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ชวงเวลาแหงชีวิต
ระยะเวลาหกวันแหงการเนรมิตสรางไดจบลง ในชวงหาวันแรก โลกได
เปลี่ยนแปลงจากความสับสนสูความสวยงามสมบูรณ ความมืดไดเขามาแทนที่
ดวยแสงสวาง มวลน้ําไดถูกผลักสูเขตแดนที่พระเจาทรงบัญชา “เจาไปไดไกล
แคนี้ และอยาเลยไปอีก และคลื่นคะนอง ของเจาหยุดไดเพียงแคนี้แหละ”
(โยบ 38:11) แผนดินแหงปรากฏเปนเหมือนภาพบนผืนผาใบ มีตน หญา ไมพุม
และตนไม และสีสันละลานตา คือดอกไมนานาพันธุใหสีสันสวยงามสงกลิ่น
หอมขจรขจาย บนอากาศมีนกหลายประเภทโผบินไปมา ขณะทองทะเลเต็ม
ไปดวยสัตวน้ํา และปลาหลายชนิดวายไปมา สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหลายชนิด
ดําผุดดําวายในน้ําซึ่งเปนบานของพวกมัน บนบกสัตวหลากหลายประเภทบาง
เดินบางวิ่งตามกันไปเปนฝูง สัตวพวกลิงหอยโหนบนกิ่งของตนไมขึ้นลง ขึ้น
อยูกับลักษณะธรรมชาติของพวกมันที่พระเจาทรงสรางขึ้น ในสิ่งที่มีชีวิตที่
พระเจาทรงสราง มนุษยมีลักษณะพิเศษสุดทามกลางสรรพสัตวที่ทรงสรางไว
เพราะพระเจาทรงสรางตามพระฉายาของพระองค ทําใหมนุษยมีความคิด และ
สติปญญาเหนือสรรพสัตวทั้งปวง
พระเจาทรงสถาปนาวันที่เจ็ดของสัปดาหแรก ใหเปนวันสะบาโต และ
ทรงกําหนดใหวันที่เจ็ดของทุกสัปดาหเปนวันสะบาโตสําหรับแผนดินโลก...
พระเจาทอดพระเนตรสรรพสิ่งบนแผนดินโลก และทรงประกาศวา “ดูสิทรง
เห็นวาดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31)
ลองจินตนาการดู หากสภาพของโลกยังคงสภาพ “ดียิ่งนัก” โลกของ
เราจะมี บ รรยากาศที่ ดี ส มบู ร ณ สั ก เพี ย งใด อาดั ม และเอวามี บุ ต รชายหญิ ง
หลายคน พวกเขาจะแตงงานมีลูกหลาน เหลน และสืบสายโลหิตตอๆ กันไป
อาดัม เอวา ไดเฝาดูเชื้อสายเผาพันธุของมนุษยที่เพิ่มจํานวนขึ้น สายเลือด
แตละรุนอายุนําความชื่นชมยินดีมาสูมนุษยคูแรก และพระเจามากขึ้น ภาพ
เชนนี้คงเหมือนบทละครที่สรรสรางขึ้น เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง มนุษย

คูแรกไดลมลงในความบาป เวลายิ่งผานไปลูกหลานเผาพันธุของมนุษยยิ่ง
ถลําลึกลงในความบาปมากขึ้นจนแทบจะจินตนาการไมได
และเพราะวาเราไดวาดฝนความคิดหลังจากโลกไดถูกเปลี่ยนสภาพไป
จากที่พระเจาทรงสรางไวในครั้งแรก เราจึงไดเห็นความแตกตางระหวางโลก
ทั้งสองชัดเจน คือโลกของอาดัม เอวากอนที่ทั้งสองจะลมลงในความบาป และ
โลกภายหลังความบาป ตรงนี้คือตัวอยาง เอลเลน จี. ไวท เขียนไววา “เรามอง
เห็นมวลดอกไมเมื่อกอนชูสีสันสดใส ไมนานวันตอมาดอกมันเหี่ยวเฉากาน
ของมันโนมลง แมใบของตนไมที่เขียวสดแตแรกเมื่อถึงเวลาใบของมันเริ่มเปน
สีเหลือง แลวก็เปนสีนา้ํ ตาลลวงหลนจากกิง่ อาดัมและคูช วี ติ ของเขารูส กึ เศราใจ
มากกวาผูคนเศราโศกตอความตายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ตนรักในปจจุบัน ความ
ตายของมวลดอกไมที่บอบบางซับซอนทําใหอาดัม เอวาแสนเศราในดวงจิต
เมื่อพวกเขาไดเห็นใบไมลวงหลนจากตนเพราะทั้งหมดนี้เปนผลพวงที่เกิดขึ้น
จากความบาปของพวกเขา” (จากหนังสือ “บรรพชนและผูเ ผยพระวจนะ” หนา 62)
อยางไรก็ดีปจจุบันเราไมมีปฏิกิริยาใดๆ เมื่อเห็นใบไมแกลวงหลนจากตน
เพราะเราดํารงชีวิตอยูในโลกแหงความบาปตั้งแตเกิด ไดพบเห็นความตาย
และความทุกขยากลําบากมาตลอด จนยอมรับวา “ความตาย” เปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ทีก่ ลาวมาเปนภาพโดยรวมของบทเรียนทีไ่ ตรมาสนีก้ ลาวถึง คือวงเวียน
ของชีวิต (cycles of life) อยางนอยที่สุดสําหรับในปจจุบัน ในโลกที่ลมลง
และเรากําลังมองไปยัง “วงเวียน” เหลานี้ในสถานที่หนึ่งที่เราสวนมากดําเนิน
อยู นั่นคือโครงสรางของครอบครัว
พระเจาทรงสรางผูชายขึ้นกอน แลวทรงสรางผูหญิงขึ้นจากอวัยวะของ
ผูชาย และทรงมอบหญิงนั้นใหเปนภรรยาของชาย ใหครองคูกันเปนครอบครัว
แรก ทรงมอบสวนเอเดนใหเปนบานของพวกเขา พวกเขามีบุตรหลายคน และ
นีค่ อื ความเปนมาของครอบครัวในประวัตศิ าสตรของมนุษยในโลกของเรากระทัง่
เวลาในปจจุบัน ที่จริงเรื่องในพระคัมภีรในตอนตนๆ หลายเรื่อง เปนเรื่องของ
ชายหญิงของมนุษยคแู รกคืออาดัมและเอวา และเรือ่ งของบรรพชน (patriarchs)
คูอ นื่ ๆ เรือ่ ยมาจนมาถึง ราชวงษของกษัตริยด าวิด ทัง้ มวลถูกเผยออกในบริบท

(context) ของครอบครัว และความสัมพันธในครอบครัว ตลอดในพระคัมภีร
ไมวา ในทางใดก็ทางหนึง่ ครอบครัวชวยกอรูปแบบโครงสรางของเหตุการณตา งๆ
ที่คอยๆ เปดออก จึงไมเปนสิ่งทําใหประหลาดใจ ทั้งนี้เพราะเรา “หมุนรอบ”
(cycle) ผานการปรุงแตง (seasons) ตางๆ ของชีวิต เราก็เชนกันทําการตอ
ตานฉากหลังของเวที (backdrop) ของครอบครัวในลักษณะนั้นไมมาก ก็นอย
แมวาจะมีพลังอํานาจตางๆ ทํางานตอตานครอบครัว ทั้งในปจจุบัน
และในอดีต (ยกตัวอยางเชน ความนิยมการมีภรรยาหรือสามีหลายคน (polygamy)ในขณะเดียวกันในสมัยพระคัมภีร จึงเปนการยากที่จะทําใหสถานะ
ของครอบครัวมีความมั่นคง) แมจะมีความพยายามใหคํานิยามเจาะจงวา
ครอบครัวคืออะไร แตแนวคิดดั้งเดิมของคําวา “ครอบครัว” ยังอยู และควรจะ
ดํารงอยูอยางนั้นตามที่เราไดเริ่มตน และบอยครั้งครอบครัวเปนพลังอํานาจยิ่ง
ใหญสําหรับการดี การชั่วในการ “หลอหลอม” (shaping) ชีวิตของเรา และ
การที่เราตอบสนองตอสิ่งทาทายที่เราเผชิญขณะดําเนินผานวงจรเวทีแหงชีวิต
และอยางที่เราแตละคนมีความแตกตาง และแตละครอบครัวก็แตกตาง
เชนกัน ดังนั้นบทเรียนของไตรมาสนี้ชี้ไปยังหลักการ ที่มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร (ซึ่งเปนความหวัง และคําอธิษฐานของเรา) ซึ่งสามารถจะชวยทําใหเรา
มีครอบครัวที่เขมแข็งขึ้นในทุกชวงเวลาของชีวิต
อาจารย เคลาดิโอ และพาเมลา คอนซูกรา ทํางานรับใชพระเจา
ในฐานะผูอํานวยการ “พันธกิจครอบครัว” ในสํานักงานภาคอเมริกา
เหนือ กอนหนานี้ทานและภรรยา ไดรับใชในพันธกิจของคริสตจักรให
หลายตําแหนงงานอยางเต็มความสามารถมากกวา 30 ป
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บทที่ 1

จังหวะของชีวิต
The Rhythms of Life
วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล บทที่ 1; ปฐมกาล 8:22; สดุดี 90:10; โยบ 1:13-19;
กิจการฯ 9:1-22; ฟลิปป 1:6; โรม 8:1

ขอควรจํา “มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุก
อยาง ภายใตฟาสวรรค” (ปญญาจารย 3:1)

บ

ทกวีที่งดงามยิ่งบทหนึ่งมาจากปลายปากกาของกษัตริย
ซาโลมอน มีขอความวา: “มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระ
สําหรับเรื่องราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค มีวาระใหกําเนิด และวาระตาย มี
วาระเพาะปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง มีวาระฆา และวาระรักษาใหหาย มี
วาระรื้อทลายลง และวาระกอสรางขึ้น มีวาระรองไห และวาระหัวเราะ มีวาระ
ไวทุกข และวาระเตนรํา มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระ
สวมกอด และวาระงดเวนการสวมกอด มีวาระแสวงหา และวาระทําลาย มี
วาระเก็บรักษาไว และวาระโยนทิ้งไป มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ มีวาระนิ่ง
เงียบ และวาระพูด มีวาระรัก และวาระเกลียด มีวาระสงคราม และวาระสันติ”
(ปญญาจารย 3:1-8)
ถอยคําเหลานี้ชางจับในประเด็นความเปนอยูในชีวิตของมนุษย ซึ่ง
เกิดขึ้นในจังหวะของชีวิตเรา ถูกแลวชีวิตของเราในสนามเหลานี้ ผานการ
เปลี่ยนแปลง จากชวงเวลาใดเวลาหนึ่งตั้งแตวันที่เราเกิด บางครั้งการเปลี่ยน
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ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

แปลงนั้นดี บางคราวก็ไม บางครั้งเราควบคุมสถานการณนั้นๆ บางคราวก็ไม
สัปดาหนี้ใหเรามองไปยังวาระตางๆ และจังหวะชีวิตตางๆ ของเรา โดยเฉพาะ
วาระเหลานั้นที่สรางผลกระทบกับตัวเรา และชีวิตครอบครัวของเราดวย

วันอาทิตย

ในปฐมกาล

In the Beginning

พระคัมภีรกลาวถึงตอนเริ่มตนของสรรพสิ่ง “ในปฐมกาล” ไมสงสัย
เลยวา เหตุใดพระเจาจึงตรัสเชนนั้น คําวา “ในปฐมกาล.....” (ปฐมกาล 1:1)
ซึ่งเปนจุดโฟกัสเฉพาะของพระธรรมปฐมกาล บทที่หนึ่ง ซึ่งเปนจุดเปลี่ยน
แปลงจาก “พระเจาทรงเนรมิตสราง ฟาและแผนดิน แผนดินก็ราง และวาง
เปลา” (ปฐมกาล 1:2) พระเจาทรงเนรมิตสรางสรรพสิ่งจนมาถึงวันที่หก ทรง
ประกาศวา “ดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31) สรุปคือคําวา “ในปฐมกาล” ตรงนี้เปน
จุดที่โลกไดอุบัติขึ้น
อานพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 จะเห็นวามีหลายสิ่งไดดําเนินไป
ถามคําถามตัวคุณเอง: ในขั้นตอนการบังเกิดขึ้นของโลก มีเบาะแสอะไร
บางไหมที่บอกวา “เปนไปโดยบังเอิญ” หรือวาทุกสิ่งทุกอยางอุบัติขึ้น
ตามขั้นตอนอยางเปนระเบียบยิ่ง และลงตัวเหมาะสมทั้งเรื่องเวลา และ
สถานที่ สิง่ เหลานีไ้ ดบอกกับคุณอะไรบางเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจา
เอลเลน จี. ไวท ไดเขียนไววา “ความเปนระเบียบเปนกฎขอแรกของ
สวรรค” (นิตยสารเครื่องหมายแหงเวลา, 8 มิถุนายน 1908) สิ่งเหลานี้ปรากฏ
ใหเห็นบนแผนดินโลกเชนกัน แมความบาปจะทําใหธรรมชาติดูยุงเหยิงไป
หลายเปอรเซ็นต แต “ระบบ ระเบียบ จังหวะ และสิ่งที่เปนอยูอยางสม่ําเสมอ
ยังปรากฏใหเห็น”
อานพระธรรมปฐมกาล 8:22 เราไดเห็นระบบ ระเบียบอะไรตรง
นี้เชนกัน
แมแตหลังโลกลมลงในความบาปแลว เรายังไดเห็นฤดูตา งๆ หมุนเวียน
ไปรอบปอยางที่เคยเปนมาตั้งแตตอนเริ่มตนอยางเปนระบบ กลางวัน และ
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กลางคืน ดวงอาทิตย และดวงจันทรยังคงทําหนาที่ของมัน “พระเจาตรัสวา
“จงมีดวงสวางตางๆ ของภาคพื้นฟา เพื่อแยกวันออกจากคืน ใหเปนหมาย
กําหนดฤดู วัน ป” (ปฐมกาล 1:14) ดังเราไดประจักษในเวลาหนึ่งป จะแบง
ออกเปนฤดูตางๆ ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามจังหวะในธรรมชาติ
ของโลกที่พระเจาไดทรงเนรมิตสรางขึ้น และที่จริงแลว แมเราจะมองเห็นเพียง
สวนหนึ่งในเวลานี้ขอพระคัมภีรอิสยาหกลาววา ในแผนดินสวรรค “จากวัน
ขึ้นค่ําถึงวันขึ้นค่ํา และจากวันสะบาโตถึงอีกวันสะบาโต มนุษยทั้งหมดจะมา
นมัสการตอหนาเรา” (อิสยาห 66:23) ซึ่งบอกใหเราทราบวาในฟาสวรรค และ
แผนดินโลกใหมเรายังจะมี “ความรูสึก” (sense) เรื่องจังหวะเวลาตรงนั้นดวย
ครุนคิดเกี่ยวกับเรื่องวันสะบาโต ในลักษณะพลังอํานาจที่สงผล
กระทบตอชีวิตของคุณ โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวของคุณ ไมวาจะ
ในกรณีใดก็ตาม มีอะไรที่ใหผลประโยชนเดนชัด ไมเพียงในเรื่องวัน
สะบาโต แตในขอเท็จจริงของสิ่งที่เปนมา หรือเปนไปอยางเปนประจํา
สม่ําเสมอ

วันจันทร

จังหวะของชีวิต

The Rhythms of Life

นักวิทยาศาสตรหลายคนพูดเกี่ยวกับ “จังหวะของวงจรชีวิตในชวง
24 ชั่วโมง” (circadian rhythms) หรือเรียกกันวา “นาิกาของรางกาย”
(body clocks) ซึ่งเปนจังหวะการทํางานของระบบชีววิทยาภายในรางกาย
ของเรา หรือกลาวไดอีกอยางวา มีระบบบางอยางทํางานอยางเปนประจําใน
รางกายของเราทั้งหลายดังนั้น นอกจากจะมีระบบจังหวะเวลาอยูทั่วไปแลว
แมในรางกายของเราเองก็มี
มี “ชวงเวลา” อะไร สอดคลองตามขอพระคัมภีรที่เราไดศึกษา
ซึ่งสามารถยืนยันไดวา “เวลา” เหลานั้นผูกพันเขากับชีวิตครอบครัว
ของเราไดโดยตรงอยางไร (ปญญาจารย 3:2; ปฐมกาล 21:8; ผูวินิจฉัย
13:24; สดุดี 71:5; สุภาษิต 5:18; ปฐมกาล 15:15; ผูวินิจฉัย 8:32;
สดุดี 90:10)
8

ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

ระหวางบทตนและบทสุดทายของหนังสือแหงชีวิต คือการเกิด และ
การตาย เราทั้งมวลผานหลากหลายฤดูกาล แตละคนก็แตกตางกันไป นา
เสียใจที่เด็กๆ หลายคนมีอายุไมนานหลังจากที่พวกเขาไดลืมตาดูโลกแลวพวก
เขาก็จากไป เด็กเล็กบางคนอาจเดินหรือพูดไดเร็วกวาเด็กคนอื่นๆ พวกเขา
ทั้งหลายมีโอกาสไปเรียนหนังสือภาคบังคับ บางไดเรียนสูงจนไดทํางานใน
อาชีพตางๆ ผูไมไดเรียนสูงสวนใหญก็ประกอบอาชีพที่ใชกําลังเปนสวนใหญ
ขณะที่คนอื่นๆ อุทิศชีวิตของพวกเขาทําการคนควาวิจัยในงานบางประเภท
ผูใหญบางคนมีชีวิตอยูถึงวัยชราจึงตาย เหมือนผลไมสุกงอมหลนจากตน บาง
คนแตงงานมีครอบครัวมีลูก และลูกแตงงานมีหลานใหชื่นชม บางคนก็ไม
แตงงานไมมีเด็กๆ ใหดูแล
ประชากรของโลกมีหลายพันลานคน พระคัมภีรกลาววา “พระองค
ทรงสรางมนุษยทุกชาติมาจากคนๆ เดียวใหอยูทั่วพิภพโลก และทรงกําหนด
เวลาและเขตแดนใหเขาทั้งหลายอยูดวย” (กิจการฯ 17:26) เราแตละคนมี
เอกลักษณสวนบุคคล ดังจึงมีความแตกตางกันในชีวิตของเราแตละคน
ในอีกความรูสึกหนึ่งเชนกัน ที่เราแตกตางกัน เราแตละคนมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะไมเหมือนใคร นั่นหมายความวาแตละคนในพวกเรามี “บางสิ่ง”
ที่จะแบงปนใหกับคนอื่นที่ไมมี สรุปสั้นๆ คือ ความแตกตางของเราอนุญาต
ให เราเป น พระพรแก ค นอื่ น ๆ ยกตั ว อย า งเช น ทั้ ง คนหนุ ม และคนสู ง อายุ
สามารถได รั บ ประโยชน จ ากซึ่ ง กั น และกั น ได พระคั ม ภี ร ข อ หนึ่ ง กล า วว า
“ศักดิ์ศรีของคนหนุมคือกําลังของเขา แตความภูมิฐานของคนแกคือผมหงอก”
(สุภาษิต 20:29) ไมวาเราจะอยูในวัย และฐานะใด ไมวาเราจะแตกตางกัน
อยางไร เราทั้งมวลมีบางสิ่งที่จะนําเสนอ ไมเพียงถวายแดองคพระผูเปนเจา
แตจะใหแกกันและกันดวย
ไมวาสถานการณชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณอยางไรในเวลานี้ คุณ
สามารถจะทําอะไรไดบางเพื่อจะทําตัวเปนพรสําหรับคนอื่น เหตุใดไม
พยายามสรางจิตสํานึก (conscious eﬀort) ใหคุณทําตัวใหเปนพระพร
เฉพาะอยางยิ่งกับใครบางคนในครอบครัวของคุณ
บทที่ 1 จังหวะของชีวิต 9

วันอังคาร

สิ่งที่ไมคาดคิด
The Unexpected

อานพระธรรมโยบ 1:13-19; 2:7-9 มีอะไรเกิดขึ้นกับทานโยบ
ในทางใดบ า งที่ ป ระสบการณ ข องท า นสะท อ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คน
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
นักปรัชญากรีกชื่อ “เฮราคลิตัส” ประกาศวา “ไมมีอะไรถาวรยกเวน
การเปลี่ยนแปลง” ประหนึ่งเหมือนทุกสิ่งเปนปกติ ไมคาดคิดวาจะมีอะไรจะ
เกิดขึ้น มันอาจเปนการตกงาน หรือบางสิ่งทําใหแขนหัก หรือการเจ็บปวยที่
สงเราใหนอนบนเตียง และบางคนเสียชีวิตกอนวัยอันควร หรือบานถูกขโมย
ขึ้น ถูกไฟไหม อุบัติเหตุทางรถยนต หรือลื่นลมขณะออกกําลัง หรือขณะที่พา
สุนัขออกเดิน
แนนอน ไมใชการเปลี่ยนแปลงทุกอยางจะเปนดานลบ เชนการไดเงิน
เดือนขึ้น ไดเลื่อนตําแหนงงานทํา ใหไดรับการนับถือ หรือสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น
หรือไดพบใครสักคนที่ตอมาไดกลายเปนคูชีวิตของคุณ มีการเปลี่ยนแปลง
หลายอยาง ที่เปนประเภทคนจํานวนมากใหการตอนรับ
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดใด เรามักปรับตัวใหยอมรับ แมวา
สิ่งที่เกิดขึ้นเปนกิจวัตร หรือบางจังหวะอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน ที่ไมคาดฝน
มากอน แมวาบางครั้งมันจะรบกวนใจ หรือทําใหอารมณขุนมัวก็ตามที
แนนอนทานโยบไมคาดฝนวาจะมีสิ่งแปลกปลอมใดเกิดขึ้นในชีวิตของ
ทาน พระคัมภีรกลาวพรรณนาวาทาน “เปนคนดีพรอม และเที่ยงธรรม เปน
ผูยําเกรงพระเจา และหันจากความชั่วราย” (โยบ 1:1) เราทราบวาทานโยบ
แตงงานแลว มีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคน และเปนคนมีฐานะร่ํารวย
ทานมีทรัพยมั่งคั่ง (โยบ 1:2, 3) เมื่อเราอานเรื่องราวหนังสือโยบประมาณครึ่ง
เลม ทานโยบไดพบกับความทุกขเดือดรอนอยางแสนสาหัสอยางนอยหกครั้ง:
ทานสูญเสียทรัพยสิน, สูญเสียคนทํางาน, สูญเสียบุตรชายหญิง สูญเสีย
สุขภาพของทาน สูญเสียการสนับสนุนจากภรรยา และการหนุนใจจากเพื่อนๆ
ดูประหนึ่งวาโลกของทานคว่ําหนาลง และครอบครัวของทานประสบกับความ
หายนะ
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แมสิ่งที่เกิดกับทานโยบลวนสาหัสสากรรจ ใครในพวกเราไมเคยมี
ประสบการณในสิ่งที่ไมคาดหวัง โดยเฉพาะในประเด็นที่เปนลบ อยางชีวิต
ดําเนินไปเรียบรอยดี แลวทันทีทันใดโดยไมมีการเตือนลวงหนาทุกสิ่งเปลี่ยน
จากหนามือเปนหลังมือโดยพลัน ชีวติ ของเรา และชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว
เปลี่ยนไปอยางไมมีวันกลับมาเหมือนที่เคยเปนอีกตอไป
สิ่งเหลานี้ไมใชของใหม อยางกรณีของอาเบล ทานคงไมคาดหวังวา
ทานจะถูกฆา และทานโยเซฟก็เชนกันไมคาดฝนมากอนวา ตัวทานจะถูกพวก
พี่ชายขายไปเปนทาสในประเทศอียิปต ในเรื่องทั้งสองนี้ สมาชิกในครอบครัว
เปนผูทรยศ และเรื่องทั้งสองนี้เกิดผลกระทบใหญหลวงกับสมาชิกครอบครัว
คนอื่นๆ พระคัมภีรเต็มไปดวยตัวอยางชีวิตของผูคน และครอบครัวที่ไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญโดยสิ่งที่ไมคาดฝน
ความเชือ่ ของคุณไดชว ยคุณทามกลางการทดสอบทีเ่ ขามายังคุณ
อยางไมคาดฝนอยางไร และมันไดเขาแทรกแซงจังหวะในการดํารงชีวิต
ของคุณอยางไร

พุธ

การเปลี่ยนแปลง
Transitions

ความจริงมีวา มนุษยเราบอยครั้งเปนสิ่งมีชีวิตที่ดําเนินไปตามนิสัย
เคยชินของตนเอง และเราทําสิ่งใดๆ ในรูปแบบของเรา และยิ่งเราแกตัวขึ้น จะ
เปนการยากมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีเหลานั้น
โดยแทจริง เราไมเปลี่ยนอะไรอยางงายๆ ผูเปนภรรยากี่คนที่บนใน
เรื่องเดียวตลอดหลายป พวกเธอบนวา “ฉันไดพยายามเปลี่ยนแปลงสามีของ
ฉัน แต...” อยางไรก็ดี พระเจาทรงทําพันธกิจการเปลี่ยนแปลงเรา พระองค
ไมทรงเนนเทาไรเรือ่ งการเปลีย่ นบุคลิกภาพของเรา แตทแี่ นนอนคือการเปลีย่ น
ลักษณะอุปนิสัยของเรา เพราะนั่นเกี่ยวโยงอยางมากกับแผนการแหงความ
รอด พระเจากําลังทรงสรางเราเปนบุคคลใหมในพระองค
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มีการเปลีย่ นแปลงอยางใหญหลวงอะไรเกิดขึน้ กับทานเซาโล แหง
เมืองทารซัส และสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ดูใน กิจการฯ 8:1, 3; 9:1-22;
กาลาเทีย 1:15-17
ขณะที่ทานเซาโลยอมสยบตออํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทาน
มองเห็นขอผิดพลาดในชีวิตของทาน และตระหนักวาการที่จะถือรักษาพระบัญญัติของพระเจาอยางเครงครัดไมอาจอางตนเปนผูชอบธรรมของพระเจาได
อดีตที่ผานมาทานเซาโลมีความภูมิใจที่ทานเปนชาวฟาริสีที่รักพระเจาสุดชีวิต
คนหนึ่ง ตลอดเวลาที่ผานมา ทานมีความเชื่อมั่นวาทานไดรับการชําระให
บริสุทธิ์จากกิจการดีของทาน แตบัดนี้ตอพระพักตรของพระคริสตทานไดถอม
จิตใจลง และเชื่อฟงพระองคอยางกับเด็กคนหนึ่ง ทานสารภาพความไรคาของ
ทาน และทูลออนวอนขอพระคุณของพระผูชวยใหรอด คือพระคริสตผูไดสิ้น
พระชนมไถบาปบนไมกางเขน และไดทรงฟนพระชนม ทรงชวยทานใหมี
ความปรารถนายิ่งยวดที่จะดําเนินชีวิตตามพระทัยของพระบิดาและพระบุตร
และเขาใจในความจริงอันลุมลึก ทานเซาโลรอเวลาที่จะไดรับการอภัยบาป
และการยอมรับของพระคริสต ทานไดรองทูลดวยการอธิษฐานอยางรอนรน...
“คําอธิษฐานแหงการสํานึกผิดของทานเซาโล อดีตชาวฟาริสีคนหนึ่ง
ไมเสียเปลา ความลึกล้ําที่สุดในความคิด และอารมณแหงดวงใจของทาน ได
รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจา และความสงางามแหงจิตใจ ความ
สามารถและสติปญญาถูกนํามาอยูในครรลองแหงน้ําพระทัย และประสงค
ชั่วนิรันดรของพระเจา พระคริสต และความชอบธรรมของพระองคไดกลาย
เปนสิ่งมีคาล้ําเกินทรัพยสิน หรือสติปญญาใดบนโลกทั้งใบ” (เอลเลน จี. ไวท,
กิจการของอัครทูต, หนา 119, 120)
แมวาเรื่องราวการกลับใจใหมของเราทั้งหลายจะไมระทึกใจอยางของ
ทานเปาโล ทีเ่ ปนเหมือนฉากหนึง่ ของบทละคร แตเราทัง้ ปวงควรมีเรือ่ งราวการ
กลับใจใหมของเราเอง ซึ่งเปนประสบการณที่พระเจาทรงทําการเปลี่ยนแปลง
เราใหเปนบุคคลใหม ที่เราทราบวาเราควรจะเปน... ก็จริงขั้นตอนอาจเปนเรื่อง
ยาว และในบางครั้งเวลาอาจเปนการงายที่จะรูสึกสงสัยวาเราจะเปลี่ยนแปลง
12
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ไดไหม แมบางครั้งเราจะคิดเชนนั้น มีขอพระคัมภีรสองขอที่เราจะนํามา
อธิษฐาน ตรึกตรอง และอางพระสัญญานั้นดวยตัวเราเอง
อานพระธรรมฟลิปป 1:6; โรม 8:1 มีพระสัญญายิ่งใหญอะไรสอง
ประการที่พบในขอพระคัมภีรทั้งสองซึ่งสอดคลองลงตัวในประสบการณ
ของคริสเตียน

วันพฤหัสบดี

ปฏิสัมพันธ
Interactions

พระคัมภีรเปนหนังสือแหงความสัมพันธ พระเจาทรงสรางเราใหมี
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ นอยคนจริงๆ ที่ดํารงชีวิตแยกจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง
นับแตเริ่มตนไมมีใครในพวกเราสามารถมีชีวิตอยูโดยไมยุงเกี่ยวกับคนอื่น
แมแตหลังการเกิด เราตองการคนอื่นดูแลเอาใจใส อยางนอยจวบอายุประมาณ
หนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได และแมเราสามารถจะทําเชนนั้นได มีใครบาง
ที่ตองการเชนนั้น สวนมากของพวกเราตองการและโหยหาคนใกลชิด และ
ความเปนมิตรกับเพื่อนมนุษย หรือแมแตกับสัตวเชนสุนัขซึ่งอาจสรางความ
รูสึกอบอุนและความรื่นรมยให บทสรุปสิ่งที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่สุดของ
คําวามิตรภาพ และปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาจากบุคคลอื่น ไมสงสัย
เลยวาครอบครัว และความสัมพันธของครอบครัวมีความสําคัญยิ่งตอชีวิต
ความเปนอยูของเราทั้งหลาย
เพราะวาเราสวนมากมีปฏิกริ ยิ าโตตอบกับคนอืน่ ๆ เราทําอยางนัน้ บอย
แทบจะตลอดเวลา ปฏิกิริยาโตตอบเหลานี้บอยครั้งสามารถเกิดแรงกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงในจังหวะชีวิตของเรา อันจะเกิดขึ้นในสองลักษณะนั่นคือ
ผาน: คนอื่นๆ ที่มีปฏิกิริยากับเรา ซึ่งจะเกิดแรงกระทบตอชีวิตของเรา ในเวลา
เดียวกันปฏิกิริยากับคนอื่นๆ สามารถสรางแรงกระทบตอชีวิตของพวกเขา
และไมวาเราจะเชื่อหรือไม (ซึ่งหลายครั้งเราไมเชื่อ) วาปฏิกิริยาเหลานั้น ไมวา
จะในทิศทางไหน สามารถเปนไดทั้งดานดี หรือดานเลว มีความสําคัญเพียงใด
สําหรับที่เราจะมีปฏิบัติการเชิงรุก (proactive) ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหเปน
อิทธิพลตอผูอ นื่ ในดานดีเสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอเหลาคนใกลชดิ เรา ซึง่ โดย
ปกติคือสมาชิกครอบครัวของเราเอง
บทที่ 1 จังหวะของชีวิต 13

ขอพระคัมภีรตอไปนี้บอกเราใหทําอะไรบางในการมีปฏิกิริยา
โตตอบกับคนอื่นๆ (โรม 15:7; เอเฟซัส 4:2, 32; 1 เธสะโลนิกา 3:12;
ยากอบ 5:16)
ในหลายลักษณะหลักการดังกลาวนั้นงาย เราปฏิบัติไดดี เรามีความ
กรุณา และมีความเมตตาสงสารตอบุคคลอื่น ซึ่งเทากับเรามีอิทธิพลดานบวก
ตอพวกเขา จนถึงจุดที่วาอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปสูแนวบวกได
เหมือนกับที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูคนใหมีทาทีดานบวก นี่เปน
สิทธิพิเศษของเราที่จะทําบางสิ่งคลายกันเพื่อคนอื่นไดเชนกัน อีกครั้งหนึ่งเรา
ตองจําไววา: อิทธิพลของเราจะเปนไดทั้งสองทางเพื่อสิ่งที่ดี และสิ่งที่เลว และ
ไมมีอิทธิพลใดที่ไมวาจะบอบบาง หรือหนักหนวงจะมีผลกระทบเทากับสมาชิก
ในครอบครัวของเรา
ใหศกึ ษาขอพระคัมภีรซ งึ่ เปนคําตรัสของพระเยซูดงั ตอไปนี:้ ลูกา
11:34 และมาระโก 4:24-25 ขอพระคัมภีรทั้งสองนี้กลาวอะไรเกี่ยว
กับความสําคัญของการที่เรามีปฏิสัมพันธกับคนอื่น

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

ลองจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเหลาอัครทูต
ขณะทีพ่ วกเขาใชเวลากับพระองค พวกเขาสวนมากมีการศึกษานอย เปนบุคคล
ธรรมดา และคุน เคยกับคําสอน และธรรมเนียมประเพณีในความเชือ่ ของชาวยิว
นับแตวนั ทีพ่ วกเขาไดมาเปนผูต ดิ ตามใกลชดิ พระเยซู พวกเขาไดรบั การทาทาย
จากพระองคผูเปนอาจารยสอนศาสนาชาวกาลิลี (Galilean Rabbi) พวกเขา
มีประสบการณในความอิจฉา (มัทธิว 20:20-24) และมีความขัดแยงกัน
(ยอหน 3:25) บางครั้งดูเหมือนพวกเขาขาดความเชื่อ (มาระโก 9:28-29) และ
แมแตละทิ้งพระอาจารย (มัทธิว 26:56) และมีคนหนึ่งทรยศพระเยซู (มัทธิว
26:69-74) ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเติบโตขึ้นฝายจิตวิญญาณ จนผูคน
ตระหนักวาทานเปโตรไดติดตามพระเยซู (มัทธิว 26:73) และแมแตสมาชิก
ของสภาแซนเฮดริน (Sanhedrin) เมื่อพวกเขาไดเห็น “ความกลาหาญของ
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เปโตร และทานยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษา และเปนคนสามัญก็
อัศจรรยใจ แลวจําไดวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู” (กิจการ 4:13)
ครุนคิดเกี่ยวกับแรงกระทบดานบวกอันเหลือเชื่อ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวของเรา หากเราดําเนินวิถีชีวิตในลักษณะแตกตางจากเดิมที่ผานมา
อยางเดนชัด และสมาชิกในครอบครัวตระหนักวา “เราไดดําเนินชีวิตกับ
พระเยซู”
ถอยคําตอไปนี้ของ เอลเลน จี. ไวท ไดพูดเกี่ยวกับอิทธิพลในบาน
อยางไร “บานอาจเปนสถานที่เรียบงาย แตเปนสถานที่ซึ่งถอยคําชื่นชมยินดี
ถูกพูดจาเสมอ เปนสถานที่ที่ความกรุณาถูกนํามาปฏิบัติ เปนสถานที่ที่ความ
รัก และความสุภาพออนโยนเปนที่แขกเพิ่มเขามา” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 18)

บทที่ 1 จังหวะของชีวิต 15

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานพระธรรมปญญาจารย 3:1-8 ขอพระคัมภีรตรงนี้กลาววา
อยางไร และคุณสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชใน
ประสบการณชีวิตของคุณเองไดอยางไร
2. ในชั้น พูดถึงเกี่ยวกับใครที่มีประสบการณ การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ที่คุณรูจัก มีบทเรียนอะไรที่คุณไดเรียนรู และมีบทเรียนอะไรที่
คุณควรไดเรียนรูแตคุณไมรับมาปฏิบัติ มีบทเรียนอะไรที่คุณได
เรียนรูที่คุณไมทราบมากอน และพูดในชั้นเชนกันเกี่ยวประสบการณการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีผลกระทบตอครอบครัวของคุณ
และคุณไดเรียนรูอะไรจากสถานการณเหลานี้เชนกัน
3. คุณดําเนินวิถีชีวิตแบบใดในวันนี้ คุณไดดําเนินชีวิตเพื่อพระคริสตหรือไม การดําเนินชีวิตแหงความเชื่อของคุณในตอนตนที่
รับเชื่อแตกตางจากปจจุบันหรือไม สิ่งนี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับ
อํานาจของพระเยซูในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
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บทที่ 2

การเลือกของเรา
The Choices We Make
วันที่ 6 - 12 เมษายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เอเฟซัส 1:1-4; มัทธิว 22:35-37; มัทธิว 7:24-25;
สุภาษิต 18:24; 1 โครินธ 15:33; ปญญาจารย 2:1-11

ขอควรจํา “และถาพวกทานไมเห็นดวย ที่จะปรนนิบัติพระยาหเวห

ทานก็จงเลือกเสียในวันนี้วา ทานจะปรนนิบัติใคร จะ
ปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของทานปรนนิบัติอยู
ในทองถิ่นฟากตะวันออกของแมน้ํา หรือบรรดาพระของ
คนอาโมไรตในแผนดินซึ่งทานอาศัยอยู แตสวนขาพเจา
และครอบครัวของขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระยาหเวห”
(โยชูวา 24:15)

เ

คยสังเกตไหมวาชีวิตของคนเราเต็มไปดวยการเลือก ขอเท็จ
จริงมีวา คนหนึ่งอาจโตเหตุผลในหลายรูปแบบ ในสิ่งที่เราทําอยู
ทั้งวัน จากนาทีที่เราตื่นนอน จนกระทั่งเราเขานอน นั่นคือเราทําการเลือก และ
เราทําการเลือกหลายอยาง ที่บอยครั้งเราไมตองใชเวลาคิดดวยซ้ําไป เราเพียง
แคทําการเลือกไป
การเลือกบางอยางอาจเปนเรื่องงายๆ และแมแตกลายเปนกิจวัตร
ขณะที่การเลือกบางเรื่องนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิต และมีผลลัพธไปถึง
ชั่วนิรันดร ไมเพียงสําหรับเราเทานั้นแตมีผลถึงครอบครัวของเราเอง
บทที่ 2 การเลือกของเรา 17

ดังนั้นจะเห็นวาเปนความสําคัญเพียงใดที่เราจะคิดใครครวญกอนที่
จะทําการเลือก โดยเฉพาะในประเด็นที่สําคัญ ซึ่งไมเพียงมีผลกระทบตอชีวิต
ของเรา แตตอชีวิตสมาชิกครอบครัวของเราดวย
มีกี่คนทามกลางพวกเราจนกระทั่งวันนี้ รูสึกเสียใจตอการที่เราไดทํา
การเลือกในอดีต มีกี่คนที่ตองดํารงชีวิตปจจุบันในความบอบช้ําที่เกิดจากการ
เลือกผิดนานมาแลว ยังโชคดีที่พระเจาทรงอภัยใหทั้งยังทรงไถคืนสูสภาพ
เดิ ม และทรงให ก ารเยี ย วยา แม แ ต ร อยแผลอั น เกิ ด จากการตั ด สิ น ใจผิ ด
รายแรง
สัปดาหนี้ เราจะมองอยางกวางๆ ในคําถามเรื่องการเลือกของเรา วา
เราจะทําการเลือกอยางไร และอะไรมีผลกระทบตอการเลือกเหลานี้ ซึ่งจะมี
ผลตอตัวเราเอง และตอครอบครัวของเรา

วันอาทิตย

ความสมัครใจ, อิสรภาพในการเลือก
Free Will, Free Choice

คริสเตียนบางคนเชื่อวาพระเจาไดทรงเลือกบางคนไว แมแตกอนที่เขา
หรือเธอจะลืมตาดูโลกเสียอีก วาบุคคลผูนั้นจะไดรับความรอด และมีบางคน
ที่จะพินาศไปชั่วนิรันดรเพราะวาพระเจาไดทรงกําหนดไวแลววาบุคคลผูนั้น
จะพินาศ ซึ่งหมายความวา แมบุคคลผูนั้นจะทําการเลือกติดตามพระเจา แต
ในที่สุดบุคคลนั้นจะปฏิเสธพระองคและพบกับการปรับโทษ
โชคดีจริง ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราไมมี
หลักขอเชื่อ หรือหลักศาสนศาสตรเชนนั้น แตมีความเชื่อวาพระเจาทรงเลือก
มนุษยทั้งมวลใหไดรับความรอด แมแตกอนที่โลกนี้จะอุบัติขึ้น เราถูกเลือกไว
แลวในพระองคใหมีสิทธิ์ไดรับชีวิตชั่วนิรันดร
อานพระธรรมเอเฟซัส 1:1-4; ทิตัส 1:1, 2 และ 2 ทิโมธี 1:8, 9
ขอพระคัมภีรเ หลานีบ้ อกเราเกีย่ วกับการทีบ่ คุ คลหนึง่ ถูกเลือกโดยพระเจา
และเมื่อไรที่เราถูกเลือก
อยางไรก็ดี นี่ชางเปนขาวดีเพียงใด บางคนจะยังคงพบกับความพินาศ
(มัทธิว 25:41) นั่นหมายความวา แมวาพระเจาจะทรงเลือกเราทั้งปวง ขณะ
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เดียวกันพระเจาทรงประทาน “ของขวัญศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” (a most sacret gift)
แกเรา นั่นคือ “ความสมัครใจ” หรือ “อิสรภาพในการเลือก” แกเราทุกคน
พระธรรมมัทธิว 22:35-37 สอนเกี่ยวกับ “ความสมัครใจ” ใน
การเลือกอยางไร
องคพระผูเปนเจาไมทรงบังคับเราใหรักพระองค พระเจาทรงประทาน
สิทธิใหแตละบุคคลที่จะรักโดยสมัครใจ ไมมีการบังคับ กลาวไดวา คนหนึ่งอาจ
รูสึกโตแยง และไมนึกคิดที่จะรัก พระคัมภีรบันทึกหลายเรื่องราว ที่พระเจา
ทรงเขาหามนุษย และทรงแสวงหาเขาหรือเธอโดยไมมีการใชอํานาจบังคับ
เพื่อเอาชนะดวงใจของพวกเขาใหตอบสนองตอความรักของพระองค สิ่งนี้
เราสามารถมองเห็นไดดีที่สุดจากการดําเนินชีวิตและการดําเนินพันธกิจของ
พระเยซู และการที่ผูคนใช “การเลือกอยางอิสระ” ที่จะรับหรือปฏิเสธพระองค
ผลที่เกิดขึ้นคือ บางคนถูกนอมนํามารับพระองค แตคนอื่นๆ ไมเพียงแต
ปฏิเสธ แตตองการใหพระองคสิ้นพระชนมบนกางเขน
ถูกแลว พระเจาไดทรงเลือกเราสําหรับความรอด แตในทายที่สุดแลว
เราตองเปนฝายเลือกเองวาจะรับเอาความรอดหรือไม ปราศจากขอกังขา
ใดๆ เพราะ “การเลือกทั้งมวล” เปนสิ่งที่เราจะตองตัดสินใจเลือกเอง ยิ่งการ
เลือกที่จะรับใชพระเจา ซึ่งสวนใหญเปนการเลือกที่มีผลตามมาสําหรับเรา (ซึ่ง
จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา) ตางจะไดรับอิทธิพลจากการดําเนินชีวิต และ
การเลือกของเรา

วันจันทร

การเลือกที่ถูกตอง

Making the Right Choice

เราทั้งปวงทราบดีถึงความสําคัญในการเลือกของเรา และเราทราบเชน
กันวา การเลือกผิดสามารถทําใหเกิดผลกระทบในดานลบตอชีวิตของเรา และ
ชีวิตของบุคคลอื่นๆ อยางมาก คําถามมีวา เราสามารถทราบไดอยางไรวา
เลือกอยางไรจึงจะถูกตอง
บทที่ 2 การเลือกของเรา 19

ขอพระคัมภีรตอไปนี้ใหขั้นตอนทั่วไปที่สามารถชวยเราในการ
แสวงหาการตัดสินใจทีถ่ กู ตอง ขัน้ ตอนดังกลาวมีอะไรบาง 1) 1 เธสะโลนิกา
5:17; ยากอบ 1:5; 2) อิสยาห 1:19; มัทธิว 7:24, 25; 3) สดุดี 119:105;
2 ทิโมธี 3:16; 4) สุภาษิต 3:5, 6; อิสยาห 58:11; 5) สุภาษิต 15:22; 24:6
ในการตัดสินใจครัง้ สําคัญทุกครัง้ เปนสิง่ สําคัญมากเพียงใดทีเ่ ราอธิษฐาน
ตอองคพระผูเปนเจากอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การเลือกของเราจะไม
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจาในทุกแงมุม หรือแมแตขัดกับหลักการแหง
พระวจนะของพระองค เปนสิ่งจําเปนมากเพียงใดที่เราจะวางใจในพระเจาที่เรา
จะมอบถวายการเลือกของเราใหกับพระองค นั่นคือการเลือกของเราจะเปน
การถวายพระสิริแดพระองค และเราพรอมจะมอบถวายความปรารถนาของเรา
เองแดพระองคหากการเลือกนัน้ ขัดแยงกับแผนการของพระองคสาํ หรับชีวติ ของ
เรา มีหลายครั้งเชนกัน ที่ปรึกษาฉลาดสามารถใหการชวยเหลือยิ่งใหญแกเรา
ขณะที่เราแสวงหาทางเลือก ในทายที่สุดเราสามารถมีความมั่นใจยิ่งใหญที่ได
ทราบถึงความรักของพระเจา และทรงประสงคในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา และถา
เราอยูในความเชื่อ และมีความถอมใจอุทิศถวายชีวิตของเราแดพระองค เรา
สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาในความเชื่อจากการเลือกของเรา
ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กครั้ ง ใหญ ใ นชี วิ ต ของคุ ณ คุ ณ มี ขั้ น ตอน
ดานจิตวิญญาณอะไรในการแสวงหาการตัดสินใจเลือกเหลานี้

วันอังคาร

การเลือกเพื่อน
Choosing Friends

การเลือกที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง คือการเลือกเพื่อนของเรา สวนมาก
เราไมใชเวลามองหาใครที่จะคบหาเปนเพื่อน บอยครั้งคําวาเพื่อน มักพัฒนา
ขึ้นมาอยางงายๆ โดยธรรมชาติ ขณะที่เราใชเวลากับผูคนที่ถูกอัธยาศัย หรือ
รูสึกนิยมชื่นชอบในสิ่งเดียวกันกับเรา
มีหลักการอะไรในการเลือกเพื่อน ที่เราพบในขอพระคัมภีรตอ
ไปนี้ สุภาษิต 12:26; 17:17; 18:24; 22:24, 25
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สุภาษิต 18:24 กลาววา “มีเพื่อนบางคนนําความหายนะมาให แตมี
สหาย ที่ใกลชิดยิ่งกวาพี่นอง” พระคัมภีรขอนี้กลาววาถาเราตองการเพื่อน
ใกลชิด เราตองเปนเพื่อนที่ดีกับเขา มีบางคนพบวาตนเองอยูโดดเดี่ยว แตไมรู
ตัววาตนเองมีอารมณขุนมัวงาย และมักมีทาทีความคิดในดานลบ สิ่งเหลานี้
เองขับไลคนอื่นๆ ออกไป อยางไรก็ตาม “ในทามกลางเพื่อนสนิทที่สุดของเรา
อาจมีลักษณะอุปนิสัยที่ไมนารักอยูบาง และในการเลือกเพื่อนๆ เราควรเลือก
บุคคลที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเปน เมื่อพวกเขาไดเรียนรูวาเราไมใชคนดีสมบูรณ
ตลอดเวลา ดังนั้นการคบเพื่อนเราจะตองมีความอดกลั้นอดทนตอกันและกัน
เราควรรักและนับถือซึ่งกันและกัน ไมคิดคํานึงถึงความบกพรอง หรือความ
ไมสมบูรณของอีกฝายตลอดเวลา เปนการชวยไมไดที่เราจะมองเห็นจุดออน
ของกั น และกั น สํ า หรั บ การแก ไขในสิ่ ง เหล า นี้ เราจะต อ งมี วิ ญ ญาณของ
พระคริสต คือความถอมใจ และพัฒนาจุดออนของเราใหมีความอดกลั้น และ
ความนุมนวลตอความผิดของคนอื่น สิ่งเหลานี้จะขจัดการมีใจคับแคบ และ
ความเห็นแกตัวทั้งหลายของเรา ซึ่งจะทําใหดวงใจของเราขยายขึ้น ทั้งมีความ
เอื้ออารีดวย” (เอลเลน จี. ไวท, Pastoral Ministry, หนา 95)
อั น เป น ที่ รู จั ก กั น ดี ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ มิ ต รภาพคื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
“ดาวิด และโยนาธาน” หากซาอูลกษัตริยองคแรกของชนอิสราเอล ซึ่งเปน
บิดาของโยนาธาน เปนผูสัตยซื่อและเชื่อฟงพระเจา อาณาจักรของพระองค
อาจยั่งยืนไปหลายชั่วอายุ และโยนาธานควรไดเปนผูสืบทอดบัลลังก แตเมื่อ
กษัตริยผูเปนบิดาพิสูจนวาไมคูควรกับการทรงรียก พระเจาทรงเลือกดาวิดให
เปนกษัตริยองคใหมของอิสราเอล ทําใหโยนาธานกลายเปนผูไมคูควร หาไม
แลวเขาคงมีสิทธิอันถูกตอง ตรงนี้เรามีตัวอยางอันทรงพลังวา การเลือกผิด
ของบุคคลหนึ่งจะสงผลกระทบตอสมาชิกคนอื่นในครอบครัวอยางไร
แตโยนาธานไมโกรธ ไมเกลียด และไมอิจฉาดาวิด แทนที่จะรูสึกดาน
ลบ เขาเลือกที่จะชวยดาวิดดวยการปกปองดาวิดจากความโกรธของพระบิดา
ของพระองคเอง พระคัมภีรบันทึกในเรื่องนี้ไววา “เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแลว
พระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิด และโยนาธานทรงรักดาวิด
อยางรักชีวิตของพระองคเอง” (1 ซามูเอล 18:1)
บทที่ 2 การเลือกของเรา 21

“อยาหลงผิดเลย การคบคนชั่วยอมทําลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โครินธ 15:33) คุณมีประสบการณอะไรบางไหมเกี่ยวกับการคบเพื่อน ซึ่ง
ดูแลว ไมนาจะเปนพิษเปนภัยอะไร แตลงทายก็ทําใหคุณเจ็บปวด การ
เลือกเพื่อนผิดอาจมีผลกระทบไปถึงความสัมพันธของครอบครัวไดดวย
อยางไร

พุธ

การเลือกคูชีวิต

Choosing a Life Partner

หากคุณจะตองเลือกเพื่อนอยางระมัดระวังเพียงใด การเลือกบุคคลที่
จะมาเปนคูชีวิตในอนาคตก็ยิ่งจะตองเลือกอยางพิถีพิถันมากขึ้น อาดัมไดรับ
พระพรมากที่พระเจาทรงออกแบบคูชีวิตใหกับเขาดวยพระหัตถของพระองค
เอง อยางไรก็ดีการเลือกของอาดัมนั้นงาย ในเมื่อเอวาเปนเพียงสตรีคนเดียว
และเปนสตรีที่สมบูรณ เราทั้งหลายตางพบกับความยุงยากมากกวา เมื่อไมมี
ใครในพวกเราเปนคนที่สมบูรณพรอม และเรามีบุคคลใหเลือกมากคนกวา
เพราะวาการตัดสินใจในเรื่องนี้สําคัญมาก พระเจาไมทรงปลอยเรา
ตามลําพัง โดยปราศจากแนวทางใหทําการติดตาม นอกกวานี้ขั้นตอนสําคัญ
ตางๆ และคําถามเรื่องชีวิตสมรส (เราจะรอไปยังเนื้อหาทั้งมวลอยางละเอียด
มากขึ้นใน บทที่ 6) โดยแทจริงนอกเหนือการเลือกที่จะรับใชองคพระผูเปนเจา
คําถามเรื่องคูชีวิตเกือบทั้งหมดจะมีผลลัพธตามมาจากการที่คนหนึ่งเลือกใน
ชีวิตของเขา
มีคําแนะนําอะไรจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ ที่เราควรนํามาใช
เปนหลักการหาคูชีวิตที่ถูกตอง สดุดี 37:27, 119:97; 1 โครินธ 15:33;
ยากอบ 1:23-25
นอกเหนือจากการมองหาบุคคล “ที่ใช” คือบุคคล “ที่ถูกตอง” เพื่อที่
จะแตงงานดวย กอนอืน่ ในการเลือกบุคคลนัน้ จะตองใชกฎทองเปนมาตรฐานใน
การเลือกขอแรก พระคริสตตรัสวา “จงปฏิบัติตอผูอื่นอยาง ที่พวกทานตองการ
ใหพวกเขาปฏิบัติตอทาน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติ และคําสั่งสอนของบรรดาผู
เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12) บางคนอาจพบบุคคลที่มีความเปนไปไดที่จะ
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เปนคูชีวิตที่มีคุณสมบัติพรอม แตบุคคลที่แสวงหาคุณสมบัติดีเลิศในผูอื่นกลับ
ขาดคุณสมบัตินั้น อยางนี้ปญหายอมจะเกิดตามมาเปนแน
สิง่ นีไ้ มใชเรือ่ งใหม และแนนอนไมถกู พบเห็นเฉพาะในชีวติ สมรส อัครทูต
เปาโลใชเวลาคอนขางมากในการเปดสนทนาในพระธรรมโรม โดยการพูดกับ
เหลาผูชอบปรักปรําผูอื่น ทั้งที่ตนเองยังทําสิ่งนั้น แตพวกเขากลาวโทษผูทํา
ผิดอยางเดียวกัน ยกตัวอยางเมื่อพระเยซูตรัสวา “ทําไมทานมองเห็นผง
ในตาพี่นองของทาน แตกลับมองไมเห็นไมทั้งทอนที่อยูในตาของทาน” (มัทธิว
7:3)
บอยครัง้ เพียงใดคุณพบวาตัวคุณปรารถนาใหคนอืน่ (สามี-ภรรยา
หรือใคร) มีลักษณะอุปนิสัยเชนนั้น แตคุณเองกลับเปนผูขาดคุณสมบัติ
นั้น... คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

วันพฤหัสบดี

การเลือกเสนทางชีวิต

Choosing a Course

ณ จุดใดจุดหนึ่ง เราจะตองทําการเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่เราตองการจะทํา
ในชีวิตของเรานั่นคือ “งานที่เราตองการทํา” หรือ “อาชีพ” เวนเสียแตวาเรา
เปนคนมีฐานะ และรักอิสระ หรือทํางานเต็มเวลาที่บาน อยางเชน การเปน
แมบานเต็มเวลา ทําการดูแลบาน คนในบาน หรือครอบครัว (บอยครั้งเราพบ
วาเปนไฮโซ หรือผูสืบทอดกิจการของพอแม) แตมีหลายคนที่เรียนหนังสือไม
มาก หรือขาดทักษะ พวกเขาตองเลือกทํางานเทาที่โอกาสเปดให (เชน การ
คาขายทั่วไป หรือทํางานรานอาหาร หรืองานกอสราง) แลวแตจะหาไดเพื่อ
การดํารงชีวิตอยู
แนนอน เราทัง้ ปวงมีชวี ติ อยูใ นสถานการณบางอยางทีเ่ ราสามารถเลือก
ไดระดับหนึง่ ซึง่ เปนขอจํากัดในทางเลือกของเราเกีย่ วกับงานอาชีพ แตไมวา ใน
อาณาเขตใดที่เรามีชีวิตอยู เราสามารถทําการเลือกอาชีพของเราไดโดยเฉพาะ
ในบริบทของการที่เราไดรับรูวา เราไดรับความรอดในองคพระเยซูคริสต ผูทรง
สามารถเพิ่มเติมความหมาย และวัตถุประสงคใหกับชีวิตของเราได สรุปสั้นๆ
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เราทําในสิ่งที่เราสามารถทําไดเพื่อการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และในขณะ
เดียวกันเปนการถวายพระสิริแดพระเจา
กษัตริยซาโลมอนไดทําผิดอะไร และเราสามารถระมัดระวังที่จะ
ไมทําผิดในสิ่งที่คลายกันไดอยางไร ปญญาจารย 2:1-11
เราไมจําเปนตองเปนคนร่ํารวย เพื่อจะถูกกับดักที่กษัตริยซาโลมอน
ถูกจับตัวไว พระวจนะของพระเจาขอหนึ่งกลาววา “เพราะวาการรักเงินทอง
เปนรากเหงาของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ ที่ทําใหบางคนหลงไป
จากความเชื่อ และตรอมตรมดวยความทุกขมากมาย” (1 ทิโมธี 6:10) คน
ยากจนคนหนึ่งสามารถเปนคนที่รักเงินทองได พอๆ กับคนที่มีฐานะร่ํารวย
ถูกแลว เราจําเปนตองทํางานหาเงินเพื่อใชในการดํารงชีวิตอยู แตไม
วาเราจะทําการสิ่งใด หรือเราหาเงินไดมากเพียงใด เราก็ไมจําเปนตองกระหาย
ไลหาสมบัติประดุจเปนรูปเคารพ มีหลายครอบครัวที่ตองไดรับความทุกข
จากความไมอบอุนใจ อันเนื่องจากผูเปนพอหมกมุนอยูกับการแสวงหาทรัพย
สมบัติ และละเลยการดูครอบครัวในเรื่องการใชเวลา และรวมในกิจกรรม ทั้งนี้
เพราะพวกเขาทุมเทเวลา และความสนใจทั้งหมดเพื่อความร่ํารวย มีผูเปนลูก
จํานวนมาก และภรรยาจํานวนมากเทาไรที่ถาเลือกไดพวกเขาตองการใชชีวิต
ที่เรียบงาย มีผูเปนพออยูบานดวยความเอาใจใสใกลชิด และรวมกิจกรรม
ของครอบครัว มากกวาที่จะไดรับเงินมาใชอยางฟุมเฟอย แตพอบานไมมีเวลา
ที่จะอยูอยางใกลชิดและอบอุนกับครอบครัว
นับแตวันที่พระเจาทรงสรางโลกและมนุษยมา พระองคทรงมอบให
“งาน” เปนสวนหนึ่งในชีวิตของเรา (ปฐมกาล 2:15) อันตรายเกิดขึ้น เมื่อการ
งานไดกลายเปนศูนยกลางแหงชีวิตของเราเพื่อแสวงหาความร่ํารวยนี่คือสิ่ง
ที่กษัตริยซาโลมอนไดทําผิดพลาด เพราะพระองคมุงแสวงหาความหมายใน
โครงการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งเงินทอง เกียรติยศ ความสําเร็จ และการยกยอง
ชมเชย ซึ่งที่จริงไดนําความพึงพอใจมาใหพระองคในระดับหนึ่ง แตไมถาวร...
ทีส่ ดุ พระองคทรงมองเห็นสัจธรรมชัดเจนวาสิง่ เหลานัน้ ไรซงึ่ ความหมายเทีย่ งแท
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มีบางคนพูดวา “มีคนจํานวนมากเทาไร ที่ในวันสุดทายของชีวิต
พวกเขา ไดพูดออกมาวา ถาใหเริ่มตนใหม พวกเขาปรารถนาจะใชชีวิต
ในที่ทํางาน และการสังสรรคทางธุรกิจนอยลง และใชเวลากับครอบครัว
มากขึ้น (ซึ่งตรงกันขามกับสิ่งที่พวกเขาไดทํา) คําแถลงนี้ใหบทเรียน
อะไรแกเรา

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

พระคัมภีรตลอดเลม เราเผชิญหนากับความจริงเรื่อง “การใชเสรีภาพ
ในการตัดสินใจของมนุษย” ถาอาดัมและเอวา ตอนที่ยังไมลมลงในความบาป
ยังมีปญหาในการใชเสรีภาพ ในที่สุดพวกเขาไดตัดสินใจผิดพลาด มวลมนุษย
เชนเรา ที่เปนสายเลือดของผูที่ลมลงในความบาป ถาเปรียบแลวเปนหนาผา
ความบาปที่สูงชัน เราจะตัดสินใจถูกตองตามลําพังไดไหม
และเราตองจําไวเสมอวา “คําวาเสรีภาพในการตัดสินใจ หรือการ
เลือก” หมายถึง “เสรีภาพ” หรือ “อิสระ” ซึ่งไมวาเราจะไดรับการกดดัน
ใดๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เราไมจําเปนตองเลือกในสิ่งที่ผิด โดยพลัง
อํานาจของพระเจาซึ่งอยูในตัวเรา เราจะทําการเลือกอยางถูกตองดวยเสรีภาพ
ในการเลือกทีพ่ ระเจาทรงประทานใหเรา ดังนัน้ จึงเปนสิง่ สําคัญทีเ่ ราจะไตรตรอง
ชั่งน้ําหนักในความคิดอยางรอบคอบในการตัดสินใจของเรา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการตระหนักวา การตัดสินใจเหลานั้นไมมีผลกระทบตอชีวิตของบุคคลใน
ครอบครัวของเรา “การที่คาอินใชการตัดสินใจเลือกอยางอิสระ และไดฆานอง
ชายของเขา ซึ่งแนนอนนําความหายนะมาสูครอบครัวของเขา การตัดสินใจ
อยางอิสระของพวกพี่ชายของโยเซฟ คือตัดสินใจขายโยเซฟใหไปเปนทาส
ไดทําใหชีวิตของพอพบกับความหายนะ ซึ่งยาโคบผูเปนบิดาไดรําพึงรําพรรณ
วา “นี่เปนเสื้อคลุมของลูกเรา สัตวรายกัดกินเขาเสียแลว โยเซฟลูกเราถูกฉีก
เปนชิ้นๆ แนๆ ยาโคบก็ฉีกเสื้อผา เอาผากระสอบมาคาดเอวคร่ําครวญถึงบุตร
หลายวัน บุตรชายหญิงก็พากันปลอบโยนบิดา แตทานไมยอมรับการปลอบ
โยน กลาววา “อยาเลยเราจะไปยังแดนคนตาย ไปหาลูกเราพรอมกับการ
คร่ําครวญบิดาของทานก็รองไหถึงทานดังนี้” (ปฐมกาล 37:33-35)
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ตลอดในพระคัมภีรทั้งเลม พระคัมภีรบันทึกถึงชีวิตและสิ่งที่ไดเกิดขึ้น
เราสามารถพบตัวอยางของการที่คนมากมายใชของประทาน “ในการเลือก
อยางอิสระ” ที่พระเจาทรงประทานให ในการเลือกสําหรับครอบครัวอยางที่
เกิดผลดี และเกิดผลเสียหาย ซึ่งมีผลกระทบตอคนอื่น ยกตัวอยางเชนเรื่อง
การตัดสินใจของ โคราห ดาธาน และอามีรัม (กันดารวิถี 16:1-32 และดูใน
ดาเนียล 6:23, 24 และปฐมกาล 18:19 ดวย)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีการตัดสินใจเลือกอะไร ที่เรียกวาการเลือกอยางเสรีที่คุณทําใน
ปจจุบัน การเลือกนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเอง และความ
สัมพันธของคุณกับคนอื่นๆ จากการเลือกที่คุณไดทําไปแลว มี
การเลือกอะไร ถาคุณมีโอกาสเลือกอีกครั้ง คุณจะเลือกแตกตาง
ออกไป จากการเลือกครั้งที่แลว
2. มีบุคคลสําคัญในพระคัมภีรทานใด ที่ไดเลือกผิด และเราสามารถ
เรียนรูอะไรจากความผิดพลาดของพวกเขา การเลือกผิดของ
พวกเขา มีผลกระทบดานลบตอครอบครัวของพวกเขาอยางไร
3. ไมมีคําถามเลย: เราทุกคนตางเคยเสียใจกับการที่เราไดเลือก
ผิดเพราะเหตุใดหรือ ในเวลาใดของความเสียใจเหลานั้น พระกิ ต ติ คุ ณ ได เ ป น ข า วดี มี พ ระสั ญ ญาข อ ใดในพระคั ม ภี ร ที่ คุ ณ
นํามาอางในเวลาที่คุณเปนทุกขเศราใจ และรูสึกผิดเพราะการ
เลือกผิด
4. ถามีใครบางคนมาขอคําแนะนํากับคุณเกี่ยวกับการแตงงาน คุณ
จะใหคําแนะนําแกเขาอยางไร เหตุใดคุณจึงใหคําแนะนําเชนนั้น
คุณมีหลักการอะไรจากพระวจนะของพระเจาที่คุณจะชี้แนะให
กับเขา เพื่อชวยพวกเขาใหทําการตัดสินใจตามคําแนะนําที่สําคัญ
เหลานั้น
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บทที่ 3

การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง
Preparing for Change
วันที่ 13 - 19 เมษายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

1 โครินธ 10:1-13; ปฐมกาล 2:24; 1 โครินธ 13:4-8;
1 ซามูเอล 1:27; สดุดี บทที่ 71; 1 โครินธ 15:24-26

ขอควรจํา “ความชอบธรรมจะนําหนาพระองค และทําทางเดินให
ยางพระบาทของพระองค” (สดุดี 85:13)

ชี

วิตของผูคนเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง จะวาไปสิ่งทั้งมวล
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งเดียวเทานั้นที่ไมเปลี่ยนแปลงคือ
“ความเปนจริงแหงการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง” ที่จริงการเปลี่ยนแปลงเปนสวน
หนึ่งของการดํารงอยู แมแตกฎของฟสิกสดูเหมือนจะสอนวา การเปลี่ยนแปลง
เปนเสนใยพื้นฐานของความเปนจริง
บอยครั้งการเปลี่ยนมาถึงอยางไมคาดหมาย อยางเราดําเนินไปใน
กิจวัตร เมื่อทันทีทันใด อยางไมบอกเลาเกาสิบ ทุกสิ่งทุกอยางไดเปลี่ยนไป
อยางสมบูรณแบบโดยไมใหระวังตัว
ในอีกรูปแบบหนึ่ง เปนบางครั้งเราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ยางกรายเขามา เรามักไดรับการเตือนลวงหนา ปรากฏเครื่องหมายตางๆ ซึ่ง
บงชี้วาสิ่งตางๆ กําลังจะแตกตางออกไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เปนการฉลาดที่จะ
เตรียมความพรอม ไมวาในระดับใดเทาที่จะเปนไปได ขณะที่เรามองเห็น
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สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง ตรงเข า มาหลายสิ่ ง ที่ ว า นี้ เ ป น เรื่ อ งใหญ : การสมรส การมี บุ ต ร
ความชราภาพ หรือความตาย
ถูกแลว เราไมไดดํารงชีวิตโดดเดี่ยวตามลําพัง ซึ่งหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มายังเรา มีผลกระทบตอครอบครัวของเราเชนกัน ในเวลา
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเรา สามารถมีผลกระทบตอสมาชิก
ครอบครัวแตละคนดวย
สัปดาหนี้ ใหเรามองไปยังการเปลี่ยนแปลงบางประการ ซึ่งไมชา
ก็เร็ว ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ที่เราสวนมากเผชิญ เราจะดูวาการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของเราอยางไร

วันอาทิตย

การไมเตรียมความพรอม
Unprepared

มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา: ซึ่งไมสรางภาพลวงตาเหนือ
ความเปนจริงของชีวิตมนุษย และในทางกลับกัน พระวจนะเปดเผยใหเห็นตัว
ตนแทจริงเชน “ความเถื่อน” และ “ความหยาบ” ทั้งหมดของพวกเขา และ
ในบางครั้งแสดงใหเห็นความเจ็บปวด และการสูญเสีย ซึ่งเปนจริงพรอมกับขอ
ยกเวนในไมกี่หนาแรกของพระคัมภีร และไมกี่หนาในตอนสุดทาย พระวจนะ
ของพระเจาวาดภาพใหเห็นความเศราของเผาพันธุมนุษย อัครทูตเปาโลกลาว
ไมเกินจริงเมื่อทานเขียนวา “เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของ
พระเจา” (โรม 3:23)
อาน 1 โครินธ 10:1-13 มีคําเตือนอะไรในขอพระคัมภีรตรงนี้
ขณะเดียวกันเปนพระสัญญาดวย
ในหลายวิธี การกระทําของเราหลายอยางในชีวติ เปนเพียงเรามีปฏิกริ ยิ า
ตอการเปลี่ยนแปลง เราเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง การ
ทาทายเปลีย่ นแปลงเรา ในฐานะทีเ่ ปนคริสเตียนเราจะตองเผชิญกับมันโดยความ
เชื่อ และการไววางใจในพระเจา ซึ่งเราจะเผยความเชื่อใหเห็น ผานการเชื่อฟง
ไมวาเราจะถูกทดลองใหทําสิ่งใด
บทที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง 29

“ความตองการยิ่งใหญสุดของโลก คือความตองการบุรุษ บุรุษผูไม
ยอมซื้อ หรือขายตัวเอง บุรุษที่ในสวนลึกของดวงวิญญาณรักความจริง และ
ความสัตยซื่อ บุรุษผูไมกลัวที่จะเรียกความบาปตามชื่อของมันตรงๆ บุรุษผูมี
จิตสํานึกซื่อตรงตอหนาที่ เหมือนเข็มทิศชี้ไปยังขั้วโลก บุรุษผูจะยืนหยัดเพื่อ
สิ่งที่ถูกตองแมสวรรคจะถลมทลายลง” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 57)
ถอยคําเหลานั้นเปนความจริงสําหรับชนชาติอิสราเอลยุคโบราณ และเปนจริง
ในสมัยของ เอลเลน จี. ไวท (ค.ศ. 1827-1915) และสําหรับเราในปจจุบัน
มีขอผิดพลาดอะไรสําหรับผูคนในขอพระคัมภีรตอไปนี้เมื่อพวก
เขาเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง เราสามารถเรียนรูอ ะไรจากขอผิดพลาดของ
พวกเขา (กิจการฯ 5:1-10; ปฐมกาล 16:1, 2, 5, 6; มัทธิว 20:20-22)
การเปลี่ยนแปลงโผลเขามา และบอยครั้งนําเอาการทดลอง และความ
ทาทายมาดวย และมีบางครั้งนําเอาความกลัวมาฝาก ดังนั้นจึงสําคัญเพียงใด
ที่เราจะมีเกราะ หรือยุทธภัณฑทั้งชุดไวปกปองตัวเรา อีกครั้งหนึ่งไมวาการ
เปลี่ยนแปลงจะเปนสิ่งที่เราคาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของการ
ดํารงชีวิต เราจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับสิ่งที่กําลังจะเขามา ทั้งสิ่งที่
เห็นไดดวยตา หรือสิ่งที่มองไมเห็น

วันจันทร

การเตรียมตัวเพื่อการสมรส
Preparing for Marriage

การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญอยางหนึ่งที่ผูคนตองพบคือเมื่อเขาหรือเธอ
เขาสูพิธีสมรส
แนนอน ไมใชทุกคนจะแตงงานหรือเขาสูพิธีสมรส ยิ่งกวานั้นพระเยซู
ซึ่งเปนตนแบบยิ่งใหญที่สุดของเราไมเคยเขาสูพิธีสมรส และบุคคลสําคัญใน
พระคัมภีรหลายทานก็ไมมีประสบการณเขาสูพิธีสําคัญดังกลาว
อยางไรก็ดี มีหลายคนเขาสูพิธีสมรส ดังนั้นพระคัมภีรจึงไมปดเงียบ
เกี่ยวกับพิธีสมรส ซึ่งแนนอนพิธีการแตงงาน หรือพิธีสมรสเปนการเปลี่ยน
แปลงครั้งใหญแหงชีวิต
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การจัดระเบียบทางสังคมอยางแรกที่เอยถึงในพระคัมภีรคือพิธีสมรส
สําหรับพระเจา พิธีสมรสมีความสําคัญมากที่ “คําเดียวกันนี้” ที่พระเจาทรงสั่ง
อาดัมและเอวา คือถอยคําเกี่ยวกับพิธีสมรส ซึ่งปรากฏในอีกสามแหงใน
พระคัมภีร พระเจาทรงดําริวา “เพราะเหตุนั้น ผูชายจะละจากบิดามารดาของ
เขาไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24;
อาน มัทธิว 19:5; มาระโก 10:7; เอเฟซัส 5:31 ดวย) ขอพระคัมภีรเหลานี้บอก
เราวา เมื่อคนหนึ่งเขาพิธีสมรสแลว ความสัมพันธสําคัญที่สุดในชีวิตของ
ทั้งสองควรจะเปนระหวางพวกเขา หรือคูสามีภรรยาเทานั้น แมแตจะมากกวา
ที่พวกเขามีความสัมพันธกับบิดาและมารดา ทามกลางเหตุผลระหวางผูชาย
และผูหญิงมีความสําคัญยิ่งตอพระเจา เพราะเปนรูปแบบความสัมพันธที่มี
ระหวางพระบุตร คือพระเยซู และคริสตจักร ซึ่งเปนดุจเจาสาวของพระองค
(เอเฟซัส 5:32)
ในการกอสรางบาน คนหนึ่งจําเปนตองหยุดคิด และคํานวณคากอ
สราง (ลูกา 14:28-30) จะสําคัญมากยิ่งกวาสักเทาใด เมื่อคนหนึ่งจะสถาปนา
บาน บานเรือนมักจะสรางดวยไม กอนอิฐ ปูนซีเมนต และเหล็กและพวก
กระจก แตบานหลังหนึ่ง อาจถูกสรางดวยสิ่งตางๆ ซึ่งไมจําเปนตองเปนวัตถุ
หรือวัสดุใดๆ
มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะสําคัญอะไรบาง ซึง่ มีความสําคัญสําหรับหลัก
เกณฑของชีวิต ที่มีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะสําหรับเหลาผูกําลังเตรียม
ตัวสําหรับพิธีสมรส 1 โครินธ 13:4-8; กาลาเทีย 5:22, 23
การเตรียมพรอมสําหรับพิธีสมรสจะตองเริ่มตนกับเราเปนการสวน
บุคคลหรือสวนตัว ในเวลาเดียวกันเราจําเปนตองมองอยางระมัดระวังไปยัง
อนาคตของคูชีวิตของเรา เพื่อจะดูวาเขาหรือเธอจะเปนผูสงเสริมที่ดี (หรือชวย
เติมเต็ม) สําหรับเราหรือไม เขาหรือเธอเปนผูทํางานหนักหรือไม (สุภาษิต
24:30-34) เขาหรือเธอเปนคนมีอารมณรอนหรือไม (สุภาษิต 22:24) มีความ
เชื่ออยางเดียวกันไหม (2 โครินธ 6:14, 15) ครอบครัว และเพื่อนๆ ของเรารูสึก
อยางไร เกี่ยวกับคูชีวิตของเรา (สุภาษิต 11:14) ฉันเองไววางใจโดยความเชื่อ
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หรือดวยความรูสึกเทานั้น (สุภาษิต 3:5, 6) คําตอบสําหรับคําถามเหลานี้
อาจหมายถึงความสุขในอนาคต หรือชวงชีวิตอันยาวนานแหงความเศรา
คิดเกี่ยวกับการแตงงานที่ดีบางประการ คุณไดพบหลักการอะไร
ที่อาจนํามาประยุกตใชกับความสัมพันธสวนตัว (interpersonal) ซึ่งกัน
และกันเชนกัน

วันอังคาร

การเตรียมตัวเปนบิดา-มารดา
Preparing for Parenting

มีสองสามสิง่ ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเรามากกวาการเกิดมาของ
เด็กทารกคนหนึ่ง ไมมีอะไรในครอบครัวจะคงเปนเชนเดิมอีกตอไป
“บุ ต รทั้ ง หลายที่ เ กิ ด เมื่ อ บิ ด ายั ง หนุ ม ก็ เ หมื อ นลู ก ธนู ใ นมื อ นั ก รบ
ชายใดมีลูกธนูเต็มแลงก็เปนสุข เขาจะไมตองอับอาย เมื่อเขาตอบโตศัตรูที่
ประตูเมือง” (สดุดี 127:4, 5)
ในเวลาเดียวกัน เด็กๆ ไมไดมาถึงพรอมกับคูมือ ที่จะบอกบิดามารดา
ของพวกเขาวาพวกเขาตองทําอะไรบาง เพื่อดูแลเอาใจใสพวกเขา และพวกเขา
จะแกปญหาที่อาจปะทุขึ้นมาอยางไร แมแตบิดามารดาที่มีประสบการณบาง
ครั้งยังงงงันกับการกระทํา การพูดจา หรือลักษณะทาทีของลูก ของพวกเขา
การเตรียมพรอมสําหรับพิธีสมรส มีความสําคัญอยางไร การเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปนบิดามารดา ผูคาดหวังจะมีบุตรก็มีความสําคัญ
พอๆ กัน เพราะเปนการเตรียมตัวสําหรับความรับผิดชอบที่นาเกรงขาม
อยางไรก็ดี เรื่องพิเศษสุดเกี่ยวกับการใหกําเนิดตอไปนี้ มีหลัก
การสําคัญอะไรบาง สําหรับผูเ ตรียมตัวเปนบิดามารดา จะนําไปประยุกต
ใชจากเรื่องราวตอไปนี้ (1 ซามูเอล 1:27; ผูวินิจฉัย 13:7; ลูกา 1:6,
13-17, 39-45, 46-55, 76-79)
ชางเปนความรับผิดชอบที่นาระทึกใจ และเปนโอกาสพิเศษที่บิดา
มารดาไดรับ ชายหญิงสามคูผูเปนบิดามารดาของผูเผยพระวจนะ และเปน
ผูนําของชนอิสราเอล หนึ่งในพวกเด็กๆ เขาจะเปนผูเตรียมทางลวงหนา
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สําหรับพระเมสสิยาหแหงพระสัญญา และอีกหนึ่งทามกลางเด็กๆ กลุมดัง
กลาวเปน “พระคริสต”
แมวา ลูกๆ ของเราไมไดถูกกําหนดใหผูเผยพระวจนะในพระคัมภีร
แตบิดามารดายังคงตองเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญใน
ชีวิตของพวกเขาอยูดี
“แมแตกอนที่เด็กคนหนึ่งจะถือกําเนิดมา การเตรียมความพรอมควร
ไดเริ่มตนเพื่อจะสามารถทําสงครามตอสูกับความชั่วรายไดอยางประสบความ
สําเร็จ
“ในระหวางตั้งครรภ โดยเฉพาะกอนใหกําเนิดบุตร ถาเธอหมกมุนกับ
ตนเอง มีความเห็นแกตัว ไมอดทน และมีความเกรี้ยวกราด ซึ่งอารมณดัง
กลาว จะสะทอนออกมาในคุณลักษณะอารมณของเด็ก ดังนั้นเด็กหลายคนได
รับสิ่งที่เรียกวา “สิทธิมีมาแตกําเนิด” (birthright) ซึ่งเปนความโนมเอียงที่
เลวรายแทบเอาชนะไมไดเลย” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 256)
ไมวาจะเปนเด็กๆ ที่อยูภายใตการดูแลของเรา หรือเพียงเรามี
ความรับผิดชอบแทนคนอื่นๆ มีอะไรบางที่เราอาจจะทําได ที่จะแบงปน
ความรับผิดชอบเหลานั้น เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะทาทีที่พระเจาทรง
ประสงคใหเกิดขึ้นกับเด็กๆ เหลานั้นมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

พุธ

การเตรียมตัวสูความสูงวัย

Preparing for Old Age

“อายุขัยของขาพระองคทั้งหลายคือเจ็ดสิบ หรือหากแข็งแรงก็ถึง
แปดสิบ แตชวงชีวิตนั้นมีแตความลําบาก และความเศราโศก ไมชาก็สูญไป
และพวกขาพระองคก็จากไป” (สดุดี 90:10) ถอยคําเหลานี้มาจากทานโมเสส
เตือนใจเราใหรับรูวาเวลาเดินหนาไป วัน เดือนป ที่เรารอมาถึง แลวเดินจากไป
เราเริ่มมองเห็นและรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงในรางกายของเรา ผมของเรา
เปลี่ยนเปนสีเทา หรือรวงออกไป เราเริ่มชาลง รูสึกเจ็บปวดรางกายตรงนั้นและ
ตรงนี้ ความเจ็บปวดเขามาเปนเพื่อนประจําวัน ถาเราแตงงาน และมีลูก หรือ
ลูกๆ อาจใหกําเนิดหลาน หรือเหลนๆ ใหเรารูสึกชื่นชม ฤดูกาลของชีวิต
ที่ผานมาชวยเราเตรียมความพรอมสําหรับวันเดือนปในชวงสุดทายของชีวิต
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อานพระธรรมสดุดี บทที่ 71 ขอพระคัมภีรบทนี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับไมเพียงแตเตรียมตัวพรอมสําหรับวัยสูงอายุ แตเกี่ยวกับชีวิต
โดยทั่วไป
สดุดี บทที่ 71 เปนสดุดีของบุคคลที่มีอายุมากกวา ผูมีประสบการณ
ของการทาทายที่เขามาในชีวิต แตเปนบุคคลที่มีความสุขตลอดเวลาที่ผานมา
เพราะวาเขาหรือเธอไววางใจในพระเจา วิธีที่ดีที่สุดที่จะเปนผูสูงอายุ คือการ
ไดไววางใจในพระองคขณะที่ยังหนุมแนน ในภาพรวมผูไดรับการดลใจให
ประพันธ เพลงสดุดีบทนี้แบงปนบทเรียนสําคัญสามบท ที่เขาไดเรียนรูขณะ
เขาเคลื่อนไหวผานฤดูกาลแหงชีวิตของเขา
1. พัฒนาความรูเรื่องพระเจาเปนสวนบุคคลในเชิงลึก นับตั้งแตเยาววัย
(สดุดี 71:17) ขอพระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยอันแข็งแกรง (สดุดี 71:1, 7) และ
พระผูชวยใหรอดของเขา (สดุดี 71:2) พระเจาทรงเปนศิลา และปอมปราการ
(สดุดี 71:3) เปนความหวัง และที่ไววางใจ (สดุดี 71:5) เขาพูดถึงกิจการอัน
ทรงอานุภาพ (สดุดี 71:16, 17) พละกําลัง และฤทธานุภาพของพระองค (สดุดี
71:18) และสิ่งยิ่งใหญทั้งมวลที่พระองคไดทรงทํา (สดุดี 71:19) ทายที่สุด เขา
ตระโกนกอง “ผูใดจะเหมือนพระองค” (สดุดี 71:19) เหลาผูสนทนากับพระเจา
เปนประจําวัน ขณะที่เราศึกษาพระวจนะของพระองค เราจะหยุดชวงสั้นๆ
เพื่อสะทอนสิ่งทั้งปวงที่พระองคทรงทําเพื่อเรา ซึ่งจะทําใหเรามีประสบการณ
กับพระองคลึกซึ้งขึ้น
2. พัฒนาอุปนิสัยที่ดี ตางๆ จะชวยเราใหรูสึกชื่นชมในชีวิต อาหารมี
คุณคาทางโภชการ การออกกําลัง ดื่มน้ําสะอาด ถูกแสงแดดพอประมาณ
พักผอนเพียงพอ และอื่นๆ จะชวยเราใหรูสึกชื่นชมกับชีวิตสุขภาพที่ดีกวา
อายุยืนยาวกวา ใหเราตั้งขอสังเกตเปนพิเศษวาทานผูเขียน “สดุดี” อางถึง
นิสัยที่ทรงนับเอาพระเจาเปนศิลา และปอมปราการ (สดุดี 71:3) สรรเสริญ
พระเจา (สดุดี 71:6) และวางใจใหพระเจาเปนความหวัง (สดุดี 71:14)
3. พัฒนาความรักจริงจังสําหรับพันธกิจของพระเจา บุคคลในสดุดีไม
ไดมองไปขางหนาเพื่อจะอยูเฉยๆ ในวัยสูงอายุ เพราะแมในวัยเกษียณของเขา
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เขายังตองการสรรเสริญพระเจา (สดุดี 71:8) และบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับ
พระองค (สดุดี 71:15-18)
สําหรับผูที่สูงอายุมากกวา การเปนผูที่มีอายุสูงกวามีประโยชน
อะไร มีอะไรที่คุณไดเรียนรูตอนนี้ ขณะตอนที่คุณอายุหนุมกวาคุณไม
ทราบ และตอนนี้คุณสามารถแบงปนกับเหลาผูอายุนอยกวาอะไรบาง

วันพฤหัสบดี

การเตรียมพรอมสําหรับความตาย

Preparing for Death

เวนเสียแตวา เราจะมีชีวิตอยูจนถึงพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
การเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่เราทั้งปวงสามารถคาดหวังคือ การเปลี่ยนแปลงยิ่ง
ใหญที่สุดของทั้งปวง คือจากชีวิตสูความตาย เหมือนที่เราไดเกิดมา เราเติบโต
เขาสูพิธีแตงงาน และเขาสูวัยชรา มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะยิ่งใหญไปกวา
ความตายของสมาชิกในครอบครัวของเรา
อาน พระธรรม 1 โครินธ 15:24-26 ขอพระคัมภีรตอนนี้สอน
อะไรเราเกี่ยวกับความตาย
หลายครั้ง แนนอนความตายเขามาเยือนอยางที่เราไมคาดหวัง และ
เปนเรื่องเศราสลด มีชายกี่คน หญิงกี่คน และเด็กๆ จํานวนเทาไรที่ลืมตาดูโลก
ไมกี่วัน ไมกี่เดือน ไมกี่ปก็ตองหลับตาลง ไมใชเปนการนอนหลับตอนกลางคืน
และตื่นขึ้นในตอนเชาพรอมกับดวงอาทิตยขึ้น แตเปนการจากไปของสมาชิก
ครอบครัวดวยความตาย
ไมมีสิ่งใดที่จะสรางความมั่นใจมากไปกวา การที่คุณมีความสัมพันธ
โดยความเชื่อกับองคพระผูเปนเจา และครอบคลุมดวยความชอบธรรมของ
พระองค จากครูหนึ่ง เชื่อมตอกับครูตอไป (ดูโรม 3:22) คุณไมอาจเตรียม
ความพรอมสําหรับความตายที่คุณไมทราบวามันจะมาถึงเมื่อไร ไมวาจะเปน
การเตรียมเพื่อตัวเอง หรือเตรียมเพื่อคนที่คุณรัก
อาน 1 พงศกษัตริย 2:1-4 เปนถอยคําในชวงทายทีก่ ษัตริยด าวิด
ตรัสกับกษัตริยซาโลมอนซึ่งเปนราชบุตรของพระองค มีบทเรียนอะไรที่
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เราสามารถไดรบั จากถอยคําตอนนีเ้ กีย่ วกับการเตรียมตัวเพือ่ ความตาย
สําหรับเราเอง และสมาชิกครอบครัวของเรา
เมื่อมองตอนแรกอยางผานๆ คนหนึ่งอาจแยงขึ้นวา ดาวิดเปนกษัตริย
มีอํานาจ พระองคเปนผูวางแผนฆาอุรียาหหลังจากไดลวงละเมิดทางเพศกับ
ภรรยาของเขา (ดู 2 ซามูเอล บทที่ 11) กษัตริยดาวิดสอนราชบุตรของพระองค
ใหดาํ เนินไปบนเสนทางของพระผูเ ปนเจา การเตือนนี้ อาจเปนเพราะวากษัตริย
ดาวิดทราบวาความบาปของพระองคทําใหเกิดผลลัพธอันนาสะพรึงกลัว ไม
ตองสงสัย กษัตริยดาวิดพยายามเตือนราชบุตรใหออกหางจากความโงเขลา
(ที่ทําพระองคไดทํา) และพบกับความทุกขโศกเศรายาวนาน อันเนื่องมาจาก
ผลของความบาป และไมสงสัยเลยกษัตริยด าวิดไดหวังใจวา พระองคจะไดชว ย
ใหราชบุตรรอดพนจากความเศรารันทดที่พระองคไดประสบดวยพระองคเอง

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

ถาเราไดอานเรื่องราวของชนอิสราเอลสมัยโบราณขณะที่กําลังเดิน
ทางในถิ่นทุรกันดาร เราจะมองเห็นขอผิดพลาด ครั้งแลวครั้งเลาเมื่อพวกเขา
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง แมแตไดประจักษกับการเปดเผยอันนาอัศจรรยแหง
ความรักของพระเจา ที่จริงกอนที่ชนอิสราเอล ซึ่งในที่สุดไดเขาไปในแผนดิน
แหงพระสัญญา และไดพบกับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่ง ทานโมเสส
ไดกลาวกับชนอิสราเอลวา “นัยนตาของพวกทานไดเห็นสิ่งที่พระยาหเวยทรง
กระทําเกี่ยวกับพระบาอัลเปโอรแลว เพราะพระยาหเวยพระเจาของพวกทาน
ทรงทําลายทุกคนที่ติดตามพระบาอัลเปโอรจากทามกลางทาน แตทานทั้งหลายผูยึดพระยาหเวหพระเจาของทานอยางมั่นคง ยังมีชีวิตอยูถึงวันนี้ทุกคน
ดูสิ ขาพเจาไดสั่งสอนกฎเกณฑ และกฎหมายแกพวกทาน ดังที่พระยาหเวห
พระเจาของขาพเจาทรงบัญชาขาพเจา ใหทานทําตามในแผนดินซึ่งทานกําลัง
จะเขาไปยึดครอง จงรักษาและทําตามกฎเหลานั้น เพราะการกระทําอยางนั้น
จะแสดงถึงสติปญญา และความเขาใจของพวกทานตอหนาชนชาติทั้งหลาย
เมื่อคนเหลานั้นไดยินถึงกฎเกณฑเหลานี้แลว เขาจะกลาววา แทจริงชนชาติ
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ใหญนี้เปนประชาชนที่มีปญญา และมีความเขาใจ เพราะมีชนชาติใหญชาติใด
เลาที่มีพระเจาอยูใกลตน ดังพระยาหเวหพระเจาของเราสถิตใกลเรา ในทุกสิ่ง
เราร อ งทู ล ต อ พระองค และมี ช นชาติ ใ หญ ช าติ ใ ดเล า ซึ่ ง มี ก ฎเกณฑ แ ละ
กฎหมายอันชอบธรรมดังธรรมบัญญัตินี้ ซึ่งขาพเจาไดตั้งไวตอหนาพวกทาน
ในวันนี้ แตจงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตนใหดี เกรงวาทานจะลืมสิ่ง
ที่นัยนตาไดเห็นนั้น และเกรงวาสิ่งเหลานั้นจะสูญไปจากใจของทานตลอดชีวิต
ของทาน จงทําใหลูกและหลานของทานทราบเรื่องเหลานี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ
4:3-9)
เปนสิ่งสําคัญยิ่งสักเพียงใดที่เราจะไมลืมสิ่งที่องคพระผูเปนเจา ผูได
ทรงทําเพื่อเรา และจะมีทางใดที่จะดีกวาที่เราจะไมลืมมากไปกวาการสอนให
แกคนอื่น และแกเหลาผูมาภายหลังเรา สังเกตดวยวาครอบครัวเปนศูนยกลาง
ของผูคน คือใหแตละคนสอนสิ่งเหลานี้แกบุตรหลานของตน และความบาป
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ ปโอร เ ป น บางสิ่ ง ของสิ่ ง เดี ย วที่ ส ามารถทํ า ลายชี วิ ต ครอบครั ว
“อาชญากรรมที่นําการพิพากษาของพระเจามาสูชนชาติอิสราเอล คือการหมก
มุนในกาม จากการหลอกลวงของผูหญิง ซึ่งไดวางกับดักฝายวิญญาณจิตไวจะ
ไมสิ้นสุดเพียงแคพระบาอัลเปโอร” (เอลเลน จี. ไวท, บานแหงอุดมคติ, หนา
326)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในชั้น อภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมบางประการ ที่คุณ
ทําไดในการเผชิญหนาบนเวทีการตอสูยิ่งใหญในชีวิต ไมวาจะ
เปนพิธีสมรส การเปนบิดามารดา การเขาสูวัยสูงอายุ หรือสิ่งอื่น
ใด ของการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบตอครอบครัวของคุณ คุณ
ไดเรียนรูอะไรมาบางที่อาจจะแบงปนแกคนอื่นที่เผชิญหนากับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นคลายกัน
2. ใครครวญถึงถอยคําของกษัตริยดาวิด ซึ่งกลาวเตือนแกโอรส
ซาโลมอน เกี่ยวกับความบาปที่พระองคไดหลงกระทําผิดในเรื่อง
“นางบัทเชบา” ซึง่ ทําใหเกิดเงามืดเหนือการครองราชยของกษัตริย
ดาวิด และมีผลกระทบตอบุคคลในครอบครัวของพระองค ทําให
เกิดการเจ็บปวดรวดราว ในทางใดบาง ทามกลางสิ่งทั้งปวง เรา
ไดมองเห็นความเปนจริงแหงพระคุณของพระเจาทํางานในเรื่องนี้
อยางไร
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บทที่ 4

เมื่ออยูตามลําพัง
When Alone
วันที่ 20 - 26 เมษายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปญญาจารย 4:9-12; ฟลิปป 4:11-13; 1 โครินธ 7:25-34;
มัทธิว 19:8; ปฐมกาล 37:34; อิสยาห 54:5

ขอควรจํา “พระยาหเวหพระเจาตรัสวา “การทีช่ ายผูน จี้ ะอยูแ ตลาํ พัง
นั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่เหมาะสมกับเขาขึ้น”
(ปฐมกาล 2:18)

เ

รื่องที่ทําใหตะลึงงัน ขณะเดียวกันทําใหแสนเจ็บปวด คือขาว
ทีต่ พี มิ พในชวงปใหมเมือ่ สิบกวาปกอ นเปนเรือ่ งของหญิงสาวคนหนึง่
ซึ่งถูกพบวาเธอเสียชีวิตอยางนาเวทนาในอพาทเมนตของเธอ ซึ่งเธอไดตาย
ไปนานกวา 10 ป กอนที่จะมีคนมาพบศพ นานกวาสิบปเชียวหรือ เปนไปได
อยางไร เธอไมมีพอแม ไมมีพี่นอง ไมมีญาติ ไมมีเพื่อนแทสักคนที่ตามหาเธอ
จริงจังบางหรือ มันเปนไปไดอยางไรในเมืองใหญเชนนี้ ที่มีหลายลานคนอาศัย
อยู ตลอดทัง้ มีเครือ่ งมือสือ่ สารนานาชนิด ทีห่ ญิงสาวคนหนึง่ ทีไ่ มใชบคุ คลระดับ
ขางถนน ทีเ่ มือ่ หายตัวไปจะไมมใี ครใสใจเสาะตามหา จึงไมมใี ครทราบวาเธอได
ตายไปแลวกอนหนานั้น
แมจะเปนเรื่องผิดธรรมดาที่สุด แตเปนตัวอยางของเรื่องที่ไดเกิดขึ้น
จริง ทุกวันนี้ผูคนจํานวนมากมายเหลือเกินที่กําลังเจ็บปวดจากความโดดเดี่ยว
ในป ค.ศ. 2016 นิตยสาร “นิวยอรค ไทม” ไดลงบทความชื่อวา “นักสํารวจได
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เผชิญหนากับโรคระบาดแหงความหงอยเหงา” ปญหานี้เปนเรื่องจริง
จากจุดเริ่มตน เราในฐานะมนุษยไมไดถูกสรางมาใหอยูกันตามลําพัง
จากยุคสวนเอเดนเปนตนมา เรามีชีวิตอยูดวยการมีความสัมพันธกับมนุษยคน
อื่นในความใกลชิดระดับหนึ่ง แนนอน เมื่อความบาปไดคืบคลานเขามา ความ
สัมพันธก็ไดบิดเบี้ยวไปบาง สัปดาหนี้เราจะมองไปยังคําถามเรื่องของ “ความ
เปนมิตร” (companionship) และ “ความโดดเดี่ยว” (loneliness) ในหลาย
ชวงของชีวิต ซึ่งบางทีเราทั้งปวงในบางครั้งตองพานพบ ถาไม ก็นับวาคุณเปน
คนโชคดีมาก

วันอาทิตย

ความเปนมิตร
Companionship

อานพระธรรมปญญาจารย 4:9-12 ขอพระคัมภีรต รงนีใ้ หแนวคิด
บนพื้นฐานอะไร มีหลักการอะไรที่พูดถึงโดยทั่วไป
มีนอยคนจริงๆ ที่สามารถอยูตามลําพังตลอดเวลา แมวาเราจะเปนคน
ชอบอยู หรือชอบทําอะไรๆ คนเดียว ไมชาก็เร็ว เราไมเพียงตองการผูกมิตร
กับใครบางคน แตอาจตองการความชวยเหลือจากหลายคน โดยเฉพาะในเวลา
ที่ตองการ ที่จริงแลว เราถูกสรางใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน เพื่อมิตรสัมพันธ
มีสมาชิกครอบครัวใกลชิด ซึ่งสามารถใหการสนับสนุน ใหการปลอบประโลม
ใหการสงเสริม โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีความตองการ
นาเสียดายอยางยิ่ง ที่มีบางคนในโบสถของเรา ในสถานที่เราทํางาน
ในชุมชน ณ สถานที่ที่เราอาศัยอยูเมื่อเวลาที่มีความจําเปน พวกเขาไมทราบ
จะหันหนาไปพึ่งใคร ไมใชเฉพาะชวงที่ตองการ แมแตเพื่อนสนิทจะสนทนา
ปรับทุกขก็ไมมี ตอนสุดทายของวัน ความรูสึกโดดเดี่ยวอาจแทรกเขามาเวลา
ใดก็ได ชายโสดอายุมากคนหนึง่ เลาถึงความโดดเดีย่ วกับเพือ่ นๆ วา “วันทีเ่ หงา
ใจที่สุดสําหรับผม คือวันอาทิตย ระหวางสัปดาหผมแวดลอมดวยเพื่อนรวม
งาน วันสะบาโตผมพบพี่นองแหงความเชื่อหลายคนที่โบสถ แตในวันอาทิตย
ผมอยูในหองพักของผมคนเดียวทั้งวัน”
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มีหลักการอะไรที่เราทั้งหลายสามารถเรียนรูไดจากขอพระคัมภีร
ตอไปนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเราตองผานชวงเวลาแหงความเปลา
เปลี่ยว ยอหน 16:32, 33; ฟลิปป 4:11-13
ถูกแลว ในฐานะคริสเตียนเราไมเพียงมีความจริงของพระเจา แตเปน
ความจริ ง ที่ เราสามารถมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พระองค ไ ด และโดยแท จ ริ ง เรา
สามารถรับเอาการปลอบหนุนจากความใกลชิดพระองคทรงใหกับเรา แต
ความใกลชิดกับพระเจาของอาดัมในสวนเอเดน ไมไดทําใหพระเจาหยุดจาก
การตรั ส ว า “การที่ ช ายผู นี้ จ ะอยู แ ต ลํ า พั ง นั้ น ไม ดี เราจะสร า งคู อุ ป ถั ม ภ ที่
เหมาะสมกับเขาขึ้น” (ปฐมกาล 2:18) นี่แสดงวาทรงรูจักอาดัม แมเขาจะมี
ความสัมพันธกับพระเจาในโลกที่ยังไมไดรับความเสียหายจากความบาป แต
มนุษยยังตองการ “ความเปนมิตร” (companionship) มากยิ่งกวานั้นสัก
เทาใด เราทั้งหลายตางตองการมิตรภาพที่ใกลชิดเชนกัน
เราจํ า ต อ งใช ค วามระมั ด ระวั ง จากการทึ ก ทั ก ว า ผู ค นมากมายที่ อ ยู
แวดลอมคนหนึ่งยอมจะไมรูสึกโดดเดี่ยว เพราะคนโดดเดี่ยวที่สุดบางคนอาศัย
อยูในเมืองใหญ ณ ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธตอกันและกันกับคนหมูมาก การที่
มีคนอื่นๆ อยูแวดลอมไมไดหมายความวา คนหนึ่งไมอาจรูสึกหงอยเหงา และ
รูสึกวาตนเปนคนแปลกหนาได แตคนเชนนี้แหละอาจตองการมิตรภาพแหง
ความใกลชิดมากที่สุด
ไมเปนการงายเสมอไปที่จะทราบวา ใครบางรูสึกโดดเดี่ยว คิด
วาตนเปนคนแปลกหนา ไมไดรับการยอมรับ หรือเพียงแตรูสึกเจ็บปวด
และตองการใครสักคนมาเขาใจ และยอมรับ หรืออาจไมรูสึกเหงาใจสัก
เทาไรเพียงตองการใครมาพูดคุยดวย คุณจะเปนคนริเริ่มกาวเขาไปหา
เขาหรือเธอกอน และมีความรูสึกรับรูไววาใครตองการมิตรภาพ

วันจันทร

ชีวิตที่ไมแตงงาน
The Unmarried Life

หญิงสาวคนหนึ่งสาธยายกับใครๆ ถึงขอไดเปรียบของผูไมแตงงานวา:
“ฉันมีโอกาสไปรับใชพระเจาในทองที่มิชชั่นสองรอบ และฉันไดตอบรับโอกาส
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ดังกลาวโดยไมมีการลังเลใดๆ” คนหนึ่งที่แตงงานมีครอบครัว อาจจะตองใช
เวลามากกวา กอนที่จะตัดสินใจ เพราะพันธกิจที่เธอหรือเขาจะรับทําหมายถึง
สามีหรือภรรยา หรือแมแตลูกจะตองมีสวนรวมดวย
สอดคลองกับอัครทูตเปาโล มีเหตุผลดีอะไรบาง สําหรับคนหนึ่ง
จะคลองความเปนโสดไว (1 โครินธ 7:25-34)
คนสวนใหญคดิ วา การแตงงานหรือเขาสูพ ธิ สี มรสเปนไปตามน้าํ พระทัย
ของพระเจาสําหรับพวกเขา พระองคไมไดตรัสหรือวา “การที่ชายผูนี้จะอยูแต
ลําพังนั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่เหมาะสมกับเขาขึ้น” กระนั้น เรามี
ตัวอยางหลากหลายในพระคัมภีร ที่บันทึกเรื่องราวของผูไมแตงงาน รวมทั้ง
ตัวอยางยิ่งใหญที่สุดคือ พระเยซูคริสต
ทานผูเผยพระวจนะ “เยเรมีย” ไดรับคําสั่งไมใหแตงงาน (เยเรมีย 16:
1-3) นั่นเปนการพิพากษาในสถานการณทางประวัติศาสตร เราไมทราบวาขอ
เขมงวดนั้นไดรับการยกออกไปหรือเปลา แตที่เราเห็นชัดเจนคือ ทานเยเรมีย
เปนผูเผยพระวจนะยิ่งใหญทานหนึ่ง ทั้งๆ ที่ทานเปนคนโสด
เชนกัน สถานะในชีวิตสมรสของทานดูเหมือนจะไมถือเปนเรื่องสําคัญ
นัก แมวาภรรยาของทานจะตายไปอยางปจจุบันทันดวน ทานไมไดรับอนุญาต
ใหโศกเศราไวทุกข แตใหดําเนินพันธกิจตอเนื่องตามที่องคพระผูเปนเจา
มอบหมายใหทานทํา (เอเสเคียล 24:15-18) ทานผูเผยพระวจนะโฮเชยา มี
ประสบการณครอบครัวบานแตกสาแหรกขาด แตยังสามารถดําเนินพันธกิจตอ
เนื่อง ขณะที่เรื่องของผูเผยพระวจนะทานนี้ดูแปลกสําหรับเรา พระเจาตรัสสั่ง
ทานใหแตงงานกับหญิงโสเภณี ผูท พี่ ระองคทรงทราบวาจะผละจากทานโฮเชยา
ไปสูออมอกชายอื่น (โฮเชยา บทที่ 1-3) เมื่อมองยอนหลัง เราสามารถมอง
เห็นวา พระเจาพยายามจะสาธิตถึงผูที่มีความรักขางเดียว เพื่อใหชนอิสราเอล
มองเห็นวาพระองคทรงรักพวกเขา ทั้งๆ ที่พวกเขาไมรักพระองคตอบ พระเจา
ทรงรักเราทั้งหลายในลักษณะเดียวกัน แตสําหรับทานโฮเชยาทานจะตองเจ็บ
ปวดรวดราว ที่ทานตองเปนตัวอยางบุคคลเปนๆ ของบทเรียน
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ในแตละตัวอยาง สถานการณสมรสไมใชจุดเนนของประเด็น พระเจา
ทรงสนพระทัยในความสัตยซื่อของความรัก ความบริสุทธิ์จริงใจของบุคคล
(person’s integrity) และความสามารถที่จะพูดไดตามที่พระเจาทรงประสงค
ใหเขาพูด เราจําเปนตองแนใจวาชีวิตของเราไดรับการนิยามจากเงื่อนไขวา
เราจะแตงงานหรือไมก็ตาม มีหลายสียงบอกเราในปจจุบันวา “ถาเราไม
แตงงานเราก็ไมสมบูรณแบบ” อัครทูตเปาโลสนองตอคํากลาวนี้วา “อยาลอก
เลียนแบบอยางคนในยุคนี้” แตเปนวา “ใหถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อ
เปนเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเปนที่พอพระทัยพระเจา” (โรม 12:1, 2)
มีแนวปฏิบตั อิ ะไรทีค่ ณ
ุ สามารถนําไปปรับใชได สําหรับผูแ ตงงาน
แลว ทั้งสมาชิกโบสถและที่ไมใชสมาชิกโบสถ

วันอังคาร

เมื่อการสมรสสิ้นสุด

When a Marriage Ends

ในกระบวนความบาปทั้งมวลที่นําความหายนะมาสูมนุษยชาติ ยกเวน
ในเรื่องการเจ็บปวยฝายรางกายและความตาย มีการเผชิญหนาอะไรที่หนัก
หนวงกวาความหายนะอันเปนผลลัพธมาจากความบาปของครอบครัวอีกหรือ
มันเกือบจะเทากับวลีของคําพูดที่วา “ความผิดปกติของการปฏิบัติหนาที่ของ
ระบบครอบครัวที่มากเกินความจําเปน” มีอะไรคือที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ของ
ครอบครัว...ไมมากก็นอย
นอกเหนือจากความตาย หนึง่ ในสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ของหลายสิง่ ทีค่ รอบครัว
หนึ่งอาจตองเผชิญคือ “การหยาราง” ผูคนมากมายตองผานประสบการณอัน
นาสะพรึงกลัวนี้ ประดุจพวกเขาไดฟงระดับเสียงของกลุมตัวโนตที่บีบอารมณ
ที่สุด อาจเปนไดวาสิ่งแรก และธรรมดาที่สุดคือความเศราโศก ซึ่งขึ้นอยูกับ
แตละบุคคล และอาการดานลบนี้อาจมีหลายระดับ และอาจยืดเยื้อไปหลาย
เดือน หรือเปนปๆ บางคนอาจมีประสบการณของความกลัววาตัวเองจะทนไม
ไหว บางคนอาจตองผานชวงของความหดหู และความกดดันนี้นาน ซึ่งอาจมี
ความโกรธสลับเขามาเปนพักๆ ถูกแลว อาจสิ้นสุดลงที่ความรูสึกโดดเดี่ยว
บทที่ 4 เมื่ออยูตามลําพัง 43

มีหลักการกวางๆ อะไร ที่เชื่อมโยงกับการหยาราง เราสามารถ
รวบรวมจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ไดไหม มาลาคี 2:16; มัทธิว 5:31,
32; 19:8; 1 โครินธ 7:11-13
“โบสถ เ ป น หน ว ยงานแห ง การไถ ใ ห ร อดของพระคริ ส ต เพื่ อ รั บ ใช
สมาชิกโบสถในความตองการทั้งหมดของพวกเขา และทั้งใหการเลี้ยงดูฝาย
จิ ต วิ ญ ญาณแก ทุ ก คน เพื่ อ ให ทุ ก คนเติ บ โตขึ้ น เป น ผู ใ หญ ใ นประสบการณ
คริสเตียน นี่เปนเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกเผชิญกับตัดสินใจที่มีผลตอการ
ใชชีวิตยาวนานอยางกรณีของการแตงงาน และความกดดันอันเนื่องมาจาก
ความคิดเรื่องการหยาราง เมื่อเห็นสามีภรรยาคูใดมีความเสี่ยงตอวิกฤตการณ
นี้ ก็จะตองใชความพยายามทุกระดับโดยคูสมรส และพี่นองแหงความเชื่อใน
โบสถ หรือครอบครัวจะใหความชวยเหลือแกพวกเขา ดวยการนําพวกเขาสู
การปรองดองกัน (reconciliation) เพื่อใหสอดประสานกับหลักการ การเยียว
ยาบาดแผลความสัมพันธใหกลับคืนสูสภาพเดิมของพระเจา (โฮเชยา 3:1-3;
1 โครินธ 7:10, 11; 13:4-7; กาลาเทีย 6:1)
“แนวปฏิบัติที่ไดผลจากการวิจัยใด ที่สามารถใหการชวยเหลือสมาชิก
ในการพัฒนาใหบา นคริสเตียนเกิดความเขมแข็ง จะหาหรือขอไดจากสํานักงาน
คริสตจักร แหลงขอมูลนี้รวมถึง: (1) รายการ และการปรับตัวสําหรับคูหมั้น
จนถึงคูสมรส (2) รายการ และคําสอนสูการปฏิบัติตนสําหรับคูสมรส พรอม
กับครอบครัวของทัง้ สองฝาย และ (3) รายการสําหรับใหการสนับสนุนครอบครัว
ที่มีรอยราว และบุคคลที่หยาราง” (หนังสือคูมือโบสถของคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส ฉบับพิมพครั้งที่ 19 (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2016), หนา 161
อะไรคือวิธีแกปญหาโดยไมตัดสินวาใครผิด (nonjudgmental
ways) ที่คุณสามารถนํามาใช เพื่อชวยคนใหกาวผานการหยารางไปได
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พุธ

ความตายและความโดดเดี่ยว

Death and Loneliness

ใครคนหนึ่งถามคําถาม: มีความแตกตางอะไรระหวางมนุษย และไถ
เกี่ยวกับเรื่องความตาย คําตอบคือ มนุษยไมเหมือนไก แมเมื่อไกตาย คนเรา
ก็ตายเหมือนกัน มนุษยทราบวาวันหนึ่งเราจะตาย แตไกไมรู และการที่มนุษย
รูตัวถึง “วันหนึ่งเราจะตาย” (impending death) ความตายคุกคามอยูเงียบๆ
หรือความตายแขวนอยู เราไมสามารถผานไปได นี่เปนผลกระทบยิ่งใหญของ
การเรามีชีวิตอยูในขณะนี้
อยางที่เราทราบ ความสัมพันธทั้งหมด รวมถึงชีวิตสมรส ไมชาก็เร็ว
ไมวาสามี ภรรยาแมผูกพันใกลชิดกันแคไหน ไมวาความรักจะยิ่งใหญเพียงใด
หรือมีความสัมพันธกันลึกซึ้ง ไดใชชีวิตรวมทุกข รวมสุขกันมา จนวัยชราก็
ตาม แตคูสามีภรรยาทุกคูทราบวาไมชา ก็เร็วความตายจะมาถึง (ยกเวน
พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู ก็ไมตองพบกับความ
ตาย) เมื่อความตายเกิดขึ้น ความสัมพันธ ความผูกพันทุกอยางหยุดลง สิ่งนี้
เปนชะตาชีวิตของมนุษยตั้งแตความบาปแรกไดเขามา และจะเปนเชนนี้เรื่อย
ไปจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
พระคัมภีรไมไดบอกเราวาคนใดในสองคน อาดัมหรือเอวา ใครตาย
กอน แตมันจะตองเปนความเจ็บปวดรวดราวที่สุดของคนที่ตายทีหลัง โดย
เฉพาะอยางยิ่ง “ความตาย” ไมเคยเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตตั้งแตเริ่มตน
อยางที่เราไดเห็นในบนเรียนกอนหนานี้ ความตายของใบไมเพียงใบเดียวทํา
ใหคูสามีภรรยารูสึกเศราใจ จะมีใครจินตนาการไดวาพวกเขาจะรูสึกโศกเศรา
เปลาเปลี่ยวใจเพียงใดเมื่อคูชีวิตไดตายจากไป
ปญญาของปจจุบันในเวลานี้คือ เราตางชินกับการเห็นคนตาย เราจึง
ถือวามันเปนเรื่องธรรมดา แตพระเจาไมเคยวางแผนใหเปนประสบการณของ
มนุษย ดังนั้นแมจนบัดนี้ เราดิ้นรนตอสูใหอยูรอดนานที่สุด ทั้งพยายามหาเหตุ
ผลเพื่อจะแกไข แตเราไมสามารถทําได
ข อ พระคั ม ภี ร ต อ ไปนี้ ส อนอะไรเราเกี่ ย วกั บ ความตาย และ
ผูคนดิ้นรนตอสูกับเรื่องนี้จริงจังเพียงใด (อิสยาห 57:1; วิวรณ 21:4;
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1 เธสะโลนิกา 4:17, 18; มัทธิว 5:4; 2 ซามูเอล 18:33; ปฐมกาล
37:34)
ไมมีคําถาม:ไมเพียงเราเทานั้น แตเราทั้งมวลตองพบกับความเปนจริง
แหงความตายของเราเอง เราเผชิญกับความจริงเรื่องการตายของคนอื่นๆ
ดวย ของบุคคลที่เรารัก หรือแมแตของคูชีวิตที่เรารักสุดๆ จะวาไปไมชาก็เร็ว
จํานวนมากของพวกเราจะตองพบกับเวลา หรือฤดูกาลแหงความโดดเดี่ยว ซึ่ง
ความตายนํามาใหเรา บุคคลอื่นๆ ก็เชนกัน เปนเรื่องยาก เปนความเจ็บปวด
ในชวงเวลาเชนนั้นเทาที่สามารถทําได และบอยครั้งเราจะตองทํา คือการ
อธิษฐานอางพระสัญญาของพระเจา และยิ่งกวานั้นในโลกแหงความบาปใบนี้
ความทุกขยากลําบากและความตาย ไมมีทางใดที่เราจะหลีกพน
คริสตจักรของคุณสามารถชวยผูที่กําลังเปนทุกขเศราโศก และ
รู สึ ก โดดเดี่ ย ว เนื่ อ งจากความตายของบุ ค คลที่ รั ก ของพวกเขาได
อยางไร

วันพฤหัสบดี

ความเปนโสดดานจิตวิญญาณ

Spiritually Single

ผูหญิงคนหนึ่งชื่อ “นาตาลี” แตงงานกับชายคนรัก และอยูกินดวยกัน
อยางมีความสุขมาเจ็ดป วันหนึ่งนาตาลีไดรับการเชิญจากเพื่อน ใหไปฟง
ขาวสารพระกิตติคุณ ที่ผูประกาศทานหนึ่งไดจัดใหมีขึ้นในโบสถเซเวนธเดยแอดเวนตีสทองถิ่น หลังจากการรับฟงหลายคืน นาตาลีเชื่อวาสิ่งที่เธอไดยิน
เปนพระวจนะของพระเจา จึงศึกษาพระคัมภีรกับศิษยาภิบาลเพิ่มเติม ไมนาน
ตอมาก็ไดอุทิศถวายชีวิตจิตใจแดพระเยซู และรับบัพติสมา นาตาลีมีประสบการณ “การบังเกิดใหม” แมวาตลอดเวลาที่ผานมา สามี และบิดามารดาของ
เธอจะพากันตอตาน รวมทั้งญาติในในครอบครัวของสามีบางคน อยางไรก็ดี
เพื่อนบานที่สนิทคนหนึ่งของนาตาลีไดไปรวมกับคริสตจักรแอดเวนตีสดวย
นาตาลีพยายามปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินชีวติ ใหมใหมากสุดเทาทีจ่ ะทําได
เพื่อใหสอดประสานกับความเชื่อใหมของเธอ
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อยางที่คนหนึ่งจะจินตนาการได นาตาลีตองพบกับความกดดันให
ถอยกลับไปเชื่อเหมือนเดิม บุคคลที่สรางความหนักใจใหนาตาลีที่สุดคือสามี
ของเธอเอง ผูพูดจาตอตาน โดยเฉพาะสิ่งที่เขาพูดวา “ผมเขาพิธีสมรสกับคุณ
และจดทะเบียนสมรส ตอนนี้คุณเปนบุคคลใหมทั้งตัว แตผมอยากไดภรรยา
คนเดิมกลับคืนมา”
นับถึงเวลานี้เปนเวลาหลายป ที่นาตาลีพยายามดิ้นรนตอสูเพื่อดําเนิน
ชีวิตแหงความเชื่อ ดังนั้นแมนาตาลีจะแตงงานมีครอบครัวแลว แตเราอาจ
เรียกไดวาเธอ “เปนหญิงโสดฝายจิตวิญญาณ”
มีถอยคําหนุนใจอะไร ที่เราพบในขอพระคัมภีรตอไปนี้ สําหรับ
ผูที่อาจรูสึกวา ตนเปนชายโสด หรือหญิงโสด ฝายจิตวิญญาณ (อิสยาห
54:5; โฮเชยา 2:19, 20; สดุดี 72:12)
มองไปทั่วโลก มีบุคคลเชน “นาตาลี” อยูตามโบสถตางๆ ของเรา
ทั่วไป ผูคนเหลานี้ ไมวาจะเปนชายหรือเปนหญิง พวกเขาแตงงานแลว และ
ไปนมัสการที่โบสถตามลําพัง หรือกับลูกๆ เทานั้น พวกเขาอาจแตงงานกับ
สามี หรือภรรยาที่มีความเชื่อแตกตางกันออกไป (คริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง
ที่นมัสการในวันอาทิตย) หรือมีความเชื่ออื่นนอกจากเปนคริสเตียน หรือมีบาง
เหมือนกันตอนที่แตงงานทั้งสามีภรรยาเปนสมาชิกคริสตจักรแอดเวนตีส แต
ในเวลาตอมาคนหนึ่งไดออกจากโบสถไปไมมานมัสการ หรือแมแตมีทาทีเปน
ศัตรูตอความเชื่อ สามี หรือภรรยา ของคนเหลานี้มานมัสการที่โบสถตามลําพัง
และอาจรับประทานอาหารเที่ยงหลังโบสถเลิก และอาจเขารวมในกิจกรรมใน
โบสถตอ หรือไปรวมกิจกรรมการประกาศนอกโบสถ พวกเขาหรือเธออาจให
การสนับสนุนดานการเงิน (เงินถวาย หรือการบริจาคอื่นๆ) บาง แตอาจไม
เต็มที่ เพราะเขาหรือเธอเพียงลําพังคนเดียว ดังนั้นแมเขาหรือเธอจะแตงงาน
แตในดานจิตวิญญาณพวกเขาอาจรูสึกเปนมายฝายจิตวิญญาณ
อาจเปนไดวาตลอดทุกวันสะบาโตหรือเปนครั้งคราว ที่เราไดพบบุคคล
ประเภทนี้ในโบสถ และพวกเขาตองการความเปนเพื่อน ตองการความรัก และ
การสนับสนุนจากเราเปนพิเศษ
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มีแนวปฏิบัติอะไรบาง ที่เราสามารถทําเปนการสวนตัว หรือใน
นามครอบครัวโบสถ เพื่อชวยสงเสริมชีวิตฝายจิตวิญญาณของ “คนโสด
ฝายจิตวิญญาณ” ที่อยูทามกลางพวกเรา

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“ชวงกลางเวลาการทํางานอยางแข็งขันของชีวิต ทานเอโนครักษา
ความสัมพันธกับพระเจาไวอยางมั่นคง ยิ่งทานเอโนคมุงมานะทํางานหนัก
ทานยิ่งอธิษฐานอยางรอนรน มีเปนชวงๆ ทานปลีกตัวจากสังคมแวดลอมออก
ไปอยูในสถานที่สงบเงียบตามลําพัง เพื่อการตรึกตรองและสนทนากับพระเจา
หลังจากนัน้ ทานกลับมาทํางานทามกลางผูค น ดวยการมุง ทําสิง่ ทีเ่ กิดประโยชน
ดวยการวางตัวเปนแบบอยาง และประกาศสั่งสอนประชาชน เวลาผานทานไป
อีกชวงหนึ่ง ทานเอโนครูสึกหิว และกระหายความรู ความเขาใจอันแสนล้ําลึก
ซึ่งพระผูสรางองคเดียวสามารถจะประทานใหได ทานเอโนคจะยอนกลับไปยัง
สถานที่เงียบสงบอีก ทําเชนนี้สลับกันไป ทุกครั้งเมื่อทานกลับออกมาจากการ
สื่อสารกับพระผูสราง ทานเอโนคสะทอนพระฉายาของพระเจาออกมา ใบหนา
ของทานแผรัศมีอันบริสุทธิ์ (face was radiant with holy light) ประดุจ
พระรัศมีที่ฉายออกพระพักตรของพระเยซู จนแมเหลาผูไมศรัทธาในพระเจา
เมื่อมองดูใบหนาของทานเอโนค ยังรูสึกเกรงขาม และประทับใจยิ่ง” (เอลเลนจี. ไวท, Gospel Workers, หนา 52)
แมวาเรื่องของทานเอโนคตรงนี้จะใหการหนุนใจ ซึ่งเปนการเผยวิถี
อันทรงพลังอํานาจ สําหรับผูคนที่เลือกจัดสรรเวลาแยกตัวไปอยูยังที่สงบเงียบ
ตามลําพัง เพื่อตรึกตรองและสนทนากับพระผูเปนเจา มีหลายคนไมตองการ
อยู ณ สถานที่เชนนั้นตามลําพัง แตความจริงมีวาการใชเวลา “เขาใกลชิดสื่อ
สารแบงปนความคิดความรูสึก” (communion) ยังจะเกิดความปติในจิต
วิญญาณเสมอสําหรับผูใชเวลาดังกลาวเสมอ บางครั้งมนุษยเราโหยหา “ความ
สัมพันธใกลชิด” (companionship) และ “ความผูกพัน” (fellowship) ซึ่ง
กันและกัน สิ่งนี้สําคัญมากเพียงใดกับเราในฐานะเปนคริสตจักรที่จะเขาถึงคนที่
อาจนั่งอยูเคียงขางเราในแตละวันสะบาโต ซึ่งคนเหลานั้นกําลังเดินผานฤดูกาล
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แหงความโดดเดี่ยวอันนาสะพรึงกลัว และในเวลาเดียวกัน หากคุณตองผาน
ชวงเวลาเชนนั้นตามลําพัง จงมองหาใครบางคนที่คุณรูสึกวาคุณสามารถไว
วางใจไดในโบสถ (หรือที่อื่นใด) และบอกใหเขาหรือพวกเขาทราบ มีหลาย
คนผูมีความทุกขหนัก เราพอจะคาดไดวา เขาหรือเธอไมอาจบอกใครได จน
เวลาแหงความทุกขระทม และแสนโดดเดี่ยวไดผานไป เปนการงายที่อยาง
นอยสําหรับใครบางคนที่จะซอนใบหนาของเขาหรือเธอไวเบื้องหลังหนากาก
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. โบสถทอ งถิน่ ของคุณสามารถเรียนรูท จี่ ะมีความรูไ ว ตอความตอง
การของผูรูสึกโดดเดี่ยวซึ่ง อยูทามกลางพวกคุณอยางไร
2. “ขาพเจาไมไดพูดเนื่องจากความขัดสน เพราะขาพเจาไดเรียนรูที่
จะพอใจในสภาพที่เปนอยู” (ฟลิปป 4:11) อานและพิจารณา
บริบทของถอยคํา ของอัครทูตเปาโลตรงนี้ เราสามารถเรียนรูที่
จะประยุกตใชถอยคําเหลานี้สําหรับเราเองไดอยางไร ในเวลา
เดียวกัน เหตุใดเราตองระมัดระวังเปนพิเศษในการที่เราจะยกขอ
พระคัมภีรขอนี้ รวมทั้งขอพระคัมภีรที่อยูกอน และหลังตรงนี้ขึ้น
มาอางอิงใหผูที่กําลังรูสึกเจ็บปวดฟง...อยางไร
3. ในชั้น อภิปรายเกี่ยวกับเวลาที่คุณเองไดประสบ กวาจะผานพน
ชวงเวลาที่โดดเดี่ยวสุดๆ มาได มีอะไรทําใหคุณรูสึกเจ็บปวด
คุณไดเรียนรูอะไรที่อาจชวยคนอื่นได
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บทที่ 5

ถอยคําแหงปญญาสําหรับครอบครัว
Wise Words for Families
วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
สุภาษิต 5:3-14; มัทธิว 19:5; 1 โครินธ 7:3, 4;
สุภาษิต 13:22; 14:26; 17:22; 23:13; 31:10-31

ขอควรจํา “จงวางใจในพระยาหเวหดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่ง

พาความรอบรูของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทาง
ของเจา แลวพระองคจะทรงทําใหวิถีของเจาราบรื่น”
(สุภาษิต 3:5, 6)

ไ

มวาจะเปนชวงเวลาใดของชีวิตในปจจุบัน เราทั้งมวล แนนอน
กอกําเนิดจากมารดาและบิดา ไมวาความสัมพันธของทั้งสองจะ
เปนประเภทใด เพราะหากมีปญญา เราจะไดรับผลกระทบหลังจากการเกิดมา
หรือจะกลาวไป มีบางคนแทนที่จะมีพี่นองสายโลหิต หรือใชชีวิตอยูกับเครือ
ญาติ พวกเขาไมเคยมีครอบครัวของพวกเขาเอง นอกจากบุคคลที่เลี้ยงดูเขา
มาจนเติบโต
ไม ว า สถานการณ ข องเราจะเป น อย า งไรและเป น ช ว งใดของชี วิ ต
พระธรรมสุภาษิตมีถอยคําแหงปญญา ที่กลาวถึงความสัมพันธของครอบครัว
เพื่อประยุกตใชในบานของเราได อนึ่งบทสุภาษิตนั้นเปนดุจเอกสารสําหรับ
ครอบครัว เปนกุญแจการดําเนินชีวิตตามวิถีของพระเจา ที่บิดามารดาหยิบ
ยื่นตอใหกับเด็ก เปรียบดังบิดามารดาไดเขียนจดหมายใหคําแนะนําแกบุตร
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ชาย-หญิงที่จากครอบครัวไปอยูในหอพักตามลําพังขณะเรียนในระดับอุดม
ศึกษา พวกเขาอาจไดแยกจากครอบครัวไปอยูตามลําพังครั้งแรก หรือไม
พวกเขาได ง านในพื้ น ที่ ห า งไกลจากบ า นและใช ชี วิ ต ตามลํ า พั ง ดั ง นั้ น บท
สุภาษิตเปนคํากลาวของบิดาสงถึงบุตร: “ลูกเอย จงฟงคําสั่งสอนของพอเจา
และอยาทิ้งคําสอนของแมเจา” (สุภาษิต 1:8) เฉลยธรรมบัญญัติสั่งย้ําใหบิดา
มารดาแบงปนความความเชื่อมั่นในพระเจาของพวกเขา กับลูกหลานซึ่งเปน
คนรุนอายุตอไป นี้คือเจตนารมณของพระธรรมสุภาษิต ซึ่งเปนเสียงเรียกของ
พระบิดาแหงสวรรคที่กําลังเรียกใหเราเรียนรู

วันอาทิตย

รักสตรีที่ถูกตอง

Love the Right Woman

เขียนรายการออกเปนขอๆ ถึงปญหา และผลลัพธที่ตามมาอัน
เนื่องมาจากการมีความสัมพันธฉันชูสาวกอนการสมรส รวมทั้งการมี
ความสัมพันธทางเพศที่ไมใชคูของตน ตามที่พระธรรมสุภาษิตกลาว
พรรณนาในสุภาษิต 5:3-14
บุคคลที่ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจาจะรักษาความบริสุทธิ์ไว
(ถายังไมแตงงาน) และรักษาไวซึ่งความรักใครลึกซึ้ง (ถาแตงงานแลว) และมี
ความสัมพันธทางเพศดวยความรักกับคูสมรสคนเดียว พระธรรมสุภาษิตกลาว
สอนโดยตรงกับผูชาย แตแนวคิดอันเดียวกันเกี่ยวโยงไปถึงผูหญิงดวย ซึ่งได
กลาวแสดงออกในพระธรรมเพลงซาโลมอน (เพลงซาโลมอน 4:12-15) ความ
ดึงดูดในความรักที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมจะตองนําไปชั่งกับผลลัพธอัน
นากลัวแหงความบาป การมีความสัมพันธฉันชูสาวโดยปราศจากความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่หางไกลกับความรักสนิทสนมของแท มีไมนอยใชเสนหของ
รางกายและการแตงกาย ใชวัตถุมีคา และอารมณปรนเปรอตามอําเภอใจ สิ่ง
สําคัญที่สุดคือ คนหนึ่งจะตองตอบคําถามของพระเจาสําหรับการเลือกที่เขาได
ทําสําหรับชีวิต
ความรักใครและความสัมพันธทางเพศ เปนของประทานยิ่งใหญที่สุด
ที่ทรงประทานใหมวลมนุษย เปนสิทธิพิเศษที่ทรงประทานใหกับคูสมรสเทานั้น
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(มัทธิว 19:5; 1 โครินธ 7:3, 4; ฮีบรู 13:4) พระธรรมสุภาษิตจินตนาการถึงน้ํา
หลอเลี้ยงอันสมบูรณ เพื่อพรรณนาถึงสัญลักษณอันละเอียดออนในความ
รื่นรมย และความพึงพอใจของคูสมรสซึ่งตางไดรับจากความรัก ซึ่งสิ่งนี้แตก
ตางอยางยิ่งเมื่อเปรียบกับการสูญเสียอันเปนผลลัพธมาจากความไมสัตยซื่อ
ดังถอยคําซึ่งแสดงออกในพระธรรมสุภาษิตวา “จงใหน้ําพุของเจาไดรับพร
และจงเปรมปรีดิ์อยูกับภรรยาคนที่เจาไดเมื่อหนุมนั้น” (สุภาษิต 5:18) ซึ่งบงชี้
วาแมคูชีวิตทั้งสองอายุจะลวงโรยสูวัยชราดวยกัน คําสัญญาที่จะรวมทุกขสุข
กันจะดําเนินเขมแข็งตอไป กลาวคือสามีจะมองดูภรรยา “เหมือนนางกวาง
ที่นารัก และเหมือนแมเลียงผาที่งามสงา จงใหถันของภรรยาเจาเปนที่หนําใจ
เจาอยูทุกเวลา” (สุภาษิต 5:19) โดยเสนหแหงภรรยาของตน
ในสภาพการลมลงในความบาปของมนุษย สัญชาตญาณทางเพศ
สามารถลอลวงใหบุคคลหลงไปจากการออกแบบของพระเจาสําหรับความสุข
จากการมีความสัมพันธทางเพศอันถูกตอง อยางไรก็ดีพระเจาทรงประทาน
ใหมนุษยมีอํานาจหาเหตุผล และการเลือก การทดลองเหลานี้ หากเราไม
พยายามจะยับยั้งไว มันสามารถไหลบา (overwhelm) ทวมเราได การยึดมั่น
ในการออกแบบของพระเจาสําหรับการมีเพศสัมพันธกับคูสมรส จะปกปองเรา
จากการพัฒนาสูความสัมพันธทางเพศที่เปนบาปได การเลือกดําเนินชีวิตดวย
ความสัตยซื่ออันยาวนานตอการวางแผนของพระเจาสําหรับความสัมพันธทาง
เพศของคูสมรสเทานั้น จึงนับเปนความฉลาดมองการณไกล (prudent) ของ
คูสมรส อันนําไปสูการไดรับรางวัลอันอุดมเหลือลนจากพระเจา
ถาคุณรูจ กั ใครทีก่ าํ ลังดิน้ รนตอสูก บั การทดลองใหหมกมุน ในเรือ่ ง
เพศสัมพันธอันไมถูกตอง ซึ่งอาจทําลายชีวิตสมรสได มีคําปรึกษาอะไร
ที่คุณจะใหแกบุคคลผูนั้น

วันจันทร

การเรียกบิดาทั้งหลาย

A Call to Fathers

ขอสังเกต คุณสมบัตใิ นอุปนิสยั ของผูเ ปนบิดาทัง้ หลายพรรณนาใน
พระธรรมสุภาษิต สามารถนําไปสูผลลัพธอันดีงามสําหรับลูกหลานของ
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พวกเขายาวนาน: (สุภาษิต 13:22; 27:23, 24; สุภาษิต 14:26; สุภาษิต
15:1, 18; 16:32; สุภาษิต 15:27; สุภาษิต 29:17)
อุปนิสัยของเหลาผูเปนบิดาถายทอดโดยตรงไปสูเด็กๆ ของพวกเขา
ซึ่งเปนดุจมรดกตกทอดยังพวกเขา เด็กๆ ตางมองไปยังผูเปนบิดาของพวกเขา
เพื่อรับการสนับสนุน ความรัก การทุมเท การแนะนําทาง และการหลอหลอม
รูปแบบ พระธรรมสุภาษิตกลาวชมเชย ยกยองเหลาผูเปนบิดา ผูสามารถไว
วางใจในการจัดหา และเปนผูจัดการในทรัพยสินของครอบครัว ยังมีบิดา
จํานวนไมนอยเปน “คนที่ตะกละหากําไรก็ทําใหครอบครัวของตนลําบาก แต
คนที่เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู” (สุภาษิต 15:27) ผูเปนบิดาจะตองไดรับการ
เตือนใหถือเอาครอบครัวเปนหนึ่งไมใชธุรกิจการงาน ผูเปนบิดาในรูปแบบของ
พระเจ า จะต อ งมี ค วามอดกลั้ น อดทน ควบคุ ม อารมณ ข องพวกเขาเองได
พวกเขาตองรับรูวาเด็กๆ ตองพึ่งพาพวกเขา ดังนั้นตองระมัดระวังไมทําให
สิทธิอํานาจอันเล็กนอยของพวกเขาถูกใชไปในทางที่ผิด สิ่งสําคัญที่บิดาผูอุทิศ
ถวายตัวแลวตองติดตามพระเจา ยินดีอยูภายใตการควบคุมโดยความรัก และ
การสอนแหงพระวจนะของพระองค เพื่อพวกเขาจะสามารถนํายางเทาเด็กๆ
ของพวกเขาในทางที่ถูกที่ควร
ในตอนจบสิ่งสําคัญที่สุดคือ ผูเปนบิดาจะสามารถทําเพื่อเด็กๆ ของ
พวกเขา คือที่จะรักสัตยซื่อ เอาใจใสผูเปนมารดาของพวกเขา อยางเสมอตน
เสมอปลาย ซึ่งจะตราตรึงในดวงใจของพวกเด็กๆ ตรงกันขาม หากผูบิดา
บกพรอง หรือขาดแคลนในเรื่องความรัก ความสัตยซื่อดังกลาว สิ่งเหลานี้จะ
เกิดผลกระทบกับพวกเด็กๆ เรื่อยไปจนพวกเขาถึงวัยเปนผูใหญ
ในพระธรรมสุภาษิตความจงรักภักดีตอพระเจา และการยึดมั่นในการ
สมรส และครอบครัว การเปนผูบริสุทธิ์ใจ สัตยซื่อ เปนที่ไววางใจ (integrity)
ในดานชีวิตสวนตัว และชีวิตสังคมเปนกุญแจสูความสุข และความสําเร็จใน
ทุกสิ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขในดวงใจของแตละคน ความดึงดูดแหงความบาป
ไมวาจะเปนเรื่องของเพศสัมพันธ ความเกียจคราน เงินทองทรัพยสิน หรือ
เกียรติยศ อํานาจไมอาจเอาชนะได ผูเปนสามีที่ฉลาดจะมองไปยังพระเจาเพื่อ
ขอการชวยเหลือ เพื่อจะทําการตัดสินใจไดอยางถูกตองตอเนื่อง
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หลักการแหงศีลธรรมที่แสดงใหเห็นตรงนี้มีความสําคัญสําหรับ
ทุกคน ไมวาคุณจะเปนบิดาหรือไม ไมวาคุณจะกระทําสิ่งที่ดีหรือเลว
ทัง้ สองอยางเกิดแรงกระทบตอคนอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ กับพวกเด็กๆ
ดังนั้นมีวิธีใดที่คุณจําเปนตองมีความระมัดระวังมากขึ้น

วันอังคาร

การแกไขดวยความรัก

Correction With Love

พระธรรมสุภาษิตสอนเกี่ยวกับความสําคัญของการลงวินัย การ
ตักเตือน และการแกไขสิ่งผิดที่เกิดกับเด็กๆ อะไรบาง (สุภาษิต10:17;
23:13, 14; 29:1; 29:15)
บางครัง้ บิดามารดาลงวินยั เด็กๆ ของพวกเขาเพือ่ ใหเกิดความประทับใจ
ในพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับดวยการทําโทษใหเชื่อฟง หรือแสดงความไม
พึงพอใจเมื่อเด็กๆ ทําใหพอแมรูสึกขายหนา แตมีอะไรที่พระเจาทรงมุงหมาย
ใหบิดามารดาลงวินัยสมาชิกที่เปนเยาวชนในครอบครัวของพระองค พระธรรม
สุภาษิตตั้งกฎเกณฑการลงวินัยในบริบทของความหวังเพื่ออนาคต (สุภาษิต
19:18) บิดามารดาที่อยูในพระเจาทราบวาลูกๆ ของพวกเขามีธรรมชาติบาป
มีอาํ นาจจากเบือ้ งบนเทานัน้ จะชวยพวกเขาในเรือ่ งนีไ้ ด อํานาจนัน้ คือพระคริสต
(ดู เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 29) พันธกิจในบานของการเปนบิดา
มารดาคริสเตียนรวมไปถึงการลงวินัย เพื่อนําเด็กๆ ไปสูพระเจา
“จงใหการทะนุถนอมตนไมที่ตนยังออนเยาว” เราไดเห็นวา การลง
วินัยของพระคริสตไมใชการลงโทษ ไมใชการแสดงออกซึ่งสิทธิอํานาจ แตทรง
แกไขสิ่งผิดดวยการไถถอนกลับสูสภาพเดิม (redemption) แผนการของ
พระเจาคือใหบิดามารดาดําเนินการดวยความรัก และรับรูวาพลังอํานาจของ
ความบาปนัน้ แข็งแกรงยิง่ นัก จงนําเด็กๆ ของทานยางกาวตามพระคริสต บิดา
มารดาจงแกไขตักเตือนดวยความกรุณา แตหนักแนน จงอดกลั้น ยับยั้ง นํา
เด็กๆ ใหผานชวงเยาววัย การปลูกพืชสวนจะหาไมเพื่อชวยพยุงลําตนเมื่อนํา
ตนไมที่โตแลวมาปลูกในพื้นที่ใหม เชนเดียวกันเยาวชนตองใหการสนับสนุน
จนกระทั่ง “การควบคุมตนเองไดแข็งแกรงขึ้น” และพวกเขาหันมาไววางใจใน
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พระเจา และใหความรวมมือกับพระองคในแผนการแหงความรอด เติบโตขึ้นสู
ความเปนผูใหญในพระคริสต
มีขาวสารอะไรสําหรับผูเปนบิดามารดา ซึ่งพบไดในพระธรรม
สุภาษิต 13:24; 23:13, 14
ขอพระคัมภีรท งั้ หมดเอยถึงการใชไมเรียว (rod) เพียงไมกขี่ อ ในบริบท
ของการลงวินัยสําหรับเด็กๆ สิ่งที่กลาวถึงในวรรณกรรมคริสเตียน เมื่อบิดา
มารดาคริสเตียนนําไมเรียวมาใชนั้นเหมือนผูเลี้ยงแกะแหงสวรรคใช คือเพื่อ
นําทางฝูงแกะของพระองค (สดุดี 23:4) ในทีอ่ นื่ พระคัมภีรช กี้ ารสอนดวยความ
อดทน การคอยหลอหลอม การสื่อสารที่ดี และความสัมพันธใกลชิด เพื่อให
อิทธิพลของบิดามารดาชวยเปลีย่ นแปลงใหกบั ลูกๆ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:18, 19)
การที่เด็กๆ รูสึกวาพวกเขาเปนที่รักของพอแมเปนสิ่งสําคัญในการลงวินัย
เพราะจะทําใหพวกปรารถนาจะรวมมือในการแกไข และรับการไถถอนสูสภาพ
เดิม (redemptive) (สุภาษิต 13:24)
เมื่อการลงวินัยเกิดผิดพลาดจากวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อยางเชน
การตั้งเปาไวเขมเกินไป หรือเกิดความเขาใจผิด บิดามารดาสามารถจะ
ปรับความเขาใจกับลูกๆ ใหถูกตองตรงกันไดอยางไร

พุธ

มีชีวิตอยูบนหลังคาดีกวาหรือ

Is Life Better on a Rooftop

ในวิธีไหนที่พระธรรมสุภาษิตพรมอารมณขันบนสิ่งที่ทําใหเกิด
อารมณขัดเคือง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตในบาน สุภาษิต 21:9,
19; 27:15, 16 อารมณขันที่วาเกิดผลอะไรบาง
มีสุภาษิตหลายบทสั่งสอนแนวปฏิบัติตอบุคคลที่มีความใกลชิดตอกัน
และกัน พวกเขากลาวถึงจุดที่ตองการสัมผัสอยางแผวเบา และดวยลําแสงวาบ
แหงสติปญญา อยางกับการคบหาเพื่อนที่ไมแสดงความรูสึกใดๆ อยางกับ
“คนที่รองเพลงใหคนหนักใจฟง” (สุภาษิต 25:20) และสมาชิกในครอบครัวคน
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ที่ตื่นขึ้นแตเชาตรูเพื่อ “ไปอวยพรเพื่อนที่กําลังนอนอยูดวยเสียงดัง” (สุภาษิต
27:14) ภรรยาทั้งหลายอานขอพระคัมภีรเหลานี้เกี่ยวกับการชอบทะเลาะโต
เถียงอาจตองการเพิ่มเติม “บทสุภาษิต” เกี่ยวกับพวกผูชาย พวกเขาอาจโต
แยงวาการกลาวเชนนั้น เปนการทําใหปญหาคงอยูตอไป ทั้งๆ สุภาษิตบทนี้
กลาวถึงปญหาโดยพุงเปาไปที่สตรีเทานั้น ขณะที่ผูเปนสามีทั้งหลาย ควรแบง
ปนความรับผิดชอบสําหรับบรรยากาศในบาน เพราะทัง้ คูม นี สิ ยั ชอบการโตเถียง
โตแยงพอๆ กัน (ลองจินตนา จะเปนอยางไรหากเราตองใชชีวิตอยูในบานของ
“คายาฟาส” หรือบานของ “อันนาส” - อันนาส เปนพอตาของ คายาฟาส
มหาปุโรหิตประจําการ ผูวางแผนประหารพระเยซู)
ดวงใจที่ชื่นบานชวยได การมีอารมณขบขันในครอบครัว เมื่อใชชีวิต
ทามกลางสิ่งที่ดีงาม ความขบขันเปนเหมือนน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตแหงการ
ใชชีวิต มันชวยลดความตรึงเครียดและความกดดัน พระธรรมสุภาษิตกลาววา
“ใจราเริงเปนยาอยางดี แตจิตใจชอกช้ําทําใหกระดูกแหง” (สุภาษิต 17:22)
พระธรรมสุภาษิตกลาวถึงตัวยาของตนเองในตลอดเลม และอนุญาตใหเรา
หัวเราะกับตัวเองได เมื่อเผชิญกับพฤติกรรมที่รบกวนใจ หรือแมรูสึกระคาย
เคือง บางทีเมื่อเรายิ้มออกมา (เปนการฉลาดไมนอยที่จะกลาวตลก หรือ
ขบขันอะไรเกี่ยวกับเราเอง) เทากับเรากําลังยืนอยูในทําเลที่ดีกวา ที่จะพูด
เกี่ยวกับนิสัย หรือพฤติกรรมที่ขัดเคืองหรือรบกวนจิตใจเรา แตเราไมอยาก
จะถือสา จึงกลาวออกมาในอารมณขัน แตทั้งนี้ไมใชเปนการมองเห็นปญหา
ของจริงเปนสิ่งเล็กนอยลง หรือหาทางเลี่ยงการจัดการกับปญหาที่อาจรุนแรง
โดยไมทําอะไร
อุณหภูมิของรางกายที่แสดงการมีไขต่ํา อาจหมายถึงอาการการติด
โรคเรือ้ รัง การโตเถียง การทะเลาะวิวาท และการบนพึมพํา อาจเปนเครือ่ งหมาย
บอกวา มีการปกปดความกดดัน หรือความโกรธในสมาชิกคนหนึ่ง หรือมาก
กวาของครอบครัว บางทีอาจเกี่ยวกับความยุงยากซึ่งมีตอกันและกัน หรือ
ปญหาในเรื่องความสัมพันธ หรือการสื่อสาร ที่คูกรณีพยายามจะทําบางสิ่ง
เพื่อชดเชย ดังนั้นการใชอํานาจ การควบคุม แตหากพวกเขาไมเต็มใจที่จะ
คืนดี หรือไมกลับมาติดตอสื่อสารตอกัน ปญหาก็ไมจบ เชนเดียวกับการ
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เจ็บปวย ถามีการขจัดเชื้อรายออกไป อาการเจ็บปวยก็จะหายไป ปญหาใน
ครอบครัวควรไดรับการแกไขที่ตนตอของมันซึ่งจะดีกวาการละเลย หรือหลีก
เลี่ยงปญหา สมาชิกในครอบครัวควรไดรับการเสริมสรางความรักตอองคพระผูเปนเจา และยอมมอบตัวเองตอกัน และกันดวยการสื่อสารถึงความตองการ
และแสดงความออกซึ่งความรูสึก ดังนี้จึงเปนการแกปญหาที่ตนตอของความ
โกรธ หรือความไมพอใจโดยเคลียรทุกอยางใหกระจางไป
เหตุใดการเปนคนมีอารมณดี มีความรูสึกขําขัน และหัวเราะ
เปนครั้งคราว จึงมีความสําคัญสําหรับการอยูในบาน เราอาจจะใช
อารมณไปในทางที่ดี แตอาจถูกบางคนบิดเบือนไปในทางชั่วราย หรือ
เขาใจผิด (เชนบอกวาเปนการเยาะเยย) นําเอาคําตอบของคุณไป
อภิปรายในชั้นเรียนวันสะบาโต

วันพฤหัสบดี

ภรรยาผูมั่งคั่งแทจริง

A Truly Wealthy Wife

พระธรรมสุภาษิตจบลงดวยการกลาวชมเชยผูเปนภรรยา ผูมี
อุปนิสัยงดงาม ซึ่งบงบอกถึงอุปนิสัยที่ดีและมีคุณสมบัติดีพรอม ควรคา
แกการชมเชยและยกยอง สุภาษิต 31:10-31
สตรีผูไดรับการกลาวขานมีความเปนพิเศษ ซึ่งเปนลักษณะยกยอง
ของบทกวี แตละขอของขอพระคัมภีรเริ่มตนดวยบท สุภาษิต 31:10 ซึ่งเริ่มตน
ดวยตัวอักษร ตัวที่ 22 ในภาษาฮีบรู ในความรูสึกอยางหนึ่งในหลายอยางซึ่ง
มุงกลาวถึง “ภรรยาผูมั่งคั่ง” ซึ่งแมแตตัวอักษรของชนชาติยิวทั้งหมด แทบจะ
ไมเพียงพอที่จะใชในการพรรณนายกยองถึงสตรีผูมีคุณลักษณะเชนนี้ไดครบ
ถวนนัก
บทสุภาษิตกลาวเนนถึงการแตงงาน การไดคูชีวิตที่ดี จะสะทอนคํา
กลาวของผูนําศาสนายิว (rabbis) ซึ่งกลาววา “บานของผูชายขึ้นอยูกับ
ภรรยาของเขา” “ภรรยาที่เลิศประเสริฐเปนมงกุฎของสามีตน แตนางผูนํา
ความอับอายมา ก็เหมือนความเนาเปอยในกระดูกสามี” (สุภาษิต 12:4) ใน
ตอนจบของพระธรรมสุภาษิตไดวาดภาพภรรยาในอุดมคติไวทํานองวา เธอ
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มีความชํานาญหลากหลาย เชนในการปนดายทอผา ในการตัดเย็บเสื้อผาให
ครอบครัว ในการซือ้ อสังหาริมทรัพยเพือ่ เอาไวใชสอยในวันขางหนา เธอจัดการ
บานเรือนใหสะอาดนาอยู อีกทั้งเอาใจใสในสวัสดิภาพของสมาชิกครอบครัว
ทั้งสามีและลูกๆ ทุกคนตางรักและยกยองเธอ
แนนอนเราไมอาจคาดหวังตะลันตทุกอยางที่กลาวตรงนี้ในสตรีทุกคน
หรือถือวานี้เปนตนแบบที่ผูเปนสามีจะใชเปนมาตรวัดผูเปนภรรยาของพวกเขา
แตการพรรณนาใหเห็นคุณสมบัติเหลานี้ เปนคุณสมบัติที่เปนตะลันตความ
สามารถและเปนสิ่งที่ทรงคุณคา พระธรรมสุภาษิตนํามากลาวใหเห็นความ
สําคัญ ถึงสิ่งที่มีคุณคาโดยทั่วไปสําหรับสตรี พอๆ กับสําหรับบุรุษ สวนคุณสมบัติที่ทรงคุณคาสําหรับชายและหญิง (สามีและภรรยา) คือมีความเห็นอก
เห็นใจ สามารถเปนที่ไววางใจได มีความสัตยซื่อ มีความกรุณาปรานี มีความ
ขยันหมั่นเพียร นี่เปนเคล็ดลับของชีวิต สอดคลองกับพระธรรมสุภาษิต 31:30
ใหทุกคนมี “ความยําเกรงพระยาหเวห”
ในพระธรรมสุภาษิต 31:10 คําวา “หลักศีลธรรม” (virtuous) หรือ
“อุปนิสัยที่สงางาม” (noble character) หมายถึง “พละกําลัง” “พลังอํานาจ”
หรือ “ทรัพยสมบัติ” ซึ่งมักจะแปลวา “ความมั่งคั่ง” ใน สดุดี 62:10 และใน
การกลาวพรรณนาถึงทานโยชูวาบุรุษแหงความองอาจ กลาหาญ (โยชูวา 1:14)
โบอาส กลาวชมนางรูธดวยการใชคําวา “นางเปนผูหญิงที่ดี” (นางรูธ 3:11) ใน
สุภาษิต 31:10 มีการเอยถึงแนวคิดของ “ความมัง่ คัง่ ” ความมัง่ คัง่ แทจริงวางอยู
ในอุปนิสัยที่ “ยึดถือคุณธรรม ความสัตยซื่อ ความมั่นคงสมบูรณ” (integrity)
และมีความ “ยําเกรง” (fear) องคพระผูเปนเจา ซึ่งมีคุณคาล้ําเลิศกวาทับทิม
ใครคือสตรีบางคนที่มีความกลาหาญ เปยมดวยคุณธรรมความ
ดีและความบริสุทธิ์ ผูมีอิทธิพลตอชีวิตของคุณ คุณสามารถจะขยาย
คุณสมบัติแหงอุปนิสัย ในดานคุณความดี ความล้ําเลิศ ของสตรีที่ได
อุทิศถวายชีวิตจิตใจแดพระเจามากกวานี้ไหม
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“ในการรักษาดวงใจไวในบรรยากาศสวรรค คริสเตียนควรใชความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง และดวยการรักษาดวงใจไวดวยความขยันหมั่นเพียรสุด
กําลัง พวกเขาจะตองปลูกฝงใหเกิดความรักตอ “การตรึกตรอง หลอเลี้ยง
วิญญาณแหงการอุทิศถวาย และใชความอุตสาหะคนหาในพระคัมภีร และการ
อธิษฐาน” ดวยสมาธิมุงมั่นจนไมรับรูวาเวลาผานไปนานเพียงใด ขาพเจา
(เอลเลน จี. ไวท) ปรารถนาใหทานทั้งหลายมองเห็นสิ่งเหลานี้ในแสงสวางที่
พระเจาทรงประทานแกทาน และทานจะใหความสําคัญในการสรางอาณาจักร
ของสวรรคเปนสิ่งแรกการที่ทานจะรักษาดวงใจของทานไวในสวรรค ซึ่งจะให
พลังความเขมแข็งแกทาน และทานจะทุมเทใหกับภาระหนาที่ และการรักษา
วิ นั ย จิ ต ใจให ดํ า รงอยู ใ นสิ่ ง ที่ เ ป น ของสวรรค ท า นจะต อ งใช ค วามอุ ต สาหะ
ทั้งหมดของทาน เพื่อบรรลุถึงจุดสูงสุดดานวิญญาณจิต นั่นคือ “จนกวาเราทุก
คนจะบรรลุ ถึ ง ความเป น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในความเชื่ อ และในความรู ถึ ง
พระบุ ต รของพระเจ า บรรลุ ถึ ง ความเป น ผู ใ หญ คื อ โตเต็ ม ถึ ง ขนาดความ
บริบูรณของพระคริสต” (เอเฟซัส 4:13) (เอลเลน จี. ไวท, The SDA Commentary, เลม 3, หนา 1157)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คริสเตียนหลายคนไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย (network)
ซึ่งชวยไดมากขณะที่พวกเขาแสวงหาทางที่จะ “ปกปองดวงใจ
ของพวกเขา” ตอการทดลองตางๆ มีทางใดที่จะขยายขอบขาย
การอธิษฐานใหกวางขวางขึ้น การศึกษาพระคัมภีร และการไว
วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในบางกรณีเปนแนวคิดที่ดีที่จะ
ขอรับคําปรึกษาจากศาสนาจารย ถามีใครที่กําลังตอสูกับการ
ทดลองตางๆ ซึ่งพยายามนําเขาหรือพวกเขาสูความบาป และ
พวกเขาดูเหมือนจะหยุดการทดลองนั้นเองไมได
2. อ า นคํ า ตอบสํ า หรั บ คํ า ถามสุ ด ท า ยในวั น พุ ธ ของคุ ณ ให ชั้ น ฟ ง
อภิปรายลูทางที่จะนําคําตอบของคุณ หรือของคนอื่นไปประยุกต
ใช หรือจากสิ่งอัศจรรยหลายสิ่งที่พระเจาทรงประทานใหเรา การ
หัวเราะ หรือการที่คนหนึ่ง หรือหลายคนรูสึกขบขันตอแนวคิดที่
นํามาอภิปราย อาจนําไปสูการเขาใจผิด และอาจบิดเบือนบางสิ่ง
ทําใหเกิดอันตราย
3. ในการเปรียบเทียบกับ สุภาษิต บทที่ 31 มีคุณสมบัติอะไร ซึ่งอยู
ในยุคสมัยเดียวกันที่มีความโนมเอียงจะยกยองสตรีขึ้น ในฐานะ
สวนบุคคลเราสามารถปกปองตัวเราเองจากการเขาไปมีสวนใน
ทาทีการทําใหสิ่งที่นายกยอง กลายเปนการทําใหเสื่อมถอยลงได
อยางไร
4. โดยทั่วไป อะไรคือทาทีของธรรมเนียมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวใน
สังคมของคุณ ซึ่งขัดแยงโดยตรงกับหลักการของชีวิตครอบครัว
ที่กลาวไวในพระคัมภีร หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง มีลักษณะของ
วัฒนธรรมอะไรที่คูขนานกันไปกับหลักการของพระคัมภีร ถามี
คื อ อะไรบ า ง และหลั ก การนั้ น สามารถนํ า มาใช ส ง เสริ ม ครอบ
ครอบครัวใหเขมแข็งขึ้นไดอยางไร
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บทที่ 6

เพลงรักของพระราชา
The Royal Love Song
วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เพลงซาโลมอน; ปฐมกาล 2:7; 1 โครินธ 7:3-5;
ยอหน 17:3; 1 ยอหน 1:9; โรม 1:24-27; กาลาเทีย 5:24

ขอควรจํา “จงใหดิฉันเปนตราประทับอยูที่ใจของเธอ เปนตรา

ประทับบนแขนของเธอ เพราะความรักนั้นรุนแรงอยาง
ความตาย ความหวงแหนเหมื อ นแดนคนตาย และ
เปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟ”
(เพลงซาโลมอน 8:6)

ท

ามกลางฤดูกาลของชีวิต เหตุการณใหญอยางหนึ่งคือการ
แตงงาน อยางที่ทราบไมใชทุกคนจะแตงงาน แตสําหรับผูที่เขา
พิธีนี้ การแตงงานนํามาซึ่งความทาทายพิเศษ และเปนพระพรยอดเยี่ยมหลาย
ประการเชนกัน ทามกลางพระพรทั้งหลาย ของประทานอัศจรรยคือความ
สัมพันธทางเพศ เปนการแสดงออกถึงความรักอันทรงพลังยิ่งยวด ในเวลาที่
เหมาะสมในสถานที่เปนใจ
ตรงกันขามกับความคิดเห็นอันเปนที่นิยม พระคัมภีรไมไดตอตานการ
มีเพศสัมพันธ แตตอตานการใชของประทานวิเศษนี้แบบผิดแผกที่พระผูสราง
ทรงประทานใหมนุษย
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ที่จริง พระธรรม “เพลงซาโลมอน” (Song of Solomon) เปนหนังสือ
เลมเล็กสุดเลมหนึ่งของพระคัมภีร และบางทีอาจเปนหนังสือที่มีผูอานนอย
ที่สุดของทั้ง 66 เลม เนื้อหาของพระธรรมเลมนี้พรรณนาถึงความสัมพันธ
ระหวางเจาสาววัยแรกรุนชื่อ “ชาวชูเลม” (Shulamite) กับชายคนรักของ
หลอนซึ่งเชื่อวาเปนกษัตริยซาโลมอนเอง หนังสือเลมนี้เปดฉากถึงความลึกลับ
ของความรักใครของมนุษย และความปติยินดีแหงความรักเนื่องจากความ
สัมพันธระหวางคูชีวิต แมบอยครั้งเพลงซาโลมอนไดรับการปฏิบัติวาเปน
สัญลักษณแหงความสัมพันธระหวางพระเจา และประชากรของพระองค หรือ
ระหวางพระคริสต และคริสตจักร ประการแรกสุด เพลงซาโลมอนถือเปน
บทกวีที่พบในความสัมพันธจริงระหวางชายและหญิง
สัปดาหนี้เราจะมองไปยังการแตงงานตามที่พระคัมภีรเดิมไดพรรณนา
ไว

วันอาทิตย

ชีวิตที่แบงแยกไมได
Indivisible Life

บนพื้นฐานของเนื้อหาตอนหนึ่งๆ ของขอพระคัมภีรตอไปนี้ คุณ
จะใหความเห็นลักษณะเฉพาะของรางกายมนุษยอยางไร ปฐมกาล 2:7;
สดุดี 63:1; 84:2; 1 โครินธ 6:19, 20; 1 เธสะโลนิกา 5:23
บางศาสนาเชื่อวารางกายแบงเปนสองคือ รางกายและวิญญาณ ความ
เห็นตามหลักปรัชญา รางกายมนุษยสรางปญหาใหชีวิตฝายวิญญาณ บางลง
ความเห็นวารางกาย “เลว” ขณะที่จิตวิญญาณ “ดี” อยางไรก็ตาม พระคัมภีร
กลาววา รางกายของมนุษย รวมทั้งลักษณะนิสัยชื่นชอบในเรื่องเพศ เปน
จํานวนเต็มที่สมบูรณของการเปนตัวตน ดังนั้นชีวิตคือ “รางกาย” และ “จิต
วิญญาณ” (ดู ปฐมกาล 2:7) ผูเขียนสดุดีถวายทั้งตัวตน และจิตวิญญาณ
นมัสการพระเจา (สดุดี 63:1 = จิตใจ และเนื้อหนัง; และ 84:2 = ทั้งใจ
และกาย) บุคคลทั้งตัวและจิตใจ (total person) ถูกชําระใหบริสุทธิ์ (be
sanctified) แยกไวตางหากเพื่อวัตถุประสงคบริสุทธิ์ที่พระเจาทรงพระประสงค
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ความเห็นในดานบวกเรือ่ งรางกายมนุษย ในบริบทความสัมพันธ
ทางเพศ ถูกสะทอนออกมาใน “เพลงซาโลมอน” ขอพระคัมภีรเหลานี้
เผยใหเห็นทาทีนี้อยางไร เพลงซาโลมอน 1:2, 13; 2:6; 5:10-16; 7:1-9
ตลอดในข อ พระคั ม ภี ร ที่ ไ ด รั บ การดลใจจากพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ นี้
รางกายของมนุษยไดรับการชมเชยรางกายของบุคคลที่เขาพิธีแตงงานดวย
ความรักไมใชสิ่งที่นาอับอาย แตเปนเวลาแหงความรักถูกแสดงออกมาอยาง
เต็มขอบเขต (full range of emotions) ดานอารมณ
การกล า วถึ ง เรื่ อ งเพศสั ม พั น ธ อ ย า งเป ด เผยเป น ข อ ห า มในหลาย
วัฒนธรรม บอยครั้งคูสมรสหลายคูรูสึกวาเปนเรื่องยากที่จะสื่อสารความรูสึก
อยางเปดเผยเกี่ยวกับการใชชีวิตอยางสนิทสนมในความรักใครทางเพศ (intimate life) ของพวกเขา ในทํานองเดียวกัน เด็กหรือวัยรุนบอยครั้งเสียโอกาส
ที่จะไดเรียนรูขอมูลเรื่องเพศสัมพันธอยางถูกตองในบานของคริสเตียน การ
เปดเผยเรือ่ งเพศในพระคัมภีรเ ปนแผนของพระเจาทีจ่ ะนําประชากรของพระองค
สูระดับที่สูงกวา และเพื่อใหเกิดความสบายใจในหัวขอสําคัญยิ่งแหงชีวิต แตก็
ใหจับตองหัวขอนี้ดวยความนับถือ และถือวาเปนหัวขอที่งามสงา เพราะเปน
ของประทานยิ่งใหญจากองคพระผูสราง
บานของคริสเตียน สถานที่ที่พระเจาถือวาเหมาะสมที่เด็กๆ จะ
ไดรับทราบขอมูลในลักษณะผสมผสานอยางถูกตองเปนธรรมชาติ มอง
เห็นคุณคา ที่ความรักใครของพวกเขา และความสัมพันธทางเพศ เปน
สิทธิพิเศษที่ทรงประทานใหกับคูสมรสเทานั้น

วันจันทร

ความรักของเพลงแหงความรัก
The Loves of the Love Song

พรรณนาหลายลักษณะของความรักที่นําเสนอใน “เพลงซาโลมอน” เพลงซาโลมอน 1:2, 13; 2:10-13, 16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6;
7:1-9; 8:6, 7
“เพลงซาโลมอน” แสดงใหเห็นวาเพื่อนใชเวลาดวยกันอยางไร ติดตอ
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สื่อสารกันอยางเปดเผย และใหความเอาใจใสซึ่งกันและกัน ใน “เพลงของซาโลมอน” เพื่อนสนิทสองคนกลายเปนหุนสวนชีวิต ผูเปนภรรยาประกาศวา
“นี่ คื อ ที่ รั ก ของฉั น และเพื่ อ นยากของฉั น ” (เพลงซาโลมอน 5:16) คํ า ว า
“เพื่อน” เปนการเนนถึงมิตรภาพ โดยไมมีกลิ่นไอของเรื่อง ความเปนหุนสวน
ในเรื่องทางเพศ สามี และภรรยาที่มีความสุข คูชีวิตของพวกเขาคือเพื่อน
สุดที่รักนั่นเอง
ตลอดจากตนจนจบของบทกวีเพลงซาโลมอนเต็มไปดวยความใกลชิด
สนิทสนม ถอยคําเจือความหวาน และคําชมเชย อากัปกิริยาที่แสดงความรัก
ความดึงดูดซึ่งกันและกัน ทาทีของรางกาย และอารมณประสานกันในความ
ชื่นชมยินดี ที่เพศชายหนึ่ง (male) เพศหญิงหนึ่ง (female) เติมเต็มใหกัน
และกันในความรักใครผูกพัน และความโรแมนติก อันเปนของประทานจาก
พระผูสราง เพื่อชวยเชื่อมคูชีวิตใหสนิทแนบตอกันและกันในการแตงงานรวม
ชีวิต ในฐานะเพื่อนคูชีวิตทั้งสองไดเปดดวงใจของพวกเขาในความรักของ
มนุษย เชิญใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเขามาทํากิจเพื่อใหความรัก
เยี่ยงมนุษยไดรับ “การขัดเกลา ชําระใหบริสุทธิ์ ไดรับการยกชูขึ้น และทําใหมี
เกียรติ” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 99)
ขอพระคัมภีรในเพลงซาโลมอน นํามาซึ่งการยกความคิดเกี่ยวกับ
ความรักใหขึ้นสูง เปนรักแท แมวาจะไมใชสิ่งปกติตามธรรมชาติของมนุษย
แตเปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) ความรักเชนนี้จะ
ผูกพันสามี และภรรยาใหครองรัก ครองเรือนตราบเทาชีวิต เปนความรักที่
ยอมอุ ทิ ศ ให แ ก กั น และกั น ความรั ก เช น นี้ เ ป น สิ่ ง ต อ งการยิ่ ง ยวดในความ
สัมพันธของพอแมที่ใหตอลูกๆ เปนความรักที่เสริมสรางขึ้นจากความไววางใจ
ตั้งแตเด็กยังเยาววัย เปนความรักที่ปฏิเสธตนเอง นี่เปนความรักที่ผูกพันเหลา
ผูเชื่อเขาดวยกันในพระกายของพระคริสต เพลงซาโลมอน เรียกใหเราทําให
ความรักนี้ เปนพลังแหงชีวิตไมมีสิ้นสุดในความสัมพันธที่คูสามีภรรยาให
แกกัน
ความรักประเภท “ความใกลชดิ สนิทสนม” (intimacy) นีส้ ะทอน
ออกมาไดอยางไร มันจะเปนไปดวยตัวมันเอง ความรักประเภทใกลชิด
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สนิทสนมนี้ เราสามารถมีกับพระเจาไดไหม มีสิ่งที่คลายคลึงกันจาก
ที่ไหน ที่เราจะนํามาเปนตนแบบ (ยกตัวอยาง การใชเวลา, การอุทิศ
ถวายตัวเราเองอยางหมดสิ้นแดพระเจา และอื่นๆ) มีสิ่งที่คลายคลึงกัน
อะไรอื่นไหม

วันอังคาร

ความรูเกี่ยวกับความรัก
A Loving Knowledge

หลายคนไดมองเห็นหัวขอ “กลับไปสูเอเดน” ใน “เพลงซาโลมอน”
แมตัวเอกทั้งสองมองเรื่องราวไมใชชายและหญิงมนุษยคูแรก แตบทกวีเรียก
ใหผูอานยอนนึกถึงสวนแหงแรก ที่พระเจาทรงวางแผนใหทั้งสอง “เปนเนื้อ
เดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24, 25) ซึ่งเปนภาพวาดใหเห็นดวยการใชคําอุปมา
และสัญลักษณละเอียดออนโดยตลอดทั้งเรื่อง
“เพลงซาโลมอน” นําเสนอคูสมรสที่อุทิศชีวิตใหกันและกันดวย
ความรักใครในฐานะคูสมรสอยางไร (เพลงซาโลมอน 4:7-5:1) อัครทูต
เปาโลสั่งสอนใน 1 โครินธ 7:3-5 ในลักษณคลายคลึงกันอยางไร
ซาโลมอนเชื้อเชิญหลอนวา “จากเลบานอน ไปกับฉันเถิด” (เพลงซาโลมอน 4:8) และเจาสาวของเขาตอบสนอง ภายหลังหลอนเชื้อเชิญเขาวา
“ขอใหที่รักของฉันเขามาในสวนของเขา” (เพลงซาโลมอน 4:16) และเขาตอบ
สนอง (เพลงซาโลมอน 5:1) พระคัมภีรตรงนี้สอนวา ไมมีการบังคับ หรือใช
เลหในการจัดการในความสัมพันธดังกลาว ทั้งสองฝายปลงใจไปดวยกันอยาง
อิสระ และดวยความรักไมวาจะเขาไปใน “สวนของฉัน” หรือ “สวนของเขา”
“ซาโลมอน” และ “ชาวชูเลม” ทั้งสองรวมกันใชชื่อ ที่ไดรับรากศัพท
มาจากภาษาฮีบรูจากคําวา “ชาโลม” (Shalom) ซึ่งหมายถึง “สันติสุข” หรือ
“ทั้งตัวตน” (wholeness) ทั้งสองฝายตางใชคํายกยองชมเชยซึ่งกันและกัน
(เพลงซาโลมอน 4:1-5; 5:10-16) ความสมดุลแหงความสัมพันธของคูรัก
ทั้งสองปรากฏใหเห็นแมในรูปแบบของบทกวีในการวางขอความ และถอยคํา
เปนคูๆ อีกทั้งการแสดงออกในพันธสัญญาดวยการกลาววา “ที่รักของฉันเปน
กรรมสิทธิ์ของฉัน และตัวดิฉันก็เปนของเขา” (เพลงซาโลมอน 2:16) ภาษาที่
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เอยนั้นเปนเสียงสะทอนจากสวนเอเดน ซึ่งกลาววา “นี่แหละเปนกระดูกจาก
กระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา” (ปฐมกาล 2:23)
ถอยคําพรรณนาถึงชีวิตการแตงงานหลอมรวมสอใหเห็น “การ
รูลึกซึ้ง” ซึ่งเพิ่มคุณคาใหกับความเขาใจในความสัมพันธของเรากับองค
พระผูเปนเจา (ปฐมกาล 4:1, 25; 1 ซามูเอล 1:19; ลูกา 1:34; ยอหน
17:3; 1 โครินธ 8:3)
พระคัมภีรใชคําวา “รู” สําหรับความใกลชิดสนิทสนมในความผูกพัน
ของสามีและภรรยา ในความรัก “ความรู” ถือเปนความลึกลับที่ซอนอยูใน
สวนลึกของตัวตนของพวกเขาที่มอบใหซึ่งกันและกัน ไมเพียงแตรางกาย แต
ดวงใจสองดวงดวยที่ประสานเปน “เนื้ออันเดียวกัน” คําวา “ความรู” ยัง
พรรณนาถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง “แต ล ะบุ ค คล” และพระเจ า สํ า หรั บ
คริสเตียนผูมองเห็นเปนพิเศษ ในความรูซึ้งในความรูของชีวิตการครองเรือน
ซึ่งเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข อุทิศตนใหแกกัน การที่คริสเตียนมองเห็น และ
เขาใจในความรูพิเศษ และความออนโยนของชีวิตการครองเรือน จะนําไปสู
ความเขาใจถองแทในความเลิศล้ํา ของความลึกลับอันบริสุทธิ์ และในความ
สัมพันธลึกซึ้งของพระคริสตและคริสตจักร

พุธ

รักในเวลาที่ถูกตอง

Love at the Right Time

อานพระธรรมเพลงซาโลมอน 4:8-5:1
เพลงซาโลมอน 4:16 และ 5:1 จากจุดกึ่งกลางของหนังสือ และคํา
พรรณนาของหนังสือเลมนีพ้ อดี ซึง่ จะวาไปเปนจุดตืน่ เตนเราใจของการแตงงาน
ระหวางซาโลมอน และหญิงสาวชาวชูเลมเพราะไดบรรลุจุดสุดยอด
ซาโลมอนอางถึงอะไรเมือ่ พระองคอา งถึงเนือ้ หาของขอพระคัมภีร
ในตอนตอไปนี้ เพลงซาโลมอน 4:12, 16; 5:1; 8:8-10
ในเพลงซาโลมอนเราพบขอพระคัมภีรใชถอยคําเชิง “บังคับ” ซึ่ง
เปนพยานแสดงใหเห็นถึงแผนการของพระเจาใหชายหญิงอดกลั้นใจอยาพึ่งมี
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เพศสัมพันธจนกวาจะเขาพิธีสมรส ขอพระคัมภีรทรงพลังขอหนึ่งอางถึงหญิง
สาวชาวชูเลมในวัยเด็ก พวกพี่ชายเธอนึกสงสัยวาเธอจะเปน “กําแพง” หรือ
“ประตู” (เพลงซาโลมอน 8:8, 9) กลาวไดอีกอยางวา หลอนจะยังเปนหญิง
บริสุทธิ์ เปนพรหมจารีจนกวาจะถึงวันแตงงาน (กําแพง) หรือเธอจะไมรักนวล
สงวนตัว (ประตู) ในฐานะเปนหญิงสาวเต็มตัว หลอนยืนยันวาหลอนไดรักษา
พรหมจรรย ยังเปนสาวบริสุทธิ์ไวรอสําหรับสามีของหลอน หลอนบอกพวกพี่ๆ
วา “ดิฉันเปนกําแพง” ที่จริงแลว “หลอนเปนสวนสวนตัว เปนบอน้ําหวงหาม
เปนน้ําพุที่ถูกประทับตราไว” (เพลงซาโลมอน 4:12) จากประสบการณสวนตัว
หลอนสามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนๆ ใหดําเนินความรักไปตามขั้นตอน เชน
การคบหาดูใจกันไปชวงหนึ่งกอน และความรอบคอบกอนตัดสินใจแตงงาน
มีสามครั้งใน เพลงซาโลมอนที่สาวชาวชูเลมกลาวกับกลุมสตรีโดยอางถึง
“บุตรตรีแหงกรุงเยรูซาเล็ม” เพื่อใหคําแนะนําพวกเขาวาอยาปลุกประกาย
เพลิงแหงกามารมณจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม (เพลงซาโลมอน 2:7; 3:5;
8:4) กลาวคือจนกวาจะบรรลุความปลอดภัยภายใตพันธสัญญาแหงพิธีสมรส
อยางที่เธอไดทํา
ในครั้งที่สอง ในบทกวีกลาวถึงคนรักไดเชื้อเชิญเจาสาวหอบผาหนี
ตามเขาไป (เพลงซาโลมอน 2:10; 4:8) กอนจะไดแตงงานกัน หลอนไมอาจ
รับเขาเขาไปในสวนของหลอนได (เพลงซาโลมอน 4:16) และเขาก็ยินดีรับการ
ตัดสินใจของหลอนดวยความยินดี (เพลงซาโลมอน 5:1) เขาไมเพียงรูสึกดึง
ดูดจากความสวยของหลอน แตหลอนไดขโมยดวงใจของเขาไปแลว (เพลงซาโลมอน 4:9) เขารูสึกมีใจเบิกบานในความรักที่ไดมอบใหกับหลอน (เพลงซาโลมอน 4:10) และเขารูสึกลิงโลดที่หลอนรัก และสัตยซื่อตอเขา และไม
คบหากับใครอื่นเดี๋ยวนี้ และตลอดไป “เจาสาวของฉัน นองของฉันเปนสวน
สวนตัว เปนบอน้าํ หวงหาม เปนน้าํ พุทถี่ กู ประทับตราไว” (เพลงซาโลมอน 4:12)
ในความผูกพันกับสตรีที่สมบูรณพรอมนี้ ชายหนุมไดพบวาตัวเขาเองเหมือน
ไดมาถึงแผนดินแหงพระสัญญา ที่มี “น้ําผึ้ง และน้ํานมอยูใตลิ้นของเธอ กลิ่น
เสื้อผาของเธอหอมดุจกลิ่นหอมของเลบานอน” (เพลงซาโลมอน 4:11)
มีขาวดีอะไรตรงนี้ สําหรับสวนบุคคล ผูรูสึกเสียใจ ที่พวกเขาได
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ทําการเลือกผิดไปในการแสดงออกซึง่ ความสัมพันธทางเพศของพวกเขา
(1 ยอหน 1:9; เปรียบเทียบกับ สดุดี 103:12; อิสยาห 55:7; ยอหน 8:11)

วันพฤหัสบดี

การปกปองของขวัญจากพระผูสราง

Safeguarding the Creator’s Gift

พระเจาทรงมีพระประสงคพิเศษในการสรางมนุษยเปน “ชาย” และ
“หญิง” (ปฐมกาล 1:26-28) ทั้งสองตางสรางตามแบบพระฉายาของพระเจา
แลวพระองคทรงรวมสอง “เพศ” ซึ่งตรงกันขามกัน ใหเปน “เนื้อเดียวกัน”
ดวยการประกอบพิธีสมรสใหพวกเขา ไดสะทอนถึง “ความเปนหนึ่ง” ภายใน
ตรีเอกานุภาพ (พระเจาสามพระภาค) ในลักษณะพิเศษ การรวมประสานกัน
ของเพศชายและเพศหญิง ทําใหมีชีวิตใหมเกิดขึ้น มนุษยดั้งเดิมไดแสดงออก
ซึ่งพระฉายาของพระเจา
พระคัมภีรบอกถึงทาทีอะไรของมนุษย ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ
ซึง่ ไมเปนการปฏิบตั ติ ามแผนการของพระผูส ราง (เลวีนติ ิ 20:7-21; โรม
1:24-27; 1 โครินธ 6:9-20)
พระคัมภีรไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งทําลายพระฉายา
ของพระเจาในรางของมนุษย ดวยการใชเพศสัมพันธอยางไมถูกตอง ไมมีขอ
จํากัด พระเจาทรงนําประชากรของพระองคสูพระประสงคอันถูกตองในการมี
เพศสั ม พั น ธ เมื่ อ มนุ ษ ย ป ฏิ บั ติ ต น และแสวงหาประสบการณ ท างเพศใน
รูปแบบใดๆ ที่ตอตานกับพระบัญญัติของพระเจา ดวงวิญญาณเหลานั้นยอม
ตองไดรับการตัดสินวาไดทําบาป
มีแนวปฏิบัติตนอยางไร ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ ที่พระเจาทรง
ประทานใหผูเชื่อคริสเตียนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธของพวกเขา และ
ของคนอื่นๆ ในโลกที่ลมลงในความบาป (โรม 8:1-14; 1 โครินธ 6:
15-20; 2 โครินธ 10:5; กาลาเทีย 5:24; โคโลสี 3:3-10; 1 เธสะโลนิกา 5:23, 24)
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เหลาผูเชื่อรอคอยที่จะไดรับการปลดปลอยจากสิ่งแวดลอม แหงความ
ชั่วรายของความบาป เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พวกเขาเฝารอ
ในความเชื่อ ถือวาพวกตนไดตายแลวตอความบาปผานการสิ้นพระชนมของ
พระคริสตบนไมกางเขน และมีชีวิตใหมผานการฟนพระชนมของพระองค ผาน
การอธิ ษ ฐานอย า งไม ห ยุ ด หย อ น และการเฝ า ทู ล ขอพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์
พวกเขาปฏิบัติตอธรรมชาติแหงความบาปของพวกเขา ดวยการตรึงมันไว
และพยายามเชื่อฟงพระคริสตในความรูสึกนึกคิดของพวกเขา พวกเขายอมรับ
ดวยวา พระเจาทรงเปนเจาของรางกายของพวกเขา ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ
นั้นพวกเขาตองใชมันอยางถูกตองสอดคลองกับแผนการของพระเจา
พระเจาทรงใหอภัยบาปแกผูรูสึกเสียใจ และสารภาพความบาปนั้น
(1 ยอหน 1:9) พระกิตติคุณสามารถชวยบุคคลที่เมื่อกอนไดหลง หรือหมกมุน
ในการบาปในเรื่องเพศสัมพันธ และมีความประสงคจะกลับเขามาเปนสวนหนึ่ง
และรวมสังสรรคกับเหลาผูเชื่อ เพราะวาความบาปไดทําใหมนุษยมัวเมาใน
ตัณหาราคะ สังคมจึงเปลี่ยนรูปแบบการมีเพศสัมพันธไป บางคนอาจไมทราบ
วา “การทําใหกลับสูสภาพเดิม” (restoration) ดวยการชวยเหลือของพระเจา
สามารถเปนไปได เมื่อไมทราบในเรื่องนี้ บางคนอาจเลือกที่จะอยูเปนโสดหรือ
ละเวนจากการมีเพศสัมพันธไปเลย เพื่อจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจาที่
ทรงหามไว
ในฐานะคริสตจักร เราควรมีสวนเกี่ยวของกับคนที่รักรวมเพศ
อยางไร มีทาทีตอพวกเขาอยางไร และใหคําแนะนําหรือชวยเหลือพวก
เขาอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“พิธแี ตงงานไดรบั พระพรจากพระคริสต ดังนัน้ จะตองถือวาเปนสถาบัน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาแทจะไมตอตานกับแผนของพระผูเปนเจา พระเจาทรง
กําหนดใหชายและหญิงรวมกันเปนหนึ่งในการแตงงาน เพื่อจะใหครอบครัว
สวมมาลัยแหงเกียรติยศ ซึ่งจะเปนสัญลักษณแหงสวรรค เมื่อพระคริสตทรง
70

ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

เริ่มพันธกิจการรับใชของพระองคบนแผนดินโลก พระคริสตทรงตัดสินพระทัย
สนับสนุนสถาบันที่พระองคไดทรงสนับสนุนแตครั้งสวนเอเดน ดังนั้นพระองค
จึ ง เสด็ จ ไปในงานสมรส ซึ่ ง เป น การบอกให ท ราบเป น นั ย ว า พระองค จ ะไม
ปฏิเสธการรับเชิญไปในพิธีสมรส เพราะการสมรสเปนการรวมชีวิตในพิธี
บริสุทธิ์ และศักดิสิทธิ์ของชายและหญิง อันนํามาซึ่งพระพรยิ่งใหญที่สุดเทาที่
พระเจาทรงประทานใหครอบครัวมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, บุตรหญิงของ
พระเจา, หนา 180, 181)
เพลงซาโลมอนแสดงใหเห็นวาการมีเพศสัมพันธกบั คนรักอยางถูกตอง
หลังพิธีสมรสสามารถจะเปนสิ่งที่อัศจรรย ความสัมพันธจากรักแทจะไมเปลี่ยน
ไปเมือ่ ความชืน่ ชมในความงามของรางกายภายนอกคอยๆ ลดลงไปตามอายุไข
ไมวาจะรับประทานอาหารสะอาด ถูกหลักโภชนาการ ออกกําลังกาย ดื่มน้ํา
สะอาด นอนหลับเพียงพอ หรือแมแตใชบริการเสริมตางๆ เชนการผาตัดเพื่อ
ความงาม การใชพลาสติกเขามาเสริมชวยชะลอความแก เพื่อใหรางกายคง
สภาพหนุมสาวไวนานที่สุดก็ตาม เมื่อซาโลมอนเขาสูพิธีสมรสกับหญิงชาว
ชูเลม ทั้งสองมอบอุทิศชีวิตใหกันและกัน สามีและภรรยาคูนี้พิสูจนใหเห็นถึง
ความหนักแนนมั่นคงวาตางอุทิศตนใหกันและกัน ดวยการเอยถึงเรื่องนี้สาม
ครั้ง (เพลงซาโลมอน 2:16; 6:3; 7:10) ในครั้งแรกทั้งสองตางยอมรับวาเปน
ของกันและกัน และอยางเทาเทียมกัน (เปรียบเทียบกับ เอเฟซัส 5:21, 33)
ในครั้งที่สองหลอนสลับขางในการยืนยันการอุทิศตน (ดูใน เอเฟซัส 5:22-23
ดวย) ครั้งที่สาม เปนการแสดงออกถึงความปรารถนาในตัวหลอน (เอเฟซัส
5:24-32) “น้ํามากหลายไมอาจดับความรักใหมอดเสียได หรือแมน้ําทั้งหลาย
ไมอาจทวมความรักใหจมน้ําตายได” (เพลงซาโลมอน 8:7) เปนเหมือนตรา
ประทับที่ไมอาจทําใหแตกหักได (เพลงซาโลมอน 8:6)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ซาโลมอนกลาวพรรณนาวาภรรยาของพระองคมีความสมบูรณ
พรอมอยางไร (เพลงซาโลมอน 4:1-5; 6:8 และ 7:1-9) เปรียบ
เทียบกับที่อาดัมไดแสดงออกเมื่อพบเอวาในครั้งแรก (ปฐมกาล
2:23) ดังนั้นผูเปนสามีควรมีทาทีกับภรรยาของพวกเขาอยางไร
(เอเฟซัส 5:28, 29)
2. มีบางคนไดมองเห็นวาพระธรรมเพลงซาโลมอนเปน “การเปรียบ
เทียบ” (allegory) ในความสัมพันธระหวางพระเจาและประชากร
ของพระองค หรือระหวางพระเยซูและคริสตจักรของพระองค
ขณะที่คนหนึ่งจะตองระมัดระวังไม “เปรียบเทียบจนเกินไป” สิ่งที่
เพลงซาโลมอนนําเสนอคือ ความสัมพันธระหวางบุคคลสองคน
(สามีภรรยา) ซึง่ สามารถชีใ้ หเห็นความสัมพันธของเรากับพระเจา
ไดเชนกัน เปรียบเทียบกับ อิสยาห 54:4, 5; เยเรมีห 3:14;
2 โครินธ 11:2
3. อานพระธรรมสุภาษิต 31:26 เพลงซาโลมอน 5:16 และสุภาษิต
25:11 ในการพู ด จาให คํ า ปรึ ก ษาคู ส มรส เราจะต อ งใช ค วาม
ระมัดระวังเพียงใด ที่ถอยคําของเราจะเสริมสรางคูสมรสใหเขม
แข็งขึ้น ไมใชทําใหออนแอลง ใชขอพระคัมภีรตอไปนี้เพิ่มเติม
จากที่ไดสาธิตไวแลว ยากอบ 1:26; 3:5-11

72

ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

บทที่ 7

กุญแจสูความเปนเอกภาพของครอบครัว
Keys to Family Unity
วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 33:12-14; นางรูธ 1:16-18; ยอหน 17:21-26;
กาลาเทีย 3:28; เอเฟซัส 2:11-22; 5:21-6:9

ขอควรจํา “เพื่ อ พวกเขาจะได เ ป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ดั ง เช น

พระองคผเู ปนพระบิดาสถิตในขาพระองค และขาพระองค
ในพระองค เพื่อพวกเขาจะไดอยูในพระองค และในขา
พระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวา พระองคทรงใชขา
พระองคมา” (ยอหน 17:21)

ชี

วิตครอบครัวเปนตัวแทนฤดูกาลตางๆ ในชีวติ สําหรับบุคคล
ที่แตกตางกันไป สําหรับผูเปนมารดาและบิดา การที่เด็กๆ ได
เกิดมาในครอบครัว เปนตัวแทนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ เปนบุคคล
จะคงอยู และมีความผูกพันกับบิดามารดาชั่วชีวิตของพวกเขา จากจุดที่มีกัน
เพียงสองคนบัดนี้มีทายาทเพิ่มเขามาหนึ่งคนหรือมากกวา นี่นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ จากนั้น เด็กๆ จะเปลี่ยนผานชวงวันเวลา และวัยตางๆ
ของชีวิต จนกระทั่งพวกเขาแตงงานมีครอบครัว และอาจออกจากบานไป และ
มีลูกของพวกเขาเอง
กระนั้น ไมวาจะเปนบิดามารดาหรือเปนเด็กๆ ในครอบครัว เราทั้ง
ปวงตางตองดิ้นรนตอสูกับสิ่งที่เหมือนๆ กัน เพราะเราตางมีธรรมชาติที่ลมลง
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ในความบาป ซึ่งสามารถทําใหความเปนเอกภาพในครอบครัวเปนสิ่งที่ทาทาย
มาก
ถูกแลว เพราะพระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขน มนุษยทั้งมวลไดถูกทํา
ใหกลับคืนดี (reconciled) กับพระเจา และตอกันและกัน (เอเฟซัส 2:13-16;
โคโลสี 1:21-23) หากในระดับการปฏิบัติของเราในแตละวัน โดยความเชื่อให
เราตองมองเห็นคุณคาพระคุณของพระคริสตดวยตัวของเราเอง สิ่งนี้เพียงสิ่ง
เดียวสามารถทําใหเรามีประสบการณความเปนเอกภาพในครอบครัวได และ
สิ่งนี้ตองเกิดขึ้นในแตละวันในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจาผานพระคุณของ
พระคริสตสิ่งนี้สามารถเปนไปได

วันอาทิตย

พระคริสตคือศูนยกลาง

Christ the Center

อัครทูตเปาโลใชอะไรพรรณนาเพือ่ สาธิต การรวมกันเปนเอกภาพ
ทามกลางกลุมผูคนที่อยูในพระคริสต พระคริสตไดทรงทําให “หนึ่ง”
ออกมาจาก “สอง” ไดอยางไร เอเฟซัส 2:11-22; ดู กาลาเทีย 3:28 ดวย
ไมกางเขนของพระเยซูไดยายสิ่งที่ขวางกั้นบุคคลออกหางกันและกัน
กําแพงรอบพระวิหารของชาวยิวไดแยกผูคนมานมัสการออกจากกัน กลาวคือ
แยกผูหญิงออกจากผูชาย และแยกชาวยิวและชาวตางชาติที่เชื่อในพระคริสต
ออกจากกัน ทานเปาโลใชภาษาที่สื่อใหเห็นความเทาเทียมกันระหวางเชื้อชาติ
ตางๆ ไมวาจะเปนกลุมชน หรือระดับชั้นของสังคม หรือความแตกตางดานเพศ
ดวยการกลาววา “ทรงทําใหธรรมบัญญัติซึ่งประกอบดวยบัญญัติ และคําสั่ง
ตางๆ นั้นเปนโมฆะ เพื่อสรางใหเปนคนใหม คนเดียวกันในพระองค จากคน
สองฝายนั้น เชนนั้นแหละพระองคจึงทรงทําใหเกิดสันติภาพ” (เอเฟซัส 2:15)
นี่เปนขาวดีที่จะชวยทั้งสองฝายที่แตงงานกันใหทราบถองแทวา พวกเขาเปน
“เนื้อเดียวกัน” เปนหนึ่งในชีวิตการครองเรือนและก็เชนเดียวกัน โดยความ
เชื่อในพระคริสต ครอบครัวที่แบงแยกมานานสามารถกลับคืนดีดังเดิมได
การอางขอพระคัมภีรเกี่ยวกับเอกภาพในพระคริสตนั้นเปนเรื่อง
หนึ่ง แตการที่จะไดรับการเติมเต็มใหสมบูรณดวยประสบการณจริงนั้น
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แตกตางออกไป มีการปฏิบัติตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอะไร ที่พระคริสต
นําสูช วี ติ ของเรา เพือ่ ใหมปี ระสบการณในความเปนเอกภาพตามทีพ่ ระเจา
ทรงสัญญาไว ดูตัวอยาง โรม 6:4-7, 2 โครินธ 5:17; เอเฟซัส 4:24-32
“จินตนาการหรือวาดภาพวงกลมขนาดใหญ แลวลากเสนหลายเสน
จากหลายจุดของเสนรอบวงกลมนั้นตรงเขาไปยังจุดศูนยกลาง จะเห็นวายิ่ง
เสนดังกลาวเขาใกลจุดศูนยกลางเทาไร เสนตางๆ ก็ยิ่งจะเขาใกลกันมากยิ่ง
ขึ้น....
“เชนเดียวกันยิ่งเราเขาใกลพระคริสตมากขึ้นเทาไร เราก็ยิ่งจะเขาใกล
ชิดกันมากขึ้น” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 179)
“ระหวางผูเปนบิดาและบุตรชาย สามีและภรรยา...เมื่อใหพระคริสต
เปนคนกลาง (Mediator) หรือผูไกลเกลี่ย ไมวาเราจะยอมรับพระองคหรือไม
เราไมอาจสรางเครื่องมือติดตอโดยตรงภายนอกตัวของเราเองได ยกเวนการ
สื่อสารผานพระองค ผานพระดํารัสของพระองค และผานการติดตามพระองค
นั่นเปนเสนทางเดียวที่จะสื่อถึงกันได” (ไดเอทพิช บอนโฮฟเฟอร, The Cost
of Discipleship: The MacMillan Publishing Co., 1979, หนา 108)
ครอบครัวของคุณใกลชิดกันเพียงใด หรือครอบครัวของโบสถ
เขาใกลชิดกับจุดศูนยกลางของเสนรอบวงกลมไหม มีสิ่งใดตองลดตัว
ลงมา เพื่อที่จะใหความสัมพันธเปนไปอยางที่มันควรจะเปน

วันจันทร

กลายเปนหนึ่งผานความรักของพระองค
Becoming One Through His Love

“และขอองคพระผูเปนเจา ทรงใหทานทั้งหลายจําเริญ และบริบูรณใน
การรักซึ่งกันและกัน และการรักทุกคนเหมือนเรารักทาน” (1 เธสะโลนิกา 3:12)
พระเยซูทรงอธิษฐานตอพระบิดาของพระองค ขอใหผูติดตาม
พระองคได “เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเชนพระองคกับขาพระองค”
(ยอหน 17:22) สรุปแลวพระเยซูกาํ ลังตรัสตรงนี้ โดยโฟกัสเจาะจงในเรือ่ ง
บทบาทของความรัก ที่มีความจําเปนเพื่อจะบรรลุถึงความเปนเอกภาพ
บทที่ 7 กุญแจสูความเปนเอกภาพของครอบครัว 75

ความเป น เอกภาพท า มกลางผู ติ ด ตามพระองค อยู ใ นดวงจิ ต ของ
พระเยซู ใ นคํ า อธิ ษ ฐานนี้ คื อ ทรงปรารถนาให เ หล า สาวกมี ค วามรั ก แบบ
“อะกาเป” (Agape) ซึง่ เปนความรักทีจ่ ะนําไปสูค วามเปนหนึง่ คําวา “อะกาเป”
เปนถอยคําของพระคัมภีรสําหรับความรักของพระเจา ซึ่งพระเยซูทรงใชใน
การอธิษฐานครั้งนี้ และในที่อื่นๆ ในพระคัมภีรใหม อยางในขอพระคัมภีรที่
กลาวถึงธรรมชาติของพระเจา (ยอหน 13:35) ความรักของพระเจาไมมีโดย
ธรรมชาติ ใ นดวงใจของมนุ ษ ย ที่ มี บ าป ความรั ก เช น นี้ เข า มาสู ชี วิ ต ของคน
คนหนึ่ง เมื่อพระเยซูทรงสถิตอยูในผูเชื่อคนนั้นโดยพระวิญญาณของพระองค
(โรม 5:5; 8:9, 11)
“บัญญัติของเราคือใหพวกทานรักกันและกัน เหมือนอยางที่เรารัก
ทาน” (ยอหน 15:12) อัครทูตยอหนผูเขียนถอยคําเหลานี้ ครั้งหนึ่งเปนคนที่
ไมนารัก เพราะมีความหยิ่ง หิวกระหายอํานาจ ชอบวิพากษวิจารณ และมี
อารมณรอน (มาระโก 3:17; ลูกา 9:54, 55; ดูในหนังสือผูพึงปรารถนาแหง
ปวงชน, หนา 295) ตอมาภายหลังในชีวิต ทานจดจําสิ่งที่พระเยซูไดทรง
รักไมเปลี่ยนแปลง แทนที่ทานยังมีลักษณะนิสัยไมดีเหลานี้ ความรักของ
พระเยซูคอยๆ เปลี่ยนแปลงทานยอหน ทําใหทานสามารถรักคนอื่นๆ ใน
ความเปนหนึ่งของคริสเตียนได ทานไดเขียนวา “เรารัก ก็เพราะพระองค
ทรงรักเรากอน” (1 ยอหน 4:19) ทานเขียนดวยวา “ทานที่รักทั้งหลาย ถา
พระเจาทรงรักเราอยางนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันดวย” (1 ยอหน 4:11)
อาน พระธรรม 1 โครินธ 13:4-8 พยายามใสชื่อของคุณลงตรง
คําวา “รัก” ปรากฏอยู วาเมื่ออานแลวจะลงตัวดีไหม อธิษฐานทูลขอ
พระองค ท รงนํ า คุ ณ สมบั ติ แ ห ง ความรั ก เข า สู ชี วิ ต ของคุ ณ โดยพระวิญญาณของพระองค มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเปลี่ยนคุณโดยพลันหรือคอยเปนคอยไป เพื่อคุณจะไปถึงเปาหมาย
แหงอุดมคติ (ideal) ของคริสเตียน
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วันอังคาร

ความเห็นแกตัว : ตัวทําลายครอบครัว
Selfishness : Family Destroyer

“ถาความหยิ่ง และความเห็นแกตัวถูกวางไวตางหาก เพียงหา
นาทีจะขจัดความยุงยากที่สุดออกไปได” (เอลเลน จี. ไวท, Early Writings, หนา 119)
ในฐานะเปนมนุษย ธรรมชาติของเราถูกทําใหเสื่อมทรามไปโดยความ
บาป บางทีตัวอยางยิ่งใหญที่สุดของความเสื่อมทรามคือ “คําสาปแชงของ
ความเห็นแกตัว” ดูเหมือนเราเกิดมาพรอมกับความเห็นแกตัว เราสามารถ
มองเห็นไดชัด แมในพวกเด็กเล็ก ความตองการพื้นฐานของพวกเขาคือตัว
ของพวกเขาเอง พวกเขาจะพูด หรือแสดงออกวา “ฉัน..ฉัน...ฉัน....” พอ
พวกเขาเติบโตถึงวัยผูใหญคุณลักษณะของนิสัยความเห็นแกตัว บางครั้งจะ
เผยออกมาใหเห็นในลักษณะที่นากลัว โดยเฉพาะในบาน
แนนอน พระเยซูเสด็จมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ (เอเฟซัส 4:24)
พระองคตรัสสัญญากับเราวา ผานทางพระองค เราไมจําเปนตองตกอยูภาย
ใตอํานาจของลักษณะนิสัยตัวนี้ ชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเปนสุดยอดตัวอยาง
สมบูรณในการดําเนินชีวิต พระองคทรงปราศจากซึ่งความเห็นแกตัว ในความ
เปนคริสเตียนเรากําลังติดตามพระองค ดวยการทําตามแบบอยางของพระองค
ในระดับหนึ่ง (1 ยอหน 2:6) เราจะเอาชนะความโนมเอียงที่จะดําเนินชีวิตเพื่อ
ตัวเราเองเทานั้น
ศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ พระวจนะของพระเจาบอกอะไรแก
เราเกี่ยวกับ การดํารงชีวิตในความเห็นแกตัว ฟลิปป 2:3-5; 1 ยอหน
3:16-18
เอลเลน จี. ไวท เขียนในขออางอิงขางบนวา “ถาความหยิ่ง และความ
เห็นแกตวั ถูกวางไวตา งหาก เพียงหานาทีจะขจัดความยุง ยากทีส่ ดุ อออกไปได”
ปญหาตางๆ จะไดรับการแกไขไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ “กอนที่มันเริ่มติด
เชื้อ มีการอักเสบ และเกิดหนอง และในที่สุด จะกลายเปนสิ่งสกปรกที่นาชัง
มีกลิ่นเหม็น สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดา ตอง
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ถูกชําระใหสะอาด (be purged) (สุภาษิต 16:6) จากความบาปนี้ ณ เชิง
ไมกางเขน (ตัวอยางยิ่งใหญที่สุดในจักรวาลในความไมเห็นแกตัว) อยายอม
แพ แมวาเราจะยอนกลับไปที่ไมกางเขนอยางไมหยุดหยอน และคุกเขาลง
เพื่อการอธิษฐาน ดวยความเชื่อ น้ําตาหลั่งไหลและการยอมจํานน
คุณใชเวลานานเพียงใดที่ไมกางเขน เพื่อตอสูกับสิ่งใดๆ ที่เรียก
วา “ความเห็นแกตัวที่ปรากฏในชีวิตของคุณ” ขอพระคัมภีรตอไปนี้
(มัทธิว 7:16 “พวกทานจะรูจักพวกเขาไดดวยผลของพวกเขา ผลองุน
นั้นเก็บได จากตนไมมีหนามหรือ และผลมะเดื่อนั้นเก็บไดจากพืชหนาว
หรือ”) ชวยแสดงใหคุณเห็น ถาคุณไดใชเวลาเพียงพอที่นั่น

พุธ

การยอมจํานน
Submission

อัครทูตเปาโลถือวา “ความถอมใจลง” (humility) และการรับ
ใชมีความสัมพันธตอกัน (เอเฟซัส 5:21) คุณคิดวาทาทีเชนนี้ “สนับ
สนุน” (contributes) ใหเกิดความเปนเอกภาพในโบสถอยางไร เหตุใด
จึงสําคัญมากจะเริ่มตนที่บาน เอเฟซัส 5:22-6:9
คําวา “ยอมเชื่อฟง” (submit) (เอเฟซัส 5:21) หมายถึงการถอมใจลง
ตอหนาอีกบุคคลหนึ่งบนพื้นฐานของ การเลือกโดยสมัครใจ หลักการพิเศษนี้
เริ่มตนโดยพระคริสต (มัทธิว 20:26-28; ยอหน 13:4, 5; ฟลิปป 2:5-8) และ
นี่เปนอุปนิสัยของเหลาผูไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส
5:18) และเอเฟซัส 5:21 กลาววา “จงยอมเชื่อฟงกัน เนื่องดวยความยําเกรง
พระคริสต” สิ่งนี้ไดดลใจประชากรของพระเจาใหยอมเชื่อฟงตอกันและกัน อัน
เปนการ “ให” ตัวเองแกกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานคําสอนของคริสเตียนเกี่ยว
กับความสัมพันธในสังคม สิ่งนี้นําไปสูชีวิตฝายวิญญาณอยางแทจริง เพราะทั้ง
ปวงเปนเอกภาพในพระคริสตโดยไมมีขอยกเวน
หลักการของบาน พื้นฐานของการยอมเชื่อฟงซึ่งกันและกันอยูในบาน
ถาหลักการนีบ้ งั เกิดผลตรงนี้ ก็จะบังเกิดความแตกตางอยางยิง่ เหมือนบทละคร
(dramatic) ในโบสถ อัครทูตเปาโลขยับอยางฉับพลันจากการแนะนําหลักการ
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ของ “การยอมเชื่อฟงซึ่งกันและกัน” ไปอภิปรายเรื่องการนําหลักการนี้ไป
ประยุกตใชในครอบครัว
มีการกลาวถึงความสัมพันธสามคูในพระธรรมเอเฟซัส 5:22-6:9 คู
สามัญที่สุด กระนั้นเปนความไมเทาเทียมกันที่สุดในสังคม เจตนาของทาน
เปาโลไมใช “เพื่อสนับสนุน” ลักษณะสังคมที่เปนอยู แตเพื่อจะแสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรมความเชื่อของพระคริสตจะทําใหเกิดผลไดอยางชัดเจน เมื่อมีการ
ยอมเชื่อฟงอยางสมัครใจตอกันและกันของเหลาผูเชื่อ
คุณคิดวาเหตุใดทานเปาโลกลาวถึงเหลาผูอยูในสังคมที่ออนแอ
กวาอยางไมยอทอ (consistently) ในวัฒนธรรมคือเหลาภรรยา เด็กๆ
และพวกทาส เขี ย นส ว นของประโยคที่ มี คุ ณ ค า ซึ่ ง เชื่ อ มต อ มากั บ
ประโยค “การยอมเชื่อฟงซึ่งกันและกัน” เอเฟซัส 5:22; เอเฟซัส 6:1;
เอเฟซัส 6:5
เหล า ผู อ ยู ใ นสั ง คมที่ มี อํ า นาจใหญ ก ว า คื อ สามี บิ ด ามารดา และ
เจานาย มักจะถูกเอยถึงในอันดับตอมา แตละกลุมไดรับการยอมรับคอนขางไม
ธรรมดาจากวัฒนธรรม คําสั่งอยางเปนทางการเหลานี้ ตองทําใหกลุมผูเชื่อ
ในศตวรรษแรกรูสึกประหลาดใจ (astonished) มาก พวกเขาไดเกลี่ยพื้นที่
รอบๆ ไมกางเขนใหเปนระดับเดียวกัน และเปดเสนทางแหงความจริงเพื่อการ
เขาสู “ความเปนหนึ่ง” (oneness) เพื่อใหเปนประสบการณในความสัมพันธที่
มีตอกัน

วันพฤหัสบดี

การดําเนินชีวิตตามความรักที่เราสัญญา
Living the Love We Promise

ในที่สุดนี้ความเปนปกแผนของครอบครัว และความเปนหนึ่งวางอยู
บน “ความไววางใจ” ของสมาชิกครอบครัว ซึ่งเริ่มตนจากความไววางใจ และ
การยึดมั่นในคําสัญญาของการรวมชีวิตคู ที่จะเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน
นาเศราใจทีเ่ รือ่ งราวในพระคัมภีรถ กู โปรยปราย (strewn) ดวยตัวอยางทีล่ ม เหลว
ในคํามั่นสัญญาซึ่งไดทําใหความไววางใจแตกหักไป และขาดซึ่งการยึดถือใน
คําสัญญาในขณะที่สิ่งนี้ควรจะมีอยูตรงนั้นเสมอ ขอพระคัมภีรไดใหการปลุก
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เรา (stirring) ตัวอยางของบุคคลธรรมดา ผูซึ่งดวยการชวยเหลือของพระเจา
ไดรักษาคํามั่นสัญญาของพวกเขาไวกับเพื่อนๆ และครอบครัว ตามที่พวกเขา
กลาวสัญญาไว
มองดูครอบครัวตอไปนี้ และการที่พวกเขาปรับระดับการไววาง
ใจตามคํามั่นสัญญา บางครอบครัวเสริมพลังในเรื่องนี้อยางไร มีการ
หนุนใจ ในคําสัญญาอะไรที่แสดงออกมาใหคนอื่น
• บิดามารดา-รับผิดชอบ กับคํามั่นสัญญาที่ใหกับบุตร (ปฐมกาล 33:
12-14; อพยพ 2:1-10)
• พี่นอง-ใหคํามั่น-สัญญาตอกัน (ปฐมกาล 37:17-28)
• ครอบครัวใหคาํ มัน่ ในความรับผิดชอบตอกัน (นางรูธ 1:16-18; 2:11,
12, 20; 3:9-13; 4:10, 13)
• คูสมรสใหคํามั่นสัญญาตอกัน (โฮเชยา 1:2, 3, 6, 8; 3:1-3)
เมื่อเราใหคํามั่นสัญญาไวกับบุคคลหนึ่ง อยางในพิธีสมรสหรือในการ
ตัดสินใจจะรับเลี้ยง หรือรับเปนบุตรบุญธรรมเด็กคนหนึ่ง จะตองมีความเต็มใจ
ที่จะอุทิศตัวเอง เพื่อจะไมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไดทําการเลือกแลวในอนาคต
ตองพรอมจะอุทิศ และควบคุมสิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจเขามา
ณ ตอนใด หรือตอนหนึ่งในชีวิตของเรา กฎหมายมีขอหามพฤติกรรมในดาน
ลบ แตความสัมพันธของคูสมรส และครอบครัวตองการความรักจากภายใน
พวกเขาจึงจะสามารถทําใหคํามั่นสัญญาและความรักเฟองฟูขึ้นได
อัครทูตเปาโล ไดกลาวทวนคํามั่นและพระสัญญาของพระเยซู
ไวอยางไรใน ฮีบรู 13:5 (ทานอยาเปนคนเห็นแกเงิน จงพอใจในสิ่งที่
ทานมีอยู เพราะวาพระองคไดตรัสวา “เราจะไมละทานหรือทอดทิ้งทาน
เลย”) นี่หมายถึงพระเยซูตรัสสัญญากับทานเปนการสวนตัวดวยไหม
สิ่งนี้มีอิทธิพลตอคํามั่นสัญญาที่คุณไดใหไวกับพระองค หรือคูสมรส ลูก
และพี่นองดานความเชื่อทั้งหลายอยางไร
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

เอลเลน จี. ไวท, วงกลมอันศักดิ์สิทธิ์, หนา 177-180 ใน บานใน
อุดมคติ และคําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 6, หนา 236-238
“เอกภาพ” คืองานชิ้นแรก ของคริสเตียน กลาวคือที่จะสราง “ความ
เปนเอกภาพ” ในครอบครัว...
“สมาชิกครอบครัวที่มีความใกลชิดจะรวมมือรวมใจกันทํางานในบาน
ยิ่งบิดา มารดาไดยกชู และใหการสอน และทําเปนตัวอยาง ก็จะยิ่งเปนอิทธิพล
ทําใหลูกชายและลูกสาวแสดงออกภายนอกบาน” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 37)
“ความลับของหนวยครอบครัว” “สาเหตุของการแตกแยก และความ
ไมลงรอยกันในครอบครัว และโบสถคือการแยกตัวออกหางจากพระคริสต การ
ไดเขามาใกลพระคริสตคือการไดเขามาใกลซึ่งกันและกัน ความลับของความ
เปนเอกภาพในโบสถ และในครอบครัวไมใชการทูต หรือความชํานาญในการ
เจรจา ไมใชการบริหารจัดการ และไมใชความพยายามของมนุษย “เหนือ
มนุษย” superhuman) เพื่อเอาชนะความยากลําบากตางๆ แมวาจะมีดังสิ่ง
กลาวใหทําเปนอันมาก แตเปน “การสนิทกับพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท,
บานในอุดมคติ, หนา 179)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ “พลังอํานาจ” ในสังคมของคุณที่ทํา
การตอตาน “ความเปนเอกภาพ” ในครอบครัวมีหลักการปฏิบัติ
เพื่อแกปญหาอะไร ที่คุณจะเสนอใหกับครอบครัว ที่กําลังดิ้นรน
ตอสูเพื่อเอาชนะพลังอํานาจดังกลาว
2. มีครอบครัวใดบางไหมในโบสถทองถิ่นของคุณที่ไดแตกแยกไป
แลว ถามี คุณและชั้นเรียนสะบาโตสามารถจะทําอะไรไดบาง
ที่จะใหการชวยเหลือแตละคนในครอบครัวนี้ ที่กําลังเผชิญกับ
วิกฤติการณ
3. อภิปรายคําถามเรื่อง “การมอบตัวเชื่อฟงกันและกัน” คริสเตียน
โดยทั่วไปจะเขาใจความหมายในบริบทของคริสเตียนไดอยางไร
ในทางใดบางหลักการนี้อาจถูกนําไปใชอยางผิดๆ
4. มีหลักการอะไร ที่คุณสามารถมองเห็นเกี่ยวกับ “ความเปนหนึ่ง
ของครอบครัว” ที่คุณสามารถนําเอาแนวคิดนี้ไปยุกตใชในโบสถ
ไดเชนกัน
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บทที่ 8

เวลาของการเปนบิดา-มารดา
Season of Parenting
วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 18:11; เยเรมีย 31:25; มัทธิว 11:28; สดุดี บทที่ 127;
สุภาษิต 22:6; 1 ซามูเอล 3:10-14; ฟลิปป 3:13

ขอควรจํา “นีแ่ นะ บุตรทัง้ หลายเปนมรดกจากพระยาหเวห ผลิตผล
ของครรภเปนรางวัล” (สดุดี 127:3)

ก

ารให กํ า เนิ ด บุ ต รเป น เรื่ อ งธรรมดา เป น สิ่ ง ที่ เ ป น ไปตาม
ธรรมชาติ บอยครั้งเราไมคอยมองเห็นคุณคาอยางเต็มๆ จาก
ทารกที่เกิดใหม ลองจินตนาการภาพของนางเอวา สตรีคนแรกของโลกที่รูสึก
ดีใจตื่นเตนเมื่อไดบุตรชายคนแรกคือ คาอินไวในออมกอด การที่ไดเห็นทารก
นอยคอยๆ เติบโตขึ้นในชวงหลายเดือนตอมา ความรูสึกเมื่อนึกถึงความเจ็บ
ปวดอยางรุนแรงขณะใหกําเนิดเด็กทารก มันชางเกินคุมที่ไดเห็นเด็กนอย
ชางนารัก ไรเดียงสา ชวยตัวเองไมได... ก็เชนเดียวกับนางซาราหภรรยาของ
ทานอับราฮัมในวัย 90 ปของนาง ซึ่งเปนวัยที่ผานการใหกําเนิดบุตรมา
หลายปแลว เมื่อทารกเพศชายคลอดออกมาจากครรภของนางเอง และใหชื่อ
วา “อิสอัค” หลอนคงหัวเราะทุกครั้งเมื่อเรียกชื่อลูกชายของนาง หลังจาก
ที่นางและสามีไดอธิษฐานขอบุตรชายจากพระผูเปนเจา ในที่สุดนางไดรับ
คําตอบ... นางฮันนาหก็แสนปติยินดีไมตางกัน เมื่อนางตั้งครรภซามูเอล นาง
ฮันนาหกลาวออกมาวา “ดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้ และพระยาหเวหประทาน
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ตามคําทูลขอของดิฉัน ตามที่ไดทูลวิงวอนตอพระองค” (1 ซามูเอล 1:27) นาง
มารียขณะที่อยูในวัยสาวนึกอัศจรรยใจอยางยิ่ง ที่ทูตสวรรคจากพระเจาบอก
กับนางวา นางจะตั้งครรภ และบุตรชายของนางจะเปนพระผูไถบาปของโลกนี้
เมื่อทารกพระเยซูคลอดออกมา นางไดอุมบุตรนั้น นางรําพึงวา นี่เปนบุตรของ
พระเจา นางมารียจองดูทารกนั้น วันละหลายครั้ง ดวยความรูสึกผสมผสานกัน
ระหวางความอัศจรรยใจและความยําเกรง
ในขณะเดียวกันไมใชทุกคนที่เรารูจักไดรับสิทธิพิเศษ ซึ่งมาพรอมกับ
ความรับผิดชอบ ในฐานะที่เปนบิดาและมารดา สัปดาหนี้เราจะใชเวลาสํารวจ
ดูวา ชวงเวลาของการเปนบิดาและมารดา มีความทาทายอะไรบาง มีความพึง
พอใจ ความทุกขกังวล และความชื่นชมยินดีอะไรบาง

วันอาทิตย

บิดามารดาที่ไมมีบุตร

Childless Parenting

อานพระธรรมปฐมกาล 18:11, 30:1; 1 ซามูเอล 1:1-8 และลูกา
1:7 บุคคลเหลานี้มีอะไรที่เหมือนกัน พระเจาทรงตอบความตองการ
ของพวกเขาอยางไร
เด็กๆ ที่เกิดมาถือเปนพระพรสําหรับครอบครัว แตดวยเหตุผลบาง
ประการ พระเจาไมทรงอวยพระพรแกบิดามารดาทุกคูใหมีลูกเสมอไป บิดา
มารดาบางคูสมความหวัง เมื่อพวกเขาอธิษฐานเพื่อสรางครอบครัว และ
พระเจ า ผู ท รงกรุ ณ าคุ ณ ประทานให ต ามคํ า ขอ และบางครั้ ง เป น ไปอย า ง
อัศจรรยอยางกรณีของนางซาราห สวนคนอื่นๆ แมจะอธิษฐานดวยใจรอนรน
ทูลขอตอหนาบัลลังกของพระเจา แตกลับพบกับความเงียบเชียบ ทุกครั้งเมื่อ
พวกเขาเห็นเพื่อนๆ สรรเสริญพระเจาที่ภรรยาของพวกเขาตั้งครรภ และ
ชื่นชมยินดีเมื่อพวกเขาเห็นทารกมาเกิด ทําใหรอยแผลแหงความผิดหวัง
เปนรองลึกขึ้น เมื่อพวกเขารูสึกวาบานของพวกเขาเหมือนรังนกที่วางเปลา
แมวาบางคนถามพวกเขาดวยความบริสุทธิ์ใจวา “คุณมีลูกกี่คน” คําถามนั้น
เปนเหมือนเครื่องซ้ําเติมพวกเขาวา พวกเขาเปนกลุมสมาคมที่ถูกแยกไวตาง
หาก เปนกลุม ทีไ่ มมลี กู แมวา พวกเขาอยากจะอยูร ว มกับกลุม อืน่ (ทีม่ ลี กู ) ก็ตาม
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เหลาคนที่ไดผานประสบการณเชนนั้น ควรกลับมาทําใจยอมรับวา
พระเจาทรงเขาใจความเสียใจของพวกเขา ผูประพันธบทสดุดีประกาศวา
“พระองค ท รงนั บ การระหกระเหิ น ของข า พระองค ทรงเก็ บ น้ํ า ตาของข า
พระองคใสขวดของพระองค” (สดุดี 56:8) แมพระองคจะทรงดูเหมือนเงียบ
แตขอใหคุณอานเพลงสดุดีอีกขอหนึ่ง “บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาหเวยทรงสงสารคนที่ยําเกรงพระองคฉันนั้น” (สดุดี 103:13)
สวนคนอื่นๆ ระหวางนั้น ดวยเหตุผลหลากหลาย อาจเลือกที่จะไมมี
ลูก คนหนึ่งสามารถเขาใจในโลกที่เราอยูในเวลานี้เต็มไปดวยความทุกขยาก
ความเจ็บปวด ความชั่วราย และมีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติตา งๆ นี่คือสาเหตุที่
พวกเขาตัดสินใจจะไมนําลูกมาสูโลก ในบางกรณี บางคนอาจเลือกที่จะขอ
เด็กจากเครือญาติที่มีบุตรหลายคน หรือจากสถานสงเคราะหเด็กมาเปนบุตร
บุญธรรมแทนการมีบุตรดวยตนเอง ในลักษณะนี้พวกเขาจะไดเปนบิดามารดา
เลี้ยงดูลูกไวในครอบครัว บอยครั้งการรับบุตรบุญธรรมเปนการใหโอกาสพวก
เด็กๆ มีชีวิตดีขึ้นกวาที่พวกเขาจะอยูในสภาพที่พวกเขาเปนอยู
โลกของเราเปนสถานที่มีความซับซอนมาก และเรามักจะพบปะหรือ
สมาคมกับผูคนนานาประเภทในหลากหลายสถานการณ คนที่ตองการมีลูก
หรือไมประสงคมีลูก ไมวาจะอยูในสถานการณใด เราอาจพบวาตัวเราเองยอม
รับไดกับคําถามตางๆ เกี่ยวกับการมีลูก เราสามารถมีชีวิตดวยความเชื่อมั่น
ในความรักของพระเจาที่ทรงรักเรา และพระองคทรงพระประสงคสิ่งที่ดีสําหรับ
เราในตอนสิ้นสุด ในเวลาเดียวกัน ขอใหเราจําไวเสมอวา เราจะตองมีความ
รูสึกรับรูไว (be sensitive) เทาที่จะเปนไปไดตอผูคน ที่ไมวาจะดวยเหตุผล
ใดที่พวกเขาไมมีลูก
พระเยซูไมมีบุตร ในวิถีธรรมชาติดวยพระองคเอง มีบทเรียน
อะไรบาง ถาจะมีสําหรับเราตามขอมูลความจริงในเรื่องนี้
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วันจันทร

พอ-แมเลี้ยงเดี่ยว

Single Parenting

ขอเท็จจริงของโลกปจจุบันอยางหนึ่งคือ เรากําลังพบกับคุณพอ และ
คุณแมเลี้ยงเดี่ยวในสังคมมากขึ้น บอยครั้งแมจะไมเสมอไปที่เราพบวา สตรี
เปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว
บอยครั้งที่เราคิดวาคุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเดี่ยว เปนพอหรือแมที่ได
เด็กมาจากชายหญิงใชชีวิตรวมกันแบบหลบซอนในชวงเวลาหนึ่ง ที่เรียกวา
“ลูกนอกสมรส” อยางไรก็ดี นั่นไมใชความจริงเสมอไป นางฮาการอนุภรรยา
ของทานอับราฮัม (แตงงานดวยความเห็นชอบของนางซาราห-ผูเปนภรรยา
หลวง) เมื่อนางฮาการมีบุตรชายกับทานอับราฮัม นางฮาการถูกบีบบังคับจาก
นางซาราห จนนางฮาการพาลูกหนีไป กลายเปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยวไปโดย
ปริยาย (ปฐมกาล 16:3, 4; 21:17) สตรีคนตอมาคือนาง “บัทเชบา” ไดตั้งครรภ
ขึ้ น เนื่ อ งจากการล ว งละเมิ ด ทางเพศด ว ยอํ า นาจบี บ บั ง คั บ จากผู มี อํ า นาจ
(2 ซามูเอล 11:4, 5) ทานเอลียาหถูกสงไปยังหมูบานเรียกชื่อวา “ศาเรฟท”
เพื่อชวยสตรีเลี้ยงเดี่ยว เพราะสามีไดตายไป (1 พงศกษัตริย 17:9) เมื่อถึงเวลา
ที่พระเยซูทรงเริ่มพันธกิจของพระองค โยเซฟ บิดาของพระองคไดตายแลว
ปลอยใหนางมารียกลายเปนมายเลี้ยงดูลูกๆ หลอนก็กลายเปนคุณแมเลี้ยง
เดี่ยวไป “ความตายไดแยกมารียจากโยเซฟ ผูซึ่งไดแบงปนความรูและความ
ลึกลับ (mystery) ในการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู ถึงตอนนั้นนางมารีย
ไมมีใครจะคอยสนับสนุนและปลอบโยนความหวัง และความกลัวของนาง
นับวาเปนชวงสองเดือนแหงความหนักใจและเศราในดวงจิตยิ่งนัก (เอลเลน
จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 145)
การเปนคุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเดี่ยว บางครั้งก็เปนงานที่ทาทายมาก
ที่คนหนึ่งตองประสบ มีหลายรายพบกับความยากลําบาก อยางการจัดสรรใน
เรื่องการเงิน การสมาคมกับพอแมของเด็กคนอื่นๆ หรือการมีเพียงแคสองแม
ลูก (หรือพอลูก) ในครอบครัวที่จะใชเวลากับพระเจา บางครั้งก็มีความกังขาวา
จะมีใครรักพวกเขาอยูอกี หรือไม
มีคําสัญญาอะไรที่คนคนหนึ่ง รวมทั้งคุณพอหรือคุณแมเลี้ยง
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เดี่ ย วสามารถจะนํ า ไปเป น ข อ หนุ น ใจจากข อ พระคั ม ภี ร ต อ ไปนี้ ไ ด :
เยเรมีย 31:25; มัทธิว 11:28; เยเรมีย 29:11; เยเรมีย 32:27; สุภาษิต
3:5, 6; อิสยาห 43:1,
ในฐานะคริสตจักร เรามีหนาที่ชวยเหลือพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว ตามที่
ยากอบเขียนไววา “ธรรมะที่บริสุทธิ์ไรมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจาพระบิดา
นั้น คือการชวยเหลือ เด็กกําพรา และหญิงมายที่มีความทุกขรอน และการ
รักษาตัวใหพนจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) อยางไร คนหนึ่งอาจเพิ่มโดย
หลักการวา “และคุณแมหรือคุณพอเลี้ยงเดี่ยวมีความทุกขรอนของพวกเขา
เชนกัน” การชวยเหลือที่เราเสนอใหอาจไมใชในเรื่องการเงินเทานั้น เราอาจ
ช ว ยจั ด ให พ วกเขาพ อ ลู ก หรื อ แม ลู ก ได ไ ปพั ก ผ อ น หรื อ มี ใ ครช ว ยดู แ ลเด็ ก
ขณะที่คุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเดี่ยวทํางานบาน หรือออกไปธุระนอกบาน หรือ
อธิษฐาน และศึกษาพระวจนะของพระเจา เราอาจรับอาสาเปนพี่เลี้ยงใหกับ
เด็กๆ ของเขาหรือหลอน หรือชวยงานบานอยางใดอยางหนึ่ง เราสามารถเปน
พระหัตถของพระเจาไดหลากหลายวิธี เพื่อใหการสนับสนุนคุณพอหรือคุณแม
เลี้ยงเดี่ยว
ไมตอ งพิพากษาหรือตําหนิทพี่ วกเขาไดมาสูส ถานการณทพี่ วกเขา
เปนอยู มีอะไรทีเ่ ปนการเฉพาะเจาะจงทีค่ ณ
ุ จะทําได เพือ่ เปนการหนุนใจ
และชวยเหลือผูเปนพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว

วันอังคาร

ความสุ ข และความรั บ ผิ ด ชอบในการเป น บิ ด า
มารดา
The Joy and Responsibility of Parenting

อานพระธรรมสดุดี บทที่ 127 อะไรเปนพื้นฐานของขาวสารของ
สดุดีบทนี้ มีหลักการสําคัญอะไรที่เราจะนําไปประยุกตใชไดสําหรับเรา
เองและวิธีที่เราดํารงชีวิต
เมื่อคุณหวังจะปรุงอาหารจานที่คุณชื่นชอบ ถาคุณจะทําตามตํารา
อาหาร คุณยอมจะนําสวนผสมมาปรุงตามจังหวะขั้นตอน คุณอาจจะตองใช
เวลา อาจตองควบคุมความรอน และจังหวะในการใสสวนผสมและหวังวา
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อาหารจะออกมาสวย รสชาตินาพอใจ การเปนบิดาหรือมารดาพูดไปอาจไม
เหมือนกับการปรุงอาหารเลยทีเดียว เพราะเด็กแตละคนไมเหมือนเด็กคน
อื่นๆ ทุกกระเบียดนิ้ว อยางคุณจะปฏิบัติตอเด็กหลายคนเหมือนกันทุกอยาง
พวกเขาก็จะออกมาแตกตางกัน นี่อาจจะขึ้นอยูกับเพศ วัย ลําดับที่พวกเขา
เกิดมา นิสัยโดยธรรมชาติ ซึ่งจะวาไปมีเหตุผลอีกมาก ในแผนการของพระเจา
พระองคทรงประสงคใหพวกเด็กๆ ไดรับการนํา และการสอนใหรูจักรัก และ
เชื่อฟงพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9; สดุดี 78:5-7) พระบัญชาโดยตรง
จากพระเจาถึงบิดามารดาคือ “จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน และเมื่อเขา
เติบใหญ เขาจะไมพรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) ไมใชการควบคุมฉวัด
เฉวียนอยูเหนือ (hover) พวกเด็กๆ เพื่อใหแนใจวาพวกเขาจะไมตัดสินใจ
ผิดพลาด
ขณะเราตองการที่จะเห็นเด็กๆ ของเราออกจากออมกอดของเรา ใน
สภาพที่ปกปองตัวเองไมได ปลอยเปนอิสระในขณะที่ยังเล็กเกินไป และคาด
หวังใหพวกเขาเปนผูใหญที่ประสบความสําเร็จ หนาที่รับผิดชอบสูงสุดของเรา
คือการรับผิดชอบทําใหพวกเขารูจักพระเจา รักพระองค และรับใชพระเยซู
คริสต ในฐานะเปนบิดาหรือมารดา เราสามารถติดตามแผนการ “เพื่อการ
พัฒนาจิตวิญญาณ” ซึ่งพระเจาทรงวางแบบไวในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6
ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญกําหนดไวลวงหนา (prerequisites) 4 ประการ: นั่นคือให
เราตระหนักวาพระองคทรงเปนพระผูเปนเจาของเรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ
6:4) เรารักพระองคจากสวนลึกในดวงใจของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) เรา
ถือวาพระวจนะของพระองคเปนสมบัติล้ําคา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6) และ
เราแบงปนกับเด็กๆ ของเราเกี่ยวกับการรูจักพระองค (เฉลยธรรมบัญญัติ
6:20-23)
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 กลาวตอไปถึงหลักการสําคัญ
สองประการ และประการแรก คือ “การสอน-การพูดคุย” (เฉลยธรรมบัญญัติ
6:7) “การสอน” อางถึงการสอนตามรูปแบบ ขณะที่ “การพูดคุย” อางถึงการ
สอนแบบไมมีพิธีรีตอง ในทั้งสองกรณี การสื่อสารความจริงของพระคัมภีรอาจ
เกิดขึ้นภายในความสัมพันธระหวางบิดามารดากับเด็กๆ สวนการสอนตาม
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รูปแบบสามารถเกิดขึ้นไดขณะที่ดําเนินการ การนมัสการในครอบครัว ขณะที่
ศึกษาพระวจนะของพระเจากับพวกเขา การสอนนอกรูปแบบมักเกิดขึ้นได
ดวยตัวของมันเองในสถานการณวันตอวัน ในการดําเนินชีวิต และแมแตจะ
สํ า คั ญ กว า คื อ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก วั น สามารถกลายเป น เครื่ อ งมื อ มี
ประสิทธิภาพสําหรับการสือ่ สารความจริงในพระคัมภีร (ปฐมกาล 18:19) ประการ
ที่สองคือ หลักการ “ถอยคํา-ผูกไวที่ขอมือ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:8, 9) ความ
จริงฝายจิตวิญญาณตองถูกนําไปสูการกระทํา (ดวยมือ) และดวยทาที (ศีรษะ)
ของเรา แตจะตองจารึกไวเปนการสวนตัว (ประตูบาน) และในที่สาธารณะ
(ประตูรั้ว) กลาวคือความจริงจากพระวจนะของพระเจาจะตองเคลื่อนยายจาก
ดวงใจของเราไปสูบานของเรา และจากบานของเราออกไปสูโลกกวาง

พุธ

บิดามารดาในฐานะผูสรางสาวก

Parenting as Disciple-Making

อานพระธรรมปฐมกาล บทที่ 18:18, 19 และ 1 ซามูเอล 3:10-14
เปรียบเทียบระหวางผูเปนบิดาทั้งสองคน มีผลลัพธอะไรเกิดขึ้นจากสอง
รูปแบบของการเปนบิดามารดา
การเปนบิดามารดามีความรับผิดชอบในการเปนผูสรางสาวกจากลูกๆ
ของพวกเขา ในการนี้พวกเขาจะตองเปนสาวกของพระเยซูดวยตัวเองกอน
มีบิดามารดาบางคูเชื่อวาวิธีการสอน และการที่จะแกไขสิ่งผิดสําหรับลูกๆ ของ
พวกเขาตองลงโทษฝายรางกาย แตสิ่งที่ดีกวา (สุภาษิต 22:15; 23:13; 29:15)
ขอความของพระคัมภีรตอนนี้ถูกนําไปใชอยางผิดๆ กับเด็ก หรือเด็กๆ รวมทั้ง
การบังคับพวกเขาใหยอมเชื่อฟงอยางไมมีการผอนปรน ซึ่งบอยครั้งไดนํา
เด็กๆ ใหทําการตอตานบิดามารดาของพวกเขาและพระเจา
พระคัมภีรสอนบิดามารดาใหควบคุม และทําการสอนเด็กๆ ดวยความ
เมตตากรุณา (เอเฟซัส 6:4; โคโลสี 3:21) และที่จะสอนเด็กๆ ในทางชอบธรรม
(สดุดี 78:5; สุภาษิต 22:6; อิสยาห 38:19; โยเอล 1:3) ในฐานะบิดามารดา
เราควรสะสมสิ่งที่ดีไวสําหรับลูกๆ ของเรา (2 โครินธ 12:14) และดําเนินชีวิต
เปนตัวอยางใหพวกเขาติดตาม (ปฐมกาล 18:19; อพยพ 13:8; ทิตัส 2:2) เรา
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ไดรับการบอกเลาใหปกครองครอบครัวของตนใหดี อบรมบุตร ธิดาใหมีความ
นอบนอมดวยความเคารพนับถือเปนอยางยิง่ (1 ทิโมธี 3:4, 5, 12) และจงตีสอน
บุตรของเจา เพราะเด็กที่ถูกปลอยปละละเลยจะนําความอับอายมาให (สุภาษิต
29:15, 17) ขณะเดียวกันจงสะทอนความรักของพระเจาออกมา (อิสยาห 66:13;
สดุดี 103:13; ลูกา 11:11)
นาเศราใจ ที่พระคัมภีรไดเผยใหเห็นเรื่องราวของบิดา มารดาที่วางตัว
อยางใหลูกในทางผิด อยางเรื่องของ “อิสอัค และ “เรเบคาห” ตางนิยมชมชอบ
ในลูกคนละคนคือ เอซาวและยาโคบ (ปฐมกาล 25:28) และตอมา ยาโคบ
แสดงทาทีอยางเดียวกันกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37:3) ปุโรหิตเอลีแมจะเปนผูนํา
ศาสนายังลมเหลวที่จะสอนลูกๆ ในทางที่ถูก (1 ซามูเอล 3:10-14) สวนผูเผย
พระวจนะซามูเอลเอง ผูซึ่งทานเอลีเลี้ยงดูจนเติบใหญกลับเปนบิดาที่บกพรอง
เสียเอง (1 ซามูเอล 8:1-6) กษัตริยดาวิด จากที่พระองคไดลวงประเวณี และสั่ง
ฆาผูเปนสามีของนาง เปนแบบอยางใหลูกๆ ติดตามตัวอยางของตน กษัตริย
มนัสเสห ทําการอุทิศถวายลูกๆ ของพระองคใหกับพญามาร (2 พงษกษัตริย
21:1-9) ก็เชนเดียวกับกษัตริย อาหัส (2 กษัตริย 16:2-4)
เปนที่นายินดี (fortunately) ในพระคัมภีรเราพบตัวอยางที่ดีของบิดา
มารดาดวย อยางทานโมรเดคัย แมจะเปนเพียงบิดาบุญธรรมของพระนาง
เอสเธอรทานก็ทําหนาที่ไดดี (เอสเธอร 2:7) ทานโยบเองไดอธิษฐานเผื่อลูกๆ
ของทานเปนประจํา (โยบ 1:4, 5) ในตัวอยางทั้งหมดทั้งดีและเลว เราสามารถ
“เลือกเก็บ” (glean) เอาแตสวนที่ดีใชการได มาประยุกตใชสําหรับการเปน
บิดา มารดา
เราสามารถเรียนรูอะไรจากตัวอยางการเปนบิดามารดา ที่เรา
พบในพระคัมภีร ในทางใดบางที่ใชหลักการบางประการใน “การมี
ปฏิกิริยาตอกัน” (interactions) กับเหลาผูที่ไมใชบุตรหลานของเรา
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วันพฤหัสบดี

การตอสูเพื่อลูกนอยของคุณ

Fighting for Your Prodigal Child

อานพระธรรมสุภาษิต 22:6 คุณมีความเขาใจเนื้อหาของพระคัมภีรขอนี้อะไรบาง นี่เปนเรื่องการรับประกันไหม เปนพระสัญญาหรือ
เพียง “มีความนาจะเปนไปได” (probability)
บางครั้งขณะผูเปนบิดา มารดาทําทุกอยางเทาที่ควรทํา เชนการสอน
เด็กๆ ของคุณทําสิ่งที่ถูกตอง ดํารงชีวิตสอดคลองกับความเชื่อในเรื่องของ
พระเจา คุณสงพวกเขาไปเขาโรงเรียนดีๆ พาไปนมัสการที่โบสถเปนประจํา
เขาไปมีสวนในงานของมิชชั่นกับพวกเขา แตสุดทายพวกเขาจบลงดวยการ
ละทิ้งความเชื่อในสิ่งที่คุณไดเสริมสรางพวกเขาขึ้นมา ซึ่งสรางความเจ็บปวด
ใหคุณอยางอยางรุนแรง และแทบไมมีชวงของการพักผอนในความสงบ อัน
เนื่องจากความหวงใยของคุณตอความรอดของพวกเขา สาเหตุไมจําเปนตอง
ชี้นิ้วไปที่บิดามารดาเปนฝายผิด เพราะพวกเด็กๆ ตางมีชีวิตจิตใจของพวกเขา
เอง และในที่สุดพวกเขาตองรับผิดชอบตอการกระทําของพวกเขาเอง
บางคนนําถอยคําของพระคัมภีรขอนี้ขึ้นมาทบทวน จริงหรือที่วา “จง
ฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ เขาจะไมพรากจากทาง
นั้น” (สุภาษิต 22:6) โดยถือวานี่เปนพระสัญญา เปนขอรับประกันวา การสง
เสริมเลี้ยงดูลูกๆ ในทางของพระเจา จะเกิดผลลัพธในชีวิตชั่วนิรันดรของพวก
เด็กๆ ความจริงมีวา พระธรรมสุภาษิตขอนีใ้ หหลักการแกเรา และจะไมปราศจาก
เงื่อนไขในขอสัญญาเสมอไป สิ่งที่เราจะนําออกมาจากพระคัมภีรขอนี้คือความ
แนนอนวา บทเรียนที่พวกเขาไดเรียนรูในวัยเด็กจะคงอยูไปตลอดชีวิต เด็กทุก
คนเมื่อถึงวัย ไมวาพวกเขาจะรับ “มรดก” (พระพรดานศาสนา) จากบิดา
มารดาไวเปนสมบัติของพวกเขา หรือไมพวกเขาก็จะปฏิเสธ เหลาบิดามารดา
ที่ไดจัดหาสิ่งล้ําคาแหงชีวิตใหแกลูกๆ อยางระมัดระวัง ดวยการฝกอบรมตาม
รูปแบบของพระเจา ไดสรางความมั่นใจวาสิ่งที่พวกเขาไดสอนเด็กๆ ของ
พวกเขาจะอยูในจิตใจของพวกเขาตลอดไป แมเมื่อเด็กๆ ของพวกเขาเดิน
จากไป เมล็ดพืชที่พวกเขาไดหวานลงไปในดวงใจของพวกลูกๆ จะคอยเรียก
จิตใจของพวกเขาใหกลับบาน (มาหาพระเจา) อยางตอเนื่อง การเปนบิดา
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มารดาที่ดีเปนการเลือกของเราเอง สวนลูกของเราจะหัน (หัวเรือ) ออกไปเปน
การตัดสินใจของพวกเขาเอง
บิดามารดาควรทําอะไรเมือ่ ลูกของพวกเขาหลงหายไป (จากความเชือ่ )
จงนําเสนอชื่อและปญหาของเขา หรือพวกเขาทูลออนวอนตอพระเจา ถามี
ใครเขาใจความเจ็บปวดของคุณมากที่สุด บุคคลนั้นคือพระเจา ไมวาจะเปน
ลูกๆ ของใครในสังคมยุคใหม (แหงวัตถุนิยม) นี้รวมแลวนับเปนพันลานคน
พวกเขาไดหันหลังใหพระเจา คุณยังสามารถใหการสนับสนุนบุตรผูเหมือน
บุตรนอยในพระคัมภีรดวยความรัก และในดานตางๆ อยางที่บิดามารดาที่ดี
พึงทํา แตสําคัญที่สุดอยาใหการแสดงออกซึ่งความรัก และการอธิษฐานเผื่อ
พวกเขาลดนอยลงไป และจงพรอมเสมอที่จะยืนอยูเคียงขางพวกเขา หาก
พวกเขาบางคนกําลังปล้ําสู (wrestle) กับพระเจา (เหมือนทานยาโคบอิสราเอล ในครั้งอดีตกาล)
อยาไดถือวาเปนเรื่องนาละอายที่จะขอศิษยาภิบาล และพี่นองแหง
ความเชื่ออธิษฐานเผื่อพวกเขา และอยาพร่ําแตตําหนิตัวเอง และอยาโฟกัส
(พุงตรงไป) ยังบุตรผูหลงหายเทานั้น แตอธิษฐานเผื่อบุคคลอื่นในครอบครัว
และเครือญาติฝายวิญญาณจิตดวย บิดามารดาของบุตรที่หลงทาง อาจทําให
ครอบครัวแตกแยก ฉะนั้นจงเสริมสราง เสริมกําลังใหเปนเอกภาพกับคูชีวิต
ของคุณ และจัดอาณาเขตชัดเจนสําหรับลูกของคุณ จําไววาพระเจาองคเดียว
เทานั้นรักลูกๆ มากกวาที่คุณรัก จงมองอนาคตที่สวางไสว และยอมรับวาลูก
ของคุณอยูในพระหัตถของพระเจา และพระองคกําลังทําการเพื่อใหเกิดความ
กาวหนา
เปนธรรมชาติที่คุณจะปรักปรําตัวเองเมื่อทําผิดพลาด แตจะเปน
การดีกวาทีจ่ ะมองไปยังอนาคต และพึง่ พระสัญญาของพระเจา (ดู ฟลปิ ป
3:13)
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“คุณควรใชเวลาพูดคุยและอธิษฐานกับลูกขณะที่พวกเขายังเปนเด็ก
และคุณไมควรยอมใหมีสิ่งใดเขามาแทรกชวงเวลาที่คุณสื่อสารกับพระเจา
และกับลูกของคุณ คุณอาจพูดๆ กับเพื่อน ที่มาพูดคุยเลนๆ ขณะที่คุณกําลัง
ใชเวลากับเด็กหรือการอธิษฐาน โดยพูดทํานองวา “พระเจาทรงประทาน
ภารกิจใหผม (หรือฉัน) ทํา จนไมมีเวลาสําหรับการพูดคุยเรื่องของคนอื่น
และคุณควรรูสึกในความสําคัญวาคุณกําลังทํางานเพื่อจะคงอยูไปชั่วนิรันดร
คุณเปนหนี้การทําหนาที่สําคัญสําหรับลูกของคุณ” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 266, 267)
“บิดา มารดาทั้งหลาย คุณควรเริ่มตนบทเรียนบทแรกของคุณ ดวย
เรื่องของวินัย (discipline) ขณะที่ลูกของคุณยังเปนทารกอยูในออมแขนของ
คุณ สอนพวกเขาใหรูจักการเชื่อฟง สิ่งนี้ทําไดดวยการพยุงเขาไวดวยมือเปลา
เพื่ อ ให เ ด็ ก มองเห็ น ความมั่ น คง บิ ด ามารดาควรควบคุ ม จิ ต วิ ญ ญาณของ
พวกเขาเอง และกระทําดวยความนุมนวล แตมั่นคงจนเด็กไมหวาดกลัวสิ่งใด
นอกจากมอบความหวั ง ความตั้ ง ใจของพวกเขาให เ ป น ไปตามที่ คุ ณ เห็ น
สมควร บิดามารดาอยายอมแพในสิ่งไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น นับแตครั้งแรกที่
ลูกแสดงออกมาวาลูกโกรธ หรือเสียอารมณ คุณจะตองทําใจใหสงบลง เพราะ
ถาปลอยใหลูกแสดงอารมณออกมา อารมณไมดีนั้นจะเติบโตขึ้นจนไดใจ จะ
ดื้อรั้นขึ้นตามวัยของพวกเขา ซึ่งจะทําใหงานยากขึ้นตามลําดับ ที่จะทําให
อารมณ ข องลู ก อยู ใ นการควบคุ ม เพราะพลั ง ด า นลบจะได รั บ การส ง เสริ ม
ใหแกรงขึ้นตามวัย และวันเวลาที่ผานไป” (เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับ
คริสตจักร, เลม 1, หนา 218)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การเรียกบุคคลวาเปนลูกของพระเจาหมายถึงอะไร เราจะเขาใน
“ฉายา” นั้นอยางไร เราไดรับการหนุนใจอะไรจากการถูกเรียก
อยางนั้น
2. บิดาคนหนึ่งกลาวหลังจากที่ลูกๆ ของเขาลืมตาดูโลกวา “ผมได
เรียนรูความจริงดานศาสนศาสตรสําคัญสองประการ ประการ
แรกคือ ความจริงเกี่ยวกับอิสรภาพของความตั้งใจ (เจตจํานง
เสรี) (free will) และประการที่สองคือ ความเปนจริงที่วา มนุษย
ทุกคนมีธรรมชาติของบาป” ลูกๆ ไดสอนบิดาเกี่ยวกับความจริง
นี้อยางไร
3. เวลาใดเหมาะสมที่เราจะชวยหลอหลอม “ความตั้งใจมั่น” (The
will) ของลูกๆ สิ่งนี้จะทําใหสําเร็จไดอยางไร เราจะเสริมแตง
“ความตั้งใจมั่น” ของลูกๆ ใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา
ไดอยางไร เมื่อเรายังไมมอบถวาย “ความตั้งใจมั่น” ของเราไวใน
น้ําพระทัยของพระเจาอยางสิ้นเชิง
4. ใหกลับไปอภิปรายเรื่อง การเปนพอ-แมเลี้ยงเดี่ยว มีวิธีใดที่
คริสตจักรทองถิ่นของคุณสามารถจะชวยเหลือพวกเขาในการ
เลี้ยงดูลูกของพวกเขา
5. เราจะหนุนใจพอแมที่ลูกของพวกเขาละทิ้งความเชื่ออยางไร
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บทที่ 9

เวลาแหงการสูญเสีย
Times of Loss
วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

มาระโก 5:22-24, 35-43; 1 เปโตร 5:6, 7; ปฐมกาล 37:17-28;
ลูกา 16:13; โรม 6:16; 1 โครินธ 15:26

ขอควรจํา “ยิ่งกวานั้นขาพเจาถือวาทุกสิ่งเปนการขาดทุน เพราะ

ใ

เหตุคุณคาอันสูงยิ่งของการไดรูจักพระเยซูคริสต องค
พระผูเปนเจาของขาพเจา เพราะเหตุพระองค ขาพเจา
ยอมขาดทุนทุกอยาง และถือวาสิ่งเหลานั้นเปนเหมือน
เศษขยะเพือ่ วาขาพเจาจะไดพระคริสตเปนกําไร” (ฟลปิ ป
3:8)

นทันใดทีอ่ าดัมและเอวารับประทานผลไมจากตนไมแหงความ
รูดีและชั่ว พวกเขาไดรับประสบการณการสูญเสียครั้งแรก คือการ
สูญเสีย “ความไรมลทิน” (innocence) และการสูญเสีย ความไรมลทิน หรือ
ความบริสุทธิ์นี้ไดเขามาแทนที่ดวย ความเห็นแกตัว ความขัดแยง การปรัก
ปรําคนอื่น และความปรารถนาที่จะควบคุม และมี “ความเปนใหญเหนือผูอื่น”
(supremacy)
ไมนานหลังการลมลง พวกเขาเปนพยานถึงการสูญเสียครั้งแรกแหง
ชีวิต เมื่อพวกเขาไดรับหนังสัตวเพื่อปกปดรางกายอันเปลือยเปลาของพวกเขา
พวกเขาถูกหามไมใหเขาไปยัง “ตนไมแหงชีวิต” หาไมพวกเขาจะเปนคนบาป
ที่มีชีวิตอยูตลอดไป พวกเขาสูญเสียสวนเอเดนอันเปนบานที่สมบูรณพรอม
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ของพวกเขา หลายปผานไป พวกเขาตองพบกับความเจ็บปวดรวดราว แสน
สาหัสจากการตายของ “อาเบล” ดวยน้ํามือของพี่ชายคือ “คาอิน” ซึ่งเปนลูก
คนหัวปของพวกเขา และทายสุดหนึ่งในพวกเขาตองสูญเสียคูชีวิตของเขา/
หลอนไป การสูญเสียหลายสิ่งทยอยกันเขามาอันเนื่องจากผลลัพธของการ
ตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียว
ถูกแลว เราทุกคนรูจักถึงแกนของความจริงเรื่องความเจ็บปวด การ
สูญเสีย และพวกเราสวนมากรูสึกถึงความลึกซึ้งในการสูญเสียเมื่อมีความตาย
เกิดขึ้นกับสมาชิกของครอบครัว และไมสงสัยเลยเพราะสมาชิกในครอบครัว
เปนบุคคลที่รักผูกพันใกลชิดกับเรา นอกจากนี้มีการสูญเสียสิ่งอื่นๆ อีกหลาย
รูปแบบซึ่งถาโถมเขาปะทะเราอยางรุนแรงสุดขีด
สัปดาหนี้ เราจะมองไปยังชีวิตครอบครัวตอเนื่อง เราจะมองไปยัง
บริบทของชวงเวลาตางๆ กัน ที่การสูญเสียประดังเขามา

วันอาทิตย

การสูญเสียสุขภาพ

Loss of Health

เราอยูหางชวงเวลาของสวนเอเดนที่มีตนไมแหงชีวิตหลายพันป และ
เราทั้งหลายตางรูสึกมีความสุขสบายใจเปนพิเศษในเวลาที่เรามีรางกายแข็ง
แรงไรโรคาพยาธิใดๆ เวลาผานนานปขึ้นอยูแตละบุคคล เวนแตเราจะประสบ
อุบัติเหตุ หรือถูกพรากไปดวยโรครายแรง... และแลวในวันหนึ่งเมื่อมีอายุมาก
ขึ้น เราจะเขาสูวัยสูงอายุ เราจะตองพบกับการสูญเสียสุขภาพดี รางกายที่เคย
แข็งแรงไปตามความเสื่อมวัยของรางกาย
และเราจะพบกับความลําบากใจที่สุขภาพดีคอยๆ กําลังจากเราไป
เคลื่อนไหวชาลง เจ็บปวดตรงสวนนั้น หรือสวนนี้ของรางกาย และอาจเปนโรค
เรื้อรังที่จะตองกินยาเปนประจํา จะวาไปไมเพียงผูสูงอายุ บางครอบครัวแมแต
เด็ก หรือคนหนุมสาวในครอบครัวที่อาจประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือกลาย
เปนคนปวยเรื้อรั้ง ที่บิดามารดาหรือพี่นองตองคอยดูแลกันเปนเวลาหลาย
เดือน หรือเปนปๆ นาเสียดายจริงที่การเจ็บปวยประเภทนี้ เราไมมีโอกาสจะ
เลือกได
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มีอะไรในเนื้อหาของขอพระคัมภีรตอไปนี้ ที่มีปญหาคลายๆ กัน
มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 15:22-28; ลูกา 4-38, 39; ยอหน
40:46-54
ในขอพระคัมภีรที่ผานมา แตละครอบครัวซึ่งยังมีอีกมากที่สมาชิกใน
ครอบครัวไดทูลขอ หรือวิงวอนพระเยซูใหทรงชวยรักษาโรคใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว
ไมมีความกังขาเลย เราตางตระหนักดีวา ที่เราเจ็บปวยและเปนทุกข
มีสาเหตุมาจากที่เรามีชีวิตอยูในโลกที่ไดลมลงในความบาป เมื่อความบาป
เขามาในโลก ไมเพียงมีความตายเกิดขึ้น แตหมายถึงการเจ็บปวยทั่วไปดวย
เพราะเชื้อโรค การเจ็บปวยเรื้อรัง เมื่อเราเผชิญกับการเจ็บปวยที่อยูในขั้น
สุดทาย เราอาจจะรูช็อก โกรธแคน หรือรูสึกหมดหวัง และแมแตอยากตะโกน
ออกมาดังๆ วา “พระเจาขา ไฉนทรงทอดทิง้ ขาพระองคเสีย เหตุใดพระองคทรง
เมินเฉยตอการชวยกูขาพระองค และตอถอยคําคร่ําครวญของขาพระองค”
(สดุดี 22:1) เชนเดียวกับกษัตริยดาวิดเราคงทําไมตางกัน คือตั้งคําถามเอากับ
พระเจา แสดงอาการโกรธ และรูสึกเจ็บปวด และนอยใจที่พระเจาไมทรงชวย
ในหลายกรณี การเจ็บปวย และความทุกขเดือดรอนจะยังเปนปริศนา
จนกระทั่งในที่สุดความตายเปนฝายกําชัยชนะ และจะคงอยูในสภาพนี้จนกวา
พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง แตในเวลาเดียวกันเราสามารถไดรับการ
หนุนใจในความจริงจากพระวจนะของพระเจา ขณะที่ทานโยบในพระคัมภีร
เดิมกําลังไดรับความเจ็บปวดเหนือคําบรรยาย ทานรูสึกรักผูกพันใกลชิดกับ
พระเจา ทานอธิบายวา “ขาพระองคเคยไดยนิ ถึงพระองคดว ยหู แตบดั นีด้ วงตา
ขาพระองคเห็นพระองค” (โยบ 42:5) อัครทูตเปาโลมีโรคเรื้อรังบางประเภท
และเผชิญหนากับมันอยางไร ทานบอกวาความเจ็บปวดรวดราวนั้นทําใหทาน
ทนไดเพื่อที่ทานจะไดปลอบประโลมคนอื่นๆ กลาวคือทําใหเรารูสึกเห็นอก
เห็นใจคนอื่น ผูกําลังไดรับความเจ็บปวด และมันสามารถทําใหเรารับใชใน
พันธกิจของพระเจาไดอยางมีประสิทธิ์ผล (2 โครินธ 1:3-5) ถาเราไมปลอย
ใหการเจ็บปวดนั้นเอาชนะการยึดมั่นในความเชื่อของเราเสียกอน
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ไมวา ตัวเราเองหรือสมาชิกครอบครัวกําลังไดรบั ความทุกขทรมาน
จากการเจ็ บ ป ว ย มี พ ระสั ญ ญาข อ ใดที่ เราจะนํ า มาอ า งกั บ พระเจ า ได
เหตุใดในเวลาเชนนี้ ทําใหเราไดตระหนักวา พระเยซูทรงไดรับความเจ็บ
ปวดรวดราวเพียงใดบนไมกางเขน สิ่งนี้สําคัญมากสําหรับเราใชไหม
ภาพพระองคถูกตรึงบนกางเขนสอนเราเกี่ยวกับความรักอันไมลมเหลว
ของพระเจา แมวาจะอยูทามกลางการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
ของเราใชไหม

วันจันทร

การสูญเสียความไววางใจ

Loss of Trust

เราทั้งมวลตางเปนคนบาป มีความผิดปกติในการปฏิบัติหนาที่ในบาง
ครั้ง ซึ่งถาจะนําเราขึ้นตาชั่งวัดทุกกระบวนทา เราคงขาดคุณสมบัติที่จะไดรับ
ความไววางใจ สําหรับผูเคยไววางใจเราในบางคราว และมีใครบางหนอที่ไม
เคยตกเปนเหยื่อของการทรยศของใครบางคน นั่นหมายถึงการที่เราจะไมไว
วางใจเขาอีกตอไปเปนสิ่งยอมรับไดยากที่จะใหอภัย แมเขาคนนั้นจะบอกวา
เขาขออภัย และบัดนี้เขาไดกลับใจใหมแลว แตสิ่งที่เลวรายยิ่งกวานั้น คือถา
เราเปนฝายทรยศความไววางใจของคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ หรือเราเอง
ถูกสมาชิกในครอบครัวเปนผูทรยศตอเรา
ในบางครั้งเมื่อถูกทรยศจากใครบางคน เปนการงายที่จะตัดความ
สัมพันธกบั คนนัน้ และหันหนาหนีไมยงุ เกีย่ วกับเขาอีกตอไป โดยเฉพาะเมือ่ เรา
เห็นวาไมมีคุณคาพอที่เราจะเสริมสรางความสัมพันธที่เสียไปขึ้นใหม แนนอน
ไมใชเรื่องายถาบุคคลนั้นเปนสมาชิกครอบครัวของเราเอง หรือยิ่งกวานั้นเปน
คูสามี หรือภรรยาของคุณเอง คุณอาจพูดถึงวัตถุประสงคขอหนึ่งในหลายขอ
ของชีวิตการครองเรือน คือนําหลักการ “การใหอภัย และการเสริมสรางความ
ไววางใจขึ้นใหม” มาใช ในเมื่อความไววางใจนั้นมีรอยราวเกิดขึ้นแลว
เมื่อ ความไววางใจในความสั มพั นธที่มี ต อ กั น ได รั บการประนี
ประนอม ความไววางใจซึ่งกันและกันไดรับการเยียวยา และความ
สัมพันธนั้นไดรับการเชื่อมตออยางปลอดภัยอยางไร (1 เปโตร 5:6, 7;
1 ยอหน 4:18; ยากอบ 5:16; มัทธิว 6:14, 15)
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การเสริมสรางความไววางใจที่แตกหักขึ้นใหม เปนเหมือนการเดินทาง
คุณจะตองยางกาวไปทีละกาว การเดินทางที่เริ่มตนจากการยอมรับอยาง
จริงใจในความเจ็บปวด และการสารภาพในความจริงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนฝาย
ทรยศ หรือฝายถูกทรยศตางตองเปดใจพูดคุยกัน
เมื่ อ การล ว งประเวณี เ ป น สาเหตุ ข องการแตกแยก การเยี ย วยาจะ
เริ่มขึ้นไดเมื่อผูทรยศสารภาพความผิด นี่ถือเปนการเยียวยาขั้นตน การ
สารภาพจะตองตามมาดวยการเปดเผยโดยผูทรยศ จะตองไมมีอะไรซอนเรน
หาไมเมื่อมีการคนพบในเวลาตอมา (และคงจะมีการคนพบแน) ก็จะทําลาย
ความไววางใจ ที่ไดเริ่มตนเสริมสรางขึ้นใหม และถาจะใหมีการสารภาพครั้งที่
สอง ก็จะยากยิ่งกวาในครั้งแรก
การเสริมสรางความไววางใจตองใชเวลา และความอดทน การทําผิด
หรือการทรยศรุนแรงเพียงใด ก็ยิ่งจะตองใชเวลา และความอดทนอดกลั้นมาก
ขึ้นในการซอมแซม จงยอมรับความจริง ซึ่งบางครั้งอาจจะทําใหคุณรูสึกวา
กาวไปขางหนาสองกาว แลวถอยหลังไปสามกาว วันหนึ่งดูเหมือนมีความหวัง
สําหรับวันพรุงนี้ แตวันตอไป คุณอาจรูสึกเหมือนมันวิ่งหนีไป อยางไรก็ดีมี
หลายคนสามารถเสริมสรางความสัมพันธที่แตกหักขึ้นใหม และพัฒนาได
ลึกซึ้งขึ้น มีความรักใครใกลชิด มีความพึงพอใจมากกวาเดิม และมีความสุข
ในชีวิตสมรสยิ่งขึ้น
หลักการอะไร เมื่อนําไปใชในการเยียวยาชีวิตสมรสที่ขาดความ
ไววางใจไดผล จะสามารถนําหลักการเดียวกันไปใชในการเยียวยาการ
ทําใหขาดความไววางใจประเภทอื่นไดไหม ในเวลาเดียวกัน อาจมีบาง
สถานการณ ซึ่งแมจะมีการใหอภัยผูกระทําผิดแลว แตยังเรียกความไว
วางใจกลับมาไมได อยางนี้เราจะใหการชวยเหลือในขั้นตอไปอยางไร

วันอังคาร

การสูญเสียความไววางใจตอเนื่อง

Loss of Trust, Continued

ในอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ค วามไว ว างใจเสี ย ไปเนื่ อ งจากความรุ น แรงใน
ครอบครัว เราไมอยากคิดในเรื่องนี้ แตนักวิจัยเรื่องครอบครัวกลาววา “การ
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วิจัยไดเปดเผยวา “ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นไดในครอบครัวของผูคน
ทุกประเภท รวมไปถึงบานของคริสเตียน ซึ่งความรุนแรงเขาโจมตีในทุก
รูปแบบ ไมวาจะเปนการใชถอยคํา การใชกําลังรางกาย การใชอารมณ การ
รุนแรงทางเพศ หรือแมแตใชการกระทําเชิงรุก หรือความเฉยเมย ที่สมาชิก
ของครอบครัวคนหนึ่ง หรือหลายคนใชในการตอตานซึ่งกันและกันภายใน
ครอบครัว
พระคัมภีรมีเรื่องราวของความรุนแรงในครอบครัว แมทามกลาง
ประชากรของพระเจา เมื่อคุณอานเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณคิดและมีความ
รู สึ ก อย า งไร คุ ณ คิ ด ว า เหตุ ใ ดจึ ง มี ก ารเก็ บ รั ก ษาเรื่ อ งทํ า นองนี้ ไว ใ น
พระคัมภีร ปฐมกาล 37:17-28; 2 ซามูเอล 13:1-22; 2 พงศกษัตริย
16:13; 17:17; 21:6
บุคคลผูมีพฤติกรรมในทางผิด เปนบุคคลที่จิตสํานึกเลือกที่จะแสดง
อํานาจการควบคุมคนอื่น ซึ่งไมอาจอธิบายหรือเปนขอแกตัวโดยผูเปนโรค
พิษสุราเรื้อรัง มีความเครียด ตองการเติมเต็มความปรารถนาทางเพศ ตองการ
ควบคุมความโกรธหรือพฤติกรรมของเหยื่อ เหยื่อเองก็ไมตองรับผิดชอบใน
การเปนสาเหตุทาํ ใหผมู พี ฤติกรรมในทางผิดลงมือกระทําตอเหยือ่ ผูม พี ฤติกรรม
ในทางผิดมักจะบิดเบือนนําเอาความรักไปใชในทางผิด เพราะความจริงเรื่อง
ความรักคือ “ความรักไมทําอันตรายตอเพื่อนบานเลย เพราะฉะนั้นความรักจึง
เปนสิง่ ทีท่ าํ ใหธรรมบัญญัตสิ าํ เร็จอยางครบถวน” (โรม 13:10) การใหการบําบัด
ตามหลักวิชาการสามารถชวยทําใหเปลี่ยนพฤติกรรมของผูมีพฤติกรรมในทาง
ผิดได ถาหากผูประพฤติผิดสํานึกผิด กลับใจและสารภาพความผิดบาป ทูลขอ
การชวยเหลือจากพระเจา “พระองคผูทรงสามารถทําทุกสิ่งไดมากยิ่งกวาที่เรา
ทูลขอหรือคิด” (เอเฟซัส 3:20) พระเจาสามารถชวยเปลีย่ นแปลงผูป ระพฤติผดิ
ใหหยุดการกระทําผิด และทรงทรงดลใจใหผูกลับใจใหมเปดใจรับเอาคุณภาพ
แหงความรักแบบ “อะกาเป” (agape) ของพระเจาเขาสูจิตใจ ซึ่งความรักดัง
กลาวจะเยียวยาจิตใจของพวกเขา และทําใหดวงใจพวกเขามีความรักตอบุคคล
อื่น
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พยายามจินตนาการวาตัวคุณเองเปนบางคน ที่ถูกทําใหบอบช้ํา
ในจิตใจ โดยการถูกระทําในสิ่งที่ผิดรุนแรงโดยบุคคลอื่น หรือหลายคน
มีถอยคําประเภทใดที่คุณอยากจะรับฟง เปนถอยคําที่หนุนใจ ใหความ
หวังใชไหม เหตุใดจึงมีความจําเปนจะตองจัดหาความปลอดภัย และ
ใหการดูแลเอาใจใสจนเปนที่ยอมรับ มากกวาการจะใหคําแนะนําวาจะ
ดําเนินชีวิตใหดีขึ้นไดอยางไรกับผูที่มีพฤติกรรมในทางผิด

พุธ

การสูญเสียอิสรภาพ
Loss of Freedom

พระเจาเทานั้นที่ทรงทราบวามีผูคนกี่ลาน หรือแมแตหลายพันลานคน
ที่กําลังตอสูดิ้นรนตอตานสารเสพติด หรือการเสพติดบางอยาง จนกระทั่ง
ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังไมเขาใจถองแทวาอะไรเปนสาเหตุ แมวาในบาง
ราย พวกเขาสามารถมองเห็นบางสวนของสมอง ซึ่งเปนตําแหนงที่ความ
ปรารถนาหรือความอยากเสพสารเสพติดทํางานก็ตาม
แตเปนที่นาเสียดาย การไดพบตําแหนงที่ตองการสารเสพติดของ
สมอง เปนคนละเรื่องกับการที่จะทําอะไรตรงตําแหนงนั้น เพื่อปลดปลอย
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนใหเปนอิสระจากสารเสพติดดังกลาว
“สารเสพติด” ไมวาจะเปนสารอะไร หรือพฤติกรรมอะไรแบบไหน
เปนเรื่องยากสําหรับบุคคลนั้น รวมไปถึงบิดามารดา หรือสมาชิกครอบครัว คู
สามีภรรยา เด็กๆ ทั้งหลาย ตางจะไดรับผลกระทบเมื่อสมาชิกในครอบครัวคน
หนึ่งพลาดพลั้งตกเขาไปในอํานาจการ “ยึดของบวงเสพติด” (grip) ผูเสพติด
แตละคนดูเหมือนไมอาจสลัดตัวออกมาเปนอิสระไดงายๆ
สารเสพติดไมวาจะเปน ยาเสพติด แอลกอฮอล บุหรี่ (ยาสูบ) การ
พนัน สื่อลามก สิ่งหรือคนยั่วอารมณทางเพศ หรือแมแตอาหารที่ถูกปาก ซึ่งผู
เสพมักมีธรรมชาติของความตองการเสพ หรือในปริมาณที่มากขึ้น ถาคุณเปน
คนหนึ่งที่เสพติดสิ่งเหลานี้ แมคุณตองการจะเลิก เพราะคุณรูวาเปนอันตราย
ตอคุณ แมคุณจะมีเสรีภาพในการเลือกอยางเปนอิสระ แตเมื่อคุณไดตกเปน
ทาสของสิ่งเสพติดแลว ไมวาคุณจะเปนทาสของสิ่งเสพติดชนิดใดเทากับคุณ
ไดสูญเสียเสรีภาพไป อัครทูตเปโตรอธิบายตัวอยางงายๆ ของการที่คนหนึ่ง
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ไดตกเปนทาสของสิ่งเสพติด และผลของมันที่ตามมาวา “พวกเขาสัญญาวา
จะใหเสรีภาพกับคนเหลานั้น แตตัวเองยังเปนทาสของความเสื่อมทราม เพราะ
วาผูใดพายแพแกสิ่งใด เขาก็เปนทาสของสิ่งนั้น” (2 เปโตร 2:19)
มีสิ่งใดบางที่ทําใหคนเสพติดได (ลูกา 16:13; โรม 6:16; ยากอบ
1:13-15; 1 ยอหน 2:16)
การ “เสพติดความบาป” ไมจําเปนตองหมายถึงสิ่งเสพติด หรือสาร
เสพติดที่ไดกลาวมา คุณอาจกระทําบาปที่คุณไมไดเสพติด หรือมีความตอง
การที่จะทําเปนประจํา ซึ่งแมวาในที่สุดมันสามารถอยากจะใหทําสิ่งนั้นจนเปน
นิสัย จะเปนการดีกวาสักเพียงใด โดยอํานาจของพระเจาที่จะหยุดทําบาปกอน
ที่มัน “จะติดเปนนิสัย” และแนนอน สิ่งสุดทายและถาวรที่จะแกปญหาเรื่อง
ความบาปก็โดยการไดรับดวงใจใหม “ผูที่อยูฝายพระเยซูคริสตไดตรึงเนื้อหนัง
ไวที่กางเขน พรอมกับราคะ และตัณหาแลว” (กาลาเทีย 5:24) อัครทูต
เปาโลยังอธิบายในพระธรรมโรมดวยวา การตายในความบาป ในธรรมชาติ
บาปเรามีชีวิตในพระคริสต และเพื่อพระคริสต (โรม 6:8-13) และจากนั้นเพิ่ม
เติมดวย “แตทานทั้งหลายจงประดับกายดวยพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
และอยาจัดเตรียมอะไรไวเพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง” (โรม 13:14)
ใครที่ไมรูจักเปนการสวนตัวถึงการดิ้นรนตอสูตอสิ่งเสพติดไม
วาจะเปนตนเอง หรือคนอื่นที่ตกเปนทาสสิ่งเสพติด หรือแมแตสมาชิก
ในครอบครัว หรือเครือญาติ คุณจะสามารถชวยใหคนเหลานั้นตะหนัก
วา นี่ไมใชการลมลงฝายวิญญาณจิต แมวาเขาหรือหลอนจะเปนคริสเตียน พวกเขายังตองการผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลืออยูดี

วันพฤหัสบดี

การสูญเสียชีวิต
Loss of Life

ในฐานะเปนมนุษย เรารูซึ้งในความเปนจริงเรื่องความตาย เราอาน
เกี่ยวกับมัน มองเห็นคนใกลชิดบางคนที่ตายไป และไดไปในงานศพ เรียกได
วาเราไดเขาใกล หรือแมแตกําลังเผชิญกับความตายดวยตัวเราเอง
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อานพระธรรม 1 โครินธ 15:26 พระคัมภีรขอนี้พรรณนาเรื่อง
ความตายไวอยางไร และเหตุใดจึงไดพรรณนาไวทํานองนั้น
ผูท ไี่ ดสญ
ู เสียบุคคลอันเปนทีร่ กั ไป จะไมถอื วาเปนประสบการณทที่ าํ ให
ยอมรับวา ความตายชางเปนศัตรูตัวฉกาจจริงๆ หรือถาจะกลาวอีกอยางก็จะ
เห็นวา ความตายมี “ดี” อยูเหมือนกันสําหรับเหลาผูเชื่อในองคพระผูเปนเจา
ความตายของพวกเขาคือการนอนหลับ เมื่อพวกเขาหลับตาลงนอนหลับสนิท
และแมในโลกของคนเปน เวลาจะผานไปนานเทาใด แตเมื่อตื่นขึ้นพวกเขา
รูสึกเหมือนวา เวลาผานไปประเดี๋ยวเดียว สําหรับคริสเตียนความตายเปนเรื่อง
เล็กสําหรับพวกเขา การตายเปรียบเหมือนการนอนหลับพักผอนในองคพระผูเปนเจา เปนชวงเวลาแหงความเงียบสงัด และมืดสนิทโดยไมตองรับรูเรื่อง
ราวใดๆ ภายใตดวงอาทิตย ชีวิตของพวกเขาซอนตัวอยูในพระคริสต และเมื่อ
พระคริสตผูเปนชีวิตของพวกเขาจะเสด็จกลับมาปรากฏ เขาทั้งหลายจะฟน
คืนสูชีวิตใหม และจะปรากฏแกพระองคดวยรางกายใหม ที่ไมรูจักตายแหง
สงาราศี (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 787)
เปลาเลย บุคคลผูที่โศกเศราเปนทุกข เมื่อผูเปนที่รักจากไปคือเพื่อนๆ
และสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู ตางรูรสของความเจ็บปวด และความเศรา
สรอยแทจริงหลังจากความตาย ขอเท็จจริงของความโศกาอาดูรคือการตอบ
สนองตามธรรมชาติจากการสูญเสียตามปกติ เปนความทุกขเศราใจที่เรามี
ประสบการณ เมื่อมีบางคนที่เรารักไดตายจากไป
ขัน้ ตอนของความเศราโศกระทมทุกขไมไดเกิดกับทุกคนอยางเดียวกัน
หรื อ ในระดั บ เดี ย วกั น แต โ ดยทั่ ว ไปส ว นมากแล ว ผู ค นต อ งผ า นสองสาม
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก และธรรมดาที่สุดคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเปน
ที่รักคือ “รูสึกช็อก และไมยอมรับ” แมจะรูวาบุคคลที่รักปวยหนักอาจจาก
ไปในวันหนึ่งแน ความรูสึกช็อกคือกลไกดานอารมณ เพื่อปกปองตัวเองจาก
สิ่งที่ทําใหตกใจอยางฉับพลัน หรือความเสียหายที่ประดังเขามาดุจน้ําไหลบา
ในคราวเดียวจากการสูญเสีย อาการดังกลาวนี้อาจกินเวลาสอง หรือสามเดือน
คุณอาจตองผานชวงเวลา เพื่อคุณจะไดดูดซับความเศราเสียใจอยางตอเนื่อง
จากความคิดถึงบุคคลที่คุณรัก แมวาในชวงเวลาดําเนินกิจวัตรประจําวัน บอย
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ครั้งการสนทนาปราศรัยกับบุคคลใกลชิด ก็จะมี “การวกเขาสูเรื่องของบุคคล
ที่รักอยูบอยครั้ง” ชวงเวลานี้จะกินเวลาเนิ่นนาน จากหกเดือนถึงหนึ่งป
ชวงเวลาแหงการทอถอย สิ้นหวัง ความหดหู และความกดดันจาก
ความเศราโศก ซึ่งอาจเปนชวงที่แสนเจ็บปวดอาจยืดออกไปสําหรับบุคคล
ใกลชิด ซึ่งความรูสึก และอารมณดังกลาวจะคอยๆ กลับสูสภาพการยอมรับ
ความจริงจากการสูญเสีย ชวงเวลาดังกลาว คุณอาจไดรับประสบการณดาน
อารมณหลากหลายรูปแบบ อยางเชนความโกรธ การสํานึกผิด การเสียใจ การ
เศรารันทด และความวิตกกังวล เปาหมายไมใชการขจัดความเจ็บปวด หรือ
ความทรงจําเกี่ยวกับบุคคลที่คุณสูญเสียออกไป ในชวงเวลาสุดทายในการ
กลับคืนสูสภาพปกติ นั่นคือคุณเริ่มมีความสนใจในกิจกรรมประจําวัน คุณเริ่ม
ดําเนินการงาน และกิจวัตรประจําวันตอวันไป
คุณไดพบการปลอบโยนอะไรจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ (โรม
8:31-39; วิวรณ 21:4; 1 โครินธ 15:52-57)

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

หลายคนไดทนความยากลําบาก อันเปนผลมาจากการที่พวกเขา
เสพติดอะไรบางอยาง พวกเขาไดกลายเปนทาสในความตองการของพวกเขา
และไดสูญเสียเงินไปเปนจํานวนมาก บางสูญเสียงาน สูญเสียสุขภาพของ
พวกเขาและสูญเสียเสรีภาพ แตพระเยซูเสด็จมาเพื่อประทานเสรีภาพให
กับเรา คือเสรีภาพจากความบาปของเรา และจากสิ่งเสพติดทุกประเภท
“เพราะฉะนัน้ ถาพระบุตร ทรงทําใหพวกทานเปนไท ทานก็เปนไทจริงๆ” (ยอหน
8:36) พระเยซูทรงสัญญาดวยวา พระองคจะทรงสถิตอยูกับเราเสมอ (มัทธิว
28:20; อิสยาห 43:2) ดังนั้นเราไมจําเปนตองทําสงครามนี้ตามลําพัง ที่จริง
เราจะตองจําไววา การสงครามเปนขององคพระผูเปนเจา (1 ซามูเอล 17:47)
และพระองคทรงสัญญาจะนําไปสูชัยชนะ (1 เปโตร 1:3-9) วันนี้คุณสามารถ
เริ่มเดินไปบนถนนสูชัยชนะเหนือการเสพติดใดๆ และรับเอาเสรีภาพที่คุณ
ตองการ และที่พระเจาทรงประสงคสําหรับคุณ นี่ไมไดหมายวา บางเวลาคุณ
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อาจล ม เหลว แต ข า วดี คื อ ตราบใดที่ คุ ณ ไม ย อมแพ ไม ว างมื อ จากการจั บ
พระหัตถของพระองคไว คุณจะไมพายแพ แนนอนในเวลาเดียวกันไมเปนการ
ผิ ด ที่ คุ ณ จะขอความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานที่ ช ว ยในการเลิ ก สิ่ ง เสพติ ด
พระเจาสามารถสนับสนุนใหแพทย และผูเชี่ยวชาญเหลานั้นใหชวยคุณแก
ปญหาเรื่องสุขภาพ พระองคสามารถใชเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
เพื่อชวยคุณในการเลิกยาเสพติดไดดีเชนกัน
“เมื่อความยากลําบาก และการทดลองแวดลอมเราเขามา เราจะหลบ
เขาไปหาพระเจา โดยมีความเชื่อมั่นพรอมกับขอความชวยเหลือจากพระองค
พระเจาทรงฤทธานุภาพจะทรงชวย และทรงปลดปลอย เราตองทูลขอพระพร
จากพระเจา ซึ่งเราจะไดรับ การอธิษฐานเปนหนาที่ และความจําเปน แตอยา
ลืมขณะที่เราทําการอธิษฐาน อยาละเวนการสรรเสริญ ขอบพระคุณไปพรอม
กันทุกขั้นตอน และพระเจาจะทรงประทานพระพรใหเราทุกอยาง เราจําเปน
ตองปลูกฝงความกตัญูรูคุณ และเราควรใชเวลาเงียบๆ ตามลําพังตรึกตรอง
เรื่องอํานาจของพระเจา และความรักอันเกินเขาใจของพระเจา และนับจํานวน
พระกรุณาและความเมตตาที่ทรงประทานใหแกเราตลอดมา อยาลืมสรรเสริญ
พระนามของพระเจาเสมอ แมเมื่อเราไดผานความทอแท ความเศราใจ และ
ความทุกขยากลําบากมาแลวก็ตาม” (เอลเลน จี. ไวท, Selected Messages,
เลม 2, หนา 268)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การให อ ภั ย ช ว ยเยี ย วยาการสู ญ เสี ย ความไว ว างใจและความ
สัมพันธที่หักแตกหักอยางไร (มัทธิว 6:12-15; 18:21, 22) และ
“ความรักไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจํา
ความผิด” (1 โครินธ 13:5)
2. อะไรคือผลของการคิดใครครวญ (contemplating) และการนับ
ใหม (recounting) พระเมตตากรุณาคุณของพระเจา ไดเกื้อกูล
ใหเราผานความโศกเศรา และความทุกขยาก (aﬄiction) มาได
อยางไร
3. มีวิธีใดที่ครอบครัวของคริสตจักรทองถิ่นของคุณสามารถรวม
ตั ว กั น เพื่ อ ช ว ยผู ที่ กํ า ลั ง ต อ สู ดิ้ น รนกั บ การสู ญ เสี ย ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง
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บทที่ 10

เวลาสั้นๆ ของปญหา
Little Times of Trouble
วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

มัทธิว 7:5; เอเฟซัส 1:7; ฟลิปป 2:4-8; เอเฟซัส 4:26, 27;
ยากอบ 1:19, 20; โคโลสี 3:19; มัทธิว 7:12

ขอควรจํา “จะโกรธก็โกรธได แตอยาทําบาป อยาใหถึงตะวันตก
แลวยังโกรธอยู” (เอเฟซัส 4:26)

แ

มแตบานที่นาอยูที่สุดยังมีชวงเวลาพบกับการติดขัดรําคาญ
ใจอยูไมนอยในบางเวลา สิ่งนี้แสดงใหเห็นความจริงวา เราอยู
ในโลกที่ลมลงในความบาป สิ่งงายๆ ที่เปนสาเหตุอาจเปนแค การนําถุงขยะ
ในบานไปทิ้งที่ถังขยะใหญหนาบาน พอ หรือแมเช็กดูวาลูกชาย หรือลูกสาว
ทําการบานเสร็จหรือยัง แมขอใหลูกชายไปซื้อของชําสักชิ้นที่รานโชหวย
ปากซอย เพราะลืมซื้อมาจากหางสรรพสินคาตอนตนเดือน สิ่งเหลานี้ถาจะ
มองเปนสิ่งนาเบื่อก็วาได แตก็ถือวาเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ และสามารถแก
ปญหาไดงายใชไหม แตมีบางครั้งอาจมีประเด็นใหญเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามสันติสุข
ของชีวิตครอบครัว เชนเรื่องของแมยาย (แมของสามี) ที่อยูในบานเดียวกับ
ครอบครัวของลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายพาภรรยามาอาศัยในบานของแม ใน
กรณีนี้ถารุนแรงอาจกระทบตอสถานะของการแตงาน และมีผลเสียตอสุขภาพ
ของผูเปนแม ลูกชาย และลูกสะใภ หรือบางบานที่มีพอบานติดเหลา หรือมี
ปญหาทางจิต และอาจมีพฤติกรรมรุนแรงกับภรรยา และลูกๆ... ลูกชายของ
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บานที่โตเปนวัยรุนแลวละทิ้งศาสนาของพอแม และใชชีวิตในรูปแบบคนไมมี
ความเชื่อ และลูกสาวของบานหลงไปคบเพื่อนไมดี และใชสารเสพติด...
พระวจนะในพระคัมภีรใ หมหลายขอกลาวทบทวนเกีย่ วกับความสัมพันธ
ในครอบครัวคือ “ใหรักซึ่งกันและกัน” (ยอหน 13:34; ฮีบรู 12:10) สอนให
ดําเนินชีวิตในสันติสุขรวมกัน (โรม 15:5; ฮีบรู 12:14) ใหมีความอดกลั้น
อดทน มีความกรุณา มีดวงใจออนโยนตอกันและกัน (1 โครินธ 13:4) ให
ความสําคัญตอคนอื่นกอนตัวเราเอง (ฟลิปป 2:3) และชวยแบกภาระซึ่งกัน
และกัน (เอเฟซัส 4:2) แนนอนสิ่งที่กลาวมาลวนแตเปนสิ่งที่ดี แตการพูดนั้น
งายกวาการที่จะทําตาม แมแตกับสมาชิกครอบครัว ในบทเรียนบทนี้ เราจะ
มองไปยังบางวิธีเพื่อจะชวยบรรเทาปญหาความยุงยากเล็กๆ นอยๆ ใหเบาลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความขัดแยงในครอบครัว

วันอาทิตย

ความขัดแยง

Conflict

อานพระธรรมมัทธิว 7:5 และสุภาษิต 19:11 มีหลักการสําคัญ
อะไรสองขอที่สามารถชวยเราหลีกเลี่ยงจากความขัดแยงกับคนอื่น
ผูเ ขียนพระธรรมสุภาษิตไดทาํ การสังเกตอยางฉลาดรอบคอบแลวกลาว
วา “การเริ่มตนวิวาทก็เหมือนปลอยน้ําใหไหล ฉะนั้นจงหยุดเสียกอนเกิดการ
วิวาท” (สุภาษิต 17:14) เมื่อความขัดแยงไดเริ่มขึ้นเปนการยากยิ่งนักที่จะปด
ฉากลงงายๆ สอดคลองกับโรม 14:19 กลาววา “เหตุฉะนั้นใหเรามุงประพฤติใน
สิ่งซึ่งทําใหเกิด “ความสงบสุข” และ “ความเจริญ” แกกันและกัน” หลักการ
เหลานี้ชางมีคุณคายิ่งนัก ที่เราจะนํามาใชปฏิบัติเพื่อใหเกิดการสอดประสาน
ในชีวิตครอบครัว
บางครัง้ เมือ่ คุณยอมรับวาเปนความผิดของคุณในความขัดแยง นัน่ อาจ
ทําใหอีกฝายเสียงออนลง จงถอยไปหนึ่งกาว และพิจารณาดูวาจะเปนการ
กระทําที่คุมคาหรือไม พระธรรมสุภาษิตกลาววา “ความฉลาดของมนุษยทํา
ใหเขาโกรธชา และการใหอภัยความผิดก็ใหศักดิ์ศรีแกเขา” (สุภาษิต 19:11)
ในเวลาเดียวกัน จงพิจารณาดูวามีอะไรแตกตาง สิ่งนี้กําลังจะทําใหชีวิตของ
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คุณหนักหนวงขึ้นในสามวัน กระนั้นก็ยังดีกวา ผลกระทบที่จะเกิดจากความ
ขัดแยง ซึ่งอาจกินเวลาหาถึงสิบป มีคูสมรสกี่คู ที่มีปญหายุงยากในประเด็นที่
ทุกวันนี้ดูเหมือนจะถือวาเปนสิ่งที่เล็กนอยมาก (so trivial)
แทนที่จะปลอยใหความขัดแยงลากยาวไปเปนเวลานาน ใหคุณพูดจา
กับอีกฝาย ไมวาจะเปนคูชีวิต หรือเด็กคนหนึ่ง เพื่อน เพื่อนรวมงาน คุณอาจ
อยากอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนหรือพูดจาถึงประเด็นความขัดแยง
เพื่อใหเขาใจตรงกัน บอยครั้งความขัดแยงทําใหความสัมพันธเสื่อมทรามลง
เมื่อปลอยใหประเด็นของความขัดแยงทําใหคูกรณีเสียอารมณ และอาจใช
ถอยคําแสดงความไมพอใจ ความโกรธ ถาบังเอิญมีความขัดแยง หรือการ
ผิดใจกันบางในอดีต สิ่งเหลานั้นจะเพิ่มดีกรีใหกับความขัดแยงปจจุบัน (ซึ่ง
อาจรุนแรงถึงขั้นสีแดง (deadly) โดยเฉพาะชีวิตสมรส วิธีการหนึ่งที่จะทําให
ความขัดแยงออนโยนลง คือใหเริ่มอภิปรายเปดใจตอกัน สิ่งนี้จะทําใหความ
สัมพันธยังมั่นคง ทําใหอีกฝายทราบวาคุณหวงใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพวกเขา
และความสัมพันธ เมื่อคุณไดเริ่มทาทีความรูสึกดานบวก คุณสามารถเคลื่อนสู
ประเด็นปจจุบัน จงระมัดระวังอยาใชถอยคําวา “แต...แต...จงเริ่มแนวคิดที่เปน
ดานบวก และพูดคําวา “แต” เพื่อลบลางสิ่งที่คุณพึ่งพูดไป เมื่อคุณไดแบงปน
ความรูสึกของคุณ ใหเงียบคอยฟงความคิดเห็นของอีกฝาย แลวจงสะทอนใน
สิ่งที่เขา หรือเธอไดพูดออกมา จากนั้นจึงเสนอแนวทางแกปญหา ใหถือหลัก
ในใจวาทั้งสองฝายไดประโยชน (ฟลิปป 2:4, 5)
คิดยอนกลับไปเกี่ยวกับความขัดแยงบางประการที่ไดเกิดขึ้นใน
อดีต และปจจุบันปรากฏวาเปนเรื่อง “โงเขลา” และ “ไมมีความหมาย”
มีอะไรคุณไดเรียนรูจากประสบการณในอดีต ที่สามารถชวยปจจุบันได
อยางนอยเพื่อปองกันความขัดแยงที่คลายคลึงกันไมใหเกิดขึ้นอีกได
อยางไร

วันจันทร

หลักการบางขอสําหรับชีวิตสมรส
Some Principles for Marriage

พิธีสมรสคลายกับวันสะบาโต เปนของประทานจากพระเจาสําหรับ
มนุษยชาติ ซึ่งยอนกลับไปยังสวนเอเดน ในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส เรา
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ทราบวาศัตรูฝายวิญญาณจิตของเราไดกระทําในอดีต และกําลังทําการอยูใน
ขณะนี้ ทั้งวันสะบาโตและการแตงงาน แมแตชีวิตแตงงานที่ดีที่สุด ในบางเวลา
ไดสรางความยุงยากลําบากใจอันเนื่องมาจากความขัดแยง
ตอไปนี้เปนหลักการบางประการที่สามารถชวยการดําเนินชีวิตคู ซึ่ง
ไดชวยชีวิตการครองเรือนมาแลวเปนจํานวนมาก ผานหลักการเหลานี้
อานพระธรรมเอเฟซัส 1:7 มีหลักการสําคัญอะไรตรงนี้ ที่ใชใน
การครองชีวิตสมรสได
คุณจะตองเรียนรู “ที่จะใหอภัย” โดยเฉพาะคูสมรส ผูไมมีคาคูควรจะ
ไดรับ คนใดก็สามารถจะอภัยใหกับผูสมควรจะไดรับถือเปนเรื่องธรรมดา ไม
พิเศษแตประการใด แตการที่จะใหอภัยไดยากที่สุด ตามหลักการของพระเจา
การใหอภัยแท คือการใหอภัยผูที่ไมสมควรจะไดรับ ทั้งไมมีการรับรองวาจะไม
ทําผิดซ้ํา นี่เปนวิธีการใหอภัยของพระผูเปนเจาผานทางพระคริสต เราจะตอง
ทําอยางเดียวกัน หาไมแลวชีวิตสมรสของเรา ถาจะยั่งยืนตอไปได ก็จะเปน
เหมือน “สถานที่คนตายไปชดใชบาป” (purgatory) กอนจะไดขึ้นสวรรค”
(ซึ่งเปนหลักความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายหนึ่ง)
อานขอพระคัมภีร โรม 3:23 มีหลักการสําคัญยิ่งอะไรถูกพบตรง
นี้เชนกัน
คุณจะตองยอมรับวา คุณแตงงานกับคนบาปคนหนึ่ง เปนบุคคลที่ได
รับความเสียหายในระดับหนึ่งในดานรางกายและดานจิตวิญญาณ จงทําตัว
ใหคุนเคย จงรับความบกพรองของคูชีวิต อธิษฐานเผื่อเขาหรือเธอ คุณอาจ
ตองมีชีวิตอยูกับความบกพรองดังกลาว แตคุณไมตองรูสึกทุกขใจเพราะความ
บกพรองดังกลาว ถาคุณไมรูจักทําใจ สิ่งเหลานั้นจะกัดกินคุณทั้งเปน สิ่ง
บริสุทธิ์ และสมบูรณแบบเปนของพระเจาผานองคพระคริสต ผูทรงยอมรับเรา
ในสถานภาพที่เราเปน ซึ่งคุณเองจะหาความบริสุทธิ์ และความสมบูรณไดยาก
ยิ่งเชนกัน คุณตองทําอยางเดียวกันกับคูชีวิตของคุณ
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อานพระธรรมฟลิปป 2:4-8 มีหลักการสําคัญอะไรตรงนี้ เชนกัน
ที่เราสามารถนําไปใชเพื่อชวยเรา ไมเพียงเฉพาะในปญหากับคูสมรส
แตในปญหาความยุงยากทั้งปวงเกี่ยวกับความสัมพันธ

วันอังคาร

บทบาทของความโกรธในความขัดแยง

The Role of Anger in Conflict

ใครบางที่ไมเคยมีประสบการณเรื่องความโกรธ ไมครั้งใดก็ครั้งหนึ่ง
สิง่ ทีท่ าํ ใจไดยากก็คอื เมือ่ ความโกรธพุง ตรงไปยังสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึง่
เปนความโกรธที่ผูโกรธปฏิเสธจะใหอภัย... เราทราบวาความโกรธอาจกลาย
เปน “ยาพิษ” (poison) ซึ่งจะสรางความเจ็บปวดรวดราว และความทุกขใจ
ในบาน และในครอบครัว และสรางรอยราวใหกับความสัมพันธโดยทั่วไป
อานพระธรรมเอเฟซัส 4:26, 27 และปญญาจารย 7:5 เราจะ
สามารถสรางความสมดุลในความเขาใจเรื่องความโกรธวาเปนอารมณ
อยางหนึ่ง และความโกรธเปนความบาป มีอะไรเปนความแตกตาง
ทานยากอบกลาวอะไรใน ยากอบ 1:19, 20 ที่เราควรนําไป
ประยุกตใชทุกเวลา ที่เราสามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเรามี
ทาทีเชนนั้นกับสมาชิกในครอบครัว ผูซึ่งการกระทําและถอยคําของเขา
หรือเธอทําใหใหเรารูสึกโกรธ
ถาคุณโกรธเกี่ยวกับอะไรบางสิ่ง แทนที่จะปลอยใหมันลองลอยไป
เหมือนกอนเมฆสีดําถูกลมพัดผานศีรษะคุณไปในระดับสูง แตคุณจับมันเปน
ประเด็นขึ้นมา จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทําใหคุณเจ็บปวด และปฏิบัติตอคุณอยาง
ไมถูกตอง ทูลขอพระเจายกโทษใหบุคคลนั้น และใหกลายเปนพรสําหรับ
พวกเขา มันอาจไมเปนเรื่องงายในตอนแรก แตเมื่อคุณไดทําการตัดสินใจแลว
และไมเปลี่ยนแปลง พระเจาจะทรงดูแลในสวนที่ยังเหลืออยู
ในบางครั้ง รากของความโกรธเปนเหมือนรากที่แผออกจากบานที่เรา
เติบโตขึ้นมา บุคคลที่โกรธมาจากครอบครัวที่โกรธ เพราะวาพวกเขาเรียนรู
ตนแบบ และนําติดตัวมาเปนพฤติกรรมของตนเองในชีวิตของพวกเขา ในที่สุด
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มรดก “ที่ดอย” เหลานี้จะสงตอไปยังลูกๆ ของพวกเขา ในบางครั้งความ
โกรธอาจมาจากผลลัพธของผูโกรธยังขาดแคลนสิ่งจําเปนที่ตองการ หรือเกิด
จากความอิจฉาริษยา เหมือนคาอินรูสึกอิจฉาอาเบล จนถึงขั้นนําไปสูพี่ชาย
ฆานองชายของตนเอง
คุณอาจมีเหตุผลดีที่จะใหรูสึกโกรธได แตอยาใชมันเปนขอแกตัวที่จะ
เก็บความโกรธใหระอุอยูอยางนั้น อยาปฏิเสธมัน หรือพยายามหาขอพิสูจนวา
ความโกรธของคุณถูกตอง (เพราะถูกอีกฝายทํารายกอนฯลฯ) จงขอพระเจา
ชวยใหคุณจัดการดวยวิถีทางบวก อัครทูตเปาโลใหคําแนะนําที่ดีไววา “อยา
ใหความชั่วชนะเราไดแตจงชนะความชั่วดวยความดี” (โรม 12:21)
เราทั้งมวลมีสิ่งที่โกรธเรา จนถึงจุดทําใหเจ็บปวด และในบาง
กรณี เราคิ ด ว า เรามี สิ ท ธิ์ โ ดยชอบธรรมที่ จ ะแสดงความโกรธออกมา
คําถามมีวา เราทั้งหลายโดยอํานาจของพระเจาสามารถจะไมปลอยให
ความโกรธทําใหเรา และบุคคลแวดลอมเรารูสึกเปนทุกขไดอยางไร

พุธ

ความขัดแยง การกดขี่ อํานาจ และการควบคุม

Conflict, Abuse, Power, and Control

บางครั้งความขัดแยง และความโกรธที่ไมไดรับการแกไขอาจพัฒนา
ไปสูสิ่งที่เปนดานลบรุนแรง เปนพลังแหงการทําลาย และมีการกดขี่ขมเหง
การประพฤติผิดอาจมาในรูปการทําใหบาดเจ็บฝายรางกายหลายรูปแบบ เริ่ม
จากคําพูดเชือดเฉือน การระเบิดอารมณ ทําสงครามจิตวิทยา การระบายใน
ทางเพศสัมพันธ และอื่นๆ แตพฤติกรรมในรูปแบบใด ลวนตรงกันขามกับหลัก
การกลางของอาณาจักรของพระเจา นั่นคือความรักที่ไมเห็นแกตัว
คํ า สอนอะไรที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ยวดเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ที่ พ บใน
1 ยอหน 4:7, 8; โคโลสี 3:19
“สามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตน และอยาทํารุนแรงตอพวกนาง”
(โคโลสี 3:19) คําวา “ harsh” ตรงนี้คือ “ทํารุนแรง” ในตนฉบับภาษากรีก
อางถึง “ความโกรธจัด” หรือ “ความขมขื่น” ที่มีตอหุนสวนชีวิตคืออะไรที่เปน
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สาเหตุทําใหเจ็บปวดตอเนื่อง หรือการเปนปรปกษอยางเขมขน ซึ่งเปนการ
แสดงความเกลียดชังตออีกฝาย อัครทูตเปาโลกลาวชัดเจนวา “คูสามีหรือ
ภรรยา” ไมใชเปาของการเปนปรปกษ หรือการใชความรุนแรง หรือการระบาย
อารมณ การทํารายรางกาย ไมเปนพฤติกรรมที่ยอมรับสําหรับสามีคริสเตียน
หรือคูชีวิต เปนสิ่งที่ยอมรับสําหรับคูชีวิตของตน ทานเปาโลกลาวชัดเจนดวย
ว า “ความรั ก นั้ น อดทนนานและมี ใจปราณี ความรั ก ไม อิ จ ฉา ไม อ วดตั ว
ไมหยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิดไม
ชื่นชมยินดีในความอธรรม แตชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนไดทุกอยาง
เชื่ออยูเสมอ มีความหวัง และความทรหดอดทนอยูเสมอ” (1 โครินธ 13:4-7)
ไมมีคุณลักษณะใดของความรัก หรือแมการใหอภัยอะไร จะยอมรับพฤติกรรม
รุนแรงไดไมวาในรูปแบบใด
ความสัมพันธที่สมบูรณนําสูความเปนเอกภาพของชีวิตคู ซึ่งตางจะ
รูสึกวาตนไดรับการปกปอง และมีความปลอดภัย ขณะความโกรธถูกจัดการ
ใหอยูในเชิงบวก ซึ่งแปลงเปนรูปแบบการรับใชซึ่งกันและกัน บอยครั้งเหยื่อ
รูสึกวาตนเปนฝายผิด ดังนั้นพวกตนตองรับผิดชอบที่ไดยั่ว หรือทาใหผูชอบ
ใชความรุนแรงลงมือ จะวาไปเหลาผูชอบใชความรุนแรงดูไปแลวเปนผูควบคุม
สถานการณ และบอยครั้งมีความเชี่ยวชาญในการทําใหเหยื่อรูสึกรับผิดชอบใน
การกระทําของพวกเขา ความจริงมีวาไมมีใครสมควรตองรองรับความรุนแรง
จากคนอื่น ผูใชความรุนแรงตองเปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจเลือกที่จะใช
ความรุนแรงเอง ขาวดีคือพระคัมภีรเสนอการปลอบประโลม ไมใชทําใหผูถูก
กระทํารูสึกผิด ในบางสถานการณ ขณะที่ปญหานั้นไมอาจแกไขโดยวิธีการ
ภายในได ในกรณีเชนนี้ผูตกเปนเหยื่อความรุนแรงไมควรจะกลัวที่จะออกไป
แสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานขางนอก
นาเสียดายจริงที่บางวัฒนธรรม ทั้งหมดของความรุนแรง เปน
การกระทําแกสตรีเพศ เหตุใดไมมีคริสเตียนคนใดตกสูพฤติกรรมเชน
นั้น ไมวาวัฒนธรรมดังเดิมของพวกเขาอนุญาตใหทําเชนนั้นได
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วันพฤหัสบดี

การใหอภัยและสันติสุข

Forgiveness and Peace

“จงปฏิบัติตอผูอื่นอยางที่พวกทานตองการใหพวกเขาปฏิบัติตอ
ทาน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติ และคําสอนของบรรดาผูเผยพระวจนะ”
(มัทธิว 7:12) คิดถึงประสบการณของคุณตลอดมาแตตน ภายใน
ครอบครัว และภายนอก ซึ่งคุณจะนําเอาหลักการไปประยุกตใช และ
บนเสนที่เตรียมใหขางลาง เขียนลงวาเวลาใดบางที่คุณตั้งใจไวโดย
ความเชื่อ คุณจะสามารถจะทําไดตามที่ตั้งเปาหมายไว
“จงมุงมั่นที่จะอยูไดอยางสงบสุขกับทุกคน และที่จะไดความบริสุทธิ์
เพราะถาปราศจากความบริสทุ ธิแ์ ลว ก็จะไมมใี ครไดเห็นองคพระผูเ ปนเจาเลย”
(ฮีบรู 12:14) แมเราจะนําขั้นตอนที่จําเปนไปปฏิบัติ บางคนที่เคยทําใหเรา
เจ็บปวด ยังไมยอมรับฟงและเปลี่ยนแปลง บางทีบางคนอาจกลาวขออภัย แต
คนอื่นๆ ยังไม ไมวาจะเปนกลุมใด ถือวาเปนประโยชนตอเรา โดยเฉพาะถา
เขาหรือเธอเปนสมาชิกของครอบครัว ขณะที่เดินไปบนเสนทางแหงการยก
โทษใหอภัย ซึ่งเราไดพูดไปแลวกอนหนานี้
ที่ จ ริ ง การให อ ภั ย เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะแก ป ญ หาเรื่ อ ง “ความขั ด
แยง” โดยเฉพาะภายในครอบครัว เมื่อบุคคลหนึ่งทําบาปตอเรา ศัตรูของ
พระเจาชอบที่จะตั้งกําแพงระหวางเราและบุคคลนั้น หรือตั้งแบรีเออรกั้นเรา
ไวไมใหรักบุคคลนั้นตามที่พระคริสตทรงรักเรา การใหอภัยจึงเปนทางเลือกที่
เราจะกาวออมสิ่งขวางกั้นนั้นไปใหได
“เราไมไดรับการอภัยเพราะวาเราใหอภัย แตในขณะที่เราไดรับการ
อภัย พื้นฐานของการใหอภัยทั้งหมดพบในความรักที่ไมหวังผลจากการกระทํา
แตขึ้นอยูกับทาทีของเราที่มีตอคนอื่น ที่เราแสดงออกไมวาเราจะทําใหความ
รักนั้นเปนของเราหรือไม พระคริสตตรัสวา “เพราะวาพวกทานจะพิพากษา
ผูอื่นอยางไร พระเจาจะทรงพิพากษาทานอยางนั้น และทานทั้งหลายจะตวง
ใหผอู นื่ ดวยทะนานอันใด พระเจาจะตวงใหพวกทานดวยทะนานอันนัน้ ” (มัทธิว
7:2) (เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 251)
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ในเวลาเดียวกัน เมื่อเราเปนผูทําผิด เราจําเปนตองทําการไถถอน
ความสัมพันธที่แตกหักกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจหมายถึงการไปหาบุคคลนั้น และ
บอกเขาหรือเธอวาคุณเสียใจในสิ่งที่คุณไดทําไป และขอเขาหรือเธอยกโทษ
ให นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไววา “เพราะฉะนั้น ถาทานนําเครื่องบูชามา
ถึงแทนบูชาแลว และระลึกขึ้นไดวา พี่นองมีเหตุขัดเคืองขอหนึ่งขอใดกับทาน
จงวางเครื่องบูชาไวที่หนาแทนบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่นองผูนั้นเสียกอน
แลวจึงคอยมาถวายเครื่องบูชาของทาน” (มัทธิว 5:23, 24) เปนการดีเมื่อ
ใครคนหนึ่งผูไดทําใหเราเจ็บปวดมาขออภัยจากเรา เชนเดียวกันเปนการดี
เมื่อเราใหความเอาใจใสตอคนอื่นในทํานองเดียวกัน
ใหคุณลองคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมดที่คุณจําเปนตองไดรับใหอภัย
สิ่งนี้จะชวยคุณใหเรียนรูที่จะใหอภัยแกคนอื่นอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“บอยครั้งจริงๆ ที่บิดามารดา ไมไดรวมกันเปนหนึ่งในการปกครอง
ครอบครัวของพวกเขา บิดานั้น มักจะใชเวลากับพวกลูกๆ เพียงเล็กนอย และ
ไมรับรูนิสัยเฉพาะในดานความรูสึก และนิสัยโดยธรรมชาติวารุนแรงและหนัก
หนาเพียงใด เขาเองก็ไมไดควบคุมอารมณของเขา แตแกไขใหถูกตองดวย
อารมณรุนแรง (passion) ที่ปะทุออกมา ลูกรับรูสิ่งนี้ แตแทนที่จะยอมสยบ
เมื่อถูกลงโทษ ลูกรูสึกโกรธบิดา ฝายมารดาปลอยใหการกระทําผิดเล็กๆ
นอยๆ ใหผานไป แตเมื่อทําความผิดซ้ําก็จะถูกลงโทษหนัก (เหมือนเอาโทษ
ครั้งกอนมารวมยอด) ลูกๆ ไมมีวันทราบวาพวกเขาไดรับการคาดหวังอะไร
และพวกเขาถูกทดลองใหตองการทราบวา พวกเขาตองละเมิดถึงระดับไหน
จึงจะไดรับการยกเวนโทษ ซึ่งนั่นเทากับบิดามารดาไดหวานเมล็ดพันธุแหง
ความชั่วรายลงไปในดวงใจของลูก ซึ่งไดแตกหนอและเติบโตขึ้นจนออกผล”
(เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 314, 315)
“บานจะตองเปนศูนยกลางของ “ความบริสุทธิ์” และ “ความรักที่
ยกชูขึ้นอยางสูงสุด” บานตองเต็มไปดวยสันติ ความกลมเกลียว ความรัก
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ตอกันและกัน และความสุขจะตองไดรับการสงเสริมอยางพากเพียรทุกวัน จน
กระทั่งสิ่งล้ําคาเหลานี้สถิตอยูในดวงจิตของเหลาผูประกอบขึ้นเปนครอบครัว
ตนไมแหงความรักจะตองไดรับการเอาใจใส หรือไมมันอาจจะตาย หลักการดี
ทุกขอจะตองนํามาปฏิบัติเพื่อมันจะเติบใหญขึ้นในดวงวิญญาณ สวนซาตาน
เองพยายามปลูกพืชหลายชนิดในดวงใจเชนกันคือ ความอิจฉาริษยา การคาด
คะเนที่ชั่วราย การพูดสิ่งที่ชั่ว การขาดความอดทนอดกลั้น มีความคิดอคติ
มีความเห็นแกตัว มีความโลภความหยิ่งยโส จะตองถูกถอนไปทั้งหมด หาก
ปลอยใหตนพืชแหงความชั่วรายเติบโตตอไปในดวงจิต พวกมันจะใหผล ใน
กรณีนี้เราจึงเห็นหลายคนเปนมลทินไป โอ...มีกี่คนหนอที่ปลูกตนพืชที่เปน
“ยาพิษ” ซึ่งจะฆาตนผลไมที่มีคุณคาแหงความรัก ทําใหดวงวิญญาณเปน
มลทินไป” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 195, 196)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานขออางอิงซึ่งนํามาจากบทความชีวิตสมรส “เพราะวาเราไม
ไดมีมหาปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจในความออนแอของเรา
แตทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอยาง ถึงกระนั้นพระองคก็
ยังปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) เหมือนทีพ่ ระคริสตทรงใหพระองค
เองเขามาอยูในสถานการณของเรา เพื่อจะสื่อสารกับเราไดดี
ที่สุด เราควรทําอยางเดียวกันกับคูชีวิตของเรา พยายามมองดู
สถานการณใดๆ หรือวิกฤติการณไมใชจากมุมมองของตัวคุณ
เอง แตจากการมองเห็นของคูสามีหรือภรรยาของคุณ ดูวาเขา
หรือเธอไดมองเห็น สถานการณ และเหตุการณอยางไร และมัน
ไดเกิดผลกระทบอะไรกับเขาหรือเธอ และเหตุใดเขาหรือเธอรูสึก
กั บ มั น ในลั ก ษณะที่ เขาหรื อ เธอรู สึ ก หลั ก การนี้ ส ามารถนํ า
ไปใชนานในสถานการณยากลําบากที่หลีกเลี่ยงไมได ในทางใด
บางที่เราสามารถประยุกตใชหลักการนี้ในทุกพื้นที่ที่อาจมีความ
ความขัดแยงเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ
2. ความโกรธเปนความบาปเสมอไหม จงใหเหตุผลตามความเขาใจ
ของคุณ
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บทที่ 11

ครอบครัวแหงความเชื่อ
Families of Faith
วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

กิจการฯ 10:1-28, 34, 35; 1 โครินธ 2:2; 1 เธสะโลนิกา 5:21, 22;
ยอหน 1:12, 13; 3:7; 1 ยอหน 5:1

ขอควรจํา “เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยาน มากมายอยูรอบขางอยาง

นี้แลว ก็ขอใหเราละทิ้งทุกอยางที่ถวงอยู และบาปที่เกาะ
แนน ขอใหเรายังคงวิ่งแขงดวยความทรหดอดทนใน
การแขงขันที่อยูขางหนาเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู
เบิกทางความเชื่อ และผูทรงทําใหความเชื่อนั้นสมบูรณ
พระองคทรงสูทนตอกางเขน เพื่อความยินดีที่อยูตรง
หนาพระองคทรงถือวาความอับอายนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ
และพระองคประทับเบือ้ งขวาพระทีน่ งั่ ของพระเจา” (ฮีบรู
12:1, 2)

ไ

มวาเราจะอยูบนเวทีใดของชีวิตที่เราอยูในเวลานี้ หรือที่
เราไดผานมาแลว และที่จะเผชิญตอไปบนถนนแหงชีวิต เราทํา
ใหตัวเราฝน (agaist) ตอพื้นเพแหงวัฒนธรรม บิดามารดาของเรา ลูกของ
เรา บานของเรา ครอบครัวของเรา แมแตโบสถที่เราไปนมัสการ ทั้งหมด
ถู ก อั ด แน น (impacted) โดยวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เรามี ชี วิ ต อยู เ ป น ส ว นสํ า คั ญ
แม ว า จะมี อ งค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ มี ส ว นในบทบาท อย า งเช น การเปลี่ ย น
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วันนมัสการพระเจาจากวันเสาร (วันสะบาโต) มาสูวันอาทิตยเปนตัวอยางทรง
พลังบอกถึงวัฒนธรรมแหงชวงเวลา ซึ่งทรงพลังและเปนไปในเชิงลบ อัน
เปนอิทธิพลของคริสตจักร ทุกครั้งเมื่อเราขับรถผานโบสถสักแหง และมอง
เห็นปายบอกตารางนมัสการ และกิจกรรมอื่นๆ ในวันอาทิตย เราตางไดรับ
การเตือนดวยการรูสึกสะกิดใจ (stark) ใหรับรูชัดเจน ซึ่งบอกใหทราบวา
วัฒนธรรมชางมีอํานาจเกินกวาที่เราจะคาดถึงจริงๆ
ครอบครัวคริสเตียนเผชิญกับการทาทายเรื่องวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา
บางครั้งอิทธิพลจากวัฒนธรรมถือวาเปนสิ่งที่ดี แตสวนมากอิทธิพลนั้นเปน
ไปในทางลบ (สําหรับคริสเตียน)
ขาวที่ยิ่งใหญคืออํานาจของพระกิตติคุณมอบแสงสวางใหเรา ซึ่งให
การปลอบประโลม ให พ ละกํ า ลั ง เพื่ อ ให เ ผชิ ญ กั บ การท า ทายที่ วั ฒ นธรรม
สามารถนํามาให สัปดาหนี้เราจะมองไปยังจุดที่วา เราซึ่งเปน “ครอบครัว
แหงความเชื่อ” ขณะที่แสวงหาที่จะ “กลายเปนผูปราศจากขอตําหนิ” และ
“ไมมีพิษมีภัย” เปนบุตรชายหญิงของพระเจาที่หาที่ติไมไดในทามกลางชาว
โลกรุนที่คดในของอในกระดูก และไมถูกทํานอง คลองธรรม (perverse)
และพระเยซูทรงสั่งใหเราเปนแสงสวางสองไปในโลกใบนี้

วันอาทิตย

ยึดมั่นในสิ่งที่ดี

Hold Fast What is Good

ขณะที่พระกิตติคุณประกาศไปรอบโลก คริสเตียนเผชิญกับวัฒนธรรม
และธรรมเนียมปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกันไป มีหลายวัฒนธรรมเกีย่ วของกับครอบครัว
และความสัมพันธในสังคม คําถามใหญคําถามหนึ่งสําหรับคริสเตียนมิชชันนารี
คือ พวกเขาควรจะมีมาตรฐานเกี่ยวกับการกระทําที่หลากหลายอยางไร อัน
รวมไปถึงความสัมพันธในครอบครัวที่โดยสวนตัวพวกเขาอาจพบสถานการณ
ที่ทําใหไมคอยสบายใจนักในบางครั้ง
อานกิจการฯ 10:1-28, 34, 35 เราสามารถเรียนรูอะไรตรงนี้
เกีย่ วกับความตองการของเราทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรค (barriers) และอคติ
ของเราเอง เมื่อมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่นๆ
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การสิ้ น พระชนม ข องพระคริ ส ต นั้ น ไถ บ าปมนุ ษ ย ทุ ก คนผู อ าศั ย
อยูทุกแหงหนในโลก มีคนจํานวนมากยังไมทราบความจริงยิ่งใหญนี้ การที่
จะนําขาวนี้พรอมกับคําเชื้อเชิญไปยังคนทั้งหลาย เปนหนาที่การประกาศเผย
แพร พ ระกิ ต ติ คุ ณ ของคริ ส เตี ย นทุ ก คน เพราะว า พระเจ า ทรงแสดงให เ ห็ น
แลววา พระองคไมมีความลําเอียง คริสเตียนถูกเรียกใหปฏิบัติตอทุกคนดวย
ความนับถือ และดวยการยึดหลักคุณธรรม (integrity) (ความสัตยซื่อ มั่นคง
และความสมบูรณ) เพื่อใหคนทั่วไปมีโอกาสตอนรับขาวดี ซึ่งมีคาล้ําสําหรับ
พวกเขา
มีบทสรุปอยางไร สําหรับการที่มิชชันนารีคริสเตียนยุคแรกเริ่ม
ไดนําพระกิตติคุณไปประกาศแกกลุมชนที่มีพื้นเพวัฒนธรรมตางกัน
มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาใชจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ กิจการฯ
15:19, 20, 28, 29; 1 โครินธ 2:2; 1 เธสะโลนิกา 5:21, 22
แมวาทุกวัฒนธรรมเปนกระจกเงาสองใหมองเห็นสภาพการลมลงของ
ผูคนภายในวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาจมีความเชื่อที่ “เขากันได” (compatible)
กับคําสอนของพระคัมภีร และมีประโยชนบนเสนทางของพระกิตติคุณ ยก
ตัวอยางเชนวัฒนธรรมที่เทิดคุณคาความสัมพันธใกลชิดของครอบครัวและ
ชุมชน ซึ่งปรากฏใหเห็นในหลายพื้นที่บนแผนดินโลก คริสเตียนสามารถยกชู
และใหการสนับสนุนในสิ่งดังกลาว และผสานกันเขากับหลักการตางๆ ของ
พระคัมภีร
ในเวลาเดียวกัน ความจริงของพระเจาจะตองไมประนีประนอม ประวัติศาสตรของคริสตจักรแสดงใหเห็นวา มีทั้งการประนีประนอมหลักขอเชื่อ
ดวยการปรับเปลี่ยน และยอมรับหลักขอปฏิบัติในลักษณะ “การปะติดปะตอ”
(patchwork of pseudo-Christian) ความเชื่อแทของคริสเตียน (authentic
Christianity) กับบางสิ่งที่ไมใช ซาตานอางวาเปน “พระสูงสุด” (god) ของ
โลกนี้ ซาตานมีความยินดีที่มีผูเผยแพรความสับสัน แตพระเยซูไดทรงไถ
โลกนี้ แ ล ว และพระวิ ญ ญาณของพระองค ท รงกํ า ลั ง นํ า ทางผู ติ ด ตามของ
พระองคไปสูความจริงทั้งมวล (ยอหน 16:13)
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ความเชื่อของคุณถูกปรุงแตงตามวัฒนธรรมของคุณมากเทาไร
และมีความจริงของพระคัมภีรอยูเทาไร คุณสามารถเรียนรู และสังเกต
ความแตกตางนี้ไดอยางไร จงนําคําตอบไปอภิปรายในชั้นเรียน

วันจันทร

อํานาจของวัฒนธรรมที่มีตอครอบครัว
The Power of Culture on Family

“เพราะเราเลือกเขาแลว เพื่อเขาจะไดกําชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบตอมาของเขา ใหรักษาพระมรรคาของพระยาหเวห ใหทํา
ความชอบธรรมและความยุ ติ ธ รรม เพื่ อ พระยาห เวห จ ะประทานแก
อับราฮัม ตามที่พระองคตรัสไวแกเขา” (ปฐมกาล 18:19)
แมวา พวกเขาอาจจะมาในรูปครอบครัวภายนอกหลายรูปแบบ ครอบครัว
ที่เปนดุจบล็อคที่กอสรางสังคมขึ้น จากสังคมที่แตกตาง และมีความหลาก
หลาย อันประกอบขึ้นจากหนวยของครอบครัวโดยตรง ยกตัวอยางเชน ใน
วัฒนธรรมโบราณวัฒนธรรมหนึ่งลงความเห็น (deemed) วาชายคนหนึ่งตอง
รับผิดชอบในการกินศพของบิดาหรือมารดาที่ตายไป และในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
ชายหนุมคนหนึ่งที่ตองการแตงงานกับเจาสาวของเขา เขาจะตองนําสินสอด
(dowry) มาใหแกครอบครัวฝายหญิง สินสอดที่วานี้ ไมใชเงินหรือทอง แต
เปนศีรษะของชนเผาที่เปนศัตรู... แมแตในสมัยใหม แนวคิดที่ถายทอดไป
ใหเด็กหนุมสาว เชนชวงของการคบหาดูใจ การหยาราง การเขาสูพิธีสมรส
การเขาสูวัยการเปนบิดามารดา เหลานี้ลวนแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ขณะที่
เราทําการประกาศพระกิตติคุณใหกับผูคนหลายวัฒนธรรม เราจําเปนตอง
เรียนรูวาจะเขาถึงพวกเขาไดอยางไร เพื่อที่จะไมประนีประนอมกับความเชื่อ
ของเรา และก็ไมควรสรางปญหาที่ไมจําเปน ในเวลาเดียวกันหันมาหวงใยทาง
บานเรา โดยจะตองรับรูวาวัฒนธรรมอะไรจะไมมีอิทธิพลกระทบตอครอบครัว
ของเรา
ในทางใดที่อาจมีวัฒนธรรมหนึ่ง มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัว
ดังจะแสดงใหเห็นในตัวอยางซึง่ ปรากฏในขอพระคัมภีรต อ ไปนี้ ปฐมกาล
16:1-3; ปฐมกาล 35:1- 4; เอสรา บทที่ 10; 1 พงศกษัตริย 11:1
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ไมมีใครในพวกเรามีชีวิตอยูในที่เปนสุญญากาศ (vacuum) เราทุกคน
และครอบครัวของเราตางไดรับผลกระทบจากวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู ความ
รับผิดชอบของเราในฐานะเปนคริสเตียนใชชีวิตทามกลางผูคนในวัฒนธรรม
ของเรา จงทําดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดําเนินชีวิตไปตามหลักความเชื่อของ
เรา ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยง (shunning) ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในสิ่ง
ที่ขัดแยงกับความเชื่อของเรา
มีสิ่งใดบางในวัฒนธรรมของคุณที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ชวยผูคน
ในการดําเนินชีวิตในครอบครัว ซึ่งสอดประสานกับหลักคําสอนของ
พระคัมภีร และมีสิ่งใดที่ไม (มีลักษณะดานบวก) แตคุณสามารถจะปรับ
เปลี่ยนความเชื่อของคุณใหเขากับวัฒนธรรมไดดี โดยไมตองทําการ
ประนีประนอมหลักความจริงที่สําคัญ

วันอังคาร

การค้ําจุนครอบครัวผานเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
Sustaining Families Through Seasons of Change

การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องไมมีใครหนีพน บางครั้งเกิดขึ้นอยางไม
ตั้งใจในครอบครัว ไมคํานึงวาจะเปนในวัฒนธรรมอะไรที่เราอาศัยอยู การ
เปลี่ยนแปลงอาจยืนยันไดวาเปนเสนทางของวงจรชีวิต บอยครั้งการเปลี่ยน
แปลงเปนเรื่องทํานายไวกอนไมได อยางเชนความตาย ความหายนะ การ
สงคราม การเจ็บปวย มีหลายครั้งการยายอาจขึ้นอยูกับอาชีพที่ลมเหลวใน
ที่หนึ่ง จึงยายไปยังทําเลใหม มีหลายครอบครัวพบกับปญหาดานเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงดานสังคมในชุมชน และประเทศของพวกเขา สวนการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ เปนผลเชื่อมโยงมาจากวัฒนธรรมโดยตรง
ขางลางเปนบางตัวอยางการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ แมแตทําให
เกิดความยุงยากลําบากใจ (traumatic) ที่พวกเขาตองเผชิญ ใหคุณใช
จินตนาการวาตัวคุณเอง เปนผูอยูในเหตุการณของพวกเขา การเปลี่ยน
แปลงเหลามีผลกระทบกับชีวิตครอบครัวของพวกเขาอยางไร มีระบบ
กลไก (mechanism) อะไรที่คุณมีซึ่งจะชวยรับมือ (cope) ในลักษณะที่
ที่คุณอาจมีปฏิกิริยาแตกตางออกไป
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• อับราฮัม, ซาราห และโลท - ปฐมกาล 12:1-5
• ฮาดาชาห - เอสเธอร 2:7-9
• ดาเนียล, ฮานันยาห, มิชาเอล และอาซาริยาห - ดาเนียล บทที่ 1
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทําใหผูคนมีประสบการณของการสูญเสีย
มีความวิตกกังวลในความไมแนนอนตออนาคตตรงหนา ซึ่งขึ้นอยูกับความ
สามารถของแตละครอบครัวจะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได ประสบการณ
เหลานี้สามารถผลักดันสูระดับใหมของการเติบโต และมองเห็นคุณคา (appreciation) สําหรับดานจิตวิญญาณ หรือไมการเปลี่ยนแปลงสามารถนํามาสู
ความเครียด และความวิตกกังวล ซาตานใชประโยชนตรงนี้ทําใหเกิดความ
สับสน โดยหวังที่จะนําผูคนใหเกิดความสงสัย และการไมวางใจในพระเจา
ดังนั้นใหครอบครัวยึดมั่นในถอยคําแหงพระสัญญาของพระเจา ใหเปนแหลง
ยึดมั่นของครอบครัว จงแนใจวาชีวิตของพวกเขาทั้งหลายอยูในพระหัตถ
ของพระเจา ซึ่งพระองคไดทรงชวยบุคคลสําคัญแหงความเชื่อ (heroes and
heroines) ในพระคัมภีรมามาก ใหสามารถเผชิญกับวิกฤติกาล จากการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันและใหญหลวงไดอยางประสบความสําเร็จ
ถาคุณรูจักใครสักคน (หรือแมแตทั้งครอบครัว) ผูกําลังประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความยุงยากลําบากใจ จงทําบางสิ่งใน
ทางทีป่ ฏิบตั ไิ ด ดวยการใหความชวยเหลือบางประการและใหการหนุนใจ

พุธ

หันไปหาความเชื่อของบุคคลยุคแรก

Toward a First-Generation Faith

มีวิกฤติกาลแหงความเชื่ออะไรในอิสราเอลภายหลังทานโยชูวา
และเพื่อนรุนราวคราวเดียวกับทานไดตายจากไป (ผูวินิจฉัย 2:7-13)
มีการศึกษาถึงคุณคาและความเชื่อในหนวยงานอยางเชนคริสตจักร
ตางๆ ซึ่งสงตอไปยังผูนํารุนตอไปไดแสดงใหเห็นวา เหลาผูกอตั้งมีระดับความ
เชื่อและการอุทิศถวายที่สูง พวกเขาเปนแชมปเปยน (champion) แหงความ
เชื่อ ภายในหนึ่งหรือสองคนรุนอายุตอมา จํานวนมากของผูรับชวงตอสูญเสีย
บทที่ 11 ครอบครัวแหงความเชื่อ 123

ความสามารถในการมองเห็น (sight) ในหลักการแหงคุณคา พวกเขาดําเนิน
หนวยงานขององคกรตอไปตามปกติ แตบอยครั้งมาจากนิสัยของนักบริหาร
ทั่วไป ผูนําในรุนอายุตอมามีนิสัยและลักษณะการอุทิศถวายที่ “ตกผลึก” สู
จารีตนิยม ความรัก ความรอนรน และการทุมเท (passion) ของผูกอตั้งไม
ปรากฏใหเห็นอีกตอไป
มีการกลาวกันวา “พระเจาไมทรงมีหลาน มีเพียงบุตรชายหญิง
เทานัน้ ” คุณเขาใจความหมายของขอความนีอ้ ยางไร (ดูใน ยอหน 1:12,
13;3:7; 1 ยอหน 5:1 ดวย)
การเขาถึงเพื่อสงตอ “คุณคา” ของชวงเวลายาวนานผานผูคนหลาย
รุ น อายุ ข องผู นํ า คริ ส เตี ย นผู อ าวุ โ สกว า มี เ พี ย งแค ก ารบอกคนรุ น หนุ ม ว า
พวกเขาเชื่ออะไร การเรียนรูสิ่งที่บิดามารดาคูหนึ่งเชื่อ หรือสิ่งที่คริสตจักรเชื่อ
ไมใชความเชื่อสวนบุคคล การเปนคริสเตียนเปนมากกวาเปนสวนหนึ่งของ
องคกรที่มีประวัติ และหลักคําสั่งสอนของศาสนา (dogma) ความเชื่อแทไมใช
บางสิ่งเกี่ยวกับแหลงกําเนิด (genetic) ไมใชบางสิ่งที่สงผานโดยธรรมชาติ
จากรุนสูรุน แตละคนตองการจะรูจักพระคริสตดวยตัวของเขาหรือเธอเอง
บิดามารดาสามารถทําไดแคนั้น คริสตจักรหรือโบสถโดยองครวม และโดย
เฉพาะบิดามารดาจําเปนตองทําสิง่ ทัง้ ปวงเทาทีพ่ วกเขาจะทําได เพือ่ เสริมสราง
สิ่งแวดลอมอันที่จะทําใหคนหนุมสาวตองการที่จะทําการเลือกในสิ่งที่ถูกตอง
แตในตอนทายสุดพวกเขาจะรอดหรือไมรอดโดยพระกิตติคุณและความเชื่อ
เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน
โจ มาจากกลุมผูไมเชื่อวามีพระเจา ไดเขารวมกับคริสตจักร
เซเวนธเดยแอดเวนตีสในวัยผูใหญคนหนึ่ง หลังจากมีประสบการณของ
การกลับใจอันทรงพลัง เขาแตงงานกับสตรีแอดเวนตีสและมีลูก โจ
และภรรยาเลีย้ งดูพวกเขาใหเติบโตขึน้ ในความเชือ่ วันหนึง่ โจครุน คิดเกีย่ ว
สภาพทางดานจิตวิญญาณของลูกๆ และพูดวา “โอ ถาเพียงแตลูกๆ
ของผมจะมีประสบการณที่ผมไดรับ!” ถาคุณอยูกับโจเวลานั้น คุณจะ
พูดอะไรกับเขา
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วันพฤหัสบดี

นักวิ่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

Twenty–First-Century Runners

ผูคนจํานวนมากรูสึกชื่นชอบที่ ออเจน ปเตอรสัน ใชสํานวนใหมแทน
คําเดิม (paraphrase) แบบเฉพาะกิจกลาวคือทุกแหงที่พระคัมภีรใชคําวา
“พระกิตติคุณ” (gospel) ปเตอรสัน จะใชคําวา “ขาวสาร” (message) แทน
ขาวดีเกี่ยวกับพระเยซู ที่จริงแลวเปน “ขาวสาร” อันเปนที่ตองการของชาว
โลกในปจจุบัน ครอบครัว คริสเตียนถูกเรียกใหมีประสบการณรวมกัน เพื่อที่
จะแบงปนขาวดี ไมวาพวกเขาจะอยูในวัฒนธรรมใด
จงสรุ ป ใจความสํ า คั ญ ของข า วสารจากข อ พระคั ม ภี ร ต อ ไปนี้
มัทธิว 28:5-7; ยอหน 3:16; โรม 1:16, 17; 1 โครินธ 2:2; 2 โครินธ
5:18-21
ขาวสารเริ่มแรก ที่เหลาอัครทูตใชในการประกาศทุกหนทุกแหง คือ
เรื่องการฟนคืนพระชนมของพระเยซู ปจจุบันครอบครัวคริสเตียนรวมกัน
ประกาศขาวนี้ ซึ่งไดประกาศตอเนื่องกันยาวนาน นั่นคือ “พระองคทรงเปน
ขึ้นจากความตายแลว” (มัทธิว 28:7) ความเปนจริงของการฟนคืนพระชนม
ของพระเยซูสราง “ความนาเชื่อถือ” (credible) ใหกับสิ่งอื่นๆ ที่พระเยซูได
ตรัสไวเกี่ยวกับพระองคเอง เกี่ยวกับพระเจาและความรักของพระองคที่มีตอ
คนบาปทั้งหลาย เกี่ยวกับการยกโทษใหอภัยและเกี่ยวกับความมั่นใจในชีวิต
ชั่วนิรันดรโดยความเชื่อในพระองค
ความรูสึกกระตือรือรนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ พระคัมภีรใหแสงวาบ
แหงพระกิตติคุณซึ่งเปนพลังแหงประสิทธิผลบังเกิดกับชีวิตของเหลาผูติดตาม
พระเยซูยุคเริ่มแรก พวกเขาเปดบานของตนเปนสถานที่ศึกษาพระคัมภีร
พวกเขาอธิษฐานและรับประทานอาหารรวมกัน แบงปนเงิน และทรัพยสิน
อื่นๆ รวมทั้งใหความรัก และการเอาใจใสซึ่งกันและกัน เจาของบานเรือน
ทั้งหลายโอบอุมขาวสาร พวกเขาเปนเหลาประชากรที่ปราศจากขอตําหนิโดย
ทันทีไหม เปลาเลยพวกเขายังมีความขัดแยง และมีความไมลงรอยกันในบาง
เรื่อง ถูกแลวเหลาผูติดตามพระคริสตเหลานี้ยังมีความแตกตาง พวกเขา
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ตระหนักวาพวกเขาตองการพระเจา และตองการซึ่งกันและกัน พวกเขาให
ความสําคัญสุดยอดใน “ความเปนหนึ่ง” และ “ความสอดประสาน” ทั้งที่บาน
และที่โบสถ ตางพยายามจะไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดวย
การอธิษฐานตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (ยอหน
17:20-23) พวกเขากลาวเปนพยานแกกนั และกัน และแกผไู มเชือ่ ดวยความกลา
หาญ แมแตเต็มใจรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขา
สิ่งเหลานี้จะตองเปนคุณลักษณะของเรา แมแตในยุคปจจุบันชาวโลก
มองดูสิ่งที่เปนของพระเจาดวยสายตาชิงชัง (jaundiced) แตประชากรของ
พระเจาผูกระตือรือรนเกี่ยวกับบางสิ่งจะยังมีผูรับฟง พระวิญญาณบริสุทธิ์คอย
เวลาทีจ่ ะเติมเต็มดวงใจของมนุษย ใหพวกเขามีความตืน่ ตัวเกีย่ วกับพระกิตติคณ
ุ
เมื่อขาวดีกลายเปนสิ่งดีในดวงใจของเรา และเหมือนอยูภายในพระวจนะ การ
แบงปนจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและไมอาจจะหยุดลงได
มีอะไรในครอบครัวของคุณทีจ่ าํ เปนตองเปลีย่ นแปลงเพือ่ ชวยให
ทุกคนเปนผูนําขาวสารออกไปประกาศไดดีข้นึ

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

เอลเลน จี. ไวท, ศาลของบาบิโลน, หนา 479-490 ในบรรพชนและ
กษัตริย และถอยคําและการเตือนใหระวัง, หนา 324, 329; No Respect of
Persons With God, หนา 330, 331, ใน Gospel Workers; ชื่นชมยินดีใน
องคพระผูเปนเจา, หนา 115-126; สันติวิถี
โดยเห็นแกพระเจาอยาเลือกที่รักมักที่ชัง “ศาสนาของพระคริสตยก
ระดับผูรับเอาความเชื่อใหสูงขึ้นสูเนินสูงแหงความคิดและการกระทํา ขณะใน
เวลาเดียวกันนําเสนอ “เปาหมายแหงความรักของพระเจา” ตอมวลมนุษย
อยางเทาเทียมกัน พวกเขาทั้งมวลไดถูกซื้อไวดวยการถวายพระชนมชีพของ
พระองคเปนเครื่องถวายบูชา ณ แทบพระบาทของพระเยซูทั้งคนร่ํารวย และ
คนยากจน ผูคงแกเรียน และคนโงเขลามาพบกับพระองคพรอมเพรียงกัน โดย
ไมมีความคิดแบงแยกเรื่องวรรณะที่โลกนี้ตั้งขึ้น ความแตกตางไมวาสีผิว ฐานะ
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ยศศักดิ์จะถูกลืมไปทั้งหมด ใหเรามองไปที่พระองค ที่ความบาปของเราไดรับ
การชําระแลว เราทั้งหลายตองปฏิเสธตนเอง ไมทําตัวเหนือคนอื่น แตทําตาม
แบบอยางพระเมตตาอันไมมีที่สิ้นสุดของพระองค พระองคทรงถูกเทิดพระเกียรติสูงสงในแผนดินสวรรค ซึ่งทําใหมนุษยผูมีความหยิ่ง และยกยองตนเอง
และแบงแยกมนุษยรสู กึ อับอาย ศาสนาทีบ่ ริสทุ ธิแ์ สดงใหเห็นหลักการทีม่ าจาก
สวรรค ซึ่งจะนําคนทั้งหลายที่ไดรับการชําระการบริสุทธิ์แลวใหรวมกันเปน
หนึ่งในความจริง มนุษยทั้งมวลไดถูกซื้อไวแลวโดยพระโลหิตมีความเทาเทียม
กัน พวกเขาทั้งมวลจะพึ่งในพระองคผูทรงไถพวกเขาทั้งหลายดวยโลหิตอัน
ประเสริฐ และเตรียมความพรอมเพื่อพระคริสตจะนําพวกเขาไปพบพระบิดา
แหงสวรรค” (เอลเลน จี. ไวท, Gospel Workers, หนา 330)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายคําตอบของหัวขอศึกษาในวันอาทิตย
2. มีหลักการอะไรที่เราสามารถพบไดจากขออางอิงของ เอลเลนจี. ไวท ที่ถูกนํามาอาง ถาเรานําไปประยุกตใช จะทําใหเกิดการ
ปฏิรูปชีวิตครอบครัวของเราอะไรไดบาง
3. คริสตจักรทองถิ่นของคุณมีบทบาทในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณคน
หนุมสาวรุนใหมอยางไร
4. อะไรคือความทาทายของการที่เราพยายามสงผานความเชื่อให
คนรุนตอไป
5. มีวิธีใดบางที่วัฒนธรรมที่คุณอาศัยอยู มีผลกระทบในดานดีตอ
ชีวิตครอบครัวของคุณ และในทางใดบางที่มีผลกระทบในดาน
ไมดี
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บทที่ 12

พวกเขาไดเห็นอะไรในบานของคุณ
What Have They Seen in Your House
วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

อิสยาห บทที่ 38, 39; 1 โครินธ 7:12-15; 1 เปโตร 3:1, 2;
ฮีบรู 6:12; 13:7; 3 ยอหน 11; อิสยาห 58:6, 7, 10, 12

ขอควรจํา “แตพวกทานเปนพงศพันธุที่ทรงเลือกสรร เปนปุโรหิต

หลวง เปนชนชาติบริสทุ ธิ์ เปนประชากรอันเปนกรรมสิทธิ์
ของพระเจา เพื่อใหพวกทานประกาศพระเกียรติคุณของ
พระองค ผูไดทรงเรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด
เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของพระองค” (1 เปโตร
2:9)

บ

างทีเราไดไปถึงขัน้ หนึง่ ทีเ่ ราอยากขอบคุณองคพระผูเ ปนเจา
ที่ชีวิตของเราทั้งหลาย (อยางนอยก็ในเวลานี้) กําลังดําเนินไป
ดวยดี ครอบครัวสุขสบาย การงานราบรื่น สุขภาพ และดานการเงินไปได
เชนกัน...หรืออาจจะไมนะ บางทีบานของคุณ ณ เวลานี้ มีความเจ็บปวด หรือมี
ความสับสนอลหมาน ไมวาจะเปนไปในดานใด เมื่อมีใครบางคนมาเยี่ยมบาน
ของคุณ เหมือนประเทศบาบิโลนในอดีตสงทูตมาเยี่ยมกษัตริยเฮเซคียาห
กษัตริยแหงอิสราเอล หลังจากทูตไดเดินทางกลับไปแลว ผูเผยพระวจนะ
อิสยาหไดทูลถามกษัตริยวา “พวกเขาไดเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค
บาง” (อิสยาห 39:4)
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ถาจะถามคุณคําถามเดียวกัน “ผูคนไดเห็นอะไรในบานของคุณ” และ
ทูตสวรรคของพระเจาไดเห็นอะไร ในบานพักอาศัยของเรามีบรรยากาศดาน
จิตวิญญาณแผซานอยูหรือไม มีใครสามารถได “กลิ่นอาย” ของการอธิษฐาน
หรือเปลา มีความกรุณาปรานี มีการแสดงน้ําใจ ความรัก หรือมีความเครียด
ความโกรธ ความรูสึกขุนเคืองใจ ความขมขื่น และความไมลงรอยอยูบางไหม
เมื่อพวกเขาเดินออกจากบานไป เขาจะคิดวาพระเยซูอยูในบานนี้หรือไม
นี่เปนคําถามสําคัญสําหรับเราทั้งหลายที่จะถามตัวเราเอง เกี่ยวกับ
ประเภทของบานที่เราไดสรางขึ้น สัปดาหนี้เราจะมองไปยังบางประเด็นที่
สามารถทําใหบานธรรมดาเปนบานแหงชีวิตอัศจรรย แมวาในบางเวลาอาจ
หลีกเลี่ยงไมไดที่บานอาจจะเกิดความตึงเครียด มีการดิ้นรนตอสูสิ่งที่กําลัง
เผชิญหนาอยู

วันอาทิตย

การเรียนรูจากความผิดพลาดของกษัตริย

Learning From a King’s Mistake

อานเรื่องราวของกษัตริยเฮเซคียาหที่ไดรับการรักษาโรคจนหาย
ดวยการอัศจรรย และราชทูตจากประเทศบาบิโลนไดเดินทางมาเยี่ยม
2 พงศาวดาร 32:25, 31; อิสยาห บทที่ 38 และ 39
พระคัมภีรช ใี้ หเห็นวาทูตจากบาบิโลนมีความสนใจ อยากทราบวากษัตริย
อิสราเอลหายจากโรคดวยการอัศจรรยไดอยางไร อยางไรก็ตาม ดูเหมือน
กษัตริยเฮเซคียาหไมเอยอะไรเกี่ยวกับการที่พระองคไดรับการรักษาใหหาย
จากการปวยหนัก พระองคไมตระหนักในสิ่งที่อาจจะเปดดวงใจของราชทูต
ที่มาเยี่ยม บอกใหเขารับทราบวาพระเจาของชนอิสราเอลทรงฤทธานุภาพ
ยิ่งใหญ สังเกตดูแลวจะเห็นวากษัตริยไมไดแสดงการขอบพระคุณพระเจาเทา
ที่ควร ที่พระเจาทรงรักษาใหพระองคหายเปนปกติ ในอิสยาห บทที่ 38 และ
ที่กษัตริยเก็บเงียบในเรื่องนี้ใน บทที่ 39 เปนสิ่งที่นาสนใจมาก
“พระเจาทรงทําการทดสอบพระองค” การที่ราชทูตจากประเทศมหาอํานาจมาเยี่ยมถือวาเปนโอกาสที่มีความสําคัญยิ่ง กระนั้นไมมีบันทึกใหเห็น
วา กษัตริยเฮเซคียาหไดแสวงหาคําปรึกษาพิเศษจากผูเผยพระวจนะ หรือ
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ปุโรหิต พระเจาเองก็ไมทรงเขาแทรกแซงในเรื่องนี้ กษัตริยไดตัดสินใจทําเอง
ทุกสิ่ง โดยที่ไมมีกิจกรรมใดที่อยูในสายตาของที่สาธารณะ การที่กษัตริยไม
ปรึ ก ษากั บ ผู นํ า ฝ า ยจิ ต วิ ญ ญาณ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาเป น การแสดงให เ ห็ น ชั ด ว า
กษัตริยเฮเซคียาห ไดแยกพระเจาจากประเทศและจากประชากรอิสราเอล
ในความคิ ด จิ ต ใจของพระองค ผู เ ผยพระวจนะผู บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร ใ น
2 โครนิกา 32:31 มีความตั้งใจแสดงใหเห็นวา เปนการงายเพียงใดที่ผูคนจะ
ลืมพระพรของพระเจา หรือแมจะทําการขอบคุณพระเจาก็กระทําไป “แบบ
เสียไมได” โดยไมมีความรูสึกจากสวนลึกของหัวใจ ผูไดรับพระพร และพระ
เมตตาคุณของพระเจาในปจจุบันมีความโนมเอียงจะกลายเปน “ผูมีความ
เพียงพอดวยตนเอง” (self-suﬃcient)
ขางลางเปนบทเรียนบางอยางเกี่ยวกับความสัตยซื่อในการใช
ชีวิตในบาน ที่สามารถเก็บรวบรวม (glean) ไดจากประสบการณของ
กษัตริยเฮเซคียาห มีคนอื่นอีกไหมที่คุณคิดได
ในทุกครั้งที่มีผูมาเยี่ยมบานคริสเตียน ถือวาเปนโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่
เจาของบานจะไดพบผูที่จะมาเปนผูติดตามพระคริสต
มีผูมาเยี่ยมเพียงไมกี่คนที่นาจะเปนไปได ที่จะเปดการสนทนาเกี่ยว
กับสิ่งที่อยูฝายจิตวิญญาณ คริสเตียนจะตองหาวิธี และหาจังหวะที่เหมาะสม
เปนครั้งๆ ที่จะแบงปนขาวดี
คริสเตียนไมไดถูกเรียกใหมาแสดงความอวดร่ํา อวดรวย หรือวัตถุ
สิ่งของเครื่องประดับ หรืออวดในความสําเร็จ หรือความรุงเรืองของตน แมวา
ผูมาเยี่ยมจะมองเห็น หรือยอมรับในพระพรตางๆ ที่คุณไดรับจากพระเจา พวก
ทานถูกเรียก “เพื่อใหพวกทานประกาศพระเกียรติคุณของพระองค ผูไดทรง
เรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของ
พระองค” (1 เปโตร 2:9) หรือใชตัวอยางประสบการณของกษัตริยเฮเซคียาห
เปนตัวอยาง เพื่อประกาศวา “พวกเขากําลังปวยใกลตาย แตพระคริสตได
ทรงเยียวยาพวกเขา พวกเขาไดตายแลวในความบาป และพระคริสตไดทรง
เรี ย กพวกเขาให ฟ น สู ชี วิ ต ใหม แ ละในที่ สุ ด จะเชิ ญ ให พ วกเขานั่ ง บนที่ นั่ ง ใน
สวรรคสถาน” (เอเฟซัส 2:4-6)
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คุณจะใชบานเปนพยานแกคนอื่นไดอยางไร และคุณจะแบงปน
ความเชื่อในพระคริสตอยางตรงไปตรงมาใหแขกที่มาเยี่ยมบานของคุณ
ไดอยางไร

วันจันทร

ครอบครัวมากอน

Family First

บุ ค คลแรกที่ ต อ นรั บ การแบ ง ป น พระกิ ต ติ คุ ณ ของเรามากที่ สุ ด คื อ
สมาชิกในบานของเรา ไมมีพื้นที่ทําการพันธกิจของพระเจาแหงใดที่สําคัญ
มากกวานี้
มีบทสรุปอะไรทีส่ ามารถนํามาจาก ยอหน 1:40-42 เกีย่ วกับการ
แบงปนความเชือ่ ทีบ่ า น ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6, 7; นางรูธ 1:14-18 ดวย
รายงานที่เต็มไปดวยความกระตือรือรน อัครทูตอันดรูว ทํามากกวา
การรายงานเรื่องของพระเยซูที่ทานไดพบ ไดฟงคําสอน อัครทูตอันดรูวไดไป
หาพี่ชาย ซึ่งตอมาก็คืออัครทูตเปโตร เพื่อเชิญเปโตรพี่ชายมาพบพระเยซูดวย
ความตื่นเตน และเมื่อพี่ชายคือซีโมน-เปโตร ไดรับฟงคําพยานและเดินทาง
มาพบพระเยซู นี่ถือวาเปนสูตรสําเร็จ (formula) สําหรับการแบงปนพระกิตติคุณกับญาติในบานของเรา และหลังจากที่ทานอันดรูวไดแนะนําซีโมน
(เปโตร) ใหกับพระเยซูแลว อันดรูวไดถอยออกมากาวหนึ่ง เพื่อใหพระเยซู
และเปโตรมีความสัมพันธตอกันดวยตัวเอง
ชวยลูกๆ สูสถานที่แหงความเชื่อ ลูกที่อยูในบาน บอยครั้งมักถูก
มองขามไป ทั้งๆ ที่เปนผูฟงที่ไดผล พวกเขาไดยอมรับการแบงปนพระกิตติคุณ บิดามารดามักจะทึกทักเอาวาลูกๆ จะคอยๆ ซึมซับชีวิตฝายจิต
วิญญาณของครอบครัวทีละนอยๆ ไปเอง เรื่องนี้อยาไดถือเปนเรื่องที่มอง
ขามได ขณะที่พวกเด็กและเยาวชนเรียนรูจากรูปแบบหรือตัวอยางจากการ
สังเกต แตก็เปนความจริงเชนกันที่เยาวชนเหลานี้เปนสมาชิกในครอบครัวของ
องคพระผูเปนเจา พวกเขาตองการไดรับการเอาใจใสเปนคนๆ ไป ในการ
แนะนําพวกเขาใหเชื่อในพระเจา พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ยืนหยัด
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จุดนี้: จงใหความสนใจแกบุคคล วิธีมีประสิทธิผลที่สุด คือการนําพวกเขามา
ศึกษาเรื่องของศาสนา บิดามารดาตองมีความมั่นคงในความเชื่อ และจัดใหมี
การนมัสการในครอบครัวขึ้นในบาน จะตองใชเวลาและความพยามอยางจริงจัง
ในการนําเด็กและเยาวชนมาหาพระเจา
มี อ ะไรที่ เราสามารถเรี ย นรู จ ากการเผยแพร พ ระกิ ต ติ คุ ณ ของ
นางนาโอมี นางรูธ 1:8-22
นางรูธ มองเห็นนางนาโอมี ในชวงวิกฤติกาลต่ําสุดในชีวิตครอบครัว:
เมื่อเธอพยายามผลักดันใหลูกสะใภกลับไปอยูกับพอแม นางนาโอมีไดระบาย
ความโกรธ และความกดดันอยางยิ่ง เธอตัดพอพระเจาและเลาถึงเรื่องที่เธอ
สูญสิ้นทุกสิ่งไปในแผนดินชาวตางชาติ (นางรูธ 1:15, 20, 21) ในตอนนี้เอง
นางรูธไดกลาวถึงการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของนาง นางรูธไดตอบนางนาโอมีวา
“ขอแมอยาวิงวอนใหลูกจากแม หรือเลิกตามแมกลับไปเลยเพราะแมจะไป
ไหนลูกจะไปดวย และแมจะอาศัยอยูที่ไหน ลูกก็จะอยูที่นั่นดวย ชนชาติของ
แมจะเปนชนชาติของลูก และพระเจาของแมก็จะเปนพระเจาของลูก” (นางรูธ
1:16) ไมมีคําพยานที่ใดจะงดงามเกินกวาถอยคําของนางรูธ ซึ่งใหคําตอบแก
นางนาโอมี เปนการแสดงใหเห็นวาเยาวชนคนหนุมสาวสามารถอุทิศถวาย
ชีวิตแดพระเจาไดอุทิศถวายตัวแดพระเจาผูทรงสมบูรณ แมตอนที่บิดามารดา
ผูไมสมบูรณแบบกลาวแนะพระเจาแกลูกๆ ซึ่งเปนเด็กและเยาวชน คนหนุม
สาวในบาน
ความคิ ด เรื่ อ ง “บ า น” ถื อ เป น พื้ น ที่ สํ า คั ญ สุ ด ในท อ งทุ ง แห ง
พันธกิจที่บังเกิดผล ซึ่งควรมีผลกระทบตอทาทีของคุณ ที่มีตอผูคนที่
อาศัยอยูดวยกันกับคุณ จงทํางานรวมกันในครอบครัว ในการเตรียม
รายการ “ความพยายามพิเศษ” ที่ครอบครัวของคุณจะนําไปใช เพื่อนํา
ญาติพี่นองที่ยังไมรับพระคริสตใหมารับพระองค

บทที่ 12 พวกเขาไดเห็นอะไรในบานของคุณ 133

วันอังคาร

สันติสุขที่ประสบชัยชนะ

Peace That Wins

คําปรึกษาอะไรที่พระคัมภีรใหมใหไวกับคูสมรสเกี่ยวกับการแบง
แยก (divided) เพราะเรื่องศาสนาที่แตกตางกัน 1 โครินธ 7:12-15;
1 เปโตร 3:1-2
พระพรของการเปนหุนสวนกับคริสเตียน ใน 1 โครินธ อัครทูตเปาโล
ตอบสนองตอความหวงใยของคนที่กลับใจใหม วาพวกเขาควรจะใชชีวิตคู
ตอไปกับคนที่ไมเชื่อดี หรือใหหยาจากกันไปเลย อันเนื่องจากที่เขาหรือเธอได
กลับใจใหมแลว (แตคูสมรสยังไมรับเชื่อ) เพราะคูชีวิตที่ไมเชื่ออาจทําบางสิ่งที่
คัดเคืองใจกันหรือแมแตการดาวา หรือการทําอะไรที่รุนแรงกวานั้น หรือผูไม
เชื่ออาจนํา หรือทําอะไรที่ไมเหมาะสมเชนการนําสิ่งเปนมลทินเขามาในบาน
และลูกๆ ไปทางผิด ซึ่งทานเปาโลตอบวา พิธีสมรสเปนพิธีที่ศักสิทธิ์หากสามี
และภรรยา (ที่ยังไมเชื่อ) ไมหาเรื่องรุกรานกลั่นแกลง แตอยูรวมกันอยางสันติ
และเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันก็ใหใชชีวิตรวมกันตอไป การมีคริสเตียนอยูใน
บานคนหนึ่ง เทากับเปนการทําใหคูสมรส รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองไดรับ
พระพรอันศักดิ์สิทธิ์” (sanctifies) ไปดวย คูชีวิตที่ยังไมเชื่อ ควรไดรับการ
บอกใหรูถึงพระพรแหงพระคุณนี้ซึ่งพระเจาทรงประทานใหผานการใชชีวิต
รวมกับคูครองที่เปนคริสเตียน
การที่คูสามี หรื อ ภรรยา รั บเชื่ อ เปน คริสเตี ยนอาจทํา ใหคู ชี วิ ตรู สึก
เสียใจมาก และผลลัพธออกมาอาจเปนเรื่องที่รุนแรง ถอยคําแหงความรัก
ความกรุณาของพระเจาของเรา บอยครั้งยอมใหเสรีภาพของการเลือกอยูสูง
เสมอ ในกรณีนี้ ฝายคูสมรสที่เปนคริสเตียน “ก็ไมจําเปนตองผูกมัดเขาหรือ
เธอไว” (1 โครินธ 7:15)
พระเจาทรงเรียกใหอยูอยางสันติ พระวจนะของพระเจาชัดเจนใน
เรื่องนี้ พระองคทรงชื่นชอบมากกวา แทนที่จะใหเรื่องของจิตวิญญาณเปนสิ่ง
ทาทายและแยกบานแยกทางชีวิต อาจมีทางออกที่คูสามีภรรยาจะอยูรวมกัน
อยางมีสันติสุขในพระคริสต ความหวังคือที่จะรักษาสถานภาพของชีวิตสมรส
ไว เพื่อเปนการแสดงถึงชัยชนะของพระกิตติคุณทามกลางความยากลําบาก
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จงสงเสริมคูชีวิตใหรูสึกสบายใจจากการใชชีวิตคูตอไปในลักษณะ “เปนเนื้อ
อันเดียวกัน” แมวาเขาหรือเธอยังไมเปนผูเชื่อ
อะไรอาจเป น ข อ จํ า กั ด ของสามี ห รื อ ภรรยา ที่ ต อ งมี ค วามรั บ
ผิดชอบตอคูชีวิตที่ยังไมเปนผูเชื่อ
ความรัก ผสานกับความกรุณา ความสัตยซื่อไมหวั่นไหว รวมทั้งให
รับใชดวยความถอมใจของผูเชื่อที่ใหตอคูชีวิต ถือวาเปนเสนหของผูเชื่อ ซึ่ง
เปนการสรางใหการเปนพยานนําไปสู “การเอาชนะดวงวิญญาณ” ของผูยัง
ไมเชื่อไดมากที่สุด การที่คูชีวิตคริสเตียนยินยอมพรอมใจ (submission) ตอคู
สมรสที่ไมเปนคริสเตียน แนนอนประการแรกคือความจงรักภักดีตอพระผูเปนเจา ขณะเดียวกันนําไปสูความสัตยซื่อตอคูสมรส แตทั้งนี้พระเจาไมทรง
กําหนดใหคูสมรสที่เปนคริสเตียนยอมรับการทําทารุณกรรม (abuse) หรือ
ยอมรับความรุนแรง (violent) โดยน้ํามือของคูสมรสที่ยังไมเปนผูเชื่อ
มีใครคนหนึ่งคนใดไหม ในโบสถทองถิ่นของคุณที่กําลังตอสู
ดิ้นรนกับคูสมรสที่ยังไมเชื่อ ถามี มีแนวปฏิบัติอะไรที่ไดผล คุณอาจให
คําแนะนําหรือใหการชวยเหลือเขาหรือเธอไดไหม

พุธ

ชีวิตครอบครัวเพี่อการเปนพยาน

Family Life is For Sharing

ในขอพระคัมภีรตอไปนี้ คนหาคําวา “ติดตาม” (follow) หรือ
“เอาอยาง” (imitate) ในพระคัมภีรใหม ถอยคําดังกลาวบอกอะไรเรา
เกี่ยวกับขั้นตอนของการกําลังกลายเปนและกําลังเติบโตเปนคุณคิดวา
ถอยคําทั้งสองแนะนําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง “การเปน
บุคคลตัวอยาง” และ “การเปนพยาน” (modeling and witnessing)
1 โครินธ 4:16, เอเฟซัส 5:1; 1 เธสะโลนิกา 1:6; ฮีบรู 6:12; 13:7; 3
ยอหน บทที่ 11
พระคัมภีรใหมกลาวเนน และยอมรับวา “การเลียนแบบหรือการเอา
อยาง” (imitation) มีบทบาทสําคัญในขั้นตอนของการเรียนรู “การดําเนิน
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ตามตนแบบ” ผูคนมีความโนมเอียงที่จะชื่นชอบบุคคล หรือสิ่งที่พวกเขาเฝา
มอง หลักการนี้ประยุกตใชไดกับการมีความสัมพันธโดยทั่วไป และโดยเฉพาะ
ในบาน สถานที่ซึ่งการเลียนแบบเกิดขึ้นเปนธรรมดา ตรงนั้นเด็กๆ เลียนแบบ
บิ ด ามารดาหรื อ พี่ น อ งของพวกเขา คู ชี วิ ต สมรสบ อ ยครั้ ง เลี ย นแบบซึ่ ง กั น
และกัน แนวคิดนี้เปนเบาะแสบอกใหเราวาคูสมรส และครอบครัว สามารถ
เปนพยานจัดหา “เงือ่ นงํา” บอกใหทราบทีค่ ชู วี ติ ทัง้ สอง และครอบครัวสามารถ
เปนพยานเรื่องราวของคริสเตียนใหคูสมรสและครอบครัวอื่นๆ ได
อํานาจแหงอิทธิพลของสังคม เราเปนพยานจากบานของเรา เมื่อเรา
จัดหาโอกาสใหคนอื่นๆ ไดสังเกตเรา เพื่อจะแบงปนประสบการณในบานของ
เราในบางรูปแบบ วิธีการงายๆ หลายอยางอาจไมเปนตัวอยางที่ดีของชีวิต
สมรสหรือความสัมพันธในครอบครัวใหติดตาม ในบางบานพวกเขาอาจเห็นวา
พระวิญญาณของพระคริสตทําใหเกิดความแตกตาง นาง เอลเลน จี. ไวท
กลาววา “อิทธิพลของสังคม” เปนอํานาจที่อัศจรรยเราสามารถใชสิ่งนี้ได ถา
เรายอมเปน “เครื่องมือ” (means) ในการชวยผูคนที่อยูรายรอบเรา” (เอลเลน
จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 354
ขณะที่สามีภรรยาคูหนึ่งเชิญสามีภรรยาอีกคูหนึ่งมารับประทานอาหาร
เปนการสังสรรค หรือเพื่อการศึกษาพระคัมภีร หรือเมื่อพวกเขาไปเขารวม
สัมมนารายการ “ชีวิตสมรสที่เติบโต” ดวยกัน ครอบครัวที่ไดรับเชิญ มองดู
ครอบครัวของผูเชิญเปนตนแบบของผูเติบโตในชีวิตคริสเตียน พวกเขาแสดง
ความเปนผูใหญที่เติบโตในดานจิตวิญญาณ มีความมั่นคงในความเชื่อ ในการ
สื่อสารเปดใจตอกัน ในการแกปญหาตางๆ รวมกัน และในการปรับตัวยอมรับ
ความแตกตางของกันและกัน สิง่ นีเ้ ปนพยานบอกวาชีวติ ครอบครัวของพวกเขา
อยูในพระคริสต
อยางไรก็ดี ในบริบทนี้ มีอะไรบางที่เราตองใชความระมัดระวัง
เยเรมีย 17:9; ยอหน 2:25; โรม 3:23
ติดตามผูเชื่อที่ติดตามพระคริสต ตัวอยางของมนุษยทั้งปวงจะมีตําหนิ
อยางไรก็ดีการเปนพยานในบานของคริสเตียนไมเกี่ยวกับ การทําตามตนแบบ
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ใหสมบูรณแบบสุดสุด พระคัมภีรใหมใหแนวคิดของการเลียนแบบคือการเรียก
ใหบุคคลหนึ่งติดตามเหลาผูเชื่อ ผูซึ่งติดตามพระคริสต แนวคิดคือบุคคลผูนั้น
มีความเขาใจถองแทในความเชื่อของคริสเตียน ตามที่พวกเขาไดสาธิตใหเห็น
ในชีวิตของบุคคลอื่น ผูซึ่งเปนมนุษยธรรมดา และสามารถลมลงในความบาป
ได
คุณสามารถทําอะไรเพื่อใหบานของคุณเปนตัวอยางที่ดีกวาใน
การเปนพยานของคริสเตียน

วันพฤหัสบดี

ศูนยกลางของคนไรมิตร

Centers of Contagious Friendliness

เปรี ย บเที ย บข อ อ า งอิ ง ในพระคั ม ภี ร เรื่ อ ง “การมี ใจเอื้ อ เฟ อ ”
(hospitality) กั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในบ า นของครอบครั ว ใน
พระคัมภีรดังที่ใหรายชื่อไวขางลาง อิสยาห 58:6, 7, 10-12; โรม
12:13; 1 เปโตร 4:9 สังเกต และใหเหตุผลในความมีใจเอื้ออารีที่
สาธิตออกมา
• อับราฮัมและซาราห - ปฐมกาล 18 :1-8
• นางเรเบคาห และครอบครัวของนาง - ปฐมกาล 24:15-20; 31-33
• ศักเคียส - ลูกา 19:1-9)
ความมีน้ําใจเอื้อเฟอสนองตอความตองการพื้นฐานของผูอื่นทุกอยาง
ไมวาจะเปน อาหาร และมิตรภาพ เปนการแสดงซึ่งความรักที่ไมเห็นแกตัว
พระเยซูทรงผูกติด (attached) ความสําคัญของหลักศาสนศาสตรในเรื่องความ
ความมีน้ําใจ เมื่อพระองคทรงสอนเรื่องการใหอาหารผูที่หิวโหย และน้ําดื่มแก
ผูที่กระหาย เปนเหมือนไดประกอบการดีใหกับพระองค (มัทธิว 25:34-40)
การใชบานเพื่อพันธกิจของพระเจาอาจนับไดจากเพียงการเชิญเพื่อนบานมา
รับประทานอาหารที่บาน หรือแมแตจัดหองหนึ่งใหกับเหยื่อที่ถูกทารุณกรรม
(พักชั่วคราว พรอมกับใหการดูแล และตอนรับการมาเยี่ยมของสมาชิกคน
อื่นๆ) อาจรวมไปถึงการเปนมิตรกับคนที่ไมมีเพื่อน การหาโอกาสเสนอคํา
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อธิษฐานเผื่อใครบางคน หรือเปดสอนชั้นศึกษาพระคัมภีรในบาน (หรือใชเปน
สถานที่นมัสการในวันสะบาโตของกลุมผูเชื่อ) การมีใจเอื้ออารีหลั่งออกมาจาก
ดวงใจของเหลาผูเคยสัมผัสกับความรักของพระเจา และตองการแสดงออก
ดวยถอยคําและการกระทํา
หลายครอบครัวบางครั้งก็ออกตัววาพวกตนขาดแคลนเครื่องอํานวย
ความสะดวก และไมมเี วลา และ/หรือ ไมมกี าํ ลัง (เชนผูส งู อายุ) คนอืน่ ๆ คนหนึง่
อาจรูสึกวาตนเปนคนเคอะเขิน เชื่องชา (awkward) ไมคลองตัว จึงไมคอย
มั่ น ใจ เกี่ ย วกั บ การเข า ไปหาบุ ค คลที่ ไ ม คุ น เคย บางคนก็ ห ลี ก เลี่ ย งความ
ซับซอนที่ผูอื่นจะหยิบยื่นให และพวกเขาเองตองลุกขึ้นมีสวนรวมกับคนอื่น
ครอบครัวคนรวมสมัย (contemporary) ยังรูสึกสับสนระหวาง “การมีใจเอื้อ
อารี” (hospitality) และ “ทําใหคนอื่นสบายใจ” หรือรูสึกสนุกเพลิดเพลิน
(entertaining)
มีวธิ ใี ดทีช่ วี ติ ในบานของคุณจะสะทอนสภาพจิตวิญญาณของคุณ
เองออกมา

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

เอลเลน จี. ไวท, การเปนพยานคริสเตียนที่ทรงพลัง, หนา 35-39,
ทาทีตอคูสมรสที่ยังไมเชื่อ, หนา 348-352, บานแหงอุดมคติ; พันธกิจภายใน
บาน, หนา 349-355, ในมหัศจรรยแหงการรักษาและราชทูตจากบาบิโลน
หนา 340-348 ในบรรพชนและกษัตริย
อํานาจของบานในการประกาศพระกิตติคุณ “บานเปนแหลงทรงพลัง
มากกวาคําเทศนาใดๆ ที่มีผูเทศนไปแลว คืออิทธิพลของบาน ที่มาจากผูอยู
อาศัยทุกคนในบานที่เปนผูเชื่อ ที่ติดตามพระคริสตแท ทั้งหัวใจและการดําเนิน
ชีวิต...
“ขอบเขตแหงอิทธิพลของเราอาจมองเห็นเปนสิ่งที่คับแคบ ความ
สามารถของเราก็เล็ก โอกาสมีเพียงไมกี่ครั้ง ความคุนเคยกับคนอื่นก็อยูในวง
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จํากัด กระนั้นมีความอัศจรรยที่เปนไปได จากการที่เราจะใชโอกาสในการ
ดําเนินพันธกิจของพระเจาในบานของเราเอง” (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 352, 355)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีใครบางในชั้นเรียน ที่กลับใจรับเชื่อพระเจาเพราะไดรับอิทธิพล
จากบานของคริสเตียนคนอื่น และสิ่งที่ทําใหประทับใจและตัดสิน
ใจรับเชื่อพระเจาคืออะไร เราไดบทเรียนจากสิ่งนี้อยางไร
2. เราจะใหคาํ แนะนําแกผเู ชือ่ ทีม่ คี สู มรสทีย่ งั ไมรบั เชือ่ พระเจาอยางไร
ดีเพื่อใหเขามีครอบครัวที่ดี
3. มีใครบางที่ถูกกดดันหรือถูกตอตานดานความเชื่อจากคนในบาน
และมีวิธีใดบางที่จะชวยแกไข
4. หนาที่สวนตัวของคริสเตียนทั้งหลาย ประการแรกคือการสอนลูก
ในบาน รวมถึงคูช วี ติ ทีย่ งั ไมรบั เชือ่ ตามดวยญาติพน่ี อ ง เพือ่ นบาน
และคนที่มาเยี่ยม แมครอบครัวจะไมสมบูรณแตวิธีนี้ใชไดผล
คุณจะทําอยางไรเพื่อใชบานเปนพยานใหทุกคนที่เขามาเยี่ยม
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บทที่ 13

การหันจิตใจในวาระสุดทาย
Turning Hearts in the End Time
วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2019

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

มาลาคี 4:5, 6; มัทธิว 11:14, 15; 17:10; 1 พงศกษัตริย 16:29-17:24;
1 พงศกษัตริย 18:20-45; มัทธิว 3:2

ขอควรจํา “นี่แนะ เราจะสงเอลียาหผูเผยพระวจนะ มายังเจากอน
วันแหงพระยาหเวห คือวันที่ใหญยิ่ง และนาสะพรึงกลัว
จะมาถึง และทานผูนั้นจะทําใหจิตใจของพอหันไปหาลูก
และจิตใจของลูกหันไปหาพอ ไมอยางนั้น เราจะมาโจมตี
แผนดินนั้น ดวยคําสาปแชง” (มาลาคี 4:5, 6)

ชี

วิตของเราโลดแลนอยูบนเวที บางครั้งเวทีเหลานั้นดําเนิน
ไปดวยดี บางคราก็ไม ในบางชวงครอบครัวของเราสมบูรณ
เขมแข็ง บางชวงครอบครัวก็เปราะบางหรือแมแตแตกหักออก
ไมวาจะอยูในชวงใด บนเวทีใด หรือในสภาพใด เราตองดําเนินชีวิต
ไปตามแสงสวางแหงพระสัญญาของพระเจา ดวยการยึดมั่นในพระสัญญา
อยางสุดจิตสุดใจ สุดความคิดและสุดกําลังของเรา เพราะวาในตอนจบฉาก
สิ่งที่ยังเหลืออยูคือความหวังหนึ่งเดียวของเรา ซึ่งนับเปนความหวังยิ่งใหญ
แทจริง พระวจนะของพระเจาขจรขจายดวยพระสัญญา ไมวาจะอยูในขั้นใด
ของชีวิต และครอบครัวของเรา...เราสามารถอางพระสัญญานั้นสําหรับตัว
เราเอง และเพื่อบุคคลที่เรารัก ครอบครัวของเรา และโบสถของเรา
บทที่ 13 การหันจิตใจในวาระสุดทาย 141

เมื่อศึกษามาถึงจุดนี้ เราอยู ณ สัปดาหสุดทายของไตรมาส เราจะ
มองไปยังเรื่องราวในพระคัมภีร พระสัญญาตางๆ และประสบการณในหลาก
หลายบริบท ขณะที่เพงมองไป เราจะแสวงหาบทเรียนสําหรับเราในปจจุบันไม
วาบริบทของเราจะเปนอะไร หรือมีความนาจะเปนไปไดเพียงใด ไมวาคุณจะ
เปนใคร ไมวาคุณจะอยูในขั้นใดของชีวิตของคุณ คุณตองตอสูดิ้นรน แมจิตใจ
จะกลัวและกังวลก็ตาม

วันอาทิตย

คําพยากรณเกี่ยวกับการหันจิตใจ

The Prophecy of Turned Hearts

จงเปรียบเทียบคําพยากรณเรื่องการมาของเอลียาห จากขอ
พระคัมภีรตอไปนี้ มาลาคี 4:5, 6; มัทธิว 11:14, 15;17:10; มาระโก
6:15; ลูกา 1:17
ในชวงวันเวลาของทานมาลาคี พระเจาทรงกลาวเชิญชวนชนชาติ
อิสราเอลวา “เจาไดหันเหไปเสียจากกฎเกณฑของเรา และไมไดรักษาไว
ตั้งแตครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจา พระยาหเวหจอมทัพตรัสวา เจาจงกลับมา
หาเรา และเราจะกลับมาหาเจาทั้งหลาย แตเจากลาววา เราทั้งหลายจะทํา
อยางไรถึงจะไดกลับมา (มาลาคี 3:7) ผูเ ผยพระวจนะรูส กึ คับของใจ (frustrated)
ไดทําการประกาศเพื่อเปดโอกาสใหมีการฟนฟู (revival) เกิดขึ้น ทานผูเผย
พระวจนะเอลียาหก็ไดทําการอธิษฐานเพื่อการฟนฟูของชนอิสราเอลเชนกัน”
“ขาแตพระยาหเวห ขอทรงตอบขาพระองค ทรงตอบขาพระองคเพื่อชนชาตินี้
จะทราบวา พระองคคือพระยาหเวห ทรงเปนพระเจา และพระองคทรงหัน
จิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก” (1 พงศกษัตริย 18:37) ทานมาลาคีได
พยากรณถงึ การกลับมาของทานอีกครัง้ หนึง่ วา “จะทําใหจติ ใจของพอหันไปหา
ลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพอ ไมอยางนั้น เราจะมาโจมตีแผนดินนั้นดวย
คําสาปแชง” (มาลาคี 4:6)
ในธรรมเนียมของชาวยิวไดพัฒนาวา ทานเอลียาหจะปรากฏตัวอีก
ครั้ง เพื่อทําการสื่อขาวของพระเมสสิยาห (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 17:10;
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มาระโก 6:15) อยางไรก็ดีพระคัมภีรใหมนําเสนอ ยอหน ผูใหบัพติศมา
วาเปนผูทําใหคําพยากรณสําเร็จสมจริง (มัทธิว 11:14, 15; ลูกา 1:17)
คุ ณ คิ ด ว า ส ว นหนึ่ ง ของประโยคที่ ก ล า วว า “หั น จิ ต ใจไปหา”
หมายความถึงอะไร
การประยุกตใช “ขอความดังกลาว” อาจเปนไดสองสามความหมาย
(ก) อางถึง “การทําใหกลับคืนดี” (reconciliation) ระหวางชนอิสราเอลกับ
องคพระผูเปนเจา” พระเจาทรงเปนพระบิดา (อิสยาห 63:16) ไดทรงเปลี่ยน
จากพระพิโรธตอเหลาบุตร (children) (มีคาห 7:18, 19) และทรงเรียกพวกเขา
ใหกลับมาหาพระองค (อิสยาห 44:22; มาลาคี 3:7) (ข) อางถึง “การกลับ
มาเชื่อมตออีก” (reconnecting) กับเหลาบรรพบุรุษผูสัตยซื่อผาน “การตอ
พระสัญญาใหม” (convenant renewal) คําพยากรณเรียกประชากรของ
พระเจาใหติดตามความเชื่อของเหลาบรรพชน ซึ่งพระเจาทรงกลาวซ้ําใน
พระคัมภีรเดิม ไมวาแผนดินจะไดรับพรเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน ซึ่งเกี่ยว
ของโดยตรงกับความสัตยซื่อตอพันธสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29-31)
(ค) อางถึง “การทําใหกลับสูสภาพเดิม และการตอพระสัญญา” (restoration
and renewal) ในความสัมพันธของครอบครัว คือความสัมพันธของบิดามารดา
และลู ก ซึ่ ง เป น การแสดงออกของความสั ต ย ซื่ อ ในพั น ธสั ญ ญากั บ พระเจ า
ตรงนี้ก็เชนกัน เปนความสําเร็จสมจริงของความรับผิดชอบของบิดามารดา
และลูก ซึ่งถูกถักทอเขาดวยกัน (interwoven) ดวยการเปนทายาทผูไดรับ
มรดกตกทอดแผนดินอันเปนพระพรของพระเจา (สุภาษิต 2:21)
อะไรคือความเชื่อมโยงระหวาง การไถถอนความสัมพันธกับ
พระเจาใหกลับคืนมาเหมือนเดิม และการทําใหความสัมพันธในครอบครัว
กลับมาเหมือนเดิม เหตุใด “การไถใหกลับมาเหมือนเดิมของอยางหนึ่ง
จะตองมากอนหนาอีกอยางหนึ่ง”
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วันจันทร

การรวมตัวใหมของครอบครัว

Family Reunion

กษัตริยอาหับแหงอิสราเอลไดรับนางเยเซเบล พระราชธิดาของราชา
ชาวไซดอนมาเปนมเหสี และนางไดแนะนําใหชาวอิสราเอลนมัสการ “พระบาอัล” ที่นางและประเทศของนางกราบไหว สิ่งนี้ทําใหศีลธรรมของชาว
อิสราเอลเสื่อมทรามลงอยางรวดเร็ว คําสอนของพระเจาที่ยกระดับชีวิตสมรส
การสรางครอบครัว และการมีเพศสัมพันธกับคูสมรสเทานั้น แตการไมสัตยซื่อ
ตอคูสมรส และการทําผิดทางเพศไดถูกครอบงําโดยคําสอน และแนวปฏิบัติ
ของศาสนาใหม ซึ่งไมถือปฏิบัติ ไมเครงครัดในเรื่องการลวงประเวณีระหวาง
ญาติใกลชิดกัน (incest) มีการทําอาชีพโสเภณีอยางถูกตอง การทําในสิ่งไม
ถูกทํานองคลองธรรม (perversions) ในทางเพศในรูปแบบอื่นๆ จนในที่สุด
ผูเผยพระวจนะเอลียาหไดนําความขัดแยงนี้สูการทาทายดวยการทดสอบ
(arena) วาพระองคใดมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ โดยทานเอลียาหประกาศวา
“พระยาหเวหเปนพระเจาของขาพเจา” และไดกลาววา “พระบาอัล” ไมใช
พระเที่ยงแท
ประสบการณอะไรของทานเอลียาห ซึ่งชวยทําใหทาน “คว่ําบาท
ความเชื่อใน “พระ” ของชาวตางชาติและนําชนอิสราเอลกลับมาสูชีวิต
และการอุทศิ ถวายตัว และครอบครัวอีกครัง้ แดพระยาหเวห 1 พงศกษัตริย
16:29-17:24; เปรียบเทียบกับ ลูกา 4:25, 26
ผูเผยพระวจนะเอลียาห เปนผูที่พระเจาทรงใชใหทําการใหญ หลังจาก
ที่ทานประกาศ “การแชงสาปใหเกิดความแหงแลงทั้งแผนดิน” พระเจาทรงสั่ง
ใหทานหลบไปอาศัยอยู ณ ลําธารแหงหนึ่ง จากนั้นทรงสั่งใหไปอาศัยกับหญิง
มายชาวตางชาติที่หมูบาน “ศาเรฟท” ใกลกับบานเกิดของนางเยเซเบล
ทานเอลียาหกลาวทักทายหญิงมายดวยการทดสอบเล็กๆ โดยใหใชน้ํามัน
และแปงทําขนมปงสําหรับทําอาหารมื้อสุดทายสําหรับนางและลูก แตใหแบง
สวนหนึ่งมาใหทานรับประทานกอน ซึ่งทานสัญญาวาความเชื่อของนางจะ
ทําใหนางและลูกชายมีอาหารรับประทานในอนาคต ความเชื่อของนางไดกลาย
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เปนตํานานเลาขานกันมาถึงปจจุบัน พระเยซูเองทรงกลาวชมหญิงมายขณะที่
พระองคทรงอยูในโลกนี้ (ลูกา 4:26) เมื่อหญิงมายไดเห็นน้ํามัน และแปงทํา
ขนมปงซึ่งไดหมดไปแลว แตกลับมีมาใหมในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทําใหนาง
สามารถทําขนมปงสําหรับนาง ลูกชาย และผูเผยพระวจนะไดไมหมด ทําให
หญิงมายไดเขาใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระยาหเวห แตแลวตอมาในวันหนึ่ง
ลูกชายเพียงคนเดียวของหญิงมายไดปวยหนัก และเสียชีวิต นางร่ําไหคร่ําครวญตอทานเอลียาห หลอนสะทอนใหเห็นภาพที่คุนเคยของผูถือศาสนา
รอบๆ ตัวหลอน ซึ่งคําสอนดังกลาวเวลานั้นกําลังครอบงําชาวอิสราเอล ใน
คําสอนของศาสนาของคนแถบนั้นมีวา หากกระทําบาปหนักครั้งเดียว อาจ
ตองเผาถวายบูชาพระบาอัลดวยเด็กเปนการไถบาป (1 พงศกษัตริย 17:18;
เปรียบเทียบกับ เยเรมีย 19:5; มีคาห 6:7)
เมื่อหญิงมายไดพบวา บุตรชายที่ไดตายไปแลว แตกลับฟนสู
ชีวิตดวยการอัศจรรย ทําใหนางและลูกไดใชชีวิตรวมกันอีก นี่เปน
ประสบการณที่ทําใหหญิงมายชาวฟนีเซียนมีชีวิตฝายจิตวิญญาณเขม
แข็งขึ้นนางไดกลาวแสดงความเชื่อออกมาใน 1 พงศกษัตริย 17:24 เรา
สามารถเรียนรูอะไรจากคํากลาวเปนพยานของนาง
หญิ ง ม า ยที่ ใ ห ก ารต อ นรั บ ผู เ ผยพระวจนะเอลี ย าห ไ ด แ สดงท า ที ว า
นางมีความเชื่อตามที่ไดรับฟงขาวสารจากทานเอลียาห รวมทั้งไดเห็นการ
อัศจรรยที่เกิดขึ้น แตเมื่อบุตรของนางปวยหนักและเสียชีวิตทําใหความเชื่อ
ของนางหวั่นไหว แตอีกครั้งหนึ่งที่นางไดเห็นวาทานผูเผยพระวจนะไดเรียก
บุตรของนางใหฟนคืนชีพดวยอํานาจของพระเจา ทําใหความเชื่อของนางกลับ
คืนมา และกลับเขมแข็งกวาเดิม นางจะไดรวมชีวิตในฐานะแม-ลูกชาย อีกครั้ง
หนึ่ง ปจจุบันคนจํานวนมากอาจยอมรับหลักขอเชื่อหลังจากไดฟงจากการสอน
และคําเทศนา แตสวนมากผูเชื่อยังอยูในลักษณะ “เปนแตอุนๆ” (lukewarm)
ในประสบการณฝายจิตวิญญาณ อยางไรก็ดี เมื่อความจริงจากพระวจนะของ
พระเจากลายเปนประสบการณสวนตัว และไดรับการฟนฟูขึ้นก็จะชวยใหผู
เชื่อกลับมีชีวิตชีวา เหมือนตอนที่รับเชื่อใหมๆ ขณะเดียวกันความสัมพันธของ
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สมาชิกในครอบครัวก็จะแนนแฟนขึ้น และเกิดความเชื่อมั่น ชีวิตฝายวิญญาณ
ก็จะกลับมามีพลังในจิตใจ
คุณกําลังรอใหมีการรวมเปนเอกภาพในครอบครัวหรือไม และ
มี พ ระสั ญ ญาข อ ใดที่ คุ ณ ยึ ด ไว เ พื่ อ ช ว ยคุ ณ ให มี ค วามหวั ง ในการรวม
ครอบครัวใหเปนเอกภาพ

วันอังคาร

การหันจิตใจที่แทนบูชา

Turning Hearts at the Altar

อานพระธรรม 1 พงศกษัตริย 18:20-45 อะไรคือสิ่งจําเปนที่สุด
ในเรื่องราวทั้งหมดนี้ แมวาบริบทของเรื่องอาจแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
หลักการที่เราเห็นในเรื่องนี้สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตครอบครัว
ไดอยางไร
บนภูเขา “คารเมล” ทานเอลียาห เฝารอที่จะไดฟนฟูพันธสัญญาขึ้น
ใหมสําหรับประชากรในประเทศของทานกับพระเจา ทานหวังจะเห็นชาว
อิสราเอลกลับมามีความเชือ่ ในพระเจาตามแบบอยางของบรรพบุรษุ ของพวกเขา
ซึง่ จะนําการเยียวยามายังชีวติ ของพวกเขา บานเรือน และแผนดินของพวกเขา
ณ ชัว่ โมงแหงการถวายบูชารอบเย็น หลังจากคณะปุโรหิตชาวตางชาติ
ไดลมเหลวในการถวายเครื่องเผาบูชาของพวกเขา ก็ถึงเวลาที่ทานเอลียาหจะ
ไดลงมือ ทานเอลียาหมีเจตนาจะใหถึงเวลาบายของวันนั้น เพื่อจะสรางความ
สนใจ ใหประชาชนทั้งปวงที่เฝาดูเปนพยานถึงแผนการไถใหรอด ซึ่งพระองค
ทรงสั่งทานอาโรนและทานโมเสส สรางพลับพลาขึ้นเพื่อประกอบพิธีการถวาย
บูชา (เปรียบเทียบกับ อพยพ 29:41) ทานเอลียาหไดกลาวเชื้อเชิญประชาชน
วา “จงเขามาใกลขาพเจา” (1 พงศกษัตริย 18:30) เตือนเราใหระลึกถึงคําเชิญ
ของพระเยซูซึ่งเชื้อเชิญคนบาป (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 11:28) บิดามารดาที่
พยายามระบายสีใหลูกอยางสวยงาม ดวยการอบรมสั่งสอนเด็กๆ ที่ไมเชื่อ
ฟงคํา สามารถแนใจไดวาพระเจาทรงรักเขาหรือหลอน เหมือนที่พระองครัก
ชาวอิสราเอล พระเจาทรงทําการโดยไมหยุดพักในการชักนําผูที่มีทิฐิ และ
ดื้อดึงใหกลับมาหาพระองคเสมอ
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ทานเอลียาหมุงเนนไปยังแทนบูชาที่สรางขึ้นในโอกาสนี้เปนพิเศษเพื่อ
ถวายเครื่องบูชาแดพระยาหเวหซึ่งมีความเทาเทียมกับเวลาของเรา เมื่อพระเยซู และพระคุณแหงการชวยใหรอดของพระองคไดถูกยกขึ้นในครอบครัว
การนมัสการในครอบครัวเปนโอกาสที่บิดามารดาจะอธิษฐานตอพระเจา ที่จะ
พูดเรื่องราวของพระองคแกลูกหลานในครอบครัว เพื่อฟนฟูของประทานแหง
ความรอดที่ทรงประทานใหเราโดยไมคิดมูลคา และที่เราจะถวายดวงใจของเรา
เพื่อสะทอนคําสอนของพระองค
ทานเอลียาหทูลขอเครื่องหมายจากพระเจา เพื่อประชาชนจะไดเห็น
ฤทธานุภาพดวยสายตาของพวกเขาและประชาชนที่หลงทางไปกราบไหว
พระบาอัลจะไดกลับมาหาพระองค 1 พงศกษัตริย 18:37 กลาววา “ขาแต
พระยาหเวห ขอทรงตอบขาพระองค เพื่อชนชาตินี้ จะทรงทราบวาพระองค
คือพระยาหเวห ทรงเปนพระเจา และ พระองคทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลาย
กลับมาอีก” ที่จริงแลวเราไมมีพลังพอที่จะหันกลับไปหาพระเจา แตเราทําได
โดยการตอบสนองตอพระกรุณาคุณของพระองค และสิ่งนั้นเปนของประทาน
ที่พระเจาทรงประทานใหเราโดยไมคิดคา
ไฟไดตกลงมาจากสวรรค ไมใชเพื่อเผาผลาญความผิดบาป แตเผา
เครื่องถวายบูชา ที่จริงเครื่องถวายบูชาทุกชิ้นไดชี้ไปที่พระเยซู “พระเจาทรง
ทําพระองคผูทรงไมมีบาป ใหมีบาป เพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” (2 โครินธ 5:21) เมือ่ เราทําบาปจงสารภาพ
บาปนั้นดวยริมฝปากของเรา และในเวลาหลังจากนั้นสรรเสริญพระนามของ
พระเจาดวยริมฝปากของเรา แตสําหรับเหลาปุโรหิตของพระบาอัล “พระ”
ของพวกเขาไมตอบสนองตอการทูลออนวอนของพวกเขา ในที่สุดปุโรหิตเหลา
นั้นซึ่งเปนพระเทียมเท็จถูกฆาตาย จากนั้นสายฝนแหงพระพรไดหลั่งลงมารด
แผนดินหลังจากที่แหงแลงเปนเวลาหลายป
“แทนบูชา” ในบานของคุณมีสภาพเชนใด มีวิธีพิเศษอะไรที่คุณ
สามารถ “จะสรางแทนบูชาขึ้นใหม” ในบานของคุณ หากมีความจําเปน
ตองสรางขึ้นใหม
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พุธ

การหันจิตใจที่แมน้ําจอรแดน

Turning Hearts at the Jordan

มาพรอมกับคําทํานายของทูตสวรรคกาเบรียล (ลูกา 1:17) และพระเยซูตรัสวายอหน ผูใหบัพติศมาคือเอลียาหตามที่ไดพยากรณไว (มัทธิว
11:14; 17:12, 13) ผูเขียนพระกิตติคุณไดกลาวยืนยันดวยวา ยอหนผูให
บัพติศมาเปน “ผูสื่อขาว” ที่ไดรับการทํานายไววา “เราจะใชทูตของเรานํา
หนาทาน ผูนั้นจะเตรียมมรรคาของทานไวขางหนาทาน” (มัทธิว 11:10;
มาระโก 1:2; ลูกา 7:27; มาลาคี 3:1)
ใหสังเกตดวยวาลักษณะสําคัญใน “ขาวสารของยอหน ผูให
บัพติศมา” ในทางใดบางขาวสารของยอหน เปนขาวสารที่ทําใหเกิด
“การหันจิตใจ” มัทธิว 3:2, 8; 14:4; มาระโก 1:4; ลูกา 3:3, 8 , 9, 11,
13, 14
เหมือนอยางกับชาวนา ชาวสวนจะทําการไถพื้นดินที่กระดางแข็งให
แตกตัว เพื่อเปนการเตรียมดินไวสําหรับหวานเมล็ดลงไป ทานยอหนผูให
บัพติศมาไดกลาวถึงความรายกาจของความบาป และหนุนใจใหคนบาปกลับ
ใจใหม ธรรมชาติของมนุษยเปนเชนนั้น หากปราศจากการตรวจสอบตนเอง
ยิ่งไมมีการรับรูสภาพที่แทจริงของตนเอง ก็ไมเห็นความจําเปนจะเปลี่ยน
ตัวเองใหดีกวา ขาวสารของทานยอหนไดหันเหจิตใจของผูคนสูความบริสุทธิ์ที่
พระเจาทรงกําหนดไว และพวกเขาตองการความชอบธรรมอันสมบูรณของ
พระองค การกลับใจใหมแทจริงจะแสดงออกดวยการถอมใจ และทูลขอพระเจา
ใหทรงชวยเปลี่ยนอุปนิสัยให นาเสียดายที่ชาวยิวในสมัยของพระเยซู สวน
มากเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ชอบเสแสรง และอางตัววามีอับราฮัมเปนบิดา
ของพวกเขา พระองคทรงหาโอกาสเปดเผยใหเห็นความหมายที่ลึกซึ้งกวาใน
ความเชื่อของเหลาบิดาของพวกเขา แตชาวยิวเหลานั้นมีอคติไมรับฟง
ขาวสารของยอหน ผูใ หบพั ติศมาเตรียมเสนทางไวสาํ หรับพระเยซู
อยางไร ยอหน 1:35-37; 3:27-30
148

ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

ยอหนผูใหบัพติศมาไดรับการสําแดงจากเบื้องบนวา “พระเยซูทรง
เปนพระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา” “วันรุงขึ้น ยอหนเห็นพระเยซูกําลัง
เสด็จมาหาทาน ทานจึงกลาววา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับบาป
ของโลกไป” (ยอหน 1:29; ดู ยอหน 1:36 ดวย) กลาวตรงๆ คือยอหนไดหัน
จิตใจของผูคนใหกลับไปหาองคพระผูเปนเจา อัครทูตอันดรูวและสาวกของ
ยอหน ผูใหบัพติศมาอีกคนหนึ่ง คืออัครทูตยอหนผูเขียนพระกิตติคุณทาน
หนึ่ง เปนผูเขียนเรื่องราวของวันนั้น ซึ่งยอหน 1:36 ผละออกจากการติดตาม
ยอหนผูใหบัพติศมา มาเปนอัตรทูตผูติดตามพระเยซู ไมเพียงทานผูเผย
พระวจนะเอลียาหที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนตองกลับใจใหม และบงบอกถึง
คุณลักษณะของ “บุคคลผูนั้น” (คือพระเยซู) ผูจะชวยใหรอดพนจากความผิด
บาป การเปนพยานนี้ไดสรางกระแสความตื่นตัว (excitement) เกี่ยวกับ
พระเยซูขึ้น ซึ่งเปนการแนะนําประชาชนใหหันไปหาพระเยซู
สมมติวา ยอหนผูใหบัพติศมามาเยี่ยมบานของคุณ คุณลองคิด
วาทานจะกลาวอะไรกับคุณบาง

วันพฤหัสบดี

การหันจิตใจในวาระสุดทาย

Turning Hearts in the Last Days

ในความรูสึกอยางหนึ่ง เราในฐานะแอดเวนตีสมองเห็นตัวเราเองใน
บทบาทของยอหนผูใหบัพติศมาผูสื่อขาวแหงการปฏิรูป และการกลับใจใหม
เพื่อมุงเตรียมเสนทางสําหรับการเสด็จกลับมาครั้งแรกของพระเยซู เราใน
ฐานะกลุมเคลื่อนไหว มองเห็นตัวเราเองกําลังทํางานอยางเดียวกันสําหรับการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
พระธรรมลูกา 1:17 มีขาวสารที่กลาวถึงเราอยางไร
พระบิดาแหงฟาสวรรคไดหันจิตใจเหลาบุตรของพระองคใหกลับมาหา
พระองคเอง และไดทรงหันจิตใจเหลาบุตรของพระองคใหโนมเขาหากันและกัน
ผานไมกางเขนของพระคริสต ขาวสารของทานเอลียาหวิงวอนครอบครัวให
เชื่อในขาวดีอันเหลือเชื่อนี้ (2 โครินธ 5:18-21 เปรียบเทียบกับ เอเฟซัส
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2:11-18) และการเปนผูคนที่ไดรับการเติมดวยพระคุณ ตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์บันดาลใหเกิดผลการเก็บเกี่ยวแหงความรักในพวกเขา
โลกตองการอยางยิ่งยวดที่จะไดเห็นการแสดงออกในการดูแลเอาใจใส
ดวยความไมเห็นแกตัว การถวายชีวิตจิตใจใหพระเจาตลอดไป การอุทิศ
ตัวอยางไมหวั่นไหวแดพระเจา โดยพระคุณของพระเจาครอบครัวคริสเตียน
สามารถแสดงใหเห็นในคุณสมบัติดังกลาว กระนั้นเราตองจําไววา ขาวสารที่
เรามีไวสาํ หรับโลกเปนขาวสําหรับเราเองดวย จนกวาหลักการแหงพระกิตติคณ
ุ
ของความเปนหนึ่งในความรัก และการเสียสละสวนบุคคลทามกลางเรา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวของเราเอง เราจะไมมีพลังในการแบงปนขาวสารนี้
กับคนอื่นๆ เรื่องเทศนาที่มีสํานวนคมคายทั้งปวง หลักความจริง และการนํา
เสนอคําสอนจากพระคัมภีรยังไมเพียงพอ โลกตองการการแสดงออกในชีวิต
จริงของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตครอบครัวของเรา การกลับใจใหม คือเรา
อุทิศถวายดวงใจของเรา ความรักของเรา จะพรั่งพรูออกมาในถอยคําที่เรา
เทศนา เชนเดียวกับยอหนผูใหบัพติสมา คําประกาศสั่งสอนของทานเต็มไป
ดวยพลังจากเบื้องบน มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและบังเกิดผล เรา
สามารถทําไดในลักษณะเดียวกันผานพระคุณของพระเจา แตเพียงในระดับที่
เราเต็มใจใหความรวมมือกับพระเจา
ในพระเยซูการเปนสวนหนึ่งในครอบครัวแหงสวรรค (เอเฟซัส 3:15)
เชนนั้น ไมวาเราจะเปนครอบครัวหนึ่ง ที่มีสมาชิกคนเดียวหรือมากกวา เราได
รับการเรียกใหเปนพยานเพื่อพระเจาที่เราแสดงตัววาเราเปนผูรับใชพระองค
ไมมีสิ่งใดจะทําใหการเปนพยานของเราบังเกิดผลไดมากกวาการที่จะแสดงให
โลกเห็นวาอะไรคือครอบครัว ไมเกี่ยงวาจะเปนครอบครัวขนาดใด เราสามารถ
เปนไปไดผานอํานาจของพระกิตติคุณ
คุณสามารถทําอะไรดวยวิธพี เิ ศษทีแ่ สดงใหคนทีใ่ กลชดิ คุณ ไมวา
จะเปนคนในครอบครัวหรือคนอื่นเห็นวา คุณรักและเอาใจใสพวกเขา
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ศึกษาเพิ่มเติม:

เอลเลน จี. ไวท, Carmel, หนา 143-154, ในบรรพชนกับกษัตริย;
เสียงรองในถิ่นทุรกันดาร, หนา 97-108, ในผูพึงปรารถนาแหงปวงชน
“ขาวสารของเราตองเปนขาวเสนอตรงๆ เหมือนขาวของยอหน ผูให
บัพติศมา ซึ่งทานไดกลาวตําหนิกษัตริยสําหรับการกระทําที่ไรศีลธรรม โดยไม
คํานึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของทาน ยอหนผูใหบัพติศมา ไมเคย
ปลอยใหความจริงออนแรงลง เมื่อออกจากริมฝปากของทาน พันธกิจของเรา
ในยุคนี้จะตองเปนไปอยางสัตยซื่อเชนกัน” เอลเลน จี. ไวท, Comments, The
SDA Bible Commentary, เลม 4, หนา 1184
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ขาวสารของทานเอลียาหวาเหมาะสมที่จะเปนขาวสารสําหรับ
คริสตจักรทองถิ่นของคุณหรือไม คุณสามารถทําอะไรเพื่อชวย
คริสตจักรของคุณใหเขาใจขาวสารและมีบทบาทในการกระจาย
ขาวสารนั้น
2. ใครมี ป ระสบการณ ส ว นตั ว ในการหั น จิ ต ใจมาหาพระเจ า บ า ง
และหลังจากนั้นมีผลอะไรเกิดกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวจาก
ประสบการณนั้น
3. ถาเรามองเห็นตัวเราเองในบทบาทของยอหนผูใหบัพติศมา มี
อะไรที่เราคาดหวังจะใหเกิดขึ้นกับเรา ขาวสารนี้บอกอะไร “อยาง
เปนนัย” (implicit) ในคําตอบ
4. จงศึ ก ษาย อ หน า ที่ ก ล า วถึ ง “แถลงการณ เรื่ อ งหลั ก การของ
ครอบครัว” ขอสรุปของแนวคิดในพระคัมภีรสําหรับครอบครัว
คื อ อะไร คุ ณ จะใช อ ะไรเป น บรรทั ด ฐานเพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ทั ก ษะ
(craft) ในการใชหลักการเหลานั้น และคุณไดเรียนรูอะไรใน
ไตรมาสนี้ที่อาจชวยในการสถาปนาหลักการ
5. ในฐานะบิดา มารดา มีพระสัญญาอะไรที่คุณใชอางไดในการ
อธิษฐานเผื่อลูกๆ ที่หนีไปจากพระเจา
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