระทําผดิตอ่ทา่น
หมายเหตุ (มทัธวิ 5:44)

53. ผูท้ ี�ไมต่ ื�นเตน้กบังานของตน คนเขาเรยีกผูน้ ั�นวา่ คนวา่งงาน
ความหมาย ไมว่า่ทา่นจะทําอะไร กจ็งทําดว้ยความตั �งใจ เหมอืนกบัทา่นกําลงัรับ
ใช ้พระเป็นเจา้พระองคเ์อง มใิชเ่จา้นายฝ่ายโลก
หมายเหตุ (โคโลส ี3:23)

54. ผูท้ ี�ไมใ่หอ้ภยั คอืผูท้ ี�ทาํลายสะพานที�เขาเองจะตอ้งขา้ม.
ความหมาย หากทา่นใหอ้ภยัความผดิ ที�ผูอ้ ื�นกระทําตอ่ทา่น พระบดิาเจา้ของ
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ทา่นในสวรรค ์กจ็ะทรงใหอ้ภยัแกท่า่นดว้ย
หมายเหตุ (มทัธวิ 6:14)

55. พระเจา้เป็นผูท้รงสามารถรกัษาดวงใจที�สลายได ้แตพ่ระองคจ์าํเป็นตอ้งมี
ทกุชิ�นสว่นของดวงใจน ั�น.
ความหมาย ลกูรัก จงมอบดวงใจใหแ้กเ่ราเถดิ
หมายเหตุ (สภุาษิต 23:26ก.)

56. พระเป็นเจา้บวกกบัเรา เทา่กบัเสยีงสว่นมาก.
ความหมาย ถา้พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา ใครเลา่จะขดัขวางเรา
หมายเหตุ (โรม 8:31ข.)

57. พระเยซูเจา้คอืพระสหาย ผูท้รงทราบถงึ ความผดิตกบกพรอ่ง อนัมากมาย
ของทา่น แตก็่ยงัทรงรกัทา่นอยูเ่ชน่เดมิ.
ความหมาย พระเจา้ทรงสําแดงความรัก ของพระองคแ์กเ่ราทั �งหลาย คอืขณะที�
เรายงัเป็นคนบาปอยูนั่ �น พระครสิตไ์ดท้รงสิ�นพระชนมเ์พื�อเรา
หมายเหตุ (โรม 5:8)

58. พระเยซูเจา้คอืพระสหาย ผูท้รงยา่งกายเขา้มา เมื�อโลกยา้ยออกไป.
ความหมาย เราบอกสิ�งเหลา่นี�แกท่า่น เพื�อทา่นจะไดม้สีนัตใินจติใจของทา่น
เนื�องจากเรา ระหวา่งที�ทา่นอยูใ่นโลก ทา่นจะตอ้งทรมาน แตจ่งทําใจดไีวเ้ถดิ
หมายเหตุ (ยอหน์ 16:33)

59. เพื�อนๆ ของทา่นก็คลา้ยกบัปุ่ มของลฟิต ์เขาจะพาทา่นใหข้ ึ�นก็ได ้ลงก็ได.้
ความหมาย ผูท้ี�ผกูมติรกบัคนฉลาด กจ็ะเป็นคนฉลาด หากทา่นผกูมติรกบัคนโง่
ตวัทา่นเองอาจถกูทําลาย
หมายเหตุ (สภุาษิต 13:30)

60. ภาษาคอืการสาํแดงออกซึ�งความคดิ ทกุคร ั�งที�ทา่นพดู จติใจของทา่นก็
กาํลงัเดนิ ขบวนพาเหรดใหช้าวบา้นเขาเห็น.
ความหมาย คนด ีทําด ีเพราะความดอียูใ่นใจเขา คนชั�ว ทําชั�ว กเ็พราะความชั�วที�
อยูใ่นใจเขา วาจาของทา่นยอ่มแสดงใหเ้ห็น สิ�งที�อยูใ่นใจของทา่น
หมายเหตุ (ลกูา 6:45)

61. มโนธรรม คอื เครื�องเตอืนภยัซึ�งพระเป็น ทรงตดิต ั�งใหไ้วก้บัทา่น จงดใีจ
เมื�อมนัทาํให ้ทา่นรูส้กึเจ็บ แตจ่งระวงัเมื�อทา่นไมรู่ส้กึเจ็บ.
ความหมาย ในขอ้นี� ขา้พเจา้พยายามประพฤตติามมโนธรรม โดยมใิหก้ระทําผดิ

9



ตอ่พระเป็นเจา้ และตอ่เพื�อนมนุษย์
หมายเหตุ (กจิการ 24:16)

62. มรดกอนัประเสรฐิที�บดิามอบใหบ้ตุร ก็คอื ตวัอยา่งที�ด ีทา่นก็ทราบดแีลว้วา่
เราไดก้ระทาํทกุอยา่งเพื�อทา่น ดงับดิามารดา พงึกระทาํตอ่บตุรหลานของ
ตน (1เธสสะโลนกิา 2:11)
ความหมาย พระเป็นเจา้จะทรงเขา้มาสาละวนกบัเรื�องของมนุษย์ กต็อ่เมื�อ
พระองคไ์ดรั้บเชญิเทา่นั�น. ดเูถดิ เรายนือยูแ่ละเคาะที�ประตขูองทา่น หากทา่น
ไดย้นิเสยีงของเราแลว้เปิดประต ูเรากจ็ะเขา้มารว่มรับประทานอาหารกบัทา่น
หมายเหตุ (ววิรณ ์3:20)

63. มสีองสิ�งที�เป็นอนัตรายอยา่งยิ�งตอ่หวัใจ น ั�นคอื การวิ�งข ึ�นบนัได และการวิ�ง
ทบัหวัใจของคนอื�น.
ความหมาย จงหยดุพดูจาชั�ว จงกลา่วสิ�งที�ถกูตอ้งในเวลาอนัควร และจง
ชว่ยเหลอืผูอ้ื�น อาศยัสิ�งที�ทา่นพดู
หมายเหตุ (เอเฟซสั 4:29)

64. เมื�อทกุอยา่งมนัวุน่วายไปหมด ก็จงอดใจ อยา่วุน่วายไปกบัมนั.
ความหมาย อยา่ไปเลยีนแบบที�ไมด่ ีของคนชั�วชา้และเลวทราม
หมายเหตุ (สภุาษิต 4:14)

65. เมื�อเผชญิกบัปญัหาขนาดยกัษแ์บบ โกลอิทั ทา่นจะตอบวา่ มนัใหญเ่กนิไป
สูไ้มไ่หว หรอืจะตอบแบบดาวดิวา่ ถา้ใหญอ่ยา่งนี�ยอ่มไมพ่ลาดแน ่?
ความหมาย พระเจา้ทรงชว่ยใหข้า้พเจา้ พน้จากอุม้เทา้ของสงิหโ์ตและหมมีา
แลว้ พระองคก์จ็ะทรงชว่ยใหข้า้พเจา้ พน้จากเงื�อมมอืของชาวฟิลสิเตยีผูน้ี�
หมายเหตุ (1ซามแูอล 17:37)

66. เมื�อพระเป็นเจา้ทรงวดัมนษุย ์พระองคท์รงเอาเทป วดัใจแทนที�จะทรงวดั
สมอง.
ความหมาย พระเป็นเจา้มไิดท้รงทอดพระเนตร ดงัเชน่มนุษย์ มนุษยม์องดรูปูรา่ง
ภายนอก แตพ่ระเป็นเจา้ทรงทอดพระเนตร จติใจ
หมายเหตุ (1ซามแูอล 16:7ข.)

67. แมห้ญา้ในสนามของบา้นขา้งเคยีง จะดเูขยีวกวา่บา้นของเรา แตก็่ยงัตอ้ง
ตดัอยูน่ ั�นเอง
ความหมาย จงพอใจในสิ�งที�ทา่นมอียู่
หมายเหตุ (ฮบีร ู13:5)
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68. รถไฟของความลม้เหลว มกัว ิ�งอยูบ่นรางของความเกยีจครา้น.
ความหมาย ความเกยีจครา้นมากมาย ทําใหต้กึรามเสื�อมสภาพ บา้นชอ่งพังลงก็
เพราะมอืที�เฉื�อยชา
หมายเหตุ (บตุรสริา 10:18)

69. เราจะรูซ้ ึ�งถงึความเชื�อ ก็ตอ่เมื�อ เราเร ิ�มส ั�งสอนลกูหลาน.
ความหมาย ฝ่ายทา่นผูเ้ป็นบดิา อยา่ยั�วใหบ้ตุรของทา่นเกดิโทสะ แตจ่งอบรม
บตุรดว้ยการสั�งสอน และเตอืนสตติามหลกัธรรมของพระเป็นเจา้
หมายเหตุ (เอเฟซสั 6:4)

70. เราจะรูอ้ปุนสิยัใจคอที�แทจ้รงิของคนได ้ก็โดยสงัเกตวุา่เขาทาํอะไร เมื�อไม่
มใีครเห็น.
ความหมาย จงทําใหน้ายพอใจเสมอ มใิชเ่วลาที�ทา่นคดิวา่นายกําลงัมองอยู่
ทา่น คอื ทาสของพระครสิตเจา้ ดงันั�นทา่นจงกระทําสิ�งที�พระเป็นเจา้ ทรง
ปรารถนาจากทา่น ดว้ยความเต็มใจ
หมายเหตุ (เอเฟซสั 6:6)

71. เราดาํรงชวีติอยูไ่ดด้ว้ยสิ�งที�เราไดร้บั แตเ่รากลบัเป็นผูม้อบชวีติ เมื�อเรา
เป็นผูใ้ห้
ความหมาย ขา้พเจา้ไดใ้หต้วัอยา่งแกท่า่นแลว้ในทกุสิ�ง ใหท้า่นเห็นวา่การ
กระทําดงันี� ทา่นจะสามารถชว่ยผูท้ี�ออ่นแอ ทา่นจงรําลกึถงึพระวาจาของพระเยซู
เจา้ที�ตรัสวา่ การใหย้อ่มไดบ้ญุมากกวา่การรับ
หมายเหตุ (กจิการ 20:35)

72. ลองคร ั�งแรกไมส่าํเร็จ ก็ลองอา่นคูม่อืดซู.ิ
ความหมาย จงยดึมั�นในคําสอนของเรา อยา่ไดป้ลอ่ยไป จงรักษาไว ้เพราะนั�นคอื
ชวีติของเจา้
หมายเหตุ (สภุาษิต 4:13)

73. ลกูหลานของเราเปรยีบเสมอืนกระจกเงา เขาสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรูส้กึ
นกึคดิในชวีติ ของเราน ั�นเอง.
ความหมาย คนดเีจรญิชวีติดว้ยคณุธรรม และพระเป็นเจา้ทรงประธานพระพรแก่
ลกูหลาน ที�เจรญิชวีติตามแบบฉบบัของเขา
หมายเหตุ (สภุาษิต 20:7)

74. ศลิปะของการเป็นแขกที�ด ีคอืการรูว้า่เมื�อไรควรจะกลา่วคาํอาํลา
ความหมาย อยา่ไปเยี�ยมเพื�อนบอ่ยเกนิไป เพราะเขาจะรูส้กึเออืมระอา และเริ�ม
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เกลยีดชงัทา่น
หมายเหตุ (สภุาษิต 25:17)

75. สมบตัอินัลํ �าคา่ของทา่นก็คอื เวลา 24 ช ั�วโมง ที�กาํลงัรอทา่นอยู.่
ความหมาย ขา้พเจา้รําพงึในใจของขา้พเจา้วา่ พระเจา้จะทรงพพิากษาคน
ชอบธรรม และคนอธรรม เพราะทกุเรื�องถกูกําหนดไว ้และการงานทกุอยา่งกถ็กู
กําหนดไวด้ว้ย
หมายเหตุ (ปัญญาจารย ์3:17)

76. สะพานเชื�อมที�ดเีลศิระหวา่งความหวงั กบั ความหมดหวงั ก็คอื การนอน
หลบัใหเ้ต็มอิ�ม.
ความหมาย ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรที�จะตื�นเชา้ นอนดกึ เพื�อทํามาหาเลี�ยงชพี
พระเป็นเจา้ทรงดแูลผูท้ี�พระองคท์รงรัก แมใ้นยามที�เขานอนหลบั
หมายเหตุ (สดุด ี127:2)

77. สะพานที�ทา่นจดุไฟเผาในวนันี� อาจจะเป็นสะพานที�ทา่นจะตอ้งใชข้า้ม ใน
วนัขา้งหนา้.
ความหมาย จงพยายามสดุความสามารถ ที�จะเจรญิชวีติในสนัตกิบัทกุคน
หมายเหตุ (โรม 12:8)

78. สิ�งที�สาํคญัมไิดอ้ยูท่ ี�วา่ ทา่นอทุศิเวลากี�ช ั�วโมง แตส่าํคญัอยูท่ ี�วา่ ทา่นใส่
อะไรเขา้ไปในช ั�วโมงเหลา่น ั�น.
ความหมาย เมื�อมอีะไรทํา กข็อใหทํ้าจนสดุความสามารถ
หมายเหตุ (ปัญญาจารย ์9:10ก.)

79. หนทางที�ดที ี�สดุที�จะลมืปญัหาของตนเอง ก็คอืการชว่ยแกป้ญัหาใหผู้อ้ ื�น.
ความหมาย มนุษย ์อยา่มองเพยีงปัญหาของตนเอง แตท่กุคนควรมองดปัูญหา
ของผูอ้ื�น
หมายเหตุ (ฟิลลปิปี 2:4)

80. หนทางสูค่วามสาํเร็จ คอืการนําเอาคาํแนะนํา ที�ทา่นมอบใหผู้อ้ ื�น มาใชก้บั
ตวัทา่นเอง.
ความหมาย ทา่นที�ไมส่นใจกบักฎวนัิย ยอ่มดหูมิ�นตนเอง แตบ่คุคลที�รับฟังคํา
ตกัเตอืน กจ็ะไดรั้บความเขา้ใจ
หมายเหตุ (สภุาษิต 15:32)
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81. หวัใจมคีวามสขุมากที�สดุ เมื�อมนัเตน้เพื�อคนอื�น.
ความหมาย ไมม่ผีูใ้ดมคีวามรักเทา่กบั ผูท้ี�ยอมสละชวีติของตนเองเพื�อผูอ้ื�น
หมายเหตุ (ยอหน์ 15:13)

82. หากความหว่งใยนอ้ยนดิเกนิกวา่ที�จะคดิ เอามาสวดภาวนา ก็คงจะเป็น
เรื�องเล็กนอ้ย เกนิกวา่ที�เอามาใสบ่า่แบกหาม.
ความหมาย พระเป็นเจา้ทรงหว่งใยทา่น ดงันั�น ทา่นจงมอบความกงัวลทั �งสิ�นไป
กบัพระองค์
หมายเหตุ (1เปโตร 5:7)

83. หากทา่นทาํสิ�งที�ทา่นกลวั ความกลวัก็จะหมดฤทธิ�.
ความหมาย โมเสสสง่คนเผา่ละพันคนออกไปทําสงคราม ทั �งคนเหลา่นั�น กบัฟีเน
หสับตุรเอเลซารป์โุรหติ พรอ้มกบัเครื�องใชข้องสถานนมสัการ และมแีตรปลกุอยู่
ในมอื
หมายเหตุ (กนัดารวถิ ี31:6)

84. หากทา่นไมต่อ้งการดอกผลของบาป ก็อยา่เขา้ไปในสวนของเจา้ปีศาจ.
ความหมาย อยา่เขา้ไปยุง่เกี�ยวกบัความชั�วรา้ยเป็นอนัขาด
หมายเหตุ (2เธสสะโลนกิา 5:22)

85. หากทา่นอยากชนะใจเพื�อน จงใชห้ฟูงัแทนที�จะใชป้ากพดู.
ความหมาย จงใหท้กุคนไวในการฟัง แตช่า้ในการพดู และชา้ในการโกรธ
หมายเหตุ (ยากอบ 1:19ข.)

86. อยา่ปลอ่ยใหโ้อกาสของทา่นที�จะหบุปาก ผา่นไปไดเ้ป็นอนัขาด.
ความหมาย แมค้นโง ่กถ็อืวา่เป็นคนฉลาด เมื�อเขารูจั้กสงบปากสงบคํา ผูท้ี�รูจั้ก
ปิดปากตวัเอง เขากถ็อืวา่เป็นผูม้คีวามเขา้ใจที�ดี
หมายเหตุ (สภุาษิต 17:28)

87. อารมณร์า้ยของทา่นเปรยีบเสมอืนไฟใหม ้หากควบคมุไมไ่ด้ ก็อาจเกดิ
ความเสยีหายมากมาย.
ความหมาย ผูท้ี�ควบคมุตวัเองไมไ่ด ้กเ็หมอืนกบัเมอืงที�ไมม่กํีาแพง
หมายเหตุ (สภุาษิต 25:28)

88. อปุนสิยัของคนน ั�นมไิดอ้ยูท่ ี�วา่ บรรพบรุษุไดท้ ิ�ง มรดกอะไรไวใ้หเ้ขาบา้ง
แตข่ ึ�นอยูก่บัวา่ตวัเขาเอง ไดท้ ิ�งมรดกอะไรไวใ้หล้กูหลานของเขา.
ความหมาย คนดจีะทิ�งมรดกใหล้กูหลาน แตท่รัพยส์มบตัขิองคนบาปนั�น สะสมไว ้
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สําหรับผูช้อบธรรม
หมายเหตุ (สภุาษิต 13:22)
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