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 ระยะเวลาหกวันแหงการเนรมิตสรางไดจบลง ในชวงหาวันแรก โลกได
เปล่ียนแปลงจากความสับสนสูความสวยงามสมบูรณ ความมืดไดเขามาแทนที่
ดวยแสงสวาง มวลนํ้าไดถูกผลักสูเขตแดนท่ีพระเจาทรงบัญชา “เจาไปไดไกล
แคนี้ และอยาเลยไปอีก และคล่ืนคะนอง ของเจาหยุดไดเพียงแคนี้แหละ” 
(โยบ 38:11) แผนดินแหงปรากฏเปนเหมือนภาพบนผืนผาใบ มีตนหญา ไมพุม 
และตนไม และสีสันละลานตา คือดอกไมนานาพันธุใหสีสันสวยงามสงกลิ่น
หอมขจรขจาย บนอากาศมีนกหลายประเภทโผบินไปมา ขณะทองทะเลเต็ม
ไปดวยสัตวน้ํา และปลาหลายชนิดวายไปมา สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหลายชนิด
ดําผุดดําวายในนํ้าซ่ึงเปนบานของพวกมัน บนบกสัตวหลากหลายประเภทบาง
เดินบางวิ่งตามกันไปเปนฝูง สัตวพวกลิงหอยโหนบนก่ิงของตนไมขึ้นลง ขึ้น
อยูกับลักษณะธรรมชาติของพวกมันที่พระเจาทรงสรางขึ้น ในสิ่งที่มีชีวิตที่
พระเจาทรงสราง มนุษยมีลักษณะพิเศษสุดทามกลางสรรพสัตวที่ทรงสรางไว 
เพราะพระเจาทรงสรางตามพระฉายาของพระองค ทําใหมนุษยมีความคิด และ
สติปญญาเหนือสรรพสัตวทั้งปวง 
 พระเจาทรงสถาปนาวันที่เจ็ดของสัปดาหแรก ใหเปนวันสะบาโต และ
ทรงกําหนดใหวันที่เจ็ดของทุกสัปดาหเปนวันสะบาโตสําหรับแผนดินโลก... 
พระเจาทอดพระเนตรสรรพส่ิงบนแผนดินโลก และทรงประกาศวา “ดูสิทรง
เห็นวาดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31)
 ลองจินตนาการดู หากสภาพของโลกยังคงสภาพ “ดียิ่งนัก” โลกของ
เราจะมีบรรยากาศท่ีดีสมบูรณสักเพียงใด อาดัมและเอวามีบุตรชายหญิง
หลายคน พวกเขาจะแตงงานมีลูกหลาน เหลน และสืบสายโลหิตตอๆ กันไป 
อาดัม เอวา ไดเฝาดูเชื้อสายเผาพันธุของมนุษยที่เพ่ิมจํานวนขึ้น สายเลือด
แตละรุนอายุนําความช่ืนชมยินดีมาสูมนุษยคูแรก และพระเจามากข้ึน ภาพ
เชนน้ีคงเหมือนบทละครที่สรรสรางข้ึน เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง มนุษย

คํานํา
ชวงเวลาแหงชีวิต



คูแรกไดลมลงในความบาป เวลาย่ิงผานไปลูกหลานเผาพันธุของมนุษยยิ่ง
ถลําลึกลงในความบาปมากขึ้นจนแทบจะจินตนาการไมได
 และเพราะวาเราไดวาดฝนความคิดหลังจากโลกไดถูกเปล่ียนสภาพไป
จากที่พระเจาทรงสรางไวในครั้งแรก เราจึงไดเห็นความแตกตางระหวางโลก
ทั้งสองชัดเจน คือโลกของอาดัม เอวากอนที่ทั้งสองจะลมลงในความบาป และ
โลกภายหลังความบาป ตรงน้ีคือตัวอยาง เอลเลน จี. ไวท เขียนไววา “เรามอง
เห็นมวลดอกไมเมื่อกอนชูสีสันสดใส ไมนานวันตอมาดอกมันเห่ียวเฉากาน
ของมันโนมลง แมใบของตนไมที่เขียวสดแตแรกเมื่อถึงเวลาใบของมันเร่ิมเปน
สเีหลอืง แลวกเ็ปนสนี้าํตาลลวงหลนจากกิง่ อาดมัและคูชวีติของเขารูสกึเศราใจ
มากกวาผูคนเศราโศกตอความตายที่เกิดขึ้นกับบุคคลท่ีตนรักในปจจุบัน ความ
ตายของมวลดอกไมที่บอบบางซับซอนทําใหอาดัม เอวาแสนเศราในดวงจิต 
เมื่อพวกเขาไดเห็นใบไมลวงหลนจากตนเพราะท้ังหมดนี้เปนผลพวงท่ีเกิดขึ้น
จากความบาปของพวกเขา” (จากหนงัสือ “บรรพชนและผูเผยพระวจนะ” หนา 62) 
อยางไรก็ดีปจจุบันเราไมมีปฏิกิริยาใดๆ เม่ือเห็นใบไมแกลวงหลนจากตน 
เพราะเราดํารงชีวิตอยูในโลกแหงความบาปต้ังแตเกิด ไดพบเห็นความตาย 
และความทุกขยากลําบากมาตลอด จนยอมรับวา “ความตาย” เปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
 ทีก่ลาวมาเปนภาพโดยรวมของบทเรียนท่ีไตรมาสน้ีกลาวถึง  คอืวงเวียน
ของชีวิต (cycles of life) อยางนอยที่สุดสําหรับในปจจุบัน ในโลกที่ลมลง 
และเรากําลังมองไปยัง “วงเวียน” เหลานี้ในสถานท่ีหนึ่งที่เราสวนมากดําเนิน
อยู นั่นคือโครงสรางของครอบครัว
 พระเจาทรงสรางผูชายขึ้นกอน แลวทรงสรางผูหญิงขึ้นจากอวัยวะของ
ผูชาย และทรงมอบหญิงนั้นใหเปนภรรยาของชาย ใหครองคูกันเปนครอบครัว
แรก ทรงมอบสวนเอเดนใหเปนบานของพวกเขา พวกเขามีบุตรหลายคน และ
นีค่อืความเปนมาของครอบครัวในประวตัศิาสตรของมนษุยในโลกของเรากระทัง่
เวลาในปจจุบัน ที่จริงเร่ืองในพระคัมภีรในตอนตนๆ หลายเร่ือง เปนเร่ืองของ
ชายหญิงของมนุษยคูแรกคืออาดัมและเอวา และเร่ืองของบรรพชน (patriarchs) 
คูอืน่ๆ เร่ือยมาจนมาถึง ราชวงษของกษัตรยิดาวดิ ทัง้มวลถูกเผยออกในบริบท



(context) ของครอบครัว และความสัมพันธในครอบครัว ตลอดในพระคัมภีร 
ไมวาในทางใดก็ทางหน่ึงครอบครัวชวยกอรูปแบบโครงสรางของเหตุการณตางๆ
ที่คอยๆ เปดออก จึงไมเปนสิ่งทําใหประหลาดใจ ทั้งนี้เพราะเรา “หมุนรอบ” 
(cycle) ผานการปรุงแตง (seasons) ตางๆ ของชีวิต เราก็เชนกันทําการตอ
ตานฉากหลังของเวที (backdrop) ของครอบครัวในลักษณะน้ันไมมาก ก็นอย
 แมวาจะมีพลังอํานาจตางๆ ทํางานตอตานครอบครัว ทั้งในปจจุบัน 
และในอดีต (ยกตัวอยางเชน ความนิยมการมีภรรยาหรือสามีหลายคน (po-
lygamy)ในขณะเดียวกันในสมัยพระคัมภีร จึงเปนการยากที่จะทําใหสถานะ
ของครอบครัวมีความม่ันคง) แมจะมีความพยายามใหคํานิยามเจาะจงวา
ครอบครัวคืออะไร แตแนวคิดดั้งเดิมของคําวา “ครอบครัว” ยังอยู และควรจะ
ดํารงอยูอยางนั้นตามท่ีเราไดเริ่มตน และบอยคร้ังครอบครัวเปนพลังอํานาจย่ิง
ใหญสําหรับการดี การชั่วในการ “หลอหลอม” (shaping) ชีวิตของเรา และ
การท่ีเราตอบสนองตอสิ่งทาทายที่เราเผชิญขณะดําเนินผานวงจรเวทีแหงชีวิต
 และอยางที่เราแตละคนมีความแตกตาง และแตละครอบครัวก็แตกตาง
เชนกัน ดังน้ันบทเรียนของไตรมาสนี้ชี้ไปยังหลักการ ที่มีพื้นฐานมาจากพระ-
คัมภีร (ซึ่งเปนความหวัง และคําอธิษฐานของเรา) ซึ่งสามารถจะชวยทําใหเรา
มีครอบครัวที่เขมแข็งขึ้นในทุกชวงเวลาของชีวิต

 อาจารย เคลาดิโอ และพาเมลา คอนซูกรา ทํางานรับใชพระเจา
ในฐานะผูอํานวยการ “พันธกิจครอบครัว” ในสํานักงานภาคอเมริกา
เหนือ กอนหนานี้ทานและภรรยา ไดรับใชในพันธกิจของคริสตจักรให
หลายตําแหนงงานอยางเต็มความสามารถมากกวา 30 ป
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6   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

“มีฤดูกาลสําหรับทุกส่ิง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุก
อยาง ภายใตฟาสวรรค” (ปญญาจารย 3:1)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บทกวีที่งดงามย่ิงบทหนึ่งมาจากปลายปากกาของกษัตริย
ซาโลมอน มีขอความวา: “มีฤดูกาลสําหรับทุกส่ิง และมีวาระ

สําหรับเร่ืองราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค มีวาระใหกําเนิด และวาระตาย มี
วาระเพาะปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง มีวาระฆา และวาระรักษาใหหาย มี
วาระร้ือทลายลง และวาระกอสรางขึ้น มีวาระรองไห และวาระหัวเราะ มีวาระ
ไวทุกข และวาระเตนรํา มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระ
สวมกอด และวาระงดเวนการสวมกอด มีวาระแสวงหา และวาระทําลาย มี
วาระเก็บรักษาไว และวาระโยนท้ิงไป มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ มีวาระนิ่ง
เงียบ และวาระพูด มีวาระรัก และวาระเกลียด มีวาระสงคราม และวาระสันติ” 
(ปญญาจารย 3:1-8) 
 ถอยคําเหลานี้ชางจับในประเด็นความเปนอยูในชีวิตของมนุษย ซึ่ง
เกิดขึ้นในจังหวะของชีวิตเรา ถูกแลวชีวิตของเราในสนามเหลานี้ ผานการ
เปลี่ยนแปลง จากชวงเวลาใดเวลาหนึ่งตั้งแตวันที่เราเกิด บางครั้งการเปลี่ยน

บทที่ 1
จังหวะของชีวิต

The Rhythms of Life
วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2019



บทที่ 1   จังหวะของชีวิต     7

ในปฐมกาล
In the Beginningวันอาทิตย

 พระคัมภีรกลาวถึงตอนเร่ิมตนของสรรพส่ิง “ในปฐมกาล” ไมสงสัย
เลยวา เหตุใดพระเจาจึงตรัสเชนนั้น คําวา “ในปฐมกาล.....” (ปฐมกาล 1:1) 
ซึ่งเปนจุดโฟกัสเฉพาะของพระธรรมปฐมกาล บทท่ีหนึ่ง ซึ่งเปนจุดเปล่ียน
แปลงจาก “พระเจาทรงเนรมิตสราง ฟาและแผนดิน แผนดินก็ราง และวาง
เปลา” (ปฐมกาล 1:2) พระเจาทรงเนรมิตสรางสรรพสิ่งจนมาถึงวันที่หก ทรง
ประกาศวา “ดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31) สรุปคือคําวา “ในปฐมกาล” ตรงนี้เปน
จุดที่โลกไดอุบัติขึ้น

 อานพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 จะเห็นวามีหลายส่ิงไดดําเนินไป 
ถามคําถามตัวคุณเอง: ในขั้นตอนการบังเกิดขึ้นของโลก มีเบาะแสอะไร
บางไหมท่ีบอกวา “เปนไปโดยบังเอิญ” หรือวาทุกสิ่งทุกอยางอุบัติขึ้น
ตามข้ันตอนอยางเปนระเบียบย่ิง และลงตัวเหมาะสมท้ังเร่ืองเวลา และ
สถานที ่สิง่เหลาน้ีไดบอกกับคณุอะไรบางเก่ียวกบัพระอปุนสิยัของพระเจา

 เอลเลน จี. ไวท ไดเขียนไววา “ความเปนระเบียบเปนกฎขอแรกของ
สวรรค” (นิตยสารเคร่ืองหมายแหงเวลา, 8 มิถุนายน 1908) สิ่งเหลานี้ปรากฏ
ใหเห็นบนแผนดินโลกเชนกัน แมความบาปจะทําใหธรรมชาติดูยุงเหยิงไป
หลายเปอรเซ็นต แต “ระบบ ระเบียบ จังหวะ และสิ่งที่เปนอยูอยางสม่ําเสมอ
ยังปรากฏใหเห็น”

 อานพระธรรมปฐมกาล 8:22 เราไดเห็นระบบ ระเบียบอะไรตรง
นี้เชนกัน 

 แมแตหลงัโลกลมลงในความบาปแลว เรายังไดเหน็ฤดตูางๆ หมนุเวยีน
ไปรอบปอยางท่ีเคยเปนมาต้ังแตตอนเริ่มตนอยางเปนระบบ กลางวัน และ

แปลงนั้นดี บางคราวก็ไม บางคร้ังเราควบคุมสถานการณนั้นๆ บางคราวก็ไม 
สัปดาหนี้ใหเรามองไปยังวาระตางๆ และจงัหวะชีวิตตางๆ ของเรา โดยเฉพาะ
วาระเหลานั้นที่สรางผลกระทบกับตัวเรา และชีวิตครอบครัวของเราดวย
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กลางคืน ดวงอาทิตย และดวงจันทรยังคงทําหนาที่ของมัน “พระเจาตรัสวา
“จงมีดวงสวางตางๆ ของภาคพ้ืนฟา เพื่อแยกวันออกจากคืน ใหเปนหมาย
กําหนดฤดู วัน ป” (ปฐมกาล 1:14) ดังเราไดประจักษในเวลาหน่ึงป จะแบง
ออกเปนฤดูตางๆ ทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นตามจังหวะในธรรมชาติ
ของโลกท่ีพระเจาไดทรงเนรมิตสรางข้ึน และท่ีจริงแลว แมเราจะมองเห็นเพียง
สวนหนึ่งในเวลานี้ขอพระคัมภีรอิสยาหกลาววา ในแผนดินสวรรค “จากวัน
ขึ้นค่ําถึงวันขึ้นคํ่า และจากวันสะบาโตถึงอีกวันสะบาโต มนุษยทั้งหมดจะมา
นมัสการตอหนาเรา” (อิสยาห 66:23) ซึ่งบอกใหเราทราบวาในฟาสวรรค และ
แผนดินโลกใหมเรายังจะมี “ความรูสึก” (sense) เรื่องจังหวะเวลาตรงนั้นดวย

 ครุนคิดเก่ียวกับเร่ืองวันสะบาโต ในลักษณะพลังอํานาจท่ีสงผล
กระทบตอชีวิตของคุณ โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวของคุณ ไมวาจะ
ในกรณีใดก็ตาม มีอะไรท่ีใหผลประโยชนเดนชัด ไมเพียงในเร่ืองวัน
สะบาโต แตในขอเท็จจริงของสิ่งที่เปนมา หรือเปนไปอยางเปนประจํา
สม่ําเสมอ

จังหวะของชีวิตวันจันทร
 นักวิทยาศาสตรหลายคนพูดเก่ียวกับ “จังหวะของวงจรชีวิตในชวง 
24 ชั่วโมง” (circadian rhythms) หรือเรียกกันวา “นาิกาของรางกาย” 
(body clocks) ซึ่งเปนจังหวะการทํางานของระบบชีววิทยาภายในรางกาย
ของเรา หรือกลาวไดอีกอยางวา มีระบบบางอยางทํางานอยางเปนประจําใน
รางกายของเราท้ังหลายดังนั้น นอกจากจะมีระบบจังหวะเวลาอยูทั่วไปแลว 
แมในรางกายของเราเองก็มี

 มี “ชวงเวลา” อะไร สอดคลองตามขอพระคัมภีรที่เราไดศึกษา 
ซึ่งสามารถยืนยันไดวา “เวลา” เหลาน้ันผูกพันเขากับชีวิตครอบครัว
ของเราไดโดยตรงอยางไร (ปญญาจารย 3:2; ปฐมกาล 21:8; ผูวินิจฉัย 
13:24; สดุดี 71:5; สุภาษิต 5:18; ปฐมกาล 15:15; ผูวินิจฉัย 8:32; 
สดุดี 90:10)

The Rhythms of Life
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 ระหวางบทตนและบทสุดทายของหนังสือแหงชีวิต คือการเกิด และ
การตาย เราท้ังมวลผานหลากหลายฤดูกาล แตละคนก็แตกตางกันไป นา
เสียใจท่ีเด็กๆ หลายคนมีอายุไมนานหลังจากที่พวกเขาไดลืมตาดูโลกแลวพวก
เขาก็จากไป เด็กเล็กบางคนอาจเดินหรือพูดไดเร็วกวาเด็กคนอื่นๆ พวกเขา
ทั้งหลายมีโอกาสไปเรียนหนังสือภาคบังคับ บางไดเรียนสูงจนไดทํางานใน
อาชีพตางๆ ผูไมไดเรียนสูงสวนใหญก็ประกอบอาชีพที่ใชกําลังเปนสวนใหญ 
ขณะท่ีคนอื่นๆ อุทิศชีวิตของพวกเขาทําการคนควาวิจัยในงานบางประเภท 
ผูใหญบางคนมีชีวิตอยูถึงวัยชราจึงตาย เหมือนผลไมสุกงอมหลนจากตน บาง
คนแตงงานมีครอบครัวมีลูก และลูกแตงงานมีหลานใหชื่นชม บางคนก็ไม
แตงงานไมมีเด็กๆ ใหดูแล
 ประชากรของโลกมีหลายพันลานคน พระคัมภีรกลาววา “พระองค
ทรงสรางมนุษยทุกชาติมาจากคนๆ เดียวใหอยูทั่วพิภพโลก และทรงกําหนด
เวลาและเขตแดนใหเขาทั้งหลายอยูดวย” (กิจการฯ 17:26) เราแตละคนมี
เอกลักษณสวนบุคคล ดังจึงมีความแตกตางกันในชีวิตของเราแตละคน
 ในอีกความรูสึกหนึ่งเชนกัน ที่เราแตกตางกัน เราแตละคนมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะไมเหมือนใคร นั่นหมายความวาแตละคนในพวกเรามี “บางสิ่ง”
ที่จะแบงปนใหกับคนอื่นที่ไมมี สรุปสั้นๆ คือ ความแตกตางของเราอนุญาต
ใหเราเปนพระพรแกคนอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน ทั้งคนหนุมและคนสูงอายุ
สามารถไดรับประโยชนจากซึ่งกันและกันได พระคัมภีรขอหนึ่งกลาววา
“ศักดิ์ศรีของคนหนุมคือกําลังของเขา แตความภูมิฐานของคนแกคือผมหงอก”
(สุภาษิต 20:29) ไมวาเราจะอยูในวัย และฐานะใด ไมวาเราจะแตกตางกัน
อยางไร เราทั้งมวลมีบางส่ิงท่ีจะนําเสนอ ไมเพียงถวายแดองคพระผูเปนเจา 
แตจะใหแกกันและกันดวย

 ไมวาสถานการณชีวิตจะเกิดข้ึนกับคุณอยางไรในเวลาน้ี คุณ
สามารถจะทําอะไรไดบางเพื่อจะทําตัวเปนพรสําหรับคนอ่ืน เหตุใดไม
พยายามสรางจิตสํานึก (conscious eff ort) ใหคุณทําตัวใหเปนพระพร
เฉพาะอยางยิ่งกับใครบางคนในครอบครัวของคุณ



10   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

สิ่งที่ไมคาดคิดวันอังคาร
 อานพระธรรมโยบ 1:13-19; 2:7-9 มีอะไรเกิดข้ึนกับทานโยบ 
ในทางใดบางท่ีประสบการณของทานสะทอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน 
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง

 นักปรัชญากรีกชื่อ “เฮราคลิตัส” ประกาศวา “ไมมีอะไรถาวรยกเวน
การเปลี่ยนแปลง” ประหน่ึงเหมือนทุกสิ่งเปนปกติ ไมคาดคิดวาจะมีอะไรจะ
เกิดขึ้น มันอาจเปนการตกงาน หรือบางส่ิงทําใหแขนหัก หรือการเจ็บปวยท่ี
สงเราใหนอนบนเตียง และบางคนเสียชีวิตกอนวัยอันควร หรือบานถูกขโมย
ขึ้น ถูกไฟไหม อุบัติเหตุทางรถยนต หรือลื่นลมขณะออกกําลัง หรือขณะท่ีพา
สุนัขออกเดิน
 แนนอน ไมใชการเปล่ียนแปลงทุกอยางจะเปนดานลบ เชนการไดเงิน
เดือนข้ึน ไดเลื่อนตําแหนงงานทํา ใหไดรับการนับถือ หรือสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น 
หรือไดพบใครสักคนที่ตอมาไดกลายเปนคูชีวิตของคุณ มีการเปล่ียนแปลง
หลายอยาง ที่เปนประเภทคนจํานวนมากใหการตอนรับ
 ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงชนิดใด เรามักปรับตัวใหยอมรับ แมวา
สิ่งท่ีเกิดขึ้นเปนกิจวัตร หรือบางจังหวะอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน ที่ไมคาดฝน
มากอน แมวาบางคร้ังมันจะรบกวนใจ หรือทําใหอารมณขุนมัวก็ตามที
 แนนอนทานโยบไมคาดฝนวาจะมีสิ่งแปลกปลอมใดเกิดขึ้นในชีวิตของ
ทาน พระคัมภีรกลาวพรรณนาวาทาน “เปนคนดีพรอม และเท่ียงธรรม เปน
ผูยําเกรงพระเจา และหันจากความชั่วราย” (โยบ 1:1) เราทราบวาทานโยบ
แตงงานแลว มีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคน และเปนคนมีฐานะร่ํารวย 
ทานมีทรัพยมั่งคั่ง (โยบ 1:2, 3) เมื่อเราอานเรื่องราวหนังสือโยบประมาณครึ่ง
เลม ทานโยบไดพบกับความทุกขเดือดรอนอยางแสนสาหัสอยางนอยหกครั้ง:  
ทานสูญเสียทรัพยสิน, สูญเสียคนทํางาน, สูญเสียบุตรชายหญิง สูญเสีย
สุขภาพของทาน สูญเสียการสนับสนุนจากภรรยา และการหนุนใจจากเพ่ือนๆ 
ดูประหนึ่งวาโลกของทานคว่ําหนาลง และครอบครัวของทานประสบกับความ
หายนะ

The Unexpected
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 แมสิ่งที่เกิดกับทานโยบลวนสาหัสสากรรจ ใครในพวกเราไมเคยมี
ประสบการณในส่ิงที่ไมคาดหวัง โดยเฉพาะในประเด็นที่เปนลบ อยางชีวิต
ดําเนินไปเรียบรอยดี แลวทันทีทันใดโดยไมมีการเตือนลวงหนาทุกสิ่งเปลี่ยน
จากหนามอืเปนหลงัมอืโดยพลนั ชวีติของเรา และชวีติของสมาชกิในครอบครวั
เปล่ียนไปอยางไมมีวันกลับมาเหมือนท่ีเคยเปนอีกตอไป
 สิ่งเหลานี้ไมใชของใหม อยางกรณีของอาเบล ทานคงไมคาดหวังวา
ทานจะถูกฆา และทานโยเซฟก็เชนกันไมคาดฝนมากอนวา ตัวทานจะถูกพวก
พี่ชายขายไปเปนทาสในประเทศอียิปต ในเรื่องท้ังสองน้ี สมาชิกในครอบครัว
เปนผูทรยศ และเร่ืองท้ังสองน้ีเกิดผลกระทบใหญหลวงกับสมาชิกครอบครัว
คนอื่นๆ พระคัมภีรเต็มไปดวยตัวอยางชีวิตของผูคน และครอบครัวที่ไดเกิด
การเปล่ียนแปลงอยางยิ่งใหญโดยสิ่งที่ไมคาดฝน  

 ความเชือ่ของคณุไดชวยคุณทามกลางการทดสอบทีเ่ขามายงัคณุ
อยางไมคาดฝนอยางไร และมันไดเขาแทรกแซงจังหวะในการดํารงชีวิต
ของคุณอยางไร

การเปลี่ยนแปลงพุธ
 ความจริงมีวา มนุษยเราบอยคร้ังเปนสิ่งมีชีวิตที่ดําเนินไปตามนิสัย
เคยชินของตนเอง และเราทําสิ่งใดๆ ในรูปแบบของเรา และย่ิงเราแกตัวขึ้น จะ
เปนการยากมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีเหลานั้น
 โดยแทจริง เราไมเปลี่ยนอะไรอยางงายๆ ผูเปนภรรยากี่คนที่บนใน
เรื่องเดียวตลอดหลายป พวกเธอบนวา “ฉันไดพยายามเปล่ียนแปลงสามีของ
ฉัน แต...” อยางไรก็ดี พระเจาทรงทําพันธกิจการเปล่ียนแปลงเรา พระองค
ไมทรงเนนเทาไรเร่ืองการเปล่ียนบคุลกิภาพของเรา  แตทีแ่นนอนคอืการเปล่ียน
ลักษณะอุปนิสัยของเรา เพราะนั่นเก่ียวโยงอยางมากกับแผนการแหงความ
รอด พระเจากําลังทรงสรางเราเปนบุคคลใหมในพระองค

Transitions
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 มกีารเปลีย่นแปลงอยางใหญหลวงอะไรเกิดข้ึนกับทานเซาโล แหง
เมืองทารซัส และสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ดูใน กิจการฯ 8:1, 3; 9:1-22; 
กาลาเทีย 1:15-17

 ขณะที่ทานเซาโลยอมสยบตออํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทาน
มองเห็นขอผิดพลาดในชีวิตของทาน และตระหนักวาการที่จะถือรักษาพระ-
บัญญัติของพระเจาอยางเครงครัดไมอาจอางตนเปนผูชอบธรรมของพระเจาได 
อดีตท่ีผานมาทานเซาโลมีความภูมิใจท่ีทานเปนชาวฟาริสีที่รักพระเจาสุดชีวิต
คนหนึ่ง ตลอดเวลาที่ผานมา ทานมีความเชื่อมั่นวาทานไดรับการชําระให
บริสุทธิ์จากกิจการดีของทาน แตบัดนี้ตอพระพักตรของพระคริสตทานไดถอม
จิตใจลง และเชื่อฟงพระองคอยางกับเด็กคนหนึ่ง ทานสารภาพความไรคาของ
ทาน และทูลออนวอนขอพระคุณของพระผูชวยใหรอด คือพระคริสตผูไดสิ้น
พระชนมไถบาปบนไมกางเขน และไดทรงฟนพระชนม ทรงชวยทานใหมี
ความปรารถนายิ่งยวดที่จะดําเนินชีวิตตามพระทัยของพระบิดาและพระบุตร 
และเขาใจในความจริงอันลุมลึก ทานเซาโลรอเวลาที่จะไดรับการอภัยบาป 
และการยอมรับของพระคริสต ทานไดรองทูลดวยการอธิษฐานอยางรอนรน...
 “คําอธิษฐานแหงการสํานึกผิดของทานเซาโล อดีตชาวฟาริสีคนหน่ึง
ไมเสียเปลา ความลึกล้ําที่สุดในความคิด และอารมณแหงดวงใจของทาน ได
รับการเปล่ียนแปลงโดยพระคุณของพระเจา และความสงางามแหงจิตใจ ความ
สามารถและสติปญญาถูกนํามาอยูในครรลองแหงน้ําพระทัย และประสงค
ชั่วนิรันดรของพระเจา พระคริสต และความชอบธรรมของพระองคไดกลาย
เปนส่ิงมีคาล้ําเกินทรัพยสิน หรือสติปญญาใดบนโลกทั้งใบ” (เอลเลน จี. ไวท, 
กิจการของอัครทูต, หนา 119, 120)
 แมวาเรื่องราวการกลับใจใหมของเราทั้งหลายจะไมระทึกใจอยางของ
ทานเปาโล ทีเ่ปนเหมือนฉากหน่ึงของบทละคร แตเราท้ังปวงควรมีเรือ่งราวการ
กลับใจใหมของเราเอง ซึ่งเปนประสบการณที่พระเจาทรงทําการเปล่ียนแปลง
เราใหเปนบุคคลใหม ที่เราทราบวาเราควรจะเปน... ก็จริงขั้นตอนอาจเปนเรื่อง
ยาว และในบางคร้ังเวลาอาจเปนการงายที่จะรูสึกสงสัยวาเราจะเปล่ียนแปลง
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ไดไหม แมบางครั้งเราจะคิดเชนนั้น มีขอพระคัมภีรสองขอที่เราจะนํามา
อธิษฐาน ตรึกตรอง และอางพระสัญญานั้นดวยตัวเราเอง

 อานพระธรรมฟลิปป 1:6; โรม 8:1 มีพระสัญญายิ่งใหญอะไรสอง
ประการท่ีพบในขอพระคัมภีรทั้งสองซ่ึงสอดคลองลงตัวในประสบการณ
ของคริสเตียน

ปฏิสัมพันธวันพฤหัสบดี
 พระคัมภีรเปนหนังสือแหงความสัมพันธ พระเจาทรงสรางเราใหมี
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ นอยคนจริงๆ ที่ดํารงชีวิตแยกจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง 
นับแตเริ่มตนไมมีใครในพวกเราสามารถมีชีวิตอยูโดยไมยุงเก่ียวกับคนอ่ืน 
แมแตหลังการเกิด เราตองการคนอื่นดูแลเอาใจใส อยางนอยจวบอายุประมาณ
หนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได และแมเราสามารถจะทําเชนนั้นได มีใครบาง
ที่ตองการเชนนั้น สวนมากของพวกเราตองการและโหยหาคนใกลชิด และ
ความเปนมิตรกับเพ่ือนมนุษย หรือแมแตกับสัตวเชนสุนัขซึ่งอาจสรางความ
รูสึกอบอุนและความร่ืนรมยให บทสรุปสิ่งที่ลึกซึ้งและมีความหมายท่ีสุดของ
คําวามิตรภาพ และปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงชีวิตมาจากบุคคลอ่ืน ไมสงสัย
เลยวาครอบครัว และความสัมพันธของครอบครัวมีความสําคัญย่ิงตอชีวิต
ความเปนอยูของเราทั้งหลาย 
 เพราะวาเราสวนมากมปีฏกิริยิาโตตอบกบัคนอืน่ๆ เราทาํอยางนัน้บอย
แทบจะตลอดเวลา ปฏิกิริยาโตตอบเหลานี้บอยคร้ังสามารถเกิดแรงกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงในจังหวะชีวิตของเรา อันจะเกิดขึ้นในสองลักษณะนั่นคือ
ผาน: คนอ่ืนๆ ที่มีปฏิกิริยากับเรา ซึ่งจะเกิดแรงกระทบตอชีวิตของเรา ในเวลา
เดียวกันปฏิกิริยากับคนอื่นๆ สามารถสรางแรงกระทบตอชีวิตของพวกเขา 
และไมวาเราจะเช่ือหรือไม (ซึ่งหลายครั้งเราไมเชื่อ) วาปฏิกิริยาเหลานั้น ไมวา
จะในทิศทางไหน สามารถเปนไดทั้งดานดี หรือดานเลว มีความสําคัญเพียงใด
สําหรับที่เราจะมีปฏิบัติการเชิงรุก (proactive) ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหเปน
อทิธิพลตอผูอืน่ในดานดีเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงตอเหลาคนใกลชดิเรา ซึง่โดย
ปกติคือสมาชิกครอบครัวของเราเอง

Interactions



14   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีบอกเราใหทําอะไรบางในการมีปฏิกิริยา
โตตอบกับคนอื่นๆ (โรม 15:7; เอเฟซัส 4:2, 32; 1 เธสะโลนิกา 3:12; 
ยากอบ 5:16)

 ในหลายลักษณะหลักการดังกลาวนั้นงาย เราปฏิบัติไดดี เรามีความ
กรุณา และมีความเมตตาสงสารตอบุคคลอื่น ซึ่งเทากับเรามีอิทธิพลดานบวก
ตอพวกเขา จนถึงจุดที่วาอาจเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขาไปสูแนวบวกได
เหมือนกับที่พระเยซูทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของผูคนใหมีทาทีดานบวก นี่เปน
สิทธิพิเศษของเราที่จะทําบางสิ่งคลายกันเพ่ือคนอ่ืนไดเชนกัน อีกคร้ังหนึ่งเรา
ตองจําไววา: อิทธิพลของเราจะเปนไดทั้งสองทางเพื่อสิ่งที่ดี และสิ่งที่เลว และ
ไมมีอิทธิพลใดที่ไมวาจะบอบบาง หรือหนักหนวงจะมีผลกระทบเทากับสมาชิก
ในครอบครัวของเรา

 ใหศกึษาขอพระคมัภรีซึง่เปนคาํตรสัของพระเยซดูงัตอไปนี:้ ลกูา 
11:34 และมาระโก 4:24-25 ขอพระคัมภีรทั้งสองนี้กลาวอะไรเกี่ยว
กับความสําคัญของการที่เรามีปฏิสัมพันธกับคนอื่น

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ลองจินตนาการถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตของเหลาอัครทูต 
ขณะทีพ่วกเขาใชเวลากบัพระองค  พวกเขาสวนมากมกีารศกึษานอย  เปนบคุคล
ธรรมดา และคุนเคยกบัคาํสอน และธรรมเนยีมประเพณใีนความเชือ่ของชาวยวิ 
นบัแตวนัทีพ่วกเขาไดมาเปนผูตดิตามใกลชดิพระเยซ ู พวกเขาไดรบัการทาทาย
จากพระองคผูเปนอาจารยสอนศาสนาชาวกาลิลี (Galilean Rabbi) พวกเขา
มีประสบการณในความอิจฉา (มัทธิว 20:20-24) และมีความขัดแยงกัน 
(ยอหน 3:25) บางครั้งดูเหมือนพวกเขาขาดความเชื่อ (มาระโก 9:28-29) และ
แมแตละท้ิงพระอาจารย (มัทธิว 26:56) และมีคนหนึ่งทรยศพระเยซู (มัทธิว 
26:69-74) ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเติบโตขึ้นฝายจิตวิญญาณ จนผูคน
ตระหนักวาทานเปโตรไดติดตามพระเยซู (มัทธิว 26:73) และแมแตสมาชิก
ของสภาแซนเฮดริน (Sanhedrin) เมื่อพวกเขาไดเห็น “ความกลาหาญของ
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เปโตร และทานยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษา และเปนคนสามัญก็
อัศจรรยใจ แลวจําไดวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู” (กิจการ 4:13)  
 ครุนคิดเกี่ยวกับแรงกระทบดานบวกอันเหลือเชื่อ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวของเรา หากเราดําเนินวิถีชีวิตในลักษณะแตกตางจากเดิมที่ผานมา
อยางเดนชัด และสมาชิกในครอบครัวตระหนักวา “เราไดดําเนินชีวิตกับ
พระเยซู” 
 ถอยคําตอไปนี้ของ เอลเลน จี. ไวท ไดพูดเกี่ยวกับอิทธิพลในบาน
อยางไร “บานอาจเปนสถานที่เรียบงาย แตเปนสถานที่ซึ่งถอยคําชื่นชมยินดี
ถูกพูดจาเสมอ เปนสถานที่ที่ความกรุณาถูกนํามาปฏิบัติ เปนสถานที่ที่ความ
รัก และความสุภาพออนโยนเปนที่แขกเพ่ิมเขามา” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 18)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานพระธรรมปญญาจารย 3:1-8 ขอพระคัมภีรตรงนี้กลาววา
 อยางไร และคุณสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชใน
 ประสบการณชีวิตของคุณเองไดอยางไร

2.  ในชั้น พูดถึงเกี่ยวกับใครท่ีมีประสบการณ การเปลี่ยนแปลงชีวิต
 ที่คุณรูจัก มีบทเรียนอะไรท่ีคุณไดเรียนรู และมีบทเรียนอะไรที่
 คุณควรไดเรียนรูแตคุณไมรับมาปฏิบัติ มีบทเรียนอะไรท่ีคุณได
 เรียนรูที่คุณไมทราบมากอน และพูดในช้ันเชนกันเก่ียวประสบ-
 การณการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีผลกระทบตอครอบครัวของคุณ 
 และคุณไดเรียนรูอะไรจากสถานการณเหลานี้เชนกัน

3. คุณดําเนินวิถีชีวิตแบบใดในวันนี้ คุณไดดําเนินชีวิตเพ่ือพระ-
 คริสตหรือไม การดําเนินชีวิตแหงความเชื่อของคุณในตอนตนที่
 รับเชื่อแตกตางจากปจจุบันหรือไม สิ่งนี้บอกอะไรคุณเก่ียวกับ
 อํานาจของพระเยซูในการเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา
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“และถาพวกทานไมเห็นดวย ที่จะปรนนิบัติพระยาหเวห 
ทานก็จงเลือกเสียในวันนี้วา ทานจะปรนนิบัติใคร จะ
ปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของทานปรนนิบัติอยู
ในทองถ่ินฟากตะวันออกของแมน้ํา หรือบรรดาพระของ
คนอาโมไรตในแผนดินซึ่งทานอาศัยอยู แตสวนขาพเจา 
และครอบครัวของขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระยาหเวห”  
(โยชูวา 24:15)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เคยสังเกตไหมวาชีวิตของคนเราเต็มไปดวยการเลือก ขอเท็จ
จริงมีวา คนหนึ่งอาจโตเหตุผลในหลายรูปแบบ ในส่ิงท่ีเราทําอยู

ทั้งวัน จากนาทีที่เราตื่นนอน จนกระทั่งเราเขานอน นั่นคือเราทําการเลือก และ
เราทําการเลือกหลายอยาง ที่บอยครั้งเราไมตองใชเวลาคิดดวยซ้ําไป เราเพียง
แคทําการเลือกไป
 การเลือกบางอยางอาจเปนเรื่องงายๆ และแมแตกลายเปนกิจวัตร 
ขณะที่การเลือกบางเรื่องนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิต และมีผลลัพธไปถึง
ชั่วนิรันดร ไมเพียงสําหรับเราเทานั้นแตมีผลถึงครอบครัวของเราเอง

บทที่ 2
การเลือกของเรา

วันที่ 6 - 12 เมษายน 2019
The Choices We Make
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ความสมัครใจ, อิสรภาพในการเลือกวันอาทิตย
 คริสเตียนบางคนเช่ือวาพระเจาไดทรงเลือกบางคนไว แมแตกอนท่ีเขา 
หรือเธอจะลืมตาดูโลกเสียอีก วาบุคคลผูนั้นจะไดรับความรอด และมีบางคน
ที่จะพินาศไปชั่วนิรันดรเพราะวาพระเจาไดทรงกําหนดไวแลววาบุคคลผูนั้น
จะพินาศ ซึ่งหมายความวา แมบุคคลผูนั้นจะทําการเลือกติดตามพระเจา แต
ในที่สุดบุคคลนั้นจะปฏิเสธพระองคและพบกับการปรับโทษ
 โชคดีจริง ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราไมมี
หลักขอเช่ือ หรือหลักศาสนศาสตรเชนนั้น แตมีความเช่ือวาพระเจาทรงเลือก
มนุษยทั้งมวลใหไดรับความรอด แมแตกอนที่โลกนี้จะอุบัติขึ้น เราถูกเลือกไว
แลวในพระองคใหมีสิทธิ์ไดรับชีวิตชั่วนิรันดร

 อานพระธรรมเอเฟซัส 1:1-4; ทิตัส 1:1, 2 และ 2 ทิโมธี 1:8, 9 
ขอพระคมัภรีเหลานีบ้อกเราเกีย่วกบัการทีบ่คุคลหนึง่ถกูเลอืกโดยพระเจา 
และเมื่อไรที่เราถูกเลือก

 อยางไรก็ดี นี่ชางเปนขาวดีเพียงใด บางคนจะยังคงพบกับความพินาศ 
(มัทธิว 25:41) นั่นหมายความวา แมวาพระเจาจะทรงเลือกเราท้ังปวง ขณะ

Free Will,  Free Choice

 ดังนั้นจะเห็นวาเปนความสําคัญเพียงใดที่เราจะคิดใครครวญกอนที่
จะทําการเลือก โดยเฉพาะในประเด็นที่สําคัญ ซึ่งไมเพียงมีผลกระทบตอชีวิต
ของเรา แตตอชีวิตสมาชิกครอบครัวของเราดวย
 มีกี่คนทามกลางพวกเราจนกระท่ังวันนี้ รูสึกเสียใจตอการที่เราไดทํา
การเลือกในอดีต มีกี่คนท่ีตองดํารงชีวิตปจจุบันในความบอบชํ้าที่เกิดจากการ
เลือกผิดนานมาแลว ยังโชคดีที่พระเจาทรงอภัยใหทั้งยังทรงไถคืนสูสภาพ
เดิม และทรงใหการเยียวยา แมแตรอยแผลอันเกิดจากการตัดสินใจผิด
รายแรง
 สัปดาหนี้ เราจะมองอยางกวางๆ ในคําถามเร่ืองการเลือกของเรา วา
เราจะทําการเลือกอยางไร และอะไรมีผลกระทบตอการเลือกเหลานี้ ซึ่งจะมี
ผลตอตัวเราเอง และตอครอบครัวของเรา
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เดียวกันพระเจาทรงประทาน “ของขวัญศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” (a most sacret gift) 
แกเรา นั่นคือ “ความสมัครใจ” หรือ “อิสรภาพในการเลือก” แกเราทุกคน

 พระธรรมมัทธิว 22:35-37 สอนเก่ียวกับ “ความสมัครใจ” ใน
การเลือกอยางไร

 องคพระผูเปนเจาไมทรงบังคับเราใหรักพระองค พระเจาทรงประทาน
สิทธิใหแตละบุคคลที่จะรักโดยสมัครใจ ไมมีการบังคับ กลาวไดวา คนหนึ่งอาจ
รูสึกโตแยง และไมนึกคิดที่จะรัก พระคัมภีรบันทึกหลายเรื่องราว ที่พระเจา
ทรงเขาหามนุษย และทรงแสวงหาเขาหรือเธอโดยไมมีการใชอํานาจบังคับ 
เพ่ือเอาชนะดวงใจของพวกเขาใหตอบสนองตอความรักของพระองค สิ่งนี้
เราสามารถมองเห็นไดดีที่สุดจากการดําเนินชีวิตและการดําเนินพันธกิจของ
พระเยซู และการที่ผูคนใช “การเลือกอยางอิสระ” ที่จะรับหรือปฏิเสธพระองค 
ผลที่เกิดขึ้นคือ บางคนถูกนอมนํามารับพระองค แตคนอ่ืนๆ ไมเพียงแต
ปฏิเสธ แตตองการใหพระองคสิ้นพระชนมบนกางเขน
 ถูกแลว พระเจาไดทรงเลือกเราสําหรับความรอด แตในทายท่ีสุดแลว 
เราตองเปนฝายเลือกเองวาจะรับเอาความรอดหรือไม ปราศจากขอกังขา
ใดๆ เพราะ “การเลือกทั้งมวล” เปนส่ิงที่เราจะตองตัดสินใจเลือกเอง ยิ่งการ
เลือกที่จะรับใชพระเจา ซึ่งสวนใหญเปนการเลือกที่มีผลตามมาสําหรับเรา (ซึ่ง
จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา) ตางจะไดรับอิทธิพลจากการดําเนินชีวิต และ
การเลือกของเรา

การเลือกที่ถูกตองวันจันทร
 เราทั้งปวงทราบดีถึงความสําคัญในการเลือกของเรา และเราทราบเชน
กันวา การเลือกผิดสามารถทําใหเกิดผลกระทบในดานลบตอชีวิตของเรา และ
ชีวิตของบุคคลอื่นๆ อยางมาก คําถามมีวา เราสามารถทราบไดอยางไรวา 
เลือกอยางไรจึงจะถูกตอง

Making the Right Choice
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การเลือกเพ่ือนวันอังคาร
 การเลือกที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง คือการเลือกเพื่อนของเรา สวนมาก
เราไมใชเวลามองหาใครท่ีจะคบหาเปนเพ่ือน บอยครั้งคําวาเพ่ือน มักพัฒนา
ขึ้นมาอยางงายๆ โดยธรรมชาติ ขณะที่เราใชเวลากับผูคนท่ีถูกอัธยาศัย หรือ
รูสึกนิยมชื่นชอบในสิ่งเดียวกันกับเรา

 มีหลักการอะไรในการเลือกเพื่อน ที่เราพบในขอพระคัมภีรตอ
ไปน้ี สุภาษิต 12:26; 17:17; 18:24; 22:24, 25

Choosing Friends

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีใหขั้นตอนทั่วไปท่ีสามารถชวยเราในการ
แสวงหาการตดัสนิใจทีถ่กูตอง ขัน้ตอนดงักลาวมอีะไรบาง 1) 1 เธสะโลนกิา
5:17; ยากอบ 1:5; 2) อสิยาห 1:19; มทัธวิ 7:24, 25; 3) สดดุ ี119:105; 
2 ทโิมธ ี3:16; 4) สภุาษติ 3:5, 6; อสิยาห 58:11; 5) สภุาษติ 15:22; 24:6 

 ในการตัดสนิใจครัง้สําคญัทกุครัง้  เปนสิง่สําคญัมากเพยีงใดทีเ่ราอธษิฐาน
ตอองคพระผูเปนเจากอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การเลือกของเราจะไม
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจาในทุกแงมุม หรือแมแตขัดกับหลักการแหง
พระวจนะของพระองค เปนสิ่งจําเปนมากเพียงใดที่เราจะวางใจในพระเจาท่ีเรา
จะมอบถวายการเลือกของเราใหกับพระองค นั่นคือการเลือกของเราจะเปน
การถวายพระสิริแดพระองค และเราพรอมจะมอบถวายความปรารถนาของเรา
เองแดพระองคหากการเลือกน้ันขดัแยงกบัแผนการของพระองคสาํหรับชวีติของ
เรา มีหลายครั้งเชนกัน ที่ปรึกษาฉลาดสามารถใหการชวยเหลือย่ิงใหญแกเรา 
ขณะท่ีเราแสวงหาทางเลือก ในทายท่ีสุดเราสามารถมีความม่ันใจย่ิงใหญที่ได
ทราบถึงความรักของพระเจา และทรงประสงคในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา และถา
เราอยูในความเช่ือ และมีความถอมใจอุทิศถวายชีวิตของเราแดพระองค เรา
สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาในความเชื่อจากการเลือกของเรา

 ในการตัดสินใจเลือกครั้งใหญในชีวิตของคุณ คุณมีขั้นตอน
ดานจิตวิญญาณอะไรในการแสวงหาการตัดสินใจเลือกเหลานี้
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 สุภาษิต 18:24 กลาววา “มีเพื่อนบางคนนําความหายนะมาให แตมี
สหาย ที่ใกลชิดย่ิงกวาพี่นอง” พระคัมภีรขอน้ีกลาววาถาเราตองการเพ่ือน
ใกลชิด เราตองเปนเพื่อนท่ีดีกับเขา มีบางคนพบวาตนเองอยูโดดเดี่ยว แตไมรู
ตัววาตนเองมีอารมณขุนมัวงาย และมักมีทาทีความคิดในดานลบ สิ่งเหลานี้
เองขับไลคนอื่นๆ ออกไป อยางไรก็ตาม “ในทามกลางเพื่อนสนิทที่สุดของเรา
อาจมีลักษณะอุปนิสัยท่ีไมนารักอยูบาง และในการเลือกเพ่ือนๆ เราควรเลือก
บุคคลที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเปน เมื่อพวกเขาไดเรียนรูวาเราไมใชคนดีสมบูรณ
ตลอดเวลา ดังนั้นการคบเพื่อนเราจะตองมีความอดกลั้นอดทนตอกันและกัน 
เราควรรักและนับถือซึ่งกันและกัน ไมคิดคํานึงถึงความบกพรอง หรือความ
ไมสมบูรณของอีกฝายตลอดเวลา เปนการชวยไมไดที่เราจะมองเห็นจุดออน
ของกันและกัน สําหรับการแกไขในส่ิงเหลานี้ เราจะตองมีวิญญาณของ
พระคริสต คือความถอมใจ และพัฒนาจุดออนของเราใหมีความอดกลั้น และ
ความนุมนวลตอความผิดของคนอื่น สิ่งเหลาน้ีจะขจัดการมีใจคับแคบ และ
ความเห็นแกตัวทั้งหลายของเรา ซึ่งจะทําใหดวงใจของเราขยายข้ึน ทั้งมีความ
เอื้ออารีดวย” (เอลเลน จี. ไวท, Pastoral Ministry, หนา 95)
 อันเปนที่รูจักกันดีที่สุดเกี่ยวกับมิตรภาพคือความสัมพันธระหวาง 
“ดาวิด และโยนาธาน” หากซาอูลกษัตริยองคแรกของชนอิสราเอล ซึ่งเปน
บิดาของโยนาธาน เปนผูสัตยซื่อและเช่ือฟงพระเจา อาณาจักรของพระองค
อาจย่ังยืนไปหลายช่ัวอายุ และโยนาธานควรไดเปนผูสืบทอดบัลลังก แตเมื่อ
กษัตริยผูเปนบิดาพิสูจนวาไมคูควรกับการทรงรียก พระเจาทรงเลือกดาวิดให
เปนกษัตริยองคใหมของอิสราเอล ทําใหโยนาธานกลายเปนผูไมคูควร หาไม
แลวเขาคงมีสิทธิอันถูกตอง ตรงนี้เรามีตัวอยางอันทรงพลังวา การเลือกผิด
ของบุคคลหน่ึงจะสงผลกระทบตอสมาชิกคนอื่นในครอบครัวอยางไร
 แตโยนาธานไมโกรธ ไมเกลียด และไมอิจฉาดาวิด แทนท่ีจะรูสึกดาน
ลบ เขาเลือกท่ีจะชวยดาวิดดวยการปกปองดาวิดจากความโกรธของพระบิดา
ของพระองคเอง พระคัมภีรบันทึกในเร่ืองนี้ไววา “เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแลว 
พระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิด และโยนาธานทรงรักดาวิด 
อยางรักชีวิตของพระองคเอง” (1 ซามูเอล 18:1)



22   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

การเลือกคูชีวิตพุธ
 หากคุณจะตองเลือกเพื่อนอยางระมัดระวังเพียงใด การเลือกบุคคลที่
จะมาเปนคูชีวิตในอนาคตก็ยิ่งจะตองเลือกอยางพิถีพิถันมากข้ึน อาดัมไดรับ
พระพรมากที่พระเจาทรงออกแบบคูชีวิตใหกับเขาดวยพระหัตถของพระองค
เอง อยางไรก็ดีการเลือกของอาดัมนั้นงาย ในเมื่อเอวาเปนเพียงสตรีคนเดียว 
และเปนสตรีที่สมบูรณ เราทั้งหลายตางพบกับความยุงยากมากกวา เมื่อไมมี
ใครในพวกเราเปนคนที่สมบูรณพรอม และเรามีบุคคลใหเลือกมากคนกวา
 เพราะวาการตัดสินใจในเรื่องนี้สําคัญมาก พระเจาไมทรงปลอยเรา
ตามลําพัง โดยปราศจากแนวทางใหทําการติดตาม นอกกวานี้ขั้นตอนสําคัญ
ตางๆ และคําถามเร่ืองชีวิตสมรส (เราจะรอไปยังเนื้อหาท้ังมวลอยางละเอียด
มากขึ้นใน บทที่ 6) โดยแทจริงนอกเหนือการเลือกที่จะรับใชองคพระผูเปนเจา
คําถามเร่ืองคูชีวิตเกือบทั้งหมดจะมีผลลัพธตามมาจากการท่ีคนหนึ่งเลือกใน
ชีวิตของเขา

 มีคําแนะนําอะไรจากขอพระคัมภีรตอไปน้ี ที่เราควรนํามาใช
เปนหลักการหาคูชีวิตที่ถูกตอง สดุดี 37:27, 119:97; 1 โครินธ 15:33; 
ยากอบ 1:23-25

 นอกเหนือจากการมองหาบุคคล “ที่ใช” คือบุคคล “ที่ถูกตอง” เพื่อที่
จะแตงงานดวย กอนอืน่ในการเลอืกบคุคลน้ันจะตองใชกฎทองเปนมาตรฐานใน
การเลือกขอแรก พระคริสตตรัสวา “จงปฏิบัติตอผูอื่นอยาง ที่พวกทานตองการ
ใหพวกเขาปฏิบัติตอทาน เพราะน่ีคือธรรมบัญญัติ และคําสั่งสอนของบรรดาผู
เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12) บางคนอาจพบบุคคลที่มีความเปนไปไดที่จะ

Choosing a Life Partner

 “อยาหลงผิดเลย การคบคนช่ัวยอมทําลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โค-
รินธ 15:33) คุณมีประสบการณอะไรบางไหมเกี่ยวกับการคบเพ่ือน ซึ่ง
ดูแลว ไมนาจะเปนพิษเปนภัยอะไร แตลงทายก็ทําใหคุณเจ็บปวด การ
เลือกเพ่ือนผิดอาจมีผลกระทบไปถึงความสัมพันธของครอบครัวไดดวย
อยางไร
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เปนคูชีวิตที่มีคุณสมบัติพรอม แตบุคคลที่แสวงหาคุณสมบัติดีเลิศในผูอื่นกลับ
ขาดคุณสมบัตินั้น อยางนี้ปญหายอมจะเกิดตามมาเปนแน
 สิง่น้ีไมใชเรือ่งใหม  และแนนอนไมถกูพบเห็นเฉพาะในชีวติสมรส  อคัรทูต
เปาโลใชเวลาคอนขางมากในการเปดสนทนาในพระธรรมโรม โดยการพูดกับ
เหลาผูชอบปรักปรําผูอื่น ทั้งที่ตนเองยังทําส่ิงนั้น แตพวกเขากลาวโทษผูทํา
ผิดอยางเดียวกัน ยกตัวอยางเมื่อพระเยซูตรัสวา “ทําไมทานมองเห็นผง
ในตาพี่นองของทาน แตกลับมองไมเห็นไมทั้งทอนที่อยูในตาของทาน” (มัทธิว 
7:3) 

 บอยครัง้เพียงใดคุณพบวาตวัคณุปรารถนาใหคนอ่ืน (สามี-ภรรยา 
หรือใคร) มีลักษณะอุปนิสัยเชนนั้น แตคุณเองกลับเปนผูขาดคุณสมบัติ
นั้น... คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

การเลือกเสนทางชีวิตวันพฤหัสบดี
 ณ จุดใดจุดหนึ่ง เราจะตองทําการเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่เราตองการจะทํา
ในชีวิตของเราน่ันคือ “งานท่ีเราตองการทํา” หรือ “อาชีพ” เวนเสียแตวาเรา
เปนคนมีฐานะ และรักอิสระ หรือทํางานเต็มเวลาที่บาน อยางเชน การเปน
แมบานเต็มเวลา ทําการดูแลบาน คนในบาน หรือครอบครัว (บอยครั้งเราพบ
วาเปนไฮโซ หรือผูสืบทอดกิจการของพอแม) แตมีหลายคนท่ีเรียนหนังสือไม
มาก หรือขาดทักษะ พวกเขาตองเลือกทํางานเทาที่โอกาสเปดให (เชน การ
คาขายท่ัวไป หรือทํางานรานอาหาร หรืองานกอสราง) แลวแตจะหาไดเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยู
 แนนอน  เราท้ังปวงมีชวีติอยูในสถานการณบางอยางทีเ่ราสามารถเลือก
ไดระดบัหนึง่  ซึง่เปนขอจาํกดัในทางเลอืกของเราเกีย่วกบังานอาชพี  แตไมวาใน
อาณาเขตใดที่เรามีชีวิตอยู เราสามารถทําการเลือกอาชีพของเราไดโดยเฉพาะ
ในบริบทของการท่ีเราไดรับรูวา เราไดรับความรอดในองคพระเยซูคริสต ผูทรง
สามารถเพิ่มเติมความหมาย และวัตถุประสงคใหกับชีวิตของเราได สรุปสั้นๆ 

Choosing a Course
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เราทําในสิ่งที่เราสามารถทําไดเพื่อการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และในขณะ
เดียวกันเปนการถวายพระสิริแดพระเจา

 กษัตริยซาโลมอนไดทําผิดอะไร และเราสามารถระมัดระวังท่ีจะ
ไมทําผิดในสิ่งที่คลายกันไดอยางไร ปญญาจารย 2:1-11

 เราไมจําเปนตองเปนคนร่ํารวย เพื่อจะถูกกับดักที่กษัตริยซาโลมอน
ถูกจับตัวไว พระวจนะของพระเจาขอหน่ึงกลาววา “เพราะวาการรักเงินทอง
เปนรากเหงาของความช่ัวทั้งหมด ความโลภเงินทองน้ี ที่ทําใหบางคนหลงไป
จากความเชื่อ และตรอมตรมดวยความทุกขมากมาย” (1 ทิโมธี 6:10) คน
ยากจนคนหน่ึงสามารถเปนคนที่รักเงินทองได พอๆ กับคนที่มีฐานะร่ํารวย
 ถูกแลว เราจําเปนตองทํางานหาเงินเพื่อใชในการดํารงชีวิตอยู แตไม
วาเราจะทําการส่ิงใด หรือเราหาเงินไดมากเพียงใด เราก็ไมจําเปนตองกระหาย
ไลหาสมบัติประดุจเปนรูปเคารพ มีหลายครอบครัวที่ตองไดรับความทุกข
จากความไมอบอุนใจ อันเนื่องจากผูเปนพอหมกมุนอยูกับการแสวงหาทรัพย
สมบัติ และละเลยการดูครอบครัวในเร่ืองการใชเวลา และรวมในกิจกรรม ทั้งนี้
เพราะพวกเขาทุมเทเวลา และความสนใจท้ังหมดเพ่ือความรํ่ารวย มีผูเปนลูก
จํานวนมาก และภรรยาจํานวนมากเทาไรที่ถาเลือกไดพวกเขาตองการใชชีวิต
ที่เรียบงาย มีผูเปนพออยูบานดวยความเอาใจใสใกลชิด และรวมกิจกรรม
ของครอบครัว มากกวาที่จะไดรับเงินมาใชอยางฟุมเฟอย แตพอบานไมมีเวลา
ที่จะอยูอยางใกลชิดและอบอุนกับครอบครัว
 นับแตวันที่พระเจาทรงสรางโลกและมนุษยมา พระองคทรงมอบให 
“งาน” เปนสวนหนึ่งในชีวิตของเรา (ปฐมกาล 2:15) อันตรายเกิดขึ้น เมื่อการ
งานไดกลายเปนศูนยกลางแหงชีวิตของเราเพ่ือแสวงหาความรํ่ารวยน่ีคือสิ่ง
ที่กษัตริยซาโลมอนไดทําผิดพลาด เพราะพระองคมุงแสวงหาความหมายใน
โครงการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งเงินทอง เกียรติยศ ความสําเร็จ และการยกยอง
ชมเชย ซึ่งที่จริงไดนําความพึงพอใจมาใหพระองคในระดับหนึ่ง แตไมถาวร...
ทีส่ดุพระองคทรงมองเห็นสจัธรรมชัดเจนวาสิง่เหลานัน้ไรซึง่ความหมายเทีย่งแท
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พระคัมภีรตลอดเลม เราเผชิญหนากับความจริงเรื่อง “การใชเสรีภาพ
ในการตัดสินใจของมนุษย” ถาอาดัมและเอวา ตอนท่ียังไมลมลงในความบาป
ยังมีปญหาในการใชเสรีภาพ ในท่ีสุดพวกเขาไดตัดสินใจผิดพลาด มวลมนุษย
เชนเรา ที่เปนสายเลือดของผูที่ลมลงในความบาป ถาเปรียบแลวเปนหนาผา
ความบาปท่ีสูงชัน เราจะตัดสินใจถูกตองตามลําพังไดไหม
 และเราตองจําไวเสมอวา “คําวาเสรีภาพในการตัดสินใจ หรือการ
เลือก” หมายถึง “เสรีภาพ” หรือ “อิสระ” ซึ่งไมวาเราจะไดรับการกดดัน
ใดๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เราไมจําเปนตองเลือกในสิ่งท่ีผิด โดยพลัง
อํานาจของพระเจาซึ่งอยูในตัวเรา เราจะทําการเลือกอยางถูกตองดวยเสรีภาพ
ในการเลอืกทีพ่ระเจาทรงประทานใหเรา  ดงัน้ันจงึเปนสิง่สาํคญัทีเ่ราจะไตรตรอง 
ชั่งน้ําหนักในความคิดอยางรอบคอบในการตัดสินใจของเรา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการตระหนักวา การตัดสินใจเหลานั้นไมมีผลกระทบตอชีวิตของบุคคลใน
ครอบครัวของเรา “การที่คาอินใชการตัดสินใจเลือกอยางอิสระ และไดฆานอง
ชายของเขา ซึ่งแนนอนนําความหายนะมาสูครอบครัวของเขา การตัดสินใจ
อยางอิสระของพวกพี่ชายของโยเซฟ คือตัดสินใจขายโยเซฟใหไปเปนทาส 
ไดทําใหชีวิตของพอพบกับความหายนะ ซึ่งยาโคบผูเปนบิดาไดรําพึงรําพรรณ
วา “นี่เปนเสื้อคลุมของลูกเรา สัตวรายกัดกินเขาเสียแลว โยเซฟลูกเราถูกฉีก
เปนชิ้นๆ แนๆ ยาโคบก็ฉีกเสื้อผา เอาผากระสอบมาคาดเอวคร่ําครวญถึงบุตร
หลายวัน บุตรชายหญิงก็พากันปลอบโยนบิดา แตทานไมยอมรับการปลอบ
โยน กลาววา “อยาเลยเราจะไปยังแดนคนตาย ไปหาลูกเราพรอมกับการ
คร่ําครวญบิดาของทานก็รองไหถึงทานดังนี้” (ปฐมกาล 37:33-35) 

 มีบางคนพูดวา “มีคนจํานวนมากเทาไร ที่ในวันสุดทายของชีวิต
พวกเขา ไดพูดออกมาวา ถาใหเริ่มตนใหม พวกเขาปรารถนาจะใชชีวิต
ในที่ทํางาน และการสังสรรคทางธุรกิจนอยลง และใชเวลากับครอบครัว
มากข้ึน (ซึ่งตรงกันขามกับส่ิงท่ีพวกเขาไดทํา) คําแถลงน้ีใหบทเรียน
อะไรแกเรา
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 ตลอดในพระคัมภีรทั้งเลม พระคัมภีรบันทึกถึงชีวิตและสิ่งที่ไดเกิดขึ้น 
เราสามารถพบตัวอยางของการท่ีคนมากมายใชของประทาน “ในการเลือก
อยางอิสระ” ที่พระเจาทรงประทานให ในการเลือกสําหรับครอบครัวอยางท่ี
เกิดผลดี และเกิดผลเสียหาย ซึ่งมีผลกระทบตอคนอ่ืน ยกตัวอยางเชนเรื่อง
การตัดสินใจของ โคราห ดาธาน และอามีรัม (กันดารวิถี 16:1-32 และดูใน 
ดาเนียล 6:23, 24 และปฐมกาล 18:19 ดวย)
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีการตัดสินใจเลือกอะไร ที่เรียกวาการเลือกอยางเสรีที่คุณทําใน
 ปจจุบัน การเลือกนั้นบอกอะไรเก่ียวกับตัวคุณเอง และความ
 สัมพันธของคุณกับคนอ่ืนๆ จากการเลือกท่ีคุณไดทําไปแลว มี
 การเลือกอะไร ถาคุณมีโอกาสเลือกอีกคร้ัง คุณจะเลือกแตกตาง
 ออกไป จากการเลือกคร้ังท่ีแลว

2. มีบุคคลสําคัญในพระคัมภีรทานใด ที่ไดเลือกผิด และเราสามารถ
 เรียนรูอะไรจากความผิดพลาดของพวกเขา การเลือกผิดของ
 พวกเขา มีผลกระทบดานลบตอครอบครัวของพวกเขาอยางไร
 
3. ไมมีคําถามเลย: เราทุกคนตางเคยเสียใจกับการท่ีเราไดเลือก
 ผิดเพราะเหตุใดหรือ ในเวลาใดของความเสียใจเหลานั้น พระ-
 กิตติคุณไดเปนขาวดี มีพระสัญญาขอใดในพระคัมภีร ที่คุณ
 นํามาอางในเวลาท่ีคุณเปนทุกขเศราใจ และรูสึกผิดเพราะการ
 เลือกผิด

4. ถามีใครบางคนมาขอคําแนะนํากับคุณเก่ียวกับการแตงงาน คุณ
 จะใหคําแนะนําแกเขาอยางไร เหตุใดคุณจึงใหคําแนะนําเชนนั้น 
 คุณมีหลักการอะไรจากพระวจนะของพระเจาที่คุณจะช้ีแนะให
 กับเขา เพื่อชวยพวกเขาใหทําการตัดสินใจตามคําแนะนําท่ีสําคัญ
 เหลานั้น
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“ความชอบธรรมจะนําหนาพระองค และทําทางเดินให
ยางพระบาทของพระองค” (สดุดี 85:13)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ชีวิตของผูคนเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง จะวาไปสิ่งทั้งมวลเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งเดียวเทานั้นที่ไมเปลี่ยนแปลงคือ 
“ความเปนจริงแหงการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง” ที่จริงการเปลี่ยนแปลงเปนสวน
หนึ่งของการดํารงอยู แมแตกฎของฟสิกสดูเหมือนจะสอนวา การเปลี่ยนแปลง
เปนเสนใยพื้นฐานของความเปนจริง
 บอยครั้งการเปลี่ยนมาถึงอยางไมคาดหมาย อยางเราดําเนินไปใน
กิจวัตร เมื่อทันทีทันใด อยางไมบอกเลาเกาสิบ ทุกสิ่งทุกอยางไดเปลี่ยนไป
อยางสมบูรณแบบโดยไมใหระวังตัว
 ในอีกรูปแบบหนึ่ง เปนบางครั้งเราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ยางกรายเขามา เรามักไดรับการเตือนลวงหนา ปรากฏเครื่องหมายตางๆ ซึ่ง
บงชี้วาสิ่งตางๆ กําลังจะแตกตางออกไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เปนการฉลาดที่จะ
เตรียมความพรอม ไมวาในระดับใดเทาที่จะเปนไปได ขณะที่เรามองเห็น

บทที่ 3
การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง

วันที่ 13 - 19 เมษายน 2019
Preparing for Change
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การไมเตรียมความพรอมวันอาทิตย
 มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา: ซึ่งไมสรางภาพลวงตาเหนือ
ความเปนจริงของชีวิตมนุษย และในทางกลับกัน พระวจนะเปดเผยใหเห็นตัว
ตนแทจริงเชน “ความเถื่อน” และ “ความหยาบ” ทั้งหมดของพวกเขา และ
ในบางคร้ังแสดงใหเห็นความเจ็บปวด และการสูญเสีย ซึ่งเปนจริงพรอมกับขอ
ยกเวนในไมกี่หนาแรกของพระคัมภีร และไมกี่หนาในตอนสุดทาย พระวจนะ
ของพระเจาวาดภาพใหเห็นความเศราของเผาพันธุมนุษย อัครทูตเปาโลกลาว
ไมเกินจริงเม่ือทานเขียนวา “เพราะวาทุกคนทําบาปและเส่ือมจากพระสิริของ
พระเจา” (โรม 3:23)  

 อาน 1 โครินธ 10:1-13 มีคําเตือนอะไรในขอพระคัมภีรตรงน้ี 
ขณะเดียวกันเปนพระสัญญาดวย

 ในหลายวธิ ี การกระทาํของเราหลายอยางในชวีติเปนเพยีงเรามปีฏกิริยิา
ตอการเปลี่ยนแปลง เราเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง การ
ทาทายเปล่ียนแปลงเรา  ในฐานะท่ีเปนคริสเตียนเราจะตองเผชิญกบัมนัโดยความ
เชื่อ และการไววางใจในพระเจา ซึ่งเราจะเผยความเชื่อใหเห็น ผานการเชื่อฟง 
ไมวาเราจะถูกทดลองใหทําสิ่งใด

Unprepared

สิ่งที่กําลังตรงเขามาหลายสิ่งที่วานี้เปนเรื่องใหญ: การสมรส การมีบุตร 
ความชราภาพ หรือความตาย
 ถูกแลว เราไมไดดํารงชีวิตโดดเดี่ยวตามลําพัง ซึ่งหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มายังเรา มีผลกระทบตอครอบครัวของเราเชนกัน ในเวลา
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเรา สามารถมีผลกระทบตอสมาชิก
ครอบครัวแตละคนดวย
 สัปดาหนี้ ใหเรามองไปยังการเปลี่ยนแปลงบางประการ ซึ่งไมชา
ก็เร็ว ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ที่เราสวนมากเผชิญ เราจะดูวาการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของเราอยางไร
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 “ความตองการย่ิงใหญสุดของโลก คือความตองการบุรุษ บุรุษผูไม
ยอมซ้ือ หรือขายตัวเอง บุรุษที่ในสวนลึกของดวงวิญญาณรักความจริง และ
ความสัตยซื่อ บุรุษผูไมกลัวที่จะเรียกความบาปตามชื่อของมันตรงๆ บุรุษผูมี
จิตสํานึกซื่อตรงตอหนาที่ เหมือนเข็มทิศชี้ไปยังขั้วโลก บุรุษผูจะยืนหยัดเพื่อ
สิ่งที่ถูกตองแมสวรรคจะถลมทลายลง” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 57) 
ถอยคําเหลานั้นเปนความจริงสําหรับชนชาติอิสราเอลยุคโบราณ และเปนจริง
ในสมัยของ เอลเลน จี. ไวท (ค.ศ. 1827-1915) และสําหรับเราในปจจุบัน        

 มีขอผิดพลาดอะไรสําหรับผูคนในขอพระคัมภีรตอไปน้ีเมื่อพวก
เขาเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง เราสามารถเรยีนรูอะไรจากขอผดิพลาดของ
พวกเขา (กิจการฯ 5:1-10; ปฐมกาล 16:1, 2, 5, 6; มัทธิว 20:20-22)

 การเปลี่ยนแปลงโผลเขามา และบอยครั้งนําเอาการทดลอง และความ
ทาทายมาดวย และมีบางครั้งนําเอาความกลัวมาฝาก ดังนั้นจึงสําคัญเพียงใด
ที่เราจะมีเกราะ หรือยุทธภัณฑทั้งชุดไวปกปองตัวเรา อีกคร้ังหน่ึงไมวาการ
เปล่ียนแปลงจะเปนสิ่งที่เราคาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของการ
ดํารงชีวิต เราจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับส่ิงท่ีกําลังจะเขามา ทั้งสิ่งท่ี
เห็นไดดวยตา หรือสิ่งท่ีมองไมเห็น

การเตรียมตัวเพื่อการสมรสวันจันทร
 การเปล่ียนแปลงย่ิงใหญอยางหนึ่งที่ผูคนตองพบคือเมื่อเขาหรือเธอ
เขาสูพิธีสมรส 
 แนนอน ไมใชทุกคนจะแตงงานหรือเขาสูพิธีสมรส ยิ่งกวานั้นพระเยซู
ซึ่งเปนตนแบบย่ิงใหญที่สุดของเราไมเคยเขาสูพิธีสมรส และบุคคลสําคัญใน
พระคัมภีรหลายทานก็ไมมีประสบการณเขาสูพิธีสําคัญดังกลาว 
 อยางไรก็ดี มีหลายคนเขาสูพิธีสมรส ดังนั้นพระคัมภีรจึงไมปดเงียบ
เกี่ยวกับพิธีสมรส ซึ่งแนนอนพิธีการแตงงาน หรือพิธีสมรสเปนการเปล่ียน
แปลงครั้งใหญแหงชีวิต

Preparing for Marriage
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 การจัดระเบียบทางสังคมอยางแรกที่เอยถึงในพระคัมภีรคือพิธีสมรส 
สําหรับพระเจา พิธีสมรสมีความสําคัญมากที่ “คําเดียวกันนี้” ที่พระเจาทรงสั่ง
อาดัมและเอวา คือถอยคําเกี่ยวกับพิธีสมรส ซึ่งปรากฏในอีกสามแหงใน
พระคัมภีร พระเจาทรงดําริวา “เพราะเหตุนั้น ผูชายจะละจากบิดามารดาของ
เขาไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24; 
อาน มัทธิว 19:5; มาระโก 10:7; เอเฟซัส 5:31 ดวย) ขอพระคัมภีรเหลานี้บอก
เราวา เม่ือคนหนึ่งเขาพิธีสมรสแลว ความสัมพันธสําคัญที่สุดในชีวิตของ
ทั้งสองควรจะเปนระหวางพวกเขา หรือคูสามีภรรยาเทานั้น แมแตจะมากกวา
ที่พวกเขามีความสัมพันธกับบิดาและมารดา ทามกลางเหตุผลระหวางผูชาย 
และผูหญิงมีความสําคัญยิ่งตอพระเจา เพราะเปนรูปแบบความสัมพันธที่มี
ระหวางพระบุตร คือพระเยซู และคริสตจักร ซึ่งเปนดุจเจาสาวของพระองค 
(เอเฟซัส 5:32)
 ในการกอสรางบาน คนหนึ่งจําเปนตองหยุดคิด และคํานวณคากอ
สราง (ลูกา 14:28-30) จะสําคัญมากย่ิงกวาสักเทาใด เมื่อคนหน่ึงจะสถาปนา
บาน บานเรือนมักจะสรางดวยไม กอนอิฐ ปูนซีเมนต และเหล็กและพวก
กระจก แตบานหลังหน่ึง อาจถูกสรางดวยส่ิงตางๆ ซึ่งไมจําเปนตองเปนวัตถุ 
หรือวัสดุใดๆ 

 มคีณุลกัษณะเฉพาะสาํคญัอะไรบาง ซึง่มคีวามสาํคญัสาํหรบัหลกั
เกณฑของชีวิต ที่มีความสําคัญย่ิงโดยเฉพาะสําหรับเหลาผูกําลังเตรียม
ตัวสําหรับพิธีสมรส 1 โครินธ 13:4-8; กาลาเทีย 5:22, 23

 การเตรียมพรอมสําหรับพิธีสมรสจะตองเร่ิมตนกับเราเปนการสวน
บุคคลหรือสวนตัว ในเวลาเดียวกันเราจําเปนตองมองอยางระมัดระวังไปยัง
อนาคตของคูชีวิตของเรา เพื่อจะดูวาเขาหรือเธอจะเปนผูสงเสริมที่ดี (หรือชวย
เติมเต็ม) สําหรับเราหรือไม เขาหรือเธอเปนผูทํางานหนักหรือไม (สุภาษิต 
24:30-34) เขาหรือเธอเปนคนมีอารมณรอนหรือไม (สุภาษิต 22:24) มีความ
เชื่ออยางเดียวกันไหม (2 โครินธ 6:14, 15) ครอบครัว และเพ่ือนๆ ของเรารูสึก
อยางไร เก่ียวกับคูชีวิตของเรา (สุภาษิต 11:14) ฉันเองไววางใจโดยความเชื่อ 
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การเตรียมตัวเปนบิดา-มารดาวันอังคาร
 มสีองสามสิง่ทีส่ามารถเปล่ียนแปลงชวีติของเรามากกวาการเกิดมาของ
เด็กทารกคนหน่ึง ไมมีอะไรในครอบครัวจะคงเปนเชนเดิมอีกตอไป
 “บุตรท้ังหลายท่ีเกิดเมื่อบิดายังหนุม ก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ 
ชายใดมีลูกธนูเต็มแลงก็เปนสุข เขาจะไมตองอับอาย เมื่อเขาตอบโตศัตรูที่
ประตูเมือง” (สดุดี 127:4, 5) 
 ในเวลาเดียวกัน เด็กๆ ไมไดมาถึงพรอมกับคูมือ ที่จะบอกบิดามารดา
ของพวกเขาวาพวกเขาตองทําอะไรบาง เพื่อดูแลเอาใจใสพวกเขา และพวกเขา
จะแกปญหาท่ีอาจปะทุขึ้นมาอยางไร แมแตบิดามารดาท่ีมีประสบการณบาง
ครั้งยังงงงันกับการกระทํา การพูดจา หรือลักษณะทาทีของลูก ของพวกเขา
 การเตรียมพรอมสําหรับพิธีสมรส มีความสําคัญอยางไร การเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปนบิดามารดา ผูคาดหวังจะมีบุตรก็มีความสําคัญ
พอๆ กัน เพราะเปนการเตรียมตัวสําหรับความรับผิดชอบที่นาเกรงขาม

 อยางไรก็ดี เรื่องพิเศษสุดเกี่ยวกับการใหกําเนิดตอไปนี้ มีหลัก
การสาํคญัอะไรบาง สาํหรับผูเตรยีมตัวเปนบดิามารดา จะนาํไปประยุกต
ใชจากเรื่องราวตอไปนี้ (1 ซามูเอล 1:27; ผูวินิจฉัย 13:7; ลูกา 1:6, 
13-17, 39-45, 46-55, 76-79)

 ชางเปนความรับผิดชอบที่นาระทึกใจ และเปนโอกาสพิเศษที่บิดา
มารดาไดรับ ชายหญิงสามคูผูเปนบิดามารดาของผูเผยพระวจนะ และเปน
ผูนําของชนอิสราเอล หนึ่งในพวกเด็กๆ เขาจะเปนผูเตรียมทางลวงหนา

Preparing for Parenting

หรือดวยความรูสึกเทานั้น (สุภาษิต 3:5, 6) คําตอบสําหรับคําถามเหลานี้
อาจหมายถึงความสุขในอนาคต หรือชวงชีวิตอันยาวนานแหงความเศรา

 คิดเก่ียวกับการแตงงานท่ีดีบางประการ คุณไดพบหลักการอะไร 
ที่อาจนํามาประยุกตใชกับความสัมพันธสวนตัว (interpersonal) ซึ่งกัน
และกันเชนกัน
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สําหรับพระเมสสิยาหแหงพระสัญญา และอีกหนึ่งทามกลางเด็กๆ กลุมดัง
กลาวเปน “พระคริสต”
 แมวา ลูกๆ ของเราไมไดถูกกําหนดใหผูเผยพระวจนะในพระคัมภีร 
แตบิดามารดายังคงตองเตรียมความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงย่ิงใหญใน
ชีวิตของพวกเขาอยูดี 
 “แมแตกอนที่เด็กคนหนึ่งจะถือกําเนิดมา การเตรียมความพรอมควร
ไดเริ่มตนเพ่ือจะสามารถทําสงครามตอสูกับความช่ัวรายไดอยางประสบความ
สําเร็จ
 “ในระหวางต้ังครรภ โดยเฉพาะกอนใหกําเนิดบุตร ถาเธอหมกมุนกับ
ตนเอง มีความเห็นแกตัว ไมอดทน และมีความเกรี้ยวกราด ซึ่งอารมณดัง
กลาว จะสะทอนออกมาในคุณลักษณะอารมณของเด็ก ดังนั้นเด็กหลายคนได
รับสิ่งที่เรียกวา “สิทธิมีมาแตกําเนิด” (birthright) ซึ่งเปนความโนมเอียงท่ี
เลวรายแทบเอาชนะไมไดเลย” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 256)

 ไมวาจะเปนเด็กๆ ที่อยูภายใตการดูแลของเรา หรือเพียงเรามี
ความรับผิดชอบแทนคนอ่ืนๆ มีอะไรบางท่ีเราอาจจะทําได ที่จะแบงปน
ความรับผิดชอบเหลานั้น เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะทาทีที่พระเจาทรง
ประสงคใหเกิดขึ้นกับเด็กๆ เหลานั้นมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

การเตรียมตัวสูความสูงวัยพุธ
 “อายุขัยของขาพระองคทั้งหลายคือเจ็ดสิบ หรือหากแข็งแรงก็ถึง
แปดสิบ แตชวงชีวิตน้ันมีแตความลําบาก และความเศราโศก ไมชาก็สูญไป 
และพวกขาพระองคก็จากไป” (สดุดี 90:10) ถอยคําเหลานี้มาจากทานโมเสส
เตือนใจเราใหรับรูวาเวลาเดินหนาไป วนั เดือนป ที่เรารอมาถึง แลวเดินจากไป 
เราเร่ิมมองเห็นและรูสึกถึงการเปล่ียนแปลงในรางกายของเรา ผมของเรา
เปล่ียนเปนสีเทา หรือรวงออกไป เราเร่ิมชาลง รูสึกเจ็บปวดรางกายตรงนั้นและ
ตรงนี้ ความเจ็บปวดเขามาเปนเพ่ือนประจําวัน ถาเราแตงงาน และมีลูก หรือ
ลูกๆ อาจใหกําเนิดหลาน หรือเหลนๆ ใหเรารูสึกช่ืนชม ฤดูกาลของชีวิต
ที่ผานมาชวยเราเตรียมความพรอมสําหรับวันเดือนปในชวงสุดทายของชีวิต

Preparing for Old Age
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 อานพระธรรมสดุดี บทท่ี 71 ขอพระคัมภีรบทน้ีสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับไมเพียงแตเตรียมตัวพรอมสําหรับวัยสูงอายุ แตเกี่ยวกับชีวิต
โดยท่ัวไป          

 สดุดี บทที่ 71 เปนสดุดีของบุคคลที่มีอายุมากกวา ผูมีประสบการณ
ของการทาทายที่เขามาในชีวิต แตเปนบุคคลที่มีความสุขตลอดเวลาที่ผานมา 
เพราะวาเขาหรือเธอไววางใจในพระเจา วิธีที่ดีที่สุดที่จะเปนผูสูงอายุ คือการ
ไดไววางใจในพระองคขณะท่ียังหนุมแนน ในภาพรวมผูไดรับการดลใจให
ประพันธ เพลงสดุดีบทนี้แบงปนบทเรียนสําคัญสามบท ที่เขาไดเรียนรูขณะ
เขาเคลื่อนไหวผานฤดูกาลแหงชีวิตของเขา
 1. พัฒนาความรูเร่ืองพระเจาเปนสวนบุคคลในเชิงลึก นับตั้งแตเยาววัย 
(สดุดี 71:17) ขอพระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยอันแข็งแกรง (สดุดี 71:1, 7) และ
พระผูชวยใหรอดของเขา (สดุดี 71:2) พระเจาทรงเปนศิลา และปอมปราการ 
(สดุดี 71:3) เปนความหวัง และที่ไววางใจ (สดุดี 71:5) เขาพูดถึงกิจการอัน
ทรงอานุภาพ (สดุดี 71:16, 17) พละกําลัง และฤทธานุภาพของพระองค (สดุดี 
71:18) และส่ิงยิ่งใหญทั้งมวลที่พระองคไดทรงทํา (สดุดี 71:19) ทายที่สุด เขา
ตระโกนกอง “ผูใดจะเหมือนพระองค” (สดุดี 71:19) เหลาผูสนทนากับพระเจา
เปนประจําวัน ขณะท่ีเราศึกษาพระวจนะของพระองค เราจะหยุดชวงส้ันๆ 
เพื่อสะทอนสิ่งทั้งปวงที่พระองคทรงทําเพื่อเรา ซึ่งจะทําใหเรามีประสบการณ
กับพระองคลึกซึ้งขึ้น
 2. พัฒนาอุปนิสัยที่ดี ตางๆ จะชวยเราใหรูสึกช่ืนชมในชีวิต อาหารมี
คุณคาทางโภชการ การออกกําลัง ดื่มนํ้าสะอาด ถูกแสงแดดพอประมาณ 
พักผอนเพียงพอ และอื่นๆ จะชวยเราใหรูสึกชื่นชมกับชีวิตสุขภาพที่ดีกวา 
อายุยืนยาวกวา ใหเราต้ังขอสังเกตเปนพิเศษวาทานผูเขียน “สดุดี” อางถึง
นิสัยที่ทรงนับเอาพระเจาเปนศิลา และปอมปราการ (สดุดี 71:3) สรรเสริญ
พระเจา (สดุดี 71:6) และวางใจใหพระเจาเปนความหวัง (สดุดี 71:14)
 3. พัฒนาความรักจริงจังสําหรับพันธกิจของพระเจา บุคคลในสดุดีไม
ไดมองไปขางหนาเพื่อจะอยูเฉยๆ ในวัยสูงอายุ เพราะแมในวัยเกษียณของเขา 



บทที่ 3   การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง     35

การเตรียมพรอมสําหรับความตาย วันพฤหัสบดี
 เวนเสียแตวา เราจะมีชีวิตอยูจนถึงพระเยซูเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง
การเปล่ียนแปลงอันหน่ึงท่ีเราท้ังปวงสามารถคาดหวังคือ การเปล่ียนแปลงย่ิง
ใหญที่สุดของทั้งปวง คือจากชีวิตสูความตาย เหมือนที่เราไดเกิดมา เราเติบโต 
เขาสูพิธีแตงงาน และเขาสูวัยชรา มีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ีจะย่ิงใหญไปกวา
ความตายของสมาชิกในครอบครัวของเรา

 อาน พระธรรม 1 โครินธ 15:24-26 ขอพระคัมภีรตอนน้ีสอน
อะไรเราเก่ียวกับความตาย

 หลายคร้ัง แนนอนความตายเขามาเยือนอยางที่เราไมคาดหวัง และ
เปนเรื่องเศราสลด มีชายกี่คน หญิงกี่คน และเด็กๆ จํานวนเทาไรที่ลืมตาดูโลก
ไมกี่วัน ไมกี่เดือน ไมกี่ปก็ตองหลับตาลง ไมใชเปนการนอนหลับตอนกลางคืน 
และต่ืนขึ้นในตอนเชาพรอมกับดวงอาทิตยขึ้น แตเปนการจากไปของสมาชิก
ครอบครัวดวยความตาย
 ไมมีสิ่งใดท่ีจะสรางความม่ันใจมากไปกวา การท่ีคุณมีความสัมพันธ
โดยความเชื่อกับองคพระผูเปนเจา และครอบคลุมดวยความชอบธรรมของ
พระองค จากครูหนึ่ง เชื่อมตอกับครูตอไป (ดูโรม 3:22) คุณไมอาจเตรียม
ความพรอมสําหรับความตายที่คุณไมทราบวามันจะมาถึงเมื่อไร ไมวาจะเปน
การเตรียมเพื่อตัวเอง หรือเตรียมเพื่อคนที่คุณรัก

 อาน 1 พงศกษัตรยิ 2:1-4 เปนถอยคาํในชวงทายทีก่ษัตริยดาวดิ
ตรัสกับกษัตริยซาโลมอนซึ่งเปนราชบุตรของพระองค มีบทเรียนอะไรที่

Preparing for Death

เขายังตองการสรรเสริญพระเจา (สดุดี 71:8) และบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับ
พระองค (สดุดี 71:15-18) 

 สําหรับผูที่สูงอายุมากกวา การเปนผูที่มีอายุสูงกวามีประโยชน
อะไร มีอะไรที่คุณไดเรียนรูตอนนี้ ขณะตอนที่คุณอายุหนุมกวาคุณไม
ทราบ และตอนนี้คุณสามารถแบงปนกับเหลาผูอายุนอยกวาอะไรบาง
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เราสามารถไดรบัจากถอยคาํตอนนีเ้ก่ียวกบัการเตรยีมตัวเพือ่ความตาย 
สําหรับเราเอง และสมาชิกครอบครัวของเรา

 เมื่อมองตอนแรกอยางผานๆ คนหนึ่งอาจแยงขึ้นวา ดาวิดเปนกษัตริย
มีอํานาจ พระองคเปนผูวางแผนฆาอุรียาหหลังจากไดลวงละเมิดทางเพศกับ
ภรรยาของเขา (ดู 2 ซามูเอล บทที่ 11) กษัตริยดาวิดสอนราชบุตรของพระองค
ใหดาํเนนิไปบนเสนทางของพระผูเปนเจา การเตอืนนี ้อาจเปนเพราะวากษตัรยิ
ดาวิดทราบวาความบาปของพระองคทําใหเกิดผลลัพธอันนาสะพรึงกลัว ไม
ตองสงสัย กษัตริยดาวิดพยายามเตือนราชบุตรใหออกหางจากความโงเขลา 
(ที่ทําพระองคไดทํา) และพบกับความทุกขโศกเศรายาวนาน อันเน่ืองมาจาก
ผลของความบาป และไมสงสัยเลยกษตัรยิดาวดิไดหวงัใจวา พระองคจะไดชวย
ใหราชบุตรรอดพนจากความเศรารันทดท่ีพระองคไดประสบดวยพระองคเอง

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ถาเราไดอานเรื่องราวของชนอิสราเอลสมัยโบราณขณะที่กําลังเดิน
ทางในถ่ินทุรกันดาร เราจะมองเห็นขอผิดพลาด ครั้งแลวคร้ังเลาเม่ือพวกเขา
เผชิญกับการเปล่ียนแปลง แมแตไดประจักษกับการเปดเผยอันนาอัศจรรยแหง
ความรักของพระเจา ที่จริงกอนที่ชนอิสราเอล ซึ่งในที่สุดไดเขาไปในแผนดิน
แหงพระสัญญา และไดพบกับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่ง ทานโมเสส
ไดกลาวกับชนอิสราเอลวา “นัยนตาของพวกทานไดเห็นส่ิงท่ีพระยาหเวยทรง
กระทําเกี่ยวกับพระบาอัลเปโอรแลว เพราะพระยาหเวยพระเจาของพวกทาน
ทรงทําลายทุกคนท่ีติดตามพระบาอัลเปโอรจากทามกลางทาน แตทานท้ัง-
หลายผูยึดพระยาหเวหพระเจาของทานอยางมั่นคง ยังมีชีวิตอยูถึงวันนี้ทุกคน 
ดูสิ ขาพเจาไดสั่งสอนกฎเกณฑ และกฎหมายแกพวกทาน ดังที่พระยาหเวห 
พระเจาของขาพเจาทรงบัญชาขาพเจา ใหทานทําตามในแผนดินซึ่งทานกําลัง
จะเขาไปยึดครอง จงรักษาและทําตามกฎเหลานั้น เพราะการกระทําอยางนั้น
จะแสดงถึงสติปญญา และความเขาใจของพวกทานตอหนาชนชาติทั้งหลาย 
เมื่อคนเหลาน้ันไดยินถึงกฎเกณฑเหลานี้แลว เขาจะกลาววา แทจริงชนชาติ
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ใหญนี้เปนประชาชนท่ีมีปญญา และมีความเขาใจ เพราะมีชนชาติใหญชาติใด
เลาที่มีพระเจาอยูใกลตน ดังพระยาหเวหพระเจาของเราสถิตใกลเรา ในทุกสิ่ง
เรารองทูลตอพระองค และมีชนชาติใหญชาติใดเลา ซึ่งมีกฎเกณฑและ
กฎหมายอันชอบธรรมดังธรรมบัญญัติน้ี ซึ่งขาพเจาไดตั้งไวตอหนาพวกทาน
ในวันน้ี แตจงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตนใหดี เกรงวาทานจะลืมสิ่ง
ที่นัยนตาไดเห็นนั้น และเกรงวาสิ่งเหลานั้นจะสูญไปจากใจของทานตลอดชีวิต
ของทาน จงทําใหลูกและหลานของทานทราบเรื่องเหลานี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 
4:3-9) 
 เปนส่ิงสําคัญย่ิงสักเพียงใดที่เราจะไมลืมส่ิงท่ีองคพระผูเปนเจา ผูได
ทรงทําเพื่อเรา และจะมีทางใดท่ีจะดีกวาที่เราจะไมลืมมากไปกวาการสอนให
แกคนอื่น และแกเหลาผูมาภายหลังเรา สังเกตดวยวาครอบครัวเปนศูนยกลาง
ของผูคน คือใหแตละคนสอนส่ิงเหลานี้แกบุตรหลานของตน และความบาป
ที่เกิดขึ้นที่เปโอรเปนบางสิ่งของสิ่งเดียวที่สามารถทําลายชีวิตครอบครัว 
“อาชญากรรมที่นําการพิพากษาของพระเจามาสูชนชาติอิสราเอล คือการหมก
มุนในกาม จากการหลอกลวงของผูหญิง ซึ่งไดวางกับดักฝายวิญญาณจิตไวจะ
ไมสิ้นสุดเพียงแคพระบาอัลเปโอร” (เอลเลน จี. ไวท, บานแหงอุดมคติ, หนา 
326)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในชั้น อภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมบางประการ ที่คุณ
 ทําไดในการเผชิญหนาบนเวทีการตอสูยิ่งใหญในชีวิต ไมวาจะ
 เปนพิธีสมรส การเปนบิดามารดา การเขาสูวัยสูงอายุ หรือสิ่งอื่น
 ใด ของการเปล่ียนแปลง ที่มีผลกระทบตอครอบครัวของคุณ คุณ
 ไดเรียนรูอะไรมาบางที่อาจจะแบงปนแกคนอ่ืนที่เผชิญหนากับสิ่ง
 ที่เกิดขึ้นคลายกัน

2. ใครครวญถึงถอยคําของกษัตริยดาวิด ซึ่งกลาวเตือนแกโอรส
 ซาโลมอน เกี่ยวกับความบาปท่ีพระองคไดหลงกระทําผิดในเร่ือง 
 “นางบัทเชบา” ซึง่ทาํใหเกิดเงามดืเหนอืการครองราชยของกษตัริย
 ดาวิด และมีผลกระทบตอบุคคลในครอบครัวของพระองค ทําให
 เกิดการเจ็บปวดรวดราว ในทางใดบาง ทามกลางส่ิงทั้งปวง เรา
 ไดมองเห็นความเปนจริงแหงพระคุณของพระเจาทํางานในเร่ืองน้ี
 อยางไร
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“พระยาหเวหพระเจาตรสัวา “การทีช่ายผูนีจ้ะอยูแตลาํพงั
นั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่เหมาะสมกับเขาข้ึน” 
(ปฐมกาล 2:18)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เรื่องที่ทําใหตะลึงงัน ขณะเดียวกันทําใหแสนเจ็บปวด คือขาว
ทีต่พีมิพในชวงปใหมเมือ่สบิกวาปกอนเปนเรือ่งของหญิงสาวคนหน่ึง 

ซึ่งถูกพบวาเธอเสียชีวิตอยางนาเวทนาในอพาทเมนตของเธอ ซึ่งเธอไดตาย
ไปนานกวา 10 ป กอนที่จะมีคนมาพบศพ นานกวาสิบปเชียวหรือ เปนไปได
อยางไร เธอไมมีพอแม ไมมีพี่นอง ไมมีญาติ ไมมีเพ่ือนแทสักคนที่ตามหาเธอ
จริงจังบางหรือ มันเปนไปไดอยางไรในเมืองใหญเชนนี้ ที่มีหลายลานคนอาศัย
อยู ตลอดทัง้มีเคร่ืองมอืสือ่สารนานาชนิด ทีห่ญิงสาวคนหน่ึงท่ีไมใชบคุคลระดบั
ขางถนน ทีเ่มือ่หายตัวไปจะไมมใีครใสใจเสาะตามหา จงึไมมใีครทราบวาเธอได
ตายไปแลวกอนหนานั้น
 แมจะเปนเรื่องผิดธรรมดาที่สุด แตเปนตัวอยางของเรื่องที่ไดเกิดขึ้น
จริง ทุกวันน้ีผูคนจํานวนมากมายเหลือเกินที่กําลังเจ็บปวดจากความโดดเดี่ยว 
ในป ค.ศ. 2016 นิตยสาร “นิวยอรค ไทม” ไดลงบทความชื่อวา “นักสํารวจได

บทที่ 4
เมื่ออยูตามลําพัง

วันที่ 20 - 26 เมษายน 2019
When Alone     
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ความเปนมิตรวันอาทิตย
 อานพระธรรมปญญาจารย 4:9-12 ขอพระคมัภีรตรงนีใ้หแนวคดิ
บนพ้ืนฐานอะไร มีหลักการอะไรท่ีพูดถึงโดยท่ัวไป

 มีนอยคนจริงๆ ที่สามารถอยูตามลําพังตลอดเวลา แมวาเราจะเปนคน
ชอบอยู หรือชอบทําอะไรๆ คนเดียว ไมชาก็เร็ว เราไมเพียงตองการผูกมิตร
กับใครบางคน แตอาจตองการความชวยเหลือจากหลายคน โดยเฉพาะในเวลา
ที่ตองการ ที่จริงแลว เราถูกสรางใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน เพื่อมิตรสัมพันธ 
มีสมาชิกครอบครัวใกลชิด ซึ่งสามารถใหการสนับสนุน ใหการปลอบประโลม 
ใหการสงเสริม โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีความตองการ
 นาเสียดายอยางยิ่ง ที่มีบางคนในโบสถของเรา ในสถานที่เราทํางาน 
ในชุมชน ณ สถานที่ที่เราอาศัยอยูเมื่อเวลาที่มีความจําเปน พวกเขาไมทราบ
จะหันหนาไปพึ่งใคร ไมใชเฉพาะชวงท่ีตองการ แมแตเพ่ือนสนิทจะสนทนา
ปรับทุกขก็ไมมี ตอนสุดทายของวัน ความรูสึกโดดเดี่ยวอาจแทรกเขามาเวลา
ใดก็ได ชายโสดอายุมากคนหน่ึงเลาถงึความโดดเด่ียวกับเพ่ือนๆ วา “วนัทีเ่หงา
ใจท่ีสุดสําหรับผม คือวันอาทิตย ระหวางสัปดาหผมแวดลอมดวยเพ่ือนรวม
งาน วันสะบาโตผมพบพ่ีนองแหงความเชื่อหลายคนท่ีโบสถ แตในวันอาทิตย
ผมอยูในหองพักของผมคนเดียวทั้งวัน”

Companionship

เผชิญหนากับโรคระบาดแหงความหงอยเหงา” ปญหานี้เปนเรื่องจริง 
 จากจุดเร่ิมตน เราในฐานะมนุษยไมไดถูกสรางมาใหอยูกันตามลําพัง 
จากยุคสวนเอเดนเปนตนมา เรามีชีวิตอยูดวยการมีความสัมพันธกับมนุษยคน
อื่นในความใกลชิดระดับหนึ่ง แนนอน เมื่อความบาปไดคืบคลานเขามา ความ
สัมพันธก็ไดบิดเบ้ียวไปบาง สัปดาหนี้เราจะมองไปยังคําถามเร่ืองของ “ความ
เปนมิตร” (companionship) และ “ความโดดเดี่ยว” (loneliness) ในหลาย
ชวงของชีวิต ซึ่งบางทีเราทั้งปวงในบางครั้งตองพานพบ ถาไม ก็นับวาคุณเปน
คนโชคดีมาก
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 มีหลักการอะไรที่เราท้ังหลายสามารถเรียนรูไดจากขอพระคัมภีร
ตอไปน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อเราตองผานชวงเวลาแหงความเปลา
เปลี่ยว ยอหน 16:32, 33; ฟลิปป 4:11-13

 ถูกแลว ในฐานะคริสเตียนเราไมเพียงมีความจริงของพระเจา แตเปน
ความจริงที่เราสามารถมีความสัมพันธกับพระองคได และโดยแทจริงเรา
สามารถรับเอาการปลอบหนุนจากความใกลชิดพระองคทรงใหกับเรา แต
ความใกลชิดกับพระเจาของอาดัมในสวนเอเดน ไมไดทําใหพระเจาหยุดจาก
การตรัสวา “การท่ีชายผูนี้จะอยูแตลําพังนั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่
เหมาะสมกับเขาขึ้น” (ปฐมกาล 2:18) น่ีแสดงวาทรงรูจักอาดัม แมเขาจะมี
ความสัมพันธกับพระเจาในโลกที่ยังไมไดรับความเสียหายจากความบาป แต
มนุษยยังตองการ “ความเปนมิตร” (companionship) มากยิ่งกวานั้นสัก
เทาใด เราทั้งหลายตางตองการมิตรภาพที่ใกลชิดเชนกัน
 เราจําตองใชความระมัดระวังจากการทึกทักวาผูคนมากมายที่อยู
แวดลอมคนหนึ่งยอมจะไมรูสึกโดดเด่ียว เพราะคนโดดเด่ียวที่สุดบางคนอาศัย
อยูในเมืองใหญ ณ ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธตอกันและกันกับคนหมูมาก การที่
มีคนอื่นๆ อยูแวดลอมไมไดหมายความวา คนหนึ่งไมอาจรูสึกหงอยเหงา และ
รูสึกวาตนเปนคนแปลกหนาได แตคนเชนนี้แหละอาจตองการมิตรภาพแหง
ความใกลชิดมากท่ีสุด

 ไมเปนการงายเสมอไปท่ีจะทราบวา ใครบางรูสึกโดดเด่ียว คิด
วาตนเปนคนแปลกหนา ไมไดรับการยอมรับ หรือเพียงแตรูสึกเจ็บปวด 
และตองการใครสักคนมาเขาใจ และยอมรับ หรืออาจไมรูสึกเหงาใจสัก
เทาไรเพียงตองการใครมาพูดคุยดวย คุณจะเปนคนริเริ่มกาวเขาไปหา
เขาหรือเธอกอน และมีความรูสึกรับรูไววาใครตองการมิตรภาพ

ชีวิตที่ไมแตงงานวันจันทร
 หญิงสาวคนหนึ่งสาธยายกับใครๆ ถึงขอไดเปรียบของผูไมแตงงานวา:  
“ฉันมีโอกาสไปรับใชพระเจาในทองที่มิชชั่นสองรอบ และฉันไดตอบรับโอกาส

The Unmarried Life



42   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

ดังกลาวโดยไมมีการลังเลใดๆ” คนหน่ึงที่แตงงานมีครอบครัว อาจจะตองใช
เวลามากกวา กอนท่ีจะตัดสินใจ เพราะพันธกิจที่เธอหรือเขาจะรับทําหมายถึง
สามีหรือภรรยา หรือแมแตลูกจะตองมีสวนรวมดวย

 สอดคลองกับอัครทูตเปาโล มีเหตุผลดีอะไรบาง สําหรับคนหน่ึง
จะคลองความเปนโสดไว (1 โครินธ 7:25-34)

 คนสวนใหญคดิวา  การแตงงานหรือเขาสูพธิสีมรสเปนไปตามนํ้าพระทัย
ของพระเจาสําหรับพวกเขา พระองคไมไดตรัสหรือวา “การที่ชายผูนี้จะอยูแต
ลําพังนั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่เหมาะสมกับเขาขึ้น” กระนั้น เรามี
ตัวอยางหลากหลายในพระคัมภีร ที่บันทึกเรื่องราวของผูไมแตงงาน รวมท้ัง
ตัวอยางยิ่งใหญที่สุดคือ พระเยซูคริสต
 ทานผูเผยพระวจนะ “เยเรมีย” ไดรับคําสั่งไมใหแตงงาน (เยเรมีย 16:
1-3) นั่นเปนการพิพากษาในสถานการณทางประวัติศาสตร เราไมทราบวาขอ
เขมงวดน้ันไดรับการยกออกไปหรือเปลา แตที่เราเห็นชัดเจนคือ ทานเยเรมีย
เปนผูเผยพระวจนะยิ่งใหญทานหนึ่ง ทั้งๆ ที่ทานเปนคนโสด
 เชนกัน สถานะในชีวิตสมรสของทานดูเหมือนจะไมถือเปนเรื่องสําคัญ
นัก แมวาภรรยาของทานจะตายไปอยางปจจุบันทันดวน ทานไมไดรับอนุญาต
ใหโศกเศราไวทุกข แตใหดําเนินพันธกิจตอเนื่องตามที่องคพระผูเปนเจา
มอบหมายใหทานทํา (เอเสเคียล 24:15-18) ทานผูเผยพระวจนะโฮเชยา มี
ประสบการณครอบครัวบานแตกสาแหรกขาด แตยังสามารถดําเนินพันธกิจตอ
เน่ือง ขณะท่ีเรื่องของผูเผยพระวจนะทานนี้ดูแปลกสําหรับเรา พระเจาตรัสสั่ง
ทานใหแตงงานกบัหญงิโสเภณ ี ผูทีพ่ระองคทรงทราบวาจะผละจากทานโฮเชยา
ไปสูออมอกชายอื่น (โฮเชยา บทที่ 1-3) เมื่อมองยอนหลัง เราสามารถมอง
เห็นวา พระเจาพยายามจะสาธิตถึงผูที่มีความรักขางเดียว เพ่ือใหชนอิสราเอล
มองเห็นวาพระองคทรงรักพวกเขา ทั้งๆ ที่พวกเขาไมรักพระองคตอบ พระเจา
ทรงรักเราทั้งหลายในลักษณะเดียวกัน แตสําหรับทานโฮเชยาทานจะตองเจ็บ
ปวดรวดราว ที่ทานตองเปนตัวอยางบุคคลเปนๆ ของบทเรียน
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เมื่อการสมรสส้ินสุดวันอังคาร
 ในกระบวนความบาปท้ังมวลท่ีนําความหายนะมาสูมนุษยชาติ ยกเวน
ในเรื่องการเจ็บปวยฝายรางกายและความตาย มีการเผชิญหนาอะไรที่หนัก
หนวงกวาความหายนะอันเปนผลลัพธมาจากความบาปของครอบครัวอีกหรือ 
มันเกือบจะเทากับวลีของคําพูดที่วา “ความผิดปกติของการปฏิบัติหนาที่ของ
ระบบครอบครัวที่มากเกินความจําเปน” มีอะไรคือที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ของ
ครอบครัว...ไมมากก็นอย
 นอกเหนือจากความตาย หน่ึงในส่ิงท่ียากท่ีสดุของหลายสิง่ ทีค่รอบครวั
หน่ึงอาจตองเผชิญคือ “การหยาราง” ผูคนมากมายตองผานประสบการณอัน
นาสะพรึงกลัวน้ี ประดุจพวกเขาไดฟงระดับเสียงของกลุมตัวโนตที่บีบอารมณ
ที่สุด อาจเปนไดวาส่ิงแรก และธรรมดาที่สุดคือความเศราโศก ซึ่งขึ้นอยูกับ
แตละบุคคล และอาการดานลบน้ีอาจมีหลายระดับ และอาจยืดเย้ือไปหลาย
เดือน หรือเปนปๆ บางคนอาจมีประสบการณของความกลัววาตัวเองจะทนไม
ไหว บางคนอาจตองผานชวงของความหดหู และความกดดันนี้นาน ซึ่งอาจมี
ความโกรธสลับเขามาเปนพักๆ ถูกแลว อาจสิ้นสุดลงที่ความรูสึกโดดเดี่ยว 

When a Marriage Ends

 ในแตละตัวอยาง สถานการณสมรสไมใชจุดเนนของประเด็น พระเจา
ทรงสนพระทัยในความสัตยซื่อของความรัก ความบริสุทธ์ิจริงใจของบุคคล 
(person’s integrity) และความสามารถท่ีจะพูดไดตามท่ีพระเจาทรงประสงค
ใหเขาพูด เราจําเปนตองแนใจวาชีวิตของเราไดรับการนิยามจากเงื่อนไขวา
เราจะแตงงานหรือไมก็ตาม มีหลายสียงบอกเราในปจจุบันวา “ถาเราไม
แตงงานเราก็ไมสมบูรณแบบ” อัครทูตเปาโลสนองตอคํากลาวนี้วา “อยาลอก
เลียนแบบอยางคนในยุคนี้” แตเปนวา “ใหถวายตัวของทานแดพระองค เพ่ือ
เปนเคร่ืองบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเปนที่พอพระทัยพระเจา” (โรม 12:1, 2)

 มแีนวปฏิบตัอิะไรท่ีคณุสามารถนําไปปรับใชได สาํหรับผูแตงงาน
แลว ทั้งสมาชิกโบสถและที่ไมใชสมาชิกโบสถ
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 มีหลักการกวางๆ อะไร ที่เชื่อมโยงกับการหยาราง เราสามารถ
รวบรวมจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ไดไหม มาลาคี 2:16; มัทธิว 5:31, 
32; 19:8; 1 โครินธ 7:11-13

 “โบสถเปนหนวยงานแหงการไถใหรอดของพระคริสต เพ่ือรับใช
สมาชิกโบสถในความตองการท้ังหมดของพวกเขา และทั้งใหการเลี้ยงดูฝาย
จิตวิญญาณแกทุกคน เพื่อใหทุกคนเติบโตข้ึนเปนผูใหญในประสบการณ
คริสเตียน นี่เปนเรื่องจริงโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกเผชิญกับตัดสินใจที่มีผลตอการ
ใชชีวิตยาวนานอยางกรณีของการแตงงาน และความกดดันอันเนื่องมาจาก
ความคิดเร่ืองการหยาราง เมื่อเห็นสามีภรรยาคูใดมีความเส่ียงตอวิกฤตการณ
นี้ ก็จะตองใชความพยายามทุกระดับโดยคูสมรส และพ่ีนองแหงความเช่ือใน
โบสถ หรือครอบครัวจะใหความชวยเหลือแกพวกเขา ดวยการนําพวกเขาสู
การปรองดองกัน (reconciliation) เพื่อใหสอดประสานกับหลักการ การเยียว
ยาบาดแผลความสัมพันธใหกลับคืนสูสภาพเดิมของพระเจา (โฮเชยา 3:1-3; 
1 โครินธ 7:10, 11; 13:4-7; กาลาเทีย 6:1) 
 “แนวปฏิบัติที่ไดผลจากการวิจัยใด ที่สามารถใหการชวยเหลือสมาชิก
ในการพัฒนาใหบานคริสเตียนเกิดความเขมแข็ง  จะหาหรือขอไดจากสํานกังาน
คริสตจักร แหลงขอมูลนี้รวมถึง: (1) รายการ และการปรับตัวสําหรับคูหมั้น 
จนถึงคูสมรส (2) รายการ และคําสอนสูการปฏิบัติตนสําหรับคูสมรส พรอม
กบัครอบครัวของท้ังสองฝาย และ (3) รายการสําหรบัใหการสนับสนนุครอบครัว
ที่มีรอยราว และบุคคลที่หยาราง” (หนังสือคูมือโบสถของคริสตจักรเซเวนธ-
เดยแอดเวนตีส ฉบับพิมพคร้ังที่ 19 (Nampa, Idaho: Pacifi c Press Pub-
lishing Association, 2016), หนา 161

 อะไรคือวิธีแกปญหาโดยไมตัดสินวาใครผิด (nonjudgmental 
ways) ที่คุณสามารถนํามาใช เพื่อชวยคนใหกาวผานการหยารางไปได
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ความตายและความโดดเด่ียวพุธ
 ใครคนหน่ึงถามคําถาม: มีความแตกตางอะไรระหวางมนุษย และไถ 
เกี่ยวกับเรื่องความตาย คําตอบคือ มนุษยไมเหมือนไก แมเมื่อไกตาย คนเรา
ก็ตายเหมือนกัน มนุษยทราบวาวันหนึ่งเราจะตาย แตไกไมรู และการที่มนุษย
รูตัวถึง “วันหน่ึงเราจะตาย” (impending death)  ความตายคุกคามอยูเงียบๆ 
หรือความตายแขวนอยู เราไมสามารถผานไปได นี่เปนผลกระทบย่ิงใหญของ
การเรามีชีวิตอยูในขณะนี้
 อยางท่ีเราทราบ ความสัมพันธทั้งหมด รวมถึงชีวิตสมรส ไมชาก็เร็ว 
ไมวาสามี ภรรยาแมผูกพันใกลชิดกันแคไหน ไมวาความรักจะยิ่งใหญเพียงใด 
หรือมีความสัมพันธกันลึกซึ้ง ไดใชชีวิตรวมทุกข รวมสุขกันมา จนวัยชราก็
ตาม แตคูสามีภรรยาทุกคูทราบวาไมชา ก็เร็วความตายจะมาถึง (ยกเวน
พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู ก็ไมตองพบกับความ
ตาย) เมื่อความตายเกิดขึ้น ความสัมพันธ ความผูกพันทุกอยางหยุดลง สิ่งนี้
เปนชะตาชีวิตของมนุษยตั้งแตความบาปแรกไดเขามา และจะเปนเชนนี้เรื่อย
ไปจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
 พระคัมภีรไมไดบอกเราวาคนใดในสองคน อาดัมหรือเอวา ใครตาย
กอน แตมันจะตองเปนความเจ็บปวดรวดราวท่ีสุดของคนที่ตายทีหลัง โดย
เฉพาะอยางยิ่ง “ความตาย” ไมเคยเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตตั้งแตเริ่มตน 
อยางที่เราไดเห็นในบนเรียนกอนหนานี้ ความตายของใบไมเพียงใบเดียวทํา
ใหคูสามีภรรยารูสึกเศราใจ จะมีใครจินตนาการไดวาพวกเขาจะรูสึกโศกเศรา
เปลาเปลี่ยวใจเพียงใดเม่ือคูชีวิตไดตายจากไป
 ปญญาของปจจุบันในเวลานี้คือ เราตางชินกับการเห็นคนตาย เราจึง
ถือวามันเปนเรื่องธรรมดา แตพระเจาไมเคยวางแผนใหเปนประสบการณของ
มนุษย ดังนั้นแมจนบัดนี้ เราดิ้นรนตอสูใหอยูรอดนานที่สุด ทั้งพยายามหาเหตุ
ผลเพ่ือจะแกไข แตเราไมสามารถทําได

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรเราเก่ียวกับความตาย และ
ผูคนดิ้นรนตอสูกับเรื่องนี้จริงจังเพียงใด (อิสยาห 57:1; วิวรณ 21:4;

Death and Loneliness
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1 เธสะโลนิกา 4:17, 18; มัทธิว 5:4; 2 ซามูเอล 18:33; ปฐมกาล 
37:34) 

 ไมมีคําถาม:ไมเพียงเราเทานั้น แตเราทั้งมวลตองพบกับความเปนจริง
แหงความตายของเราเอง เราเผชิญกับความจริงเรื่องการตายของคนอื่นๆ 
ดวย ของบุคคลท่ีเรารัก หรือแมแตของคูชีวิตที่เรารักสุดๆ จะวาไปไมชาก็เร็ว 
จํานวนมากของพวกเราจะตองพบกับเวลา หรือฤดูกาลแหงความโดดเดี่ยว ซึ่ง
ความตายนํามาใหเรา บุคคลอ่ืนๆ ก็เชนกัน เปนเร่ืองยาก เปนความเจ็บปวด
ในชวงเวลาเชนนั้นเทาที่สามารถทําได และบอยคร้ังเราจะตองทํา คือการ
อธิษฐานอางพระสัญญาของพระเจา และยิ่งกวานั้นในโลกแหงความบาปใบนี้ 
ความทุกขยากลําบากและความตาย ไมมีทางใดที่เราจะหลีกพน

 คริสตจักรของคุณสามารถชวยผูที่กําลังเปนทุกขเศราโศก และ
รูสึกโดดเด่ียว เนื่องจากความตายของบุคคลท่ีรักของพวกเขาได
อยางไร

ความเปนโสดดานจิตวิญญาณ วันพฤหัสบดี
 ผูหญิงคนหน่ึงชื่อ “นาตาลี” แตงงานกับชายคนรัก และอยูกินดวยกัน
อยางมีความสุขมาเจ็ดป วันหนึ่งนาตาลีไดรับการเชิญจากเพื่อน ใหไปฟง
ขาวสารพระกิตติคุณ ที่ผูประกาศทานหน่ึงไดจัดใหมีขึ้นในโบสถเซเวนธเดย-
แอดเวนตีสทองถ่ิน หลังจากการรับฟงหลายคืน นาตาลีเช่ือวาส่ิงที่เธอไดยิน
เปนพระวจนะของพระเจา จึงศึกษาพระคัมภีรกับศิษยาภิบาลเพ่ิมเติม ไมนาน
ตอมาก็ไดอุทิศถวายชีวิตจิตใจแดพระเยซู และรับบัพติสมา นาตาลีมีประสบ-
การณ “การบังเกิดใหม” แมวาตลอดเวลาที่ผานมา สามี และบิดามารดาของ
เธอจะพากันตอตาน รวมทั้งญาติในในครอบครัวของสามีบางคน อยางไรก็ดี
เพื่อนบานที่สนิทคนหน่ึงของนาตาลีไดไปรวมกับคริสตจักรแอดเวนตีสดวย 
นาตาลพียายามปรับเปลีย่นรูปแบบการดาํเนนิชวีติใหมใหมากสดุเทาทีจ่ะทาํได 
เพื่อใหสอดประสานกับความเชื่อใหมของเธอ 

Spiritually Single
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 อยางที่คนหน่ึงจะจินตนาการได นาตาลีตองพบกับความกดดันให
ถอยกลับไปเชื่อเหมือนเดิม บุคคลที่สรางความหนักใจใหนาตาลีที่สุดคือสามี
ของเธอเอง ผูพูดจาตอตาน โดยเฉพาะสิ่งที่เขาพูดวา “ผมเขาพิธีสมรสกับคุณ 
และจดทะเบียนสมรส ตอนนี้คุณเปนบุคคลใหมทั้งตัว แตผมอยากไดภรรยา
คนเดิมกลับคืนมา”
 นับถึงเวลาน้ีเปนเวลาหลายป ที่นาตาลีพยายามด้ินรนตอสูเพื่อดําเนิน
ชีวิตแหงความเชื่อ ดังนั้นแมนาตาลีจะแตงงานมีครอบครัวแลว แตเราอาจ
เรียกไดวาเธอ “เปนหญิงโสดฝายจิตวิญญาณ”

 มีถอยคําหนุนใจอะไร ที่เราพบในขอพระคัมภีรตอไปนี้ สําหรับ
ผูที่อาจรูสึกวา ตนเปนชายโสด หรือหญิงโสด ฝายจิตวิญญาณ (อิสยาห 
54:5; โฮเชยา 2:19, 20; สดุดี 72:12) 

 มองไปท่ัวโลก มีบุคคลเชน “นาตาลี” อยูตามโบสถตางๆ ของเรา
ทั่วไป ผูคนเหลาน้ี ไมวาจะเปนชายหรือเปนหญิง พวกเขาแตงงานแลว และ
ไปนมัสการท่ีโบสถตามลําพัง หรือกับลูกๆ เทานั้น พวกเขาอาจแตงงานกับ
สามี หรือภรรยาท่ีมีความเชื่อแตกตางกันออกไป (คริสตจักรใดคริสตจักรหน่ึง
ที่นมัสการในวันอาทิตย) หรือมีความเชื่ออ่ืนนอกจากเปนคริสเตียน หรือมีบาง
เหมือนกันตอนท่ีแตงงานท้ังสามีภรรยาเปนสมาชิกคริสตจักรแอดเวนตีส แต
ในเวลาตอมาคนหนึ่งไดออกจากโบสถไปไมมานมัสการ หรือแมแตมีทาทีเปน
ศัตรูตอความเช่ือ สามี หรือภรรยา ของคนเหลานี้มานมัสการที่โบสถตามลําพัง 
และอาจรับประทานอาหารเที่ยงหลังโบสถเลิก และอาจเขารวมในกิจกรรมใน
โบสถตอ หรือไปรวมกิจกรรมการประกาศนอกโบสถ พวกเขาหรือเธออาจให
การสนับสนุนดานการเงิน (เงินถวาย หรือการบริจาคอื่นๆ) บาง แตอาจไม
เต็มที่ เพราะเขาหรือเธอเพียงลําพังคนเดียว ดังนั้นแมเขาหรือเธอจะแตงงาน
แตในดานจิตวิญญาณพวกเขาอาจรูสึกเปนมายฝายจิตวิญญาณ
 อาจเปนไดวาตลอดทุกวันสะบาโตหรือเปนครั้งคราว ที่เราไดพบบุคคล
ประเภทนี้ในโบสถ และพวกเขาตองการความเปนเพ่ือน ตองการความรัก และ
การสนับสนุนจากเราเปนพิเศษ
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ชวงกลางเวลาการทํางานอยางแข็งขันของชีวิต ทานเอโนครักษา
ความสัมพันธกับพระเจาไวอยางมั่นคง ยิ่งทานเอโนคมุงมานะทํางานหนัก 
ทานยิ่งอธิษฐานอยางรอนรน มีเปนชวงๆ ทานปลีกตัวจากสังคมแวดลอมออก
ไปอยูในสถานที่สงบเงียบตามลําพัง เพื่อการตรึกตรองและสนทนากับพระเจา 
หลังจากนัน้ทานกลบัมาทาํงานทามกลางผูคน  ดวยการมุงทาํสิง่ทีเ่กดิประโยชน 
ดวยการวางตัวเปนแบบอยาง และประกาศสั่งสอนประชาชน เวลาผานทานไป
อีกชวงหนึ่ง ทานเอโนครูสึกหิว และกระหายความรู ความเขาใจอันแสนลํ้าลึก 
ซึ่งพระผูสรางองคเดียวสามารถจะประทานใหได ทานเอโนคจะยอนกลับไปยัง
สถานที่เงียบสงบอีก ทําเชนนี้สลับกันไป ทุกครั้งเมื่อทานกลับออกมาจากการ
สื่อสารกับพระผูสราง ทานเอโนคสะทอนพระฉายาของพระเจาออกมา ใบหนา
ของทานแผรัศมีอันบริสุทธ์ิ (face was radiant with holy light) ประดุจ
พระรัศมีที่ฉายออกพระพักตรของพระเยซู จนแมเหลาผูไมศรัทธาในพระเจา
เมื่อมองดูใบหนาของทานเอโนค ยังรูสึกเกรงขาม และประทับใจยิ่ง” (เอลเลน-
จี. ไวท, Gospel Workers, หนา 52) 
 แมวาเรื่องของทานเอโนคตรงนี้จะใหการหนุนใจ ซึ่งเปนการเผยวิถี
อันทรงพลังอํานาจ สําหรับผูคนท่ีเลือกจัดสรรเวลาแยกตัวไปอยูยังท่ีสงบเงียบ
ตามลําพัง เพื่อตรึกตรองและสนทนากับพระผูเปนเจา มีหลายคนไมตองการ
อยู ณ สถานที่เชนน้ันตามลําพัง แตความจริงมีวาการใชเวลา “เขาใกลชิดสื่อ
สารแบงปนความคิดความรูสึก” (communion) ยังจะเกิดความปติในจิต
วิญญาณเสมอสําหรับผูใชเวลาดังกลาวเสมอ บางครั้งมนุษยเราโหยหา “ความ
สัมพันธใกลชิด” (companionship) และ “ความผูกพัน” (fellowship) ซึ่ง
กันและกัน สิ่งนี้สําคัญมากเพียงใดกับเราในฐานะเปนคริสตจักรที่จะเขาถึงคนที่
อาจน่ังอยูเคียงขางเราในแตละวันสะบาโต ซึ่งคนเหลานั้นกําลังเดินผานฤดูกาล

 มีแนวปฏิบัติอะไรบาง ที่เราสามารถทําเปนการสวนตัว หรือใน
นามครอบครัวโบสถ เพื่อชวยสงเสริมชีวิตฝายจิตวิญญาณของ “คนโสด
ฝายจิตวิญญาณ” ที่อยูทามกลางพวกเรา



บทที่ 4   เมื่ออยูตามลําพัง     49

แหงความโดดเดี่ยวอันนาสะพรึงกลัว และในเวลาเดียวกัน หากคุณตองผาน
ชวงเวลาเชนนั้นตามลําพัง จงมองหาใครบางคนท่ีคุณรูสึกวาคุณสามารถไว
วางใจไดในโบสถ (หรือที่อื่นใด) และบอกใหเขาหรือพวกเขาทราบ มีหลาย
คนผูมีความทุกขหนัก เราพอจะคาดไดวา เขาหรือเธอไมอาจบอกใครได จน
เวลาแหงความทุกขระทม และแสนโดดเด่ียวไดผานไป เปนการงายที่อยาง
นอยสําหรับใครบางคนท่ีจะซอนใบหนาของเขาหรือเธอไวเบื้องหลังหนากาก
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. โบสถทองถ่ินของคุณสามารถเรียนรูทีจ่ะมีความรูไว  ตอความตอง
 การของผูรูสึกโดดเด่ียวซ่ึง อยูทามกลางพวกคุณอยางไร

2. “ขาพเจาไมไดพูดเนื่องจากความขัดสน เพราะขาพเจาไดเรียนรูที่
 จะพอใจในสภาพที่เปนอยู” (ฟลิปป 4:11) อานและพิจารณา
 บริบทของถอยคํา ของอัครทูตเปาโลตรงน้ี เราสามารถเรียนรูที่
 จะประยุกตใชถอยคําเหลาน้ีสําหรับเราเองไดอยางไร ในเวลา
 เดียวกัน เหตุใดเราตองระมัดระวังเปนพิเศษในการที่เราจะยกขอ
 พระคัมภีรขอนี้ รวมทั้งขอพระคัมภีรที่อยูกอน และหลังตรงนี้ขึ้น
 มาอางอิงใหผูที่กําลังรูสึกเจ็บปวดฟง...อยางไร

3. ในชั้น อภิปรายเก่ียวกับเวลาที่คุณเองไดประสบ กวาจะผานพน
 ชวงเวลาที่โดดเดี่ยวสุดๆ มาได มีอะไรทําใหคุณรูสึกเจ็บปวด 
 คุณไดเรียนรูอะไรที่อาจชวยคนอ่ืนได
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“จงวางใจในพระยาหเวหดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่ง
พาความรอบรูของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทาง
ของเจา แลวพระองคจะทรงทําใหวิถีของเจาราบรื่น” 
(สุภาษิต 3:5, 6)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ไมวาจะเปนชวงเวลาใดของชีวิตในปจจุบัน เราท้ังมวล แนนอน 
กอกําเนิดจากมารดาและบิดา ไมวาความสัมพันธของทั้งสองจะ

เปนประเภทใด เพราะหากมีปญญา เราจะไดรับผลกระทบหลังจากการเกิดมา
หรือจะกลาวไป มีบางคนแทนท่ีจะมีพี่นองสายโลหิต หรือใชชีวิตอยูกับเครือ
ญาติ พวกเขาไมเคยมีครอบครัวของพวกเขาเอง นอกจากบุคคลที่เล้ียงดูเขา
มาจนเติบโต
 ไมวาสถานการณของเราจะเปนอยางไรและเปนชวงใดของชีวิต
พระธรรมสุภาษิตมีถอยคําแหงปญญา ที่กลาวถึงความสัมพันธของครอบครัว
เพ่ือประยุกตใชในบานของเราได อนึ่งบทสุภาษิตนั้นเปนดุจเอกสารสําหรับ
ครอบครัว เปนกุญแจการดําเนินชีวิตตามวิถีของพระเจา ที่บิดามารดาหยิบ
ยื่นตอใหกับเด็ก เปรียบดังบิดามารดาไดเขียนจดหมายใหคําแนะนําแกบุตร

บทที่ 5
ถอยคําแหงปญญาสําหรับครอบครัว

วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2019
Wise Words for Families
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รักสตรีที่ถูกตอง วันอาทิตย
 เขียนรายการออกเปนขอๆ ถึงปญหา และผลลัพธที่ตามมาอัน
เนื่องมาจากการมีความสัมพันธฉันชูสาวกอนการสมรส รวมทั้งการมี
ความสัมพันธทางเพศท่ีไมใชคูของตน ตามที่พระธรรมสุภาษิตกลาว
พรรณนาในสุภาษิต 5:3-14

 บุคคลท่ีดําเนินชีวิตตามนํ้าพระทัยของพระเจาจะรักษาความบริสุทธ์ิไว 
(ถายังไมแตงงาน) และรักษาไวซึ่งความรักใครลึกซึ้ง (ถาแตงงานแลว) และมี
ความสัมพันธทางเพศดวยความรักกับคูสมรสคนเดียว พระธรรมสุภาษิตกลาว
สอนโดยตรงกับผูชาย แตแนวคิดอันเดียวกันเกี่ยวโยงไปถึงผูหญิงดวย ซึ่งได
กลาวแสดงออกในพระธรรมเพลงซาโลมอน (เพลงซาโลมอน 4:12-15) ความ
ดึงดูดในความรักท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมจะตองนําไปช่ังกับผลลัพธอัน
นากลัวแหงความบาป การมีความสัมพันธฉันชูสาวโดยปราศจากความรับ-
ผิดชอบ เปนสิ่งที่หางไกลกับความรักสนิทสนมของแท มีไมนอยใชเสนหของ
รางกายและการแตงกาย ใชวัตถุมีคา และอารมณปรนเปรอตามอําเภอใจ สิ่ง
สําคัญที่สุดคือ คนหนึ่งจะตองตอบคําถามของพระเจาสําหรับการเลือกที่เขาได
ทําสําหรับชีวิต
 ความรักใครและความสัมพันธทางเพศ เปนของประทานยิ่งใหญที่สุด 
ที่ทรงประทานใหมวลมนุษย เปนสิทธิพิเศษท่ีทรงประทานใหกับคูสมรสเทานั้น 

ชาย-หญิงที่จากครอบครัวไปอยูในหอพักตามลําพังขณะเรียนในระดับอุดม
ศึกษา พวกเขาอาจไดแยกจากครอบครัวไปอยูตามลําพังครั้งแรก หรือไม
พวกเขาไดงานในพ้ืนที่หางไกลจากบานและใชชีวิตตามลําพัง ดังนั้นบท
สุภาษิตเปนคํากลาวของบิดาสงถึงบุตร: “ลูกเอย จงฟงคําสั่งสอนของพอเจา 
และอยาทิ้งคําสอนของแมเจา” (สุภาษิต 1:8) เฉลยธรรมบัญญัติสั่งย้ําใหบิดา
มารดาแบงปนความความเชื่อม่ันในพระเจาของพวกเขา กับลูกหลานซึ่งเปน
คนรุนอายุตอไป นี้คือเจตนารมณของพระธรรมสุภาษิต ซึ่งเปนเสียงเรียกของ
พระบิดาแหงสวรรคที่กําลังเรียกใหเราเรียนรู

Love the Right Woman
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(มัทธิว 19:5; 1 โครินธ 7:3, 4; ฮีบรู 13:4) พระธรรมสุภาษิตจินตนาการถึงน้ํา
หลอเลี้ยงอันสมบูรณ เพื่อพรรณนาถึงสัญลักษณอันละเอียดออนในความ
รื่นรมย และความพึงพอใจของคูสมรสซ่ึงตางไดรับจากความรัก ซึ่งสิ่งนี้แตก
ตางอยางยิ่งเมื่อเปรียบกับการสูญเสียอันเปนผลลัพธมาจากความไมสัตยซื่อ 
ดังถอยคําซึ่งแสดงออกในพระธรรมสุภาษิตวา “จงใหน้ําพุของเจาไดรับพร 
และจงเปรมปรีดิ์อยูกับภรรยาคนที่เจาไดเมื่อหนุมนั้น” (สุภาษิต 5:18) ซึ่งบงชี้
วาแมคูชีวิตทั้งสองอายุจะลวงโรยสูวัยชราดวยกัน คําสัญญาท่ีจะรวมทุกขสุข
กันจะดําเนินเขมแข็งตอไป กลาวคือสามีจะมองดูภรรยา “เหมือนนางกวาง
ที่นารัก และเหมือนแมเลียงผาที่งามสงา จงใหถันของภรรยาเจาเปนที่หนําใจ
เจาอยูทุกเวลา” (สุภาษิต 5:19) โดยเสนหแหงภรรยาของตน  
 ในสภาพการลมลงในความบาปของมนุษย สัญชาตญาณทางเพศ
สามารถลอลวงใหบุคคลหลงไปจากการออกแบบของพระเจาสําหรับความสุข
จากการมีความสัมพันธทางเพศอันถูกตอง อยางไรก็ดีพระเจาทรงประทาน
ใหมนุษยมีอํานาจหาเหตุผล และการเลือก การทดลองเหลานี้ หากเราไม
พยายามจะยับยั้งไว มันสามารถไหลบา (overwhelm) ทวมเราได การยึดมั่น
ในการออกแบบของพระเจาสําหรับการมีเพศสัมพันธกับคูสมรส จะปกปองเรา
จากการพัฒนาสูความสัมพันธทางเพศที่เปนบาปได การเลือกดําเนินชีวิตดวย
ความสัตยซื่ออันยาวนานตอการวางแผนของพระเจาสําหรับความสัมพันธทาง
เพศของคูสมรสเทานั้น จึงนับเปนความฉลาดมองการณไกล (prudent) ของ
คูสมรส อันนําไปสูการไดรับรางวัลอันอุดมเหลือลนจากพระเจา

 ถาคุณรูจกัใครทีก่าํลงัดิน้รนตอสูกบัการทดลองใหหมกมุนในเรือ่ง
เพศสัมพันธอันไมถูกตอง ซึ่งอาจทําลายชีวิตสมรสได มีคําปรึกษาอะไร
ที่คุณจะใหแกบุคคลผูนั้น

การเรียกบิดาท้ังหลายวันจันทร
 ขอสังเกต  คณุสมบัตใินอปุนสิยัของผูเปนบิดาทัง้หลายพรรณนาใน 
พระธรรมสุภาษิต สามารถนําไปสูผลลัพธอันดีงามสําหรับลูกหลานของ

A Call to Fathers
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พวกเขายาวนาน: (สุภาษิต 13:22; 27:23, 24; สุภาษิต 14:26; สุภาษิต 
15:1, 18; 16:32; สุภาษิต 15:27; สุภาษิต 29:17) 

 อุปนิสัยของเหลาผูเปนบิดาถายทอดโดยตรงไปสูเด็กๆ ของพวกเขา 
ซึ่งเปนดุจมรดกตกทอดยังพวกเขา เด็กๆ ตางมองไปยังผูเปนบิดาของพวกเขา
เพื่อรับการสนับสนุน ความรัก การทุมเท การแนะนําทาง และการหลอหลอม
รูปแบบ พระธรรมสุภาษิตกลาวชมเชย ยกยองเหลาผูเปนบิดา ผูสามารถไว
วางใจในการจัดหา และเปนผูจัดการในทรัพยสินของครอบครัว ยังมีบิดา
จํานวนไมนอยเปน “คนที่ตะกละหากําไรก็ทําใหครอบครัวของตนลําบาก แต
คนท่ีเกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู” (สุภาษิต 15:27) ผูเปนบิดาจะตองไดรับการ
เตือนใหถือเอาครอบครัวเปนหนึ่งไมใชธุรกิจการงาน ผูเปนบิดาในรูปแบบของ
พระเจาจะตองมีความอดกลั้นอดทน ควบคุมอารมณของพวกเขาเองได 
พวกเขาตองรับรูวาเด็กๆ ตองพึ่งพาพวกเขา ดังนั้นตองระมัดระวังไมทําให
สิทธิอํานาจอันเล็กนอยของพวกเขาถูกใชไปในทางที่ผิด สิ่งสําคัญที่บิดาผูอุทิศ
ถวายตัวแลวตองติดตามพระเจา ยินดีอยูภายใตการควบคุมโดยความรัก และ
การสอนแหงพระวจนะของพระองค เพื่อพวกเขาจะสามารถนํายางเทาเด็กๆ
ของพวกเขาในทางที่ถูกที่ควร
 ในตอนจบสิ่งสําคัญที่สุดคือ ผูเปนบิดาจะสามารถทําเพื่อเด็กๆ ของ
พวกเขา คือท่ีจะรักสัตยซื่อ เอาใจใสผูเปนมารดาของพวกเขา อยางเสมอตน
เสมอปลาย ซึ่งจะตราตรึงในดวงใจของพวกเด็กๆ ตรงกันขาม หากผูบิดา
บกพรอง หรือขาดแคลนในเรื่องความรัก ความสัตยซื่อดังกลาว สิ่งเหลานี้จะ
เกิดผลกระทบกับพวกเด็กๆ เรื่อยไปจนพวกเขาถึงวัยเปนผูใหญ
 ในพระธรรมสุภาษิตความจงรักภักดีตอพระเจา และการยึดมั่นในการ
สมรส และครอบครัว การเปนผูบริสุทธิ์ใจ สัตยซื่อ เปนที่ไววางใจ (integrity) 
ในดานชีวิตสวนตัว และชีวิตสังคมเปนกุญแจสูความสุข และความสําเร็จใน
ทุกสิ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขในดวงใจของแตละคน ความดึงดูดแหงความบาป 
ไมวาจะเปนเร่ืองของเพศสัมพันธ ความเกียจคราน เงินทองทรัพยสิน หรือ
เกียรติยศ อํานาจไมอาจเอาชนะได ผูเปนสามีที่ฉลาดจะมองไปยังพระเจาเพื่อ
ขอการชวยเหลือ เพื่อจะทําการตัดสินใจไดอยางถูกตองตอเนื่อง
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การแกไขดวยความรักวันอังคาร
 พระธรรมสุภาษิตสอนเกี่ยวกับความสําคัญของการลงวินัย การ
ตักเตือน และการแกไขสิ่งผิดที่เกิดกับเด็กๆ อะไรบาง (สุภาษิต10:17; 
23:13, 14; 29:1; 29:15) 

 บางคร้ังบดิามารดาลงวินยัเด็กๆ  ของพวกเขาเพ่ือใหเกดิความประทับใจ
ในพฤติกรรมท่ีสังคมไมยอมรับดวยการทําโทษใหเชื่อฟง หรือแสดงความไม
พึงพอใจเม่ือเด็กๆ ทําใหพอแมรูสึกขายหนา แตมีอะไรท่ีพระเจาทรงมุงหมาย
ใหบิดามารดาลงวินัยสมาชิกที่เปนเยาวชนในครอบครัวของพระองค พระธรรม
สุภาษิตต้ังกฎเกณฑการลงวินัยในบริบทของความหวังเพ่ืออนาคต (สุภาษิต 
19:18) บิดามารดาที่อยูในพระเจาทราบวาลูกๆ ของพวกเขามีธรรมชาติบาป 
มอีาํนาจจากเบือ้งบนเทานัน้จะชวยพวกเขาในเรือ่งนีไ้ด อาํนาจนัน้คอืพระครสิต 
(ดู เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 29) พันธกิจในบานของการเปนบิดา
มารดาคริสเตียนรวมไปถึงการลงวินัย เพื่อนําเด็กๆ ไปสูพระเจา
 “จงใหการทะนุถนอมตนไมที่ตนยังออนเยาว” เราไดเห็นวา การลง
วินัยของพระคริสตไมใชการลงโทษ ไมใชการแสดงออกซึ่งสิทธิอํานาจ แตทรง
แกไขสิ่งผิดดวยการไถถอนกลับสูสภาพเดิม (redemption) แผนการของ
พระเจาคือใหบิดามารดาดําเนินการดวยความรัก และรับรูวาพลังอํานาจของ
ความบาปนัน้แขง็แกรงยิง่นกั  จงนาํเดก็ๆ ของทานยางกาวตามพระครสิต  บดิา
มารดาจงแกไขตักเตือนดวยความกรุณา แตหนักแนน จงอดกลั้น ยับยั้ง นํา
เด็กๆ ใหผานชวงเยาววัย การปลูกพืชสวนจะหาไมเพ่ือชวยพยุงลําตนเมื่อนํา
ตนไมที่โตแลวมาปลูกในพื้นที่ใหม เชนเดียวกันเยาวชนตองใหการสนับสนุน
จนกระทั่ง “การควบคุมตนเองไดแข็งแกรงขึ้น” และพวกเขาหันมาไววางใจใน

Correction With Love

 หลักการแหงศีลธรรมที่แสดงใหเห็นตรงนี้มีความสําคัญสําหรับ
ทุกคน ไมวาคุณจะเปนบิดาหรือไม ไมวาคุณจะกระทําสิ่งที่ดีหรือเลว 
ทัง้สองอยางเกดิแรงกระทบตอคนอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่กับพวกเดก็ๆ
ดังนั้นมีวิธีใดที่คุณจําเปนตองมีความระมัดระวังมากข้ึน
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มีชีวิตอยูบนหลังคาดีกวาหรือพุธ
 ในวิธีไหนที่พระธรรมสุภาษิตพรมอารมณขันบนสิ่งที่ทําใหเกิด
อารมณขัดเคือง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตในบาน สุภาษิต 21:9, 
19; 27:15, 16 อารมณขันที่วาเกิดผลอะไรบาง

 มีสุภาษิตหลายบทสั่งสอนแนวปฏิบัติตอบุคคลที่มีความใกลชิดตอกัน 
และกัน พวกเขากลาวถึงจุดที่ตองการสัมผัสอยางแผวเบา และดวยลําแสงวาบ
แหงสติปญญา อยางกับการคบหาเพื่อนที่ไมแสดงความรูสึกใดๆ อยางกับ 
“คนที่รองเพลงใหคนหนักใจฟง” (สุภาษิต 25:20) และสมาชิกในครอบครัวคน

Is Life Better on a Rooftop

พระเจา และใหความรวมมือกับพระองคในแผนการแหงความรอด เติบโตขึ้นสู
ความเปนผูใหญในพระคริสต

 มีขาวสารอะไรสําหรับผูเปนบิดามารดา ซึ่งพบไดในพระธรรม
สุภาษิต 13:24; 23:13, 14  

 ขอพระคมัภรีทัง้หมดเอยถงึการใชไมเรียว (rod) เพียงไมกีข่อ ในบรบิท
ของการลงวินัยสําหรับเด็กๆ สิ่งที่กลาวถึงในวรรณกรรมคริสเตียน เมื่อบิดา
มารดาคริสเตียนนําไมเรียวมาใชนั้นเหมือนผูเลี้ยงแกะแหงสวรรคใช คือเพ่ือ
นาํทางฝูงแกะของพระองค (สดดุ ี23:4) ในท่ีอืน่ พระคัมภรีชีก้ารสอนดวยความ
อดทน การคอยหลอหลอม การส่ือสารที่ดี และความสัมพันธใกลชิด เพื่อให
อทิธพิลของบดิามารดาชวยเปลีย่นแปลงใหกบัลกูๆ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ11:18, 19) 
การท่ีเด็กๆ รูสึกวาพวกเขาเปนที่รักของพอแมเปนสิ่งสําคัญในการลงวินัย
เพราะจะทําใหพวกปรารถนาจะรวมมือในการแกไข และรับการไถถอนสูสภาพ
เดิม (redemptive) (สุภาษิต 13:24) 

 เมื่อการลงวินัยเกิดผิดพลาดจากวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยางเชน
การตั้งเปาไวเขมเกินไป หรือเกิดความเขาใจผิด บิดามารดาสามารถจะ
ปรับความเขาใจกับลูกๆ ใหถูกตองตรงกันไดอยางไร
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ที่ตื่นขึ้นแตเชาตรูเพื่อ “ไปอวยพรเพื่อนที่กําลังนอนอยูดวยเสียงดัง” (สุภาษิต 
27:14) ภรรยาทั้งหลายอานขอพระคัมภีรเหลานี้เกี่ยวกับการชอบทะเลาะโต
เถียงอาจตองการเพิ่มเติม “บทสุภาษิต” เกี่ยวกับพวกผูชาย พวกเขาอาจโต
แยงวาการกลาวเชนนั้น เปนการทําใหปญหาคงอยูตอไป ทั้งๆ สุภาษิตบทนี้
กลาวถึงปญหาโดยพุงเปาไปท่ีสตรีเทานั้น ขณะที่ผูเปนสามีทั้งหลาย ควรแบง
ปนความรบัผดิชอบสาํหรบับรรยากาศในบาน  เพราะทัง้คูมนีสิยัชอบการโตเถยีง 
โตแยงพอๆ กัน (ลองจินตนา จะเปนอยางไรหากเราตองใชชีวิตอยูในบานของ 
“คายาฟาส” หรือบานของ “อันนาส” - อันนาส เปนพอตาของ คายาฟาส 
มหาปุโรหิตประจําการ ผูวางแผนประหารพระเยซู) 

 ดวงใจที่ชื่นบานชวยได การมีอารมณขบขันในครอบครัว เมื่อใชชีวิต
ทามกลางส่ิงท่ีดีงาม ความขบขันเปนเหมือนนํ้ามันหลอล่ืนเคร่ืองยนตแหงการ
ใชชีวิต มันชวยลดความตรึงเครียดและความกดดัน พระธรรมสุภาษิตกลาววา
“ใจราเริงเปนยาอยางดี แตจิตใจชอกช้ําทําใหกระดูกแหง” (สุภาษิต 17:22) 
พระธรรมสุภาษิตกลาวถึงตัวยาของตนเองในตลอดเลม และอนุญาตใหเรา
หัวเราะกับตัวเองได เมื่อเผชิญกับพฤติกรรมที่รบกวนใจ หรือแมรูสึกระคาย
เคือง บางทีเมื่อเราย้ิมออกมา (เปนการฉลาดไมนอยท่ีจะกลาวตลก หรือ
ขบขันอะไรเก่ียวกับเราเอง) เทากับเรากําลังยืนอยูในทําเลท่ีดีกวา ที่จะพูด
เกี่ยวกับนิสัย หรือพฤติกรรมท่ีขัดเคืองหรือรบกวนจิตใจเรา แตเราไมอยาก
จะถือสา จึงกลาวออกมาในอารมณขัน แตทั้งนี้ไมใชเปนการมองเห็นปญหา
ของจริงเปนสิ่งเล็กนอยลง หรือหาทางเล่ียงการจัดการกับปญหาที่อาจรุนแรง
โดยไมทําอะไร
 อุณหภูมิของรางกายท่ีแสดงการมีไขต่ํา อาจหมายถึงอาการการติด
โรคเรือ้รัง การโตเถยีง การทะเลาะววิาท และการบนพมึพาํ อาจเปนเครือ่งหมาย
บอกวา มีการปกปดความกดดัน หรือความโกรธในสมาชิกคนหนึ่ง หรือมาก
กวาของครอบครัว บางทีอาจเกี่ยวกับความยุงยากซึ่งมีตอกันและกัน หรือ
ปญหาในเร่ืองความสัมพันธ หรือการสื่อสาร ที่คูกรณีพยายามจะทําบางสิ่ง
เพื่อชดเชย ดังนั้นการใชอํานาจ การควบคุม แตหากพวกเขาไมเต็มใจท่ีจะ
คืนดี หรือไมกลับมาติดตอส่ือสารตอกัน ปญหาก็ไมจบ เชนเดียวกับการ
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ภรรยาผูมั่งคั่งแทจริงวันพฤหัสบดี
 พระธรรมสุภาษิตจบลงดวยการกลาวชมเชยผูเปนภรรยา ผูมี
อุปนิสัยงดงาม ซึ่งบงบอกถึงอุปนิสัยที่ดีและมีคุณสมบัติดีพรอม ควรคา
แกการชมเชยและยกยอง สุภาษิต 31:10-31

 สตรีผูไดรับการกลาวขานมีความเปนพิเศษ ซึ่งเปนลักษณะยกยอง
ของบทกวี แตละขอของขอพระคัมภีรเริ่มตนดวยบท สุภาษิต 31:10 ซึ่งเร่ิมตน
ดวยตัวอักษร ตัวที่ 22 ในภาษาฮีบรู ในความรูสึกอยางหน่ึงในหลายอยางซ่ึง
มุงกลาวถึง “ภรรยาผูมั่งคั่ง” ซึ่งแมแตตัวอักษรของชนชาติยิวทั้งหมด แทบจะ
ไมเพียงพอท่ีจะใชในการพรรณนายกยองถึงสตรีผูมีคุณลักษณะเชนนี้ไดครบ
ถวนนัก
 บทสุภาษิตกลาวเนนถึงการแตงงาน การไดคูชีวิตที่ดี จะสะทอนคํา
กลาวของผูนําศาสนายิว (rabbis) ซึ่งกลาววา “บานของผูชายข้ึนอยูกับ
ภรรยาของเขา” “ภรรยาท่ีเลิศประเสริฐเปนมงกุฎของสามีตน แตนางผูนํา
ความอับอายมา ก็เหมือนความเนาเปอยในกระดูกสามี” (สุภาษิต 12:4) ใน
ตอนจบของพระธรรมสุภาษิตไดวาดภาพภรรยาในอุดมคติไวทํานองวา เธอ

A Truly Wealthy Wife             

เจ็บปวย ถามีการขจัดเช้ือรายออกไป อาการเจ็บปวยก็จะหายไป ปญหาใน
ครอบครัวควรไดรับการแกไขที่ตนตอของมันซึ่งจะดีกวาการละเลย หรือหลีก
เล่ียงปญหา สมาชิกในครอบครัวควรไดรับการเสริมสรางความรักตอองคพระ-
ผูเปนเจา และยอมมอบตัวเองตอกัน และกันดวยการสื่อสารถึงความตองการ 
และแสดงความออกซึ่งความรูสึก ดังนี้จึงเปนการแกปญหาที่ตนตอของความ
โกรธ หรือความไมพอใจโดยเคลียรทุกอยางใหกระจางไป

 เหตุใดการเปนคนมีอารมณดี มีความรูสึกขําขัน และหัวเราะ
เปนครั้งคราว จึงมีความสําคัญสําหรับการอยูในบาน เราอาจจะใช
อารมณไปในทางที่ดี แตอาจถูกบางคนบิดเบือนไปในทางชั่วราย หรือ
เขาใจผิด (เชนบอกวาเปนการเยาะเยย) นําเอาคําตอบของคุณไป
อภิปรายในชั้นเรียนวันสะบาโต
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มีความชํานาญหลากหลาย เชนในการปนดายทอผา ในการตัดเย็บเส้ือผาให
ครอบครวั ในการซ้ืออสงัหารมิทรพัยเพือ่เอาไวใชสอยในวนัขางหนา เธอจดัการ
บานเรือนใหสะอาดนาอยู อีกท้ังเอาใจใสในสวัสดิภาพของสมาชิกครอบครัว 
ทั้งสามีและลูกๆ ทุกคนตางรักและยกยองเธอ
 แนนอนเราไมอาจคาดหวังตะลันตทุกอยางที่กลาวตรงนี้ในสตรีทุกคน 
หรือถือวาน้ีเปนตนแบบที่ผูเปนสามีจะใชเปนมาตรวัดผูเปนภรรยาของพวกเขา 
แตการพรรณนาใหเห็นคุณสมบัติเหลานี้ เปนคุณสมบัติที่เปนตะลันตความ
สามารถและเปนสิ่งที่ทรงคุณคา พระธรรมสุภาษิตนํามากลาวใหเห็นความ
สําคัญ ถึงสิ่งที่มีคุณคาโดยท่ัวไปสําหรับสตรี พอๆ กับสําหรับบุรุษ สวนคุณ-
สมบัติที่ทรงคุณคาสําหรับชายและหญิง (สามีและภรรยา) คือมีความเห็นอก
เห็นใจ สามารถเปนที่ไววางใจได มีความสัตยซื่อ มีความกรุณาปรานี มีความ
ขยันหม่ันเพียร นี่เปนเคล็ดลับของชีวิต สอดคลองกับพระธรรมสุภาษิต 31:30 
ใหทุกคนมี “ความยําเกรงพระยาหเวห”   
 ในพระธรรมสุภาษิต 31:10 คําวา “หลักศีลธรรม” (virtuous) หรือ 
“อุปนิสัยที่สงางาม” (noble character) หมายถึง “พละกําลัง” “พลังอํานาจ” 
หรือ “ทรัพยสมบัติ” ซึ่งมักจะแปลวา “ความมั่งคั่ง” ใน สดุดี 62:10 และใน
การกลาวพรรณนาถึงทานโยชูวาบุรุษแหงความองอาจ กลาหาญ (โยชูวา 1:14) 
โบอาส กลาวชมนางรูธดวยการใชคําวา “นางเปนผูหญิงที่ดี” (นางรูธ 3:11) ใน
สภุาษติ 31:10 มกีารเอยถงึแนวคิดของ “ความม่ังคัง่” ความม่ังค่ังแทจรงิวางอยู
ในอุปนิสัยที่ “ยึดถือคุณธรรม ความสัตยซื่อ ความมั่นคงสมบูรณ” (integrity) 
และมีความ “ยําเกรง” (fear) องคพระผูเปนเจา ซึ่งมีคุณคาล้ําเลิศกวาทับทิม

 ใครคือสตรีบางคนที่มีความกลาหาญ เปยมดวยคุณธรรมความ
ดีและความบริสุทธ์ิ ผูมีอิทธิพลตอชีวิตของคุณ คุณสามารถจะขยาย
คุณสมบัติแหงอุปนิสัย ในดานคุณความดี ความล้ําเลิศ ของสตรีที่ได
อุทิศถวายชีวิตจิตใจแดพระเจามากกวานี้ไหม
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ในการรักษาดวงใจไวในบรรยากาศสวรรค คริสเตียนควรใชความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง และดวยการรักษาดวงใจไวดวยความขยันหมั่นเพียรสุด
กําลัง พวกเขาจะตองปลูกฝงใหเกิดความรักตอ “การตรึกตรอง หลอเลี้ยง
วิญญาณแหงการอุทิศถวาย และใชความอุตสาหะคนหาในพระคัมภีร และการ
อธิษฐาน” ดวยสมาธิมุงมั่นจนไมรับรูวาเวลาผานไปนานเพียงใด ขาพเจา 
(เอลเลน จี. ไวท) ปรารถนาใหทานท้ังหลายมองเห็นสิ่งเหลานี้ในแสงสวางท่ี
พระเจาทรงประทานแกทาน และทานจะใหความสําคัญในการสรางอาณาจักร
ของสวรรคเปนสิ่งแรกการที่ทานจะรักษาดวงใจของทานไวในสวรรค ซึ่งจะให
พลังความเขมแข็งแกทาน และทานจะทุมเทใหกับภาระหนาที่ และการรักษา
วินัยจิตใจใหดํารงอยูในส่ิงท่ีเปนของสวรรค ทานจะตองใชความอุตสาหะ
ทั้งหมดของทาน เพื่อบรรลุถึงจุดสูงสุดดานวิญญาณจิต นั่นคือ “จนกวาเราทุก
คนจะบรรลุถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรูถึง
พระบุตรของพระเจา บรรลุถึงความเปนผูใหญ คือโตเต็มถึงขนาดความ
บริบูรณของพระคริสต” (เอเฟซัส 4:13) (เอลเลน จี. ไวท, The SDA Com-
mentary, เลม 3, หนา 1157)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คริสเตียนหลายคนไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย (network) 
 ซึ่งชวยไดมากขณะท่ีพวกเขาแสวงหาทางที่จะ “ปกปองดวงใจ
 ของพวกเขา” ตอการทดลองตางๆ มีทางใดท่ีจะขยายขอบขาย
 การอธิษฐานใหกวางขวางขึ้น การศึกษาพระคัมภีร และการไว
 วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในบางกรณีเปนแนวคิดที่ดีที่จะ
 ขอรับคําปรึกษาจากศาสนาจารย ถามีใครที่กําลังตอสูกับการ
 ทดลองตางๆ ซึ่งพยายามนําเขาหรือพวกเขาสูความบาป และ
 พวกเขาดูเหมือนจะหยุดการทดลองน้ันเองไมได
2. อานคําตอบสําหรับคําถามสุดทายในวันพุธของคุณใหชั้นฟง 
 อภิปรายลูทางที่จะนําคําตอบของคุณ หรือของคนอื่นไปประยุกต
 ใช หรือจากส่ิงอัศจรรยหลายสิ่งที่พระเจาทรงประทานใหเรา การ
 หัวเราะ หรือการท่ีคนหน่ึง หรือหลายคนรูสึกขบขันตอแนวคิดที่
 นํามาอภิปราย อาจนําไปสูการเขาใจผิด และอาจบิดเบือนบางสิ่ง
 ทําใหเกิดอันตราย 

3. ในการเปรียบเทียบกับ สุภาษิต บทที่ 31 มีคุณสมบัติอะไร ซึ่งอยู
 ในยุคสมัยเดียวกันที่มีความโนมเอียงจะยกยองสตรีขึ้น ในฐานะ
 สวนบุคคลเราสามารถปกปองตัวเราเองจากการเขาไปมีสวนใน
 ทาทีการทําใหสิ่งที่นายกยอง กลายเปนการทําใหเสื่อมถอยลงได
 อยางไร

4. โดยทั่วไป อะไรคือทาทีของธรรมเนียมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวใน
 สังคมของคุณ ซึ่งขัดแยงโดยตรงกับหลักการของชีวิตครอบครัว
 ที่กลาวไวในพระคัมภีร หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง มีลักษณะของ
 วัฒนธรรมอะไรที่คูขนานกันไปกับหลักการของพระคัมภีร ถามี 
 คืออะไรบาง และหลักการนั้นสามารถนํามาใชสงเสริมครอบ
 ครอบครัวใหเขมแข็งขึ้นไดอยางไร
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“จงใหดิฉันเปนตราประทับอยูที่ใจของเธอ เปนตรา
ประทับบนแขนของเธอ เพราะความรักนั้นรุนแรงอยาง
ความตาย ความหวงแหนเหมือนแดนคนตาย และ
เปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟ”  
(เพลงซาโลมอน 8:6)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทามกลางฤดูกาลของชีวิต เหตุการณใหญอยางหนึ่งคือการ
แตงงาน อยางที่ทราบไมใชทุกคนจะแตงงาน แตสําหรับผูที่เขา

พิธีนี้ การแตงงานนํามาซึ่งความทาทายพิเศษ และเปนพระพรยอดเย่ียมหลาย
ประการเชนกัน ทามกลางพระพรทั้งหลาย ของประทานอัศจรรยคือความ
สัมพันธทางเพศ เปนการแสดงออกถึงความรักอันทรงพลังยิ่งยวด ในเวลาที่
เหมาะสมในสถานที่เปนใจ
 ตรงกันขามกับความคิดเห็นอันเปนที่นิยม พระคัมภีรไมไดตอตานการ
มีเพศสัมพันธ แตตอตานการใชของประทานวิเศษนี้แบบผิดแผกท่ีพระผูสราง
ทรงประทานใหมนุษย

บทที่ 6
เพลงรักของพระราชา

วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2019
The Royal Love Song
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ชีวิตที่แบงแยกไมไดวันอาทิตย
 บนพื้นฐานของเนื้อหาตอนหนึ่งๆ ของขอพระคัมภีรตอไปนี้ คุณ
จะใหความเห็นลักษณะเฉพาะของรางกายมนุษยอยางไร ปฐมกาล 2:7; 
สดุดี 63:1; 84:2; 1 โครินธ 6:19, 20; 1 เธสะโลนิกา 5:23

 บางศาสนาเชื่อวารางกายแบงเปนสองคือ รางกายและวิญญาณ ความ
เห็นตามหลักปรัชญา รางกายมนุษยสรางปญหาใหชีวิตฝายวิญญาณ บางลง
ความเห็นวารางกาย “เลว” ขณะที่จิตวิญญาณ “ดี” อยางไรก็ตาม พระคัมภีร
กลาววา รางกายของมนุษย รวมทั้งลักษณะนิสัยช่ืนชอบในเรื่องเพศ เปน
จํานวนเต็มท่ีสมบูรณของการเปนตัวตน ดังนั้นชีวิตคือ “รางกาย” และ “จิต
วิญญาณ” (ดู ปฐมกาล 2:7) ผูเขียนสดุดีถวายท้ังตัวตน และจิตวิญญาณ
นมัสการพระเจา (สดุดี 63:1 = จิตใจ และเนื้อหนัง; และ 84:2 = ทั้งใจ
และกาย) บุคคลทั้งตัวและจิตใจ (total person) ถูกชําระใหบริสุทธิ์ (be 
sanctifi ed) แยกไวตางหากเพื่อวัตถุประสงคบริสุทธิ์ที่พระเจาทรงพระประสงค

Indivisible Life

 ที่จริง พระธรรม “เพลงซาโลมอน” (Song of Solomon) เปนหนังสือ
เลมเล็กสุดเลมหนึ่งของพระคัมภีร และบางทีอาจเปนหนังสือที่มีผูอานนอย
ที่สุดของทั้ง 66 เลม เนื้อหาของพระธรรมเลมนี้พรรณนาถึงความสัมพันธ
ระหวางเจาสาววัยแรกรุนชื่อ “ชาวชูเลม” (Shulamite) กับชายคนรักของ
หลอนซ่ึงเชื่อวาเปนกษัตริยซาโลมอนเอง หนังสือเลมนี้เปดฉากถึงความลึกลับ
ของความรักใครของมนุษย และความปติยินดีแหงความรักเนื่องจากความ
สัมพันธระหวางคูชีวิต แมบอยคร้ังเพลงซาโลมอนไดรับการปฏิบัติวาเปน
สัญลักษณแหงความสัมพันธระหวางพระเจา และประชากรของพระองค หรือ
ระหวางพระคริสต และคริสตจักร ประการแรกสุด เพลงซาโลมอนถือเปน
บทกวีที่พบในความสัมพันธจริงระหวางชายและหญิง
 สัปดาหนี้เราจะมองไปยังการแตงงานตามที่พระคัมภีรเดิมไดพรรณนา
ไว
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 ความเหน็ในดานบวกเรือ่งรางกายมนษุย  ในบรบิทความสมัพันธ
ทางเพศ ถูกสะทอนออกมาใน “เพลงซาโลมอน” ขอพระคัมภีรเหลาน้ี
เผยใหเห็นทาทีนี้อยางไร เพลงซาโลมอน 1:2, 13; 2:6; 5:10-16; 7:1-9 

 ตลอดในขอพระคัมภีรที่ไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ 
รางกายของมนุษยไดรับการชมเชยรางกายของบุคคลท่ีเขาพิธีแตงงานดวย
ความรักไมใชสิ่งท่ีนาอับอาย แตเปนเวลาแหงความรักถูกแสดงออกมาอยาง
เต็มขอบเขต (full range of emotions) ดานอารมณ
 การกลาวถึงเร่ืองเพศสัมพันธอยางเปดเผยเปนขอหามในหลาย
วัฒนธรรม บอยครั้งคูสมรสหลายคูรูสึกวาเปนเร่ืองยากท่ีจะสื่อสารความรูสึก
อยางเปดเผยเก่ียวกับการใชชีวิตอยางสนิทสนมในความรักใครทางเพศ (inti-
mate life) ของพวกเขา ในทํานองเดียวกัน เด็กหรือวัยรุนบอยครั้งเสียโอกาส
ที่จะไดเรียนรูขอมูลเรื่องเพศสัมพันธอยางถูกตองในบานของคริสเตียน การ
เปดเผยเร่ืองเพศในพระคัมภรีเปนแผนของพระเจาทีจ่ะนาํประชากรของพระองค
สูระดับที่สูงกวา และเพื่อใหเกิดความสบายใจในหัวขอสําคัญยิ่งแหงชีวิต แตก็
ใหจับตองหัวขอนี้ดวยความนับถือ และถือวาเปนหัวขอท่ีงามสงา เพราะเปน
ของประทานย่ิงใหญจากองคพระผูสราง

 บานของคริสเตียน สถานที่ที่พระเจาถือวาเหมาะสมที่เด็กๆ จะ
ไดรับทราบขอมูลในลักษณะผสมผสานอยางถูกตองเปนธรรมชาติ มอง
เห็นคุณคา ที่ความรักใครของพวกเขา และความสัมพันธทางเพศ เปน
สิทธิพิเศษท่ีทรงประทานใหกับคูสมรสเทานั้น

ความรักของเพลงแหงความรักวันจันทร
 พรรณนาหลายลักษณะของความรักที่นําเสนอใน “เพลงซาโล-
มอน” เพลงซาโลมอน 1:2, 13; 2:10-13, 16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 
7:1-9; 8:6, 7 

 “เพลงซาโลมอน” แสดงใหเห็นวาเพื่อนใชเวลาดวยกันอยางไร ติดตอ

The Loves of the Love Song
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สื่อสารกันอยางเปดเผย และใหความเอาใจใสซึ่งกันและกัน ใน “เพลงของ-
ซาโลมอน” เพื่อนสนิทสองคนกลายเปนหุนสวนชีวิต ผูเปนภรรยาประกาศวา 
“นี่คือท่ีรักของฉันและเพื่อนยากของฉัน” (เพลงซาโลมอน 5:16) คําวา 
“เพื่อน” เปนการเนนถึงมิตรภาพ โดยไมมีกลิ่นไอของเร่ือง ความเปนหุนสวน
ในเรื่องทางเพศ สามี และภรรยาที่มีความสุข คูชีวิตของพวกเขาคือเพื่อน
สุดที่รักนั่นเอง
 ตลอดจากตนจนจบของบทกวีเพลงซาโลมอนเต็มไปดวยความใกลชิด
สนิทสนม ถอยคําเจือความหวาน และคําชมเชย อากัปกิริยาท่ีแสดงความรัก 
ความดึงดูดซึ่งกันและกัน ทาทีของรางกาย และอารมณประสานกันในความ
ชื่นชมยินดี ที่เพศชายหนึ่ง (male) เพศหญิงหนึ่ง (female) เติมเต็มใหกัน
และกันในความรักใครผูกพัน และความโรแมนติก อันเปนของประทานจาก
พระผูสราง เพื่อชวยเช่ือมคูชีวิตใหสนิทแนบตอกันและกันในการแตงงานรวม
ชีวิต ในฐานะเพ่ือนคูชีวิตทั้งสองไดเปดดวงใจของพวกเขาในความรักของ
มนุษย เชิญใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาเขามาทํากิจเพื่อใหความรัก
เยี่ยงมนุษยไดรับ “การขัดเกลา ชําระใหบริสุทธิ์ ไดรับการยกชูขึ้น และทําใหมี
เกียรติ” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 99)
 ขอพระคัมภีรในเพลงซาโลมอน นํามาซึ่งการยกความคิดเกี่ยวกับ
ความรักใหขึ้นสูง เปนรักแท แมวาจะไมใชสิ่งปกติตามธรรมชาติของมนุษย 
แตเปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (โรม 5:5) ความรักเชนนี้จะ
ผูกพันสามี และภรรยาใหครองรัก ครองเรือนตราบเทาชีวิต เปนความรักที่
ยอมอุทิศใหแกกันและกัน ความรักเชนน้ีเปนสิ่งตองการย่ิงยวดในความ
สัมพันธของพอแมที่ใหตอลูกๆ เปนความรักที่เสริมสรางขึ้นจากความไววางใจ
ตั้งแตเด็กยังเยาววัย เปนความรักที่ปฏิเสธตนเอง นี่เปนความรักที่ผูกพันเหลา
ผูเชื่อเขาดวยกันในพระกายของพระคริสต เพลงซาโลมอน เรียกใหเราทําให
ความรักนี้ เปนพลังแหงชีวิตไมมีสิ้นสุดในความสัมพันธที่คูสามีภรรยาให
แกกัน

 ความรกัประเภท “ความใกลชดิสนทิสนม” (intimacy) นีส้ะทอน
ออกมาไดอยางไร มันจะเปนไปดวยตัวมันเอง ความรักประเภทใกลชิด
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สนิทสนมน้ี เราสามารถมีกับพระเจาไดไหม มีสิ่งท่ีคลายคลึงกันจาก
ที่ไหน ที่เราจะนํามาเปนตนแบบ (ยกตัวอยาง การใชเวลา, การอุทิศ
ถวายตัวเราเองอยางหมดส้ินแดพระเจา และอ่ืนๆ) มีสิ่งที่คลายคลึงกัน
อะไรอื่นไหม

ความรูเกี่ยวกับความรักวันอังคาร
 หลายคนไดมองเห็นหัวขอ “กลับไปสูเอเดน” ใน “เพลงซาโลมอน” 
แมตัวเอกทั้งสองมองเรื่องราวไมใชชายและหญิงมนุษยคูแรก แตบทกวีเรียก
ใหผูอานยอนนึกถึงสวนแหงแรก ที่พระเจาทรงวางแผนใหทั้งสอง “เปนเนื้อ
เดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24, 25) ซึ่งเปนภาพวาดใหเห็นดวยการใชคําอุปมา 
และสัญลักษณละเอียดออนโดยตลอดท้ังเรื่อง

 “เพลงซาโลมอน” นําเสนอคูสมรสที่อุทิศชีวิตใหกันและกันดวย
ความรักใครในฐานะคูสมรสอยางไร (เพลงซาโลมอน 4:7-5:1) อัครทูต
เปาโลส่ังสอนใน 1 โครินธ 7:3-5 ในลักษณคลายคลึงกันอยางไร

 ซาโลมอนเชื้อเชิญหลอนวา “จากเลบานอน ไปกับฉันเถิด” (เพลง-
ซาโลมอน 4:8) และเจาสาวของเขาตอบสนอง ภายหลังหลอนเชื้อเชิญเขาวา 
“ขอใหที่รักของฉันเขามาในสวนของเขา” (เพลงซาโลมอน 4:16) และเขาตอบ
สนอง (เพลงซาโลมอน 5:1) พระคัมภีรตรงน้ีสอนวา ไมมีการบังคับ หรือใช
เลหในการจัดการในความสัมพันธดังกลาว ทั้งสองฝายปลงใจไปดวยกันอยาง
อิสระ และดวยความรักไมวาจะเขาไปใน “สวนของฉัน” หรือ “สวนของเขา”
 “ซาโลมอน” และ “ชาวชูเลม” ทั้งสองรวมกันใชชื่อ ที่ไดรับรากศัพท
มาจากภาษาฮีบรูจากคําวา “ชาโลม” (Shalom) ซึ่งหมายถึง “สันติสุข” หรือ 
“ทั้งตัวตน” (wholeness) ทั้งสองฝายตางใชคํายกยองชมเชยซ่ึงกันและกัน 
(เพลงซาโลมอน 4:1-5; 5:10-16) ความสมดุลแหงความสัมพันธของคูรัก
ทั้งสองปรากฏใหเห็นแมในรูปแบบของบทกวีในการวางขอความ และถอยคํา
เปนคูๆ อีกทั้งการแสดงออกในพันธสัญญาดวยการกลาววา “ที่รักของฉันเปน
กรรมสิทธ์ิของฉัน และตัวดิฉันก็เปนของเขา” (เพลงซาโลมอน 2:16) ภาษาท่ี

A Loving Knowledge
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เอยนั้นเปนเสียงสะทอนจากสวนเอเดน ซึ่งกลาววา “นี่แหละเปนกระดูกจาก
กระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา” (ปฐมกาล 2:23)

 ถอยคําพรรณนาถึงชีวิตการแตงงานหลอมรวมสอใหเห็น “การ
รูลึกซึ้ง” ซึ่งเพิ่มคุณคาใหกับความเขาใจในความสัมพันธของเรากับองค
พระผูเปนเจา (ปฐมกาล 4:1, 25; 1 ซามูเอล 1:19; ลูกา 1:34; ยอหน 
17:3; 1 โครินธ 8:3) 

 พระคัมภีรใชคําวา “รู” สําหรับความใกลชิดสนิทสนมในความผูกพัน
ของสามีและภรรยา ในความรัก “ความรู” ถือเปนความลึกลับที่ซอนอยูใน
สวนลึกของตัวตนของพวกเขาท่ีมอบใหซึ่งกันและกัน ไมเพียงแตรางกาย แต
ดวงใจสองดวงดวยท่ีประสานเปน “เนื้ออันเดียวกัน” คําวา “ความรู” ยัง
พรรณนาถึงความสัมพันธระหวาง “แตละบุคคล” และพระเจา สําหรับ
คริสเตียนผูมองเห็นเปนพิเศษ ในความรูซึ้งในความรูของชีวิตการครองเรือน 
ซึ่งเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข อุทิศตนใหแกกัน การที่คริสเตียนมองเห็น และ
เขาใจในความรูพิเศษ และความออนโยนของชีวิตการครองเรือน จะนําไปสู
ความเขาใจถองแทในความเลิศลํ้า ของความลึกลับอันบริสุทธ์ิ และในความ
สัมพันธลึกซึ้งของพระคริสตและคริสตจักร

รักในเวลาท่ีถูกตองพุธ
 อานพระธรรมเพลงซาโลมอน 4:8-5:1

 เพลงซาโลมอน 4:16 และ 5:1 จากจุดกึ่งกลางของหนังสือ และคํา
พรรณนาของหนังสอืเลมนีพ้อดี  ซึง่จะวาไปเปนจดุตืน่เตนเราใจของการแตงงาน
ระหวางซาโลมอน และหญิงสาวชาวชูเลมเพราะไดบรรลุจุดสุดยอด

 ซาโลมอนอางถงึอะไรเม่ือพระองคอางถงึเน้ือหาของขอพระคัมภีร
ในตอนตอไปน้ี เพลงซาโลมอน 4:12, 16; 5:1; 8:8-10 

 ในเพลงซาโลมอนเราพบขอพระคัมภีรใชถอยคําเชิง “บังคับ” ซึ่ง
เปนพยานแสดงใหเห็นถึงแผนการของพระเจาใหชายหญิงอดกลั้นใจอยาพ่ึงมี

Love at the Right Time
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เพศสัมพันธจนกวาจะเขาพิธีสมรส ขอพระคัมภีรทรงพลังขอหนึ่งอางถึงหญิง
สาวชาวชูเลมในวัยเด็ก พวกพ่ีชายเธอนึกสงสัยวาเธอจะเปน “กําแพง” หรือ 
“ประตู” (เพลงซาโลมอน 8:8, 9) กลาวไดอีกอยางวา หลอนจะยังเปนหญิง
บริสุทธิ์ เปนพรหมจารีจนกวาจะถึงวันแตงงาน (กําแพง) หรือเธอจะไมรักนวล
สงวนตัว (ประตู) ในฐานะเปนหญิงสาวเต็มตัว หลอนยืนยันวาหลอนไดรักษา
พรหมจรรย ยังเปนสาวบริสุทธิ์ไวรอสําหรับสามีของหลอน หลอนบอกพวกพ่ีๆ
วา “ดิฉันเปนกําแพง” ที่จริงแลว “หลอนเปนสวนสวนตัว เปนบอน้ําหวงหาม 
เปนนํ้าพุที่ถูกประทับตราไว” (เพลงซาโลมอน 4:12) จากประสบการณสวนตัว 
หลอนสามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนๆ ใหดําเนินความรักไปตามขั้นตอน เชน
การคบหาดูใจกันไปชวงหนึ่งกอน และความรอบคอบกอนตัดสินใจแตงงาน
มีสามคร้ังใน เพลงซาโลมอนท่ีสาวชาวชูเลมกลาวกับกลุมสตรีโดยอางถึง 
“บุตรตรีแหงกรุงเยรูซาเล็ม” เพื่อใหคําแนะนําพวกเขาวาอยาปลุกประกาย
เพลิงแหงกามารมณจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม (เพลงซาโลมอน 2:7; 3:5;
8:4) กลาวคือจนกวาจะบรรลุความปลอดภัยภายใตพันธสัญญาแหงพิธีสมรส
อยางที่เธอไดทํา
 ในคร้ังที่สอง ในบทกวีกลาวถึงคนรักไดเช้ือเชิญเจาสาวหอบผาหนี
ตามเขาไป (เพลงซาโลมอน 2:10; 4:8) กอนจะไดแตงงานกัน หลอนไมอาจ
รับเขาเขาไปในสวนของหลอนได (เพลงซาโลมอน 4:16) และเขาก็ยินดีรับการ
ตัดสินใจของหลอนดวยความยินดี (เพลงซาโลมอน 5:1) เขาไมเพียงรูสึกดึง
ดูดจากความสวยของหลอน แตหลอนไดขโมยดวงใจของเขาไปแลว (เพลง-
ซาโลมอน 4:9) เขารูสึกมีใจเบิกบานในความรักที่ไดมอบใหกับหลอน (เพลง-
ซาโลมอน 4:10) และเขารูสึกลิงโลดที่หลอนรัก และสัตยซื่อตอเขา และไม
คบหากับใครอื่นเดี๋ยวนี้ และตลอดไป “เจาสาวของฉัน นองของฉันเปนสวน
สวนตัว เปนบอน้าํหวงหาม เปนน้าํพทุีถ่กูประทับตราไว” (เพลงซาโลมอน 4:12) 
ในความผูกพันกับสตรีที่สมบูรณพรอมน้ี ชายหนุมไดพบวาตัวเขาเองเหมือน
ไดมาถึงแผนดินแหงพระสัญญา ที่มี “น้ําผึ้ง และน้ํานมอยูใตลิ้นของเธอ กล่ิน
เสื้อผาของเธอหอมดุจกลิ่นหอมของเลบานอน” (เพลงซาโลมอน 4:11)

 มีขาวดีอะไรตรงนี้ สําหรับสวนบุคคล ผูรูสึกเสียใจ ที่พวกเขาได
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 พระเจาทรงมีพระประสงคพิเศษในการสรางมนุษยเปน “ชาย” และ
“หญิง” (ปฐมกาล 1:26-28) ทั้งสองตางสรางตามแบบพระฉายาของพระเจา 
แลวพระองคทรงรวมสอง “เพศ” ซึ่งตรงกันขามกัน ใหเปน “เนื้อเดียวกัน” 
ดวยการประกอบพิธีสมรสใหพวกเขา ไดสะทอนถึง “ความเปนหนึ่ง” ภายใน
ตรีเอกานุภาพ (พระเจาสามพระภาค) ในลักษณะพิเศษ การรวมประสานกัน
ของเพศชายและเพศหญิง ทําใหมีชีวิตใหมเกิดขึ้น มนุษยดั้งเดิมไดแสดงออก
ซึ่งพระฉายาของพระเจา 

 พระคัมภีรบอกถึงทาทีอะไรของมนุษย ในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ
ซึง่ไมเปนการปฏบิตัติามแผนการของพระผูสราง (เลวนีติ ิ20:7-21; โรม 
1:24-27; 1 โครินธ 6:9-20)

 พระคัมภีรไมเห็นดวยกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ซึ่งทําลายพระฉายา
ของพระเจาในรางของมนุษย ดวยการใชเพศสัมพันธอยางไมถูกตอง ไมมีขอ
จํากัด พระเจาทรงนําประชากรของพระองคสูพระประสงคอันถูกตองในการมี
เพศสัมพันธ เม่ือมนุษยปฏิบัติตน และแสวงหาประสบการณทางเพศใน
รูปแบบใดๆ ที่ตอตานกับพระบัญญัติของพระเจา ดวงวิญญาณเหลานั้นยอม
ตองไดรับการตัดสินวาไดทําบาป 

 มีแนวปฏิบัติตนอยางไร ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ ที่พระเจาทรง
ประทานใหผูเชื่อคริสเตียนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธของพวกเขา และ
ของคนอื่นๆ ในโลกท่ีลมลงในความบาป (โรม 8:1-14; 1 โครินธ 6:
15-20; 2 โครินธ 10:5; กาลาเทีย 5:24; โคโลสี 3:3-10; 1 เธสะโล-
นิกา 5:23, 24)

การปกปองของขวัญจากพระผูสรางวันพฤหัสบดี Safeguarding the Creator’s Gift

ทาํการเลอืกผดิไปในการแสดงออกซึง่ความสมัพนัธทางเพศของพวกเขา
(1 ยอหน 1:9; เปรียบเทียบกับ สดุด ี103:12; อสิยาห 55:7; ยอหน 8:11)
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 เหลาผูเชื่อรอคอยที่จะไดรับการปลดปลอยจากสิ่งแวดลอม แหงความ
ชั่วรายของความบาป เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พวกเขาเฝารอ
ในความเชื่อ ถือวาพวกตนไดตายแลวตอความบาปผานการสิ้นพระชนมของ
พระคริสตบนไมกางเขน และมีชีวิตใหมผานการฟนพระชนมของพระองค ผาน
การอธิษฐานอยางไมหยุดหยอน และการเฝาทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พวกเขาปฏิบัติตอธรรมชาติแหงความบาปของพวกเขา ดวยการตรึงมันไว 
และพยายามเชื่อฟงพระคริสตในความรูสึกนึกคิดของพวกเขา พวกเขายอมรับ
ดวยวา พระเจาทรงเปนเจาของรางกายของพวกเขา ในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ
นั้นพวกเขาตองใชมันอยางถูกตองสอดคลองกับแผนการของพระเจา
 พระเจาทรงใหอภัยบาปแกผูรูสึกเสียใจ และสารภาพความบาปน้ัน 
(1 ยอหน 1:9) พระกิตติคุณสามารถชวยบุคคลท่ีเมื่อกอนไดหลง หรือหมกมุน
ในการบาปในเร่ืองเพศสัมพันธ และมีความประสงคจะกลับเขามาเปนสวนหนึ่ง 
และรวมสังสรรคกับเหลาผูเชื่อ เพราะวาความบาปไดทําใหมนุษยมัวเมาใน
ตัณหาราคะ สังคมจึงเปลี่ยนรูปแบบการมีเพศสัมพันธไป บางคนอาจไมทราบ
วา “การทําใหกลับสูสภาพเดิม” (restoration) ดวยการชวยเหลือของพระเจา
สามารถเปนไปได เมื่อไมทราบในเรื่องน้ี บางคนอาจเลือกที่จะอยูเปนโสดหรือ
ละเวนจากการมีเพศสัมพันธไปเลย เพื่อจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจาที่
ทรงหามไว

 ในฐานะคริสตจักร เราควรมีสวนเกี่ยวของกับคนท่ีรักรวมเพศ
อยางไร มีทาทีตอพวกเขาอยางไร และใหคําแนะนําหรือชวยเหลือพวก
เขาอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พธิแีตงงานไดรบัพระพรจากพระครสิต  ดงันัน้จะตองถอืวาเปนสถาบนั
ที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาแทจะไมตอตานกับแผนของพระผูเปนเจา พระเจาทรง
กําหนดใหชายและหญิงรวมกันเปนหนึ่งในการแตงงาน เพื่อจะใหครอบครัว
สวมมาลัยแหงเกียรติยศ ซึ่งจะเปนสัญลักษณแหงสวรรค เมื่อพระคริสตทรง
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เริ่มพันธกิจการรับใชของพระองคบนแผนดินโลก พระคริสตทรงตัดสินพระทัย
สนับสนุนสถาบันท่ีพระองคไดทรงสนับสนุนแตครั้งสวนเอเดน ดังนั้นพระองค
จึงเสด็จไปในงานสมรส ซึ่งเปนการบอกใหทราบเปนนัยวาพระองคจะไม
ปฏิเสธการรับเชิญไปในพิธีสมรส เพราะการสมรสเปนการรวมชีวิตในพิธี
บริสุทธิ์ และศักดิสิทธิ์ของชายและหญิง อันนํามาซึ่งพระพรยิ่งใหญที่สุดเทาที่
พระเจาทรงประทานใหครอบครัวมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, บุตรหญิงของ
พระเจา, หนา 180, 181)
 เพลงซาโลมอนแสดงใหเหน็วาการมเีพศสมัพนัธกบัคนรกัอยางถกูตอง
หลังพิธีสมรสสามารถจะเปนสิ่งที่อัศจรรย ความสัมพันธจากรักแทจะไมเปลี่ยน
ไปเม่ือความช่ืนชมในความงามของรางกายภายนอกคอยๆ  ลดลงไปตามอายุไข
ไมวาจะรับประทานอาหารสะอาด ถูกหลักโภชนาการ ออกกําลังกาย ดื่มน้ํา
สะอาด นอนหลับเพียงพอ หรือแมแตใชบริการเสริมตางๆ เชนการผาตัดเพื่อ
ความงาม การใชพลาสติกเขามาเสริมชวยชะลอความแก เพื่อใหรางกายคง
สภาพหนุมสาวไวนานที่สุดก็ตาม เมื่อซาโลมอนเขาสูพิธีสมรสกับหญิงชาว
ชูเลม ทั้งสองมอบอุทิศชีวิตใหกันและกัน สามีและภรรยาคูนี้พิสูจนใหเห็นถึง
ความหนักแนนม่ันคงวาตางอุทิศตนใหกันและกัน ดวยการเอยถึงเรื่องน้ีสาม
ครั้ง (เพลงซาโลมอน 2:16; 6:3; 7:10) ในคร้ังแรกท้ังสองตางยอมรับวาเปน
ของกันและกัน และอยางเทาเทียมกัน (เปรียบเทียบกับ เอเฟซัส 5:21, 33) 
ในครั้งที่สองหลอนสลับขางในการยืนยันการอุทิศตน (ดูใน เอเฟซัส 5:22-23 
ดวย) คร้ังที่สาม เปนการแสดงออกถึงความปรารถนาในตัวหลอน (เอเฟซัส 
5:24-32) “น้ํามากหลายไมอาจดับความรักใหมอดเสียได หรือแมน้ําทั้งหลาย
ไมอาจทวมความรักใหจมนํ้าตายได” (เพลงซาโลมอน 8:7) เปนเหมือนตรา
ประทับที่ไมอาจทําใหแตกหักได (เพลงซาโลมอน 8:6)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ซาโลมอนกลาวพรรณนาวาภรรยาของพระองคมีความสมบูรณ
 พรอมอยางไร (เพลงซาโลมอน 4:1-5; 6:8 และ 7:1-9) เปรียบ
 เทียบกับท่ีอาดัมไดแสดงออกเม่ือพบเอวาในคร้ังแรก (ปฐมกาล 
 2:23) ดังนั้นผูเปนสามีควรมีทาทีกับภรรยาของพวกเขาอยางไร 
 (เอเฟซัส 5:28, 29)

2.  มีบางคนไดมองเห็นวาพระธรรมเพลงซาโลมอนเปน “การเปรียบ
 เทียบ” (allegory) ในความสัมพันธระหวางพระเจาและประชากร
 ของพระองค หรือระหวางพระเยซูและคริสตจักรของพระองค 
 ขณะที่คนหนึ่งจะตองระมัดระวังไม “เปรียบเทียบจนเกินไป” สิ่งที่
 เพลงซาโลมอนนําเสนอคือ ความสัมพันธระหวางบุคคลสองคน 
 (สามภีรรยา) ซึง่สามารถชีใ้หเหน็ความสมัพนัธของเรากบัพระเจา
 ไดเชนกัน เปรียบเทียบกับ อิสยาห 54:4, 5; เยเรมีห 3:14; 
 2 โครินธ 11:2

3. อานพระธรรมสุภาษิต 31:26 เพลงซาโลมอน 5:16 และสุภาษิต 
 25:11 ในการพูดจาใหคําปรึกษาคูสมรส เราจะตองใชความ
 ระมัดระวังเพียงใด ที่ถอยคําของเราจะเสริมสรางคูสมรสใหเขม
 แข็งขึ้น ไมใชทําใหออนแอลง ใชขอพระคัมภีรตอไปน้ีเพิ่มเติม
 จากที่ไดสาธิตไวแลว ยากอบ 1:26; 3:5-11
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“เพื่อพวกเขาจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเชน
พระองคผูเปนพระบดิาสถติในขาพระองค และขาพระองค
ในพระองค เพื่อพวกเขาจะไดอยูในพระองค และในขา
พระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวา พระองคทรงใชขา
พระองคมา” (ยอหน 17:21)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ชีวติครอบครัวเปนตวัแทนฤดูกาลตางๆ ในชีวติสาํหรับบุคคล
ที่แตกตางกันไป สําหรับผูเปนมารดาและบิดา การที่เด็กๆ ได

เกิดมาในครอบครัว เปนตัวแทนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ เปนบุคคล
จะคงอยู และมีความผูกพันกับบิดามารดาช่ัวชีวิตของพวกเขา จากจุดที่มีกัน
เพียงสองคนบัดน้ีมีทายาทเพิ่มเขามาหนึ่งคนหรือมากกวา นี่นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ จากน้ัน เด็กๆ จะเปลี่ยนผานชวงวันเวลา และวัยตางๆ
ของชีวิต จนกระท่ังพวกเขาแตงงานมีครอบครัว และอาจออกจากบานไป และ
มีลูกของพวกเขาเอง      
 กระน้ัน ไมวาจะเปนบิดามารดาหรือเปนเด็กๆ ในครอบครัว เราท้ัง
ปวงตางตองดิ้นรนตอสูกับสิ่งที่เหมือนๆ กัน เพราะเราตางมีธรรมชาติที่ลมลง

บทที่ 7
กุญแจสูความเปนเอกภาพของครอบครัว

วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2019
Keys to Family Unity
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พระคริสตคือศูนยกลางวันอาทิตย
 อคัรทตูเปาโลใชอะไรพรรณนาเพือ่สาธติ  การรวมกนัเปนเอกภาพ
ทามกลางกลุมผูคนท่ีอยูในพระคริสต พระคริสตไดทรงทําให “หน่ึง” 
ออกมาจาก “สอง” ไดอยางไร เอเฟซัส 2:11-22; ด ูกาลาเทีย 3:28 ดวย

 ไมกางเขนของพระเยซูไดยายสิ่งที่ขวางกั้นบุคคลออกหางกันและกัน 
กําแพงรอบพระวิหารของชาวยิวไดแยกผูคนมานมัสการออกจากกัน กลาวคือ
แยกผูหญิงออกจากผูชาย และแยกชาวยิวและชาวตางชาติที่เชื่อในพระคริสต
ออกจากกัน ทานเปาโลใชภาษาที่สื่อใหเห็นความเทาเทียมกันระหวางเชื้อชาติ
ตางๆ ไมวาจะเปนกลุมชน หรือระดับชั้นของสังคม หรือความแตกตางดานเพศ 
ดวยการกลาววา “ทรงทําใหธรรมบัญญัติซึ่งประกอบดวยบัญญัติ และคําส่ัง
ตางๆ นั้นเปนโมฆะ เพื่อสรางใหเปนคนใหม คนเดียวกันในพระองค จากคน
สองฝายน้ัน เชนน้ันแหละพระองคจึงทรงทําใหเกิดสันติภาพ” (เอเฟซัส 2:15) 
นี่เปนขาวดีที่จะชวยทั้งสองฝายที่แตงงานกันใหทราบถองแทวา พวกเขาเปน 
“เนื้อเดียวกัน” เปนหนึ่งในชีวิตการครองเรือนและก็เชนเดียวกัน โดยความ
เชื่อในพระคริสต ครอบครัวที่แบงแยกมานานสามารถกลับคืนดีดังเดิมได

 การอางขอพระคัมภีรเกี่ยวกับเอกภาพในพระคริสตนั้นเปนเร่ือง
หนึ่ง แตการที่จะไดรับการเติมเต็มใหสมบูรณดวยประสบการณจริงน้ัน

ในความบาป ซึ่งสามารถทําใหความเปนเอกภาพในครอบครัวเปนสิ่งที่ทาทาย
มาก
 ถูกแลว เพราะพระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขน มนุษยทั้งมวลไดถูกทํา
ใหกลับคืนดี (reconciled) กับพระเจา และตอกันและกัน (เอเฟซัส 2:13-16;
โคโลสี 1:21-23) หากในระดับการปฏิบัติของเราในแตละวัน โดยความเช่ือให
เราตองมองเห็นคุณคาพระคุณของพระคริสตดวยตัวของเราเอง สิ่งนี้เพียงสิ่ง
เดียวสามารถทําใหเรามีประสบการณความเปนเอกภาพในครอบครัวได และ
สิ่งน้ีตองเกิดขึ้นในแตละวันในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจาผานพระคุณของ
พระคริสตสิ่งนี้สามารถเปนไปได

Christ the Center
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แตกตางออกไป มีการปฏิบัติตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอะไร ที่พระคริสต
นาํสูชวีติของเรา เพือ่ใหมปีระสบการณในความเปนเอกภาพตามทีพ่ระเจา
ทรงสัญญาไว ดูตัวอยาง โรม 6:4-7, 2 โครินธ 5:17; เอเฟซัส 4:24-32 

 “จินตนาการหรือวาดภาพวงกลมขนาดใหญ แลวลากเสนหลายเสน 
จากหลายจุดของเสนรอบวงกลมนั้นตรงเขาไปยังจุดศูนยกลาง จะเห็นวายิ่ง
เสนดังกลาวเขาใกลจุดศูนยกลางเทาไร เสนตางๆ ก็ยิ่งจะเขาใกลกันมากย่ิง
ขึ้น....
 “เชนเดียวกันยิ่งเราเขาใกลพระคริสตมากขึ้นเทาไร เราก็ยิ่งจะเขาใกล
ชิดกันมากข้ึน” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 179)
 “ระหวางผูเปนบิดาและบุตรชาย สามีและภรรยา...เมื่อใหพระคริสต
เปนคนกลาง (Mediator) หรือผูไกลเกล่ีย ไมวาเราจะยอมรับพระองคหรือไม 
เราไมอาจสรางเครื่องมือติดตอโดยตรงภายนอกตัวของเราเองได ยกเวนการ
สื่อสารผานพระองค ผานพระดํารัสของพระองค และผานการติดตามพระองค
นั่นเปนเสนทางเดียวที่จะสื่อถึงกันได” (ไดเอทพิช บอนโฮฟเฟอร, The Cost 
of Discipleship: The MacMillan Publishing Co., 1979, หนา 108)

 ครอบครัวของคุณใกลชิดกันเพียงใด หรือครอบครัวของโบสถ 
เขาใกลชิดกับจุดศูนยกลางของเสนรอบวงกลมไหม มีสิ่งใดตองลดตัว
ลงมา เพื่อท่ีจะใหความสัมพันธเปนไปอยางที่มันควรจะเปน

กลายเปนหนึ่งผานความรักของพระองควันจันทร
 “และขอองคพระผูเปนเจา ทรงใหทานท้ังหลายจําเริญ และบริบูรณใน
การรักซึ่งกันและกัน และการรักทุกคนเหมือนเรารักทาน” (1 เธสะโลนิกา 3:12)

 พระเยซูทรงอธิษฐานตอพระบิดาของพระองค ขอใหผูติดตาม
พระองคได “เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเชนพระองคกับขาพระองค” 
(ยอหน 17:22)  สรุปแลวพระเยซกูาํลังตรสัตรงนี ้โดยโฟกสัเจาะจงในเรือ่ง
บทบาทของความรัก ที่มีความจําเปนเพื่อจะบรรลุถึงความเปนเอกภาพ

Becoming One Through His Love



76   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

 ความเปนเอกภาพทามกลางผูติดตามพระองค อยูในดวงจิตของ
พระเยซูในคําอธิษฐานนี้ คือทรงปรารถนาใหเหลาสาวกมีความรักแบบ 
“อะกาเป” (Agape) ซึง่เปนความรักทีจ่ะนําไปสูความเปนหน่ึง  คาํวา “อะกาเป” 
เปนถอยคําของพระคัมภีรสําหรับความรักของพระเจา ซึ่งพระเยซูทรงใชใน
การอธิษฐานคร้ังนี้ และในที่อื่นๆ ในพระคัมภีรใหม อยางในขอพระคัมภีรที่
กลาวถึงธรรมชาติของพระเจา (ยอหน 13:35) ความรักของพระเจาไมมีโดย
ธรรมชาติในดวงใจของมนุษยที่มีบาป ความรักเชนนี้เขามาสูชีวิตของคน
คนหนึ่ง เม่ือพระเยซูทรงสถิตอยูในผูเชื่อคนนั้นโดยพระวิญญาณของพระองค 
(โรม 5:5; 8:9, 11)
 “บัญญัติของเราคือใหพวกทานรักกันและกัน เหมือนอยางที่เรารัก
ทาน” (ยอหน 15:12) อัครทูตยอหนผูเขียนถอยคําเหลานี้ ครั้งหน่ึงเปนคนท่ี
ไมนารัก เพราะมีความหยิ่ง หิวกระหายอํานาจ ชอบวิพากษวิจารณ และมี
อารมณรอน (มาระโก 3:17; ลูกา 9:54, 55; ดูในหนังสือผูพึงปรารถนาแหง
ปวงชน, หนา 295) ตอมาภายหลังในชีวิต ทานจดจําสิ่งที่พระเยซูไดทรง
รักไมเปลี่ยนแปลง แทนที่ทานยังมีลักษณะนิสัยไมดีเหลานี้ ความรักของ
พระเยซูคอยๆ เปลี่ยนแปลงทานยอหน ทําใหทานสามารถรักคนอื่นๆ ใน
ความเปนหน่ึงของคริสเตียนได ทานไดเขียนวา “เรารัก ก็เพราะพระองค
ทรงรักเรากอน” (1 ยอหน 4:19) ทานเขียนดวยวา “ทานที่รักทั้งหลาย ถา
พระเจาทรงรักเราอยางนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันดวย” (1 ยอหน 4:11)

 อาน พระธรรม 1 โครินธ 13:4-8 พยายามใสชื่อของคุณลงตรง
คําวา “รัก” ปรากฏอยู วาเม่ืออานแลวจะลงตัวดีไหม อธิษฐานทูลขอ
พระองคทรงนําคุณสมบัติแหงความรักเขาสูชีวิตของคุณโดยพระ-
วิญญาณของพระองค มีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเปล่ียนคุณโดยพลันหรือคอยเปนคอยไป เพ่ือคุณจะไปถึงเปาหมาย
แหงอุดมคติ (ideal) ของคริสเตียน
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ความเห็นแกตัว : ตัวทําลายครอบครัววันอังคาร
 “ถาความหย่ิง และความเห็นแกตัวถูกวางไวตางหาก เพียงหา
นาทีจะขจัดความยุงยากท่ีสุดออกไปได” (เอลเลน จี. ไวท, Early Writ-
ings, หนา 119)

 ในฐานะเปนมนุษย ธรรมชาติของเราถูกทําใหเสื่อมทรามไปโดยความ
บาป บางทีตัวอยางยิ่งใหญที่สุดของความเส่ือมทรามคือ “คําสาปแชงของ
ความเห็นแกตัว” ดูเหมือนเราเกิดมาพรอมกับความเห็นแกตัว เราสามารถ
มองเห็นไดชัด แมในพวกเด็กเล็ก ความตองการพ้ืนฐานของพวกเขาคือตัว
ของพวกเขาเอง พวกเขาจะพูด หรือแสดงออกวา “ฉัน..ฉัน...ฉัน....” พอ
พวกเขาเติบโตถึงวัยผูใหญคุณลักษณะของนิสัยความเห็นแกตัว บางคร้ังจะ
เผยออกมาใหเห็นในลกัษณะที่นากลัว โดยเฉพาะในบาน
 แนนอน พระเยซูเสด็จมาเพ่ือเปล่ียนแปลงส่ิงนี้ (เอเฟซัส 4:24) 
พระองคตรัสสัญญากับเราวา ผานทางพระองค เราไมจําเปนตองตกอยูภาย
ใตอํานาจของลักษณะนิสัยตัวนี้ ชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเปนสุดยอดตัวอยาง
สมบูรณในการดําเนินชีวิต พระองคทรงปราศจากซ่ึงความเห็นแกตัว ในความ
เปนคริสเตียนเรากําลังติดตามพระองค ดวยการทําตามแบบอยางของพระองค
ในระดับหน่ึง (1 ยอหน 2:6) เราจะเอาชนะความโนมเอียงที่จะดําเนินชีวิตเพื่อ
ตัวเราเองเทาน้ัน

 ศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ี พระวจนะของพระเจาบอกอะไรแก
เราเก่ียวกับ การดํารงชีวิตในความเห็นแกตัว ฟลิปป 2:3-5; 1 ยอหน 
3:16-18

 เอลเลน จี. ไวท เขียนในขออางอิงขางบนวา “ถาความหยิ่ง และความ
เหน็แกตวัถกูวางไวตางหาก  เพยีงหานาทจีะขจดัความยุงยากทีส่ดุอออกไปได” 
ปญหาตางๆ จะไดรับการแกไขไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ “กอนท่ีมันเร่ิมติด
เชื้อ มีการอักเสบ และเกิดหนอง และในที่สุด จะกลายเปนสิ่งสกปรกที่นาชัง 
มีกลิ่นเหม็น สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดา ตอง

Selfi shness : Family Destroyer
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การยอมจํานนพุธ
 อัครทูตเปาโลถือวา “ความถอมใจลง” (humility) และการรับ
ใชมีความสัมพันธตอกัน (เอเฟซัส 5:21) คุณคิดวาทาทีเชนนี้ “สนับ
สนุน” (contributes) ใหเกิดความเปนเอกภาพในโบสถอยางไร เหตุใด
จึงสําคัญมากจะเริ่มตนที่บาน เอเฟซัส 5:22-6:9  

 คําวา “ยอมเชื่อฟง” (submit) (เอเฟซัส 5:21) หมายถงึการถอมใจลง
ตอหนาอีกบุคคลหนึ่งบนพ้ืนฐานของ การเลือกโดยสมัครใจ หลักการพิเศษน้ี
เริ่มตนโดยพระคริสต (มัทธิว 20:26-28; ยอหน 13:4, 5; ฟลิปป 2:5-8) และ
นี่เปนอุปนิสัยของเหลาผูไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 
5:18) และเอเฟซัส 5:21 กลาววา “จงยอมเชื่อฟงกัน เนื่องดวยความยําเกรง
พระคริสต” สิ่งนี้ไดดลใจประชากรของพระเจาใหยอมเช่ือฟงตอกันและกัน อัน
เปนการ “ให” ตัวเองแกกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานคําสอนของคริสเตียนเกี่ยว
กับความสัมพันธในสังคม สิ่งนี้นําไปสูชีวิตฝายวิญญาณอยางแทจริง เพราะท้ัง
ปวงเปนเอกภาพในพระคริสตโดยไมมีขอยกเวน
 หลักการของบาน พื้นฐานของการยอมเชื่อฟงซึ่งกันและกันอยูในบาน 
ถาหลกัการนีบ้งัเกดิผลตรงน้ี  กจ็ะบงัเกิดความแตกตางอยางยิง่เหมอืนบทละคร 
(dramatic) ในโบสถ อัครทูตเปาโลขยับอยางฉับพลันจากการแนะนําหลักการ

Submission

ถูกชําระใหสะอาด (be purged) (สุภาษิต 16:6) จากความบาปน้ี ณ เชิง
ไมกางเขน (ตัวอยางยิ่งใหญที่สุดในจักรวาลในความไมเห็นแกตัว) อยายอม
แพ แมวาเราจะยอนกลับไปที่ไมกางเขนอยางไมหยุดหยอน และคุกเขาลง
เพื่อการอธิษฐาน ดวยความเชื่อ น้ําตาหลั่งไหลและการยอมจํานน

 คุณใชเวลานานเพียงใดที่ไมกางเขน เพื่อตอสูกับสิ่งใดๆ ที่เรียก
วา “ความเห็นแกตัวท่ีปรากฏในชีวิตของคุณ” ขอพระคัมภีรตอไปน้ี 
(มัทธิว 7:16 “พวกทานจะรูจักพวกเขาไดดวยผลของพวกเขา ผลองุน
นั้นเก็บได จากตนไมมีหนามหรือ และผลมะเดื่อนั้นเก็บไดจากพืชหนาว
หรือ”) ชวยแสดงใหคุณเห็น ถาคุณไดใชเวลาเพียงพอที่นั่น
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ของ “การยอมเช่ือฟงซึ่งกันและกัน” ไปอภิปรายเร่ืองการนําหลักการน้ีไป
ประยุกตใชในครอบครัว
 มีการกลาวถึงความสัมพันธสามคูในพระธรรมเอเฟซัส 5:22-6:9 คู
สามัญที่สุด กระน้ันเปนความไมเทาเทียมกันที่สุดในสังคม เจตนาของทาน
เปาโลไมใช “เพื่อสนับสนุน” ลักษณะสังคมที่เปนอยู แตเพ่ือจะแสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรมความเช่ือของพระคริสตจะทําใหเกิดผลไดอยางชัดเจน เมื่อมีการ
ยอมเชื่อฟงอยางสมัครใจตอกันและกันของเหลาผูเชื่อ

 คุณคิดวาเหตุใดทานเปาโลกลาวถึงเหลาผูอยูในสังคมที่ออนแอ
กวาอยางไมยอทอ (consistently) ในวัฒนธรรมคือเหลาภรรยา เด็กๆ 
และพวกทาส เขียนสวนของประโยคที่มีคุณคา ซึ่งเชื่อมตอมากับ
ประโยค “การยอมเชื่อฟงซึ่งกันและกัน” เอเฟซัส 5:22; เอเฟซัส 6:1; 
เอเฟซัส 6:5

 เหลาผูอยูในสังคมที่มีอํานาจใหญกวาคือ สามี บิดามารดา และ
เจานาย มักจะถูกเอยถึงในอันดับตอมา แตละกลุมไดรับการยอมรับคอนขางไม
ธรรมดาจากวัฒนธรรม คําสั่งอยางเปนทางการเหลานี้ ตองทําใหกลุมผูเช่ือ
ในศตวรรษแรกรูสึกประหลาดใจ (astonished) มาก พวกเขาไดเกล่ียพื้นที่
รอบๆ ไมกางเขนใหเปนระดับเดียวกัน และเปดเสนทางแหงความจริงเพื่อการ
เขาสู “ความเปนหนึ่ง” (oneness) เพื่อใหเปนประสบการณในความสัมพันธที่
มีตอกัน

การดําเนินชีวิตตามความรักที่เราสัญญาวันพฤหัสบดี
 ในที่สุดนี้ความเปนปกแผนของครอบครัว และความเปนหนึ่งวางอยู
บน “ความไววางใจ” ของสมาชิกครอบครัว ซึ่งเริ่มตนจากความไววางใจ และ
การยึดมั่นในคําสัญญาของการรวมชีวิตคู ที่จะเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน 
นาเศราใจท่ีเรือ่งราวในพระคัมภรีถกูโปรยปราย (strewn) ดวยตัวอยางท่ีลมเหลว
ในคํามั่นสัญญาซึ่งไดทําใหความไววางใจแตกหักไป และขาดซึ่งการยึดถือใน
คําสัญญาในขณะท่ีสิ่งนี้ควรจะมีอยูตรงนั้นเสมอ ขอพระคัมภีรไดใหการปลุก

Living the Love We Promise
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เรา (stirring) ตัวอยางของบุคคลธรรมดา ผูซึ่งดวยการชวยเหลือของพระเจา 
ไดรักษาคําม่ันสัญญาของพวกเขาไวกับเพ่ือนๆ และครอบครัว ตามท่ีพวกเขา
กลาวสัญญาไว

 มองดูครอบครัวตอไปนี้ และการท่ีพวกเขาปรับระดับการไววาง
ใจตามคําม่ันสัญญา บางครอบครัวเสริมพลังในเร่ืองน้ีอยางไร มีการ
หนนุใจ ในคําสัญญาอะไรที่แสดงออกมาใหคนอื่น

• บิดามารดา-รับผิดชอบ กับคํามั่นสัญญาที่ใหกับบุตร (ปฐมกาล 33:
 12-14; อพยพ 2:1-10) 
• พี่นอง-ใหคํามั่น-สัญญาตอกัน (ปฐมกาล 37:17-28) 
• ครอบครัวใหคาํมัน่ในความรับผิดชอบตอกนั (นางรูธ 1:16-18; 2:11, 
 12, 20; 3:9-13; 4:10, 13)
• คูสมรสใหคํามั่นสัญญาตอกัน (โฮเชยา 1:2, 3, 6, 8; 3:1-3)

 เมื่อเราใหคํามั่นสัญญาไวกับบุคคลหน่ึง อยางในพิธีสมรสหรือในการ
ตัดสินใจจะรับเลี้ยง หรือรับเปนบุตรบุญธรรมเด็กคนหนึ่ง จะตองมีความเต็มใจ
ที่จะอุทิศตัวเอง เพื่อจะไมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไดทําการเลือกแลวในอนาคต 
ตองพรอมจะอุทิศ และควบคุมสิ่งที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเขามา 
ณ ตอนใด หรือตอนหนึ่งในชีวิตของเรา กฎหมายมีขอหามพฤติกรรมในดาน
ลบ แตความสัมพันธของคูสมรส และครอบครัวตองการความรักจากภายใน
พวกเขาจึงจะสามารถทําใหคํามั่นสัญญาและความรักเฟองฟูขึ้นได

 อัครทูตเปาโล ไดกลาวทวนคํามั่นและพระสัญญาของพระเยซู
ไวอยางไรใน ฮีบรู 13:5 (ทานอยาเปนคนเห็นแกเงิน จงพอใจในสิ่งที่
ทานมีอยู เพราะวาพระองคไดตรัสวา “เราจะไมละทานหรือทอดท้ิงทาน
เลย”) นี่หมายถึงพระเยซูตรัสสัญญากับทานเปนการสวนตัวดวยไหม 
สิ่งนี้มีอิทธิพลตอคําม่ันสัญญาที่คุณไดใหไวกับพระองค หรือคูสมรส ลูก 
และพี่นองดานความเชื่อทั้งหลายอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เอลเลน จี. ไวท, วงกลมอันศักด์ิสิทธ์ิ, หนา 177-180 ใน บานใน
อุดมคติ และคําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 6, หนา 236-238

 “เอกภาพ” คืองานช้ินแรก ของคริสเตียน กลาวคือที่จะสราง “ความ
เปนเอกภาพ” ในครอบครัว...
 “สมาชิกครอบครัวที่มีความใกลชิดจะรวมมือรวมใจกันทํางานในบาน 
ยิ่งบิดา มารดาไดยกชู และใหการสอน และทําเปนตัวอยาง ก็จะยิ่งเปนอิทธิพล
ทําใหลูกชายและลูกสาวแสดงออกภายนอกบาน” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 37)
 “ความลับของหนวยครอบครัว” “สาเหตุของการแตกแยก และความ
ไมลงรอยกันในครอบครัว และโบสถคือการแยกตัวออกหางจากพระคริสต การ
ไดเขามาใกลพระคริสตคือการไดเขามาใกลซึ่งกันและกัน ความลับของความ
เปนเอกภาพในโบสถ และในครอบครัวไมใชการทูต หรือความชํานาญในการ
เจรจา ไมใชการบริหารจัดการ และไมใชความพยายามของมนุษย “เหนือ
มนุษย” superhuman) เพื่อเอาชนะความยากลําบากตางๆ แมวาจะมีดังส่ิง
กลาวใหทําเปนอันมาก แตเปน “การสนิทกับพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท,
บานในอุดมคติ, หนา 179)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อภิปรายรวมกันเก่ียวกับ “พลังอํานาจ” ในสังคมของคุณที่ทํา
 การตอตาน “ความเปนเอกภาพ” ในครอบครัวมีหลักการปฏิบัติ
 เพื่อแกปญหาอะไร ที่คุณจะเสนอใหกับครอบครัว ที่กําลังด้ินรน
 ตอสูเพื่อเอาชนะพลังอํานาจดังกลาว

2. มีครอบครัวใดบางไหมในโบสถทองถิ่นของคุณที่ไดแตกแยกไป
 แลว ถามี คุณและชั้นเรียนสะบาโตสามารถจะทําอะไรไดบาง 
 ที่จะใหการชวยเหลือแตละคนในครอบครัวนี้ ที่กําลังเผชิญกับ
 วิกฤติการณ

3. อภิปรายคําถามเรื่อง “การมอบตัวเชื่อฟงกันและกัน” คริสเตียน
 โดยทั่วไปจะเขาใจความหมายในบริบทของคริสเตียนไดอยางไร 
 ในทางใดบางหลักการน้ีอาจถูกนําไปใชอยางผิดๆ

4. มีหลักการอะไร ที่คุณสามารถมองเห็นเกี่ยวกับ “ความเปนหนึ่ง
 ของครอบครัว” ที่คุณสามารถนําเอาแนวคิดนี้ไปยุกตใชในโบสถ
 ไดเชนกัน
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“นีแ่นะ บตุรทัง้หลายเปนมรดกจากพระยาหเวห ผลติผล
ของครรภเปนรางวัล” (สดุดี 127:3)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 การใหกําเนิดบุตรเปนเรื่องธรรมดา เปนสิ่งที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ บอยครั้งเราไมคอยมองเห็นคุณคาอยางเต็มๆ จาก

ทารกที่เกิดใหม ลองจินตนาการภาพของนางเอวา สตรีคนแรกของโลกท่ีรูสึก
ดีใจต่ืนเตนเม่ือไดบุตรชายคนแรกคือ คาอินไวในออมกอด การท่ีไดเห็นทารก
นอยคอยๆ เติบโตขึ้นในชวงหลายเดือนตอมา ความรูสึกเมื่อนึกถึงความเจ็บ
ปวดอยางรุนแรงขณะใหกําเนิดเด็กทารก มันชางเกินคุมที่ไดเห็นเด็กนอย 
ชางนารัก ไรเดียงสา ชวยตัวเองไมได... ก็เชนเดียวกับนางซาราหภรรยาของ
ทานอับราฮัมในวัย 90 ปของนาง ซึ่งเปนวัยที่ผานการใหกําเนิดบุตรมา
หลายปแลว เม่ือทารกเพศชายคลอดออกมาจากครรภของนางเอง และใหชื่อ
วา “อิสอัค” หลอนคงหัวเราะทุกครั้งเม่ือเรียกชื่อลูกชายของนาง หลังจาก
ที่นางและสามีไดอธิษฐานขอบุตรชายจากพระผูเปนเจา ในท่ีสุดนางไดรับ
คําตอบ... นางฮันนาหก็แสนปติยินดีไมตางกัน เมื่อนางตั้งครรภซามูเอล นาง
ฮันนาหกลาวออกมาวา “ดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้ และพระยาหเวหประทาน

บทที่ 8
เวลาของการเปนบิดา-มารดา

วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2019
Season of Parenting
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บิดามารดาท่ีไมมีบุตรวันอาทิตย
 อานพระธรรมปฐมกาล 18:11, 30:1; 1 ซามูเอล 1:1-8 และลูกา 
1:7 บุคคลเหลานี้มีอะไรที่เหมือนกัน พระเจาทรงตอบความตองการ
ของพวกเขาอยางไร

 เด็กๆ ที่เกิดมาถือเปนพระพรสําหรับครอบครัว แตดวยเหตุผลบาง
ประการ พระเจาไมทรงอวยพระพรแกบิดามารดาทุกคูใหมีลูกเสมอไป บิดา
มารดาบางคูสมความหวัง เมื่อพวกเขาอธิษฐานเพื่อสรางครอบครัว และ
พระเจาผูทรงกรุณาคุณประทานใหตามคําขอ และบางคร้ังเปนไปอยาง
อัศจรรยอยางกรณีของนางซาราห สวนคนอ่ืนๆ แมจะอธิษฐานดวยใจรอนรน
ทูลขอตอหนาบัลลังกของพระเจา แตกลับพบกับความเงียบเชียบ ทุกคร้ังเมื่อ
พวกเขาเห็นเพื่อนๆ สรรเสริญพระเจาที่ภรรยาของพวกเขาต้ังครรภ และ
ชื่นชมยินดีเมื่อพวกเขาเห็นทารกมาเกิด ทําใหรอยแผลแหงความผิดหวัง
เปนรองลึกขึ้น เมื่อพวกเขารูสึกวาบานของพวกเขาเหมือนรังนกที่วางเปลา 
แมวาบางคนถามพวกเขาดวยความบริสุทธิ์ใจวา “คุณมีลูกกี่คน” คําถามน้ัน
เปนเหมือนเครื่องซ้ําเติมพวกเขาวา พวกเขาเปนกลุมสมาคมที่ถูกแยกไวตาง
หาก เปนกลุมทีไ่มมลีกู แมวาพวกเขาอยากจะอยูรวมกับกลุมอืน่ (ทีม่ลีกู) กต็าม

ตามคําทูลขอของดิฉัน ตามที่ไดทูลวิงวอนตอพระองค” (1 ซามูเอล 1:27) นาง
มารียขณะที่อยูในวัยสาวนึกอัศจรรยใจอยางยิ่ง ที่ทูตสวรรคจากพระเจาบอก
กับนางวา นางจะต้ังครรภ และบุตรชายของนางจะเปนพระผูไถบาปของโลกน้ี 
เมื่อทารกพระเยซูคลอดออกมา นางไดอุมบุตรน้ัน นางรําพึงวา นี่เปนบุตรของ
พระเจา นางมารียจองดูทารกนั้น วันละหลายครั้ง ดวยความรูสึกผสมผสานกัน
ระหวางความอัศจรรยใจและความยําเกรง
 ในขณะเดียวกันไมใชทุกคนท่ีเรารูจักไดรับสิทธิพิเศษ ซึ่งมาพรอมกับ
ความรับผิดชอบ ในฐานะที่เปนบิดาและมารดา สัปดาหนี้เราจะใชเวลาสํารวจ
ดูวา ชวงเวลาของการเปนบิดาและมารดา มีความทาทายอะไรบาง มีความพึง
พอใจ ความทุกขกังวล และความชื่นชมยินดีอะไรบาง

Childless Parenting
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 เหลาคนท่ีไดผานประสบการณเชนนั้น ควรกลับมาทําใจยอมรับวา
พระเจาทรงเขาใจความเสียใจของพวกเขา ผูประพันธบทสดุดีประกาศวา 
“พระองคทรงนับการระหกระเหินของขาพระองค ทรงเก็บน้ําตาของขา
พระองคใสขวดของพระองค” (สดุดี 56:8) แมพระองคจะทรงดูเหมือนเงียบ 
แตขอใหคุณอานเพลงสดุดีอีกขอหน่ึง “บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระ-
ยาหเวยทรงสงสารคนที่ยําเกรงพระองคฉันนั้น” (สดุดี 103:13)
 สวนคนอ่ืนๆ ระหวางนั้น ดวยเหตุผลหลากหลาย อาจเลือกที่จะไมมี
ลูก คนหนึ่งสามารถเขาใจในโลกที่เราอยูในเวลานี้เต็มไปดวยความทุกขยาก 
ความเจ็บปวด ความชั่วราย และมีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติตางๆ นี่คือสาเหตุที่
พวกเขาตัดสินใจจะไมนําลูกมาสูโลก ในบางกรณี บางคนอาจเลือกท่ีจะขอ
เด็กจากเครือญาติที่มีบุตรหลายคน หรือจากสถานสงเคราะหเด็กมาเปนบุตร
บุญธรรมแทนการมีบุตรดวยตนเอง ในลักษณะนี้พวกเขาจะไดเปนบิดามารดา 
เล้ียงดูลูกไวในครอบครัว บอยครั้งการรับบุตรบุญธรรมเปนการใหโอกาสพวก
เด็กๆ มีชีวิตดีขึ้นกวาที่พวกเขาจะอยูในสภาพที่พวกเขาเปนอยู
 โลกของเราเปนสถานที่มีความซับซอนมาก และเรามักจะพบปะหรือ
สมาคมกับผูคนนานาประเภทในหลากหลายสถานการณ คนท่ีตองการมีลูก
หรือไมประสงคมีลูก ไมวาจะอยูในสถานการณใด เราอาจพบวาตัวเราเองยอม
รับไดกับคําถามตางๆ เกี่ยวกับการมีลูก เราสามารถมีชีวิตดวยความเชื่อมั่น
ในความรักของพระเจาที่ทรงรักเรา และพระองคทรงพระประสงคสิ่งที่ดีสําหรับ
เราในตอนสิ้นสุด ในเวลาเดียวกัน ขอใหเราจําไวเสมอวา เราจะตองมีความ
รูสึกรับรูไว (be sensitive) เทาที่จะเปนไปไดตอผูคน ที่ไมวาจะดวยเหตุผล
ใดที่พวกเขาไมมีลูก

 พระเยซูไมมีบุตร ในวิถีธรรมชาติดวยพระองคเอง มีบทเรียน
อะไรบาง ถาจะมีสําหรับเราตามขอมูลความจริงในเร่ืองน้ี
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พอ-แมเลี้ยงเดี่ยววันจันทร
 ขอเท็จจริงของโลกปจจุบันอยางหนึ่งคือ เรากําลังพบกับคุณพอ และ
คุณแมเล้ียงเด่ียวในสังคมมากข้ึน บอยครั้งแมจะไมเสมอไปที่เราพบวา สตรี
เปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว
 บอยคร้ังท่ีเราคิดวาคุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเดี่ยว เปนพอหรือแมที่ได
เด็กมาจากชายหญิงใชชีวิตรวมกันแบบหลบซอนในชวงเวลาหนึ่ง ที่เรียกวา 
“ลูกนอกสมรส” อยางไรก็ดี นั่นไมใชความจริงเสมอไป นางฮาการอนุภรรยา
ของทานอับราฮัม (แตงงานดวยความเห็นชอบของนางซาราห-ผูเปนภรรยา
หลวง) เมื่อนางฮาการมีบุตรชายกับทานอับราฮัม นางฮาการถูกบีบบังคับจาก
นางซาราห จนนางฮาการพาลูกหนีไป กลายเปนคุณแมเลี้ยงเด่ียวไปโดย
ปริยาย (ปฐมกาล 16:3, 4; 21:17) สตรีคนตอมาคือนาง “บัทเชบา” ไดตั้งครรภ
ขึ้นเนื่องจากการลวงละเมิดทางเพศดวยอํานาจบีบบังคับจากผูมีอํานาจ 
(2 ซามูเอล 11:4, 5) ทานเอลียาหถูกสงไปยังหมูบานเรียกช่ือวา “ศาเรฟท” 
เพื่อชวยสตรีเลี้ยงเดี่ยว เพราะสามีไดตายไป (1 พงศกษัตริย 17:9) เมื่อถึงเวลา
ที่พระเยซูทรงเริ่มพันธกิจของพระองค โยเซฟ บิดาของพระองคไดตายแลว 
ปลอยใหนางมารียกลายเปนมายเล้ียงดูลูกๆ หลอนก็กลายเปนคุณแมเล้ียง
เดี่ยวไป “ความตายไดแยกมารียจากโยเซฟ ผูซึ่งไดแบงปนความรูและความ
ลึกลับ (mystery) ในการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู ถึงตอนน้ันนางมารีย
ไมมีใครจะคอยสนับสนุนและปลอบโยนความหวัง และความกลัวของนาง 
นับวาเปนชวงสองเดือนแหงความหนักใจและเศราในดวงจิตยิ่งนัก (เอลเลน 
จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 145)
 การเปนคุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเดี่ยว บางคร้ังก็เปนงานที่ทาทายมาก 
ที่คนหนึ่งตองประสบ มีหลายรายพบกับความยากลําบาก อยางการจัดสรรใน
เรื่องการเงิน การสมาคมกับพอแมของเด็กคนอื่นๆ หรือการมีเพียงแคสองแม
ลูก (หรือพอลูก) ในครอบครัวที่จะใชเวลากับพระเจา บางครั้งก็มีความกังขาวา 
จะมีใครรักพวกเขาอยูอกีหรือไม

 มีคําสัญญาอะไรท่ีคนคนหน่ึง รวมท้ังคุณพอหรือคุณแมเลี้ยง

Single Parenting
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ความสุขและความรับผิดชอบในการเปนบิดา
มารดาวันอังคาร

 อานพระธรรมสดุดี บทที่ 127 อะไรเปนพ้ืนฐานของขาวสารของ
สดุดีบทนี้ มีหลักการสําคัญอะไรที่เราจะนําไปประยุกตใชไดสําหรับเรา
เองและวิธีที่เราดํารงชีวิต 

 เมื่อคุณหวังจะปรุงอาหารจานที่คุณชื่นชอบ ถาคุณจะทําตามตํารา
อาหาร คุณยอมจะนําสวนผสมมาปรุงตามจังหวะข้ันตอน คุณอาจจะตองใช
เวลา อาจตองควบคุมความรอน และจังหวะในการใสสวนผสมและหวังวา

The Joy and Responsibility of Parenting

เดี่ยวสามารถจะนําไปเปนขอหนุนใจจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ได: 
เยเรมีย 31:25; มัทธิว 11:28; เยเรมีย 29:11; เยเรมีย 32:27; สุภาษิต 
3:5, 6; อิสยาห 43:1, 

 ในฐานะคริสตจักร เรามีหนาที่ชวยเหลือพอหรือแมเล้ียงเด่ียว ตามท่ี
ยากอบเขียนไววา “ธรรมะที่บริสุทธิ์ไรมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจาพระบิดา
นั้น คือการชวยเหลือ เด็กกําพรา และหญิงมายที่มีความทุกขรอน และการ
รักษาตัวใหพนจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) อยางไร คนหนึ่งอาจเพ่ิมโดย
หลักการวา “และคุณแมหรือคุณพอเลี้ยงเด่ียวมีความทุกขรอนของพวกเขา
เชนกัน” การชวยเหลือท่ีเราเสนอใหอาจไมใชในเร่ืองการเงินเทานั้น เราอาจ
ชวยจัดใหพวกเขาพอลูกหรือแมลูกไดไปพักผอน หรือมีใครชวยดูแลเด็ก
ขณะท่ีคุณพอหรือคุณแมเลี้ยงเด่ียวทํางานบาน หรือออกไปธุระนอกบาน หรือ
อธิษฐาน และศึกษาพระวจนะของพระเจา เราอาจรับอาสาเปนพี่เล้ียงใหกับ
เด็กๆ ของเขาหรือหลอน หรือชวยงานบานอยางใดอยางหนึ่ง เราสามารถเปน
พระหัตถของพระเจาไดหลากหลายวิธี เพื่อใหการสนับสนุนคุณพอหรือคุณแม
เลี้ยงเดี่ยว

 ไมตองพพิากษาหรือตาํหนทิีพ่วกเขาไดมาสูสถานการณทีพ่วกเขา
เปนอยู มอีะไรท่ีเปนการเฉพาะเจาะจงท่ีคณุจะทําได เพ่ือเปนการหนุนใจ 
และชวยเหลือผูเปนพอหรือแมเลี้ยงเด่ียว
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อาหารจะออกมาสวย รสชาตินาพอใจ การเปนบิดาหรือมารดาพูดไปอาจไม
เหมือนกับการปรุงอาหารเลยทีเดียว เพราะเด็กแตละคนไมเหมือนเด็กคน
อื่นๆ ทุกกระเบียดน้ิว อยางคุณจะปฏิบัติตอเด็กหลายคนเหมือนกันทุกอยาง 
พวกเขาก็จะออกมาแตกตางกัน นี่อาจจะขึ้นอยูกับเพศ วัย ลําดับที่พวกเขา
เกิดมา นิสัยโดยธรรมชาติ ซึ่งจะวาไปมีเหตุผลอีกมาก ในแผนการของพระเจา 
พระองคทรงประสงคใหพวกเด็กๆ ไดรับการนํา และการสอนใหรูจักรัก และ
เชื่อฟงพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9; สดุดี 78:5-7) พระบัญชาโดยตรง
จากพระเจาถึงบิดามารดาคือ “จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน และเมื่อเขา
เติบใหญ เขาจะไมพรากจากทางน้ัน” (สุภาษิต 22:6) ไมใชการควบคุมฉวัด
เฉวียนอยูเหนือ (hover) พวกเด็กๆ เพื่อใหแนใจวาพวกเขาจะไมตัดสินใจ
ผิดพลาด 
 ขณะเราตองการที่จะเห็นเด็กๆ ของเราออกจากออมกอดของเรา ใน
สภาพที่ปกปองตัวเองไมได ปลอยเปนอิสระในขณะที่ยังเล็กเกินไป และคาด
หวังใหพวกเขาเปนผูใหญที่ประสบความสําเร็จ หนาที่รับผิดชอบสูงสุดของเรา
คือการรับผิดชอบทําใหพวกเขารูจักพระเจา รักพระองค และรับใชพระเยซู
คริสต ในฐานะเปนบิดาหรือมารดา เราสามารถติดตามแผนการ “เพื่อการ
พัฒนาจิตวิญญาณ” ซึ่งพระเจาทรงวางแบบไวในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 
ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญกําหนดไวลวงหนา (prerequisites) 4 ประการ: นั่นคือให
เราตระหนักวาพระองคทรงเปนพระผูเปนเจาของเรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 
6:4) เรารักพระองคจากสวนลึกในดวงใจของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) เรา
ถือวาพระวจนะของพระองคเปนสมบัติล้ําคา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6) และ
เราแบงปนกับเด็กๆ ของเราเกี่ยวกับการรูจักพระองค (เฉลยธรรมบัญญัติ 
6:20-23) 
 พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทท่ี 6 กลาวตอไปถึงหลักการสําคัญ
สองประการ และประการแรก คือ “การสอน-การพูดคุย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 
6:7) “การสอน” อางถึงการสอนตามรูปแบบ ขณะที่ “การพูดคุย” อางถึงการ
สอนแบบไมมีพิธีรีตอง ในทั้งสองกรณี การสื่อสารความจริงของพระคัมภีรอาจ
เกิดขึ้นภายในความสัมพันธระหวางบิดามารดากับเด็กๆ สวนการสอนตาม
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บิดามารดาในฐานะผูสรางสาวกพุธ
 อานพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 18:18, 19 และ 1 ซามเูอล 3:10-14 
เปรียบเทียบระหวางผูเปนบิดาท้ังสองคน มีผลลัพธอะไรเกิดขึ้นจากสอง
รูปแบบของการเปนบิดามารดา 

 การเปนบิดามารดามีความรับผิดชอบในการเปนผูสรางสาวกจากลูกๆ 
ของพวกเขา ในการนี้พวกเขาจะตองเปนสาวกของพระเยซูดวยตัวเองกอน 
มีบิดามารดาบางคูเชื่อวาวิธีการสอน และการที่จะแกไขสิ่งผิดสําหรับลูกๆ ของ
พวกเขาตองลงโทษฝายรางกาย แตสิ่งที่ดีกวา (สุภาษิต 22:15; 23:13; 29:15) 
ขอความของพระคัมภีรตอนน้ีถูกนําไปใชอยางผิดๆ กับเด็ก หรือเด็กๆ รวมทั้ง
การบังคับพวกเขาใหยอมเช่ือฟงอยางไมมีการผอนปรน ซึ่งบอยคร้ังไดนํา
เด็กๆ ใหทําการตอตานบิดามารดาของพวกเขาและพระเจา
 พระคัมภีรสอนบิดามารดาใหควบคุม และทําการสอนเด็กๆ ดวยความ
เมตตากรุณา (เอเฟซัส 6:4; โคโลสี 3:21) และที่จะสอนเด็กๆ ในทางชอบธรรม 
(สดุดี 78:5; สุภาษิต 22:6; อิสยาห 38:19; โยเอล 1:3) ในฐานะบิดามารดา 
เราควรสะสมสิ่งที่ดีไวสําหรับลูกๆ ของเรา (2 โครินธ 12:14) และดําเนินชีวิต
เปนตัวอยางใหพวกเขาติดตาม (ปฐมกาล 18:19; อพยพ 13:8; ทิตัส 2:2) เรา

Parenting as Disciple-Making

รูปแบบสามารถเกิดขึ้นไดขณะที่ดําเนินการ การนมัสการในครอบครัว ขณะที่
ศึกษาพระวจนะของพระเจากับพวกเขา การสอนนอกรูปแบบมักเกิดขึ้นได
ดวยตัวของมันเองในสถานการณวันตอวัน ในการดําเนินชีวิต และแมแตจะ
สําคัญกวา คือเหตุการณที่เกิดขึ้นในทุกวันสามารถกลายเปนเครื่องมือมี
ประสทิธภิาพสาํหรับการสือ่สารความจรงิในพระคมัภรี (ปฐมกาล 18:19) ประการ
ที่สองคือ หลักการ “ถอยคํา-ผูกไวที่ขอมือ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:8, 9) ความ
จริงฝายจิตวิญญาณตองถูกนําไปสูการกระทํา (ดวยมือ) และดวยทาที (ศีรษะ)
ของเรา แตจะตองจารึกไวเปนการสวนตัว (ประตูบาน) และในท่ีสาธารณะ 
(ประตูรั้ว) กลาวคือความจริงจากพระวจนะของพระเจาจะตองเคล่ือนยายจาก
ดวงใจของเราไปสูบานของเรา และจากบานของเราออกไปสูโลกกวาง
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ไดรับการบอกเลาใหปกครองครอบครัวของตนใหดี อบรมบุตร ธิดาใหมีความ
นอบนอมดวยความเคารพนบัถอืเปนอยางยิง่ (1 ทโิมธ ี3:4, 5, 12) และจงตสีอน
บุตรของเจา เพราะเด็กที่ถูกปลอยปละละเลยจะนําความอับอายมาให (สุภาษิต 
29:15, 17) ขณะเดียวกันจงสะทอนความรักของพระเจาออกมา (อิสยาห 66:13; 
สดุดี 103:13; ลูกา 11:11)
 นาเศราใจ ที่พระคัมภีรไดเผยใหเห็นเร่ืองราวของบิดา มารดาที่วางตัว
อยางใหลูกในทางผิด อยางเรื่องของ “อิสอัค และ “เรเบคาห” ตางนิยมชมชอบ
ในลูกคนละคนคือ เอซาวและยาโคบ (ปฐมกาล 25:28) และตอมา ยาโคบ
แสดงทาทีอยางเดียวกันกับโยเซฟ (ปฐมกาล 37:3) ปุโรหิตเอลีแมจะเปนผูนํา
ศาสนายังลมเหลวที่จะสอนลูกๆ ในทางที่ถูก (1 ซามูเอล 3:10-14) สวนผูเผย
พระวจนะซามูเอลเอง ผูซึ่งทานเอลีเลี้ยงดูจนเติบใหญกลับเปนบิดาท่ีบกพรอง
เสียเอง (1 ซามูเอล 8:1-6) กษัตริยดาวิด จากที่พระองคไดลวงประเวณี และสั่ง
ฆาผูเปนสามีของนาง เปนแบบอยางใหลูกๆ ติดตามตัวอยางของตน กษัตริย
มนัสเสห ทําการอุทิศถวายลูกๆ ของพระองคใหกับพญามาร (2 พงษกษัตริย 
21:1-9) ก็เชนเดียวกับกษัตริย อาหัส (2 กษัตริย 16:2-4)
 เปนที่นายินดี (fortunately) ในพระคัมภีรเราพบตัวอยางที่ดีของบิดา 
มารดาดวย อยางทานโมรเดคัย แมจะเปนเพียงบิดาบุญธรรมของพระนาง
เอสเธอรทานก็ทําหนาที่ไดดี (เอสเธอร 2:7) ทานโยบเองไดอธิษฐานเผื่อลูกๆ
ของทานเปนประจํา (โยบ 1:4, 5) ในตัวอยางทั้งหมดทั้งดีและเลว เราสามารถ 
“เลือกเก็บ” (glean) เอาแตสวนท่ีดีใชการได มาประยุกตใชสําหรับการเปน
บิดา มารดา

 เราสามารถเรียนรูอะไรจากตัวอยางการเปนบิดามารดา ที่เรา
พบในพระคัมภีร ในทางใดบางที่ใชหลักการบางประการใน “การมี
ปฏิกิริยาตอกัน” (interactions) กับเหลาผูที่ไมใชบุตรหลานของเรา
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การตอสูเพื่อลูกนอยของคุณวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมสุภาษิต 22:6 คุณมีความเขาใจเนื้อหาของพระ-
คัมภีรขอนี้อะไรบาง นี่เปนเร่ืองการรับประกันไหม เปนพระสัญญาหรือ 
เพียง “มีความนาจะเปนไปได” (probability)

 บางครั้งขณะผูเปนบิดา มารดาทําทุกอยางเทาที่ควรทํา เชนการสอน
เด็กๆ ของคุณทําส่ิงที่ถูกตอง ดํารงชีวิตสอดคลองกับความเชื่อในเร่ืองของ
พระเจา คุณสงพวกเขาไปเขาโรงเรียนดีๆ พาไปนมัสการท่ีโบสถเปนประจํา 
เขาไปมีสวนในงานของมิชชั่นกับพวกเขา แตสุดทายพวกเขาจบลงดวยการ
ละทิ้งความเชื่อในสิ่งที่คุณไดเสริมสรางพวกเขาข้ึนมา ซึ่งสรางความเจ็บปวด
ใหคุณอยางอยางรุนแรง และแทบไมมีชวงของการพักผอนในความสงบ อัน
เนื่องจากความหวงใยของคุณตอความรอดของพวกเขา สาเหตุไมจําเปนตอง
ชี้นิ้วไปที่บิดามารดาเปนฝายผิด เพราะพวกเด็กๆ ตางมีชีวิตจิตใจของพวกเขา
เอง และในที่สุดพวกเขาตองรับผิดชอบตอการกระทําของพวกเขาเอง
 บางคนนําถอยคําของพระคัมภีรขอนี้ขึ้นมาทบทวน จริงหรือท่ีวา “จง
ฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ เขาจะไมพรากจากทาง
นั้น” (สุภาษิต 22:6) โดยถือวานี่เปนพระสัญญา เปนขอรับประกันวา การสง
เสริมเล้ียงดูลูกๆ ในทางของพระเจา จะเกิดผลลัพธในชีวิตชั่วนิรันดรของพวก
เดก็ๆ  ความจริงมวีาพระธรรมสุภาษิตขอนีใ้หหลกัการแกเรา  และจะไมปราศจาก
เงื่อนไขในขอสัญญาเสมอไป สิ่งที่เราจะนําออกมาจากพระคัมภีรขอนี้คือความ
แนนอนวา บทเรียนที่พวกเขาไดเรียนรูในวัยเด็กจะคงอยูไปตลอดชีวิต เด็กทุก
คนเม่ือถึงวัย ไมวาพวกเขาจะรับ “มรดก” (พระพรดานศาสนา) จากบิดา
มารดาไวเปนสมบัติของพวกเขา หรือไมพวกเขาก็จะปฏิเสธ เหลาบิดามารดา
ที่ไดจัดหาส่ิงล้ําคาแหงชีวิตใหแกลูกๆ อยางระมัดระวัง ดวยการฝกอบรมตาม
รูปแบบของพระเจา ไดสรางความม่ันใจวาสิ่งที่พวกเขาไดสอนเด็กๆ ของ
พวกเขาจะอยูในจิตใจของพวกเขาตลอดไป แมเมื่อเด็กๆ ของพวกเขาเดิน
จากไป เมล็ดพืชที่พวกเขาไดหวานลงไปในดวงใจของพวกลูกๆ จะคอยเรียก
จิตใจของพวกเขาใหกลับบาน (มาหาพระเจา) อยางตอเนื่อง การเปนบิดา

Fighting for Your Prodigal Child
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มารดาที่ดีเปนการเลือกของเราเอง สวนลูกของเราจะหัน (หัวเรือ) ออกไปเปน
การตัดสินใจของพวกเขาเอง
 บดิามารดาควรทําอะไรเม่ือลูกของพวกเขาหลงหายไป (จากความเช่ือ) 
จงนําเสนอชื่อและปญหาของเขา หรือพวกเขาทูลออนวอนตอพระเจา ถามี
ใครเขาใจความเจ็บปวดของคุณมากท่ีสุด บุคคลนั้นคือพระเจา ไมวาจะเปน
ลูกๆ ของใครในสังคมยุคใหม (แหงวัตถุนิยม) นี้รวมแลวนับเปนพันลานคน 
พวกเขาไดหันหลังใหพระเจา คุณยังสามารถใหการสนับสนุนบุตรผูเหมือน
บุตรนอยในพระคัมภีรดวยความรัก และในดานตางๆ อยางท่ีบิดามารดาท่ีดี
พึงทํา แตสําคัญท่ีสุดอยาใหการแสดงออกซ่ึงความรัก และการอธิษฐานเผ่ือ
พวกเขาลดนอยลงไป และจงพรอมเสมอที่จะยืนอยูเคียงขางพวกเขา หาก
พวกเขาบางคนกําลังปล้ําสู (wrestle) กับพระเจา (เหมือนทานยาโคบ-
อิสราเอล ในคร้ังอดีตกาล)
 อยาไดถือวาเปนเร่ืองนาละอายท่ีจะขอศิษยาภิบาล และพ่ีนองแหง
ความเชื่ออธิษฐานเผ่ือพวกเขา และอยาพรํ่าแตตําหนิตัวเอง และอยาโฟกัส 
(พุงตรงไป) ยังบุตรผูหลงหายเทานั้น แตอธิษฐานเผื่อบุคคลอ่ืนในครอบครัว 
และเครือญาติฝายวิญญาณจิตดวย บิดามารดาของบุตรที่หลงทาง อาจทําให
ครอบครัวแตกแยก ฉะนั้นจงเสริมสราง เสริมกําลังใหเปนเอกภาพกับคูชีวิต
ของคุณ และจัดอาณาเขตชัดเจนสําหรับลูกของคุณ จําไววาพระเจาองคเดียว
เทาน้ันรักลูกๆ มากกวาที่คุณรัก จงมองอนาคตที่สวางไสว และยอมรับวาลูก
ของคุณอยูในพระหัตถของพระเจา และพระองคกําลังทําการเพื่อใหเกิดความ
กาวหนา

 เปนธรรมชาติที่คุณจะปรักปรําตัวเองเมื่อทําผิดพลาด แตจะเปน
การดกีวาทีจ่ะมองไปยงัอนาคต และพึง่พระสญัญาของพระเจา (ด ูฟลปิป
3:13)



บทที่ 8   เวลาของการเปนบิดา-มารดา    93

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “คุณควรใชเวลาพูดคุยและอธิษฐานกับลูกขณะที่พวกเขายังเปนเด็ก 
และคุณไมควรยอมใหมีสิ่งใดเขามาแทรกชวงเวลาที่คุณสื่อสารกับพระเจา 
และกับลูกของคุณ คุณอาจพูดๆ กับเพื่อน ที่มาพูดคุยเลนๆ ขณะที่คุณกําลัง
ใชเวลากับเด็กหรือการอธิษฐาน โดยพูดทํานองวา “พระเจาทรงประทาน
ภารกิจใหผม (หรือฉัน) ทํา จนไมมีเวลาสําหรับการพูดคุยเร่ืองของคนอ่ืน
และคุณควรรูสึกในความสําคัญวาคุณกําลังทํางานเพ่ือจะคงอยูไปช่ัวนิรันดร 
คุณเปนหน้ีการทําหนาที่สําคัญสําหรับลูกของคุณ” (เอลเลน จี. ไวท, บานใน
อุดมคติ, หนา 266, 267)

 “บิดา มารดาท้ังหลาย คุณควรเร่ิมตนบทเรียนบทแรกของคุณ ดวย
เรื่องของวินัย (discipline) ขณะที่ลูกของคุณยังเปนทารกอยูในออมแขนของ
คุณ สอนพวกเขาใหรูจักการเชื่อฟง สิ่งนี้ทําไดดวยการพยุงเขาไวดวยมือเปลา
เพื่อใหเด็กมองเห็นความม่ันคง บิดามารดาควรควบคุมจิตวิญญาณของ
พวกเขาเอง และกระทําดวยความนุมนวล แตมั่นคงจนเด็กไมหวาดกลัวสิ่งใด
นอกจากมอบความหวัง ความต้ังใจของพวกเขาใหเปนไปตามท่ีคุณเห็น
สมควร บิดามารดาอยายอมแพในส่ิงไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น นับแตครั้งแรกท่ี
ลูกแสดงออกมาวาลูกโกรธ หรือเสียอารมณ คุณจะตองทําใจใหสงบลง เพราะ
ถาปลอยใหลูกแสดงอารมณออกมา อารมณไมดีนั้นจะเติบโตขึ้นจนไดใจ จะ
ดื้อรั้นขึ้นตามวัยของพวกเขา ซึ่งจะทําใหงานยากข้ึนตามลําดับ ที่จะทําให
อารมณของลูกอยูในการควบคุม เพราะพลังดานลบจะไดรับการสงเสริม
ใหแกรงขึ้นตามวัย และวันเวลาท่ีผานไป” (เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับ
คริสตจักร, เลม 1, หนา 218)



94   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การเรียกบุคคลวาเปนลูกของพระเจาหมายถึงอะไร เราจะเขาใน 
 “ฉายา” นั้นอยางไร เราไดรับการหนุนใจอะไรจากการถูกเรียก
 อยางนั้น

2. บิดาคนหน่ึงกลาวหลังจากท่ีลูกๆ ของเขาลืมตาดูโลกวา “ผมได
 เรียนรูความจริงดานศาสนศาสตรสําคัญสองประการ ประการ
 แรกคือ ความจริงเกี่ยวกับอิสรภาพของความตั้งใจ (เจตจํานง
 เสรี) (free will) และประการท่ีสองคือ ความเปนจริงที่วา มนุษย
 ทุกคนมีธรรมชาติของบาป” ลูกๆ ไดสอนบิดาเก่ียวกับความจริง
 นี้อยางไร

3. เวลาใดเหมาะสมท่ีเราจะชวยหลอหลอม “ความต้ังใจม่ัน” (The 
 will) ของลูกๆ สิ่งนี้จะทําใหสําเร็จไดอยางไร เราจะเสริมแตง 
 “ความตั้งใจมั่น” ของลูกๆ ใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา
 ไดอยางไร เม่ือเรายังไมมอบถวาย “ความตั้งใจม่ัน” ของเราไวใน
 น้ําพระทัยของพระเจาอยางส้ินเชิง

4. ใหกลับไปอภิปรายเร่ือง การเปนพอ-แมเลี้ยงเด่ียว มีวิธีใดที่
 คริสตจักรทองถิ่นของคุณสามารถจะชวยเหลือพวกเขาในการ
 เลี้ยงดูลูกของพวกเขา

5. เราจะหนุนใจพอแมที่ลูกของพวกเขาละท้ิงความเช่ืออยางไร
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“ยิ่งกวานั้นขาพเจาถือวาทุกสิ่งเปนการขาดทุน เพราะ
เหตุคุณคาอันสูงย่ิงของการไดรูจักพระเยซูคริสต องค
พระผูเปนเจาของขาพเจา เพราะเหตุพระองค ขาพเจา
ยอมขาดทุนทุกอยาง และถือวาสิ่งเหลานั้นเปนเหมือน
เศษขยะเพ่ือวาขาพเจาจะไดพระคริสตเปนกําไร” (ฟลปิป
3:8)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในทนัใดทีอ่าดมัและเอวารบัประทานผลไมจากตนไมแหงความ
รูดีและชั่ว พวกเขาไดรับประสบการณการสูญเสียคร้ังแรก คือการ

สูญเสีย “ความไรมลทิน” (innocence) และการสูญเสีย ความไรมลทิน หรือ
ความบริสุทธิ์นี้ไดเขามาแทนที่ดวย ความเห็นแกตัว ความขัดแยง การปรัก
ปรําคนอื่น และความปรารถนาที่จะควบคุม และมี “ความเปนใหญเหนือผูอื่น” 
(supremacy) 
 ไมนานหลังการลมลง พวกเขาเปนพยานถึงการสูญเสียคร้ังแรกแหง
ชีวิต เมื่อพวกเขาไดรับหนังสัตวเพื่อปกปดรางกายอันเปลือยเปลาของพวกเขา  
พวกเขาถูกหามไมใหเขาไปยัง “ตนไมแหงชีวิต” หาไมพวกเขาจะเปนคนบาป
ที่มีชีวิตอยูตลอดไป พวกเขาสูญเสียสวนเอเดนอันเปนบานที่สมบูรณพรอม

บทที่ 9
เวลาแหงการสูญเสีย

วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2019
Times of Loss
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การสูญเสียสุขภาพวันอาทิตย
 เราอยูหางชวงเวลาของสวนเอเดนที่มีตนไมแหงชีวิตหลายพันป และ
เราทั้งหลายตางรูสึกมีความสุขสบายใจเปนพิเศษในเวลาที่เรามีรางกายแข็ง
แรงไรโรคาพยาธิใดๆ เวลาผานนานปขึ้นอยูแตละบุคคล เวนแตเราจะประสบ
อุบัติเหตุ หรือถูกพรากไปดวยโรครายแรง... และแลวในวันหนึ่งเม่ือมีอายุมาก
ขึ้น เราจะเขาสูวัยสูงอายุ เราจะตองพบกับการสูญเสียสุขภาพดี รางกายที่เคย
แข็งแรงไปตามความเส่ือมวัยของรางกาย
 และเราจะพบกับความลําบากใจที่สุขภาพดีคอยๆ กําลังจากเราไป 
เคลื่อนไหวชาลง เจ็บปวดตรงสวนนั้น หรือสวนนี้ของรางกาย และอาจเปนโรค
เรื้อรังที่จะตองกินยาเปนประจํา จะวาไปไมเพียงผูสูงอายุ บางครอบครัวแมแต
เด็ก หรือคนหนุมสาวในครอบครัวที่อาจประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือกลาย
เปนคนปวยเรื้อร้ัง ที่บิดามารดาหรือพี่นองตองคอยดูแลกันเปนเวลาหลาย
เดือน หรือเปนปๆ นาเสียดายจริงที่การเจ็บปวยประเภทนี้ เราไมมีโอกาสจะ
เลือกได

Loss of Health

ของพวกเขา หลายปผานไป พวกเขาตองพบกับความเจ็บปวดรวดราว แสน
สาหัสจากการตายของ “อาเบล” ดวยน้ํามือของพี่ชายคือ “คาอิน” ซึ่งเปนลูก
คนหัวปของพวกเขา และทายสุดหนึ่งในพวกเขาตองสูญเสียคูชีวิตของเขา/ 
หลอนไป การสูญเสียหลายส่ิงทยอยกันเขามาอันเนื่องจากผลลัพธของการ
ตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียว
 ถูกแลว เราทุกคนรูจักถึงแกนของความจริงเร่ืองความเจ็บปวด การ
สูญเสีย และพวกเราสวนมากรูสึกถึงความลึกซ้ึงในการสูญเสียเมื่อมีความตาย
เกิดขึ้นกับสมาชิกของครอบครัว และไมสงสัยเลยเพราะสมาชิกในครอบครัว
เปนบุคคลท่ีรักผูกพันใกลชิดกับเรา นอกจากน้ีมีการสูญเสียสิ่งอื่นๆ อีกหลาย
รูปแบบซึ่งถาโถมเขาปะทะเราอยางรุนแรงสุดขีด
 สัปดาหนี้ เราจะมองไปยังชีวิตครอบครัวตอเน่ือง เราจะมองไปยัง
บริบทของชวงเวลาตางๆ กัน ที่การสูญเสียประดังเขามา
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 มีอะไรในเนื้อหาของขอพระคัมภีรตอไปนี้ ที่มีปญหาคลายๆ กัน 
มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 15:22-28; ลูกา 4-38, 39; ยอหน 
40:46-54 

 ในขอพระคัมภีรที่ผานมา แตละครอบครัวซึ่งยังมีอีกมากท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวไดทูลขอ หรือวิงวอนพระเยซูใหทรงชวยรักษาโรคใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว
 ไมมีความกังขาเลย เราตางตระหนักดีวา ที่เราเจ็บปวยและเปนทุกข
มีสาเหตุมาจากที่เรามีชีวิตอยูในโลกที่ไดลมลงในความบาป เมื่อความบาป
เขามาในโลก ไมเพียงมีความตายเกิดขึ้น แตหมายถึงการเจ็บปวยทั่วไปดวย 
เพราะเชื้อโรค การเจ็บปวยเรื้อรัง เมื่อเราเผชิญกับการเจ็บปวยที่อยูในขั้น
สุดทาย เราอาจจะรูช็อก โกรธแคน หรือรูสึกหมดหวัง และแมแตอยากตะโกน
ออกมาดงัๆ วา “พระเจาขา ไฉนทรงทอดทิง้ขาพระองคเสยี เหตใุดพระองคทรง
เมินเฉยตอการชวยกูขาพระองค และตอถอยคําคร่ําครวญของขาพระองค” 
(สดุดี 22:1) เชนเดียวกับกษัตริยดาวิดเราคงทําไมตางกัน คือตั้งคําถามเอากับ
พระเจา แสดงอาการโกรธ และรูสึกเจ็บปวด และนอยใจที่พระเจาไมทรงชวย
 ในหลายกรณี การเจ็บปวย และความทุกขเดือดรอนจะยังเปนปริศนา
จนกระท่ังในท่ีสุดความตายเปนฝายกําชัยชนะ และจะคงอยูในสภาพน้ีจนกวา
พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง แตในเวลาเดียวกันเราสามารถไดรับการ
หนุนใจในความจริงจากพระวจนะของพระเจา ขณะที่ทานโยบในพระคัมภีร
เดิมกําลังไดรับความเจ็บปวดเหนือคําบรรยาย ทานรูสึกรักผูกพันใกลชิดกับ
พระเจา ทานอธิบายวา “ขาพระองคเคยไดยนิถงึพระองคดวยหู แตบดันีด้วงตา
ขาพระองคเห็นพระองค” (โยบ 42:5) อัครทูตเปาโลมีโรคเรื้อรังบางประเภท
และเผชิญหนากับมันอยางไร ทานบอกวาความเจ็บปวดรวดราวนั้นทําใหทาน
ทนไดเพื่อที่ทานจะไดปลอบประโลมคนอื่นๆ กลาวคือทําใหเรารูสึกเห็นอก
เห็นใจคนอ่ืน ผูกําลังไดรับความเจ็บปวด และมันสามารถทําใหเรารับใชใน
พันธกิจของพระเจาไดอยางมีประสิทธิ์ผล (2 โครินธ 1:3-5) ถาเราไมปลอย
ใหการเจ็บปวดน้ันเอาชนะการยึดม่ันในความเชื่อของเราเสียกอน
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การสูญเสียความไววางใจวันจันทร
 เราทั้งมวลตางเปนคนบาป มีความผิดปกติในการปฏิบัติหนาที่ในบาง
ครั้ง ซึ่งถาจะนําเราขึ้นตาช่ังวัดทุกกระบวนทา เราคงขาดคุณสมบัติที่จะไดรับ
ความไววางใจ สําหรับผูเคยไววางใจเราในบางคราว และมีใครบางหนอท่ีไม
เคยตกเปนเหย่ือของการทรยศของใครบางคน นั่นหมายถึงการท่ีเราจะไมไว
วางใจเขาอีกตอไปเปนสิ่งยอมรับไดยากที่จะใหอภัย แมเขาคนนั้นจะบอกวา 
เขาขออภัย และบัดนี้เขาไดกลับใจใหมแลว แตสิ่งที่เลวรายย่ิงกวานั้น คือถา
เราเปนฝายทรยศความไววางใจของคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ หรือเราเอง
ถูกสมาชิกในครอบครัวเปนผูทรยศตอเรา
 ในบางคร้ังเม่ือถูกทรยศจากใครบางคน เปนการงายท่ีจะตัดความ
สมัพนัธกบัคนน้ัน  และหันหนาหนีไมยุงเก่ียวกับเขาอีกตอไป  โดยเฉพาะเม่ือเรา
เห็นวาไมมีคุณคาพอที่เราจะเสริมสรางความสัมพันธที่เสียไปขึ้นใหม แนนอน
ไมใชเรื่องายถาบุคคลนั้นเปนสมาชิกครอบครัวของเราเอง หรือยิ่งกวานั้นเปน
คูสามี หรือภรรยาของคุณเอง คุณอาจพูดถึงวัตถุประสงคขอหนึ่งในหลายขอ
ของชีวิตการครองเรือน คือนําหลักการ “การใหอภัย และการเสริมสรางความ
ไววางใจขึ้นใหม” มาใช ในเมื่อความไววางใจนั้นมีรอยราวเกิดขึ้นแลว

 เม่ือความไววางใจในความสัมพันธที่มีตอกันไดรับการประนี
ประนอม ความไววางใจซึ่งกันและกันไดรับการเยียวยา และความ
สัมพันธนั้นไดรับการเช่ือมตออยางปลอดภัยอยางไร (1 เปโตร 5:6, 7; 
1 ยอหน 4:18; ยากอบ 5:16; มัทธิว 6:14, 15)

Loss of Trust

 ไมวาตวัเราเองหรือสมาชิกครอบครัวกาํลงัไดรบัความทุกขทรมาน
จากการเจ็บปวย มีพระสัญญาขอใดท่ีเราจะนํามาอางกับพระเจาได 
เหตุใดในเวลาเชนนี้ ทําใหเราไดตระหนักวา พระเยซูทรงไดรับความเจ็บ
ปวดรวดราวเพียงใดบนไมกางเขน สิ่งน้ีสําคัญมากสําหรับเราใชไหม 
ภาพพระองคถูกตรึงบนกางเขนสอนเราเกี่ยวกับความรักอันไมลมเหลว
ของพระเจา แมวาจะอยูทามกลางการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
ของเราใชไหม
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 การเสริมสรางความไววางใจที่แตกหักขึ้นใหม เปนเหมือนการเดินทาง 
คุณจะตองยางกาวไปทีละกาว การเดินทางที่เร่ิมตนจากการยอมรับอยาง
จริงใจในความเจ็บปวด และการสารภาพในความจริงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนฝาย
ทรยศ หรือฝายถูกทรยศตางตองเปดใจพูดคุยกัน
 เม่ือการลวงประเวณีเปนสาเหตุของการแตกแยก การเยียวยาจะ
เริ่มขึ้นไดเม่ือผูทรยศสารภาพความผิด นี่ถือเปนการเยียวยาขั้นตน การ
สารภาพจะตองตามมาดวยการเปดเผยโดยผูทรยศ จะตองไมมีอะไรซอนเรน 
หาไมเมื่อมีการคนพบในเวลาตอมา (และคงจะมีการคนพบแน) ก็จะทําลาย
ความไววางใจ ที่ไดเริ่มตนเสริมสรางขึ้นใหม และถาจะใหมีการสารภาพคร้ังที่
สอง กจ็ะยากยิ่งกวาในครั้งแรก
 การเสริมสรางความไววางใจตองใชเวลา และความอดทน การทําผิด
หรือการทรยศรุนแรงเพียงใด ก็ยิ่งจะตองใชเวลา และความอดทนอดกลั้นมาก
ขึ้นในการซอมแซม จงยอมรับความจริง ซึ่งบางครั้งอาจจะทําใหคุณรูสึกวา
กาวไปขางหนาสองกาว แลวถอยหลังไปสามกาว วันหนึ่งดูเหมือนมีความหวัง
สําหรับวันพรุงน้ี แตวันตอไป คุณอาจรูสึกเหมือนมันวิ่งหนีไป อยางไรก็ดีมี
หลายคนสามารถเสริมสรางความสัมพันธที่แตกหักข้ึนใหม และพัฒนาได
ลึกซึ้งขึ้น มีความรักใครใกลชิด มีความพึงพอใจมากกวาเดิม และมีความสุข
ในชีวิตสมรสย่ิงขึ้น

 หลักการอะไร เม่ือนําไปใชในการเยียวยาชีวิตสมรสท่ีขาดความ
ไววางใจไดผล จะสามารถนําหลักการเดียวกันไปใชในการเยียวยาการ
ทําใหขาดความไววางใจประเภทอ่ืนไดไหม ในเวลาเดียวกัน อาจมีบาง
สถานการณ ซึ่งแมจะมีการใหอภัยผูกระทําผิดแลว แตยังเรียกความไว
วางใจกลับมาไมได อยางนี้เราจะใหการชวยเหลือในข้ันตอไปอยางไร

การสูญเสียความไววางใจตอเนื่องวันอังคาร
 ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีความไววางใจเสียไปเนื่องจากความรุนแรงใน
ครอบครัว เราไมอยากคิดในเร่ืองน้ี แตนักวิจัยเร่ืองครอบครัวกลาววา “การ

Loss of Trust, Continued
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วิจัยไดเปดเผยวา “ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นไดในครอบครัวของผูคน
ทุกประเภท รวมไปถึงบานของคริสเตียน ซึ่งความรุนแรงเขาโจมตีในทุก
รูปแบบ ไมวาจะเปนการใชถอยคํา การใชกําลังรางกาย การใชอารมณ การ
รุนแรงทางเพศ หรือแมแตใชการกระทําเชิงรุก หรือความเฉยเมย ที่สมาชิก
ของครอบครัวคนหน่ึง หรือหลายคนใชในการตอตานซ่ึงกันและกันภายใน
ครอบครัว

 พระคัมภีรมีเรื่องราวของความรุนแรงในครอบครัว แมทามกลาง
ประชากรของพระเจา เม่ือคุณอานเกี่ยวกับเร่ืองนี้ คุณคิดและมีความ
รูสึกอยางไร คุณคิดวาเหตุใดจึงมีการเก็บรักษาเร่ืองทํานองน้ีไวใน
พระคัมภีร ปฐมกาล 37:17-28; 2 ซามูเอล 13:1-22; 2 พงศกษัตริย 
16:13; 17:17; 21:6 

 บุคคลผูมีพฤติกรรมในทางผิด เปนบุคคลท่ีจิตสํานึกเลือกที่จะแสดง
อํานาจการควบคุมคนอื่น ซึ่งไมอาจอธิบายหรือเปนขอแกตัวโดยผูเปนโรค
พิษสุราเรื้อรัง มีความเครียด ตองการเติมเต็มความปรารถนาทางเพศ ตองการ
ควบคุมความโกรธหรือพฤติกรรมของเหย่ือ เหย่ือเองก็ไมตองรับผิดชอบใน
การเปนสาเหตุทาํใหผูมพีฤตกิรรมในทางผิดลงมอืกระทาํตอเหยือ่  ผูมพีฤตกิรรม
ในทางผิดมักจะบิดเบือนนําเอาความรักไปใชในทางผิด เพราะความจริงเร่ือง
ความรักคือ “ความรักไมทําอันตรายตอเพื่อนบานเลย เพราะฉะน้ันความรักจึง
เปนสิง่ทีท่าํใหธรรมบัญญตัสิาํเรจ็อยางครบถวน” (โรม 13:10) การใหการบาํบดั
ตามหลักวิชาการสามารถชวยทําใหเปลี่ยนพฤติกรรมของผูมีพฤติกรรมในทาง
ผิดได ถาหากผูประพฤติผิดสํานึกผิด กลับใจและสารภาพความผิดบาป ทูลขอ
การชวยเหลือจากพระเจา “พระองคผูทรงสามารถทําทุกสิ่งไดมากย่ิงกวาที่เรา
ทลูขอหรือคิด” (เอเฟซัส 3:20) พระเจาสามารถชวยเปล่ียนแปลงผูประพฤติผดิ
ใหหยุดการกระทําผิด และทรงทรงดลใจใหผูกลับใจใหมเปดใจรับเอาคุณภาพ
แหงความรักแบบ “อะกาเป” (agape) ของพระเจาเขาสูจิตใจ ซึ่งความรักดัง
กลาวจะเยียวยาจิตใจของพวกเขา และทําใหดวงใจพวกเขามีความรักตอบุคคล
อื่น
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การสูญเสียอิสรภาพพุธ
 พระเจาเทานั้นที่ทรงทราบวามีผูคนก่ีลาน หรือแมแตหลายพันลานคน
ที่กําลังตอสูดิ้นรนตอตานสารเสพติด หรือการเสพติดบางอยาง จนกระท่ัง
ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังไมเขาใจถองแทวาอะไรเปนสาเหตุ แมวาในบาง
ราย พวกเขาสามารถมองเห็นบางสวนของสมอง ซึ่งเปนตําแหนงที่ความ
ปรารถนาหรือความอยากเสพสารเสพติดทํางานก็ตาม
 แตเปนที่นาเสียดาย การไดพบตําแหนงที่ตองการสารเสพติดของ
สมอง เปนคนละเร่ืองกับการท่ีจะทําอะไรตรงตําแหนงนั้น เพื่อปลดปลอย
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนใหเปนอิสระจากสารเสพติดดังกลาว
 “สารเสพติด” ไมวาจะเปนสารอะไร หรือพฤติกรรมอะไรแบบไหน 
เปนเร่ืองยากสําหรับบุคคลน้ัน รวมไปถึงบิดามารดา หรือสมาชิกครอบครัว คู
สามีภรรยา เด็กๆ ทั้งหลาย ตางจะไดรับผลกระทบเมื่อสมาชิกในครอบครัวคน
หนึ่งพลาดพล้ังตกเขาไปในอํานาจการ “ยึดของบวงเสพติด” (grip) ผูเสพติด
แตละคนดูเหมือนไมอาจสลัดตัวออกมาเปนอิสระไดงายๆ
 สารเสพติดไมวาจะเปน ยาเสพติด แอลกอฮอล บุหรี่ (ยาสูบ) การ
พนัน สื่อลามก สิ่งหรือคนยั่วอารมณทางเพศ หรือแมแตอาหารที่ถูกปาก ซึ่งผู
เสพมักมีธรรมชาติของความตองการเสพ หรือในปริมาณที่มากข้ึน ถาคุณเปน
คนหน่ึงท่ีเสพติดส่ิงเหลาน้ี แมคุณตองการจะเลิก เพราะคุณรูวาเปนอันตราย
ตอคุณ แมคุณจะมีเสรีภาพในการเลือกอยางเปนอิสระ แตเมื่อคุณไดตกเปน
ทาสของสิ่งเสพติดแลว ไมวาคุณจะเปนทาสของส่ิงเสพติดชนิดใดเทากับคุณ
ไดสูญเสียเสรีภาพไป อัครทูตเปโตรอธิบายตัวอยางงายๆ ของการที่คนหนึ่ง

Loss of Freedom

 พยายามจินตนาการวาตัวคุณเองเปนบางคน ที่ถูกทําใหบอบชํ้า
ในจิตใจ โดยการถูกระทําในสิ่งที่ผิดรุนแรงโดยบุคคลอ่ืน หรือหลายคน 
มีถอยคําประเภทใดท่ีคุณอยากจะรับฟง เปนถอยคําที่หนุนใจ ใหความ
หวังใชไหม เหตุใดจึงมีความจําเปนจะตองจัดหาความปลอดภัย และ
ใหการดูแลเอาใจใสจนเปนที่ยอมรับ มากกวาการจะใหคําแนะนําวาจะ
ดําเนินชีวิตใหดีขึ้นไดอยางไรกับผูที่มีพฤติกรรมในทางผิด
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ไดตกเปนทาสของสิ่งเสพติด และผลของมันที่ตามมาวา “พวกเขาสัญญาวา 
จะใหเสรีภาพกับคนเหลานั้น แตตัวเองยังเปนทาสของความเสื่อมทราม เพราะ
วาผูใดพายแพแกสิ่งใด เขาก็เปนทาสของส่ิงนั้น” (2 เปโตร 2:19)  

 มีสิ่งใดบางที่ทําใหคนเสพติดได (ลูกา 16:13; โรม 6:16; ยากอบ 
1:13-15; 1 ยอหน 2:16)

 การ “เสพติดความบาป” ไมจําเปนตองหมายถึงสิ่งเสพติด หรือสาร
เสพติดที่ไดกลาวมา คุณอาจกระทําบาปที่คุณไมไดเสพติด หรือมีความตอง
การที่จะทําเปนประจํา ซึ่งแมวาในที่สุดมันสามารถอยากจะใหทําสิ่งนั้นจนเปน
นิสัย จะเปนการดีกวาสักเพียงใด โดยอํานาจของพระเจาที่จะหยุดทําบาปกอน
ที่มัน “จะติดเปนนิสัย” และแนนอน สิ่งสุดทายและถาวรที่จะแกปญหาเรื่อง
ความบาปก็โดยการไดรับดวงใจใหม “ผูที่อยูฝายพระเยซูคริสตไดตรึงเนื้อหนัง
ไวที่กางเขน พรอมกับราคะ และตัณหาแลว” (กาลาเทีย 5:24) อัครทูต
เปาโลยังอธิบายในพระธรรมโรมดวยวา การตายในความบาป ในธรรมชาติ
บาปเรามีชีวิตในพระคริสต และเพื่อพระคริสต (โรม 6:8-13) และจากนั้นเพิ่ม
เติมดวย “แตทานท้ังหลายจงประดับกายดวยพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา 
และอยาจัดเตรียมอะไรไวเพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง” (โรม 13:14) 

 ใครที่ไมรูจักเปนการสวนตัวถึงการดิ้นรนตอสูตอสิ่งเสพติดไม
วาจะเปนตนเอง หรือคนอ่ืนที่ตกเปนทาสส่ิงเสพติด หรือแมแตสมาชิก
ในครอบครัว หรือเครือญาติ คุณจะสามารถชวยใหคนเหลานั้นตะหนัก
วา นี่ไมใชการลมลงฝายวิญญาณจิต แมวาเขาหรือหลอนจะเปนคริส-
เตียน พวกเขายังตองการผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลืออยูดี

การสูญเสียชีวิตวันพฤหัสบดี
 ในฐานะเปนมนุษย เรารูซึ้งในความเปนจริงเร่ืองความตาย เราอาน
เกี่ยวกับมัน มองเห็นคนใกลชิดบางคนท่ีตายไป และไดไปในงานศพ เรียกได
วาเราไดเขาใกล หรือแมแตกําลังเผชิญกับความตายดวยตัวเราเอง

Loss of Life
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 อานพระธรรม 1 โครินธ 15:26 พระคัมภีรขอนี้พรรณนาเร่ือง
ความตายไวอยางไร และเหตุใดจึงไดพรรณนาไวทํานองน้ัน

 ผูทีไ่ดสญูเสยีบคุคลอันเปนทีร่กัไป จะไมถอืวาเปนประสบการณทีท่าํให
ยอมรับวา ความตายชางเปนศัตรูตัวฉกาจจริงๆ หรือถาจะกลาวอีกอยางก็จะ
เห็นวา ความตายมี “ดี” อยูเหมือนกันสําหรับเหลาผูเชื่อในองคพระผูเปนเจา 
ความตายของพวกเขาคือการนอนหลับ เมื่อพวกเขาหลับตาลงนอนหลับสนิท 
และแมในโลกของคนเปน เวลาจะผานไปนานเทาใด แตเมื่อตื่นขึ้นพวกเขา
รูสึกเหมือนวา เวลาผานไปประเด๋ียวเดียว สําหรับคริสเตียนความตายเปนเรื่อง
เล็กสําหรับพวกเขา การตายเปรียบเหมือนการนอนหลับพักผอนในองคพระ-
ผูเปนเจา เปนชวงเวลาแหงความเงียบสงัด และมืดสนิทโดยไมตองรับรูเรื่อง
ราวใดๆ ภายใตดวงอาทิตย ชีวิตของพวกเขาซอนตัวอยูในพระคริสต และเม่ือ
พระคริสตผูเปนชีวิตของพวกเขาจะเสด็จกลับมาปรากฏ เขาท้ังหลายจะฟน
คืนสูชีวิตใหม และจะปรากฏแกพระองคดวยรางกายใหม ที่ไมรูจักตายแหง
สงาราศี (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 787)
 เปลาเลย บุคคลผูที่โศกเศราเปนทุกข เมื่อผูเปนที่รักจากไปคือเพ่ือนๆ 
และสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู ตางรูรสของความเจ็บปวด และความเศรา
สรอยแทจริงหลังจากความตาย ขอเท็จจริงของความโศกาอาดูรคือการตอบ
สนองตามธรรมชาติจากการสูญเสียตามปกติ เปนความทุกขเศราใจที่เรามี
ประสบการณ เมื่อมีบางคนที่เรารักไดตายจากไป        
 ขัน้ตอนของความเศราโศกระทมทุกขไมไดเกดิกบัทกุคนอยางเดียวกัน 
หรือในระดับเดียวกัน แตโดยท่ัวไปสวนมากแลว ผูคนตองผานสองสาม
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก และธรรมดาท่ีสุดคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเปน
ที่รักคือ “รูสึกช็อก และไมยอมรับ” แมจะรูวาบุคคลที่รักปวยหนักอาจจาก
ไปในวันหนึ่งแน ความรูสึกช็อกคือกลไกดานอารมณ เพื่อปกปองตัวเองจาก
สิ่งที่ทําใหตกใจอยางฉับพลัน หรือความเสียหายที่ประดังเขามาดุจน้ําไหลบา
ในคราวเดียวจากการสูญเสีย อาการดังกลาวนี้อาจกินเวลาสอง หรือสามเดือน 
คุณอาจตองผานชวงเวลา เพื่อคุณจะไดดูดซับความเศราเสียใจอยางตอเน่ือง
จากความคิดถึงบุคคลที่คุณรัก แมวาในชวงเวลาดําเนินกิจวัตรประจําวัน บอย
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 หลายคนไดทนความยากลําบาก อันเปนผลมาจากการที่พวกเขา
เสพติดอะไรบางอยาง พวกเขาไดกลายเปนทาสในความตองการของพวกเขา 
และไดสูญเสียเงินไปเปนจํานวนมาก บางสูญเสียงาน สูญเสียสุขภาพของ
พวกเขาและสูญเสียเสรีภาพ แตพระเยซูเสด็จมาเพื่อประทานเสรีภาพให
กับเรา คือเสรีภาพจากความบาปของเรา และจากสิ่งเสพติดทุกประเภท 
“เพราะฉะน้ันถาพระบุตร ทรงทําใหพวกทานเปนไท ทานก็เปนไทจริงๆ” (ยอหน 
8:36) พระเยซูทรงสัญญาดวยวา พระองคจะทรงสถิตอยูกับเราเสมอ (มัทธิว 
28:20; อิสยาห 43:2) ดังนั้นเราไมจําเปนตองทําสงครามนี้ตามลําพัง ที่จริง 
เราจะตองจําไววา การสงครามเปนขององคพระผูเปนเจา (1 ซามูเอล 17:47) 
และพระองคทรงสัญญาจะนําไปสูชัยชนะ (1 เปโตร 1:3-9) วันนี้คุณสามารถ
เริ่มเดินไปบนถนนสูชัยชนะเหนือการเสพติดใดๆ และรับเอาเสรีภาพที่คุณ
ตองการ และท่ีพระเจาทรงประสงคสําหรับคุณ นี่ไมไดหมายวา บางเวลาคุณ

ครั้งการสนทนาปราศรัยกับบุคคลใกลชิด ก็จะมี “การวกเขาสูเรื่องของบุคคล
ที่รักอยูบอยคร้ัง” ชวงเวลานี้จะกินเวลาเนิ่นนาน จากหกเดือนถึงหนึ่งป
 ชวงเวลาแหงการทอถอย สิ้นหวัง ความหดหู และความกดดันจาก
ความเศราโศก ซึ่งอาจเปนชวงที่แสนเจ็บปวดอาจยืดออกไปสําหรับบุคคล
ใกลชิด ซึ่งความรูสึก และอารมณดังกลาวจะคอยๆ กลับสูสภาพการยอมรับ
ความจริงจากการสูญเสีย ชวงเวลาดังกลาว คุณอาจไดรับประสบการณดาน
อารมณหลากหลายรูปแบบ อยางเชนความโกรธ การสํานึกผิด การเสียใจ การ
เศรารันทด และความวิตกกังวล เปาหมายไมใชการขจัดความเจ็บปวด หรือ
ความทรงจําเกี่ยวกับบุคคลท่ีคุณสูญเสียออกไป ในชวงเวลาสุดทายในการ
กลับคืนสูสภาพปกติ นั่นคือคุณเริ่มมีความสนใจในกิจกรรมประจําวัน คุณเร่ิม
ดําเนินการงาน และกิจวัตรประจําวันตอวันไป

 คุณไดพบการปลอบโยนอะไรจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ (โรม 
8:31-39; วิวรณ 21:4; 1 โครินธ 15:52-57)
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อาจลมเหลว แตขาวดีคือตราบใดท่ีคุณไมยอมแพ ไมวางมือจากการจับ
พระหัตถของพระองคไว คุณจะไมพายแพ แนนอนในเวลาเดียวกันไมเปนการ
ผิดท่ีคุณจะขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีชวยในการเลิกสิ่งเสพติด 
พระเจาสามารถสนับสนุนใหแพทย และผูเชี่ยวชาญเหลานั้นใหชวยคุณแก
ปญหาเร่ืองสุขภาพ พระองคสามารถใชเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
เพื่อชวยคุณในการเลิกยาเสพติดไดดีเชนกัน
 “เมื่อความยากลําบาก และการทดลองแวดลอมเราเขามา เราจะหลบ
เขาไปหาพระเจา โดยมีความเช่ือม่ันพรอมกับขอความชวยเหลือจากพระองค
พระเจาทรงฤทธานุภาพจะทรงชวย และทรงปลดปลอย เราตองทูลขอพระพร
จากพระเจา ซึ่งเราจะไดรับ การอธิษฐานเปนหนาที่ และความจําเปน แตอยา
ลืมขณะที่เราทําการอธิษฐาน อยาละเวนการสรรเสริญ ขอบพระคุณไปพรอม
กันทุกขั้นตอน และพระเจาจะทรงประทานพระพรใหเราทุกอยาง เราจําเปน
ตองปลูกฝงความกตัญูรูคุณ และเราควรใชเวลาเงียบๆ ตามลําพังตรึกตรอง
เรื่องอํานาจของพระเจา และความรักอันเกินเขาใจของพระเจา และนับจํานวน
พระกรุณาและความเมตตาท่ีทรงประทานใหแกเราตลอดมา อยาลืมสรรเสริญ
พระนามของพระเจาเสมอ แมเมื่อเราไดผานความทอแท ความเศราใจ และ
ความทุกขยากลําบากมาแลวก็ตาม” (เอลเลน จี. ไวท, Selected Messages, 
เลม 2, หนา 268)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การใหอภัยชวยเยียวยาการสูญเสียความไววางใจและความ
 สัมพันธที่หักแตกหักอยางไร (มัทธิว 6:12-15; 18:21, 22) และ 
 “ความรักไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจํา
 ความผิด” (1 โครินธ 13:5)

2. อะไรคือผลของการคิดใครครวญ (contemplating) และการนับ
 ใหม (recounting) พระเมตตากรุณาคุณของพระเจา ไดเก้ือกูล
 ใหเราผานความโศกเศรา และความทุกขยาก (affl  iction) มาได
 อยางไร

3. มีวิธีใดที่ครอบครัวของคริสตจักรทองถิ่นของคุณสามารถรวม
 ตัวกันเพ่ือชวยผูที่กําลังตอสูดิ้นรนกับการสูญเสียประเภทใด
 ประเภทหน่ึง
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“จะโกรธก็โกรธได แตอยาทําบาป อยาใหถึงตะวันตก
แลวยังโกรธอยู” (เอเฟซัส 4:26)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 แมแตบานท่ีนาอยูที่สุดยังมีชวงเวลาพบกับการติดขัดรําคาญ
ใจอยูไมนอยในบางเวลา สิ่งน้ีแสดงใหเห็นความจริงวา เราอยู

ในโลกท่ีลมลงในความบาป สิ่งงายๆ ที่เปนสาเหตุอาจเปนแค การนําถุงขยะ
ในบานไปทิ้งที่ถังขยะใหญหนาบาน พอ หรือแมเช็กดูวาลูกชาย หรือลูกสาว
ทําการบานเสร็จหรือยัง แมขอใหลูกชายไปซื้อของชําสักชิ้นที่รานโชหวย
ปากซอย เพราะลืมซื้อมาจากหางสรรพสินคาตอนตนเดือน สิ่งเหลานี้ถาจะ
มองเปนสิ่งนาเบื่อก็วาได แตก็ถือวาเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ และสามารถแก
ปญหาไดงายใชไหม แตมีบางครั้งอาจมีประเด็นใหญเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามสันติสุข
ของชีวิตครอบครัว เชนเร่ืองของแมยาย (แมของสามี) ที่อยูในบานเดียวกับ
ครอบครัวของลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายพาภรรยามาอาศัยในบานของแม ใน
กรณีนี้ถารุนแรงอาจกระทบตอสถานะของการแตงาน และมีผลเสียตอสุขภาพ
ของผูเปนแม ลูกชาย และลูกสะใภ หรือบางบานที่มีพอบานติดเหลา หรือมี
ปญหาทางจิต และอาจมีพฤติกรรมรุนแรงกับภรรยา และลูกๆ... ลูกชายของ

บทที่ 10
เวลาสั้นๆ ของปญหา

วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2019
Little Times of Trouble
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ความขัดแยงวันอาทิตย
 อานพระธรรมมัทธิว 7:5 และสุภาษิต 19:11 มีหลักการสําคัญ
อะไรสองขอท่ีสามารถชวยเราหลีกเลี่ยงจากความขัดแยงกับคนอื่น

 ผูเขยีนพระธรรมสุภาษติไดทาํการสังเกตอยางฉลาดรอบคอบแลวกลาว
วา “การเร่ิมตนวิวาทก็เหมือนปลอยนํ้าใหไหล ฉะน้ันจงหยุดเสียกอนเกิดการ
วิวาท” (สุภาษิต 17:14) เมื่อความขัดแยงไดเร่ิมขึ้นเปนการยากยิ่งนักที่จะปด
ฉากลงงายๆ สอดคลองกับโรม 14:19 กลาววา “เหตุฉะนั้นใหเรามุงประพฤติใน
สิ่งซ่ึงทําใหเกิด “ความสงบสุข” และ “ความเจริญ” แกกันและกัน” หลักการ
เหลานี้ชางมีคุณคายิ่งนัก ที่เราจะนํามาใชปฏิบัติเพื่อใหเกิดการสอดประสาน
ในชีวิตครอบครัว
 บางคร้ังเม่ือคณุยอมรับวาเปนความผิดของคุณในความขัดแยง นัน่อาจ
ทําใหอีกฝายเสียงออนลง จงถอยไปหนึ่งกาว และพิจารณาดูวาจะเปนการ
กระทําที่คุมคาหรือไม พระธรรมสุภาษิตกลาววา “ความฉลาดของมนุษยทํา
ใหเขาโกรธชา และการใหอภัยความผิดก็ใหศักดิ์ศรีแกเขา” (สุภาษิต 19:11) 
ในเวลาเดียวกัน จงพิจารณาดูวามีอะไรแตกตาง สิ่งนี้กําลังจะทําใหชีวิตของ

Confl ict

บานท่ีโตเปนวัยรุนแลวละท้ิงศาสนาของพอแม และใชชีวิตในรูปแบบคนไมมี
ความเช่ือ และลูกสาวของบานหลงไปคบเพื่อนไมดี และใชสารเสพติด...
 พระวจนะในพระคัมภรีใหมหลายขอกลาวทบทวนเก่ียวกับความสัมพนัธ
ในครอบครัวคือ “ใหรักซึ่งกันและกัน” (ยอหน 13:34; ฮีบรู 12:10) สอนให
ดําเนินชีวิตในสันติสุขรวมกัน (โรม 15:5; ฮีบรู 12:14) ใหมีความอดกล้ัน
อดทน มีความกรุณา มีดวงใจออนโยนตอกันและกัน (1 โครินธ 13:4) ให
ความสําคัญตอคนอื่นกอนตัวเราเอง (ฟลิปป 2:3) และชวยแบกภาระซ่ึงกัน
และกัน (เอเฟซัส 4:2) แนนอนสิ่งที่กลาวมาลวนแตเปนสิ่งที่ดี แตการพูดนั้น
งายกวาการที่จะทําตาม แมแตกับสมาชิกครอบครัว ในบทเรียนบทนี้ เราจะ
มองไปยังบางวิธีเพื่อจะชวยบรรเทาปญหาความยุงยากเล็กๆ นอยๆ ใหเบาลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความขัดแยงในครอบครัว
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คุณหนักหนวงขึ้นในสามวัน กระนั้นก็ยังดีกวา ผลกระทบที่จะเกิดจากความ
ขัดแยง ซึ่งอาจกินเวลาหาถึงสิบป มีคูสมรสกี่คู ที่มีปญหายุงยากในประเด็นที่
ทุกวันนี้ดูเหมือนจะถือวาเปนสิ่งที่เล็กนอยมาก (so trivial)
 แทนท่ีจะปลอยใหความขัดแยงลากยาวไปเปนเวลานาน ใหคุณพูดจา
กับอีกฝาย ไมวาจะเปนคูชีวิต หรือเด็กคนหนึ่ง เพื่อน เพ่ือนรวมงาน คุณอาจ
อยากอธิบายปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนหรือพูดจาถึงประเด็นความขัดแยง 
เพื่อใหเขาใจตรงกัน บอยครั้งความขัดแยงทําใหความสัมพันธเสื่อมทรามลง 
เมื่อปลอยใหประเด็นของความขัดแยงทําใหคูกรณีเสียอารมณ และอาจใช
ถอยคําแสดงความไมพอใจ ความโกรธ ถาบังเอิญมีความขัดแยง หรือการ
ผิดใจกันบางในอดีต สิ่งเหลานั้นจะเพ่ิมดีกรีใหกับความขัดแยงปจจุบัน (ซึ่ง
อาจรุนแรงถึงขั้นสีแดง (deadly) โดยเฉพาะชีวิตสมรส วิธีการหนึ่งที่จะทําให
ความขัดแยงออนโยนลง คือใหเร่ิมอภิปรายเปดใจตอกัน สิ่งนี้จะทําใหความ
สัมพันธยังม่ันคง ทําใหอีกฝายทราบวาคุณหวงใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพวกเขา 
และความสัมพันธ เมื่อคุณไดเริ่มทาทีความรูสึกดานบวก คุณสามารถเคล่ือนสู
ประเด็นปจจุบัน จงระมัดระวังอยาใชถอยคําวา “แต...แต...จงเริ่มแนวคิดที่เปน
ดานบวก และพูดคําวา “แต” เพื่อลบลางสิ่งที่คุณพ่ึงพูดไป เมื่อคุณไดแบงปน
ความรูสึกของคุณ ใหเงียบคอยฟงความคิดเห็นของอีกฝาย แลวจงสะทอนใน
สิ่งที่เขา หรือเธอไดพูดออกมา จากน้ันจึงเสนอแนวทางแกปญหา ใหถือหลัก
ในใจวาทั้งสองฝายไดประโยชน (ฟลิปป 2:4, 5)

 คิดยอนกลับไปเกี่ยวกับความขัดแยงบางประการที่ไดเกิดขึ้นใน
อดีต และปจจุบันปรากฏวาเปนเรื่อง “โงเขลา” และ “ไมมีความหมาย” 
มีอะไรคุณไดเรียนรูจากประสบการณในอดีต ที่สามารถชวยปจจุบันได 
อยางนอยเพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีคลายคลึงกันไมใหเกิดข้ึนอีกได
อยางไร

หลักการบางขอสําหรับชีวิตสมรสวันจันทร
 พิธีสมรสคลายกับวันสะบาโต เปนของประทานจากพระเจาสําหรับ
มนุษยชาติ ซึ่งยอนกลับไปยังสวนเอเดน ในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส เรา

Some Principles for Marriage
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ทราบวาศัตรูฝายวิญญาณจิตของเราไดกระทําในอดีต และกําลังทําการอยูใน
ขณะนี้ ทั้งวันสะบาโตและการแตงงาน แมแตชีวิตแตงงานที่ดีที่สุด ในบางเวลา 
ไดสรางความยุงยากลําบากใจอันเนื่องมาจากความขัดแยง
 ตอไปนี้เปนหลักการบางประการที่สามารถชวยการดําเนินชีวิตคู ซึ่ง
ไดชวยชีวิตการครองเรือนมาแลวเปนจํานวนมาก ผานหลักการเหลานี้

 อานพระธรรมเอเฟซัส 1:7 มีหลักการสําคัญอะไรตรงนี้ ที่ใชใน
การครองชีวิตสมรสได

 คุณจะตองเรียนรู “ที่จะใหอภัย” โดยเฉพาะคูสมรส ผูไมมีคาคูควรจะ
ไดรับ คนใดก็สามารถจะอภัยใหกับผูสมควรจะไดรับถือเปนเร่ืองธรรมดา ไม
พิเศษแตประการใด แตการที่จะใหอภัยไดยากที่สุด ตามหลักการของพระเจา 
การใหอภัยแท คือการใหอภัยผูที่ไมสมควรจะไดรับ ทั้งไมมีการรับรองวาจะไม
ทําผิดซ้ํา นี่เปนวิธีการใหอภัยของพระผูเปนเจาผานทางพระคริสต เราจะตอง
ทําอยางเดียวกัน หาไมแลวชีวิตสมรสของเรา ถาจะยั่งยืนตอไปได ก็จะเปน
เหมือน “สถานที่คนตายไปชดใชบาป” (purgatory) กอนจะไดขึ้นสวรรค” 
(ซึ่งเปนหลักความเช่ือของศาสนาคริสตนิกายหนึ่ง) 

 อานขอพระคัมภีร โรม 3:23 มีหลักการสําคัญยิ่งอะไรถูกพบตรง
นี้เชนกัน

 คุณจะตองยอมรับวา คุณแตงงานกับคนบาปคนหน่ึง เปนบุคคลท่ีได
รับความเสียหายในระดับหนึ่งในดานรางกายและดานจิตวิญญาณ จงทําตัว
ใหคุนเคย จงรับความบกพรองของคูชีวิต อธิษฐานเผ่ือเขาหรือเธอ คุณอาจ
ตองมีชีวิตอยูกับความบกพรองดังกลาว แตคุณไมตองรูสึกทุกขใจเพราะความ
บกพรองดังกลาว ถาคุณไมรูจักทําใจ สิ่งเหลานั้นจะกัดกินคุณทั้งเปน สิ่ง
บริสุทธ์ิ และสมบูรณแบบเปนของพระเจาผานองคพระคริสต ผูทรงยอมรับเรา
ในสถานภาพท่ีเราเปน ซึ่งคุณเองจะหาความบริสุทธิ์ และความสมบูรณไดยาก
ยิ่งเชนกัน คุณตองทําอยางเดียวกันกับคูชีวิตของคุณ
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 อานพระธรรมฟลิปป 2:4-8 มีหลักการสําคัญอะไรตรงน้ี เชนกัน 
ที่เราสามารถนําไปใชเพื่อชวยเรา ไมเพียงเฉพาะในปญหากับคูสมรส 
แตในปญหาความยุงยากท้ังปวงเกี่ยวกับความสัมพันธ

บทบาทของความโกรธในความขัดแยงวันอังคาร
 ใครบางท่ีไมเคยมีประสบการณเร่ืองความโกรธ ไมครั้งใดก็ครั้งหน่ึง 
สิง่ทีท่าํใจไดยากก็คอื  เมือ่ความโกรธพุงตรงไปยังสมาชิกครอบครัวคนใดคนหน่ึง
เปนความโกรธที่ผูโกรธปฏิเสธจะใหอภัย... เราทราบวาความโกรธอาจกลาย
เปน “ยาพิษ” (poison) ซึ่งจะสรางความเจ็บปวดรวดราว และความทุกขใจ
ในบาน และในครอบครัว และสรางรอยราวใหกับความสัมพันธโดยทั่วไป

 อานพระธรรมเอเฟซัส 4:26, 27 และปญญาจารย 7:5 เราจะ
สามารถสรางความสมดุลในความเขาใจเร่ืองความโกรธวาเปนอารมณ
อยางหนึ่ง และความโกรธเปนความบาป มีอะไรเปนความแตกตาง

 ทานยากอบกลาวอะไรใน ยากอบ 1:19, 20 ที่เราควรนําไป
ประยุกตใชทุกเวลา ที่เราสามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเรามี
ทาทีเชนนั้นกับสมาชิกในครอบครัว ผูซึ่งการกระทําและถอยคําของเขา 
หรือเธอทําใหใหเรารูสึกโกรธ 

 ถาคุณโกรธเกี่ยวกับอะไรบางส่ิง แทนที่จะปลอยใหมันลองลอยไป
เหมือนกอนเมฆสีดําถูกลมพัดผานศีรษะคุณไปในระดับสูง แตคุณจับมันเปน
ประเด็นขึ้นมา จงอธิษฐานเผ่ือคนท่ีทําใหคุณเจ็บปวด และปฏิบัติตอคุณอยาง
ไมถูกตอง ทูลขอพระเจายกโทษใหบุคคลนั้น และใหกลายเปนพรสําหรับ
พวกเขา มันอาจไมเปนเร่ืองงายในตอนแรก แตเมื่อคุณไดทําการตัดสินใจแลว 
และไมเปลี่ยนแปลง พระเจาจะทรงดูแลในสวนที่ยังเหลืออยู
 ในบางครั้ง รากของความโกรธเปนเหมือนรากที่แผออกจากบานที่เรา
เติบโตข้ึนมา บุคคลท่ีโกรธมาจากครอบครัวที่โกรธ เพราะวาพวกเขาเรียนรู
ตนแบบ และนําติดตัวมาเปนพฤติกรรมของตนเองในชีวิตของพวกเขา ในที่สุด

The Role of Anger in Confl ict
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ความขัดแยง การกดข่ี อํานาจ และการควบคุมพุธ
 บางคร้ังความขัดแยง และความโกรธท่ีไมไดรับการแกไขอาจพัฒนา
ไปสูสิ่งที่เปนดานลบรุนแรง เปนพลังแหงการทําลาย และมีการกดขี่ขมเหง
การประพฤติผิดอาจมาในรูปการทําใหบาดเจ็บฝายรางกายหลายรูปแบบ เริ่ม
จากคําพูดเชือดเฉือน การระเบิดอารมณ ทําสงครามจิตวิทยา การระบายใน
ทางเพศสัมพันธ และอื่นๆ แตพฤติกรรมในรูปแบบใด ลวนตรงกันขามกับหลัก
การกลางของอาณาจักรของพระเจา นั่นคือความรักที่ไมเห็นแกตัว

 คําสอนอะไรที่สําคัญยิ่งยวดเกี่ยวกับความสัมพันธ ที่พบใน
1 ยอหน 4:7, 8; โคโลสี 3:19

 “สามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตน และอยาทํารุนแรงตอพวกนาง” 
(โคโลสี 3:19) คําวา “ harsh” ตรงน้ีคือ “ทํารุนแรง” ในตนฉบับภาษากรีก 
อางถึง “ความโกรธจัด” หรือ “ความขมขื่น” ที่มีตอหุนสวนชีวิตคืออะไรที่เปน

Confl ict, Abuse, Power, and Control

มรดก “ที่ดอย” เหลาน้ีจะสงตอไปยังลูกๆ ของพวกเขา ในบางคร้ังความ
โกรธอาจมาจากผลลัพธของผูโกรธยังขาดแคลนสิ่งจําเปนที่ตองการ หรือเกิด
จากความอิจฉาริษยา เหมือนคาอินรูสึกอิจฉาอาเบล จนถึงขั้นนําไปสูพี่ชาย
ฆานองชายของตนเอง
 คุณอาจมีเหตุผลดีที่จะใหรูสึกโกรธได แตอยาใชมันเปนขอแกตัวที่จะ
เก็บความโกรธใหระอุอยูอยางนั้น อยาปฏิเสธมัน หรือพยายามหาขอพิสูจนวา
ความโกรธของคุณถูกตอง (เพราะถูกอีกฝายทํารายกอนฯลฯ) จงขอพระเจา
ชวยใหคุณจัดการดวยวิถีทางบวก อัครทูตเปาโลใหคําแนะนําที่ดีไววา “อยา
ใหความชั่วชนะเราไดแตจงชนะความชั่วดวยความดี” (โรม 12:21)

 เราทั้งมวลมีสิ่งที่โกรธเรา จนถึงจุดทําใหเจ็บปวด และในบาง
กรณีเราคิดวาเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะแสดงความโกรธออกมา 
คําถามมีวา เราท้ังหลายโดยอํานาจของพระเจาสามารถจะไมปลอยให
ความโกรธทําใหเรา และบุคคลแวดลอมเรารูสึกเปนทุกขไดอยางไร
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สาเหตุทําใหเจ็บปวดตอเนื่อง หรือการเปนปรปกษอยางเขมขน ซึ่งเปนการ
แสดงความเกลียดชังตออีกฝาย อัครทูตเปาโลกลาวชัดเจนวา “คูสามีหรือ
ภรรยา” ไมใชเปาของการเปนปรปกษ หรือการใชความรุนแรง หรือการระบาย
อารมณ การทํารายรางกาย ไมเปนพฤติกรรมที่ยอมรับสําหรับสามีคริสเตียน 
หรือคูชีวิต เปนสิ่งที่ยอมรับสําหรับคูชีวิตของตน ทานเปาโลกลาวชัดเจนดวย
วา “ความรักนั้นอดทนนานและมีใจปราณี ความรักไมอิจฉา ไมอวดตัว 
ไมหยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิดไม
ชื่นชมยินดีในความอธรรม แตชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนไดทุกอยาง 
เชื่ออยูเสมอ มีความหวัง และความทรหดอดทนอยูเสมอ” (1 โครินธ 13:4-7) 
ไมมีคุณลักษณะใดของความรัก หรือแมการใหอภัยอะไร จะยอมรับพฤติกรรม
รุนแรงไดไมวาในรูปแบบใด
 ความสัมพันธที่สมบูรณนําสูความเปนเอกภาพของชีวิตคู ซึ่งตางจะ
รูสึกวาตนไดรับการปกปอง และมีความปลอดภัย ขณะความโกรธถูกจัดการ
ใหอยูในเชิงบวก ซึ่งแปลงเปนรูปแบบการรับใชซึ่งกันและกัน บอยครั้งเหย่ือ
รูสึกวาตนเปนฝายผิด ดังน้ันพวกตนตองรับผิดชอบที่ไดยั่ว หรือทาใหผูชอบ
ใชความรุนแรงลงมือ จะวาไปเหลาผูชอบใชความรุนแรงดูไปแลวเปนผูควบคุม
สถานการณ และบอยครั้งมีความเชี่ยวชาญในการทําใหเหย่ือรูสึกรับผิดชอบใน
การกระทําของพวกเขา ความจริงมีวาไมมีใครสมควรตองรองรับความรุนแรง
จากคนอื่น ผูใชความรุนแรงตองเปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจเลือกที่จะใช
ความรุนแรงเอง ขาวดีคือพระคัมภีรเสนอการปลอบประโลม ไมใชทําใหผูถูก
กระทํารูสึกผิด ในบางสถานการณ ขณะที่ปญหานั้นไมอาจแกไขโดยวิธีการ
ภายในได ในกรณีเชนนี้ผูตกเปนเหย่ือความรุนแรงไมควรจะกลัวที่จะออกไป
แสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานขางนอก

 นาเสียดายจริงที่บางวัฒนธรรม ทั้งหมดของความรุนแรง เปน
การกระทําแกสตรีเพศ เหตุใดไมมีคริสเตียนคนใดตกสูพฤติกรรมเชน
นั้น ไมวาวัฒนธรรมดังเดิมของพวกเขาอนุญาตใหทําเชนน้ันได
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การใหอภัยและสันติสุขวันพฤหัสบดี
 “จงปฏิบัติตอผูอื่นอยางที่พวกทานตองการใหพวกเขาปฏิบัติตอ
ทาน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติ และคําสอนของบรรดาผูเผยพระวจนะ” 
(มัทธิว 7:12) คิดถึงประสบการณของคุณตลอดมาแตตน ภายใน
ครอบครัว และภายนอก ซึ่งคุณจะนําเอาหลักการไปประยุกตใช และ
บนเสนที่เตรียมใหขางลาง เขียนลงวาเวลาใดบางท่ีคุณต้ังใจไวโดย
ความเชื่อ คุณจะสามารถจะทําไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

 “จงมุงมั่นที่จะอยูไดอยางสงบสุขกับทุกคน และที่จะไดความบริสุทธิ์ 
เพราะถาปราศจากความบรสิทุธ์ิแลว กจ็ะไมมใีครไดเหน็องคพระผูเปนเจาเลย” 
(ฮีบรู 12:14) แมเราจะนําขั้นตอนที่จําเปนไปปฏิบัติ บางคนที่เคยทําใหเรา
เจ็บปวด ยังไมยอมรับฟงและเปล่ียนแปลง บางทีบางคนอาจกลาวขออภัย แต
คนอ่ืนๆ ยังไม ไมวาจะเปนกลุมใด ถือวาเปนประโยชนตอเรา โดยเฉพาะถา
เขาหรือเธอเปนสมาชิกของครอบครัว ขณะที่เดินไปบนเสนทางแหงการยก
โทษใหอภัย ซึ่งเราไดพูดไปแลวกอนหนานี้
 ที่จริง การใหอภัยเปนสวนสําคัญที่จะแกปญหาเรื่อง “ความขัด
แยง” โดยเฉพาะภายในครอบครัว เม่ือบุคคลหน่ึงทําบาปตอเรา ศัตรูของ
พระเจาชอบท่ีจะต้ังกําแพงระหวางเราและบุคคลน้ัน หรือตั้งแบรีเออรกั้นเรา
ไวไมใหรักบุคคลนั้นตามท่ีพระคริสตทรงรักเรา การใหอภัยจึงเปนทางเลือกที่
เราจะกาวออมสิ่งขวางก้ันนั้นไปใหได
 “เราไมไดรับการอภัยเพราะวาเราใหอภัย แตในขณะท่ีเราไดรับการ
อภัย พื้นฐานของการใหอภัยทั้งหมดพบในความรักที่ไมหวังผลจากการกระทํา 
แตขึ้นอยูกับทาทีของเราท่ีมีตอคนอ่ืน ที่เราแสดงออกไมวาเราจะทําใหความ
รักนั้นเปนของเราหรือไม พระคริสตตรัสวา “เพราะวาพวกทานจะพิพากษา
ผูอื่นอยางไร พระเจาจะทรงพิพากษาทานอยางนั้น และทานทั้งหลายจะตวง
ใหผูอืน่ดวยทะนานอนัใด พระเจาจะตวงใหพวกทานดวยทะนานอนันัน้” (มทัธวิ 
7:2) (เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 251)

Forgiveness and Peace
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “บอยคร้ังจริงๆ ที่บิดามารดา ไมไดรวมกันเปนหนึ่งในการปกครอง
ครอบครัวของพวกเขา บิดานั้น มักจะใชเวลากับพวกลูกๆ เพียงเล็กนอย และ
ไมรับรูนิสัยเฉพาะในดานความรูสึก และนิสัยโดยธรรมชาติวารุนแรงและหนัก
หนาเพียงใด เขาเองก็ไมไดควบคุมอารมณของเขา แตแกไขใหถูกตองดวย
อารมณรุนแรง (passion) ที่ปะทุออกมา ลูกรับรูสิ่งนี้ แตแทนที่จะยอมสยบ 
เมื่อถูกลงโทษ ลูกรูสึกโกรธบิดา ฝายมารดาปลอยใหการกระทําผิดเล็กๆ 
นอยๆ ใหผานไป แตเมื่อทําความผิดซ้ําก็จะถูกลงโทษหนัก (เหมือนเอาโทษ
ครั้งกอนมารวมยอด) ลูกๆ ไมมีวันทราบวาพวกเขาไดรับการคาดหวังอะไร 
และพวกเขาถูกทดลองใหตองการทราบวา พวกเขาตองละเมิดถึงระดับไหน
จึงจะไดรับการยกเวนโทษ ซึ่งน่ันเทากับบิดามารดาไดหวานเมล็ดพันธุแหง
ความชั่วรายลงไปในดวงใจของลูก ซึ่งไดแตกหนอและเติบโตขึ้นจนออกผล” 
(เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 314, 315)
 “บานจะตองเปนศูนยกลางของ “ความบริสุทธ์ิ” และ “ความรักที่
ยกชูขึ้นอยางสูงสุด” บานตองเต็มไปดวยสันติ ความกลมเกลียว ความรัก

 ในเวลาเดียวกัน เมื่อเราเปนผูทําผิด เราจําเปนตองทําการไถถอน
ความสัมพันธท่ีแตกหักกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจหมายถึงการไปหาบุคคลนั้น และ
บอกเขาหรือเธอวาคุณเสียใจในสิ่งที่คุณไดทําไป และขอเขาหรือเธอยกโทษ
ให นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไววา “เพราะฉะนั้น ถาทานนําเครื่องบูชามา
ถึงแทนบูชาแลว และระลึกขึ้นไดวา พี่นองมีเหตุขัดเคืองขอหนึ่งขอใดกับทาน
จงวางเคร่ืองบูชาไวที่หนาแทนบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่นองผูนั้นเสียกอน
แลวจึงคอยมาถวายเคร่ืองบูชาของทาน” (มัทธิว 5:23, 24) เปนการดีเมื่อ
ใครคนหนึ่งผูไดทําใหเราเจ็บปวดมาขออภัยจากเรา เชนเดียวกันเปนการดี
เมื่อเราใหความเอาใจใสตอคนอ่ืนในทํานองเดียวกัน

 ใหคุณลองคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมดที่คุณจําเปนตองไดรับใหอภัย 
สิ่งนี้จะชวยคุณใหเรียนรูที่จะใหอภัยแกคนอื่นอยางไร
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ตอกันและกัน และความสุขจะตองไดรับการสงเสริมอยางพากเพียรทุกวัน จน
กระทั่งสิ่งล้ําคาเหลานี้สถิตอยูในดวงจิตของเหลาผูประกอบขึ้นเปนครอบครัว 
ตนไมแหงความรักจะตองไดรับการเอาใจใส หรือไมมันอาจจะตาย หลักการดี
ทุกขอจะตองนํามาปฏิบัติเพื่อมันจะเติบใหญขึ้นในดวงวิญญาณ สวนซาตาน
เองพยายามปลูกพืชหลายชนิดในดวงใจเชนกันคือ ความอิจฉาริษยา การคาด
คะเนที่ชั่วราย การพูดสิ่งที่ชั่ว การขาดความอดทนอดกล้ัน มีความคิดอคติ 
มีความเห็นแกตัว มีความโลภความหย่ิงยโส จะตองถูกถอนไปท้ังหมด หาก
ปลอยใหตนพืชแหงความช่ัวรายเติบโตตอไปในดวงจิต พวกมันจะใหผล ใน
กรณีนี้เราจึงเห็นหลายคนเปนมลทินไป โอ...มีกี่คนหนอท่ีปลูกตนพืชที่เปน
“ยาพิษ” ซึ่งจะฆาตนผลไมที่มีคุณคาแหงความรัก ทําใหดวงวิญญาณเปน
มลทินไป” (เอลเลน จี. ไวท, บานในอุดมคติ, หนา 195, 196)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานขออางอิงซึ่งนํามาจากบทความชีวิตสมรส “เพราะวาเราไม
 ไดมีมหาปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจในความออนแอของเรา
 แตทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอยาง ถึงกระน้ันพระองคก็
 ยงัปราศจากบาป” (ฮบีร ู4:15) เหมอืนทีพ่ระคริสตทรงใหพระองค
 เองเขามาอยูในสถานการณของเรา เพื่อจะส่ือสารกับเราไดดี
 ที่สุด เราควรทําอยางเดียวกันกับคูชีวิตของเรา พยายามมองดู
 สถานการณใดๆ หรือวิกฤติการณไมใชจากมุมมองของตัวคุณ
 เอง แตจากการมองเห็นของคูสามีหรือภรรยาของคุณ ดูวาเขา
 หรือเธอไดมองเห็น สถานการณ และเหตุการณอยางไร และมัน
 ไดเกิดผลกระทบอะไรกับเขาหรือเธอ และเหตุใดเขาหรือเธอรูสึก
 กับมันในลักษณะท่ีเขาหรือเธอรูสึก หลักการน้ีสามารถนํา
 ไปใชนานในสถานการณยากลําบากที่หลีกเลี่ยงไมได ในทางใด
 บางท่ีเราสามารถประยุกตใชหลักการน้ีในทุกพื้นท่ีที่อาจมีความ
 ความขัดแยงเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ 

2. ความโกรธเปนความบาปเสมอไหม จงใหเหตุผลตามความเขาใจ
 ของคุณ
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“เพราะฉะน้ันเม่ือเรามีพยาน มากมายอยูรอบขางอยาง
นี้แลว ก็ขอใหเราละท้ิงทุกอยางที่ถวงอยู และบาปที่เกาะ
แนน ขอใหเรายังคงวิ่งแขงดวยความทรหดอดทนใน
การแขงขันที่อยูขางหนาเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู
เบิกทางความเช่ือ และผูทรงทําใหความเช่ือน้ันสมบูรณ 
พระองคทรงสูทนตอกางเขน เพื่อความยินดีที่อยูตรง
หนาพระองคทรงถือวาความอับอายนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ 
และพระองคประทบัเบือ้งขวาพระทีน่ัง่ของพระเจา”  (ฮบีรู 
12:1, 2)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ไมวาเราจะอยูบนเวทีใดของชีวิตที่เราอยูในเวลานี้ หรือที่
เราไดผานมาแลว และที่จะเผชิญตอไปบนถนนแหงชีวิต เราทํา

ใหตัวเราฝน (agaist) ตอพื้นเพแหงวัฒนธรรม บิดามารดาของเรา ลูกของ
เรา บานของเรา ครอบครัวของเรา แมแตโบสถที่เราไปนมัสการ ทั้งหมด
ถูกอัดแนน (impacted) โดยวัฒนธรรม ซึ่งเรามีชีวิตอยูเปนสวนสําคัญ
แมวาจะมีองคประกอบอื่นๆ ที่มีสวนในบทบาท อยางเชนการเปลี่ยน

บทที่ 11
ครอบครัวแหงความเชื่อ

วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2019
Families of Faith
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ยึดมั่นในสิ่งที่ดีวันอาทิตย
 ขณะที่พระกิตติคุณประกาศไปรอบโลก คริสเตียนเผชิญกับวัฒนธรรม 
และธรรมเนียมปฏิบตัทิีแ่ตกตางกันไป  มหีลายวัฒนธรรมเก่ียวของกับครอบครัว 
และความสัมพันธในสังคม คําถามใหญคําถามหนึ่งสําหรับคริสเตียนมิชชันนารี
คือ พวกเขาควรจะมีมาตรฐานเก่ียวกับการกระทําที่หลากหลายอยางไร อัน
รวมไปถึงความสัมพันธในครอบครัวที่โดยสวนตัวพวกเขาอาจพบสถานการณ
ที่ทําใหไมคอยสบายใจนักในบางครั้ง

 อานกิจการฯ 10:1-28, 34, 35 เราสามารถเรียนรูอะไรตรงน้ี
เกีย่วกบัความตองการของเราท่ีจะเอาชนะอปุสรรค (barriers) และอคติ
ของเราเอง เม่ือมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ

Hold Fast What is Good

วันนมัสการพระเจาจากวันเสาร (วันสะบาโต) มาสูวันอาทิตยเปนตัวอยางทรง
พลังบอกถึงวัฒนธรรมแหงชวงเวลา ซึ่งทรงพลังและเปนไปในเชิงลบ อัน
เปนอิทธิพลของคริสตจักร ทุกครั้งเมื่อเราขับรถผานโบสถสักแหง และมอง
เห็นปายบอกตารางนมัสการ และกิจกรรมอื่นๆ ในวันอาทิตย เราตางไดรับ
การเตือนดวยการรูสึกสะกิดใจ (stark) ใหรับรูชัดเจน ซึ่งบอกใหทราบวา 
วัฒนธรรมชางมีอํานาจเกินกวาที่เราจะคาดถึงจริงๆ
 ครอบครัวคริสเตียนเผชิญกับการทาทายเรื่องวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา 
บางครั้งอิทธิพลจากวัฒนธรรมถือวาเปนสิ่งที่ดี แตสวนมากอิทธิพลนั้นเปน
ไปในทางลบ (สําหรับคริสเตียน)
 ขาวที่ยิ่งใหญคืออํานาจของพระกิตติคุณมอบแสงสวางใหเรา ซึ่งให
การปลอบประโลม ใหพละกําลังเพื่อใหเผชิญกับการทาทายที่วัฒนธรรม
สามารถนํามาให สัปดาหนี้เราจะมองไปยังจุดที่วา เราซึ่งเปน “ครอบครัว
แหงความเชื่อ” ขณะที่แสวงหาที่จะ “กลายเปนผูปราศจากขอตําหนิ” และ 
“ไมมีพิษมีภัย” เปนบุตรชายหญิงของพระเจาที่หาที่ติไมไดในทามกลางชาว
โลกรุนที่คดในของอในกระดูก และไมถูกทํานอง คลองธรรม (perverse) 
และพระเยซูทรงสั่งใหเราเปนแสงสวางสองไปในโลกใบนี้
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 การสิ้นพระชนมของพระคริสตนั้นไถบาปมนุษยทุกคนผูอาศัย
อยูทุกแหงหนในโลก มีคนจํานวนมากยังไมทราบความจริงยิ่งใหญนี้ การท่ี
จะนําขาวนี้พรอมกับคําเชื้อเชิญไปยังคนท้ังหลาย เปนหนาที่การประกาศเผย
แพรพระกิตติคุณของคริสเตียนทุกคน เพราะวาพระเจาทรงแสดงใหเห็น
แลววา พระองคไมมีความลําเอียง คริสเตียนถูกเรียกใหปฏิบัติตอทุกคนดวย
ความนับถือ และดวยการยึดหลักคุณธรรม (integrity) (ความสัตยซื่อ มั่นคง 
และความสมบูรณ) เพื่อใหคนทั่วไปมีโอกาสตอนรับขาวดี ซึ่งมีคาลํ้าสําหรับ
พวกเขา 

 มีบทสรุปอยางไร สําหรับการที่มิชชันนารีคริสเตียนยุคแรกเริ่ม
ไดนําพระกิตติคุณไปประกาศแกกลุมชนท่ีมีพื้นเพวัฒนธรรมตางกัน 
มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาใชจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ กิจการฯ
15:19, 20, 28, 29; 1 โครินธ 2:2; 1 เธสะโลนิกา 5:21, 22

 แมวาทุกวัฒนธรรมเปนกระจกเงาสองใหมองเห็นสภาพการลมลงของ
ผูคนภายในวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาจมีความเชื่อที่ “เขากันได” (compatible) 
กับคําสอนของพระคัมภีร และมีประโยชนบนเสนทางของพระกิตติคุณ ยก
ตัวอยางเชนวัฒนธรรมที่เทิดคุณคาความสัมพันธใกลชิดของครอบครัวและ
ชุมชน ซึ่งปรากฏใหเห็นในหลายพื้นที่บนแผนดินโลก คริสเตียนสามารถยกชู 
และใหการสนับสนุนในสิ่งดังกลาว และผสานกันเขากับหลักการตางๆ ของ
พระคัมภีร
 ในเวลาเดียวกัน ความจริงของพระเจาจะตองไมประนีประนอม ประ-
วัติศาสตรของคริสตจักรแสดงใหเห็นวา มีทั้งการประนีประนอมหลักขอเช่ือ 
ดวยการปรับเปลี่ยน และยอมรับหลักขอปฏิบัติในลักษณะ “การปะติดปะตอ” 
(patchwork of pseudo-Christian) ความเชื่อแทของคริสเตียน (authentic 
Christianity) กับบางส่ิงที่ไมใช ซาตานอางวาเปน “พระสูงสุด” (god) ของ
โลกน้ี ซาตานมีความยินดีที่มีผูเผยแพรความสับสัน แตพระเยซูไดทรงไถ
โลกนี้แลว และพระวิญญาณของพระองคทรงกําลังนําทางผูติดตามของ
พระองคไปสูความจริงทั้งมวล (ยอหน 16:13)
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อํานาจของวัฒนธรรมที่มีตอครอบครัววันจันทร
 “เพราะเราเลือกเขาแลว เพื่อเขาจะไดกําชับลูกหลานและครอบ-
ครัวที่สืบตอมาของเขา ใหรักษาพระมรรคาของพระยาหเวห ใหทํา
ความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระยาหเวหจะประทานแก
อับราฮัม ตามที่พระองคตรัสไวแกเขา” (ปฐมกาล 18:19)

 แมวาพวกเขาอาจจะมาในรปูครอบครวัภายนอกหลายรปูแบบ  ครอบครวั
ที่เปนดุจบล็อคที่กอสรางสังคมขึ้น จากสังคมที่แตกตาง และมีความหลาก
หลาย อันประกอบข้ึนจากหนวยของครอบครัวโดยตรง ยกตัวอยางเชน ใน
วัฒนธรรมโบราณวัฒนธรรมหน่ึงลงความเห็น (deemed) วาชายคนหน่ึงตอง
รับผิดชอบในการกินศพของบิดาหรือมารดาท่ีตายไป และในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
ชายหนุมคนหน่ึงท่ีตองการแตงงานกับเจาสาวของเขา เขาจะตองนําสินสอด 
(dowry) มาใหแกครอบครัวฝายหญิง สินสอดท่ีวานี้ ไมใชเงินหรือทอง แต
เปนศีรษะของชนเผาที่เปนศัตรู... แมแตในสมัยใหม แนวคิดที่ถายทอดไป
ใหเด็กหนุมสาว เชนชวงของการคบหาดูใจ การหยาราง การเขาสูพิธีสมรส 
การเขาสูวัยการเปนบิดามารดา เหลานี้ลวนแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ขณะที่
เราทําการประกาศพระกิตติคุณใหกับผูคนหลายวัฒนธรรม เราจําเปนตอง
เรียนรูวาจะเขาถึงพวกเขาไดอยางไร เพ่ือที่จะไมประนีประนอมกับความเชื่อ
ของเรา และก็ไมควรสรางปญหาที่ไมจําเปน ในเวลาเดียวกันหันมาหวงใยทาง
บานเรา โดยจะตองรับรูวาวัฒนธรรมอะไรจะไมมีอิทธิพลกระทบตอครอบครัว
ของเรา

 ในทางใดที่อาจมีวัฒนธรรมหนึ่ง มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัว 
ดงัจะแสดงใหเหน็ในตวัอยางซึง่ปรากฏในขอพระคมัภรีตอไปนี ้ ปฐมกาล 
16:1-3; ปฐมกาล 35:1- 4; เอสรา บทที่ 10; 1 พงศกษัตริย 11:1 

The Power of Culture on Family

 ความเชื่อของคุณถูกปรุงแตงตามวัฒนธรรมของคุณมากเทาไร 
และมีความจริงของพระคัมภีรอยูเทาไร คุณสามารถเรียนรู และสังเกต
ความแตกตางนี้ไดอยางไร จงนําคําตอบไปอภิปรายในชั้นเรียน
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การค้ําจุนครอบครัวผานเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงวันอังคาร
 การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องไมมีใครหนีพน บางครั้งเกิดขึ้นอยางไม
ตั้งใจในครอบครัว ไมคํานึงวาจะเปนในวัฒนธรรมอะไรที่เราอาศัยอยู การ
เปลี่ยนแปลงอาจยืนยันไดวาเปนเสนทางของวงจรชีวิต บอยครั้งการเปลี่ยน
แปลงเปนเรื่องทํานายไวกอนไมได อยางเชนความตาย ความหายนะ การ
สงคราม การเจ็บปวย มีหลายคร้ังการยายอาจข้ึนอยูกับอาชีพที่ลมเหลวใน
ที่หน่ึง จึงยายไปยังทําเลใหม มีหลายครอบครัวพบกับปญหาดานเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงดานสังคมในชุมชน และประเทศของพวกเขา สวนการ
เปล่ียนแปลงอื่นๆ เปนผลเชื่อมโยงมาจากวัฒนธรรมโดยตรง

 ขางลางเปนบางตัวอยางการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ แมแตทําให
เกิดความยุงยากลําบากใจ (traumatic) ที่พวกเขาตองเผชิญ ใหคุณใช
จินตนาการวาตัวคุณเอง เปนผูอยูในเหตุการณของพวกเขา การเปล่ียน
แปลงเหลามีผลกระทบกับชีวิตครอบครัวของพวกเขาอยางไร มีระบบ
กลไก (mechanism) อะไรที่คุณมีซึ่งจะชวยรับมือ (cope) ในลักษณะที่
ที่คุณอาจมีปฏิกิริยาแตกตางออกไป 

Sustaining Families Through Seasons of Change

 ไมมีใครในพวกเรามีชีวิตอยูในที่เปนสุญญากาศ (vacuum) เราทุกคน 
และครอบครัวของเราตางไดรับผลกระทบจากวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู ความ
รับผิดชอบของเราในฐานะเปนคริสเตียนใชชีวิตทามกลางผูคนในวัฒนธรรม
ของเรา จงทําดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดําเนินชีวิตไปตามหลักความเช่ือของ
เรา ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยง (shunning) ใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได ในส่ิง
ที่ขัดแยงกับความเช่ือของเรา

 มีสิ่งใดบางในวัฒนธรรมของคุณที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ชวยผูคน
ในการดําเนินชีวิตในครอบครัว ซึ่งสอดประสานกับหลักคําสอนของ
พระคัมภีร และมีสิ่งใดที่ไม (มีลักษณะดานบวก) แตคุณสามารถจะปรับ
เปลี่ยนความเช่ือของคุณใหเขากับวัฒนธรรมไดดี โดยไมตองทําการ
ประนีประนอมหลักความจริงที่สําคัญ
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 • อับราฮัม, ซาราห และโลท - ปฐมกาล 12:1-5
 • ฮาดาชาห - เอสเธอร 2:7-9
 • ดาเนียล, ฮานันยาห, มิชาเอล และอาซาริยาห - ดาเนียล บทที่ 1

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทําใหผูคนมีประสบการณของการสูญเสีย 
มีความวิตกกังวลในความไมแนนอนตออนาคตตรงหนา ซึ่งขึ้นอยูกับความ
สามารถของแตละครอบครัวจะปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงได ประสบการณ
เหลานี้สามารถผลักดันสูระดับใหมของการเติบโต และมองเห็นคุณคา (app-
reciation) สําหรับดานจิตวิญญาณ หรือไมการเปลี่ยนแปลงสามารถนํามาสู
ความเครียด และความวิตกกังวล ซาตานใชประโยชนตรงนี้ทําใหเกิดความ
สับสน โดยหวังที่จะนําผูคนใหเกิดความสงสัย และการไมวางใจในพระเจา 
ดังนั้นใหครอบครัวยึดม่ันในถอยคําแหงพระสัญญาของพระเจา ใหเปนแหลง
ยึดมั่นของครอบครัว จงแนใจวาชีวิตของพวกเขาทั้งหลายอยูในพระหัตถ
ของพระเจา ซึ่งพระองคไดทรงชวยบุคคลสําคัญแหงความเช่ือ (heroes and 
heroines) ในพระคัมภีรมามาก ใหสามารถเผชิญกับวิกฤติกาล จากการ
เปล่ียนแปลงอยางฉับพลันและใหญหลวงไดอยางประสบความสําเร็จ

 ถาคุณรูจักใครสักคน (หรือแมแตทั้งครอบครัว) ผูกําลังประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความยุงยากลําบากใจ จงทําบางสิ่งใน
ทางทีป่ฏบิตัไิด  ดวยการใหความชวยเหลอืบางประการและใหการหนนุใจ

หันไปหาความเชื่อของบุคคลยุคแรกพุธ
 มีวิกฤติกาลแหงความเชื่ออะไรในอิสราเอลภายหลังทานโยชูวา 
และเพื่อนรุนราวคราวเดียวกับทานไดตายจากไป (ผูวินิจฉัย 2:7-13) 

 มีการศึกษาถึงคุณคาและความเช่ือในหนวยงานอยางเชนคริสตจักร
ตางๆ ซึ่งสงตอไปยังผูนํารุนตอไปไดแสดงใหเห็นวา เหลาผูกอตั้งมีระดับความ
เชื่อและการอุทิศถวายท่ีสูง พวกเขาเปนแชมปเปยน (champion) แหงความ
เช่ือ ภายในหนึ่งหรือสองคนรุนอายุตอมา จํานวนมากของผูรับชวงตอสูญเสีย

Toward a First-Generation Faith
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ความสามารถในการมองเห็น (sight) ในหลักการแหงคุณคา พวกเขาดําเนิน
หนวยงานขององคกรตอไปตามปกติ แตบอยคร้ังมาจากนิสัยของนักบริหาร
ทั่วไป ผูนําในรุนอายุตอมามีนิสัยและลักษณะการอุทิศถวายท่ี “ตกผลึก” สู
จารีตนิยม ความรัก ความรอนรน และการทุมเท (passion) ของผูกอตั้งไม
ปรากฏใหเห็นอีกตอไป

 มีการกลาวกันวา “พระเจาไมทรงมีหลาน มีเพียงบุตรชายหญิง
เทาน้ัน” คณุเขาใจความหมายของขอความน้ีอยางไร (ดใูน ยอหน 1:12,
13;3:7; 1 ยอหน 5:1 ดวย)

 การเขาถึงเพ่ือสงตอ “คุณคา” ของชวงเวลายาวนานผานผูคนหลาย
รุนอายุของผูนําคริสเตียนผูอาวุโสกวา มีเพียงแคการบอกคนรุนหนุมวา
พวกเขาเช่ืออะไร การเรียนรูสิ่งที่บิดามารดาคูหนึ่งเช่ือ หรือสิ่งที่คริสตจักรเช่ือ
ไมใชความเชื่อสวนบุคคล การเปนคริสเตียนเปนมากกวาเปนสวนหนึ่งของ
องคกรท่ีมีประวัติ และหลักคําสั่งสอนของศาสนา (dogma) ความเช่ือแทไมใช
บางส่ิงเก่ียวกับแหลงกําเนิด (genetic) ไมใชบางส่ิงที่สงผานโดยธรรมชาติ
จากรุนสูรุน แตละคนตองการจะรูจักพระคริสตดวยตัวของเขาหรือเธอเอง 
บิดามารดาสามารถทําไดแคนั้น คริสตจักรหรือโบสถโดยองครวม และโดย
เฉพาะบดิามารดาจาํเปนตองทาํส่ิงทัง้ปวงเทาทีพ่วกเขาจะทาํได เพ่ือเสรมิสราง
สิ่งแวดลอมอันที่จะทําใหคนหนุมสาวตองการที่จะทําการเลือกในสิ่งที่ถูกตอง
แตในตอนทายสุดพวกเขาจะรอดหรือไมรอดโดยพระกิตติคุณและความเชื่อ
เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน 

 โจ มาจากกลุมผูไมเชื่อวามีพระเจา ไดเขารวมกับคริสตจักร
เซเวนธเดยแอดเวนตีสในวัยผูใหญคนหนึ่ง หลังจากมีประสบการณของ
การกลับใจอันทรงพลัง เขาแตงงานกับสตรีแอดเวนตีสและมีลูก โจ
และภรรยาเล้ียงดูพวกเขาใหเตบิโตข้ึนในความเช่ือ วนัหน่ึงโจครุนคดิเก่ียว
สภาพทางดานจิตวิญญาณของลูกๆ และพูดวา “โอ ถาเพียงแตลูกๆ 
ของผมจะมีประสบการณที่ผมไดรับ!” ถาคุณอยูกับโจเวลานั้น คุณจะ
พูดอะไรกับเขา
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นักวิ่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดวันพฤหัสบดี
 ผูคนจํานวนมากรูสึกชื่นชอบท่ี ออเจน ปเตอรสัน ใชสํานวนใหมแทน
คําเดิม (paraphrase) แบบเฉพาะกิจกลาวคือทุกแหงที่พระคัมภีรใชคําวา 
“พระกิตติคุณ” (gospel) ปเตอรสัน จะใชคําวา “ขาวสาร” (message) แทน 
ขาวดีเก่ียวกับพระเยซู ที่จริงแลวเปน “ขาวสาร” อันเปนที่ตองการของชาว
โลกในปจจุบัน ครอบครัว คริสเตียนถูกเรียกใหมีประสบการณรวมกัน เพ่ือที่
จะแบงปนขาวดี ไมวาพวกเขาจะอยูในวัฒนธรรมใด

 จงสรุปใจความสําคัญของขาวสารจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ 
มัทธิว 28:5-7; ยอหน 3:16; โรม 1:16, 17; 1 โครินธ 2:2; 2 โครินธ 
5:18-21

 ขาวสารเริ่มแรก ที่เหลาอัครทูตใชในการประกาศทุกหนทุกแหง คือ
เรื่องการฟนคืนพระชนมของพระเยซู ปจจุบันครอบครัวคริสเตียนรวมกัน
ประกาศขาวนี้ ซึ่งไดประกาศตอเนื่องกันยาวนาน นั่นคือ “พระองคทรงเปน
ขึ้นจากความตายแลว” (มัทธิว 28:7) ความเปนจริงของการฟนคืนพระชนม
ของพระเยซูสราง “ความนาเชื่อถือ” (credible) ใหกับสิ่งอื่นๆ ที่พระเยซูได
ตรัสไวเกี่ยวกับพระองคเอง เกี่ยวกับพระเจาและความรักของพระองคที่มีตอ
คนบาปท้ังหลาย เกี่ยวกับการยกโทษใหอภัยและเก่ียวกับความม่ันใจในชีวิต
ชั่วนิรันดรโดยความเชื่อในพระองค
 ความรูสึกกระตือรือรนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ พระคัมภีรใหแสงวาบ
แหงพระกิตติคุณซึ่งเปนพลังแหงประสิทธิผลบังเกิดกับชีวิตของเหลาผูติดตาม
พระเยซูยุคเร่ิมแรก พวกเขาเปดบานของตนเปนสถานท่ีศึกษาพระคัมภีร 
พวกเขาอธิษฐานและรับประทานอาหารรวมกัน แบงปนเงิน และทรัพยสิน
อื่นๆ รวมทั้งใหความรัก และการเอาใจใสซึ่งกันและกัน เจาของบานเรือน
ทั้งหลายโอบอุมขาวสาร พวกเขาเปนเหลาประชากรท่ีปราศจากขอตําหนิโดย
ทันทีไหม เปลาเลยพวกเขายังมีความขัดแยง และมีความไมลงรอยกันในบาง
เรื่อง ถูกแลวเหลาผูติดตามพระคริสตเหลานี้ยังมีความแตกตาง พวกเขา

Twenty–First-Century Runners
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ตระหนักวาพวกเขาตองการพระเจา และตองการซึ่งกันและกัน พวกเขาให
ความสําคัญสุดยอดใน “ความเปนหนึ่ง” และ “ความสอดประสาน” ทั้งที่บาน 
และที่โบสถ ตางพยายามจะไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดวย
การอธิษฐานตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (ยอหน 
17:20-23) พวกเขากลาวเปนพยานแกกนัและกนั และแกผูไมเช่ือดวยความกลา
หาญ แมแตเต็มใจรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขา
 สิ่งเหลานี้จะตองเปนคุณลักษณะของเรา แมแตในยุคปจจุบันชาวโลก
มองดูสิ่งที่เปนของพระเจาดวยสายตาชิงชัง (jaundiced) แตประชากรของ
พระเจาผูกระตือรือรนเก่ียวกับบางส่ิงจะยังมีผูรับฟง พระวิญญาณบริสุทธ์ิคอย
เวลาทีจ่ะเตมิเตม็ดวงใจของมนษุย  ใหพวกเขามคีวามตืน่ตวัเกีย่วกบัพระกติตคิณุ 
เม่ือขาวดีกลายเปนส่ิงดีในดวงใจของเรา และเหมือนอยูภายในพระวจนะ การ
แบงปนจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและไมอาจจะหยุดลงได

 มอีะไรในครอบครัวของคุณทีจ่าํเปนตองเปล่ียนแปลงเพ่ือชวยให
ทุกคนเปนผูนําขาวสารออกไปประกาศไดดีขึ้น

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เอลเลน จี. ไวท, ศาลของบาบิโลน, หนา 479-490 ในบรรพชนและ
กษัตริย และถอยคําและการเตือนใหระวัง, หนา 324, 329; No Respect of 
Persons With God, หนา 330, 331, ใน Gospel Workers; ชื่นชมยินดีใน
องคพระผูเปนเจา, หนา 115-126; สันติวิถี 

 โดยเห็นแกพระเจาอยาเลือกที่รักมักที่ชัง “ศาสนาของพระคริสตยก
ระดับผูรับเอาความเชื่อใหสูงขึ้นสูเนินสูงแหงความคิดและการกระทํา ขณะใน
เวลาเดียวกันนําเสนอ “เปาหมายแหงความรักของพระเจา” ตอมวลมนุษย
อยางเทาเทียมกัน พวกเขาทั้งมวลไดถูกซื้อไวดวยการถวายพระชนมชีพของ
พระองคเปนเครื่องถวายบูชา ณ แทบพระบาทของพระเยซูทั้งคนร่ํารวย และ
คนยากจน ผูคงแกเรียน และคนโงเขลามาพบกับพระองคพรอมเพรียงกัน โดย
ไมมีความคิดแบงแยกเรื่องวรรณะท่ีโลกนี้ตั้งขึ้น ความแตกตางไมวาสีผิว ฐานะ 
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ยศศักด์ิจะถูกลืมไปทั้งหมด ใหเรามองไปที่พระองค ที่ความบาปของเราไดรับ
การชําระแลว เราทั้งหลายตองปฏิเสธตนเอง ไมทําตัวเหนือคนอ่ืน แตทําตาม
แบบอยางพระเมตตาอันไมมีที่สิ้นสุดของพระองค พระองคทรงถูกเทิดพระ-
เกียรติสูงสงในแผนดินสวรรค ซึ่งทําใหมนุษยผูมีความหยิ่ง และยกยองตนเอง 
และแบงแยกมนษุยรูสกึอบัอาย  ศาสนาทีบ่รสิทุธ์ิแสดงใหเหน็หลกัการทีม่าจาก
สวรรค ซึ่งจะนําคนทั้งหลายที่ไดรับการชําระการบริสุทธิ์แลวใหรวมกันเปน
หนึ่งในความจริง มนุษยทั้งมวลไดถูกซื้อไวแลวโดยพระโลหิตมีความเทาเทียม
กัน พวกเขาทั้งมวลจะพึ่งในพระองคผูทรงไถพวกเขาทั้งหลายดวยโลหิตอัน
ประเสริฐ และเตรียมความพรอมเพื่อพระคริสตจะนําพวกเขาไปพบพระบิดา
แหงสวรรค” (เอลเลน จี. ไวท, Gospel Workers, หนา 330)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายคําตอบของหัวขอศึกษาในวันอาทิตย

2. มีหลักการอะไรที่เราสามารถพบไดจากขออางอิงของ เอลเลน-
 จี. ไวท ที่ถูกนํามาอาง ถาเรานําไปประยุกตใช จะทําใหเกิดการ
 ปฏิรูปชีวิตครอบครัวของเราอะไรไดบาง

3. คริสตจักรทองถิ่นของคุณมีบทบาทในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณคน
 หนุมสาวรุนใหมอยางไร

4. อะไรคือความทาทายของการท่ีเราพยายามสงผานความเช่ือให
 คนรุนตอไป

5. มีวิธีใดบางที่วัฒนธรรมที่คุณอาศัยอยู มีผลกระทบในดานดีตอ
 ชีวิตครอบครัวของคุณ และในทางใดบางที่มีผลกระทบในดาน
 ไมดี
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“แตพวกทานเปนพงศพันธุที่ทรงเลือกสรร เปนปุโรหิต
หลวง เปนชนชาติบรสิทุธ์ิ  เปนประชากรอันเปนกรรมสิทธิ์
ของพระเจา เพื่อใหพวกทานประกาศพระเกียรติคุณของ
พระองค ผูไดทรงเรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด 
เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของพระองค” (1 เปโตร 
2:9)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บางทเีราไดไปถึงขัน้หนึง่  ทีเ่ราอยากขอบคณุองคพระผูเปนเจา 
ที่ชีวิตของเราท้ังหลาย (อยางนอยก็ในเวลาน้ี) กําลังดําเนินไป

ดวยดี ครอบครัวสุขสบาย การงานราบร่ืน สุขภาพ และดานการเงินไปได
เชนกัน...หรืออาจจะไมนะ บางทีบานของคุณ ณ เวลานี้ มีความเจ็บปวด หรือมี
ความสับสนอลหมาน ไมวาจะเปนไปในดานใด เมื่อมีใครบางคนมาเย่ียมบาน
ของคุณ เหมือนประเทศบาบิโลนในอดีตสงทูตมาเยี่ยมกษัตริยเฮเซคียาห
กษัตริยแหงอิสราเอล หลังจากทูตไดเดินทางกลับไปแลว ผูเผยพระวจนะ
อิสยาหไดทูลถามกษัตริยวา “พวกเขาไดเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค
บาง” (อิสยาห 39:4) 

บทที่ 12
พวกเขาไดเห็นอะไรในบานของคุณ

วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2019
What Have They Seen in Your House
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 ถาจะถามคุณคําถามเดียวกัน “ผูคนไดเห็นอะไรในบานของคุณ” และ
ทูตสวรรคของพระเจาไดเห็นอะไร ในบานพักอาศัยของเรามีบรรยากาศดาน
จิตวิญญาณแผซานอยูหรือไม มีใครสามารถได “กลิ่นอาย” ของการอธิษฐาน
หรือเปลา มีความกรุณาปรานี มีการแสดงน้ําใจ ความรัก หรือมีความเครียด 
ความโกรธ ความรูสึกขุนเคืองใจ ความขมข่ืน และความไมลงรอยอยูบางไหม 
เมื่อพวกเขาเดินออกจากบานไป เขาจะคิดวาพระเยซูอยูในบานนี้หรือไม
 นี่เปนคําถามสําคัญสําหรับเราทั้งหลายที่จะถามตัวเราเอง เกี่ยวกับ
ประเภทของบานที่เราไดสรางขึ้น สัปดาหนี้เราจะมองไปยังบางประเด็นที่
สามารถทําใหบานธรรมดาเปนบานแหงชีวิตอัศจรรย แมวาในบางเวลาอาจ
หลีกเลี่ยงไมไดที่บานอาจจะเกิดความตึงเครียด มีการดิ้นรนตอสูสิ่งที่กําลัง
เผชิญหนาอยู

การเรียนรูจากความผิดพลาดของกษัตริยวันอาทิตย
 อานเร่ืองราวของกษัตริยเฮเซคียาหที่ไดรับการรักษาโรคจนหาย
ดวยการอัศจรรย และราชทูตจากประเทศบาบิโลนไดเดินทางมาเยี่ยม 
2 พงศาวดาร 32:25, 31; อิสยาห บทที่ 38 และ 39

 พระคมัภรีชีใ้หเหน็วาทตูจากบาบโิลนมคีวามสนใจ  อยากทราบวากษตัรยิ
อิสราเอลหายจากโรคดวยการอัศจรรยไดอยางไร อยางไรก็ตาม ดูเหมือน
กษัตริยเฮเซคียาหไมเอยอะไรเก่ียวกับการท่ีพระองคไดรับการรักษาใหหาย
จากการปวยหนัก พระองคไมตระหนักในส่ิงที่อาจจะเปดดวงใจของราชทูต
ที่มาเยี่ยม บอกใหเขารับทราบวาพระเจาของชนอิสราเอลทรงฤทธานุภาพ
ยิ่งใหญ สังเกตดูแลวจะเห็นวากษัตริยไมไดแสดงการขอบพระคุณพระเจาเทา
ที่ควร ที่พระเจาทรงรักษาใหพระองคหายเปนปกติ ในอิสยาห บทท่ี 38 และ
ที่กษัตริยเก็บเงียบในเร่ืองนี้ใน บทที่ 39 เปนสิ่งที่นาสนใจมาก
 “พระเจาทรงทําการทดสอบพระองค” การที่ราชทูตจากประเทศมหา-
อํานาจมาเย่ียมถือวาเปนโอกาสท่ีมีความสําคัญย่ิง กระน้ันไมมีบันทึกใหเห็น
วา กษัตริยเฮเซคียาหไดแสวงหาคําปรึกษาพิเศษจากผูเผยพระวจนะ หรือ

Learning From a King’s Mistake
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ปุโรหิต พระเจาเองก็ไมทรงเขาแทรกแซงในเร่ืองนี้ กษัตริยไดตัดสินใจทําเอง
ทุกสิ่ง โดยที่ไมมีกิจกรรมใดที่อยูในสายตาของที่สาธารณะ การที่กษัตริยไม
ปรึกษากับผูนําฝายจิตวิญญาณ หรือที่ปรึกษาเปนการแสดงใหเห็นชัดวา
กษัตริยเฮเซคียาห ไดแยกพระเจาจากประเทศและจากประชากรอิสราเอล 
ในความคิดจิตใจของพระองค ผูเผยพระวจนะผูบันทึกประวัติศาสตรใน 
2 โครนิกา 32:31 มีความตั้งใจแสดงใหเห็นวา เปนการงายเพียงใดที่ผูคนจะ
ลืมพระพรของพระเจา หรือแมจะทําการขอบคุณพระเจาก็กระทําไป “แบบ
เสียไมได” โดยไมมีความรูสึกจากสวนลึกของหัวใจ ผูไดรับพระพร และพระ
เมตตาคุณของพระเจาในปจจุบันมีความโนมเอียงจะกลายเปน “ผูมีความ
เพียงพอดวยตนเอง” (self-suffi  cient) 

 ขางลางเปนบทเรียนบางอยางเกี่ยวกับความสัตยซื่อในการใช
ชีวิตในบาน ที่สามารถเก็บรวบรวม (glean) ไดจากประสบการณของ
กษัตริยเฮเซคียาห มีคนอื่นอีกไหมที่คุณคิดได 

 ในทุกคร้ังที่มีผูมาเย่ียมบานคริสเตียน ถือวาเปนโอกาสอีกคร้ังหนึ่งที่
เจาของบานจะไดพบผูที่จะมาเปนผูติดตามพระคริสต
 มีผูมาเยี่ยมเพียงไมกี่คนท่ีนาจะเปนไปได ที่จะเปดการสนทนาเกี่ยว
กับสิ่งที่อยูฝายจิตวิญญาณ คริสเตียนจะตองหาวิธี และหาจังหวะท่ีเหมาะสม
เปนคร้ังๆ ที่จะแบงปนขาวดี
 คริสเตียนไมไดถูกเรียกใหมาแสดงความอวดร่ํา อวดรวย หรือวัตถุ
สิ่งของเครื่องประดับ หรืออวดในความสําเร็จ หรือความรุงเรืองของตน แมวา
ผูมาเยี่ยมจะมองเห็น หรือยอมรับในพระพรตางๆ ที่คุณไดรับจากพระเจา พวก
ทานถูกเรียก “เพื่อใหพวกทานประกาศพระเกียรติคุณของพระองค ผูไดทรง
เรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของ
พระองค” (1 เปโตร 2:9) หรือใชตัวอยางประสบการณของกษัตริยเฮเซคียาห
เปนตัวอยาง เพื่อประกาศวา “พวกเขากําลังปวยใกลตาย แตพระคริสตได
ทรงเยียวยาพวกเขา พวกเขาไดตายแลวในความบาป และพระคริสตไดทรง
เรียกพวกเขาใหฟนสูชีวิตใหมและในที่สุดจะเชิญใหพวกเขานั่งบนที่นั่งใน
สวรรคสถาน” (เอเฟซัส 2:4-6)
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ครอบครัวมากอนวันจันทร
 บุคคลแรกท่ีตอนรับการแบงปนพระกิตติคุณของเรามากท่ีสุด คือ
สมาชิกในบานของเรา ไมมีพื้นที่ทําการพันธกิจของพระเจาแหงใดท่ีสําคัญ
มากกวาน้ี 

 มบีทสรุปอะไรท่ีสามารถนํามาจาก ยอหน 1:40-42 เก่ียวกับการ
แบงปนความเชือ่ทีบ่าน ดเูฉลยธรรมบญัญติั 6:6, 7; นางรธู 1:14-18 ดวย

 รายงานท่ีเต็มไปดวยความกระตือรือรน อัครทูตอันดรูว ทํามากกวา
การรายงานเร่ืองของพระเยซูที่ทานไดพบ ไดฟงคําสอน อัครทูตอันดรูวไดไป
หาพี่ชาย ซึ่งตอมาก็คืออัครทูตเปโตร เพื่อเชิญเปโตรพี่ชายมาพบพระเยซูดวย
ความตื่นเตน และเมื่อพี่ชายคือซีโมน-เปโตร ไดรับฟงคําพยานและเดินทาง
มาพบพระเยซู นี่ถือวาเปนสูตรสําเร็จ (formula) สําหรับการแบงปนพระ-
กิตติคุณกับญาติในบานของเรา และหลังจากท่ีทานอันดรูวไดแนะนําซีโมน 
(เปโตร) ใหกับพระเยซูแลว อันดรูวไดถอยออกมากาวหนึ่ง เพื่อใหพระเยซู
และเปโตรมีความสัมพันธตอกันดวยตัวเอง
 ชวยลูกๆ สูสถานที่แหงความเชื่อ ลูกที่อยูในบาน บอยครั้งมักถูก
มองขามไป ทั้งๆ ที่เปนผูฟงท่ีไดผล พวกเขาไดยอมรับการแบงปนพระ-
กิตติคุณ บิดามารดามักจะทึกทักเอาวาลูกๆ จะคอยๆ ซึมซับชีวิตฝายจิต
วิญญาณของครอบครัวทีละนอยๆ ไปเอง เรื่องนี้อยาไดถือเปนเร่ืองที่มอง
ขามได ขณะที่พวกเด็กและเยาวชนเรียนรูจากรูปแบบหรือตัวอยางจากการ
สังเกต แตก็เปนความจริงเชนกันที่เยาวชนเหลานี้เปนสมาชิกในครอบครัวของ
องคพระผูเปนเจา พวกเขาตองการไดรับการเอาใจใสเปนคนๆ ไป ในการ
แนะนําพวกเขาใหเชื่อในพระเจา พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ยืนหยัด

Family First

 คุณจะใชบานเปนพยานแกคนอ่ืนไดอยางไร และคุณจะแบงปน
ความเชื่อในพระคริสตอยางตรงไปตรงมาใหแขกที่มาเยี่ยมบานของคุณ
ไดอยางไร
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จุดน้ี: จงใหความสนใจแกบุคคล วิธีมีประสิทธิผลที่สุด คือการนําพวกเขามา
ศึกษาเร่ืองของศาสนา บิดามารดาตองมีความม่ันคงในความเช่ือ และจัดใหมี
การนมัสการในครอบครัวขึ้นในบาน จะตองใชเวลาและความพยามอยางจริงจัง
ในการนําเด็กและเยาวชนมาหาพระเจา 

 มีอะไรที่เราสามารถเรียนรูจากการเผยแพรพระกิตติคุณของ 
นางนาโอมี นางรูธ 1:8-22

 นางรูธ มองเห็นนางนาโอมี ในชวงวิกฤติกาลต่ําสุดในชีวิตครอบครัว:
เมื่อเธอพยายามผลักดันใหลูกสะใภกลับไปอยูกับพอแม นางนาโอมีไดระบาย
ความโกรธ และความกดดันอยางยิ่ง เธอตัดพอพระเจาและเลาถึงเรื่องท่ีเธอ
สูญส้ินทุกส่ิงไปในแผนดินชาวตางชาติ (นางรูธ 1:15, 20, 21) ในตอนน้ีเอง
นางรูธไดกลาวถึงการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของนาง นางรูธไดตอบนางนาโอมีวา
“ขอแมอยาวิงวอนใหลูกจากแม หรือเลิกตามแมกลับไปเลยเพราะแมจะไป
ไหนลูกจะไปดวย และแมจะอาศัยอยูที่ไหน ลูกก็จะอยูที่นั่นดวย ชนชาติของ
แมจะเปนชนชาติของลูก และพระเจาของแมก็จะเปนพระเจาของลูก” (นางรูธ 
1:16) ไมมีคําพยานที่ใดจะงดงามเกินกวาถอยคําของนางรูธ ซึ่งใหคําตอบแก
นางนาโอมี เปนการแสดงใหเห็นวาเยาวชนคนหนุมสาวสามารถอุทิศถวาย
ชีวิตแดพระเจาไดอุทิศถวายตัวแดพระเจาผูทรงสมบูรณ แมตอนท่ีบิดามารดา
ผูไมสมบูรณแบบกลาวแนะพระเจาแกลูกๆ ซึ่งเปนเด็กและเยาวชน คนหนุม
สาวในบาน        

 ความคิดเร่ือง “บาน” ถือเปนพื้นที่สําคัญสุดในทองทุงแหง
พันธกิจท่ีบังเกิดผล ซึ่งควรมีผลกระทบตอทาทีของคุณ ที่มีตอผูคนท่ี
อาศัยอยูดวยกันกับคุณ จงทํางานรวมกันในครอบครัว ในการเตรียม
รายการ “ความพยายามพิเศษ” ที่ครอบครัวของคุณจะนําไปใช เพ่ือนํา
ญาติพี่นองท่ียังไมรับพระคริสตใหมารับพระองค
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สันติสุขที่ประสบชัยชนะวันอังคาร
 คําปรึกษาอะไรที่พระคัมภีรใหมใหไวกับคูสมรสเกี่ยวกับการแบง
แยก (divided) เพราะเรื่องศาสนาที่แตกตางกัน 1 โครินธ 7:12-15; 
1 เปโตร 3:1-2 

 พระพรของการเปนหุนสวนกับคริสเตียน ใน 1 โครินธ อัครทูตเปาโล
ตอบสนองตอความหวงใยของคนท่ีกลับใจใหม วาพวกเขาควรจะใชชีวิตคู
ตอไปกับคนที่ไมเชื่อดี หรือใหหยาจากกันไปเลย อันเนื่องจากที่เขาหรือเธอได
กลับใจใหมแลว (แตคูสมรสยังไมรับเชื่อ) เพราะคูชีวิตที่ไมเชื่ออาจทําบางสิ่งที่
คัดเคืองใจกันหรือแมแตการดาวา หรือการทําอะไรที่รุนแรงกวานั้น หรือผูไม
เชื่ออาจนํา หรือทําอะไรท่ีไมเหมาะสมเชนการนําสิ่งเปนมลทินเขามาในบาน 
และลูกๆ ไปทางผิด ซึ่งทานเปาโลตอบวา พิธีสมรสเปนพิธีที่ศักสิทธิ์หากสามี
และภรรยา (ที่ยังไมเชื่อ) ไมหาเรื่องรุกรานกลั่นแกลง แตอยูรวมกันอยางสันติ
และเคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกันก็ใหใชชีวิตรวมกันตอไป การมีคริสเตียนอยูใน
บานคนหนึ่ง เทากับเปนการทําใหคูสมรส รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองไดรับ
พระพรอันศักดิ์สิทธิ์” (sanctifi es) ไปดวย คูชีวิตที่ยังไมเชื่อ ควรไดรับการ
บอกใหรูถึงพระพรแหงพระคุณนี้ซึ่งพระเจาทรงประทานใหผานการใชชีวิต
รวมกับคูครองท่ีเปนคริสเตียน
 การที่คูสามีหรือภรรยา รับเชื่อเปนคริสเตียนอาจทําใหคูชีวิตรูสึก
เสียใจมาก และผลลัพธออกมาอาจเปนเร่ืองที่รุนแรง ถอยคําแหงความรัก 
ความกรุณาของพระเจาของเรา บอยครั้งยอมใหเสรีภาพของการเลือกอยูสูง
เสมอ ในกรณีนี้ ฝายคูสมรสท่ีเปนคริสเตียน “ก็ไมจําเปนตองผูกมัดเขาหรือ
เธอไว” (1 โครินธ 7:15) 
 พระเจาทรงเรียกใหอยูอยางสันติ พระวจนะของพระเจาชัดเจนใน
เรื่องน้ี พระองคทรงช่ืนชอบมากกวา แทนท่ีจะใหเรื่องของจิตวิญญาณเปนสิ่ง
ทาทายและแยกบานแยกทางชีวิต อาจมีทางออกท่ีคูสามีภรรยาจะอยูรวมกัน
อยางมีสันติสุขในพระคริสต ความหวังคือที่จะรักษาสถานภาพของชีวิตสมรส
ไว เพื่อเปนการแสดงถึงชัยชนะของพระกิตติคุณทามกลางความยากลําบาก 

Peace That Wins
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จงสงเสริมคูชีวิตใหรูสึกสบายใจจากการใชชีวิตคูตอไปในลักษณะ “เปนเนื้อ
อันเดียวกัน” แมวาเขาหรือเธอยังไมเปนผูเชื่อ

 อะไรอาจเปนขอจํากัดของสามีหรือภรรยา ที่ตองมีความรับ
ผิดชอบตอคูชีวิตที่ยังไมเปนผูเชื่อ

 ความรัก ผสานกับความกรุณา ความสัตยซื่อไมหวั่นไหว รวมทั้งให
รับใชดวยความถอมใจของผูเช่ือที่ใหตอคูชีวิต ถือวาเปนเสนหของผูเช่ือ ซึ่ง
เปนการสรางใหการเปนพยานนําไปสู “การเอาชนะดวงวิญญาณ” ของผูยัง
ไมเชื่อไดมากท่ีสุด การที่คูชีวิตคริสเตียนยินยอมพรอมใจ (submission) ตอคู
สมรสที่ไมเปนคริสเตียน แนนอนประการแรกคือความจงรักภักดีตอพระผู-
เปนเจา ขณะเดียวกันนําไปสูความสัตยซื่อตอคูสมรส แตทั้งนี้พระเจาไมทรง
กําหนดใหคูสมรสที่เปนคริสเตียนยอมรับการทําทารุณกรรม (abuse) หรือ
ยอมรับความรุนแรง (violent) โดยน้ํามือของคูสมรสที่ยังไมเปนผูเช่ือ

 มีใครคนหนึ่งคนใดไหม ในโบสถทองถิ่นของคุณที่กําลังตอสู
ดิ้นรนกับคูสมรสท่ียังไมเชื่อ ถามี มีแนวปฏิบัติอะไรท่ีไดผล คุณอาจให
คําแนะนําหรือใหการชวยเหลือเขาหรือเธอไดไหม

ชีวิตครอบครัวเพี่อการเปนพยานพุธ
 ในขอพระคัมภีรตอไปน้ี คนหาคําวา “ติดตาม” (follow) หรือ 
“เอาอยาง” (imitate) ในพระคัมภีรใหม ถอยคําดังกลาวบอกอะไรเรา
เกี่ยวกับขั้นตอนของการกําลังกลายเปนและกําลังเติบโตเปนคุณคิดวา
ถอยคําทั้งสองแนะนําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง “การเปน
บุคคลตัวอยาง” และ “การเปนพยาน” (modeling and witnessing)
1 โครินธ 4:16, เอเฟซัส 5:1; 1 เธสะโลนิกา 1:6; ฮีบรู 6:12; 13:7; 3 
ยอหน บทที่ 11

 พระคัมภีรใหมกลาวเนน และยอมรับวา “การเลียนแบบหรือการเอา
อยาง” (imitation) มีบทบาทสําคัญในขั้นตอนของการเรียนรู “การดําเนิน

Family Life is For Sharing



136   ฤดูกาลสําหรับครอบครัว

ตามตนแบบ” ผูคนมีความโนมเอียงท่ีจะชื่นชอบบุคคล หรือสิ่งที่พวกเขาเฝา
มอง หลักการน้ีประยุกตใชไดกับการมีความสัมพันธโดยท่ัวไป และโดยเฉพาะ
ในบาน สถานที่ซึ่งการเลียนแบบเกิดขึ้นเปนธรรมดา ตรงนั้นเด็กๆ เลียนแบบ
บิดามารดาหรือพี่นองของพวกเขา คูชีวิตสมรสบอยครั้งเลียนแบบซึ่งกัน
และกัน แนวคิดนี้เปนเบาะแสบอกใหเราวาคูสมรส และครอบครัว สามารถ
เปนพยานจดัหา “เงือ่นงาํ” บอกใหทราบทีคู่ชวีติทัง้สอง และครอบครวัสามารถ
เปนพยานเรื่องราวของคริสเตียนใหคูสมรสและครอบครัวอื่นๆ ได
 อํานาจแหงอิทธิพลของสังคม เราเปนพยานจากบานของเรา เมื่อเรา
จัดหาโอกาสใหคนอ่ืนๆ ไดสังเกตเรา เพื่อจะแบงปนประสบการณในบานของ
เราในบางรูปแบบ วิธีการงายๆ หลายอยางอาจไมเปนตัวอยางที่ดีของชีวิต
สมรสหรือความสัมพันธในครอบครัวใหติดตาม ในบางบานพวกเขาอาจเห็นวา 
พระวิญญาณของพระคริสตทําใหเกิดความแตกตาง นาง เอลเลน จี. ไวท 
กลาววา “อิทธิพลของสังคม” เปนอํานาจท่ีอัศจรรยเราสามารถใชสิ่งนี้ได ถา
เรายอมเปน “เคร่ืองมือ” (means) ในการชวยผูคนที่อยูรายรอบเรา” (เอลเลน 
จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 354
 ขณะท่ีสามีภรรยาคูหนึ่งเชิญสามีภรรยาอีกคูหนึ่งมารับประทานอาหาร
เปนการสังสรรค หรือเพ่ือการศึกษาพระคัมภีร หรือเมื่อพวกเขาไปเขารวม
สัมมนารายการ “ชีวิตสมรสที่เติบโต” ดวยกัน ครอบครัวที่ไดรับเชิญ มองดู
ครอบครัวของผูเชิญเปนตนแบบของผูเติบโตในชีวิตคริสเตียน พวกเขาแสดง
ความเปนผูใหญที่เติบโตในดานจิตวิญญาณ มีความมั่นคงในความเชื่อ ในการ
สื่อสารเปดใจตอกัน ในการแกปญหาตางๆ รวมกัน และในการปรับตัวยอมรับ
ความแตกตางของกนัและกนั  สิง่นีเ้ปนพยานบอกวาชวีติครอบครวัของพวกเขา
อยูในพระคริสต

 อยางไรก็ดี ในบริบทนี้ มีอะไรบางท่ีเราตองใชความระมัดระวัง 
เยเรมีย 17:9; ยอหน 2:25; โรม 3:23

 ติดตามผูเชื่อที่ติดตามพระคริสต ตัวอยางของมนุษยทั้งปวงจะมีตําหนิ 
อยางไรก็ดีการเปนพยานในบานของคริสเตียนไมเกี่ยวกับ การทําตามตนแบบ
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ศูนยกลางของคนไรมิตรวันพฤหัสบดี
 เปรียบเทียบขออางอิงในพระคัมภีรเรื่อง “การมีใจเอ้ือเฟอ” 
(hospitality) กับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในบานของครอบครัวใน
พระคัมภีรดังที่ใหรายช่ือไวขางลาง อิสยาห 58:6, 7, 10-12; โรม 
12:13; 1 เปโตร 4:9 สังเกต และใหเหตุผลในความมีใจเอ้ืออารีที่
สาธิตออกมา 

 • อับราฮัมและซาราห - ปฐมกาล 18 :1-8 
 • นางเรเบคาห และครอบครัวของนาง - ปฐมกาล 24:15-20; 31-33
 • ศักเคียส - ลูกา 19:1-9) 

 ความมีน้ําใจเอื้อเฟอสนองตอความตองการพื้นฐานของผูอื่นทุกอยาง 
ไมวาจะเปน อาหาร และมิตรภาพ เปนการแสดงซ่ึงความรักที่ไมเห็นแกตัว 
พระเยซูทรงผูกติด (attached) ความสําคัญของหลักศาสนศาสตรในเรื่องความ
ความมีน้ําใจ เมื่อพระองคทรงสอนเรื่องการใหอาหารผูที่หิวโหย และน้ําดื่มแก
ผูที่กระหาย เปนเหมือนไดประกอบการดีใหกับพระองค (มัทธิว 25:34-40) 
การใชบานเพื่อพันธกิจของพระเจาอาจนับไดจากเพียงการเชิญเพื่อนบานมา
รับประทานอาหารที่บาน หรือแมแตจัดหองหนึ่งใหกับเหยื่อที่ถูกทารุณกรรม
(พักชั่วคราว พรอมกับใหการดูแล และตอนรับการมาเยี่ยมของสมาชิกคน
อื่นๆ) อาจรวมไปถึงการเปนมิตรกับคนที่ไมมีเพ่ือน การหาโอกาสเสนอคํา

Centers of Contagious Friendliness

ใหสมบูรณแบบสุดสุด พระคัมภีรใหมใหแนวคิดของการเลียนแบบคือการเรียก
ใหบุคคลหนึ่งติดตามเหลาผูเช่ือ ผูซึ่งติดตามพระคริสต แนวคิดคือบุคคลผูนั้น
มีความเขาใจถองแทในความเชื่อของคริสเตียน ตามที่พวกเขาไดสาธิตใหเห็น
ในชีวิตของบุคคลอื่น ผูซึ่งเปนมนุษยธรรมดา และสามารถลมลงในความบาป
ได

 คุณสามารถทําอะไรเพื่อใหบานของคุณเปนตัวอยางที่ดีกวาใน
การเปนพยานของคริสเตียน
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เอลเลน จี. ไวท, การเปนพยานคริสเตียนท่ีทรงพลัง, หนา 35-39, 
ทาทีตอคูสมรสท่ียังไมเชื่อ, หนา 348-352, บานแหงอุดมคติ; พันธกิจภายใน
บาน, หนา 349-355, ในมหัศจรรยแหงการรักษาและราชทูตจากบาบิโลน 
หนา 340-348 ในบรรพชนและกษัตริย

 อํานาจของบานในการประกาศพระกิตติคุณ “บานเปนแหลงทรงพลัง
มากกวาคําเทศนาใดๆ ที่มีผูเทศนไปแลว คืออิทธิพลของบาน ที่มาจากผูอยู
อาศัยทุกคนในบานท่ีเปนผูเชื่อ ที่ติดตามพระคริสตแท ทั้งหัวใจและการดําเนิน
ชีวิต... 
 “ขอบเขตแหงอิทธิพลของเราอาจมองเห็นเปนสิ่งที่คับแคบ ความ
สามารถของเราก็เล็ก โอกาสมีเพียงไมกี่คร้ัง ความคุนเคยกับคนอ่ืนก็อยูในวง

อธิษฐานเผื่อใครบางคน หรือเปดสอนชั้นศึกษาพระคัมภีรในบาน (หรือใชเปน
สถานท่ีนมัสการในวันสะบาโตของกลุมผูเชื่อ) การมีใจเอ้ืออารีหลั่งออกมาจาก
ดวงใจของเหลาผูเคยสัมผัสกับความรักของพระเจา และตองการแสดงออก
ดวยถอยคําและการกระทํา
 หลายครอบครัวบางคร้ังก็ออกตัววาพวกตนขาดแคลนเคร่ืองอํานวย
ความสะดวก และไมมเีวลา และ/หรอื ไมมกีาํลงั (เชนผูสงูอายุ) คนอืน่ๆ คนหน่ึง
อาจรูสึกวาตนเปนคนเคอะเขิน เชื่องชา (awkward) ไมคลองตัว จึงไมคอย
มั่นใจ เกี่ยวกับการเขาไปหาบุคคลที่ไมคุนเคย บางคนก็หลีกเล่ียงความ
ซับซอนที่ผูอื่นจะหยิบยื่นให และพวกเขาเองตองลุกขึ้นมีสวนรวมกับคนอื่น 
ครอบครัวคนรวมสมัย (contemporary) ยังรูสึกสับสนระหวาง “การมีใจเอ้ือ
อารี” (hospitality) และ “ทําใหคนอ่ืนสบายใจ” หรือรูสึกสนุกเพลิดเพลิน 
(entertaining)          

 มีวธิใีดท่ีชวีติในบานของคุณจะสะทอนสภาพจิตวญิญาณของคุณ
เองออกมา
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จํากัด กระน้ันมีความอัศจรรยที่เปนไปได จากการท่ีเราจะใชโอกาสในการ
ดําเนินพันธกิจของพระเจาในบานของเราเอง” (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรย-
แหงการรักษา, หนา 352, 355)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีใครบางในช้ันเรียน ที่กลับใจรับเชื่อพระเจาเพราะไดรับอิทธิพล
 จากบานของคริสเตียนคนอ่ืน และสิ่งที่ทําใหประทับใจและตัดสิน
 ใจรับเชื่อพระเจาคืออะไร เราไดบทเรียนจากส่ิงน้ีอยางไร
 
2. เราจะใหคาํแนะนําแกผูเชือ่ทีม่คีูสมรสท่ียงัไมรบัเช่ือพระเจาอยางไร
 ดีเพื่อใหเขามีครอบครัวที่ดี

3. มีใครบางที่ถูกกดดันหรือถูกตอตานดานความเชื่อจากคนในบาน 
 และมีวิธีใดบางที่จะชวยแกไข

4. หนาที่สวนตัวของคริสเตียนท้ังหลาย ประการแรกคือการสอนลูก
 ในบาน รวมถงึคูชวีติทีย่งัไมรบัเชือ่ ตามดวยญาตพิีน่อง เพ่ือนบาน 
 และคนท่ีมาเย่ียม แมครอบครัวจะไมสมบูรณแตวิธีนี้ใชไดผล 
 คุณจะทําอยางไรเพื่อใชบานเปนพยานใหทุกคนท่ีเขามาเยี่ยม
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“นี่แนะ เราจะสงเอลียาหผูเผยพระวจนะ มายังเจากอน
วันแหงพระยาหเวห คือวันที่ใหญยิ่ง และนาสะพรึงกลัว
จะมาถึง และทานผูนั้นจะทําใหจิตใจของพอหันไปหาลูก
และจิตใจของลูกหันไปหาพอ ไมอยางน้ัน เราจะมาโจมตี
แผนดินนั้น ดวยคําสาปแชง” (มาลาคี 4:5, 6)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ชีวิตของเราโลดแลนอยูบนเวที บางคร้ังเวทีเหลานั้นดําเนิน
ไปดวยดี บางคราก็ไม ในบางชวงครอบครัวของเราสมบูรณ 

เขมแข็ง บางชวงครอบครัวก็เปราะบางหรือแมแตแตกหักออก
 ไมวาจะอยูในชวงใด บนเวทีใด หรือในสภาพใด เราตองดําเนินชีวิต
ไปตามแสงสวางแหงพระสัญญาของพระเจา ดวยการยึดมั่นในพระสัญญา
อยางสุดจิตสุดใจ สุดความคิดและสุดกําลังของเรา เพราะวาในตอนจบฉาก 
สิ่งที่ยังเหลืออยูคือความหวังหนึ่งเดียวของเรา ซึ่งนับเปนความหวังย่ิงใหญ
แทจริง พระวจนะของพระเจาขจรขจายดวยพระสัญญา ไมวาจะอยูในขั้นใด
ของชีวิต และครอบครัวของเรา...เราสามารถอางพระสัญญานั้นสําหรับตัว
เราเอง และเพื่อบุคคลที่เรารัก ครอบครัวของเรา และโบสถของเรา

บทที่ 13
การหันจิตใจในวาระสุดทาย

วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2019
Turning Hearts in the End Time
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คําพยากรณเกี่ยวกับการหันจิตใจวันอาทิตย
 จงเปรียบเทียบคําพยากรณเรื่องการมาของเอลียาห จากขอ
พระคัมภีรตอไปนี้ มาลาคี 4:5, 6; มัทธิว 11:14, 15;17:10; มาระโก 
6:15; ลูกา 1:17

 ในชวงวันเวลาของทานมาลาคี พระเจาทรงกลาวเชิญชวนชนชาติ
อิสราเอลวา “เจาไดหันเหไปเสียจากกฎเกณฑของเรา และไมไดรักษาไว 
ตั้งแตครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจา พระยาหเวหจอมทัพตรัสวา เจาจงกลับมา
หาเรา และเราจะกลับมาหาเจาทั้งหลาย แตเจากลาววา เราท้ังหลายจะทํา
อยางไรถงึจะไดกลบัมา (มาลาค ี3:7) ผูเผยพระวจนะรูสกึคบัของใจ (frustrated)
ไดทําการประกาศเพื่อเปดโอกาสใหมีการฟนฟู (revival) เกิดขึ้น ทานผูเผย
พระวจนะเอลียาหก็ไดทําการอธิษฐานเพื่อการฟนฟูของชนอิสราเอลเชนกัน” 
“ขาแตพระยาหเวห  ขอทรงตอบขาพระองค ทรงตอบขาพระองคเพ่ือชนชาตินี้
จะทราบวา พระองคคือพระยาหเวห ทรงเปนพระเจา และพระองคทรงหัน
จิตใจของเขาท้ังหลายกลับมาอีก” (1 พงศกษัตริย 18:37) ทานมาลาคีได
พยากรณถงึการกลับมาของทานอีกคร้ังหน่ึงวา “จะทําใหจติใจของพอหันไปหา
ลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพอ ไมอยางนั้น เราจะมาโจมตีแผนดินนั้นดวย
คําสาปแชง” (มาลาคี 4:6)
 ในธรรมเนียมของชาวยิวไดพัฒนาวา ทานเอลียาหจะปรากฏตัวอีก
ครั้ง เพื่อทําการสื่อขาวของพระเมสสิยาห (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 17:10;

The Prophecy of Turned Hearts

 เมื่อศึกษามาถึงจุดนี้ เราอยู ณ สัปดาหสุดทายของไตรมาส เราจะ
มองไปยังเร่ืองราวในพระคัมภีร พระสัญญาตางๆ และประสบการณในหลาก
หลายบริบท ขณะท่ีเพงมองไป เราจะแสวงหาบทเรียนสําหรับเราในปจจุบันไม
วาบริบทของเราจะเปนอะไร หรือมีความนาจะเปนไปไดเพียงใด ไมวาคุณจะ
เปนใคร ไมวาคุณจะอยูในขั้นใดของชีวิตของคุณ คุณตองตอสูดิ้นรน แมจิตใจ
จะกลัวและกังวลก็ตาม
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มาระโก 6:15) อยางไรก็ดีพระคัมภีรใหมนําเสนอ ยอหน ผูใหบัพติศมา
วาเปนผูทําใหคําพยากรณสําเร็จสมจริง (มัทธิว 11:14, 15; ลูกา 1:17) 

 คุณคิดวาสวนหน่ึงของประโยคท่ีกลาววา “หันจิตใจไปหา” 
หมายความถึงอะไร

 การประยุกตใช “ขอความดังกลาว” อาจเปนไดสองสามความหมาย 
(ก) อางถึง “การทําใหกลับคืนดี” (reconciliation) ระหวางชนอิสราเอลกับ
องคพระผูเปนเจา” พระเจาทรงเปนพระบิดา (อิสยาห 63:16) ไดทรงเปลี่ยน
จากพระพิโรธตอเหลาบุตร (children) (มีคาห 7:18, 19) และทรงเรียกพวกเขา
ใหกลับมาหาพระองค (อิสยาห 44:22; มาลาคี 3:7) (ข) อางถึง “การกลับ
มาเชื่อมตออีก” (reconnecting) กับเหลาบรรพบุรุษผูสัตยซื่อผาน “การตอ
พระสัญญาใหม” (convenant renewal) คําพยากรณเรียกประชากรของ
พระเจาใหติดตามความเช่ือของเหลาบรรพชน ซึ่งพระเจาทรงกลาวซํ้าใน
พระคัมภีรเดิม ไมวาแผนดินจะไดรับพรเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน ซึ่งเกี่ยว
ของโดยตรงกับความสัตยซื่อตอพันธสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29-31) 
(ค) อางถึง “การทําใหกลับสูสภาพเดิม และการตอพระสัญญา” (restoration 
and renewal) ในความสัมพนัธของครอบครัว คอืความสมัพันธของบดิามารดา 
และลูก ซึ่งเปนการแสดงออกของความสัตยซื่อในพันธสัญญากับพระเจา 
ตรงน้ีก็เชนกัน เปนความสําเร็จสมจริงของความรับผิดชอบของบิดามารดา 
และลูก ซึ่งถูกถักทอเขาดวยกัน (interwoven) ดวยการเปนทายาทผูไดรับ
มรดกตกทอดแผนดินอันเปนพระพรของพระเจา (สุภาษิต 2:21)

 อะไรคือความเช่ือมโยงระหวาง การไถถอนความสัมพันธกับ
พระเจาใหกลับคนืมาเหมอืนเดมิ  และการทาํใหความสมัพันธในครอบครวั
กลับมาเหมือนเดิม เหตุใด “การไถใหกลับมาเหมือนเดิมของอยางหนึ่ง
จะตองมากอนหนาอีกอยางหนึ่ง”
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การรวมตัวใหมของครอบครัว วันจันทร
 กษัตริยอาหับแหงอิสราเอลไดรับนางเยเซเบล พระราชธิดาของราชา
ชาวไซดอนมาเปนมเหสี และนางไดแนะนําใหชาวอิสราเอลนมัสการ “พระ-
บาอัล” ที่นางและประเทศของนางกราบไหว สิ่งนี้ทําใหศีลธรรมของชาว
อิสราเอลเส่ือมทรามลงอยางรวดเร็ว คําสอนของพระเจาที่ยกระดับชีวิตสมรส 
การสรางครอบครัว และการมีเพศสัมพันธกับคูสมรสเทานั้น แตการไมสัตยซื่อ
ตอคูสมรส และการทําผิดทางเพศไดถูกครอบงําโดยคําสอน และแนวปฏิบัติ
ของศาสนาใหม ซึ่งไมถือปฏิบัติ ไมเครงครัดในเรื่องการลวงประเวณีระหวาง
ญาติใกลชิดกัน (incest) มีการทําอาชีพโสเภณีอยางถูกตอง การทําในส่ิงไม
ถูกทํานองคลองธรรม (perversions) ในทางเพศในรูปแบบอื่นๆ จนในที่สุด
ผูเผยพระวจนะเอลียาหไดนําความขัดแยงนี้สูการทาทายดวยการทดสอบ
(arena) วาพระองคใดมีฤทธานุภาพย่ิงใหญ โดยทานเอลียาหประกาศวา 
“พระยาหเวหเปนพระเจาของขาพเจา” และไดกลาววา “พระบาอัล” ไมใช
พระเที่ยงแท

 ประสบการณอะไรของทานเอลียาห ซึ่งชวยทาํใหทาน “คว่ําบาท
ความเช่ือใน “พระ” ของชาวตางชาติและนําชนอิสราเอลกลับมาสูชีวิต 
และการอทุศิถวายตวั และครอบครวัอกีครัง้แดพระยาหเวห 1 พงศกษตัรยิ 
16:29-17:24; เปรียบเทียบกับ ลูกา 4:25, 26

 ผูเผยพระวจนะเอลียาห เปนผูที่พระเจาทรงใชใหทําการใหญ หลังจาก
ที่ทานประกาศ “การแชงสาปใหเกิดความแหงแลงท้ังแผนดิน” พระเจาทรงส่ัง
ใหทานหลบไปอาศัยอยู ณ ลําธารแหงหนึ่ง จากนั้นทรงสั่งใหไปอาศัยกับหญิง
มายชาวตางชาติที่หมูบาน “ศาเรฟท” ใกลกับบานเกิดของนางเยเซเบล 
ทานเอลียาหกลาวทักทายหญิงมายดวยการทดสอบเล็กๆ โดยใหใชน้ํามัน 
และแปงทําขนมปงสําหรับทําอาหารมื้อสุดทายสําหรับนางและลูก แตใหแบง
สวนหนึ่งมาใหทานรับประทานกอน ซึ่งทานสัญญาวาความเชื่อของนางจะ
ทําใหนางและลูกชายมีอาหารรับประทานในอนาคต ความเชื่อของนางไดกลาย

Family Reunion
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เปนตํานานเลาขานกันมาถึงปจจุบัน พระเยซูเองทรงกลาวชมหญิงมายขณะที่
พระองคทรงอยูในโลกน้ี (ลูกา 4:26) เมื่อหญิงมายไดเห็นน้ํามัน และแปงทํา
ขนมปงซึ่งไดหมดไปแลว แตกลับมีมาใหมในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ทําใหนาง
สามารถทําขนมปงสําหรับนาง ลูกชาย และผูเผยพระวจนะไดไมหมด ทําให
หญิงมายไดเขาใจมากย่ิงขึ้นเก่ียวกับพระยาหเวห แตแลวตอมาในวันหน่ึง 
ลูกชายเพียงคนเดียวของหญิงมายไดปวยหนัก และเสียชีวิต นางร่ําไหครํ่า-
ครวญตอทานเอลียาห หลอนสะทอนใหเห็นภาพท่ีคุนเคยของผูถือศาสนา
รอบๆ ตัวหลอน ซึ่งคําสอนดังกลาวเวลาน้ันกําลังครอบงําชาวอิสราเอล ใน
คําสอนของศาสนาของคนแถบน้ันมีวา หากกระทําบาปหนักคร้ังเดียว อาจ
ตองเผาถวายบูชาพระบาอัลดวยเด็กเปนการไถบาป (1 พงศกษัตริย 17:18; 
เปรียบเทียบกับ เยเรมีย 19:5; มีคาห 6:7)

 เมื่อหญิงมายไดพบวา บุตรชายที่ไดตายไปแลว แตกลับฟนสู
ชีวิตดวยการอัศจรรย ทําใหนางและลูกไดใชชีวิตรวมกันอีก นี่เปน
ประสบการณที่ทําใหหญิงมายชาวฟนีเซียนมีชีวิตฝายจิตวิญญาณเขม
แข็งขึ้นนางไดกลาวแสดงความเช่ือออกมาใน 1 พงศกษัตริย 17:24 เรา
สามารถเรียนรูอะไรจากคํากลาวเปนพยานของนาง

 หญิงมายที่ใหการตอนรับผูเผยพระวจนะเอลียาหไดแสดงทาทีวา 
นางมีความเช่ือตามท่ีไดรับฟงขาวสารจากทานเอลียาห รวมท้ังไดเห็นการ
อัศจรรยที่เกิดขึ้น แตเมื่อบุตรของนางปวยหนักและเสียชีวิตทําใหความเชื่อ
ของนางหวั่นไหว แตอีกครั้งหนึ่งที่นางไดเห็นวาทานผูเผยพระวจนะไดเรียก
บุตรของนางใหฟนคืนชีพดวยอํานาจของพระเจา ทําใหความเช่ือของนางกลับ
คืนมา และกลับเขมแข็งกวาเดิม นางจะไดรวมชีวิตในฐานะแม-ลูกชาย อีกคร้ัง
หน่ึง ปจจุบันคนจํานวนมากอาจยอมรับหลักขอเชื่อหลังจากไดฟงจากการสอน
และคําเทศนา แตสวนมากผูเชื่อยังอยูในลักษณะ “เปนแตอุนๆ” (lukewarm)
ในประสบการณฝายจิตวิญญาณ อยางไรก็ดี เม่ือความจริงจากพระวจนะของ
พระเจากลายเปนประสบการณสวนตัว และไดรับการฟนฟูขึ้นก็จะชวยใหผู
เชื่อกลับมีชีวิตชีวา เหมือนตอนท่ีรับเชื่อใหมๆ ขณะเดียวกันความสัมพนัธของ
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การหันจิตใจที่แทนบูชาวันอังคาร
 อานพระธรรม 1 พงศกษัตริย 18:20-45 อะไรคือสิ่งจําเปนที่สุด
ในเร่ืองราวท้ังหมดน้ี แมวาบริบทของเร่ืองอาจแตกตางกันโดยส้ินเชิง 
หลักการที่เราเห็นในเรื่องนี้สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตครอบครัว
ไดอยางไร 

 บนภูเขา “คารเมล” ทานเอลียาห เฝารอที่จะไดฟนฟูพันธสัญญาขึ้น
ใหมสําหรับประชากรในประเทศของทานกับพระเจา ทานหวังจะเห็นชาว
อสิราเอลกลบัมามคีวามเชือ่ในพระเจาตามแบบอยางของบรรพบรุษุของพวกเขา 
ซึง่จะนําการเยียวยามายังชวีติของพวกเขา  บานเรือน  และแผนดินของพวกเขา
 ณ ชัว่โมงแหงการถวายบูชารอบเย็น  หลังจากคณะปุโรหิตชาวตางชาติ
ไดลมเหลวในการถวายเคร่ืองเผาบูชาของพวกเขา ก็ถึงเวลาท่ีทานเอลียาหจะ
ไดลงมือ ทานเอลียาหมีเจตนาจะใหถึงเวลาบายของวันนั้น เพ่ือจะสรางความ
สนใจ ใหประชาชนท้ังปวงท่ีเฝาดูเปนพยานถึงแผนการไถใหรอด ซึ่งพระองค
ทรงส่ังทานอาโรนและทานโมเสส สรางพลับพลาข้ึนเพ่ือประกอบพิธีการถวาย
บูชา (เปรียบเทียบกับ อพยพ 29:41) ทานเอลียาหไดกลาวเชื้อเชิญประชาชน
วา “จงเขามาใกลขาพเจา” (1 พงศกษัตริย 18:30) เตือนเราใหระลึกถึงคําเชิญ
ของพระเยซูซึ่งเชื้อเชิญคนบาป (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 11:28) บิดามารดาที่
พยายามระบายสีใหลูกอยางสวยงาม ดวยการอบรมสั่งสอนเด็กๆ ที่ไมเชื่อ
ฟงคํา สามารถแนใจไดวาพระเจาทรงรักเขาหรือหลอน เหมือนที่พระองครัก
ชาวอิสราเอล พระเจาทรงทําการโดยไมหยุดพักในการชักนําผูที่มีทิฐิ และ
ดื้อดึงใหกลับมาหาพระองคเสมอ

Turning Hearts at the Altar

สมาชิกในครอบครัวก็จะแนนแฟนขึ้น และเกิดความเช่ือมั่น ชีวิตฝายวิญญาณ
ก็จะกลับมามีพลังในจิตใจ

 คุณกําลังรอใหมีการรวมเปนเอกภาพในครอบครัวหรือไม และ
มีพระสัญญาขอใดท่ีคุณยึดไวเพื่อชวยคุณใหมีความหวังในการรวม
ครอบครัวใหเปนเอกภาพ
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 ทานเอลียาหมุงเนนไปยังแทนบูชาที่สรางขึ้นในโอกาสนี้เปนพิเศษเพื่อ
ถวายเคร่ืองบูชาแดพระยาหเวหซึ่งมีความเทาเทียมกับเวลาของเรา เม่ือพระ-
เยซู และพระคุณแหงการชวยใหรอดของพระองคไดถูกยกขึ้นในครอบครัว 
การนมัสการในครอบครัวเปนโอกาสที่บิดามารดาจะอธิษฐานตอพระเจา ที่จะ
พูดเรื่องราวของพระองคแกลูกหลานในครอบครัว เพื่อฟนฟูของประทานแหง
ความรอดที่ทรงประทานใหเราโดยไมคิดมูลคา และที่เราจะถวายดวงใจของเรา
เพื่อสะทอนคําสอนของพระองค
 ทานเอลียาหทูลขอเคร่ืองหมายจากพระเจา เพ่ือประชาชนจะไดเห็น
ฤทธานุภาพดวยสายตาของพวกเขาและประชาชนที่หลงทางไปกราบไหว
พระบาอัลจะไดกลับมาหาพระองค 1 พงศกษัตริย 18:37 กลาววา “ขาแต
พระยาหเวห ขอทรงตอบขาพระองค เพื่อชนชาตินี้ จะทรงทราบวาพระองค
คือพระยาหเวห ทรงเปนพระเจา และ พระองคทรงหันจิตใจของเขาท้ังหลาย
กลับมาอีก” ที่จริงแลวเราไมมีพลังพอท่ีจะหันกลับไปหาพระเจา แตเราทําได
โดยการตอบสนองตอพระกรุณาคุณของพระองค และส่ิงนั้นเปนของประทาน
ที่พระเจาทรงประทานใหเราโดยไมคิดคา
 ไฟไดตกลงมาจากสวรรค ไมใชเพื่อเผาผลาญความผิดบาป แตเผา
เครื่องถวายบูชา ที่จริงเครื่องถวายบูชาทุกชิ้นไดชี้ไปที่พระเยซู “พระเจาทรง
ทําพระองคผูทรงไมมีบาป ใหมีบาป เพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” (2 โครินธ 5:21) เมือ่เราทาํบาปจงสารภาพ
บาปนั้นดวยริมฝปากของเรา และในเวลาหลังจากนั้นสรรเสริญพระนามของ
พระเจาดวยริมฝปากของเรา แตสําหรับเหลาปุโรหิตของพระบาอัล “พระ” 
ของพวกเขาไมตอบสนองตอการทูลออนวอนของพวกเขา ในท่ีสุดปุโรหิตเหลา
นั้นซึ่งเปนพระเทียมเท็จถูกฆาตาย จากน้ันสายฝนแหงพระพรไดหลั่งลงมารด
แผนดินหลังจากท่ีแหงแลงเปนเวลาหลายป

 “แทนบูชา” ในบานของคุณมีสภาพเชนใด มีวิธีพิเศษอะไรท่ีคุณ
สามารถ “จะสรางแทนบูชาขึ้นใหม” ในบานของคุณ หากมีความจําเปน
ตองสรางขึ้นใหม
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การหันจิตใจที่แมน้ําจอรแดนพุธ
 มาพรอมกับคําทํานายของทูตสวรรคกาเบรียล (ลูกา 1:17) และพระ-
เยซูตรัสวายอหน ผูใหบัพติศมาคือเอลียาหตามท่ีไดพยากรณไว (มัทธิว 
11:14; 17:12, 13) ผูเขียนพระกิตติคุณไดกลาวยืนยันดวยวา ยอหนผูให
บัพติศมาเปน “ผูสื่อขาว” ที่ไดรับการทํานายไววา “เราจะใชทูตของเรานํา
หนาทาน ผูนั้นจะเตรียมมรรคาของทานไวขางหนาทาน” (มัทธิว 11:10; 
มาระโก 1:2; ลูกา 7:27; มาลาคี 3:1)  

 ใหสังเกตดวยวาลักษณะสําคัญใน “ขาวสารของยอหน ผูให
บัพติศมา” ในทางใดบางขาวสารของยอหน เปนขาวสารท่ีทําใหเกิด 
“การหันจิตใจ” มัทธิว 3:2, 8; 14:4; มาระโก 1:4; ลูกา 3:3, 8 , 9, 11, 
13, 14

 เหมือนอยางกับชาวนา ชาวสวนจะทําการไถพ้ืนดินที่กระดางแข็งให
แตกตัว เพื่อเปนการเตรียมดินไวสําหรับหวานเมล็ดลงไป ทานยอหนผูให
บัพติศมาไดกลาวถึงความรายกาจของความบาป และหนุนใจใหคนบาปกลับ
ใจใหม ธรรมชาติของมนุษยเปนเชนนั้น หากปราศจากการตรวจสอบตนเอง 
ยิ่งไมมีการรับรูสภาพที่แทจริงของตนเอง ก็ไมเห็นความจําเปนจะเปลี่ยน
ตัวเองใหดีกวา ขาวสารของทานยอหนไดหันเหจิตใจของผูคนสูความบริสุทธิ์ที่
พระเจาทรงกําหนดไว และพวกเขาตองการความชอบธรรมอันสมบูรณของ
พระองค การกลับใจใหมแทจริงจะแสดงออกดวยการถอมใจ และทูลขอพระเจา
ใหทรงชวยเปล่ียนอุปนิสัยให นาเสียดายท่ีชาวยิวในสมัยของพระเยซู สวน
มากเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ชอบเสแสรง และอางตัววามีอับราฮัมเปนบิดา
ของพวกเขา พระองคทรงหาโอกาสเปดเผยใหเห็นความหมายที่ลึกซึ้งกวาใน
ความเช่ือของเหลาบิดาของพวกเขา แตชาวยิวเหลานั้นมีอคติไมรับฟง

 ขาวสารของยอหน ผูใหบพัติศมาเตรยีมเสนทางไวสาํหรบัพระเยซู
อยางไร ยอหน 1:35-37; 3:27-30

Turning Hearts at the Jordan
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 ยอหนผูใหบัพติศมาไดรับการสําแดงจากเบ้ืองบนวา “พระเยซูทรง
เปนพระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา” “วันรุงขึ้น ยอหนเห็นพระเยซูกําลัง
เสด็จมาหาทาน ทานจึงกลาววา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับบาป
ของโลกไป” (ยอหน 1:29; ดู ยอหน 1:36 ดวย) กลาวตรงๆ คือยอหนไดหัน
จิตใจของผูคนใหกลับไปหาองคพระผูเปนเจา อัครทูตอันดรูวและสาวกของ
ยอหน ผูใหบัพติศมาอีกคนหนึ่ง คืออัครทูตยอหนผูเขียนพระกิตติคุณทาน
หนึ่ง เปนผูเขียนเร่ืองราวของวันนั้น ซึ่งยอหน 1:36 ผละออกจากการติดตาม
ยอหนผูใหบัพติศมา มาเปนอัตรทูตผูติดตามพระเยซู ไมเพียงทานผูเผย
พระวจนะเอลียาหที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนตองกลับใจใหม และบงบอกถึง
คุณลักษณะของ “บุคคลผูนั้น” (คือพระเยซู) ผูจะชวยใหรอดพนจากความผิด
บาป การเปนพยานนี้ไดสรางกระแสความตื่นตัว (excitement) เกี่ยวกับ
พระเยซูขึ้น ซึ่งเปนการแนะนําประชาชนใหหันไปหาพระเยซู

 สมมติวา ยอหนผูใหบัพติศมามาเยี่ยมบานของคุณ คุณลองคิด
วาทานจะกลาวอะไรกับคุณบาง 

การหันจิตใจในวาระสุดทายวันพฤหัสบดี
 ในความรูสึกอยางหนึ่ง เราในฐานะแอดเวนตีสมองเห็นตัวเราเองใน
บทบาทของยอหนผูใหบัพติศมาผูสื่อขาวแหงการปฏิรูป และการกลับใจใหม
เพื่อมุงเตรียมเสนทางสําหรับการเสด็จกลับมาครั้งแรกของพระเยซู เราใน
ฐานะกลุมเคล่ือนไหว มองเห็นตัวเราเองกําลังทํางานอยางเดียวกันสําหรับการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู

 พระธรรมลูกา 1:17 มีขาวสารท่ีกลาวถึงเราอยางไร

 พระบิดาแหงฟาสวรรคไดหันจิตใจเหลาบุตรของพระองคใหกลับมาหา
พระองคเอง และไดทรงหันจิตใจเหลาบุตรของพระองคใหโนมเขาหากันและกัน
ผานไมกางเขนของพระคริสต ขาวสารของทานเอลียาหวิงวอนครอบครัวให
เชื่อในขาวดีอันเหลือเช่ือนี้ (2 โครินธ 5:18-21 เปรียบเทียบกับ เอเฟซัส 

Turning Hearts in the Last Days
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2:11-18) และการเปนผูคนที่ไดรับการเติมดวยพระคุณ ตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์บันดาลใหเกิดผลการเก็บเกี่ยวแหงความรักในพวกเขา
 โลกตองการอยางยิ่งยวดที่จะไดเห็นการแสดงออกในการดูแลเอาใจใส
ดวยความไมเห็นแกตัว การถวายชีวิตจิตใจใหพระเจาตลอดไป การอุทิศ
ตัวอยางไมหวั่นไหวแดพระเจา โดยพระคุณของพระเจาครอบครัวคริสเตียน
สามารถแสดงใหเห็นในคุณสมบัติดังกลาว กระน้ันเราตองจําไววา ขาวสารที่
เรามีไวสาํหรับโลกเปนขาวสําหรับเราเองดวย  จนกวาหลักการแหงพระกิตตคิณุ 
ของความเปนหนึ่งในความรัก และการเสียสละสวนบุคคลทามกลางเรา โดย
เฉพาะอยางย่ิงในครอบครัวของเราเอง เราจะไมมีพลังในการแบงปนขาวสารน้ี
กับคนอ่ืนๆ เรื่องเทศนาท่ีมีสํานวนคมคายท้ังปวง หลักความจริง และการนํา
เสนอคําสอนจากพระคัมภีรยังไมเพียงพอ โลกตองการการแสดงออกในชีวิต
จริงของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตครอบครัวของเรา การกลับใจใหม คือเรา
อุทิศถวายดวงใจของเรา ความรักของเรา จะพรั่งพรูออกมาในถอยคําที่เรา
เทศนา เชนเดียวกับยอหนผูใหบัพติสมา คําประกาศสั่งสอนของทานเต็มไป
ดวยพลังจากเบื้องบน มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและบังเกิดผล เรา
สามารถทําไดในลักษณะเดียวกันผานพระคุณของพระเจา แตเพียงในระดับที่
เราเต็มใจใหความรวมมือกับพระเจา           
 ในพระเยซูการเปนสวนหนึ่งในครอบครัวแหงสวรรค (เอเฟซัส 3:15) 
เชนน้ัน ไมวาเราจะเปนครอบครัวหนึ่ง ที่มีสมาชิกคนเดียวหรือมากกวา เราได
รับการเรียกใหเปนพยานเพ่ือพระเจาที่เราแสดงตัววาเราเปนผูรับใชพระองค 
ไมมีสิ่งใดจะทําใหการเปนพยานของเราบังเกิดผลไดมากกวาการท่ีจะแสดงให
โลกเห็นวาอะไรคือครอบครัว ไมเกี่ยงวาจะเปนครอบครัวขนาดใด เราสามารถ
เปนไปไดผานอํานาจของพระกิตติคุณ

 คณุสามารถทําอะไรดวยวธิพีเิศษท่ีแสดงใหคนทีใ่กลชดิคุณ ไมวา
จะเปนคนในครอบครัวหรือคนอื่นเห็นวา คุณรักและเอาใจใสพวกเขา
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เอลเลน จ.ี ไวท, Carmel, หนา 143-154, ในบรรพชนกับกษัตรยิ; 
เสียงรองในถิ่นทุรกันดาร, หนา 97-108, ในผูพึงปรารถนาแหงปวงชน

 “ขาวสารของเราตองเปนขาวเสนอตรงๆ เหมือนขาวของยอหน ผูให
บัพติศมา ซึ่งทานไดกลาวตําหนิกษัตริยสําหรับการกระทําที่ไรศีลธรรม โดยไม
คํานึงถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของทาน ยอหนผูใหบัพติศมา ไมเคย
ปลอยใหความจริงออนแรงลง เมื่อออกจากริมฝปากของทาน พันธกิจของเรา
ในยุคนี้จะตองเปนไปอยางสัตยซื่อเชนกัน” เอลเลน จี. ไวท, Comments, The 
SDA Bible Commentary, เลม 4, หนา 1184
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ขาวสารของทานเอลียาหวาเหมาะสมท่ีจะเปนขาวสารสําหรับ
 คริสตจักรทองถิ่นของคุณหรือไม คุณสามารถทําอะไรเพื่อชวย
 คริสตจักรของคุณใหเขาใจขาวสารและมีบทบาทในการกระจาย
 ขาวสารนั้น

2. ใครมีประสบการณสวนตัวในการหันจิตใจมาหาพระเจาบาง 
 และหลังจากน้ันมีผลอะไรเกิดกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวจาก
 ประสบการณนั้น

3. ถาเรามองเห็นตัวเราเองในบทบาทของยอหนผูใหบัพติศมา มี
 อะไรที่เราคาดหวังจะใหเกิดขึ้นกับเรา ขาวสารน้ีบอกอะไร “อยาง
 เปนนัย” (implicit) ในคําตอบ

4. จงศึกษายอหนาที่กลาวถึง “แถลงการณเรื่องหลักการของ
 ครอบครัว” ขอสรุปของแนวคิดในพระคัมภีรสําหรับครอบครัว
 คืออะไร คุณจะใชอะไรเปนบรรทัดฐานเพื่อทําใหเกิดทักษะ 
 (craft) ในการใชหลักการเหลานั้น และคุณไดเรียนรูอะไรใน
 ไตรมาสนี้ที่อาจชวยในการสถาปนาหลักการ

5. ในฐานะบิดา มารดา มีพระสัญญาอะไรท่ีคุณใชอางไดในการ
 อธิษฐานเผื่อลูกๆ ที่หนีไปจากพระเจา


