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 “ความยําเกรงพระยาหเวห เปนที่เร่ิมตนของปญญา และการรูจักองค
บริสุทธิ์เปนความรู” (สุภาษิต 9:10)

 คดิเก่ียวกับขอพระคมัภรีขางบน ซึง่ถายทอดแนวคดิสองดานซึง่มคีวาม
ใกลชดิกันอยางแทจรงิ : คาํวา  “ยาํเกรง” (fear) และ “ทาํใหเกรงขาม” (awe) 
เปนส่ิงนาพิศวง ในพระสิริและฤทธานุภาพของพระเจาและ “ความรู” (know-
ledge) ในการเรียนรูความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะอุปนิสัยของพระเจา ดังนั้น 
ปญญา ความรู และความเขาใจเปนรากฐานในองคพระเจาเอง
 นี่เปนเหตุผลท่ีสมบูรณ ยิ่งกวานั้นเปนแหลงทั้งหมดของชีวิตที่เปน
อยูในพระองคเพยีงองคเดียว ผูทรงสราง และค้าํจนุการมชีีวติอยู (ยอหน 1:1-3;
โคโลสี 1:16, 17) ไมวาเราจะเรียนรูในเรื่องใด ไมวาจะทราบเกี่ยวกับ “อนุภาค
มูลฐาน 3 ชนิดเปนรากฐานท้ังมวลของจักรวาล” (about- quarks) หนอน
ผีเส้ือ (caterpillars) ดาวฤกษที่สวางกวาปกติ (supernovas) ทูตสวรรค 
พญามาร (demons) “เพื่อวาพวกทูตผีที่ครอบครอง (principalities) และ
พวกทูตผีที่มีอํานาจในสวรรคสถาน จะไดรูจักพระปญญาอันมากลนหลายดาน
ของพระเจา โดยทางคริสตจักรในเวลานี้” (เอเฟซัส 3:10) สรรพส่ิงดํารงอยูได 
เปนเพราะพระเจา ดังนั้นความรูจริงและพระสติปญญาและความเขาใจในท่ีสุด 
(ultimately) ตางมีแหลงที่มาในองคพระผูเปนเจาเอง
 พระวจนะของพระเจานั้นชัดเจน “พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยอหน 
4:8) ซึ่งอธิบายขออางอิงที่มาจาก เอลเลน จี. ไวท ที่วา “ความรักเปนพื้นฐาน
ของการทรงสรางและการไถใหรอด เปนพื้นฐานของการศึกษาแท สิ่งนี้ได
กลาวชัดเจนในพระบัญญัติของพระเจา ที่ทรงประทานใหเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต พระบัญญัติขอแรกที่สําคัญคือ “พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจา 
ผูเปนพระเจาของทาน ดวยสุดใจของทาน ดวยสุดจิตของทาน ดวยสุดกําลัง
ของทาน และดวยสุดความคิดของทาน และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” 
(ลูกา 10:27) ที่จะรักพระองค ผูทรงพระชนมนิรันดร ทรงเปนองคสัพพัญู 

คํานํา
การศึกษาของคริสเตียน



ดวยสุดพละกําลัง สุดดวงจิต และสุดดวงใจ หมายถึงการพัฒนาอํานาจถึงขั้น
สูงสุด ซึ่งหมายความวารางกายทุกสวน ดวงจิต และดวงวิญญาณถึงขั้นพระ-
ฉายาของพระเจาไดรบัการไถกลบัสูสภาพดัง้เดมิ” (เอลเลน จ.ี ไวท, การศกีษา, 
หนา 16)
 เพราะวาองคพระผูเปนเจาทรงเปนแหลงความรูจริงทั้งปวง การศึกษา
แททั้งปวง การศึกษาของคริสเตียนท้ังหมด ควรจะนําจิตใจของเราไปสู
พระองค และการเปดเผยเก่ียวกับพระองคเองผานทางธรรมชาติ ผานทาง
พระวจนะท่ีถูกเขียนวา เราไดรับพระราชทานสรรพส่ิงทั้งปวงท่ีเราตองการ 
และบางคนที่จะเขาสูความสัมพันธที่ปลอดภัยกับองคพระผูเปนเจา แทจริงคือ
ที่จะรักพระองคดวยสุดดวงใจและสุดดวงวิญญาณของเรา แมวาธรรมชาติจะ
เปนมลทินจากหลายพันปแหงความบาป แตยังคงพูดถึง อยางทรงพลังย่ิง
ในคุณความดีแหงพระอุปนิสัยของพระเจา เมื่อเราศึกษาจากมุมมองทุกมิติ 
(perspective) ที่พระคัมภีรมอบใหเรา แตพระวจนะที่ถูกเขียนไว คือขอพระ-
คัมภีร ถือเปนมาตรฐานสมบูรณแหงความจริง เปนการเปดเผยยิ่งใหญที่สุด 
วาพระเจาทรงเปนใคร และพระองคไดทรงทําอะไร และที่กําลังทําเพื่อมนุษย-
ชาติ ขอพระคัมภีรและขาวสารแหงการเนรมิตสรางโลก และการที่ทรงไถ
มนุษยจากความบาป จะตองเปนศูนยกลางแหงการศึกษาแททั้งมวลของ
คริสเตียน       
 อัครทูตยอหนกลาววา พระเยซูคริสตทรงเปน “ความสวางแทที่ทําให
มนุษยทุกคน เห็นความจริงไดนั้นกําลังเขามาในโลก” (ยอหน 1:9) หรือกลาว
ไดอีกอยางวา ผานทางพระเยซูมนุษยทุกคนตางไดรับแสง (rays) แหงพระสิริ
ของพระเจา บางคนเขาใจความพิเศษสุด (transcendent) แหงความจริง และ
คุณความดี
 กระนั้นเราทั้งปวงตองตอสูดิ้นรน ในสงครามการขับเคี่ยวยิ่งใหญ ซึ่ง
ศตัรขูองดวงวิญญาณทํางานอยางขะมักเขมนทีจ่ะปดก้ันเราจากการไดรับความ
รูนี้ ดังน้ันไมวาสิ่งอื่นใดที่การศึกษาของคริสเตียนพยายามจะถายทอด จะตอง
แสวงหาทางอยางชัดเจนที่จะชวยนักศึกษาใหเขาใจแสงสวางที่พระเจาทรง
ประทานใหเราจากสวรรคใหดีขึ้น



 มฉิะน้ันอะไรจะเกิดขึน้  ดงัท่ีพระเยซูไดตรสัวา “เพราะเขาจะไดประโยชน
อะไรถาไดสิ่งของส้ินทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของตน” (มาระโก 8:36) จะมี
ประโยชนอะไรที่การศึกษายิ่งใหญดานวิทยาศาสตร ดานวรรณคดี ดาน
เศรษฐศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร ถาในที่สุดเม่ือทานตองเผชิญกับความตาย
ครั้งที่สองในทะเลเพลงิ คําตอบนั้นชัดเจนอยูแลวถูกตองไหม
 ดังนั้นเนื้อที่สําคัญที่สุดในบทเรียนนี้ บอกใหเรารูความหมายของการ
ศึกษาของคริสเตียน และในฐานะที่เปนคริสตจักร เราจะสามารถทําอะไรเพื่อ
สมาชิกของเราจะไดรับการศึกษาแบบนั้น

 คูมือศึกษาบทเรียนสะบาโตไตรมาสนี้ เขียนโดยอธิการบดีของมหา
วิทยาศัยตางๆ ของคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสในอเมริกาเหนือ
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6   การศึกษา

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

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นักศึกษาพระคัมภีรสวนมากทราบเรื่องการเนรมิตสรางในพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 1-3 ซึ่งไดสําแดงพระอุปนิสัย: ของ
พระเจา อาดัม เอวา ทูตสวรรคหลายองค และงู เรื่องเริ่มตนในสวน “เอเดน”  
อันสวยงามเปนเลิศ (splendid) ในปฐพี เร่ืองราวของเหตุการณดําเนินตาม
หลักความจริง พระเจาทรงเนรมิตสรางอาดัมและเอวา ทรงสอนพวกเขาถึง
ความบาป  เมือ่พวกเขาไมเชือ่ฟง  พวกเขาถูกขบัไลออกจากสวนเอเดน  อยางไร
ก็ดีเมื่อเรามองอยางใกลชิดผานบทตนๆ ไมกี่บทของพระธรรมปฐมกาล โดย
เฉพาะอยางยิ่งการมองผานเลนสของการศึกษา เราจะมองเห็นในเชิงลึกของ
เรื่องราว การขับไล การเริ่มตนของเร่ืองราว
 “ระบบการศึกษาที่สถาปนาขึ้น ณ ตอนเริ่มตนของโลก เปนตนแบบ
สาํหรับมนุษยตลอดมาในภายหลัง  เปนเคร่ืองสาธิตใหเหน็หลักการของโรงเรียน
ตัวอยาง (model) ซึ่งไดสถาปนาขึ้นในสวนเอเดน อันเปนบานของบิดามารดา

บทที่ 1
การศึกษาในสวนเอเดน

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



บทที่ 1   การศึกษาในสวนเอเดน   7

โรงเรียนแหงแรก
The First Schoolวันอาทิตย

 แมเราจะไมคดิวาสวนเอเดนเปนหองเรยีน  ซึง่จะวาไปมีเหตุผลสมบรูณ
ที่จะคลอยตาม โดยเฉพาะสถานที่มีความพิเศษเฉพาะเชนสวนเอเดน ซึ่งเต็ม
ไปดวยสรรพส่ิงที่สมบูรณ เพราะยังไมถูกทําใหเสื่อมทรามลง จึงเปนการยาก
ที่จะจินตนาการ จากการมองเห็นภาพตามท่ีเปนจริงจากสายตาของเรา (per-
spective) ในปจจุบัน วาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลที่ยังไมตกลงในความบาป เมื่ออยูใน
โลกที่ยังไมไดลมในความบาปจะเต็มสมบูรณเพียงใด ดังนั้นจากการไดรับ
คําสอนโดยตรงจากพระผูสราง พวกเขาจึงเหมือนไดเรียนใน “หองเรียน” นั้น

 อานพระธรรมปฐมกาล 2:7-23 จงสังเกต จุดประสงคการทรง
สรางของพระเจา การจัดที่อยู และพระองคทรงใหอาดัมทําอะไร

 พระเจาทรงสรางชายและหญิงตามแบบพระฉายาของพระองค และ
ทรงประทานบานใหพวกเขาอาศัย และมอบงานท่ีมีความหมายใหพวกเขาทํา
เมื่อคุณพิจารณาเกี่ยวกับพลังขับเคลื่อน (dynamics) ของครู และนักเรียน 
ที่มีความความสัมพันธอยางดี พระเจาทรงทราบถึงความสามารถของอาดัม 
เพราะพระองคทรงสรางเขาขึ้นมา เม่ือพระองคทรงสอนอาดัม พระองคทรง
ทราบวา อาดัมตระหนักวาเขามีศักยภาพเต็มที่
 พระเจาทรงใหมนุษยมีความรับผิดชอบและพระองคประสงคใหพวก
เขามีความสุขพรอมกันไป เปนไปไดวาความสุข คือการมีความรับผิดชอบ 

คูแรกของเรา สวนเอเดนเปนหองเรียนธรรมชาติ เปนตําราเลมแรก และ
พระคริสตเองทรงเปนพระบรมครูผูสอน และบิดามารดาของมนุษยชาติเปน
นักศึกษา”  (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 20)
 องคพระผูเปนเจาทรงเปนผูวางรากฐาน หลักการ และทรงเปนครู
ของโรงเรียนแหงแรกน้ี และตามท่ีเราไดทราบ ในที่สุดอาดัมและเอวาไดเลือก
ครูอีกคนหน่ึงและไดเรียนรูบทเรียนที่ผิดพลาดไป มีอะไรไดเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ใดและเราสารถเรียนรูอะไรจากเร่ืองนี้
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การลวงละเมิดวันจันทร
 สิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความสุขย่ิงใหญสําหรับครูจํานวนมาก คือการได
เห็นนักเรียนในชั้นมารวมตัวกัน: ยืนออกันและคุยกันขณะที่อานรายการที่ปาย
ประกาศหรือขอกําหนดรายการตางๆ จัดรวบรวมวัสดุอุปกรณและชวยกันจัด

Intrusion

ยิ่งกวานั้นมีใครบางไมมีความสุขจากการไดรับความพึงพอใจ แมความสุขนั้น
จะมาจากการไดมีความรับผิดชอบ และตัวเขาทําใหความรับผิดชอบนั้นได
รับการเติมเต็ม พระเจาทรงทราบถึงจิตใจของอาดัม และทราบวาเขาตองการ
ไดรับความเฟองฟู (thrive) ขึ้น ดังน้ันพระองคประทานใหอาดัมดูแลรักษา
สวน “พระยาหเวหพระเจาจึงทรงใหมนุษยนั้นอาศัยอยูในสวนเอเดนใหทําและ
ดูแลสวน” (ปฐมกาล 2:15) เปนการยากที่เราจะจินตนาการ ในเมื่อเรารูจัก
เฉพาะโลกแหงความบาปและความตายเพียงอยางเดียวอยางที่เปนอยู วางาน
นัน้จะนํามาซ่ึงภาระท่ีตอเน่ือง ไมสงสัยเลยวาอาดัมและเอวาไดเรยีนรูอะไรมาก
มายจากการทํางานและการดูแลบานสวนของพวกเขา
 ในพระธรรมปฐมกาล 2:19-23 พระเจาทรงสรางสรรพสัตวใหเปน
เพื่อนกับอาดัม และทรงสรางเอวาใหเปนภรรยาคูคิดของอาดัม พระเจาทรง
ทราบวาอาดัมตองการเพ่ือนคูชีวิต ที่มีสถานะเทาเทียมกัน (peer) เพ่ือเปน
คูสรางคูสม พระองคจึงไดสรางผูหญิงขึ้น
 พระเจาทรงทราบดวยวา มนุษยตองการมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พระองค ดังนั้นพระองคจึงสรางพื้นท่ีความใกลชิดในสวนเอเดนขึ้น ทั้งหมดนี้
เปนการพิสูจนใหเห็นถึงพระประสงคที่สมบูรณในการทรงสรางของพระเจา 
และความรักของพระองคสําหรับมนุษยชาติ จากระยะหางระหวางเราและสวน
เอเดน เปนการยากท่ีเราจะจินตนาการ วาสวนเอเดนเปนอยางไร แตเปนการ
สนุกที่เราจะพยายามจินตนาการใชไหม

 แมจะอยูหางจากสมัยสวนเอเดน เราก็สามารถเรียนรูบทเรียน
หลายอยางไดจากธรรมชาติ บทเรียนเหลานั้นมีอะไรบาง และเราไดรับ
ประโยชนอะไรจากการตีความหมายผานพระคัมภีร
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หองตางๆ ใหเปนไปตามใจปรารถนามากท่ีสุด เมื่อเรามองไปยังนิมิตของ
พระเจาสําหรับหองเรียนในเอเดน เรามองเห็นการดูแลเอาใจใสของพระเจา 
ในการเตรียมส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนสําหรับอาดัมและเอวา เราสามารถ
จินตนาการถึงดอกไมทุกดอก นกท่ีรองเพลงบนตนไมหรือบางตัวบินไปมา 
และหมูตนไมที่เสนอตัวใหอาดัมและเอวาไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับโลก และ
พระผูสรางของพวกเขา
 กระน้ันมีการเปลี่ยนอยางฉับพลันจากปฐมกาล บทที่ 2 ไปสูบทที่ 3 
ซึ่งเราไดอานบันทึกถึงสิ่งดีๆ ที่พระเจาไดทรงสรางขึ้น ดวยความตั้งพระทัย
ของพระองค แตในปฐมกาล บทที่ 3:1 เราท้ังหลายถูกปลุกใหตื่นตัวกับสิ่ง
ตางๆ ที่พระเจาจัดหาใหสําหรับ “การตัดสินใจไดอยางเปนอิสระ” การปรากฏ
ตัวของงู “ที่ฉลาดกวาสัตวอื่นทั้งปวงบนพื้นดิน” ตรงนี้เปนการใชภาษาที่แตก
ตางจากกอนหนาน้ี อยางเชนคําวา “ดียิ่งนัก” และ “ไมละอาย” และ “ถูกใจ” 
ซึ่งคําคุณศัพทอธิบายถึงการทรงสรางของพระเจาหลายบทกอนหนานี้ ตอนน้ี
อยางไรก็ดีที่มาพรอมกับงู มีการเปลี่ยนน้ําเสียง คําวา “ฉลาด” (subtil) ซึ่ง
ถูกแปลในฉบับแปลบางฉบับวา “ฉลาดแกมโกง” จากนั้นทันทีมีการนําเสนอ
สวนประกอบที่สําคัญ (element) ในเชิงลบ ซึ่งเทาที่ผานมานําเสนอแตเพียง
ดานความสมบูรณแบบ
 ในการเปรียบเทียบความแตกตาง พระธรรมปฐมกาลนําเสนอพระเจา
ตรงกันขามกับคําวา “ความฉลาดแกมโกง” (cunning) พระองคทรงชัดเจน
เกี่ยวในส่ิงที่พระองคทรงคาดหวังจากคูชีวิตในสวนเอเดน เราทราบไดจาก
พระบัญชาใน ปฐมกาล 2:16, 17 ซึ่งพระองคไดทรงตั้งขอกําหนดวา “พวก
เขาตองเชื่อฟง และจะไมรับประทานผลไมจากตนไมตองหาม”
 มีอะไรอ่ืนอีกท่ีเราสามารถไดรับจากเร่ืองน้ี สิ่งหน่ึงปรากฏชัดคือ: 
อาดัมและเอวาถูกสรางขึ้นใหมีชีวิตอิสระในดานศีลธรรม กลาวไดวาเปนผูที่
สามารถเลือที่จะเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงก็ได ดังนั้นจากจุดเร่ิมตน แมในโลกที่ยัง
ไมลมลงในความบาป เราสามารถมองเห็นความจริงของเสรีภาพในการเลือก
ของมนุษย
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ขาวสารที่หายไปวันอังคาร
 จากบทเรียนเม่ือวานน้ี แทนท่ีเอวาจะมองเห็นคําส่ังอันชัดเจนของ
พระเจา แตจากถอยคําของเอวา เธอไดละเลยคําสั่งที่ไดรับมา แมวาเธอไมได
ตีความหมายของพระเปนเจาที่ไดตรัสกับเธอผิด แตเธอไมไดใสใจจริงจังเพียง
พอจึงมีผลตามมามากมาย
 ดังนั้นเมื่อเอวา เผชิญหนากับ “งู” เธอไดพูดซ้ําสิ่งที่พระเจาไดตรัส 
(แตไมคอยจะตรงนัก) กับงู ในส่ิงที่พระจาไดตรัสเกี่ยวกับตนไมในสวน 
(ปฐมกาล 3:2, 3) แนนอนขาวสารนี้ไมใชขาวสารถึงงู งูนั้นคุนเคยกับพระ-
บัญชา ดังนั้นจึงไดเตรียมตัวมาดีที่จะบิดเบือน (twist) คําส่ังนั้น เพ่ือจะลวง
เอวาผูบริสุทธิ์ใหตกเปนเหยื่อ

 ตรวจสอบพระธรรมปฐมกาล 3:4-6 นอกเหนือจากการปฏิเสธ
โดยตรงในส่ิงท่ีพระเจาไดตรัส มีอะไรอ่ืนที่งูพูด ซึ่งปรากฏชัดวาประสบ
ความสําเร็จกับเอวา มีหลักการอะไรท่ีงูไดทําและไดประโยชน 

 เม่ืองูบอกขาวสารที่ไมถูกตอง เอวาควรไดปรึกษากับพระเจา นี่เปน
ความงามในการศึกษาแหงสวนเอเดน: คือนักศึกษาเขาถึงพระบรมครูผูยิ่ง

Missing the Message

 ใน พระธรรมปฐมกาล 3:1-6 สังเกตคําที่งูใชและเอวากลาวตาม 
เราเห็นอะไรเกี่ยวกับขอมูลที่งูเสนอตอเอวา และเอวาสนใจตนไมแหง
ความรูดีรูชั่วอยางไร

 ใน พระธรรมปฐมกาล 2:17 องคพระผูเจาทรงไดบอกอาดัมวา ถาเขา
รับประทานผลไมแหงความรูดีและรูชั่ววา “เจาจะตายเปนแน” เมื่อเอวาใน
พระธรรมปฐมกาล 3:3 กลาวทวนคําส่ัง เธอไมไดกลาวเนนอยางเขมแข็งโดย
ไมกลาวถึงคําวา “เปนแน” ในปฐมกาล 3:4 งูไดนําคํานั้นกลับมาใชใน
ลักษณะขัดแยงอยางจงใจ ในสิ่งที่ระเจาไดตรัส ซึ่งดูเหมือนวา แมเอวาจะคิด
ถึงคําสอนของพระเจาที่ทรงส่ังไวในสวนเอเดน แตอาวาไมไดนําเอาส่ิงที่เธอ
ไดเรียนรูมาใชอยางเขมงวดตามท่ีเห็นจากภาษาที่เธอใช
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ใหญได ซึ่งแนนอนเหนือสิ่งใดๆ ที่เราสามารถหย่ังถึงไดบนแผนดินโลก 
อยางไรก็ดีแทนท่ีการผละหนี และแสวงหาการชวยเหลือจากพระเจา เอวา
ยอมรับขาวสารของงู การยอมรับการแกไขใหม (revision) ในขาวสาร ซาตาน
ตองการทําใหเอวาเกิดความสงสัยในพระเจาจากสิ่งที่งูไดบอกพวกเขา
 ในเวลาเดียวกันอาดัมไดหลงเขาสูสถานการณของเขาเอง “อาดัม
เขาใจแลววาเพ่ือนคูคิดของเขาไดลวงละเมิดพระบัญชาของพระเจา โดยการ
ไมใสใจขอหาม (prohibition) เพียงขอเดียวท่ีทรงวางไวสําหรับพวกเขา ซึ่ง
เปนขอทดสอบในความซ่ือสัตย (fi delity) และความรักของพวกเขา มีการ
ตอสูดิ้นรนอันนากลัวในจิตใจของอาดัม เขารูสึกเศราโศกวาถาเขายอมใหเอวา
แยกจากขางกายของเขา ซ่ึงบัดนี้ความตายไดบังเกิดขึ้นแลว เขาจะตองแยก
จากเธอ ผูซึง่ไดสมาคมใกลชดิ และนาํความชืน่ชมมาสูชวีติของเขา เขาสามารถ
จะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, 
หนา 56) นาเสียดายที่สุดคือ แมอาดัมจะรับรูเร่ืองส่ิงที่ถูกจากส่ิงท่ีผิด แตเขา
ยังเลือกสิ่งที่ผิดอยูดี

 จงพิจารณาการหลอกลวงที่นาเจ็บปวดตรงนี้: งูพูดวา ถาพวก
เขารับประทานผลไมจากตนไมตองหาม “พวกเจาจะเปนเหมือนอยาง
พระเจาคือ รูความดีและความช่ัว” (ปฐมกาล 3:5) แตปฐมกาล 1:27 
กลาววา พวกเขาเปนเหมือนพระเจาแลวมิใชหรือ สิ่งนี้สอนวา เรา
สามารถถูกหลอกไดงายเพียงใด แมเราจะไดรับการศึกษาท่ีดีเหมือน
อาดัมกับเอวาก็ตาม ความเช่ือและการเชื่อฟงเปนสิ่งเดียวที่ชวยปอง
กันเราไดอยางไร

การไดสิ่งที่หายไปกลับมา พุธ
 เมื่ออาดัมและเอวาไดเลือกท่ีจะติดตามขาวสารของงู พวกเขาไดเผชิญ 
ผลลัพธที่ตามมาหลายประการ ถูกขับไลออกจากหองเรียนของพระเจา คิดถึง
สิ่งตางๆ ที่อาดัมและเอวาไดสูญเสียไปเพราะความบาปของพวกเขา เรา
สามารถเขาใจดีขึ้นถึงพระประสงคของการศึกษาสําหรับเราในยุคปจจุบัน 

Regaining What Was Lost
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แทนที่พวกเขาจะถูกขับไล และตองใชชีวิตในโลกที่ไมสมบูรณไดนําจุดประสงค
ใหมสําหรับการศึกษาเขามา
 ถาการศึกษากอนมนุษยจะลมลงในความบาป เปนวิถีการนําใหอาดัม
และเอวาเขาสนิทกับพระองค ในเรื่องพระอุปนิสัย คุณความดี และความรักของ
พระองค แตหลังจากท่ีพวกเขาถูกขับออกไปจากจากสวนเอเดน ฉะนั้นการ
ศึกษาจะตองมีสวนชวยมวลมนุษยใหเขาใกลชิดกับพระเจาไดอีกคร้ังหน่ึง 
พอๆ กับที่เรากําลังไดรับการสรางใหมตามพระฉายา แมวาฝายรางกายของ
พวกเราจะอยูหางไกลจากการสถิตอยูของพระเจา เหลาบุตรชายหญิงของ
พระเจาสามารถจะเขามารูจักพระองค สัมผัสพระคุณความดี และความรักของ
พระองค ผานการอธิษฐาน การรับใช และการศึกษาพระวจนะของพระองค เรา
สามารถจะถูกโนมนํามาเขาใกลชิดกับพระเจาของเราเหมือนคร้ังที่อาดัมและ
เอวาในสวนเอเดน
 ขาวดี เพราะวาพระเยซูและแผนการแหงความรอด เราทั้งปวงจะไม
หลงหาย เรามีความหวังในความรอด และกําลังถูกไถใหกลับสูสภาพเดิม และ
สวนมากของการศึกษาคริสเตียนควรจะช้ีนักศึกษาทั้งหลายไปสูพระเยซู และ
สิ่งที่พระองคไดทรงทําเพื่อเรา และการไถเรากลับสูสภาพเดิมที่พระองคทรง
เสนอให

 อาน 2 เปโตร 1:3-11 ในแสงสวางท้ังหมด ซึ่งไดสูญหายไปเม่ือ
มนุษยออกไปจากสวนเอเดน พระเจาทรงประทานขอพระคัมภีรนี้ เพื่อ
หนุนใจเราวา เราสามารถไดรับการไถใหกลับคืนมา เปโตรเขียนวา เรา
จะตองทําสิ่งใด เพื่อแสวงหาการไถคืนสูพระฉายาของพระเจา

 ผานทางพระเยซู เราไดรับ “สิ่งทั้งปวงเก่ียวกับ (pertain) ชีวิต และ
คุณความดี” ชางเปนพระสัญญา! สิ่งใดหนอที่พระสัญญาอาจหมายถึงตรง
นี้เอง ที่ทานเปโตรเขียนรายการออกมา: คือ ความเชื่อ คุณความดี ความรู 
การรูจักการบังคับตนเอง ความอดกลั้นอดทน และอื่นๆ อีก สังเกตดวยวา 
ความรูเปนสิ่งหน่ึงที่ทานเปโตรกลาวถึง แนวคิดนี้ แนนอน นําไปสูเรื่องของ
การศึกษา การศึกษาแทจะนําไปสูความรูแท คือความรูในการรูจักพระคริสต 
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การหม่ินประมาทผูมีสิทธิอํานาจวันพฤหัสบดี
 บางคนถูกนับเปน “นักศึกษาโดยธรรมชาติ” ในหองเรียน พวกเขา
แทบไมจําเปนจะตองเรียนหนักเพื่อจะไดเกรดออกมายอดเยี่ยม สมองของเขา
ดูดซับเนื้อหาวิชาไดอยางงายดาย ความรูของพวกเขาดูเหมือนจะติดแนน 
(stick) 2 เปโตร บทท่ี 1 และ 2 อยางไรก็ดีกลาวไดชัดเจนวา การศึกษาใน
พระคริสตของเรา เทากับโอกาสและประสบการณสําหรับเหลาผูจะอุทิศถวาย
ตัวเองแดพระเจา
 ถอยคําแหงการหนุนใจของ 2 เปโตร บทท่ี 1 แตกตางจากการเตือน
อยางสุขุม (sober) ใน 2 เปโตร บทที่ 2

 อาน 2 เปโตร 2:1-17 อะไรคือสิ่งที่ทรงพลัง และถอยคําการ
ปรักปรําที่ทานกลาวถึงตรงน้ี ในเวลาเดียวกัน ทามกลางการเตือน และ
การปรักปรําอยางรุนแรง มีความหวังย่ิงใหญอะไรที่ไดทรงสัญญากับเรา

 สังเกตทานเปโตรเขียนอะไรใน ขอ 10 เกี่ยวกับเหลาคนที่ดูหมิ่นผูมี
สิทธิอํานาจ อะไรคือคําตําหนิรุนแรงสําหรับสิ่งที่เปนจริงในวันเวลาของเรา 
เชนกัน เราท้ังหลายในฐานะเปนรางกายของโบสถ จะตองทํางานในตําแหนง 
(assumption) ระดับใดระดับหนึ่งแหงสิทธิอํานาจ (ดู ฮีบรู 13:7, 17, 24) และ
เราถูกเรียกใหถวายตัวและเช่ือฟง อยางนอยในระดับท่ีพวกเขามีความสัตย
ซื่อตอองคพระผูเปนเจาของพวกเขาเอง 
 อยางไรก็ดีทามกลางการปรักปรําที่รุนแรง ทานเปโตรเสนอ (ในขอ 9) 
เหมือนทํานองเพลงสองบทท่ีประสานกันอยางลงตัว (counterpoint) ทาน

The Despisers of Authority

และดังนั้นไมเพียงที่เราจะกลายเปนเหมือนพระองค เราอาจจะยืนอยู และแบง
ปนความรูเรื่องพระองคของเรากับคนอื่นๆ

 พิจารณาเรื่องตนไมตองหามที่เรียกชื่อวาตนไมแหงความรูดีและ
รูชั่ว สิ่งนี้ควรสอนเราวา ไมใชความรูทุกอยางจะเปนดีทั้งหมด เราจะ
ทราบความแตกตางระหวางความรูที่ดีและไมดีไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พระวิญญาณบริสุทธ์ิไมจับคูใหเฉพาะเด็กๆ ภายใตการดูแลของ
พระบิดา แตนักศึกษาผูไดรับการสั่งสอนจากพระผูสรางซึ่งเปนเลิศในพระ-
ปญญา พวกเขาไดรับการมาเย่ียมโดยทูตสวรรค และไดรับอนุญาตใหสื่อสาร

กลาววาแมพระเจาทรงฤทธานุภาพจะขับไลเหลาคนที่เลือกการหลอกลวง 
“พระองคทรงทราบวาจะชวยผูติดตามพระเจาจากการทดลองท้ังหลาย” เปน
ไปไดสวนหน่ึงในการศึกษาของคริสเตียนไมเพยีงเปนการหลีกเล่ียงการทดลอง 
แตเปนการเรียนรูหลายวิธีที่พระเจาทรงสามารถ และชวยปลดปลอยเราจากสิ่ง
นั้น พอๆ กับชวยปกปองเราตอตานสิ่งที่คนเหลานั้น ทานกลาวเตือนวา ใครที่
นําคําสอนลัทธินอกรีตมาสอนเทากับพวกเขา “จะนําความพินาศพินาศมาสู
พวกเขาเองอยางรวดเร็ว” (2 เปโตร 2:1) และในเมื่อพวกเขาดูหมิ่นผูมีสิทธิ
อาํนาจ  พวกเขาจะถูกปรกัปราํ  เหตนุีก้ารศกึษาของคริสเตยีนของเราควรประกอบ
ดวยการเรียนรูวิธีที่ถูกตองที่จะเขาใจ การถวายตัว และการเชื่อฟง “จงระลึก
ถึงบรรดาผูนําของพวกทาน ผูกลาวพระวจนะของพระเจากับพวกทาน จง
พิจารณาผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแลวจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขา” 
(ฮีบรู 13:7) 
 แมวาคนหนึ่งไมอาจกลาววาอาดัมและเอวา ดูหมิ่นผูมีสิทธิอํานาจ ใน
ตอนทายพวกเขาเลือกที่จะไมเช่ือฟงผูมีสิทธิอํานาจนั้น และอะไรที่ทําใหการ
ลวงละเมิดของพวกเขาเปนสิ่งเลวรายมาก สิ่งที่พวกเขาไดทําดวยการตอบ
สนองที่โตแยง (contradict) อยางชัดเจนกับผูมีสิทธิอํานาจคือ องคพระเจาเอง 
ซึ่งไดทรงบอกพวกเขาวาพระองคไดทรงทําแตสิ่งดีสําหรับพวกเขา

 ตรึกตรองในคําถามเรื่องสิทธิอํานาจ (authority) ไมเพียงใน
โบสถหรือในครอบครัวเทานั้น แตในชีวิตทั่วไป เหตุใด “สิทธิอํานาจ” 
ทั้งในการใชสิทธิอํานาจอยางเหมาะสม และการถวายตัวใหกับผูมีสิทธิ
อํานาจอยางถูกตอง จึงมีความสําคัญมาก นําคําตอบของคุณไปท่ีชั้น
เรียนวันสะบาโต
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กับพระผูสรางของพวกเขา โดยไมมีมานกั้นจึงทําใหมองเห็นชัดเจน พวกเขา
เต็มไปดวยพลังวังชาที่ไดรับมาจากตนไมแหงชีวิต และพลังในสติปญญาของ
พวกเขามีระดับต่ํากวาเหลาทูตสวรรคเพียงเล็กนอย ความลึกลับของจักรวาล
สวนที่มองเห็นได “ทานทราบถึงการทรงตัวของเมฆ วาเปนราชกิจอันอัศจรรย
ของพระองคผูทรงรอบรูหรือ” (โยบ 37:16) ซึ่งทําใหพวกเขาสามารถมีแหลง
คําสอนอยางไมสิ้นสุดและมีความยินดี พระบัญญัติและกฎการทํางานของ
ธรรมชาติ ซึ่งทําใหมนุษยหมกมุนในการศึกษาเปนเวลาหกพันป ซึ่งพระผู
สรางไดทรงเปดจิตใจ และคํ้าจุนพวกเขาใหสนทนากับใบไม ดอกไม และ
ตนไม ซึ่งเก็บรวบรวมความลับจากทุกชนิดของมัน และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง จาก
สัตวทะเลขนาดใหญ (leviathan) ที่กําลังเลนน้ําทะเล ไปถึงพวกแมลงขนาด
เล็กเทาผงธุลี ที่พัดลอยไปในอากาศผานแสงอาทิตย ซึ่งอาดัมคุนเคยกับ
ธรรมชาติและลักษณะของมัน เขาไดตั้งชื่อใหมันแตละตัว พระสิริของพระเจา
บนสวรรค จํานวนของโลกที่มากเหลือคณานับของโลก แตละดวงอยู ณ 
ตําแหนงของมัน และโคจรไปอยางมีระเบียบ, ผานกอนเมฆบนทองฟา ความ
ลึกลับของแสงและเสียงของกลางวัน และกลางคืน ทั้งหมดไดเปดออกใหบิดา
มารดาคูแรกไดศึกษา บนใบไมทุกใบในปาหรือบนกอนหินของภูเขา ในดวง
ดาวท่ีสองประกาย บนพื้นโลก และบนอากาศ และบนทองฟา พระนามของ
พระเจาถูกเขียนไวในความเปนระเบียบ และความสอดประสานแหงการทรง
สราง เทาที่พวกเขาไดคนพบ ความประทับใจไดเติมเต็มดวงใจของพวกเขา 
ดวยความรักอันลึกซึ้งไดดลใจพวกเขา ใหแสดงออกซึ่งความกตัญูรูคุณอยาง
สดใหม” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 50, 51)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ถาพระประสงคเดิมของพระเจา ตองการใหการศึกษาและการ
 ทํางานเปนโอกาสใหมนุษยมีปฏิสัมพันธกับพระเจาและส่ิงท่ี
 พระองคทรงสรางไวแลว เราในปจจุบันน้ีจะใชการศึกษาและการ
 ทําพันธกิจเพื่อเขาสนิทกับพระเจาไดอยางไร

2. เมือ่ไตรตรองถงึการใชเลหกลของซาตานหลอกลวงอาดมักบัเอวา
 ในสวนเอเดน ในขณะที่เขาทั้งสองอยูใกลชิดกับพระเจา แลวเรา
 ทีอ่ยูหางจากพระองคจะเอาชนะการทดลองของซาตานไดอยางไร

3. อภิปรายคําถามเร่ือง “สิทธิอํานาจ” เพราะเหตุใดจึงสําคัญมาก
 ทีจ่ะเช่ือฟงผูมสีทิธอิาํนาจ มอีะไรเกิดขึน้เม่ือสทิธอิาํนาจไมชดัเจน 
 คนหนึ่งสามารถใชสิทธิอํานาจอยางผิดๆ ไดอยางไร และเมื่อเกิด
 เหตุการณเชนนั้นเราจะทําอยางไร
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“ลูกเอย จงฟงคําส่ังสอนของพอเจา และอยาท้ิงคําสอน
ของแมเจา” (สุภาษิต 1:8)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในฐานะที่เปนมนุษย เรามักไดเรียนรูอยางพิเศษ (ideally) จะวา
ไปชีวิตของแตละคนก็ คือโรงเรียน  

 “จากชวงแรกๆ แหงกาลเวลา ชนอิสราเอลที่สัตยซื่อไดใหการเอาใจ
ใสอยางมากกับการศึกษาของเยาวชน องคพระผูเปนเจาไดทรงชี้นําในเรื่องนี้
ตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก และเยาวชนวาพวกเขาควรไดรับการสอนในเร่ืองคุณ
ความดีและความยิ่งใหญของพระองค โดยเฉพาะอยางย่ิงตามที่ทรงเปดเผยให
เห็นในธรรมบัญญัติของพระองค ดังที่ไดปรากฏใหเห็นในประวัติศาสตรชาติ
อิสราเอล ในบทเพลงและการอธิษฐาน และบทเรียนตางๆ จากพระคัมภีร 
ใหนําไปปรับใชเพื่อเปดจิตใจ บิดา มารดาตองสอนลูก หรือลูกๆ ของพวกเขา
วาธรรมบัญญัติของพระเจาไดสําแดงออกซึ่งพระลักษณะนิสัยของพระองค 
และเม่ือพวกเขารับเอาหลักการแหงธรรมบัญญัติเขาสูดวงใจ พระฉายาของ
พระเจาจะปรากฏรองรอย (traced) ขึน้ในจิตใจ การส่ังสอนในตอนตนสวนใหญ
มาในรูปปากเปลา แตเยาวชนไดเรียนรูการเขียนและอานภาษาฮีบรู มีการเปด

บทที่ 2
ครอบครัว
The Family

วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2020
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ครอบครัวแรกวันอาทิตย
 เราไมไดรับขอมูลรายละเอียด ในหนาตนๆ ของพระคัมภีรเกี่ยวกับ
ประเภทของการศึกษาสําหรับครอบครัว ที่ดําเนินไปในชวงแรกของครอบครัว
มนุษย แมวาเราสามารถจะม่ันใจไดวาเปนโครงสรางของครอบครัวเอง ที่การ
ศึกษาไดเกิดขึ้นยอนหลังไปในตอนน้ัน
 “ระบบของการศึกษาท่ีสถาปนาในสวนเอเดนมีศูนยกลางในครอบครัว 
อาดัมเปน “บุตรของพระเจา” (ลูกา 3:38) และจากพระบิดาของพวกเขา 
ที่เหลาบุตรไดรับการสั่งสอนอันสูงสง ในความรูสึกแหงความจริง นี่เปน
โรงเรียนแหงครอบครัว” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 33)
 แมเราจะไมทราบเปนแนนอนวามีการสอนเร่ืองอะไรบาง แตเราแนใจ
ไดวาเกี่ยวกับความมหัศจรรยของการทรงสราง ความเปนไปหลังความบาป
และแผนการแหงความรอด

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนเรื่องอะไร และเหตุใดสิ่งเหลานี้ทําให
แนใจไดวาเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ที่อาดัมและเอวาสงตอใหลูก
หลานของพวกเขา ปฐมกาล บทที่ 1-2; ปฐมกาล 3:1-15; 2 โครินธ 
4:6; ลูกา 10:27; กาลาเทีย 3:11; วิวรณ 22:12

 “ระบบของการศึกษากอตัง้ขึน้ตอนเร่ิมตนของโลก  เปนตนแบบสําหรับ
มนุษยตลอดมาทุกยุคสมัย เปนการสาธิตในหลักการของโรงเรียนตัวอยางที่ตั้ง
ขึ้นในสวนเอเดน  ซึ่งเปนบานของบิดา มารดาคูแรกของเรา” (เอลเลน จี. ไวท, 
การศึกษา, หนา 20)

The First Family

มวนกระดาษหนังสัตว (parchment) ของพระคัมภีรเดิมใชเปนตําราเพื่อการ
ศึกษา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 69) 
 จากประวัติศาสตรของมนุษยชาติ การศึกษาสวนใหญเกิดขึ้นในบาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในตอนตนๆ พระคัมภรีกลาวเก่ียวกับการศึกษาในครอบครัว  
มีหลักการอะไรที่เราสามารถนํามาใชสําหรับเราเอง ไมวาสถานะครอบครัวของ
เราจะเปนเชนไร



บทที่ 2   ครอบครัว       19

 การศึกษาของคริสเตียน ไดรับการมอบหมาย (commitment) ใหเปน
หลักในการศึกษาแกสมาชิกของครอบครัว ในเรื่องหลักขอเชื่อ การนมัสการ 
การสอน การรวมสังสรรค การประกาศพระกิตติคุณ และการรับใช บานคือ
สถานท่ีที่คุณใหการบริการรับใชสมาชิกในครอบครัวในเรื่องของความรัก และ
พระสัญญาของพระเจา เปนสถานที่ที่พระเยซูทรงแนะนําเด็กๆ วาพระองค
ทรงเปนพระผูเปนเจา และเปนพระผูชวยใหรอดของพวกเขาและเปนพระสหาย 
เปนสถานทีท่ีพ่ระคมัภรีถกูยกขึน้สูงในฐานะเปนพระวจนะของพระเจา  ครอบครวั
เปนสถานท่ีตนแบบความเขมแขง็ในความสัมพนัธระหวางมนุษยกบัพระบิดาเจา
แหงฟาสวรรคของเรา วาพระองคมีพระลักษณะอยางไร
 ในพระธรรมปฐมกาล 4:1-4 เราไดอานบันทึกเรื่องของ “คาอิน” และ 
“อาเบล” ตางนําสิ่งที่พวกเขาจะถวายบูชามา เราสามารถแนใจไดวาพวกเขา
ไดเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของเคร่ืองถวายบูชา ซึ่งถือวา
เปนสวนหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกับแผนการแหงความรอด แนนอน อยางท่ี
เร่ืองน้ีสาธิตใหเห็น การศึกษาท่ีดี อาจไมไดนําไปสูผลลัพธประเภทท่ีคนหน่ึง
รอดวยความหวัง

 ไมวาจะมีสถานการณใดเกิดขึ้นในบาน คุณสามารถเลือกทําให
เกิดสิ่งแวดลอมท่ีดีตอการสอนและการดําเนินชีวิตไดอยางไร

วัยเด็กของพระเยซูวันจันทร
 พระคมัภรีใหรายละเอยีดแกเราเพยีงเลก็นอยเกีย่วกบัชวีติในวยัเดก็ของ
พระเยซู ชวงหลายปเหลานั้นยังคงเปนปริศนา อยางไรก็ดีเราไดรับขอมูลใน
เชิงลึก (insight) จากลักษณะอุปนิสัยของบิดา มารดาในโลกมนุษยของ
พระองคคือมารียและโยเซฟ สิ่งที่เราไดเรียนรูเกี่ยวกับพวกเขาอาจชวยเรา
อธบิายบางสิง่บางอยางของชวีติในวยัเด็ก  และการศกึษาในวยัเดก็ของพระองค 

 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับมารียและโยเซฟ และ
พวกเขาทําใหเรามองในเชิงลึก (insight) ยอนกลับไปเห็นวา พระเยซู

The Childhood of Jesus
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ทรงไดการศึกษาในวัยเด็กจากบิดา-มารดาของพระองคอยางไร (ลูกา 
1:26-38; ลูกา 1:46-55; มัทธิว 1:18-24) 

 ผานทางพระเยซู ขอพระคัมภีรเหลานี้ เราสามารถมองห็นทั้งมารีย 
และโยเซฟเปนชาวยิวที่สัตยซื่อ พวกเขาแสวงหาวิธีที่จะดํารงชีวิต เชื่อใน
ธรรมบัญญัติและรักษาพระบัญญัติของพระจา ซึ่งที่จริงแลว (indeed) เมื่อ
องคพระผูเปนเจาไดมายังพวกเขา และไดบอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะ
เกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาไดดําเนินไปอยางสัตยซื่อ ทําทุกสิ่งที่พวกเขาได
รับการบอกใหทํา
 “ในวัยเด็กพระเยซูไมไดรับการศึกษาใน “โรงเรียนธรรมศาลา” 
(synagogue school) มารดาของพระองคเปนครูมนุษยคนแรกที่สอนจาก
ริมฝปากของเธอและมวนกระดาษหนัง (scrolls) ของผูเผยพระวจนะหลาย
ทาน พระองคไดเรียนรูสิ่งที่เปนของสวรรค ถอยคําที่พระเยซูตรัสอางอิงถึง
คําพูดของโมเสสสําหรับชนอิสราเอล ตอนที่พระเยซูทรงเปนเด็ก และขณะที่
กาวสูวัยรุน พระเยซูไดรับการสอนจากมารีย มารดาพระองคไมไดแสวงหา 
(seek) จะไปเขาเรียนโรงเรียนของพวกธรรมจารย อาจารยสอนศาสนาของ
ชาวยิวเพราะพระองคไมจําเปนตองไดรับการศึกษาจากแหลงเชนนั้น พระบิดา
เจาเปนผูสั่งสอนพระองค (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, 
หนา 70)
 ไมสงสัยเลยวามารียและโยเซฟเปนครูที่ดีและสัตยซื่อของพระเยซู 
ดังที่ไดถูกเปดเผยใหเราทราบใน ลูกา 2:41-50 ซึ่งกลาวเกี่ยวกับบุตรชายของ
พวกเขา และมีบางสวนท่ีทั้งสองไมเขาใจ เพราะวาความรูและสติปญญาของ
พระเยซูไดรับการถายทอดจากพระบิดาบนสวรรค

 ขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ชวยใหเราเขาใจถึงสิ่งที่พระองคได
เรียนจากมารดาและนํามากลาว สิ่งนี้บอกอะไรแกเราเกี่ยวกับความรัก
อันมหัศจรรยของพระเจา และเราผูลมลงในความบาปจะตอบสนอง
อยางไร
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การส่ือสารวันอังคาร
 ตามเหตุผลแลวการศึกษาไมวาจะในระดับใดก็คือ การสื่อสาร ครูคือ
บุคคลผูมีความรู มีสติปญญา มีขอมูล มีขอเท็จจริง ไมวาจะเปนเรื่องอะไร เพ่ือ
จะส่ือใหนักเรียน นักศึกษา บางคนที่ไดการเติมเต็มดวยความรูมากมาย พวก
เขาจะตองสามารถสื่อสารใหกับคนอ่ืนๆ มิฉะนั้นความรูจะไมมีประโยชนอะไร 
แมเขาจะรูมากก็ตาม
 และในอีกระดับหน่ึง อยางไรก็ดีการมีความชํานาญในการสอน ไมใช
เพียงมีความสามารถในการสื่อสาร สิ่งสําคัญยิ่งอีกอยางคือขั้นตอนทั้งหมด
ในการเสริมสรางความสัมพันธ “ครูแทสามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียน
ของพวกเขา ดวยของประทานบางอยาง ที่ทรงคุณคามากเปนดุจของขวัญแหง
มิตรภาพ (companionship) ของเขาหรือเธอเอง เปนความจริงที่ชายและ
หญิง และจะตองมีของประทานมากขึ้น เพื่อสอนเด็ก เยาวชน นั่นคือถาเราได
สัมผัสพวกเขา ผานความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจพวกเขา เราจําเปนจะ
ตองเขาใจเพ่ือจะใหบังเกิดผลในการสอน” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 
212)
 กลาวไดอีกอยางวา งานการสอนท่ีดี ตองทํางานกับดานอารมณ 
(emotional) และระดับสวนบุคคลพรอมกันไป ในกรณีของครอบครัว ซึ่ง
เสมือนเปนโรงเรียน สิ่งนี้มีความสําคัญมาก คือตองเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีในครอบครัวระหวางนักเรียนและครูสอน        
 ความสัมพันธถูกเสริมสรางขึ้น และไดรับการพัฒนาโดยวิธีของการ
สื่อสาร เมื่อคริสเตียนไมสื่อสารกับพระเจา ดวยการไมศึกษาพระคัมภีร และไม
อธิษฐาน ความสัมพันธของพวกเขาจะหยุดนิ่ง (stagnate) ครอบครัวทั้งหลาย
ตองการการทรงนําจากเบื้องบน ถาพวกเขาตองการการเติบโตในพระคุณ 
และในความรูของพระคริสต

 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ เราสามารถเรียนรูอะไรจากขอพระ-
คัมภีรเหลานี้ เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธในครอบครัว (หรือความ

Communication
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บทบาทของบิดา-มารดาพุธ
 “สวนทานทั้งหลายท่ีเปนบิดา อยาย่ัวบุตรของทานใหเกิดโทสะ  
แตจงเล้ียงดูพวกเขาดวยการส่ังสอน และการเตือนสติตามหลักของ
องคพระผูเปนเจา” (เอเฟซัส 6:14)

 “ภรรยาท่ีเลิศประเสริฐใครเลาจะหาพบ คุณคาของเธอเลิศลํ้า
กวาทับทิม” (สุภาษิต 31:10)

 บิดา มารดา มีความรับผิดชอบอันนาเกรงขาม (awesome) บิดาเปน
หัวหนาครอบครัว และครอบครัวเปนโรงเล้ียงเด็กของโบสถ เปนโรงเรียนและ
เปนหนวยสังคม ถาบิดาเปนคนออนแอ ไมมีความรับผิดชอบ หรือไรความ
สามารถ อยางนี้ครอบครัว โบสถ โรงเรียน และสังคมจะไดรับผลแหงความ
เสียหาย (suff er) ผูเปนบิดาควรแสวงหาโอกาสจะสาธิตผลแหงพระวิญญาณ 
คือ “ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความ
สัตยซื่อ ความสุภาพออนโยน และการรูจักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22, 23)                                          

The Role of Parents

สัมพันธประเภทใดประเภทหนึ่ง) สดุดี 37:7-9; สุภาษิต 10:31, 32; 
สภุาษติ 27:17; เอเฟซัส 4:15; 1 ยอหน 3:18; ทติสั 3:1, 2; ยากอบ 4:11

 การใชเวลาเพื่อหวานเมล็ดแหงการสื่อสารอยางถูกตอง ไมใชเพียงการ
เตรียมสมาชิกในครอบครัว เพื่อการมีความสัมพันธเปนการสวนตัวกับพระ-
คริสต แตยังชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางกันและกัน (interpersonal) 
ภายในครอบครัว ซึ่งจะเปดชองทางของการส่ือสาร ซึ่งคุณจะดีใจท่ีเด็กๆ จะมี
ความอบอุนจนถึงวัยหนุมสาวและวัยผูใหญ และแมแตคุณจะไมมีเด็ก หลักการ
ที่พบในขอพระคัมภีรเหลานี้ สามารถทํางานกับความสัมพันธทุกประเภท

 เพราะเหตุใดสิ่งท่ีเราพูดจึงสําคัญมาก และลักษณะท่ีเราพูดก็
สําคัญดวย คุณไดเรียนรูอะไรจากการพูดที่สรางความเจ็บปวดใหคน
อื่นบาง
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 มารดาก็เชนกัน จะวาไปมีบทบาทสําคัญที่สุดในสังคม พวกเธอมี
อิทธิพลย่ิงใหญในการหลอหลอมอุปนิสัยลูกๆ ของเธอ อีกทั้งการสถาปนา
บรรยากาศดานบวกของบานใหเกิดขึ้น บิดาทั้งหลายควรทําสิ่งทั้งปวงที่
พวกเขาทําไดรวมกับมารดาในเรื่องการศึกษาของลูกๆ ของพวกเขา

 มีอะไรที่บิดาและมารดาเรียนรูจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ เอเฟซัส 
5:22, 23, 25, 26; 1 โครินธ 11:3; 2 โครินธ 6:14; โรม 13:13, 14; 
2 เปโตร 1:5-7; ฟลิปป 4:8

 บิดา-มารดาที่เปนคริสเตียนมีขอผูกพันในเรื่องศีลธรรม ดวยการจัด
หาตนแบบของพระคริสตจากพระคัมภีร และผานการนมัสการ และกิจกรรม
ของโบสถ พระคริสตทรงเปรียบเทียบ (analogy) ความสัมพันธของพระองค 
และโบสถเปนเหมือนความสัมพันธของการสมรสของชาย-หญิง เมื่อบิดา
มารดาปฏิเสธที่จะนําหรือ นําพวกเขาไปในลักษณะของเผด็จการ (tyrannical) 
จะเทากับวาพวกเขาระบายสีภาพของพระคริสตผิดพลาดไป สําหรับพวกลูกๆ 
ของพวกเขาเองและสําหรับชาวโลก พระเจาทรงบัญชาบิดา-มารดาคริสเตียน
ทั้งหลาย ใหขยันหม่ันเพียรสอนพวกลูกๆ ของพวกเขา (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 
6:7) บิดา-มารดามีความรับผิดชอบในการสอนเด็กๆ ของพวกเขาใหรักองค
พระผูเปนเจา เปนความรักประเภทอุทิศถวายตัว และยอมสยบเช่ือฟงพระองค
 ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:7 พวกเด็กๆ ของชนอิสราเอลไดรับพระบัญชา
ดวยคําสั่งสอนพิเศษเฉพาะเก่ียวกับการศึกษาของเด็กๆ ของพวกเขาเก่ียวกับ
สิ่งตางๆ ที่องคพระผูเปนเจาไดทําเพ่ือประชากรของพระองค อยางไรก็ดีเร่ือง
ยิ่งใหญ ที่เหลาผูปกครองจะตองเลาใหพวกเด็กๆ ฟง เราผูมีชีวิตหลังจาก
ไมกางเขนของพระเยซู มีหลายสิ่งมากกวาที่จะบอกเลาใหพวกลูกหลานของ
เราฟงมิใชหรือ
 ดังน้ันการเยียวยาหรือฝกฝนอบรมที่เราจะใหกับเด็กๆ จะตองเปน
กิจกรรมซ่ึงปฏิบัติในเชิงรุกและกระทําการตอเน่ือง ซึ่งนั้นก็คือการเทความจริง
ของพระเจาสูเด็กๆ ของเรา และเตรียมพวกเขาไวสําหรับการท่ีพวกเขาจะมี
ความสัมพันธของพวกเขาเองกับพระคริสต
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เกลือกวาเจาจะลืมวันพฤหัสบดี
 กอนที่ชนอิสราเอลจะเขาไปในดินแดนแหงพระสัญญา ทานโมเสสได
ใหโอวาทแกพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง ทานโมเสสไดเลาถึงการทรงนําอันแสน
อัศจรรยของพระเจา และทานโมเสสไดกลาวเตือนแลว เตือนอีกอยาใหพวกเขา
หลงลืม ในส่ิงท่ีองคพระผูเปนเจาไดทรงไดทําเพ่ือพวกเขา ในหลายลักษณะ
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ที่ทานโมเสสไดรับการดลใจจากพระเจาใหเขียน
ขึ้น ถือเปนคําส่ังสุดทาย ซึ่งเปนเหมือน “พินัยกรรม” พระธรรมเลมน้ีถูก
เขียนขึ้นหลายพันปแลว ในวัฒนธรรมและสถานการณของชีวิต ซึ่งมีความแตก
ตางจากส่ิงตางๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูในเวลาน้ีอยางยิ่ง แตหลักการตางๆ เรา
ยังสามารถนํามาประยุกตใชไดดีเชนกัน

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 เราสามารถเรียนรู
อะไรจากบทน้ี เกี่ยวกับหลักการของการศึกษาคริสเตียน อะไรควรเปน
ศูนยกลางของส่ิงทั้งปวงท่ีเราจะสอน  ไมเพียงสําหรับเด็กๆ ของเราเทา
นั้น แตกับใครๆ ที่ไมรูจักพระเจา เหมือนกับที่เรารูจักพระองค คือการ
กระทํายิ่งใหญแหงความรอดของพระองค มีขอเตือนใจอะไรท่ีเราจะพบ
ไดในขอพระคัมภีรเหลานึ้เชนกัน        

 ศูนยกลางของเร่ืองราวทั้งหมดที่พวกอิสราเอลจะสอนใหกับพวกเด็กๆ
ของเขา คือความมหัศจรรยตางๆ ที่พระเจาไดทรงทําทามกลางพวกเขา และ
คําเตือนชัดเจนท่ีทรงประทานใหพวกเขาคือ อยาหลงลืมส่ิงทั้งปวงท่ีพระเจาได
ทรงทําเพื่ออิสราเอล  
 แนนอน ถาบิดามารดาจะสวมบทบาทสําคัญอันดับแรก ดวยการรวบ
รวม (integrating) คําสอนของพระคัมภีร ใหเขาไปสูชีวิตของเด็กๆ จากน้ัน

Lest Ye Forget

 ในตอนสุดทาย แมวาเราท้ังมวลไดรับของขวัญศักดิ์สิทธ์ิคือ “ของ
ประทานในเร่ืองเสรีภาพในการเลือกท่ีจะตัดสินใจไดตามท่ีปรารถนา” ทาย
ที่สุด เม่ือพวกเด็กๆ ไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญ เด็กๆ ของเราก็จะตองใหคําตอบ
ดวยตัวของพวกเขาเองตอพระพักตรของพระเจา
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พวกเขามีความรับผิดชอบ ในการจัดระเบียบ และเตรียมชีวิตของพวกเขาใน
ลักษณะเชนนั้น ซึ่งพวกเขามีความรู และเวลาเพียงพอท่ีจะใชกับเด็กๆ ของ
พวกเขา
 “ครูคนแรกของเด็กคือมารดา ชวงระหวางความรูสึกออนไหวไดงาย 
(susceptibility) ของเด็กๆ เปนชวงเดียวกันที่พวกเขาเรียนรู และพัฒนาได
เร็ว ดังนั้นสวนใหญของความเขมขนในการเรียนรู จะตกอยูในมือของมารดา” 
(เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 275)       
 นี่เปนชวงเวลาท่ีสําคัญยิ่ง เมื่อบิดามารดาจะใหการบริการชวยเหลือ
ลูกๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับความรักและพระสัญญาของพระเจา จงอุทิศเวลา
เจาะจงอยางเปนประจํา ที่จะสอนถึงพระปญญาและพระสัญญาของพระเจา
เปนการสวนตัว อันจะเกิดผลกระทบดานบวกแกครอบครัวของคุณ ซึ่งจะเปน
ชนในรุนตอไปซ่ึงจะขึ้นมาแทนที่

 อานขอพระธรรมตอไปน้ี “และทานจงสอนถอยคําเหลาน้ัน แก
บุตรหลานของทาน และจงพูดถึงถอยคําเหลานั้น เมื่อทานน่ังอยูในบาน 
เดินอยูตามทาง นอนลง หรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7) อะไรคือ
จุดหมายตรงน้ี และส่ิงนี้ควรไดบอกเราเก่ียวกับความสําคัญยิ่ง ที่จะ
รักษาความมีตัวตนจริงของพระเจาไวเสมอ (พระองคทรงพระชนมอยู 
และทรงอยูใกลเรา) เร่ืองนี้ไมสําคัญเฉพาะสําหรับเด็กๆ แตตัวเราเองก็
เชนกัน

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, การเตรียมความพรอม. การศึกษา, หนา 
275-282; การใหความรวมมือ. การศึกษา, หนา 283-286; การมีวินัย.  
การศึกษา, หนา 287-297 

 “พระเจาทรงมอบหนาที่รับผิดชอบแกบิดา พอๆ กับมอบใหกับมารดา 
คือใหรับผิดชอบสําหรับเด็ก และเด็กๆ ของพวกเขา ขณะที่พวกเขายังเยาววัย 
พอๆ กับเม่ือเติบโตขึ้นเปนวัยรุน พระเจาทรงเรียกใหทั้งบิดา และมารดาใหเอา
ใจใส และเตรียมพวกเด็กไวอยางละเอียดถี่ถวน นี่เปนหนาที่รีบดวน ที่จริงแลว
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ไมวาเราจะมีลูกหรือไม เราก็อยูทามกลางคนท่ีมีลูกและมีปฏิ-
 กิริยากับคนอื่นดวย คุณไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนเกี่ยวกับการ
 สอนคนในไตรมาสน้ี

2. เรามีแนวโนมที่จะมองวาการศึกษาเปนสิ่งที่ดี แตการศึกษาท่ีไมดี
 หรือไรคุณภาพก็มีดวย เราไดเรียนรูอะไรจากการศึกษาท่ีไมดี 
 และจะแกไขใหดีไดอยางไร

3. ตามหัวขอในวันพุธ ทุกคนไดรับเสรีภาพในการเลือก เมื่อเด็ก
 เติบโตสูวัยรุนและเปนวัยผูใหญ พวกเขาจะตองตัดสินใจเลือกเอง
 ทุกอยางท่ีเกี่ยวกับพระเจาและอื่นๆ ท่ีพวกเขาไดรับการสอนมา 
 ในวัยเด็ก พอแมจะแนใจไดอยางไรวาลูกเลือกสิ่งที่ดี และจะเขา
 มามีสวนชวยไดหรือไมอยางไร

กอนที่พวกเขาจะกลายเปนพอและเปนแม พวกเขาควรคุนเคยกับกฎแหง
สุขภาพ ซึ่งรางกายคอยพัฒนาข้ึน...พวกเขาควรเขาใจกฎของการพัฒนาจิตใจ 
และการฝกอบรมดานศีลธรรม” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 276)
 “การทํางานตองใหความรวมมือรวมใจ ควรเริ่มตนจากกับบิดามารดา 
ทั้งชีวิตในบาน ในการฝกอบรมพวกลูกๆ ของพวกเขา พวกเขามีความรับ-
ผิดชอบรวมกัน และเรื่องน้ีควรเปนความพยายามอยางตอเนื่อง ที่จะทําสิ่งใดๆ
รวมกัน ใหพวกเขามอบถวายตัวของพวกเขาแดพระเจา และแสวงหาการชวย
เหลือจากพระองค ทั้งใหการหนุนน้ําใจซ่ึงกันและกัน...บิดามารดาผูใหการฝก
อบรมไมใชควรท่ีจะวิพากษวิจารณงานของครูที่โรงเรียน ใหพวกเขารูสึกวา 
ทั้งสองฝายตางมีความสนใจเด็กๆ และมีความเห็นพรองตอความตองการของ
โรงเรียน และพวกเขาจะใหการสนับสนุนโรงเรียนมากที่สุดเทาที่จะทําได และ
ใหเกียรติแกครู ผูชวยแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน” (เอลเลน จี. ไวท, การ
ศึกษา, หนา 283)
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“ทานจงรกัพระยาหเวห พระเจาของทานดวยสดุจิตสดุใจ  
และสุดกําลังของทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในการเตือนชาวกาลาเทีย เรื่องการถือรักษาพระบัญญัติอยาง
เครงครัดตามตัวอักษร (legalism) อัครทูตเปาโลเขียนวา “ถา

เชนนั้นธรรมบัญญัติขัดแยงกับพระสัญญาของพระเจาหรือ ไมเปนเชนนั้น
แนนอน เพราะวาถาธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไวนั้นสามารถใหชีวิต ความชอบ
ธรรมก็มิไดโดยธรรมบัญญัตินั้นจริง” (กาลาเทีย 3:21) แนนอน ถาบัญญัติ
ใด “สามารถใหชีวิต” นั่นจะตองเปนพระบัญญัติของพระเจา กระนั้นจุดที่ทาน
อัครทูตเปาโลตองการชี้ใหเห็นคือ สําหรับเราที่เปนคนบาป แมแตพระบัญญัติ
ของพระเจาไมสามารถใหชีวิตได เพราะอะไร “แตพระคัมภีรไดจองจําทุก
คนไวในบาป เพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยูบนความเชื่อในพระเยซูคริสตจะถูก
มอบใหแกบรรดาผูที่เชื่อ” (กาลาเทีย 3:22) 
 อยางไรก็ดี ถาพระบัญญัติไมสามารถใหชีวิตแกคนบาปได แลวอะไร
คือเปาหมายของพระบัญญัติ นอกเหนือจากการสําแดงใหเราเห็นวา เราตอง

บทที่ 3
พระบัญญัติเปนครู

วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2020
The Law as Teacher
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ใหรักและยําเกรงพระเจาวันอาทิตย
 พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบรรจุถอยคําสุดทายของทานโมเสสที่
ใหตอชนอิสราเอลกอนจะถึงชนรุนใหม ซึ่งในท่ีสุดไดเขาสูแผนดินแหงพระ-
สัญญา แตกอนท่ีพวกเขาจะเขาไป ทานโมเสสไดกลาวถอยคําที่ชัดเจน และ
สั่งสอนพวกเขา

 อานเฉลยธรรมบัญญัติ 31:9-13 คําส่ังที่วา “จงยําเกรงพระเจา” 
หมายความถึงอะไร

 พระเจาทรงต้ังพระทัยเก่ียวกับวิธีที่จะทรงประทานธรรมบัญญัติแกชน
อิสราเอล ทรงจัดหาทุกวิธีที่ธรรมบัญญัติของพระองคจะไมถูกลืมไป ในวิธีนี้ 
พระเจาทรงเปนนักการศึกษา ที่อดทนนาน (longsuff ering) ทรงสอนและ
ทรงทบทวน และทรงสงผูเผยพระวจนะออกไปหลายทาน และทรงใชผูรับใช
ไปสงขาวสารของพระองค ทรงทําเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก ที่จริงเนื้อหาของธรรม
บัญญัติมีไมมากนัก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของพระคัมภีรเดิมที่พระเจาทรงแสวงหา
วิธีที่จะสอนประชากรของพระองคใหปฏิบัติตามเปนวิถีแหงชีวิต
 สังเกตขอพระคัมภีรเหลาน้ีวา ทานโมเสสไดเนนถึงความสําคัญในการ
เรียนรูธรรมบัญญัติของชนรุนอนาคต ทานโมเสสพรรณนาในลักษณะ “สอง

To Love and to Fear God

การพระคุณ อยางนั้นหมายความวา พระบัญญัติทําหนาที่ในดานลบเทานั้น  
พระบัญญัติอยูตรงนั้นเพื่อแสดงใหเราเห็นวา เราเปนคนบาป
 เปลาเลย พระบัญญัติอยูตรงนั้นเพื่อชี้ใหเราเห็น “วิถีแหงชีวิต” ซึ่ง
จะพบไดในพระเยซูเทานั้น นี่ก็คือการศึกษาแทอยางหนึ่ง ซึ่งควรทําหนาที่
ชี้เราสูชีวิตแหงพระคุณ แหงความเชื่อ และแหงการเชื่อฟงพระคริสต นี่คือ
เหตุผลของเราในสัปดาหนี้ ที่เราจะศึกษาบทบาทแหงพระบัญญัติของพระเจา  
ในคําถามทั้งมวลของการศึกษาคริสเตียน อยางที่เราควรทํา ใหเรามองพระ-
บัญญัติ ...แมจะไมสามารถชวยเราใหรอดได แตก็ยังสามารถสอนเราเกี่ยวกับ
ความเชื่อ เกี่ยวกับพระคุณ และเกี่ยวกับความรักของพระเจาที่มีตอมนุษยผู
ลมลง
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ขั้นตอน” ขั้นตอนแรกชนอิสราเอลจะไดฟงธรรมบัญญัติ และข้ันตอไปพวก
เขาจะไดเรียนรู ดังมีขอความบันทึกวา “เพื่อบุตรหลานท้ังหลายของเขาผูยัง
ไมทราบ จะไดยินและเรียนรูที่จะยําเกรงพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา 
ตราบท่ีทานมีชีวิตอยูในแผนดิน ซึ่งกําลังจะขามแมน้ําจอรแดนไปยึดครอง
นั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:13)
 ขั้นตอนแรก พวกเขารับฟงและตอจากนั้น พวกเขาเรียนรูที่จะยําเกรง
พระเจา นั่นคือการเรียนรูธรรมบัญญัติ โดยการคาดคะเนลวงหนา (presup-
poses) วา ความยําเกรง จะไมบังเกิดผลตามธรรมชาติของการเพียงรูจักธรรม
บัญญัติ ขั้นตอนของความยําเกรง จะทําใหพวกเขาเรียนรูที่จะรูจักพระเจา ทาน
โมเสสใชความรูและความยําเกรงเปนขั้นตอน โดยไมหวังจะทําใหเกิดความ
สัมพันธในลักษณะ “เหตุและผล” (cause-and-eff ect)
 อีกอยาง “ความยําเกรงพระเจา” หมายถึง เมื่อผูคนไดรับการบอกวา 
“ทานจงรักพระยาหเวหพระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ และสุดกําลังของ
ทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) บางทีเราอาจเปรียบเทียบลักษณะท่ีเด็กคน
หนึ่งรักและกลัวบิดาที่เปนคนดี บิดาแสดงความรัก และการเอาใจใสโดยแสดง
ใหเห็นวา เขาทําตามที่เขาไดพูดไวหรือเขาหมายความตามที่เขาพูด บิดาที่มี
ลักษณะเชนนั้น ถาคุณไดทําผิด คุณจะไดรับผลลัพธของการกระทํานั้น ถูกแลว
เราสามารถ และเราตองรัก และยําเกรงพระเจาในเวลาเดียวกัน ทั้งสองอยาง
ไมใชแนวคิดที่ขัดแยงกันเอง ยิ่งเราไดเรียนรูเกี่ยวกับพระเจา เราจะย่ิงรัก
พระองคมากข้ึน เพราะคุณความดีของพระองค กระนั้นในเวลาเดียวกัน ยิ่งเรา
ไดเรียนรูเก่ียวกับพระองคมากขึ้น เราก็จะยิ่ง “ยําเกรง” พระองคมากขึ้นเชน
กันเพราะวาเราสามารถมองเห็นวา พระองคชางบริสุทธิ์และชอบธรรม และ
เราชางเปนคนบาป และไรความชอบธรรม เมื่อเปรียบเทียบเรากับพระองค 
และมีเพียงพระคุณของพระองคเทานั้นที่ทําใหเราผูไมมีความคูควรแตไมได
ถูกทําลายไป

 คณุเขาใจความหมายของคาํวา “รักและยาํเกรง” พระเจาในเวลา
เดียวกันอยางไร
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คําพยานปราบปรามทานวันจันทร
 เม่ือทานโมเสสรูตวัวาอกีไมนานทานจะตาย  ทานใครครวญอยางลกึซึง้
ในสถานการณที่ทานจะตองทิ้งทุกอยางไวเบื้องหลัง ทานทราบวาหลังจาก
ที่ทานไดจากไป ชนอิสราเอลจะไดเขาไปในแผนดินคานาอัน แผนดินแหง
พระสัญญา ทานไดทราบดวยวาในเวลาขางหนาชนอิสราเอลจะเปนกบฏตอ
พระเจา ขณะที่พวกเขาเดินทางอันยาวไกลกอนไปถึงจุดหมายปลายทาง 

 อานขอพระคัมภีร เฉลยธรรมบัญญัติ 31:14-27 ทานโมเสสได
เตรียมตัวอะไรบาง กอนความตายของทานความหวงใยหลักของทาน
คืออะไร และทานกลาวถึงความหวงใยนั้นอยางไร 

 น้าํเสยีงของทานโมเสสตรงนีอ้าจปรากฏเหมอืนครคูนหนึง่กาํลงัเตรยีม
ตัวใหตัวแทนมารับชวงตอ ทานทราบวานักเรียนของทานประพฤติตัวไมดี 
แมตอหนาทานในหองเรียน แตทานไมคิดวาภาพท่ีเห็นเปนภาพลวงตา และ
ทานเชื่อวาพวกเขาจะไมกอกบฏขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู ทานสั่งพวกเลวีให
วางหนังสือธรรมบัญญัติไวขางหีบพันธสัญญา เพ่ือให “เปนพยาน” ทาน
โมเสสไมเพียงสงตอแผนการสอน (lesson plan) ใหกับผูมารับชวงตอจาก
ทาน แตทานใหวาง “พยาน” ทานโมเสสหมายถึงหนังสือ “ธรรมบัญญัติ” ไว
ขางหีบพันธสัญญา (the ark) ประหน่ึงเปนสิ่งมีชีวิต ที่มีพลังอํานาจท่ีจะวา
กลาวตักเตือนดวงใจทั้งหลายของมนุษย

 คิดเกี่ยวกับหนังสือธรรมบัญญัติ ประหนึ่งเปน “พยานปราบ
ปราม” พวกเขา เราเขาใจแนวคิดนี้ในพันธสัญญาใหม (พระคัมภีรใหม) 
ไดดีเชนกันอยางไร ดู โรม 3:19-23 นั่นคือ พระบัญญัติชี้เราใหเห็น
ความตองการพระคุณอยางไร

 ในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 31 พระเจาตรัสสั่งทานโมเสสใหเขียน
บทเพลงท่ีพระเจาเปนผูสอน จากน้ันทานโมเสสตองสอนบทเพลงดังกลาวให
ชนอิสราเอล ดังที่ไดกลาวไวใน ขอที่ 19 วา “ดังนั้นพวกเจาจงเขียนบทเพลงนี้ 

A Witness Against You
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เพื่อเจาจะจําเริญข้ึนวันอังคาร
 ตลอดในพระคัมภีร เราไดยินผลลัพธอื่นๆ จากการไดรูจัก และการ
เชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา

 อาน พระธรรมโยชูวา 1:7, 8 องคพระผูเปนเจากําลังตรัสอะไร
กบัทานโยชวูา  และหลกัการดงักลาวทีพ่บตรงนัน้  สามารถนาํมาประยกุต
ใชสําหรับเราในปจจุบันไดอยางไร

 องคพระผูเปนเจาทรงบอกทานโยชวูา  ขณะทีท่านเขาสูแผนดนิคานาอัน
วา “เพียงแตจงเขมแข็งและกลาหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทําตามธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด ซึ่งโมเสสผูรับใชของเราไดบัญชาเจาไวนั้น อยาหันเหจากธรรม-
บัญญัติไปทางขวาหรือทางซาย เพื่อเจาจะไดรับความสําเร็จอยางดีในทุกแหง
ที่เจาไป” (โยชูวา 1:7)
 แนวคิดแหงความสําเร็จนี้ เปนผลพลอยไดจากความสําเร็จของการ
เชื่อฟง อาจดูเหมือนจะขัดแยงกับความสําเร็จตามมาตรการของโลกในปจจุบัน 
หลายคนในทุกวันนี้เชื่อวาเคร่ืองหมายแหงความสําเร็จคือส่ิงประดิษฐใหม 

That You May Prosper

และสอนคนอิสราเอลใหรองจนติดปาก เพื่อบทเพลงนี้จะเปนพยานของเรา 
ปรักปรําคนอิสราเอล” อีกครั้งหนึ่งที่พระเจาทรงทําการในลักษณะบุคคล
โดยตรง (directive personifi ed) ในเรื่องการประพันธเพลงและการรองเพลง 
ซึ่งทําไดงายกวาที่จะแบงปน และทําใหแพรไป และเม่ือใชเพลงเปนพยาน 
เพลงมีพลังบันดาลใหประชาชนมองดูพวกเขาเองและคิดถึงเน้ือหาของเพลง
วาพูดอะไรเก่ียวกับพวกเขา

 แมขณะเราแสวงหาที่จะเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา ดวยพลัง
ที่พระเจาทรงประทานใหเราท้ังหมด ในทางใดบางที่พระบัญญัติของ
พระองคทําหนาที่เปนพยานปราบปรามเรา คําพยานน้ีสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความตองการพระคุณแหงความรอดในชีวิตของเรา
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(นวัตกรรม) ความคิดสรางสรรและความม่ันใจในตนเอง ซึ่งจะนําไปสูความ
สําเร็จในดานอุตสาหกรรม ซึ่งบอยครั้งตองการ (requires) ผูบริหารที่มี
ตะลันตพิเศษและมีความกลาที่จะรับความเสี่ยง
 อยางไรก็ดีในสายพระเนตรของพระเจา ความสําเร็จตองการแหลง
ทรัพยากรท่ีมาจากชุดท่ีตางกัน

 อาน พระธรรมวิวรณ 12:17; ววิรณ 14:12; โรม 1:5; โรม 16:26; 
ยากอบ 2:10-12 ขอพระคัมภีรเหลานี้พูดอะไรกับเราในวันน้ี เก่ียวกับ
การเช่ือฟงพระบัญญัติของพระเจา เหตุใดจึงสําคัญย่ิงที่เรายังคงถือ
รักษา 

 พระคัมภีรเดิม พระคัมภีรใหม พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม ไมวา
จะเรียกช่ืออยางไร ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียนผูเช่ือในพระคัมภีร เราถูกเรียก
ใหเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา การละเมิดพระบัญญัติ เรารูวาเราไดทําบาป 
ความบาปนําเราไปสูความเจ็บปวด ความทุกขลําบาก และความตายนิรันดร 
ใครยังไมไดเรียนรูดวยพวกเขาเอง หรือไดเห็นดวยสายตาของพวกเขาเอง 
ถึงผลลัพธของความบาป ผลลัพธจากการละเมิดพระบัญญัติของพระเจา อยาง
ที่ชนอิสราเอลสมัยโบราณ พวกเขาเจริญรุงเรืองดวยการเชื่อฟงพระบัญญัติ
ของพระเจา (แมวาพวกเขายังตองการพระคุณเชนกัน) เรื่องนี้ไมมีการเปลี่ยน
แปลงสําหรับเราในปจจุบัน ไมวาจะเปนสวนหน่ึงของการศึกษาของคริสเตียน  
เราจําเปนตองถือรักษาพระบัญญัติของพระเจา โดยถือเปนสวนประกอบสวน
กลางของความหมายท่ีวา ที่จะดํารงอยูในความเช่ือ และไววางใจในพระคุณ
ของพระเจา

 คุณเคยมีประสบการณเกี่ยวกับผลของบาปและไดเรียนรูอะไร
บางหรือไม จงแบงปนใหคนอื่นเพื่อเขาจะไดไมทําผิดซ้ําแบบเดียวกัน

ภาระและการด้ินรนเพื่อทําตามพระบัญญัติพุธ
 มีผลประโยชนมหาศาลในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจา จาก
หลักฐานความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นกับทานโยชูวา ที่พระเจาทรงอวยพระพรให 

The Toils and Struggles of Law Keepers
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เพราะทานปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจาอยางเครงครัด โยชูวาไดนํา
ประชากรของพระเจาไดเปนอยางด ี คร้ังแลวคร้ังเลาทีอ่งคพระผูเปนเจาไดบอก
ชนอิสราเอลวา ถาพวกเขาเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา พวกเขาก็จะเจริญ
รุงเรืองขึ้น

 อาน 2 พงศาวดาร 31:20, 21 อะไรคือกุญแจสําคัญของขอ
พระคัมภีรตอนน้ีที่บอกวากษัตริยเฮเซคียาหเจริญรุงเรืองข้ึน 

 ไมวาเราจะมีการศึกษาในระดับใด เราจะตองแสดงออกซ่ึงความสําคัญ
แหงการเชื่อฟง กระนั้นนักเรียนนักศึกษาของเราไมใชคนโง พวกเขาจะสังเกต 
ไมชาก็เร็ว ในความจริงที่เห็นไดชัด บางคนสัตยซื่อ มีใจรักและเชื่อฟง กระนั้น
มีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาอาจไดรับความหายนะท่ีประดังมายังพวกเขาเชนกัน  
เราจะใหคําอธิบายเร่ืองนี้อยางไร
 ความจริงมีวา เราไมอาจหลีกเวน เพราะเรามีชีวิตอยูในโลกแหงความ
บาปและความชั่วราย โลกซ่ึงมีการตอสูขัดแยงอยางรุนแรง และไมมีใครใน
พวกเราที่มีภูมิปองกัน (immune) ตอมัน 

 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับคําถามซึ่งยากที่จะ
ตอบ มาระโก 6:25-27; โยบ บทที่ 1, 2; 2 โครินธ 11:23-29

 ปราศจากคําถาม บุคคลดีที่สัตยซื่อถือรักษาพระบัญญัติ อาจจะไม
เจริญรุงเรืองเสมอไป อยางนอยตามมาตรฐานโลก และตรงนี้ก็เชนกัน อาจเปน
สวนหน่ึงของคําตอบใหกับคําถามยากท่ีนี้ คําถามขณะเราแสวงหาท่ีจะสอนถึง
ความสําคัญของพระบัญญัติ ไมสงสัยเลยวาจะมีผูยกคําถามนี้ขึ้นมาถามวา  
ความหมายตรงๆ ของคําวา “เจริญเฟองฟูขึ้นคืออยางไร” และผูเขียนบทสดุดี
กลาวเรื่องนี้วา “เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค ดีกวาพันวัน
ในที่อื่น” (สดุดี 84:10) ไมมีคําถามในคํากลาวนี้ จากมาตรฐานของโลก แมกับ
ผูสัตยซื่อตอพระเจา คือผูที่เชื่อในพระบัญญัติของพระองค ซึ่งอาจไม “เจริญ
รุงเรือง” ขึ้นเสมอไป อยางนอยก็ในเวลานี้ เราทําใหนักศึกษาทั้งหลายเสีย
ประโยชน (disservice) ถาจะพูดอีกนัยหนึ่ง (otherwise)
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พระเยซูทรงเปนตัวอยางใหเราวันพฤหัสบดี
 พระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา ขณะทรงดํารงชีวิตของมนุษยนั้น 
ทรงเช่ือฟงตอพระบิดาอยางสมบูรณ และทรงเช่ือฟงพระบัญญัติของพระเจา
อยางสมบูรณเชนกัน พระองคทรงทําเชนนี้เพื่อที่พระองคไมเพียงทรงเปน
ตัวแทนของเรา ซึ่งพระองคทรงเปนเชนนั้น และทรงเปนแบบอยางของเราดวย

 อานพระธรรมตอไปน้ี: ลูกา 2:51, 52; ฟลิปป 2:8; ฮีบรู 5:8; 
ยอหน 8:28, 29 ขอพระคัมภีรเหลานี้เตือนเราวา พระเยซูทรงเชื่อฟง
พระบิดา และพระบัญญัติตลอดพระชนมชีพของพระองคอยางไร
 บางท่ีอัครทูตยอหนกลาวไดดีที่สุด เมื่อทานเขียนวา: “ผูที่กลาววาตน
อยูในพระองค ผูนั้นก็ควรดําเนินชีวิตเหมือนพระองค” (1 ยอหน 2:6) เม่ือ
สายตาของเราจองมองไปยังชีวิตของพระคริสต และพันธกิจการรับใชของ
พระองคบนแผนดินโลก เปนการงายที่จะมองเห็นวาพระองคทําใหพระบิดา
พอพระทัยดวยการท่ีพระองคเชื่อฟงพระบิดาของพระองค ชีวิตของพระองค
ไดดําเนินไปตามท่ีคําพยากรณไดกลาวทํานายไวทุกประการ และพระองคเทิด
พระบัญญัติของพระเจาไวสูงสงตลอดพระชนมชีพของพระองค 
 เหมือนกับที่พระเจาไดบอกทานโมเสส ใหเขียนธรรมบัญญัติของ
พระองคไว เพื่อใหเปน “พยาน” ตอชนอิสราเอล พระคริสตทรง “ปรากฏใน
รปูราง” (embodiment) ของพยานตออคัรทูต ตอเหลาสาวก ตอคนบาปท้ังมวล
และผูชอบธรรมทั้งหลายของพระองค ณ บัดนี้ เปนมากกวาการมีเพียง
กฎเกณฑชุดหนึ่งใหปฏิบัติตาม เรามีตัวอยางของพระเยซู ซึ่งมาในเนื้อหนัง
และโลหิตของมนุษยเพื่อใหเราไดติดตามเชนกัน
 ในฐานะครูเรามีตัวอยางอะไรที่ดีกวา บทบาทตนแบบที่เราสามารถนํา
เสนอตอนักศึกษา ซึ่งสมบูรณพรอมมากกวาพระเยซูคริสต และการท่ีพระองค
ทรงเชื่อฟงพระบิดาเลา

Jesus, Our Example

 อานพระธรรมฮีบรู 11:13-16 ขอพระคัมภีรเหลาน้ีชวยเราให
เขาใจวา เหตุใดเหลาผูสัตยซื่อยังคงไดรับความทุกขยากเดือนรอนใน
ชีวิตนี้
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 “ผูถกูเรยีกวามคีวามเช่ือในพระคริสต  ซึง่อางวาเพือ่จะปลดปลอยมนุษย
จากขอผูกพันการเชื่อฟงพระเจานั่นไมใชความเชื่อ แตเปนการสันนิษฐาน
เอาเอง พระคัมภีรกลาววา “ทานทั้งหลายไดรับความรอดแลว ดวยพระคุณ
โดยทางความเช่ือ” (เอเฟซัส 2:8; ยากอบ 2:17) พระเยซูทรงตรัสถึงพระองค
เองกอนเสด็จมายังโลกวา “ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคยินดีทํา
ตามพระทัยพระองค” (สดุดี 40:8) และกอนที่พระคริสตจะเสด็จกลับสวรรค 
ทรงประกาศวา “เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และติดสนิทอยูกับ
ความรักของพระองค” (ยอหน 15:10) พระคัมภีรกลาววา “ถาเราประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค เราจะมั่นใจไดวา เรารูจักพระองค ...ผูที่กลาววา 
“ขาพเจารูจักพระองค แตไมไดประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนน้ัน
เปนคนพูดมุสา และสัจจะไมไดอยูในเขาเลย...แตผูใดประพฤติตามพระวจนะ
ของพระองค ความรักของพระเจา ความรักของพระเจาก็บริบูรณอยูในผูนั้น
อยางแทจริง...ผูที่กลาววาตนอยูในพระองค ผูนั้นก็ควรดําเนินชีวิตเหมือน
พระองค” (1 ยอหน 2:3-6) เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 61

 เราสามารถทําอะไรท่ีจะเปนผูติดตามแบบอยางของพระเยซูได
ดขีึน้ ในทกุพืน้ท่ีในชวีติของเรา และซึง่เรากจ็ะเปนครสูาํหรบัคนอืน่ๆ ได
ดีขึ้นเชนกัน แมวาเปนแนวคิดที่ “เกาแก” (trite) คุณสามารถอธิบาย
คํากลาวตอไปน้ีไดไหมวา “สิ่งที่เราทํา หรือการกระทําของเราจะพูด
เสียงดังกวาสิ่งที่เราพูดจากปากของเรา”

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ความรัก เปนพื้นฐานของการทรงสราง และของการไถใหรอด และ
เปนพื้นฐานของการศึกษาแท สิ่งนี้ไดกลาวไวชัดเจนในพระบัญญัติที่พระเจา
ทรงประทานใหแกเรา เพ่ือเปนเคร่ืองนําทางชีวิต พระบัญญัติขอแรก และท่ี
ยิ่งใหญคือ “ทานจงรักองคพระผูเปนเจา ผูเปนพระเจาของทานดวยสุดใจของ
ทาน ดวยสุดจิตของทาน ดวยสุดกําลังของทาน ดวยสุดความคิดของทาน” 
(ลูกา 10:27) ที่จะรักพระองค ผูทรงความรักไมมีที่สิ้นสุด (the infi nite) และ 
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ผูทรงสัพพัญู (the omniscient one) ดวยสุดพละกําลัง ดวยสุดดวงจิตและ
สุดดวงใจ ซึ่งหมายถึงไดพัฒนาขึ้นสูระดับสูงสุดในทุกพลังอํานาจ นั่นหมาย
ถึงทั้งหมดของรางกายและจิตใจ อันรวมไปถึงดวงวิญญาณ คือพระฉายาของ
พระเจา ที่ไดรับการไถคืนสูสภาพเดิม
 “เหมือนกับขอแรก พระบัญญัติขอที่สองคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง” (มัทธิว 22:39) พระบัญญัติแหงความรักเรียกให อุทิศถวายรางกาย 
จิตใจ และดวงวิญญาณเพ่ือถวายงานรับใชของพระเจา และแกเพ่ือนมนุษย 
และงานรับใชนี ้ ซึง่ไดทาํใหเราเปนพระพรสําหรับคนอ่ืนๆ ไดนาํพระพรย่ิงใหญ
มาสูตัวเราเอง ความไมเห็นแกตัว ขีดเสนใตการพัฒนาอันแทจริงทั้งมวล เรา
ไดรับวัฒนธรรมสูงสุดของสติปญญาความสามารถ (highest culture) มากขึ้น 
และมากขึ้นจนเต็มลน เราไดกลายเปนผูมีสวนในธรรมชาติของพระเจา ซึ่งได
ทําใหเราเหมาะสมสําหรับแผนดินสวรรค เพราะเราไดรับสวรรคเขาสูดวงใจ
ของเรา” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 16)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เหมือนชนอิสราเอลสมัยกอน เราจะตองรักพระเจา และยําเกรง
 พระองคในเวลาเดียวกัน (มทัธิว 22:37; ววิรณ 14:7) จงอภิปราย
 วา เราจะสามารถทําทั้งสองส่ิงไดอยางไร โดยไมใหขัดแยงกัน

2. มอีะไรแตกตางกันระหวางการต้ังมาตรฐานและการสรางกฎเกณฑ 
 หลักคําสอนของแอดเวนตีสสนใจการตั้งมาตรฐานใหสูงในชุมชน
 ของผูเชือ่  หรอืสรางฎเกณฑเพือ่ผกูพนัชมุชนเขาดวยกนั  พระคมัภรี
 กลาวถึงการจัดตั้งมาตรฐานไวสูงเพื่อตัวเอง ครอบครัว และ
 คริสตจักรอยางไร

3. จะหาจุดสมดุลระหวางการเช่ือฟงพระบัญญัติของพระเจา และ
 แสดงใหเห็นวาการเช่ือฟงนี้ไมใชแหลงที่มาของความรอดได
 อยางไร

4. อานสดุดี บทท่ี 119 และสังเกตวามีการกลาวถึงคําตอไปน้ีกี่ครั้ง 
 ก. การเชื่อฟง ข. เสรีภาพ ค. พระบัญญัติ ง. กฎเกณฑ และ จ. 
 พระบัญชา และผูเขียนตองการส่ือใหเห็นสิ่งเหลานี้อยางไร
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“พระเนตรของพระยาหเวห อยูในทุกแหงหน ทรงเฝาดู
คนช่ัวและคนดี” (สุภาษิต 15:3)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 กวีชาวโปแลนดคนหนึ่งชื่อ “เซสลอร มิลอสซ เริ่มตนบทกวี
ของเขา ดวยจินตนาการเก่ียวกับสัตวตางๆ: กระตายพูดได 

กระรอกพูดได และสัตวอื่นๆ ทํานองนั้น เขาเขียนวา “พวกมันเหมือนกับสัตว
ตัวจริง” “อยางท่ีเรานึกคิดเกี่ยวกับสัตวตัวเปนๆ ในโลก” จากนั้นในตอนจบ
บทกวีเขาเขียนวา “เมื่อคิดในเรื่องนี้ทําใหรูสึกหวั่นไหว (tremble)” 
 “รูสกึหว่ันไหว” ใชคาํนีอ้าจ “รนุแรง” (harsh) เกนิไป แตมนัเปนเชนนัน้
จริงๆ (indeed) เหมือนมากับความคิดของมนุษยเกี่ยวกับโลกซึ่งผิดพลาดไป
อยางสมบูรณแบบ ยกตัวอยางเชน เกือบ 2,000 ปท่ีแลว เหลาคนท่ีฉลาด
ที่สุด และมีการศึกษาดีที่สุดของโลกในชวงเวลาน้ันเชื่อวา โลกต้ังอยูนิ่งๆ ไม
เคลื่อนไหว ณ จุดศูนยกลางของจักรวาล แตทุกวันนี้คนที่ฉลาดและไดรับการ
ศึกษาจํานวนมากคิดกันวามนุษยคอยๆ พัฒนาขึ้นมาจากจุดเริ่มตนของสิ่งมี
ชีวิตในรูปแบบงายๆ
 ในฐานะเปนมนุษย เราไมเคยมองโลกจากตําแหนงที่เปนกลาง เรา
มองเห็นมัน เปนอยางน้ันเสมอ และเปนอยางน้ันเทานั้น ผานเครื่องกรอง 

บทที่ 4
สายพระเนตรของพระเจาตามพระคัมภีร

วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2020
The Eyes of the Lord: The Biblical Worldview
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สายพระเนตรของพระผูเปนเจาวันอาทิตย
 ศาสตราจารยคนหนึ่งแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรดไดสรางทฤษฎี 
(theorized) ขึน้วา ตวัเรา โลก และสรรพส่ิง รอบตัวเรา ไมมสีิง่ใดทีเ่ปนของจริง 
เราเปนแค “ดิจิทัลของสรรพสิ่งทั้งหลายแหงเผาพันธุตางดาวกับคอมพิวเตอร
ที่ทรงพลังสูงสุด”
 ขณะท่ีมนัเปนทฤษฎีทีน่าสนใจ  แตมนันาํมาซ่ึงคาํถามช้ีขาด (crucial): 
อะไรคือธรรมชาติของความเปนจริง
 มีคําตอบสองอยางซ่ึงกวางมากท่ีเปนไปได แมมีเพียงส่ิงเดียวท่ีสม
เหตุผล ประการแรกจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวงที่อยูภายใน รวมถึงเราตามที่
เปนอยู ไมมีสิ่งใดถูกสราง ไมมีอะไรกอรูปมันขึ้น มันเพียงอยูตรงนี้ มันเปน
เพยีงขอเทจ็จรงิทีไ่รเหตผุล (brute) ไมมเีทพองคใด (god) ไมมเีหลาเทพ (gods)
ไมมีสิ่งใดเกี่ยวกับพระเจา (divine) ความเปนจริงคือวัสดุลวนๆ ธรรมชาติ
ลวนๆ อยางมีคนหนึ่งพูดวา 2,500 ปที่แลว (นี่ไมใชแนวคิดใหม) มีเพียง 
“อะตอม” (อนุภาคที่เล็กมากๆ) และ “ความวางเปลา” (void) 
 อีกแนวคิดหนึ่งคือ สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจา (divine being) เปนผูไดทรง
สรางจักรวาลข้ึน ซึ่งจะวาไปดูเหมือนมีหลักความจริง (logical) มากกวา มี
เหตุผลมากกวา มีความรูสึกสัมผัสไดมากกวา การบอกวาจักรวาลเปนอยูของ
มันเอง ซึ่งไมมีคําอธิบายในเรื่องนี้ การจัดวาง (position) เชนนี้ ลอมรอบ 
(encompasses) โลกธรรมชาติ โลกแหง “อะตอมและความวางเปลา” แตมัน
ก็ไมไดจํากัดตายตัว หากชี้ไปยังความเปนจริง (reality) ซึ่งมีความคิดเห็น
ไพศาลกวา ลึกล้ํากวา และหลายแงมุม (multifaceted) มากกวา ผูที่เช่ือวา
ไมมีพระเจา นักวัตถุนิยม (atheistic-materialist) ซึ่งเราไดยินอยูบอยใน
ปจจุบัน

The Eyes of the Lord

(fi lters) อันทําใหเกิดผลกระทบตามที่เราตีความ และเขาใจโลกรอบๆ ตัวเรา  
เคร่ืองกรองท่ีเรียกวา “ทรรศนะของโลก” และซ่ึงมันสําคัญมากท่ีเราจะสอน
เยาวชนของเรา และแมแตสมาชิกที่สูงวัยกวาซึ่งเปนสมาชิกของโบสถ พระ-
คัมภีรทรรศนะของโลก
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 ขอพระคัมภีรตอไปน้ี มีอะไรพูดเก่ียวกับแนวคิดที่ยกข้ึนมาถาม
ในบทเรียนวันนี้ สดุดี 53:1; สุภาษิต 15:3; ยอหน 3:16; อิสยาห 45:21; 
ลูกา 1:26-35

 ศูนยกลางของการศึกษาคริสเตียนใดๆ คือความเปนจริง (reality) 
ไมใชแคอางพระเจา หากบอกวาพระองคทรงเปนพระเจาประเภทใด ทรงเปน
พระเจาที่มีตัวตน ซึ่งรักเราและทรงมีปฏิกิริยา (interacts) กับเรา พระองคทรง
เปนพระเจาแหงการอัศจรรย แมพระองคจะทรงใชกฎแหงธรรมชาติ แตไมทรง
ถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑเหลานั้น (อยางเชน หญิงพรหมจารีตั้งครรภพระกุมาร
เยซูอยูนอกเหนือกฎธรรมชาติ) คําสอนในความคิดเห็นนี้โดยเฉพาะตรง
ประเด็น (pertinent) กับสมัยของเรา เพราะวาโลกเต็มไปดวยสติปญญา มีการ
อางเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด (erroneously) ซึ่งวิทยาศาสตรใหการสนับสนุนอยางเปด
เผย และการสอนศาสนศาสตรสาขาท่ีเกี่ยวกับการพิสูจนความเปนคริสเตียน
(unapologetically) ตามความเห็นของผูเชื่อวาไมมีพระเจา และแนวความคิด
เห็นตามหลักธรรมชาติของโลก        

 ความเหน็ของคนในโลกทีไ่มเชือ่พระเจานัน้คับแคบและมขีอจาํกัด 
เมื่อเทียบกับมุมมองของพระคัมภีร โลกนี้ลอมรอบไปดวยธรรมชาติแต
ไมไดถูกจํากัดโดยส่ิงน้ัน มุมมองของพระคัมภีรตางจากมุมมองของคน
ที่ไมเชื่อพระเจาในโลกนี้อยางไร และเปนมุมมองที่เขาใจไดงายกวา
อยางไร

คําถามของไลบนิทซวันจันทร
 ก็อทฟรีท วิลเฮ็ลม ไลบนิทซ นักคิดนักเขียนชาวเยอรมัน ถามวา 
“ทําไมจึงมีบางสิ่ง แทนที่จะไมมีอะไรเลย”

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีตอบคําถามของไลบนิทซอยางไร ปฐมกาล 
1:1; ยอหน 1:1-4; อพยพ 20:8-11; วิวรณ 14:6, 7; โยบ 12:7-10

 เปนทีน่าอศัจรรย  พระคัมภรีไดกลาวถึงการทรงพระชนมอยูของพระเจา 

Leibniz’s Question
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ตามที่เอยถึงในพระธรรมปฐมกาล 1:1 ซึ่งไมไดเริ่มตนดวยการโตแยงหลัก
ความจริงเปนชุด (bunch) (แมจะมีอยูมาก) ที่กลาวถึงการทรงพระชนมของ
พระเจา (ดู อพยพ 3:13, 14 ดวย) และจากจุดเร่ิมตนตรงจุดนั้น พระเจาใน
ฐานะพระผูสราง พระคัมภีรและความจริงทั้งมวลในหนาพระคัมภีรถูกเปดออก
 หลกัขอเชือ่เรือ่งการทรงเนรมติสรางเปนรากฐานสาํหรบัการศกึษาของ
คริสเตียนทุกสิ่ง ทุกอยางที่เราเช่ือในฐานะเปนคริสเตียน ทุกสิ่งวางอยูบนหลัก
ขอเช่ือของการสรางโลกในหกวัน พระคัมภีรไมไดเริ่มตนดวยคําสอนเก่ียวกับ 
การไถกลับคืน (atonement) หรือเก่ียวกับธรรมบัญญัติ หรือเก่ียวกับไม
กางเขน หรือเกี่ยวกับการฟนพระชนม หรือเก่ียวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
 เปลาเลย  พระคัมภรีเริม่ตนดวยการกลาววาพระเจาทรงเปนพระผูสราง  
เพราะวาหลักขอเชื่ออื่นใดไมมีเหตุผลนอกเหนือไปจาก การมีตัวตนอยูจริงของ
พระเจาในฐานะพระผูสราง
 ดังนั้นอีกคร้ังหน่ึงความเห็นในพระคัมภีรในสายตาของโลกจะตองเนน
ถึงความสําคัญของหลักขอเช่ือเร่ืองการเนรมิตสราง การเนนตรงจุดนี้ไดกลาย
เปนสิ่งสําคัญ เพราะคําสอนน้ีไดเผชิญหนากับการโจมตีสวนหนาเต็มๆ ในช่ือ
วา “วิทยาศาสตร” ทฤษฎีวิวัฒนาการที่สอนวาชีวิตเริ่มพัฒนามาอยางชาๆ 
แลวนับหลายพันลานป ดวยการสันนิษฐานวา บังเอิญเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งได
พยายามทําลายความเชื่อในพระคัมภีรที่ไมไดสอนวาสรรพสิ่งไดเกิดมาแลว
หลายลานป  เปนการยากท่ีจะจินตนาการถึงคาํสอนของ  “ลทัธิตอตานเทวนิยม” 
(antithetical) ซึ่งตอตานคําสอนของพระคัมภีร และความเชื่อของคริสเตียน
โดยทั่วไปมากกวาในเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ นั้นคือเหตุผลวาแนวคิดในเรื่องนี้ 
บางทีสามารถทําใหกลมกลืน (harmonize) กับคําสอนเรื่องการเนรมิตสราง
ของพระคัมภีรได ซึ่งจะวาไปรายแรง (worse) กวาของผูที่เช่ือวาไมมีพระเจา
ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (atheistic evolution) เสียอีก ซึ่งไมอาจทําได โดย
ปราศจากการเยยหยัน (mockery) พระคัมภีร และความเช่ือของคริสเตียน
โดยภาพรวม        

 พระเจาทรงใหเราใชเวลาหนึ่งในเจ็ดของทุกสัปดาหระลึกถึงการ
เนรมิตสราง เปนสิ่งท่ีพระองคทรงขอ ซึ่งไมมีคําสอนอื่น สิ่งน้ีบงบอกถึง
ความสําคัญของการเนรมิตสรางตามมุมมองของคริสเตียนอยางไร
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มุมมองของพระคัมภีรวันอังคาร
 ตามที่ไดพูดไปแลวตอนอารัมภบท ไมมีใครในพวกเรามองเห็นโลก
จากจุดศูนยกลาง ยกตัวอยางเชนผูไมเชื่อวามีพระเจามองไปยังรุงกินน้ําบน
ทองฟา แตมองไมเห็นอะไรนอกจากวาเปนปรากฏการณตามธรรมชาติไมมี
ความหมายอื่นมากกวา ซึ่งมนุษยตัดสินใจที่จะใหในการเปรียบเทียบ บางคน
กาํลงัมองจากสายตาของโลกท่ีมองพระคัมภรี  จะไมเพียงมองเห็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติคือ ละอองนํ้าและแสงแดดท่ีทําปฏิกิริยาตอกัน แตยังมองเห็น
การกลาวยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง (reaffi  rmation) แหงพระสัญญาของพระเจาวา 
จะไมสงน้ํามาทําลายโลกอีก (ปฐมกาล 9:13-16) “นี่แสดงใหเห็นอํานาจยิ่ง
ใหญ (condescension) ของพระเจา และความเห็นอกเห็นใจผูถูกสรางที่ได
กระทําความผิดตอพระองค จึงไดทรงวางรุงกินน้ําสีสันสวยงามในกอนเมฆ 
เพื่อใหเปนเครื่องหมายแหงพันธสัญญากับมนุษย...นับเปนพระประสงคของ
พระเจา เราในฐานะบุตรหลานของชนรุนหลังควรไดทราบถึงความหมายของ
แนวโคงพาดไปบนทองฟา ผูเปนบิดามารดาควรไดกลาวทบทวนเรื่องน้ําทวม
ครั้งใหญ และบอกพวกลูกหลานวา พระเจาผูสูงสุดไดดัด (bended) ลําแสง
เปนลักษณะคันธนู  และวางมันไวบนกอนเมฆเพ่ือใหเหลาบตุรชายหญิงมคีวาม
มั่นใจวา จะไมมีกอนนํ้ามหาศาลตกลงมาไหลทวมโลกอีก” (เอลเลน จี. ไวท, 
บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 106)
 สําหรับเซเวนธเดยแอดเวนตีส ขอพระคัมภีรยังคงเปนรากฐานแหง
ความเช่ือของเรา ซึ่งสอนใหทราบถึงความคิดเห็นของโลก (worldview) เปน
เคร่ืองกรอง (fi lter) ซึ่งชวยใหเรามองเห็นและเขาใจโลก ซึ่งสามารถเปนสิ่งที่ 
“นาเกรงขาม” (daunting) และสถานท่ีซบัซอน พระคัมภีรสรางแมแบบ (tem-
plate) เพื่อชวยเราใหเขาใจดีขึ้นถึงความเปนจริงที่เราพบตัวเราเองอยูในนั้น 
ซึ่งเราเปนสวนหน่ึง และบอยครั้งรูสึกสับสน และงงงวยโดยสิ่งนี้

 ความจริงที่ถูกคนพบในขอพระคัมภีรตอไปนี้ ซึ่งสามารถชวยเรา
ใหเขาใจไดดีขึ้น ถึงความเปนจริงที่มีเราอยูภายใน เอเฟซัส 6:12; 
มาระโก 13:7; โรม 5:8; โรม 8:28; ปญญาจารย 9:5; วิวรณ 20:5, 6

The Biblical Worldview
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นมัสการพระผูไถพุธ
 หลักความเชื่อเร่ือง “การเนรมิตสรางโลก” ถือวาเปนหลักความเชื่อที่
สําคัญยิ่งตอความเช่ือของเรา หลักขอเชื่อนี้ไมไดปรากฏออกมาอยางโดดๆ 
โดยเฉพาะในพระคัมภีรใหม บอยคร้ังหลักความเช่ือนี้มาเปนคูแมกับสิ่งผูกติด
ที่แยกไมออก (inextricably) กับหลักขอเช่ือเร่ือง “การไถคืน” (redemption) 
และน่ันเพราะวาในโลกแหงความบาปและความตาย ความทุกขยากเดือดรอน 
(ตามที่ประสบกันทุกคน) และจากน้ันมีอะไร เราตาย ในที่สุดลมหายใจขาด
หายไป (winding up) เหลือแตศพ มีลักษณะไมตางจากซากสัตวที่ถูกรถยนต
ชนตายท้ิงไวขางถนน 
 จากนั้นเรามีความสําคัญตอความคิดเห็นที่มีตอโลกของเรา หลักขอ
เชื่อ “การไถคืน” ซึ่งมีความหมายวาเรามีพระเยซูคริสต และการท่ีพระองค
ถวายบูชาไถบาป ทรงส้ินพระชนม และทรงฟนพระชนม ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของทั้งหมดท่ีเราเชื่อ

 อานพระธรรมยอหน 1:1-14 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเราวาพระ
เยซูคือผูใด และพระองคไดทรงทําอะไรเพื่อเรา 

 ใหเรามองไปยังขาวของทูตสวรรคองคแรก ซึ่งกลาววา “แลวขาพเจา

Worship the Redeemer

 ในฐานะเปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราตองติดสนิท (adhere) กับคํา
สอนของพระคมัภรี เพราะนีเ่ปนสิง่ทีพ่ระเจาทรงเปดเผยความจรงิแกมนษุย ซึง่
กําลังอธิบายใหเราหลายส่ิงเก่ียวกับโลก เราอาจไมทราบหรือไมเขาใจ ดังนั้น
การศึกษาคริสเตียนจะตองเปนรากฐาน (be rooted) และถูกบด (grounded) 
ในพระวจนะของพระเจาและคําสอนใดท่ีขัดแยง (contrary) กับหลักขอเช่ือจะ
ตองถูกปฏิเสธ

 มีคําสอนอะไรในพระคัมภีรที่ขัดแยงกับความเชื่อที่คนยึดถือ 
ความแตกตางเหลานี้สอนเราวา มีความสําคัญเพียงใดที่เราจะติดสนิท 
และสัตยซื่อตอพระวจนะของพระเจา
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เห็นทูตสวรรคอีกองคหนึ่งเหาะไปในทองฟา เพื่อประกาศขาวประเสริฐนิรันดร
แกคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลก แกทุกประชาชาติ ทุกเผา ทุกภาษา และ
ทุกชนชาติ ทานประกาศเสียงดังวา “จงเกรงกลัวพระเจาและถวายพระเกียรติ
แดพระองค เพราะถึงเวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว จงนมัสการพระองค 
ผูทรงสรางฟาสวรรค แผนดินโลก ทะเล และบอนํ้าพุทั้งหลาย” (วิวรณ 14:6, 7) 
ใหสังเกตคําวา “ขาวประเสริฐนิรันดร” เชื่อมตอเขาโดยตรงกับพระเจา องค
พระผูสรางและเม่ือเราตระหนักวา พระเจาทรงสรางเรา เปนพระเจาองคเดียว
มาบังเกิดในเน้ือหนังของมนุษย ทรงแบกรับเอาการลงโทษสําหรับความบาป
ของเรา ไมสงสัยเลยวาเราถูกเรียกใหนมัสการพระองค เรามีหนาที่ตอบสนอง
อะไรอื่นอีกที่ควรมาจากพวกเรา เมื่อเราตระหนักวาพระเจาของเรามีพระ-
ลักษณะเชนไร 
 ดวยสาเหตุนี้ พระคริสตและการที่พระองคถวายบูชาตองยังคงอยูสวน
หนา และศูนยกลางของหลักความเชื่อทั้งหมดที่เราสอน ซึ่งที่จริงจะตองรวม
เรื่องการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองเขาไปเชนกัน เพราะวาการเสด็จมาคร้ังแรกจะ
ไมบังเกิดผลดีอยางสมบูรณ หากเราแยกออกจากการเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง
ใชไหม คนหนึ่งอาจโตแยงจากขอพระคัมภีร การเสด็จกลับมาครั้งแรก และ
ครั้งที่สองเปนสองสวนของเหตุการณเดียวกันของแผนการแหงความรอด

 จงพิจารณา ยอหน บทที่ 1 กลาววาพระองคคือผูที่ “โดยพระ-
วจนะในบรรดาส่ิงที่เปนอยูนั้น ไมมีสักสิ่งเดียวท่ีเปนอยูนอกเหนือพระ-
วาทะ” (ยอหน 1:3) พระวาทะคือผูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อเรา 
เราจะนมัสการตอบสนองอยางไร

พระบัญญัติของพระเจาวันพฤหัสบดี
 หลายปมาแลวคนในประเทศฝรั่งเศสไดโตเถียงกันถึงคําถามเกี่ยวกับ
การลงโทษหนักวา ควรจะยกเลิกไหม นักกฎหมายฝายผูใหการสนับสนุน 
(Advocate) ใหทําการยกเลิก ไดติดตอนักเขียน นักปรัชญา ผูมีนามวา  
“มิคาเอลโฟคัลท” และขอใหเขาเขียนบทบรรณาธิการแทนพวกเขา สิ่งที่เขา

The Law of God
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ไดทํา อยางไรดีคือไมเพียงการยกเลิกการลงโทษประหาร แตใหยกเลิกระบบ
การลงโทษทั้งระบบโดยส้ินเชิง และปลอยใหนักโทษทั้งหมดเปนอิสระ
 เพราะเหตุใดหรือ เพราะวา “มิคาเอล โฟคัลท” ใหเหตุผลวา หลักการ
ของระบบดานศีลธรรมท้ังหมดเปนส่ิงที่มนุษยประดิษฐขึ้น เปนแนวคิดของ
มนุษยใสเขาไปเปนบทลงโทษโดยเหลาบุคคลผูอยูในอํานาจ เพ่ือที่จะควบคุม
มวลชนไว ดังนั้นประมวลกฎหมาย (codes) ไมมีความถูกตองตามคลองธรรม 
(legitimacy) จริงๆ
 อยางไรก็ดี “ความสุดขีด” (extreme) ในความคิดเห็นของเขา ที่เรา
มองเห็นตรงนี้คือปญหาของผลลัพธที่ตามมา ซึ่งเรื่องนี้ไมใชเร่ืองใหมนัก ทาน
โมเสสนํามาใชกับชนอิสราเอลโบราณหลายพันปที่แลว ดังมีขอความบันทึกไว
วา “หามทําตามสิ่งสารพัด ที่พวกเราทําที่นี่ทุกวันนี้ คือทุกคนตางทําตามสิ่งที่
ตาของตนเองเหน็วาถกูตอง” (เฉลยธรรมบญัญัต ิ12:8; ผูวนิจิฉยั 17:6; สภุาษติ 
12:15)
 อยางไรก็ตาม ถาเราไมรับทําในส่ิงที่ถูกตองเพียงแคในสายตาของเรา
เอง นัน่คอืเราเองไมใชผูชอบธรรม บรสิทุธ์ิ และไมลาํเอียง ไมมอีคติ (objective 
enough) ที่จะทราบวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองทางศีลธรรมอยางรูวิธีที่จะทํา และ
ทาํอยางไร คาํตอบหรอืแนวทางปฏบิตั ิ(course) ทีอ่งคพระผูเปนเจาผูทรงสราง
เรามา ทรงประทานหลักศีลธรรมใหเราใชดําเนินชีวิต อาจเปนไดที่สายตาของ
เรายังไปไมถึงจุดที่ถูกตอง แตองคพระผูเปนเจาทรงทําเสมอ

 ขอพระคมัภรีเหลานีส้อนอะไรเราเกีย่วกบัหลกัความประพฤตดิาน
ศีลธรรม เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5; มาระโก 12:29-31; วิวรณ 14:12

 ถาเรากําลังจะสราง “ศูนยกลางการไถใหรอด” ใหกับการมองโลกใน
แบบครสิเตยีนของเรา อยางนี ้(ดงัทีเ่ราไดเหน็ในสปัดาหทีผ่านมา) พระบญัญัติ
ของพระเจา คือพระบัญญัติสิบประการ จะตองเปนศูนยกลางเชนกัน ยิ่งกวา
นั้นเราไดรับการไถจากอะไร ถาไมใชความบาป คือการละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจา (โรม 3:20) พระกิตติคุณที่จริงไมใหเหตุผล ถาแยกจากพระบัญญัติ
ของพระเจา ซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงที่เราทราบวา พระบัญญัติยังคงผูกมัด (bind-
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “เปาหมายแทของการศึกษาคือการไถกลับคืนมาซ่ึงพระฉายาของ
พระเจาในดวงวิญญาณ” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 
595) ดวยแนวคิดน้ีในจิตใจ เราสามารถพบวาเหตุใดแนวของคริสเตียนตาม
ความเห็นของโลกมีความจําเปนสําหรับการศึกษาของแอดเวนตีส ยิ่งกวานั้น 
ตามท่ีเราไดตั้งขอสังเกตกอนหนานี้ การศึกษาในตัวมันเอง หรือนอกตัวมัน 
ไมจําเปนตองดีเลิศ ผูคนสามารถไดรับการศึกษา แมแตการศึกษาท่ีมีดีกรีสูง 
ในแนวคิด และทาทีที่อาจขัดแยงกับหลักการพบไดในพระคัมภีร นี่คือสาเหตุ
ที่วาระบบการศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีส จะตองวางบนพื้นฐานตาม
แนวคิดในโลกของคริสเตียน กลาวคือในภาควิชาทั่วไปดานการศึกษา ดาน
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ดานศีลธรรม และวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตองถูก
สอนจากมุมมองที่ถูกตอง และตอตานสิ่งที่ขัดแยงหรืออยางนอยละเลยไป อีก
อยางตามท่ีไดพูดไวกอนหนาน้ี แตคุมคาจะกลาวซํ้า: “ไมมีคําวาการมองเห็น
อยางเปนกลางๆ เพราะชีวิตท้ังหมดเปนของจริง ถูกมองผานเคร่ืองกรองตาม
แนวคิดเห็นของโลกโดยคนหนึ่ง ไมวาจะเปนการมองเห็น “อยางนาเชื่อถือ”
(cogently) และ “อยางเปนระบบ” (systematically) จากความนกึคิดอนัหนกั

ing) เราไว ทั้งๆ ที่ไมมีความสามารถ (inability) ที่จะชวยเราใหรอดได (นั่น
คือสาเหตุที่เราตองการพระกิตติคุณ)
 ดงันัน้การศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีสจะตองเนนส่ิงทีน่างเอลเลน 
จ.ี ไวท ไดเรียกวา “ความไมมทีีส่ิน้สุด” (perpetuity) ของพระบัญญตั ิ(สงคราม
แหงประวัติศาสตร, หนา 63) ซึ่งรวมไปถึงการถือรักษาวันสะบาโต ถาการ
ศึกษาเพื่อการไถกลับคืนมาซึ่งพระฉายาของพระเจาในตัวเราใหมากที่สุดที่จะ
มากไดในชีวิตน้ี ดังนั้นในระดับพื้นฐานที่สุดแหงพระบัญญัติของพระเจา พระ-
บัญญัติดังกลาวจะตองถูกยกข้ึนสูง ตามแสงสวางแหงตัวอยางของพระคริสต 
ตามหลักเกณฑดานศีลธรรมซึ่งแสดงใหเราเห็นวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองในสาย
พระเนตรของพระเจา
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แนน  ดงันัน้มีความจาํเปนทีส่ายตาของโลกมองพระคมัภรีจากพืน้ฐานการศกึษา
ของชาวแอดเวนตีสทั้งมวล

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีอะไรท่ีนักเรียนไดรับจากระบบการศึกษาท่ีไมดีในประวัติศาสตร 
 และเราจะปกปองการศึกษาของเราไมใหไดรับอิทธิพลท่ีไมดีเชน
 นั้นไดอยางไร

2. บทเรียนของสัปดาหนี้ เนนไปที่มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับ 
 การดํารงอยูของพระเจา การทรงเนรมิตสราง พระคัมภีร แผน
 การการไถใหรอด และพระบัญญัติ นอกจากน้ีแลวมีอะไรอีกที่
 ควรถูกรวมไวดวย

3. เอลเลน จี. ไวท เขียนวา “เปาหมายแทของการศึกษา คือการไถ
 พระฉายาของพระเจาดานจิตวิญญาณ” นี่หมายความวาอยางไร 
 และการศึกษาของเซเวนธเดยแอดเวนตีสแตกตางจากการศึกษา
 ทางโลกอยางไร
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“เพราะวาพระเจาผูตรัสวา ใหความสวางสองออกมาจาก
ความมืด ทรงสองสวางเขามาในใจของเรา เพื่อใหเรามี
ความสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจา ที่ปรากฏ
บนพระพักตรของพระคริสต” (2 โครินธ 4:6)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บิลลี่ เกรแฮม เลาเร่ืองเมื่อเขาไปเย่ียมเหลาทหารท่ีบาดเจ็บใน
โรงพยาบาลสนาม ในการเย่ียมวันนั้นมีนายพลของกองทัพอยู

ในกลุมของผูไปเย่ียมดวย พลทหารหนุมนายหน่ึง บาดเจ็บมาก ทั้งขา แขน 
และแผนหลัง ตองนอนคว่ําหนาบนเตียงผาใบขาเหล็กซึ่งเปนอุปกรณเฉพาะ 
นายแพทยที่ใหการรักษากระซิบที่ขางหูของเกรแฮมวา “ผมยังสงสัยวาเมื่อ
แผลทั้งตัวหายดีแลว เขาจะสามารถเดินไดหรือเปลา” ทหารหนุมคนนั้นเมื่อ
ไดรับคําแนะนําวานายพลทหารผูบังคับบัญชาสูงสุดของเขาไดมาเยี่ยมดวย 
พลทหารนายน้ันไดขอรองวา “ทานนายพลครับ...ผมตอสูเพ่ือทาน แตผมไม
เคยเห็นหนาทานเลย ขอใหผมเห็นใบหนาของทานไดไหมครับ” ทันทีนายพล
ยอตัวลง แลวนอนราบลงบนพื้นหงายหนาขึ้นใตเตียงผาใบที่ขึงบนโครงเหล็ก  
ทําใหมองเห็นหนาพลทหารที่บาดเจ็บไดพอดี พลทหารผูบาดเจ็บ และนายพล

บทที่ 5
พระเยซูทรงเปนพระบรมครู

วันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2020
Jesus as the Master Teacher
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การสําแดงพระบิดาวันอาทิตย
 อะไรคือจุดสําคัญท่ีสุดที่อัครทูตไดเทิดทูนพระเยซูขึ้น เปนผูให
ความหวังในตอนเริ่มตนของจดหมายฝากที่เขียนสงไปใหชาวฮีบรู (ฮีบรู 
1:1-4)

 ผูเขียนพระคัมภีรใหมกลาวทบทวนดวยการเนนแนวคิดที่สําคัญ: 
พระเยซเูสดจ็มายงัโลกเพือ่สําแดงแกมนษุยวาใครคอืพระบิดา  ในอดตีทีผ่านมา 
พระบิดาทรงเปดเผยพระองคในลักษณะ “ชิน้สวนท่ีแตกหักออก” (fragmened) 
ผานผูเผยพระวจนะหลายทาน และสุดทายพระเยซูก็เสด็จมาสําแดงพระบิดา
ใหสมบูรณแบบ
 เชนกัน ในตัวตนของพระองค “พระบุตรทรงเปนแสงสวางแหงพระสิริ
ของพระเจา” (ฮีบรู 1:3) ในฐานะที่เปนคนบาป เราไมอาจทนตอพระสิริเต็มลน
ของพระเจา ในรางของพระบุตรที่จุติมาบังเกิด พระเยซูทรงสะทอนพระสิรินั้น 
ในการไมปริปากของพระกุมาร ในรางกายของมนุษย เพ่ือที่เราอาจมองเห็น 
และเขาใจอยางกระจางในพระลักษณะนิสัยของพระเจา องคพระบิดา

ทหารผูบังคับบัญชาไดเริ่มพูดคุยกัน พลทหารบาดเจ็บคนน้ันมีทาทางต่ืนเตน
ดีใจจนรองไหออกมา เกรแฮมมองเห็นหยดนํ้าตาจากใบหนาพลทหารคนน้ัน 
และน้ําตาหลายหยดไดตกลงบนแกมของนายพลทหารพอดี...
 ในชวงเวลาที่พระเยซูทรงบังเกิด ทารกนอยมีรกติดสะดือมา มีคราบ
เลือดติดทั่วตัว พระบิดามองเห็นแลวทรงใหการชวยเหลือ เสมือนมนุษยรอง
ขอวา “โอ พระบิดา ใหเราไดเห็นพระพักตรของพระองคจะไดไหม” ในการสง
พระบุตรของพระองคมายังดาวเคราะหดวงนี้ พระบิดาไดสงพระบรมครูลงมา
ดําเนินพันธกิจ: เพื่อสําแดงพระพักตรของพระบิดาแกมนุษยชาติ และนับตั้ง
แตนั้นมา เราไดรับสิทธิพิเศษอันแสนอัศจรรยที่ไดมองเห็น “ความรูถึงพระสิริ
ของพระเจา ที่ปรากฏบนพระพักตรของพระคริสต”  (2 โครินธ 4:6) 
 ขณะท่ีเราเฝาดูพระบรมครูเสด็จลงมาตามแผนการไถใหรอดของ
พระองคบนโลก เราสามารถเรียนรูอะไรจากพระองค

Revealing the Father
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 พระเยซูทรง “สําแดงพระฉายาของพระองคเอง” (ฮีบรู 1:3) คําศัพท
ภาษากรีก ที่ใชสําหรับ “อุปนิสัย” ตรงนี้ บางครั้งแปลวา “ตราประทับ” ที่บาง
ครั้งกดทับลงบนขี้ผึ้ง หรือตราที่กดลงบนหนาเหรียญขณะที่เหรียญกําลังขึ้นรูป 
ดังนั้นพระเยซู “ทรงมีแกนแทเดียวกับพระเจา (exact imprint)” (ฮีบรู 1:3)        
 ถาเราประสงคที่จะรูจักกับพระบิดา เราตองรับฟงอยางระมัดระวัง ใน
สิง่ท่ีพระบรมครพูดูเกีย่วกบัพระบิดาและเราตองเฝาระวังพระบรมครเูชนเดียวกนั 
แลวเราจะมองเห็นพระบิดาในพระบุตร

 เปรยีบเทยีบ ฮบีรู 1:1-4 กบั 2 โครนิธ 4:1-6 ใน 2 โครนิธ 4:1-6 
ใครคือพระเยซู และเราไดเรียนรูอะไรจากพระองค

 ขณะที่พวกเขาใหการศึกษาแกคนอื่นเกี่ยวกับพระเจา ทานเปาโล และ
เพือ่นรวมงานแสวงหาวิธสีะทอนพันธกจิการสอนของพระองคเก่ียวกบัพระบิดา 
ในฐานะทรงเปน “พระฉายาของพระเจา” (2 โครินธ 4:4) พระเยซูไดทรงนํา
ความรูเกี่ยวกับพระเจา องคพระบิดา ในลักษณะเดียวกัน ทานเปาโลหลีกเล่ียง
การหลอกลวง และการบิดเบือนพระวจนะของพระเจา ทานเปาโลกลาววา 
“เราไดละทิ้งการกระทําตางๆ ที่แอบแฝงและนาอับอายไปแลว เราไมใชอุบาย 
และไมไดบิดเบือนพระวจนะของพระเจา แตโดยการเปดเผยความจริง เรา
เสนอตัวเราตอมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักตรพระเจา” (2 โครินธ 4:2)
 เหมือนกับพระเจา ขณะที่ทรงสรางโลก ทรงใชแสงสวางขับไลความ
มืดออกไป พระองคทรงไดประทานพระบุตรของพระองคใหกับเรา พระเยซู
ทรง “ขับไล” ความคิดเห็นผิดๆ เกี่ยวกับพระองค และสําแดงความจริงเกี่ยว
กับพระเจากับเรา ทานเปาโลกลาววา “ทรงสองสวางเขามาในใจของเรา เพ่ือ
ใหเรามีความสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจาที่ปรากฏบนพระพักตรของ
พระคริสต” (2 โครินธ 4:6) 

 พระเยซูทรงสะทอนพระบิดาอยางถูกตอง เปนบางส่ิงท่ีเราเอง
ถูกเรียกใหทํา เม่ือเราไดถูกเชญิใหเปนคน “เลียนแบบของพระเจาใหสม
กับเปนบุตรที่รัก เชนเดียวกับท่ีพระคริสตทรงรักเรา” (เอเฟซัส 5:1) 
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การสําแดงพระบิดา (ตอเนื่อง)วันจันทร
 ในการกลาวอารัมภบท (prologue) พระธรรมกิตติคณุของทาน (ยอหน 
1:1-18) อัครทูตยอหนไดสาธยายพระเยซูวาทรงเปน “พระวจนะ” ในการอาง
สําหรับพระเยซู ทานยอหนไมได “เขินอาย” (timid) หรือ “มีขอจํากัด” 
(limited) แตเปนการกลาวอยางกลาหาญและแผไพศาลไปในจักรวาลอันหา
ขอบเขตไมได (cosmic in scope) พระเยซูทรงพระชนมอยูกอนที่โลกใบนี้
ไดอุบัติขึ้น ทรงชนมอยูจากชั่วนิรันดร ตามที่เปนจริงพระเยซูทรงเปนหนึ่ง (ใน
สามพระภาค) ทีไ่ดทรงเนรมิตสรางโลก (ยอหน 1:2, 3) “พระองคเปนแหลงแหง
ชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของชีวิต” (ยอหน 1:4) และขณะที่พระวจนะ
เขามาในโลก “ความสวางแทที่ทําใหมนุษยเห็นความจริงไดนั้นกําลังเขามาใน
โลก” (ยอหน 1:9) 

 ตามขอเขียนของยอหน อะไรคือผลที่พระคริสตไดทรงบังเกิด
เปนมนุษย ในฐานะพระวาทะ พระองคทรงนําแสงสวางอะไรเขามา และ
พระองคทรงมีคุณสมบัติอะไรจึงทําไดเชนนั้น ยอหน 1:14, 18

 “แสงสวางปรากฏขณะเม่ือโลกกําลังอยูในความมืด และความมืดนั้น
ลึกล้ําอยางที่สุด...”
 “มีความหวังเพียงหนึ่งเดียวสําหรับเผาพันธุมนุษย...นั่นคือความรูของ
พระเจาจะตองถูกไถใหกลับมาสูโลก”
 “พระคริสตเสด็จมาไถคืนความรูนี้ พระองคเสด็จมาขจัดคําสอนผิดๆ 
ที่นําเขามาโดยตัวแทนจอมปลอมผูอางวารูจักพระเจา พระองคเสด็จมาเพื่อ
สําแดง (manifest) ธรรมชาติแหงพระบัญญัติของพระองค และทรงเปดเผย
พระลักษณะนิสัยของพระองคเอง ที่งดงาม และบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, 
การศึกษา, หนา 74-76)

Revealing the Father (Cont.)

นั่นหมายความวาอะไร และเราสามารถเรียนรูจากพระเยซูเกี่ยวกับการ
เปน “ผูเลียนแบบ” พระเจาอยางไร
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การอานใจของพระบรมครูวันอังคาร
 มีความหวงใยอะไรเก่ียวกับชุมชนคริสเตียนในเมืองฟลิปปที่
อยูในใจของอัครทูตเปาโล ขณะที่ทานเขียนจดหมายของทานไปถึง
พวกเขา ฟลิปป 2:1-4; ฟลิปป 4:2, 3

 พระธรรมฟลิปป 2:1-11 เปนหนึ่งในขาวสารท่ีมีความลึกซึ้งที่สุดของ
พระคัมภีรทั้งเลม เพราะอภิปรายถึงการทรงเปนอยูกอน (การเสด็จมาบังเกิด) 
ของพระคริสต ความเปนพระเจาของพระองค การเสด็จลงมาบังเกิดของ
พระองค ความเปนมนุษยในโลกของพระองค การรับเอาความตายบนไม
กางเขน ซึ่งพรรณนาถึงชวงเวลาอันยาวนานบนเสนทางท่ีพระเยซูทรงดําเนิน

Reading the Master Teacher’s Mind

 ทุกสิ่งที่พระเยซูไดทําในขณะพระองคทรงอยูบนโลกนี้ มีพระประสงค
เพียงหน่ึงเดียวคือ: “การเปดเผยใหทราบวาพระเจากําลังยกมนุษยชาติใหสูง
ขึ้น” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 82)

 พระเยซูเองทรงกลาววา “คนที่ไดเห็นเรา ก็ไดเห็นพระบิดา” 
(ยอหน 14:9) อะไรเปนการจัดตัง้ถอยแถลงของพระเยซู เหตุใดพระองค
ทรงทําเชนนั้น ยอหน 14:1-14

 มกีารพยายามวิพากษวจิารณคาํขอรองของอัครทตูฟลปิ  วาเปนคาํถาม
ที่เถรตรง (blundering) เกินไป (ยอหน 14:8) หลังจากอัครทูตฟลิปอยูใกลชิด
กับพระเยซูมาหลายป ทานยังคงพลาดจาก “จุดท่ีสําคัญ” (essential) ของ
การที่พระเยซูเสด็จมาบังเกิด (incarnation) นั่นคือพระองคเสด็จมา
เพื่อสําแดงพระอุปนิสัยของพระบิดา บางทีครูทั้งหลายในวันนี้สามารถสบายใจ
ไดกับขอเท็จจริงที่วา “ผลงานของพระบรมครูและนักศึกษาวัดผลไดไมเขา
ตา” (so badly) คํารองขอของฟลิปคงมีบันทึกไว แมวาจะไมบอกเหตุผลให
เราไดวิพากษวิจารณ แตกลับทําใหเรามีโอกาศสํารวจตัวเราเองวา เราได
ดําเนินไปกับพระเยซูมานานแคไหนแลว เราเขาใจพระองคไดดีกวาฟลิป
หรือไม พระเยซูตรัสวา “คนที่ไดเห็นเรา ก็ไดเห็นพระบิดา”
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จากสวรรคถึงคาลวารี (ฟลิปป 2:5-8) และไดพรรณนาถึงการที่พระบิดาทรง
ยกพระเยซูขึ้นสูตําแหนงสูงสง ที่ทั้งจักรวาลนมัสการพระองค (ฟลิปป 2:9-11) 
มีความจริงอันมหัศจรรยเก็บรวบรวมไวแนนในขอพระคัมภีรเหลานั้น

 จากฟลปิป 2:5-11 เปาโลแนะนําฟลปิปเก่ียวกับชวีติของพระเยซู
อยางไร มีอะไรที่ทานคาดหวังจากพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตของพระองคที่
ทานกลาวยกยอง

 อัครทูตเปาโลหวังวาเหลาผูเชื่อที่เมืองฟลิปป ผูซึ่งกําลังโตเถียงกันใน
บางเรือ่งจะเรยีนรูจากพระเยซ ูและการจตุลิงมาบงัเกดิของพระองค ถาพระเยซู
ทรงรับเอารูปกายของมนุษย “ทรงสละพระองคเองและทรงรับสภาพทาส” 
(ฟลิปป 2:7) และ “ถอมพระองคลง ทรงยอมเช่ือฟงจนถึงความมรณา กระทั่ง
มรณาบนกางเขน” (ฟลิปป 2:8) พระคริสตทรงยอมมากถึงเพียงนี้ อีกนาน
เทาไร ที่พวกเขาจะยอมโอนออนตอกันและกันดวยความรัก
 เราไดรับการเตือนวามีอยูหลายส่ิงที่เราจะเรียนรูจากพระบรมครูคือ
องคพระเยซู เราสามารถเรียนรูจากขาวสารที่พระองคทรงแบงปนระหวาง
พันธกิจบนโลกของพระองค เราเรียนรูจากการอัศจรรยที่พระองคกระทํา และ
ทาที่ที่พระองคปฏิบัติตอคนอื่น เราอาจแสวงหา “ตนแบบ” (model) ของเรา
เอง ขณะท่ีเรามีความสัมพันธกับคนอ่ืน แตหลังจากการท่ีเราไดเห็นพระองค
ไมวางตัวเหนือผูอื่น (condescension) และการที่พระองคทรงเต็มพระทัยที่จะ
แลกเปลี่ยนพระสิริ แหงสวรรคกับรางหญา เราจะวาอยางไร (ชางเปนบทเรียน
แทสําหรับเรา)
 ในการเปรียบเทียบ ทั้งโลกบอยครั้งเชื้อเชิญใหเรา “ยกตัวของเราเอง
ขึ้น” ที่จะคุยอวดตัวเราเอง ที่จะอวดถึงความสําเร็จ แตที่ “รางหญา” ในคอก
สัตวแหงเมืองเบ็ธเลเฮ็ม และจากพระบรมครู เราไดเรียนรูบทเรียนที่แตกตาง
ไป นั่นคืองานใหญดานการศึกษา และความรอดไมไดสําเร็จลงดวยการยก
ยองตัวเอง แตดวยการถอมใจลงตอพระพักตรของพระเจา และกลายเปนผู
รับใชคนอื่น
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พระบรมครูและการทําใหคืนดีพุธ
 ความสัมพันธของมนุษยบอยครั้งเกินไปที่แตกหัก เราไดกลายเปน
คนเหินหางจากซ่ึงกันและกัน บุคคลหน่ึงเมื่อกอนเปนเพ่ีอนสนิทของเรา เวลา
ผานกลายเปนคนที่เราไมไววางใจ อยางไรก็ดีความสัมพันธที่สะบั้นไปสามารถ
ซอมแซมแกไขได เมื่อส่ิงนี้เกิดขึ้นเราจะมีประสบการณอัศจรรยของความ
ปรองดอง มีความสัมพันธของมนุษยไมกี่อยางที่จะมีความหวานชื่นไดเชนนี้

 การทําใหกลับคืนดี วางอยูในดวงใจของพระคริสต ตั้งแตเสด็จ
ลงมาบังเกิด และขณะพระองคทรงดําเนินบทบาทในฐานะเปนพระบรม
ครู 2 โครินธ 5:16-21

 ถาเรารูสึกไดรับพระพร เมื่อความสัมพันธกับคนอ่ืนไดกลับมาสูสภาพ
เดิม เราจะรูสึกยิ่งใหญเพียงไร เมื่อเราไดกลับคืนดีกับพระเจา ใน 2 โครินธ 
5:16-21 อัครทูตเปาโลกลาวชัดเจนเกี่ยวกับวา ใครคือผูที่กําลังทําใหเรากลับ
คืนดีกับพระเจา พระบิดาไดทรงเปนผูริเร่ิมในการซอมแซมความสัมพันธที่เรา
ไดแตกหักกับพระองคและพระองคไดทรงทําการประนีประนอมนี้ผานทาง
พระคริสต” (2 โครินธ 5:18) “พระเจาทรงใหโลกนี้คืนดีกับพระองคโดย
พระคริสต” (2 โครินธ 5:19)
 อีกคร้ังหนึ่ง แมวาเราไมเปนผูใช “ความชื่นชมยินดี” จากการกลับ
คืนดีเปลือง (consumers) เราจะตองเรียนรูจากพระบรมครู ในตอนที่พระองค
ทรงเสด็จมาบังเกิด พระองคทรงมีสวนในงานแหง “การกลับคืนดี” และเราก็
เชนกนั ไดรบัเชญิใหเขามสีวนในงานชิน้นี ้พระเจาทรงเขาสูการคนืดขีองพระองค
กับเราผานทางพระคริสต และบัดนี้เราพรอมกับอัครทูตเปาโล ไดรับการมอบ
หมายใหดําเนินพันธกิจแหงการทําใหกลับคืนดี (2 โครินธ 5:18)

The Master Teacher and Reconciliation

 คุณกับกําลังเผชิญกับสถานการณอะไร แมแตเด๋ียวน้ีขณะท่ีคุณ
ไดถอมใจลง ซึ่งจะทําใหคุณมีโอกาศอันทรงพลังที่จะสะทอนชีวิตของ
พระคริสตออกมาใหคนอื่นไดสัมผัส
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 พระธรรมโคโลสี 1:15-20 นี่เปนอีกแหงหนึ่งที่กลาวถึงขาวใหญ ใน
พระคัมภรีใหมในเร่ืองการเสด็จมาบงัเกดิของพระคริสต (Christ’s incarnation) 
ขอพระคัมภีรตอนน้ี บอยคร้ังมีผูคิดวาเปน “เพลงสรรเสริญ” (a hymn) คร่ึง
แรกของขอความตอนนี้ อภิปรายถึงบทบาทของพระคริสตในตอนเนรมิตสราง
(โคโลสี 1:15-17) ขณะที่ครึ่งหลังเนนท่ีบทบาทของพระคริสตในเร่ืองการไถให
รอด (redemption) (โคโลสี 1:18-20 ) ผานบทบาทของพระผูสราง พระผูไถ
ใหรอด พระเจาทรงทําใหสิ่งทั้งปวงกลับคืนดีกับพระองค งานของการทําให
กลับคืนดี ซึ่งพระเจาไดทรงทําอยางสมบูรณแบบผานทางพระคริสตเปนงาน
ในระดับสุดขอบเขตของจักรวาล (cosmic in scale) ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งทั้ง
มวล “โดยพระองค พระเจาทรงใหทุกสิ่งคืนดีกับพระองคเอง ไมวาสิ่งนั้นจะอยู
บนแผนดินโลกหรืออยูบนสวรรค โดยทรงทําใหเกิดสันติภาพโดยโลหิตแหง
กางเขนของพระองค” (โคโลสี 1:20)
 ขณะที่เราไมอาจเทียบเคียงกับงานระดับสุด “ขอบเขตของจักรวาล” 
ของพระบรมครูในเรื่อง “งานการทําใหกลับคืนดี” แตเราไดรับการเชิญใหเขา
รวม “พนัธกิจการทําใหกลบัคนืด”ี ในอาณาเขต (sphere) ของเราเอง (2 โครนิธ
5:18) สิ่งนี้ควรเปนอะไรท่ีอยูในดวงจิตของพระเยซู เมื่อเราอธิษฐาน “พระองค
ทรงใชขาพระองคมาในโลกอยางไร ขาพระองคก็ใชพวกเขาไปในโลกอยาง
นั้น” (ยอหน 17:18) 

 เราจะแสดงบทบาทการทําใหคืนดีของพระเจาไดอยางไร เพ่ือ
ชวยใหคนที่อยูรอบตัวเราในเวลานี้คืนดีกับพระองค

นักเรียนรุนแรกของพระบรมครูวันพฤหัสบดี
 ในชวงราตรกีาลของคนืหนึง่  พวกเขาเปนกลุมผูเล้ียงแกะธรรมดากาํลงั
ดูแลแกะฝูงแกะขนาดท่ัวไปหลายฝูง ณ ทุงหญานอกเมืองขนาดเล็กแหงหน่ึง 
ในครูตอมา พวกเขาไดยินเสียงรองเพลงของหมูทูตสวรรค บนทองฟาเหนือ
ทองทุง คร้ังแรกพวกผูเลี้ยงแกะตกใจกลัว แตตอมารูสึกอัศจรรยใจ พวกเขาได
ยินเสียงประกาศขาวที่ทําใหโลกแตกต่ืน (world shattering news) พวกเขา

The Master Teacher’s First Pupils 
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ถูกกระตุนโดยการมาปรากฏตัวของชาวสวรรค ตางชวนกันไปเพ่ือเสาะหา
พระกุมาร ตามท่ีไดยินเหลาทูตสวรรคประกาศ

 ลองจิตนาการหากคุณยืนยูกับพวกผูเล้ียงแกะ และกําลังจองดูที่
รางหญา คุณไดเห็นอะไร ลูกา 2:8-20

 เราตองชมเชยนักเรียนกลุมแรกของพระบรมครู โยเซฟ และมารีย 
และเหลาผูเลี้ยงแกะ ลักษณะการถอมพระทัยในการเสด็จลงมาบังเกิดของ
พระกุมาร ไมไดบงบอก (indication) ความมหัศจรรยของการมาบังเกิดใน
บุคคลของพระกุมาร พระเจาไดกลายเปน “หนึ่ง” กับมนุษยชาติ อยางไรก็ดี 
ดวยการชวยเหลือของนิมิตความฝน และทูตสวรรค ทําใหนักเรียนกลุมแรก
ของพระองค สามารถมองออกไปไกลกวาการมาบังเกิดของพระเยซู เหลา
ผูเลี้ยงแกะไดออกไปแบงปนขาวดีกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับเอกลักษณ (identity) 
ที่บอกวา พระกุมารคือ “วันนี้ พระผูชวยใหรอดของพวกทานคือพระคริสต 
องคพระผูเปนเจามาประสูติที่เมืองดาวิด” (ตามท่ีเหลาทูตสวรรคประกาศกับ
เหลาผูเลี้ยงแกะ) (ลูกา 2:11 เปรียบเทียบกับ ลูกา 2:17)

 เหลานักปราชญตอบสนองตอขาวการมาบังเกิดของพระเยซู
อยางไร และเฮโรดตอบสนองอยางไร มัทธิว 2:1-12

 กอนทีพ่ระเยซูจะทรงสอนดวยคาํอุปมาหรอืทรงทาํการอศัจรรยครัง้แรก
พระบรมครูทรงคูควรตอการนมัสการของเรา เพื่อจะมองเห็นคุณคา และรูสึก
ขอบพระคุณไดอยางเต็มปริ่มภายหลังในการสอน และพันธกิจของพระเยซู 
เราจะตองเขารวมกับนักเรียนกลุมแรกเร่ิมเหลานี้ คือเหลานักปราชญ ในการ
นมัสการพระบรมครู ซึ่งคําสอนของพระองคที่เรายกยองทรงเปนมากกวานัก
การศึกษาที่ฉลาด แตทรงเปนพระเจาผูเสด็จลงมาอยูกับมนุษย การศึกษา
คริสเตียนควรหย่ังรากถึงการนมัสการพระคริสต จากกลุมนักปราชญ ผูเลี้ยง
แกะ และเหลาทูตสวรรค เราไดรับการเรียกใหนมัสการพระคริสต กษัตริยองค
ใหมผูเสด็จมาบังเกิด นั่นคือพระกุมารเยซู พระองคทรงเปนพระเจาในตัว
พระองคเอง
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, ครูสงจากพระเจา. การศึกษา, หนา 73-83

 ใน “ครูสงจากพระเจา” งานการศึกษาแททั้งมวลจะพบศูนยกลางจาก
งานการศึกษาวันนี้ โดยแทจริงเปนเหมือนงานที่พระองคไดทรงสถาปนาหนึ่ง
พันแปดรอยปที่แลว พระผูชวยใหรอดตรัสไววา... “เราเปนเบ้ืองตน และเบ้ือง
ปลาย และเปนพระเจาที่ทรงพระชนมอยู “เราคืออัลฟา และโอเมกา เปนเบื้อง
ตน และเบื้องปลาย เปนปฐม และอวสาน” วิวรณ 1:17, 18; 21:6
 ในการมาปรากฏของครูคนหนึ่งเชนนั้น ชางเปนโอกาสสําหรับการ
ศึกษา จะมีอะไรที่เลวรายมากกวาความโงเขลาที่จะแสวงหาการศึกษาจากที่ใด
นอกเหนือไปจากพระองค เพราะเทากับการแสวงหาความฉลาดแยกจากพระ-
ปญญา จะเปนคนรักความจริง ขณะท่ีปฏิเสธความจริงไดอยางไร ที่จะแสวง
หาความสวางนอกดวงสวางไดอยางไร จะมีชีวิตความเปนอยูโดยปราศจาก
ชีวิตไดอยางไร ที่จะหันหนาหนีจากน้ําพุแหงชีวิต และหันหนาไปหาถังเก็บน้ํา
ที่รั่ว (broken cisterns) จะเก็บน้ําไวไดอยางไร
 “พระเยซูทรงยืนขึ้น และทรงพระกาศวา “ถาใครกระหายใหคนนั้นมา
หาเรา และคนท่ีวางใจในเราดื่มตามท่ีมีเขียนไวแลววา “แมน้ําที่มีน้ําดํารงชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในคนนั้น” (ยอหน 7:37, 38) “แตคนที่ดื่มน้ําที่เราจะ
ใหกับเขานั้น จะไมมีวันกระหายอีกเลย น้ําที่เราจะใหเขานั้นจะกลายเปนบอน้ํา
พุในตัวเขาพลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร” (ยอหน 4:14) (เอลเลน จี.ไวท, การศึกษา, 
หนา 83) 
 “บรรดา ครูที่รักทั้งหลาย...”
 “ขณะที่ทําการเตรียมความพรอมสําหรับงานระดับสูงสุดของทาน 

 การเสด็จลงมาบังเกิดของพระเยซู พระลักษณะนิสัยของพระเจา
ผูทรงสรางจักรวาลที่ยิ่งใหญ ที่ทรงถอมพระทัยมาบังเกิดเปนมนุษย นั่น
คือพระเยซู ผูทรงดําเนินชีวิตและสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษ
ของมนุษย สิ่งนี้เปนขาวดีแกเราอยางไร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีบทเรียนสําคัญอะไรที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการ
 เสด็จมาบังเกิดของพระเยซูผูทรงเปนบรมครู

2. บิดา มารดา และครูทั้งหลายที่เปนคริสเตียน ตองเปนผูมีมาตร-
 ฐานสูงเพื่อสะทอนพระอุปนิสัยของพระเจาตามที่ไดเปดเผยใน
 การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู อยางไร

3. จงอภิปรายคําถามสุดทายในวันพฤหัสบดี วาการมาบังเกิด การ
 ดําเนินชีวิต และการส้ินพระชนมของพระเยซูที่สอนเราถึงพระ-
 ลกัษณะนสิยัของพระเจาและเสรมิแรงเราในการถกูทดลองอยางไร

ขาพเจา (เอลเลน จี. ไวท) ขอชี้ใหทานไปสูถอยคําแหงชีวิต ในวิธีการตางๆ 
ของเจาชายแหงครูทั้งหลาย (the Prince of teachers) ขาพเจาขอสั่งทานให
พิจารณาพระองค ตรงนี้คืออุดมการณแท (true ideal) จงมองดูและยึดมั่น
ตามน้ัน จนกระท่ังวิญญาณของครูจากพระเจาจะเสด็จมาสวมทับดวงใจ และ
ชีวิตของทาน”
 “การสะทอน พระสิริขององคพระผูเปนเจาเสมือนเปนภาพในกระจก
เงา ทานจะ “เปลี่ยนแปลงไปสูพระฉายาของพระองค” 2 โครินธ 3:18
 นีค่อืความลกึลบัแหงอํานาจเหนอืนกัเรยีนทัง้หลายของทาน...จงสะทอน
พระองคออกไป” (การศึกษา, หนา 282)
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“พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงไปเถิด ความเชื่อของทานทํา
ใหทานหายเปนปกติแลว” ทันใดน้ันเขาก็เห็นได และ
เดินตามพระองคไป” (มาระโก 10:52)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ใครในพวกเรา ที่ไมเคยพูดหรือทําอะไร ซึ่งทําใหเกิดความอับอาย
แกคนอ่ืน ใครทามกลางพวกเราไมเคยทําสิ่งใดท่ีทําใหตนเองเจ็บ

ปวดหรือทําผิดตองนํามาคิดหนัก จนทําใหเรารูสึกคร่ันคราม (recoil) คิดถึง
ความนากลัว (horror) ของผลที่จะตามมา หากคนอื่นๆ มารูเขา พวกเราสวน
มากนาจะ (most likely) เคยมีประสบการณทํานองนี้กันใชไหม
 ลองคิดวา อาดัมและเอวาจะรูสึกอยางไร หลังจากพวเขาไดกินผลไม
ตองหามหรือเม่ือยาโคบไดหลอกผูเปนพอของเขาใหชื่นชอบเขามากกวา
พี่ชายของเขา เมื่อถูกจับไดเขาตองวิ่งหนีจากความโกรธของพี่ชาย เขาตอง
หนีทั้งที่ไมไดเตรียมการเดินทางไกล ตองนอนกลางท่ีโลงแจง และอีกเร่ือง
ผูหญิงคนหน่ึงทําผิดประเวณีและถูกจับไดขณะที่ทําบาป (ยอหน 8:4) กษัตริย
ดาวิดก็ไดทําบาปรายแรง และทานไดสํานึกผิด พระธรรมสดุดี บทที่ 32 
บันทึกถึงความรูสึกเปนทุกขใจของดาวิด และทานไดสารภาพความบาปตลอด
เวลาท่ีผานมาวา ทานรูสึกอยางไร

บทที่ 6
บทเรียนเพิ่มเติมจากพระบรมครู

วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2020
More Lessons From the Master Teacher
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 แนนอน นั่นคือเหตุผลหนึ่งของพระกิตติคุณซึ่งเปนสากล และการ
สิ้นพระชนมของพระคริสตเปนการไถความบาปใหกับมนุษยชาติทั้งมวล ไมวา
เราจะมีจุดแตกตางอะไร แนนอนมีสิ่งหนึ่งที่เมือนกันทุกคน: คือเราตางก็เปน
คนบาป
 ดังน้ันการศึกษาคริสเตียนแทจะตองเกี่ยวกับการช้ีเราไปยังการแก
ปญหาทางเดียวเทานั้น คือสําหรับสภาพคอนขางหดหูใจ (dismal) ของเรา 
สัปดาหนี้ เราจะมองไปยังการแกปญหาเดียวเทานั้น จากพระบรมครูของเรา

แทนที่การปดบังไววันอาทิตย
 อานพระธรรมปฐมกาล 3:1-11 เหตุใดพระเจาจึงทรงถามอาดัม
วา “เจาอยูที่ไหน” 

 ในเร่ืองตนแบบ (typical) ของ “การลมลงในความบาป” บางก็
พรรณนาวาผลไมแหงความบาปคือแอปเปลหนึ่งผล แตขอพระคัมภีรไมบอก
ชื่อของผลไมนั้น เพียงแตบอกวา “ผลของตนไมที่อยูกลางสวนนั้น” (ปฐมกาล 
3:3) จะวาไปชนิดของผลไมไมใชปญหา แตการรับประทานผลไมจากตนไม
ตองหามตางหาก เพราะตนไมตนนั้นเปนตัวแทนสําหรับบางสิ่ง มันยืนตนอยูที่
นั่นสําหรับเปนการทดลอง การกินผลของตนหมายถึงการปฏิเสธพระเจา เทา
กับเปนการประกาศวา “ฉันสามารถรับผิดชอบสําหรับชีวิตของฉันเอง” ฉันจะ
เปนพระเจาของฉันเอง ฉันมีอํานาจเหนือพระวจนะของพระเจา” (สําหรับชีวิต
ของฉัน)
 และแนนอนเม่ืองูตัวนั้น หลอกอาดัมและเอวาใหรับประทานผลไมจาก
ตนตองหามได ชีวิตของพวกเขาไหลล่ืน (skedded) ออกจากวิถีของพระเจา 
และจากนั้นเมื่อพวกเขาสัมผัสไดวาพระเจากําลังเสด็จมา พวกเขาได “ไปซอน
ตัวอยูในหมูตนไมกลางสวน” (ปฐมกาล 3:8)
 เปนเรื่องแปลกเพียงใดที่พระเจาจะเอยถามอาดัมวา “เจาอยูที่ไหน” 
พระเจาทรงทราบแนวาอาดัมอยูที่ไหน บางทีพระเจาตรัสถามคําถามนั้นก็เพ่ือ
ใหอาดัมและเอวาตระหนักเพียงวา ที่พวกเขากําลังทําอยู คือการซอนตัวอันมี

Instead of Hiding
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การออกว่ิงวันจันทร
 อานพระธรรมปฐมกาล 28:10-17 อะไรคอืบรบิทของเรือ่งนี ้ และ
เร่ืองนี้สอนอะไรแกเราเกี่ยวกับพระคุณของพระเจาสําหรับเหลาคน ผูมี
ความรูสึกอยากจะว่ิงหนีจากความบาปของพวกเขา 

 ในการดําเนินงานกับสวนที่เหลือของครอบครัวยาโคบ เมื่อไดรับการ
ชวยเหลือจากแมของเขา ไดทําการโกงสิทธิของลูกหัวปอยางโหดราย ตอนนี้
เขาตองจายใหกับความไมสัตยซื่อของเขา พี่ชายของเขารูสึกโกรธแคน และขู

On the Run

เหตุมาจากสิ่งที่พวกเขาไดทํา นั่นคือ พระองคทรงกําลังชวยพวกเขาใหมอง
เห็น และรูสึกเศราใจอันเปนผลลัพธมาจากการกระทําของพวกเขาเอง

 อาน พระธรรมโรม 5:11-19 ที่ไหนท่ีอัครทูตเปาโล ไดกลาว
เชื่อมโยงโดยตรงระหวางสิ่งที่อาดัมไดทําในสวนเอเดนกับสิ่งที่พระเยซู
ไดทาํบนไมกางเขน  สิง่นีค้วรไดบอกเราวา  พระเยซเูสดจ็มาเพือ่ “เปลีย่น
กลับ” (undo) ในสิ่งที่อาดัมไดทํา 

 บางคนอาจอางวา แผนการแหงความรอด คือการท่ีพระเจาทรง
ตอบสนองตอคําตอบของอาดัม และเอวาพวกเขาไดซอนตัวจากพระเจาเพราะ
ความละอายในความผิดของพวกเขา พระเจาเสด็จมาเพื่อชวย (rescue) 
พวกเขาใหรอด ในวิถีทางของเราเอง เราก็เชนกัน ไดทําในส่ิงเดียวกัน และ
พระเยซูไดเสด็จมาเพ่ือชวยพวกเราใหรอด ดังนั้นคําถาม “เจาอยูไหน” อาจ
เปนคําถามท่ีพระเจาทรงถามเราไดเชนกัน นั่นคือ “ทานอยูที่ไหนในความ
บาปและความรูสึกผิด ในการมีความสัมพันธกับพระเยซูและในสิ่งที่พระองค
ไดทรงทําเพื่อชวยทานใหรอด

 สิ่งใดที่การศึกษาของคริสเตียนถายทอดให (entails) เหตุใด 
“จึงถายทอดให” หรือแมแต “การกลาวเนน” ขอเท็จจริงมีวา เมื่อทํา
ผิด ธรรมชาติของมนุษยคือการซอนตัวจากพระเจาและจากนั้น ชี้เราไป
หาพระเยซูเพื่อการแกปญหา
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จะทํารายเขา ดังนั้นยาโคบไดตัดสินใจหลบหนี โดยเดินเทามุงหนาสูบานของ
ลุงที่เมืองฮาราน ทุกอยางไดทําไปอยางกระทันหัน และอยูในสภาพตกใจกลัว
 ยาโคบเดินทางเรงรุดทั้งวันจนตะวันตกดิน เขารูสึกออนเพลียมาก ไม
นานความมืดไดปกคลุมไปทั่ว เขาไมทราบวาเขาเดินทางถึงท่ีไหน เขาพบ
กอนหนิกอนหนึง่จึงนาํมาเปนหมอนและลมตวัลงนอน  โดยมทีองฟาเปนเหมอืน
หลังคา ไมนานเขาหลับสนิทไมรูสึกตัว พลันเขาไดฝนไป ซึ่งตอมาถือวาเปน
ความฝนอันมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปโดยชนอิสราเอล เขาฝนเห็นมีบันได
ทอดจากสวรรคลงมายงัโลกตรงท่ีเขากําลังนอนอยู  มทีตูสวรรคจาํนวนหน่ึงกาํลัง
เดินข้ึน หรือลงตามข้ันบันไดน้ัน
 ทันใดนั้นเขาไดยินเสียงพูดกับเขาวา “เราคือยาหเวหพระเจาของ
อับราฮัมบิดาของเจาและพระเจาของอิสอัค แผนดินซึ่งเจานอนอยูนั้น เราจะให
แกเจา และเชื้อสายของเจา” (ปฐมกาล 28:13) “และน่ีแนะ เราอยูกับเจา และ
จะพิทักษรักษาเจาทุกแหงที่เจาไป และจะนําเจากลับมายังดินแดนนี้ เพราะเรา
จะไมทอดทิ้งเจาจนกวาเราจะไดทําสิ่งซึ่งเราไดพูดไวกับเจา” (ปฐมกาล 28:15)
 เอลเลน จี. ไวท เขียนถึงทานเปาโล หลังเร่ืองน้ีผานมานาน ทานได
เขียนวา “การมองเห็นบันไดที่ยาโคบไดเห็นในนิมิต เปนตัวแทนของพระคริสต 
ผูซึ่งไดเชื่อมตอแผนดินโลกกับสวรรค ระหวางมนุษยผูมีขอจํากัดกับพระเจาผู
ไมมีขอจํากัด ความเช่ือของทาน (เปาโล) ไดรับการเสริมกําลัง ขณะเม่ือทาน
ยอนคิดถึงเหลาบรรพชน และเหลาผูเผยพระวจนะ ซึ่งตางพึ่งพิงในทาน “ผู
นั้น” (พระเยซู) เปนผูใหการสนับสนุน และการปลอบประโลม ซึ่งทานเปาโล
ไดมอบถวายชวีติใหพระองคนัน้” (เอลเลน จ.ี ไวท, กจิการของอคัรทตู, หนา 512)
 ทานยาโคบตื่นขึ้น และพูดกับตัวเองวา “พระยาหเวหทรงอยู  ณ ที่นี่
แนทีเดียว แตขาเองไมรู” (ปฐมกาล 28:16) สิ่งที่ไดเกิดขึ้นตรงน้ี เปนที่ “นา
เกรงขาม” ยาโคบไมเคยลืมสถานที่แหงนั้น และทานไดตั้งช่ือใหกับสถานที่
แหงน้ัน และจากนั้นไดกลาวปฏิญาณที่จะสัตยซื่อตอพระเจาตลอดชีวิตของ
ทาน

 เราสามารถเรียนรูอะไรจากเรื่องนี้เกี่ยวกับที่พระเจาในพระคริสต 
กําลังแสวงหาเรา ขณะที่เรายังเปนคนบาปอีกครั้งหน่ึง เหตุใดการศึกษา
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พระอาจารยเยซูวันอังคาร
 ในจํานวนบทเร่ิมตนทั้งหมดของพระคัมภีรใหม ไมมีบทใดมีชื่อเสียง
เทากับบทที่กลาววา “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดํารงอยู และพระวาทะทรงอยู
กับพระเจา และพระวาทะทรงเปนพระเจา” (ยอหน 1:1) และในไมชายอหน 
บทท่ี 1 ไดนําคุณไปสูขอพระคัมภีรอันลืมไมไดคือ: “พระวาทะทรงเกิดเปน
มนุษย และทรงอยูทามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค คือพระสิริที่สม
กับพระบุตรองคเดียวของพระบิดา บริบูรณดวยพระคุณและความจริง” (ยอหน 
1:14) 

 อาน ยอหน 1:1-14 ขอพระคัมภีรเหลานี้กําลังบอกอะไรเก่ียวกับ 
ใคร คือพระเยซูและพระองคทรงกําลังทําอะไรท่ีนี่ สิ่งน้ีควรบอกอะไร
เราเกี่ยวกับพระเยซูวาพระองคทรงเปนตัวอยางยิ่งใหญของครูคนหน่ึง

 พระเจาองคเดียวท่ีตรัสกับอาดัมและเอวาในสวน และตรัสกับยาโคบ 
ณ ที่แหงหนึ่งซึ่งยาโคบไมทราบวาเปนท่ีใดในเวลานั้น ตอนนี้พระองคทรง
สาํแดงพระองคเปนบคุคลหน่ึงในพระเจาสามพระภาค  พระคัมภรีใหมไดพรรณนา
ใหเห็นพระลักษณะบุคคล (personifi ed) ของพระเยซู ผานทางพระเยซูเรา
สามารถเรียนรูเก่ียวกับน้ําพระทัยและวิถีของพระเจา เพราะวากอนเสด็จมา
บังเกิด พระเยซูทรงเปนพระเจา (Jesus was God)
 พระธรรมยอหนบทตอไปกลาวถึงทานยอหนผูใหบัพติศมา (John 
the Baptist) ซึ่งเปนนักเทศนประเภทเราใจ แมแตผูนําศาสนาจากกรุง-
เยรซูาเลม็ยงัสงสัยวา  ทานอาจเปนคนพเิศษคนหนึง่  แตทานยอหนผูใหบพัตศิมา
ประกาศวาทานเปนผูกําลังเตรียมทางสําหรับใครคนหน่ึงที่ยิ่งใหญกวาทานเอง
ใครคนน้ันที่จะทําใหทุกคนรูสึกประหลาดใจเปนพิเศษ (astonishing special) 
ซึ่งกําลังจะมาปรากฏ และทานเองกลาววา “แมแตสายรัดรองเทาของทาน 
ขาพเจาก็ไมสมควรที่จะแก” (ยอหน 1:27) 

Rabbi Jesus

ของคริสเตียน จึงยึดหลักการวาคําสอนของพระบรมครูจะตองเปนสวน
สําคัญที่สุดในสิ่งที่พวกเขาสอน
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ผูหญิงคนหนึ่งทูลตอบพุธ
 พระเยซูทรงเปนพระบรมครู พระลักษณะนิสัยแทของพระบิดาฉาย
ออกมาผานการสอนและชีวิตของพระเยซู ดังนั้นเรื่องราวแหงพระกิตติคุณ
ทั้งหมด และมากกวาน้ันอีกนาสังเกต (remarkable) แสดงใหเห็นวาพระองค
ทรงสนพระทัยในความคิดหรือปญหาของทุกคน เมื่อมีใครคนหน่ึงทูลกับ
พระเยซูและพระองคยังทรงรับฟง

 อานเรื่องของพระเยซู ทรงพบปะชาวตางชาติคนหนึ่ง (ชาวคา-
นาอัน) เปนผูหญิงจากเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน (มัทธิว 15:

A Woman Talks Back

 “วันรุงขึ้นยอหนเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาหาทาน ทานจึงกลาววา 
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจาผูทรงรับบาปของโลกไป” (ยอหน 1:29) ทาน
ยอหนผูใหบัพติศมาเรียกพระเยซูวา “ลูกแกะของพระเจา”
 ในเวลาตอมาศิษยสองคนของยอหนผูใหบัพติศมาไดตัดสินใจมาเปน
สาวกติดตามพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงถามพวกเขาวา พวกเขากําลังมองหา
อะไร “เขาทั้งสองทูลพระองควา “รับบี” (ซึ่งแปลวาทานอาจารย) ทานพักอยู
ที่ไหน” (ยอหน 1:38) 
 นับแตนั้นมาพระเยซูคือพระอาจารย ซึ่งเปนครูสอนศาสนาของชาวยิว 
แตไมมีใครในพวกอาจารยของชาวยิวเปนพระอาจารยของมนุษยเหมือนกับ
พระองค เพราะวากลาวอีกครั้ง พระองคคือพระเจา (องคหนึ่งในสามพระภาค) 
ซึ่งมาบังเกิดเปนมนุษย และในบัดนั้นพระทรงทําหนาที่ (functioned) ใน
ฐานะของพระอาจารยหรือพระบรมครู ไมสงสัยเลยวา เอลเลน จี. ไวท เรียก
พระเยซูวา “พระบรมครูยิ่งใหญที่สุดเทาที่โลกเคยเห็น” (เอลเลน จี. ไวท, 
Signs of the Times, 10 มิถุนายน 1886) ซึ่งจะวาไป “พระบรมครูทานนี้คือ
พระเจา” (this Teacher was God)

 พระเยซูคือใคร เพราะเหตุใดจึงสมควรท่ีจะเรียนรูจากพระองค 
และถือวาเปนวิธีดีที่สุดในการสอนความจริงฝายจิตวิญญาณ ในการ
สอนนั้น ทําไมสิ่งที่ทําจึงสําคัญเหมือนกับสิ่งที่พูดดวย
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21-28; มาระโก 7:24-30) สังเกตวาพวกผูชายท่ีใกลชิดกับพระเยซู
รูสึกไมอดทนกับเธอ และแมพระเยซูประหน่ึงวาอยากขับไลเธอไป คุณ
คดิวาอะไรทําใหผูหญิงคนน้ันมคีวามมุงม่ันไมยอมถอย (audacity) เรือ่ง
นี้ไดสอนอะไรเราเกี่ยวกับองคพระเยซูเองทรงสอนคนอ่ืนอยางไร 

 ตอนนั้นพระเยซูทรงดําเนินพันธกิจใกลกับเมืองไทระและเมืองไซดอน 
พระองคไดขามไปยังพื้นท่ีที่มีชาวตางชาติอาศัยอยู มีความตึงเครียดเร่ืองเผา
พันธุที่ตางกัน ชาวเมืองที่พูดภาษากรีก พวกเขามองเชิงดูหมิ่นชาวยิวที่เปน
ชาวไรชาวนาท่ีอาศัยอยูแถบชนบท ขณะเดียวกันชาวยิวเหลานั้นถือวาพวก
ตนเปนพลไพรของพระเจา จึงมองคนตางชาติตางภาษามีภาษีต่ํากวาพวกตน
 ไมนานกอนหนานี้ เฮโรดไดรับการแตงตั้งใหเปนกษัตริยหุนเชิดของ
รัฐบาลโรมันใหปกครองแควนกาลิลี ซึ่งเปนเขตแดนบานเกิดของพระเยซู 
กษัตริยเฮโรดไดจับทานยอหนผูใหบัพติศมาไปขังไว และไมนานตอมาก็สั่ง
ใหประหารชีวิต งานสวนใหญของทานยอหนผูใหบัพติศมาคือการแบงปนคน
ทั้งหลายใหทราบวา พระเยซูคือใคร และการที่ทานยอหนถูกประหารชีวิต 
ดูเหมือนเปนลางราย (ominous) บอกวาพระเยซูกําลังเผชิญหนากับอันตราย
ตอพันธกิจของพระองค
 พระเยซูทรงรูสึกหนักพระทัย (strain) ซึ่งพระธรรมมาระโก 7:24 
กลาววาพระเยซู “เขาไปในบานหลังหน่ึง ประสงคจะไมใหใครรู แตพระองค
ไมอาจหลบพนได” ผูหญิงชาวคานาอันคนหน่ึงไดพบ (และขอรองพระองคให
ขับผีที่สิงอยูในลูกสาวของเธอออกไป)
 ในวัฒนธรรมของเวลา และสถานที่แถบนั้น ผูหญิงตางชาติคนนั้นไม
อาจใชสิทธ์ิ คุณสมบัติของหญิงคนนี้เปนคนตางชาติ ตางวัฒนธรรม ซึ่งคนยิว
ไมมีเวลาให สรุปแลวตามสภาพที่เปนจริง เธอถูกผลักออกหางไกลจากการ
ที่จะไดรับประโยชนใดๆ 
 แตอาการผีเขาสิงลูกสาวตัวเล็กๆ ของผูหญิงคนนี้ ซึ่งถาจะเปรียบก็
เทากบัเดก็มอีาการปวยหนกัเจยีนตาย  ผูเปนแมตองการความชวยเหลือ  ดงันัน้
เธอเอยขอพระเมตตาจากพระเยซูอยางไมทอใจ



66   การศึกษา

 พระเยซูและผูติดตามของพระองคไดกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เหมือน
ที่เฮโรดมีความกังวลเกี่ยวกับยอหนผูใหบัพติศมา เหลาผูอยูในอํานาจรวมทั้ง
เฮโรด ตอนน้ีมีความกังวลเกี่ยวกับพระเยซู และเหลาผูติดตามพระองคอันรวม
ไปถึงคนยากจน และเหลาผูคนท่ีเปราะบางของสังคม พวกเขาคาดหวังจริงจัง 
(desperately) ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 ความตองการเหนืออ่ืนใดของพระเยซู คือที่จะนําความหวังมาใหกับ
โลก แตพระองคทรงมั่นใจ ณ ตอนน้ี เหลาผูมีอํานาจ และผูมีสิทธิพิเศษจะรวม
มือกันทําในส่ิงที่พวกเขาทําได เพื่อทําใหพันธกิจของพระองคไมบังเกิดผล 
(nullify) พวกเขาไมตองการใหพระองคบรรลุผลสําเร็จ (succeed) 
 ทามกลางแวดวงในสุดของนักศึกษาของพระเยซูคือเหลาสาวกทั้งสิบ
สองของพระองค  พวกเขาดูเหมือนมีความกระตือรือรนทีจ่ะอยูเคยีงขางพระเยซู 

นักเรียนที่ไดรับวันพฤหัสบดี A Student Who Gets It 

 พระเยซูกลาวเชิงขับไลใหเธอกลับไป พระองคตรัสวา “การเอาอาหาร
ของลูกโยนใหกับสุนัขก็ไมสมควร” (มัทธิว 15:26) คํากลาวนี้อาจทําใหเธอ
รูสึกเจ็บปวด
 แลวมีบางสิ่งนาสังเกตไดเกิดขึ้น แทนที่เธอจะทอหรือเจ็บปวด เธอคุน
เคยกับธรรมเนียมของชาวยิว ชาวยิวไมชอบสุนัข พวกเขาจะไมยอมเล้ียงสุนัข
ไวเปนสัตวเลี้ยง “ผูหญิงนั้นทูลวา จริงเจาขา แตสุนัขนั้นยอมกินเศษที่ตกจาก
โตะเจานายของมัน” (มัทธิว 15:27)    
 ขอคิดเห็น (remark) ของหญิงคนนี้ทําใหเกิดความแตกตางขึ้น ดู
เหมือนจะเปนลักษณะหมดทางเลี่ยง (compelling) และพระเยซูทรงรักษาโรค 
(ขับผีออก) จากลูกสาวของนาง

 ขอพระคัมภีรกลาวตอนจบวา “แลวพระเยซูตรสัตอบนางวา “หญงิ
เอย ความเช่ือของทานก็มาก ใหเปนไปตามความตองการของทานเถิด” 
แลวลูกสาวของนางก็หายเปนปกติตั้งแตเวลาน้ัน” (มัทธิว 15:28) เรา
เขาใจเรือ่งราวทัง้หมดนีอ้ยางไร  และถาเปนเรา...เราจะตอบสนองอยางไร 
หากสิ่งตางๆ ไมไดเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนา
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แตในเวลาเดียวกัน พวกเขาดูเหมือนยังงงงันหรือเหมือนคนตาบอด (baffl  ed 
or blind) ยกตัวอยางเชน ในพระธรรมมาระโก 8:31-33 พระบรมครูกําลัง
ทาทายเหลานักศึกษาของพระองคใหมองเห็นสิ่งตางๆ ดานยากลําบากสําหรับ
พวกเขาท่ีจะมอง นั่นคือในหลายดาน พวกเขายังคงเปนคนตาบอดฝายจิต
วิญญาณ อะไรคือความหมายจริงๆ ของคํากลาวนี้ (ดู มาระโก 8:37) 
 ทั้งหมดน้ีเปนพื้นฐานสาํหรับการเผชิญหนากับใครบางคนผูมองเห็น

 อานเรื่องของพระเยซู และการรักษาโรคให “บารทิเมอัส” คนขอ
ทานตาบอด (ดู มาระโก 10:46-52) สังเกตวาพระเยซูทรงสําแดงพระ-
เมตตายิ่งใหญ ตอนนี้พิจารนาวาคนตาบอดปรารถนาจะมองเห็น ซึ่งได
ทําใหเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูไป บนถนนสูกรุงเยรูซาเล็ม คุณคิด
ทานมาระโก (ผูเขียน) อาจวาดภาพความแตกตางระหวางบารทิเมอัส 
และสาวกคนอื่นๆ อยางไร เรื่องนี้ฉายแสงบนสิ่งที่มีความหมายสําหรับ
คุณ เพื่อใหคุณตอบสนองตอพระบรมครูอยางไร

 บารทิเมอัสเคยตองการที่จะมองเห็นผมหยิก (curl) ของเด็กทารก 
และมองเห็นสีของตนขาวสาลีที่พรอมสําหรับการเก็บเกี่ยว เปนการมองเห็น
มากกวาการมองเห็นดวยสายตาจริงเทานั้น เร่ืองนี้ถาจะกลาวอีกอยางคือเก่ียว
กับการมองเห็นฝายจิตวิญญาณ มันเปนสิ่งเก่ียวกับสิ่ง “ที่จับตองได และ
ดึงดูดใจ” (getting it-about catching on) เปนสิ่งที่พระบรมครูหมายความ
อยางน้ันจริงๆ การมองเห็นดวยสายตาจริงเปนส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญ และพระเยซู
ทรงทราบ แตพระเยซูทรงทราบดวยวาความปรารถนาในสวนลึกของทุกคน 
มีความประสงคสําหรับชีวิตใหมที่ดีกวาเดิม

 อานพระธรรมฮีบรู 5:12-14 สิ่งนี้สอนอะไร เกี่ยวกับการศึกษา
แท
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, ขอทดสอบการเปนสาวก. เคล็ดลับแหง
ความสุข, หนา 57-65

 เอลเลน จี. ไวท บอกเรา (ทามกลางสิ่งอื่นๆ) เมื่อเราตอบสนองตอ
คําสอนของพระบรมครูอยางจริงจัง “เราจะปรารถนาจะสวมพระฉายา และ
หายใจในวิญญาณของพระองค และทําในสิ่งที่เปนน้ําพระทัย และทําสิ่งทั้งปวง
ทีพ่ระองคทรงพอพระทยั” (เคล็ดลบัแหงความสขุ, หนา 58) ในการรวมกลุมทาํ
กิจกรรมเพื่อพระคริสตกับคนอื่นๆ “จะกลายเปนสิ่งที่ใหความสุข” (becomes 
a delight) (เคล็ดลับแหงความสุข, หนา 59) ตอนนี้จากขอปรึกษาที่ไดจาก
พระธรรมมัทธิว บทท่ี 5-7 ตรงน้ีคือ “เรื่องเทศนาบนภูเขา” บทสรุปย่ิงใหญ 
(great summaries) ขอหน่ึงที่พระบรมครูตองการใหนักศึกษาของพระองค
รูจัก หลักการสําคัญ (keynote) แหงอาณาจักรที่พระคริสตทรงเสด็จมา
สถาปนาข้ึน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ตามท่ีพระเจาตรัสกับอาดัม เอวา และยาโคบ พระเยซูตรัสกับ
 เราดวย พระองคทรงเช่ือมตอ สิ่งที่เปนความปรารถนาในสวน
 ลึกของเรา และพระองคทรงทําใหเราตกใจ เพ่ือใหเราทบทวนวา 
 เราเปนใครและกําลังไปท่ีไหน สิ่งน้ีใหแนวทางแกเราในการสอน
 ลูกอยางไร

2. คุณอยูตรงจุดไหนบนเสนทางเดินแหงชีวิต นี่เปนคําถามที่มี
 ประโยชนอยางไร และจากแนวความคิดที่วาโบสถเปนพระกาย
 ของพระคริสต (1 โครินธ 12:27) เราจะเขาถึงคนอ่ืนเพ่ือเช่ือม
 ทุกคนใหเปนหนึ่งเดียวไดอยางไร

3. จากเนื้อหาวันพฤหัสบดี ทันทีที่บารทิเมอัสไดรับการรักษา
 ดวงตาฝายรางกาย รวมถึงจิตวิญญาณ เขาไดติดตามพระเยซู
 ไปตามถนนสูกรุงเยรูซาเล็ม เขาตองการสวมพระฉายาของ
 พระคริสต มีลมหายใจแหงวิญญาณของพระองค และทําตาม
 น้ําพระทัยของพระองค เหตุใดบางคนจึงมีความยินดีมากเชนน้ี

4. จากคําถามสุดทายของวันพฤหัสบดี เราเรียนรูวิธีแยกแยะความ
 ดีและความชั่วอยางไร และเพราะเหตุใดบางครั้งการกระทําจึง
 สําคัญกวาความรู 
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“จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแกพระนามของพระองค 
แดพระยาหเวห จงนําเครื่องบูชามาเขาเฝาพระองค จง
นมัสการพระยาหเวหในความงามแหงความบริสุทธิ์” 
(1 พงศาวดาร 16:29)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 การนมัสการเปนสวนหนึง่ของธรรมชาตคิวามเปนของมนุษย  แม
แตเปนธรรมชาติของมนุษยหลังจากไดลมลงในความบาปแลว 

ไมมีคําถามเราถูกสรางใหมีตัวตน มีเสรีภาพซึ่งพระเจาทรงประทานให กระนั้น
เรายังตองการจะนมัสการองคพระผูเปนเจา เพราะวารักพระองค และเราทราบ
วาพระองคควรคาแกการนมัสการ การนมัสการเชนนั้นเปนสิ่งคอนขางงายใน
โลกกอนความบาป ณ เวลาน้ันมนุษยเขาเฝาตอพระพักตร เขาใกลชิดพระเจา
พระผูสราง ขณะท่ีโลกยังไมไดรับความเส่ือมเสีย (unmarred) จากความบาป 
ความตาย ไมมีรองรอยของการถูกทําลาย (destruction) ของสรรพส่ิงที่ได
ทรงสรางไว ขณะในเวลานี้หลังจากที่โลกไดลมลงในความบาป เราจึงแทบจะ
จินตนาการโลกกอนความบาปไมได
 ทุกวันนี้ แนนอน แมวาเรามีความรูสึกแตกําเนิด (innate) ในความ
ตองการที่จะนมัสการอยูในใจของเราก็ตาม ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ในโลกที่บิด

บทที่ 7
การนมัสการในการศึกษา
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เราทั้งมวลนมัสการบางส่ิงวันอาทิตย
 มีบางสิ่งในตัวเรา บางสิ่งไมตองสงสัย นั่นถูกถักทอไวในตัวเราโดย
พระเจา รวมกับส่ิงอ่ืนทุกส่ิง ไดเกิดวิปริต (warped) ไปโดยความบาป ทําให
ความตองการที่จะนมัสการเปลี่ยนแปรไปจากตอนเริ่มตน แนชัดวาเราตอง
การจะนมัสการส่ิงเดียวที่มีคาควรแกการนมัสการ คือองคพระผูเปนเจา และ
พระผูสรางของเรา แตนับจากมนุษยไดลมลงในความบาป ทั้งหมดไดเปล่ียน
แปลงไปอยางใหญหลวง
 แตถูกแลว เราท้ังมวลนมัสการบางสิ่ง บางคน ไมวาอะไรก็แลวแต 
สิ่งน้ีชวยอธิบายวาเหตุใดตลอดในประวัติศาสตรมนุษยชาติและแมแตปจจุบัน 
มนุษยปฏิบัติการนมัสการ ในสมัยอียิปตโบราณ บางคนนมัสการฟาโรห ใน
เวลาอ่ืนๆ ในบางพื้นที่มนุษยนมัสการรูปปนจําพวกปลา เทพเจาซึ่งมีหลายหัว 
(multiheaded gods) และสมมติเทพองคอื่นๆ ประชาชนบางกลุมนมัสการ
ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตางๆ
 ปจจุบันผูคนสวนใหญดูฉลาดเกินไปท่ีจะกมกราบรูปหลอของกบ (แต
ไมใชรูปหลอของมารีย) แตกระน้ันไมไดหมายความวามนุษย ไมวาจะอยูใน
ทางโลกหรือไม...ไดนมัสการบางส่ิงเชน: เงินทอง อํานาจ หรือเซ็กซ หรือ
ตนเอง ดารา (นักแสดง นักรอง นักกีฬาฯลฯ) แมแตนักการเมืองไมวาอะไรก็
แลวแต ที่เรารักมากที่สุด หรือส่ิงใดๆ ที่เราใหความสนใจ หรือทุมเทชีวิตให 
นั่นคือสิ่งที่เรานมัสการ นักประพันธชาวโลกชื่อ ดาวิด ฟอสเตอร วอลเลซ 
กลาวเตือนวา “ถาทานนมัสการสิ่งผิด มันจะกัดกินทานทั้งเปน”

We All Worship Something

เบี้ยว (twisted) และบิดเบือน (distorted)โดยความบาป ซึ่งหมายความวา
ทามกลางส่ิงอื่นๆ มนุษยมีใจรักการนมัสการ อาจจบลงท่ีการนมัสการส่ิงที่ผิด 
หรือสิ้นสุดลงดวยการไมนมัสการองคพระผูเปนเจาในลักษณะท่ีเขาหรือเธอ
สมควรที่จะนมัสการ (ตัวอยางเชน มาระโก 7:1-13; เยเรมีย 7:4) 
 ดงันัน้เพราะวาการนมัสการเปนสิง่ทีเ่ปนแกนกลางสําหรับประสบการณ
ของคริสเตียน การศึกษาของคริสเตียนจะตองเชื่อมโยงกับคําถามเรื่องการ
นมัสการ ซึ่งเปนหัวขอของบทเรียนสําหรับสัปดาหนี้
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 เรื่องอะไรในพระธรรมดาเนียล บทที่ 3 สอนเราเกี่ยวกับความ
สําคัญของการนมัสการแท 

 เยาวชนชาวยิวสามคน แนใจวาไดถือรักษาพระบัญญัติขอที่สอง 
(อพยพ 20:4-6) อยางจริงจังเหมือนที่พระเจาทรงคาดหวัง ซึ่งจะวาไปเปน
สวนหนึ่งของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งรวมไปถึงขอหามเรื่องการฆาคน การ
ลักขโมย และอ่ืนๆ การนมัสการอยางถูกตองเปนส่ิงสําคัญมาก ซึ่งท่ีจริงมัน
ไดกลายเปนศูนยกลางของประเด็นหลักในชวงวันสุดทายของโลก กอนการ
เสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู ดังนั้นการศึกษาของคริสเตียนจําเปนตอง
รวมเขาไปกับคําถามท้ังหมดของการนมัสการ: นั่นคืออะไร เราจะทําส่ิงนี้ได
อยางไร เหตุใดจึงสําคัญ และเราจะนมัสการใคร

 อานพระธรรมวิวรณ 14:6-12 ขอพระคัมภีรอะไรสอนเราเกี่ยว
กับศูนยกลางคําถามของการนมัสการ ซึ่งจะอยูในวิฤติกาลสุดทายกอน
ที่พระคริสตจะเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง

ประกาศใหลูกของพวกเขาวันจันทร
 พระธรรมสดุดี ในพระคัมภีรเดิมในที่สุดมีบทบาทในทางศาสนาของ
ชาวอิสราเอลโบราณ พวกเขาจะทองจํา บอยคร้ังรองคลอไปกับเคร่ืองดนตรี 
ในชวงท่ีมีการนมัสการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนมัสการในท่ีสาธารณะ ในสมัย
พระคัมภีรเดิมเปนกุญแจท่ีประชาชนทั่วไปใชในการนมัสการรวมกัน
 ในพระธรรมสดุดีซึ่งเปนพื้นฐานของบทกวี บทเพลงบรรยายความรูสึก 
(lyrics) คําในภาษาฮีบรูสําหรับ “สดุดี” คือ “Tehillim” ซึ่งหมายถึง “เพลง
สรรเสริญ” และเม่ือเรารองสรรเสริญพระเจา ไมวาเราจะกําลังทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เรากําลังนมัสการองคพระผูเปนเจา

 อานพระธรรมสดุดี 78:1-17 มีบทเรียนจําเปนอะไรที่ขาดไมได 
(essential) ตรงนี้ ซึ่งมันเหมาะสมกับคําถามทั้งมวลดานการศึกษา 
และการมนัสการอยางไร

And Declare Them to Their Children
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 มีการกําหนด (determination) อะไรบางอยางเกี่ยวกับขาวสารใน
พระธรรมสดุดี บทที่ 78 ในขอท่ี 2 อาสาฟ (Asaph) กลาวถึงเราจะแบงปน 
“คําปริศนาของโบราณกาล” คําวา “ปริศนา” ไมไดหมายถึง “การพูดเปน
ลาง” แตหมายถึง “เลือนราง” หรือ “คอยเลือนหายไป” มากกวา เหมือน
ประวัติศาสตรสามารถเปน เหตุการณรุนแรงเมื่อนับยอนหลังจนถึงเวลาของ
มัน ในฉบับแปลอื่น “ปริศนา” อางถึง “ความลึกลับ” (secret) หรือ “ความ
จริงเกาแกที่มีรสหวาน” (ขาวสาร) จุดที่ตองการนําเสนอตรงนี้ ไมวาจะมีสิ่ง
อื่นใดเก่ียวกับการศึกษาของชนอิสราเอลรวมเขามา หมายถึงการสอนเด็กๆ 
ในเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับการที่องคพระผูเปนเจาทรงกระทําตอชนชาติที่
พระองคทรงเลือกสรรไว

 มองไปที่พระธรรมสดุดี 78:6-17 มีบทเรียนเจาะจงอะไรที่พวก
เขาจะตองสอนใหเด็กๆ ของพวกเขา อะไรคือเปาหมายสุดทายของการ
ศึกษานี้ 

 ทามกลางเปาหมายตางๆ ของการศึกษาตามที่เราไดเห็นในขอ
พระคัมภีรเหลานี้คือ พวกเด็กๆ จะเรียนรูการไววางใจในพระเจา และ
ถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ขอพระคมัภรีเชน ววิรณ 14:12 สะทอน
แนวคิดเดียวกันสําหรับเราในปจจุบันอยางไร

ดวยจิตวิญญาณและความจริงวันอังคาร
 เร่ืองราวความอศัจรรยทีส่ดุเรือ่งหนึง่ในพระคมัภรีใหม  คอืเรือ่งพระเยซู
ทรงเยียวยาจิตวิญญาณท้ังหลายที่แตกหักแลว ซึ่งถูกพบในเร่ืองพระเยซูและ
หญิงชาวสะมาเรียที่บอนํ้า

 อาน ยอหน 4:7-26 พระเยซูตรัสอะไรกับหญิงชาวสะมาเรีย
เกี่ยวกับการนมัสการ และการสนทนาหัวขอนี้เกิดขึ้นไดอยางไร

 แมวาหญิงชาวสะมาเรียพยายามจะเปลี่ยนหัวขอการสนทนา โดยการ
พูดถึงการนมัสการ พระเยซูทรงใชกลยุทธ (tactic) ของเธอ สอนความจริง

In Spirit and in Truth



74   การศึกษา

อันลึกซึ้งบางประการแกเรา เกี่ยวกับวาอะไรมีสวนอยูในการนมัสการ บางที
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับวัตถุประสงคโดยตรง คือส่ิงที่พระเยซูตรัสใน ยอหน 4:24 
“พระเจาเปนพระวิญญาณ คนท่ีนมัสการพระองค จะตองนมัสการดวยจิต
วิญญาณและความจริง”
 การนมัสการองคพระผูเปนเจาเที่ยงแทจะตองนมัสการ “ดวยจิต
วิญญาณ” คือตองแผกานใบจากความรักของพระเจา จากประสบการณของ
การรูจักพระองคเปนสวนตัว “ศาสนาที่มาจากพระเจาเปนศาสนาเดียวที่จะ
นําไปสูพระเจา เพื่อที่จะรับใชพระองคอยางถูกตอง เราจะตองเกิดจากพระ-
วิญญาณของพระเจา สิ่งนี้จะชําระดวงใจ และเสริมสรางจิตใจข้ึนใหม เพื่อรับ
ความรูและความรักของพระเจา ซึ่งจะทําใหเราเต็มใจท่ีจะเช่ือฟงขอกําหนด
ทั้งหมดของพระองค นี่เปนการนมัสการแท อันเปนผลจากการทํางานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 189) 
 ในเวลาเดียวกัน การนมัสการจะตองอยู “ในความจริง” เราจะตองมี
ความรูบางประการของพระเจาอยางถูกตอง วาพระองคเปนใคร และพระองค
ทรงประสงคอะไรจากเรา หรือกลาวไดวา จะตองมีหลักขอเชื่อรวมอยูเชนกัน 
(มีความหมายเต็มอยางไร ยกตัวอยางเชน การทราบวาเรานมัสการพระเจา 
ผูจะไมทรงเผาผลาญผูคนในไฟนรกดวยไฟไมรูดับชั่วนิรันดร) 
 ดังนั้นตรงน้ีเรามองเห็นรากฐานสองประการในการนมัสการ: (1) ประ-
สบการณที่มาจากการไดทราบ และการเช่ือฟงพระเจา (2) เปาหมายความ
จริงที่เปดเผยใหเราทราบเกี่ยวกับพระเจา วิญญาณที่ปราศจากความจริง
สามารถนําไปสูอารมณความรูสึกอันตื้นเขิน ซึ่งสรางขึ้นจากอารมณที่เอา
แนนอนไมได มากกวาสิ่งอ่ืนใดในการเปรียบเทียบ ความจริงที่ปราศจาก
พระวิญญาณสามารถนําไปสูรูปแบบพิธีที่ไรชีวิต ดังนั้นเราตองการท้ังสอง
อยาง

 คุณจะสอนอื่นใหนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริงได
อยางไร ในขณะที่เขาเนนดานใดดานหนึ่งเทานั้น
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ความบริสุทธิ์ที่งดงามพุธ
 อาน 1 พงศาวดาร 16:1-36 พยายามนึกถึงฉาก ฉากท่ีคุณ
จินตนาการมีความเครงขรึม (solemn) นายําเกรง (fearful) หรือการ
เลี้ยงฉลองและความเบิกบานใจ ในทางใดท่ีอาจผสมผสานท้ังสองอยาง
เขาดวยกัน เราสามารถเรียนรูอะไรจากฉากน้ี เกี่ยวกับการนมัสการ 
และเราควรสอนหรือแมแตมีประสบการณในเร่ืองน้ีอยางไร

 สถานที่นมัสการคือพลับพลา (tabernacle) สถานที่พระเจาทรง
ประทับกับชนอิสราเอลสมัยโบราณ และเปนสถานท่ีแผนการแหงความรอดได
ถูกเปดเผยแกพวกเขา พลับพลาเปนศูนยกลาง จนกระทั่งตอมาเปนสถานที่
สําหรับการนมัสการ และการนมัสการการศึกษาตองชี้ไปที่พระเยซู และแผน
การแหงความรอด  ทัง้หมดเปนเงาซึง่สาํแดงใหเหน็ในพธินีมสัการของพลับพลา 
สิ่งอื่นใดที่พระเจาไดทรงทําเพื่อเรามีคาควรแกการไดรับการสรรเสริญ และ
การนมัสการ ทั้งหมดน้ีจะไรความหมาย ถาปราศจากความหวังแหงชีวิต
ชั่วนิรันดรที่ไดเสนอใหเราโดยการถวายบูชา และการรับเอาความตายแทนเรา
บนไมกางเขนของพระองค
 อนึ่งใหสังเกตแรงผลักดัน (thrust) ของ “การประกาศพระกิตติคุณ” 
(evangelistic) จากตอนหน่ึงของขอความ (passage): “ทั่วโลกจะตองเรียนรู
เกี่ยวกับพระเจาของชาวอิสราเอล”        

 มองไปท่ี 1 พงศาวดาร 16:29 “จงถวายพระเกียรติ ซึ่งควรแก
พระนามของพระองค  แตพระยาหเวหจงนําเคร่ืองบูชามาเขาเฝาพระองค 
จงนมัสการพระยาหเวหในความงดงามแหงความบริสุทธิ์” คําวา “ความ
งดงามแหงความบริสุทธิ์” หมายความวาอยางไร

 สําหรับผูเริ่มตนคิดเกี่ยวกับความนาเกลียด สิ่งที่ทําใหเสียหาย สิ่งที่
ทําใหเสื่อมทราม อันเน่ืองมาจากความบาป อีกอยางเปนสิ่งที่ยากสําหรับเรา
ในเวลานี้ที่จะจินตนาการถึงความชั่วราย ความนาสะพรึงกลัว ความเลวรายใน
การกราบไหวนมัสการของชนชาติตางๆ รายรอบชนอิสราเอล การนมัสการท่ี

The Beauty of Holiness
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รูปเคารพของการศึกษาวันพฤหัสบดี
 ชนอิสราเอลโบราณแวดลอมโดยชนชาติที่เครงศาสนา พวกเขาเปน
เหลาผูทําตัวใหเปนที่พอใจของเทพ (gods) หลายองคของพวกเขา ดวยการ
ทําแมแตการเผาถวายบูชาเด็กๆ ของพวกเขา... นั่นเปนการอุทิศถวายแทจริง
หรือไม
 ดังน้ันการนมัสการของจริง นมัสการพระเจาเท่ียงแท เปนสวนสําคัญ
ของการปกปองชาวฮีบรูจากการหลงไปติดอยูกับการกราบไหวรูปเคารพ ซึ่ง
เปนการนมัสการเทียมเท็จของชนตางชาติที่อยูแวดลอมพวกเขา กระนั้นแทน
ที่พวกเขาจะใสใจในคําเตือนของพระเจา พวกเขายังหลงไปสูการกราบไหว
รูปเคารพท่ีพระเจาไดเตือนไวเปนพิเศษกอนหนาแลว
 แลวเราในปจจุบันนี้เลา เหตุใดการนมัสการพระเจาเที่ยงแท จึงเปน
การนับใหมอีกคร้ัง (recounting) ในส่ิงที่พระคริสตไดทรงทําเพ่ือพวกเรา ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะท่ีเรากําลังเผชิญหนากับอันตราย
ของการไหวรูปเคารพสมัยใหม

 อานพระธรรมมาระโก 7:1-13 เราไดพบหลกัการอะไรในขอ 7-9 
ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดวันนี้ ในบริบทของการศึกษาคริสเตียน 
และอันตรายของคําสอนเทียมเท็จที่รับมาจากโลก ซึ่งอาจเปนผล
สะทอนในดานลบตอแนวปฏิบัติตามความเช่ือของเรา 

Idolatry in Education

รวมไปถึงการทําสิ่งตางๆ เชน การนําเด็กมาเผาบูชาถวาย และไมตองสงสัย 
สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวาเหลาชนที่ปฏิบัติเชนนี้เปนคนแบบใด
 ในการเปรียบเทียบ ชนอิสราเอลจะตองเปนชนชาติบริสุทธิ์ แยกออก
มาจากธรรมเนียมประเพณีชั่วรายท่ีอยูรอบๆ พวกเขา พวกเขาตองมีดวงใจ 
และดวงจิตบริสุทธิ์ สิ่งน้ีเองที่ทาํใหการนมัสการของพวกเขามีความหมาย และ
มีความงดงามตอพระพักตรของพระเจา ครั้งแลวคร้ังเลาที่เหลาผูเผยพระ-
วจนะของพระคัมภีรเดิมตอตาน (railed) เหลาผูนมัสการองคพระผูเปนเจา 
ขณะเดียวกันพวกเขาหมกมุนในการทุจริต (corruption) และดวงใจของพวก
เขาอยูหางไกลจากพระองค
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 แนวคิดดานสติปญญาย่ิงใหญหลายแนวในโลกปจจุบัน ถูกวางบน
ความคิดเห็นตามความเปนจริงของธรรมชาติ การศึกษาเร่ืองระเบียบวินัย
หลายอยางในการศึกษาในโรงเรียนทุกวันนี้มาจาก “การมองเห็นในหลายมิติ” 
(perspective) ซึ่งบอยคร้ังสิ่งที่ถูกสอนมีความขัดแยงกับพระคัมภีร เราอาจ
ถูกทดลองใหนมัสการแนวคิดที่เคยเปนทฤษฎีที่มาจาก “ขอสันนิษฐาน” 
(postulated theorized) ซึ่งนําปฏิบัติ เราอาจยกยองเทิดทูน (deify) ผูเปน
เจาของมันสมองเฉียบแหลมในดานปรัชญา  ดานวทิยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
ปญหามีวาบอยครั้งที่แนวคิดเหลานี้อาจขัดแยงกับพระคัมภีร กระนั้นเพราะวา
แนวคิดเหลาน้ีถูกสอนและเช่ือวาเปนความจริง ผูคนจึงพยายามท่ีจะรวมเขา
ดวยกัน (incorporate) กับการศึกษาคริสเตียน อยางไรก็ตามวิธีเดียวที่
สามารถทําไดคือการประนีประนอมความเชื่อ ซึ่งบอยครั้งตอง “ปรับทิศทาง”
(twisting) หรือ “บิดเบือน” (distorting) คําสอนของพระคัมภีร เพื่อจะให
พระคัมภีรสอดคลองกับแนวคิดปจจุบัน

 มีคําสอนอะไรในปจจุบันนี้ที่เปนที่นิยมและขัดแยงกับพระคัมภีร 
และเราในฐานะคริสตจักรจะปกปองตัวเราเองจากสิ่งเหลานั้นไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “จิตใจก็เปนตัวลอลวงเหนือกวาส่ิงใดหมด มันเสื่อมทรามอยางรายที
เดยีว ใครจะรูจกัใจนัน้เลา” (เยเรมีย 17:9) เหลาศาสตราจารยคณะศาสนศาสตร
ไมเต็มใจจะใหมีการทดสอบ (examine) อยางจริงจังวาพวกเขาเองอยูในความ
เช่ือดีไหม พวกเขามีความกลัวในขอเท็จจริงที่วา วิชาท่ีสอนหลายวิชาอิงอยู
กับความหวังอยางผิดๆ บางคนก็อิงอยูกับประสบการณเดิมที่พวกเขาเคยมี
เมื่อหลายปกอน แตเมื่อนํามาสูเวลาแหงการคนดวงใจที่ทั้งหมดควรจะมี
ประสบการณประจําวัน พวกเขาไมมีอะไรจะเก่ียวโยงดวย พวกเขาดูเหมือนจะ
คิดถึงความจริงอยางมืออาชีพ (profession of the truth) วาจะชวยพวกเขา 
เมื่อความบาปเหลานั้นซึ่งพระเจาทรงเกลียดไดรับการผอนปรนลง (subdued) 
พระเยซูจะเขามาและรวมรับประทานกับคุณ และคุณอยูกับพระองค คุณก็จะ
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ไดรับพละกําลังจากพระเยซู และคุณก็จะเติบโตไปกับพระองค และสามารถมี
ชัยชนะบริสุทธ์ิ ที่จะพูดวา “ขอบพระคุณพระเจาผูทรงประทานชัยชนะผาน
ทางพระเยซูคริสต จะเปนความช่ืนชมตอองคพระผูเปนเจามากกวา ถาเหลา
คณาจารยคณะศาสนศาสตรผูเปนแตอุนๆ ในดานศาสนาจะไมเคยกลาวชื่อ
ของเขา พวกเขาวางน้ําหนักอยางตอเนื่องใหกับเหลาผูติดตามท่ีสัตยซื่อของ
พระเยซู พวกเขาเปนกอนหินที่ทําใหผูยังไมมีความเชื่อสะดุด ขณะที่เหลา
ทูตสวรรคชั่วจะยินดีปรีดา (exult) กับพวกเขา และเหน็บแนม (taunt) เหลา
ทูตสวรรคของพระเจาดวยวิถีอันคดเคี้ยว (crooked course) ของพวกเขา 
คําสาปแชงเชนนั้นเปนมูลเหตุเกิดที่บานและตางแดน พวกเขาขยับเขาใกล
พระเจาดวยริมฝปากของพวกเขา ขณะที่ดวงใจของพวกเขาอยูหางไกลจาก
พระองค” (เอลเลน จี. ไวท, Spiritual Gifts, เลม 2, หนา 227)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จาก มาระโก 7:1-13 การนมัสการเทียมเท็จเกิดมาจากใจ พระเจา
 ไมยอมรับการนมัสการดวยลิ้นที่ไมไดมาจากใจ พระกิตติคุณ
 และการส้ินพระชนมของพระเยซูเพื่อไถเรา ควรปลุกเราใหเปดใจ
 รักพระองคอยางแทจริอยางไร

2. คิดใหละเอียดเกี่ยวกับการนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ และ
 ความจริง เปนไปไดหรือไมที่เราจะเนนสิ่งหนึ่งโดยทิ้งอีกสิ่งหนึ่ง 
 และทําไมจึงจําเปนตองมีสองส่ิงดวยกัน

3. เปนความจริงที่เราจะตองนมัสการพระเจาจากใจของเรา แตจํา
 เปนหรือไมที่เราตองรอใหใจของเราพรอมกอน เราจึงจะเขามา
 นมัสการพระองค และทําอยางไรใจของเราจึงจะพรอมสําหรับ
 พระองค
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“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปน
ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การแกไขสิ่ง
ผิด และการอบรมในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระคมัภรีเลาเรือ่งยาวเกีย่วกบัพระเจา  และประชากรของพระองค 
บางครั้งผูคนมองดูเหมือนเปนเร่ืองความรักที่บิดเบี้ยวไป อยาง

นอยก็เกิดขึ้นชั่วคราว หรือไมก็สามารถมองเห็นเปนเรื่องของบิดา และลูกๆ ที่
คิดกบฏตอบิดา ซึ่งในที่สุดไดหันกลับมาเปนลูกที่ดี
 แตวัตถุประสงคของการสอนสัปดาหนี้ เราจะคนพบเร่ืองในพระคัมภีร
อีกหัวขอหนึ่ง ชื่อเรื่องวา “ครู และนักศึกษาของเขา” พวกนักศึกษาพากัน
สอบตกหลายรอบ แตครูอดทนอธิบายบทเรียนครั้งแลวคร้ังเลาจนกระท่ังใน
ที่สุดมีนักศึกษาบางคนไดเรียนรู
 เรื่องในพระคัมภีรไมเหมือนกับเรื่องของมนุษยเราเอง ซึ่งเราทราบดีวา
มีขอยกเวนขอเดียว คือเร่ืองของพระเจาและประชากรของพระองค ซึ่งใหความ
มั่นใจวาสุดทายจบลงดวยดีหรือบรรลุถึงเปาหมาย พระคุณของพระเจาที่มีตอ
ประชากรของพระองคเปนหลักประกันในผลลัพธที่ออกมา ความรับผิดชอบใน

บทที่ 8
การศึกษาและการไถใหรอด

วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2020
Education and Redemption
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ตามพระฉายาของพระเจาวันอาทิตย
 อาน พระธรรมปฐมกาล 1:26, 27 และ ปฐมกาล 5:1, 3 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้สอนเกี่ยวกับจุดเร่ิมตนที่พระเจาทรงสรางมนุษย และ
ตอจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษยหลังจากความบาป 

 สวนของประโยคทีก่ลาววา “ในพระฉายาของพระเจา” เปนการตีความ
หมายในลกัษณะทีท่าํใหหลงใหลและนาประทบัใจ (captivated) เปนเวลาหลาย
ศตวรรษ ที่คําวา “พระฉายา” (image) นี้ ที่มนุษยถูกสรางขึ้นในครั้งแรกน้ี
คืออะไร หมายความวาพระเจามองดูที่กระจกเงา และทรงปนมนุษยใหมองดู
เหมือนพระองคเอง หรือทรงหมายความวามนุษยมีลักษณะเหมือนกับพระเจา
มากกวารูปแบบชีวิต หรือเปนการอางถึงดานจิตวิญญาณและดานสติปญญา
วามีความละมาย (similarity) และเขากันได (compatibility) ระหวาง
พระผูสราง และมนุษยที่ทรงสรางข้ึน พระคัมภีรไมใหคําอธิบายชัดเจนเรื่อง
การสําแดงออก (expression) ในเรื่องนี้ แมผูเชี่ยวชาญพระคัมภีร (scholars) 
ทั้งหลายไดรับการตีความหมายหลายอยางจากพระคัมภีร ในสิ่งที่อาจหมายถึง 
อยางไรก็ดีเราสามารถมองเห็น หลังจากความบาป พระฉายานี้ไดถูกเปลี่ยน
แปลงไป ซึ่งนี่คือสิ่งที่ เอลเลน จี. ไวท เขียนถึงเปาหมายของการศึกษา คือที่
จะไถกลับมาซ่ึงพระฉายาของพระผูสรางมนุษย (การศึกษา, หนา 14-16)
 การศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่สําคัญไดอยางนาทึ่งเชนนั้นอยางไร 

In the Image of God

ความสมัพนัธนีบ้อยครัง้เกดิความเขาใจผดิ  และแมแตเปนสิง่ทีน่ากลัว (dreaded) 
โดยคนจาํนวนมากผูซึง่คดิวาเปนภาระทีห่นกัอึง้  แตในขอเทจ็จรงิเรือ่งพระคมัภรี
เปนส่ิงซึ่งขาดเสียมิได (essentially) เปนการเชื้อเชิญใหมารูจักพระเจา และ
เขาใจนํ้าพระทัยของพระองค ที่จริงแลวการเรียนรูที่จะรูจักพระเจาเปนเรื่อง
การตอบสนองสําคัญที่สุด (foremost) ของเรา ที่จะตอบสนองตอพระคุณของ
พระองค เราไมอาจทําสิ่งใดเพื่อจะไดรับพระคุณน้ัน แตเราสามารถเรียนรูเรื่อง
พระคุณ และอะไรคือการศึกษาของคริสเตียน ถาไม ณ แกนกลาง การศึกษา
สอนเราเกี่ยวกับพระคุณน้ี
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 ประการแรก ตองจําไววา พระเจาทรงสรางเราใหมีความสัมพันธกับ
พระองค ใหมีบางสวน (somewhat) เหมือนบิดา มารดาปฏิบัติตอเด็กๆ ของ
พวกเขา พระองคไดทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค เปนอยางเดียวกับ
ที่บิดามารดาท่ีเปนมนุษยมีลูกๆ ในลักษณะ (image) ของพวกเขา (ปฐมกาล 
5:1) เพื่อที่พระองคจะสามารถเลี้ยงดูเราใหเปนลูกๆ ของพระองค ซึ่งเปนใคร
ในครอบครัวของพระองค พระองคสามารถสื่อสารกับเรา และสรางรูปแบบ 
(form) ความสัมพันธอันยืนยง (lasting) กับเรา ดังนั้นพระฉายามีความ
หมายมากกวา “ฉายาในดานจิตใจ” ที่สามารถทําใหสองบุคคล (two beings) 
หน่ึงคือพระเจา (divine) และอีกฝายคือมนุษย ที่จะมีการพบปะทางใจ สิ่ง
นี้เกิดขึ้นอยางเที่ยงตรง (precisely) ในรูปการศึกษา ประการแรกระหวางบิดา 
มารดาและเด็กๆ และภายหลังที่โรงเรียน เมื่อเหลาครูรับไมตอในเรื่องการ
ศึกษา เปนที่ชัดเจนวาพระเจาทรงพระประสงคใหเปนขั้นตอนของการศึกษา 
ซึ่งเราทราบดี เมื่อแสดงความแตกตาง (distinguishing) ระหวางเราจาก
รูปแบบชีวิตอื่นๆ พระเจาทรงสรางเราในพระฉายาของพระองค พระองคทรง
ทําเชนน้ัน เพ่ือใหพระองคสามารถจะสอนเรา และเราสามารถเรียนรูจาก
พระองคได จนกระทั่งพระฉายา (His mind) ของพระองคถูกสะทอนออกมา
จากเราท้ังหลาย

 การไถใหรอดเปนเร่ืองของการศึกษา เริ่มจากการทรงสรางถึง
การเสด็จมาบังเกิดและการสรางขึ้นใหม พระเจาทรงเปนพระบรมครู 
และสวรรคเปนโรงเรียนอยูตลอดเวลา (ดู เอลเลน จี. ไวท “การศึกษา” 
หนา 301) อะไรคือความหมายโดยนัย (implications) กับความคิดนี้ 
สําหรับการมอบถวายตัวใหกับการศึกษาคริสเตียน ที่บาน ในโบสถ ใน
โรงเรียน ในมหาวิทยาลัย และตลอดท้ังชีวิต

พระเยซูในฐานะครูวันจันทร
 พระคัมภีรใชคําศัพท (terms) หลายคําพรรณนาพระเยซู พระองคคือ
พระบุตรของพระเจา พระเมสสิยาห บุตรมนุษย พระผูชวยใหรอด พระผูไถ 

Jesus as Teacher
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องคพระผูเปนเจา และลูกแกะของพระเจา นอกจากท่ียกตัวอยางมายังมีอีก
มาก แตสําหรับผูคนผูรูจักพระองคดีที่สุด ในชวงระหวางสามปครึ่งในการ
ดําเนินพันธกิจในที่สาธารณะในแควนยูเดีย และกาลิลี พระองคทรงเปนครู 
พวกเขาเรียกพระองควา “เจานาย” (Master) หรือ “พระอาจารย” (Rabbi) 
ทั้งสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันคือคําวา “ครู”      
 ดงัน้ันอาชพีครูและงานดานการสอนจะตองมคีวามเหมาะสมเปนพเิศษ
สําหรับพระเยซูที่จะดําเนินงานในพันธกิจในท่ีสาธารณะของพระองค อยางไร
ก็ตามงานแหงการไถใหรอดของพระองคมีความเกี่ยวดองกัน (akin) กับงาน
ดานการสอน มีอะไรมากกวานี้ ซึ่งไดถูกทํานายไวลวงหนาโดยผูเผยพระวจนะ
พระกิตติคุณ

 อาน พระธรรมอิสยาห 11:1-9 มีอะไรเปดเผยเก่ียวกับบทบาท
ดานการสอนของพระเยซู

 สิ่งที่นาตกใจเกี่ยวกับคําพยากรณเร่ืองพระเมสสิยาหในพระคัมภีรถูก
พบในพระธรรมอิสยาห บทท่ี 11 ขอ 1-3 ซึ่งวาดภาพใหเห็นพระเมสสิยาหที่
กําลังจะเสด็จมาในเทอม (term) คือใครบางคนท่ีนําความรู การใหคําปรึกษา 
พรอมกับพระสัญญาอันนาสังเกต “จะไมมีการทําใหเจ็บปวดหรือการทําลาย
ทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะวาแผนดินโลกจะเต็มดวยความรูในเร่ืองของ
พระยาหเวห” (อิสยาห 11:9) บางทีอาจเปนเรื่องการสอนของพระคัมภีรนั่น
เองที่ไดดลใจ เอลเลน จี. ไวท ใหเขียนหนังสือในชื่อ “การศึกษา” เพื่อใหขอ
สังเกตวางานดานการศึกษา และงานดานการไถใหรอดเปนสิ่งเดียวกัน (ดู 
การศึกษา, หนา 30)
 อานพระธรรมยอหน 3:1-3 นิโคเดมัส เอยนามพระเยซูวา ทาน
อาจารย (Rabbi) และเขาไดบอกคุณลักษณะของพระเยซูวา “ทานเปนครูมา
จากพระเจา” เพราะเครื่องหมายสําคัญที่พระเยซูทํา ซึ่งก็คือการอัศจรรยตางๆ
รวมท้ังการทรงรูลกึซึง้ (insights) ในความหมายของชีวติของพระองค พระเยซู
ทรงยอมรับ ถาไมใชเพราะ “นาม” ที่นิโคเดมัสเรียกพระองค ก็แนใจไดวาคือ
จดุเริม่ตนแหงของประทานในการสอนของพระองค  แลวพระองคทรงตอบสนอง
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โมเสสและผูเผยพระวจนะวันอังคาร
 อาน 2 ทิโมธี 3:14-17 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา เก่ียว
กับบทบาทของพระคัมภีรในการศึกษาของคริสเตียน 

 ถอยคําที่ใชเรียกสวนแรกของพระคัมภีรคือคําวา “โทราห” (Torah) 
บางครั้งพระคัมภีรสวนนี้ถูกแปลวา “ธรรมบัญญัติ” สวนหนึ่งเพราะวามี 
“ธรรมบัญญัติ” อยูเปนจํานวนมากในหนังสือ (หาเลมแรก) เหลานี้ ที่จริงคําวา
“โทราห” มีความหมายวา “คําสอน” หรือ “คําสั่งสอน” ความเขาใจนี้แตกตาง
มากจากส่ิงที่หลายคนคิดวาเปน “ธรรมบัญญัติ” ซึ่งในพระคัมภีรหมายถึง 
กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เราตองปฏิบัติตาม เพื่อใหคงอยูใน
พระคุณแหงความดีของพระเจา ไมเชนนั้นเน้ือหาของธรรมบัญญัติมีเจตนา
สอนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางประสบความสําเร็จ และปลอดภัยใน
ความสัมพันธกับพระเจาตามพันธสัญญา ที่พระเจาทรงต้ังพระทัยไว เมื่อ
พระองคทรงสรางเราในครั้งแรก
 สองตอนตอมาของพระคัมภีรเดิมในภาษาฮีบรู คือตอนที่วาดวย “ผู
เผยพระวจนะ” ซึ่งรายงานวาประชากรของพระเจาไดศึกษาอยางถี่ถวนเพียง
ใดในเนื้อหาทางการศึกษานี้ และดําเนินชีวิตตามคําสอนดังกลาว (หนังสือของ
ผูเผยพระวจนะกอนหนานี้ หรือหนังสือประวัติศาสตรตางๆ) และมีอะไรที่พวก

Moses and the Prophets

ตอนิโคเดมัสโดยบอกกับเขาวา “เขาจะตองเกิดใหม” เพื่อจะเห็น (เขาใจได
ดีเหมือนการไดเขาไป) แผนดินของพระเจา นี่หมายถึงการมีสิทธิอํานาจ 
(authority) ที่จะสอนคนอื่นๆ แมแตในกรณีของพระเยซู พระองคมาจาก
พระเจา
 แนนอนงานสอนเปนของประทานจากพระเจา ซึ่งพระเยซูทรงรับมอบ
หมายใหมาทําการ เปนงานท่ีผูคนใหการยอมรับวา คําสอนของพระองค เปน
การสอนท่ีเต็มดวยสิทธิอํานาจของพระเจา

 บทบาทขององคพระผูเปนเจาทีไ่ดรบัความสาํเร็จตามคําพยากรณ
นี้และกําลังแพรไปทั่วโลก คืออะไร
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เขาควรไดเรียนรูจากเน้ือหาดานการศึกษา (ของผูเผยพระวจนะรุนตอมา) 
ตอนที่เหลือทั้งหมดของพระคัมภีรเดิม เรียกวา “งานเขียน” (the writings) 
ซึ่งเขียนไวในภาษาฮีบรู อันเต็มไปดวยตัวอยางของครูผูประสบความสําเร็จ 
และครูผูประสบความสําเร็จนอยและนักศึกษาท้ังหลาย ตามมาดวยประสบ-
การณดานการศึกษาของพวกเขา ตัวอยางความสําเร็จในดานการศึกษาใน
หนังสือเหลาน้ีคือ เอสเธอร นางรูธ ทานดาเนียล และทานโยบ ทามกลางผูลม
เหลวคงจะเปน เพื่อนส่ีคนของทานโยบ แนนอนพระธรรมสดุดี คือบทเพลง
สรรเสริญ (hymnbook) แตแมจะมีอยูนอย มบีทสดุดดีานการศึกษาอยูสามบท:
สดุดี บทท่ี 1; สดุดี บทที่ 37 และ สดุดี บทที่ 73   
 พระธรรมกิตติคุณเต็มไปดวยเนื้อหา ซึ่งมีเจตนาสําหรับวัตถุประสงค
ดานการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคําอุปมาทั้งหลายของพระเยซู  
จดหมายฝากหลายฉบับของทานเปาโลเร่ิมตนดวยการประกาศพระกิตติคุณ
อยางเขมแข็ง และจบลงดวยเนื้อหา (material) ดานการศึกษา บทเรียนภาค
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับคริสเตียน พระธรรมวิวรณเต็ม
ไปดวยเน้ือหาสาระทางการศึกษา ยกตัวอยางเชน การแสดงใหเห็น (dis-
closure) สิ่งทั้งหมด การเผยใหเห็น (unrolling) อนาคตคริสตจักรของ
พระคริสต ซึ่งเปดเผยในหนังสือเลมหน่ึงมีเพียงพระเมษโปดก (ลูกแกะของ
พระเจา) นั่นคือพระเยซู ผูเปนพระบรมครูเทานั้นจึงสามารถจะเปดได (วิวรณ 
5:1-5)

 บางคนพูดวาส่ิงท่ีโมเสสเขียนไมใชสาํหรับเราในยุคน้ี เชน เฉลย-
ธรรมบัญญัติ 17:14-20 ที่กลาวถึงการแตงต้ังกษัตริย ซึ่งปจจุบนี้ไมมี
แลว เราจะใชพระคัมภีรเหลานี้ใหถูกตองและเหมาะสมกับเราไดอยางไร

ชายและหญิงที่มีสติปญญาพุธ
 คําศัพทสําหรับ โรงเรียน การเรียน และการศึกษา เปนที่เขาใจอยาง
ชัดเจนในสมัยของเรา แตคําศัพทเหลานี้ไมใชคําสามัญในสมัยพระคัมภีร 
คําศัพทคําเดียวคือคําวา ปญญา/ฉลาด เปนคําศัพทที่รูจักกันท่ัวไปมากกวา 

Wise Men and Women
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ยกตัวอยางเชน พระคัมภีรเดิมกลาวถึงชายและหญิงที่ฉลาด ชายที่มีปญญา 
(2 ซามูเอล 14:2; สุภาษิต 16:23)

 อาน 1 พงศกษัตริย 4:29-34 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความสําคัญของ สติปญญา/ความฉลาด (wisdom)

 กษัตริยซาโลมอนไดรับการเลือกวา “มีสติปญญาย่ิงใหญ” พระองค
พรรณนาเกี่ยวกับชีวิตของสัตวตางๆ มวลดอกไม และตนไมนานาพันธุ ทรง
กลาวคําสุภาษิต และประพันธเพลงไวมากมาย สติปญญาของพระองคเปน
ที่กลาวขานไปถึงแดนไกล ถือไดวาพระองคทรงเปนบุรุษแหงการศึกษา
(1 พงศกษัตริย 4:29-34) หนังสือท่ีกษัตริยซาโลมอนประพันธไวคือ “สุภาษิต” 
และ “ปญญาจารย” บรรจุคําสอนที่ใหสติปญา ในหลากหลายหัวขอ อยางไรก็
ดีหนังสือทั้งสองเลมของซาโลมอน ยังมีขอเขียนของนักปราชญสมัยโบราณ
ทานอื่นๆ ถูกรวมอยูดวย (สุภาษิต 1:1; สุภาษิต 25:1; สุภาษิต 30:1; สุภาษิต 
31:1)
 สอดคลองกับพระคัมภีร สติปญญามีลักษณะเหมือนกับการศึกษาของ
เราในปจจุบัน เปนบางส่ิงท่ีคนหน่ึงเรียนรูจากบิดามารดาและครูทั้งหลาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งขณะที่อยูในวัยยังหนุมยังสาว (ปญญาจารย 12:1) แตโดยความ
เปนจริง บุคคลหน่ึงสะสมความรู และสติปญญาตลอดชีวิต ประการท่ีสองโดย
ทั่วไปสติปญญาสามารถเรียนรูไดแมจากส่ิงไดพบเห็นและการสังเกต ยก
ตัวอยางเชนการเรียนรูจากฝูงมดท่ีพยายามเก็บสะสมอาหารไวในฤดูรอน เพื่อ
ที่จะมีอาหารเพียงพอในฤดูหนาว (สุภาษิต 6:6-8)
 กระนั้นสติปญญาไมมีเพียงดานนําไปฏิบัติ แตยังมีดานทฤษฎีดวย 
อยางมันเริ่มตนดวยความเชื่อในพระเจา และตามมาดวยพื้นฐานหลักการบาง
ประการ (สุภาษิต 1:7) สติปญญาชวยเราดํารงชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ 
และเพื่อผลประโยชนของคนอื่นๆ และยังชวยปกปองเราจากความยากเข็ญ 
(misfortune) ประการสุดทาย เปนอยางเดียวกับการศึกษาในปจจุบัน สติ
ปญญาไมใหตอบคําถามท้ังหมดท่ีเรามี แตสติปญญาสามารถทําใหเราพึง
พอใจกับสิ่งที่เราทราบ ขณะที่เราแสวงหาอยางตอเนื่องกับสิ่งที่ยังไมเปนที่รูจัก 
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การศึกษาในคริสตจักรแรกเริ่มวันพฤหัสบดี
 หลักการท่ีนาทึ่ง (remarkable) อยางหนึ่งของการศึกษาในพระคัมภีร
ปรากฏออกมา (emerges) ขณะที่พระเยซูพระบรมครู เตรียมจากนักศึกษา
หรือสาวกของพระองค พวกเขาไดอยูกับพระองคเปนเวลาสามปครึ่ง ซึ่งใช
เวลาจํานวนใกลเคียง (approximately) กับนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย หรือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสําเร็จการศึกษาของพวกเขาอยางใดอยางหนึ่ง 
ขึ้นอยูกับแตละบุคคล นักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับนี้ ถาไมศึกษาตอก็มัก
พรอมที่จะจัดการกับชีวิตของพวกเขาเอง
 แตพระเยซูทรงทราบดีกวา ดังน้ันพระองคทรงจัดเตรียมใหผูติด
ตามพระองคไดดําเนินการตอเนื่อง หรือในรูปการศึกษาตอ ภายใตการทรง
นําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ที่อื่นใดครูคนน้ันหรือผูนําทางแสดงตนใหเห็นใน
ฐานะเปนผูใหการปลอบโยน (comforter) หรือผูสนับสนุน (Advocate) (ใน
ภาษากรีก “paracletos”) เปนผูที่พระคริสตทรงประทานใหกับผูติดตามอยาง
ถาวร (ยอหน 14:16, 17) พระองคมีชื่ออีกวา “พระวิญญาณแหงความจริง” 
ขณะท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดปรากฏในลักษณะนักการศึกษา งานของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิแนนอนเปนงานดานการศึกษาเชนกัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเกี่ยวของกับการแสวงหาและการคนหาความจริง

Education in the Early Church

และนับเปนที่มั่น (position) ที่ดีจากจุดท่ีเราสามารถเรียนรูเรื่องพระเจา และที่
จะไววางใจในพระคุณของพระองคสอดคลองกับ เยเรมีย 18:18 ครูที่มีปญญา
ถูกพิจารณาใหอยูในระดับมาตรฐาน (on a par) กับปุโรหิตและผูเผยพระวจนะ 
ทั้งสามสามารถถายทอดขาวสารจากพระเจาใหกับประชากรของพระองค ใน
รูปแบบของการสั่งสอนธรรมบัญญัติ การใหคําปรึกษาดานการศึกษาหรือการ
สื่อสารขาวสารพิเศษจากพระเจา

 เราสามารถเรียนรู เพื่อรับสติปญญา และถายทอดใหคนรุนหลัง 
ทําไมสิ่งนี้จึงมีความสําคัญที่เราควรทํา
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 อาน 1 โครินธ 2:1-16 อัครทูตเปาโลกําลังพูดอะไรที่มีความ
สําคัญมากในบริบทของการศึกษา

 อัครทูตเปาโลเร่ิมตนดวยการกลาวเตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ เมื่อ
ทานไดมายังพวกเขาคร้ังแรก ทานไมไดพูดอะไรนอกจากเร่ืองของพระเยซู
คริสต และท่ีพระองคทรงถูกตรึงกางเขน (1 โครินธ 2:2) ไมไดแสดงถึงสติ
ปญญา มีเพียงการประกาศพระกิตติคุณ แตนั่นไมใชจุดสุดทายของทั้งหมด 
(1 โครินธ 2:6) เพราะวาเมื่อคริสเตียนเหลานี้เติบโตเปนผูใหญ (matured) 
ทานเปาโลจะยอนกลับมาสอนพวกเขาเรื่องสติปญญาสิ่งที่พระเจาทรงซอนไว
กอนที่โลกจะอุบัติขึ้น (1 โครินธ 2:7) แมแตสิ่งลึกล้ําของพระเจา (1 โครินธ 
2:10) ทั้งหมดจะศึกษาภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา 
ขณะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเขารวมกับวิญญาณของผูเรียนรู 
 เราจะตองศึกษาตอไปอยางลึกซึ้งสักเพียงใด และการเรียนรูจะเปดให
กับเหลาผูไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณมากเพียงใด บทดังกลาวสรุปลง
ดวยขออางอิงจากผูเผยพระวจนะอิสยาห ซึ่งกลาววา: “ใครแนะนําแกพระ-
วิญญาณของพระยาหเวห หรือเปนที่ปรึกษาของพระองค ผูใหคําสอนแก
พระองค” (อิสยาห 40:13) ผูเผยพระวจนะกําลังพูดกับบุคคลธรรมดาในวัน
ของทาน จะพูดวาไมมีใครสามารถทําส่ิงนั้น แตทานเปาโลแกไขแนวคิดนั้น
โดยการสรุปวา “เรามีดวงจิตของพระคริสต” ซึ่งหมายความวา คริสเตียนที่ได
รับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณจะเขาถึงแมน้ําพระทัยของพระเจา และดังนั้น 
ไมวาจาํนวนของการเรียนรูจะมหาศาลเพียงใด กจ็ะเกิดความเขาใจได  (1 โครินธ
2:10-13) ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองทราบเสนทางแหงความชอบธรรม

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พระมหาบัญชาย่ิงใหญที่ทรงมอบใหเหลาสาวกประกาศพระกิตติคุณ 
(มัทธิว 28:18-20) ถูกตั้งไวเปนที่สังเกตไดในกลุมเคลื่อนไหวทางศาสนาทั่ว
โลก ตรงน้ีอัครทูตไมกี่ทาน หรือมิชชันนารี (คําศัพททั้งสองมีความหมายอยาง
เดียวกัน คือผูที่ถูกสงออกไป) พวกเขาเดินทางไปทั่วโลก และรวบรวมนักเรียน 
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นักศึกษาและทําใหพวกเขาเปนสาวก (disciples) เรียกเชิญใหพวกเขาเชื่อใน
พระเยซูใหรับบัพติศมา และเร่ิมสอนพวกเขาในส่ิงตางๆ ที่พระเยซูทรงบัญชา
พวกเขา ภาพที่เกิดขึ้นคือผูคนไดกลับใจมาเปนคริสเตียนรอบโลก พวกเขา
เปนตัวแทนของผูคนท่ีมาจากตางวัฒนธรรม และพูดภาษาแตกตางกัน พวก
เขาขึ้นจากน้ําหลังการรับบัพติศมาและเขาไปในโรงเรียน และเริ่มรับการศึกษา
ของพวกเขา  สิง่น้ีไมนาประหลาดใจนกั  เพราะพวกเขายังมหีลายสิง่ทีต่องเรยีนรู
 เหตุผลท่ีคริสเตียนตองเรียนรูอยูเสมอไมเพียงเปนความอยากรูอยาก
เห็นดานสติปญญา หรือความกระตือรือรนตองการเรียนจนรูจริง แตเปนวา
ชีวิตของคริสเตียน และความเชื่อซึมซับอยูทุกมุมของชีวิตประจําวัน มีหลาย
สิง่รอใหเรียนรู  เพราะเหตุผลวาจดหมายฝากบรรจุไวในพระคัมภรีใหม  มเีนือ้หา
ทั้งการประกาศเก่ียวกับพระเยซู (ซึ่งบางคร้ังเราเรียกในพระคัมภีรใหมวา 
“kerygma” (เคห-ริก-มา) และการศึกษาทั้งมวลที่คริสเตียนตองเรียนรู (บาง 
คร้ังพระคัมภีรใหมเรียกวา “didache” (did-ah-kay) ตัวอยางการประกาศ
จะพบไดใน 1 โครินธ 2:2 ในกรณีที่การศึกษาเริ่มตนใน 1 โครินธ บทที่ 4 ตอ
เนื่องไปเปนครั้งคราวในสวนที่เหลือของจดหมายวา มีอะไรบางที่คริสเตียน
ตองเรียนรู
 การงาน การพักผอน ประเด็นการสังสรรค ความสัมพันธของชุมชน 
คริสตจักร และการนมัสการ เศรษฐศาสตร ความมีใจรักมนุษยดวยกัน (phi-
lanthropy) ความสัมพันธกับผูมีอํานาจ การใหคําปรึกษา ระบบครอบครัว 
ความสัมพันธในชีวิตสมรส และการเลี้ยงดูเด็ก อาหาร และการเตรียมการ
สําหรับบั้นปลาย ทั้งชีวิตของคนหน่ึง และชีวิตในโลกน้ี การเปนคริสเตียน
หมายถึงการท่ีตองเรียนรูบางส่ิงเก่ียวกับส่ิงเหลานี้ และมากกวานั้น การเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ดังที่ไดกลาวมาไมไดเปนมาโดยธรรมชาติ แตจะตองตั้งใจเรียน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. งานดานการศึกษาสําหรับพันธกิจของคริสตจักรมีความสําคัญ
 อยางไร

2. เอลเลน จี. ไวท หมายความอยางไรเมี่อนางเขียนวา “สวรรคคือ
 โรงเรียนแหงหนึ่ง” (การศึกษา, หนา 301)  

3. จาก 1 โครินธ 2:1-16 ที่เปาบอกวา พระเจาทรงเปดเผยใหเห็นวา
 ผูครอบครองและสติปญญาของยุคนั้นกําลังจะเสื่อมสูญไป ขอ
 ความน้ีสะทอนถึงยุคของเราน้ีอยางไรบาง
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“หรือเราแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย ไมวาจะเปนจาก
ทานหรือจากคนอื่น เราในฐานะอัครทูตของพระคริสต
จะเรียกรองสิ่งเหลานี้ก็ได แตเราอยูในหมูพวกทานดวย
ความสุภาพออนโยนเหมือนมารดาท่ีเลี้ยงดูลูกของตน 
เมื่อเรารักทานอยางนี้แลว เราก็มีใจพรอมที่จะเผื่อแผ
เจือจาน ไมใชแตเพียงขาวประเสริฐของพระเจาเทานั้น 
แตอุทิศตัวเราใหแกทานดวย เพราะทานท้ังหลายเปน
ที่รักยิ่งของเรา” (1 เธสะโลนิกา 2:6-8)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นับตั้งแตสมัยแรกเริ่มซึ่งเหลาผูสัตยซื่อไดรวมตัวกันนมัสการพระเจาในธรรมศาลา ตามบานเรือน และโบสถตางๆ พระคัมภีร
เปดเผยใหเห็นเหลาผูคนใชเวลาศึกษาพระคัมภีร ผานการนมัสการ ความ
ปรารถนาที่จะรูจักพระเจา และที่จะเขาใจน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิต
ของพวกเขา พระคัมภีรไดเปดเผยอีกวาโบสถเปนสถานท่ีสําหรับการอภิปราย
อยางจริงจัง (serious) และตรงประเด็น (relevant) และเปนสถานทีที่ผูคน
สามารถเติบโตในความรูเรื่องพระเจา และน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิต
ของพวกเขา
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การศึกษาแทของคริสเตียนวันอาทิตย
 มีการเลาเรื่องของอาจารยสอนศาสนาของชาวยิว (rabbi) ผูกําลังมอง
ไปยังดวงตาที่กําลังงวงของชายหนุมหลายคนที่นั่งในหองเรียนของเขา... เขา
ไดตั้งคําถามข้ึนวา: “นักศึกษาทั้งหลาย มีใครที่รูวา เมื่อไรกลางคืนไดสิ้นสุดลง 
และวันใหมไดเริ่มตนขึ้นแลว”
 มนีกัศึกษาสองสามคนยกมอืของพวกเขาขึน้อยางระมดัระวงั “อาจารย
ครับ” คนหน่ึงตอบวา “เม่ือคุณสามารถบอกถึงความแตกตางระหวางตน
มะเดื่อ และตนมะกอกเทศได...ใชไหมครับ”
 “ไมใช”
 นักศึกษาอีกคนหน่ึงยกมือของเขาข้ึนแลวตอบวา “อาจารยครับ เมื่อ
คุณสามารถบอกถึงความแตกตางระหวางแกะตัวหนึ่ง และแพะตัวหนึ่งไดถูก
ตอง ใชไหมครับ”
 หลังจากท่ีอาจารยไดฟงคําตอบจากนักศึกษาหลายคน ผูเปนอาจารย
ประกาศวา “นักศึกษาท้ังหลายฟงนะ เม่ือคนหนึ่งจะทราบวากลางคืนไดสิ้น
สุดลง และวันใหมไดเริ่มตนขึ้น เมื่อคุณสามารถมองไปที่ใบหนาของบุคคลหน่ึง

True Christian Education

 บางครั้งเรามีความกลัวที่จะถามคําถามตางๆ อยางไรก็ดีในพระคัมภีร
บอยคร้ังเราพบวาคําถามน้ันๆ ที่ถูกถามไดนําผูคนใหเขาใจพระเจาชัดเจนข้ึน 
ในลักษณะทาทีเดียวกัน เร่ืองเลา (stories) ตางๆ ถูกใชตลอดในพระคัมภีร
เพื่อสรางโอกาสสําหรับผูคนใหคิดทบทวนเก่ียวกับหนาที่รับผิดชอบ (com-
mitments) พระเยซูทรงเนนการเลาเรื่องโดยการใชรูปแบบการศึกษาชนิดนี้ 
กับเหลาสาวกและเหลาผูติดตามพระองค
 ถาโบสถเปนสถานท่ีของการศึกษาก็จะตองจัดใหมีพื้นที่ หรือโอกาส
เพื่อการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เหมือนการเลาการทบทวนของ
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน ซึ่งผูสอนจะตองถือวา “ไมมีคําถามใดเปน
คําถามขยะ” (no dumb question) เราตองจัดไวพรอมภายในโบสถสําหรับ
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับแตละคนท่ีจะเติบโตข้ึนในพระคุณ และความ
เขาใจพระเจา และแผนการของพระองคสําหรับชีวิตของพวกเขา
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ที่ไมเคยเห็นมากอน และตระหนักวาคนแปลกหนาคนน้ันเปนเหมือนพ่ีชาย 
(หรือนองชาย) หรือพี่สาว (หรือนองสาว) ของคุณ จนกระท่ังขณะน้ัน ไมวา
วันใหมจะสาดสีเงินสีทองจาขึ้น ยังถือวาเปนกลางคืน”

 อานพระธรรมลูกา 10:30-37 พระเยซูทรงเลาเร่ืองน้ีเพื่ออะไร 
และเรื่องน้ีชวยอธิบายการศึกษาแทของคริสเตียนแทอยางไร

 ในฐานะที่เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราไดรับพระพรกับหลักคําสอน
อันสมบูรณแหงแสงสวาง และความจริง (อยางสถานะของคนตาย วันสะบาโต 
การพิพากษาสืบสวนในป 1844 การตอสูขับเค่ียวอันยิ่งใหญ นี่เอยช่ือเพียง
ไมกี่ขอ) ซึ่งโลกของคริสเตียนยังไมเขาใจ และกระน้ันไมวาความจริงเหลานี้
จะสําคัญยิ่ง (crucial) มีอะไรท่ีพวกเขาปฏิบัติตอเรา ถาเราไมใชเหลาคนที่มี
ความกรุณาตอผูอื่น ถาเรายังอคติตอคนอื่นๆ และถาเราอนุญาตใหวัฒนธรรม 
และอคติทางสังคมและส่ิงแวดลอมของเรา ทําใหเราปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะ
ต่ํากวามาตรฐาน (inferiors)
 การศึกษาของคริสเตียนแท ถาไมมีอะไรอื่น ตองเปนสาเหตุที่จะอยู
เหนือจุดออน (foibles) และความช่ัวรายของมนุษย และมองเห็นคนอื่นๆ
เหมือนที่พระคริสตมองพวกเขา และทรงสิ้นพระชนมเพ่ือพวกเขา คือทรงแบก
รับความบาปของพวกเขาบนไมกางเขน พระองคทรงไดจายราคาอันประมาณ
ไมได ถาเรายกไมกางเขนขึ้นตามท่ีควรจะทํา แลวเราจะมองเห็นคุณคา 
(value) และความคูควร (worth) ของมนุษยทุกคน และความพิเศษของแต
ละคน จงปฏิบัติพวกเขาตามความเปนจริงที่พวกเขาสมควรไดรับ (deserve) 
ในการรักษาคุณคาที่พระเจาทรงตีราคาใหพวกเขา การศึกษาของคริสเตียน
ตองรวมการสอนเรื่องน้ีเขาไปหรือไมจะไมมีคุณคาของชื่อวา “คริสเตียน”

 มีความคิดใดบางท่ีวัฒนธรรมและสังคมของคุณสอนไว และเรา
ในฐานะคริสเตียนควรจะอยูเหนือส่ิงเหลานั้น
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เรียกใหดํารงชีวิตเปนแสงสวางวันจันทร
 ทุกหนทุกแหงที่เรามอง ดูเหมือนวาโลกของเรากําลังหมุนตะแคง มี
การแลกเปลี่ยนแสงสวางกับความมืดทําใหเราเองเผชิญกับความมืดใกลบาน
ไปกวาเดิม ขณะท่ีพิจารณาประสบการณของเราในโลกท่ีเต็มไปดวยความยาก
ลําบากและทาทายนี้ เพราะเราก็เชนกันมีความเขาใจถึงความนากลัวที่เขามา
ในชีวิต ขณะท่ีเราด้ินรนตอสูกับความเจ็บปวย ขณะท่ีเราทําใจกับการสูญเสีย
บุคคลที่รักของเราไป ขณะที่เราเฝาดูครอบครัวยอมใหมี (succumb) การหยา
รางแยกทางกันเดินเกิดขึ้น ขณะที่เราด้ินรนหาเหตุผลของสิ่งชั่วรายหลาย
อยางในสังคมและวัฒนธรรมของเรา
 กระนั้นทามกลางการปรับทิวทัศน (landscape) ของการลมละลาย
ทางดานศีลธรรม และความมืดดานจิตวิญญาณ ในทามกลางเสียงรบกวน 
(noise) จากขางใน และขางนอก เราไดยินถอยคําของพระเยซูตรัสกับเรา
แตละคนวา: 

 “ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก นครซึ่งตั้งอยูบนภูเขาจะ
ถูกปดบังไวไมได เมื่อจุดตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมต้ังไว
บนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนที่อยูในบานน้ัน ทํานองเดียวกัน
พวกทานจงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาทั้งหลายจะไดเห็น
ความดีที่ทานทํา พวกเขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน
สวรรค” (มัทธิว 5:14-16) จากขอพระคัมภีรนี้ เราจะดํารงชีวิตเพ่ือให
คนอ่ืนเห็นพระเจาไดอยางไร

 ขณะที่พระเยซูทรงประทับขางทะเลกาลิลีในวันนั้นภายใตแสงแดด  
เหลาผูฟงเขาใจถอยคําของพระองคไดอยางไร เหลาคนที่ไดยินคําสอนของ
พระองคทุกคนเขาใจเกี่ยวกับแสงสวาง และความมืด แนนอนพวกเขาตางมี
ความมืดอยูมากจนทําใหกลัว พวกเขามีชีวิตอยูภายใตการยึดครอง (occu-
pation) ของชาวโรมัน อยูภายใตกองทหารชาวโรมัน แมในสมัยนั้นพวกเขา
ไมมีโทรศัพท ไมมีมือถือ ไมมีคอมพิวเตอร และเว็บไซดที่มีเครือขายทั่วโลก

Called to Live as Light
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กวาง  แตในหลายลกัษณะพวกเขามหีลายสิง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ (effi  cient) เหมอืน
สมัยของเราในบางดาน แมจะมีความนากลัว (terrifying) มากกวา
 ทหารโรมันอยูทุกหนทุกแหง คอยเตือนฝูงชนซึ่งชุมนุมกันบนเนินเขา 
วาเหลาคนท่ีบางคร้ังพยายามตอตาน ในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาจะถูกจับ และ
ถูกนําไปทรมาน โดยถูกนําไปตรึงใหตายบนไมกางเขน
 และกระนัน้ตรงนีพ้ระเยซทูรงเรยีกใหพวกเขาดาํเนนิชีวติเปนแสงสวาง 
ใหมีความเมตตากรุณา มีจิตใจที่บริสุทธ์ิ เปนผูสรางความสงบสุข การศึกษา
คริสเตียนจะตองรวมไปถึงการสอนนักเรียน นักศึกษาของเราใหทําตัวเปน
แสงสวางในโลก ใหสามารถทําการเลือก และตัดสินใจท่ีจะเปดเผยถึงความ
เปนจริง และความดีของพระเจาแกคนอื่นๆ

 มวีธิใีดบางทีเ่ราสามารถทาํใหคนอืน่เหน็ความจริงและความดีของ
พระเจาได

ดํารงชีวิตเหมือนอัครสาวกวันอังคาร
 ถาคริสตจักรเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเปนพลังอํานาจสําหรับการ
ศึกษาคริสเตียน ซึ่งจะหลีกเล่ียงไมได (imperative) เราจะเริ่มตนกับพระเยซู  
พระองคทรงเรียกเหลาสาวก พระองคทรงฝกอบรมพวกเขาใหดําเนินพันธกิจ
โดยการเดินทางรวมไปกับพวกเขา พระเยซูทรงจัดหาโอกาสสําหรับพวกเขา
ใหเขามามีสวนในชีวิตของคนท้ังหลาย ที่พวกเขาจะใหความเอาใจใส และให
ความรัก และในแตละวันพระเยซูทรงทาทายพวกเขาโดยภาพท่ีทรงมองเห็น
ลวงหนา (vision) วาโลกนี้จะเปนอยางไร เมื่อผูคนเร่ิมตนปฏิบัติตอกันและกัน
เสมือนเปนพี่นองชายหญิงของพวกเขาเอง

 อาน พระธรรมลูกา 4:18-23 อะไรคือขาวสารของพระคริสตที่
ใหแกเราทั้งหลายในฐานะผูติดตามของพระองค 

 เปนเวลาสามปที่เหลาสาวกไดเฝาติดตามพระเยซู ผูซึ่งเปนพระบรม
ครูของพวกเขา พระองคดําเนินชีวิตเปนตนแบบอันดีเลิศ (ideals) ของอาณา-

Living as Disciples
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จักรในอุดมการณ (idesls) พระองคทรงเทศนาเรื่องแรกในธรรมศาลาเมือง
นาซาเร็ธ การใหอภัย พระคุณ และความรัก เดินเคียงบาไปดวยกันกับความ
เปลาเปลี่ยว (loneliness) ในความรับผิดชอบ (commitment) และความยาก
ลําบาก ถามีบทเรียนที่จะตองเรียนรู จะตองเปนบทเรียนเรื่องการเปนสาวก 
ซึ่งไมใชบางสิ่งที่คนหนึ่งจะรับทําอยางขอไปที (lightly) คุณจะตองเปนสาวก
ตลอดชีวิตไมใชแควันเดียว
 “พระผูชวยใหรอดทรงมอบหมายหนาที่ (commission) แกเหลา
สาวก...ซึ่งรวมถึงผูเชื่อทั้งมวล จนถึงวาระสุดทาย...คนทั้งปวงที่สวรรคได
ดลใจไดมารับเช่ือ ไดรับการมอบหมายใหประกาศพระกิตติคุณ คนท้ังปวงผู
รับเอาชีวิตที่พระคริสตประทานให ไดรับการเจิม (ordained) ใหนําความรอด
ไปสูเพื่อนมนุษย คริสตจักรไดถูกสถาปนาข้ึนก็เพื่องานช้ินนี้ และคนท้ังปวง
ที่ไดรับคําปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ (กอนที่จะรับบัพติศมา) ไดอุทิศชีวิตของพวก
เขาที่จะเปนผูรวมงาน (co-workers) กับพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 822)
 ในฐานะเปนสาวกของพระเยซู เราในวันนี้ตองแนใจวา พระเยซูทรง
เปนทั้งศูนยกลางในความสัมพันธของเราและในการนมัสการ เปนการดีที่เรา
จะระลึกวา พระเยซูทรงเปนผูสถาปนาระบบสาวกขึ้น แมอาจารยสอนศาสนา
ของชาวยิว (rabbis) ไมเคยจินตนาการวาการทรงเรียกของพระเยซูจะเปน
รากฐานอันเด็ดขาด (radical) อันบอกไดวาการไดอยูรวมกับพระเยซูมีความ
สําคัญมากกวากฏเกณฑใดทั้งหมดของพวกเขา
 และในฐานะเปนสาวกของพระเยซู เราไมเพียงตองใหการนับถือตอคน
ทั้งปวง แตจะทํางานเพื่อการจัดหาสถานที่ ประเภทท่ีคนทั้งปวงสามารถ
เติบโตและพัฒนาได
 เพราะฉะนั้นการศึกษาคริสเตียนทั้งมวลจะตองรวมเอาความรูสึกดาน
พันธกิจและวัตถุประสงค ไมเพียงการหาเงินเลี้ยงชีพ แตที่จะทําใหแวดวงของ
เราในสิง่ทีพ่ระเยซทูรงเรยีกเราใหทาํหนาที ่ จะตดิตามรอยพระบาทดานพนัธกจิ
การรับใช เหลาผูมีความตองการ และที่จะแบงปนขาวดีแหงพระกิตติคุณใหแก
พวกเขา
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การแสวงหาความจริงพุธ
 อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) บอยคร้ังถูกนับวาเปนบิดาของ
ฟสิกสสมัยใหม เขาไดเขียนวา “สิ่งท่ีสําคัญยังไมทําใหหยุดขอสงสัย ความ
อยากรูอยากเห็นมีเหตุผลของมันเองเพ่ือการมีชีวิตอยู เปนสิ่งที่ใครชวยไมได 
แตก็มีความนาเกรงขาม (awe) เม่ือเขาตรึกตรองในความล้ีลับของความเปน
จรงิ ไมเปนการเพียงพอถาคนหน่ึงพยายามเพียงจะเขาใจสักเล็กนอยของความ
ลึกลับนี้ทุกวัน เขาก็จะไมมีวันสูญเสียความอยากรูอยากเห็นในส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ไป” 
 เราดํารงชีวิตในโลกแหงความลึกลับใชไหม วิทยาศาสตรสมัยใหมได
แสดงใหเราเห็นความสลับซับซอนอันนาเหลือเชื่อ (incredible) ที่เปนอยูใน
แทบทุกระดับ และถามันเปนเชนนั้นสําหรับสิ่งที่เปนกายภาพ (physical 
things) มันจะเปนมากเทาไรสําหรับสิ่งที่เปนจิตวิญญาณ

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการคนหาความจริง เพ่ือ
จะไดคําตอบ เยเรมีย 29:13; มัทธิว 7:7; กิจการฯ 17:26, 27; สดุดี 
25:5; ยอหน 16:13; ยอหน 17:17
 พระคัมภีรเต็มไปดวยเร่ืองที่ทําใหผูคนเกิดความอยากรูอยากเห็น 
เหมือนกับเราแตละคน ชายและหญิงผูมีคําถามหลายขอ มีความกลัว ความ
หวัง ความช่ืนชม เปนคนท่ีมีวิถีของพวกเขาเอง ในการแสวงหาความจริง
แสวงหาคําตอบใหกับคําถามที่ยากยิ่งที่สุดสําหรับชีวิต
 “พระองคทรงกระทําใหสรรพส่ิง งดงามตามวาระของมัน พระองคทรง
บรรจุนิรันดรกาลไวในจิตใจมนุษยดวย แตมนุษยยังคนไมพบวา พระเจาทรง
กระทําอะไรไวตั้งแตปฐมกาลจนกาลสุดทาย” (ปญญาจารย 3:11) กษัตริย
ซาโลมอนหมายความอยางไรท่ีกลาวไวเชนน้ี บางคนแปลคําในภาษาฮีบรู 
“โอลาม” (olam) วา “ชั่วนิรันดร” คนอื่นๆ แปลวา “ความรูสึกของอดีต และ
อนาคต” นั่นก็คือ ชั่วนิรันดรในตัวเอง และในฐานะเปนมนุษย เราสามารถท่ีจะ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกเรียกวา “คําถามขอใหญหลายขอ” เกี่ยวกับชีวิตและการ
เปนอยูของเราในภาพรวม

Seeking Truth
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 และแนนอนตรงนี้คือจุดที่พระคัมภีรมีบทบาทโดยองครวม ใครคือเรา 
เหตุใดเราจึงอยูที่นี่ เราควรดํารงชีวิตอยางไร มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราตาย เหตุใด
โลกน้ีจึงมีความช่ัวรายและความทุกขยากเดือดรอน เหลานี้เปนคําถามท่ีเหลา
ผูคนแสวงหาความจริง ไดเสาะแสวงหาและต้ังคําถามมาโดยตลอดต้ังแตจุด
เริ่มตนมีบันทึกทางประวัติศาสตร นี่เปนสิทธิพิเศษ และเปนอะไรท่ีเรียกวา
ความรับผิดชอบ ที่เราสามารถจะชวยชี้ใหผูที่แสวงหาคําตอบเหลานี้ไดพบคํา
ตอบบางขอในปจจุบัน อะไรคือการศึกษาของคริสเตียน ถาไมใชการช้ีทางให
ผูคนในคําตอบเหลานี้ ตามที่ไดพบในพระวจนะของพระเจา

 เพราะเหตุใดพระคัมภีรจึงมีบทบาทสําคัญ ในการตอบคําถาม
ใหญในชีวิตของคนเรา

การแบงปนชีวิตของเราวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:6-8 ทานเปาโลกําลังพูดอะไร
ตรงนี้ ที่เราอาจและเราควรสะทอนออกไปในโรงเรียนและโบสถของเรา

 เรากําลังเผชิญกับการแตกแยกของชุมชนในสังคม เราอาศัยอยูในยุค
ซึ่งพระคัมภีรเขาใจโบสถอยางท่ีไมเคยเห็นความหมายมากกวานี้มากอน ขณะ
ที่พระธรรมมัทธิวเตือนเราวา “เพราะวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนาม
ของเรา เราจะอยูทามกลางพวกเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:20) ภาพของโบสถแรก
เริ่มในพระคัมภีรใหมดําเนินไปในบานของเหลาผูเชื่อ ตรงนี้เราจะเห็นเหลาผู
เชื่อประชุมกันเปนกลุมเล็กหลายกลุม พวกเขารวมกันอธิษฐาน รองเพลง รวม
กันรับประทานอาหาร (the Lord Supper) เรียนรูเรื่องการแบงปนคําสอนของ
พระเยซูใหแกกันและกัน
 กลุมนมัสการเหลานี้ไดกลายเปนโรงเรียนโบสถแหงแรก เพราะน่ีเปน
สถานท่ีซึ่งสมาชิกใหมไดรับการแนะนําใหรูจักพระคัมภีร สอนเรื่องการดําเนิน
ชีวิตใหมในพระเยซู จดหมายฝากของอัครทูตเปาโลอยางเชนพระธรรมโรม 
12:2 กลาววา “อยาลอกเลียนแบบอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปล่ียนแปลง
จิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปล่ียนใหม เพื่อทานจะไดทราบพระประสงค

Sharing Our Lives
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ของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” 
ขอพระคัมภีรนี้บอกใหเราทราบวา คริสตจักรยุคนั้นถือวางานดานการศึกษามี
ความสําคัญยิ่งยวด
 เหลาผูเชื่อยุคแรกเริ่มเหลานี้ไมนานไดคนพบวา การดําเนินชีวิตตาม
พระกิตติคุณในชุมชนไดผลดีที่สุดในการเปนพยาน ในชุมชนเรามีเหตุผลท่ีจะ
รองเพลงไดดังขึ้น ที่จะอธิษฐานไดรอนรนขึ้น ที่จะแสดงความหวงใยความเห็น
อกเหน็ใจไดมากขึน้ เมือ่เราไดยนิคนอืน่พดูถงึความดขีองพระเจา เรารูสกึไดวา
ที่ผานมาพระองคทรงดีตอเรามากเพียงใด และเม่ือเราไดยินถึงคนน้ัน คนนี้
กําลังตอสูดิ้นรน และบางไดรับความเจ็บปวด เรารูสึกไดถึงการเยียวยาของ
พระเจาในชีวิตของเราเอง และเราไดรับประสบการณในความปรารถนาที่จะ
เปนเคร่ืองมือแหงพระคุณและการเยียวยาของพระองคตอไป
 ในขอความตอนหน่ึงของขอเขียนวันนี้ ทานเปาโลกลาวยืนยันวาพระ-
กิตติคุณของพระเจาเปนทุกส่ิงทุกอยาง: อํานาจของไมกางเขน การฟน
พระชนมขององคพระผูเปนเจา พระสัญญาท่ีพระองคจะเสด็จกลับมาอีก สิ่งนี้
ไมเพียงบอกวาไมมีขาวอะไรดีกวานี้ในโลก และอัครทูตเปาโลไดละทิ้งการ
ท้าทายของชีวิตทางโลก เพื่อมาทํางานสําคัญที่สุดอันดับแรก (first and 
foremost) คือการแบงปนเร่ืองของพระเยซู ดวยความสัตยซื่อมีคุณธรรม 
(integrity) หลังจากที่ไดรับมอบหมายพันธกิจ
 กระนั้นทานเปาโลแนะนําวา ขาวสารของพระกิตติคุณสามารถจะเปน
ที่เขาใจไดดีที่สุด สามารถนําไปสูประสบการณไดดีที่สุด ผานการแบงปนที่เรา
ไดนําไปใชอยางไดผลในชีวิตจริง เราจะตองไมลืมวา ผูคนตางเฝาดูเราอยาง
ใกลชิด และไดเห็นวาชีวิตของเราไดสาธิตตามขาวสารแหงพระคุณที่เราไดพบ
ในพระคัมภีรหรือไม       

 จงคิดใหดีวา คุณดําเนินชีวิตอยางไร และเปนพยานใหบุคคลท่ี
อยูรอบตัวอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พระคริสตทรงเสียพระทัยในความหวังยิ่งใหญของโลก ในเรื่องเทศนา
บนภูเขาพระองคทรงหาโอกาสท่ีจะเปล่ียนกลับ (undo) จากผลงานดานการ
ศกึษาอันไมถกูตองไดนาํมาให และท่ีจะใหแนวคิด (conception) อนัถกูตองแก
ผูฟงของพระองคเกี่ยวกับอาณาจักรและพระลักษณะนิสัยของพระองค กระน้ัน
พระองคไมกลาวโจมตีตรงๆ ในความผิดพลาดของผูคน พระองคทรงเห็น
ความทุกขยากของโลกอันเนื่องมาจากความบาป กระนั้นพระองคไมนําเสนอ
ตอหนาพวกเขา ดวยคําวิจารณใหเห็นจริงเห็นจังในความเศราหมองของพวก
เขา (a vivid delineation) พระองคทรงสอนพวกเขาบางสิ่งที่ไรขอบเขต 
(infi nitely) ซึ่งดีกวาที่พวกเขาไดรูจัก โดยปราศจากการโจมตีแนวคิดของ
พวกเขาในเรื่องอาณาจักรของพระเจา พระองคทรงบอกพวกเขาถึงเงื่อนไข
ของการจะไดเขาไป (therein) ทรงปลอยใหพวกเขาตัดสินใจดวยพวกเขาเอง
ตามลกัษณะธรรมชาตขิองมนั  ความจรงิทีพ่ระองคสอนไมไดดอยในความสาํคัญ
ตอเรากวาของฝูงชนที่ติดตามพระองค หรือเรามีความจําเปนนอยกวาที่จะ
เรียนรูถึงพื้นฐานหลักการแหงอาณาจักรของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 299)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. โรเบิรท หลุยห สตีเวนสัน เกิดที่เมือง เอดินเบิรก สกอตแลนด 
 ใน ป 1850 สตีเวนสันยอนคิดถึงคืนวันหนึ่งที่พี่เลี้ยงของเขา
 กําลังนําเขาเขานอน เขาขยับไปที่หนาตาง และเห็นบรรยากาศ
 ที่นาหลงใหลในยามราตรี ชายคนหน่ึงจุดตะเกียงท่ีตนเสาทีละ
 ตน เขาเรียกพ่ีเล้ียงมาและพูดวา “ดูชายคนน้ันสิ! เขาเจาะรูใน
 ความมืด!” พระเจาทรงประทานบทบาทอะไรใหคุณนําแสงสวาง 
 และความรักไปสูชุมชนของคุณ ถาไมแนใจ เชิญสมาชิกโบสถ
 สองสามคนมาอภิปรายเพ่ือหาวิธีทําดวยกัน

2. ถาโบสถเปนหุนสวนกับพระเจาในการเขาถึงโลก เราจะนําคํา
 สอนของพระเยซูไปสูชุมชน โดยใหโบสถมีสวนสนับสนุนยางไร

3. ในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส เราจะสอนความจริงที่พระเจา
 ทรงประทานใหเราแกคนอ่ืน โดยใหโบสถทองถ่ินมีสวนอํานวย
 ความสะดวกไดอยางไร

4. จงอภิปรายวา เราจะอยูเหนืออคติทางวัฒนธรรมของสังคมได
 อยางไร
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“ทองฟาประกาศพระสริขิองพระเจา  และพืน้ฟาสาํแดงผล
งานแหงพระหัตถของพระองค” (สดุดี 19:1)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 การศึกษารวมถึงส่ิงที่ถูกเรียกวา “ศิลปะและวิทยาศาสตร” แต
เมื่อเราเรียนรูหรือสอนศิลปะและวิทยาศาสตร จากมุมมอง (per-

spective) ของพระคัมภีร สิ่งนี้บอกเปนนัยถึงอะไร เราเพียงนําเสนอขอ
พระคัมภีรที่เลือกไวแลว ซึ่งเก่ียวของกับลักษณะเฉพาะของยาสมัยใหม หรือ
ศิลปะในประวัติศาสตร ยกตัวอยางเชน ในการทําเชนนั้นเราสามารถเชื่อมโยง
กับบทเรียนในภาคปฏิบัติของเรา สูฤทธานุภาพอันอัศจรรยของพระเจา ในการ
เนรมติสรางโลกอนัซบัซอนของเรา  แตการรวมตวัอยางงายๆ ของขอพระคมัภรี
ในตําราเรียน เปนเพียงสวนเล็กๆ ของการศึกษาแท การศึกษาที่นําไปสูความ
รอด และไถกลับคืนมา (redemptive)
 สําหรับการศึกษาเชนนั้นทําหนาที่ไดแทจริง เราตองการพระวจนะของ
พระเจาเพือ่ใหความรูในเร่ืองการสอนเรือ่งระเบยีบวนิยั (discipline) จากความ
เปนมนุษยสูโมเลกุลชีววิทยา (molecular biology) ถาปราศจากมัน เราอาจ
สูญเสียการมองเห็นความย่ิงใหญของพระเจา และอํานาจในการปกครองสูงสุด

บทที่ 10
การศึกษาในศิลปะและวิทยาศาสตร

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2020
Education in Arts and Sciences
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ของพระองคในฐานะท่ีทรงเปนพระผูสราง และเปนผูเกื้อกูล (sustainer) โลก 
ในการเรียนรูวาพระเจาทรงมีความเห็นอยางไรในการเนรมิตสราง ในลักษณะ
อินทรีย (organic) และวัตถุประสงคไดรับการเติมเต็ม เราไดเขามาใกลความ
เขาใจถึงระเบียบวินัยบางขอซ่ึงควรมีและควรถูกนํามาสอน
 สปัดาหนีเ้ราจะมองไปยงัหลกัการบางขอ ซึง่รวมอยูกบัสิง่ทีเ่ราสามารถ
สอนศิลปะ และวิทยาศาตรจากมุมมองในมิติตางๆ ของคริสเตียน และมุมมอง
ทางโลก

องคพระผูเปนเจาองคเดียววันอาทิตย
 มีหลักฐานวาพระเจาทรงพระชนมอยูในสรรพส่ิงที่ทรงสราง คําแถลง
นี่ถูกนํามากลาวซ้ําบอยมาก จนกลายเปนเรื่องซ้ําๆ ไป (clichéd) เมื่อเรา
พิจารณาตัวอยางเชน พระทัยของพระเจาผูทรงสรางโลกน้ี ซึ่งมีมนุษยเปนผู
ทําใหโลกเกิดความเสียหายและมีมลทินอยางตอเน่ือง เราอาจขยับเขาใกล
มากขึ้น วาเราสามารถจะสอนศิลปะและวิทยาศาสตรใหดีที่สุดไดอยางไร
 อยางเร่ืองขบวนการการต้ังครรภของผูหญิง ยกตัวอยาง นักชีววิทยา
บอกเราวา ชีวิตตัวออนของมนุษยคนใหมโผลขึ้นมาจากไขสุกที่ไดรับการผสม
พันธุแลว และทารกน้ันจะคอยๆ เติบโตข้ึนทุกขณะจนครบเกาเดือน ซึ่งเปน
เครื่องหมายแหงความรักของพระผูสราง ตลอดชวงดังกลาว ความรัก และ
ความกรุณาสามารถมองเห็นได ขณะท่ีตัวออนคอยพัฒนาข้ึนในครรภของผู
เปนแม: ทารกในมดลูก ซึ่งอยูในชองทอง ตําแหนงใตหัวใจของผูเปนแม ซึ่ง
เตนเปนจังหวะ ทารกนอยไดคอยเติบโตขึ้น พรอมกับชองทองดานหนาของผู
เปนแมขยายขึ้น แมผูตั้งครรภคาดหวังในลูกของเธอ และเธอรับรูถึงทารกใน
ครรภของเธอตลอดเวลา เชนเดียวกับพระบิดาบนสวรรคทรงรับรูเรื่องบุตรทั้ง
หลายของพระองคเสมอ

 อานพระธรรมโรม 1:18-21; สดุดี 19:1-6 และ เนหะมีย 9:6 ขอ
พระคัมภรีเหลานีบ้อกอะไรเราเก่ียวกับงานของพระเจาในฐานะพระผูสราง
ของเรา

The Lord Alone
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ความบริสุทธิ์ที่งดงามวันจันทร
 พระธรรมสดุดี 96:9 อานวา “จงนมัสการพระยาหเวห ผูทรง
งดงามในความบรสิทุธ์ิ  แผนดนิโลกทัง้ส้ินเอย  จงตวัสัน่เฉพาะพระพกัตร
พระองค” เราเขาใจแนวคิดนีอ้ยางไรทีว่า “ความงดงามในความบริสทุธิ”์ 

The Beauty of Holiness

 แมแตภายหลัง 6,000 พันปแหงความบาป และอีกหลายพันปหลัง
จากนํ้าทวมใหญที่ทําลายลาง ซึ่งสําแดงถึงฤทธานุภาพอันทวมทน เปน
หลกัฐานแสดงใหทราบวาพระเจา พระผูสรางของเรา ในฤทธานภุาพนัน้ พระเจา
ทรงเต็มไปดวยความรักและพระเมตตากรุณา (benevolence) พระเจาองคนี้ 
คือพระผูสรางเรา ทานเปาโลกลาวใน โรม 1:18-21 วาเหลาคนที่ปฏิเสธพระเจา
องคนี้จะ “ปราศจากซ่ึงคําแกตัว” เมื่อถึงวันแหงการพิพากษา เราสามารถ
เรียนรูเกี่ยวกับพระองค จากส่ิงที่พระองคไดทรงสรางไว หรือกลาวไดอีกอยาง
วา “พวกเขาไมอาจรองขอพระเมตตาวาพวกเขา “ยังไมไดรับขาวสารของ
พระองค” หรือยังโงเขลาอยูไมได 
 โดยเฉพาะอยางย่ิงในวัน และยุคที่มนุษยจํานวนมากไดนมัสการส่ิงที่
พระเจาทรงสรางไว มากกวาที่จะนมัสการพระผูสราง สิ่งนี้จึงสําคัญยิ่งที่การ
ศึกษาของคริสเตียนท้ังในดานศิลปะและวิทยาศาสตร จะวางบนพ้ืนฐานขอ
สมมติ (assumption) วาพระเจาคือพระผูสราง และเปนผูทรงค้ําจุนสรรพสิ่ง
ทั้งมวลที่เปนอยู ในที่สุดมโนคติวิทยา (ideology) และการสันนิษฐาน (pre-
suppositions) ที่ปฏิเสธหรือกันพระเจาออกไป จะสามารถนําไปสูความผิด
พลาดเทาน้ัน การศึกษาทางโลกทั้งปวง ลวนทํางานบนขอสันนิษฐานวา “ไมมี
พระเจา” ดังนั้นการศึกษาของคริสเตียนจะตองไมตกไปสู “กับดัก” (trap) 
หรือไม ก็ตองทํางานอยางละเอียดออนมากขึ้นจากหลักการที่วางบนขอ
สันนิษฐานวา “ไมมีพระเจา” ไมวาจะอยางไรมนุษยถูกทําใหพัวพันอยูกับ
ความผิดพลาด 

 จงสังเกตความมหัศจรรยและความงดงามในโลก แมจะมีความ
บาป แตสิ่งเหลานี้ยังใหความหวัง การเลาโลมใจในเวลายากลําบากแก
เราแตละคนไดอยางไร
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สิ่งนี้หมายความอยางไรสําหรับคริสเตียน สิ่งนี้ควรไดสรางแรงกระทบ
ขณะท่ีเราสอนเก่ียวกับศิลปะและความงดงาม ซึ่งบอยคร้ังสองสวนน้ีมี
ความสัมพันธตอกันอยางไร

 แมจะมีการพูดกันวา “ความงามอยูในดวงตาของผูมองดู” เราจะตอง
ไมลืมวา ใครเปนผูสรางดวงตาไวในเบื้องตน (ดู สุภาษิต 20:12) แมวาเราจะ
ระมัดระวังไมกราบไหว สิ่งท่ีถูกสรางไว (ดูหัวขอศึกษาเม่ือวานน้ี) จากความ
งดงามแหงการทรงสราง เราสามารถเรียนรูเกี่ยวกับพระเจา ซึ่งเนนถึงความ
รักและความบริสุทธ์ิ ถาโลกที่ลมลงยังสามารถมองเห็นความงดงามได ใคร
สามารถจะจินตนาการไดวา โลกน้ีจะมีความงดงามสักปานใดกอนที่ความบาป
จะเขามา และสิ่งนี้สอนเราวาแทจริงแลว พระเจาของเราเปนพระผูสรางแหง
ความงดงาม
 การศึกษาเรื่องศิลปะและวิทยาศาสตรสามารถ และควรนําเราใหเขา
ใกลชิดพระลักษณะอุปนิสัย และดวงหทัยของพระเจาเอง เพราะวาเราเปนสวน
หน่ึงแหงงานศิลปะของพระองค และปรากฏการณทางดานวิทยาศาสตร เรา
ยอมสามารถเรียนรูไดมากขึ้นเกี่ยวกับเอกลักษณของเราเองในองคพระคริสต
 “พระเจาทรงประสงคใหเหลาบตุรชายหญิงของพระองคมองเห็นคุณคา  
และขอบพระคุณพระองคในงานแหงการทรงสรางของพระองค ทั้งรูสึกยินดีใน
ความงดงามแบบงายๆ และความเงยีบสงบ ซึง่พระองคทรงตบแตง (adorned) 
โลกใหเปนบานของเรา พระองคทรงเปนผูทรงรักความงดงาม และเหนือสิ่ง
อื่นใด ทั้งหมดเปนความดึงดูดจากภายนอก พระองคทรงรักอุปนิสัยที่งดงาม  
พระองคทรงประสงคใหเราปลูกฝงความบริสุทธิ์ในดวงใจ และนี่เปนพระคุณ
แบบเงียบสงบของเหลาผูติดตามพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, เคล็ดลับแหง
ความสุข, หนา 85)

 ปฐมกาล 3:6 สอนเราเก่ียวกับความงดงามและความบริสุทธิ์
อยางไร เม่ือเปรียบเทียบกบัสุภาษิต 6:25; 31:30

 เหมือนสิ่งอื่นใดท่ีพระเจาไดทรงทํา เรามีศัตรู ผูซึ่งไดทําการบิดเบือน 
และสรางความเสียหายใหกับสิ่งที่อยูบนโลก จึงไมเปนเร่ืองนาประหลาดใจ 
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ผูเชี่ยวชาญในเรื่องความผิดวันอังคาร
 เราทราบวาโลกของเรามีมากกวาการแบงปนในเร่ืองศิลปะและปรัชญา 
ที่ไมไดถวายเกียรติแดพระเจา หลายคนอาจโตแยงวา คริสเตียนไมควรจะเขา
ไปในสถานท่ีที่คนเล่ืองลือกัน คริสเตียนเซเวนธเดยแอดเวนตีสตองพิจารณา
อยางถองแทถึงธุรกิจของพวกเขา ในการใหบริการธุรกิจ การคาบางประเภท 
ไมใหการสนับสนุน (patronizing) การกอตั้งหรือสถาปนาบางสิ่ง หรือแมแต
ไมบริโภคสื่อบางประเภท

 จาก 1 ทิโมธี บทที่ 6 เราไดรับการสั่งสอนชัดเจนไมใหติดตาม
อะไร สิ่งใดที่เราตองหลีกเล่ียง คําอธิบายใน 1 ทิโมธี 6:9, 10 กลาววา
อยางไร 

 อานสวนที่เหลือของ พระธรรม 1 ทิโมธี บทที่ 6 อะไรคือกุญแจ
ในการติดตามสิ่งที่อัครทูตเปาโลเห็นดวยหรือใหการรับรอง (endorses) 

 สังเกตใน 1 ทิโมธี 6:20 อัครทูตเปาโลเตือนวา “ทิโมธีเอย จงเฝา
รักษาสิ่งที่ทานไดรับมอบหมาย จงหลีกหนีจากคําพูดที่ไรคุณธรรม และโงเขลา 
และการโตแยงที่สําคัญผิดวาเปนความรู” แมวาทานกําลังทํางานจากบริบทท่ี
แตกตางไป แตยังนําหลักการเดียวมาใชได นั่นคือคิดเกี่ยวกับขอมูลทั้งหมด 
คําสอนท้ังหมดและความเช่ือทั้งหมด ไมเพียงตอนน้ี แตตลอดประวัติศาสตร
ของมนุษย ผูเชี่ยวชาญท้ังหลายสามารถเปนผูช่ําชองในความผิดไดชัดเจน 
(fl at-out) จริงๆ

Experts in Error

หากศัตรูของเรานําเอาความงดงาม และแนวคิดแหงความงามมาใชตอตานเรา
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ของศิลปะการศึกษาของคริสเตียน ซึ่งได
รับการแนะนําโดยพระคัมภีร จะตองชวยเราใหเรียนรูที่จะระมัดระวังในความ
เขาใจวา ไมใชความงามทั้งหมดจะเปนสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เสมอไป        

 มีอะไรบางที่งดงามแตไมบริสุทธิ์และไมดี สิ่งเหลาน้ีเกิดมาจาก
อะไร และเรามีสวนทําใหสิ่งเหลานี้เกิดมาไดอยางไร
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 เกือบ 2,000 ปที่แลว บุคคลที่ฉลาดปราดเปร่ือง (เช่ียวชาญที่สุด) ตาง
เช่ือวาโลกของเราลอยตัวอยูกับที่ไมเคล่ือนไหว ณ จุดศูนยกลางของจักรวาล 
ขณะท่ีดวงดาวท้ังมวล ทั้งท่ีเปนดาวฤกษและดาวนพเคราะหทั้งหมดตางโคจร
รอบโลกตามทางโคจรอันสมบูรณของพวกมัน ผูเชี่ยวดานคณิตศาสตรและนัก
วิทยาศาสตรบางคนเคยใหการสนับสนุน (buttress) ความเชื่อนี้ แมวาตอมา
มันไดกลายเปนส่ิงท่ีผิดพลาดในรายละเอียดในทุกมิติ ดังนั้นเราอาจพูดไดวา 
ผูฉลาดปราดเปรื่องเหลานั้นเปนผูเช่ียวชาญในดานผิด ซึ่งอัครทูตเปาโลเรียก
วา เปนการสอนในสิ่งที่เรียกวา “พวกเขาเชื่อในส่ิงที่สําคัญผิดวาเปนความรู”
 วิทยาศาสตรดานชีววิทยาปจจุบัน ยกตัวอยาง การกลาววินิจฉัยสรุป 
(predicated) จากการสันนิษฐานวา (assumption) ชีวิตเร่ิมตนเมื่อหลายพัน
ลานปกอน ดวยความบังเอิญ (by chance) โดยที่ไมมีพระเจา และไมมีวัตถุ      
ประสงคอยูเบื้องหลัง ในเวลาเดียวกัน “จํานวนที่เหลือเชื่อ แหงความสลับซับ
ซอน และในรายละเอียดทางวรรณคดีวิทยาศาสตรไดบังเกิดขึ้น โดยวางบน
พื้นฐานบนคําสอนนี้ มีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรูไดจากสิ่งนี้ เก่ียวกับ
วาผูคนสามารถเปนผูเชี่ยวชาญไดในเร่ืองขอผิดพลาด การตระหนักในเรื่องนี้
สรางผลกระทบ (impact) ใหกับการศึกษาคริสเตียนในภาพรวม โดยเฉพาะ
ในการสอนวิทยาศาตรอยางไร

ความโงเขลาและสติปญญาพุธ
 อาน พระธรรมสุภาษิต บทที่ 1 เนื้อหาของบทน้ีสอนอะไรแกเรา 
เกี่ยวกับการศึกษาคริสเตียนแท ควรจะสอนเกี่ยวกับสิ่งใด 

 พระคัมภีรวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความโงเขลา และความฉลาด
ไวไมขาดสาย (steady) พระธรรมสุภาษิตทําหนาท่ีไดดีในการเตือนเราถึง
อันตรายของความประพฤติที่มุทะลุ (foolhardy) และอยูในกลุมเพื่อนที่โง
เขลา ความแตกตางนั้นชัดเจน: พระเจาทรงปรารถนาใหประชากรของพระองค
แสวงหาสติปญญา โดยถือวาเปนทรัพยสมบัติและใหมีอยางอุดมสมบูรณ
 นักศึกษาดานศิลปะและวิทยาศาสตรใชตะลันตของพวกเขาแสวงหา
ความรู และพยายามเรียนใหไดเกรดยอดเย่ียมจากการศึกษาของพวกเขา 

Foolishness and Wisdom
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เหลาอาจารยผูมวีนิยักท็าํในลักษณะคลายกนั  เราสามารถเปนนกัศลิปะท่ีฉลาด
เฉลียว และเปนนักวิทยาศาสตรที่กาวหนา (breakthroughs) อันเนื่องมาจาก
ความรูและความสามารถ
 กระน้ันจากมุมมองทุกมิติของคริสเตียน ความรูดานศิลปะ และดาน
วิทยาศาสตรมีความหมายแทจริงอะไรถามันไมรวมไปถึง การทราบในความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด ความดี และความช่ัว ความจริง และ
ความเท็จ ทั้งหมดนี้ คนหนึ่งจะตองทํา ยกตัวอยางเชน การอานสักเล็กนอย
เกี่ยวกับชีวิตของเหลาคนผูรูสึกวา (deemed) เปนนักศิลปะที่ยิ่งใหญของโลก 
เพ่ือที่จะมองเห็นพวกเขามีความเช่ียวชาญระดับอัศจรรย และมีตะลันตสุดยอด 
ซึ่งไมไดหมายความวาเขามีศีลธรรม และความยุติธรรมอยูในระดับเดียวกัน 
คนหนึ่งอาจโตเถียงวา เหลานักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญ มีสวนรวมในงานสราง
ดานชีววิทยา หรืออาวุธเคมี เพื่อการทําลายลางมวลชน อาจเปนผูไดรับการ
ศึกษาสูงเปนผูมีพรสวรรคสุดยอด แตอะไรคือผลลัพธแหงงานของพวกเขา 
อยางท่ีไดกลาวมาแลว ความรูในตัวของมันเอง ไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ดี
เสมอไป

 จาก สภุาษติ 1:7 อะไรคือกญุแจสาํคญัทีน่าํไปสูการศึกษาแทของ
คริสเตียน

 ผูรับรางวัลโนเบลคนหนึ่ง เปนคนที่ไมเชื่อวามีพระเจา (atheist) 
เขาศึกษาระบบจักรวาลและพลังดานฟสิกส เขาไดเขียนวา “ยิ่งศึกษา
จักรวาลมากเทาไร ดูเหมือนจะมีความเขาใจเร่ืองจักรวาลมากข้ึน และ
ยิ่งรูมากขึ้นก็ยิ่งดูเหมือนจักรวาลไมมีจุดสิ้นสุด” สิ่งน้ีบอกอะไรเราเก่ียว
กับความหมายของความรูและความผิดพลาด

องคพระผูเปนเจาทรงตอบโยบวันพฤหัสบดี
 โยบ บทที่ 38 สอนวาพระเจา ไมเพียงทรงเปนผูสรางเทานั้น 
แตทรงเปนผูค้ําจุนสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดวย ความจริงขอนี้สงผลตอความ
เขาใจศิลปะและวิทยาศาสตรอยางไร

The Lord Answered Job
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 “คนจํานวนมากสอนวาสสาร (matter) ควบคุม (possesses) อํานาจ
ที่จําเปน (vital) เพราะทรัพยสิน (properties) บางอยางได สงให (impart) 
กับสสาร และจากน้ันปลอยใหทํางานผานพลังงานท่ีมีแตกําเนิด (inherent 
energy) และการทํางานของธรรมชาติไดนําไป (conducted) สอดคลองกับ
กฎตายตัว ซึ่งพระเจาเองไมอาจเขาแทรกแซง นี่เปนคําสอนวิทยาศาสตรที่ผิด  
เพราะไมไดรับการสนับสนุน (sustained) โดยพระวจนะของพระเจาที่บอกวา
ธรรมชาติเปนผูรับใชของพระผูสราง...ธรรมชาติเปนพยานถึงเชาวปญญาเลิศ 
(an intelligence) ซึ่งปรากฏอยูในพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ทํางานภายใน 
และผานกฎเกณฑของธรรมชาติ นี่เปนธรรมชาติ ที่พระบิดา และพระบุตร
ทํางานอยางตอเนื่อง พระคริสตทรงตรัสวา “พระบิดาของเรายังทรงทํางานอยู
เรื่อยๆ และเราก็ทําดวย” (ยอหน 5:17) (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผย
พระวจนะ, หนา 114)
 เปนที่นาเสียดาย (unfortunately) ตามที่ไดแถลงกอนหนานี้ ได
กลาวมามากเร่ืองวิทยาศาสตรทํางานโดยไมมีพระเจา (on atheistic) ผูยึดถือ
วัตถุนิยม (materialist) ใชการสันนิษฐาน ซึ่งหมายความวา นักวิทยาศาสตร
อาจเร่ิมตนดวยบรรยากาศท่ีงดงาม และมีความสลับซับซอน แตทั้งสองอยาง 
“บรรยากาศท่ีงดงาม และความสลับซับซอนรวมกัน และกระน้ันมันอุบัติขึ้น
โดยบังเอิญ โดยไมมีการมองการณไกล (forethought) หรือความต้ังใจ (in-
tention) อยูเบื้องหลัง
 นั่นคือในขอเท็จจริง สิ่งที่วิทยาศาสตรอางตลอดเวลาวาชีวิตบนโลก 
ในความงดงามและความซับซอนของมันอยางเชน จากผีเสื้อกลายมาสูมนุษย  
ซึง่ใหคาํอธบิายไมไดมาจากสิง่ใด  แตเปนผลลพัธทางเคมใีนเวลาหลายพนัลานป 
ซึ่งไดกอรูปขึ้นโดยบังเอิญ สูสิ่งมีชีวิตงายๆ ผานกระบวนการโดยบังเอิญ 
(random) และการเลือกโดยธรรมชาติ แลวคอยๆ วิวัฒนาการขึ้น (evolved) 
สูสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ซึ่งเคลื่อนไหวและหายใจอยางที่เห็นวันนี้ 
 วิทยาศาสตร บัดนี้ไดประกอบกันขึ้น (constituted) โตแยงแนวคิดที่
วา “อํานาจเหนือธรรมชาติของพระผูสราง” เปนสิ่งที่ “ไมเปนวิทยาศาสตร” 
ในเมื่อไมอาจพิสูจนตามแนววิทยาศาสตรได และดวยเหตุนี้จึงเปนความคิดที่
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เหตุผลสองขอท่ีคงอยู วาเหตุใดวิทยาศาสตร ซึ่งมีหลายสิ่งถูกตอง แต
ในจุด “แรกเริ่ม” (origins) ผิดไปอยางมาก: ประการแรก วิทยาศาสตร ซึ่ง
ศึกษาจากธรรมชาติของโลก ตองมองไปที่ธรรมชาติของโลกเทานั้นสําหรับ
เปนคําตอบ: ประการที่สอง วิทยาศาสตรสันนิษฐานวากฏแหงธรรมชาติจะ
ตองยังคงที่ไมเปลี่ยนแปลง (constant) กระนั้นทั้งสองนี้ผิด เมื่อหันมาพูดเรื่อง
จุดแรกเร่ิม
 ใหกลับมาพูดขอแรก ซึ่งตองการ (requires) ตนเหตุทางธรรมชาติ
สําหรับเหตุการณทางธรรมชาติตางๆ อยางเชนลมพายุรุนแรงที่เรียกวา “เฮอร
ริเคน” การที่จะติดตามรองรอยของเฮอรริเคน เปนสิ่งที่แยกวาความไรคา 
(worthless) สําหรับจุดแรกเริ่มที่เร่ิมตนดวยคําวา “ในปฐมกาล พระเจาทรง
เนรมิตสรางฟาและแผนดิน” (ปฐมกาล 1:1) วิทยาศาสตรสามารถกลาวอะไร  
เพราะปฏิเสธสิ่งแรกเริ่มที่เกิดขึ้นจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ขณะที่พระคัมภีร
สอนเราวาจุดเริ่มตนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยการอัศจรรยเหนือธรรมชาติ        
 และธรรมชาติมีความมั่นคง (constancy) ไหม สิ่งนี้ดูเหมือนมีเหตุผล 
ยกเวน พระธรรมโรม 5:12 กลาววา “เพราะเหตุนี้ บาปไดเขามาในโลกเพราะ

วิทยาศาสตรไมสามารถจัดการได จะวาไปสมมติฐานน้ีไมใชสิ่งที่วิทยาศาสตร
สอน (ตามที่จริง วิทยาศาสตรดูเหมือนจะสอนสิ่งตรงกันขาม: ความงดงาม
ทั้งหมดและความสลับซับซอนของโลกที่เปนอยู ที่จริงแลวช้ีไปยังพระผูสราง) 
แตแทนที่ ตําแหนงเกี่ยวกับปรัชญาเปนผูกําหนด (imposed) ขอบังคับ 
(discipline) แตพวกนักวิทยาศาสตรเปนผูกําหนดเอง
 ปญหาอยางไรก็ดี คือพระคัมภีรสอนวา พระเจาไมเพียงสรางสรรพสิ่ง
เทานั้น แตพระองคทรงเก้ือกูลทุกส่ิงเชนกัน ซึ่งหมายความวา การศึกษาใดๆ
ทีเ่ปนของครสิเตยีนแท  วทิยาศาสตรจะตองทาํงานจากขอสนันษิฐานทีแ่ตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง (radically) คือแตกตางจากสิ่งที่วิทยาศาตรอางโดยทั่วไป เปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ที่การขัดแยงรุนแรง (clashes) จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อพูดถึงจุดแรกเริ่ม (origins)
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คนๆ เดียว และความตายก็เกิดขึ้นมาเพราะบาปน้ัน และความตายก็ไดแผ
ไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทําบาป” การสันนิษฐานเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติลวงหนา ไมเปนการตอเนื่อง (discontinuous) และ
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ (qualitative) แตกตางจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เดี๋ยวนี้ที่วิทยา-
ศาสตรเผชิญหนา โลกซ่ึงตอนแรกเร่ิมไมมีความตายปรากฏ ชางแตกตางโดย
สิ้นเชิงที่เราสามารถศึกษาในวันนี้ และสันนิษฐานไดวาพวกมันคลายกันมาก 
เมื่อมันไมใช ซึ่งก็นําสูขอผิดพลาดเชนกัน
 ดังนั้นวิทยาศาสตรสอนจุดแรกเร่ิมผิดไป เพราะปฏิเสธลักษณะการ
เนรมิตสรางสองประการอยางสิ้นเชิง (1) บอกวาไมมีอํานาจเหนือธรรมชาติอยู
เบื้องหลัง (2) ลักษณะทางกายภาพไมตอเนื่องระหวางจุดแรกเริ่มของการทรง
สรางและสิ่งที่อยูตรงหนาเราเดี๋ยวนี้

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายเรื่องความงดงามวา อะไรคือความงดงาม จะนิยาม
 ความงดงามอยางไร และนิยามของคริสเตียนแตกตางจากคนอ่ืน
 หรือไม อยางไร

2. พระคริสตสามารถมาบังเกิดเปนนักวิทยาศาสตรที่ปราดเปรื่อง 
 เปนมหาเศรษฐีที่มีรายได หรือเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงดานดนตรี 
 แตพระองคกลับมาบังเกิดเปนชางฝมือที่ถอมใจ พระองคทรงอยู
 รวมกับพระบิดาตอนเนรมิตสรางโลก แตพระองคมารับการฝก
 อาชีพเหมือนคนธรรมดา งานของพระองคคือการเชื่อฟง สิ่งนี้ให
 บทเรียนอะไรแกเราในการประกอบอาชีพ

3. แมจะไมใชทุกคนที่จะถูกเรียกใหสอนในโรงเรียน แตคริสเตียน
 สามารถสอนพระวจนะของพระเจาใหคนอื่นได เราจะทําตนเปน
 นักศึกษาและครูที่ดีใหคนในโลกน้ีไดอยางไร
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“ฉะนั้นพี่นองท่ีรักของขาพเจา จงมั่นคงอยู อยาหว่ันไหว 
จงทํางานขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา ทาน
ทั้งหลายพึงรูวา ในองคพระผูเปนเจา การตรากตรําของ
ทานจะไมไรประโยชน” (1 โครินธ 15:58)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 การงานเปนแนวคิดของพระเจา ในโลกที่สมบูรณพรอม
กอนความบาป พระเจาทรงใหอาดัมและเอวาดูแลสวนเอเดน 

(ปฐมกาล 2:15) เหมือนพระผูสรางของพวกเขา ตามพระฉายาที่พวกถูก
สรางขึ้น พวกเขาตองนําความคิดสรางสรรคไปใชในการทํางาน และการรับ
ใชดวยความรัก นั่นคือทํางานในโลกที่ยังไมไดลมลง โลกที่ปราศจากซึ่ง
ความบาปและความตาย และความทุกขยากเดือดรอน มนุษยจะตองทํางาน
 ในชวงระหวางเวลานี้ (หลังจากโลกแหงความสมบูรณแบบ และ
กอนหนาโลกใหมแหงพระสัญญา) เราไดรับการเชิญใหมองดูงานหนึ่งที่ได
รับพระพรของพระเจาหลายประการ ทามกลางชาวยิว เด็กทุกคนไดรับการ
ฝกเรื่องการคาขาย ทําธุรกิจ การตอรอง การแลกเปลี่ยน หรืองานอาชีพ 
(a trade) ในความเปนจริงมีการพูดกันวา ถาผูเปนพอไมสอนอาชีพใหลูก
ชายก็เทากับเลี้ยงลูกใหเปนอาชญากร พระเยซูเอง แมจะทรงเปนพระบุตร

บทที่ 11
คริสเตียนและการงาน

วันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2020
The Christian and Work
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ประเภทของงานวันอาทิตย
 “ขาพเจาทราบแลววา สําหรับเขาไมมีอะไรดีกวาเปรมปรีดิ์และ
ราเริง ตลอดชีวิตของเขา ยิ่งไปกวานั้น ของประทานจากพระเจาแก
มนุษยคือ ใหมนุษยไดกินด่ืม และชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรํา
ของเขา” (ปญญาจารย 3:12, 13)
 “การงาน” (Work) เปนคําอัดแนน (solid) ในภาษา “แองโกล แซ็ก
ซอน” โดยไมมีเสียงอื่น (frills) เขามาเสริม เปนคําพยางคเดียวในภาษา
อังกฤษ กระนั้นมีความหมายที่เปนไปไดหลายอยาง จากเหตุผลดานความ
จําเปน เราทํางานเพื่อใหมีอาหารบนโตะ ใชจายสําหรับสิ่งตางๆ และเก็บสะสม
ไวจํานวนหนึ่งสําหรับเวลาเกิดสถานการณยากลําบาก
 งานทําใหคนรูสึกวาตนมีคา งานคือคําตอบของคําถามวา “คุณทํางาน
อะไร” หรือ “คุณเปนอะไร” คนสวนใหญที่เกษียณแลวยังทํางานครึ่งเวลาอีก
หลายปเทาท่ีพวกเขายังทําไหว ไมวาจะเปนงานท่ีมคีาตอบแทน  หรอืงานอาสา
สมัคร จงมอบงานเล็กๆ นอยๆ ใหเยาวชนทํา แลวจะพบวาการทําผิดกฎหมาย
ของเขาลดลง

 จาก ปฐมกาล 3:19 อะไรคือบริบทตรงน้ี และพระคัมภีรขอนี้พูด
ถึงเรื่องงานอยางไร 

The Many Sides of Work 

ของพระเจา ทรงใชเวลาหลายปทําในสิ่งที่เปนน้ําพระทัยของพระบิดา โดยทํา
การฝกงานฝมืออยางสัตยซื่อจนกลายเปนชางฝมือดีคนหนึ่ง เปนไปไดที่
พระองคทรงเปนผูทําเครื่องเฟอรนิเจอรอันเปนที่ตองการของชาวนาซาเร็ธ 
ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณเครื่องใชในการเกษตรดวย (มาระโก 6:3) ที่กลาวมานี้
เปนสวนทั้งหมดของการฝกฝน อันเปนการเตรียมพระองคสําหรับพันธกิจ
เปนการลวงหนา อัครทูตเปาโลทํางานรับใชพระผูเปนเจา เพื่อใหความมั่นใจ  
ทานทํางานเคียงขางอาควิลลาและปริสสิลลา เปนเวลาปครึ่งในฐานะชาง
ทําเต็นทคนหนึ่ง ในวันสะบาโตทานเปาโลไดเขาไปถกปญหาในธรรมศาลา 
(กิจการฯ 18:1-4; 2 เธสะโลนิกา 3:8-12) สัปดาหนี้เราจะมองไปยังคําถาม
ทั้งหมดของการทํางาน และบทบาทของการทํางานในการศึกษาของคริสเตียน
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 ทันใดนั้นงานที่พระเจาทรงประทานใหกอนการลมลงไดเปล่ียนไปหลัง
ความบาปเขามา ตรงน้ีเปนการอางถึงอีกดานหน่ึงของงาน สําหรับบางคน 
งานหมายถึง สิ่งที่นาเบื่อ เหน็ดเหนื่อย ตรากตรํา และสิ้นสุดลงดวยความตาย 
พวกเขาจําใจทํางานท่ีพวกเขาดูหม่ินดูแคลน และหวังจะไดปลดเกษียณขณะที่
ยงัมสีขุภาพดพีอควร  สาํหรบัคนอืน่ๆ งานสามารถแมแตเอาชวีติของคนหนึง่ไป 
งานนั้นไดกลายเปนศูนยกลางการมีชีวิตอยูของคนนั้น หรือแมแตทั้งหมดเปน
สิ่งหอมลอม (encompassing) เอกลักษณของบุคคลหนึ่ง เมื่อพวกเขาตอง
แยกจากงานของพวกเขา ไดรับความกดดัน หรือรูสึกสับสน (disoriented) 
เกิดความไมแนใจจะทําอะไรตอไป หรือหันไปทางไหน เมื่อพวกเขาเกษียณ
อายุ พวกเขาลมทั้งยืนทั้งดานรางกายและดานจิตใจ และบอยคร้ังพวกเขาตาย
กอนวัยอันควร 
 คริสเตียนจําเปนตองเรียนรูการทํางานตามวิถีของพระเจา งานเปน
มากกวาความจําเปนดานเศรษฐกิจ ผูชายเปนมากกวาลูกจาง (employee) 
คนหนึ่ง ถาเขาใจอยางถูกตอง งานที่คนหนึ่งทําตลอดชีวิตเปนเหมือนถนน
หลวง (avenue) แหงพันธกิจการรับใช (ministry) เปนการแสดงออกในความ
สัมพันธกับองคพระผูเปนเจา สวนหนึ่งของภาระกิจแหงการสอน คือการชวย
นักศึกษาหางานที่เหมาะสมกับตะลันตความสามารถของพวกเขา งานที่
พระเจาทรงประทานให ที่พวกเขาเกิดความสนใจ ที่สวนกระแส (intersect) 
กับความตองการของโลก

 คุณกําลังทําอะไรอยูในปจจุบันนี้ และคุณควรทําอะไรเพ่ือถวาย
พระสิริแดพระเจาใหมากข้ึน

งานและการเล้ียงดูวันจันทร
 อาชีพหรืองานจะเก่ียวกับการใชรางกายทําเปนหลัก แมแตคนท่ีทํา
งานดวยสมอง สวนใหญก็ตองใชกําลังกายไมมากก็นอย เชน ใชมือกดแปน
พิมพคอมพิวเตอร

Work and Nurture
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งานและความยอดเยี่ยมวันอังคาร
 ใหมองภาพรวมในพระธรรมอพยพ 25:10-30:38 พระเจาทรง
เจาะจงอะไร เม่ือพระองคสั่งทานโมเสสใหตั้งเต็นท “พลับพลา” (ta-

Work and Excellence

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีสอนอะไรเรา เก่ียวกับการทํางานอยางไร 
และ “มอื” เปนสญัลกัษณถงึอะไร เฉลยธรรมบญัญตั ิ16:15; ปญญาจารย 
9:10; สุภาษิต 21:25; เยเรมีย 1:16 

 พระเจาทรงประทานมือใหเราใชทํางาน “มือที่เกียจครานทําใหยากจน 
แตมือที่ขยันขันแข็งทําใหมั่งคั่ง” (สุภาษิต 10:14; 12:14) ในดานจิตวิทยา ความ
สามารถสวนตัวในการทํางานใหสําเร็จ ไมไดเพิ่มขึ้นดวยการพูด แตเพ่ิมขึ้น
ดวยการลงมือทําเทานั้น
 ขณะที่ขอพระคัมภีรกลาววา “งานจากมือของรา” เปนพระพรจาก
พระเจา (ดู สดุดี 90:17) พระองคทรงอนุญาตใหเราดํารงชีวิตอยางมีความ
หมาย แผนการข้ันสุดทายของพระเจาคือ “การงานจากมือของเรา” เปน
พระพรแกคนอ่ืน อัครทูตเปาโลเขียนวา เราตองทํางานบางส่ิงที่มีประโยชน
ดวยมือของเรา เพื่อที่เราอาจมีบางส่ิงที่จะแบงปนกับคนอ่ืนๆ แนนอนอัครทูต
เปาโลดํารงชีวิตโดยหลักการนั้น
 “พวกทานเองก็ทราบวา  มอืทัง้สองขางของขาพเจาจดัหาปจจยัสาํหรับ
ตัวเอง และสําหรับพวกที่อยูกับขาพเจา ขาพเจาวางแบบอยางใหทานแลวใน
ทุกเร่ือง เพื่อจะใหเห็นวา โดยการตรากตรําแบบเดียวกันนี้ เราตองชวยพวก
ที่มีกําลังนอย และระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองคพระผูเปนเจา ตามท่ี
พระองคตรัสวา “การใหเปนเหตุใหมีความสุขมากกวาการรับ” (กิจการฯ 
20:34, 35)       
 การอธิษฐานอยางงายๆ ของทานเนหะมีย ควรจะเปนของเรา: “ขา
แตพระเจา บัดนี้ขอพระองค ทรงเสริมกําลังมือของขาพระองค” (เนหะมีย 6:9) 

 คุณมีทาทีอะไรตองานของคุณ มีวิธีการอะไรที่คุณอาจใชงาน
ของคุณใหเกิดพระพรมากขึ้นตอคนอื่นๆ
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bernacle) ขึ้นเพื่อเปนสถานที่นมัสการ สิ่งน้ีบอกอะไรเราเกี่ยวกับ
พระลักษณะอุปนิสัยของพระเจา

 เม่ือพระเจาทรงสั่งใหทานโมเสสตั้งเตนท “สําหรับพระองค” ทาน
โมเสสควรไดพูดวา “ไมมีปญหาพระผูเปนเจา ขาพระองคกางเต็นทมาต้ังแต
ตอนวิ่งหนีจากประเทศอียิปต เมื่อ 40 ปที่แลว ...ขอพระองคใหเวลาเพียงไมกี่
นาทีเทาน้ัน เพราะสําหรับชายท่ีมีชีวิตอยูในวัฒนธรรมของชาว “มีเดียนซึ่ง
เปนชนก่ึงอพยพในภาคตะวันออกกลาง” (Seminomadic Midianite) ชน
เหลานี้ ถือวาการตั้งเต็นทเปนเร่ืองที่งายมาก ทานโมเสสแมแตจะใชผาผูก
ปดตา แลวฟงเสียงสะทอนจากดวงจิตก็สามารถต้ังเต็นทได แตพระเจาทรงมี
อะไรที่สําคัญเกินกวาการตั้งเต็นททั่วไป ทานโมเสสอาจไมคาดฝนมากอน 
เก่ียวกับรายละเอียดของพิมพเขียว (blueprints) (เต็นทนอกเหนือนั้นเปน
โครงสรางทางสถาปนิกแบบงายๆ) บวกเขากับ “รายการกําหนดใหทํา” 
เก่ียวกับเคร่ืองใชทุกช้ินภายในพลับพลา พอๆ กับรายละเอียดในคําส่ังสําหรับ
เคร่ืองแตงกายสําหรับปุโรหิตเกือบ 150 จุด แมคําส่ังใหสรางโตะตัวหน่ึง ซึ่ง
มองดูจะเห็นเปนเรื่องงายๆ แตทานโมเสสตองทําตามขั้นตอนในการประกอบ
โตะตัวนั้นขึ้นถึงเจ็ดขั้นตอน (อพยพ 25:23-30)
 การใหความสนใจในรายละเอียดท่ีพระเจาแสดงใหเห็นในการสราง 
“เต็นทพลับพลา” ของพระองค (ซึ่งตอมาทรงประทานคําสั่งสําหรับพิธีเผา
ถวายบูชาสัตวให) พระเจาทรงสําแดงดวงวิญญาณแหงความยอดเยี่ยม
(excellence) ไวเปนเกณฑ ทรงพระประสงคไมใหผลิตสิ่งใดดอยกวา “ผล
งานชิ้นเอก” (masterpiece) ดวยการใชวัสดุคุณภาพสูงสุด การออกแบบนั้น
ไรขอตําหนิ (impeccable) ผลงานการสรางจะตองเปนจุดเดน คําสั่งของ
พระเจาในการสรางนั้นชัดเจน: สําหรับพระเจางานที่ทําขึ้นอยาง “ลวกๆ” 
(sloppy) จะไมเปนที่ยอมรับของพระองค 
 อยางไรก็ดีแมมาตรฐานจะปรากฏวาสูงสง แตเปนองคพระเจาเองผู
ทรงจัดหา ไมเพียงทรงเปนแรงผลักดัน แตทรงจัดหาแหลงแรงงานมนุษยเพ่ือ
ไปใหถึงจุดนั้น เราอานในพระธรรมอพยพ 31:1-6, 35:30-36:1 ที่องคพระเจา
เองประทานชางผูชํานาญงานเอง คนเหลานี้เปนผูไดรับ “การเติมเต็มดวย
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งานและจิตวิญญาณพุธ
 “ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ ก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
ดวย” (กาลาเทีย 5:25) งานของบุคคลหน่ึง และชีวิตฝายจิตวิญญาณไมอาจ
แยกจากกันได การเปนคริสเตียนไมใชการสวมเส้ือผา ที่อยากจะสวมก็สวม 
อยากจะถอดออกก็ถอด เหมือนคนคนหน่ึงเปล่ียนอารมณ (moods) หรือใช
ชีวิตผานชวงเวลาที่แตกตางไปของชีวิต แตเปนวาการเปนคริสเตียนเปนการ
สรางชีวิตใหเปนบุคคลใหม ซึ่งสําแดงตัวเขาเองหรือเธอเองในทุกมิติของชีวิต 
อันรวมไปถึงดานการงานดวย

 อานพระธรรมกาลาเทีย 5:22-26 อัครทูตเปาโลพรรณนาถึง
ของประทานอะไร ขณะเดียวกันพรรณนาตัวคุณและงานของคุณดวย 

 พจนานุกรมอธิบายถอยคําในพระคัมภีรใหม ใหการบรรยายคําวา 
“บุคคลฝายจิตวิญญาณ” คือบุคคล “ผูสําแดงผลของพระวิญญาณออกมาใน
วิถีของเขา” จากส่ิงนี้ เราอาจสรุปไดวาผานการเช่ือมโยงกับพระคริสตของเรา

Work and Spirituality

พระวิญญาณ” ทรงประทานใหพวกเขามีความสามารถและมีความรูในงานชาง
ทุกประเภท เพื่องานกอสรางพลับพลาท่ีประทับ รวมท้ังเฟอรนิเจอรทุกช้ินจะ
สรางออกมาตามที่ “องคพระผูเปนเจาทรงบัญชา” (อพยพ 36:1) ยิ่งกวานั้น
นายชางใหญผูออกแบบชุดเดียวกันซึ่งมีสองคนไดรับพระราชทาน “ความ
สามารถท่ีจะสอนตอ” (อพยพ 35:34) เพื่อที่ความรูความชํานาญของเขาท้ัง
สองจะคงอยูตอไปภายในชุมชนอิสราเอล แมวาบุคคลทั้งสองถูกเลือกไวเปน
พิเศษใหเปนผูนําโดยพระเจา ยังมีคนอ่ืนๆ อีกหลายคนไดรับของประทาน
คลายกัน ซึ่งไดรวมมือรวมใจกันทํางาน (อพยพ 36:2) 
 เหตุนั้นการที่เปนคนลมลงในความบาป มนุษยก็ไมมีเหตุผลใดท่ีจะนํา
มาแกตวั ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใดๆ นอยกวาการอทุศิถวายตวัอยางสดุใจ (utmost) 
พระเจาทรงคาดหวังใหเราทําการอยางดีที่สุด โดยการทุมเทตะลันต ถวาย
ความชํานาญและเวลา มุงทําการศึกษาวิธีการเพ่ือนําไปใชอยางดีในโครงการ
ใหญของพระเจา
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เราในฐานะเปนมนุษยจะทําหนาที่เสมือนเหลาผูเช่ือในทุกลักษณะ (aspects) 
แหงชีวิตของเรา
 คนไขคนหนึ่งนอนปวยที่โรงพยาบาลฟลอริดา มีเพื่อนใกลชิดของเขา
คนหน่ึงมาเฝาขางเตียงของเขาตลอดเวลา พยาบาลผลัดเปล่ียนกันมาตรวจ
เช็ค และใหการบริการท่ีจําเปนแกคนไขทุกระยะ พรอมท้ังไตถามพูดคุยกับ
คนไขเสมือนเปนญาติคนหน่ึง เร่ืองน้ีทําใหเพื่อนของคนไขรูสึกประทับใจมาก 
เอยถามพยาบาลหลายคนวา พวกเธอเรียนจบพยาบาลจากท่ีไหน หลายคน
ตอบวาพวกเธอจบการศึกษาจากวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา (Florida 
Hospital College) แหงนั้นเอง
 สิ่งนี้สรางความประทับใจใหเพื่อนคนไขรายนี้มาก หลังจากคนไขหาย
ปวยออกไปแลว เพื่อนของคนไขคนนี้เดินทางมาเย่ียมวิทยาลัยโรงพยาบาล
ฟลอริดาหลายคร้ัง เพื่อจะเช็คดูวานางพยาบาลดูแลคนไขเสมือนญาติเปนเร่ือง
ปกติ หรือมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เขามาเยี่ยมเพื่อนที่นอนปวยหนัก เมื่อมีคน
ถามเขาถึงจุดประสงคการไปเย่ียมวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา เขาตอบวา
เขาอยากแนใจวา นางพยาบาลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยโรงพยาบาลแหงนี้  
มีจิตใจดูแลเอาใจใสคนไขหนักเชนเพื่อนของเขาเปนอยางดี มากกวานาง
พยาบาลท่ีไดรับการฝกฝนจากท่ีอื่นโดยทั่วไปจริงไหม และเขาไดแนใจวาส่ิงที่
เขาไดประสบมาสามารถมองเห็นความแตกตางไดชัดเจน
 เขาไดขอเขาเยี่ยมอธิการของวิทยาลัยโรงพยาบาลฟลอริดา และได
ทราบถึงเปาหมาย และพันธกิจของวิทยาลัยแหงนี้ เขาจึงไดเขียนเช็คบริจาค
เงิน 100,000 เหรียญอเมริกัน (มากกวา 3 ลานบาท) สําหรับโครงการของ
วิทยาลัยแหงนี้ ที่มุงจะรับเด็กที่สําเร็จชั้นมัธยมปลาย มาเขาเรียนเปนพยาบาล
ไดมากกวาเดิม เพื่อจะมีพยาบาลเรียนสําเร็จออกไปปฏิบัติงานดวยจิต-
วิญญาณของพยาบาลอยางแทจริงจํานวนมากขึ้น

 คุณไดสําแดงจิตวิญญาณในชีวติประจําวันใหคนอื่นอยางไร
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งานและฉันทภาระวันพฤหัสบดี
 “มือของเจาจับงานอะไรก็จงทําการนั้นดวยเต็มกําลัง เพราะในแดน
คนตายที่เจาจะไปนั้นไมมีการงาน หรือความคิด หรือความรู หรือปญญา” 
(ปญญาจารย 9:10) ชายผูปราดเปร่ืองที่สุดใหคําปรึกษาดวยถอยคําที่ไดกลาว
ไวขางบน ซึ่งเกี่ยวกับการเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาในทุกลักษณะ
ของชีวิต
 เม่ือถูกขอใหแนะนําเรื่อง “การเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา” 
(stewardship) ของคริสเตียน หลายคนจํากัดความคิดของพวกเขาอยูกับ 
ความรับผิดชอบเรื่องการเงิน (fi scal) ของคริสเตียน แมวาเรื่องการเงินจะมี
ความสําคัญสําหรับการเปนผูอารักขาทรัพยสิน แตการที่จะจํากัดเฉพาะใน
เรื่องการเงินเพียงอยางเดียว จะเปนเร่ืองท่ีคับแคบเกินไป ในทฤษฎีของการ
จัดระเบียบองคกร การเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาอางถึง ความรับ
ผิดชอบในเร่ืองการบริหารจัดการ เพื่อท่ีจะพัฒนาและใชแหลงทรัพยากรณที่
หามาไดทั้งหมดอยางเหมาะสม
 ในโบสถหรือคริสตจักรทีใ่ดเปนแหลงทีพ่ระเจาไดทรงอวยพระพรใหเรา  
อัครทูตเปโตรไดกลาวไวชัดเจนวา คือทุกคนท่ีไดรับของประทานจากพระผู
สราง ทานเปโตรอางถึงของประทานท่ีใหแกคริสเตียนในฐานะท่ีเปน “ปุโรหิต
บริสทุธิ์” (holy priesthood) (1 เปโตร 2:5) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอพระเจา
สําหรับการเปนผูอารักขาทรัพยสินสําหรับของประทานจากพระเจาทุกอยาง: 
เงินทอง เวลา พลังงาน ตะลันตความสามารถ และอื่นๆ

 จาก ปญญาจารย 9:10 และ 1 โครินธ 10:31 มีขาวสารเก่ียวกับ
การทํางานอยางไร

 หลุมพรางท่ัวไปแหงหน่ึงของชีวิตในทุกวันนี้ คือความโนมเอียงท่ีจะ 
“แบงออกเปนสวนๆ” (compart-mentalize) ตามลักษณะท่ีแตกตางออกไป
ในการดํารงชีวิต นั่นคืองานแหงชีวิตของคนหนึ่ง ชีวิตครอบครัวของครอบครัว
หน่ึง ชีวิตฝายจิตวิญญาณของคนหนึ่ง หรือแมแตการใชเวลาวาง (leisure) 

Work and Stewardship
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ของคนหน่ึง ในความโนมเอียงของการแยกพ้ืนที่เหลานี้ของชีวิต จึงมีโอกาส
เพียงนอยหรือไมมี ที่จะขามฟาก (crossover) ระหวางพวกเขา ถามีก็จะตอง
มีความปรารถนาเกิดขึ้นกอนระหวางพวกเขา ยกตัวอยางเชน ไมเปนการดีที่
คนหนึ่งจะนํางานกลับมาทําที่บาน ซึ่งจะแทรกแซงกับความรับผิดชอบใน
ครอบครัว หรือคนหนึ่งไมควรท่ีจะติดตามการใชเวลาวางของตนตอเนื่อง และ
ตองตัดการใชเวลากับพระเจาใหสั้นลง
 อยางไรก็ดีความเขมงวด (restriction) เชนนั้นไมควรนํามาใชกับ
บทบาทชีวิตดานจิตวิญญาณของเรา ซึ่งจะตองมีอยูในทุกสวนของชีวิตความ
เปนอยูของเรา งานของคริสเตียนเติบโตจากการมีความสัมพันธ และการทํา
งานรับใชพระเจารวมกับสมาชิกอ่ืนๆ การทํางานเปนสิ่งหนึ่งซึ่งเรานํามา
ปฏิบัติเพื่อใหพระเจามาสถิตอยูดวย การท่ีจะ “แบงออกเปนสวนๆ” ในชีวิต
ดานศาสนาของเรา เทากับเปนการจํากัดพระเจาไวหนึ่งวัน หนึ่งช่ัวโมง หรือ
เพียงพ้ืนท่ีเดียวของการดํารงชีวิต นอกน้ันเทากับปฏิเสธการที่จะใหพระเจามา
สถิตอยูในพื้นที่อื่นๆ

 คุณแบงงานออกเปนหลายสวนหรือไม และจะใหพระวิญญาณ
เขามามีสวนในการทํางานของคุณอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน พระธรรมปฐมกาล บทที ่3; ปญญาจารย 2:18-23; เอเฟซสั 
6:5-8 อาน เอลเลน จี. ไวท, การทดลองและการลมลง. บรรพชนและผู
เผยพระวจนะ, หนา 52-62

 การงานเปนการสาปแชงหรือเปนพระพร มันดูเหมือนวาเปนสวนหนึ่ง
ของการสาปแชงของความบาป (ปฐมกาล 3:17) เมื่ออานดูอยางพิเคราะห
จะเห็นวา พื้นดินเองถูกสาปแชงไมใชงาน เอลเลน จี. ไวท กลาววา พระเจา
ทรงเจตนาออกคําสั่งใหการทํางานดูแลสวนเปนพระพร: “ชีวิตของการทํางาน
หนัก และการเอาใจใสซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตนั้นมาสวนมากเปนสิ่งที่พระเจาทรงมอบ
หมายใหดวยความรัก เปนการลงวินัยอยางหน่ึงท่ีทรงประทานใหเนื่องมาจาก
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จาก ปญญาจารย 2:18-24 กษัตริยซาโลมอนถือวาการทํางาน
 เปนไดทั้งพระพรและการสาปแชง สิ่งใดทําใหเกิดความแตกตาง 
 และมีวิธีใดที่เราจะทําใหงานเปนพระพร

2. การทํางานทําใหเราสามารถเล้ียงดูครอบครัวไดอยางไร

3. มีเสนแบงระหวางการทํางานที่ยอดเยี่ยมและการทํางานแบบหาม
 รุงหามค่ํา เราจะไมขามเสนดังกลาวไดอยางไร (ดู ปญญาจารย 
 2:23)

4. เปาโลกลาววา “แมเมื่อเราอยูกับพวกทาน เราก็ไดกําชับอยางน้ี
 วา ถาใครไมยอมทํางานก็อยาใหเขากิน” (2 เธสะโลนิกา 3:10) 
 นี่คือหลักการน้ีมีตุผลหนักแนน เราจะนําสิ่งน้ีไปใชใหถูกตองและ
 เหมาะสมไดอยางไร

ความบาปของเขา เปนการตรวจสอบ (check) วาหมกมุนในความอยากกิน 
(appetite) และในความตองการของเนื้อหนัง (passion) หรือไม ดังนั้นการ
พัฒนานิสัย “การบังคับตนเอง” เปนสวนหนึ่งในแผนการใหญของพระเจา
สําหรับชวยมนุษยใหไดรับการไถกลับสูสภาพเดิม จากความหายนะ (ruin) 
และความเสื่อมทราม (degradation) ของความบาป (เอลเลน จี. ไวท, 
บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 60) บางที่เราอาจทําใหเกิดการสาปแชง
ผานการกระทําที่ซ้ําซาก (monotony) การทํางานมากเกินไป หรือการตีราคา
บทบาทชวีติของเราสูงจนเกินไป (overvaluing) ไมวาเราจะอยูในสถานการณใด
เราตองเรียนรูที่จะจัดวางการทํางานอยางเหมาะสม และการศึกษาคริสเตียน
ตองชวยฝกอบรมผูคน ใหเรียนรูคุณคาของการทํางาน ขณะเดียวกันไมยกให
การงานเปนเหมือนรูปเคารพอยางหนึ่ง
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“พระองคจึงตรัสกับพวกเขาวา “วันสะบาโตนั้นทรงตั้ง
ไวเพื่อมนุษย ไมไดทรงสรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต  
เพราะฉะน้ันบตุรมนุษยเปนเจาเปนนายเหนือวนัสะบาโต
ดวย” (มาระโก 2:27, 28)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 จูดี้เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีสเพียงคนเดียวในช้ันที่กําลังจะเขาสูพิธีจบการศึกษา และเธอไดเลือกที่จะไมเขารวมในกิจกรรมทาง
  สังคมซึ่งจัดขึ้นในวันสะบาโต สิ่งนี้ทําใหความเชื่อของเธอเปนที่
สังเกตเห็นได
 วันหน่ึงเพื่อนของเธอช่ือ เกยเล (Gayle) โทรบอกจูดี้วา สามีของเธอ
จะตองเดินทางไปนอกเมืองเปนเวลาหกสัปดาหและเธอไดขอรองจูดี้วา จูดี้
ตองการจะมาใชเวลาในคืนวันศุกรหกสัปดาหกับเธอที่บานไหม เพราะเธอ
ทราบวาจูดี้ “ไมมีภารกิจอะไร” ในชวงคืนวันศุกรดังกลาว
 คืนวันศุกรสี่สัปดาหตอมาท้ังสองไดแบงปนประสบการณรวมกัน และ
ตางก็มีความชื่นชมยินดีที่ไดใชเวลารวมกัน ในวันสุดสัปดาหที่หา เกยเลได

บทที่ 12
วันสะบาโต: ประสบการณและ

การดํารงชีวิตตามพระลักษณะของพระเจา

วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2020

Sabbath: Experiencing and Living the Character of God
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บอกกับจูดี้วา ตอนบายวันศุกรนั้นเธอไดเขาไปซื้อของในตัวเมืองและในเวลา
เย็นมากแลว เธอเหลือบมองนาิกาที่ขอมือ และคิดวา โอ...ดีจริง นี่กําลังจะ
ถึงเวลาวันสะบาโตในอีกไมนาน ทันใดนั้นเธอตระหนักวา ตลอดชวงคืนวัน
ศุกรที่ผานมา เธอไดมีประสบการณบางสิ่งใหมๆ ในชีวิตคริสเตียนของเธอ 
เธอไดเติบโตและไดเรียนรูมากข้ึนในพระเจาของเธอ และเธอรูสึกไดวาเธอมี
ความสัมพันธลึกซ้ึงขึ้นในความเชื่อของเธอ วันสะบาโตไดกลายเปนโอกาส
สําหรับการศึกษาและการพัฒนาสวนบุคคล
 นบัเปนเร่ืองทีน่าสนใจเกีย่วกบัวาเราสามารถนกึถงึวนัสะบาโตในทาํนอง
ไหน ไมเพียงเปนวันสําหรับการพักผอน แตหมายถึงการศึกษาเชนเดียวกัน

เวลาที่ประหลาดใจวันอาทิตย
 คุณเคยรูสึกประหลาดใจไหมวา เหตุใดพระเจาทรงประทานเร่ืองการ
เนรมิตสรางท่ีคลองจองกัน สองเร่ืองในสองบทแรกของพระธรรมปฐมกาล 
ปฐมกาล บทที่ 1 เรื่องสัปดาหแหงการเนรมิตสรางโลก อันเปนสิ่งทําใหเกิด
ความรูสึกพิศวง ที่โลกไดคอยๆ กอรูปทรงขึ้น และท่ีสุดสิ่งมีชีวิตไดเกิดขึ้น 
และบรรลุถึงจุดสูงสุด (culminating) คือการทรงสรางชายและหญิงในวันที่หก 
ปฐมกาล บทที่ 2 มองไปที่เร่ืองเดียวกัน แตเปนการมองเห็นจากจุดที่แตก
ตางกัน (perspective) ซึ่งมีจุดเนนพิเศษในวันที่หก ซึ่งอาดัมอยูตรงกึ่งกลาง
ของภาพในเวลาดังกลาว และทุกสิ่งทุกอยางถูกพรรณนาวาไดอยูตรงนั้นเพื่อ
เขา และผูหญิง: สวนเอเดน แมน้ําหลายสาย และสรรพสัตวทั้งมวล
 เร่ืองการทรงเนรมติสรางลกึซึง้เกนิไปสาํหรบัจะบรรจไุวเพียงเร่ืองเดยีว
ประการแรกเราไดเรียนรูถึงฤทธานุภาพ การทรงเปนศิลปนของพระผูสราง 
ผูทรงมีสายพระเนตรเพื่อความงดงามสมบูรณแบบ จากนั้นเราพบพระเจาแหง
การมีความสัมพันธ ผูทรงประสงคใหมนุษยชาติที่จะรัก และเอาใจใสซึ่งกัน
และกัน และสวนที่เหลือท้ังมวลของสรรพส่ิงที่พระองคไดสรางขึ้น

 อาน พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 และ 2 และจากน้ันสะทอนบน
วันสะบาโตแรก (ปฐมกาล 2:1-3) โยงกลับไปยังเรื่องการทรงสรางเรื่อง

Time to Be Astonished
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เวลาสําหรับการคนพบใหมวันจันทร
 เม่ือทานโมเสสถกูขอใหนาํชนอิสราเอลเดนิทางออกจากประเทศอยีปิต  
เปนที่ชัดเจนวาชนอิสราเอลไดสูญเสียการมองเห็น (perspective) วาชนชาติ

Time for Rediscovery

แรก และมองตอมายังเร่ืองการทรงสราง เรือ่งท่ีสองการสรุปภาพของคุณ
ชวยใหคุณเขาใจอยางไร วาอะไรคือพระพรของพระเจาแหงวันสะบาโต 
และที่ทรงสรางใหบริสุทธิ์อาจหมายถึงอะไร

 จินตนาการตัวคุณเองเปนอาดัมหรือเอวาอยูในวันสะบาโตแรก เปน
วันแรกที่ไดตื่นขึ้นมีชีวิตในวันใหม วันแรกที่ไดอยูเคียงขางกับคูชีวิต และ
วันแรกท่ีไดเขาเฝาพระเจา เปนวันแหงการศึกษาเรียนรู คุณเร่ิมเรียนรูเก่ียวกับ
พระเจา  ผูทรงสามารถเนรมติสรางสรรพสิง่ทีส่วยงามเชนนี ้ คณุรูสกึประหลาดใจ
ทีไ่ดเห็นชางตัวหน่ึง ในครูตอมาคุณเห็นกบ  สตัวแตละชนิดมคีวามพเิศษเฉพาะ
ตัว คุณยิ้มขณะที่คุณมองเห็นความนาขัน (antics) ของยีราฟ หรือควาย คุณ
นิ่งเงียบในความนาเกรงขาม (awe) ที่สรรพสัตวมาในหลากสีและรูปราง คุณ
รูสึกยินดีมากจากสรรพเสียงท่ีสอดประสานกันเหมือนเสียงดนตรีวงใหญ 
(symphony) คุณชื่นชอบและมีความสุขมากเต็มระดับในความยินดี และใน
รสชาติ และในกล่ินหอมกรุน และความรูสึกชื่นชมที่ไดคนพบในความผสม
ผสานกลมกลืน ที่สําคัญที่สุดคุณเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธ: ความรับผิด
ชอบ การดูแลเอาใจใส และความรัก คุณมีประสบการณกับพระผูสรางของ
คุณ คุณเริ่มปฏิบัติตนอยางดีตอส่ิงทั้งปวงที่เหลืออยูที่พระเจาทรงสรางขึ้น
 วนัสะบาโตแรกไมไดเปนบรรยายกาศทีเ่รยีบงายสาํหรบัอาดมัและเอวา 
เปนพระเจาเองท่ีทรงสรางโอกาสสําหรับพวกเขาใหมุงเนนไปยังพระผูสรางของ
พวกเขา และสรรพสิ่งท่ีพระองคไดทรงสรางไว เปนเวลาสําหรับพวกเขาท่ีจะ
รูสึกประหลาดใจมาก (astonished)

 เขียนรายการตางๆ ที่เปนโอกาสทางการศึกษาท่ีอาดัมและเอวาไดรับ
ระหวางวันสะบาโตแรก และโอกาสเหลานี้จะยังคงมีคุณคา (relevant) ในวันนี้ 
แมรูปแบบจะตางกันออกไป สิ่งเหลานี้สามารถสรางความรุมรวยใหกับวัน
สะบาโตของคุณไดอยางไร
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ของตนเปนประชากรของพระเจา พวกเขาจําเปนตองคนพบอีกคร้ังวาใครคือ
พระเจา ผูขอใหพวกเขานมัสการและพระองคทรงสัญญามากมายเก่ียวกับส่ิง
อศัจรรยตางๆ ในอนาคต วนัสะบาโตเปนแกนกลาง (pivotal) ของประสบการณ
แหงการเรียนรูในเสนทางแหงการคนพบใหม (rediscovery) และเปนเคร่ือง
หมายชัดเจนแกชนชาติอื่นๆ วาชนอิสราเอลมีความสัมพันธพิเศษระหวาง
พระเจาและชนชาตินี้ ประสบการณของ “มานา” (manna) เปนตัวอยางท่ีดี 
(epitomizes) ในการศึกษาเรื่องของชนอิสราเอล

 ในพระธรรมอพยพ 16:14-29 มีบทเรียนอะไรท่ีนั่น สําหรับให
ชนอิสราเอลเรียนรู 

 พระเจาทรงทําการอัศจรรยเร่ือง “มานา” สําหรับชนอิสราเอล ทรง
ประทานอาหารใหแคเพียงพอในแตละวัน ถาพระองคทรงประทานใหแกเขา
จํานวนมากกวานั้น พวกเขาอาจหลงลืมพระผูทรงจัดหาให ดังนั้นในแตละวัน
พระองคทรงทําการอัศจรรยเพื่อพวกเขา เพื่อใหพวกเขาเห็นวาพระองคทรง
เอาพระทัยใส แตอยางไรก็ดีในวันสะบาโตสถานการณไดเปลี่ยนไปเพื่อเปน
วันพิเศษ ในวันนั้นพระเจาทรงทําการอัศจรรยสองประการ: มานาที่เก็บไวใน
วันศุกรแมจะเก็บไวคางคืนแตมานาไมเนาเสีย ซึ่งทําใหชนอิสราเอลรูสึก
อัศจรรยใจ และยอมรับวาพระเจาเปนผูจัดสงอาหาร (deliverer) และการ
อัศจรรยที่สอง ไมมีมานาตกลงมาในวันสะบาโตเลย ซึ่งทําใหชนอิสราเอลได
คนพบวา การเปนประชากรของพระเจาหมายความวาอยางไร
 ชนอิสราเอลตองรับประทาน “มานา” นี้เปนเวลา 40 ป (อพยพ 
16:35) พระเจาทรงสั่งทานโมเสสใหเก็บ “โอเมอร” (omer) เครื่องมือในการ
ตวงมานาไว เพื่อคอยเตือนชนอิสราเอลวา พระองคทรงเล้ียงดูพวกเขาอยางไร
ในปากันดาร (อพยพ 16:32, 33) ขณะเดียวกันจะไดเปนเคร่ืองเตือนใจใน
ประสบการณพิเศษในเรื่องวันสะบาโต นอกจากนี้มีโอกาสอื่นๆ เมื่อพระเจา
ทรงทําใหเกิดความกระจางแกชนอิสราเอลวาวันสะบาโตมีความสําคัญเปน
อันดับแรกเปนพิเศษ
 วันสะบาโตเปนวิธีที่พระเจาทรงใชชวยชนอิสราเอลใหคนพบ “เอก-
ลักษณ” (identity) และพระเจาของพวกเขา พวกเขาถูกขอใหเช่ือฟง และ
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เวลาเพื่อเรียนรูสิ่งที่มีมากอนวันอังคาร
 ประสบการณขึ้นๆ ลงๆ ของชนอิสราเอลมีกับพระเจา ถูกเชื่อมโยง
ใกลชิดกับลักษณะชนอิสราเอลเกี่ยวดองกับวันสะบาโต พระเจาทรงมองเห็น
การไมเต็มใจของพวกเขาท่ีจะใหการถือรักษาวันสะบาโตวาเปนเคร่ืองหมาย 
“ของการมองไมเห็นคุณคา” (irrelevance) ในชีวิตของพวกเขา (เยเรมีย 
17:19-27) ดังนั้นการตอคํามั่นสัญญาใหม (renewed commitment) ในเรื่อง
การถือรักษาวันสะบาโต เปนสวนหน่ึงของ “การไถใหกลับคืนมาสูสภาพเดิม” 
(restoration) ของเครื่องหมายที่ตองใหความสําคัญวาเปนสิ่งถูกตองที่พระ-
ธรรมอิสยาห บทท่ี 58 วาดภาพใหเห็นความแตกตางที่นาสนใจ

 จาก อิสยาห 58:1-14 พระเจาตรัสอะไรกับคนของพระองคที่นี่ 
ซึ่งสําคัญสําหรับเราในเวลานี้

 ชนอิสราเอลไดถูกกําหนด (posing) ใหเปนผูติดตามพระเจาในการ
นมัสการ ในการอดอาหาร (fasting) แตวิธีที่พวกเขาดําเนินชีวิตของพวกเขา 
หลังจากที่พวกเขานมัสการเสร็จ แสดงใหเห็นวาพวกเขากําลังผานขั้นตอนการ
เคลือ่นไหวดวยทาทอีนัถกูตอง  แตไมมคีวามจรงิใจในการปฏบิตัติามพระบญัญตัิ
ของพระเจา ทานอิสยาหกลาวตอไปในพระธรรมอิสยาห บทท่ี 58 วาเพ่ือ
พิสูจนเอกลักษณ วาอะไรที่พระเจาทรงคาดหวังจากประชากรของพระองค

Time for Leaning Priorities 

รักษาวันสะบาโตไวใหบริสุทธ์ิ นี่เปนบริบทของการพัฒนาความเขาใจลึกซึ้งขึ้น
ในพระลักษณะนิสัยแหงพระผูสรางของพวกเขา และเก่ียวกับการเสริมสราง
ความสัมพันธอันสถาพร

 คุณกําลังพูดกับเยาวชนคนหน่ึง ผูไดคนพบวาวันสะบาโตเปน
สิ่งที่ “นาเบ่ือ” (boring) ที่เขาถือรักษาไวเพราะพระคัมภีร และบิดา
มารดาบอกวา “เขาจะตองถือรักษาไว” มีคําแนะนําอะไรท่ีคุณจะชวย
เขาใหคนพบอีกคร้ังหน่ึง (rediscover) วาวันสะบาโตเปนการเรียนรูใน
ประสบการณดานบวก
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 นี่ไมใชทั้งหมด อานพระธรรมอิสยาห 58:13, 14 เหตุใดพระเจาทรง
เนนในเรื่องวันสะบาโต ในตอนจบของพระธรรมอิสยาหบทนี้ ผูเผยพระวจนะ
ใชวลีหน่ึง ตรงน้ีคลายกับสวนท่ีเหลือของบทน้ี: เพ่ือจะรักษาไว “จากการทํา
ตามใจของเจาในวันบริสุทธิ์ของเรา” อยาทําตาม “วิธีการของเจาเอง” จงหลีก
เลี่ยง “การทําตามความพอใจของเจาหรือพูดแตเรื่องไรสาระ แลวเจาจะปติ
ยินดีในพระยาหเวห” ผูเผยพระวจนะกลาวเตือนอีกอยางวา “วันสะบาโตไม
ใชการทําตามกิจวัตรในการนมัสการ แตใหคิดใครครวญความนึกคิดของ
ทานเอง และดําเนินชีวิตอยางถูกตองกับผูคนที่มานมัสการ วันสะบาโตจะ
ตองเปนวันแหง “ความปติยินดี” และใหวันแหงการ “ถวายพระเกียรติ” ใน
บริบทสวนที่เหลือของ อิสยาห บทที่ 58 วันสะบาโตเกี่ยวกับ “ความชื่นชม
ยินดี” ในการเรียนรูพระลักษณะอุปนิสัย และพระประสงคของพระเจา จากนั้น
ดํารงชีวิตตามพระลักษณะนิสัย และวัตถุประสงคในความสัมพันธของเรากับ
ผูอื่น และทราบวาการดําเนินตามรูปแบบของการถือรักษาวันสะบาโต ยังไม
เปนการเพียงพอ การเรียนรูจะตองเกิดผลกระทบกับชีวิต วันสะบาโตเปนเวลา
แหงการเรียนรู และดําเนินชีวิตอยางรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดตองมากอน 

 คุณมีความยินดีในวันสะบาโตไหม ถาไม คุณสามารถทําอะไร
เพื่อการเปล่ียนแปลง คุณไดเรียนรูที่จะ “ถวายเกียรติแกวันสะบาโต
ไหม” อภิปรายสวนท่ีเหลืออยูในช้ันเรียนวันสะบาโต จงใหเปนส่ิงท่ีนํา
ไปปฏิบัติไดมากที่สุดเทาที่จะมากได

เวลาเพ่ือหาความสมดุลพุธ
 พระเยซูถือรักษาและเทิดทูนพระบัญญัติของพระเจา (มัทธิว 5:17, 18) 
กระน้ันพระเยซูทรงทาทายพวกผูนําศาสนา ในเร่ืองการตีความหมาย (inter-
pretation) พระบัญญัติไมมีการทาทายของพระองคครั้งไหนจะคุกคามการ
สถาปนามากกวาการเลือกที่พระองคทรงไดทําในเร่ืองการถือรักษาวันสะบาโต
ธรรมศาลาไมไดลมเหลวจะทําใหวันสะบาโตเปนโอกาสสําหรับการศึกษา  
หนังสือโทราห (Torah) ถูกนําขึ้นมาอาน และตีความหมายโดยปราศจาก

Time for Finding Balance
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ความผิดพลาด พวกธรรมาจารย (scribes) และฟาริสีทราบความหมายของ
ธรรมบัญญัติ อยางไรก็ดีพระเยซูทรงทํามากกวา การศึกษาเรื่องวันสะบาโต
สําหรับเหลาผูติดตามพระองค

 จาก มัทธิว 12:1-13 และ ลูกา 13:10-17 พระเยซูทรงสอนอะไร
ใหคนในเวลานั้นและเราในเวลานี้

 การตอสูขับเค่ียวที่รายรอบพระเยซู ขณะท่ีพระองคทรงใหการรักษา
โรคในวันสะบาโตไดนําไปสูการโตแยงเก่ียวกับความสําคัญในดานจิตวิญญาณ  
เก่ียวกับธรรมชาติของความบาป ในเหตุผลวาในวันสะบาโตจะทําการรักษา
โรคไดหรือไม ความสัมพันธระหวางพระเยซู และพระบิดา และธรรมชาติแหง
สิทธิอํานาจของพระเยซู        
 ทาทีของพระเยซูตอวันสะบาโต ถูกนํามาเปนขอควรจําของเราสําหรับ
สัปดาหนี้: ซึ่งมีขอความวา “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไวเพื่อมนุษย ไมไดทรง
สรางมนุษยไวเพื่อวันสะบาโต เพราะฉะน้ันบุตรมนุษยเปนเจาเปนนายเหนือ
วันสะบาโตดวย” (มาระโก 2:27, 28) พระเยซูทรงตองการกลาวยํ้าวาวัน
สะบาโตไมควรจะเปนภาระหนัก เพราะวันสะบาโตถูกสรางข้ึนใหเปนโอกาส
พิเศษสุด (unique) สําหรับผูคนไดเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัยของพระเจา 
ผูทรงสถาปนาวันสะบาโตข้ึน และใหเหลาผูเชื่อมีประสบการณการไดเรียนรู 
โดยการมองเห็นคุณคาแหงการทรงสรางของพระองค
 โดยการยกคําถามขึ้นผานการกระทําของพระองค พระเยซูทรงผลัก
ดันเหลาสาวกของพระองค พวกผูนําชาวยิวและฝูงชนใหคิดใครครวญอยาง
ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร และเก่ียวกับความเชื่อของพวกเขา และสิ่งที่
พระเจาทรงมีความหมาย อยางไรก็ดีเปนการงายสําหรับเราแตละคนท่ีผูกพัน 
(get so caught up) อยูกับกฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่อาจไมใชสิ่งเลว
ในตัวของมันเอง แตกลายเปนจุดส้ินสุดของตัวมันเอง แทนที่จะหมายความ
มากกวาจุดสิ้นสุด และควรเปนสิ่งท่ีนําไปสูความรูแหงพระลักษณะนิสัยของ
พระเจาที่เราใหการรับใช และส่ิงน้ี และจากนั้น นําเราใหเปนคนสัตยซื่อและ
เชื่อฟงพระองค โดยวางบนพ้ืนฐานแหงความไววางใจในพระคุณความดี 
(merits) แหงความชอบธรรมของพระคริสตสําหรับเรา
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เวลาเพื่อชุมชนวันพฤหัสบดี
 พระเยซูทรงเปนตนแบบสําหรับเหลาสาวกของพระองค ซึ่งใชเปน
แนวปฏิบัติในการไปนมัสการท่ีธรรมศาลาเปนประจําทุกสัปดาห หลังจากการ
ฟนพระชนมของพระองค พวกเขาดําเนินการตอเน่ืองในรูปแบบน้ี ซึ่งเหลาผู
ติดตามพระเยซูคนอื่นๆ ก็ทําอยางเดียวกัน ธรรมศาลาไดกลายเปนเหมือน
ถนนหลวงสายสําคัญสําหรับเหลาอัครทูตท่ีจะยกคําถามข้ึนมาถามเก่ียวเน่ือง
กับการฟนพระชนมและวันสะบาโต เปนกุญแจสําหรับโอกาสของชุมชนที่จะ
มารวมตัวกันและเรียนรู ยิ่งกวานั้นพระเยซูทรงเปนพระเมสสิยาหชาวฮีบรู 
พระเมสสิยาหซึ่งไดรับการทํานายไวในพระคัมภีรเดิม ซึ่งพระคัมภีรตอนเหลา
นั้น ถูกยกขึ้นมาอานในธรรมศาลาในทุกวันสะบาโต จะวาไปจะมีสถานที่อื่น
ใดที่ดีกวานี้ ที่เหลาสาวกจะใชเปนสถานที่สําหรับการสงเสริม (promoting) 
สําหรับพระเยซูมากกวาในธรรมศาลา โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือพวกเขาเปน
พยานใหกับชาวยิว และคนอื่นๆ “ผูมีความเกรงกลัวพระเจา” (กิจการฯ 13:16, 
26)

 จากขอพระคัมภีรตอไปนี้ สาวกของพระเยซูเปนพยานกับใคร 
ที่ไหน อยางไร และมีผลอะไรตามมา กิจการฯ 13:14-45; กิจการฯ 
16:13, 14; กิจการฯ 17:1-5; กิจการฯ 18:4

 สาวกเปนพยานดวยจิตวิญญาณ ทานเปาโลบรรยายอยางละเอียด
จากประวัติศาสตรของชาติอิสราเอล เริ่มตนดวยคําวา “บรรพบุรุษของเรา” 
(กิจการฯ 13:17) อยูในประเทศอียิปต และเลาตอตามประวัติศาสตรของ
พวกเขา จากการเขาตั้งรกรากในแผนดินใหม จนถึงสมัยผูวินิจฉัยตางๆ 
กษัตริยดาวิด และกษัตริยองคอื่นๆ จนถึงการเปลี่ยนผาน (transition) สูองค
พระเยซู 

A Time for Community

 การถือรักษาวันสะบาโตของคุณเองเปนอยางไร เปนแควันหยุด
ที่ไมทําอะไร หรือเปนวันพักผอนในพระเจาเพ่ือรูจักพระองคใหดีขึ้น ถา
เปนแควันหยุดธรรมดาคุณจะเปลี่ยนใหมีความหมายไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือของ เอลเลน จี. ไวท, วันสะบาโต. ผูพึงปรารถนาแหง
ปวงชน, หนา 281-289

 “ไมมีการตั้ง (institution) สิ่งอ่ืนใดซึ่งมอบใหชาวยิว มีความโนม
เอียงทําใหพวกเขามีความแตกตางจากชนชาติอื่นๆ ซึ่งตั้งอยูรายลอมพวกเขา
เทากับ “วันสะบาโต” ซึ่งพระเจาทรงออกแบบใหการถือรักษาวันสะบาโตเปน
สิ่งกําหนดให (designate) พวกเขาเปนผูที่นมัสการพระองค เปนเครื่องหมาย
ของการแยกตัวเองจากผูทีก่ราบไหวรปูเคารพ  และพวกเขาเช่ือมโยงกับพระเจา
เทีย่งแท  แตการถอืรกัษาวนัสะบาโตใหบรสิทุธิ ์ ผูนมสัการเองตองเปนผูบริสทุธิ ์ 

 อัครทูตเปาโลและทานอื่นๆ ตางแสดงใหเห็นประสบการณสวนตัว
และความเขาใจ มีเหตุผลภายในบริบทของพระคัมภีร พวกเขานําเสนอขอเท็จ
จริง และพวกเขาโตเหตุผล และทําการอภิปราย บางครั้งใชการผสมผสาน
ระหวางการเปนพยานสวนตัว และการนําขอพระคัมภีรมาทําการสอนหรือ
เทศนาและการอภิปราย ซึ่งเปนวิธีที่ทรงพลังมาก ตามที่พระคัมภีรไดบันทึก
ใหเห็น ผูนําศาสนาบางคนรูสึกอิจฉาในสิทธิอํานาจของเหลาอัครทูต เพราะ
พวกเขาทํางานบังเกิดผล และพวกเขามีอิทธิพลเหนือผูคน ทั้งชาวยิวและชาว
ตางชาติ
 คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสมีประวัติศาสตรที่เขมแข็งเชนกัน 
ตางใชวิธีการกลาวเปนพยานหนุนใจและการอธิบายขอพระคัมภีร ผานทั้งวิธี
การเทศนาและการสอน การแบงปน ใชเวลาผสมผสานกันระหวางช่ัวโมง
โรงเรียนวันสะบาโตและช่ัวโมงเทศนา และการประชุมอ่ืนๆ ในวันสะบาโต 
(การประชุมของเยาวชน เปนตน) จัดการประชุมตอเนื่อง เพ่ือใหการศึกษา
โดยวางพื้นฐานบนการนมัสการของเซเวนธเดยแอดเวนตีส ขณะวิธีการนี้
จําเปนตองมีคนอ่ืนๆ มาแบงปนประสบการณในการเรียนรู เปนส่ิงที่ขาดเสีย
ไมได (essential) ที่จะมีผูเปนพยานในประสบการณดานการศึกษามารวมใน
รายการดวย
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ผานทางความเชื่อพวกเขาจะตองกลายเปนหุนสวนในความชอบธรรมของ
พระเยซู เมื่อพระเจาทรงส่ังคนอิสราเอลวา “จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเปนวัน
บรสิทุธิ”์ องคพระผูเปนเจาตรสักบัพวกเขาดวยวา “เจาทัง้หลายเปนคนบริสทุธิ์
ของเรา” (อพยพ 20:8; 22:31) การทําตามขอกําหนดท้ังสองน้ีเทานั้น ทําให
ชนอิสราเอลแตกตางจากชนชาติอื่น เพราะพวกเขาเปนชนชาติที่นมัสการ
พระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 283)
 “วนัสะบาโตเปนเคร่ืองหมายถึงอํานาจของพระคริสตทีจ่ะทําใหเราเปน
คนบริสุทธิ์...เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงอํานาจการชําระใหบริสุทธิ์ วันสะบาโต
ถูกประทานใหแกคนท้ังปวง ซึ่งผานทางพระคริสตไดกลายเปนสวนหนึ่งแหง
ชนชาตอิสิราเอล (ฝายจติวญิญาณ) ของพระเจา” (เอลเลน จ.ี ไวท, ผูพงึปรารถ
นาแหงปวงชน, หนา 288, 289)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายวา วันสะบาโตชวยใหคนเซเวนธเดยแอดเวนตีสมี
 ประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามพระลัษณะของพระเจา
 อยางไร

2. พิจารณาขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท ที่คําแนะนําวา ไมใชการ
 ถือรักษาตามรูปแบบพิธี ที่ทําใหผูถือรักษาวันสะบาโตมีความ
 แตกตางกับคนในชุมชนเทานั้น แตเพื่อเปนหุนสวนกับความชอบ
 ธรรมของพระคริสต คือไดรับการชําระใหบริสุทธิ์แลว สิ่งนี้จะเกิด
 ไดอยางไร

3. ทาํอยางไรการถือรักษาวันสะบาโตจึงจะใหประสบการณทีส่มบูรณ
 มากข้ึนแกคุณ มีอะไรท่ีคุณควรเนนเพ่ือเรียนรูผานวันสะบาโตใน
 อีก 12 เดือนจากนี้ไป
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“สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยิน และส่ิงที่ใจมนุษยคิดไมถึง 
คือส่ิงที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว สําหรับคนทั้งหลายท่ีรัก
พระองค” (1 โครินธ 2:9)

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

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 กวีคนหนึ่งรูสึกกลัวความตายอยางยิ่ง เอยถามหลายคนเก่ียว
กับวา บุคคลหน่ึงสามารถมีชีวิตอยูโดยปราศจาก “การรูอะไร

แนนอน ไมวาจะเปนรุงอรุณ อะไรคือความตาย และอะไรคือเคราะหรายที่รอ
คอยดวยการมีจิตสํานึก (consciousness) เหนือหลุมฝงศพ” เขาไดประพันธ
โคลงของเขา ซึ่งเรียกวา “เดอะ ไอ.พี.เฮส” (IPH) ซึ่งแปลวาสถาบันการ
เตรียมความพรอมสําหรับชีวิตในโลกหนา (the Hereafter) กระนั้นคนหนึ่งจะ
เตรียมตัวสําหรับชีวิตในโลกหนาไดอยางไร ถาคนนั้นไมทราบแมแตวาจะมี
อะไรเกิดขึ้นกับคนอยู ณ ที่นั่น
 ชางดีจริงๆ พระคัมภีรใหเราเขาใจอยางลึกซึ้งในหัวขอของสวรรค โลก
ใหม การเรียนรู และการดํารงชีวิตอยู และที่จะดําเนินไปตลอดชั่วนิรันดร ซึ่ง
เราจะไดศึกษาตลอดทั้งไตรมาสนี้ และเดอะไอ.พี.เอส. (สถาบันการเตรียม
ความพรอมสําหรับชีวิตในโลกหนา) อยูที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้ และการศึกษา
ทั้งมวลของเรา ไมวาจะศึกษาในพ้ืนที่ใด เราควรท่ีจะเตรียมตัวพรอมสําหรับ 
“ชีวิตในโลกหนา”

บทที่ 13
สวรรค การศึกษา และการเรียนรูชั่วนิรันดร

วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2020
Heaven Education and Eternal Learning
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 วากันที่จริงโรงเรียนแหงใดก็แลวแตสามารถใหขอมูลดีๆ มากมายให
กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติ อันจะชวยจรรโลงชีวิต แตความรูนั้น
จะมีอะไรดี หากบุคคลหนึ่งจะไดรับความรูทั้งหมดที่ตองการ แตยังตองสูญเสีย
ชีวิตนิรันดร สัปดาหนี้เรากําลังจะมองไปที่ อะไรคือสิ่งที่ไดรับการดลใจเกี่ยว
กับการสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โรงเรียนท่ีจะคงอยูตลอดไป และที่เราจะ
ไดเรียนรู และมีความรูเพิ่มพูนขึ้นชั่วนิรันดร ในโรงเรียนแหงโลกหนา (the  
hereafter) เราจะไดเรยีนรูสิง่ตางๆ ทีใ่นโลกปจจุบนัเราไมอาจจะเร่ิมจนิตนาการ
ไดวาเปนฉันใด

ชะตากรรมของคนตายวันอาทิตย
 ในชวงตนป ค.ศ. 1600 นกัเขียนชาวฝร่ังเศสช่ือ ไบลซ พาสคัล (Blaise 
Pascal) ไดใชเวลาตรึกตรองเร่ืองสภาวะของมนุษยชาติ สําหรับเขา ณ จุดหนึ่ง
ชัดเจนมาก: ไมวามนุษยคนหน่ึงจะมีอายุยืนยาวเพียงใด (ชวงเวลาน้ัน ผูคน
มอีายเุฉลีย่ไมเทาปจจบุนั) ไมวาชวีติของบุคคลน้ันจะประกอบการดีสกัเพียงใด
(และชีวิตของผูคนในตอนนั้นใชจะเปนชีวิตที่ยิ่งใหญอะไร) ไมชาบุคคลนั้นก็จะ
ตายลงอยูดี
 ยิ่งกวานั้นไมวาชีวิตหลังความตายจะเปนเชนไร ก็จะเปนชวงเวลาที่
ยาวกวา เรียกไดวาประเภทไมมีที่สิ้นสุด (infi nitely) คือยาวนานกวาชีวิตบน
โลกน้ีกอนความตายจะมาถึง ดังนั้นสําหรับ ไบลซ พาสคัล สิ่งที่มีเหตุผลท่ีสุด 
ที่บุคคลหน่ึงอาจทํา หรือควรทําคือพยายามคนหาวามีเคราะหกรรมอะไรรออยู
ในความตาย และเขารูสึกประหลาดใจมาก (astonished) ที่ไดเห็นคนทั่วไป
พยายามรวมกันทําบางสิ่งเชน “หองทํางานที่สูญหายไป หรือสําหรับความ
เพอฝน (imagination) ที่ดูหมิ่นเกียรติของเขา” กระนั้นพวกเขาไมใสใจตอ
คําถามท่ีวา จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาตองตาย
 พาสคัลมีจุดยืนของเขาและไมสงสัยเลยวาเหตุใดพระคัมภีรใชเวลา
อยางมาก พูดเกี่ยวกับพระสัญญาที่รอเหลาผูไดพบความรอดในพระเยซู  
พระสัญญาของสิ่งที่จะรอพวกเขาในอนาคต

The Fate of the Dead
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 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ มีความหวังอะไรไดเสนอใหกับเรา 
ยอหน 6:54; ยอหน 3:16; 1 ยอหน 5:13; 1 ทิมีธี 1:16; ยอหน 4:14; 
ยอหน 6:40; ยูดา 1:21; ทิตัส 3:7

 ชีวิตชั่วนิรันดรใหเหตุผลไดมากในแสงสวางแหงไมกางเขน ในแสง
สวางแหงไมกางเขน ไมมีสิ่งใดมีเหตุผล นอกจากชีวิตช่ัวนิรันดร ซึ่งพระผูทรง
สรางจักรวาล พระองคผูทรงเนรมิตสรางโลก (ฮีบรู 1:2) เหตุผลคือ “เพราะวา 
เรามีชีวิต และไหวตัว และเปนอยูในพระองค” (กิจการฯ 17:28) พระองคทรง
เปนพระเจา แตทรงจุติมาบังเกิดในเนื้อหนังของมนุษย ในเนื้อหนังนั้นทรงสิ้น
พระชนม...เพื่ออะไร เพื่อเราท่ีปกติจะตองตายและรางกายเนาเปอย เหมือน
สัตวที่ถูกรถยนตชนตายขางถนน
 นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีรใหมมาพรอมกับพระสัญญาหลายขอแหง
ชีวิตชั่วนิรันดร เปนพระสัญญาแหงชีวิตชั่วนิรันดรที่พรอมรับประกันในการทํา
ใหกลับสูสภาพเดิม (guarantees restitution) นับหลายลานป หรือแมแต
หลายพันลานป อาจเปนเวลาไมเพียงพอท่ีจะปฏิสังขรณสวนท่ีเสียหายใหกลับ
มาดีดังเดิม ชวงเวลาช่ัวนิรันดรเพียงส่ิงเดียวสามารถทําทุกสิ่งกลับมาสมดุลได 
และจากน้ันมีบางส่ิง เพราะวาเวลาอันไมมีที่สิ้นสุดจะเปนมากกวาเวลาท่ีมีวัน
สิ้นสุด และโลกใหมเวลาจะเปนอยูชั่วนิรันดร
 พาสคัล นักเขียนชาวฝร่ังเศสกลาวถูกตอง: ชวงเวลาในโลกของเรา
มีขอจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาชวงใหมที่จะมาถึง ชางเปนการโงเขลา 
(silly) ที่เราจะไมเตรียมตัวพรอมสําหรับชีวิตชั่วนิรันดรที่รอพวกเราอยู

 คณุจะพดูอะไรกบัคนทีไ่มสนใจใยดแีมแตนอยวาจะมีอะไรเกดิข้ึน
หลงัความตาย เพือ่ชวยคนน้ันใหเหน็วา ไมสมเหตุผลเลยท่ีจะเช่ือแบบน้ัน

การมีชีวิตใหมวันจันทร
 “พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆ หยดจากตาของเขาท้ังหลาย และ
ความตายจะไมมีอีกตอไป ความโศกเศรา การรองไห และการเจ็บปวด
จะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้นไดผานไปแลว” (วิวรณ 21:4) สิ่งนี้

A New Existence
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เวลานั้นเราจะรูวันอังคาร
 “สวรรคจะเปนโรงเรียน เปนพื้นที่ของการศึกษาแหงจักรวาล 
พระบรมครู  ทรงเปนผูทรงชนมนรินัดรสาขาของโรงเรียนแหงนีถ้กูสถาปนา
ขึ้นในสวนเอเดน และในแผนการแหงการทรงไถใหรอด การที่เราได
สําเร็จการศึกษาในโลกนี้ การศึกษาตอเนื่องจะเริ่มตนใหมอีกครั้งใน
โรงเรียนสวนเอเดนแหงสวรรค” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 301)

 ถาคุณเปนเหมือนกับผูคนสวนมาก คุณจะมีคําถามมากมายเก่ียวกับ
ความบาป ความทุกขยากเดือดรอน ความเจ็บปวย ความตาย และอาจอยาก

Then Shall We Know

ไดบอกอะไรเรา เกี่ยวกับความแตกตางจากโลกน้ี และชีวิตความเปนอยู
ใหมจะเปนเชนไร ชีวิตเดิมซึ่งเราจะตองตาย พบกับความโศกเศราและ
ความเจ็บปวดรวดราวจะหมดส้ินไป

 คริสเตียนคนหน่ึงกําลังพูดกับเพ่ือนคนหน่ึงเก่ียวกับความหวังของ
พระกิตติคุณ พระสัญญาแหงชีวิตชั่วนิรันดรผานทางพระเยซูคริสต เพ่ือนคน
นั้นตอบสนองในทางลบกับแนวคิดที่เขาไดฟงทั้งหมด “ชีวิตช่ัวนิรันดรหรือ” 
เขาพูดพรอมกับยักไหลของเขา “เปนความคิดที่นากลัว เรามีชีวิตอยู 70-80 ป
ในโลกน้ีก็เลวรายเพียงพอแลว มีใครตองการจะยืด (stretch) ชีวิตนี้ออกไป
อยางไมสิ้นสุด อยางนี้ก็นรกดีๆ นี่เอง”
 ชายคนนี้พูดตามความคิดเขา เวนแตวาเขาไมเขาใจวา พระสัญญา
แหงชีวิตชั่วนิรันดรนั้น ไมเพียงแคการมีชีวิตตอเนื่องจากชีวิตในโลกนี้เทานั้น  
ถาเปนอยางน้ันใครเลาจะตองการ แตเปนวาตามท่ีขอพระคัมภีรวันนี้ไดกลาว
ไวคือ สิ่งเกาๆ จะผานพนไป แลวสิ่งทั้งปวงจะเริ่มตนใหม

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้กลาวถึงชีวิตใหมที่จะไดหลังชีวิตนี้อยางไร 
2 เปโตร 3:10-13; วิวรณ 21:1-6 

 ทําอยางไรเราจึงจะไดรับชีวิตใหม และเรามั่นใจไดอยางไรวาจะ
ไดรับจริง โดยไมมีอะไรขวางก้ันได
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จะถามวาเหตุใดสิ่งเหลานี้จึงเกิดขึ้น ทําไมส่ิงนี้...สิ่งนั้น และสิ่งอื่นๆ จึงได
เกิดขึ้น
 เรามีคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกเชนกัน และสิ่งที่เปนความ
ลึกลับ (mysteries) ทั้งปวง เพราะสิ่งเหลานี้ทั้งหมดเปนสิ่งเหลือเชื่อ (in-
credible) แมการพิสูจนทางวิทยาศาสตรจะมีความกาวหนา และไดชวยทําให
เราเขาใจเก่ียวกับโลกและจักรวาลไดมากโดยภาพรวม แตก็มีอีกมากท่ียังคง
อยูไกลเกินที่เราจะเขาใจได 
 จากรูปแบบชีวติอยางงายท่ีสดุ ไปถึงทองฟาเหนือศรีษะของเราท้ังหลาย  
จากการเคล่ือนไหวของฝุนผงสิ่งที่เล็กกวาอะตอม (subatomic particles) สู
ดาราจักรแหงการหมุนเปนวง (the whirling galaxies) ซึ่งดวงดาวจํานวน
นับไมถวนกระจัดกระจายท่ัวจักรวาล เราท้ังหลายเผชิญหนาอยูกับความเปน
จริงที่ยิ่งใหญกวา และลึกซ้ึงกวาที่สมองของเราสามารถจะเขาใจไดในเวลานี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการที่เรามีเวลาเพียงเล็กนอยในโลกนี้ ที่จะทุมเทศึกษา
สิ่งเหลาน้ีสําหรับตัวเราเอง
 อีกประการหน่ึง เม่ือคุณมีเวลาช่ัวนิรันดรที่จะศึกษา ไมสงสัยเลยวา 
ความลึกลับมากมายจะถูกเปดเผยออกมาสําหรับเรา 

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีบอกอะไรเราเก่ียวกับ “ฉากเศราทั้งหมด”
(this whole sorry episode) แหงความบาป และความเจ็บปวดรวดราว 
และความตายในตอนทาย (1 โครินธ 13:12; 1 โครินธ 4:5)

 เราไดรับพระสัญญาวา เราจะไดรับความเขาใจในส่ิงตางๆ ที่ปจจุบัน 
ยังคงถูกปดซอนไวสําหรับเรา นี่ชางเปนความหวังอัศจรรยเชนกัน เมื่อเราได
เห็นและเขาใจส่ิงตางๆ ที่ปจจุบันดูเหมือนยากเหลือเกิน เราจะไมมีสิ่งใดนอก
จากเอยสรรเสริญพระเจา ลูกกุญแจสําหรับเราเด๋ียวนี้คือการยึดมั่นไวในความ
เชื่อของเรา ไววางใจในพระสัญญาของพระเจา และดําเนินชีวิตขึ้นสูระดับแสง
สวางที่เรามี และมีความอดกล้ันอดทนไปจวบจนสิ้นสุดของเวลา และขาวดีคือ 
“ขาพเจาเผชิญไดทุกอยาง โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 
4:13)
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โรงเรียนในโลกหนาพุธ
 “เพราะวาความยากลําบากช่ัวคราวและเล็กนอยของเรา จะทํา
ใหเรามีศักดิ์ศรีนิรันดรมากมายอยางไมที่เปรียบ เราไมไดเอาใจใสในส่ิง
ที่มองเห็น แตเอาใจใสในสิ่งที่มองไมเห็น เพราะวาสิ่งที่มองเห็นน้ันไม
ยั่งยืนแตสิ่งท่ีมองไมเห็นนั้นถาวรนิรันดร” (2 โครินธ 4:17-19) ขอ
พระคัมภีรเหลานี้เสนออะไรใหเรา อะไรคือสิ่งที่มองไมเห็นแตคงอยู
ชั่วนิรันดร ที่เรากําลังเฝารอ ที่เราจะไดรับการสัญญาผานทางพระเยซู 
(อาน พระธรรมวิวรณ 21:1, 2; วิวรณ 2:7; วิวรณ 7:14-17)

 อยางไรก็ดีพระสัญญานั้นเปนส่ิงที่จริงเพียงใดที่เสนอใหเราผานทาง
พระเยซู มีเหตุผลดีเพียงใดที่เราจะเชื่อในพระสัญญาเหลานั้น ขอเท็จจริงที่คง
อยูในพระคัมภีรใหเบาะแส (hint) และการมองเห็นแวบหนึ่ง (glimpses) 
ของสิ่งที่รอเราอยู สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมั่นใจได อยางไรก็ดีวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่ง
ยิ่งใหญ เพราะวาเพียงแตคิดวาชีวิตจะย่ิงใหญเพียงใด เมื่อเราจะมีชีวิตความ
เปนอยูโดยไมตองมีความบาปทําใหเกิดผลราย 
 ความเจ็บปวดของเราท้ังหมด ความทุกขยากเดือดรอนสารพัดส่ิงที่
ตองตอสูดิ้นรนในโลกนี้มาจากความบาป และผลลัพธอันเนื่องมาจากความ
บาป พระคริสตเสด็จมาปลดเปลื้อง (undo) สิ่งเหลานี้ทั้งปวง และพระองค
จะทรงไถโลกใหกลับสูสภาพด้ังเดิม ตามท่ีไดตั้งพระทัยไวใหเปนกอนความ
บาปจะเขามา ที่จริงโลกนี้จะดียิ่งกวาเดิม เพราะวาทามกลางความรุงโรจน
เหลานี้ เราจะสามารถมองเห็นแผลเปน (scars) ที่พระหัตถและพระบาทของ
พระเยซูตลอดไป ซึ่งพระองคไดทรงจายคาไถความบาปใหเราบนไมกางเขน
 “ตรงน้ันเมื่อมานปกคลุมซึ่งทําใหการมองเห็นของเรามืดมัวไปจะถูก
ยายออกไป และสายตาของเราจะมองเห็นความงดงามของโลก ซึ่งเวลานี้เรา

The School in the Hereafter

 มีคําถามอะไรที่ทําใหคุณรูสึกหนักใจ และมีสิ่งใดบางที่คุณยังไม
เขาใจในเวลาน้ี การเรียนรูที่จะไววางใจพระเจา ชวยใหคุณมั่นใจในส่ิงที่
คุณยังไมเขาใจอยางไร
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มองเห็นเพียงสวนเล็กๆ ผานกลองจุลทรรศน เมื่อเรามองดูความรุงโรจนของ
ทองฟายามคํ่าคืนผานกลองโทรทรรศน เมื่อความเส่ือมโทรม (blight) แหง
ความบาปไดถูกขจัดออกไป โลกทั้งใบจะปรากฏใหเห็นถึงความงดงามของ
องคพระผูเปนเจาของเรา ซึ่งพื้นที่ทุกแหงจะเปดออกกวางใหเราไดศึกษา 
ตรงนั้นนักศึกษาวิทยาศาสตรอาจอานบันทึกเร่ืองการเนรมิตสราง และไมเหลือ
กฎเกณฑทางธรรมชาติใหสังเกตเห็น เราสามารถฟงเสียงดนตรีจากเสียงของ
ธรรมชาติ และไมตรวจพบ (detect) เสียงรองไหครํ่าครวญเศราโศก ในสรรพ
สิ่งที่ทรงสรางขึ้น คนหนึ่งอาจมองเห็นรองรอย (trace) เหมือนลายพระหัตถ 
(handwriting) บนทองฟาอันกวางใหญ และมองเห็นพระนามของพระเจา
เขยีนไว และบนแผนดินโลก บนทะเล หรือบนทองฟาไมมีเคร่ืองหมายของลาง
ราย (ill) ใดๆ หลงเหลือใหเห็น” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 303)

 พยายามวาดภาพวาจะเปนเหมือนกับอะไร  เม่ือไดอาศยัอยูตลอด
ไปในโลกใบใหมทั้งใบ คนหนึ่งปราศจากซึ่งความยุงยากลําบากเดือด
รอนเหมือนในโลกน้ี คุณลองหลับตา (envision) คิดดูวาจะเปนเหมือน
กับอะไร มีสิ่งใดโดยเฉพาะที่คุณเฝารอท่ีจะเห็น

พระบรมครูผูยิ่งใหญวันพฤหัสบดี
 ดังที่เราไดเห็นตลอดไตรมาสน้ี ลักษณะสวนกลางอยางหนึ่งในพันธกิจ
ของพระครสิตบนโลกนีข้องการเปนคร ู จากตอนเริม่ตนแหงพนัธกิจของพระองค 
ไมวาจะจากส่ิงที่ทรงทํา (acts) หรือการกระทํา (deed) พระเยซูทรงสอนเหลา
อัครทูต และผูติดตามอยางตอเนื่องในความจริงเกี่ยวกับพระองคเอง เกี่ยวกับ
พระบิดาเก่ียวกับความรอด และเก่ียวกับความหวังที่รอเราอยู (ดู มัทธิว 5:2; 
มาระโก 4:2; ลูกา 19:47 และ ยอหน 6:59) 
 ที่จริงแลว ทั้งหมดท่ีคุณตองทําคือการอานพระกิตติคุณ พระกิตติคุณ
เลมไหนก็ไดและตลอดพระกิตติคุณ คุณจะพบการสอนของพระเยซูและแม
วาในเวลาน้ี ทรงสอนผานพระวจนะของพระองคอยางตอเน่ืองเชนกัน ลอง
จินตนาการดูจะมีความแตกตางเชนไรในชีวิตความเปนอยู ที่จะไมมีสิ่งใดคอย

The Great Teacher
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กีดขวาง (unencumbered) อันเนื่องมาจากความบาปหรือขอจํากัดใดๆ ที่
เคยมีมาของเรา

 “ถาใครจะถามเขาวา “ทําไมทานมีแผลที่อก เขาจะตอบวา 
ขาพเจาไดแผลนั้นในบานของพวกเพื่อนขาพระเจา” (เศคาริยาห 13:6) 
คุณคิดวาพระคัมภีรขอนี้กําลังพูดเกี่ยวกับอะไร 

 “จํานวนปของช่ัวนิรันดร ขณะแตละปปดฉากไปจะนํามาซ่ึงความรุม
รวย และความรุงเรืองมากขึ้นในการเปดเผยของพระเจาและพระคริสต ขณะ
ที่ความรูไดกาวหนาขึ้น เชนเดียวกับความรักและความเคารพนับถือและความ
สุขที่เพิ่มขึ้น ยิ่งมีคนมากขึ้นเรียนรูเรื่องของพระเจา พวกเขายิ่งจะชื่นชมเล่ือม
ใส (admiration) ในพระลกัษณะอุปนสิยัของพระองคมากข้ึน  ขณะเม่ือพระเยซู
ทรงเปดเผยตอหนาพวกเขาถึงความรุมรวยและการไถใหรอด และความสําเร็จ
อันนาทึ่งใน “การตอสูขับเคี่ยวกับซาตาน” ดวงใจของผูไดรับการไถใหรอด
ตางรูสึกตื้นตันดวยความรอนรนและการอุทิศถวายตัว ซึ่งมาพรอมกับความ
ปลาบปล้ืม (rapturous joy) พวกเขารวมกันดีดพิณทองคํา และเสียงรอง
เพลงของเหลาชาวสวรรคนับพัน นับหมื่น นับแสนจะกังวาล (swell) ขึ้น 
พรอมกัน นับเปนการรองประสานเสียง สรรเสริญพระนามอยางยิ่งใหญสุดๆ
 “การตอสูขับเคี่ยวยิ่งใหญ” ไดปดฉากลง ความบาป และคนบาปไม
มีอีกตอไป ทั้งจักรวาลสะอาดหมดจด จังหวะเดียวของชีวิต (one pulse) แหง
ความสอดประสานกลมกลืน และความชื่นชมยินดีไดแผซานไปทั่วพื้นจักรวาล
อันไพศาล จากพระองคพระผูทรงสรางแผไปยังเหลาผูดํารงชีวิตในแสงสวาง 
และความปติยินดี ทั่วอาณาจักรอันไมมีขอบเขตจํากัดของอวกาศ จากอะตอม
เล็กแสนเล็ก สูโลกอันกวางใหญ สรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตใน
ความงาม โดยที่ไมมีเงาใดๆ มาปดบัง ตางมีความชื่นชมสมบูรณ ตางรวมกัน
ปาวรองวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงความรัก” (เอลเลน จ.ี ไวท, สงครามแหง
ประวัติศาสตร, หนา 678)

 ในความจริงที่เหลือเช่ือทั้งมวล ที่เราจะเรียนรูตลอดชั่วนิรันดร 
ไมมีสิ่งใดจะทําใหเราหลงใหล (captivate) มากไปกวาการถวายบูชา
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จ.ี ไวท, โรงเรียนในโลกหนา. การศึกษา, หนา 301-
309 และการตอสูขับเคี่ยวย่ิงใหญสิ้นสุดลง. สงครามแหงประวัติศาสตร, 
หนา 662-678

 “สิงโตในโลกนี้ ที่เรารูสึกวานากลัว ทําใหจิตตกที่จะเขาใกล จะนอน
ลงกับลูกแกะ ทุกสิ่งในโลกใหมจะเต็มไปดวยสันติสุข และความสอดประสาน  
ตนไมในโลกใหมจะลําตนตรง และสูงตระหงาน (lofty) ไมมีพิการผิดรูป...
 “ใหสิ่งสวยงามทั้งมวลของบานเราในแผนดินโลก เตือนเราถึงแมน้ําที่
น้ําใสเรียบเหมือนแกวตกผลึก และความเขียวขจีของทองทุง กิ่งไมที่แกวงไกว  
และน้ําพุเหมือนมีชีวิต ตึกรามบานชองสองแสงสะทอน หมูนักรองสวมชุด
สีขาว สวรรคบานของเราชางวิจิตรงดงาม ไมมีจิตรกรคนใดสามารถวาดภาพ
ไดเหมือน และไมมีปากของคนบาปที่ตองตายใหคําพรรณนาได ใหเรา
จินตนาการรูปรางของบานของผูไดรับความรอด และระลึกวาจะมีความรุงเรือง
ยิ่งกวา ความสวางไสวมากกวา ที่คุณสามารถจะจินตนาการใหแพรวพราว
ขึ้นมาได” (เอลเลน จี. ไวท, สวรรค, หนา 133, 134)
 “ความกลัวของการทําใหมรดกท่ีจะไดรับเปนเหมือนวัตถุมากเกินไป 
ไดทําใหผูที่เครงในดานจิตวิญญาณคิดหางเหินจากความจริงแท ซึ่งนําเราให
มองบานบนสวรรคเปนเหมือนบานของเรา พระคริสตทรงใหความม่ันใจแก
เหลาสาวกของพระองควา พระองคไดเสด็จไปเตรียมคฤหาสน (mansions) 
เพื่อพวกเขาในปราสาทของพระบิดา เหลาคนท่ีรับเอาคําสอนจากพระวจนะ
ของพระเจาจะไมยอมเปนคนเขลาเกี่ยวกับบาน (abode) บนสวรรค ภาษา
ของมนุษยไมเพียงพอจะพรรณนาถึงรางวัลที่ผูชอบธรรมจะไดรับ เรื่องนี้จะ

ไถบาปของพระคริสตแทนที่เรา คิดวาชางล้ําลึก และรุมรวยสักเพียงใด 
ที่เราจะไดศึกษาไปตลอดช่ัวนิรันดร แมแตบัดนี้คุณสามารถเรียนรูที่จะ
มองเห็นคุณคา และรูสึกขอบพระคุณพระคริสตมากขึ้นสักเพียงใด ในสิ่ง
ที่พระองคไดทรงทําเพื่อเราบนไมกางเขน
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เปนที่รูจักของผูที่จะไดเห็นเทานั้น ดวงจิตของผูมีขอจํากัดไมสามารถจะเขาใจ
ในสงาราศีของแผนดินสวรรคของพระเจาได” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหง
ประวัติศาสตร, หนา 674, 675)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงพิจาณาสิ่งที่พาคัล นักเขียนชาวฝรั่งเศส ไดกลาว เกี่ยวกับ
 บุคคลผูไมสนใจใยดีสิ่งที่เปนนิรันดร เพราะเหตุใดบางคนจึงเปน
 อยางนั้น และทําไมจึงเปนการไรเหตุผลท่ีจะคบหาคนเชนน้ัน

2. ความหวังเก่ียวกับชีวิตนิรันดรสําคัญตอความเช่ือของเราอยางไร 
 ถาไมมีสิ่งนี้จะเปนอยางไร

3. จงพิจารณาความลึกลับของธรรมชาติ ดานชีววิทยา ธรณีวิทยา 
 ดาราศาสตร ฟสิกส และเคมี ที่มีความซับซอนมากเกินกวาที่นัก
 วิทยาศาสตรในยุคนี้จะอธิบายได ยิ่งคนความากก็ยิ่งพบความลึก
 ลับมาก สิ่งนี้บอกใหเรารูถึง สิ่งที่เราจะเรียนรูในโรงเรียนของโลก
 หนาอยางไร


