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คํานํา

การศึกษาของคริสเตียน
“ความยําเกรงพระยาหเวห เปนที่เริ่มตนของปญญา และการรูจักองค
บริสุทธิ์เปนความรู” (สุภาษิต 9:10)
คิดเกีย่ วกับขอพระคัมภีรข า งบน ซึง่ ถายทอดแนวคิดสองดานซึง่ มีความ
ใกลชดิ กันอยางแทจริง : คําวา “ยําเกรง” (fear) และ “ทําใหเกรงขาม” (awe)
เปนสิ่งนาพิศวง ในพระสิริและฤทธานุภาพของพระเจาและ “ความรู” (knowledge) ในการเรียนรูความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะอุปนิสัยของพระเจา ดังนั้น
ปญญา ความรู และความเขาใจเปนรากฐานในองคพระเจาเอง
นี่เปนเหตุผลที่สมบูรณ ยิ่งกวานั้นเปนแหลงทั้งหมดของชีวิตที่เปน
อยูใ นพระองคเพียงองคเดียว ผูท รงสราง และค้าํ จุนการมีชวี ติ อยู (ยอหน 1:1-3;
โคโลสี 1:16, 17) ไมวาเราจะเรียนรูในเรื่องใด ไมวาจะทราบเกี่ยวกับ “อนุภาค
มูลฐาน 3 ชนิดเปนรากฐานทั้งมวลของจักรวาล” (about- quarks) หนอน
ผีเสื้อ (caterpillars) ดาวฤกษที่สวางกวาปกติ (supernovas) ทูตสวรรค
พญามาร (demons) “เพื่อวาพวกทูตผีที่ครอบครอง (principalities) และ
พวกทูตผีที่มีอํานาจในสวรรคสถาน จะไดรูจักพระปญญาอันมากลนหลายดาน
ของพระเจา โดยทางคริสตจักรในเวลานี้” (เอเฟซัส 3:10) สรรพสิ่งดํารงอยูได
เปนเพราะพระเจา ดังนั้นความรูจริงและพระสติปญญาและความเขาใจในที่สุด
(ultimately) ตางมีแหลงที่มาในองคพระผูเปนเจาเอง
พระวจนะของพระเจานั้นชัดเจน “พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยอหน
4:8) ซึ่งอธิบายขออางอิงที่มาจาก เอลเลน จี. ไวท ที่วา “ความรักเปนพื้นฐาน
ของการทรงสรางและการไถใหรอด เปนพื้นฐานของการศึกษาแท สิ่งนี้ได
กลาวชัดเจนในพระบัญญัติของพระเจา ที่ทรงประทานใหเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต พระบัญญัติขอแรกที่สําคัญคือ “พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจา
ผูเปนพระเจาของทาน ดวยสุดใจของทาน ดวยสุดจิตของทาน ดวยสุดกําลัง
ของทาน และดวยสุดความคิดของทาน และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”
(ลูกา 10:27) ที่จะรักพระองค ผูทรงพระชนมนิรันดร ทรงเปนองคสัพพัญู

ดวยสุดพละกําลัง สุดดวงจิต และสุดดวงใจ หมายถึงการพัฒนาอํานาจถึงขั้น
สูงสุด ซึ่งหมายความวารางกายทุกสวน ดวงจิต และดวงวิญญาณถึงขั้นพระฉายาของพระเจาไดรบั การไถกลับสูส ภาพดัง้ เดิม” (เอลเลน จี. ไวท, การศีกษา,
หนา 16)
เพราะวาองคพระผูเปนเจาทรงเปนแหลงความรูจริงทั้งปวง การศึกษา
แท ทั้ ง ปวง การศึ ก ษาของคริ ส เตี ย นทั้ ง หมด ควรจะนํ า จิ ต ใจของเราไปสู
พระองค และการเปดเผยเกี่ยวกับพระองคเองผานทางธรรมชาติ ผานทาง
พระวจนะที่ถูกเขียนวา เราไดรับพระราชทานสรรพสิ่งทั้งปวงที่เราตองการ
และบางคนที่จะเขาสูความสัมพันธที่ปลอดภัยกับองคพระผูเปนเจา แทจริงคือ
ที่จะรักพระองคดวยสุดดวงใจและสุดดวงวิญญาณของเรา แมวาธรรมชาติจะ
เปนมลทินจากหลายพันปแหงความบาป แตยังคงพูดถึง อยางทรงพลังยิ่ง
ในคุณความดีแหงพระอุปนิสัยของพระเจา เมื่อเราศึกษาจากมุมมองทุกมิติ
(perspective) ที่พระคัมภีรมอบใหเรา แตพระวจนะที่ถูกเขียนไว คือขอพระคัมภีร ถือเปนมาตรฐานสมบูรณแหงความจริง เปนการเปดเผยยิ่งใหญที่สุด
วาพระเจาทรงเปนใคร และพระองคไดทรงทําอะไร และที่กําลังทําเพื่อมนุษยชาติ ขอพระคัมภีรและขาวสารแหงการเนรมิตสรางโลก และการที่ทรงไถ
มนุษย จ ากความบาป จะตอ งเปน ศูน ย กลางแหง การศึ กษาแททั้ ง มวลของ
คริสเตียน
อัครทูตยอหนกลาววา พระเยซูคริสตทรงเปน “ความสวางแทที่ทําให
มนุษยทุกคน เห็นความจริงไดนั้นกําลังเขามาในโลก” (ยอหน 1:9) หรือกลาว
ไดอีกอยางวา ผานทางพระเยซูมนุษยทุกคนตางไดรับแสง (rays) แหงพระสิริ
ของพระเจา บางคนเขาใจความพิเศษสุด (transcendent) แหงความจริง และ
คุณความดี
กระนั้นเราทั้งปวงตองตอสูดิ้นรน ในสงครามการขับเคี่ยวยิ่งใหญ ซึ่ง
ศัตรูของดวงวิญญาณทํางานอยางขะมักเขมนทีจ่ ะปดกัน้ เราจากการไดรบั ความ
รูนี้ ดังนั้นไมวาสิ่งอื่นใดที่การศึกษาของคริสเตียนพยายามจะถายทอด จะตอง
แสวงหาทางอยางชัดเจนที่จะชวยนักศึกษาใหเขาใจแสงสวางที่พระเจาทรง
ประทานใหเราจากสวรรคใหดีขึ้น

มิฉะนัน้ อะไรจะเกิดขึน้ ดังทีพ่ ระเยซูไดตรัสวา “เพราะเขาจะไดประโยชน
อะไรถาไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของตน” (มาระโก 8:36) จะมี
ประโยชน อ ะไรที่ ก ารศึ ก ษายิ่ ง ใหญ ด า นวิ ท ยาศาสตร ด า นวรรณคดี ด า น
เศรษฐศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร ถาในที่สุดเมื่อทานตองเผชิญกับความตาย
ครั้งที่สองในทะเลเพลิง คําตอบนั้นชัดเจนอยูแลวถูกตองไหม
ดังนั้นเนื้อที่สําคัญที่สุดในบทเรียนนี้ บอกใหเรารูความหมายของการ
ศึกษาของคริสเตียน และในฐานะที่เปนคริสตจักร เราจะสามารถทําอะไรเพื่อ
สมาชิกของเราจะไดรับการศึกษาแบบนั้น
คูมือศึกษาบทเรียนสะบาโตไตรมาสนี้ เขียนโดยอธิการบดีของมหา
วิทยาศัยตางๆ ของคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสในอเมริกาเหนือ
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บทที่ 1

การศึกษาในสวนเอเดน
Education in the Garden of Eden
วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 2:7- 23; ปฐมกาล 3:1-6; 2 เปโตร 1:3-11;
2 เปโตร 2:1-17; ฮีบรู 13:7, 17, 24

ขอควรจํา “ดูเถิดพระเจาทรงเปนที่ยกยอง ดวยพลานุภาพของ
พระองค ผูใดเปนผูสั่งสอน เหมือนอยางพระองคเลา”
(โยบ 36:22)

นั

กศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ส ว นมากทราบเรื่ อ งการเนรมิ ต สร า งใน
พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1-3 ซึ่งไดสําแดงพระอุปนิสัย: ของ
พระเจา อาดัม เอวา ทูตสวรรคหลายองค และงู เรื่องเริ่มตนในสวน “เอเดน”
อันสวยงามเปนเลิศ (splendid) ในปฐพี เรื่องราวของเหตุการณดําเนินตาม
หลักความจริง พระเจาทรงเนรมิตสรางอาดัมและเอวา ทรงสอนพวกเขาถึง
ความบาป เมือ่ พวกเขาไมเชือ่ ฟง พวกเขาถูกขับไลออกจากสวนเอเดน อยางไร
ก็ดีเมื่อเรามองอยางใกลชิดผานบทตนๆ ไมกี่บทของพระธรรมปฐมกาล โดย
เฉพาะอยางยิ่งการมองผานเลนสของการศึกษา เราจะมองเห็นในเชิงลึกของ
เรื่องราว การขับไล การเริ่มตนของเรื่องราว
“ระบบการศึกษาที่สถาปนาขึ้น ณ ตอนเริ่มตนของโลก เปนตนแบบ
สําหรับมนุษยตลอดมาในภายหลัง เปนเครือ่ งสาธิตใหเห็นหลักการของโรงเรียน
ตัวอยาง (model) ซึ่งไดสถาปนาขึ้นในสวนเอเดน อันเปนบานของบิดามารดา
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คูแรกของเรา สวนเอเดนเปนหองเรียนธรรมชาติ เปนตําราเลมแรก และ
พระคริสตเองทรงเปนพระบรมครูผูสอน และบิดามารดาของมนุษยชาติเปน
นักศึกษา” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 20)
องคพระผูเปนเจาทรงเปนผูวางรากฐาน หลักการ และทรงเปนครู
ของโรงเรียนแหงแรกนี้ และตามที่เราไดทราบ ในที่สุดอาดัมและเอวาไดเลือก
ครูอีกคนหนึ่งและไดเรียนรูบทเรียนที่ผิดพลาดไป มีอะไรไดเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ใดและเราสารถเรียนรูอะไรจากเรื่องนี้

วันอาทิตย

โรงเรียนแหงแรก
The First School

แมเราจะไมคดิ วาสวนเอเดนเปนหองเรียน ซึง่ จะวาไปมีเหตุผลสมบูรณ
ที่จะคลอยตาม โดยเฉพาะสถานที่มีความพิเศษเฉพาะเชนสวนเอเดน ซึ่งเต็ม
ไปดวยสรรพสิ่งที่สมบูรณ เพราะยังไมถูกทําใหเสื่อมทรามลง จึงเปนการยาก
ที่จะจินตนาการ จากการมองเห็นภาพตามที่เปนจริงจากสายตาของเรา (perspective) ในปจจุบัน วาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลที่ยังไมตกลงในความบาป เมื่ออยูใน
โลกที่ยังไมไดลมในความบาปจะเต็มสมบูรณเพียงใด ดังนั้นจากการไดรับ
คําสอนโดยตรงจากพระผูสราง พวกเขาจึงเหมือนไดเรียนใน “หองเรียน” นั้น
อานพระธรรมปฐมกาล 2:7-23 จงสังเกต จุดประสงคการทรง
สรางของพระเจา การจัดที่อยู และพระองคทรงใหอาดัมทําอะไร
พระเจาทรงสรางชายและหญิงตามแบบพระฉายาของพระองค และ
ทรงประทานบานใหพวกเขาอาศัย และมอบงานที่มีความหมายใหพวกเขาทํา
เมื่อคุณพิจารณาเกี่ยวกับพลังขับเคลื่อน (dynamics) ของครู และนักเรียน
ที่มีความความสัมพันธอยางดี พระเจาทรงทราบถึงความสามารถของอาดัม
เพราะพระองคทรงสรางเขาขึ้นมา เมื่อพระองคทรงสอนอาดัม พระองคทรง
ทราบวา อาดัมตระหนักวาเขามีศักยภาพเต็มที่
พระเจาทรงใหมนุษยมีความรับผิดชอบและพระองคประสงคใหพวก
เขามีความสุขพรอมกันไป เปนไปไดวาความสุข คือการมีความรับผิดชอบ
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ยิ่งกวานั้นมีใครบางไมมีความสุขจากการไดรับความพึงพอใจ แมความสุขนั้น
จะมาจากการไดมีความรับผิดชอบ และตัวเขาทําใหความรับผิดชอบนั้นได
รับการเติมเต็ม พระเจาทรงทราบถึงจิตใจของอาดัม และทราบวาเขาตองการ
ไดรับความเฟองฟู (thrive) ขึ้น ดังนั้นพระองคประทานใหอาดัมดูแลรักษา
สวน “พระยาหเวหพระเจาจึงทรงใหมนุษยนั้นอาศัยอยูในสวนเอเดนใหทําและ
ดูแลสวน” (ปฐมกาล 2:15) เปนการยากที่เราจะจินตนาการ ในเมื่อเรารูจัก
เฉพาะโลกแหงความบาปและความตายเพียงอยางเดียวอยางที่เปนอยู วางาน
นัน้ จะนํามาซึง่ ภาระทีต่ อ เนือ่ ง ไมสงสัยเลยวาอาดัมและเอวาไดเรียนรูอ ะไรมาก
มายจากการทํางานและการดูแลบานสวนของพวกเขา
ในพระธรรมปฐมกาล 2:19-23 พระเจาทรงสรางสรรพสัตวใหเปน
เพื่อนกับอาดัม และทรงสรางเอวาใหเปนภรรยาคูคิดของอาดัม พระเจาทรง
ทราบวาอาดัมตองการเพื่อนคูชีวิต ที่มีสถานะเทาเทียมกัน (peer) เพื่อเปน
คูสรางคูสม พระองคจึงไดสรางผูหญิงขึ้น
พระเจาทรงทราบดวยวา มนุษยตองการมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พระองค ดังนั้นพระองคจึงสรางพื้นที่ความใกลชิดในสวนเอเดนขึ้น ทั้งหมดนี้
เปนการพิสูจนใหเห็นถึงพระประสงคที่สมบูรณในการทรงสรางของพระเจา
และความรักของพระองคสําหรับมนุษยชาติ จากระยะหางระหวางเราและสวน
เอเดน เปนการยากที่เราจะจินตนาการ วาสวนเอเดนเปนอยางไร แตเปนการ
สนุกที่เราจะพยายามจินตนาการใชไหม
แมจะอยูหางจากสมัยสวนเอเดน เราก็สามารถเรียนรูบทเรียน
หลายอยางไดจากธรรมชาติ บทเรียนเหลานั้นมีอะไรบาง และเราไดรับ
ประโยชนอะไรจากการตีความหมายผานพระคัมภีร

วันจันทร

การลวงละเมิด
Intrusion

สิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความสุขยิ่งใหญสําหรับครูจํานวนมาก คือการได
เห็นนักเรียนในชั้นมารวมตัวกัน: ยืนออกันและคุยกันขณะที่อานรายการที่ปาย
ประกาศหรือขอกําหนดรายการตางๆ จัดรวบรวมวัสดุอุปกรณและชวยกันจัด
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หองตางๆ ใหเปนไปตามใจปรารถนามากที่สุด เมื่อเรามองไปยังนิมิตของ
พระเจาสําหรับหองเรียนในเอเดน เรามองเห็นการดูแลเอาใจใสของพระเจา
ในการเตรียมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนสําหรับอาดัมและเอวา เราสามารถ
จินตนาการถึงดอกไมทุกดอก นกที่รองเพลงบนตนไมหรือบางตัวบินไปมา
และหมูตนไมที่เสนอตัวใหอาดัมและเอวาไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับโลก และ
พระผูสรางของพวกเขา
กระนั้นมีการเปลี่ยนอยางฉับพลันจากปฐมกาล บทที่ 2 ไปสูบทที่ 3
ซึ่งเราไดอานบันทึกถึงสิ่งดีๆ ที่พระเจาไดทรงสรางขึ้น ดวยความตั้งพระทัย
ของพระองค แตในปฐมกาล บทที่ 3:1 เราทั้งหลายถูกปลุกใหตื่นตัวกับสิ่ง
ตางๆ ที่พระเจาจัดหาใหสําหรับ “การตัดสินใจไดอยางเปนอิสระ” การปรากฏ
ตัวของงู “ที่ฉลาดกวาสัตวอื่นทั้งปวงบนพื้นดิน” ตรงนี้เปนการใชภาษาที่แตก
ตางจากกอนหนานี้ อยางเชนคําวา “ดียิ่งนัก” และ “ไมละอาย” และ “ถูกใจ”
ซึ่งคําคุณศัพทอธิบายถึงการทรงสรางของพระเจาหลายบทกอนหนานี้ ตอนนี้
อยางไรก็ดีที่มาพรอมกับงู มีการเปลี่ยนน้ําเสียง คําวา “ฉลาด” (subtil) ซึ่ง
ถูกแปลในฉบับแปลบางฉบับวา “ฉลาดแกมโกง” จากนั้นทันทีมีการนําเสนอ
สวนประกอบที่สําคัญ (element) ในเชิงลบ ซึ่งเทาที่ผานมานําเสนอแตเพียง
ดานความสมบูรณแบบ
ในการเปรียบเทียบความแตกตาง พระธรรมปฐมกาลนําเสนอพระเจา
ตรงกันขามกับคําวา “ความฉลาดแกมโกง” (cunning) พระองคทรงชัดเจน
เกี่ยวในสิ่งที่พระองคทรงคาดหวังจากคูชีวิตในสวนเอเดน เราทราบไดจาก
พระบัญชาใน ปฐมกาล 2:16, 17 ซึ่งพระองคไดทรงตั้งขอกําหนดวา “พวก
เขาตองเชื่อฟง และจะไมรับประทานผลไมจากตนไมตองหาม”
มี อ ะไรอื่ น อี ก ที่ เราสามารถได รั บ จากเรื่ อ งนี้ สิ่ ง หนึ่ ง ปรากฏชั ด คื อ :
อาดัมและเอวาถูกสรางขึ้นใหมีชีวิตอิสระในดานศีลธรรม กลาวไดวาเปนผูที่
สามารถเลือที่จะเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงก็ได ดังนั้นจากจุดเริ่มตน แมในโลกที่ยัง
ไมลมลงในความบาป เราสามารถมองเห็นความจริงของเสรีภาพในการเลือก
ของมนุษย
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ใน พระธรรมปฐมกาล 3:1-6 สังเกตคําที่งูใชและเอวากลาวตาม
เราเห็นอะไรเกี่ยวกับขอมูลที่งูเสนอตอเอวา และเอวาสนใจตนไมแหง
ความรูดีรูชั่วอยางไร
ใน พระธรรมปฐมกาล 2:17 องคพระผูเจาทรงไดบอกอาดัมวา ถาเขา
รับประทานผลไมแหงความรูดีและรูชั่ววา “เจาจะตายเปนแน” เมื่อเอวาใน
พระธรรมปฐมกาล 3:3 กลาวทวนคําสั่ง เธอไมไดกลาวเนนอยางเขมแข็งโดย
ไมกลาวถึงคําวา “เปนแน” ในปฐมกาล 3:4 งูไดนําคํานั้นกลับมาใชใน
ลักษณะขัดแยงอยางจงใจ ในสิ่งที่ระเจาไดตรัส ซึ่งดูเหมือนวา แมเอวาจะคิด
ถึงคําสอนของพระเจาที่ทรงสั่งไวในสวนเอเดน แตอาวาไมไดนําเอาสิ่งที่เธอ
ไดเรียนรูมาใชอยางเขมงวดตามที่เห็นจากภาษาที่เธอใช

วันอังคาร

ขาวสารที่หายไป
Missing the Message

จากบทเรียนเมื่อวานนี้ แทนที่เอวาจะมองเห็นคําสั่งอันชัดเจนของ
พระเจา แตจากถอยคําของเอวา เธอไดละเลยคําสั่งที่ไดรับมา แมวาเธอไมได
ตีความหมายของพระเปนเจาที่ไดตรัสกับเธอผิด แตเธอไมไดใสใจจริงจังเพียง
พอจึงมีผลตามมามากมาย
ดังนั้นเมื่อเอวา เผชิญหนากับ “งู” เธอไดพูดซ้ําสิ่งที่พระเจาไดตรัส
(แต ไ ม ค อ ยจะตรงนั ก ) กั บ งู ในสิ่ ง ที่ พ ระจ า ได ต รั ส เกี่ ย วกั บ ต น ไม ใ นสวน
(ปฐมกาล 3:2, 3) แนนอนขาวสารนี้ไมใชขาวสารถึงงู งูนั้นคุนเคยกับพระบัญชา ดังนั้นจึงไดเตรียมตัวมาดีที่จะบิดเบือน (twist) คําสั่งนั้น เพื่อจะลวง
เอวาผูบริสุทธิ์ใหตกเปนเหยื่อ
ตรวจสอบพระธรรมปฐมกาล 3:4-6 นอกเหนือจากการปฏิเสธ
โดยตรงในสิ่งที่พระเจาไดตรัส มีอะไรอื่นที่งูพูด ซึ่งปรากฏชัดวาประสบ
ความสําเร็จกับเอวา มีหลักการอะไรที่งูไดทําและไดประโยชน
เมื่องูบอกขาวสารที่ไมถูกตอง เอวาควรไดปรึกษากับพระเจา นี่เปน
ความงามในการศึกษาแหงสวนเอเดน: คือนักศึกษาเขาถึงพระบรมครูผูยิ่ง
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ใหญ ไ ด ซึ่ ง แน น อนเหนื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ เราสามารถหยั่ ง ถึ ง ได บ นแผ น ดิ น โลก
อยางไรก็ดีแทนที่การผละหนี และแสวงหาการชวยเหลือจากพระเจา เอวา
ยอมรับขาวสารของงู การยอมรับการแกไขใหม (revision) ในขาวสาร ซาตาน
ตองการทําใหเอวาเกิดความสงสัยในพระเจาจากสิ่งที่งูไดบอกพวกเขา
ในเวลาเดียวกันอาดัมไดหลงเขาสูสถานการณของเขาเอง “อาดัม
เขาใจแลววาเพื่อนคูคิดของเขาไดลวงละเมิดพระบัญชาของพระเจา โดยการ
ไมใสใจขอหาม (prohibition) เพียงขอเดียวที่ทรงวางไวสําหรับพวกเขา ซึ่ง
เปนขอทดสอบในความซื่อสัตย (fidelity) และความรักของพวกเขา มีการ
ตอสูดิ้นรนอันนากลัวในจิตใจของอาดัม เขารูสึกเศราโศกวาถาเขายอมใหเอวา
แยกจากขางกายของเขา ซึ่งบัดนี้ความตายไดบังเกิดขึ้นแลว เขาจะตองแยก
จากเธอ ผูซ งึ่ ไดสมาคมใกลชดิ และนําความชืน่ ชมมาสูช วี ติ ของเขา เขาสามารถ
จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ,
หนา 56) นาเสียดายที่สุดคือ แมอาดัมจะรับรูเรื่องสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิด แตเขา
ยังเลือกสิ่งที่ผิดอยูดี
จงพิจารณาการหลอกลวงที่นาเจ็บปวดตรงนี้: งูพูดวา ถาพวก
เขารับประทานผลไมจากตนไมตองหาม “พวกเจาจะเปนเหมือนอยาง
พระเจาคือ รูความดีและความชั่ว” (ปฐมกาล 3:5) แตปฐมกาล 1:27
กลาววา พวกเขาเปนเหมือนพระเจาแลวมิใชหรือ สิ่งนี้สอนวา เรา
สามารถถูกหลอกไดงายเพียงใด แมเราจะไดรับการศึกษาที่ดีเหมือน
อาดัมกับเอวาก็ตาม ความเชื่อและการเชื่อฟงเปนสิ่งเดียวที่ชวยปอง
กันเราไดอยางไร

พุธ

การไดสิ่งที่หายไปกลับมา
Regaining What Was Lost

เมื่ออาดัมและเอวาไดเลือกที่จะติดตามขาวสารของงู พวกเขาไดเผชิญ
ผลลัพธที่ตามมาหลายประการ ถูกขับไลออกจากหองเรียนของพระเจา คิดถึง
สิ่งตางๆ ที่อาดัมและเอวาไดสูญเสียไปเพราะความบาปของพวกเขา เรา
สามารถเข า ใจดี ขึ้ น ถึ ง พระประสงค ข องการศึ ก ษาสํ า หรั บ เราในยุ ค ป จ จุ บั น
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แทนที่พวกเขาจะถูกขับไล และตองใชชีวิตในโลกที่ไมสมบูรณไดนําจุดประสงค
ใหมสําหรับการศึกษาเขามา
ถาการศึกษากอนมนุษยจะลมลงในความบาป เปนวิถีการนําใหอาดัม
และเอวาเขาสนิทกับพระองค ในเรื่องพระอุปนิสัย คุณความดี และความรักของ
พระองค แตหลังจากที่พวกเขาถูกขับออกไปจากจากสวนเอเดน ฉะนั้นการ
ศึ ก ษาจะต อ งมี ส ว นช ว ยมวลมนุ ษ ย ใ ห เข า ใกล ชิ ด กั บ พระเจ า ได อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
พอๆ กับที่เรากําลังไดรับการสรางใหมตามพระฉายา แมวาฝายรางกายของ
พวกเราจะอยูหางไกลจากการสถิตอยูของพระเจา เหลาบุตรชายหญิงของ
พระเจาสามารถจะเขามารูจักพระองค สัมผัสพระคุณความดี และความรักของ
พระองค ผานการอธิษฐาน การรับใช และการศึกษาพระวจนะของพระองค เรา
สามารถจะถูกโนมนํามาเขาใกลชิดกับพระเจาของเราเหมือนครั้งที่อาดัมและ
เอวาในสวนเอเดน
ขาวดี เพราะวาพระเยซูและแผนการแหงความรอด เราทั้งปวงจะไม
หลงหาย เรามีความหวังในความรอด และกําลังถูกไถใหกลับสูสภาพเดิม และ
สวนมากของการศึกษาคริสเตียนควรจะชี้นักศึกษาทั้งหลายไปสูพระเยซู และ
สิ่งที่พระองคไดทรงทําเพื่อเรา และการไถเรากลับสูสภาพเดิมที่พระองคทรง
เสนอให
อาน 2 เปโตร 1:3-11 ในแสงสวางทั้งหมด ซึ่งไดสูญหายไปเมื่อ
มนุษยออกไปจากสวนเอเดน พระเจาทรงประทานขอพระคัมภีรนี้ เพื่อ
หนุนใจเราวา เราสามารถไดรับการไถใหกลับคืนมา เปโตรเขียนวา เรา
จะตองทําสิ่งใด เพื่อแสวงหาการไถคืนสูพระฉายาของพระเจา
ผานทางพระเยซู เราไดรับ “สิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับ (pertain) ชีวิต และ
คุณความดี” ชางเปนพระสัญญา! สิ่งใดหนอที่พระสัญญาอาจหมายถึงตรง
นี้เอง ที่ทานเปโตรเขียนรายการออกมา: คือ ความเชื่อ คุณความดี ความรู
การรูจักการบังคับตนเอง ความอดกลั้นอดทน และอื่นๆ อีก สังเกตดวยวา
ความรูเปนสิ่งหนึ่งที่ทานเปโตรกลาวถึง แนวคิดนี้ แนนอน นําไปสูเรื่องของ
การศึกษา การศึกษาแทจะนําไปสูความรูแท คือความรูในการรูจักพระคริสต
12
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และดังนั้นไมเพียงที่เราจะกลายเปนเหมือนพระองค เราอาจจะยืนอยู และแบง
ปนความรูเรื่องพระองคของเรากับคนอื่นๆ
พิจารณาเรื่องตนไมตองหามที่เรียกชื่อวาตนไมแหงความรูดีและ
รูชั่ว สิ่งนี้ควรสอนเราวา ไมใชความรูทุกอยางจะเปนดีทั้งหมด เราจะ
ทราบความแตกตางระหวางความรูที่ดีและไมดีไดอยางไร

วันพฤหัสบดี

การหมิ่นประมาทผูมีสิทธิอํานาจ
The Despisers of Authority

บางคนถูกนับเปน “นักศึกษาโดยธรรมชาติ” ในหองเรียน พวกเขา
แทบไมจําเปนจะตองเรียนหนักเพื่อจะไดเกรดออกมายอดเยี่ยม สมองของเขา
ดูดซับเนื้อหาวิชาไดอยางงายดาย ความรูของพวกเขาดูเหมือนจะติดแนน
(stick) 2 เปโตร บทที่ 1 และ 2 อยางไรก็ดีกลาวไดชัดเจนวา การศึกษาใน
พระคริสตของเรา เทากับโอกาสและประสบการณสําหรับเหลาผูจะอุทิศถวาย
ตัวเองแดพระเจา
ถอยคําแหงการหนุนใจของ 2 เปโตร บทที่ 1 แตกตางจากการเตือน
อยางสุขุม (sober) ใน 2 เปโตร บทที่ 2
อาน 2 เปโตร 2:1-17 อะไรคือสิ่งที่ทรงพลัง และถอยคําการ
ปรักปรําที่ทานกลาวถึงตรงนี้ ในเวลาเดียวกัน ทามกลางการเตือน และ
การปรักปรําอยางรุนแรง มีความหวังยิ่งใหญอะไรที่ไดทรงสัญญากับเรา
สังเกตทานเปโตรเขียนอะไรใน ขอ 10 เกี่ยวกับเหลาคนที่ดูหมิ่นผูมี
สิทธิอํานาจ อะไรคือคําตําหนิรุนแรงสําหรับสิ่งที่เปนจริงในวันเวลาของเรา
เชนกัน เราทั้งหลายในฐานะเปนรางกายของโบสถ จะตองทํางานในตําแหนง
(assumption) ระดับใดระดับหนึ่งแหงสิทธิอํานาจ (ดู ฮีบรู 13:7, 17, 24) และ
เราถูกเรียกใหถวายตัวและเชื่อฟง อยางนอยในระดับที่พวกเขามีความสัตย
ซื่อตอองคพระผูเปนเจาของพวกเขาเอง
อยางไรก็ดีทามกลางการปรักปรําที่รุนแรง ทานเปโตรเสนอ (ในขอ 9)
เหมือนทํานองเพลงสองบทที่ประสานกันอยางลงตัว (counterpoint) ทาน
บทที่ 1 การศึกษาในสวนเอเดน 13

กลาววาแมพระเจาทรงฤทธานุภาพจะขับไลเหลาคนที่เลือกการหลอกลวง
“พระองคทรงทราบวาจะชวยผูติดตามพระเจาจากการทดลองทั้งหลาย” เปน
ไปไดสว นหนึง่ ในการศึกษาของคริสเตียนไมเพียงเปนการหลีกเลีย่ งการทดลอง
แตเปนการเรียนรูหลายวิธีที่พระเจาทรงสามารถ และชวยปลดปลอยเราจากสิ่ง
นั้น พอๆ กับชวยปกปองเราตอตานสิ่งที่คนเหลานั้น ทานกลาวเตือนวา ใครที่
นําคําสอนลัทธินอกรีตมาสอนเทากับพวกเขา “จะนําความพินาศพินาศมาสู
พวกเขาเองอยางรวดเร็ว” (2 เปโตร 2:1) และในเมื่อพวกเขาดูหมิ่นผูมีสิทธิ
อํานาจ พวกเขาจะถูกปรักปรํา เหตุนกี้ ารศึกษาของคริสเตียนของเราควรประกอบ
ดวยการเรียนรูวิธีที่ถูกตองที่จะเขาใจ การถวายตัว และการเชื่อฟง “จงระลึก
ถึงบรรดาผูนําของพวกทาน ผูกลาวพระวจนะของพระเจากับพวกทาน จง
พิจารณาผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแลวจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขา”
(ฮีบรู 13:7)
แมวาคนหนึ่งไมอาจกลาววาอาดัมและเอวา ดูหมิ่นผูมีสิทธิอํานาจ ใน
ตอนทายพวกเขาเลือกที่จะไมเชื่อฟงผูมีสิทธิอํานาจนั้น และอะไรที่ทําใหการ
ลวงละเมิดของพวกเขาเปนสิ่งเลวรายมาก สิ่งที่พวกเขาไดทําดวยการตอบ
สนองที่โตแยง (contradict) อยางชัดเจนกับผูมีสิทธิอํานาจคือ องคพระเจาเอง
ซึ่งไดทรงบอกพวกเขาวาพระองคไดทรงทําแตสิ่งดีสําหรับพวกเขา
ตรึกตรองในคําถามเรื่องสิทธิอํานาจ (authority) ไมเพียงใน
โบสถหรือในครอบครัวเทานั้น แตในชีวิตทั่วไป เหตุใด “สิทธิอํานาจ”
ทั้งในการใชสิทธิอํานาจอยางเหมาะสม และการถวายตัวใหกับผูมีสิทธิ
อํานาจอยางถูกตอง จึงมีความสําคัญมาก นําคําตอบของคุณไปที่ชั้น
เรียนวันสะบาโต

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ไมจับคูใหเฉพาะเด็กๆ ภายใตการดูแลของ
พระบิดา แตนักศึกษาผูไดรับการสั่งสอนจากพระผูสรางซึ่งเปนเลิศในพระปญญา พวกเขาไดรับการมาเยี่ยมโดยทูตสวรรค และไดรับอนุญาตใหสื่อสาร
14
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กับพระผูสรางของพวกเขา โดยไมมีมานกั้นจึงทําใหมองเห็นชัดเจน พวกเขา
เต็มไปดวยพลังวังชาที่ไดรับมาจากตนไมแหงชีวิต และพลังในสติปญญาของ
พวกเขามีระดับต่ํากวาเหลาทูตสวรรคเพียงเล็กนอย ความลึกลับของจักรวาล
สวนที่มองเห็นได “ทานทราบถึงการทรงตัวของเมฆ วาเปนราชกิจอันอัศจรรย
ของพระองคผูทรงรอบรูหรือ” (โยบ 37:16) ซึ่งทําใหพวกเขาสามารถมีแหลง
คําสอนอยางไมสิ้นสุดและมีความยินดี พระบัญญัติและกฎการทํางานของ
ธรรมชาติ ซึ่งทําใหมนุษยหมกมุนในการศึกษาเปนเวลาหกพันป ซึ่งพระผู
สรางไดทรงเปดจิตใจ และค้ําจุนพวกเขาใหสนทนากับใบไม ดอกไม และ
ตนไม ซึ่งเก็บรวบรวมความลับจากทุกชนิดของมัน และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง จาก
สัตวทะเลขนาดใหญ (leviathan) ที่กําลังเลนน้ําทะเล ไปถึงพวกแมลงขนาด
เล็กเทาผงธุลี ที่พัดลอยไปในอากาศผานแสงอาทิตย ซึ่งอาดัมคุนเคยกับ
ธรรมชาติและลักษณะของมัน เขาไดตั้งชื่อใหมันแตละตัว พระสิริของพระเจา
บนสวรรค จํานวนของโลกที่มากเหลือคณานับของโลก แตละดวงอยู ณ
ตําแหนงของมัน และโคจรไปอยางมีระเบียบ, ผานกอนเมฆบนทองฟา ความ
ลึกลับของแสงและเสียงของกลางวัน และกลางคืน ทั้งหมดไดเปดออกใหบิดา
มารดาคูแรกไดศึกษา บนใบไมทุกใบในปาหรือบนกอนหินของภูเขา ในดวง
ดาวที่สองประกาย บนพื้นโลก และบนอากาศ และบนทองฟา พระนามของ
พระเจาถูกเขียนไวในความเปนระเบียบ และความสอดประสานแหงการทรง
สราง เทาที่พวกเขาไดคนพบ ความประทับใจไดเติมเต็มดวงใจของพวกเขา
ดวยความรักอันลึกซึ้งไดดลใจพวกเขา ใหแสดงออกซึ่งความกตัญูรูคุณอยาง
สดใหม” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 50, 51)

บทที่ 1 การศึกษาในสวนเอเดน 15

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ถาพระประสงคเดิมของพระเจา ตองการใหการศึกษาและการ
ทํ า งานเป น โอกาสให ม นุ ษ ย มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ พระเจ า และสิ่ ง ที่
พระองคทรงสรางไวแลว เราในปจจุบันนี้จะใชการศึกษาและการ
ทําพันธกิจเพื่อเขาสนิทกับพระเจาไดอยางไร
2. เมือ่ ไตรตรองถึงการใชเลหก ลของซาตานหลอกลวงอาดัมกับเอวา
ในสวนเอเดน ในขณะที่เขาทั้งสองอยูใกลชิดกับพระเจา แลวเรา
ทีอ่ ยูห า งจากพระองคจะเอาชนะการทดลองของซาตานไดอยางไร
3. อภิปรายคําถามเรื่อง “สิทธิอํานาจ” เพราะเหตุใดจึงสําคัญมาก
ทีจ่ ะเชือ่ ฟงผูม สี ทิ ธิอาํ นาจ มีอะไรเกิดขึน้ เมือ่ สิทธิอาํ นาจไมชดั เจน
คนหนึ่งสามารถใชสิทธิอํานาจอยางผิดๆ ไดอยางไร และเมื่อเกิด
เหตุการณเชนนั้นเราจะทําอยางไร
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บทที่ 2

ครอบครัว
The Family
วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 3:1-15; 2 โครินธ 4:6; ลูกา 1:26-38; มัทธิว 1:18-24;
เอเฟซัส 4:15; 1 ยอหน 3:18; เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6

ขอควรจํา “ลูกเอย จงฟงคําสั่งสอนของพอเจา และอยาทิ้งคําสอน
ของแมเจา” (สุภาษิต 1:8)

ใ

นฐานะที่เปนมนุษย เรามักไดเรียนรูอยางพิเศษ (ideally) จะวา
ไปชีวิตของแตละคนก็ คือโรงเรียน
“จากชวงแรกๆ แหงกาลเวลา ชนอิสราเอลที่สัตยซื่อไดใหการเอาใจ
ใสอยางมากกับการศึกษาของเยาวชน องคพระผูเปนเจาไดทรงชี้นําในเรื่องนี้
ตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก และเยาวชนวาพวกเขาควรไดรับการสอนในเรื่องคุณ
ความดีและความยิ่งใหญของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่งตามที่ทรงเปดเผยให
เห็นในธรรมบัญญัติของพระองค ดังที่ไดปรากฏใหเห็นในประวัติศาสตรชาติ
อิสราเอล ในบทเพลงและการอธิษฐาน และบทเรียนตางๆ จากพระคัมภีร
ใหนําไปปรับใชเพื่อเปดจิตใจ บิดา มารดาตองสอนลูก หรือลูกๆ ของพวกเขา
วาธรรมบัญญัติของพระเจาไดสําแดงออกซึ่งพระลักษณะนิสัยของพระองค
และเมื่อพวกเขารับเอาหลักการแหงธรรมบัญญัติเขาสูดวงใจ พระฉายาของ
พระเจาจะปรากฏรองรอย (traced) ขึน้ ในจิตใจ การสัง่ สอนในตอนตนสวนใหญ
มาในรูปปากเปลา แตเยาวชนไดเรียนรูการเขียนและอานภาษาฮีบรู มีการเปด
บทที่ 2 ครอบครัว
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มวนกระดาษหนังสัตว (parchment) ของพระคัมภีรเดิมใชเปนตําราเพื่อการ
ศึกษา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 69)
จากประวัติศาสตรของมนุษยชาติ การศึกษาสวนใหญเกิดขึ้นในบาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตอนตนๆ พระคัมภีรก ลาวเกีย่ วกับการศึกษาในครอบครัว
มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาใชสําหรับเราเอง ไมวาสถานะครอบครัวของ
เราจะเปนเชนไร

วันอาทิตย

ครอบครัวแรก
The First Family

เราไมไดรับขอมูลรายละเอียด ในหนาตนๆ ของพระคัมภีรเกี่ยวกับ
ประเภทของการศึกษาสําหรับครอบครัว ที่ดําเนินไปในชวงแรกของครอบครัว
มนุษย แมวาเราสามารถจะมั่นใจไดวาเปนโครงสรางของครอบครัวเอง ที่การ
ศึกษาไดเกิดขึ้นยอนหลังไปในตอนนั้น
“ระบบของการศึกษาที่สถาปนาในสวนเอเดนมีศูนยกลางในครอบครัว
อาดัมเปน “บุตรของพระเจา” (ลูกา 3:38) และจากพระบิดาของพวกเขา
ที่ เ หล า บุ ต รได รั บ การสั่ ง สอนอั น สู ง ส ง ในความรู สึ ก แห ง ความจริ ง นี่ เ ป น
โรงเรียนแหงครอบครัว” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 33)
แมเราจะไมทราบเปนแนนอนวามีการสอนเรื่องอะไรบาง แตเราแนใจ
ไดวาเกี่ยวกับความมหัศจรรยของการทรงสราง ความเปนไปหลังความบาป
และแผนการแหงความรอด
ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนเรื่องอะไร และเหตุใดสิ่งเหลานี้ทําให
แนใจไดวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ที่อาดัมและเอวาสงตอใหลูก
หลานของพวกเขา ปฐมกาล บทที่ 1-2; ปฐมกาล 3:1-15; 2 โครินธ
4:6; ลูกา 10:27; กาลาเทีย 3:11; วิวรณ 22:12
“ระบบของการศึกษากอตัง้ ขึน้ ตอนเริม่ ตนของโลก เปนตนแบบสําหรับ
มนุษยตลอดมาทุกยุคสมัย เปนการสาธิตในหลักการของโรงเรียนตัวอยางที่ตั้ง
ขึ้นในสวนเอเดน ซึ่งเปนบานของบิดา มารดาคูแรกของเรา” (เอลเลน จี. ไวท,
การศึกษา, หนา 20)
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การศึกษาของคริสเตียน ไดรับการมอบหมาย (commitment) ใหเปน
หลักในการศึกษาแกสมาชิกของครอบครัว ในเรื่องหลักขอเชื่อ การนมัสการ
การสอน การรวมสังสรรค การประกาศพระกิตติคุณ และการรับใช บานคือ
สถานที่ที่คุณใหการบริการรับใชสมาชิกในครอบครัวในเรื่องของความรัก และ
พระสัญญาของพระเจา เปนสถานที่ที่พระเยซูทรงแนะนําเด็กๆ วาพระองค
ทรงเปนพระผูเ ปนเจา และเปนพระผูช ว ยใหรอดของพวกเขาและเปนพระสหาย
เปนสถานทีท่ พี่ ระคัมภีรถ กู ยกขึน้ สูงในฐานะเปนพระวจนะของพระเจา ครอบครัว
เปนสถานทีต่ น แบบความเขมแข็งในความสัมพันธระหวางมนุษยกบั พระบิดาเจา
แหงฟาสวรรคของเรา วาพระองคมีพระลักษณะอยางไร
ในพระธรรมปฐมกาล 4:1-4 เราไดอานบันทึกเรื่องของ “คาอิน” และ
“อาเบล” ตางนําสิ่งที่พวกเขาจะถวายบูชามา เราสามารถแนใจไดวาพวกเขา
ไดเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของเครื่องถวายบูชา ซึ่งถือวา
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับแผนการแหงความรอด แนนอน อยางที่
เรื่องนี้สาธิตใหเห็น การศึกษาที่ดี อาจไมไดนําไปสูผลลัพธประเภทที่คนหนึ่ง
รอดวยความหวัง
ไมวาจะมีสถานการณใดเกิดขึ้นในบาน คุณสามารถเลือกทําให
เกิดสิ่งแวดลอมที่ดีตอการสอนและการดําเนินชีวิตไดอยางไร

วันจันทร

วัยเด็กของพระเยซู
The Childhood of Jesus

พระคัมภีรใ หรายละเอียดแกเราเพียงเล็กนอยเกีย่ วกับชีวติ ในวัยเด็กของ
พระเยซู ชวงหลายปเหลานั้นยังคงเปนปริศนา อยางไรก็ดีเราไดรับขอมูลใน
เชิงลึก (insight) จากลักษณะอุปนิสัยของบิดา มารดาในโลกมนุษยของ
พระองคคือมารียและโยเซฟ สิ่งที่เราไดเรียนรูเกี่ยวกับพวกเขาอาจชวยเรา
อธิบายบางสิง่ บางอยางของชีวติ ในวัยเด็ก และการศึกษาในวัยเด็กของพระองค
ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับมารียและโยเซฟ และ
พวกเขาทําใหเรามองในเชิงลึก (insight) ยอนกลับไปเห็นวา พระเยซู
บทที่ 2 ครอบครัว
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ทรงไดการศึกษาในวัยเด็กจากบิดา-มารดาของพระองคอยางไร (ลูกา
1:26-38; ลูกา 1:46-55; มัทธิว 1:18-24)
ผานทางพระเยซู ขอพระคัมภีรเหลานี้ เราสามารถมองห็นทั้งมารีย
และโยเซฟเปนชาวยิวที่สัตยซื่อ พวกเขาแสวงหาวิธีที่จะดํารงชีวิต เชื่อใน
ธรรมบัญญัติและรักษาพระบัญญัติของพระจา ซึ่งที่จริงแลว (indeed) เมื่อ
องคพระผูเปนเจาไดมายังพวกเขา และไดบอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะ
เกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาไดดําเนินไปอยางสัตยซื่อ ทําทุกสิ่งที่พวกเขาได
รับการบอกใหทํา
“ในวั ย เด็ ก พระเยซู ไ ม ไ ด รั บ การศึ ก ษาใน “โรงเรี ย นธรรมศาลา”
(synagogue school) มารดาของพระองคเปนครูมนุษยคนแรกที่สอนจาก
ริมฝปากของเธอและมวนกระดาษหนัง (scrolls) ของผูเผยพระวจนะหลาย
ทาน พระองคไดเรียนรูสิ่งที่เปนของสวรรค ถอยคําที่พระเยซูตรัสอางอิงถึง
คําพูดของโมเสสสําหรับชนอิสราเอล ตอนที่พระเยซูทรงเปนเด็ก และขณะที่
กาวสูวัยรุน พระเยซูไดรับการสอนจากมารีย มารดาพระองคไมไดแสวงหา
(seek) จะไปเขาเรียนโรงเรียนของพวกธรรมจารย อาจารยสอนศาสนาของ
ชาวยิวเพราะพระองคไมจําเปนตองไดรับการศึกษาจากแหลงเชนนั้น พระบิดา
เจาเปนผูสั่งสอนพระองค (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน,
หนา 70)
ไมสงสัยเลยวามารียและโยเซฟเปนครูที่ดีและสัตยซื่อของพระเยซู
ดังที่ไดถูกเปดเผยใหเราทราบใน ลูกา 2:41-50 ซึ่งกลาวเกี่ยวกับบุตรชายของ
พวกเขา และมีบางสวนที่ทั้งสองไมเขาใจ เพราะวาความรูและสติปญญาของ
พระเยซูไดรับการถายทอดจากพระบิดาบนสวรรค
ขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ชวยใหเราเขาใจถึงสิ่งที่พระองคได
เรียนจากมารดาและนํามากลาว สิ่งนี้บอกอะไรแกเราเกี่ยวกับความรัก
อันมหัศจรรยของพระเจา และเราผูลมลงในความบาปจะตอบสนอง
อยางไร
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วันอังคาร

การสื่อสาร

Communication

ตามเหตุผลแลวการศึกษาไมวาจะในระดับใดก็คือ การสื่อสาร ครูคือ
บุคคลผูมีความรู มีสติปญญา มีขอมูล มีขอเท็จจริง ไมวาจะเปนเรื่องอะไร เพื่อ
จะสื่อใหนักเรียน นักศึกษา บางคนที่ไดการเติมเต็มดวยความรูมากมาย พวก
เขาจะตองสามารถสื่อสารใหกับคนอื่นๆ มิฉะนั้นความรูจะไมมีประโยชนอะไร
แมเขาจะรูมากก็ตาม
และในอีกระดับหนึ่ง อยางไรก็ดีการมีความชํานาญในการสอน ไมใช
เพียงมีความสามารถในการสื่อสาร สิ่งสําคัญยิ่งอีกอยางคือขั้นตอนทั้งหมด
ในการเสริมสรางความสัมพันธ “ครูแทสามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียน
ของพวกเขา ดวยของประทานบางอยาง ที่ทรงคุณคามากเปนดุจของขวัญแหง
มิตรภาพ (companionship) ของเขาหรือเธอเอง เปนความจริงที่ชายและ
หญิง และจะตองมีของประทานมากขึ้น เพื่อสอนเด็ก เยาวชน นั่นคือถาเราได
สัมผัสพวกเขา ผานความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจพวกเขา เราจําเปนจะ
ตองเขาใจเพื่อจะใหบังเกิดผลในการสอน” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา
212)
กลาวไดอีกอยางวา งานการสอนที่ดี ตองทํางานกับดานอารมณ
(emotional) และระดับสวนบุคคลพรอมกันไป ในกรณีของครอบครัว ซึ่ง
เสมือนเปนโรงเรียน สิ่งนี้มีความสําคัญมาก คือตองเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีในครอบครัวระหวางนักเรียนและครูสอน
ความสัมพันธถูกเสริมสรางขึ้น และไดรับการพัฒนาโดยวิธีของการ
สื่อสาร เมื่อคริสเตียนไมสื่อสารกับพระเจา ดวยการไมศึกษาพระคัมภีร และไม
อธิษฐาน ความสัมพันธของพวกเขาจะหยุดนิ่ง (stagnate) ครอบครัวทั้งหลาย
ตองการการทรงนําจากเบื้องบน ถาพวกเขาตองการการเติบโตในพระคุณ
และในความรูของพระคริสต
อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ เราสามารถเรียนรูอะไรจากขอพระคัมภีรเหลานี้ เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธในครอบครัว (หรือความ
บทที่ 2 ครอบครัว
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สัมพันธประเภทใดประเภทหนึ่ง) สดุดี 37:7-9; สุภาษิต 10:31, 32;
สุภาษิต 27:17; เอเฟซัส 4:15; 1 ยอหน 3:18; ทิตสั 3:1, 2; ยากอบ 4:11
การใชเวลาเพื่อหวานเมล็ดแหงการสื่อสารอยางถูกตอง ไมใชเพียงการ
เตรียมสมาชิกในครอบครัว เพื่อการมีความสัมพันธเปนการสวนตัวกับพระคริสต แตยังชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางกันและกัน (interpersonal)
ภายในครอบครัว ซึ่งจะเปดชองทางของการสื่อสาร ซึ่งคุณจะดีใจที่เด็กๆ จะมี
ความอบอุนจนถึงวัยหนุมสาวและวัยผูใหญ และแมแตคุณจะไมมีเด็ก หลักการ
ที่พบในขอพระคัมภีรเหลานี้ สามารถทํางานกับความสัมพันธทุกประเภท
เพราะเหตุใดสิ่งที่เราพูดจึงสําคัญมาก และลักษณะที่เราพูดก็
สําคัญดวย คุณไดเรียนรูอะไรจากการพูดที่สรางความเจ็บปวดใหคน
อื่นบาง

พุธ

บทบาทของบิดา-มารดา

The Role of Parents

“สวนทานทั้งหลายที่เปนบิดา อยายั่วบุตรของทานใหเกิดโทสะ
แตจงเลี้ยงดูพวกเขาดวยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักของ
องคพระผูเปนเจา” (เอเฟซัส 6:14)
“ภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเลาจะหาพบ คุณคาของเธอเลิศล้ํา
กวาทับทิม” (สุภาษิต 31:10)
บิดา มารดา มีความรับผิดชอบอันนาเกรงขาม (awesome) บิดาเปน
หัวหนาครอบครัว และครอบครัวเปนโรงเลี้ยงเด็กของโบสถ เปนโรงเรียนและ
เปนหนวยสังคม ถาบิดาเปนคนออนแอ ไมมีความรับผิดชอบ หรือไรความ
สามารถ อยางนี้ครอบครัว โบสถ โรงเรียน และสังคมจะไดรับผลแหงความ
เสียหาย (suﬀer) ผูเปนบิดาควรแสวงหาโอกาสจะสาธิตผลแหงพระวิญญาณ
คือ “ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความ
สัตยซื่อ ความสุภาพออนโยน และการรูจักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22, 23)
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มารดาก็เชนกัน จะวาไปมีบทบาทสําคัญที่สุดในสังคม พวกเธอมี
อิทธิพลยิ่งใหญในการหลอหลอมอุปนิสัยลูกๆ ของเธอ อีกทั้งการสถาปนา
บรรยากาศด า นบวกของบ า นให เ กิ ด ขึ้ น บิ ด าทั้ ง หลายควรทํ า สิ่ ง ทั้ ง ปวงที่
พวกเขาทําไดรวมกับมารดาในเรื่องการศึกษาของลูกๆ ของพวกเขา
มีอะไรที่บิดาและมารดาเรียนรูจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ เอเฟซัส
5:22, 23, 25, 26; 1 โครินธ 11:3; 2 โครินธ 6:14; โรม 13:13, 14;
2 เปโตร 1:5-7; ฟลิปป 4:8
บิดา-มารดาที่เปนคริสเตียนมีขอผูกพันในเรื่องศีลธรรม ดวยการจัด
หาตนแบบของพระคริสตจากพระคัมภีร และผานการนมัสการ และกิจกรรม
ของโบสถ พระคริสตทรงเปรียบเทียบ (analogy) ความสัมพันธของพระองค
และโบสถเปนเหมือนความสัมพันธของการสมรสของชาย-หญิง เมื่อบิดา
มารดาปฏิเสธที่จะนําหรือ นําพวกเขาไปในลักษณะของเผด็จการ (tyrannical)
จะเทากับวาพวกเขาระบายสีภาพของพระคริสตผิดพลาดไป สําหรับพวกลูกๆ
ของพวกเขาเองและสําหรับชาวโลก พระเจาทรงบัญชาบิดา-มารดาคริสเตียน
ทั้งหลาย ใหขยันหมั่นเพียรสอนพวกลูกๆ ของพวกเขา (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ
6:7) บิดา-มารดามีความรับผิดชอบในการสอนเด็กๆ ของพวกเขาใหรักองค
พระผูเปนเจา เปนความรักประเภทอุทิศถวายตัว และยอมสยบเชื่อฟงพระองค
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:7 พวกเด็กๆ ของชนอิสราเอลไดรับพระบัญชา
ดวยคําสั่งสอนพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ที่องคพระผูเปนเจาไดทําเพื่อประชากรของพระองค อยางไรก็ดีเรื่อง
ยิ่งใหญ ที่เหลาผูปกครองจะตองเลาใหพวกเด็กๆ ฟง เราผูมีชีวิตหลังจาก
ไมกางเขนของพระเยซู มีหลายสิ่งมากกวาที่จะบอกเลาใหพวกลูกหลานของ
เราฟงมิใชหรือ
ดังนั้นการเยียวยาหรือฝกฝนอบรมที่เราจะใหกับเด็กๆ จะตองเปน
กิจกรรมซึ่งปฏิบัติในเชิงรุกและกระทําการตอเนื่อง ซึ่งนั้นก็คือการเทความจริง
ของพระเจาสูเด็กๆ ของเรา และเตรียมพวกเขาไวสําหรับการที่พวกเขาจะมี
ความสัมพันธของพวกเขาเองกับพระคริสต
บทที่ 2 ครอบครัว
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ในตอนสุดทาย แมวาเราทั้งมวลไดรับของขวัญศักดิ์สิทธิ์คือ “ของ
ประทานในเรื่องเสรีภาพในการเลือกที่จะตัดสินใจไดตามที่ปรารถนา” ทาย
ที่สุด เมื่อพวกเด็กๆ ไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญ เด็กๆ ของเราก็จะตองใหคําตอบ
ดวยตัวของพวกเขาเองตอพระพักตรของพระเจา

วันพฤหัสบดี

เกลือกวาเจาจะลืม

Lest Ye Forget

กอนที่ชนอิสราเอลจะเขาไปในดินแดนแหงพระสัญญา ทานโมเสสได
ให โ อวาทแก พ วกเขาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ท า นโมเสสได เ ล า ถึ ง การทรงนํ า อั น แสน
อัศจรรยของพระเจา และทานโมเสสไดกลาวเตือนแลว เตือนอีกอยาใหพวกเขา
หลงลืม ในสิ่งที่องคพระผูเปนเจาไดทรงไดทําเพื่อพวกเขา ในหลายลักษณะ
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ที่ทานโมเสสไดรับการดลใจจากพระเจาใหเขียน
ขึ้น ถือเปนคําสั่งสุดทาย ซึ่งเปนเหมือน “พินัยกรรม” พระธรรมเลมนี้ถูก
เขียนขึ้นหลายพันปแลว ในวัฒนธรรมและสถานการณของชีวิต ซึ่งมีความแตก
ตางจากสิ่งตางๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูในเวลานี้อยางยิ่ง แตหลักการตางๆ เรา
ยังสามารถนํามาประยุกตใชไดดีเชนกัน
อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 เราสามารถเรียนรู
อะไรจากบทนี้ เกี่ยวกับหลักการของการศึกษาคริสเตียน อะไรควรเปน
ศูนยกลางของสิ่งทั้งปวงที่เราจะสอน ไมเพียงสําหรับเด็กๆ ของเราเทา
นั้น แตกับใครๆ ที่ไมรูจักพระเจา เหมือนกับที่เรารูจักพระองค คือการ
กระทํายิ่งใหญแหงความรอดของพระองค มีขอเตือนใจอะไรที่เราจะพบ
ไดในขอพระคัมภีรเหลานึ้เชนกัน
ศูนยกลางของเรื่องราวทั้งหมดที่พวกอิสราเอลจะสอนใหกับพวกเด็กๆ
ของเขา คือความมหัศจรรยตางๆ ที่พระเจาไดทรงทําทามกลางพวกเขา และ
คําเตือนชัดเจนที่ทรงประทานใหพวกเขาคือ อยาหลงลืมสิ่งทั้งปวงที่พระเจาได
ทรงทําเพื่ออิสราเอล
แนนอน ถาบิดามารดาจะสวมบทบาทสําคัญอันดับแรก ดวยการรวบ
รวม (integrating) คําสอนของพระคัมภีร ใหเขาไปสูชีวิตของเด็กๆ จากนั้น
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พวกเขามีความรับผิดชอบ ในการจัดระเบียบ และเตรียมชีวิตของพวกเขาใน
ลักษณะเชนนั้น ซึ่งพวกเขามีความรู และเวลาเพียงพอที่จะใชกับเด็กๆ ของ
พวกเขา
“ครูคนแรกของเด็กคือมารดา ชวงระหวางความรูสึกออนไหวไดงาย
(susceptibility) ของเด็กๆ เปนชวงเดียวกันที่พวกเขาเรียนรู และพัฒนาได
เร็ว ดังนั้นสวนใหญของความเขมขนในการเรียนรู จะตกอยูในมือของมารดา”
(เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 275)
นี่เปนชวงเวลาที่สําคัญยิ่ง เมื่อบิดามารดาจะใหการบริการชวยเหลือ
ลูกๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับความรักและพระสัญญาของพระเจา จงอุทิศเวลา
เจาะจงอยางเปนประจํา ที่จะสอนถึงพระปญญาและพระสัญญาของพระเจา
เปนการสวนตัว อันจะเกิดผลกระทบดานบวกแกครอบครัวของคุณ ซึ่งจะเปน
ชนในรุนตอไปซึ่งจะขึ้นมาแทนที่
อานขอพระธรรมตอไปนี้ “และทานจงสอนถอยคําเหลานั้น แก
บุตรหลานของทาน และจงพูดถึงถอยคําเหลานั้น เมื่อทานนั่งอยูในบาน
เดินอยูตามทาง นอนลง หรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7) อะไรคือ
จุดหมายตรงนี้ และสิ่งนี้ควรไดบอกเราเกี่ยวกับความสําคัญยิ่ง ที่จะ
รักษาความมีตัวตนจริงของพระเจาไวเสมอ (พระองคทรงพระชนมอยู
และทรงอยูใกลเรา) เรื่องนี้ไมสําคัญเฉพาะสําหรับเด็กๆ แตตัวเราเองก็
เชนกัน

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อาน เอลเลน จี. ไวท, การเตรียมความพรอม. การศึกษา, หนา
275-282; การใหความรวมมือ. การศึกษา, หนา 283-286; การมีวินัย.
การศึกษา, หนา 287-297
“พระเจาทรงมอบหนาที่รับผิดชอบแกบิดา พอๆ กับมอบใหกับมารดา
คือใหรับผิดชอบสําหรับเด็ก และเด็กๆ ของพวกเขา ขณะที่พวกเขายังเยาววัย
พอๆ กับเมื่อเติบโตขึ้นเปนวัยรุน พระเจาทรงเรียกใหทั้งบิดา และมารดาใหเอา
ใจใส และเตรียมพวกเด็กไวอยางละเอียดถี่ถวน นี่เปนหนาที่รีบดวน ที่จริงแลว
บทที่ 2 ครอบครัว
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กอนที่พวกเขาจะกลายเปนพอและเปนแม พวกเขาควรคุนเคยกับกฎแหง
สุขภาพ ซึ่งรางกายคอยพัฒนาขึ้น...พวกเขาควรเขาใจกฎของการพัฒนาจิตใจ
และการฝกอบรมดานศีลธรรม” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 276)
“การทํางานตองใหความรวมมือรวมใจ ควรเริ่มตนจากกับบิดามารดา
ทั้งชีวิตในบาน ในการฝกอบรมพวกลูกๆ ของพวกเขา พวกเขามีความรับผิดชอบรวมกัน และเรื่องนี้ควรเปนความพยายามอยางตอเนื่อง ที่จะทําสิ่งใดๆ
รวมกัน ใหพวกเขามอบถวายตัวของพวกเขาแดพระเจา และแสวงหาการชวย
เหลือจากพระองค ทั้งใหการหนุนน้ําใจซึ่งกันและกัน...บิดามารดาผูใหการฝก
อบรมไมใชควรที่จะวิพากษวิจารณงานของครูที่โรงเรียน ใหพวกเขารูสึกวา
ทั้งสองฝายตางมีความสนใจเด็กๆ และมีความเห็นพรองตอความตองการของ
โรงเรียน และพวกเขาจะใหการสนับสนุนโรงเรียนมากที่สุดเทาที่จะทําได และ
ใหเกียรติแกครู ผูชวยแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน” (เอลเลน จี. ไวท, การ
ศึกษา, หนา 283)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ไมวาเราจะมีลูกหรือไม เราก็อยูทามกลางคนที่มีลูกและมีปฏิกิริยากับคนอื่นดวย คุณไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนเกี่ยวกับการ
สอนคนในไตรมาสนี้
2. เรามีแนวโนมที่จะมองวาการศึกษาเปนสิ่งที่ดี แตการศึกษาที่ไมดี
หรือไรคุณภาพก็มีดวย เราไดเรียนรูอะไรจากการศึกษาที่ไมดี
และจะแกไขใหดีไดอยางไร
3. ตามหัวขอในวันพุธ ทุกคนไดรับเสรีภาพในการเลือก เมื่อเด็ก
เติบโตสูวัยรุนและเปนวัยผูใหญ พวกเขาจะตองตัดสินใจเลือกเอง
ทุกอยางที่เกี่ยวกับพระเจาและอื่นๆ ที่พวกเขาไดรับการสอนมา
ในวัยเด็ก พอแมจะแนใจไดอยางไรวาลูกเลือกสิ่งที่ดี และจะเขา
มามีสวนชวยไดหรือไมอยางไร
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บทที่ 3

พระบัญญัติเปนครู
The Law as Teacher
วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5; เฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-27; โรม 3:19-23;
วิวรณ 12:17; 14:12; มาระโก 6:25-27; ฮีบรู 5:8

ขอควรจํา “ทานจงรักพระยาหเวห พระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ
และสุดกําลังของทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)

ใ

นการเตือนชาวกาลาเทีย เรื่องการถือรักษาพระบัญญัติอยาง
เครงครัดตามตัวอักษร (legalism) อัครทูตเปาโลเขียนวา “ถา
เชนนั้นธรรมบัญญัติขัดแยงกับพระสัญญาของพระเจาหรือ ไมเปนเชนนั้น
แนนอน เพราะวาถาธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไวนั้นสามารถใหชีวิต ความชอบ
ธรรมก็มิไดโดยธรรมบัญญัตินั้นจริง” (กาลาเทีย 3:21) แนนอน ถาบัญญัติ
ใด “สามารถใหชีวิต” นั่นจะตองเปนพระบัญญัติของพระเจา กระนั้นจุดที่ทาน
อัครทูตเปาโลตองการชี้ใหเห็นคือ สําหรับเราที่เปนคนบาป แมแตพระบัญญัติ
ของพระเจาไมสามารถใหชีวิตได เพราะอะไร “แตพระคัมภีรไดจองจําทุก
คนไว ใ นบาป เพื่ อ พระสั ญ ญาที่ ตั้ ง อยู บ นความเชื่ อ ในพระเยซู ค ริ ส ต จ ะถู ก
มอบใหแกบรรดาผูที่เชื่อ” (กาลาเทีย 3:22)
อยางไรก็ดี ถาพระบัญญัติไมสามารถใหชีวิตแกคนบาปได แลวอะไร
คือเปาหมายของพระบัญญัติ นอกเหนือจากการสําแดงใหเราเห็นวา เราตอง
บทที่ 3 พระบัญญัติเปนครู 27

การพระคุณ อยางนั้นหมายความวา พระบัญญัติทําหนาที่ในดานลบเทานั้น
พระบัญญัติอยูตรงนั้นเพื่อแสดงใหเราเห็นวา เราเปนคนบาป
เปลาเลย พระบัญญัติอยูตรงนั้นเพื่อชี้ใหเราเห็น “วิถีแหงชีวิต” ซึ่ง
จะพบไดในพระเยซูเทานั้น นี่ก็คือการศึกษาแทอยางหนึ่ง ซึ่งควรทําหนาที่
ชี้เราสูชีวิตแหงพระคุณ แหงความเชื่อ และแหงการเชื่อฟงพระคริสต นี่คือ
เหตุผลของเราในสัปดาหนี้ ที่เราจะศึกษาบทบาทแหงพระบัญญัติของพระเจา
ในคําถามทั้งมวลของการศึกษาคริสเตียน อยางที่เราควรทํา ใหเรามองพระบัญญัติ ...แมจะไมสามารถชวยเราใหรอดได แตก็ยังสามารถสอนเราเกี่ยวกับ
ความเชื่อ เกี่ยวกับพระคุณ และเกี่ยวกับความรักของพระเจาที่มีตอมนุษยผู
ลมลง

วันอาทิตย

ใหรักและยําเกรงพระเจา
To Love and to Fear God

พระธรรมเฉลยธรรมบั ญ ญั ติ บ รรจุ ถ อ ยคํ า สุ ด ท า ยของท า นโมเสสที่
ใหตอชนอิสราเอลกอนจะถึงชนรุนใหม ซึ่งในที่สุดไดเขาสูแผนดินแหงพระสัญญา แตกอนที่พวกเขาจะเขาไป ทานโมเสสไดกลาวถอยคําที่ชัดเจน และ
สั่งสอนพวกเขา
อานเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 คําสั่งที่วา “จงยําเกรงพระเจา”
หมายความถึงอะไร
พระเจาทรงตั้งพระทัยเกี่ยวกับวิธีที่จะทรงประทานธรรมบัญญัติแกชน
อิสราเอล ทรงจัดหาทุกวิธีที่ธรรมบัญญัติของพระองคจะไมถูกลืมไป ในวิธีนี้
พระเจาทรงเปนนักการศึกษา ที่อดทนนาน (longsuﬀering) ทรงสอนและ
ทรงทบทวน และทรงสงผูเผยพระวจนะออกไปหลายทาน และทรงใชผูรับใช
ไปสงขาวสารของพระองค ทรงทําเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก ที่จริงเนื้อหาของธรรม
บัญญัติมีไมมากนัก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระคัมภีรเดิมที่พระเจาทรงแสวงหา
วิธีที่จะสอนประชากรของพระองคใหปฏิบัติตามเปนวิถีแหงชีวิต
สังเกตขอพระคัมภีรเหลานี้วา ทานโมเสสไดเนนถึงความสําคัญในการ
เรียนรูธรรมบัญญัติของชนรุนอนาคต ทานโมเสสพรรณนาในลักษณะ “สอง
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ขั้นตอน” ขั้นตอนแรกชนอิสราเอลจะไดฟงธรรมบัญญัติ และขั้นตอไปพวก
เขาจะไดเรียนรู ดังมีขอความบันทึกวา “เพื่อบุตรหลานทั้งหลายของเขาผูยัง
ไมทราบ จะไดยินและเรียนรูที่จะยําเกรงพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา
ตราบที่ทานมีชีวิตอยูในแผนดิน ซึ่งกําลังจะขามแมน้ําจอรแดนไปยึดครอง
นั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:13)
ขั้นตอนแรก พวกเขารับฟงและตอจากนั้น พวกเขาเรียนรูที่จะยําเกรง
พระเจา นั่นคือการเรียนรูธรรมบัญญัติ โดยการคาดคะเนลวงหนา (presupposes) วา ความยําเกรง จะไมบังเกิดผลตามธรรมชาติของการเพียงรูจักธรรม
บัญญัติ ขั้นตอนของความยําเกรง จะทําใหพวกเขาเรียนรูที่จะรูจักพระเจา ทาน
โมเสสใชความรูและความยําเกรงเปนขั้นตอน โดยไมหวังจะทําใหเกิดความ
สัมพันธในลักษณะ “เหตุและผล” (cause-and-eﬀect)
อีกอยาง “ความยําเกรงพระเจา” หมายถึง เมื่อผูคนไดรับการบอกวา
“ทานจงรักพระยาหเวหพระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ และสุดกําลังของ
ทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) บางทีเราอาจเปรียบเทียบลักษณะที่เด็กคน
หนึ่งรักและกลัวบิดาที่เปนคนดี บิดาแสดงความรัก และการเอาใจใสโดยแสดง
ใหเห็นวา เขาทําตามที่เขาไดพูดไวหรือเขาหมายความตามที่เขาพูด บิดาที่มี
ลักษณะเชนนั้น ถาคุณไดทําผิด คุณจะไดรับผลลัพธของการกระทํานั้น ถูกแลว
เราสามารถ และเราตองรัก และยําเกรงพระเจาในเวลาเดียวกัน ทั้งสองอยาง
ไมใชแนวคิดที่ขัดแยงกันเอง ยิ่งเราไดเรียนรูเกี่ยวกับพระเจา เราจะยิ่งรัก
พระองคมากขึ้น เพราะคุณความดีของพระองค กระนั้นในเวลาเดียวกัน ยิ่งเรา
ไดเรียนรูเกี่ยวกับพระองคมากขึ้น เราก็จะยิ่ง “ยําเกรง” พระองคมากขึ้นเชน
กันเพราะวาเราสามารถมองเห็นวา พระองคชางบริสุทธิ์และชอบธรรม และ
เราชางเปนคนบาป และไรความชอบธรรม เมื่อเปรียบเทียบเรากับพระองค
และมีเพียงพระคุณของพระองคเทานั้นที่ทําใหเราผูไมมีความคูควรแตไมได
ถูกทําลายไป
คุณเขาใจความหมายของคําวา “รักและยําเกรง” พระเจาในเวลา
เดียวกันอยางไร
บทที่ 3 พระบัญญัติเปนครู 29

วันจันทร

คําพยานปราบปรามทาน
A Witness Against You

เมือ่ ทานโมเสสรูต วั วาอีกไมนานทานจะตาย ทานใครครวญอยางลึกซึง้
ในสถานการณที่ทานจะตองทิ้งทุกอยางไวเบื้องหลัง ทานทราบวาหลังจาก
ที่ทานไดจากไป ชนอิสราเอลจะไดเขาไปในแผนดินคานาอัน แผนดินแหง
พระสัญญา ทานไดทราบดวยวาในเวลาขางหนาชนอิสราเอลจะเปนกบฏตอ
พระเจา ขณะที่พวกเขาเดินทางอันยาวไกลกอนไปถึงจุดหมายปลายทาง
อานขอพระคัมภีร เฉลยธรรมบัญญัติ 31:14-27 ทานโมเสสได
เตรียมตัวอะไรบาง กอนความตายของทานความหวงใยหลักของทาน
คืออะไร และทานกลาวถึงความหวงใยนั้นอยางไร
น้าํ เสียงของทานโมเสสตรงนีอ้ าจปรากฏเหมือนครูคนหนึง่ กําลังเตรียม
ตัวใหตัวแทนมารับชวงตอ ทานทราบวานักเรียนของทานประพฤติตัวไมดี
แมตอหนาทานในหองเรียน แตทานไมคิดวาภาพที่เห็นเปนภาพลวงตา และ
ทานเชื่อวาพวกเขาจะไมกอกบฏขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู ทานสั่งพวกเลวีให
วางหนังสือธรรมบัญญัติไวขางหีบพันธสัญญา เพื่อให “เปนพยาน” ทาน
โมเสสไมเพียงสงตอแผนการสอน (lesson plan) ใหกับผูมารับชวงตอจาก
ทาน แตทานใหวาง “พยาน” ทานโมเสสหมายถึงหนังสือ “ธรรมบัญญัติ” ไว
ขางหีบพันธสัญญา (the ark) ประหนึ่งเปนสิ่งมีชีวิต ที่มีพลังอํานาจที่จะวา
กลาวตักเตือนดวงใจทั้งหลายของมนุษย
คิดเกี่ยวกับหนังสือธรรมบัญญัติ ประหนึ่งเปน “พยานปราบ
ปราม” พวกเขา เราเขาใจแนวคิดนี้ในพันธสัญญาใหม (พระคัมภีรใหม)
ไดดีเชนกันอยางไร ดู โรม 3:19-23 นั่นคือ พระบัญญัติชี้เราใหเห็น
ความตองการพระคุณอยางไร
ในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 31 พระเจาตรัสสั่งทานโมเสสใหเขียน
บทเพลงที่พระเจาเปนผูสอน จากนั้นทานโมเสสตองสอนบทเพลงดังกลาวให
ชนอิสราเอล ดังที่ไดกลาวไวใน ขอที่ 19 วา “ดังนั้นพวกเจาจงเขียนบทเพลงนี้
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และสอนคนอิสราเอลใหรองจนติดปาก เพื่อบทเพลงนี้จะเปนพยานของเรา
ปรั ก ปรํ า คนอิ ส ราเอล” อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ พ ระเจ า ทรงทํ า การในลั ก ษณะบุ ค คล
โดยตรง (directive personified) ในเรื่องการประพันธเพลงและการรองเพลง
ซึ่งทําไดงายกวาที่จะแบงปน และทําใหแพรไป และเมื่อใชเพลงเปนพยาน
เพลงมีพลังบันดาลใหประชาชนมองดูพวกเขาเองและคิดถึงเนื้อหาของเพลง
วาพูดอะไรเกี่ยวกับพวกเขา
แมขณะเราแสวงหาที่จะเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา ดวยพลัง
ที่พระเจาทรงประทานใหเราทั้งหมด ในทางใดบางที่พระบัญญัติของ
พระองคทําหนาที่เปนพยานปราบปรามเรา คําพยานนี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความตองการพระคุณแหงความรอดในชีวิตของเรา

วันอังคาร

เพื่อเจาจะจําเริญขึ้น
That You May Prosper

ตลอดในพระคัมภีร เราไดยินผลลัพธอื่นๆ จากการไดรูจัก และการ
เชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา
อาน พระธรรมโยชูวา 1:7, 8 องคพระผูเปนเจากําลังตรัสอะไร
กับทานโยชูวา และหลักการดังกลาวทีพ่ บตรงนัน้ สามารถนํามาประยุกต
ใชสําหรับเราในปจจุบันไดอยางไร
องคพระผูเ ปนเจาทรงบอกทานโยชูวา ขณะทีท่ า นเขาสูแ ผนดินคานาอัน
วา “เพียงแตจงเขมแข็งและกลาหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทําตามธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด ซึ่งโมเสสผูรับใชของเราไดบัญชาเจาไวนั้น อยาหันเหจากธรรมบัญญัติไปทางขวาหรือทางซาย เพื่อเจาจะไดรับความสําเร็จอยางดีในทุกแหง
ที่เจาไป” (โยชูวา 1:7)
แนวคิดแหงความสําเร็จนี้ เปนผลพลอยไดจากความสําเร็จของการ
เชื่อฟง อาจดูเหมือนจะขัดแยงกับความสําเร็จตามมาตรการของโลกในปจจุบัน
หลายคนในทุกวันนี้เชื่อวาเครื่องหมายแหงความสําเร็จคือสิ่งประดิษฐใหม
บทที่ 3 พระบัญญัติเปนครู 31

(นวัตกรรม) ความคิดสรางสรรและความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนําไปสูความ
สําเร็จในดานอุตสาหกรรม ซึ่งบอยครั้งตองการ (requires) ผูบริหารที่มี
ตะลันตพิเศษและมีความกลาที่จะรับความเสี่ยง
อยางไรก็ดีในสายพระเนตรของพระเจา ความสําเร็จตองการแหลง
ทรัพยากรที่มาจากชุดที่ตางกัน
อาน พระธรรมวิวรณ 12:17; วิวรณ 14:12; โรม 1:5; โรม 16:26;
ยากอบ 2:10-12 ขอพระคัมภีรเหลานี้พูดอะไรกับเราในวันนี้ เกี่ยวกับ
การเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา เหตุใดจึงสําคัญยิ่งที่เรายังคงถือ
รักษา
พระคัมภีรเดิม พระคัมภีรใหม พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม ไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนผูเชื่อในพระคัมภีร เราถูกเรียก
ใหเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา การละเมิดพระบัญญัติ เรารูวาเราไดทําบาป
ความบาปนําเราไปสูความเจ็บปวด ความทุกขลําบาก และความตายนิรันดร
ใครยังไมไดเรียนรูดวยพวกเขาเอง หรือไดเห็นดวยสายตาของพวกเขาเอง
ถึงผลลัพธของความบาป ผลลัพธจากการละเมิดพระบัญญัติของพระเจา อยาง
ที่ชนอิสราเอลสมัยโบราณ พวกเขาเจริญรุงเรืองดวยการเชื่อฟงพระบัญญัติ
ของพระเจา (แมวาพวกเขายังตองการพระคุณเชนกัน) เรื่องนี้ไมมีการเปลี่ยน
แปลงสําหรับเราในปจจุบัน ไมวาจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาของคริสเตียน
เราจําเปนตองถือรักษาพระบัญญัติของพระเจา โดยถือเปนสวนประกอบสวน
กลางของความหมายที่วา ที่จะดํารงอยูในความเชื่อ และไววางใจในพระคุณ
ของพระเจา
คุณเคยมีประสบการณเกี่ยวกับผลของบาปและไดเรียนรูอะไร
บางหรือไม จงแบงปนใหคนอื่นเพื่อเขาจะไดไมทําผิดซ้ําแบบเดียวกัน

พุธ

ภาระและการดิ้นรนเพื่อทําตามพระบัญญัติ

The Toils and Struggles of Law Keepers

มีผลประโยชนมหาศาลในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจา จาก
หลักฐานความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นกับทานโยชูวา ที่พระเจาทรงอวยพระพรให
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เพราะทานปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจาอยางเครงครัด โยชูวาไดนํา
ประชากรของพระเจาไดเปนอยางดี ครัง้ แลวครัง้ เลาทีอ่ งคพระผูเ ปนเจาไดบอก
ชนอิสราเอลวา ถาพวกเขาเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา พวกเขาก็จะเจริญ
รุงเรืองขึ้น
อาน 2 พงศาวดาร 31:20, 21 อะไรคือกุญแจสําคัญของขอ
พระคัมภีรตอนนี้ที่บอกวากษัตริยเฮเซคียาหเจริญรุงเรืองขึ้น
ไมวาเราจะมีการศึกษาในระดับใด เราจะตองแสดงออกซึ่งความสําคัญ
แหงการเชื่อฟง กระนั้นนักเรียนนักศึกษาของเราไมใชคนโง พวกเขาจะสังเกต
ไมชาก็เร็ว ในความจริงที่เห็นไดชัด บางคนสัตยซื่อ มีใจรักและเชื่อฟง กระนั้น
มีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาอาจไดรับความหายนะที่ประดังมายังพวกเขาเชนกัน
เราจะใหคําอธิบายเรื่องนี้อยางไร
ความจริงมีวา เราไมอาจหลีกเวน เพราะเรามีชีวิตอยูในโลกแหงความ
บาปและความชั่วราย โลกซึ่งมีการตอสูขัดแยงอยางรุนแรง และไมมีใครใน
พวกเราที่มีภูมิปองกัน (immune) ตอมัน
ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับคําถามซึ่งยากที่จะ
ตอบ มาระโก 6:25-27; โยบ บทที่ 1, 2; 2 โครินธ 11:23-29
ปราศจากคําถาม บุคคลดีที่สัตยซื่อถือรักษาพระบัญญัติ อาจจะไม
เจริญรุงเรืองเสมอไป อยางนอยตามมาตรฐานโลก และตรงนี้ก็เชนกัน อาจเปน
สวนหนึ่งของคําตอบใหกับคําถามยากที่นี้ คําถามขณะเราแสวงหาที่จะสอนถึง
ความสําคัญของพระบัญญัติ ไมสงสัยเลยวาจะมีผูยกคําถามนี้ขึ้นมาถามวา
ความหมายตรงๆ ของคําวา “เจริญเฟองฟูขึ้นคืออยางไร” และผูเขียนบทสดุดี
กลาวเรื่องนี้วา “เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค ดีกวาพันวัน
ในที่อื่น” (สดุดี 84:10) ไมมีคําถามในคํากลาวนี้ จากมาตรฐานของโลก แมกับ
ผูสัตยซื่อตอพระเจา คือผูที่เชื่อในพระบัญญัติของพระองค ซึ่งอาจไม “เจริญ
รุงเรือง” ขึ้นเสมอไป อยางนอยก็ในเวลานี้ เราทําใหนักศึกษาทั้งหลายเสีย
ประโยชน (disservice) ถาจะพูดอีกนัยหนึ่ง (otherwise)
บทที่ 3 พระบัญญัติเปนครู 33

อานพระธรรมฮีบรู 11:13-16 ขอพระคัมภีรเหลานี้ชวยเราให
เขาใจวา เหตุใดเหลาผูสัตยซื่อยังคงไดรับความทุกขยากเดือนรอนใน
ชีวิตนี้

วันพฤหัสบดี

พระเยซูทรงเปนตัวอยางใหเรา

Jesus, Our Example

พระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา ขณะทรงดํารงชีวิตของมนุษยนั้น
ทรงเชื่อฟงตอพระบิดาอยางสมบูรณ และทรงเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา
อยางสมบูรณเชนกัน พระองคทรงทําเชนนี้เพื่อที่พระองคไมเพียงทรงเปน
ตัวแทนของเรา ซึ่งพระองคทรงเปนเชนนั้น และทรงเปนแบบอยางของเราดวย
อานพระธรรมตอไปนี้: ลูกา 2:51, 52; ฟลิปป 2:8; ฮีบรู 5:8;
ยอหน 8:28, 29 ขอพระคัมภีรเหลานี้เตือนเราวา พระเยซูทรงเชื่อฟง
พระบิดา และพระบัญญัติตลอดพระชนมชีพของพระองคอยางไร
บางที่อัครทูตยอหนกลาวไดดีที่สุด เมื่อทานเขียนวา: “ผูที่กลาววาตน
อยูในพระองค ผูนั้นก็ควรดําเนินชีวิตเหมือนพระองค” (1 ยอหน 2:6) เมื่อ
สายตาของเราจองมองไปยังชีวิตของพระคริสต และพันธกิจการรับใชของ
พระองคบนแผนดินโลก เปนการงายที่จะมองเห็นวาพระองคทําใหพระบิดา
พอพระทัยดวยการที่พระองคเชื่อฟงพระบิดาของพระองค ชีวิตของพระองค
ไดดําเนินไปตามที่คําพยากรณไดกลาวทํานายไวทุกประการ และพระองคเทิด
พระบัญญัติของพระเจาไวสูงสงตลอดพระชนมชีพของพระองค
เหมื อ นกั บ ที่ พ ระเจ า ได บ อกท า นโมเสส ให เขี ย นธรรมบั ญ ญั ติ ข อง
พระองคไว เพื่อใหเปน “พยาน” ตอชนอิสราเอล พระคริสตทรง “ปรากฏใน
รูปราง” (embodiment) ของพยานตออัครทูต ตอเหลาสาวก ตอคนบาปทัง้ มวล
และผู ช อบธรรมทั้ ง หลายของพระองค ณ บั ด นี้ เป น มากกว า การมี เ พี ย ง
กฎเกณฑชุดหนึ่งใหปฏิบัติตาม เรามีตัวอยางของพระเยซู ซึ่งมาในเนื้อหนัง
และโลหิตของมนุษยเพื่อใหเราไดติดตามเชนกัน
ในฐานะครูเรามีตัวอยางอะไรที่ดีกวา บทบาทตนแบบที่เราสามารถนํา
เสนอตอนักศึกษา ซึ่งสมบูรณพรอมมากกวาพระเยซูคริสต และการที่พระองค
ทรงเชื่อฟงพระบิดาเลา
34

การศึกษา

“ผูถ กู เรียกวามีความเชือ่ ในพระคริสต ซึง่ อางวาเพือ่ จะปลดปลอยมนุษย
จากขอผูกพันการเชื่อฟงพระเจานั่นไมใชความเชื่อ แตเปนการสันนิษฐาน
เอาเอง พระคัมภีรกลาววา “ทานทั้งหลายไดรับความรอดแลว ดวยพระคุณ
โดยทางความเชื่อ” (เอเฟซัส 2:8; ยากอบ 2:17) พระเยซูทรงตรัสถึงพระองค
เองกอนเสด็จมายังโลกวา “ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคยินดีทํา
ตามพระทัยพระองค” (สดุดี 40:8) และกอนที่พระคริสตจะเสด็จกลับสวรรค
ทรงประกาศวา “เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และติดสนิทอยูกับ
ความรักของพระองค” (ยอหน 15:10) พระคัมภีรกลาววา “ถาเราประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค เราจะมั่นใจไดวา เรารูจักพระองค ...ผูที่กลาววา
“ขาพเจารูจักพระองค แตไมไดประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนนั้น
เปนคนพูดมุสา และสัจจะไมไดอยูในเขาเลย...แตผูใดประพฤติตามพระวจนะ
ของพระองค ความรักของพระเจา ความรักของพระเจาก็บริบูรณอยูในผูนั้น
อยางแทจริง...ผูที่กลาววาตนอยูในพระองค ผูนั้นก็ควรดําเนินชีวิตเหมือน
พระองค” (1 ยอหน 2:3-6) เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 61
เราสามารถทําอะไรที่จะเปนผูติดตามแบบอยางของพระเยซูได
ดีขนึ้ ในทุกพืน้ ทีใ่ นชีวติ ของเรา และซึง่ เราก็จะเปนครูสาํ หรับคนอืน่ ๆ ได
ดีขึ้นเชนกัน แมวาเปนแนวคิดที่ “เกาแก” (trite) คุณสามารถอธิบาย
คํากลาวตอไปนี้ไดไหมวา “สิ่งที่เราทํา หรือการกระทําของเราจะพูด
เสียงดังกวาสิ่งที่เราพูดจากปากของเรา”

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“ความรัก เปนพื้นฐานของการทรงสราง และของการไถใหรอด และ
เปนพื้นฐานของการศึกษาแท สิ่งนี้ไดกลาวไวชัดเจนในพระบัญญัติที่พระเจา
ทรงประทานใหแกเรา เพื่อเปนเครื่องนําทางชีวิต พระบัญญัติขอแรก และที่
ยิ่งใหญคือ “ทานจงรักองคพระผูเปนเจา ผูเปนพระเจาของทานดวยสุดใจของ
ทาน ดวยสุดจิตของทาน ดวยสุดกําลังของทาน ดวยสุดความคิดของทาน”
(ลูกา 10:27) ที่จะรักพระองค ผูทรงความรักไมมีที่สิ้นสุด (the infinite) และ
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ผูทรงสัพพัญู (the omniscient one) ดวยสุดพละกําลัง ดวยสุดดวงจิตและ
สุดดวงใจ ซึ่งหมายถึงไดพัฒนาขึ้นสูระดับสูงสุดในทุกพลังอํานาจ นั่นหมาย
ถึงทั้งหมดของรางกายและจิตใจ อันรวมไปถึงดวงวิญญาณ คือพระฉายาของ
พระเจา ที่ไดรับการไถคืนสูสภาพเดิม
“เหมือนกับขอแรก พระบัญญัติขอที่สองคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง” (มัทธิว 22:39) พระบัญญัติแหงความรักเรียกให อุทิศถวายรางกาย
จิตใจ และดวงวิญญาณเพื่อถวายงานรับใชของพระเจา และแกเพื่อนมนุษย
และงานรับใชนี้ ซึง่ ไดทาํ ใหเราเปนพระพรสําหรับคนอืน่ ๆ ไดนาํ พระพรยิง่ ใหญ
มาสูตัวเราเอง ความไมเห็นแกตัว ขีดเสนใตการพัฒนาอันแทจริงทั้งมวล เรา
ไดรับวัฒนธรรมสูงสุดของสติปญญาความสามารถ (highest culture) มากขึ้น
และมากขึ้นจนเต็มลน เราไดกลายเปนผูมีสวนในธรรมชาติของพระเจา ซึ่งได
ทําใหเราเหมาะสมสําหรับแผนดินสวรรค เพราะเราไดรับสวรรคเขาสูดวงใจ
ของเรา” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 16)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เหมือนชนอิสราเอลสมัยกอน เราจะตองรักพระเจา และยําเกรง
พระองคในเวลาเดียวกัน (มัทธิว 22:37; วิวรณ 14:7) จงอภิปราย
วา เราจะสามารถทําทั้งสองสิ่งไดอยางไร โดยไมใหขัดแยงกัน
2. มีอะไรแตกตางกันระหวางการตัง้ มาตรฐานและการสรางกฎเกณฑ
หลักคําสอนของแอดเวนตีสสนใจการตั้งมาตรฐานใหสูงในชุมชน
ของผูเ ชือ่ หรือสรางฎเกณฑเพือ่ ผูกพันชุมชนเขาดวยกัน พระคัมภีร
กลาวถึงการจัดตั้งมาตรฐานไวสูงเพื่อตัวเอง ครอบครัว และ
คริสตจักรอยางไร
3. จะหาจุดสมดุลระหวางการเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา และ
แสดงให เ ห็ น ว า การเชื่ อ ฟ ง นี้ ไ ม ใช แ หล ง ที่ ม าของความรอดได
อยางไร
4. อานสดุดี บทที่ 119 และสังเกตวามีการกลาวถึงคําตอไปนี้กี่ครั้ง
ก. การเชื่อฟง ข. เสรีภาพ ค. พระบัญญัติ ง. กฎเกณฑ และ จ.
พระบัญชา และผูเขียนตองการสื่อใหเห็นสิ่งเหลานี้อยางไร
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บทที่ 4

สายพระเนตรของพระเจาตามพระคัมภีร
The Eyes of the Lord: The Biblical Worldview
วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

สุภาษิต 15:3; โยบ 12:7-10; เอเฟซัส 6:12; วิวรณ 20:5, 6;
ยอหน 1:1-14; มาระโก 12:29-31

ขอควรจํา “พระเนตรของพระยาหเวห อยูในทุกแหงหน ทรงเฝาดู

ก

คนชั่วและคนดี” (สุภาษิต 15:3)

วีชาวโปแลนดคนหนึ่งชื่อ “เซสลอร มิลอสซ เริ่มตนบทกวี
ของเขา ดวยจินตนาการเกี่ยวกับสัตวตางๆ: กระตายพูดได
กระรอกพูดได และสัตวอื่นๆ ทํานองนั้น เขาเขียนวา “พวกมันเหมือนกับสัตว
ตัวจริง” “อยางที่เรานึกคิดเกี่ยวกับสัตวตัวเปนๆ ในโลก” จากนั้นในตอนจบ
บทกวีเขาเขียนวา “เมื่อคิดในเรื่องนี้ทําใหรูสึกหวั่นไหว (tremble)”
“รูส กึ หวัน่ ไหว” ใชคาํ นีอ้ าจ “รุนแรง” (harsh) เกินไป แตมนั เปนเชนนัน้
จริงๆ (indeed) เหมือนมากับความคิดของมนุษยเกี่ยวกับโลกซึ่งผิดพลาดไป
อยางสมบูรณแบบ ยกตัวอยางเชน เกือบ 2,000 ปที่แลว เหลาคนที่ฉลาด
ที่สุด และมีการศึกษาดีที่สุดของโลกในชวงเวลานั้นเชื่อวา โลกตั้งอยูนิ่งๆ ไม
เคลื่อนไหว ณ จุดศูนยกลางของจักรวาล แตทุกวันนี้คนที่ฉลาดและไดรับการ
ศึกษาจํานวนมากคิดกันวามนุษยคอยๆ พัฒนาขึ้นมาจากจุดเริ่มตนของสิ่งมี
ชีวิตในรูปแบบงายๆ
ในฐานะเปนมนุษย เราไมเคยมองโลกจากตําแหนงที่เปนกลาง เรา
มองเห็นมัน เปนอยางนั้นเสมอ และเปนอยางนั้นเทานั้น ผานเครื่องกรอง
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(filters) อันทําใหเกิดผลกระทบตามที่เราตีความ และเขาใจโลกรอบๆ ตัวเรา
เครื่องกรองที่เรียกวา “ทรรศนะของโลก” และซึ่งมันสําคัญมากที่เราจะสอน
เยาวชนของเรา และแมแตสมาชิกที่สูงวัยกวาซึ่งเปนสมาชิกของโบสถ พระคัมภีรทรรศนะของโลก

วันอาทิตย

สายพระเนตรของพระผูเปนเจา
The Eyes of the Lord

ศาสตราจารยคนหนึ่งแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรดไดสรางทฤษฎี
(theorized) ขึน้ วา ตัวเรา โลก และสรรพสิง่ รอบตัวเรา ไมมสี งิ่ ใดทีเ่ ปนของจริง
เราเปนแค “ดิจิทัลของสรรพสิ่งทั้งหลายแหงเผาพันธุตางดาวกับคอมพิวเตอร
ที่ทรงพลังสูงสุด”
ขณะทีม่ นั เปนทฤษฎีทนี่ า สนใจ แตมนั นํามาซึง่ คําถามชีข้ าด (crucial):
อะไรคือธรรมชาติของความเปนจริง
มีคําตอบสองอยางซึ่งกวางมากที่เปนไปได แมมีเพียงสิ่งเดียวที่สม
เหตุผล ประการแรกจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวงที่อยูภายใน รวมถึงเราตามที่
เปนอยู ไมมีสิ่งใดถูกสราง ไมมีอะไรกอรูปมันขึ้น มันเพียงอยูตรงนี้ มันเปน
เพียงขอเท็จจริงทีไ่ รเหตุผล (brute) ไมมเี ทพองคใด (god) ไมมเี หลาเทพ (gods)
ไมมีสิ่งใดเกี่ยวกับพระเจา (divine) ความเปนจริงคือวัสดุลวนๆ ธรรมชาติ
ลวนๆ อยางมีคนหนึ่งพูดวา 2,500 ปที่แลว (นี่ไมใชแนวคิดใหม) มีเพียง
“อะตอม” (อนุภาคที่เล็กมากๆ) และ “ความวางเปลา” (void)
อีกแนวคิดหนึ่งคือ สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจา (divine being) เปนผูไดทรง
สรางจักรวาลขึ้น ซึ่งจะวาไปดูเหมือนมีหลักความจริง (logical) มากกวา มี
เหตุผลมากกวา มีความรูสึกสัมผัสไดมากกวา การบอกวาจักรวาลเปนอยูของ
มันเอง ซึ่งไมมีคําอธิบายในเรื่องนี้ การจัดวาง (position) เชนนี้ ลอมรอบ
(encompasses) โลกธรรมชาติ โลกแหง “อะตอมและความวางเปลา” แตมัน
ก็ไมไดจํากัดตายตัว หากชี้ไปยังความเปนจริง (reality) ซึ่งมีความคิดเห็น
ไพศาลกวา ลึกล้ํากวา และหลายแงมุม (multifaceted) มากกวา ผูที่เชื่อวา
ไมมีพระเจา นักวัตถุนิยม (atheistic-materialist) ซึ่งเราไดยินอยูบอยใน
ปจจุบัน
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ขอพระคัมภีรตอไปนี้ มีอะไรพูดเกี่ยวกับแนวคิดที่ยกขึ้นมาถาม
ในบทเรียนวันนี้ สดุดี 53:1; สุภาษิต 15:3; ยอหน 3:16; อิสยาห 45:21;
ลูกา 1:26-35
ศูนยกลางของการศึกษาคริสเตียนใดๆ คือความเปนจริง (reality)
ไมใชแคอางพระเจา หากบอกวาพระองคทรงเปนพระเจาประเภทใด ทรงเปน
พระเจาที่มีตัวตน ซึ่งรักเราและทรงมีปฏิกิริยา (interacts) กับเรา พระองคทรง
เปนพระเจาแหงการอัศจรรย แมพระองคจะทรงใชกฎแหงธรรมชาติ แตไมทรง
ถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑเหลานั้น (อยางเชน หญิงพรหมจารีตั้งครรภพระกุมาร
เยซู อ ยู น อกเหนื อ กฎธรรมชาติ ) คํ า สอนในความคิ ด เห็ น นี้ โ ดยเฉพาะตรง
ประเด็น (pertinent) กับสมัยของเรา เพราะวาโลกเต็มไปดวยสติปญญา มีการ
อางเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด (erroneously) ซึ่งวิทยาศาสตรใหการสนับสนุนอยางเปด
เผย และการสอนศาสนศาสตรสาขาที่เกี่ยวกับการพิสูจนความเปนคริสเตียน
(unapologetically) ตามความเห็นของผูเชื่อวาไมมีพระเจา และแนวความคิด
เห็นตามหลักธรรมชาติของโลก
ความเห็นของคนในโลกทีไ่ มเชือ่ พระเจานัน้ คับแคบและมีขอ จํากัด
เมื่อเทียบกับมุมมองของพระคัมภีร โลกนี้ลอมรอบไปดวยธรรมชาติแต
ไมไดถูกจํากัดโดยสิ่งนั้น มุมมองของพระคัมภีรตางจากมุมมองของคน
ที่ไมเชื่อพระเจาในโลกนี้อยางไร และเปนมุมมองที่เขาใจไดงายกวา
อยางไร

วันจันทร

คําถามของไลบนิทซ
Leibniz’s Question

ก็อทฟรีท วิลเฮ็ลม ไลบนิทซ นักคิดนักเขียนชาวเยอรมัน ถามวา
“ทําไมจึงมีบางสิ่ง แทนที่จะไมมีอะไรเลย”
ขอพระคัมภีรตอไปนี้ตอบคําถามของไลบนิทซอยางไร ปฐมกาล
1:1; ยอหน 1:1-4; อพยพ 20:8-11; วิวรณ 14:6, 7; โยบ 12:7-10
เปนทีน่ า อัศจรรย พระคัมภีรไ ดกลาวถึงการทรงพระชนมอยูข องพระเจา
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ตามที่เอยถึงในพระธรรมปฐมกาล 1:1 ซึ่งไมไดเริ่มตนดวยการโตแยงหลัก
ความจริงเปนชุด (bunch) (แมจะมีอยูมาก) ที่กลาวถึงการทรงพระชนมของ
พระเจา (ดู อพยพ 3:13, 14 ดวย) และจากจุดเริ่มตนตรงจุดนั้น พระเจาใน
ฐานะพระผูสราง พระคัมภีรและความจริงทั้งมวลในหนาพระคัมภีรถูกเปดออก
หลักขอเชือ่ เรือ่ งการทรงเนรมิตสรางเปนรากฐานสําหรับการศึกษาของ
คริสเตียนทุกสิ่ง ทุกอยางที่เราเชื่อในฐานะเปนคริสเตียน ทุกสิ่งวางอยูบนหลัก
ขอเชื่อของการสรางโลกในหกวัน พระคัมภีรไมไดเริ่มตนดวยคําสอนเกี่ยวกับ
การไถกลับคืน (atonement) หรือเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ หรือเกี่ยวกับไม
กางเขน หรือเกี่ยวกับการฟนพระชนม หรือเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
เปลาเลย พระคัมภีรเ ริม่ ตนดวยการกลาววาพระเจาทรงเปนพระผูส ราง
เพราะวาหลักขอเชื่ออื่นใดไมมีเหตุผลนอกเหนือไปจาก การมีตัวตนอยูจริงของ
พระเจาในฐานะพระผูสราง
ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งความเห็นในพระคัมภีรในสายตาของโลกจะตองเนน
ถึงความสําคัญของหลักขอเชื่อเรื่องการเนรมิตสราง การเนนตรงจุดนี้ไดกลาย
เปนสิ่งสําคัญ เพราะคําสอนนี้ไดเผชิญหนากับการโจมตีสวนหนาเต็มๆ ในชื่อ
วา “วิทยาศาสตร” ทฤษฎีวิวัฒนาการที่สอนวาชีวิตเริ่มพัฒนามาอยางชาๆ
แลวนับหลายพันลานป ดวยการสันนิษฐานวา บังเอิญเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งได
พยายามทําลายความเชื่อในพระคัมภีรที่ไมไดสอนวาสรรพสิ่งไดเกิดมาแลว
หลายลานป เปนการยากทีจ่ ะจินตนาการถึงคําสอนของ “ลัทธิตอ ตานเทวนิยม”
(antithetical) ซึ่งตอตานคําสอนของพระคัมภีร และความเชื่อของคริสเตียน
โดยทั่วไปมากกวาในเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ นั้นคือเหตุผลวาแนวคิดในเรื่องนี้
บางทีสามารถทําใหกลมกลืน (harmonize) กับคําสอนเรื่องการเนรมิตสราง
ของพระคัมภีรได ซึ่งจะวาไปรายแรง (worse) กวาของผูที่เชื่อวาไมมีพระเจา
ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (atheistic evolution) เสียอีก ซึ่งไมอาจทําได โดย
ปราศจากการเยยหยัน (mockery) พระคัมภีร และความเชื่อของคริสเตียน
โดยภาพรวม
พระเจาทรงใหเราใชเวลาหนึ่งในเจ็ดของทุกสัปดาหระลึกถึงการ
เนรมิตสราง เปนสิ่งที่พระองคทรงขอ ซึ่งไมมีคําสอนอื่น สิ่งนี้บงบอกถึง
ความสําคัญของการเนรมิตสรางตามมุมมองของคริสเตียนอยางไร
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วันอังคาร

มุมมองของพระคัมภีร

The Biblical Worldview

ตามที่ไดพูดไปแลวตอนอารัมภบท ไมมีใครในพวกเรามองเห็นโลก
จากจุดศูนยกลาง ยกตัวอยางเชนผูไมเชื่อวามีพระเจามองไปยังรุงกินน้ําบน
ทองฟา แตมองไมเห็นอะไรนอกจากวาเปนปรากฏการณตามธรรมชาติไมมี
ความหมายอื่นมากกวา ซึ่งมนุษยตัดสินใจที่จะใหในการเปรียบเทียบ บางคน
กําลังมองจากสายตาของโลกทีม่ องพระคัมภีร จะไมเพียงมองเห็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติคือ ละอองน้ําและแสงแดดที่ทําปฏิกิริยาตอกัน แตยังมองเห็น
การกลาวยืนยันอีกครั้งหนึ่ง (reaﬃrmation) แหงพระสัญญาของพระเจาวา
จะไมสงน้ํามาทําลายโลกอีก (ปฐมกาล 9:13-16) “นี่แสดงใหเห็นอํานาจยิ่ง
ใหญ (condescension) ของพระเจา และความเห็นอกเห็นใจผูถูกสรางที่ได
กระทําความผิดตอพระองค จึงไดทรงวางรุงกินน้ําสีสันสวยงามในกอนเมฆ
เพื่อใหเปนเครื่องหมายแหงพันธสัญญากับมนุษย...นับเปนพระประสงคของ
พระเจา เราในฐานะบุตรหลานของชนรุนหลังควรไดทราบถึงความหมายของ
แนวโคงพาดไปบนทองฟา ผูเปนบิดามารดาควรไดกลาวทบทวนเรื่องน้ําทวม
ครั้งใหญ และบอกพวกลูกหลานวา พระเจาผูสูงสุดไดดัด (bended) ลําแสง
เปนลักษณะคันธนู และวางมันไวบนกอนเมฆเพือ่ ใหเหลาบุตรชายหญิงมีความ
มั่นใจวา จะไมมีกอนน้ํามหาศาลตกลงมาไหลทวมโลกอีก” (เอลเลน จี. ไวท,
บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 106)
สําหรับเซเวนธเดยแอดเวนตีส ขอพระคัมภีรยังคงเปนรากฐานแหง
ความเชื่อของเรา ซึ่งสอนใหทราบถึงความคิดเห็นของโลก (worldview) เปน
เครื่องกรอง (filter) ซึ่งชวยใหเรามองเห็นและเขาใจโลก ซึ่งสามารถเปนสิ่งที่
“นาเกรงขาม” (daunting) และสถานทีซ่ บั ซอน พระคัมภีรส รางแมแบบ (template) เพื่อชวยเราใหเขาใจดีขึ้นถึงความเปนจริงที่เราพบตัวเราเองอยูในนั้น
ซึ่งเราเปนสวนหนึ่ง และบอยครั้งรูสึกสับสน และงงงวยโดยสิ่งนี้
ความจริงที่ถูกคนพบในขอพระคัมภีรตอไปนี้ ซึ่งสามารถชวยเรา
ใหเขาใจไดดีขึ้น ถึงความเปนจริงที่มีเราอยูภายใน เอเฟซัส 6:12;
มาระโก 13:7; โรม 5:8; โรม 8:28; ปญญาจารย 9:5; วิวรณ 20:5, 6
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ในฐานะเปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราตองติดสนิท (adhere) กับคํา
สอนของพระคัมภีร เพราะนีเ่ ปนสิง่ ทีพ่ ระเจาทรงเปดเผยความจริงแกมนุษย ซึง่
กําลังอธิบายใหเราหลายสิ่งเกี่ยวกับโลก เราอาจไมทราบหรือไมเขาใจ ดังนั้น
การศึกษาคริสเตียนจะตองเปนรากฐาน (be rooted) และถูกบด (grounded)
ในพระวจนะของพระเจาและคําสอนใดที่ขัดแยง (contrary) กับหลักขอเชื่อจะ
ตองถูกปฏิเสธ
มี คํ า สอนอะไรในพระคั ม ภี ร ที่ ขั ด แย ง กั บ ความเชื่ อ ที่ ค นยึ ด ถื อ
ความแตกตางเหลานี้สอนเราวา มีความสําคัญเพียงใดที่เราจะติดสนิท
และสัตยซื่อตอพระวจนะของพระเจา

พุธ

นมัสการพระผูไถ

Worship the Redeemer

หลักความเชื่อเรื่อง “การเนรมิตสรางโลก” ถือวาเปนหลักความเชื่อที่
สําคัญยิ่งตอความเชื่อของเรา หลักขอเชื่อนี้ไมไดปรากฏออกมาอยางโดดๆ
โดยเฉพาะในพระคัมภีรใหม บอยครั้งหลักความเชื่อนี้มาเปนคูแมกับสิ่งผูกติด
ที่แยกไมออก (inextricably) กับหลักขอเชื่อเรื่อง “การไถคืน” (redemption)
และนั่นเพราะวาในโลกแหงความบาปและความตาย ความทุกขยากเดือดรอน
(ตามที่ประสบกันทุกคน) และจากนั้นมีอะไร เราตาย ในที่สุดลมหายใจขาด
หายไป (winding up) เหลือแตศพ มีลักษณะไมตางจากซากสัตวที่ถูกรถยนต
ชนตายทิ้งไวขางถนน
จากนั้นเรามีความสําคัญตอความคิดเห็นที่มีตอโลกของเรา หลักขอ
เชื่อ “การไถคืน” ซึ่งมีความหมายวาเรามีพระเยซูคริสต และการที่พระองค
ถวายบูชาไถบาป ทรงสิ้นพระชนม และทรงฟนพระชนม ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของทั้งหมดที่เราเชื่อ
อานพระธรรมยอหน 1:1-14 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเราวาพระ
เยซูคือผูใด และพระองคไดทรงทําอะไรเพื่อเรา
ใหเรามองไปยังขาวของทูตสวรรคองคแรก ซึ่งกลาววา “แลวขาพเจา
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เห็นทูตสวรรคอีกองคหนึ่งเหาะไปในทองฟา เพื่อประกาศขาวประเสริฐนิรันดร
แกคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลก แกทุกประชาชาติ ทุกเผา ทุกภาษา และ
ทุกชนชาติ ทานประกาศเสียงดังวา “จงเกรงกลัวพระเจาและถวายพระเกียรติ
แดพระองค เพราะถึงเวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว จงนมัสการพระองค
ผูทรงสรางฟาสวรรค แผนดินโลก ทะเล และบอน้ําพุทั้งหลาย” (วิวรณ 14:6, 7)
ใหสังเกตคําวา “ขาวประเสริฐนิรันดร” เชื่อมตอเขาโดยตรงกับพระเจา องค
พระผูสรางและเมื่อเราตระหนักวา พระเจาทรงสรางเรา เปนพระเจาองคเดียว
มาบังเกิดในเนื้อหนังของมนุษย ทรงแบกรับเอาการลงโทษสําหรับความบาป
ของเรา ไมสงสัยเลยวาเราถูกเรียกใหนมัสการพระองค เรามีหนาที่ตอบสนอง
อะไรอื่นอีกที่ควรมาจากพวกเรา เมื่อเราตระหนักวาพระเจาของเรามีพระลักษณะเชนไร
ดวยสาเหตุนี้ พระคริสตและการที่พระองคถวายบูชาตองยังคงอยูสวน
หนา และศูนยกลางของหลักความเชื่อทั้งหมดที่เราสอน ซึ่งที่จริงจะตองรวม
เรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองเขาไปเชนกัน เพราะวาการเสด็จมาครั้งแรกจะ
ไมบังเกิดผลดีอยางสมบูรณ หากเราแยกออกจากการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ใชไหม คนหนึ่งอาจโตแยงจากขอพระคัมภีร การเสด็จกลับมาครั้งแรก และ
ครั้งที่สองเปนสองสวนของเหตุการณเดียวกันของแผนการแหงความรอด
จงพิจารณา ยอหน บทที่ 1 กลาววาพระองคคือผูที่ “โดยพระวจนะในบรรดาสิ่งที่เปนอยูนั้น ไมมีสักสิ่งเดียวที่เปนอยูนอกเหนือพระวาทะ” (ยอหน 1:3) พระวาทะคือผูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อเรา
เราจะนมัสการตอบสนองอยางไร

วันพฤหัสบดี

พระบัญญัติของพระเจา

The Law of God

หลายปมาแลวคนในประเทศฝรั่งเศสไดโตเถียงกันถึงคําถามเกี่ยวกับ
การลงโทษหนักวา ควรจะยกเลิกไหม นักกฎหมายฝายผูใหการสนับสนุน
(Advocate) ใหทําการยกเลิก ไดติดตอนักเขียน นักปรัชญา ผูมีนามวา
“มิคาเอลโฟคัลท” และขอใหเขาเขียนบทบรรณาธิการแทนพวกเขา สิ่งที่เขา
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ไดทํา อยางไรดีคือไมเพียงการยกเลิกการลงโทษประหาร แตใหยกเลิกระบบ
การลงโทษทั้งระบบโดยสิ้นเชิง และปลอยใหนักโทษทั้งหมดเปนอิสระ
เพราะเหตุใดหรือ เพราะวา “มิคาเอล โฟคัลท” ใหเหตุผลวา หลักการ
ของระบบดานศีลธรรมทั้งหมดเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น เปนแนวคิดของ
มนุษยใสเขาไปเปนบทลงโทษโดยเหลาบุคคลผูอยูในอํานาจ เพื่อที่จะควบคุม
มวลชนไว ดังนั้นประมวลกฎหมาย (codes) ไมมีความถูกตองตามคลองธรรม
(legitimacy) จริงๆ
อยางไรก็ดี “ความสุดขีด” (extreme) ในความคิดเห็นของเขา ที่เรา
มองเห็นตรงนี้คือปญหาของผลลัพธที่ตามมา ซึ่งเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหมนัก ทาน
โมเสสนํามาใชกับชนอิสราเอลโบราณหลายพันปที่แลว ดังมีขอความบันทึกไว
วา “หามทําตามสิ่งสารพัด ที่พวกเราทําที่นี่ทุกวันนี้ คือทุกคนตางทําตามสิ่งที่
ตาของตนเองเห็นวาถูกตอง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:8; ผูว นิ จิ ฉัย 17:6; สุภาษิต
12:15)
อยางไรก็ตาม ถาเราไมรับทําในสิ่งที่ถูกตองเพียงแคในสายตาของเรา
เอง นัน่ คือเราเองไมใชผชู อบธรรม บริสทุ ธิ์ และไมลาํ เอียง ไมมอี คติ (objective
enough) ที่จะทราบวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองทางศีลธรรมอยางรูวิธีที่จะทํา และ
ทําอยางไร คําตอบหรือแนวทางปฏิบตั ิ (course) ทีอ่ งคพระผูเ ปนเจาผูท รงสราง
เรามา ทรงประทานหลักศีลธรรมใหเราใชดําเนินชีวิต อาจเปนไดที่สายตาของ
เรายังไปไมถึงจุดที่ถูกตอง แตองคพระผูเปนเจาทรงทําเสมอ
ขอพระคัมภีรเ หลานีส้ อนอะไรเราเกีย่ วกับหลักความประพฤติดา น
ศีลธรรม เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5; มาระโก 12:29-31; วิวรณ 14:12
ถาเรากําลังจะสราง “ศูนยกลางการไถใหรอด” ใหกับการมองโลกใน
แบบคริสเตียนของเรา อยางนี้ (ดังทีเ่ ราไดเห็นในสัปดาหทผี่ า นมา) พระบัญญัติ
ของพระเจา คือพระบัญญัติสิบประการ จะตองเปนศูนยกลางเชนกัน ยิ่งกวา
นั้นเราไดรับการไถจากอะไร ถาไมใชความบาป คือการละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจา (โรม 3:20) พระกิตติคุณที่จริงไมใหเหตุผล ถาแยกจากพระบัญญัติ
ของพระเจา ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่เราทราบวา พระบัญญัติยังคงผูกมัด (bindบทที่ 4 สายพระเนตรของพระเจาตามพระคัมภีร 45

ing) เราไว ทั้งๆ ที่ไมมีความสามารถ (inability) ที่จะชวยเราใหรอดได (นั่น
คือสาเหตุที่เราตองการพระกิตติคุณ)
ดังนัน้ การศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีสจะตองเนนสิง่ ทีน่ างเอลเลน
จี. ไวท ไดเรียกวา “ความไมมที สี่ นิ้ สุด” (perpetuity) ของพระบัญญัติ (สงคราม
แหงประวัติศาสตร, หนา 63) ซึ่งรวมไปถึงการถือรักษาวันสะบาโต ถาการ
ศึกษาเพื่อการไถกลับคืนมาซึ่งพระฉายาของพระเจาในตัวเราใหมากที่สุดที่จะ
มากไดในชีวิตนี้ ดังนั้นในระดับพื้นฐานที่สุดแหงพระบัญญัติของพระเจา พระบัญญัติดังกลาวจะตองถูกยกขึ้นสูง ตามแสงสวางแหงตัวอยางของพระคริสต
ตามหลักเกณฑดานศีลธรรมซึ่งแสดงใหเราเห็นวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองในสาย
พระเนตรของพระเจา

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“เปาหมายแทของการศึกษาคือการไถกลับคืนมาซึ่งพระฉายาของ
พระเจาในดวงวิญญาณ” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา
595) ดวยแนวคิดนี้ในจิตใจ เราสามารถพบวาเหตุใดแนวของคริสเตียนตาม
ความเห็นของโลกมีความจําเปนสําหรับการศึกษาของแอดเวนตีส ยิ่งกวานั้น
ตามที่เราไดตั้งขอสังเกตกอนหนานี้ การศึกษาในตัวมันเอง หรือนอกตัวมัน
ไมจําเปนตองดีเลิศ ผูคนสามารถไดรับการศึกษา แมแตการศึกษาที่มีดีกรีสูง
ในแนวคิด และทาทีที่อาจขัดแยงกับหลักการพบไดในพระคัมภีร นี่คือสาเหตุ
ที่วาระบบการศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีส จะตองวางบนพื้นฐานตาม
แนวคิดในโลกของคริสเตียน กลาวคือในภาควิชาทั่วไปดานการศึกษา ดาน
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ดานศีลธรรม และวัฒนธรรม และอื่นๆ ตองถูก
สอนจากมุมมองที่ถูกตอง และตอตานสิ่งที่ขัดแยงหรืออยางนอยละเลยไป อีก
อยางตามที่ไดพูดไวกอนหนานี้ แตคุมคาจะกลาวซ้ํา: “ไมมีคําวาการมองเห็น
อยางเปนกลางๆ เพราะชีวิตทั้งหมดเปนของจริง ถูกมองผานเครื่องกรองตาม
แนวคิดเห็นของโลกโดยคนหนึ่ง ไมวาจะเปนการมองเห็น “อยางนาเชื่อถือ”
(cogently) และ “อยางเปนระบบ” (systematically) จากความนึกคิดอันหนัก
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แนน ดังนัน้ มีความจําเปนทีส่ ายตาของโลกมองพระคัมภีรจ ากพืน้ ฐานการศึกษา
ของชาวแอดเวนตีสทั้งมวล

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีอะไรที่นักเรียนไดรับจากระบบการศึกษาที่ไมดีในประวัติศาสตร
และเราจะปกปองการศึกษาของเราไมใหไดรับอิทธิพลที่ไมดีเชน
นั้นไดอยางไร
2. บทเรียนของสัปดาหนี้ เนนไปที่มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับ
การดํารงอยูของพระเจา การทรงเนรมิตสราง พระคัมภีร แผน
การการไถใหรอด และพระบัญญัติ นอกจากนี้แลวมีอะไรอีกที่
ควรถูกรวมไวดวย
3. เอลเลน จี. ไวท เขียนวา “เปาหมายแทของการศึกษา คือการไถ
พระฉายาของพระเจาดานจิตวิญญาณ” นี่หมายความวาอยางไร
และการศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีสแตกตางจากการศึกษา
ทางโลกอยางไร
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บทที่ 5

พระเยซูทรงเปนพระบรมครู
Jesus as the Master Teacher
วันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ฮีบรู 1:1-4; 2 โครินธ 4:1-6; ยอหน 1:14, 18; ยอหน 14:1-14;
ฟลิปป 2:1-11; 2 โครินธ 5:16-21

ขอควรจํา “เพราะวาพระเจาผูต รัสวา ใหความสวางสองออกมาจาก

ความมืด ทรงสองสวางเขามาในใจของเรา เพื่อใหเรามี
ความสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจา ที่ปรากฏ
บนพระพักตรของพระคริสต” (2 โครินธ 4:6)

บิ

ลลี่ เกรแฮม เลาเรื่องเมื่อเขาไปเยี่ยมเหลาทหารที่บาดเจ็บใน
โรงพยาบาลสนาม ในการเยี่ยมวันนั้นมีนายพลของกองทัพอยู
ในกลุมของผูไปเยี่ยมดวย พลทหารหนุมนายหนึ่ง บาดเจ็บมาก ทั้งขา แขน
และแผนหลัง ตองนอนคว่ําหนาบนเตียงผาใบขาเหล็กซึ่งเปนอุปกรณเฉพาะ
นายแพทยที่ใหการรักษากระซิบที่ขางหูของเกรแฮมวา “ผมยังสงสัยวาเมื่อ
แผลทั้งตัวหายดีแลว เขาจะสามารถเดินไดหรือเปลา” ทหารหนุมคนนั้นเมื่อ
ไดรับคําแนะนําวานายพลทหารผูบังคับบัญชาสูงสุดของเขาไดมาเยี่ยมดวย
พลทหารนายนั้นไดขอรองวา “ทานนายพลครับ...ผมตอสูเพื่อทาน แตผมไม
เคยเห็นหนาทานเลย ขอใหผมเห็นใบหนาของทานไดไหมครับ” ทันทีนายพล
ยอตัวลง แลวนอนราบลงบนพื้นหงายหนาขึ้นใตเตียงผาใบที่ขึงบนโครงเหล็ก
ทําใหมองเห็นหนาพลทหารที่บาดเจ็บไดพอดี พลทหารผูบาดเจ็บ และนายพล
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ทหารผูบังคับบัญชาไดเริ่มพูดคุยกัน พลทหารบาดเจ็บคนนั้นมีทาทางตื่นเตน
ดีใจจนรองไหออกมา เกรแฮมมองเห็นหยดน้ําตาจากใบหนาพลทหารคนนั้น
และน้ําตาหลายหยดไดตกลงบนแกมของนายพลทหารพอดี...
ในชวงเวลาที่พระเยซูทรงบังเกิด ทารกนอยมีรกติดสะดือมา มีคราบ
เลือดติดทั่วตัว พระบิดามองเห็นแลวทรงใหการชวยเหลือ เสมือนมนุษยรอง
ขอวา “โอ พระบิดา ใหเราไดเห็นพระพักตรของพระองคจะไดไหม” ในการสง
พระบุตรของพระองคมายังดาวเคราะหดวงนี้ พระบิดาไดสงพระบรมครูลงมา
ดําเนินพันธกิจ: เพื่อสําแดงพระพักตรของพระบิดาแกมนุษยชาติ และนับตั้ง
แตนั้นมา เราไดรับสิทธิพิเศษอันแสนอัศจรรยที่ไดมองเห็น “ความรูถึงพระสิริ
ของพระเจา ที่ปรากฏบนพระพักตรของพระคริสต” (2 โครินธ 4:6)
ขณะที่ เราเฝ า ดู พ ระบรมครู เ สด็ จ ลงมาตามแผนการไถ ใ ห ร อดของ
พระองคบนโลก เราสามารถเรียนรูอะไรจากพระองค

วันอาทิตย

การสําแดงพระบิดา
Revealing the Father

อะไรคือจุดสําคัญที่สุดที่อัครทูตไดเทิดทูนพระเยซูขึ้น เปนผูให
ความหวังในตอนเริ่มตนของจดหมายฝากที่เขียนสงไปใหชาวฮีบรู (ฮีบรู
1:1-4)
ผู เขี ย นพระคั ม ภี ร ใ หม ก ล า วทบทวนด ว ยการเน น แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ :
พระเยซูเสด็จมายังโลกเพือ่ สําแดงแกมนุษยวา ใครคือพระบิดา ในอดีตทีผ่ า นมา
พระบิดาทรงเปดเผยพระองคในลักษณะ “ชิน้ สวนทีแ่ ตกหักออก” (fragmened)
ผานผูเผยพระวจนะหลายทาน และสุดทายพระเยซูก็เสด็จมาสําแดงพระบิดา
ใหสมบูรณแบบ
เชนกัน ในตัวตนของพระองค “พระบุตรทรงเปนแสงสวางแหงพระสิริ
ของพระเจา” (ฮีบรู 1:3) ในฐานะที่เปนคนบาป เราไมอาจทนตอพระสิริเต็มลน
ของพระเจา ในรางของพระบุตรที่จุติมาบังเกิด พระเยซูทรงสะทอนพระสิรินั้น
ในการไมปริปากของพระกุมาร ในรางกายของมนุษย เพื่อที่เราอาจมองเห็น
และเขาใจอยางกระจางในพระลักษณะนิสัยของพระเจา องคพระบิดา
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พระเยซูทรง “สําแดงพระฉายาของพระองคเอง” (ฮีบรู 1:3) คําศัพท
ภาษากรีก ที่ใชสําหรับ “อุปนิสัย” ตรงนี้ บางครั้งแปลวา “ตราประทับ” ที่บาง
ครั้งกดทับลงบนขี้ผึ้ง หรือตราที่กดลงบนหนาเหรียญขณะที่เหรียญกําลังขึ้นรูป
ดังนั้นพระเยซู “ทรงมีแกนแทเดียวกับพระเจา (exact imprint)” (ฮีบรู 1:3)
ถาเราประสงคที่จะรูจักกับพระบิดา เราตองรับฟงอยางระมัดระวัง ใน
สิง่ ทีพ่ ระบรมครูพดู เกีย่ วกับพระบิดาและเราตองเฝาระวังพระบรมครูเชนเดียวกัน
แลวเราจะมองเห็นพระบิดาในพระบุตร
เปรียบเทียบ ฮีบรู 1:1-4 กับ 2 โครินธ 4:1-6 ใน 2 โครินธ 4:1-6
ใครคือพระเยซู และเราไดเรียนรูอะไรจากพระองค
ขณะที่พวกเขาใหการศึกษาแกคนอื่นเกี่ยวกับพระเจา ทานเปาโล และ
เพือ่ นรวมงานแสวงหาวิธสี ะทอนพันธกิจการสอนของพระองคเกีย่ วกับพระบิดา
ในฐานะทรงเปน “พระฉายาของพระเจา” (2 โครินธ 4:4) พระเยซูไดทรงนํา
ความรูเกี่ยวกับพระเจา องคพระบิดา ในลักษณะเดียวกัน ทานเปาโลหลีกเลี่ยง
การหลอกลวง และการบิดเบือนพระวจนะของพระเจา ทานเปาโลกลาววา
“เราไดละทิ้งการกระทําตางๆ ที่แอบแฝงและนาอับอายไปแลว เราไมใชอุบาย
และไมไดบิดเบือนพระวจนะของพระเจา แตโดยการเปดเผยความจริง เรา
เสนอตัวเราตอมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักตรพระเจา” (2 โครินธ 4:2)
เหมือนกับพระเจา ขณะที่ทรงสรางโลก ทรงใชแสงสวางขับไลความ
มืดออกไป พระองคทรงไดประทานพระบุตรของพระองคใหกับเรา พระเยซู
ทรง “ขับไล” ความคิดเห็นผิดๆ เกี่ยวกับพระองค และสําแดงความจริงเกี่ยว
กับพระเจากับเรา ทานเปาโลกลาววา “ทรงสองสวางเขามาในใจของเรา เพื่อ
ใหเรามีความสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจาที่ปรากฏบนพระพักตรของ
พระคริสต” (2 โครินธ 4:6)
พระเยซูทรงสะทอนพระบิดาอยางถูกตอง เปนบางสิ่งที่เราเอง
ถูกเรียกใหทํา เมื่อเราไดถูกเชิญใหเปนคน “เลียนแบบของพระเจาใหสม
กับเปนบุตรที่รัก เชนเดียวกับที่พระคริสตทรงรักเรา” (เอเฟซัส 5:1)
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นั่นหมายความวาอะไร และเราสามารถเรียนรูจากพระเยซูเกี่ยวกับการ
เปน “ผูเลียนแบบ” พระเจาอยางไร

วันจันทร

การสําแดงพระบิดา (ตอเนื่อง)

Revealing the Father (Cont.)

ในการกลาวอารัมภบท (prologue) พระธรรมกิตติคณ
ุ ของทาน (ยอหน
1:1-18) อัครทูตยอหนไดสาธยายพระเยซูวาทรงเปน “พระวจนะ” ในการอาง
สําหรับพระเยซู ทานยอหนไมได “เขินอาย” (timid) หรือ “มีขอจํากัด”
(limited) แตเปนการกลาวอยางกลาหาญและแผไพศาลไปในจักรวาลอันหา
ขอบเขตไมได (cosmic in scope) พระเยซูทรงพระชนมอยูกอนที่โลกใบนี้
ไดอุบัติขึ้น ทรงชนมอยูจากชั่วนิรันดร ตามที่เปนจริงพระเยซูทรงเปนหนึ่ง (ใน
สามพระภาค) ทีไ่ ดทรงเนรมิตสรางโลก (ยอหน 1:2, 3) “พระองคเปนแหลงแหง
ชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของชีวิต” (ยอหน 1:4) และขณะที่พระวจนะ
เขามาในโลก “ความสวางแทท่ีทําใหมนุษยเห็นความจริงไดนั้นกําลังเขามาใน
โลก” (ยอหน 1:9)
ตามขอเขียนของยอหน อะไรคือผลที่พระคริสตไดทรงบังเกิด
เปนมนุษย ในฐานะพระวาทะ พระองคทรงนําแสงสวางอะไรเขามา และ
พระองคทรงมีคุณสมบัติอะไรจึงทําไดเชนนั้น ยอหน 1:14, 18
“แสงสวางปรากฏขณะเมื่อโลกกําลังอยูในความมืด และความมืดนั้น
ลึกล้ําอยางที่สุด...”
“มีความหวังเพียงหนึ่งเดียวสําหรับเผาพันธุมนุษย...นั่นคือความรูของ
พระเจาจะตองถูกไถใหกลับมาสูโลก”
“พระคริสตเสด็จมาไถคืนความรูนี้ พระองคเสด็จมาขจัดคําสอนผิดๆ
ที่นําเขามาโดยตัวแทนจอมปลอมผูอางวารูจักพระเจา พระองคเสด็จมาเพื่อ
สําแดง (manifest) ธรรมชาติแหงพระบัญญัติของพระองค และทรงเปดเผย
พระลักษณะนิสัยของพระองคเอง ที่งดงาม และบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท,
การศึกษา, หนา 74-76)
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ทุกสิ่งที่พระเยซูไดทําในขณะพระองคทรงอยูบนโลกนี้ มีพระประสงค
เพียงหนึ่งเดียวคือ: “การเปดเผยใหทราบวาพระเจากําลังยกมนุษยชาติใหสูง
ขึ้น” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 82)
พระเยซูเองทรงกลาววา “คนที่ไดเห็นเรา ก็ไดเห็นพระบิดา”
(ยอหน 14:9) อะไรเปนการจัดตัง้ ถอยแถลงของพระเยซู เหตุใดพระองค
ทรงทําเชนนั้น ยอหน 14:1-14
มีการพยายามวิพากษวจิ ารณคาํ ขอรองของอัครทูตฟลปิ วาเปนคําถาม
ที่เถรตรง (blundering) เกินไป (ยอหน 14:8) หลังจากอัครทูตฟลิปอยูใกลชิด
กับพระเยซูมาหลายป ทานยังคงพลาดจาก “จุดที่สําคัญ” (essential) ของ
การที่ พ ระเยซู เ สด็ จ มาบั ง เกิ ด (incarnation) นั่ น คื อ พระองค เ สด็ จ มา
เพื่อสําแดงพระอุปนิสัยของพระบิดา บางทีครูทั้งหลายในวันนี้สามารถสบายใจ
ไดกับขอเท็จจริงที่วา “ผลงานของพระบรมครูและนักศึกษาวัดผลไดไมเขา
ตา” (so badly) คํารองขอของฟลิปคงมีบันทึกไว แมวาจะไมบอกเหตุผลให
เราไดวิพากษวิจารณ แตกลับทําใหเรามีโอกาศสํารวจตัวเราเองวา เราได
ดําเนิน ไปกับ พระเยซูมานานแค ไหนแลว เราเข า ใจพระองคไ ดดีกว า ฟ ลิป
หรือไม พระเยซูตรัสวา “คนที่ไดเห็นเรา ก็ไดเห็นพระบิดา”

วันอังคาร

การอานใจของพระบรมครู

Reading the Master Teacher’s Mind

มี ค วามห ว งใยอะไรเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนคริ ส เตี ย นในเมื อ งฟ ลิ ป ป ที่
อยูในใจของอัครทูตเปาโล ขณะที่ทานเขียนจดหมายของทานไปถึง
พวกเขา ฟลิปป 2:1-4; ฟลิปป 4:2, 3
พระธรรมฟลิปป 2:1-11 เปนหนึ่งในขาวสารที่มีความลึกซึ้งที่สุดของ
พระคัมภีรทั้งเลม เพราะอภิปรายถึงการทรงเปนอยูกอน (การเสด็จมาบังเกิด)
ของพระคริสต ความเปนพระเจาของพระองค การเสด็จลงมาบังเกิดของ
พระองค ความเปนมนุษยในโลกของพระองค การรับเอาความตายบนไม
กางเขน ซึ่งพรรณนาถึงชวงเวลาอันยาวนานบนเสนทางที่พระเยซูทรงดําเนิน
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จากสวรรคถึงคาลวารี (ฟลิปป 2:5-8) และไดพรรณนาถึงการที่พระบิดาทรง
ยกพระเยซูขึ้นสูตําแหนงสูงสง ที่ทั้งจักรวาลนมัสการพระองค (ฟลิปป 2:9-11)
มีความจริงอันมหัศจรรยเก็บรวบรวมไวแนนในขอพระคัมภีรเหลานั้น
จากฟลปิ ป 2:5-11 เปาโลแนะนําฟลปิ ปเกีย่ วกับชีวติ ของพระเยซู
อยางไร มีอะไรที่ทานคาดหวังจากพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตของพระองคที่
ทานกลาวยกยอง
อัครทูตเปาโลหวังวาเหลาผูเชื่อที่เมืองฟลิปป ผูซึ่งกําลังโตเถียงกันใน
บางเรือ่ งจะเรียนรูจ ากพระเยซู และการจุตลิ งมาบังเกิดของพระองค ถาพระเยซู
ทรงรับเอารูปกายของมนุษย “ทรงสละพระองคเองและทรงรับสภาพทาส”
(ฟลิปป 2:7) และ “ถอมพระองคลง ทรงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา กระทั่ง
มรณาบนกางเขน” (ฟลิปป 2:8) พระคริสตทรงยอมมากถึงเพียงนี้ อีกนาน
เทาไร ที่พวกเขาจะยอมโอนออนตอกันและกันดวยความรัก
เราไดรับการเตือนวามีอยูหลายสิ่งที่เราจะเรียนรูจากพระบรมครูคือ
องคพระเยซู เราสามารถเรียนรูจากขาวสารที่พระองคทรงแบงปนระหวาง
พันธกิจบนโลกของพระองค เราเรียนรูจากการอัศจรรยที่พระองคกระทํา และ
ทาที่ที่พระองคปฏิบัติตอคนอื่น เราอาจแสวงหา “ตนแบบ” (model) ของเรา
เอง ขณะที่เรามีความสัมพันธกับคนอื่น แตหลังจากการที่เราไดเห็นพระองค
ไมวางตัวเหนือผูอื่น (condescension) และการที่พระองคทรงเต็มพระทัยที่จะ
แลกเปลี่ยนพระสิริ แหงสวรรคกับรางหญา เราจะวาอยางไร (ชางเปนบทเรียน
แทสําหรับเรา)
ในการเปรียบเทียบ ทั้งโลกบอยครั้งเชื้อเชิญใหเรา “ยกตัวของเราเอง
ขึ้น” ที่จะคุยอวดตัวเราเอง ที่จะอวดถึงความสําเร็จ แตที่ “รางหญา” ในคอก
สัตวแหงเมืองเบ็ธเลเฮ็ม และจากพระบรมครู เราไดเรียนรูบทเรียนที่แตกตาง
ไป นั่นคืองานใหญดานการศึกษา และความรอดไมไดสําเร็จลงดวยการยก
ยองตัวเอง แตดวยการถอมใจลงตอพระพักตรของพระเจา และกลายเปนผู
รับใชคนอื่น
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คุณกับกําลังเผชิญกับสถานการณอะไร แมแตเดี๋ยวนี้ขณะที่คุณ
ไดถอมใจลง ซึ่งจะทําใหคุณมีโอกาศอันทรงพลังที่จะสะทอนชีวิตของ
พระคริสตออกมาใหคนอื่นไดสัมผัส

พุธ

พระบรมครูและการทําใหคืนดี

The Master Teacher and Reconciliation

ความสัมพันธของมนุษยบอยครั้งเกินไปที่แตกหัก เราไดกลายเปน
คนเหินหางจากซึ่งกันและกัน บุคคลหนึ่งเมื่อกอนเปนเพี่อนสนิทของเรา เวลา
ผานกลายเปนคนที่เราไมไววางใจ อยางไรก็ดีความสัมพันธที่สะบั้นไปสามารถ
ซอมแซมแกไขได เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะมีประสบการณอัศจรรยของความ
ปรองดอง มีความสัมพันธของมนุษยไมกี่อยางที่จะมีความหวานชื่นไดเชนนี้
การทําใหกลับคืนดี วางอยูในดวงใจของพระคริสต ตั้งแตเสด็จ
ลงมาบังเกิด และขณะพระองคทรงดําเนินบทบาทในฐานะเปนพระบรม
ครู 2 โครินธ 5:16-21
ถาเรารูสึกไดรับพระพร เมื่อความสัมพันธกับคนอื่นไดกลับมาสูสภาพ
เดิม เราจะรูสึกยิ่งใหญเพียงไร เมื่อเราไดกลับคืนดีกับพระเจา ใน 2 โครินธ
5:16-21 อัครทูตเปาโลกลาวชัดเจนเกี่ยวกับวา ใครคือผูที่กําลังทําใหเรากลับ
คืนดีกับพระเจา พระบิดาไดทรงเปนผูริเริ่มในการซอมแซมความสัมพันธที่เรา
ไดแตกหักกับพระองคและพระองคไดทรงทําการประนีประนอมนี้ผานทาง
พระคริสต” (2 โครินธ 5:18) “พระเจาทรงใหโลกนี้คืนดีกับพระองคโดย
พระคริสต” (2 โครินธ 5:19)
อีกครั้งหนึ่ง แมวาเราไมเปนผูใช “ความชื่นชมยินดี” จากการกลับ
คืนดีเปลือง (consumers) เราจะตองเรียนรูจากพระบรมครู ในตอนที่พระองค
ทรงเสด็จมาบังเกิด พระองคทรงมีสวนในงานแหง “การกลับคืนดี” และเราก็
เชนกัน ไดรบั เชิญใหเขามีสว นในงานชิน้ นี้ พระเจาทรงเขาสูก ารคืนดีของพระองค
กับเราผานทางพระคริสต และบัดนี้เราพรอมกับอัครทูตเปาโล ไดรับการมอบ
หมายใหดําเนินพันธกิจแหงการทําใหกลับคืนดี (2 โครินธ 5:18)
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พระธรรมโคโลสี 1:15-20 นี่เปนอีกแหงหนึ่งที่กลาวถึงขาวใหญ ใน
พระคัมภีรใ หมในเรือ่ งการเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต (Christ’s incarnation)
ขอพระคัมภีรตอนนี้ บอยครั้งมีผูคิดวาเปน “เพลงสรรเสริญ” (a hymn) ครึ่ง
แรกของขอความตอนนี้ อภิปรายถึงบทบาทของพระคริสตในตอนเนรมิตสราง
(โคโลสี 1:15-17) ขณะที่ครึ่งหลังเนนที่บทบาทของพระคริสตในเรื่องการไถให
รอด (redemption) (โคโลสี 1:18-20 ) ผานบทบาทของพระผูสราง พระผูไถ
ใหรอด พระเจาทรงทําใหสิ่งทั้งปวงกลับคืนดีกับพระองค งานของการทําให
กลับคืนดี ซึ่งพระเจาไดทรงทําอยางสมบูรณแบบผานทางพระคริสตเปนงาน
ในระดับสุดขอบเขตของจักรวาล (cosmic in scale) ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งทั้ง
มวล “โดยพระองค พระเจาทรงใหทุกสิ่งคืนดีกับพระองคเอง ไมวาสิ่งนั้นจะอยู
บนแผนดินโลกหรืออยูบนสวรรค โดยทรงทําใหเกิดสันติภาพโดยโลหิตแหง
กางเขนของพระองค” (โคโลสี 1:20)
ขณะที่เราไมอาจเทียบเคียงกับงานระดับสุด “ขอบเขตของจักรวาล”
ของพระบรมครูในเรื่อง “งานการทําใหกลับคืนดี” แตเราไดรับการเชิญใหเขา
รวม “พันธกิจการทําใหกลับคืนดี” ในอาณาเขต (sphere) ของเราเอง (2 โครินธ
5:18) สิ่งนี้ควรเปนอะไรที่อยูในดวงจิตของพระเยซู เมื่อเราอธิษฐาน “พระองค
ทรงใชขาพระองคมาในโลกอยางไร ขาพระองคก็ใชพวกเขาไปในโลกอยาง
นั้น” (ยอหน 17:18)
เราจะแสดงบทบาทการทําใหคืนดีของพระเจาไดอยางไร เพื่อ
ชวยใหคนที่อยูรอบตัวเราในเวลานี้คืนดีกับพระองค

วันพฤหัสบดี

นักเรียนรุนแรกของพระบรมครู

The Master Teacher’s First Pupils

ในชวงราตรีกาลของคืนหนึง่ พวกเขาเปนกลุม ผูเ ลีย้ งแกะธรรมดากําลัง
ดูแลแกะฝูงแกะขนาดทั่วไปหลายฝูง ณ ทุงหญานอกเมืองขนาดเล็กแหงหนึ่ง
ในครูตอมา พวกเขาไดยินเสียงรองเพลงของหมูทูตสวรรค บนทองฟาเหนือ
ทองทุง ครั้งแรกพวกผูเลี้ยงแกะตกใจกลัว แตตอมารูสึกอัศจรรยใจ พวกเขาได
ยินเสียงประกาศขาวที่ทําใหโลกแตกตื่น (world shattering news) พวกเขา
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ถูกกระตุนโดยการมาปรากฏตัวของชาวสวรรค ตางชวนกันไปเพื่อเสาะหา
พระกุมาร ตามที่ไดยินเหลาทูตสวรรคประกาศ
ลองจิตนาการหากคุณยืนยูกับพวกผูเลี้ยงแกะ และกําลังจองดูที่
รางหญา คุณไดเห็นอะไร ลูกา 2:8-20
เราตองชมเชยนักเรียนกลุมแรกของพระบรมครู โยเซฟ และมารีย
และเหลาผูเลี้ยงแกะ ลักษณะการถอมพระทัยในการเสด็จลงมาบังเกิดของ
พระกุมาร ไมไดบงบอก (indication) ความมหัศจรรยของการมาบังเกิดใน
บุคคลของพระกุมาร พระเจาไดกลายเปน “หนึ่ง” กับมนุษยชาติ อยางไรก็ดี
ดวยการชวยเหลือของนิมิตความฝน และทูตสวรรค ทําใหนักเรียนกลุมแรก
ของพระองค สามารถมองออกไปไกลกวาการมาบังเกิดของพระเยซู เหลา
ผูเลี้ยงแกะไดออกไปแบงปนขาวดีกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับเอกลักษณ (identity)
ที่บอกวา พระกุมารคือ “วันนี้ พระผูชวยใหรอดของพวกทานคือพระคริสต
องคพระผูเปนเจามาประสูติที่เมืองดาวิด” (ตามที่เหลาทูตสวรรคประกาศกับ
เหลาผูเลี้ยงแกะ) (ลูกา 2:11 เปรียบเทียบกับ ลูกา 2:17)
เหลานักปราชญตอบสนองตอขาวการมาบังเกิดของพระเยซู
อยางไร และเฮโรดตอบสนองอยางไร มัทธิว 2:1-12
กอนทีพ่ ระเยซูจะทรงสอนดวยคําอุปมาหรือทรงทําการอัศจรรยครัง้ แรก
พระบรมครูทรงคูควรตอการนมัสการของเรา เพื่อจะมองเห็นคุณคา และรูสึก
ขอบพระคุณไดอยางเต็มปริ่มภายหลังในการสอน และพันธกิจของพระเยซู
เราจะตองเขารวมกับนักเรียนกลุมแรกเริ่มเหลานี้ คือเหลานักปราชญ ในการ
นมัสการพระบรมครู ซึ่งคําสอนของพระองคที่เรายกยองทรงเปนมากกวานัก
การศึกษาที่ฉลาด แตทรงเปนพระเจาผูเสด็จลงมาอยูกับมนุษย การศึกษา
คริสเตียนควรหยั่งรากถึงการนมัสการพระคริสต จากกลุมนักปราชญ ผูเลี้ยง
แกะ และเหลาทูตสวรรค เราไดรับการเรียกใหนมัสการพระคริสต กษัตริยองค
ใหมผูเสด็จมาบังเกิด นั่นคือพระกุมารเยซู พระองคทรงเปนพระเจาในตัว
พระองคเอง
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การเสด็จลงมาบังเกิดของพระเยซู พระลักษณะนิสัยของพระเจา
ผูทรงสรางจักรวาลที่ยิ่งใหญ ที่ทรงถอมพระทัยมาบังเกิดเปนมนุษย นั่น
คือพระเยซู ผูทรงดําเนินชีวิตและสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษ
ของมนุษย สิ่งนี้เปนขาวดีแกเราอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อาน เอลเลน จี. ไวท, ครูสงจากพระเจา. การศึกษา, หนา 73-83
ใน “ครูสงจากพระเจา” งานการศึกษาแททั้งมวลจะพบศูนยกลางจาก
งานการศึกษาวันนี้ โดยแทจริงเปนเหมือนงานที่พระองคไดทรงสถาปนาหนึ่ง
พันแปดรอยปที่แลว พระผูชวยใหรอดตรัสไววา... “เราเปนเบื้องตน และเบื้อง
ปลาย และเปนพระเจาที่ทรงพระชนมอยู “เราคืออัลฟา และโอเมกา เปนเบื้อง
ตน และเบื้องปลาย เปนปฐม และอวสาน” วิวรณ 1:17, 18; 21:6
ในการมาปรากฏของครูคนหนึ่งเชนนั้น ชางเปนโอกาสสําหรับการ
ศึกษา จะมีอะไรที่เลวรายมากกวาความโงเขลาที่จะแสวงหาการศึกษาจากที่ใด
นอกเหนือไปจากพระองค เพราะเทากับการแสวงหาความฉลาดแยกจากพระปญญา จะเปนคนรักความจริง ขณะที่ปฏิเสธความจริงไดอยางไร ที่จะแสวง
หาความสวางนอกดวงสวางไดอยางไร จะมีชีวิตความเปนอยูโดยปราศจาก
ชีวิตไดอยางไร ที่จะหันหนาหนีจากน้ําพุแหงชีวิต และหันหนาไปหาถังเก็บน้ํา
ที่รั่ว (broken cisterns) จะเก็บน้ําไวไดอยางไร
“พระเยซูทรงยืนขึ้น และทรงพระกาศวา “ถาใครกระหายใหคนนั้นมา
หาเรา และคนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีเขียนไวแลววา “แมน้ําที่มีน้ําดํารงชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในคนนั้น” (ยอหน 7:37, 38) “แตคนที่ดื่มน้ําที่เราจะ
ใหกับเขานั้น จะไมมีวันกระหายอีกเลย น้ําที่เราจะใหเขานั้นจะกลายเปนบอน้ํา
พุในตัวเขาพลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร” (ยอหน 4:14) (เอลเลน จี.ไวท, การศึกษา,
หนา 83)
“บรรดา ครูที่รักทั้งหลาย...”
“ขณะที่ ทํ า การเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ งานระดั บ สู ง สุ ด ของท า น
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ขาพเจา (เอลเลน จี. ไวท) ขอชี้ใหทานไปสูถอยคําแหงชีวิต ในวิธีการตางๆ
ของเจาชายแหงครูทั้งหลาย (the Prince of teachers) ขาพเจาขอสั่งทานให
พิจารณาพระองค ตรงนี้คืออุดมการณแท (true ideal) จงมองดูและยึดมั่น
ตามนั้น จนกระทั่งวิญญาณของครูจากพระเจาจะเสด็จมาสวมทับดวงใจ และ
ชีวิตของทาน”
“การสะทอน พระสิริขององคพระผูเปนเจาเสมือนเปนภาพในกระจก
เงา ทานจะ “เปลี่ยนแปลงไปสูพระฉายาของพระองค” 2 โครินธ 3:18
นีค่ อื ความลึกลับแหงอํานาจเหนือนักเรียนทัง้ หลายของทาน...จงสะทอน
พระองคออกไป” (การศึกษา, หนา 282)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีบทเรียนสําคัญอะไรที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการ
เสด็จมาบังเกิดของพระเยซูผูทรงเปนบรมครู
2. บิดา มารดา และครูทั้งหลายที่เปนคริสเตียน ตองเปนผูมีมาตรฐานสูงเพื่อสะทอนพระอุปนิสัยของพระเจาตามที่ไดเปดเผยใน
การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู อยางไร
3. จงอภิปรายคําถามสุดทายในวันพฤหัสบดี วาการมาบังเกิด การ
ดําเนินชีวิต และการสิ้นพระชนมของพระเยซูที่สอนเราถึงพระลักษณะนิสยั ของพระเจาและเสริมแรงเราในการถูกทดลองอยางไร
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บทที่ 6

บทเรียนเพิ่มเติมจากพระบรมครู
More Lessons From the Master Teacher
วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 3:1-11; โรม 5:11-19; ปฐมกาล 28:10-17;
ยอหน 1:1-14; มัทธิว 15:21-28; มาระโก 10:46-52

ขอควรจํา “พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงไปเถิด ความเชื่อของทานทํา

ใหทานหายเปนปกติแลว” ทันใดนั้นเขาก็เห็นได และ
เดินตามพระองคไป” (มาระโก 10:52)

ใ

ครในพวกเรา ที่ไมเคยพูดหรือทําอะไร ซึ่งทําใหเกิดความอับอาย
แกคนอื่น ใครทามกลางพวกเราไมเคยทําสิ่งใดที่ทําใหตนเองเจ็บ
ปวดหรือทําผิดตองนํามาคิดหนัก จนทําใหเรารูสึกครั่นคราม (recoil) คิดถึง
ความนากลัว (horror) ของผลที่จะตามมา หากคนอื่นๆ มารูเขา พวกเราสวน
มากนาจะ (most likely) เคยมีประสบการณทํานองนี้กันใชไหม
ลองคิดวา อาดัมและเอวาจะรูสึกอยางไร หลังจากพวเขาไดกินผลไม
ต อ งห า มหรื อ เมื่ อ ยาโคบได ห ลอกผู เ ป น พ อ ของเขาให ชื่ น ชอบเขามากกว า
พี่ชายของเขา เมื่อถูกจับไดเขาตองวิ่งหนีจากความโกรธของพี่ชาย เขาตอง
หนีทั้งที่ไมไดเตรียมการเดินทางไกล ตองนอนกลางที่โลงแจง และอีกเรื่อง
ผูหญิงคนหนึ่งทําผิดประเวณีและถูกจับไดขณะที่ทําบาป (ยอหน 8:4) กษัตริย
ดาวิดก็ไดทําบาปรายแรง และทานไดสํานึกผิด พระธรรมสดุดี บทที่ 32
บันทึกถึงความรูสึกเปนทุกขใจของดาวิด และทานไดสารภาพความบาปตลอด
เวลาที่ผานมาวา ทานรูสึกอยางไร
บทที่ 6 บทเรียนเพิ่มเติมจากพระบรมครู 59

แนนอน นั่นคือเหตุผลหนึ่งของพระกิตติคุณซึ่งเปนสากล และการ
สิ้นพระชนมของพระคริสตเปนการไถความบาปใหกับมนุษยชาติทั้งมวล ไมวา
เราจะมีจุดแตกตางอะไร แนนอนมีสิ่งหนึ่งที่เมือนกันทุกคน: คือเราตางก็เปน
คนบาป
ดังนั้นการศึกษาคริสเตียนแทจะตองเกี่ยวกับการชี้เราไปยังการแก
ปญหาทางเดียวเทานั้น คือสําหรับสภาพคอนขางหดหูใจ (dismal) ของเรา
สัปดาหนี้ เราจะมองไปยังการแกปญหาเดียวเทานั้น จากพระบรมครูของเรา

วันอาทิตย

แทนที่การปดบังไว
Instead of Hiding

อานพระธรรมปฐมกาล 3:1-11 เหตุใดพระเจาจึงทรงถามอาดัม
วา “เจาอยูที่ไหน”
ในเรื่องตนแบบ (typical) ของ “การลมลงในความบาป” บางก็
พรรณนาวาผลไมแหงความบาปคือแอปเปลหนึ่งผล แตขอพระคัมภีรไมบอก
ชื่อของผลไมนั้น เพียงแตบอกวา “ผลของตนไมที่อยูกลางสวนนั้น” (ปฐมกาล
3:3) จะวาไปชนิดของผลไมไมใชปญหา แตการรับประทานผลไมจากตนไม
ตองหามตางหาก เพราะตนไมตนนั้นเปนตัวแทนสําหรับบางสิ่ง มันยืนตนอยูที่
นั่นสําหรับเปนการทดลอง การกินผลของตนหมายถึงการปฏิเสธพระเจา เทา
กับเปนการประกาศวา “ฉันสามารถรับผิดชอบสําหรับชีวิตของฉันเอง” ฉันจะ
เปนพระเจาของฉันเอง ฉันมีอํานาจเหนือพระวจนะของพระเจา” (สําหรับชีวิต
ของฉัน)
และแนนอนเมื่องูตัวนั้น หลอกอาดัมและเอวาใหรับประทานผลไมจาก
ตนตองหามได ชีวิตของพวกเขาไหลลื่น (skedded) ออกจากวิถีของพระเจา
และจากนั้นเมื่อพวกเขาสัมผัสไดวาพระเจากําลังเสด็จมา พวกเขาได “ไปซอน
ตัวอยูในหมูตนไมกลางสวน” (ปฐมกาล 3:8)
เปนเรื่องแปลกเพียงใดที่พระเจาจะเอยถามอาดัมวา “เจาอยูที่ไหน”
พระเจาทรงทราบแนวาอาดัมอยูที่ไหน บางทีพระเจาตรัสถามคําถามนั้นก็เพื่อ
ใหอาดัมและเอวาตระหนักเพียงวา ที่พวกเขากําลังทําอยู คือการซอนตัวอันมี
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เหตุมาจากสิ่งที่พวกเขาไดทํา นั่นคือ พระองคทรงกําลังชวยพวกเขาใหมอง
เห็น และรูสึกเศราใจอันเปนผลลัพธมาจากการกระทําของพวกเขาเอง
อาน พระธรรมโรม 5:11-19 ที่ไหนที่อัครทูตเปาโล ไดกลาว
เชื่อมโยงโดยตรงระหวางสิ่งที่อาดัมไดทําในสวนเอเดนกับสิ่งที่พระเยซู
ไดทาํ บนไมกางเขน สิง่ นีค้ วรไดบอกเราวา พระเยซูเสด็จมาเพือ่ “เปลีย่ น
กลับ” (undo) ในสิ่งที่อาดัมไดทํา
บางคนอาจอ า งว า แผนการแห ง ความรอด คื อ การที่ พ ระเจ า ทรง
ตอบสนองตอคําตอบของอาดัม และเอวาพวกเขาไดซอนตัวจากพระเจาเพราะ
ความละอายในความผิดของพวกเขา พระเจาเสด็จมาเพื่อชวย (rescue)
พวกเขาใหรอด ในวิถีทางของเราเอง เราก็เชนกัน ไดทําในสิ่งเดียวกัน และ
พระเยซูไดเสด็จมาเพื่อชวยพวกเราใหรอด ดังนั้นคําถาม “เจาอยูไหน” อาจ
เปนคําถามที่พระเจาทรงถามเราไดเชนกัน นั่นคือ “ทานอยูที่ไหนในความ
บาปและความรูสึกผิด ในการมีความสัมพันธกับพระเยซูและในสิ่งที่พระองค
ไดทรงทําเพื่อชวยทานใหรอด
สิ่งใดที่การศึกษาของคริสเตียนถายทอดให (entails) เหตุใด
“จึงถายทอดให” หรือแมแต “การกลาวเนน” ขอเท็จจริงมีวา เมื่อทํา
ผิด ธรรมชาติของมนุษยคือการซอนตัวจากพระเจาและจากนั้น ชี้เราไป
หาพระเยซูเพื่อการแกปญหา

วันจันทร

การออกวิ่ง
On the Run

อานพระธรรมปฐมกาล 28:10-17 อะไรคือบริบทของเรือ่ งนี้ และ
เรื่องนี้สอนอะไรแกเราเกี่ยวกับพระคุณของพระเจาสําหรับเหลาคน ผูมี
ความรูสึกอยากจะวิ่งหนีจากความบาปของพวกเขา
ในการดําเนินงานกับสวนที่เหลือของครอบครัวยาโคบ เมื่อไดรับการ
ชวยเหลือจากแมของเขา ไดทําการโกงสิทธิของลูกหัวปอยางโหดราย ตอนนี้
เขาตองจายใหกับความไมสัตยซื่อของเขา พี่ชายของเขารูสึกโกรธแคน และขู
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จะทํารายเขา ดังนั้นยาโคบไดตัดสินใจหลบหนี โดยเดินเทามุงหนาสูบานของ
ลุงที่เมืองฮาราน ทุกอยางไดทําไปอยางกระทันหัน และอยูในสภาพตกใจกลัว
ยาโคบเดินทางเรงรุดทั้งวันจนตะวันตกดิน เขารูสึกออนเพลียมาก ไม
นานความมืดไดปกคลุมไปทั่ว เขาไมทราบวาเขาเดินทางถึงที่ไหน เขาพบ
กอนหินกอนหนึง่ จึงนํามาเปนหมอนและลมตัวลงนอน โดยมีทอ งฟาเปนเหมือน
หลังคา ไมนานเขาหลับสนิทไมรูสึกตัว พลันเขาไดฝนไป ซึ่งตอมาถือวาเปน
ความฝนอันมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปโดยชนอิสราเอล เขาฝนเห็นมีบันได
ทอดจากสวรรคลงมายังโลกตรงทีเ่ ขากําลังนอนอยู มีทตู สวรรคจาํ นวนหนึง่ กําลัง
เดินขึ้น หรือลงตามขั้นบันไดนั้น
ทันใดนั้นเขาไดยินเสียงพูดกับเขาวา “เราคือยาหเวหพระเจาของ
อับราฮัมบิดาของเจาและพระเจาของอิสอัค แผนดินซึ่งเจานอนอยูนั้น เราจะให
แกเจา และเชื้อสายของเจา” (ปฐมกาล 28:13) “และนี่แนะ เราอยูกับเจา และ
จะพิทักษรักษาเจาทุกแหงที่เจาไป และจะนําเจากลับมายังดินแดนนี้ เพราะเรา
จะไมทอดทิ้งเจาจนกวาเราจะไดทําสิ่งซึ่งเราไดพูดไวกับเจา” (ปฐมกาล 28:15)
เอลเลน จี. ไวท เขียนถึงทานเปาโล หลังเรื่องนี้ผานมานาน ทานได
เขียนวา “การมองเห็นบันไดที่ยาโคบไดเห็นในนิมิต เปนตัวแทนของพระคริสต
ผูซึ่งไดเชื่อมตอแผนดินโลกกับสวรรค ระหวางมนุษยผูมีขอจํากัดกับพระเจาผู
ไมมีขอจํากัด ความเชื่อของทาน (เปาโล) ไดรับการเสริมกําลัง ขณะเมื่อทาน
ยอนคิดถึงเหลาบรรพชน และเหลาผูเผยพระวจนะ ซึ่งตางพึ่งพิงในทาน “ผู
นั้น” (พระเยซู) เปนผูใหการสนับสนุน และการปลอบประโลม ซึ่งทานเปาโล
ไดมอบถวายชีวติ ใหพระองคนนั้ ” (เอลเลน จี. ไวท, กิจการของอัครทูต, หนา 512)
ทานยาโคบตื่นขึ้น และพูดกับตัวเองวา “พระยาหเวหทรงอยู ณ ที่นี่
แนทีเดียว แตขาเองไมรู” (ปฐมกาล 28:16) สิ่งที่ไดเกิดขึ้นตรงนี้ เปนที่ “นา
เกรงขาม” ยาโคบไมเคยลืมสถานที่แหงนั้น และทานไดตั้งชื่อใหกับสถานที่
แหงนั้น และจากนั้นไดกลาวปฏิญาณที่จะสัตยซื่อตอพระเจาตลอดชีวิตของ
ทาน
เราสามารถเรียนรูอะไรจากเรื่องนี้เกี่ยวกับที่พระเจาในพระคริสต
กําลังแสวงหาเรา ขณะที่เรายังเปนคนบาปอีกครั้งหนึ่ง เหตุใดการศึกษา
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ของคริสเตียน จึงยึดหลักการวาคําสอนของพระบรมครูจะตองเปนสวน
สําคัญที่สุดในสิ่งที่พวกเขาสอน

วันอังคาร

พระอาจารยเยซู
Rabbi Jesus

ในจํานวนบทเริ่มตนทั้งหมดของพระคัมภีรใหม ไมมีบทใดมีชื่อเสียง
เทากับบทที่กลาววา “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดํารงอยู และพระวาทะทรงอยู
กับพระเจา และพระวาทะทรงเปนพระเจา” (ยอหน 1:1) และในไมชายอหน
บทที่ 1 ไดนําคุณไปสูขอพระคัมภีรอันลืมไมไดคือ: “พระวาทะทรงเกิดเปน
มนุษย และทรงอยูทามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค คือพระสิริที่สม
กับพระบุตรองคเดียวของพระบิดา บริบูรณดวยพระคุณและความจริง” (ยอหน
1:14)
อาน ยอหน 1:1-14 ขอพระคัมภีรเหลานี้กําลังบอกอะไรเกี่ยวกับ
ใคร คือพระเยซูและพระองคทรงกําลังทําอะไรที่นี่ สิ่งนี้ควรบอกอะไร
เราเกี่ยวกับพระเยซูวาพระองคทรงเปนตัวอยางยิ่งใหญของครูคนหนึ่ง
พระเจาองคเดียวที่ตรัสกับอาดัมและเอวาในสวน และตรัสกับยาโคบ
ณ ที่แหงหนึ่งซึ่งยาโคบไมทราบวาเปนที่ใดในเวลานั้น ตอนนี้พระองคทรง
สําแดงพระองคเปนบุคคลหนึง่ ในพระเจาสามพระภาค พระคัมภีรใ หมไดพรรณนา
ใหเห็นพระลักษณะบุคคล (personified) ของพระเยซู ผานทางพระเยซูเรา
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับน้ําพระทัยและวิถีของพระเจา เพราะวากอนเสด็จมา
บังเกิด พระเยซูทรงเปนพระเจา (Jesus was God)
พระธรรมยอหนบทตอไปกลาวถึงทานยอหนผูใหบัพติศมา (John
the Baptist) ซึ่งเปนนักเทศนประเภทเราใจ แมแตผูนําศาสนาจากกรุงเยรูซาเล็มยังสงสัยวา ทานอาจเปนคนพิเศษคนหนึง่ แตทา นยอหนผูใ หบพั ติศมา
ประกาศวาทานเปนผูกําลังเตรียมทางสําหรับใครคนหนึ่งที่ยิ่งใหญกวาทานเอง
ใครคนนั้นที่จะทําใหทุกคนรูสึกประหลาดใจเปนพิเศษ (astonishing special)
ซึ่งกําลังจะมาปรากฏ และทานเองกลาววา “แมแตสายรัดรองเทาของทาน
ขาพเจาก็ไมสมควรที่จะแก” (ยอหน 1:27)
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“วันรุงขึ้นยอหนเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาหาทาน ทานจึงกลาววา
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจาผูทรงรับบาปของโลกไป” (ยอหน 1:29) ทาน
ยอหนผูใหบัพติศมาเรียกพระเยซูวา “ลูกแกะของพระเจา”
ในเวลาตอมาศิษยสองคนของยอหนผูใหบัพติศมาไดตัดสินใจมาเปน
สาวกติดตามพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงถามพวกเขาวา พวกเขากําลังมองหา
อะไร “เขาทั้งสองทูลพระองควา “รับบี” (ซึ่งแปลวาทานอาจารย) ทานพักอยู
ที่ไหน” (ยอหน 1:38)
นับแตนั้นมาพระเยซูคือพระอาจารย ซึ่งเปนครูสอนศาสนาของชาวยิว
แตไมมีใครในพวกอาจารยของชาวยิวเปนพระอาจารยของมนุษยเหมือนกับ
พระองค เพราะวากลาวอีกครั้ง พระองคคือพระเจา (องคหนึ่งในสามพระภาค)
ซึ่งมาบังเกิดเปนมนุษย และในบัดนั้นพระทรงทําหนาที่ (functioned) ใน
ฐานะของพระอาจารยหรือพระบรมครู ไมสงสัยเลยวา เอลเลน จี. ไวท เรียก
พระเยซูวา “พระบรมครูยิ่งใหญที่สุดเทาที่โลกเคยเห็น” (เอลเลน จี. ไวท,
Signs of the Times, 10 มิถุนายน 1886) ซึ่งจะวาไป “พระบรมครูทานนี้คือ
พระเจา” (this Teacher was God)
พระเยซูคือใคร เพราะเหตุใดจึงสมควรที่จะเรียนรูจากพระองค
และถือวาเปนวิธีดีที่สุดในการสอนความจริงฝายจิตวิญญาณ ในการ
สอนนั้น ทําไมสิ่งที่ทําจึงสําคัญเหมือนกับสิ่งที่พูดดวย

พุธ

ผูหญิงคนหนึ่งทูลตอบ

A Woman Talks Back

พระเยซูทรงเปนพระบรมครู พระลักษณะนิสัยแทของพระบิดาฉาย
ออกมาผานการสอนและชีวิตของพระเยซู ดังนั้นเรื่องราวแหงพระกิตติคุณ
ทั้งหมด และมากกวานั้นอีกนาสังเกต (remarkable) แสดงใหเห็นวาพระองค
ทรงสนพระทั ย ในความคิ ด หรื อ ป ญ หาของทุ ก คน เมื่ อ มี ใ ครคนหนึ่ ง ทู ล กั บ
พระเยซูและพระองคยังทรงรับฟง
อานเรื่องของพระเยซู ทรงพบปะชาวตางชาติคนหนึ่ง (ชาวคานาอัน) เปนผูหญิงจากเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน (มัทธิว 15:
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21-28; มาระโก 7:24-30) สังเกตวาพวกผูชายที่ใกลชิดกับพระเยซู
รูสึกไมอดทนกับเธอ และแมพระเยซูประหนึ่งวาอยากขับไลเธอไป คุณ
คิดวาอะไรทําใหผหู ญิงคนนัน้ มีความมุง มัน่ ไมยอมถอย (audacity) เรือ่ ง
นี้ไดสอนอะไรเราเกี่ยวกับองคพระเยซูเองทรงสอนคนอื่นอยางไร
ตอนนั้นพระเยซูทรงดําเนินพันธกิจใกลกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
พระองคไดขามไปยังพื้นที่ที่มีชาวตางชาติอาศัยอยู มีความตึงเครียดเรื่องเผา
พันธุที่ตางกัน ชาวเมืองที่พูดภาษากรีก พวกเขามองเชิงดูหมิ่นชาวยิวที่เปน
ชาวไรชาวนาที่อาศัยอยูแถบชนบท ขณะเดียวกันชาวยิวเหลานั้นถือวาพวก
ตนเปนพลไพรของพระเจา จึงมองคนตางชาติตางภาษามีภาษีต่ํากวาพวกตน
ไมนานกอนหนานี้ เฮโรดไดรับการแตงตั้งใหเปนกษัตริยหุนเชิดของ
รัฐบาลโรมันใหปกครองแควนกาลิลี ซึ่งเปนเขตแดนบานเกิดของพระเยซู
กษัตริยเฮโรดไดจับทานยอหนผูใหบัพติศมาไปขังไว และไมนานตอมาก็สั่ง
ใหประหารชีวิต งานสวนใหญของทานยอหนผูใหบัพติศมาคือการแบงปนคน
ทั้งหลายใหทราบวา พระเยซูคือใคร และการที่ทานยอหนถูกประหารชีวิต
ดูเหมือนเปนลางราย (ominous) บอกวาพระเยซูกําลังเผชิญหนากับอันตราย
ตอพันธกิจของพระองค
พระเยซูทรงรูสึกหนักพระทัย (strain) ซึ่งพระธรรมมาระโก 7:24
กลาววาพระเยซู “เขาไปในบานหลังหนึ่ง ประสงคจะไมใหใครรู แตพระองค
ไมอาจหลบพนได” ผูหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งไดพบ (และขอรองพระองคให
ขับผีที่สิงอยูในลูกสาวของเธอออกไป)
ในวัฒนธรรมของเวลา และสถานที่แถบนั้น ผูหญิงตางชาติคนนั้นไม
อาจใชสิทธิ์ คุณสมบัติของหญิงคนนี้เปนคนตางชาติ ตางวัฒนธรรม ซึ่งคนยิว
ไมมีเวลาให สรุปแลวตามสภาพที่เปนจริง เธอถูกผลักออกหางไกลจากการ
ที่จะไดรับประโยชนใดๆ
แตอาการผีเขาสิงลูกสาวตัวเล็กๆ ของผูหญิงคนนี้ ซึ่งถาจะเปรียบก็
เทากับเด็กมีอาการปวยหนักเจียนตาย ผูเ ปนแมตอ งการความชวยเหลือ ดังนัน้
เธอเอยขอพระเมตตาจากพระเยซูอยางไมทอใจ
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พระเยซูกลาวเชิงขับไลใหเธอกลับไป พระองคตรัสวา “การเอาอาหาร
ของลูกโยนใหกับสุนัขก็ไมสมควร” (มัทธิว 15:26) คํากลาวนี้อาจทําใหเธอ
รูสึกเจ็บปวด
แลวมีบางสิ่งนาสังเกตไดเกิดขึ้น แทนที่เธอจะทอหรือเจ็บปวด เธอคุน
เคยกับธรรมเนียมของชาวยิว ชาวยิวไมชอบสุนัข พวกเขาจะไมยอมเลี้ยงสุนัข
ไวเปนสัตวเลี้ยง “ผูหญิงนั้นทูลวา จริงเจาขา แตสุนัขนั้นยอมกินเศษที่ตกจาก
โตะเจานายของมัน” (มัทธิว 15:27)
ขอคิดเห็น (remark) ของหญิงคนนี้ทําใหเกิดความแตกตางขึ้น ดู
เหมือนจะเปนลักษณะหมดทางเลี่ยง (compelling) และพระเยซูทรงรักษาโรค
(ขับผีออก) จากลูกสาวของนาง
ขอพระคัมภีรก ลาวตอนจบวา “แลวพระเยซูตรัสตอบนางวา “หญิง
เอย ความเชื่อของทานก็มาก ใหเปนไปตามความตองการของทานเถิด”
แลวลูกสาวของนางก็หายเปนปกติตั้งแตเวลานั้น” (มัทธิว 15:28) เรา
เขาใจเรือ่ งราวทัง้ หมดนีอ้ ยางไร และถาเปนเรา...เราจะตอบสนองอยางไร
หากสิ่งตางๆ ไมไดเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนา

วันพฤหัสบดี

นักเรียนที่ไดรับ

A Student Who Gets It

พระเยซูและผูติดตามของพระองคไดกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เหมือน
ที่เฮโรดมีความกังวลเกี่ยวกับยอหนผูใหบัพติศมา เหลาผูอยูในอํานาจรวมทั้ง
เฮโรด ตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับพระเยซู และเหลาผูติดตามพระองคอันรวม
ไปถึงคนยากจน และเหลาผูคนที่เปราะบางของสังคม พวกเขาคาดหวังจริงจัง
(desperately) ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ความตองการเหนืออื่นใดของพระเยซู คือที่จะนําความหวังมาใหกับ
โลก แตพระองคทรงมั่นใจ ณ ตอนนี้ เหลาผูมีอํานาจ และผูมีสิทธิพิเศษจะรวม
มือกันทําในสิ่งที่พวกเขาทําได เพื่อทําใหพันธกิจของพระองคไมบังเกิดผล
(nullify) พวกเขาไมตองการใหพระองคบรรลุผลสําเร็จ (succeed)
ทามกลางแวดวงในสุดของนักศึกษาของพระเยซูคือเหลาสาวกทั้งสิบ
สองของพระองค พวกเขาดูเหมือนมีความกระตือรือรนทีจ่ ะอยูเ คียงขางพระเยซู
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แตในเวลาเดียวกัน พวกเขาดูเหมือนยังงงงันหรือเหมือนคนตาบอด (baﬄed
or blind) ยกตัวอยางเชน ในพระธรรมมาระโก 8:31-33 พระบรมครูกําลัง
ทาทายเหลานักศึกษาของพระองคใหมองเห็นสิ่งตางๆ ดานยากลําบากสําหรับ
พวกเขาที่จะมอง นั่นคือในหลายดาน พวกเขายังคงเปนคนตาบอดฝายจิต
วิญญาณ อะไรคือความหมายจริงๆ ของคํากลาวนี้ (ดู มาระโก 8:37)
ทั้งหมดนี้เปนพื้นฐานสําหรับการเผชิญหนากับใครบางคนผูมองเห็น
อานเรื่องของพระเยซู และการรักษาโรคให “บารทิเมอัส” คนขอ
ทานตาบอด (ดู มาระโก 10:46-52) สังเกตวาพระเยซูทรงสําแดงพระเมตตายิ่งใหญ ตอนนี้พิจารนาวาคนตาบอดปรารถนาจะมองเห็น ซึ่งได
ทําใหเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูไป บนถนนสูกรุงเยรูซาเล็ม คุณคิด
ทานมาระโก (ผูเขียน) อาจวาดภาพความแตกตางระหวางบารทิเมอัส
และสาวกคนอื่นๆ อยางไร เรื่องนี้ฉายแสงบนสิ่งที่มีความหมายสําหรับ
คุณ เพื่อใหคุณตอบสนองตอพระบรมครูอยางไร
บารทิเมอัสเคยตองการที่จะมองเห็นผมหยิก (curl) ของเด็กทารก
และมองเห็นสีของตนขาวสาลีที่พรอมสําหรับการเก็บเกี่ยว เปนการมองเห็น
มากกวาการมองเห็นดวยสายตาจริงเทานั้น เรื่องนี้ถาจะกลาวอีกอยางคือเกี่ยว
กับการมองเห็นฝายจิตวิญญาณ มันเปนสิ่งเกี่ยวกับสิ่ง “ที่จับตองได และ
ดึงดูดใจ” (getting it-about catching on) เปนสิ่งที่พระบรมครูหมายความ
อยางนั้นจริงๆ การมองเห็นดวยสายตาจริงเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญ และพระเยซู
ทรงทราบ แตพระเยซูทรงทราบดวยวาความปรารถนาในสวนลึกของทุกคน
มีความประสงคสําหรับชีวิตใหมที่ดีกวาเดิม
แท

อานพระธรรมฮีบรู 5:12-14 สิ่งนี้สอนอะไร เกี่ยวกับการศึกษา
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อาน เอลเลน จี. ไวท, ขอทดสอบการเปนสาวก. เคล็ดลับแหง
ความสุข, หนา 57-65
เอลเลน จี. ไวท บอกเรา (ทามกลางสิ่งอื่นๆ) เมื่อเราตอบสนองตอ
คําสอนของพระบรมครูอยางจริงจัง “เราจะปรารถนาจะสวมพระฉายา และ
หายใจในวิญญาณของพระองค และทําในสิ่งที่เปนน้ําพระทัย และทําสิ่งทั้งปวง
ทีพ่ ระองคทรงพอพระทัย” (เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 58) ในการรวมกลุม ทํา
กิจกรรมเพื่อพระคริสตกับคนอื่นๆ “จะกลายเปนสิ่งที่ใหความสุข” (becomes
a delight) (เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 59) ตอนนี้จากขอปรึกษาที่ไดจาก
พระธรรมมัทธิว บทที่ 5-7 ตรงนี้คือ “เรื่องเทศนาบนภูเขา” บทสรุปยิ่งใหญ
(great summaries) ขอหนึ่งที่พระบรมครูตองการใหนักศึกษาของพระองค
รูจัก หลักการสําคัญ (keynote) แหงอาณาจักรที่พระคริสตทรงเสด็จมา
สถาปนาขึ้น
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ตามที่พระเจาตรัสกับอาดัม เอวา และยาโคบ พระเยซูตรัสกับ
เราดวย พระองคทรงเชื่อมตอ สิ่งที่เปนความปรารถนาในสวน
ลึกของเรา และพระองคทรงทําใหเราตกใจ เพื่อใหเราทบทวนวา
เราเปนใครและกําลังไปที่ไหน สิ่งนี้ใหแนวทางแกเราในการสอน
ลูกอยางไร
2. คุณอยูตรงจุดไหนบนเสนทางเดินแหงชีวิต นี่เปนคําถามที่มี
ประโยชนอยางไร และจากแนวความคิดที่วาโบสถเปนพระกาย
ของพระคริสต (1 โครินธ 12:27) เราจะเขาถึงคนอื่นเพื่อเชื่อม
ทุกคนใหเปนหนึ่งเดียวไดอยางไร
3. จากเนื้ อ หาวั น พฤหั ส บดี ทั น ที ที่ บ ารทิ เ มอั ส ได รั บ การรั ก ษา
ดวงตาฝายรางกาย รวมถึงจิตวิญญาณ เขาไดติดตามพระเยซู
ไปตามถนนสู ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม เขาต อ งการสวมพระฉายาของ
พระคริสต มีลมหายใจแหงวิญญาณของพระองค และทําตาม
น้ําพระทัยของพระองค เหตุใดบางคนจึงมีความยินดีมากเชนนี้
4. จากคําถามสุดทายของวันพฤหัสบดี เราเรียนรูวิธีแยกแยะความ
ดีและความชั่วอยางไร และเพราะเหตุใดบางครั้งการกระทําจึง
สําคัญกวาความรู
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บทที่ 7

การนมัสการในการศึกษา
Worship in Education
วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ดาเนียล บทที่ 3; วิวรณ 14:6-12; สดุดี 78:1-17; ยอหน 4:7-26;
1 พงศาวดาร 16:1-36; มาระโก 7:1-13

ขอควรจํา “จงถวายพระเกี ย รติ ซึ่ ง ควรแก พ ระนามของพระองค

ก

แดพระยาหเวห จงนําเครื่องบูชามาเขาเฝาพระองค จง
นมัสการพระยาหเวหในความงามแหงความบริสุทธิ์”
(1 พงศาวดาร 16:29)

ารนมัสการเปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติความเปนของมนุษย แม
แตเปนธรรมชาติของมนุษยหลังจากไดลมลงในความบาปแลว
ไมมีคําถามเราถูกสรางใหมีตัวตน มีเสรีภาพซึ่งพระเจาทรงประทานให กระนั้น
เรายังตองการจะนมัสการองคพระผูเปนเจา เพราะวารักพระองค และเราทราบ
วาพระองคควรคาแกการนมัสการ การนมัสการเชนนั้นเปนสิ่งคอนขางงายใน
โลกกอนความบาป ณ เวลานั้นมนุษยเขาเฝาตอพระพักตร เขาใกลชิดพระเจา
พระผูสราง ขณะที่โลกยังไมไดรับความเสื่อมเสีย (unmarred) จากความบาป
ความตาย ไมมีรองรอยของการถูกทําลาย (destruction) ของสรรพสิ่งที่ได
ทรงสรางไว ขณะในเวลานี้หลังจากที่โลกไดลมลงในความบาป เราจึงแทบจะ
จินตนาการโลกกอนความบาปไมได
ทุกวันนี้ แนนอน แมวาเรามีความรูสึกแตกําเนิด (innate) ในความ
ตองการที่จะนมัสการอยูในใจของเราก็ตาม ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ในโลกที่บิด
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เบี้ยว (twisted) และบิดเบือน (distorted)โดยความบาป ซึ่งหมายความวา
ทามกลางสิ่งอื่นๆ มนุษยมีใจรักการนมัสการ อาจจบลงที่การนมัสการสิ่งที่ผิด
หรือสิ้นสุดลงดวยการไมนมัสการองคพระผูเปนเจาในลักษณะที่เขาหรือเธอ
สมควรที่จะนมัสการ (ตัวอยางเชน มาระโก 7:1-13; เยเรมีย 7:4)
ดังนัน้ เพราะวาการนมัสการเปนสิง่ ทีเ่ ปนแกนกลางสําหรับประสบการณ
ของคริสเตียน การศึกษาของคริสเตียนจะตองเชื่อมโยงกับคําถามเรื่องการ
นมัสการ ซึ่งเปนหัวขอของบทเรียนสําหรับสัปดาหนี้

วันอาทิตย

เราทั้งมวลนมัสการบางสิ่ง

We All Worship Something

มีบางสิ่งในตัวเรา บางสิ่งไมตองสงสัย นั่นถูกถักทอไวในตัวเราโดย
พระเจา รวมกับสิ่งอื่นทุกสิ่ง ไดเกิดวิปริต (warped) ไปโดยความบาป ทําให
ความตองการที่จะนมัสการเปลี่ยนแปรไปจากตอนเริ่มตน แนชัดวาเราตอง
การจะนมัสการสิ่งเดียวที่มีคาควรแกการนมัสการ คือองคพระผูเปนเจา และ
พระผูสรางของเรา แตนับจากมนุษยไดลมลงในความบาป ทั้งหมดไดเปลี่ยน
แปลงไปอยางใหญหลวง
แตถูกแลว เราทั้งมวลนมัสการบางสิ่ง บางคน ไมวาอะไรก็แลวแต
สิ่งนี้ชวยอธิบายวาเหตุใดตลอดในประวัติศาสตรมนุษยชาติและแมแตปจจุบัน
มนุษยปฏิบัติการนมัสการ ในสมัยอียิปตโบราณ บางคนนมัสการฟาโรห ใน
เวลาอื่นๆ ในบางพื้นที่มนุษยนมัสการรูปปนจําพวกปลา เทพเจาซึ่งมีหลายหัว
(multiheaded gods) และสมมติเทพองคอื่นๆ ประชาชนบางกลุมนมัสการ
ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตางๆ
ปจจุบันผูคนสวนใหญดูฉลาดเกินไปที่จะกมกราบรูปหลอของกบ (แต
ไมใชรูปหลอของมารีย) แตกระนั้นไมไดหมายความวามนุษย ไมวาจะอยูใน
ทางโลกหรือไม...ไดนมัสการบางสิ่งเชน: เงินทอง อํานาจ หรือเซ็กซ หรือ
ตนเอง ดารา (นักแสดง นักรอง นักกีฬาฯลฯ) แมแตนักการเมืองไมวาอะไรก็
แลวแต ที่เรารักมากที่สุด หรือสิ่งใดๆ ที่เราใหความสนใจ หรือทุมเทชีวิตให
นั่นคือสิ่งที่เรานมัสการ นักประพันธชาวโลกชื่อ ดาวิด ฟอสเตอร วอลเลซ
กลาวเตือนวา “ถาทานนมัสการสิ่งผิด มันจะกัดกินทานทั้งเปน”
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เรื่องอะไรในพระธรรมดาเนียล บทที่ 3 สอนเราเกี่ยวกับความ
สําคัญของการนมัสการแท
เยาวชนชาวยิ ว สามคน แน ใจว า ได ถื อ รั ก ษาพระบั ญ ญั ติ ข อ ที่ ส อง
(อพยพ 20:4-6) อยางจริงจังเหมือนที่พระเจาทรงคาดหวัง ซึ่งจะวาไปเปน
สวนหนึ่งของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งรวมไปถึงขอหามเรื่องการฆาคน การ
ลักขโมย และอื่นๆ การนมัสการอยางถูกตองเปนสิ่งสําคัญมาก ซึ่งที่จริงมัน
ไดกลายเปนศูนยกลางของประเด็นหลักในชวงวันสุดทายของโลก กอนการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ดังนั้นการศึกษาของคริสเตียนจําเปนตอง
รวมเขาไปกับคําถามทั้งหมดของการนมัสการ: นั่นคืออะไร เราจะทําสิ่งนี้ได
อยางไร เหตุใดจึงสําคัญ และเราจะนมัสการใคร
อานพระธรรมวิวรณ 14:6-12 ขอพระคัมภีรอะไรสอนเราเกี่ยว
กับศูนยกลางคําถามของการนมัสการ ซึ่งจะอยูในวิฤติกาลสุดทายกอน
ที่พระคริสตจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

วันจันทร

ประกาศใหลูกของพวกเขา

And Declare Them to Their Children

พระธรรมสดุดี ในพระคัมภีรเดิมในที่สุดมีบทบาทในทางศาสนาของ
ชาวอิสราเอลโบราณ พวกเขาจะทองจํา บอยครั้งรองคลอไปกับเครื่องดนตรี
ในชวงที่มีการนมัสการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนมัสการในที่สาธารณะ ในสมัย
พระคัมภีรเดิมเปนกุญแจที่ประชาชนทั่วไปใชในการนมัสการรวมกัน
ในพระธรรมสดุดีซึ่งเปนพื้นฐานของบทกวี บทเพลงบรรยายความรูสึก
(lyrics) คําในภาษาฮีบรูสําหรับ “สดุดี” คือ “Tehillim” ซึ่งหมายถึง “เพลง
สรรเสริญ” และเมื่อเรารองสรรเสริญพระเจา ไมวาเราจะกําลังทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เรากําลังนมัสการองคพระผูเปนเจา
อานพระธรรมสดุดี 78:1-17 มีบทเรียนจําเปนอะไรที่ขาดไมได
(essential) ตรงนี้ ซึ่งมันเหมาะสมกับคําถามทั้งมวลดานการศึกษา
และการมนัสการอยางไร
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มีการกําหนด (determination) อะไรบางอยางเกี่ยวกับขาวสารใน
พระธรรมสดุดี บทที่ 78 ในขอที่ 2 อาสาฟ (Asaph) กลาวถึงเราจะแบงปน
“คําปริศนาของโบราณกาล” คําวา “ปริศนา” ไมไดหมายถึง “การพูดเปน
ลาง” แตหมายถึง “เลือนราง” หรือ “คอยเลือนหายไป” มากกวา เหมือน
ประวัติศาสตรสามารถเปน เหตุการณรุนแรงเมื่อนับยอนหลังจนถึงเวลาของ
มัน ในฉบับแปลอื่น “ปริศนา” อางถึง “ความลึกลับ” (secret) หรือ “ความ
จริงเกาแกที่มีรสหวาน” (ขาวสาร) จุดที่ตองการนําเสนอตรงนี้ ไมวาจะมีสิ่ง
อื่นใดเกี่ยวกับการศึกษาของชนอิสราเอลรวมเขามา หมายถึงการสอนเด็กๆ
ในเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับการที่องคพระผูเปนเจาทรงกระทําตอชนชาติที่
พระองคทรงเลือกสรรไว
มองไปที่พระธรรมสดุดี 78:6-17 มีบทเรียนเจาะจงอะไรที่พวก
เขาจะตองสอนใหเด็กๆ ของพวกเขา อะไรคือเปาหมายสุดทายของการ
ศึกษานี้
ทามกลางเปาหมายตางๆ ของการศึกษาตามที่เราไดเห็นในขอ
พระคัมภีรเหลานี้คือ พวกเด็กๆ จะเรียนรูการไววางใจในพระเจา และ
ถือรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค ขอพระคัมภีรเ ชน วิวรณ 14:12 สะทอน
แนวคิดเดียวกันสําหรับเราในปจจุบันอยางไร

วันอังคาร

ดวยจิตวิญญาณและความจริง
In Spirit and in Truth

เรือ่ งราวความอัศจรรยทสี่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ในพระคัมภีรใ หม คือเรือ่ งพระเยซู
ทรงเยียวยาจิตวิญญาณทั้งหลายที่แตกหักแลว ซึ่งถูกพบในเรื่องพระเยซูและ
หญิงชาวสะมาเรียที่บอน้ํา
อาน ยอหน 4:7-26 พระเยซูตรัสอะไรกับหญิงชาวสะมาเรีย
เกี่ยวกับการนมัสการ และการสนทนาหัวขอนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
แมวาหญิงชาวสะมาเรียพยายามจะเปลี่ยนหัวขอการสนทนา โดยการ
พูดถึงการนมัสการ พระเยซูทรงใชกลยุทธ (tactic) ของเธอ สอนความจริง
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อันลึกซึ้งบางประการแกเรา เกี่ยวกับวาอะไรมีสวนอยูในการนมัสการ บางที
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับวัตถุประสงคโดยตรง คือสิ่งที่พระเยซูตรัสใน ยอหน 4:24
“พระเจาเปนพระวิญญาณ คนที่นมัสการพระองค จะตองนมัสการดวยจิต
วิญญาณและความจริง”
การนมั ส การองค พ ระผู เ ป น เจ า เที่ ย งแท จ ะต อ งนมั ส การ “ด ว ยจิ ต
วิญญาณ” คือตองแผกานใบจากความรักของพระเจา จากประสบการณของ
การรูจักพระองคเปนสวนตัว “ศาสนาที่มาจากพระเจาเปนศาสนาเดียวที่จะ
นําไปสูพระเจา เพื่อที่จะรับใชพระองคอยางถูกตอง เราจะตองเกิดจากพระวิญญาณของพระเจา สิ่งนี้จะชําระดวงใจ และเสริมสรางจิตใจขึ้นใหม เพื่อรับ
ความรูและความรักของพระเจา ซึ่งจะทําใหเราเต็มใจที่จะเชื่อฟงขอกําหนด
ทั้งหมดของพระองค นี่เปนการนมัสการแท อันเปนผลจากการทํางานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 189)
ในเวลาเดียวกัน การนมัสการจะตองอยู “ในความจริง” เราจะตองมี
ความรูบางประการของพระเจาอยางถูกตอง วาพระองคเปนใคร และพระองค
ทรงประสงคอะไรจากเรา หรือกลาวไดวา จะตองมีหลักขอเชื่อรวมอยูเชนกัน
(มีความหมายเต็มอยางไร ยกตัวอยางเชน การทราบวาเรานมัสการพระเจา
ผูจะไมทรงเผาผลาญผูคนในไฟนรกดวยไฟไมรูดับชั่วนิรันดร)
ดังนั้นตรงนี้เรามองเห็นรากฐานสองประการในการนมัสการ: (1) ประสบการณที่มาจากการไดทราบ และการเชื่อฟงพระเจา (2) เปาหมายความ
จริงที่เปดเผยใหเราทราบเกี่ยวกับพระเจา วิญญาณที่ปราศจากความจริง
สามารถนําไปสูอารมณความรูสึกอันตื้นเขิน ซึ่งสรางขึ้นจากอารมณที่เอา
แนนอนไมได มากกวาสิ่งอื่นใดในการเปรียบเทียบ ความจริงที่ปราศจาก
พระวิญญาณสามารถนําไปสูรูปแบบพิธีที่ไรชีวิต ดังนั้นเราตองการทั้งสอง
อยาง
คุ ณ จะสอนอื่ น ให น มั ส การด ว ยจิ ต วิ ญ ญาณและความจริ ง ได
อยางไร ในขณะที่เขาเนนดานใดดานหนึ่งเทานั้น
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พุธ

ความบริสุทธิ์ที่งดงาม
The Beauty of Holiness

อาน 1 พงศาวดาร 16:1-36 พยายามนึกถึงฉาก ฉากที่คุณ
จินตนาการมีความเครงขรึม (solemn) นายําเกรง (fearful) หรือการ
เลี้ยงฉลองและความเบิกบานใจ ในทางใดที่อาจผสมผสานทั้งสองอยาง
เขาดวยกัน เราสามารถเรียนรูอะไรจากฉากนี้ เกี่ยวกับการนมัสการ
และเราควรสอนหรือแมแตมีประสบการณในเรื่องนี้อยางไร
สถานที่นมัสการคือพลับพลา (tabernacle) สถานที่พระเจาทรง
ประทับกับชนอิสราเอลสมัยโบราณ และเปนสถานที่แผนการแหงความรอดได
ถูกเปดเผยแกพวกเขา พลับพลาเปนศูนยกลาง จนกระทั่งตอมาเปนสถานที่
สําหรับการนมัสการ และการนมัสการการศึกษาตองชี้ไปที่พระเยซู และแผน
การแหงความรอด ทัง้ หมดเปนเงาซึง่ สําแดงใหเห็นในพิธนี มัสการของพลับพลา
สิ่งอื่นใดที่พระเจาไดทรงทําเพื่อเรามีคาควรแกการไดรับการสรรเสริญ และ
การนมัสการ ทั้งหมดนี้จะไรความหมาย ถาปราศจากความหวังแหงชีวิต
ชั่วนิรันดรที่ไดเสนอใหเราโดยการถวายบูชา และการรับเอาความตายแทนเรา
บนไมกางเขนของพระองค
อนึ่งใหสังเกตแรงผลักดัน (thrust) ของ “การประกาศพระกิตติคุณ”
(evangelistic) จากตอนหนึ่งของขอความ (passage): “ทั่วโลกจะตองเรียนรู
เกี่ยวกับพระเจาของชาวอิสราเอล”
มองไปที่ 1 พงศาวดาร 16:29 “จงถวายพระเกียรติ ซึ่งควรแก
พระนามของพระองค แตพระยาหเวหจงนําเครือ่ งบูชามาเขาเฝาพระองค
จงนมัสการพระยาหเวหในความงดงามแหงความบริสุทธิ์” คําวา “ความ
งดงามแหงความบริสุทธิ์” หมายความวาอยางไร
สําหรับผูเริ่มตนคิดเกี่ยวกับความนาเกลียด สิ่งที่ทําใหเสียหาย สิ่งที่
ทําใหเสื่อมทราม อันเนื่องมาจากความบาป อีกอยางเปนสิ่งที่ยากสําหรับเรา
ในเวลานี้ที่จะจินตนาการถึงความชั่วราย ความนาสะพรึงกลัว ความเลวรายใน
การกราบไหวนมัสการของชนชาติตางๆ รายรอบชนอิสราเอล การนมัสการที่
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รวมไปถึงการทําสิ่งตางๆ เชน การนําเด็กมาเผาบูชาถวาย และไมตองสงสัย
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาเหลาชนที่ปฏิบัติเชนนี้เปนคนแบบใด
ในการเปรียบเทียบ ชนอิสราเอลจะตองเปนชนชาติบริสุทธิ์ แยกออก
มาจากธรรมเนียมประเพณีชั่วรายที่อยูรอบๆ พวกเขา พวกเขาตองมีดวงใจ
และดวงจิตบริสุทธิ์ สิ่งนี้เองที่ทาํ ใหการนมัสการของพวกเขามีความหมาย และ
มีความงดงามตอพระพักตรของพระเจา ครั้งแลวครั้งเลาที่เหลาผูเผยพระวจนะของพระคัมภีรเดิมตอตาน (railed) เหลาผูนมัสการองคพระผูเปนเจา
ขณะเดียวกันพวกเขาหมกมุนในการทุจริต (corruption) และดวงใจของพวก
เขาอยูหางไกลจากพระองค

วันพฤหัสบดี

รูปเคารพของการศึกษา
Idolatry in Education

ชนอิสราเอลโบราณแวดลอมโดยชนชาติที่เครงศาสนา พวกเขาเปน
เหลาผูทําตัวใหเปนที่พอใจของเทพ (gods) หลายองคของพวกเขา ดวยการ
ทําแมแตการเผาถวายบูชาเด็กๆ ของพวกเขา... นั่นเปนการอุทิศถวายแทจริง
หรือไม
ดังนั้นการนมัสการของจริง นมัสการพระเจาเที่ยงแท เปนสวนสําคัญ
ของการปกปองชาวฮีบรูจากการหลงไปติดอยูกับการกราบไหวรูปเคารพ ซึ่ง
เปนการนมัสการเทียมเท็จของชนตางชาติที่อยูแวดลอมพวกเขา กระนั้นแทน
ที่พวกเขาจะใสใจในคําเตือนของพระเจา พวกเขายังหลงไปสูการกราบไหว
รูปเคารพที่พระเจาไดเตือนไวเปนพิเศษกอนหนาแลว
แลวเราในปจจุบันนี้เลา เหตุใดการนมัสการพระเจาเที่ยงแท จึงเปน
การนับใหมอีกครั้ง (recounting) ในสิ่งที่พระคริสตไดทรงทําเพื่อพวกเรา ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่เรากําลังเผชิญหนากับอันตราย
ของการไหวรูปเคารพสมัยใหม
อานพระธรรมมาระโก 7:1-13 เราไดพบหลักการอะไรในขอ 7-9
ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดวันนี้ ในบริบทของการศึกษาคริสเตียน
และอั น ตรายของคํ า สอนเที ย มเท็ จ ที่ รั บ มาจากโลก ซึ่ ง อาจเป น ผล
สะทอนในดานลบตอแนวปฏิบัติตามความเชื่อของเรา
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แนวคิดดานสติปญญายิ่งใหญหลายแนวในโลกปจจุบัน ถูกวางบน
ความคิดเห็นตามความเปนจริงของธรรมชาติ การศึกษาเรื่องระเบียบวินัย
หลายอยางในการศึกษาในโรงเรียนทุกวันนี้มาจาก “การมองเห็นในหลายมิติ”
(perspective) ซึ่งบอยครั้งสิ่งที่ถูกสอนมีความขัดแยงกับพระคัมภีร เราอาจ
ถู ก ทดลองให น มั ส การแนวคิ ด ที่ เ คยเป น ทฤษฎี ที่ ม าจาก “ข อ สั น นิ ษ ฐาน”
(postulated theorized) ซึ่งนําปฏิบัติ เราอาจยกยองเทิดทูน (deify) ผูเปน
เจาของมันสมองเฉียบแหลมในดานปรัชญา ดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ปญหามีวาบอยครั้งที่แนวคิดเหลานี้อาจขัดแยงกับพระคัมภีร กระนั้นเพราะวา
แนวคิดเหลานี้ถูกสอนและเชื่อวาเปนความจริง ผูคนจึงพยายามที่จะรวมเขา
ดวยกัน (incorporate) กับการศึกษาคริสเตียน อยางไรก็ตามวิธีเดียวที่
สามารถทําไดคือการประนีประนอมความเชื่อ ซึ่งบอยครั้งตอง “ปรับทิศทาง”
(twisting) หรือ “บิดเบือน” (distorting) คําสอนของพระคัมภีร เพื่อจะให
พระคัมภีรสอดคลองกับแนวคิดปจจุบัน
มีคําสอนอะไรในปจจุบันนี้ที่เปนที่นิยมและขัดแยงกับพระคัมภีร
และเราในฐานะคริสตจักรจะปกปองตัวเราเองจากสิ่งเหลานั้นไดอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

“จิตใจก็เปนตัวลอลวงเหนือกวาสิ่งใดหมด มันเสื่อมทรามอยางรายที
เดียว ใครจะรูจ กั ใจนัน้ เลา” (เยเรมีย 17:9) เหลาศาสตราจารยคณะศาสนศาสตร
ไมเต็มใจจะใหมีการทดสอบ (examine) อยางจริงจังวาพวกเขาเองอยูในความ
เชื่อดีไหม พวกเขามีความกลัวในขอเท็จจริงที่วา วิชาที่สอนหลายวิชาอิงอยู
กับความหวังอยางผิดๆ บางคนก็อิงอยูกับประสบการณเดิมที่พวกเขาเคยมี
เมื่ อ หลายป ก อ น แต เ มื่ อ นํ า มาสู เวลาแห ง การค น ดวงใจที่ ทั้ ง หมดควรจะมี
ประสบการณประจําวัน พวกเขาไมมีอะไรจะเกี่ยวโยงดวย พวกเขาดูเหมือนจะ
คิดถึงความจริงอยางมืออาชีพ (profession of the truth) วาจะชวยพวกเขา
เมื่อความบาปเหลานั้นซึ่งพระเจาทรงเกลียดไดรับการผอนปรนลง (subdued)
พระเยซูจะเขามาและรวมรับประทานกับคุณ และคุณอยูกับพระองค คุณก็จะ
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ไดรับพละกําลังจากพระเยซู และคุณก็จะเติบโตไปกับพระองค และสามารถมี
ชัยชนะบริสุทธิ์ ที่จะพูดวา “ขอบพระคุณพระเจาผูทรงประทานชัยชนะผาน
ทางพระเยซูคริสต จะเปนความชื่นชมตอองคพระผูเปนเจามากกวา ถาเหลา
คณาจารยคณะศาสนศาสตรผูเปนแตอุนๆ ในดานศาสนาจะไมเคยกลาวชื่อ
ของเขา พวกเขาวางน้ําหนักอยางตอเนื่องใหกับเหลาผูติดตามที่สัตยซื่อของ
พระเยซู พวกเขาเปนกอนหินที่ทําใหผูยังไมมีความเชื่อสะดุด ขณะที่เหลา
ทูตสวรรคชั่วจะยินดีปรีดา (exult) กับพวกเขา และเหน็บแนม (taunt) เหลา
ทูตสวรรคของพระเจาดวยวิถีอันคดเคี้ยว (crooked course) ของพวกเขา
คําสาปแชงเชนนั้นเปนมูลเหตุเกิดที่บานและตางแดน พวกเขาขยับเขาใกล
พระเจาดวยริมฝปากของพวกเขา ขณะที่ดวงใจของพวกเขาอยูหางไกลจาก
พระองค” (เอลเลน จี. ไวท, Spiritual Gifts, เลม 2, หนา 227)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จาก มาระโก 7:1-13 การนมัสการเทียมเท็จเกิดมาจากใจ พระเจา
ไมยอมรับการนมัสการดวยลิ้นที่ไมไดมาจากใจ พระกิตติคุณ
และการสิ้นพระชนมของพระเยซูเพื่อไถเรา ควรปลุกเราใหเปดใจ
รักพระองคอยางแทจริอยางไร
2. คิดใหละเอียดเกี่ยวกับการนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ และ
ความจริง เปนไปไดหรือไมที่เราจะเนนสิ่งหนึ่งโดยทิ้งอีกสิ่งหนึ่ง
และทําไมจึงจําเปนตองมีสองสิ่งดวยกัน
3. เปนความจริงที่เราจะตองนมัสการพระเจาจากใจของเรา แตจํา
เปนหรือไมที่เราตองรอใหใจของเราพรอมกอน เราจึงจะเขามา
นมัสการพระองค และทําอยางไรใจของเราจึงจะพรอมสําหรับ
พระองค
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บทที่ 8

การศึกษาและการไถใหรอด
Education and Redemption
วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 1:26, 27; อิสยาห 11:1-9; 2 ทิโมธี 3:14-17;
1 พงศกษัตริย 4:29-34; ยอหน 14:17; 1 โครินธ 2:1-16

ขอควรจํา “พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปน

ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การแกไขสิ่ง
ผิด และการอบรมในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

พ

ระคัมภีรเ ลาเรือ่ งยาวเกีย่ วกับพระเจา และประชากรของพระองค
บางครั้งผูคนมองดูเหมือนเปนเรื่องความรักที่บิดเบี้ยวไป อยาง
นอยก็เกิดขึ้นชั่วคราว หรือไมก็สามารถมองเห็นเปนเรื่องของบิดา และลูกๆ ที่
คิดกบฏตอบิดา ซึ่งในที่สุดไดหันกลับมาเปนลูกที่ดี
แตวัตถุประสงคของการสอนสัปดาหนี้ เราจะคนพบเรื่องในพระคัมภีร
อีกหัวขอหนึ่ง ชื่อเรื่องวา “ครู และนักศึกษาของเขา” พวกนักศึกษาพากัน
สอบตกหลายรอบ แตครูอดทนอธิบายบทเรียนครั้งแลวครั้งเลาจนกระทั่งใน
ที่สุดมีนักศึกษาบางคนไดเรียนรู
เรื่องในพระคัมภีรไมเหมือนกับเรื่องของมนุษยเราเอง ซึ่งเราทราบดีวา
มีขอยกเวนขอเดียว คือเรื่องของพระเจาและประชากรของพระองค ซึ่งใหความ
มั่นใจวาสุดทายจบลงดวยดีหรือบรรลุถึงเปาหมาย พระคุณของพระเจาที่มีตอ
ประชากรของพระองคเปนหลักประกันในผลลัพธที่ออกมา ความรับผิดชอบใน
บทที่ 8 การศึกษาและการไถใหรอด 79

ความสัมพันธนบี้ อ ยครัง้ เกิดความเขาใจผิด และแมแตเปนสิง่ ทีน่ า กลัว (dreaded)
โดยคนจํานวนมากผูซ งึ่ คิดวาเปนภาระทีห่ นักอึง้ แตในขอเท็จจริงเรือ่ งพระคัมภีร
เปนสิ่งซึ่งขาดเสียมิได (essentially) เปนการเชื้อเชิญใหมารูจักพระเจา และ
เขาใจน้ําพระทัยของพระองค ที่จริงแลวการเรียนรูที่จะรูจักพระเจาเปนเรื่อง
การตอบสนองสําคัญที่สุด (foremost) ของเรา ที่จะตอบสนองตอพระคุณของ
พระองค เราไมอาจทําสิ่งใดเพื่อจะไดรับพระคุณนั้น แตเราสามารถเรียนรูเรื่อง
พระคุณ และอะไรคือการศึกษาของคริสเตียน ถาไม ณ แกนกลาง การศึกษา
สอนเราเกี่ยวกับพระคุณนี้

วันอาทิตย

ตามพระฉายาของพระเจา

In the Image of God

อาน พระธรรมปฐมกาล 1:26, 27 และ ปฐมกาล 5:1, 3 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้สอนเกี่ยวกับจุดเริ่มตนที่พระเจาทรงสรางมนุษย และ
ตอจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษยหลังจากความบาป
สวนของประโยคทีก่ ลาววา “ในพระฉายาของพระเจา” เปนการตีความ
หมายในลักษณะทีท่ าํ ใหหลงใหลและนาประทับใจ (captivated) เปนเวลาหลาย
ศตวรรษ ที่คําวา “พระฉายา” (image) นี้ ที่มนุษยถูกสรางขึ้นในครั้งแรกนี้
คืออะไร หมายความวาพระเจามองดูที่กระจกเงา และทรงปนมนุษยใหมองดู
เหมือนพระองคเอง หรือทรงหมายความวามนุษยมีลักษณะเหมือนกับพระเจา
มากกวารูปแบบชีวิต หรือเปนการอางถึงดานจิตวิญญาณและดานสติปญญา
วามีความละมาย (similarity) และเขากันได (compatibility) ระหวาง
พระผูสราง และมนุษยที่ทรงสรางขึ้น พระคัมภีรไมใหคําอธิบายชัดเจนเรื่อง
การสําแดงออก (expression) ในเรื่องนี้ แมผูเชี่ยวชาญพระคัมภีร (scholars)
ทั้งหลายไดรับการตีความหมายหลายอยางจากพระคัมภีร ในสิ่งที่อาจหมายถึง
อยางไรก็ดีเราสามารถมองเห็น หลังจากความบาป พระฉายานี้ไดถูกเปลี่ยน
แปลงไป ซึ่งนี่คือสิ่งที่ เอลเลน จี. ไวท เขียนถึงเปาหมายของการศึกษา คือที่
จะไถกลับมาซึ่งพระฉายาของพระผูสรางมนุษย (การศึกษา, หนา 14-16)
การศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่สําคัญไดอยางนาทึ่งเชนนั้นอยางไร
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ประการแรก ตองจําไววา พระเจาทรงสรางเราใหมีความสัมพันธกับ
พระองค ใหมีบางสวน (somewhat) เหมือนบิดา มารดาปฏิบัติตอเด็กๆ ของ
พวกเขา พระองคไดทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค เปนอยางเดียวกับ
ที่บิดามารดาที่เปนมนุษยมีลูกๆ ในลักษณะ (image) ของพวกเขา (ปฐมกาล
5:1) เพื่อที่พระองคจะสามารถเลี้ยงดูเราใหเปนลูกๆ ของพระองค ซึ่งเปนใคร
ในครอบครัวของพระองค พระองคสามารถสื่อสารกับเรา และสรางรูปแบบ
(form) ความสัมพันธอันยืนยง (lasting) กับเรา ดังนั้นพระฉายามีความ
หมายมากกวา “ฉายาในดานจิตใจ” ที่สามารถทําใหสองบุคคล (two beings)
หนึ่งคือพระเจา (divine) และอีกฝายคือมนุษย ที่จะมีการพบปะทางใจ สิ่ง
นี้เกิดขึ้นอยางเที่ยงตรง (precisely) ในรูปการศึกษา ประการแรกระหวางบิดา
มารดาและเด็กๆ และภายหลังที่โรงเรียน เมื่อเหลาครูรับไมตอในเรื่องการ
ศึกษา เปนที่ชัดเจนวาพระเจาทรงพระประสงคใหเปนขั้นตอนของการศึกษา
ซึ่งเราทราบดี เมื่อแสดงความแตกตาง (distinguishing) ระหวางเราจาก
รูปแบบชีวิตอื่นๆ พระเจาทรงสรางเราในพระฉายาของพระองค พระองคทรง
ทําเชนนั้น เพื่อใหพระองคสามารถจะสอนเรา และเราสามารถเรียนรูจาก
พระองคได จนกระทั่งพระฉายา (His mind) ของพระองคถูกสะทอนออกมา
จากเราทั้งหลาย
การไถใหรอดเปนเรื่องของการศึกษา เริ่มจากการทรงสรางถึง
การเสด็จมาบังเกิดและการสรางขึ้นใหม พระเจาทรงเปนพระบรมครู
และสวรรคเปนโรงเรียนอยูตลอดเวลา (ดู เอลเลน จี. ไวท “การศึกษา”
หนา 301) อะไรคือความหมายโดยนัย (implications) กับความคิดนี้
สําหรับการมอบถวายตัวใหกับการศึกษาคริสเตียน ที่บาน ในโบสถ ใน
โรงเรียน ในมหาวิทยาลัย และตลอดทั้งชีวิต

วันจันทร

พระเยซูในฐานะครู

Jesus as Teacher

พระคัมภีรใชคําศัพท (terms) หลายคําพรรณนาพระเยซู พระองคคือ
พระบุตรของพระเจา พระเมสสิยาห บุตรมนุษย พระผูชวยใหรอด พระผูไถ
บทที่ 8 การศึกษาและการไถใหรอด 81

องคพระผูเปนเจา และลูกแกะของพระเจา นอกจากที่ยกตัวอยางมายังมีอีก
มาก แตสําหรับผูคนผูรูจักพระองคดีที่สุด ในชวงระหวางสามปครึ่งในการ
ดําเนินพันธกิจในที่สาธารณะในแควนยูเดีย และกาลิลี พระองคทรงเปนครู
พวกเขาเรียกพระองควา “เจานาย” (Master) หรือ “พระอาจารย” (Rabbi)
ทั้งสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันคือคําวา “ครู”
ดังนัน้ อาชีพครูและงานดานการสอนจะตองมีความเหมาะสมเปนพิเศษ
สําหรับพระเยซูที่จะดําเนินงานในพันธกิจในที่สาธารณะของพระองค อยางไร
ก็ตามงานแหงการไถใหรอดของพระองคมีความเกี่ยวดองกัน (akin) กับงาน
ดานการสอน มีอะไรมากกวานี้ ซึ่งไดถูกทํานายไวลวงหนาโดยผูเผยพระวจนะ
พระกิตติคุณ
อาน พระธรรมอิสยาห 11:1-9 มีอะไรเปดเผยเกี่ยวกับบทบาท
ดานการสอนของพระเยซู
สิ่งที่นาตกใจเกี่ยวกับคําพยากรณเรื่องพระเมสสิยาหในพระคัมภีรถูก
พบในพระธรรมอิสยาห บทที่ 11 ขอ 1-3 ซึ่งวาดภาพใหเห็นพระเมสสิยาหที่
กําลังจะเสด็จมาในเทอม (term) คือใครบางคนที่นําความรู การใหคําปรึกษา
พรอมกับพระสัญญาอันนาสังเกต “จะไมมีการทําใหเจ็บปวดหรือการทําลาย
ทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะวาแผนดินโลกจะเต็มดวยความรูในเรื่องของ
พระยาหเวห” (อิสยาห 11:9) บางทีอาจเปนเรื่องการสอนของพระคัมภีรนั่น
เองที่ไดดลใจ เอลเลน จี. ไวท ใหเขียนหนังสือในชื่อ “การศึกษา” เพื่อใหขอ
สังเกตวางานดานการศึกษา และงานดานการไถใหรอดเปนสิ่งเดียวกัน (ดู
การศึกษา, หนา 30)
อานพระธรรมยอหน 3:1-3 นิโคเดมัส เอยนามพระเยซูวา ทาน
อาจารย (Rabbi) และเขาไดบอกคุณลักษณะของพระเยซูวา “ทานเปนครูมา
จากพระเจา” เพราะเครื่องหมายสําคัญที่พระเยซูทํา ซึ่งก็คือการอัศจรรยตางๆ
รวมทัง้ การทรงรูล กึ ซึง้ (insights) ในความหมายของชีวติ ของพระองค พระเยซู
ทรงยอมรับ ถาไมใชเพราะ “นาม” ที่นิโคเดมัสเรียกพระองค ก็แนใจไดวาคือ
จุดเริม่ ตนแหงของประทานในการสอนของพระองค แลวพระองคทรงตอบสนอง
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ตอนิโคเดมัสโดยบอกกับเขาวา “เขาจะตองเกิดใหม” เพื่อจะเห็น (เขาใจได
ดีเหมือนการไดเขาไป) แผนดินของพระเจา นี่หมายถึงการมีสิทธิอํานาจ
(authority) ที่จะสอนคนอื่นๆ แมแตในกรณีของพระเยซู พระองคมาจาก
พระเจา
แนนอนงานสอนเปนของประทานจากพระเจา ซึ่งพระเยซูทรงรับมอบ
หมายใหมาทําการ เปนงานที่ผูคนใหการยอมรับวา คําสอนของพระองค เปน
การสอนที่เต็มดวยสิทธิอํานาจของพระเจา
บทบาทขององคพระผูเ ปนเจาทีไ่ ดรบั ความสําเร็จตามคําพยากรณ
นี้และกําลังแพรไปทั่วโลก คืออะไร

วันอังคาร

โมเสสและผูเผยพระวจนะ
Moses and the Prophets

อาน 2 ทิโมธี 3:14-17 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา เกี่ยว
กับบทบาทของพระคัมภีรในการศึกษาของคริสเตียน
ถอยคําที่ใชเรียกสวนแรกของพระคัมภีรคือคําวา “โทราห” (Torah)
บางครั้งพระคัมภีรสวนนี้ถูกแปลวา “ธรรมบัญญัติ” สวนหนึ่งเพราะวามี
“ธรรมบัญญัติ” อยูเปนจํานวนมากในหนังสือ (หาเลมแรก) เหลานี้ ที่จริงคําวา
“โทราห” มีความหมายวา “คําสอน” หรือ “คําสั่งสอน” ความเขาใจนี้แตกตาง
มากจากสิ่งที่หลายคนคิดวาเปน “ธรรมบัญญัติ” ซึ่งในพระคัมภีรหมายถึง
กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เราตองปฏิบัติตาม เพื่อใหคงอยูใน
พระคุณแหงความดีของพระเจา ไมเชนนั้นเนื้อหาของธรรมบัญญัติมีเจตนา
สอนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางประสบความสําเร็จ และปลอดภัยใน
ความสัมพันธกับพระเจาตามพันธสัญญา ที่พระเจาทรงตั้งพระทัยไว เมื่อ
พระองคทรงสรางเราในครั้งแรก
สองตอนตอมาของพระคัมภีรเดิมในภาษาฮีบรู คือตอนที่วาดวย “ผู
เผยพระวจนะ” ซึ่งรายงานวาประชากรของพระเจาไดศึกษาอยางถี่ถวนเพียง
ใดในเนื้อหาทางการศึกษานี้ และดําเนินชีวิตตามคําสอนดังกลาว (หนังสือของ
ผูเผยพระวจนะกอนหนานี้ หรือหนังสือประวัติศาสตรตางๆ) และมีอะไรที่พวก
บทที่ 8 การศึกษาและการไถใหรอด 83

เขาควรไดเรียนรูจากเนื้อหาดานการศึกษา (ของผูเผยพระวจนะรุนตอมา)
ตอนที่เหลือทั้งหมดของพระคัมภีรเดิม เรียกวา “งานเขียน” (the writings)
ซึ่งเขียนไวในภาษาฮีบรู อันเต็มไปดวยตัวอยางของครูผูประสบความสําเร็จ
และครูผูประสบความสําเร็จนอยและนักศึกษาทั้งหลาย ตามมาดวยประสบการณดานการศึกษาของพวกเขา ตัวอยางความสําเร็จในดานการศึกษาใน
หนังสือเหลานี้คือ เอสเธอร นางรูธ ทานดาเนียล และทานโยบ ทามกลางผูลม
เหลวคงจะเปน เพื่อนสี่คนของทานโยบ แนนอนพระธรรมสดุดี คือบทเพลง
สรรเสริญ (hymnbook) แตแมจะมีอยูน อ ย มีบทสดุดดี า นการศึกษาอยูส ามบท:
สดุดี บทที่ 1; สดุดี บทที่ 37 และ สดุดี บทที่ 73
พระธรรมกิตติคุณเต็มไปดวยเนื้อหา ซึ่งมีเจตนาสําหรับวัตถุประสงค
ดานการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคําอุปมาทั้งหลายของพระเยซู
จดหมายฝากหลายฉบับของทานเปาโลเริ่มตนดวยการประกาศพระกิตติคุณ
อยางเขมแข็ง และจบลงดวยเนื้อหา (material) ดานการศึกษา บทเรียนภาค
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับคริสเตียน พระธรรมวิวรณเต็ม
ไปดวยเนื้อหาสาระทางการศึกษา ยกตัวอยางเชน การแสดงใหเห็น (disclosure) สิ่งทั้งหมด การเผยใหเห็น (unrolling) อนาคตคริสตจักรของ
พระคริสต ซึ่งเปดเผยในหนังสือเลมหนึ่งมีเพียงพระเมษโปดก (ลูกแกะของ
พระเจา) นั่นคือพระเยซู ผูเปนพระบรมครูเทานั้นจึงสามารถจะเปดได (วิวรณ
5:1-5)
บางคนพูดวาสิง่ ทีโ่ มเสสเขียนไมใชสาํ หรับเราในยุคนี้ เชน เฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-20 ที่กลาวถึงการแตงตั้งกษัตริย ซึ่งปจจุบนี้ไมมี
แลว เราจะใชพระคัมภีรเหลานี้ใหถูกตองและเหมาะสมกับเราไดอยางไร

พุธ

ชายและหญิงที่มีสติปญญา

Wise Men and Women

คําศัพทสําหรับ โรงเรียน การเรียน และการศึกษา เปนที่เขาใจอยาง
ชั ด เจนในสมั ย ของเรา แต คํ า ศั พ ท เ หล า นี้ ไ ม ใช คํ า สามั ญ ในสมั ย พระคั ม ภี ร
คําศัพทคําเดียวคือคําวา ปญญา/ฉลาด เปนคําศัพทที่รูจักกันทั่วไปมากกวา
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ยกตัวอยางเชน พระคัมภีรเดิมกลาวถึงชายและหญิงที่ฉลาด ชายที่มีปญญา
(2 ซามูเอล 14:2; สุภาษิต 16:23)
อาน 1 พงศกษัตริย 4:29-34 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความสําคัญของ สติปญญา/ความฉลาด (wisdom)
กษัตริยซาโลมอนไดรับการเลือกวา “มีสติปญญายิ่งใหญ” พระองค
พรรณนาเกี่ยวกับชีวิตของสัตวตางๆ มวลดอกไม และตนไมนานาพันธุ ทรง
กลาวคําสุภาษิต และประพันธเพลงไวมากมาย สติปญญาของพระองคเปน
ที่ ก ล า วขานไปถึ ง แดนไกล ถื อ ได ว า พระองค ท รงเป น บุ รุ ษ แห ง การศึ ก ษา
(1 พงศกษัตริย 4:29-34) หนังสือที่กษัตริยซาโลมอนประพันธไวคือ “สุภาษิต”
และ “ปญญาจารย” บรรจุคําสอนที่ใหสติปญา ในหลากหลายหัวขอ อยางไรก็
ดีหนังสือทั้งสองเลมของซาโลมอน ยังมีขอเขียนของนักปราชญสมัยโบราณ
ทานอื่นๆ ถูกรวมอยูดวย (สุภาษิต 1:1; สุภาษิต 25:1; สุภาษิต 30:1; สุภาษิต
31:1)
สอดคลองกับพระคัมภีร สติปญญามีลักษณะเหมือนกับการศึกษาของ
เราในปจจุบัน เปนบางสิ่งที่คนหนึ่งเรียนรูจากบิดามารดาและครูทั้งหลาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งขณะที่อยูในวัยยังหนุมยังสาว (ปญญาจารย 12:1) แตโดยความ
เปนจริง บุคคลหนึ่งสะสมความรู และสติปญญาตลอดชีวิต ประการที่สองโดย
ทั่วไปสติปญญาสามารถเรียนรูไดแมจากสิ่งไดพบเห็นและการสังเกต ยก
ตัวอยางเชนการเรียนรูจากฝูงมดที่พยายามเก็บสะสมอาหารไวในฤดูรอน เพื่อ
ที่จะมีอาหารเพียงพอในฤดูหนาว (สุภาษิต 6:6-8)
กระนั้นสติปญญาไมมีเพียงดานนําไปฏิบัติ แตยังมีดานทฤษฎีดวย
อยางมันเริ่มตนดวยความเชื่อในพระเจา และตามมาดวยพื้นฐานหลักการบาง
ประการ (สุภาษิต 1:7) สติปญญาชวยเราดํารงชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ
และเพื่อผลประโยชนของคนอื่นๆ และยังชวยปกปองเราจากความยากเข็ญ
(misfortune) ประการสุดทาย เปนอยางเดียวกับการศึกษาในปจจุบัน สติ
ปญญาไมใหตอบคําถามทั้งหมดที่เรามี แตสติปญญาสามารถทําใหเราพึง
พอใจกับสิ่งที่เราทราบ ขณะที่เราแสวงหาอยางตอเนื่องกับสิ่งที่ยังไมเปนที่รูจัก
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และนับเปนที่มั่น (position) ที่ดีจากจุดที่เราสามารถเรียนรูเรื่องพระเจา และที่
จะไววางใจในพระคุณของพระองคสอดคลองกับ เยเรมีย 18:18 ครูที่มีปญญา
ถูกพิจารณาใหอยูในระดับมาตรฐาน (on a par) กับปุโรหิตและผูเผยพระวจนะ
ทั้งสามสามารถถายทอดขาวสารจากพระเจาใหกับประชากรของพระองค ใน
รูปแบบของการสั่งสอนธรรมบัญญัติ การใหคําปรึกษาดานการศึกษาหรือการ
สื่อสารขาวสารพิเศษจากพระเจา
เราสามารถเรียนรู เพื่อรับสติปญญา และถายทอดใหคนรุนหลัง
ทําไมสิ่งนี้จึงมีความสําคัญที่เราควรทํา

วันพฤหัสบดี

การศึกษาในคริสตจักรแรกเริ่ม

Education in the Early Church

หลักการที่นาทึ่ง (remarkable) อยางหนึ่งของการศึกษาในพระคัมภีร
ปรากฏออกมา (emerges) ขณะที่พระเยซูพระบรมครู เตรียมจากนักศึกษา
หรือสาวกของพระองค พวกเขาไดอยูกับพระองคเปนเวลาสามปครึ่ง ซึ่งใช
เวลาจํานวนใกลเคียง (approximately) กับนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย หรือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสําเร็จการศึกษาของพวกเขาอยางใดอยางหนึ่ง
ขึ้นอยูกับแตละบุคคล นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับนี้ ถาไมศึกษาตอก็มัก
พรอมที่จะจัดการกับชีวิตของพวกเขาเอง
แต พ ระเยซู ท รงทราบดี ก ว า ดั ง นั้ น พระองค ท รงจั ด เตรี ย มให ผู ติ ด
ตามพระองคไดดําเนินการตอเนื่อง หรือในรูปการศึกษาตอ ภายใตการทรง
นําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่อื่นใดครูคนนั้นหรือผูนําทางแสดงตนใหเห็นใน
ฐานะเปนผูใหการปลอบโยน (comforter) หรือผูสนับสนุน (Advocate) (ใน
ภาษากรีก “paracletos”) เปนผูที่พระคริสตทรงประทานใหกับผูติดตามอยาง
ถาวร (ยอหน 14:16, 17) พระองคมีชื่ออีกวา “พระวิญญาณแหงความจริง”
ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดปรากฏในลักษณะนักการศึกษา งานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์แนนอนเปนงานดานการศึกษาเชนกัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเกี่ยวของกับการแสวงหาและการคนหาความจริง
86

การศึกษา

อาน 1 โครินธ 2:1-16 อัครทูตเปาโลกําลังพูดอะไรที่มีความ
สําคัญมากในบริบทของการศึกษา
อัครทูตเปาโลเริ่มตนดวยการกลาวเตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ เมื่อ
ทานไดมายังพวกเขาครั้งแรก ทานไมไดพูดอะไรนอกจากเรื่องของพระเยซู
คริสต และที่พระองคทรงถูกตรึงกางเขน (1 โครินธ 2:2) ไมไดแสดงถึงสติ
ปญญา มีเพียงการประกาศพระกิตติคุณ แตนั่นไมใชจุดสุดทายของทั้งหมด
(1 โครินธ 2:6) เพราะวาเมื่อคริสเตียนเหลานี้เติบโตเปนผูใหญ (matured)
ทานเปาโลจะยอนกลับมาสอนพวกเขาเรื่องสติปญญาสิ่งที่พระเจาทรงซอนไว
กอนที่โลกจะอุบัติขึ้น (1 โครินธ 2:7) แมแตสิ่งลึกล้ําของพระเจา (1 โครินธ
2:10) ทั้งหมดจะศึกษาภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา
ขณะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเขารวมกับวิญญาณของผูเรียนรู
เราจะตองศึกษาตอไปอยางลึกซึ้งสักเพียงใด และการเรียนรูจะเปดให
กับเหลาผูไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณมากเพียงใด บทดังกลาวสรุปลง
ดวยขออางอิงจากผูเผยพระวจนะอิสยาห ซึ่งกลาววา: “ใครแนะนําแกพระวิญญาณของพระยาหเวห หรือเปนที่ปรึกษาของพระองค ผูใหคําสอนแก
พระองค” (อิสยาห 40:13) ผูเผยพระวจนะกําลังพูดกับบุคคลธรรมดาในวัน
ของทาน จะพูดวาไมมีใครสามารถทําสิ่งนั้น แตทานเปาโลแกไขแนวคิดนั้น
โดยการสรุปวา “เรามีดวงจิตของพระคริสต” ซึ่งหมายความวา คริสเตียนที่ได
รับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณจะเขาถึงแมน้ําพระทัยของพระเจา และดังนั้น
ไมวา จํานวนของการเรียนรูจ ะมหาศาลเพียงใด ก็จะเกิดความเขาใจได (1 โครินธ
2:10-13) ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองทราบเสนทางแหงความชอบธรรม

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

พระมหาบัญชายิ่งใหญที่ทรงมอบใหเหลาสาวกประกาศพระกิตติคุณ
(มัทธิว 28:18-20) ถูกตั้งไวเปนที่สังเกตไดในกลุมเคลื่อนไหวทางศาสนาทั่ว
โลก ตรงนี้อัครทูตไมกี่ทาน หรือมิชชันนารี (คําศัพททั้งสองมีความหมายอยาง
เดียวกัน คือผูที่ถูกสงออกไป) พวกเขาเดินทางไปทั่วโลก และรวบรวมนักเรียน
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นักศึกษาและทําใหพวกเขาเปนสาวก (disciples) เรียกเชิญใหพวกเขาเชื่อใน
พระเยซูใหรับบัพติศมา และเริ่มสอนพวกเขาในสิ่งตางๆ ที่พระเยซูทรงบัญชา
พวกเขา ภาพที่เกิดขึ้นคือผูคนไดกลับใจมาเปนคริสเตียนรอบโลก พวกเขา
เปนตัวแทนของผูคนที่มาจากตางวัฒนธรรม และพูดภาษาแตกตางกัน พวก
เขาขึ้นจากน้ําหลังการรับบัพติศมาและเขาไปในโรงเรียน และเริ่มรับการศึกษา
ของพวกเขา สิง่ นีไ้ มนา ประหลาดใจนัก เพราะพวกเขายังมีหลายสิง่ ทีต่ อ งเรียนรู
เหตุผลที่คริสเตียนตองเรียนรูอยูเสมอไมเพียงเปนความอยากรูอยาก
เห็นดานสติปญญา หรือความกระตือรือรนตองการเรียนจนรูจริง แตเปนวา
ชีวิตของคริสเตียน และความเชื่อซึมซับอยูทุกมุมของชีวิตประจําวัน มีหลาย
สิง่ รอใหเรียนรู เพราะเหตุผลวาจดหมายฝากบรรจุไวในพระคัมภีรใ หม มีเนือ้ หา
ทั้งการประกาศเกี่ยวกับพระเยซู (ซึ่งบางครั้งเราเรียกในพระคัมภีรใหมวา
“kerygma” (เคห-ริก-มา) และการศึกษาทั้งมวลที่คริสเตียนตองเรียนรู (บาง
ครั้งพระคัมภีรใหมเรียกวา “didache” (did-ah-kay) ตัวอยางการประกาศ
จะพบไดใน 1 โครินธ 2:2 ในกรณีที่การศึกษาเริ่มตนใน 1 โครินธ บทที่ 4 ตอ
เนื่องไปเปนครั้งคราวในสวนที่เหลือของจดหมายวา มีอะไรบางที่คริสเตียน
ตองเรียนรู
การงาน การพักผอน ประเด็นการสังสรรค ความสัมพันธของชุมชน
คริสตจักร และการนมัสการ เศรษฐศาสตร ความมีใจรักมนุษยดวยกัน (philanthropy) ความสัมพันธกับผูมีอํานาจ การใหคําปรึกษา ระบบครอบครัว
ความสัมพันธในชีวิตสมรส และการเลี้ยงดูเด็ก อาหาร และการเตรียมการ
สําหรับบั้นปลาย ทั้งชีวิตของคนหนึ่ง และชีวิตในโลกนี้ การเปนคริสเตียน
หมายถึงการที่ตองเรียนรูบางสิ่งเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ และมากกวานั้น การเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ดังที่ไดกลาวมาไมไดเปนมาโดยธรรมชาติ แตจะตองตั้งใจเรียน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. งานดานการศึกษาสําหรับพันธกิจของคริสตจักรมีความสําคัญ
อยางไร
2. เอลเลน จี. ไวท หมายความอยางไรเมี่อนางเขียนวา “สวรรคคือ
โรงเรียนแหงหนึ่ง” (การศึกษา, หนา 301)
3. จาก 1 โครินธ 2:1-16 ที่เปาบอกวา พระเจาทรงเปดเผยใหเห็นวา
ผูครอบครองและสติปญญาของยุคนั้นกําลังจะเสื่อมสูญไป ขอ
ความนี้สะทอนถึงยุคของเรานี้อยางไรบาง
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บทที่ 9

คริสตจักรและการศึกษา
The Church and Education
วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 10:30-37; มัทธิว 5:14-16; ลูกา 4:18-23;
เยเรมีย 29:13; มัทธิว 7:7; 1 เธสะโลนิกา 2:6-8

ขอควรจํา “หรือเราแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย ไมวาจะเปนจาก

ทานหรือจากคนอื่น เราในฐานะอัครทูตของพระคริสต
จะเรียกรองสิ่งเหลานี้ก็ได แตเราอยูในหมูพวกทานดวย
ความสุภาพออนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตน
เมื่อเรารักทานอยางนี้แลว เราก็มีใจพรอมที่จะเผื่อแผ
เจือจาน ไมใชแตเพียงขาวประเสริฐของพระเจาเทานั้น
แตอุทิศตัวเราใหแกทานดวย เพราะทานทั้งหลายเปน
ที่รักยิ่งของเรา” (1 เธสะโลนิกา 2:6-8)

นั

บตั้งแตสมัยแรกเริ่มซึ่งเหลาผูสัตยซื่อไดรวมตัวกันนมัสการ
พระเจาในธรรมศาลา ตามบานเรือน และโบสถตางๆ พระคัมภีร
เปดเผยใหเห็นเหลาผูคนใชเวลาศึกษาพระคัมภีร ผานการนมัสการ ความ
ปรารถนาที่จะรูจักพระเจา และที่จะเขาใจน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิต
ของพวกเขา พระคัมภีรไดเปดเผยอีกวาโบสถเปนสถานที่สําหรับการอภิปราย
อยางจริงจัง (serious) และตรงประเด็น (relevant) และเปนสถานทีที่ผูคน
สามารถเติบโตในความรูเรื่องพระเจา และน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิต
ของพวกเขา
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บางครั้งเรามีความกลัวที่จะถามคําถามตางๆ อยางไรก็ดีในพระคัมภีร
บอยครั้งเราพบวาคําถามนั้นๆ ที่ถูกถามไดนําผูคนใหเขาใจพระเจาชัดเจนขึ้น
ในลักษณะทาทีเดียวกัน เรื่องเลา (stories) ตางๆ ถูกใชตลอดในพระคัมภีร
เพื่อสรางโอกาสสําหรับผูคนใหคิดทบทวนเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบ (commitments) พระเยซูทรงเนนการเลาเรื่องโดยการใชรูปแบบการศึกษาชนิดนี้
กับเหลาสาวกและเหลาผูติดตามพระองค
ถาโบสถเปนสถานที่ของการศึกษาก็จะตองจัดใหมีพื้นที่ หรือโอกาส
เพื่อการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เหมือนการเลาการทบทวนของ
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน ซึ่งผูสอนจะตองถือวา “ไมมีคําถามใดเปน
คําถามขยะ” (no dumb question) เราตองจัดไวพรอมภายในโบสถสําหรับ
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับแตละคนที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณ และความ
เขาใจพระเจา และแผนการของพระองคสําหรับชีวิตของพวกเขา

วันอาทิตย

การศึกษาแทของคริสเตียน

True Christian Education

มีการเลาเรื่องของอาจารยสอนศาสนาของชาวยิว (rabbi) ผูกําลังมอง
ไปยังดวงตาที่กําลังงวงของชายหนุมหลายคนที่นั่งในหองเรียนของเขา... เขา
ไดตั้งคําถามขึ้นวา: “นักศึกษาทั้งหลาย มีใครที่รูวา เมื่อไรกลางคืนไดสิ้นสุดลง
และวันใหมไดเริ่มตนขึ้นแลว”
มีนกั ศึกษาสองสามคนยกมือของพวกเขาขึน้ อยางระมัดระวัง “อาจารย
ครับ” คนหนึ่งตอบวา “เมื่อคุณสามารถบอกถึงความแตกตางระหวางตน
มะเดื่อ และตนมะกอกเทศได...ใชไหมครับ”
“ไมใช”
นักศึกษาอีกคนหนึ่งยกมือของเขาขึ้นแลวตอบวา “อาจารยครับ เมื่อ
คุณสามารถบอกถึงความแตกตางระหวางแกะตัวหนึ่ง และแพะตัวหนึ่งไดถูก
ตอง ใชไหมครับ”
หลังจากที่อาจารยไดฟงคําตอบจากนักศึกษาหลายคน ผูเปนอาจารย
ประกาศวา “นักศึกษาทั้งหลายฟงนะ เมื่อคนหนึ่งจะทราบวากลางคืนไดสิ้น
สุดลง และวันใหมไดเริ่มตนขึ้น เมื่อคุณสามารถมองไปที่ใบหนาของบุคคลหนึ่ง
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ที่ไมเคยเห็นมากอน และตระหนักวาคนแปลกหนาคนนั้นเปนเหมือนพี่ชาย
(หรือนองชาย) หรือพี่สาว (หรือนองสาว) ของคุณ จนกระทั่งขณะนั้น ไมวา
วันใหมจะสาดสีเงินสีทองจาขึ้น ยังถือวาเปนกลางคืน”
อานพระธรรมลูกา 10:30-37 พระเยซูทรงเลาเรื่องนี้เพื่ออะไร
และเรื่องนี้ชวยอธิบายการศึกษาแทของคริสเตียนแทอยางไร
ในฐานะที่เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราไดรับพระพรกับหลักคําสอน
อันสมบูรณแหงแสงสวาง และความจริง (อยางสถานะของคนตาย วันสะบาโต
การพิพากษาสืบสวนในป 1844 การตอสูขับเคี่ยวอันยิ่งใหญ นี่เอยชื่อเพียง
ไมกี่ขอ) ซึ่งโลกของคริสเตียนยังไมเขาใจ และกระนั้นไมวาความจริงเหลานี้
จะสําคัญยิ่ง (crucial) มีอะไรที่พวกเขาปฏิบัติตอเรา ถาเราไมใชเหลาคนที่มี
ความกรุณาตอผูอื่น ถาเรายังอคติตอคนอื่นๆ และถาเราอนุญาตใหวัฒนธรรม
และอคติทางสังคมและสิ่งแวดลอมของเรา ทําใหเราปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะ
ต่ํากวามาตรฐาน (inferiors)
การศึกษาของคริสเตียนแท ถาไมมีอะไรอื่น ตองเปนสาเหตุที่จะอยู
เหนือจุดออน (foibles) และความชั่วรายของมนุษย และมองเห็นคนอื่นๆ
เหมือนที่พระคริสตมองพวกเขา และทรงสิ้นพระชนมเพื่อพวกเขา คือทรงแบก
รับความบาปของพวกเขาบนไมกางเขน พระองคทรงไดจายราคาอันประมาณ
ไม ไ ด ถ า เรายกไม ก างเขนขึ้ น ตามที่ ค วรจะทํ า แล ว เราจะมองเห็ น คุ ณ ค า
(value) และความคูควร (worth) ของมนุษยทุกคน และความพิเศษของแต
ละคน จงปฏิบัติพวกเขาตามความเปนจริงที่พวกเขาสมควรไดรับ (deserve)
ในการรักษาคุณคาที่พระเจาทรงตีราคาใหพวกเขา การศึกษาของคริสเตียน
ตองรวมการสอนเรื่องนี้เขาไปหรือไมจะไมมีคุณคาของชื่อวา “คริสเตียน”
มีความคิดใดบางที่วัฒนธรรมและสังคมของคุณสอนไว และเรา
ในฐานะคริสเตียนควรจะอยูเหนือสิ่งเหลานั้น
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วันจันทร

เรียกใหดํารงชีวิตเปนแสงสวาง

Called to Live as Light

ทุกหนทุกแหงที่เรามอง ดูเหมือนวาโลกของเรากําลังหมุนตะแคง มี
การแลกเปลี่ยนแสงสวางกับความมืดทําใหเราเองเผชิญกับความมืดใกลบาน
ไปกวาเดิม ขณะที่พิจารณาประสบการณของเราในโลกที่เต็มไปดวยความยาก
ลําบากและทาทายนี้ เพราะเราก็เชนกันมีความเขาใจถึงความนากลัวที่เขามา
ในชีวิต ขณะที่เราดิ้นรนตอสูกับความเจ็บปวย ขณะที่เราทําใจกับการสูญเสีย
บุคคลที่รักของเราไป ขณะที่เราเฝาดูครอบครัวยอมใหมี (succumb) การหยา
รางแยกทางกันเดินเกิดขึ้น ขณะที่เราดิ้นรนหาเหตุผลของสิ่งชั่วรายหลาย
อยางในสังคมและวัฒนธรรมของเรา
กระนั้นทามกลางการปรับทิวทัศน (landscape) ของการลมละลาย
ทางดานศีลธรรม และความมืดดานจิตวิญญาณ ในทามกลางเสียงรบกวน
(noise) จากขางใน และขางนอก เราไดยินถอยคําของพระเยซูตรัสกับเรา
แตละคนวา:
“ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก นครซึ่งตั้งอยูบนภูเขาจะ
ถูกปดบังไวไมได เมื่อจุดตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมตั้งไว
บนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนที่อยูในบานนั้น ทํานองเดียวกัน
พวกทานจงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาทั้งหลายจะไดเห็น
ความดีที่ทานทํา พวกเขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน
สวรรค” (มัทธิว 5:14-16) จากขอพระคัมภีรนี้ เราจะดํารงชีวิตเพื่อให
คนอื่นเห็นพระเจาไดอยางไร
ขณะที่พระเยซูทรงประทับขางทะเลกาลิลีในวันนั้นภายใตแสงแดด
เหลาผูฟงเขาใจถอยคําของพระองคไดอยางไร เหลาคนที่ไดยินคําสอนของ
พระองคทุกคนเขาใจเกี่ยวกับแสงสวาง และความมืด แนนอนพวกเขาตางมี
ความมืดอยูมากจนทําใหกลัว พวกเขามีชีวิตอยูภายใตการยึดครอง (occupation) ของชาวโรมัน อยูภายใตกองทหารชาวโรมัน แมในสมัยนั้นพวกเขา
ไมมีโทรศัพท ไมมีมือถือ ไมมีคอมพิวเตอร และเว็บไซดที่มีเครือขายทั่วโลก
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กวาง แตในหลายลักษณะพวกเขามีหลายสิง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (eﬃcient) เหมือน
สมัยของเราในบางดาน แมจะมีความนากลัว (terrifying) มากกวา
ทหารโรมันอยูทุกหนทุกแหง คอยเตือนฝูงชนซึ่งชุมนุมกันบนเนินเขา
วาเหลาคนที่บางครั้งพยายามตอตาน ในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาจะถูกจับ และ
ถูกนําไปทรมาน โดยถูกนําไปตรึงใหตายบนไมกางเขน
และกระนัน้ ตรงนีพ้ ระเยซูทรงเรียกใหพวกเขาดําเนินชีวติ เปนแสงสวาง
ใหมีความเมตตากรุณา มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เปนผูสรางความสงบสุข การศึกษา
คริสเตียนจะตองรวมไปถึงการสอนนักเรียน นักศึกษาของเราใหทําตัวเปน
แสงสวางในโลก ใหสามารถทําการเลือก และตัดสินใจที่จะเปดเผยถึงความ
เปนจริง และความดีของพระเจาแกคนอื่นๆ
มีวธิ ใี ดบางทีเ่ ราสามารถทําใหคนอืน่ เห็นความจริงและความดีของ
พระเจาได

วันอังคาร

ดํารงชีวิตเหมือนอัครสาวก

Living as Disciples

ถาคริสตจักรเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเปนพลังอํานาจสําหรับการ
ศึกษาคริสเตียน ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไมได (imperative) เราจะเริ่มตนกับพระเยซู
พระองคทรงเรียกเหลาสาวก พระองคทรงฝกอบรมพวกเขาใหดําเนินพันธกิจ
โดยการเดินทางรวมไปกับพวกเขา พระเยซูทรงจัดหาโอกาสสําหรับพวกเขา
ใหเขามามีสวนในชีวิตของคนทั้งหลาย ที่พวกเขาจะใหความเอาใจใส และให
ความรัก และในแตละวันพระเยซูทรงทาทายพวกเขาโดยภาพที่ทรงมองเห็น
ลวงหนา (vision) วาโลกนี้จะเปนอยางไร เมื่อผูคนเริ่มตนปฏิบัติตอกันและกัน
เสมือนเปนพี่นองชายหญิงของพวกเขาเอง
อาน พระธรรมลูกา 4:18-23 อะไรคือขาวสารของพระคริสตที่
ใหแกเราทั้งหลายในฐานะผูติดตามของพระองค
เปนเวลาสามปที่เหลาสาวกไดเฝาติดตามพระเยซู ผูซึ่งเปนพระบรม
ครูของพวกเขา พระองคดําเนินชีวิตเปนตนแบบอันดีเลิศ (ideals) ของอาณา94
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จักรในอุดมการณ (idesls) พระองคทรงเทศนาเรื่องแรกในธรรมศาลาเมือง
นาซาเร็ธ การใหอภัย พระคุณ และความรัก เดินเคียงบาไปดวยกันกับความ
เปลาเปลี่ยว (loneliness) ในความรับผิดชอบ (commitment) และความยาก
ลําบาก ถามีบทเรียนที่จะตองเรียนรู จะตองเปนบทเรียนเรื่องการเปนสาวก
ซึ่งไมใชบางสิ่งที่คนหนึ่งจะรับทําอยางขอไปที (lightly) คุณจะตองเปนสาวก
ตลอดชีวิตไมใชแควันเดียว
“พระผูชวยใหรอดทรงมอบหมายหนาที่ (commission) แกเหลา
สาวก...ซึ่งรวมถึงผูเชื่อทั้งมวล จนถึงวาระสุดทาย...คนทั้งปวงที่สวรรคได
ดลใจไดมารับเชื่อ ไดรับการมอบหมายใหประกาศพระกิตติคุณ คนทั้งปวงผู
รับเอาชีวิตที่พระคริสตประทานให ไดรับการเจิม (ordained) ใหนําความรอด
ไปสูเพื่อนมนุษย คริสตจักรไดถูกสถาปนาขึ้นก็เพื่องานชิ้นนี้ และคนทั้งปวง
ที่ไดรับคําปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ (กอนที่จะรับบัพติศมา) ไดอุทิศชีวิตของพวก
เขาที่จะเปนผูรวมงาน (co-workers) กับพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 822)
ในฐานะเปนสาวกของพระเยซู เราในวันนี้ตองแนใจวา พระเยซูทรง
เปนทั้งศูนยกลางในความสัมพันธของเราและในการนมัสการ เปนการดีที่เรา
จะระลึกวา พระเยซูทรงเปนผูสถาปนาระบบสาวกขึ้น แมอาจารยสอนศาสนา
ของชาวยิว (rabbis) ไมเคยจินตนาการวาการทรงเรียกของพระเยซูจะเปน
รากฐานอันเด็ดขาด (radical) อันบอกไดวาการไดอยูรวมกับพระเยซูมีความ
สําคัญมากกวากฏเกณฑใดทั้งหมดของพวกเขา
และในฐานะเปนสาวกของพระเยซู เราไมเพียงตองใหการนับถือตอคน
ทั้งปวง แตจะทํางานเพื่อการจัดหาสถานที่ ประเภทที่คนทั้งปวงสามารถ
เติบโตและพัฒนาได
เพราะฉะนั้นการศึกษาคริสเตียนทั้งมวลจะตองรวมเอาความรูสึกดาน
พันธกิจและวัตถุประสงค ไมเพียงการหาเงินเลี้ยงชีพ แตที่จะทําใหแวดวงของ
เราในสิง่ ทีพ่ ระเยซูทรงเรียกเราใหทาํ หนาที่ จะติดตามรอยพระบาทดานพันธกิจ
การรับใช เหลาผูมีความตองการ และที่จะแบงปนขาวดีแหงพระกิตติคุณใหแก
พวกเขา
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พุธ

การแสวงหาความจริง
Seeking Truth

อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) บอยครั้งถูกนับวาเปนบิดาของ
ฟสิกสสมัยใหม เขาไดเขียนวา “สิ่งที่สําคัญยังไมทําใหหยุดขอสงสัย ความ
อยากรูอยากเห็นมีเหตุผลของมันเองเพื่อการมีชีวิตอยู เปนสิ่งที่ใครชวยไมได
แตก็มีความนาเกรงขาม (awe) เมื่อเขาตรึกตรองในความลี้ลับของความเปน
จริง ไมเปนการเพียงพอถาคนหนึง่ พยายามเพียงจะเขาใจสักเล็กนอยของความ
ลึกลับนี้ทุกวัน เขาก็จะไมมีวันสูญเสียความอยากรูอยากเห็นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไป”
เราดํารงชีวิตในโลกแหงความลึกลับใชไหม วิทยาศาสตรสมัยใหมได
แสดงใหเราเห็นความสลับซับซอนอันนาเหลือเชื่อ (incredible) ที่เปนอยูใน
แทบทุกระดับ และถามันเปนเชนนั้นสําหรับสิ่งที่เปนกายภาพ (physical
things) มันจะเปนมากเทาไรสําหรับสิ่งที่เปนจิตวิญญาณ
ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการคนหาความจริง เพื่อ
จะไดคําตอบ เยเรมีย 29:13; มัทธิว 7:7; กิจการฯ 17:26, 27; สดุดี
25:5; ยอหน 16:13; ยอหน 17:17
พระคั ม ภี ร เ ต็ ม ไปด ว ยเรื่ อ งที่ ทํ า ให ผู ค นเกิ ด ความอยากรู อ ยากเห็ น
เหมือนกับเราแตละคน ชายและหญิงผูมีคําถามหลายขอ มีความกลัว ความ
หวัง ความชื่นชม เปนคนที่มีวิถีของพวกเขาเอง ในการแสวงหาความจริง
แสวงหาคําตอบใหกับคําถามที่ยากยิ่งที่สุดสําหรับชีวิต
“พระองคทรงกระทําใหสรรพสิ่ง งดงามตามวาระของมัน พระองคทรง
บรรจุนิรันดรกาลไวในจิตใจมนุษยดวย แตมนุษยยังคนไมพบวา พระเจาทรง
กระทําอะไรไวตั้งแตปฐมกาลจนกาลสุดทาย” (ปญญาจารย 3:11) กษัตริย
ซาโลมอนหมายความอยางไรที่กลาวไวเชนนี้ บางคนแปลคําในภาษาฮีบรู
“โอลาม” (olam) วา “ชั่วนิรันดร” คนอื่นๆ แปลวา “ความรูสึกของอดีต และ
อนาคต” นั่นก็คือ ชั่วนิรันดรในตัวเอง และในฐานะเปนมนุษย เราสามารถที่จะ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกเรียกวา “คําถามขอใหญหลายขอ” เกี่ยวกับชีวิตและการ
เปนอยูของเราในภาพรวม
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และแนนอนตรงนี้คือจุดที่พระคัมภีรมีบทบาทโดยองครวม ใครคือเรา
เหตุใดเราจึงอยูที่นี่ เราควรดํารงชีวิตอยางไร มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราตาย เหตุใด
โลกนี้จึงมีความชั่วรายและความทุกขยากเดือดรอน เหลานี้เปนคําถามที่เหลา
ผูคนแสวงหาความจริง ไดเสาะแสวงหาและตั้งคําถามมาโดยตลอดตั้งแตจุด
เริ่มตนมีบันทึกทางประวัติศาสตร นี่เปนสิทธิพิเศษ และเปนอะไรที่เรียกวา
ความรับผิดชอบ ที่เราสามารถจะชวยชี้ใหผูที่แสวงหาคําตอบเหลานี้ไดพบคํา
ตอบบางขอในปจจุบัน อะไรคือการศึกษาของคริสเตียน ถาไมใชการชี้ทางให
ผูคนในคําตอบเหลานี้ ตามที่ไดพบในพระวจนะของพระเจา
เพราะเหตุใดพระคัมภีรจึงมีบทบาทสําคัญ ในการตอบคําถาม
ใหญในชีวิตของคนเรา

วันพฤหัสบดี

การแบงปนชีวิตของเรา
Sharing Our Lives

อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:6-8 ทานเปาโลกําลังพูดอะไร
ตรงนี้ ที่เราอาจและเราควรสะทอนออกไปในโรงเรียนและโบสถของเรา
เรากําลังเผชิญกับการแตกแยกของชุมชนในสังคม เราอาศัยอยูในยุค
ซึ่งพระคัมภีรเขาใจโบสถอยางที่ไมเคยเห็นความหมายมากกวานี้มากอน ขณะ
ที่พระธรรมมัทธิวเตือนเราวา “เพราะวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนาม
ของเรา เราจะอยูทามกลางพวกเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:20) ภาพของโบสถแรก
เริ่มในพระคัมภีรใหมดําเนินไปในบานของเหลาผูเชื่อ ตรงนี้เราจะเห็นเหลาผู
เชื่อประชุมกันเปนกลุมเล็กหลายกลุม พวกเขารวมกันอธิษฐาน รองเพลง รวม
กันรับประทานอาหาร (the Lord Supper) เรียนรูเรื่องการแบงปนคําสอนของ
พระเยซูใหแกกันและกัน
กลุมนมัสการเหลานี้ไดกลายเปนโรงเรียนโบสถแหงแรก เพราะนี่เปน
สถานที่ซึ่งสมาชิกใหมไดรับการแนะนําใหรูจักพระคัมภีร สอนเรื่องการดําเนิน
ชีวิตใหมในพระเยซู จดหมายฝากของอัครทูตเปาโลอยางเชนพระธรรมโรม
12:2 กลาววา “อยาลอกเลียนแบบอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบพระประสงค
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ของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”
ขอพระคัมภีรนี้บอกใหเราทราบวา คริสตจักรยุคนั้นถือวางานดานการศึกษามี
ความสําคัญยิ่งยวด
เหลาผูเชื่อยุคแรกเริ่มเหลานี้ไมนานไดคนพบวา การดําเนินชีวิตตาม
พระกิตติคุณในชุมชนไดผลดีที่สุดในการเปนพยาน ในชุมชนเรามีเหตุผลที่จะ
รองเพลงไดดังขึ้น ที่จะอธิษฐานไดรอนรนขึ้น ที่จะแสดงความหวงใยความเห็น
อกเห็นใจไดมากขึน้ เมือ่ เราไดยนิ คนอืน่ พูดถึงความดีของพระเจา เรารูส กึ ไดวา
ที่ผานมาพระองคทรงดีตอเรามากเพียงใด และเมื่อเราไดยินถึงคนนั้น คนนี้
กําลังตอสูดิ้นรน และบางไดรับความเจ็บปวด เรารูสึกไดถึงการเยียวยาของ
พระเจาในชีวิตของเราเอง และเราไดรับประสบการณในความปรารถนาที่จะ
เปนเครื่องมือแหงพระคุณและการเยียวยาของพระองคตอไป
ในขอความตอนหนึ่งของขอเขียนวันนี้ ทานเปาโลกลาวยืนยันวาพระกิ ต ติ คุ ณ ของพระเจ า เป น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า ง: อํ า นาจของไม ก างเขน การฟ น
พระชนมขององคพระผูเปนเจา พระสัญญาที่พระองคจะเสด็จกลับมาอีก สิ่งนี้
ไมเพียงบอกวาไมมีขาวอะไรดีกวานี้ในโลก และอัครทูตเปาโลไดละทิ้งการ
ท้าทายของชีวิตทางโลก เพื่อมาทํางานสําคัญที่สุดอันดับแรก (first and
foremost) คือการแบงปนเรื่องของพระเยซู ดวยความสัตยซื่อมีคุณธรรม
(integrity) หลังจากที่ไดรับมอบหมายพันธกิจ
กระนั้นทานเปาโลแนะนําวา ขาวสารของพระกิตติคุณสามารถจะเปน
ที่เขาใจไดดีที่สุด สามารถนําไปสูประสบการณไดดีที่สุด ผานการแบงปนที่เรา
ไดนําไปใชอยางไดผลในชีวิตจริง เราจะตองไมลืมวา ผูคนตางเฝาดูเราอยาง
ใกลชิด และไดเห็นวาชีวิตของเราไดสาธิตตามขาวสารแหงพระคุณที่เราไดพบ
ในพระคัมภีรหรือไม
จงคิดใหดีวา คุณดําเนินชีวิตอยางไร และเปนพยานใหบุคคลที่
อยูรอบตัวอยางไร
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วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

พระคริสตทรงเสียพระทัยในความหวังยิ่งใหญของโลก ในเรื่องเทศนา
บนภูเขาพระองคทรงหาโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับ (undo) จากผลงานดานการ
ศึกษาอันไมถกู ตองไดนาํ มาให และทีจ่ ะใหแนวคิด (conception) อันถูกตองแก
ผูฟงของพระองคเกี่ยวกับอาณาจักรและพระลักษณะนิสัยของพระองค กระนั้น
พระองคไมกลาวโจมตีตรงๆ ในความผิดพลาดของผูคน พระองคทรงเห็น
ความทุกขยากของโลกอันเนื่องมาจากความบาป กระนั้นพระองคไมนําเสนอ
ตอหนาพวกเขา ดวยคําวิจารณใหเห็นจริงเห็นจังในความเศราหมองของพวก
เขา (a vivid delineation) พระองคทรงสอนพวกเขาบางสิ่งที่ไรขอบเขต
(infinitely) ซึ่งดีกวาที่พวกเขาไดรูจัก โดยปราศจากการโจมตีแนวคิดของ
พวกเขาในเรื่องอาณาจักรของพระเจา พระองคทรงบอกพวกเขาถึงเงื่อนไข
ของการจะไดเขาไป (therein) ทรงปลอยใหพวกเขาตัดสินใจดวยพวกเขาเอง
ตามลักษณะธรรมชาติของมัน ความจริงทีพ่ ระองคสอนไมไดดอ ยในความสําคัญ
ตอเรากวาของฝูงชนที่ติดตามพระองค หรือเรามีความจําเปนนอยกวาที่จะ
เรียนรูถึงพื้นฐานหลักการแหงอาณาจักรของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 299)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. โรเบิรท หลุยห สตีเวนสัน เกิดที่เมือง เอดินเบิรก สกอตแลนด
ใน ป 1850 สตีเวนสันยอนคิดถึงคืนวันหนึ่งที่พี่เลี้ยงของเขา
กําลังนําเขาเขานอน เขาขยับไปที่หนาตาง และเห็นบรรยากาศ
ที่นาหลงใหลในยามราตรี ชายคนหนึ่งจุดตะเกียงที่ตนเสาทีละ
ตน เขาเรียกพี่เลี้ยงมาและพูดวา “ดูชายคนนั้นสิ! เขาเจาะรูใน
ความมืด!” พระเจาทรงประทานบทบาทอะไรใหคุณนําแสงสวาง
และความรักไปสูชุมชนของคุณ ถาไมแนใจ เชิญสมาชิกโบสถ
สองสามคนมาอภิปรายเพื่อหาวิธีทําดวยกัน
2. ถาโบสถเปนหุนสวนกับพระเจาในการเขาถึงโลก เราจะนําคํา
สอนของพระเยซูไปสูชุมชน โดยใหโบสถมีสวนสนับสนุนยางไร
3. ในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราจะสอนความจริงที่พระเจา
ทรงประทานใหเราแกคนอื่น โดยใหโบสถทองถิ่นมีสวนอํานวย
ความสะดวกไดอยางไร
4. จงอภิปรายวา เราจะอยูเหนืออคติทางวัฒนธรรมของสังคมได
อยางไร
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บทที่ 10

การศึกษาในศิลปะและวิทยาศาสตร
Education in Arts and Sciences
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
โรม 1:18-21; สดุดี 19:1-6; 96:9; ปฐมกาล 3:6;
1 ทิโมธี บทที่ 6; สุภาษิต บทที่ 1, โยบ บทที่ 38

ขอควรจํา “ทองฟาประกาศพระสิรขิ องพระเจา และพืน้ ฟาสําแดงผล
งานแหงพระหัตถของพระองค” (สดุดี 19:1)

ก

ารศึกษารวมถึงสิ่งที่ถูกเรียกวา “ศิลปะและวิทยาศาสตร” แต
เมื่อเราเรียนรูหรือสอนศิลปะและวิทยาศาสตร จากมุมมอง (perspective) ของพระคัมภีร สิ่งนี้บอกเปนนัยถึงอะไร เราเพียงนําเสนอขอ
พระคัมภีรที่เลือกไวแลว ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของยาสมัยใหม หรือ
ศิลปะในประวัติศาสตร ยกตัวอยางเชน ในการทําเชนนั้นเราสามารถเชื่อมโยง
กับบทเรียนในภาคปฏิบัติของเรา สูฤทธานุภาพอันอัศจรรยของพระเจา ในการ
เนรมิตสรางโลกอันซับซอนของเรา แตการรวมตัวอยางงายๆ ของขอพระคัมภีร
ในตําราเรียน เปนเพียงสวนเล็กๆ ของการศึกษาแท การศึกษาที่นําไปสูความ
รอด และไถกลับคืนมา (redemptive)
สําหรับการศึกษาเชนนั้นทําหนาที่ไดแทจริง เราตองการพระวจนะของ
พระเจาเพือ่ ใหความรูใ นเรือ่ งการสอนเรือ่ งระเบียบวินยั (discipline) จากความ
เปนมนุษยสูโมเลกุลชีววิทยา (molecular biology) ถาปราศจากมัน เราอาจ
สูญเสียการมองเห็นความยิ่งใหญของพระเจา และอํานาจในการปกครองสูงสุด
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ของพระองคในฐานะที่ทรงเปนพระผูสราง และเปนผูเกื้อกูล (sustainer) โลก
ในการเรียนรูวาพระเจาทรงมีความเห็นอยางไรในการเนรมิตสราง ในลักษณะ
อินทรีย (organic) และวัตถุประสงคไดรับการเติมเต็ม เราไดเขามาใกลความ
เขาใจถึงระเบียบวินัยบางขอซึ่งควรมีและควรถูกนํามาสอน
สัปดาหนเี้ ราจะมองไปยังหลักการบางขอ ซึง่ รวมอยูก บั สิง่ ทีเ่ ราสามารถ
สอนศิลปะ และวิทยาศาตรจากมุมมองในมิติตางๆ ของคริสเตียน และมุมมอง
ทางโลก

วันอาทิตย

องคพระผูเปนเจาองคเดียว

The Lord Alone

มีหลักฐานวาพระเจาทรงพระชนมอยูในสรรพสิ่งที่ทรงสราง คําแถลง
นี่ถูกนํามากลาวซ้ําบอยมาก จนกลายเปนเรื่องซ้ําๆ ไป (clichéd) เมื่อเรา
พิจารณาตัวอยางเชน พระทัยของพระเจาผูทรงสรางโลกนี้ ซึ่งมีมนุษยเปนผู
ทําใหโลกเกิดความเสียหายและมีมลทินอยางตอเนื่อง เราอาจขยับเขาใกล
มากขึ้น วาเราสามารถจะสอนศิลปะและวิทยาศาสตรใหดีที่สุดไดอยางไร
อยางเรื่องขบวนการการตั้งครรภของผูหญิง ยกตัวอยาง นักชีววิทยา
บอกเราวา ชีวิตตัวออนของมนุษยคนใหมโผลขึ้นมาจากไขสุกที่ไดรับการผสม
พันธุแลว และทารกนั้นจะคอยๆ เติบโตขึ้นทุกขณะจนครบเกาเดือน ซึ่งเปน
เครื่องหมายแหงความรักของพระผูสราง ตลอดชวงดังกลาว ความรัก และ
ความกรุณาสามารถมองเห็นได ขณะที่ตัวออนคอยพัฒนาขึ้นในครรภของผู
เปนแม: ทารกในมดลูก ซึ่งอยูในชองทอง ตําแหนงใตหัวใจของผูเปนแม ซึ่ง
เตนเปนจังหวะ ทารกนอยไดคอยเติบโตขึ้น พรอมกับชองทองดานหนาของผู
เปนแมขยายขึ้น แมผูตั้งครรภคาดหวังในลูกของเธอ และเธอรับรูถึงทารกใน
ครรภของเธอตลอดเวลา เชนเดียวกับพระบิดาบนสวรรคทรงรับรูเรื่องบุตรทั้ง
หลายของพระองคเสมอ
อานพระธรรมโรม 1:18-21; สดุดี 19:1-6 และ เนหะมีย 9:6 ขอ
พระคัมภีรเ หลานีบ้ อกอะไรเราเกีย่ วกับงานของพระเจาในฐานะพระผูส ราง
ของเรา
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แมแตภายหลัง 6,000 พันปแหงความบาป และอีกหลายพันปหลัง
จากน้ํ า ท ว มใหญ ที่ ทํ า ลายล า ง ซึ่ ง สํ า แดงถึ ง ฤทธานุ ภ าพอั น ท ว มท น เป น
หลักฐานแสดงใหทราบวาพระเจา พระผูส รางของเรา ในฤทธานุภาพนัน้ พระเจา
ทรงเต็มไปดวยความรักและพระเมตตากรุณา (benevolence) พระเจาองคนี้
คือพระผูสรางเรา ทานเปาโลกลาวใน โรม 1:18-21 วาเหลาคนที่ปฏิเสธพระเจา
องคนี้จะ “ปราศจากซึ่งคําแกตัว” เมื่อถึงวันแหงการพิพากษา เราสามารถ
เรียนรูเกี่ยวกับพระองค จากสิ่งที่พระองคไดทรงสรางไว หรือกลาวไดอีกอยาง
วา “พวกเขาไมอาจรองขอพระเมตตาวาพวกเขา “ยังไมไดรับขาวสารของ
พระองค” หรือยังโงเขลาอยูไมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัน และยุคที่มนุษยจํานวนมากไดนมัสการสิ่งที่
พระเจาทรงสรางไว มากกวาที่จะนมัสการพระผูสราง สิ่งนี้จึงสําคัญยิ่งที่การ
ศึกษาของคริสเตียนทั้งในดานศิลปะและวิทยาศาสตร จะวางบนพื้นฐานขอ
สมมติ (assumption) วาพระเจาคือพระผูสราง และเปนผูทรงค้ําจุนสรรพสิ่ง
ทั้งมวลที่เปนอยู ในที่สุดมโนคติวิทยา (ideology) และการสันนิษฐาน (presuppositions) ที่ปฏิเสธหรือกันพระเจาออกไป จะสามารถนําไปสูความผิด
พลาดเทานั้น การศึกษาทางโลกทั้งปวง ลวนทํางานบนขอสันนิษฐานวา “ไมมี
พระเจา” ดังนั้นการศึกษาของคริสเตียนจะตองไมตกไปสู “กับดัก” (trap)
หรื อ ไม ก็ ต อ งทํ า งานอย า งละเอี ย ดอ อ นมากขึ้ น จากหลั ก การที่ ว างบนข อ
สันนิษฐานวา “ไมมีพระเจา” ไมวาจะอยางไรมนุษยถูกทําใหพัวพันอยูกับ
ความผิดพลาด
จงสังเกตความมหัศจรรยและความงดงามในโลก แมจะมีความ
บาป แตสิ่งเหลานี้ยังใหความหวัง การเลาโลมใจในเวลายากลําบากแก
เราแตละคนไดอยางไร

วันจันทร

ความบริสุทธิ์ที่งดงาม
The Beauty of Holiness

พระธรรมสดุดี 96:9 อานวา “จงนมัสการพระยาหเวห ผูทรง
งดงามในความบริสทุ ธิ์ แผนดินโลกทัง้ สิน้ เอย จงตัวสัน่ เฉพาะพระพักตร
พระองค” เราเขาใจแนวคิดนีอ้ ยางไรทีว่ า “ความงดงามในความบริสทุ ธิ”์
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สิ่งนี้หมายความอยางไรสําหรับคริสเตียน สิ่งนี้ควรไดสรางแรงกระทบ
ขณะที่เราสอนเกี่ยวกับศิลปะและความงดงาม ซึ่งบอยครั้งสองสวนนี้มี
ความสัมพันธตอกันอยางไร
แมจะมีการพูดกันวา “ความงามอยูในดวงตาของผูมองดู” เราจะตอง
ไมลืมวา ใครเปนผูสรางดวงตาไวในเบื้องตน (ดู สุภาษิต 20:12) แมวาเราจะ
ระมัดระวังไมกราบไหว สิ่งที่ถูกสรางไว (ดูหัวขอศึกษาเมื่อวานนี้) จากความ
งดงามแหงการทรงสราง เราสามารถเรียนรูเกี่ยวกับพระเจา ซึ่งเนนถึงความ
รักและความบริสุทธิ์ ถาโลกที่ลมลงยังสามารถมองเห็นความงดงามได ใคร
สามารถจะจินตนาการไดวา โลกนี้จะมีความงดงามสักปานใดกอนที่ความบาป
จะเขามา และสิ่งนี้สอนเราวาแทจริงแลว พระเจาของเราเปนพระผูสรางแหง
ความงดงาม
การศึกษาเรื่องศิลปะและวิทยาศาสตรสามารถ และควรนําเราใหเขา
ใกลชิดพระลักษณะอุปนิสัย และดวงหทัยของพระเจาเอง เพราะวาเราเปนสวน
หนึ่งแหงงานศิลปะของพระองค และปรากฏการณทางดานวิทยาศาสตร เรา
ยอมสามารถเรียนรูไดมากขึ้นเกี่ยวกับเอกลักษณของเราเองในองคพระคริสต
“พระเจาทรงประสงคใหเหลาบุตรชายหญิงของพระองคมองเห็นคุณคา
และขอบพระคุณพระองคในงานแหงการทรงสรางของพระองค ทั้งรูสึกยินดีใน
ความงดงามแบบงายๆ และความเงียบสงบ ซึง่ พระองคทรงตบแตง (adorned)
โลกใหเปนบานของเรา พระองคทรงเปนผูทรงรักความงดงาม และเหนือสิ่ง
อื่นใด ทั้งหมดเปนความดึงดูดจากภายนอก พระองคทรงรักอุปนิสัยที่งดงาม
พระองคทรงประสงคใหเราปลูกฝงความบริสุทธิ์ในดวงใจ และนี่เปนพระคุณ
แบบเงียบสงบของเหลาผูติดตามพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหง
ความสุข, หนา 85)
ปฐมกาล 3:6 สอนเราเกี่ยวกับความงดงามและความบริสุทธิ์
อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับสุภาษิต 6:25; 31:30
เหมือนสิ่งอื่นใดที่พระเจาไดทรงทํา เรามีศัตรู ผูซึ่งไดทําการบิดเบือน
และสรางความเสียหายใหกับสิ่งที่อยูบนโลก จึงไมเปนเรื่องนาประหลาดใจ
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หากศัตรูของเรานําเอาความงดงาม และแนวคิดแหงความงามมาใชตอตานเรา
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ของศิลปะการศึกษาของคริสเตียน ซึ่งได
รับการแนะนําโดยพระคัมภีร จะตองชวยเราใหเรียนรูที่จะระมัดระวังในความ
เขาใจวา ไมใชความงามทั้งหมดจะเปนสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เสมอไป
มีอะไรบางที่งดงามแตไมบริสุทธิ์และไมดี สิ่งเหลานี้เกิดมาจาก
อะไร และเรามีสวนทําใหสิ่งเหลานี้เกิดมาไดอยางไร

วันอังคาร

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องความผิด

Experts in Error

เราทราบวาโลกของเรามีมากกวาการแบงปนในเรื่องศิลปะและปรัชญา
ที่ไมไดถวายเกียรติแดพระเจา หลายคนอาจโตแยงวา คริสเตียนไมควรจะเขา
ไปในสถานที่ที่คนเลื่องลือกัน คริสเตียนเซเวนธเดยแอดเวนตีสตองพิจารณา
อยางถองแทถึงธุรกิจของพวกเขา ในการใหบริการธุรกิจ การคาบางประเภท
ไมใหการสนับสนุน (patronizing) การกอตั้งหรือสถาปนาบางสิ่ง หรือแมแต
ไมบริโภคสื่อบางประเภท
จาก 1 ทิโมธี บทที่ 6 เราไดรับการสั่งสอนชัดเจนไมใหติดตาม
อะไร สิ่งใดที่เราตองหลีกเลี่ยง คําอธิบายใน 1 ทิโมธี 6:9, 10 กลาววา
อยางไร
อานสวนที่เหลือของ พระธรรม 1 ทิโมธี บทที่ 6 อะไรคือกุญแจ
ในการติดตามสิ่งที่อัครทูตเปาโลเห็นดวยหรือใหการรับรอง (endorses)
สังเกตใน 1 ทิโมธี 6:20 อัครทูตเปาโลเตือนวา “ทิโมธีเอย จงเฝา
รักษาสิ่งที่ทานไดรับมอบหมาย จงหลีกหนีจากคําพูดที่ไรคุณธรรม และโงเขลา
และการโตแยงที่สําคัญผิดวาเปนความรู” แมวาทานกําลังทํางานจากบริบทที่
แตกตางไป แตยังนําหลักการเดียวมาใชได นั่นคือคิดเกี่ยวกับขอมูลทั้งหมด
คําสอนทั้งหมดและความเชื่อทั้งหมด ไมเพียงตอนนี้ แตตลอดประวัติศาสตร
ของมนุษย ผูเชี่ยวชาญทั้งหลายสามารถเปนผูช่ําชองในความผิดไดชัดเจน
(flat-out) จริงๆ
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เกือบ 2,000 ปที่แลว บุคคลที่ฉลาดปราดเปรื่อง (เชี่ยวชาญที่สุด) ตาง
เชื่อวาโลกของเราลอยตัวอยูกับที่ไมเคลื่อนไหว ณ จุดศูนยกลางของจักรวาล
ขณะที่ดวงดาวทั้งมวล ทั้งที่เปนดาวฤกษและดาวนพเคราะหทั้งหมดตางโคจร
รอบโลกตามทางโคจรอันสมบูรณของพวกมัน ผูเชี่ยวดานคณิตศาสตรและนัก
วิทยาศาสตรบางคนเคยใหการสนับสนุน (buttress) ความเชื่อนี้ แมวาตอมา
มันไดกลายเปนสิ่งที่ผิดพลาดในรายละเอียดในทุกมิติ ดังนั้นเราอาจพูดไดวา
ผูฉลาดปราดเปรื่องเหลานั้นเปนผูเชี่ยวชาญในดานผิด ซึ่งอัครทูตเปาโลเรียก
วา เปนการสอนในสิ่งที่เรียกวา “พวกเขาเชื่อในสิ่งที่สําคัญผิดวาเปนความรู”
วิทยาศาสตรดานชีววิทยาปจจุบัน ยกตัวอยาง การกลาววินิจฉัยสรุป
(predicated) จากการสันนิษฐานวา (assumption) ชีวิตเริ่มตนเมื่อหลายพัน
ลานปกอน ดวยความบังเอิญ (by chance) โดยที่ไมมีพระเจา และไมมีวัตถุ
ประสงคอยูเบื้องหลัง ในเวลาเดียวกัน “จํานวนที่เหลือเชื่อ แหงความสลับซับ
ซอน และในรายละเอียดทางวรรณคดีวิทยาศาสตรไดบังเกิดขึ้น โดยวางบน
พื้นฐานบนคําสอนนี้ มีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรูไดจากสิ่งนี้ เกี่ยวกับ
วาผูคนสามารถเปนผูเชี่ยวชาญไดในเรื่องขอผิดพลาด การตระหนักในเรื่องนี้
สรางผลกระทบ (impact) ใหกับการศึกษาคริสเตียนในภาพรวม โดยเฉพาะ
ในการสอนวิทยาศาตรอยางไร

พุธ

ความโงเขลาและสติปญญา

Foolishness and Wisdom

อาน พระธรรมสุภาษิต บทที่ 1 เนื้อหาของบทนี้สอนอะไรแกเรา
เกี่ยวกับการศึกษาคริสเตียนแท ควรจะสอนเกี่ยวกับสิ่งใด
พระคัมภีรวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความโงเขลา และความฉลาด
ไวไมขาดสาย (steady) พระธรรมสุภาษิตทําหนาที่ไดดีในการเตือนเราถึง
อันตรายของความประพฤติที่มุทะลุ (foolhardy) และอยูในกลุมเพื่อนที่โง
เขลา ความแตกตางนั้นชัดเจน: พระเจาทรงปรารถนาใหประชากรของพระองค
แสวงหาสติปญญา โดยถือวาเปนทรัพยสมบัติและใหมีอยางอุดมสมบูรณ
นักศึกษาดานศิลปะและวิทยาศาสตรใชตะลันตของพวกเขาแสวงหา
ความรู และพยายามเรียนใหไดเกรดยอดเยี่ยมจากการศึกษาของพวกเขา
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เหลาอาจารยผมู วี นิ ยั ก็ทาํ ในลักษณะคลายกัน เราสามารถเปนนักศิลปะทีฉ่ ลาด
เฉลียว และเปนนักวิทยาศาสตรที่กาวหนา (breakthroughs) อันเนื่องมาจาก
ความรูและความสามารถ
กระนั้นจากมุมมองทุกมิติของคริสเตียน ความรูดานศิลปะ และดาน
วิทยาศาสตรมีความหมายแทจริงอะไรถามันไมรวมไปถึง การทราบในความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด ความดี และความชั่ว ความจริง และ
ความเท็จ ทั้งหมดนี้ คนหนึ่งจะตองทํา ยกตัวอยางเชน การอานสักเล็กนอย
เกี่ยวกับชีวิตของเหลาคนผูรูสึกวา (deemed) เปนนักศิลปะที่ยิ่งใหญของโลก
เพื่อที่จะมองเห็นพวกเขามีความเชี่ยวชาญระดับอัศจรรย และมีตะลันตสุดยอด
ซึ่งไมไดหมายความวาเขามีศีลธรรม และความยุติธรรมอยูในระดับเดียวกัน
คนหนึ่งอาจโตเถียงวา เหลานักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญ มีสวนรวมในงานสราง
ดานชีววิทยา หรืออาวุธเคมี เพื่อการทําลายลางมวลชน อาจเปนผูไดรับการ
ศึกษาสูงเปนผูมีพรสวรรคสุดยอด แตอะไรคือผลลัพธแหงงานของพวกเขา
อยางที่ไดกลาวมาแลว ความรูในตัวของมันเอง ไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ดี
เสมอไป
จาก สุภาษิต 1:7 อะไรคือกุญแจสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารศึกษาแทของ
คริสเตียน
ผูรับรางวัลโนเบลคนหนึ่ง เปนคนที่ไมเชื่อวามีพระเจา (atheist)
เขาศึกษาระบบจักรวาลและพลังดานฟสิกส เขาไดเขียนวา “ยิ่งศึกษา
จักรวาลมากเทาไร ดูเหมือนจะมีความเขาใจเรื่องจักรวาลมากขึ้น และ
ยิ่งรูมากขึ้นก็ยิ่งดูเหมือนจักรวาลไมมีจุดสิ้นสุด” สิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยว
กับความหมายของความรูและความผิดพลาด

วันพฤหัสบดี

องคพระผูเปนเจาทรงตอบโยบ

The Lord Answered Job

โยบ บทที่ 38 สอนวาพระเจา ไมเพียงทรงเปนผูสรางเทานั้น
แตทรงเปนผูค้ําจุนสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดวย ความจริงขอนี้สงผลตอความ
เขาใจศิลปะและวิทยาศาสตรอยางไร
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“คนจํานวนมากสอนวาสสาร (matter) ควบคุม (possesses) อํานาจ
ที่จําเปน (vital) เพราะทรัพยสิน (properties) บางอยางได สงให (impart)
กับสสาร และจากนั้นปลอยใหทํางานผานพลังงานที่มีแตกําเนิด (inherent
energy) และการทํางานของธรรมชาติไดนําไป (conducted) สอดคลองกับ
กฎตายตัว ซึ่งพระเจาเองไมอาจเขาแทรกแซง นี่เปนคําสอนวิทยาศาสตรที่ผิด
เพราะไมไดรับการสนับสนุน (sustained) โดยพระวจนะของพระเจาที่บอกวา
ธรรมชาติเปนผูรับใชของพระผูสราง...ธรรมชาติเปนพยานถึงเชาวปญญาเลิศ
(an intelligence) ซึ่งปรากฏอยูในพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ทํางานภายใน
และผานกฎเกณฑของธรรมชาติ นี่เปนธรรมชาติ ที่พระบิดา และพระบุตร
ทํางานอยางตอเนื่อง พระคริสตทรงตรัสวา “พระบิดาของเรายังทรงทํางานอยู
เรื่อยๆ และเราก็ทําดวย” (ยอหน 5:17) (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผย
พระวจนะ, หนา 114)
เปนที่นาเสียดาย (unfortunately) ตามที่ไดแถลงกอนหนานี้ ได
กลาวมามากเรื่องวิทยาศาสตรทํางานโดยไมมีพระเจา (on atheistic) ผูยึดถือ
วัตถุนิยม (materialist) ใชการสันนิษฐาน ซึ่งหมายความวา นักวิทยาศาสตร
อาจเริ่มตนดวยบรรยากาศที่งดงาม และมีความสลับซับซอน แตทั้งสองอยาง
“บรรยากาศที่งดงาม และความสลับซับซอนรวมกัน และกระนั้นมันอุบัติขึ้น
โดยบังเอิญ โดยไมมีการมองการณไกล (forethought) หรือความตั้งใจ (intention) อยูเบื้องหลัง
นั่นคือในขอเท็จจริง สิ่งที่วิทยาศาสตรอางตลอดเวลาวาชีวิตบนโลก
ในความงดงามและความซับซอนของมันอยางเชน จากผีเสื้อกลายมาสูมนุษย
ซึง่ ใหคาํ อธิบายไมไดมาจากสิง่ ใด แตเปนผลลัพธทางเคมีในเวลาหลายพันลานป
ซึ่งไดกอรูปขึ้นโดยบังเอิญ สูสิ่งมีชีวิตงายๆ ผานกระบวนการโดยบังเอิญ
(random) และการเลือกโดยธรรมชาติ แลวคอยๆ วิวัฒนาการขึ้น (evolved)
สูสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ซึ่งเคลื่อนไหวและหายใจอยางที่เห็นวันนี้
วิทยาศาสตร บัดนี้ไดประกอบกันขึ้น (constituted) โตแยงแนวคิดที่
วา “อํานาจเหนือธรรมชาติของพระผูสราง” เปนสิ่งที่ “ไมเปนวิทยาศาสตร”
ในเมื่อไมอาจพิสูจนตามแนววิทยาศาสตรได และดวยเหตุนี้จึงเปนความคิดที่
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วิทยาศาสตรไมสามารถจัดการได จะวาไปสมมติฐานนี้ไมใชสิ่งที่วิทยาศาสตร
สอน (ตามที่จริง วิทยาศาสตรดูเหมือนจะสอนสิ่งตรงกันขาม: ความงดงาม
ทั้งหมดและความสลับซับซอนของโลกที่เปนอยู ที่จริงแลวชี้ไปยังพระผูสราง)
แตแทนที่ ตําแหนงเกี่ยวกับปรัชญาเปนผูกําหนด (imposed) ขอบังคับ
(discipline) แตพวกนักวิทยาศาสตรเปนผูกําหนดเอง
ปญหาอยางไรก็ดี คือพระคัมภีรสอนวา พระเจาไมเพียงสรางสรรพสิ่ง
เทานั้น แตพระองคทรงเกื้อกูลทุกสิ่งเชนกัน ซึ่งหมายความวา การศึกษาใดๆ
ทีเ่ ปนของคริสเตียนแท วิทยาศาสตรจะตองทํางานจากขอสันนิษฐานทีแ่ ตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง (radically) คือแตกตางจากสิ่งที่วิทยาศาตรอางโดยทั่วไป เปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ที่การขัดแยงรุนแรง (clashes) จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อพูดถึงจุดแรกเริ่ม (origins)

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

เหตุผลสองขอที่คงอยู วาเหตุใดวิทยาศาสตร ซึ่งมีหลายสิ่งถูกตอง แต
ในจุด “แรกเริ่ม” (origins) ผิดไปอยางมาก: ประการแรก วิทยาศาสตร ซึ่ง
ศึกษาจากธรรมชาติของโลก ตองมองไปที่ธรรมชาติของโลกเทานั้นสําหรับ
เปนคําตอบ: ประการที่สอง วิทยาศาสตรสันนิษฐานวากฏแหงธรรมชาติจะ
ตองยังคงที่ไมเปลี่ยนแปลง (constant) กระนั้นทั้งสองนี้ผิด เมื่อหันมาพูดเรื่อง
จุดแรกเริ่ม
ใหกลับมาพูดขอแรก ซึ่งตองการ (requires) ตนเหตุทางธรรมชาติ
สําหรับเหตุการณทางธรรมชาติตางๆ อยางเชนลมพายุรุนแรงที่เรียกวา “เฮอร
ริเคน” การที่จะติดตามรองรอยของเฮอรริเคน เปนสิ่งที่แยกวาความไรคา
(worthless) สําหรับจุดแรกเริ่มที่เริ่มตนดวยคําวา “ในปฐมกาล พระเจาทรง
เนรมิตสรางฟาและแผนดิน” (ปฐมกาล 1:1) วิทยาศาสตรสามารถกลาวอะไร
เพราะปฏิเสธสิ่งแรกเริ่มที่เกิดขึ้นจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ขณะที่พระคัมภีร
สอนเราวาจุดเริ่มตนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยการอัศจรรยเหนือธรรมชาติ
และธรรมชาติมีความมั่นคง (constancy) ไหม สิ่งนี้ดูเหมือนมีเหตุผล
ยกเวน พระธรรมโรม 5:12 กลาววา “เพราะเหตุนี้ บาปไดเขามาในโลกเพราะ
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คนๆ เดียว และความตายก็เกิดขึ้นมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ไดแผ
ไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทําบาป” การสันนิษฐานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติลวงหนา ไมเปนการตอเนื่อง (discontinuous) และ
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ (qualitative) แตกตางจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เดี๋ยวนี้ที่วิทยาศาสตรเผชิญหนา โลกซึ่งตอนแรกเริ่มไมมีความตายปรากฏ ชางแตกตางโดย
สิ้นเชิงที่เราสามารถศึกษาในวันนี้ และสันนิษฐานไดวาพวกมันคลายกันมาก
เมื่อมันไมใช ซึ่งก็นําสูขอผิดพลาดเชนกัน
ดังนั้นวิทยาศาสตรสอนจุดแรกเริ่มผิดไป เพราะปฏิเสธลักษณะการ
เนรมิตสรางสองประการอยางสิ้นเชิง (1) บอกวาไมมีอํานาจเหนือธรรมชาติอยู
เบื้องหลัง (2) ลักษณะทางกายภาพไมตอเนื่องระหวางจุดแรกเริ่มของการทรง
สรางและสิ่งที่อยูตรงหนาเราเดี๋ยวนี้

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายเรื่องความงดงามวา อะไรคือความงดงาม จะนิยาม
ความงดงามอยางไร และนิยามของคริสเตียนแตกตางจากคนอื่น
หรือไม อยางไร
2. พระคริสตสามารถมาบังเกิดเปนนักวิทยาศาสตรที่ปราดเปรื่อง
เปนมหาเศรษฐีที่มีรายได หรือเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงดานดนตรี
แตพระองคกลับมาบังเกิดเปนชางฝมือที่ถอมใจ พระองคทรงอยู
รวมกับพระบิดาตอนเนรมิตสรางโลก แตพระองคมารับการฝก
อาชีพเหมือนคนธรรมดา งานของพระองคคือการเชื่อฟง สิ่งนี้ให
บทเรียนอะไรแกเราในการประกอบอาชีพ
3. แมจะไมใชทุกคนที่จะถูกเรียกใหสอนในโรงเรียน แตคริสเตียน
สามารถสอนพระวจนะของพระเจาใหคนอื่นได เราจะทําตนเปน
นักศึกษาและครูที่ดีใหคนในโลกนี้ไดอยางไร
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บทที่ 11

คริสเตียนและการงาน
The Christian and Work
วันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล 3:19; เฉลยธรรมบัญญัติ 16:15; อพยพ 25:10-30:38;
กาลาเทีย 5:22-26; ปญญาจารย 9:10; 1 โครินธ 10:31

ขอควรจํา “ฉะนั้นพี่นองที่รักของขาพเจา จงมั่นคงอยู อยาหวั่นไหว

ก

จงทํางานขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา ทาน
ทั้งหลายพึงรูวา ในองคพระผูเปนเจา การตรากตรําของ
ทานจะไมไรประโยชน” (1 โครินธ 15:58)

ารงานเป น แนวคิ ด ของพระเจ า ในโลกที่ ส มบู ร ณ พ ร อ ม
กอนความบาป พระเจาทรงใหอาดัมและเอวาดูแลสวนเอเดน
(ปฐมกาล 2:15) เหมือนพระผูสรางของพวกเขา ตามพระฉายาที่พวกถูก
สรางขึ้น พวกเขาตองนําความคิดสรางสรรคไปใชในการทํางาน และการรับ
ใช ด ว ยความรั ก นั่ น คื อ ทํ า งานในโลกที่ ยั ง ไม ไ ด ล ม ลง โลกที่ ป ราศจากซึ่ ง
ความบาปและความตาย และความทุกขยากเดือดรอน มนุษยจะตองทํางาน
ในช ว งระหว า งเวลานี้ (หลั ง จากโลกแห ง ความสมบู ร ณ แ บบ และ
กอนหนาโลกใหมแหงพระสัญญา) เราไดรับการเชิญใหมองดูงานหนึ่งที่ได
รับพระพรของพระเจาหลายประการ ทามกลางชาวยิว เด็กทุกคนไดรับการ
ฝกเรื่องการคาขาย ทําธุรกิจ การตอรอง การแลกเปลี่ยน หรืองานอาชีพ
(a trade) ในความเปนจริงมีการพูดกันวา ถาผูเปนพอไมสอนอาชีพใหลูก
ชายก็เทากับเลี้ยงลูกใหเปนอาชญากร พระเยซูเอง แมจะทรงเปนพระบุตร
บทที่ 11 คริสเตียนและการงาน 111

ของพระเจา ทรงใชเวลาหลายปทําในสิ่งที่เปนน้ําพระทัยของพระบิดา โดยทํา
การฝกงานฝมืออยางสัตยซื่อจนกลายเปนชางฝมือดีคนหนึ่ง เปนไปไดที่
พระองคทรงเปนผูทําเครื่องเฟอรนิเจอรอันเปนที่ตองการของชาวนาซาเร็ธ
ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณเครื่องใชในการเกษตรดวย (มาระโก 6:3) ที่กลาวมานี้
เปนสวนทั้งหมดของการฝกฝน อันเปนการเตรียมพระองคสําหรับพันธกิจ
เปนการลวงหนา อัครทูตเปาโลทํางานรับใชพระผูเปนเจา เพื่อใหความมั่นใจ
ทานทํางานเคียงขางอาควิลลาและปริสสิลลา เปนเวลาปครึ่งในฐานะชาง
ทําเต็นทคนหนึ่ง ในวันสะบาโตทานเปาโลไดเขาไปถกปญหาในธรรมศาลา
(กิจการฯ 18:1-4; 2 เธสะโลนิกา 3:8-12) สัปดาหนี้เราจะมองไปยังคําถาม
ทั้งหมดของการทํางาน และบทบาทของการทํางานในการศึกษาของคริสเตียน

วันอาทิตย

ประเภทของงาน

The Many Sides of Work

“ขาพเจาทราบแลววา สําหรับเขาไมมีอะไรดีกวาเปรมปรีดิ์และ
ราเริง ตลอดชีวิตของเขา ยิ่งไปกวานั้น ของประทานจากพระเจาแก
มนุษยคือ ใหมนุษยไดกินดื่ม และชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรํา
ของเขา” (ปญญาจารย 3:12, 13)
“การงาน” (Work) เปนคําอัดแนน (solid) ในภาษา “แองโกล แซ็ก
ซอน” โดยไมมีเสียงอื่น (frills) เขามาเสริม เปนคําพยางคเดียวในภาษา
อังกฤษ กระนั้นมีความหมายที่เปนไปไดหลายอยาง จากเหตุผลดานความ
จําเปน เราทํางานเพื่อใหมีอาหารบนโตะ ใชจายสําหรับสิ่งตางๆ และเก็บสะสม
ไวจํานวนหนึ่งสําหรับเวลาเกิดสถานการณยากลําบาก
งานทําใหคนรูสึกวาตนมีคา งานคือคําตอบของคําถามวา “คุณทํางาน
อะไร” หรือ “คุณเปนอะไร” คนสวนใหญที่เกษียณแลวยังทํางานครึ่งเวลาอีก
หลายปเทาทีพ่ วกเขายังทําไหว ไมวา จะเปนงานทีม่ คี า ตอบแทน หรืองานอาสา
สมัคร จงมอบงานเล็กๆ นอยๆ ใหเยาวชนทํา แลวจะพบวาการทําผิดกฎหมาย
ของเขาลดลง
จาก ปฐมกาล 3:19 อะไรคือบริบทตรงนี้ และพระคัมภีรขอนี้พูด
ถึงเรื่องงานอยางไร
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ทันใดนั้นงานที่พระเจาทรงประทานใหกอนการลมลงไดเปลี่ยนไปหลัง
ความบาปเขามา ตรงนี้เปนการอางถึงอีกดานหนึ่งของงาน สําหรับบางคน
งานหมายถึง สิ่งที่นาเบื่อ เหน็ดเหนื่อย ตรากตรํา และสิ้นสุดลงดวยความตาย
พวกเขาจําใจทํางานที่พวกเขาดูหมิ่นดูแคลน และหวังจะไดปลดเกษียณขณะที่
ยังมีสขุ ภาพดีพอควร สําหรับคนอืน่ ๆ งานสามารถแมแตเอาชีวติ ของคนหนึง่ ไป
งานนั้นไดกลายเปนศูนยกลางการมีชีวิตอยูของคนนั้น หรือแมแตทั้งหมดเปน
สิ่งหอมลอม (encompassing) เอกลักษณของบุคคลหนึ่ง เมื่อพวกเขาตอง
แยกจากงานของพวกเขา ไดรับความกดดัน หรือรูสึกสับสน (disoriented)
เกิดความไมแนใจจะทําอะไรตอไป หรือหันไปทางไหน เมื่อพวกเขาเกษียณ
อายุ พวกเขาลมทั้งยืนทั้งดานรางกายและดานจิตใจ และบอยครั้งพวกเขาตาย
กอนวัยอันควร
คริสเตียนจําเปนตองเรียนรูการทํางานตามวิถีของพระเจา งานเปน
มากกวาความจําเปนดานเศรษฐกิจ ผูชายเปนมากกวาลูกจาง (employee)
คนหนึ่ง ถาเขาใจอยางถูกตอง งานที่คนหนึ่งทําตลอดชีวิตเปนเหมือนถนน
หลวง (avenue) แหงพันธกิจการรับใช (ministry) เปนการแสดงออกในความ
สัมพันธกับองคพระผูเปนเจา สวนหนึ่งของภาระกิจแหงการสอน คือการชวย
นั ก ศึ ก ษาหางานที่ เ หมาะสมกั บ ตะลั น ต ค วามสามารถของพวกเขา งานที่
พระเจาทรงประทานให ที่พวกเขาเกิดความสนใจ ที่สวนกระแส (intersect)
กับความตองการของโลก
คุณกําลังทําอะไรอยูในปจจุบันนี้ และคุณควรทําอะไรเพื่อถวาย
พระสิริแดพระเจาใหมากขึ้น

วันจันทร

งานและการเลี้ยงดู
Work and Nurture

อาชีพหรืองานจะเกี่ยวกับการใชรางกายทําเปนหลัก แมแตคนที่ทํา
งานดวยสมอง สวนใหญก็ตองใชกําลังกายไมมากก็นอย เชน ใชมือกดแปน
พิมพคอมพิวเตอร
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ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับการทํางานอยางไร
และ “มือ” เปนสัญลักษณถงึ อะไร เฉลยธรรมบัญญัติ 16:15; ปญญาจารย
9:10; สุภาษิต 21:25; เยเรมีย 1:16
พระเจาทรงประทานมือใหเราใชทํางาน “มือที่เกียจครานทําใหยากจน
แตมือที่ขยันขันแข็งทําใหม่งั คั่ง” (สุภาษิต 10:14; 12:14) ในดานจิตวิทยา ความ
สามารถสวนตัวในการทํางานใหสําเร็จ ไมไดเพิ่มขึ้นดวยการพูด แตเพิ่มขึ้น
ดวยการลงมือทําเทานั้น
ขณะที่ขอพระคัมภีรกลาววา “งานจากมือของรา” เปนพระพรจาก
พระเจา (ดู สดุดี 90:17) พระองคทรงอนุญาตใหเราดํารงชีวิตอยางมีความ
หมาย แผนการขั้นสุดทายของพระเจาคือ “การงานจากมือของเรา” เปน
พระพรแกคนอื่น อัครทูตเปาโลเขียนวา เราตองทํางานบางสิ่งที่มีประโยชน
ดวยมือของเรา เพื่อที่เราอาจมีบางสิ่งที่จะแบงปนกับคนอื่นๆ แนนอนอัครทูต
เปาโลดํารงชีวิตโดยหลักการนั้น
“พวกทานเองก็ทราบวา มือทัง้ สองขางของขาพเจาจัดหาปจจัยสําหรับ
ตัวเอง และสําหรับพวกที่อยูกับขาพเจา ขาพเจาวางแบบอยางใหทานแลวใน
ทุกเรื่อง เพื่อจะใหเห็นวา โดยการตรากตรําแบบเดียวกันนี้ เราตองชวยพวก
ที่มีกําลังนอย และระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองคพระผูเปนเจา ตามที่
พระองคตรัสวา “การใหเปนเหตุใหมีความสุขมากกวาการรับ” (กิจการฯ
20:34, 35)
การอธิษฐานอยางงายๆ ของทานเนหะมีย ควรจะเปนของเรา: “ขา
แตพระเจา บัดนี้ขอพระองค ทรงเสริมกําลังมือของขาพระองค” (เนหะมีย 6:9)
คุณมีทาทีอะไรตองานของคุณ มีวิธีการอะไรที่คุณอาจใชงาน
ของคุณใหเกิดพระพรมากขึ้นตอคนอื่นๆ

วันอังคาร

งานและความยอดเยี่ยม
Work and Excellence

ใหมองภาพรวมในพระธรรมอพยพ 25:10-30:38 พระเจาทรง
เจาะจงอะไร เมื่อพระองคสั่งทานโมเสสใหตั้งเต็นท “พลับพลา” (ta114
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bernacle) ขึ้นเพื่อเปนสถานที่นมัสการ สิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับ
พระลักษณะอุปนิสัยของพระเจา
เมื่อพระเจาทรงสั่งใหทานโมเสสตั้งเตนท “สําหรับพระองค” ทาน
โมเสสควรไดพูดวา “ไมมีปญหาพระผูเปนเจา ขาพระองคกางเต็นทมาตั้งแต
ตอนวิ่งหนีจากประเทศอียิปต เมื่อ 40 ปที่แลว ...ขอพระองคใหเวลาเพียงไมกี่
นาทีเทานั้น เพราะสําหรับชายที่มีชีวิตอยูในวัฒนธรรมของชาว “มีเดียนซึ่ง
เปนชนกึ่งอพยพในภาคตะวันออกกลาง” (Seminomadic Midianite) ชน
เหลานี้ ถือวาการตั้งเต็นทเปนเรื่องที่งายมาก ทานโมเสสแมแตจะใชผาผูก
ปดตา แลวฟงเสียงสะทอนจากดวงจิตก็สามารถตั้งเต็นทได แตพระเจาทรงมี
อะไรที่สําคัญเกินกวาการตั้งเต็นททั่วไป ทานโมเสสอาจไมคาดฝนมากอน
เกี่ยวกับรายละเอียดของพิมพเขียว (blueprints) (เต็นทนอกเหนือนั้นเปน
โครงสรางทางสถาปนิกแบบงายๆ) บวกเขากับ “รายการกําหนดใหทํา”
เกี่ยวกับเครื่องใชทุกชิ้นภายในพลับพลา พอๆ กับรายละเอียดในคําสั่งสําหรับ
เครื่องแตงกายสําหรับปุโรหิตเกือบ 150 จุด แมคําสั่งใหสรางโตะตัวหนึ่ง ซึ่ง
มองดูจะเห็นเปนเรื่องงายๆ แตทานโมเสสตองทําตามขั้นตอนในการประกอบ
โตะตัวนั้นขึ้นถึงเจ็ดขั้นตอน (อพยพ 25:23-30)
การใหความสนใจในรายละเอียดที่พระเจาแสดงใหเห็นในการสราง
“เต็นทพลับพลา” ของพระองค (ซึ่งตอมาทรงประทานคําสั่งสําหรับพิธีเผา
ถวายบู ช าสั ต ว ใ ห ) พระเจ า ทรงสํ า แดงดวงวิ ญ ญาณแห ง ความยอดเยี่ ย ม
(excellence) ไวเปนเกณฑ ทรงพระประสงคไมใหผลิตสิ่งใดดอยกวา “ผล
งานชิ้นเอก” (masterpiece) ดวยการใชวัสดุคุณภาพสูงสุด การออกแบบนั้น
ไรขอตําหนิ (impeccable) ผลงานการสรางจะตองเปนจุดเดน คําสั่งของ
พระเจาในการสรางนั้นชัดเจน: สําหรับพระเจางานที่ทําขึ้นอยาง “ลวกๆ”
(sloppy) จะไมเปนที่ยอมรับของพระองค
อยางไรก็ดีแมมาตรฐานจะปรากฏวาสูงสง แตเปนองคพระเจาเองผู
ทรงจัดหา ไมเพียงทรงเปนแรงผลักดัน แตทรงจัดหาแหลงแรงงานมนุษยเพื่อ
ไปใหถึงจุดนั้น เราอานในพระธรรมอพยพ 31:1-6, 35:30-36:1 ที่องคพระเจา
เองประทานชางผูชํานาญงานเอง คนเหลานี้เปนผูไดรับ “การเติมเต็มดวย
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พระวิญญาณ” ทรงประทานใหพวกเขามีความสามารถและมีความรูในงานชาง
ทุกประเภท เพื่องานกอสรางพลับพลาที่ประทับ รวมทั้งเฟอรนิเจอรทุกชิ้นจะ
สรางออกมาตามที่ “องคพระผูเปนเจาทรงบัญชา” (อพยพ 36:1) ยิ่งกวานั้น
นายชางใหญผูออกแบบชุดเดียวกันซึ่งมีสองคนไดรับพระราชทาน “ความ
สามารถที่จะสอนตอ” (อพยพ 35:34) เพื่อที่ความรูความชํานาญของเขาทั้ง
สองจะคงอยูตอไปภายในชุมชนอิสราเอล แมวาบุคคลทั้งสองถูกเลือกไวเปน
พิเศษใหเปนผูนําโดยพระเจา ยังมีคนอื่นๆ อีกหลายคนไดรับของประทาน
คลายกัน ซึ่งไดรวมมือรวมใจกันทํางาน (อพยพ 36:2)
เหตุนั้นการที่เปนคนลมลงในความบาป มนุษยก็ไมมีเหตุผลใดที่จะนํา
มาแกตวั ทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจใดๆ นอยกวาการอุทศิ ถวายตัวอยางสุดใจ (utmost)
พระเจาทรงคาดหวังใหเราทําการอยางดีที่สุด โดยการทุมเทตะลันต ถวาย
ความชํานาญและเวลา มุงทําการศึกษาวิธีการเพื่อนําไปใชอยางดีในโครงการ
ใหญของพระเจา

พุธ

งานและจิตวิญญาณ

Work and Spirituality

“ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ ก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ดวย” (กาลาเทีย 5:25) งานของบุคคลหนึ่ง และชีวิตฝายจิตวิญญาณไมอาจ
แยกจากกันได การเปนคริสเตียนไมใชการสวมเสื้อผา ที่อยากจะสวมก็สวม
อยากจะถอดออกก็ถอด เหมือนคนคนหนึ่งเปลี่ยนอารมณ (moods) หรือใช
ชีวิตผานชวงเวลาที่แตกตางไปของชีวิต แตเปนวาการเปนคริสเตียนเปนการ
สรางชีวิตใหเปนบุคคลใหม ซึ่งสําแดงตัวเขาเองหรือเธอเองในทุกมิติของชีวิต
อันรวมไปถึงดานการงานดวย
อานพระธรรมกาลาเทีย 5:22-26 อัครทูตเปาโลพรรณนาถึง
ของประทานอะไร ขณะเดียวกันพรรณนาตัวคุณและงานของคุณดวย
พจนานุกรมอธิบายถอยคําในพระคัมภีรใหม ใหการบรรยายคําวา
“บุคคลฝายจิตวิญญาณ” คือบุคคล “ผูสําแดงผลของพระวิญญาณออกมาใน
วิถีของเขา” จากสิ่งนี้ เราอาจสรุปไดวาผานการเชื่อมโยงกับพระคริสตของเรา
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เราในฐานะเปนมนุษยจะทําหนาที่เสมือนเหลาผูเชื่อในทุกลักษณะ (aspects)
แหงชีวิตของเรา
คนไขคนหนึ่งนอนปวยที่โรงพยาบาลฟลอริดา มีเพื่อนใกลชิดของเขา
คนหนึ่งมาเฝาขางเตียงของเขาตลอดเวลา พยาบาลผลัดเปลี่ยนกันมาตรวจ
เช็ค และใหการบริการที่จําเปนแกคนไขทุกระยะ พรอมทั้งไตถามพูดคุยกับ
คนไขเสมือนเปนญาติคนหนึ่ง เรื่องนี้ทําใหเพื่อนของคนไขรูสึกประทับใจมาก
เอยถามพยาบาลหลายคนวา พวกเธอเรียนจบพยาบาลจากที่ไหน หลายคน
ตอบวาพวกเธอจบการศึกษาจากวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา (Florida
Hospital College) แหงนั้นเอง
สิ่งนี้สรางความประทับใจใหเพื่อนคนไขรายนี้มาก หลังจากคนไขหาย
ปวยออกไปแลว เพื่อนของคนไขคนนี้เดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยโรงพยาบาล
ฟลอริดาหลายครั้ง เพื่อจะเช็คดูวานางพยาบาลดูแลคนไขเสมือนญาติเปนเรื่อง
ปกติ หรือมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เขามาเยี่ยมเพื่อนที่นอนปวยหนัก เมื่อมีคน
ถามเขาถึงจุดประสงคการไปเยี่ยมวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา เขาตอบวา
เขาอยากแนใจวา นางพยาบาลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยโรงพยาบาลแหงนี้
มีจิตใจดูแลเอาใจใสคนไขหนักเชนเพื่อนของเขาเปนอยางดี มากกวานาง
พยาบาลที่ไดรับการฝกฝนจากที่อื่นโดยทั่วไปจริงไหม และเขาไดแนใจวาสิ่งที่
เขาไดประสบมาสามารถมองเห็นความแตกตางไดชัดเจน
เขาไดขอเขาเยี่ยมอธิการของวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา และได
ทราบถึงเปาหมาย และพันธกิจของวิทยาลัยแหงนี้ เขาจึงไดเขียนเช็คบริจาค
เงิน 100,000 เหรียญอเมริกัน (มากกวา 3 ลานบาท) สําหรับโครงการของ
วิทยาลัยแหงนี้ ที่มุงจะรับเด็กที่สําเร็จชั้นมัธยมปลาย มาเขาเรียนเปนพยาบาล
ได ม ากกว า เดิ ม เพื่ อ จะมี พ ยาบาลเรี ย นสํ า เร็ จ ออกไปปฏิ บั ติ ง านด ว ยจิ ต วิญญาณของพยาบาลอยางแทจริงจํานวนมากขึ้น
คุณไดสําแดงจิตวิญญาณในชีวติ ประจําวันใหคนอื่นอยางไร
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วันพฤหัสบดี

งานและฉันทภาระ
Work and Stewardship

“มือของเจาจับงานอะไรก็จงทําการนั้นดวยเต็มกําลัง เพราะในแดน
คนตายที่เจาจะไปนั้นไมมีการงาน หรือความคิด หรือความรู หรือปญญา”
(ปญญาจารย 9:10) ชายผูปราดเปรื่องที่สุดใหคําปรึกษาดวยถอยคําที่ไดกลาว
ไวขางบน ซึ่งเกี่ยวกับการเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาในทุกลักษณะ
ของชีวิต
เมื่อถูกขอใหแนะนําเรื่อง “การเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา”
(stewardship) ของคริสเตียน หลายคนจํากัดความคิดของพวกเขาอยูกับ
ความรับผิดชอบเรื่องการเงิน (fiscal) ของคริสเตียน แมวาเรื่องการเงินจะมี
ความสําคัญสําหรับการเปนผูอารักขาทรัพยสิน แตการที่จะจํากัดเฉพาะใน
เรื่องการเงินเพียงอยางเดียว จะเปนเรื่องที่คับแคบเกินไป ในทฤษฎีของการ
จัดระเบียบองคกร การเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาอางถึง ความรับ
ผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อที่จะพัฒนาและใชแหลงทรัพยากรณที่
หามาไดทั้งหมดอยางเหมาะสม
ในโบสถหรือคริสตจักรทีใ่ ดเปนแหลงทีพ่ ระเจาไดทรงอวยพระพรใหเรา
อัครทูตเปโตรไดกลาวไวชัดเจนวา คือทุกคนที่ไดรับของประทานจากพระผู
สราง ทานเปโตรอางถึงของประทานที่ใหแกคริสเตียนในฐานะที่เปน “ปุโรหิต
บริสทุ ธิ์” (holy priesthood) (1 เปโตร 2:5) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอพระเจา
สําหรับการเปนผูอารักขาทรัพยสินสําหรับของประทานจากพระเจาทุกอยาง:
เงินทอง เวลา พลังงาน ตะลันตความสามารถ และอื่นๆ
จาก ปญญาจารย 9:10 และ 1 โครินธ 10:31 มีขาวสารเกี่ยวกับ
การทํางานอยางไร
หลุมพรางทั่วไปแหงหนึ่งของชีวิตในทุกวันนี้ คือความโนมเอียงที่จะ
“แบงออกเปนสวนๆ” (compart-mentalize) ตามลักษณะที่แตกตางออกไป
ในการดํารงชีวิต นั่นคืองานแหงชีวิตของคนหนึ่ง ชีวิตครอบครัวของครอบครัว
หนึ่ง ชีวิตฝายจิตวิญญาณของคนหนึ่ง หรือแมแตการใชเวลาวาง (leisure)
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ของคนหนึ่ง ในความโนมเอียงของการแยกพื้นที่เหลานี้ของชีวิต จึงมีโอกาส
เพียงนอยหรือไมมี ที่จะขามฟาก (crossover) ระหวางพวกเขา ถามีก็จะตอง
มีความปรารถนาเกิดขึ้นกอนระหวางพวกเขา ยกตัวอยางเชน ไมเปนการดีที่
คนหนึ่งจะนํางานกลับมาทําที่บาน ซึ่งจะแทรกแซงกับความรับผิดชอบใน
ครอบครัว หรือคนหนึ่งไมควรที่จะติดตามการใชเวลาวางของตนตอเนื่อง และ
ตองตัดการใชเวลากับพระเจาใหสั้นลง
อยางไรก็ดีความเขมงวด (restriction) เชนนั้นไมควรนํามาใชกับ
บทบาทชีวิตดานจิตวิญญาณของเรา ซึ่งจะตองมีอยูในทุกสวนของชีวิตความ
เปนอยูของเรา งานของคริสเตียนเติบโตจากการมีความสัมพันธ และการทํา
งานรั บ ใช พ ระเจ า ร ว มกั บ สมาชิ ก อื่ น ๆ การทํ า งานเป น สิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เรานํ า มา
ปฏิบัติเพื่อใหพระเจามาสถิตอยูดวย การที่จะ “แบงออกเปนสวนๆ” ในชีวิต
ดานศาสนาของเรา เทากับเปนการจํากัดพระเจาไวหนึ่งวัน หนึ่งชั่วโมง หรือ
เพียงพื้นที่เดียวของการดํารงชีวิต นอกนั้นเทากับปฏิเสธการที่จะใหพระเจามา
สถิตอยูในพื้นที่อื่นๆ
คุณแบงงานออกเปนหลายสวนหรือไม และจะใหพระวิญญาณ
เขามามีสวนในการทํางานของคุณอยางไร

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อาน พระธรรมปฐมกาล บทที่ 3; ปญญาจารย 2:18-23; เอเฟซัส
6:5-8 อาน เอลเลน จี. ไวท, การทดลองและการลมลง. บรรพชนและผู
เผยพระวจนะ, หนา 52-62
การงานเปนการสาปแชงหรือเปนพระพร มันดูเหมือนวาเปนสวนหนึ่ง
ของการสาปแชงของความบาป (ปฐมกาล 3:17) เมื่ออานดูอยางพิเคราะห
จะเห็นวา พื้นดินเองถูกสาปแชงไมใชงาน เอลเลน จี. ไวท กลาววา พระเจา
ทรงเจตนาออกคําสั่งใหการทํางานดูแลสวนเปนพระพร: “ชีวิตของการทํางาน
หนัก และการเอาใจใสซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตนั้นมาสวนมากเปนสิ่งที่พระเจาทรงมอบ
หมายใหดวยความรัก เปนการลงวินัยอยางหนึ่งที่ทรงประทานใหเนื่องมาจาก
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ความบาปของเขา เปนการตรวจสอบ (check) วาหมกมุนในความอยากกิน
(appetite) และในความตองการของเนื้อหนัง (passion) หรือไม ดังนั้นการ
พัฒนานิสัย “การบังคับตนเอง” เปนสวนหนึ่งในแผนการใหญของพระเจา
สําหรับชวยมนุษยใหไดรับการไถกลับสูสภาพเดิม จากความหายนะ (ruin)
และความเสื่อมทราม (degradation) ของความบาป (เอลเลน จี. ไวท,
บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 60) บางที่เราอาจทําใหเกิดการสาปแชง
ผานการกระทําที่ซ้ําซาก (monotony) การทํางานมากเกินไป หรือการตีราคา
บทบาทชีวติ ของเราสูงจนเกินไป (overvaluing) ไมวา เราจะอยูใ นสถานการณใด
เราตองเรียนรูที่จะจัดวางการทํางานอยางเหมาะสม และการศึกษาคริสเตียน
ตองชวยฝกอบรมผูคน ใหเรียนรูคุณคาของการทํางาน ขณะเดียวกันไมยกให
การงานเปนเหมือนรูปเคารพอยางหนึ่ง

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จาก ปญญาจารย 2:18-24 กษัตริยซาโลมอนถือวาการทํางาน
เปนไดทั้งพระพรและการสาปแชง สิ่งใดทําใหเกิดความแตกตาง
และมีวิธีใดที่เราจะทําใหงานเปนพระพร
2. การทํางานทําใหเราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดอยางไร
3. มีเสนแบงระหวางการทํางานที่ยอดเยี่ยมและการทํางานแบบหาม
รุงหามค่ํา เราจะไมขามเสนดังกลาวไดอยางไร (ดู ปญญาจารย
2:23)
4. เปาโลกลาววา “แมเมื่อเราอยูกับพวกทาน เราก็ไดกําชับอยางนี้
วา ถาใครไมยอมทํางานก็อยาใหเขากิน” (2 เธสะโลนิกา 3:10)
นี่คือหลักการนี้มีตุผลหนักแนน เราจะนําสิ่งนี้ไปใชใหถูกตองและ
เหมาะสมไดอยางไร
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บทที่ 12

วันสะบาโต: ประสบการณและ
การดํารงชีวิตตามพระลักษณะของพระเจา

Sabbath: Experiencing and Living the Character of God
วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ปฐมกาล บทที่ 1, 2; อพยพ 16:14-29; อิสยาห 58:1-14;
มัทธิว 12:1-13; ลูกา 13:10-17

ขอควรจํา “พระองคจึงตรัสกับพวกเขาวา “วันสะบาโตนั้นทรงตั้ง
ไวเพื่อมนุษย ไมไดทรงสรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต
เพราะฉะนัน้ บุตรมนุษยเปนเจาเปนนายเหนือวันสะบาโต
ดวย” (มาระโก 2:27, 28)

จู

ดี้เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีสเพียงคนเดียวในชั้นที่กําลังจะเขา
สูพิธีจบการศึกษา และเธอไดเลือกที่จะไมเขารวมในกิจกรรมทาง
สังคมซึ่งจัดขึ้นในวันสะบาโต สิ่งนี้ทําใหความเชื่อของเธอเปนที่
สังเกตเห็นได
วันหนึ่งเพื่อนของเธอชื่อ เกยเล (Gayle) โทรบอกจูดี้วา สามีของเธอ
จะตองเดินทางไปนอกเมืองเปนเวลาหกสัปดาหและเธอไดขอรองจูดี้วา จูดี้
ตองการจะมาใชเวลาในคืนวันศุกรหกสัปดาหกับเธอที่บานไหม เพราะเธอ
ทราบวาจูดี้ “ไมมีภารกิจอะไร” ในชวงคืนวันศุกรดังกลาว
คืนวันศุกรสี่สัปดาหตอมาทั้งสองไดแบงปนประสบการณรวมกัน และ
ตางก็มีความชื่นชมยินดีที่ไดใชเวลารวมกัน ในวันสุดสัปดาหที่หา เกยเลได
บทที่ 12 วันสะบาโต: ประสบการณและการดํารงชีวิตตามพระลักษณะของพระเจา 121

บอกกับจูดี้วา ตอนบายวันศุกรนั้นเธอไดเขาไปซื้อของในตัวเมืองและในเวลา
เย็นมากแลว เธอเหลือบมองนาิกาที่ขอมือ และคิดวา โอ...ดีจริง นี่กําลังจะ
ถึงเวลาวันสะบาโตในอีกไมนาน ทันใดนั้นเธอตระหนักวา ตลอดชวงคืนวัน
ศุกรที่ผานมา เธอไดมีประสบการณบางสิ่งใหมๆ ในชีวิตคริสเตียนของเธอ
เธอไดเติบโตและไดเรียนรูมากขึ้นในพระเจาของเธอ และเธอรูสึกไดวาเธอมี
ความสัมพันธลึกซึ้งขึ้นในความเชื่อของเธอ วันสะบาโตไดกลายเปนโอกาส
สําหรับการศึกษาและการพัฒนาสวนบุคคล
นับเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจเกีย่ วกับวาเราสามารถนึกถึงวันสะบาโตในทํานอง
ไหน ไมเพียงเปนวันสําหรับการพักผอน แตหมายถึงการศึกษาเชนเดียวกัน

วันอาทิตย

เวลาที่ประหลาดใจ

Time to Be Astonished

คุณเคยรูสึกประหลาดใจไหมวา เหตุใดพระเจาทรงประทานเรื่องการ
เนรมิตสรางที่คลองจองกัน สองเรื่องในสองบทแรกของพระธรรมปฐมกาล
ปฐมกาล บทที่ 1 เรื่องสัปดาหแหงการเนรมิตสรางโลก อันเปนสิ่งทําใหเกิด
ความรูสึกพิศวง ที่โลกไดคอยๆ กอรูปทรงขึ้น และที่สุดสิ่งมีชีวิตไดเกิดขึ้น
และบรรลุถึงจุดสูงสุด (culminating) คือการทรงสรางชายและหญิงในวันที่หก
ปฐมกาล บทที่ 2 มองไปที่เรื่องเดียวกัน แตเปนการมองเห็นจากจุดที่แตก
ตางกัน (perspective) ซึ่งมีจุดเนนพิเศษในวันที่หก ซึ่งอาดัมอยูตรงกึ่งกลาง
ของภาพในเวลาดังกลาว และทุกสิ่งทุกอยางถูกพรรณนาวาไดอยูตรงนั้นเพื่อ
เขา และผูหญิง: สวนเอเดน แมน้ําหลายสาย และสรรพสัตวทั้งมวล
เรือ่ งการทรงเนรมิตสรางลึกซึง้ เกินไปสําหรับจะบรรจุไวเพียงเรือ่ งเดียว
ประการแรกเราไดเรียนรูถึงฤทธานุภาพ การทรงเปนศิลปนของพระผูสราง
ผูทรงมีสายพระเนตรเพื่อความงดงามสมบูรณแบบ จากนั้นเราพบพระเจาแหง
การมีความสัมพันธ ผูทรงประสงคใหมนุษยชาติที่จะรัก และเอาใจใสซึ่งกัน
และกัน และสวนที่เหลือทั้งมวลของสรรพสิ่งที่พระองคไดสรางขึ้น
อาน พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 และ 2 และจากนั้นสะทอนบน
วันสะบาโตแรก (ปฐมกาล 2:1-3) โยงกลับไปยังเรื่องการทรงสรางเรื่อง
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แรก และมองตอมายังเรือ่ งการทรงสราง เรือ่ งทีส่ องการสรุปภาพของคุณ
ชวยใหคุณเขาใจอยางไร วาอะไรคือพระพรของพระเจาแหงวันสะบาโต
และที่ทรงสรางใหบริสุทธิ์อาจหมายถึงอะไร
จินตนาการตัวคุณเองเปนอาดัมหรือเอวาอยูในวันสะบาโตแรก เปน
วันแรกที่ไดตื่นขึ้นมีชีวิตในวันใหม วันแรกที่ไดอยูเคียงขางกับคูชีวิต และ
วันแรกที่ไดเขาเฝาพระเจา เปนวันแหงการศึกษาเรียนรู คุณเริ่มเรียนรูเกี่ยวกับ
พระเจา ผูท รงสามารถเนรมิตสรางสรรพสิง่ ทีส่ วยงามเชนนี้ คุณรูส กึ ประหลาดใจ
ทีไ่ ดเห็นชางตัวหนึง่ ในครูต อ มาคุณเห็นกบ สัตวแตละชนิดมีความพิเศษเฉพาะ
ตัว คุณยิ้มขณะที่คุณมองเห็นความนาขัน (antics) ของยีราฟ หรือควาย คุณ
นิ่งเงียบในความนาเกรงขาม (awe) ที่สรรพสัตวมาในหลากสีและรูปราง คุณ
รู สึ ก ยิ น ดี ม ากจากสรรพเสี ย งที่ ส อดประสานกั น เหมื อ นเสี ย งดนตรี ว งใหญ
(symphony) คุณชื่นชอบและมีความสุขมากเต็มระดับในความยินดี และใน
รสชาติ และในกลิ่นหอมกรุน และความรูสึกชื่นชมที่ไดคนพบในความผสม
ผสานกลมกลืน ที่สําคัญที่สุดคุณเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธ: ความรับผิด
ชอบ การดูแลเอาใจใส และความรัก คุณมีประสบการณกับพระผูสรางของ
คุณ คุณเริ่มปฏิบัติตนอยางดีตอสิ่งทั้งปวงที่เหลืออยูที่พระเจาทรงสรางขึ้น
วันสะบาโตแรกไมไดเปนบรรยายกาศทีเ่ รียบงายสําหรับอาดัมและเอวา
เปนพระเจาเองทีท่ รงสรางโอกาสสําหรับพวกเขาใหมงุ เนนไปยังพระผูส รางของ
พวกเขา และสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสรางไว เปนเวลาสําหรับพวกเขาที่จะ
รูสึกประหลาดใจมาก (astonished)
เขียนรายการตางๆ ที่เปนโอกาสทางการศึกษาที่อาดัมและเอวาไดรับ
ระหวางวันสะบาโตแรก และโอกาสเหลานี้จะยังคงมีคุณคา (relevant) ในวันนี้
แมรูปแบบจะตางกันออกไป สิ่งเหลานี้สามารถสรางความรุมรวยใหกับวัน
สะบาโตของคุณไดอยางไร

วันจันทร

เวลาสําหรับการคนพบใหม

Time for Rediscovery

เมือ่ ทานโมเสสถูกขอใหนาํ ชนอิสราเอลเดินทางออกจากประเทศอียปิ ต
เปนที่ชัดเจนวาชนอิสราเอลไดสูญเสียการมองเห็น (perspective) วาชนชาติ
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ของตนเปนประชากรของพระเจา พวกเขาจําเปนตองคนพบอีกครั้งวาใครคือ
พระเจา ผูขอใหพวกเขานมัสการและพระองคทรงสัญญามากมายเกี่ยวกับสิ่ง
อัศจรรยตา งๆ ในอนาคต วันสะบาโตเปนแกนกลาง (pivotal) ของประสบการณ
แหงการเรียนรูในเสนทางแหงการคนพบใหม (rediscovery) และเปนเครื่อง
หมายชัดเจนแกชนชาติอื่นๆ วาชนอิสราเอลมีความสัมพันธพิเศษระหวาง
พระเจาและชนชาตินี้ ประสบการณของ “มานา” (manna) เปนตัวอยางที่ดี
(epitomizes) ในการศึกษาเรื่องของชนอิสราเอล
ในพระธรรมอพยพ 16:14-29 มีบทเรียนอะไรที่นั่น สําหรับให
ชนอิสราเอลเรียนรู
พระเจาทรงทําการอัศจรรยเรื่อง “มานา” สําหรับชนอิสราเอล ทรง
ประทานอาหารใหแคเพียงพอในแตละวัน ถาพระองคทรงประทานใหแกเขา
จํานวนมากกวานั้น พวกเขาอาจหลงลืมพระผูทรงจัดหาให ดังนั้นในแตละวัน
พระองคทรงทําการอัศจรรยเพื่อพวกเขา เพื่อใหพวกเขาเห็นวาพระองคทรง
เอาพระทัยใส แตอยางไรก็ดีในวันสะบาโตสถานการณไดเปลี่ยนไปเพื่อเปน
วันพิเศษ ในวันนั้นพระเจาทรงทําการอัศจรรยสองประการ: มานาที่เก็บไวใน
วั น ศุ ก ร แ ม จ ะเก็ บ ไว ค า งคื น แต ม านาไม เ น า เสี ย ซึ่ ง ทํ า ให ช นอิ ส ราเอลรู สึ ก
อัศจรรยใจ และยอมรับวาพระเจาเปนผูจัดสงอาหาร (deliverer) และการ
อัศจรรยที่สอง ไมมีมานาตกลงมาในวันสะบาโตเลย ซึ่งทําใหชนอิสราเอลได
คนพบวา การเปนประชากรของพระเจาหมายความวาอยางไร
ชนอิสราเอลตองรับประทาน “มานา” นี้เปนเวลา 40 ป (อพยพ
16:35) พระเจาทรงสั่งทานโมเสสใหเก็บ “โอเมอร” (omer) เครื่องมือในการ
ตวงมานาไว เพื่อคอยเตือนชนอิสราเอลวา พระองคทรงเลี้ยงดูพวกเขาอยางไร
ในปากันดาร (อพยพ 16:32, 33) ขณะเดียวกันจะไดเปนเครื่องเตือนใจใน
ประสบการณพิเศษในเรื่องวันสะบาโต นอกจากนี้มีโอกาสอื่นๆ เมื่อพระเจา
ทรงทําใหเกิดความกระจางแกชนอิสราเอลวาวันสะบาโตมีความสําคัญเปน
อันดับแรกเปนพิเศษ
วันสะบาโตเปนวิธีที่พระเจาทรงใชชวยชนอิสราเอลใหคนพบ “เอกลักษณ” (identity) และพระเจาของพวกเขา พวกเขาถูกขอใหเชื่อฟง และ
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รักษาวันสะบาโตไวใหบริสุทธิ์ นี่เปนบริบทของการพัฒนาความเขาใจลึกซึ้งขึ้น
ในพระลักษณะนิสัยแหงพระผูสรางของพวกเขา และเกี่ยวกับการเสริมสราง
ความสัมพันธอันสถาพร
คุณกําลังพูดกับเยาวชนคนหนึ่ง ผูไดคนพบวาวันสะบาโตเปน
สิ่งที่ “นาเบื่อ” (boring) ที่เขาถือรักษาไวเพราะพระคัมภีร และบิดา
มารดาบอกวา “เขาจะตองถือรักษาไว” มีคําแนะนําอะไรที่คุณจะชวย
เขาใหคนพบอีกครั้งหนึ่ง (rediscover) วาวันสะบาโตเปนการเรียนรูใน
ประสบการณดานบวก

วันอังคาร

เวลาเพื่อเรียนรูสิ่งที่มีมากอน

Time for Leaning Priorities

ประสบการณขึ้นๆ ลงๆ ของชนอิสราเอลมีกับพระเจา ถูกเชื่อมโยง
ใกลชิดกับลักษณะชนอิสราเอลเกี่ยวดองกับวันสะบาโต พระเจาทรงมองเห็น
การไมเต็มใจของพวกเขาที่จะใหการถือรักษาวันสะบาโตวาเปนเครื่องหมาย
“ของการมองไมเห็นคุณคา” (irrelevance) ในชีวิตของพวกเขา (เยเรมีย
17:19-27) ดังนั้นการตอคํามั่นสัญญาใหม (renewed commitment) ในเรื่อง
การถือรักษาวันสะบาโต เปนสวนหนึ่งของ “การไถใหกลับคืนมาสูสภาพเดิม”
(restoration) ของเครื่องหมายที่ตองใหความสําคัญวาเปนสิ่งถูกตองที่พระธรรมอิสยาห บทที่ 58 วาดภาพใหเห็นความแตกตางที่นาสนใจ
จาก อิสยาห 58:1-14 พระเจาตรัสอะไรกับคนของพระองคที่นี่
ซึ่งสําคัญสําหรับเราในเวลานี้
ชนอิสราเอลไดถูกกําหนด (posing) ใหเปนผูติดตามพระเจาในการ
นมัสการ ในการอดอาหาร (fasting) แตวิธีที่พวกเขาดําเนินชีวิตของพวกเขา
หลังจากที่พวกเขานมัสการเสร็จ แสดงใหเห็นวาพวกเขากําลังผานขั้นตอนการ
เคลือ่ นไหวดวยทาทีอนั ถูกตอง แตไมมคี วามจริงใจในการปฏิบตั ติ ามพระบัญญัติ
ของพระเจา ทานอิสยาหกลาวตอไปในพระธรรมอิสยาห บทที่ 58 วาเพื่อ
พิสูจนเอกลักษณ วาอะไรที่พระเจาทรงคาดหวังจากประชากรของพระองค
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นี่ไมใชทั้งหมด อานพระธรรมอิสยาห 58:13, 14 เหตุใดพระเจาทรง
เนนในเรื่องวันสะบาโต ในตอนจบของพระธรรมอิสยาหบทนี้ ผูเผยพระวจนะ
ใชวลีหนึ่ง ตรงนี้คลายกับสวนที่เหลือของบทนี้: เพื่อจะรักษาไว “จากการทํา
ตามใจของเจาในวันบริสุทธิ์ของเรา” อยาทําตาม “วิธีการของเจาเอง” จงหลีก
เลี่ยง “การทําตามความพอใจของเจาหรือพูดแตเรื่องไรสาระ แลวเจาจะปติ
ยินดีในพระยาหเวห” ผูเผยพระวจนะกลาวเตือนอีกอยางวา “วันสะบาโตไม
ใช ก ารทํ า ตามกิ จ วั ต รในการนมั ส การ แต ใ ห คิ ด ใคร ค รวญความนึ ก คิ ด ของ
ทานเอง และดําเนินชีวิตอยางถูกตองกับผูคนที่มานมัสการ วันสะบาโตจะ
ตองเปนวันแหง “ความปติยินดี” และใหวันแหงการ “ถวายพระเกียรติ” ใน
บริบทสวนที่เหลือของ อิสยาห บทที่ 58 วันสะบาโตเกี่ยวกับ “ความชื่นชม
ยินดี” ในการเรียนรูพระลักษณะอุปนิสัย และพระประสงคของพระเจา จากนั้น
ดํารงชีวิตตามพระลักษณะนิสัย และวัตถุประสงคในความสัมพันธของเรากับ
ผูอื่น และทราบวาการดําเนินตามรูปแบบของการถือรักษาวันสะบาโต ยังไม
เปนการเพียงพอ การเรียนรูจะตองเกิดผลกระทบกับชีวิต วันสะบาโตเปนเวลา
แหงการเรียนรู และดําเนินชีวิตอยางรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดตองมากอน
คุณมีความยินดีในวันสะบาโตไหม ถาไม คุณสามารถทําอะไร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง คุณไดเรียนรูที่จะ “ถวายเกียรติแกวันสะบาโต
ไหม” อภิปรายสวนที่เหลืออยูในชั้นเรียนวันสะบาโต จงใหเปนสิ่งที่นํา
ไปปฏิบัติไดมากที่สุดเทาที่จะมากได

พุธ

เวลาเพื่อหาความสมดุล

Time for Finding Balance

พระเยซูถือรักษาและเทิดทูนพระบัญญัติของพระเจา (มัทธิว 5:17, 18)
กระนั้นพระเยซูทรงทาทายพวกผูนําศาสนา ในเรื่องการตีความหมาย (interpretation) พระบัญญัติไมมีการทาทายของพระองคครั้งไหนจะคุกคามการ
สถาปนามากกวาการเลือกที่พระองคทรงไดทําในเรื่องการถือรักษาวันสะบาโต
ธรรมศาลาไม ไ ด ล ม เหลวจะทํ า ให วั น สะบาโตเป น โอกาสสํ า หรั บ การศึ ก ษา
หนังสือโทราห (Torah) ถูกนําขึ้นมาอาน และตีความหมายโดยปราศจาก
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ความผิดพลาด พวกธรรมาจารย (scribes) และฟาริสีทราบความหมายของ
ธรรมบัญญัติ อยางไรก็ดีพระเยซูทรงทํามากกวา การศึกษาเรื่องวันสะบาโต
สําหรับเหลาผูติดตามพระองค
จาก มัทธิว 12:1-13 และ ลูกา 13:10-17 พระเยซูทรงสอนอะไร
ใหคนในเวลานั้นและเราในเวลานี้
การตอสูขับเคี่ยวที่รายรอบพระเยซู ขณะที่พระองคทรงใหการรักษา
โรคในวันสะบาโตไดนําไปสูการโตแยงเกี่ยวกับความสําคัญในดานจิตวิญญาณ
เกี่ยวกับธรรมชาติของความบาป ในเหตุผลวาในวันสะบาโตจะทําการรักษา
โรคไดหรือไม ความสัมพันธระหวางพระเยซู และพระบิดา และธรรมชาติแหง
สิทธิอํานาจของพระเยซู
ทาทีของพระเยซูตอวันสะบาโต ถูกนํามาเปนขอควรจําของเราสําหรับ
สัปดาหนี้: ซึ่งมีขอความวา “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไวเพื่อมนุษย ไมไดทรง
สรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต เพราะฉะนั้นบุตรมนุษยเปนเจาเปนนายเหนือ
วันสะบาโตดวย” (มาระโก 2:27, 28) พระเยซูทรงตองการกลาวย้ําวาวัน
สะบาโตไมควรจะเปนภาระหนัก เพราะวันสะบาโตถูกสรางขึ้นใหเปนโอกาส
พิเศษสุด (unique) สําหรับผูคนไดเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัยของพระเจา
ผูทรงสถาปนาวันสะบาโตขึ้น และใหเหลาผูเชื่อมีประสบการณการไดเรียนรู
โดยการมองเห็นคุณคาแหงการทรงสรางของพระองค
โดยการยกคําถามขึ้นผานการกระทําของพระองค พระเยซูทรงผลัก
ดันเหลาสาวกของพระองค พวกผูนําชาวยิวและฝูงชนใหคิดใครครวญอยาง
ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร และเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา และสิ่งที่
พระเจาทรงมีความหมาย อยางไรก็ดีเปนการงายสําหรับเราแตละคนที่ผูกพัน
(get so caught up) อยูกับกฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่อาจไมใชสิ่งเลว
ในตัวของมันเอง แตกลายเปนจุดสิ้นสุดของตัวมันเอง แทนที่จะหมายความ
มากกวาจุดสิ้นสุด และควรเปนสิ่งที่นําไปสูความรูแหงพระลักษณะนิสัยของ
พระเจาที่เราใหการรับใช และสิ่งนี้ และจากนั้น นําเราใหเปนคนสัตยซื่อและ
เชื่ อ ฟ ง พระองค โดยวางบนพื้ น ฐานแห ง ความไว ว างใจในพระคุ ณ ความดี
(merits) แหงความชอบธรรมของพระคริสตสําหรับเรา
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การถือรักษาวันสะบาโตของคุณเองเปนอยางไร เปนแควันหยุด
ที่ไมทําอะไร หรือเปนวันพักผอนในพระเจาเพื่อรูจักพระองคใหดีขึ้น ถา
เปนแควันหยุดธรรมดาคุณจะเปลี่ยนใหมีความหมายไดอยางไร

วันพฤหัสบดี

เวลาเพื่อชุมชน

A Time for Community

พระเยซูทรงเปนตนแบบสําหรับเหลาสาวกของพระองค ซึ่งใชเปน
แนวปฏิบัติในการไปนมัสการที่ธรรมศาลาเปนประจําทุกสัปดาห หลังจากการ
ฟนพระชนมของพระองค พวกเขาดําเนินการตอเนื่องในรูปแบบนี้ ซึ่งเหลาผู
ติดตามพระเยซูคนอื่นๆ ก็ทําอยางเดียวกัน ธรรมศาลาไดกลายเปนเหมือน
ถนนหลวงสายสําคัญสําหรับเหลาอัครทูตที่จะยกคําถามขึ้นมาถามเกี่ยวเนื่อง
กับการฟนพระชนมและวันสะบาโต เปนกุญแจสําหรับโอกาสของชุมชนที่จะ
มารวมตัวกันและเรียนรู ยิ่งกวานั้นพระเยซูทรงเปนพระเมสสิยาหชาวฮีบรู
พระเมสสิยาหซึ่งไดรับการทํานายไวในพระคัมภีรเดิม ซึ่งพระคัมภีรตอนเหลา
นั้น ถูกยกขึ้นมาอานในธรรมศาลาในทุกวันสะบาโต จะวาไปจะมีสถานที่อื่น
ใดที่ดีกวานี้ ที่เหลาสาวกจะใชเปนสถานที่สําหรับการสงเสริม (promoting)
สําหรับพระเยซูมากกวาในธรรมศาลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อพวกเขาเปน
พยานใหกับชาวยิว และคนอื่นๆ “ผูมีความเกรงกลัวพระเจา” (กิจการฯ 13:16,
26)
จากขอพระคัมภีรตอไปนี้ สาวกของพระเยซูเปนพยานกับใคร
ที่ไหน อยางไร และมีผลอะไรตามมา กิจการฯ 13:14-45; กิจการฯ
16:13, 14; กิจการฯ 17:1-5; กิจการฯ 18:4
สาวกเปนพยานดวยจิตวิญญาณ ทานเปาโลบรรยายอยางละเอียด
จากประวัติศาสตรของชาติอิสราเอล เริ่มตนดวยคําวา “บรรพบุรุษของเรา”
(กิจการฯ 13:17) อยูในประเทศอียิปต และเลาตอตามประวัติศาสตรของ
พวกเขา จากการเข า ตั้ ง รกรากในแผ น ดิ น ใหม จนถึ ง สมั ย ผู วิ นิ จ ฉั ย ต า งๆ
กษัตริยดาวิด และกษัตริยองคอื่นๆ จนถึงการเปลี่ยนผาน (transition) สูองค
พระเยซู
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อัครทูตเปาโลและทานอื่นๆ ตางแสดงใหเห็นประสบการณสวนตัว
และความเขาใจ มีเหตุผลภายในบริบทของพระคัมภีร พวกเขานําเสนอขอเท็จ
จริง และพวกเขาโตเหตุผล และทําการอภิปราย บางครั้งใชการผสมผสาน
ระหวางการเปนพยานสวนตัว และการนําขอพระคัมภีรมาทําการสอนหรือ
เทศนาและการอภิปราย ซึ่งเปนวิธีที่ทรงพลังมาก ตามที่พระคัมภีรไดบันทึก
ใหเห็น ผูนําศาสนาบางคนรูสึกอิจฉาในสิทธิอํานาจของเหลาอัครทูต เพราะ
พวกเขาทํางานบังเกิดผล และพวกเขามีอิทธิพลเหนือผูคน ทั้งชาวยิวและชาว
ตางชาติ
คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสมีประวัติศาสตรที่เขมแข็งเชนกัน
ตางใชวิธีการกลาวเปนพยานหนุนใจและการอธิบายขอพระคัมภีร ผานทั้งวิธี
การเทศนาและการสอน การแบงปน ใชเวลาผสมผสานกันระหวางชั่วโมง
โรงเรียนวันสะบาโตและชั่วโมงเทศนา และการประชุมอื่นๆ ในวันสะบาโต
(การประชุมของเยาวชน เปนตน) จัดการประชุมตอเนื่อง เพื่อใหการศึกษา
โดยวางพื้นฐานบนการนมัสการของเซเวนธเดยแอดเวนตีส ขณะวิธีการนี้
จําเปนตองมีคนอื่นๆ มาแบงปนประสบการณในการเรียนรู เปนสิ่งที่ขาดเสีย
ไมได (essential) ที่จะมีผูเปนพยานในประสบการณดานการศึกษามารวมใน
รายการดวย

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อานหนังสือของ เอลเลน จี. ไวท, วันสะบาโต. ผูพึงปรารถนาแหง
ปวงชน, หนา 281-289
“ไมมีการตั้ง (institution) สิ่งอื่นใดซึ่งมอบใหชาวยิว มีความโนม
เอียงทําใหพวกเขามีความแตกตางจากชนชาติอื่นๆ ซึ่งตั้งอยูรายลอมพวกเขา
เทากับ “วันสะบาโต” ซึ่งพระเจาทรงออกแบบใหการถือรักษาวันสะบาโตเปน
สิ่งกําหนดให (designate) พวกเขาเปนผูที่นมัสการพระองค เปนเครื่องหมาย
ของการแยกตัวเองจากผูท กี่ ราบไหวรปู เคารพ และพวกเขาเชือ่ มโยงกับพระเจา
เทีย่ งแท แตการถือรักษาวันสะบาโตใหบริสทุ ธิ์ ผูน มัสการเองตองเปนผูบ ริสทุ ธิ์
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ผานทางความเชื่อพวกเขาจะตองกลายเปนหุนสวนในความชอบธรรมของ
พระเยซู เมื่อพระเจาทรงสั่งคนอิสราเอลวา “จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเปนวัน
บริสทุ ธิ”์ องคพระผูเ ปนเจาตรัสกับพวกเขาดวยวา “เจาทัง้ หลายเปนคนบริสทุ ธิ์
ของเรา” (อพยพ 20:8; 22:31) การทําตามขอกําหนดทั้งสองนี้เทานั้น ทําให
ชนอิสราเอลแตกตางจากชนชาติอื่น เพราะพวกเขาเปนชนชาติที่นมัสการ
พระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 283)
“วันสะบาโตเปนเครือ่ งหมายถึงอํานาจของพระคริสตทจี่ ะทําใหเราเปน
คนบริสุทธิ์...เปนเครื่องหมายแสดงถึงอํานาจการชําระใหบริสุทธิ์ วันสะบาโต
ถูกประทานใหแกคนทั้งปวง ซึ่งผานทางพระคริสตไดกลายเปนสวนหนึ่งแหง
ชนชาติอสิ ราเอล (ฝายจิตวิญญาณ) ของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพ งึ ปรารถ
นาแหงปวงชน, หนา 288, 289)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายวา วันสะบาโตชวยใหคนเซเวนธเดยแอดเวนตีสมี
ประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามพระลัษณะของพระเจา
อยางไร
2. พิจารณาขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ที่คําแนะนําวา ไมใชการ
ถือรักษาตามรูปแบบพิธี ที่ทําใหผูถือรักษาวันสะบาโตมีความ
แตกตางกับคนในชุมชนเทานั้น แตเพื่อเปนหุนสวนกับความชอบ
ธรรมของพระคริสต คือไดรับการชําระใหบริสุทธิ์แลว สิ่งนี้จะเกิด
ไดอยางไร
3. ทําอยางไรการถือรักษาวันสะบาโตจึงจะใหประสบการณทสี่ มบูรณ
มากขึ้นแกคุณ มีอะไรที่คุณควรเนนเพื่อเรียนรูผานวันสะบาโตใน
อีก 12 เดือนจากนี้ไป
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บทที่ 13

สวรรค การศึกษา และการเรียนรูชั่วนิรันดร
Heaven Education and Eternal Learning
วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2020

บายวันสะบาโต
อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้

ยอหน 3:16; 1 ยอหน 5:13; 1 ทิโมธี 1:16; 1 โครินธ 13:12; เศคาริยาห 13:6

ขอควรจํา “สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยิน และสิ่งที่ใจมนุษยคิดไมถึง

คือสิ่งที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว สําหรับคนทั้งหลายที่รัก
พระองค” (1 โครินธ 2:9)

ก

วีคนหนึ่งรูสึกกลัวความตายอยางยิ่ง เอยถามหลายคนเกี่ยว
กับวา บุคคลหนึ่งสามารถมีชีวิตอยูโดยปราศจาก “การรูอะไร
แนนอน ไมวาจะเปนรุงอรุณ อะไรคือความตาย และอะไรคือเคราะหรายที่รอ
คอยดวยการมีจิตสํานึก (consciousness) เหนือหลุมฝงศพ” เขาไดประพันธ
โคลงของเขา ซึ่งเรียกวา “เดอะ ไอ.พี.เฮส” (IPH) ซึ่งแปลวาสถาบันการ
เตรียมความพรอมสําหรับชีวิตในโลกหนา (the Hereafter) กระนั้นคนหนึ่งจะ
เตรียมตัวสําหรับชีวิตในโลกหนาไดอยางไร ถาคนนั้นไมทราบแมแตวาจะมี
อะไรเกิดขึ้นกับคนอยู ณ ที่นั่น
ชางดีจริงๆ พระคัมภีรใหเราเขาใจอยางลึกซึ้งในหัวขอของสวรรค โลก
ใหม การเรียนรู และการดํารงชีวิตอยู และที่จะดําเนินไปตลอดชั่วนิรันดร ซึ่ง
เราจะไดศึกษาตลอดทั้งไตรมาสนี้ และเดอะไอ.พี.เอส. (สถาบันการเตรียม
ความพรอมสําหรับชีวิตในโลกหนา) อยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้ และการศึกษา
ทั้งมวลของเรา ไมวาจะศึกษาในพื้นที่ใด เราควรที่จะเตรียมตัวพรอมสําหรับ
“ชีวิตในโลกหนา”
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วากันที่จริงโรงเรียนแหงใดก็แลวแตสามารถใหขอมูลดีๆ มากมายให
กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติ อันจะชวยจรรโลงชีวิต แตความรูนั้น
จะมีอะไรดี หากบุคคลหนึ่งจะไดรับความรูทั้งหมดที่ตองการ แตยังตองสูญเสีย
ชีวิตนิรันดร สัปดาหนี้เรากําลังจะมองไปที่ อะไรคือสิ่งที่ไดรับการดลใจเกี่ยว
กับการสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โรงเรียนที่จะคงอยูตลอดไป และที่เราจะ
ไดเรียนรู และมีความรูเพิ่มพูนขึ้นชั่วนิรันดร ในโรงเรียนแหงโลกหนา (the
hereafter) เราจะไดเรียนรูส งิ่ ตางๆ ทีใ่ นโลกปจจุบนั เราไมอาจจะเริม่ จินตนาการ
ไดวาเปนฉันใด

วันอาทิตย

ชะตากรรมของคนตาย

The Fate of the Dead

ในชวงตนป ค.ศ. 1600 นักเขียนชาวฝรัง่ เศสชือ่ ไบลซ พาสคัล (Blaise
Pascal) ไดใชเวลาตรึกตรองเรื่องสภาวะของมนุษยชาติ สําหรับเขา ณ จุดหนึ่ง
ชัดเจนมาก: ไมวามนุษยคนหนึ่งจะมีอายุยืนยาวเพียงใด (ชวงเวลานั้น ผูคน
มีอายุเฉลีย่ ไมเทาปจจุบนั ) ไมวา ชีวติ ของบุคคลนัน้ จะประกอบการดีสกั เพียงใด
(และชีวิตของผูคนในตอนนั้นใชจะเปนชีวิตที่ยิ่งใหญอะไร) ไมชาบุคคลนั้นก็จะ
ตายลงอยูดี
ยิ่งกวานั้นไมวาชีวิตหลังความตายจะเปนเชนไร ก็จะเปนชวงเวลาที่
ยาวกวา เรียกไดวาประเภทไมมีท่ีสิ้นสุด (infinitely) คือยาวนานกวาชีวิตบน
โลกนี้กอนความตายจะมาถึง ดังนั้นสําหรับ ไบลซ พาสคัล สิ่งที่มีเหตุผลที่สุด
ที่บุคคลหนึ่งอาจทํา หรือควรทําคือพยายามคนหาวามีเคราะหกรรมอะไรรออยู
ในความตาย และเขารูสึกประหลาดใจมาก (astonished) ที่ไดเห็นคนทั่วไป
พยายามรวมกันทําบางสิ่งเชน “หองทํางานที่สูญหายไป หรือสําหรับความ
เพอฝน (imagination) ที่ดูหมิ่นเกียรติของเขา” กระนั้นพวกเขาไมใสใจตอ
คําถามที่วา จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาตองตาย
พาสคัลมีจุดยืนของเขาและไมสงสัยเลยวาเหตุใดพระคัมภีรใชเวลา
อย า งมาก พู ด เกี่ ย วกั บ พระสั ญ ญาที่ ร อเหล า ผู ไ ด พ บความรอดในพระเยซู
พระสัญญาของสิ่งที่จะรอพวกเขาในอนาคต
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อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ มีความหวังอะไรไดเสนอใหกับเรา
ยอหน 6:54; ยอหน 3:16; 1 ยอหน 5:13; 1 ทิมีธี 1:16; ยอหน 4:14;
ยอหน 6:40; ยูดา 1:21; ทิตัส 3:7
ชีวิตชั่วนิรันดรใหเหตุผลไดมากในแสงสวางแหงไมกางเขน ในแสง
สวางแหงไมกางเขน ไมมีสิ่งใดมีเหตุผล นอกจากชีวิตชั่วนิรันดร ซึ่งพระผูทรง
สรางจักรวาล พระองคผูทรงเนรมิตสรางโลก (ฮีบรู 1:2) เหตุผลคือ “เพราะวา
เรามีชีวิต และไหวตัว และเปนอยูในพระองค” (กิจการฯ 17:28) พระองคทรง
เปนพระเจา แตทรงจุติมาบังเกิดในเนื้อหนังของมนุษย ในเนื้อหนังนั้นทรงสิ้น
พระชนม...เพื่ออะไร เพื่อเราที่ปกติจะตองตายและรางกายเนาเปอย เหมือน
สัตวที่ถูกรถยนตชนตายขางถนน
นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีรใหมมาพรอมกับพระสัญญาหลายขอแหง
ชีวิตชั่วนิรันดร เปนพระสัญญาแหงชีวิตชั่วนิรันดรที่พรอมรับประกันในการทํา
ใหกลับสูสภาพเดิม (guarantees restitution) นับหลายลานป หรือแมแต
หลายพันลานป อาจเปนเวลาไมเพียงพอที่จะปฏิสังขรณสวนที่เสียหายใหกลับ
มาดีดังเดิม ชวงเวลาชั่วนิรันดรเพียงสิ่งเดียวสามารถทําทุกสิ่งกลับมาสมดุลได
และจากนั้นมีบางสิ่ง เพราะวาเวลาอันไมมีที่สิ้นสุดจะเปนมากกวาเวลาที่มีวัน
สิ้นสุด และโลกใหมเวลาจะเปนอยูชั่วนิรันดร
พาสคัล นักเขียนชาวฝรั่งเศสกลาวถูกตอง: ชวงเวลาในโลกของเรา
มีขอจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาชวงใหมที่จะมาถึง ชางเปนการโงเขลา
(silly) ที่เราจะไมเตรียมตัวพรอมสําหรับชีวิตชั่วนิรันดรที่รอพวกเราอยู
คุณจะพูดอะไรกับคนทีไ่ มสนใจใยดีแมแตนอ ยวาจะมีอะไรเกิดขึน้
หลังความตาย เพือ่ ชวยคนนัน้ ใหเห็นวา ไมสมเหตุผลเลยทีจ่ ะเชือ่ แบบนัน้

วันจันทร

การมีชีวิตใหม

A New Existence

“พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และ
ความตายจะไมมีอีกตอไป ความโศกเศรา การรองไห และการเจ็บปวด
จะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้นไดผานไปแลว” (วิวรณ 21:4) สิ่งนี้
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ไดบอกอะไรเรา เกี่ยวกับความแตกตางจากโลกนี้ และชีวิตความเปนอยู
ใหมจะเปนเชนไร ชีวิตเดิมซึ่งเราจะตองตาย พบกับความโศกเศราและ
ความเจ็บปวดรวดราวจะหมดสิ้นไป
คริสเตียนคนหนึ่งกําลังพูดกับเพื่อนคนหนึ่งเกี่ยวกับความหวังของ
พระกิตติคุณ พระสัญญาแหงชีวิตชั่วนิรันดรผานทางพระเยซูคริสต เพื่อนคน
นั้นตอบสนองในทางลบกับแนวคิดที่เขาไดฟงทั้งหมด “ชีวิตชั่วนิรันดรหรือ”
เขาพูดพรอมกับยักไหลของเขา “เปนความคิดที่นากลัว เรามีชีวิตอยู 70-80 ป
ในโลกนี้ก็เลวรายเพียงพอแลว มีใครตองการจะยืด (stretch) ชีวิตนี้ออกไป
อยางไมสิ้นสุด อยางนี้ก็นรกดีๆ นี่เอง”
ชายคนนี้พูดตามความคิดเขา เวนแตวาเขาไมเขาใจวา พระสัญญา
แหงชีวิตชั่วนิรันดรนั้น ไมเพียงแคการมีชีวิตตอเนื่องจากชีวิตในโลกนี้เทานั้น
ถาเปนอยางนั้นใครเลาจะตองการ แตเปนวาตามที่ขอพระคัมภีรวันนี้ไดกลาว
ไวคือ สิ่งเกาๆ จะผานพนไป แลวสิ่งทั้งปวงจะเริ่มตนใหม
ขอพระคัมภีรตอไปนี้กลาวถึงชีวิตใหมที่จะไดหลังชีวิตนี้อยางไร
2 เปโตร 3:10-13; วิวรณ 21:1-6
ทําอยางไรเราจึงจะไดรับชีวิตใหม และเรามั่นใจไดอยางไรวาจะ
ไดรับจริง โดยไมมีอะไรขวางกั้นได

วันอังคาร

เวลานั้นเราจะรู

Then Shall We Know

“สวรรคจะเปนโรงเรียน เปนพื้นที่ของการศึกษาแหงจักรวาล
พระบรมครู ทรงเปนผูท รงชนมนริ นั ดรสาขาของโรงเรียนแหงนีถ้ กู สถาปนา
ขึ้นในสวนเอเดน และในแผนการแหงการทรงไถใหรอด การที่เราได
สําเร็จการศึกษาในโลกนี้ การศึกษาตอเนื่องจะเริ่มตนใหมอีกครั้งใน
โรงเรียนสวนเอเดนแหงสวรรค” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 301)
ถาคุณเปนเหมือนกับผูคนสวนมาก คุณจะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับ
ความบาป ความทุกขยากเดือดรอน ความเจ็บปวย ความตาย และอาจอยาก
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จะถามวาเหตุใดสิ่งเหลานี้จึงเกิดขึ้น ทําไมสิ่งนี้...สิ่งนั้น และสิ่งอื่นๆ จึงได
เกิดขึ้น
เรามีคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกเชนกัน และสิ่งที่เปนความ
ลึกลับ (mysteries) ทั้งปวง เพราะสิ่งเหลานี้ทั้งหมดเปนสิ่งเหลือเชื่อ (incredible) แมการพิสูจนทางวิทยาศาสตรจะมีความกาวหนา และไดชวยทําให
เราเขาใจเกี่ยวกับโลกและจักรวาลไดมากโดยภาพรวม แตก็มีอีกมากที่ยังคง
อยูไกลเกินที่เราจะเขาใจได
จากรูปแบบชีวติ อยางงายทีส่ ดุ ไปถึงทองฟาเหนือศีรษะของเราทัง้ หลาย
จากการเคลื่อนไหวของฝุนผงสิ่งที่เล็กกวาอะตอม (subatomic particles) สู
ดาราจักรแหงการหมุนเปนวง (the whirling galaxies) ซึ่งดวงดาวจํานวน
นับไมถวนกระจัดกระจายทั่วจักรวาล เราทั้งหลายเผชิญหนาอยูกับความเปน
จริงที่ยิ่งใหญกวา และลึกซึ้งกวาที่สมองของเราสามารถจะเขาใจไดในเวลานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการที่เรามีเวลาเพียงเล็กนอยในโลกนี้ ที่จะทุมเทศึกษา
สิ่งเหลานี้สําหรับตัวเราเอง
อีกประการหนึ่ง เมื่อคุณมีเวลาชั่วนิรันดรที่จะศึกษา ไมสงสัยเลยวา
ความลึกลับมากมายจะถูกเปดเผยออกมาสําหรับเรา
ขอพระคัมภีรตอไปนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับ “ฉากเศราทั้งหมด”
(this whole sorry episode) แหงความบาป และความเจ็บปวดรวดราว
และความตายในตอนทาย (1 โครินธ 13:12; 1 โครินธ 4:5)
เราไดรับพระสัญญาวา เราจะไดรับความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่ปจจุบัน
ยังคงถูกปดซอนไวสําหรับเรา นี่ชางเปนความหวังอัศจรรยเชนกัน เมื่อเราได
เห็นและเขาใจสิ่งตางๆ ที่ปจจุบันดูเหมือนยากเหลือเกิน เราจะไมมีสิ่งใดนอก
จากเอยสรรเสริญพระเจา ลูกกุญแจสําหรับเราเดี๋ยวนี้คือการยึดมั่นไวในความ
เชื่อของเรา ไววางใจในพระสัญญาของพระเจา และดําเนินชีวิตขึ้นสูระดับแสง
สวางที่เรามี และมีความอดกลั้นอดทนไปจวบจนสิ้นสุดของเวลา และขาวดีคือ
“ขาพเจาเผชิญไดทุกอยาง โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป
4:13)
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มีคําถามอะไรที่ทําใหคุณรูสึกหนักใจ และมีสิ่งใดบางที่คุณยังไม
เขาใจในเวลานี้ การเรียนรูที่จะไววางใจพระเจา ชวยใหคุณมั่นใจในสิ่งที่
คุณยังไมเขาใจอยางไร

พุธ

โรงเรียนในโลกหนา

The School in the Hereafter

“เพราะวาความยากลําบากชั่วคราวและเล็กนอยของเรา จะทํา
ใหเรามีศักดิ์ศรีนิรันดรมากมายอยางไมที่เปรียบ เราไมไดเอาใจใสในสิ่ง
ที่มองเห็น แตเอาใจใสในสิ่งที่มองไมเห็น เพราะวาสิ่งที่มองเห็นนั้นไม
ยั่งยืนแตสิ่งที่มองไมเห็นนั้นถาวรนิรันดร” (2 โครินธ 4:17-19) ขอ
พระคัมภีรเหลานี้เสนออะไรใหเรา อะไรคือสิ่งที่มองไมเห็นแตคงอยู
ชั่วนิรันดร ที่เรากําลังเฝารอ ที่เราจะไดรับการสัญญาผานทางพระเยซู
(อาน พระธรรมวิวรณ 21:1, 2; วิวรณ 2:7; วิวรณ 7:14-17)
อยางไรก็ดีพระสัญญานั้นเปนสิ่งที่จริงเพียงใดที่เสนอใหเราผานทาง
พระเยซู มีเหตุผลดีเพียงใดที่เราจะเชื่อในพระสัญญาเหลานั้น ขอเท็จจริงที่คง
อยูในพระคัมภีรใหเบาะแส (hint) และการมองเห็นแวบหนึ่ง (glimpses)
ของสิ่งที่รอเราอยู สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมั่นใจได อยางไรก็ดีวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่ง
ยิ่งใหญ เพราะวาเพียงแตคิดวาชีวิตจะยิ่งใหญเพียงใด เมื่อเราจะมีชีวิตความ
เปนอยูโดยไมตองมีความบาปทําใหเกิดผลราย
ความเจ็บปวดของเราทั้งหมด ความทุกขยากเดือดรอนสารพัดสิ่งที่
ตองตอสูดิ้นรนในโลกนี้มาจากความบาป และผลลัพธอันเนื่องมาจากความ
บาป พระคริสตเสด็จมาปลดเปลื้อง (undo) สิ่งเหลานี้ทั้งปวง และพระองค
จะทรงไถโลกใหกลับสูสภาพดั้งเดิม ตามที่ไดตั้งพระทัยไวใหเปนกอนความ
บาปจะเขามา ที่จริงโลกนี้จะดียิ่งกวาเดิม เพราะวาทามกลางความรุงโรจน
เหลานี้ เราจะสามารถมองเห็นแผลเปน (scars) ที่พระหัตถและพระบาทของ
พระเยซูตลอดไป ซึ่งพระองคไดทรงจายคาไถความบาปใหเราบนไมกางเขน
“ตรงนั้นเมื่อมานปกคลุมซึ่งทําใหการมองเห็นของเรามืดมัวไปจะถูก
ยายออกไป และสายตาของเราจะมองเห็นความงดงามของโลก ซึ่งเวลานี้เรา
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มองเห็นเพียงสวนเล็กๆ ผานกลองจุลทรรศน เมื่อเรามองดูความรุงโรจนของ
ทองฟายามค่ําคืนผานกลองโทรทรรศน เมื่อความเสื่อมโทรม (blight) แหง
ความบาปไดถูกขจัดออกไป โลกทั้งใบจะปรากฏใหเห็นถึงความงดงามของ
องคพระผูเปนเจาของเรา ซึ่งพื้นที่ทุกแหงจะเปดออกกวางใหเราไดศึกษา
ตรงนั้นนักศึกษาวิทยาศาสตรอาจอานบันทึกเรื่องการเนรมิตสราง และไมเหลือ
กฎเกณฑทางธรรมชาติใหสังเกตเห็น เราสามารถฟงเสียงดนตรีจากเสียงของ
ธรรมชาติ และไมตรวจพบ (detect) เสียงรองไหคร่ําครวญเศราโศก ในสรรพ
สิ่งที่ทรงสรางขึ้น คนหนึ่งอาจมองเห็นรองรอย (trace) เหมือนลายพระหัตถ
(handwriting) บนทองฟาอันกวางใหญ และมองเห็นพระนามของพระเจา
เขียนไว และบนแผนดินโลก บนทะเล หรือบนทองฟาไมมีเครื่องหมายของลาง
ราย (ill) ใดๆ หลงเหลือใหเห็น” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 303)
พยายามวาดภาพวาจะเปนเหมือนกับอะไร เมือ่ ไดอาศัยอยูต ลอด
ไปในโลกใบใหมทั้งใบ คนหนึ่งปราศจากซึ่งความยุงยากลําบากเดือด
รอนเหมือนในโลกนี้ คุณลองหลับตา (envision) คิดดูวาจะเปนเหมือน
กับอะไร มีสิ่งใดโดยเฉพาะที่คุณเฝารอที่จะเห็น

วันพฤหัสบดี

พระบรมครูผูยิ่งใหญ

The Great Teacher

ดังที่เราไดเห็นตลอดไตรมาสนี้ ลักษณะสวนกลางอยางหนึ่งในพันธกิจ
ของพระคริสตบนโลกนีข้ องการเปนครู จากตอนเริม่ ตนแหงพันธกิจของพระองค
ไมวาจะจากสิ่งที่ทรงทํา (acts) หรือการกระทํา (deed) พระเยซูทรงสอนเหลา
อัครทูต และผูติดตามอยางตอเนื่องในความจริงเกี่ยวกับพระองคเอง เกี่ยวกับ
พระบิดาเกี่ยวกับความรอด และเกี่ยวกับความหวังที่รอเราอยู (ดู มัทธิว 5:2;
มาระโก 4:2; ลูกา 19:47 และ ยอหน 6:59)
ที่จริงแลว ทั้งหมดที่คุณตองทําคือการอานพระกิตติคุณ พระกิตติคุณ
เลมไหนก็ไดและตลอดพระกิตติคุณ คุณจะพบการสอนของพระเยซูและแม
วาในเวลานี้ ทรงสอนผานพระวจนะของพระองคอยางตอเนื่องเชนกัน ลอง
จินตนาการดูจะมีความแตกตางเชนไรในชีวิตความเปนอยู ที่จะไมมีสิ่งใดคอย
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กีดขวาง (unencumbered) อันเนื่องมาจากความบาปหรือขอจํากัดใดๆ ที่
เคยมีมาของเรา
“ถ า ใครจะถามเขาว า “ทํ า ไมท า นมี แ ผลที่ อ ก เขาจะตอบว า
ขาพเจาไดแผลนั้นในบานของพวกเพื่อนขาพระเจา” (เศคาริยาห 13:6)
คุณคิดวาพระคัมภีรขอนี้กําลังพูดเกี่ยวกับอะไร
“จํานวนปของชั่วนิรันดร ขณะแตละปปดฉากไปจะนํามาซึ่งความรุม
รวย และความรุงเรืองมากขึ้นในการเปดเผยของพระเจาและพระคริสต ขณะ
ที่ความรูไดกาวหนาขึ้น เชนเดียวกับความรักและความเคารพนับถือและความ
สุขที่เพิ่มขึ้น ยิ่งมีคนมากขึ้นเรียนรูเรื่องของพระเจา พวกเขายิ่งจะชื่นชมเลื่อม
ใส (admiration) ในพระลักษณะอุปนิสยั ของพระองคมากขึน้ ขณะเมือ่ พระเยซู
ทรงเปดเผยตอหนาพวกเขาถึงความรุมรวยและการไถใหรอด และความสําเร็จ
อันนาทึ่งใน “การตอสูขับเคี่ยวกับซาตาน” ดวงใจของผูไดรับการไถใหรอด
ตางรูสึกตื้นตันดวยความรอนรนและการอุทิศถวายตัว ซึ่งมาพรอมกับความ
ปลาบปลื้ม (rapturous joy) พวกเขารวมกันดีดพิณทองคํา และเสียงรอง
เพลงของเหลาชาวสวรรคนับพัน นับหมื่น นับแสนจะกังวาล (swell) ขึ้น
พรอมกัน นับเปนการรองประสานเสียง สรรเสริญพระนามอยางยิ่งใหญสุดๆ
“การตอสูขับเคี่ยวยิ่งใหญ” ไดปดฉากลง ความบาป และคนบาปไม
มีอีกตอไป ทั้งจักรวาลสะอาดหมดจด จังหวะเดียวของชีวิต (one pulse) แหง
ความสอดประสานกลมกลืน และความชื่นชมยินดีไดแผซานไปทั่วพื้นจักรวาล
อันไพศาล จากพระองคพระผูทรงสรางแผไปยังเหลาผูดํารงชีวิตในแสงสวาง
และความปติยินดี ทั่วอาณาจักรอันไมมีขอบเขตจํากัดของอวกาศ จากอะตอม
เล็กแสนเล็ก สูโลกอันกวางใหญ สรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตใน
ความงาม โดยที่ไมมีเงาใดๆ มาปดบัง ตางมีความชื่นชมสมบูรณ ตางรวมกัน
ปาวรองวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงความรัก” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหง
ประวัติศาสตร, หนา 678)
ในความจริงที่เหลือเชื่อทั้งมวล ที่เราจะเรียนรูตลอดชั่วนิรันดร
ไมมีสิ่งใดจะทําใหเราหลงใหล (captivate) มากไปกวาการถวายบูชา
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ไถบาปของพระคริสตแทนที่เรา คิดวาชางล้ําลึก และรุมรวยสักเพียงใด
ที่เราจะไดศึกษาไปตลอดชั่วนิรันดร แมแตบัดนี้คุณสามารถเรียนรูที่จะ
มองเห็นคุณคา และรูสึกขอบพระคุณพระคริสตมากขึ้นสักเพียงใด ในสิ่ง
ที่พระองคไดทรงทําเพื่อเราบนไมกางเขน

วันศุกร

ศึกษาเพิ่มเติม:

อาน เอลเลน จี. ไวท, โรงเรียนในโลกหนา. การศึกษา, หนา 301309 และการตอสูขับเคี่ยวยิ่งใหญสิ้นสุดลง. สงครามแหงประวัติศาสตร,
หนา 662-678
“สิงโตในโลกนี้ ที่เรารูสึกวานากลัว ทําใหจิตตกที่จะเขาใกล จะนอน
ลงกับลูกแกะ ทุกสิ่งในโลกใหมจะเต็มไปดวยสันติสุข และความสอดประสาน
ตนไมในโลกใหมจะลําตนตรง และสูงตระหงาน (lofty) ไมมีพิการผิดรูป...
“ใหสิ่งสวยงามทั้งมวลของบานเราในแผนดินโลก เตือนเราถึงแมน้ําที่
น้ําใสเรียบเหมือนแกวตกผลึก และความเขียวขจีของทองทุง กิ่งไมที่แกวงไกว
และน้ําพุเหมือนมีชีวิต ตึกรามบานชองสองแสงสะทอน หมูนักรองสวมชุด
สีขาว สวรรคบานของเราชางวิจิตรงดงาม ไมมีจิตรกรคนใดสามารถวาดภาพ
ได เ หมื อ น และไม มี ป ากของคนบาปที่ ต อ งตายให คํ า พรรณนาได ให เรา
จินตนาการรูปรางของบานของผูไดรับความรอด และระลึกวาจะมีความรุงเรือง
ยิ่งกวา ความสวางไสวมากกวา ที่คุณสามารถจะจินตนาการใหแพรวพราว
ขึ้นมาได” (เอลเลน จี. ไวท, สวรรค, หนา 133, 134)
“ความกลัวของการทําใหมรดกที่จะไดรับเปนเหมือนวัตถุมากเกินไป
ไดทําใหผูที่เครงในดานจิตวิญญาณคิดหางเหินจากความจริงแท ซึ่งนําเราให
มองบานบนสวรรคเปนเหมือนบานของเรา พระคริสตทรงใหความมั่นใจแก
เหลาสาวกของพระองควา พระองคไดเสด็จไปเตรียมคฤหาสน (mansions)
เพื่อพวกเขาในปราสาทของพระบิดา เหลาคนที่รับเอาคําสอนจากพระวจนะ
ของพระเจาจะไมยอมเปนคนเขลาเกี่ยวกับบาน (abode) บนสวรรค ภาษา
ของมนุษยไมเพียงพอจะพรรณนาถึงรางวัลที่ผูชอบธรรมจะไดรับ เรื่องนี้จะ
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เปนที่รูจักของผูที่จะไดเห็นเทานั้น ดวงจิตของผูมีขอจํากัดไมสามารถจะเขาใจ
ในสงาราศีของแผนดินสวรรคของพระเจาได” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหง
ประวัติศาสตร, หนา 674, 675)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงพิจาณาสิ่งที่พาคัล นักเขียนชาวฝรั่งเศส ไดกลาว เกี่ยวกับ
บุคคลผูไมสนใจใยดีสิ่งที่เปนนิรันดร เพราะเหตุใดบางคนจึงเปน
อยางนั้น และทําไมจึงเปนการไรเหตุผลที่จะคบหาคนเชนนั้น
2. ความหวังเกี่ยวกับชีวิตนิรันดรสําคัญตอความเชื่อของเราอยางไร
ถาไมมีสิ่งนี้จะเปนอยางไร
3. จงพิจารณาความลึกลับของธรรมชาติ ดานชีววิทยา ธรณีวิทยา
ดาราศาสตร ฟสิกส และเคมี ที่มีความซับซอนมากเกินกวาที่นัก
วิทยาศาสตรในยุคนี้จะอธิบายได ยิ่งคนความากก็ยิ่งพบความลึก
ลับมาก สิ่งนี้บอกใหเรารูถึง สิ่งที่เราจะเรียนรูในโรงเรียนของโลก
หนาอยางไร

140

การศึกษา

