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ก้้ า วสำำ � คัั ญ !

เมื่่�อคนหนึ่่�งตััดสิินใจเชื่่�อพระเยซููคริิสต์์ จำำ�เป็็นที่่�คนนั้้�นจะต้้องเรีียนรู้้�และ
ทำำ�ความเข้้าใจใหม่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�องของความเชื่่�อ ความคิิด ค่่านิิยม และการประพฤติิ
ปฏิิบััติิ ซึ่่�งล้้วนแตกต่่างไปจากอดีีตที่่�เคยเข้้าใจมาก่่อนอย่่างสิ้้�นเชิิง

ก้้าวแห่่งการค้้นพบ!

หนัังสืือเล่่มนี้�้จะช่่วยให้้คุุณค้้นพบความเข้้าใจในเรื่�่องของพระเจ้้า และการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตคริิสเตีียนขั้้น� พื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญๆ เช่่น การอธิิษฐาน การอ่่านพระคััมภีีร์์ การ
นมััสการพระเจ้้า และอื่่�นๆ สิ่่�งที่่�ค้้นพบในแต่่ละวัันจะทำำ�ให้้ความเชื่่�อในพระเจ้้าของ
คุุณมั่่�นคงเข้้มแข็็งขึ้้�น

ก้้าวต่่อไป!

	ชีีวิิตคริิสเตีียนยัังมีีสิ่่�งใหม่่ๆ ที่่ร� อให้้คุณ
ุ ไปค้้นหาและความจริิงเหล่่านั้้น� ได้้อยู่่�ใน
พระวจนะของพระเจ้้า ดัังนั้้น� การอ่่านพระคััมภีีร์ทุ์ กุ ๆวััน จึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญที่่คุ� ณ
ุ จะต้้อง
ให้้ความสำำ�คััญมาเป็็นอัันดัับหนึ่่ง� เสมอและหวัังว่่า “มานาประจำำ�วััน” จะช่่วยให้้คุณ
ุ อ่่าน
พระคััมภีีร์์อย่่างมีีความเข้้าใจและน่่าสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น

นิิติิเชษฐ์์ สดุุดีีวงศ์์
ผู้้�อำำ � นวยการ

ยิินดีีต้้อนรัับสู่่�การเดิินทาง!
เราจะเดิินทางท่่องไปในพระคััมภีีร์กั์ นั นอกจากจะเป็็นการเดิินทางที่่�ไม่่รู้้�
ลืืมแล้้ว เรายัังจะได้้ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ ที่่�น่าตื่
่ ่�นเต้้น ซึ่่�งจะช่่วยให้้คุุณเข้้าใจ
ว่่าพระเจ้้าคืือผู้้�ใด และคุุณจะได้้พัฒ
ั นามุุมมองแบบคริิสเตีียนอีีกด้้วย การ
เดิินทางครั้้�งนี้้�มีีไว้้สำำ�หรัับคนกล้้าเท่่านั้้�น! คุุณ...พร้้อมที่่�จะออกเดิินทาง
หรืือยััง?

ถอนสมอ...แล้้วเริ่่�มการผจญภััย

เรื่่�องการไว้้วางใจและเชื่่�อฟัังพระเจ้้ากัันเถอะ!

แผนที่่สำ� ำ�หรัับการเดิินทาง

ที่่�จะช่่วยให้้คุุณมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ถููกต้้อง

1
2
3
4
5
6
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4
กำรรู ้จัก
พระคัมภีร์

การรู ้จักพระเจ้า

ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดไี ด้บรรยายถึงคุณค่าของพระวจนะของ
พระเจ้าดังนี้
อ่าน สดุดี 19:7-11
7
กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของ
พระเจ้านัน้ แน่นอนกระท�าให้คนรูน้ อ้ ยมีปญั ญา 8ข้อบังคับของพระเจ้า
นัน้ ถูกต้องกระท�าให้จติ ใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ บริสทุ ธิ์
กระท�าให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9ความย�าเกรงพระเจ้านัน้ สะอาดหมดจด
ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระเจ้าก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้น
10
น่าปรารถนามากกว่าทองค�า ยิ่งกว่าทองนพคุณมากนัก หวานยิ่ง
กว่าน�้าผึ้งที่หยดลงจากรวง 11อนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้
ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บ�าเหน็จอันใหญ่ยิ่ง

ข้อพระคัมภีร์ส�าคัญ

ข้อ 10-11 น่าปรารถนามากกว่าทองค�า ยิ่งกว่าทองนพคุณมากนัก
หวานยิง่ กว่าน�า้ ผึง้ ทีห่ ยดลงจากรวง อนึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นทีต่ กั เตือนผูร้ บั
ใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บ�าเหน็จอันใหญ่
ยิ่ง

ค�ำถำม
ก. ความประทับใจทีค่ ณุ มีตอ่ พระคัมภีร์ คืออะไร? .....................................................
.........................................................................................................
ข. มีค�าเปรียบเทียบในเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่หมายถึงพระคัมภีร์หรือพระค�าของ
พระเจ้า ค�าเหล่านั้น ได้แก่ค�าว่าอะไรบ้าง? ...................................................
.........................................................................................................
ค. จงเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์วันละบท แล้วคุณจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มจบภายใน 3 ปี

1. บทนำำ�/คำำ�นำำ� : จะช่่วยให้้คุณุ เข้้าใจพระคััมภีีร์มาก
์
ขึ้้น� ข้้อความนี้้�จะบอกให้้คุุณรู้้�ว่่าควรจะเน้้นที่่�ข้้อ
ใดในพระคััมภีีร์์ตอนที่่�ได้้อ่่านไป
2. หมายเลขนี้้�จะบอกให้้รู้้�ว่่าคุุณเรีียนรู้้�ไปกี่่�บทแล้้ว
3. พระคำำ�แตะต้้องใจ : ข้้อพระธรรมจากพระคััมภีีร์์
ให้้คุุณได้้อ่่าน ในที่่�นี้้�เราใช้้ฉบัับเรีียงพิิมพ์์ ใหม่่
1998 ก่่อนอื่่�นขอให้้อ่า่ นพระธรรม
4. ข้้อความนี้้จ� ะบอกให้้คุณ
ุ รู้้�ว่า่ ควรจะเน้้นที่่ข้� อ้ ใดใน
พระคััมภีีร์์ตอนที่่�ได้้อ่่านไป
5. ข้้อพระคััมภีีร์์สำำ�คััญ : จะช่่วยให้้คุุณ จดจำำ�สิ่่ง� ที่่�
คุุณได้้เรีียนรู้้�

ความงามในฤดูใบไม้ผลิ

ข

ณะที่เราเดินเล่นในป่าด้วยกัน หลานสาววัย 9 ขวบ ได้สอนบางสิ่งแก่ผมเกี่ยวกับ
ต้นไม้ ผมแทบไม่ได้สังเกตเลยจนกระทั่ง เธอชี้ให้ผมดูว่า ผืนป่านั้นถูกระบายไป
ด้วยดอกไม้เล็กๆ สีชมพูอ่อนจ�านวนหลายพันดอก “ดอกไม้เหล่านั้น คือ ความ
งามในฤดูใบไม้ผลิค่ะ” เธอบอกพร้อมกับชี้ให้ผมดูดอกไวโอเล็ตและดอกไม้ป่าอื่นๆ
หลังจากที่เธอท�าให้ผมหันมาสนใจดอกไม้ป่าเหล่านี้แล้ว ผมก็เริ่มสังเกตเห็นมัน
อยู่ทุกหนทุกแห่ง สิ่งที่บรรดาดอกไม้ป่า ได้แต่งแต้มให้กับผืนดิน ช่างเป็นความงดงามที่
แสนประณีต! และน�าความสุขใจมาให้ทั้งหลานสาวตัวน้อยและคุณปู่ของเธอ
ผมบอกเธอว่า “ถ้าเรากลับมาที่นี่ในอีกประมาณ 1 สัปดาห์” “ดอกไม้เหล่านี้ก็จะ
หายไปหมด พวกมันงดงามก็จริง แต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นาน และเราต้องคอยจนถึงปีหน้าจึง
จะได้เห็นมันอีก” เธอตระหนักในความจริงนีอ้ ยูแ่ ล้ว เพราะเคยเรียนเรือ่ งฤดูกาลที่โรงเรียน
แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือดอกไม้ป่าสอนเราเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะ
อิสยาห์บอกกับเราว่า ดอกไม้อยู่ได้เพียงไม่กี่วันก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น
จะยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ (อสย.40:8) ถ้อยค�าของพระเจ้าไม่มีวันลบเลือน เหือดแห้ง หรือ
สลายหายไป แต่คุณค่าแห่งถ้อยค�าของพระองค์นั้นยังคงด�ารงอยู่ให้เราได้ชื่นชมทุกวัน
คุณอ่านพระคัมภีรข์ องพระเจ้าจบบ้างแล้วไหม? และได้สมั ผัสความงามและความ
ยิ่งใหญ่ในพระค�านั้นหรือไม่? - DCE
หากจะเปรียบบทประพันธ์ของมนุษย์
ก็เป็นเพียงกลิ่นหอมโชยผ่านมา
แต่ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง
คงอยู่คู่ตราบชั่วแผ่นดินมลาย

ที่ว่าสุดซาบซึ้งหวานหนักหนา
เมื่อเวลาผ่านไปก็เสื่อมคลาย
หนังสือซึ่งประเสริฐเลิศกว่าทั้งหลาย
ไม่จางหายคุณค่าอยู่คู่คริสเตียน
- Frazee Bower

7
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พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์
และเป็นความงามที่ไม่มีวันจางหาย
กฎเกณฑ์ : ในที่นี้หมายถึงพระบัญญัติ คือ ค�าสั่งของพระเจ้า
ข้อบังคับ : กฎหมายต่างๆ
พระวจนะ : ถ้อยค�าของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์
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6. หััวข้้อ : มีี 7 หััวข้้อ บอกให้้คุณ
ุ รู้้�ว่าชีีวิ
่ ติ คริิสเตีียน
ต้้องเผชิิญกัับด้้านใดบ้้าง
7. เรื่อ่� งราวสั้้น� ๆ : ที่่จ� ะนำำ�ความจริิงในพระคััมภีีร์มา
์
ประยุุกต์์ในชีีวิิต ขอให้้อ่่านพระคััมภีีร์์ก่่อนแล้้ว
จึึงอ่่านเรื่่�องสั้้�น เพื่่�อจะได้้เข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�น
8. บทกลอนสั้้� น ๆ : ความจริิ ง จากพระคัั ม ภีีร์์ ที่่�
ถ่่ายทอดเป็็นโคลงกลอน
9. คำำ�ถามสำำ�คััญ : ถ้้าเป็็นไปได้้อย่่าข้้ามส่่วนนี้้�ไป!
คำำ�ถามเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้คุุณได้้ใคร่่ครวญความ
จริิงของพระเจ้้า และนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิต
10. คำำ�ที่่�น่่าสนใจ : จะช่่วยให้้คุุณเข้้าใจความหมาย
ของคำำ�ที่่�คุุณไม่่คุ้้�นเคย

1
ความมั่่�นใจ
ในความรอด

ความมั่่�นใจ
ของคริิสเตีียน

ในพระธรรมตอนนี้้� อััครทููตยอห์์นได้้อธิิบายถึึงพยานหลัักฐาน
ของชีีวิติ ฝ่่ายวิิญญาณ ซึ่ง่� ท่่านเน้้นว่าสั
่ ญั ลัักษณ์์ที่่ชั� ดั เจนของ
การเป็็นคริิสเตีียนที่่�แท้้จริิง ปรากฏอยู่่�ในความเชื่่�อที่่�มีีใน
พระเยซููคริิสต์์
อ่่าน 1 ยอห์์น 5:9-13
9

ถ้้าเรายัังรัับพยานหลัักฐานของมนุุษย์์ พยานหลัักฐานของ
พระเจ้้าก็็ยิ่ง�่ ใหญ่่กว่่า เพราะว่่าพยานหลัักฐานของพระเจ้้านั้้�น คืือ
พระองค์์ได้้ทรงเป็็นพยานอ้้างถึึงพระบุุตรของพระองค์์ 10ผู้้�ที่เ�่ ชื่อ�่
ในพระบุุตรของพระเจ้้าก็็มีีพยานอยู่่�ในตััว ผู้้�ที่ไ�่ ม่่เชื่่อ� พระเจ้้าก็็ได้้
กระทำำ�ให้้พระองค์์เป็็นผู้้ต� รััสมุุสา เพราะเขามิิได้้เชื่่อ� คำำ�พยาน ที่่�
พระเจ้้าได้้ทรงเป็็นพยานอ้้างถึึงพระบุุตรของพระองค์์ 11และพยาน
หลัักฐานนั้้น� ก็็คือื ว่่า พระเจ้้าได้้ทรงโปรดประทานชีีวิิตนิิรัันดร์์ให้้
เราทั้้ง� หลาย และชีีวิิตนี้้มีี� อยู่่�ในพระบุุตรของพระองค์์ 12ผู้้�ที่มีี�่ พระ
บุุตรก็็มีีชีีวิิต ผู้้�ที่ไ�่ ม่่มีีพระบุุตรก็็ไม่่มีีชีีวิิต 13ข้้อความเหล่่านี้้ข้� า้ พเจ้้า
ได้้เขีียนถึึงท่่านทั้้�งหลาย ที่่�เชื่่�อในพระนามของพระบุุตรของ
พระเจ้้า เพื่่�อท่่านทั้้ง� หลายจะได้้รู้ว่�้ า่ ท่่านมีีชีีวิิตนิิรัันดร์์
ข้้อพระคััมภีีร์สำ์ ำ�คััญ
ข้้อ 13 ข้้อความเหล่่านี้้ข้� ้าพเจ้้าได้้เขีียนถึึงท่่านทั้้�งหลาย ที่่�เชื่�อ่
ในพระนามของพระบุุตรของพระเจ้้า เพื่่�อท่่านทั้้�งหลายจะได้้รู้้�ว่่า
ท่่านมีีชีีวิิตนิิรัันดร์์

คำำ�ถาม
ก.	มีีสาเหตุุใดที่่ทำ� ำ�ให้้คุณุ ไม่่มั่่น� ใจว่่าตนเองเป็็นบุุตรของพระเจ้้า?............................
........................................................................................................
ข. ในยอห์์น 1:12 อธิิบายว่่าทำำ�อย่่างไร คุุณจึึงจะเป็็นบุุตรของพระเจ้้าและได้้รัับชีีวิิต
	นิิรันั ดร์์?..........................................................................................
การบัังเกิิดใหม่่ : การตััดสิินใจที่่จ� ะต้้อนรัับพระเยซููคริิสต์์มาเป็็นผู้้�ไถ่่บาป ซึ่่�งเป็็นการเกิิดใหม่่ฝ่า่ ย
	วิิญญาณไม่่ใช่่ร่่างกาย
ชีีวิิตนิิรัันดร์์ : ผลของการบัังเกิิดใหม่่ สิ่่�งที่่�ได้้รัับคืือความสััมพัันธ์์กัับพระเจ้้าตลอดไปนิิรัันดร์์
พัันธสััญญา : ข้้อตกลงที่่�พระเจ้้าทรงกระทำำ�กัับมนุุษย์์ บนพื้้�นฐานเรื่่�องการสิ้้�นพระชนม์์และ
การคืืนพระชนม์์ของพระเยซููคริิสต์์

เ

ไม่่เพีียงแค่่สััญญา

ราทุุกคนล้้วนคุ้้�นเคยกัับสััญญาต่่างๆ และบ่่อยครั้้�งเรามัักจะถููกบัังคัับให้้เซ็็นสััญญา
เหล่่านั้้�น ไม่่ว่า่ จะกัับผู้้�รัับเหมาสร้้างบ้้าน การซื้้�อเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ต่า่ งๆ จากห้้าง
สรรพสิินค้้า สััญญาทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ จะระบุุอย่่างชััดเจนว่่าจะ
ต้้องรัับผลบางอย่่าง ถ้้าหากฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดไม่่ปฏิิบััติตาม
ิ ข้้อตกลง
อย่่างไรก็็ตาม เวลาที่่เ� ราวางใจให้้พระคริิสต์เ์ ป็็นพระผู้้�ช่ว่ ยให้้รอด เราไม่่ได้้เพีียง
แค่่ลงนามในสััญญาเท่่านั้้น� แต่่ได้้เข้้าไปมีีความสััมพันั ธ์์กับั พระเจ้้าด้ว้ ย โดยทรงกระทำำ�
ให้้เราเป็็นบุุตรของพระองค์์ด้ว้ ยการบัังเกิิดใหม่่และการรัับเป็็นบุุตร (1ปต.1:23;อฟ.1:5)
เพราะความสััมพัันธ์์ฉัันท์์ครอบครััวอัันใกล้้ชิิดนี้้�เอง เราจึึงเป็็นทายาทที่่�จะได้้รัับมรดก
อัันเป็็นนิิรัันดร์์ซึ่่�งพระเจ้้าทรงสงวนไว้้ให้้เราในสวรรค์์ (1ปต.1:4)
	การละเมิิดสััญญาอาจเกิิดขึ้้น� ได้้ ถ้้าหากฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดไม่่ปฏิิบัติั ิตาม แต่่เป็็น
เรื่อ่� งน่่ายินิ ดีีที่่บั้้� น� ปลายชีีวิิตอันั เป็็นนิิรันั ดร์์ของเรานั้้�นไม่่ได้้ขึ้้น� อยู่่�กับั ข้้อตกลงทางพัันธสััญญาที่่�เราทำำ�ไว้้กัับพระเจ้้าเท่่านั้้�น การที่่�เรามั่่�นคงปลอดภััย ก็็เพราะความสััมพัันธ์์
ฉัันท์์ครอบครััวที่่�เรามีีกัับพระองค์์ หากลููกๆ ไม่่ได้้มาร่่วมรัับประทานอาหารเย็็นกัับพ่่อ
แม่่พัันธะผููกพัันที่่�พ่่อแม่่มีีต่่อลููกก็็ไม่่ได้้ยกเลิิก แต่่พ่่อแม่่จะเริ่่�มออกตามหาลููกๆ หาก
สมาชิิกครอบครััวคนหนึ่่�งทำำ�ผิิดพลาดก็็ทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์สิ้้�นสุุดลง
	ขอบคุุณพระเจ้้าจริิงๆ ที่่�ชีีวิิตนิิรัันดร์์ของเรานั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความสััมพัันธ์์ที่่�เรามีี
กัับพระองค์์ผ่่านทางพระเยซููคริิสต์์ - HWR
ได้้เป็็นบุุตรที่่�รัักในพระเจ้้า
พระบิิดาของเราทรงเมตตา
พระองค์์เป็็นกษััตริิย์์ชนทั่่�วหล้้า	จอมโยธาครอบครองเหนืือโลกนี้้�
เราวางใจพระองค์์อยู่่�เสมอ
แม้้พบเจอทุุกข์์ยากมากเหลืือที่่�
เดิินใกล้้ชิิดพระองค์์ ไม่่หลีีกหนีี	ชั่่�วชีีวีีจะติิดตามเพีียงพระองค์์ - Sper

เราเป็็นทายาทของพระเจ้้าไม่่เพีียงโดยคำำ�สััญญา
แต่่โดยสิิทธิิของการเป็็นบุุตร

2
การเผชิิ ญ
การข่่มเหง

การดำำ�เนิิน
ชีี วิตคริ
ิ ิสเตีียน

หลัังจากที่่�เปาโลได้้อธิิบายถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเรากัับ
พระเจ้้าตามพัันธสััญญาใหม่่แล้้ว ท่่านกำ�ำ ลัังบอกกัับเราว่่าการ
ทนทุุกข์์เพีียงชั่่ว� คราวไม่่อาจเปรีียบได้้กับั สิ่่ง� ดีีนิรัิ นดร์
ั ที่่์ เ� ราจะ
ได้้รัับ
อ่่าน 2 โคริินธ์์ 4:16-18
16

เหตุุฉะนั้้�นเราจึึงไม่่ย่่อท้้อ ถึึงแม้้ว่่ากายภายนอกของเรากำำ�ลััง
ทรุุดโทรมไป แต่่จิิตใจภายในนั้้�นก็็ยัังคงจำำ�เริิญขึ้้�นใหม่่ทุุกวััน
17
เพราะว่่าการทุุกข์์ยากเล็็กๆน้้อยๆของเรา ซึ่่ง� เรารัับอยู่่�ประเดี๋๋ยว
�
เดีียวนั้้�น จะทำำ�ให้้เรามีีศัักดิ์์ศรีีถ
� าวรมากหาที่่เ� ปรีียบมิิได้้ 18เพราะ
ว่่าเราไม่่ได้้เห็็นแก่่สิ่่�งของที่่�เรามองเห็็นอยู่่� แต่่เห็็นแก่่สิ่่�งของที่่�
มองไม่่เห็็น เพราะว่่าสิ่่�งของซึ่่�งมองเห็็นอยู่่�นั้้�นเป็็นของไม่่ยั่่�งยืืน
แต่่สิ่่�งซึ่่�งมองไม่่เห็็นนั้้�นก็็ถาวรนิิรัันดร์์

ข้้อพระคััมภีีร์สำ์ ำ�คััญ
ข้้อ 16 เหตุุฉะนั้้�นเราจึึงไม่่ย่่อท้้อ ถึึงแม้้ว่่ากายภายนอกของเรา
กำำ�ลัังทรุุดโทรมไป แต่่จิิตใจภายในนั้้�นก็็ยัังคงจำำ�เริิญขึ้้�นใหม่่ทุุก
วััน

คำำ�ถาม
ก.	คุุณเคยท้้อใจเพราะถููกต่่อต้้านหรืือถููกหััวเราะเยาะเพราะเชื่่�อในพระเยซููคริิสต์บ้์ ้าง
ไหม? แล้้วคุุณตอบสนองอย่่าไร?............................................................
....................................................................................................
ข. จงอธิิษฐานต่่อพระเจ้้า แล้้วปรึึกษากัับคริิสเตีียนที่่เ� ป็็นผู้้�ดูแู ลคุุณ ถึึงการข่่มเหงที่่คุ� ณ
ุ
	กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�และสิ่่�งที่่คุ� ุณได้้เรีียนรู้้�จากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�

ข

เมื่่อ� คุุณเป็็นที่่�เกลีียดชัั ง

ณะที่่�ฉัันกำำ�ลัังอ่่านเรื่�่องราวของผู้้�เชื่่�อชาวโรมาเนีีย ซึ่่�งยืืนหยััดเพื่่�อพระคริิสต์์
ตอนที่่�ถููกจำำ�จองอยู่่�ในคุุก ถููกทรมานและต้้องเผชิิญกัับความตายนั้้น� ฉัันคิิดถึึง
พระดำำ�รััสเตืือนขององค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าที่่�ว่า่ “อย่่ากลััวผู้้�ที่่�ฆ่า่ ได้้แต่่กาย แต่่ไม่่มีี
อำำ�นาจที่่�จะฆ่่าจิตวิ
ิ ิญญาณ” (มธ.10:29)
พวกเราส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้เผชิิญกัับการข่่มเหงที่่คุ� ุกคามถึึงชีีวิิต แม้้ว่่าการต่่อต้้าน
คริิ ส เตีียนอย่่ า งรุุ น แรงจะยัั ง คงมีีอยู่่�ในส่่ ว นต่่ า งๆ ของโลกแต่่ ค ริิ ส เตีียนทุุ ก คนมีี
ประสบการณ์์ในเรื่่�องความยากลำำ�บากในการทดลองความเชื่่�อ
เดนนิิส เบิิร์์ด อดีีตนัักฟุุตบอลอาชีีพซึ่่�งฟื้้�นตััวจากอาการบาดเจ็็บขั้้�นอััมพาต
อย่่างน่่าอััศจรรย์์ ได้้พููดถึึงความเชื่่�อที่่มีีต่
� ่อพระคริิสต์์ในรายการทอล์์คโชว์์ซึ่่�งไม่่ใช่่ของ
คริิสเตีียนและได้้มีีคนโทรศััพท์์มาต่่อว่่าเขาอย่่างรุุนแรงที่่� ไปปรากฏตััวในรายการ
โทรทััศน์ข์ องคริิสเตีียนรายการหนึ่่ง� ในช่่วงก่่อนหน้้านี้้� ความเกลีียดชัังพระเยซููคริิสต์ข์ อง
ผู้้�ที่่�โทรศััพท์์เข้้ามานี้้�ได้้แสดงออกมาอย่่างชััดเจน
เช่่นเดีียวกัับบรรดาผู้้�เชื่่อ� ในช่่วงหลายศตวรรษที่่ผ่� า่ นมา เราอาจจะถููกเกลีียดชััง
และถููกโจมตีี (ยอห์์น15:18-19) แต่่เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องกลััว พระเจ้้าทรงควบคุุมอยู่่� และ
เราสามารถพููดได้้ว่่า “มีีพระเจ้้าอยู่่�ฝ่่ายข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าไม่่กลััว” (สดด.118:6) - HVL
พระเจ้้าทรงใช้้เราทุุกเหตุุการณ์์		 แม้้พบพานคนที่่�มีีปััญหา
สุุดแก้้ไขสุุดทนจนปััญญา		 เพื่่�อจะพาเขามาถึึงพระเยซูู
อาจจะต้้องทุ่่�มเทใส่่ใจเขา		 แม้้แต่่เราต้้องสละที่่�มีีอยู่่�
แบกกางเขนลำำ�บากก็็ยอมสู้้�		 เราได้้รู้้�ทุุกข์์พระคริิสต์์เป็็นอย่่างไร
				
- Clarkson

การทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องในสายพระเนตรพระเจ้้า
อาจทำำ�ให้้เรามีีปััญหากัับมนุุษย์์

3
การรัับใช้้
พี่่�น้้อง

การปรนนิิบััติิ
ของคริิสเตีียน

ในช่่วงสุุดท้า้ ยก่่อนที่่�พระเยซููจะทรงถููกทรยศและสิ้้น� พระชนม์์
พระองค์์ทรงให้้ประเพณีีการล้้างเท้้ามาเป็็นบทเรีียนสอน
สาวกของพระองค์์
อ่่าน ยอห์์น 13:12-17
12

เมื่่�อพระองค์์ทรงล้้างเท้้าเขาทั้้�งหลายแล้้วพระองค์์ก็็ทรงฉลอง
พระองค์์ และประทัับลงตรััสกัับเขาว่่า “ท่่านทั้้�งหลายเข้้าใจในสิ่่�ง
ที่่� เ ราได้้ กระทำำ�แก่่ ท่่า นหรืื อ 13ท่่ า นทั้้�งหลายเรีียกเราว่่ า พระ
อาจารย์์และองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้า ท่่านเรีียกถููกแล้้ว เพราะเราเป็็น
เช่่นนั้้�น 14ฉะนั้้�นถ้้าเราผู้้�เป็็นองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าและพระอาจารย์์
ของท่่านได้้ล้้างเท้้าของพวกท่่าน พวกท่่านก็็ควรจะล้้างเท้้าของ
กัันและกัันด้้วย 15เพราะว่่าเราได้้วางแบบแก่่ท่า่ นแล้้วเพื่่�อให้้ท่า่ น
ทำำ�เหมืือนดัังที่่�เราได้้กระทำำ�แก่่ท่่านด้้วย 16เราบอกความจริิงแก่่
ท่่านว่่า บ่่าวจะเป็็นใหญ่่กว่่านายก็็ไม่่ได้้ และทููตจะเป็็นใหญ่่กว่่า
ผู้้�ที่ใ�่ ช้้เขาไปก็็หามิิได้้ 17เมื่่อ� ท่่านรู้้�ดังั นี้้แ� ล้้วและท่่านประพฤติิตาม
ท่่านก็็เป็็นสุุข”
ข้้อพระคััมภีีร์สำ์ ำ�คััญ
ข้้อ 13-14 ท่่านทั้้�งหลายเรีียกเราว่่าพระอาจารย์์และองค์์พระผู้้�
เป็็นเจ้้า ท่่านเรีียกถููกแล้้ว เพราะเราเป็็นเช่่นนั้้�น ฉะนั้้�นถ้้าเราผู้้�
เป็็นองค์์พระผู้้�เป็็นเจ้้าและพระอาจารย์์ของท่่านได้้ล้้างเท้้าของ
พวกท่่าน พวกท่่านก็็ควรจะล้้างเท้้าของกัันและกัันด้้วย

คำำ�ถาม
ก. คุุณคิิดว่่าการรัับใช้้พระเจ้้าหมายถึึงอะไร? การรัับใช้้เป็็นเรื่อ่� งของผู้้�นำำ�และคริิสเตีียน
ที่่�เติิบโตแล้้วเท่่านั้้�นหรืือ? ....................................................................
....................................................................................................
ข. เพราะเหตุุไรเราจึึงไม่่ควรรู้้�สึึกว่่าเป็็นเรื่่�องขายหน้้าหรืือเสีียเกีียรติิที่่�จะรัับใช้้ผู้้�อื่�่น?
....................................................................................................
ค. สิ่่ง� ที่่คุ� ณ
ุ ได้้เรีียนรู้้�นี้้� มาจากแบบอย่่างของพระเยซููเรื่อ่� งการรัับใช้้กันั และกัันในสััปดาห์์
	นี้้�คุุณจะรัับใช้้ผู้้�อื่่�น อย่่างไรบ้้าง ที่่บ้� ้าน ที่่�คริิสตจัักร ที่่ทำ� ำ�งาน หรืือที่่�โรงเรีียน?
....................................................................................................

ฉัั

เรื่่อ� งเล่่าเกี่่�ยวกัับผ้้าขนหนูู

นได้้รัับของที่่�ระลึึกจากค่่ายคริิสเตีียนเป็็นผ้้าขนหนููผืืนเล็็กที่่�มีีลายปัักเป็็นรููป
พระเยซููกำำ�ลัังล้้างเท้้าให้้เหล่่าสาวก ฉัันใช้้ผ้้าผืืนนั้้�น เพื่่�อตกแต่่งบ้้านอยู่่�หลาย
ปีี จนกระทั่่�งลููกสาวนำำ�ผ้้านั้้�นไปเช็็ดรถโดยไม่่ตั้้�งใจ ผ้้าขนหนููผืืนนั้้น� เลอะน้ำำ��ยา
ลบรอยเปื้้�อนและถููกส่่งไปซััก แต่่รอยน้ำำ��มัันและคราบสกปรกที่่�ติิดอยู่่�ไม่่สามารถขจััด
ออกไปได้้
	ตอนแรกฉัันรู้้�สึึกโกรธที่่�ลููกสาวนำำ�ผ้้าที่่�ระลึึกไปเช็็ดฝาครอบล้้อและกัันชน แต่่
แล้้วฉัันก็็เริ่่�มเห็็นว่่าผ้้าผืืนนั้้�นก็็เปรีียบได้้กัับภาพตััวฉัันเองและทำำ�ให้้ฉัันต้้องตั้้�งคำำ�ถาม
บางคำำ�ถามขึ้้�นมา เมื่่อ� พููดถึึงการปรนนิิบัติั ผู้ิ ้�อื่น่� ฉัันได้้สงวนตััวเองไว้้สำ�ำ หรัับโอกาสพิิเศษ
แทนที่่จ� ะลงมืือทำำ�งานทั่่�ว ๆ ไปหรืือเปล่่า? เมื่่อ� พระเยซููทรงล้้างและเช็็ดเท้้าเหล่่าสาวก
ผ้้าขนหนููที่่�พระองค์์ทรงใช้้ไม่่สกปรกหมดหรืือ? ผ้้าขนหนููมีีไว้้เพื่่�ออะไร เพื่่�อประดัับ
ประดาหรืือเพีียงประโยชน์์ใช้้สอย? พระเยซููตรัสว่
ั ่า “ฉะนั้้�นถ้้าเราผู้้�เป็็นองค์์พระผู้้�เป็็น
เจ้้าและพระอาจารย์์ของท่่านได้้ล้า้ งเท้้าของพวกท่่าน พวกท่่านก็็ควรจะล้้างเท้้าของกััน
และกัันด้้วย” (ยน.13:14) เวลานี้้�ผ้าข
้ นหนููผืืนเล็็กๆ ได้้กลายเป็็นเครื่่�องย้ำำ��เตืือนให้้ฉัันรู้้�
ว่่าการสงวนตััวเองไว้้จะทำำ�ให้้ฉัันไม่่ถููกแตะต้้องและไร้้ประโยชน์์อย่่างสิ้้�นเชิิงในการ
ปรนนิิบััติิพระคริิสต์์ ผู้้�รัับใช้้ที่่�แท้้จริิงจะต้้องสกปรกมอมแมมทุุก ๆวััน - DCM
องค์์พระคริิสต์์ เป็็นแบบอย่่างความถ่่อมใจ	 ทรงรัับใช้้ ยอมกระทำำ� งานต่ำำ��ต้้อย
ก้้มลงล้้าง เท้้าสาวก ผู้้�เล็็กน้้อย	
ให้้เราคอย เฝ้้าดููและ กระทำำ�ตาม
เมื่่อ� จะทำำ� การใดๆ จงใจถ่่อม
และยิินยอม ด้้วยความรััก ไม่่เหยีียดหยาม
เพื่่�อผู้้�คน จะสรรเสริิญ เทิิดพระนาม	รัักนิิยาม คืือคำำ�พููด คู่่�การกระทำำ� - Sper

สิ่่�งที่่�มีีไว้้ตกแต่่งจะสะอาดอยู่่�เสมอ
แต่่สาวกจะต้้องเลอะเทอะเปรอะเปื้้�อน
การล้้างเท้้า : งานต่ำำ��ต้้อยที่่�พระเยซููต้้องการสอนบทเรีียนสาวกเรื่่อ� งความถ่่อมใจ

