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 ก้้าวสำำาคััญ! เม่ื่�อคนหน่�งตััดสิินใจเช่ื่�อพระเยซููคริสิต์ั จำ�เป็็นท่ี่�คนนั�นจะต้ัองเร่ยนรู้และ
ที่ำ�คว�มื่เข้้�ใจใหม่ื่เก่ี่�ยวกัี่บเร่�องข้องคว�มื่เช่ื่�อ คว�มื่คิด ค่�นิยมื่ และกี่�รป็ระพฤติั
ป็ฏิิบัติั ซู่�งล้วนแตักี่ต่ั�งไป็จ�กี่อด่ตัท่ี่�เคยเข้้�ใจมื่�ก่ี่อนอย่�งสิิ�นเชิื่ง

 ก้้าวแห่่งก้ารค้ันพบ!
 หนังส่ิอเล่มื่น้�จะช่ื่วยให้คุณค้นพบคว�มื่เข้้�ใจในเร่�องข้องพระเจ้� และกี่�ร
ดำ�เนินช่ื่วิตัครสิิเต่ัยนขั้�นพ่�นฐ�นท่ี่�สิำ�คัญๆ เช่ื่น กี่�รอธิิษฐ�น กี่�รอ�่นพระคัมื่ภ่ีร์ กี่�ร
นมัื่สิกี่�รพระเจ้� และอ่�นๆ สิิ�งท่ี่�ค้นพบในแต่ัละวันจะที่ำ�ให้คว�มื่เช่ื่�อในพระเจ้�ข้อง
คุณมัื่�นคงเข้้มื่แข็้งข่้�น

 ก้้าวต่่อไป!
 ช่ื่วิตัคริสิเต่ัยนยังม่ื่สิิ�งใหม่ื่ๆท่ี่�รอให้คุณไป็ค้นห�และคว�มื่จริงเหล่�นั�นได้อยู่ใน
พระวจนะข้องพระเจ�้ ดังนั�นกี่�รอ�่นพระคมัื่ภ่ีร์ทุี่กี่ๆ วัน จ่งเป็็นสิิ�งสิำ�คัญท่ี่�คุณจะตัอ้ง
ให้คว�มื่สิำ�คัญมื่�เป็็นอันดับหน่�งเสิมื่อและหวังว่� “มื่�น�ป็ระจำ�วัน” จะช่ื่วยให้คุณอ่�น
พระคัมื่ภ่ีร์อย่�งม่ื่คว�มื่เข้้�ใจและน่�สินใจมื่�กี่ยิ�งข่้�น

นิติัเชื่ษฐ์ สิดุด่วงศ์์
ผู้้้อำ านวยก้าร



ยินดีีต้ีอนรัิบส่�การิเดิีนทาง!
 
เร�จะเดินที่�งท่ี่องไป็ในพระคัมื่ภ่ีร์กัี่น นอกี่จ�กี่จะเป็็นกี่�รเดินที่�งท่ี่�ไม่ื่รู้
ล่มื่แล้ว เร�ยังจะได้ค้นพบสิิ�งใหม่ื่ๆ ท่ี่�น่�ต่ั�นเต้ัน ซู่�งจะช่ื่วยให้คุณเข้้�ใจ
ว่�พระเจ้�ค่อผูู้้ใด และคุณจะได้พัฒน�มุื่มื่มื่องแบบคริสิเต่ัยนอ่กี่ด้วย กี่�ร
เดินที่�งครั�งน้�ม่ื่ไว้สิำ�หรับคนกี่ล้�เท่ี่�นั�น! คุณ...พร้อมื่ท่ี่�จะออกี่เดินที่�ง
หร่อยัง?

ถอนสมอ...แล้วเริ�มื่กี่�รผู้จญภัีย 
เร่�องกี่�รไว้ว�งใจและเช่ื่�อฟัังพระเจ้�กัี่นเถอะ!



ผูเ้ขยีนพระธรรมสดุดไีด้บรรยายถงึคุณค่าของพระวจนะของ
พระเจ้าดังนี้

อ่าน สดุดี 19:7-11

7กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของ
พระเจ้านัน้แน่นอนกระท�าให้คนรูน้้อยมปัีญญา 8ข้อบงัคับของพระเจ้า
นัน้ถูกต้องกระท�าให้จติใจเปรมปรดีิ ์พระบญัญตัขิองพระเจ้าน้ันบรสิทุธิ์
กระท�าให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9ความย�าเกรงพระเจ้าน้ันสะอาดหมดจด
ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระเจ้าก็สัตย์จริงและชอบธรรมท้ังส้ิน 
10น่าปรารถนามากกว่าทองค�า ย่ิงกว่าทองนพคุณมากนัก หวานย่ิง
กว่าน�้าผึ้งที่หยดลงจากรวง 11อนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้
ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บ�าเหน็จอันใหญ่ยิ่ง

ข้อพระคัมภีร์ส�าคัญ 
ข้อ 10-11 น่าปรารถนามากกว่าทองค�า ยิ่งกว่าทองนพคุณมากนัก 
หวานยิง่กว่าน�า้ผึง้ทีห่ยดลงจากรวง อนึง่ ส่ิงเหล่านีเ้ป็นท่ีตกัเตอืนผู้รบั
ใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บ�าเหน็จอันใหญ่
ยิ่ง

	ณะที่เราเดินเล่นในป่าด้วยกัน	หลานสาววัย	9	ขวบ	ได้สอนบางสิ่งแก่ผมเกี่ยวกับ
ต้นไม้	ผมแทบไม่ได้สังเกตเลยจนกระทั่ง	เธอชี้ให้ผมดูว่า	ผืนป่านั้นถูกระบายไป
ด้วยดอกไม้เล็กๆ	สีชมพูอ่อนจ�านวนหลายพันดอก	“ดอกไม้เหล่านั้น คือ ความ

งามในฤดูใบไม้ผลิค่ะ”	เธอบอกพร้อมกับชี้ให้ผมดูดอกไวโอเล็ตและดอกไม้ป่าอื่นๆ	
	 หลังจากท่ีเธอท�าให้ผมหันมาสนใจดอกไม้ป่าเหล่านี้แล้ว	 ผมก็เริ่มสังเกตเห็นมัน
อยู่ทุกหนทุกแห่ง	สิ่งที่บรรดาดอกไม้ป่า	ได้แต่งแต้มให้กับผืนดิน	ช่างเป็นความงดงามที่
แสนประณีต!	และน�าความสุขใจมาให้ทั้งหลานสาวตัวน้อยและคุณปู่ของเธอ
	 ผมบอกเธอว่า	“ถ้าเรากลับมาที่นี่ในอีกประมาณ 1 สัปดาห์”	“ดอกไม้เหล่านี้ก็จะ
หายไปหมด	พวกมันงดงามก็จริง	แต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นาน	และเราต้องคอยจนถึงปีหน้าจึง
จะได้เหน็มนัอกี”	เธอตระหนกัในความจรงินีอ้ยูแ่ล้ว	เพราะเคยเรยีนเรือ่งฤดกูาลท่ีโรงเรยีน	
แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือดอกไม้ป่าสอนเราเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า	 ผู้เผยพระวจนะ 
อิสยาห์บอกกับเราว่า	ดอกไม้อยู่ได้เพียงไม่กี่วันก็ร่วงโรยไป	แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น
จะย่ังยืนอยู่เป็นนิตย์	 (อสย.40:8)	 ถ้อยค�าของพระเจ้าไม่มีวันลบเลือน	 เหือดแห้ง	 หรือ
สลายหายไป	แต่คุณค่าแห่งถ้อยค�าของพระองค์นั้นยังคงด�ารงอยู่ให้เราได้ชื่นชมทุกวัน
	 คุณอ่านพระคมัภร์ีของพระเจ้าจบบ้างแล้วไหม?	และได้สมัผสัความงามและความ
ยิ่งใหญ่ในพระค�านั้นหรือไม่?	-	DCE

พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์
และเป็นความงามที่ไม่มีวันจางหาย

ค�ำถำม
ก.	ความประทบัใจทีค่ณุมีต่อพระคมัภร์ี	คอือะไร?	..................................................... 
	 .........................................................................................................
ข.	มีค�าเปรียบเทียบในเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่หมายถึงพระคัมภีร์หรือพระค�าของ 
	 พระเจ้า	ค�าเหล่านั้น	ได้แก่ค�าว่าอะไรบ้าง?	................................................... 
	 .........................................................................................................
ค.	จงเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์วันละบท	 แล้วคุณจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มจบภายใน	3	 ปี	 กฎเกณฑ์ : ในที่นี้หมายถึงพระบัญญัติ คือ ค�าสั่งของพระเจ้า

ข้อบังคับ : กฎหมายต่างๆ 
พระวจนะ : ถ้อยค�าของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์

หากจะเปรียบบทประพันธ์ของมนุษย์ ที่ว่าสุดซาบซึ้งหวานหนักหนา
ก็เป็นเพียงกลิ่นหอมโชยผ่านมา เมื่อเวลาผ่านไปก็เสื่อมคลาย
แต่ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง หนังสือซึ่งประเสริฐเลิศกว่าทั้งหลาย
คงอยู่คู่ตราบชั่วแผ่นดินมลาย ไม่จางหายคุณค่าอยู่คู่คริสเตียน 
   - Frazee Bower

ความงามในฤดูใบไม้ผลิกำรรู้จัก
พระคัมภีร์

การรู้จักพระเจ้า
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แผนท่ี่�สำำ�หรัับก�รัเดิินที่�ง
ที�จะช่� วยให้้คุณมีีความีสัมีพัันธ์์ที� ถู่กต้ีอง

1. บทนำำ�/คำำ�นำำ� : จะช่ื่วยให้คุณเข้้�ใจพระคมัื่ภ่ีร์มื่�กี่
ข่้�น ข้้อคว�มื่น้�จะบอกี่ให้คุณรู้ว่�ควรจะเน้นท่ี่�ข้้อ
ใดในพระคัมื่ภ่ีร์ตัอนท่ี่�ได้อ่�นไป็

2. หม�ยเลขน้�จะบอกี่ให้รู้ว่�คุณเร่ยนรู้ไป็ก่ี่�บที่แล้ว

3. พระคำำ�แตะต้องใจ : ข้้อพระธิรรมื่จ�กี่พระคัมื่ภ่ีร์
ให้คุณได้อ่�น ในท่ี่�น้�เร�ใช้ื่ฉบับเร่ยงพิมื่พ์ใหม่ื่ 
1998 ก่ี่อนอ่�นข้อให้อ่�นพระธิรรมื่

4. ข้อคำว�มน้�จะบอกี่ให้คุณรู้ว่�ควรจะเน้นท่ี่�ข้้อใดใน
พระคัมื่ภ่ีร์ตัอนท่ี่�ได้อ่�นไป็

5. ข้อพระคัำมภีีร์สำำ�คัำญ : จะช่ื่วยให้คุณ จดจำ�สิิ�งท่ี่�
คุณได้เร่ยนรู้

6. หัวข้อ : ม่ื่ 7 หัวข้้อ บอกี่ใหคุ้ณรู้ว่�ช่ื่วิตัครสิิเต่ัยน
ต้ัองเผู้ชิื่ญกัี่บด้�นใดบ้�ง

7. เร่�องร�วสัำ�นำๆ : ท่ี่�จะนำ�คว�มื่จริงในพระคัมื่ภ่ีร์มื่�
ป็ระยุกี่ต์ัในช่ื่วิตั ข้อให้อ่�นพระคัมื่ภ่ีร์ก่ี่อนแล้ว
จ่งอ่�นเร่�องสัิ�น เพ่�อจะได้เข้้�ใจมื่�กี่ยิ�งข่้�น

8. บทกลอนำสัำ�นำๆ : คว�มื่จริงจ�กี่พระคัมื่ภ่ีร์ท่ี่�
ถ่�ยที่อดเป็็นโคลงกี่ลอน

9. คำำ�ถ�มสำำ�คัำญ : ถ้�เป็็นไป็ได้อย่�ข้้�มื่ส่ิวนน้�ไป็! 
คำ�ถ�มื่เหล่�น้�จะชื่่วยให้คุณได้ใคร่ครวญคว�มื่
จริงข้องพระเจ้� และนำ�ไป็ใช้ื่ในช่ื่วิตั

10. คำำ�ที�น่ำ�สำนำใจ : จะช่ื่วยให้คุณเข้้�ใจคว�มื่หมื่�ย
ข้องคำ�ท่ี่�คุณไม่ื่คุ้นเคย
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ในำพระธรรมตอนำน้ำ� อัคำรทูตยอห์นำได้้อธิบ�ยถึงพย�นำหลักฐ�นำ
ของชีีวิตฝ่่�ยวญิญ�ณ ซึ่ึ�งท�่นำเนำน้ำว่�สัำญลักษณที์�ชัีด้เจนำของ
ก�รเป็็นำคำริสำเตียนำที�แท้จริง ป็ร�กฏอยู่ในำคำว�มเช่ี�อที�มีในำ 
พระเยซูึ่คำริสำต์

อ่าน 1 ยอห์์น 5:9-13

9ถ้้าเรายัังรับพยัานหลัักฐานของมนุษย์ั พยัานหลัักฐานของ
พระเจ้้าก็ย่ั�งใหญ่่กว่่า เพราะว่่าพยัานหลัักฐานของพระเจ้้านั�น คืือ
พระองค์ืได้้ทรงเป็็นพยัานอ้างถึ้งพระบุตรของพระองค์ื 10ผู้้้ท่�เชืื่�อ
ในพระบุตรของพระเจ้้าก็ม่พยัานอย่้ัในตัว่ ผู้้้ท่�ไม่เชืื่�อพระเจ้้าก็ได้้
กระทำาให้พระองค์ืเป็็นผู้้้ตรัสมุสา เพราะเขาม่ได้้เชืื่�อคืำาพยัาน ท่�
พระเจ้้าได้้ทรงเป็็นพยัานอ้างถึ้งพระบุตรของพระองค์ื 11แลัะพยัาน
หลัักฐานนั�นก็คืือว่่า พระเจ้้าได้้ทรงโป็รด้ป็ระทานช่ื่ว่่ตน่รันด้ร์ให้
เราทั�งหลัายั แลัะช่ื่ว่่ตน้�ม่อย่้ัในพระบุตรของพระองค์ื 12ผู้้้ท่�ม่พระ
บุตรก็ม่ช่ื่ว่่ต ผู้้้ท่�ไม่ม่พระบุตรก็ไม่ม่ช่ื่ว่่ต 13ข้อคืว่ามเหล่ัาน้�ข้าพเจ้้า
ได้้เข่ยันถึ้งท่านทั�งหลัายั ท่�เชืื่�อในพระนามของพระบุตรของ
พระเจ้้า เพื�อท่านทั�งหลัายัจ้ะได้้ร้้ว่่าท่านม่ช่ื่ว่่ตน่รันด้ร์

ข้้อพระคััมภีีร์สำาคััญ 
ข้อ 13 ข้อคืว่ามเหล่ัาน้�ข้าพเจ้้าได้้เข่ยันถึ้งท่านทั�งหลัายั ท่�เชืื่�อ
ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้้า เพื�อท่านทั�งหลัายัจ้ะได้้ร้้ว่่า
ท่านม่ช่ื่ว่่ตน่รันด้ร์

คำำาถาม
กี่. ม่ื่สิ�เหตัใุดท่ี่�ที่ำ�ให้คุณไมื่มั่ื่�นใจว่�ตันเองเป็็นบตุัรข้องพระเจ�้?............................
........................................................................................................ 
ข้. ในยอห์น 1:12 อธิิบ�ยว่�ที่ำ�อย่�งไร คุณจ่งจะเป็็นบุตัรข้องพระเจ้�และได้รับช่ื่วิตั 
 นิรันดร์?..........................................................................................

การบัังเกิดให์ม่ : การตัด้ส่นใจ้ท่�จ้ะต้อนรับพระเยัซู้คืร่สต์มาเป็็นผู้้้ไถ่้บาป็ ซึู�งเป็็นการเก่ด้ใหม่ฝ่่ายั 
 ว่่ญ่ญ่าณไม่ใช่ื่ร่างกายั
ชีีวิิตนิรันดร์ : ผู้ลัของการบังเก่ด้ใหม่ ส่�งท่�ได้้รับคืือคืว่ามสัมพันธ์์กับพระเจ้้าตลัอด้ไป็น่รันด้ร์
พันธสัญญา : ข้อตกลังท่�พระเจ้้าทรงกระทำากับมนุษย์ั บนพื�นฐานเรื�องการส่�นพระชื่นม์แลัะ
 การคืืนพระชื่นม์ของพระเยัซู้คืร่สต์

คำวามม่�นใจ
ในคำวามรอด

คัวามม่ันใจ
ของคัริสำเตี่ยน

1



ร�ทุี่กี่คนล้วนคุ้นเคยกัี่บสัิญญ�ต่ั�งๆ และบ่อยครั�งเร�มัื่กี่จะถูกี่บังคับให้เซ็ูนสัิญญ�
เหล่�นั�น ไม่ื่ว่�จะกัี่บผูู้้รับเหมื่�สิร้�งบ้�น กี่�รซู่�อเคร่�องม่ื่อเคร่�องใช้ื่ต่ั�งๆ จ�กี่ห้�ง
สิรรพสิินค้� สัิญญ�ทัี่�งท่ี่�เป็็นที่�งกี่�รและไม่ื่เป็็นที่�งกี่�ร จะระบุอย่�งชัื่ดเจนว่�จะ

ต้ัองรับผู้ลบ�งอย่�ง ถ้�ห�กี่ฝ่่�ยหน่�งฝ่่�ยใดไม่ื่ป็ฏิิบัติัตั�มื่ข้้อตักี่ลง
 อย่�งไรก็ี่ตั�มื่ เวล�ท่ี่�เร�ว�งใจให้พระคริสิต์ัเป็็นพระผูู้้ช่ื่วยให้รอด เร�ไม่ื่ได้เพ่ยง
แค่ลงน�มื่ในสัิญญ�เท่ี่�นั�น แต่ัได้เข้้�ไป็ม่ื่คว�มื่สัิมื่พันธ์ิกัี่บพระเจ้�ด้วย โดยที่รงกี่ระที่ำ�
ให้เร�เป็็นบุตัรข้องพระองค์ด้วยกี่�รบังเกิี่ดใหม่ื่และกี่�รรับเป็็นบุตัร (1ป็ตั.1:23; อฟั.1:5)
เพร�ะคว�มื่สัิมื่พันธ์ิฉันท์ี่ครอบครัวอันใกี่ล้ชิื่ดน้�เอง เร�จ่งเป็็นที่�ย�ที่ท่ี่�จะได้รับมื่รดกี่
อันเป็็นนิรันดร์ซู่�งพระเจ้�ที่รงสิงวนไว้ให้เร�ในสิวรรค์ (1ป็ตั.1:4)
 กี่�รละเมิื่ดสัิญญ�อ�จเกิี่ดข่้�นได้ ถ้�ห�กี่ฝ่่�ยหน่�งฝ่่�ยใดไม่ื่ป็ฏิิบัติัตั�มื่ แต่ัเป็็น
เร่�องน่�ยินด่ท่ี่�บั�นป็ล�ยช่ื่วิตัอันเป็็นนิรันดร์ข้องเร�นั�นไม่ื่ได้ข่้�นอยู่กัี่บข้้อตักี่ลงที่�งพันธิ-
สัิญญ�ท่ี่�เร�ที่ำ�ไว้กัี่บพระเจ้�เที่่�นั�น กี่�รท่ี่�เร�มัื่�นคงป็ลอดภีัย ก็ี่เพร�ะคว�มื่สิัมื่พันธิ์
ฉันท์ี่ครอบครัวท่ี่�เร�ม่ื่กัี่บพระองค์ ห�กี่ลูกี่ๆ ไม่ื่ได้มื่�ร่วมื่รับป็ระที่�นอ�ห�รเย็นกัี่บพ่อ
แม่ื่พันธิะผูู้กี่พันท่ี่�พ่อแม่ื่ม่ื่ต่ัอลูกี่ก็ี่ไม่ื่ได้ยกี่เลิกี่ แต่ัพ่อแม่ื่จะเริ�มื่ออกี่ตั�มื่ห�ลูกี่ๆ  ห�กี่
สิมื่�ชิื่กี่ครอบครัวคนหน่�งที่ำ�ผิู้ดพล�ดก็ี่ที่ำ�ให้คว�มื่สัิมื่พันธ์ิสิิ�นสุิดลง
 ข้อบคุณพระเจ้�จริงๆ  ท่ี่�ช่ื่วิตันิรันดร์ข้องเร�นั�นข่้�นอยู่กัี่บคว�มื่สัิมื่พันธ์ิท่ี่�เร�ม่ื่
กัี่บพระองค์ผู่้�นที่�งพระเยซููคริสิต์ั - HWR

เร�เป็็นำท�ย�ทของพระเจ้�ไม่เพียงโด้ยคำำ�สัำญญ�
แต่โด้ยสิำทธิของก�รเป็็นำบุตร

ได้้เป็็นบุตรท่�รักในพระเจ้้า พระบ่ด้าของเราทรงเมตตา
พระองค์ืเป็็นกษัตร่ย์ัชื่นทั�ว่หล้ัา จ้อมโยัธ์าคืรอบคืรองเหนือโลักน้�
เราว่างใจ้พระองค์ือย่้ัเสมอ แม้พบเจ้อทุกข์ยัากมากเหลืัอท่�
เด่้นใกล้ัช่ื่ด้พระองค์ืไม่หล่ักหน้ ชัื่�ว่ช่ื่ว่่จ้ะต่ด้ตามเพ่ยังพระองค์ื - Sper

ไม่เพียงแค่ัสัำญญา

เ



หลังจ�กที�เป็�โลได้้อธิบ�ยถึงคำว�มสัำมพันำธ์ระหว่�งเร�กับ
พระเจ้�ต�มพนัำธสัำญญ�ใหม่แล้ว ท่�นำกำ�ลังบอกกบัเร�ว�่ก�ร
ทนำทุกข์เพียงชัี�วคำร�วไม่อ�จเป็รียบได้้กับสิำ�งดี้นิำรันำด้ร์ที�เร�จะ
ได้้รับ

อ่าน  2 โคัรินธ์ 4:16-18

16เหตุฉะนั�นเราจึ้งไม่ย่ัอท้อ ถึ้งแม้ว่่ากายัภายันอกของเรากำาลััง
ทรุด้โทรมไป็ แต่จ่้ตใจ้ภายัในนั�นก็ยัังคืงจ้ำาเร่ญ่ขึ�นใหม่ทุกวั่น 
17เพราะว่่าการทุกข์ยัากเล็ักๆน้อยัๆของเรา ซึู�งเรารับอย่้ัป็ระเด่้�ยัว่
เด่้ยัว่นั�น จ้ะทำาให้เราม่ศัักด่้�ศัร่ถ้าว่รมากหาท่�เป็ร่ยับม่ได้้ 18เพราะ
ว่่าเราไม่ได้้เห็นแก่ส่�งของท่�เรามองเห็นอย่้ั แต่เห็นแก่ส่�งของท่�
มองไม่เห็น เพราะว่่าส่�งของซึู�งมองเห็นอย่้ันั�นเป็็นของไม่ยัั�งยืัน 
แต่ส่�งซึู�งมองไม่เห็นนั�นก็ถ้าว่รน่รันด้ร์

ข้้อพระคััมภีีร์สำาคััญ 
ข้อ 16 เหตุฉะนั�นเราจึ้งไม่ย่ัอท้อ ถึ้งแม้ว่่ากายัภายันอกของเรา
กำาลัังทรุด้โทรมไป็ แต่จ่้ตใจ้ภายัในนั�นก็ยัังคืงจ้ำาเร่ญ่ขึ�นใหม่ทุก
วั่น

คำำาถาม
กี่. คุณเคยท้ี่อใจเพร�ะถูกี่ต่ัอต้ั�นหร่อถูกี่หัวเร�ะเย�ะเพร�ะเช่ื่�อในพระเยซููคริสิต์ับ้�ง
 ไหมื่? แล้วคุณตัอบสินองอย่�ไร?............................................................
 ....................................................................................................
ข้. จงอธิิษฐ�นต่ัอพระเจ้� แล้วป็ร่กี่ษ�กัี่บคริสิเต่ัยนท่ี่�เป็็นผูู้้ดูแลคุณ ถ่งกี่�รข่้มื่เหงท่ี่�คุณ 
 กี่ำ�ลังเผู้ชิื่ญอยู่และสิิ�งท่ี่�คุณได้เร่ยนรู้จ�กี่เหตุักี่�รณ์เหล่�น้�

การเผชิิญ
การข่�มเหง

ก้ารดำำาเนิน
ชีีวิต่คัริสำเตี่ยน
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 ณะท่ี่�ฉันกี่ำ�ลังอ่�นเร่�องร�วข้องผูู้้เช่ื่�อชื่�วโรมื่�เน้ย ซู่�งย่นหยัดเพ่�อพระคริสิต์ั
ตัอนท่ี่�ถูกี่จำ�จองอยู่ในคุกี่ ถูกี่ที่รมื่�นและต้ัองเผู้ชิื่ญกัี่บคว�มื่ตั�ยนั�น ฉันคิดถ่ง
พระดำ�รัสิเต่ัอนข้ององค์พระผูู้้เป็็นเจ้�ท่ี่�ว่� “อย่�กี่ลัวผูู้้ท่ี่�ฆ่่�ได้แต่ักี่�ย แต่ัไม่ื่ม่ื่

อำ�น�จท่ี่�จะฆ่่�จิตัวิญญ�ณ” (มื่ธิ.10:29)
 พวกี่เร�ส่ิวนใหญ่ไม่ื่ได้เผู้ชิื่ญกัี่บกี่�รข่้มื่เหงท่ี่�คุกี่ค�มื่ถ่งช่ื่วิตั แม้ื่ว่�กี่�รต่ัอต้ั�น
คริสิเต่ัยนอย่�งรุนแรงจะยังคงม่ื่อยู่ในส่ิวนต่ั�งๆ ข้องโลกี่แต่ัคริสิเต่ัยนทุี่กี่คนม่ื่
ป็ระสิบกี่�รณ์ในเร่�องคว�มื่ย�กี่ลำ�บ�กี่ในกี่�รที่ดลองคว�มื่เช่ื่�อ
 เดนนิสิ เบิร์ด อด่ตันักี่ฟุัตับอลอ�ช่ื่พซู่�งฟ้ั�นตััวจ�กี่อ�กี่�รบ�ดเจ็บขั้�นอัมื่พ�ตั
อย่�งน่�อัศ์จรรย์ ได้พูดถ่งคว�มื่เช่ื่�อท่ี่�ม่ื่ต่ัอพระคริสิต์ัในร�ยกี่�รที่อล์คโชื่ว์ซู่�งไม่ื่ใช่ื่ข้อง
คริสิเต่ัยนและได้ม่ื่คนโที่รศ์ัพที่์มื่�ตั่อว่�เข้�อย่�งรุนแรงท่ี่�ไป็ป็ร�กี่ฏิตััวในร�ยกี่�ร
โที่รทัี่ศ์น์ข้องครสิิเต่ัยนร�ยกี่�รหน่�งในชื่ว่งกี่อ่นหน�้น้� คว�มื่เกี่ล่ยดชัื่งพระเยซููครสิิต์ัข้อง
ผูู้้ท่ี่�โที่รศั์พท์ี่เข้้�มื่�น้�ได้แสิดงออกี่มื่�อย่�งชัื่ดเจน
 เช่ื่นเด่ยวกัี่บบรรด�ผูู้้เช่ื่�อในชื่ว่งหล�ยศ์ตัวรรษท่ี่�ผู่้�นมื่� เร�อ�จจะถูกี่เกี่ล่ยดชัื่ง
และถูกี่โจมื่ต่ั (ยอห์น15:18-19) แต่ัเร�ไม่ื่จำ�เป็็นต้ัองกี่ลัว พระเจ้�ที่รงควบคุมื่อยู่ และ
เร�สิ�มื่�รถพูดได้ว่� “ม่ื่พระเจ้�อยู่ฝ่่�ยข้้�พเจ้� ข้้�พเจ้�ไม่ื่กี่ลัว” (สิดด.118:6) - HVL

ก�รทำ�สิำ�งที�ถูกต้องในำสำ�ยพระเนำตรพระเจ้�
อ�จทำ�ให้เร�มีปั็ญห�กับมนุำษย์

พระเจ้้าทรงใช้ื่เราทุกเหตุการณ์  แม้พบพานคืนท่�ม่ปั็ญ่หา
สุด้แก้ไขสุด้ทนจ้นปั็ญ่ญ่า  เพื�อจ้ะพาเขามาถึ้งพระเยัซู้
อาจ้จ้ะต้องทุ่มเทใส่ใจ้เขา  แม้แต่เราต้องสลัะท่�ม่อย่้ั
แบกกางเขนลัำาบากก็ยัอมส้้  เราได้้ร้้ทุกข์พระคืร่สต์เป็็นอย่ัางไร 
    - Clarkson

เม่อ่คุัณเป็นทีี่เ่ก้ลีียดำชัีง

ข



ในำช่ีวงสุำด้ท้�ยก่อนำที�พระเยซูึ่จะทรงถูกทรยศและสิำ�นำพระชีนำม์ 
พระองค์ำทรงให้ป็ระเพณ้ก�รล้�งเท้�ม�เป็็นำบทเรียนำสำอนำ
สำ�วกของพระองค์ำ

อ่าน ยอห์์น 13:12-17

12เมื�อพระองคื์ทรงลั้างเท้าเขาทั�งหลัายัแลั้ว่พระองคื์ก็ทรงฉลัอง
พระองค์ื แลัะป็ระทับลังตรัสกับเขาว่่า “ท่านทั�งหลัายัเข้าใจ้ในส่�ง
ท่�เราได้้กระทำาแก่ท่านหรือ 13ท่านทั�งหลัายัเร่ยักเราว่่าพระ
อาจ้ารย์ัแลัะองค์ืพระผู้้้เป็็นเจ้้า ท่านเร่ยักถ้้กแล้ัว่ เพราะเราเป็็น
เช่ื่นนั�น 14ฉะนั�นถ้้าเราผู้้้เป็็นองค์ืพระผู้้้เป็็นเจ้้าแลัะพระอาจ้ารย์ั
ของท่านได้้ล้ัางเท้าของพว่กท่าน พว่กท่านก็คืว่รจ้ะล้ัางเท้าของ
กันแลัะกันด้้ว่ยั 15เพราะว่่าเราได้้ว่างแบบแก่ท่านแล้ัว่เพื�อให้ท่าน
ทำาเหมือนดั้งท่�เราได้้กระทำาแก่ท่านด้้ว่ยั 16เราบอกคืว่ามจ้ร่งแก่
ท่านว่่า บ่าว่จ้ะเป็็นใหญ่่กว่่านายัก็ไม่ได้้ แลัะท้ตจ้ะเป็็นใหญ่่กว่่า
ผู้้้ท่�ใช้ื่เขาไป็ก็หาม่ได้้ 17เมื�อท่านร้้ดั้งน้�แล้ัว่แลัะท่านป็ระพฤต่ตาม 
ท่านก็เป็็นสุข”

ข้้อพระคััมภีีร์สำาคััญ 
ข้อ 13-14 ท่านทั�งหลัายัเร่ยักเราว่่าพระอาจ้ารย์ัแลัะองค์ืพระผู้้้
เป็็นเจ้้า ท่านเร่ยักถ้้กแล้ัว่ เพราะเราเป็็นเช่ื่นนั�น ฉะนั�นถ้้าเราผู้้้
เป็็นองคื์พระผู้้้เป็็นเจ้้าแลัะพระอาจ้ารยั์ของท่านได้้ล้ัางเท้าของ
พว่กท่าน พว่กท่านก็คืว่รจ้ะล้ัางเท้าของกันแลัะกันด้้ว่ยั

คำำาถาม
กี่. คุณคิดว่�กี่�รรับใช้ื่พระเจ้�หมื่�ยถ่งอะไร? กี่�รรับใช้ื่เป็็นเร่�องข้องผูู้้นำ�และคริสิเต่ัยน 
 ท่ี่�เติับโตัแล้วเท่ี่�นั�นหร่อ? .................................................................... 
 ....................................................................................................
ข้. เพร�ะเหตัุไรเร�จ่งไมื่่ควรรู้ส่ิกี่ว่�เป็็นเร่�องข้�ยหน้�หร่อเส่ิยเก่ี่ยรตัิท่ี่�จะรับใชื่้ผูู้้อ่�น? 
 ....................................................................................................
ค. สิิ�งท่ี่�คุณได้เร่ยนรู้น้� มื่�จ�กี่แบบอย่�งข้องพระเยซููเร่�องกี่�รรับใช้ื่กัี่นและกัี่นในสัิป็ด�ห์ 
 น้�คุณจะรับใช้ื่ผูู้้อ่�น อย่�งไรบ้�ง ท่ี่�บ้�น ท่ี่�คริสิตัจักี่ร ท่ี่�ที่ำ�ง�น หร่อท่ี่�โรงเร่ยน?
 ....................................................................................................

การร่บใชิ�
พ่ื้�น้อง

ก้ารปรนนิบัติ่
ของคัริสำเตี่ยน
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นได้รับข้องท่ี่�ระล่กี่จ�กี่ค่�ยคริสิเต่ัยนเป็็นผู้้�ข้นหนูผู่้นเล็กี่ท่ี่�ม่ื่ล�ยปั็กี่เป็็นรูป็
พระเยซููกี่ำ�ลังล้�งเท้ี่�ให้เหล่�สิ�วกี่ ฉันใช้ื่ผู้้�ผู่้นนั�น เพ่�อตักี่แต่ังบ้�นอยู่หล�ย
ปี็ จนกี่ระทัี่�งลูกี่สิ�วนำ�ผู้้�นั�นไป็เช็ื่ดรถโดยไม่ื่ตัั�งใจ ผู้้�ข้นหนูผู่้นนั�นเลอะนำ��ย�

ลบรอยเป้็�อนและถูกี่ส่ิงไป็ซัูกี่ แต่ัรอยนำ��มัื่นและคร�บสิกี่ป็รกี่ท่ี่�ติัดอยู่ไม่ื่สิ�มื่�รถข้จัด
ออกี่ไป็ได้
 ตัอนแรกี่ฉันรู้ส่ิกี่โกี่รธิท่ี่�ลูกี่สิ�วนำ�ผู้้�ท่ี่�ระล่กี่ไป็เช็ื่ดฝ่�ครอบล้อและกัี่นชื่น แต่ั
แล้วฉันก็ี่เริ�มื่เห็นว่�ผู้้�ผู่้นนั�นก็ี่เป็ร่ยบได้กี่ับภี�พตััวฉันเองและที่ำ�ให้ฉันต้ัองตัั�งคำ�ถ�มื่
บ�งคำ�ถ�มื่ข่้�นมื่� เม่ื่�อพูดถ่งกี่�รป็รนนบัิติัผูู้้อ่�น ฉันไดส้ิงวนตััวเองไวส้ิำ�หรับโอกี่�สิพิเศ์ษ
แที่นท่ี่�จะลงม่ื่อที่ำ�ง�นทัี่�ว ๆ  ไป็หร่อเป็ล่�? เม่ื่�อพระเยซููที่รงล�้งและเชื่ด็เท้ี่�เหล่�สิ�วกี่ 
ผู้้�ข้นหนูท่ี่�พระองค์ที่รงใช้ื่ไม่ื่สิกี่ป็รกี่หมื่ดหร่อ? ผู้้�ข้นหนูม่ื่ไว้เพ่�ออะไร เพ่�อป็ระดับ
ป็ระด�หร่อเพ่ยงป็ระโยชื่น์ใช้ื่สิอย? พระเยซููตัรัสิว่� “ฉะนั�นถ้�เร�ผูู้้เป็็นองค์พระผูู้้เป็็น
เจ้�และพระอ�จ�รย์ข้องท่ี่�นได้ล้�งเท้ี่�ข้องพวกี่ท่ี่�น พวกี่ท่ี่�นก็ี่ควรจะล้�งเท้ี่�ข้องกัี่น
และกัี่นด้วย” (ยน.13:14) เวล�น้�ผู้้�ข้นหนูผู่้นเล็กี่ๆ ได้กี่ล�ยเป็็นเคร่�องยำ��เต่ัอนให้ฉันรู้
ว่�กี่�รสิงวนตััวเองไว้จะที่ำ�ให้ฉันไม่ื่ถูกี่แตัะต้ัองและไร้ป็ระโยชื่น์อย่�งสิิ�นเชิื่งในกี่�ร
ป็รนนิบัติัพระคริสิต์ั ผูู้้รับใช้ื่ท่ี่�แท้ี่จริงจะต้ัองสิกี่ป็รกี่มื่อมื่แมื่มื่ทุี่กี่ๆ วัน - DCM

สิำ�งที�มีไว้ตกแต่งจะสำะอ�ด้อยู่เสำมอ
แต่สำ�วกจะต้องเลอะเทอะเป็รอะเป้็�อนำ

การล้้างเท้้า : งานตำ�าต้อยัท่�พระเยัซู้ต้องการสอนบทเร่ยันสาว่กเรื�องคืว่ามถ่้อมใจ้

องค์ืพระคืร่สต์ เป็็นแบบอย่ัางคืว่ามถ่้อมใจ้ ทรงรับใช้ื่ ยัอมกระทำา งานตำ�าต้อยั
ก้มลังล้ัาง เท้าสาว่ก ผู้้้เล็ักน้อยั ให้เราคือยั เฝ้่าด้้แลัะ กระทำาตาม
เมื�อจ้ะทำา การใด้ๆ จ้งใจ้ถ่้อม  แลัะย่ันยัอม ด้้ว่ยัคืว่ามรัก ไม่เหย่ัยัด้หยัาม
เพื�อผู้้้คืน จ้ะสรรเสร่ญ่ เท่ด้พระนาม รักน่ยัาม คืือคืำาพ้ด้ ค่้ืการกระทำา - Sper

เร่อ่งเล่ีาเกี้ย่วกั้บผู้้าขนห่น้

ฉัั






