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 “พระองคทรงสรางส่ิงทั้งปวงข้ึนมา และในบรรดาส่ิงที่เปนมานั้น ไมมี
สักส่ิงเดียวที่ไดเปนมานอกเหนือพระองค” (ยอหน 1:3)
 “สิ่งทั้งปวง” ไดรับการสรางขึ้นโดยพระองค คือพระเยซู แตกระน้ัน
ตามที่พระคัมภีรบันทึกไว “พระเยซูทรงกันแสง” (ยอหน 11:35) พระผูสราง
ทรงกันแสงอยางน้ันหรือ ยิ่งไปกวานั้นอีก พระเยซูทรง “ถูกดูหมิ่นและถูก
ทอดทิ้ง เปนคนท่ีรับความเจ็บปวด และคุนเคยกับความทุกขยาก” (อิสยาห 
53:3) พระผูสรางเปนผูที่รับความเจ็บปวด ถูกดูหมิ่นและทอดท้ิง และคร้ังหนึ่ง
พระองคทรงรองวา “พระเจาของขาพระองค พระเจาของขาพระองค ทําไม
พระองคทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย” (มัทธิว 27:46)
 สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร เปนเพราะพระเยซูพระผูสรางของเราทรง
เปนพระผูไถของเราดวย และดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงเปนพระเจาผูทรงสละ
พระชนมถูกตรึงบนกางเขน คือพระผูสรางที่รับเอาสภาพมนุษย และในสภาพ
มนุษยนั้นพระองคทรงทนทุกขตอการถูกถอดถอนและการตรากตรําตลอดชีวิต 
จนท่ีสุดทรงถูกตรึงบนกางเขนของชาวโรมัน
 ดังนั้น พระผูสรางของเรา “เรามีชีวิต และไหวตัว และเปนอยูใน
พระองค” (กิจการ 17:28) ทนทุกขในสภาพมนุษยในแบบที่ไมเคยมีใครเผชิญ
มากอน เราสัมผัสเฉพาะความเศราโศก ความเศราเสียใจของเราเอง แตที่
กางเขนพระองคทรงแบก “ความเจ็บไขของพวกเรา และหอบความเจ็บปวด
ของเราไป” (อิสยาห 53:4) ทั้งหมด เปนการกระทําที่นาทึ่งที่สุดในประวัติ-
ศาสตรของจักรวาล
 ดวยภูมิหลังเชนนี้ ในอีกไมกี่เดือนขางหนาเราจะพยายามทําความ
เขาใจในส่ิงท่ีเขาใจไดยาก คือความทุกขใจของเราเอง ความทุกขทรมาน
ของชาวคริสเตียน ของผูที่ไดมอบชีวิตไวกับพระคริสต เราไมไดอางวามีคํา
ตอบทั้งหมดหรือแมแตหลายคําตอบ เราเพียงแตอางไดวา “พระเจาทรงเปน
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ความรัก” (1 ยอหน 4:8) และแมวาสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น เราสามารถวางใจใน
พระเจาได และเติบโตในพระคุณ ไมวากระบวนการนี้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม
 ไตรมาสนี้เราจะศึกษาพระคําของพระเจาและมาดูวาคนอื่นๆ ใน
พระคัมภีร แมจะเต็มดวยความเช่ือ แตก็ยังตองเผชิญกับความส้ินหวัง การ
ทรยศ ความผิดหวัง การสูญเสีย ความอยุติธรรม และการทารุณกรรม (ฟงดู
เหมือนคุณจะคุนเคยกับส่ิงเหลานี้ดี) พวกเขารับมืออยางไร ไดเรียนรูอะไรบาง 
และแบบอยางของพวกเขาสอนอะไรแกเรา
 เมื่อเรามองดูคนเหลานั้น ประสบการณ การดิ้นรน และความเชื่อที่
ถูกทดลองของพวกเขา (ซึ่งอาจคลายกับของเรา) เราจะตองมองสิ่งเหลาน้ีกับ
กางเขนเสมอ เราจะตองจําไวเสมอวาไมวาใครจะเผชิญกับอะไรก็ตาม พระเยซู
คริสตพระผูสรางและพระผูไถของเราเคยผานสิ่งที่แยกวานี้มาแลว
 พระเจาของเราทรงเปนพระเจาแหงความทนทุกข แมแตอัลเบิรต 
คามุสผูซึ่งแทบไมเปนคริสเตียนเลยก็เขาใจความหมายของกางเขนและการ
ทนทุกขของพระเจา ณ ที่นั่น “ค่ําคืนที่โกละโกธามีความสําคัญมากใน
ประวัติศาสตรมนุษย เพราะวาในเงาของความมืดที่กางเขนนั้น พระผูเปนเจา
ทรงสละทุกสิ่งที่เปนของพระองค แลวทรงด่ืมความทุกขทรมาน ความส้ินหวัง 
รวมถึงความตายจนหยดสุดทาย” (อัลเบิรต คามุส, The Rebel [New York: 
Vintage International, 1991], หนา 33) หรือดังที่นางเอลเลน จี. ไวท อธิบาย
ไววา “กางเขนสําแดงใหเห็นถึงความรูสึกมัวหมองแหงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
ตั้งแตเริ่มแรก ที่บาปไดนํามาสูจิตใจของพระเจา” (Education, หนา 263)
 บทเรียนของเราไมใชทฤษฎี แตเปนความชอบธรรมของพระเจาใน
การเผชิญกับความชั่วราย อยางท่ีไดกลาวไปแลว สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราผาน
ความทุกขทรมานท่ีหลีกเล่ียงไมไดที่เราทุกคนตองเผชิญในโลกท่ีการทําบาป
นั้นงายพอๆ กับการหายใจ สิ่งที่พยายามจะแสดงใหเห็นก็คือความเจ็บปวด 
ความทุกขทรมาน และความสูญเสียไมไดหมายความวาพระเจาทรงทอดทิ้ง
เราไป แตหมายความวา เราผูเชื่อเรามีสวนรวมกับทุกคนในเผาพันธุที่ตกสู
บาป แตสิ่งท่ีตางออกไปคือ โดยทางพระเยซูและความหวังท่ีพระองคประทาน
ให เราจะพบความหมายและจุดประสงคในส่ิงที่ดูเหมือนไรความหมายและ



ไรจุดหมาย ถึงแมวาเราจะจินตนาการไมถึงวาจะเกิดข้ึนไดอยางไร แตเรา
สามารถเช่ือในพระสัญญาท่ีกลาววา “เหตุการณทุกอยางรวมกันกอผลดีแกคน
ที่รักพระเจา” (โรม 8:28) พระเจาผูทรงสรางทุกสิ่งก็ทรงทนทุกขในทุกสิ่งดวย 
(และนี่ก็เปนเหตุผลที่เรารักพระองค)

 กาวิน แอนโทนี ผูสนับสนุนหลักของบทเรียนไตรมาสนี้ ทานเติบโต
ในประเทศศรีลังกาในฐานะลูกของมิชชันนารี ทานทํางานเปนศาสนาจารยใน
ประเทศอังกฤษและเปนประธานคอนเฟอรเรนซในไอสแลนดในขณะท่ีเขียน
บทเรียนน้ี
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“พระองคทรงฟนจิตวิญญาณของขาพเจา พระองคทรง
นําขาพเจาไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแกพระนาม
ของพระองค” (สดุดี 23:3)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
สดุดี 23; โรม 12:18-21

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 โซฟนั่งเอนหลังพิงประตูหองนอนของเธอและคอยๆ เล่ือนลงมาท่ี
พื้น น้ําตาไหลลงมาอยางรวดเร็ว เร่ืองทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงครูเดียว

เทาน้ันกอนที่เธอจะมานั่งสะอื้นตรงน้ี “เขาทําอยางนี้ไดอยางไร ทําไดอยางไร” 
โซฟเพิ่งไดรับขาวที่ทําใหใจเธอสลาย คนคนหนึ่งที่เธอคิดวาเปนเพื่อน คน
คนหน่ึงที่เธอเคารพและไววางใจ กําลังแพรขาวนินทาวารายใหเธอเพ่ือทําลาย
ชื่อเสียงและงานท่ีเธอทําอยู ทันทีที่ควาพระคัมภีรขึ้นจากเตียง เธอก็พบวา
กําลังจองไปยังขอพระคัมภีรที่คุนเคยอยู “พระองคทรงฟนจิตวิญญาณของ
ขาพเจา พระองคทรงนําขาพเจาไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแกพระนาม
ของพระองค แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ขาพระองคไม
กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองคทรงสถิตกับขาพระองค คทาและธารพระกร
ของพระองคเลาโลมขาพระองค” (สดุดี 23:3, 4)
 “เปนไปไมได” เธอโพลงออกมากับตัวเอง แตดูเหมือนจะหลีกหนี
ความคดินีไ้มพน  พระผูเลีย้งแกะในพระธรรมสดุดกีาํลังนาํทางแกะของพระองค

บทที่ 1
เบาหลอมของพระผูเลี้ยง

The Shepherd’s Crucible
วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2022
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คูมือการเดินทาง: พระผูเลี้ยง
A Guide for the Journey: The Shepherdวันอาทิตย

 “พระเยโฮวาหทรงเปนผูเลีย้งดูขาพเจา ขาพเจาจะไมขดัสน” (สดุด ี
23:1)
 มีการขอใหเด็กกลุมหน่ึงวาดรูปพระเจา ภาพท่ีไดมีหัวใจปรากฏอยูใน
รูปของทุกคน เมื่อถามวาทําไม เด็กๆ ตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา เพราะวา
พระเจาเปนความรัก งายๆ เพียงแคนั้น
 เปนเร่ืองงายท่ีจะใหขอคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับพระเจาและพระประสงค
ของพระองคเมื่อทุกอยางเปนไปดวยดี แตเม่ือเราโตข้ึนและชีวิตยากข้ึนและ
ซับซอนมากข้ึน ทัศนะของเราตอพระเจามักเปล่ียนไป แนนอนวาพระเจาไม
เปล่ียนแปลง (ฮีบรู 13:8; ยากอบ 1:17) แตเรานี่แหละที่เปลี่ยนแปลง
 เน่ืองจากผูคนในสมัยพันธสัญญาเดิมมีวิถีชีวิตแบบการเล้ียงสัตว 
บทเพลงสดุดี บทท่ี 23 จึงใชภาพลักษณของคนเล้ียงแกะเพ่ือบรรยายถึงวิธีที่
พระเจาทรงดูแลเรา  สญัลักษณของผูเล้ียงแกะใชสาํหรับพระเจาท้ังในพันธสญัญา
เดิมและพันธสัญญาใหม เปนภาพที่ยอดเยี่ยมและเปนภาพที่ไมเปลี่ยนแปลง
เชนกัน กอนที่เราจะดูสดุดี บทที่ 23 เรามาสํารวจกันกอนวาผูเขียนพระคัมภีร
แตละคนตลอดทั้งเลมเขาใจงานและอุปนิสัยของผูเล้ียงแกะอยางไร

 ทานเรียนรูอะไรเก่ียวกับผูเลี้ยงแกะจากขอพระคัมภีรตอไปน้ี: 
อิสยาห 40:11; เยเรมีย 23:3-4; เอเสเคียล 34:12; ยอหน 10:14-16; 
1 เปโตร 2:25
 บัดนี้ใหเปดไปท่ีสดุดี บทท่ี 23 พระผูเล้ียงแกะทําอะไรเพ่ือดูแล
แกะของพระองค: สดุดี 23:2-6

ไปในทางชอบธรรม แตเสนทางเหลานี้ดูเหมือนจะคดเค้ียวเขาไปในหุบเขาเงา
มัจจุราช เปนไปไดไหมที่พระเจาจะทรงใชการทรยศอยางเจ็บปวดของเพื่อน
คนหนึ่งเปนเหมือนหุบเขาอันมืดมิดแหงนี้ เพื่อฝกฝนเธอไปในทางชอบธรรม

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ชวงเวลาใดที่คุณเติบโตฝายจิตวิญญาณ 
ชวงเวลาสงบสบายหรือชวงเวลาลําบาก
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 การทีค่ณุรูวามีพระผูหนึง่คอยดแูลคณุเชนนีม้คีวามหมายตอคณุ
อยางไร คุณจะใชภาพนี้เพื่อใหกําลังใจคนคนหน่ึงที่ภาพพระเจาของเขา
คลุมเครือเน่ืองจากปญหาของตนเอง ไมวาปญหาน้ันจะเปนอะไรก็ตาม
ไดอยางไร

สถานที่ในการเดินทางวันจันทร
 “พระองคทรงนําขาพเจาไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก
พระนามของพระองค” (สดุดี 23:3)

 ลองจินตนการถึง “ทางชอบธรรม” (สดุดี 23:3) ที่ทอดยาวออกไป
เบื้องหนาคุณ คุณมองไมเห็นจุดสิ้นสุด แตคุณรูวาจุดสิ้นสุดการเดินทางคือ
บาน บานของพระเจา ในขณะที่คุณจดจออยูกับตัวคุณมากขึ้น คุณจะเห็นเสน
ทางที่นําคุณไปขางหนาหรือไม คุณอาจมองเห็นสถานที่บางแหงไดชัดเจน แต
สวนอื่นๆ ถูกบดบังดวยสิ่งกีดขวางขนาดใหญหรืออันตรายโดยสิ้นเชิง บางครั้ง
เสนทางก็หายไปหลังสันเขา บางสวนของเสนทางเดินไดงาย บางสวนก็ยาก 
ในครั้งที่ชาวอิสราเอลเดินทางจากอียิปตไปยังแผนดินแหงพระสัญญาก็เปน
เชนน้ี และพระธรรมสดุดีนี้ไดอธิบายไวในลักษณะเดียวกัน

 ลองระบุสถานท่ีที่ดาวิดเห็นแกะเดินผานขณะท่ีกําลังเดินไปตาม
ทางชอบธรรมในขณะท่ีเดินทางไปยังพระนิเวศของพระเจาจากสดุดี 
บทท่ี 23

 เหตุใดเสนทางนี้จึงเรียกวา “ทางชอบธรรม” หรือ “ทางที่ถูกตอง” ตอ
ไปนี้คือเหตุผลสําคัญส่ีประการ ประการแรก เสนทางเหลานี้เปนเสนทางท่ีถูก
ตองเพราะนําไปสูจุดหมายที่ถูกตอง นั่นคือบานของพระผูเล้ียง ประการที่สอง 
เสนทางเหลาน้ีเปนเสนทางที่ถูกตองเพราะชวยใหเรากลมกลืนไปกับคนที่
ถูกตอง คือพระผูเล้ียงเอง ประการท่ีสาม เสนทางเหลานี้เปนเสนทางท่ีถูก
ตองเพราะชวยฝกเราใหเปนคนที่ถูกตอง เปนเหมือนพระผูเล้ียง ประการ
ที่สี่ เสนทางเหลานี้เปนเสนทางท่ีถูกตองเพราะชวยใหเราเปนพยานท่ีถูกตอง 
เมื่อเรากลายเปนคนที่ถูกตอง เราจะถวายพระเกียรติแดพระเจา เสนทางเหลา

Locations on the Journey
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นี้เปนเสนทางท่ี “ถูกตอง” หรือ “ชอบธรรม” ไมวาการเดินทางจะงายหรือยาก
ก็ตาม

 สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักคือ เมื่อพระเจาทรงนําทางเรา มิใชเปนเพียง
การที่พระองคสงพัสดุไปยังจุดหมายปลายทาง แตยังเปนมากกวาการนําทาง
และการปกปองเสียอีก เชนเดียวกับตัวอยางมากมายในพระคัมภีรที่พระเจา
ทรงนําประชากรของพระองค (ไมวาจะเปนการทรงนําอับราฮัมตามพระสัญญา
ของพระองคหรือการทรงนําชาวอิสราเอลดวยเสาไฟและเสาเมฆ) พระเจาทรง
นําทางมักจะเกี่ยวกับการฝกฝนประชากรของพระองคในความชอบธรรม

 คุณเขาใจมากแคไหนวา สิ่งสําคัญอันดับแรกของพระผูเลี้ยงคือ
ความชอบธรรมสําหรับชีวิตคุณ การทดลองจะเปล่ียนชีวิตคุณเพ่ือให
คุณสะทอนพระลักษณะของพระคริสตใหดีขึ้นไดอยางไร

เสนทางที่ไมคาดคิด 1 : หุบเขาวันอังคาร
 “แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ขาพระองคไม
กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองคทรงสถิตกับขาพระองค คทาและธาร
พระกรของพระองคเลาโลมขาพระองค” (สดุดี 23:4)

 คงจะดีหากเสนทางชอบธรรมมาบรรจบกับรมิฝงลาํธารไหลเย็นทีม่หีญา
ปกคลุมเพียงเทานั้น แตนั่นไมใชแนวทางที่ดาวิดวาดไว เสนทางที่ยาวไกลนี้
ยังมีหุบเขาเงามัจจุราช ซึ่งไมใชสถานท่ีที่เราอยากไป ในบางชวงเวลาของป 
บริเวณลําน้ําและหุบเขาลึกที่พบในอิสราเอลมีแนวโนมที่จะเกิดน้ําทวมฉับพลัน
ซึ่งอาจมาโดยไมคาดคิดและลนหลาม สถานที่เหลานี้มีลักษณะแคบ โดยมีหนา
ผาสูงชันดานขางซึ่งบดบังแสงแดด ดังนั้น “เงามัจจุราช” จึงเปนภาพของ “เงา
ท่ีมืดมาก” หรือ “ความมืดที่ลึกยิ่ง”

 ลองนึกถึงเวลาท่ีคุณเคยตกอยูใน “หุบเขาเงามัจจุราช” ของคุณ
เอง เปนอยางไรบาง คณุกลวัไหมแมคณุจะรูวาพระผูเล้ียงอยูทีน่ัน่กับคณุ 
ขอพระคัมภีรใดมีคามากที่สุดสําหรับคุณในชวงเวลาน้ัน เพราะเหตุใด

Unexpected Detour 1: The Valley
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 คุณคิดวาแกะลงเอยไปอยูในหุบเขาไดอยางไร คุณคิดวาแกะไป
ที่นั่นดวยตัวมันเองหรือไม หรือพระผูเลี้ยงนําทางมันไปทางน้ันดวยตัว
ของพระองคเอง จงอธิบายคําตอบของคุณ

 เอลิซาเบธ เอลเลียตเขียนวา “ลูกแกะตัวหนึ่งที่พบวาตนเองนั้นอยู
ในหุบเขาเงามัจจุราชอาจสรุปวา เขาถูกชักจูงไปอยางผิดๆ คิดวาจําเปนที่
เขาจะสํารวจทางมืดนั้นเพ่ือเรียนรูที่จะไมกลัว ผูเล้ียงแกะยังคงอยูใกลๆ เขา” 
(เอลซิาเบธ เอลเลยีต, Quest for Love [Grand Rapids, MI: Revell Books, 
1996], หนา 218)

 คณุเคยรูสกึไหมวาคณุถกู “ชกัจงูอยางผดิ ๆ ” ใหเขาไปในหบุเขา 
คุณตอบสนองตอพระเจาอยางไรในชวงเวลานั้น คุณคิดวาเหตุใดพระผู
เลีย้งอาจยอมเส่ียงท่ีจะถูกเขาใจผิดโดยอนุญาตใหเราเขาไปในหุบเขาอัน
มืดมิดนั้น

เสนทางที่ไมคาดคิด 2 : โตะอาหารที่ถูกรายลอมวันพุธ
 “พระองคทรงเตรียมสํารับใหขาพระองค ตอหนาตอตาศัตรูของ
ขาพระองค พระองคทรงเจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามัน ขันน้ําของขา
พระองคก็ลนอยู” (สดุดี 23:5)

 ตลอดชีวิตของเรา เราอาจจะเจอศัตรูบางคนอยางหลีกเล่ียงไมได คุณ
จัดการกับเขาเหลานั้นอยางไร คุณเคยนอนกายหนาผากในเวลากลางคืนไหม 
พลิกตัวไปมา  นกึถงึวธิแีกแคนคนท่ีพยายามทํารายคุณหรือทําลายงานของคุณ 
อาจเปนเรื่องยากสําหรับคริสเตียนที่จะรูถึงวิธีจัดการกับศัตรู

 ศัตรูประเภทใดบางท่ีเขามาในชีวิตของคุณ คุณมีปฏิกิริยาตอผู
ที่พยายามทํารายคุณหรือทํารายคนที่คุณหวงใยอยางไร คุณปฏิบัติตาม
พระวจนะที่พระคริสตใหแกเราใน มัทธิว 5:44 หรือที่เปาโลกลาวไวใน 
โรม 12:18-21 ดีเพียงใด

Unexpected Detour 2 : The Surrounded Table



บทที่ 1   เบาหลอมของพระผูเลี้ยง     11

 ในสดุดี 23:5 ดาวิดแสดงวิธีจัดการกับศัตรูไดอยางนาสนใจ เขาบิด
เบือนการปรากฏอยูของศัตรูดวยการมองไปยังสิ่งที่พระเจาทรงทําเพ่ือเขา และ
พระเจาก็ทรงอยูที่นั่นกําลังเตรียมงานเลี้ยงแกเขา
 ในวัฒนธรรมของดาวิด เมื่อแขกผูมีเกียรติมางานเล้ียง เจาภาพจะเจิม
ศีรษะของแขกดวยน้ํามันขณะที่กําลังเขาไปในหองจัดเลี้ยง น้ํามันเปนสวน
ผสมของน้ํามันมะกอกและนํ้าหอม จากน้ันจึงจัดใหแขกน่ังหนาอาหารจํานวน
ที่มากเกินกวาที่คนคนหนึ่งจะกินไหว

 สิ่งของสามอยาง (สํารับ (โตะ), น้ํามัน, ขันน้ํา) ในสดุดี 23:5 
ชวยเตอืนเราถงึการจดัเตรยีมของพระเจาอยางไร หากแมเราอยูในหบุเขา
ก็ตาม

 ดังที่เปาโลเตือนเรา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือดแต
ตอสูกับเทพผูครองศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ 
ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ” (เอเฟซัส 6:12) ศัตรูของเรา
รวมท้ังคนที่เรามองเห็นไดและสิ่งที่มองไมเห็น ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม 
เราถกูรายลอมไปดวยศตัรเูหลานี ้กระนัน้ เมือ่เราอยูกบัพระผูเลีย้งแกะ ไมมศีตัรู
ใดเลยทั้งที่มองเห็นและไมเห็นขโมยสิ่งที่พระองคประทานแกเราได

 ลองใครครวญวาพระผูเลี้ยงทรงปฏิบัติตอคุณอยางไรเม่ือคุณถูก
ศัตรูรายลอม คุณเห็นอะไรท่ีจะชวยใหคุณขอบพระคุณพระองคไดแมจะ
อยูในชวงเวลาที่ยากลําบากเชนนี้

พระสัญญาท่ีแนนอนสําหรับการเดินทางวันพฤหัสบดี
 “แนทเีดียวท่ีความดีและความเมตตาจะติดตามขาพเจาไปตลอด
วันคืนชีวิตของขาพเจา และขาพเจาจะอยูในพระนิเวศของพระเยโฮวาห
สืบไปเปนนิตย” (สดุดี 23:6)

 เมื่อเราอยูในหุบเขาหรือรายลอมไปดวยศัตรู บางครั้งดูเหมือนชวนให
เชื่อวาเราถูกทิ้งใหอยูตามลําพัง เราไมไดรูสึกเสมอไปวาพระเจาไดทรงทําอะไร

A Certain Promise for the Journey
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เพ่ือเรามากมาย เราใหเหตุผลวาหากพระองคทรงชวยเหลือ เราคงไมอยูใน
สถานการณเชนนี้แตแรกแลว แตเห็นไดชัดวาดาวิดไมไดมองเห็นเชนนี้

 ทั้งๆ ที่มีปญหาเกิดขึ้น ดาวิดมั่นใจในอะไรสองประการ อาน
สดุดี 23:6 (ดูใน เอเฟซัส 1:4; 2 เปโตร 1:10; ฮีบรู 11:13-15)

 พระคัมภีรบางฉบับแปลวา ความดีและความรักมั่นคง (พันธสัญญา
ของพระเจา) จะ “ติดตาม” เราไปตลอดวันคืนชีวิตของเรา อยางไรก็ตาม คํา
กริยาที่แปลดั้งเดิมน้ันใหความหมายที่หนักแนนกวา และขอนี้จะอานไดวา 
ความดีและความรักมั่นคงจะ “ไลตาม” เราไปตลอดวันคืนชีวิตของเรา (อัน
ที่จริงแลว คํากริยาภาษาฮีบรูเดียวกันน้ีใชในขอพระคัมภีรอื่นๆ ดวย ไดแก 
ปฐมกาล 14:14; โยชูวา 10:19 และ 1 ซามูเอล 25:29 ซึ่งจะเห็นไดวาแนวคิด 
“ไลตาม” นั้นชัดเจนมาก)
 คุณเห็นภาพอะไรในความคิดของคุณ ถาคุณจินตนาการถึงความดี
และความรักม่ันคง “ไลตาม” คุณไป คุณคิดวาดาวิดตองการบอกอะไรเรา
เกี่ยวกับพระเจาโดยการอธิบายถึงความหวงใยที่พระองคทรงมีตอเราดวยวิธีนี้
 ไมวาหุบเขาจะลึกเพียงใดหรือศัตรูจะดื้อรั้นเพียงใด ความดีและความ
รักม่ันคงของพระเจาท่ีแนนอน และการนําทางของพระองคจนถึงท่ีหมายอยาง
แนนอนนั้นไมตองสงสัยเลย หากความคิดเหลานี้ไดค้ําจุนพระเยซูที่คัลวารี 
เราก็ควรเอาใจใสเชนกัน
 อยางไรก็ตามจะมีบางคราวท่ีคนที่เราหวงใยเต็มไปดวยคําถาม เชน
เดียวกับดาวิด วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับขอกังวลน้ีมักไมใชคําอธิบายเชิง
ศาสนศาสตรถึงสิ่งที่พระเจาทรงทําได แตดังที่ดาวดิไดแสดงใหเราเห็นใน สดุดี 
23:6 โดยการยืนยันและแบงปนความเช่ือม่ันที่เปนสวนตัวเก่ียวกับความจริง
ของพระเจาของเรา

 มีหลักฐานอะไรบางจากความรูความเขาใจของคุณเกี่ยวกับ
พระเจาท่ีสามารถอธิบายถึงความแนนอนวา ความดีและความรักมั่นคง
ของพระองคไลตามเรามา มีหลักฐานอะไรอีกบางจากพระคัมภีร คุณจะ
แบงปนสิ่งเหลานี้กับผูที่สงสัยในการดูแลหวงใยของพระเจาไดอยางไร 
กางเขนเปนตัวอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการ “ไลตาม” อยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ คําพยานสําหรับคริสตจักร เรื่อง “Missionaries in the 
Home” หนา 143 และ ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน เรื่อง “The Divine Shep-
herd” หนา 476-484 ของนางเอลเลน จี. ไวท
 “ผูที่ไดรับชัยชนะในทายที่สุดจะมีชวงเวลาแหงความสับสนที่เปนทุกข
และการทดลองในชีวิตทางศาสนา แตพวกเขาตองไมละทิ้งความมั่นใจ เพราะ
นี่เปนสวนหนึ่งของระเบียบวินัยในโรงเรียนของพระคริสต และจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองกําจัดของเสียออกไปใหหมด ผูรับใชของพระเจาตองอดทนตอการ
โจมตีของศัตรู คําพูดเสียดสีที่รายแรง และจะตองเอาชนะอุปสรรคที่ซาตาน
วางขวางทางไว...
 “แตถาคุณมองข้ึนไป ไมกมลงมองปญหาของคุณ คุณจะไมหมดสติ
ระหวางทาง ในไมชาคุณจะเห็นพระเยซูกําลังเอ้ือมพระหัตถออกเพื่อชวยคุณ 
และคุณเพียงตองมอบมือของคุณใหพระองคดวยความมั่นใจอยางเรียบงาย 
และใหพระองคนําทางคุณไป แลวเมื่อคุณไววางใจ คุณก็จะมีความหวัง...
 “คุณจะพบกับความชวยเหลือในพระคริสตเพ่ือสรางบุคลิกที่แข็งแกรง 
สมสวน และสวยงาม ซาตานไมสามารถลบแสงท่ีสองออกมาจากลักษณะนิสัย
เชนนั้น... พระเจาประทานของประทานที่ดีที่สุดแกเรา คือพระบุตรองคเดียว
ของพระองค เพื่อยกระดับ ทําใหสูงสง และใหเหมาะกับเรา โดยการสวมพระ
ลักษณะนิสัยอันสมบูรณแกเรา เพื่อเขาสูพระนิเวศในอาณาจักรของพระองค” 
(เอลเลน จี. ไวท, Message to Young People, pp. 63, 64)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คุณเขาใจอยางไรกับประโยคที่กลาววา “ความสับสนที่เปนทุกข
 และการทดลอง” ที่เขามาในชีวิตของคุณอาจเปนสวนหนึ่งของ 
 “ระเบียบวินัยในโรงเรียนของพระคริสต”

2. การใหความชวยเหลือ การปลอบโยน และการใหกําลังใจแกผูที่
 ตกอยูในหุบเขาเปนสวนหน่ึงของวิธีที่พระผูเลี้ยงชวยผูคนให
 ผานวิกฤตการณไดอยางไร คุณในฐานะคริสตจักรชวยผูที่ตอง
 การความชวยเหลือไดอยางไรบาง

3. จงแบงปนวาความดีและความรักมั่นคง “ไลตาม” คุณอยางไร 
 คุณเรียนรูอะไรจากประสบการณของกันและกัน

4. ลองคิดถึงชั่วโมงสุดทายในชีวิตของพระคริสตในขณะที่พระองค
 เขาสูการทดสอบ ในความเปนมนุษยของพระเยซู พระองคทรง
 อดทนอยางไร เราเรียนรูอะไรจากแบบอยางของพระองคสําหรับ
 ทุกๆ การทดสอบท่ีเราตองเผชิญ
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“ทานท่ีรักทั้งหลาย อยาแปลกใจกับความทุกขยากแสน
สาหัสที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกทาน เพื่อทดสอบพวกทาน
นั้น ราวกับวาส่ิงประหลาดเกิดกับพวกทาน แตจงชื่นชม
ยนิดเีสมอ  ทีไ่ดมสีวนรวมในความทกุขยากของพระคริสต 
เพือ่วาเมือ่พระสริขิองพระองคปรากฏ  พวกทานกจ็ะช่ืนชม
ยินดีจนเนื้อเตน” (1 เปโตร 4:12-13)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 4:12-19; 1 เปโตร 5:8-11; โรม 1:21-32;
เยเรมีย 9:7-16; 2 โครินธ 12:7-10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในหองปฏิบัติการเคมี เรามักจะใสวัตถุตางๆ ลงในภาชนะขนาดเล็ก
และใหความรอนท่ีอุณหภูมิสูงมาก เมื่อภาชนะรอนขึ้น วัตถุนั้นก็จะ

หลอมละลาย มีเสียงฟูๆ แตกออกจากกัน หรือเผาไหม ขึ้นอยูกับวัตถุนั้นทํา
มาจากอะไร ภาชนะนั้นเรียกวาเบาหลอม
 พจนานุกรมใหความหมายของเบาหลอมวา (1) ภาชนะที่ใชสําหรับ
หลอมสารท่ีตองการความรอนสูง (2) การทดสอบท่ีรุนแรง (3) สถานที่หรือ
สถานการณที่กองกําลังเขมขนปฏิบัติการเพ่ือกอใหเกิดหรือมีอิทธิพลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา

บทที่ 2
เบาหลอมที่เขามา

วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2022
The Crucibles That come
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ประหลาดใจวันอาทิตย
 “ทานที่รักทั้งหลาย อยาแปลกใจกับความทุกขยากแสนสาหัสที่
กาํลงัเกดิขึน้กบัพวกทาน เพือ่ทดสอบพวกทานนัน้ ราวกบัวาสิง่ประหลาด
เกิดกับพวกทาน” (1 เปโตร 4:12)

 สิ่งที่ทําใหตองแปลกใจ หรือส่ิงที่ทําใหเจ็บปวดเกิดขึ้นไดหลายทาง รถ
เบี่ยงขามถนนเขามาอยูในเสนทางของคุณ ไดรับแจงกะทันหันวาคุณกําลังจะ
ตกงาน ขาวรายที่ไมคาดคิดจากผลตรวจทางการแพทย คนที่คุณรักหรือคนที่
คุณคิดวารักคุณหักหลังคุณ ไมวาความเจ็บปวดจะเลวรายเพียงใด แตมันจะ
แยลงไปอีกเมื่อสิ่งเหลานั้นเขามาโดยที่คุณไมทันตั้งตัว
 สัปดาหนี้เราจะมาดูสถานการณที่ทําใหตองเจ็บปวด หรือเบาหลอมที่
ไมสมควรทําใหเราตองแปลกใจ
 เริ่มตนดวยการกลับไปอาน 1 เปโตร 4:12 คําภาษากรีกสําหรับคําวา 
“แปลกใจ” ใน 1 เปโตร 4:12 หมายถึง “คนตางดาว” หรือ “ตางชาติ” เปโตร
กระตุนผูอานไมใหตกหลุมพรางในการเชื่อวาการทดสอบหรือทดลองที่รายแรง
นั้นเปนสิ่งแปลกสําหรับคริสเตียน แตใหถือวาเรื่องเหลานั้นเปนเรื่องปกติที่คาด
หวังได
 คําที่ใชสําหรับ “ความทุกขยากแสนสาหัส” (ภาษาอังกฤษใชคําวา 
“การทดสอบที่ลุกเป็นไฟ” [fiery ordeal] หรือ “การทดลองที่ร้อนแรง” 

Surprises

 คําจํากัดความน้ียังใหขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตฝายจิตวิญญาณของเราอีกดวย สัปดาหนี้เราจะเนนถึงเหตุผลบางประการ
ที่ทําใหเราอยูภายใตแรงกดดันและประสบกับการทดสอบในสถานการณตางๆ 
ที่ทําใหลักษณะนิสัยของเราเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเติบโต ซึ่งจะชวยใหเรา
ตระหนักถึงสิ่งที่พระเจากําลังทําในชีวิตของเรา เพื่อวาเม่ือเราเขาสูเบาหลอม
แลว เราจะรูวาเราควรตอบสนองอยางไร

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: อะไรคือสาเหตุของชวงเวลายากลําบากที่
เราประสบในชีวิตของเรา
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เบาหลอมของซาตานวันจันทร
 “จงควบคุมตัวเอง จงระวังไวใหดี ศัตรูของพวกทานคือมาร 
ดุจสิงโตคํารามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนท่ีมันจะกัดกินได” (1 เปโตร 
5:8)

 อานขอพระคมัภรีดานบนน้ี มขีาวสารอะไรถงึเรา ถามตัวคณุเองวา “ฉนั
จรงิจงักบัขอพระคมัภรีนีเ้พยีงใด” คณุทําอะไรในชวีติทีแ่สดงวาคณุจรงิจงักบัขอ
พระคัมภีรนี้

Crucible of Satan

[fi ery trial]) คํานี้มาจากคําภาษากรีกอีกคําหนึ่งที่หมายถึง “การเผาไหม” 
ในขอความอ่ืนๆ คํานี้แปลไดวา “เตาเผา” ประสบการณการทนทุกขเพ่ือ
ความเชื่อของเราเชนนี้ถือไดวาเปน “กระบวนการหลอม” คือกระบวนการที่
เกิดขึ้นในเบาหลอม

 อาน 1 เปโตร 4:12-19 อะไรคือขาวสารของเปโตร

 พวกเราหลายคนแปลกใจถึงความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นกับเรา เพราะ
เรามองดูทัศนะชีวิตคริสเตียนท่ีงายเกินไป เรารูวามีสองดาน พระเจาผูทรงดี
งาม และซาตานผูชั่วราย แตบอยครั้งที่เราใสทุกอยางที่รูสึกดีลงในกลองของ
พระเจา  และใสทกุอยางทีรู่สกึแยลงในกลองของซาตาน  แตชวีติไมเรียบงายนกั
เราไมสามารถใชความรูสึกของเราตัดสินใจวาอะไรอยูในกลองของพระเจาหรือ
กลองของซาตาน บางครั้งการเดินกับพระเจาอาจเปนเรื่องทาทายและยาก 
และการติดตามซาตานก็ดูเหมือนจะนํารางวัลมากมายมาสูเรา โยบผูชอบธรรม
แตก็ตองทนทุกขอธิบายเรื่องนี้ไว เมื่อเขาทูลถามพระเจาวา “ไฉนพวกคน
อธรรมจึงมีชีวิตอยู เออ จนแกเฒา และเจริญมีกําลังมากขึ้น” (โยบ 21:7)

 เปโตรกลาวถึงการทดลองท่ีเปนผลมาจากการยืนหยัดเพ่ือ
พระคริสต แตก็ยังมีเหตุผลอื่นๆ สําหรับการทดลองที่เกิดข้ึน 1 เปโตร 
4:12-19 จะชวยคุณอธิบายใหกับเพ่ือนของคุณอยางไรวา เหตุใดจึง
ไมตองแปลกใจที่ตองเผชิญกับการทดลองอันเจ็บปวด
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 คุณเคยเห็นสิงโตหิวโหยหรือไม คุณจะรูวามันสามารถจับและกินอะไร
ก็ไดที่มันตองการ เปโตรกลาววาซาตานกําลังเดินดอมๆ มองๆ ในลักษณะ
เดียวกัน เม่ือเรามองไปรอบๆ เราจะเปนผลท่ีมันปรารถนาจะฆา ความตาย 
ความทุกขทรมาน ศีลธรรมและคานิยมที่บิดเบี้ยว การหลงผิดมีอยูทุกหนทุก
แหง เมื่อเห็นงานของซาตานแลวเราก็หลีกหนีไมพน

 อาน 1 เปโตร 5:8-11 คริสเตียนควรมีปฏิกิริยาอยางไรตอการ
ดอมๆ มองๆ ของซาตาน

 พระเจาทรงสัญญาวาจะทําอะไรเพื่อคนที่กําลังทุกขทรมาน

 เปโตรเขียนขอพระคัมภีรเหลานี้ในบริบทของการตอบสนองตอการ
โจมตีความเช่ือคริสเตียนของซาตาน แตดังที่กลาวไปแลวนั้น ซาตานกําลัง
ทํางานในหลายๆ ดาน ถึงแมเราจะตองตระหนักถึงความเปนจริงและพลังของ
ศัตรูของเรา แตเราก็ตองไมทอถอยดวย เพราะเราตองจําไวเสมอวาพระเยซู
ทรงเอาชนะซาตานไดแลว ซาตานเปนศัตรูที่พายแพ และตราบใดที่เรายังคง
เชื่อมตอกับพระเยซู ตราบใดที่เรายึดมั่นในความเช่ือของพระองค เราจะไมมี
วันพายแพดวยเชนกัน เปนเพราะท่ีกางเขน ชัยชนะของพระคริสตจึงเปน
ชัยชนะของเราดวย

 ลองนึกถึงวิธีที่ซาตานทําใหเจ็บปวดอ่ืนๆ อีก การอาน 1 เปโตร 
5:8-11 ชวยเราจัดการกับความปวดราวที่เราประสบเพราะชะตากรรม
ของชีวิตเราในโลกแหงบาปท่ีซาตานทําลายลางไดอยางไร

เบาหลอมของความบาปวันอังคาร
 “เพราะวาพระเจาทรงสาํแดงพระพโิรธของพระองคจากสวรรค ตอ
ความหม่ินประมาทพระองค และความช่ัวรายท้ังมวลของมนุษย ที่เอา
ความช่ัวรายนั้นบีบคั้นความจริง” (โรม 1:18)

 ทุกสิ่งที่เราทํามีผลตามมา ถาคุณถือไอศกรีมแลวยืนตากแดดรอนๆ 

Crucibles of Sin
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ไอศกรีมก็จะละลายอยางแนนอน เหตุและผลมาพรอมกันเสมอ แมเราจะไม
ตองการใหเปนแบบน้ันก็ตาม บาปก็เชนกัน ยอมมีผลตามมาเสมอ มิใชวา
พระเจาประทับอยูบนสวรรคกําลังคิดคํานึงวาจะทําสิ่งเลวรายประการใดกับคน
ที่ทําบาป ไมเลย บาปนั้นมาพรอมกับผลในตัวของมันเอง
 ปญหากค็ือหลายคร้ังเราคิดวา เราฉลาดกวาพระเจาและทําบาปโดยไม
ตองประสบกับผลที่ตามมา ความเปนจริงไมเคยเปนเชนนี้เลย เปาโลแสดงให
เห็นอยางชัดเจนวา การทําบาปมีผลที่ตามมาไมเพียงแตชั่วนิรันดรเทานั้น แต
ยังสงผลที่เจ็บปวดและเศราโศกในทุกวันนี้ดวย
 เปาโลบรรยายใน โรม 1:21-32 ถึงกระบวนการท่ีผูคนตกสูบาปและ
ผลท่ีตามมาของบาปเหลานั้น อานขอพระคัมภีรเหลานี้ดวยใจอธิษฐานและ
ละเอียดถ่ีถวน และสรุปสาระสําคัญในส่ิงที่เปาโลไดกลาวถึง โดยเฉพาะเนนที่
ขั้นตอนของบาปและผลที่ตามมา
 เปาโลบรรยายถึงผลท่ีตามมาในสองขอกอนหนานี้วาเปน “พระพิโรธ
ของพระองค” (โรม 1:18) พระพิโรธของพระเจาในขอนี้เปนเพียงการที่พระเจา
อนุญาตใหมนุษยเก็บเกี่ยวส่ิงที่พวกเขาหวาน แมแตสําหรับคริสเตียนพระเจา
ก็ไมไดเขาแทรกแซงเพื่อขจัดความเจ็บปวดที่เกิดจากการกระทําของเราเอง
ทันที หลายครั้งพระองคอนุญาตใหเราพบกับผลที่ตามมาจากการกระทําของ
เรา เพื่อใหเราเขาใจวาบาปของเราสรางความเสียหายและเปนที่นารังเกียจ
เพียงใด
 เราไดพิจารณาถึงผลของการละเมิดบทบัญญัติของพระเจา แลวการ
ละเมิดบทบัญญัติดานสุขภาพของพระเจาละ รางกายของเราเปนบานของ
พระเจา หากเราทํารายรางกายดวยการไมรับประทานอาหารมีประโยชนตอ
สุขภาพหรือออกกําลังกาย หรือหากเราทํางานมากเกินไปเปนประจํา นี่ก็เปน
บาปตอพระเจาเชนกัน สิ่งเหลานี้ก็สงผลตามมาเชนกัน ซึ่งก็คือการสราง
สภาพของเบาหลอมดวยเชนกัน

 ในชีวิตของคุณ คุณเก็บเกี่ยวผลจากบาปของคุณเองในทันที
อยางไร คุณเรียนรูบทเรียนอะไรบาง คุณตองทําการเปล่ียนแปลงอะไร
บางเพื่อไมใหกระทําในสิ่งที่คลายกันอีก
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เบาหลอมแหงการทําใหบริสุทธิ์วันพุธ
 “เพราะฉะนั้น พระยาหเวหจอมทัพตรัสดังนี้วา นี่แนะ เราจะถลุง
เขาและทดลองเขา เพราะเขาเปนประชากรของเรา เราจะทําอยางอ่ืนได
อยางไร” (เยเรมีย 9:7)

 “หากพระวิญญาณของพระเจานําพระวจนะของพระเจาที่ทํารายจิตใจ
คุณมาสูความคิดของคุณ คุณจงมั่นใจไดวา มีบางอยางในตัวคุณที่พระองค
ตองการทํารายจนใหถึงตาย” (Oswald Chambers, My Utmost for His 
Highest [Uhrichsville, OH: Barbour & Company, Inc., 1963], หนา 271)
 คุณเขาใจคํากลาวและขอพระคัมภีรขางตนอยางไร คุณมีประสบการณ
ความเจ็บปวดของคุณเองท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทําใหบริสุทธิ์อยางไรบาง
 อาน เยเรมีย 9:7-16 พระเจาตรัสวาพระองคจะทรง “ถลุง” หรือ 
“หลอมละลาย” ยูดาหและเยรูซาเล็ม (เยเรมีย 9:7) เหตุผลสองประการอะไรที่
พระเจาทรงใหแกเรื่องน้ี (เยเรมีย 9:13-14) การถลุงเกิดขึ้นไดอยางไร (เยเรมีย 
9:15-16)
 การถลุงและทดลองของพระเจาเก่ียวของกับการดําเนินการท่ีเด็ดขาด 
สาเหตุสามประการที่การถลุงหรือการทดลองทําใหรูสึกเหมือนเบาหลอม 
ประการแรก เราประสบกับความเจ็บปวดเพราะพระเจาอนุญาตใหสถานการณ
ตางๆ นําบาปเขามาสูความสนใจของเรา เยเรมียเขียนอยางไมมีความสุขกอน
หนานี้เล็กนอยวา “เคร่ืองเปาลมของเขาเปาอยางดุเดือด ตะก่ัวก็ถูกไฟเผา
ผลาญเสีย ถลุงกันเรื่อยไปก็เปลาประโยชน เพราะวาคนชั่วก็ยังไมหายไปได” 
(เยเรมีย 6:29) ดังนั้นบางครั้งจําเปนตองมีเหตุการณที่เด็ดขาดเพ่ือใหเราได
สนใจ ประการที่สอง เราประสบกับความปวดราวเพราะเราเสียใจตอบาปที่เรา
มองเห็นไดชัดเจนในเวลาน้ี ประการท่ีสาม เราประสบกับความคับของใจขณะ
ที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิต อาจจะไมคอยสะดวกสบายและยากที่จะเลือก
ที่จะละทิ้งสิ่งที่เปนสวนหน่ึงของเรา

 ลองนึกถึงบาปที่เราตอสูดิ้นรนดวย หากพระเจาจะถลุงและ
ทดลองคุณในวันนี้ พระองคจะทรงทําอะไร คุณจะทําอะไรไดบางที่จะ

Crucibles of Purifi cation
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จัดการกับสิ่งเหลานี้กอนท่ีพระเจาจะตองดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับคุณ
เหมือนท่ีพระองคทรงทํากับชาวอิสราเอล

เบาหลอมแหงการเติบโตวันพฤหัสบดี
 “และเพ่ือไมใหขาพเจายกตัวเกินไป เนื่องจากการสําแดงอันยิ่ง
ใหญ ก็ทรงใหมีหนามในเนื้อของขาพเจา ซึ่งเปนทูตของซาตานที่คอย
โบยตีขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไมยกตัวเกินไป” (2 โครินธ 12:7) 

 การตัดออกและการตัดแตงก่ิงมีความแตกตางกันอยางมาก เราตัด
ตนไมที่เราไมตองการอีกตอไป เราตัดแตงตนไมที่เราตองการท่ีจะพัฒนาให
มีผลมากขึ้น อยางไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการตองใชมีดที่คมกริบ อันที่จริง 
การตัดแตงกิ่งตองตัดสวนตางๆ ของพืชออกที่บางครั้งชาวสวนมือใหมอาจ
ทําเสียได บรูซ วิลกิน เขียนเร่ืองนี้ในบริบทฝายจิตวิญญาณวา “คุณกําลัง
อธิษฐานทูลขอพรมากมายอยางเต็มลนจากพระเจาและออนวอนขอใหพระองค
ทรงทําใหคุณเหมือนพระบุตรของพระองคมากขึ้นหรือไม
 “ถาคาํตอบของคุณคอืใช แสดงวาคณุกาํลงัขอกรรไกรตัดแตง” (Bruce 
Wilkinson, Secrets of the Vine [Sisters, OR: 3 Multnomah Publishers, 
Inc., 2001], p. 60.)
 หลายคนตางสงสัยวาจรงิๆ แลว “หนามในเน้ือของขาพเจา” (2 โครนิธ 
12:7) ที่เปาโลเขียนหมายถึงอะไร แนวคิดมีตั้งแตการท่ีเปาโลถูกศัตรูโจมตี
อยางตอเนื่องตลอดจนถึงที่วาเขามีปญหาดานการพูด แตดูเหมือนวานี่เปน
ปญหาดานสายตาของเปาโล (ดูใน เอลเลน จี. ไวท, The SDA Bible 
Commentary, vol. 6 หนา 1107) นาแปลกใจท่ีเปาโลเช่ือวา “ทรงใหมี” 
“หนาม” ในเน้ือของเขา

 คุณคิดวาเปาโลหมายถึงอะไรท่ีกลาววา “ทรงใหมี” ใครเปนคน
ให พระเจาทรงใชสิ่งนี้เพื่อประโยชนแกเปาโลอยางไร

 จงสังเกตวา “หนาม” ของเปาโลมีจดุประสงคทีช่ดัเจนคือ “เพ่ือขาพเจา

Crucibles of Maturity
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จะไมยกตัวเกินไป” (2 โครินธ 12:7) ไมใชเพราะบาปใดๆ ที่เขาไดกระทํา แต
เพื่อปองกันไมใหทําบาปในอนาคต เปาโลตระหนักดีวาโดยธรรมชาติแลวเขามี
ความออนแอตอบาป และ “หนาม” นี้สามารถปองกันเขาได

 อาน 2 โครนิธ 12:7-10 เปาโลจดัการกบั “หนาม” ของเขาอยางไร 
คุณคิดวาความออนแอของเปาโลใหประโยชนฝายจิตวิญญาณอื่นๆ กับ
เขาไหม วิธีตอบสนองของเปาโลชวยคุณจัดการกับ “หนาม” ที่คุณอาจ
ตองแบกอยางไร
 แนวความคิดของพระเจาในเร่ืองการพัฒนาฝายจิตวญิญาณแตก
ตางจากของคุณอยางไร จงนึกถึงดานตางๆ ในชีวิตที่คุณตองการเพื่อ
ใหเกิดผลในความชอบธรรม คุณสมบัติฝายจิตวิญญาณใดท่ีคุณตอง
การขอจากพระเจาเพื่อพัฒนาตัวคุณผานกระบวนการ “ตัดแตง” ของ
พระองค

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือของนางเอลเลน จี. ไวท เร่ือง “Eff ectual Prayer” ใน 
Signs of the Times, Nov. 18, 1903 และขอคิดเห็นของนางเอลเลน จี. ไวท 
ใน The SDA Bible Commentary, vol. 4 หนา 1182 และหนังสือ My Life 
Today หนา 92 เรื่อง “God Permits Trial and Affl  iction to Purify Me”
 “พระผูอานจิตใจมนุษยรูจักอุปนิสัยของเขาดีกวาพวกเขาเองเสียอีก 
พระองคทรงเห็นวา บางคนมีอํานาจและความออนไหว ซึ่งหากนําไปยังทางท่ี
ถูกตองก็จะสามารถใชในการพัฒนางานของพระองคได ในการจัดเตรียมของ
พระองค พระองคทรงนําคนเหลานี้ใหอยูในตําแหนงที่แตกตางและสภาวะที่
หลากหลาย เพื่อพวกเขาจะไดคนพบขอบกพรองทางลักษณะนิสัยที่ซอนเรน
จากความรับรูของตนเอง พระองคประทานโอกาสแกพวกเขาใหแกไขขอ
บกพรองเหลาน้ี และเตรียมใหพวกเขาเหมาะสมกับการรับใชของพระองค 
บอยคร้ังพระองคทรงยอมใหไฟแหงความทุกขระทมจูโจมพวกเขาเพ่ือจะชําระ
ใหบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 471)
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เปนเรื่องที่ยากจริงๆ เวลาที่เราตองรับผลที่เกิดขึ้นจากบาป “ฉัน
 จะกลับไปคืนดีกับพระเจาอีกคร้ังไดหรือไม” เราอาจจะถามตัวเอง 
 พระเจาประทานพระสัญญาอะไรที่จะชวยหนุนใจเราใหอดทนตอ
 ชวงเวลาเชนนั้นและไมยอมแพ (ดูสิ่งที่เปาโลเขียนในภายหลังใน 
 โรม 5:1-11) คุณจะตอบคนท่ีถามคําถามนี้กับคุณวาอยางไร

2. คํากลาวของนางเอลเลน จี. ไวท “การจัดเตรียมของพระองค” 
 หมายความวาอะไร เกิดขึ้นอยางไร คุณจะรูไดอยางไรวาสิ่งที่เกิด
 ขึ้นนั้นมาจากการจัดเตรียมของพระเจา มีการกระทําใดที่เปน 
 “การจัดเตรียม” ของพระเจาที่นําชีวิตของคุณไปสูการทดลอง
 บาง คุณเรียนรูอะไรบาง คุณจะชวยคนที่สงสัยวาแทจริงแลว
 เหตุการณที่เกิดขึ้นเปน “การจัดเตรียมของพระองค” ไดอยางไร

3. หากคุณรูจักใครสักคนที่กําลังเผชิญกับประสบการณเบาหลอม
 ในตอนน้ี ประสบการณเชนน้ีสําคัญแคไหน และคุณจะตอบ
 สนองตอบุคคลน้ันและตอความทุกขของเขาอยางไร

4. ชายหนุมชาวคริสตที่อาศัยอยูในอเมริกาใตตองเผชิญกับการ
 ทดลองอันขมขื่น หลังจากท่ีเหตุการณนี้ผานไป เขายายไปยุโรป
 และตอมาไดแสดงความเห็นใหกับคนหน่ึงวา “ผมทิ้งศพของผม
 ไปแลวที่อเมริกาใต” หมายความวาอยางไร ในอีกแงหน่ึงทําไม
 เราทุกคนจะตองท้ิงศพไวที่ใดสักแหง การทดลองมีบทบาท
 อยางไรในกระบวนการน้ี

5. ใหวางแผนดวยกันในชั้นบทเรียนเพื่อออกไปโรงพยาบาลหรือ
 ที่ไหนสักแหงที่คุณจะสามารถใหความชวยเหลือ ปลอบประโลม 
 และใหกําลังใจผูที่อยูในเบาหลอม
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“ในความรอดนั้นทานท้ังหลายชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่ง 
ถึงแมวาเด๋ียวน้ีจําเปนที่ทานจะตองเปนทุกขใจช่ัวขณะ
หนึ่ง ดวยการถูกทดลองตางๆ” (1 เปโตร 1:6)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อพยพ 14, อพยพ 15:22-27; อพยพ 17:1-7; 
สุภาษิต 3, ลูกา 4:1-13; 1 เปโตร 1:6-9

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 “ในชวงกลางวันที่แสงแดดเจิดจา เมื่อนกในกรงไดยินเสียงของ
นกตัวอื่น มันจะไมสงเสียงเพลงตามที่ผูเลี้ยงพยายามสอนมัน 

มันเรียนรูนี่นิดนั่นหนอย แตไมเคยจับไดทั้งเพลง แตหากผูเลี้ยงคลุมกรง
ของมันไวและตั้งไวตรงที่นกนั้นจะไดยินเสียงเพียงเพลงเดียว  มันก็จะสงเสียง
ตามเพลงนั้น ในความมืดมิดมันจะพยายามแลวพยายามอีกเพื่อที่จะสงเสียง
ตามเพลงนั้นใหไดจนกระทั่งมันเรียนรูและขับขานทํานองตามเพลงอยาง
สมบูรณแบบ จากนั้นก็จะนํานกนั้นออกมาแลวมันก็จะสามารถรองทํานอง
เพลงนั้นภายใตแสงสวางได พระเจาทรงจัดการกับบุตรธิดาของพระองคเชน
เดยีวกนั  พระองคทรงมบีทเพลงทีจ่ะสอนเรา  และเมือ่เราไดเรยีนรูทามกลางเงา
แหงความทุกขใจ เราก็จะสามารถรองเพลงนั้นไดตลอดไป” (เอลเลน จี. ไวท,
มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 472)
 ใหสังเกตวาผูเลี้ยงเปนผูที่ยกกรงนกนั้นไปตั้งในความมืดเอง

บทที่ 3
กรงนก

วันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2022
The Birdcage
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สูดินแดนแหงคําสัญญาผานทางตันวันอาทิตย
 “เมือ่ฟาโรหเขามาใกล ชนชาติอสิราเอลก็เงยหนาข้ึนด ูและดูเถดิ 
ชาวอียิปตยกติดตามมา เขาก็มีความกลัวย่ิงนัก คนอิสราเอลจึงรองทูล
พระเยโฮวาห” (อพยพ 14:10)

 คุณเคยเดินเขาสูกับดักหรือทางตันหรือไม บางครั้งก็เปนสิ่งที่ดีหาก
คุณเดินเขาสูหองหองหนึ่งที่เพื่อนๆ รออยู เพื่อตะโกนวา “เซอรไพรส สุขสันต
วันเกิด” โดยไมคาดคิด แตบางครั้งกับดักก็เปนเร่ืองที่นาตกใจ เปนเร่ืองที่ไม
พึงปรารถนาอยางยิ่ง คุณอาจจะถูกกลั่นแกลงที่โรงเรียนหรือจากเพ่ือนรวมงาน
ที่พยายามทําใหคุณดูแยโดยไมเจตนา
 ตั้งแตวันที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปตจนถึงแผนดินแหงพระสัญญา 
“พระยาหเวหเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และในเวลา
กลางคืนดวยเสาเพลิง ใหพวกเขามีแสงสวางเพื่อจะเดินทางไดทั้งกลางวันและ
กลางคืน” (อพยพ 13:21) พระเจาพระองคเองทรงนําการเดินทางของพวกเขา
ในทุกยางกาว แตจงดูเถิดวาพระองคทรงนําพวกเขาไปที่ใดกอน ไปยังสถานที่
ซึง่ทะเลต้ังอยูดานหนา ภเูขารายลอมอยูดานขางท้ังสองดานและกองทัพฟาโรห
กําลังตามมาดานหลังใกลจนมองเห็นดวยสายตาได

 อานอพยพ บทที่ 14 เหตุใดพระเจาจึงทรงนําชาวอิสราเอลไปยัง
ที่ซึ่งพระองคทรงรูวาพวกเขาจะตองหวาดกลัว

To the Promised Land via a Dead End

 เปนเรื่องที่เขาใจไดงายวาซาตานทําใหเกิดความเจ็บปวด แตพระเจา
พระองคเองก็มีสวนอยางแข็งขันในการนําเราไปสูเบาหลอมที่เราตองประสบ
กับความสับสนและความเจ็บปวดดวยหรือไม

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: มีตัวอยางใดบางในพระคัมภีรที่พระเจา
ทรงเปนผูนําประชากรของพระองคเขาสูเหตุการณที่พระองคทรงรูดีวา
พวกเขาจะตองทนทุกขทรมาน เพลงใหมอะไรที่พระองคทรงตองการ
ใหพวกเขารอง
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น้ําขมวันจันทร
 “ชุมนุมชนอิสราเอลท้ังหมดเคล่ือนออกจากถ่ินทุรกันดารสินไป
เปนระยะๆ ตามพระบัญชาของพระยาหเวหและมาตั้งคายที่เรฟดิมที่นั่น
ไมมีน้ําใหประชาชนดื่ม” (อพยพ 17:1)

 บางคร้ังเราอาจไมไดทุกส่ิงที่เราตองการจากพระเจา แตเราก็คาดหวัง
วาจะไดรับทุกสิ่งที่เราทูลขอมิใชหรือ มิใชเพียงส่ิงที่เราคิดวาตองการ แตเปน
สิ่งที่จําเปนอยางแทจริง
 มีสิ่งหนึ่งที่จําเปนตอชาวอิสราเอลอยางแนนอน และนั่นก็คือ น้ํา หลัง
จากท่ีพระเจาในรูปแบบเมฆนําชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดง พวกเขาก็ติด
ตามพระองคผานทะเลทรายอันรอนระอุเปนเวลาสามวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การหาน้ําในทะเลทรายเปนสิ่งสําคัญมาก เขาใจไดหากพวกเขาจะสิ้นหวัง 
พวกเขาจะไดน้ําที่ตองการเมื่อใด

Bitter Waters

 การเดินตาม “เสา” (เสาเมฆ เสาเพลงิ) ไมไดทาํใหเรามคีวามสขุตลอด
เวลา อาจเปนประสบการณที่ยากลําบากเชนกัน เพราะการฝกอยูในความชอบ
ธรรมพาเราไปยังสถานที่ตางๆ ที่ทดสอบจิตใจเรา ซึ่งเปนการหลอกลวงอยาง
เปนธรรมชาติ (เยเรมีย 17:9) ในชวงความยากลําบากนี้ กุญแจสําคัญที่จะรูวา
เรากําลังติดตามพระเจาอยางแทจริง ไมจําเปนวาจะตองไมมีการทดลองหรือ
ความเจ็บปวด แตเปนการเปดใจรับคําส่ังสอนของพระเจาและยอมจํานนความ
คิดและจิตใจของเราตอการทรงนําของพระองคอยางตอเนื่อง

 ชาวอิสราเอลไดรับบทเรียนอะไรจากประสบการณนี้ (อพยพ 
14:31)

 ทําไมบางคร้ังการไววางใจในพระเจาจึงเปนเร่ืองยาก แมเราจะรู
ถึงพระสัญญาอันนาอัศจรรยมากมายท่ีพระองคประทานแกเราก็ตาม ให
คุณลองนับสถานการณท่ียากลําบากท่ีคุณเช่ือวาองคพระผูเปนเจาเปน
ผูนําคุณไปเพ่ือสอนใหคุณ “เชื่อ” และ “ยําเกรง” พระองค
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 แลวพระเจาทรงนําพวกเขาไปท่ีไหน เสาเมฆเคล่ือนไปยังมาราหที่มี
น้ําในท่ีสุด พวกเขาคงตองตื่นเตนแนๆ แตเมื่อพวกเขาชิมน้ําแลว ก็ตองพน
ออกมาทันทีเพราะวาน้ํานั้นขมมาก “ประชาชนก็พากันบนตอวาโมเสสวา ‘เรา
จะเอาอะไรดื่ม’” (อพยพ 15:24)
 ไมกี่วันหลังจากน้ันพระเจาทรงทําเชนเดียวกันนี้อีก ทวาคราวนี้เสา
เมฆหยุดในที่ที่ไมมีน้ําเลย (อพยพ 17:1)

 อาน อพยพ 15:22-27 และ อพยพ 17:1-7 พระเจาทรงเปดเผย
พระองคเองตอชาวอิสราเอลอยางไรท่ีแมน้ํามาราหและเรฟดิม พวกเขา
ไดรับบทเรียนอะไรบาง

 ชาวอิสราเอลถามอะไรในเรฟดิม (อพยพ 17:7) คุณเคยถาม
คําถามเดียวกันนี้หรือไม หากตอบวาใช เหตุใดจึงเปนเชนนั้น คุณรูสึก
อยางไร และคุณไดรับบทเรียนอะไรหลังจากท่ีคุณตอบคําถามน้ี เรา
จําเปนตองไดรับคําตอบก่ีครั้งกอนที่เราจะหยุดถามโดยสิ้นเชิง

ความขัดแยงที่ยิ่งใหญในถิ่นทุรกันดารวันอังคาร
 “พระเยซูประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเสด็จกลับไปจาก
แมน้ําจอรแดน และพระวิญญาณไดทรงนําพระองคไปในถ่ินทุรกันดาร 
ทรงถูกพญามารทดลองถึงสี่สิบวัน ในวันเหลานั้นพระองคมิไดเสวย
อะไรเลย และเม่ือส้ินสี่สิบวันแลว พระองคทรงอยากพระกระยาหาร” 
(ลูกา 4:1, 2)

 อาน ลูกา 4:1-13 คุณไดรับบทเรียนอะไรบางจากเร่ืองน้ีที่เกี่ยว
กับวิธีเอาชนะการลอลวงและไมยอมแพตอบาป

 ลูกา บทที่ 4 เปนจุดเริ่มตองของเรื่องราวที่ซาตานลอลวงพระเยซู 
ซึ่งประเด็นความทุกขยากนี้ทําใหเราสนใจ เมื่อมองแวบแรกดูเหมือนวา
พระวิญญาณบริสุทธ์ิกําลังนําพระเยซูไปสูการทดลอง อยางไรก็ตามพระเจา
ไมเคยลอลวงเราเลย (ยากอบ 1:13) แตอยางที่เราเห็น พระเจาทรงนําเราไปสู

The Great Controversy in the Desert
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เบาหลอมแหงการทดสอบ สิ่งที่โดดเดนในลูกา บทที่ 4 คือ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์นําเราไปสูชวงเวลาแหงการทดสอบซึ่งรวมถึงการเผชิญกับการทดลอง
อันรายแรงของซาตาน ในเวลาที่เรารูสึกวาการทดลองนี้ชางโหดราย เราอาจ
เขาใจผดิและคดิวาเราไมไดปฏบิตัติามพระเจาอยางถูกตอง  แตไมใชเชนนีเ้สมอ
ไป “บอยคร้ังที่เราอยูในสถานการณที่ยากลําบาก เราไมคิดวาพระวิญญาณ
ของพระเจาทรงนําเราไป แตเปนการทรงนําของพระวิญญาณท่ีนําพระเยซูเขา
สูถิ่นทุรกันดารเพ่ือใหซาตานลอลวง เมื่อพระเจาทรงนําเราเขาสูการทดลอง 
พระองคทรงมีจุดประสงคเพื่อประโยชนตอเรา พระเยซูมิไดทรงทึกทักวาพระ-
สัญญาของพระเจาเปนจริงโดยการเขาสูการทดลองดวยตัวของพระองคเอง 
และพระองคก็มิไดทรงหมดหวังเม่ือการทดลองเขามาสูพระองค เราก็ไมควร
ดวยเชนกัน” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 126, 129)
 บางคร้ังที่เราอยูในเบาหลอม เราจะรูสึกปลอบประโลมอยางย่ิงเมื่อรูวา 
ขณะท่ีเรายับยูยี่ภายใตการทดลอง เรามีหวังไดอีกคร้ัง เพราะพระเยซูทรงยืน
หยัดอยางม่ันคง ขาวดีก็คือวา พระเยซูทรงเปนผูแบกรับบาปของเราไว เพราะ
พระองคทรงอดทนตอการทดลองน้ันเพ่ือชดใชโทษสําหรับความผิดของเรา 
(ไมวาความผดิน้ันจะเปนอะไรกต็าม) เพราะพระองคทรงผานเบาหลอมทีเ่ลวราย
ยิ่งกวาที่เราพบเจอเสียอีก พระเจาจะไมทรงทอดท้ิงหรือละท้ิงเราเลย มีความ
หวังแมแตสําหรับ “หัวหนา” ของคนบาป (1 ทิโมธี 1:15)

 คุณกําลังเผชิญกับการทดลองอะไรบาง จงใชเวลาอธิษฐาน ขอ
ใหองคพระผูเปนเจาสอนวิธีนําบทเรียนจากแบบอยางของพระเยซูไปใช
ในชีวิตของคุณ จงจําไววา เราไมจําเปนตองยอมจํานนตอการทดลอง
อีกตอไป ไมเลย และจงจําไวดวยวา ถาคุณตองจํานน คุณยังมีพระผู-
ชวยใหรอดอยูเสมอ

มรดกที่ยั่งยืนวันพุธ
 อาน 1 เปโตร 1:6, 7 เปโตรกลาวอะไร

 เปโตรเขียนถึงผูคนที่กําลังตอสูกับความยากลําบากและผูที่รูสึก

An Enduring Legacy
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โดดเด่ียว เขาเขียนวา “เรียน ทานท้ังหลายท่ีเปนคนตางดาว ที่ทรงเลือกสรร 
ที่ไดกระจัดกระจายไปอยูในแควนปอนทัส แควนกาลาเทีย แควนคัปปาโดเซีย 
แควนเอเชีย และแควนบิธีเนีย” (1 เปโตร 1:1) นี่เปนประเทศตุรกีที่เรารูจักกัน
ดีในทุกวันนี้ เปโตรกลาวในสองสามขอตอมาวา เขารูดีวาพวกเขากาํลังประสบ
กับการ “ทนทุกขในการทดลองตาง ๆ นานา” (1 เปโตร 1:6)

 ที่เปโตรกลาววา “ตางดาว” และ “กระจัดกระจาย” หมายความ
วาอยางไร สิ่งนี้เพิ่มการทดลองแกพวกเขาอยางไร

 การเปนคริสเตียนในชวงเวลาน้ันเปนสิ่งใหม ผูเชื่อมีจํานวนนอยและ
อยูตามสถานที่ตางๆ พวกเขาเปนชนกลุมนอยที่มักถูกเขาใจผิด หรือที่เลว
รายท่ีสุดคือ ถูกกดข่ีขมเหง อยางไรก็ตาม เปโตรทําใหพวกเขาม่ันใจวา การ
ทดลองเหลาน้ีไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือทําใหยุงเหยิง (1 เปโตร 1:6, 7) 
ความเชื่อที่แทจริงเปนเปาหมายของคนเหลานั้นที่พากเพียรผานการ “ทน
ทุกขในการทดลองตางๆ นานา”

 อาน 1 เปโตร 1:6-9 ความมั่นใจสูงสุดแบบใดที่เปโตรพยายาม
ใหแกคนที่อยูทามกลางการทดลอง ความหวังนี้มีความหมายตอเรา
อยางไร

 ไมวาการทดลองจะเปนอะไร ไมวาพวกเขาจะทนทุกขอยางไร สิ่งเหลา
นี้จะเทียบกับความเปนนิรันดรที่รอคอยพวกเขาเม่ือพระคริสตเสด็จกลับมา
ไดหรือ สิ่งที่เปโตรกลาวแกพวกเขาก็คือพระวจนะที่พระเจาตรัสแกเรา ไมวา
เราจะเผชิญกับอะไรก็ตาม การทดลองของเราจะยากหรือเจ็บปวดเพียงใด เรา
ตองไมลืมเปาหมายอันสูงสุดคือ ชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรคและแผนดินโลก
ใหมที่จะไมมีความเจ็บปวด ความทุกขทรมานหรือความตาย ดวยพระสัญญา
ดังกลาวที่อยูเบ้ืองหนาเราและการสิ้นพระชนมของพระเยซูรับรองใหเรา จึง
เปนสิ่งสําคัญเพียงใดท่ีเราจะตองไมสูญเสียความเช่ือ แตทามกลางการทดลอง 
จงทูลขอองคพระผูเปนเจาใหชําระเราจากทุกส่ิงที่ขัดขวางเราในหนทางแหง
ความเชื่อ
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การทดลองดวยไฟวันพฤหัสบดี
 มีชายหนุมคนหน่ึงชื่อ อเล็กซ ชีวิตในวัยหนุมของเขาน้ันชางเลวราย 
ไมวาจะเปนเรื่องยาเสพติด ความรุนแรง แมกระท่ังติดคุก แตแลวดวยความ
เมตตาของสมาชิกคริสตจักรทองถิ่น อเล็กซเรียนรูเกี่ยวกับพระเจาและมอบ
หัวใจของเขาใหกับพระเยซู แมวาเขาจะยังมีปญหาและตองดิ้นรนอยู แตเขา
ก็เปนคนใหมในพระเยซู เขารักพระเจาและพยายามแสดงความรักนั้นโดย
เชื่อฟงพระบัญญัติ (1 ยอหน 5:1, 2) จนถึงจุดที่อเล็กซเชื่อมั่นวาเขาควรจะ
เปนศาสนาจารย ทุกส่ิงชี้ไปยังเปาหมายนั้น เขาไดตอบรับการทรงเรียกของ
พระเจาโดยไมตองสงสัยเลย
 ชีวิตในชวงมหาวิทยาลัยเปนไปไดดวยดีในตอนแรก แตแลวสิ่งตางๆ 
ก็เริ่มทยอยผิดพลาดไป จนชีวิตของเขาเร่ิมแตกออกจากกัน แหลงทุนการ
ศึกษาก็เร่ิมแหงเห่ียว เพื่อนสนิทก็ตอตานเขา กลาวหาเขาในส่ิงที่ไมเปนความ
จริง และก็ทําใหชื่อเสียงของเขาเสียหาย นอกจากนี้ เขายังปวยแลวปวยอีก 
ไมมีใครรูวาเขาเปนอะไร แตอาการปวยสงผลกระทบตอการเรียนของเขาจนถึง
จุดที่เขากลัววาเขาจะตองลาออกจากโรงเรียนอยางเด็ดขาด เหนือสิ่งอื่นใด เขา
ยังตองตอสูกับการลอลวงอยางโหดรายในเร่ืองของยาเสพติด ซึ่งหาไดงายใน
ชุมชนทองถ่ิน ถึงจุดท่ีเขาลมลงไปในเร่ืองน้ี อเล็กซไมเขาใจวาทําไมส่ิงเหลา
นี้จึงเกิดข้ึน โดยเฉพาะเขาแนใจวา พระเจาไดทรงนําเขามาที่โรงเรียนแหงนี้
ตั้งแตเริ่มแรก อเล็กซทําผิดพลาดในเร่ืองน้ีหรือไม ถาใชแลวประสบการณ
ทั้งหมดที่เขามีกับพระเจาก็เปนความผิดพลาดครั้งใหญหรือไม แมแตความ
เชื่อพื้นฐานก็ยังมีขอสงสัย

 ลองจินตนาการวา ทามกลางวิกฤตน้ี อเล็กซมาหาคุณและขอ
คําแนะนํา คุณจะบอกเขาอยางไร คุณมีประสบการณอะไรบางที่จะชวย
คนอยางเขาได คุณจะใชขอพระคัมภีรใด และพระคัมภีรขอนั้นจะเปน
ประโยชนในสถานการณเชนนี้อยางไร (สุภาษิต 3; เยเรมีย 29:13; โรม 
8:28; 2 โครินธ 12:9; ฮีบรู 13:5)

Trial by Fire
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 เกอืบทกุคนทีต่ดิตามพระเจาไดพบเจอกบัวกิฤตใินชวงทีพ่วกเขา
ถกูทดลองใหสงสยัในการทรงนาํของพระเจา สิง่สาํคญัในสถานการณเชน
นี้คือ การยึดมั่นในพระสัญญา ระลึกถึงการทรงนําของพระเจาในอดีต 
และอธิษฐานทูลขอความเชื่อและความอดทน องคพระผูเปนเจาไมมี
วันละท้ิงเรา คาํถามสําหรับเราก็คือ เราจะไมยอมแพตอการทดลองและ
ละทิ้งพระองคไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท เรือ่ง “การอพยพ” หนา 281-290; 
เรื่อง “จากทะเลแดงสูซีนาย” หนา 291-302 จากหนังสือบรรพชนและผูเผย-
พระวจนะ และเรื่อง “การทดลอง” หนา 114-123 จากหนังสือผูพึงปรารถนา
แหงปวงชน
 “แตคร้ังกอนน้ันองคพระผูเปนเจาทรงนําประชากรของพระองคไปท่ี
เรฟดิม และพระองคอาจเลือกนําเราไปนั่นดวย เพื่อทดสอบความจงรักภักดี
ของเรา พระองคมิไดทรงนําเราไปยังสถานที่ที่นาชื่นชมเสมอ หากพระองค
ทรงทําเชนน้ัน ดวยการพึ่งพาตนเองไดจะทําใหเราหลงลืมวาพระองคทรงเปน
พระผูชวยของเรา พระองคทรงปรารถนาที่จะสําแดงพระองคแกเราและเปด
เผยเสบียงที่มีอยูมากมายแกเรา และพระองคทรงยอมใหการทดลองและความ
ผิดหวังเขามาสูเรา เพื่อเราจะไดตระหนักวาเราหมดหนทางและเรียนรูที่จะทูล
ขอการชวยเหลือจากพระองค พระองคทรงทําใหกระแสน้ําเย็นไหลจากหินแข็ง
ได เราจะไมมีวันรูเลยจนกวาจะเผชิญหนากับพระเจา เม่ือเราเห็นในส่ิงท่ีเรา
ควรเปน และรูในส่ิงที่เราถูกรูจัก พระองคทรงแบกรับภาระใหเรามากเพียงใด 
และทรงยินดทีีจ่ะแบกรบัภาระอีกมากเพยีงใดหากเรานําภาระนัน้มาหาพระองค
ดวยความเชือ่เหมอืนเดก็ๆ” (เอลเลน จ.ี ไวท, “ไถเพราะรกั,” Advent Review 
and Sabbath Herald, 2 เมษายน, 1903)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เรามักพูดถึงการทดลองวาเปนเร่ืองของแตละคน ซึ่งก็แนนอน
 วาเปนเชนนั้น ในขณะเดียวกันก็มีการทดลองรวมกันเปนกลุม 
 การทดลองใดบางท่ีเราในฐานะคริสตจักรหรือครอบครัวตองชวย
 กันปองกันเปนกลุม 

2. ถามผูทีย่นิดจีะพดูถงึ “สถานท่ีหรอืส่ิงท่ีไมพงึปรารถนา” ทีพ่วกเขา
 เคยไปหรือทํา ทําไมสิ่งเหลานี้จึงไมพึงปรารถนา และหากพวกเขา
 กลับไปหาประสบการณเหลานั้นในวันนี้ได พวกเขาจะมีมุมมองที่
 ตางจากเดิมหรือไม

3. เราทุกคนเขาใจหลักการเบื้องหลังที่พระเจาอนุญาตใหเราไดรับ
 การชําระใหบริสุทธิ์และขัดเกลาดวยการทดลอง เราจะเขาใจใน
 สถานการณที่การทดลองดูเหมือนไมมีคาไดอยางไร ตัวอยางเชน 
 คนท่ีตายทันทีในอุบัติเหตุบนทองถนน จงอภิปรายในช้ันเรียน

4. ในช้ันเรียนใหใชเวลารวมกันอธิษฐานเผ่ือกันและกัน เผื่อแต
 ละคนใหมีความเขมแข็งเพื่ออดทนตอการทดลองและยังคงสัตย
 ซื่อตอไป

5. ชั้นเรียนของคุณรูจักใครที่กําลังเผชิญกับการทดลองหรือหลงทาง
 อยูหรือไม หากมี คุณและคนในชั้นเรียนทําอะไรไดบางที่จะชวย
 นําคนนั้นกลับมา
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“แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาไว จึงแลดูสงาราศีของ
องคพระผูเปนเจาเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็
เปล่ียนไปเปนเหมือนพระฉายาขององคพระผูเปนเจา
คือมีสงาราศีเปนลําดับขึ้นไป เชนอยางสงาราศีที่มาจาก
พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา” (2 โครินธ 3:18)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
มัทธิว 5:16; 1 โครินธ 4:9; 11 เอเฟซัส 3:10; โยบ 23:1-10; 
มัทธิว 25:1-12; ดาเนียล 12:1-10, 12; เอเฟซัส 4:11-16

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 แอมมี ่คารมเิคล พาเดก็กลุมหนึง่ไปดกูารทาํงานของชางทองดัง้เดมิ
ในประเทศอินเดีย ตรงกลางของกองไฟท่ีกําลังเผาไหมจากถาน

เปนกระเบ้ืองหลังคาโคง มีสวนผสมของเกลือ มะขาม และฝุนอิฐตั้งอยูบน
กระเบ้ือง สิ่งที่อยูระหวางสวนผสมน้ีคือ ทองคํา ในขณะท่ีไฟเผาผลาญสวน
ผสม ทองคําก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ชางทองจะใชแหนบหนีบทองคําออกมา และ
หากทองคําน้ันยังไมบริสุทธิ์ดีพอ เขาก็จะใสลงในไฟพรอมกับสวนผสมใหม แต
ทุกคร้ังที่ใสทองคําลงไป ความรอนจะเพ่ิมสูงขึ้น กลุมเด็กๆ จึงถามวา “คุณรู
ไดอยางไรวาทองคํานั้นบริสุทธ์ิแลว” เขาตอบวา “เมื่อผมเห็นหนาของผมใน
นั้น” (Amy Carmichael, Learning of God (Fort Washington, PA: 12 
Christian Literature Crusade, 1989, หนา 50)

บทที่ 4
การเห็นใบหนาของชางทอง

วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2022
Seeing the Goldsmith’s Face
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ในพระฉายาของพระองควันอาทิตย
 “เพราะวาผูหนึง่ผูใดท่ีพระองคไดทรงทราบอยูแลว ผูนัน้พระองค
ไดทรงตั้งไวใหเปนตามลักษณะพระฉายาแหงพระบุตรของพระองค เพ่ือ
พระบุตรน้ันจะไดเปนบุตรหัวปทามกลางพวกพ่ีนองเปนอันมาก” (โรม 
8:29)

 ในเริม่แรกนัน้พระเจาทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค (ปฐมกาล 
1:27) แตความบาปไดทําใหลักษณะบิดเบือนไป

 เราเห็นการเส่ือมจากพระฉายาของพระเจาในมนุษยทางใดบาง

 เปนที่แนชัดวา เราทุกคนตางเส่ือมลงเน่ืองจากบาป (โรม 3:10-19) 
กระนั้น พระเจาทรงปรารถนาที่จะนําเรากลับคืนสูสิ่งที่เราควรจะเปนตั้งแตแรก
เริ่ม ขอพระคัมภีรในวันนี้ตรงกับเรื่องนี้ เปนการเปดเผยแผนการของพระเจา
ที่วา ผูที่ยอมมอบชีวิตของตนไวกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ “เปนตามลักษณะ
พระฉายาแหงพระบุตรของพระองค” (โรม 8:29)
 แตยังมีมิติอื่นอีก “พระฉายาของพระเจาจะตองไดรับการถอดแบบใน
มนุษยชาติ เกียรติของพระเจา เกียรติของพระคริสตมีสวนเก่ียวของกับความ
สมบูรณของลักษณะนิสัยในประชากรของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง-
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 671)

In His Image

พระเจาทรงพยายามชําระเราใหบริสทุธิ ์ ขดัเกลาเราใหเปนอยางทองคํา  เปล่ียน
เราใหเปนเหมือนพระฉายาของพระองค นี่เปนจุดประสงคอันนาอัศจรรย และ
ดูเหมือนจะนาอัศจรรยยิ่งขึ้นเมื่อพระลักษณะของพระคริสตพัฒนาในตัวเราก็
เมื่อเราผานเบาหลอมของชีวิต

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ความทุกขทรมานมีบทบาทอยางไรใน
กระบวนการชําระใหบริสุทธิ์ เราจะเขาใจเร่ืองทั้งหมดน้ีในบริบทของ
ความขัดแยงครั้งยิ่งใหญไดอยางไร
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 เราเขาใจสิ่งที่นางเอลเลน จี. ไวท เขียนไวในขอความขางตน
อยางไร ดูใน โยบ 1; มัทธิว 5:16; 1 โครินธ 4:9; เอเฟซัส 3:10

 ในฐานะคริสเตียน เราตองไมลืมวาเราอยูทามกลางความวุนวายแหง
จักรวาล ความขัดแยงอันยิ่งใหญระหวางพระคริสตและซาตานกําลังคลี่คลาย
อยูรอบตัวเรา การตอสูมีหลายรูปแบบและปรากฏใหเห็นในหลายๆ ดาน ถึงแม
อีกหลายดานยังคงปดบังอยู แตเราเขาใจไดวา ในฐานะผูติดตามพระคริสต เรา
มสีวนในความวุนวายนีแ้ละสามารถนําเกียรตมิาสูพระครสิตผานทางชีวติของเรา

 ลองจินตนาการวาคุณอยูในสนามกีฬาขนาดใหญ นั่งอยูบน
อัฒจันทรซึ่งขางหน่ึงมีทูตสวรรคท่ีภักดีตอพระเจา และอีกขางหน่ึงเปน
ทูตที่ลมลงในบาปกับลูซีเฟอร หากชีวิตของคุณใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา
กําลังฉายอยูในสนาม ฝายไหนนาจะเชียรคุณมากกวากัน คําตอบบอก
อะไรเกี่ยวกับตัวคุณไดบาง

ความเชื่อทามกลางไฟกลั่นใหบริสุทธิ์วันจันทร
 การอยูในสงครามก็เปนเร่ืองหน่ึง แตจะเปนอีกเร่ืองหน่ึงเม่ือเราไมเห็น
กองกําลังท่ีตั้งเรียงรายอยูในสนามรบ ซึ่งนี่ก็คือสิ่งท่ีเราผูเปนคริสเตียนตอง
เผชิญ เรารูวากองกําลังนั้นอยูดานนอก เราสัมผัสไดในชีวิตของเรา แตกระนั้น
เราจะตองกาวไปขางหนาดวยความเชื่อ วางใจในพระองค “ผูไมทรงปรากฏ
แกตา” (ฮีบรู 11:27)

 อาน โยบ 23:1-10 อะไรคือแกนแทของการตอสูของโยบ อะไร
ที่เขามองไมเห็น ในขณะเดียวกันเขามีความเชื่ออยางไรทั้งๆ ที่อยูทาม
กลางการทดลองทั้งปวง

 แมจะอยูทามกลางการทดลองอันเลวราย โยบก็ยังวางใจในพระเจา 
ไมวาทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร โยบต้ังใจแนวแนที่จะอดทน และ
สิ่งหน่ึงที่ทําใหเขายืนหยัดอยูไดคือ ทองคํา ไมใชเหรียญทองแตเปนการที่เขา
มองไปยังอนาคตและตระหนักวาถาเขายึดมั่นในพระเจา เขาจะออกมาดีกวานี้

Faith Amid the Refi ning Fire
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แนนอน เขาจะออกมาเหมือนอยางทองคํา เรามิอาจรูไดวาโยบรูวาอะไรเกิดขึ้น
เบื้องหลังมากนอยเพียงไร ไมวาจะมีกี่สิ่งที่ปกปดจากเขา เขาก็ยังอดทนตอไฟ
กล่ันใหบริสุทธิ์อยูดี
 คุณกลัวไฟไหม คุณกังวลถึงความรอนท่ีเกิดจากสถานการณหรือไม 
บางทคีวามรอนของพระเจาดูเหมอืนจะรอนแรงจนอธบิายไมไดเหมอืนทีเ่กดิขึน้
กับโยบ อาจจะเปนความลําบากในการปรับตัวใหเขากับงานใหมหรือบานใหม 
อาจจะจดัการกบัการปฏบิตัทิีไ่มดขีองเพือ่นรวมงานหรอืแมแตในครอบครวัของ
คุณเอง อาจจะเปนความเจ็บปวยหรือสูญเสียทางการเงิน ยากเกินกวาที่จะ
เขาใจได พระเจาทรงใชการทดลองเหลานี้เพื่อขัดเกลาและชําระคุณใหบริสุทธิ์ 
และนําพระฉายาของพระองคมาสูลักษณะนิสัยของคุณ
 การไดรับการพิสูจนวาเปนทองคําดูเหมือนจะเปนแรงจูงใจสําหรับโยบ 
เปนบางส่ิงท่ีเขาตองจองมองและส่ิงนัน้กช็วยดงึเขาใหผานพนปญหาได  ลกัษณะ
นิสัยของเขาเปนพยานอยางทรงพลังใหเห็นแลววา ทามกลางความเจ็บปวด
และความทุกขทรมาน โยบสัมผัสไดถึงความจริงของกระบวนการชําระให
บริสุทธิ์ แมเขาจะไมเขาใจเทาไหร แตเขาก็รูวาการทดลองเหลานี้จะชวยขัด
เกลาเขาได

 จากประสบการณของคุณ การทดลองขัดเกลาและชําระคุณให
บริสุทธิ์อยางไร มีทางใดอีกบางนอกจากความทุกขที่ชวยขัดเกลาคุณ

คําตรัสสุดทายของพระเยซูวันอังคาร
 พระเยซูอยูในกรุงเยรูซาเล็มกําลังจะสิ้นพระชนม ตามที่พระกิตติคุณ
มัทธิวกลาวไว ชั่วโมงสุดทายในการสอนของพระเยซูกอนเทศกาลปสกาเปน
การเลาอุปมาแกเหลาสาวกของพระองค รวมทั้งเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคน 
และเรื่องแกะกับแพะ เร่ืองท้ังสองน้ีเกี่ยวของกับวิธีที่เราควรดําเนินชีวิตขณะรอ
คอยองคพระเยซูคริสตเสด็จมา ดังน้ันเรื่องน้ีมีความเกี่ยวเนื่องกับยุคปจจุบัน
ที่มีสัญญาณการกลับมาในไมชาของพระเยซูเกิดขึ้นรอบตัวเราอยางไมเคยมี
ความสําคัญมากเทานี้มากอน

Jesus’ Last Words
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 ในอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารีสบิคน (มทัธวิ 25:1-12) นกัศกึษาพระคัมภรี
หลายคนช้ีใหเห็นวา น้าํมนัเปนสญัลกัษณของพระวิญญาณบริสทุธิ ์นางเอลเลน-
จี. ไวท ก็เห็นดวย แตยังกลาวเพิ่มดวยวา น้ํามันนี้เปนสัญลักษณของลักษณะ
นิสัยและเปนบางสิ่งที่คนอื่นทําแทนเราไมได
 อานคําอุปมาน้ี ความหมายของเร่ืองเปล่ียนไปทางใดไดบาง ขึ้นอยู
กบัวาคณุเห็นวาน้าํมนัเปนสัญลกัษณของพระวญิญาณบริสทุธิห์รอืการมลีกัษณะ
นิสัย เร่ืองน้ีมีความหมายอยางไรกับคุณ ถาน้ํามันเปนสัญลักษณของพระ-
วิญญาณบริสทุธิ์หรือลักษณะนิสัยเหมือนพระคริสต
 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 ลักษณะนิสัยของพระคริสต 

 อานคําอุปมาเร่ืองแกะกับแพะใน มัทธิว 25:31-46 เกณฑอะไร
ที่ใชในการแยกแกะและแพะ

 สงัเกตวากษัตรยิแยกแกะและแพะตามงานและลักษณะนิสยัของพวกมัน 
แมวาในขอน้ีพระเยซูไมไดสอนความรอดโดยการกระทํา แตเราจะเห็นไดวา
การพัฒนาอุปนสิยัมคีวามสําคญัเพียงใดในแผนแหงความรอด และผูทีไ่ดรบัการ
ไถใหรอดโดยพระคริสตจะสะทอนความรอดน้ันผานทางชีวิตและอุปนิสัยของ
พวกเขา

 มีคํากลาววา “ลักษณะนิสัยคือสิ่งที่คนคนหน่ึงเปนเมื่อเขาอยูใน
ความมืด” คุณเปนคนแบบไหนเมื่อไมมีใครมองคุณ คําตอบน้ีบอกอะไร
คุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีคุณตองทํา

“ผูฉลาด”วันพุธ
 เมื่อวานเราเรียนถึงความสําคัญของลักษณะนิสัยของผูที่รอคอยการ
เสด็จมาคร้ังท่ีสอง วันน้ีเราจะมาเจาะจงมากข้ึนถึงความสําคัญของอุปนิสัยของ
ผูที่ยังมีชีวิตอยูเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง

“The Wise”
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 อานดาเนียล 12:1-10 บริบทในขอเหลานี้เปนอยางไร มีการอาง
ถึงเวลาใดในประวัติศาสตรของโลก และท่ีสําคัญที่สุดลักษณะประชากร
ของพระเจาในชวงเวลาน้ีเปนอยางไร พวกเขามีลักษณะนิสัยที่แตกตาง
จากคนชั่วอยางไร อาน วิวรณ 22:11 ดวย

 ดาเนียลไดรับแจงวากอนท่ีพระเยซูจะเสด็จมา จะมีชวงเวลาแหงความ
ทุกขยากลําบากท่ีไมมีชวงเวลาใดในประวัติศาสตรเทียบได ใน ดาเนียล 12:3, 
10 เราเห็นภาพคนชอบธรรมและคนอธรรมในชวงเวลานี้ ใหสังเกตคนชั่วก็ 
“จะยังทําการชั่วอยู” (ดาเนียล 12:10) ซึ่งตรงกันขามกับคนชอบธรรม ผูซึ่ง
สองแสงเจิดจาในขอ 3 บางทีอาจจะเปนเพราะพวกเขา “ชําระตนเอง ทําให
ตนเองสะอาดหมดจดและถูกถลุง” (ดาเนียล 12:10) ในชวงเวลานี้ “จะมีเวลา
ยากลําบากอยางไมเคยมีมาตั้งแตครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น” (ดาเนียล 
12:1) ในทางกลับกันดวย คนอธรรมจะไมเขาใจ แตคนชอบธรรมจะ “ฉลาด” 
และเขาใจ
 เขาใจเร่ืองอะไร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือการประเมินขั้นสูง 
พระธรรมสุภาษิตกลาววา “ความยําเกรงพระยาหเวหเปนจุดเร่ิมตนของความ
รู” (สุภาษิต 1:7) บางทีในบริบทนี้ “คนฉลาด” เปนคนฉลาดเพราะวาพวกเขา
เขาใจถึงเหตุการณยุคสุดทายนี้ คือชวงเวลาแหงความทุกขยากลําบากที่กําลัง
คล่ีคลาย พวกเขาจะไมแปลกใจ พวกเขารูวาเหตุการณนี้กําลังจะเกิดขึ้นจาก
การศึกษาพระคํา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ พวกเขาเขาใจมากพอท่ีจะยอมใหเวลา
แหงความทุกขยากลําบากน้ีชําระและถลุงพวกเขาใหบริสุทธ์ิ ในทางกลับกัน
คนอธรรมจะด้ือร้ันมากขึน้ตอการกบฏและยงัคงดาํเนนิอยูในทางชัว่ของพวกเขา
 ประเด็นสําคัญคือ ในเร่ืองน้ีเราไดเห็นการบรรยายภาพของผูคนท่ีเคย
ผานกระบวนการถลุงและชําระใหบริสุทธิ์แลว

 แมเราจะดูขอพระคัมภีรเหลานี้ในบริบทของยุคสุดทาย แตเรา
เห็นหลักการอะไรในเรื่องนี้ที่จะชวยเราใหเขาใจไดดียิ่งข้ึนวา กระบวน
การถลุงและชําระใหบริสุทธ์ิเกี่ยวกับอะไร แมแตสําหรับเราในทุกวันน้ี
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ลักษณะนิสัยและชุมชนวันพฤหัสบดี
 มีเพลงหนึ่งกลาววา “เราเปนศิลา เราเปนเกาะ” คุณเคยรูสึกอยากอยู
คนเดียวเชนเพลงนี้หรือไม คุณอาจเคยไดยินคนพูดวา “การดําเนินของฉันกับ
พระเจาเปนเรื่องสวนตัว ไมใชสิ่งที่ฉันตองการจะพูดถึง”

 อาน เอเฟซัส 4:11-16 เปาโลกลาวถึงประเด็นอะไรในขอนี้ 
ชมชุมควรมีบทบาทอะไร

 เม่ือเปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัส เขาอธิบายวาคริสตจักรคือรางกาย 
พระเยซทูรงเปนศรีษะ และประชากรของพระองคเปนสวนประกอบของรางกาย
ที่เหลือ หากคุณอาน เอเฟซัส 4:13 คุณจะสังเกตเห็นจุดประสงคสูงสุดของการ
ใชชีวิตในชุมชนดังกลาว คือการไดสัมผัสกับ “โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ
ของพระคริสต” และเพื่อใหสําเร็จเราจึงตองการกันและกัน
 แนนอนวาการเปนคริสเตียนเพียงลําพังนั้นก็เปนเร่ืองท่ีเปนไปได 
อันที่จริงแลว ผูคนตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมาท่ีถูกเยาะเยยและขมเหง การ
ที่ตองยืนอยูตามลําพังเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตทั้งนี้การที่ชายและหญิงไม
ผูกมัดภายใตแรงกดดันท่ีรายลอมพวกเขาก็เปนพยานอันเขมแข็งถึงพละกําลัง
ของพระเจา อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีเรื่องน้ีเปนเร่ืองจริง เปาโลตองการเนน
ความจริงที่สําคัญคือ เราจะสัมผัสและเปดเผยความบริบูรณของพระคริสตเมื่อ
เราทํางานรวมกันในการสามัคคีธรรมซ่ึงกันและกัน

 ในเอเฟซัส 4:11-16 เปาโลกลาววาอะไรจะตองเกิดขึ้นกอนท่ี
ความบริบรูณของพระคริสตจะถูกเปดเผยในชุมชนคริสเตียนของเรา

 คาํพยานของชมุชนในการเปดเผยความบรบิรูณในพระครสิตแตก
ตางจากคําพยานของบุคคลสวนตัวอยางไร เร่ืองนี้มีความหมายอยางไร
ในบริบทของความขัดแยงคร้ังย่ิงใหญ ดูใน เอเฟซัส 3:10

 การทําตัวใหนารักเปนเรื่องงายเมื่อคุณอยูคนเดียวหรือกับคน
แปลกหนา แตการทําตัวใหเขากับคนที่คุณรูจักดีหรือไมชอบนั้นยาก

Character and Community
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กวามาก ซึ่งหมายความวาขณะที่เราแสดงความดีและเมตตาตอคน
เหลานี้ เราไดเปนพยานถึงความจริงของพระเจา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ เอลเลน จี. ไวท เร่ือง “God Promises Us a New Heart 
of Flesh” หนา 100 จากหนังสือ Sons and Daughters of God; เรื่อง “To 
Meet the Bridegroom” หนา 405-421 จากหนังสือ อุทาหรณจากคําสอน
ของพระคริสต; เร่ือง “The Time of Trouble” หนา 613-634 จากหนังสือ 
สงครามแหงประวัติศาสตร
 “การพัฒนาอุปนิสัยเปนงานที่สําคัญที่สุดที่ไดมอบไวแกมนุษย และ
การการศึกษาอยางขยันขันแข็งไมเคยมีความสําคัญมากเทานี้มากอน คนรุน
กอนๆ ไมเคยตองเผชิญกับปญหาที่จริงจังมากเทานี้มากอน ชายหนุมหญิง
สาวไมเคยเผชิญกับภยันตรายรายแรงมากเทานี้มากอน” (เอลเลน จี. ไวท, 
Education, หนา 225)
 “ในคําอุปมาน้ัน หญิงพรหมจารีโงเขลาถูกมองวาเปนผูขอนํ้ามัน แต
ไมไดรับตามคําขอ นี่เปนสัญลักษณของผูที่ไมไดเตรียมตัวใหพรอมดวยการ
พัฒนาบุคลิกลักษณะเพื่อใหยืนหยัดในยามวิกฤต ราวกับวาพวกเขาจะตอง
ไปหาเพ่ือนบานและพูดวา ขอลักษณะนิสัยของทานใหฉันเถิด มิฉะน้ันฉันจะ
ไมรอด บรรดาผูที่มีปญญาไมสามารถใหน้ํามันแกพวกเขาเพ่ือใสในตะเกียงท่ี
ริบหร่ีของหญิงพรหมจารีโงเขลาน้ันได ลักษณะนิสัยไมสามารถโอนยายได 
ไมสามารถซ้ือขายได แตจะตองไดมาเอง องคพระผูเปนเจาประทานโอกาส
ใหแตละคนในการไดรับอุปนิสัยที่ชอบธรรมในชวงที่พระกรุณายังเปดอยู แต
พระองคมิไดทรงจัดใหมีหนทางท่ีมนุษยคนหน่ึงจะถายทอดลักษณะนิสัยของ
ตนแกอีกคนหนึ่งได ลักษณะนิสัยที่ไดมาจากการพัฒนาผานประสบการณอัน
ยากลําบากและไดจากการเรียนรูบทเรียนจากพระอาจารยผูยิ่งใหญ เพื่อเขาจะ
สามารถอดทนภายใตการทดลองและฝกฝนความเชือ่เพือ่เขาจะสามารถเคลือ่น
ภูเขาที่เปนไปไมได” (เอลเลน จี. ไวท, The Youth’s Instructor, 16 มกราคม 
1896)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การ “พัฒนาบุคลิกลักษณะ” หมายความวาอะไร คุณจะพัฒนา
 ไดอยางไร ชีวิตของคุณเองและชุมชนคริสตจักรของคุณมีการ
 พัฒนาบุคลิกลักษณะที่มองเห็นไดอยางไรบาง

2. บทเรียนในวันพฤหัสบดีกลาวถึงบทบาทสําคัญของชุมชนในชีวิต
 ของครสิเตยีน  ครสิตจกัรทองถิน่ของคณุทาํหนาท่ีเสมอืนพระกาย
 ของพระคริสตอยางไร ในฐานะชุมชนคุณเปนตัวแทนของพระเจา
 ไดดีเพียงใด จงอภิปรายถึงวิธีการปรับปรุงลักษณะนิสัยในฐานะ
 ชุมชนในชั้นเรียน

3. จงอภิปรายในช้ันเรียนวา เหตุใดการพัฒนาบุคลิกภาพจึงเปนสิ่ง
 สาํคญั  แมวาเราจะไดรบัความรอดโดยความเชือ่ในพระเยซเูทานัน้
 ก็ตาม หากความชอบธรรมและพระลักษณะอันสมบูรณของ
 พระองคเปนสิ่งชวยเราใหรอดแลว เหตุใดเรายังตองพัฒนา
 อุปนิสัยอีก

4. เฮเลน เคลเลอร ซึ่งเปนคนหูหนวกและตาบอดตั้งแตอายุยังนอย 
 เขียนวา “ลักษณะนิสัยไมสามารถพัฒนาไดอยางงายดายและ
 เงียบๆ แตตองผานประสบการณของการทดลองและความทุกข
 ทรมานเทาน้ันท่ีจะเสริมสรางจิตวิญญาณ ชวยใหการมองเห็น
 ชัดเจน สรางแรงบันดาลใจในความทะเยอทะยาน และประสบ
 ความสําเร็จ” (Leadership, vol. 17, no. 4) คุณเห็นดวยหรือไม 
 อภิปรายความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัย ความทุกข และความ
 ขัดแยงอันยิ่งใหญ
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“แตพระยาหเวหยังทรงประสงคใหทานบอบช้ําดวยการ
บาดเจ็บ เม่ือชีวิตของทานเปนเครื่องบูชาลบลางบาป 
ทานจะเห็นพงศพันธุของทาน ทานจะยืดวันเวลาของ
ทาน พระประสงคของพระยาหเวหจะเจริญข้ึนในมือของ
ทาน” (อิสยาห 53:10)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 22; โฮเชยา 2:1-12; โยบ 1:6-2:10; 
2 โครินธ 11:23-29; อิสยาห 43:1-7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในขณะที่ภรรยาของ ซี.เอส.ลูอิส นักเขียนชื่อดังชาวคริสเตียนกําลัง
จะสิ้นใจ ลูอิสเขียนวา “ฉันไมคิดวาฉันจะตกอยูในอันตรายที่จะไม

เชื่อในพระเจา แตอันตรายที่แทจริงคือการเชื่อวาพระองคจะทําสิ่งที่นาสะพรึง
กลัว ฉันไมคิดวาฉันจะจบลงดวยการพูดวา “ไมมีพระเจาแลว” แตอาจจะจบลง
ดวยคําวา “นี่คือสิ่งที่พระเจาทรงเปนจริงๆ หรือ” (A Grief Observed [New 
York: HarperCollins Publishers, Inc., 1961], หนา 6, 7)
 เมือ่ส่ิงรอบตัวดูเหมือนทําใหเจบ็ปวด  บางคนก็ปฏิเสธพระเจาโดยส้ินเชิง 
อีกหลายคนก็เปนเหมือนลูอิส ซึ่งการทดลองทําใหเราเปลี่ยนมุมมองตอ
พระเจาและจินตนาการส่ิงเลวรายตางๆ เกี่ยวกับพระองค คําถามคือ เราจะรับ
ความรอนไดถึงขนาดไหน พระเจาเต็มพระทัยท่ีจะเส่ียงใหผูคนของพระองค

บทที่ 5
ความรอนอยางสุดขีด

วันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2022
Extreme Heat
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อับราฮัมในเบาหลอมวันอาทิตย
 อานปฐมกาล บทที่ 22 จูๆ พระเจาก็ทรงเรียกอับราฮัมใหถวายบุตร
ของตนเปนเคร่ืองบูชา คุณลองจินตนาการถึงความรูสึกของอับราฮัม นี่เปน
ความคิดที่เลวรายอยางยิ่งที่พระเจาผูบริสุทธ์ิจะขอใหคุณถวายลูกชายของคุณ
เปนเครื่องบูชา หากแมวาอับราฮัมคิดวานี่เปนส่ิงที่ยอมรับได แลวพระสัญญา
เรื่องทายาทสืบทอดของพระเจาละ หากไมมีลูกชายแลว พระสัญญาน้ีก็จะตอง
จบไป
 เหตุใดพระเจาจงึขอใหอบัราฮัมถวายเคร่ืองบูชาน้ี ถาพระเจารูทกุอยาง
อยูแลว ประเด็นคืออะไร
 การขอและจังหวะของพระเจานัน้ไมใชเรือ่งบังเอิญ แทจรงิแลว เปนการ
ตั้งใจใหการทดลองน้ีเปนส่ิงปวดราวท่ีสุดที่จะเปนได เพราะ “พระเจาไดสงวน
การทดลองคร้ังสุดทายที่ยากที่สุดแกอับราฮัมเมื่อเขาอายุมากแลว และเขาก็
ปรารถนาท่ีจะพักผอน” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 
147) นี่เปนการทดสอบของพระเจาที่บาคลั่งหรือไม ไมเลยเพราะ “ความทุกข
ทรมานท่ีเขาตองทนตอการทดลองอันนาสะพรึงกลัวในยามมืดมนน้ัน ดวย
ประสบการณคร้ังนี้ทําใหเขาเขาใจถึงความยิ่งใหญของการเสียสละที่พระเจาผู
ไมมทีีส่ิน้สดุกระทาํเพือ่ไถบาปมนษุย” (บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 154)
 นี่เปนเพียงการทดสอบ พระเจาไมเคยประสงคใหอับราฮัมฆาลูกชาย
ของเขาเลย  เปนการเนนยํ้าใหเห็นถึงบางส่ิงท่ีสาํคัญมากเก่ียวกบัวิธกีารทํางาน

เผชิญกับความรอนรนไดมากแคไหน เพื่อใหสําเร็จตามจุดประสงคสูงสูดของ
พระองคในการหลอหลอมเราให “เปนตามพระฉายาแหงพระบุตรของพระองค” 
(โรม 8:29)

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: เหตุใดพระเจาจึงเต็มพระทัยที่จะยอม
เสี่ยงท่ีจะถูกเขาใจผิดจากผูที่พระองคตองการใหรูจักและรักพระองค 
คุณคิดวาพระเจาเต็มพระทัยที่จะยอมเขาใจผิดมากเพียงใดเพ่ือหลอ
หลอมคุณให “เปนตามพระฉายาแหงพระบุตรของพระองค”

Abraham in the Crucible
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ของพระเจาในบางครั้ง พระเจาอาจขอใหเราทําบางสิ่งที่พระองคมิไดมีพระ-
ประสงคใหเราทําใหสําเร็จ พระองคอาจขอเราใหไปในท่ีที่พระองคไมเคย
ประสงคใหเราไปเลย สิ่งที่สําคัญสําหรับพระเจาไมจําเปนตองเปนจุดสิ้นสุด 
แตคือสิ่งที่เราไดเรียนรูผานกระบวนการปรบัเปลี่ยนตัวเรา
 ขณะท่ีพระองคกําลังตรัสกับชาวยิว พระเยซูอาจกําลังนึกถึงประสบ-
การณของอับราฮัม “อับราฮัมบิดาของพวกทานช่ืนชมยินดีที่จะไดเห็นวันของ
เรา และทานก็เห็นแลวและมีความยินดี” (ยอหน 8:56) อับราฮัมอาจพลาด
ความเขาใจน้ี โดยละเลยคําตรัสส่ังนี้ โดยคิดวามาจากซาตานก็เปนได กุญแจ
สําคัญในการดํารงชีวิตและเรียนรูของอับราฮัมตลอดกระบวนการทั้งหมดคือ 
การรูจักพระสุรเสียงของพระเจา

 คุณรูจักเสียงของพระเจาไดอยางไร คุณรูไดอยางไรวาพระเจา
กาํลงัพดูกบัคุณ พระองคทรงส่ือสารพระประสงคของพระองคแกคุณทาง
ใดบาง

ชาวอิสราเอลผูเอาแตใจวันจันทร
 เร่ืองราวของโฮเชยาใหบทเรียนท่ีมีคาอยางย่ิงแกเรา สถานการณของ
โฮเชยาน้ันนาทึ่งมาก โกเมอร ภรรยาของเขาหนีเขาไปและมีลูกกับชายอ่ืน 
แมวาเธอจะไมซื่อสัตยทางเพศ แตพระเจาก็ทรงเรียกใหโฮเชยานําภรรยาของ
ตนกลับคืนมาและใหแสดงความรักตอเธออยางเต็มลนอีกคร้ัง เรื่องนี้มีขึ้นเพื่อ
เปนคําอุปมาเก่ียวกับพระเจาและอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลละท้ิงพระเจาและ
เลนชูฝายจิตวิญญาณกับพระอ่ืนๆ แตพระเจาก็ยังทรงรักพวกเขาและตองการ
แสดงความรักนี้ แตใหลองดูวิธีการของพระเจา

 อาน โฮเชยา 2:1-12 พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงใชวิธีใดดึง
อิสราเอลกลับมาหาพระองค ประสบการณเชนนี้ใหความรูสึกอยางไร

 เร่ืองนี้ยกประเด็นสําคัญสองประการเก่ียวกับวิธีที่เราสัมผัสกับพระเจา
เมือ่พระองคทรงนําเราสูการกลับใจใหม  ประการแรก  เราเส่ียงท่ีจะไมรูวาพระเจา

Wayward Israel
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กําลังทรงทํางานอยู เมื่อชาวอิสราเอลมีประสบการณที่ยากลําบากและเจ็บปวด
เชนนี้ คงเปนเรื่องยากที่พวกเขาจะตระหนักวาพระเจากําลังทําเพ่ือความรอด
ของพวกเขา เม่ือทางของเราถูกขวากหนามขวางก้ันหรือเราถูกลอมไวจนไมรู
วาควรจะไปทางไหน (โฮเชยา 2:6) นี่คืองานของพระเจาหรือ เมื่อเราตองขาด
สิ่งจําเปนพื้นฐานหรือเราตองอับอาย (โฮเชยา 2:9, 10) พระบิดาของเราทรง
ประทบัอยูทามกลางทกุส่ิงนีห้รือ ความจรงิกค็อื ไมวาเราจะรูสกึอยางไร พระเจา
ทรงพยายามนําเราสูการกลับใจใหมเสมอ เพราะวาพระองคทรงรักเราอยาง
มากมาย
 ประการที่สอง เราเส่ียงที่จะเขาใจพระเจาผิดเมื่อพระองคกําลังทํางาน 
เราอาจตระหนกัไดวาพระเจากําลังทาํงานอยู  แตเราไมชอบสิง่ทีพ่ระองคทรงทาํ 
ในขณะที่เราเจ็บปวดและอับอาย เปนเร่ืองงายที่จะตําหนิพระเจาที่พระองคทรง
โหดรายท่ีไมเขาแทรกแซง หรือไมเอาใจใส แตพระเจาทรงพยายามสรางเรา
ใหมผานทางพันธสัญญาแหงรักของพระองค

 อาน โฮเชยา 2:14-23 ขอพระคัมภีรนี้เปดเผยเกี่ยวกับพระเจา
อยางไร จงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงใหคุณเห็นถาหากคุณว่ิงหนี
จากพระเจาในดานใดดานหนึง่ของชวีติ  ถาคณุรูวาคณุไดหนจีากพระองค 
จงเขาสูเบาหลอมนั้น มีสิ่งใดที่หยุดคุณไมใหยอมจํานนตอพระเจา

รอดดวยการนมัสการวันอังคาร
 อาน โยบ 1:6 – 2:10 อะไรเปนสาเหตุของความทุกขทรมานของ
โยบ

 มบีางส่ิงนาประหลาดใจในเร่ืองน้ี เหลาทตูสวรรคมาเขาเฝาพระเจาและ
ซาตานก็มาดวย พระเจาทรงถามซาตานวาไปอยูที่ไหนมา และซาตานตอบวา 
เขา “จากไปๆ มาๆ บนแผนดินโลก และจากเดินไปเรื่อยๆ บนนั้น” (โยบ 1:7) 
จากน้ันพระเจาทรงถามอีกวา “เจาไดพิจารณาดูโยบผูรับใชของเราหรือไม” 
(โยบ 1:8) ดวยตัวคําถามเองน้ันไมมีอะไรเปนพิเศษ แตสิ่งที่นาสนใจคือผูที่
ถามคําถามน้ี มิใชเปนซาตานท่ีเสนอใหตรวจตราดูโยบ แตพระเจาเปนผูทรง

Surviving Through Worship
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ชี้นํา พระเจาทรงรูชัดอยูแลววาจะตองเกิดอะไรขึ้น แตพระองคก็ยังทรงนําโยบ
ใหเขาสูความสนใจของซาตาน บนพื้นแผนดินโลก โยบไมรูเลยวาเบาหลอม
ของเขากําลังจะรอนระอุขึ้นเพียงไร และแมวาจะเห็นชัดเจนมากวาซาตานทํา
ใหโยบตองทนทุกขทรมาน ไมใชพระเจา แตก็เปนที่ชัดเจนดวยวา พระเจา
เปนผูอนุญาตใหซาตานทําลายทรัพยสิน ลูกๆ และแมแตสุขภาพของเขาเอง 
ถาพระเจาอนุญาตใหโยบตองทนทุกขแลว การท่ีพระเจาหรือซาตานเปนผู
สรางความเจบ็ปวดจะแตกตางอะไร พระเจาจะชอบธรรมหรอืบรสิทุธิไ์ดอยางไร
ในเมื่อพระองคยอมใหซาตานทําใหโยบตองเจ็บปวดเชนนั้น หรือนี่เปนกรณี
พิเศษ หรือเปนวิธีที่พระเจายังทรงปฏิบัติกับเราในทุกวันนี้

 อาน โยบ 1:20, 21 โยบตอบสนองตอปญหาน้ีอยางไร

 โดยปกติแลวเราตอบสนองตอความทุกขดังกลาวไดสองวิธี เราอาจ
จะกลายเปนคนขมข่ืนและโกรธเคือง หันหลังใหกับพระเจาผูที่เราเชื่อวาโหด
รายหรือไมมีอยูจริง หรือเราอาจจะยึดติดกับพระเจาแนนแฟนยิ่งขึ้น โยบจัด
การกบัความหายนะของเขาโดยการเขาอยูเบือ้งพระพกัตรพระเจาและนมสัการ
พระองค
 ในโยบ 1:20, 21 เราเห็นการนมัสการสามแบบที่ชวยเราไดเมื่อเราอยู
ในความ ปวดราว แบบท่ีหนึ่ง โยบยอมรับวาเขาหมดหนทางและตระหนักวา
เขาไมมีสิทธ์ิเรียกรองใดๆ “ขามาจากครรภมารดาตัวเปลา และขาจะกลับไป
ตัวเปลา” (โยบ 1:21) แบบท่ีสอง โยบตระหนักวาพระเจายังคงจัดการดูแลอยู 
“พระยาหเวหประทาน และพระยาหเวหทรงเอาไปเสีย” (โยบ 1:21) แบบที่สาม 
โยบสรุปโดยการยืนยันความเช่ือของเขาในความชอบธรรมของพระเจาอีกคร้ัง 
“สาธุการแดพระนามพระยาหเวห” (โยบ 1:21)

 คณุกาํลงัประสบปญหาอยูหรอืไม ลองทาํตามขัน้ตอนทีโ่ยบปฏบิตั ิ
ขั้นตอนเหลานี้จะชวยคุณไดเชนกัน
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รอดดวยความหวังวันพุธ
 “เราเผชิญความทุกขหนักอยางยิ่งชนิดที่เกินกําลัง จนเราหมด
หวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได ที่จริงเรารูสึกวาถูกตัดสินใหถึงที่ตายแลว 
ทั้งนี้เพื่อเราจะไมไวใจตัวเอง แตไวใจพระเจาผูทรงใหคนทั้งหลายเปน
ขึ้นจากตาย” (2 โครินธ 1:8, 9)

 ในฐานะท่ีเปาโลเปนอัครสาวกท่ีพระเจาทรงเลือก เขาไดอดทนมาก
กวาคนสวนใหญ กระน้ันเปาโลก็ไมแตกสลาย แตเขากลับเติบโตและสรรเสริญ
พระเจามากย่ิงขึ้น อานรายการความทุกขยากของเขาไดใน 2 โครินธ 11:
23-29 แลวอาน 2 โครินธ 1:3-11

 ใน 2 โครินธ 1:4 เปาโลกลาววาเหตุผลที่รับความเห็นอกเห็นใจ
และการปลอบโยนจากพระเจาคอื “เพือ่เราจะสามารถหนนุใจคนทัง้หลาย 
ที่มีความยากลําบากอยางใดอยางหนึ่งไดดวยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได
รับจากพระเจา” ความทุกขอาจเปนการเรียกใหรับใชก็เปนไปได เราจะ
ตื่นตัวตอความเปนไปไดในเรื่องนี้อยางไร

 พระเจาทรงประสงคจะทําพันธกิจแกผูที่เจ็บปวดผานทางเรา ซึ่งหมาย
ความวาพระองคตองยอมใหเราประสบกับความเจ็บปวดแบบเดียวกันกอน 
จากน้ันเราจะใหกําลังใจท่ีไมไดมาจากทฤษฎี แตมาจากประสบการณตรงท่ีได
รับความเห็นอกเห็นใจและการปลอบประโลมจากพระเจา และนี่เปนหลักการ
จากชีวิตของพระเยซู ดูในฮีบรู 4:15
 คําอธิบายท่ีชัดเจนของเปาโลเก่ียวกับความยากลําบากของเขาไมใช
เพื่อใหเรารูสึกสงสารเขา แตมีไวเพื่อใหเรารูวา แมเราจะอยูในสวนลึก พระบิดา
ยังคงสามารถเขาแทรกแซงเพ่ือนําความเห็นอกเห็นใจและการปลอบประโลม
ของพระองคมาสูเราได เราอาจส้ินหวังกับชีวิตของเราเอง และถึงกับถูกฆา 
แตจงอยากลัวเลย พระเจากําลังสอนเราใหพึ่งพาพระองค เราวางใจในพระองค
ได เพราะพระเจา “เปนขึ้นจากความตาย” (2 โครินธ 1:9)

Surviving Through Hope
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ความรอนอยางยิ่งยวดวันพฤหัสบดี
 ไตรมาสน้ีเราไดพิจารณาตัวอยางของเบาหลอมมากมายที่พระเจาทรง
ใชเพ่ือนําความบริสุทธิ์และพระลักษณะของพระคริสตมาสูชีวิตของเรา อยางไร
ก็ตาม บางคนอาจดูตัวอยางเหลานี้และสรุปวาพระเจาทรงเปนจอมเจานายท่ี
เขมงวดและเรียกรองสูง แนนอนวาบางคนอาจพูดวา “เรารูวาพระเจาประสงค
สิ่งดีตอเรา แตตัวอยางเหลาน้ีไมแสดงใหเห็นถึงความหวงใยและความรักมาก
นัก แตพระเจาดูเหมือนเปนอันธพาลเสียมากกวา พระองคทรงตั้งเปาหมายที่
ทําใหเราตองลําบาก แลวเราก็ทําอะไรไมไดเลย”
 เปนความจริงที่วา ในขณะท่ีเรามีชีวิตอยูบนโลกท่ีเต็มไปดวยบาปน้ี 
เราเขาใจเพยีงเลก็นอยวาทาํไมสิง่ตางๆ จงึเกดิขึน้ เราจะเขาใจมากขึน้ในสวรรค 
(1 โครินธ 4:5; 1 โครินธ 13:12) แตสําหรับตอนนี้ เราจะตองดําเนินชีวิตดวย
ความตึงเครียดโดยเช่ือวาพระเจาสถิตกับเราและดูแลเรา แมสิ่งตางๆ อาจจะ
ไมดีเสมอไป อิสยาหบรรยายถึงความตึงเครียดนี้ไวอยางดี
 อาน อิสยาห 43:1-7 ในขอ 2 พระเจาตรัสวาประชากรของพระองค
จะลุยขามนํ้าและเดินผานไฟ สิ่งเหลานี้เปรียบไดกับอันตรายที่รายแรงมาก แต
บางทอีาจจะเปนการบอกเปนนยัถงึการขามทะเลแดงและแมน้าํจอรแดนซึง่เปน

Extreme Heat

 ขณะที่เปาโลยังคงตั้งหนาตั้งตาประกาศขาวประเสริฐ เขารูดีวาพระเจา
จะทรงชวยเขาในอนาคตดวย เปาโลกลาวถึงสิ่งสนับสนุนสามประการใน 
2 โครินธ 1:10, 11 ที่ชวยใหเขาสามารถยืนหยัดอยูได ประการแรก หลักฐาน
ที่พระเจาพิสูจนใหเห็นแลว “พระองคทรงชวยเราใหพนจากมรณภัยมาแลว 
และพระองคจะทรงชวยเราอีก” (2 โครินธ 1:10) ประการที่สอง เปาโลมุงความ
สนใจไปที่พระเจา “เราหวังในพระองควาพระองคจะทรงชวยเราตอไปอีก” 
(2 โครินธ 1:10) ประการที่สาม ธรรมิกชนอธิษฐานวิงวอนอยางตอเนื่อง “มี
สวนชวยโดยการทูลขอเผื่อเรา” (2 โครินธ 1:11)

 คุณเรียนรูสิ่งใดจากเปาโลที่ชวยใหคุณไมจมอยูกับความสงสาร
ตัวเองในขณะที่คุณตองตอสูดิ้นรน
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ชวงเวลาท่ีนาหวาดกลัวทั้งสองชวง แตก็เปนชวงเวลาแหงการปูทางไปสูชีวิต
ใหม คุณอาจจะคาดหวังวาพระเจาจะทรงบอกวาพระองคจะปกปองประชากร
ของพระองคจากอันตรายเหลานี้ และนําทางพวกเขาไปตามเสนทางท่ีงายกวา 
แตเฉกเชนผูเลี้ยงแกะในสดุดี บทที่ 23 พระองคตรัสวาเมื่อเวลายากลําบาก
มาถึง ประชากรของพระเจาจะไมรูสึกทวมทน เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับ
พวกเขา
 จงกลับไปอาน อิสยาห 43:1-7 เขียนวิธีตางๆ ที่พระเจาใหความมั่นใจ
แกประชากรของพระองควา จะทรงปลอบโยนพวกเขาในชวงเวลาแหงการลุย
น้ําและเดินผานไฟ คุณวาดภาพของพระเจาในความคิดของคุณอยางไร คุณจะ
อางอิงพระสัญญาอะไรไดบาง
 เราสามารถสรุปส่ิงท่ีเราไดเรียนรูเกี่ยวกับเบาหลอมของพระเจาไดสาม
ประการ ประการแรก ความรอนจัดของพระเจามิใชเพื่อทําลายเราแตทําลาย
บาปของเรา ประการที่สอง ความรอนจัดของพระเจามิใชทําใหเราทุกขยาก 
แตทําใหเราบริสุทธ์ิดังท่ีเราถูกสรางใหเปนขึ้นมา ประการท่ีสาม พระเจาทรง
ดูแลเราตลอด พระองคจะไมมีวันท้ิงเราไวตามลําพังไมวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
ก็ตาม

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการกระทําและพระ-
ลักษณะของพระเจา สดุดี 103:13, 14; มัทธิว 28:20; 1 โครินธ 10:13; 
1 เปโตร 1:7 คุณเคยสัมผัสกับขอพระคัมภีรเหลาน้ีในชีวิตของคุณ
หรือไม

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือของนางเอลเลน จี. ไวท เร่ือง “The Test of Faith” หนา 
145-155 ในหนังสือบรรพชนและผูเผยพระวจนะ เรื่อง “Praise Ye the Lord” 
หนา 315-319 ในหนังสือ คําพยานสําหรับคริสตจักร, vol. 5
 “พระเจาทรงทดลองประชากรของพระองคในเตาเผาแหงความทุกขใจ
อยูเสมอ ความรอนของเตาเผาที่แยกกากตะกอนออกจากทองคําแทแหง
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อุปนิสัยของคริสเตียน พระเยซูทรงเฝาดูการทดสอบ พระองคทรงรูวาอะไรที่
จําเปนในการชําระโลหะอันล้ําคาใหบริสุทธ์ิ เพื่อจะไดสะทอนความอันเจิดจา
ของพระองค พระเจาทรงตีสอนผูรบัใชของพระองคจากปญหาท่ีเขามา พระองค
ทรงเห็นวาบางคนมีแรงที่สามารถใชใหเกิดความกาวหนาในงานของพระองค 
พระองคจึงทรงใหคนเหลานี้เขาสูการทดลอง ดวยการจัดเตรียมของพระองค 
พระองคทรงนาํใหพวกเขาเขาสูตาํแหนงทีจ่ะทดสอบอปุนสิยั...พระองคทรงแสดง
ใหพวกเขาเห็นความออนแอของตนเอง และสอนใหพึ่งพาพระองค...ดังนั้น 
พระประสงคของพระองคจึงบรรลุได พวกเขาไดรับการศึกษา ฝกฝน และ
ตีสอน เพื่อเตรียมพรอมท่ีจะทําใหจุดประสงคอันย่ิงใหญที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จ” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, หนา 129, 130)
 “หากในแผนการของพระเจา เราไดรับการเรียกใหอดทนตอการ
ทดลอง ใหเรายอมรับกางเขนและด่ืมถวยอันขมข่ืน โดยใหระลึกวาพระหัตถ
ของพระบิดาทรงถือถวยน้ันไวที่ริมฝปากของเรา ใหเราวางใจในพระองคทั้งใน
เวลากลางคืนและกลางวัน เราจะไมเชื่อหรือวา พระองคจะทรงประทานทุกสิ่ง
ที่เปนประโยชนแกเรา...แมแตในยามคํ่าคืนแหงความทุกขยากเราจะปฏิเสธท่ี
จะยกจิตใจและเปลงเสียงสรรเสริญดวยความกตัญูไดอยางไร เมื่อเราระลึก
ถึงความรักที่ทรงมีตอเรา ซึ่งเปดเผยบนกางเขนแหงคัลวารี” (เอลเลน จี. ไวท, 
คําพยานสําหรับคริสตจักร, vol. 5, หนา 316)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ขอใหเพื่อนรวมช้ันเรียนเลาถึงการทดสอบความเชื่อที่ตนเคย
 ประสบ แมจะไมเขมขนเทาอับราฮัม แตก็ถือวาเปนการทดสอบ
 ที่ยาก และคุณเรียนรูอะไรจากประสบการณของบุคคลน้ัน จาก
 ความสําเร็จหรือความลมเหลวของเขา

2. ทบทวน 24 ชั่วโมงสุดทายของพระชนมชีพของพระคริสตกอน
 การตรึงกางเขน เหตุการณใดที่รายแรงที่สุดที่พระองคทรงเผชิญ 
 พระองคทรงอดทนอยางไร เราเรียนรูหลักการอะไรจากแบบอยาง
 ของพระองค และนํามาประยุกตกับตัวเราเองเม่ือเราตองอยู
 ทามกลางเบาหลอมไดอยางไร

3. อภิปรายแนวคิดที่กลาววา เราสามารถปรนนิบัติผูที่กําลังทนทุกข
 ผานทางการทนทุกขของเราได ไมวาจะจริงแคไหน ปญหาอะไร
 บางที่เราอาจประสบกับแนวคิดนี้

4. ตามคําเขียนของนางเอลเลน จี. ไวท ขางตน “ใหเราวางใจใน
 พระองคทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน” ซึ่งการพูดก็งายกวาที่
 จะทํา เราจะชวยกันพัฒนาความเชื่อที่จะชวยใหเราเปนเชนนั้นได
 อยางไร เหตุใดการวางใจในพระเจาในชวงเวลาท่ีเลวรายจึงสําคัญ
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“เพราะเหตุนี้ ขาพเจาจึงตรากตรําตอสูตามกําลังที่
พระองคทรงทํากิจในตัวขาพเจาอยางมากมาย” (โคโลสี 
1:29)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ยอหน 16:5-15; โคโลสี 1:28, 29; 1 เปโตร 1:13; มัทธิว 5:29; ปฐมกาล 32

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ชายและหญิงนั่งดวยกันในรายการทอลคโชว ทั้งสองเคยมีประสบ-
การณที่ตองสูญเสียลูกจากการฆาตกรรม ลูกชายของหญิงคนนี้

ถูกฆาตกรรมเมื่อ 20 ปกอน ความโกรธเกลียดและขมข่ืนยังคงรุนแรงมาก
เชนเคย แตแตกตางอยางสิ้นเชิงสําหรับชายคนนั้น ลูกสาวของเขาถูกผูกอ
การรายสังหารเมื่อสองสามปกอน เขากลาวถึงการใหอภัยแกฆาตกรและวิธีที่
พระเจาทรงเปลี่ยนความเจ็บปวดของเขา ไมวาความเจ็บปวดจะเลวรายเพียง
ใด ชายคนนี้ไดเปนตัวอยางใหเห็นวา พระเจาจะทรงนําการรักษามาสูชวง
เวลาท่ีมืดมนท่ีสุดในชีวิตของเรา
 คนสองคนตอบสนองตางกันไดอยางไร การเปลี่ยนแปลงฝายจิต-
วิญญาณเกิดขึ้นไดอยางไรในชีวิตคริสเตียน ที่ชวยใหบุคคลหนึ่งเติบโตผาน
เบาหลอมแหงชีวิตแทนที่จะถูกเบาหลอมนั้นครอบงําทั้งหมด

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: อะไรคือบทบาทของเจตจํานงและความ
มุงมั่นของเราในการตอสูกับตนเองและบาป เราจะหลีกเลี่ยงการปลอย

บทที่ 6
การดิ้นรนดวยกําลังทั้งหมด

วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2022
Struggling With All Energy
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ใหความรูสึกเปนตัวกําหนดการตัดสินใจของเราไดอยางไร เหตุใดเราจึง
ตองพากเพียรและไมยอมแพเมื่อตองอยูในเบาหลอม

พระวิญญาณแหงความจริงวันอาทิตย
 คุณเคยอธิษฐานเชนนี้ไหมวา “ไดโปรด พระองคเจาขา โปรดชวยให
ขาเปนคนดีดวยเถิด” แตดูเหมือนวาจะมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย เปน
ไปไดอยางไรที่เราอธิษฐานขอพลังแหงการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญจากพระเจา
ใหทํางานภายในเรา แตชีวิตของเราก็ดูจะเหมือนเดิม เรารูวาพระเจาทรงมี
ทรัพยากรเหนือธรรมชาติอยางไมจํากัดซ่ึงพระองคประทานอยางกระตือรือรน
และเต็มใจแกเรา เราตองการจะใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ทั้งหมดจริงๆ แต
กระนั้นก็ดูเหมือนวาชีวิตของเราไมไดเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีพระเจาเสนอให
เลย
 ทําไมจึงเปนเชนนั้น เหตุผลหน่ึงที่รบกวนจิตใจคือ ในขณะท่ีพระ-
วิญญาณมีพลังอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเราอยางไมจํากัด แตเปนไปไดที่การ
เลือกของเราเองนี้จํากัดสิ่งที่พระเจาสามารถทําได
 อาน ยอหน 16:5-15 พระเยซูทรงเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์วา “พระ-
วิญญาณแหงความจริง” (ยอหน 16:13) ขอนี้บอกเปนนัยถึงสิ่งที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงทําเพื่อเรา
 แมวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงนําใหเราตระหนักถึงบาปของเรา แต
พระองคก็ไมสามารถทําใหเรากลับใจได พระองคแสดงใหเราเห็นถึงความจริง
อันย่ิงใหญที่สุดของพระเจาได แตพระองคไมสามารถบังคับเราใหเช่ือหรือเช่ือ
ฟง ถาพระเจาบังคับเราแมเพียงเล็กนอย เราจะสูญเสียเจตจํานงเสรีของเรา 
และซาตานจะกลาวหาวาพระเจาจัดการความคิดและจิตใจของเรา และจะกลาว
หาวาพระเจาขี้โกงในความขัดแยงคร้ังย่ิงใหญนี้ เม่ือความขัดแยงคร้ังย่ิงใหญ
เกิดขึ้นในสวรรคพระบิดาของเราไมไดบังคับซาตานหรือทูตสวรรคองคใดให
เชื่อวาพระองคทรงดีและยุติธรรมหรือทรงบังคับใหทูตสวรรคกลับใจ และใน
สวนเอเดน เมื่อตองเผชิญกับความขัดแยงอีกครั้ง พระเจาทรงบอกความจริง
เรื่องตนไมที่อยูกลางสวนน้ันอยางชัดเจน แตไมไดหามไมใหอาดัมและเอวา

The Spirit of Truth
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ใชเจตจํานงเสรีที่จะไมเชื่อฟง พระเจาจะทรงทําเชนเดียวกับเราในทุกวันนี้ 
ดังนั้นแลว พระวิญญาณจะทรงนําเสนอความจริงของพระเจาและบาป แลว
ตรัสวา “จากส่ิงที่เราแสดงใหเจาเห็นแลวนั้น บัดนี้เจาจะทําอยางไร”
 เชนเดียวกันขณะที่เราอยูในเบาหลอม บางครั้งเบาหลอมก็เห็นได
อยางชัดเจนเพราะเราไมเชื่อฟงหรือกลับใจจากบาปของเรา สําหรับการที่
พระบิดาจะทํางานในกรณีเชนนี้ เราตองเลือกอยางมีสติที่จะเปดประตูแหงการ
กลับใจและเชื่อฟง เพื่ออํานาจของพระเจาจะเขามาและเปล่ียนแปลงเรา

 เมื่อไมนานมานี้ “พระวิญญาณแหงความจริง” ชวยใหคุณรูวา
คุณทําอะไรผิดไปบาง คุณฟงเสียงของพระองคไดดีแคไหน และสําคัญ
ที่สุด คุณใชเจตจํานงเสรีของคุณเลือกท่ีจะทําอะไร

การผสานระหวางพระเจากับมนุษยวันจันทร
 ความสําเร็จยิ่งใหญที่สุดของคุณคืออะไร ความสําเร็จของคุณไมไดเกิด
ขึ้นเพียงแคคุณลุกขึ้นจากเตียงนอนในตอนเชา ถาเราตองการประสบความ
สําเร็จในบางสิ่งที่คุมคากับชีวิตนี้ เราตองใชเวลาและความพยายาม การเปน
สาวกของพระคริสตก็เชนเดียวกัน

 อานโคโลส ี1:28, 29 แมวาเปาโลจะพดูเกีย่วกบัการทีพ่ระเจาทรง
ทํางานในเขา แตเขาก็แสดงใหเห็นวามนุษยก็ตองพยายามดวยอยางไร
บาง อานใน เฉลยธรรมบัญญัติ 4:4; ลูกา 13:24; 1 โครินธ 9:25; ฮีบรู 
12:4

 ในโคโลสี 1:29 ใหขอมูลเชิงลึกที่นาสนใจมากเกี่ยวกับวิธีที่เปาโลมอง
เห็นความสัมพันธของเขากับพระเจาในการทํางาน เปาโลบอกวาเขากําลัง
ดิ้นรน แตดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา
 คําวา “ตรากตรํา” หมายถึง “เหน็ดเหนื่อย” “ทํางานจนหมดแรง” 
คําน้ีใชโดยเฉพาะกับนักกีฬาขณะฝกซอม คําตอมาคือ “ตอสู” ดิ้นรน ใน
บางภาษาหมายถึง “ทนทุกข” ดังนั้นเราจึงมีภาษาภาพพจนของนักกีฬาที่

The Divine-Human Combination
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ทุมเทอยางเต็มที่กับทุกสิ่งเพ่ือชัยชนะ แตแลวเปาโลก็ทําใหแนวคิดนี้บิดเบ้ียว 
เพราะเปาโลทุมเทมิใชกับทุกสิ่งที่เขามี แตกับทุกสิ่งที่พระเจาประทานแกเขา 
ดงันัน้บทสรุปของพันธกิจเปาโลอยางงายๆ คอื พนัธกิจทีท่าํดวยความพยายาม
และวินัยสวนตัวเปนอยางมาก และทําดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา ความ
สัมพันธนี้ทํางานในลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาพระลักษณะของพระคริสต
ในตัวเรา
 นี่เปนสิ่งสําคัญที่ตองจําไว เพราะวาเราอาศัยอยูในโลกที่เรามีความ
ตองการมากข้ึนเร่ือยๆ โดยหวังวาจะใชความพยายามนอยลง แนวคิดนี้ไดคืบ
คลานเขาสูศาสนาคริสตเชนกัน ผูประกาศขาวประเสริฐบางคนใหคําสัญญาวา 
หากแตเพียงคุณเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะลงมาเหนือคุณพรอมกับพลัง
เหนือธรรมชาติอันอัศจรรยและทําการอัศจรรยอันย่ิงใหญได แตแนวคิดน้ีเปน
ความจริงเพียงคร่ึงเดียวที่อันตราย เพราะนําผูคนไปสูขอสรุปที่วา เราแคนั่งรอ
อยางสบายใจใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาลงมาก็เพียงพอแลว

 คุณมีประสบการณอยางไรบางในรูปแบบลักษณะของการทุมเท
ที่เปาโลกลาวถึง มีสิ่งใดบางท่ีพระเจาทรงวางไวบนจิตใจของคุณที่ทําให
คุณตองดิ้นรน คุณเรียนรูที่จะยอมจํานนตอพระประสงคของพระเจา
อยางไร

การควบคุมเจตจํานงวันอังคาร
 ศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเจตจํานงของเราคือความรูสึกของเราเอง เรา
กําลังดําเนินชีวิตอยูในวัฒนธรรมที่เต็มไปดวยภาพและดนตรีที่ดึงดูดความรูสึก
ของเรา กระตุนอารมณของเรา เชน โกรธ กลัว หรือตัณหา ไดโดยตรง โดยที่
เราไมรูตัว บอยแคไหนท่ีเราคิดประมาณวา “วันนี้ฉันรูสึกอยากกินอะไรดี” 
“วันนี้ฉันรูสึกอยากทําอะไรดี” “ฉันรูสึกดีไหมท่ีจะซ้ือสิ่งนี้” ดวยเหตุนี้ ความ
รูสึกจึงเขามามีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจของเราอยางใกลชิด ความรูสึก
ไมจําเปนตองแยเสมอไป แตความรูสึกที่เรามีตอบางสิ่งอาจไมใชสิ่งที่ถูกที่สุด
หรือดีที่สุด แทจริงแลว ความรูสึกของเรานั้นโกหกเราได “จิตใจก็เปนตัวลอลวง

The Disciplined Will
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ความมุงมั่นที่จริงจังวันพุธ
 “ถาตาขางขวาของทานทําใหตัวทานหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย 
เพราะวาถงึจะเสียอวยัวะอยางหนึง่ กด็กีวาตวัทานจะตองลงนรก” (มทัธวิ 
5:29)
 จากพระคําของพระเยซูในขอพระคัมภีรขางตน คุณถือวาพระคํา
ของพระองคนั้นรุนแรงหรือไม ถาใช เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน

Radical Commitment

เหนือกวาสิ่งใดทั้งหมด” (เยเรมีย 17:9) ซึ่งสามารถสรางภาพความจริงใหเปน
เท็จได ทําใหเราเลือกสิ่งที่ไมถูกตอง ทําใหเราเขาสูเบาหลอมที่เราตั้งขึ้นเอง

 เราพบตวัอยางอะไรจากพระคมัภรีทีผู่คนเลอืกโดยอาศยัความรูสกึ
มากกวาพระคาํของพระเจา ผลทีต่ามมาคอือะไร ดตูวัอยางจาก ปฐมกาล 
3:6; 2 ซามูเอล 11:2-4; กาลาเทีย 2:11, 12

 อาน 1 เปโตร 1:13 เปโตรกังวลเร่ืองอะไร และเขาตองการใหผู
อานทําอะไร

 เปโตรเขาใจวาจิตใจเปนหางเสือของรางกายที่เราควบคุม หากเราไม
ควบคมุจติใจของเราแลว เรากจ็ะถกูควบคมุโดยความรูสกึใดกต็ามทีเ่ขามาสูเรา
 ลองจินตนาการภาพเดินไปตามทางแคบๆ ยังบานของพระผูเลี้ยงแกะ 
ระหวางทางก็มีเสนทางหลายสายท่ีนําไปสูทิศทางตางๆ บางเสนทางนําไปยัง
ที่ที่เราไมอยากไป บางเสนทางก็ดูนาดึงดูด เพราะเสนทางเหลานั้นดึงดูด
ความรูสึก อารมณ และความปรารถนาของเรา แตหากเราเลือกทางใดทาง
หนึ่งและออกจากเสนทางที่ถูกตอง ก็จะยากมากที่เราจะกลับเขามา

 คุณกําลังเผชิญกับการตัดสินใจอะไรท่ีสําคัญบาง ถามตัวคุณเอง
อยางตรงไปตรงมาวา “ฉันจะรูไดอยางไรวา ฉันกําลังเลือกบนพื้นฐาน
ของความรูสึก อารมณ ความปรารถนาที่ตรงขามกับพระวจนะของ
พระเจา”
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 การกระทําที่รุนแรงไมใชเพราะพระเจาทรงทําใหชีวิตคริสเตียนยาก
ขึ้น แตเพราะเราและวัฒนธรรมของเราไดออกหางไกลจากแผนการท่ีพระเจา
ทรงมีตอเราอยางมาก ผูคนมักตื่นขึ้นและสงสัยกับตนเองวา “ฉันออกหางจาก
พระเจาไกลขนาดนี้ไดอยางไร” และคําตอบก็ยังคงเหมือนเดิมคือ ทีละกาว
 อาน มัทธิว 5:29, 30 พระเยซูกําลังตรัสในบริบทของบาปทางเพศ 
อยางไรก็ตามหลักการพื้นฐานสามารถนํามาประยุกตใชจัดการกับบาปอื่นๆ ได
เชนกัน อันที่จริงหลักการน้ีสามารถนําไปใชกับการเติบโตของเราในพระคริสต
โดยทั่วไปดวย

 พระเยซูทรงบอกถึงจุดสําคัญอะไรในพระวจนะของพระองคใน
มัทธิว 5:29, 30 เราไดรับการบอกใหทํารายตัวเองจริงๆ หรือ

 พระเยซูมิไดทรงบอกใหเราทํารายรางกาย ไมเลย แตตรงกันขาม 
พระองคทรงเรียกใหเราควบคุมจิตใจและรางกายของเราไมวาจะตองแลกดวย
อะไรก็ตาม ใหสังเกตวา ขอพระคัมภีรไมไดกลาววา เราควรอธิษฐานและ
พระเจาจะทรงขจัดแนวโนมที่เปนบาปออกจากชีวิตเรา บางครั้งพระเจาก็
ทรงทําเชนนี้เพื่อเราอยางปราณี แตบอยครั้งพระองคทรงเรียกใหเราใหคํามั่น
สัญญาอยางจริงจังท่ีจะละท้ิงบางส่ิงบางอยาง หรือเริ่มทําบางส่ิงท่ีเราอาจไม
รูสึกอยากทําเลย ชางเปนเบาหลอมท่ียากลําบากอะไรเชนนี้ ยิ่งเราเลือกทําสิ่ง
ที่ถูกตองบอยเพียงไร เราก็จะย่ิงแข็งแกรงขึ้นเทานั้นและพลังแหงการลอลวง
ในชีวิตของเราก็จะยิ่งออนแอลงเพียงนั้น
 บางครั้งพระเจาทรงใชเบาหลอมเพื่อดึงความสนใจของเราจากเสียง
รบกวนมากมายท่ีรายลอมเราอยู เมื่อเราอยูในเบาหลอมเราจะตระหนักไดวา
เราออกหางจากพระเจามากเพยีงใด  เบาหลอมอาจเปนการทรงเรียกของพระเจา
เพื่อใหเราตัดสินใจอยางเด็ดขาดในการกลับสูแผนของพระบิดาที่มีแกเรา
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 อานเร่ืองราวทีย่าโคบปล้าํสูกบัพระเจา (ปฐมกาล 32) เร่ืองนีบ้อก
อะไรเราเกีย่วกบัความพากเพยีร  แมจะอยูทามกลางความทอแทอยางยิง่ 
(ใหคุณตอบคําถามนี้โดยนึกถึงบริบทของยาโคบ)

 เรารูไดวาอะไรคือส่ิงที่ถูกตองและฝกการใชเจตจํานงของเราทําสิ่งที่
ถูกตองน้ัน แตเม่ือเราอยูภายใตแรงกดดัน ก็คงเปนเรื่องยากมากที่จะยึดมั่น
ในพระเจาและพระสัญญาของพระองค นั่นเปนเพราะเราออนแอและหวาดกลัว 
ดังนั้นจุดแข็งท่ีสําคัญอยางหนึ่งของคริสเตียนคือ ความพากเพียร ความ
สามารถที่จะดําเนินตอไป แมตองการยอมแพก็ตาม
 ตวัอยางทีย่ิง่ใหญทีส่ดุของความพากเพยีรในพระคมัภรีตวัอยางหนึง่คือ 
ยาโคบ หลายปกอนยาโคบหลอกใหเอซาวพี่ชายและพอของตนยกสิทธิบุตร
หัวปแกเขา (ปฐมกาล 27) ตั้งแตนั้นมา เขากลัววาเอซาวจะฆาเขา แมเขาจะ
ไดรบัพระสญัญาจากการทรงนาํของพระเจาและพระพรในความฝนทีบ่นัไดเอือ้ม
สูงไปถึงสวรรคแลวก็ตาม (ปฐมกาล 28) เขาก็ยังคงกลัว ยาโคบตองการความ
มั่นใจจากพระเจาเปนอยางย่ิงวาเขาไดรับการยอมรับและพระสัญญาท่ีใหไวกับ
เขาเมื่อหลายปกอนจะยังคงเปนจริง ในขณะท่ีเขาตอสูกับใครบางคน ซึ่งที่จริง
แลวคือ พระเยซู และทําใหขอสะโพกของยาโคบเคลื่อน ตั้งแตจุดนั้นเปนตน
ไป ยาโคบก็สูตอไปไมได เน่ืองจากความเจ็บปวดนั้นแสนสาหัสเกินไป จึงมี
การเปลี่ยนจากการตอสูเปนการรั้งไว ยาโคบยึดพระเยซูเอาไวดวยความเจ็บ
ปวดเหลือทนจนกวาเขาจะไดรับความมั่นใจในพรของเขา พระเยซูจึงตรัสกับ
เขาวา “ปลอยเราไปเถิดเพราะใกลสวางแลว” (ปฐมกาล 32:26)
 พรของยาโคบเกดิขึน้เพราะเขาอดทนตอความเจบ็ปวด เชนเดยีวกบัเรา 
พระเจาอาจจะเคล่ือน “สะโพก” ของเราดวยก็ได และบอกใหเรารั้งพระองคไว
ในความเจ็บปวดของเรา อันที่จริง พระเจาปลอยใหรอยแผลเปนที่เจ็บปวด
ดําเนินตอไป ยาโคบยังคงเดินกะเผลกเมื่อไดเขาพบกับพี่ชาย แมรูปลักษณ
ภายนอกจะออนแอ แตสําหรับยาโคบแลวมันเปนเครื่องบงช้ีถึงความแข็งแกรง
ของเขา

จําเปนที่จะตองพากเพียรวันพฤหัสบดี The Need to Persevere
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 แนวทางปฏิบัติอะไรบาง (สังคม วิถีชีวิต สิ่งที่อาน นิสัยดาน
สุขภาพ ชีวิตฝายจิตวิญญาณ) ที่จะชวยใหคุณพากเพียรกับพระเจาได
มากขึ้นทามกลางความทอใจและการทดลอง

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท เรือ่ง “The Night of Wrestling” 
หนา 195-203 จากหนังสือบรรพชนและผูเผยพระวจนะ และเร่ือง “Con-
secration” หนา 43-48 จากหนังสือกาวตามพระคริสต
 “เจตจํานงนี้ซึ่งกอตัวเปนปจจัยสําคัญในลักษณะนิสัยของมนุษยอยู
ภายใตการควบคุมของซาตานในชวงท่ีลมลงในบาป และนับแตนั้นมา ซาตาน
ก็ไดทํางานในมนุษยเพื่อควบคุมความคิดและทําตามความพอใจของมัน เพื่อ
ความพินาศและใหเกิดความทุกขยากสูงสุดแกมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, 
คําพยานสําหรับคริสตจักร, vol. 5, หนา 515)
 “เพื่อที่จะไดรับความชวยเหลือจากพระเจา มนุษยตองตระหนักถึง
ความออนแอและความบกพรองของตน เขาจะตองใหความคิดเขาสูการเปลี่ยน
แปลงครัง้ยิง่ใหญทีจ่ะเกดิขึน้กบัเขา เขาจะตองไดรบัการกระตุนใหอธษิฐานและ
พยายามอยางจริงจังและพากเพียร นิสัยและขนบธรรมเนียมที่ผิดจะตองถูก
สลัดออกไป และจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความเพียรพยายามอยางแนวแนที่จะแกไข
ขอผิดพลาดเหลานี้และปฏิบัติตามหลักการที่ถูกตองเทานั้นจึงจะไดรับชัยชนะ 
หลายคนไมเคยไปถึงตําแหนงที่พวกเขาควรจะครอบครองเพราะพวกเขารอ
คอยใหพระเจาทําเพ่ือพวกเขาในสวนท่ีพระองคประทานอํานาจใหพวกเขาทํา
เพ่ือตนเอง ทุกคนที่จะเปนประโยชนจะตองไดรับการฝกฝนวินัยทางจิตใจและ
ศีลธรรมท่ีเขมงวดที่สุด และพระเจาจะทรงชวยพวกเขาโดยการรวมอํานาจจาก
สวรรคเขากับความพยายามของมนุษย” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผย
พระวจนะ, หนา 248)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คุณคิดวาจริงๆ แลวเราตระหนักมากนองเพียงใดวา เจตจํานง
 ของเรา “อยูภายใตการควบคุมของซาตานในชวงท่ีลมลงใน
 บาป” โดยการมุงเนนไปท่ีพระลักษณะของพระเยซู เราเขาใจได
 อยางไรวาเราตกตํ่าเพียงใดและพระคุณของพระเจาที่มีตอเรานั้น
 ยิ่งใหญเพียงใด

2. อานเร่ืองราวของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มัทธิว 26:36-42) 
 ความรูสึกและความปรารถนาสวนตัวของพระเยซูที่ตรงขามกับ
 พระประสงคของพระเจาเปนอยางไร เราเรียนรูอะไรไดบางจาก
 ตัวอยางนี้

3. อภิปรายในช้ันเรียนถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของคุณท่ีทําลาย
 การปองกันตนของเราและปลอยใหเราออนแอตอการโจมตีของ
 ซาตาน เราจะทาํอะไรไดบางเพือ่ชวยใหสมาชกิครสิตจกัรคนอืน่ๆ 
 ตระหนักถึงอันตรายเหลานี้และชวยเหลือผูที่ตองการความชวย
 เหลือ

4. คุณรูจักใครบางคนในคริสตจักรของคุณหรือไม ที่ไมไดมารวม
 นมัสการเปนเวลานาน ซึ่งเขาคนน้ันอาจจะยอมแพหรือไดยอม
 แพไปแลว คุณและกลุมของคุณทําอะไรไดบางเพ่ือใหกําลังใจ
 คนนี้ และชวยใหเขาไมหันหลังใหพระเยซู คุณมีวิธีปฏิบัติอยางไร
 บางในการชวยเหลือ
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“และความหวังจะไมทําใหผิดหวัง เพราะเหตุวาความ
รักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเรา โดยทางพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองคไดประทานใหแกเราแลว” 
(โรม 5:5)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ฮาบากุก 1:1-4; โยบ 38-41; อิสยาห 41:8-14; เยเรมีย 29:1-10; ฮีบรู 12:1-13

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เมื่ออยูในโบสถที่รายลอมไปดวยผูคนที่ยิ้มแยม การพูดคุยและรอง
เพลงเกี่ยวกับความหวังนั้นก็เกิดขึ้นไดอยางงายดาย แตเมื่อเราพบ

วาตัวเรานั้นอยูในเบาหลอม ความหวังไมไดดูเหมือนงายเสมอไป เมื่อสถาน-
การณรอบตัวรุมเรา เราเร่ิมที่จะสงสัยในทุกส่ิงโดยเฉพาะพระปรีชาญาณของ
พระเจา
 หนังสือเลมหนึ่งของ ซี.เอส.ลูอิส เขียนเกี่ยวกับสิงโตจอมปลอม บาง
คนที่อยากเขาไปหาสิงโตตัวนี้ก็จะถามวา ปลอดภัยไหมที่จะเขาหาสิงโตตัวนี้ 
ก็จะไดรับคําตอบวา สิงโตตัวนี้ไมปลอดภัย แต “มันเปนสิงโตที่ดี”
 แมวาเราจะไมเขาใจพระเจาเสมอไป และดูเหมือนวาพระองคจะทรง
ทําสิ่งที่ไมคาดคิด แตนั่นไมไดหมายความวาพระเจากําลังตอตานเรา เพียงแต
หมายความวา เรายังไมเห็นภาพรวม แตเราตอสูกับแนวคิดที่วาเพ่ือที่เราจะ
มีสันติสุข ความม่ันใจ และความหวัง เราจะตองเขาใจและคาดเดาพระเจาได 

บทที่ 7
ความหวังที่ทําลายไมได

วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2022
Indestructible Hope
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ภาพรวมใหญวันอาทิตย
 เมื่อเราเจ็บปวด เปนเรื่องงายมากที่จะเขาใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเปน
สิ่งเดียวที่สําคัญ แตแทจริงแลวมีภาพรวมที่ใหญกวาเพียงแคภาพ “ฉัน” (ดูใน 
วิวรณ 12:7; โรม 8:22)

 อาน ฮาบากุก 1:1-4 ฮาบากุกตองเผชิญกับอะไร

 คณุคงคาดหวังวาพระเจาจะตรัสวา  “นัน่เปนเร่ืองทีเ่ลวรายมากฮาบากุก
ใหเรามาและชวยเจาทันทีเถิด” แตคําตอบของพระเจากลับตรงกันขาม
พระองคตรัสบอกฮาบากุกวามันจะแยลงไปอีก อานเร่ืองน้ีไดใน ฮาบากุก 
1:5-11
 ชนชาติอิสราเอลถูกพวกอัสซีเรียจับตัวไปเปนเชลย แตพระเจาทรง
สัญญาวาสิ่งที่เลวรายกวานั้นกําลังจะเกิดขึ้น บัดนี้ ชาวบาบิโลนจะขับไลชาว
ยูดาหไป ฮาบากุกรองทูลขออีกคร้ังในขอ 12-17 แลวรอดูวาพระเจาจะตรัสวา
อยางไร

 คํานําของพระเจาในเรื่องของการทําลายบาบิโลนตามคําสัญญา
ในฮาบากุก 2:2, 3 ทําใหเกิดความหวังอยางไร

 ฮาบากุก บทท่ี 2 เปนพระสัญญาของพระเจาที่จะทําลายลางชาว
บาบิโลน ฮีบรู 10:37 อางคํากลาวใน ฮาบากุก 2:3 บอกเปนนัยถึงสิ่งที่จะเกิด
ขึน้ในอนาคตตามพระสญัญา  ดวยความม่ันใจเชนเดยีวกบัคาํสญัญาวาบาบโิลน
จะถูกทําลาย เราจึงมั่นใจไดดวยวา “บาบิโลนมหานคร” (วิวรณ 18:2) นั้นก็จะ
ตองถูกทําลาย

พระองคจะตองอยูในความคิดของเราวา “ปลอดภัย” หากเปนเชนนี้แลว เราก็
ตั้งตัวเราอยูบนความผิดหวัง

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: การเขาใจพระลักษณะของพระเจาชวยให
เรายังคงมีความหวังเมื่ออยูในเบาหลอมไดอยางไร

The Big Picture
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 ฮาบากุกติดอยูระหวางความชั่วรายอันยิ่งใหญที่รายลอมรอบตัวเขา
กับพระสัญญาของพระเจาที่กลาววาสิ่งเลวรายยิ่งขึ้นจะเกิดขึ้น ทวานี่คือจุดยืน
ของเราในประวัติศาสตรแหงความรอดดวยเชนกัน ความช่ัวรายอันยิ่งใหญ
รายลอมเรา แตพระคัมภีรทํานายวา สิ่งเลวรายกวานี้จะเกิดขึ้น กุญแจสําคัญ
ในการอยูรอดของฮาบากุกคือ การที่เขาไดเห็นภาพรวมใหญ ดังนั้นใน บทที่ 3
เขาจึงสามารถที่จะอธิษฐานทูลขอดวยคําอธิษฐานสรรเสริญอยางนาเหลือ
เชื่อ เพราะสิ่งที่พระเจาจะทรงทําในอนาคต

 อาน ฮาบากุก 3:16-19 ฮาบากุกระบุวาอะไรเปนเหตุแหงความ
หวังของเขา ในขณะท่ีประชากรของพระเจารอคอยฉากสุดทายของคํา
พยากรณใหปรากฏเรามีความหวังอะไร เราทําใหความหวังนี้เปนความ
หวังของเราเองไดอยางไร

ผูทรงเปนพระบิดาของเราวันจันทร
 ออสวอลด แชมเบอร เขียนวา “คุณเคยถามพระเจาไหมวาพระองคจะ
ทรงทําอะไร พระองคจะไมทรงบอกคุณ พระเจาไมบอกคุณวาพระองคจะทรง
ทําอะไร แตพระองคทรงเปดเผยแกคุณวาพระองคคือใคร” (My Utmost for 
His Highest [Uhrichsville, OH: Barhour & Company, Inc., 1963], 2 
มกราคม)

 คุณคิดวาแนวคิดของแชมเบอรหมายความวาอยางไร

 ดังที่เราทราบกันแลววา พระธรรมโยบเริ่มตนดวยโศกนาฏกรรมครั้ง
ใหญของโยบ เขาสูญเสียทุกอยางยกเวนชีวิตของเขาและภรรยา และเธอ
แนะนําวา “จงแชงพระเจาและตายเสียเถอะ” (โยบ 2:9) เรื่องที่เกิดขึ้นตามมา
คือ การสนทนาระหวางเพื่อนๆ ของเขาที่พยายามหาสาเหตุวาทําไมสิ่งเหลานี้
จึงเกิดขึ้น พระเจายังคงนิ่งเงียบตลอดการสนทนาทั้งหมดนั้น
 ในโยบ บทที่ 38 ทันใดนั้นพระเจาทรงปรากฏและตรัสวา “นี่ผูใดหนอ
ที่ใหคําปรึกษามืดมนไปดวยถอยคําอันปราศจากความรู” (โยบ 38:2) แลว

Who Our Father Is
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พระเจาทรงถามคําถาม 60 กวาคําถามโดยไมหยุด จงเปดพระคัมภีรและอาน
คําถามเหลาน้ีไดใน โยบ บทที่ 38 และ 39
 หลังจากคําถามสุดทาย โยบตอบวา “ดูเถิด ขาพระองคเปนผูเล็กนอย 
จะทูลพระองคอยางไรได ขาพระองคเอามือปดปาก ขาพระองคไดกราบทูล
ครั้งหนึ่งแลว และจะไมกราบทูลอีก สองครั้งแลว แตขาพระองคจะไมทูล
ตอไป” (โยบ 40:4, 5) แตพระเจายังคงไมจบเพียงเทานั้น จากนั้นพระองคก็
เริ่มตนอีกคร้ังและถามคําถามชุด “ใหญ” อยางตอเนื่อง

 อานคําตอบสุดทายของโยบ ในโยบ 42:1-6 พระเจาพยายาม
จะบอกอะไรแกโยบ และสงผลตอเขาอยางไร

 พระเจาไมเคยตอบคําถาม “ทําไม” ของเพ่ือนๆ โยบ แตพระเจาได
วาดภาพความย่ิงใหญที่ไมมีใครเทียบไดของพระองคดั่งที่ไดทรงเปดเผยผาน
งานการทรงสรางอันอัศจรรย จากนั้นไปโยบไมตองการคําตอบอีกเลย ความ
จําเปนที่จะตองรับฟงคําอธิบายถูกภาพความยิ่งใหญของพระเจาบดบังเสีย
 เร่ืองน้ีเผยใหเห็นถึงความขัดแยงที่นาสนใจ ความหวังและกําลังใจเกิด
ขึ้นไดจากการตระหนักวาเรารูเพียงเล็กนอย โดยสัญชาตญาณเราพยายามหา
การปลอบประโลมใจดวยการรูทุกอยาง และเมื่อเรารูเราก็รูสึกทอแท แตบาง
ครั้งพระเจาก็เนนย้ําถึงความเขลาของเรา เพื่อเราจะไดตระหนักวามนุษยมั่นใจ
ในความหวังไดในพระองคผูทรงยิ่งใหญกวาตัวเรา

 มีสิ่งที่คุณไมเขาใจเกิดขึ้นในขณะน้ีหรือไม ถามี จงมุงไปยัง
พระลักษณะของพระเจา การกระทําเชนนี้จะนําความหวังมาสูคุณได
อยางไร ความหวังที่คุณตองการเพื่อบากบั่นผานสิ่งที่บัดนี้คุณยังไม
สามารถเขาใจได

การสถิตอยูของพระบิดาวันอังคาร
 “เพราะเราคือยาหเวห พระเจาของเจา เราฉวยมือขวาของเจาไว 
คือเราที่พูดกับเจาวา อยากลัวเลย เราเองจะชวยเจา” (อิสยาห 41:13)

Our Father’s Presence
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 มีคนเคยพูดวา “เมื่อดูเหมือนวาพระเจาอยูไกลจากเรา ใครจะตองเปน
ฝายเขาหา” เม่ือเกิดปญหาเรามักคิดวาพระเจาทอดทิ้งเรา แตความจริงก็คือ 
พระองคมิไดไปไหน
 ดเูหมอืนวาพระเจาทรงประทบัอยูหางไกลจากชาวยิวทีถ่กูจับเปนเชลย 
กระนัน้พระเจากท็รงทาํใหพวกเขามัน่ใจในความรอดแหงอนาคตผานทางอสิยาห 
อยางไรกต็ามในขณะท่ีการกลบัมายงักรงุเยรูซาเลม็ทีแ่ทจรงิจะเกดิขึน้อกีหลาย
ปในอนาคต แตพระเจาทรงตองการใหประชากรของพระองครูวา พระองคยัง
ไมไดออกหางจากพวกเขา และยังมีเหตุผลสําหรับความหวัง

 อาน อิสยาห 41:8-14 มีเหตุผลอะไรที่ผูคนที่กําลังรอคอยการ
ชวยใหรอดในอนาคตอยางกระตือรือรนจะมีความหวัง พระสัญญาน้ี
ชวยเราอยางไรในขณะทีเ่รากาํลังรอคอยใหการเปนเชลยบนแผนดนิโลก
สิ้นสุดลง

 ภาพที่ทรงพลังท่ีสุดภาพหนึ่งในขอพระคัมภีรขางตนนี้อยูใน อิสยาห 
41:13 พระเจาผูยิ่งใหญแหงจักรวาลกลาววาประชากรของพระองคไมจําเปน
ตองกลัว เพราะพระองคคือผูที่ “ฉวยมือขวาของเจาไว” การท่ีจะจินตนาการ
วาพระเจาทรงนาํเหตุการณตางๆ  บนโลกน้ีจากบลัลังกอนัย่ิงใหญซึง่อยูหางจาก
โลกของเรานับปแสง แตจะใหภาพที่แตกตางกันหากเราตระหนักวา พระองค
ทรงอยูใกลเรามากพอท่ีจะจับมือผูคนอันเปนที่รักของพระองค
 เม่ือเรายุงอยู อาจเปนเรื่องยากที่จะระลึกไดวาพระเจาทรงอยูใกลเรา
มาก แตเม่ือเราระลึกไดวาพระองคคือ อิมมานูเอล “พระเจาสถิตกับเรา” ก็
จะใหความหมายท่ีตางไปอยางมาก เมื่อพระเจาทรงสถิตกับเรา พระประสงค 
พระสัญญาและอํานาจแหงการเปลี่ยนแปลงของพระองคก็จะอยูกับเราดวย

 ใหลองทําการทดลองในไมกี่วันขางหนาน้ี ลองพยายามเตือน
ตนเองในทุกชวงเวลาที่จะจําไดวา พระเจาแหงจักรวาลทรงอยูใกลคุณ
มากพอที่จะจับมือคุณและสัญญาที่จะชวยเหลือคุณเปนการสวนตัว จด
บนัทกึวาการทาํเชนนีไ้ดเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคณุอยางไรบาง  เตรยีม
แบงปนประสบการณของคุณในชั้นเรียนวันสะบาโตนี้
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แผนการที่พระบิดาทรงมีใหเราวันพุธ
 ทุกคนตางมองหาความหวัง แตจะพบไดที่ไหน ความหวังสําหรับ
บางคนพบไดในรอยย้ิมของเพ่ือน สําหรับคนอ่ืนๆ ความหวังเบงบาน
จากความม่ันคงทางการเงินหรือการแตงงาน โดยปกติแลวคุณมองหา
ความหวังและความกลาหาญจากท่ีไหน

 ในพระธรรมเยเรมีย ผูเผยพระวจนะเขียนถึงผูคนที่สิ้นหวังกับการเปน
เชลย “ณ ริมฝงลําน้ําแหงบาบิโลน ที่นั่นเรานั่งลง ร่ําไหเมื่อระลึกถึงศิโยน” 
(สดุดี 137:1) แมจิตใจพวกเขาจะแตกสลาย เยเรมียก็ใหเหตุผลที่พวกเขาไม
ควรหมดหวัง

 เยเรมีย 29:1-10 ทําไมเราควรมีความหวัง

 ขอพระคัมภีรนี้ใหแหลงความหวังท่ีสําคัญสามประการที่ควรคาตอการ
ศึกษา

 ประการแรก พระเจาทรงบอกประชากรของพระองควา พวกเขาไม
ควรละท้ิงความหวัง เพราะสถานการณของพวกเขาไมไดเกิดจากโอกาสหรือ
ความช่ัวท่ีคาดเดาไมได เพราะพระเจาเองตรัสวา “เราไดเนรเทศเขา (ยูดาห) 
ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลน” (เยเรมีย 29:4) แมดูเหมือนวาความชั่วราย
จะรายลอมพวกเขา แตยูดาหก็ไมเคยออกจากศูนยกลางแหงพระหัตถของ
พระเจาเลย
 ประการท่ีสอง พระเจาทรงบอกประชากรของพระองควา พวกเขาไม
ควรละทิ้งความหวัง เพราะพระองคยังทรงสามารถทํางานได แมพวกเขาจะอยู
ในยามยากลําบาก ณ เวลานั้น “แตจงแสวงหาสวัสดิภาพของเมือง ซึ่งเราได
กวาดเจาใหไปเปนเชลยอยูนั้น และจงอธิษฐานตอพระยาหเวหเพื่อเมืองน้ัน 
เพราะวาเจาจะพบสวัสดภิาพของเจาในสวสัดภิาพของเมืองนัน้” (เยเรมยี 29:7)
 ประการที่สาม พระเจาทรงบอกประชากรของพระองควา พวกเขาไม
ควรละท้ิงความหวัง เพราะพระองคจะทําใหการถูกเนรเทศของพวกเขาส้ินสุด

Our Father’s Plans for Us
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ลงในเวลาที่กําหนด “เพราะพระยาหเวหตรัสดังนี้วา ‘เมื่อครบ 70 ปแหงบาบิ
โลนแลว เราจะเยี่ยมเยียนพวกเจาและจะใหคําสัญญาของเราสําเร็จเพื่อเจาและ
จะนําเจากลับมาสูสถานที่นี้’” (เยเรมีย 29:10)
 หลังจากท่ีพระเจาอธิบายวา พระองคไดทรงดูแลอดีตของพวกเขา 
ทรงดูแลปจจุบัน และจะทรงดูแลอนาคตดวย จากน้ันพระองคจึงทรงถายทอด
ความหวงใยอันออนโยนสูประชากรของพระองค (ดูใน เยเรมีย 29:11-14)

 อานเยเรมีย 29:11-14 ใหอานโดยพูดชื่อของคุณแทนคําวา 
“เจา” ใหเหมือนกับวาพระเจากําลังทําสัญญานี้กับคุณเปนการสวนตัว 
จงประยุกตใชคําสัญญานี้กับตัวคุณเองในทุกๆ สถานการณที่คุณกําลัง
เผชิญอยู

การตีสอนของพระบิดา วันพฤหัสบดี
 อาน ฮีบรู 12:5-13 มีขาวสารอะไรถึงเรา และตรงกับสิ่งที่เรา
กําลังศึกษาในไตรมาสน้ีอยางไร

 ใน ฮีบรู 12:5-13 เปาโลอธิบายถึงการทดลองในบริบทของการตีสอน 
ในพระคัมภีรฉบับแปลใหมของภาษาอังกฤษ (NIV) ไดใชคําวา ตีสอน ถึง
สิบรูปแบบ ในภาษากรีก คํานี้เปนคําพื้นฐานท่ีสุดสําหรับคําวา “การศึกษา” 
ดังนั้นเพื่อใหเขาใจคําวา “ตีสอน” ก็คือการเขาใจวา พระเจาทรงใหการศึกษา
แกเราอยางไรในโรงเรียนแหงความเชื่อที่เปาโลไดบรรยายไวกอนหนานี้ใน 
ฮีบรู บทท่ี 11
 เปาโลไดวาดภาพชายและหญิงแหงความเชื่อตลอดขอพระคัมภีรใน
ฮีบรู บทที่ 11 ความเช่ือของพวกเขาเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขาดําเนินตอไปไดเมื่อ
ตองเผชิญกับสถานการณที่ยากลําบากทุกประเภท เมื่อเราเขาสู ฮีบรู บทที่ 12 
เปาโลหันมาบอกเราในฐานะผูอานวา เนื่องวามีผูคนมากมายท่ีอยูกอนเราได
บากบ่ันตอสูกับอุปสรรคท่ีเหลือเช่ือ เราก็สามารถว่ิงและเขาสูเสนชัยแหงชีวิต
ในความเชื่อไดเชนเดียวกัน กุญแจสําคัญคือการจับตามองไปที่พระเยซู (ฮีบรู 

Our Father’s Discipline
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12:2) เพื่อวาพระองคจะเปนแบบอยางในเวลาที่ยากลําบาก (ฮีบรู 12:3) การ
อานฮีบรู บทท่ี 12 ก็เหมือนการไดรับแวนตาอานหนังสือ หากปราศจาก
แวนตานี้แลว วิสัยทัศนหรือความเขาใจในความทุกขยากของเราก็จะไมชัดเจน 
แตโดยการมองผานแวนนี้ ความทุกขที่วัฒนธรรมของเรากดดันเราจะไดรับ
การแกไขใหถูกตอง แลวเราจะสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนและตอบสนองตอ
การทดลองไดอยางชาญฉลาด

 อานฮีบรู 12:1-13 โดยผาน “แวนตา” และใหจดจออยูทีข่อ 5-13 
และตอบคําถามเหลานี้:

 อะไรคือแหลงของการตีสอน? เราตอบสนองตอการตีสอนอยางไร? 
เปาหมายของการตีสอนคืออะไร?

 อานฮีบรู 12:1-13 ทั้งหมดอีกคร้ัง จงเขียนเหตุผลทั้งหมดที่เปน
พื้นฐานแหงความหวัง คุณประสบกับความหวังเชนนี้ในชวงเวลาแหง
การ “ตีสอน” ฝายจิตวิญญาณของคุณอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ เอลเลน จี. ไวท เร่ือง “The School of the Hereafter”, 
หนา 301-309 ในหนังสือ Education; เร่ือง “Help in Daily Living”, หนา 
470, 471 ในหนังสือ มหัศจรรยแหงการรักษา
 “ในประสบการณของทุกคนตางมีชวงเวลาที่ผิดหวังอยางรุนแรงและ
ทอแทอยางที่สุด เปนวันที่มีความโศกเศราเปนสวนหน่ึง และเปนเรื่องยากท่ี
จะเช่ือวาพระเจายังคงเปนผูมีพระคุณตอบุตรธิดาของพระองคบนแผนดินโลก 
เปนวันท่ีความทุกขระทมรังควานจิตใจ จนกระทั่งความตายดูเหมือนจะดีกวา
การมีชีวิตอยู เม่ือน้ันเองท่ีหลายคนสูญเสียการยึดมั่นในพระเจาและถูกจับสู
การเปนทาสแหงความสงสัย เปนทาสของความไมเช่ือ ในชวงเวลานั้น เราจะ
แยกแยะความหมายฝายจิตวิญญาณแหงการจัดเตรียมของพระเจาไดหรือไม 
เราควรเห็นเหลาทูตสวรรคพยายามชวยเราใหรอดจากตัวเราเอง พยายามวาง
เทาของเราบนรากฐานใหมั่นคงกวาเนินเขาอันเปนนิรันดร และความเชื่อใหม 
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ชีวิตใหม จะพรั่งพรูสูบุคคลนั้น” (เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ, 
หนา 162)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. นางเอลเลน จี. ไวทกลาววา เรา “ทุกคน” จะประสบกับชวงเวลา
 แหงความ “ผิดหวังอยางรุนแรงและทอแทอยางท่ีสุด” เราจะ
 สังเกตกันและกันไดอยางไร หากมีใครเขาสูประสบการณเชนนี้ 
 เราเรียนรูที่จะเปนตัวแทนแหงความหวังใหกันและกันเมื่อเราตอง
 ประสบกับความผิดหวังอันขมขื่นเชนนั้นไดอยางไร

2. อภิปรายคําตอบในคําถามทายบทของบทเรียนวันอังคาร ถาคุณ
 ระลึกวาพระเจาทรงสถิตอยูใกลคุณตลอดเวลา ชีวิตของคุณจะมี
 ความแตกตางอยางไร

3. อานออกเสียง พระธรรมโยบ บทท่ี 38-41 ในช้ันเรียน ขอพระ-
 คัมภีรเหลานี้นําเสนอพระเจาในภาพแบบใด อะไรที่ทําใหคุณมี
 ความหวังและกําลังใจ วันสะบาโตเขากับภาพน้ีอยางไร ชวยให
 เราเห็นถึงธรรมชาติและพระลักษณะของพระเจาอยางไร

4. ความหวังแหงการเปล่ียนแปลงมาจากสวรรค ซึ่งหมายความวา
 เราสามารถอธิษฐานขอความหวังใหเขามาในชีวิตของกันและกัน 
 จงใชเวลาอธิษฐานเผ่ือผูที่ความหวังเพ่ิงพังทลายลง เพื่อความ
 หวังของพวกเขาจะไดรับการรื้อฟนขึ้นใหม ยิ่งไปกวาน้ี คุณทํา
 อะไรใหคนอ่ืนๆ ที่กําลังตอสูดิ้นรนเพื่อหาความหวังไดบาง

5. หากมีผูที่เต็มใจ ขอใหบุคคลนั้นเลาถึงชวงเวลาที่สิ้นหวังและการ
 ทดลองที่ทําใหเขาสูญเสียความหวังและความเชื่อ อะไรทําให
 ผูนั้นหันกลับมา เราจะเปนพยานใหกันและกันอยางไรไดบางที่
 ชวยเราเม่ือเราตกอยูในชวงเวลาแหงความสงสัยและผิดหวัง
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“โดยความเช่ือ ทานจึงออกจากอียิปต โดยไมไดเกรง
กลัวความกริ้วของกษัตริย ทานสูทนประหนึ่งไดเห็น
พระองคผูไมทรงปรากฏแกตา” (ฮีบรู 11:27)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
โรม 8:28-39; ยอหน 14:1-14; เอเฟซัส 1:18-23; อิสยาห 40:27-31

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 คําจํากัดความของความเช่ือในพระธรรมฮีบรูนั้นนาทาทายเสมอ 
“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว เปนความแนใจในสิ่งที่

มองไมเหน็” (ฮบีร ู11:1)  เราจะแนใจในส่ิงทีเ่รามองไมเหน็ไดอยางไร  ถงึกระน้ัน 
โมเสสไดเปนตวัอยางใหเหน็อยางชดัเจนในขอควรจาํของเรา  “ทานสูทนประหนึง่
ไดเห็นพระองคผูไมทรงปรากฏแกตา” (ฮีบรู 11:27)
 สิ่งที่ทาทายย่ิงกวานั้นคือ การที่ตระหนักวา เราไดรับการทรงเรียก
ให “เห็นพระองคผูไมทรงปรากฏแกตา” ไมเพียงแตในยามดีเทานั้น แตโดย
เฉพาะอยางย่ิงในยามที่ทุกสิ่งผิดพลาด ดวยเหตุนี้เราจึงตองการความเชื่อ 
เปนความเชื่อแบบพระคริสตที่ตองหลอหลอมดวยความจริงของพระเจาและ
อาณาจักรของพระองค ความจริงเกี่ยวกับความดีงามของพระบิดาของเรา 
ฤทธิ์อํานาจในพระนามของพระเยซู พลังแหงการฟนคืนพระชนม และพระ-
เมตตาของพระเจา เหลานี้เปนความเชื่อที่จําเปนที่จะชวยเราใหยืนหยัดอยาง
เขมแข็งเมื่อเราตองเขาสูเบาหลอมและถูกลอลวงใหสงสัยในทุกสิ่ง

บทที่ 8
การเห็นสิ่งที่มองไมเห็น

วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2022
Seeing the Invisible
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ความดีงามของพระเจาวันอาทิตย
 “ถาพระเจารักฉันจริงๆ พระองคจะทรงทํา ... ใหฉันอยางแนนอน” ผม
สงสยัวาความคิดนีแ้วบเขามาในจิตใจของเราบอยแคไหน  เรามองดูสถานการณ
ของเราแลวเร่ิมสงสัยวาพระเจาทรงรักเราจริงหรือไม เพราะวาถาพระองคทรง
รักเราจริงๆ แลวสิ่งตางๆ ก็คงจะแตกตางไป
 เหตุผลสองประการที่มักทําใหเราสงสัยในความดีงามของพระเจา 
ประการแรก เม่ือเรามีความปรารถนาอันแรงกลาในจิตใจและในความคิดตอ
บางส่ิงท่ีเราเช่ือวาดี ฉะน้ันความคิดที่วาพระเจาอาจจะตองการบางส่ิงท่ีแตก
ตางออกไปสําหรับเราดูเหมือนเปนเร่ืองไรสาระ ประการที่สอง เราอาจสงสัยใน
ความดีงามของพระเจาเพราะประสบการณของเราขัดแยงกับสิ่งที่เราเช่ือ หาก
บางสิ่งดูแลวดี หรือรูสึกดี หรือฟงดูดี หรือรสชาติดี แลวนั้นก็คงจะเปนสิ่งที่ดี 
ฉะนั้นเราจึงโกรธพระเจาเมื่อเราไมไดสิ่งนั้นมาเปนของเรา
 นี่คือที่มาของความเชื่อ ความเช่ือเกิดขึ้นจริงในชวงเวลาที่เราถูกลอ
ลวงใหสงสัยในพระเจาและความดีงามของพระองค

 โรม 8:28-39 เปนขอความอันทรงพลังที่บรรยายถึงความดีงาม
ของพระเจาที่มีตอเรา อะไรท่ีชวยปองกันความคิดของเราไมใหสงสัย
ความดีงามของพระเจา

 โรม 8:32 ใหแนวคิดที่สําคัญประการหน่ึงซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิง
ยวดในการปกปองเราจากการถูกสถานการณครอบงํา “ถาพระเจาไมทรงลังเล
พระทัยที่จะประทานทุกสิ่งทุกอยางแกเรา ทรงยอมรับสภาพของเราและเขาสู
การที่แยที่สุดโดยการสงพระบุตรของพระองคลงมาแลว จะมีอะไรอีกหรือที่
พระองคไมทรงยินดีและเต็มใจทําเพือ่เรา” เราจะคิดเชนนีอ้ยางไรไดวา พระเจา
ทรงสงพระเยซูมาสิ้นพระชนมเพื่อเรา แลวจะกลับกลายเปนพระผูที่ใจรายและ
ตระหนี่

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ความจริงเก่ียวกับพระเจาที่จะชวยค้ําจุน
เราในสถานการณที่เลวรายท่ีสุด

Our Father’s Extravagance
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 หมายความวาความจริงแหงพระกรณุาของพระเจาทีม่ตีอเราเห็นไดจาก
การสิ้นพระชนมของพระคริสต จะตองสงผลตอความคิดของเรามากกวาความ
สงสัยทั้งปวงที่เกิดจากเบาหลอมภายในเรา

 เปนไปไดหรือไมที่ความจริง (ความดีงามของพระเจา) จะมีผล
กับคุณมากกวาความสงสัยที่คุณมี ลองใชเวลาใครครวญถึงความจริง
ที่กลาววา พระเจาประทานพระเยซูใหมาสิ้นพระชนมแทนที่คุณ และ
พระกรุณาอันเหลือเช่ือนั้นก็ยังคงดําเนินตอไปในวิธีตางๆ นับพันวิธี
เพื่อคุณในทุกวันนี้ สิ่งเหลานี้มีผลอยางไรตอความเชื่อของคุณ

ในพระนามพระเยซูวันจันทร
 “สิ่งใดที่พวกทานขอในนามของเรา เราจะทําสิ่งนั้น” (ยอหน 
14:14)

 พระเยซูจะไมอยูกับเหลาสาวกอีกนานนัก พระผูทรงค้ําจุนและใหกําลัง
ใจกําลังจะกลับสูสวรรค และเหลาสาวกก็เริ่มรูสึกสับสนและหมดหนทาง แตถึง
แมวาเหลาสาวกจะไมเห็นพระองคดวยตาอีกตอไป พระเยซูทรงใหพระสัญญา
อันอัศจรรยแกพวกเขา
 อาน ยอหน 14:1-14 จากขอ 13 และ 14 พระเยซูทรงสัญญาวาจะทํา 
“สิ่งใด” ก็ตามเพ่ือเรา หากเราขอในนามของพระองค เพราะเหตุนี้ เราจึงเพ่ิม
ประโยคตอนทายคําอธิษฐานของเราทุกคร้ังวา “ในพระนามพระเยซูคริสตเจา 
อาเมน”

 เมื่ออานไดเชนนั้นแลว พระเยซูทรงหมายความอยางไรเมื่อ
พระองคสนับสนุนใหเราอธิษฐานเชนนี้ มีคําใบอะไรในขอเหลานี้ที่ชวย
เราใหเขาใจประเด็นที่พระองคกําลังตรัส

 เมื่อคําทูลขอของเราคือ “ในพระนามพระเยซู” เราสามารถม่ันใจได
วากลไกท้ังหมดในสวรรคกําลังทํางานเพ่ือเรา เราอาจไมเห็นทูตสวรรคทํางาน

In the Name of Jesus
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รอบตัวเรา แตมีเหลาทูตสวรรคที่สงมาจากบัลลังกแหงสวรรคในพระนามของ
พระเยซูกําลังตอบสนองคําทูลขอของเรา
 บางคร้ังที่เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซู แลวเราลืมตาขึ้นและ
คาดหวังวาทุกสิ่งรอบตัวเราจะแตกตางไป แตแลวทุกอยางก็ดูเหมือนเดิม 
อยางไรกต็าม  ฤทธิอ์าํนาจของพระเจาอาจสงผลอนันาทึง่ทนัท ี เชนเมือ่พระเยซู
ทรงทําใหพายุสงบ และก็อาจเกิดขึ้นอยางเงียบๆ โดยไมมีใครสังเกตเห็น เชน
เมื่อฤทธ์ิเดชของพระเจาค้ําจุนพระเยซูในสวนเกทเสมนี บางคร้ังสิ่งที่นาทึ่ง
อาจไมไดเกดิขึน้ทนัทีทนัใด แตไมไดหมายความวา พระเจาไมไดทาํงานเพือ่เรา

 อานยอหน 14:1-14 อีกครั้ง ในขณะท่ีคุณกําลังอาน ใหนึกวา
พระเยซูกําลังตรัสกับคุณโดยตรงตัวตอตัว คุณดึงความหวังและกําลังใจ
อะไรไดจากพระสัญญาเหลานี้ ในขณะเดียวกันใหถามตัวคุณเองวา 
“มีอะไรในชีวิตของฉันที่ขวางพระสัญญาเหลาน้ีไมใหสําเร็จเพ่ือฉัน 
ฉันตองตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง”

อํานาจแหงการฟนคืนพระชนมวันอังคาร
 การฟนคืนพระชนมทําใหเห็นถึงปญหาความไรหนทางของมนุษย เมื่อ
เรานึกถึงชีวิต การสิ้นพระชนม และการฟนคืนพระชนมของพระเยซู เรามักคิด
วาการสิ้นพระชนมของพระเยซูเปนเหตุการณที่ทําใหเราชอบธรรมตามสิทธิ์
กับพระเจา และแนนอนวานั่นเปนความจริง
 อยางไรก็ตาม การฟนคืนพระชนมไดเพิ่มมิติเฉพาะใหกับความรอด 
การฟนคืนพระชนมของพระเยซูนั้นมีความหมายไมเพียงเพราะแสดงใหเรา
เห็นวาวันหน่ึงเราก็จะฟนคืนชีวิตเชนกัน การฟนคืนพระชนมวางพระเยซูไวที่
พระหัตถเบื้องขวาของพระบิดาไดรับตําแหนงของฤทธานุภาพและสิทธิอํานาจ 
แหงการฟนคืนพระชนมนีเ้ปนอํานาจเดยีวกบัทีพ่ระเจาประทานใหเราในทกุวนันี้

 เปาโลกลาวใน เอเฟซัส 1:18-23 เกี่ยวกับฤทธิ์เดชของพระเจา 
ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนเราเกี่ยวกับฤทธิ์เดชแหงการฟนคืนพระชนม

The Power of the Resurrection
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อยางไร คุณพบความหวังและพระสัญญาอะไรเพ่ือตัวคุณเองจากขอ
พระคัมภีรเหลานี้

 เปาโลกําลังอธิษฐานทูลขอใหชาวเอเฟซัสเขาใจบางส่ิงที่สามารถเขาใจ
ไดอยางถูกตองดวยความชวยเหลือจากพระเจาเทานั้น: (1) มีความหวังในการ
เปล่ียนแปลงและมีอนาคตนิรันดรที่พระเยซูทรงเรียกใหเราไปรับ (2) เราเขาใจ
ถึงฤทธิ์เดชที่สําแดงเพื่อเรา
 จากนัน้เปาโลพยายามอธบิายวาฤทธิเ์ดชนีน้าอัศจรรยเพยีงใด ฤทธิเ์ดช
ที่มีใหกับเราทุกวันนี้เปนฤทธิ์เดชเดียวกับที่ปลุกพระเยซูใหฟนคืนพระชนมไม
เพียงแคออกจากพ้ืนดินและกลับสูชีวิตเทานั้น แตเปนการข้ึนสูตําแหนงแหง
ฤทธานุภาพที่พระหัตถเบื้องขวาของพระบิดา
 แตเปาโลมิไดจบเพียงเทานั้น การฟนคืนพระชนมไมเพียงแตมอบ
อํานาจตางๆ ใหกับพระเยซูเทานั้น แตยังใหอํานาจการปกครองและการจัด
เตรียมทุกสิ่งใหแกประชากรของพระองคตามความตองการตลอดช่ัวนิรันดร

 เขียนสิ่งตางๆ ในชีวิตของคุณที่คุณตองการฤทธ์ิอํานาจแหงการ
ฟนคืนพระชนมของพระองค เมื่อคุณเขียนเสร็จแลวใหอธิษฐานเพ่ือวา
พลังนี้จะใชไดกับทุกดานที่คุณตองการ ในขณะเดียวกันคุณจะทําอะไร
ไดมากกวานีห้รอืจะเลอืกทาํอะไรเพ่ือทีจ่ะใหฤทธิอ์าํนาจน้ีทาํงานไดอยาง
อิสระมากขึ้นในชีวิตของคุณ

แบกรับทุกๆ ความกังวลของเราวันพุธ
 บางคนติดแผนปายในบานวา “ทําไมตองอธิษฐานเม่ือกังวล” ซึ่งทํา
ใหตองหัวเราะ เพราะเรารูวาบอยครั้งเราก็กังวลแทนที่จะเขาหาพระเจาและ
มอบความกังวลของเราใหกับพระองค
 มีคนเคยกลาวไววา เมื่อชีวิตของเราพันยุงเหยิงไปหมด จงมอบชีวิต
ใหกับพระเจาและปลอยใหพระองคแกปมเหลานั้น โอ พระเจาปรารถนาท่ีจะ
ทําใหเรามานานมากเพียงไรแลว กระนั้นก็เปนเร่ืองที่นาแปลกใจที่เราพยายาม

To Carry All Our Worry
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จัดการกับปญหาของเราจนเราเกือบจะแตกหัก ทําไมเราคอยจนกระท่ังเรา
หมดหวังแลวจึงไปหาพระเจา

 อาน 1 เปโตร 5:7 เปโตรอางขอพระคัมภีรนี้จาก สดุดี 55:22 เรา
ไดรับขาวสารพื้นฐานอะไรจากขอเหลานี้ ดูใน มัทธิว 6:25-33 ดวย

 1 เปโตร 5:7 เปนขอท่ีเรียบงายมาก ไมมีความลับซอนอยูในน้ัน และ
ก็ใหความหมายตามที่เขียนไวอยางตรงๆ “จงละ” หมายถึง ใหโยนทิ้ง ให
ปลอยไป เพือ่วาสิง่ทีเ่ปนสาเหตขุองความเจบ็ปวดและความกังวลจะไดไมมสีวน
เกี่ยวของกับคุณอีกตอไป แตแนนอนวา ภาระของเราไมไดถูกโยนทิ้งไปที่ไหน
ก็ได ความกังวลของเราก็ยังไมสูญหายไป แตเปนการมอบใหกับพระบิดาบน
สวรรคผูทรงสัญญาวาจะจัดการใหเรียบรอย นี่คือสิ่งที่พระเยซูกําลังบอกเราใน
ขอพระคัมภีรของพระธรรมมัทธิว ปญหาของการทําเชนนี้มิใชเพราะวาเปนสิ่ง
ที่ยาก แตดูเหมือนวามันจะงายเกินไป ดีเกินกวาที่จะเปนจริงได
 ความวิตกกังวลเกิดจากสิ่งตางๆ อาจจะเปนแรงกดดันจากการทํางาน 
ถกูวิพากษวจิารณอยางไมคาดคิด รูสกึวาไมเปนทีต่องการหรือไมมใีครรัก กงัวล
เรื่องสุขภาพและเงินทอง รูสึกวาเราไมดีพอสําหรับพระเจา เช่ือวาเราไมไดรับ
การอภัย
 ไมวาจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม เหตุผลหนึ่งที่เรายึดอยูกับปญหาก็
คือ เราคิดวาเราจัดการปญหาเหลาน้ีไดดีกวาคนอ่ืนๆ แตเปโตรแนะนําใหเรา
ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม เหตุผลที่เราไมจําเปนตองกังวลก็เพราะวาพระเจาทรง
หวงใย แตเม่ือการหยารางกําลังจะเกิดขึ้นหรือเม่ือเรารูสึกไรประโยชนโดยส้ิน
เชิงพระเจาทรงหวงใยเรามากพอที่จะเขาแทรกแซงหรือไม พระคัมภีรตรัสวา 
พระองคทรงหวงใยมากพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานการณใดๆ ก็ตาม

 ในขณะนี้มีสิ่งใดบางท่ีทําใหคุณกังวล ไมวาสิ่งเหลานั้นจะสมเหตุ
สมผลหรือเปนปญหาเพียงใด มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสําหรับพระเจาหรือ 
บางทีปญหาท่ีใหญที่สุดของเราคือ แมเราเช่ือวาพระเจาทรงรูถึงปญหา
นั้นดีและสามารถแกไขใหได แตเราไมเชื่อวาพระองคจะทรงแกไขในวิธี
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ยังคงสัตยซื่อแมจะไมเห็นพระเจาวันพฤหัสบดี
 การคิดวาไมมใีครสนใจในส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัเราน้ันเปนเร่ืองท่ีไมนายนิดนีกั 
แตการคิดวาพระเจาไมรูหรือไมสนใจเราน้ันเปนเร่ืองที่นาวิตกที่สุด
 สาํหรบัชาวยูดาหทีถ่กูจับไปเปนเชลยยงับาบิโลนแลว  ดเูหมอืนวาพระเจา
จะไมสนใจสถานการณของพวกเขามากนัก พวกเขายังคงถูกเนรเทศ ยังคง
รูสึกวาพระเจาทอดทิ้งเพราะบาปของพวกเขา แตอิสยาหพูดปลอบใจพวกเขา 
อิสยาห บทที่ 40 เปนขอความที่งดงามซึ่งอิสยาหพูดอยางออนโยนกับผูคนถึง
พระเจาของพวกเขา  “พระองคจะทรงเล้ียงฝงูแกะของพระองคเหมอืนผูเล้ียงแกะ 
พระองคจะทรงรวบรวมลูกแกะไวดวยพระกรของพระองค พระองคจะทรงอุม
ไวทีพ่ระทรวง และจะคอยๆ นาํแมแกะทีม่ลูีกออน” (อสิยาห 40:11) แตหลังจาก
นั้นไมนาน พวกเชลยก็เร่ิมคิดวา พระองคเจาขา พระองคอยูที่ไหน ขาพระองค
ไมเห็นหลักฐานใดๆ ที่แสดงวาพระองคยังทรงอยูที่นี่หรือยังคงหวงใย
 อาน อิสยาห 40:27-31 อิสยาหพรรณนาถึงพระเจาอยางไร การ
บรรยายถึงพระเจาเชนนี้ตั้งใจมีขึ้นเพ่ือตอบความเช่ือของพวกเขาวา “ทางของ
ขาพเจาถูกปดไวจากพระยาหเวห และความยุติธรรมที่ควรเปนของขาพเจานั้น
ก็ผานพระเจาของขาพเจาไป” อยางไร (อิสยาห 40:27)
 กลุมคนอีกกลุมหน่ึงที่อาจคิดวาทางของตนซอนเรนจากพระเจาพบได
ในพระธรรมเอสเธอร  ไมมกีารกลาวถงึพระเจาแมแตครัง้เดยีวในพระธรรมเลมนี้
อยางไรก็ตามเร่ืองราวท้ังหมดเปดเผยถึงการเขาแทรกแซงของพระเจาในการ
ชวยเหลอืประชากรของพระองคจากกฎทีใ่หทาํลายพวกเขาทีไ่มอาจเปลีย่นแปลง
ได เรื่องนี้ไมเพียงแคบรรยายถึงเหตุการณในอดีต แตยังเปนสัญลักษณของ
เวลาในอนาคตทีป่ระชากรของพระเจาจะถกูกดขีข่มเหงอกีครัง้และจะมกีฎหมาย
ออกมาเพื่อทําลายลางพวกเขาอีกดวย (วิวรณ 13:15) งายเพียงใดที่เราจะสรุป
วา หากสถานการณเลวรายเชนนี้มีอยูจริง พระเจาตองละทิ้งประชากรของ
พระองคแลวอยางแนนอน แตเราตองไมกลัว พระเจาองคเดียวกันที่ชวยผูที่

Still Faithful When God Cannot Be Seen

ที่เราตองการ จงใครครวญถึงประเด็นนี้และถามตัวคุณเองวาสิ่งเหลานี้
เกิดข้ึนกับชีวิตจริงแคไหน
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พระองคทรงเลือกในเรื่องราวของเอสเธอรใหรอด ก็จะทรงชวยพวกเขาอีกครั้ง
ในวิกฤตสุดทายนี้ดวย

 เราไดอานวิธีที่อิสยาหบรรยายถึงพระเจาแกพวกเชลย คุณจะ
บรรยายพระเจาใหกับคนที่รูสึกวาพระเจาไดหายไปและละทิ้งพวกเขาไป
แลวอยางไร คุณจะสอนพวกเขาใหมองดวยสายตาแหงความเช่ือและไม
พึ่งพาสิ่งที่มองเห็นรอบตัวดวยสายตามนุษยไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือของนางเอลเลน จี. ไวท เร่ือง “In the Days of Queen 
Esther” หนา 598-606 ในหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะ
 “พระเจามิไดตรัสหรือวาพระองคจะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก
ผูที่ทูลขอพระองค และพระวิญญาณองคนี้เปนผูนําทางที่แทจริงมิใชหรือ บาง
คนก็กลัวที่จะเช่ือตามพระคําของพระเจา ประหน่ึงวาเปนเร่ืองสันนิษฐาน พวก
เขาอธิษฐานใหพระเจาสอน แตยังกลัวที่จะยกยองพระคําของพระเจาและกลัว
ที่จะเชื่อวาไดรับคําสอนจากพระองค ตราบที่เรามาหาพระบิดาแหงสวรรคดวย
ความออนนอมถอมตนและดวยจิตใจที่จะรับคําสอน เต็มใจและกระตือรือรนที่
จะเรยีนรู  เหตใุดเรายงัสงสยัในการทีพ่ระองคจะทรงทาํใหพระสญัญาของพระองค
สําเร็จอีกเลา คุณตองไมสงสัยในพระองคและไมหยุดที่จะใหเกียรติพระองคแม
สักชวงเวลาหน่ึง เมื่อคุณแสวงหาท่ีจะรูพระประสงคของพระองค สวนของคุณ
ในการทํางานรวมกับพระเจาคือ การเช่ือวาคุณจะไดรับการทรงนําและนําทาง
และรับพรในการทําตามพระประสงคของพระองค เราอาจไมวางใจในตนเอง 
เกรงวาเราจะตีความคําสอนของพระองคผิด แตทําเร่ืองน้ีใหเปนเร่ืองของการ
อธิษฐาน และวางใจในพระองค วางใจในพระองคใหถึงที่สุดวา พระวิญญาณ
บริสทุธ์ิของพระองคจะทรงนําคณุใหตคีวามแผนการของพระองคใหถกูตองและ
ดําเนินการตามแผนของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, Manuscript Releases, 
vol. 6, หนา 225)
 “หากเราตอตานความสงสัยและอิทธิพลจากสิ่งตรงขาม ก็จะทําให
ความเชื่อเติบโตอยางแข็งแกรงขึ้น ประสบการณที่ไดรับจากการทดลองเหลานี้
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มีคามากกวาอัญมณีที่มีราคาสูงที่สุด” (นางเอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับ
คริสตจักร, vol. 3, หนา 555)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อภิปรายในช้ันเรียนเก่ียวกับสิ่งที่เราเช่ือโดยท่ีเรามองไมเห็น สิ่ง
 ที่เรารูวาเปนจริงแตเรามองไมเห็น สิ่งเหลานี้ชวยใหเราเขาใจวา 
 “ไดเห็นพระองคผูไมทรงปรากฏแกตา” อยางไร

2. อภิปรายคําถามทายบทเรียนวันพุธ เราพบวาตัวเราเองอยูใน
 สถานการณเชนน้ันบอยแคไหน เราจะทําอะไรไดบางท่ีจะชวยเรา
 ใหวางใจวาวิถีทางของพระเจาดีที่สุด แมวาจะไมใชทางที่เราตอง
 การก็ตาม

3. “หากเราตอตานความสงสัยและอิทธิพลจากสิ่งตรงขาม ก็จะทํา
 ใหความเชื่อเติบโตอยางแข็งแกรงขึ้น” และจะนําไปสูบางสิ่งที่
 ล้ําคาอยางยิ่ง “มีคามากกวาอัญมณีที่มีราคาสูงที่สุด” คํากลาวนี้
 ชวยใหเรามองการตอตานอยางไร

4. เราสวนใหญเคยเหน็ผูคน  แมแตเพือ่นครสิเตยีนทีต่กอยูในสถาน-
 การณที่สงผลลัพธไมสูดีนัก สิ่งเลวรายท่ีสุดที่เราจะจินตนาการได
 เกิดขึ้น แมจะอธิษฐานและพยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม เราจะ
 เขาใจเหตุการณเชนนี้ไดอยางไรตามท่ีเราศึกษามา
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“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอ
ย้ําอีกครั้งวาจงช่ืนชมยินดีเถิด” (ฟลิปป 4:4)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ฟลิปป 4:4-7; โยชูวา 5:13-6:20; สดุดี 145; 
กิจการ 16:16-34; 2 โครินธ 20:1-30

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เปนเร่ืองงายเสมอท่ีจะตะโกนดวยความสุขแดองคพระผูเปนเจาเม่ือ
เรามีความยินดี อยางไรก็ตามไมใชเรื่องงายเลยหากส่ิงตางๆ ไม

เปนไปดวยดี หากเราอยูในสถานการณที่เลวรายท่ีสุดเทาที่จะจินตนาการได 
หากเบาหลอมนั้นรอนขึ้น อันที่จริงเราจําเปนตองสรรเสริญพระเจาใหมากขึ้น 
ใหมากกวาที่เคย เพราะการสรรเสริญเปนวิธีที่ชวยใหเรารักษาความเช่ือไว
 อันที่จริง การสรรเสริญสามารถเปลี่ยนแมในสถานการณที่มืดมนที่สุด
ของเราได อาจจะไมใชในแงของการเปล่ียนแปลงปจจัยรอบตัวเรา แตในแง
ของการเปล่ียนแปลงตัวเราเอง และคนรอบตัวเราในลักษณะท่ีชวยเราใหเผชิญ
กับความทาทายตางๆ ได
 การสรรเสรญิเปนความเชือ่ในรปูแบบการกระทาํ  อาจดไูมเปนธรรมชาติ
สําหรับเราเสมอไป แตเม่ือเราฝกฝนการสรรเสริญจนกลายเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตของเราแลว ก็จะเปนพลังแกเราทั้งดานการเปลี่ยนแปลงและการเอาชนะ

บทที่ 9
ชีวิตแหงการสรรเสริญ

วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2022
A Life of Praise
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ขอบขายของการสรรเสริญวันอาทิตย
 ฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี้ นักเขียนชาวรัสเซียผูยิ่งใหญถูกตัดสิน
ประหารชีวิต แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในคําพิพากษาในนาทีสุดทาย 
เขาจึงใชเวลาหลายปจองจําในคุกแทน เมื่อกลาวถึงประสบการณในเรือนจํา 
เขาเขียนวา “จงเชื่อจนกวาชีวิตจะหาไม หากแมมนุษยทุกคนหลงทางไปและ
เหลือคุณท่ีซื่อสัตยเพียงคนเดียว จงนําของมาถวายและสรรเสริญพระเจาใน
ความเดียวดายของคุณ”
 ในบทเรียนนี้เราไดเห็นแลววา เปาโลอดทนตอการตอตานและการ
กดข่ีขมเหงอยางเหลือเชื่อเพียงไร แตขณะน้ีเขากําลังนั่งอยูในคุกของทหาร
โรมัน กระนั้นเขาก็ไมหดหู แตเขากลับเขียนเพื่อใหกําลังใจผูเช่ือในเมืองฟลิปป
อยางกระตือรือรน

 อานฟลิปป 4:4-7 คุณคิดวาเปาโลเขียนเร่ืองแบบน้ีไดอยางไร
ในขณะที่ตัวเขาเองกําลังนั่งอยูในคุก อะไรคือกุญแจสําคัญสูการไดรับ 
“สันติสุขของพระเจา” 

 หากทุกสิ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย ก็เปนเรื่องงายที่จะช่ืนชมยินดี แต
เปาโลเตือนใจเราใหชื่นชมยินดีอยูเสมอ อาจฟงดูแปลก ถาเราจับประเด็นที่
เปาโลเขียนตามตัวอักษร เราจะเห็นนัยสําคัญสองประการ
 ประการแรก ถาเราตองชื่นชมยินดีทุกเวลา นั่นหมายความวา เราควร
จะชื่นชมยินดีแมสถานการณไมปรากฏวามีเหตุใหตองชื่นชมยินดี ประการท่ี
สอง ถาเราตองชื่นชมยินดีทุกเวลา จะตองหมายความดวยวา เราจะตองเรียนรู
ที่จะชื่นชมยินดีแมในชวงเวลาที่เราไมรูสึกเชนนั้น
 เปาโลกําลังรองเรียกเราใหสรรเสริญพระเจา ถึงแมวาหลายครั้งอาจดู
เหมือนไมปกติสําหรับเราก็ตาม อาจดูไมสมเหตุสมผลดวยซ้ํา แตอยางที่เรา

Framework for Praise

 สปัดาหนีเ้ราจะศึกษา: การสรรเสริญคอือะไร การสรรเสริญจะเปน
อาวุธฝายจิตวิญญาณอันทรงพลังในสถานการณที่ยากลําบากไดอยางไร 
การสรรเสริญเปล่ียนแปลงเราและสถานการณรอบตัวเราไดอยางไร
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จะไดเห็น เพราะมีบางครั้งที่ดูเหมือนไมมีเหตุผลที่เราตองช่ืนชมยินดี กลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา การสรรเสริญเปนการกระทําของความเชื่อ เชนเดียวกับที่ความ
เชื่อไมไดตั้งอยูบนฐานของสถานการณ แตตั้งอยูบนความจริงของพระเจา
ฉนัใด  ดงันัน้การสรรเสรญิจงึเปนบางสิง่ทีเ่ราไมไดทาํเพราะเรารูสกึด ี แตเพราะ
ความจริงวาพระเจาทรงเปนผูใดและส่ิงท่ีพระองคทรงสัญญากับเราฉันนั้น และ
นาประหลาดใจที่ความเชื่อเชนนั้นเริ่มหลอหลอมความคิด ความรูสึก และ
สถานการณของเรา

 ความจรงิของพระเจาทีเ่ปาโลระบใุนขอพระคมัภรีของวันน้ี  ความ
จริงที่ทําใหเขาช่ืนชมยินดีไดแมจะถูกจองจําคืออะไร จงเขียนรายการ
สั้นๆ ที่คุณคิดวาเปนความจริงของพระเจา แลวศึกษาแตละรายการ
และสรรเสริญพระเจาสําหรับแตละความจริง การทําเชนน้ีจะชวยเปลี่ยน
วิธีที่คุณรูสึกและมองสถานการณของคุณอยางไร

อธิษฐานทลายกําแพงวันจันทร
 มีสํานวนภาษาอังกฤษกลาววา “ทาสีจนมุม” ใหจินตนาการวาคุณ
กําลังทาสีบนพื้นหอง แลวคุณเพิ่งตระหนักไดวาคุณทาสีจากดานนอกหนา
ประตูเขาดานในจนเหลือแตมุมหอง และคุณก็ออกไมได ยกเวนวาจะเดินผาน
สีที่เพิ่งทาใหม คุณจะตองอยูที่มุมนั้นจนกวาสีจะแหง
 บางคร้ังความเช่ือของเราก็ดูเหมือนการทาสีใหเราจนมุม เรามาถึง
สถานการณหน่ึงและความเชื่อก็เหมือน “กับดัก” จับเราไว เชนเดียวกับสีที่ยัง
ไมแหงบนพื้น เรามองสถานการณนั้น และเราจะตองปฏิเสธพระเจา ทิ้งความ
เชื่อและทุกสิ่งที่เราวางใจ หรือเราจะใหความเช่ือบังคับเราใหวางใจในส่ิงที่ดู
เหมือนจะเปนไปไมได
 พระเจาทรงนําชาวอิสราเอลมาจนมุม หลังจากท่ีพวกเขาเดินทางใน
ถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 40 ป พระเจามิไดทรงนําประชากรของพระองคไปยัง
ทุงหญาที่วางเปลาและสงบเงียบ พระเจาทรงนําพวกเขาไปยังเมืองท่ีมีปอม
ปราการท่ีแข็งแกรงที่สุดเมืองหน่ึงในพ้ืนที่ทั้งหมด แลวพวกเขาตองเดินรอบๆ 

Praying Down Walls
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เมืองเยรโีคอยางเงียบๆ เปนเวลาหกวัน ในวนัท่ีเจด็พระเจาทรงบอกใหพวกเขา
โหรอง และการโหรองนั้นพรอมกับการเปาแตรจะนํามาซึ่งชัยชนะ

 อานโยชวูา 5:13-6:20 พระเจาพยายามสอนอะไรแกชาวอสิราเอล

 การโหรองดังๆ ไมไดทําใหเกิดการสั่นสะเทือนกระตุนใหกําแพงเมือง
พังลงมา เมื่อพระเจาบอกชาวอิสราเอลให “โหรอง” ซึ่งเปนการโหรองแบบ
เดียวกันกับที่ดาวิดเขียนไวในสดุดี บทที่ 66 “แผนดินโลกทั้งสิ้นเอย จงโหรอง
ดวยความช่ืนบานถวายแดพระเจา จงรองเพลงสดุดีพระสิริแหงพระนามของ
พระองค จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค” (สดุดี 66:1, 2) การโห
รองนี้เปนการสรรเสริญ หลังจากการมองดูกําแพงขนาดใหญเปนเวลาหกวัน 
พวกเขาคงจะสรุปไดวา พวกเขาไมมีโอกาสเลยท่ีจะทําลายกําแพงลงไดดวย
ตัวของพวกเขาเอง

 เรื่องน้ีชวยใหเราเขาใจความหมายใน ฮีบรู 11:30 ไดอยางไร

 เมื่อพระเจาใกลจะทําบางส่ิงใหมในชีวิตของเรา พระองคอาจนํา
เราไปยังเมืองเยรีโค เพราะพระองคอาจจําเปนตองสอนเราวาพลังแหง
ชัยชนะไมไดมาดวยความแข็งแกรงและกลยุทธของเราเอง ทุกสิ่งทุก
อยางที่เราตองการมาจากภายนอกตัวเรา ฉะนั้นไมวาสิ่งท่ีอยูตรงหนา
เราจะเปนอะไร ไมวามันจะดูยากลําบากเพียงใด บทบาทของเราคือ
สรรเสริญพระเจาผูทรงเปนแหลงของทุกส่ิงที่เราตองการ นี่คือความเช่ือ
ในรูปแบบการกระทํา

ชีวิตแหงการสรรเสริญวันอังคาร
 การสรรเสรญิพระเจาอาจไมใชเรือ่งปกตสิาํหรับเราแมแตในสถานการณ
ที่ดี ดังน้ันการสรรเสริญในยามยากลําบากจะยิ่งยากกวาเพียงใด กระนั้น
นั่นคือสิ่งที่เราไดรับการทรงเรียกใหทํา การสรรเสริญเปนสิ่งที่เราตองฝกฝน
จนกวาจะเปล่ียนจากกิจกรรมหน่ึงที่ทําในชวงเวลาหน่ึงใหกลายเปนส่ิงที่อยูใน

The Life of Praise
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บรรยากาศลอมรอบชีวิตเรา การสรรเสริญไมควรเปนเพียงแคการกระทํา แต
ควรเปนวิถีชีวิต

 อาน สดดุ ีบทที ่145 ดาวดิใหเหตผุลอะไรในการสรรเสรญิพระเจา 
ถอยคําในบทเพลงสดุดีนี้ควรเปนคําพูดสําหรับคุณเองทางใดบาง

 ชาลล แฮดดอน สเพอรเจียน นักเทศนชาวอังกฤษผูยิ่งใหญไดเขียน
หนังสือเลมหน่ึงชื่อวา การฝกฝนเพ่ือสรรเสริญ ซึ่งนํามาจากขอที่ 7 ของสดุดี 
บทท่ี 145 สเพอรเจียนดึงใหเราเห็นถึงสิ่งสําคัญสามประการจากพระคัมภีร
ขอสั้นๆ ขอนี้ที่จะชวยพัฒนาการสรรเสริญในชีวิตของเรา

 1. ฝกฝนการสรรเสริญ ขณะท่ีเรามองไปรอบๆ ตัวเรา หากเรา
  ไมมองไปรอบๆ เพื่อดูความยิ่งใหญของพระเจา เราก็จะไมมี
  เหตุผลท่ีจะสรรเสริญพระองค คุณเห็นอะไรในโลกท่ีถูกสรางข้ึนที่
  สมควรตอการสรรเสริญ เชน ความงดงามของการทรงสรางของ
  พระเจา คุณเห็นอะไรในโลกฝายจิตวิญญาณที่สมควรตอการ
  สรรเสริญ เชน การเติบโตในความเช่ือของคริสเตียนรุนใหม
 2. ฝกฝนการสรรเสริญ ขณะท่ีเราจดจําส่ิงที่เราไดเห็น ถาเรา
  ตองการอยูในบรรยากาศแหงการสรรเสริญ เราจะตองจดจําเหตุผล
  ที่จะสรรเสริญ เราจะจดจําสิ่งยิ่งใหญเกี่ยวกับพระเจาดวยวิธีใดได
  บาง (เชน โดยการสรางพิธีกรรรมใหมๆ หรือสัญลักษณใหมเพื่อ
  เตือนเราถึงความดีงามของพระองค) เพ่ือความดีงามและความจริง
  ของพระองคจะไมหลุดลอยไปจากจิตใจของเรา
 3. ฝกฝนการสรรเสริญ ขณะที่เราพูด การสรรเสริญไมใชสิ่งท่ีเรา
  ทําภายในใจของเรา หมายความวาจะตองใหการสรรเสริญออก
  จากปากของเราใหคนรอบขางไดยิน คุณจะสรรเสริญพระเจาทาง
  วาจาดวยวิธีใดไดบาง การสรรเสริญเชนนี้จะสงผลอยางไรและตอ
  ใคร
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การเปนพยานของนักโทษวันพุธ
 ในพระธรรมกิจการการสรรเสริญสงผลอยางนาอัศจรรยตอผูที่ไดยิน 
อาน กิจการ 16:16-34 หลังจากท่ีถูกเฆี่ยนตีอยางหนัก เปาโลและสิลาสก็ถูก
จองจํา ไมมีใครในน้ันที่จะทานํ้ามันบนหลังที่มีรอยบาดเจ็บและฟกชํ้า ดวย
ความเจ็บปวดทางรางกายอยางย่ิงยวดและขอเทาที่ถูกล็อคไว พวกเขาถูกนํา
มาขังไวความมืดมิดของเรือนจําชั้นใน และในขณะที่นักโทษคนอื่นๆ นั่งฟงอยู
นั้น เปาโลและสิลาสก็เริ่มอธิษฐานและรองเพลง
 หลังจากแผนดินไหวและหลังจากที่ผูคุมเรือนจําพบวาทั้งเปาโล สิลาส 
และนักโทษคนอื่นๆ ไมหนีไปไหน เขาก็ “หมอบกราบตัวสั่นตอหนาเปาโลกับ
สิลาส แลวพาทานท้ังสองออกมากลาววา ‘ขาแตทาน ขาพเจาตองทําอยางไร
จึงจะไดรับความรอด’” (กิจการ 16:29, 30)

 ทําไมเหตุการณนี้จึงทําใหผูคุมมุงไปยังความจําเปนที่ตองได
รับความรอด คําอธิษฐานและบทเพลงของเปาโลและสิลาสมีบทบาท
อยางไรที่ทําใหนักโทษไมวิ่งหนี และมีบทบาทอยางไรตอการกลับใจใหม
ของชายคนนี้และทุกคนในครอบครัวของเขา

 เปนเร่ืองนาทึง่ทีจ่ะคิดวาคาํสรรเสรญิของเราสามารถเปล่ียนชะตากรรม
อันเปนนิรันดรของคนรอบขางเราได ถาเปาโลและสิลาสนั่งอยูในความมืดและ
บนพึมพําเหมือนท่ีนักโทษท่ัวไปทํากัน คุณคิดวาจะมีใครในคืนนั้นไดรับความ
รอดหรือไม
 เราไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับผูคุมและครอบครัวในภายหลัง แตเราลอง
จินตนาการหากพวกเขาไดอานถอยคําที่เปาโลเขียนจากเรือนจําอีกแหงในกรุง
โรมวา “เพราะพระเจาทรงใหพระคุณแกทานเพราะเห็นแกพระคริสต ไมใชให
ทานท้ังหลายเช่ือในพระองคเทานั้น แตใหทนทุกขยากเพราะเห็นแกพระองค

A Witness Who Convicts

 หยิบปากกาและกระดาษข้ึนมาและใชเวลาใครครวญถึงสาม
ประเด็นนี้ คุณจะทําอะไรไดบางเพื่อพัฒนานิสัยการสรรเสริญในชีวิต
ของคุณ



บทที่ 9   ชีวิตแหงการสรรเสริญ      85

ดวย คือพวกทานก็มีการสูรบเหมือนอยางที่ทานเคยเห็นมาแลวในตัวขาพเจา 
และไดยินในเวลานี้วาขาพเจากําลังสูรบอยู” (ฟลิปป 1:29, 30) หากพวกเขา
ไดอานขอความน้ีและใครครวญถึงการท่ีความทุกขทรมานของเปาโลนําความ
สุขมาสูพวกเขาอยางไรแลว แนนอนวาขอความน้ีตองนําบทเพลงมาสูจิตใจ
ของเขาและการทาทายคร้ังใหมที่จะรักษาความซ่ือสัตยไว ไมวาจะตองแลก
ดวยอะไรก็ตาม

 ลองคิดดูวา มีใครบางท่ีสามารถรับอิทธิพลและเขาหาพระเจา
จากบทเพลงแหงการสรรเสริญที่มาจากจิตใจของคุณ ลองพยายามเปด
ใจและพรั่งพรูคําสรรเสริญพระเจาใหผูคนที่อยูรอบตัวไดยิน คุณไมรู
หรอกวาการกระทําเชนนี้จะสงผลเชิงบวกมากเพียงไร

อาวุธที่นําไปสูชัยชนะวันพฤหัสบดี
 อาน 2 พงศาวดาร 20:1-30 ดังที่เยโฮชาฟทไดพบวาการสรรเสริญ
เปนอาวุธที่ทรงพลัง หลังจากไดรับรายงานวามี “กองทัพใหญ” กําลังเขาโจมตี 
เยโฮชาฟทมิไดรีบดําเนินการทางทหารทันที แต “มุงแสวงหาพระยาหเวห” 
(2 พงศาวดาร 20:3) ในขณะท่ีชาวยูดาหเขาสูกรุงเยรูซาเล็มเพ่ืออดอาหาร 
เยโฮชาฟทยอมรับความเปนจริงของสถานการณ กลาววา “พวกขาพระองค
ไมมีฤทธ์ิเดชท่ีจะตอสูคนมากมายน้ี ที่กําลังมาตอสูกับขาพระองคทั้งหลาย 
พวกขาพระองคไมทราบวาจะทําอยางไร แตดวงตาของขาพระองคทั้งหลาย
เพงมองที่พระองค” (2 พงศาวดาร 20:12)

 เม่ือคุณเห็น “กองทัพใหญ” กําลังใกลเขามา ปฏิกิริยาโตตอบ
ตามสญัชาตญาณของคณุเปนอยางไร จากการตอบสนองของเยโฮชาฟท
ใน 2 พงศาวดาร 20:3-12 คุณเรียนรูที่จะจัดการกับสิ่งที่เขามาตอตาน
คุณอยางทวมทนอยางไร

 เม่ือพระวิญญาณของพระเจาเสด็จมาเหนือยาฮาซีเอล เขาประกาศ
อยางกลาหาญวา “ทานทั้งหลายไมตองตอสูในการรบครั้งนี้ โอ ยูดาห และ

A Weapon That Conquers
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เยรูซาเล็ม จงเขาประจําที่ ยืนนิ่งและมองดูชัยชนะของพระยาหเวหเพื่อพวก
ทาน อยากลัวและอยาทอแท พรุงนี้จงออกไปสูกับพวกเขาและพระยาหเวหจะ
สถิตกับทานทั้งหลาย” (2 พงศาวดาร 20:17) หลังจากนั้นพวกเขาก็นมัสการ
พระเจาและรองเพลงสรรเสริญพระองค “ดวยเสียงดังมาก” (2 พงศาวดาร 
20:19) แมวาพระเจาจะทรงเขาตอสูเพื่อพวกเขา พวกเขาก็ยังตองออกไป
เผชิญหนาศัตรู
 แตนี่ไมใชการเดินทัพเพื่อทําสงครามแบบธรรมดา เยโฮชาฟททรง
แตงต้ังคณะนักรองประสานเสียงเพ่ือรองเพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา
ขณะที่พวกเขาเดินทัพออกไป “และเมื่อเขาทั้งหลายเร่ิมรองเพลงและสรรเสริญ 
พระยาหเวหทรงใหมีกองซุมตอสูกับคนอัมโมน คนโมอับ และชาวภูเขาเสอีร 
ซึ่งเขามาสูกับยูดาห และพวกเขาก็ถูกตีแตกไป” (2 พงศาวดาร 20:22) ตาม
ที่ไดบันทึกไว พระเจาไดเขาแทรกแซงในเวลาเดียวกับที่พวกเขามีความเช่ือ
ในพระสัญญาของพระองค เม่ือพวกเขาเร่ิม “สรรเสริญพระองคผูทรงไวดวย
ความบริสุทธิ์” (2 พงศาวดาร 20:21)

 อาน 2 พงศาวดาร 20:1-30 อีกครั้ง ขอพระคัมภีรเหลานี้ให
หลักการฝายจิตวิญญาณอะไรบางที่คุณสามารถประยุกตกับการเดิน
ของคุณกับพระเจา โดยเฉพาะในชวงเวลาแหงการทดลองและความ
ตึงเครียด

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะของนางเอลเลน จี. ไวท เรื่อง 
“Jehoshaphat” หนา 190-203 และ “The Fall of Jericho” หนา 487-498
 “จากน้ันใหเราสอนจิตใจและริมฝปากของเราใหกลาวคําสรรเสริญ
พระเจาสําหรับความรักอันหาที่เปรียบมิไดของพระองค ใหเราสอนจิตวิญญาณ
ของเราใหมีความหวังและอยูในแสงท่ีสองสวางจากกางเขนแหงคัลวารี เราไม
ควรลืมวาเราเปนลูกหลานของกษัตริยแหงสวรรค เปนบุตรธิดาของพระเจา
จอมโยธา เปนสิทธิพิเศษที่เราจะรักษาความสงบในพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, 
มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 253)
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 “และในขณะที่ขาพเจารักและสรรเสริญพระองค ขาพเจาอยากใหทาน
สรรเสริญพระองคกับขา สรรเสริญพระองคแมทานจะตกอยูในความมืดมิด 
สรรเสริญพระองคในทุกๆ การทดลอง “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุก
เวลา” อัครสาวกทานนี้กลาว “ขาพเจาขอย้ําอีกคร้ังวาจงชื่นชมยินดีเถิด” การ
กระทําเชนนี้จะนําความโศกเศราและความมืดมิดมาสูครอบครัวทานหรือ 
ไมเลย แตจะนํามาซึ่งแสงสวาง ดังนั้นทานจะรวบรวมแสงอันเปนนิรันดรนี้จาก
บัลลังกแหงสงาราศีและกระจายไปรอบๆ ตัวทาน ขาพเจาขอเตือนทานใหมี
สวนในงานน้ี กระจายแสงสวางและชีวิตรอบตัวทาน ไมเพียงแตในเสนทาง
ของทานเอง แตในทางของผูที่ทานพบเจอดวย ขอใหเปาหมายของทานเปน
การทําใหผูที่อยูรอบขางทานดีขึ้น ยกพวกเขาข้ึน ชี้พวกเขาสูสวรรคและสงา
ราศ ีและนาํพวกเขาใหแสวงหาสิง่ทีเ่ปนนรินัดร มรดกอนัเปนอมตะ ทรัพยสมบตัิ
ที่ไมมีวันเสื่อมสลายเหนือส่ิงอื่นใดในโลก” (เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับ-
คริสตจักร, Vol. 2, หนา 593, 594)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การสรรเสริญในชุมชนมีบทบาทอยางไรกับชีวิตคริสเตียน การ
 สรรเสริญในพิธีตางๆ ในโบสถของคุณเปนอยางไร ยกระดับ
 จิตวิญญาณของคุณหรือไม สงเสริมใหสมาชิกรักษาความซ่ือสัตย
 ทามกลางการทดลองและความทุกขระทมหรือไม หากตอบวาไม 
 จะทําอะไรเพื่อปรับปรุงในจุดนี้ไดบาง

2. “สรรเสริญพระเจาแมทานจะตกอยูในความมืดมดิ” หรอื “สรรเสริญ
 พระองคแมจะอยูในการทดลอง” หมายความวาอยางไร การ
 สรรเสริญจะชวยเราใหผานพนสถานการณเชนน้ีไดอยางไร

3. จงเปนพยานวาการสรรเสริญสงผลตอชีวิตของคุณอยางไร คุณ
 เรียนรูอะไรจากประสบการณของกันและกัน 

4. ในชั้นเรียน ใหเลือกบทเพลงสดุดีแหงการสรรเสริญมาหน่ึงบท 
 และอานดวยกัน บทนั้นสอนคุณเกี่ยวกับการสรรเสริญอยางไร 
 การสรรเสริญมีผลตอความเช่ือของคุณอยางไร
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“บุคคลผูใดมีใจออนโยน ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะได
รับแผนดินโลกเปนมรดก” (มัทธิว 5:5)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เอเสเคียล 24:15-27; อพยพ 32:1-14; มัทธิว 5:43-48; 
1 เปโตร 2:18-25; สดุดี 62:1-8

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เราไมคอยไดยินคําวาใจออนโยนมากนัก ยกเวนเมื่ออานเกี่ยวกับ
โมเสสหรือศึกษาเรื่องผูเปนสุข ซึ่งก็เขาใจไดไมยากวาทําไมจึงเปน

เชนนั้นดวย ใจออนโยนมีความหมายวา “ยืนหยัดตอการบาดเจ็บดวยความ
อดทนและไมขุนเคือง” ไมนาแปลกใจท่ีเราไมคอยไดยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก 
ซึ่งเปนลักษณะนิสัยท่ีไมคอยมีใครอยากมีในวัฒนธรรมปจจุบัน บางคร้ังพระ-
คัมภีรแปลคําน่ีวา “ถอมตน” และความออนนอมถอมตนก็ไมใชลักษณะนิสัยที่
เปนที่ตองการในวัฒนธรรมสวนใหญดวยเชนกัน
 แตการมใีจออนโยน ยนืหยดัตอการบาดเจบ็ดวยความอดทนและไมขุน
เคือง เปนคุณลักษณะที่ดีที่สุดประการหนึ่งของพระเยซูและผูติดตามพระองค 
แตกระนัน้ก็มใิชเพยีงแคนัน้  การมใีจออนโยนยงัเปนอาวธุอนัทรงพลงัในมอืของ
ผูที่อยูทามกลางความเจ็บปวดและทุกขทรมาน อันที่จริงเบาหลอมเปนสถาน
ที่ที่ดีเยี่ยมในการเรียนรูการมีใจออนโยน เพราะโดยผานการมีใจออนโยนใน
สถานการณทีแ่ตกสลายของเรา จะชวยใหเราเปนพยานอนัยิง่ใหญแกพระเจาได

บทที่ 10
ใจออนโยนในเบาหลอม

วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2022
Meekness in the Crucible
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ขนมปงที่ถูกหักและนํ้าองุนที่ถูกเทวันอาทิตย
 ออสวอลด แชมเบอรส กลาววาเราตองเปน “ขนมปงที่หักแลว
และนํ้าองุนที่เทออกมา” เพื่อผูอื่น เขาหมายความวาอยางไร

 มีตัวอยางของคนที่ตอง “แตกสลาย” เพื่อรับใชผูอื่นอยูทั่วพระคัมภีร 
โมเสสไดรับการทรงเรียกใหอดทนตอกระแสนินทาและวิพากษวิจารณอยางไม
หยุดหยอนในขณะที่นําผูคนไปยังแผนดินแหงพระสัญญา โยเซฟไดรับการทรง
เรียกใหเดินในเสนทางท่ีมีการทรยศและการคุมขังในขณะท่ีเขารับตําแหนงการ
รับใชในอียิปต ในแตละเรื่องราว พระเจาทรงยอมใหสถานการณตางๆ เกิดขึ้น 
เพื่อใหชีวิตผูคนของพระองคเปนเหมือนโรงละครแหงพระคุณและความหวงใย
ของพระองค ไมเพียงแตเพื่อตัวของพวกเขาเอง แตเพ่ือประโยชนของผูอื่น
ดวย พระเจาอาจใชเราในลักษณะเดียวกัน เปนเร่ืองงายท่ีจะรูสึกโกรธหรือเจ็บ
ปวดในสถานการณเชนนี้ แตตามบทเรียนท่ีเราไดเรียนเม่ือวาน ใจออนโยน
เปนความสามารถท่ีพระเจาประทานใหเพื่ออดทนตอส่ิงเหลานี้ “ดวยความ
อดทนและไมขุนเคือง”

 อาน เอเสเคียล 24:15-27 เกิดอะไรข้ึน ทําไมเอเสเคียลตอง
ผานเบาหลอมนี้

 เอเสเคียล 24:24 พระเจาตรัสวา “เอเสเคียลจะเปนหมายสําคัญแกเจา
ทั้งหลาย เขาทําอยางไร พวกเจาจะทําอยางน้ัน และเม่ือเหตุการณเหลานี้มา
ถึง พวกเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวหองคเจานาย” โดยผานแบบอยางของเอ
เสเคียลชนชาติอิสราเอลจะเขาใจถึงความจริงวาพระเจาทรงเปนผูใด ทรงเปน
พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ และพวกเขาจะมองเห็นความจริงนี้เมื่อพวกเขาได

Broken Bread and Poured-out Wine

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ความสัมพันธระหวางการทนทุกขและ
การมีใจออนโยน เราจะเปนพยานแกคนอื่นโดยผานการมีใจออนโยนใน
สถานการณที่แตกสลายไดอยางไร การมีใจออนโยนสามารถเปนจุดแข็ง
ไมใชจุดออนสําหรับคริสเตียนไดอยางไร
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เหน็คาํพยากรณแหงสญัลกัษณในชีวติเอเสเคียลน้ันสาํเร็จและความทุกขทรมาน
ที่เขาไดเผชิญ ใครจะรูวามีสักกี่คนที่เห็น “พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์” ผานทาง
ชีวิตที่แตกสลายของเราดวย

 ไมชาก็เร็วชีวิตเราเองจะเปนผูทําลายเราทั้งหมด คุณมีประสบ-
การณชวีติแตกสลายอยางไรบาง  คณุไดเรยีนรูบทเรยีนอะไรบาง  พระเจา
ทรงใชจิตวิญญาณที่แตกสลายของคุณเพื่อชวยผูอื่นอยางไร

ทูลขอพระคุณวันจันทร
 อาน อพยพ 32:1-14 โมเสสมีบทบาทอะไรในเรื่องน้ี

 หลังจากท่ีผูคนเร่ิมกราบไหวบูชาลูกวัวทองคํา พระเจาทรงตัดสินใจวา
พวกเขาไปไกลเกินไปและประกาศวาพระองคจะทาํลายผูคนและทําโมเสสใหเปน
ชนชาติที่ยิ่งใหญ แตแทนที่โมเสสจะรับขอเสนอจากพระเจา เขาออนวอนขอให
พระเจาสาํแดงพระกรณุาตอประชากรของพระองค และพระเจากท็รงพระกรณุา
 อพยพ 32:1-14 ยกประเด็นสําคัญสองประเด็น ประเด็กแรก ขอเสนอ
ของพระเจาที่จะทําลายผูคนท่ีดื้อร้ันและอวยพระโมเสสเปนการทดสอบเขา 
พระเจาประสงคใหโมเสสแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจที่เขามีตอประชากร
ที่ไมเชื่อฟงอยางสิ้นหวัง และโมเสสก็ผานการทดสอบ เขาออนวอนขอความ
เมตตาตอคนบาปเชนเดียวกับพระเยซู เร่ืองน้ีเผยใหเห็นสิ่งที่นาสนใจคือ บาง
คร้ังพระเจาทรงยอมใหเราเผชิญกับการตอตาน พระองคทรงยอมใหเราอยู
ในเบาหลอม เพื่อที่พระองค เราเอง และจักรวาลท่ีมองเราอยู จะเห็นวาเรามี
ความเห็นอกเห็นใจตอผูที่ดื้อร้ันมากเพียงใด

 โมเสสใหเหตุผลอะไรในการขอไมใหพระเจาทาํลายชาวอิสราเอล

 ประเด็นที่สอง เรื่องราวน้ีแสดงใหเห็นการตอตานและการไมเช่ือฟง
เปนการรองเรียกใหเปดเผยพระคุณ พระคุณมคีวามจําเปนเมือ่ผูคนไมสมควรได
รบั เมือ่พวกเขาไมสมควรไดรบัทีส่ดุกเ็ปนชวงเวลาทีเ่รารูสกึไมอยากใหมากทีส่ดุ 
แตเมื่อมิเรียมพี่สาวโมเสสวิพากษวิจารณเขา เขารองทูลองคพระผูเปนเจาให

Interceding for Grace
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รักษาเธอใหหายจากโรคเร้ือน (กันดารวิถี บทที่ 12) เมื่อพระเจาทรงกริ้วโคราห
และผูติดตามของเขาและขูวาจะทําลายพวกเขาทั้งหมด โมเสสก็กมหนาลงถึง
ดินเพื่อออนวอนขอใหไวชีวิตพวกเขา วันถัดไปเมื่อชาวอิสราเอลบนวาโมเสส
เรื่องการตายของพวกกบฏและพระเจาขูวาจะทําลายพวกเขาท้ังหมดอีกคร้ัง 
โมเสสกมหนาลงถึงดินอีกและเรงเราอาโรนใหรีบทําพิธีลบลางบาปของพวก
เขาทั้งหมด (กันดารวิถี บทที่ 16) ดวยใจถอมตนและไมเห็นแกตัวของเขาทาม
กลางเบาหลอมน้ี โมเสสแสวงหาพระคุณเพื่อคนเหลานี้ที่ไมสมควรไดรับเลย

 ลองนึกถึงผูคนรอบขางคุณ คุณคิดวาใครที่สมควรไดรับพระคุณ
นอยท่ีสุด คุณจะเปดเผยพระคุณของพระเจาตอพวกเขาดวยใจออนโยน
และการถอมตนอยางไมเห็นแกตัวไดอยางไร

รักคนที่ทําใหเราเจ็บปวดวันอังคาร
 มีคนเคยกลาวไววา “การรักศัตรูของเรา มิไดหมายความวาเราจะตอง
รักดินโคลนท่ีไขมุกถูกฝงอยู แตหมายความวาเราตองรักไขมุกที่ตั้งอยูในดิน
โคลน...พระเจามิไดทรงรักเราเพราะเราเปนคนนารักโดยธรรมชาติ แตเรา
กลายเปนคนนารักเพราะวาพระองคทรงรักเรา”

 เม่ือคุณมองด ู“ศตัร”ู ของคณุ โดยปกตแิลวคณุจะเหน็อะไร ไขมกุ
หรือดินโคลนท่ีอยูลอมรอบไขมุก

 อานมทัธวิ 5:43-48 พระเยซูทรงรองเรยีกใหเรารักและอธิษฐาน
เผื่อศัตรูของเรา พระเยซูทรงยกตัวอยางอะไรจากธรรมชาติที่ชวยใหเรา
เขาใจวา เหตุใดเราจึงควรรักศัตรู พระองคกําลังสอนเราวาอยางไร

 ในมัทธิว 5:45 พระเยซูทรงยกแบบอยางของพระบิดาในสวรรคเพื่อ
แสดงวิธีที่เราควรปฏิบัติตอผูที่ทํารายเรา ซึ่งอาจจะเปนผูที่ทําใหเราตองตกอยู
ในเบาหลอมท่ีเลวรายที่สุด พระเยซูตรัสวาพระบิดาทรงสงพระพรแหงสายฝน
ใหทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมเสมอกัน ถาพระเจาประทานสายฝนแกคน
อธรรมแลว เราควรจะปฏิบัติตอพวกเขาดวยอยางไร

Loving Those Who Hurts Us
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 พระเยซูมิไดบอกเราวา เราควรรูสึกมีความสุขและพึงพอใจกับทุกคนที่
ทําใหเราทุกขใจเสมอไป แมวาการทําเชนน้ันก็อาจเปนไปได โดยพื้นฐานแลว 
ความรักที่มีตอศัตรูไมไดหมายความวาตองเปนความรูสึกที่เรามีตอบุคคลนั้น 
แตเปนการกระทําที่เจาะจงที่เผยใหเห็นถึงความเอาใจใสและเห็นอกเห็นใจตอ
คนคนนั้น
 พระเยซูทรงสรุปเรื่องน้ีดวยขอพระคัมภีรที่มักทําใหเกิดการถกเถียง
กันมากมาย “เพราะฉะน้ันพวกทานจงเปนคนดีพรอม เหมือนอยางท่ีพระบิดา
ของทาน ผูสถิตในสวรรคทรงดีพรอม” (มัทธิว 5:48) ความหมายในบริบท
นั้นชัดเจน คนเหลานั้นที่ตองการเปนคนดีพรอมเหมือนอยางที่พระบิดาทรงดี
พรอม จะตองแสดงความรักตอศัตรูเชนเดียวกันที่พระเจาทรงแสดงความรัก
ตอศัตรูของพระองค การเปนคนดีพรอมในสายพระเนตรของพระเจาคือ การ
รักคนท่ีตอตานเรา และการทําเชนน้ีไดนั้นจะตองมีใจออนโยนซ่ึงพระเจาเพียง
ผูเดียวที่ประทานให

 จงเขียนการเปล่ียนแปลงท่ีคุณตองทําเพ่ือใหพระเจาประทาน
ใจออนโยนเชนนี้แกคุณ เพื่อชวยใหคุณมีทัศนคติที่ถูกตองตอ “ศัตรู” 
โดยคํานึงถึงคําจํากัดความของใจออนโยน (“ยืนหยัดตอความเจ็บปวด
ดวยความอดทนและไมขุนเคือง”)

ปากที่ปดเงียบวันพุธ
 แบบอยางของใจออนโยนในเบาหลอมที่ยิ่งใหญที่สุดคือพระเยซู เม่ือ
พระองคตรสัวา จงมาและ “เรยีนจากเรา เพราะวาเราสภุาพออนโยนและใจออน
นอม” (มัทธิว 11:29) ความหมายพระองคนั้นเกินกวาที่เราจะจินตนาการได
 อาน 1 เปโตร 2:18-25 เปโตรกําลังใหคําแนะนําที่นาประหลาดใจแก
กลุมคนรับใช เขาอธิบายถึงการตอบสนองของพระเยซูตอการปฏิบัติที่ไม
ยุติธรรมและทําใหตองเจ็บปวด และแนะนําพวกเขาดวยการ “วางแบบอยาง
แกพวกทาน เพื่อทานจะไดดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค” (1 เปโตร 
2:21) คุณเรียนรูหลักการของใจออนโยนและการถอมใจในเบาหลอมจากแบบ
อยางของพระเยซูตามที่เปโตรกลาวไวในที่นี้อยางไร

A Closed Mouth



94   ในเบาหลอมกับพระคริสต

พระศิลาและท่ีลี้ภัยของเราวันพฤหัสบดี
 บอยคร้ังคนท่ีเยอหย่ิงท่ีสุด คนท่ีทะนงตนและวางอํานาจท่ีสุดเปนผู
ที่ทนทุกขจากการขาดความนับถือในตนเอง ความทะนงตนและเยอหย่ิง และ
การขาดการมีใจออนโยนและถอมตนอยางที่สุดของเขาเหลานั้น บางคร้ัง

Our Rock and Refuge

 การเห็นคนหน่ึงปฏิบัติตอผูอื่นอยางไมยุติธรรมเปนเร่ืองแยมาก และ
จะเจ็บปวดอยางยิ่งหากเราเปนผูรับการปฏิบัติดังกลาว เพราะโดยปกติคนเรา
มักใฝความยุติธรรมอยางย่ิง เมื่อมีเหตุการณไมยุติธรรมเกิดขึ้น โดยสัญ-
ชาตญาณคนเราจะตอง “ทําใหถูกตอง” ตามสิ่งที่เราเชื่อวายุติธรรมและดวย
ความโกรธ
 ไมใชเรื่องงายเลยที่จะใชชีวิตเชนนี้ บางทีอาจดูเปนไปไมไดเลยยกเวน
แตเราจะยอมรับความจริงที่สําคัญประการหน่ึงคือ ในสถานการณที่ไมยุติธรรม
ทั้งหลาย เราตองเช่ือวาพระบิดาบนสวรรคทรงควบคุมอยูและพระองคจะทรง
ทําแทนเราตามพระประสงคของพระองค ยังหมายความดวยวา เราตองเปดใจ
รับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดเหมือนที่เคยเกิดกับพระเยซู เราอาจไมไดรับการชวย
เหลือจากความอยุติธรรมเสมอไป แตเราตองจําไวเสมอวาพระบิดาบนสวรรค
สถิตอยูกับเราและดูแลเราเสมอ
 คําแนะนําของเปโตรที่ใหชีวิตของพระเยซูเปนแบบอยางน้ันนา
ประหลาดใจ เพราะดูเหมือนวาเม่ือตองเผชิญกับความทุกขยากที่ไมยุติธรรม 
การน่ิงเงียบอยูนั้นเปนพยานเพ่ือพระสิริของพระเจาไดยิ่งใหญกวา “ทําให
บุคคลไดรับความถูกตอง” เมื่อคายาฟาสและปลาตถาม พระเยซูอาจตรัส
หลายสิ่งหลายอยางเพื่อแกไขสถานการณใหถูกตองและอธิบายพระองคเอง 
แตพระองคมิไดทรงทําเชนนั้น ความน่ิงเงียบของพระองคเปนพยานถึงการมี
ใจออนโยนของพระองค

 คุณจัดการกับสถานการณที่ถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมอยางไร 
คุณจะนําหลักการบางประการในบทเรียนวันนี้มาประยุกตใชกับชีวิตคุณ
เองไดอยางไร
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เกิดขึ้นโดยไมรูตัว เพราะมีบางสิ่งที่ขาดหายอยูภายใน สิ่งที่พวกเขาตองการ
คือสิ่งที่เราทุกคนตองการดวยคือ ความรูสึกมั่นคง การมีคา ไดรับการยอมรับ 
โดยเฉพาะในยามตึงเครียดและในความทุกขยาก เราจะพบส่ิงเหลานี้ไดโดย
ทางองคพระผูเปนเจาเพียงเทานั้น กลาวโดยยอคือ การมีใจออนโยนและถอม
ตนมักเห็นไดจากจิตวิญญาณท่ีตั้งมั่นอยูบนพระศิลา

 อานสดุดี 62:1-8 อะไรเปนที่มาของสดุดีบทน้ี ดาวิดแสดงให
เห็นอะไร คุณเรียนรูหลักการฝายจิตวิญญาณอะไรบางจากท่ีดาวิดเขียน
ไว สิ่งที่สําคัญที่สุด คุณจะประยุกตหลักการเหลานี้ในชีวิตของคุณเอง
อยางไร

 “ผูคนกลายเปนศัตรูของเราโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูคนเขาใจผิด
วาทําไมคนของพระเจาถึงทําส่ิงตางๆ แรงจูงใจของประชากรของพระเจาถูก
ตีความอยางผิดๆ ไมเพียงแตโดยผูคนทางฝายโลก แตโดยพ่ีนองกันเอง ผูรับ
ใชของพระเจาจะตกอยูในสภาพยากลําบาก ภูเขาจะถูกสรางขึ้นจากเนินจอม
ปลวกเพ่ือพิสูจนวามนุษยดําเนินไปตามทางท่ีเห็นแกตัวและไมชอบธรรม...
โดยการบิดเบือนความจริง คนเหลานี้ถูกใหสวมเส้ือคลุมมืดมิดแหงความไม
ซื่อสัตยเพราะสถานการณอยูนอกเหนือการควบคุมของพวกเขาทําใหงานของ
พวกเขาสับสน พวกเขาถูกชี้วาเปนคนที่ไวใจไมได และผูที่จะทําสิ่งเหลานี้คือ
สมาชิกคริสตจักร  ผูรบัใชของพระเจาจะตองติดอาวุธดวยความคิดของพระคริสต 
พวกเขาตองไมคาดหวังที่จะหลบหนีการดูหม่ินและการตัดสินที่ผิด พวกเขาจะ
ถูกเรียกวาเปนพวกคล่ังไคลศาสนา แตขออยาใหพวกเขาตองทอแท พระหัตถ
ของพระเจาอยูบนกงลอแหงการจัดเตรียมของพระองค นําทางของพระองคไป
สูสงาราศีแหงพระนามของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, The Upward Look, 
หนา 177)

 คุณมีภูมิตานทานมากแคไหนตอการตําหนิติเตียนจากผูอื่น เรา
สวนใหญแลวไมคอยมีภูมิคุมกันในเร่ืองนี้ใชไหม คุณจะแนบสนิทกับ
พระเจาและยึดคุณคาของตนเองไวกับพระองคผูทรงรักคุณอยางมากจน
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท มหัศจรรยแหงการรักษา เรือ่ง “The 
Importance of Seeking True Knowledge” หนา 453, 454; หนังสือ ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน เร่ือง “The Sermon on the Mount” หนา 298-314 
และหนังสือ “The Worker and His Qualifi cations” หนา 630
 “ความยากลําบากที่เราตองเผชิญอาจบรรเทาลงไดมากถาเรามีใจ
ออนโยนท่ีซอนอยูในพระคริสต ถาเรามีความถอมตนของพระอาจารยของเรา 
เราจะขึ้นสูงเหนือการดูหมิ่น การปฏิเสธ ความรําคาญ ที่เราตองพบเจอทุกวัน 
และสิ่งเหลานี้จะหยุดปลอยความมืดมนมาเหนือจิตวิญญาณ หลักฐานสูงสุด
ของความสูงสงในคริสเตียนคือการควบคุมตนเอง ผูที่อยูภายใตการทารุณหรือ
ความโหดรายมักลมเหลวในการมีจิตวิญญาณท่ีสงบและไววางใจ ซึ่งเปนการ
ปลนสิทธิของพระเจาในการเปดเผยพระลักษณะที่สมบูรณแบบของพระองค 
การถอมใจเปนกําลังที่ใหชัยชนะแกผูติดตามพระคริสต เปนรางวัลแหงการ
เชื่อมตอกับเบ้ืองบน” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 301)

สิ้นพระชนมเพื่อบาปของคุณ และยังปกปองจากการดูหมิ่นของผูอื่นได
อยางไร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การถอมตนชวยใหเรา “อยูเหนือ” ความเจ็บปวดและการรําคาญ
 ไดอยางไร อะไรคือลักษณะท่ีสําคัญที่สุดของการถอมตนท่ีชวย
 ใหเราทําเชนนี้ได

2. วัฒนธรรมของคุณมองคุณลักษณะของการออนนอมถอมตนและ
 การมีใจออนโยนอยางไร เปนส่ิงทีไ่ดรบัการเคารพหรอืดถูกูอยางไร 
 คณุไดรบัแรงกดดันแบบใดในวัฒนธรรมของคุณทีเ่ปนอปุสรรคตอ
 การพัฒนาคุณลักษณะเหลานี้

3. มีตัวอยางท่ีดีของการมีใจออนโยนและออนนอมถอมตนจากผูคน
 ในทุกวันนี้หรือไม ถามี คนน้ันคือใคร เขาแสดงลักษณะนิสัยน้ี
 อยางไร และคุณเรียนรูอะไรจากเขาไดบาง

4. เหตุใดบอยคร้ังเราถือวาการมีใจออนโยนและออนนอมถอมตน
 เปนความออนแอ

5. เราเหน็วธิทีีด่าวดิแสวงหาพระเจาใหเปนทีล่ีภ้ยั  วธินีีเ้กดิขึน้อยางไร 
 การลี้ภัยเชนนี้แสดงใหเห็นอะไร กลาวอีกนัยหนึ่ง เราทุกคนใน
 ฐานะครสิตจกัรจะเปนทีล่ีภ้ยัใหแกผูทีต่องการไดอยางไร  ครสิตจกัร
 ทองถิ่นของคุณจัดเตรียมที่ลี้ภัยแบบใด คุณสามารถทําอะไรได
 บางเพื่อชวยใหที่โบสถเปนที่ลี้ภัยสําหรับผูที่ตองการ
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“สวนผลของพระวิญญาณนั้น คือ...ความอดทน” 
(กาลาเทีย 5:22)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
โรม 15:4, 5; โรม 5:3-5; 1 ซามูเอล 26; สดุดี 37:1-11

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นักวิทยาศาสตรไดทําการทดลองเรื่องมารชเมลโลวกับเด็กๆ อาย ุ
4 ขวบ นักวิทยาศาสตรบอกเด็กแตละคนวาจะกินมารชเมลโลว

ก็ได แตถาเด็กๆ ไมกินและคอยจนกวานักวิทยาศาสตรกลับมาจากการทํา
ธรุะกจ็ะไดสองชิน้  มเีดก็บางคนจบัมารชเมลโลเขาปากทนัททีีน่กัวทิยาศาสตร
จากไป เด็กบางคนก็คอย มีการบันทึกความแตกตางไว
 จากนั้นนักวิทยาศาสตรไดติดตามเด็กๆ กลุมนี้จนถึงชวงวัยรุน เด็ก
กลุมที่รอเมื่อโตขึ้นแลวกลายเปนคนที่ปรับตัวไดดีกวา เปนนักเรียนที่ดีกวา 
และมีความมั่นใจกวากลุมที่ไมรอ  ดูเหมือนวาความอดทนบงบอกถึงบางสิ่งที่
ยิ่งใหญ  บางสิ่งที่สําคัญในลักษณะนิสัยของมนุษย  จึงไมนาแปลกใจที่พระเจา
บอกใหเราปลูกฝงความอดทน
 สัปดาหนี้เราจะมาดูกันวาอะไรอยูเบื้องหลังเบาหลอมทั้งหมด เบา
หลอมแหงการรอคอย

 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ทําไมบางครั้งเราตองรอบางสิ่งบางอยาง
เปนเวลานาน เราเรียนรูบทเรียนอะไรเกี่ยวกับการอยูในเบาหลอมดวย
ความอดทน

บทที่ 11
การรอคอยในเบาหลอม

วันที่ 3 – 9 กันยายน 2022
Waiting in the Crucible
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พระเจาแหงความอดทนวันอาทิตย
 อานโรม 15:4, 5 เราคนพบอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้

 โดยปกติเรามักจะอดทนกับส่ิงที่เราตองการจริงๆ หรือกับคําสัญญาท่ี
ยังไมเกิดขึ้น เรามักจะพึงพอใจเม่ือเราไดในส่ิงที่ตองการเทานั้น และเนื่องจาก
เราไมคอยไดรับสิ่งที่ตองการเมื่อเราตองการ จึงหมายความวาเรามักจะหงุด
หงิดและไมอดทน และเม่ือเราอยูในสภาพน้ีแลวก็แทบจะเปนไปไมไดเลยท่ี
จะยังคงมีสันติสุขและวางใจในพระเจา
 การรอคอยเปนสิ่งที่เจ็บปวดตามคํานิยาม คําในภาษาฮีบรูที่ใชสําหรับ 
“เพียรรอคอย” (สดุดี 37:7) สามารถแปลไดวา “เจ็บปวดมาก” “ตัวสั่น” “สั่น
สะเทือน” “บาดเจ็บ” “เปนทุกข” การเรียนรูที่จะอดทนนั้นไมใชเรื่องงาย บาง
ครั้งเรื่องนี้ก็เปนสาระสําคัญของการอยูในเบาหลอม

 อาน สดุดี 27:14; สดุดี 37:7 และโรม 5:3-5 ขอพระคัมภีรเหลา
นี้บอกอะไรแกเรา ความอดทนนําไปสูอะไร

 ในระหวางที่เรารอคอย เราจะจดจออยูหนึ่งในสองสิ่งนี้ เราจะจดจออยู
กับสิ่งท่ีเรากําลังรอคอย หรือเราจะจดจออยูกับพระผูทรงถือสิ่งเหลานั้นไวใน
พระหัตถของพระองค สิ่งที่สรางความแตกตางเมื่อเรารอบางสิ่ง ไมไดขึ้นอยู
กับระยะเวลาที่เราตองรอ แตเปนทัศนะของเราในขณะที่กําลังรอ หากเราวางใจ
ในพระเจา หากเรามอบชีวิตของเราไวในพระหัตถของพระองค หากเรายอม
จํานนความประสงคของเราตอพระองคแลว เราจึงวางใจไดวาพระองคจะทรง
ทําสิ่งที่ดีที่สุดใหกับเราในเวลาที่ดีที่สุด แมบางครั้งเปนเรื่องยากที่จะเช่ือก็ตาม

 มีอะไรบางท่ีคุณกําลังรอคอยอยางส้ินหวัง คุณเรียนรูที่จะมอบ
ทกุสิง่แดพระเจาและรอตามจงัหวะเวลาของพระองคอยางไร  จงอธษิฐาน
ใหคุณยอมจํานนและมอบทุกส่ิงโดยส้ินเชิงตอองคพระผูเปนเจา

The God of Patience
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ในเวลาของพระเจาวันจันทร
 อานโรม 5:6 และกาลาเทีย 4:4 พระคัมภีรนี้บอกเราเก่ียวกับ
ชวงเวลาของพระเจาอยางไร

 ในขอเหลานี้ เปาโลบอกเราวาพระเยซูเสด็จมาส้ินพระชนมเพื่อเรา
ตามเวลาที่เหมาะสม แตเปาโลมิไดบอกเราวาเหตุใดจึงเปนเวลาที่เหมาะสม 
เปนเรื่องงายมากที่เราจะอานขอพระคัมภีรนี้และแปลกใจวา ทําไมพระเยซูตอง
คอยเปนเวลาหลายพันปกวาพระองคจะเสด็จมายังโลกน้ีเพ่ือจัดการกับบาป 
จักรวาลไมเขาใจมากอนหรือวาบาปเปนส่ิงที่เลวรายมาก เราอาจถามดวยวา
ทาํไมพระเยซูตองรอการเสด็จมาครัง้ทีส่อง  เราอาจถามดวยอกีวาทาํไมพระเจา
จึงทรงรอท่ีจะตอบคําอธิษฐานของฉันนานนัก
 ตัวอยางเชน ลองนึกถึงคําพยากรณ 70 สัปดาหของดาเนียล 9:24-27 
ซึ่งเปนคําพยากรณที่ชี้วาพระเยซูทรงเปนพระเมสสิยาห (ทบทวนเรื่องนี้หาก
จําเปน) ชวงระยะเวลาน้ีนานแคไหน เรื่องเหลานี้สอนเราถึงการเรียนรูที่จะรอ
สิ่งตางๆ ตามเวลาของพระเจาอยางไร แมจะใชเวลานานเพียงใดก็ตาม
 มีเหตุผลฝายจิตวิญญาณท่ีสําคัญมากมายวาเหตุใดเราจึงตองมีเวลา
รอคอย ประการแรก การรอคอยชวยใหเราหันความสนใจจาก “สิ่งตางๆ” 
และหันกลับมาหาพระเจา ประการท่ีสอง การรอคอยชวยใหเราเห็นภาพของ
แรงจูงใจและความปรารถนาของเราชัดเจนขึ้น ประการที่สาม การรอคอยชวย
เสริมสรางความพากเพียร ความแข็งแกรงฝายจิตวิญญาณ ประการที่สี่ การ
รอคอยเปดประตูสูการพัฒนาความเขมแข็งฝายจิตวิญญาณอยางมากมาย เชน 
ความเชื่อและความไววางใจ ประการที่หา การรอคอยทําใหพระเจาไดวางช้ิน
สวนอื่นๆ ลงในภาพจิ๊กซอวของภาพที่ใหญกวา ประการที่หก เราอาจไมมีวัน
รูเหตุผลที่เราตองรอคอย ดังนั้นเราจึงเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตดวยความเชื่อ คุณ
นึกถึงเหตุผลอื่นๆ ที่ตองรอคอยไดอีกหรือไม

 มตีวัอยางอะไรอกีบางทีค่ณุพบในพระคมัภรีเก่ียวกบัการทีพ่ระเจา
ทรงทําส่ิงตางๆ ในเวลาของพระองคที่ชวยใหคุณเรียนรูที่จะวางใจวา 
พระองคจะทรงทาํส่ิงทีถ่กูตองตามเวลาของพระองคแกคณุดวย (ตวัอยาง

In God’s Time
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เชน เรื่องราวของอับราฮัมและนางซาราหและพระสัญญาเรื่องบุตรชาย) 
ในขณะเดียวกัน จงถามตัวคุณเองวา “ฉันทําอะไรลงไปบางท่ีทําใหได
รับคําตอบจากคําอธิษฐานลาชาไป ซึ่งที่จริงอาจไดรับคําตอบนานมา
แลวก็เปนได”

ดาวิด: ตัวอยางของการรอคอยวันอังคาร
 ใน 1 ซามูเอล 16:1-13 เราจะเห็นซามูเอลไดเจิมแตงตั้งเด็กหนุมดาวิด
ใหเปนกษัตริย อยางไรก็ตาม จากทุงหญาของเจสซีผูเปนบิดาไปยังบัลลังกใน
กรุงเยรูซาเล็มนั้นเปนการเดินทางที่ใชเวลายาวนาน ไมตองสงสัยเลยวาคงมี
บางครั้งที่ดาวิดรูสึกเหมือนอยูในเบาหลอม
 ประการแรก เด็กหนุมถูกเรียกใหไปเลนดนตรีเพื่อปลอบประโลมจิตใจ
ที่ฟุงซานของซาอูล (1 ซามูเอล 16) ตอมาเขากลายเปนวีรบุรุษของอิสราเอล
ดวยการฆาโกลิอัท (1 ซามูเอล 17) จากน้ันดาวิดใชเวลาหลายปวิ่งหนีเพ่ือเอา
ชวีติรอด  ทัง้ซาอูลและโยนาธานราชโอรสตางรูวาดาวิดถูกกาํหนดใหเปนกษัตริย
องคถัดไป (1 ซามูเอล 23:17; 1 ซามูเอล 24:20) แตดาวิดก็ไมไดทําอะไรเลย
เพื่อใหชะตากรรมท่ีพระเจากําหนดไวใหคืบหนา อันที่จริงดูเหมือนวาดาวิดจะ
ทําในส่ิงที่ตรงกันขาม แมแตในชวงท่ีซาอูลพยายามจะฆาเขา ดาวิดก็เพียงแต
ตัดชายเสื้อคลุมของกษัตริย ซึ่งภายหลังเขาก็ไดแตหวังวาเขาไมนาทําเชนนั้น
เลย (1 ซามูเอล 24:5-7) และอีกครั้งหนึ่งที่ซาอูลพยายามจะฆาดาวิด แตเมื่อ
มีโอกาสเขาก็ไมไดฆาซาอูล (1 ซามูเอล 26:7-11)

 อาน 1 ซามูเอล 26:1-11 ทําไมดาวิดไมฆาซาอูล หลักการน้ีสอน
เราเกีย่วกบัวธิทีีพ่ระเจานาํแผนการของพระองคมาสูชวีติของเราอยางไร

 อาน 1 ซามูเอล 26:12-25 การที่ดาวิดไมฆาซาอูลสงผลอยางไร
ตอซาอูล สิ่งเหลานี้สอนอะไรเราถึงขอดีของการรอคอยพระเจา

 เมื่อมองดูเสนทางสูบัลลังกของดาวิด เราอาจสรุปดวยประโยคส้ันๆ วา 
อยาควาในสิง่ทีพ่ระเจายงัไมไดให  ของประทานจากพระเจาทีไ่ดรบัจากพระหัตถ

David: An Object Lesson in Waiting
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ของพระองคและในเวลาของพระองคดีที่สุดเสมอ ซึ่งอาจตองใชเวลาในการรอ
คอยนานมาก ถั่วงอกอาจเติบโตไดภายในไมกี่ชั่วโมง ในขณะท่ีตนโอกจะใช
เวลาหลายป แตเมื่อลมแรงพัดมา ตนไมจะไมถูกถอนรากถอนโคนเลย

 จริงๆ แลว ถาจะคิดวาดาวิดมเีหตุผลท่ีจะฆาซาอูลโดยไมมคีวาม
ผิดเลยก็ได (ในเมื่อดาวิดไดรับการบอกแลววาจะไดบัลลังก และซาอูล
ก็ชั่วราย) กระนั้นการกระทําของดาวิดเปนการแสดงใหเห็นถึงความเช่ือ
ในพระเจาที่แทจริง คุณเรียนรูอะไรจากแบบอยางน้ีหากคุณตองรอคอย
อะไรก็ตาม

เอลียาห: กับปญหาการเรงรีบวันพุธ
 การปะทะกันบนยอดเขาคารเมลส้ินสุดลงแลว (1 พงศกษัตริย 18) 
ไฟไดตกลงมาจากสวรรค ประชาชนท้ังปวงยอมรับพระเจาผูเที่ยงแท และผู
เผยพระวจนะเทียมเท็จถูกประหารแลว พระเจาไดรับการพิสูจนแลว คุณคงคิด
วาเอลียาหเติบโตฝายจิตวิญญาณมากข้ึนทุกวัน แตจูๆ เขาก็ไดยินบางอยางท่ี
ทาํใหเขากลัวมาก มากจนเขาอยากตาย อานเร่ืองราวท่ีเหลือไดใน 1 พงศกษัตรยิ 
19:1-9 ถอยคําสุดทายในขอพระคัมภีรเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความวิตกกังวล 
“พระวจนะของพระเจามาถึงทาน และพระองคตรัสกับทานวา ‘เอลียาหเอย 
เจาทําอะไรอยูที่นี่’” (1 พงศกษัตริย 19:9) เห็นไดชัดวา ความกลัวของเอลียาห
ทําใหเขาตองวิ่งหนีและพบวาตนเองอยูในจุดที่ผิด

 หลังจากท่ีพระเจาเขาแทรกแซงดวยอานุภาพบนภูเขาคารเมล 
เอลียาหควรจะเต็มไปดวยความเช่ือและการไววางใจ แตเขากลับวิ่งหนี
เพื่อชีวิตดวยความกลัว เราเรียนรูบทเรียนอะไรจากตัวอยางที่ไมดีนี้

 เร่ืองน้ีแสดงใหเห็นส่ิงที่สําคัญ กลาวคือ เมื่อเราเรงรีบ เราจะเขาอยูใน
จุดที่ผิดไดอยางงายดาย ในกรณีของเอลียาห เพราะความกลัวจึงทําใหเขา
ทวมทนและจมดิ่งลงไปในทะเลทรายโดยหวังวาตนเองไมนาเกิดมา แตยังมีสิ่ง
อื่นอีกที่ทําใหเราตองเรงรีบจนออกนอกแผนการของพระเจาที่มีแกเรา

Elijah: The Problem of Rushing
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 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ ปฐมกาล 16:1-3; กันดารวิถี 20:
10-12; ผูวินิจฉัย 14:1-3; มัทธิว 20:20; ลูกา 9:52-56; กิจการ 9:1 
อะไรที่ทําใหคนเหลานี้เรงรีบจนออกนอกพระประสงคของพระเจา

 เปนการงายเพียงใดที่จะปลอยใหความทะเยอทะยาน ความโกรธ 
ความหลงใหล การขาดความเชื่อ หรือความกระตือรือรนเพ่ือพระเจาท่ีทึกทัก
ไปเอง ทําใหเราตองเรงรีบไปขางหนายังท่ีที่เราไมควรไป ไมมีใครพนจาก
อันตรายน้ีได กุญแจสําคัญคือการปลูกฝงความเช่ือที่วางใจในคุณความดีและ
พระเมตตาของพระเจา ผูที่เรารูดีวาทรงรักเราและประสงคสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือเรา 
สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ความเช่ืออาจเปนของประทาน แตเปน
ของประทานท่ีจําตองไดรับการฝกฝน หลอเลี้ยง และปกปองอยางระแวดระวัง

เรียนรูที่จะปติยินดีในพระเจาวันพฤหัสบดี
 “จงปติยินดีในพระเจา และพระองคจะประทานตามใจปรารถนา
ของทาน” (สดุดี 37:4)

 สดุดี 37:4 เปนพระสัญญาอันมหัศจรรย ลองจินตนาการวาคุณไดใน
สิ่งที่อยากไดมาโดยตลอด แตการไดตามใจปรารถนาของเราน้ันขึ้นอยูกับการ
มีใจปติยินดีในองคพระผูเปนเจา ดังนั้น “ปติยินดีในพระเจา” หมายความวา
อยางไร
 อาน สดุดี 37:1-11 บริบทของสดุดี 37:4 อาจทําใหแปลกใจเล็กนอย 
ดาวิดเขียนเกี่ยวกับการทํางานที่อยูทามกลางผูคนที่ตอตานพระเจาและตัวเขา
เอง เมื่อผูคนตอตานเรา การตอบสนองโดยธรรมชาติมักจะเปนการโกรธหรือ
หาเหตุผลใหตนเอง แตดาวิดแนะนําบางอยางที่แตกตางออกไป

 จากขอพระคัมภีรตอไปนี้ คําแนะนําของดาวิดตอประชากรของ
พระเจาในสถานการณเชนนี้มีอะไรบาง

 อาน สดุดี 37:4 อีกครั้ง ตามบริบทของขอพระคัมภีรเหลานี้ การ “ปติ
ยินดีในพระเจา” หมายความวาอยางไร

Learning to Take Delight in the Lord
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 ดาวิดกลาวซํ้าแลวซ้ําอีกถึง “การวางในในพระเจา” ในรูปแบบตางๆ 
วางใจใหพระองคกระทํา อยาอารมณเสีย เพราะพระเจาทรงเปนพระเจาของ
คุณ และพระองคทรงทํางานเพื่อคุณ แมกระทั่งตอนนี้ คุณไมจําเปนตองวิ่ง
เขาชนและพยายามจัดการสิ่งตางๆ ดวยตัวคุณเอง พระบิดาบนสวรรคของคุณ
ทรงดแูล จงวางใจในพระองค วางใจพระองคโดยสิ้นเชิง
 ในบริบทนี้เองที่ดาวิดเขียนเกี่ยวกับความปติยินดี ความปติยินดีใน
พระเจาหมายความวาเราอยูในสภาวะท่ีวางใจไดอยางสมบูรณ ไมมีอะไรมา
ทําลายความสงบสุขของเราได เพราะพระเจาทรงอยูที่นี่และที่ทํางาน เรา
สรรเสริญพระองค เราย้ิมไดเพราะไมมีใครเอาชนะพระเจาของเราได เมื่อเรา
เรียนรูที่จะทําสิ่งนี้ได เราจะไดรับสิ่งที่ใจปรารถนาอยางแทจริง เพราะเราจะได
รับสิ่งที่พระบิดาผูทรงรักเราปรารถนาจะประทานแกเราในเวลาที่เปนประโยชน
สูงสุดแกเราและอาณาจักรของพระองค

 คณุเรยีนรูทีจ่ะ “ปตยินิดใีนพระเจา” ไดอยางไร จงใชเวลาอธษิฐาน 
แสวงหาพระเจาใหทรงนําทางเพ่ือใหสิ่งนี้กลายเปนความจริงในชีวิตของ
คุณ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะ เรื่อง “The Anointing of 
David” เร่ือง 637-642
 แผนการของพระเจาสําหรับเราอาจใหเราตองรอคอยเปนเวลานาน 
และน่ีอาจรูสึกเหมือนอยูในเบาหลอม การเรียนรูที่จะอดทนในชวงเวลาเชนนี้
เกิดขึ้นไดเมื่อเรามุงความสนใจไปท่ีลักษณะของพระเจาและวางใจวาพระองค
จะทรงกระทําเพื่อเรา มีเหตุผลมากมายที่ตองรอคอย แตทั้งหมดลวนเกี่ยวของ
กบัการทําใหแผนการของพระเจาเพือ่เราและอาณาจักรของพระองคสมัฤทธิผล 
เราอาจสูญเสียไดมากหากเรารีบเรงนําหนาพระเจา แตเราจะไดรับมากโดยคง
ไวซึ่งทัศนคติของการไววางใจและปติยินดีในพระองค
 องคพระผูเปนเจาทรงวัดและช่ังตวงทุกๆ การทดลอง “ขาพเจาไม
สามารถอานพระประสงคของพระเจาในความทุกขยากได แตพระองคทรง
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ทราบส่ิงทีด่ทีีส่ดุ และขาพเจาจะมอบจิตใจ รางกาย และจติวญิญาณแกพระองค
พระผูสรางที่สัตยซื่อของขาพเจา “ขาพเจารูจักพระองคที่ขาพเจาไดเชื่อ และ
ขาพเจาเชื่อมั่นวา พระองคทรงสามารถรักษาซึ่งขาพเจาไดมอบไวกับพระองค 
จนถึงวันพิพากษาได” (2 ทิโมธี 1:12) ถาเราอบรมส่ังสอนและฝกฝนจิตใจ
เราใหมีความเชื่อมากขึ้น มีความรักมากขึ้น มีความอดทนมากขึ้น และไววาง
ใจในพระบิดาบนสวรรคอยางบริบูรณ ขาพเจารูวาเราจะมีสันติสุขและความสุข
มากขึ้นทุกวันขณะที่เราผานความขัดแยงในชีวิตนี้
 “องคพระผูเปนเจาไมทรงชื่นพระทัยที่เห็นเรากลัดกลุมและกังวล 
เราจําเปนตองรอคอยอยางเงียบๆ รวมถึงเฝามองใหมากขึ้น เราคิดวาถาเรา
ไมรูสึกวาอยูในเสนทางที่ถูกตอง และเราคอยมองหาสัญญาณบางอยางให
เหมาะสมกับโอกาส สิ่งถูกตองไมใชเปนการรูสึกแตเปนความเช่ือ” (เอลเลน-
จี. ไวท, Selected Messages, book 2, หนา 242)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเยซูทรง “วัดและช่ังตวง” ทุกๆ การทดลองหมายความวา
 อยางไร การรูเชนนี้จะชวยเราในขณะท่ีรอไดอยางไร

2. เปนพยานในช้ันเรียนวาการรอคอยอยางอดทนมีความหมาย
 อยางไร ความกลัวหรือความสุขในการรอคอยเปนอยางไร รับมือ
 อยางไร เรียนรูอะไร ยึดมั่นในพระสัญญาอะไร

3. คณุทาํอะไรไดบางในฐานะครสิตจกัรหรอืชัน้เรียนเพ่ือชวยคนอ่ืนๆ
 ทีอ่ยูในเบาหลอมในขณะทีพ่วกเขารอคอยบางสิง่บางอยางในเวลา
 ของพระเจา

4. การอธิษฐานมีบทบาทอยางไรในการพัฒนาความอดทน มีใครที่
 คณุจะอธษิฐานเผือ่ไดบาง เพือ่ใหพระวญิญาณพัฒนาความอดทน
 ในชีวิตของพวกเขา
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“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไป
ในดินและเปอยเนาไป ก็จะคงอยูเปนเมล็ดเดียว แตถา
เปอยเนาไปแลว กจ็ะงอกขึน้เกิดผลมาก” (ยอหน 12:24)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ฟลิปป 2:5-9; โรม 12:1, 2; 1 ซามูเอล 2:12-3:18; 
1 ซามูเอล 13:1-14; เศคาริยาห 4:1-14

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ภาพของเมล็ดขาวที่กําลังเปอยเนาไปของพระเยซูเปนการเปรียบ
เทียบที่นาอัศจรรยถึงการยอมจํานนตอพระประสงคของพระเจา 

ประการแรก ตองมีการตกลงไปกอน เมล็ดท่ีตกลงจากกิ่งขาวสาลีไมสามารถ
ควบคุมไดวามันจะตกลงสูพื้นที่ไหนหรือตกอยางไร ไมสามารถควบคุมพื้นดิน
ที่ลอมรอบได
 ประการที่สอง จะตองมีการรอคอย ในขณะที่เมล็ดตกอยูบนพื้นดิน 
มันไมรูวาอนาคตจะเปนเชนไร มันไมสามารถ “จินตนาการ” วาชีวิตในอนาคต
จะเปนอยางไร เพราะมันเปนเพียงเมล็ดขาวสาลี
 ประการท่ีสาม ตองมีการเปอยเนา (ตาย – dying) เมล็ดไมสามารถ
กลายเปนก่ิงตนขาวสาลีไดเวนแตจะละทิ้งสถานะที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ของการเปนเมล็ด มันจะตอง “เปอยเนา” (ตาย – die) กลาวคือ มันตองละท้ิง
สิ่งที่เคยเปนมาโดยตลอดกอน มันจึงจะเปลี่ยนจากเมล็ดเปนพืชที่ออกผลได

บทที่ 12
เปอยเนาเหมือนเมล็ด

วันที่ 10 – 16 กันยายน 2022
Dying Like a Seed
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 สัปดาหนี้เราจะศึกษา: ถาเรารูวาพระประสงคของพระเจาดีที่สุด
สําหรับเรา ทําไมเราถึงยอมรับยากนัก พระคริสตทรงยกตัวอยางการ
ยอมจํานนแบบใด คุณนําการเปรียบเทียบของเมล็ดขาวสาลีมาใชกับ
ชีวิตของคุณเองอยางไร

ยอมจํานนตอการรับใชวันอาทิตย
 อานฟลิปป 2:5-9 ขอพระคัมภีรเหลานี้ใหขาวสารสําคัญอะไร
แกเรา

 วัฒนธรรมรวมสมัยกระตุนใหเราทุกคนเรียกรองและยืนยันสิทธิของ
เรา และส่ิงทั้งปวงน้ีก็เปนสิ่งที่ดีและมักจะเปนทางท่ีควรจะเปน แตในทางของ
พระเยซู พระประสงคของพระเจาอาจใหเราสละสิทธิ์โดยเสรีของเราเพื่อรับใช
พระบิดาในวิธีที่จะสงผลอันเปนนิรันดรตออาณาจักรของพระเจา กระบวนการ
เสียสละนี้อาจจะยากและไมสะดวกสบาย ทําใหเกิดสภาวะของเบาหลอม
 จงดูวาพระเยซูทรงทําเชนไร (ฟลิปป 2:5-8) ขอพระคัมภีรเหลานี้
อธิบายถึงสามข้ันตอนท่ีพระเยซูยอมจํานนตามพระประสงคของพระบิดา  และใน
ตอนเร่ิมตน เปาโลเตือนเราวาจงมีความคิด “เหมือนอยางท่ีมใีนพระเยซูครสิต” 
(ฟลิปป 2:5)
 เพื่อที่พระเยซูจะอยูในสถานะท่ีจะชวยเราได พระองคทรงสละความ
เทาเทียมกับพระบิดาและเสด็จมายังโลกในรูปแบบและขอจํากัดของมนุษย 
(ฟลิปป 2:6, 7)
 พระเยซูมิไดทรงมาในฐานะมนุษยผูยิ่งใหญและดวยสงาราศี แตเสด็จ
มาในฐานะผูรับใชของมนุษยดวยกัน (ฟลิปป 2:7, 8)
 ในฐานะท่ีเปนผูรบัใชทีเ่ปนมนุษย  พระเยซมูไิดดาํเนนิชวีติอยางสงบสขุ
และยาวนาน แมแตทรง “ยอมเช่ือฟงจนถึงความมรณา” กระนั้นพระองคก็มิได
ทรงสิ้นพระชนมอยางสูงสงและสงางาม ไมเลย พระองคทรง “ยอมเชื่อฟงจน
ถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน” (ฟลิปป 2:8)

Submission for Service
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 พระเยซูทรงเปนแบบอยางแกชีวิตเราในดานใดบาง หากสิทธิ
และความเสมอภาคเปนส่ิงที่ดีและควรไดรับการรักษาไว คุณจะอธิบาย
เหตุผลของการที่บางคร้ังเราจําตองสละส่ิงเหลานี้ทิ้งไปอยางไร ตอนน้ี
จงอาน ฟลิปป 2:9 พระคัมภีรขอนี้ชวยใหเราเขาใจเหตุผลของการยอม
จํานนตอพระประสงคของพระบิดาอยางไร

 จงอธิษฐานทูลขอสติปญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยขอวา 
“สทิธิอ์ะไรบางทีฉ่นัยงัคงยดึมัน่ไวอยูทีอ่าจเปนอปุสรรคตอการยอมจาํนน
ตอพระประสงคของพระเยซูในการรับใชครอบครัว คริสตจักร และผูที่
อยูรอบขางฉัน ฉันเต็มใจอดทนตอความรูสึกไมสะดวกสบายเพื่อรับใช
ผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด”

เนาเปอยกอนที่จะรูพระประสงคของพระเจาวันจันทร
 คริสเตียนหลายคนพยายามอยางจริงใจที่จะรูพระประสงคของพระเจา
สําหรับชีวิตของพวกเขา “หากเพียงฉันรูพระประสงคของพระเจาสําหรับชีวิต
ฉัน ฉันคงจะสละทุกอยางทิ้งเพื่อพระองค” แตหลังจากที่สัญญากับพระเจา
เชนนี้แลว เราก็อาจจะยังสับสนวาพระประสงคของพระองคคืออะไร สาเหตุ
ของการสับสนนี้อาจพบไดใน โรม 12:1, 2 เปาโลกําลังอธิบายวาเราจะรู
พระประสงคของพระเจาไดอยางไร และไดใหประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงคือ 
ถาคุณตองการทราบพระประสงคของพระเจา คุณจะตองเสียสละกอน
 อาน โรม 12:1, 2 เปาโลเขียนวาเราจะ “ทราบน้ําพระทัยของพระเจา” 
ไดเมื่อ:
 1. เราเขาใจอยางแทจริงถึง “ความเมตตากรณุาของพระเจา” ท่ีมตีอเรา 
  (โรม 12:1)
 2. เราถวายตัวเราใหเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แดพระเจา (โรม 
  12:1)
 3. จิตใจของเราเปล่ียนแปลงใหม (โรม 12:2)

Dying Comes Before Knowing God’s Will
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 มเีพยีงจติใจทีไ่ดรบัการฟนฟเูทาน้ันทีจ่ะเขาใจพระประสงคของพระเจา
อยางแทจริงได แตการฟนฟูนี้ขึ้นอยูกับการที่เราตายตอตนเองกอน พระคริสต
ทรงทนทุกขเพื่อเรานั้นยังไมเพียงพอ พระองคตองสิ้นพระชนมดวย
 จงทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหสําแดงจุดที่คุณยังไม “ตาย” อยาง
สมบูรณแบบ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตองการใหคุณสละสิ่งใดเพื่อคุณจะได
เปน “เคร่ืองบูชาที่มีชีวิต” แดพระเจา
 หากยังมีบางสวนในชีวิตของคุณที่ยังไมตายตอตนเองโดยสิ้นเชิง 
พระเจาจะทรงอนญุาตใหเกดิเบาหลอมเพือ่ดึงความสนใจของเราไปสูสิง่เหลานัน้
อยางไรก็ตาม การทนทุกขของเราไมเพียงชวยใหเราเผชิญกับบาปเทานั้น แต
ยังชวยใหเราเขาใจถึงการสละพระองคเองเพ่ือเราดวย เอลิซาเบธ เอลเลียต
เขียนวา “การยอมจํานนตอความปรารถนาอันแรงกลาในหัวใจของเราอาจจะ
ใกลเคียงกับการเขาใจเรื่องกางเขน...ประสบการณการตรึงกางเขนของเราเอง 
แมจะนอยกวาของพระผูชวยใหรอดอยางมากมาย แตก็ยังใหโอกาสเราไดเริ่ม
รูจักพระองคในการมีสวนกับความทุกขทรมานของพระองค พระองคทรงรอง
เรียกใหเรามีสวนในการนี้” (เอลิซาเบธ เอลเลียต, Quest for Love [Grand 
Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996], หนา 182)

 อานและอธิษฐานเกี่ยวกับ โรม 12:1, 2 ลองนึกถึงสิ่งที่คุณตอง
เสียสละเพ่ือที่คุณจะไดเปนเครื่องบูชา ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจความทุกข
ยากที่พระเยซูตองเผชิญเพื่อคุณบนกางเขน ความรูนี้ชวยคุณใหเขา
สวนกับพระเยซูและความทุกขทรมานของพระองคไดอยางไร

ความเต็มใจที่จะฟงวันอังคาร
 “และพระเจาเสด็จมาประทับยืนอยู ทรงเรียกอยางครั้งกอนๆ วา 
‘ซามูเอล ซามูเอลเอย’ และซามูเอลทูลตอบวา ‘ขอตรัสเถิด เพราะผูรับใชของ
พระองคคอยฟงอยู’” (1 ซามูเอล 3:10)
 คุณเคยไดยินเสียงเล็กๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แตเพิกเฉยหรือไม 
แลวทุกอยางจึงผิดพลาดไป และคุณคิดกับตัวเองในภายหลังวา โอไมนาเลย 
ทําไมฉันถึงไมเชื่อฟง

Willingness to Listen
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 ซามูเอลฉบับแรกบรรยายเรื่องราวของชายชราคนหนึ่งและบุตรชาย
ที่ชั่วรายสองคนซ่ึงไมฟงพระเจา และเด็กชายเล็กๆ คนหน่ึงที่เช่ือฟง แมวา
พระเจาจะทรงเตือนอยางหนักแนนแลวก็ตาม แตคนที่จําเปนตองเปลี่ยนวิถี
ชีวิตก็ไมไดเปลี่ยนแปลง

 อานเรื่องราวของพวกเขาไดใน 1 ซามูเอล 2:12-3:18 ผูที่เชื่อฟง
พระเจาและผูที่ไมเชื่อฟงมีอะไรที่แตกตางอยางชัดเจน

 บุตรชายของเอลีมีความคิดอ่ืนมากกวาเรื่องของพระเจา แมแตเอลี
ครั้นไดยินสิ่งท่ีพระเจาประสงคจะใหทําแลว ก็พูดคุยกับบุตรของตน แตดู
เหมือนเขาจะไมไดทําอะไรอีก และเห็นไดชัดวาบุตรของเขาไมพรอมที่จะมอบ
ชีวิตใหเปนตามพระประสงคของพระเจา ชางแตกตางจากเด็กหนุมซามูเอล
อะไรเชนนี้
 นักเทศนชารล สแตนลียอธิบายวาการปลูกฝงใหเปดกวางตอเสียง
ของพระเจาเปนส่ิงจําเปนมากเพียงใดตามสิ่งที่เขาเรียกวา “เปล่ียนเปนกลาง” 
เขากลาววา “พระวิญญาณบริสุทธิ์...จะไมตรัสเพียงเพ่ือสงตอขอมูล พระองค
ตรัสเพ่ือรับการตอบสนอง และพระองคทรงรูวาเม่ือเราเอาแตสนใจในเร่ือง
ของเรามากจนเสียเวลาที่จะแนะนําสิ่งที่ตรงกันขาม เมื่อเปนเชนนั้น พระองค
มักจะเงียบอยู และคอยเราใหเปนกลางพอที่จะไดยินและเชื่อฟงในที่สุด” 
(Charles Stanley, The Wonderful Spirit-Filled Life, [Nashville, TN: 
20 Thomas Nelson Publishers, 1992], หนา 179, 180.)

 คุณคิดวาที่สแตนลียกลาววา “เปนกลางพอ” หมายความวา
อยางไร เม่ือคุณนึกถึงการเปดกวางของคุณตอพระเจา มีอะไรท่ีขัดขวาง
ไมใหคุณ “เปนกลางพอที่จะไดยินและเช่ือฟงในที่สุด” คุณจําเปนตอง
ทําอะไรในชีวิตเพื่อปลูกฝงการเปดกวางตอพระสุรเสียงของพระเจาและ
ตัดสินใจที่จะเชื่อฟงการช้ีนําของพระองค



บทที่ 12   เปอยเนาเหมือนเมล็ด     111

การพึ่งตนเองวันพุธ
 เมื่อเอวาทําบาปในสวนเอเดน ไมใชเพียงเพราะเธอสงสัยในพระวจนะ
ของพระเจา กนบ้ึงของปญหาอยูที่ความเชื่อของเธอที่วา เธอมีปญญาเพียงพอ
ที่จะตัดสินใจดวยตัวเองวาอะไรดีหรืออะไรถูกตอง เธอเช่ือในการตัดสินใจของ
เธอเอง เมื่อเราเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองแทนที่จะเช่ือในพระคําของ
พระเจา เราก็เปดกวางตอปญหาตางๆ นานา
 เรื่องราวของซาอูลบรรยายถึงข้ันตอนของการพึ่งพาตนเองและโศก-
นาฏกรรมท่ีตามมาอยางรวดเร็ว ซามูเอลเจิมซาอูลเปนกษัตริยของพระเจา 
(1 ซามูเอล 10:1) และทานก็ใหคําสั่งสอนโดยเฉพาะแกซาอูล (1 ซามูเอล 10:8) 
แตซาอูลก็มิไดเชื่อฟง

 อานตอนตอไปของเร่ืองใน 1 ซามูเอล 13:1-14 ซาอูลทําอะไร
ที่นําไปสูความพินาศ

 มีสามข้ันตอนท่ีนําซาอูลไปสูการพ่ึงพาตนเองไมนานหลังจากท่ีไดรับ
การแตงต้ังใหเปนกษัตริย ปญหาก็คือ แตละขั้นตอนไมใชไมดี แตกระน้ันขั้น
ตอนเหลานีบ้รรจเุมลด็แหงโศกนาฏกรรมไวเพราะแตละขัน้ตอนลวนแตเปนการ
ไมพึ่งพาพระเจา สังเกตลําดับการลมลงของซาอูล
 1. ซาอูลกลาววา “ขาพเจาเห็น” กองทัพกระจัดกระจายและซามูเอล
  ก็ไมไดมา (1 ซามูเอล 13:11) ซาอูลอยูภายใตแรงกดดัน และเขาก็
  ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นดวยตาของตนเอง
 2. ซาอูลเปล่ียนจาก “ขาพเจาเห็น” เปน “ขาพเจาจึงวา” (พูดวา) 
  พวกฟลิสเตียจะเอาชนะได (1 ซามูเอล 13:12) สิ่งที่เขาเห็นกําหนด
  สิ่งที่เขาพูดหรือคาดการณ
 3. ซาอูลเปลี่ยนจาก “ขาพเจาจึงวา” (พูดวา) เปน “ขาพเจารูสึก” วา
  จําเปนตองถวายเครื่องบูชา (1 ซามูเอล 13:12) บัดนี้ความคิดของ
  ซาอูลกําหนดความรูสึกของเขา

Self-Reliance
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 เราทุกคนลวนเคยทําเชนนี้มากอน เราพ่ึงพาสายตามนุษย ซึ่งนําเรา
ไปสูการพึ่งพาความคิดมนุษย ซึ่งนําเราไปสูการพึ่งพาความรูสึกมนุษย และ
แลวเราก็กระทําตามความรูสึกเหลานี้

 คณุคดิวาเหตใุดจงึเปนการงายสาํหรบัซาอลูทีจ่ะทาํตามการตดัสนิ
ใจของตนเอง ทั้งที่เขามีคําแนะนําท่ีชัดเจนของพระเจาดังกองอยูในหู 
ถาเรารูวาเรานั้นเปราะบางและมีความรูที่ไมสมบูรณเชนนั้น ทําไมเรา
ยังคงพยายามพ่ึงพาตนเองอยู เราทําอะไรบางเพ่ือเรียนรูที่จะวางใจใน
พระบัญชาของพระเจามากกวาความคิดของเราเอง

สิ่งทดแทนวันพฤหัสบดี
 ดังที่เราไดเห็นจากบทเรียนเม่ือวาน การยอมจํานนตอพระประสงค
ของพระเจาอาจถูกบอนทําลายถาเราพึ่งพากําลังของเราเอง นอกจากนี้ยังเปน
ไปไดที่เราจะพึ่งพาสิ่งอ่ืนๆ ทดแทนพระเจา เมื่อบางคนรูสึกหดหูใจ พวกเขาก็
มักจะไปซื้อของเพื่อทําใหมีความสุข เมื่อบางคนรูสึกวาไมเพียงพอ พวกเขาก็
แสวงหาช่ือเสียง เม่ือคนอ่ืนๆ มีปญหากับคูสมรส พวกเขาก็มองหาคนอ่ืนเพ่ือ
เพิ่มความสนิทสนมและรูสึกตื่นเตน
 หลายส่ิงหลายอยางที่เรากระทําอาจบรรเทาความกดดันได แตไมใช
จะแกปญหาไดเสมอไปหรือสอนวิธีจัดการกับสถานการณใหดีขึ้นในครั้งตอไป 
มีเพียงการชวยเหลือที่เหนือธรรมชาติจากพระเจาเทานั้นที่จะชวยได ปญหาก็
คือวา หลายคร้ังเราพึ่งพาสิ่งทดแทนพระเจามากกวาที่จะพ่ึงพาในพระองคเอง
 สิ่งทดแทนสามส่ิงที่เรามักใชทดแทนพระเจา ไดแก
 1. ใชตรรกะของมนุษยหรือประสบการณในอดีต เมื่อเราตองการการ
  เปดเผยจากสวรรค
 2. ปดกั้นปญหาจากความคิดของเรา เมื่อเราตองการวิธีแกปญหาจาก
  สวรรค
 3. หลีกหนีความเปนจริงและหลีกเลี่ยงพระเจา เมื่อเราตองการความ
  สัมพันธกับพระเจาเพื่อฤทธ์ิอํานาจจากสวรรค

Substitutes
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 เศคาริยาหชวยใหเราจดจออยูกับสิ่งที่สําคัญจริงๆ เมื่อเราถูกชักจูงให
ใชสิ่งทดแทน หลังจากผานไปหลายป ในที่สุดพวกเชลยก็กลับมาจากบาบิโลน
และเริ่มสรางพระวิหารขึ้นใหมทันที แตไดเกิดความขัดแยงมากมายอยางไม
นาเชื่อ (ภูมิหลังเรื่องนี้อานไดใน เอสรา 4-6) ดังนั้นเศคาริยาหจึงสงขอความ
นี้เพื่อใหกําลังใจเศรุบบาเบลผูนําการสรางครั้งนี้

 อานขอความน้ีไดในเศคาริยาห 4 พระเจาหมายความวาอยางไร
ใน เศคาริยาห 4:6 พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสงผลตอความสําเร็จในการ
กอสรางนี้อยางไร เร่ืองนี้สอนเราเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์กับสิ่งที่เราทําอยางไร

 พระเจามิไดทรงขัดขวางการตอตานที่เกิดขึ้นกับการสรางพระวิหาร
หรือละเวนเศรุบบาเบลจากความเครียดในการจัดการ และพระเจาไมทรงปก
ปองเราจากการตอตานเสมอไป แตเมื่อมีการตอตานเกิดขึ้น พระเจาจะทรง
ใชเพื่อใหเปนเบาหลอมในการสอนเราใหพึ่งพาพระองค

 เมื่อความเครียดเกิดขึ้น ปฏิกิริยาแรกของคุณเปนอยางไร คุณ
เขาหาอาหาร หรือโทรทัศน หรืออธิษฐาน หรือยอมจํานนตอพระเจา 
คําตอบของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่คุณตองเรียนรูหรือ
เปลี่ยนแปลง

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือบรรพชนกับผูเผยพระวจนะ เร่ือง “Eli and His Sons” 
หนา 575-580 และ “The Presumption of Saul” หนา 616-626 ของนาง
เอลเลน จี. ไวท
 การยอมจํานนตอพระประสงคของพระเจาเกิดขึ้นเมื่อเราตายตอความ
ปรารถนาและความทะเยอทะยานของเราเอง เปนการเปดทางรับใชผูอื่นอยาง
แทจริง เราไมอาจมีชีวิตอยูเพื่อพระเจาไดหากปราศจากการเสียสละและ
ดําเนินชีวิตโดยเปดใจตอพระสุรเสียงของพระเจาอยางตอเนื่อง การที่เรายอม
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จํานนตอพระประสงคของพระเจาอยางแทจริงนั้น เราตองตระหนักถึงอันตราย
ของการพ่ึงพาตนเองและตอส่ิงทดแทนพระคําและฤทธิ์อํานาจของพระเจา และ
เมือ่การยอมจาํนนตอพระประสงคของพระเจาเปนหวัใจสาํคัญของชวีติทีเ่หมอืน
พระคริสต พระเจาอาจยอมใหเบาหลอมเกิดขึ้นเพื่อสอนเราใหพึ่งพาพระองค
 “การปลอยปละละเลยของเอลีปรากฏชัดตอหนาบิดามารดาทุกคนใน
แผนดิน ผลของความรักที่ไมไดรับการชําระใหบริสุทธิ์หรือการไมยอมทําตาม
หนาท่ี เขาตองเก็บเก่ียวความชั่วชาในลูกชายท่ีดื้อรั้น ทั้งบิดามารดาที่ยอม
ใหความช่ัวเกิดข้ึนและลูกๆ ที่ประพฤติชั่วน้ันกระทําผิดบาปตอพระเจา และ
พระองคจะไมทรงรับเคร่ืองบูชาหรือของถวายสําหรับการลวงละเมิดของพวก
เขาเลย” (เอลเลน จี. ไวท, Child Guidance, หนา 276)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในชั้นเรียนใหอภิปรายถึงการยอมจํานนอยางเหลือเชื่อของพระ-
 บุตรพระเจาที่เสด็จลงมาบนโลกในฐานะมนุษยเพื่อสิ้นพระชนม
 แทนบาปของเรา  การเสยีสละและการปฏเิสธตนเองเพือ่ประโยชน
 ของผูอื่นหมายความวาอยางไร แมวาเราไมสามารถทําสิ่งตางๆ 
 ไดเหมือนกับพระเยซู แตหลักการก็ยังเหมือนกันและควรจะเปน
 ของเราดวยเสมอ เราเลียนแบบการยอมจํานนและการเสียสละ
 ตนเองเชนเดยีวกับทีพ่ระเยซทูรงสาํแดงใหเห็นทีก่างเขนไดอยางไร
 บาง

2. สําหรับคนจํานวนมากแลว การยอมจํานนตอพระเจาโดยไมรูวา
 ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น ดูแลวก็เปนเรื่องที่นากลัว คุณจะแนะนําคน
 ที่พึ่งพาตนเองมากกวาพระเจาอยางไร คุณจะพูดอยางไรเพื่อชวย
 ขจัดความกลัวในสิ่งที่ไมรู หรือส่ิงที่ไมสามารถควบคุมได หรือ
 อนาคต

3. ใหอธิษฐานดวยกันในชั้นเรียนเผื่อคนที่คุณรูจักที่มีปญหาในการ
 ยอมจํานนตอพระประสงคของพระเจา เพ่ือพวกเขาจะไดเห็นวา
 การวางใจในพระประสงคของพระเจาเปนหนทางเดียวท่ีจะนําไป
 สูสันติสุขที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันคุณจะทําอะไรไดบางเพ่ือชวย
 คนเหลานี้ใหเห็นวาพวกเขาสามารถยอมจํานนตอพระเจาและ
 เห็นวาทางของพระองคเปนหนทางที่ดีที่สุด กลาวอีกนัยหน่ึงวา 
 พระเจาจะทรงใชคุณเพื่อชวยผูอื่นใหรูจักความรักของพระองค
 และการท่ีพระองคเต็มใจที่จะประทานส่ิงตางๆ ไดอยางไร
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“พอเวลาประมาณบายสามโมง พระเยซูทรงรองเสียงดัง
วา ‘เอลี เอลี ลามา สะบักธานี’ แปลวา ‘พระเจาของขา
พระองค พระเจาของขาพระองค ทําไมพระองคทรงทอด
ทิ้งขาพระองคเสีย’” (มัทธิว 27:46)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 2:7, 22-24; มัทธิว 2:1-18; ยอหน 8:58, 59; 
ลูกา 22:41-44; มัทธิว 27:51, 52; โรม 6:23; ทิตัส 1:2

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาเรื่องความทุกขทรมาน คําถามก็เกิดขึ้น
วา ความบาปและความทุกขทรมานเกิดขึ้นคร้ังแรกไดอยางไร เรา

มีคําตอบที่ดีจากการเปดเผยจากเบื้องบน สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งมีชีวิตที่
เปนอิสระใชเสรีภาพท่ีพระเจาประทานแกพวกเขาในทางท่ีผิด ซ่ึงนําไปสู
คําถามถัดไปวา พระเจาทรงรูลวงหนาหรือไมวาสิ่งมีชีวิตเหลานี้จะลมลงใน
บาป ทรงรูแนนอน แตเห็นไดชัดวาพระองคคิดวา “คุมที่จะเสี่ยง” ตามที่ 
ซี.เอส. ลูอิส เขียนไว
 คุมที่จะเสี่ยงอยางนั้นหรือ เสี่ยงเพื่อใคร เพื่อพวกเราในขณะที่พระเจา
ทรงนั่งบนบัลลังกในสวรรคอยางนั้นหรือ ไมใชเชนนั้นทีเดียว เสรีภาพของสิ่ง
มีชีวิตอันชาญฉลาดทั้งหมดของพระองคนั้นศักด์ิสิทธิ์มาก แทนที่จะปฏิเสธการ
ใหเสรีภาพแกเรา พระเจาทรงเลือกรับความทุกขทรมานที่เกิดจากการใช
เสรีภาพน้ัน และเราเห็นความทุกขทรมานน้ีไดในชีวิตและการส้ินพระชนมของ

บทที่ 13
พระคริสตในเบาหลอม

วันที่ 17 – 23 กันยายน 2022
Christ in the Crucible
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ชวงวัยเด็กวันอาทิตย
 พระคมัภรีใหขอมลูเพยีงเลก็นอยเกีย่วกบัชีวติในชวงวยัเดก็ของพระเยซ ู
อยางไรกต็าม  พระคมัภรีเพยีงไมกีข่อกบ็อกเราบางอยางเกีย่วกบัสภาวะแวดลอม
และลักษณะของโลกที่พระผูชวยใหรอดเสด็จมา

 อานลูกา 2:7, 22-24 (ดูในเลวีนิติ 12:6-8) และมัทธิว 2:1-18 
ขอพระคมัภีรเหลานีบ้งชีถ้งึลกัษณะชวีติทีพ่ระเยซตูองเผชญิตัง้แตเริม่ตน
อยางไร

 แนนอนวา พระเยซูไมใชคนแรกท่ีดําเนินชีวิตดวยความยากจน หรือ
ตองเผชิญหนากับผูที่ตองการฆาพระองคแมกระท่ังตั้งแตอายุยังนอย อยางไร
ก็ตามยังมีอีกองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหเราเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งที่
พระคริสตตองทนทุกขในชวงปแรกๆ ของชีวิต

 อาน ยอหน 1:46 องคประกอบเพิ่มเติมอะไรที่ชวยใหเราเขาใจ
ถึงความทุกขที่พระเยซูในชวงวัยหนุมตองเผชิญ

 พระเยซูทรงเปนผูเดียวที่ปราศจากบาปที่เคยมีชีวิตอยูบนโลกนี้ 
ยกเวนอาดัมและเอวากอนท่ีจะลมลงในบาป ในความบริสุทธ์ิ ความปราศจาก
บาปของพระองค พระองคทรงจมลงในโลกแหงบาป แมแตตอนเปนเด็กที่จิต
วิญญาณอันบริสุทธ์ิของพระองคตองสัมผัสกับความบาปอยูเสมอ เปนการ
ทรมานอะไรเชนนี้ แมแตในความยากลําบากเนื่องจากบาป เราเองก็มักจะถอย
หางจากความบาปและความช่ัวรายท่ีเราพบวานารงัเกียจ  ลองนกึภาพวาสําหรับ
พระคริสตแลวจะเปนเชนไร พระองคผูทรงมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ผูทรงไมมี

The Early Days

พระเยซูผูทรงสรางสายสัมพันธระหวางสวรรคกับโลกที่จะเกิดขึ้นตลอดชั่ว-
นิรันดร

 สปัดาหนีเ้ราจะศึกษา: พระคริสตทรงทนทุกขอะไรเพ่ือเรา เราเรียน
รูอะไรจากการทนทุกขทรมานของพระองค
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ถูกดูหมิ่นและปฏิเสธจากมนุษย วันจันทร
 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้โดยระลึกเสมอวาพระเยซูทรงเปน
พระเจา พระผูสรางสวรรคและแผนดินโลก และพระองคเสด็จมาเพื่อ
ถวายพระองคเองใหเปนเครื่องบูชาไถบาปแกคนทั้งโลก (มัทธิว 12:
22-24; ลูกา 4:21-30; ยอหน 8:58, 59) ขอพระคัมภีรเหลานี้ชวยเรา
ใหเขาใจการทนทุกขทรมานท่ีพระเยซูทรงเผชิญบนโลกนี้อยางไร

 ชีวิต การกระทํา และคําสอนของพระเยซูถูกเขาใจผิดอยูตลอดเวลา
ไมวาจะมาจากผูนําหรือแมกระทั่งคนทั่วไป ซึ่งนําไปสูการปฏิเสธและความ
เกลียดชังจากผูคนท่ีพระองคเสด็จมาเพื่อชวยใหรอด ในแงหนึ่งเปนเหมือนการ
ที่พอแมที่เห็นลูกผูเอาแตใจตองการความชวยเหลือ และถึงแมพอแมเต็มใจ
ที่จะใหทุกอยางแกลูกคนนั้น ลูกก็ปฏิเสธพอแม ดูถูกเหยียดหยามและไม
ยอมรับผูซึง่อาจจะเปนบคุคลเดียวท่ีจะชวยเด็กคนน้ันใหพนจากความพินาศได 
นี่คือสิ่งที่พระเยซูตองเผชิญขณะอยูบนโลกนี้ พระองคตองเจ็บปวดสักเพียงใด

 อานมทัธวิ 23:37 บอกอะไรเราเก่ียวกบัความรูสกึของพระคริสต
ตอการถูกปฏิเสธ ในขณะที่คุณอาน ใหถามตัวเองดวยวา “พระองคทรง
รูสึกแยกับตนเองไหม (อยางที่เรามักจะรูสึกเมื่อตองเผชิญกับการถูก
ปฏิเสธ) หรือเปนเพราะเหตุผลประการอ่ืน” ถามีเหตุผลอยางอื่นอีก 
เหตุผลนั้นคืออะไร

Despised and Rejected of Men

บาปปนเปอนเลยแมแตนอย จงนึกภาพความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง
พระองคและคนอื่นๆ รอบๆ พระองคในเรื่องนี้ คงจะเปนเรื่องที่เจ็บปวดยิ่งนัก
สําหรับพระองค

 ลองถามตัวคุณเองวา “ฉันออนไหวตอบาปที่อยูลอมรอบตัวฉัน
แคไหน บาปเหลานั้นรบกวนฉันหรือไม หรือฉันแข็งกระดางตอบาปเสีย
แลว” ถาคุณแข็งกระดางตอบาปแลว เปนไปไดไหมท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะ
สิ่งที่คุณอาน คุณดู หรือคุณทํา ลองคํานึงถึงส่ิงเหลานี้
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 เราทุกคนตางรูสึกถึงความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ และบางทีความ
เจ็บปวดของเราก็คลายคลึงกับของพระคริสต คือความเจ็บปวดในความไมเห็น
แกตัว กลาวคือ เราเจ็บปวด มิใชเพราะวาเราถูกปฏิเสธ แตเพราะการปฏิเสธ
จะมีความหมายตอคนที่ปฏิเสธเรา (บางทีคนท่ีเราหวงใยเปนคนท่ีปฏิเสธที่จะ
ยอมรับความรอดในพระคริสต) ลองจินตนาการดูวา พระเยซูจะรูสึกอยางไร 
พระองคผูทรงทราบดีถึงส่ิงที่จะตองเผชิญเพื่อชวยคนเหลานี้ใหรอด และใน
ขณะเดียวกันก็ทรงทราบดีวาผลของการปฏิเสธจะเปนอยางไร “เปนเพราะ
ความบริสุทธ์ิของพระองคที่ทําใหพระองค (พระคริสต) ทรงรูสึกอยางแรงกลา
ถึงการจูโจมของซาตาน” (เอลเลน จี. ไวท, Selected Messages, book 3, 
หนา 129)

 คณุเรยีนรูอะไรจากพระครสิตทีช่วยใหคณุรบัมอืกบัความเจบ็ปวด
จากการถูกปฏิเสธไดดีขึ้น แบบอยางของพระองคแสดงใหคุณเห็นอะไร 
คุณจะนําไปประยุกตใชกับชีวิตของคุณเองอยางไร

พระเยซูในสวนเกทเสมนีวันอังคาร
 “จึงตรัสกับเหลาสาวกวา ‘ใจเราเปนทุกขแทบจะตาย จงเฝาอยู
ที่นี่เถิด’” (มาระโก 14:34)

 ไมวาพระเยซทูรงทนทกุขอยางไรตลอด 33 ปบนโลกนีก้ต็าม ไมมอีะไร
เทียบไดกับสิ่งที่พระองคทรงเริ่มเผชิญในชั่วโมงสุดทายกอนการตรึงกางเขน 
การสละพระชนมของพระเยซูใหเปนเครื่องบูชาไถบาปของโลกน้ีไดมีการ
วางแผนไวแลวตั้งแตอดีตนิรันดร (เอเฟซัส 1:1-4; 2 ทิโมธี 1:8, 9; ทิตัส 1:1, 2) 
และบัดนี้ทุกสิ่งกําลังจะสําเร็จ

 ขอพระคมัภรีตอไปนีบ้อกเราเกีย่วกบัการทนทกุขทรมานของพระ
คริสตในสวนเกทเสมนีอยางไร มัทธิว 26:39; มาระโก 14:33-36; ลูกา 
22:41-44

Jesus in Gethsemane
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พระเจาผูทรงสละพระชนมวันพุธ
 การเสียชีวิตที่เกิดจากการตรึงกางเขนเปนการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุด
ชนิดหนึ่งของชาวโรมัน ถือวาเปนการตายที่แยที่สุด ดังนั้นชางนากลัวเหลือ
เกินที่ใครสักคนจะถูกฆาดวยวิธีนี้ โดยเฉพาะพระบุตรของพระเจา เราตองจํา
ไวเสมอวา พระเยซูเสด็จมาเปนมนุษยเหมือนเราทุกคน ตั้งแตการถูกเฆี่ยนตี 
โบยแส ตอกตะปูเขาท่ีมือและเทา น้ําหนักของพระวรกายที่ดึงลงทําใหแผลฉีก
ขาด ความเจ็บปวดทางกายน้ันเกินกวาที่จะทนได นี่เปนการกระทําที่รุนแรง 

The Crucifi ed God

 “พระองคเสด็จออกไปจากพวกเขาเพียงเล็กนอย ไมไกลนักเพ่ือ
พวกเขาจะยังมองเห็นและไดยินพระองค และพระองคทรงทรุดตัวลงกับพ้ืน 
พระองคทรงรูสึกวาเพราะบาปทําใหพระองคทรงถูกแยกออกจากพระบิดาของ
พระองค เหวนั้นกวางมาก มืดมาก ลึกมากจนวิญญาณของพระองคนั้นสั่นเทา
อยูตอหนาเหวนั้น ความทุกขระทมที่พระองคทรงรับนั้นไมใชเพราะอํานาจ
บรสิทุธิอ์อกไป  ในฐานะมนษุยพระองคจะตองทนทกุขกบัผลแหงบาปของมนษุย 
ในฐานะมนุษยพระองคจะตองอดทนตอพระพิโรธของพระเจาตอการลวงละเมิด”
 “บัดนี้พระคริสตทรงอยูในทัศนะที่แตกตางจากที่เคยเปนมา ผูเผย
พระวจนะอธิบายความทุกขทรมานของพระองคไดดีที่สุดวา ‘พระยาหเวห
จอมทัพตรัสวา ดาบเอย จงต่ืนขึ้นตอสูผูเลี้ยงแกะของเรา จงตอสูผูที่สนิทกับ
เรา’ เศคาริยาห 13:7 เพื่อเปนผูแทนและผูค้ําประกันใหกับคนบาป พระคริสต
ทรงทนทกุขภายใตความยตุธิรรมของพระเจา พระองคทรงเหน็วาความยตุธิรรม
หมายความวาอยางไร มาจนถึงตอนนี้พระองคไดทรงเปนผูวิงวอนแทนผูอื่น 
และบดันีพ้ระองคทรงปรารถนาทีจ่ะมผีูวงิวอนแทนพระองคเอง” (เอลเลน จ.ี ไวท,
The Desire of Ages, หนา 686)

 ใครครวญถึงส่ิงที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในสวนเกทเสมนี บาปของ
โลกเริ่มตกลงสูพระองคแลว ลองจินตนาการดูวาพระองคจะรูสึกอยางไร 
ไมเคยมีมนุษยคนใดที่ไดรับการเรียกใหทําเชนนี้มากอน สิ่งน้ีบอกเราถึง
ความรักที่พระเจาทรงมีตอเราอยางไร คุณคาดหวังอะไรจากเร่ืองน้ี
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แมแตกับอาชญากรท่ีเลวรายที่สุด ไมยุติธรรมเอาเสียเลยท่ีพระเยซูผูบริสุทธิ์จะ
ตองเผชิญกับชะตากรรมเชนนี้
 กระน้ันดังที่เราทราบกันแลววา การทนทุกขทางพระวรกายของพระ-
คริสตนั้นไมรุนแรงนักเมื่อเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนมากกวาการฆา
ชายผูบริสุทธิ์

 มีเหตุการณใดบางที่เกี่ยวของกับการสิ้นพระชนมของพระเยซูที่
แสดงใหเห็นวามีอะไรท่ีเกิดขึ้นมากกวาที่คนสวนใหญในตอนนั้นเขาใจ 
เหตุการณตอไปน้ีมีความสําคัญอยางไรท่ีชวยเปดเผยส่ิงที่เกิดขึ้น ณ ที่
นั่น มัทธิว 27:45, 51, 52; มาระโก 15:38 

 เห็นไดชัดวามีบางสิ่งเกิดขึ้นในเรื่องนี้มากกวาการเสียชีวิตอยางไม
ยุติธรรมของชายผูบริสุทธิ์ ตามบันทึกของพระคัมภีร พระเจาทรงพิโรธตอบาป 
และบาปของเราเทลงมาเหนือพระเยซู พระเยซูบนกางเขนทรงทนทุกขทรมาน
ตอพระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจาที่มีตอบาปทั้งหมดของโลกนี้ ดวยเหตุนี้ 
พระเยซูทรงทนทุกขกับส่ิงที่ลึกกวา มืดกวา และเจ็บปวดกวาที่มนุษยคนใดจะ
เคยรูจักหรือสัมผัสได

 ในขณะท่ีคุณเผชิญกับความยากลําบากตางๆ คุณนึกถึงความ
หวงัและการปลอบประโลมจากความจริงทีพ่ระครสิตทรงทนทุกขทรมาน
เพื่อคุณบนกางเขนอยางไร

พระเจาผูทรงทนทุกขวันพฤหัสบดี
 เราอาจจะเคยชินกับเร่ืองเหลานี้ ตราบใดที่เรายังอยูในโลกนี้ เราก็
ตองทนทุกข นี่เปนชะตากรรมของเราผูเปนสิ่งมีชีวิตที่ตกอยูในบาป ไมมีขอ
พระคัมภีรใดใหคําสัญญาที่แตกตางไปจากนี้ ในทางกลับกัน...

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีบอกเราเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางไร กิจการ 
14:22; ฟลิปป 1:29; 2 ทิโมธี 3:12

The Suff ering God
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 แมกระนั้นก็ยังมีสองสิ่งที่เราควรระลึกไวเสมอทามกลางความทุกข
ของเรา
 ประการแรก องคพระผูเปนเจาของเราทรงทนทุกขยิ่งกวาเราทุกคนที่
เคยประสบมา ที่กางเขนพระองคทรง “แบกความเจ็บไขของพวกเรา และหอบ
ความเจ็บปวดของเราไป” (อิสยาห 53:4) สิ่งที่เราตองทนทุกขก็เปนเพียง
สวนบุคคล แตพระองคทรงทนทุกขเพ่ือเราทุกคน พระองคผูทรงไมมีบาปไดมี 
“บาปเพราะเห็นแกเรา” (2 โครินธ 5:21) ทรงทนทุกขในแบบที่เราผูเปนคน
บาปไมสามารถจินตนาการได
 ประการท่ีสอง เมื่อเราตองทนทุกข เราควรระลึกถึงผลของการทนทุกข
ของพระคริสต นั่นคือ พระสัญญาที่เราไดรับผานสิ่งที่พระคริสตไดทรงทําเพื่อ
เรา

 อาน ยอหน 10:28; โรม 6:23; ทิตัส 1:2 และ 1 ยอหน 2:25 
เราไดรับสัญญาอะไร

 ไมวาความทกุขของเราในโลกนีจ้ะเปนอยางไร  เราตองขอบคณุพระเยซ ู
ขอบคุณพระองคที่ทรงรับเอาโทษบาปของเรา ขอบคุณสําหรับขาวประเสริฐ
อันยิ่งใหญที่ทรงประทานให เพื่อวาโดยความเชื่อ เราจะยืนหยัดในพระเยซูได
ในเวลานี้ เราไดรับพระสัญญาแหงชีวิตนิรันดร
 เราไดรับพระสัญญาน้ีเพราะส่ิงที่พระคริสตไดทรงทํา เพราะชีวิตอัน
สมบูรณแบบท่ีครบถวนและเต็มลนของพระองคและการสละพระชนมทีส่มบูรณ
แบบ การดํารงอยูของเราในโลกน้ีเต็มไปดวยความเจ็บปวด ผิดหวัง และ
สูญเสีย สิ่งเหลานี้เปนเพียงช่ัวพริบตาเดียว มีอยูและก็จากไป ตรงขามกับ
นิรันดรกาลท่ีรอเราอยู นิรันดรกาลในสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมที่
ปราศจากบาป ความทุกขทรมาน และความตาย สิ่งทั้งหมดเหลานี้ไดสัญญา
ใหแกเราและเราแนใจไดเพราะพระคริสตและเบาหลอมท่ีพระองคทรงผานไป 
เพื่อวาวันหนึ่งในไมชา พระองคจะทรงเห็น “ความลําบากของตัวเขา...และจะ
พึงพอใจ” (อิสยาห 53:11)
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนังสือ ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน เรื่อง “Gethsemane” หนา 
685-697 และเรื่อง “Calvary” หนา 741-757
 “สามครั้งที่พระองคตรัสคําอธิษฐานนั้น สามครั้งที่มนุษยชาติหดลง
จากการสละพระชนมครั้งสุดทาย แตบัดนี้ประวัติศาสตรของเผาพันธุมนุษย
เกิดข้ึนตอพระพักตรพระผูไถของโลก พระองคทรงเห็นวา หากปลอยผูละเมิด
ธรรมบัญญัติไวตามลําพัง พวกเขาจะตองพินาศ พระองคทรงเห็นความสิ้นหวัง
ของมนุษย พระองคทรงเห็นอํานาจของบาป ความวิบัติและการครํ่าครวญแหง
โลกที่พินาศเกิดขึ้นตอหนาพระองค พระองคทรงเห็นชะตากรรมท่ีใกลเขามา
และไดทรงตัดสินใจ พระองคจะทรงชวยมนุษยใหรอดแมวาจะตองเสียเทาไร
ก็ตาม พระองคทรงยอมรับบัพติศมาดวยพระโลหิต เพ่ือวาคนนับลานที่พินาศ
จะไดรับชีวิตนิรันดรโดยทางพระองค พระองคทรงละจากบัลลังกแหงสวรรค
ที่ซึ่งทุกสิ่งคือความบริสุทธิ์ ความสุข และรัศมีภาพ เพ่ือชวยแกะที่หลงหายตัว
หนึ่ง คือโลกใบหนึ่งท่ีลมลงเพราะการลวงละเมิด และพระองคจะไมทรงหัน
กลับจากพระราชกิจของพระองค พระองคจะทรงอุปถัมภเผาพันธุที่เต็มใจทํา
บาป คําอธิษฐานของพระองคเต็มไปดวยการยอมจํานน ‘ถาถวยน้ีเล่ือนพนไป
จากขาพระองคไมได และขาพระองคจําตองด่ืมแลว ก็ใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองค’” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 690, 693)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเจาในพระวรกายของพระคริสตทรงทนทุกขทรมานมาก
 กวาเราทุกคน ความรูนี้ชวยใหเราทนกับความทุกขยากของเรา
 อยางไร การทนทุกขของพระคริสตเพื่อเรามีความหมายตอเรา
 อยางไร เราไดรับการปลอบประโลมใจอยางไรจากความจริงอัน
 อัศจรรยนี้ ในขณะท่ีคุณกําลังคิดคําตอบตอคําถามเหลานี้ ให
 เรานึกถึงคํากลาวของนางเอลเลน จี. ไวท ที่วา “ความทุกข
 ทรมานทั้งปวงที่เปนผลมาจากบาปไดหลั่งไหลสูพระทรวงของ
 พระบุตรผูปราศจากบาปของพระเจา” (Selected Messages, book 
 3, หนา 129)

2. ในช้ันเรียนใหอภิปรายถึงความทุกขทรมานของพระคริสตจาก
 บทเรียนสัปดาหนี้ พระคริสตทรงเผชิญกับเบาหลอมอะไร คลาย
 คลึงและแตกตางจากเบาหลอมของเราอยางไร เราเรียนรูอะไร
 จากวิธทีีพ่ระองคทรงจัดการกับความทาทายน้ีเมือ่เราตองอยูทาม
 กลางเบาหลอมของเรา

3. พระสัญญาใดในพระคัมภีรที่คุณโปรดปราน ซึ่งเปนพระสัญญาที่
 คุณสามารถยึดม่ันเมื่อตกอยูในความเศราโศกและความเจ็บปวด 
 จงเขียนขอพระคัมภีรนั้น อางพระสัญญานั้น และแบงปนใน
 ชั้นเรียน

4. จงเขียนสรุปโดยเนนประเด็นหลักสองสามขอท่ีคุณไดรับจาก
 บทเรียนไตรมาสน้ี ประเด็นใดบางท่ีคุณยังไมไดรับคําตอบ จง
 ชวยกันหาคําตอบในประเด็นที่คุณยังสับสนในช้ันเรียน


