
คูมือศึกษาพระคัมภีรโรงเรียนสะบาโตผูใหญ
ไตรมาสท่ี 3

กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน 2019
พิมพจํานวน 1,310 เลม

ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

“The Least of These”: Ministering to Those in Need

เขียนโดย
โยนาธาน ดัฟฟ

แปลโดย  
ศจ.รังสิต อิศฤงคาร

จัดพิมพโดย
สํานักงานคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย

แผนกพันธกิจโรงเรียนสะบาโต

สํานักงานคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย
12 ซ.ปรีดี พนมยงค 37 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2381-3298, 0-2391-3595, 0-2391-0525, 0-2392-3598 โทรสาร 0-2381-1928
website: www.adventist.or.th   e-mail: sdatam@adventist.or.th



 เซเวนธเดยแอดเวนตีสถูกเรียกใหประกาศ “ขาวประเสริฐนิรันดร” 
(วิวรณ 14:6) แกชาวโลกท้ังปวง ในการทําเชนนั้น เทากับเราเช่ือฟงถอยคํา
ของพระเยซูเก่ียวกับการสรางสาวก เมื่อมีใครเช่ือก็จะรับบัพติศมาใหกับพวก
เขา และ “สอนพวกเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดที่เราไดสั่งพวกทานไว” (มัทธิว
28:20) และทามกลางสิ่งตางๆ ที่พระองคตรัสสั่งคือใหรับเราดําเนินพันธกิจ
การรับใชแกผูไดรับความเจ็บปวด ผูถูกกดขี่ ผูที่ยากจน ผูที่หิวกระหาย และผู
ที่ถูกจองจํา
 พระเยซเูองทรงเลาคาํอุปมาเรือ่ง “ชาวสะมาเรยีใจด”ี (ลกูา 10:30-36) 
และในตอนสรุปของคําอุปมาไดตรัสกับผูฟงวา “ทานจงไปทําเหมือนอยางนั้น” 
(ลูกา 10:37) ที่นาระทึกใจคือตอนที่พระเยซูทรงพรรณนาถึงวาระสุดทาย 
พระองคจะทรงทําหนาที่ดุจผูเลี้ยงแกะ ทําการแบงแยกผูคนออกจากกัน 
เหมือนผูเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ (มัทธิว 25:32, 33) กลับมาพูดถึง
ความสําคัญของการใหอาหารแกผูหิวและใหน้ําแกผูกระหาย ใหเสื้อผาแก
ผูขาดแคลน ใหการเย่ียมเยียนผูเจ็บปวย และใหกําลังใจแกผูตองขัง ซึ่ง
พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวา ซึ่งพวกทานไดทํากับ
คนใดคนหนึ่งที่เล็กนอยที่สุดในพวกพี่นองของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราดวย” 
(มัทธิว 25:40)
 กลาวอีกอยางไดวา พรอมกันไปกับการประกาศขาวเร่ืองความจริงยิ่ง
ใหญเกี่ยวกับความรอด เราตองสอนเร่ืองพลับพลาวิหาร สถานะของคนตาย
ความคงอยูอยางถาวร (perpetuity) ของพระบัญญัติ ขณะเดียวกันใหความ
เกื้อกูล ชวยเหลือแกผูมีความตองการ คงไมมีวิธีการใดที่เราจะเขาถึงผูคนได
มากกวาการทํางานเพ่ือชวยเหลือผูที่มีความจําเปน ขอเขียนมีชื่อเสียงตอน
หน่ึงของ เอลเลน จี. ไวท กลาววา “วิธีการของพระคริสตเทานั้นที่จะนําไปสู
ความสําเร็จไดจริง ในการเขาถึงผูคน พระผูชวยใหรอดเขาใกลชิดสนิทสนม
กับผูคนดวยความปรารถนาดีกับพวกเขา พระองคแสดงความเห็นอกเห็นใจ
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พวกเขา ทําการรับใชสนองความตองการของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดทําให
พวกเขามีความเช่ือม่ันในพระองค จากน้ันพระองคตรัสสั่งพวกเขาวา “จงตาม
เรามา” (มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 143)
 สอดคลองกบัการนบัขอพระคมัภรีครัง้หนึง่ มขีอพระคมัภรีถงึ 2,103 ขอ 
(verses) แสดงออกถึงความหวงใยพิเศษสําหรับคนยากจน และท่ีถูกการกดข่ี 
เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะขอเชื่ออ่ืนอีกหลายขอ และคําสอนเรื่องการดําเนิน
ชีวิตคริสเตียนท่ัวไป น้ําหนักขออางอิงเก่ียวกับพันธกิจในการสนองตอเหลาผู
มีความขัดสน และมีความตองการนั้นทวมทน เราตองเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับ
พันธกิจการบรรเทาความเจ็บปวด และความทุกขยากที่เปนอยูรอบๆ ตัวเรา 
สิง่เหลานีไ้มไดนาํเราออกหางไกลจากพนัธกิจการประกาศเผยแพรพระกติตคิณุ 
ตรงกันขามเปนวิธีการทรงพลังที่จะดําเนินการดังกลาว
 แนนอน เปนการดีที่จะชวยเหลือผูอื่น เพื่อเปาหมายของการใหความ
ชวยเหลือพวกเขา ซึ่งเราควรทําอยูแลว พระธรรมมีคาหกลาววา “พระยาหเวห
ทรงประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหทําความยุติธรรม และใหรักความเมตตา 
และใหดําเนินชีวิตไปกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ” (มีคาห 6:8) เพราะ
เปนทั้งสิ่งท่ี “ดี” และ “ถูกตอง” ที่จะ “ทําความยุติธรรม” กระนั้นไมเพียง
เปนการดีกวาที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมเม่ือใหการชวยเหลือคนอื่นในความ
ตองการปจจุบันไดทันเวลา ซึ่งการชวยเหลือนี้ยังจะชวย “อธิบายกับทุกคนท่ี
ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกทาน” (1 เปโตร 3:15) และนั่นคือ
พระสัญญาแหงชีวิตชั่วนิรันดรในองคพระคริสต
 พระเยซูทรงรักษาโรคใหกับผูคนมากมาย ทรงรักษาคนตาบอดใหมอง
เห็นได รักษาคนโรคเร้ือนใหหายเปนปกติ ทรงแมแตเรียกคนตายใหฟนคืนชีพ 
แตคนท้ังปวงเหลานัน้ทีท่รงพระเมตตาไมเรว็กช็าจะตองตายในวันหน่ึง ถกูตอง
ไหม ดังนั้นในระยะยาวไมวาจะเปนการดีอันใดที่ทรงไดกระทําเพ่ือพวกเขา ซึ่ง
เปนความตองการปจจุบัน พระองคทรงกระทําดีตางๆ มากขึ้น และทรงใหการ
เยียวยาผูที่เจ็บปวด แตในที่สุดพระองคตรัสวา “จงตามเรามา” นั่นเปนสิ่งที่
ตรงจุด วาเหตุใดเราควรจะทําเชนกัน คือการที่เราจะใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
และขัดสน และสั่งพวกเขาวา “จงตามพระองคไป”



 ไมมีคําถามเลย ดวยการแสวงหา “ความยุติธรรม” และ “ความดี” 
ในโลก เทากับการท่ีเรากําลังทําการฝกซอม (rehearing) การเปนประชากร
แหงอาณาจักรของพระเจา (ดู ลูกา 4:18, 19) ในทํานองนี้ อยางนอยที่สุดใน
ฐานะเปนผูสัตยซื่อที่มีคุณคา และบางทีเปนการเทศนาดวยการกระทําที่ไดรับ
ผลดยีิง่ เม่ือเราเอาใจใสคนยากจน คนทีถ่กูกดขี ่เทากบัทีเ่ราไดถวายพระเกยีรต ิ
และนมัสการพระเจา (ด ูอสิยาห 58:6-10) แตถาเราลมเหลวท่ีจะใหการบรรเทา
ทุกขแกผูไดรับความเจ็บปวด และผูที่ประสบความทุกขยาก และคนท่ีจิตใจ
แตกสลายเทากับเราไมไดเปนผูแทนตัวจริง (misrepresent) ของพระองค (ดู 
สุภาษิต 14:31)

 ไตรมาสน้ี เรากําลังจะมองไปยังพระดํารัสที่พระเจาทรงตรัส (ซึ่งมี
ความหมายมาก) เกี่ยวกับพันธกิจใหการชวยเหลือตอผูตองการในปจจุบันซึ่ง
อยูรายรอบตัวเรา

 ศาสนาจารย โยนาธาน ดัฟฟ ไดรับใชงานพระเจาในตําแหนงผู-
อํานวยการ “แผนกสุขภาพของสํานักงานภาคแอฟริกาใต” ซึ่งทานมีประ-
สบการณในงานดานการสงเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน ซึ่งตอมา ศาสนาจารย
ดัฟฟไดถูกเชิญใหเปนผูอํานวยการแอดดราออสเตรเลียในป 2008 และใน
ป 2012 ทานถูกเชิญใหเปนผูอํานวยการแอดดรานานาชาติตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน
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“ผูกดขี่คนยากจน ก็ดูถูกพระผูสรางของเขา แตผูเมตตา
คนขัดสน ก็ถวายพระเกียรติแดพระองค” (สุภาษิต 
14:31)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล บทท่ี 1-3; กิจการฯ 17:28; สดุดี บทที่ 148; สดุดี 24:1; 
ปฐมกาล 4:1-9; มัทธิว 22:37-39; วิวรณ 14:7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 คุณเคยทํางานสรางสรรคบางอยาง ที่อาจเปนศิลปะหรืองาน
ประดิษฐดวยฝมือ การปรุงอาหารตํารับพิเศษ หรือการสราง

  สรรค และงานชิ้นนั้นแตกหัก หรือถูกปฏิเสธไมเปนที่ยอมรับ
โดยบุคคลที่คุณมอบใหกับเขาไหม ถาเปนอยางวา คุณอาจมองเห็นเพียงแวบ
เดียวของส่ิงที่พระเจาทรงมีประสบการณเมื่อพระองคทรงเนรมิตสรางโลกน้ี
และสรางมนุษยใหมีชีวิตขึ้นมา และจากนั้นไมนานพระองคไดมองเห็นสิ่งที่
พระองคไดทรงสรางแตกหักออกโดยความบาป
 พระคัมภีรกลาววาโลกถูกสรางอยางมีแบบแผนรัดกุมในแตละวัน 
ซึ่งเราสามารถอานรายละเอียดไดในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1, 2 เมื่อ
พระเจาทอดพระเนตรดูสรรพส่ิงทั้งปวงที่พระองคไดทรงสรางขึ้น ทรงรูสึกพอ
พระทัยอยางย่ิง จึงตรัสวา “ดูสิ ทรงเห็นวาดียิ่งนัก” โลกมีความงดงาม
สมบูรณแบบ จากนั้นเราควรไดอาน ปฐมกาล บทที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องราวการ

บทที่ 1
พระเจาผูทรงสราง

God Created
วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2019
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พระเจา: ทอดพระเนตรการเนรมิตรสราง
God: A Glimpse of Creationวันอาทิตย

 โลกใบนี้กับชีวิตทั้งมวลบนแผนดิน ชีวิตของเราเอง และผูคนทั้งปวง 
คือชีวิตของทุกคนรอบตัวเรา และการท่ีเรามีปฏิกิริยาอยางไรกับคนอ่ืนๆ ชีวิต
ของเราเอง และการดําเนินชีวิตอยางดีที่สุด คือการถือวาทุกชีวิตมีคุณคา 
“เพราะวา เรามีชีวิต และไหวตัว และเปนอยูในพระองค” (กิจการฯ 17:28)
 ตรงน้ี คือจุดที่เรื่องในพระคัมภีรเริ่มตน: “ในปฐมกาลพระเจาทรง
เนรมิตสรางฟา และแผนดิน” (ปฐมกาล 1:1) ความเปนจริงมีวา “พระองค
ตรสั”  สวนประกอบทัง้ปวงไดรวมตวักนัปรากฏขึน้ดวยฤทธานภุาพ  เปนขัน้ตอน
การทํางานท่ีเราไมอาจแมแตจะเริ่มจินตนาการได
 และกระนั้นเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคไมสรางพวกเขาจาก
ระยะหาง แตทรงลงมือสรางดวยฝพระหัตถดวยความรักและประณีตยิ่งนัก 
พระคัมภีรกลาววา “พระยาหเวห พระเจาทรงปนมนุษยดวยผงคลีจากพ้ืน
ดิน ระบายลมปราณเขาทางจมูกของเขา มนุษยจึงกลายเปนผูมีชีวิตอยู” 
(ปฐมกาล 2:7)

ลมลงในความบาป ซึ่งไดทําใหดวงหทัยพระเจาแทบแหลกสลาย (heart-
brokenness) เมื่อพระองคตองเผชิญมนุษยสองคนแรกที่พระองคไดทรง
สรางขึ้นดวยฝพระหัตถของพระองค
 สิ่งที่นาสังเกต โลกของเรายังคงเปนบางสิ่งที่พระเจาทรงรักไมเปลี่ยน
แปลง แมโลกจะตกอยูในความบาปมาหลายพันป ทั่วโลกเต็มไปดวยความ
รุนแรง และความอยุติธรรม เรียกวาโลกตกอยูสถานะเปนกบฏสมบูรณแบบ 
และที่นาทึ่งยิ่งขึ้น คือพระเจาไดทรงขับเคล่ือนแผนการไถมนุษยใหรอด และ
จะทรงสรางโลกข้ึนใหม แตในเวลาน้ีพระเจาไดทรงมอบหมายใหเรา ผูเช่ือทุก
คนมีบทบาททําใหแผนการใหญของพระองคสําเร็จสมจริง ถูกแลวเราเปนผูรับ
เอาพระคุณของพระองค และพรอมกับพระคุณนั้นที่เราไดรับไวแลว เราไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรวมงานกับองคพระผูเปนเจา เปนความรับผิดชอบท่ีเปน
ทางการและศักดิ์สิทธิ์
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 อานเรื่องการทรงสรางมนุษยคูแรกใน ปฐมกาล 1:26-31 พระ-
คัมภีรบอกอะไรแกเราเกี่ยวกับพระเจาและมนุษย

 มีการกลาววา เราสามารถเรียนรูอะไรไดมากมายเกี่ยวกับพระเจาจาก
การใชเวลาศึกษาธรรมชาติ จากการมองดูสิ่งที่พระองคไดทรงสรางไว และ
จากการดูพระลักษณะนิสัยของพระผูสรางเอง แตเราสามารถมองแวบหน่ึง
จากลักษณะการทรงสรางโลก ดวยการตรวจสอบ (examining) ความเขาใจ
ของเราในเร่ืองของพระเจา ยกตัวอยางเชน ถาพระเจาทรงเปนพระเจาแหง
ความมีระเบียบ เราควรจะคาดหวังที่จะมองเห็นความเปนระเบียบในสรรพส่ิง
ที่พระองคทรงสราง หรือถาเราเช่ือวาพระเจาทรงเปนผูมีแนวคิดสรางสรรค 
เราก็ไมควรรูสึกประหลาดใจในตัวอยางอันเหลือเช่ือในผลงานแหงการทรง
สรางโลกของพระองค
 ในทํานองเดยีวกนั  เราเชือ่วาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงความสมัพนัธ 
ดังนั้นเราไดพบวาความสัมพันธเปนพลังสําคัญที่รวมโลกนี้เขาดวยกัน พระเจา
ทรงสรางสวนประกอบสําคัญแตละอยางใหมีความเก่ียวพันตอสวนท่ีเหลือ
ทั้งหมดของการทรงสราง พระองคทรงสรางสัตวใหมีความสัมพันธตอกัน ทรง
สรางมนุษยใหมีความสัมพันธกับพระองคและตอกันและกัน และตอสวนที่
เหลือของการทรงสราง
 ขณะที่ความเขาใจในเรื่องพระเจาของเรามีในวงจํากัดในหลายประการ 
สิ่งที่เราสามารถมองเห็นไดในพระลักษณะนิสัยของพระองค ควรทําใหเรา
พรอมที่จะทบทวนวา โลกนี้ควรจะเปนเชนใด

 ความเขาใจในโลกที่คุณมองเห็นไดสะทอนพระลักษณะนิสัย
ของพระเจาออกมาใหเห็นอยางไร แมวาโลกใบนี้จะเต็มไปดวยสิ่งที่ได
สรางความเสียหายใหเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบาป
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โลกที่สมบูรณวันจันทร
 เปนการงายท่ีจะเปนโรคคิดถึงบานแหงเอเดน มีบางส่ิงในคําพรรณนา
สั้นๆ เกี่ยวกับสวนแหงนั้น ที่พระเจาทรงเนรมิตสรางขึ้นใหเปนบานของอาดัม 
และเอวา ซึ่งจุดประกายใหเกิดความปรารถนาอยางยิ่งในดวงใจของเรา แม
เราอาจไมเขาใจในความงดงาม และบรรยากาศของสวนนั้น แตเราใครจะมี
ประสบการณการเขาไปอาศัย ณ สถานที่พระเจาทรงเตรียมไวให       
 ดูเหมือนวาพระเจาทรงพึงพอพระทัยอยางยิ่งในความสวยงามสมบูรณ
ของสรรพสิ่งที่พระเจาไดทรงสรางขึ้น พระองคตรัสวา “พระเจาทอดพระเนตร
สิ่งท้ังปวงท่ีพระองคทรงสรางไว ดูสิทรงเห็นวาดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31) 
กลาวคือพระเจาทรงสรางบางส่ิงทั้งงดงามและทําหนาที่ไดดี นับเปนความ
วิจิตรในการออกแบบ ทั้งในความประณีตและปฏิบัติการไดจริง ทุกสิ่งเต็ม
ไปดวยชีวิตชีวาและสีสัน และเปยมดวยสิ่งที่เอื้อใหชีวิตรุงเรือง ไมสงสัยเลย
ที่พระเจาทรงหยุดชวงส้ันๆ เพื่อชื่นชมในผลงานแหงการเนรมิตสรางของ
พระองค

 อานพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 คุณคิดวาอยางไร ที่มีการกลาว
ทวนขอความท่ีวา “พระเจาทอดพระเนตรส่ิงท้ังปวงท่ีพระองคทรงสราง
ไว ดูสิทรงเห็นวาดีนัก” (ดู ปฐมกาล 1:4, 10, 12, 18, 25 และ 31)

 แมวาขอความนี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากโลกตกลงสูความบาปแลวโดย
สิ้นเชิง พระคัมภีรเต็มไปดวยถอยคํายกยองสรรเสริญธรรมชาติของโลก อยาง
ที่พบในพระธรรมโยบ บทท่ี 38 ถึง 41 และสดุดี บทท่ี 148 และเราจะตอง
ระลึกวานี่ไมใชการเขียนขึ้นเพื่อพรรณนาถึง “การมองโลกยอนกลับเพียงแวบ
เดียววาโลกตอนท่ีถูกสรางเสร็จใหมๆ กอนท่ีความบาปจะเขามามีลักษณะ
อยางไร ผูเผยพระวจนะผูเขยีนคาํพรรณนาเหลานีข้ึน้ในรปูประโยคปจจบุนักาล 
(present tense) แตพวกเขาตางกลาวสรรเสริญความดี ซึ่งยังคงปรากฏให
เห็นในโลกของเราในเวลาของพวกเขา

A Complete World
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ผูอารักขาแผนดินโลกวันอังคาร
 สอดคลองกับขอความบันทึกในพระคัมภีร สวนเอเดน และโลกที่ถูก
สรางเสร็จใหมๆ เปนโลกท่ีมีความอุดมสมบูรณ (abundance) พระเจาทรง
สรางโลก ในลักษณะเพื่อใหชีวิตของมนุษยเพื่องฟู (fl ourish) เพื่อใหมนุษยมี
ความชื่นชมยินดี
 แตพระเจาทรงประทานใหมนุษยชายหญิงคูแรก และเผาพันธุมนุษย
ทั้งมวลในโลกท่ีมาภายหลังมีบทบาทดูแล อารักขาในสรรพสิ่งที่พระองคทรง
สรางไว ซึ่งเปนที่ปรากฏชัดไมเพียงสําหรับอาดัม และเอวาต้ังแตเริ่มแรกท่ี

Stewards of the Earth 

 พระเยซูก็เชนกัน ทรงยกตัวอยางถึงความดีของพระเจา และการเอา
พระทัยใสธรรมชาติของโลก (ดูตัวอยางใน มัทธิว 6:26, 28-30) ทรงแนะนํา
เราใหไววางใจในพระเจา และมองเห็นคุณคา (appreciation) ในของประทาน
หลากหลายท่ีนาพิศวง (wonder) รายรอบตัวเรา ถาเราเปดตามองไปยัง
สรรพสิ่งที่นาพิศวงที่พระองคทรงสรางไว เราสามารถจะมองเห็นวาที่จริงแลว
เราเปนผูไดรับของประทานอันนาอัศจรรยเหลานั้น แมวาในโลกนี้จะมีการ
ทดลองหลายอยาง แตเราควรเปนคนหน่ึงที่มีความกตัญู ขอบพระคุณ
พระองคและถอมใจ มอบถวายชีวิตของเราตอผูทรงประทานสิ่งสารพัดให
 ในฐานะที่เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส ผูซึ่งช่ืนชมยินดีในสรรพสิ่งที่
พระเจาทรงสรางไว และมุงหวังการมาตั้งอยูแหงอาณาจักรของพระเจา เราควร
ตระหนักถึงความงดงาม มีใจช่ืนชม และมองเห็นความดีเลิศของพระเจา และ
มีความประทับใจในประสบการณการใชชีวิตในโลกที่พระเจาไดทรงเนรมิต
สรางไว ดวยการมองเห็นแวบหน่ึงของความสมบูรณที่ครั้งหน่ึงโลกเคยเปน 
และจะเปนเชนนั้นอีกครั้งเมื่อโลกถูกสรางขึ้นใหม

 ประสบการณของคุณในธรรมชาติของโลก มีสวนไหนที่คุณมอง
เห็นคุณคาเปนพิเศษเกี่ยวกับความนาพิศวงที่สุดในการทรงสรางของ
พระเจา ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคุณ คุณสามารถรูจักองคพระผู
เปนเจามากขึ้น ผานสิ่งที่นาพิศวงในธรรมชาติของโลกไดอยางไร
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พระเจาตรัสเนรมิตสรางโลกเสร็จ ใหมีสถานะพิเศษ (special status) ในโลก
ใบนี้
 งานแรกท่ีพระเจาทรงประทานใหอาดัมทํา คือการต้ังชื่อสัตวบก และ
นกทั้งสิ้น (ดู ปฐมกาล 2:19) ถัดมาทรงประทานใหอีกบทบาทหนึ่ง คือการเปน
ตัวแทนแหงพระพรจากพระเจาเอง “พระเจาทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับ
พวกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจเหนือแผนดิน 
จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และนกทั้งปวงบนทองฟา และสัตวที่เคล่ือนไหว
ทั้งหมด” (ปฐมกาล 1:28) 

 อานและเปรียบเทียบพระธรรมปฐมกาล 1:28 และ 2:15 คุณจะ
เขียนแจกแจงลักษณะงานดังกลาวสักสองหรือสามประโยคไดอยางไร

 บอยคร้ังที่เดียวที่นักประวัติศาสตรคริสเตียนใช ปฐมกาล 1:28 เหมือน
เปนใบอนุญาต (license) ใหเขาทําประโยชนกับธรรมชาติ จนถึงขั้นเปนผู
ทําลายธรรมชาติเสียเอง ถูกแลว เปนที่แนชัดวาโลกถูกสรางขึ้นสําหรับชีวิต
ของมนุษย ใหใชทําประโยชน และใหรูสึกชื่นชมยินดี แตความรับผิดชอบของ
มนุษยคือ “การทํางานดูแลอารักขาโลก” ดังจะพบไดใน (ปฐมกาล 2:15)
 เม่ือเราพูดกันถึงเรื่อง “การเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา” บอย
ครั้งเราคิดถึงเงิน แตคําส่ังแรกเก่ียวกับการเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา 
(stewardship) ในพระคัมภรีคอืการทรงมอบหมายใหเราดแูลรกัษาแผนดนิโลก
ที่พระเจาไดทรงสรางข้ึน และคําส่ังท่ีพระเจาตรัสกับอาดัมและเอวาเพราะ
พระเจาทรงมองเห็นลวงหนาวา อาดัมและเอวาจะแบงปนแผนดินใหกับลูก
หลานของพวกเขาที่จะเกิดในรุนตอมาเขาไปทํามาหากิน ในแผนแรกเริ่ม
สําหรับโลกนั้น พระเจาทรงสรางโลกใหเปนบอเกิด (source) แหงชีวิต ความดี 
และความงดงามสําหรับมนุษยทั้งมวล โดยทรงมอบหมายใหอาดัมและเอวา
จะมีบทบาทย่ิงใหญในการเปนตนแบบการดูแล อารักขาแผนดินโลก
 พระธรรมขอหนึง่กลาววา “โลกกบัสรรพสิง่ในโลกเปนของพระยาหเวห” 
(สดุดี 24:1) โลกยังเปนขององคพระผูเปนเจา และเรายังคงถูกเรียกใหเปน “ผู
อารักขาแผนดินโลก” บางทีเราอาจสรุปไดอยางลงตัววา “พระเจาทรงมอบ
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โลกที่แตกหักพุธ
 สิ่งหนึ่งที่พระเจาทรงประทานใหกับอาดัมและเอวา ซึ่งพระองคไมทรง
ประทานใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนใดบนแผนดินโลกคือ “เสรีภาพในดานศีลธรรม จรรยา” 
(moral freedom) ทรงประทานใหกับเขาท้ังสอง เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่
มีหลักศีลธรรมเปนที่ตั้ง ขณะที่สรรพสัตว พืชพันธุ และตนไมทุกชนิดไมอาจมี
หลักศีลธรรมน้ีตลอดไป พระเจาทรงถือวา “เสรีภาพในดานศีลธรรม” มีคุณคา
ยิ่งใหญ โดยพระองคทรงใหสิทธิแกมนุษยเปนผูเลือกที่จะเชื่อฟง หรือไม
เชื่อฟงก็ไดโดยไมทรงบังคับ ในการทําเชนนี้พระองคทรงเสี่ยง ทั้งนี้เพ่ือบรรลุ
ถึงเปาหมายย่ิงใหญและสมบูรณกวา เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตใกลชิดที่สุดที่
พระเจาทรงสรางขึ้นพระองคทรงวางพวกเขาไวบนพ้ืนฐานความรัก และการมี
ความตั้งใจอยางเสรี
 แตยังมีบุคคลผูบอนทําลายอยูหนึ่งเดียว (อยางไรก็ดี เสรีภาพในดาน
ศีลธรรมนี้มีใหเหลาทูตสวรรคเชนกัน) บุคคลผูหนึ่งที่มีความตองการที่จะทํา
ใหมนุษยในโลกนี้สับสนปนปวน (disrupt) ในความดีของมนุษย และในความ
สมบูรณของโลกที่พระเจาไดทรงสรางขึ้น โดยอาศัยมนุษยที่พระเจาทรงสราง
ขึ้นเปนผูทําการดังกลาว ซาตานไดพูดลอลวงมนุษยผานงู โดยตั้งคําถามถึง
ความสมบูรณแบบ และความพอเพียงในทุกส่ิงที่พระเจาเปนผูจัดสรรให (ดู 
ปฐมกาล 3:1-5) การทดลองในเบื้องตนนี้คือ “ความโลภ” (covet) ซาตาน
ตองการใหมนษุยตองการจะไดรบัมากกวาทีพ่ระเจาทรงประทานใหกบัพวกเขา 

A Broken World

หมายใหเราทั้งมวลเปนผูดูแลรักษาโลกใบนี้ที่ไดลมลงในความบาป” ซึ่งจะวา
ไปเรามีหนาที่เปนผูอารักขาท่ีหนักหนวงกวา หลังจากท่ีโลกไดเสื่อมทรามไป
มากแลว

 คาํสัง่ของพระเจาใหมนษุยเปนผูอารกัขาแผนดนิโลกมคีวามหมาย
อะไรสําหรับคุณในวันนี้ ขณะที่โลกไดตกลงลึกในความบาปมากแลว 
การทีจ่ะตระหนักถึงความรับผดิชอบขอนี ้ จะสงผลตอพืน้ฐานการดาํเนนิ
ชีวิตวันตอวันของคุณอยางไร
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สิ่งนี้ทําใหเกิด “ความสงสัย” ในความดีของพระเจา และหันมาไววางใจให
พวกเขาเอง
 ในการเลือกคร้ังนั้น และจากการกระทํา ไดทําใหความสัมพันธซึ่งเปน 
“จํานวนเต็มที่สมบูรณแบบ” (integrate) ตอการทรงสรางตามที่พระเจาได
ออกแบบไวไดถูกทําใหแตกหักออก อาดัมและเอวาจะไมมีวันไดพบความ
ชื่นชมยินดีในความสัมพันธระหวางพวกเขา และพระผูสรางอยางเดิมอีกตอไป 
(ดู ปฐมกาล 3:8-10) หลังการรับประทานผลไมตองหามเขาไป ทันใดนั้น
พวกเขาตระหนักวาพวกตนเปลือยกายอยู และรูสึกอายซ่ึงกันและกัน นั่น
หมายถึงการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธของพวกเขา ชนิดที่เกือบจะเยียวยา
ไมได ความสัมพันธของพวกเขากับชาวโลกทั้งปวงไดกลายเปนสิ่งที่กดดัน 
และแตกหักออก

 อานพระธรรมปฐมกาล 3:16-19 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกอะไร
เราเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธระหวางมนุษย และธรรม-
ชาติของโลก 

 เพราะความเปนจริงของความบาป การดําเนินชีวิตของอาดัมและเอวา
ไดกลายเปนสิ่งที่ยุงยากมากข้ึนในทันที อันรวมไปถึงสรรพส่ิงที่พระเจาไดทรง
สรางขึ้น ผลลัพธของความบาปที่ตามมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลดานลบตอ
ความสัมพันธของมนุษย ในความรูสึกของมนุษย เรารูสึกวาเราอยูหางไกล
ออกไปจากพระเจาองคพระผูสราง ครอบครัวของเราเองก็ไดรับผลกระทบใน
หลายประการ และความสัมพันธของเรากับคนอ่ืนบอยคร้ังเปนเร่ืองของการ
ทาทาย เราแมแตดิ้นรนตอสูกับธรรมชาติแวดลอม ตัวอยางเชน มลภาวะของ
อากาศท่ีเราอาศัยอยู ในทุกลักษณะของชีวิตของเรากับโลกแสดงใหเห็นถึง 
“การแตกหัก” อันเปนสาเหตุมาจากความผิดบาป
 นี่ไมใชเจตนาของพระเจาในการสรางโลกน้ีขึ้นมา “คําแชงสาป” ใน
ปฐมกาล บทท่ี 3 มาพรอมกับพระสัญญาท่ีพระเจาจะเสด็จมาชําระความบาป 
และจะทรงสรางโลกขึ้นใหม และจะทรงเยียวยาความสัมพันธที่ไดแตกหักออก
โดยความบาป ขณะท่ีเรากําลังตอสูดิ้นรนอยางตอเน่ืองกับความบาป และผล
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สายใยแหงครอบครัวของมนุษยชาติวันพฤหัสบดี
 พรอมกับการมาถึงของความบาป ไมนานเลยที่โลกจะปริแยกออกไป
เรื่อยๆ แมแตคําสนทนาทั่วไปยังแสดงใหเห็นถึงความอิจฉาริษยา ความไม
เขาใจกัน และอารมณโกรธ ฆาตกรรมคร้ังแรกซ้ําเกิดขึ้นระหวางพ่ีชาย 
นองชายคลานตามกันออกมา เม่ือพระเจาทรงถาม “คาอิน” บุตรคนโตของ
อาดัมและเอวาวา “อาเบล นองของเจาอยูที่ไหน” คาอินไดตอบยอนพระเจา
วา “ขาพระองคไมทราบ ขาพระองคเปนผูดูแลนองหรือ” (ปฐมกาล 4:9) ถา
พระเจาจะตอปากตอคําคงจะตรัสวา “ใชแนนอน เจาเปนผูดูแลนองชาย
ของเจา”

 อานสุภาษิต 22:2 สิ่งนี้บอกอะไรใหเราเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของเรากับเพื่อนมนุษยดวยกัน

 ทุกคนที่เราพบเปนคนหนึ่งในบรรดาผูที่พระเจาทรงสรางขึ้น คือสราง
ตามพระฉายาของพระองค และเปนคนหนึ่งในเครือขายแหงความสัมพันธที่
เชื่อมโยงเรากับพระเจาพระผูสราง แมตอมาจะเกิดรอยปริ และแตกหักออก
อยางที่ไดประจักษ “เราทั้งปวงถูกถักทอเขาดวยกันดวยเสนใยแหงมนุษยชาติ 
ความช่ัวรายท่ีบังเกิดขึ้นในสวนใดของความเปนพี่นองย่ิงใหญนําความหายนะ
มาสูทั้งมวล” (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 345) ไมวาจะ
ชอบหรือไม เพราะการเชื่อตอสามัญนี้ เราทั้งมวลไดรับมอบหมายใหทําการ
รับผิดชอบตอพระเจา และตอกันและกัน (ดู มัทธิว 22:37-39)
 ตลอดในพระคัมภีร พระเจาทรงอางสิทธ์ิวา พระองคทรงเปนพระเจา 
ทรงเปนพระผูสราง ซึ่งปรากฏอยูบอย ยกตัวอยางเชน หนึ่งในเหตุผลที่ทรงให
มนษุยระลกึถงึวันสะบาโต คอืพระองคทรงเปนพระผูสรางโลก (ด ูอพยพ 20:11) 

The Family Web of Humanity

ของความบาปท่ีเกิดกับชีวิตของเรา เราถูกเรียกใหเชิดชู “ความดีดั้งเดิม” ของ
โลกข้ึน และท่ีจะแสวงหาวิธีที่จะดํารงชีวิตของเราตามแผนการของพระเจาที่
ไดทรงวางไวสําหรับโลกนี้ 
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และในวาระสุดทายของโลก คนท่ีเชื่อในพระเจาทั้งมวลจะนมัสการพระผูสราง 
(ดู วิวรณ 14:7) พระเจาทรงใชความจริงขอน้ีเปนพื้นฐานเพื่อดลใจผูคนใหการ
เอาใจใสตอคนอ่ืน โดยเฉพาะใหการดูแลผูที่มีความยากลําบากมากกวา
 เราท้ังมวลไดรับการเช่ือมโยงผูกพันตอกัน เรามาจากจุดเริ่มตนท่ี
เหมือนกัน คือพระเจา พระองคตรัสวา “ผูกดขี่คนยากจน ก็ดูถูกพระผูสราง
ของเขา แตผูที่เมตตาคนท่ีขัดสน ถวายพระเกียรติแดพระองค” (สุภาษิต 
14:31) มีความเช่ือมโยงอะไรของมวลมนุษยที่จะชัดเจนเชนนี้
 พระเจาทรงอางสิทธิ์ในตัวเราท้ังหลาย ซึ่งตองการตัวเราทั้งชีวิต รวม
ทั้งการนมัสการกราบไหวของเรา งานรับใชของเรา และการเอาใจใสดูแลคน
อื่นๆ ซึ่งอาจตองฝาความยากลําบาก ความขับของใจ (frustrating) และพบ
กับความไมสะดวกสบาย ซึ่งอาจเกิดข้ึนในบางเวลา แตแทจริงเราท้ังมวลเปน
ผูดูแลพี่นองของเรา 

 คุณคิดไหมวา เพราะเหตุใดพระเจาจึงทรงอางสิทธิ์เปนพระผู
สราง ซึ่งเปนหัวขอหลักสําคัญในพระคัมภีร และสิ่งนี้มีผลตอวิธีที่เรา
ปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “การทรงเนรมิตสราง” 
หนา 44-51, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ
 “พระเจาทรงเปนความรัก...ธรรมชาติของพระองค พระบัญญัติของ
พระองค คือความรัก ซึ่งเปนไปเชนนี้ตลอดมา และจะเปนเชนนี้ตอๆ ไป บน
ที่สูง และยอดเขาสูงตระหงาน สถานที่ไมมีมนุษยอาศัยอยู วถิีทางของพระองค
เปนอยูนิรันดร และหาเปล่ียนแปลงไม ในพระองคไมมีการแปรปรวน ไม
เหมือนเงาท่ีหมุนเวียน...”
 “การสําแดงฤทธานุภาพแหงการทรงสราง เปนการแสดงออกซ่ึงความ
รักอันหาขอบเขตไมได พระเจาทรงอํานาจการปกครองสูงสุด พระองคทรง
อํานวยพรแกสรรพสิ่งที่มีชีวิต” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, 
หนา 33) 
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 “ถามนุษยจะทําหนาที่ของพวกเขาอยางสัตยซื่อในฐานะเปน “ผู
อารักขาทรัพยสินของพระเจา” จะไมมีเสียงรองขอเนื่องจากความอดอยาก 
ไมมีใครจะไดรับความขาดแคลน ไมมีใครเปลือยเปลาเพราะขาดเส้ือผา หรือ
ขัดสนส่ิงใดๆ แตความไมสัตยซื่อของมนุษยตางหากท่ีนํามาซ่ึงความทุกขยาก
เดือดรอน ซึ่งมนุษยไมนาจะกระโจนสูจุดน้ัน...พระเจาทรงแตงตั้งมนุษยเปน
ผูอารักขาทรัพยสินที่สัตยซื่อของพระองค และพวกเขาไมตองพบความลําบาก
เดือดรอน ความสับสนยุงยาก ความหนาวเหน็บ ความขาดแคลนเหมือนที่เห็น 
หรือไดยินทามกลางมนุษย พระเจาทรงจัดหาสิ่งจําเปนอยางมากมายเพื่อผูคน
ทั้งมวล” (เอลเลน จี. ไวท, Welfare Ministry, หนา 16)

บทสรุป
 พระเจาไดทรงเนรมิตสรางโลกไวดีสมบูรณแบบ และพระองคได
ทรงแตงตั้งมนุษย ผูถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระองคให “เอาใจใสดู
แลสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสรางไว” แมความบาปไดทําใหความสัมพันธ
ดั้งเดิมระหวางพระเจา และมนุษยแตกหักไป เรายังคงมีบทบาทตองทําใน
ฐานะ “เปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา” เพื่อพิทักษความดีแหงการ
ทรงสราง ขณะเดียวกันเปนดูแลทุกขสุขของเพ่ือนมนุษยดวย จงเติมเต็ม
บทบาทที่กลาวถึงนี้ในลักษณะที่เราสามารถจะถวายพระเกียรติแดพระเจา 
องคพระผูสรางของเรา
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานทวนขออางอิงสุดทายของ เอลเลน จี. ไวท ขางบนอีกรอบ
 หนึ่ง เอลเลน ไวท กําลังพูดอะไร ใครเปนคนพูดวา “ในท่ีสุดใคร
 เปนผูรับผิดชอบตอความยากจนท่ีเราพบเห็น” สิ่งนี้ควรไดบอก
 อะไรเราเกี่ยวกับความสําคัญของการเปน “ผูอารักขาทรัพยสินที่
 สัตยซื่อของพระเจา”

2. หลังจากที่โลกไดแตกหักโดยความบาปเปนเวลาหลายพันป เปน
 ไปไดเพียงใดที่เรายังคงมองเห็นความดีของสรรพสิ่งที่พระเจา
 ทรงสราง ในฐานะท่ีเราเปนกลุมชนท่ีเช่ือในการทรงสรางของ
 พระเจา เราสามารถจะทําอะไรไดบางเพื่อชวยคนอ่ืนๆ ไดมอง
 เห็นความดีในการทรงสรางของพระเจา

3. คุณมีความเขาใจคําวา “การเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา” 
 อยางไร มีอะไรในบทเรียนของสัปดาหนี้ไดขยายความคิดเห็น
 ของคุณใหกวางไกลข้ึนเก่ียวกับความหมายของ การเปนผูดูแล
 ทรพัยสนิของพระเจา โดยเฉพาะอยางยิง่ประโยคทีว่า “เราทัง้หลาย
 ถูกเรียกโดยพระเจา”

4. อะไรคือสิ่งท่ีอาจทําใหเราเปลี่ยนแปลง ในการมีความเก่ียวพัน 
 และปฏิบัติตอคนอื่นดีขึ้น เมื่อเราไดเห็นเคร่ืองหมายแลววา 
 ทุกคนท่ีเราพบเปนการเตือนเราวา บุคคลน้ันถูก “สรางขึ้นตาม
 แบบพระฉายาของพระเจา” และเขาหรือเธอไดรับความรักจาก
 พระเจา
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“หามแกแคน หรือผูกพยาบาทลูกหลานคนชาติเดียวกับ
เจา แตจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง เราคือยาหเวห” 
(เลวีนิติ 19:18)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อพยพ 3:7; มัทธิว 22:37-40; อพยพ 22:21-23; 
เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-29; 26:1-11; วิวรณ 25:9-23

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในพระเมตตาคุณของพระเจา พระองคทรงมีความสัมพันธ
ใกลชิดเปนพิเศษกับบางคนเสมอ ในบันทึกเร่ืองของเอโนค 

โนอาห อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เปนบางคนทามกลางคนอ่ืนๆ ที่พระเจา
ทรงตองการสรางความสัมพันธที่ไดแตกหักไปข้ึนมาใหมกับมนุษย แตนี่ไมใช
เพื่อผลประโยชนสวนบุคคลเพียงไมกี่คน หรือไมกี่ครอบครัว เมื่อบุคคล
ติดตอสื่อสารกับพระเจา และไดรับพระพรจากพระองค แตบุคคลเหลานั้นเปน
สวนหนึ่งของแผนการท่ีใหญโตกวาเพื่อ “ซอมแซม” (repair) ความสัมพันธ
ที่ขาดไป และเพ่ือแบงปนพระพรแกคนอ่ืนๆ ซึ่งพระเจาตรัสกับอับราฮัมวา 
“เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ เราจะอวยพรเจา จะใหเจามีชื่อเสียงใหญโต แลว
เจาจะเปนพร เราจะอวยพรคนที่อวยพระเจา เราจะสาปคนที่แชงเจา บรรดา
เผาพันธุทั่วโลกจะไดพรเพราะเจา” (ปฐมกาล 12:2, 3) เมื่อทานอับราอัมไดรับ
พระพร และทานจะไดแบงปนพระพรนั้นใหกับคนอื่นๆ ตอไป 

บทที่ 2
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พระเจาผูทรงไดยินวันอาทิตย
 “พระยาหเวหตรัสวา ‘เราเห็นความทุกขของประชากรของเราท่ีอยูใน
อียิปตแลว เราไดยินเสียงรองของพวกเขา เพราะการกดขี่ขมเหงของพวกนาย
ทาส เรารูถึงความทุกขรอนตางๆ ของเขา” (อพยพ 3:7)
 ชวงเวลา 400 ปชนอิสราเอลอยูในประเทศอียิปตเปนเวลายาวนาน
ที่จะรอคอย โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือผูรอคอยตกอยูในฐานะเปนทาสถูกกดข่ี
ขมเหงรุนแรงขึ้นทุกป พระเจาทรงสัญญากับประชากรของพระองคไววา 
จะนําพวกเขาออกจากประเทศอียิปต แตหลายชั่วอายุคนตอมาพวกเขา
ถูกบังคับใชแรงงานทาสเพ่ือความม่ังคั่ง และชื่อเสียงของเหลาผูกราบไหว
รูปเคารพ และกดข่ีพวกเขา และชวงหลายรอยปไดผานไป ซึ่งดูเหมือนวา
พระเจาทรงเงียบเฉย
 และแลวพระเจาทรงเผยพระองคเองในลักษณะพิเศษไมเหมือนใคร 
พระองคปรากฏในไฟท่ีลุกไหมพุมไมในทะเลทรายหางไกลตอหนาผูนําชน
อิสราเอลคนหน่ึง ซึ่งในอดีตเปนเจาชายพลัดถิ่นหลบหนีจากประเทศอียิปต 
ณ บัดนี้เขาเปนผูเลี้ยงแกะที่ถอมใจลงชื่อ “โมเสส” เมื่อพระเจาตรัสกับโมเสส
จากพุมที่กําลังลุกไหม วาพระองคจะใชเขาไปเปนผูนําชนอิสราเอล ใหเดินทาง
จากประเทศอียิปต ในตอนแรกโมเสสลังเลใจ มองเห็นวาตนเองไมเหมาะสม 
แตในที่สุดเมื่อพระเจาทรงสัญญาจะสถิตอยูกับเขาเสมอ โมเสสตอบตกลง 
งานชิ้นแรกของเขาคือการกลับไปยังชนอิสราเอลในประเทศอียิปต พรอม
กับขาวสารวา พระเจาไดยินเสียงรองทุกขที่พวกเขาไดรับการกดข่ีขมเหงแลว 

The God Who Hears

 พระพรน้ีจะผานมายังชนชาติอิสราเอล และที่สุด พระพรจะถูกสงผาน
พระเมสสยิาห  ผูทรงมาบงัเกดิกบัชนอสิราเอล  เมือ่พระเจาทรงสรางชนอสิราเอล
ขึน้มา พระเจาทรงทาํงานผานพวกเขาทัง้ชาต ิเหตนุีพ้ระองคทรงประทานพระ-
บัญญัติ กฎเกณฑ เทศกาลเฉลิมฉลอง และการปฏิบัติตนตางๆ ใหเปนแนว
ทางดําเนินชีวิต เพื่อพวกเขาจะไดรับพระพรจากองคพระผูเปนเจาอยางเปยม
ลน สามารถแบงปนพระพรแกคนอื่นๆ ไดเชนกัน
 ไมสงสัยเลย หลักการเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในวันนี้
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ถูกแลวพระเจาทรงใสพระทัย ที่จริงพระองคทรงเกือบทําบางอยางเพื่อเปลี่ยน
แปลงสถานการณของพวกเขาอยางตืน่เตนเราใจอยางบทละคร (dramatically) 
ดวยซํ้าไป

 อานพระธรรมอพยพ 3:16, 17 เหตุใดจึงสําคัญที่พระเจาจะทรง
วางแผนของพระองคอยางเปนขั้นตอนสําหรับประชากรอิสราเอล เริ่ม
ตนดวยขาวสารเจาะจง มีอะไรท่ีจับความสนใจของคุณเกี่ยวกับคําแถลง
นี้จากพระเจา 

 แตพระเจาไมทรงหยุดแคนั้น ไมเพียงพระองคมีแผนสําหรับแผนดิน
ที่ดีกวา พระองคไมประสงคใหชนอิสราเอลอพยพไปจากอียิปตอยางขาดแคลน 
เพราะตลอดหลายรอยปพวกเขาไดทํางานรับใชเพื่อสรางความเจริญรุงเรืองให
อาณาจักรอียิปต พระเจาทรงมองเห็นการตอตานจากฟาโรหตั้งแตเริ่มตน แต
พระองคใหโมเสสมั่นใจวาชนอิสราเอลจะตองไดรับคาชดเชยจากชวงเวลา
หลายปที่พวกเขาไดทํางานหนัก ตรัสวา “เราจะใหประชากรเหลานี้เปนที่
โปรดปรานของคนอียิปต เมื่อเจาท้ังหลายออกไปก็จะไมไปมือเปลา” (อพยพ 
3:21) 
 หลังจากหลายรอยปของการถูกกดขี่ พระเจาทรงใชโอกาสสถาปนา
สังคมใหมทามกลางอดีตทาสเหลานี้พระองคทรงประสงคใหพวกเขาใชวิถีชีวิต
ในลักษณะแตกตางออกไป และกอตั้งกลุมสังคมที่จะดําเนินตอไปเปนสังคมที่
ยั่งยืน (sustainable) และสามารถเจริญเติบโตตอไป แผนการของพระองคคือ
ใหรูปแบบสังคมใหมนี้เปน “ตนแบบ” สําหรับประชาชาติที่อยูรายรอบ และ
เหมือนสมัยของทานอับราฮัม พระพรหลากหลายที่พวกเขาไดรับมาจาก
พระเจาจะไหลลนไปยังชาวโลกทั้งมวล

 สําหรับคุณแลว เปนสิ่งสําคัญเพียงใดที่พระเจาทรงมองเห็น
ประชากรของพระองคที่กําลังไดรับความทุกขยากเดือนรอนในโลก และ
ทรงไดยินเสียงรองทุกขขอความชวยเหลือของพวกเขา สิ่งนี้บอกอะไร
แกคุณเกี่ยวกับพระเจา (พิจารณา อพยพ 4:31)
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พระบัญญัติสิบประการ วันจันทร
 อานพระธรรมมัทธิว 22:37-40 จากน้ันอาน อพยพ 20:1-17 
การกลาวสรุปพระบัญญัติสิบประการของพระเยซูชวยทําใหคุณมีความ
เขาใจ ขณะที่คุณอานพระบัญญัติสิบประการแตละขออยางไร 

 ฟงดูแลวเม่ืออานพระบัญญัติสิบประการเปนเหมือน “รัฐธรรมนูญ” 
ซึ่งเปนแกนของกฎหมายท้ังมวล เมื่อทําการสรุปยอดหลักการท้ังหมด จะมอง
เห็นพื้นฐานการดํารงชีวิต จากความจริงที่วาพระเจาทรงปลดปลอยประชากร
ของพระองค แลวทรงประทานเอกสาร อันเปนแกนของหลักการ ซึ่งชนชาติ
อิสราเอลไดตั้งมั่นคงอยูในกรณีนี้ มีคําสั่งเจาะจงเกี่ยวกับวา มนุษยจะดํารง
ชีวิตไดดีที่สุดอยางไร ดวยการแสดงออกซ่ึงความรักตอพระเจา และรักซึ่งกัน
และกัน จึงไมเปนท่ีกังขาเลยหลายชาติซึ่งมีพื้นฐานคริสเตียนจะตรากฎหมาย
ของพวกเขาขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานมาจากหลักการทําทางชีวิต โดยพระบัญญัติ
สิบประการของพระเจา 
 ขณะที่ถอยแถลงเหลาน้ีคอนขางกะทัดรัด เราไมควรประเมินคาต่ําไป
ในมติขิองแรงกระทบจากความกวาง ความลกึ ความครอบคลมุของพระบญัญัติ
สิบประการในฐานะเปนบัญญัติแหงชีวิต ยกตัวอยางเชนพระบัญญัติขอที่หก 
ซึ่งกลาววา “หามฆาคน” (อพยพ 20:13) อันรวมไปถึง “พฤติกรรมความ
อยุติธรรมทั้งหมด ที่มีสวนทําใหชีวิตส้ันลง” ซึ่งประกอบดวยความเห็นแกตัว 
ซึ่งนําไปสูการเพิกเฉยที่จะใหการชวยเหลือแกผูประสบความยากลําบาก” 
(เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 308) ทํานองเดียวกันกับ
พระบัญญัติขอแปด “หามลักขโมย” (ดูอพยพ 20:15) พาดพิงไปถึง “การทํา
ธุรกิจคาแรงงานเถ่ือน...อันรวมไปถึงการทําสงครามจับเอาผูแพเปนเชลย” 
พระบัญญัติขอนี้รวมไปถึงการจายเงินใชหนี้ หรือการจายคาจางแรงงานอยาง
เปนธรรม หามเอารัดเอาเปรียบคนโงเขลา คนออนแอ  หรอืประสบเคราะหอยาง
ใดอยางหน่ึง” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 309)
 เราอาจพูดไดอยางไมกระดากปากวาเราไมใชคนเลว ยกตัวอยางเชน 
หากเราไมเก่ียวของโดยตรงกับการฆาตกรรม หรือการลักขโมยโดยตรง 

The Ten Commandments
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ทาส แมมาย เด็กกําพรา คนตางชาติวันอังคาร
 อานพระธรรมอพยพ 23:9 อะไรคือขาวสารของพระเจาสําหรับ
ชนอิสราเอลตรงนี้  

 จากการท่ีเปนทาสมานาน และพึงไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ 
ชนอิสราเอลทราบวาการถูกกดขี่ และถูกใชงานทําประโยชนแกคนอื่น และการ
ถูกบีบบังคับอยางไรขอบเขตคืออะไร และบัดนี้ขณะท่ีพวกเขาทําการเฉลิม
ฉลองเสรภีาพ  พระเจาทรงหวงใยวาพวกเขาอาจลมืไปวาพวกเขาไดออกมาจาก
ที่ใด และการที่ไดใชชีวิตอยางเสรีมีขอบเขตอยูที่ไหน และพระองคไดทรงทํา
อะไรเพ่ือชวยพวกเขาใหรอด พระองคไดสถาปนาพิธีฉลองปสกา (Passover) 
ขึ้นเพื่อจะทําใหพวกเขารําลึกถึงเหตุการณในอดีต และใชเปนโอกาสเลาขานให
คนรุนหลังฟงถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษซึ่งถูกนําออกมาจากดินแดนทาสแหง
ประเทศอียิปต (อพยพ 13:14) 

Slaves, Widows, Fatherless, Foreigners  

ดูเหมือนเราทําตัวไดถูกตอง เมื่อพระเยซูตรัสเก่ียวกับพระบัญญัติ ขอนี้
พระองคกลาวชัดเจนวา พระบัญญัติขอนี้ไมไดหมายถึงการทําตรงๆ ตามท่ี
พระบัญญัติหามอยางเจาะจงบางประการ แตรวมลึกลงไปถึงความโกรธ ความ
อาฆาต การดาวา การดูถูกดูหมิ่นคนอ่ืนในความนึกคิดของเรา แรงกระตุน
ของเรา หรือแมแตความลมเหลวจะทําในส่ิงผิดดังกลาว หากเพียงแตคิด แต
ไมไดลงมือทํา (ดู มัทธิว 5:21-30) 
 ดังนั้นลองจินตนาการหากสังคมใด แตละคนในสังคมดําเนินชีวิตตาม
พระบัญญัติสิบประการอยางเครงครัด ก็จะเปนสังคมท่ีเขมแข็ง และมีชีวิตชีวา 
ในเม่ือทุกคนแสดงออกซ่ึงความรักอยางกระตือรือรน และดูแลเอาใจใสซึ่งกัน
และกัน

 เหตุใดเราจึงโนมเอียงจะอานพระบัญญัติสิบประการ “อยางคับ
แคบ” บอยครั้งเราละเลยการตีความหมายขอพระบัญญัติในเชิงกวาง 
ในหลักการท่ีมคีวามสําคัญกับชีวติของเรา เหตุใดการนึกคิดตรงๆ อยาง
มีใจแคบเปนการอานที่งายตอการนําไปปฏิบัติ
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 อานพระธรรมอพยพ 22:21-23 ความสําคัญในความทรงจํา
ของการเคยเปนทาสของพวกเขาเอง เปนคําสอนเก่ียวกับวา พวกเขา
ควรปฏิบัติตอผูคนที่ตกอยูสภาพต่ํากวาหรือมีฐานะยากลําบากอยางไร
ในสังคมใหมของพวกเขา

 การตกอยูในสภาวะเกือบเอาชีวติไมรอดจากเหตุการณพระเจาเสด็จมา
ปรากฏ และคนกลุมใหญแหฉลองรูปลูกวัวทองคําและถูกลงโทษอยางหนัก ใน
การท่ีพระเจาทรงประทาน “พระบัญญัติสิบประการ” พระเจาทรงเรียกโมเสส
ใหใชเวลามากขึ้นกับพระองค ซึ่งพระองคประทานคําสั่งสอนพิเศษในราย
ละเอียดวา สังคมของชนอิสราเอลจะดําเนินชีวิตสอดคลองกับ “พระมหา-
บัญญัติ” (grand commands) อยางไรดี แมแตกอนท่ีพระเจาทรงตรัสสั่งให
สรางพลับพลา (the tabernacle) ขึ้น พระเจาทรงประทาน “กฎหมาย” (laws) 
สามบทเกีย่วกบัจะปฏบิตัติอพวกทาสอยางเหมาะสมอยางไร “กฎหมาย” เหลา
นี้ควร “จะแตกตาง” จากประสบการณหลายอยางที่ชนอิสราเอลไดรับโดย
สิ้นเชิง มีกฎหมายวาดวยจะจัดการอยางไรกับอาชญากรรมรุนแรง กฎหมาย
เกี่ยวของกับทรัพยสินซึ่งเปนที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน และ
หลักการการสถาปนาศาล เพื่อใชพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมาย หรือ
บัญญัติเหลานี้ ใหทุกสิ่งเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม (ดู อพยพ บทที่ 21-23)
 ที่เดนชัดที่สุดทามกลางกฎหมาย หรือกฎหมายเหลานี้ คือบทเกี่ยว
กับผูคนในสังคมใหม พอๆ กับการใหความสนใจผูที่อยูนอกสังคม และเหลา
คนที่ถูกตําหนิ หรือถูกโจมตีไดงาย (vulnerable) ผูคนกลุมดังกลาวจะไมถูก
เอาเปรียบ ไมถูกบังคับใชงานของพวกเขาเพ่ือหาประโยชน พวกเขาจะตองได
รับสิทธิ์เขาถึงอาหาร ไดรับการยอมรับ และไดรับการนับถือ และมีศักดิ์ศรีของ
มนุษย อยางเชนเจาของนาจะอนุญาตใหคนยากจนเขามาเก็บขาวตกในนาของ
ตนได การปฏิบัติเชนน้ันตอ “คนนอก” หรือชาวตางชาติไมคอยปฏิบัติกันใน
โลกสมัยโบราณ หรือแมแตปจจุบัน ดูเหมือนบางคนไดลืมหลักการดาน
ศีลธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตอคนอ่ืนในพระคัมภีรไปนานแลว
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เงินสิบลดท่ีสอง                พุธ
 คริสเตียนจํานวนมากยอมรับ และปฏิบัติตามคําสอนของพระคัมภีร
เกี่ยวกับการถวาย หรือ “การคืนสิบลดหนึ่ง” ซึ่งปกติเปนการอางถึงพระธรรม 
มาลาคี 3:10 ซึ่งเปนสูตรสําเร็จงายๆ กลาวคือผูเช่ือถวายเงิน หรือถวาย 
10 เปอรเซ็นตจากรายได (เงินเดือน) หรือจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น (ผลกําไร) เพ่ือ
ใหการสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรในการประกาศเผยแพรพระกิตติคุณ 
คริสตจักร เริ่มตนจากโบสถทองถิ่น ซึ่งไดรับมอบหมายพันธกิจจากพระเจา 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัด เกี่ยวกับการแบงสรร ในการใชเงินกองทุน
ดังกลาวเพื่อใหการสนับสนุนพันธกิจตางๆ ของพระเจา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประกาศพระกิตติคุณใหแพรไป  

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบญัญตั ิ14:22-29 ในคาํสัง่สอนเหลาน้ี 
อะไรเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการคืน (หรือถวาย) เงินสิบลดหน่ึง
แดพระเจา 

 การทดลองคือใหคิดวาเราไดคืนสิบลดหน่ึงจํานวน 10 เปอรเซ็นตให
แกพระเจาแลวเปนที่เรียบรอย แตคําสั่งซึ่งพระเจาประทานใหชนอิสราเอลให
คําแนะนําวา จํานวน 10 เปอรเซ็นต เปนตัวเลขสําหรับจุดเริ่มตนจากการศึกษา
ชนอิสราเอลโบราณพบวา ชนอิสราเอลถวายตามแนวทางท่ี “บัญญัติเลวี” 
กําหนด ชนอิสราเอลอาจถวายใหพระเจามากกวา “สิบลดหนึ่ง” เปนการถวาย 
1/4 (25 เปอรเซ็นต) หรือแมแตถวายจํานวน 1/3 (33.33 เปอรเซ็นต) ของ
รายไดสุทธิแดพันธกิจของพระเจา ซึ่งในสมัยอิสราเอลโบราณเปนการถวาย
เพื่อสนับสนุน หรือเลี้ยงดูปุโรหิต และครอบครัวของพวกเขา รวมถึงการสะสม
ไวเปนกองทุนสําหรับชวยคนยากจน 

Second Tithing

 มปีระสบการณอะไรทีค่ณุยังจําได  ทีท่าํใหคณุมคีวามเมตตากรณุา 
และใหความหวงใยตอบุคคลที่ประสบความทุกขยาก หรือไดรับการ
ปฏิบัติอยางไมยุติธรรม หรืออื่นๆ
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 นักศึกษาพระคัมภีรบางคนไดพบวา มีการแบงสรรเงินจํานวนนี้ใหการ
ชวยเหลือชาวตางชาติที่อพยพหนีภัย หรือยายถ่ินฐานเขามาอาศัยในแผนดิน
อิสราเอล (ปจจุบันคือผูอพยพ-ในตอนเริ่มตน) รวมไปถึงเด็กกําพราหญิงมาย 
(อายุมากไมมีลูกหลาน) เงินถวายสิบลดประเภทนี้เรียกวา “เงินสิบลดที่สอง” 
ซึ่งบันทึกบอกวาผูคนทั้งหลายตางรูสึกชื่นยินดี และขอบพระคุณในผลผลิตจาก
ไรนา พวกเขาเล้ียงฉลองการเก็บเกี่ยว และถวายเงินใหพันธกิจของพระเจา
มากกวา “สิบลดหน่ึง” เปน “สิบลดหน่ึงที่สอง” หรือแมแตมากกวานั้น คือ
มากกวา 20 เปอรเซ็นตของรายได พระเจาทรงอวยพระพรใหแผนดินผืนใหม
ที่พวกเขาไดรับสวนแบงมา พวกเขารูสึกวาพวกควรระลึกถึงพันธกิจของ
พระเจา และผูคนที่ไดรับพระพรไมเทาพวกเขา
 ในแตละปตามปกติ เงินสวนนี้จากการเก็บเกี่ยวจะตองนําไปถวายท่ี
พระวิหาร และทําการแบงสรรจากตรงนั้น แตในทุกปที่สาม จะมีจุดเนนพิเศษ
ในการแบงปนพระพรใหกับชุมชนของพวกเขาเอง ในการเฉลิมฉลองการเก็บ
เกี่ยวน้ี จะมุงมองเปนพิเศษไปยังผูคนที่อาจถูกมองขาม หรือถูกลืมไป พระ-
วจนะของพระเจากลาวไววา “เมื่อทานถวายทศางค (สิบลดหนึ่ง) จากผลิตผล
ของทานเสร็จแลว ในปที่สามซึ่งเปนปทศางค จงใหทศางคนั้นแกคนเลวี และ
คนตางดาว ลูกกําพรา และแมมาย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 26:12)
 สอดคลองกบัคาํส่ังของพระเจา  อยางนอยเงนิสวนหนึง่ของชนอสิราเอล
ทีถ่วายใหกบัพระเจาจะใหการสนับสนุนการดํารงชีพของปุโรหิต  และครอบครัว
ของพวกเขา จากนั้นสวนหนึ่งจะถูกแบงสรรไปชวยเหลือผูกําลังมีความจําเปน
มากที่สุด อยางไรก็ดีทั้งหมดนี้วางบนพื้นฐานความทรงจําของผูคนที่คิดถึง
อดีต และการรูสึกขอบพระคุณที่พระเจาทรงพระเมตตา และอวยพระพร และ
ทรงใหความยุติธรรมแกพวกเขา

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 26:1-11 องคพระผูเปนเจา
ตรัสอะไรกับพวกเขา เราจะนําคําสอนน้ีมาประยุกตใชสําหรับการ
กําหนดทาทีของเราตอ “การถวาย” หรือการใหความชวยเหลือแกผูมี
ความจําเปนเหลานั้นอยางไร
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ปแหงอิสรภาพ วันพฤหัสบดี
 ขณะชนอิสราเอลกําลังเดินทางในถ่ินทุรกันดาร พวกเขาไมมีบานของ
ตัวเอง แตพวกเขากําลังรอเวลาจะเดินทางไปถึง “แผนดินแหงพระสัญญา” 
พระเจาทรงทราบถึงความสําคัญ ที่จะมีการแบงปน จัดสรรท่ีดินใหพวกเขาทํา
กิน และสรางบานเรือนขึ้น พวกเขาจะรวมตัวกันเปนสังคมใหมในแผนดิน 
“คานาอัน” ภายใตการเปนผูนําของ “โยชูวา” พระเจาทรงมองเห็น และชวย
วางระเบียบแบบแผนในการแบงสรรท่ีดินออกใหสําหรับแตละเผา หรือตระกูล 
และจากนั้นพวกผูนําแตละเผาจะแบงสรรใหกับกลุมของครอบครัวตอไป
 และพระเจาทรงทราบดวยวา เมื่อเวลาผานไป ทรัพยสมบัติก็ดี โอกาส
ในการสรางตัวก็ตาม รวมทั้งที่ดินจะถูกขายใหกับบางคน ซึ่งบางคนจะซื้อที่ดิน
รวมไวทําประโยชนขนาดใหญขึ้นหรือใหคนอ่ืนเชา ถาเปนสมัยนี้จะเรียกวา
นายทุนที่ดิน ซึ่งพวกเขาจะรํ่ารวยข้ึน มีอิทธิมากข้ึน สาเหตุของการซ้ือขาย
ที่ดินทํานองน้ี อาจเกิดข้ึนจากความลําบากของครอบครัว การเจ็บปวย 
สุขภาพไมดี หรือการเลือกไมดีพอ เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตองขายท่ีทํากิน
ของครอบครัว เพื่อนําเงินมาแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งหมายความวาคนใน
ครอบครัวที่ขายที่ดินไป จะไมมีมรดกที่ดินใหกับลูกหลานในชวงรุนอายุตอไป
 การแกปญหาของพระเจาที่มอบใหกับโยชูวาคือ การออกกฎหมาย
ที่ดิน คือผูใดที่มีความจําเปนจริงๆ เม่ือไมอาจแกปญหาในทางอื่น ครอบครัว
อาจตัดสินใจขายท่ีดินของตนได แตกฎหมายหามไมใหมีการขายแบบถาวร
(หรือเด็ดขาด) กลาวคือที่ดินแตละแปลงเม่ือถูกขายไป แผนดินผืนนั้นจะตก
เปนสิทธิ์ของผูซื้อที่ดินแปลงนั้นไวจนกระทั่ง “ปแหงเสรีภาพ” หรือมีอีกชื่อ
หน่ึงวา “ปแหงการเฉลิมฉลอง” (year of jubilee) ของรอบถัดไป เมื่อถึงป
ดังกลาวผูที่ซื้อที่ดินของผูใดไวตองโอนกรรมสิทธิ์คืนใหครอบครัวเจาของเดิม 
หรือลูกหรือญาติของครอบครัวที่ขายท่ีดินให (โดยไมเสียเงินซื้อ หรือไถถอน 
แตอยางใด) อยางไรก็ดีที่ดินแปลงเม่ือขายออกไปแลว ลูก หรือญาติเจาของ
ที่ดินสามารถซ้ือคืน หรือไถถอนท่ีดินแปลงน้ันคืนในเวลาใดก็ได อีกคร้ังหนึ่ง
พระเจาทรงเตือนผูคนถึงความสัมพันธของพวกเขากับพระองค  ซึง่มผีลกระทบ

The Year of Jubilee 
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เกิดขึ้นระหวางพวกเขากับคนอื่นๆ ทรงกลาววา “สวนที่ดินนั้นเจาหามขาย
ขาด เพราะวาที่ดินนั้นเปนของเรา พวกเจาเปนเพียงคนตางดาว และแขกเมือง
ที่อาศัยอยูกับเรา” (เลวีนิติ 25:23)

 อานพระธรรมเลวีนิติ 25:8-23 คุณสามารถจินตนาการไดไหม
วา สังคมจะแตกตางจากท่ีเปนอยูมากเพียงใด ถามีการนําหลักการ
ดังกลาวนี้มาประยุกตใช รวมท้ังโดยเฉพาะถอยคําที่วา “เจาตองไมกดข่ี
ขมเหงซึ่งกันและกัน” 

 กฎเกณฑที่พระเจาทรงตั้งขึ้น ทรงออกแบบเพื่อสงเสริมสังคมใหมี
ความเทาเทียมกัน การที่ทรงกําหนดใหมีปสะบาโต และปแหงเสรีภาพ (ความ
ชืน่ชมยินดี) มาตรการในวงกวาง เปนการใหสทิธทิีเ่กดิขึน้ระหวางปแหงเสรีภาพ 
หากมบีางสิง่ทีผ่ดิพลาดไปในสงัคม  และในเศรษฐกจิการเมอืงของประเทศชาต”ิ 
(เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 534) 
 นักประวัติศาสตรพระคัมภีรไมคอยแนใจวา จังหวะของเศรษฐกิจ และ
สังคมเหลานี้ไดรับการปฏิบัติตามอยางเต็มๆ ในชวงเวลาสําคัญใดๆ หรือไม 
(ดู 2 พงศาวดาร 36:21) กระนั้นกฎเกณฑเหลานี้เสนอใหเห็นการมองแวบหนึ่ง
ของกุศโลบายเมื่อนํามาใชปฏิบัติในโลกจะทํางานอยางไร ถากฎเกณฑของ
พระเจาไดรับการปฏิบัติตามอยางเต็มที่ ยิ่งกวานั้น พวกเขาใหความสําคัญ
เปนพิเศษกับคนยากจน หรือคนลําบากประเภทหาเชากินค่ํา และพระเจาทรง
หวงใยไมตางกันที่จะมองเห็นหลักการ “ความยุติธรรม” จะถูกนํามาปฏิบัติใช
ในโลกของเรา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “พระบัญญัติประทานให
ชนอิสราเอล” หนา 303-314 และในบท “พระเจาทรงใสพระทัยในคน
ยากจน” หนา 530-536, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ

 “จะวาไปไมมีอะไรซับซอน หลังจากพวกเขาไดรับรู “การอางสิทธิ์” 
ของพระเจา วากฎเกณฑตางๆ ทีท่รงประทานใหผานทานโมเสส ไมใชกศุโลบาย
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อะไรมากไปกวา “การใหมีใจโอบออมอารี มีความออนโยน และมีวิญญาณ
แหงไมตรีจิตตอคนยากจน แมวาพระเจาทรงตรัสสัญญาจะอวยพระพรยิ่งใหญ
แกประชากรของพระองค แตพระองคไมทรงออกแบบไววา “ความยากจนขน
แคน” จะไมมีทามกลางพวกเขา พระเจาทรงประกาศวาอยาใหคนยากจนหมด
สิทธิ์ในที่ดินทํากินเลย อยางไรก็ดี ยังจะมีคนยากจนที่เรียกใหพวกเขาแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา ความมีใจเอ้ืออารีเสมอไป เพราะยังจะมีบาง
คนตกอยูใตการขาดโอกาส เชนคนที่เจ็บปวยเรื้อรัง คนที่สูญเสียทรัพยสิน 
หรือจําเปนตองขายท่ีทํากิน กระน้ันตราบใดท่ีคนสวนใหญปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนท่ีพระเจาทรงประทานให ก็จะไมมีคน “ขอทาน” (beggars) ทามกลาง
พวกเขา หรือไมมีใครอดอยากไมมีอาหารจะรับประทาน” (เอลเลน จี. ไวท, 
บรรพชนและผูเผยพราะวจนะ, หนา 530, 531)
 “กฎเกณฑทั้งหลายเหลานี้ พระเจาทรงออกแบบไวเพื่อเปนพระพรแก
คนร่ํารวย ไมนอยไปกวาคนยากจน พวกเขาตองหักหามความโลภ และยับยั้ง
อารมณการอยากยกตัวเองขึ้น ซึ่งจะปลูกฝงวิญญาณแหงความสงางาม และ
จากการเกื้อกูลน้ําใจดีงาม จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นระหวางชนชั้นทั้งปวง ซึ่ง
พวกเขาจะสงเสริมความเปนระเบียบของสังคม อันนําไปสูการมีรัฐบาลที่มั่นคง 
เราทัง้มวลถกูถักทอเขาดวยกนัในสายใยของมนษุยชาต ิ ไมวาส่ิงใดทีเ่ราสามารถ
ทําเพื่อใหเกิดประโยชน และสงเสริมคนอ่ืนได สิ่งนั้นๆ จะสะทอนพระพรให
หลั่งมาสูเราท้ังหลายเอง” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, 
หนา 534, 535)

บทสรุป
 พระเจาทรงไดยินเสียงรองทุกขของประชากรอิสราเอลท่ีกําลังได
รับความทุกขเดือดรอนในประเทศอียิปต และทรงเขาแทรกแซง เพื่อปลด
ปลอยพวกเขาใหหลุดพน และแสวงหาทางที่จะทําพันธสัญญาพิเศษ และ
ประทานกฎเกณฑสําหรับสังคมใหมของพวกเขา ซึ่งจะเปนชองทางแหง
พระพรสําหรับคนทั้งปวง แมกับกลุมคนที่บอยครั้งถูกละเลย เปนกลุมคนที่
ยากไร ถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเจาทรงประทาน “พิมพเขียว” ใหชนอิสราเอลสําหรับประเภท
 ของสังคมที่พระองคทรงตองการใหสถาปนาข้ึน และมีกฎหมาย 
 และกฎเกณฑอยางไร ซึ่งสวนใหญนาจะทําใหคุณมีความสนใจ 
 (ไมวาจะถูกกลาวถึงในหัวขอศึกษาพิเศษสําหรับสัปดาหนี้ หรือ
 ขอมูลไดจากการอานในวงกวางมากข้ึนของคุณเอง)

2. ในกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทีพ่ระเจาทรงประทานแกประชากร
 ของพระองค คุณคิดวาเหตุใด ดูเหมือนพระเจาโฟกัสไปที่คนยาก 
 คนจน หรือคนที่ถูกโจมตีไดงายและเปราะบาง (vulnerable) ทาง
 สังคม

3. เราท้ังหลายจะเขาใจ และเช่ือมโยงกับกฎหมายเหลาน้ีอยางไรใน
 ปจจบุนั เราจะเลือกวาหมวดไหนยังมคีวามเหมาะสม และสามารถ
 นําไปประยุกตใชไดอยางไรในปจจุบัน อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่
 เราสามารถเรียนรูในรายละเอียดของคําสอนเหลานี้สําหรับชาว
 อิสราเอล เพื่อความเปนระเบียบในสังคม และชีวิตของพวกเขา
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“พระองคจึงตรัสกับพวกเขาวา ‘วันสะบาโตน้ันทรงต้ัง
ไวเพื่อมนุษย ไมไดทรงสรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต” 
(มาระโก 2:27)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อพยพ 16:16-18; อพยพ 20:8-11; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15; 
มัทธิว 12:9-13; เลวีนิติ 25:1-7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระเจาทรงสรางวันสะบาโตขึ้น เปนผลงานชิ้นสุดทายของ
สปัดาหแหงการทรงสราง บนัทกึกลาววาในวนัสะบาโต พระเจา

ไมเพียงทรงหยุดพัก แตทรงอวยพรใหการพักเปนสวนเต็มสมบูรณ (integral) 
ของวิธีที่โลกจะตองเปน วันสะบาโตไดสาธิตใหเห็นวา เราถูกสรางมาใหมี
ปฏิกิริยาอยางไรกับพระเจาและมนุษยดวยกัน
 ดังนั้นเปนการยากที่จะรูสึกประหลาดใจที่จะพบวาวันสะบาโตเปน
พระบัญญัติหนึ่งขอของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งเปนแผนการสําหรับ
ประชากรของพระองค นับตั้งแตเริ่มตนของการสถาปนาเปนชนชาติ
อิสราเอลใหมๆ วันสะบาโตจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งสําหรับชาวฮีบรู
 บอยครั้งเมื่อเราพูดคุยกันเกี่ยวกับวันสะบาโต ในเวลาอันสั้นการ
สนทนามักจะหันไปสูประเด็นคําถามวา “เราจะถือรักษาวันสะบาโตอยางไร 

บทที่ 3
วันสะบาโต : วันแหงเสรีภาพ 

วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2019
Sabbath : A Day of Freedom
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มานาเพียงพอ วันอาทิตย
 หลังจากชนอิสราเอลตกเปนทาสในประเทศอียิปตหลายรอยป ทําให
รูปแบบสังคมเสื่อมทรามลงอยางยิ่งในสภาพจิตใจที่มีความชิงชังกดดันตอผูคน
ที่กดขี่พวกเขา พระเจาทรงแสวงหาวิธีจะยกชูชนอิสราเอลที่พึ่งไดรับอิสรภาพ
ขึ้นใหม ดวยการชี้พวกเขาสูวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีกวา และประทานพระ-
บัญญัติให เพื่อชวยพวกเขาในการจัดระเบียบสังคมใหม แตสวนที่หนึ่งของ
ขั้นตอนตางๆ มาในรูปแบบของบทเรียนซึ่งใหคําสอนในภาคปฏิบัติ
 การดําเนินชีวิตทองไปตลอด 40 ปในปาทุรกันดาร จังหวะชีวิตของ
พวกเขาในชวงน้ี เปนหลักฐานชัดเจนถึงการท่ีพระเจาทรงดูแล และจัดหาสิ่งท่ี
จําเปน เพื่อใหพวกเขาดําเนินชีวิตในภาคปฏิบัติที่ไมเห็นแกตัว ซึ่งควรไดเขา
มาเปนสวนหน่ึงในวัฒนธรรมของสังคมชนอิสราเอล ซึ่งมาในรูปของ “มานา”
อาหารท่ีตกจากทองฟาลงมายังพื้นดินเพื่อเปนอาหารของประชาชนอิสราเอล

 อานพระธรรมอพยพ 16:16-18 คุณคิดวามีอะไรสําคัญที่พระเจา
ทรงกําหนด การตวงอาหารใหพอเพียงสําหรับแตละคน ในแตละวันซ่ึง
กลาวเนนในขอพระคัมภีรนี้

Manna Enough

มีสิ่งใดบางที่เราไมควรทําอะไรทํานองนั้น อยางไรก็ดี คําถามเชนนี้มีความ
สําคัญ เราจําเปนตองเขาใจในสวนที่ “เต็มสมบูรณ” เพราะวันสะบาโตวา
ไดรับการออกแบบมาเปนหลักปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตของประชากร
ของพระเจาในโลกนี้ ในฐานะที่เปนเครื่องหมายแหงพระคุณ และการจัดหา
สิ่งของที่จําเปนสําหรับประชากรของพระองค
 ดังที่พระเยซูตรัสวา “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไวเพื่อมนุษย ไมได
ทรงสรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต” (มาระโก 2:27) เมื่อเราทั้งหลาย “ระลึก
ถึงวันสะบาโตถือไวเปนวันบริสุทธิ์” วันสะบาโตจะเปลี่ยนแปลงเราทุกวันของ
สัปดาห เหมือนที่พระเยซูทรงสาธิตใหเห็นขณะอยูในโลกนี้ “พระองคเสด็จ
เขาไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเชนเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอาน
พระธรรม” (ลูกา 4:16)
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 ใน 2 โครินธ 8:10-15 ทานเปาโลอางถึงเรื่องนี้เพ่ือเปนตัวอยางวา
ชาวโครินธควรถวายจํานวนเทาไร ใน 2 โครินธ 8:14 กลาววา “คือที่พวก
ทานมีอยูอยางเหลือลนในเวลานี้ ก็เพื่อชวยพวกเขาทั้งหลายที่ขัดสน และใน
ยามท่ีเขาทั้งหลายมีอยางเหลือลน เขาก็จะไดชวยพวกทานเมื่อขัดสน ซึ่งจะทํา
ใหมีความเสมอภาคกัน” (2 โครินธ 8:14)
 บทเรียนสําหรับชนอิสราเอลและเรานั่นหมายถึงไดทรงจัดหาไวสําหรับ
ประชากรของพระองค บุคคลผูที่พระองคไดทรงสรางไว ถาเราจะรับเอาเพียง
สิ่งที่เรามีความจําเปน เทากับเปนการเตรียมพรอมไวที่จะแบงปนสวนเหลือ
ใหกับคนอ่ืนๆ ทุกคนก็จะไดรับการดูแลเอาใจใส จงนําไปใหเพียงพอสําหรับ
แตละวัน จะชวยทําใหผูคนไววางใจวาจะมีมาอีกมากข้ึนในวันถัดไป ผูคนท่ีถูก
บังคับกดข่ีอยางอดีตทาสชาวอิสราเอล มีความโนมเอียงจะมุงไปยังความ
อยูรอดของพวกเขาเอง แตพระเจาทรงประสงคจะสาธิตแกพวกเขาในชีวิตแหง
ความไววางใจ มีใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และรูจักการแบงปน
 แตยังมีอีกมิติหนึ่งท่ีใหความสําคัญยิ่งสําหรับหลักปฏิบัติดังกลาวน้ี 
พระเจาตรัสผานทานโมเสสใหเก็บมานาเปนสองเทาในวันศุกร และในแตละ
วันศุกร “มานา” ตกจากฟายังพื้นจํานวนเปนสองเทาของวันอื่นๆ ดังนั้นชน
อิสราเอลสามารถเก็บไดเปนสองเทาของวันอ่ืน ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมอาหาร
ไวสําหรับวันสะบาโต สิ่งนี้ไดสอนบทเรียนแหงความไววางใจในองคพระผู-
เปนเจากับเรา จะวาไปการเก็บมานาไวอีกสวนหนึ่ง เปนพระคุณจากพระเจา 
ทําใหพวกเขาสามารถมีอาหารกินอ่ิม ซึ่งเปนความยินดีสวนหนึ่ง เพ่ือพวกเขา
จะไดหยุดพักอยางแทจริงในวันสะบาโต ตามที่พระเจาไดทรงสัญญาไวแลว

 เราสามารถทําอะไรไดบางในเย็นวันศุกรกอนดวงอาทิตยตกดิน 
เพื่อชวยเราใหชื่นชมยินดีถึงวันสะบาโตท่ีพระเจาทรงประทานใหเรา
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เหตุผลสองประการของวันสะบาโต วันจันทร
 อานพระธรรมอพยพ 20:8-11 และเฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15 
ขอพระคัมภีรในสองเลมนี้ กลาวเติมเต็มพระบัญญัติสิบประการ ขอที่ 4
ใหเต็มสมบูรณแกกันและกันอยางไร

 จําไววา สิ่งสําคัญสวนหนึ่งคือพระเจาทรงแสวงหาทางที่จะ “สถาปนา
ความสัมพันธกับประชากรของพระองคขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่ง” คือความสัมพันธ
ที่มีศูนยกลางอยูในความจริงท่ีวา พระเจาทรงเปนพระผูสรางและพระผูไถของ
เรา บทบาทท้ังสองปรากฏในขอพระคัมภีร ซึ่งปรากฏในหนังสือสองเลม (ของ
พระคัมภีร) ที่บันทึกเร่ืองพระบัญญัติขอที่ 4 ซึ่งเช่ือมโยงกับการถือรักษาวัน
สะบาโต
 ชนอสิเราเอลไดออกมาจากดินแดนทีค่รอบงําโดย “พระ” (gods) ตางๆ 
ซึ่งลวนเปนพระเทียมเท็จทั้งสิ้น ชนอิสราเอลจําเปนตองตั้งมั่นคงในความเช่ือ
ในพระผูสรางเพียงหน่ึงเดียว วันสะบาโตถือวาเปนวิถีสําคัญยิ่งที่จะทําสิ่งนี้ 
เพราะไดประมวลความสําคญัในบริบทของรอบสัปดาห  ซึง่พระเจาทรงประทาน
มานาเพ่ิมใหเปนพิเศษในวันศุกร และมานาน้ันไมเนาเสียในวันสะบาโต ซึ่ง
แสดงใหเห็นอํานาจแหงการทรงสรางของพระองค เรื่องวันสะบาโตที่เราพบใน 
อพยพ บทที่ 20 คือในพระบัญญัติขอที่สี่ พระเจาในฐานะพระผูสรางไดทรง
เปดเผยใหทราบอยางชัดเจน        
 โดยการเปรียบเทียบ การชวยใหรอดพน การไถใหรอด และความ
รอดพน ลวนเปนจุดสําคัญของพระบัญญัติขอที่สี่ใน เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 5  
เรื่องสําคัญเหลานี้ชนอิสราเอลจะตองเปนพยานใหคนอื่นฟงอยางสม่ําเสมอ 
พวกเขาควรเชื่อมโยงเขากับทุกวันสะบาโต เร่ืองแรกของพวกเขาควรเปนเรื่อง
ที่ไดเกิดข้ึนจริง และคือไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสฝายรางกายจาก
อียิปต การเปนพยานทํานองน้ีจะทําใหความเขาใจเร่ืองของพระเจา และความ
รอดเติบโตข้ึน วันสะบาโตก็เชนกันจะกลายเปนสัญลักษณการเฉลิมฉลอง
ความรอดฝายจิตวิญญาณประจําสัปดาหของพวกเขา

Two Reasons for Sabbath
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วันแหงความเทาเทียมกันวันอังคาร
 สิ่งหนึ่งปรากฏชัดจากการอานพระบัญญัติสิบประการใน พระธรรม 
อพยพ บทท่ี 20 และเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 5 อยางเร็วๆ จะเห็นวาพระ-
บัญญัติ ขอที่ 4 มีความระเอียดมากกวาขออ่ืนๆ พระบัญญัติขออื่นๆ บางขอ
บันทึกไวเพียง 3 คํา (ในภาษาอังกฤษ สวนในภาษาฮีบรูบันทึกไวดวยถอยคํา 
2 คําเทาน้ัน) ถามวาเหตุใดพระบัญญัติขอท่ีสี่ จึงใชพื้นที่มากกวาขออื่นๆ 
เพราะพระบัญญัติขอนี้ใหเหตุผลวาทําไม อยางไร และใครจะเปนผูระลึกถึงวัน
สะบาโต

A Day of Equality

 เรื่องท้ังสองน้ีจะกระตุนเรื่องวันสะบาโตเก่ียวกับการชวยไถถอนความ
สัมพันธสูสภาพเดิมระหวางพระเจาและประชากรของพระองค “ยิ่งกวานั้นอีก 
เราใหสะบาโตของเราแกเขาทั้งหลาย เปนหมายสําคัญระหวางเราและเขา เพ่ือ
เขาจะรูวาเราคือยาหเวห เปนผูทําใหพวกเขาบริสุทธิ์” (เอเสเคียล 20:12) และ
ดังท่ีเราไดเห็น น่ีไมเกี่ยวของกับกลุมนี้เทานั้น โดยพ้ืนฐานของความสัมพันธ
นี้ พวกเขาจะตองจัดต้ังสังคมแนวใหม เปนสังคมท่ีผูอยูภายนอก (ที่ยังไมเปน
คริสเตียน) ในวงกวางของโลกไดรับพระพร
 “จงระลึกวาเจาเคยเปนทาสอยูในแผนดินอียิปต และพระยาหเวห
พระเจาของเจาไดนําเจาออกจากท่ีนั่น ดวยพระหัตถอันทรงฤทธ์ิและดวย
พระกรที่เหยียดออก ดังนั้นพระยาหเวยพระเจาของเจาจงทรงบัญชาใหเจา
รักษาวันสะบาโต” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:15) ดวยการรักษาวันสะบาโตเพ่ือ
ระลึกถึง และเปนการเฉลิมฉลองสําหรับการทรงสราง และการไถใหรอด เรา
สามารถเติบโตตอเน่ืองในความสัมพันธ ไมเพียงกับองคพระผูเปนเจาเทานั้น 
แตกับคนทั้งหลายที่อยูรายรอบเราดวย พระเจาทรงพระกรุณาคุณตอเรายิ่ง 
ดังนั้นเราจําเปนตองแสดงความกรุณาตอคนอ่ืนๆ เชนกัน

 ในทางใดบาง ที่การถือรักษาวันสะบาโต ทําใหเราเปนคนที่ดีขึ้น 
ในแงของการมีความกรณุา การใหความสนใจคนอืน่ และมคีวามเหน็อก
เห็นใจคนอ่ืนมากขึ้น
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 อานพระธรรมอพยพ 20:8-11 กลาวเกี่ยวกับผูรับใช และชาว
ตางชาติอยางไร แมแตสัตวตางๆ นั้นหมายถึงอะไร

 ที่นาสังเกตทามกลางรายละเอียดวันสะบาโต จะเห็นวามุงเนนไปที่คน
อื่นๆ ซิกซ เค. ทอนสตัด อางเหตุผลวาบัญญัติประเภทนี้มีความพิเศษทาม
กลางวัฒนธรรมท้ังมวลของโลก เขาอธิบายวาพระบัญญัติวาดวยเร่ืองวัน
สะบาโต “ใหความสําคัญจากเบื้องลางขึ้นมา และไมใชการมองลงจากเบื้องบน 
กลาวคือการการพิจารณาคน หรือสมาชิกที่บอบบาง ออนกําลังที่สุดของสังคม 
คนที่ตองการพักผอนมากที่สุดคือพวกทาส และตางชาติที่อาศัยอยูในชุมชน 
และสัตวใชงาน ที่รับแบกภาระหนักไดถูกกลาวถึงเปนพิเศษ การหยุดพักใน
วันที่เจ็ดของพวกท่ีอยูใตเสนการไดรับสิทธิพิเศษ (underprivileged) แมแต
สัตวที่พูดไมไดยังมีพันธมิตรไดหยุดพักในวันสะบาโต” (The Lost Meaning 
of the Seventh Day (Michigan: Andrews University Press, 2009, 
หนา 126, 127)
 พระบัญญัติมีจุดสําคัญพิเศษในการเราใจใหวันสะบาโตเปนวันที่ทุกคน
มีความช่ืนชมยินดีในแสงสวางของวันสะบาโต เราท้ังปวงมีความเทาเทียมกัน 
ถาคุณเปนนายจางคนหนึ่ง ระหวางวันของสัปดาหคุณมีสิทธิ์สั่งใหคนงานของ
คุณทํางานได แตในวันสะบาโตคุณไมมีอํานาจสั่งใหลูกจางทํางานในวัน
สะบาโต ทั้งนี้เพราะพระเจาทรงสั่งใหนายจางใหพวกเขาหยุดงานในวันแหง
การพักผอน ถาคุณเปนลูกจางหรือแมเปนทาส (อยางในสมัยกอน) วันสะบาโต
จะเตือนคุณวาคุณถูกสรางมาใหเทาเทียมกัน และตางไดรับการไถใหรอดโดย
พระเจา และพระเจาทรงเรียกใหคุณเฉลิมฉลองในวันดังกลาวในลักษณะพิเศษ
กวาวันอื่นๆ คุณมีหนาที่ตองทํา ทั้งนี้วันสะบาโตยังเปนพรไปถึงแมคนท่ียัง
ไมเชื่อ เชนลูกจางหรือชาวตางชาติที่ยังไมรับเชื่อ ที่ทํางานใหกับนายจางที่ถือ
รักษาวันสะบาโต พวกเขาก็จะไดรับประโยชน คือไดหยุดพักในวันสะบาโต
เชนกัน” (อพยพ 20:10) 
 แนวคิดน้ีไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนาสังเกต ของมุมมองเชิง
ลึกสําหรับชนอิสราเอล ซึ่งสดใหมจากประสบการณการเปนทาส ซึ่งการมีสิทธิ์
มีเสียงถูกเบียดใหตกขอบไป ตอนนี้พวกเขาจะตองสถาปนาระบบการทํางาน
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วันแหงการเยียวยาพุธ
 ขณะท่ีนิมิตเร่ิมแรกสําหรับวันสะบาโต และการถือรักษาวันสะบาโต 
เปนเรื่องที่กลาวถึงในวงกวาง และรวมรายละเอียดไวอยางสมบูรณ วันสะบาโต
ไดกลายเปนบางส่ิงที่คอนขางแตกตางไปสําหรับผูนําศาสนาหลายคน ในตอน
ที่พระเยซูเสด็จมายังโลก วันสะบาโตแทนที่จะเปนวันแหงเสรีภาพ และความ
เทาเทียมกัน วันสะบาโตไดกลายเปนวัน “แหงกฎเกณฑอันเครงครัดสําหรับ
จารีต ประเพณีของมนุษย” ในชวงวันเวลาที่พระเยซูอยูบนโลก พระเยซูทรง
ยืนขึ้นกลาวตอตานทาทีการถือรักษาวันสะบาโตของผูนําศาสนาชาวยิว และ
พวกฟาริสีหลายครั้ง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขานําเอากฎเกณฑการถือรักษาวัน
สะบาโตมาใช เพื่อที่จะตอวาหรือกลาวหาความผิดของคนอื่น
 ชางนาสนใจเพียงใด ที่พระเยซูทรงทําการอัศจรรยที่สําคัญสวนใหญ
ในวันสะบาโตซ่ึงดูเหมือนพระองคทรงต้ังพระทัยจะทําการอัศจรรยนั้นๆ ใน
วันสะบาโต แทนที่จะทําในวันอ่ืนๆ ของสัปดาห เพื่อจะสาธิตใหเห็นวา 
ความสําคัญของวันสะบาโตควรจะเปนเชนไร บอยคร้ังเรื่องราวในการรักษา
โรคเหลานี้ พระเยซูทรงกลาวถึงความถูกตองเหมาะสมที่จะทําการรักษา
โรคในวันสะบาโต และบอยคร้ังชาวฟาริสีใชถอยคําของพระเยซู เพ่ือกลาวหา
วาพระเยซูทรงละเมิดกฎเกณฑของวันสะบาโต หนักเขาพวกเขาไดรวมกัน
วางแผนกําจัดพระเยซู

A Day of Healing

ในแผนดินใหม พระเจาไมประสงคใหพวกเขารับเอานิสัยการทํางานจากนาย
ทาสผูกดขี่มาใช พอๆ กับทรงประทานรายละเอียดของกฎหมายสําหรับสังคม
ของพวกเขา พระองคทรงประทาน (ใหพวกเราทั้งปวง จะวาไป) ระบบการ
เตือนใหระลึกถึงในแตละสัปดาห ในลักษณะท่ีทรงพลัง วาเราท้ังปวงมีความ
เทาเทียมกันตอพระพักตรของพระเจา

 คุณสามารถจะแบงปนเร่ืองวันสะบาโตใหกับชุมชนของคุณได
อยางไร ในความหมายวา คนอื่นๆ ในชุมชนของคุณสามารถไดรับ
ประโยชนจากการถือรักษาวันสะบาโตของคุณ
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 อานเรื่องการรักษาโรคของพระเยซู ในวันสะบาโต ในมัทธิว 12:
9-13; มาระโก 1:21-26, 3:1-6 และยอหน 9:1-16 มีสิ่งใดสําคัญที่สุด
เทาที่คุณสังเกตเห็นในเรื่องเหลานี้

 พระเยซูทรงกลาวยืนยันวา วันสะบาโตมีความสําคัญ เราควรจัดทํา
ขอบเขตรอบๆ เวลาของวันสะบาโตเพื่อถือรักษาไวเปนพิเศษ และใหชวงเวลา
ของวันสะบาโตแตละสัปดาห เปนโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในการมีความสัมพันธ
กับพระเจา ครอบครัวของเรา คริสตจักรของเรา และชุมชนของเรา แตการถือ
รักษาวันสะบาโตไมควรเปนการเห็นแกตัวสําหรับเราเทานั้น ดังที่พระเยซู
ไดตรัสวา “...เพราะฉะน้ันจึงอนุญาตใหทําการดีไดในวันสะบาโต” (มัทธิว 
12:12) 
 สมาชิกโบสถหลายคนประกอบการดี ใหการดูแลเอาใจใสชวยเหลือ
คนอื่นๆ แตก็ยังมีอีกหลายคนในพวกเราที่รูสึกเชนกันวา เราควรทําบางสิ่ง
มากข้ึนเพ่ือใหการชวยเหลือ เราทราบวาพระเจาทรงหวงใยเหลาผูที่ไดรับ
ความเจ็บปวด คนท่ีถูกกดข่ีเอารัดเอาเปรียบหรือถูกลืม ซ่ึงเราควรใหการชวย
เหลือเชนกัน เพราะวาเราไดรับบัญชาไมใหทํางานตามปกติเหมือนในวันอื่นๆ 
ในวันสะบาโต ดังนั้นในวันสะบาโตเราควรใชเวลาในการใหความหวงใย และ
ชวยเหลือคนอ่ืนๆ นี่ถือวาเปนวิธีหนึ่งในการถือรักษาวันสะบาโต ดวยการมี
ใจกระตือรือรนในการทําดีในวันสะบาโต “สอดคลองกับพระบัญญัติขอที่สี่ วัน
สะบาโตไดรับการอุทิศใหสําหรับการพักผอน และการนมัสการในทางศาสนา 
กิจกรรมทางโลกใดๆ จะตองไดรับการหยุดไวกอน แตงานแหงความเมตตา 
และการแสดงความเอื้ออารีเปนไปตามพระประสงคของพระผูเปนเจา... เพ่ือ
บรรเทาผูไดรับความทุกขยาก และเปนการปลอบประโลม หนุนใจผูกําลังเศรา
โศก... การประกอบกิจกรรมแหงความรักเปนการถวายพระเกียรติแดพระเจา
ในวันบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, Welfare Ministry, หนา 77) 

 คณุทาํอะไรในรูปของการประกอบการดีเพือ่คนอืน่ในวนัสะบาโต



38   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

การหยุดพัก (ปสะบาโต) สําหรับแผนดินวันพฤหัสบดี
 ดังท่ีเราไดพบเห็นมา วันสะบาโตเปนสวนท่ีฝงแนน (ingrained) ใน
วงจรชีวิตของชนชาติอิสราเอล แตหลักการเรื่องวันสะบาโตไมเพียงวันสะบาโต 
(วันเสาร) ซึ่งมีสัปดาหละครั้ง แตรวมไปถึง “การหยุดพักพิเศษ” หนึ่งคร้ังใน
ทุกรอบเจ็ดป เรียกวา “ปสะบาโต” และชวงเวลาที่บรรลุจุดสูงสุด (culminat-
ing) คือเมื่อปสะบาโตไดบรรจบเจ็ดรอบ ซึ่งปถัดไปก็จะเปนปแหง “เสรีภาพ” 
หรือ “ปแหงความชื่นชมยินดี” (year of jubilee) ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกรอบปที่ 50 

 อานพระธรรมเลวีนติ ิ25:1-7 มอีะไรนาสงัเกตเก่ียวกบัคาํสัง่สอน
ประเภทนี้ ในวิธีใดบางที่คุณสามารถนําหลักการประเภทนี้ รวมเขาดวย
กัน (incorporate) กับชีวิต และการงานของคุณ 

 ในปสะบาโตชาวนาชาวสวนจะปลอยทีด่นิทีเ่ปนนาขาวหรอืฟารมใหวาง 
ไมไถ ไมขุด หรือคราดใดๆ สําหรับปนั้นเปนเวลาหนึ่งป นับวาเปนการปฏิบัติ
ตนของ “ผูอารักขาทรัพยซึ่งเปนที่ดิน” ของพระเจาที่นาทึ่ง ซึ่งแนวคิดปลอย
ใหที่ดินไดหยุดพัก เปนสติปญญาที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
 ปที่เจ็ดมีความสําคัญสําหรับผูเปนทาสเชนกัน (ดู อพยพ 21:1-11) ใน
เหตุการณนั้น ชนอิสราเอลท่ีมีหนี้จนถึงขั้นตองขายตัวเองใหเปนทาส พวกเขา
จะไดรับการปลอยตัวเปนไทในปที่เจ็ด ในทํานองเดียวกัน หนี้สินกอนใหญก็จะ
ถูกลางใหหมดไปในตอนส้ินปของปที่เจ็ด (ดู อพยพ 15:1-11)
 เหมือน “มานา” ซึ่งพระเจาทรงจัดหาใหชนอิสราเอลขณะท่ีกําลังเดิน
ทองไปในถ่ินทุรกันดาร ไมใชพืชไรที่ตองปลูก และเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล พวก
เขาตองแสดงออกซ่ึงความไววางใจ ที่พระเจาทรงจัดหาใหในปที่ผานมา และ
สิ่งที่พื้นดินใหผลผลิตดวยตัวของมันเองในปสะบาโต ในทํานองเดียวกัน ที่จะ
ปลดปลอยทาสเปนอิสระ และยกหน้ีใหกับผูที่เปนหนี้ ซึ่งเปนการแสดงออก
ซึ่งความเมตตากรุณา และเปนการแสดงออกซึ่งการไววางใจในอํานาจของ
พระเจาผูทรงจัดหาให เพื่อสนองความตองการของเรา ดวยเหตุผลที่วา ผูคน
จําเปนตองเรียนรูวาพวกเขาไมจําเปนตองกดข่ีคนอ่ืน เพ่ือจะสนองความตอง
การของพวกเขา

Sabbath Rest for the Land
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “จากทะเลแดงสูซีนาย” 
หนา 295-297, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, ในบท “วันสะบาโต” หนา 
281-289, ผูพงึปรารถนาแหงปวงชน; อานซิกซ เค. ทอนสตัด ในบท “จติสาํนกึ
ดานสังคมของชาวเซเวนธเดย” หนา 125-143, The Lost Meaning of the 
Seventh Day
 “พระเยซูทรงแถลงตอพวกเขาวา งานการบรรเทาผูไดรับผลแหง
ความทุกขยาก สอดคลองกับบัญญัติวันสะบาโต จะกลมกลืนกับงานของเหลา
ทูตสวรรคของพระเจา ผูซึ่งกําลังลงมา และขึ้นไประหวางสวรรค และแผนดิน
โลกเพื่อใหการรับใชมนุษยผูกําลังไดรับความทุกขเดือดรอน...”
 “และมนุษยมีงานจะตองทําในวันนี้ ความจําเปนแหงชีวิตตองไดรับ
การเอาใจใส คนเจ็บคนปวยตองไดรับการดูแล ความตองการของผูขาดแคลน
ตองไดรบัสนองตอบ  พระองคจะไมถอืโทษผูเพกิเฉยท่ีจะบรรเทาความทุกขยาก

 หลักการตางๆ และรูปแบบของวันสะบาโตจะตองผูกพันอยางใกลชิด
สูโครงสรางของสังคมชนอิสราเอลอยางเปนเอกเทศ ทํานองเดียวกัน การถือ
รักษาวันสะบาโตตามปกติควรเปนวินัยฝายจิตวิญญาณท่ีเปล่ียนผานจากวัน
อื่นๆ ทั้งหมดของเรา ในความรูดานการปฏิบัติ วันสะบาโตเปนหนทางหนึ่ง
ของการดํารงชีวิตตามคําส่ังสอนของพระเยซูที่จะแสวงหาแผนดินของพระองค
กอน: “พระบิดาของพวกทานผูสถิตในสวรรคทรงทราบแลววาทานตองการสิ่ง
ทั้งปวงนี้...แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงนี้ให” (มัทธิว 6:32, 33) 

 จะมีอะไรแตกตางไปไหม หากจะถือรักษาวันสะบาโตกับวันอื่นๆ
ในหกวันแหงสัปดาหของคุณ ยิ่งกวานั้น ถาคุณมีความละโมบ มีความ
เห็นแกตัว และไมใสใจส่ิงใดๆ จากวันอาทิตยถึงวันศุกร จะมีสิ่งใดเกิด
ขึ้นจริงๆ ถาคุณไมไดถือรักษาอะไรท่ีกลาวมาในวันสะบาโต (หรือที่จริง
คุณจะไมสามารถทําส่ิงเหลานั้นในวันสะบาโต ถาคุณทําเชนนั้นในวัน
อื่นๆ ของสัปดาหใชไหม)
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ลําบากในวันสะบาโตก็หาไม วันบริสุทธ์ิแหงการพักผอนทรงตั้งไวสําหรับ
มนุษย เพื่อใหแสดงออกความเมตตา กรุณาซ่ึงสอดประสานอยางสมบูรณกับ
น้ําพระทัยของพระเจา พระเจาไมทรงประสงคใหสรรพส่ิงที่ทรงสรางไวไดรับ
ความทุกขเจ็บปวดแมชั่วโมงเดียว การเจ็บปวดทรมานจะตองไดรับการดูแลไม
วาจะเปนในวันสะบาโต หรือวันอ่ืนใด” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหง-
ปวงชน, หนา 206, 207)

บทสรุป
 พระเจาทรงประทานวันสะบาโต เพื่อเปนเสนทางใหมนุษยระลึก
ถึงการทรงสราง และการไถใหรอดพน แตยังมีผลประโยชนในทางปฏิบัติ
อีกหลายประการ คือวันสะบาโตสอนเราใหไววางใจในการจัดหาไวใหของ 
พระเจา ทั้งสอนเราฝกภาคปฏิบัติในความเทาเทียมกัน และยังสามารถ
กลายเปนวินัยดานจิตวิญญาณ ที่สามารถเปล่ียนแปลงความสัมพันธทุก
ดานของเรา พระเยซูทรงสาธิตแนวคิดพิเศษสําหรับวันสะบาโต โดยแสดง
ใหเห็นวาเปนวันแหงผลประโยชนสําหรับผูขัดสน



บทที่ 3   วันสะบาโต : วันแหงเสรีภาพ     41

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในทางใดบางท่ีคณุมีประสบการณในวันสะบาโต  อนัเปนการสาธิต
 ใหเห็นวา คุณมีความไววางใจในพระเจา คุณมีประสบการณ
 เหมือนกับชนอิสราเอลท่ีไดรับ “มานา” ในชีวิตของคุณบางไหม 
 ที่พระเจาทรงตอบสนองท่ีคุณไววางใจในพระองค ถามี แบงปน
 กบัชั้นเรียนวันสะบาโต และบอกวาคุณไดเรียนรูอะไรบาง

2. ตามที่คุณไดเห็นในพระบัญญัติ ขอที่ 4 ซึ่งพบใน อพยพ 20:8-11  
 และเฉลยธรรมบัญญตั ิ5:12-15 พระเจาทรงเนนในหลายลักษณะ
 ของวันสะบาโต อะไรคือลักษณะหน่ึงของวันสะบาโตท่ีคุณมอง
 เห็นคุณคามากที่สุด

3. มีวิธีใดบางที่คุณจะแบงปนพระพรหรือประโยชนที่ไดรับจากการ
 รักษาวันสะบาโตใหคนในชุมชนของคุณ

4. มีทางใดบางไหม ที่วันสะบาโตเปล่ียนแปลงชีวิตของคุณ มีสวน
 ไหนในชีวิตของคุณซึ่งเชื่อวา “รูปแบบ” และ “หลักการของวัน
 สะบาโต” สงผลอยางมีนัยสําคัญตอชีวิตของคุณ



42   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

“จงใหความยุติธรรมแกคนออนแอ และเด็กกําพรา จง
ปกปองสิทธขิองผูทกุขยาก  และผูขดัสนจงชวยคนออนแอ 
และคนขัดสนใหพนภัย จงชวยกูพวกเขาใหพนจากมือ
ของคนอธรรม” (สดุดี 82:3, 4)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
สดุดี 9:7-9, 13-20; สดุดี บทที่ 82; สดุดี บทที่ 101; สดุดี บทที่ 146; 
สุภาษิต 10:4; สุภาษิต 13:23, 25; 30:7-9

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระธรรมสดุดี และสุภาษิตพรรณนาถึงประสบการณของ
การดําเนินชีวิตกับพระเจาในชวงเวลาปกติของชีวิต ไมใชเวลา

ของการนมัสการ หรือการประกอบกิจตางๆ ของศาสนาอ่ืน ขณะท่ีพระธรรม
สุภาษิตเสนอชวงเวลาการนําสติปญญามาปฏิบัติใชในความสัมพันธ ของ
ครอบครัว ในการดําเนินธุรกิจ และในการปกครองสวนสดุดีเปนการรวบรวม
บทเพลงตางๆ  ซึง่ครอบคลุมหลากหลายอารมณและประสบการณดานวญิญาณ 
จากความโศกเศรา สูความปรีดา และการสรรเสริญ และทุกอยางในระหวาง
นั้น เปนการงายท่ีจะเห็นวาความเช่ือของเราจะทําใหเกิดความแตกตางออกไป

บทที่ 4
ความเมตตาและความยุติธรรม

ในสดุดีและสุภาษิต

วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2019
Mercy and Justice in Psalms and Proverbs



บทที่ 4   ความเมตตาและความยุติธรรมในสดุดีและสุภาษิต     43

สดุดี: บทเพลงแหงความหวังของผูถูกกดขี่วันอาทิตย
 เหมือนท่ีเราไดสาธยายไปแลว พระเจาทรงมองเห็น และทรงไดยิน
เสียงรองของผูคนที่กําลังตกทุกขไดยากหรือประสบภัยพิบัติ ในพระธรรมสดุดี
บอยคร้ังเราไดยินเสียงรองของผูคนผูมีความไววางใจในพระเจา แตมองไมเห็น
วาความยุติธรรมถูกยกขึ้น ไดรับการรับรองในความดี ความยุติธรรม แตดู
เหมือนฤทธ์ิอํานาจของพระเจาถูกทวมทนโดยความอยุติธรรม และการกดข่ี
ขมเหง ซึ่งสําเนียงแหงบทเพลงเหลานี้บอกถึงประสบการณ หรือจากการ
สังเกตเห็น
 กระน้ันยังมีบทเพลงทํานองน้ีกําลังถูกรองอยู ถาไมใชชีวิต หรือไมใช
ความเช่ือของพวกเขาถูกกระทําใหระงับไป ยังคงมีความหวัง และความเรง
ดวนท่ีพระเจาจะทําการกอนจะสายเกินไป กอนท่ีความชั่วรายจะไดชัยชนะ 
กอนทีผู่ทีถ่กูกดขีจ่ะถกูทาํลายลง  โดยน้าํหนกัของความชัว่รายทีก่ดทบัพวกเขา 
ในทํานองนี้ ผูเขียนเพลงสดุดีพยายามสรางสะพานเชื่อมชองวางระหวางการ
ยืนหยัดในความเช่ือของพวกเขา การทดสอบ และความเศราสลดแหงชีวิต

Psalms: Songs of Hope for the Oppressed

ในทุกลักษณะ และประสบการณในชีวิตของเรา เพราะพระเจาทรงสนพระทัย
ในทุกแงมุมแหงชีวิตของเรา
 เวลาระหวางน้ัน สิ่งใดๆ ที่สะทอนออกมาจากชีวิตในโลกท่ีลมลงใบน้ี  
เปนการยากท่ีจะทําเปนเฉยเมยตอความอยุติรรม ที่ซึมซับไปในตัวตนของ
มนุษย จะวาไปความอยุติธรรมไดถูกพรรณนาซ้ําหมือนบางสิ่งที่องคพระผู-
เปนเจาของเรากําลังแสวงหาทางที่จะบรรเทาลง เปนพระองคคือความหวังของ
ผูที่สิ้นหวัง
 แมวาเราสามารถเพียงสัมผัสในสิ่งที่หนังสือเหลานี้พาดพิงถึงหัวขอนี้ 
บางทบีทเรยีนนีอ้าจดลใจคณุใหมคีวามกระตือรอืรนในพันธกิจการรบัใชตอความ
ตองการของคนยากจน ผูที่ถูกกดขี่ และลืมผูคนที่อยูรายรอบเรา และเหลาคน
ซึ่งเรามีพันธะจะใหการชวยเหลือ



44   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

 อานพระธรรมสดุดี 9:7-9, 13-20 คุณสามารถจินตนาการ 
สถานการณของกษัตริยดาวิด ผูเขียนเพลงสดุดีจากชีวิตของทานเอง  
คุณสามารถรูสึกไดถึงความเครียดระหวางความเช่ือของดาวิด และคุณ
ความดีของพระเจา ซึ่งดาวิดนําเสนอประสบการณของทานเองไหม 
คุณจะจัดการกับการดิ้นรนแหงความเชื่อในพระเจา ทามกลางการถูก
ทดสอบอยางหนักยิ่งอยางไร 

 ตลอดในเพลงสดุดี การตอบซ้ําตอความกดดันนี้ คือความหวัง และ
พระสัญญาแหงความดี และการตัดสินอยางยุติธรรมของพระเจา ความชั่วราย 
และความอยุติธรรมอาจดูเหมือนมีชัยชนะ ณ เวลาน้ี แตพระเจาจะทรง
พิพากษาผูประกอบการชั่ว และปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางไมเที่ยงธรรม พวกเขาจะ
ถูกลงโทษ ขณะเหลาคนท่ีถูกทําใหเจ็บปวด และถูกกดข่ีขมเหง จะไดรับการ
ไถสูสภาพดี และไดรับการเสริมพลังขึ้นใหม       
 ใน หนังสือ “เสียงสะทอนจากพระธรรมสดุดี” โดย ซี. เอส. เลวิส เขา
กลาวพรรณนาวา เบื้องแรกเขารูสึกประหลาดใจ ปนกับความรูสึกตื่นเตน ใน
ความตองการของกษัตริยดาวิด และความปรารถนาสําหรับการพิพากษาของ
พระเจาในลักษณะการกลาวซ้ําในพระธรรมสดุดี นักอานพระคัมภีรหลายคน
ในปจจุบันสังเกตวา การพิพากษาจะเปนบางสิ่งที่นากลัว เขาคิดวา “ชาวยิว
รุนแรกเริ่มมีมุมมองตางออกไป เชนเดียวกับกษัตริยดาวิด ซึ่งเขียนวา “ผูคน
นับพันพันคน ถูกปลนทรัพยสินไปจนหมดตัว ใครเปนผูมีสิทธิ์อยูฝายพวกเขา
ในท่ีสุดจะไดยิน และแนนอนพวกเขาไมกลัวเกรงการพิพากษา พวกเขาทราบ
วาคดีความของพวกเขาไมอาจใหคําตอบได ถาเพียงแตเร่ืองน้ีจะทําใหไดยิน
ไปถึงเบ้ืองบน เม่ือพระเจาเสด็จกลับมาพิพากษา ในที่สุดสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้น” 
(ซ.ี เอส. เลวสิ, เสยีงสะทอนจากพระธรรมสดดุ ี(New York: Harcourt, Brace 
and Company, 1958) หนา 11
 ในพระธรรมสดุดี เรามองเห็นความหวังสําหรับผูถูกกดขี่ขมเหง แมแต
ในปจจุบันนี้ ขณะที่พวกเขาอยูทามกลางความทุกขยากลําบาก และพบกับ
ความผิดหวังก็ตาม
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“โอ...พระเจาโปรดกระทําบางสิ่ง”                      วันจันทร
 อานพระธรรมสดุดี บทที่ 82 อะไรคือขาวสารตรงน้ีสําหรับเรา

 แมพระเจาทรงประทานความเปนระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ของ
สังคมในวาระตางๆ ในประวัติศาสตรของพวกเขา แตชนชาติอิสราเอลลมเหลว
ที่จะดํารงชีวิตในระดับสูงขึ้นตามแผนของพระองค พวกเขากลายเปนเหมือน
ชนชาติตางๆ ที่อยูแวดลอมพวกเขาอยางงายเกินไป กลาวคือดําเนินชีวิตใน
รูปแบบของความอยุติธรรม และกดขี่ขมเหงผูที่ดอย หรือยากจนกวา พวก
ผูนํา และพวกผูพิพากษามองหา และดูแลเฉพาะพวกเขาเอง การจะใหพวกเขา
ยื่นมือชวยเหลือ และแสดงความเห็นอกเห็นใจตองแลกดวยสินบน เมื่อเหลา
คนสามญั และคนยากจนไมอาจไดรบัการปกปองจากศาล โดยเฉพาะคนยากจน
จะตกอยูภายใตการถูกใชหาประโยชน (exploitation) อยางไมเปนธรรม    
 เพลงสดุดี บทที่ 82 ตอบสนองตอสถานการณเชนนั้น ซึ่งพรรณนาถึง
บทบาทของพระเจาในฐานะ “ผูพิพากษาสูงสุด” และพรรณนาฉากที่พระองค
ทรงพิพากษาเหลาผูนํา และแมแตผูพิพากษาของประชาชน เพลงสดุดีบทน้ี
กลาวยํ้าวาผูสวมบทบาทดังกลาวในสังคม “ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูพิพากษา
ภายใตพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 198) 
พวกเขาร้ังตําแหนง และดําเนินงานของพวกเขาในฐานะเปนตัวแทน และอยู
ภายใตพระเจา ในทัศนะการมองของกษัตริยดาวิด ความยุติธรรมของพระเจา
เปนตนแบบสําหรับการพิพากษาบนโลกซึ่งตองนํามาปฏิบัติ เพราะเปนมาตร-
ฐานบอกวา การพิพากษาใดยุติธรรม หรือไมยุติธรรมอยางไร เหลาผูละเวน
ไมดําเนินตามก็จะถูกพิพากษาเสียเอง
 พระธรรมสดุดีกลาวสรุปดวยการเรียกเปนพิเศษใหทําการเพ่ือพระเจา
(สดุดี 82:8) ใหเขาแทรกแซง และระงับซึ่งความอยุติธรรม ซึ่งมีอยูมากมายใน
ประเทศชาติ เหมือนบทสดุดีหลายบท บทน้ีใหเสียงแกผูไมมีเสียง และแกผูที่

“Do Something, God!”

 มีเหตุผลอะไร ที่เราจะมองแนวคิดเรื่องการพิพากษา เฉพาะใน
ดานบวก และไมใชบางส่ิงท่ีเราจะตองรูสึกกลัวแตอยางใด
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ขอสัญญาหลายขอของกษัตริย วันอังคาร
 อานพระธรรมสดุดี บทท่ี 101 แมวาเดิมจะถูกเขียนข้ึนสําหรับ
ผูนําทั้งหลาย มีคําแนะนําสําคัญอะไรท่ีเราสามารถนํามาใชสําหรับเรา
เอง ไมวาเราจะมีตําแหนงหนาที่อะไรก็ตาม

 สดุดี บทที่ 101 เปนขอพระคัมภีรอีกขอหนึ่งสําหรับเหลาผูนํา แมวา
ขอพระคัมภีรเหลานี้ดาวิดประพันธขึ้นในชวงขึ้นครองราชยในตอนตน ในฐานะ
กษัตริยของอิสราเอล ขอความบางขอไดถูกปรับเปล่ียนจากคําปฏิญาณที่
ดาวิดไดกลาวตอนขึ้นสูบัลลังก ในประสบการณในฐานะนักรบสําหรับกษัตริย

A Kings’s Promises

ถูกกดข่ี หรือผูถูกบังคับใหเงียบเสียงโดยระบบท่ีไมเที่ยงธรรม ในที่ซึ่งเขาใช
ชีวิตและการงาน
 เพลงสดุดี บทที่ 82 รองเชิญชวนใหติดตามพระเจา เพราะพระองค
ทรงดํารงตําแหนงผูพิพากษาสูงสุด ผูทรงปกครองแหงจักรวาล และเหนือ
ประชาชาติทั้งปวง ไมมีศาลยุติธรรมใดจะสูงสงกวา หรือมีสิทธิอํานาจมากกวา 
คําเชิญชวนที่อาจทําได จงมั่นใจวาขณะเมื่อศาลในโลกไมรับฟง หรือมองไม
เห็นเสียงรองของคนยากจน และผูที่ถูกกดขี่ ซึ่งเกิดขึ้นบอยมากบนแผนดิน
โลก บัดนี้เรายังมีโอกาส เพราะพระเจาไมทรงปฏิเสธตอคํารองทูลขอความ
ชวยเหลือ
 ในชวงเวลาแตกตางกันในชีวิตของเรา เราอาจพบวาเราตกเปนเหย่ือ
ของความอยุติธรรม แตในเวลาอื่นๆ เราอาจเปนคนหนึ่งที่ไดกระทํา หรือแสวง
หารผลประโยชนจากความไมยุติธรรม ในคําสอนอยางเชน สดุดี บทที่ 82 เรา
สามารถมองเห็นอยางลุมลึก และไดรับสติปญญา ไมวาเราจะเปนผูถูกกดข่ี 
หรือผูกดข่ี พระเจาทรงหวงใยสําหรับผูพิพากษาท่ีไมยุติธรรมเชนกัน พระองค
พรรณนาวาพวกเขาเปนบตุรทัง้หลายของพระองค  และทรงประสงคใหพวกเขา
เลือกดําเนินชีวิตที่ดีกวา (ดู สดุดี บทที่ 82:6) เชนนั้น ยังมีความหวังแมแตกับ
เหลาผูอยูฝาย “กดขี่ขมเหง” ซึ่งผิดขาง ขอเพียงพวกเขาจะอนุญาตใหพวกเขา
ไดรับการเปลี่ยนแปลง
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ซาอูล และตอมาหนุมดาวิดตองหลบหนีการตามลาของซาอูล ตอนน้ีดาวิด
กลาวเปนพยานจากชวีติจรงิวากษตัรยิองคหนึง่จะสญูเสยีเสนทางอันชอบธรรม
ของตน และนําความเสียหายมาสูประเทศชาติ และครอบครัวของเขาอยางไร
ดาวิดตั้งใจมุงมั่น ที่เขาเองจะตองเปนผูนํา และผูปกครองที่มีความแตกตาง
ออกไป
 พวกเราไมกี่คนที่จะเปนนักการเมือง หรือผูนําระดับประเทศ แตเรา
ทั้งปวงมีบทบาทในชีวิต เรามีโอกาสแหงอิทธิพล ที่จะใหการหนุนใจคนอ่ืน 
นี่อาจเปนการงานในชีวิตของเรา ซึ่งมีสวนรวมในชุมชน ในครอบครัว หรือใน
โบสถ ดังที่ เอลเลน จี. ไวท แสดงความเห็น ในบทหนึ่งของการเปนผูนํา “คํา
ปฏิญาณของดาวิดบันทึกในสดุดี บทท่ี 101 ซึ่งควรเปนคําปฏิญาณของคน
ทั้งปวง ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ เปนผูพิทักษดานอิทธิพลของบาน” 
(คําปรึกษาสําหรับบิดามารดา ครู และนักเรียน, หนา 119)
 ถาเรามีโอกาส เราควรเตรียมความพรอมจะใหคําแนะนํา และยก
หลักการเหลานี้ใหผูอยูในตําแหนงของผูนําเหนือเรา และเราท้ังปวง ในฐานะ
เปนผูนํา เปนตําแหนงแหงอิทธิพล เรามีโอกาสนําเอาหลักการ การเปนผูนํา
ของดาวิดมาใช ซึ่งจะชวยเราใหเปนพรแกคนอื่นๆ
 จดุเร่ิมตนสาํหรับดาวิดจะถวายพระเกียรติแดพระเจาสาํหรับพระเมตตา 
และความยุติธรรมของพระองค (สดุดี 101:1) ซึ่งไดกลายเปนพื้นฐานของทุกสิ่ง
ทุกอยางที่ดาวิดแสวงหาท่ีจะเชิดชู (uphold) โดยการเปนผูนําของพระองค 
ดาวิดแสวงหาทางที่จะเรียนรู และนําคุณลักษณะเดียวกันไปใชในชีวิต และ
การงานของตน การท่ีจะทําสิ่งนี้ ดาวิดตองตอตานตอการทดลองไมใหทํา
สิ่งผิด ไมให หรือรับสินบน ความไมสัตยซื่อทั้งหมดนี้ลวนแตเปนกับดัก 
(traps) โดยเฉพาะสําหรับผูอยูในตําแหนงแหงอํานาจ และผูนําทั้งหลาย 
 ดาวิดทราบถึงความสําคัญของการมีคณะที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งไดชวยเขา
ใหทําในส่ิงที่ถูกตอง ดาวิดปฏิญาณท่ีจะแสวงหา “ที่ปรึกษาที่ไววางใจได” 
และที่จะแตงตั้งเจาหนาที่ระดับสูงที่สัตยซื่อ พวกเขาตองรักความยุติธรรม และ
มีใจกรุณา ซึ่งนี่เปนเครื่องหมายของการเปนผูนํา แมแตกับผูใตบังคับบัญชาที่
ทํางานภายใตเขา
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การดําเนินไปกับองคพระผูเปนเจา พุธ
 ขณะท่ีเราเขาใกลตอนจบของพระธรรม “สดุดี” การรองเปลงเสียง 
(exclamation) ถอยคํา “สรรเสริญ” ดูเหมือนจะดังกอง (crescendo) เพ่ิม
ขึ้นเปนลําดับ และซ้ําซอนกัน เพลงสดุดีสุดทาย 5 บทเร่ิมตนดวยถอยคํางายๆ 
และเปนคําสั่งโดยตรงให “ถวายสรรเสริญองคพระผูเปนเจา!” และบทแรก
ของเพลงสดุดีเหลานี้ สดุดี บทท่ี 146 มีจุดเนนเจาะจงไปท่ี “ความหวงใย” 
ของพระเจาสําหรับคนยากจน และผูที่ถูกกดขี่ ซึ่งถือเปนเหตุผลเบื้องตนของ
การสรรเสริญเชนนั้น

 อานพระธรรมสดุดี บทท่ี 146 มีขาวสารอะไรตรงน้ีสําหรับเรา  
พระเจากําลังตรัสอะไร โดยเฉพาะอยางย่ิงใน สดุดี 146:5-9  

 ในความแนใจวา พระเจาทรงเปนพระผูสรางโลกนี้ (ดู สดุดี 146:6) 
พระธรรมสดุดีนี้ กลาวพรรณนาวาพระเจาทรงดําเนินงานของพระองคตอ
โลกในฐานะ “ผูพิพากษา ผูทรงจัดหา ผูสงเสริมเสรีภาพ ผูใหการเยียวยา
ผูใหการชวยเหลือ และทรงปกปองสิ่งทั้งปวงเหลานี้ ซึ่งเนนไปยังผูคนโดย
เฉพาะผูตองการใหเราชวยเหลือในความตองการเหลานี้ นับเปนนิมิตที่ไดรับ
การดลใจในสิ่งที่พระเจาทํา และแสวงหาทางที่จะทําในชุมชนของเรา และใน
โลกของเรา
 บางคร้ังเราคิดถึงการจะใหการดูแลเอาใจใสผูที่มีความตองการ โดย
ถือวาเปนสิ่งท่ีเราควรทํา เพราะพระเจาตรัสไวเชนนั้น แต สดุดี บทที่ 146 
กลาววาน่ีเปนบางสิ่งที่พระเจาไดทรงทําอยูแลว และพระองคทรงเชิญเราใหเขา
รวมงานกับพระองค เม่ือทํางานเพื่อตอตานความยากจน การกดขี่ขมเหง และ
ผูเปนโรคตางๆ เทากับเรากําลังทํางานกับพระเจา เพื่อใหเปนไปตามวัตถุ

Walking With the Lord

 แมเราจะไมอยูในตําแหนงทีม่ทีีป่รกึษาและพนกังานคอยรบัคาํสัง่ 
แตเราจะเสรมิอทิธพิลแกตนเองเพือ่เปนผูนาํทีม่คีวามเมตตาและยตุธิรรม
ตอคนที่ขัดสนไดอยางไร
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ประสงคของพระองค นี่ชางเปนสิทธิพิเศษเพียงใดท่ีเราไดเปนผูรวมงานกับ
พระเจาในการเติมเต็มบางสิ่ง ซึ่งทําใหเกิดการดลใจเหมือน “สดุดี บทที่ 146”        
 แตทั้งนี้มีผลประโยชนเกิดขึ้นสําหรับเราเชนกัน คริสเตียนทั้งหลาย
บอยครั้งพูดคุยเกี่ยวกับการแสวงหาพระเจา และมีความปรารถนาจะมีความ
สัมพันธใกลชิดกับพระองค กระนั้นขอพระคัมภีร สดุดี 146:7-9 และขออื่นๆ 
อีกมากมายในพระคัมภีรทั้งเลม บงชี้ใหเราทราบวา นั่นเปนวิธีหนึ่งที่จะพบ
พระเจาได คือการที่จะรวมงานกับพระองค ทําอยางที่พระองคทรงทํา ดังนั้น
ถาพระองคกําลังทรงทํางานเพื่อยกระดับคนยากจน คนเจ็บปวย และคนที่ถูก
กดขี่ขึ้น ดังที่สดุดี บทที่ 146 กลาววาพระองคทรงทํา เราก็ควรจะทํางานรวม
กับพระองคเชนกัน “พระคริสตทรงเสด็จมายังโลกนี้เพื่อจะดําเนิน และทําการ
ทามกลางคนยากคนจน และผูไดรับความทุกขเดือดรอน พวกเขาไดรับสวน
แบงยิ่งใหญ และปจจุบัน ในตัวบุคคลคือเหลาบุตรชายหญิงของพระองค 
พระเจาทรงเช้ือเชิญใหคนยากจน และคนท่ีตองการ ปลอบประโลมความ
โศกเศรา และบรรเทาผูคนที่ทนทุกขยากใหเขามาหาพระองค        
 “จงดูแลผูที่ไดรับความทุกขเดือดรอน และสนองตอผูมีความจําเปน 
เราอาจไมเขาใจถึงพระเมตตา และความรักของพระเจาอยางหมดจด และไมมี
ทางที่จะทราบในความลึกซึ้งของความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจของ
พระบิดาแหงสวรรค จะไมมีการนําพระกิตติคุณใดๆ ที่มีความหมายย่ิงใหญ
กวา การที่จะนําพระกิตติคุณไปสูคนที่หงอยเหงา เปลาเปลี่ยว และไปสูบุคคล
ที่อยูในพ้ืนที่ ผูตองการความชวยเหลือ และผูมีฐานะยากจนขัดสนที่สุด” 
(เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 7, หนา 226)

 คุณเคยมีประสบการณอะไร และเราจะเขาใกลพระเจาโดยการ
รับใชคนอ่ืนๆ ไดอยางไร
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สุภาษิต: เมตตาผูขัดสนวันพฤหัสบดี
 ผูรวบรวมสติปญญาทานหนึ่งกลาวใหความเห็นไววา “พระธรรม
สุภาษิต” มีหัวขอสัมผัสเนื้อหาของชีวิต และประสบการณหลากหลาย ทาม
กลางสิ่งดังกลาว หนังสือสะทอนใหเห็นความยากจนแสนเข็ญ ความรํ่ารวย
ฟุงเฟอ ความอิ่มอกอ่ิมใจ ความยุติธรรม และความอยุติธรรม และบางครั้ง
เปนการมองเห็นจากตางมุมมอง การดําเนินชีวิตใชจะงายเสมอไป และการ
กาวไปขางหนาอยางตรงไปตรงมา พระธรรมสภุาษิตปลกุใจเราใหตืน่ตัว (alerts) 
ตอสถานการณที่แตกตางกัน และท่ีจะทําการเลือกเพ่ือใหชีวิตมีอิทธิพล “จาก
การดําเนินชีวิตของเรา” แมแตทามกลางเหลาผูสัตยสื่อตอพระเจา

 อานและเปรียบเทียบ สุภาษิต 10:4; 13:23, 25; 14:31; 15:15, 
16; 19:15, 17; 30:7-9 ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวอะไรที่ “ตรงประเด็น” 
(relevant) สําหรับความมั่งค่ัง ความยากจน และการชวยเหลาผูมีความ
ขัดสน

 พระธรรมสุภาษิต กลาวเนนใหความหวงใยและความสนใจ ที่พระเจา
ทรงมีตอคนยากจน และคนที่เปราะบาง บางครั้งผูคนยากจนเพราะวา สถาน-
การณ เพราะการเลือกผิด หรือการใชเพื่อหาประโยชนในทางผิด (exploita-
tion) แตไมวาจะมีสาเหตุมาจากสถานการณใดของพวกเขา องคพระผูเปนเจา
ยังไดรับการพรรณนาในฐานะพระผูทรงสราง (ดู สุภาษิต 22:2) และเปนผู 
“ปกปอง” (ดู สุภาษิต 22:22, 23) คนเหลานี้จะตองไมเปนผูถูกกดขี่ หรือมี
ผูรับผลประโยชนไปจาก ความผิดพลาดใดๆ ของพวกเขา
 ขณะท่ีพระธรรมสุภาษิตไมไดเสนอชีวิตที่ดีกวาผานการเลือกอยาง
ชาญฉลาด และการเชื่อฟงพระเจา ความร่ํารวยไมใชผลลัพธจากพระพรของ
พระเจาเสมอไป ความสัตยซื่อตอพระเจาถูกมองเห็นวามีความสําคัญกวา และ
ในท่ีสุดจะไดรับรางวัลมากกวาการไดรับในดานวัตถุ “มีเล็กนอยพรอมกับมี
ความชอบธรรม ก็ดีกวามีรายไดมากพรอมกับความอยุติธรรม” (สุภาษิต 
16:8) 

Proverbs: Mercy on the Needy
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 ความหวงใยอีกประการในพระธรรมสุภาษิต คือความจริงใจ ความ
ยุติธรรมในการทําธุรกิจ ในการปกครอง และบริหารจัดการความยุติธรรม 
(สุภาษิต 14:5, 25; 16:11-13; 17:15; 20:23; 21:28; 28:14-16) พระธรรมสุภาษิต
ไมเพียงใหความหวงใยตอชีวิตของสวนบุคคล แตยังเสนอ “การเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง” (insight) ซึ่งจะทําใหมองเห็นสังคมโดยองครวม วาควรจะทําการเพ่ือ
ผลประโยชนของคนทั้งปวงโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับเหลาผูตองการ “การ
ปกปอง” อยางไรก็ตาม เราไดรับการเตือนอีกครั้งวาในทางดีที่สุดของพวกเขา 
เหลาผูควบคุม และนําใหทําเชนนั้นดวยการชวยเหลือของพระเจา (ดู สุภาษิต 
8:15, 16) และควรทําการเปนตัวแทนแหงพระกรุณาคุณ และสําแดงความ
เมตตาตอเหลาผูมีความตองการ

 เปนการงายท่ีคนหนึ่งคนใดจะรูสึกเสียใจสําหรับผูตกอยูใน
สถานการณเลวราย อยางไรก็ดี เราจะสามารถนําเอาความรูสึกเสียใจ 
และเปล่ียนไปสูการกระทําไดไหม

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ชวงปสุดทายของดาวิด” 
หนา 746-755, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ; ซี. เอส. เลวิส ในบท 
“Judgment in Psalms” หนา 15-22, Refl ections on the Psalms

 “พระธรรมสดุดี ของดาวิดผานประสบการณหลากหลาย จากสวนลึก
ของจิตสํานึก ความรูสึกผิด และการปรักปรําตัวเอง สูความเชื่อที่ถูกยกขึ้น
สูงสุด (loftiest faith) และการส่ือสารกับพระเจาที่ถูกยกสูงขึ้น บันทึกชีวิต
ของดาวิดประกาศวา ความบาปสามารถนํามาซึ่งความอับอาย และความเศรา
สลดใจ แตความรัก และพระเมตตาของพระเจาสามารถเอ้ือมถึงสวนลึกท่ีสุด 
ความเชื่อจะยกดวงวิญญาณที่กลับใจใหมใหแบงปนความเปนบุตรชายหญิง
ของพระเจา เราไดรับความม่ันใจจากพระวจนะของพระองคที่บันทึกไว ซึ่งถือ
วาเปนคําพยานที่แข็งแกรงที่สุดสําหรับผูสัตยซื่อในความยุติธรรม และโดย
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การยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผย
พระวจนะ, หนา 754) 
 หากอางอิงถึงสติปญญาในพระธรรมสุภาษิต: มีหลักการตางๆ ใน
พระธรรมสุภาษิต ซึ่งผูกพันความมั่นคงของสังคม ซึ่งเปนไปในสองดาน ทั้ง
ดานทางโลก และความผูกพันรวมกันในน่ีคือหลักการท่ีใหความมั่นคง แก
ทรัพยสินและชีวิตสําหรับคนท้ังปวงท่ีมีความเช่ือมั่น และความเปนไปไดใน
ความรวมมือ โลกนี้เปนหนี้พระบัญญัติของพระเจา ที่ทรงประทานใหผานพระ-
วจนะของพระองค และที่ผูเชื่อท้ังมวลดําเนินตามรอยพระบาท ในการเดินตาม
เสนทางนั้น แมบอยครั้งจะไมเขาใจชัดเจน และเกือบจะหลงหายไปจากดวงใจ
ของมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 137)

บทสรุป
 พระธรรมสดุดีและสุภาษิตเปนหนังสือสองเลมที่มีจุดปรับทัศนคติ
ตอการทาทายในการดํารงชีวิตอยูอยางสัตยซื่อทามกลางประสบการณชีวิต
ปกติ และเวลามีการทดสอบ พระธรรมทั้งสองเลมชวยใหมองเห็นในเชิงลึก
ในทัศนะของพระเจาสําหรับสังคม และความหวงใยพิเศษสําหรับคนยากจน 
และคนท่ีถูกกดข่ี เสียงรองของสดุดี และสติปญญาของสุภาษิต เปนสิ่งที่
พระเจาทรงสังเกต และเขาแทรกแซงเพื่อปกปองเหลาคนที่บอยคร้ังทําเปน
เพิกเฉย หรือยอมถูกใชไปทางผิด และถาส่ิงที่พระเจาดําเนินการ นั่นคือสิ่ง
ที่เราตองทําดวยเชนกัน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในทางใดท่ีคุณถือวาตัวคุณเอง “เปนผูนํา หรืออยูในตําแหนง
 แหงอิทธิพล” คุณจะเปนตัวแทนแหงความยุติธรรมไดอยางไรใน
 ลักษณะชีวิตของคุณเอง 

2. คิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม และโครงสรางของสังคม ณ พื้นที่คุณใช
 ชีวิต ในทางใดบางท่ีคุณสามารถทํางานภายในระบบท่ีมีอยู ที่จะ
 ใหความชวยเหลือผูที่มีความตองการไดดีขึ้น

3. เหตุใดหลักการตางๆ ของความยุติธรรม และความเปนธรรมมี
 ความสําคัญมาก เพื่อเสริมสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง       

4. ขณะท่ีพระธรรมสุภาษิตเนนไปท่ี “สติปญญา เพ่ือการดํารงชีวิต
 ที่ดี” มีอะไรที่บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะนิสัยของพระเจาอะไร
 บาง
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“มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี 
และพระยาหเวหทรงประสงคอะไรจากเจา นอกจากให
ทําความยุติธรรม และใหรักความเมตตา และดําเนิน
ชวีติไปกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ” (มคีาห 6:8)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 ซามูเอล 8:10-18; อาโมส 5:10-15; มีคาห 6:8; 
ปฐมกาล 19:1-13; เอเสเคียล 16:49; อิสยาห 1:15-23

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิม เปนผูมีอุปนิสัยนาสนใจ
ที่สุดทามกลางบุคคลในพระคัมภีร เสียงดังไมเสนาะแกวหูของ

  พวกเขา แสดงถึงความกลาหาญในการประกาศขาวของพวกเขา 
บวกกับความรูสึกคับของใจ ความอัดอ้ันใจแทนพระเจา และโอกาสอันรีบดวน
ของขาวสาร ที่ทําใหพวกเขาตองประกาศใหประชาชนรับทราบ ดังนั้นขณะ
ทําการปลอยขาว ทําใหประชาชนไมอาจทําเปนเพิกเฉย พวกเขาอาจรูสึก
ไมสบายใจท่ีจะไดฟงขาวการตักเตือนตรงๆ อยางใกลชิด
 เบื้องตนขาวสารดังกลาวถูกสงใหกับชนอิสเราเอล (อาณาจักรฝาย
เหนือ) และชนยูดาห (อาณาจักรฝายใต) ขาวสารเปนสัญญาณเรียกประชากร
ที่ไดรับการเลือกสรรจากพระเจาใหกลับมาหาพระองค ที่นาประหลาดใจคือ
ผูนําของพวกเขา และประชากรในบังคับดูเหมือนจะถูกโนมนาวสูการกราบ

บทที่ 5
เสียงรองของผูเผยพระวจนะ

วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019
The Cry of the Prophets
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การเรียกซ้ําสูความยุติธรรมวันอาทิตย
 แทนที่พระเจาทรงวางแผนอยางละเอียดสําหรับชนชาติอิสราเอล แต
แทบไมมีเวลาใดท่ีชนอิสราเอลจะดําเนินชีวิตถึงระดับที่พวกเขาถูกเรียก ไมกี่
ชวงอายุหลังจากท่ีชนอิสราเอลไดสถาปนาประเทศข้ึนในดินแดนใหม พวกเขา
ไดรองขอทาน “ซามูเอล” ผูเปนทั้ง “ผูเผยพระวจนะ” และ “ผูวินิจฉัย” ให
ทําการเจิมกษัตริยขึ้นเปนผูนําประเทศชาติของพวกเขา พวกเขารองขอวา 
“บัดนี้ขอทานไดตั้งพระราชาใหวินิจฉัยพวกเรา อยางประชาชาติทั้งปวงเถิด” 
(1 ซามูเอล 8:5)  

 อานพระธรรม 1 ซามูเอล 8:10-18 ทานซามูเอล ไดกลาวเตือน
ประชาชนอะไร ในการตอบสนองตอการรองขอ “กษัตริย” สําหรับ
ปกครองพวกเขา 

 ทานซามูเอลตระหนักวานี่เปนบันไดกาวข้ึนสู “การเปนเหมือนชาติ

ไหวรูปเคารพตามรูปแบบของชาวตางชาติที่อยูแวดลอมพวกเขาอยางงายดาย 
จึงเปนภารกิจของผูเผยพระวจนะ ที่ชนอิสราเอลมักมองไมเห็นคุณคา ที่จะ
เรงเราใหพวกกลับใจ บางครั้งผูเผยพระวจนะเพียงเตือนพวกเขาใหระลึกถึง
ความรักของพระเจาที่ทรงมีตอพวกเขา ตลอดจนสิ่งที่พระองคไดทรงกระทํา
เพื่อพวกเขาในอดีต บางคราวก็เตือนพวกเขาถึงผลลัพธที่จะตามมาหาก
พวกเขายังเดินออกหางพระเจาไปเร่ือยๆ
 อยางที่เรากําลังจะเห็น ทามกลางความบาปนานา และความชั่วราย
หลากหลาย พวกเขาไดรับขาวสารตอตานรุนแรงตรงๆ ความบาปหน่ึงใน
จํานวนหลายสิ่ง คือพวกเขากดขี่ขมเหงคนยากจน คนที่ตองการใหชวย คือ
พวกไรแรงกําลังทามกลางพวกเขา ถูกแลว การกราบไหวนมัสการรูปเคารพ
เปนสิ่งชั่วราย อีกทั้งการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาเทียมเท็จเปนสิ่งที่นา
เกลียดในสายพระเนตร แตการที่ผูนําหลายคนแสวงหาประโยชนดวยการเอา
รัดเอาเปรียบผูที่ออนกําลัง และคนยากจนเปนผูสมควรไดรับการปรักปรํา
เชนกัน

The Recurring Call to Justice
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อื่นๆ” ซึ่งจะมี “ขั้น” ตอๆ ไปเชนกันขณะทานซามูเอลเสาะหากษัตริยองคแรก 
และทานไดพบ “ซาอูล” เปนเวลาไมนานเลย กอนที่จะพบวา คําพยากรณ
ของทานไดกลายเปนจริง แมขณะอยูในจุดสูงสุดของของอาณาจักรอิสราเอล 
กษัตริยดาวิดและซาโลมอนก็ไมไดหลบเลี่ยงจากการทดลอง การทุจริต การใช
อํานาจเกินขอบเขต
 ตลอดการครองราชยของกษัตริยหลายองคของอิสราเอลและยูดาห 
สิ่งหนึ่งที่พระเจาทรงตอบสนอง คือการสงผูเผยพระวจนะหลายคนไปกลาวถึง
น้ําพระทัยของพระองค และเตือนเหลาผูนําอิสราเอล ไมใหหลงลืมความรับ-
ผิดชอบซ่ึงพระเจาทรงประทานให คือกลุมชนที่อยูในระดับลางของสังคม
 ในงานเขียนของผูเผยพระวจนะชาวฮีบรู เรามองเห็นการทรงเรียกที่
เกิดข้ึนซํ้า ใหชนอิสราเอลดําเนินชีวิตในความยุติธรรม และสรางสังคมใหมี
ความเที่ยงธรรม พระเจาสั่งใหผูเผยพระวจนะยืนขึ้นเผชิญหนาเหลาผูนําชาว
อิสราเอลที่ไมสัตยซื่อ และผูเผยพระวจนะทั้งหลายไดกลาวเตือนสอนอยางเปน
ประจํา และบางคร้ังดวยทาทีและนํ้าเสียงเรงเรา สําหรับผูไมใสใจในเสียงตรัส
ของพระเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาผูทําใหเกิดความเจ็บปวดโดยชนอิสราเอล 
ผูลมเหลวที่จะดําเนินตามน้ําพระทัยของพระเจา
 ซึ่งสะทอนใหเห็นความรัก ความจริงใจ กระตือรือรนอยางรุนแรง 
(passion) ของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิมอยาง ทานอับราฮัม โยชูวา
เฮสเชล (Heschel) เปรียบเทียบกับ ความพึงพอใจ (complacency) ของเรา
กับการเรียกอยางเรงเราใหผดุงความยุติธรรม: “สิ่งท้ังหลายที่ทําใหผูเผย
พระวจนะรูสึกหวาดหวั่น ซึ่งแมแตในปจจุบันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําวันทั่ว
ทั้งโลก...คือความไมอดกล้ันอดทนกับสิ่งที่ไมยุติธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบเรา
เหมือนโรคจิตประสาท (hysteria) ซึ่งมาจากการกระทําที่ไมเปนธรรม จาก
การแสดงออกอยางเสแสรง การหลอกลวง การกระทําที่รุนแรง ความยุงเหยิง 
แตเราแทบจะไมแสดงความขุนเคือง หรือความต่ืนเตนใดๆ... แตสําหรับผูเผย
พระวจนะ แมจะเปนความอยุติธรรมเล็กๆ มักจะถือวาเปนสัดสวนใหญหลวง” 
The Prophets (New York : Jewish Publication Society of America, 
1962) หนา 3, 4
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อาโมสวันจันทร
 “อาโมสจึงตอบ อามาชิยาหวา “ขาพเจาไมใชผูเผยพระวจนะ หรือลูก
ของผูเผยพระวจนะ ขาพเจาเปนคนเลี้ยงสัตว และเปนคนดูแลสวนมะเดื่อ และ
พระยาหเวหทรงนําขาพเจาออกจากการติดตามฝูงแพะแกะ  และตรัสกบัขาพเจา
วา ไปซิ จงเผยพระวจนะแกอิสราเอลประชากรของเรา” (อาโมส 7:14, 15)
 ทานอาโมส คอนขางจะเปดเผยในการยอมรับวา ทานขาดแคลน
คุณสมบัติในการเปนผูเผยพระวจนะ แตตามที่ทานเสนอขาวสารแกชน
อิสราเอล ทานแสดงใหเห็นความสามารถที่ชัดเจน ซึ่งไดโนมนาวเหลาผูฟง
ของทานใหพรอมที่จะฟงสิ่งที่ทานจะบอกพวกเขาตอไป...
 ทานเริ่มตนในขอสังเกตที่ผูคนชื่นชอบ โดยการกลาวถึงชนชาติตางๆ
ที่อยูรายรอบ ไมวาจะเปน ซีเรีย ฟลิสเตีย โฟนีเซีย เอโดม แอมโมน และ
โมอับ และพูดถึงรายละเอียดในพฤติกรรมเชิงอาชญากรรม ความเดือดดาล 
และความโหดรายของพวกเขา ซึ่งพระเจาจะทรงลงโทษพวกเขา (ดู อาโมส 1:
3-2:3) เปนการงายท่ีจะจินตนาการวาชนอิสราเอลจะยกยองสรรเสริญพระเจา 
ที่จะลงโทษชนชาติตางๆ ที่มีพฤติกรรมโหดรายขุนเคือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในอาชญากรรมท้ังปวงของชนชาติเหลานี้ ที่ไดทํากับชนอิสราเอลโดยตรง

Amos

 สิ่งที่ผูเผยพระวจนะเสนอใหเราคือ “การมองเห็นในเชิงลึก” (insight) 
ของดวงใจ และดวงจิตของพระเจา พวกเขาเปนผูพูดแทนพระองค พวกเขา
สามารถชวยเราใหมองเห็น “ความไมยุติธรรม” และ “ความทุกขยากเดือด
รอนในโลกของเรา ผานสายพระเนตรที่คลอน้ําตาของพระเจา และความรัก
ความรอนพระทัยนี้เปนการเรียกเราใหปฏิบัติการ ที่จะทํางานรวมกับพระเจา 
เพื่อบรรเทา และเยียวยาผูถูกกดขี่ ถูกเอาเปรียบ ผูเศราหมองของผูคนที่อยู
รายลอมเรา

 มีบางคร้ังไหมที่เราแสวงหาทางท่ีจะเปนเหมือน “ชนชาติตางๆ” 
ในลักษณะ ที่อาจเปนอันตรายตอเราและคนอื่นๆ
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 จากนั้นทานอาโมสเล่ือนเขามาใกลบานมากข้ึน ทานประกาศถึงการ
พิพากษาของพระเจาตอประชากรชาวยูดาห ซึ่งเปนบานพี่เมืองนองของ
อิสราเอล เพราะตอนน้ันชาติอิสราเอลไดแยกกันเปนสองประเทศ ทานอาโมส
พูดแทนพระเจา โดยกลาววาชนชาติยูดาหละทิ้งพระเจา พวกเขาไมเชื่อพระ-
บัญญัติของพระองค เหตุนี้การลงโทษจะตกลงมาบนพวกเขาเชนกัน (ดูอาโมส 
2:4, 5) อีกคร้ังหน่ึง เราสามารถจินตนาการไดวาประเทศอิสราเอล ประเทศ
ฝายเหนืออาจสรรเสริญพระเจา ขณะที่ทานอาโมสไดชี้ใหเห็นการกระทําผิด
ของชาวยูดาหประเทศฝายใตเชนกัน
 แตจากน้ันทานอาโมสหันไปหาผูรับฟง ทานไดประกาศแทนพระเจา 
ซึ่งสวนท่ีเหลือของพระธรรมอาโมส เปนการโฟกัสไปยังความชั่วรายของชน
อิสราเอล ประเทศบานพี่เมืองนองของประเทศยูดาห ซึ่งตั้งอยูดานเหนือ 
ความบาปของชนอิสราเอลคือความช่ัวรายตางๆ การกราบไหวรูปเคารพ 
ความไมยุติธรรม และพวกเขาลมเหลวแลว ลมเหลวอีก ในสายพระเนตรของ
พระเจา

 อานพระธรรมอาโมส 3:9-11; อาโมส 4:1, 2; อาโมส 5:10-15 
และ อาโมส 8:4-6 มีความบาปอะไรบาง ที่พระเจาทรงเตือนพวกเรา

 ขณะที่ทานอาโมสไมใชนักการทูตในการใชภาษาของทาน แมจะเปน
การกลาวเตือนเหลาผูตกอยูในสถานการณถูกพิพากษา หรือตองประสบกับ
การลงโทษ แตถอยคําของทานปรุงรสดวย “การรองขอ การวิวอนใหคนบาป
ผูทาํผดิหนักลบัมาหาพระเจา  ซึง่รวมไปถึงการฟนฟคูวามรูสกึในความยุตธิรรม 
และการดูแลเอาใจใสคนยากจนทามกลางพวกเขา ทานกลาววา “แตจงให
ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยางนํ้า และใหความชอบธรรมเปนอยางลําธาร
ที่ไหลอยูเปนนิตย” (อาโมส 5:24) ขอพระคัมภีรสุดทายไมกี่ขอจากคํา
พยากรณของทานอาโมส ชี้ไปยังการไถกลับสูสภาพเดิมสําหรับประชากรของ
พระเจา (ดู อาโมส 9:11-15) ในชั่วโมงอันลึกสุดของการ “ผละออกหาง
พระเจา” (apostasy) นั่นเปนชวงเวลาที่คนบาปตองการมากที่สุด คือขาวสาร
แหงการอภัยบาป และความหวัง ซึ่งจะตองสงถึงพวกเขา” (เอลเลน จี. ไวท, 
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 283) 
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 มีเวลาใดบางไหมที่เราจําเปนตองเตรียมความพรอมที่จะพูด
ภาษา “แบบหนักหนวงตรงๆ” เพื่อแกไขในสิ่งผิด เหตุใดเราตองใสใจ 
เมื่อตองใชภาษาเชนนั้น วาจะมีความเหมาะสมเพียงใด

มีคาหวันอังคาร
 “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และพระ-
ยาหเวหทรงประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหทําความยุติธรรม และให
รักความเมตตา และใหดําเนินชีวิตไปกับพระเจาของเจาดวยความถอม
ใจ”  (มีคาห 6:8) มีวิธีใดบาง เดี๋ยวน้ี ที่คุณสามารถนําเอาพระวจนะ
ขอนี้ไปปฏิบัติใชทุกถอยกระทงความ

 มีคาห 6:8 บางทีอาจเปนขอหน่ึงที่รูจักกันดีที่สุดในพระคัมภีร กระนั้น 
ก็คลายกับขอพระคัมภีรอื่นๆ ที่เราอาจทําเปน “คําขวัญ” (slogan) หรือทํา
เปนแผน หรือปายประกาศ (posters) จะวาไปเราอาจจะไมคุนเคยนักกับที่มา
ที่ไป หรือ “บริบท” (context) ของขอพระคัมภีรขอนี้ มากเทาที่ควรที่เรา
จะยอมรับหรือไม

 อานพระธรรมมีคาห 2:8-11 และ 3:8-12 ผูคนเหลานั้นกําลัง
ทําอะไร เหตุใดทานผูเผยพระวจนะมีคาหจึงกลาวปรักปรําพวกเขา

 ในชวงสมัยท่ีกษัตริยอาหัส (Ahaz) ปกครองแผนดินยูดาห ไดเห็น
ประชากรของพระเจาเส่ือมทรามลงคร้ังใหมในประวัติศาสตร และในดานจิต
วิญญาณของประชาชนในชาติ พวกเขากราบไหวรูปเคารพ และปฏิบัติสิ่งชั่ว
หลายประการ อันเปนการทําบาปเพ่ิมขึ้น ในเวลาเดียวกันผูเผยพระวจนะ
ทานอื่นๆ ตั้งขอสังเกตเชนกัน คนยากคนจนถูกใชในการหาประโยชน และ
ตกเปนเหย่ือของผูมีอํานาจหรือผูมีฐานะ
 จะวาทานมีคาหเปนผูเผยพระวจนะ “แหงโชคชะตา” (of doom) ไม
นอยกวาผูเผยพระวจนะอืน่ๆ  ซึง่อยูในชวงเวลาเดยีวกนั  สวนใหญของพระธรรม 
มีคาหสามบทแรก ทานมีคาหแสดงออกถึงพระพิโรธของพระเจา และความเสีย

Micah
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เอเสเคียลพุธ
 ถาเราจะถามกลุมคริสเตียนกลุมหนึ่งเกี่ยวกับ “ความบาปของเมือง
โสโดม” โอกาสที่เราจะไดรับคําตอบอาจหลากหลาย แตสวนใหญจะพรรณนา
ถึงความบาปผิดเร่ืองเพศสัมพันธ หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดความเส่ือม
ทราม ซึ่งในพระธรรมปฐมกาล 19:1-13 ก็ไมบรรยายถึงความเจ็บปวย หรือ
ความบิดเบี้ยวของสังคมมากไปกวาเมืองนี้ “สุกงอม” (ripe) สําหรับการถูก
ทําลายลง

Ezekiel

พระทัยตอสิ่งชั่วรายที่ประชากรของพระองคไดทํา พอๆ กับการมองเห็นความ
พินาศที่กําลังคืบคลานใกลพวกเขาเขามาทุกขณะ
 แตพระเจาไมทรงถอดพระทัยกับประชากรของพระองค แมผูเผย
พระวจนะทั้งหลายจะประกาศขาวสารดวยน้ําเสียงหาวระคายแกวหู แตถอยคํา
บอกวาพระเจายังสนพระทัยในประชากรของพระองค พระองคกลาวเตือนพวก
เขาเพราะพระองคทรงรัก และหวงใยพวกเขา พระองคคอยที่จะประทานอภัย 
และไถพวกเขากลับสูสภาพเดิม พระองคจะไมทรงพิโรธพวกเขาเปนนิตย (ดู 
มีคาห 7:18-20)        
 ขอพระคัมภีรที่กลาวมา เปนที่รูจักกันดีวา “เปนสูตรที่งดงาม” แหง
การปฏิบัติตน (ของผูติดตามพระเจา) คือ “ความยุติธรรม ความรัก ความ
เมตตา เดินไปกับพระเจาดวยดวยความถอมใจ” ฟงดูแลวเปนเรื่องงายๆ 
ใชไหม แตการดําเนินไปเชนนั้นในภาคปฏิบัติถือวาเปนเรื่องท่ีทาทายมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อการทําเชนนั้นดูเหมือนจะผิดจังหวะการเดินกับสังคม
รอบขาง เม่ือพวกเขาถือเอาประโยชนจากความอยุติธรรม และการเยยหยัน 
ความเมตตา ลอยตัวอยูบนความหยิ่งเหนือการกระทําที่เปนความยุติธรรม 
ความรักความเมตตา และเดินไปดวยความถอมใจ ซึ่งตองอาศัยความกลา 
และความวิริยะอุตสาหะ กระนั้นเราไมไดทําสิ่งนี้ตามลําพัง เมื่อเราประพฤติตน
เชนน้ี เทากับเรากําลังเดินไปกับพระเจาของเรา

 มีความเชื่อมโยงอะไรระหวางการทําความยุติธรรม แสดงความ
รัก ความกรุณา และการเดินอยางถอมใจตอพระพักตรพระเจา
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 นาสนใจเพยีงพอ  แมวาคาํตอบจะมีความซบัซอนกวานัน้  ลองพจิารณา
คําบรรยายของผูเผยพระวจนะเอเสเคียล ซึ่งกลาววา: “ดูซิความจองหอง
นี่แหละคือความผิดบาปของโสโดม นองสาวเจา นางและลูกสาวมีอาหาร
เหลือเฟอ ทั้งมีความสุข และความสงบ แตไมยอมชวยเหลือคนยากจน และ
คนขัดสน” (เอเสเคยีล 16:49) เปนที่ชัดเจนวา องคพระผูเปนเจาจะไมทรงมอง
ขามรูปแบบอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดภาวะเส่ือมทรามลงท่ีพบในตัวเมือง ทาน
เอเสเคียลเนนตรงนี้คือเรื่องความอยุติธรรมในดานเศรษฐกิจ และการขาด
ความเอาใจใสตอผูขัดสนขาดแคลน
 ที่วามาเปนเชนนั้นไหม ในสายพระเนตรของพระเจา ความบาปจาก
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจถือวาเปนความบาปที่เลวรายพอๆ กับการ
สัมพันธทางเพศท่ีผิดรูปแบบ
 เวลาผานไปหลังชวงของผูเผยพระวจนะอาโมส มีคาห และอิสยาห 
คาํพยากรณชวงตนของทานเอเสเคียลฟงน้าํเสียงคลายกับบนัทกึคาํเตือนเก่ียว
กับความพินาศท่ีกําลังยางกาวเขามา อยางไรก็ตาม หลังจากกรุงเยรูซาเล็มลม
ลงโดยกองทัพบาบิโลน และชาวอิสราเอลถูกจับไปเปนเชลย จุดเนนของทาน
เอเสเคียลไดเปลี่ยนไปยังพระสัญญา “การทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม” ของ
พระเจา

 อานพระธรรมเอเสเคียล 34:2-4, 7-16 เปรียบเทียบกับการ
ประเมินเร่ือง การทําความบาป (corrupt) ของเหลาผูนําชาวอิสราเอล 
ในการดูแล ปกปองฝูงแกะของพวกเขา เขาปฏิบัติตอ “แกะ” ตัวที่
ออนแอที่สุดอยางไร เมื่อเปรียบเทียบวิธีการของพระคริสต

 แมจะชั่วรายอยางที่พวกเขาไดทําไป ซึ่งอาจ “เปรียบเทียบ” ไดความ
ชั่วของเมือง “โสโดม” องคพระผูเปนเจายังทรงเอื้อมมายังพวกเขา ดวยความ
หวังของการกลับคืนจากความชั่วรายของพวกเขา ในแผนการฟนฟูของ
พระเจาสําหรับประชากรของพระองค พวกเขาจะไดกลับมาครอบครองท่ีดิน 
และพระวิหารจะถูกสรางขึ้นใหม พิธีเลี้ยงฉลองตางๆ ที่พระเจาไดทรงสถาปนา
ไว ก็จะไดเลี้ยงฉลองกันตอไป และอีกครั้งหนึ่งแผนดินผืนใหญจะถูกนํามาแบง
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อิสยาหวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมอิสยาห 1:15-23, 3:13-15 และ 5:7, 8 คุณจะ
พรรณนาการตอบสนองของผูเผยพระวจนะ จากส่ิงท่ีทานไดสังเกตเห็น
ในสังคมรอบตัวทานอยางไร

 เร่ืองเทศนาเปดพันธกิจของทานอิสยาหบันทึกในหาบทแรกในหนังสือ
ของทาน เปนการวิจารณรุนแรงประเภทสังคมของประชากรของพระเจา ผสม
กับการเตือนถึงการพิพากษาท่ีกําลังใกลเขามา อันเน่ืองมาจากการละท้ิง
พระเจาของพวกเขา และยังคงทําความผิดอยางตอเนื่อง พรอมกันนั้นพระองค
เสนอความหวังหากประชากรจะหันกลับมาหาพระองค และทําการเปล่ียน
แปลงชีวิต และสังคมของพวกเขา บางทีอารมณรุนแรงท่ีผูเผยพระวจนะแสดง
ออกมาผานถอยคํา คือความรูสึกเสียใจ จากที่ผูเผยพระวจนะทราบวา “ใคร
คือพระเจา” และ “พระองคทรงประสงคอะไร” จากประชากรของพระองค ผู
เผยพระวจนะเปนทุกขเศราใจ (mourning) ในส่ิงที่ไดสูญเสียไป รวมท้ังผูคน
นบัจาํนวนไมไดทีไ่ดรบัความเจบ็ปวด และการพพิากษาทีก่าํลังจะมาถงึชนชาติ
ของพระองค
 ทานอิสยาหกลาวในรูปแบบเดียวกันนี้ตลอดพันธกิจแหงคําพยากรณ 
ทานเราใจประชาชนใหระลึกถึงสิ่งที่พระเจาไดทรงทําเพ่ือพวกเขา ทานได

Isaiah

สรรเทากันทามกลางประชากรเพื่อเปนมรดกของพวกเขา (ดู เอเสเคียล 47:
13-48:29) ปรากฏชัดวาพระเจาทรงตั้งพระทัยวางแผนสําหรับประชากรของ
พระองค  เหมอืนทีท่รงบญัชาใหโมเสสและประชาชนอสิราเอล  หลงัจากพระองค
ทรงชวยพวกเขาใหออกมาจากอียิปต เปนจุดเริ่มตนอีกครั้งหลังจากท่ีพวกเขา
กลับมาจากการเปนเชลยที่บาบิโลน สิ่งนี้รวมไปถึงสมาชิกที่ออนแอหรือไมมี
พลังแหงสังคม พอๆ กับพวกที่ถือวาเปนคนนอกก็จะไดรับสิทธิเสมอกัน

 ทั้งหมดน้ีมีความสําคัญอยางไร ที่พระเจาของเราเปนพระเจาผู
เสนอ โอกาสครั้งที่สอง และย่ิงกวานั้นสําหรับประชากรของพระองคผูได
หลงทําผิด และบัดนี้พวกเขามีโอกาสทําการเลือกไดดีกวา
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เสนอความหวังใหกับประชาชนเหลานี้ จากส่ิงที่พระเจาทรงประสงคที่จะทํา
เพื่อพวกเขาในอนาคต ดังนั้นพวกเขาควรแสวงหาองคพระผูเปนเจาเดี๋ยวน้ี 
เพราะนี้คือการฟนฟูความสัมพันธขึ้นใหมกับพระเจา ซึ่งรวมไปถึงพวกเขาจะ
ตองกลับใจใหมการทําสิ่งผิดในเวลานั้นและเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาปฏิบัติตอ
ผูอื่น
 ในอิสยาห บทที่ 58 และ 59 ทานผูเผยพระวจนะอิสยาหหันกลับมา
พูดเรื่อง “ความยุติธรรม” เปนการเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง ทานพรรณนาถึงสังคม 
ซึ่ง “ความยุติธรรมก็หันกลับ และความชอบธรรมก็ยืนอยูไกล เพราะความ
จริงลมลงที่ชานเมือง และความชอบธรรมเขาไปไมได” (อิสยาห 59:14) และ
ผูเผยพระวจนะกลาวรับรองวา พระเจาทรงทราบเรื่องราว และ “และองคพระ-
ผูไถจะเสด็จมายังศิโยน” (อิสยาห 59:20)
 ในพระธรรมอิสยาหตลอดท้ังเลม สวนสําคัญที่ผูเผยพระวจนะใหความ
สนใจ นั่นคือการประกาศถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห ผูซึ่งในที่สุดจะ
สถาปนาการครองราชยของพระเจาบนโลกอีกคร้ังหนึ่ง พระองคจะนําความ
ยุติธรรม ความเมตตา การเยี่ยวยา และการไถใหกับสูสภาพเดิมกับพระองค

 อานพระธรรมอิสยาห 9:6, 7; 11:1-5; 42:1-7 และ 53:4-6 
คําพยากรณเหลานี้ลงตัวกับส่ิงที่คุณเขาใจเก่ียวกับชีวิต พันธกิจการ
รับใช และการส้ินพระชนมของพระเยซู คําพยากรณเหลาน้ีแนะนําอะไร
เกี่ยวกับวัตถุประสงคเรื่องการเสด็จกลับมายังโลกนี้ของพระองค

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “เชลยศึกของชาวแอส-
ซีเรีย” หนา 279-292; “การเรียกผูเผยพระวจนะอิสยาห” หนา 303-310,  
ผูเผยพระวจนะและกษัตริย

 “อีกคร้ังหน่ึง เคร่ืองหมายแหงการขมข่ี ซึ่งเปนกล่ินอายของความผิด
ปกติ ความหรูหรา ฟุมเฟอยอยางไรความอาย การจัดเล้ียงฉลอง กินและด่ืม
เมามาย แสดงการหยาบคาย ไมมีศีลธรรม ลุมหลงในสุรายาเมา ซึ่งมีในยุค
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ของพวกเขา แมผูเผยพระวจนะประกาศดวยเสียงอันดัง แตก็ไรประโยชน 
พวกเขาตอตานไมสนใจใยดีตอเสียงประณามความบาปของพวกเขา” (เอลเลน 
จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 282)
 สําหรับทานอิสยาห เมื่อมองเห็นสภาพสังคมของผูคน ก็ใหรูสึกทอใจ 
พวกเขามีความตองการแตผลกําไร คนมีฐานะสรางบาน และสรางข้ึนอีก มี
ไรนาแปลงหน่ึงแลว ซื้อหาเพ่ิมมาอีก ความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป ไรดวงใจ
เมตตาสงสารคนยากจน แมการพิพากษายังหยอนยานในหนาที่ ไมใหการ
ปกปองคนไรที่พึ่ง พวกเขาทําเปนหูทวนลมตอเสียงรองขอความเมตตาของ
คนจน และคนขัดสน ไมรูสึกเวทนาสงสารหญิงมาย และลูกกําพรา....
 “การไดเห็นสภาพเชนน้ันโดยท่ัวไป จึงไมทําใหรูสึกประหลาดใจ ที่ใน
ชวงปสุดทายในการครองราชยของกษัตริย อุสซียาห (Uzziash) ทานผูเผย
พระวจนะอิสยาหถูกเรียกไปแจงขาวของพระเจาแกชาวยูดาห ดวยการเตือน 
และกลาวตําหนิ ซึ่งทานอิสยาหรูสึกทอถอยตอหนาที่รับผิดชอบ และอยาก
ถอนตัว เพราะทานทราบดีวาทานจะตองเผชิญตอความดื้อร้ัน และการ
ตอตาน...แตเม่ือทานนึกถึงตอนพระเจาทรงเรียก พระเจาทรงฤทธานุภาพ
ยิ่งใหญ ทานอิสยาหจึงทําการตามท่ีพระเจาส่ัง สวนผลจะเปนอยางไรก็สุด
แลวแต” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 306-307)                                            
 “การเปลงเสียงประกาศขาวของผูเผยพระวจนะแมจะเรียบงาย...เรา
ควรใสใจรับฟงเพราะเปนเสียงของพระเจาสําหรับทุกดวงวิญญาณ เราไมควร
เสียโอกาสในการประกอบกิจแหงความเมตตา แสดงความนุมนวล และมอง
การณไกล ดวยการมีมารยาท มีความสุภาพ และความเอื้อเฟอ (courtesy) 
ของคริสเตียน ซึ่งจะชวยใหมองเห็นภาระหนัก และความขับของใจของผูถูก
กดขี่” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 327)

บทสรุป
 เหลาผูเผยพระวจนะในพระคมัภรีเดมิมกัมอีารมณเรารอน (passion-
ate) และบอยคร้ังแสดงอารมณโกรธ หรือไมก็เปนผูปกปองท่ีเสียอารมณ 
สําหรับวิถี และนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับประชากรของพระองค ซึ่ง
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. บอยครั้งเราเขาใจหนาที่ของคําพยากรณวา “เปนการทํานายสิ่งที่
 จะเกิดในอนาคต” เราจะตระหนักถึงผูเผยพระวจนะในพระคัมภีร
 เดิม ที่เนนไปยังโลกท่ีพวกเขาอาศัยอยู คําอธิบายน้ีจะเปล่ียน
 ความเขาใจ การมองเห็น (perception) ในบทบาทของผูเผย
 พระวจนะไดชัดเจนขึ้น อยางไร

2. การดําเนินชีวิต และขาวสารของผูเผยพระวจนะ สาธิตใหเห็นวา
 ชางเปนความยากลําบากและอันตรายเพียงใด ที่ทานจะยืนหยัด
 เพื่อความจริง เหตุใดคุณจึงเชื่อวา พวกเขาทําส่ิงที่พวกเขาทํา 
 และพูดในลักษณะท่ีเขาพูด

3. ในงานเขียนของผูเผยพระวจนะ ดูเหมือนพระเจาทรงสลับกัน 
 (alternate) ระหวางอารมณโกรธ และการแสดงความหวงใย
 อยางลึกซึ้งตอประชากรของพระองค คุณจะทําให “คุณลักษณะ
 อปุนสิยัทัง้สองอยางของพระเจาลงตัวกนั (fi t together) ไดอยางไร

สะทอนการแสดงออกซึง่ความหวงใยของพระเจาเอง  ความรูสกึกระตือรอืรน
รอนแรง (passion) นี้รวมไปถึงการมีเปาประสงคในความยุติธรรม สําหรับ
คนยากจน และคนที่ถูกกดขี่ การเรียกของผูเผยพระวจนะใหผูคนกลับมา
หาพระเจา รวมถึงการยุติเร่ืองความอยุติธรรม ซึ่งเปนบางส่ิงที่พระเจาทรง
สญัญาเชนกนัในนิมติของพระองคสาํหรบัอนาคต  ซึง่ดีกวาสําหรบัประชากร
ของพระองค
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“เราเลือกการอดอาหารอยางน้ีไมใชหรอื คอืการแกพนัธ
นะอธรรม การแกสายรดัของแอกการปลดปลอยผูถกูบีบ
บังคับใหเปนอิสระ และการหักแอกท้ังหมดเสีย คือการ
แบงอาหารของเจากับคนหิว การนําคนยากจนไรบาน
เขามาในบานมิใชหรือ และเมื่อเห็นคนเปลือยกาย ก็
คลุมกายเขาไว ทั้งไมซอนตัวเจาจากญาติของเจาไมใช
หรือ” (อิสยาห 58:6, 7)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
สดุดี 115:1-8; เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17-22; สดุดี 101:1;  
อิสยาห 1:10-17; อิสยาห บทที่ 58; มาระโก 12:38-40

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 แมแตการอานเร่ืองผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิมอยาง
ผานๆ ยังปลุกใหเราตื่นตัว ใหความหวงใยเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตนไมดีตอคนจน และคนที่ถูกกดขี่ เหลาผูเผยพระวจนะ พูดแทนพระเจาวา มี
การปฏิบัติในลักษณะเหยียดหยาม ทํารายจิตใจเกิดขึ้นโดยทั่วไปในชาติตางๆ 
(ดูตัวอยาง อาโมส บทที่ 1 และ 2) นอกจากนี้เหลาผูเผยพระวจนะของพระเจา
บางคร้ังรูสึกโกรธและเศราใจ เม่ือเห็นพฤติกรรมบางอยางเกิดขึ้นทามกลาง
ประชากรของพระเจา ซึ่งคนเหลานั้นเปนผูไดรับพระพรจากเบ้ืองบนหลาย

บทที่ 6
นมัสการพระผูสราง

วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2019
Worship the Creator
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ประการ ทรงประทานประวัติศาสตรให และอีกหลายสิ่ง หนึ่งในจํานวนนั้นทรง
ประทานพระบัญญัติให คนเหลานั้นจะรูจักอะไรดีกวา แตนาเศราจริงๆ นั่น
ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไป และเหลาผูเผยพระวจนะมีหลายสิ่งตองการพูดเกี่ยว
กับเหตุการณนาเศราเหลานี้
 เปนเรื่องนาสนใจท่ีจะคนหา นั่นคือ การกลาวถอยแถลงจํานวนมาก 
อันเปนที่รูจักกันดี เก่ียวกับความยุติธรรม และความอยุติธรรม จากผูเผยพระ-
วจนะในพระคัมภีรเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงทรงประทานใหใน “บริบทของการ
สั่งสอน” เกี่ยวกับการนมัสการ ซึ่งเราจะไดเห็นวา “การนมัสการแท ไมใชบาง
สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการประกอบพิธีทางศาสนา การนมัสการแทหมายถึงการ
ดําเนินชีวิต ที่แบงปนความหวงใยของพระเจา เพ่ือความอยูดีมีสุข (well-
being) ของคนอื่น และขณะเดียวกันแสวงหาทางที่จะยกคนที่ถูกกดขี่ และคน
ที่ถูกลืมขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง

การกราบไหวรูปเคารพ และการกดข่ีวันอาทิตย
 ไมนานหลังจากท่ีพระเจาทรงนําชนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต 
พระเจาทรงพบกับพวกเขาที่ภูเขาซีนาย ทรงประทานพระบัญญัติ 10 ประการ
ใหพวกเขา ในลักษณะรูปลักษณอักษร ซึ่งสองขอแรกของพระบัญญัติกลาวถึง 
“การนมัสการ” ทรงหามไมใหกราบไหวนมัสการ “พระอ่ืนๆ” (gods) และทรง
หามไมใหสรางรูปเคารพเปนรูปของส่ิงใด (ดู อพยพ 20:2-6) ในการตอบ
สนองนั้น ชนอิสราเอลทั้งปวงกลาวสัญญาจะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอยางที่พวก
เขาไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ และจะดําเนินชีวิตในฐานะเปนประชากรของพระองค 
(อพยพ 24:1-13)
 แตทานโมเสสไดขึ้นไปบนภูเขาซีนายเปนเวลาเกือบหกสัปดาห และ
ประชาชนเริ่มพากันสงสัยมีอะไรไดเกิดขึ้นกับทาน ฝูงชนไดกดดันทานอาโรน 
(พี่ชายของโมเสส) อยางหนัก ใหทานสรางรูปลูกวัวทองคําขึ้นหนึ่งตัว เพื่อให
เปน “พระ” นําการเดินทางของพวกเขา เม่ือสรางเสร็จ “อาโรนประกาศวา 
“พรุงนี้จะเปนวันเทศกาลเล้ียงถวายเกียรติพระยาหเวห... รุงขึ้นพวกเขาก็ลุก

Idolatry and Oppression
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ขึ้นแตเชาถวายเครื่องถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และนําเครื่องศานติบูชามา 
ประชาชนก็นั่งลง กินและดื่ม แลวก็ลุกขึ้นทําส่ิงที่นาบัดสีตอกัน” (อพยพ 32:
5, 6) ทั้งองคพระผูเปนเจา และทานโมเสสรูสึกโกรธสุดๆ เหตุใดประชาชนจึง
พากันหันออกหางพระเจาไปนมัสการรูปเคารพไดในเวลาอันสั้นเชนนี้ และใน
เวลานั้นดูเหมือนมีเพียงทานโมเสสคนเดียวที่ได “วิงวอนขอความกรุณา” 
(intercession) และการอภัยจากพระเจา ใหชนอิสราเอลรอดพนจากการถูก
ลงโทษข้ันสูงสุด ที่พวกเขาทั้งปวงสมควรจะไดรับ (ดู อพยพ 32:30-34)   
 อยางไรก็ดี การกราบไหวรูปเคารพ ไดกลายเปนการทดลอง ที่ทําให
ประชากรของพระเจาลมลงอยูบอยๆ ประวัติศาสตรของกษัตริยที่ขึ้นสูบัลลังก
ของประเทศอิสราเอล (ทางภาคเหนือ) และประเทศยูดาห (ประเทศอิสราเอล
ทางภาคใต) มีชวงเวลาที่ชนอิสราเอลหันไปกราบไหวรูปเคารพหลายครั้ง 
บอยครั้งกษัตริยเองเปนผูนําประชากรไปนมัสการรูปเคารพเสียเอง ความไม
สัตยซื่อตอพระเจาเชนนี้เกิดขึ้นซํ้าๆ และทุกคร้ังพระเจาทรงสงผูเผยพระวจนะ
ของพระองค ใหมาเรียกพวกเขากลับมาหาพระองค และทามกลางการเรียก
ประชาชนใหหันกลับมาหาพระเจา พวกเขาไดรับการฟนฟู และการปฏิรูปใน
เรื่องการปฏิบัติตอคนยากจน และคนที่ขัดสนที่อยูทามกลางพวกเขาใหดีขึ้น

 อานพระธรรมสดุดี 115:1-8 อะไรคือจุดสําคัญย่ิง ที่ผูเขียน 
“สดุดี” กลาวถึงตรงนี้

 เปนความโนมเอียงของมนุษยที่เราจะกลายเปนเหมือนสิ่งของหรือ
บุคคลที่เรานมัสการ และมุงมองไปยังสิ่งนั้น หรือบุคคลผูนั้น ดังนั้นเปน
ธรรมดาอยูเอง ที่ความหวงใยตอคนอื่น และสําหรับความยุติธรรมจะลดนอย
ลง เมื่อประชากรของพระเจาหันไปจากการนมัสการพระเจาแหงความยุติธรรม 
ไปนมัสการพระเจาเทียมเท็จของผูคนซึ่งอยูในประเทศบานใกลเรือนเคียงของ
พวกเขา ซึ่งสวนมากเปน “พระ” ซึ่งเปนเทพในรูปแบบของมนุษย หรือเปน 
“พระ” แหงความอุดมสมบูรณ เมื่อพวกเขาเลือก “พระ” อื่นๆ ประชาชน
เปล่ียนทาทีในหลายส่ิงหลายอยาง รวมท้ังการท่ีพวกเขาปฏิบัติตอคนอ่ืน ถา
พวกเขายังสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา พวกเขาคงไดแบงปนความหวงใจตอ
ผูตกทุกขไดยากทามกลางพวกเขา
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เหตุผลของการนมัสการวันจันทร
 พระคัมภีรทั้งเลม กลาวถึงประชากรของพระเจาไดรับการเราใจให
นมัสการพระองค และเราไดรับเสนอหลายเหตุผลในการทําเชนนั้น เราไดรับ
การบอกวา “เรานมัสการพระองคเพราะวาพระองคเปนใคร พระองคไดทรง
ทําอะไร และเพราะวาพระองคทรงมีคุณลักษณะพิเศษ ทามกลางสิ่งดังกลาว 
คือพระคุณความดีของพระองค ทรงความยุติธรรม และทรงความเมตตา เมื่อ
เราไดรับการเตือนวาพระเจาทรงเหมือนกับอะไร และพระองคไดทรงทําอะไร
เพื่อเรา (โดยเฉพาะพระคริสตทรงส้ินพระชนมไถบาปแทนเราบนกางเขน) 
และพระองคทรงสัญญาจะทําอะไร ไมมีใครในพวกเราท่ีบอกไดวา เขา/เธอ
ไมมีเหตุผลใดที่จะไมนมัสการ และสรรเสริญพระนามของพระเจา 

 อานพระธรรมเฉลยพระธรรมบัญญัติ 10:17-22, สดุดี 101:1, 
146:5-10, อิสยาห 5:16, 61:11 มีสิ่งใดเปนสิ่งกระตุนใหเรานมัสการ 
และสรรเสริญพระเจา เทาที่ปรากฏในขอพระคัมภีรเหลานี้

 เหตุผลตางๆ สําหรับใหเราถวายการนมัสการ ไมใชสิ่งใหมสําหรับ
ประชากรของพระเจา บางคร้ังมีการแสดงออกของการนมัสการท่ีเต็มไปดวย
ความกระตือรือรนเมื่อพระเจาทรงเขาแทรกแซง ยกตัวอยางเชนหลังจากที่
พระเจาทรงนําพวกเขาออกจากอียิปต ในคราวคับขันพระเจาทรงเปดทะเลแดง
ชวยชนอิสราเอลใหรอดพนจากการถูกตามลา ทานโมเสสและมิเรียม (พี่สาว)
ไดนํานักรองชายและหญิงรองเพลงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจาดวยความ
ตื้นตันใจ ที่พระองคไดทรงชวยพวกเขาใหพนจากกองทหารรถศึกของอียิปต 
(ดู อพยพ บทที่ 15) 
 พระเจาทรงความยุติธรรมและทรงความเมตตา ทรงเปดเผยใหเห็น
ในเหตุการณเชนน้ัน ซึ่งชนอิสราเอลจะไมลืมเหตุการณเหลานี้ โดยพวกเขา

A Reason to Worship

 ใหเรายังอยูกับแนวคิดนี้ และมากขึ้น “เรื่องการท่ีจะกลายเปน
เหมือน “สิ่ง” หรือ “ผู” ที่เรานมัสการ เราเห็นผูคนในสมัยเดียวกับเรา
แสดงใหเห็นในหลักการดังกลาวนี้อยางไร
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ผูกดข่ีทางศาสนาวันอังคาร
 ชวงเวลาท่ีดีกวาสําหรับอาณาจักรอิสราเอลและยูดาห ผูคนจะกลับไป
นมัสการพระเจา และประกอบพิธีถวายบูชาตางๆ ที่พระวิหาร กระนั้นก็ดีการ

Religious Oppressors

มีธรรมเนียมที่พอแมจะเลาใหลูกหลานฟงเปนประจํา และเม่ือลูกๆ มีครอบครัว
ของพวกเขาเองก็จะเลาตอไปเปนทอดๆ ถึงการกระทําดวยความยุติธรรมของ
พระเจาซึ่งจะเปนสิ่งดลจิตดลใจอยางตอเนื่อง ใหพวกเขาประสงคจะนมัสการ
พระเจาปแลวปเลา โดยชนอิสราเอลรุนอายุตอมา ตัวอยางของเร่ืองเลาจากรุน
สูรุน และการนมัสการถูกบันทึกไวใน เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17-22
 พระเจาทรงความยุติธรรม นี่เปนสิ่งแรก ของสวนงายๆ วาพระองค
ทรงเปนใคร คือ “แกนแท” (core) ของสวนประกอบสําคัญของพระลักษณะ
อุปนิสัยท่ีขาดเสียมิไดคือ “พระเจาจะไมทรงทําชั่ว และองคผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ
จะไมทรงบิดเบือนความยุติธรรม” (โยบ 34:12) พระเจาทรงความถูกตอง และ
ทรงหวงใยเพ่ือใหทกุคนไดรบัความยุตธิรรม  นีเ่ปนเหตุผลหน่ึงทีเ่ราจะนมัสการ 
และสรรเสริญพระนามของพระองค
 ประการทีส่องความยตุธิรรมของพระเจามองเหน็ไดในความเทีย่งธรรม 
และความชอบธรรมของพระองคซึ่งทรงกระทําในนามประชากรของพระองค 
และในนามของคนยากจน และคนที่ถูกกดขี่ทั้งมวล อนึ่งความชอบธรรมของ
พระองคไมเพียงแคนํามาพรรณนาพระอุปนิสัยของพระองค พระคัมภีรยังวาด
ภาพพจนไววา “พระองคทรงฟงเสียงรองของผูทุกขยาก” (โยบ 34:28) และ
พระองคทรงทําการอยางแข็งขัน และทรงหวงใยที่จะแกไขสิ่งผิดใหเปนสิ่งถูก 
ซึ่งเปนเรื่องเห็นไดยากในโลกของเรา แลวที่สุดผูคนทั้งปวงจะตระหนักวา 
ทุกคนจะตองเขาสูการพิพากษาครั้งสุดทายของพระเจา และพระองคจะทรง
สรางโลกใบนี้ขึ้นใหม

 ถาชนอิสราเอลโบราณมีเหตุผลที่จะสรรเสริญองคพระผูเปนเจา 
เราทั้งหลายที่เกิดมายุคหลังไดรับรูมากกวา ในสิ่งที่พระองคไดทรง
กระทําที่ไมกางเขนและหลังไมกางเขน เราจึงมีเหตุผลมากมายท่ีจะ
สรรเสริญพระนามของพระองคอยางไร
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นมัสการของพวกเขาบอยคร้ังเปนการผสมกันระหวางพิธีการของพระเจา และ
พิธีการของพวกกราบไหวรูปเคารพ ตามรูปแบบของชนชาติเพ่ือนบานที่อยู
แวดลอม สอดคลองกับผูเผยพระวจนะของพระเจา แมพวกเขาจะพยายาม
อยางดีที่สุดในทางศาสนา แตก็ยังไมเพียงพอจะทําใหพวกเขาหันกลับจากทาง
ชั่วราย เพราะยังมีการกระทําส่ิงผิด (perpetrated) อยูในแผนดินที่พวกเขา
ดํารงชีพประจําวัน และไมวาพวกเขาจะใชความพยายามอยางหนักเพียงใด 
ในการเปนผูถือเครงในทางศาสนาผานการประกอบพิธีกรรมตางๆ ในการ
นมัสการ เสียงเพลงสรรเสริญ (hymns) ของพวกเขาก็ไมอาจกลบเสียงรอง
ทุกขของคนยากจน และคนที่ถูกกดขี่ใหเงียบเสียงลงได 
 ทานอาโมสพรรณนาถึงผูกดขี่ประชาชนในสมัยของทานวา “เจาผู
เหยียบย่ําคนขัดสน เจาผูทําลายคนยากจนแหงแผนดิน” (อาโมส 8:4) ทาน
อาโมสมองเห็น ผูกดขี่เหลานั้นตองการใหการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให
เสร็จสิ้นไวๆ เพื่อพวกเขาจะไปเปดตลาดคาขายอยางไมสัตยซื่อตอไป พวกเขา
กลาวดูหม่ินคนยากคนจนวา “เพื่อเราจะซื้อคนยากจนดวยเงิน และซื้อผูขัดสน
ดวยรองเทา (sandals) คูเดียว” (อาโมส 8:6) 

 อานพระธรรมอิสยาห 1:10-17, อาโมส 5:21-24 และ มีคาห 
6:6-8 องคพระผูเปนเจาตรัสอะไรกับผูนําทางศาสนาเหลานี้ เกี่ยวกับ
การประกอบพิธีทางศาสนาของพวกเขา 

 ผานทางผูเผยพระวจนะของพระองค พระเจาทรงใชภาษาแข็งกระดาง
เพื่อเยาะเยยนักศาสนา และการนมัสการท่ีไมเชื่อมโยงกัน กลาวคือมีความขัด
แยงกับบุคคลผูมีความทุกขเดือดรอนและถูกกดขี่ ซึ่งอาศัยอยูแวดรอบพวกเขา 
ในพระธรรมอาโมส 5:21-24 เราอานท่ีพระเจาตรัสวา พระองคทรงเกลียดชัง 
ดูหมิ่น และการนมัสการของพวกเขาเปนสิ่งนาชัง (disgusted) และการมา
ชุมนุมกันของพวกเขาไดรับการบรรยายวาเปนเหมือน “กลิ่นเหม็น” (stench) 
เงินถวาย และเสียงดนตรีของพวกเขาถูกปฏิเสธเหมือนเปนสิ่งที่ไรคา
 ในพระธรรมมีคาห บทที่ 6 เราเห็นการการเยาะเยยถูกสงออกมาเปน
ชุด และเพ่ิมจํานวนคร้ังขึ้น พรอมท้ังคําแนะนําเพ่ือใหพวกเขามองเห็นคุณคา
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วิธีนมัสการพุธ
 ในการอธิบายของพวกเขาเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง การนมัสการ 
และความยุติธรรม ยังมีบันไดอยูอีกขั้นหนึ่งซึ่งผูเผยพระวจนะไดกลาวเราใจวา:
คือความหวงใยจริงจังสําหรับการชวย “บรรเทา คนยากจนขัดสน และใหการ
ชวยเหลือผูมีความตองการ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญของการนมัสการในตัวเอง 
อิสยาห บทที่ 58 เปนบทหนึ่งซึ่งทําใหการเชื่อมโยงนี้ชัดเจน

 อานพระธรรมอิสยาห บทท่ี 58 มีอะไรผิดพลาดไปในความ
สัมพันธระหวางพระเจา และประชากรของพระองค ตามที่ไดกลาว
พรรณนาไวในตอนตนของบทนี้

 อยางที่เราไดเห็นมาแลวในตอนท่ีผานมา การวิพากษวิจารณนี้เปน

A Way to Worship

ในการนมัสการพระเจา ผูเผยพระวจนะกลาวเยาะเยยการนําเคร่ืองเผาถวาย 
โดยท่ีพวกเขาไดเพิ่มจํานวนสัตวบูชาขึ้นเปนทวีคูณ ทานมีคาหกลาวแทน
พระเจาวา “พระยาหเวหจะพอพระทัยการถวายแกะผูหลายพันตัว และธาร
น้ํามันหลายหม่ืนสายหรือ” (มีคาห 6:7) กอนไปถึงจุดที่นาหวาดหวั่น “อันไม
ทราบที่มา-ในความสุดโตง” (unknown-extreme) คอืการถวายเด็กที่เกิดมา
คนแรกของเขา โดยการนํามาเผาถวายเปนเครื่องบูชา เพ่ือใหเปนที่พอพระทัย
และการไดรับการอภัยบาป 
 ในตอนสุดทาย สิ่งที่พระเจาทรงประสงคจริงๆ ผูเผยพระวจนะประกาศ
วา “พระยาหเวหทรงประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหทําความยุติธรรม และ
ใหรักเมตตา และดําเนินชีวิตไปกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ” (มีคาห 
6:8) 

 คุณเคยพบวาคุณเองเปนผูทําความผิด โดยมุงใหความสนใจ 
หวงใยเกี่ยวกับรูปแบบ ของพิธีนมัสการมากกวาการใหความชวยเหลือ
ผูมีความขัดสนตรงหนา หรืออยูแวดลอมคุณหรือ คุณไดเรียนรูอะไร
จากประสบการณนั้น
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การกลาวกับผูมีความกระตือรนในศาสนา ดูเหมือนวาพวกเขาแสวงหาพระเจา
อยางจริงจัง แตตอมาปรากฏวาไมเปนเชนนั้น ดังนั้นที่พระเจาตรัสวาพวก
เขาควรพยายามเปล่ียนแปลงวิธีการนมัสการของพวกเขา คือพยายามในวิธี
ที่แตกตางออกไปในการรับใชพระเจา ถาเขาจะตองเลือกวาเขาจะนมัสการ
พระเจาอยางไร นั่นคือ “การแกพันธนะอธรรม การแกสายรัดของแอก การ
ปลดปลอยผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ และการหักแอกทั้งหมดเสีย” (อิสยาห 
58:6) พวกเขาควรเล้ียงดูผูหิวกระหาย จัดท่ีพํานักใหคนไรบานไดอาศัย และ
ชวยผูขัดสน
 กจิกรรมตางๆ เชนนัน้ไมถกูเสนอเปนวธิเีดียวทีจ่ะดาํเนนิการ  แตพระเจา
ทรงหนุนใจวาเปนวิธีหนึ่งท่ีจะนมัสการ และรูปแบบของการนมัสการท่ีอาจเปน
ที่ชื่นชอบมากกวาสําหรับบางคนที่มีแนวปฏิบัติตามประเพณีนิยมมากกวา 
อยางกรณีการนมัสการไมเพียงแตมุงการคารวะภายใน แตเปนบางส่ิงซึ่งนํา
พระพรมายังผูคนท้ังมวลผูอยูแวดลอมเหลาผูนมัสการพระเจา “เปาหมายของ
การนมัสการแท คือที่จะปลดปลอยผูคนจากภาระอันหนักแหงความบาปของ
พวกเขา และท่ีผอนคลายความอดกลั้นอดทน และความกดดัน และท่ีจะสง
เสริมความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติสุข” (The SDA Bible Commentary, 
เลม 4, หนา 306)
 ใน อิสยาห 58:8-12 พระเจาทรงสัญญาจะหล่ังพระพรใหกับผูนมัสการ
ในรูปแบบนี้ ความมีประสิทธิผลคือ พระเจาทรงกําลังตรัสวา ถาผูนมัสการจะ
เนนความสนใจในตนเองนอยลง พวกเขาจะพบวา พระเจากําลังทํางานกับ
พวกเขา และผานพวกเขา เพื่อนําการเยียวยา และไถกลับสูสภาพเดิมมาให
 ที่นาสนใจอยางย่ิงคือ บทน้ีเชื่อมโยงกับการนมัสการประเภทนี้ ซึ่ง
เปนการนมัสการ “ที่ฟนฟูความยินดีสืบตอไป เปนการเติมเต็มใหกับผูถือ
รักษาวันสะบาโต เราไดพิจารณาการเชื่อมโยงที่เขมแข็งระหวางวันสะบาโต 
และพันธกิจการรับใช (ministry) แตขอพระคัมภีรเหลานี้รวมไปถึงกิจกรรม
ทั้งสองเหลานี้ ในการเรียกน้ีเพื่อใหผูคนฟนฟูสูพลังใหม (revitalize) ในการ
นมัสการ และการคนพบพระพรของพระเจาซึ่งสะทอนใหเห็นในขอพระคัมภีร
เหลาน้ี เอลเลน จี. ไวท ไดใหขอคิดเห็นวา “สําหรับผูถือรักษาวันสะบาโตของ
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 เมื่อพระเยซูทรงเผชิญหนากับผูนําศาสนาบางคนในสมัยของพระองค 
ผูนําเหลาน้ันวิพากษวิจารณพระองควา พระองคทรงรับประทาน และดื่มกับ
เหลา “คนบาป” พระองคทรงอางถอยคําของ “โฮเชยา” และบอกพวกเขากลับ
ไปยังหนังสือของพวกเขา และคนหาดูวา ที่จริงแลวพระเจาทรงหมายความ
วาอยางไร เมื่อพระองคตรัสวา พวกทานจงไปเรียนความหมายของพระคัมภีร
ขอนี้ ‘ที่วา เราประสงคความเมตตา ไมประสงคเครื่องบูชา’ ดวยวาเราไมไดมา
เพื่อเรียกคนชอบธรรม แตมาเรียกคนบาป” (มัทธิว 9:13 - อางอิงจาก โฮเชยา
6:6)
 อยางที่เรามองเห็น พระเยซูทรงดําเนินชีวิตดวยการใหความสนใจ
คนอ่ืน และทําการรับใช ในการมีปฏิกิริยา (interactions) กับคนอ่ืน ทรงทํา
การอัศจรรยรักษาโรคของพวกเขาใหหาย พระองคทรงเทศนาส่ังสอน และ
บอยคร้ังตรัสเปนคําอุปมา เพื่อเปนการสาธิตใหเห็นภาพ และเราใจผูฟงให
ดํารงชีวิตอยางดีที่สุดเพ่ือแสดงออกถึงการอุทิศถวายชีวิตแดพระเจา พระเยซู
ทรงเปนเปาหมายการวิพากษวิจารณหนักที่สุด ขณะเดียวกันพวกเขาเปนเปา
หมายยากท่ีสุดที่จะทําใหเขาใจกระจาง เหมือนเหลานักศาสนาในสมัยของทาน
อิสยาห พวกเขาเชื่อวา พวกเขาแนใจในความสัมพันธพิเศษของพวกเขากับ
พระเจา เพราะวาพวกเขาปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาเครงครัด ขณะใน
เวลาเดียวกัน พวกเขาแสวงหาประโยชน หรือเอาเปรียบคนยากจน และเพิก
เฉยตอความขัดสนของพวกเขา พวกเขานมัสการกาวสวนทาง (out of step) 
กับการกระทําของพวกเขา และพระเยซูไมสงวนคําปรักปรําของพระองคไว 
สําหรับเหลาคนหนาไหวหลังหลอกเชนนั้น

 อานพระธรรมมาระโก 12:38-40 การแสดงความคิดเห็นของ
พระเยซู ที่พวกเขา “ยึดบานของหญิงมาย” แสดงวาหญิงมายไมอยูใน

ความเมตตาและความสัตยซื่อวันพฤหัสบดี Mercy and Faithfulness 

องคพระผูเปนเจา ตางไดรับมอบหมายความรับผิดชอบใหทําการแหงความ
เมตตา และความเอื้อเฟอเผ่ือแผ” (Welfare Ministry, หนา 121)
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บัญชีรายชื่อของคนยากไร หรือนั่นเปนจุดที่พระเยซูทรงชี้ใหเห็นวา 
พวกเขาเพิกเฉยตอคนยากจนขัดสน คุณจะอธิบายไดไหมวา เหตุใด 
การกระทําเชนนี้จึงไดรับการสาปแชงมากกวา

 บางทีเร่ืองเทศนาทําใหผูฟงรูสึกหวาดกลัวที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิง
สาํหรบันกัศาสนาทัง้หลายจะพบไดในมทัธิว บทที ่23 พระเยซไูมเพยีงพรรณนา
วา ศาสนาของพวกเขาไมชวยเหลือผูเสียเปรียบคนอ่ืนๆ ในชีวิต แตพวกผูนํา
ศาสนาคิดวาบุคคลกลุมนี้เพิ่มภาระใหกับพวกเขา โดยการกระทําของพวกเขา 
หรือบอยคร้ังไมทําอะไร หรือไมหวงใยใดๆ เลย พระเยซูตรัสวา “วิบัติแกเจา
พวกธรรมาจารย และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด พวกเจาปดประตูแผนดิน
สวรรคไวจากมนุษย เพราะพวกเจาเองไมเขาไป และเมื่อคนอื่นจะเขาไปเจา
ก็ไมยอม” (มัทธิว 23:13)
 แตเสียงสะทอนของเหลาผูเผยพระวจนะหลายศตวรรษกอนหนานั้น 
พระเยซูตรัสโดยตรงถึงชองวางระหวางการปฏิบัติศาสนาอยางเครงครัดของ
พวกเขา และความอยุติธรรมที่พวกเขาไดรับการอภัย และผลกําไรจาก “วิบัติ
แกพวกเจา พวกธรรมาจารย และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด เพราะพวกเจา
ถวายทศางค ที่เปนสะระแหน ลูกผักชี และยี่หรา แตเรื่องที่สําคัญกวาในธรรม
บัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตตา และความเชื่อนั้น พวกเจากลับละเลย
เรื่องท่ีสําคัญนั้นดวย” (มัทธิว 23:23) พระเยซูทรงเพ่ิมหลักปฏิบัติศาสนาเขา
ไปโดยเร็ววา การปฏิบัติศาสนา และการถือรักษาไมใชสิ่งผิดในตัวพวกเขาเอง 
แตพวกเขาไมควรใชสิ่งนั้นทดแทนการปฏิบัติตอคนอื่นๆ อยางเปนธรรม 

 เราสามารถจะหลีกเล่ียง “กับดัก” ของการคิดวาเรามีความรูใน
เรื่องความจริงเพียงพอแลวไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “อิสยาห บทที่ 58 การชี้แนะ
ของพระเจา” หนา 29-34, Welfare Ministry; ในบท “วิบัติ แกพวกฟาริสี” 
หนา 610-620, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน
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 “ในการเราใจใหเห็นคุณคาในการปฏิบัติคุณความดี ผูเผยพระวจนะ
ทําไดเพียงการกลาวทบทวนสิ่งที่พระเจาทรงประทาน “คําปรึกษาแนะนํา” แก
ประเทศอิสราเอลกอนหนาน้ี...จากยุคหนึ่งสูอีกยุคหนึ่ง “คําปรึกษาแนะนํา” 
นี้ถูกกลาวทวนโดยผูรับใชของพระยาหเวห ซึ่งทรงประทานแกเหลาผูอยูใน
อันตรายของการตกไปสูนิสัยการปฏิบัติตนเขมงวดในพิธีรีตอง และลืมที่จะ
แสดงออกซึง่ความเมตตากรณุา” (เอลเลน จ.ี ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษตัรยิ, 
หนา 326, 327) 
 “ขาพเจาไดรับการสอนใหอางถึงผูคนท่ีบันทึกไวใน อิสยาห บทท่ี 58 
อานขอความบทนี้อยางถ่ีถวน จะไดเขาใจประเภทของพันธกิจซึ่งจะนําชีวิต
เขาสูคริสตจักร งานของพระกิตติคุณซึ่งดําเนินไปดวยความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
(liberality) ของเราพอๆ กับงานจากความอุตสาหะของเรา เม่ือทานพบดวง
วิญญาณที่ประสบความทุกขเข็ญตองการความชวยเหลือ จงชวยพวกเขา เมื่อ
พบคนท่ีอดหิว จงเล้ียงดูพวกเขา ในการทําเชนนี้เทากับทานไดทําการในสาย
เดียวกับพันธกิจของพระคริสต งานอันบริสุทธิ์ของจอมเจานาย เปนงานแหง
ความเมตตากรุณา (benevolent) จงใหผูคนของเราทุกหนทุกแหง ไดรับการ
หนุนใจใหมีสวนในช้ินนี้” (เอลเลน จี. ไวท, Welfare Ministry, หนา 29)

บทสรุป
 ขณะที่ผูเผยพระวจนะมีความหวงใยเกี่ยวกับสิ่งชั่วรายที่บังเกิดบน
แผนดิน พวกเขาเนนเจาะจงไปยังความช่ัวรายที่กระทําโดยผูคนที่อางตัว
วา พวกเขาพ่ึงพระเจาเปนสรณะแหงชีวิต และพวกเขานมัสการพระองค 
สําหรับผูเผยพระวจนะ และสําหรับพระเยซู การนมัสการแท คือสิ่งที่ไม
สอดคลองกับความไมยุติธรรม การถือศาสนาเชนนั้นคือ “การเสแสรง” 
การนมัสการแทคือการแสวงหานํ้าพระทัยของพระเจา ซึ่งรวมไปถึงการ
ทํางานตอตานการกดข่ี การเอารัดเอาเปรียบ ตรงกันขามเปนการเอาใจ
ใสตอผูยากจนและชวยเหลือผูขัดสน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คุณเคยคิดเก่ียวกับการกระทํา ความยุติธรรม และการแสดง
 ความรัก ความกรุณา เปนการแสดงออกถึงการนมัสการไหม 
 วิธีนี้จะเปล่ียนลักษณะการเขาถึงคนอ่ืนดวยการเอาใจใสอยางไร  
 และสิ่งที่กลาวนี้จะเปล่ียนทาทีการเขาถึงการนมัสการอยางไร

2. เราสามารถจะปองกันไมใหเกิด “การละเลย” (neglecting) “เรื่อง
 ที่สําคัญกวาธรรมบัญญัติ” (มัทธิว 23:23) ในชีวิตคริสเตียนของ
 เรา ทั้งเร่ืองสวนตัว และชุมชนโบสถ คุณสามารถตระหนักถึง
 ตัวอยางบางตัวอยางในประสบการณของคุณเอง ที่คุณอาจได 
 “กรองลูกน้ําออกแตกลืนตัวอูฐเขาไป” (มัทธิว 23:24) ในชีวิต
 ของคุณหรือไม

3. เหตุใดการเสแสรง (hypocrisy) จึงถือวาเปนการกระทําความ
 บาป ไมเปนการดีกวาหรือ อยางนอยเปนการทําใหผูคนมองเห็น
 วา เรากําลังประกอบการดี 

4. เหตุใดนิมิตของพระเจา และความรักอันรอนแรง “passion” ตอ
 คนยากจน และคนขัดสน ดังที่ไดสําแดงออกผานผูเผยพระวจนะ 
 ไดเปล่ียนมุมมองโลกของคุณอยางไร คุณอาจไดอาน หรือไดยิน
 รายงานขาวในทองถ่ินของคุณ แตกตางจากสิ่งที่ผูเผยพระวจนะ
 ไดเหน็ดวยสายตา และไดฟงดวยหู (ของผูเผยพระวจนะ) อยางไร



78   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

“พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา สถิตอยูกับขาพเจา 
เพราะวาพระองคทรงเจิมขาพเจาไว เพ่ือนําขาวดีมายัง
คนยากจน พระองคทรงใชขาพเจามาประกาศอิสรภาพ
แกพวกเชลยประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก  ปลอย
ผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ และประกาศปแหงความ
โปรดปรานขององคพระผูเปนเจา” (ลูกา 4:18, 19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 1:46-55, 4:16-21, 7:18-23; มัทธิว 12:15-21; 
มัทธิว 21:12-16; มาระโก 11:15-19; อิสยาห 53:3-6

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทามกลางเหตุผลอื่นๆ สําหรับการเสด็จลงมาบังเกิดของ
พระองค พระเยซูเสด็จมาสําแดงใหเปนที่ประจักษวาพระบิดา

มีพระลักษณะอยางไร พระองคทรงทําสิ่งน้ีโดยคําสอนของพระองค ดวยการ
ถวายบูชาพระชนมชีพของพระองค โดยการดําเนินชีวิตของพระองค และโดย
การปฏิสัมพันธกับสามัญชน การกระทําของพระองคบางคร้ังก็เปนเรื่องทันที
ทันใด ขณะบางคราวขึ้นอยูกับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิต
ของคนอื่นๆ
 ลักษณะพันธกิจของพระเมสสิยาห ไดถูกพยากรณไวโดยผูเผยพระ-
วจนะในพระคัมภีรเดิมหลายทานโดยมารดาของพระองค คือนางมารีย และ

บทที่ 7
พระเยซูและผูขัดสน

วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2019
Jesus and Those in Need
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แมแตโดยพระเยซูเอง เมื่อพระองคกลาวนิยามพันธกิจของพระองคเองใน
บันทึกเร่ืองเทศนครั้งแรกของพระองค (ลูกา บทท่ี 4) เพิ่มเติมจากน้ี ผูเขียน
พระกิตติคุณ (สี่เลมแรกของพระคัมภีรใหม) บอยครั้งผูเขียนใชภาษาของผู
เผยพระวจนะจากพระคัมภีรเดิมเพื่ออธิบายส่ิงที่พระเยซูกําลังดําเนินขณะท่ี
พวกเขาบรรยายเร่ืองของพระเยซู ในลักษณะนี้ ชีวิตของพระเยซูเปนที่
ประจักษอยางชัดเจนในธรรมเนียมปฏิบัติของผูเผยพระวจนะเหลานี้ รวมไป
ถึงความเมตา กรุณาของพวกเขาที่มีตอคนยากจน และเหลาคนที่ถูกกดขี่
 เหลาผูนําศาสนา อยางไรก็ดี มองเห็นพระเยซูเปนผูที่เปนภัย ใน
ตัวอยางอันนากลัวแหงความอยุติธรรมและความทารุณโหดราย พวกเขาวาง
แผนจับตัวพระเยซู อยางไมเปนธรรม นําพระองคไปสืบสวนสอบสวนหา
พยานปรักปรํา และลงโทษดวยการตรึงพระองคบนกางเขน พระเจาทรงทราบ
วาอะไรคือความไมยุติธรรม พระเยซูทรงเผยใหเห็นสิ่งนากลัวของความชั่วราย 
เมื่อพระองคทรงฟนคืนพระชนม พระองคไดประสบชัยชนะชั่วชีวิต นี่เปน
ขาวดี และเปนความรอดสําหรับมนุษยทั้งมวล

เพลงของมารีย วันอาทิตย
 จินตนาการฉากน้ี นางมารียไดรับขาวจากทูตสวรรค “กาเบรียล” 
(Gabriel) ไมกี่วันกอนหนา ทูตสวรรคไดบอกนางมารียวา เธอจะไดเปน
มารดาของพระเยซู พระบุตรของผูสูงสุด เธอยังไมแพรงพรายเร่ืองนี้กับใคร 
แตไดเดินทางไปเย่ียมนางเอลีซาเบธ ซึ่งเปนญาติผูพี่ของเธอ ผูซึ่งคาดหวังจะ
ไดทารกโดยการอัศจรรย ดวยการมองเห็นอันล้ําลึกฝายวิญญาณ เอลีซาเบธ
ตระหนักในขาวสารที่นางมารียไดรับ กอนที่นางมารียผูมาเย่ียมจะกลาวอะไร
ออกมา เอลีซาเบธเขาใจในแผนงานของพระเจา ทั้งสองไดฉลองในพระสัญญา 
และพระคุณความดีของพระเจา

 อานพระธรรมลูกา 1:46-55 สังเกตการผสมคําสรรเสริญ
ระหวางส่ิงมีความหมายสําหรับเธอเทานั้น จากประโยคท่ีวา “เพราะวา
ผูทรงฤทธานุภาพทรงทําการใหญเพื่อขาพเจา พระนามของพระองคก็

Mary’s Song



80   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

บริสุทธิ์” (ลูกา 1:49) เพราะเหตุใดจึงมีคําสรรเสริญ และการนมัสการ
พระเจาและบุคคลทั่วไป

 นี่เปนบทเพลงนาทึ่งที่สามารถลงตัวไดดีทามกลาง “เพลงสดุดี” หรือ
ในงานเขียนผูเผยพระวจนะฮีบรู มารียกําลังมีความรูสึกปติทวมทนในส่ิง
อัศจรรย และความกตัญูที่มีตอพระเจา เปนที่ชัดเจนวาเธอไดเห็นพระเจา
กําลังทําการในชีวิตของเธอเอง แตเธอรับรูดีถึง ความหมายโดยนัยแหงแผน
การของพระเจาสําหรับชนอิสราเอลชาติของเธอ และสําหรับเผาพันธุมนุษย
ทั้งมวล
 แตในความเขาใจของมารีย พระเจาไมเพียงทรงฤทธานุภาพ และ
ควรที่เราจะกลาวสรรเสริญ พระองคทรงพระเมตตากรุณา และดูเหมือนทรง
สนพระทัยเฉพาะสําหรับผูที่ถอมใจ ผูที่ถูกกดขี่เหยียบย่ํา และคนยากคนจน 
ทูตสวรรคแทบจะไมจากไปไหน หลังจากท่ีได “ประกาศขาวดี” เสร็จแลว ใน
ชวงวันที่จะใหกําเนิดใกลเขามา กอนท่ีเธอจะรองเปนเพลงออกมาวา “พระองค
ทรงถอดเจานายออกจากบัลลังก และพระองคทรงยกผูนอยข้ึน...พระองคทรง
ใหคนอดอยากอ่ิมดวยสิ่งดี และทรงทําใหคนมั่งมีไปมือเปลา” (ลูกา 1:52, 53)
 นับต้ังแตเริ่มตนเร่ืองราวชีวิตของพระเยซูบนแผนดินโลก พระองคได
ทรงถูกแนะนําวาเปนผูปกครองคนหน่ึง (ด ูลกูา 1:43) แตในฐานะผูปกครองของ
อาณาจักรที่แตกตางออกไป ดังที่ผูเชี่ยวชาญกลาวพรรณนาไววา อาณาจักร
ของพระเจา ที่พระเยซูเสด็จมาเร่ิมตนอยางเปนทางการเปน “อาณาจักรที่
คว่ําหนาลง” (upside - down kingdom) เม่ือเปรียบเทียบกับอาณาจักรที่
มีระบบระเบียบสังคมตามปกติของโลกน้ี คําพรรณนาคือเรามีอาณาจักรของ
พระเยซู ซึ่งอํานาจและความมั่งคั่งของโลกนี้เปนส่ิงเล็กนอยที่สุด และคน
ยากจน และผูถูกกดข่ีจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ “ไดรับการเติมเต็ม” 
และไดรับการยกชูขึ้น 

 ถาคริสตจักร (หรือโบสถ) ไดแสดงออกลักษณะอาณาจักรของ
พระเจา โบสถทําไดดีเพียงใดในการ “เปนตัวอยาง” (modeling) ของ
อาณาจักร “ที่ควํ่าหนาลง” ท่ีนางมารียไดกลาวพรรณนา บางสิ่งทํานอง



บทที่ 7   พระเยซูและผูขัดสน    81

คําแถลงพันธกิจของพระเยซูวันจันทร
 ไมวาจะเปนขอกําหนดสําหรับวันนั้น หรือเปนการตั้งพระทัยของพระ-
เยซู ที่ทรงพบวาเปนขอพระคัมภีรที่เหมาะสมคือ (อิสยาห 61:1, 2) เมื่อมีผูยื่น
มวนพระคัมภีร (the scroll) ใหพระเยซูอาน นี่ไมใชเหตุบังเอิญที่ขอพระคัมภีร
ตอนนี้เปนเร่ืองเทศนเรื่องแรกในท่ีสาธารณะของพระองค และไมใชเหตุบังเอิญ
ที่พระเยซูทรงเทศนเร่ืองสั้นใน ลูกา 4:16-21 หลังจากท่ีพระเยซูทรงอาน
พระคัมภีรอิสยาห 61:1, 2 จบลงพระองคตรัสวา “พระคัมภีรตอนนี้ที่พวกทาน
ไดยินกับหูก็สําเร็จแลวในวันนี้” (ลูกา 4:21) ซึ่งทานลูกา ผูเขียนพระกิตติคุณ 
“ลูกา” ไดเร่ิมบันทึกพันธกจิในที่สาธารณะของพระเยซูตั้งแตบัดนั้น
 ดเูหมอืนพระเยซูทรงเลือกเอาทํานองเพลงของมารีย  เร่ือง “อาณาจักร
ที่คว่ําหนาลง” และเริ่มทําใหมันบังเกิดผลตอในพันธกิจของพระองค พระเยซู
และทานลกูาในการเลาเรือ่งพระเยซซู้าํ  โดยกลาวถึงพระเยซทูรงใชคาํพยากรณ
ในอิสยาหเพื่ออธิบายสิ่งที่พระเยซูทรงดําเนินการ และที่กําลังจะทําตอไป แต
นั่นเปนอีกวิธีหน่ึงในการแสดงออกในส่ิงที่มารียไดกลาวพรรณนาไว 30 ปกอน
หนาน้ี คนยากจน คนที่ไดรับความเจ็บปวด และคนที่ไดรับการกดขี่ เปนจุด
เนนพิเศษ เปนผูไดรับขาวดีที่พระเยซูทรงเปนผูนํามาประกาศ        
 พระเยซูทรงนําขอพระคัมภีรตอนนี้ จากอิสยาห บทที่ 61 มาเปน
ถอยแถลงแหงพันธกิจของพระองค พันธกิจและงานการประกาศพระกิตติคุณ
ของพระองคจะตองเปนคําสอนท้ังดานจิตวิญญาณ หลักการปฏิบัติเคียงคูกัน 
พระองคจะสาธิตใหเห็นวา “ดานจิตวิญญาณและหลักการปฏิบัติ” ไมไดแยก
หางจากกันเหมือนที่บางคนทึกทักวาเปนเชนนั้น เราเห็นตัวอยางไดจากท่ี
พระเยซู และเหลาอัครทูต ดูแลเอาใจใสประชาชนที่เจ็บปวยฝายรางกาย และ
ในทางปฏิบัติอยางนอยเปนการดูแลเอาใจใสดานวิญญาณจิตสวนหนึ่ง

Jesus’ Mission Statement

นี้จะเปนตนแบบไดอยางไร โดยปราศจากความ “อยุติธรรม” สําหรับผู
ร่ํารวย และผูมีอิทธิพลเชนกัน ใครจะเปนผูไดรับความรักของพระคริสต
เชนกัน
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พระเยซูทรงรักษาโรคตางๆวันอังคาร
 พระกติตคิณุถกูปรงุรส (peppered) ดวยเร่ืองการอัศจรรยของพระเยซู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการรักษาโรคตางๆ เหมือนที่ทานอิสยาหได
กลาวพยากรณไว พระองคทรงรักษาคนตาบอดใหมองเห็น พระองคทรงปลด
ปลอยผูตกเปนทาสของโรครายตางๆ ใหหาย เหมือนการปลดปลอยคนท่ีถูก
จองจําใหเปนอสิระ คนปวยหลายคนตองทรมานมาหลายป พระเยซูทรงรักษา

Jesus Heals 

 อานพระธรรมตอไปนี้ และทําการเปรียบเทียบ ลูกา 4:16-21 
และ 7:18-23 เหตุใดคุณจึงคิดวาพระเยซูทรงตอบในทํานองนี้ คุณ
จะตอบสนองอยางไรตอคําถามในลักษณะที่คลายกันเชนนี้ เกี่ยวกับ 
“ลักษณะของพระเจา”(divinity) และ “การเปนพระเมสสิยาห” (mes-
siahship) ของพระเยซูอยางไร

 เม่ือพระเยซูทรงสงอัครทูตของพระองคออกไปประกาศ พระมหา
บัญชาท่ีพระองคตรัสแกพวกเขาน้ันสอดคลองกับพันธกิจที่ทรงมอบหมายให 
พระองคสั่งพวกเขาวา “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกล
แลว” (มัทธิว 10:7) ในคราวเดียวกันพระเยซูทรงประทานฤทธิ์อํานาจใหกับ
เหลาอัครทูตเพิ่มข้ึนวา “จงรักษาคนเจ็บใหหาย จงทําใหคนตายแลวเปนขึ้น 
จงทําใหคนโรคเร้ือนหายสะอาด และจงขับผีออก ทานท้ังหลายไดรับเปลาๆ 
ก็จงใหเปลาๆ” (มัทธิว 10:8) พันธกิจการรับใชของพวกเขาจะดําเนินไปใน
พระนามของพระองค ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงหลักการ และการบัญญัติ (enact) 
อันมีคุณคาในพันธกิจการรับใชแหงอาณาจักร ซึ่งเหลาอัครทูต และเราทั้ง
มวลก็เชนกัน ไดรับเชิญใหเขารวมในภารกิจการประกาศกับพระเยซูในพันธกิจ
การยกระดับผูอยูรั้งทาย ผูเล็กนอยที่สุด และผูที่หลงหาย

 เราจะทําใหพันธกิจชิ้นนี้เกิดความสมดุลกับขาวสารสําคัญ ซึ่ง
เปนขาวสารที่ทูตสวรรคสามองคกําลังประกาศแกชาวโลกที่หลงหายได
อยางไร เหตุใดสิ่งทั้งมวลที่เราทํา จะตองเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ ไมทางใดก็
ทางหนึ่งกับการประกาศ “ความจริงปจจุบัน” (present truth)



บทที่ 7   พระเยซูและผูขัดสน    83

ใหหายขาด (ดูใน มาระโก 5:24-34; ยอหน 5:1-15) แตพระเยซูไดทรงทํา
มากกวานั้น: ทรงรักษาชายขาพิการใหเดินไดอีกคร้ังหน่ึง พระองคทรงรักษา
ชายโรคเร้ือนไมเพียงดวยคําตรัส แตทรงสัมผัสพวกเขาดวยพระหัตถ แมพวก
เขาจะบอกวา พวกเขา “ไมสะอาด” ก็ตาม พระองคทรงเผชิญหนากับคนที่ถูก
ผีเขาสิงทั้งรางกายและจิตใจใหกลายเปนคนใหม พระองคแมแตทรงเรียกคนที่
ตายไปแลวใหฟนสูชีวิต 
 เราอาจคาดหวังจะใหเกิดการอัศจรรยรักษาโรคเชนนี้ในปจจุบัน เพื่อ
ดึงดูดฝูงชนเขามาหา ทั้งจะเปนการพิสูจนใหเห็นฤทธิ์อํานาจของพระคริสต 
หลายคนท่ีเปนคนข้ีสงสัย และคนท่ีชอบวิพากษวิจารณก็จะเชื่อสนิทใจ แต
เหตุผลนี้แมพระเยซูไมทรงใชในทุกกรณีไป มีบอยครั้งหลังจากการรักษาโรค
คนปวยใหหายเปนปกดีแลว ทรงกําชับพวกเขาวาอยาบอกทุกคนเก่ียวกับ
เรื่องนี้ ขณะที่ดูเหมือนผูคนที่ไดรับการรักษาใหหายไมคอยทําตามพระเยซูสั่ง 
คือรักษาขาวอันอัศจรรยนี้ไวกับตัว พระเยซูทรงพยายามแสดงใหเห็นวา การ
อัศจรรยของพระองคเกี่ยวกับบางส่ิงที่สําคัญมากกวา การใหผูคนมองเห็นและ
เชื่อ แนนอนเปาหมายสูงสุดคือการใหคนทั้งปวงเชื่อวาพระองคคือพระผูชวย
ใหรอด และรับเอาความรอดน้ันจากพระองค
 กระนั้นการรักษาโรคดวยการอัศจรรยของพระเยซู พระองคทําไปเพ่ือ
แสดงใหผูคนเห็นถึงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจ ยกตัวอยาง ในการเล้ียง
ผูคนนับเฉพาะผูชาย 5,000 คน อัครทูตมัทธิว พรรณนาวา “เมื่อพระเยซู
เสดจ็ขึน้จากเรอืแลวกท็อดพระเนตรเหน็มหาชน  พระองคทรงสงสารเขาทัง้หลาย 
จึงทรงรักษาคนปวยของพวกเขาใหหาย” (มัทธิว 14:14) พระเยซูทรงสัมผัส
ไดถึงความรูสึกเจ็บปวดของผูที่กําลังเจ็บปวดและทรงทําในสิ่งที่ทรงทําได
กับผูคนที่เขามาติดตอขอความชวยเหลือ ในเวลาเดียวกันพระองคทรงยก
ระดับจิตวิญญาณของพวกเขาใหสูงขึ้น

 อานคําพยากรณของทานอิสยาห ใน มัทธิว 12:15-21 ในทางใด
ทีพ่สิจูนวาสิง่ทีท่านอสิยาหและทานมทัธิวกลาวถงึนัน้เปนการอศัจรรยที่
พระเยซูทรงทํา
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การชําระพระวิหาร  พุธ
 เม่ือเราอานเรื่องของพระเยซูในพระกิตติคุณ บอยครั้งเราถูกจูงใจใน
พระลักษณะสุภาพนุมนวลของพระเยซูที่ทรงเมตตา และสนพระทัยในคนเจ็บ
ปวย และใหความรักความเอ็นดูเด็กๆ ทรงรัก และอดกล้ันอดทนอยางเรื่องผู
เล้ียงแกะตามหาแกะดื้อตัวที่หลงหาย และทรงพรรณนาถึงอาณาจักรของ
พระเจาที่ทรงเตรียมไวใหเรา แตเราอาจรูสึกประหลาดใจ ที่ไดอานบันทึกการ
กระทําดวยอํานาจและพละกําลัง ซึ่งเปนการตอตาน ติเตียนตรงๆ ตอเหลา
ผูนําศาสนาในสมัยของพระองค ซึ่งการปฏิบัติของพวกเขาบางอยาง แมแต
อาจทําใหเรารูสึกประหลาดใจ

 อานพระธรรมมัทธิว 21:12-16; มาระโก 11:15-19; ลูกา 19:
45-48 และ ยอหน 2:13-17 มีขอมูลสําคัญอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ 
ที่เปนเรื่องราวคลายกัน ซึ่งถูกนํามาเลาในพระกิตติคุณแตละเลม

Clearing the Temple

 “การอัศจรรยทุกครั้งที่พระเยซูทรงทํา เปนเครื่องหมายแหงฤทธิ์เดช
ของพระเจาของพระองค พระองคกําลังทรงทําส่ิงที่ไดพยากรณไววาเปนงาน
ของพระเมสสิยาห แตสําหรับพวกฟาริสี งานแหงความเมตตาเปนการตอตาน
ในเชิงบวก ผูนําชาวยิวมองดูการอัศจรรยอยางไรน้ําใจ ไมสนใจในความทุกข
ยากของประชาชน ในหลายราย ความเห็นแกตัวของพวกเขา และภาวะที่ถูก
กดขี่เปนสาเหตุของความทุกขลําเค็ญที่พระคริสตทรงชวยบรรเทาให ดังนั้น
การอศัจรรยทีพ่ระองคทรงกระทาํ  สาํหรบัพวกฟารสิเีทากบัพระเยซทูรงตเิตอืน
(reproach) พวกเขา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพงึปรารถนาแหงปวงชน, หนา 406)
 การอัศจรรยเพื่อเยียวยาโรคตางๆ ใหกับประชาชน เปนการแสดงออก
ถึงพระเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและความยุติธรรม แตในทุกกรณี จุดหมาย
สุดทายของการเยียวยาไมอยูในตัวของมันเอง เพราะจุดบรรเจิดท่ีสุดของ
ทั้งมวลท่ีพระคริสตไดกระทําไป ก็เพื่อพระประสงคที่จะนําผูคนท้ังปวงไปสู
ชวีิตชั่วนิรันดร (ดู ยอหน 17:3)
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 ไมเปนที่ประหลาดใจใชไหมท่ี “เหตุการณ” (incident) นี้ไดถูกรวม
เขาไวในพระกิตติคุณแตละเลม เปนเร่ืองลักษณะอยางบทละคร (drama) การ
กระทํา และความเห็นอกเห็นใจ เปนที่ชัดเจนวาพระเยซูทรงหวงใยการใช
พระวิหาร (อันรวมไปถึงบริเวณโดยรอบดวย) ในลักษณะท่ีเห็นดวยสายตา 
และเกี่ยวกับการนําบางสิ่งเขามาแทนที่การนมัสการแท พวกเขานําสัตวที่ใช
ในการถวายเปนสัตวบูชามาขายในบริเวณพระวิหาร นี่เปนการทําลายความ
ศักดิ์สิทธ์ิ (desecration) ของเคร่ืองบูชาถวายท้ังหมด ซึ่งเปนตัวแทนอันใช
เปนสิ่งแทนความตาย (ของพระคริสต) ซึ่งถวายบูชาพระชนมชีพของพระองค 
เพื่อไถบาปของคนทั้งโลก 
 การกระทําเชนนั้นตรงๆ ลงตัวอยางเหมาะเจาะในธรรมเนียมของผูเผย
พระวจนะชาวฮีบรู จุดนี้แนะนําวาในพระกิตติคุณแตละเลมไมวาจะเลาโดย
พระเยซู หรือผูเขียนพระกิตติคุณตางอางอิงมาจากทานอิสยาห ทานเยเรมีย 
หรือสดุดี ซึ่งอธิบายวามีอะไรกําลังเกิดขึ้นในเร่ือง ประชาชนตระหนักวา
พระเยซูคือผูเผยพระวจนะคนหน่ึง (ดู มัทธิว 21:11) ไดมายังพระองค และ
ทูลขอพระองครักษาโรคให พระองคทรงสอนในลานพระวิหารหลังจากที่ทรง
ขับไลเหลาพอคา และคนแลกเงินออกไป ตอนนี้ผูคนไดรับการรักษาใหหาย
จากโรคตางๆ และพวกเขาไดพบวา พวกเขาไดรับการสัมผัสจากพระองค 
พวกเขามีความหวังเพ่ิมขึ้นในดวงใจของพวกเขา ขณะท่ีพวกเขาฟงคําสอน
ของพระองค
 ผูนําทางศาสนาเหลานี้ตางตระหนักวาพระเยซูทรงเปนผูเผยพระวจนะ
เชนกัน เปนบุคคลหนึ่งซึ่งเปนอันตรายตออํานาจของพวกเขา เปนผูจะทําให
ความมั่นคงในสังคมของพวกเขาส่ันสะเทือน พวกเขาจึงนัดกันออกไปวางแผน
เปนการลับ เพื่อจะกําจัดพระเยซู ในลักษณะอยางเดียวกับท่ี “ผูมีอํานาจที่อยู
ในตําแหนงคนกอนๆ” (predecessors) ไดทําการวางแผนตอตานเหลาผูเผย
พระวจนะในหลายศตวรรษที่ผานมา (ดู ภาวะที่ผิดแผกกัน ใน ลูกา 19:47, 48)

 ในฐานะสมาชิกโบสถ เราสามารถจะทําสวนของเรา เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวา โบสถทองถ่ินของเราไมเคยเปนสถานที่ อยางที่พระวิหาร
สมยันัน้ตองการในสมยัพระเยซ ูเราสามารถจะหลกีเล่ียง “ภาวะอันตราย
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ไมกางเขนของพระคริสตวันพฤหัสบดี
 พระเจา คือพระเจาผูมองเห็นและไดยิน เสียงรองไหของคนยากจน 
และผูที่ถูกกดข่ีไดรับการปลอบประโลม และพระเจาคือองคพระเจาในองค
พระเยซู ทรงไดรับประสบการณและการทดสอบความอดกลั้นอดทนอยาง
รุนแรงโหดรายทารุณที่สุดจากผูไมมีใจเปนมนุษย จากจอมกดข่ีขมเหง และ
ไมมีความยุติธรรม จนทําใหคนสามัญทั่วไปเกิดความงงงัน แมวาพระเยซูทรง
มีความเห็นอกเห็นใจ และทรงคุณความดี พระเยซูสาธิตการดําเนินชีวิตดวย
การทุมเทในการรับใช แตพระองคทรงถูกจับ ถูกทรมาน และที่สุดถูกตรึงที่บน
ไมกางเขน ลวนเปนผลลัพธมาจากความเกลียดชัง ความอิจฉาริษยา และ
ความอยุติธรรม
 การอธิษฐานดวยความเจ็บปวดรวดราวของพระเยซูในสวน “เกท-
เสมนี” จากนั้นพระองคทรงถูกจับ ถูกไตสวน ถูกทรมาน ถูกเยาะเยย และ
ที่สุดถูกตรึงท่ีไมกางเขน และทรงส้ินพระชนม กอนจะสิ้นพระชนมพระองคได
อดกล้ันตอการทรมาน อดทนตอความเจ็บปวดรวดราว และความโหดราย และ
ตกอยูใตอํานาจของผูทําการกดขี่ ทั้งหมดเหลานี้ผูกดขี่ไดเพ่ิมความหนักหนวง
ขึ้น (exacerbated) ทั้งๆ ที่พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์ไรมลทินใดๆ ชีวิตของ
พระองคทรงทุมเทประกอบการดี ผลลัพธกลับตรงกันขาม “แตทรงสละ
พระองคเองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกําเนิดเปนมนุษย และทรงปรากฏ
อยูในสภาพมนุษย พระองคทรงถอมพระองคลงทรงยอมเช่ือฟงจนถึงความ
มรณา กระท่ังมรณาบนกางเขน” (ฟลิปป 2:7, 8) เมื่อมองผานเลนสในเร่ือง
แหงความรอด เรามองเห็นความงดงามของการถวายบูชาพระชนมชีพของ
พระเยซูเพื่อเรา แตเราไมควรจะลืมความโหดรายทารุณ และความเจ็บปวด
รวดราว และประสบการณความอยุติธรรมท่ีพระองคทรงรับไว

 อานพระธรรมอิสยาห 53:3-6 ขอพระคัมภีรตอนน้ีบอกอะไรเรา 

The Cross of Christ

ดายวิญญาณจิต” ไดอยางไร อาจมีอะไรบางไหมที่อาจจะะเปนอันตราย
เชนนั้น
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เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู พระองคเปนผูบริสุทธิ์ แตทรงไดรับการ
ทรมานสําหรับความผิด สิ่งนี้ไดชวยเราใหเขาใจถึงอะไรบางที่พระคริสต
ไดทรงทําอะไรแทนที่เรา

 ในพระเยซู พระเจาทรงทราบวาผูที่ตกเปนเหย่ือของความชั่วราย และ
ความอยุติธรรมจะรูสึกอยางไร การประหารชายผูบริสุทธิ์เปนการทําลายชีวิต 
เปนฆาตรกรผูเอาชีวิตของพระเจา และยิ่งกวานั้น พระเจาทรงเลือกที่จะบังเกิด
เปนมนุษยเชนเรา มนุษยที่แตกหักและตกอยูในสภาพที่เราไมสามารถสงสัย
วาพระองคมีความรูสึกรวม มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความสัตยซื่อหรือไม: 
“เพราะวาเราไมไดมีมหาปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจในความออนแอของเรา 
แตทรงเคยถูกทดลองเหมือนเราทุกอยาง ถึงกระน้ันพระองคก็ยังปราศจาก
บาป” (ฮีบรู 4:15) ชางเปนการเปดเผยพระอุปนิสัยของพระเจาชัดเจนอะไรเชน
นั้น  เราสามารถจะเร่ิมพัน (wrap) จิตใจของเรารอบๆ ขาวดีเก่ียวกับพระเจา 
ซึ่งทรงสําแดงออกที่ไมกางเขนไดอยางไร

 ในสิ่งทั้งปวงท่ีเราทําเพื่อองคพระผูเปนเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การเอือ้มแขนไปถงึผูยากไรขดัสน  เหตใุดเราตองระลกึถงึการสิน้พระชนม
ของพระเยซู ผูรับโทษความบาปแทนเราไวเสมอ ไมเพียงตัวเราเองแต
สําหรับเหลาผูคนท่ีเราใหการชวยเหลือ ซึ่งเปนศูนยกลางของพันธกิจ
แหงการประกาศและวัตถุประสงคของเรา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ตามรอยพระบาทของจอม
เจานาย” หนา 117-124, Welfare Ministry; ในบท “วันเวลาแหงพันธกิจการ
รับใช” หนา 29-50, มหัศจรรยแหงการรักษา; ในบท “การชําระพระวิหาร
ใหสะอาดอีกครั้ง” หนา 589-600; ในบท “ในโถงพิพากษาของปลาต” หนา 
723-740, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน 

 “พระเจาทรงประทานพระวจนะของพระองคเปนหลักฐานช้ีขาดวา 
พระองคจะทรงลงโทษผูละเมดิพระบญัญตัขิองพระองค  รวมทัง้พวกทีห่ลงตนเอง 
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แตพระเจาทรงพระเมตตาเหลือลนเกินกวาจะตัดสินความยุติธรรมกับคนบาป 
ขอเพียงพวกเขาจองมองไปที่ไมกางเขนแหงคาลวารี การสิ้นพระชนมของ
พระบุตรผูไรจุดดางพรอยเปนเคร่ืองยืนยันวา “คาจางของความบาปคือความ
ตาย” และทุกคนท่ีละเมิดพระบัญญัติของพระเจาจะตองไดรับการตอบสนอง
อยางเปนธรรม พระคริสตผูทรงไมมีความบาปไดกลายเปนคนบาปเพื่อมวล
มนุษย พระองคทรงแบกรับการลวงละเมิด พระองคซอนพระพักตรไวจาก
พระบิดาของพระองค จนกระทั่งดวงหทัยของพระองคแตกสลาย และชีวิตของ
พระองคถูกบดขยี้ การถวายบูชาทั้งหมดนี้ไดทําไปเพ่ือไถใหรอด เพราะไมมี
ลูทางอื่นที่มนุษยจะเปนอิสระจากการถูกลงโทษของความบาปได และดวง
วิญญาณทุกดวงที่ปฏิเสธจะเขาไปมีสวนในการไถบาปที่พระคริสตทรงจัดไวให 
จะตองแบกรับความบาปของสวนบุคคลเอง และจะถูกลงโทษจากการละเมิด
พระบัญญัติของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 
539-540)

บทสรุป
 ในพระกิตติคุณทั้งส่ีเลม พันธกิจการรับใชของพระเยซูไดรับการ
แนะนําและการอธิบาย ดวยขออางอิงจากงานเขียนของผูเผยพระวจนะใน
พระคัมภีรเดิม ซึ่งเปนขาวดีสําหรับคนยากจน การปลดปลอยใหผูถูกกดข่ี
เปนอสิระและทรงเยียวยาผูทีด่วงใจแตกสลาย  ผูเผยพระวจนะแหงพระคัมภรี
เดิมประกาศเรื่อง “พระเมสสิยาห” ซึ่งเปนสิ่งที่พระเยซูทรงสาธิตใหเห็น
วา เหลาผูเผยพระวจนะพยากรณถึงพันธกิจการรับใชของพระองค กระนั้น
พระเยซูถูกกลุมผูประสงคราย คือผูนําในวงการศาสนาเอง รวมกันวางแผน
กําจัดพระองคใหถึงตาย พระองคผูปราศจากบาป คือลูกแกะของพระเจา 
พระองคตองทนทุกข ถูกทําใหเจ็บปวดรวดราวดวยการถูกทรมานอยางไม
เปนธรรม และในท่ีสุดพระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขน และทรงส้ินพระชนม 
แตเมื่อพระองคทรงฟนพระชนม พระองคทรงประสบชัยชนะเหนือการ
ลมลงในความบาปของมวลมนุษยชาติ ขอบพระคุณองคพระเยซู องค
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อาน “ถอยแถลง” ของ เอลเลน จี. ไวท ขางบน พูดเกี่ยวกับผล
 เสียของความ “อยุติธรรม” พระคริสตผูทรงบริสุทธิ์ ตองไดรับ
 การลงโทษจากความผิดบาป  เหตใุดจงึสาํคญัมาก ทีจ่ะรกัษาความ
 จริงอันสําคัญนี้ไวตอหนาเรา

2. พระเยซูไมเคยสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อจะนําไปสู 
 “อาณาจักร” ประเภทใด ที่พระองคอางถึงเลย ยิ่งกวานั้นประวัติ-
 ศาสตรเตม็ไปดวยเร่ืองเศรามากมายของผูคนผูใชวธิคีวามรุนแรง 
 และการกดข่ีทั้งหมดอางวาเพ่ือชวยยกชูผูถูกเหยียบย่ํา และผูถูก
 กดข่ี บอยคร้ังจริงๆ ที่พวกเขาทําไดสําเร็จคือการเปล่ียนใหกลุม
 ผูกดข่ีหนาอื่น ใหเขามาแทนผูกดข่ีหนาเดิม แมวาคริสเตียน
 สามารถทําได และทํางานรวมกับผูมีอํานาจ ทั้งนี้เพ่ือพยายาม
 ชวยผูที่ถูกเหยียดหยาม เหตุใดพวกเขาตองระมัดระวังในการใช
 เครื่องมือทางการเมืองเพื่อนําสูความสําเร็จ ซึ่งอาจพบจุดสุดทาย
 อยางที่เคยเปนมา 

3. ใครครวญเกี่ยวกับแผนการแหงความรอดโดยพระเยซู เพราะ
 พระเยซูทรงเที่ยงธรรม ทรงแบกรับความทุกขเจ็บปวดเพ่ือคนที่ 
 “ไมยุติธรรม ซึ่งหมายถึงเราแตละคน เหตุใดการเสียสละยิ่งใหญ
 นี ้ทรงส้ินพระชนมแทนท่ีเรา ทาํใหเราเปนบคุคลใหมในพระคริสต

พระเมสสิยาหที่ทรงส้ินพระชนมแทนที่เรา เพื่อความบาปของเราจะถูกยก
ออกไป และเราทั้งหลายมีพระสัญญาแหงชีวิตช่ัวนิรันดร
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“แลวพระมหากษัตริย จะตรัสตอบวา ‘เราบอกความจริง
กับทานทั้งหลายวา ซึ่งพวกทานไดทํากับคนใดคนหน่ึงที่
เล็กนอยท่ีสุดในพี่นองของเราน้ี ก็เหมือนทํากับเราดวย” 
(มัทธิว 25:40)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
มัทธิว 5:2-16, 38-48;โรม 12:20, 21; 
ลูกา 16:19-31, 12:13-21; มัทธิว 25:31-46

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลังจากที่ไดเห็นพระเยซูทรงดําเนินชีวิตใหความสนใจเกี่ยว
กับคนอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาผูกําลังไดรับความเจ็บปวด 

และประสบกับการสูญเสีย เราควรจะคาดหวังวาพระเยซูทรงมีหลายสิ่งที่จะ
ตรัสเกี่ยวกับการใหความเอาใจใสคนอื่น เหมือนดังที่พระองคไดทรงทํา
 คําสอนของพระเยซูนําไปปฏิบัติได ทรงเนนไปยังการดํารงชีวิตอยาง
มคีวามหมายดวยการเปนผูตดิตามพระเจา  อยางทีเ่ราสามารถมองเห็นในพระ-
กติตคิณุ พระเยซทูรงหนนุใจใหเราดาํรงชวีติในความยตุธิรรม แสดงความเมตตา
กรุณา ตามแบบอยางที่พระเยซูทรงกระทําขณะดําเนินอยูในโลกนี้ ถาเราติด
ตามตัวอยางของพระองค เราจะทําการรับใชคนอื่นๆ เหมือนที่พระองคไดทํา
 พระเยซูตรัสถึงอาณาจักรแหงสวรรคเชนกัน ในคําพรรณนาของ
พระเยซูนั้น อาณาจักรแหงสวรรคมีตัวตนจริง และเราสามารถเขาไปมีสวน 

บทที่ 8
ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้

วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2019
The Least Of These
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การเริ่มตนของเรื่องเทศนาบนภูเขา วันอาทิตย
 เร่ืองเทศนาท่ียาวที่สุดของพระเยซูคือ “เรื่องเทศนาบนภูเขา” ใน
สามบทแรกเปนการสํารวจชีวิตในอาณาจักรพระเจา ซึ่งเริ่มตนดวยถอยแถลง
แหงคุณคาซ่ึงตอมาเปนที่รูจักกันในชื่อ “ผูเปนสุข” (Beatitudes) 

 อานพระธรรมมัทธิว 5:2-16 ลักษณะท่ีเหมือนกันของผูเปนสุข
หรือผูที่ไดรับพระพรทั้งเกาประการในที่นี้คืออะไร

 ไลเรียงมาดวยกับการประยุกตใชฝายวิญญาณจิตในเชิงลึกจากถอยคํา
เหลานี้ เราจะตองไมพลาดการอานในเชิงลึกเพื่อนําไปปฏิบัติเชนกัน พระเยซู
ตรัสเก่ียวกับการยอมรับ “ความยากจนในตัวเราเอง” และการอยูในโลกของ
เรา พระองคเอยเก่ียวกับความชอบธรรมเชนกัน (ในบางฉบับแปลวา “ความ
ยุติธรรม”) ความถอมใจ ความเมตตา การสรางสันติสุข มีใจบริสุทธิ์ เราควร
สังเกตความแตกตางในภาคปฏิบัติ ใหคุณสมบัติเหลานี้เขามาเปนสวนใน
ชีวิตของเราทั้งหลาย และในโลกของเรา เม่ือคนทั้งหลายดําเนินชีวิตเชนนี้ 
การอานในเชิงนํามาปฏิบัติเปนจุดท่ีพระเยซูทรง “เนน” คําแถลงตอมาท่ี
พระเยซูทรงเราใจเหลาสาวกในการปฏิบัติ คือใหพวกเขาเปนเกลือ และเปน
แสงสวางแหงแผนโลก (มัทธิว 5:13-16) 
 เมื่อมีการใชเกลือและแสงสวางอยางเหมาะสม จะสรางความแตกตาง
ใน “สิ่งใดๆ” ที่เราเพิ่มเขาไป เกลือนํามาซึ่งรสชาติ พอๆ กับการใชในการ

แมในเวลาน้ีมันเปนวิถีแหงชีวิต ซึ่งทําหนาที่ (functions) ในรูปการใหอันดับ
ความสําคัญ และคุณคาดานศีลธรรมแตกตางออกไปจากที่พบในอาณาจักร
แหงแผนดนิโลก  พระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัชดุของพิมพเขยีวสาํหรบัอาณาจักรนี้
ซึ่งมันรวมไปถึงจุดเนนท่ีเขมขนวาเรารับใชพระเจาอยางไร และในการรับใช
พระองค เรามีความสัมพันธกับคนอื่นอยางไร เราคนพบดวยวาการรับใชให
ความใสใจในความขัดสนของพวกเขา และยกชูพวกเขาข้ึนเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
เราสามารถเสนอการรับใชพระเจาไดโดยตรง

Introducing the Sermon on the Mount
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ถนอมอาหาร เปนสัญลักษณของความดีที่เราควรจะเปนตอผูคนท่ีอยูรายรอบ
ตัวเรา ในลักษณะเดียวกัน แสงสวางผลักดันใหความมืดถอยออกไป เผยให
เห็นอุปสรรค และสิ่งที่เปนอันตราย ทําใหบานหรือทั้งเมืองปลอดภัยกวา และ
ทําใหมองเห็นจุดที่เปนลบแมจะอยูหางออกไป ประดุจแสงสวางในคืนเดือนมืด
พระเยซูตรัสวา “พวกทานจงสองสวางแกคนทั้งปวง เพ่ือวาเมื่อเขาทั้งหลาย
ไดเห็นความดีที่ทานทํา พวกเขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน
สวรรค” (มัทธิว 5:16) 
 ทั้งเกลือและแสงสวางเปนสัญลักษณชี้ใหเรามีความรับผิดชอบในฐานะ
เปนสาวก ที่จะมีอิทธิพล และทําใหชีวิตของผูอยูรอบพวกเขาใหดีขึ้น เราเปน
เกลือและแสงสวาง เม่ือเราดําเนินชีวิตที่โศกเศราอยางเหมาะสม และมีใจ
บริสุทธ์ิ เราฝกปฏิบัติความถอมใจ แสดงความเมตตา กรุณา และสรางสันติ 
มีความอดกลั้นอดทนตอการกดขี่ ดังนั้นพระเยซูทรงเร่ิมเรื่องเทศนาชุดนี้ดวย
การเรียกใหเรา “เสริมสรางตัวตนขึ้น” (embody) เพราะในบางครั้ง เรา “อยู
ใตคุณคา” (undervalued values) สําหรับอาณาจักรของพระองค

 ในวิธีใดบางท่ีโบสถทองถ่ินของคุณทํางานลักษณะเปนเกลือ 
และแสงสวางในชุมชนของคุณ ชุมชนของคุณกลายเปนสถานที่ดีขึ้น
เพราะวาโบสถของคุณทํางานท่ีนั่นอยางไร หรือกลาวไดอีกอยาง ถาคุณ
ถูกตัดออกจากการเขารวมงาน จะมีความแตกตางอะไรเกิดข้ึนกับ
ชุมชนของคุณ

ชนะความชั่วดวยความดีวันจันทร
 เมื่อเราพิจารณาคําสอนของพระเยซู เปนสิ่งมีคุณคาที่จะระลึกใน
ดวงจิตวา ประชาชนท่ีพระองคตรัสสอน และสถานการณที่พวกเขาใชชีวิตอยู 
พระเยซูเริ่มดึงดูดฝูงชนจํานวนมากจากพื้นที่ที่พระองคเคยทําการสั่งสอนและ
รักษาโรคดวยการอัศจรรยมากอน (ดู มัทธิว 4:25; 5:1) พวกเขาสวนใหญเปน
สามัญชน และดําเนินชีวิตภายใตการปกครองของจักรพรรดิแหงอาณาจักร
โรมัน แตมีบางคนเปนผูปกครองชาวยิว หรือเปนผูนําศาสนาในเวลานั้น

Overcoming Evil With Good
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ประชาชนสามัญดํารงชีวิตอยูดวยความยากลําบาก พวกเขามีทางเลือกเพียง
สองสามอยาง และตางตองจายภาษีหนัก อีกท้ังตองแบกภาระดวยธรรมเนียม
ปฏิบัติในทางศาสนา
 ในการสอนผูคนเหลานี้ เปนที่ชัดเจนวาพระเยซูทรงหวงใยประชาชน 
ทรงเสนอแนวทางดํารงชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตดวยความสงางาม (with dignity)
และความกลาหาญ ไมวาพวกเขาจะเผชิญกับสถานการณใด ตัวอยางที่พบใน 
มัทธิว 5:38-48 ในภาษาอังกฤษ คําสอนท่ีวา “อยาตอสูคนชั่ว ถาใครตบแกม
ขวาของทานก็จงหันแกมอีกขางหน่ึงใหเขาดวย” (มัทธิว 5:39) “ถาใครตอง
การจะฟองศาล เพื่อจะปรับเอาเส้ือของทานไป ก็จงสละเส้ือคลุมใหเขาดวย” 
(มัทธิว 5:40) “ถาใครจะเกณฑทานใหเดินไปหนึ่งกิโลเมตร ก็ใหเลยไปกับเขา
ถงึสองกโิลเมตร” (มทัธิว 5:41) เหลานีท้ราบกนัดวีาเปน “คาํสอนทีเ่กาครํ่าครึ” 
(clichés) แตความไมมีพิธีรีตองตรงนี้ คือการไมใชวิธีตอบสนองรุนแรงซ่ึง
เปนรากฐาน (radical) แหงการกระทํา และทาทีแหงคําสอนของพระเยซูตรงนี้    
 ฉากที่พระเยซูทรงพรรณนาตรงนี้เปนเหมือนบทละคร แตเปนประ-
สบการณปกติของผูฟงหลายคนของพระองค เพราะบอยครั้งประชาชนถูก
จูโจมดวยความรุนแรงจาก “ผูมีอํานาจเหนือ” (superiors) หรือไมก็เปน 
“เจานาย” (masters) ของพวกเขา มีหลายคนในพวกประชาชนเปนหน้ี ถึง
ขั้นตองสูญเสียท่ีดินทํากินไปโดยพวกนายทุน หรือนายทุนเงินกู พวกเขาถูก
กดดันใหทํางานโดยกองทหารโรมันที่ประจําการในพ้ืนที่ พระเยซูทรงสอนให
ประชาชนตอบสนองดวยหลักคุณธรรม (integrity) คือที่จะปฏิบัติตอผูกดข่ี
ดีกวาที่พวกเขาควรจะไดรับ และโดยการทําเชนนั้น เปนการตอตานการสูญ
เสียความเปนมนุษยของพวกเขา ขณะที่ผูกดขี่ทั้งหลายพยายามแสดงอํานาจ
ของพวกเขา ผูคนมักมีเสรีภาพที่จะเลือกวา พวกเขาจะตอบสนองอยางไร โดย
การตอตานท่ีไมใชความรุนแรง แตตอบสนองอยางการมีใจกวาง (generously) 
แมวาผูกดข่ีมักจะแสดงออกซ่ึงความช่ัวรายในเร่ืองการกดข่ี หรือความอยุติ-
ธรรมก็ตาม
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ชาวสะมาเรียใจดีวันอังคาร
 อานพระธรรมลูกา 10:25-27 ผูเชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่ง ถาม
พระเยซูเปนเชิงทดสอบ โดยขอพระเยซูกลาวสรุปมาตรฐานของพระ-
บญัชาในพระคัมภีรเดิม  สาํหรบัการดาํรงชวีติอันเปนท่ีชอบพระทยัพระเจา 
พระบัญชาทั้งสองนี้เชื่อมโยงกันอยางไร

 เมื่อพระเยซูทรงถูกถามเชนนี้ บอยคร้ังพระองคสรุปคําตอบคอนขาง
จะแตกตางไปจากคําถาม ที่ผูถามกําลังมองหา ในการตอบสนองตอคําสอนใน 
เลวีนิติ 19:18 คือ “จงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง” ซึ่งดูเหมือนวาผูนําทาง
ศาสนาหลายคนในสมัยของพระองคไดใชเวลา และพลังงานอยางมากโตเถียง
ใหเหตุผลในการขยาย (extent) ความ และขอจํากัด (limits) ในหลักการของ
คําวา “เพื่อนบาน”
 พระเยซูไดแสวงหาชองทางที่จะขยายความเขาใจผูฟงของพระองค
ในความหมายของคํานี้ ทรงหนุนใจไมเพียงแคพวกเขาจะรักเพ่ือนบาน แต
พวกเขาควรทําการดีกับทุกคน พระเยซูตรัสสอนวา “แตเราบอกพวกทานวา
จงรักศัตรูของทาน และจงอธิษฐานเพ่ือบรรดาคนท่ีขมเหงพวกทาน เพ่ือวา
พวกทานจะเปนบุตรของพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค เพราะวาพระองค
ทรงใหดวงอาทิตยของพระองคขึ้นสองสวางแกคนดี และคนชั่วเสมอกัน และ
ใหฝนตกแกคนชอบธรรม และคนอธรรม” (มัทธิว 5:44, 45)

The Good Samaritan

 เปรียบเทียบ มัทธิว 5:38-48 กับโรม 12:20, 21 เราจะดําเนิน
ชีวิตตามหลักการพื้นฐาน ที่ไมใชความรุนแรงเหลานี้ในชีวิตของเรา
อยางไร 

 พระเยซูทรงสรุปบทบัญญัติและคําสอนของผูเผยพระวจนะใน
พระคัมภีรเดิมเปนหลักการท่ีเรียกกันวา “กฎทอง” (Golden Rule) คือ 
“จงปฏิบัติตอผูอื่นอยางท่ีพวกทานตองการใหพวกเขาปฏิบัติตอทาน” 
(มัทธิว 7:12) คุณจะทําตามคําสอนของพระเยซูนี้ในชีวิตปจจุบันได
อยางไร
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 แตเมื่อผูเช่ียวชาญในบัญญัติแสวงหาโอกาสจะทดสอบพระเยซู เขา
ยอนไปถามลักษณะการโตเหตุผล (debate) วา “ใครเปนเพ่ือนบานของ
ขาพเจา” ในการตอบคําถาม พระเยซูทรงเลาเรื่องของ “ชาวสะมาเรียใจดี” 
แตคําตอบอันสุดทายใหกับนักกฎหมาย ไมใชการอธิบายคําจํากัดความของ
คําวา “เพ่ือนบาน” ซึ่งเปนคําศัพทเฉพาะทาง (terminology) แตพระเยซู
ทรงถาม เพ่ือเปนคําตอบในหลักการนําไปปฏิบัติวา “ในสามคนนั้นคนไหน
เปนเพื่อนบานของคนท่ีถูกปลน” เขาตอบวา “คือคนน้ันแหละท่ีแสดงความ
เมตตาตอเขา พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ทานจงไปทําเหมือนอยางนั้น” (ลูกา 
10:36, 37) 

 อานลูกา 10:30-37 อะไรคือความสําคัญของการเปรียบเทียบที่
พระเยซูทรงทําระหวางอุปนิสัยของผูเดินทางสามคน ผูมองเห็นคนเจ็บ
ทีถ่กูปลนรองครวญครางอยูขางถนน  ตองการความชวยเหลอืจากพวกเขา 

 ถือเปนเร่ืองธรรมดาในคําสอนของพระเยซู คําวิพากษวิจารณหนัก
หนวง ทรงเล็งเปาไปที่เหลาผูที่อางตนวาเปนผูนําศาสนา แตแสดงความเห็น
อกเห็นใจตอผูประสบความทุกขยากเพียงเล็กนอย “ในเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี 
พระคริสตทรงสาธิตใหเห็นธรรมชาติของศาสนาเท่ียงแท พระองคทรงแสดงให
เห็นวาศาสนาแทไมเพียงบรรจุดวยระบบขอปฏิบัติ พิธีกรรม แตเปนการ
กระทําแหงความรัก ในการนําคุณความดียิ่งใหญไปสูคนอื่น จะตองเปนความ
ดีของแทเทาน้ัน” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 497)
 ในการสอนของพระเยซู พระองคชี้ไปยังผูคนขางนอก ใครบางคนท่ี
พิจารณาแลวไมซื่อสัตยตอพระเจาเพ่ือสาธิตใหเห็นวา “การเรียกของพระเจา 
ทรงเรียกคนท้ังปวงผูอางวาเปนผูติดตามของพระองค เหมือนผูฟงกลุมแรก
ของพระองค เม่ือพวกเขาเขามาหาพระเยซู พวกเขาถามวา พวกเขาตองทํา
ประการใดจึงจะไดมรดกแหงชีวิตชั่วนิรันดร ในที่สุด (ultimately) พระองค
ตรัสวา จงไปและสนองตอความตองการของทุกคนที่ขัดสน หรือตองการให
ชวยเหลือ
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เศรษฐี และลาซารัส พุธ
 ในคําอุปมาเรื่องเศรษฐีและลาซารัส (ดู ลูกา 16:19-31) พระเยซูทรง
เปรียบเทียบชีวิตของชายสองคน คนหนึ่งฐานะร่ํารวย และอีกคนยากจน
ขนแคน ในเร่ืองไมมีสวัสดิการจากหนวยงานสังคม โรงพยาบาลของชุมชน
หรือหนวยการกุศลแจกน้ําซุบ โดยปกติผูที่ขัดสนสุดๆ ที่ตองการใหชวย มักจะ
เปนคนพิการ หรือไมก็มีขอเสียเปรียบอ่ืนๆ ในเร่ืองของเราวันนี้คนขอทานถูก
นํามาวางท่ีหนาประตูรั้วบานหลังใหญของเศรษฐี โดยหวังใจวาชายผูมั่งคั่งจะมี
ใจเอ้ือเฟอแบงปนอะไรสักเล็กนอยเพ่ือบรรเทาความหิวโหยของคนยากไร แต
ในเรื่องนี้ ชายเศรษฐี “มีความเห็นแกตัวและไมใสใจแมแตนอยของเพ่ือนรวม
โลกที่กําลังตกอยูในกองทุกข” เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 261 
ในชีวิต ลําดับของแตละบุคคล (respective) ยังคงไมเปลี่ยนแปลง แตใน
ความตาย ซึ่งถือวาเปนการพิพากษาโดยพระเจา ฐานะทางสังคม (position) 
ของพวกเขาจะถูกสลับที่ไปอยางคาดไมถึงอยางกับบทละคร

 เปรียบเทียบลูกา 16:19-31 กับ ลูกา 12:13-21 มีอะไรที่เหมือน
กัน และอะไรที่แตกตางระหวางเร่ืองทั้งสองเหลานี้ และทั้งสองรวมกัน
สอนอะไรแกเรา

 ไมมีหลักฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสองเรื่องนี้ ที่ตัวเดินเร่ืองกลายเปน
คนรํ่ารวยจากการทําบางส่ิงที่ผิด เปนไปไดวาทั้งสองทํางานหนัก บริหารจัด
การอยางระมัดระวัง และไดรับพระพรจากพระเจาตลอดมา แตมีบางสิ่งดู
เหมือนไดผิดพลาดไปในทาทีแหงชีวิตของพวกเขา ที่มีตอพระเจา ตอเงินทอง 
และตอคนอ่ืน และส่ิงนี้เองเปนสาเหตุสําคัญตอการสูญเสียชีวิตช่ัวนิรันดรของ
พวกเขา
 เม่ือนําเอาจินตนาการเรื่องชีวิตหลังความตายอันเปนที่นิยมในการรับ
ฟงในสมัยของพระเยซู เรื่องเศรษฐีและลาซารัสสอนวา การเลือกที่เราตัดสิน
ใจในชีวิตนี้มีผลตอชีวิตหนา เราจะตอบสนองตอเหลาผูที่ดิ้นรนเพื่อการอยูรอด 
หรือตองการความชวยเหลือของเราอยางไร การเลือกและการใหความสําคัญ

The Rich Man and Lazarus
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อะไรกอนหลัง (priorities) เปนสิ่งสาธิตใหเห็น ดังที่ทาน “อับราฮัม” ในเรื่อง
นี้ชี้ไปยังเศรษฐีที่กําลังไดรับความทุกขทรมาน พระคัมภีรไดให “แนวทางชีวิต
มากกวาคําวาเพียงพอ” สําหรับที่ผูคนจะนํามาเปนแนวทางในการเลือกในสิ่ง
ที่ดีกวา ดังที่ “อับราฮัมตอบวา ‘เขามีโมเสส และพวกผูเผยพระวจนะแลว ให
พวกเขาฟงคนเหลานั้นเถิด” (ลูกา 16:29) 
 พระเยซูทรงสอนวา “การทดลองในเร่ืองทรัพยสิน ไมวาที่มีอยูแลว 
การเก็บรักษาไว หรือแสวงหาใหมีเพิ่มขึ้น สามารถเปนตัวชักนําเราใหออก
หางจากอาณาจักรของพระเจา และออกหางจากคนอื่นๆ และขยับเขาใกล การ
ทาํใหตวัเองเปนศนูยกลาง และการไววางใจในตนเอง (self-reliance) พระเยซู
ทรงเรียกใหเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจากอน และแบงปนพระพรตางๆ 
ที่เราไดรับกับบุคคลท่ีอยูแวดลอมเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงเหลาผูที่ขาดแคลน
ขัดสน

 ไมวาคุณจะมีสถานะทางดานการเงินอยางไร คุณจะระมัดระวัง
ไมปลอยใหเงนิ หรือการรกัเงนิทองมาบดิเบือน “การมองเหน็ตามสภาพ
ที่เปนจริง” (perspective) เกี่ยวกับการท่ีคริสเตียนควรจะเนนสิ่งใดใน
ชีวิต

ผูเล็กนอยที่สุดวันพฤหัสบดี
 อีกโอกาสหนึ่งเมื่อพระเยซูถูกถามคําถาม และทรงใหคําตอบคอนขาง
แตกตางออกไปจากผูที่คาดหวังหวัง ซึ่งพบไดในเรื่องเทศนาบันทึกใน มัทธิว 
บทที่ 24 และ 25 เหลาอัครทูตไดมาหาพระเยซู และถามพระองคเกี่ยวกับ
ความพินาศของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม และเวลาท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับ
มาครั้งท่ีสอง (ดูใน มัทธิว 24:1-3) ในบทสรุป (conclusion) ของคําถาม
พระเยซูทรงขยายคําตอบไปยังการใหอาหารแกคนที่หิว ใหน้ําดื่มแกผูกระหาย 
ใหการตอนรับแขกแปลกหนา ใหเสื้อผาแกผูเปลือยเปลา ใหการดูแลเอาใจใส
คนปวย และเดินทางไปเยี่ยมผูอยูในที่คุมขัง พระองคใหพวกเขามั่นใจวา “เรา
บอกความจริงกับทานท้ังหลายวา ซึ่งพวกทานไดทํากับคนใดคนหน่ึงที่เล็ก

The Least of These
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นอยท่ีสุดในพ่ีนองของเราน้ี ก็เหมือนทํากับเราดวย” (มัทธิว 25:40) และ 
“การที่พวกทานไมไดทํากับผูเล็กนอยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนไมได
ทํากับเราเชนกัน” (มัทธิว 25:45)
 นี่เปนการเช่ือมโยงกับคําถามตอนพระองคเร่ิมสั่งสอน ทําใหมองเห็น
ภาพการพิพากษาคร้ังสุดทาย ตลอดใน มัทธิว บทที่ 24 พระเยซูทรงนําเสนอ
คาํตอบตรงๆ  มากกวาสําหรบัคาํถามของเหลาอัครทูต  ทรงประทานคําพยากรณ
อางถึงเคร่ืองหมาย และการเตือนเกี่ยวกับความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม และ
วาระสิ้นยุค แตพระองคทรงย้ําถึงความจําเปนที่เราตอง “เฝาระวังอยู” และ
ดําเนินชีวิตอยางไมประมาทในแสงสวางแหงพระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับ
มาคร้ังที่สองของพระองค ในสวนแรกของ มัทธิว บทที่ 25 เปนเร่ืองของหญิง
พรหมจารีฉลาดและโง ซึ่งทรงเราใจในความจําเปนตองเตรียมพรอมสําหรับ
การลาชาที่ไมคาดหวังในการเสด็จกลับมาเร่ืองผูรับใชสามคนเปนการแนะนํา
ใหดํารงชีวิตในความพรอม และทําใหบังเกิดผล (productively) ขณะที่เรา
กําลังรอ จากน้ันเปนคําอุปมาเรื่องแกะและแพะ ซึ่งมีความเจาะจงมากขึ้นเกี่ยว
กับภาระหนาที่แหงประชากรของพระเจา วาเราควรจะใชเวลาทําการอยางเต็ม
ที่ในพันธกิจของพระองค

 อานพระธรรมมัทธิว 25:31-46 พระเยซูทรงบอกอะไรเราตรง
นี้ เหตุใดสิ่งนี้จึงไมใชความรอดโดยการกระทํา แตถอยคําของพระองค
ตรงน้ีสอนอะไรเก่ียวกับความหมายแทจริง เราจะตองมีความเช่ือซึ่งนํา
ไปสูความรอด (saving faith) อยางไร

 ถอยแถลงของพระเยซู เมื่อเรารับใชคนอื่น เทากับเรากําลังทําการรับ
ใชพระองค ซึ่งควรไดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ และทาทีของเราทุกอยาง 
ลองจินตนาการ ที่เราสามารถเชิญพระเยซูมารับประทานอาหารกับเราสักมื้อ 
หรือการไปเยี่ยมพระองคที่โรงพยาบาลหรือเรือนจํา พระเยซูตรัสวา เราทํา
สิ่งนี้เมื่อเราเสนอการรับใชผูคนในชุมชนของเรา นับเปนโอกาสอันเหลือเชื่อ
ที่พระเยซูทรงเสนอใหกับเราในทํานองนี้ 
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 อานและอธิษฐานไปพรอมกัน ในสิ่งที่พระเยซูตรัสในขอพระ-
คัมภีรเหลานี้ เราเขาใจแนวคิดวา พระองคทรงเปนพระเจา แตทรงทํา
พระองคเทาเทียมกับมนุษย ผูที่หิวกระหาย ที่เปลือยเปลาและท่ีถูก
จองจําไว นี่เปนขอผูกพันทรงพลังยิ่ง ที่พระองคมอบภาระใหเรา และ
เราจะดํารงชีวิตอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “ชาวสะมาเรียใจดี” หนา 
497-505 และ “คนเล็กนอยท่ีสุดในพ่ีนองของเราน้ี” หนา 637-641, ผูพึง-
ปรารถนาแหงปวงชน; A Great Gulf Fixed, หนา 260-271, ใครเปนเพ่ือน
บานของขาพเจา, หนา 376-389, อุทาหรณสอนชีวิต

 “พระคริสตทรงพังฝากั้นกําแพงลง นั่นคือการรักตนเอง ความคิดอคติ
ที่แบงแยกผูคนตางเช้ือชาติออกจากกัน ทรงสอนใหคนท้ังมวล ถือวาตางก็
เปนคนหน่ึงในครอบครัวมนุษย พระองคทรงยกผูคนจากกลุมคนท่ีอยูในวง
คับแคบข้ึน ทรงสลายส่ิงที่ความเห็นแกตัวกําหนดไว พระองคทรงยกเลิกเสน
แบงเขต แบงแยกระดับชั้นของสังคม พระองคทําใหไมมีความแตกตางระหวาง
เพื่อนบาน และคนแปลกหนาเพื่อนๆ และศัตรู พระองคทรงสอนเราใหมองไป
ยังดวงวิญญาณทุกดวงที่ตองการใหชวย ดุจเปนเพื่อนบานของเราและโลกนี้
เปนทองทุงของเราเอง” (เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 42) 
 “มาตรฐานของ “กฎทอง” (golden rule) เปนมาตรฐานแทของ
คริสเตียน สิ่งใดท่ีขาดคุณสมบัติขอนี้ถือเปนการหลอกลวง (deception) 
ศาสนาที่นํามนุษยใหประเมินคาของมนุษยต่ํากวา ที่พระคริสตทรงตีราคา
สูงสง แมแตทรงประทานพระองคเองเพ่ือเปนคาไถพวกคนท้ังปวง ศาสนา
ที่นําเราไมใหเอาใจใสตอความตองการของมนุษย ผูที่ประสบความทุกข
ลําบาก ผูสูญเสียสิทธิ์ ถือวาเปนศาสนาเทียมเท็จ บุคคลที่ดูหมิ่นไมฟงเสียง
รองของคนยากจน ความยากลําบาก และคนท่ียอมรับวาตนเปนคนบาปหนา 
เทากับเราไดทําตัวเปนผูทรยศตอคําสอนของพระคริสต เปนเพราะมนุษยได
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รับพระนามของพระคริสตไวสําหรับตน แตในการดําเนินชีวิตพวกเขากลับ
ปฏิเสธพระอุปนิสัยของพระองค คริสเตียนลักษณะเชนนั้นมีอํานาจเพียงเล็ก
นอยในโลก” (เอลเลล จี. ไวท, Thoughts From the Mount of Blessing, 
หนา 136, 137)

บทสรุป
 คําสอนของพระคริสตเนนวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางออกไป 
สําหรับผูเปนประชากร และตัวแทนแหงอาณาจักรของพระเจา พระองคทรง
ปูพื้นฐานคําสอนจากพระคัมภีรเดิม จากนั้นพระองคทรงสะทอนจุดเนนให
กวางขึ้นในเร่ืองการเอาใจใสคนยากจน คนขัดสน และคนที่ถูกกดขี่ โดย
กลาวเนนวาผูติดตามพระองคจะดํารงชีวิตเปนผูแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
มีความเมตตากรุณา ขณะที่พวกเขากําลังเฝารอการเสด็จกลับมาของ
พระองค
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เรื่องราวตอนไหนของหัวขอศึกษาในสัปดาหนี้ ที่คุณชื่นชอบ 
 เพราะเหตุใด

2. มองไปยงัสิง่ที ่เอลเลน จ.ี ไวท เขยีนเกีย่วกบัความเชือ่วา “ศาสนา
 ที่นําเราไมใหเอาใจใสตอความตองการของมนุษย ผูที่ประสบ
 ความทุกขลําบาก ผูสูญเสียสิทธ์ิ ถือวาเปนศาสนาเทียมเท็จ” 
 เหตุใดเราจึงตองระมัดระวังหลีกเลี่ยง “กับดักงายๆ” แหงความ
 นึกคิดที่วา เพราะวาเรามีความจริง (ซึ่งก็จริง) นอกนั้นเราไมคิด
 วามีความหมาย

3. ขอพระคัมภีรในหัวขอศึกษาสําหรับวันพฤหัสบดี ไดแสดงใหเรา
 เห็นวา การมีความจริงจะตองนํามาซ่ึงการปฏิบัติดวยอยางไร
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“ธรรมะท่ีบริสุทธิ์ไรมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจา 
พระบิดานั้น คือการชวยเหลือเด็กกําพรา และหญิงมาย
ที่มีความทุกขรอน และการรักษาตัวใหพนจากราคีของ
โลก” (ยากอบ 1:27)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
กิจการฯ 2:42-47; 4:32-37; มัทธิว 25:38, 40; กิจการฯ 9:36; 
2 โครินธ 8:7-15; โรม บทที่ 12; ยากอบ 2:1-9 

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ขอพระคัมภีรอันเปนที่รูจักในชื่อ “พระมหาบัญชา” (มัทธิว 
28:18-20) เปนขอพระคัมภีรที่คนรูจักดีที่สุดในพระคัมภีร อยาง

นอยท่ีสดุโดยเหลาครสิเตียน  บอยคร้ังขอพระคัมภรีดงักลาวไดรบัการพรรณนา
วาเปน “ถอยแถลงพันธกิจของเรา” (our mission statement) เปนชุดของ
ขอพระคัมภีรที่ใหการดลใจสําหรับ “พันธกิจทุกประเภท และโครงการ
ประกาศพระกิตติคุณท้ังปวง” ที่จริงแลว เมื่อไดรับการดลใจจากขอพระคัมภีร
เหลานี้ คริสเตียนทั้งหลายไดเดินทางกระจายไปทั่วโลก บางครั้งตองจายคา
แสนแพงเปนการสวนตัวเพื่อจะทําการเผยแพรพระกิตติคุณ
 และพระเยซูไดตรัสอะไรใน “พระมหาบัญชา” เพื่อสรางสาวก “จง
บัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และสอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกทานไว” (มัทธิว28:20) 

บทที่ 9
พันธกิจในคริสตจักรพันธสัญญาใหม

วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2019
Ministry in the New Testament Church
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ชุมชนแบบใหม วันอาทิตย
 ภายหลังพระเยซูเสด็จขึ้นสูสวรรค และพระองคหลั่งพระวิญญาณ-
บริสุทธ์ิลงมาในเทศกาลเพนเทคอสตจํานวนผู เช่ือไดเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว พวกเขารวมตัวกันเปนคริสตจักรแรกเร่ิม (early church) เปนชุมชน
ประเภทใหมทามกลางผูติดตามพระเยซู และผูนําของผูเช่ือใหมเหลานี้คือกลุม
อัครทูตดั้งเดิมของพระเยซูนั่นเอง อยางไรก็ดี ชุมชนใหมนี้ไมใชกลุมชนรวมตัว
กันขึ้นเอง แตเปนกลุมที่ถูกสรางขึ้นดวยคําสอน และพันธกิจของพระเยซู ซึ่งมี
พื้นเพความเปนมาจากประวัติศาสตรอันยาวนานของพระคัมภีรภาษาฮีบรู 
(พระคัมภีรเดิม) และผูเผยพระวจนะแหงพระคัมภีรเดิม

 อานกจิการฯ 2:42-47 และ 4:32-37 คณุเหน็เอกลกัษณอะไรซึง่
เปนกุญแจบอกวาคําพรรณนาเหลานี้เปนของชุมชนคริสตจักรแรกเร่ิม 

 ขณะทีด่เูหมอืนชนอสิราเอลไดลมเหลวทีจ่ะดาํเนนิชวีติอยางเตม็รปูแบบ
พิมพเขียว คือเปนสังคมท่ีเที่ยงธรรม และมีใจเอื้อเฟอ คริสตจักรแรกเร่ิมนํา
เอาคําสอนมาปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อจะปฏิบัติตามพระธรรมที่วา “เพ่ือจะไมมี
คนยากจนทามกลางทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 15:4) หนึ่งในภาคปฏิบัติที่
แสดงออกมาจากความเช่ือของพวกเขา คือการแบงปนสิ่งของและอาหารแก
ทุกคนท่ีขัดสน ผูเช่ือบางคนแมแตขายท่ีดินเพ่ือนําเงินมาบริจาคเขากองทุน

A New Kind of Community

และอยางที่เราไดเห็นมา สวนมากของพระบัญชาของพระเยซูนั้นเกี่ยวของกับ
การเอาใจใสบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือ เหลาคนท่ีไดรับความเจ็บปวด 
คนที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได อยางนี้เปนตน เราตองจําไววา คําสั่ง
เหลาน้ีของพระเยซู กอนอ่ืนสําหรับอัครทูต และสาวกรุนแรก ซึ่งจะวาไป 
“ไมใชหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหม” (new assignment) ที่พวกเขาไมไดยิน 
หรือไมไดเห็นมากอน แตเปน “พันธกิจตอเนื่อง” ของพระเยซู ซึ่งพระองคได
ทรงทําการทามกลางพวกเขามากอน ลักษณะการสอนของพระเยซูเชนนี้
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในชีวิตของชุมชนคริสเตียนใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ี
พระมหาบัญชาไดสําเร็จสมจริง
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ของคริสตจักร (กิจการฯ 4:34-5:2) เพื่อสนองตอความตองการของเหลาผูเชื่อ 
และเปนพระพรตอเหลาผูอยูนอกชุมชน เพื่อพวกเขาจะไดรับการเอาใจใส และ
เติบโตแข็งแรงขึ้นบินไดเองเหมือนลูก (fl edgling community) ซึ่งพวกเขา
ไดรับการชวยเหลือเปนการเฉพาะผานพันธกิจการรักษาโรค (ดู กิจการฯ 3:
1-11; 5:12-16) 
 อยางไรกต็ามชมุชนผูเชือ่ยคุแรกเร่ิมไมใชสงัคม “ยโูทเปยน” (utopian) 
(ซึ่งเปนสังคมแหงอุดมการณ ที่มีสภาพทางการเมือง และทางสังคมสมบูรณ
แบบ) ขณะท่ีมีผูเชื่อเขาสูคริสตจักรเพ่ิมข้ึน ความเครียดไดเกิดข้ึนกับฝาย
บริหารจัดการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแจกอาหาร และสิ่งของใหผูขัดสนใน
แตละวัน โดยเฉพาะการแจกแกพวกหญิงมาย (กิจการฯ 6:1) เหลาอัครทูต
ทั้งหลายซ่ึงเปนผูนําโดยธรรมชาติของกลุม ตองการท่ีจะมุงไปในการเทศนา
ประกาศพระกิตติคุณ เพื่อแกปญหาในสถานการณตรงหนานี้ พวกเขาเห็นวา
จะตองจัดระเบียบองคกรบางประการ
 ดังน้ันมีการแตงตั้งเจ็ดคนขึ้น โดยใหมุงทํางานภาคปฏิบัติสําหรับ
ชุมชนของคริสตจักร นี่อาจเปนครั้งแรกท่ีมีการยอมรับในพันธกิจการรับใชที่
แตกตางออกไป ซึ่งคริสตจักรตองการผูมีความสามารถหลากหลายเพื่อที่จะ
ดําเนินงานของคริสตจักร ในเวลาเดียวกัน ไดสาธิตใหเห็นความสําคัญของ
พันธกิจภาคปฏิบัติสําหรับชีวิตของคริสตจักร และการเปนพยาน “หลักการ
เดียวกันของการมีศรัทธา (piety) และความเท่ียงธรรม ซึ่งพระเจาทรงใชเปน
เครื่องนําทางทามกลางประชากรของพระเจาในชวงเวลาของทานโมเสส และ
กษัตริยดาวิด เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติของผูไดรับมอบหมาย “ควบคุมดูแลเอา
ใจใส” (oversight) คริสตจักรของพระเจาที่ไดรับการจัดระเบียบใหมในการ
ประกาศเผยแพรพระกิตติคุณใหขยายออกไป” (เอลเลน จี. ไวท, กิจการของ-
อัครทูต, หนา 95) 

 พยายามนึกคดิ (envision) วาส่ิงทีช่มุชนยุคแรกเร่ิมจะมีลกัษณะ
เหมือนกับอะไร เราสามารถจะสะทอนหลักการเดียวกันนี้ในปจจุบันได
อยางไร
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การรับใชและการเปนพยานของโดรคัสวันจันทร
 ขณะที่คริสตจักรเริ่มขยายออกไป ตามที่พระเยซูไดทรงกลาวทํานาย
ไววา “ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย ทั่วแควนสะมาเรีย และจนถึงที่
สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการฯ 1:8) เหลาผูรับเชื่อใหม นอมรับเอาพันธกิจ
การรับใช (ministry) ของพระเยซูมาดําเนินการ ทามกลางคนเหลานี้มี 
“โดรคัส” (Dorcas) ซึ่งเปนที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา “ตาบิธา” (Tabitha) เธอ
อาศัยอยูที่เมือง “ยัฟฟา” (Joppa) เปนที่ชัดเจนวาเธอนําเอาคําสอนของ
พระเยซูโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนท่ีวา เมื่อมีใครขาดแคลนเสื้อผารางกายเปลือย
เปลา เธอรับทําสิ่งนั้นเพื่อพระเยซูเอง (มัทธิว 25:38, 40)

 อานคําพรรณนาของโดรคัสและพันธกิจของเธอใน  กจิการฯ 9:36  
ชีวิตและพันธกิจของคุณอาจถูกพรรณนาในรูปแบบเดียวกันกับขอ
พระคัมภีรนี้อยางไร คุณตองการไดรับการพรรณนาอยางไร

 ดูเหมือนวาพันธกิจการรับใชของโดรคัสเปนลักษณะการพรรณนา
เหมือนเปนสาวก (กิจการฯ 9:36) ซึ่งความสัตยซื่อของเธอ ความขยันขันแข็ง 
และการมุงสนใจในความตองการของคนอื่น จนเปนที่รูจักโดยชาวเมืองอื่น 
ไกลออกไปจากบานเกิดของเธอ
 ทานเปโตรเดินทางไปเย่ียมเมืองใกลเคียงช่ือลิดดา และมีกลุมคนจาก
เมืองยัฟฟาไดเดินทางมาเชิญทานเปโตรไปยังบานของโดรคัสที่เมืองยัฟฟา
เน่ืองในการตายของเธอ (ดู กิจการฯ 9:37-41) เมี่อทานเปโตรไปถึงเมือง
ยัฟฟา ทานเปโตรไดพบกับกลุมคนท่ีโดรคัสเคยใหความชวยเหลือผานงานให
ความชวยเหลือคนยากจนของเธอ พวกเขาไดแสดงใหทานเปโตรเห็นวา เธอ
ไดเย็บเสื้อตัวน้ัน ตัวนี้ และไมตองสงสัยวาพวกเขาไดเลาหลายเร่ืองราวเก่ียว
กับความดีของโดรคัส วาเธอไดชวยเหลือพวกเธอ และคนอ่ืนๆ อยางไร
 จากน้ันทานเปโตรอธิษฐานเพ่ือโดรคัส และพระเจาทรงประทานให
เธอกลับมามีชีวิตอกีครั้งหนึ่ง แนนอน ไมมีการรับประกันวาชีวิตของผูที่ทํางาน
อุทิศตนเพ่ือผูอื่น จะแข็งแรงย่ังยืนเสมอไป จะวาไปสําหรับโดรคัสเองเธอไดรับ

Dorcas’s Ministry and Witness
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การใหคือวิธีแบงปนวันอังคาร
 หลังจากการไดสนทนากันเสร็จ อัครทูตเปาโลไดรับงานมิชชันนารีเพ่ือ
นาํขาวพระกิตตคิณุไปประกาศแกชาวตางชาติในโลก  จากความสําเรจ็ทีพ่ระเจา
ประทานใหทานเปาโล มีผูยกคําถามสําคัญขึ้นมาถามเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวาง “รากฐานของศาสนายิวไดบังเกิดความเชื่อของคริสเตียน และชาว
ตางชาติที่เปนผูติดตามพระเยซู” สภาของชาวยิว และผูนําคริสเตียนชาวตาง
ชาติไดประชุมกันท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือทําการอภิปรายในเรื่องน้ี และรวมกัน
แสวงหาการทรงนาํของพระเจา  สาํหรบัคาํถามในความเชือ่มโยงอนัซบัซอนเหลา
นี้ ผลลัพธของการประชุมสภา มีรายงานเปนมติบันทึกในกิจการฯ บทที่ 15
 อยางไรกด็ ีในรายงานของทานเปาโลเกีย่วกบัการประชมุสภาครัง้นีพ้บ
ไดใน “กาลาเทีย บทที่ 2” ทานเพิ่มสวนประกอบของคําสั่งสอน ที่ทานไดรับ

Giving as a Way of Sharing 

ความทุกขยากจากการเจ็บปวย และถึงแกความตาย... อีกทานหนึ่งคือสเทเฟน 
ซึ่งเปนหนึ่งในมัคนายกกลุมแรกจํานวนเจ็ดคน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําการ
รับใชเหลาหญิงมายในคริสตจักร ซึ่งทานไดกลายเปนผูสละชีวิต (martyr) 
เพื่อความเช่ือคนแรก (ดูกิจการฯ 7:54-60) ชีวิตแหงการรับใชไมใชชีวิตที่จะ
ราบรื่นเสมอไป ในบางครั้งเสนทางอาจเปนถนนที่ขรุขระ
 อยางไรก็ตาม  เร่ืองน้ีพระเจาทรงใช การตระหนักในความรัก และฤทธ์ิ
อาํนาจของพระองคในท้ังชวีติและความตายของโดรคัสเพือ่ทาํใหเกดิแรงกระทบ 
(impact) กับชาวเมืองยัฟฟา “เหตุการณนั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา คน
จํานวนมากก็พากันมาเชื่อถือองคพระผูเปนเจา” (ดู กิจการฯ 9:42) 

 หากคุณตองตายไป ความดีที่คุณไดกระทํามาจะทําใหผูคนโศก
เศรา และรูสึกในความสูญเสียเหมือนชาวบานคิดถึงความเมตตาของ
โดรคัส ซึ่งชาวเมืองโศกเศรา และจดจําไดไหม คุณสามารถจะเรียน
รูเรื่องมรดกของ “การรับใชผูอื่น” ไดดีกวาไดอยางไร คุณมีความ
สามารถ หรือความชํานาญพิเศษอะไรเหมือนโดรคัส ที่เธอใหการรับใช
คนอ่ืนหรือไม เพื่อคุณจะใหการรับใชคนอื่นๆ ไดเชนกัน
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จากสภาแหงกรุงเยรูซาเล็มสําหรับพันธกิจการประกาศตอเนื่องทามกลาง
ชาวตางชาติวา “ทานเหลานั้นขอแตเพียงใหเรานึกถึงคนจน ซึ่งเปนที่ขาพเจา
ทําอยางกระตือรือรนอยูแลว” (กาลาเทีย 2:10)  
 และอัครทูตเปาโลติดตามเปาหมายน้ีอยางตอเนื่องเปนการสวนตัว (ดู 
ตัวอยาง กิจการฯ 20:35) และตลอดในพันธกิจการรับใชของทาน เหมือนกับ
กิจกรรมของคริสตจักรแรกเริ่มในกรุงเยรูซาเล็ม ทานเปาโลไดขยายนิมิต 
(vision) ของชุมชนคริสเตียนเพื่ออาแขนรับ (embrace) เหลาผูเชื่อทั้งมวล 

 อาน 2 โครินธ 8:7-15 ทานเปาโลเชื่อมโยงพระกิตติคุณ และ 
“การใหทาน” อยางมีใจเอื้อเฟออยางไร

 ทานเปาโลไดนําเร่ืองราว สองเร่ืองจากพระคัมภีรเดิมมาเลาเพื่อเปน
การหนุนใจเหลาผูเชื่อใหมีน้ําใจเอื้ออารี และใหการเอาใจใสพี่นองแหงความ
เชื่อ ผูกําลังประสบกับความยากลําบาก ทานเปาโลอางถึงความมีน้ําพระทัย
กวางขวางของพระเจาที่ทรงจัดหา “มานา” ใหชนอิสราเอลในปาทุรกันดาร 
เปนเสมือนตนแบบของการ “ให” และการแบงปนในวงกวางของชุมชนโบสถ 
(ดูโครินธ 8:15) และอัครทูตเปาโลยังอาง พระธรรมสดุดี 112:9 ซึ่งเขียนไววา 
“เขาแจกจาย เขาใหแกบรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงอยูเปน
นิตย” (2 โครินธ 9:9)
 ทานเปาโลเราใจใหผูอานของทาน “มีความตั้งใจ” เก่ียวกับการใหหรือ
การบริจาค โดยแยกเงินรายไดสวนหนึ่งไวตางหาก เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือ
จะเปนการงายที่จะมอบให เมื่อทานทิตัสมาเยี่ยมคริสตจักรของพวกเขา เพื่อ
รวบรวมเงินบริจาคของคริสตจักรตางๆ และทานทิตัสจะไดนําเงินที่ไดรับไป
ชวยผูที่กําลังไดรับความขัดสนในกรุงเยรูซาเล็ม ทานเปาโลใชตัวอยางของ
คริสตจักรตางๆ เพื่อใหการหนุนใจคริสตจักรอ่ืนๆ ใหแสดงความมีใจเอ้ือเฟอ
ในทํานองเดียวกัน ทานเปาโลเขียนวา “โดยผลของการปรนนิบัตินี้พวกเขา
จะสรรเสริญพระเจาในเร่ืองท่ีทานท้ังหลายเช่ือฟง สมกับท่ีกลาวยอมรับขาว
ประเสริฐของพระคริสต และในเร่ืองท่ีทานแบงปนกับพวกเขา และทุกคนดวย
ใจกวางขวาง” (2 โครินธ 9:13)
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คําแนะนําเรื่องการดํารงชีวิตและความรักจากเปาโลพุธ

 ในจดหมายฝากที่ทานเปาโลเขียนถึงคริสตจักรในกรุง “โรม” ซึ่ง
พระธรรมเลมนี้เปนท่ีรูจักกันดีในการอธิบายในเชิงลึกเก่ียวกับหลักขอเช่ือ “ได
รับความรอดโดยความเชื่อผานการสิ้นพระชนมของพระคริสต” แตหลังจาก 
11 บท ของคําสอนเชนนั้น อัครทูตเปาโลไดเปลี่ยนจุดเนนไป ทานเปาโลเสนอ
ขอแนะนําเชิงปฏิบัติในเรื่องการดําเนินชีวิต และในการแสดงออกซึ่งความรัก
อยางเต็มที่ โดยวางพื้นฐานบนพระคุณ และความรักของพระเจาตามที่ไดเผย
ใหเห็นในพระเยซู และเร่ืองในพระกิตติคุณซ่ึงกลาววา: “ดังนั้น พี่นองทั้งหลาย
โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายให
ถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเปนที่
พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทาน” (โรม 12:1) 
เพื่อใหบังเกิดผล ทานเปาโลกลาววา สิ่งที่พระเจาไดทรงทําเพื่อเราในพระเยซู
คริสต นี่เปนวิธีที่เราจะดํารงชีวิต

 อานและสรุปเนื้อหา โรม บทที่ 12 โดยเฉพาะอยางยิ่ง สังเกตคํา
สั่งสอนให “รัก” และ “เอาใจใส” คนอื่นๆ โดยเฉพาะเหลาคนท่ีขัดสน

 ในความรูสึกอยางหนึ่ง โรม บทที่ 12 ทําหนาที่เปนบทสรุปของหัวขอ
ตางๆ ของอัครทูตเปาโล ซึ่งทานกลาวในรายละเอียดมากข้ึนอยางต้ังใจใน
จดหมายฝากอีกบางฉบับของทาน ทานพูดถึงบทบาทตางๆ และของประทาน
บางอยางภายในคริสตจักร รวมถึงของประทาน “การใหการหนุนใจคนอื่นๆ 
และการใหอยางมีใจเอื้อเฟอ” (ดู ในขอ 3-8) แตไมใชสิ่งเหลานี้จะถูกทําให
สําเร็จ แตจะตองสําเร็จเปนอยางดีดวย และดวยความกระตือรือรน และเหนือ
สิ่งอื่นใด ใหกระทําไปดวยความรัก ( ดู ขอ 9-11)

Paul’s Guide to Living and Loving Well

 เราควรใหความสําคัญกอนหลังในการ “ให” เมื่อเราไมสามารถ
ที่ “จะให” ในทุกโครงการ ที่นําเสนอหรือเชิญชวนเราใหชวยบริจาค 
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 ทานเปาโลพรรณนาในระยะเวลาปฏิบัติการวาชีวิตประเภทนี้เกี่ยวกับ
อะไร ทานเราใจเหลาผูเช่ือใหมีความอดทนตอความยากลําบาก และการกดขี่
ขมเหง ใหการเอาใจใสดูแลผูที่ขัดสน เปนผูสรางสันติ ไมวาที่ไหนๆ หรือเมื่อไร
ที่เปนไปได และขณะที่เราไดเห็นในครั้งกอน ในการตอบสนองตอความชั่วราย 
และความอยุติธรรมดวยความกรุณา เอาชนะความชั่วรายดวยความดี    
 เคาโครงของบทน้ีแสดงใหเห็นวา การดําเนินชีวิตในฐานะบุคคลใหม
มีความหมายอะไร คือการรับใชพระเจาเปนสวนบุคคล และเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนแหงความเชื่อ ทานเปาโลบอกเหลาผูติดตามพระคริสตกลุมใหมวา ชีวิต
ของพวกเขา การจัดอันดับความสําคัญกอนหลัง และการกระทํา ควรจะตอง
เปล่ียนแปลงไปเพราะวา การตอบสนองของพวกเขา ในสิ่งที่พระเยซูทรงได
ทาํเพือ่พวกเขาโดยการสิน้พระชนมบนกางเขนและทรงมอบความหวงัแหงชวีติ
ชั่วนิรันดรให เหลาคริสเตียนในกรุงโรมดําเนินชีวิตภายใตการกดข่ี และอยูใน
สังคมท่ีโหดราย ณ ใจกลางของอาณาจักรโรมัน ทานเปาโลสั่งสอนพวกเขาให
ดํารงชีวิตแตกตางออกไปวา: “อยาลอกเลียนแบบอยางคนในยุคนี้ แตจงรับ
การเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยของทานจึงจะเปล่ียนใหม เพ่ือทานจะได
ทราบพระประสงคของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และ
อะไรดียอดเยี่ยม” (ดู โรม 12:2) 

 อะไรคือลักษณะทาที และแนวปฏิบัติที่คุณจําเปนตองตอตานใน
ชุมชนของคุณ เพื่อที่จะชวยการดํารงชีพ และแสดงความรักไดดี ใน
ฐานะเปนผูติดตามพระเจา

ยากอบ “ผูเที่ยงธรรม”                วันพฤหัสบดี
 ธรรมเนียมคริสเตียนใหคําแนะนําวา “นองชายตางบิดา” ของพระเยซู
ชื่อยากอบ ซึ่งไดกลายเปนผูนําคริสตจักรแรกเริ่มในกรุงเยรูซาเล็ม และทาน
ยากอบทําหนาที่เปนประธาน ณ ที่ประชุมสภาในกรุงเยรูซาเล็ม (ดู ในกิจการฯ 
บทท่ี 15 และกาลาเทีย บทท่ี 1 และ 2) ดังนั้นเปนไปไดวาทานเปนผูเขียน
จดหมายฝากในพระคัมภีร คือหนังสือยากอบ (อันดับตอจาก ฮีบรู)

James “The Just” 
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 “ยากอบ” เปนชื่อสามัญในเวลานั้น แตถาชื่อนี้เปนบุคคลเดียวกัน 
ทานอาจเปนผูนําคริสตจักรท่ีรูจักกันวาเปน “ผูเที่ยงธรรม” (the just) ซึ่งได
รับการกลาวถึงวาเปนผูนําที่เฉลียวฉลาด ผูปฏิบัติใหความสําคัญกอนหลัง
อยางถูกตอง และใหการเอาใจใสเหลาคนท่ีบอยคร้ังถกูลมื หรอืถกูกดข่ี หนงัสอื
ไดชื่อวายากอบ และรับการพรรณนาเปนดุจ “หนังสือสุภาษิตของพระคัมภีร
ใหม” ซึ่งเนนในการดําเนินชีวิตดวยการเช่ือฟงพระเจาอยางฉลาดในฐานะเปน
ผูติดตามพระองค
 ผูประพันธหนังสือชื่อ “ยากอบ” มีความหวงใยท่ีจะเตือนผูอานของ
ทานซึ่งเปนผูอานคริสเตียน โดยทานกลาววา “แตจงเปนผูประพฤติตาม
พระวจนะ ไมใชเปนเพียงผูฟงเทานัน้ มฉิะนัน้จะเปนการหลอกตวัเอง” (ยากอบ 
1:22) และเนื้อหา สาระของศาสนาแทตองมีความบริสุทธิ์ และความยั่งยืน ใน
สายพระเนตรของพระเจา ผูทอดพระเนตรและสนพระทัยคนท่ีขัดสนและถูก
กดขี่ และทรงตองการใหผูติดตามพระองคดํารงชีวิตตอตานอิทธิพลความ
ชั่วรายของสังคมรอบๆ พวกเขา (ดู ยากอบ 1:27)

 อานพระธรรมยากอบ 2:1-9 และ 5:1-5 ทานยากอบมีทาที
อยางไรตอเหลาผูที่ร่ํารวย ซึ่งไดรับการนับถือแตกตางจากบุคคลท่ัวไป
ในสังคมสวนมาก ทานมีคําสั่งสอนเจาะจงอะไรสําหรับคนร่ํารวย และ
คนยากจนซึ่งควรไดรับการปฏิบัติอยางไรภายในชุมชนของคริสตจักร

 ทานยากอบอางเหตุผลวา ทานปรารถนาใหบางคนไดรับพระพรจาก
พระเจา เพื่อพวกเขาจะรูสึกสบายข้ึนจากอากาศหนาวและความอดหิว ดังนั้น
การจัดสรรใหดวยอาหารจริง และเสื้อผาจะเปนประโยชนมากกวา ซึ่งเปนการ
สาธิตถึงความหวงใยสําหรับพวกเขามากกวา ที่เหลาบุคคลช้ันสูง (the noble) 
มีความรูสึกและปรารถนาดีเพราะ “แมใครจะกลาววาตนมีความเชื่อ แตไมได
ประพฤติตามจะมีประโยชนอะไร ความเชื่อนั้นจะชวยใหเขารอดไดหรือ ถาพ่ี
นองชายหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเส้ือผา และอาหารประจําวัน แลวมีใครใน
พวกทานกลาวกับเขาทั้งหลายวา “ใหกลับไปอยางเปนสุข ใหอบอุน และอิ่ม
หนําสาํราญเถิด” แตไมไดใหสิง่จาํเปนฝายกายแกพวกเขา จะมปีระโยชนอะไร” 
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(ยากอบ 2:14-16) ทานยากอบใชตัวอยางนี้เปนตนแบบของการทําปฏิกิริยา 
(interaction) ระหวางความเช่ือ และการกระทําในบริบทของความสัมพันธ
ของเรากับพระเจา ทานยากอบไดกลาวทวน (ยากอบ 2:8) ในสิ่งที่พระเยซู
ทรงสอนวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ซึ่งแสดงใหเห็นวา พระบัญญัติ
ขอนี้จะเชื่อฟงในชีวิตประจําวันไดอยางไร นี่เปนการดํารงชีวิตในการรับใช
พระเจา และคนอืน่ๆ ไมใชเพือ่ท่ีจะไดรบัชวีติชัว่นรินัดรเปนรางวลั แตเปนเครือ่ง
บงชี้ถึงความเชื่อแท

 เหตุใดจึงเปนการงายมาก แมแตภายใตจิตสํานึก (subcons-
ciously) ที่จะชื่นชอบคนรวยมากกวาคนจน

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “โดรคัส และพันธกิจการ
รับใช และอิทธิพลของการรับใชนั้น” หนา 66, 67, Welfare Ministry; ในบท 
“โบสถแหงความเอื้ออารี” หนา 335, 345, กิจการของอัครทูต; ในบท “นี่เปน
ศาสนาที่บริสุทธิ์” หนา 35-41, Welfare Ministry
 “พระผูชวยใหรอดไดทรงประทานชีวิตลํ้าคาของพระองค เพื่อจะ
สถาปนาคริสตจักรขึ้น ใหสามารถเอาใจใสดวงวิญญาณที่เศราโศก และถูกการ
ทดลองตางๆ กลุมผูเชื่ออาจยากจน ไมมีการศึกษาสูง และไมเปนที่รูจัก 
กระนั้นพวกเขาอยูในพระคริสต พวกเขาอาจทํางานในบาน หรือละแวกเพ่ือน
บานในโบสถ และแมในพื้นที่หางไกลออกไป ซึ่งผลลัพธที่ไดนั้นเกินกวาจะ
คาดคิด เพราะดวงวิญญาณเหลานั้นจะไดรับชีพนิรันดร” (เอลเลน จี. ไวท, 
ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 640) 
 “ความไมเห็นแกตัว และมีใจเอ้ือเฟอ สรางใหคริสตจักรแรกเร่ิมเปน
ดุจ “เครื่องขนสง” แหงความชื่นชมยินดี สําหรับเหลาผูเชื่อตางทราบวาความ
อุตสาหะของพวกเขากําลังชวยสงขาวสารพระกิตติคุณไปยังผูอยูในความมืด
ความเมตตากรณุา (benevolence) เปนเครือ่งพสิจูนวาพวกเขาไมไดรบัพระคณุ
ของพระเจาอยางเปลาประโยชน สิ่งใดอาจผลิตความมีใจเอื้ออารีเชนนั้นได 
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นอกจาก “การทําดวงวิญญาณใหพนบาป” (the sanctifi cation of spirit) 
ใชไหม ในสายตาของเหลาผูเชื่อ และผูยังไมเชื่อ นั่นเปนสิ่งอัศจรรยแหง
พระคุณ” (เอลเลล จี. ไวท, กิจการของอัครทูต, หนา 344)

บทสรุป
 ไดรับการปลุกเรา จากพระมหาบัญชาของพระเยซู และไดรับ
อํานาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหลาอัครทูต และเหลาผูเช่ือยุคแรกเริ่ม 
ไดดําเนินพันธกิจการประกาศออกไปกวางไกลเทาที่จะเปนไปได เมื่อ
ประมวลคําส่ังสอนของพระเยซู และพระคัมภีรภาษาฮีบรูเขาดวยกัน พวก
เขาไดสรางคริสตจักรแรกเร่ิมเปนชุมชนประเภทใหม พวกเขาแบงปนส่ิงท่ี
พวกเขามีใหกับผูขาดแคลน ทั้งภายใน และนอกชุมชน โดยการทําตัวเปน
แบบอยาง และการส่ังสอน ตามท่ีปรากฏในจดหมายฝากท่ีสงถึงคริสตจักร
ตางๆ เหลาผูนําคริสเตียนรุนแรกไดเราใจเหลาผูเช่ือใหดําเนินชีวิตอยาง
สัตยซื่อ และถวายตัวรับใชดวยการแบงปนสิ่งที่พวกเขามีแกผูขัดสน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คริสตจักร (หรือโบสถ) ทองถ่ินของคุณจะกลายเปนดั่งคริสตจักร
 ที่ถูกพรรณนาไวในไมกี่บทตอนตนของพระธรรมกิจการฯ ได
 อยางไร มีขั้นตอนภาคปฏิบัติอะไรที่ผูนําในโบสถของคุณสามารถ
 นําไปหนุนใจคริสตจักรใหดําเนินไปในทิศทางน้ี

2. คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสทั่วโลกใชหลักการบางประการ
 มาอภิปรายสัปดาหนี้ เพื่อบอกใหทราบวาเงิน “สิบลดหน่ึง” และ 
 “เงินถวาย” ถูกนําไปแบงสรรระหวางสวนตางๆ ของโลกอยางไร 
 การดําเนินตามระบบดังกลาวนี้ใหประโยชนอยางไร ในการแบง
 สรรทรัพยากรไปทั่วโลก

3. คําสั่งสอนท้ังหลายสําหรับการดําเนินชีวิต เหมือนที่ โรม บทที่ 12 
 ไดกลาวสรุปไว ยกตัวอยางเชน เกี่ยวกับความจริง หลักการที่
 ปฏิบัติได เพื่อการดําเนินชีวิตและการทําการ “ในสถานการณ
 โลกจริง” หรือเรารูสึกวาเปนเสมือน “ภาพลักษณแหงอุดมคติ” 
 สําหรับ “หนาตางกระจกหลายสีของภาพนักบุญตางๆ”

4. ยากอบ 5:1-5 ใชภาษาเขมแข็ง เพื่อสะทอนคําเตือนที่รุนแรง ซึ่ง
 ผูเผยพระวจนะแหงพระคัมภีรเดิมเปนผูให เหตุใดการแสดงออก
 ดวยถอยคําแข็งแกรงเชนนั้นจึงเหมาะสมและมีความจําเปน
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“เพราะวาทานทัง้หลายไดรบัความรอดแลว ดวยพระคณุ
โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไมใชมาจากตัวทาน แต
เปนของประทานจากพระเจา ไมใชมาจากการกระทํา เพือ่
ไมใหใครอวดได เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค
ที่ทรงสรางข้ึนในพระเยซูคริสต เพ่ือใหทําการดี ซึ่งเปน
สิ่งที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวกอนแลว เพื่อใหเราดําเนิน
ตาม” (เอเฟซัส 2:8-10)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
โรม 8:20-23; ยอหน 3:16, 17; มัทธิว 9:36; 
เอเฟซัส 2:8-10; 1 ยอหน 3:16, 17; วิวรณ 14:6, 7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทันทีที่เราพูดเก่ียวกับ “พระบัญชาของพระเจา” ยอมมีขอ
กําหนดหรือคําสั่งพวงมา เราอาจรับการเสี่ยงหรือแมแตเผชิญ

กับการทดสอบ ใหคิดวาเราจะทําอะไรบางสิ่ง เพื่อเราจะไดรับการสนับสนุน 
(can earn contribute) สูความรอดของเรา หาไมแลว เรายอมจะไดรับ “ความ
ชื่นชม” (favor) จากพระเจา แตพระคัมภีรบอกเราซํ้าหลายครั้งวา เราเปน
คนบาปไดรับความรอดโดยพระคุณของพระเจาผานทางพระเยซู และการ
สิ้นพระชนมแทนท่ีเราบนไมกางเขน เราสามารถเพ่ิมอะไรเขาไปไดบางไหม 
ซึ่ง เอลเลน จี. ไวท ไดเขียนไววา “ถาคุณจะเก็บรวบรวมส่ิงดี สิ่งบริสุทธิ์ และ

บทที่ 10
การดํารงชีวิตตามพระกิตติคุณ

วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2019
Living the Gospel
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“เพราะวาพระเจาทรงรัก...”วันอาทิตย
 พระธรรมยอหน 3:16 “พระเจาทรงรักโลกดังนี้ คือไดประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ 
แตมีชีวิตนิรันดร” คําในภาษากรีกดั้งเดิมคือ “kosmos” ซึ่งหมายถึง “โลก
ตามที่ไดถูกสราง ไดถูกจัดระเบียบเปนส่ิงที่มีอยูจริง” (The SDA Bible
Commentary เลม 5, หนา 929) ขอพระคัมภีรขอนี้เกี่ยวกับความรอดของ
มนุษยชาติ แตแผนการแหงความรอดมีความหมายโดยนัย (implication) 
สําหรับโลกทั้งใบดวย 

 อานพระธรรมโรม 8:20-23 สิ่งนี้ไดสอนอะไรเก่ียวกับประเด็นที่
กวางกวาในแผนการแหงความรอด

 แนนอน ในระดับเดียวกัน ความรอดคือสิ่งที่เกี่ยวกับเราแตละคน ใน
ความสัมพันธสวนบุคคลกับพระผูเปนเจาของเรา แตที่มากกวานั้น การชําระ

“For God So Loved…”

สิ่งสูงสง และส่ิงที่นารักในมนุษยทั้งมวล และจากน้ันนําสิ่งเหลานั้นเสนอผาน
ทตูสวรรคของพระเจาใหเปนสวนของการกระทาํเพือ่ความรอดของดวงวญิญาณ
มนุษย หรือที่คนท่ัวไปเรียกวา “บุญกุศล” (merit) สิ่งที่เสนอขึ้นไปใหพระเจา
จะถูกปฏิเสธเสมือนเปน “การกบฏ” (treason) ตอพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, 
Faith and Works, หนา 24) 
 ก็เชนกัน แมการดีของเรา ที่แสดงความเมตตากรุณา ใหความเห็นอก
เห็นใจเหลาผูขัดสน ก็ไมอาจถือเปนสิ่งมีคุณคา เมื่อพูดถึงความรอด ในทาง
ตรงกันขาม (contrary) ขณะที่เราเพ่ิมพูนความเขาใจ และตระหนักในคุณคา
ของความรอด เราไดเชือ่มโยงระหวางความรกัของพระเจาและความหวงใยของ
พระองคที่ทรงมีตอคนยากจน คนท่ีถูกกดขี่ซึ่งสงตอมาใหเรา เพราะเราไดรับ
ความรักของพระองค เราไดรับและเราก็ใหไป เมื่อเราไดเห็นแลววาพระเจา
ทรงรักเรามากเพียงใด และเราไดเห็นดวยวาพระองคทรงรักคนอ่ืนมากแคไหน 
พระเจาทรงเรียกเราใหรักพวกเขามากๆ เชนกัน
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เปนผูชอบธรรม (justifi cation) เปนจริงไมเฉพาะส่ิงเก่ียวกับการทําใหความ
บาปของเราไดรับการอภัย ในความเปนเลิศ (ideality) ซึ่งควรบอกเก่ียวกับ
วา “อยางไร” เชนกัน ผานทางพระเยซูและฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ องคพระผูเปนเจาทรงสรางครอบครัวของพระองค มนุษยเปนผูเฉลิม
ฉลองการไดรับอภัยบาปของพวกเขาและความม่ันใจในความรอด และทาม
กลางสิ่งอื่นๆ ทําใหเปนพยานแกโลกผานการประกอบการดี

 อานพระธรรมยอหน 3:16, 17 ขอที่ 17 เปนขอที่ทําใหเกิดความ
เขาใจขอ 16 กวางไกลข้ึนไดอยางไร

 เราสามารถยอมรบัวา พระเจาทรงรกัคนอืน่ๆ ไมเพยีงแตตวัเรา พระองค
ทรงรักเหลาคนที่เรารัก และเราช่ืนชมในสิ่งนี้ พระองคทรงรักเหลาคนที่เรา
เอ้ือมออกไปยังพวกเขา และเรายอมรับความจริงขอนี้ ซึ่งบอยครั้งเปนส่ิงท่ี
ดลจิตใจเรา สําหรับการที่เรากําลังเอื้อมออกไปยังพวกเขา แตพระองคทรงรัก
เหลาคนท่ีเรารูสึกไมสบายใจท่ีจะคบหา หรือแมแตรูสึกหวาดหว่ัน พระเจาทรง
รักผูคนทั้งมวล ซึ่งมีอยูทุกแหงหน แมแตเหลาคนที่เราอาจไมชอบเปนการ
เฉพาะเจาะจง
 การทรงสรางเปนวธิหีนึง่ทีเ่รามองเหน็เหมอืนเปนการสาธติ พระคมัภรี
ชี้ใหเห็นอยางไมหยุดหยอน วาโลกรอบๆ ตัวเราเปนหลักฐานในความดีของ
พระเจา “เพื่อวาพวกทานจะเปนบุตรของพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค 
เพราะวาพระองคทรงใหดวงอาทิตยของพระองคขึ้นสองสวางแกคนดี และคน
ชั่วเสมอกัน และใหฝนตกแกคนชอบธรรม และคนอธรรม” (มัทธิว 5:45) 
แมแตชีวิตเองก็เปนของประทานจากพระเจาไมเกี่ยวกับวาบุคคลหน่ึงจะตอบ
สนองพระองคดวยทาทีอะไร ทุกคนตางเปนผูไดรับของประทาน

 เม่ือเราไดทราบเชนนี้ สิ่งนี้ควรจะไดเปลี่ยนทาทีของเราที่มีตอ
คนอื่น และตอสถานการณของพวกเขา เมื่อเราตระหนักวาพวกเขาถูก
สรางขึ้นมา และถูกรักโดยพระเจาอยางไร



บทที่ 10   การดํารงชีวิตตามพระกิตติคุณ     117

ความเห็นอกเห็นใจและการสํานึกผิดวันจันทร
 เร่ืองแหงความรอดท่ีผสมเขาดวยกัน และ “การสงครามขับเคี่ยวย่ิง
ใหญ” (great controversy) เรยีกเราใหรบัรูความจริงเกีย่วกับชีวติทีเ่ปนรากฐาน
สําหรับความเขาใจในโลกของเรา และตัวเราเองวาเปนฉันใด: เราและโลกของ
เราซึ่งไดลมลงในความบาป แตกหัก และบาปช่ัว โลกของเราไมเปนอยาง
ตอนท่ีถูกสรางใหเปน แตกระน้ันเรายังเหลือพระฉายาของพระเจา พระผูสราง
ของเรา เราเปนสวนหนึ่งของโลกที่แตกหักออก ความบาปในชีวิตของเรามี
ธรรมชาติอยางเดียวกับความชั่วราย ซึ่งบันดาลใหเกิดความเจ็บปวดเปน
อันมาก อีกทั้งมีการกดขี่ การใชคนอื่นเพื่อแสวงหาประโยชนไปทั่วโลก
 ดังน้ันเปนการถูกตองแลวที่เราจะรูสึกเจ็บปวด ไมสะดวกสบาย และ
หมองเศรา ในความโศกาอาดูรของชาวโลก และชีวิตผูคนรอบๆ ตัวเรา บาง
ครั้งเราอยากรูสึกเหมือนหุนยนตไมตองมีความรูสึกรับรูความเจ็บปวดของ
ผูคนในโลก ความโทมนสัในพระธรรมสดดุ ีความเศราหมองของทาน “เยเรมยี” 
ผูเผยพระวจนะของพระเจา และของผูเผยพระวจนะทานอื่นๆ น้ําตาและความ
สงสารเห็นอกเห็นใจของพระเยซู เปนสิ่งสาธิตใหเราเห็น “ความลงตัวเหมาะ
สม” (appropriateness) ของการตอบสนองตอโลกและความชั่วราย และโดย
เฉพาะอยางยิ่งตอเหลาผูคนที่ไดรับการบาดเจ็บอยูบอยๆ อันเปนผลจากความ
ชั่วราย

 อานพระธรรมมัทธิว 9:36, 14:14; ลูกา 19:41, 42 และ ยอหน 
11:35 มีอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ ที่ทําใหพระเยซูทรงรูสึกสงสาร 
เวทนา เราจะมีใจออนโยนตอความเจ็บปวดรอบตัวเราไดอยางไร

 เราจําเปนตองจําไวดวยวา ความบาป และความชั่วรายไมเพียงเปน
แค “ตรงโนน” หรือ เปนผลจากการแตกหักลงของใครคนอ่ืน “ถาเรากลาววา
เราไมมีบาป เราก็หลอกตัวอง และสัจจะไมไดอยูในตัวเราเลย” (1 ยอหน 1:8) 
ในความเขาใจของผูเผยพระวจนะของพระคัมภีร ความบาปเปนเรื่องเศรา สวน
ใหญไมใชเพราะวาใครคนหนึ่ง “ไดละเมิดกฎ” แตเพราะวาความบาปไดทําให

Compassion and Repentance 
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พระคุณและการทําดีวันอังคาร
 เขียนสรุปพระธรรมเอเฟซัส 2:8-10 ดวยถอยคําของคุณเอง ขอ
พระคัมภีรเหลานี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง “พระคุณ” 
และ “การทําดี”

 พระคัมภีรบอกเราวาทามกลางสิ่งอ่ืนๆ เราถูกสรางมาใหนมัสการ
พระเจา และใหการรับใชคนอ่ืน ในจินตนาการของเราเทานั้น ที่เราสามารถจะ
เขาใจการกระทาํเหลานี้ ซึ่งจะเปนเหมือนส่ิงแวดลอมที่ปราศจากซึ่งความบาป
 สําหรับขณะนี้ เพราะวาความบาป เราทราบเพียงสิ่งที่แตกหักออก 
และโลกท่ีไดลมลงในความบาป ยังดีสําหรับเราไมนอย พระคุณของพระเจาท่ี
ไดสําแดงออกมาโดยการถวายบูชาไถบาปของพระเยซู อันเปนการเปดทาง
ใหมนุษยไดรับการอภัยบาปและการเยียวยา ดังนั้นทามกลางความเปนอยูที่
แตกหักออกในชีวิตของเรา เราไดกลายเปน “ผลิตผลของแรงงาน” (work-
manship) ของพระเจา และพระเจาทรงใชเราใหเปนผูรวมงานกับพระองค 
เพื่อแสวงหา และไถคืนสูสภาพเดิมของสิ่งที่ไดรับความเสียหาย และเจ็บปวด

Grace and Good Works

ความสัมพันธระหวางพระเจา และประชากรของพระองคขาดสะบั้นไป และ
เพราะวาความบาปของเราไดทําใหบุคคลอ่ืนบาดเจ็บ เรื่องนี้อาจเกิดในวง
แคบๆ หรือขยายเปนวงกวาง แตเปนความความชั่วรายตัวเดียวกัน
 ความเห็นแกตัว ความละโมบ ความหยาบคาย ความมีอคติ ความโง
เขลา และความสะเพรา ลวนเปนรากของความชั่วรายทั้งมวลในโลก อนึ่ง
ความไมยุติธรรม ความยากจน และการกดขี่ลวนเปนสาเหตุใหญ เมื่อเราตัด
สินใจจะเขามาหาพระเจา ขั้นแรกใหเราสารภาพความบาปของเรา และอัญเชิญ
ใหความรักของพระเจาทรงเติมเต็มที่ดวงใจของเรา “ถาเราสารภาพบาปของ
เรา พระองคทรงซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ
ทรงชําระใหพนจากการอธรรมท้ังสิ้น” (1 ยอหน 1:9) 

 จงสํารวจตัวเองวา สวนใดที่แตกราว สวนใดที่เปนปญหาใหญ 
และสิ่งที่ตองแกคืออะไร
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ซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่นๆ (ดู เอเฟซัส 2:10) “เหลาผูไดรับจากพระเจาจะ
ตองสงตอใหคนอ่ืนๆ จะมีเสียงรองขอความชวยเหลือมาจากทุกทศิทาง พระเจา
ทรงเรียกมนุษยใหดําเนินพันธกิจการรับใชเพื่อนมนุษยดวยความยินดี” 
(เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 103)
 อีกคร้ังหน่ึง เราไมไดประกอบการดี ใหการเอาใจใสดูแลคนยากจน 
พยุงผูถูกกดข่ีใหยืนขึ้น แบงปนอาหารแกเหลาคนท่ีอดหิว เพ่ือที่ไดรับความ
รอด หรือไดยืนกับพระเจา ในพระคริสตโดยความเช่ือ เราทั้งมวลไดยืนอยูกับ
พระเจาท่ีเราตองการตลอดมา ไมวาเราจะตระหนักวาตัวเราเองเปนทั้งคนบาป 
และเปนเหย่ือของความบาป ไมวาเราจะเปนใคร เราไดรับความรัก และไดรับ
การไถใหรอดโดยพระเจา ขณะที่เรายังทําสงครามกับการทดลองตางๆ เชน
การเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง และมีความละโมบ เราตองอุทิศถวายตัวเอง 
และมีจิตใจถอมลง รับเอาพระคุณของพระเจาที่ทรงเสนอชีวิตใหม ที่จะเปลี่ยน
แปลงชีวิตของเราทั้งหลาย
 เมื่อเรามองไปท่ีไมกางเขน เราไดมองเห็นการถวายบูชาที่ยิ่งใหญ และ
สมบูรณแบบ ซึ่งพระคริสตไดทรงทําเพื่อเรา และเราตระหนักวา เราไมสามารถ
ทําสิ่งใดเปนการเพิ่มเติมในสิ่งที่พระคริสตไดทรงถวายพระองคเองเพื่อชาว
โลก แตนี่ไมไดหมายความวาเราไมตองทําสิ่งใดเปนการตอบสนองในส่ิงที่เรา
ไดรับผานทางพระคริสต ตรงกันขาม (on the contrary) เราตองตอบสนอง 
และเสาะหาวิธีที่ดีกวาที่จะตอบสนองความรักที่ทรงสําแดงแกเรา ดวยการ
แสดงออกซึ่งความรักนั้นแกคนอื่นๆ

 อาน พระธรรม 1 ยอหน 3:16, 17 ขอพระคัมภีรเหลานี้มีพลังได
จบั (capture) ดวงจติไวอยางมัน่คง วาเราควรจะตอบสนองตอไมกางเขน
อยางไรดี 

ความเปนมนุษยธรรมดาของเราพุธ
 โดยพันธกิจการรับใช และการสอนของพระองค พระเยซูทรงเราใจ
ผูคนในวงกวาง คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองคดวยเจตนาสัตยซื่อ ไมวาจะเปน

Our Common Humanity
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สตรีที่ชื่อเสียงเสื่อมเสีย คนเก็บภาษี คนโรคเรื้อน ชาวสะมาเรีย นายรอยทหาร
โรมัน เหลาผูนําศาสนา หรือเด็กๆ พระองคทรงตอนรับพวกเขา ดวยความ
อบอุน ทรงใหความสนใจอยางแทจริง ...ซึ่งตอมาคริสตจักรแรกเริ่มไดคนพบ
วิธีการ และไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกาศ โดยไดรวมเอาการนําเสนอของ
ประทานแหงความรอดแกทุกคน 
 ขณะที่เหลาผูเชื่อกลุมแรกตระหนักใน “ความครอบคลุม” (inclusive-
ness) ในวงกวางของพระกิตติคุณ พวกเขาจึงไมเพียงเพ่ิมการทําดีเพ่ือคนอ่ืน
เขาไปกับความเชื่อของพวกเขาเทานั้น ขณะที่พวกเขาประกอบ “การดี” ซึ่ง
เปน “แกน” (core) ในความเขาใจของพระกิตติคุณ สิ่งนี้ชวยใหพวกเขาไดรับ
ประสบการณในชีวิต พันธกิจการรับใช และการส้ินพระชนมของพระเยซู 
พวกเขาปลํ้าสู (wrestled) กับประเด็นซึ่งเปนคําถาม ซึ่งมีผูถามเก่ียวกับการ
เปนผูนําของคริสตจักรในรายบุคคล เชนอัครทูตเปาโล และอัครทูตเปโตร (ดู 
ตัวอยางใน กิจการฯ 10:9-20) และแลว ในฐานะเปนคริสตจักรกลาง สภาแหง
กรุงเยรูซาเล็ม (ดู กิจการฯ บทที่ 15) พวกเขาเริ่มตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
แบบฉับพลัน (dramatic shift) โดยพระเจา สิ่งนี้เปนขาวดี ทําใหทุกคนเขาใจ
ในอํานาจ และความรักของพระเจา ซึ่งครอบคลุมไปถึงการดําเนินชีวิตทุกดาน 
ของเหลาผูอางตัววาเปนผูติดตามพระคริสตวาควรจะติดตามพระองคอยางไร

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรแกเรา เก่ียวกับการเปนมนุษย
ธรรมดา (common humanity) ของเรา แนวคิดของแตละขอมีอิทธิพล
ตอทาทีของเราท่ีมีตอคนอ่ืนอยางไร (มาลาคี 2:10; กิจการฯ 17:26; 
โรม 3:23; กาลาเทีย 3:28)

 กาลาเทีย 3:28 เปนบทสรุปดานศาสนศาสตรของเรื่องแนวปฏิบัติ
ที่พระเยซูทรงเลาเกี่ยวกับ “ชาวสะมาเรียใจดี” มากกวาที่จะนํามาโตแยง 
วาใครเปนผูมีขอผูกพันที่จะใหการชวยเหลือคนเจ็บที่ถูกปลน ดังนั้นเมื่อเรา
พบผูบาดเจ็บ กําลังมีความทุกขลําบาก จงเขาไปและใหการชวยเหลือ และ
แมแตการเตรียมตัวเราเพื่อใหคนอ่ืนรับใชโดยเหลาคนที่เราไมคาดหวังจะ
ใหบริการแกเรา สวนประกอบสําคัญของครอบครัวของมนุษยทั่วโลกตาง
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ขาวประเสริฐนิรันดร วันพฤหัสบดี
 การเปลี่ยนแปลงการเชื้อเชิญ และการเชิญชวนของพระกิตติคุณ “แก
คนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลกแกทุกประชาชาติ ทุกภาษา และทุกชนชาติ” 
(วิวรณ 14:6) ไดดําเนินตอเนื่องมาในประวัติศาสตรของคริสเตียน อยางไร
ก็ดี พระธรรมวิวรณไดพรรณนาถึง การประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซูอันนํา
ไปสูเหตุการณสุดทาย (entails) ของกาลสิ้นยุคของโลก

 อานพระธรรมวิวรณ 14:6, 7 คนหนึ่งจะเขาใจโดยทั่วไปในเรื่อง
พระกิตติคุณ ซึ่งเกือบจะสรุปไดโดยยอหห 3:16 อันรวมไปถึงขาวสาร
เจาะจงของทูตสวรรคใน วิวรณ 14:7 อยางไร

 วิวรณ 14:7 นําไปสูลูกกุญแจ 3 ลูก ซึ่งเปนสวนประกอบ ซึ่งเราได
สังเกตเห็นแลวเรียบรอยในการศึกษาเร่ืองความหวงใยของพระเจาเกี่ยวกับ  
ความชัว่ราย  ความยากจน  และการกดขี ่ซึง่ปรากฏใหเห็นในเรือ่งตางๆ ตลอด
ในพระคัมภีร : 

การพิพากษา การที่ประชาชนรองขอเพื่อความยุติธรรมใหเกิดขึ้น เปนคํารอง
ขอทวนซ้ําของผูถูกกดขี่ตลอดในบันทึกของประวัติศาสตร ชางเปนการดี 
(fortunately) พระคัมภีรไดวาดภาพพระเจา เปนพระผูทรงฤทธ์ิทรงไดยิน
เสียงรองของเหลาผูอยูในความลําบาก ซึ่งไดแสดงออกใหเห็นในพระธรรม
สดุดี จากเหลาผูไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ตางถือวาการพิพากษา 
(โลก) เปนขาวดี

The Everlasting Gospel

ตระหนักวา บุคคลที่อยูในระดับสูงกวาครอบครัวธรรมดา หรือเหลาคนผูกพัน
ตอกันโดยพระกิตติคุณ โดยความรักท่ีนําไปสูความรอดของพระเจาซึ่งเรียก
เราใหเปนหน่ึงในพระองค “เพราะวาไมวาจะเปนยิว หรือกรีก ทาสหรือเสรีชน 
เราไดรับบัพติศมาใน พระวิญญาณองคเดียว เขาเปนกายเดียวกัน และ
พระวิญญาณองคเดียวกัน เปนเหมือนนํ้าท่ีประทานใหเราทุกคนไดดื่ม” 
(1 โครินธ 12:13)
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “พระเจาทรงอยูกับเรา” 
หนา 19-26, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน; ในบท “ไดรับการชวยใหรอดเพ่ือที่
จะรับใช” หนา 95-107, มหัศจรรยแหงการรักษา

การนมัสการ ผูเผยพระวจนะชาวฮีบรูบอยคร้ังเช่ือมโยง หัวขอการนมัสการ 
และการประพฤติดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบกับการนมัสการ
ของเหลาผูอางตนวาเปนประชากรของพระเจา แตพวกเขาไดประพฤติตนผิด
อยางตอเนื่อง ตัวอยางใน อิสยาห บทที่ 58 พระเจาทรงแถลงชัดเจนวาการ
นมัสการ ที่พระเจาทรงประสงคที่สุดคือ “การแบงอาหารของเจากับคนหิว การ
นําคนยากจนไรบานเขามาในบานไมใชหรือ” (ดู อิสยาห 58:6, 7)

การเนรมิตสราง อยางที่เราไดเห็น สวนสําคัญพื้นฐานของการเรียกรองถึง
พระเจาคือ “ความยุติธรรม” เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางปกติในครอบครัวมนุษย  
มนุษยทั้งมวลถูกสรางข้ึนมาในพระฉายาของพระเจา และเราถูกรักโดย
พระองค กลาวคือเรามีคุณคาในสายพระเนตรของพระองค ดังนั้นจึงไมมีใคร
ควรถูกกระทําในส่ิงผิดหรือถูกกดข่ี หรือไดรับการปฏิบัติอยางอยุติธรรม หรือ
เอารัดเอาเปรียบ เปนที่ชัดเจนวาการประกาศในชวงสุดทายของกาลเวลา ทูต
สวรรคไดเรียกใหคนทั้งปวงรับเอาพระกิตติคุณแหงการไถใหรอด ซึ่งจะถูกนํา
กลับไปสูสภาพด้ังเดมิทีพ่ระเจาทรงประสงคใหเกดิขึน้กบัเผาพนัธุมนษุยผูลมลง
ในความบาป ฉะนั้นแมเราอยูระหวางชวงเวลาแหงความขัดแยงระหวาง “การ
นมัสการแท” และ “การนมัสการเท็จ” และการกดขี่ขมเหง (ดู วิวรณ 14:
8-12) พระเจาจะทรงมีบุคคลท่ีจะยืนหยัดสําหรับสิ่งที่ถูกตอง เพื่อพระบัญญัติ
ของพระเจา และเพ่ือความเช่ือของพระเยซู แมพวกเขาจะอยูทามกลางความ
ชั่วรายแรงที่สุด

 เราจะหาวิธีรับใชคนท่ีตองการความชวยเหลือ และแบงปนขาว
ทูตสวรรคสามองคแกพวกเขาอยางไร
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 “พระเจาทรงอางสิทธิ์วาทั้งแผนดินโลกเปนไรองุนของพระองค แมวา
ปจจุบันจะอยูในมือของผูบุกรุกแตเจาของตัวจริงคือพระเจา โดยการไถซึ่งไม
นอยกวาที่ไดทรงสรางไว โลกจึงเปนของพระองค เพราะโลกน้ีถูกชวงชิงไป 
พระเยซูจึงทรงถวายพระองคเปนคาไถ “พระเจาทรงรักโลก จึงไดทรง
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค” ยอหน 3:16 และโดยของประทาน
หนึ่งเดียว ผูไดรับของประทานแลวจึงสงตอใหกับเพื่อนมนุษยคนอื่นๆ โลกนี้
ไดรับพระพรจากพระเจาเปนประจําทุกวัน ทุกหยาดหยดของน้ําฝน ทุกลําแสง
จากดวงอาทิตยที่สองลงมายังเชื้อชาติที่ไมรูจักการขอบพระคุณ ใบไมทุกใบ  
ดอกไมทุกดอก และผลไมทุกผล เปนพยานใหมองเห็นความอดกลั้นอดทน 
และความรักยิ่งใหญของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, 
หนา 306, 302)
 “จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไท จะไมเปนชายหรือหญิง 
เพราะวาทานทั้งหลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต” (กาลาเทีย 
3:28; เอเฟซัส 2:13)
 “ไมวาเราจะมีความแตกตางกันในเรื่องความเชื่อทางศาสนา เสียง
เรียกรองจากมนุษยผูกําลังไดรับความทุกขเดือดรอนจะตองไดยิน และไดรับ
การตอบสนอง...
 “รอบๆ ตัวเราทุกทิศทางมีคนยากจน มีดวงวิญญาณที่เหน็ดเหนื่อย 
และตองการถอยคาํแหงความเหน็อกเหน็ใจและไดรบัการชวยเหลอื  มหีญงิมาย
อยูจํานวนมากที่ตองการความเมตตากรุณา และไดรับการชวยเหลือ มีลูก
กําพรา ที่จํานวนหน่ึงสาวกของพระคริสตหามไมใหเขามารบกวนพระคริสต 
บอยครัง้ผูคนในสงัคมเดนิผานผูคนเหลานีไ้ปโดยไมใหการเหลยีวแลแตอยางใด 
พวกเขาอาจสวมเสื้อผาเกา และอาจเดินเกงกาง และไรเสนหนาดึงดูดใดๆ 
กระนั้นพวกเขาเปนสมบัติของพระเจา เพราะพวกเขาไดถูกซื้อมาดวยราคา
แพงย่ิง และพวกเขามีคุณคาในสายพระเนตรของพระองคเหมือนกับเรา 
พวกเขาเปนสมาชิกแหงครอบครัวใหญของพระเจา และเปนคริสเตียน ซึ่งเปน
ผูอารักขา และรับผดิชอบในทรัพยสนิของพระเจา” (เอลเลน จ.ี ไวท, อทุาหรณ-
สอนชีวิต, หนา 386, 387)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในการแสวงหาทางท่ีจะประกอบการดี และใหการชวยเหลือคน
 อื่น เราสามารถจะตอตานการทดลองใหคิดวา สิ่งน้ีจะชวยใหเรา
 ไดรับ “คุณความดี” (merit) ที่พระเจาจะทรงรับรูไดอยางไร 

2. คริสตจักรแหงชุมชนของคุณ ไมมี “การแบงแยกแตกตาง” แต
 ทุกคนเปนหนึ่งในพระคริสต คริสตจักรจะเปนเชนวามากขึ้นได
 อยางไร คริสตจักร (หรือโบสถทองถิ่นของคุณ) ครอบคลุมคน  
 (inclusive) อื่นๆ ทั้งหมดไดอยางไร

3. เราจะพบกับความสมดุลในการประกอบการดีสําหรับผูคนที่ตอง
 การ โดยไมมีเหตุผลอื่นมากไปกวาพวกเขาตองการความชวย
 เหลือจริงๆ ขณะในเวลาเดียวกันเรายังทําการเอ้ือมไปยังพวกเขา
 ดวยความจริงแหงพระกิตติคุณดวย เราสามารถเรียนรูที่จะทํา
 ทั้งสองอยางอยางไร และเหตุใดจึงเปนการดีกวาเสมอที่จะทํา
 ทั้งสองอยางดังกลาว

บทสรุป
 ความรักของพระเจาไดสําแดงออกมาในแผนการแหงความรอด ซึ่ง
เปนกฎหมายแหงชีวิต และการถวายบูชาไถบาปของพระเยซู พระองคจึง
สามารถประทานการอภัยบาป ประทานชีวิต และความหวังใหแกมนุษย
ได ในฐานะท่ีเราเปนผูรับพระคุณดังกลาวนี้ เราแสวงหาทางจะแบงปนสิ่ง
นี้กับคนอ่ืนๆ ไมใชเพื่อเราจะไดรางวัลเปนชีวิตนิรันดร แตเพราะเราไดถูก
สรางใหมแลว และไดถูกสรางใหมอีกเพ่ือใหทําการน้ัน ดังนั้นพระกิตติคุณ
ไดเปล่ียนแปลงความสัมพันธ และขับเคล่ือนเราใหชวยเหลือคนท่ีตองการ
ความชวยเหลือมากท่ีสุด
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“ฉะน้ันพี่นองที่รักของขาพเจา จงมั่นคงอยู อยาหว่ัน
ไหว จงทํางานขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา 
ทานทั้งหลายพึงรูวา ในองคพระผูเปนเจา การตรากตรํา
ของทานจะไมไรประโยชน” (1 โครินธ 15:58)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 18:1-8; มัทธิว บทที่ 24-25; 1 โครินธ 15:12-19;  
ปญญาจารย 8:14; 12:13, 14; วิวรณ 21:1-5; 22:1-5

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระเยซูทรงประกาศอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งจริงใน
ปจจุบัน เราสามารถเปนสวนหนึ่งในวันนี้ พระองคทรงสง

อัครทูต และเหลาสาวกทําการประกาศขาวเดียวกัน และทรงมีพระราชโองการ 
(enact) ใหทําการเทศนาส่ังสอนเร่ืองอาณาจักรของพระองค และ “จงรักษาคน
เจ็บปวยใหหาย จงทําใหคนตายแลวเปนขึ้น จงทําใหคนโรคเร้ือนหายสะอาด 
และจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ ก็จงใหเปลาๆ” (ดู มัทธิว 10:5-8) 
 แตพระเยซูทรงชัดเจนเชนกันวา อาณาจักรของพระองคแตกตางจาก
อาณาจักรอื่นๆ วา “ราชอํานาจของเราไมไดเปนของโลกนี้” ยอหน 18:36) 
และอาณาจักรของเราจะมาเต็มที่ในวันขางหนา โดยการจุติมาบังเกิด (in-
carnation) ของพระองค การดําเนินพันธกิจการรับใช (ministry) ของ
พระองค การส้ินพระชนม และการฟนพระชนม อาณาจักรของพระองคไดถูก

บทที่ 11
การดํารงชีวิตดวยความหวังของการเสด็จมา

วันที่ 7 – 13 กันยายน 2019
Living the Advent Hope
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“โอ พระองค อีกนานเทาใด”วันอาทิตย
 ตลอดในเรื่องพระคัมภีร มีการทรงเรียกจากพระเจาซ้ําหลายครั้ง ทรง
เรียกผูคนโดยเฉพาะอยางย่ิง เหลาผูมีประสบการณการเปนทาส ผูถูกเนรเทศ 
ผูถูกการกดขี่ เหลาคนยากจน หรือเหลาคนที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือผู
ประสบโศกนาฏกรรม บางครั้งพระเจาทรงเขาแทรกแซง อยางเหลาทาสใน
อียิปต ชนอิสราเอลในอาณาจักรบาบิโลน และหลายครั้งพวกเขารองเรียก
พระเจาใหทรงมองดู และรับฟงความทุกขยากลําบากของพวกเขา ขอทรง
แกไขจากสิ่งผิดใหเปนถูก และพระคัมภีรเสนอตัวอยางปฏิบัติการสําคัญของ
พระเจา ที่ทรงใหการชวยใหรอด และชวยไถประชากรของพระเจาใหกลับสู
สภาพเดิม ในบางคราวพระเจาแมแตทําการแกแคนศัตรู และผูกดข่ีขมเหง
พวกเขา
 แตการชวยใหรอดพนเหลานี้ปกติจะเปนชวงเวลาสั้นๆ ของชีวิต ผูเผย
พระวจนะหลายคนตางช้ีตอเน่ืองไปยังการแทรกแซงคร้ังสุดทาย เมื่อพระเจา
จะทําลายจุดสิ้นสุดของความชั่วรายลง และยกผูที่ถูกเหยียบย่ําขึ้น ในเวลา
เดียวกัน ผูเผยพระวจนะเหลานี้ไดพากันรองขอพระเมตตาจากพระเจาตอเนื่อง
วา “อีกนานเทาใด โอพระผูเปนเจา” แมแตทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา 

“How Long, O Lord ?” 

ตั้งข้ึนอยางเปนทางการ (inaugurated) แตพระเยซูทรงมองไปยังวันขาง
หนาที่อาณาจักรของพระองคจะเขามาแทนอาณาจักรของโลกนี้อยางเต็มพ้ืนที่ 
และการครองราชยของพระเจาจะถูกทําใหเสร็จสมบูรณ
 คําจํากัดความของคําวา “แอดเวนตีส” คือ “ผูรอคอยการเสด็จกลับ
มา” และอาณาจักรของพระองคจะตั้งขึ้น เปนประชากรแหงความหวัง แต
ความหวังนี้ไมเฉพาะโลกใหมในอนาคต ขณะความหวังทําใหเรามองไปยัง
อนาคต ความหวังเปล่ียนแปลงส่ิงที่เปนปจจุบันเดี๋ยวนี้ และดวยความหวังดัง
กลาว เราดํารงอยูในปจจุบัน ขณะเดียวกันเราคาดหวังในอนาคต และเราเร่ิม
ทํางานเพื่อใหเกิดความแตกตางเวลานี้ ในลักษณะที่เหมาะสมกับที่เราคาด
หวังวาโลกในวันหน่ึงจะเปนเชนนั้น
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ทูลถามพระเจาถึงชนอิสราเอลวา “ขาแตพระยาหเวหจอมทัพ อีกนานเทาใด 
พระองคจะไมทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็ม และเมืองอ่ืนๆ แหงยูดาห ซึ่งพระองค
ไดกริ้วมา 70 ปแลวหรือ พระเจาขา” (เศคาริยาห 1:12)  
 พระธรรมสดุดีเต็มไปดวยเรื่องโศกเศรา (laments) เก่ียวกับคนชั่วราย
ไดรับความรุงเรืองและประสบโชคดี ขณะที่คนยากจน คนชอบธรรมถูกทําราย 
หรือถูกใชในการหาประโยชน ผูเขียนพระธรรมสดุดีบันทึกการรองทุกขตอ
พระเจาซํ้าหลายคร้ัง ขอพระองคทรงเขาแทรกแซง แมจะรูดีวาโลกปจจุบันไม
อยูในระบบระเบียบตามท่ีพระเจาไดสรางไว หรือเปนไปตามท่ีทรงประสงค 
จึงมีเสียงรองทุกขจากเหลาผูเผยพระวจนะ และผูถูกกดขี่วา “โออีกนาน
เทาใด องคพระผูเปนเจา” (ดู ตัวอยาง สดุดี 94:3-7)
 ในความรูสึก ความยุติธรรม เปนส่ิงยากท่ีจะอดกล้ัน ทามกลางเหลา
ผูเชื่อในความเท่ียงธรรมของพระเจาผูทรงปรารถนาใหประชากรท้ังหมดไดรับ
ความยุติธรรม ประชากรของพระเจาจะมีความรูสึกไมอดกล้ัน เมื่อเผชิญกับ
ความบาปในโลก และดูเหมือนพระเจาไมทรงจัดการ นี่เปนสาเหตุที่มาของ
ความไมอดกลั้น และบางครั้งผูเผยพระวจนะก็ตั้งคําถามดวยน้ําเสียงไมนาฟง
เอากับพระเจาวา “ขาแตพระยาหเวห ขาพระองคจะรองทุกข นานสักเทาใด 
หรือขาพระองคจะรองทูลพระองควา “ทารุณ พระเจาขา” และพระองคไมทรง
ชวยหรือ” (ฮาบากุก 1:2) 
 เสียงรองทุกขในลักษณะเดียวกันที่บันทึกในพระคัมภีรใหมวา “เรารู
อยูวาสรรพส่ิงที่ทรงสรางท้ังหมดน้ัน ก็กําลังครํ่าครวญดวยกัน และเจ็บปวด
แบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้” (โรม 8:22 อานขอ 19-21 ดวย) ใน
พระธรรมวิวรณขอหนึ่งกลาววา “เขาท้ังหลายรองเสียงดังวา “ขาแตองค
เจานาย ผูบริสุทธิ์ และสัตยจริง อีกนานเทาใดพระองคจึงจะทรงพิพากษา และ
แกแคนตอคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลกซึ่งหลั่งเลือดของเรา” (วิวรณ 6:10) 
นี่เปนเสียงรองของเหลาผูสละชีวิต (martyred) เพราะความเช่ือในพระเจา ซึ่ง
เปนเสียงรองอยางเดียวกันของผูที่ถูกกดข่ี และถูกขมเหงเพราะความชอบ
ธรรม
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 อานพระธรรมลูกา 18:1-8 พระเยซูตรัสอะไรเก่ียวกับ การ
ตอบสนองของพระเจาตอเสียงรองทุกขทวนซํ้า และในคําอธิษฐานจาก
ประชากรของพระองค เพื่อขอพระองคทรงทําการแกแคนแทนพวกเขา 
สิ่งนี้เชื่อมโยงกับความตองการสําหรับความเชื่ออยางไร

ความหวังที่แนนอนวันจันทร
 บอยคร้ังศาสนาไดรับการวิพากษวิจารณสําหรับความโนมเอียงที่จะ
ชักนําเหลาผูเชื่อจากการดํารงชีวิตในโลกปจจุบันนี้เพื่อไปสูชีวิตที่ดีกวาหลัง
ความตาย (afterlife) จากชีวิตนี้ คําวิจารณนั้นคือการมุงสู (focus) อีก
อาณาจักรหนึ่ง (another realm) กลายเปนรูปแบบของ “ลัทธิการปลีกตัว
เพื่อการชําระใหศักดิสิทธ์ิ” (sanctifi ed escapism) ซึ่งทําใหผูเช่ือมีประโยชน
นอยแกโลกและสังคม ในบางคร้ังผูคนเหลานี้ปลอยตัวเองใหเปนที่วิพากษ
วิจารณ ซ้ําบางคร้ังแมแตปลูกฝง ดวยการเทศนาสั่งสอน และปฏิบัติตนดวย
ทาทีตางๆ เหลาน้ี        
 และเชนกัน เรามีตัวอยางอันนากลัวของเหลาผูอยูในอํานาจสั่งคน
ยากจน และคนอยูใตบังคับใหเพียงรับเอาความทุกข โศกเศรา “sad lot” 
แมจะมีมากมายเดี๋ยวนี้ แตเมื่อพระเยซูเสด็จมา สิ่งทั้งมวลจะถูกทําใหถูกตอง
ชอบธรรม
 ถูกแลว โลกของเราไดลมลงในความบาป แตกหักออกเปนเสี่ยงๆ เปน
สถานที่ทุกขโศกนานา จึงไมเปนการผิดในการที่เราจะเฝาคอยเวลา ที่พระเจา
จะทรงสรางโลกขึ้นใหม ถึงตอนนั้นพระองคจะนําจุดสิ้นสุดของความอยุติธรรม 
ความเจ็บปวด และความเศราโศกใหหมดส้ินไป และพระองคจะทรงบันดาลให
ความเปนระเบียบเรียบรอยใหเขาแทนท่ีดวยความรุงเรืองสมกับเปนอาณาจักร
แหงความชอบธรรม จะวาไปหากปราศจากซึ่งความหวัง และไรซึ่งพระสัญญา
ของพระเจา ตามความเปนจริงแลวเราไมมีสิ่งใดเหลืออยูเลย
 ในคําเทศนาเร่ืองวาระสุดทายของโลก (ดูมัทธิว บทที่ 24 และ 25) ใน
ครึ่งแรกของคําปราศรัย ทรงเอยถึงรายละเอียดในความจําเปนสําหรับการหนี 
แมแตถึงจุดของการพูดวา “ถาไมไดทรงใหวันเหลานั้นยนส้ันเขาจะไมมีมนุษย

A Certain Kind of Hope



บทที่ 11   การดํารงชีวิตดวยความหวังของการเสด็จมา   129

ความหวังในการฟนคืนชีพวันอังคาร
 ความหวังในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไมเพียงเปนการ
มองไปขางหนาดวยอนาคตสดใส  สาํหรบัคริสเตียนยคุแรกเร่ิม  การฟนพระชนม
ดวยตัวตนจริงของพระเยซู ทําใหพระสัญญาเร่ืองการเสด็จกลับมาของพระองค
มีน้ําหนักแทจริง ถาพระองคสามารถฟนพระชนมจากความตายได ซึ่งพวกเขา
ไดเปนพยานดวยตัวพวกเขาเอง เปนท่ีแนนอนวาพระองคจะเสด็จกลับมาเพื่อ
ทําใหโครงการของพระองคสมบูรณแบบ เพื่อขจัดความบาป และผลของความ
บาปออกไป และจะทรงสรางโลกนี้ขึ้นใหม (ดู 1 โครินธ 15:22, 23) 

Resurrection Hope

รอดไดเลย” (มทัธิว 24:22) แตนีเ่ปนคาํอธบิายการกลาวอารมัภบทของพระองค
มากกวา ความสําคัญของพระสัญญาเหลานี้ของพระเจา การที่จะมุงไปที่คํา
วา “หนีไป” (escape) เปนลักษณะความหวังของคริสเตียนในอนาคต ถือวา
เปนขอ “ผิดพลาด” ในบางจุดของความหมายลึกซึ้งกวาที่พระเยซูทรงนํา
เสนอ

 อานพระธรรมมัทธิว บทที่ 24, 25 อะไรคือจุดสําคัญที่สุดจาก
การอานเรื่องเทศนานี้ของคุณ คุณจะสรุปคําสอนของพระเยซู เรื่องที่วา
เราดําเนินชีวิตอยางไร ขณะท่ีเรากําลังรอการเสด็จกลับมาของพระองค
อยางไร        

 สิ่งที่เราเช่ือเก่ียวกับอนาคตมีความเช่ือมโยงสําคัญกับการดําเนินชีวิต
ของเด๋ียวนี้อยางไร เราวางใจในพระสัญญาเก่ียวกับอนาคตของโลกท่ีพระองค
ตรัสเขมแข็งเพียงใด สิ่งนี้ควรทําปฏิกิริยา (catalyst) เพ่ือใหเกิดการหนุนใจ
อยางทรงพลัง เปนการจุดประกายสําหรับการดํารงชีวิตที่เติมเต็ม และลึกซึ้ง
ทําใหคนอ่ืนๆ มองเห็นความแตกตางในชีวิตของเรา 

 ความหวังในการเสด็จกลับมา และพระสัญญาของพระเยซูสง 
“ผล” (impact) ตอการดําเนินชีวิตของคุณในเวลานี้อยางไร โดยเฉพาะ
ใน “บริบท” ของการชวยเหลาผูมีความตองการอยางไร
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 สําหรับอัครทูตเปาโล “การฟนพระชนม” ถือเปนกุญแจสําคัญของ
ความหวังเรื่องการเสด็จกลับมา ทานเตรียมพรอมจะ “ปกหมุด” สิ่งที่เหลือเช่ือ
ทุกสิ่งที่ทานเทศนาส่ังสอน ทานถือวาเร่ืองการฟนพระชนม เปนดุจมงกุฎของ
การอัศจรรยทั้งหมดของพระเยซู ทานกลาววา “ถาพระคริสตไมไดถูกทําให
เปนข้ึนมา ความเชื่อของทานก็ไรประโยชน” (1 โครินธ 15:17) คิดเกี่ยวกับ
ถอยคําของทานตรงน้ี วาการฟนพระชนมของพระคริสตมีความสําคัญมาก
เพียงใด เพราะเปนสิ่งทั้งมวลที่เราหวังใจไว

 อาน 1 โครินธ 15:12-19 คุณจะอธิบายใหผูสนใจที่ยังไมเชื่อวา
เหตุใดความจริงเร่ืองการฟนพระชนมมคีวามสําคญัยิง่ (pivotal) สาํหรับ
ความหวังของคริสเตียนอยางไร 

 การไดเปนพยานเรือ่งการฟนพระชนมของพระเยซไูดเปลีย่นแปลงเหลา
อัครทูต และสาวกรุนแรก ดังที่เราไดเห็น กอนหนานี้พระเยซูไดทรงสงพวกเขา
ออกไปประกาศพระกิตติคุณ และตั้ง (enact) อาณาจักรของพระเจา (มัทธิว 
10:5-8) แตการส้ินพระชนมของพระคริสตไดทําใหความกลาหาญ และความ
หวงัของพวกเขาถกูทบุแตกละเอยีด และพระบญัชาตอมา (ด ูมทัธวิ 28:18-20) 
ทรงประทานใหโดยพระเยซูหลังจากท่ีพระองคทรงฟนพระชนม และทรง
ประทานอํานาจใหโดยการหลั่งลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู กิจการฯ 2:
1-4) เทากับเปนการจัดพวกเขาใหเดินไปบนเสนทางเพื่อการเปล่ียนแปลง 
และการดําเนินชีวิตเพื่อเปนพยานแหงอาณาจักรพระคริสตที่ไดทรงสถาปนา
ขึ้นแลว
 เม่ือเปนอิสระจากอํานาจ และความกลัวเรื่องความตาย เหลาผูเช่ือยุค
แรกเริ่มดําเนินชีวิต และทําการแบงปนอยางกลาหาญในนามของพระเยซู (ดู 
ตัวอยาง 1 โครินธ 15:30, 31) พญามารที่นําความตายมาสูโลกเปนพญามาร
เดียวกันกับที่นําความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความอยุติธรรม ความ
ยากจน และการกดข่ีขมเหงในทุกรูปแบบมาใหกับมนุษย กระนั้นเพราะ
พระเยซูทรงประสบชัยชนะเหนือความตาย ความตายและผลกระทบทั้งหมด
เหลานี้จะตองมาถึงจุดสิ้นสุดในวันหน่ึง “ศัตรูตัวสุดทายท่ีจะถูกทําลายคือ
ความตาย” (1 โครินธ 15:26)
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ความหวังในการพิพากษา  พุธ
 อานพระธรรมปญญาจารย 8:14 ในทางใดท่ีคุณมองเห็น “หมุด” 
(stark) และอํานาจแทจริงของส่ิงที่ไดถูกเขียนไวตรงน้ี

 การท่ีผูคนไดรับความทุกขยากลําบาก ไดรับการกดข่ี และประสบกับ
ความเศราสลดใจ เปนเร่ืองยากท่ีจะแบกรับไหวดวยพละกําลังของตน ยิ่งเม่ือ
ไดรับบาดเจ็บ หรือถูกสบประมาทจะเปนการยากกวาอีก โดยเฉพาะไดรับมา
อยางไมทราบสาเหตุ หรือหาสาเหตุไมพบ ความเปนไปไดที่ความความเศรา
โศกท่ีเปนมาอยางไรสาเหตุ จะหนักหนวงกวาภาระแรกที่มี โลกที่ปราศจาก
บันทึก หรือความยุติธรรมสุดทาย คือความโหดรายสุดทายที่นาหัวเราะ ไม
สงสัยเลยวาเหลานักเขียนผูไมเช่ือวามีพระเจา (atheist) เขียนในศตวรรษท่ี
ยี่สิบมีความโทมนัสใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีพวกเขาเช่ือวา “นาหัวเราะ” (absurdity) 
ในสภาพความเปนไปของมนุษย ไรความหวังหาความยุติธรรมไมพบ ไมมี
ความหวังสาํหรบัการพิพากษา ไมมคีวามหวังจะทําใหสิง่ทัง้ปวงถูกตอง ชาวโลก
ตางมีชีวิตอยูในโลกที่ไรสาระจริงๆ
 แตเสียงเรียกรองของ ปญญาจารย 8:4 ไมใชตอนจบของเร่ือง ใน
ตอนจบของถอยคําโตแยงของทาน กษัตริยซาโลมอนหันกลับทันที ในทาม
กลางความโศกเศราเก่ียวกับส่ิงที่ไรความหมาย ทานกลาวในส่ิงที่ขาดเสีย
ไมไดวา: จงหยุดฟงสักหน่ึงนาที พระเจาจะทรงพิพากษาโลก เพราะฉะน้ัน
ไมใชทุกสิ่งจะไรความหมาย ที่จริงแลว แมปจจุบันนี้ทุกสิ่ง และทุกคนมีความ
หมาย

Judgment Hope

 ในตอนสิ้นสุด ไมวาเราไดชวยนําใครมาหาพระเจาในตอนนี้ ใน
ที่สุดพวกเขาก็ตายในวันหนึ่งขางหนาความจริงอันสากกระดาง (harsh) 
นี้สอนเราเก่ียวกับวา เปนส่ิงสําคัญจะใหคนอ่ืนๆ รับทราบถึงความหวัง 
ที่พวกเขาสามารถพบไดในความตาย และการฟนพระชนมของพระเยซู
อยางไร
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 อานพระธรรมปญญาจารย 12:13, 14 ขอพระคัมภีรนี้บอกเรา
ถึงสิ่งที่สําคัญกวาทั้งปวงในโลกน้ีอยางไร

 ความหวังแหงการพิพากษาลงมายังคนท่ีเชื่อเกี่ยวกับ “แกน” (core) 
ธรรมชาติของพระเจา ในชีวิต และโลกที่เราอาศัยอยู ดังที่เราไดเห็น พระคัมภีร
ยืนยันวาเราอาศัยอยูในโลกที่พระเจาทรงสรางและทรงรัก แตโลกไดหลงผิดไป 
และซึ่งพระเจาทรงกําลังทําการตามแผนของพระองคสําหรับการสรางขึ้นใหม
ทั้งหมดผานพระชนมชีพ และการส้ินพระชนมของพระเยซู การพิพากษาของ
พระเจาเปนสวนหน่ึงของลูกกุญแจแหงการจัดตั้งโลกของเราใหถูกตอง สําหรับ
เหลาผูกําลังไดรับจุดจบในความผิดมากมายของโลก คือเหลาผูทําใหคนไม
เห็นความสําคัญ ผูกดขี่ที่โหดราย และผูหาประโยชนในทางผิด ซึ่งแนนอน
พระสัญญาแหงการพิพากษาถือวาเปนขาวดี

 นี่หมายถึงอะไรสําหรับคุณ ที่ไดทราบวา วันหน่ึง และในวิธีที่คุณ
ไมอาจจนิตนาการได  ความยตุธิรรมทีผู่คนเฝารอมานานในทีส่ดุไดมาถงึ 
คุณสามารถดึงเอาความหวังจากพระสัญญานี้ไดอยางไร

ไมมีน้ําตา หรือการเจ็บปวดวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมวิวรณ 21:1-5, 22:1-5 และใชเวลาสักครูใหญ
พยายามจินตนาการ ชีวิตจะเปนฉันใดตามที่ไดพรรณนาไวตรงนี้ 
เหตุใดจึงเปนสิ่งที่ยากจะจินตนาถึงชีวิตที่ปราศจากความบาป ความ
ตาย ความเจ็บปวด และน้ําตา

 พระคัมภีรกลาวพรรณนาชีวิตของเราหลังความบาป อยางปราศจาก
ขอสงสัย เปนท่ีนาประหลาดใจและนาสรรเสริญ ไมสงสัย แทบจะไมเปน
ตัวแทนของสิ่งที่กําลังรอเราอยู แมในขอพระคัมภีรเหลานี้ คําพรรณนา แทบ
ทั้งหมดมีมากเกี่ยวกับส่ิงใดบางจะไมอยูที่นั่น พอๆ กับสิ่งที่มีอยู เมื่อโลกนี้
ทั้งหมดเทาที่เราไดเรียนรูมา เปนเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงชีวิตที่ปราศจาก
ความเจ็บปวด และความทุกขลาํบาก ความตาย และความกลัว ความอยุตธิรรม 
และความยากจน

No More Tears or Pain 



บทที่ 11   การดํารงชีวิตดวยความหวังของการเสด็จมา   133

 ไมเพียงสิ่งเหลานี้ที่จะไมมีในสวรรค หากแต “พระเจาจะทรงเช็ด
น้ําตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไมมีอีกตอไป ความ
โศกเศรา การรองไห และการเจ็บปวดจะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้นผาน
ไปแลว” (วิวรณ 21:4) ในบริบทของเหลาผูไดรับการชวยใหรอด พระเจาทรง
พระเมตตากรุณาสําหรับเหลาผูไดรับความทุกขยากลําบากมาตลอดประวัติ-
ศาสตรของมนุษยไดมาถึงจุดสุดยอดในประโยคเดียว ไมเพียงพระคริสตทรง
นําจุดสิ้นสุดมาใหกับความทุกขลําบากของพวกเขา แตพระองคทรงเช็ดน้ําตา
ออกจากดวงตาของพวกเขาท้ังหลาย
 มนุษยทั่วไปถูกทุบตี และทาํใหหวาดกลัวโดยชีวิตแหงความบาป และ
โลกเต็มไปดวยความไมยุติธรรมหลายเร่ืองราวทําใหโศกเศรา เราสามารถมอง
เหน็พระธรรมววิรณซึง่บอกเปนนยัถงึขัน้ตอนของการเยยีวยาสาํหรบัเราทัง้มวล
ผูไดกลายเปนเหยื่อของความบาปในหลายลักษณะ พระธรรมวิวรณพรรณนา
ถึงตนไมแหงชีวิต อัครทูตยอหนกลาววา “และใบของตนไมนั้นใชสําหรับรักษา
โรคของบรรดาประชาชาติ” (ววิรณ 22:2) อกีคร้ังหน่ึง พระเจาทรงแสดงใหเหน็
ความเขาใจ ความเมตตากรุณา วาอะไรหมายถึงความเปนมนุษยพวกเขามี
ความรูสึก มีประสบการณ สามารถเปนพยาน และเขามีสวนรวมในความ
ชั่วรายของโลกน้ี แผนการของพระองคคือที่จะทรงสรางโลกของเราข้ึนใหม 
อันรวมไปถึงการชวยไถถอน และการเยียวยาเราแตละคน
 จนกวาจะถึงเวลานั้น เราแสวงหาสุดกําลังเทาที่เราสามารถทําไดใน
พระคริสตที่จะทําการในสวนของเราแมจะเดินสะดุด และสวนของเราจะเล็ก
มากเทาที่จะเล็กได ที่จะใหการรับใชผูคนอยูรอบตัวเรา ผูตองการใหเราชวย 
และเราจําเปนตองนําเสนอไมวาจะเปนถอยคําแหงความกรุณา อาหารจานอุน 
การชวยดานการแพทย หรือดานทันตกรรม ดานเส้ือผา ดานใหคําปรึกษา
แนะนํา ไมวาจะเปนการทําสิ่งใดที่เราสามารถทําได เราควรลงมือทําดวยความ
กรุณา ดวยการทอดท้ิงตัวตน (self-abnegating) ไป ดวยการปฏิเสธตนเอง 
ดวยการเสียสละสวนตัว และดวยความรักในรูปแบบที่พระเยซูทรงสําแดงออก
เมื่อพระองคอยูบนโลกใบนี้
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จ.ี ไวท ในบท “ทรงเรียกเพ่ือเขาสูมาตรฐาน
สูงสงกวา” หนา 309-322, กิจการฯของอัครทูต; ในบท “ความเปล่ียวรางของ
โลก” หนา 653-661, สงครามแหงประวัติศาสตร

 “เมื่อพระสุรเสียงของพระเจาเรียกประชากรของพระองคเจาผูตกเปน
เชลย มีความต่ืนตระหนกอันนาหวาดหว่ันของเหลาผูสูญเสียความขัดแยงย่ิง
ใหญของชีวิต ขณะที่การภาคทัณฑ (probation) ยังคงเปดใหตอไป แตพวก
เขาถูกซาตานทําใหตามืดมัวดวยการหลอกลวง และพวกเขาไดรับการพิสูจน
วาพวกเขาเดินบนเสนทางแหงความบาป เหลาคนรํ่ารวยหย่ิงในความม่ังค่ัง
ของพวกเขา เพราะพวกเขาอยูในฐานะทางสังคมเหนือกวาคนที่มีฐานะดอย
กวา แตพวกเขาสะสมความม่ังคั่งจากการละเมิดบัญญัติของพระเจา พวกเขา
ไดละเลยที่จะเลี้ยงอาหารคนที่หิวโหย ไมใหเสื้อผาแกคนที่เปลือยเปลา พวก
เขาประกอบธุรกิจอยางไมเปนธรรม ไรดวงใจแหงความรักความกรุณา ...พวก
เขาไดขายดวงวิญญาณของตนเพื่อความร่ํารวยบนแผนดินโลก ตางรูสึกชื่นชม 
และเพลิดเพลินกับความร่ํารวยของตน โดยที่ไมสนใจจะแสวงหาจะเปนคน
มั่งคั่งในแผนดินของพระเจา ผลลัพธคือ ชีวิตของพวกเขาลมเหลว ในที่สุด
ความเพลิดเพลินกลายเปนความขมขื่น (gall) ทรัพยสมบัติของพวกเขาทํา
ใหพวกเขาเสื่อมทรามไป (corruption)” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประ-
วัติศาสตร หนา 654)
 “สงครามตอสูขับเคี่ยวยิ่งใหญ” (The Great Controversy) ไดปด
ฉากลง ความบาป และคนบาปจะไมมีอีกตลอดไป ทั้งจักรวาลสะอาด ความ
ปรองดองสอดประสาน และความชื่นชมยินดีสะทอนเปนดุจคลื่นกระจายไป

 แนนอน โลกกําลังจะเลวรายลงทุกขณะ และทุกขณะ แมวาเราจะใช
ความพยายามอยางหนัก พระเยซูทรงทราบในเร่ืองนี้ กระน้ันความจริงนี้ไมได
หยุดพระองคจากพันธกิจการประกาศ และการรับใชประชาชน และก็ไมควรมี
อุปสรรคใดมาหยุดเราจากการประกาศ และการรับใชเชนกัน
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ทั่วอาณาจักรอันไพศาลของพระเจา แสงสวางแหงความสงบสุขสองทั่วทุกหน
ทุกแหงในอาณาจักรอวกาศที่หาขอบเขตไมได สิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไมมีชีวิต 
อยูในความงามและความชื่นบานสมบูรณ ตางประกาศวา “พระเจาเปนความ
รัก” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 678)

บทสรุป
 พระเจาของเราจะไมปลอยใหความชั่วรายดําเนินตอไปอยางไมรูจบ 
ความหวังยิ่งใหญของพระคัมภีรคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู 
ผูจะทรงนํา “กาลสิ้นสุด” ใหเกิดขึ้นกับความชั่วราย เพ่ือพระองคจะเยียวยา
ความอยุติธรรม และจะทรงสรางโลกข้ึนใหมใหมีสภาพเหมือนท่ีโลกน้ีเคย
เปนมากอน เราไดสรางความหวังนี้ในการฟนพระชนมของพระเยซู ความ
หวังน้ีกําลังเปลี่ยนแปลงเราในวันนี้ อีกทั้งใหการหนุนใจเราใหทําการรับ
ใชพระเจา และคนอ่ืนๆ ขณะท่ีเรากําลังรอสําหรับการเสด็จกลับมาของ
พระองค
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อธิบายจากสิ่งที่คุณไดศึกษาสัปดาหนี้ ซึ่งเปนการสาธิตใหเห็น
 วาชีวิตในโลกเดี๋ยวนี้ วัตถุตางๆ เปรียบเทียบกับความเชื่อ บาง
 คนถือวาเราไมตองเปนกังวลกับชีวิตนี้ เพราะวาพระเจาจะทรง
 ลาํลายโลกน้ีไปท้ังหมด และจะทรงสรางโลกขึน้ใหมอกีครัง้ เหตใุด
 เราจะตองระมัดระวังดูแลดวย... ขอเราอยาไดใชความจริงขอนี้ 
 และพระสญัญาท่ีเราจะมชีวีติใหม ทาํใหเราละเลย (neglect) เหลา
 ผูมีความตองการ (ยิ่งกวานั้นในตอนส้ินสุด พระเจาจะทรงทําทุก
 อยางใหถูกตอง) ท่ีเลวรายกวา เราสามารถม่ันใจไดอยางไรวา 
 เราจะไมกลายเปนหนึ่งในเหลาคนที่ใชความจริงขอน้ีเพ่ือหา
 ประโยชนจากคนอื่น

2. คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส เขาใจคําพยากรณในพระคัมภีร
 วา เรายังคาดหวังความชั่วราย ความยากลําบาก วาจะเพิ่มข้ึน 
 ขณะเมื่อเราเขาใกลวันท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับมา เมื่อสิ่งเหลา
 นั้นเกิดขึ้น บอยครั้งเราอาง มัทธิว บทที่ 24 เราจะมองดูความ
 ทุกขโศกเศราเหลานี้ในแสงสวางของ มัทธิว บทที่ 25 อยางไร
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“ความสวางผุดข้ึนมาในความมืด ใหคนเท่ียงธรรม เขา
เปนผูมีพระคุณ มีความกรุณา และความชอบธรรม คน
ที่เมตตาคนอ่ืน และใหยืมก็อยูเย็นเปนสุข คือผูที่ดําเนิน
กิจการของ เขาดวยความยุติธรรม” (สดุดี 112:4, 5)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
มัทธิว 6:25-33; ยากอบ 1:5-8; 2:15, 16; อิสยาห 52:7; 
1 ยอหน 3:16-18; อิสยาห 58:1-10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 อยางท่ีเราไดเห็นมาแลว พระคัมภีรเต็มไปดวยการพรรณนา 
ถึงความรูสึกเรารอนจริงจังในเร่ืองความหวงใยของพระเจา ซึ่งมี

ตอคนยากจน และผูถูกกดขี่ พอๆ กับตอนที่พระเจาทรงเรียกประชากรของ
พระองคใหทํางานเปนตัวแทนพระองค ถึงแมพระเจาจะทรงใสพระทัยใน
ประเด็นเหลาน้ี คําส่ังของพระคัมภีรในเร่ืองน้ีไดบังเกิดผลเปนพักๆ และ
ประสบความสําเร็จสมจริงสวนหนึ่ง แตจะถูกทําใหเสร็จสมบูรณเมื่อพระคริสต
เสด็จกลับมาเทานั้น ซึ่งปรากฏการณเหนือธรรมชาติ (supernatural) จะเกิด
ตามมา
 จนกระท่ังบัดนั้น ความชั่วรายจะยืนหยัดไมลดละในหลายรูปแบบ ซึ่ง
อิทธิพลของความดํามืดในดานจิตวิญญาณจะเปนตัวเติมเช้ือเพลิง มีทูตสวรรค
บริวาร และตัวซาตานเองหนุนอยูหลังฉาก บอยคร้ังความช่ัวรายน้ีมองเห็นได

บทที่ 12
รักความเมตตา

วันที่ 14 - 20 กันยายน 2019
To Love Mercy
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อาณาจักรของพระเจามากอนวันอาทิตย
 ตามท่ีผูเขยีนพระคัมภรีใหมไดบนัทกึคาํสอนของพระเยซูไวอยางชดัเจน 
เหลาผูเลือกที่จะเปนสมาชิกแหงอาณาจักรของพระเจา ยอมดําเนินชีวิตในรูป
แบบแหงคุณคา และใหอันดับความสําคัญ (priorities) กอน-หลังแตกตางไป
จากชาวโลก 

 อานพระธรรมมัทธิว 6:25-33 อะไรคือ “การทําใหวางใจใหม” 
(reassurance) ที่พวกเราไดรับในขอพระคัมภีรเหลานี้ และ “การทําให
วางใจใหม” นีส้ราง “แรงกระทบ” (impact) ตอการใหอนัดับความสําคญั
กอนหลังของเราอยางไร

 พระเยซูทรงสอนวา “ชีวิตสําคัญยิ่งกวาอาหารมิใชหรือ และรางกาย
สําคัญยิ่งเคร่ืองนุงหมไมใชหรือ” (มัทธิว 6:25) สิ่งเหลานี้สําคัญ แนนอน แต
เราตองมองดูมันในแสงสวางของอาณาจักรของพระเจา ซึ่งหมายถึงเราตอง 
“จัดอันดับความสําคัญกอนหลังใหม” ในชีวิตจริงของเรา และแนวท่ีปฏิบัติได 
เมื่อเราตระหนักถึงการทรงเรียกตลอดท้ังในพระคัมภีรใหยกชู และเอาใจใสคน

Kingdom Priorities 

ผานความยากจน และความรุนแรง การกดขี่ การทําใหคนเปนทาสในรูปแบบ
ใหม การแสวงหาประโยชนจากคนอ่ืน ความเห็นแกตัว และความละโมบ ใน
โลกเชนน้ีเอง ชุมชนของเรา คริสตจักรตางๆ ของเรา และครอบครัวของเรา
จําเปนตองยืนหยัดตอตานสิ่งชั่วราย ไมวาจะพบกับความยากลําบากเพียงใด 
หลายครั้งเราตองทําเชนนั้น ในการตอบสนองตอความรัก และพระบัญชาของ
พระเจา เราตองดําเนินชีวิตการรับใชในแสงสวางของพันธกิจการรับใช และ
การเสยีสละตามรูปแบบของพระเยซู  ผูทรงประทานฤทธ์ิอาํนาจ (empowered) 
ใหและทรงนําทางเราโดยการสงพระวิญญาณบริสุทธมาอยูกับเรา เราจะตองมี
ความรัก ความกระตือรือรนจริงจัง (compassionate) มีความคิดสรางสรรค 
และความกลาหาญในการแสวงหา “ความยุติธรรม และใหรักความเมตตา และ
ดําเนินชีวิตไปกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ” (มีคาห 6:8)
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อื่นๆ การเรียกนี้ไดกลายเปนหนึ่งในการจัดอันดับความสําคัญของเรา ขณะเรา
แสวงหาวิธีจะติดตามรอยพระบาทของพระเยซู อุดมการณในการเรียกน้ีควร
ไดชวยเราใหมุงมองที่ตัวเราเองนอยลง และมองคนอื่นๆ มากขึ้น
 ความแตกตางในชุดของการใหความสําคัญกอนหลังจะเปล่ียนความ
สัมพันธของเรากับเหลาผูมีอํานาจเหนือเรา และเหนือผูกดขี่ ขณะพระคัมภีร
สอนวาคริสเตียนควรใหการนับถือ และเชื่อฟงรัฐบาลของพวกเขาใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได (ดู ตัวอยาง โรม 13:1-7) อน่ึงเราอาจมาถึงจุดที่เราจําเปนตอง
สงเสียงสะทอนของทานเปโตรตอบวา “เราจําเปนตองเชื่อฟงพระเจามากกวา
เชื่อฟงมนุษย” (กิจการ 5:29) พระเยซูทรงนําหลักการสองอยางนี้มาทําให
สมดุลในคําตอบที่ทรงใหกับเหลาผูพยายามที่จะวางกับดัก (trick) พระองค
ในคําถามท่ีวาชาวยิวควรเสียภาษีใหรัฐบาลโรมหรือไม พระองคทรงตอบวา
“เพราะฉะนั้น ของของซีซารจงถวายแดซีซาร และของพระเจาจงถวายแด
พระเจา” (มัทธิว 22:21) 
 เหลาผูอยูในอํานาจ ไมวาจะอยูแวดวงรัฐบาลหรืออ่ืนใด บอยคร้ังใช
อํานาจบังคับ และรักษาไวซึ่งอํานาจดวยการขูเข็ญหรือบังคับ ดังที่เราไดเห็น
ในชีวิตของพระคริสต การเปนคนสัตยซื่อ ดําเนินชีวิตถูกตองไมไดชวยให
คนหน่ึง ตกอยูในทุกสถานการณดวยการ “อยูเฉยๆ ตอการเผชิญหนากับ
ความช่ัวราย” ไดเสมอไป ยกตัวอยางเชน การตองปฏิบัติตอทาสท่ีหนีมาใน
สมัยของ นางเอลเลน จี. ไวท ในเมื่อ “กฎหมายของมนุษยขัดแยงกับพระ-
วจนะ และพระบัญญัติของพระเจา ไมวาผลลัพธจะออกมาอยางไร เราตองยึด
พระบัญญัติของพระเจาเปนหลัก “กฎหมายแหงแผนดินของเรา กําหนดให
มอบทาสท่ีหนีมาซอนตัวในบริเวณท่ีดินของเราใหกับเจาของทาส (หรือ
ตัวแทน) ที่ตามมาจับทาสกลับไป อยางนี้เราจะไมเชื่อฟง แตก็ตองเต็มใจรับ
เอาผลลัพธที่ตามมาที่เราละเมิดกฎหมายของรัฐ ในสายพระเนตรของพระเจา
ทาสคือมนุษย ไมใชทรัพยสมบัติของใคร พระเจาเปนเจานายผูสรางมนุษย
ขึ้นมา และทรงถือวา ไมวาไทหรือทาส ชายหรือหญิงตางอยูใตอาณัติของ
พระองค” (เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 1, หนา 201, 202)
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 อะไรคือเสนแบงระหวางการเช่ือฟงผูมอีาํนาจและการยืนหยดัเพ่ือ
ความถูกตองของผูที่ถูกผูมีอํานาจกดข่ี

การเห็นใจผูออนลาวันจันทร
 การตอตานในความเปนไปได ของการปลอยความต้ังใจดีของเราให
รูสึกทวมทนโดย “ความยุงยากทั้งปวงในโลก” หลายคนในพวกเราอยากจะทํา
บางสิ่งมากขึ้นเพื่อใหเกิดความแตกตางในชีวิตของผูประสบกับความทุกขยาก 
มีลักษณะทาทีและการกระทําหลายประการ ที่สามารถชวยเรา ซึ่งทําใหเกิด
ความเปนไปไดที่จะตอบสนองตอความตองการของคนเหลานี้
 ความเห็นอกเห็นใจ (compassion) อยางที่เราไดเห็นมา มีการ
ตระหนัก และมีการย้ําใหเห็น ดวยความเจ็บปวดของเหลาผูไดรับการทําให
บาดเจ็บ ซึ่งนําไปสูปฏิบัติการข้ันแรก เราจําเปนตองเติบโตและรักษาระดับ
ความตื่นตัวตอความทุกขยาก ทุกวันนี้ผูคนพูดกันเก่ียวกับ “ใหความเห็นอก
เหน็ใจผูเมือ่ยลา” แนวคดิคอืเราทัง้หลายตองพบกับความเสยีใจ และความเศรา
โศก ทําใหหลายคนรูสึกทอและเม่ือยลา หลายสาเหตุทําใหเกิดผลกระทบดาน
อารมณและพลังงาน หรือพละกําลัง ขาดการสนับสนุนดานการเงินอยางเพียง
พอ พระเยซูทรงรับรูปญหาน้ีชัดเจนถึงความช่ัวราย และความเจ็บปวดของผู
อยูแวดลอมพระองค กระนั้นพระองคทรงเวทนาเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นเราก็ควร
มีความรูสึกเชนนี้เหมือนกัน 
 การศึกษา (education) เพราะวามีหลายสถานการณของความ
อยุติธรรม และความยากจนท่ีเปนเร่ืองมีความซับซอน การฟง และการเรียนรู
ในสิ่งที่เราสามารถทําไดเกี่ยวกับสถานการณเหลานี้มีความสําคัญ มีตัวอยาง
หลากหลายที่บุคคล ผูมีความตั้งใจดีเปนสาเหตุสรางความเสียหายตอชีวิตของ
บุคคลอื่น จากความพยายามที่จะชวย ขณะนี้ไมใชขอแกตัวสําหรับการไมทํา
อะไร (inaction) เราควรแสวงหาทางจะเขาไปมีสวนรวม ในวิธีที่ไดรับรายงาน 
และดวยความคิดรอบคอบ 
 การอธิษฐาน (Prayer) เมื่อเรามองเห็นปญหา ความคิดแรกของ
เราคือ “มีวิธีใชการไดอยางไร” ซึ่ง พระคัมภีรเตือนเราวา “การอธิษฐานคือ

Compassion Fatigue 
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วิธีการท่ีใชได” เราสามารถสรางความแตกตางในชีวิตของคนยากจน และคน
ที่ถูกกดข่ี โดยการอธิษฐานเพ่ือพวกเขา และเพ่ือพวกท่ีมีอํานาจเหนือพวกเขา 
(ดู 1 ทิโมธี 2:1, 2) เชนกัน ขณะที่เราแสวงหาการทรงนําของพระเจา เรา
สามารถจะเสนอใหการตอบสนองไดดีที่สุดตอไปอยางไร (ดู สุภาษิต 2:7, 8) 
 ความคาดหวังตางๆ (expectations) สวนประกอบสําคัญในการ
ทาํงานเพือ่การบรรเทาความทกุขยากลาํบากคอืการมคีวามคาดหวังทีเ่หมาะสม 
โดยพิจารณาความซับซอนดานสังคม ดานการเมือง และสถานการณสวน
บุคคล ความหวังของเราคือการท่ีจะใหผูคนมีโอกาสเลือก ขณะท่ีพวกเขาอาจ
ไมมีโอกาสมากอน บางครั้งส่ิงที่พวกเขาทํากับโอกาสที่ไดรับอาจทําใหเรา
ผิดหวัง แตเราตองใหการนับถือการเลือกของพวกเขา ไมวาอะไรก็แลวแต เรา
อาจพยายามทํางานแทนท่ีผูไดรับความทุกขยาก หลักการท่ีเรานํามาใชคือ
“จงปฏิบัติตอผูอื่นอยางที่พวกทานตองการใหพวกเขาปฏิบัติตอทาน” (มัทธิว 
7:12) 

 อานพระธรรมยากอบ 1:5-8 การอธิษฐานควรมีบทบาทอะไร
ในการกระทําของคริสเตียน ขอพระคัมภีร ยากอบ 2:15, 16 แนะนําวา 
เราสามารถใหการแบงปน “คําอธิษฐานท่ีไดรับคําตอบของเรากับคนอื่น
อยางไร

ความเอื้อเฟอวันอังคาร
 “เพราะวาพระเจาทรงรักคนที่ใหดวยใจยินดี” (2 โครินธ 9:7) การให
อยางมีใจกวางเปนคุณลักษณะสําคัญของชีวิตคริสเตียน ขณะท่ีเราตองให
พระคัมภีรทาทายในการถวายของเรา การที่เราถือความสําคัญกอน-หลังใน
ดานการเงินของเราคืออยางไร การมีใจกวาง หรือการมีใจเอื้อเฟอเปนมากกวา
การใชเงินเพื่อจุดประสงคโดยไมพิจารณาวาคุมคาหรือไม
 แทนที่ การมีใจเอ้ือเฟอจะเปนคุณสมบัติยิ่งใหญที่สุดอยางหนึ่งของ
ชีวิต และเปนกุญแจแหงคุณภาพของ “เหลาผูยําเกรงพระเจา” ตามที่ไดบันทึก
ไวหลายคร้ังใน สดุดี บทที่ 112 วา “คนที่เมตตาคนอื่นและใหยืม ก็อยูเย็นเปน
สุข คือผูที่ดําเนินกิจการของเขาดวยความยุติธรรม” (สดุดี 112:5) 

Generosity  
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 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีสอนเก่ียวกับการมีน้ําใจเอ้ืออารีตอบุคคล
ผูขัดสน และมีความตองการอยางไร เลวีนิติ 25:35-37; สดุดี 119:36; 
2 โครินธ 8:12-15; 1 ยอหน 3:16-18; 1 ทิโมธี 6:17-19

 ในจดหมายฝากของอัครทูตเปาโล ซึ่งก็คือพระคัมภีร ทานเปาโลกลาว
สนับสนุนความเอื้ออารีของพระเจา ซึ่งไดแสดงออกอยางเต็มพิกัด ในการที่
พระเยซูทรงประทานพระชนมชีพของพระองคเพื่อเรา อันเปนแหลงที่มาแหง
ความหวังของคริสเตียน และในขณะเดียวกัน การสิ้นพระชนมของพระองคได
ดลใจเราใหดําเนินชีวิตอยางมีใจเอ้ือเฟอตอคนอ่ืนๆ ขอเขียนจากการดลใจโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของทานเปาโลตอนหน่ึงกลาววา “ขาพเจาอธิษฐานขอให
การที่ทานมีสวนรวมในความเชื่อจะเกิดผลมาก ในความรูซึ้งถึงสิ่งดีทุกอยางที่
เรามีในพระคริสต” (ฟเลโมน 1:6)  
 ความเอื้ออารีหรือความมีใจกวางเปนทาทีตอชีวิตที่สรางใหบุคคลหนึ่ง
มดีวงใจใหญโต (large) มคีวามกลาหาญ (bold) และมีใจโอบกอด (embracing)  
มีสิ่งดีอีกหลากหลายในชีวิตสวนบุคคลของเรา และสังคมเพราะชีวิตที่ผานมา
เราเติบโตในวัฒนธรรมท่ีเอ้ือใหเราโฟกัสหรือมุงไปท่ีตัวเราเอง ที่จะเก็บสะสม
ไวใหมากที่สุดเขาไวสําหรับตัวเราเองและครอบครัว ใหเรายอมรับความจริงกัน 
สวนมากในพวกเรามีลักษณะของการกระทําที่ผิดสัญญา (default mode) 
เราจะเนนที่ตัวเอง ตนเอง เราเอง แทบไมวาจะเปนกรณีใดๆ
 ถาใหเปนจริง ความเชื่อของเราจะทําใหเราตองตายแกตัวเอง และมี
ชีวิตอยูเพื่อคนอื่นๆ มากกวา ความเชื่อของเราชวยเราจิตนาการวาโลก และ
พลโลกตามท่ีพระเจาทรงเห็นพวกเขา ทั้งคุณความดี และการแตกหักออกของ
พวกเขา ซึ่งมันกระตุนเราใหแสวงหาทางชวยเหลาคนที่ตองการ จนถึงระดับ
ใดระดับหน่ึงที่เปนไปได
 ตามลักษณะคุณภาพของการดําเนินชีวิต ความมีใจเอื้ออารี จะสราง
การขอบคุณโดยบุคคลากรผูหาทุนเพื่อการกุศลขององคกรตางๆ ความมีใจ
กวางเชนนั้นสามารถวัดได และซึ่งมีการปฏิบัติกัน แตผูบริจาคเงินกอนใหญ
อาจไมจําเปนตองบงบอกถึงความมีน้ําใจกวางใหญ (ดู มาระโก 12:41-44) 
ชีวิตแหงความมีใจเอื้อเฟอมีคุณคามากกวาการบริจาคใดๆ เราตองแสดงการ
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การสรางสันติ                พุธ
 อานพระธรรมมัทธิว 5:9 ลักษณะของโลกท่ีเรามีชีวิตอยู เราได
ทําอะไรเพื่อสนองถอยคําท่ีพระเยซูทรงสอนไวตรงนี้ ในที่สุดแลว เรา
สามารถจะประสบความสําเร็จมากเทาไร (ดู มาระโก 13:7)

 ความขัดแยงรุนแรงเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความทุกขยากลําบาก 
อันรวมไปถึงผลลัพธเกิดจากการสงคราม โดยเฉพาะผูตกเปนเหย่ือ ซึ่งชีวิต
แตกหักออกเมื่อประสบกับการสูญเสียระดับประเทศตองทุมเททรัพยากรเพื่อ
ซื้อ-สรางอาวุธยุทธภัณฑเพื่อการสูรบ เมื่อสงครามจบยังตองจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการบูรณะและจัดสรางขึ้นใหม ใหการเยียวยา การบรรเทาทุกข
ผูไดรับความเดือดรอน ซึ่งตองจัดงบประมาณผูกพันหลายป แมเปนประเทศ 
หรือกลุมผูประสบชัยชนะสงคราม ยังตองเยียวยาผูรอดชีวิต และใหการดูแล
ทหารและครอบครัวที่เขาสูสงคราม ความขัดแยงแมจะระดับเล็กยังสรางรอย
แผลเปนใหกับผูคน และครอบครัว และชุมชนนับไมถวน ดังนั้นความตองการ
ยิ่งยวด (passion) ในความเที่ยงธรรมเปนสิ่งที่ไมอาจมองขาม และโดยเฉพาะ
ที่พระเยซูตรัสสั่งวา “จงสรางสันติ”
 หัวใจของพระกิตติคุณของพระเยซู พระกรุณาคุณของพระบิดา และ
การกระทํายิ่งใหญคือการ “สรางสันติ” เปนการนํามนุษยคนบาปกลับคืน
สูสภาพเดิมกับพระผูสรางของพวกเขา (ดู 2 โครินธ 5:18-21) และการ
กลับสูสภาพเดิมที่ไดรับ กลายเปนรูปแบบสําหรับเราท่ีจะเปน “ราชทูต” 

Peacemaking

มองเห็นคุณคา และทําการปลูกฝงวิญญาณแหงการมีน้ําใจในทุกสิ่งที่เราทํา 
สําหรับผูคนสวนมาก การมีใจเอื้ออารีไมไดเปนมาเองโดยธรรมชาติ แตมัน
เปนพระคุณที่เราจําเปนตองแสดงออกมาในชีวิตของเรา เพ่ือการมีบทบาทรวม 
(proactively) และการมีเปาหมาย โดยไมคํานึงถึง (regardless) แรงดึงกลับ
ของธรรมชาติบาป และความเห็นแกตัวตามประสามนุษย

 นอกเหนือจากการบริจาคเงินที่แสดงถึงการมีใจเอ้ือเฟอแลว มี
ทางใดอีกที่เราควรสําแดงออกถึงวิญญาณของความเอื้อเฟอ



144   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

(ambasssdors) เพื่อนําคนอื่นใหกลับมาคืนดีกับพระเจาตอไป เพราะการกลับ
คืนดี (reconciliation) กับคนอื่น เปนสิ่งที่เราตองทําสําหรับคนอื่นๆ เชนกัน

 อานพระธรรมอิสยาห 52:7 เราจะนําพระคัมภีรขอนี้ไปเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 

 พระกิตติคุณแหงสันติสุขกลายเปนการดลใจในรูปแบบและแหลงที่มา
สําหรับการทํางานเพื่อสันติในโลกแหงความรุนแรงของเรา “ดวงใจที่สอดคลอง
กับพระเจาเปนผูมีสวนรวมในสันติสุขแหงสวรรค และจะกระจายพระพรแหง
อิทธิพลไปรอบๆ วิญญาณแหงสันติจะพักอยูบนดวงใจผูเหนื่อยลา และประสบ
กับปญหาในโลกที่เต็มไปดวยการตอสูขัดแยงในโลก” (เอลเลน จี. ไวท, 
Thoughts From the Mount of Blessing, หนา 28)
 ในเรื่องเทศนาบนภูเขา พระเยซูกลาววา “คนที่สรางสันติก็เปนสุข 
เพราะวาพระเจาจะทรงเรียกเขาทั้งหลายวาเปนลูก” (มัธธิว 5:9) เมื่อศึกษา
เรื่องเทศนาบนภูเขาในชุดเดียวกันตอไป พระเยซูทรงกลาวยืนยันพระบัญญัติ
เรื่องการหามฆาคนวา “ถาใครฆา คนนั้นตองถูกพิพากษา แตเราบอกพวก
ทานวา ใครโกรธพ่ีนองของตน คนน้ันตองถูกพิพากษา ถาใครพูดกับพ่ีนอง
อยางเหยียดหยาม คนนั้นจะตองถูกนําไปยังศาลสูงใหพิพากษา และถาใคร
พูดวา “อายโฉด” คนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก” (มัทธิว 5:21-22) และเราควร
รักศัตรูของเรา และอธิษฐานเพ่ือเหลาผูขมเหงเรา (มัทธิว 5:43-48) นั่น
หมายความวาเราจะตองเปนฝายเร่ิมตนชวนคูกรณีใหกลับคืนดีดังเดิม มีเรื่อง
ตางๆ ที่ใหการดลใจเกี่ยวกับผูคนที่ไดอุทิศชีวิตเพื่อสรางสันติใหเกิดขึ้นในโลก 
บนพื้นที่มีความขัดแยงรุนแรง เริ่มแรกเปนการนําการกลับคืนดี และการ
เยียวยาใหเกิดขึ้นเหมือนแสงสวาง “แวบหน่ึง” และสวนมากความพยายาม
เชนนี้ทําให “ความอยุติธรรม” ลดนอยลง ความทุกขและเดือดรอนตางๆ 
ตลอดจนความขัดแยงตางๆ ที่มีตอกันบรรเทาลง

 มีทางใดบางที่โบสถทองถ่ินของคุณจะแสดงบทบาทในการสราง
สันตริะดับทองถิ่นได
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เสียงสําหรับผูที่เงียบวันพฤหัสบดี
 กษัตริยซาโลมอนเขียนไววา “มีวาระนิ่งเงียบ และวาระพูด” (ปญญา-
จารย 3:7) กษัตริยซาโลมอนพูดถูกแตจะใหทั้งสองอยางดังกลาวเกิดความ
สมดุลไมใชเรื่องงายสําหรับเราคนใดคนหนึ่ง อยางไรก็ดี เมื่อพูดถึงผูถูกกดขี่ 
และการสงเสียงแทนผูเงียบเสียง และการแสวงหา และที่จะเอาชนะความ
ชั่วรายดวยความดีเปนไปไดวา ในความเปนโบสถหรือคริสตจักร เราไดทํา
ผิดพลาดโดยการใหน้ําหนักไปดาน “การเงียบเสียงเกินไป” ขณะท่ีเสียงของ
เราควรพูดออกมาใหใครๆ ไดยิน
 บอยคร้ังคริสเตียนพูดถึงการเปน “มือ” และ “เทา” ของพระเยซู โดย
การอางถึงการเรียกสู การรับใชในภาคปฏิบัติสําหรับคนอื่นๆ อยางที่พระเยซู
อยากจะใหเราทํา แตในบทบาทของผูเผยพระวจนะตามท่ีสาธิตใหเห็นใน
พระคัมภีร การเรียกครั้งแรก ทรงใหพวกเขาไมวาเปนชายหรือหญิงเปนผูพูด
แทนพระเจา และเปนผูพูดแทนบุคคลท่ีพระเจาทรงประสงคใหพวกเขาไดรับ
การปกปอง (ดู สดุดี 146:6-10) 

 อานพระธรรมอิสยาห 58:1-10 ขาวสารนี้ ที่ทรงประทานใหใน
เวลา สถานที่ และในบริบทที่เจาะจงซึ่งพูดอะไรกับเราในปจจุบัน ซึ่งอยู
ในเวลา และสถานท่ี พื้นที่ และส่ิงแวดลอมตางกัน มีการเปล่ียนแปลง
ไปมากเพียงใดระหวางชวงเวลาของทานอิสยาหเขียนตรงน้ี และโลก
ของเราในปจจุบัน

 การที่พระเจาทรงเรียกผูเผยพระวจนะใหเชิดชูความยุติธรรม นั่นไมใช
เสนทางสูความเปนที่นิยม แตพวกเขาไดรับการดลใจจาก “พระบัญชา” ของ
พระเจา พวกเขาเขาใจความรักรอนรนจริงจัง (passion) ของพระเจา สําหรับ
ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ พรอมกับสถานการณของคนยากจน และ
คนท่ีถูกกดขี่ และแสวงหาสังคมดีที่สุดสําหรับพวกเขา ผูเผยพระวจนะเหลานี้
กลาหาญที่จะเปนตัวแทนผูไมมีพลังจะพูดเองในเวลาและสถานที่ แมพวกเขา
จะพบกับการตอตาน การขัดขวาง ความไมสะดวกสบาย และอันตราย (ดู 
1 เปโตร 3:17) 

A Voice for the Voiceless 
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 ขึ้นอยูกับพื้นฐานและความเขาใจแหงพระกิตติคุณ และการเรียกให
สะทอนพระเยซูแกโลก เซเวนธเดยแอดเวนตีสมีสิ่งดีหลายส่ิงที่จะเสนอเก่ียว
กับการจัดการกับความชั่วรายในโลก
 อยางเชน: เซเวนธเดยแอดเวนตีสเช่ือวา การกระทําท่ีจะลดความ
ยากจน และผูดูแลที่อยุติธรรมเปนสวนสําคัญของความรับผิดชอบของสังคม
คริสเตียน พระคัมภีรเปดเผยชัดเจน พระเจาทรงสนพระทัยเปนพิเศษใหเหลา
ผูติดตามพระองคตอบสนองตอเหลาผูไมสามารถที่จะใหการเอาใจใสพวกเขา
เองได มนุษยทั้งมวลตางสวมพระฉายาของพระเจา และเปนผูไดรับพระพร
ของพระองค (ลูกา 6:20) ในการทํางานกับคนยากจนเราดําเนินตามตัวอยาง 
และคําสั่งสอนของพระเยซู (มัทธิว 25:35, 36) ในฐานะเปนชุมชนฝาย
วิญญาณ เซเวนธเดยแอดเวนตีสทําหนาที่เปนทนายแกตางสําหรับคนยากจน 
“และเปนผูพูดแทนเหลาผูไมสามารถพูดสําหรับพวกเขาเอง” (สุภาษิต 31:8) 
และตอตานเหลาคนที่ “ริดรอน” (deprive) เหลาคนยากจนจากสิทธิ์ของ
พวกเขา” (อิสยาห 10:2) เราเขารวมกับพระเจาผูให “ความม่ันใจ” ในความ
ยุติธรรมสําหรับคนยากจน (สดุดี 140:12) (Seventh-day Adventist Offi  cial 
Statement on Global Poverty, 24 มิถุนายน 2010)

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “A Higher Experience”  
หนา 503-516, มหัศจรรยการรักษา; ในบท “Duty to the Unfortunate” 
และ “Man’s Duty to His Fellow Men” หนา 511-526, คําพยานสําหรับ
คริสตจักร, เลม 3; ในบท “Doing for Christ” หนา 24-37, คําพยานสําหรับ
คริสตจักร, เลม 2 

 “จงคนหาสวรรค และแผนดินโลก และไมมีความจริงเปดเผยใหเห็น
อยางทรงพลังมากกวาที่ไดทําการสําแดงในงานแหงพระเมตตาแกเหลาผู
ตองการความเห็นอกเห็นใจ และไดรับการชวยเหลือ นี่เปนความจริงอยางท่ีมี
ในพระเยซู เมื่อเหลาผูอางตัวรับพระนามของพระคริสตวาจะนําหลักการ 
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“กฎทอง” ไปปฏิบัติใช อํานาจอันเดียวกันที่ทรงประทานใหในเวลาของเหลา
อัครทูต และเหลาสาวกจะทรงประทานใหสําหรับการประกาศพระกิตติคุณอีก
ในยุคสุดทาย” (เอลเลน จี. ไวท, Thoughts From the Mount of Blessing, 
หนา 137)
 ความรักสูงสุดที่มีตอพระเจา คือความรักท่ีไมเห็นแกตัว และความรัก
ซึ่งกันและกัน นี่เปนของประทานดีที่สุดเทาที่พระบิดาแหงฟาสวรรคสามารถ
ประทานใหได ความรักนี้ไมใชแรงดลใจ แตเปนหลักการของพระเจา เปน
อํานาจถาวร ดวงใจท่ียังไมไดอุทิศถวายไมสามารถกอใหเกิด (originate) 
อํานาจได อํานาจน้ันมีเฉพาะในดวงใจท่ีพระคริสตครอบครอง...ความรักนี้จะ
หลอเล้ียงดวงวิญญาณ ทําใหชีวิตชื่นบาน และกล่ันกรองอิทธิพลอันบริสุทธิ์ให
แพรกระจายไปรอบๆ” (เอลเลน จี. ไวท, กิจการของอัครทูต, หนา 551)

บทสรุป
 การกลายเปนผูติดตามของพระเยซู จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใน
หลายประการ รวมไปถึงการบังเกิดผลในตัวเรา คือความรักรอนรนจริงจัง 
(passion) ที่จะเขารวมกับพระเจาในความหวงใยของพระเจาที่มีตอคน
ยากจน และคนที่ถูกบีบบังคับ สิ่งนี้ไมเคยเปนภารกิจที่งาย และแทบจะ
ไมมีวันเปนที่นิยม พันธกิจนี้จะทําใหเราจัดอันดับสิ่งสําคัญกอน-หลัง และ
จะดลใจเราใหชวยเยียวยาคนที่บาดเจ็บรอบตัวเราอยางกระตือรือรน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ตามที่เราไดเห็นในหัวขอศึกษาสําหรับสัปดาหนี้ พระกิตติคุณได
 เปน “แมแบบ” (template) และแรงดลใจตอเน่ือง ในบทรักษา
 การ (acting) ทําหนาที่แทนคนอื่น ดังที่พระเยซูทรงทําการ 
 (ตาย) แทนเรา สิ่งนี้ ไดขยายความเขาใจ และการมองเห็นคุณคา
 ของขาวดี ในส่ิงท่ีพระเจาไดทรงทําเพ่ือเรา และพระองคไดแสดง
 ความรักของพระองคตอเราอยางไร

2. การสงเสียงของเราเพ่ือคนท่ีไรเสียง (voiceless) ดวยการมุงมั่น
 ในงาน “การสรางสันติ” และกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอาจนอม
 นําเราไปที่สาธารณะหรือสนามแหงเมือง อยางไรก็ดีเซเวนธเดย-
 แอดเวนตีสไดชื่อวาเปนผูนําในการแยกงานของคริสตจักร และ
 ของรัฐออกจากกันชัดเจน อะไรคือความแตกตางระหวางการมี
 สวนทางการเมืองอยางไมเหมาะสม และการเปนตัวแทนพูด และ
 ทําการสรางสันติในที่สาธารณะ

3. ประเด็นใดในสัปดาหนี้ที่คุณจะนํามาอภิปรายเพื่อใชในชีวิตและ
 ชุมชนใหเกิดผล

4. อะไรคือความช่ัวรายและการกดข่ีทีค่ณุไดตดัสินใจจะอธิษฐานเผ่ือ
 ในชุมชนของคุณหรือทั่วโลก
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“ขอใหเรายังคงยึดมั่นในความหวัง ที่ประกาศรับไวนั้น
โดยไมหวั่นไหว เพราะวาพระองคผูประทานพระสัญญา
นั้นทรงซ่ือสัตย และขอใหเราพิจารณาดูเพ่ือจะปลุกใจ
กัน และกันใหมีความรัก และทําความดี” (ฮีบรู 10:23, 
24)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 โครินธ 2:14-16; อพยพ 32:1-14; 1 เปโตร 2:12; 
ฟลิปป 2:15; เอเฟซัส 2:19; ฮีบรู 10:23-25

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในการแสวงหาท่ีจะเติมเต็มพันธกิจของคริสเตียน เราไมควร
ทําการประเมินตํ่าไปในศักยภาพของคริสตจักรที่ไดผานการจัด

ระเบียบเปนชุมชนแหงความเชื่อ เราไดสังเกตถึงการทาทายที่เราสามารถ
เผชิญเมื่อทําการแสวงหาทางจัดการกับความไมยุติธรรม และความยากจน 
แตโดยการทํางานกันรวมกับพี่นองในชุมชนแหงความเช่ือ เราสามารถเปนพร
แกผูคนที่อยูแวดลอมเรา
 การทดลองเกิดขึ้นเมื่อเรารวมตัวกันเปนคริสตจักร เราอาจถูกทําให
วาวุนใจจากการทําใหคริสตจักรดําเนินตอไป โดยลืมไปวาคริสตจักรดํารงอยู
เพื่อรับใชโลก ณ สถานที่พระเจาทรงตั้งขึ้น ในฐานะองคกรคริสตจักร เราจะ
ตองไมเพิกเฉยผูกําลังไดรับความทุกขยาก และความชั่วรายที่ปรากฏอยูรอบๆ 

บทที่ 13
ชุมชนของผูรับใช 

วันที่ 21 - 27 กันยายน 2019
A Community of Servants
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ตัวแทนของการเปล่ียนแปลงวันอาทิตย
 เราไดเห็นในบทตนๆ ของพระธรรมกิจการฯมาแลว วากลุมคริสเตียน
ยุคแรกเร่ิมไดสถาปนาชุมชนในรูปแบบแตกตางกันอยางไร ซึ่งใหการดูแล
เหลาผูมีความขัดสนทามกลางพวกเขา ขณะเดียวกันพวกเขาเอ้ือมออกไปยังผู
อยูนอกชุมชนดวย ใหการชวยเหลือผูมีความตองการ และจากนั้นเช้ือเชิญพวก
เขาเขารวมติดตามพระเจา เพราะพระองคกําลังทรงทําการทามกลางพวกเขา
 เพิ่มเติมเขากับคําตรัสของพระเยซู ที่ทรงสั่งใหผูติดตามพระองคเปน 
“แสงสวาง” และเปน “เกลือ” ของแผนดินโลก อัครทูตเปาโลใช “คําอุปมา” 
(metaphors) หลายครั้งเพื่อวาดภาพใหเห็นการปฏิบัติตางๆ ของคริสตจักร
ในโลก คําพรรณนาอื่นๆ ทานเปาโลพรรณนาวาผูดําเนินชีวิตในฐานะเปน
ประชากรของพระเจา พวกเขาไดถวายตนเองเปน “เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่
มีชีวิตอยู” (ดูโรม 12:1) เปนพระกายของพระคริสต (ดู 1 โครินธ 12:12-20) 
เปนทูตของพระคริสต (ดู 2 โครินธ 5:18-20) และเปนกลิ่นหอมหวาน (ดู 
2 โครินธ 2:14-16) ภาพพจนที่วาดใหเห็นแตละอยางเหลานี้พูดเก่ียวกับ
บทบาทในฐานะเปนตัวแทนหรือเปนผูแทนแหงอาณาจักรของพระเจา แมแต
ในเวลานี้ ทามกลางโลกที่ถูกทําใหเสียหายโดยการสงครามขับเค่ียวยิ่งใหญ 

Agents of Change

เรา ถาพระคริสตไมทรงละเลยเราก็จะไมเพิกเฉยเชนกัน เราจะตองสัตยซื่อตอ
พระบัญชาในการเทศนาส่ังสอนพระกิตติคุณ และพรอมกันไปกับการเทศนา
สั่งสอน งานที่ทํารวมกันไปคือใหการชวยเหลือผูถูกกดขี่ และผูหิวโหย ผูขาด
แคลนเสื้อผาสวมใส และผูชวยตนเองไมได
 ในฐานะเปนชุมชนของคริสตจักร ที่ไดรับการจัดระเบียบองคกรแลว 
เราเปนพระกาย (body) ของพระคริสต (ดู 1 โครินธ 12:12-20) เมื่อเปนเชนนี้ 
เราในฐานะเปนชุมชน เราควรจะดําเนินเหมือนพระคริสตทรงดําเนิน ดวยการ
เอ้ือมออกไปเหมือนท่ีพระองคไดทรงใชมือ ใชเทา และดวยเสียง และดวงใจ
ของพระเยซูอยูในโลกของเราทุกวันนี้ 
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 ทบทวนรูปแบบการเปน “ตัวแทน” เหลานี้ ซึ่งพรรณนาขางบน 
ขอใดพรรณนาไดเหมาะสมที่สุดที่เราตองการจะเปนตัวแทนของพระเจา 
ในทางของพระองค ในชุมชนของเรา...เหตุใดเราจึงเลือกเชนน้ัน

 ในการเปนตัวแทนของพระเจา ซึ่งแตรูปแบบตัวแทนมีสวนรวมใน
กิจกรรมน้ันๆ ไมใชความมุงมั่นจะใหเปนเคร่ืองหมายอันเปนที่ยอมรับของ
พระเจา เพราะพวกเขาเปนที่ยอมรับโดยพระเจาเรียบรอยแลวโดยผานการเสีย
สละของพระคริสต สิ่งที่เขาท้ังหลายกําลังทําคือ การตอบสนองตอความรัก 
และพระคุณของพระเจา ดวยการเปนตัวแทนของพระองคในโลกท่ีไดรับการ
บาดเจ็บ และกําลังจะถึงวาระสิ้นสุด
 แตพวกเขาสามารถไดรับการพิจารณาในระดับที่ลึกซ้ึงกวา: เพราะวา
ความรัก และพระคุณของพระเจาคือพระลักษณะแหงอาณาจักรของพระเจา 
เม่ือเราทําส่ิงใดในลักษณะนั้น เทากับเราไดสะทอนความรัก และพระคุณของ
พระเจาแกคนอื่นๆ เพราะเราไดรับพระบัญชาใหมีสวนรวมในอาณาจักรชั่ว-
นิรันดร ซึ่งไดเร่ิมตนแมแตในเวลานี้
 ในกฎหมายระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไดรับการยอมรับวา
เปนสวนหน่ึงของประเทศนั้นที่ตั้งสถานทูตอยู แมแตสถานที่แหงนั้นตั้งอยูใน
แผนดินของประเทศอื่น บางทีประเทศที่มาตั้งสถานทูตอยูหางไกลมากจาก
สถานทูตท่ีตั้งนั้น ในทํานองเดียวกัน โดยบัญญัติแหงสวรรค อาณาจักรของ
พระเจาเสนอภาพแวบหนึ่งแหงอาณาจักรนิรันดรบนโลกนี้ และเดี๋ยวนี้ ไดชี้ไป
ยังสวรรค ซึ่งเปนการชิมรสลวงหนาถึงชวงเวลาที่พญามารเปนฝายพายแพ 
และโดยการทําเชนนั้น เราสามารถไดรับประสบการณความเปนจริงแหงความ
รัก และความยุติธรรมของพระองคในชีวิตของเราเอง ในคริสตจักร และในชีวิต
ของเหลาผูแสวงหาวิธีที่จะทําการรับใช

 อาน พระธรรม 2 โครินธ 2:26 อะไรคือความแตกตางระหวาง 
“กล่ินหอม” (aromas) 2 กลิ่น และเราสามารถจะทราบไดอยางไรวา 
เราเปนกลิ่นหอมใดใน 2 กล่ินนี้
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ผูรับใชที่เหลืออยูวันจันทร
 มาตรฐานของคํากําจัดความของ “ผูที่เหลืออยู” (remnant people) 
ที่คําพยากรณในพระคัมภีรบอกถึงเอกลักษณ จะพบไดในพระธรรมวิวรณ 
14:12 ซึ่งกลาววา “นี่แหละคือความทรหดอดทนท่ีพวกธรรมิกชนตองมีคือ
พวกท่ีถือรักษาพระบัญญัติของพระเจา และจงรักภักดีตอพระเยซู” ในเร่ือง
ของพระคัมภีร ลักษณะโฉมหนา (features mark) แหงประชากรของพระเจา
ในชวงเวลาหลังในประวัติศาสตรของโลก และในเร่ืองของพระคัมภีรก็เชนกัน 
เราสมารถพบตัวอยางถึง พฤติกรรมของกลุมคนที่เหลืออยู และโดยเฉพาะที่
พวกเขาเหลาน้ันทําการรับใชผูอื่นอยางไร

 ตัวอยางของทานโมเสสในเรื่องนี้เปนเรื่องที่ทําใหหวาดหวั่น 
(daunting) อานพระธรรมอพยพ 32:1-14 อะไรคือขอเปรียบเทียบ
ระหวางทานโมเสสในเร่ืองน้ี และคําพรรณนาเร่ือง “กลุมคนสุดทายท่ี
เหลือ” ในพระธรรมวิวรณ 12:17 

 พระเจาทรงพระพิโรธตอชนอิสราเอล พระเจาตรัสเชิงขูที่จะทําลาย
พวกเขา และยายพระสัญญาท่ีไดทรงประทานแกทานอับราฮัม และเช้ือสาย
ของทาน วาจะอวยพระพรใหพวกเขาเปนชนชาติใหญ โดยใหพระพรดังกลาว
เปล่ียนมาเปนของทานโมเสส และครอบครัวของเขาแทน (ดู อพยพ 32:10) 
 แตทานโมเสสไมประสงคใหเปนไปเชนนั้น แทนที่จะเงียบ ทานโมเสส
ไดตอรองอยางกลาหาญวา แมพระองคจะทรงกระทําเชนนั้น พระองคจะถูก
มองดวยตาวิจารณจากชาวอียิปตวา พระเจาทรงนําชนอิสราเอลออกมาจาก
อียิปตดวยฤทธานุภาพยิ่งใหญเพื่อจะทําลายพวกเขาเสีย (อพยพ 32:11-13) 
และการตอรองตอจากน้ัน ทานโมเสสไดใชการแสดงออกจากสวนลึกแหง
ดวงใจทานเองอยางสุดสุดกับพระเจา
 ทานโมเสสไดนําประชาชนเหลานี้ผานปาทุรกันดาร พวกเขาพากันบน
วาวิพากษวิจารณทานโมเสสอยางหนักทุกบอย เรียกไดวาตั้งแตชั่วโมงแรกท่ี
พวกเขาไดรับอิสรภาพ กระนั้นทานโมเสสไดทูลกับพระเจาวา “แตบัดนี้ขอ

A Servant Remnant 
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พระองคโปรดยกโทษบาปของพวกเขา มิฉะน้ันขอพระองคทรงลบชื่อของขา
พระองคเสียจากหนังสือที่พระองคทรงจดไว” (อพยพ 32:32) ทานโมเสส
เสนอวาทานเต็มใจที่จะสละชีวิตชั่วนิรันดรเพื่อจะชวยประชาชนชาวอิสราเอล
ที่ทานไดนําทางมาแตตน
 นี่ชางเปนตัวอยางของผูที่เต็มใจเสียสละตนเอง ดวยการอธิษฐานทูล
ออนวอนแทนเหลาคนที่สมควรไดรับการลงโทษ และนี่เปนสัญลักษณอัน
มหัศจรรยในแผนการแหงความรอดท้ังหมด 
 “ขณะทีท่านโมเสสรองขอการอภยับาปแทนชนอสิราเอล  ความยาํเกรง
พระเจา ความเขินอายที่เปนลักษณะนิสัยของทานไดถูกทวมทนดวยความ
สนใจ และความรักอยางลึกซึ้งในชาวอิสราเอล ซึ่งตลอดเวลาที่ผานมาทานได
เห็นพระหัตถของพระเจา ซึ่งไดทรงทําการตางๆ มากมายสําหรับชาวอิสราเอล 
และองคพระผูเปนเจาทรงรับฟงคําออนวอนของทานโมเสส และใหเปนไปตาม
คําขอที่ไมเห็นแกตัวของทานโมเสส นี่เปนการทดสอบผูรับใชของพระองควา
จะหนักแนนสัตยซื่อในความรักที่มีตอผูกระทําผิด และไมสํานึกในความกตัญู
รูคุณ ทานโมเสสมีคุณธรรมสงางาม (nobly) และอดทนตอการทดสอบได 
ทานมีความสนใจในชนอิสราเอลซ่ึงเปนเหมือนตนพชืทีเ่ตบิใหญขึน้จากส่ิงดลใจ
ที่ไมเห็นแกตัว สําหรับทานโมเสส ความรุงเรืองแหงประชากรที่ไดรับการเลือก
สรรจากพระเจา เปนสิ่งท่ีทานรักยิ่งกวาเกียรติยศสวนตัว ยิ่งกวาสิทธิพิเศษจะ
ไดเปนบิดาของชนชาติใหญ พระเจาทรงชื่นชมในความสัตยซื่อของทานโมเสส 
ทานมีดวงใจที่เขาใจไดงายปราศจากความสลับซับซอน (simplicity) ทานยึด
ถือหลักคุณธรรม ความสัตยซื่อยืนหยัดม่ันคง (integrity) สมกับที่พระเจา
ทรงมอบหมายใหทานโมเสสเปนผูเลี้ยงแกะท่ีสัตยซื่อ นับตั้งแตวันถูกเรียก 
ทานโมเสสนอมรับเอาความรับผิดชอบในฐานะเปนผูเล้ียงแกะของพระเจา เพ่ือ
นําชนอิสราเอลสูแผนดินแหงพระสัญญา” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผู-
เผยพระวจนะ, หนา 319)

 สิ่งเหลานี้บอกอะไรและอยางไรแกเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผู
ทําผิดที่อยูรอบตัวเรา
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การเขาถึงดวงวิญญาณวันอังคาร
 การอภิปรายในคริสตจักรบางครั้งชะงักไปเกี่ยวกับความตองการจะทํา
การเลือกระหวางการเนนในงานดานสังคมหรืองานการประกาศพระกิตติคุณ 
จะเนนงานดานการสงเคราะห หรือการเปนพยานมากกวากัน จะสนับสนุน
ดานความยุติธรรม หรือการประกาศพระกิตติคุณ แตเมื่อเราเขาใจแนวคิดของ
ทั้งสองน้ีดีขึ้น จากการสังเกตพันธกิจการรับใชของพระเยซู ก็จะเห็นความแตก
ตางแยกจากกัน แตเราก็จะตระหนักวางานการเทศนาประกาศพระกิตติคุณ 
และการใหความชวยเหลือคนอ่ืนมีความผูกพันตอกันอยางใกลชิดมาก
 ในขอแถลงมีชื่อเสียงมากของ เอลเลน จี. ไวท นางไดอธิบายไววา 
“วิธีการของพระคริสตเทานั้นท่ีจะใหความสําเร็จแทจริงในการเขาถึงผูคน 
พระผูชวยใหรอดใชชีวิตคลุกคลีกับผูคน ดวยความปรารถนาเพื่อสิ่งดีสําหรับ
พวกเขา พระองคทรงแสดงความเห็นอกเห็นใจพวกเขา ทําการรับใชตอความ
ตองการของพวกเขา และพระองคไดรับความเชื่อถือจากพวกเขา หลังจากน้ัน
พระองคตรัสกับพวกเขาวา “ตามเรามา”...
 “นโยบายของพระคริสตคือ คนยากจนตองไดรับการบรรเทา คนปวย
ไดรับการเอาใจใสดูแล คนโศกเศราไดรับการปลอบประโลม คนโงเขลาไดรับ
การสั่งสอน คนที่ไมมีประสบการณไดรับคําปรึกษาแนะนํา เราตองตองรองไห
กับผูที่รองไห และชื่นชมยินดีกับผูที่ชื่นชมยินดี” (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรย-
แหงการรักษา, หนา 143)
 ดงัทีเ่ราไดเหน็แลว มปีฏบิตักิารอยูสองอยางในอาณาจักรนี ้คอื “ความ
ยุติธรรม” และ “การประกาศพระกิตติคุณ” ทั้งสองเก่ียวพันกัน จะพบไดไม
เพียงในพันธกิจการประกาศ และการรับใชของพระเยซู ในพระบัญชาคร้ังแรก 
พระเยซูทรงส่ังวา “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว 
จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย จงทําใหคนตายแลวเปนขึ้น จงทําใหคนโรคเรื้อน
หายสะอาด จงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” (มัทธิว 10:
7, 8) สรุปสั้นๆ วิธีที่ดีที่สุดที่จะเขาถึงคนอ่ืน เพื่อใหขาวสารแกพวกเขาคือ
การรับใชความตองการของพวกเขา

Reaching Souls 
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 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:12 และฟลิปป 2:15 ทานเปโตร และ
ทานเปาโล กลาวอะไรเกีย่วกับอาํนาจของการเปนพยานดวยการประกอบ
การดีโดยประชากรของพระเจา 

 ดวยความเขาใจในวงท่ีกวางกวาในขาวดีของพระเจา การประกาศ
พระกิตติคุณจะไมมีน้ําหนัก เมื่อทําการประกาศพระกิตติคุณโดยปราศจาก 
“ความรักความเห็นอกเห็นใจอยางจริงจัง” (passion) ของผูทําการประกาศ
ขอพระคัมภีรอยาง 1 ยอหน 3:16-18 และ ยากอบ 2:16 กลาวเนนความ
ขัดแยงในการเทศนาพระกิตติคุณโดยที่ไมไดดําเนินชีวิตตามพระกิตติคุณนั้น 
ถาจะใหดีที่สุด พระกิตติคุณคือการนําขาวดีแหงความหวัง การชวยใหรอดพน 
การกลับใจใหม การเปลี่ยนแปลง และการสวมกอดคนทั้งมวลของพระเจาดวย
ความรัก นี่เปนการแสดงออกถึงความยุติธรรม
 ทัง้การประกาศพระกติติคณุ  และความปรารถนาสาํหรบัความยุตธิรรม
กระโดดออกมาจากการตะหนัก ในความรักของพระเจาสําหรับผูที่หลงหาย ผู
ที่ชีวิตแตกหักออก และผูที่ถูกทําใหบาดเจ็บ... ความรักที่เติบโตในดวงใจของ
เราภายใตอิทธิพลของพระเจาในชีวิตของเรา เราไมไดเลือกการกระทําสิ่งหนึ่ง 
หรือสิ่งอ่ืน แทนท่ีจะทําเชนนั้น เราทํางานกับพระเจาในการทํางานกับผูคน 
เพ่ือสนองตอบความขัดสนจรงิๆ ของพวกเขา  ดวยการใชทรพัยากรใดก็แลวแต 
ที่พระเจาทรงประทานใหเรา

 เราจะแนใจไดอยางไรวา เมื่อเรากําลังทําดีเพ่ือผูอื่นน้ัน เราไมได
ละเลยการบอกขาวดีเรื่องความรอดใหพวกเขาดวย

พระคุณภายในคริสตจักรพุธ
 ในตอนเร่ิมตนของพระธรรมโยบ พระเจาทรงช้ีใหเห็นความสัตยซื่อ
ของทานโยบ เพื่อสาธิตใหเห็นความดีงามในวิถีของพระเจา และการที่พระองค
ทรงปฏิบัติตอมนุษยชาติผูลมลงในความบาป (ดู โยบ 1:8) เปนสิ่งที่นาสังเกต 
ที่พระเจาทรงอนุญาตใหชื่อเสียงของพระองคถูกแขวนไวกับวิถีที่ประชากรของ

Grace Within the Church
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พระองคดําเนินชีวิตของพวกเขาบนโลกนี้ ทานเปาโลขยายความเชื่อนี้วา
พระเจาทรงมี “ผูชอบธรรม” (saints) บางคนของพระองคซึ่งถูกรวมไวใน
ชุมชนของโบสถ: “เพื่อวาพวกทูตผีที่ครอบครอง และพวกทูตผีที่มีอํานาจใน
สวรรคสถาน จะไดรูจักพระปญญาอันมากลนหลายดานของพระเจาโดยทาง
คริสตจักรในเวลาน้ี” (เอเฟซัส 3:10)

 อานพระธรรมเอเฟซัส 2:19 คุณคิดวามีอะไรถูกรวมไวในแนว
คิดที่พรรณนาถึงชุมชนคริสตจักรประดุจเปน “สมาชิกในครอบครัว” 
(household) ของพระเจา คําพรรณนาน้ีมีอิทธิพลตอคริสตจักรที่ผาน
การจัดระเบียบองคกรอยางไร 

 ในชุมชนหรือองคกรบริหารหน่ึง การท่ีชุมชนหรือองคกรจะปฏิบัติตอ
สมาชิกของชุมชน จะสะทอนใหเห็นพื้นฐานคุณคาของกลุมหรือองคกร ใน
ฐานะเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา ซึ่งเปนพระกายของพระคริสต และ
เปนชุมชนแหงวิญญาณ คริสตจักรซ่ึงไดรับการเรียกอยางสูงสงใหดําเนินชีวิต
สูระดับ “เพราะวาพระเจา ไมใชพระเจาแหงความวุนวาย ทรงเปนพระเจาแหง
สันติ” (1 โครินธ 14:33) 
 คุณคาแหงความยุติธรรม พระคุณ และความรัก ซึ่งสาธิตใหเห็นใน
ความเท่ียงธรรมของพระเจา พระคุณและความรักควรควบคุมสิ่งทั้งปวงภาย
ในคริสตจักร จากชุมชนคริสตจักรทองถิ่นสูองคกรรวมของคริสตจักรทั่วโลก
กวาง หลกัการตางๆ เหลานีค้วรเปนแนวทางของผูนาํโบสถทกุระดับวา พวกเขา
ควรจะนําอยางไร ทําการตัดสินใจ และเอาใจใส “ผูเล็กนอยที่สุด” ทามกลาง
ชุมชนคริสตจักรอยางไร พวกเขาควรนําเชนกันวาจะแกปญหาการโตแยงที่
เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวทามกลางสมาชิกอยางไร ถาเราไมสามารถใหการปฏิบัติ
ตอเหลาผูเชื่อทามกลางพวกเราดวยความเที่ยงธรรม และอยางมีศักดิ์ศรี แลว
เราจะปฏิบัติตอคนนอกไดอยางไร 
 เมือ่องคกรคริสตจักรจางบคุคลใหทาํงาน  แมวาผูดแูลองคกรจะเปนผูมี
ใจกวาง แตจะตองมีการประเมินบุคคลกอนการพิจารณาจางงาน และดําเนิน
การบริหารตอตานความไมเปนธรรมตอผูรวมงาน เชนเดียวกับสมาชิก
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หนุนใจแตละคนใหทําการดีวันพฤหัสบดี
 แมจะไดรับการดลใจและความตั้งใจจริง และมีความเชื่อวาเราอยูฝาย
พระเจา และกําลังประกอบการดีเพื่อองคพระผูเปนเจา บางคร้ังงานท่ีทําอาจ
ยากลําบาก และทําใหเรารูสึกทอถอย เกิดความเศรา และแมแตความเจ็บปวด
ในโลกของความเปนจริง นี่เปนเหตุผลหนึ่งที่เราตองการทํางานรวมกันใน
ฐานะเปน “ชุมชนของคริสตจักร” พระเยซูทรงวางรูปแบบของชุมชนท่ีใหการ
สนับสนุนเหลาสาวกของพระองคไว แทบจะไมมี ที่พระองคจะสงสาวกออกไป
ทําการตามลําพัง และแมสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น แตไมนานพวกเขาจะกลับมารวมตัว
กันอีกคร้ังหนึ่งเพื่อแบงปนเรื่องราวของพวกเขา เพื่อเสริมพลัง และความกลา
ของพวกเขาขึ้นใหม

 อานพระธรรมฮีบรู 10:23-25; ฮีบรู 10:25 ซึ่งเปนขอพระคัมภีร
รูจักกันดีที่สุด เหตุใดจึงมีขอ 23 และ 24 เพิ่มเขามากอนหนา เพ่ือชวย
ทําใหเราเขาใจขอที่ 25 ดีขึ้น มีทางใดบางท่ีเราสามารถนํามาหนุนใจซ่ึง
กันและกัน “เพื่อสงเสริมความรักและเพื่อประกอบการดี”

 ไมวาเปนภารกิจหรือโครงการใด ถาคนกลุมหนึ่งทํางานรวมกัน มักจะ
สบความสําเร็จมากกวาทีจ่ะใหแตละคนทําตามลําพงั  สิง่นีเ้ตือนใจเราอีกครัง้หน่ึง

Encourage Each Other to Good Works 

คริสตจักร คริสตจักรควรเปนสถานท่ีปลอดภัย พรอมกับสมาชิกโบสถทําการ
เทาทีจ่ะทําไดเพือ่ปกปองผูบาดเจ็บไดงายหรือเปราะบางออนแอ (vulnerable) 
อยางที่เราไดอานบันทึกของคริสตจักรยุคแรกเริ่ม ชุมชนสมาชิกของคริสตจักร
ควรเตรียมความพรอมเปนพิเศษท่ีจะการสนับสนุนผูเปน “สมาชิกครอบครัว” 
ผูประสบความทุกขเดือดรอนหรือมีความขัดสน
 พระเยซูทรงบัญชาวา ไมเพียงแตจะเปลี่ยนแปลงชุมชนแหงความเช่ือ
แตควรไดสาธิตความเปนจริงแหงความเช่ือของพวกเขาดวย เพื่อใหคนที่เฝา
มองดูไดเห็น “เราใหบัญญัติใหมไวกับพวกทาน คือใหรักซึ่งกันและกัน เรารัก
พวกทานมาแลวอยางไร ทานก็จงรักกันและดวยอยางน้ัน ถาทานรักกัน
และกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรูวาทานเปนสาวกของเรา” (ยอหน 13:34, 35)
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ใหมองเห็นภาพของคริสตจักรในฐานะเปนพระกายของพระคริสต (ดูโรม 12:
3-6) จริงอยูเราแตละคนมีความแตกตางกัน แตเมื่อเรามาทํางานรวมกันจะ
เทากับเรามีองคประกอบมาเสริมกันทําใหงานสมบูรณขึ้น เม่ือเราแตละคน
พยายามทําอยางดีที่สุด แตก็ทําในลักษณะท่ีอนุญาตใหอิทธิพลของเราให
ทํางานรวมกัน เราสามารถไววางใจโดยความเชื่อ ที่ชีวิต และงานของเราจะ
สรางความแตกตางสําหรับชั่วนิรันดร 
 ขณะผลลัพธมีความสําคัญเมื่อเราแสวงหาทางจะทําในสิ่งที่ถูกตอง 
ผลลัพธที่วาเก่ียวกับผูคน และชีวิตของพวกเขา ซึ่งบางคร้ังจะตองไววางใจ
พระเจาไมวาผลลัพธจะออกมาอยางไร ในหลายครั้งเมื่อทํางานเพื่อบรรเทา
ความยากจน เพ่ือปกปองคนท่ีไมมีพลัง ปลดปลอยคนที่ถูกกดข่ี และที่จะพูด
แทนคนไมมีสิทธิ์ไมมีเสียง เราจะเห็นความกาวหนาเล็กนอย แตเรามีความ
หวังวา เรากําลังทํางานท่ียิ่งใหญกวาซึ่งหลีกเล่ียงไมไดถาเราตองการชัยชนะ
“อยาใหเม่ือยลาในการทําดี เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เราก็จะเก็บเกี่ยวใน
เวลาอันควร เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ใหเราทําดีตอทุกคน และเฉพาะ
อยางยิ่ง ตอคนท่ีเปนสมาชิกของครอบครัวแหงความเชื่อ” (กาลาเทีย 6:9, 10; 
ดูใน ฮีบรู 13:16 ดวย)
 นี่คือเหตุผลวาทําไม เราจึงถูกเรียกใหเปนผูหนุนใจ-โดยตรง เพื่อให
การดลใจ และเสริมความกลาใหกันและกัน การดําเนินชีวิตดวยกันอยาง
สัตยซื่อจะใหทั้งความช่ืนชมยินดี และผานพนความยากลําบากไปไดพระเจา
แหงความยุติธรรม ทรงเปนผูใหการสนับสนุนยิ่งใหญที่สุดของเรา และในสิ่งที่
เราเชื้อเชิญคนอื่นเขารวม

 คุณรูจักใครที่ชวยบรรเทาทุกขแกผูอื่นเปนประจําหรือไม และ
คุณจะหนุนใจเขาใหทําดีตอไปไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานงานเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ในบท “A Faithful Witness” 
หนา 546-556, กิจการของอัครทูต; ในบท “Kindness the Key to Hearts” 
หนา 81-86, Welfare Ministry

 “งานท่ีเหลาอัครทูต และสาวกไดทํา เราจะตองทําเชนกัน คริสเตียน
ทุกคนจะตองเปนมิชชันนารี คือการใหความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตา
สงสาร เราจะใหการรับใชแกเหลาคนท่ีตองการความชวยเหลือ เราจะตอง
แสวงหาดวยความไมเห็นแกตัว และดวยความรอนรนที่จะใหแสงสวางแก
มนุษยผูกําลังประสบกับความโศกเศรา ความทุกขยากลําบาก
 “เราจะตองปอนอาหารแกผูหิวโหย ใหเสื้อผาแกผูไมมีเสื้อผานุงหม 
และใหการปลอบโยนผูที่พบกับความทุกขยาก และเจ็บปวดทรมาน เราจะตอง
ใหการรับใชคนที่สิ้นหวัง และใหการดลใจผูที่รูสึกวาหมดหนทางไป
 “ความรักของพระคริสตสําแดงออกมาในการรับใชที่ไมเห็นแกตัว จะ
นําไปสูการมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงผูทําความชั่ว ใหกลับมาทําความดี
มากกวาดาบจะทําไดหรือการพิพากษาตัดสินของศาล บอยคร้ังดวงใจกลับแข็ง
กระดางภายใตการถูกตําหนิติเตียน จะละลายภายใตความรักของพระคริสต” 
(เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 104, 106)
 “การตกเปนทาส หรือเกิดในประเทศที่มีระบบวรรณะ หรือมีความ
ลําเอียงเรื่องเชื้อชาติ เผาพันธุ การกดขี่ หรือโชคไมดี (unfortunate) เหลานี้
ทั้งหมดถูกจัดวางอยางไมมีความเปนคริสเตียน และเปนสิ่งที่คุกคามสิทธิ์
เสรีภาพของมนุษยอยางรุนแรง พระเจาทรงเห็นวาเปนสิ่งชั่วราย คริสตจักร
ของพระคริสตซึ่งสถาปนาขึ้นโดยองคพระผูเปนเจาตองทําการลบลาง (over-
throw) ใหหมดไป” (สํานักงานใหญเยนเนอรัล คอนเฟอเรนซ, ประธาน เอ. จี. 
ดาเนียล กลาวในงานศพของ เอลเลน จี. ไวท, Life Sketches of Ellen 
G. White, หนา 473)



160   ผูเล็กนอยที่สุดในพวกนี้: พันธกิจการชวยเหลือผูขัดสน

บทสรุป
 ถูกแลว ในฐานะท่ีเปนคริสเตียน เราตางไดรับการเรียกใหทําการ
บริการ-รับใชสนองความตองการของคนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่กําลัง
ไดรับการเจ็บปวด ผูประสบความทุกขเดือดรอน และผูที่ถูกการกดข่ี และ
แมวาเรามีความรับผิดชอบสวนตัวอยูแลวในการดีดานนี้ แตในฐานะที่
เรารวมอยูกับชุมชนของคริสตจักรซึ่งมุงมั่นใหการบริการ และรับใชผูอื่น 
เราสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธผิลมากข้ึนในการดําเนนิงานรวมกัน
ในฐานะเปนครอบครัวของคริสตจักร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ยังมีคนจํานวนมากท่ีเปนกลุมและหนวยงานท่ีแสวงหาวิธีเพ่ือ
 สนองความตองการตางๆ ในโลก ดวยพละกําลังพิเศษ มอง
 ปญหาใหทะลุ พรอมกับทรัพยากรที่มีอยู คริสตจักรเซเวนธเดย-
 แอดเวนตีสจะสามารถดําเนินภารกิจชิ้นนี้หรือไม

2. คุณสามารถจําชวงเวลา เม่ือคุณรูสึกไดรับการหนุนใจ และได
 รับการสนับสนุนจากคริสตจักรชุมชนของคุณไหม การเรียนรูจาก
 ประสบการณครั้งนั้น คุณจะขยายการไดรับการหนุนใจอยาง
 เดียวกันนั้นสูคนอื่นๆ ไดอยางไร

3. ตราบใดที่ไดรับการสนับสนุนจากคริสตจักรชุมชน มีสิ่งอื่นใดอีก
 ที่สามารถชวยคุณใหหลีกเลี่ยงจากความ “เมื่อยลาในการทําดี”

4. อะไรคือ “ความยุติธรรม” บางประการ และโครงการชวยเหลือ
 ความยากจน และการริเริ่มที่คุณรับทราบวาคริสตจักรเซเวนธ-
 เดยแอดเวนตีสรอบโลกใหการสนับสนุนในปจจุบัน คุณสามารถ
 ใหการชวยเหลือ (contribute) ดวยการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ 
 หรือพละกําลังในงานดานนี้ของคริสตจักรไดอยางไร
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