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บทที่  1 
ความสขุ 

 
ข้อควรจ ำ:  “คนทีผู่อุ้ปถมัภข์องเขาคอืพระเจา้ของยาโคบ กเ็ป็นสุข  คอื 
  ผูท้ีค่วามหวงัของเขาอยูใ่นพระเจา้ของเขา  ผูไ้ดท้รงสรา้งฟ้า 
  สวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก  ทะเลและบรรดาสิง่ของทีอ่ยูใ่นนัน้  
  ผูร้กัษาความสตัยส์ุจรติไวเ้ป็นนิตย”์  (สดุด ี146:5, 6) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต     ควำมสขุคืออะไร ? 
      ความสุขคอือะไร? เป็นความรูส้กึยนิด ีหรอืเป็นความรูส้กึดใีจเมื่อ
ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคดิหรอื? หรอืว่ามนัขึน้อยู่กบัวธิทีีค่นอื่นเขาท า
กบัเรา? ความสุขจะเป็นลกัษณะของชวีติไดห้รอืเปล่า?  
       ความสุขคอือะไรกนัแน่? ในขณะที่อ่านเรื่องของบดนิทร ์ขอให้เรา
ไดค้ดิถงึค าถามขอ้นี้ไวด้ว้ย  
       บดนิทรค์่อยๆ ย่องเขา้มาดูน้องชาย ซึง่ก าลงัหลบัสนิทอยู่บนเตยีง
เล็กๆ ปกติเขาไม่เคยเบื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนน้อง แต่วนันี้อากาศร้อนอบ
อา้วเหลอืเกนิ ใจอยากจะออกไปอยู่นอกบา้นมากกว่า พลางพูดกบัตวัเอง
ว่า "ถ้าคุณแม่กลบัมาถงึเมือ่ไร ฉันจะออกไปขีจ่กัรยานเล่นใหส้นุกไปเลย" 
ความคิดของเขาต้องหยุดชะงกั เพราะมคีนเปิดประตูบ้านเข้ามาพรอ้ม
เสยีงทกัทายจากเพื่อน "นี่เธอรูไ้หม คุณพ่อจะพาพวกเราไปสวนสตัว ์เธอ
จะไปกบัเราไหม ทุกคนขึน้รถกนัหมดแลว้ ไปไหมล่ะ?"  
       บดินทร์มองเพื่ อน แล้วมองเลยไปยังคนที่นั ง่อยู่บนรถ ซึ่งมี
ความสุขอย่างน่าอจิฉา อกีไม่ถงึครึง่ชัว่โมงคุณแม่กค็งจะมาถงึบา้น น้องก็
คงจะยงัไม่ตื่น ถ้าเขาทิง้โน้ตบอกคุณแม่ว่า ออกไปสวนสตัว์กบัเพื่อนกค็ง
จะไมเ่ป็นไร คงจะสนุกไมน้่อยทเีดยีว  
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       แต่ถ้าคุณแม่กลบัมาล่ะ? และถ้าน้องตื่นขึน้มาแล้วไม่เหน็ใคร น้อง
จะท ายงัไง? น้องคงตกใจรอ้งใหแ้น่ๆ   
       คดิไดด้งันัน้ บดนิทรก์ต็ดัสนิใจบอกเพื่อนว่า "ฉนัไปไมไ่ดห้รอก แม่
ขอรอ้งใหฉ้นัดนู้อง ไวค้ราวหน้าก็แลว้กนั"  
       บดินทร์ มองดูเพื่อนขณะเดนิจากไป เขาผดิหวงัที่ไม่มโีอกาสไป
สวนสตัวก์บัเพื่อน แต่คุณแมไ่วใ้จเรา  เขาคดิ "เราจะใหท้่านผดิหวงัไมไ่ด"้  
      ในความเหน็ของเรา สิง่ใดต่อไปนี้ท าใหบ้ดนิทรม์คีวามสุข  
        ............ ไปสวนสตัวก์บัเพื่อนๆ   
        ............ อยูบ่า้นเป็นเพื่อนน้อง  
        ............ รกัษาค าพดูทีใ่หไ้วก้บัคุณแม ่ 
        ............ ทัง้หมดขา้งตน้ผดิหมด  
      จากหนงัสอืสุภาษติ  29:18 อะไรคอืสิง่ทีน่ ามาซึง่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ 
………………………………………………………………………………. 
        จงตัง้ความหวงัใหส้งู ความสุขทีแ่ทจ้รงิลกึซึง้กว่าความรูส้กึธรรมดา 
ความรูส้กึที่ดีมาจากการกระท าที่ถูกต้องและวางใจในพระเจ้า พระองค์
ทรงทราบดีว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรบัเรา เราเชื่อไหมว่า พระเจ้ามี
แผนการพเิศษ เพื่อความสุขของเราแต่ละคน ให้เราสงัเกตค าค าหนึ่ง ซึ่ง
จะบอกใหเ้ราทราบถงึความลบัของความสุขทีแ่ทจ้รงิในบทเรยีนสปัดาหน์ี้  
  
วนัอำทิตย ์ ควำมสขุบนสวรรค ์      
        เป็นแผนการของพระเจา้ตัง้แต่ดัง้เดมิว่า พระองค์จะให้สิง่มชีวีติทัง้
ปวงที่ทรงสรา้งไดร้บัความสุข พระองคท์รงใหบ้รรดาทูตสวรรคม์อีสิระใน
ความรูส้กึแห่งความรกัและการเชื่อฟังพระเจา้ เพราะทูตสวรรคเ์หน็ความ
ดขีองพระเจา้ทีม่ต่ีอพวกเขา เขาจงึอยูร่บัใชพ้ระองคด์ว้ยความยนิด ี  
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        จงอ่านข้อความต่อไปนี้ซึ่งเป็นค าบรรยายถึงความสงบและความ
ปรองดองกนัในสวรรค ์ใหน้ักเรยีนหาค าอย่างน้อย 3 ค า ที่บอกให้เหน็ถงึ
ความสุขของเหล่าทตูสวรรค ์เขยีนวงกลมรอบค าๆ นัน้  

        "เป็นความสุขของเหล่าทูตสวรรค์ทีไ่ด้กระท าตามพระประสงค์ของ
พระผู้สร้าง ทูตสวรรค์ยนิดทีีจ่ะสะท้อนให้เห็นสง่าราศีและการสรรเสรญิ
พระองค์ และขณะทีค่วามรกัทีม่ต่ีอพระเจา้นัน้ล ้าค่า การรกัซึง่กนัและกนั
จงึไมไ่ดเ้ป็นการรกัทีเ่หน็แก่ตวั" ผูเ้ผยพระวจนะและบรรพชน หน้า 35  

        สมมตวิ่าเราไดร้่วมอยู่ในหมู่ทตูสวรรคท์ีม่คีวามสุขเหล่านัน้ เรารูส้กึ
ในความสามคัคีพร้อมเพรยีงของทูตสวรรค์ที่เต็มใจเชื่อฟังพระผู้สร้าง
หรอืไม่? เราจะไม่ได้ยนิค าพูดที่หยาบคาย ไม่เห็นใบหน้าที่บึ้งตึง ไม่มี
ความเสยีใจที่เป็นเหตุให้เกิดความเจบ็ปวด ไม่มคีวามรูส้กึเป็นทุกข์ จน
ท าลายความย าเกรงในพระเจ้า สิ่งนี้คือความสุข สิ่งเหล่านี้คือความไร้
มลทนิ ซึ่งท าให้บรรยากาศดเีกนิคาดหมายใช่หรอืไม่? เมื่อมสีวรรค์เป็น
บา้นของเรา มใีครทีไ่มพ่อใจกบัสิง่นัน้บา้ง  
        แน่นอน มบีุคคลหนึ่งไม่พอใจ เราพอจะเดาได้หรอืไม่? ลองอ่าน  
อสิยาห ์14:12-13 ใครเป็นผูท้ าลายความสุขบนสวรรค?์........................... 
        เราเกอืบไดย้นิลูซเีฟอรก์ระซบิว่า "เราทูตสวรรคไ์ม่ต้องการบญัญตัิ
ของพระเจา้ เรามคีวามสุขและบรสิุทธิ ์ถ้าขา้พเจา้เป็นผูดู้แลท่าน ชวีติของ
เราจะมคีวามสุขยิง่ขึน้"  
        ลูซีเฟอร์คิดอยากเป็นพระเจ้าเสียเอง ความหยิ่งผยองนี่ เองที่
ผลกัดนัความสุขออกจากใจของเขาไป   
        "ข้าพเจ้างามสง่าและเฉลียวฉลาด" ลูซีเฟอร์คิดเข้าข้างตัวเอง 
"เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้สมควรไดม้ตี าแหน่งส าคญักว่านี้"  
        พระเจ้าท าอย่างไรเพื่ อน าความสุขกลับคืนมาสู่สวรรค์ อ่าน         
เอเสเคยีล  28:16 .................................................................................. 



 

6 
 

 
วนัจนัทร ์  ท ำให้มีควำมสขุ  
        ความสุขบนสวรรค์ได้กลบัคืนมาอีกครัง้หนึ่ง ภายหลงัที่ลูซเีฟอร์
และพรรคพวกถูกไล่ออกจากสวรรค์ แล้วบดันี้แผนการของพระเจ้าที่จะ
สร้างแผ่นดนิโลก ยงัคงด าเนินต่อไป พระองค์ทรงบนัดาลให้มมีนุษย์ที่
ปราศจากมลทินเหมือนทูตสวรรค์ที่สามารถเลือกที่จะรักและรับใช้
พระองค์ได้ ให้เรามาทบทวนโดยการจดัอันดบัการสร้างโลกก่อนหลัง
ต่อไปนี้  
      ..........     สตัวบ์ก  
     ..........     ดวงอาทติย ์ ดวงจนัทร ์ และดวงดาว  
      ..........     อากาศ  
      ..........     สตัวน์ ้าและสตัวปี์ก 
      ..........     แสงสว่าง  
      ..........     วนัแห่งการระลกึถงึพระผูส้รา้ง (วนัสะบาโต) 
      ..........     ตน้หญา้  ตน้ไม ้ ดอกไม ้ 
        แน่นอนของประทานทัง้หลายที่กล่าวข้างต้นนี้  ได้น าชีวิตและ
ความสุขมาสู่มนุษยด์้วย เช่น อากาศ เราสูดหายใจเอาอากาศเขา้ไป เรา
ใชค้วามรอ้นและความเยน็ของอากาศ ท าใหบ้า้นอบอุ่นและเยน็สบาย พชื
เราใชก้นิ เราชื่นชอบกบัความงามและสสีนัของมนั เราไดผ้ลติผลของพชื
ในชวีติ สตัวเ์ป็นเพื่อนเรา ท างานให้เรา และบางครัง้ช่วยปกป้องเราจาก
อนัตราย สรรพสิง่ทัง้ปวงทีพ่ระเจา้เป็นผูส้รา้งนัน้กเ็พื่อใหเ้รามคีวามสุข  
        ให้เราลองค้นหาอีกสองอย่างที่พระเจ้าทรงวางแผนความสุขแก่
อาดมัและเอวา จงอ่านปฐมกาล  1:26-31; 2:7-15, 19, 23  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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วนัองัคำร  กำรเช่ือฟังน ำมำซ่ึงควำมสขุ   
       เมื่อเราได้อ่านข้อความในพระคัมภีร์ที่ให้ไว้เมื่อวานนี้  เราคงได้
มองเหน็ความสุขต่างๆ ที่อาดมัและเอวาได้รบัในสวนเอเดน พระเจา้มอบ
ความสุขที่พรัง่พรอ้มแก่ผู้บรสิุทธิท์ ัง้สอง อาดมัและเอวาดูแลสวนอนัเป็น
บา้นของตนอยา่งมคีวามสุข  
        ใหเ้รานึกวาดภาพของชายหนุ่มร่างสงู ใบหน้างามสมชายชาตร ีชื่อ
ว่า "อาดัม" เดินจูงมือไปกับหญิงสาวสวย ดวงตาแจ่มใส ชื่อ "เอวา" 
ในขณะที่เดนิสนทนาไปกบัพระเจา้ เขาทัง้สองคงจะพูดขอบคุณพระเจ้า
ซ ้าแล้วซ ้าอกี ส าหรบัของประทานแห่งความรกัที่ได้รบัจากพระองค์ และ
ในท่ามกลางความสุขทีอ่าดมัและเอวาไดร้บันัน้  
       พระเจ้าได้ทรงเตือนคนทัง้สองว่า หากเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พระองค์ทรงวางไว้ ความสุขก็จะเป็นของเขาตลอดนิรนัดร์ เงื่ อนไขที่
กล่าวถงึคอือะไร อ่านปฐมกาล  2:16, 17 ............................................... 
.............................................................................................................. 
       อาดมัและเอวาจะมคีวามสุขเรื่อยไป ถ้าเขาเพยีงแต่ปฏบิตัติามทาง
ของพระเจา้ การเชื่อฟังย่อมส าแดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่า เขาทัง้สอง
มอบความไวว้างใจต่อพระเจา้ ผูท้รงล่วงรูถ้งึสิง่ทีด่ที ัง้หลายส าหรบัเขา  
 
 
  
วนัพธุ  ควำมสขุได้จำกไปแล้ว       
        จงเปิดพระคมัภรีป์ฐมกาล  บทที่ 3 เมื่อเราอ่านเรื่องราวของอาดมั
และอาวาผู้มีความสุข เราจะพบว่าชีวิตที่เป็นสุขของเขาได้เปลี่ยนไป 
ขณะที่เอวาออกห่างจากอาดมั เธอก็เริม่คลางแคลงขาดความเชื่อในพระ
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เจ้า งูร้ายได้ให้ความสุขอย่างใหม่แก่เอวา ถ้าเธอยอมลิ้มรสผลไม้จาก
ต้นไมท้ี่พระเจา้ทรงหวงห้าม พญามารไดส้ญัญาแก่เอวาว่า "เอวา เธอจะ
ฉลาดกว่าพระเจา้นะ"  
       เราทราบเรื่องเศรา้ที่เกิดขึ้นแล้ว ความสุขในสวนเอเดนต้องมลาย
หายไปสิน้ ความบาป ความชัว่รา้ย ความหลอกลวง ความสงสยั ไรค้วาม
ไวว้างใจเกดิขึน้ไปทัว่  
        ความสุขอย่างสมบูรณ์ ท าใหอ้าดมัและเอวามคีวามสุข แต่การขาด
ความเชื่อฟังน ามาซึง่ความทุกขแ์ละความเศรา้ หลกัการขอ้นี้กย็งัน ามาใช้
ไดจ้นปัจจบุนัน้ี ดงัตวัอยา่งของเรือ่ง “ภคพรและลดัดา” ต่อไปนี้  
        ภคพรและลดัดา คอยโอกาสที่ชัน้เรยีนโรงเรยีนสะบาโตจะออกไป
ทัศนศึกษาทางน ้ าเป็นเวลาหลายอาทิตย์มาแล้ว ในที่สุดวนัอาทิตย์ที่
แจ่มใสก็มาถึง มกีารเช่าเรอืพายกนั ผู้น าได้ประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้
เด็กๆ ฟัง "ระวงัอย่าออกไปไหนไกลๆ ขอให้อยู่เป็นหมู่และไม่ไกลจาก
สายตาของผูน้ า"  
        ภคพรและลดัดา ผลกัเรอืออกจากฝัง่ สวมเสื้อชูชพีและนัง่อยู่กลาง
ล าเรอื เดก็ๆ พายเรอืเกาะกลุ่มกนัอย่างสนุกสนาน พวกเขาพายเรอืออก
ห่างฝัง่ไกลออกไปทุกท ีจนในทีสุ่ดภคพรและลดัดากม็องไม่เหน็กลุ่มอื่นๆ 
"ช่างเถอะ เรารูว้่าจะไปทางไหน" ภคพร ใหเ้หตุผล  
       "เราไม่เหน็ผู้น าก็ไม่เหน็จะเป็นไร" พอพูดขาดค า ขา้งหน้าของคน
ทัง้สองก็มทีางน ้าแยกเป็นสองทาง "เราจะไปทางไหนดี" ภคพรตะโกน
ถามลดัดา   
        "ไปทางซ้ายดีกว่า เพราะคลื่นสงบดี" ลัดดาตอบ "ใครจะรู้ ทาง
อาจจะมาบรรจบกนัตรงทีห่นึ่งทีใ่ดกไ็ด ้และดจูะเป็นทางทีง่า่ยดว้ย"  
        แต่ขณะที่เดก็หญิงทัง้สองแล่นเรอืต่อไปนัน้ ทาง "ง่าย" ที่เธอเห็น
กนัแต่แรกกลบัมตี้นไม้ล้มระเกะระกะไม่สามารถแล่นต่อไปได้ พวกเธอ
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จะต้องพายเรอืกลบัทางเดมิ "ไม่น่าเลย" ลดัดาบ่น "ป่านนี้คนอื่นๆ เขาไป
กนัไกลแลว้ เราจะไปใหท้นัพวกเขาไดอ้ยา่งไรล่ะ"  
       "ใช่สิ" ภคพรเห็นด้วย "เราไม่ท าตามค าสัง่ของผู้น า คงต้องโดน
ลงโทษแน่ๆ เรารบีกลบักนัเถดิ"   
      จะช้าหรือเร็ว ความไม่เชื่อฟังก็ต้องน ามาซึ่งความเสียใจอย่ าง
แน่นอน แต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือว่า พระเจ้าเต็มใจที่จะอภัยให้แก่เรา
เสมอ พระองคย์งัทรงรกัเราทัง้ๆ ทีพ่ระองคไ์ม่พอใจในการกระท าของเรา 
"พระองคเ์กลยีดความบาป แต่ทรงรกัคนบาป" สนัตวิถิ ีหน้า 54  
      ทนัททีนัใดนัน้หลงัจากทีอ่าดมัและเอวาไดท้ าบาป พระเจา้กท็รงหา
วิธีช่วยคนทัง้สองทันที อ่านปฐมกาล 3:15 ข้อความตอนนี้ เป็นค า
พยากรณ์เกี่ยวกบัการประสูตขิององคพ์ระเยซูครสิต์ เผ่าพนัธุข์องหญงิจะ
ถูกซาตานท าลาย (เจ้าจะท าให้ส้นเท้าของเขาฟกช ้า) และซาตานจะถูก
ท าลายในที่สุด (เราจะท าให้หัวของเจ้าฟกช ้า) สิ่งทัง้หมดคือแผนแห่ง
ความรอดที่แสดงว่าพระครสิต์จะตายแทนบาปของเรา เพื่อเราจะได้รบั
การอภยั ซาตานและความบาปจะถูกท าลายอยา่งถาวร  
 
วนัพฤหสับดี      ส่ิงท่ีตำมมำภำยหลงัแผนกำรแห่งควำมสขุ  

     ทบทวนข้อควรจ าที่ ให้ไว้ในตอนต้น เขียนสองสิ่งที่ เกิดจาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัพระเจา้ทีส่ามารถน าความสุขมาให ้
1. .........................................................................................................  
2. ......................................................................................................... 
      เมื่อเรารู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ ใกล้กับเรา และพระองค์สามารถ
ช่วยเหลอืเราไดทุ้กอยา่ง ความรูส้กึอนัน้ีท าใหเ้ราเป็นสุข  
      พระองคช์่วยใหเ้ราเขา้ใจผูอ้ื่น  
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      พระองคช์่วยใหเ้ราเชื่อฟังพระองคไ์ด ้ขณะทีเ่พื่อนพยายามชกัชวน
ใหเ้ราท าชัว่  
      เมื่อสปัดาหท์ี่ผ่านมา นักเรยีนพอจะบอกได้ไหมว่า พระเจา้ได้ช่วย
อะไรเราบา้ง?  
      ใหเ้รามองดูพระพรแห่งค าสญัญาของพระเจา้ทีม่ต่ีอมนุษยผ์ูเ้ชื่อฟัง 
และจงจ าไวว้่า พระเจา้ทรงรกัษาค ามัน่สญัญาของพระองคเ์สมอ  
      ค าสญัญาของพระเจา้ทีม่ต่ีอบุคคลทีเ่ชื่อฟัง  
      เฉลยธรรมบญัญตั ิ7:15 …………………...................................... 
      เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:8 …………………...................................... 
      เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:9 …………………...................................... 
     เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:13 ………………….................................... 

      สิ่งเหล่านี้ท าให้เราเกิดความมัน่ใจว่า พระเจ้าทรงสร้างเรา ทรง
ทราบทุกอย่างเกี่ยวกบัตวัเรา พระองคท์รงสดบัฟังเสยีงเรยีกจากเรา และ
พระองคท์รงมแีผนการพเิศษ เพื่อความสุขแก่มวลมนุษย ์ 
 
วนัศกุร ์ ท่ำนมีควำมสขุหรือไม่?      

       แผนการแรกส าหรบัแผ่นดินสวรรค์ และแผ่นดินโลกนัน้ได้รวม
ความสุขไวอ้ย่างสมบูรณ์ พรอ้มทีจ่ะใหม้อีสิระในการเลอืก มนุษยท์ุกคนที่
ไดร้บัการทรงสรา้ง มสีทิธิเ์ลอืกทีจ่ะรกัพระเจา้และอยูอ่ยา่งมคีวามสุขได ้   
       แต่ลูซเีฟอรแ์ละอาดมั เอวา คดิว่าตนเองเหนือกว่าพระเจา้ เขาขาด
ความไวว้างใจในพระค าของพระองคแ์ละเลอืกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค ์ผล
ทีไ่ดร้บั คอื ความสุขทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหน้ัน้ตอ้งมอีนัเป็นไป     
       อย่างไรก็ด ีพระเจา้มไิด้ปล่อยใหม้นุษยท์ีพ่ระองค์ทรงสรา้งต้องจม
อยู่ในความเศร้าและความบาป พระองค์ทรงสญัญาจะส่งพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์   (ปฐมกาล  3:15)  ให้ลงมาบังเกิดเหมือนเรา 
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เพื่อแผนแห่งความสุขของพระเจ้าจะได้สมบูรณ์ และเพื่อมาตายแทน
ความบาปของเรา  
       บางครัง้เราขาดความระมดัระวงั ไม่ทราบว่าพระเจา้ต้องการใหเ้รา
ท าอะไร เมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้า ความรู้สึกไม่เป็นสุขก็เกิดขึ้นกับเรา 
เหมอืนอย่างที่ไดเ้กดิขึน้กบัอาดมัและเอวา แต่เป็นทีน่่ายนิดทีีเ่ราสามารถ
มคีวามหวงัในค าสญัญาอนัล ้าค่าของพระองค ์ใน สดุด ีบทที ่139 พระเจา้
ทรงทราบเกีย่วกบัตวัเราอยา่งไร?  
       ขอ้ที ่2 พระเจา้ทรงทราบ.............................................................. 
       ขอ้ที ่2 พระเจา้ทรงเขา้ใจ.............................................................. 
       ขอ้ที ่4 พระเจา้ทรงทราบ.............................................................. 
       ขอ้ที ่5 พระเจา้ทรงวาง................................................................. 
       ขอ้ที ่17 พระด ารขิองพระองคท์ีม่ต่ีอขา้พเจา้.................................. 

       เมื่อเรามองพระเยซูผู้ทรงไว้ซึ่งความเชื่อฟังและเป็นสุข เราก็เป็น
เหมอืนพระองคม์ากยิง่ขึน้เท่านัน้   
       เราพบค าๆ เดยีวทีน่ าความสุขมาสู่ชวีติของเราแลว้หรอืยงั? ถูกแลว้ 
ค าๆ นัน้ไดแ้ก่ การเชื่อฟัง เราจะไดศ้กึษาเรือ่งนี้ในบทอื่นๆ ต่อไป  
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บทที่ 2 
เลอืกทางแห่งความสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "ความผาสุกมแีก่คนนัน้ทีพ่บพระปัญญาและแก่คนนัน้ทีพ่บ 
  ความเขา้ใจ"  (สุภาษติ 3:13)  
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ควำมสขุเด๋ียวน้ีหรือเวลำอ่ืน ? 

       ตดัสนิใจ ตดัสนิใจ ตดัสนิใจ ทุกๆ วนั ทุกๆ แห่ง ทีเ่ราไปเราต้องพบ
กบัการตดัสนิใจ ตดัสนิใจในเรื่องใหญ่ ในเรื่องเลก็ บางเรื่องกเ็กี่ยวกบัเรา
โดยตรงเป็นส่วนตวั แต่บางเรื่องก็เกดิผลกระทบต่อคนอื่นด้วย หลายต่อ
หลายครัง้เราตอ้งตดัสนิใจเรือ่งส าคญัๆ ซึง่มอีทิธพิลต่อชวีติของเรา  
        ขณะทีเ่ราอ่านเรือ่งธรีะและแมน ใหเ้ราพจิารณาการเลอืกของบุคคล
ทัง้สองด้วย การตดัสนิใจของเขาถูกหรอืผดิ? การตดัสนิใจท าให้เขาเป็น
สุขหรอืเปล่า?  
        ได้เวลาที่คุณอาจรญูจะต้องกลบับ้านแลว้ ธรีะและแมนคงจะคดิถงึ
อามาก เพราะตลอดสปัดาห์ที่ผ่านมาเขาสนุกสนานกบัคุณอาที่สุด บดันี้
เดก็ชายทัง้สองไดแ้ต่โบกมอือ าลา ขณะทีคุ่ณอาขบัรถจากไป  
        "คุณอาจรญูใจดจีงั เขาให้เงนิเราด้วย ฉันรูแ้ลว้ล่ะว่า ฉันจะเอาเงนิ
ไปท าอะไร"  ธรีะหยบิธนบตัรสองใบมาคลีอ่อกพรอ้มกบับอกว่า "ฉนัจะไป
เดอะมอลล ์ไปซื้อไอศครมีชอ็กโกแลตซนัเดยส์ามชัน้ใหอ้ร่อยไปเลย เธอ
ล่ะแมน เธอจะเอาเงนิไปท าอะไร?" 
        แมนค่อยๆ พบัเงนิเกบ็ใส่ไวใ้นกระเป๋ากางเกง "ฉนัจะเกบ็ไว"้  
        "เกบ็ท าไม?"    ธรีะถาม  
        "ฉนัจะสะสมไวซ้ือ้จกัรยานสกัคนั" แมนตอบ  



 

13 
 

       "รถจกัรยานหรอื?"  ธรีะหวัเราะ  "เธอจะต้องเกบ็จนตายน่ะสกิว่าจะ
ไดส้กัคนั  
       "อ๋อ ไมห่รอก ฉนัมสีะสมไวใ้นธนาคารบา้งแลว้ เธอคอยดกูแ็ลว้กนั"  
        เดก็คนไหนมคีวามสุขแบบทนัท ี................................................... 
        การตดัสนิใจของใครทีเ่ป็นประโยชน์ทีสุ่ด ...................................... 
        การตดัสนิใจของใครทีม่ผีลยาวนาน .............................................. 

       การเลอืกของธรีะและแมน เป็นเรื่องธรรมดาๆ การเลอืกระหว่าง
ไอศครมีและการเก็บเงนิมิได้ส่งผลสะท้อนให้ชีวิตของเด็กทัง้สองต้อง
เปลีย่นไป  
        มอีะไรบ้างที่เราตัดสนิใจท า หรอื ดู หรอื กิน ที่จะน ามาซึ่งความ
ตายก่อนเวลาอนัสมควร …………………………………………………… 
        ในบทบญัญตัขิองพระเจา้ การตดัสนิใจอนัไหนทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบั
เรา? อ่าน สุภาษติ 7:2 …………............................................................ 
  
วนัอำทิตย ์ ดีหรือเลว? 

       เราได้อ่านเรื่องการตดัสนิใจของธรีะและแมนแล้ว ธรีะใช้เงนิทนัท ี
และมคีวามสุขจากผลที่ไดร้บั แต่กเ็ปรยีบเหมอืนหยดไอศครมีทีล่ะลายใน
วันที่ ร้อนจัด  เงินของเขาก็หมดไป ความสุขของธีระคือไอ ศครีม
ชอ็กโกแลต  
        ส่วนแมนเป็นนักสะสม เขาเกบ็เงนิจ านวนนัน้รวมกบัเงนิทีไ่ดส้ะสม
ไวแ้ลว้ เพื่อซือ้จกัรยาน เขาจะต้องอดทนและรอวนัเวลาที่ยาวนานกว่าจะ
บรรลุถงึเป้าหมาย  
        เรารูไ้หมว่า การตดัสนิใจเรื่องง่ายๆ ในชวีติจะช่วยเตรยีมตวัเราให้
พรอ้มที่จะเผชญิกบัปัญหาใหญ่ในอนาคต ใหเ้รามาศกึษาการตดัสนิใจทัง้
สองอยา่ง  
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        มีทางสองทางในชีวิตที่ส าคัญว่าจะน ามาซึ่งความสุข เราจะพบ
หนทางนัน้จากสดุด ีบทที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนี้พรอ้มกบัเขยีนค าตอบ
ลงในช่องว่าง  
1. บอกชื่อของหนทางทัง้สอง (ขอ้ 1, 6)                 
 (1) .............................................................................................. 
      (2) .............................................................................................. 
2. ผูเ้ดนิทางแต่ละคนเปรยีบดัง่  
 (1) .............................................................................................. 
      (2) .............................................................................................. 
3. ผูเ้ดนิทางท าอะไร (ขอ้ 2) .................................................................. 
 
วนัจนัทร ์     โลทหำควำมสขุในโสโดม  
        เมื่อวานนี้เราศึกษาว่า "ผู้ชอบธรรม" ยนิดปีฏบิตัิตามบญัญัติของ
พระเจา้ด้วยความยนิด ีเขาจ าเรญิขึ้นและเปรยีบดงัต้นไม้ที่มผีลงอกงาม 
พระเจา้ทรงทราบทางของเขา และทรงปกป้องรกัษาไว ้ 
        ในเวลาเดยีวกนั คนชัว่กลบัเยาะเยย้บญัญตัขิองพระเจา้ ชวีติของ
เขาถูกเปรยีบเทยีบดัง่แกลบ เมื่อถูกลมก็จะปลวิฟุ้งไป เขามชีวีติอย่างขอ
ไปท ีโดยไมค่ านึงถงึผลทีจ่ะตามมาภายหลงั  
        ในพระคมัภรีม์เีรือ่งของบุคคลทีเ่ลอืกเดนิไปตามทางทีก่ล่าวมาแลว้ 
ผูท้่องเทีย่วทัง้สองไดแ้ก่อบัราฮมัและโลท (ปฐมกาล 12:1-15) ทัง้สองจาก
บา้นเกดิ เพื่อเดนิทางไปยงัแผ่นดนิทีพ่ระเจา้ทรงสญัญา การเดนิทางพรัง่
พรอ้มดว้ยสมัภาระต่างๆ ครอบครวั สตัวเ์ลีย้ง และผูร้บัใช ้ 
        จนต่อมาครอบครวัไดข้ยายพงศ์พนัธม์ากขึน้ อยู่มาวนัหนึ่งผู้รบัใช้
ของทัง้สองเกดิขดัแยง้กนัในเรื่องพื้นดนิที่มหีญ้าเขยีวชอุ่ม เหมาะส าหรบั
เป็นอาหารของสตัว ์ซึง่ดูเหมอืนว่าถ้าอบัราฮมัและโลทจะแยกกนัอยูค่งจะ
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เหมาะกว่า อบัราฮมัจงึเปิดโอกาสให้โลทเลอืกแผ่นดนิที่อยู่ตรงหน้าเขา
ก่อน (ปฐมกาล  13:1-19) โลทเลือกอย่างไร? อ่านปฐมกาล  13:10 
................................................................................................... 
        ให้เรามาสมมตกินัว่า เราก าลงัสมัภาษณ์โลท ในเรื่องการตดัสนิใจ
ของเขา  

 ผูส้มัภำษณ์   "โลทกรณุาเล่าใหฟั้งถงึเรือ่งทีอ่ยูใ่หมข่องท่านสคิรบั" 
 โลท    "มนัคลา้ยกบั........................................................." 
 ผูส้มัภำษณ์   "ท่านลองเล่าเรือ่งเพื่อนบา้นของท่านใหเ้ราฟังบา้ง?"  

  โลท   "ชาวโสโดม................................." (ปฐมกาล 13:13)  

 สรปุแลว้โลทและครอบครวัเลอืกเดนิไปทางใด? 
 
วนัองัคำร  ควำมสขุตำมควำมนิยม  
       โลทเลือกอยู่เมืองโสโดม เป็นเมืองที่น่าอยู่สนุก และมีชีวิตตาม
สบาย ผู้คนวุ่นกับการหาเงนิ และงานเลี้ยง ไม่มใีครสนใจพระเจ้า หรอื
ประพฤติตามพระบญัญัติ เขามชีีวติเพื่อความพอใจของตนเองเท่านัน้ 
บ่อยครัง้โลทจะถูกต าหนิเมือ่เขาใหก้ารรบัคนแปลกหน้า  
       จงอ่านปฐมกาล 19:24-26 เพื่ อทบทวนเรื่องความพินาศของ
เมอืงโสโดมแล้วตอบค าถามข้างล่างต่อไปนี้โดยเขยีนเครื่องหมาย  
หน้าประโยคทีน่กัเรยีนเหน็ดว้ย และ  X  หน้าประโยคทีไ่มเ่หน็ดว้ย  
      ..........    โลทไมรู่ว้่าเมอืงนี้เป็นเมอืงทีช่ ัว่รา้ยมาก่อน  
      ..........    โลทรกัพระเจา้  
      ..........    โลทเป็นพยานในเมอืงโสโดม  
      ..........    พระเจา้รกัประชาชนในเมอืงโสโดม  
      ..........    พระเจา้ช่วยชวีติโลท เพราะความซื่อสตัยข์องโลท  
      ..........    ภรรยาของโลทถูกท าโทษมากเกนิเหตุ  
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        หนทางของโลทดจูะถูกตอ้งส าหรบัเขา แมจ้ะพ านกัใกลเ้มอืงโสโดม 
แต่เขาเชื่อว่าเขาจะปรนนิบตัพิระเจา้ได ้ในหนังสอืสุภาษติ 14:12 บอกให้
เราทราบถงึบัน้ปลายของหนทางเช่นน้ี  
 
วนัพธุ  แผน่ดินของพระเจ้ำ       
        เหตุผลที่พระเจ้าสนใจโลทและช่วยให้เขารอดจากการถูกเผาไหม้
ในโสโดมนัน้ เพราะพระองคเ์หน็แก่อบัราฮมัผูเ้ป็นลุงต่างหาก 

สมัภำษณ์   "อบัราฮมั ท่านท าอะไรหลงัจากทีท่่านไดเ้ขา้ไปอยู่ที ่
     ใหมแ่ลว้”  
อบัรำฮมั    "ผมไดส้รา้ง......................................"(ปฐมกาล 13:18)  
สมัภำษณ์   "ผมเขา้ใจถูกไหมทีว่่า พระเจา้ทรงประทานค าสญัญา  
   พเิศษใหท้่าน"  
อบัรำฮมั   "ถูกครบั พระองคท์รงสญัญาว่า (ปฐมกาล 13:15, 16)  
สมัภำษณ์ "ผมไดย้นิขา่วเกีย่วกบัการต่อสู ้เมือ่ท่านไดช้่วยชวีติ 
  ของโลทและประชาชนชาวเมอืงโสโดม ท่านไดท้ าอะไร 
  กบัความมัง่มทีีท่่านไดม้า" (ปฐมกาล  14:14 -16)       

 อบัรำฮมั  "ผมไดถ้วาย..................................ปฐมกาล 14:20-24) 

        อับราฮัมอ้อนวอนไม่ให้พระเจ้าท าลายคนดีในเมืองโสโดม แม ้   
พระเจา้ไม่สามารถช่วยคนทัง้เมอืงได ้แต่พระองค์ทรงช่วยครอบครวัของ
โลท  
      ความสมัพนัธร์ะหว่างอบัราฮมักบัพระเจา้ไม่สมบูรณ์นัก เขาพูดปด 
สงสยัพระเจา้ และบางครัง้ไดท้ าอะไรลงไป โดยขาดความเคารพพระองค ์
แต่ทกุครัง้อบัราฮมัไดคุ้กเขา่ต่อหน้าแท่นบชูา ขอใหพ้ระองคท์รงอภยัให้ 
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วนัพฤหสับดี      แผนท่ีพิเศษ  
        ครอบครวัของณัชชาวางแผนไปพกัผ่อนในระหว่างหยุดพกัรอ้นมา
ก่อนหน้านี้หลายสปัดาห ์คุณพ่อน าเครื่องใชส้ าหรบัการพกัแรมออกมาท า
ความสะอาด ส่วนคุณแม่จดัเตรียมเรื่องอาหาร ณัชชาจดัเสื้อผ้าและ
หนงัสอืทีจ่ะเอาไปอ่าน  
        เชา้ตรู่วนัอาทติย ์ทุกคนในครอบครวัขึน้รถซึง่บรรทุกสมัภาระอยา่ง
แน่นขนัดด้วยความรูส้กึตื่นเต้นพรอ้มกบัความรูส้กึเหน็ดเหนื่อยจากการ
ตอ้งเตรยีมตวัเดนิทางครัง้นี้           
        "พ่อจะตอ้งไมล่มืแผนที"่    คุณพ่อบอกขณะเอือ้มมอืเปิดลิน้ชกัรถ  
        "แผนที่อะไรคะ?" ณัชชาถาม  ขณะที่รถแล่นออกจากบ้านสู่ถนน
ใหญ่  
        "กแ็ผนทีพ่เิศษยงัไงล่ะ" คุณพ่อตอบ "แผนที่อนันี้ละเอยีดกว่าแผน
ที่ธรรมดา มนับอกลกัษณะของถนนของสถานที่ท่องเที่ยว  ทางเบี่ยง 
อตัราความเรว็ และทุกๆ อยา่งทีพ่่อควรรูน้ัน่แหละ"  
        การหยุดพกัรอ้นและการท่องเทีย่วกบัครอบครวัเป็นเรื่องสนุก การ
เตรยีมการล่วงหน้า ศกึษาสถานที่ ถนนทีจ่ะใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทาง 
เป็นเรื่องส าคญัเช่นกนั การเดนิทางฝ่ายจติวญิญาณยิง่มคีวามส าคญัยิง่
กว่า เราจะตดัสนิใจว่าจะเดนิทางไปทางไหนอย่างไร? เรารูไ้ด้อย่างไรว่า 
เราก าลังเดินทางไปสู่ชีวิตนิรนัดร์ หรอืความหายนะ? ทุกคนจ าเป็นที่
จะตอ้งไดร้บัค าแนะน าจากแผนทีฝ่่ายจติวญิญาณ  
        อ่านสดุด ี119:105  
 
วนัศกุร ์       นักเดินทำงคนส ำคญั  

      นกัเดนิทางหลายคนไดเ้ดนิทางแห่งชวีติก่อนหน้าท่าน การเดนิทาง
เพื่อแสวงหาความสุข ท าให้หลายคนได้สลดัทิ้ง "ชวีติเก่าๆ" ไปหมดสิ้น 
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เขาเดนิไปในทางของพระเจา้ เราพบบนัทกึของคนเหล่านัน้ในพระคมัภรี ์
บนัทกึทัง้หมดเป็นเสมอืนแผนทีแ่ห่งจติวญิญาณ  
       ในขณะที่เราอ่านพระคมัภรี์ด้วยจติอธษิฐาน พระองค์จะประทาน
ความรอบรู้ในการเดนิทางตามรอยของพระองค์ พระองค์ก าลงัคอยเรา 
ทรงเป็นก าลงัใจใหเ้รา ถา้เราเดนิบนหนทางของพระองค ์และไมล่ะสายตา
จากพระองค ์เราจะสามารถเดนิสู่จดุหมายไดเ้ช่นเดยีวกนั  
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บทที่ 3 
ผู้ยากจนเป็นสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "บุคคลผูใ้ด รูส้กึบกพรอ่งฝ่ายวญิญาณ ผูน้ัน้เป็นสุข เพราะ 
  แผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของเขา"  (มทัธวิ 5:3) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ค ำเทศนำบนภเูขำ  
        ก่อนที่เราจะศึกษาพระคมัภีร์ ขอให้อ่านค าเทศนาบนภูเขา ซึ่งมี
ดงันี้  
        "บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุข เพราะแผ่นดิน
สวรรคเ์ป็นของเขาแลว้"  
        "บุคคลผู้ใดมใีจอ่อนสุภาพก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบัความยนื
ยงในแผ่นดนิโลกเป็นมรดก"  
        "บุคคลผู้ใดหวิกระหายความชอบธรรมกเ็ป็นสุข    เพราะว่าเขาจะ
ไดอ้ิม่บรบิรูณ์"  
        "บุคคลผู้ใดมใีจเมตตาปราณีก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบัความ
เมตตาปราณเีหมอืนกนั"  
        "บุคคลผูใ้ดมใีจบรสิุทธิก์เ็ป็นสุข  เพราะว่าเขาจะไดเ้หน็พระเจา้"  
        "บุคคลผู้ใดระงบัความแตกแยกกนัก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้ชื่อ
ว่าเป็นบุตรของพระเจา้"  
        "บุคคลผูใ้ดทนความราวเีบยีดเบยีนกนั เพราะความชอบธรรมกเ็ป็น
สุข เพราะแผ่นดนิสวรรค์เป็นของเขาแล้ว เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและ
นินทาท่านทัง้หลายต่างๆ เป็นความเทจ็เพราะเรา ท่านกเ็ป็นสุข จงชื่นชม
ยนิดอีย่างยิง่ เพราะว่าบ าเหน็จของท่านมบีรบิูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้
ขม่เหงศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายทีอ่ยูก่่อนท่านเหมอืนกนั" (มทัธวิ 5:3-12)  
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วนัอำทิตย ์ รวยหรือจน       
        ให้เรามาศึกษาตอนแรกของค าเทศนาที่ว่า "บุคคลผู้ใดบกพร่อง
ฝ่ายวญิญาณกเ็ป็นสุข" เมื่อเราคดิถงึค าว่า “บกพร่อง” เราคดิถงึอะไร จง
อ่านเรือ่งต่อไปนี้  
   ลลันาอาศยัอยู่ในห้องเลก็ๆ ชัน้บนแฟลตแห่งหนึ่ง คุณพ่อไม่มงีาน
ท า คุณแม่อยู่กบับ้านเลี้ยงน้องชายเล็กๆ 2 คน เสื้อผ้าของลลันาได้รบั
บรจิาคจากศูนยส์งเคราะหผ์ูย้ากไร ้ลลันาเป็นคนยากจนใช่หรอืไม่?  
        บา้นตวงพรตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูแห่งหนึ่งนอกเมอืง คุณพ่อเป็นหมอ 
คุณแม่เป็นทนาย ตวงพรเขา้เรยีนในโรงเรยีนกนินอนทีม่ชีื่อ ยามว่างเธอ
จะขี่ม้าและว่ายน ้ าในสระน ้ าส่วนตัว ตวงพรเป็นคนยากจนใช่หรอืไม่?   
นักเรยีนคดิว่า ใครเป็นคนยากจน? ลลันาหรอืตวงพร หรอืไม่มคีนไหน? 
หรอืทัง้สอง? ความจรงิมนัขึ้นอยู่กบัการตีความหมายของค าว่ายากจน
ต่างหาก ถ้าลลันาเหน็ตวงพรนัง่รถคนัยาว มคีนขบัรถไปโน่นไปนี่  เธอก็
จะคดิว่าตนเองนัน้ยากจนไม่มอีะไรเลย แต่ถ้าลลันาดูโทรทศัน์เหน็เดก็ที่
หิวโหยขาดอาหาร ลลันาก็จะคิดว่าตนเองรวย หรอืดีกว่าเด็กพวกนัน้
หลายเท่า  
        เราคิดว่าพระเยซูทรงหมายถึงอะไร เมื่อพระองค์ทรงกล่าวถึง 
"บกพรอ่งฝ่ายวญิญาณ" พระองคห์มายถงึสิง่ต่อไปนี้ใช่หรอืไม่?  
        คุณพ่อมอีาชพีอะไร?                      ไม ่ ใช่  
        เราสวมเสือ้ผา้ชนิดไหน?                  ไม ่ ใช่  
        เราอยูอ่ยา่งไร?                        ไม ่ ใช่  
        เรามเีครือ่งใชม้ากน้อยแค่ไหน?    ไม ่ ใช่  

     ความร ่ารวยและความยากจนในฝ่ายจติวญิญาณเป็นเรื่องส าคัญใน
สายพระเนตรของพระเจา้ เมื่อใดที่เราไม่มพีลก าลงัจะท าดไีด้ตลอด นัน่ก็
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หมายความว่า เรามคีวามบกพรอ่งดา้นจติวญิญาณ เราจะมคีวามสมบูรณ์
ในฝ่ายจติวญิญาณไดก้ต่็อเมือ่เรามคีวามรูส้กึว่า เราต้องการพระเยซ ูเรามี
ความรูส้กึเช่นนี้มากเท่าใด พระองค์ก็จะให้เราได้มากขึน้เท่านัน้ หากเรา
มองตวัเองยากจน หรอืบกพร่องมากเท่าใด เราก็จะมคีวามต้องการพระ
เยซมูากขึน้  
 
วนัจนัทร ์ พ่ึงพำพระองค ์ 
        เราได้ทราบความหมายของค าว่ายากจนหรอืบกพร่องแล้ว ใน
บางครัง้คนบางคนอาจคดิว่าตนร ่ารวยซึ่งความเป็นจรงินัน้เขาไม่มอีะไร
เลย  
        คนทีรู่ว้่าตนเองบกพรอ่งในดา้นจติวญิญาณ เขาไมส่ามารถท าอะไร
เพื่อตวัเองได้ เขารูส้กึหมดหวงัเมื่อขาดพระเยซู เขาต้องการให้พระองค์
ช่วยเขาในทุกสิง่ พระเยซเูองยงัตอ้งพึง่ในพระเจา้ (ยอหน์ 5:19)  
        จงอ่านเรื่องคนรวยทีม่าหาพระเยซใูนลกูา 18:18-23 เขามทีศันะคติ
ทีต่่างไปจากพระเยซอูยา่งไร?.................................................................  
.............................................................................................................. 

        พระเยซหูมายถงึสิง่เดยีวกนัเมือ่ตรสัว่า   “.....................................
ตอ้งการหมอ  แต่.....................................ไมต่อ้งการ   (มทัธวิ  9:12) 

        จะเหน็ไดว้่า เมื่อบุคคลยอมรบัว่าต้องการพระเยซู เมื่อนัน้พระเยซู
จงึสามารถช่วยเขาได้ ขุนนางผูร้ ่ารวยและชาวฟารสิ ีคดิว่าเพราะเขาเป็น
ชาวยวิ และถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ จงึท าใหเ้ขามสี่วนในแผ่นดนิ
สวรรค์ แต่พระเยซูต้องการให้พวกเขาเห็นว่า ความรกัของพระองค์เป็น
ของประทาน ไมม่ใีครดพีอทีจ่ะไดม้าดว้ยก าลงัของตนเอง  
วนัองัคำร  กษตัริยผ์ูถ่้อมตน  
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       ท่านเคยฝันอยากเป็นสมาชกิคนหนึ่งในราชวงศ์กษตัรยิห์รอืเปล่า? 
เราอาจมผีู้รบัใช้ส่วนตวั เรยีนหนังสอืในโรงเรยีนที่มชีื่อเสยีง มผีู้คนราย
ลอ้มยกยอ่งตลอดเวลา เมือ่ออกไปไหนจะตอ้งมอีงครกัษ์คุม้กนั  
       เราคงไม่มโีอกาสอย่างนัน้ แต่มเีรื่องของเด็กชายอายุ 8 ขวบคน
หนึ่งสามารถเป็นกษตัรยิค์รองประเทศได้ ท่านจะอ่านพบได้ในหนังสอื 2 
พงศาวดาร บทที่ 34 โยสยิาห์มปีระวตัิความเป็นกษัตรยิ์ผู้ชอบธรรมคน
หนึ่ งของยูดา อะไรคือความลับในการเป็นกษัตริย์ของเขา? อ่าน 2 
พงศาวดาร 34:3, 4, 30, 31  จงขดีเสน้ใต้ทศันคตต่ิอไปนี้ของโยสยิาหท์ีม่ ี
ต่อพระเจา้   
 
       หย่ิงผยอง         ถ่อมตน            จงรกัภกัดี  
       เสียใจในบำป      ใจแขง็กระด้ำง   ไม่มีควำมแน่นอน  
        มำนะ             เตม็ด้วยบำป     อ่อนน้อม  

 
        ตัง้แต่ยงัเป็นเด็กโยสยิาห์ระลกึถึงความต้องการของพระเจ้า และ
รอ้งขอความช่วยเหลอืจากพระองค ์ขณะเมื่อเป็นหนุ่มเขาไดร้ือ้ท าลายรปู
เคารพและซ่อมแซมบูรณะวหิารของพระเจ้าทัว่แผ่นดิน เหนือสิ่งอื่นใด   
โยสยิาหไ์ดเ้ริม่น าการนมสัการและพธิปัีสกามาใชใ้นวหิารอกีครัง้ แสดงให้
เหน็ว่าโยสยิาห์เชื่อในการเสดจ็มาของพระผู้ช่วยให้รอด เขาแสดงให้รูว้่า
เขาต้องการการอภัย ไม่ใช่อภัยเพื่อบาปของเขาเอง แต่เพื่อบาปของ
ประชาราษฏรด์ว้ย  
        โยสยิาห์ได้รบัใช้พระเจา้ และพระองค์ทรงอวยพระพรแผ่นดนิของ
เขา แมโ้ยสยิาหเ์ป็นกษตัรยิท์ีร่ ่ารวยแต่กย็งัเป็นผูท้ีย่ากจนในจติวญิญาณ     
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วนัพธุ  แผน่ดินสวรรค ์ 
        เมื่อวานนี้เราพูดถึงกษัตรยิ์โยสยิาห์ พระองค์ทรงเป็นกษัตรยิ์ที่ดี
และปกครองราษฏรด้วยความเป็นธรรม ขณะที่เราก าลังคิดถึงเรื่อง
แผ่นดินหรอือาณาจกัร ให้เราศึกษาข้อควรจ าตอนที่สองที่ว่า "เพราะ
แผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้" (มทัธวิ 5:3)  
         การรบัเอาแผ่นดนิสวรรคห์มายถงึอะไร? เราสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผ่นดินของพระเจ้าในขณะนี้ ได้หรอืไม่? หรือเราต้องคอยจนกว่า
พระองคจ์ะเสดจ็มาครัง้ทีส่อง?  
        อาณาจกัรของพระครสิต์จะมาพรอ้มกบัพระองค์ เมื่อพระองค์เสดจ็
มาสู่โลกนี้  (มทัธวิ 3:2) พระองคท์รงละทิง้บลัลงักบ์นสวรรค ์เพื่อมามชีวีติ
อย่างคนบาป (2 โครนิธ์ 8:9) กล่าวว่า "เพราะว่าท่านทัง้หลายรู้จกัพระ
กรุณาของพระเยซูครสิต์เจา้ของเราว่า พระองคท์รงมัง่คัง่อยู่แล้ว แต่กย็งั
ทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลาย เพื่อท่านทัง้หลายจะ
ไดเ้ป็นคนมัง่ม ีเนื่องจากความยากจนของพระองค"์  
        หรอือกีนัยหนึ่ง เมือ่เรารบัพระเยซเูป็นพระผูช้่วยใหร้อด เรากไ็ดร้บั
แผ่นดินของพระองค์ด้วย โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิข์องพระองค ์
พระองค์สถิตอยู่ในใจเรา เราจะเริ่มประพฤติตนอย่างบุตรหลานของ
พระองค ์ 
        เราจะรบัพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร? และพระวญิญาณ
บริสุทธิจ์ะสถิตในใจของเราอย่างไร พระเยซูต้องการจะอยู่กับเรา
ตลอดเวลา เราต้องเรยีนรู้ที่จะมอบใจของเราต่อพระองค์ อนุญาตให้
พระองคค์วบคุมความคดิและการกระท าของเรา  
        แผนการของพระองคท์ีม่ต่ีอเราแต่ละคนจะสมบรูณ์ไมไ่ด ้จนกว่าเรา
จะร่วมอยู่กบัพระองค์บนแผ่นดนิสวรรค ์เมื่อพระเยซูเสดจ็มา พระองคจ์ะ
ประทานรางวลัใหแ้ก่บุคคลที่ประพฤตปิฏบิตัติามพระองค์อย่างสม ่าเสมอ
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ดว้ยใจถ่อม ดว้ยเหตุผลนี้เราจงึก าลงัรอคอยการเสดจ็กลบัมาขององคพ์ระ
ครสิตแ์ละอาณาจกัรแห่งสงา่ราศ ี 
  
วนัพฤหสับดี   ควำมสขุในแผน่ดินสวรรค ์ 
      การเป็นผู้บกพร่องฝ่ายจติวญิญาณและแผ่นดนิสวรรค์ของพระเจา้ 
ท าให้เราเป็นสุขได้อย่างไร? สิง่ต่อไปนี้เป็นผลดีที่เราจะได้รบั จงเขยีน
เครือ่งหมาย    หน้าประโยคทีน่ าความสุขมาสู่เรา  
      "บุคคลผูใ้ดบกพรอ่งฝ่ายจติวญิญาณกเ็ป็นสุข"  
      ..........    เราไมต่อ้งกงัวลว่าเราจะช่วยตวัเราใหร้อดหรอืไม ่ 
      ..........    เราไมต่อ้งเปรยีบเทยีบตวัเรากบัคนอื่น  
      ..........   เราขอความช่วยเหลอืไดทุ้กเมือ่  
      ….......    เราจะไดร้บัการอภยัในความบาปทุกอย่าง  
  
      "เพราะแผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้"  
      ..........    พระเยซทูรงสิน้พระชนมแ์ละทรงพระชนมบ์นสวรรค ์ 
      ..........    พระเจา้ทรงยอมรบัพระเยซ ูและทรงยอมรบัเราตาม  
  สภาพทีเ่ราเป็นอยู ่ 
      ..........    พระเยซทูรงอยูเ่บือ้งพระหตัถข์วาของพระเจา้ เพื่อสดบั 
  ฟังค าอธษิฐานจากเรา 
      ...........   เราสามารถอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง จากความชอบธรรม 
  ของพระครสิตไ์ด ้ 
  
        เรารูส้กึสบายใจแลว้หรอืยงั? เมื่อทราบว่าพระเจา้มไิดห้วงัใหเ้ราหา
แผ่นดินสวรรค์ด้วยตัวเราเอง? เราดีใจแค่ไหนเมื่อรู้ว่า พระเยซูทรง
ประทบัอยูบ่นบลัลงักแ์ละทรงเขา้ใจความตอ้งการของเราทัง้หมด  
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        สมมติว่าเพื่อนของเราท าให้เราล าบากใจในความเชื่อของเราเป็น
ส่วนตวั เราจะตอบเขาอย่างไร หากเขาพูดกบัเราว่า "ศาสนามไีว้ส าหรบั
คนอ่อนแอ ฉันไม่ต้องการพระเจา้ พระองคไ์ม่เหน็ท าอะไรให้ฉัน น่าข าที่
ใครไมรู่อ้ยูบ่นสวรรคจ์ะสนใจมนุษยใ์นโลก ท าไมเธอจงึเชื่อ" 
ค าตอบของเราคอื................................................................................... 
.............................................................................................................. 

  
วนัศกุร ์ "ฉันต้องกำรพระเยซู"  
       เรามคีวามรูส้กึต้องการพระเยซูแล้วหรอืยงั? ให้เราลองใคร่ครวญ
เนื้อร้องของเพลงๆ นี้ ศึกษาความหมายให้ลึกซึ้ง เราต้องการพระเยซู
หรอืไม?่ เพลง "ฉนัตอ้งการพระเยซ"ู   เลขที ่227  
 
 ฉนัตอ้งการพระเยซ ูยิง่กว่าเงนิและทอง  
 ฉนัตอ้งการพระเยซ ูยิง่กว่าทรพัยน์บัไมถ่ว้น  
 ฉนัตอ้งการพระเยซ ูยิง่กว่าราชวงั  
 ฉนัตอ้งการพระเยซ ูน าทางชวีติฉนั  
ร้องรบั    
 ยิง่กว่าเป็นราชาครอบครองทัว่ทศิา และเป็นทาสบาปชัว่นกัหนา  
        ฉนัตอ้งการพระเยซ ูยิง่กว่าสิง่ใด ทีโ่ลกนี้มใีหฉ้นั  
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บทที่ 4 
ศัตรขูองความสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "บุคคลผูใ้ดโศกเศรา้กเ็ป็นสุข เพราะว่าเขาจะไดร้บัความ 
  บรรเทาทุกขน์ัน้"   (มทัธวิ  5:4)  
       
บ่ำยวนัสะบำโต  ถกูจบัได้       

        หลงัเลกิเรยีน ลดัดาเดนิกลบับา้น เธอค่อยๆ ย่องเขา้บา้นทางประตู
หลงั ตรงขึ้นไปยงัห้องของเธอ เธอนัง่บนเตียง หยบิสมุดการบ้านวชิา
สงัคมออกมาเปิดดู เธออ่านอย่างช้าๆ หมกึสีแดงเขยีนอย่างชดัเจนว่า 
"ลดัดา ค าตอบของเธอเหมอืนของธดิาไม่มผีดิ ใครลอกใครกนัแน่ ครูขอ
พบดว้ย"  
        ลัดดานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เธอเพลินกับการดู
โทรทศัน์จนลมืท าการบ้าน เมื่อถึงโรงเรยีน ธดิาเพื่อนของเธอได้ให้เธอ
ลอกการบ้านชัว่โมงพกั "คุณครูไม่รูห้รอก" ธดิาบอก "คุณครูไม่เคยอ่าน
ละเอยีดสกัท"ี  
        แต่คุณครูจบัได้ คราวนี้ลดัดาต้องถูกท าโทษ เธอบ่นกบัตวัเองว่า 
"ท าไมฉนัตอ้งไปลอกเขานะ ทัง้ๆ ทีรู่ว้่าท าอยา่งนัน้ไมถู่กตอ้ง"  
        ลดัดารูส้กึอยา่งไร?.......................................................................  
 เราคดิว่าลดัดารูส้กึเสยีใจทีท่ าอยา่งนัน้หรอืไม่? ............................. 
        ลดัดาไม่สบายใจมาสองวนั วนันี้เธอยิง่รูส้กึแย่กว่าทุกวนั อาหาร
เย็นวนันัน้หมดความอร่อย เธอหงุดหงดิกบัทุกคน พอได้เวลาเข้านอน 
เธอกระโดดขึ้นเตียงทันทีพร้อมกับพูดว่า "พระเจ้าไม่ต้องการฟังค า
อธษิฐานของฉนัแลว้"  



 

27 
 

        จรงิเท็จอย่างไรว่า พระเจ้าไม่ต้องการฟังค าอธิษฐานของลัดดา
หรอื?  อะไรคอืสิง่ทีล่ดัดาควรท ามากทีสุ่ดในเวลานี้ อ่าน 1 ยอหน์  1:9  
        เราเองคงเคยอยู่ในสภาพเดยีวกบัลดัดา เรารูว้่าไดท้ าผดิ แต่เราไม่
พรอ้มทีจ่ะแกไ้ขใหถู้ก เราปล่อยใหค้วามรูส้กึผดิกดักนิความสุขของเรา  
  
วนัอำทิตย ์ ถกูแยก 

        ใหเ้รามาดวู่าเหตุใดความรูส้กึผดิจงึเป็นศตัรขูองความสุข  

     หาดนิสอและกระดาษมาหนึ่งแผ่น ท าตามค าสัง่ต่อไปนี้  
     1. วาดรปูหน้าผาสงูทางดา้นซา้ยของกระดาษ  
     2. วาดรปูท่อนไมใ้หญ่ ยอดหน้าผา  
     3. วาดรปูหน้าผาสงูทางดา้นขวาของกระดาษ  
     4. วาดรปูท่อนไมเ้ลก็ บนยอดหน้าผา  
     5. วาดรปูคลื่นน ้าและหนิใตภ้าพระหว่างหน้าผาทัง้สอง  

 ภาพนี้หมายถงึอะไร? อ่านอสิยาห ์ 59:2  

        ให้เราหวนคดิถงึเรื่องของลดัดาอกีครัง้ เธอเลอืกที่จะลอกการบ้าน
จากเพื่อนโดยท าทวี่าเธอท าเอง เธอปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้นานเท่าไร 
ความไม่สบายใจกจ็ะทวมีากขึน้เท่านัน้ แมค้วามรกัของพระเจา้ทีม่ต่ีอเธอ
ไม่เคยเปลีย่นแปลง แต่เธอรูส้กึถูกแยกจากพระเจา้ เพราะความผดิทีเ่ธอ
ท าไป วธิใีดต่อไปนี้ลดัดาน่าจะน าไปแกไ้ขกบัปัญหาของเธอเองได ้ 

     ..........   ขอพระเจา้ช่วยใหเ้ธอรูส้กึเสยีใจต่อการทุจรติทีล่อกการบา้น 
  ของเพื่อน  
     ..........   พบคุณครสูารภาพความจรงิทนัท ี 
     ..........   ถามธดิาว่า คุณครเูขยีนโน้ตอยา่งเดยีวกบัทีเ่ขยีนในสมุด 
  ของเธอหรอืเปล่า  
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     ..........   ขอใหพ้ระเจา้ยกโทษความผดิ  
     ..........   คอยจนกว่าคุณครจูะเรยีกพบอกีครัง้  
     ..........   เรยีนคุณครใูนเชา้วนัรุง่ขึน้ว่า เธอท าการบา้นดว้ยตนเอง  
     ..........   เรยีนคุณครวู่า ธดิาผดิดว้ย เพราะเธอคะยัน้คะยอใหล้อก 
  การบา้น  

         พวกเราพอจะเดาไดว้่า ลดัดาควรท าอะไรมากทีสุ่ดใช่หรอืไม่? เธอ
ควรสารภาพกบัคุณครู กบัพระเจา้และธดิา เราต้องขอก าลงัจากพระเจ้า 
ใหเ้รากลา้ทีจ่ะท าอยา่งนัน้ พระองคพ์รอ้มและคอยทีจ่ะทรงน าเรา    

 
วนัจนัทร ์ สะพำน  

       ยงัจ าภาพทีเ่ราวาดเมื่อวานนี้ไดห้รอืเปล่า? รปูใหญ่หมายถงึพระเจา้ 
รปูเลก็หมายถงึเรา น ้าและหนิโสโครกหมายถงึบาปทีแ่ยกเราออกจากพระ
เจา้ เราตอ้งหาทางทีจ่ะขา้มไปถงึพระเจา้ใหไ้ด ้ 
        พระเยซูคอื หนทางนัน้ พระองค์เปรยีบเหมอืนสะพานที่ทอดจาก
หน้าผาหนึ่งไปยงัอีกข้างหนึ่ง พระองค์เป็นเสมือนสายสมัพันธ์ที่เชื่อม
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ท าให้มนุษย์กับพระเจ้าไม่แยกห่างจากกัน
ต่อไป โดยพระเยซ ูเราสามารถเขา้สู่พระเจา้โดยตรง  
        การประพฤตใินทางธรรมนัน้ ไม่เป็นการยาก การตดัสนิใจที่จะมา
หาพระองค์ต่างหากที่ยาก พญามารพยายามหลอกลวงเราต่างๆ นาๆ 
เพื่อไม่ใหเ้ราตดัสนิใจ เป็นต้นว่า มนัจะคอยกระซบิบอกเราว่า "คนอื่นเขา
จะคดิอยา่งไร?" "พระเจา้ไม่อภยัเธอหรอก" "เรือ่งเลก็เท่านัน้" "พระเจา้ไม่
สน" "ลมืมนัเสยีเถดิ" เป็นตน้  
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       ถ้าหากเราจะตรงไปหาพระเจา้ ไม่ควรคอยแม้แต่เพยีงวนิาทเีดยีว 
เราจะรูส้กึสบายใจกว่า การเขา้หาพระเจา้งา่ยเหมอืนกบัการอธษิฐานดว้ย
ความส านึก ดงัเช่น  
       "ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั ขา้พเจา้เสยีใจทีท่ าใหพ้ระองคต์อ้งผดิหวงั ขอได้
โปรดยกโทษที่ข้าพเจ้าได้……………………………………………….... 
(เจาะจงลงไปว่าความผดิทีท่ าคอือะไร) ขอบพระคุณทีท่รงยอมรบัและทรง
ช าระขา้พเจา้ใหส้ะอาดอกีครัง้ในนามของพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน"  
 
วนัองัคำร  ควำมหมำยของควำมโศกเศร้ำ       

       สิง่ที่เรยีนมาแล้ว มคีวามหมายต่อค าสอนข้อต่อไปนี้อย่างไร พระ
เยซูสอนว่า "บุคคลผู้ใดโศกเศร้าก็เป็นสุข" ประโยคนี้หมายความว่า
อยา่งไร?   
       ลดัดาไม่มคีวามสุข เพราะเธอได้ลอกการบ้านของเพื่อน เธอเสยีใจ
และรูส้กึว่าไดท้ าผดิไป เธอไมย่อมอธษิฐาน เพราะคดิว่าพระเจ้าไมท่รงฟัง
ค าอธิษฐานของเธอ แต่เราทราบว่า เพียงแต่รู้สกึเสยีใจมไิด้ท าให้อะไร
เปลีย่นแปลง ลดัดาตอ้งตดัสนิใจท าอะไรสกัอยา่ง  
       ความโศกเศรา้ที่กล่าวถึงในมทัธวิ 5:4 เป็นความรูส้กึเสยีใจ ความ
เสยีใจน ามาสู่อะไร?  อ่าน 2 โครนิธ ์7:9-11............................................. 
.............................................................................................................. 
       พระวญิญาณบรสิุทธิส์ าแดงให้เราเห็นความบาปของเรา ท าให้เรา
รูส้กึเสยีใจในบาปนัน้ และพรอ้มทีจ่ะขอใหพ้ระเจา้ทรงอภยับาปให ้ 
       ในหนังสอืพระคมัภรีม์เีรื่องของชายคนหนึ่งที่โกงพีช่าย เพื่อแย่งชงิ
สทิธบิุตรหวัปีเป็นของตน จงอ่านเรือ่งทัง้หมดจาก ปฐมกาล  27:1-41 
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วนัพธุ  ต่อสู้กบัพระเจ้ำ  
        แมว้่าพรจากสทิธขิองบุตรเป็นสิง่ที่ถูกต้องที่ยาโคบพงึได้ แต่วธิทีี่
เขารบัมาเป็นวธิทีี่ผดิ แทนการคอยพระเจา้เป็นผูป้ระทานเมื่อถงึเวลาอนั
ควร เขากลบัท าลงไปดว้ยล าพงัตวัเอง ประการแรกเขาขอ "ซือ้" สทิธบิุตร
หวัปีจากเอซาวด้วยการขอแลกกบัถัว่ต้มหนึ่งถ้วย และต่อมาแสรง้ท าตน
เป็นเอซาวเพื่อช่วงชงิพรจากบดิา  
        แม้ว่ายาโคบต้องหนีเพื่ อชีวิต พระเจ้าไม่ทรงลืมเขา ยาโคบ
สารภาพและเสยีใจในบาป พระเจา้ตอ้งการใหย้าโคบเหน็ความรกัของพระ
เจา้ พระองคจ์งึใหค้วามฝันแก่ยาโคบ เขาฝันเหน็ทตูสวรรคเ์ดนิขึน้บนัไดที่
ทอดสู่สวรรค ์อ่าน ปฐมกาล 28:10-22 
       ภายหลงัที่อยู่กบัลาบานหลายปีจนมคีรอบครวั  พระเจ้าได้สัง่ให้
ยาโคบเดนิทางกลบับา้น อ่านการเดนิทางของเขาใน ปฐมกาล  32:24-30   
        ขณะทีย่าโคบคุกเข่าต่อพระเจา้ ดว้ยความเป็นทุกขก์งัวลว่าจะต้อง
เผชิญหน้ากบัเอซาว เขาได้ทูลขอให้พระเจา้ปกป้องคุ้มครองครอบครวั
ของเขา ยาโคบทราบดวี่า เพราะความบาปของตนจงึท าให้เขาต้องตกอยู่
ในอนัตราย ท าให้ตนมคีวามรูส้กึไรค้่า เขาฝันไปว่าเขาก าลงัต่อสู้กบัศตัร ู
เขาดิ้นรนไปมาจนเกอืบสว่าง ความเป็นจรงิเขาก าลงัดิ้นรนต่อสู้กบัพระ
เจา้ของเขา แต่เพราะความเป็นคนถ่อมตนยอมรบัความผดิและเศรา้เสยีใจ
ในบาป พระครสิตจ์งึไดอ้วยพรเขา   
  
วนัพฤหสับดี    จำกควำมเศร้ำสู่ควำมช่ืนชมยินดี  
        ไม่นานความเศร้าโศกของยาโคบก็กลายเป็นความสุข เมื่อเขาได้
พบกบัพีช่ายอกี ท าใหเ้ราตอ้งยอ้นกลบัไปดูค าเทศนาตอนทีส่องทีก่ล่าวว่า 
"เพราะว่าเขาจะไดร้บัความบรรเทาทุกขน์ัน้"  
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       ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราไว้แต่เพียงล าพังผู้
เดยีว เมื่อทูลขอพระองค์ พระองค์จะยกโทษและเปลี่ยนแปลงความรูส้กึ
ของเรา เราจะลมืความผดิทีท่ าไว ้และขอบคุณในความดขีองพระเจา้  
 
วนัศกุร ์   พระเยซูทรงทรำบถึงควำมเศร้ำโศกของเรำ  
        เราทราบไหมว่า ท าไมความเศรา้จงึกลบัเป็นความสุขได้? ถูกแล้ว
เป็นเพราะพระเยซูทรงรู้สึกในความเศร้าที่เกิดกับพระองค์เอง เมื่อ
พระองคต์อ้งถูกแยกออกจากพระเจา้เพื่อเราทุกคน  
        จงอ่านอิสยาห์ 53:3-11 ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวถึงความเจบ็ปวด 
ความเสยีใจ ความอา้งวา้งทีเ่กดิกบัพระเยซ ู 
        จงเขียนค าที่แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงกระท าอะไรเพื่อท่าน
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 เพราะว่าพระเยซูทรงผ่านประสบการณ์แห่งความเศรา้โศก ความ
เจบ็ป่วย พระองค์จงึทรงเข้าใจความรู้สึกของเรา ให้เรามานึกวาดภาพ
ตอนทีพ่ระองคท์รงไดร้บัความเจบ็ปวดทางรา่งกายและจติใจ เมื่อพระองค์
ทรงได้รบัความทุกข์ทรมานจากการถูกตรงึบนไม้กางเขน เพื่อความผดิ
บาปของมนุษยบ์นโลกนี้ ช่างเป็นพระผูช้่วยใหร้อดทีป่ระเสรฐิยิง่  
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บทที่ 5 
ความถอ่มตน 

 
ข้อควรจ ำ  "บุคคลผูใ้ดมใีจอ่อนสุภาพกเ็ป็นสุข เพราะว่าเขาจะไดร้บั 
  ความยนืยงในแผ่นดนิโลกเป็นมรดก" (มทัธวิ 5:5) 
       
บ่ำยวนัสะบำโต  ควำมถ่อมตนคือควำมอ่อนแอหรือ?  

       เมื่อเราพูดถึงค าว่า "ถ่อมตน" ท่านมกัจะคิดถึงใคร? ท่านคิดถึง
เด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่ชอบวิง่ไปฟ้องคุณครูทุกครัง้ที่มคีนกลัน่แกล้งหรอื
เปล่า? คดิถงึเดก็ชายขีอ้ายทีเ่อาแต่อ่านหนงัสอืคนเดยีวหรอื? 
        สิ่งทัง้หมดข้างต้นหมายถึงความถ่อมตนใช่หรือไม่? ลองเปิด
พจนานุกรมด ูความหมายของค าๆ นี้ใหช้ดัเจนอกีครัง้ 
        ความเป็นจรงิ ความถ่อมตนมไิด้หมายถงึความอ่อนแอ คนที่ถ่อม
ตนไม่จ าเป็นต้องคอยเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น เพื่อจะวัดว่าตนมี
ความสุขหรอืไม่ การเป็นที่หนึ่งหรอืดเีลศิในทุกสิง่ ไม่ใช่เป็นเรื่องส าคญั
ของคนถ่อมตน 
       สปัดาห์นี้เราจะศึกษากนัว่า ท าไมคนที่ถ่อมตนหรอืคนที่มใีจอ่อน
สุภาพจงึเป็นคนทีม่คีวามสุข 
  
วนัอำทิตย ์ ถกูยกขึ้นหรือถกูผลกัลง 

      เมธาและคณิต เข้าแถวเพื่อเล่นรถไฟเหาะในสวนสาธารณะแห่ง
หนึ่ง เด็กชายทัง้สองยนืคอยควิมาเกือบ 45 นาท ีทนัใดนัน้เองนิชาเดนิ
เขา้มาแทรกตวัตดัควิตรงหน้าเมธาและคณิต พรอ้มกบัพดูว่า "ไง พวกเธอ
ใจดจีงันะที่มายนืจองที่ให้เรา" เมธาและคณิตมองหน้ากนั แทบจะไม่เชื่อ
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สายตาและหูของตัวเอง นิชาผลักคนอื่นออกไป เพื่อตัวเองจะได้ยืน
ขา้งหน้า เมธากระซบิบอกคณิตว่า "ฉันอยากจะผลกัเขาออกไปจรงิๆ คน
อะไรเหน็แก่ตวั"  
        คุณเคยอยู่ในสถานการณ์อยา่งนี้หรอืเปล่า? บางครัง้ดเูหมอืนว่าคน
ที่ยอมเชื่อฟังกฎระเบยีบและสุภาพมกัจะเสยีเปรยีบคนอื่น เมื่อคนอย่าง  
นิชาผลกัคุณออกจากแถว คุณอาจรู้สึกว่า ความเป็นสุภาพชนมนัไม่มี
ความหมายอะไรเลย  
        ถา้หากคุณมคีวามรูส้กึเช่นน้ี ขอใหน้ึกถงึสดุด ี147:6 "พระเจา้ทรงชู
ผูท้ีถู่กเหยยีบย ่าขึน้ พระองคท์รงเหวีย่งคนอธรรมลงถงึดนิ"  
        ในข้อพระคมัภีรข์้อนี้ เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะยกคนถ่อมให้สูงขึ้น 
ซึง่คนที่เย่อหยิง่นัน้จะถูกลงโทษอย่างแน่นอน คณิตและเมธาควรช่วยคน
อยา่งนิชาอยา่งไร? อ่านกาลาเทยี 6:1 .................................................... 
.............................................................................................................. 
        ถา้นิชาไมเ่ชื่อ เดก็ทัง้สองควรท าอยา่งไรต่อไป? อ่านมทัธวิ 18:16  
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
  
วนัจนัทร ์ โมเสส-ผูถ่้อมตน  
      โมเสสได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มคีวามถ่อมตนที่สุดในพระคมัภรี ์ส่วนใหญ่
เขาปกครองพลไพรอ่สิราเอลดว้ยความอดทนและความไมเ่หน็แก่ตวั  
        หลายต่อหลายครัง้ ชาวฮบีรบู่นไม่พอใจต่อต้านผลกัดนั ไม่ร่วมมอื 
จนโมเสสแทบจะทนไมไ่ด ้แต่แมก้ระนัน้เขากย็งัรกัพลไพร่อสิราเอลทุกคน 
จงอ่านเรื่องราวบางตอนของโมเสสในหนังสอือพยพ 14:5-28; 16:3-35; 
17:3-6 และ 32:4-20 
วนัองัคำร     โมเสสอ้อนวอนขอควำมเมตตำจำกพระเจ้ำเพ่ืออิสรำเอล  
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      ชาวอสิราเอลบ่นไม่พอใจในเรื่องเดยีวกนัซ ้าแลว้ซ ้าอกี ค าถามทีไ่ด้
ยนิบ่อยๆ คอื ท าไม? ท าไม? ท าไมเราตอ้งออกจากประเทศอยีปิตด์ว้ย?  
        ทุกครัง้ทีพ่ระเจา้ช่วยแก้ปัญหาให ้พวกอสิราเอลกจ็ะมปัีญหาอื่นอกี 
ด้วยความหวิกระหาย เขาร้องตะโกนถามโมเสสว่า "โมเสส ท่านโมเสส 
อาหารและน ้าก าลงัจะหมดไป เราจะต้องอดตายไปในป่ากนัดารนี้อย่าง
แน่นอน พวกเรากลบัอยีปิตเ์ถดิ"  
        เราคงไม่แปลกใจ ถ้าจะได้ยนิโมเสสตอบไปว่า "ไม่  ฉันจะไปยงั
แผ่นดนิที่ทรงสญัญา เชญิท่านกลบัไปเองเถิด" แต่ความเป็นจรงิ โมเสส
ไมไ่ดพ้ดูเช่นนัน้ เขายงัคงน าทางต่อไปดว้ยความรกัและความอดทน  
        หลงัจากโมเสสได้เขา้เฝ้าพระเจา้บนภูเขาไม่นาน ชาวอสิราเอลได้
สรา้งรูปเคารพเป็นลูกววัทองค าและเต้นร ารอบรูปเคารพนัน้ เขาท าตน
คลา้ยเมื่อครัง้ยงัอยู่อยีปิต์ เราคดิว่าเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขา เขาคงจะว่า
กล่าวคนเหล่านัน้ว่า "ฉันทนคนบาปอย่างพวกท่านไม่ไหวอกีแล้ว ถ้าฉัน
เป็นพระเจา้ ฉนัจะท าลายท่านใหห้มด"  
        แทนการพดูเช่นนัน้ โมเสสท าอยา่งไร?  อ่านอพยพ 32:30-35  
        โมเสสอ้อนวอนขอให้พระเจา้ให้อภยัความผดิบาปของอสิราเอลที่
เขารกั พระเจ้าทรงได้ยนิค าวงิวอนของโมเสสและทรงสญัญาจะน าพวก
เขาไปจนถงึแผ่นดนิทีท่รงสญัญา  
  
วนัพธุ  พระเยซูทรงอ่อนสภุำพและถ่อมพระองค ์      

       โดยการมองเหน็การทรงน าของพระเจา้ที่มต่ีอโมเสสท าให้พลไพร่
อสิราเอลเขา้ใจในความรกัของพระเจา้ทีม่ต่ีอพวกเขา  
        พระเยซูทรงสละบัลลังก์มายังโลกแห่งความบาป พระองค์ทรง
ประสูติในรางหญ้า ในครอบครวัที่ยากจน ตลอดชีวิตที่ทรงอยู่ในโลก 
พระองค์ทรงรบัภาระหนักอย่างอดทนและรบัใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมตน   
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ความสุภาพของพระองค์เป็นที่กล่าวขวญัของผู้พบเห็น คนยากจน คน
ป่วย คนพกิาร คนบาปรกัพระองค์ แมแ้ต่เด็กๆ ยงัรุมล้อมที่จะเขา้มาหา
พระองค ์พระองคท์รงรบัการทรมานและแมแ้ต่ความตายอย่างสงบ (ฟิลปิ
ปี  2:5-8)  
        การถ่อมตนของพระเยซูมไิดห้มายความว่า พระองคเ์ศรา้โศก หรอื
ขาดความเขม้แขง็ เพราะพระองคท์รงขบัไล่พ่อคา้แลกเปลีย่นเงนิตราออก
จากวหิารอย่างไม่เกรงกลวั      พระองคท์รงเป็นผูท้ีม่คีวามสุขทีสุ่ดเท่าที่
โลกนี้เคยม ีพระองค์ทรงให้พระบดิาควบคุมการกระท าและความนึกคดิ
ของพระองค์ พระองค์จงึเต็มไปด้วยความสุข วธินีี้เป็นวธิเีดยีวที่เราจะมี
ความสุขไดเ้ช่นกนั  
        พระเยซูทรงปรารถนาที่จะมอบชวีติที่ถ่อมลงให้แก่เรา เรารบัเอา
ความดขีองพระองค์ ซึ่งรวมถงึความถ่อมตนด้วยหรอืไม่? (มทัธวิ 11:28, 
29) ความถ่อมตนหมายถงึการไมน่ึกถงึตนเอง ยอมมอบตนเองแก่พระเจา้
อยา่งสมบรูณ์  
  
วนัพฤหสับดี     เรำถ่อมตนแล้วหรือ?  
      การรบัความถ่อมตนของพระครสิต์จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้
อย่างไร? บางครัง้เรามองเหน็ความผดิของเพื่อนไดง้่าย แต่เป็นการยากที่
จะยอมรบัความผิดของตนเอง การยอมรบัความผิดเป็นส่วนหนึ่งของ
ความถ่อมตน  
        ให้เราลองส ารวจตัวเราเองดูบ้าง โดยตอบข้อความต่อไปนี้อย่าง
จรงิใจ  
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                                                           ใช่     ไม่ใช่  
     1. ฉนัชอบเล่นเกมส ์แมว้่าฉนัจะแพก้ต็าม               ......     ......  
     2. ฉนัไมโ่กรธงา่ย                                      ......     ......  
     3. ฉนัเป็นผูฟั้งทีด่ ี                                     ......     ......  
     4. ฉนัไมส่นใจว่าใครจะคดิอยา่งไรกบัฉนั                ......     ......  
     5. ขยนัเรยีนเป็นสิง่ทีม่คี่า แมว้่าฉนัจะไมไ่ดค้ะแนน 
 สงูสุดในชัน้กต็าม         ......     .....       

       เราแต่ละคนบางครัง้มปัีญหาในการไม่ยอมรบัฟังผู้อื่น หรอืมนีิสยั
ชอบเอาชนะหรอืกงัวลว่าใครจะคดิอย่างไรกบัตน เมื่อพวกเรารูส้กึเช่นนี้ 
ขอใหเ้ราทลูขอใหพ้ระเยซทูรงอภยัใหเ้รา  
 
วนัศกุร ์     ค ำสญัญำส ำหรบัผูถ่้อมตน  
        พระคมัภรีม์คี าสญัญาส าหรบัผูถ่้อมตนหลายขอ้ ขอ้แรกจะพบในข้อ
ควรจ าที่กล่าวมาแล้ว   "เขาจะได้รบัความยนืยงในแผ่นดินสวรรค์เป็น
มรดก" แผ่นดนิในทีน่ี้หมายถงึแผ่นดนิใหมใ่นโลกใหม่ของพระเจา้ จะไม่มี
มลภาวะเป็นพษิ ไมม่อีาชญากรรม ไมม่บีาป ไมม่คีวามตาย มรดกขอ้นี้ยงั
ไม่มาถึง จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา อย่างไรก็ดบีุคคลที่ยอมรบัพระเจ้า
อยา่งบรบิรูณ์จะไดร้บัรางวลัจากพระองคใ์นชวีตินี้ดว้ย  
       เมื่อเราถ่อมตน ขอให้นึกถึงพระเยซูเป็นอนัดบัแรก เราจะเข้ากับ
ผูอ้ื่นไดง้่ายขึน้    พระครสิต์จะปกป้องเราตลอดชวีติของเรา เมื่อพระองค์
เสดจ็มา พระองคจ์ะรบัเราไปอยูก่บัพระองคช์ัว่นิรนัดร ์ 
 
 
 
 



 

37 
 

บทที่ 6 
ผู้หิวโหย 

 
ข้อควรจ ำ   "บุคคลผูใ้ดหวิกระหายความชอบธรรมกเ็ป็นสุข เพราะว่าเขา 
  จะไดอ้ิม่บรบิรูณ์"  (มทัธวิ 5:6)  
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ท่ำนหิวหรือไม่?  

       ใหเ้รานึกถงึวนัทีเ่ราหวิทีสุ่ดในชวีติสกัครัง้ อาจเป็นเพราะวนันัน้เรา
ไม่ไดก้นิขา้วเชา้ กลิน่อาหารทีโ่ชยขณะนัน้ท าใหเ้ราตอ้งกลนืน ้าลายหลาย
ครัง้ ทอ้งรอ้ง เราคดิแต่เรือ่งอาหารตลอดเวลา แทบจะคอยเวลาอาหารไม่
ไหว หลงัจากทีอ่ิม่หน าส าราญแลว้ เรารูส้กึอยา่งไร?  
        เมื่อท้องเราอิ่ม เราสามารถรู้สึกได้ แต่เรารู้สึกได้อย่างไรว่าจิต
วญิญาณของเราอิม่บรบิรูณ์?  เราลองถามตวัเองดว้ยค าถามเหล่านี้ดบูา้ง  
        ฉนัตอ้งการเป็นอยา่งพระเยซไูหม?  
        ฉนัมคีวามสุขความสบายใจหรอืเปล่า?  
        ฉนัอยากบอกใหใ้ครๆ รูเ้ร ือ่งความรกัของพระเยซหูรอืไม่?  
  
วนัอำทิตย ์     อำหำรจำกสวรรค ์      

        เมื่อสปัดาหก่์อน  เราพูดถงึชาวอสิราเอลทีช่อบบ่นไม่พอใจทุกสิง่ที่
เกิดขึน้    พระเจา้ได้บนัดาลให้พวกเขาเกิดความรูส้กึหวิกระหาย  เพื่อ
พวกเขาจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยพวกเขามากแค่ไหน (เฉลยธรรม
บญัญตั ิ8:3) พระองค์ทรงให้อะไร เพื่อดบัความหวิของเขา?  อ่านอพยพ 
16:14, 15 …………………………………………………………………... 
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        ในช่วงเวลาการเดินทางอันยาวนานของอิสราเอล พระเจ้าทรง
ประทานอาหารจากสวรรคม์าใหอ้ย่างสม ่าเสมอ ขณะทีเ่ขาต้องพึง่พระเจา้
เพื่อความอิม่ทอ้งในแต่ละวนั   คนเหล่านัน้เริม่เรยีนรูท้ีจ่ะไวว้างใจพระเจา้ 
อาหารแห่งสวรรคน์ัน้หมายถงึใคร? อ่านยอหน์ 6:33, 35  
       จงศกึษาพระคมัภรี ์3 ขอ้ต่อไปนี้ ค าสญัญาเหล่านี้มคีวามหมายต่อ
เราอยา่งไร?  
        ยอหน์ 6:35 ................................................................................. 
        ยอหน์ 6:51 ................................................................................. 
        ยอหน์ 6:56 ................................................................................. 
        มใีครเคยกินอะไรที่ให้ค าสญัญาว่า เมื่อกินไปแล้ว จะไม่หวิอีกชัว่
ชวีติ? เราเคยกนิอะไรทีส่ามารถใหเ้รามชีวีติไดย้นืนานหรอืไม่?  
  
วนัจนัทร ์ อำหำรแห่งควำมเช่ือ  
       อาหารจะไม่เกดิประโยชน์ เวน้แต่เราจะใส่เขา้ปาก เคีย้ว กลนืและ
ย่อยให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เมื่อนัน้เองเราจงึจะรูส้กึแขง็แรงจากผล
ของการกนิของเรา  
        อาหารทีจ่ะช่วยใหเ้รามชีวีติครสิเตยีนทีด่ยี่อมมคีวามส าคญัเช่นกนั 
เราเรยีกอาหารชนิดนี้ว่าอาหารฝ่ายจติวญิญาณ สิง่นี้หมายถงึอะไร? อ่าน
เยเรมยี ์15:16 ....................................................................................... 
        วธิเีรยีนพระคมัภรีม์หีลายวธิดี้วยกนั นอกจากการอ่านพระคมัภีร์
แบบค าต่อค าแลว้เรายงัมวีธิอีื่นทีน่่าสนใจอกีมากมายเช่น  

 เรยีนบทเรยีนวนัสะบาโต  
 เปิดพจนานุกรมพระคมัภรี ์ดคูวามหมายของค าทีไ่มเ่ขา้ใจ  
 อ่านขอ้พระคมัภรีแ์ลว้น ามาแสดงเป็นละคร  
 วาดรปูเป็นการบรรยายขอ้พระคมัภรี ์ 
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 เล่นเกมสพ์ระคมัภรี ์ 
 ท่องจ าขอ้พระคมัภรี ์  

 
วนัองัคำร      ท่ำนกระหำยหรือ?    
       ครัง้สุดทา้ยที่เราเคยกระหายน ้ามากๆ เมื่อไร? เช่น ตอนทีท่่านกนิ
อาหารรสเคม็ใหม่ๆ หรอืหลงัจากเดนิทางไกลมาระยะหนึ่งใช่หรอืไม่? สิง่
ทีเ่รานึกถงึตอนนัน้ คอืน ้าเยน็ๆ สกัแกว้หนึ่ง  
 ให้เรามาอ่านเรื่องในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงฝูงชนกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ง
กระหายน ้ามาก เรารูไ้หมว่า คนพวกนัน้เป็นใคร เขาดบักระหายด้วยวธิี
ใด? อ่านอพยพ 17:1-6 ......................................................................... 
.............................................................................................................. 
      เขาไดท้ าอะไรบา้งทีส่มควรแก่การไดม้าซึง่สิง่นัน้?......................... 
.............................................................................................................. 
 ตลอดการเดนิทาง พระครสิต์ทรงประทานน ้าแก่ชาวอสิราเอลด้วย
วธิทีี่มหศัจรรย์ยิง่ น ้าที่ออกจากชะง่อนหิน มไิด้ช่วยดบักระหายในทาง
กายเท่านัน้ พระเจา้ใหบ้ทเรยีนทางธรรมแก่พวกเขาดว้ย  
        ท าไมพระเจา้จงึสัง่ให้โมเสสตกี้อนหนิเพียงครัง้เดยีว? การตีก้อน
หนิเป็นสญัลกัษณ์ของพระเยซู พระผูช้่วยใหร้อดไดม้ายงัโลกนี้และไดห้ลัง่
พระโลหติแห่งการตายในความบาปของมนุษย ์ 
  
วนัพธุ  น ้ำแห่งชีวิต       
        ภายหลงัที่ชาวอิสราเอลเข้าไปยงัแผ่นดินคานาอัน เขาได้ฉลอง
ความมหศัจรรย์ที่พระเจา้ทรงประทานให้พวกเขาตลอดการเดนิทาง ใน
สมยัของพระครสิต์ พธิฉีลองเหล่านี้กลายเป็นเรือ่งส าคญัทีต่้องปฏบิตัเิป็น
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พิธีที่จดัขึ้นในเทศกาลเลี้ยงปัสกา ซึ่งมีผู้คนมาชุมนุมพร้อมกันในกรุง
เยรซูาเลม็ การชุมนุมครัง้นี้คงจะคลา้ยกบัการตัง้ค่ายประชุมในปัจจุบนั  
        ชาวอิสราเอลอยู่ในกระโจมที่พกัถึง 7 วนั กระโจมคงใช้ใบไม้ท า
รอบๆ เยรซูาเลม็จงึดูเขยีวชอุ่มไปทัว่ งานเทศกาลเป็นงานแห่งดนตร ีและ
ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ มีหมู่นักร้องร้องเพลง
สรรเสรญิ  มดีนตรบีรรเลง ประชาชนรอ้งสรรเสรญิกกึก้องทัว่บรเิวณงาน
ในเมอืงสว่างไสวไปดว้ยคบเพลงิและไฟ  ซึง่เพิม่ความคกึครืน้แก่งานมาก
ยิง่ขึน้   
        แต่มพีิธหีนึ่งซึ่งแปลกและพิเศษกว่าสิง่อื่นๆ เป็นพิธรีะลกึถึงเมื่อ
ครัง้ทีพ่ระเจา้ทรงประทานน ้าดื่มจากหนิแก่พวกอสิราเอล เมื่อดวงอาทติย์
เริม่ทอแสง ปุโรหติจะเป่าแตรสญัญาณ จากนัน้ได้ใช้ขนัตกัน ้าจากล าธาร
และน าน ้าขึน้ไปยงัวหิาร เทน ้าลงในอ่างเงนิ น ้าจะไหลสู่ท่อ ซึง่จะไหลกลบั
สู่ล าธารและต่อไปยงัทะเลตายในที่สุด ขณะประกอบพิธีผู้คนร้องเพลง
สรรเสรญิซึ่งมีเนื้อความว่า "พระเยโฮวาห์เป็นก าลังและบทเพลงของ
ขา้พเจา้ ดงันัน้เจา้จงตกัน ้าออกจากบ่อน ้าพุแห่งความรอดด้วยความชื่น
ชมยนิด"ี  (อสิยาห ์12:2, 3)  
        พระเยซูรว่มในเทศกาลนี้ดว้ย พระองคท์รงเป็นน ้าแห่งชวีติ แต่ไม่มี
ใครทราบ พระองคท์รงส าแดงใหเ้หน็อย่างชดัแจง้เมื่อพระองคต์รสัว่า "ถ้า
ผูใ้ดกระหายใหผู้น้ัน้มาหาเราและดื่ม" (ยอหน์  7:37)  
  
วนัพฤหสับดี      "จงมำ"       
        วนันี้ให้เราศึกษาถึงผู้กระหายทางฝ่ายจติวญิญาณที่ได้ยนิค าตรสั
ของพระเยซู เมื่อเราอ่านบทความที่คดัจากหนังสอืผูพ้งึปรารถนาต่อไปนี้ 
ขอให้เราได้เขยีนวงกลมล้อมรอบค าที่อธบิายถึงบุคคลที่ต้องการน ้าแห่ง
ชวีติ  
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        "พระเยซูทรงทราบถงึความต้องการในใจของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้
ร ่ารวย ยากจน สูงศกัดิห์รอืต ่าต้อย พระองคย์นิดรีบัไว้หมด พระองค์ทรง
สญัญาทีจ่ะบรรเทาทุกขแ์ก่ผู้มทีุกข ์ทรงปลอบประโลมผูเ้ศรา้โศกและทรง
ใหค้วามหวงัแก่ผูส้ ิน้หวงั"  
        พระวญิญาณบรสิุทธิไ์ด้ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจว่า พระองค์จะประทาน
ชวีติรอดเมื่อทรงเชญิใหเ้ราเขา้มาหาพระองค ์ไมม่ผีูใ้ดถูกปฏเิสธ พระองค์
ทรงเรยีกรอ้งทุกคน ค าสญัญาเรือ่งอาหารแห่งชวีติและน ้าแห่งชวีติมคีวาม
คลา้ยคลงึอยา่งไร?    

        ในอิสยาห์ 51:1 เราได้อ่านถงึค าเชื้อเชญิให้ซื้ออาหารและน ้า "ไม่
ต้องจ่ายเงนิและไม่มรีาคา" นี่จะเป็นเหตุผลเพยีงพอไหม? ถ้าความรอด
เป็นของประทานฟรจีาก  พระเยซู แล้วท าไมในข้อพระคมัภรีจ์งึบอกให้
เรา "ซือ้" ความรอดมรีาคาเท่าไร? .......................................................... 
        เราสามารถท าอะไรเพื่อไดม้าซึง่อาหารแห่งสวรรคแ์ละน ้าแห่งชวีติ? 
อ่าน ฟิลปิปี 3:9 .................................................................................... 
        เราจะไดค้วามดจีากพระเยซอูยา่งไร? อ่านโรม 4:5 ....................... 
  
วนัศกุร ์   ผูหิ้วกระหำยเป็นสขุ  
       เราได้เรยีนรูเ้รื่องความหวิและความกระหายมาตลอดสปัดาห์ เรา
พบว่าความสุขมไิดเ้กดิขึน้เพราะกระเพาะหวิ หรอืปากแหง้กระหายน ้า แต่
ความสุขเกดิขึน้ เมือ่เราอิม่และพอใจ  
        ดงันัน้ภายหลงัที่พระเจา้ประทานอาหารแห่งชวีติและน ้าแห่งชวีติ
แก่เราแลว้ พระองคจ์งึขอใหเ้ราท าอะไรเพื่อตอบสนองพระองคด์ว้ย? อ่าน
ยอหน์ 6:53 …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 7 
ใจรา้ยหรอืเมตตา 

 
ข้อควรจ ำ "บุคคลผูใ้ดมใีจเมตตาปราณกีเ็ป็นสุข เพราะว่าเขาจะไดร้บั  
  ความเมตตาปราณเีหมอืนกนั”  (มทัธวิ 5:7) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ฝึกให้มีควำมเมตตำ  
        ท าไมคนที่มีเมตตาจงึเป็นคนที่มีความสุข? การให้อภัยและการ
เมตตากลบัเป็นพรสู่ตนเองอย่างไร? เราจะไดร้บัค าตอบจากการเรยีนบท
นี้ เราจะเรยีนรู้วธิกีารยอมรบั ให้ความรกัและให้อภยัคนอื่นได้อย่างไร? 
เราจะได้ทราบถึงการเสี่ยงชวีติของพระนางเอสเธอร ์เพื่อท าให้กษัตรยิ์
เมตตาต่อชนชาตขิองนาง  
        คนทีม่เีมตตาธรรมคอื คนทีใ่หค้วามเหน็อกเหน็ใจ คดิถงึผูอ้ื่นทีโ่ชค
รา้ยกว่าตน การเป็นคนเมตตา หมายถึง มคีวามสงสาร โดยเฉพาะแก่
บุคคลทีไ่มน่่าจะไดร้บัความรูส้กึอยา่งนี้  
        ดรุณีเก็บจานใบสุดท้าย หลังจากที่เธอได้ช่วยเช็ดจานจนหมด
พรอ้มกบัแขวนผ้าเชด็จานไว้อย่างเรยีบรอ้ย ในที่สุดเวลาที่เธอชอบที่สุด
ในทุกค ่ากม็าถงึ เธอจะไดม้โีอกาสท าสิง่ทีเ่ธอชอบหนึ่งชัว่โมงเตม็ก่อนเขา้
นอน นัน่คอืการวาดรูปสนี ้ามนั เมื่อคนืก่อนเธอระบายสฟ้ีาจนเสรจ็ แล้ว
ยกภาพไปวางไวท้ี่ๆ  จะคอยใหส้แีหง้อย่างระมดั ระวงั  เธอลา้งพู่กนั และ
ปิดฝาหลอดสไีวอ้ยา่งด ีคนืน้ีเธอกจ็ะเริม่ระบายต่อ  
        ขณะที่เธอเดนิเขา้ห้อง ตาของเธอเบกิโพลงด้วยความตกใจระคน
เสยีใจ เธอเหน็น้องชายถอืพู่กนั ละเลงสบีนภาพของเธอเลอะเทอะไปหมด 
สหีกเลอะโต๊ะและหยดลงบนพรม มหิน าซ ้าสยีงัเป้ือนใบหน้า เสือ้ผ้า และ
แขนขาของน้องชายเตม็ไปหมด  
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        ท่านคดิว่าดรณุที าอยา่งไร?.......................................................  
        ดรุณีจะใช้ขอ้พระคมัภรี ์พระธรรมสุภาษิต 3:3, 4 ในสถานการณ์นี้
อย่างไร? (ขอให้จ าไว้ว่า ความเป็นผู้มีเมตตาจะต้องแสดงความรัก
ความเหน็ใจแก่ผูท้ีไ่มน่่าจะไดร้บัสิง่นี้)   
 
วนัอำทิตย ์ วุ่นวำย ใจร้ำย เมตตำ  
        จงท าเครื่องหมาย    หน้าประโยคต่อไปนี้ ถ้าประโยคนัน้คล้าย
หรอืตรงกบัเราไดค้ดิไว ้ 
     ..........  ดรณุ ีฟ้องคุณแมใ่หจ้ดัการกบัน้อง  
     ..........  ดรณุ ีนอนรอ้งไหด้ว้ยความเสยีใจ  
     ..........  ดรณุ ีตะคอกใส่น้องและผลกัน้องออกจากหอ้งดว้ยความโกรธ  
     ..........  ดรณุ ีหยบิพู่กนัออกจากมอืน้อง และหยบิของเล่นใหแ้ทน  
        เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกโกรธ เมื่อมใีครท าลายงานของเรา 
บางครัง้เรารูว้่า เราควรท าอย่างไร แต่เราไม่สามารถควบคุมความรูส้กึได ้
ดงันัน้แทนทีจ่ะแสดงความเมตตาต่อคนทีท่ าผดิ เรากลบัดุด่าเขา  
        ในยามเช่นนี้เราควรจ าไว้เสมอว่า ถ้าเราแสดงความเมตตาแก่ใคร 
เราจะมคีวามสุขอย่างแทจ้รงิ ถ้าเราระลกึถงึพระเจา้ผู้ทรงใหอ้ภยัเรา ครัง้
แล้วครัง้เล่า จะช่วยให้เราประพฤตใินท านองเดยีวกนัต่อผูอ้ื่นด้วย เราได้
ท าใหพ้ระองคเ์สยีใจหลายต่อหลายครัง้ แต่ทุกครัง้ทีเ่ราเขา้มาหาพระองค ์
พระองคจ์ะใหอ้ภยัเสมอ (สดุด ี100:5)  
        พระคมัภรีไ์ดอ้ธบิายถงึความเมตตาของพระเจา้ทีม่ต่ีอคนบาป อ่าน
พระธรรมเนหะมหี ์9:17 ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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        จะเห็นได้ว่า ตลอดเวลาที่พวกอิสราเอลต่อต้านพระเยโฮวาห์เ ป็น
ประจ า เขาบ่นไม่พอใจและดือ้ดงึ แต่กระนัน้ทุกครัง้ทีพ่วกเขาหนักลบัมา
หาพระเจา้ เสยีใจในบาปอยา่งแทจ้รงิ พระองคท์รงเมตตาเสมอ  
 
วนัจนัทร ์    ควำมเมตตำ  
        การแสดงความเมตตา คือ การให้ความรกั ปรารถนาจะให้ผู้อื่น
ไดร้บัความสุข และการใหอ้ภยัเมือ่บุคคลนัน้ท าผดิอย่างไม่น่าจะไดร้บัการ
ตอบแทนอย่างนัน้ เราลองคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้อื่นแสดงความ
เมตตาแก่เราบา้ง เป็นตน้ว่า  
        "ตอนฉันป่วยครัง้ล่าสุด ใครคนหนึ่งแสดงความเมตตาต่อฉันโดย
การ......................................................................................................"  
        "ครัง้หนึ่งฉันท าให้เพื่อนโกรธ เพื่อนน่าจะโกรธตอบ แต่เธอ/เขา
กลบั....................................................................................................." 
        บุคคลที่แสดงความเมตตาต่อผู้อื่น บุคคลผู้นัน้จะได้รบัพรจากพระ
เจ้า พระคมัภีร์ยงักล่าวด้วยว่า ถ้าเราขาดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์
พระเจา้ไม่สามารถแสดงความเมตตาแก่เราได้ (สดุด ี18:24, 25; มทัธวิ 
18:23-25) ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า พระเจา้ไม่ต้องการแสดงความเมตตาต่อ
เรา แต่เป็นเพราะเราเกบ็ความรูส้กึที่ไม่อภยัผูอ้ื่นต่างหาก จงึท าใหเ้ราไม่
ยอมรบัการอภยัจากผูอ้ื่นเช่นกนั การไดส้มัผสักบัอ านาจแห่งความเมตตา
จากพระเจา้แล้วธรรมชาติก็จะท าให้เรามคีวามเมตตา เมื่อเราเมตตาต่อ
ผูอ้ื่น ตวัเรากจ็ะมคีวามสุขมากขึน้   
 
วนัองัคำร  เลวร้ำยกลำยเป็นดี  
        บางครัง้การแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นนัน้ค่อนข้างเสี่ยงอนัตราย 
เราเคยอยากช่วยเพื่อนหรอืใครคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้าน   แต่เราไม่กล้า
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เพราะกลวัคนอื่นจะคดิอย่างไรต่อเราบ้างไหม? ในพระคมัภรีม์เีรื่องของ
หญงิสาวคนหนึ่งทีเ่สี่ยงชวีติ เพื่อขอความเมตตาให้ชนชาตอิสิราเอลของ
เธอ หญงิผูน้ี้เป็นใคร? อ่านเอสเธอร ์2:17................................................ 
        ใครคอืประชาชนทีเ่ธอตอ้งการช่วย เอสเธอร ์2:5-7...................... 
        กษัตรยิ์อาหสุเอรสัทราบเรื่องนี้ ก่อนที่พระองค์ทรงเลือกเธอเป็น
ราชนิีหรอืไม?่   เอสเธอร ์2:10, 20......................................................... 
        เอสเธอรค์งจะรูส้กึตื่นเต้นและตกใจ เมื่อเธอไดร้บัเลอืกจากจ านวน
หญิงงามหลายรอ้ยคน ให้เป็นมเหสขีองกษัตรยิ ์แต่ขณะนัน้เอสเธอรไ์ม่
คดิมาก่อนว่า พระเจา้ไดท้รงเลอืกให้เธอท างานส าคญั ชาวยวิคงจะภูมใิจ
ทีเ่หน็เธอไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นใหญ่อยูใ่กลช้ดิบลัลงักข์องกษตัรยิ ์ 
        ฮามานวางแผนคดิรา้ยต่อโมราเดคยัอยา่งไร? เอสเธอร ์3:8-15 
…………………………………………………………………………….. 
        ฮามานเป็นชาวอากกั ครัง้หนึ่งพระเจา้ไดส้่งใหซ้าอูลท าลายกษตัรยิ์
อากกัและ      ชาวอามาเลคทัง้หมดแต่ซาอูลไม่ได้ท าตาม บดันี้ฮามาน
ชาวอากกั  ซึ่งมใีจรษิยา   โมรเดคยั ญาติผู้ใหญ่ของเอสเธอร ์คดิจะแก้
แค้นท าลายพวกยิวให้สิ้นแผ่นดิน เขาพยายามใส่ร้ายพวกยิว โดยทูล
กษตัรยิว์่า พวกนี้เป็นผูก่้อกวนบา้นเมอืง ดงันัน้กษตัรยิอ์าหสุเอรสั จงึออก
ค าสัง่พรอ้มประทบัตราให้แก่พวกยวิทุกคน นับเป็นค าสัง่ที่เหี้ยมโหดไร้
ความเป็นธรรมอย่างยิง่ แน่นอนค าสัง่เหล่านี้ต้องไดร้บัการดลบนัดาลจาก
ซาตานโดยแท้ ใครจะช่วยพวกยวิ? ใครจะช่วยให้สถานการณ์ที่เลวรา้ย
กลบัเป็นดไีด?้   
  
วนัพธุ  "ถ้ำจะต้องตำย กย็อม"  
       ทบทวนเรือ่งทัง้หมด โดยอ่านหนงัสอืเอสเธอร ์บทที ่4-7  
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       ข้อความข้างล่าง เป็นขัน้ตอนที่พระเจ้าทรงช่วยพลไพร่ของ
พระองค ์จงเขยีนหมายเลขตามล าดบัก่อนหลงั  
     .......... เอสเธอร ์สวมเสือ้ส าหรบัเขา้เฝ้ากษตัรยิ ์ 
     .......... พลไพรข่องพระเจา้ปลอดภยั  
     .......... ในงานเลีย้งครัง้ทีส่องกษตัรยิท์รงรูแ้ผนชัว่ของฮามาน  
     .......... เอสเธอรแ์ละผูร้บัใชค้นสนิท อดอาหารและอธษิฐาน 3 วนั  
     .......... เอสเธอรอ์อ้นวอนกษตัรยิใ์หเ้มตตาชาวยวิดว้ยน ้าตานองหน้า  
     .......... ฮามานถูกแขวนคอ  
     .......... เอสเธอรท์ลูเชญิกษตัรยิแ์ละฮามานมางานเลีย้งครัง้แรก  
        ลองคดิสวิ่า พระนางเอสเธอรย์อมเสี่ยงชวีติแค่ไหน เธอทราบดวี่า
ชวีติของเธออยู่ในอนัตรายด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ถ้าเธอ
เขา้เฝ้ากษตัรยิโ์ดยไม่มรีบัสัง่ให้เฝ้า เธอจะถูกประหารทนัท ีแต่ถ้าเธอนิ่ง
เฉยและภายหลงัทุกคนรูว้่าเธอเป็นยวิ เธอกจ็ะถูกฆา่เช่นกนั  
        ถ้าถือศีลอดอาหาร 3 วนั ช่วยให้เอสเธอรม์คีวามกล้าและเต็มใจ
ช่วยชนชาติของเธอ พระเจ้าทรงประทานก าลงัและถ้อยค าที่ควรพูดแก่
เธอ  
        พระเจ้าองค์เดียวกนัที่ทรงช่วยพระนางเอสเธอรก์็จะทรงช่วยเรา
ด้วย พระองค์จะเป็นก าลงัใจให้เราแสดงความรกัความปราณีต่อผู้อื่นได้
ทัง้ๆ ทีเ่ราคดิว่า วธินีี้อาจไมไ่ดท้ าประโยชน์ใหแ้ก่ตวัเราเลย  
      สุภาษติ 14:21 บอกเราว่า เราควรใหค้วามเมตตาแก่ใคร?  
.............................................................................................................. 
 
วนัพฤหสับดี     เมตตำคนยำกไร้  
       ณิชาเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมปีที ่1 ของโรงเรยีนเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวน
ตสีที่ใหญ่แห่งหนึ่ง การเป็นนักเรยีนใหม่ของโรงเรยีนแห่งนี้จงึไม่ง่ายนัก 
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คนอื่นๆ เขา้เรยีนในโรงเรยีนนี้อย่างน้อย 4-5 ปี หรอืบางคน 6 ปี มาแล้ว 
พวกเขาจงึมกีลุ่มของเขากนัทัง้นัน้ บางคนกม็เีพื่อนสนิท  
      อีกเรื่องหนึ่งที่ณิชาไม่เหมือนใคร นัน่คือเธอไม่แต่งตัวทันสมัย
เหมอืนเพื่อนๆ ผมของเธอยุ่งเหยงิและค่อนข้างเป็นมนั การเรยีนก็ไม่ด ี
ไมใ่ช่เธอไมพ่ยายาม เธอพยายามแลว้ แต่เธอกย็งัอ่านหนงัสอืไมเ่ป็น  
      ยิง่รา้ยไปกว่านัน้ ณิชาขาดเรยีนเป็นประจ า เธอจงึไม่สามารถร่วม
กจิกรรมกลุ่มไดบ้่อย แมแ้ต่คุณครกูห็มดก าลงัใจทีจ่ะช่วยเธอ  
      แต่ในปีนัน้ มีเด็กหญิงสองคนชื่อณัฐดาและปรยีาให้ความสนใจ
แก่ณิชาเป็นพเิศษ ความจรงิทัง้สองเริม่สนใจณิชาเมื่อไรไม่มใีครทราบแน่
ชดั แต่ดูเหมอืนทัง้สามมกัจะไปไหนดว้ยกนับ่อยขึ้น เมื่อถงึเวลาพกัณฐัดา
และปรยีาจะชวนณิชากินอาหารกลางวนัด้วยกัน เล่นด้วยกัน บางครัง้
โทรศพัท์ไปหาเธอทีบ่า้นและยงัช่วยสอนการบา้นดว้ย เมื่อถงึงานวนักฬีา
ของโรงเรยีนณชิา ณฐัดาและปรยีาเล่นดว้ยกนัอยา่งสนุกสนาน  
     เพราะความไม่เหน็แก่ตวัของเดก็หญงิสองคน ณิชาจงึไดก้ลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม และของชัน้เรยีนตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรยีน
แห่งนัน้  
  
วนัศกุร ์ กำรยอมรบั  
        เราคงยงัจ าเรื่องของณิชาได้ แมเ้ธอไดพ้บเพื่อนใหม่  แต่ตวัเธอไม่
มกีารเปลี่ยนแปลงมากนัก ผมของเธอยงัเหมอืนเดมิ การสวมเสือ้ผา้กไ็ม่
ต่างไปจากทีเ่คยแต่งมา เธอกย็งัอ่านหนังสอืไม่เป็น การขาดโรงเรยีนกย็งั
เป็นปัญหา การมเีพื่อนไม่ได้ท าให้ชีวติของณิชาเปลี่ยนแปลงไปจากที่
เป็นอยู ่ 
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        สิง่ส าคญัคอื ณฐัดาและปรยีายอมรบัณชิาอยา่งทีเ่ธอเป็นอยู ่ทัง้สอง
ไม่หวงัที่จะเหน็เธอต้องเปลี่ยนไปเป็นคนดก่ีอนที่จะยอมรบัมาเป็นเพื่อน 
เดก็หญงิสองคนบอกว่า "กเ็ธอคอืณชิาและเราชอบเธอ"  
        ความสมัพนัธร์ะหว่างเรากบัพระเยซูกเ็ช่นเดยีวกนั  เราไม่ต้องเป็น
คนดก่ีอนที่พระองค์จะให้ความเมตตาต่อเรา  แต่เมื่อเรายอมรบัพระองค ์ 
เราอยากเปลี่ยนแปลงใหม่และโดยความช่วยเหลอืจากพระองค์เราก็จะ
เป็นผูท้ีพ่ระองคจ์ะทรงตอ้งการใหเ้ราเป็นอยา่งแทจ้รงิ                   
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บทที่ 8 
ผู้บรสิทุธ์ิมคีวามสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "บุคคลผูใ้ดมใีจบรสิุทธิก์เ็ป็นสุข เพราะว่าเขาไดเ้หน็พระเจา้" 
  (มทัธวิ 5:8) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต   อ ำนำจแห่งกำรช ำระ  
        สมมุตวิ่าเราไม่ได้อาบน ้ามาเป็นเวลานาน อาจเป็นหนึ่งวนั สองวนั 
หรือสามวัน หรือมากกว่านั ้น ร่างกายของเราจะสกปรก โดยเฉพาะ
หลงัจากการเล่น มเีหงื่อโชกตวั ในภาวะเช่นนี้ถ้าเราไดอ้าบน ้าเยน็ๆ หรอื
อาบน ้าจากฝักบวัแรงๆ คงท าให้เราสดชื่นขึน้ไม่น้อย เนื้อตวัของเราก็คง
จะสะอาดหมดจด  
        สปัดาห์นี้เราจะเรยีนเรื่องการช าระฝ่ายจติวญิญาณให้สะอาด การ
ช าระตัวเราในฝ่ายจติวิญญาณเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรอืเปล่า? ให้เรา
ศกึษาขอ้พระคมัภรีส์องขอ้ทีด่เูหมอืนจะมขีอ้ความทีข่ดัแยง้กนัอยู ่ตอบขอ้
พระคมัภรีต่์อไปนี้ดว้ยการเขยีนเครือ่งหมาย    ว่าใช่หรอืไม ่ 
                                           ใช่          ไมใ่ช่  
       1 ยอหน์ 3:3                          .......         .......  
        โยบ 14:4                            .......         .......   

        เมื่อได้อ่านพระคมัภรีท์ัง้สองข้อแล้ว เราอาจกล่าวได้ว่าทัง้สองข้อ
เป็นทัง้ใช่ และไม่ใช่ โดยล าพงัตวัเราเอง ไม่มทีางที่จะช าระใจของเราให้
สะอาดได ้(โยบ 14:4)    พระเยซูทรงเป็นผูเ้ดยีวทีจ่ะช าระความสกปรกใน
ใจให้สะอาดบรสิุทธิ ์แต่เรามสี่วนท าให้เป็นขึน้มาได้ เราจะต้องเขา้ไปอยู่
ใต้ฝักบวั เราจะต้องยอมรบัเมื่อพระวญิญาณบรสิุทธิท์รงให้เราเกิดความ



 

50 
 

ส านึกและมองเหน็ความบาปของเรา สิง่นี้แหละจะน าเรามาสู่พระเยซูและ
จะทูลขอให้พระองคช์ าระเราใหบ้รสิุทธิ ์เราจะต้องร่วมมอืกบัพระองคโ์ดย
กระท าแต่ในสิง่ทีด่ทีีสุ่ด หลกีเลีย่งจากสิง่ทีไ่มบ่รสิุทธิท์ ัง้ปวง   เราจะท าได้
อยา่งไร? (อ่าน  2 โครนิธ ์10:5) ............................................................. 
 ............................................................................................................ 
 
วนัอำทิตย ์ สะอำดหมดจด  
        การได้มาซึ่งใจบรสิุทธิน์ัน้เราได้มาอย่างไร? ขอให้เราศึกษาพระ
วจนะของพระเจา้ให้ละเอยีดกว่านี้ จงตอบค าถามโดยใชค้ าตอบจากค าที่
เขยีนไวข้า้งล่างต่อไปนี้  
        เราเกดิมาบรสิุทธิทุ์กคนใช่ใหม? (โยบ 15:14-16).......................... 
        อะไรทีไ่มส่ะอาด?   (สดุด ี 51:10)................................................. 
        ความดขีองเรามลีกัษณะอยา่งไร (อสิยาห ์64:6)............................. 
        อะไรคอืความสกปรก? (อสิยาห ์1:16, 18)..................................... 
        สบู่หมายถงึอะไร? (1 ยอหน์ 1:7, ววิรณ์ 7:14)............................. 
        อะไรคอืสิง่ทีป่กปิดความเปลอืยเปล่าของเรา (ววิรณ์ 3:18) 
 ………......................................................................................... 
 
  พระโลหิต  ใจ         ไม่         ควำมบำปของเรำ     
 อำภรณ์แห่งควำมดีของพระคริสต ์     เส้ือผำ้ท่ีสกปรก 
 
       เราทุกคนเกิดมามคีวามต้องการท าผดิ มนัเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ
ภายในตวัเรามบีางอย่างทีช่อบความบาป และถ้าปราศจากการช่วยเหลอื
จากพระเยซ ูธรรมชาตแิห่งบาปจะพาเราจมหายลงไปเรือ่ยๆ   
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       ขณะที่เรามองพระเยซูผู้ชี้ให้เห็นถึงความเปรอะเป้ือนของเสื้อผ้า
และใจของเรา พระองค์เสนอจะช าระเราให้สะอาดและยนิดมีอบเสื้อขาว
บรสิุทธิใ์หมแ่ก่เรา พระโลหติทรงหลัง่บนไมก้างเขนไดช้ าระความบาปของ
เราจนหมดสิ้น เมื่อเราเขา้มาหาพระเยซูโดยความเชื่อ ทูลขอให้พระองค์
ทรงอภยั ยอมรบัการสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคนืชพีของพระองค์ เราจะ
ไดร้บัชวีติใหม ่
  
วนัจนัทร ์ ใจท่ีบริสทุธ์ิ  
        เมื่อเราพูดถงึความบรสิุทธิ ์เรามกัจะคดิถงึอะไร? ค าต่อไปนี้เป็นค า
ที่อาจเรยีกว่า บรสิุทธิ ์ส่วนค าทางซ้ายมอืมคีวามต่างกนั จงจบัคู่ค าที่เรา
คดิว่า น่าจะใชด้ว้ยกนัได ้ 

      กรรไกรผ่าตดั                ขาวสะอาด  
      หวัใจ                       สมบรูณ์  
      สบู่กอ้นหน่ึง                  ใส, ไมม่พีษิ  
      น ้าหนึ่งแกว้                  ปราศจากเชือ้โรค  
      ดอกพลบัพลงึ                 ปราศจากบาป  

        เราลองเลอืกอะไรกไ็ดส้กัค าหนึ่ง โดยพยายามคดิถงึค านัน้เป็นการ
เปรยีบเทยีบกบัใจทีบ่รสิุทธิ.์.................................................................... 
............................................................................................................ 
  
วนัองัคำร  "ผูก้ระท ำตำมประสงคข์องเรำ"  
        การมใีจบรสิุทธิห์มายถงึ การปราศจากมลทนิ เราเลอืกพระเยซเูป็น
ผู้น าชวีติของเราและเราปรารถนาจะเป็นเหมอืนพระองค์ ความตัง้ใจนัน้
ชดัเจนและไม่มคีวามเหน็แก่ตวัเจอืปน  เราไดร้บัการสวมทบัจากอาภรณ์
แห่งความดขีองพระครสิตแ์ลว้  
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        หรอือกีนัยหนึ่ง หวัใจบรสิุทธิเ์ป็นของเขาแลว้ เราได้รอดโดยความ
เชื่อในพระเยซู จนกว่าพระเยซูจะเสดจ็มา เราจะเจรญิอย่างพระองคม์าก
ขึน้มากขึน้ เราจะไม่มาถึงจุดที่เราจะพูดได้ว่า บดัน้ีเราบรสิุทธิแ์ล้ว หรอื
เราท าส าเรจ็แลว้  
       พระเจา้และดาวดิเป็นมติรที่ดต่ีอกนั ในแต่ละขอ้เราจะพบค าเขยีน
ที่ว่า "พระเจา้อยู่กบัเขา"  ในชวีติหนุ่มของดาวดิ เขามอบความไว้วางใจ
ต่อพระเจา้ และปฏบิตัติามน ้าพระทยัของพระองค์ทุกประการ แต่ต่อมา
เมื่อดาวดิได้เป็นกษตัรยิ ์ชวีติเริม่สบายและอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ความ
ผกูพนัธก์บัพระเจา้เริม่ถดถอยและห่างออกไป จงึท าใหเ้ขากลายเป็นคนหู
เบาเชื่อในการชกัน าของซาตานง่ายขึน้ การชกัน าครัง้หนึ่งนัน้คอือะไร? 
อ่าน  2 ซามเูอล บทที ่11  
       พระวญิญาณบรสิุทธิม์ไิด้สถิตอยู่กับดาวดิเกือบหน่ึงปีเต็ม ความ
ส านึกผดิได้เกาะกินใจของเขาอย่างทรมานที่สุด แต่เขายงัไม่ยอมรบัผดิ 
อย่างไรกด็พีระเจา้ทรงรกัดาวดิมาก พระองค์ต้องการเหน็เขามสีนัตใินใจ 
พระองค์ไม่ปรารถนาให้เขาได้ปกปิดความผิดของเขาต่อไป ในขณะ
นัน้เอง คอืขณะที่ดาวดิปรารถนาจะผูกสมัพนัธ์กบัพระเจา้อกีครัง้  เขาก็
ไดร้บัขา่วศาสดาพยากรณ์นาธนั 
  
วนัพธุ  "จิตใจใหม่"  
 ดาวดิท าอย่างไร เมือ่นาธนัไดบ้อกใหเ้ขารูต้วัเรื่องความบาปซึง่เป็น
ความบาป "เรน้ลบั" ของเขา ............................................................ 
       ดาวดิซบหน้ารอ้งไห้ต่อพระเจา้ ทูลขอความเมตตาและใหท้รงอภยั
ตลอดจนช าระให้สะอาด ในหนังสอืสดุด ีบทที่ 51 ดาวดิขออะไรจากพระ
เจา้? ใหเ้ขยีนประโยคต่อไปนี้ โดยใชค้ าพดูของตนเอง 
      ขอ้ 1    ขอทรงแสดง ................................................................. 
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  แก่ขา้พเจา้ ................................................................... 
      ขอ้ 2    ขอทรงลา้ง .................................................ของขา้พเจา้ 
      ขอ้ 8      ขอทรงโปรดให ้............................................................. 
      ขอ้ 9      ขอทรง ......................................................................... 
      ขอ้ 10     ขอทรงสรา้ง .................................................................. 
      ขอ้ 10     ขอทรงฟ้ืน .................................................................... 
      ขอ้ 12     ขอทรงคนื ..................................................................... 
      ขอ้ 14     ขอทรงช่วย ................................................................... 
     ขอ้ 15     ขอทรงเบกิ ................................................................... 
  
        พระเจ้าสดับฟังค าอธิษฐานของดาวิด แม้เขาจะต้องสูญ เสีย
บุตรชายในสงคราม แต่บุตรชายอีกคนหนึ่ งที่ชื่อโซโลมอนได้ขึ้น
ครองราชยเ์ป็นกษตัรยิ์องค์ต่อไป พระเจา้ทรงอวยพรดาวดิและเผ่าพนัธุ์
ของเขา พระเยซกูท็รงประสูตใินตระกูลของดาวดิเช่นกนั เรือ่งดาวดิแสดง
ใหเ้หน็ว่า พระเจา้สามารถท าใหใ้จเป็นมลทนิกลบับรสิุทธิไ์ดอ้กีครัง้  
  
วนัพฤหสับดี        กำรช ำระล้ำง  
        เมื่อพระเยซูทรงหลัง่พระโลหติบนคาลวาร ีเมื่อเกอืบสองพนัปีก่อน
โน้น พระองคท์รงตายแทนความบาปของดาวดิและพระองคท์รงตายแทน
ความบาปของเราด้วย การยกโทษก าลงัรอคอยและพร้อมที่จะให้แก่ทุก
คนทีเ่ชื่อและขอใหช้ าระลา้งใจใหม ่ท าไดอ้ยา่งไร?  
        นพหัวเราะอย่างมีความสุข ขณะเดินไปกับเพื่อนๆ หลังจาก
โรงเรยีนเลกิแลว้ คุณครปูล่อยใหน้กัเรยีนเลกิก่อนเวลาเลก็น้อย  
        "นี่พวกเธอ แวะบ้านฉันก่อนไหม" โรจน์ ชวน  "ฉันมอีะไรจะอวด
พวกเธอแหละ"  
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       เดก็ชายทัง้หมดเดนิไปดว้ยกนัจนกระทัง่มาถงึบา้นโรจน์ เมือ่ทุกคน
เดนิเขา้ประตูร ัว้ นพสงัเกตว่าพ่อแม่ของโรจน์ไมอ่ยู่บา้น เขาจงึไมแ่น่ใจว่า
ควรเขา้ในบา้นของโรจน์หรอืเปล่า เพราะนพเองกไ็ม่รูจ้กักบัโรจน์นัก เขา
บอกกบัตวัเองว่า "ฉนัจะอยูส่กั 2-3 นาท ีเท่านัน้นะ"  
        โรจน์พาเพื่อนๆ เขา้ไปในหอ้งนอนส่วนตวัของเขา เขาหยบิภาพต่อ 
และสมุดสะสมเหรยีญมาให้เพื่อนดูแล้วเขาก็เดนิไปที่เตยีง "นี่ไง สิง่ที่ฉัน
อยากจะอวดเธอ" เขาเดนิไปทีม่มุเตยีง และยกทีน่อนขา้งหนึ่งขึน้ "ดนูี่ส"ิ  
        โรจน์ หยบิหนังสอืรายปักษ์ยื่นให้เล่มหนึ่ง เพยีงแค่หน้าปก นพก็
บอกตวัเองว่า เขาไม่ควรแม้จะหยบิขึน้มา แต่เด็กคนอื่นๆ ดูสนใจจรงิๆ 
เขาเองก็ไม่อยากใหเ้พื่อนคดิว่า เขาไม่ใช่พวกเดยีวกนั เขาเปิดดูสองสาม
หน้าอย่างรวดเรว็ ใบหน้าเริม่แดง ถ้าคุณพ่อรูว้่าฉันดูหนังสอืพวกนี้ ฉัน
ตอ้งโดนแน่ ฉนัไมค่วรรบัหนงัสอืมาเลย นพคดิ  
       เขารบีขอตวัจากเพื่อนๆ และกลบับ้านทนัท ีเขาไม่สบายใจในสิ่งที่
เกดิขึน้ เขาน่าจะรูด้กีว่านี้ ท าไมนะเขาจงึปล่อยตวัเองให้เปิดหนังสอืเล่ม
นัน้ดว้ย? พวกนัน้จะคดิยงัไงกบัตวัเขา? พวกเขาจะหวัเราะเยาะหรอืเปล่า
หนอ ที่เขารบีขอตวักลบับ้านก่อน? เขานึกโกรธและสบัสนไปหมด เขา
รูส้กึผดิและรูส้กึว่าตนเองสกปรก มมีลทนิ  
       พระวญิญาณบรสิุทธิย์งัคงสะกดิใจของนพต่อไป เขานัง่กนิขา้วเยน็
เงยีบๆ และขอตวัเข้าห้องเรว็กว่าปกติ เขาต้องการสารภาพต่อพระเจ้า 
แต่เขาไมท่ราบจะขึน้อย่างไร ขณะทีเ่ขาคุกเขา่ลงขา้งเตยีงเขาอธษิฐานว่า 
"ข้าแต่พระเยโฮวาห์ที่รกั  พระองค์ทรงทราบดีว่าผมรู้สึกอย่างไรกับ
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้วนันี้ ผมมไิดเ้ป็นแบบอย่างทีด่ใีหพ้ระองค ์ผมแสรง้ท า
เหมือนกับตนเองสนใจในหนังสือเหล่านัน้ ทัง้นี้ เพราะผมกลวัเพื่อนจะ
หวัเราะเยาะ ผมเสียใจจรงิๆ ขอโปรดอภยัและให้ใจใหม่ที่สะอาดแก่ผม
ดว้ย คราวหน้าผมจะเป็นพยานต่อพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ  
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       ความสุขสงบได้หลัง่ไหลเขา้แทนที่ ก่อนเขา้นอนเขาตดัสนิใจว่าจะ
บอกเพื่อนๆ ให้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร บางที บางคนอาจรู้สึกอย่างเขา
เหมอืนกนั  
 
วนัศกุร ์    "เขำจะเหน็พระเจ้ำ"  
       การอยู่ในความชอบธรรมกับพระเจ้าท าให้รู้สึกเป็นสุขมาก ใจ
สะอาดและไร้มลทินน ามาแต่ความยินดี การได้พู ดกับพระเจ้าอย่าง
เปิดเผย ไมม่สีิง่ปิดบงัซ่อนเรน้เป็นโอกาสอนัพเิศษยิง่จรงิๆ   
       ผู้มีใจบริสุทธิเ์ท่านั ้นที่สามารถเห็นพระเจ้าได้ ขอให้เราได้ตัง้
ปณธิานทีจ่ะมสี่วนไดเ้หน็พระพกัตรข์องพระเจา้ดว้ยกนั เมือ่ถงึเวลานัน้  
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บทที่ 9 
เจา้ชายแห่งสนัติน าความสขุมาสูโ่ลก 

 
ข้อควรจ ำ   “บุคคลผูใ้ดระงบัการแตกแยกกเ็ป็นสุข เพราะเขาไดช้ือ่ว่า 
  เป็นบุตรของพระเจา้"  (มทัธวิ 5:9)  
  
บ่ำยวนัสะบำโต   สนัติสขุ  
       เราไดย้นิเสยีงรอ้งหาสนัตสิุขไปทัว่ ในชื่อของสนัตสิุข มนุษยต่์อตา้น
อาวุธนิวเคลยีร์ เลขาธกิารฝ่ายป้องกันราชอาณาจกัรให้สุนทรพจน์เรื่อง
สนัตสิุข ประเทศหลายประเทศก าลงัเจรจาสงบศกึ ใครๆ ก็ต้องการสนัติ
สุขทัง้นัน้  
       แต่พระเยซูทรงหมายถงึสนัตสิุขเช่นนี้หรอื เมื่อพระองคท์รงกล่าวว่า 
"บุคคลผูใ้ดระงบัการแตกแยกกเ็ป็นสุข" จงอ่านยอหน์ 16:33…………...... 
.............................................................................................................. 
       พระเยซูมไิด้ทรงสญัญาถึงสนัตสิุขส าหรบัโลก พระองค์ทรงสญัญา
ถงึสนัตสิุขในจติใจของมนุษย ์ตราบใดที่เราอยู่ในโลกแห่งบาป เราจะต้อง
พบกบัสงคราม การกบฏ การทะเลาะววิาท และการขดัแย้งระหว่างกัน 
แต่กระนัน้พระเยซูยงัสามารถใหใ้จของเราสงบได ้เมื่อเรารูส้กึปลอดภยัใน
พระเยซู เราจงึใคร่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นได้ฟัง ในสปัดาห์นี้เราจะได้ศกึษาว่า
บุตรหลานของพระเจ้าได้รบัสันติสุขอย่างไร? จะท าให้เกิดสันติสุขได้
อยา่งไร? และจะคงไวซ้ึง่สนัตสิุขไดอ้ยา่งไร?  
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วนัอำทิตย ์ เดนิในทางพระเจา้  
       บุคคลที่เดนิกบัพระเจา้จะมคีวามสุข (โรม 8:6) ส่วนบุคคลที่วิง่หนี
จากพระเจ้าจะประสพความยุ่งยาก (อิสยาห์ 57:21) ให้เราทบทวนเรื่อง
ส าคญัในพระคมัภีรเ์รื่องหนึ่ง พยายามตอบค าถามต่อไปนี้จากความจ า
ของตนเอง หากตอบไมไ่ด ้อ่านใน โยนาห ์บทที ่1  
     จงใส่เครือ่งหมาย  หรอื X  หน้าหวัขอ้ดา้นล่าง 
     ..........     1. พระเจา้สัง่ใหโ้ยนาหไ์ปเมอืงธาระซศิ  
     ..........     2. โยนาหค์ดิว่าเขาจะหลบซ่อนจากพระเจา้ได ้ 
     ..........     3. โยนาหเ์กรงกลวัพระเจา้  
     ..........     4. ชาวเรอืทราบว่าโยนาหห์นีจากพระเจา้  
     ..........     5. โยนาหก์ล่าวโทษพระเจา้เรือ่งพาย ุ 
     ..........     6. ชาวเรอือธษิฐานต่อพระเจา้พรอ้มกบัถวายเครือ่งบชูา  
     ..........     7. โยนาหก์ระโดดออกจากเรอื  

        จ าไดไ้หมว่า เรื่องราวเป็นอยา่งไรต่อไป พระเจา้ใหส้ตัวน์ ้าตวัมหมึา
กลนืโยนาหไ์ปทัง้ตวั โยนาห์รูต้วัว่าขณะนี้ตนอยู่ในท้องปลาและยงัมชีวีติ 
เขาจะหายใจไดอ้ยา่งไร?  
        เราเคยรูส้กึอย่างโยนาห์หรอืไม่ เราอาจรูว้่าเราควรท าอย่างไร แต่
ไมอ่ยากท า แน่นอนทีสุ่ดคนทีว่ ิง่หนีจากพระเจา้ ไมม่วีนัพบกบัความสุข  
        ใหเ้ราคดิอย่างนี้ การหนีจากพระเจา้เหมอืนกบัการพายเรอืทวนน ้า 
ไม่มกีารพกั เราตอ้งท างานและท างานไปเรือ่ย แต่เราหารูส้กึพอใจหรอืสุข
ใจไม่ เรารูส้กึว่าเราไปได้ไม่ไกล แต่ถ้าเราหนักลบัและปล่อยให้คลื่นแห่ง
ความรกัของพระเจา้พดัพาเรา ถ้าเรารว่มมอืกบัพระเจา้ ชวีติของเรากจ็ะมี
ค่า  
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วนัจนัทร ์ ใจท่ีเปล่ียนแปลง       
        จติใจของโยนาห์ได้เปลี่ยนแปลงตัง้แต่เขายงัอยู่ในท้องปลา (โย
นาห์ 2:1) พระเจ้าทรงได้ยินการร้องขอความช่วยเหลือของโยนาห ์ 
พระองคจ์งึสัง่ปลาใหท้ าอะไร?  (โยนาห ์2:10) ........................................  
        เมื่อเราคิดถึงการทรงเรยีกของพระเจ้าที่มีต่อโยนาห์ในครัง้นี้ดู
เหมอืนว่าโยนาห์ไม่พบกบัความราบรื่นในชวีติ จนกระทัง่ได้ตอบรบัพระ
เจ้า พระเจ้าทรงเปลี่ยนความดื้อดงึของโยนาห์ที่มต่ีอพระเจ้า ท าให้เขา
สามารถเป็นพยานต่อลูกเรอืเหล่านัน้ได้เป็นอย่างดี ลูกเรอืได้เห็นและ
เขา้ใจในอทิธฤิทธิข์องพระเจา้ทีท่รงสามารถหา้มพายุใหส้งบลง จงอ่านโย
นาห ์1:15, 16  
  
วนัองัคำร  บตุรหลำนพระเจ้ำ  
        ตอนทีส่องของขอ้ควรจ า ในสปัดาหน์ี้มใีจความว่า "เพราะเขาจะได้
ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้" เพื่อใหเ้ขา้ใจดขีึน้ ขอใหอ่้านเรือ่งต่อไปนี้  
        ณฐัและรสิา สองสามภีรรยารกัเดก็มาก แต่ทัง้สองไม่สามารถมบีุตร
ได้ บดันี้เขามโีอกาสจะรบัเดก็ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขามาแล้ว 6 เดอืน 
ใหเ้ป็นบุตรบุญธรรม  
        "ณัฐ คุณแน่ใจแล้วหรอืว่า คุณตดัสนิใจถูก" ภรรยาถามพลางมอง
จอ้งสาม ีเพื่อความแน่ใจ "การขอเดก็เลก็ๆ มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมก็
เป็นเรื่องยุ่งยากพออยู่แล้ว แล้วนี่เดก็อายุตัง้ 10 ขวบ จะไม่มปัีญหาหรอื
คุณ"  
        "รสิา ผมรูว้่าคุณรูส้กึอย่างไร เราจะไม่เปลี่ยนใจ เราจะรบัผดิชอบ
เธอทัง้หมด เรารูว้่าเดก็ล าบากมากแค่ไหน เราจะทนให้เธอต้องทนทุกข์
อยา่งนัน้ต่อไปไม่ได ้การสรา้งความไวว้างใจต่อกนัอาจตอ้งใชเ้วลา ผมเอง
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กเ็ริม่รกัเอน็ดูเดก็ ผมอยากใหเ้ธอเป็นบุตรสาวบุญธรรมของเรา ผมอยาก
ใหเ้ธอใชน้ามสกุลของเรา พระเจา้จะอยูก่บัเรา"  
        ท านองเดยีวกนั สามภีรรยาผู้นี้ต้องการรบัเดก็หญิง 10 ขวบ เป็น
บุตรบุญธรรม   พระเจ้าต้องการรบัเราเป็นบุตรบุญธรรมด้วย (อ่านโรม 
8:14, 15) ถ้าเราต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครวัของ  
พระเจา้ เรากท็ าไดเ้ช่นกนั   
 
วนัพธุ  บตุรจะได้รบัสนัติสขุ  
        เมื่อวานนี้เราทราบความหมายของการเป็นสมาชิกในครอบครวั
พระเจ้าแล้ว พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพี่ชายคนโตของเรา สมาชิกใน
ครอบครวัพระเจา้ไมก่งัวลว่าจะมใีครดแูลหรอืไม ่ 
       ให้เราหยุดคดิถงึความหมายของการเป็นสมาชกิในครอบครวัของ
มนุษยบ์า้ง โดยการตอบค าถามต่อไปนี้  
        เราห่วงว่าจะมผี้าห่มในตอนกลางคืนหรอืไม่? เราห่วงว่าเราจะมี
รองเทา้ใส่หรอืเปล่า?  
        เราสงสยัหรอืไมแ่น่ใจว่า วนัน้ีจะมใีครพดูกบัเราว่า "ฉนัชอบเธอ"  
        ถ้าเรามพีระเจ้าแห่งจกัรวาลเป็นบดิาของเรา เราจะรูส้กึอย่างไร? 
พระองคจ์ะดูแลเรายิง่กว่าบดิามารดาในโลกของเรา (สดุด ี103:13; มทัธวิ 
7:11) พระเจา้ทรงรู ้ทรงมองเหน็และทรงเอาใจใส่ บดิามารดาในโลกอาจ
ท าใหเ้ราผดิหวงั แต่พระเจา้ไมท่ าใหเ้ราตอ้งผดิหวงั  
  
วนัพฤหสับดี      ฝึกให้เกิดสนัติสขุ  
        วนันี้ เราจะศึกษาความหมายของผู้ท าให้เกิดสนัติสุข ในหนังสือ 
“Mount of Blessing” หน้า 28  ไดอ้ธบิายค าว่า ผูท้ าใหเ้กดิสนัตสิุขดงันี้  
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        "บุคคลใดที่ได้รบัอิทธพิลจากพระวญิญาณบรสิุทธิจ์ะส าแดงความ
รกัของพระครสิตใ์หป้รากฏ บุคคลใดทีใ่ชว้าจาหรอืการกระท าทีท่ าใหผู้อ้ื่น
ส านึกในบาปและมอบใจใหพ้ระเจา้ บุคคลผูน้ัน้กเ็กดิสนัตสิุข"  
        ต่อไปนี้เป็นปัญหาสัน้ๆ สองเรื่อง หลงัอ่านจบให้เลือกหนึ่งในสอง
เรื่องมาช่วยกนัแก้ปัญหา แลว้ให้สมมตตินเองเป็นผู้ท าให้เกดิสนัตสิุข (ผู้
ระงบัการแตกแยก)  

 เดก็ชายสองคนบ่นงมึง าอย่างไมพ่อใจคุณครโูรงเรยีนสะบา
โตคนหน่ึง เพราะคุณครคู่อนขา้งเขม้งวด บ่อยครัง้ทีเ่ดก็ทัง้
สองพูดคุยในชัน้เรยีนและพูดไม่สุภาพ รายการโรงเรยีนสะ
บาโตไม่สนุกเพราะเด็กชายทัง้สอง เราจะช่วยให้ทุกคนมี
ความสุขไดอ้ยา่งไร?  

 คุณพ่อคุณแมม่เีรื่องถกเถยีงกนัมากขึน้ ทัง้สองบอกว่า เงนิ
ไม่เคยมพีอจะหาซือ้สิง่จ าเป็นในบา้น คุณพ่อคุณแมท่ างาน
ทัง้คู่ กลบัถึงบ้านด้วยอาการเหน็ดเหนื่อยหงุดหงดิ เราจะ
ช่วยไดอ้ยา่งไร?  

        เราอาจใช้ข้อความในหนังสอืสดุดี 119:165 ช่วยในการแก้ปัญหา
เหล่านี้ได ้ 
 
วนัศกุร ์    "สนัติสขุดัง่น ้ำในแม่น ้ำ"  
        ขอ้ความนี้ท าให้เรานึกถึงการพายเรอืบนพื้นน ้าแห่งความรกัของ
พระเจา้   พระเจา้ต้องการพาเราผ่านมรสุมชวีติ คอยดูแลใหเ้รอืของเราอยู่
ในรอ่งน ้าทีพ่ระองคก์ าหนด  
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บทที่ 10 
ผู้ล าบากมีความสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "บุคคลผูใ้ดทนความราวเีบยีดเบยีนเพราะความชอบธรรมก ็
  เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้"   
  (มทัธวิ 5:10)  
  
บ่ำยวนัสะบำโต  "ยืนหยดัในค ำสญัญำ"  
        "การกดขีข่่มเหง" เพยีงแต่ไดย้นิค านี้ เรากเ็กดิความหวาดกลวัแลว้ 
เรายงัจ าเรื่องผู้เชื่อในพระเจา้ที่ประสบความทุกขท์รมาณในครัง้กระโน้น
ไดห้รอืไม ่เราจะพบกบัเหตุการณ์นี้ในอนาคตหรอืเปล่า?  
        พระเยซูตรสัว่า "ผู้ที่ทนการราว ีเบียดเบียนเพราะพระองค์ก็เป็น
สุข" (มทัธวิ 5:10) คนของพระเจา้จะยนิด ีแม้ซาตานจะพยายามท าลายก็
ตาม ในสปัดาห์นี้เราจะได้ศกึษาค ามัน่สญัญา ซึ่งจะน าความสุขมาสู่จติใจ
ของเรา  
        ก่อนที่เราจะพูดเรื่องความล าบาก ให้เราได้อ่านค าสญัญาต่างๆ 
ของพระเจา้ก่อน  

สดุด ี 27:5 ............................................................................................ 
สดุด ี 37:39 .......................................................................................... 
สดุด ี 46:1 ............................................................................................ 
สดุด ี 50:15 .......................................................................................... 

        เป็นค าสญัญาทีม่คี่าต่อเราทุกคน  
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วนัอำทิตย ์ เผชิญหน้ำกบัรำชินีชัว่  
        ใหเ้ราทบทวนเรือ่งชายผูม้ชีื่อเสยีงคนหนึ่งในพระคมัภรีท์ีต่อ้งเผชญิ
กับความยากล าบาก จ าเรื่องเอลียาห์ได้หรอืไม่? ในครัง้ที่เอลียาห์ยืน
เผชญิหน้ากบัศาสดาพยากรณ์ของพระบาอลั บนภูเขาคารเมล พวกเขา
รอ้งร าท าเพลง รอ้งขอใหพ้ระเจา้ส่งไฟมาจากสวรรคแ์ต่ไมม่อีะไรเกดิขึน้   
        ในที่สุดดวงตาทุกดวงเพ่งมองมายงัเอลยีาห์ การอธษิฐานต่อพระ
เจ้าผู้เที่ยงแท้ได้น าไฟลงมาจากสวรรค์ ไฟได้เผาน ้าที่อยู่ล้อมรอบแท่น
บูชาจนเหอืดแห้งและเผาเครื่องบูชาจนหมดสิ้น ประชาชนต่างพรอ้มใจ
เชื่อว่า "พระเยโฮวาห ์คอื พระเจา้ทีแ่ทจ้รงิ"  
        พระราชนิีเยเซเบลเหน็ความพ่ายแพ้ของศาสดาพยากรณ์แห่งพระ
บาละ พระนางทรงกริว้และได้รบัสัง่ให้ฆ่าเอลยีาห์ทันทแีละเพราะค าสัง่นี้
เอง  ความเข้มแขง็ของเอลียาห์ได้ลดถดถอยลง เอลยีาห์รูส้ ึกอย่างไร? 
อ่าน 1 พงศก์ษตัรยิ ์19:3….....................................................................  
พระเจา้ท าอยา่งไร? 1 พงศก์ษตัรยิ ์19:5, 6.............................................  
เอลยีาหไ์ปไหน? 1 พงศก์ษตัรยิ ์19:8, 9…………................................... 
พระเจา้ท าอยา่งไรต่อไป? 1 พงศก์ษตัรยิ ์19:11...................................... 
       เรื่องนี้บอกให้เราทราบถึงความรกัความห่วงใยของพระเจ้าที่มต่ีอ  
เอลยีาห์ผูท้้อถอย พระเจา้มไิดต้รสัว่า "เอลยีาห์เหตุใดเจา้จงึเป็นอย่างนี้? 
ท าไมเจา้จงึต้องหนีไป  เจา้ไม่รูห้รอืว่า เราดูแลเจา้อยู่?  เจา้ช่างเป็นคนที่
ไรค้วามเชื่อเหลอืเกนิ?"  
       การกระท าของเอลยีาห์ก็เหมอืนกบัการกระท าของเราในบางครัง้ 
เมื่อเราเป็นทุกขห์รอืขณะทีเ่ราต้องเผชญิกบั "ราชนิีเยเซเบล" ในชวีติ เรา
รูส้กึอ้างวา้งและหมดก าลงัใจ เรารูส้กึเศรา้ไรค้วามสุขเหมอืนอยา่งเอลยีาห ์
เวลานี้เป็นเวลาทีเ่ราต้องจ าไวเ้สมอว่า ไม่ว่าเราจะรูส้กึอย่างไร พระเจา้จะ
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ดูแลเอาใจใส่เราเช่นเดิม พระองค์เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขได ้
ชวีติบนแผ่นดนิโลกของเอลยีาหจ์บลงอยา่งไร?  (2 พงศก์ษตัรยิ ์ 2:11)  
.............................................................................................................. 
  
วนัจนัทร ์ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นย่อมมีเหตผุล  
        ขณะที่เอลยีาห์คดิว่าตนเองอยู่คนเดยีว อ้างว้างและพระเจา้ได้ลมื
เขาเสยีแล้วนัน้ แท้จรงิพระเจา้อยู่ใกล้ชดิเขาเสมอ พระองค์ทรงประทาน
อาหาร ทรงคุ้มครองและทรงน าทางชีวิตของเขาเสมอ และในที่สุดได้
ประทานรางวลัอนัสูงค่าแก่เอลยีาห์ โดยพระองค์ทรงรบัเขาสู่สวรรค์ เพื่อ
ไปอยูก่บัพระองค ์   
       นี่แหละคือความมุ่งหมายของความสุข ความสุขเกิดจากการเชื่อ
อย่างแน่วแน่ว่า    พระเจา้เป็นผูดู้แลเรา พระองคท์รงประทานสิง่ทีด่ทีี่สุด
แก่เรา ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมเีหตุจ าเพาะและเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของ
พระเจา้  (โรม 8:28)  
  
วนัองัคำร  ผูซ่ื้อสตัยจ์ ำนวนน้อย  
        ในพระคมัภรี์บุคคลหลายคนที่ได้ชื่อว่า สามารถเผชญิความทุกข์
ด้วยความเชื่อที่ตนเองม ีให้เราลองทบทวนว่าใครบ้าง จงจบัคู่บุคคลกบั
ความทุกขย์ากทีเ่ขาตอ้งประสบ ค าตอบอาจมมีากกว่าหนึ่งครัง้  
      ..........   ดาเนียล (ดาเนียล 6:22)            1. กอ้นหนิ  
      ..........   ยากอบ (กจิการ 12:2)            2. ไมก้างเขน  
      ..........    เอลยีาห ์(1 พงศาวดาร  19:2,4)   3. โซ่  
     ..........   เปาโล (2 ทโิมธ ี1:16)         4. ถิน่ทุรกนัดาร  
        ..........   ดาวดิ (1 ซามเูอล 26:1-3)          5. ไฟ  
      ..........  พระเยซ ู(ลกูา 23:33-39)         6. เยาะเยย้ถากถาง  
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      ..........    ยอหน์  (19:3,34)                  7. สงิโต  
        ..........    สลิาส (กจิการ 16:19-23)           8. โบยต ี 
      ..........   สะเตฟาโน (กจิการ 7:59)           9. ดาบ  
      ..........   ซคัรดั (ดาเนียล 3:26)      10. หนิ 
 
        ตัง้แต่ เอเบล ซึง่เป็นสาวกผูซ้ื่อสตัยข์องพระเจา้ทีต่อ้งเผชญิกบัการ
ถูกกดขี่ข่มเหง     ซาตานพยายามอย่างที่สุดที่จะท าลายคนเหล่านี้ให้
หมดไปจากโลก บางครัง้พระเจ้าทรงท าการอัศจรรย์ เพื่อช่วยเหลอืพล
ไพร่ของพระองค ์และบางครัง้พระองค์ต้องใหเ้ขาถงึแก่ชวีติ เช่น ยากอบ
และสะเตฟาโน แต่ทัง้หมดได้รบัค าสญัญาอะไรจากพระเจ้า  (อ่าน 1 เธ
สะโลนิกา  4:16)  
 
วนัพธุ  ว่ิงแข่ง  
      ในหนังสอืพระคมัภรี ์ฮบีร ูบทที่ 11 เปาโลสรุปการถูกข่มเหงอย่าง
โหดรา้ยของผู้ซื่อสตัยพ์รอ้มกบัให้เหตุผลอย่างละเอยีด ขอให้เราได้อ่าน
แต่ละขอ้อยา่งใครค่รวญอกีครัง้  
        ดว้ยการยดึเหนี่ยวพระเจา้อย่างมัน่คง ครสิเตยีนที่ซื่อสตัยส์ามารถ
ทนต่อการถูกกดขีข่ม่เหงได ้ 
        พระเยซูทรงเป็นนักวิง่ผู้ชนะ พระองค์ทรงได้รบัรางวลัแล้ว นักวิง่
คนอื่นๆ ไดว้ิง่ก่อนหน้าเรา พวกเขากจ็ะไดร้บัรางวลัเช่นกนั เราจะวิง่แข่ง
ด้วยหรอืไม่? ถ้าเรายดึในพระครสิต์ เราต้องเขา้เส้นชยั คอื สวรรค์อย่าง
แน่นอน  
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วนัพฤหสับดี     เจบ็ปวดเม่ือต้องสญูเสียเพ่ือน  
       ข้าพเจ้าไม่เคยต้องเผชิญกับดาบ หรอืถูกปาด้วยก้อนหนิ เราล่ะ? 
ข้าพเจ้ายงัไม่เคยประสบกบัการถูกเผาไหม้ หรอืต้องหลบหนีหลบซ่อน
จากภัย เราล่ะ? ข้าพเจ้าไม่เคยแบกไม้กางเขน หรอืถูกจ าจองด้วยโซ่
ตรวนอนัหนกั เราล่ะ? พวกเราส่วนใหญ่ยงัไมเ่คยถูกขม่เหงจากใคร  
       แต่เราเคยสูญเสียเพื่อน หรอืไม่มใีครยอมเล่นด้วย หรอืถูกใครใช้
ด้วยวาจาไม่สุภาพ  เพราะเราพยายามท าความดหีรอืเปล่า? ครัง้หนึ่งมี
จดหมายถูกตีพิมพ์ในคอลัมน์ข้อเสนอแนะของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง 
จดหมายฉบบันี้มาจากเดก็หญิงที่มปัีญหาเกดิขึน้กบัตวัเอง ซึ่งมใีจความ
ว่า  
  
คุณพพิฒัน์  ทีเ่คารพ  
       คุณครคูนหนึง่ทีโ่รงเรยีนของหนูใหห้นูท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลหอ้งน ้า หนู
ต้องคอยดูแลและคอยระวงัไม่ให้ใครๆ เขยีนตัวหนังสือบนผนังห้องน ้ า 
หรอืใชก้ระดาษช าระมากเกนิไป  
       หนูท าหน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั โดยไดจ้ดชือ่ผูก้ระท าผดิใหคุ้ณคร ูตอนนี้
เพือ่นๆ ของหนูไมย่อมพดูกบัหนู เรยีกหนูว่าเป็นเดก็ขีฟ้้อง  
       หนูไม่ไดข้อท างานนี้นีค่ะ หนูท าเพราะคุณครสูัง่ใหท้ า หนูเสยีใจทีต่อ้ง
ขาดเพือ่นค่ะ หนูจะท าอยา่งไรด ี 
         ขอแสดงความนบัถอื  
              ณฐัดา  
  
       สมมตุวิ่าเราตอ้งตอบปัญหาของณฐัดา เราจะตอบเธออยา่งไร?  
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วนัศกุร ์     เสียงร้องจำกไม้กำงเขน  
       เพื่อเป็นการทบทวนในสิง่ที่เรยีนมาแล้ว ให้เราตอบค าถามต่อไปนี้ 
โดยใหเ้ขยีนเครือ่งหมาย  ถา้เราเหน็ดว้ย และ X  ถา้เราไมเ่หน็ดว้ย  

      ……...  ถา้เราวางใจในค าสญัญาของพระเจา้ เราไมจ่ าเป็นตอ้ง 
  กงัวลในเรือ่งการถูกกดขีข่ม่เหง หรอืถูกประหตัประหาร  
      ……...  ในขณะทีเ่ราอยูใ่นหว้งแห่งความยากล าเคญ็ ถา้เราไมร่า่ 
  เรงิยนิดกีบัสิง่นัน้ พระเจา้จะไมช่่วยเรา  
      ……... ทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้กบัเราอยูใ่นความควบคุมของพระเจา้  
      ……...  ในความทุกขย์ากเราจะพบกบัพรแห่งความสุข  

        เหตุผลหนึ่งที่ผู้เชื่อในพระเยซูเต็มใจรบัการถูกกดขี่ข่มเหงนัน้คือ 
เขารูด้วี่า    พระเยซูทรงรบัการทุกขท์รมานและเจบ็ปวดเพื่อเขา เขาจ าได้
ว่าพระองคถ์ูกคนชัว่เหล่านัน้ถ่มน ้าลายใส่ ทหารที่ทุบตพีระองค์และกลุ่ม
ชนที่เยาะเยย้พระองค์ เขาจ าไดว้่าพระเยซูถูกตรงึบนไมก้างเขน      เรา
คดิว่าพระเยซูคดิอย่างไร เมื่อต้องทบทวนกบัความเจบ็ปวดเหล่านี้ (อ่าน
มาระโก 15:34)  
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บทที่ 11 
ผู้มคีวามสขุเป็นแสงสวา่งต่อโลก 

 
ข้อควรจ ำ  "ท่านทัง้หลายเป็นความสว่างของโลกเมอืงซึง่สรา้งไวบ้น 
  ภเูขาจะปิดบงัไวไ้มไ่ด ้เมือ่เขาจดุตะเกยีงแลว้ไมไ่ดเ้อาถงั 
  ครอบไว ้ยอ่มตัง้ไวท้ีเ่ชงิตะเกยีงจะไดส้่องสว่างแก่ทุกคน 
  ทีอ่ยูใ่นเรอืนนัน้  ใหค้วามสว่างของท่าน ส่องไปต่อหน้าคน 
  ทัง้ปวงอย่างนัน้  เพือ่เขาจะไดเ้หน็การดขีองท่าน   แลว้จะ 
  ไดส้รรเสรญิพระบดิาของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรค"์                            
                  (มทัธวิ 5:14-16) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต  แสงท่ีท ำให้เจริญ  
        ต้นอฟัรกินัไวโอเล็ต เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถเจรญิงอกงาม
จากแสงสว่างธรรมดา ถ้าเอาต้นไมใ้ส่กระถางวางไว้ในที่แสงแดดส่องไม่
ถงึ ตน้ไมย้งัสามารถเจรญิงอกงามออกดอกสะพรัง่จากแสงไฟ  
        ในโลกแห่งความมดืดว้ยบาป เราอาจเปรยีบตวัเราเหมอืนแสงชนิด
นี้ การฉายแสงมไิด้เกดิขึน้ธรรมชาต ิเราจงึต้องพึ่งฤทธานุภาพอย่างหนึ่ง 
สิง่นัน้คอืพระครสิต์ผูเ้ป็น "แสงสว่างอนัแทจ้รงิทีฉ่ายไปยงัมนุษยท์ุกคนใน
แผ่นดนิโลก" (ยอหน์ 1:9)  
        เมื่อเราวางใจในพระเยซู พระองคส์ามารถใช้เราใหค้นอื่นเจรญิและ
ผลติดอกออกผล  แม้ว่าจะอยู่ในที่มดืก็ตามพระเยซูทรงเรยีกสาวกของ
พระองคอ์ยา่งไร? (อ่านมทัธวิ 5:14) ……………………………………… 
.............................................................................................................. 
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        ในหนังสอืมทัธวิ 5:15 บอกเราว่า ไม่ให้เราซ่อนแสงสว่างของเรา 
ซึ่งหมายถึงไม่ควรละอายหรอืปกปิดว่า เราเป็นสาวกของพระครสิต์ เรา
ควรหาโอกาสช่วยคนอื่นเมื่อมโีอกาส เมื่อผูอ้ื่นเหน็แสงสว่างและความสุข
จากดวงตาของเรา เขาจะไดม้กี าลงัใจทีจ่ะรูจ้กัพระเจา้มากยิง่ขึน้  
 
วนัอำทิตย ์ แสงสว่ำงและควำมมืด  
      ท าไมโลกของเราจงึตอ้งการแสงสว่าง พระเยซูเสดจ็มาเพื่อน าความ
จรงิ ความรกัและความดมีาสู่โลกแห่งความมดืดว้ยบาป  แต่เป็นทีน่่าเศรา้
ใจที่หลายคนไม่ยอมรบัพระเยซู  บางคนเลอืกที่จะไม่เห็นแสง ซึ่งสว่าง
มายงัเขา เขาแนบชดิอยู่กบัความบาปและความคดิที่ผดิๆ แต่แสงสว่าง
และความมืดจะอยู่ร่วมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ ดังนัน้ความมืดจงึยงั
ครอบง าพวกเขาอยา่งนัน้ตลอดไป  
      ผู้ที่รบัพระเยซูเป็นมติรจะเริม่เจรญิในแสงของพระองค์ ความสุข
ประทุขึน้ เมื่อเขารบัการอภยัในบาปจากพระเยซู เมื่อเขา้สนิทในพระเยซู
มากขึน้ หนทางกจ็ะกระจา่งมากขึน้เช่นกนั  
      เราสามารถเลอืกในสิง่เดยีวกนัได ้คอื เราจะเป็นของพระครสิต์และ
อาณาจกัรอันสว่างไสวของพระองค์ หรอืเราจะเป็นของซาตาน ซึ่งมี
อาณาจกัรทีม่ดืมน  
  
วนัจนัทร ์ ควำมฝันของกษตัริย ์ 
       ในพระคมัภีร์เดิมมเีรื่องของชายที่ฉลาดผู้หนึ่ง ซึ่งเลือกมชีีวิตใน
อาณาจกัรแห่งแสงสว่าง เราจ าชื่อของชายผู้นี้  และเรื่องราวที่เขาได้ฉาย
แสงของตนต่อกษัตรยิ์ผู้ไรศ้าสนาได้หรอืไม่? อ่านดาเนียล บทที่ 2 เพื่อ
ทบทวนเรือ่งนี้อกีครัง้  
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      เราจะรูส้กึอย่างไร? เมือ่กษตัรยิท์รงออกค าสัง่ใหฆ้่านกัปราชญ์ทีไ่ม่
สามารถบอกความฝันของกษัตรยิ์ได้ สมมติว่าพ่อของเราอยู่ในจ านวน
ของนักปราชญ์เหล่านัน้ดว้ย ทัง้นักปราชญ์ โหร และผูว้เิศษต่างเกดิความ
หวาดกลัว เขารู้ว่าพระเจ้าของเขาไม่สามารถช่วยเขาได้ ดังนัน้เขาจึง
เสมอืนจมอยูใ่นความมดื  
      ในจ านวนนักปราชญ์ทัง้หมดมดีาเนียลร่วมอยู่ด้วย ดาเนียลเป็น
ผูร้บัใชก้ษตัรยิ ์ดาเนียลทราบกุญแจทีจ่ะไขสู่ความลกึลบันัน้ไดห้รอืไม่?  
 
วนัองัคำร  แสงของดำเนียล  
        นักปราชญ์และผู้ชาญฉลาดทัง้หลายในแผ่นดินไม่สามารถบอก
ความฝันของกษัตรยิเ์นบูคดัเนสซาร ์ด้วยความกริว้พระองค์จงึสัง่ให้ฆ่า
คนทัง้หมด พระเจา้ของพวกเขาช่วยเขาไม่ได ้ ในช่วงนี้มอีะไรเกดิขึน้กบั
ดาเนียล อ่านดาเนียล 2:13  
        แต่ดาเนียลทราบดีว่า พระเจ้าของเขาสามารถทราบดีว่า พระ
เจา้ของเขาสามารถบอกความฝันของกษตัรยิไ์ด ้เขาจงึตดัสนิใจที่จะฉาย
แสงของตนให้ผู้อื่นได้เห็น      เขาไปเข้าเฝ้ากษัตรยิ์เพื่อขอเวลาไม่ให้
พระองค์ฆ่านักปราชญ์ รวมทัง้ตวัเขาในขณะนัน้ด้วย เขาขอเวลาเพื่อทูล
ขอให้พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ขจดัความทุกข์ของกษัตรยิ์เนบูคดัเนสซาร์
หลงัจากที่ดาเนียลทูลต่อกษัตรยิ์ เขาท าอะไรต่อไปทันที อ่านดาเนียล 
2:17-18................................................................................................. 
       พระเจา้ตอบค าอธษิฐานแก่พลไพร่ที่ซื่อสตัย ์พระองค์ได้บนัดาลให้
ดาเนียลเหน็ความฝันของเนบคูดัเนสซาร ์ใหเ้ราอ่าน ดาเนียล 2:20-23  
       ดาเนียลไดฉ้ายแสงของพระเจา้ใหผู้อ้ื่นไดม้องเหน็อยา่งแทจ้รงิ  
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วนัพธุ  แสงสว่ำงของเรำ  
       เหมอืนอย่างดาเนียล เราทุกคนสามารถสะท้อนแสงของพระเจ้า
ให้แก่โลกแห่งความบาปได้ เราสามารถแสดงให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเรา
มองเห็นความรกัของพระเจ้าผู้เอาใจใส่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทุกอย่าง 
โคโลส ี3:12,25 บอกให้เรารูว้่าบุตรหลานแห่งแสงสว่างของพระเจ้าควร
ประพฤติตนอย่างไร จงเขยีนสิง่ที่บุตรหลานของพระเจ้าพงึแสดงตามที่
เขยีนไวใ้นขอ้พระคมัภรีท์ีก่ล่าวขา้งตน้ ................................................... 
................................................................................ ...................       
 ให้จ าไว้ว่า เราจะมีอ านาจ หรือมีแสงสว่างข องเราเองไม่ได ้
เหมอืนกบัดวงจนัทรท์ีไ่ดแ้สงสว่างจากดวงอาทติย ์เราสามารถใกลช้ดิพระ
เยซูมากยิง่ขึ้นโดยการศึกษาพระคมัภีร ์(สดุด ี119:105) พระคมัภรีส์อน
ให้เรารู้ความจรงิและจะน าเราให้ตัดสินใจในทางที่ถูก จะแสดงให้เรา
ประพฤตเิหมอืนพระเยซ ูซึง่จะฉายแสงใหแ้ก่ชวีติของเราไดต้ลอดกาล   
 
วนัพฤหสับดี      กำรเป็นพยำน  
       การเป็นพยานคือการให้แสงในตัวเราส่งออกไปนัน่เอง เป็นการ
แบ่งปันให้ผู้อื่นรูว้่า พระเยซูมคีวามหมายอย่างไรต่อเรา เราอาจเรยีนรู้
การเป็นพยานมากขึน้ โดยมองดคูรสิตจกัรแรกเริม่เป็นตวัอยา่ง   

 จงขดีเสน้ใตค้ าตอบทีถู่กตอ้ง   
      1. เพื่อตอบค าถามการเป็นพยาน? (กิจการ 4:33) สติปัญญำ  
อ ำนำจ  เงิน  
      2. จะเริม่การเป็นพยานได้ที่ไหน? (กิจการ 1:18) เพ่ือนบ้ำน  ท่ี
ท ำงำน  บ้ำน 
      3. จะเป็นพยานเรื่องใด? (กจิการ 5:30-32) พระคริสต์  ชีวิตของ
ตนเอง  บคุคลในพระคมัภีร ์ 
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      4. ค าที่ใช้ในความหมายเดยีวกันกับการเป็นพยานคอื (2 โครนิธ ์
9:6, 8) กำรพดู   กำรหว่ำน   กำรเกบ็เก่ียว  
      5. ใครได้ชื่ อว่าเป็นพยานที่  "สัตย์ซื่ อ" (วิวรณ์  3:14) เปำโล      
พระเยซู  ชำวเลำดีเซีย 
        
        พระเยซูครสิต์เป็นพยานทีแ่ทจ้รงิ พระองคจ์ะประทานฤทธิเ์ดชแห่ง
พระวญิญาณบรสิุทธิ ์ใหเ้ราไดบ้อกผูอ้ื่นในเรือ่งพระองค ์และที่ๆ  แห่งแรก
ทีเ่ราควรเริม่ตน้ คอื บา้นของเราเอง เราสามารถท าไดอ้ยา่งไร?  
.............................................................................................................. 
  
วนัศกุร ์    จงฉำยแสงออกไป  
       เราจะยอมให้พระครสิต์ฉายแสงของเราแก่ผู้อื่นหรอืไม่? บางครัง้
การไดเ้ตรยีมการล่วงหน้า เพื่อการเป็นพยานเป็นสิง่ทีค่วรท า เช่น   

 อ่านเรือ่งในพระคมัภรีใ์หเ้พื่อนบา้นฟัง  
 ท าขนมเยีย่มเพื่อนสนิททีไ่ม่มาโบสถ ์ 
 อธษิฐานเผื่อศาสนาจารยแ์ละผูน้ าโบสถ ์ 
 ลา้งจานดว้ยความเตม็ใจ  
 เขยีนจดหมายถงึญาต ิ 
 พดูจาไพเราะต่อคนในบา้น  
 ช่วยคนชราท าความสะอาดบรเิวณบา้น  
 และอื่นๆ   
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บทที่ 12 
ผู้นมสัการจะเป็นสขุ 

 
ข้อควรจ ำ  "มาเถดิใหเ้ราทัง้หลายรอ้งเพลงสรรเสรญิแก่พระเยโฮวาห ์   
  ใหพ้วกเราโห่รอ้งถงึศลิาแห่งความรอดของพวกเรา...มาเถดิ 
  ใหเ้ราทัง้หลายอ่อนน้อมกายลงนมสัการใหคุ้กเขา่ลงตรงพระ 
  เยโฮวาหผ์ูท้รงสรา้งพวกเรา” (สดุด ี 95:1-6)  
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ท ำไมจึงนมสักำร  
      พลไพร่ของพระเจ้ารู้สกึขอบพระคุณทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้พวก
เขา ดงันัน้เขาจงึให้เวลาในการนมสัการพระองค ์ในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษา
ว่า เหตุใดการนมสัการจงึมคีวามส าคญัต่อชวีติเรา เราจะเรยีนรูส้ ิง่ซึ่งเรา
สามารถช่วยได้ในชัว่โมงนมัสการในโบสถ์ และหวังว่าเราสามารถ
นมสัการไดทุ้กวนั  
      ตัวอย่างวิธีนมสัการพระเจ้าและเหตุผลว่า ท าไมเราจงึนมสัการ
พระองค ์ 
          วธินีมสัการ                       เหตุผลท าไมจงึนมสัการ  

*  รบัใชพ้ระเยโฮวาห ์           *  เราเป็นพลไพรพ่ระองค ์ 
*  เขา้เฝ้าพระองค ์                *  เราเป็นลกูแกะพระองค ์ 
*  ส านึกในพระคุณ             *  พระเยโฮวาหผ์ูป้ระเสรฐิและดยีิง่  
*  สรรเสรญิพระนาม              *  พระองคท์รงเมตตานิรนัดร ์ 
*  เปล่งเสยีงยนิด ี                 *  พระเจา้ผูท้รงสรา้งเรา  
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วนัอำทิตย ์ 11 โมงเช้ำในวนัสะบำโต  
      ณัฐชาและณัฐดา ยนือยู่ข้างหลงัโบสถ์ ทัง้สองคุยกนัและหวัเราะ
หยอกลอ้กนัในช่วงพกัระหว่างโรงเรยีนสะบาโตและชัว่โมงเทศนา คุณพ่อ
ของณฐัชาหนัมามองท าสญัญาณใหเ้ธอเดนิเขา้มานัง่  
       "ชัว่โมงเทศนาน่าเบื่อ" ณัฐชาบ่น "คุณพ่อบังคับให้เรานัง่กับ
ครอบครวัทุกเสาร์ ฉันอ่านหนังสอือะไรหรอืหนัไปไหนมาไหนไม่ได้เลย 
คุณพ่อเขม้งวดจรงิ"  
      "บางครัง้ฉันรูส้ ึกอย่างนัน้เหมอืนกัน" ณัฐดาเห็นด้วย "แต่คุณแม่
บอกวิธทีี่ท าให้การนมสัการสนุกด้วยล่ะเธอ คุณแม่จะให้ใบรายการวนั
เสารใ์หฉ้นัขดีสิง่ทีฉ่นัสามารถรว่มรายการได"้  
      "แลว้เธอขดีอนัไหน" ณฐัชาสนใจ  
      "รายการทีฉ่นัขดีคอื เพลงเปิดประชุม อ่านพระคมัภรี ์เกบ็เงนิถวาย 
เล่าเรือ่งเดก็ อธษิฐานในใจ เพลงพเิศษ"  
      "เพลงพเิศษ" ณฐัชาขดัจงัหวะ "เธอจะท าอะไรกบัเพลงพเิศษ?"  
      "ฉนัมกัจะพดูค าว่า "อาเมน" เมือ่ผูร้อ้ง หรอืผูเ้ล่นดนตรเีล่นจบ" ณฐั
ดาหวัเราะ  
      "เอาล่ะ" ณัฐชาผงกศีรษะเห็นด้วย "เห็นด้วยว่าเพลงพิเศษนัน่
น่าสนใจ แต่ตอนเทศนาล่ะ เธอจะมสี่วนในเรือ่งนี้อยา่งไร?  
      "ฉนัเปิดพระคมัภรีต์ามทีผู่เ้ทศนาบอก และฟังเรือ่ง และจดลงสมุด" 
ณฐัดาบอก  
      "ทนีี้ฉันจะลองท าอย่างเธอบา้ง" ณฐัชาบอก  แลว้เธอกเ็ดนิไปนัง่กบั
คุณพ่อ  
      เรามคีวามรูส้กึอย่างณัฐดา หรอืณัฐชาบ้างไหม? เราจะไม่ลองท า
อยา่งทีณ่ฐัดาบอกบา้งหรอื?   
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วนัจนัทร ์ นมสักำรในครอบครวั  

 อกีวธิหีนึ่งของการนมสัการคอืการนมสัในครอบครวั  
      การนมสัการในครอบครวั หมายถงึ .............................................. 
      เมือ่มกีารนมสัการในครอบครวั เราจะ ........................................... 
      บางครัง้เราไมม่กีารนมสัการ เพราะ .............................................. 
      เราชอบอะไรในการนมสัการครอบครวัมากทีสุ่ด ............................ 

      บางทพี่อแม่ของเราไม่มเีวลาจะนมสัการ ท่านอาจรบีไปท างาน แต่
เราโตกนัแล้ว เราโตพอที่จะพูดสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ให้มกีารนมสัการ
ในบ้านได้ การช่วยคุณพ่อคุณแม่ท างานบ้าน อาจเป็นวธิหีนึ่งที่ช่วยให้มี
เวลาส าหรบัการนมสัการมากขึน้  
  
วนัองัคำร  เข้ำเฝ้ำพระเจ้ำ  
      วนันี้เราศกึษาว่าศาสดาพยากรณ์รูส้กึอย่างไรเมื่อเขาพบพระเจา้ใน
มนิิต อ่านอสิยาห ์6:1-8 แลว้จงเขยีนหมายเลขตามล าดบั  

    ..........  ความบาปของอสิยาหไ์ดท้รงรบัการอภยั  
    ..........  ทตูสวรรคไ์ดห้ยบิก้อนหนิรอ้นแดงดว้ยไฟแตะรมิฝีปากอสิยาห ์ 
    ..........  ทตูสวรรคไ์ดร้อ้งว่า "บรสิุทธิ ์บรสิุทธิ ์บรสิุทธิ"์  
    ..........   อสิยาหเ์หน็พระเจา้ประทบัเหนือพระทีน่ัง่  
    ..........   อสิยาห ์พดูว่า "วบิตัแิก่ขา้พเจา้ ผูม้รีมิฝีปากไมส่ะอาด"  
    ..........   อสิยาหพ์ดูว่า "ทรงใชข้า้พเจา้เถดิ"  
 ..........   พระเจา้ทรงถามว่า "เราจะใชผู้ใ้ดไป"   

      เราได้บทเรยีนอะไรจากการที่อิสยาห์ได้พบพระเจ้า ประการแรก 
ทุกครัง้ที่เราพบพระเจ้า เราต้องตระหนักเสมอว่าพระองค์เป็นผู้บรสิุทธิ ์
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และเรานัน้เป็นคนบาป ซึ่งจะท าให้เราต้องทูลขอให้พระองค์ทรงอภยัแก่
เรา เมือ่เราไดร้บัการอภยัแลว้ เราตอ้งการท างานเพื่อพระองค ์ 
      สิง่ทัง้หมดเป็นส่วนหนึ่งของการนมสัการดว้ย เป็นส่วนของการเขา้
เฝ้าพระเจ้าให้เราส านึกครัง้สุดท้ายที่เราได้นมสัการอธษิฐานต่อพระเจ้า 
เราเขา้เฝ้าพระองคด์ว้ยความส ารวมและเคารพย าเกรงหรอืเปล่า? เรารูส้กึ
ว่าเราก าลงัตอ้งการใหพ้ระเจา้ช าระลา้งเราหรอืเปล่า?  
      บางครัง้เราเขา้ในวหิารของพระเจา้ด้วยการหวัเราะ พูดจาเสยีงดงั 
เราลมืไปว่าเราก าลงัมาเฝ้าพระเจา้ผูส้งูสุดแห่งจกัรวาล หรอืในบางครัง้เรา
อาจลมืตามองใครต่อใคร  ขณะก าลงัอธษิฐาน หากสิง่นี้เกดิขึน้กบัเรา ให้
เรานึกถึงเรื่องอิสยาห์ที่เห็นพระเจ้าที่อยู่บนบลัลงัก์ เราพรอ้มที่จะพูดว่า 
"ทรงใชข้า้พเจา้เถดิ" หรอืไม่? 
 
วนัพธุ  สรรเสริญพระองค ์ 
      การขอบคุณในทุกอย่างที่พระองคท์รงประทานให้เป็นอกีส่วนหนึ่ง
ของการนมสัการ พระเจา้ทรงพอพระทยัทีไ่ดฟั้งค าขอบคุณจากบุตรหลาน
ของพระเจา้เมือ่เราใชเ้วลาสรรเสรญิพระเจา้ แสดงใหเ้หน็ว่าเรามอบตวัเรา
ให้พระองค์ทรงดูแลและมอบความไว้วางใจในพระองค์ ที่จะใหส้ิง่ที่ดีทีสุ่ด
แก่เรา  
                       
วนัพฤหสับดี      กำรอธิษฐำน กำรนมสักำรเด่ียว(ส่วนตวั)  
 เราเคยแปลกใจบา้งไหมว่า ท าไมการอธษิฐานจงึส าคญันกัในเมือ่  

 พระเจา้ทรงเหน็และทรงทราบทุกสิง่ทุกอยา่งเกี่ยวกบัตวัเรา  
 พระเจา้ตอ้งการสิง่ทีด่ทีีสุ่ดเพื่อเรา       
 พระเจา้ทรงอยูก่บัเราตลอดเวลา  
 พระเจา้ทรงรกัเราและยอมรบัเราอยา่งทีเ่ราเป็นอยู ่ 
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       ถา้พระเจา้ทรงทราบ ทรงเหน็ และทรงกระท าสิง่เหล่านี้เพื่อเราแลว้ 
เรายงัจะต้องอธษิฐานและทูลต่อพระเจา้ เพื่อสิง่เหล่านี้อกีหรอื? พระองค์
ทรงทราบอยู่แล้วว่า เราต้องการอะไรไม่ใช่หรอื? เราไม่จ าเป็นที่จะต้อง
อธษิฐานเพื่อบอกใหพ้ระเจา้ทรงทราบความต้องการของเรา ฉะนัน้เหตุผล
ทีเ่ราตอ้งอธษิฐานกเ็พื่อทีจ่ะใหช้วีติของเราไดอ้ยูก่บัพระองค ์พระเจา้จะไม่
ทรงท าสิง่ทีข่ดัต่อความตัง้ใจของเรา เมือ่เราทลูขอพระองคจ์ะทรงอวยพระ
พรให ้  
 เหตุผลอกีอย่างหนึ่งทีเ่ราต้องอธษิฐาน ก็เพื่อที่จะขอบพระคุณพระ
เจา้ สมมุตวิ่าวนัหนึ่งเวลาพกัเทีย่ง เพื่อนสนิทของเราลมืกล่องอาหารไวท้ี่
บา้น เรารูว้่าเขาหวิ เพราะเขาไมไ่ดเ้อากล่องอาหารเขา้มาดว้ย    
      "ฉันแบ่งอาหารให้เธอ เพื่อนรบีกินอย่างเอรด็อร่อย แล้วเราหยบิ
ขนมชิน้หนึ่งใหเ้พื่อน เพื่อนกฉ็วยขนมเขา้ปาก แลว้เดนิหายไป โดยไมห่นั
มามองเรา และไมก่ล่าวค าขอบคุณเลยแมแ้ต่น้อย เราจะรูส้กึอยา่งไร?  
      หวงัว่าเราคงไม่มเีพื่อนอย่างนี้ แต่ถ้าเราม ีหากมโีอกาสอย่างนี้อกี 
เราคงต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนที่เราจะให้อะไรเขา แต่ตัวเราเองเลยลืม
ขอบคุณพระเจา้กี่ครัง้แลว้ พระองค์ผูป้ระทานคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นผู้ดูแล
เรา พระเจา้ทรงช่วยใหเ้ราตดัสนิใจ และทรงคุม้ครองเราจากอนัตราย และ
ทรงอภยับาปใหเ้รา  
     พระเจา้อยากให้ทุกคนมาหาพระองค์ด้วยการอธษิฐานและพูดคุย
กบัพระองคอ์ยา่งเพื่อน พระองคจ์ะมคีวามยนิดทีีสุ่ด  
  
วนัศกุร ์    ผูม้ีควำมสขุจะนมสักำรพระเจ้ำ  
     เราเหน็แลว้หรอืยงัว่า วธิกีารนมสัการมหีลายวธิดีว้ยกนั ทุกครัง้ทีเ่รา
เขา้เฝ้าพระองค ์เราจะนมสัการพระองคอ์าจจะเป็นระหว่างการนมสัการใน
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โบสถ ์การนมสัการในครอบครวั นมสัการเดีย่ว หรอืการอธษิฐานในใจ เรา
มาหาพระเจา้ไดทุ้กเวลาทัง้ในยามกลางคนืและยามเชา้  

     จงเติมค ำต่อไปน้ีในช่องว่ำง  
       สำรภำพ      มำ      รบัใช้    ยอมรบั     สรรเสริญ  

     เรา......................เฝ้าพระเจา้โดยพระนามพระเยซ ู 
     เรา......................พระเจา้และขอบคุณพระองคส์ าหรบัของขวญัที ่
    พระองคท์รงประทานใหแ้ก่เรา  
     เรา......................ความบาปของเราต่อพระเจา้  
     เรา......................ว่าเราเป็นของพระเจา้  
     เรา......................พระเจา้ดว้ยความยนิด ี 
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บทที ่13 
มุง่หนา้สูค่วามสขุ 

 
ข้อควรจ ำ   "ทุกคนทีเ่กรงกลวัพระเยโฮวาห ์และทีด่ าเนินตามมรรคาของ 
  พระองค ์กเ็ป็นสุขดว้ยว่าท่านจะไดร้บัประทานผลแห่ง  
  น ้ามอืของท่าน ท่านจะไดส้บายใจอยูเ่ป็นสุข”   
  (สดุด ี128:1- 2) 
  
บ่ำยวนัสะบำโต  ค้นหำผูม้ีควำมสขุ  
      สปัดาห์นี้เราจะทบทวนหลายอย่างที่เราได้เรยีนมาแล้ว บทเรยีน
ของเรางวดนี้ส่วนใหญ่เราพูดถงึการเทศนาของพระเยซบูนภเูขา ซึง่พบใน
หนังสอืมทัธวิ 5:3-12 พระเยซูทรงบอกให้เราทราบว่า ท าไมพลไพร่ของ
พระองคจ์งึมคีวามสุข  
       ผูท้ีถ่่อมตน ผูท้ีเ่ศรา้โศก ผูท้ีเ่มตตากม็คีวามสุข เพราะเขาไวว้างใจ
ในพระเจา้ ไม่มสีิง่ใดจะสัน่คลอนความเชื่อมัน่ของเขาได้ เพราะพระองค์
ทรงปกป้องคุม้ครองเขา  
       ผู้บริสุทธิ ์ผู้รกัสันติ ผู้ยากไร้ และผู้ถูกข่มเหงรงัแกมิได้มองหา
ความสุขจากโลก ความสุขมาจากใจทีอ่ยูใ่นความชอบธรรมกบัพระเจา้  
  
วนัอำทิตย ์ "ควำมสขุจงมีแก่……..."  
      เพื่อทดสอบความจ าในเรื่อง "ความสุขจงมีแก่ผู้บกพร่องฝ่าย
วิญญาณ และผู้เศร้าโศก ขอให้เราได้ตอบค าถามต่อไปนี้  โดยเขียน
เครื่องหมาย ในช่องว่างหน้าประโยคที่ถูก และเครื่องหมาย X หน้า
ประโยคทีผ่ดิ  
      .......... บกพรอ่งฝ่ายจติวญิญาณหมายถงึไมม่เีงนิ  



 

79 
 

      ..........  ยิง่รูว้่าเราตอ้งการพระเยซมูากเท่าไร พระองคจ์ะใหเ้ราได ้
  มากขึน้เท่านัน้  
      .......... ผูค้รองเมอืงหนุ่มทีม่ ัง่คัง่  รูส้กึว่าตนเองบกพรอ่งฝ่าย  
  วญิญาณ (ลกูา 18:18-23)    
      ..........  เราตอ้งคอยจนกว่าพระเยซจูะเสดจ็มา เพื่อจะไดร้บัส่วนใน 
  อาณาจกัรของพระองค ์ 
      ..........  พระเยซทูรงประทาน "อาภรณ์แห่งความด"ี เพื่ออาภรณ์ 
  แห่งบาปของเรา  
      ..........  ความรูส้กึผดิตลอดเวลาคอืศตัรแูห่งความสุข  
      ..........  ความบาปแยกเราออกจากพระเจา้  
      ..........  พระเยซเูผชญิกบัสิง่ล่อลวงทุกอยา่งเหมอืนอยา่งทีเ่ราตอ้ง 
  เผชญิ  
  
        สิง่ส าคญัที่สุดทีเ่ราควรจ าไวเ้กี่ยวกบัค าเทศนาบนภูเขา 2 ขอ้นี้ คอื
พระเยซูทรงอภยัโทษใหแ้ก่ทุกคนทีต่ระหนักว่า ต้องการพระองคแ์ละเขา้
มาหาพระองค์ ไม่ว่าเขาจะเคยพูด เคยคดิ เคยท าอะไรมาก่อน พระเยซู
สามารถจะช่วยเราให้รู้สึกเสียใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ จงทู ลขอ
พระองคใ์นวนัน้ี  
  
วนัจนัทร ์     "ควำมสขุจงมีแก่...ผูมี้ใจอ่อนสภุำพ"  
       ผูม้ใีจอ่อนสุภาพและผู้กระหายในความชอบธรรม เมื่อเราไดย้นิค า
ว่าอ่อนสุภาพ หรอืถ่อมตน เราคดิถึงอะไร? เขยีนวงกลมค าต่อไปนี้ซึ่งมี
ความหมายเดยีวกนั  
        อ่อนแอ     อ่อนน้อม    สขุมุ   อดทน    โศกเศร้ำเสียใจ  
 กลวั     ถ่อม    สองหน้ำ    ปวกเปียก (ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง)  
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        คนที่อ่อนสุภาพไม่ใช่คดิถงึแต่ตนเองตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องท า
ตนให้เหมอืนกบัที่ใครๆ ต้องการเสมอ และการท าตามใจคนหมู่มากมใิช่
เป็นเรือ่งทีส่ าคญัทีสุ่ด สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อื การท าตนใหเ้หมอืนพระเยซ ู    
        การศึกษาพระคมัภีร์ การบอกเล่าเรื่องพระเยซูให้ผู้อื่น เป็นการ
ป้อนอาหารใหแ้ก่ดวงวญิญาณทีห่วิโหย ถ้าเราอยากแบ่งอาหารใหค้นทีห่วิ
กนิ เหตุใดเราจงึไมอ่ยากแบ่งปันค าพูดทีไ่พเราะ ค าพูดทีใ่หก้ าลงัใจแก่ผูท้ี่
หวิโหยทางใจบา้ง   
 
วนัองัคำร  "ควำมสขุจงมีแก่...ผูมี้ใจเมตตำปรำณี"  
        มสิซสิเกรยส์นั จบัแขนสามไีว้แน่น เธอพยายามไม่รอ้ง รถแฉลบ
ลื่นไปตามถนน จนกระทัง่ตกไปในหลุมและจอดนิ่งสนิทอยู่ตรงนัน้ ทัง้สอง
จงึลงจากรถ เพื่อส ารวจความเสยีหาย  
        รถตกลงไปในหลุม ซึ่งเป็นโคลนตม การจะยกรถออกจากหลุมจงึ
ไม่สามารถท าได้ ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้บนถนนที่มรีถสญัจรไปมาก็
นับว่าเลวพอแล้ว  แต่ทัง้สองเป็นมชิชัน่นาร ีก าลงัเดนิทางในถนนสาย
เปลี่ยวแห่งไนจเีรยีประเทศแอฟรกิา เมอืงที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปอกี 8 
ไมล์ และรถคนัต่อไปที่จะผ่านมาก็คงจะเป็นวนัรุ่งขึ้นหรอืวนัมะรนืก็ได ้
รา้ยยิง่ไปกว่านัน้กลางคนืก าลงัย่างเขา้มา  
        มิสเตอร์เกรย์สันบอกว่า "ฉันจะต้องเดิน 8 ไมล์ ไปลาซซ่า 
ระยะทางค่อนข้างไกลเกินที่เธอจะเดนิได้ ฉันจะต้องทิ้งเธอไว้กับรถคน
เดยีว"  
        เมื่อสามเีดนิทางไปได้ไม่นาน ความมดืก็ปกคลุมไปทัว่ พรอ้มกบั
เสยีงจิง้หรดีเรไร รอ้งระงม ทนัใดนัน้เธอไดย้นิเสยีงฝีเทา้ของคนก าลงัเดนิ
มา เธอเปิดไฟรถส่องไป มชีายสองคนก าลงัเดนิตรงมาหาเธอ เมื่อเขา้มา
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ใกล ้เขาถามเธอว่าเป็นใคร เธอบอกพวกเขาดว้ยความหวาดกลวั แลว้คน
ทัง้สองไดห้ายตวัไปกบัความมดื เขาไปไหน?  
        ไม่ช้าเธอได้ยนิเสยีงอกี เธอจงึเปิดไฟส่องเหมอืนครัง้แรก ชายคน
เดยีวกนัก าลงัเดนิกลบัมา คราวนี้มหีญิงสองคนเดนิมาด้วย ผู้ชายถือผ้า
ห่ม และผูห้ญงิมไีมฟื้นทนูอยูบ่นศรีษะ  
        เมื่อมาใกลร้ถยนต์ ผู้ชายปูผ้าลงบนพื้น ผู้หญงิก่อไฟ แล้วได้เรยีก
ใหม้สิซสิเกรยส์นัลงมารว่มวงดว้ย     
        เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็จนในที่สุดมสิซสิเกรยส์ัน อดใจไม่ได้ทีจ่ะ
ถามพวกเขาว่า  "พวกคุณเป็นใครและท าไมต้องมานัง่เป็นเพื่อนฉันอย่าง
นี้"  
        รอยยิม้ผุดขึน้บนใบหน้าของชายคนหนึ่ง "เมื่อสามปีก่อนสามขีอง
คุณขบัรถผ่านหมู่บ้านเรา เขาหยุดแวะเยีย่มเรา  เขาเห็นลูกสาวของเรา
ป่วย  เขาพาลูกสาวและแม่เด็กนัง่รถไปรกัษาที่โรงพยาบาล ลูกต้องอยู่
โรงพยาบาลนานจนหาย เราคอยเวลาทีจ่ะขอบคุณเขาเรือ่ยมา เรายนิดมีา
นัง่เป็นเพื่อนกบัภรรยาของชายใจดนีัน้ แมจ้ะตอ้งนัง่ตลอดคนืกต็าม"  
        แล้วเขาก็ท าอย่างนัน้จรงิๆ ถูกแล้วเราไม่ทราบว่า ผลแห่งความ
เมตตาจะสะทอ้นกลบัมาหาเราเมือ่ไร?  
  
วนัพธุ  ควำมสขุจงมีแก่...ผูมี้ใจบริสทุธ์ิ และผูร้ะงบักำรแตกแยก"  
        เมื่อเราพูดถึงความสะอาดบรสิุทธิ ์เป็นความรู้สึกเหมอืนเมื่อเรา
อาบน ้าเสรจ็ใหม่ๆ ความสกปรกหมดไป เหงื่อไคลหายไปกบัน ้าที่ช าระ 
ลา้งออกไปจนหมด และสวมใส่เสือ้ผา้ใหม ่ 
        ความรู้สกึของความบรสิุทธิอ์ีกอย่างหน่ึงคอื ความพร้อมบรบิูรณ์ 
เราเคยเหน็ดอกบวัสขีาวบรสิุทธิห์รอืไม ่กลบีดอกทุกดอกเป็นทรงเดยีวกนั 
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มเีกสรอยู่ตรงกลาง เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า ดอกบวัที่งดงามจะสามารถชู
ดอกเด่นขึน้มาจากโคลนตมได ้ 
      เราจะเห็นว่าทัง้ร่างกายที่สะอาด ดอกไม้ที่ขาวบรสิุทธิ ์ซึ่งเป็น
ตัวอย่างของความบริสุทธิน์ัน้ ท าให้เรานึกถึงพระเจ้าผู้ต้องการให้ใจ
บรสิุทธิแ์ก่เรา ทรงสญัญาจะห่อหุ้มด้วย "อาภรณ์แห่งความดพีรอ้ม" ของ
พระองค์ บดันี้เราเป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์ เราเป็นพลเมอืงแห่ง
อาณาจกัรของพระองคอ์ยา่งบรบิรูณ์  
        ใจบรสิุทธิก์็คือ ใจที่สงบสนัติ ใจที่ส ันติจะไม่สะดุ้งสะเทือนเมื่อมี
เหตุการณ์เกดิขึน้  
  
วนัพฤหสับดี    "ควำมสขุจงมีแก่...ผูท้นกำรรำวีเบียดเบียน"  
       ให้เราได้พจิารณาเนื้อรอ้ง ในหนังสอืเพลงสรรเสรญิชื่อ "ความเชื่อ
ของเหล่าบรรพบุรษุ" เลขที ่ 222   
       ความเชื่อของเหล่าบรรพบุรษุ แมจ้ะถูกบฑีาดว้ยอาวุธ  
       ตัง้มัน่คงอยูไ่มรู่ห้่างไกล  
       ค าสอนท่านไซรใ้จรกัไมค่ลาย  
       ความเชื่อของท่านบรสิุทธิย์ ิง่ เราจะสตัยจ์รงิต่อพระจนตาย  
       แมน้ถูกจ าจองในหอ้งคุมขงั จติยงัเสรเีชื่อมัน่ไมค่ลาย  
       หากมคีวามเชื่อดงัท่านทัง้หลาย  
       แมช้พีเราวายถวายพระได ้ 
       ความเชื่อของท่านบรสิุทธิย์ ิง่ เราจะสตัยจ์รงิต่อพระจนตาย  
 
วนัศกุร ์  มุ่งหน้ำสู่ควำมสขุ  
      เราได้เรยีนรูถ้ึงวธิมีคีวามสุขในพระเยซูมาตลอด 13 สปัดาห์ ข้อ
ควรจ าในสปัดาหน์ี้สามารถสรุปทุกอยา่งทีเ่รยีนมาแลว้ไดท้ัง้หมด  เมื่อเรา
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เลอืกทางของพระเจา้  เมือ่เราใหพ้ระองคเ์ป็นสิง่แรกของชวีติ  ความสุขที่
แท้จรงิก็จะตามมา ในบ้าน ในโรงเรยีน  และในโบสถ์หรอืในสมาคมเด็ก
เล่น    เราจะมพีระองคผ์ูเ้ป็นมติรของเราอยูก่บัเราโดยตลอด   พระองคจ์ะ
อวยพรในสารพดัสิ่งที่เราท าและจะน าเราไปสู่หนทางแห่งความสุขของ
ชวีติ 
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