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คำาแนะนำาสำาหรบัผู้นำ าชัน้เรยีน
ถ้าเรยีนเป็นกลุ่มอาจสลับกันอ่านบทเรยีน คณุควรหยุดเป็นช่วงๆ สำาหรบัการอภิปรายในชัน้เรยีน ในฐานะ
ผู้นำาชัน้เรยีน คณุตอ้งรบัผิดชอบที่จะคมุการอภิปรายไว้ ไม่ ให้ออกนอกเรือ่งท่ีเรยีนอยู่ มันจะช่วยไดท่ี้จะมี
การจำากัดเวลาในแตล่ะช่วงของการอภิปราย

คำาถามในการอภิปรายคำาถามในการอภิปราย และ กิจกรรมในชัน้เรยีนกิจกรรมในชัน้เรยีน แสดงโดยจุดเครือ่งหมายลูกศร สำาหรบัคำาถามในการ
อภิปราย ผู้นำาชัน้เรยีนควรถามคำาถามและให้เวลานักเรยีนอภิปรายคำาตอบ ถ้านักเรยีนคนเดยีวกันมักจะ
ตอบคำาถามก่อน หรอืนักเรยีนบางคนไม่พูดแสดงความคดิเห็น ผู้นำาควรจีถ้ามบางคน

ส่วนมากจะใช้ ข้อพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ ในวิชาเรียน ข้อความที่ควรอ่านออกเสียงในชัน้เรียนจะแสดงโดยจุด
เครือ่งหมายลูกศร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านข้อความน้ันในกลุ่ม บางครัง้ ข้อพระคมัภีรอ์้างอิงจะใส่ไว้ ใน
วงเล็บ ตวัอย่างเช่น (1 โครนิธ์ 12:15). ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ันเป็นส่ิงสนับสนุนข้อความในแบบเรยีน ไม่
จำาเป็นตอ้งอ่านข้อความในวงเล็บเสมอไป

แตล่ะบทเรยีนมี การบ้านการบ้าน กำาหนดให้ ในตอนท้าย การบา้นควรทำาใหเ้สรจ็หลังจากบทเรยีนน้ันและรายงาน
ตอ่ผู้นำาชัน้เรยีนในบทเรยีนตอ่ไป ถ้านักเรยีนทำาการบ้านในบทเรยีนไม่เสรจ็ เขาสามารถทำาให้เสรจ็ไดภ้าย
หลัง อย่างไรก็ตาม ผู้นำ าควรหนุนใจนักเรยีนให้รกัษาตารางเวลาเพื่อให้เขาได้เรยีนรูม้ากขึน้จากชัน้เรยีน 
ตารางท้ายแบบเรยีน มี ไว้ ให้บันทึกการบ้านที่นักเรยีนทำาเสรจ็แล้ว

จุดมุ่งหมายหน่ึงของวชิาเรยีนคอืเพ่ือเตรยีมนักเรยีนให้เป็นผู้สอนได ้ผู้นำาชัน้เรยีนควรให้ โอกาสนักเรยีน
พัฒนาทักษะการสอนของพวกเขา ตวัอย่างเช่น ผู้นำาชัน้เรยีนควรให้นักเรยีนสอนบทเรยีนสัน้ๆ เป็นครัง้
คราวในชัน้เรยีน

ตอนทา้ยบทเรยีนแตล่ะบท เป็นตอนทีม่คีำาแนะนำาสำาหรบัการแบง่ปันในกลุม่ ผูน้ำ าชัน้เรยีน สามารถตดัสินได้
วา่ควรใช้เวลาเทา่ไรสำาหรบัการอภปิราย หลายบทเรยีนจะมกีารอภปิรายมากพอทีจ่ะครอบคลมุเน้ือหาทีเ่รยีน

เช่นเดยีวกนั ตอนทา้ยบทเรยีนแตล่ะบทจะมคีำาอธษิฐานสัน้ๆ ทูลขอพระเจา้ใหป้ระยกุต์ ใช้ความจรงิในชีวติ
ของนักเรยีน ผู้นำาชัน้เรยีนสามารถขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านคำาอธิษฐานในชัน้เรยีน

ถ้านักเรยีนตอ้งการ ได้รบัประกาศนียบัตรจาก Shepherds Global Classroomได้รบัประกาศนียบัตรจาก Shepherds Global Classroom,เขาตอ้งเข้าเรยีนในชัน้
เรยีนและทำาการบ้านให้เสรจ็ ตอนท้ายแบบเรยีนมีแบบฟอรม์สำาหรบับันทึกการทำาการบ้านที่ทำาเสรจ็แล้ว
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บทท่ี 1

ความซ่ือตรงของครสิเตียน

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจความหมายเมื่อพระคมัภีรก์ล่าวถึง " โลก"

2. รบัรูถ้ึงส่วนที่ ไดร้บัอิทธิพลจากคา่นิยมของโลกในชีวติของเขา

3. บรรยายไดว้า่ทำาไมและอย่างไรทีค่วามคดิของครสิเตยีนจะตอ้งแตกตา่งจากของคนบาป

4. อธิบายไดถ้ึงความหมายของการที่ครสิเตยีนตอ้งดำาเนินชีวติที่ซ่ือตรง

5. แสดงให้เห็นวา่ความจรงิของครสิเตยีนควรจะประยุกต์ ใช้ ในทุกรายละเอียดของชีวติ

จอห์น ครสิโซสตอม, นักเทศน์แห่งความซ่ือตรง
จอห์น ครสิโซสตอม (370’s),1 เป็นศิษยาภิบาลผู้รกัพระเจ้า เป็นที่รูจั้กในนาม "ปากทองคำา" เพราะการ
เทศนาทีท่รงพลงัและมวีาทะศิลป์ ทา่นเป็นทีร่กัยิง่ของคนทัว่ไปและเป็นนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงของอาณาจกัร
โรมันตะวนัออก ท่านถูก"ลักพาตวั" ในปี 398 และถูกนำาไปยังเมืองหลวงคอืคอนสแตนติโนเปิล(ปัจจุบัน
คอื อิสตนับูล, ตรุกี) เพื่อรบัใช้ ในฐานะศิษยาภิบาลและบรรพบุรษุแห่งความเช่ือของครสิตจักรแห่งชาตทิี่
มีสมาชิก 100,000 คน

จอหน์เป็นทีรู่จ้กักนัในคณุลกัษณะที่ ไมป่ระนีประนอมกบับาป ทา่นใช้สำานักงานของทา่นตอบสนองความ
ตอ้งการของชาวเมืองทัง้หมด ไม่ ใช่เฉพาะคนร่ำารวยเท่าน้ัน ท่านเลีย้งดคูนยากจน สรา้งโรงพยาบาล และ
ดแูลหญงิมา่ย ท่านวา่กลา่วผูน้ำ าทางศาสนาในเอเชียไมเนอรเ์รือ่งคอรปัชันและการบรหิารการเงนิอยา่งผดิๆ 
และเทศนาต่อต้านการปล่อยตัวมัวเมาและ การผิดศีลธรรมของพวกเขา ท่านเตือนชนชัน้สูงของคอนส
แตนติโนเปิลวา่การไปโรงภาพยนตรจ์ะทำาลายพวกเขา ท่านเปรยีบการไปโรงภาพยนตรก์ับการเปิดรบัเชือ้
ไวรสัที่อันตรายถึงชีวติ จอห์นกล่าววา่

1 เจอรอลด ์แอล. ซิทเซอร.์ น้ำ �จ�กบ่อลึก. (ดาวเนอร ์โกรฟ: สำานักพิมพ์อินเตอรว์าสิต,ี 2007), 135
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ถ้าคณุเห็นผู้หญิงไรย้างอายในโรงภาพยนตรผ์ู้ย่างก้าวบนเวทีโดยไม่คลุมศีรษะและมี ใจกล้า แตง่
กายประดบัตวัดว้ยทองคำา ยัว่ยวนราคะตณัหา รอ้งเพลงทีผ่ดิศีลธรรม เคลือ่นไหวรา่ยรำา และพดูจา
ไรย้างอาย…คุณยังจะกล้าพูดวา่ไม่มีอะไรเกิดขึน้กับคุณอย่างคนทั่วไปอีกหรอื?…หลังจากที่ โรง
ภาพยนตรปิ์ดไปนานแลว้และทกุคนแยกยา้ยกนัไป ภาพเหลา่น้ันจะยงัลอ่งลอยอยู่ ในจติใจของคณุ 
คำาพูด การกระทำา การมอง การเดนิ ท่าทางของพวกเขา…แขนขาทีเ่ต็มดว้ยกิเลศตณัหาของพวก
เขา—และคณุเอง คณุจะกลบับา้นเต็มดว้ยบาดแผลมากมาย! แต่ไม่ ใช่เพยีงลำาพงั—หญงิแพศยา
จะไปกบัคณุ—แมจ้ะไม่ ใช่อยา่งเปิดเผยและมองเห็นได…้แต่ ในใจของคณุ และในจติใตส้ำานึกของ
คณุ และ ณ ทีน่ั่น ภายในคณุนางจะจุดเตาแหง่บาบิโลน…ท่ีซ่ึงความสงบสุขในครอบครวัของคณุ 
ความบรสุิทธิ์ ในใจคณุ ความสุขในชีวติสมรสของคณุจะถูกเผาไหม้!

จอห์นเตอืนประชาชนที่ร่ำารวยวา่

เป็นความโง่และบ้าที่จะเติมตู้ของคุณด้วยเสือ้ผ้าและปล่อยให้คนที่ถูกสรา้งมาตามพระฉายของ
พระเจา้และเป็นเหมอืนเรายนืเปลอืยกาย ตวัส่ันดว้ยความหนาวจนแทบจะยนัรา่งขึน้ไม่ได…้พวก
คณุตวัอว้นใหญ ่จดังานเลีย้งกนิดืม่จนดกึดืน่ และนอนบนเตยีงนุ่มและอบอุน่ และคณุไมค่ดิหรอื
วา่คุณต้องถวายรายงานเรือ่งการใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง เพราะ เงินทองของ
เราเป็นของพระเจ้า ไม่วา่คณุจะหามาไดอ้ย่างไร น่ีคอืเหตผุลวา่ทำาไมพระเจ้าทรงให้คณุมีมากกวา่ 
ไม่ ใช่ ให้ ใช้สิน้เปลืองไป…แตเ่พื่อให้คณุแจกจ่ายให้คนที่ตอ้งการ

จอห์น ครสิโซสตอม ในที่สุดก็ถูกเนรเทศไปยังชายฝ ่ งตะวนัออกของทะเลดำา แตเ่สียชีวติระหวา่งเดนิทาง 
(ค.ศ. 407) คำาสุดท้ายของท่านคอื "พระสิรจิงมีแดพ่ระเจ้าในทุกส่ิง เอเมน"

ความเข้าใจทางพระคัมภีรเ์ก่ียวกับโลก
ยอห์น 17 เป็นคำาอธิษฐานของพระเยซูเผื่อเหล่าสาวกของพระองค ์ก่อนการถูกตรงึของพระองค์ ไม่นาน
นัก เป็นการสำาแดงความรกัยิ่งใหญ่และความห่วงใยของพระองค์ต่อเหล่าสาวก พระองค์ตรสัวา่พระองค์
ทรงอธิษฐานเผื่อคนเหล่าน้ันที่จะเช่ือถ้อยคำาของอัครทูตดว้ย (ข้อ 20), ดงัน้ันจึงรวมผู้เช่ือในปัจจุบันดว้ย

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ยอห์น 17:14-18 ให้คนในกลุ่มฟัง

พระเยซูทรงหมายความวา่อะไรเมื่อทรงกล่าววา่ พระองค์ ไม่ไดเ้ป็นของโลก? เรารูว้า่พระองค์ ไม่ไดท้รงถือ
กำาเนิดในโลกน้ี พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงเสด็จมาในโลกจากสวรรค ์อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ทรงกล่าววา่พระองค์ ไม่ไดเ้ป็นของโลก พระองค์ ไม่ไดท้รงพูดถึงความจรงิที่วา่พระองคท์รงมาจากที่อื่นที่
นอกเหนือจากโลกน้ี พระองคต์รสัวา่เหล่าสาวกก็ไม่ไดเ้ป็นของโลกเช่นกนั เหมอืนทีพ่ระองค์ ไม่ไดเ้ป็น พระ
เยซูทรงพูดถึงมนุษย์ผู้เกิดในโลก จากพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ และเตบิโตขึน้เป็นพลเมืองในประเทศของตน

ดงัน้ัน พระเยซทูรงหมายความวา่อะไรเมือ่ตรสัวา่ เหลา่สาวกไม่ไดเ้ป็นของโลก? เราจำาเป็นตอ้งเขา้ใจวา่พระ
คมัภีรพ์ูดถึงอะไรเมื่อพูดถึงโลก
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 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน เอเฟซัส 2:1-3 ให้คนในกลุ่มฟัง

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีแสดงให้เราเห็นวา่การดำาเนินชีวติตามอย่างโลกก็เป็นเหมือนการตดิตามเส้นทางของ
ซาตาน เราเห็นเช่นกันวา่คนของโลกน้ันตดิตามความปรารถนาชัว่ของเขา และเขาจะประสบกบัพระพิโรธ
ของพระเจ้า ผู้เช่ือไดร้บัชีวติใหม่แล้วและไม่ดำาเนินชีวติตามอย่างโลกอีกตอ่ไป

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 ยอห์น 2:15-17 ให้คนในกลุ่มฟัง

โลกที่กล่าวถึงใน 1 ยอห์นเป็นกิจการช่ัว ไม่ ใช่เป็นส่ิงที่จะตอ้งรกั และส่ิงของในโลกก็ไม่ ใช่ส่ิงที่จะตอ้งรกั 
ความปรารถนาและแรงจงูใจทีผ่ดิเป็นแบบฉบบัของโลก ความปรารถนาชัว่ถกูเรยีกวา่ความปรารถนาของโลก

ซาตานถูกเรยีกวา่ผู้ปกครองของโลกน้ี (ยอห์น16:11). ซึ่งไม่ไดห้มายความวา่โลกเป็นของเขาอย่างถูกตอ้ง 
เขาเป็นผู้นำาของพวกที่กบฏตอ่พระเจ้า และคนในโลกตดิตามเขา เขาถูกพิพากษาโทษแล้ว และคนที่ยัง
ตดิตามเขาจะถูกลงโทษดว้ย

การเป็นมิตรกับโลกคอืการเป็นศัตรกูับพระเจ้า (ยากอบ 4:4).

โลกประกอบดว้ยคนทั่วไปที่ล้มลงในบาป ถูกตดัขาดจากพระเจ้านับล้านๆ คนและรวมตวักันไดด้ว้ยส่ิงที่มี
เหมอืนกนั ประการแรก, ประการแรก, พวกเขามีความรกัทีพวกเขามีความรกัท่่ีผิด หรอื ความปรารถนา.ผิด หรอื ความปรารถนา. พวกเขารกัส่ิงตา่งๆในโลกมากกวา่
พระผูส้รา้งจกัรวาล 1 ยอห์น 2:15-16 กลา่ววา่, "อยา่รกัโลก…เพราะทกุส่ิงทีอ่ยู่ ในโลก—ตณัหาของเน้ือหนัง 
ตณัหาของตา และความทะนงในลาภยศ—ไม่ไดม้าจากพระบิดาแตม่าจากโลก"

ประการทีประการท่่ีสอง, สอง, ความรกัทีความรกัท่่ีผิดของพวกเขานำาสูผิดของพวกเขานำาสู่ ่ความผิดใน พฤติกรรม ความผิดใน พฤติกรรม; วถิชีีวติทีมุ่ง่แตค่วามพอใจของ
ตวัเองโดยสูญเสีย ความยตุธิรรมและความเมตตา (เอโมส 5:11-15; 21-24). พวกเขาไปตามทางของตวัเอง 
เรยีกรอ้งส่ิงที่เขาตอ้งการ และตดัสินส่ิงที่ถูกและผิดเอง แม้วา่พวกเขามีรปูแบบศาสนามากมาย แตพ่วกที่
เป็นของโลกทำาตวัเป็น (สตปิัญญา ความรอบรู ้ความอยาก ความด ีอำานาจของมนุษย์) ศนูย์กลางของการ
นมัสการของเขา ( โรม 1:25). พวกเขาไม่พอใจสิทธิอำานาจของพระเจ้า และเช่ือปรชัญาชีวติที่ ให้เหตผุลส่ิง
ทีพ่วกเขาตดัสินใจทำา พวกเขาไม่ขวนขวายทีจ่ะรูว้า่อะไรถูกและปฏิบัตติาม พวกเขาทำาส่ิงทีต่วัเองตอ้งการ
แล้วมองหาวธิีที่จะอธิบายวา่เป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง

นักจิตวทิยาที่ ไม่ ใช่ครสิเตียนและผู้ ให้คำาปรกึษาของโลกพยายามช่วยผู้คนแก้ ไขความรูสึ้กผิดของพวก
เขาโดยปราศจากการกลับใจและการได้รบัอภัยโทษจากพระเจ้า นักปรชัญาของโลกพยายามอธิบายจุดมุ่ง
หมายของการมีชีวติอยู่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า นักวทิยาศาสตรข์องโลกพยายามอธิบายจุดเริม่ตน้ของ
ทุกส่ิง ในขณะที่ปฏิเสธพระผู้สรา้ง นักการเมืองและนักสังคมสงเคราะห์ของโลกพยายามหาวธิีป้องกัน
ผลกระทบด้านลบทั่วไปของบาปในขณะที่ปฏิเสธวา่บาปคือปัญหาที่แท้จรงิ นักออกแบบแฟช่ันของโลก
ผลิตเสือ้ผ้าที่กระตุน้ความรูสึ้กและเรา้ความสนใจ นักแสดงของโลกแสดงตลกเกี่ยวกับบาป ศีลธรรม และ
ศาสนา ศิษยาภิบาลของโลกเชื่อในพระเจ้าผู้ยอมทนตอ่บาปและกังวลอยู่แตก่ับเรือ่งที่จะร่ำารวย มีความสุข 
และ มีความภูมิ ใจในตวัเอง



10 ก�รดำ�เนินชีวติครสิเตยีนภ�คปฏิบัติ ชัน้เรยีนผู้เลีย้งสากล

โคโลสี 2:8 เตือนเราไม่ ให้ถูกปล้นด้วยปรชัญาและการล่อลวงโดยปัจจัยของโลก ศิลปินที่หลอกลวงปล้น
ผู้คนโดยการขายความคดิผิดๆ โดยการโน้มน้าวคนให้เชื่อในความคดิที่ผิด โลกไดป้ล้น ความสัมพันธ์กับ
พระเจ้า ผลประโยชน์ฝ่ายวญิญาณ และสวรรค ์ไปจากคนเรา

ปรชัญาและแรงจูงใจที่ครอบงำาของโลกแสดงออกในวถีิชีวติของคนท่ีเป็นของโลก ถ้อยคำา ทัศนคติ การ
แตง่กาย ความบันเทิง และพฤตกิรรมทีเ่ป็นของโลกล้วนเป็นการแสดงออกของความบาปในจิตใจของเขา

ครสิเตยีนไม่สามารถทำาตามศีลธรรมของสังคมของเขาได ้ครสิเตยีนจะแตกตา่งจากสังคมของเขา

วฒันธรรมถกูหลอ่หลอมโดยกิจการน้ีทีพ่ระคมัภรีเ์รยีกว�่ โลก. ช่ัวอายคุนรุน่ตา่งๆในสถานทีห่น่ึงกอ่ใหเ้กดิ 
วฒันธรรม พวกเขาตอ้งการส่ิงดมีากมายเช่น สวสัดภิาพ ความมัง่คัง่ และครอบครวัทีม่ัน่คง แตพ่วกเขามุง่
หาส่ิงเหล่าน้ันดว้ยปรชัญาของโลกและมุ่งมั่นหามันโดยไม่ยอมตามพระวจนะของพระเจ้า น่ันหมายความ
วา่ ครสิเตยีนไมส่ามารถทำาตามวฒันธรรมของตนไดอ้ยา่งสิน้เชิง วฒันธรรมบางแหง่ไดร้บัอทิธพิลจากหลกั
การของพระคมัภีรม์ากกวา่แห่งอื่น แต่ไม่มีวฒันธรรมของชาติ ใดที่เป็นครสิเตยีนอย่างสมบูรณ์

 » ตามที่เราไดเ้รยีนมาแล้ว การที่สาวกของพระเยซูไม่เป็น "ของโลก" หมายความวา่อะไร?

ครสิเตียนไม่ทำาตาม ความปรารถนาและความทะเยอทะยานที่ช่ัวรา้ย พวกเขาต้องการทำาให้พระเจ้าพอ
พระทยัเหนือส่ิงอืน่ใด ความรกัใครข่องพวกเขาถกูเปลีย่นแปลงและยงัคงเปลีย่นแปลงตอ่ไป (ฟิลิปปี 1:9-11). 
พระบัญญัติของพระเจ้าได้ถูกจารกึไว้ ในใจของพวกเขา (เยเรมีย์ 31:33). พระบัญชาของพระเจ้าไม่เป็น
ภาระแก่ครสิเตยีนแตก่ลับเป็นความยินด ี(1 ยอห์น 5:1-3, สดดุ ี19:7-11). ครสิเตยีนให้ความสำาคญัสูงสุด
ตอ่สภาวะนิรนัดร ์(มัทธิว 6:33). พฤตกิรรมของพวกเขาแสดงวา่พวกเขาตอ้งการตอ่ตา้นการทดลองและ
ใช้ชีวติที่มีชัยชนะตอ่บาป

คนของโลกคดิวา่ครสิเตยีนน้ันแปลกเพราะพวกเขาไมส่นใจส่ิงเดยีวกนั (1 เปโตร 4:4). พระเยซตูรสัวา่โลก
เกลยีดชังคนทีแ่ตกตา่งดา้นจติวญิญาณ (ยอหน์ 17:14). โลกเป็นศัตรกูบัคนเหลา่น้ันท่ีไมเ่ป็นของโลก พวก
เขาไมเ่ข้าใจ พวกเขาไม่พอใจความชอบธรรม และพวกเขาถกูตดัสินดว้ยบาปของตน น่ันคอืเหตทุีพ่ระเยซู
ตรสัวา่, "  ในโลกน้ีท่านจะประสบความทุกข์ยาก" (ยอห์น 16:33). อัครทูตเปาโลกล่าววา่, "ทุกคนที่ตัง้ใจจะ
ดำาเนินชีวติตามทางพระเจ้าในพระเยซูครสิตจ์ะถูกข่มเหง" (2 ทิโมธี 3:12).

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 2 โครนิธ์ 6:14-18 ให้คนในกลุ่มฟัง

พระคมัภรีบ์อกใหผู้เ้ชือ่แตกตา่งชัดเจนจากโลก ความแตกตา่งชัดเจนเริม่ตน้ทีท่ศันะคตขิองคน ดงัทีพ่ระ
เยซูทรงสอนในคำาเทศนาบนภเูขา ทีซ่ึ่งพระองคท์รงอธบิายถงึทศันะคตขิองครสิเตยีนวา่เป็น ความถอ่มใจ 
ความโศกเศรา้ตอ่บาป ความสุภาพออ่นโยน ความชอบธรรม ความเมตตา, ใจ-บรสุิทธิ ์สันต ิและความตัง้ใจ
ทีจ่ะอดทนตอ่การขม่เหง ทศันคตทิีเ่ดน่ชัดจะส่งผลตอ่พฤตกิรรมทีเ่ดน่ชัด ตวัอยา่งเช่น ครสิเตยีนไมอ่าจ
เป็นพนัธมิตรทีต่อ้งทำาส่ิงทีผ่ดิได ้พระเจา้ทรงสัญญาทีจ่ะเป็นพระบดิาของคนทีแ่ตกตา่งจากโลก จำาได้ ไหม 
เราดขู้อพระคมัภีรท์ี่กล่าววา่มิตรของโลกคอืศัตรขูองพระเจ้า (ยากอบ 4:4).

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 5:13-16 ให้คนในกลุ่มฟัง
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การที่แตกตา่งและแยกจากโลกไม่ไดห้มายความวา่ครสิเตยีนควรแยกจากสังคมและตัง้ชุมชนของตวัเอง 
พระเยซูตรสัวา่พระองค์ ไม่ ได้อธิษฐานให้เหล่าสาวกของพระองค์ถูกเอาออกไปจากโลก (ยอห์น 17:15). 
พระองค์ตรสัด้วยวา่สาวกของพระองค์เป็นเกลือและแสงสวา่งสำาหรบัโลกซ่ึงหมายความวา่พวกเขาต้อง
ปรากฏตวัและอยู่ ในสายตาของสังคม ครสิเตยีนควรมส่ีวนรว่มในรฐับาลและในธรุกจิชมุชน ยกเวน้เมือ่การ
มีส่วนรว่มน้ันทำาให้เขาตอ้งทำาส่ิงที่ผิด

เจอรอลด ์ซิทเซอร ์บอกเราถึงส่ิงน้ีในสมัยเริม่ตน้ครสิตศาสนา

อรสิไทเดส, นักปรชัญาชาวเอเธนส์ ผู้มีชีวติอยู่ ในศตวรรษที่สอง ได้จำาแนกลักษณะต่างๆ ของ
ครสิเตียนที่แตกต่างจากประชากรอื่นๆ เขาสังเกตุวา่ ครสิเตียนเป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย์ 
ความเที่ยงตรง ความพอใจ การนับถือพ่อแม่ การรกัเพื่อนบ้าน ความบรสุิทธิ์ ความอดทนเม่ือ
เผชิญการขม่เหง และความกรณุาตอ่คนแปลกหน้า พวกเขาเอาใจใส่หญงิมา่ยและเด็กกำาพรา้ พวก
เขากระทำาตอ่ทาสดว้ยความกรณุาเป็นพิเศษดว้ย "ทัง้ทาสชายและหญิง…พวกเขาชักชวนมาเป็น
ครสิเตียนเพราะความรกัทาสเหล่าน้ัน ถ้าพวกเขามาเป็นครสิเตียน ก็จะกลายเป็นพี่น้องกันโดย
ไม่แบ่งแยก"2

ความเช่ือ ท่ีแท้จรงิ
จดหมายฝากของยากอบเน้นวา่ความเชื่อทีแ่ท้จรงิของครสิเตยีนจะแสดงออกมาในชีวติ ยากอบกลา่ววา่คน
ทีฟ่ังพระวจนะพระเจา้และไม่ประพฤตติามน้ันหลอกลวงตนเอง (ยากอบ 1:22). คนบางคนคดิวา่เขาดกีวา่
คนอื่นเพราะเขารูม้ากกวา่เรือ่งความจรงิ ครสิเตยีน—แม้จะไม่เช่ือฟัง—แตน่ั่นไม่จรงิ

ยากอบกลา่ววา่ บางคนเครง่ศาสนา แตศ่าสนาของเขาน้ันไรค้า่ พระเจา้พอพระทัยในศาสนาของคนทีส่นอง
ความตอ้งการของคนอื่นและรกัษาตนให้บรสุิทธิ์ ไม่แปดเป้ือนโดยโลก (ยากอบ 1:27).

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ยากอบ 2:14-26 ให้คนในกลุ่มฟัง

มีคนที่พูดวา่เน่ืองจากความรอดได้รบัมาด้วยความเช่ือและไม่ ใช่ด้วยการกระทำา พฤติกรรมของเราจึงไม่
สำาคญั เขาคดิวา่มนัเป็นไปไดท้ีค่นหน่ึงจะมคีวามเช่ือท่ีช่วยให้รอดแมทั้ศนะคตแิละวถิชีีวติของเขาจะเป็น
เหมือนผู้ ไม่เช่ือ ข้อพระคมัภีร์ ในจดหมายของยากอบตอนน้ีพูดกับคนเช่นน้ี

ยากอบกล่าววา่ คว�มเชือ่ ไม่เพียงพอ แม้แต่พวกมารก็ยังมีความเชื่อที่ถูกต้อง แต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระเจ้า (ยากอบ 2:19). คนที่เช่ือในพระเจ้าแต่ไม่ยอมฟังพระองค์ก็เป็นเหมือนคนที่ฟังพระ
กิตตคิณุแต่ไม่กลับใจ

เป็นส่ิงสำาคญัทีต่อ้งอธบิาย ขอ้ 21 และ 24. พวกเขากลา่ววา่อบัราฮัมเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการกระทำาและ
คนเราก็จะเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการกระทำาและความเชือ่ น่ีดเูหมือนวา่จะขัดแย้งกับพระคมัภีรต์อนอืน่ๆ

2 เจอรอลด ์แอล. ซิทเซอร.์ น้ำ �จ�กบ่อลึก. (ดาวเนอร ์โกรฟ: สำานักพิมพ์อินเตอรว์าซิต,ี 2007), 54
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ที่เน้นวา่คนเราจะรอดโดยพระคณุเท่าน้ันและไม่ ใช่โดยการกระทำา3 โดยคำาศัพท์ ทำ�ให้ชอบธรรม, ยากอบ
ไม่ไดห้มายความวา่คนเรา รอด โดยความเชื่อและการกระทำาแตค่นน้ันสำ�แดงตวัว�่รอด โดยความเชื่อและ
การกระทำา เขาไม่ไดร้อดโดยการกระทำา แตถ่า้เขาไมด่ำาเนินชีวติอยา่งครสิเตยีน เขาก็ ไมม่คีวามเชือ่ทีน่ำามา
ถงึความรอดดว้ย ยากอบกลา่ววา่ความเช่ือของคนน้ันตายแลว้ ถา้เขาไมม่ชีีวติทีเ่หมาะกบัความเช่ือ (ขอ้ 26).

ยากอบกล่าววา่เช่นเดียวกับที่ต้นไม้จะออกผลสองชนิดไม่ได้หรอืน้ำ าพุจะมีน้ำ าสองชนิดไม่ได้ คนเราก็ ไม่
ควรจะพูดทัง้คำาอวยพรและคำาแช่งดา่ (ยากอบ 3:9-12). พฤตกิรรมของคนควรจะสอดคล้องกับความเช่ือ
แบบครสิเตยีนของเขา

แนวคิดเรือ่ง ความเท่ียงตรง
ใน โรม 2:21-24, เปาโลพูดกบัพวกยวิทีค่ดิวา่ตวัเองเหนือกวา่พวกตา่งชาตเิพราะพวกเขามพีระคมัภรีแ์มว้า่
จะไม่เช่ือฟังก็ตาม ท่านถามวา่ "ท่านท่ีวา่ไม่ควรลักทรพัย์ ตัวท่านเองลักหรอืเปล่า?" ท่านพูดวา่ "ท่านผู้
โอ้อวดวา่มีธรรมบัญญัต ิตวัท่านเองยังลบหลู่พระเกียรตพิระเจ้าดว้ยการละเมิดธรรมบัญญัต"ิ ความจรงิที่
วา่พวกเขายกตวัวา่เป็นคนเครง่ศาสนาทำาให้คนตา่งชาตพิูดหมิ่นประมาทเรือ่งของพระเจ้าและพระวจนะ

ถา้คนมีความเทีย่งตรง พฤตกิรรมของเขาจะสอดคลอ้งกบัความเช่ือของเขา ตวัอยา่งเช่น คนทีซ่ื่อสัตยก็์จะ
ผสานความซื่อสัตย์ทั่วทัง้พฤติกรรมและคำาพูดของเขา คนที่พูดวา่ตนซ่ือสัตย์แต่ทำาส่ิงที่ ไม่ซ่ือสัตย์ ไม่มี
ความเที่ยงตรง

คำาศัพท์ คว�มเทีย่งตรง นำามาใช้ ไดก้ับคณุลักษณะของคนเรา ในบางภาษา คำาน้ีใช้อธิบายส่ิงอื่นดว้ย เช่น
โครงสรา้งอาคาร

 » คณุคดิวา่มันหมายความวา่อะไรที่ โครงสรา้งอาคารมีความเที่ยงตรง?

เป็นส่ิงสำาคญัสำาหรบัอาคารทีจ่ะตัง้อยู ่มนัตอ้งรองรบัน้ำ าหนักของตวัเองและน้ำ าหนักของกจิกรรมอะไรก็ตาม
ทีเ่กดิขึน้ภายในอาคารน้ัน ถา้มนัพงัลง ผูค้นและทรพัย์สินอาจจะบาดเจ็บเสียหาย และมูลคา่ของอาคารก็จะ
เสียไป ความเทีย่งตรงสำาหรบัอาคารหมายถงึหลกัการของการกอ่สรา้งทีแ่ข็งแรงทีต่อ้งนำามาใช้ทัว่ทัง้โครงสรา้ง

เป็นส่ิงที่ดีด้วยสำาหรบัอาคารที่จะตัง้อยู่เป็นเวลานานได้ คนที่สรา้งบ้านก็หวงัวา่มันจะคงอยู่ได้ตลอดชีวติ
ของเขา อาคารของรฐัหรอืธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตอ้งลงทุนมหาศาลก็คาดหวงัวา่จะดำารงอยู่นานหลายช่ัวอายุ

ถ้าอาคารเริม่เอียงหรอืพังลง ก็เพราะวา่มันขาดความเทีย่งตรง บางครัง้อาคารจะถูกทำาลายโดยแผ่นดนิไหว
และแม้วา่จะยังคงตัง้อยู่แตก็่ ไม่ปลอดภัย มันไม่มีความเที่ยงตรง

ก่อนการเริม่ต้นก่อสรา้งอาคารสำาคัญ จะต้องมีพิมพ์เขียว—แบบรา่งในรายละเอียด รายละเอียดที่สำาคัญ
ที่สุดคอืวธีิสรา้งอาคารให้แข็งแรงเพียงพอท่ีจะตัง้มั่นอยู่ ได ้ส่วนตา่งๆ ของอาคารตอ้งเช่ือมตอ่และรองรบั
ซ่ึงกันและกัน

3 เอเฟซัส 2:8-9, กาลาเทีย 2:16, โรม 3:28



13บทที ่1  

เป็นส่ิงสำาคญัทีผู่ส้รา้งจะตอ้งทำาตามแบบแผนเมือ่กอ่สรา้ง ถา้เขาลดคา่ใช้จา่ยโดยเอาส่วนจำาเป็นออกไปจาก
โครงสรา้ง ส่ิงก่อสรา้งจะไม่ปลอดภัย

 » หมายความวา่อะไรที่คนเราจะมีความเที่ยงตรง?

พระเยซูทรงใช้ตวัอย่างเรือ่งความเที่ยงตรงของส่ิงก่อสรา้ง พระองคต์รสัวา่คนท่ีไดย้ินและเช่ือฟังพระเจ้า
เป็นเหมือนคนทีส่รา้งบ้านบนศิลา บ้านน้ันตัง้มัน่คงอยู่เมือ่พายุพัดมา คนที่ ไม่เช่ือฟังพระเจ้าเป็นเหมือน
คนที่สรา้งบ้านบนทราย มันไม่เพียงพอที่จะฟังและรูจ้ักความจรงิเท่าน้ัน

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ยากอบ 1:22-25 ให้คนในกลุ่มฟัง

ยากอบกล่าววา่คนที่ ไดย้ินพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่ทำาตามน้ันหลอกลวงตวัเอง ท่านพูดถึงคนที่คดิวา่
ตวัเองเป็นคนดเีพราะเขารูจ้ักความจรงิในพระคมัภีรแ์ม้วา่เขาไม่ไดด้ำาเนินชีวติตามน้ันอย่างคงเส้นคงวา 
คนน้ีไม่มีความเที่ยงตรง

ยากอบกล่าวว่าเมื่อเราอ่านพระคำาของพระเจ้าเราไม่ควรเป็นเหมือนคนที่มองกระจกแต่ ไม่เปลี่ยนตัว
เองเพราะส่ิงที่เห็น ความจรงิ ของพระเจ้านำามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อเรามองดพูระคำาของพระเจ้าเรา
เห็นความผดิของเรา และเราควรยอมใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้เปลีย่นแปลงลกัษณะและพฤตกิรรมของ
เราให้สอดคล้องกับความจรงิของพระเจ้า

ความเที่ยงตรงสำาแดงออกในวิถีชีวิต คนเราไม่ควรพอใจกับตัวเองเมื่อเขาตระหนักว่าทัศนะคติหรือ
พฤตกิรรมไม่สอดคล้องกับความจรงิของพระเจ้า

การทดสอบเรือ่ง ผล

พระเยซูตรสัวา่จะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จมากมาย คนเหล่าน้ีคอืคนท่ีตอ้งการสถานะผู้นำาทางศาสนา
หรอืตอ้งการทำาธรุกจิในพนัธกจิ แตพ่วกเขาไม่มีคณุลักษณะของครสิเตยีน พระองคต์รสัวา่เราจะรูจ้กัพวก
เขาได้ โดยผลของเขา (มทัธวิ 7:15-18). ผลไม่ไดห้มายถงึความสำาเรจ็ ผลเป็นการแสดงออกทางธรรมชาติผลเป็นการแสดงออกทางธรรมชาติ
ถึงลักษณะของต้นไม้ถึงลักษณะของต้นไม้ ผลของคนใดคอืการแสดงออกของชีวติจากคณุลกัษณะภายในของเขา ถา้คนใดไม่
เกิดผลของพระวญิญาณ (กาลาเทีย 5:22-23, 1 โครนิธ์ 13), หรอื ยังคง ดำาเนินชีวติในบาป เขามีลักษณะ
ของคนบาปและไม่ ใช่ผู้นำาฝ่ายวญิญาณที่แท้จรงิ (1 โครนิธ์ 6:9-10, 2 โครนิธ์ 11:13-15).

อัครทูตเปโตรกล่าวว่าผู้เชื่อไม่ถูกควบคุมโดย ความปรารถนาในอดีตของเขาแต่บริสุทธิ์ ในทุกส่ิงที่ทำา 
(1 เปโตร 1:14-15).

ผลดีไม่ไดห้มายความวา่คนน้ันเขา้ใจวธิปีระยกุตห์ลกัการครสิเตยีนทุกอยา่งมาใช้ ในพฤตกิรรมของเขาอยา่ง
สมบูรณ์ เราทุกคนต่างอยู่ ในกระบวนการเรยีนรูค้วามจรงิของพระเจ้า เด็กที่ทำางานในสวนอาจผิดพลาด
ถอนพืชผิดต้นได้ พระเจ้าไม่ทรงตัดสินเราจากความผิดอย่างจรงิใจ อย่างไรก็ตาม พระคุณไม่ได้ยกเวน้
คนเราจากการปฏิเสธทีจ่ะกลับใจจากบาปของตน อัครทูตยอห์นบอกเราวา่คนเราจะไดร้บัการชำาระเมือ่เขา 
.ดำาเนินชีวติในความสวา่ง" ดำาเนินชีวติตามความจรงิ (1 ยอห์น 1:7)"
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ความเท่ียงตรงใน การเป็นผู้นำา

ผูน้ำาตดัสินใจในส่ิงทีผู่อ้ืน่ไมต่อ้งตดัสินใจ ความรบัผดิชอบและโอกาสของผูน้ำ าทำาใหเ้กดิ โอกาสสำาหรบัการ
ทดลองมากมาย การตดัสินใจของผู้นำาสำาคญัมากเพราะมันส่งผลกระทบตอ่คนอื่นๆ

ผู้นำาพนัธกจิควรระลกึวา่เขาผู้ทำาตามตวัอยา่งของพระเยซู ไดร้บัการทรงเรยีกใหร้บัใช้พระเจ้าและผู้คน เป้า
หมายของเขาตอ้งไม่ ใช่เพื่อจะเป็นคนมีช่ือเสียงที่คนอื่นยกย่องและรบัใช้

ถ้าที่ประชุมมีคนจำานวนมากผู้ ไม่จรงิใจในการนมัสการพระเจ้า พวกเขาจะพยายามเปลี่ยนการนมัสการ
ให้มุ่งไปที่การแสดง คนเหล่าน้ียกย่องความสามารถมากกวา่ฝ่ายวญิญาณ พวกเขาตอ้งการนักแสดงมานำา
นมัสการมากกวา่ผู้นำาฝ่ายวญิญาณที่แท้จรงิ พวกเขาไดร้บัความบันเทิงโดยการแสดงท่ีเรา้ความรูสึ้ก พวก
เขายินดท่ีีจะจ้างนักดนตรทีี่ ไม่กลับใจมาเช่ือ ผู้ยินดเีล่นในสถานบันเทิงและขาดคณุสมบัตมิารว่มในการ
นมัสการ ศิษยาภบิาลตอ้งเฝ้าระวงัการนมสัการของครสิตจกัรเพ่ือดงึดดูและ รบัใช้ผูน้มสัการอยา่งแทจ้รงิ 4

 » ถา้คนทีม่าครสิตจกัรเช้าวนัอาทติยแ์ละเห็นนักดนตรคีนเดยีวกบัทีเ่ห็นในสถานบนัเทงิคนืวนัเสาร ์
เขาจะคดิอะไรเกี่ยวกับครสิตจักร?

ผูน้ำาอาจจะถกูลอ่ลวงให้คดิวา่ตวัเองอยู่นอกเหนือกฏศีลธรรมปกต ิศิษยาภบิาลบางคนมคีวามสัมพนัธท์ีผ่ดิ
กบัชายหรอืหญิงในทีป่ระชมุของพวกเขา เช่นเดยีวกบัผูน้ำาของโลกทีท่ำาเหมอืนกนัในวฒันธรรมของเขา บาง
ครสิตจักรยอมทนอย่างผิดๆตอ่ พฤตกิรรมที่ ไรศี้ลธรรมของพวกศิษยาภิบาลเน่ืองจากสถานะของพวกเขา

ศิษยาภบิาลอาจถกูลอ่ลวงใหเ้ช่ือวา่เขาเป็นเจ้าของครสิตจักร ถ้าเขาคดิอยา่งน้ี เขาก็จะตัง้คนไว้ ในตำาแหน่ง
ตา่งๆ เพราะคนเหล่าน้ันจงรกัภักดตีอ่เขา ไม่ ใช่เพราะพวกเขาจะทำางานไดด้ ีศิษยาภิบาลประเภทน้ีจะช่ืน
ชอบญาติพี่น้องและตอ้งการเลือกคนท่ีจะมารบัครสิตจักรเป็นมรดกต่อจากเขา เขาปกปิดความบาปและ
ความผิดของผู้สนับสนุนเขาในครสิตจักร เขาปฏิบัติต่อเงินและทรพัย์สมบัติของครสิตจักรเหมือนเป็น
ของเขาเอง

พยานของ ครสิตจักร

ครสิตจกัรสามารถเส่ือมลงไดเ้มือ่ไมย่ดึถอืความเทีย่งตรง เมือ่ทีป่ระชุมมส่ีวนกบัความปรารถนาของโลก พวก
เขายอมรบัผูน้ำ าทีเ่ป็นเหมือนโลก พวกเขายอมทนตอ่บาปในพวกผูน้ำ าทางศาสนาของเขา แมแ้ตค่รสิเตยีน
ทีจ่รงิใจก็อาจตดิตามผูน้ำาทีบ่าปไดเ้พราะพวกเขาไมเ่ขา้ใจความสำาคญัของความเทีย่งตรงและผลอนัด ีเมือ่
ส่ิงน้ีเกิดขึน้ คนของโลกจะควบคมุครสิตจักร ทำาให้ครสิตจักรสูญเสียคำาพยาน

เปโตรเตอืนวา่ผู้นำาฝ่ายวญิญาณเทียมเท็จจะหาผลประโยชน์จากครสิตจักร (2 เปโตร 2:3). เมื่อครสิตจักร
เริม่มีช่ือเสียงในสังคม บรรดาคนของโลกก็จะเริม่สนใจที่จะหาสถานะในครสิตจักร พวกเขาเรยีนรูร้ปูแบบ

4 สำาหรับการค้นคว้ามากขึน้เรื่องการนมัสการของคริสเตียน ให้ดูท่ีหลักสูตรวิชาของShepherds Global Classroom 
Iบทนำ�สู่ก�รนมัสก�รของครสิเตยีน, หาไดท้ี่ https://www.shepherdsglobal.org/courses
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การนมสัการและการเป็นผูน้ำาทางศาสนาโดยไม่ไดเ้ป็นครสิเตยีน ครสิตจกัรที่ ไมม่หีลกัขอ้เช่ือทีด่ก็ี ไมอ่าจ
จำาแนกหลักข้อเช่ือเหล่าน้ันได ้5

พระเยซูทรงยกตัวอย่างของเกลือเพื่ออธิบายส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อคริสตจักรสูญเสียเอกลักษณ์ของตน  
(มัทธิว 5:13). เกลือที่หมดรสเค็มก็ ไม่ดี ไปกวา่ทรายหรอืกรวด

เมื่อครสิตจักรกลายเป็นเหมือนสังคม ครสิตจักรก็ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงสังคมไดอ้ีกตอ่ไป

โลกเยาะเย้ยครสิตจักรเมื่อครสิตจักรทำาตามแบบแผนของโลกและไม่ทำาตามความจรงิในพระคมัภีร์

การเป็นตัวแทนพระเจ้า
ศ�สนศ�สตร ์เป็นระบบของความเช่ือครสิเตยีน ประกอบดว้ย หลกัข้อเช่ือเกีย่วกบัพระเจา้ มนุษย ์ความบาป 
พระครสิต,์ การกระทำา และความรอด ความเชือ่ของเราเกีย่วกบัพระเจ้าเป็น พืน้ฐานของความเช่ืออืน่ทัง้หมด

เมือ่พระเจา้เริม่สำาแดงพระองค ์จดุประสงคป์ระการแรกคอืเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคค์อืพระเจา้ประเภท
ไหน พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์วา่ บรสุิทธิ์. ภาษาฮีบรขูองคำาวา่บรสุิทธิ์ (ค�โดช) ปรากฏมากกวา่ 600 
ครัง้ในพระคมัภีรเ์ดมิ ตวัอย่างเช่น อิสยาห์กล่าวถึงพระเจ้าหลายครัง้วา่ "องคบ์รสุิทธิ์ของอิสราเอล" ความ
บรสุิทธิ์ของพระเจ้าเป็นสาระสำาคญัของการนมัสการ (สดดุ ี99:3, 5). ประชากรของพระเจ้าไม่ไดน้มัสการ
เฉพาะฤทธานุภาพของพระองคเ์ท่าน้ันแตค่วามบรสุิทธิ์ของพระองคด์ว้ย

พระเจา้ทรงสำาแดงพระองคว์า่ทรงเป็น คว�มรกัดว้ยเช่นกนั ขอ้พระคมัภรีห์ลักในพนัธสัญญาเดมิทีพ่ระเจา้
ทรงสำาแดงพระองค์แก่ โมเสสและอิสราเอลคือ อพยพ 34:6-7. พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ ในฐานะ 
"…พระเจ้าผู้ทรงเป่ียมดว้ยพระกรณุาและพระคณุ ทรงกริว้ช้า บรบิูรณ์ดว้ยความรกัมั่นคงและความสัตย์
จรงิ ผู้ทรงสำาแดงความรกัมั่นคงจนถึงพันๆ ช่ัวอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศ และบาป 
แตจ่ะไม่ทรงละเวน้การลงโทษ…" 6 เป็นส่ิงสำาคญัที่จะรกัษาความบรสุิทธิ์และความรกัของพระเจ้าไวด้ว้ย
กัน คำาที่มักจะใช้อธิบายถึงธรรมชาติของพระเจ้าคือ "บรสุิทธ์ิ-เป่ียมด้วยความรกั" เน่ืองจากพระเจ้าทรง
บรสุิทธิ์ พระองคท์รงบัญชาให้เราบรสุิทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรกั พระองคป์ระทานหนทางให้เรา
เป็นผู้ บรสุิทธิ์ ดงัที่พระองคท์รงบรสุิทธิ์

ความบรสุิทธิ์ของพระเจ้าแสดงวา่คนเราไม่เหมาะสมที่จะรบัใช้และนมัสการพระเจ้าโดยที่ยังไม่ไดร้บัการ
เปลีย่นแปลงโดยพระคณุกอ่น ผู้เผยพระวจนะอสิยาหม์องเห็นวา่ทา่นเองก็มบีางอยา่งเหมอืนกบับรรดาคน
บาปที่ท่านประกาศกับพวกเขาอยู่—ท่านมี ใจที่ ไม่บรสุิทธิ์ (อิสยาห์ 6:5). "รมิฝีปากไม่สะอาด" หมายถึงคำา 
พดูและพระครสิต,์ การกระทำาดทีม่าจากใจที่ ไมบ่รสุิทธิ ์ความไมบ่รสุิทธิน้ี์ทำาใหอ้สิยาห์ ไมเ่หมาะสมทีจ่ะอยู่
จำาเพาะพระพักตรพ์ระเจา้ อสิยาห์ ไม่ไดพ้ยายามทีจ่ะทำาใหส้ภาพของทา่นถกูตอ้ง พระเจา้ก็เช่นกนั พระเจา้
ทรงตอบสนองตอ่การสารภาพของท่านผูเ้ผยพระวจนะดว้ยพระคณุ ไม่ ใช่พระคณุแหง่การยอมทน แตเ่ป็น
พระคณุแห่งการชำาระและการเปลีย่นแปลง (อิสยาห์ 6:6-7).

5 2 เปโตร 2 และพระธรรม ยูดา เขียนถึงหัวข้อเรือ่งผู้นำาฝ่ายวญิญาณเทียมเท็จ
6 ฉบับม�ตรฐ�น
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พระเจา้ของอสิราเอลน้ันแตกตา่งจากพระเทยีมเท็จและตอ้งนมสัการแตกตา่งกนัดว้ย ใน สดดุ ี24 กษัตรยิ์
ดาวดิถามคำาถาม "ผู้ ใดจะเข้ามาอยู่จำาเพาะพระพักตรพ์ระเจ้าได?้" (ข้อ 3). พระองคถ์ามวา่ "พระเจ้าทรง
ยอมรบัใครในฐานะผู้นมัสการ?" แล้วให้คำาตอบวา่ "คนที่มีมือสะอาดและใจบรสุิทธิ์" (ข้อ 4). ไม่ ใช่ทุกคน
ได้รบัการยอมรบัในฐานะผู้นมัสการพระเจ้า ผู้นมัสการไม่ ใช่เป็นเพียงคนที่ยกมือและแสดงความรูสึ้กได้
เท่าน้ัน คนบาปไม่มีคณุสมบัติ7

พระเจ้าตรสัวา่ความบรสุิทธิ์ของพระองคเ์ป็นคณุสมบัตพืิน้ฐานที่ผู้นมัสการตอ้งบรสุิทธ์ิ "เจ้าตอ้งบรสุิทธิ์
เพราะเราบรสุิทธิ"์ (เลวนิีต ิ11:44-45, เลวนิีต ิ19:2, เลวนิีต ิ20:26, เลวนิีต ิ21:8). พระเจา้ไม่ไดเ้ป็นเหมอืน
เทพเจ้าของชาว

ตะวนัออกโบราณหรอืพวกเทพในเทพนิยายกรกีและโรมันในเวลาตอ่มา นิยายเกีย่วกบัเทพเหลา่น้ันอธบิาย
พวกเทพวา่ ทจุรติ หลอกลวง และโหดรา้ย เทพเหลา่น้ีมลีกัษณะทีเ่ป็นจดุบกพรอ่งทัง้หมดของมนุษยชาต ิ
เหมือนเงาบนฝาผนัง เป็นภาพขยายของมนุษย์ท่ีบิดเบือนไป เทพเหล่าน้ีไม่ตอ้งมีมาตรฐานทางศีลธรรม
หรอืลักษณะที่เป็นมาตรฐาน และผู้นมัสการเทพก็ช่ัวรา้ยและโหดเหีย้ม

พระเจ้าของอิสราเอลไม่ ใช่ภาพฉายของมนุษย์ พระองค์ ไม่ ใช่มโนภาพ แต่ทรงสำาแดงพระองค์ต่อผู้คน 
พระองคท์รงแตกตา่ง และน่ันคอืเหตผุลวา่ทำาไมผู้นมัสการพระองคต์อ้งแตกตา่ง

มาตรฐานของพระเจา้กลา่วซ้ำาในพนัธสัญญาใหม ่"แตพ่ระองคผ์ูท้รงเรยีกพวกท่านน้ันบรสุิทธิอ์ย่างไร พวก
ทา่นเองก็จงเป็นคนบรสุิทธิ์ ในชีวติทกุดา้นอยา่งน้ัน เพราะมคีำาเขยีนไวแ้ลว้วา่ "พวกทา่นจงเป็นคนบรสุิทธิ ์
เพราะเราเองบรสุิทธิ์"" (1 เปโตร 1:15-16) ก�รสนทน� เป็นถ้อยคำาที่อ้างถึงทัศนะคต,ิ พฤตกิรรม, การก
ระทำา—ทุกส่วนของชีวติ พระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้ผู้นมัสการพระองค์เป็นผู้บรสุิทธิ์ ท�งพิธีกรรม หรอื ถูก
เรยีก ให้"บรสุิทธิ์" เมื่อพวกเขาไม่ไดเ้ป็นอย่างน้ันจรงิ พระองคท์รงคาดหวงัให้ผู้นมัสการพระองคด์ำาเนิน
ชีวติที่บรสุิทธิ์อย่างแท้จรงิ

ทัศนะคติและพฤติกรรมของเราแสดงถึงส่ิงที่เราคิดเกี่ยวกับพระเจ้าและประเภทของความสัมพันธ์ที่
เรามีต่อพระองค์ อัครทูตเปาโลกล่าววา่พวกยิวผู้ภาคภูมิ ใจที่ตนมีธรรมบัญญัติของพระเจ้ากลับหลู่พระ
เกยีรตพิระเจ้าโดยละเมิดเสียเอง เน่ืองจากพฤตกิรรมของพวกเขา ผูค้นจงึกลา่วรา้ยเขาและพระเจา้ของเขา 
( โรม 2:23-24).

คณุเป็นตวัแทนของพระเจ้าแบบไหน? ผู้คนคดิวา่พระเจ้าของคณุเป็นอย่างไร? ถ้าคณุตอ้งการให้คนรูว้า่
พระเจ้าทรงบรสุิทธิ์ ในขณะท่ีทรงอภัยโทษและทรงพระคณุดว้ยน้ัน พวกเขาจำาเป็นตอ้งเห็นวา่คณุก็เป็น
เช่นเดยีวกัน

ครสิตจักรตอ้งการให้ศิษยาภิบาลของพวกเขาสอนหลักข้อเช่ือทีค่งเส้นคงวาและถีถ่้วน ศิษยาภิบาลไม่ควร
ละเลยหลกัขอ้เช่ือพืน้ฐาน คนทกุยคุและผูเ้ช่ือใหมทุ่กคนจำาเป็นตอ้งไดย้นิเรือ่งน้ี แมแ้ตค่รสิเตยีนทีเ่ตบิโต
แล้วก็จำาเป็นตอ้งไดร้บัการเตอืนใหร้ะลกึถงึ คำาเทศนาของศิษยาภิบาลไม่ควรเป็นเพียงการแสดงออกทีม่ชีีวติ

7 สำาหรับการค้นคว้ามากขึน้เรื่องการนมัสการอย่างแท้จริง ให้ดูที่หลักสูตรวิชาของShepherds Global Classroom 
Iบทนำ�สู่ก�รนมัสก�รของครสิเตยีน, หาไดท้ี่ https://www.shepherdsglobal.org/courses
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ชีวา เรา้อารมณ์ สรา้งความตืน่เตน้ แตต่อ้งอธิบายถึงพระเจ้า และวธิีที่ชีวติครสิเตยีนควรจะสอดคล้องกับ
แนวคดิของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ ในรายละเอียดทุกประการ

ครสิตจักรควรปฏิรปูสังคมและวฒันธรรม แตจ่ะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เมื่อแนวคดิจากพระคมัภีรข์องพระเจ้าถูก
นำาไปใช้ ในทุกรายละเอียดของชีวติเรา

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » แนวคิดอะไรในบทเรยีนน้ีเป็นส่ิงใหม่สำาหรบัคุณ? คุณวางแผนเปลี่ยนวธิีดำาเนินชีวติครสิเตียน

อย่างไรบ้าง?

 » แนวคดิอะไรท่ีคณุคดิวา่มักถกูละเลยในครสิตจกัรในวฒันธรรมของคณุ? คณุจะอธบิายแนวคดิน้ัน
ให้คนที่คณุรูจ้ักไดอ้ย่างไร?

อธิษฐาน
พระบิดาแห่งสวรรค์

ข้าพระองค์ต้องการถวายเกียรติพระองค์ด้วยชีวติท่ีสอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์ ข้าพระองค์
ตอ้งการเป็นตวัแทนพระองค์ ในโลกที่ ไม่ยอมฟังพระองค์

ขอทรงทำาให้ชีวติของข้าพระองคส์อดคล้องกับความจรงิของพระองค ์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ยินดทีี่จะ
เปลีย่นทุกส่ิงที่ ไม่ควรจะมีส่วนในชีวติครสิเตยีน

ขอบพระคณุสำาหรบัพระวญิญาณที่ประทานฤทธิ์เดชและพระคณุที่นำาการเปลีย่นแปลงมาให้

อาเมน
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การบ้านของบทท่ี 1

1. เขียนหน่ึงย่อหน้าเกีย่วกับคา่นิยมของโลกทีม่ีอิทธิพลตอ่ความคดิหรอืพฤตกิรรมของ
คณุในช่วงที่ผ่านมา แล้วหาข้อพระคมัภีรส์องตอนที่กล่าวถึงชีวติส่วนน้ีและบันทึกลง
ไว ้เขียนหน่ึงย่อหน้าเกี่ยวกับวธิีที่คณุจะสามารถดำาเนินชีวติดว้ยความเชื่อฟังข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ัน

2. ศึกษา ทิตสั 2:11-14. เตรยีมการนำาเสนอสัน้ๆเกี่ยวกับ ความเที่ยงตรงของครสิเตยีน
ตามพระธรรมตอนน้ี ใช้พระธรรมตอนน้ีอธบิายวา่ทำาไมตอ้งนำาความจรงิจากพระคมัภรี์
ไปประยุกต์ ใช้ ในรายละเอียดทุกส่วนของชีวติ แบ่งปันการนำาเสนอน้ีตอนเริม่ตน้ชัน้
เรยีนตอ่ไป
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บทท่ี 2

ภาคปฏิบัติของ การเช่ือฟังพระเจ้า

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. สำารวจความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติระหว่างความรักของคริสเตียนกับชีวิตส่วนตัวของ
ครสิเตยีน

2. ไตรต่รองถงึแงม่มุสิบประการทีผู่เ้ช่ือควรจะปรบัชีวติของตนตามหลกัการในพระคมัภรี์

3. อธบิายถงึเหตผุลอยา่งน้อยสองประการวา่ทำาไมครสิเตยีนจงึแตกตา่งเรือ่งการประยกุต์
ใช้หลักการในพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้องกับประเด็นตา่งๆของวถิีชีวติ

4. สรปุหลักการเก้าประการ( ให้ ไว้ ในแบบเรยีน)สำาหรบัตดัสินใจเกี่ยวกับวถิีชีวติ

บุตรชายท่ีเช่ือฟัง
แม่ชาวอัฟรกิันออกไปข้างนอกเพื่อเช็คดูลูกชายเล็กที่กำาลังเล่นอยู่ ใต้ต้นไม้ นางตกใจมากที่เห็นงูพิษตัว
ใหญ่ห้อยอยู่บนตน้ไม้เหนือศีรษะลูกชายของนาง งูน้ันดเูหมือนกำาลังจะฉกเด็กชาย แม่รูว้า่ถ้านางพยายาม
จะเตอืนลกูชาย เขาจะมองขึน้ไปแทนทีจ่ะรบีหนีออกไปอยา่งรวดเรว็ แทนทีจ่ะอธิบาย นางรอ้งเรยีกเขา "กม้
ต่ำาถึงพืน้เดีย๋วน้ีเลยนะลูก" เด็กชายประหลาดใจแตเ่พราะเขาถูกสอนให้เช่ือฟัง เขาจึงทำาตาม แล้วแม่พูด
วา่ "อยู่ต่ำาๆและคลานมาหาแม่" อีกครัง้หน่ึงที่เขาเช่ือฟังและปลอดภัยจากงูน้ัน

ทำาไมเด็กชายเช่ือฟังแม้ ไม่เข้าใจเหตุผลของคำาส่ัง? เขานับถือแม่ของเขาเพราะเขาถูกสอนให้เช่ือฟังอยู่
แล้ว และเขาได้รบัการแก้ ไขให้ถูกต้องเมื่อเขาไม่เชื่อฟัง เขา วางใจแม่ของเขาด้วยเพราะเขารูว้า่แม่ของ
เขารกัเขา เราควรเชื่อฟังพระเจ้า อย่างสิน้เชิง ไม่ ใช่เพราะเรากลัวการเตือนสอนของพระองค์ แต่เพราะ
เรารูว้า่พระองคท์รงรกัเรา
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แรงจูงใจของ ความรกั
 » ถา้เรารกัพระเจา้มากขึน้ จะมีผลอะไรเกดิขึน้บา้ง? คณุสามารถพจิารณาคำาถามน้ีได้ โดยเตมิขอ้ความ

น้ีให้สมบูรณ์: "ถ้าฉันรกัพระเจ้ามากขึน้ ฉันจะ…"

ผลประการหน่ึงของการรกัพระเจ้ามากขึน้อธิบายไว้ ใน ฟิลิปปี 1:9-11:

และขา้พเจา้อธษิฐานวา่ขอใหค้วามรกัของท่านทวยีิง่ๆขึน้พรอ้มกบัความรูแ้ละวจิารณญาณทกุดา้น 
เพือ่ทา่นทัง้หลายจะสังเกตเุห็นไดว้า่ส่ิงใดประเสรฐิทีสุ่ด เพือ่ทา่นจะไดเ้ป็นคนบรสุิทธิ ์เป็นคนไมม่ี
ที่ติได้ ในวนัแห่งพระครสิต ์และเป็นคนที่เต็มบรบิูรณ์ดว้ยผลแห่งของความชอบธรรมซ่ึงเกิดขึน้
โดยทางพระเยซูครสิตเ์พื่อถวายพระเกียรตแิละการยกย่องแดพ่ระเจ้า

ข้อพระคมัภีรต์อนน้ีกล่าวถึงกระบวนการที่ดำาเนินอยู่ ในชีวติของผู้เชื่อ ความรกัของเขาควรจะเพ่ิมขึน้อยู่
เสมอไป เมื่อความรกัที่เขามีต่อพระเจ้าพัฒนาขึน้ ความสามารถของเขาท่ีจะแยกแยะวา่อะไรดีท่ีสุดก็จะ
มัน่คงและเจรญิขึน้ เมือ่เขาแยกแยะวา่อะไรดทีีสุ่ด เขาก็จะปรบัชีวติของเขาใหมุ้ง่ไปทีส่ิ่งทีด่ทีีสุ่ด ส่ิงน้ีตอ้ง
เกิดขึน้เพื่อครสิเตยีนจะไดบ้รสุิทธิ์ปราศจากความผิด

ดงัทารกแรกเกิดทีม่เีวลาทัง้ชีวติในการเรยีนรูแ้ละเตบิโตอยูเ่บือ้งหน้าเขา เราเอง ในเวลาของการกลบัใจมา
เช่ือ ก็ ไม่ ได้เข้าใจความจรงิทัง้หมดที่จะนำาทางชีวติของเรา ในข้อพระคัมภีรด์ังกล่าวข้างต้น เปาโลเขียน
ถึงคนท่ีเป็นครสิเตยีนมาแล้วระยะหน่ึง เปาโลอธิษฐานวา่พวกเขาจะรกัพระเจ้ามากขึน้และโดยรกัน้ันจะ
สามารถเข้าใจและเช่ือฟังพระประสงคข์องพระเจ้าไดด้ขีึน้

เราควรคาดหวงัท่ีจะพฒันาชีวติของเราอยา่งตอ่เน่ือง ขณะทีพ่ระเจา้ประทานวจิารณญาณ พระเจา้ตอ้งการ
การเช่ือฟังอย่างสมบูรณ์ในทุกดา้นของชีวติเรา ไม่ ใช่เพียงการปฏิบัตศิาสนกิจเท่าน้ัน

เราไม่ควรสันนิษฐานวา่เรารูทุ้กส่ิงที่เราตอ้งรูเ้กี่ยวกับวธิีดำาเนินชีวติแล้ว เราไม่ควรสันนิษฐานวา่เราไดป้รบั
ทุกส่ิงที่จำาเป็นในชีวติแล้ว

บางด้านท่ีผู้เช่ือควร พัฒนา
1. ความระมัดระวงัเก่ียวกับ  อิทธิพล (สุภาษิต 22:1, มัทธิว 5:14-16)

มีส่ิงที่คณุทำาแต่ไม่อยากให้คนอื่นทำาหรอืเปล่า? คณุจะผิดหวงัหรอืไม่เมื่อเห็นศิษยาภิบาลของคณุทำาส่ิงที่
คณุทำา?

2. การควบคุมตนเอง (สุภาษิต 16:32, สุภาษิต 25:28; กาลาเทีย 5:22-23)

คุณควบคุมความรูสึ้กและ ความปรารถนาของคุณพอที่จะทำาส่ิงที่ควรทำาหรอืไม่ หรอืบางครัง้คุณยอมให้
ความรูสึ้กของคณุทำาให้คณุทำาในส่ิงที่คาดหวงัในผู้ ไม่เช่ือ?
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3. การดูแล  สุขภาพ (1 โครนิธ์ 6:19, 1 โครนิธ์ 10:31)

คณุดแูล รา่งกายของคณุเหมือนเป็นเครือ่งมือที่ ไม่มีอะไรทดแทนได ้มอบถวายเพื่องานของพระเจ้าหรอื
ไม่? ในเมื่อรา่งกายของคณุเป็นของพระเจ้า ก็ ไม่ควรถูกทำาลาย คณุตอ้งดแูลรา่งกายอย่างระมัดระวงั

4. การเลือกสนัทนาการ ( โคโลส ี3:17, 1 โครนิธ์ 6:12)

สันทนาการของคณุมกัจะนำาคณุไปสู่การตอ่สู้กบัการทดลองโดยทำาใหเ้กดิความคดิหรอืทศันะคตทิีผ่ดิหรอื
ไม่? จงระวงัอะไรก็ตามที่แสดงให้เห็นวา่บาปน่าสนใจหรอื น่าขบขัน

5. ธรรมเนียมปฏิบัติ ( โรม 13:9, โคโลส ี3:19, 1 ทิโมธี 2:8, 1 เปโตร 3:2)

จงปฏิบัตติอ่ผู้อื่น ดว้ยความนับถือ เพราะคนเราถูกสรา้งตามพระฉายาของพระเจ้าและมีจุดหมายนิรนัดร ์
คนเรามีธรรมเนียมในการแสดงความสุภาพอ่อนน้อม คณุควรเรยีนรูท้ี่จะมีความสุภาพอ่อนน้อมให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ผู้คน คณุควรเมตตาแม้แตต่อ่คนทีไม่สมควรไดร้บั

6. ธุรกิจ  จรยิธรรม (สุภาษิต 20:23)

คณุซ่ือสัตย์ ในธุรกิจทุกอย่างหรอืไม่? คณุพูดถึงส่ิงตา่งๆตรงตามที่เป็นหรอืไม่ หรอืทำาให้บางคนคดิไม่ตรง
ตามความเป็นจรงิ?

7. การตรงต่อเวลา (กาลาเทีย 5:14)

เวลาเป็นทรพัยากรที่มีคา่ซ่ึงเราควรใช้เพื่อพระเจ้า คณุให้คณุคา่เรือ่งเวลาของคณุและของผู้อื่นโดยรกัษา
ตารางเวลาเท่าที่จะทำาไดห้รอืไม่?

8. การแต่งกาย (1 ทิโมธี 2:9, 1 เปโตร 3:3-4)

เสือ้ผ้าของคณุแสดงออกถึงคา่นิยมเหล่าน้ีหรอืไม่?

• ความเหมาะสม - ปกปิดรา่งกายอย่างเพียงพอ
• ความถ่อมใจ - ไม่พยายามดงึความสนใจหรอืความช่ืนชมที่เกินควรจากการแตง่กายของคณุ
• ความมัธยัสถ์ - ไม่ซือ้เสือ้ผ้าแพงกวา่ที่จำาเป็น

9. ภาษา ( โคโลส ี4:6, เอเฟซัส 4:29)

การสนทนาของคณุบรสุิทธ์ิ เป็นทีถ่วายเกยีรตแิดพ่ระเจา้และเป็นทีนั่บถอืของคนอืน่หรอืไม?่ ถอ้ยคำามากมาย
ที่ โลกใช้เป็นคำาอุทานมาจากคำาหยาบคาย หรอืคำาศัพท์ที่ ใช้เรยีกพระเจ้า
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10. ความน่าเช่ือถือ (สดุดี 61:8; สุภาษิต 20:6, สุภาษิต 28:20)

คุณรกัษาสัญญาหรอืไม่? ผู้คนจะคาดหวงัให้คุณทำาตามคำาพูดได้หรอืไม่? คุณลืมคำาสัญญาของคุณถ้าไม่
สะดวกหรอืเปล่า?

คนมากมายไมจ่รงิจงักบัความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาของตน พวกเขารูสึ้กรบัผดิชอบตอ่คำาส่ังปกตขิองพระ
คมัภีร ์โดยไม่ตระหนักวา่คำาส่ังเหล่าน้ันมีการนำาไปใช้ ไดห้ลายทาง

เราตอ้งตระหนักวา่การปรบัปรงุแก้ ไขน้ันเช่ือมโยงกบัการเพิม่ขึน้ของความรกัของเราตอ่พระเจา้ เราจำาเป็น
ตอ้งใครค่รวญขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ราเริม่ในบทเรยีนน้ี (ฟิลปิปี 1:9-11). ถา้ความรกัของเราเพิม่ขึน้ วจิารณญาณ
และการเลือกพฤตกิรรมที่ถูกตอ้งของเราควรจะพัฒนาขึน้

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » อะไรคอืตวัอย่างการเปลีย่นแปลงในชีวติของคณุเมือ่พระเจา้สำาแดงแกค่ณุวา่ ทศันะคต ินิสัย หรอื

การกระทำาน้ันๆ ไม่ ใช่ส่ิงดทีี่สุด?

 » มีบางอย่างในวถิีชีวติของคณุที่คณุรูว้า่ควรจะเปลีย่นแปลงหรอืไม่? คณุจะทำาไหม?

 » คณุกำาลังทำาบางอย่างที่ ไม่แน่ใจวา่พระเจ้าจะพอพระทัยหรอืไม่?

 » คณุยินดทีี่จะยอมให้พระเจ้าสำาแดงในคำาอธิษฐาน ถึงส่ิงที่คณุควรจะเปลีย่นแปลงหรอืไม่?

ให้เรายินดทีี่จะ อธิษฐานในสัปดาห์น้ีอย่างเปิดใจเพื่อให้พระเจ้าสำาแดงแก่เราถึงคา่นิยมของพระองคแ์ละ
การเปลีย่นแปลงใดใดที่พระองคป์ระสงคจ์ะทำาในชีวติของเรา คณุจะยินดทีำาไหม? สัปดาห์หน้าฉันจะถาม
วา่คณุไดท้ำาหรอืเปล่า

การประยุกต์ ใช้สว่นตัวเก่ียวกับหลักการจากพระคัมภีร์
 » คณุเคยสังเกตถุงึความแตกตา่งทา่มกลางหมูค่รสิเตยีนหรอืไม ่โดยเฉพาะเก่ียวกับคำาถามภาคปฏบิตัิ

ถึงส่ิงทีพ่วกเขาทำาและไม่ทำา? ทำาไมจึงมีความแตกตา่งเหล่าน้ี ในเมือ่พวกเขาใช้พระคมัภีรเ์หมือน
กัน? ในเมื่อมีความแตกตา่งมากมายท่ามกลางครสิเตยีน ส่ิงที่เราทำาน้ันสำาคญัจรงิหรอื? ทำาไม?

ไม่ ใช่ครสิเตยีนทกุคนเห็นดว้ยกนัในรายละเอยีดถงึการดำาเนินชีวติตามหลกัการและคา่นิยมของพระคมัภรี ์
แตค่รสิเตยีนตอ้งจรงิจังในการดำาเนินชีวติที่สอดคล้องกับส่ิงที่เขาเช่ือ

พฤตกิรรม การเลือกสันทนาการ และการแตง่กาย ล้วนแสดงถึงบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มของจิตใจ

น่ีคือหลักการบางประการที่ผู้เช่ือทุกคนควรระลึกถึงเมื่อเขาพยายามแยกแยะถึงส่ิงที่ดีที่สุดในประเด็น
ตา่งๆของวถิีชีวติ
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หลักการสำาหรบัวถีิชีวติ การตัดสนิใจ

1. เราต้องเช่ือฟัง  พระบัญชาในพระคัมภีรทุ์กอย่างต่อครสิเตียน

พระเยซูตรสัใน มัทธิว 5:19,

"เพราะฉะน้ัน ใครทำาให้ขอ้เล็กน้อยเพียงขอ้หน่ึงในพระบญัญตัน้ีิ มคีวามสำาคญัน้อยลง และสอนคน
อื่นให้ทำาอย่างน้ันดว้ย คนน้ันจะไดช่ื้อวา่เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดนิสวรรค ์แต่ ใครทีป่ระพฤติ
และสอนตามธรรมบัญญัต ิคนน้ันจะไดช่ื้อวา่เป็นใหญ่ ในแผ่นดนิสวรรค"์

เราไม่สามารถเลือกจุดที่เราคดิวา่สำาคญัที่สุดได ้ไม่มีข้อพระคมัภีร์ ใดที่ ไม่สำาคญัพอที่จะละเลยได้

2. พระบัญชาของพระเจ้าก็เพ่ือประโยชน์ของเรา

เฉลยธรรมบัญญัต ิ10:12-13,

"และบัดน้ี คนอิสราเอล พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านมีพระประสงค์อะไรจากท่าน? นอกจากให้
ยำาเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำาเนินตามทางทัง้สิน้ของพระองค์ ให้รกัพระองค์ ให้
ปรนนิบตัพิระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นดว้ยสุดจติสุดใจของทา่น และใหร้กัษาพระบญัญตัขิองพระ
ยาห์เวห์และกฎเกณฑ์ของพระองค ์ซ่ึงข้าพเจ้ากำาลังบัญชาท่านในวนัน้ี เพื่อประโยชน์ของท่าน?"

สดดุ ี84:11,

"เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวนัและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปราน
และเกียรต ิพระองคม์ิไดท้รงหวงส่ิงดอีันใดไว ้จากบรรดาผู้ทีด่ำาเนินในความซ่ือสัตย์"

พระเจ้าไม่ ได้หวงส่ิงดี ไวจ้ากเรา หรอืบัญชาส่ิงที่อันตรายสำาหรบัเรา เราจะไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้โดย
ปราศจากข้อบังคับของพระองค์ การปฏิเสธการทรงนำาของพระองค์ก็คือการสงสัยในพระสติปัญญาและ
ความรกัของพระองค ์เราพสูิจน์วา่เรามคีวามเชือ่ทีแ่ท้จรงิในความดแีละพระปัญญาของพระเจ้าเมือ่เราเช่ือ
ฟังคำาแนะนำาจากพระวจนะของพระองคแ์ทนที่จะทำาตามความคดิของมนุษย์

3. เสรภีาพ  ครสิเตียนไม่ ใช่เสรภีาพจากการเช่ือฟังพระเจ้า

เปาโลเขียนเรือ่งน้ีถึงครสิเตยีนใน 1 โครนิธ์ 9:21:

ตอ่พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัต ิ[ของโมเสส] ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัต ิ(ข้าพเจ้า"
ไม่ไดอ้ยูน่อกพระบญัญตัขิองพระเจา้ แตอ่ยู่ ใตพ้ระบญัญตัแิหง่พระครสิต)์ เพือ่จะไดพ้วกทีอ่ยูน่อก
ธรรมบัญญัตน้ัินมา"
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เราได้รบัการปลดปล่อยจากธรรมบัญญัติ—ทัง้ระบบของโมเสสและข้อกำาหนดทางศีลธรรมของพระเจ้า
—เป็นเครือ่งมือของการถือวา่ชอบธรรม เพราะเรารอดโดยพระคุณและไม่ ใช่ โดยการทำาตามพระบัญชา
ของพระเจ้า เราไดร้บัการปลดปล่อยจากการลงโทษของธรรมบัญญัตดิว้ยเพราะบาปที่เราทำาไดร้บัการอภัย

อยา่งไรก็ตาม เราไม่ไดเ้ป็นอสิระจากขอ้กำาหนดใหเ้ช่ือฟังพระเจา้หรอืจากหน้าที่ ใหร้กั "พีน้่องทัง้หลาย เพราะ
วา่ท่านถูกเรยีกให้มีเสรภีาพ ขอแตเ่พียงอย่าถือโอกาสใช้เสรภีาพเพื่อทำาตามเน้ือหนัง แตจ่งรบัใช้กันและ
กันดว้ยความรกัเถิด" (กาลาเทีย 5:13)8 ดงัที่ 1 โครนิธ์ 9:21 (ข้างตน้) แสดงให้เห็นวา่เราอยู่ ใตสิ้ทธิอำานาจ
ของพระเจ้า พระประสงคข์องพระองคส์ำาหรบัเรา ถูกเปิดเผยไว้ ในพระคมัภีร์

ก�รยดึถอืบญัญัต ิเป็นคำาเฉพาะทีบ่างครัง้คนใช้เมือ่พวกเขาถกเถยีงกนัเรือ่งประเด็นตา่งๆเกีย่วกบัการเช่ือ
ฟังพระเจ้า เป็นส่ิงสำาคญัที่ตอ้งเข้าใจนิยามที่เหมาะสมของคำาน้ี การยึดถือบัญญัติเป็นความเชืการยึดถือบัญญัติเป็นความเช่่ือผิดทีอผิดท่่ีวา่วา่
คนเราจะได้รบัความรอดหรอื ก้าวสูคนเราจะได้รบัความรอดหรอื ก้าวสู่ค่วามเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณโดยการรกัษาข้อกำาหนดบางอย่างความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณโดยการรกัษาข้อกำาหนดบางอย่าง
แทนทีแทนท่่ีจะเป็นโดยพระคุณเท่าน้ันจะเป็นโดยพระคุณเท่าน้ัน. อย่างไรก็ตาม ไม่ ใช่ การยึดถือบัญญัตสิำาหรบัคนเราที่จะเข้าใจวา่เขา
ควรเช่ือฟังพระเจ้าในรายละเอียดทุกอย่างของชีวติเพราะเขาตอ้งการทำาให้พระเจ้าพอพระทัย

) "เมื่อท่านทัง้หลายพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ไดเ้ป็นทาสของความชอบธรรม" โรม 6:18).

4.  ถ้าเรา รกัพระเจ้า เราต้องการท่ีจะรู ้พระประสงค์ของพระองค์ ไม่ ใช่หลีกเล่ียง

1 ยอห์น 5:2-3 กล่าววา่

โดยข้อน้ี เราจึงรูว้า่เรารกัคนทัง้หลายท่ีเป็นลูกของพระเจ้า คือเมื่อเรารกัพระเจ้า และประพฤติ
ตามพระบัญญัตขิองพระองค ์เพราะวา่ความรกัตอ่พระเจ้าเป็นอย่างน้ี คอืเมื่อเราประพฤตติามพ
ระบัญญัตขิองพระองค ์และพระบัญญัตขิองพระองคน้ั์นไม่เป็นภาระหนักเกินไป9

เยเรมีย์ 31:33 กล่าววา่"แต่น่ีจะเป็นพันธสัญญาซ่ึงเราจะทำากับเชือ้สายของอิสราเอล… เราจะบรรจุธรรม
บัญญัติไว้ ในเขาทัง้หลาย และเราจะจารกึมันไวบ้นดวงใจของเขา"

คนที่รกัพระเจ้าจะไม่ถามก่อนวา่ "พระเจ้าจะลงโทษฉันที่ทำาส่ิงน้ีรเึปล่า?" แต ่ พระเจ้าจะทรงพอพระทัย"
ส่ิงใดมากที่สุด?" หรอื "อะไรคอืส่ิงที่ยอดเยีย่มที่สุด?" (ฟิลิปปี 1:10, ทิตสั 3:8).

5. พระคัมภีร์ ให้พืน้ฐานในการการตัง้กฏสำาหรบัชีวติของเรา

พระคมัภีร์ ไม่เพียงแต่ ให้หลักการทั่วไปเท่าน้ัน บางตอนอยู่ ในการบ้าน 2 ซ่ึงให้พืน้ฐานสำาหรบัการดำาเนิน
ชีวติครสิเตยีนอย่างถีถ่้วน บางตอนให้แนวทางสำาหรบัวถิีชีวติครสิเตยีนอย่างเจาะจง

8 ฉบับม�ตรฐ�น
9 ฉบับม�ตรฐ�น
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6. กฏต่างๆเก่ียวกับรายละเอียดของชีวติไม่ ใช่ความเช่ือท่ีสำาคัญท่ีสุดของเรา

พวกฟารสีิทำาผิดพลาดในการเน้นมากกับส่ิงเล็กน้อย ใน มัทธิว 23:23, พระเยซูตรสักับพวกเขา

วบิัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสีิ คนหน้าซ่ือใจคด! เพราะพวกเจ้าถวายทศางค์
ที่เป็นสะระแหน่ ลูกผักชี และยี่หรา่ แตเ่รือ่งที่สำาคญักวา่ในธรรมบัญญัต ิคอืความยุตธิรรม ความ
เมตตาและความเช่ือน้ันพวกเจา้กลบัละเลย การถวายทศางคน้ั์นเจา้ก็ควรปฏบิตั ิแต่ไมค่วรละเลย
เรือ่งที่สำาคญัน้ันดว้ย

ข้อน้ีไม่ ได้กล่าววา่มีความจรงิบางอย่างที่ ไม่สำาคัญ แต่กล่าววา่บางอย่างน้ันสำาคัญกวา่อย่างอื่น เราควรพูด
ถึงส่ิงที่สำาคญัที่สุดมากกวา่

7. การรกัษากฏต่างๆน้ันไม่เพียงพอ  ท่ีจะพิสูจน์การเช่ือฟังและความรกัของเราต่อพระเจ้า

ในการตอบโตก้ับพวกฟารสีิน้ันพระเยซูตรสัวา่ (มัทธิว 23:25),

วบิตัแิก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟารสิี คนหน้าซือ่ใจคด! เพราะพวกเจา้ขดัชำาระถว้ยชาม
แตภ่ายนอก ส่วนภายในถ้วยชามน้ันเต็มดว้ยการโจรกรรมและการมัวเมากิเลส

คนหน่ึงอาจดำาเนินชีวติอยา่งเครง่ครดั แต่ไม่ไดร้กัพระเจา้หรอืแมแ้ตจ่ะเช่ือฟังพระองคอ์ยา่งเต็มที ่ในทาง
ตรงข้าม คนหน่ึงอาจรกัพระเจา้อยา่งสุดใจแตก็่ไม่เห็นเหตผุลสำาหรบัมาตรฐานบางอยา่ง ดงัน้ัน คนทีเ่ครง่
ศาสนาไม่จำาเป็นตอ้งมีชีวติฝ่ายวญิญาณที่ดกีวา่

8. ความเช่ือม่ันในคำาพยานของคนอ่ืนไม่ได้ขึน้อยู่กับรายละเอียดเล็กน้อยในวถีิชีวติของเขา

ใน โรม 14:10 เปาโลถามพวกครสิเตยีน

แตต่วัทา่นเลา่ ทำาไมจงึกลา่วโทษพีน้่องของทา่น? หรอื ทำาไมทา่นจงึดหูมิน่พีน้่องของทา่น? เพราะ
วา่เราทุกคนตอ้งยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า 

ข้อน้ีเป็นตอนท่ีถกเถียงกันเรือ่งทัศนะตา่งๆของครสิเตยีนที่แตกตา่งกันเกี่ยวกับประเด็นของภาคปฏิบัต ิ
มีความไม่เห็นดว้ยกันอย่างจรงิใจเกี่ยวกับส่ิงที่ครสิเตยีนควรทำาหรอืไม่ควรทำา

ผู้เช่ือคนอื่นอาจไม่เห็นดว้ยกับการตคีวามข้อพระคมัภีรบ์างตอนของเรา หรอืเขาอาจไม่เห็นอันตรายของ
บางส่ิงที่เราปฏิเสธ อาจเป็นวา่ พระเจ้าทรงทำางานในแง่มุมท่ีต่างออกไปในชีวติของเขา หรอืพระเจ้าทรง
ให้เขาอยู่ ในบรบิททางวฒันธรรมที่ตา่งออกไป น่ันไม่ไดห้มายความวา่คนน้ันไม่ไดเ้ป็นครสิเตยีนที่แท้จรงิ

 » คณุคดิอย่างไรตอ่ข้อความน้ี? "พระเจ้าจะสำาแดงแก่ทุกคนถึงความจรงิเกี่ยวกับวธิีดำาเนินชีวติ ดงั
น้ันครสิเตยีนทุกคนควรจะปฏิบัตตินเหมือนกัน"
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ครสิเตยีนไม่เคยมีข้อตกลงรว่มกันเกี่ยวกับการปฏิบัตทิุกอย่างของชีวติ ผู้คนที่รกัพระเจ้าและดำาเนินชีวติ
ตามทางของพระเจ้าไม่ไดเ้ห็นดว้ยกันทัง้หมดเกี่ยวกับการปฏิบัตแิละรายละเอียดของหลักข้อเช่ือ เป็นส่ิง
ผดิถา้เราจะพดูวา่ผูอ้ืน่ไม่ ใช่ครสิเตยีนเพราะพวกเขาตคีวามหรอืประยกุต์ ใช้พระคมัภรีแ์ตกตา่งออกไป เรา
อาจยอมรบัพวกเขาวา่เป็นครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิแมเ้ราคดิวา่ความคดิเห็นของพวกเขาน้ันผดิ พระราชกจิของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดท้ำาให้ครสิเตยีนทุกคนมีวถิีชีวติที่เหมือนกันหมด

เราตอ้งพรอ้มดว้ยเช่นกนัทีจ่ะเรยีนรูจ้ากทศันะของครสิเตยีนคนอืน่ๆ ความเยอ่หยิง่ทำาใหเ้ราคดิวา่ เรา หรอื
กลุ่มคนในครสิตจักรของเรา ตคีวามหรอืประยุกต์ ใช้พระวจนะไดอ้ย่างสมบูรณ์ จิตใจที ่อ่อนน้อม สอนง่าย 
ยอมรบัได ้ปลูกฝงเอกภาพของครสิเตยีนและเสรมิสรา้ง พระกายพระครสิต์

9. ความอดทนต่อความคิดเห็นท่ีหลากหลายไม่ ใช่ข้อแก้ตัวของความประมาท

) "ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคดิเห็นของตนเถิด" โรม 14:5).

แตค่นที่มีความสงสัยอยู่น้ัน ถ้าเขากินก็มีความผิด เพราะเขาไม่ไดกิ้นตามที่ตนเช่ือ ทัง้น้ีเพราะการกระ"
ทำาใดๆ ที่ ไม่ ไดเ้กิดจากความเช่ือก็เป็นบาปทัง้สิน้" ( โรม 14:23).

เมือ่คนเราฝ่าฝืนจติสำานึกของตนจะมผีลเสียรา้ยแรง ถา้คนเราตดัสินใจทีจ่ะทำาบางอยา่งทีเ่ขาคดิวา่ผิด เขา
ก็มีมลทินบาป มีพระพรสำาหรบัคนที่ดำาเนินในความสวา่งที่พระเจ้าประทานให้ (1 ยอห์น 1:7).

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
การอภิปรายในหวัขอ้น้ีไม่ ใช่เรือ่งยาก นักเรยีนบางคนอาจเน้นความจำาเป็นทีค่รสิตจกัรตอ้งกำาหนดกฏความ
ประพฤต ิบางคนอาจเน้นเรือ่งความอดทนตอ่ความแตกตา่ง

พยายามให้มีการพิจารณาอย่างเที่ยงตรงเกี่ยวกับหลักการเก้าประการดงักล่าวข้างตน้

 » หลักการใดที่คณุคดิวา่คนส่วนมากลืม?

 » หลักการใดที่คณุมักจะลืม?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ข้าพระองค์ต้องการให้ความรกัต่อพระองค์เพิ่มขึน้เสมอไป ข้าพระองค์ต้องการเข้าใจพระประสงค์ของ
พระองคท์ี่มีตอ่ข้าพระองคม์ากขึน้

ขอทรงช่วยใหข้้าพระองคเ์รยีนรูท้ีจ่ะแยกแยะวา่อะไรทีจ่ะทำาให้พระองคพ์อพระทยัทีสุ่ดเพือ่ขา้พระองคจ์ะ
ไดด้ำาเนินชีวติที่บรสุิทธิ์และปราศจากตำาหนิ
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ขอทรงช่วยให้ข้าพระองคม์องเห็นนิสัยและทัศนะคตทิี่จำาเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง และให้มีนิสัยและทัศนะ
คตทิี่ถวายเกียรตแิดพ่ระองค์

ข้าพระองคป์รารถนาที่จะเกิดผลเพื่อพระเกียรตขิองพระเจ้า

อาเมน

การบ้านบทท่ี 2

1. ศึกษา 1 โครนิธ ์13. บทน้ีบรรยายถงึชีวติของคนทีม่คีวามรกัทีค่วรมตีอ่ผูอ้ืน่ ใหพ้ระเจา้
สำาแดงวา่พระองคป์ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลงคณุอยา่งไรเพือ่ทำาใหชี้วติของคณุมัน่คงใน
ความรกัมากขึน้ เขยีนรายการการเปลีย่นแปลงทีค่ณุอยากให้พระเจา้ช่วยให้เกดิขึน้ใน
ชีวติของคณุ

2. ศึกษาขอ้พระคมัภรีต์อ่ไปน้ีทีว่างพืน้ฐานสำาหรบัความประพฤตคิรสิเตยีนอยา่งรอบคอบ

• 1 โครนิธ์ 6:19-20
• 1 โครนิธ์ 10:31
• 1 โครนิธ์ 11:14-15
• 1 ทิโมธี 2:9-10
• 1 เปโตร 3:3-4
• สดดุ ี19:14
• สดดุ ี101:3

3. เขียนความหมายพืน้ฐานของแตล่ะตอน บรรยายรายละเอียดของวถิีชีวติที่คณุเช่ือวา่
คณุควรปฏิบัตติามข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ัน
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บทท่ี 3

งาน

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. อธิบายส่ิงที่พระคมัภีรส์อนเกี่ยวกับงาน

2. สาธิตถึงลักษณะของจรยิธรรมครสิเตยีนเกี่ยวกับงาน

บาทหลวงลอวเ์รนซ์, คนทำางานเพ่ือพระเจ้า
บาทหลวงลอวเ์รนซ์เป็นนักบวชธรรมดาผูอ้าศัยในอารามในช่วงปี 1600 ทา่นมช่ืีอเสียงในการทำางานธรรมดา
—ปอกมนัฝรัง่ ลา้งจาน ฯลฯ—ดว้ยความรกัของพระเจา้และไมย่อมใหก้ารทรงสถิตยอ์ยูข่องพระเจา้อยู่ ไกล
จากความคดิของทา่น ทา่นทำาใหพ้ระเจา้เป็นจุดศนูย์รวมในชีวติทัง้หมดของทา่น รวมทัง้งานของทา่นดว้ย

ก�รฝึกฝนก�รทรงสถติยอ์ยูข่องพระเจ�้ เป็นหนังสือสัน้ๆซ่ึงมผีูอ้า่นนับล้านๆ คน มคีำาสัมภาษณ์และจดหมาย
จากบาทหลวงลอวเ์รนซ์ ทา่นเขยีนวา่ "การชำาระใหบ้รสุิทธิข์องเราไม่ไดขึ้น้อยู่กบัการเปลีย่นงานของเรา แต่
ทำาส่ิงน้ันเพื่อเห็นแก่พระเจ้าซ่ึงโดยปกตเิราทำาเพื่อตนเอง"

 » งานคอือะไร? งานเป็นเพียง ก�รรบัจ้�ง—ถูกจ้างให้ทำาบางอย่างหรอืเปล่า? 

งานประกอบด้วยการรบัจ้าง แต่ก็รวมถึงงานดูแลตัวเองและผู้อื่น การจัดการกับส่ิงต่างๆที่เรามี การผลิต
ส่ิงของ การทำาธุรกิจเพื่อผลกำาไร และการช่วยเหลือผู้อื่นแบบให้เปล่า

 » ครสิเตยีนควรทำางานหรอืไม่? ทำาไม?

หลายคนคดิวา่จะเป็นการดเียีย่มทีจ่ะมีเงินเพียงพอโดยไม่ตอ้งทำางาน พวกเขาคดิวา่ชีวติทีสุ่ขสำาราญทีสุ่ด
ก็คอืชีวติที่วา่งจากการงาน



30 ก�รดำ�เนินชีวติครสิเตยีนภ�คปฏิบัติ ชัน้เรยีนผู้เลีย้งสากล

ความเข้าใจจากพระคัมภีรเ์รือ่งงาน
จงคดิถึงวา่พระเจา้ออกแบบสรา้งโลกมาอยา่งไรในปฐมกาล มนัเป็นส่ิงทีส่มบูรณ์ มส่ิีงแวดลอ้มทีด่เีลศิสำาหรบั
มนุษย์คูแ่รกทีพ่ระเจ้าทรงสรา้ง พระเจ้าประทานงานให้มนุษย์คูแ่รก พระเจ้าสามารถออกแบบโลกให้ตอบ
สนองความตอ้งการทุกอย่างของมนุษย์ โดยปราศจากงานก็ได ้แตพ่ระองค์ ไม่ทำาเช่นน้ัน พระเจ้าทรงรูว้า่
ชีวติที่ดทีี่สุดสำาหรบัคนเราน้ันตอ้งมีงานอยู่ดว้ย

พระเจ้าทรงวางแผนสำาหรบังานของเราให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของเรา คนเราต้องเรยีนรูท้ี่
จะรว่มมือ พึ่งพากันและกัน เป็นที่ ไว้ ใจไดต้อ่กันและกัน ใช้จุดเดน่และช่วยผู้อื่นที่มีจุดอ่อน เผชิญความ
ท้าทายดว้ยกัน หาทางออกกับความไม่เห็นดว้ยกัน แก้ ไขความผิดพลาด รบัการฝึกอบรม และอบรมผู้อื่น

พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีสิทธิอำานาจและความรบัผิดชอบในการบรหิารแผ่นดินโลก นำาโลกให้มาอยู่
ภายใต้การควบคุม และพัฒนาโลกเพื่อพระเกียรติของพระองค์ งานที่ ได้รบัมอบหมายน้ีนำาสู่การพัฒนา 
เกษตรกรรม การเลีย้งสัตว ์การทำาเหมืองแรจ่ากแผ่นดนิ และพัฒนาการดา้นเทคโนโลยี

พระเจ้าทรงสรา้งเราเหนือกวา่ทุกส่ิงในธรรมชาต ิเพราะเรามีบางอย่างท่ีเป็นธรรมชาตขิองพระองค์ ในเรา 
สดดุ ี8:6-8 กล่าววา่

พระองค์ทรงให้เขา(มนุษย์)ปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่
ใตเ้ท้าเขา คอืฝูงแพะแกะและฝูงววัทัง้สิน้ ทัง้สัตวป่์าดว้ย ตลอดทัง้นกบนฟ้า ปลาในทะเล และส่ิง
ใดๆ ที่แหวกวา่ยอยู่ตามทะเล

เน่ืองจากความบาปครัง้แรก โลกไดเ้ปลีย่นแปลงไป งานจึงเต็มดว้ยความยากลำาบากและความท้อแท้ซ่ึงไม่
ได้อยู่ ในการออกแบบของพระเจ้าตัง้แต่ต้น อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักวา่พระเจ้าทรงออกแบบให้เรา
ตอ้งมีงาน

งานของเราคล้ายกับพระราชกิจของพระเจ้าในการทรงสรา้ง งานเป็นวถิีของมนุษย์ ในการปรบัเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมของตน การหาเลีย้งชีพไม่ ใช่เป็นจุดมุ่งหมายเดียวของงาน คนเรามีสัญชาตญาณในการ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมของตน พวกเขาพยายามปรบัปรงุบ้านของเขา พวกเขาพยายามทิง้ขยะ คนที่
ไม่มีความปรารถนาที่จะทำางานก็จะขาดความปรารถนาและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม
ของเขา เขาไดล้ะทิง้ส่วนหน่ึงของความเป็นมนุษย์

 » คณุคดิอะไรเมื่อคณุเห็นบ้านหรอืสวนที่ ไม่ ไดร้บัการดแูลอย่างด?ี

แนวโน้มของมนุษย์ตอ่ การสรา้ง การวางแผน การจดัระเบียบและการผลิต—งาน เป็นส่วนหน่ึงของพระฉาย
ของพระเจ้าในมนุษย ์ดงัน้ันงาน ทกุอย�่ง เป็นส่ิงมอบถวายสำาหรบัครสิเตยีน งานทกุอยา่งเป็นกจิกรรมของ
การนมัสการเมือ่กระทำาเพือ่ให้พระเจ้าพอพระทัย ( โคโลสี 3:17, 23) พระเยซูตรสัวา่พระบิดาของพระองค์
ทรงทำางานและพระองคก็์ทรงทำาดว้ย (ยอห์น 5:17).
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คณุไม่ควรคดิวา่งานเป็นส่ิงจำาเป็นที่ ไม่รืน่รมย์ เหมือนการกินยาเมือ่เจ็บป่วย งานไม่เพียงแตเ่ป็นบางอย่าง
ที่จำาเป็นตอ่การเอาชีวติรอด มันเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบของพระเจ้าสำาหรบัมนุษยชาติ

2 เธสะโลนิกา 3:10 กล่าววา่เราควรทำางาน"แมเ้มือ่เราอยูก่บัพวกทา่น เราก็ ไดก้ำาชับอยา่งน้ีวา่: ถา้ใครไมย่อม
ทำางาน ก็อย่าให้เขากิน"

เราควรทำาอะไร ถา้งานของเราดเูหมอืนไมส่ำาคญั? มหาตมะ คานธ ีกลา่ววา่ "ส่ิงท่ีคณุทำาอาจดเูหมอืนไมส่ำาคญั 
แตท่ีส่ำาคญัทีสุ่ดคอืคณุตอ้งทำา" ใหจ้นิตนาการถงึ ชายคนหน่ึงผูถ้กูจา้งใหก้วาดพืน้ น่ันอาจดเูหมอืนวา่เป็น
งานที่ ไมส่ำาคญั แตเ่ขากำาลงัเลอืกส่ิงสำาคญั เมือ่เขาไปทำางานทกุวนั เขาเลอืกทีจ่ะทำาแทนทีจ่ะใช้เวลาไปอยา่ง
เกยีจครา้น ไม่ ใหค้ณุคา่แก่ ใคร เขาเลอืกทีจ่ะรบัผดิชอบในการเลีย้งดตูนเองแทนทีจ่ะเป็นกาฝากเกาะเพือ่น
หรอืครอบครวักิน เขาดแูลผู้คนที่พึ่งพาเขาอยู่ อาจจะเป็นภรรยาและลูก แทนที่จะบีบบังคบัพวกเขาให้ ไป
มองหาความช่วยเหลอื ในการพจิารณาส่ิงตา่งๆเหลา่น้ี ช่วยใหเ้ราตระหนักวา่ในขณะทีง่านเองอาจดเูหมือน
ไม่สำาคญั แตค่วามสำาคญัอยู่ที่วา่เขาเลือกที่จะทำางาน

มคีนมากมายที่ ไมส่ามารถทำางานไดจ้รงิหรอื? ไม่ ใช่ แมแ้ตค่นที่ ไมส่ามารถรบัจา้งทำางานแลกคา่จา้งได ้เขา
ก็อาจทำาบางอย่างเพื่อช่วยตอบสนองความตอ้งการของผู้อื่นได้

ครสิเตยีนควรทำางานเพราะเขามคีวามรบัผิดชอบตอ่ตวัเองและผูอ่ื้น คนเราไมค่วรคาดหวงัให้ผูอ้ืน่จัดเตรยีม
สำาหรบัความตอ้งการของเขา ถ้าเขาไม่ยินดทีี่จะทำาส่ิงที่เขาทำาได้

ผู้เช่ือมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาก่อน "ถ้าใครไม่เลีย้งดูญาติพี่น้อง และโดยเฉพาะคนใน
ครอบครวัแล้ว คนน้ันก็ปฏิเสธความเช่ือ และช่ัวยิ่งกวา่คนที่ ไม่เช่ือเสียอีก" (1 ทิโมธี 5:8).

ผูเ้ช่ือไดร้บัพระบัญชาจากพระวจนะใหท้ำางานเพือ่เขาจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ืน่ "คนทีเ่คย
ขโมยก็อยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใช้มอื [ของตน]ตรากตรำาทำางานทีด่ดีกีวา่ เพือ่จะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นทีม่ี
ความจำาเป็น" (เอเฟซัส 4:28). ใหสั้งเกตคุวามแตกตา่งระหวา่งคนขโมย ทีเ่อาบางส่ิงไปโดยไรป้ระโยชน์ กบั
คนทีท่ำางานเพือ่จะมแีจกจา่ย ครสิเตยีนไม่ ใช่เป็นเพยีงคนที่ ไมข่โมยแตเ่ป็นคนทีท่ำางานเพือ่จะไดแ้จกจ่าย

คณุสามารถหางานทำาไดแ้มเ้มือ่ไมม่ี ใครจา้ง จงหาทางช่วยเหลอืและตอบสนองความตอ้งการของผู้อ่ืน เป็น
ส่ิงที่ดกีวา่ที่จะมีชีวติอยู่แบบน้ันแทนที่จะไม่ทำาอะไรเลยและบ่นวา่ไม่มี ใครช่วย

ผู้เช่ือควรทำางานเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัของตน และสามารถแจกจ่ายให้ผู้อื่นที่มีความตอ้งการดว้ย

วถีิปกติของพระเจ้าในการจัดเตรยีม
ตามความต้องการของเรา

 » คุณจะพูดอะไรกับคนที่พูดวา่เขาจะไม่ทำางานเพราะเขาพึ่งพระเจ้าที่จะทรงจัดเตรยีมตามความ
ตอ้งการของเขา?
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ใหจ้นิตนาการวา่วนัหน่ึงช่วงปลายฤดรูอ้น คณุเดนิไปทีส่วนหลงับ้านของคณุและพบวา่พืน้ทีส่่วนใหญม่ตีน้
มะเขือเทศ ข้าวโพด ถัว่ และพืชผักอื่นๆขึน้อยู่ ซ่ึงจะเลีย้งคณุไดเ้ป็นเวลานาน

น่ันดเูหมือนจะเป็นการอศัจรรยห์รอืเปลา่? มนัเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัผูค้นนับพนัในช่วงฤดรูอ้นทีผ่า่นมา พวก
เขาเดนิไปที่สวนหลังบ้านของเขาและพบกับพืชผลเหล่าน้ันที่งอกขึน้มาและยังมีมากกวา่น้ันอีก แตพ่วก
เขาไม่ ได้แปลกประหลาดใจ เพราะสองสามเดือนก่อน พวกเขาได้พรวนดินสำาหรบัเพาะปลูกแล้วหวา่น
เมล็ดพชืลงไป และคอยดแูลรดน้ำ า ถอนวชัพชืมาเป็นเวลาหลายเดอืน ดงัน้ันเมือ่พวกเขาเห็นพชืผลเจรญิ
เตบิโต มันก็เป็นส่ิงที่เขาคาดหวงัอยู่แล้ว

คณุอาจจะโตต้อบวา่ "มันก็ ไม่ ใช่การอัศจรรย์แล้วสิ" แตพ่ระเจ้าทรงสรา้งพืชมานับล้านๆตน้ และมนุษย์
ไม่เคยสรา้งเลยสักตน้เดยีว สดดุ ี104:14 กล่าววา่ "พระองคท์รงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตวเ์ลีย้ง และให้ผักแก่
มนุษย์ ไดเ้พาะปลูก เพื่อเขาจะทำาให้เกิดอาหารจากแผ่นดนิ" พระเจ้าทรงกระทำา แตม่นุษย์เป็นผู้เตรยีม
โดยการเตรยีมดนิ เพาะเมล็ด และรดน้ำ าตามที่จำาเป็น

คนมากมายคดิวา่พระราชกจิของพระเจา้เป็นส่ิงที่ ไมป่กต ิเป็นขอ้ยกเวน้จากกฏธรรมชาต ิเช่นเมือ่พระเยซู
รกัษา หรอืเมือ่ดวงอาทติยห์ยดุน่ิง ดงัน้ัน ในความหมายน้ัน การเตบิโตของพืชจงึไม่ ใช่การอัศจรรย ์เพราะ
มันเป็นเรือ่งธรรมดา

แต่ ในความปรารถนาการอัศจรรย์ เรามักจะละเลยวธิีการปกตทิีพ่ระเจ้าทรงกระทำาการ มีคนนับล้านที่เดนิ
ไปยังสวนหลังบ้านของตัวเองและไม่พบอะไรที่งอกงามมาเป็นอาหารได้ พวกเขาไม่เข้าไปมีส่วนในวธีิการ
ผลิตอาหารของพระเจ้า กระบวนการที่อาหารงอกงามขึน้ เป็นเพียงหน่ึงตัวอย่างของวธีิทำางานตามปกติ
ของพระเจ้า ตวัอย่างเช่น วธิีปกตขิองพระเจ้าในการสนองความตอ้งการก็ โดยผ่านทางการงานของมนุษย์ 
สุภาษิต 14:23 สอนเราวา่ "มกีำาไรอยู่ ในงานทีเ่หน่ือยยากทกุอยา่ง" ในขณะที ่สุภาษิต 19:15 เตอืนเราวา่ "คน
ขีเ้กียจจะตอ้งหิว"

มคีนทีป่รารถนาใหพ้ระเจา้ประทานบางอยา่งแกเ่ขา แตเ่ขาปฏเิสธโอกาสทีจ่ะทำางาน เพราะโอกาสเหลา่น้ัน
ไม่ ใช่ส่ิงที่พวกเขาตอ้งการจะทำา

ถ้าหากวา่คณุยินดจีะทำางานแต่ไม่มี ใครจ้างคณุล่ะ? มีงานทีค่ณุทำาไดเ้พือ่ช่วยผู้อืน่ และโดยงานน้ัน ความ
ตอ้งการบางอย่างของคณุจะไดร้บัการสนอง ถ้าคณุไม่มีงานทำา คณุมีเวลา ทำาไมไม่มองไปรอบๆ และดวูา่มี
อะไรที่คณุทำาไดเ้พื่อช่วยคนอื่น?

ลองคดิดวูา่ มคีนหน่ึงตกงานและใช้เวลาหลายชัว่โมงทกุวนัน่ังเฉย ไมท่ำาอะไรเลย ไมม่อีะไรทีม่คีณุคา่สำาหรบั
เขาทีจ่ะทำาไดจ้รงิๆหรอื? ผู้คนทีอ่ยู่ข้างบ้านของเขาอาจตอ้งการความช่วยเหลือ มีขยะในสนามของเขาและ
บนถนนทีต่อ้งทำาความสะอาด มพีืน้ดนิทีต่อ้งเตรยีมสำาหรบัปลกูพชืเป็นอาหาร อาจจะมีหนังสือใหเ้ขาอา่น
เพือ่เพิ่มพูนความรู้ ได ้มีบางคนทีเ่ขาสามารถอธิษฐานเผือ่ได ้คนทีน่ั่งเฉยไม่ทำาอะไรเลยมีนายจ้างคนหน่ึง 
คอืเขาเอง และนายจ้างของเขาไม่ไดผ้ลิตหรอืพัฒนาอะไร เขาไม่ไดเ้ป็นนายจ้างทีด่ขีองตวัเอง ดงัน้ันเขาก็
อาจจะไม่มี โอกาสไดบ้รหิารคนอื่น
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หลายครัง้ในหลายที่ คนส่วนใหญ่ไม่มี ใครจ้าง พวกเขาผลิตบางอย่างมาแลกเปลีย่น หรอืให้บรกิารแก่ผู้อืน่ 
ส่ิงเหล่าน้ีคอืวถิีทางตา่งๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมสำาหรบัเรา

หลักการพระคัมภีรส์ำาหรบัการจ้างงานครสิเตียน
หลักการของความรบัผิดชอบและความซ่ือสัตย์ จัดเตรยีมจรยิธรรมบางอย่างสำาหรบัครสิเตียนท่ีจะนำาไป
ใช้ ในงานของเขาได้

 » ครสิเตยีนควรประยุกต์ ใช้หลักการพระคมัภีรเ์มื่อเขาทำางานให้นายจ้างไดอ้ย่างไร?

พันธสัญญาใหม่ ให้แนวทางสำาหรบัคนงาน ในเวลาที่เขียนพระธรรมตา่งๆในพระคมัภีร์ ใหม่ คนงานหลาย
คนเป็นทาส ลูกจ้างในปัจจุบันแตกตา่งจากทาสที่พวกเขาอาจมีโอกาสย้ายงานได ้โดยที่ เสรภีาพน้ันทำาให้
พวกเขาสามารถยอมรบัหรอืปฏิเสธข้อตกลงของการวา่จ้างได ้อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาตกลงทำางานเพื่อ
ผลประโยชน์บางอย่าง พระคมัภีรก์ำาหนดให้พวกเขาเป็นคนงานที่ด ีตราบเท่าที่เขายังอยู่กับนายจ้าง

คณุอาจจะอยู่ ในสถานการณ์ทีเ่ลอืกงานทีอ่ยากทำาไม่ได ้คณุอาจจะถกูบงัคบัใหท้ำางานในสถานการณ์ทีก่ดขี ่
คณุยังคงตอ้งมีทัศนะคตขิองครสิเตยีน คนบางคนทำางานช้าและบกพรอ่งเมื่อถูกบังคบั พวกเขาตอ้งการ
แสดงใหเ้ห็นวา่ไมย่นิดทีีจ่ะทำางาน เมือ่คนทำาอย่างน้ัน แสดงวา่เขาไมม่อีสิระ ถา้คณุตอ้งการปฏบัิตติวัอยา่ง
อสิระ คณุควรทำางานอยา่งมคีวามสุขและทำางานให้ด ีเม่ือคณุทำางานอยา่งน้ัน คณุปฏิบัตติวัอยา่งอสิระ เพราะ
ไม่มี ใครจะบังคบัคณุให้ทำาอย่างน้ันได้

ถ้าไม่มี ใครจ้างคณุ คณุเป็นผู้ดแูลตวัเอง คณุเป็นลูกจ้างตวัเองประเภทไหน?

เอเฟซัส 6:5-8 — หลักการของ ความรบัผิดชอบ

 » ใหนั้กเรยีนคนหน่ึงอา่น เอเฟซัส 6:5-8 ใหค้นในกลุม่ฟัง อภปิรายความหมายของขอ้พระคมัภรีต์อน
น้ี แล้วดรูายการดา้นล่างเพิ่มเตมิจากการสังเกตขุองคณุ

การประยุกต์ ใช้บางประการจาก เอเฟซัส 6:5-8:

1. คนงานตอ้งเช่ือฟังนายจ้างของเขา ไม่เฉพาะเมื่ออยู่ ในสายตา แตต่ลอดเวลา น่ันหมายความดว้ย
วา่เขาไม่ควรละเลยรายละเอียดที่รูว้า่จะไม่ถูกตรวจสอบ ("…ไม่เฉพาะแตข่ณะอยู่ ในสายตา…")

2. คนงานควรรักษาคุณภาพและความขยันหมั่นเพียรในงานของเขาเหมือนทำางานเพื่อพระเจ้า  
("…เหมือนอย่างทาสของพระครสิตท์ี่ทำาตามพระประสงคข์องพระเจ้า…")

3. คนงานจะไดร้บัการอวยพรจากพระเจา้สำาหรบั ความสัตย์ซ่ือในงานของเขา (" เขาจะไดร้บัอยา่งน้ัน
จากองคพ์ระผู้เป็นเจ้า…")
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ทิตัส 2:9-10 — หลักการของ ความซ่ือสตัย์

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ทิตสั 2:9-10 ให้คนในกลุ่มฟัง อภิปรายความหมายของข้อพระคมัภีรต์อน
น้ี แล้วดรูายการดา้นล่างเพิ่มเตมิจากการสังเกตขุองคณุ

การประยุกต์ ใช้บางประการจาก ทิตสั 2:9-10:

1. คนงานควร มีความยำาเกรงในการตอบสนองตอ่การชีแ้นะของนายจ้าง (" ...อย่าให้เถียงเลย..."). จะ
มีผลอะไรบ้าง เมื่อคนงานพูดอย่างไม่ยำาเกรงนายจ้างให้คนงานคนอื่นฟัง?

2. คนงานไม่ควร ขโมยจากนายจ้าง แม้จะคิดว่าเขาสมควรได้รับค่าจ้างมากกว่าเดิม("…อย่าให้
ยักยอก…")

3. งานทีสั่ตยซ่ื์อเป็นคำาพยานสำาหรบัพระกติตคิณุ ความไมสั่ตยซ่ื์อนำาความเส่ือมเสียมาสู่พระกติตคิณุ 

("…เพื่อเขาทัง้หลายจะเทิดพระเกียรตพิระดำารสัสอนของพระเจ้า…")

 » มตีวัอยา่งอะไรบา้งเกีย่วกบัวธิทีีค่นเราไมซ่ื่อสัตย์ ในงานของเขา? บรรยายวา่ครสิเตยีนควรแตกตา่ง
อย่างไร

ขอ้พระคมัภรี์ ในทติสัและเอเฟซัสกลา่วถงึวา่คนเราควรทำางานถา้มคีนจา้งใหท้ำา หลกัการเดยีวกนัใช้ ไดก้บั
คนทีถ่กูจา้งใหส้รา้งบางอยา่งหรอืซ่อมแซมบางอยา่ง เขาควรทำางานทีม่คีณุภาพเหมอืนกนักบัทีเ่ขาอยากให้
คนอื่นทำาให้เขา คนที่ทำาของขายไม่ควรซ่อนข้อบกพรอ่งเพื่อทำาให้ผู้ซือ้คดิวา่เขาไดข้องดกีวา่

การพัฒนาคุณภาพท่ีต้องการสำาหรบัการจ้างงาน
นายจ้างตอ้งการคนงานที่มีคณุสมบัตอิะไรบ้าง? งานวจิัยแสดงให้เห็นวา่ นายจ้างตอ้งการคนที่มีทัศนะคติ
ในแง่บวกเกี่ยวกับงาน เขาต้องการคนที่เช่ือถือได้และพรอ้มท่ีจะเรยีนรู ้คนถูกจ้างเพราะทัศนะคติเก่ียว
กับงานมากกวา่เพราะการอบรมหรอืความสามารถของเขา พระเจ้าทรงใส่ ใจเกี่ยวกับทัศนะคติต่องานดัง
ที่เราเห็นในพระคมัภีรม์าแล้ว

พัฒนาคุณภาพที่ทำาให้คุณเป็นคนงานที่ทรงคุณค่า คุณควรพรอ้มที่จะ รบัใช้. คุณต้องซ่ือสัตย์ ไว้ ใจได้ 
และอดทน คนวา่งงานบางคนคดิถึงส่ิงที่พวกเขาตอ้งการเท่าน้ัน นายจ้างไม่ไดจ้้างคณุมาช่วยคณุ เขาจ้าง
คณุมาช่วยเขา คณุตอ้งเป็นคนประเภทที่จะ มีคณุคา่ตอ่นายจ้าง

คนหน่ึงอาจจะพูดวา่ "ฉันจะเป็นมิตร ชอบช่วยเหลือ และซ่ือสัตย์ ถ้าฉันไดเ้งินตอบแทน" แตน่ายจ้างไม่
ไดจ้้างคนที่ ไม่เป็นมิตรมาและจ่ายเงินเพื่อให้เขาเป็นมิตร เขาไม่ไดจ้้างคนไม่ซ่ือสัตย์มาและจ่ายเงินเพื่อ
ให้เขาซ่ือสัตย์ พวกเขามองหาเพื่อจะจ้าง คนที่เป็นมิตร ชอบช่วยเหลือ และซ่ือสัตย์
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ในครสิตจักรน้ันแตกตา่งออกไป เราไม่รอคนที่จะให้ หรอืเป็นมิตรก่อนที่เราจะช่วยเขา พระเจ้าทรงเข้าถึง
คณุและอวยพรคณุกอ่นทีค่ณุจะทำาการดี ใดใด แตเ่พือ่ประโยชน์ของคณุเองคณุจำาเป็นตอ้งตอบสนองตอ่
พระคณุ ให้เรยีนรูท้ี่จะให้และรบัใช้และยิม้

พัฒนาคณุภาพของคณุ เรยีนรูท้ักษะตา่งๆโดยการทำางานกับคนที่มีทักษะเหล่าน้ันอยู่แล้ว คณุอาจจะให้ 
บรกิารแกผู่อ้ืน่ คณุอาจจะทำาสินคา้มาขาย คณุอาจจะปลกูพชืผล เหนือส่ิงอืน่ใด ใหม้ทีศันะคตขิองการชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นแม้เมื่อคณุไม่ไดร้บัประโยชน์ พระเจ้าจะอวยพระพรกิจการของคณุ

อะไรคอืความหมายของก�รรบัใช้? การรบัใช้คอืการใช้ความสามารถ เวลา และพลังงานของคณุเพ่ือประโยชน์
ของคนอื่น

ไมว่า่คณุจะทำางานเพือ่นายจา้งหรอืไม ่การบรกิารกำาหนดใหค้ณุตอ้งสละสิทธ ิและสิทธพิเิศษบางอยา่งของ
คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำางานให้ผู้อื่น คุณอาจไม่สามารถนอนตื่นสายได้อย่างที่คุณต้องการในตอนเช้า 
และคณุไม่อาจใช้เวลางานมาทำาส่ิงที่คณุตอ้งการจะทำา คณุยอมมอบส่วนตา่งๆของชีวติเพื่อจุดประสงคท์ี่
คณุถูกจ้างมา การจ้างงานส่งผลกระทบถึงการแตง่กายและวธิีที่คณุปฏิบัตติอ่ผู้อื่น

ความพรอ้มที่จะรบัใช้นำามาซ่ึงประโยชน์หลายประการ:

1. สรา้งความสัมพนัธ์ทีส่่งผลใหม้กีารตอบสนองความตอ้งการบางอยา่ง บอ่ยครัง้ทีเ่กดิขึน้โดยไมค่าด
คดิ ดงัน้ันจงึไม่ ใช่เป็นเพยีงการช่วยเหลอืคนที่คณุคดิวา่สามารถทำาบางอยา่งให้คณุได้

2. ทำาให้คณุมีคณุคา่ในครสิตจักร  พระกายพระครสิต์

3. อาจทำาให้คณุเป็นคนที่บางคนอยากจะวา่จ้าง

จะเป็นอะไรถ้าคณุสามารถเริม่สรา้งแนวคดิใหม่—มองหาทางที่จะรบัใช้ผู้อื่น? พระเยซูตรสัวา่ "การให้เป็น
เหตใุห้มีควาสุขยิ่งกวา่การรบั" (กิจการ 20:35) คณุเช่ืออย่างน้ันจรงิๆหรอืเปล่า? คณุดำาเนินชีวติอย่างทีค่ณุ
เช่ือหรอืเปล่า?

มีหลักการฝ่ายวญิญาณเรือ่งการคิดถึงความต้องการของคนอื่นและไม่หมกมุ่นอยู่กับความต้องการของ
คณุเอง (ฟิลิปปี 2:4) มีหลักการภาคปฏิบัตดิว้ยเช่นกัน จำาได้ ไหมวา่ คนที่จ้างคนงานมักไม่ไดท้ำาเพื่อช่วย
คนที่เขาจ้างมา พวกเขาจ้างคนงานเพราะพวกเขาคดิวา่คนน้ันสามารถสนองความตอ้งการทีพ่วกเขามีได ้
ดงัน้ันถ้าคนสามารถคดิถึงส่ิงที่เขาตอ้งการให้ ใครบางคนทำาเพื่อเขาเท่าน้ัน เขาอาจจะไม่คุม้คา่กับการจ้าง

หลายส่ิงเกดิขึน้ไดเ้มือ่คนเรายนิดทีีจ่ะทำางาน ประโยชน์เหลา่น้ันเป็นส่ิงทีด่เูหมอืนเป็นการอศัจรรยถ์า้มนั
เกิดขึน้โดยไม่คาดหวงั แตพ่ระเจ้ามีวธิีปกติ ในการนำาประโยชน์เหล่าน้ันมาสู่ชีวติของคณุ

อาจเป็นการเสียเวลาที่จะหวงั ปรารถนา หรอืแม้แตอ่ธิษฐานขอให้พระเจ้าทำาก การอัศจรรย์ ถ้าคณุไม่ยินดี
ที่จะทำางานเพื่อคณุจะไดร้บัความช่วยเหลือตามที่พระเจ้ามีพระประสงคจ์ะประทานให้
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สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » บางคนสามารถแบ่งปันเรือ่งราวเกี่ยวกับการทำางานที่ดตีอ่นายจ้างเป็นการสรา้งโอกาสสำาหรบัพระ

กิตตคิณุไดอ้ย่างไร

 » บางคนสามารถแบ่งปันเรือ่งราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนบ้านเป็นการสำาแดงความห่วงใยของ
ครสิเตยีนไดอ้ย่างไร

 » คนในกลุ่มควรแบ่งปันความคดิรว่มกันเกี่ยวกับโอกาสในการทำางานที่มีอยู่สำาหรบัคนที่วา่งงาน

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุสำาหรบัสิทธพิิเศษทีข่า้พระองคม์ี ในการทำางานอยา่งสรา้งสรรค ์ขอทรงช่วยขา้พระองค์ ใหม้อง
เห็นโอกาสทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ขอประทานตามความตอ้งการของขา้พระองคเ์มือ่ขา้พระองคท์ำางานเพือ่รบั
ผิดชอบตวัเองและผู้อื่น

ขออวยพระพรข้าพระองค์ด้วยทรพัยากรต่างๆ เพ่ือข้าพระองค์จะสามารถช่วยเหลือครอบครวั ถวายแก่ 
ครสิตจักร และช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความตอ้งการได้

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ ในความรบัผิดชอบทุกอย่าง ขอทรงเตรยีมข้าพระองค์
สำาหรบัโอกาสและความรบัผิดชอบที่มากขึน้ ถ้าน่ันคอืพระประสงคข์องพระองค ์ขอบพระคณุที่ทรงสัตย์
ซ่ือตอ่ข้าพระองคเ์สมอ

อาเมน
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การบ้านบทท่ี 3

1. ศึกษาพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี:

• สุภาษิต 6:6-11
• สุภาษิต 10:4-5
• สุภาษิต 12:11, 24, 27
• สุภาษิต 13:4, 11
• สุภาษิต 14:23
• สุภาษิต 18:9
• สุภาษิต 20:13
• สุภาษิต 22:29
• สุภาษิต 24:30-34
• สุภาษิต 26:13-16

เขียนหน่ึงหน้าเกี่ยวกับประเด็นตา่งๆ และการนำาไปใช้ของงานและความเกียจครา้น
จากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี

2. ทำางานกบัเพือ่นรว่มชัน้เรยีนคนหน่ึงในการเตรยีมการนำาเสนอในหวัขอ้หน่ึงในรายการ
ข้างล่าง (ผู้นำาชัน้เรยีนจะมอบหมายหัวข้อให้แตล่ะทีม) แบ่งปันการนำาเสนอเมื่อเริม่
ชัน้เรยีนตอ่ไป

• งานและพระฉายพระเจ้าในมนุษย์

• งานและความรบัผิดชอบตอ่ตวัเองและผู้อื่น

• วธิีที่นายจ้างครสิเตียนควรทำางาน (การนำาเสนอน้ีควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ เอ
เฟซัส 6:5-8 และ ทิตสั 2:9-10.)

• วธิีที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมโดยทั่วไปสำาหรบัความตอ้งการของผู้คน

• งานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
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บทท่ี 4

ความสมัพันธ์

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. ประยุกต์ ใช้หลักการของความรกั สันติสุข และความนับถือในความสัมพันธ์ของเขา
กับผู้อื่น

2. ยอมรบักฏของพระวจนะเก้าประการท่ีช่วยให้คำาพูดของครสิเตียนอวยพรผู้อื่นและ
ถวายเกียรตพิระเจ้า

โรบินสนั ครโูซ, ประหลาดใจด้วยความสมัพันธ์
ในเน้ือเรือ่งของนิยาย โรบนิสัน ครโูซ ,ชายผู้หน่ึงรอดจากเรอืลม่กลางทะเลโดยการวา่ยน้ำ าไปยงัเกาะแหง่หน่ึง 
ณ ท่ีน่ันเขาอยูต่ามลำาพงัหลายเดอืน เขาสรา้งเพงิ ทำาเสือ้ผา้ และเรยีนรู้ ในการหาอาหาร อยูม่าวนัหน่ึง ขณะ
เดินอยู่ชายทะเล เขาตกใจมากที่เห็นรอยเท้าคนบนพืน้ทราย น่ันหมายความวา่มีอีกคนหน่ึงอยู่ที่น่ัน เขา
ไม่รูว้า่คนน้ันจะเป็นมิตรหรอืศัตร ูเขาไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับลักษณะ ภาษา เชือ้ชาตขิองคนน้ันหรอืเหตผุล
วา่ทำาไมเขาอยูท่ีน่ั่น เขาไมรู่ว้า่คนน้ีจะเปลีย่นชีวติบนเกาะของเขาไปอยา่งไร เพราะความสัมพนัธม์อีทิธพิล
มากตอ่ชีวติของคนๆหน่ึง โรบินสันจึงมีประสบการณ์ของทัง้ความหวงัและความกลวัเมือ่เขาเห็นรอยเทา้น้ัน

ความสำาคัญของความสมัพันธ์ต่อ 
พัฒนาการฝ่ายวญิญาณ
ครสิตจักรในศตวรรษที่หน่ึง ประกอบด้วยชายและหญิง ยิวและคนต่างชาติ และผู้คนจากชนชัน้และ
วฒันธรรมมากมายที่แตกตา่งกัน จึงตอ้งจัดการกับความขัดแย้งหลากหลาย อัครทูตเปาโลบอกพวกเขาให้ 
"ตอ้นรบักันและกัน" ( โรม 15:7)

 » ลองจินตนาการถึงผู้ชายคนเดยีวบนเกาะ เขาจะอดทนตอ่ใครไดห้รอืเปล่า? เขาจะยกโทษให้ ใคร
ไดห้รอืเปล่า?
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คณุไม่สามารถพัฒนาและสำาแดงคณุสมบัตคิรสิเตยีนเรือ่งความอดทนได้ โดยปราศจากความสัมพันธ์กับ
คนอื่น คณุไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นหรอืรบัการอภัยโทษจากผู้อื่นไดห้ากไม่มีความสัมพันธ์

 » อะไรคอืคณุสมบัตหิรอืกิจกรรมครสิเตยีนอื่นๆที่ตอ้งอาศัยคนอื่นดว้ย?

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึน้ได้ ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น คณุสมบัตเิหล่าน้ีสามารถพัฒนาและแสดงออกได้ ในความ
สัมพันธ์เท่าน้ัน น่ันหมายความวา่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนส่งผลกระทบถึงพัฒนาการฝ่ายวญิญาณ
ของเรา

พระคัมภีร์ ให้แนวทางสำาหรบัความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ มีแนวทางเฉพาะเจาะจงสำาหรบัความสัมพันธ์
ระหวา่งสามีและภรรยา พ่อแม่และลูก นายจ้างและลูกจ้าง ศิษยาภิบาลและครสิตจักร และผู้อาวโุสกับคน
หนุ่มสาว

มีหลักการอย่างน้อยสามประการในพระคมัภีรท์ี่นำาไปใช้ ได้ ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกประเภท: หลัก
การของ สันตสุิข ความรกั และความนับถือ

หลักการของ สนัติสุข
จงมุง่มัน่ทีจ่ะไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสุขกับทกุคนและทีจ่ะไดค้วามบรสุิทธิ ์เพราะถา้ปราศจากความบรสุิทธิแ์ล้ว ก็"
จะไม่มี ใครไดเ้ห็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเลย" (ฮีบร ู12:14)

ขอ้พระคมัภรีข์อ้น้ีกล่าวเน้นถึงความสำาคญัของความสัมพนัธ ์ความบรสุิทธิเ์ช่ือมโยงใกลชิ้ดกบัการแสวงหา
สันตสุิขกับทุกคน

 » เราควรทำาอะไรบ้างในการแสวงหาที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับผู้คน?

ในการแสวงหาสันตสุิข อยา่งน้อยคณุตอ้งปฏบิตัติอ่ทกุคนทีค่ณุตอ้งให ้สำาหรบัคนทีค่ณุตอ้งใหก้ารขอบคณุ 
ความนับถอื หรอื การเชือ่ฟัง คณุตอ้งลงมอืทำา ถา้คณุไมท่ำา คณุก็มคีวามผดิทีท่ำาใหเ้กดิความขดัแยง้ ถา้คณุ
ไม่ทำาความรบัผิดชอบของคณุให้สำาเรจ็ ไม่รกัษาสัญญาของคณุ หรอืให้ตามที่คณุควรทำาตอ่ผู้อื่น คณุก็ ไม่
ไดแ้สวงหาสันตสุิข เมื่อคณุตระหนักวา่คณุไม่ได้ ให้ส่ิงที่คณุควรจะให้ คณุควรแสวงหาการให้อภัยและทำา
หน้าที่ของคณุให้สำาเรจ็เท่าที่คณุจะทำาได้

แต่ ในการแสวงหาสันติสุขต้องการ ม�ก กวา่การให้ส่ิงที่คุณต้องให้ มันรวมถึงการให้ความรกัและความ
เมตตาที่คณุ ไม ่จำาเป็นตอ้งให้

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ทิตสั 3:2-3 ให้คนในกลุ่มฟัง

เราควรอดทนและใหอ้ภยั โดยเขา้ใจวา่คนท่ียงัไมก่ลบัใจมาเช่ือมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันะคตแิละแรงจูงใจทีผ่ดิ
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ถ้าคณุตอ้งการสันตสุิข คณุจะแสวงหาการคนืดเีมื่อมีความขัดแย้ง คณุจะยินดทีี่จะ ให้อภัย คณุจะไม่รบี
คาดการณ์วา่ ไม่สามารถทำาให้สันตสุิขกลับคนืมาได ้คณุจะไม่ยอมรบัง่ายๆ ถึงการแตกแยกถาวร

พระเยซูตรสัวา่คณุตอ้งไปหาคนน้ันทีท่ำาผิดตอ่คณุและอธิบายกับเขาถึงส่ิงทีเ่ขาทำา10 ถ้าคณุคดิวา่เรือ่งน้ัน
เล็กน้อยเกนิไปไมส่มควรเผชิญหน้ากนั คณุก็ ไมค่วรเลา่ใหค้นอืน่ฟังหรอืมคีวามขมขืน่ตอ่ผูก้ระทำาผดิน้ัน

บางครัง้คนเราตอ่สู้กับการไม่ ให้อภัยครสิเตยีนคนอื่นที่ทำาผิดตอ่พวกเขา เราอาจคาดหวงัการทำาผิดจากผู้
ไม่เช่ือ แตย่ากที่จะเข้าใจเมื่อพวกครสิเตยีนเองทำาบางอย่างผิดตอ่เรา

พระเยซูตรสัวา่เราตอ้งยินดี ให้อภัย 70 คณู 7 ครัง้11 เหตผุลทัว่ไปที่คนออกจากครสิตจักรและล้มเลิกชีวติ
ฝ่ายวญิญาณคอืความขุน่เคอืงตอ่การถกูปฏบิตัท่ีิ ไม่ดจีากพวกครสิเตยีน ความขุน่เคอืงมกัจะมากอ่นความ
ล้มเหลวฝ่ายวญิญาณแบบอื่นๆ

เมือ่คนใดปฏิเสธทีจ่ะให้อภยั เขานำาพืน้ทีส่่วนหน่ึงในชีวติของตนไปตอ่ตา้นสิทธอิำานาจของพระเจา้ เพราะ
พระเจ้ากำาหนดให้เราให้อภัย พืน้ที่น้ันจะกลายเป็นเขตแดนที่ซาตานสามารถส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นๆ
ของชีวติได้ ถ้าคนใดปฏิเสธที่จะให้อภัย อีกไม่นานเขาจะไม่สามารถต่อต้านการทดลองที่ดูเหมือนวา่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใดใดได้

พืน้ฐานของการกระทำาผดิส่วนบคุคลทกุอยา่งคอืคา่นิยมเกีย่วกบัสิทธขิองเรา เน่ืองจากเราเช่ือวา่เราสมควร
ไดร้บัการปฏิบตัหิรอืความนับถอืบางอยา่ง เราจงึไมพ่อใจเมือ่เราไม่ไดร้บัส่ิงน้ัน เราเชือ่วา่เราสมควรจะไดส่ิ้ง
ที่ดกีวา่ที่เราได้

กุญแจของการให้อภัยคอืการเข้าใจการทรงไถ่ การไถ่คอืการซือ้คนื ในเมื่อพระเจ้าทรงไถ่เรา เราจึงเป็นของ
พระองค์ และสิทธิของเราเป็นของพระองค์ด้วย เราต้องตัง้ใจมอบสิทธิของเราแด่พระองค์ คุณสามารถ
อธษิฐานไดว้า่ "พระเจ้าข้า ข้าพระองคร์ูว้า่สิทธทิัง้หมดของขา้พระองคเ์ป็นของพระองค ์ขา้พระองคต์อ้งการ
ให้พระองค์ควบคุมทัง้หมดและให้ข้าพระองค์มีเท่าท่ีพระองค์ทรงเห็นวา่ดี" เม่ือผู้คนปฏิบัติต่อคุณอย่าง
ด ีคณุก็จะสามารถขอบคณุพระเจ้าที่ทรงมอบสิทธิพิเศษน้ันให้แก่คณุ เมื่อมีคนปฏิบัติไม่ดตีอ่คณุ คณุก็
จะระลึกไดว้า่พระเจ้าทรงควบคมุสิทธิของคณุ และพระองคท์รงเห็นวา่คณุจะไดร้บัการพัฒนาที่ดกีวา่โดย
ไม่มีสิทธิน้ัน ในช่วงเวลาน้ัน

โดยการให้อภัยผู้อื่น คณุกำาลัง ยอมจำานนตอ่พระเจ้าและให้พระองคพ์ัฒนาคณุตามท่ีทรงเลือก หลักการ
ของการยอมจำานนสิทธิของคุณต่อพระเจ้าน้ีนำาไปใช้ ได้กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกประเภท (ข้ออ้าง
อิงอื่นๆของการให้อภัยประกอบดว้ย โคโลสี 3:13, มัทธิว 6:15, and โรม 12:19.)

10 มัทธิว 18:15
11 มัทธิว 18:21-22
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หลักการของ ความรกั
คนที่เราไม่ไดเ้ป็นหน้ีอะไร เรายังคงตอ้งปฏิบัตติอ่เขาดว้ยความรกั เพราะเราไดร้บัพระคณุ เราจึง เป็นหน้ี
พระเจา้ เราไมส่ามารถจา่ยคนืพระองค์ ได ้พระองค์ ไมม่คีวามตอ้งการใดใด แตท่รงบอกเราใหค้วามรกัที่ ไม่
สมควรไดร้บัที่เราไดร้บัมาแก่คนอื่นดว้ย

) "อย่าเป็นหน้ีอะไรใครเลย นอกจากความรกัซ่ึงมีตอ่กัน" โรม 13:8).

ความรกัเป็นหลักฐานวา่คนน้ันเป็นครสิเตยีนที่แท้จรงิ

ข้าพเจ้ารกัพระเจ้า" แต่" ถ้าใครกล่าววา่" ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสา เพราะวา่ผู้ที่ ไม่
รกัพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรกัพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได"้ (1 ยอห์น 4:20).

มคีวามรกัพเิศษในหมูผู่เ้ช่ือครสิเตยีน และพระเยซทูรงถอืวา่การกระทำาและทศันคตขิองคณุตอ่ผูเ้ช่ือคน
อืน่เป็นเรือ่งของพระองคด์ว้ย พระองคจ์ะตรสัในการพพิากษาวา่ "ซ่ึงพวกท่านไดท้ำากบัคนใดคนหน่ึงทีเ่ล็ก
น้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี ก็เหมือนทำากับเราดว้ย" (มัทธิว 25:40).

แต่ ความรกัของครสิเตียนต้องสำาแดงออกไม่เฉพาะตอ่ครสิเตียนคนอื่นเท่าน้ัน ใน มัทธิว 5:44-45 พระ
เยซูตรสัไว้

"แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ จงรกัศัตรขูองทา่น และจงอธษิฐานเพ่ือบรรดาคนทีข่ม่เหงพวกทา่น เพือ่วา่
พวกท่านจะเป็นบตุรของพระบดิาของทา่นผู้สถิตในสวรรค ์เพราะวา่พระองคท์รงใหด้วงอาทติยข์อง
พระองคข์ึน้ส่องสวา่งแก่คนดแีละคนช่ัวเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม"

คนบางคนยากที่จะเมตตาตอ่คนที่ทำาผิดตอ่เขา แตก็่ ไม่ ใช่ข้ออ้างที่จะหยาบคาย เราไม่ตอ้งปฏิบัตติอ่คน
ตามที่เขาควรจะได้รบั เราต้องปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรกัและเมตตาไม่วา่เขาสมควรจะได้รบัหรอืไม่ 
เราตอ้งระลึกวา่เมื่อเราเป็นคนบาป เราไม่เหมาะสมกับความรกัของพระเจ้าแตพ่ระองคย์ังทรงรกัเรา12

หลักการของ ความนับถือ
 » ถ้าฉันให้ธนบัตรรอ้ยเหรยีญทีส่กปรกและขาดแก่คณุฟรีๆ  คณุจะรบัไหม? คณุจะปฏิเสธเพราะมัน

สกปรกและขาดหรอืเปล่า?

คณุจะรบัไวเ้พราะมันมีคณุคา่ที่ ไม่ขึน้อยู่กับสภาพของมัน

ทุกคนสมควรได้รบัความนับถือเพราะมนุษย์ถูกสรา้งมาตามพระฉายของพระเจ้า13 พระฉายของพระเจ้า
ทำาให้ทุกคนมี คณุคา่ตัง้แตก่ำาเนิด

12 ทิตสั 3:2-3
13 ปฐมกาล 1:17
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แมว้า่คนน้ันจะไมม่สีตปิัญญาสูง หรอืขาดทกัษะ การอบรม และส่ิงอืน่ใดทีอ่าจทำาใหเ้ขาประสบความสำาเรจ็
หรอืใช้การไดต้ามมาตรฐานทั่วไป เขามีคณุคา่เพราะเขาเป็นคนที่ถูกสรา้งตามพระฉายของพระเจ้า

คณุคา่โดยกำาเนิดของคนเราดำารงอยูแ่มว้า่เขาจะทำาตวัเส่ือมคา่ในทางใดใดโดยการเลือกที่ โงเ่ขลา เขาอาจจะ
หยุดเรยีน ทำาลายสุขภาพตวัเอง และสรา้งนิสัยแย่ๆ แตเ่ขายังมีคณุคา่เป็นคนที่มีจิตวญิญาณอมตะตามพ
ระฉายของพระเจ้า

เน่ืองจากคณุคา่โดยกำาเนิดของพระฉายของพระเจา้ในมนุษย ์เราควรแสดงความนับถอืในการตดิตอ่สื่อสาร
ระหวา่งบุคคลทุกกรณี อย่างน้อยตอ้งมีมารยาท

การควบคมุคนและการหลอกลวงเป็นส่ิงผิด เพราะคนทุกคนมีการเลือกที่ส่งผลนิรนัดรแ์ละจำาเป็นตอ้งรู้
ถึงปัจจัยที่แท้จรงิสำาหรบัการตดัสินใจ การทำาให้คนทำาส่ิงที่ถูกดว้ยเหตผุลที่ผิดไม่ ใช่ความสำาเรจ็ เพราะเขา
ยังคงไม่ไดเ้ลือกส่ิงที่ถูกตอ้ง

เราควรปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความนับถือ ให้มากเท่าที่เป็นได้ แม้เมื่อพฤติกรรมของเขาจะผิด แม้แต่การ
แก้ ไขความผิดพลาดและการลงโทษการกระทำาผิด( โดยผู้มีสิทธิอำานาจที่เหมาะสม) ก็ต้องทำาอย่างมีสติรู้
วา่เรากำาลังจัดการกับส่ิงมีชีวติอมตะที่มีธรรมชาตขิองพระเจ้าบางอย่างอยู่ดว้ย

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
ควรจะมีตวัอย่างมากมายในการประยุกต์ ใช้หลักการเหล่าน้ี

 » แบ่งปันและขอตวัอย่างของคนที่มุ่งมั่นตดิตามสันตสุิข

 » แบ่งปันและขอคำามั่นสัญญาจากสมาชิกที่จะให้อภัยคนที่เขาขุ่นเคอืงอยู่

 » ถามหาสถานการณ์ที่สามารถแสดงความรกัไดม้ากขึน้ตอ่บางคนที่เขาไม่สมควรไดร้บั

 » อภิปรายถึงการปฏิบัตติอ่คนดว้ยความนับถือแม้เมื่อพฤตกิรรมของเขาน้ันผิด

หลักการในพระคัมภีรเ์ก่ียวกับ การสนทนา
 » มีคำาโบราณกล่าวไวว้า่ "ปากกามีอำานาจมากกวา่ดาบ" หมายความวา่อะไร?

มอีำานาจในความคดิ ในการชักชวน ในการส่ือสาร คณุจะประสบความสำาเรจ็โดยการจูงใจคนไดม้ากกวา่โดย
การบังคบัพวกเขา ความคดิ-แนวคดิ-สามารถเผยแพรแ่ละ มีอิทธิพลตอ่คนมากมายได้

พระคมัภีรก์ล่าวถึงอำานาจของถ้อยคำาทีจ่ะทำาส่ิงดหีรอืรา้ยก็ ได ้(ยากอบ 3). แผนการแห่งความรอดสำาเรจ็ได้
โดยฤทธิ์เดชของพระกิตตคิณุที่มอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ส่ือสาร
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เราจะใช้ถ้อยคำาของเราเพื่อบรรลุผลดีและหลีกเลี่ยงผลรา้ยได้อย่างไร? พระคัมภีรก์ำาหนดให้หลักการบาง
ประการ

1.  อย่าพูดมากเกินไป

.คนเขลาพูดมากซ้ำาซาก…" (ปัญญาจารย์ 10:14)"

.พูดมากคำาย่อมทำาบาปได ้แตค่นที่ยับยัง้ปากของตนก็เป็นคนฉลาด" (สุภาษิต 10:19)"

แม้คนโง่หากน่ิงเสียก็นับวา่มีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับวา่มีความคดิ" (สุภาษิต 17:28)"

ดงัน้ันอย่าพูดมากเกินไป คนที่พูดมากไม่ ให้คณุคา่อย่างเหมาะสมตอ่ถ้อยคำาของตวัเองหรอืของผู้อื่น เขา
พูดส่ิงที่เขาไม่ไดห้มายความตามน้ันจรงิๆ และเขาคาดวา่คนอื่นก็ทำาเหมือนกัน เขาออกความคดิเห็นโดย
ไม่มีความรู ้คณุไม่ตอ้งออกความคดิเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่คณุไม่รู ้ไม่ ใช่ความคดิเห็นทุกอย่างมีคณุคา่เท่ากัน

2.  อย่าพูดก่อนคิด

อย่าให้ความรูสึ้กของคณุทำาให้คณุกล่าวส่ิงที่จะทำาให้คณุเสียใจ

.พีน้่องทีร่กัของข้าพเจา้ จงเขา้ใจในเรือ่งน้ี คอืใหท้กุคนไวในการฟัง ช้าในการพดู ช้าในการโกรธ" (ยากอบ 1:19)"

คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่ แตค่นมีปัญญาย่อมยับยัง้ไวเ้งียบๆ" (สุภาษิต 29:11)"

คนที่" โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แตค่นที่ โกรธเรว็ก็ยกย่องความโง่" (สุภาษิต 14:29)

3.  อย่าตัดสนิสถานการณ์ตัง้แต่แรกเห็น

.ถ้าคนตอบก่อนจะไดย้ิน ก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขา" (สุภาษิต 18:13)"

ผู้แถลงคดขีองตนก่อนดเูหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกวา่ฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา" (สุภาษิต 18:17)"

ความขัดแย้งส่วนมากอยู่บนพืน้ฐานของความเข้าใจผิด เวลาและความระมัดระวงัสามารถแก้ปัญหาเหล่า
น้ันได ้ถ้าคนที่มีช่ือเสียงดเีรือ่งความซ่ือสัตย์พูดบางอย่างที่ดเูหมือนวา่ผิดสำาหรบัคณุ อย่ารบีตดัสินเขา

คนที่ผ่านไปยุ่งเรือ่งทะเลาะววิาทซ่ึงไม่" ใช่เรือ่งของตน ก็เหมือนคนดงึหูสุนัข" (สุภาษิต 26:17)

4.  จงระมัดระวงักับ  อารมณ์ขัน

เน่ืองจากผลกระทบของคำาพูด อารมณ์ขันที่ ไม่ ไดค้วบคมุก็เหมือนอาวธุในมือของคนบ้า

ข้าล้อเล่น" ก็" คนบ้าขวา้งดุน้ไฟ ลูกธนู และความตายฉันใด คนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตน และกล่าววา่"
ฉันน้ัน" (สุภาษิตr 26:18-19).
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อยา่เป็นเหตใุห้คนทำาความผิดรา้ยแรงเพราะเช่ือเรือ่งตลกของคณุ อยา่บอกเขาวา่คณุจรงิจงัเมือ่คณุไมเ่ป็น
อย่างน้ัน—พวกเขาจะไม่เชื่อคณุอีก อย่าล้อเลียนข้อตำาหนิที่คนเขาช่วยอะไรไม่ได ้อย่าพูดตลกเรือ่งความ
ล้มเหลวของใครบางคน อย่าเล่าเรือ่งตลกที่ทำาให้บาปดเูหมือนเป็นส่ิงเล็กน้อย

 » มีการใช้อารมณ์ขันในทางที่ผิด อะไรอีกบ้าง?

5.  อย่าพูดตลกกับผิดคน

คนที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แตค่นที่" ไวว้างใจไดย้่อมปิดเรือ่งไว้ ได"้ (สุภาษิต 11:13).

เพราะขาดฟืน ไฟก็ดบั และที่" ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทา การทะเลาะววิาทก็หยุดไป" (สุภาษิต 26:20)

บางอยา่งอาจจำาเป็นตอ้งพูด แตค่ณุอาจไม่ ใช่คนทีค่วรพดู คณุไมส่ามารถพดูได้ ในสถานที ่ทีผู่ม้สิีทธอิำานาจ
ควรจะพูด

อย่ากระจายข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดของผู้คน

คนจะไม่วางใจคณุโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตวักับคณุ ถ้าเขาคดิวา่คณุจะบอกคนอื่น

.จงถกเรือ่งของเจ้ากับเพื่อนบ้าน และอย่าเผยความลับของอีกฝ่ายหน่ึง" (สุภาษิต 25:9)"

คนขลาดบอกเรือ่งของเขากับคนผิด แทนที่จะทำาตามวธิีปฏิบัติ ใน มัทธิว 18:15-17.

6.  จงระมัดระวงักับคำาวจิารณ์

มีเวลาและวธิีที่จะวจิารณ์

"วา่กันตอ่หน้า ดกีวา่รกักันลับๆ บาดแผลที่มิตรทำาก็ดว้ยเจตนาด…ี" (สุภาษิต 27:5-6a)

จงแน่ใจวา่การวจิารณ์ของคณุมุ่งหมายเพื่อเสรมิสรา้ง ไม่ ใช่เพื่อทำาลาย คณุควรแสดงให้เห็นวา่คณุห่วงใย
พวกเขาและตอ้งการจะช่วย โดยปกตแิล้ว จำาเป็นที่จะตอ้งมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งก่อนที่คำาวจิารณ์ของ
คณุจะช่วยได้

7.   อย่าหลอกลวง

"   "อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์น้ันแล้ว
( โคโลสี 3:9)

การหลอกลวงอยู่ ในชีวติบาป ไม่ ใช่ ในชีวติครสิเตยีน

พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังปากทีพู่ดมุสา แตท่รงปีตยิินดี" ในคนทีป่ระพฤตอิย่างซ่ือสัตย์" (สุภาษิต 12:22)
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8.  รกัษาคำาพูดของคุณให้บรสุิทธ์ิ

"…และการพูดลามก การพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง หรือการพูดหยาบโลน ก็เป็นส่ิงที่ ไม่เหมาะสม แต่จง
ขอบพระคณุดกีวา่" (เอเฟซัส 5:4).

อย่าเล่าเรือ่งน่าอัปยศในอดตีหรอืปัจจุบัน ยกเวน้เมือ่ตอ้งจัดการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ัน อย่าเล่า
เรือ่งตลกทีค่ณุตอ้งเลา่อยา่งลบัๆ คนของโลกโดยทัว่ไปมกัใช้คำาทีเ่กีย่วกบัเพศหรอืคำาสำาหรบัอวยัวะส่วนตวั
ในคำาอทุานของพวกเขา แตม่นัไมเ่หมาะสมสำาหรบัครสิเตยีน การใช้คำาทีอ่า้งถงึพระเจ้าหรอืพระเยซเูป็นคำา
อุทานในภาวะเครยีดก็ ใช้ ไม่ไดด้ว้ย นอกจากวา่คณุจะรอ้งขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจรงิใจ

9.  อย่าแบ่งแยกคนด้วยคำาพูดของคุณ

.คนตลบตะแลงแพรก่ารววิาท และผู้ซุบซิบนินทาก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน" (สุภาษิต 16:28)"

มหีกส่ิงซ่ึงพระยาหเ์วหท์รงเกลียด มีเจ็ดส่ิงซ่ึงเป็นทีน่่าเกลยีดน่าชังสำาหรบัพระองค…์[ประการทีเ่จ็ด]คน"
ที่หวา่นความแตกรา้วในหมู่พี่น้อง" (สุภาษิต 6:16, 19)

อยา่พยายามทำาใหค้ณุดดูดีว้ยความสูญเสียของคนอืน่ อยา่ทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งคนอืน่ อยา่ทำาลาย
ประสิทธิภาพของพันธกิจของใครดว้ยการนินทา

ก่อนการพูด อย่าพิจารณาเฉพาะ "เป็นความจรงิหรอืไม่?" แต ่"ทำาไมฉันควรจะพูด?"ดว้ย

สรปุ

ครสิเตยีนควรยินดท่ีีจะขออภัย ถ้าเขาตระหนักวา่เขาไดท้ำารา้ยดว้ยคำาพูดของเขา เขาควรยินดท่ีีจะแก้ ไข
อะไรก็ตามที่เขาพูดถ้ามันไม่ถูกตอ้ง

คำาพูดที่ ให้ โทษและก้าวรา้วจากผู้อื่นไม่ไดช่้วยแก้ตวัให้คำาพูดที่ผิดของคณุ

มีความผิดพลาดบางอย่างในคำาพูดของคุณที่สามารถปรบัเปล่ียนได้ทีละน้อย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ
เรยีนรูท้ี่จะคิดก่อนพูด มีความผิดอื่นๆที่แสดงถึงปัญหาในใจ เช่น ความปรารถนาที่จะทำารา้ยคนอื่นด้วย
คำาพูดของคณุ ถ้าคณุทำาผิดดว้ยคำาพูดแบบน้ัน คณุตอ้งทูลขอให้พระเจ้าอภัยโทษแก่คณุและชำาระใจของ
คณุจากแนวโน้มน้ัน

คำาพูดของคณุเปิดเผยหลายอยา่งเกีย่วกบัใจของคณุ อยา่ทำาลายคำาพยานครสิเตยีนโดยการพูดที่ ไมส่อดคลอ้ง
กับคา่นิยมครสิเตยีน

คำาพูดของคณุสามารถอวยพรผู้คนรอบตวัคณุได ้พันธกิจส่วนใหญ่ประกอบดว้ยการส่ือสาร ผลกระทบของ
คำาพูดของคณุจะเพิ่มขึน้อย่างมาก หากคณุทำาตามหลักการพระคมัภีร์
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สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » คนส่วนมากมองเห็นความผดิในคำาพูดของคนอืน่แต่ไม่ ใช่ของตวัเอง ผูน้ำาสามารถแบ่งปันตวัอยา่ง

ในเวลาที่เขาไม่ไดท้ำาตามหลักการข้อหน่ึงหรอืยอมรบัวา่เขาอ่อนแอที่สุดในข้อใด

 » ขอใหส้มาชิกเลอืกหลกัการท่ีเขาออ่นแอและต้ังใจมัน่ทีจ่ะปรบัปรงุดว้ยความช่วยเหลอืของพระเจา้

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ดำาเนินชีวติตามหลักการพระคมัภีรเ์รือ่ง สันตสุิข ความรกั และความนับถือ ใน
ทุกความสัมพันธ์ของข้าพระองค์

ข้าพระองคต์อ้งการให้อภัยคนที่ทำาผิดตอ่ข้าพระองค ์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้แสวงหาการคนืดกีับคนท่ี
มีความขัดแย้งกับข้าพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้นับถือทุกคนเพราะพวกเขาถูกสรา้งมาตามพระฉายของพระองค์ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ ให้ระลึกถึงผลกระทบที่การสนทนาของข้าพระองค์อาจมีขึน้ และรบัผิดชอบกับคำาพูดของข้า
พระองค ์ข้าพระองคต์อ้งการให้คำาพูดของข้าพระองคบ์รรลุส่ิงดี ไม่ ใช่ส่ิงรา้ย

ข้าพระองคต์อ้งการให้คำาพยานเพื่อพระองคข์องข้าพระองคเ์ป็นทีนั่บถือ

ขอบพระคณุสำาหรบัสิทธิพิเศษในการส่ือสารความจรงิของพระองค ์

เอเมน
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การบ้านบทท่ี4

1. อ่าน ยากอบ 3. สังเกตคุวามเป็นไปไดข้องการสนทนาทีบ่รรยายไว้ ในทีน้ี่ ใน ข้อ 13-18 
สังเกตวุา่คำาพดูมาจากสภาพฝ่ายวญิญาณของคนเราไดอ้ยา่งไร อา่น เอเฟซัส 4:25-32. 
เขียนคำาอธิษฐานหน่ึงย่อหน้าในการตอบสนองตอ่ข้อพระคมัภีรต์อนน้ี

2. ศึกษา เอเฟซัส 5:22–6:9. เขียนรายการและอธิบายถึงแนวทางหรอืพฤตกิรรมเฉพาะ
เจาะจงในความสัมพันธต์า่งๆ เขยีนและอธบิายวา่แนวทางเหลา่น้ีเกีย่วขอ้งกบัหลกัการ
ของความรกั สันตสุิข และความนับถือที่พูดถึงในบทเรยีนน้ีไดอ้ย่างไร

3. เลือกคำาถามสามข้อตอ่ไปน้ี เขียนหน่ึงย่อหน้าในการตอบคำาถามแตล่ะข้อ

• อะไรคือความหมายเชิงปฏิบัติของความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้มุ่งหา
สันตสุิขในความสัมพันธ์ของเรา?

• ทำาไมการให้อภัยคนอื่นจึงจำาเป็นในการรกัษาความรอดของตน?

• การที่คนเราถวายสิทธิของเขาแดพ่ระเจ้าหมายความวา่อะไร?

• อะไรคอืแรงจูงใจสำาหรบัความรกัของเราตอ่ผู้อื่นที่อาจไม่สมควรไดร้บั?

• ความจรงิทีว่า่คนทกุคนถกูสรา้งมาตามพระฉายของพระเจา้ส่งผลถึงความสัมพันธ์
ของเรากับผู้อื่นอย่างไร?
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บทท่ี5

การทรงนำาของพระเจ้า

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1.  เข้าใจวา่พระเจ้าทรงช่วยเราในการตดัสินใจไดอ้ย่างไร

2.  รูว้ธิีที่จะพรอ้มในการแยกแยะน้ำ าพระทัยพระเจ้าและตดัสินใจไดถู้กตอ้ง

3.  หลีกเลีย่งความผิดพลาดเมื่อแสวงหาแนวทาง

สนึามิ ในปาลู ความผิดพลาดในการสือ่สาร
ในเดือนกันยายน 2018 แผ่นดินไหวภายใต้เกาะแห่งหน่ึง ทำาให้เกิดสึนามิ (คลื่นยักษ์) เลื่อนสู่เมืองปาลู 
อนิโดนีเซีย ชายคนหน่ึงบนยอดตกึสูงมองเห็นคลืน่กำาลังเคลือ่นเขา้มา เขาตะโกนเตอืนผูค้นบนถนนขา้ง
ล่าง แตส่่วนมากไม่สนใจเขา มากกวา่ 4,000 คนเสียชีวติ และ 10,000 คนบาดเจ็บ

สิบปีกอ่นหน้าน้ี (2008) รฐับาลไดว้างทุ่นลอยน้ำ าพรอ้มกบัเครือ่งส่งสัญญาณอเิล็กโทรนิคทีอ่อกแบบมาเพือ่
เตอืนภยัเมือ่สึนามมิา อยา่งไรก็ตาม ในช่วงสองสามปีตอ่มา ทุน่เหลา่น้ันไม่ไดร้บัการดแูลรกัษา และทัง้หมด
ก็ ใช้ ไม่ได ้ไม่มีทุ่นใดส่งสัญญาณเตอืนภัยสึนามิ ในปี 2018

การสือ่สารกับผู้บัญชาการของเรา
 » อะไรคอืส่ิงที่ถูกตดิตัง้ใน ยานพาหนะทางทหารทุกคนั?

รถถัง รถจีบ๊ เครือ่งบิน ฯลฯ มีวทิยุ ไม่ ใช่วทิยุที่พวกทหารใช้ฟังเพลงโปรดของพวกเขา แตเ่ป็นวทิยุส่ือสาร

การส่ือสารเป็นส่ิงจำาเป็นในการชนะสงคราม ทหารในสมรภูมิไม่สามารถมองเห็นสนามรบทัง้หมดได ้พวก
เขาอาจไมรู่ว้า่เพือ่นๆอยูท่ี่ ไหนและพวกศัตรอูยูท่ี่ ไหน พวกเขาไม่รูว้า่ควรยิงไปทางไหน และควรเคลือ่นตวั
ไปทางไหน นอกจากโดยทางการส่ือสารจากผู้บัญชาการ
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มหีลายกรณีทีท่หารตอ้งเสียชีวติจาก "การยงิของเพือ่น" กระสุนผิดทศิทางจากเพือ่นทหารดว้ยกนั มหีลาย
ครัง้ที่จรวดและระเบิดไดถ้ล่มเพื่อนแทนที่จะเป็นศัตรเูพราะการส่ือสารที่แย่

ในสงครามปัจจุบัน ยุทธวธิีหน่ึงที่ ใช้กันทั่วไปคอืการทำาลายศนูย์การส่ือสารของศัตร ูฝ่ายที่ทำาสำาเรจ็มักจะ
ชนะสงคราม

เราอยู่ ในสงครามฝ่ายวญิญาณ มารจะทดสอบและพยายามลวงพวกเรา โลกก็พยายามดงึเราไปสู่วถิชีีวติและ
คา่นิยมของมนั ผูค้นรอบตวัเรา บางครัง้ก็เป็นอุปสรรคและทำาใหเ้ราทอ้ใจทีจ่ะดำาเนินชีวติเพือ่พระเจา้ พวก
เราเป็นเหมือนทหารในดนิแดนของศัตร ูที่มีเพื่อนเพียงสองสามคนแตม่ีศัตรมูากมาย

พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะในสงครามฝ่ายวญิญาณ พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะในสงครามฝ่ายวญิญาณ การอธิษฐานคือเครืการอธิษฐานคือเครื่อ่งมือใน องมือใน การสการสืื่อ่สารกับอสารกับ
ผู้บัญชาการของเราผู้บัญชาการของเรา

ลองจนิตนาการถงึทหารในสงครามผูต้ดัสินใจทีจ่ะไมส่นใจคำาส่ังและทำาตามใจตวัเอง เขาอาจทำาส่ิงรา้ยแทนที่
จะเป็นส่ิงด ีเขาอาจช่วยผู้คนที่พึ่งพาเขาไม่ได ้และเขาอาจจะเสียชีวติหรอืถูกจับตวัไป

จงอธษิฐานในพระวญิญาณทกุเวลาโดยการอธษิฐานและการวงิวอนทุกๆ อยา่ง เพราะเหตน้ีุจงเฝ้าระวงัดว้ย"
ความเพียรและดว้ยการวงิวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ" (เอเฟซัส 6:18).

ข้อพระคัมภีร์ข้อน้ีอยู่ช่วงท้ายของตอนที่เปาโลเปรียบเทียบยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนกับ
ยุทธภัณฑ์ทางทหารในยุคของท่าน ท่านกล่าววา่ศัตรขูองเราไม่ ใช่ฝ่ายกายภาพแตเ่ป็นฝ่ายวญิญาณ

ถ้าทหารในสมัยน้ันมีวทิยุส่ือสารใช้ เปาโลก็คงยกมาเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์อีกอย่างหน่ึงของทหารฝ่าย
วญิญาณ—การอธษิฐาน หลงัจากบรรยายถงึยทุธภณัฑ์แลว้ เปาโลกลา่ววา่ ก�รอธษิฐ�น ตอ้งนำามาใช้ควบคู่
ไปกับยุทธภัณฑ์ฝ่ายวญิญาณ

ในขณะทีเ่รายนืหยดัในสงครามกบัวญิญาณช่ัว เราตอ้งอธษิฐาน ตดิตอ่ส่ือสารกับผู้บญัชาการของเรา เราถกู
เรยีกมาให้ตืน่ตวัในการอธิษฐาน ดว้ยความระมัดระวงัและพากเพียร

พระเจ้าทรงสัญญาถึงการทรงนำาสำาหรบัคนเหล่าน้ันที่ตัง้ใจฟัง

จงวางใจในพระยาหเ์วหด์ว้ยสุดใจของเจ้า และอยา่พึง่พาความรอบรูข้องตนเอง จงยอมรบัรูพ้ระองค์" ในทกุ
ทางของเจ้า แล้วพระองคเ์องจะทรงทำาให้วถิีของเจ้าราบรืน่" (สุภาษิต 3:5-6).

พระยาห์เวห์ทรงนำาย่างเท้าคนใดให้มั่นคง…" (สดดุ ี37:23)"

ครสิเตยีนไม่ได ้ตดัสินใจอยา่งทีค่นของโลกทำา บางคนถกูชีน้ำาโดยความปรารถนาและความทะเยอทะยาน
ของเขาเองเท่าน้ัน พวกเขาพูดวา่ "ฉันตอ้งทำาส่ิงที่ถูกตอ้งสำาหรบัฉัน" พวกเขาหมายความวา่พวกเขาตอ้ง
พจิารณาความปรารถนาของเขาเองกอ่นไม่ ใช่ยอมใหค้นอืน่ควบคมุเขา พวกเขาคดิวา่เสรภีาพหมายถงึการ
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มีตวัเองเป็นศนูย์กลาง ครสิเตยีนน้ันแตกตา่งเพราะเขาตอ้งการทำาให้พระเจ้าพอพระทัยและอวยพรผู้อื่น
ดว้ยชีวติของเขา

บางคนแนะนำาให้เรามองเข้าไปภายในตัวเราเองเพื่อหาคำาตอบทัง้หมด พวกเขาเชื่อว่าความรู้สึกและ
สัญชาตญาณของเราเป็นตวัชีน้ำาทีเ่พยีงพอแลว้สำาหรบัการตดัสินใจ พวกเขาหนุนใจให ้คนหนุ่มสาวละเลย
ธรรมเนียมและคำาแนะนำาของผู้สูงอายุ พวกเขาดหูมิ่นศีลธรรมทางศาสนา คำาแนะนำาประเภทน้ีมีช่ือเสียง
ในวงการบันเทิงของฮอลลีวดูในปัจจุบัน พวกเขาแสดงให้เห็นถึงเรือ่งราวของคนหนุ่มสาวผู้ประสบความ
สำาเรจ็โดยขัดขืนตอ่สิทธิอำานาจและประเพณีไปตดิตามความฝนของตวัเอง พวกเขาไม่ไดแ้สดงถึงความ
จรงิที่วา่การตดัสินใจเช่นน้ันนำาไปสู่ความเสียใจและหายนะ

ในบางวฒันธรรม การตดัสินใจส่วนบุคคลถูกจำากดัโดยครอบครวัใหญ ่หรอื เผา่พันธุ ์หรอืวงศ์ตระกลู แตล่ะ
คนจะถูกคาดหวงัไม่ ให้ออกจากพืน้ท่ี เปลี่ยนอาชีพ มุ่งเรยีนให้สูงขึน้ หรอืแตง่งานโดยไม่ไดร้บัความเห็น
ชอบจากกลุม่  การเปลีย่นแปลงทีย่ากทีสุ่ดในสภาพแวดล้อมน้ันคอืการทีค่นเปลีย่นศาสนา ถา้คนใดมาเป็น
ครสิเตยีนและทำาตามหลกัการทีก่ลุม่คนของเขาไม่เขา้ใจ เขาอาจตอ้งทนทุกขเ์พราะถกูขม่เหงได ้ครสิเตยีน
ที่อยู่ ในสถานการณ์น้ีตอ้งอธิษฐานขอสตปิัญญาและการทรงนำา

เราต้องการการทรงนำาของพระเจ้าตลอดเวลา และพระองค์ทรงนำ าเราไม่ ใช่ด้วยวธิีที่เรารูสึ้กตัวเสมอไป 
พระองค์ ไม่เคยลืมเรา แม้ ในเวลาที่เราไม่ไดค้ดิถึงพระองค ์แตก็่มีบางเวลาที่เราตอ้งการแสวงหาการทรง
นำาของพระองคอ์ยา่งเฉพาะเจาะจงและทลูขอให้พระองคช่์วยเราใหม้องเห็นทางเลอืกตา่งๆ ตามทีเ่ป็นจรงิ 
พระเจ้าอาจมีพระประสงคท์ี่จะเปลีย่นวถิีทางของเราดว้ยวธิีที่คาดไม่ถึง

 » มีเวลาไหนบ้างที่เราตอ้งการแนวทางพิเศษจากพระเจ้า?

เราควรมองหาแนวทางจากพระเจ้า:

1. เมืเม่่ือต้องตัดสอต้องตัดสินิใจเรืนใจเรื่อ่งทีองท่่ีจะเปลีจะเปล่่ียนแปลงชีวิต:ยนแปลงชีวิต: การแต่งงาน อาชีพ การศึกษา การอุทิศตนต่อ 
ครสิตจักรท้องถิ่น

2. เมืเม่่ือต้องตัดสอต้องตัดสินิใจเรืนใจเรื่อ่งการปฏิบัติ:องการปฏิบัติ: จังหวะในการทำางาน สถานที่อยู่อาศัย การซือ้ขนาดใหญ่

3. เม่ือวางแผนและทำาพันธกิจ:เม่ือวางแผนและทำาพันธกิจ:1  การทรงเรยีกส่วนตวั การรบัใช้ที่ ไหนกับใคร หัวข้อในการเทศนา
และการสอน

4. เมืเม่่ือมีสอมีส่ว่นรว่มกับครสิตจักร:วนรว่มกับครสิตจักร:15 วธิีการนมัสการ ส่ิงที่จะตอ้งเรยีนรู ้ส่ิงที่จะตอ้งถวาย วธิีการมีส่วน
รว่มกับพระกายพระครสิต์ ในโลก

14 กิจการ 16:6-9 กล่าวถึงการทรงนำาพิเศษที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ประทานแก่เปาโลและสิลาสในช่วงการเดนิทางประกาศ
15 ครสิตจักรยุคแรกรู้ ได้ถึงการทรงนำาของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการนมัสการ ในการปกป้องหลักข้อเชื่อ ทรงนำาในการแก้

ปัญหา และประทานฤทธิ์เดชแก่ถ้อยคำาของพวกเขา ด ูกิจการ 15:28, กิจการ 5:3-5, และ กิจการ 6:10.
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วธีิเข้าใจการทรงนำาของพระเจ้าให้ดีขึน้
1. เข้าใกล้พระเจ้าในคำาอธิษฐาน เข้าใกล้พระเจ้าในคำาอธิษฐาน ถ้าชีวติของคณุส่วนใหญ่ขาดการตดิตอ่ส่ือสารกับพระเจ้า คณุก็กำาลัง
ทำาตามความชอบและการรบัรูอ้ันจำากัดของตวัเอง

2. อย่าวางใจในการให้เหตุผลของคุณเองมากกวา่ความจรงิทีอย่าวางใจในการให้เหตุผลของคุณเองมากกวา่ความจรงิท่่ีชัดเจนของพระวจนะ ชัดเจนของพระวจนะ ดงัทีข่อ้พระคมัภรี์
ข้างตน้กล่าววา่ "อย่าพึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง" (สุภาษิต 3:5).

3. จงเชืจงเช่่ือฟังสอฟังสิ่ิง่ทีงท่่ีคุณรูแ้น่นอนว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ คุณรูแ้น่นอนว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ น่ันจะช่วยพัฒนาการรบัรูข้อง
คุณ คนที่ ไม่เช่ือฟังพระคำาของพระเจ้าไม่ ได้ต้องการน้ำ าพระทัยพระเจ้าจรงิๆ เพราะพระเจ้าทรงสำาแดง
น้ำ าพระทัยของพระองคท์างพระวจนะ ถ้าคณุเช่ือฟังเพียงบางส่วนของส่ิงทีค่ณุรูว้า่เป็นน้ำ าพระทัยพระเจ้า
สำาหรบัคณุ คณุจะสับสนมากขึน้—ความสวา่งกลายเป็นความมืด (ลูกา 11:35).

เรารูว้า่เป็นน้ำ าพระทัยพระเจ้าที่เรา:

• แบกกางเขนของเราทุกวนัและตดิตามพระเยซู (ลูกา 9:23)
• ทำาส่ิงทีถูกตอ้งและพูดความจรงิจากใจของเรา (สดดุ ี15:2)
• นับถือผู้นำาฝ่ายวญิญาณที่สัตย์ซ่ือ (1 เธสะโลนิกา 5:12-13)
• ช่ืนบานตลอดเวลา (1 เธสะโลนิกา 5:16)
• อธิษฐานอย่างสม่ำาเสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:17)
• ขอบพระคณุในทุกกรณี (1 เธสะโลนิกา 5:18)
• ไม่ขัดขวางพระวญิญาณ (1 เธสะโลนิกา 5:19)
• ไม่ดหูมิ่นคำาพยากรณ์ (1 เธสะโลนิกา 5:20)
• ทดสอบทุกส่ิง (1 เธสะโลนิกา 5:21)
• ยึดมั่นในส่ิงที่ด ี(1 เธสะโลนิกา 5:21)
• เวน้จากส่ิงที่ช่ัวทุกรปูแบบ (1 เธสะโลนิกา 5:22)
• รบัการชำาระอย่างสมบูรณ์ (1 เธสะโลนิกา 5:23).

และมีพระบญัชาอืน่ๆอกีมากมายซึง่สรปุในคำาเดยีว: รกั! ( โรม 13:8-10). เมือ่เราทำาส่ิงทีเ่รารูว้า่เป็นน้ำ าพระทยั
พระเจ้า การตดัสินใจเรือ่งย่อยๆในชีวติอีกมากมายก็จะคลีค่ลายไดอ้ย่างแน่นอน

4. จงอดทน.จงอดทน. คุณอาจจำาเป็นต้องรอในขณะที่พระเจ้าทรงเปิดประตูและเตรยีมสถานการส์ำาหรบัคุณ 
อย่าตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะขาดความอดทน "จงสงบอยู่ต่อพระยาห์เวห์ และเพียรรอคอยพระองค์" 
(สดดุ ี37:7). อย่าทำาอะไรที่คณุรูว้า่ผิดเพราะความรูสึ้กวา่เรง่ดว่น

5. ฟังคำาแนะนำาทีฟังคำาแนะนำาท่่ีดี:ดี: "เพราะโดยการชีแ้นะ เจ้าจะทำาสงครามได ้และโดยมีที่ปรกึษามาก ย่อมมีชัยชนะ" 
(สุภาษิต 24:6)16 เมือ่พระเจ้าตอ้งการให้คณุตดัสินใจเรือ่งใหญ่ พระองคม์ักจะสำาแดงเรือ่งน้ันแก่คนสำาคญั

16 ฉบับม�ตรฐ�น
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อื่นๆในชีวติของคณุ ถ้ามีผู้อาวโุสที่รกัพระเจ้าที่รูจ้ักและห่วงใยคณุ คณุก็ ไม่ควรดว่นตดัสินใจทำาส่ิงที่พวก
เขาคดิวา่เป็นความผิดพลาด

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » แบ่งปันตวัอย่างของการตดัสินใจทีค่ณุรูว้า่มาจากพระเจ้าโดยตรง พระเจ้าสำาแดงแก่คณุอย่างไรวา่

เป็นการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง?

 » ถ้าคณุจะแบ่งปันตวัอย่างของการตดัสินใจผิดดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน คณุล้มเหลวในการ
ทำาตามหลักการหน่ึงในส่ีประการสำาหรบัการให้พระเจ้านำาทางหรอืไม่?

ให้คนอื่นไดแ้บ่งปันส่ิงที่คล้ายกันดว้ย

 » บางคนอาจจะพยายามตดัสินใจอยู่ ในขณะน้ีและเขายินดทีี่จะอภิปรายในกลุ่ม

ความผิดพลาดท่ีต้องหลีกเล่ียงเม่ือ
แสวงหาการทรงนำาของพระเจ้า
มีเรือ่งเล่าวา่นักเทศน์คนหน่ึงช่ือ ชารล์ส สตอล์คเกอรก์ำาลังอธิษฐานเช้าวนัหน่ึงเมื่อพระเจ้าตรสักับเขาวา่ 
"เราตอ้งการให้เจ้าไปประเทศจีน" สตอล์คเกอรป์ระหลาดใจเพราะเขาไม่มีคนที่ตดิตอ่หรอืเงินทองที่จะไป
ได ้ความประทับใจน้ันลึกซึง้มากจนเขาตอ้งจัดกระเป๋าเดนิทางและไปทีส่ถานีทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิ
ทางน้ัน ณ ทีน่ั่น คนแปลกหน้าคนหน่ึงมาหาเขาและถามวา่ "คณุคอืชารล์ส สตอลค์เกอร์ ใช่ไหม? แลว้พดู
ตอ่วา่ "ผมถูกส่งมาที่น่ีพรอ้มกับตัว๋ที่จะส่งคณุไปประเทศจีน"

 » น่ีคอืวธิ ีโดยปกต ิทีเ่ราควรคาดหวงัใหพ้ระเจา้สำาแดงน้ำ าพระทยัพระองคแ์กเ่ราหรอืเปลา่? จะมปีัญหา
ไหมกับคนที่คาดหวงัจะพบน้ำ าพระทัยพระเจ้าเพื่อการตดัสินใจของเขาโดยวธิีน้ี?

บางคนคาดหวงัการทรงนำาท่ีเหนือธรรมชาติสำาหรบัการตัดสินใจทุกอย่างของเขา พวกเขาละเลยการให้
เหตุผลและสถานการณ์ปกติ เพราะเขาสันนิษฐานวา่น้ำ าพระทัยพระเจ้าอาจจะตรงข้ามกับการให้เหตุผล
และสถานการณ์ทุกอย่าง

เป็นส่ิงที่ผิดที่จะยืนกรานวา่พระเจ้าตอ้งประทานการทรงสำาแดงแบบเหนือธรรมชาตสิำาหรบัการตดัสินใจ
ของเราเพราะบ่อยครัง้ที่พระองค์ ไม่ ได้สำาแดงน้ำ าพระทัยพระองค์เช่นน้ัน ถ้าคนใดละเลยการให้เหตุผล
และสถานการณ์ เขาอาจคิดวา่เขาได้รบัการทรงนำาจากพระเจ้าแต่แท้ที่จรงิแล้วเขากำาลังทำาตามอารมณ์
หรอืจินตนาการของเขาเอง

เมื่อใดก็ตามที่บางอย่างถูกส่ังหรอืห้ามอย่างชัดเจนโดยพระวจนะ เรารูน้้ำ าพระทัยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม มี
การตดัสินใจหลายอยา่งในชีวติทีเ่รามทีางเลอืกที่ ไมถ่กูส่ังหรอืหา้มอยา่งเฉพาะเจาะจง คนเราจะรู้ ไดอ้ยา่งไร
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วา่ เขาควรอยู่ที่ ไหน ทำางานอะไร และควรจะใช้เงินอย่างไร?

 » ถ้าไม่มีการทรงสำาแดงพิเศษ เราจะรูน้้ำ าพระทัยพระเจ้าสำาหรบัการตัดสินใจในเรือ่งที่ ไม่ ได้ระบุไว้
ในพระคมัภีรอ์ย่างเจาะจง ไดอ้ย่างไร?

บางคน เน่ืองจากเขาคาดหวงัวา่น้ำ าพระทัยพระเจา้ตอ้งถกูเปิดเผยอยา่งเหนือธรรมชาต ิ โดยไมค่ำานึงถงึการ
ใหเ้หตผุลและสถานการณ์ จงึหาวธิกีารที่ ไมส่มเหตสุมผลโดยคดิวา่พระเจา้จะทรงใช้ประทานทศิทางแกเ่ขา 
พวกเขาอาจทลูขอหมายสำาคญับางอยา่งเพือ่แสดงใหเ้ห็นน้ำ าพระทัยพระองค ์หรอืเขาอาจจะเปิดพระคมัภรี์
เพื่อสุ่มหาข้อที่จะนำามาใช้กับสถานการณ์ของเขา

คำาแนะนำาเชิงปฏิบัติเพ่ิมเติมสำาหรบั การตัดสนิใจท่ีดี
จอห์น เวสเลย์ ให้คำาแนะนำาเชิงปฏิบัติบางประการถึงวธีิเข้าใจน้ำ าพระทัยพระเจ้า ท่านกล่าววา่เรารูว้า่น้ำ า
พระทยัพระเจา้โดยทัว่ไปน้ันปรากฏในพระคมัภรีค์อืทีเ่ราตอ้งบรสุิทธิ ์และบรรลผุลด ีดังน้ัน ในการตัดสดังน้ัน ในการตัดสินิน
ใจอย่างเฉพาะเจาะจง เราต้องพิจารณาว่าทางเลือกไหนทีใจอย่างเฉพาะเจาะจง เราต้องพิจารณาว่าทางเลือกไหนที่่จะช่วยเราได้มากทีจะช่วยเราได้มากท่่ีสุดทีสุดท่่ีจะบรสุิทธ์ิและจะบรสุิทธ์ิและ
บรรลุผลดีบรรลุผลดี

เราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ว่าสถานการณ์ ไหนทีเราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ว่าสถานการณ์ ไหนท่่ีจะช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและสถานการณ์จะช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและสถานการณ์
ไหนทีไหนท่่ีอันตรายอันตราย บางสถานการณ์เป็นอันตรายตอ่จิตวญิญาณของทุกคน บางสถานการณ์เป็นอันตรายตอ่
บางคนแต่ไม่ ใช่ทุกคน เท่าที่เราทำาได ้เราควรนำาตวัเองไปอยู่ ในสถานการณ์ที่ช่วยให้จิตวญิญาณเข้มแข็ง
และควรหลีกเลีย่งสถานการณ์ที่นำาการทดลองมาสู่เรา (1 โครนิธ์ 10:12-13).

โดยเหตุผลและประสบการณ์ และโดยคำาแนะนำาของคนอืโดยเหตุผลและประสบการณ์ และโดยคำาแนะนำาของคนอ่่ืน เราสามารถเข้าใจได้ว่าทางเลือกไหนน เราสามารถเข้าใจได้ว่าทางเลือกไหน
จะทำาให้เราบรรลุผลดีได้มากทีจะทำาให้เราบรรลุผลดีได้มากท่่ีสุดสุด

โดยปกตแิล้วพระเจ้าไม่ทรงสำาแดงนำาพระทัยพระองค์ โดยการทรงสำาแดงพิเศษ พระองค์ทรงคาดหวังพระองค์ทรงคาดหวัง
ให้เราประยุกต์ ใช้หลักการจากพระคัมภีร์ ในขณะทีให้เราประยุกต์ ใช้หลักการจากพระคัมภีร์ ในขณะท่่ีเราใช้เหตุผลอย่างระมัดระวังและตรวจสอบเราใช้เหตุผลอย่างระมัดระวังและตรวจสอบ
สถานการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงนำาเราแม้แต่เมื่อเราไม่รูต้ัว สำาหรบัการตัดสินใจส่วนใหญ่เรา
ไม่ควรคาดหวงัการทรงสำาแดง แตอ่ธิษฐานขอสตปิัญญาและความเข้าใจ

คนท่ีอ้างถึงการทรงนำาพิเศษจากพระเจ้า บางครัง้ก็ปฏิเสธท่ีจะฟังคนอ่ืน (สุภาษิต 12:15). พวกเขาอาจ
จะโกรธเมื่อมีคนสงสัยการตัดสินใจของเขา พวกเขาแสดงออกถึงความเย่อหยิ่งและความดือ้รัน้มากกวา่
ความถ่อมใจ

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 เปโตร 5:5-6 ให้คนในกลุ่มฟัง

คนเราไม่ควรอา้งวา่พระเจา้บอกเขาใหท้ำาบางอยา่งโดยตรง ยกเวน้ในกรณีที่ ไมป่กต ิเมือ่มคีนพดูอยา่งน้ัน ก็
คงยากที่ ใครจะให้คำาแนะนำาหรอืออกความเห็น เขาควรจะพูดวา่ เขากำาลังพยายามที่จะตดัสินใจให้ดทีี่สุด
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า
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นอกจากหลักการที่ ไดจ้ากเวสเลย์ เมื่อคดิถึงทางเลือกของคณุ ให้พิจารณา:

1. มันสอดคล้องกับคำาสมันสอดคล้องกับคำาสัั่ง่ทีงท่่ีชัดเจนในพระคัมภีรห์รอืไม่?ชัดเจนในพระคัมภีรห์รอืไม่?พระเจ้าไม่เคยต้องการให้คุณไม่เชื่อฟัง
พระคำาของพระองค์

2. มันสอดคล้องกับลำาดับความสำาคัญในพระคัมภีรห์รอืไม่?มันสอดคล้องกับลำาดับความสำาคัญในพระคัมภีรห์รอืไม่? พระคัมภีรแ์สดงให้เราเห็นถึงส่ิงที่
สำาคญัสำาหรบัพระเจ้า การตดัสินใจของคณุรกัษาส่ิงที่เป็นความสำาคญัอันดบัแรกหรอืไม่?

3. มันสอดคล้องกับการมองสถานการณ์อย่างเป็นจรงิหรอืไม่?มันสอดคล้องกับการมองสถานการณ์อย่างเป็นจรงิหรอืไม่? คณุควรมองเห็นไดว้า่พระเจ้าทรง
เตรยีมสถานการณ์ของคณุสำาหรบัการตดัสินใจน้ี 

4. มันสมเหตุสมผลหรอืไม่?มันสมเหตุสมผลหรอืไม่? บางครัง้พระเจา้อาจนำาคณุให้ทำาบางอยา่งท่ีดเูหมอืนวา่ไมส่มเหตสุมผล 
แตถ่า้เป็นเช่นน้ัน พระองคจ์ะทรงทำาใหน้้ำ าพระทยัพระองคชั์ดเจน อยา่ปฏเิสธเหตผุลทีเ่ป็นเครือ่ง
มือในการช่วยคณุให้เข้าใจน้ำ าพระทัยพระเจ้า 

5. มันเป็นอย่าคิดวา่สถานการณ์ใด มันเป็นอย่าคิดวา่สถานการณ์ใด พฤติกรรมครสิเตียนหรอืไม่?พฤติกรรมครสิเตียนหรอืไม่? อย่าคดิวา่สถานการณ์ใดพเิศษ
จนคณุสามารถทำาบางส่ิงที่ โดยปกตแิล้วไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได ้

6. มันสอดคล้องกับการรกัคนอืมันสอดคล้องกับการรกัคนอ่่ืนเหมือนรกัตัวเองหรอืไม่?นเหมือนรกัตัวเองหรอืไม่? มนัจะมอีทิธพิลทีด่หีรอืไม?่แรงจงูใจที่
เห็นแก่ตวัจะบิดเบือนวจิารณญาณของคณุได ้

7. มันจะมี อิทธิพลทีมันจะมี อิทธิพลท่่ีดีหรอืไม่?ดีหรอืไม่? ถ้าหากคนอื่นทำาอย่างที่คณุกำาลังทำาอยู่ล่ะ? มันจะดีไหม?

8. มันได้รบัการยืนยันจากทีมันได้รบัการยืนยันจากท่่ีปรกึษาทีปรกึษาท่่ีรกัพระเจ้าหรอืไม่?รกัพระเจ้าหรอืไม่? เราทุกคนรูว้ธิีหาเพื่อนที่เห็นด้วยกับเรา 
แตค่นทีด่เูหมอืนวา่เป็นผู้ ใหญฝ่่ายวญิญาณทีสุ่ดและฉลาดพดูอยา่งไรเกีย่วกบัการตดัสินใจของเรา?

เมื่อน้ำ าพระทัยพระเจ้าเป็นส่ิงที่ผิดปกติมาก พระองค์สามารถทำาให้คุณรู้ ได้ โดยไม่มีข้อสงสัย ทูตสวรรค์ 
หรอืนิมิต หรอืพุ่มไม้ ไฟ ได้ ให้ความมั่นใจแก่บางคนในอดีต พระเจ้าอาจจะประทานความแน่ใจภายในท่ี
เกินกวา่ความสงสัยได้ แต่เม่ือไม่ ได้รบัสารที่ชัดเจนจากพระเจ้า คุณควรทำาตามหลักการที่เช่ือถือได้ ใน
การพิเคราะห์ทางเลือกที่ถูกตอ้ง อย่าคาดหวงัที่จะไดร้บัการทรงสำาแดงพิเศษสำาหรบัการตดัสินใจทุกอย่าง 
ถ้าคณุให้เหตผุลอยา่งจรงิใจ ดว้ยคำาอธิษฐาน กับลำาดบัความสำาคญัทีถู่กตอ้ง พระเจ้าจะทรงสัตย์ซ่ือทีจ่ะนำา
การตดัสินใจของคณุ

ใน โรม 12:1-2 เปาโลเขียนวา่

ดงัน้ัน พีน้่องทัง้หลาย โดยเห็นแกค่วามเมตตากรณุาของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึวงิวอนท่านทัง้หลายให้
ถวายตวัของทา่นแดพ่ระองค ์เพือ่เป็นเครือ่งบชูาอนับรสุิทธิท์ีม่ชีีวติ และเป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้ 
ซ่ึงเป็นการนมัสการโดยวญิญาณจิตของท่าน อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคน้ี แต่จงรบัการ
เปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของ
พระเจ้า จะไดรู้ว้า่อะไรด ีอะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดยีอดเยีย่ม
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ขอ้พระคมัภรีน้ี์แสดงให้เห็นวา่สภาพฝ่ายวญิญาณของคนเราส่งผลถงึการตดัสินใจของเขา เพือ่ทีจ่ะพบน้ำ า
พระทัยพระเจ้า เราต้องถวายตัวอย่างสมบูรณ์แด่พระเจ้าก่อน การตัดสินใจของครสิเตียนขัดแย้งกับการ
ตดัสินใจของโลก เพราะเขาไม่ "ลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคน้ี"แตร่บัการเปลี่ยนแปลงและตดัสินใจดว้ย 
"ความคดิที่เปลีย่นใหม่"

แรงจูงใจเป็นปัจจัยทีส่ำาคญัทีสุ่ดในการเข้าใจแนวทางของพระเจ้า คนทีแ่สวงหาน้ำ าพระทัยพระเจ้าเพือ่เขา
จะตดัสินใจวา่จะทำาตามหรอืไมอ่าจจะสับสนได ้ถา้คนแสวงหาน้ำ าพระทยัพระเจา้ตามวธิกีารของพระวจนะ
ที่สมเหตสุมผล และดว้ยความตัง้ใจจรงิที่จะทำาตาม เขาจะไม่พลาดจากน้ำ าพระทัยพระเจ้า

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » อภปิรายการประยกุต์ ใช้บางประการจากหลกัการของเวสเลย ์ตวัอยา่งบางเรือ่งอาจจะเป็น การเลอืก

เพื่อนที่จะใช้เวลาด้วยกัน ทางเลือกของการจ้างงาน หรอืความสัมพันธ์กับคู่นัดหมาย (ถ้ายังไม่
แตง่งาน) ให้พิจารณา "สถ�นก�รณ์ใดจะช่วยเร� ให้บรสุิทธิ์และบรรลุผลทีด่ทีีสุ่ด?"

 » คนบางคนดูเหมือนวา่ไม่สามารถรกัษาเอกลักษณ์ครสิเตียนของตนได้เมื่ออยู่กับคนบางประเภท
หรอืในสถานที่บางแห่ง พิจารณาตวัอย่าง

 » ประเด็นอื่นที่เป็นไปไดส้ำาหรบัการอภิปราย:

• บทบาทของแรงจูงใจในการตดัสินใจ
• ความผิดพลาดของการรอหมายสำาคญั
• อันตรายของการวางใจความรูสึ้กภายในมากเกินไป

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคุณสำาหรบัการวางแผนให้ส่ิงที่ดีแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รูว้า่พระองค์ทรงนำาย่างเท้าของข้า
พระองคแ์ม้เมื่อข้าพระองคม์องไม่เห็น

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้อยู่ ใกล้พระองค์ ในการอธิษฐาน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ ใส่ ใจต่อความจรงิที่
ทรงสำาแดงแก่ข้าพระองค์

ข้าพระองคต์อ้งการที่จะบรสุิทธิ์และบรรลุผลดี ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได ้เพื่อพระเกียรตขิองพระองค์

ขอทรงทำาใหแ้รงจงูใจของข้าพระองคบ์รสุิทธิ ์เพือ่ข้าพระองคจ์ะไมถู่กนำาออกไปจากน้ำ าพระทยัพระองค ์ขอ
ทรงนำาข้าพระองคผ์่านทางที่ปรกึษาผู้ชาญฉลาดซ่ึงพระองคท์รงวางไว้ ในชีวติของข้าพระองค์
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ข้าพระองค์ต้องการวางใจพระองค์สำาหรบัการตัดสินใจทุกอย่าง ข้าพระองค์ต้องการติดตามน้ำ าพระทัย
พระองคด์ว้ยการเช่ือฟังอย่างสุดใจ

ขอบพระคณุที่ทรงปรารถนาส่ิงที่ดทีี่สุดสำาหรบัข้าพระองค์

เอเมน

การบ้านบทท่ี 5

1. ศึกษา สุภาษิต 3:1-12. เขียนเกี่ยวกับ ลำาดบัความสำาคญั ทัศนคต ิและคณุลักษณะที่
อธิบายไว้ ในทีน้ี่ เขียนเกีย่วกับวธิีทีค่ณุจะสามารถพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ันไดเ้ป็น
ส่วนตวั (คณุควรเขียนทัง้หมด 1-2 หน้า)

2. ตรวจสอบ ยากอบ 4:13-17. สังเกตอุำานาจอธิปไตยของพระเจ้าเหนือสถานการณ์ตา่งๆ 
อะไรคอื-"ความทะนงตวั"-ท่ีช่ัวรา้ยทีอ่า้งถงึใน ขอ้ 16? เขยีนหน่ึงยอ่หน้าอธบิายวา่พระ
คมัภีรต์อนน้ีบอกเราอะไรบ้างเกี่ยวกับการวางแผนสำาหรบัอนาคต

3. เขียนสองย่อหน้าอธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งการอธิษฐานและการตัดสินใจ ตอบ
คำาถามเหล่าน้ี:

• การอธิษฐานส่งผลตอ่การตดัสินใจของเราอย่างไร?

• อะไรคอืความผดิพลาดท่ีตอ้งหลกีเลีย่งเกีย่วขอ้งกบัการอธษิฐานและการตดัสินใจ?
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บทท่ี 6

แนวคิดจากพระคัมภีรเ์รือ่งการสมรส

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. นำาแบบแผนและจุดมุ่งหมายของพระเจ้าสำาหรบัการสมรสมาใช้

2. เข้าใจคณุคา่ที่พระเจ้ามอบให้ผู้หญิง

3. ยอมมอบ การเช่ือฟังส่วนตวัให้หลักการของพระเจ้าเรือ่งการสมรสของครสิเตยีน

เฮอรน์านโด คอรเ์ตส: ชายผู้ทุ่มเท
เฮอรน์านโด คอรเ์ตสไม่ ใช่ตัวอย่างที่เราควรทำาตามในเรือ่งคุณลักษณะและความทะเยอทะยานของเขา 
อย่างไรก็ตาม การกระทำาอยา่งหน่ึงของเขาแสดงให้เห็นถึงการทุ่มเททัง้หมดตอ่เป้าหมายของเขา ในฤดใูบไม้
ผลขิองปี 1519 เฮอรน์านโด คอรเ์ตส นำากองทหารไปมชัียชนะเหนือดนิแดนทีป่ัจจบุนัเรยีกวา่เม็กซิโก เจา้
เมืองของสเปนสนับสนุนปฏบิตักิารทางทหารดว้ยเรอืสิบเอ็ดลำาและกำาลังพลเจ็ดรอ้ยคน หลังจากหลายเดอืน
ในทะเล ในที่สุด คอรเ์ตสและคนของเขาก็มาถึงชายฝ ่ งเม็กซิโก การท้าทายตอ่ไปคอืการเดนิทางข้ามแผ่น
ดนิไปยังเมืองหลวง คอรเ์ตสรูว้า่การเดนิทางทางบกน้ันจะยากลำาบากและอันตราย เขาตอ้งการให้คนของ
เขาตระหนักวา่การหันหลังกลับไม่ ใช่ทางเลือก ดงัน้ันเขาจึงเผาเรอืทัง้หมด เขาทำาให้การกลับไปยังสเปน
น้ันเป็นไปไม่ได ้และในเวลาเดยีวกนัก็สรา้งแรงจูงใจอนัทรงพลงัท่ีจะนำาสู่ความสำาเรจ็ เช่นเดยีวกัน ทกุคน
ที่เข้าสู่การสมรสควรจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยตระหนักวา่เมื่อสมรสแล้วจะไม่มีทางเลือกอื่นใด

คำานำา
การสมรสในพระคมัภรีเ์ป็นส่ิงสวยงาม17แตคู่ส่มรสทีต่อ้งการมีประสบการณ์กบัความงามและลิม้รสความดี
ของมนั ตอ้งตรวจดวูา่พระคมัภรีส์อนอะไรในเรือ่งน้ีและมุง่สู่การเช่ือฟังส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู ้การสมรสทีน่่าพอใจ
ตอ้งมีความพยายามและการเสียสละ

17 บทเรยีนน้ีเขียนโดย ทิม คปี
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เพือ่เข้าใจเรือ่งการสมรสเราตอ้งกลับไปทีจุ่ดเริม่ตน้—กลับไปสู่ปฐมกาล เรือ่งการทรงสรา้งสอนเราเกีย่วกับ
การสมรส

 » มี ใครอยากจะแบง่ปันไหมเกีย่วกบัการเขา้สู่การสมรสโดยคาดหวงัผลประโยชน์แต่ไมค่ำานึงถงึความ
จำาเป็นของการทุ่มเท?

การสมรสตามพระคัมภีร์

การสมรสตามพระคัมภีรมี์เพ่ือสามัคคีธรรม

การท่ีชายผู้น้ีจะอยู่แตล่ำาพังน้ันไม่ด ีเราจะสรา้งคูอุ่ปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา" พระยาห์เวห์พระเจ้าตรสัวา่"
ขึน้"" (ปฐมกาล 2:18)

ดงัที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในสามัคคธีรรม, พระเจ้าทรงออกแบบ
ให้เราอยู่ ในสังคม เราถูกสรา้งมาสำาหรบัการสนทนา เราถูกสรา้งมาสำาหรบัความสนิทสนมและสามัคคธีรรม 
พระเจ้าตรสัวา่การอยู่ลำาพังไม่ด!ี

ทกุส่วนของคำาอธบิายถึงเหตกุารณ์ตา่งๆในปฐมกาลใหเ้กยีรตแิกก่ารสมรส พระเจา้เอากระดกูซ่ีโครงซ่ีหน่ึง
จากผูช้ายและสรา้งใหเ้ป็นคูค่รองทีส่วยงามและเธอถูกนำามาดว้ยเกยีรตยิศพเิศษมอบใหผู้ช้ายเป็นผลงานที่
สมบรูณ์ทีสุ่ดชิน้สุดทา้ยของพระผูส้รา้ง ทกุระยะขัน้ตอนในคำาบรรยายน้ีมุง่หมายเพือ่ใหเ้กยีรตกิารสมรส 18 
บ่งบอกถึงการมอบเธอตามพิธีการในข้อตกลงของพันธสัญญาแห่งการสมรส ดงัน้ันจึง ("นำาเธอมา") คำาวา่"
เรยีกวา่พันธสัญญาของพระเจ้า (สุภาษิต 2:17)."19

การสมรสเป็นการรวมกันท่ีช่ืนบาน

เมื่ออาดัมพูดวา่ "น่ีแหละ กระดูกจากกระดูกของเรา" (ปฐมกาล 2:23) เขาแสดงออกถึงความนับถือและ
ความยินด ีอาดมัไม่ไดพู้ดวา่ " ในที่สุด นางทาส! เดีย๋วน้ีฉันมีคนมาซักผ้า ทำาอาหาร นวดหลัง และทำางาน
บ้านให้!" แตอ่าดมัพูดวา่ " ในที่สุด น่ีคอืคูข่องฉัน"

การสมรส เป็นการรวมกันของคนท่ีเท่าเทียมกัน

"…คูอุ่ปถัมภ์ที่เหมาะสม(คูท่ี่สมบูรณ์)" (ปฐมกาล 2:18).

มทัธิว เฮนร ีเตอืนเราวา่ "ผูห้ญงิถกูสรา้งมาจากกระดกูซ่ีโครงซ่ีหน่ึงทีอ่อกมาจากสีขา้งของอาดมั ไม่ไดอ้อก
มาจากหัวของเขาเพื่อปกครองเหนือเขา หรอืออกมาจากเท้าของเขาเพื่อจะถูกเขาเหยียบย่ำา แตอ่อกมาจาก

18 Ellicot’s Commentary for English Readers (ข้อความใน ปฐมกาล 2:22). เอาข้อมูลมาจาก https://biblehub.com/
genesis/2-22.htm ธันวาคม 29, 2020.

19 Pulpit Commentary (ข้อความใน ปฐมกาล 2:22). เอาข้อมูลมาจาก https://biblehub.com/genesis/2-22.htm ธันวาคม 
29, 2020.
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สีข้างเพื่อเท่าเทียมกับเขา อยู่ ใตแ้ขนของเขาเพื่อรบัการปกป้อง และอยู่ ใกล้หัวใจของเขาเพื่อเป็นที่รกั" 20 
อาดัม คลารค์ กล่าววา่ "เธอเป็นความเหมือนที่แท้จรงิของผู้ชาย ไม่มีทัง้ความด้อยกวา่หรอืเหนือกวา่ แต่
เป็นความเท่าเทียมกันในทุกส่ิงสำาหรบัเขา"21

การสมรสเป็นการรวมกันด้วยพันธสญัญา

 "เพราะเหตน้ัุนผูช้ายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเน้ือเดยีวกนั"
(ปฐมกาล 2:24). การสมรสที่มั่นคงไม่ขึน้อยู่กับเรือ่งรกัใคร ่(อารมณ์รกัใครม่ีขึน้มีลง) หรอืความยินดี  
(แมว้า่การสมรสทีเ่ขม้แข็งนำามาซ่ึงความช่ืนใจ) หรอืการบรรลเุป้าหมายส่วนตวั (แมว้า่การสมรสทีเ่ขม้แข็ง
ทำาใหบ้รรลเุป้าหมายไดจ้รงิ) ผลประโยชน์ทีย่อดเยีย่มของการสมรสไม่ไดท้ำาใหก้ารสมรสมัน่คง แตม่นัเป็น
ผลมาจากการสมรสทีม่ัน่คง การสมรสตัง้อยูบ่นรากฐานที่ ไมส่ั่นคลอนของพนัธสัญญา—ชายหน่ึงและหญงิ
หน่ึง อุทิศตนเป็นพิเศษตอ่กันและกันตลอดชีวติ

การสมรสตอ้งเป็นความสัมพนัธท์ีเ่ปิดเผย เชือ่ใจ และยอมรบักนั—"ผูช้ายและภรรยาของเขาเปลอืยกายอยู่
ทัง้สองคนและไมอ่ายกนั" (ปฐมกาล 2:25). เพราะบาปยงัไม่ไดท้ำาใหค้วามบรสุิทธิข์องชายหญงิคูแ่รกเส่ือมไป 
การสมรสของพวกเขาจึงไม่มีการถูกลงโทษ ความละอาย และความกลัว พระคมัภีร์ ใหม่บอกเรา "จงให้การ
สมรสเป็นที่นับถือแก่คนทัง้ปวง และให้เตยีงสมรสปราศจากมลทิน" (ฮีบร ู13:4).

การสมรสที่มั่นคงไม่อาจดำารงอยู่ ได ้ถ้ามีความไม่ปลอดภัย ความไม่ไวว้างใจ ความระแวงสงสัย หรอืความ
กลัวอยู่ดว้ย และถ้าคูส่มรสไม่แน่ใจในการอุทิศตนตอ่กันและตอ่การสมรส การสมรสที่มั่นคงตอ้งมีคำามั่น
สัญญาวา่ "จนกวา่ความตายจะพรากเราจากกัน"

การหย่ารา้งหรอืการแยกกันไม่ ใช่ทางเลือก ยกเวน้ในกรณีของการข่มเหงและการนอกใจ22 แม้เมือ่มีเรือ่งน้ี
เกิดขึน้ เราตอ้งระลึกวา่ บ่อยครัง้พระเจ้าทรงสามารถแก้ ไขได้

ความรกัตามพนัธสัญญา เป็นการอทุศิตวั แสดงความนับถอื และทำาใหส้วยงาม แมเ้มือ่ความสัมพนัธน้ั์นยุ่ง
ยากมีอุปสรรค (1 โครนิธ์ 13). ความมุ่งมั่นที่เปราะบางทำาให้เกิด ความพยายามที่ ไม่แน่นอน การแบ่งแยก
ดา้นอารมณ์ การถอนตวั และการทดลองใจ

สามีมีชีวติด้วยความรกัตามพันธสัญญาเมื่อเขาไม่ยอมล้มเลิกกับเจ้าสาวของเขาแม้เมื่อเธอไม่ตอบสนอง 
หรอืไม่แสดงความนับถือ หรอืเจ็บป่วย ภรรยามีชีวติดว้ย ความรกัตามพันธสัญญาเมื่อเธอเลือกที่จะนับถือ
และเช่ือฟังสามีของเธอเพื่อเห็นแก่พระครสิต ์แม้เมื่อสามีของเธอไม่รกัเธอ

ความรกัของเขาทำาให้ ไดค้วามนับถือของเธอ และความนับถือของเธอทำาให้ ไดค้วามรกัของเขา และพวก
เขาก็เตบิโตตอ่ไป

20 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible
21 Adam Clarke’s Commentary on the Bible
22 มัทธิว 5:31-32
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 » ถา้คนเราแตง่งานโดยคดิวา่พวกเขาสามารถเปลีย่นการตดัสินใจไดภ้ายหลังถ้าไม่มีความสุขกับชีวติ
สมรส จะมปีัญหาอะไรเป็นผลตามมา? อะไรคอืความแตกตา่งทีค่วามมุ่งมัน่อย่างเต็มทีท่ำาใหเ้กดิขึน้
—เมื่อคนเราเช่ือวา่การสมรสของเขาน้ันยัง่ยืนนาน?

การสมรสตามพระคัมภีรเ์ป็นบทบาทของการทรงสรา้ง การให้กำาเนิด

น่ีแน่ะ บุตรทัง้หลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวลั" (สดดุ ี127:3).23"

ลกูๆ เป็นของประทานจากพระเจา้ แตอ่กีนัยหน่ึงพวกเขาก็เป็นของขวญัของพอ่แม ่แด ่พระเจา้เช่นกนั พระ
ยาห์เวห์ทรงทำาให้คณุเป็นหน่ึงกับภรรยาของคณุไม่ ใช่หรอื? ในรา่งกายและวญิญาณ คณุเป็นของพระองค ์
และพระองค์ต้องการอะไร? เด็กๆ ทีและพระองค์ต้องการอะไร? เด็กๆ ท่่ีรกัพระเจ้าจากการสมรสของพวกคุณรกัพระเจ้าจากการสมรสของพวกคุณ ดงัน้ันจงระวงัตวัให้ด ีอย่า
ให้ผู้ ใดทรยศตอ่ภรรยาคนที่ ไดเ้มื่อหนุ่มน้ัน" (มาลาค ี2:15).24

บางคนชอบที่จะมีวถิีชีวติแบบไม่มีลูก แตพ่ระคมัภีรส์อนวา่พระเจ้าพอพระทัยเมื่อพ่อแม่มีลูกหลานที่รกั
พระเจ้า

เป็นส่ิงสำาคญัที่จะสังเกตวุา่ไม่ ใช่การแพรพ่ันธุ์เท่าน้ันที่พระเจ้าตอ้งการ แตเ่ป็นลูกหลานที่รกัพระเจ้า พ่อ
แม่ไดร้บัการทรงเรยีกจากพระเจ้าให้สอนลูกหลานของเขาให้ตดิตามพระครสิต์

การสมรสตามพระคัมภีรส์ำาหรบัพระครสิต์

ใน เอเฟซัส 5:30-32 พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงเปิดเผยความหมายท่ีลึกซึง้ของการสมรส ทีถ่กูปิดซ่อนไวจ้น
กระทั่งพระเยซูเสด็จมา การสมรสเป็นภาพของโลก—ภาพสะท้อน—ของความสัมพันธ์ระหวา่งพระเยซู
ครสิตก์ับครสิตจักรของพระองค์

เปาโลเริม่ตอนน้ีโดยหนุนใจครสิเตยีนให้ "เป่ียมล้นดว้ยพระวญิญาณ" (เอเฟซัส 5:18). ในบรบิทน้ีที่ท่าน
มอบคำาสอนตอ่ไปเรือ่งการสมรส:

เจ้าสาวทีเจ้าสาวท่่ีเปีเป่่ียมล้นด้วยพระวญิญาณยมล้นด้วยพระวญิญาณ จะ ยอมเชือ่ฟัง เจา้บ่าวของเธอ ("ศีรษะ"ของเธอ), "ในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้า," เหมือนกับท่ีครสิเตยีนยอมเช่ือฟังพระเยซู (เอเฟซัส 5:24, 32; ดเูช่นกัน 1 เปโตร 3:1),จึงเป็นการ
ยำาเกรง(นับถือ)พระเยซูและสามีของเธอ

เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรบัภรรยาทุกคนในการยอมเช่ือฟังที่จะมี "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ในความคิดของเธอ เธอ
ยอมเช่ือฟังพระองค ์ไม่เฉพาะกับสามีของเธอเท่าน้ัน สายตาของเธอจับที่พระเยซู ผู้ทรงปราศจากความ
ผิดเพียงผู้เดยีว ความยินดทีี่จะยอมเช่ือฟังของภรรยาตอ่สามีของเธอ เป็นการนมัสการพระเยซู

การยอมเช่ือฟังตามพระคมัภรี ์เช่นเดยีวกบัความรกั ไมส่ามารถบงัคบักนัได ้การยอมเช่ือฟังตามพระคมัภรี์
เป็นของขวญัท่ีภรรยามอบแก่สามีของตนดว้ยความยำาเกรงพระครสิต ์(เอเฟซัส 5:33) การยอมเช่ือฟังใน 
23 ฉบับม�ตรฐ�น
24 ฉบับม�ตรฐ�น เพิ่มการเน้น
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"ทกุส่ิง" (ยกเวน้เมือ่มนัคกุคามสุขภาพของเธอ หรอืเป็นภยัตอ่ความสัมพนัธข์องเธอกบัพระครสิต)์ เป็นการ
นมัสการพระเยซู

การยอมเชื่อฟังของภรรยาตอ่สามีของเธอเป็นการแสดงความนับถือ (ข้อ 33) ตอ่เขา เป็นส่วนของชีวติที่
เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณ (เอเฟซัส 5:18-21) เกยีรตน้ีิมาจาก "จติใจทีสุ่ภาพอ่อนโยน" เป็นส่ิงล้ำาคา่ในสาย
พระเนตรพระเจ้า (1 เปโตร 3:4).

เจ้าบ่าวทีเจ้าบ่าวท่่ีเปีเป่่ียมล้นด้วยพระวญิญาณยมล้นด้วยพระวญิญาณ จะ รกั เจา้สาวของเขาดงัพระเยซทูรงรกัครสิตจกัรของพระองค ์(เอ
เฟซัส 5:25) เจา้บา่วตอ้งรกัเธอเหมอืนรกัรา่งกายของตน (ขอ้ 28-29). เขาตอ้งสำาแดงการเสียสละตนทีเ่ป่ียม
ล้นดว้ยพระวญิญาณเช่นเดยีวกับท่ีพระเยซูทรงสำาแดงตอ่ครสิตจักรของพระองคเ์ม่ือ "ประทานพระองค์
เองเพื่อครสิตจักร" น่ีคอื "การยอมเช่ือฟัง" ของเขา (เอเฟซัส 5:21). ผู้วจิารณ์คนหน่ึงกล่าวไวว้า่:

เมือ่พระองค(์พระเยซ)ูประทานพระองคเ์องใหท้นทรมานบนไมก้างเขนเพือ่ช่วยครสิตจกัรใหร้อด 
ดงัน้ันเราตอ้งยนิดทีีจ่ะปฏเิสธตวัเองและรบังานหนักและความยากลำาบากเพือ่เราจะทำาใหภ้รรยามี
ความสุข เป็นหน้าที่ของสามีที่จะทำางานตรากตรำาเพื่อเลีย้งดเูธอ ตอบสนองความตอ้งการของเธอ 
ปฏิเสธการพักผ่อนและความสบาย ถ้าจำาเป็น เพื่อดแูลเธอยามเจ็บป่วย นำาหน้าเธอยามมีอันตราย 
ปกป้องเธอยามคบัขัน อดทนตอ่เธอยามฉุนเฉียว เกาะตดิกับเธอยามเธอผลักไส อธิษฐานกับเธอ
เมื่อเธอทุกข์ยากฝ่ายวญิญาณ และพรอ้มที่จะตายเพื่อช่วยเธอให้รอด ทำาไมไม่ควรเป็นเช่นน้ี? ถ้า
พวกเขาเรอืแตก และมีไม้กระดานแผ่นเดยีวที่จะช่วยให้ปลอดภัยได ้เขาควรจะยินดเีส่ียงชีวติตวั
เองโดยให้เธอเกาะกระดานแผ่นน้ัน และเห็นเธอปลอดภัยไหม? แต่ยังมีมากกวา่น้ัน…สามีควร
รูสึ้กวา่วตัถุประสงค์เดียวที่ยิ่งใหญ่ ในชีวติของเขาคือการแสวงหาความรอดสำาหรบัภรรยาของเขา 
เขาตอ้งจัดหาทุกส่ิงที่จำาเป็นสำาหรบัจิตวญิญาณของเธอ…และเขาตอ้งเป็นตวัอย่าง ให้คำาปรกึษา
เธอถา้เธอตอ้งการคำาปรกึษา และทำาทางแห่งความรอดสำาหรบัเธอให้งา่ยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทำาได ้ถา้สามี
มีพระวญิญาณและการปฏิเสธตวัเองขององคพ์ระผู้ช่วยให้รอด เขาจะไม่คำานึงวา่จะมีการเสียสละ
ใดที่ยิ่งใหญ่เกินกวา่ที่จะช่วยส่งเสรมิความรอดสำาหรบัครอบครวัของเขา25

เจา้บ่าวตอ้งแสวงหา ความบรสุิทธิข์องเจา้สาวเหมือนพระครสิตท์รงทำาใหเ้จ้าสาวของพระองคค์อืครสิตจกัร
บรสุิทธิ์ "เพือ่จะทำาให้บรสุิทธิ์ โดยการชำาระ… [และ] เพือ่พระองคจ์ะไดค้รสิตจักรทีม่ีศักดิศ์ร ี(งดงาม)ไมม่ี
ดา่งพรอ้ย ริว้รอย หรอืมลทินใดๆ เลย" (เอเฟซัส 5:26-27).

ในสมยัโบราณ เจา้สาวของกษัตรยิต์อ้งชโลมกายดว้ยเครือ่งประทนิโฉมราคาแพง—"น้ำ ามนักำายานหกเดอืน 
และดว้ยเครือ่งเทศและเครือ่งสำาอางของผูห้ญงิอีกหกเดอืน" (ด ูเอสเธอร ์2:12). ดว้ยวธิน้ีี หญิงสาวจะไดร้บั 
การเตรยีมให้พรอ้มสำาหรบัสามีของเธอ

ในฝ่ายวญิญาณ สามีตอ้งจัดเตรยีมทุกส่ิงที่จำาเป็นในการส่งเสรมิภรรยาของตน—ความซื่อสัตย์ ความรกัที่
ไม่มีเงือ่นไข ความเข้าใจ คำาอธิษฐาน คำาปรกึษา คำาสอน และความเมตตา

25 อัลเบิรต์ บารเ์นส, บทคว�มแสดงคว�มคดิเห็นเกีย่วกับพระธรรมเอเฟซัส, (บทที่ห้า)
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เม่ือสามีปฏิบตัติอ่ภรรยาของตนดว้ยความรกัเช่นน้ัน เขาจะไดร้บัความสุขตอบแทน เปาโลกลา่ววา่ "คนทีร่กั
ภรรยาของตวัเองก็รกัตวัเองดว้ย" (เอเฟซัส 5:28). สามผีูร้กัภรรยาของตนในทางทีเ่สียสละตวัเองเช่นน้ี จะ
ไดร้บัผลตอบแทนจากพระเจา้ และไดร้บั ความนับถอื ความรกัใคร ่และความสัตยซ่ื์อจากภรรยาดว้ยเช่นกนั

 » สามีควรทำาอย่างไรบ้าง ในการจัดเตรยีมความช่วยเหลือฝ่ายวญิญาณแก่ภรรยาของเขา?

แนวทางท่ีคู่สมรสสามารถเสรมิสรา้งชีวติสมรสของเขา
1. พวกเขาต้องยกย่องแบบแผนดัง้เดิมของพระเจ้าและช่ืนชมบทบาทของตนในการสมรส

สามตีอ้งระลกึวา่ภรรยาของเขาเป็นของประทานจากพระเจา้และเป็น "คูอุ่ปถมัภท์ีเ่หมาะสม" และตอ้งสละ
ชีวติของตนเพื่อสวสัดภิาพ และความม่ันคงฝ่ายวญิญาณ อารมณ์และรา่งกายของเธอ เขาตอ้งเลือกที่จะ
ช่ืนชมและรกัเธอ แม้เมื่อเธอสมควรไดร้บัน้อยที่สุด โดยตระหนักวา่พระเจ้าเท่าน้ันที่จะเปลีย่นแปลงส่ิงที่
ตอ้งเปลีย่นในตวัเธอได ้พระเจ้าจะทรงยกย่องการเช่ือฟังและความเช่ือของเขา

ฝ่ายภรรยาต้องให้เกียรติสามีที่พระเจ้าเลือกให้เธอ เหมือนเป็นศีรษะ แสดงความนับถือต่อเขาในทุกทาง
และยกย่องการเป็นผู้นำาของเขา เธอต้องเลือก การยอมเช่ือฟัง และความนับถือ แม้เมื่อเขาทำาผิดพลาด
และสมควรไดร้บัน้อยท่ีสุด อธิษฐานที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงส่ิงที่เขาจำาเป็นตอ้งเปลี่ยน พระเจ้าจะทรง
ยกย่องการเช่ือฟังและความเช่ือของเธอ

2. คู่สมรสต้องปลูกฝังความสนิทสนมฝ่ายวญิญาณและฝ่ายรา่งกายท่ีแท้จรงิ

พวกเขาต้องใฝ่หาที่จะ รูจ้ัก ซ่ึงกันและกัน โดยปราศจากความกลัว อคติ การเปรยีบเทียบกับผู้อื่น การ
ข่มเหง ตณัหา การทำาให้ตวัเองพอใจ หรอืการลดคา่ตวัเอง เขาตอ้งดำาเนินชีวติอย่างเปิดเผย และซื่อสัตย์ 
ตอ่พระเจ้าและตอ่กันและกัน

3. คู่สมรสต้องทำาตามตัวอย่างของพระคุณพระเจ้าเม่ือพวกเขาพลาดจากมาตรฐาน

เมื่ออาดมัและเอวาตกลงในความบาปและรูสึ้กละอาย เสียใจ พระเจ้าทรงสำาแดงฤทธานุภาพของพระองค์
ในการกู้คนืความล้มเหลวของพวกเขา พระเจ้าทรงสังเวยสัตวต์วัหน่ึงมาทำาเครือ่งนุ่งห่มให้อาดมัและเอวา
เพ่ือปกปิดกายเปลือยเปล่าของพวกเขา (ปฐมกาล 3:21). การกระทำาดว้ยความรกัของพระเจ้าเป็นภาพของ
พระคณุและพระสัญญาแห่งการไถ่ทางพระครสิตข์องพระเจ้า การปกคลุมจากพระเจ้าโดยทางพระครสิต์
ทำาให้ทัง้พวกเขาและเราไดร้บัการอภัยโทษและการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ โดยทางพระครสิต ์คูส่มรสสามารถกลับ
ไปมีความสนิทสนมโดยไม่อายกันได ้แม้แตห่ลังจากที่ล้มเหลวแล้ว
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ตัวอย่างของพระเยซูเก่ียวกับการยกย่อง สำาหรบั ผู้หญิง
ผู้หญิงถูกมองวา่ต่ำาต้อยกวา่ผู้ชายในโลกของโรมในศตวรรษที่หน่ึงและในศาสนายิว ทัศนะที่มองผู้หญิง
ต่ำาตอ้ยยังคงมีอยู่ ในหลาย วฒันธรรมทัว่โลกและในหลายๆบ้านดว้ย ผู้หญิงไม่ถูกยกย่อง ถูกใช้เป็นวตัถุทาง
เพศ และถูกข่มเหง แตก่ารยกย่องสตรขีองพระเยซูควรเป็นตวัอย่างของเรา

สำาหรบัพระครสิต์ ผู้หญิงมีศสำาหรบัพระครสิต์ ผู้หญิงมีศักัด์ิศรี โดยกำาเนิดและ มีกด์ิศรี โดยกำาเนิดและ มีคุณค่าเทียบเท่าผู้ชายคุณค่าเทียบเท่าผู้ชาย พระเยซูตรสัวา่"พระองค์
ตรสัตอบวา่ "พระผูท้รงสรา้งมนุษยแ์ตเ่ดมิน้ันทรงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ" (มทัธวิ 19:4; ปฐมกาล 1:27). 
ผูห้ญงิถกูสรา้งตามพระฉายของพระเจา้เหมอืนกบัผูช้าย เช่นเดยีวกบัชาย พวกเขามกีารตระหนักในตนเอง 
เสรภีาพส่วนบุคคล การตดัสินใจดว้ยตนเอง และความรบัผิดชอบส่วนบุคคลสำาหรบัการกระทำาของตวัเอง

พระเยซูทรงยอมรบัผู้หญิงในฐานะเพืพระเยซูทรงยอมรบัผู้หญิงในฐานะเพ่่ือนมนุษย์ด้วยกันอนมนุษย์ด้วยกัน สาวกของพระเยซมูทีัง้สองเพศ ชายและหญงิ 
พระเยซทูรงมองผูห้ญงิเป็นบุคคลทีแ่ท้จรงิ ไม่ ใช่เป็นวตัถรุองรบัความปรารถนาของผู้ชาย พระองคท์รงมอง
พวกเขาเป็นบุคคลที่พระองคเ์สด็จมาในโลกเพื่อเขา

เจมส์ บอรแ์ลนด ์จอห์น ไพเพอร ์และเวย์น กรเูด็ม ไดย้กตวัอย่างที่ชัดเจนของการที่พระเยซูทรงมีทัศนะ
ที่ดแีละความนับถือตอ่ผู้หญิงดงัที่ปรากฏในพระกิตตคิณุทัง้ส่ีเล่ม:

1. พระเยซูตรสักับผู้หญิงโดยตรงในท่ีสาธารณะเสมอ

น่ีคอืส่ิงที่ ไม่ธรรมดาสำาหรบัผู้ชายที่จะทำาในสมัยของพระเยซู (ยอห์น 4:27). เหล่าสาวกตา่งประหลาดใจที่
เห็นพระเยซูทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรยีที่บ่อน้ำ าแห่งไซคาร ์(ยอห์น 4:7-26). พระองคต์รสัอย่างเปิด
เผยกับผู้หญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณีด้วย (ยอห์น 8:10-11). ลูกาสังเกตุวา่พระเยซูตรสัในที่สาธารณะ
กับหญิงม่ายชาวนาอินลูกา 7:12-13) ผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิต (ลูกา 8:48; มัทธิว 9:22; มาระโก 5:34), 
และผู้หญิงที่รอ้งเรยีกพระองค์จากฝูงชน (ลูกา 11:27-28). พระเยซูตรสักับผู้หญิงหลังโกงมาสิบแปดปี 
(ลูกา 13:12) และผู้หญิงกลุ่มหน่ึงบนเส้นทางสู่กางเขน (ลูกา 23:27-31).

2. พระเยซูทรงแสดงการยกย่องและนับถือต่อผูหญิงโดยวธีิท่ีพระองค์ตรสักับพวกเขา

พระองคต์รสัดว้ยกิรยิาที่ ใส่ ใจและเป็นห่วง มัทธิว มาระโก และลูกา ไดบ้ันทึกวา่พระเยซูตรสักับผู้หญิงตก
โลหติวา่ "ลกูหญงิ" และทรงกลา่วถงึหญงิหลงัโกงวา่เป็น "บตุรสาวของอบัราฮัม" (ลกูา 13:16). โดยการเรยีก
พวกเขาวา่ "บตุรสาวของอบัราฮัม" พระเยซทูรงใหพ้วกเขามสีถานะฝ่ายวญิญาณเทยีบเทา่กบั "บตุรของอบั
ราฮัม"

3. พระเยซูทรงแสดงให้เห็นคุณค่าโดยกำาเนิดของผู้หญิงโดยให้พวกเขารบัผิดชอบต่อความบาป
ของเขาแต่ละคน

เห็นไดจ้ากการปฏิบัตขิองพระองคก์ับผู้หญิงที่บ่อน้ำ า (ยอห์น 4:16-18), หญิงที่ล่วงประเวณี (ยอห์น 8:10-
11), และหญงิท่ีเป็นคนบาปผูช้โลมพระบาทพระเยซ ู(ลกูา 7:44-50). ความบาปของพวกเขาไม่ไดถ้กูละเลย
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แตเ่ผชิญหน้า การปฏบัิตขิองพระองคแ์สดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญงิแตล่ะคนมเีสรภีาพส่วนบคุคล ตอ้งรบัผดิชอบ
ตอ่การเลือกของเธอ และตอ้งจัดการเป็นส่วนตวักับประเด็นเรือ่งบาป การกลับใจใหม่ และการอภัยโทษ

คุณค่าของผู้หญิงของพระเยซูควรชีน้ำ าครสิตจักรในปัจจุบันอย่างไร?

บทบาทตามพระคมัภรี์ ในอดุมคตขิองผู้หญงิในงานพนัธกจิและในบา้นเป็นส่ิงทีอ่ภปิรายกนัในครสิตจกัรและ
นิกายตา่งๆทกุวนัน้ี ตามทีค่วรจะเป็น แตค่ณุคา่และความเทา่เทยีมของผูห้ญงิในฐานะบคุคลทีถ่กูสรา้งมา
ตามพระฉายของพระเจา้น้ัน ไม่ ไม่ ควรตัง้ขอ้สงสัยกนัเลย พระเยซทูรงแสดงให้เห็นคณุคา่และศักดิศ์รขีองผู้
หญิงในฐานะบุคคลอยู่เสมอ พระเยซูทรงมอบหมายให้ผู้หญิงเป็นผู้ป่าวประกาศเรือ่งการคนืพระชนม์ของ
พระองคเ์ป็นพวกแรก (ยอหน์ 20:17). พระองค์ ใหค้ณุคา่แก่ สามัคคธีรรม คำาอธิษฐาน งานรบัใช้ครสิเตยีน 
การสนับสนุนดา้นการเงิน คำาพยานและการประกาศของพวกเขา พระเยซูทรงยกย่องผู้หญิง สอนผู้หญิง 
และรบัใช้ผู้หญิงดว้ยความระมัดระวงั

การยกย่องผู้หญิงปรากฏในพันธสญัญาใหม่

ตัวอย่างของพระเยซูในการยกย่องผู้หญิงเห็นได้ ในชีวติของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในวนัเพ็นเทคอส พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ถูกเทลงบนทัง้ "บุตรา บุตร"ี และ "ทาส ทาสี" (กิจการ 2:17-18). พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่
สำาแดงความลำาเอียง

ใน โรม 16, เปาโลชมเชยผู้หญิงช่ือ เฟบีวา่เป็น "ผู้รบัใช้ของครสิตจักร (ข้อ 1),26 ปรสิคาและอาควลิลา เป็น 
"ผู้รว่มงานในพระราชกิจของพระเยซูครสิต์ ผู้เสี่ยงชีวติเพื่อช่วยชีวติของข้าพเจ้า" (ข้อ 3-4), มารย์ี เป็น
คนที่ "ตรากตรำาเพ่ือท่านทัง้หลาย" (ข้อ 6), ยูเนียเป็นคน "มีช่ือเสียงดี ในหมู่พวกอัครทูต" (ข้อ 7), และผู้
หญิงคนอื่นๆ ดว้ย

ใน 1 เธสะโลนิกา เปาโลชมเชยความอ่อนโยนที่พระเจ้าออกแบบมาและความรกัแบบมารดาของผู้หญิง
เมื่อท่านเขียนวา่"แต่เราอยู่ ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนมารดาท่ีเลีย้งดูลูกของตน" 
(1 เธสะโลนิกา 2:7). ในเอเฟซัส ท่านส่ังให้สามีรกัภรรยาของตน "เหมือนพระครสิตท์รงรกัครสิตจักร และ
ประทานพระองคเ์องเพื่อครสิตจักร"และ "เหมือนรกัรา่งกายตวัเอง" (เอเฟซัส 5:25, 28). เปโตรรอ้งขอให้
สามี "จงอยู่กินกับภรรยาดว้ยความเข้าใจ และจงให้เกียรตเิธอ" (1 เปโตร 3:7).

เห็นไดชั้ดเจนวา่ ในยุคครสิตจักรแรก ถือวา่ผู้หญิงมีคณุคา่และผู้ชายถูกสอนให้ยกย่องผู้หญิง ถึงเวลาแล้ว
ที่ผู้นำาฝ่ายวญิญาณทุกหนทุกแห่งต้องยืนหยัดเพื่อผู้หญิงและต่อต้านการปฏิบัติอย่างไม่สมควรต่อผู้หญิง
ในทกุวฒันธรรม ถงึเวลาแล้วทีเ่ราตอ้งเห็นคณุคา่ของผูห้ญงิในฐานะบุคคลทีถ่กูออกแบบมาเป็นพเิศษโดย
พระผู้สรา้งตามพระฉายของพระองค ์คำาสอนใดใดเกีย่วกับความแตกตา่งในบทบาทชายหญิงในครสิตจักร
หรอืบ้านตอ้งเริม่ตน้ดว้ยรากฐานน้ี หรอืคำาสอนของเราจะกลายเป็นหนทางสู่การข่มเหง

26 ข้อพระคมัภีรท์ุกตอนในย่อหน้าน้ีมาจาก ฉบับม�ตรฐ�น
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สรปุ
การสมรสเป็นการทรงสรา้งของพระเจ้า ไม่ ใช่ของมนุษย์ ดงัน้ัน เราตอ้งขอการชีน้ำาจากพระเจ้า ไม่ ใช่จาก
โลกหรอืวฒันธรรม พระองคเ์ท่าน้ันทรงรูว้ธีิทำาให้การสมรสของเราเข้มแข็ง ยืนนาน และสมประสงค ์แต่
เราจะไม่มีวนัเป็นคูค่รองที่เราควรจะเป็นได้ โดยปราศจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์!

สำาหรบัการอภิปรายในกลุ่ม
 » อธบิายหลกัการตา่งๆ ทีค่รสิตจกัรควรสอนเพือ่เสรมิสรา้งการสมรส มคีวามเขา้ใจอะไรบา้งทีย่งัขาด

อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ิงแวดล้อมของคณุ?

 » วฒันธรรมของคณุปฏิบัตติอ่ผู้หญิงตา่งจากผู้ชายอย่างไร?

 » คริสตจักรในประเทศของคุณปฏิบัติต่อผู้หญิงต่างจากผู้ชายอย่างไร? มีความแตกต่างระหว่าง 
ครสิตจักรและวฒันธรรมหรอืไม่?

 » ยึดตามตวัอย่างของพระเยซู มีธรรมเนียมอะไรที่ควรเปลีย่นแปลง?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคุณที่ประทานของขวญัอันยอดเยี่ยมคือการสมรสแก่เรา ขอทรงช่วยเราให้มีความมุ่งมั่นที่จะรบั
ประสบการณ์ของการสมรสตามที่พระองคท์รงวางแผนไว้

ขอทรงช่วยเราแสดงออกถึงความรกัที่เหมือนความรกัระหวา่งพระครสิตก์ับครสิตจักร

ขอทรงช่วยเราให้ก้าวผ่านสมมุตฐิานในวฒันธรรมของเราในการนับถือกันและกัน

ขอบพระคณุสำาหรบัพระราชกิจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่ทรงทำาให้เรามีความสัมพันธ์ที่ช่ืนบานและเข้ม
แข็ง

อาเมน
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การบ้านบทท่ี 6

1. เขียนอธิบายความแตกต่างระหวา่งชายกับหญิงที่ถือปฏิบัติกันในวฒันธรรมของคุณ 
ความแตกตา่งเหลา่น้ันจะไดร้บัการปฏริปูโดยการประยกุต์ ใช้ความจรงิจากพระคมัภรี์
อย่างระมัดระวงัไดอ้ย่างไร?

2. เลือกหลักการสองประการที่เป็นส่ิงใหม่สำาหรบัคุณจากบทเรยีนน้ี เขียนหน่ึงย่อหน้า 
อธิบายแตล่ะหลักการดว้ยถ้อยคำาของคณุเอง

3. เตรยีมการนำาเสนอสัน้ๆ หน่ึงเรือ่งโดยใช้หวัขอ้ดา้นลา่ง (ผูน้ำ าชัน้เรยีนจะกำาหนดหวัขอ้
ให้นักเรยีนแตล่ะคน) แบ่งปันการนำาเสนอเมื่อเริม่ชัน้เรยีนตอ่ไป

• แบบแผนของพระเจ้าของการรวมกันในการสมรส
• จุดมุ่งหมายในพระคมัภีรส์ำาหรบัการสมรส
• วธิีตา่งๆ ในการเสรมิสรา้งการสมรสของคนเรา
• ทัศนะจากพระคมัภีรเ์รือ่งผู้หญิง
• บทบาทที่พระเจ้าประทานให้ ในการสมรสและความสำาคัญของการเป่ียมล้นด้วย

พระวญิญาณเพื่อทำาตามบทบาทเหล่าน้ันให้สำาเรจ็
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บทท่ี 7

ความศกัด์ิสทิธ์ิของการสมรส

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำาหรบัการสมรสและกฏเกณฑ์ต่างๆสำาหรบัการสมรสที่
ปกป้องจากปัญหาและจัดเตรยีมสำาหรบัพระพร

2. อธิบายแนวทางจากพระคมัภีรส์ำาหรบัครอบครวั

โรเบิรต์สนั แมคควลิคิน, ผู้รกัษาสญัญา
ดร.โรเบิรต์สัน แมคควลิคิน เป็นมิชชันนารทีี่รบัใช้ ในญี่ปุ่นสิบสองปี ต่อมาท่านได้มาเป็นอธิการบดีของ
มหาวทิยาลัยโคลัมเบียนานาชาต ิท่านมีช่ือเสียงในฐานะนักเขียน นักพูด และนักการศึกษา มูเรยีล ภรรยา
ของท่านต้องเผชิญกับโรคอัลไซเมอร ์เมื่อโรคกำาเรบิขึน้จนถึงขัน้ที่มูเรยีลต้องการการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
ดร.แมคควลิคิน ลาออกจากการเป็นอธิการบดีของมหาวทิยาลัยเพื่อมาดูแลภรรยาของท่าน ท่านกล่าววา่
ท่านรกัษาสัญญาที่ ได้กระทำาต่อภรรยาเมื่อทัง้สองแต่งงานกัน ท่านเชื่อวา่การดูแลภรรยาของท่านสำาคัญ
กวา่การรกัษาตำาแหน่งอธิการบดขีองมหาวทิยาลัย

สถาบันการสมรสของพระเจ้า
การสมรสถูกจัดตัง้ขึน้โดยพระเจ้าสำาหรบั ชาย หญิงคูแ่รกทีพ่ระองคท์รงสรา้งมา

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ปฐมกาล 2:21-24 ให้คนในกลุ่มฟัง ข้อพระคมัภีรต์อนน้ีบอกเราอะไรบ้าง
เกี่ยวกับการสมรส?

การสมรสถูกออกแบบโดยพระเจ้าให้เป็นตามที่คนเราต้องการอย่างแท้จริง มันถูกออกแบบมาสำาหรับ
ธรรมชาติของมนุษย์จรงิๆ ในทุกส่ิงพระเจ้าทรงออกแบบและในทุกส่ิงพระเจ้าทรงมีข้อกำาหนด พระองค์
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ประสงคส่ิ์งที่ดทีี่สุดสำาหรบัเราเสมอ27พระเจ้าทรงรูว้า่แผนการของพระองคส์ำาหรบัการสมรสจะจัดเตรยีม
ให้คูส่มรสแตล่ะคูม่ีสภาพความเป็นอยู่ที่ดทีี่สุดทัง้ดา้นอารมณ์ ความสัมพันธ์ และจิตวญิญาณ

การสมรสถูกออกแบบมาให้เป็นภาพสะท้อนของพระลักษณะของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์
ดว้ย พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ทรงมีและจะมีความสัมพันธ์ซ่ึง
กนัและกนัเสมอ แตล่ะพระองคม์บีทบาทเฉพาะ แตท่กุพระภาคของตรเีอกานุภาพเป็นหน่ึงอย่างถาวรและ
มีเน้ือแท้เป็นหน่ึงเดยีว ในความสัมพันธ์ระหวา่งแตล่ะบุคคลของตรเีอกานุภาพ เราเห็นถึงเอกภาพ ความ
สนิทสนม ความซ่ือสัตย์ และความรกัมั่นคง การสมรสตามพระคมัภีร์ ไดร้บัแบบแผนจากความสัมพันธ์ที่
อัศจรรย์น้ี แผนการของพระเจ้าคือสามีและภรรยาต้องมีความบรสุิทธิ์ ในความรกัและทุ่มเทต่อกันไปจน
ตลอดชีวติ

พระเจา้ตรสัวา่ในการสมรส ชายหญงิตอ้งละพอ่แม่ของตนมาอยูร่ว่มกัน การสมรสนำาคนสองคนมาสู่มิตรภาพ
และพันธมิตรที่เข้มแข็งและใกล้ชิดกวา่ความสัมพันธ์อื่นใดของมนุษย์

การสมรสไม่ไดเ้ป็นเพียงการทีค่นสองคนมาอยูด่ว้ยกนัในสัมพนัธภาพทีจ่ำากดั ชีวติของพวกเขามารวมเขา้
ดว้ยกนัจนเป็นเหมอืนคนเดยีวกนั น่ีไม่ ใช่การลบล้างบุคลกิส่วนตวัของพวกเขาแตเ่ป็นเอกภาพแบบพเิศษ

ความย่ังยืนของการสมรส
พระเจ้าทรงออกแบบการสมรสให้ยั่งยืน ในการสมรส ชายหญิงสัญญาที่จะ สัตย์ซ่ือตอ่กันตราบเท่าที่พวก
เขามีชีวติอยู่

พระคมัภีรบ์ันทึกถ้อยคำาของพระเยซูเกี่ยวกับการสมรส ที่ตรสัในการสนทนากับพวกฟารสีิ

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 19:3-8 ให้คนในกลุ่มฟัง 

พระเยซูตรสัวา่พระเจ้าประสงค์ ให้การสมรสน้ันยั่งยืน พระองค์ตรสัวา่การหย่ารา้งมี ไวส้ำาหรบัผู้คนที่ ไม่
ตดิตามพระเจ้า

มีเหตุผลหลายประการที่พระเจ้าทรงออกแบบการสมรสให้ยั่งยืน บางอย่างเรากล่าวถึงไปแล้วในบทเรยีน
กอ่น เหตผุลอกีประการหน่ึงท่ีการสมรสตอ้งยัง่ยนืคอืเพือ่เห็นแก ่ลกูหลาน การเช่ือฟังแผนการของพระเจา้
สำาหรบัการสมรสสรา้งส่ิงแวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ดในการเลีย่งดลูกูหลาน เมือ่พอ่แมย่กยอ่งพระเจา้โดยเชือ่ฟังหลกั
การของพระองค์ ในการสมรสและครอบครวั พวกเขาก็จะสามารถเลีย้งดลููกหลานให้รกัพระเจ้าได้28

พระเจ้าทรงออกแบบชีวติมนุษย์ดว้ยการที่เด็กๆ จะตอ้งใช้เวลาหลายปีกวา่ที่จะเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่ ในช่วง
เวลาน้ี เด็กๆ ตอ้งพึง่พอ่แมส่ำาหรบัการปกป้อง การจัดเตรยีม และการอบรม น่ีคอืส่ิงทีแ่ตกตา่งจากพวกสัตว์
ที่ โตเต็มที่ ในเวลาเพียงปีสองปี คนเราตอ้งการเวลามากกวา่ในการพัฒนาคณุลักษณะของผู้ ใหญ่ พระเจ้า

27 เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:24
28 มาลาค ี2:15
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ทรงออกแบบครอบครวัเป็นช่องทางในการเลีย้งดลูกูหลาน ปัญหามากมายในสังคมมาจากการขาดครอบครวั
ที่มีพ่อแม่ที่สัตย์ซ่ือ

การสมรสกำาหนดใหค้นทำาสัญญาทีจ่ะอทุศิชีวติทัง้หมดตอ่กนัและกนั ทกุวฒันธรรมมีรปูแบบและพธิกีรรม
ทีแ่สดงวา่การสมรสเป็นความมุง่มัน่ทีจ่รงิจงั พธิกีรรมเป็นช่องทางสำาหรบัชายและหญงิทีจ่ะบอกสาธารณชน
วา่พวกเขากำาลังทำาคำามั่นสัญญาตลอดชีวติ

รฐับาลส่วนใหญร่กัษาการจดทะเบยีนสมรส กฏหมายเก่ียวกับการสมรสมผีลตอ่การครอบครองทรพัยส์มบตั ิ
การเลีย้งดลููก และมรดก

น่ีคอืตวัอย่างคำาปฏิญาณในพิธีสมรสที่ ใช้ ในงานสมรสมาแล้วมากมาย:

ข้าพเจ้าขอรบัท่านมาเป็น [สามี/ภรรยา]ของข้าพเจ้า ขอรบัและรกัษาไวต้ัง้แตว่นัน้ีเป็นตน้ไป ไม่
วา่จะดหีรอืรา้ย ร่ำารวยขึน้หรอืยากจนลง ในยามเจ็บป่วยและยาม สุขสบาย จะรกัและถนอมท่านไว ้
จนกวา่จะตายจากกัน ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตามบทบัญญัตอิันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า

ความรู้สึกรักใคร่จะไม่คงท่ีตลอดเวลา การสมรสไม่สามารถตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้สึกส่วนตัวที่
เปลี่ยนแปลงไปมา คำาปฏิญาณในการสมรสหมายความวา่ ชายและหญิงสัญญาที่จะสัตย์ซ่ือตอ่กันและกัน
ตราบเท่าที่เขามีชีวติอยู่ และคำาสัญญาน้ันไม่ขึน้กับเงือ่นไขใดใด

การสมรสเป็นสมัพันธภาพครสิเตียน
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 2 โครนิธ์ 6:14-18 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ข้อพระคมัภีรต์อนน้ีบอกเราวา่คำามั่นสัญญาของครสิเตยีนจะมีอุปสรรคถ้าเขาตดิตอ่ใกล้ชิดมากเกินไปกับ
ผู้ ไม่เช่ือ ดังที่ครสิเตยีนไม่สามารถนมัสการกับคนที่นมัสการซาตาน เขาก็ ไม่สามารถทำาตามวถีิชีวติและ
ลำาดับความสำาคัญของผู้ ไม่เช่ือได้ คำาเตือนน้ีสามารถนำาไปใช้ ได้กับความสัมพันธ์หลายประเภท รวมทัง้
หุ้นส่วนธุรกิจดว้ย

การสมรสเป็นหุ้นส่วนที่ ใกล้ชิดท่ีสุดของมนุษย์ คริสเตียนไม่ควรแม้แต่คิดที่จะแต่งงานกับคนที่เป็น
ครสิเตยีนที่ ไม่ทุ่มเท (1 โครนิธ์ 7:39). ครสิเตยีนที่แตง่งานกับผู้ ไม่เช่ือจะมีประสบการณ์ทีเ่สียใจมากและ
มีอุปสรรคมากมายในการเลีย้งดลููกและการตดัสินใจในชีวติ

ถ้าสามีและภรรยาเป็นครสิเตยีนทัง้คูแ่ตม่าจากครสิตจักรที่ตา่งกัน พวกเขาตอ้งแน่ใจวา่เขาตกลงรว่มกัน
ได้ ในประเด็นสำาคญัฝ่ายวญิญาณ พวกเขาควรวางแผนที่จะเข้ารว่มในครสิตจักรท้องถิ่นเดยีวกันหลังจาก
แตง่งานแล้ว

 » ทำาไมการสมรสตอ้งเริม่ตน้ดว้ยคำาปฏิญาณไม่ ใช่เพียงแคแ่ถลงการณ์ของความรกั?
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มาตรฐานศลีธรรมของพระเจ้า
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ฮีบร ู13:4 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ข้อพระคมัภีรข์้อน้ีบอกเราวา่การสมรสต้องเป็นที่นับถืออย่างสูง บาปเรือ่งเพศเป็นการไม่นับถือการสมรส 
พระเจ้าจะทรงพิพากษา การผิดศีลธรรมทางเพศ

บาปทางเพศประกอบดว้ยการลว่งประเวณี การคบชู้ รกัรว่มเพศและการใช้ส่ือลามก การลว่งประเวณีหมาย
ถึงกจิกรรมทางเพศระหวา่งคนที่ ไม่ไดส้มรส การคบชูเ้ป็นกจิกรรมทางเพศของคนทีแ่ตง่งานแลว้กบัคนอืน่ 
กจิกรรมรกัรว่มเพศเป็นกจิกรรมทางเพศระหวา่งคนเพศเดยีวกนั ส่ือลามกประกอบดว้ย งานเขยีน รปูภาพ 
และวดีี โอทีอ่อกแบบมาเพือ่ทำาใหเ้กดิปฏกิริยิาทางเพศโดยแสดงถงึการเปลอืยกายหรอืกิจกรรมทางเพศ ทกุ
ส่ิงเหล่าน้ีละเมิดความสัมพันธ์ของการสมรส

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 โครนิธ์ 6:9-10 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ทุกสังคมมีมุมมองทางวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง มุมมองทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีมี
มาตรฐานต่ำากวา่มาตรฐาน ศีลธรรมของพระคมัภรี ์หลายวฒันธรรมมีเพยีงกฏเกณฑท์ีจ่ำาเป็นสำาหรบัรกัษา
ระเบียบสังคมเทา่น้ัน พวกเขายอมใหบ้าปทางเพศเกดิขึน้ได ้หากมกีารจดัการอยา่งระมดัระวงัเพยีงพอทีจ่ะ
หลีกเลีย่งผลเสียหรอืเรือ่งอือ้ฉาว มาตรฐานศีลธรรมของพระคมัภีรน้ั์นแตกตา่งออกไป

น่าเศรา้ที ่ครสิตจกัรบางแหง่ทำาตามหลกัศีลธรรมของวฒันธรรมของพวกเขาแทนท่ีจะเป็นหลกัศีลธรรมของ 
พระคมัภรี,์ ครสิตจกัร พวกเขาลงโทษคนทีบ่าปของเขาถกูเปิดเผยและไมร่ะมดัระวงั แตย่อมให้บาปเดยีวกนั
เกิดขึน้ไดก้ับคนที่ระมัดระวงัมากกวา่

ข้อพระคัมภีรต์อนน้ีบอกเราวา่คนที่ทำาบาปเหล่าน้ีไม่ ใช่ครสิเตียนและจะไม่ได้ขึน้สวรรค์ ผู้เช่ือที่ โครนิธ์
บางคนเคยทำาบาปเหล่าน้ีในอดตีแต่ไดร้บัการช่วยให้พ้นจากบาปเหล่าน้ี

หลักข้อเช่ือใดที่ยกเวน้บาปใดบาปหน่ึงในจำาพวกน้ีแก่คนที่ประกาศตวัวา่เป็นครสิเตยีน เป็นหลักข้อเช่ือ
เท็จ ถ้าคนใดเรยีกตวัเองวา่เป็นครสิเตยีนแตย่ังทำาบาปทางเพศ พระคมัภีรก์ำาหนดให้ครสิตจักรไล่เขาออก
ไปจากพระคมัภีร,์ ครสิตจักรและไม่ถือวา่เขาเป็นครสิเตยีน (1 โครนิธ์ 5:11-13).

ผูน้ำ าครสิตจกัรควรเป็น ตวัอยา่งทีด่ดีา้นพฤตกิรรม เมือ่ครสิตจักรยอมใหผู้น้ำ านมสัการแตง่ตวัไมสุ่ภาพ หรอื
ยอมให้มีการเต้นในรปูแบบเรา้ความรูสึ้กในครสิตจักร ส่ิงเหล่าน้ีแสดงนัยยะวา่ราคะตัณหาเป็นเรือ่งปกติ 
บ่งบอกวา่บาปทางเพศไม่รา้ยแรง

รปูแบบการแตง่กายในสังคมอาจจะชีน้ำาวา่ผู้หญิงแตง่กายไม่ด ีหากไม่ไดแ้ตง่กาย ให้ดงึดดูความสนใจทาง
เพศ โดยเปิดเผยรา่งกายของเธอใหม้ากๆ สมาชิกครสิตจกัรบางครัง้ทำาผดิในเรือ่งน้ี โดยเฉพาะในช่วงโอกาส
พิเศษ พวกเขาคดิวา่พวกเขาจะแตง่กายไม่ด ีถ้าไม่ทำาตามสมัยนิยมของสังคม ครสิตจักรตอ้งสอนวา่น่ีคอื
ส่ิงทีผ่ดิ ครสิเตยีนไมค่วรตอ้งการทีจ่ะเป็นเหตใุหผู้้อืน่เกดิ ความปรารถนาในทางทีผ่ดิ 1 ทิโมธ ี2:9-10 บอก
เราวา่ครสิเตยีนควรแตง่กายและประพฤติ ในทางทีเ่มือ่คนเห็นจะรู้ ไดว้า่พวกเขาดำาเนินชีวติทีบ่รสุิทธิแ์ละ
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ระมัดระวงั ไม่จงใจทำาบาปหรอืทำาให้ผู้อื่นทำาบาป ผู้หญิงครสิเตยีนควร"แตง่กายให้สุภาพดว้ยความเหมาะ
สม และพอเหมาะพอควร"29

ความช่วยเหลือสำาหรบัคนบาป

กาลาเทยี 6:1 กลา่ววา่ครสิตจกัรมีความรบัผิดชอบทีจ่ะตอ้งพยายามช่วยนำาสมาชิกทีท่ำาบาปใหก้ลบัคนืมา น่ัน
ไม่ไดห้มายความวา่คนน้ันควรอยู่ ในตำาแหน่งของงานรบัใช้ตอ่ไปหรอืใหเ้ขากลบัมารบัตำาแหน่งอยา่งรวดเรว็
หลงัจากที่ ไดท้ำาบาป การฟ้ืนฟูใหก้ลับคนืสู่สภาพเดมิหมายถงึการใหก้ารยอมรบัใหก้ลบัมาสู่สามคัคธีรรมและ
การดแูลของครสิตจักร ถ้าสมาชิกผู้น้ัน กลับใจใหม่จรงิ เขาจะไดร้บั การให้อภัยจากพระเจ้าและครสิตจักร 
ครสิตจกัรควรจัดเตรยีมผูด้แูลฝ่ายวญิญาณเพือ่ช่วยใหเ้ขารกัษาชัยชนะและมชีีวติฝ่ายวญิญาณทีเ่ข้มแข็งได้

ถา้เด็กหญิงทีย่งัไมแ่ตง่งานตัง้ครรภ ์ครสิตจกัรไมค่วรใหเ้ธอออกจากสามคัคธีรรมและการดแูลของครสิตจกัร
โดยปราศจากความพยายามที่จะฟ้ืนฟูฝ่ายวญิญาณ ถ้าเธอกลับใจใหม่และยอมเชื่อฟังผู้ดแูลฝ่ายวญิญาณ 
เธอไดร้บัการอภัยโทษ บาปของเธอไม่ไดเ้ลวกวา่บาปของชายที่เกี่ยวข้อง บางครัง้เด็กหญิงถูกปฏิบัตอิย่าง
รนุแรงเพียงเพราะวา่ผลจากความบาปของเธอเห็นไดชั้ดเจน

ครสิตจกัรเป็นครอบครวัแห่ง ความเช่ือ จึงไมเ่พยีงพอทีค่รสิตจกัรจะลงโทษบาป ครสิตจกัรตอ้งดแูลสมาชิก
ของตนด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้หญิงทำามาหากินด้วยกิจกรรมของบาป ครสิตจักรไม่ควรเพียงบอกเธอวา่
กิจกรรมน้ันบาป แตต่อ้งพรอ้มที่จะช่วยสนองความตอ้งการของเธอดว้ย ถ้าเธอกลับใจใหม่

สถ�นก�รณ์จรงิ…

เด็กหญงิหลายคนไปครสิตจกัรใหญแ่ละรอ้งเพลงในกลุม่นักรอ้งประสานเสียง ครอบครวัของพวกเขายากจน 
เด็กหญิงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมกับผู้ชายเพื่อแลกกับเงินทองท่ีจะเอามาช่วยครอบครวัของ
พวกเขา ครสิตจักรควรทำาอะไรในสถานการณ์น้ัน?

 » ครสิตจักรของคณุควรทำาอะไรเพื่อช่วยให้คนละทิง้วถิีชีวติบาป?

สือ่ลามก

ส่ือลามกเป็นงานเขยีน รปูภาพ หรอืวดีี โอทีอ่อกแบบมาเพือ่กระตุน้ปฏกิริยิาทางเพศโดยแสดงถงึการเปลอืย
เปล่าหรอืกิจกรรมทางเพศ

อินเตอรเ์น็ททำาให้ส่ือลามกหาได้อย่างง่ายดายไปทั่วโลก การใช้เทคโนโลยีอย่างแพรห่ลายทำาให้ส่ือลามก
เป็นการทดลองแก่คนที่ ไม่ถูกสอนให้นำาหลักการครสิเตยีนไปใช้ ในประเด็นน้ี ศิษยาภิบาลและผู้นำาที่เป็น
ผู้ ใหญ่หลายคนไม่เคยเผชิญกับการทดลองน้ีเพราะอินเตอรเ์น็ทไม่มี ใช้ ในสมัยที่เขายังหนุ่ม พวกเขาอาจ
ไม่เข้าใจส่ิงที่คนหนุ่มสาวยุคน้ีกำาลังเผชิญอยู่

29 ฉบับม�ตรฐ�น
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สสืื่อ่ลามกเป็นสอลามกเป็นสิ่ิง่ผิดงผิด เพราะมันถูกออกแบบมาให้คนเพลิดเพลินไปกับจินตนาการถึงการล่วงประเวณี การ
คบชู ้และรปูแบบตา่งๆของความวปิรติทางเพศ มนัดงึดดูคนท่ีม ีความปรารถนาบาป ส่ือลามกเชิญชวนและ
ทำาให้คนสามารถยินดี ในการทำาผิดศีลธรรมที่พระเจ้าทรงตดัสินลงโทษ

สสืื่อ่ลามกเป็นสอลามกเป็นสิ่ิง่เสพย์ติดงเสพย์ติด คนที่ ใช้ส่ือลามกรูสึ้กวา่จำาเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งใช้มัน เขานึกไม่ออกวา่จะดำาเนิน
ชีวติโดยไม่มีมันไดอ้ย่างไร มันดเูหมือนวา่ชีวติของเขาจะวา่งเปล่าและไม่น่าสนใจถ้าไม่มีจินตนาการที่เขา
ไดร้บัจากส่ือลามก เช่นเดยีวกับการเสพย์ตดิอื่นๆ ความปรารถนาจะรอ้นแรง คนใช้มันจะเริม่สละส่ิงดีๆ ใน
ชีวติออกไป

สสืื่อ่ลามกจะก้าวหน้าไปเรือลามกจะก้าวหน้าไปเรื่อ่ยๆอยๆ คนเสพตอ้งการวตัถุท่ีชัดเจนและวปิรติมากย่ิงขึน้ เขาจะเริม่เพลิดเพลิน
ในจินตนาการที่เขาเคยรงัเกียจและขยะแขยงมาก่อน 

สสืื่อ่ลามกเป็นอันตรายอลามกเป็นอันตราย คนเสพจะเริม่ไม่ยินดี ในความสัมพันธ์ปกต ิความปรารถนาของเขาจะผิดปกติไป
จนไม่สามารถจะพึงพอใจได ้เขาจะเริม่ไม่ตอบสนองตอ่การข่มเหงผู้อืน่

ศิษยาภบิาลและพอ่แมต่อ้งเตอืนคนหนุ่มสาวถงึอนัตรายของการเสพตดิ พอ่แม่ไมค่วรใหล้กูเขา้อนิเตอรเ์น็ท
ไดอ้ย่างไม่จำากัด ในเมื่อพวกเขายังขาดวฒุิภาวะที่จะตา้นทานการทดลองได ้ใครก็ตามที่ตอ่สู้การทดลองที่
จะใช้ส่ือลามก ควรหาความสัมพันธ์ที่เขาตอ้งรบัผิดชอบตอ่กัน เขาควรรายงานตอ่บุคคลน้ีอย่างสม่ำาเสมอ

 » คุณควรแนะนำาการปฏิบัติอะไรบ้างแก่คนอ่ืนเพื่อช่วยป้องกันพวกเขาจากการเสพติดส่ือลามก? 
ครสิตจักรจะช่วยไดอ้ย่างไร?

กิจกรรมรกัรว่มเพศ

สังคมปัจจุบันบางแห่งที่ปฏิเสธสิทธิอำานาจของพระคมัภีรก็์ปฏิเสธการอธิบายเรือ่งการสมรสในพระคมัภีร์
ดว้ย พวกเขากล่าววา่คนเรามีอิสระที่จะเลือกความสัมพันธ์กับเพศเดยีวกัน

พระคมัภีรก์ล่าวโทษกิจกรรมรกัรว่มเพศ

 » ให้คนในกลุ่มด ูโรม 1:26-27, 1 ทิโมธี 1:10, และ 1 โครนิธ์ 6:9 ดว้ยกัน

พระคมัภรีส์ามตอนน้ีกลา่วถงึพฤตกิรรมรกัรว่มเพศไว้ ในรายการความบาปทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด คนทีท่ำาบาปเหลา่
น้ี ปฏิเสธสิทธิอำานาจของพระเจ้า

บางคนอ้างวา่พวกเขามีแนวโน้มรกัเพศเดยีวกันโดยธรรมชาต ิพวกเขากล่าววา่เขาไม่ควรถูกตำาหนิสำาหรบั
พฤตกิรรมของเขาเพราะเขาไม่ไดเ้ลือกแนวโน้มแบบน้ันเอง

พระคมัภรีส์อนวา่ทกุคนไดท้ำาบาปตามแนวโน้มโดยธรรมชาต ิ(อสิยาห ์53:6). พระเจา้ทรงเรยีกเราใหก้ลบัใจ
ใหม่จากบาปที่เราตัง้ใจทำา (อิสยาห์ 55:7). เพราะเราเกิดมาพรอ้มกับธรรมชาตบิาป เราจึงไม่สามารถวางใจ
ให้ความปรารถนาตามธรรมชาติของเรานำาเราได้ คนเราอาจรูสึ้กอย่างแรงกล้าตามแนวโน้มโดยธรรมชาติ
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ให้ล่วงประเวณี หรอืทำาความรนุแรง หรอืลักขโมย แตแ่รงกระตุน้ตามธรรมชาติไม่ ไดห้มายความวา่ความ
ปรารถนาน้ันถูกตอ้ง

หลักการในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย
ความบรสุิทธ์ิทางศลีธรรมก่อนการสมรส
คนหนุ่มสาวเผชิญกับการทดลองที่รนุแรงก่อนที่พวกเขาจะแต่งงาน เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรบัพวกเขาที่จะ
ระลึกวา่พวกเขาตอ้งการคูชี่วติที่ สัตย์ซ่ือ30พวกเขาไม่ควรคดิที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ตอ้งการมีความ
สนุกช่ัวคราวโดยไม่แตง่งาน พวกเขาไม่ควรคดิที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ ไม่ ใช่ครสิเตยีนท่ีเข้มแข็ง (1 
โครนิธ์ 7:39). พวกเขาควรพิจารณาเฉพาะคนที่จะเป็นคูส่มรสที่สัตย์ซ่ือและเป็นพ่อแม่ที่ดี

คนหนุ่มสาวทีต่อ้งการมชีีวติสมรสท่ีดคีวรจะเป็นครสิเตยีนทีสั่ตยซ่ื์อ มัน่คง เพือ่จะไดด้งึดดูคนทีถ่กูตอ้งเช่น
กัน31 คนที่สำาแดงคณุลักษณะที่ด ีมีพฤตกิรรมที่เหมาะสมและแตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย (1 ทิโมธี 2:9-10). 
คนทีป่ระพฤตติวัอยา่งไมร่ะมดัระวงัตอ่เพศตรงขา้มบ่งบอกวา่พวกเขายนิดทีีจ่ะมคีวามสัมพันธบ์นพืน้ฐาน
ของความปรารถนาที่ผิด32คนที่แตง่กายแบบที่กระตุน้ความปรารถนาผิดจะดงึดดูคนผิดมาดว้ยเช่นกัน33

พระเจ้าประทานให้คนหนุ่มสาวมี พ่อแม่ ศิษยาภิบาล และผู้นำาครสิเตยีนอื่นๆ เป็นผู้แนะแนวทางสำาหรบั
พฤตกิรรม การแตง่กายและการเลือกความสัมพันธ์ เมื่อคนหนุ่มสาว ยอมเช่ือฟังผู้นำาเหล่าน้ี ดว้ยการเช่ือ
ฟัง พระเจ้า พวกเขาจะไดร้บัพระพรยิ่งใหญ่และไดร้บัการปกป้องจากอันตรายและการทดลองมากมาย

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 เปโตร 5:5 และ ฮีบร ู13:17ให้คนในกลุ่มฟัง

เป็นความรบัผิดชอบของลูกหลานและคนหนุ่มสาวที่จะยอมเช่ือฟังปัญญาและความเป็นผู้นำาของพ่อแม่
และผูม้อีำานาจฝ่ายวญิญาณของพวกเขา เป็นความรบัผดิชอบของผูน้ำ าเหลา่น้ีทีจ่ะช่วยคนหนุ่มสาวใหด้ำาเนิน
ชีวติดว้ยชัยชนะเหนือการทดลอง

 » อ่าน โรม 13:14 และ 1 โครนิธ์ 10:13 ดว้ยกัน

พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้ครสิเตยีนตกอยู่ ในสถานการณ์ของการทดลองเกินกวา่ที่เขาจะตา้นทานและหลบ
หลกีได ้ถ้าถ้า พวกเขาเต็มใจทำา คนหนุ่มสาวตอ้งรบัผดิชอบทีจ่ะหนีการทดลอง (2 ทิโมธ ี2:22). อยา่งไรก็ตาม 
พอ่แมค่วรป้องกนัลกูๆจากการเขา้สู่การทดลองโดยไมจ่ำาเป็นใหม้ากทีสุ่ดเทา่ท่ีจะทำาได ้พ่อแมส่ามารถทำาได้
อย่างน้อยสามประการ:

30 ด ูสุภาษิต 31:11-12, 1 ทิโมธี 3:12, มาลาค ี2:14-16, สุภาษิต 2:16-17.
31 สุภาษิต 3:4-8
32 1 เธสะโลนิกา 4:1-7
33 สุภาษิต 7
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1. โดยการให้คำาชีแ้นะอย่างเฉพาะเจาะจงโดยการให้คำาชีแ้นะอย่างเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับส่ิงท่ีลูกๆ ควรและไม่ควรทำา คนที่พวกเขาควรอยู่
ดว้ย และสถานที่ที่พวกเขาควรไป (เอเฟซัส 6:1-4).

พอ่แม่ไมค่วรปลอ่ยใหล้กูๆ อยู่ ในสถานการณ์ทีว่ฒุภิาวะของเขาไมเ่พยีงพอทีจ่ะปกป้องเขาจากการทดลอง
ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชายหนุ่มและหญิงสาวอยู่กันตามลำาพังในสถานที่ส่วนตัว พวกเขาก็จะถูกทดลองให้
ประพฤตผิิดได้

2. โดยการดูแลให้ลูกๆ มีความรบัผิดชอบในเรือ่งของการทดลองโดยการดูแลให้ลูกๆ มีความรบัผิดชอบในเรือ่งของการทดลอง

3. โดยให้คำาแนะนำาจากพระคัมภีรแ์ก่คนหนุ่มสาวโดยให้คำาแนะนำาจากพระคัมภีรแ์ก่คนหนุ่มสาว

พอ่แม่ควรช่วยลกูๆ ของตนใหเ้รยีนรูท้ีจ่ะพจิารณาสถานการณ์โดยใช้หลกัการจากพระคมัภรี ์(สุภาษิต 4:1-9, 
สุภาษิต 7:1, 4-5). พวกเขาควรพูดคยุกับลูกๆ เกี่ยวกับอันตรายที่พวกเขามองเห็น พวกเขาควรช่วยเหลือ
ลูกๆ ให้พิจารณาถึงทางเลือกตา่งๆ ที่พวกเขาจะตอ้งเลือก พวกเขาควรช่วยให้ลูกๆ คดิล่วงหน้าเกี่ยวกับวธิี
หลีกเลีย่งการทดลองและส่ิงที่จะตอ้งทำาเมื่อเผชิญการทดลอง

ครสิตจกัรตอ้งแตกตา่งชัดเจนจากวฒันธรรมเมือ่ตอ้งปกป้อง ศีลธรรมตามพระคมัภรี ์ม ีวฒันธรรมมากมาย
ที่ ไม่เห็นวา่บาปทางเพศเป็นเรือ่งรา้ยแรง พวกเขาคาดหวงัวา่คนหนุ่มสาวที่ยังไม่แตง่งานมีความสัมพันธ์
ทางเพศก่อนการสมรส ครสิตจกัรตอ้งไมป่ระนีประนอมกบับาป ครสิตจกัรไมค่วรสันนิษฐานวา่บาปทางเพศ
เป็นเรือ่งปกตขิองหนุ่มสาว พระเจ้าตรสัวา่คนเหล่าน้ันที่ทำาผิดศีลธรรมไม่ ใช่ครสิเตยีน (เอเฟซัส 5:3-7,  
ฮีบร ู13:4).

ช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ก่อนการสมรสไม่ ใช่เวลาของการเริม่ตน้ความสัมพันธ์ทางเพศ แตเ่ป็นช่วงเวลา
ที่ชายและหญิงจะม่ันใจวา่พวกเขามีลำาดบัความสำาคญัฝ่ายวญิญาณตามพระคมัภีรเ์หมือนกัน เป็นเวลาที่
พวกเขาพัฒนาความเข้าใจตอ่กันและกันซึ่งทำาให้พวกเขาสามารถวางใจกันและกันเพียงพอที่จะให้คำามั่น
สัญญาที่ยัง่ยืนตอ่กันได ้ถ้าพวกเขาไม่สามารถมาถึงจุดน้ีที่จะ วางใจในคณุลักษณะของกันและกันได ้พวก
เขาควรยุตคิวามสัมพันธ์และไม่แตง่งานกัน

คนในบางสังคมเลือ่นการแตง่งานออกไปเพราะวฒันธรรมของเขาคาดหวงัใหก้ารสมรสเป็นพธิกีารทีป่ระณีต
ซับซ้อนและมรีาคาสูง หลายครัง้ ชายหญงิอยูด่ว้ยกนัมาหลายปีและมลูีกๆ เกดิขึน้ในขณะทีก่ารสมรสยงัคง
เลื่อนออกไป สำาหรบับางคู ่คา่ใช้จ่ายในการสมรสทำาให้สถานะทางการเงินย่ำาแย่ไปนานหลังจากน้ัน เพราะ
เขาใช้ทุกอย่างที่มี ไปกับงานสมรสและอาจถึงขัน้ตอ้งยืมเงินมาใช้จ่าย ครสิตจักรควรเป็นชุมชนแห่งความ
เช่ือทีมี่รปูแบบการสมรสทีแ่ตกตา่งออกไป การสมรสของครสิเตยีนมีขึน้สำาหรบัชายและหญงิที่ ใหค้ำามัน่ตอ่
กันและกันและตอ่พระเจ้า และไม่ควรเสียคา่ใช้จ่ายมากจนตอ้งเลื่อนงานออกไปหรอืส่งผลเสียตอ่อนาคต
ของคูส่มรส

 » การสมรสครสิเตยีนควรจะแตกตา่งจากธรรมเนียมการสมรสของสังคมอย่างไรบ้าง?

คนท่ี ไม่เคยแต่งงาน
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การสมรสเป็นแผนการของพระเจ้าสำาหรบัคนส่วนมาก อย่างไรก็ตาม อัครทูตเปาโลอธิบายถึงเหตผุลบาง
ประการท่ีคนเราอาจไม่แต่งงาน ใน 1 โครนิธ์ 7:26 ท่านกล่าวถึง"ความทุกข์ยากที่กำาลังเป็นอยู่"—สภาวะ
ยากลำาบากของชีวติทีอ่าจรวมถึงการข่มเหงดว้ย ท่านกล่าววา่อาจจะดกีวา่ทีจ่ะไม่แตง่งานในสภาวะเช่นน้ัน

ในตอนเดยีวกนั(1 โครนิธ ์7:32-35) กลา่ววา่คนโสดมผีลประโยชน์พเิศษ คนโสดสามารถมุง่ความสนใจไปท่ี 
การรบัใช้พระเจา้โดยไม่ตอ้งกังวลกับการดแูลคูส่มรส เมือ่คนเราไดร้บัการทรงเรยีกจากพระเจา้ให้มุง่ไปทีง่าน
พันธกิจโดยไม่ไดแ้ตง่งาน เขาสามารถรบัใช้ ในพันธกิจน้ันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพระพรอย่างยิ่ง

มีเหตผุลอืน่ๆดว้ยทีพ่ระเจ้าอาจเรยีกให้คนใดอยู่เป็นโสด (มัทธิว 19:10-11). เราไม่ควรสันนิษฐานวา่น่ีเป็น
สถานการณ์ทีผ่ดิปกต ิเราไมค่วรสันนิษฐานวา่คนทีไมแ่ตง่งานทกุคนจำาเป็นตอ้งถกูจบัคูก่บัใครบางคน เรา
ไม่ควรสันนิษฐานวา่ความสุขและความสำาเรจ็ขึน้อยู่กับการสมรส 34

คนที่ ไม่แต่งงานต้องระมัดระวงัท่ีจะหลีกเลี่ยงการสรา้งความสัมพันธ์ที่ผิดเน่ืองจากความต้องการด้าน
อารมณ์และรา่งกาย พระเจ้าประทานความยินดแีละความพึงพอใจแก่คนที่อุทิศทัง้หมดแดพ่ระองค์

แนวทางพระคัมภีรส์ำาหรบัการสมรส
อ่าน 1 เปโตร 3:1-7 และ เอเฟซัส 5:22-33 ดว้ยกัน ให้คนในกลุ่มเปิดข้อพระคมัภีรต์อนน้ีไวเ้พือ่ตรวจสอบ
ในช่วงการอภิปราย

ผู้ชายถูกสผู้ชายถูกสัั่ง่ให้รกัภรรยาของตนเหมือนพระครสิต์ ทรงรกัครสิตจักรงให้รกัภรรยาของตนเหมือนพระครสิต์ ทรงรกัครสิตจักร พระเยซถูวายพระองคเ์องเป็นเครือ่ง
บูชาเพื่อครสิตจักร สามีตอ้งสละ ผลประโยชน์ ความสบาย และความปรารถนาของตนเองเพื่อสนองความ
ตอ้งการของภรรยาของเขา ข้อพระคมัภีรข์้อหน่ึงกล่าววา่เขาควร "อยู่กับเธอดว้ยความรู"้ หมายความวา่เขา
ตอ้งทำาดทีี่สุดเพื่อจะเข้าใจเธอ เขาควรจะศึกษาเธอเพื่อจะเข้าใจความตอ้งการของเธอ

ผู้หญิงถูกเรยีกวา่ "ภาชนะที่อ่อนแอกวา่" ในตอนน้ี ภรรยาตอ้งการความเอาใจใส่จากสามีของเธอ เขาตอ้ง
ปกป้องเธอไม่เฉพาะจากอันตรายฝ่ายรา่งกายแตจ่ากความวติกกังวลและความตงึเครยีดดา้นอารมณ์ดว้ย

ภรรยาถูกสภรรยาถูกสัั่ง่ให้ ยอมเชืงให้ ยอมเช่่ือฟังสามีของตนและยำาเกรงเขาอฟังสามีของตนและยำาเกรงเขา ภรรยาตอ้งยอมรบัการเป็นผูน้ำาของสามขีองเธอ 
แม้เมื่อสามีของเธอไม่ไดเ้ป็นผู้เช่ือ ถ้าเธอทำาอย่างน้ี สามีที่ยังไม่ไดร้บัความรอดของเธอจะมาเป็นผู้เช่ือได้

เป็นส่ิงสำาคญัทีต่อ้งระลกึวา่ คำาส่ังในตอนน้ีให้ ไวอ้ยา่งไร สามีไม่ไดถ้กูส่ังใหบั้งคบัใช้ สิทธอิำานาจเหนือภรรยา
ของเขา ภรรยาถกูส่ังใหเ้ช่ือฟังสามขีองเธอ แตส่ามีไม่ไดถ้กูส่ังใหท้ำาใหเ้ธอเช่ือฟัง เขาถกูส่ังใหร้กัภรรยาของ
เขาและเสียสละเมือ่จำาเป็นในการดแูลเธอ เช่นเดยีวกนั ภรรยาไม่ไดถ้กูส่ังใหเ้รยีกรอ้งการดแูลจากสามขีอง
เธอ เธอถูกส่ังให้ยำาเกรงเขา

ลำาดบัความสำาคญัของสามีไมค่วรเป็นการรกัษาสิทธอิำานาจของตนแต่ ใหค้วามรกัใครด่แูล ลำาดบัความสำาคญั
ของภรรยาไม่ควรเป็นการเรยีกรอ้งการดแูลตวัเธอเองแต่ ให้ยำาเกรงสามีของเธอ

34 สดดุ ี107:9
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ท่านอัครทูตเตอืนสามีวา่ คำาอธิษฐานของเขาจะมีอุปสรรค ถ้าเขาไม่ดแูลภรรยาของเขาอย่างเหมาะสม ซ่ึง
บอกเราวา่พฤตกิรรม ของเรา ในการสมรสสของเรา ในการสมรสส่ง่ผลต่อความสงผลต่อความสัมัพันธ์ของเรากับพระเจ้า มพันธ์ของเรากับพระเจ้า 

อัครทูตยอห์นกล่าววา่ ถ้าคนใดไม่รกัพี่น้องของเขา เขาก็ ไม่รกัพระเจ้าดว้ย (1 ยอห์น 4:20). เช่นเดยีวกัน 
จากถ้อยคำาของเปาโลและเปโตรเราจะเห็นได้วา่ชายใดที่ ไม่ดูแลภรรยาของเขาอย่างที่ควรจะทำา ก็ ไม่รกั
พระเจ้าอย่างที่ควรดว้ย หญิงใดที่ ไม่ยำาเกรงสามีของเธอ ก็ ไม่ยำาเกรงพระเจ้าอย่างที่ควรดว้ย

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 โครนิธ์ 7:1-5 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ีบอกเราวา่ จดุประสงคอ์ยา่งหน่ึงของการสมรสคอืเพือ่ให้สมปรารถนาในเรือ่งเพศ สามี
และภรรยาได้มอบตัวของพวกเขาแก่กันและกันและยอมสละความเป็นเจ้าของในรา่งกายของตน น่ัน
หมายความวา่ คู่สมรสไม่ควรคาดหวงัเรือ่งเพศสัมพันธ์ ในเวลาที่ตนเลือกเท่าน้ันแต่ควรตอบสนองต่อ 
ความปรารถนาของคูข่องตนดว้ย ขอ้น้ีไม่ไดบ้อกเราวา่คนเราสามารถเรยีกรอ้งความพงึพอใจทีข่ดัตอ่ความ
ยินดขีองคูส่มรสได ้แต ่ข้อน้ีบอกให้เราแตล่ะฝ่ายตอบสนองความตอ้งการของอีกฝ่ายหน่ึง

ขอ้พระคมัภรีต์อนน้ีบอกเราวา่ คูส่มรสไมค่วรรดิรอนสิทธพิิเศษน้ีของกนัและกนั การงดเวน้เพศสัมพนัธ์ ใน
ระยะเวลาสัน้ๆ รว่มกบัการอดอาหารน้ันถกูตอ้งตามทำานองครองธรรมแตก่ารแยกกนัเป็นเวลานานจะทำาให้
เกิดการทดลองเน่ืองจากความไม่สมปรารถนา บางครัง้ทัง้คูเ่ลือกทีจ่ะแยกจากกันเป็นเวลาหลายเดอืนหรอื
มากกวา่เพราะฝ่ายหน่ึงไปทำางานหรอืเรยีนในทีห่า่งไกล กอ่นทีจ่ะตดัสินใจเช่นน้ัน พวกเขาควรพจิารณาวา่
แผนการน้ันสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าหรอืไม่ พวกเขาอาจตอ้งทนทุกข์กับปัญหาตา่งๆ เน่ืองจาก
การแยกจากกันเป็นเวลานาน

จุดประสงคห์น่ึงของการสมรสคอืการสรา้งครอบครวัที่จัดเตรยีมสำาหรบัสมาชิกของพวกเขา

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 ทิโมธี 5:8 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ข้อน้ีอยู่ ในตอนทีอ่ธิบายถึงความรบัผิดชอบของสมาชิกครสิตจักรทีจ่ะตอ้งดแูลซ่ึงกันและกัน ความรบัผิด
ชอบแรกของคนเราก็คอืครอบครวัของเขาเอง พ่อแมค่วรแน่ใจวา่ความตอ้งการของลกูไดร้บัการตอบสนอง 
เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม และการศึกษา พ่อแม่ควรทำาส่ิงที่ทำาได้ ในการจัดเตรยีมแทนที่จะทิง้
ความรบัผิดชอบให้คนอื่น

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
หัวข้อในบทเรยีนน้ีจะทำาให้เกิดการอภิปรายไดม้าก

นักเรยีนควรพยายามประยุกต์ ใช้หลักการพระคมัภีรข์องบทเรยีนน้ีในสถานการณ์ของพวกเขา

 » อะไรคอืความจรงิเกี่ยวกับการสมรสที่หลายคนดเูหมือนจะลืม?

 » ครสิตจักรจะช่วยหนุ่มสาวที่กำาลังตอ่สู้กับการทดลองของโลกไดอ้ย่างไร?
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 » คนของครสิตจักรจะรว่มกัน(นอกเหนือจากการมีรววีารศึกษา)ช่วยเหลือเรือ่งการอบรมเด็กๆให้
ตดิตามพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคุณสำาหรบัแบบแผนการสมรสที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะสัตย์ซ่ือต่อ
น้ำ าพระทัยพระองค์ ในทุกช่วงของชีวติ ขอทรงช่วยข้าพระองคท์ี่จะเป็นตวัอย่างที่ดขีองความสัตย์ซ่ือแบบ
ครสิเตยีน ขอทรงช่วยข้าพระองคท์ี่จะหนุนใจผู้อื่นให้ทำาตามน้ำ าพระทัยพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองคท่ี์จะรว่มมือกบัครสิตจกัรในการช่วยเหลอืครอบครวั หนุ่มสาว และเด็กๆ ใหเ้ขม้แข็ง
ในความเช่ือและการเช่ือฟัง

ขอบพระคณุสำาหรบัสิทธิพิเศษที่ประทานให้เรามีความสัมพันธ์ที่พระองคอ์วยพระพร

อาเมน

การบ้านบทท่ี 7

1. ถ้าคุณไม่แต่งงาน ให้เขียนสองย่อหน้าเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของคุณที่จะเช่ือฟังหลัก
การของพระเจ้าสำาหรบัความสัมพนัธก์อ่นการแตง่งานและการแตง่งานในอนาคตของ
คณุ ถ้าคณุแตง่งานแล้ว ให้เขียนสองย่อหน้าเกีย่วกับความมุ่งมัน่ของคณุทีจ่ะเช่ือฟัง
หลักการของพระเจ้าสำาหรบัการแตง่งานของคณุ

2. เลือกหัวข้อหน่ึงหรอืมากกวา่จากบทเรยีนน้ี และเขียนหน่ึงหน้าอธิบายวธิีที่คนเราจะ
ประยุกต์ ใช้หลักการพระคมัภีร์ ในสังคมของคณุ

ตวัอย่าง:

• อธบิายถงึความสัมพนัธข์องครสิเตยีนระหวา่งชายและหญงิทีว่างแผนจะแตง่งาน
ในสังคมของคณุ

• อธิบายถึงพฤตกิรรมของชายหรอืหญิงที่ตอ้งการแสดงออกถึงความสัตย์ซ่ือในการ
สมรสในสังคมของคณุ
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บทท่ี 8

นิเวศวทิยาของครสิเตียน

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เขา้ใจวา่ทำาไมพระเจา้ทรงสรา้งทกุส่ิงและมนุษยม์ลีกัษณะเฉพาะตา่งจากส่ิงอืน่ทกุส่ิง
ที่พระเจ้าทรงสรา้งอย่างไร

2. เข้าใจวา่พระเจ้าทรงให้มนุษย์เป็นผู้อารกัขาส่ิงตา่งๆ ทัง้หมดของการทรงสรา้ง

3. รูถ้ึงวธิีตา่งๆ ที่เขาสามารถจัดการส่ิงทรงสรา้งของพระเจ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง

จอรช์ วอชิงตัน คารเ์วอร,์ นักวทิยาศาสตรเ์กษตรกรรม
จอรช์ วอชิงตนั คารเ์วอร ์เกิดในอเมรกิาท่ามกลางระบบทาสประมาณปี 1860 หลังจากมีการยกเลิกระบบ
ทาส เขาตอ้งการการศึกษา การศึกษาไม่ไดห้างา่ยสำาหรบัเด็กผวิดำาในสมยัน้ัน แตห่ญงิใจดคีนหน่ึงบอกเขา
วา่ "เธอตอ้งเรยีนรูทุ้กอย่างเท่าที่จะทำาไดแ้ล้วกลับออกไปในโลก เอาความรูข้องเธอคนืให้ประชาชน" จอรช์
อธิษฐาน "ข้าแตพ่ระเจ้า ขอทรงสำาแดงความลับของจักรวาลแก่ข้าพระองค"์ และกล่าววา่พระเจ้าทรงตอบ
สนอง "เธอเล็กเกนิกวา่ทีจ่ะเขา้ใจความลบัของจกัรวาล" จอรช์จงึอธษิฐาน "ขอพระองคท์รงสำาแดงความลบั
ของถัว่ลสิง" และพระเจา้ทรงเห็นชอบ ถัว่ลสิงเป็นส่ิงสำาคญัเพราะเป็นพชืหลกัท่ีชาวนายากจนมากมายปลูก
อยู่ จอรช์รูว้า่การคดิคน้ผลิตภัณฑ์จากถัว่ลิสงมากขึน้จะช่วยเพิ่มมูลคา่ของถัว่ลิสง จอรช์คน้พบผลิตภัณฑ์
ทีเ่ป็นไปไดจ้ากถัว่ลสิง 300 อยา่งและผลติภณัฑจ์ากมนัเทศ 100 อยา่ง เขาสอนเกษตรกรรมทีส่ถาบนัทสัเค
จเีป็นเวลา 47 ปีและหาทางสอนวธิกีารใหมแ่กเ่กษตรกร เพือ่ช่วยพวกเขาปรบัปรงุทีด่นิให้ ไดพ้ชืผลทีด่ขีึน้ 
จอรช์ วอชิงตนั คารเ์วอร ์เป็นพระพรยิ่งใหญ่เพราะความเช่ือในพระเจ้าของเขาและความเช่ือมัน่วา่ ส่ิงทรง
สรา้งของพระเจ้าที่ ไดร้บัการจัดการอย่างเหมาะสมสามารถนำาประโยชน์ยิ่งใหญ่มาสู่มนุษยชาติ

A A คำาจำากัดความคำาจำากัดความ: นิเวศวทิยาเป็นการศึกษาถึงวธิีท่ีส่ิงมีชีวติเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันและกับส่ิง
แวดล้อม
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สทิธิอำานาจของมนุษย์เหนือธรรมชาติ
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ปฐมกาล 1:1, 26-28 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ความรบัผดิชอบของมนุษยต์อ่โลกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิทีว่า่พระเจา้ทรงสรา้งโลกเพือ่คำาสรรเสรญิ
พระองค ์(สดดุ ี148) และทรงวางมนุษย์เป็นผู้จัดการเหนือโลก ในฐานะมนุษย์ทีถู่กสรา้งตามพระฉายของ
พระเจ้า เราตอ้งปกครองเหมือนท่ีพระองคจ์ะทรงกระทำา "มีอำานาจปกครอง" สอดคล้องกับธรรมชาตขิอง
พระเจา้ ผูเ้ขยีนสดดุกีลา่ววา่ "พระองคท์รงสรา้งเขาใหต้่ำากวา่พระองคแ์ตห่น่อยเดยีว และทรงสวมศักดิศ์รี
กับความมีอำานาจให้เขา พระองคท์รงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค ์พระองคท์รงให้ทุก
ส่ิงอยู่ ใตเ้ท้าเขา" (สดดุ ี8:5-6).35 มนุษย์มีบทบาทพิเศษในโลก พวกเขาไม่ไดเ้ป็นแคสั่ตว ์พระเจ้าทรงให้
มนุษย์มีบทบาทของการปกครองเหนือโลกและสัตวต์า่งๆ ที่อาศัยในน้ัน

พระเจ้าทรงบอกให้อาดมัและเอวามีลูกหลานทวขีึน้จนเต็มแผ่นดนิ พระองคท์รงบอกให้พวกเขามีอำานาจ
เหนือแผน่ดนิ กระบวนการมอีำานาจเหนือแผน่ดนิจะสืบทอดตอ่ไปถงึลกูหลานของพวกเขา งานพชิิตแผน่
ดนิลงใตอ้ำานาจประกอบดว้ย การสำารวจ การเรยีนรูท้ีจ่ะอาศัยในพืน้ที่ ใหม ่การคน้พบและการใช้แรธ่าตตุา่งๆ 
การเลีย้งสัตว ์และการพัฒนาเทคโนโลยี

ทุกส่ิงล้วนดงีามเมื่อพระเจ้าทรงสรา้งมา งานของมนุษย์ ในการดแูลสวนเอเดน (ปฐมกาล 2:15) เป็นงาน
ที่น่าสนุกและกลมกลืนกับ ธรรมชาต ิหลังจากบาปเกิดขึน้ ธรรมชาติไดร้บัผลกระทบจากคำาแช่งสาป และ
งานของมนุษย์เริม่ยากขึน้ (ปฐมกาล 3:17-19). แผน่ดนิไมม่คีวามสมบรูณ์เหมอืนแรกเริม่36 แตยั่งคงสำาแดง
พระสิรขิองพระเจ้าในการทรงออกแบบอย่างอัศจรรย์น้ัน

หลงัจากน้ำ าท่วมโลก พระเจา้ตรสัวา่คนสามารถกนิสัตวเ์ป็นอาหารได ้(ปฐมกาล 9:3). พระบญัญตัทิีพ่ระเจา้
ประทานแก่ โมเสส ห้ามคนรบัประทานสัตวบ์างชนิด แตพั่นธสัญญาใหม่บอกเราวา่เดีย๋วน้ีเราสามารถกิน
สัตวท์ี่ ใช้เป็นอาหารได ้(มาระโก 7:19, 1 ทิโมธ ี4:4). สัตว์ ไมม่สิีทธทิีท่ำาใหม้นัอยู่ ในระดบัเทยีบเทยีมมนุษย์

ความรบัผิดชอบของมนุษย์ ในการจัดการทรพัยากร

แม้วา่มนุษย์มี สิทธิอำานาจเหนือแผ่นดิน เขาก็ ไม่ ใช่สิทธิอำานาจสูงสุด มนุษย์ต้องรบัผิดชอบต่อพระเจ้า 
แผ่นดนิและผลิตผลของมันยังคงเป็นของพระเจ้า

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน สดดุ ี24:1 และ สดดุ ี50:10-11 ให้คนในกลุ่มฟัง 

พระเจา้เป็นเจา้ของแผน่ดนิโลก พระเจา้ทรงออกแบบแผน่ดนิเพือ่สำาแดงพระสิรขิองพระองค ์(สดดุ ี19:1), 
สนองความต้องการของมนุษย์ (ปฐมกาล 1:29), และเป็นสถานที่ที่น่ายินดีสำาหรบัพวกเขาที่จะอาศัยอยู่ 
พระองคป์ระสงค์ ให้เราพอใจในแผ่นดนิและผลิตผลของมัน เราตอ้งไม่นมัสการแผ่นดนิ เพราะมันเป็น 
ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า ( โรม 1:25). และไม่ควรหาผลประโยชน์จากแผ่นดนิไปในทางทีเ่ป็นอันตราย

35 ฉบับม�ตรฐ�น
36 โรม 8:18-23
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บางครัง้คนเราหาผลประโยชน์จากแผ่นดนิแตท่ำาลายแผ่นดนิไปในเวลาเดยีวกัน คนอาจทำาเหมืองแรแ่ต่
ทิง้แผ่นดนิให้ ไรป้ระโยชน์และน่าเกลียด บางครัง้คนก็ตดัตน้ไม้ ไปจนหมดจากพืน้ท่ีหน่ึง ทำาให้ฝนชะล้าง
ดนิดอีอกไป บางครัง้คนก็ล่าสัตวป่์ามาเป็นอาหาร จนกระทั่งไม่มีเหลือในพืน้ที่ คนทิง้ขยะลงในแม่น้ำ าจน
กระทั่งน้ำ าเสียไม่ปลอดภัยที่จะใช้

พระเจ้าทรงออกแบบแผ่นดนิให้เกิดผล เป็นส่ิงผิดที่คนใช้แผ่นดนิในทางทำาลาย พระเจ้าไม่ไดร้บัเกียรติ
โดยการใช้แผ่นดนิในทางเสียหาย

พระเจ้าทรงออกแบบแผ่นดินมาเพื่อรบัใช้มนุษย์หลายช่ัวอายุมานับพันปี เราควรรบัผิดชอบที่จะจัดการ
และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมเพื่อคนในช่ัวอายุต่อไป คนที่ทำาลายแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่
ไดร้กัเพ่ือนบ้านและคนในช่ัวอายุตอ่ไป

คณุชอบไหมทีจ่ะคดิวา่อกียีสิ่บปีตอ่จากน้ีใครบางคนจะปล้น ลูกหลานของคณุ? แน่นอนไม่ แตค่นเรากลบั
ปลน้ลกูหลานตวัเองโดยการทำาลายส่ิงแวดลอ้มทีล่กูหลานของเราจะอาศัยอยู ่ถา้คณุไมม่ลีกูของคณุเอง คณุ
ยังคงตอ้งใส่ ใจลูกๆของคนอื่นที่วนัหน่ึงจะรบัมรดกบนแผ่นดนิน้ัน

หลายคนระมดัระวงักบัทีด่นิทีต่วัเองเป็นเจา้ของ แต่ไมส่นใจทีด่นิสาธารณะ ครสิเตยีนควรเป็นตวัอยา่งใน
การใส่ ใจส่ิงแวดล้อมเพราะเรารูว้า่มันเป็นของพระเจ้า และเพราะเราใส่ ใจในเพื่อนบ้านของเราและคนใน
ช่ัวอายุตอ่ไป

บางครัง้คนคดิวา่ "ที่ดนิน้ีไม่ ใช่ของฉัน ดงัน้ันฉันจึงทิง้ขยะที่น่ีได"้ หรอื "ฉันจะตดัตน้ไม้ทัง้หมดแม้แต่
ตน้เล็กๆ"

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน เฉลยธรรมบัญญัต ิ22:6 ให้คนในกลุ่มฟัง

ในส่วนของโลกที่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตถิูกเขียนขึน้มา มีนกหลายตวัถูกจับไดง้่ายๆ ในรงัของมัน ถ้า
คนจับแม่นกและเอาไข่หรอืลูกนกไปด้วย ไม่ช้านกเหล่าน้ันจะสูญพันธุ์ ไป พระเจ้าทรงบอกให้พวกเขา
ปล่อยแม่นกไปเพื่อสายพันธุ์น้ันจะไม่ถูกทำาลาย กฏเกณฑ์ของเราทุกวนัน้ีในสถานที่ต่างๆอาจไม่เหมือน
กนัทกุประการ แตพ่ระคมัภรีข์อ้น้ีบอกเราวา่เราควรระมัดระวงัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของทีด่นิสาธารณะ

การช่ืนชมในความงามของธรรมชาติ
เมื่อพระเจ้าทรงสรา้งพืช พระองค์ ไม่ไดท้รงสรา้งเพียงแคผ่ักและผลไม้ พระองคท์รงสรา้งดอกไม้และส่ิง
สวยงามมากมาย น่ันแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าไม่ไดส้นพระทัยเกี่ยวกับการใช้แผ่นดนิในทางปฏิบัตเิท่าน้ัน 
พระองคส์นพระทัยเรือ่งของความสวยงามดว้ย (ลูกา 12:27). พระเจ้าทรงสรา้งความสวยงามของธรรมชาติ
เพื่อประทานส่ิงแวดล้อมที่สวยงามสำาหรบัให้มนุษย์ ไดอ้ยู่อาศัย

ภเูขา ทะเลทราย แม่น้ำ า ท่ีราบ และป่า ทุกส่ิงลว้นมคีวามงามตามธรรมชาต ิบางครัง้คนทีเ่กดิในสถานท่ีแหง่
หน่ึงอาจมองไม่เห็นความงามของที่น่ันเพราะมันเป็นส่ิงธรรมดาสำาหรบัเขา
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 » จินตนาการวา่คณุเป็นศิลปิน จินตนาการวา่คณุได้ ใช้เวลามากในการวาดภาพท่ีสวยงามแล้วนำาไป
ให้เพื่อนคนหน่ึง แล้ววนัหน่ึง เมื่อคณุไปเยีย่มเขา คณุเห็นภาพวาดน้ันวางอยู่บนพืน้ เสียหายดว้ย
รอยเท้าคนมากมายบนภาพน้ัน คณุจะรูสึ้กอย่างไร?

มชีมุชนมากมายทีค่นทิง้ขยะลงบนพืน้ดนิ พวกเขาทำาความสะอาดสนามของตวัเองแตท่ิง้ขยะไปทกุที ่ถนน
ในละแวกบ้านเต็มไปดว้ยขยะ

 » คนเหล่าน้ีจำาเป็นตอ้งเข้าใจอะไร?

เราควรใส่ ใจในพืน้ที่ที่เราใช้รว่มกับผู้อื่น เพื่อเห็นแก่พวกเขาและตวัเราเองดว้ย

 » ครสิตจักรควรทำาอะไรที่จะเปลีย่นแปลงบรเิวณใกล้เคยีง?

การใช้สตัว์
สัตวน้ั์นแตกต่างจากมนุษย์ มันไม่ได้ถูกสรา้งตามพระฉายของพระเจ้า ดังน้ัน มันจึงไม่มีวญิญาณอมตะ 
(ปัญญาจารย์ 3:21) และมันไม่มีสิทธิมนุษยชน

พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนกินสัตว์ ได ้ซ่ึงบ่งบอกวา่การล่าสัตวป่์ามาเป็นอาหารและการเลีย้งสัตวเ์พือ่นำามา
เป็นอาหารน้ันไดร้บัอนุญาตให้ทำาได้

ส่วนใหญ่ ในประวตัศิาสตรข์องมนุษย์ เป็นเรือ่งปกตทิี่คนเราจะมีสัตวเ์ลีย้งไวส้ำาหรบัใช้งาน

 » พระเจ้าสนพระทัยการที่มนุษย์ปฏิบัตติอ่สัตวห์รอืไม่? 

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน สุภาษิต 12:10 ให้คนในกลุ่มฟัง

ขอ้น้ีบอกเราวา่ลกัษณะของผูช้อบธรรมอยา่งหน่ึงคอืเขาเอาใจใส่ดแูลสัตวข์องเขา ความโหดรา้ยเป็นลกัษณะ
ของคนช่ัว

คนท่ีเป็นเจา้ของสัตวค์วรแน่ใจวา่มันมีอาหาร น้ำ า และเพงิพกัตามทีจ่ำาเป็น มบีางอยา่งผดิกบัคนท่ีไมส่นใจ
ความตอ้งการของสัตวข์องเขา

ให้ระลึกวา่สัตวทุ์กตัวเป็นของพระเจ้า (สดุดี 50:10-11). พระเจ้าทรงออกแบบและสรา้งพวกมันขึน้มา 
พระองคท์รงสรา้งพวกมนัมาอยา่งหลากหลาย พระเจา้ทรงสามารถสรา้งมาแคส่องสามชนิดเพือ่เป็นอาหาร
และใช้งานก็ได ้แตพ่ระองคท์รงสรา้งสัตวม์านับพนัๆชนิด นอกเหนือจากพวกแมลงและส่ิงมชีีวติขนาดเล็ก
ทีม่องดว้ยตาเปลา่ไมเ่ห็น ความคดิสรา้งสรรคอ์นัอศัจรรยข์องพระเจา้แสดงออกในความหลากหลายของสัตว์

สัตวบ์างชนิดสามารถแสดงความจงรกัภกัดแีละความชืน่ชมเจา้ของของมนัได ้พวกมนัพอใจกบัความสนใจ
จากมนุษย์และเรยีนรูที้่จะตอบสนอง พวกมันฉลาดพอที่จะเรยีนรูห้ลายอย่าง เห็นได้ชัดเจนวา่พระเจ้า
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ทรงออกแบบพวกมันมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ พระเจ้าทรงให้สัตวม์ีความนับถือเป็นพิเศษตอ่มนุษย์ 
(ปฐมกาล 9:2)

พระเจ้าทรงสรา้งสัตว์ ให้มีความฉลาดและธรรมชาติที่ตอบสนองต่อมนุษย์ การปฏิบัติไม่ดีต่อพวกมัน
เป็นการไม่นับถือพระประสงค์ของพระเจ้า นอกจากน้ัน ยังมีบางอย่างที่ผิดและวปิลาสของคนที่สนุกกับ
การที่ทำาให้สัตวเ์จ็บปวด

พระคัมภีร์ ใช้ตัวอย่างของผู้เลีย้งหลายครัง้ ดาวดิเป็นผู้เลีย้งแกะก่อนที่จะเป็นกษัตรยิ์ของอิสราเอล ดา
วิดเขียน สดุดี 23 เปรียบเทียบพระเจ้าเป็นผู้เลีย้งแกะ ดาวิดตระหนักว่าพระเจ้าทรงดูแลประชาชน
ของพระองค์เหมือนผู้เลีย้งดูแลแกะของเขา ในพันธสัญญาใหม่ ศิษยาภิบาลถูกเปรยีบเทียบกับผู้เลีย้ง 
(1 เปโตร 5:2 และอีกหลายๆข้อ) การเปรยีบเทียบน้ีจะใช้ ไม่ได ้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงคาดหวงัให้คนดแูลสัตว์
ของพวกเขา

การดแูลแกะของดาวดิเป็นส่วนหน่ึงในการอบรมเขาให้ดแูลประชาชน ในทำานองเดยีวกัน การดแูลแผ่น
ดนิและสัตวท์ี่พระเจ้ามอบหมายความไวว้างใจให้เราจะเตรยีมเราที่จะดแูลมนุษย์ดว้ย

คุณค่าของสเีขียว
สีเขียวเป็นสีปกติที่สุดในธรรมชาติยกเวน้ในสถานท่ีที่ขาดน้ำ าและดินดี เป็นสีที่ทำาให้ดวงตาของเรารูสึ้ก
สบายที่สุด

คนมากมายที่อาศัยในเมืองจะรูสึ้กสดช่ืนเมื่อออกจากเมืองไปอยู่ ในส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นธรรมชาตมิากกวา่

สภาพแวดล้อมในเมืองหลายแห่งแทบจะไม่มีตน้ไม้อยู่เลย พืน้ส่วนใหญ่ถูกลาดดว้ยคอนกรตีหรอืวสัดรุาด
ผิวถนน สังคมบางแห่งเริม่มีความพยายามที่จะให้มีสวนและพืน้ที่สีเขียวในเมือง ผู้คนในทุกชุมชนควร
ทำางานรว่มกันที่จะให้มีพืน้ที่สำาหรบัปลูกตน้ไม้และพืชอื่นๆ พวกเขาควรสงวนพืน้ที่สีเขียวไวส้ำาหรบัผู้คน
ให้ช่ืนชมและโดยเฉพาะเด็กๆจะได้เล่น ครอบครวัสามารถมีพืน้ที่สีเขียวของตัวเองในสนามและในบ้าน
สำาหรบัปลูกพืช

ความแตกต่างของนิเวศวทิยาครสิเตียน
ในตอนตน้ของบทเรยีนน้ีมีคำาจำากัดความของนิเวศวทิยา

 » ทำาไมครสิเตยีนจึงควรใส่ ใจเรือ่งนิเวศวทิยา?

บางคนคดิวา่เราสามารถช่วยโลกน้ีได้ โดยการป้องกันมลพิษ มนุษย์เราไม่สามารถช่วยได ้แม้วา่เราควรทำา
ส่วนของเราทีจ่ะรกัษามันไว้ ให้นานทีสุ่ด ครสิเตยีนรูว้า่ ในทีสุ่ดแลว้เราไมส่ามารถทำาใหก้ารเส่ือมของจกัรวาล
กลับคนืมาได ้ท้ายที่สุด พระเจ้าจะทรงสรา้งโลกใหม่ (ววิรณ์ 21:1). ดงัน้ันเรารูว้า่เราไม่สามารถช่วยโลกได้
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บางคนเชื่อวา่มนุษย์ ไม่ไดส้ำาคญักวา่สัตว ์และเราควรนับถอืสัตวเ์พราะตา่งก็มีสิทธเิทา่เทยีมกนั ครสิเตยีน
รูว้า่พระเจา้ใหม้นุษยม์อีำานาจเหนือแผน่ดนิโลก เรารูว้า่มนุษยแ์ตกตา่งจากสัตว ์เพราะเราถกูสรา้งมาตามพ
ระฉายของพระเจ้าและมีจิตวญิญาณนิรนัดร ์ดงัน้ัน สัตวจ์ึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับสิทธิของมนุษย์

ครสิเตยีนใส่ ใจโลกเพราะ

1. มันเป็นของพระเจ้า
2. มนุษย์มีความรบัผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้ ในการดแูลแผ่นดนิโลก
3. เราใส่ ใจเกี่ยวกับคนในช่ัวอายุตอ่ไป

 » อะไรคอืการปฏิบัตทิั่วไปในประเทศหรอืชุมชนของคณุที่แสดงให้เห็นวา่ผู้คนไม่มีความเข้าใจแบบ
ครสิเตยีนเรือ่งนิเวศวทิยา?

 » การอภิปรายในชัน้เรยีนที่เป็นไปได้: ให้ทุกคนหลับตาและอธิบายถึงส่ิงที่เห็นเสมอ เมื่อออกจาก
สนามของครสิตจักร พืน้ที่บรเิวณหน้าครสิตจักรเป็นอย่างไร? มีขยะอยู่บนพืน้หรอืไม่? พืน้ที่น้ัน
ดเูหมือนมีคนดแูลอยู่หรอืไม่? ใครควรดแูลพืน้ที่น้ัน? อธิบายวา่คนในครสิตจักรควรเปลี่ยนแปลง
มันอย่างไร ทำาไมพวกเขาควรพิจารณาในการดแูลพืน้ที่น้ัน? การดแูลของพวกเขามีอิทธิพลตอ่ผู้
อื่นอย่างไร? นักเรยีนควรคดิในทำานองเดยีวกันเกี่ยวกับพืน้ที่รอบบ้านของพวกเขา

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » คณุควรเปลีย่นแปลงนิสัยอะไรบ้าง?

 » ครสิตจักรของคณุจะทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงในชุมชนโดยตวัอย่างและคำาสอนไดอ้ย่างไรบ้าง?

 » ชุมชนของคณุจะช่วยปรบัปรงุสภาพแวดล้อมไดอ้ย่างไรถ้าคนในชุมชนรว่มมือดว้ย?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุสำาหรบัการทรงสรา้งโลกดว้ยความงามและทรพัยากรตา่งๆ ขอบพระคณุที่ทรงวางใจเราดว้ย
ความรบัผิดชอบในการดแูลโลกที่ทรงสรา้งมา

ขอทรงช่วยเราใหอ้าศัยอยู่ดว้ยความชืน่ชมการทรงสรา้งทีย่อดเยีย่มน้ี ขอทรงช่วยเราใหท้ำางานรว่มกนัในการ
ปกป้องทรพัยากรและความงามของโลก 

อาเมน
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การบ้านบทท่ี 8

1. เขียนหน่ึงย่อหน้า อธิบายถึงแผนการของคณุที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยตวัเองเน่ืองจาก
ความจรงิที่คณุไดเ้รยีนรูจ้ากบทเรยีนน้ี

2. เขียนหน่ึงหน้า อธิบายถึงการปฏิบัติที่ผิดของสังคมของคุณ แล้วอธิบายต่อไปวา่คุณ
จะบอกคนอืน่วา่ ทำ�ไมการปฏบิตัเิหลา่น้ีสมควรเปลีย่นแปลง โดยใช้ขอ้พระคมัภรีแ์ละ
ทัศนะของพระคมัภีรป์ระกอบคำาอธิบายดว้ย
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บทท่ี 9

เงินทอง

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. มุ่งมั่นที่จะเช่ือฟังหลักการของพระเจ้าสำาหรับการใช้และการจัดการเงินทองและ
ทรพัยากรอย่างเหมาะสม

2. เขา้ใจถงึอนัตรายฝ่ายวญิญาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเช่ือที่ ไมถ่กูตอ้งเรือ่งการใช้เงนิทอง
และวธิีหลีกเลีย่ง

จอห์น เวสเลย์, ผู้ ให้ด้วยใจกวา้งขวาง
จอหน์ เวสเลย ์อาศัยในประเทศองักฤษในช่วงปี 1703-1791 เขาประกาศพระกติตคิณุกลางแจง้แกค่นยากจน
ที่ ไม่ไดร้บัการตอ้นรบัในครสิตจักร เขาดำาเนินชีวติอยา่งระมดัระวงั แสวงหาทีจ่ะถวายเกยีรตพิระเจา้ในราย
ละเอียดทุกส่วนของชีวติ รวมทัง้การใช้เงินทองของเขาดว้ย เขาสอนวา่เมื่อครสิเตยีนหาเงินมาได ้พวกเขา
ควรเก็บออมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได ้และแจกจ่ายให้มากที่สุดเช่นกัน เขาเป็นตวัอย่างที่สัตย์ซ่ือของการ
ใช้ อุปนิสัยดา้นการเงินอย่างมีวนัิย เขาลดคา่ใช้จ่ายประจำาปีลง เพื่อให้เขามีมากขึน้เพื่อจะแจกจ่ายออกไป 
และเมือ่เขามรีายไดเ้พิม่ขึน้ เขารกัษารายจา่ยของเขาใหค้งเดมิ และแจกจา่ยส่วนทีเ่หลอื แม้วา่เขาจะมรีาย
ได ้30,000 ปอนดต์ลอดชีวติของเขา เมือ่เขาเสียชีวติเขามเีพยีงเหรยีญสองสามอันในความครอบครองของ
เขา เวสเลย์รูว้า่พระเจ้าทรงวางใจให้มนุษย์จัดการเรือ่งเงินทองสำาหรบัพระองค ์และสอนวา่ครสิเตยีนควร
ทำาตามหลักการของพระเจ้าในการจัดการเรือ่งการเงิน

คำานำา
พนัธสัญญาใหมก่ลา่วถงึเงนิทองมากกวา่หวัขอ้อืน่ๆส่วนใหญ่ ไม่ ใช่เพราะเงนิทองสำาคญัสำาหรบัพระเจา้ แต่
เพราะคนเรามีปัญหามากมายเรือ่งเงินทอง
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ในฐานะพระผู้สร้าง พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของมนุษย์ทุกคนและความมั่งคั่งของพวกเขาด้วย ในฐานะ
ครสิเตยีน เราเป็นของพระเจา้อยา่งพเิศษเพราะพระองคท์รงไถเ่รา เราควรพจิารณาตวัเองวา่เป็นผูจ้ดัการ
ทรพัย์ส่ิงของที่ควรใช้เพื่อพระสิรขิองพระเจ้า

มันไม่ ใช่ความผิดที่จะช่ืนชอบส่ิงที่ดี พระเจ้าพอพระทัยที่จะอวยพรเรา หากเรารับทุกส่ิงด้วยความ
ขอบพระคณุและความถ่อมใจ

แตเ่งินทองเป็นอันตรายฝ่ายวญิญาณสำาหรบัคนส่วนมาก

คำาเตือนและแนวทางสำาหรบัคนร่ำารวย
 » มันหมายความวา่อะไรที่จะ ร่ำารวย?

คนเราจะถูกนับวา่ร่ำารวยดว้ยเหตผุลตา่งๆ กัน

ถา้คณุมเีงนิซือ้มากกวา่ความจำาเป็นพืน้ฐานของคณุ คณุร่ำารวยกวา่อยา่งน้อยครึง่หน่ึงของคนในโลก หลาย
คนทำางานแตล่ะวนัเพื่อให้ ไดอ้าหารสำาหรบัวนัน้ัน ถ้ามีอะไรทำาให้เขาไม่ไดท้ำางานเขาก็จะไม่มีอาหาร

ผู้คนมักจะถือวา่คนร่ำารวยคือคนที่มีทรพัย์สินมากกวา่คนส่วนใหญ่ ในสังคม วถิีชีวติของเขาแสดงวา่เขา
ใช้เงินทองมากกวา่คนส่วนใหญ่ ผู้คนถือวา่เขาเป็นชนชัน้สูงของสังคม เขาสามารถใช้ของฟุ่มเฟือยที่คน
ส่วนใหญ่ซือ้ไม่ได ้เขามอีิทธิพลตอ่คนทีม่ีสิทธอิำานาจ ผูค้นตา่งพรอ้มทีจ่ะรบัใช้เขาเพราะทรพัยากรทีเ่ขามี

พระคมัภีรม์ีแนวทางเฉพาะและคำาเตอืนสำาหรบัคนร่ำารวย

คำาเตอืนที่รนุแรงเป็นคำากล่าวของพระเยซูที่วา่คนร่ำารวยจะเข้าสวรรค์ ไดย้ากมาก (มัทธิว 19:24).

เราสามารถเข้าใจไดบ้้างเรือ่งอันตรายของความมั่งคัง่จากข้อความของอัครทูตเปาโลสำาหรบัคนร่ำารวย

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 ทิโมธี 6:17-19 ให้คนในกลุ่มฟัง 

เปาโลเตอืนคนร่ำารวยไม่ ใหถ้อืตวัวา่เป็นชนชัน้สูงกวา่คนอืน่ๆ คนร่ำารวยมกีารทดลองใหค้ดิวา่ตวัเองมคีณุภาพ
สูงกวา่คนอืน่ ยากอบเตอืนครสิตจกัรไม่ ใหท้ำาผดิเหมอืนกนั ในการใหเ้กยีรตคินเพราะความมัง่คัง่หรอืสถานะ
ทางสังคมของเขา (ยากอบ 2:1-4).

คนร่ำารวยไมค่วรรูสึ้กปลอดภยัเพราะทรพัยสิ์นของตนแต่ ใหพ้ึง่พระเจา้ เป็นการยากสำาหรบัคนรวยท่ีจะรูสึ้ก
ถงึความจำาเป็นในการทรงจดัเตรยีมของพระเจา้เมือ่เขามกีารเงนิสำารองไว ้มกีารทดลองใหเ้กดิความประมาท
ฝ่ายวญิญาณเพราะไม่รูสึ้กถงึความจำาเป็นตอ้งอาศัยความช่วยเหลอืของพระเจา้ (เฉลยธรรมบญัญัต ิ8:6-18).

คนร่ำารวยควรเป็นผู้ ให้ดว้ยใจกวา้งขวางและทำาส่ิงดดีว้ยเงินทองของเขา
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การกลา่วโทษอยา่งหน่ึงของคนร่ำารวยฝ่ายโลกใน ยากอบ 5:5 คอืพวกเขามชีีวติอยา่งสุขสบายในขณะทีผู่อ้ืน่
ทุกข์ยาก การให้อย่างฉลาดสามารถทำาให้เกิดส่ิงดีๆได้มากมาย เงินทองซือ้ความสุขไม่ได้ แต่มันสามารถ
ปลดเปลือ้งความทุกข์ ได้มาก เป็นส่ิงผิดที่คนเราจะละเลยความทุกข์ยากของผู้อื่นในขณะที่มีชีวติอยู่ ใน
ความฟุ่มเฟือย

โดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะอาโมส พระเจ้าทรงสำาแดงพระทัยพระองค์สำาหรบัความยุติธรรมของมนุษย์ 
(ความเมตตาและความเอ็นดตูอ่คนยากจนและถูกกดขี่) ดว้ยถ้อยคำาตอ่ไปน้ี: "แตจ่งให้ความยุตธิรรมหลัง่
ไหลลงอยา่งน้ำ า และใหค้วามชอบธรรมเป็นอยา่งลำาธารที่ ไหลอยูเ่ป็นนิตย"์ (อาโมส 5:24). พระเจา้ทรงประกาศ
การพิพากษาตอ่ความมั่งคัง่เมื่อความมั่งคัง่นำาสู่ความสบาย การปล่อยตวั และการละเลยตอ่สภาพอันเลว
รา้ยของ คนจน (อาโมส 6:1, 3-6, อาโมส 8:4-7, 11-12).

ครสิเตียนทุกคนควรให้ด้วยความเสียสละเพื่อช่วยคนยากจนและคนถูกกดขี่ ควรถวายสิบลดเพื่อสนับ 
สนุนครสิตจักรท้องถิ่น และควรถวายช่วยงานของมิชชันนารี ในการเผยแพรพ่ระกิตตคิณุ จอห์น เวสเลย์
กล่าววา่มีเหตผุลสามประการที่ครสิตจักรในสมัยของเขาส่งผลกระทบน้อยตอ่โลก 

1. ขาดหลักข้อเช่ือที่ถูกตอ้ง
2. ขาดวนัิยความรบัผิดชอบ
3. ขาดการเสียสละส่วนบุคคล

การรกัเงินทอง
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 ทิโมธี 6:8-10 ให้คนในกลุ่มฟัง

คำาเตือนเรือ่งเงินทองไม่ได้พูดกับคนร่ำารวยเท่าน้ัน คนยากจนหลายคนรูสึ้กวา่พวกเขาไม่สามารถมีความ
สุขไดเ้พราะเขายากจน พระคมัภีรบ์อกเราวา่ การรกัเงินทองทำาให้เกิดความช่ัวไดม้ากมาย คำาเตอืนน้ีใช้ ได้
กับทุกคน

การรักเงินทองไม่สามารถทำาให้ ใครพอใจได้ คนท่ีรักเงินทองจะไม่พอใจกับจำานวนเงินไม่ว่าจะเท่าไร 
(ปัญญาจารย์ 5:10). พระคัมภีรบ์อกเราวา่เราควรหลีกเลี่ยงการรกัเงินทองและพอใจกับความต้องการพืน้
ฐานของเรา (ฮีบร ู13:5).

คนที่กระหายอยากร่ำารวยจะทำาให้คุณลักษณะของเขาถูกประนีประนอมด้วยการทดลองมากมาย โดย
กระบวนการของความพยายามท่ีจะร่ำารวย คนเราอาจละทิง้ความเช่ือของตนและไดร้บัความเสียใจมากมาย
แทนที่จะเป็นความยินดทีี่เขาคาดหวงั

บางครัง้ ผูน้ำ าทางศาสนาดงึดดูผู้ตดิตาม โดยสัญญาวา่จะให้ความมัง่คัง่ พวกเขากลา่วา่คนทีม่คีวามเชื่อควร
มีความมัง่คัง่ คนมากมายในสังคมยากจนถูกดงึดดูดว้ยคำาสัญญาเหล่าน้ีเพราะชีวติของพวกเขายากลำาบาก 
ผูน้ำาเหลา่น้ีพดูและเทศนาเกีย่วกบัเงนิทองอยูเ่สมอและภูมิ ใจท่ีสามารถแสดงเครือ่งหมายของความสำาเรจ็
ดา้นการเงินเหมือนที่ชาวโลกทำาได้
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พระคมัภีรก์ล่าววา่ความยำาเกรงพระเจ้าพรอ้มกับความพึงพอใจเป็นคา่นิยมท่ียิ่งใหญ่ คนที่แสวงหาความ
มัง่คัง่ดว้ยเครือ่งมือทางศาสนามอีันตรายเช่นเดยีวกันกับชาวโลกทีแ่สวงหาความมัง่คัง่ ครสิตจกัรทีสั่ญญา
ความม่ังคัง่ดงึดดูคนใหก้ลบัใจมาเช่ือโดยอาศัยความปรารถนาส่วนตวัของเขา อย่างไรก็ตาม ครสิตจกัรเหลา่
น้ีเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความหวงัแต่ไม่เคยได้รบัส่ิงที่สัญญาไว ้คนพวกเดียวที่ร่ำารวยจากพระกิตติคุณแห่ง
ความมั่งคัง่คอืนักเทศน์ผู้รวบรวมเงินถวายจากคนที่เช่ือพวกเขา

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ฟิลิปปี 4:10-13 ให้คนในกลุ่มฟัง

 เปาโลขอบคณุทีผู่เ้ช่ือชาวฟิลปิปีส่งเงนิถวายไปสนับสนุนทา่น ทา่นบอกพวกเขาวา่ทา่นไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะพอใจ
ในทุกสถานการณ์ แม้แต่ยามหิวโหย ข้อความน้ีแสดงให้เราเห็นวา่เปาโลไม่ได้มีเงินทองบรบิูรณ์อยู่เสมอ 
ท่านกล่าววา่ดว้ยความช่วยเหลือของพระเจ้าท่านสามารถทำาไดทุ้กส่ิง บรบิทของข้อความน้ันแสดงวา่ท่าน
หมายความวา่ในสถานการณ์ใดก็ตามท่านสามารถพอใจและสัตย์ซ่ือตอ่พระเจ้าได้

ความซ่ือสตัย์
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน สุภาษิต 11:1 ให้คนในกลุ่มฟัง

ขอ้พระคมัภรีน้ี์พดูถงึตราช่ังที่ ใช้ขายของโดยน้ำ าหนัก เช่น ผลไม ้หรอื ผกั หรอื เน้ือ บางครัง้ คนมตีราช่ังที่
ออกแบบมาเพือ่ใหน้้ำ าหนักไมต่รงเพือ่ให้ ไดเ้งนิเพิม่ขึน้ ขอ้น้ีกลา่ววา่พระเจา้ทรงเกลยีดชังความไมซ่ื่อสัตย์

หลายคนทำาส่ิงที่ ไม่ซ่ือสัตย์เพื่อเงิน บทเรยีนตอ่ไปในวชิาน้ีอยู่ ในหัวข้อของความซ่ือสัตย์

การวางใจพระเจ้า
อคัรทตูเปาโลเขยีนถงึครสิเตยีนทีฟิ่ลปิปีและสัญญาวา่พระเจา้จะทรงสนองความตอ้งการของพวกเขา น่ีคอื
คำาสัญญาที่ยอดเยีย่ม เราควรมองดขู้อความตอนน้ีวา่เกิดขึน้ที่ ไหนเพือ่จะไดเ้ห็นสถานการณ์ที่มีอยู่

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ฟิลิปปี 4:15-19 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ครสิตจกัรส่งการสนับสนุนดา้นการเงนิใหเ้ปาโล ทา่นกลา่ววา่เป็นเครือ่งบูชาแดพ่ระเจา้ ท่านสัญญาวา่พระเจา้
จะทรงสนองความตอ้งการของพวกเขา ท่านไม่ไดสั้ญญาวา่เงินของพวกเขาจะเพิ่มทวขีึน้อย่างมากมาย

คำาสัญญาน้ีไม่ ใช่สำาหรบัคนทีข่าดความรบัผดิชอบหรอืใช้เงินอยา่งสูญเปล่า แตส่ำาหรบัคนท่ีจดัการเงนิทอง
ของพวกเขาตามลำาดบัความสำาคญัฝ่ายวญิญาณ

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน มัทธิว 6:25-33 ให้คนในกลุ่มฟัง 

พระเยซูตรสัเกีย่วกบัวธิกีารทีพ่ระเจา้ทรงเลีย้งนกและทำาใหด้อกไมส้วยงาม และพระองคจ์ะทรงดแูลพวกเรา 
พระองคท์รงบอกเราวา่อย่ากังวลถึงการอยู่รอดของเรา พระองคท์รงสัญญาวา่ ถ้าเราให้แผ่นดนิของพระเจ้า
เป็นที่หน่ึงแล้วความตอ้งการของเราจะไดร้บัการตอบสนอง
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คนเรามักจะไม่กังวลเกี่ยวกับ วนัน้ี แตเ่กี่ยวกับ อน�คต. พระเจ้าไม่ไดท้รงสัญญาที่จะจัดเตรยีมทุกส่ิงล่วง
หน้าเป็นเวลานาน จำาได้ ไหมวา่ในพนัธสัญญาเดมิ เมือ่มานาตกลงมา มนัมาทลีะวนั (อพยพ 16) เช่นเดยีวกนั 
พระเยซตูรสัวา่เราควรอธษิฐานขอ "อาหารประจำาวนั" (มัทธวิ 6:11) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ใหเ้ราวางใจ
พระองค์ ในแตล่ะวนั

ยากอบกล่าววา่พระเจ้าทรงให้คนจน "ร่ำารวยในความเชื่อ" (ยากอบ 2:5). คนจนมีโอกาสที่จะพึ่งพระเจ้าดี
กวา่คนที่มีความมั่นคงดา้นการเงิน

การวางใจพระเจ้าไม่ ได้หมายความวา่เราต้องขาดความรบัผิดชอบ โดยปกติแล้ว พระเจ้าทรงจัดเตรยีม
สำาหรบัเราผ่านทางงานของเรา (เอเฟซัส 4:28). ถ้าใครไม่ยินดทีำางาน เขาก็ ไม่ควรคาดหวงัให้พระเจ้าจัด
เตรยีมสำาหรบัเขา และคนอื่นก็ ไม่ควรถูกผูกมัดให้ช่วยเขา (2 เธสะโลนิกา 3:10).

เราไม่ควรคาดหวงัการทรงจัดเตรยีมของพระเจ้าท่ีจะทำาให้เราร่ำารวย พระเจ้าอวยพระพรบางคนให้ร่ำารวย 
แตค่วามร่ำารวยไม่ ใช่แผนการของพระเจ้าสำาหรบัทุกคน คนที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมั่งคัง่จะมีปัญหา
ฝ่ายวญิญาณ

ทรพัยากรเพ่ืองาน
ทรพัยากรเพือ่งานเป็นส่ิงทีค่นเรามเีพือ่ช่วยในการผลติ ตวัอยา่งเช่น ทีด่นิ ชดุเครือ่งมอื หรอืคอมพวิเตอร ์
คนสามารถใช้ทรพัยากรเพือ่งานเพือ่ทำากำาไร แตเ่ขาตอ้งบำารงุรกัษามนัไวแ้ละไมอ่าจขายไปได ้หรอืการผลติ
จะหยุดชะงัก ข้อพระคมัภีรอ์้างอิงสำาหรบัทรพัยากรเพื่องานคอื สุภาษิต 14:4, "ที่ ใดไม่มีววัผู้ รางหญ้าก็วา่ง
เปล่า แตพ่ืชผลมากมายไดม้าดว้ยแรงววั"

คนยากจนอาจไม่เข้าใจแนวคิดของทรพัยากรเพื่องาน ตัวอย่างเช่น เขาอาจสันนิษฐานวา่เพื่อนของเขามี
เงินมากมายเพราะเขามีชุดเครือ่งมือราคาแพง หรอืคอมพิวเตอร ์หรอืยานพาหนะ เขาคิดวา่เพ่ือนหรอื
ญาตขิองเขาที่มีของอย่างน้ัน ควรสามารถให้เงินเขาไดเ้มื่อเขาตอ้งการ อย่างไรก็ตาม ส่ิงของเหล่าน้ันอาจ
เป็นทรพัยากรเพื่องานที่ ไม่อาจเปลีย่นเป็นเงินไดเ้พราะจะทำาให้เขาสูญเสียรายได้ ไป

 » อะไรคอืตวัอย่างอื่นๆ ของทรพัยากรเพื่องานในสภาพแวดล้อมของคณุ?

ถ้าคนไม่เข้าใจวา่ทรพัยากรเพื่องานใช้การไดอ้ย่างไรสำาหรบัคนอื่น เขาอาจไม่ทราบวา่ทรพัยากรอะไรจะใช้
การไดส้ำาหรบัเขาเหมือนกัน เขาอาจไม่สามารถพูดไดว้า่ส่ิงที่เขาตอ้งการที่สุดคอือะไรหรอืความช่วยเหลือ
แบบไหนจะเปลีย่นสภาวะของเขาได ้เขาอาจจะอธบิายถงึความช่วยเหลอืในแงข่องการส่งเสรมิโดยตรงงา่ยๆ
ในชีวติประจำาวนั มากกวา่การเปลีย่นแปลงจรงิของชีวติ

แง่หน่ึงของ ความยากจนคือการขาดทรพัยากรเพ่ืองาน ถ้าคนที่อยู่ ในความยากจนไม่สามารถเรยีนรูถ้ึง
ความจำาเป็นของการไดม้า การบำารงุรกัษา และการสงวนไวซ่ึ้งทรพัยากรเพื่องาน เขาไม่อาจจะหลุดพ้นจาก
การพึ่งพาอาศัยได้
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ในบาง วฒันธรรม เป็นเรือ่งยากที่คนจะเก็บออมเงินและพัฒนาทรพัยากรเพื่องานได ้เพราะผู้คนรอบข้าง
เขาคาดหวงัให้เขาแบ่งปันทุกส่ิง พวกเขาไม่เข้าใจวา่ทำาไมคนตอ้งสะสมเงินทองในขณะที่บางคนตอ้งการ
มัน พวกเขาคาดหวงัให้คนน้ันแบ่งปันส่ิงที่มีแม้วา่พวกเขาขาดความรบัผิดชอบ

ครสิเตียนต้องนับถือความคาดหวงัของวฒันธรรมของตน แต่ต้องประยุกต์ ใช้หลักการพระคัมภีรด์้วย 
พระคมัภีรบ์อกเราวา่เราไม่มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนที่ ไม่ทำาส่ิงที่เขาทำาได ้(2 เธสะโลนิกา 3:10). ถ้าคนให้
ทรพัยากรเพื่องานของเขาเพื่อช่วยคนที่ขาดความรบัผิดชอบ ทัง้สองฝ่ายจะยังคงยากจน

พระคมัภรีบ์ง่ชีว้า่พระเจา้ประทานความมัง่คัง่เพ่ือคนเราจะมทีรพัยากรเพือ่งานของตนเอง ผูเ้ผยพระวจนะ
มคีาหก์ลา่ววา่ ในสังคมที่ ไดร้บัพระพร ทกุคนจะครอบครอง "ซุ้มองุน่และตน้มะเดือ่ของตน" (มคีาห ์4:4). 
น่ันหมายถงึการเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นส่วนตวัและเครือ่งมอืสำาหรบัผลติบางอย่าง บางแหง่ เกษตรกรรมอาจ
ไม่ใช่รปูแบบท่ีดท่ีีสุดของการผลติ แตห่ลกัการคอืวา่คนที่ ไดร้บัพระพรควรมส่ิีงทีต่อ้งการเพือ่ผลติทรพัยากร

บอ่ยครัง้ทีค่นยากจนผูม้าเป็นครสิเตยีนเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้ ไม่ ใช่เพยีงเพราะพระพรโดยตรงจากพระเจา้
แตเ่พราะวถิชีีวติทีด่ขีึน้ของพวกเขา พวกเขาหยดุผลาญเงนิทองไปกบัสิ่งตา่งๆ เช่น สุรา การพนัน และรปู
แบบความบันเทิงอย่างผิดๆ พวกเขากลายเป็นคนงานที่ดขีึน้และมีช่ือเสียงดขีึน้ พระเจ้าอวยพระพรการ
สนับสนุนพันธกิจของเขา บ่อยครัง้ที่คนในช่ัวอายุที่สองของครอบครวัครสิเตยีนอยู่ ในสถานการณ์ที่ดกีวา่
คนในช่ัวอายุแรก

 » มีทางไหนบ้างที่คนในสภาพแวดล้อมของคณุจะสามารถทำางานและเก็บออมเพื่อปรบัปรงุสถานะ
ทางการเงินของพวกเขาได?้

การพนัน
การพนันคอืการเส่ียงดว้ยเงนิทองในความพยายามทีจ่ะไดร้บัเงนิไดเ้ปลา่กลบัมา แตล่ะคนทีช่นะจะไดเ้งนิ
จากบางคนทีสู่ญเสียโดยไม่ไดอ้ะไรกลบัคนื หลายคน เสพตดิการพนัน ผลาญเงนิทองของพวกเขา และลม้
เหลวในการดแูลครอบครวัของตน หลายคนใช้เงินทีเ่ป็นของคนอืน่ไปเลน่การพนัน โดยหวงัวา่จะชนะและ
สามารถจา่ยคนืได ้มีหลายคนตดิคกุอยู ่เพราะขโมยไปเลน่การพนัน หลายคนทีย่ากจนเลน่การพนันเพราะ
พวกเขารูสึ้กไม่มีความหวงัที่จะเปลีย่นสถานการณ์ของตนนอกจากจะโชคดแีละไดเ้งินมา

การพนันขัดแย้งกับหลักการครสิเตยีนหลายประการ 

1. หลักการของการไดค้วามมั่งคัง่จากงาน (เอเฟซัส 4:28)
2. หลักการของความพอใจ (1 ทิโมธี 6:6)
3. หลักการของการหวา่นและการเกี่ยว (กาลาเทีย 6:7)

พระเจา้มพีระประสงค์ ใหเ้ราให้บรกิารหรอืผลติภณัฑเ์พือ่ผลกำาไรมากกวา่ไดเ้งนิทองจากบางคนมาดว้ยโชค 
การพนันเป็นส่ิงให้ โทษเพราะมันเสพตดิและเพิ่มอาชญากรรม
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การพนันขัดแย้งกับการพึ่งพาพระเจ้า คนเราควรถามตวัเอง "ฉันเช่ือวา่พระเจ้าทรงดแูลฉันไหม?" ฉันจะ
อธิษฐานให้พระเจ้าจัดเตรยีมให้ฉันได้ ไหม" "ฉันเชื่อวา่ทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมให้ฉันคือการเอาเงิน
ทองไปเส่ียงกับการพนัน หวงัวา่จะเอาเงินจากคนอื่นหรอืปล่า?" "ฉันคดิวา่พระเจ้าจะทรงให้รางวลัฉันจาก
การพนันโดยทำาให้ฉันถูกรางวลัใหญ่หรอืเปล่า?" คนที่เล่นการพนันไม่วางใจพระเจ้าสำาหรบัสถานการณ์
ดา้นการเงินของเขา เมื่อเราวางใจพระเจ้าอย่างแท้จรงิ เราจะเช่ือฟังคำาแนะนำาที่ชัดเจนของพระองคท่ี์มา
ถึงเรา โดยรูว้า่พระองคจ์ะทรงสนองความตอ้งการของเราอย่างสัตย์ซ่ือเมื่อเราเช่ือฟัง

หน้ีสนิ
เมือ่คนเรายมืเงนิ เขาสันนิษฐานวา่เขาจะสามารถจ่ายคนืไดจ้ากเงินทีเ่ขาจะได้ ในอนาคต ดงัน้ัน การยมืคอื
การใช้เงินในอนาคต แม้วา่อนาคตจะมีความตอ้งการใหม่ดว้ย

พระคมัภีรก์ล่าววา่ผู้ยืมเป็นคนรบัใช้ของผู้ ให้ยืม (สุภาษิต 22:7). ผู้ยืมสรา้งพันธะที่จำากัด เสรภีาพของเขา

การยืมบางประเภทเลวรา้ยกวา่อย่างอื่น เมื่อใครยืมเงินสำาหรบัความตอ้งการพืน้ฐานเช่น อาหาร เขากำาลัง
ตกในสถานการณ์ที่เลวรา้ย อาหารจะถูกบริโภคไป แตห่น้ีสินยังคงอยู่ และเขาจะยิ่งจนกวา่เดมิ

เมื่อใครยืมเงินสำาหรบัส่ิงของที่ ไม่จำาเป็น เช่น เครือ่งประดบัส่วนตวั เสือ้ผ้าที่ ไม่จำาเป็น ความบันเทิง หรอื
การตกแตง่บา้น เขากำาลงัใช้จา่ยเงนิในอนาคตของเขา เขากำาลงัจำากดัเสรภีาพในอนาคตของเขา ในอนาคต
เขาจะไม่สามารถเลือกซือ้ส่ิงของตา่งๆ ได ้เพราะเงินถูกจ่ายไปแล้ว

ธรุกจิบางอยา่งใหยื้มเงนิดว้ยอตัราดอกเบีย้สูง คนทีย่มืเงนิจากพวกน้ี ในไมช้่าจะเป็นหน้ีมากกวา่ท่ียมืมาตอน
ต้นอย่างมาก บางรา้นขายของโดยให้เครดิตที่มีอัตราดอกเบีย้สูง ในที่สุดผู้คนก็ต้องจ่ายราคาแพงสำาหรบั
ส่ิงของที่พวกเขาซือ้ดว้ยเครดติเพราะพวกเขาไม่ยินดรีอจนกวา่จะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายในราคาปกติ

บางครัง้คนยืมเงินสำาหรบังานสมรสราคาแพงที่วฒันธรรมของพวกเขาคาดหวงั พวกเขาเริม่ตน้การสมรส
ดว้ยหน้ีสินกอ้นใหญ ่ครสิตจกัรในฐานะครอบครวัแหง่ความเชือ่ควรช่วยเหลอืสมาชิกโดยพฒันาธรรมเนียม
ใหม่หรอืหาทางทำาให้งานสมรสสวยงามได้ โดยไม่ตอ้งจ่ายแพงเกินไป

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โรม 13:7-8 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ีบอกเราใหจ้า่ยคนืส่ิงทีเ่ราเป็นหน้ีผูอ้ืน่ เราเป็นหน้ี การนับถอืและการเช่ือฟังตอ่ผูม้สิีทธิ
อำานาจ เราเป็นหน้ีภาษีตอ่รฐับาล ประโยคแรกของ ข้อ 8 สรปุข้อความใน ข้อ 7 เราไม่ควรล้มเหลวในการให้
คนทีเ่ราควรจะให ้น่ีไม่ไดห้มายความวา่เราไม่ควรยืม เพราะถ้าเราจ่ายคนืตามทีต่กลงไวก้ับผู้ ให้ยืม เราก็ ไม่
ไดล้้มเหลวในการให้คนที่เราควรให้

มันเป็น การขโมยทีค่นจะยมืโดยตัง้ใจจะไมจ่า่ยคนื หรอืยมืและตดัสินใจภายหลงัจะไมจ่่ายคนื (สดดุ ี37:21)

พระบญัญตัิ ในพันธสัญญาเดมิส่วนใหญก่ลา่วกบัชนชาตอิสิราเอลทีเ่ป็นสังคมเกษตรกรรมดัง้เดมิ คนส่วน
ใหญ่ดำาเนินชีวติโดยการทำาไรท่ำานาและผลิตส่ิงทีพ่วกเขาตอ้งการในครอบครวั ครอบครวัเป็นเจ้าของทีด่นิ
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เดมิหลายช่ัวอาย ุดงัน้ันจงึหาไดย้ากทีค่นจะยมืเงนิไปซือ้ทีด่นิหรอืเริม่ตน้ธรุกจิ ถา้คนจะยมืเงนิ ก็เป็นเพราะ
เขาตกอยู่ ในสถานการณ์เลวรา้ยและตอ้งการเงินสำาหรบัความตอ้งการพืน้ฐาน พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้
อสิราเอลเป็นครอบครวัแหง่ความเช่ือทีด่แูลสมาชิกของตน พระเจา้ทรงบอกพวกเขาใหค้นทีม่คีวามจำาเป็น
ยืมเงินโดยไม่คดิดอกเบีย้ (อพยพ 22:25) ลักษณะหน่ึงของคนชอบธรรมที่อธิบายไว้ ในสดดุ ี15 คอืวา่เขา
ให้ยืมโดยไม่คดิดอกเบีย้37

ไม่ ใชเป็นเรือ่งผิดที่ผู้ลงทุนจะคดิดอกเบีย้ เมื่อให้คนยืมเงินเพื่อช่วยเขาเริม่ตน้ธุรกิจ38ดอกเบีย้เป็นรางวลั
ของผู้ลงทุนเพื่อให้การทำาธุรกิจดำาเนินไปได้

คนท่ีทำาธุรกิจกับคนยากจนไม่ควรคดิแตเ่พียงหากำาไร (สุภาษิต 22:16a). เป็นเรือ่งผิดที่ขายของคณุภาพ
ต่ำาหรอืตัง้ราคาที่ ไมย่ตุธิรรม เพราะคนยากจนไมมี่ทางเลอืกอืน่ เป็นเรือ่งผดิทีจ่ะใหย้มืหรอืขายของแบบให้
เครดติเพือ่ให้ ไดก้ำาไรสูงจากคนท่ียมืเพราะสถานการณ์ยากลำาบาก นักธรุกิจควรหาทางช่วยเหลอืสถานการณ์
ของลูกคา้ให้ดขีึน้

ผู้เผยพระวจนะเอเสเคยีลกล่าววา่บาปของโสโดมไม่ ใช่แคก่ารไรศ้ีลธรรมทางเพศแตเ่ป็นการที่คนดำาเนิน
ชีวติอย่างฟุ่มเฟือยและ " ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจน" (เอเสเคยีล 16:49) พระเจ้าทรงเรยีกเราไม่เพียงแต่
ให้กับคนยากจน แต่ ให้ช่วยเหลือ อย่�งเป็นระบบ เพื่อให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้

พระบัญญัติของพระเจ้าสำาหรบัอิสราเอลโบราณแสดงให้เราเห็นพระสัญญาของพระองค์ ปัจจุบันน้ี กฏ
หมายของประเทศเราไม่เหมือนกฏบัญญัตท่ีิพระเจ้าประทานแก่อิสราเอล แตค่วามห่วงใยของพระเจ้ายัง
คงเหมือนเดิมและหลักการต่างๆ ก็เหมือนเดิม ครสิตจักรควรหาทางเสรมิกำาลังคนยากจน ประการแรก 
ดแูลครอบครวัแห่งความเช่ือ แล้วช่วยเหลือชุมชน

การทำางบประมาณ
บางคนใช้เงินทัง้หมดของพวกเขาทันทีที่ ไดร้บัมา บ่อยครัง้ที่พวกเขาตอ้งเป็นทุกข์จากความตอ้งการก่อน
ที่จะไดเ้งินมาอีกครัง้ พวกเขาไม่สามารถรบัผิดชอบผู้อื่นได้

งบประมาณเป็นแผนการบรหิารการใช้จ่ายประจำา คนส่วนใหญ่ทีค่าใช้จ่ายที่คาดหวงัได้ ในช่วงเวลาหน่ึง 
และเขาควรสำารองเงนิไวล้ว่งหน้าสำาหรบัความตอ้งการเหลา่น้ัน ตวัอยา่งเช่น คนทีก่ำาลงัเช่าบา้นอยู ่เขาอาจ
จะจ่ายเป็นรายเดือนหรอืรายปี เขาจำาเป็นต้องเก็บส่วนหน่ึงของรายได้ของเขาไวเ้สมอเพื่อจะสามารถจ่าย
คา่เช่าบ้านไดเ้มื่อถึงเวลา ถ้าคา่เช่าบ้านของเขาเป็นรายปี เขาจะเก็บเงินน้ันไวเ้ป็นเวลานาน และจะมีการ
ทดลองให้ ใช้เงินน้ันแตเ่ขาควรจะสำารองเงินน้ันไวแ้ละถือวา่เป็นส่วนที่ ใช้ ไปแล้ว

เงนิส่วนแรกทีต่อ้งสำารองไวค้วรจะเป็น สิบลด (สุภาษิต 3:9-10) คณุควรอทุศิถวาย 10%ของรายไดข้องคณุ
เพือ่สนับสนุนพันธกิจ อย่ารอเพือ่จะเห็นวา่คณุมีเงินเหลือหลังจากการใช้จ่ายสำาหรบัสิบลด พระเจ้าจะอวย

37 เอเสเคยีล 18:5-9 คล้ายกับ สดดุ ี15
38 มัทธิว 25:27
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พระพรความสัตย์ซ่ือของคณุ39

หลงัจากรายไดท้ีเ่หลอือยูค่รอบคลมุความตอ้งการพืน้ฐานแล้ว เขาไวค้วรสำารองเงนิสำาหรบัยามฉุกเฉิน เขา
ควรสำารองเงินบางส่วนไวส้ำาหรบัปรบัปรงุสถานการณ์ของตัวเอง เช่นเก็บเงินไวซื้อ้บ้านของเขา เขาควร
พยายามลงทุนด้วยเงินบางส่วน เพื่อให้รายได้ของเขางอกเงยด้วย ตัวอย่างของการลงทุนรายย่อยอาจจะ
เป็นการซือ้เครือ่งมือที่ทำาให้เขามีรายไดเ้พิ่มขึน้จากงาน

คนทีม่ทีรพัยากรเพือ่งาน (ส่ิงทีช่่วยเขาผลติผล) เช่น พาหนะ หรอื อาคาร ควรตัง้งบประมาณสำาหรบับำารงุ
รกัษาทรพัยากรดว้ย ถ้าคนใดสรา้งกำาไรไดจ้ากรถยนตข์องเขาแต่ไม่ ไดส้ำารองเงินไว ้เขาจะไม่สามารถจ่าย
สำาหรบัการซ่อมรถใหญ่ หรอื ซือ้อีกคนัหน่ึงได ้และผลกำาไรของเขาก็จะสิน้สุดลงในที่สุด

คนที่ ไมจ่ดังบประมาณอาจจะไมส่ามารถดแูลความรบัผดิชอบของตนได ้เขาอาจพึง่พาความช่วยเหลอืจาก
ผู้อื่นและไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได ้สถานการณ์ของเขาไม่มีวนัดขีึน้เพราะเขาไม่ไดล้งทุนกับอะไรเลย

พระเยซูทรงเลา่ถงึชาวสะมาเรยีใจดผีูช่้วยเหลอืคนบาดเจ็บ40สังเกตวุา่ชาวสะมาเรยีมเีงนิและลาที่ ใช้บรรทกุ
คนเจ็บ ถ้าหากวา่ชาวสะมาเรยีไดข้ายลาของเขาไปและใช้เงนิไปจนหมดจะเกดิอะไรขึน้? แม้วา่เขาจะมคีวาม
ปรารถนาดทีี่จะช่วย เขาก็จะถูกจำากัดในความสามารถที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในสถานการณ์น่ีได้

การทำางบประมาณช่วยให้คนเราสามารถเตรยีมพรอ้มสำาหรบัความตอ้งการของเขา รบัผิดชอบคนที่พึ่งพา
เขาอยู่ ลงทุนสำาหรบัอนาคต ตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนพันธกิจ

ครอบครวัแห่ง ความเช่ือ
ในช่วงต้นของครสิตจักร ไม่นานหลังจากเพนเทคอส ผู้เช่ือได้อุทิศตัวเพื่อครอบครวัแห่งความเช่ือโดยให้
ความแน่ใจวา่ความต้องการของทุกคนได้รบัการตอบสนอง พวกเขาแบ่งปันสิ่งของของพวกเขาและไม่มี
ใครอ้างวา่ส่ิงใดเป็นของตน หลายคนขายทรพัย์สินและนำาเงินมาให้ครสิตจักร (กิจการ 2:44-45). แม้วา่เรา
ไม่อาจคาดหวงัชีวติในครสิตจักรให้เป็นเช่นน้ันได้เสมอไป เราจะเห็นไดว้า่เมื่อครสิตจักรอยู่ ในสภาวะที่ดี
ที่สุดก็จะมีความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และ ความมุ่งมั่นที่จะดแูลครอบครวั

ผูเ้ช่ือทีเ่มอืงเธสะโลนิกาใหค้วามมัน่ใจวา่สมาชิกทกุคนไดร้บัการเลีย้งด ูแตม่บีางคนไมท่ำางาน คนเหลา่น้ัน
ดำาเนินชีวติอยา่งสบาย พึง่พาความเอือ้เฟ้ือของครสิตจักร เปาโลไม่ไดบ้อกครสิตจักรวา่พวกเขาทำาผดิในการ
ดแูลสมาชิกในครอบครวัแตก่ล่าววา่คนท่ีไมย่นิดทีีจ่ะทำางานก็ไมค่วรใหอ้าหารแกเ่ขา (2 เธสะโลนิกา 3:10). 
สำาหรบับางคน งานอาจจะไม่ ใช่การรบัจา้งเพือ่คา่แรง แตช่่วยเหลอืผูเ้ชื่อคนอืน่ตามทีจ่ำาเป็น คนบางคนไม่
สามารถรบัจ้างได ้แตแ่ทบทุกคนสามารถช่วยเหลือบางอย่างได้

ในจดหมายฝากฉบบัอืน่ เปาโลใหแ้นวทางในการช่วยเหลอืหญงิม่ายและสนับสนุนศษิยาภิบาล (1 ทิโมธ ี5:3-18, 
กาลาเทีย 6:6).
39 เรือ่งราวโดยละเอียดของการถวายสิบลดในหลักสูตรชัน้เรยีนผู้เลีย้งสากลหลักข้อเชือ่และก�รปฏิบัตขิองครสิตจักร, ดไูดท้ี่ 

https://www.shepherdsglobal.org/courses
40 ลูกา 10:25-37
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ครสิเตยีนทกุคนควรมส่ีวนในครอบครวัแหง่ความเช่ือในทอ้งถิน่ และควรมุง่มัน่ในการช่วยเหลอืเรือ่งความ
ตอ้งการของสมาชิกและสนับสนุนพันธกิจ

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » คนของครสิตจักรจะทำางานรว่มกันไดอ้ยา่งไรในการดแูลความตอ้งการในครสิตจกัรในขณะทีก่ำาหนด

ให้คนมีความรบัผิดชอบ?

 » มีโอกาสอะไรบ้างในสภาพแวดลอ้มของคณุสำาหรบัคนของครสิตจักรทีจ่ะทำางานรว่มกันในการพฒันา
ทรพัยากรเพื่องานขึน้มา?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุสำาหรบัพระสัญญาของพระองคท์ีจ่ะสนองความตอ้งการของขา้พระองค ์ขอทรงช่วยขา้พระองค์
ใหสั้ตยซ่ื์อในความรบัผดิชอบทีจ่ะจดัเตรยีมสำาหรบัตวัเองและสำาหรบัผูอ้ืน่ทีพ่ึง่พาขา้พระองคอ์ยู ่ขอทรงช่วย
ขา้พระองค์ ใหเ้อือ้เฟ้ือกบัส่ิงทีมี่อยู ่ขอทรงช่วยขา้พระองค์ ใหต้อบสนองความตอ้งการของคนอืน่อยา่งฉลาด

ข้าพระองคอ์ธิษฐานขอพระพรดา้นการเงิน แตเ่หนือสิ่งอื่นใดข้าพระองคต์อ้งการรกัษาลำาดบัความสำาคญั
ฝ่ายวญิญาณและพึงพอใจเพราะความสัมพันธ์กับพระองค์

อาเมน
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การบ้านบทท่ี 9

1. พจิารณาดว้ยใจอธษิฐานถงึหลกัการพระคมัภรีท์ี่ ให้ ไว้ ในบทเรยีนน้ี ตอบคำาถามตอ่ไป
น้ีโดยการเขียน:

• ฉันกำาลังเผชิญการทดลองอะไรบ้างเกี่ยวกับเงินทองและทรพัยากร?

• ปัจจุบันน้ี ฉันไดเ้งินและ/หรอืทรพัยากรมาไดอ้ย่างไร?

• ฉันใช้และบรหิารเงินทองและ/หรอืทรพัยากรอย่างไร?

• การวางใจพระเจ้าในเรือ่งเงินทองและ/หรอืทรพัยากรหมายความวา่อะไร?

• ฉันมีทรพัยากรเพื่องานอะไรบ้าง?

• มีทรพัยากรเพื่องานที่ฉันควรวางแผนที่จะได้มาในอนาคตหรอืไม่? ถ้ามี ฉันจะ
ทำาไดอ้ย่างไร?

• ฉันใช้เงินทองและ/หรอืทรพัยากรอย่างไม่สมควรในทางใดบ้าง?

• ฉันจะแก้ ไขการใช้เงนิทองและ/หรอืทรพัยากรอยา่งไมส่มควรตามรายการขา้งบน
น้ีไดอ้ย่างไร?

2. เขียนหน่ึงหน้าเกี่ยวกับการนำาเสนอหลักการจากบทเรยีนน้ี โดยมีการนำาไปใช้อย่าง
เจาะจงในสภาพแวดล้อมของคุณ คนในสภาพแวดล้อมของคุณต้องเข้าใจอะไรบ้าง
เกี่ยวกับความเข้าใจเรือ่งเงินทองของครสิเตยีน?

3. ท่องจำา สุภาษิต 3:13-17 และเขียนการตอบสนองมาหน่ึงย่อหน้า ในตอนเริม่ตน้ของ
บทเรยีนตอ่ไป เขียนพระคมัภีรต์อนน้ีจากความทรงจำาและส่งให้ผู้นำาชัน้เรยีน
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บทท่ี 10

ความซ่ือสตัย์

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

เมื่อจบบทเรยีนน้ี นักเรยีนควรจะมุ่งมั่นที่จะซ่ือสัตย์อย่างสมบูรณ์ในทุกสถานการณ์
ตลอดเวลา

อับราฮัม ลินคอห์น, ชายผู้ซ่ือสตัย์
อบัราฮัมทำางานในรา้นคา้ วนัหน่ึงเขารูว้า่เขาไดท้อนเงนิใหล้กูคา้ผดิ หญงิคนน้ันออกไปแลว้ เธออาศัยอยู่ ใน
ยา่นชนบทหา่งออกไปหลายไมล ์และอบัราฮัมรูว้า่จะไมพ่บเธออกีในช่วงน้ี แมว้า่จำานวน เงนิจะเล็กน้อย แต่
เขาเป็นหว่งวา่เธออาจจำาเป็นตอ้งใช้มนั เขาตอ้งการแน่ใจวา่ เธอไม่ไดค้ดิวา่เขาจงใจเก็บเงนิเธอไว ้เมือ่รา้น
ปิดในวนัน้ัน อบัราฮัมเดนิหลายไมลเ์พือ่ไปคนืเงนิใหเ้ธอ เพราะความระมดัระวงัของเขาในสถานการณ์น้ัน
และในเวลาอืน่ๆ เพือ่นของเขาเรยีกเขาวา่ "เอ็บผูซื้อ่สัตย"์ ตอ่มาเขาไดเ้ป็นนักกฏหมาย แลว้มส่ีวนเกีย่วขอ้ง
กับรฐับาล ความซ่ือสัตย์ของเขาเป็นที่นับถือ และในที่สุดเขาไดเ้ป็นประธานาธิบดขีองสหรฐัอเมรกิา

ธรรมชาติของพระเจ้า
พระคมัภีรบ์อกเราวา่พระเจ้าไม่ โกหก(ทิตสั 1:2, ฮีบร ู6:18) ธรรมชาตขิองพระองคม์ั่นคงอยู่เสมอและไม่
เปลี่ยนแปลง (ยากอบ 1:17). พระเจ้าไม่ทรงบอกความจรงิเฉพาะเมื่อไดร้บัผลประโยชน์เท่าน้ัน พระองค์
ไม่ทรงโกหกเพ่ือจะได้ผลท่ีดี เราสามารถมีความเช่ือมั่นได้วา่พระคำาของพระเจ้าน้ันเป็นความจรงิอย่าง
สมบูรณ์และไวว้างใจได ้ความจรงิของพระองคท์ำาให้เรามีความมั่นคงปลอดภัย (สดดุ ี40:11, สดดุ ี91:4).

 » ความสัมพนัธข์องคณุกบัพระเจา้จะไดร้บัผลกระทบอยา่งไร ถา้คณุไม ่วางใจพระองคท์ีจ่ะบอกความ
จรงิเสมอ?

คิดถึงวา่ความจรงิสำาคัญต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างไร พระเจ้าทรงเรยีกเราให้ถวายตัวแด่
พระองคอ์ย่างสมบูรณ์ เราจะไม่สามารถทำาไดถ้้าเราไม่วางใจพระองคอ์ย่างสิน้เชิง
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มาตรฐานของพระเจ้าเรือ่ง ความจรงิ
พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้เราบอกความจริงเสมอ คนที่ โกหกไม่ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า 
(สุภาษิต 12:17).

บางครัง้คนเราใช้การโกหกเพือ่ชนะคดี ในศาล คนทีม่เีงนิสามารถจา่ยใหผู้พ้พิากษายอมรบัคำาโกหกเพือ่ยดึ
ทรพัย์สินของผู้อื่น(ยากอบ 2:6). คนร่ำารวยหนีความยุตธิรรมไดแ้ละลงโทษคนบรสุิทธิ์ โดยจ่าย สินบนเพื่อ
การโกหก (ยากอบ 5:1, 6)

การเป็นพยานเท็จเป็นความบาป แมเ้มือ่คณุคดิวา่ความมุง่หมายของคณุถกูตอ้ง พระคมัภรีก์ลา่วโทษพยาน
เท็จโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้41 หลายคนคดิวา่เขาโกหกไดถ้า้การโกหกจะสัมฤทธิผ์ลดแีละไมท่ำาใหเ้กดิผลรา้ย แต่
พระคมัภีร์ ไม่ ได้ ให้ทางเลือกน้ัน พระคมัภีร์ ไม่เคยบอกเราวา่มีเวลาที่เราควรโกหก

ครสิเตยีนควรพูดความจรงิโดยไม่มีข้อยกเวน้ ความจรงิเป็นส่ิงจำาเป็นตอ่ความสัมพันธ์ของเรา

เอเฟซัส 4:15 กล่าววา่การพูดความจรงิน้ันจำาเป็นสำาหรบัการเตบิโตสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณ

โคโลสี 3:9 กล่าววา่การโกหกเป็นส่วนของชีวติที่บาปซ่ึงเราเลิกไปแล้ว

พระเจ้าจะทรงพิพากษาและลงโทษคนโกหก คนโกหกอยู่ ในรายการของคนบาปที่ถูกกล่าวโทษโดยพระ
บัญญัตขิองพระเจ้า (1 ทิโมธี 1:10, ววิรณ์ 22:15) คนโกหกทุกคนจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ (ววิรณ์ 21:8) 
คนโกหกจะไม่ไดเ้ข้านครของพระเจ้า (ววิรณ์ 21:27).

ประยุกต์ ใช้ความจรงิกับธุรกิจและความสมัพันธ์
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน สุภาษิต 11:1 ให้คนในกลุ่มฟัง

ขอ้พระคมัภรีข์อ้น้ีพดูถงึตราช่ังที่ ใช้ขายของตามน้ำ าหนัก เช่น ผลไม ้หรอืผกั หรอืเน้ือ บางครัง้คนมตีราช่ัง
ทีถ่กูออกแบบมาใหช่ั้งน้ำ าหนักผดิเพือ่จะไดเ้งินเพิม่ขึน้ ขอ้น้ีกล่าววา่พระเจา้ทรงเกลียดชังความไมซ่ื่อสัตย์

เป็นเรือ่งผิดที่คนจะขายของในขณะที่ โกหกเกี่ยวกับสภาพของมันหรอืปิดบังรอยตำาหนิของมัน เป็นเรือ่ง
ผิดที่จะโกหก เมื่อบอกใครบางคนวา่ซือ้ของมาราคาเท่าไหรเ่พื่อจะไดข้ายในราคาที่สูงขึน้

เป็นเรือ่งที่ ไม่ถูกตอ้งทีจ่ะเซนตช่ื์อกับบางอยา่งที่ ไม่จรงิเพือ่จะหลีกเลีย่งการจ่ายเงิน เป็นเรือ่งที่ ไม่ถูกตอ้ง
สำาหรบัคนที่ช่วยนายจ้างของเขาหลอกลวงคนเพื่อผลกำาไร

 » คณุสังเกตเุห็นรปูแบบตา่งๆ ของความไม่ซ่ือสัตย์อะไรบ้าง?

41 อพยพ 20:16; สุภาษิต 6:16-19, สุภาษิต 14:25, สุภาษิต 19:5, 9
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พระคมัภีรก์ล่าววา่คนช่ัวยืมและไม่ ให้คนื (สดดุ ี37:21, สุภาษิต 3:28). บางคนยืมแล้วรูสึ้กวา่ไม่มีพันธะที่
ตอ้งจา่ยหน้ีของเขาคนื พระคมัภีรก์ลา่ววา่เราควรแน่ใจวา่เราจะไมล่ม้เหลวทีจ่ะใหค้นอืน่ในส่ิงทีเ่ราเป็นหน้ี
เขา ( โรม 13:7-8).

ความซ่ือสัตยห์มายความวา่คณุรกัษาสัญญาและความมุง่มัน่ของคณุ สดดุ ี15 อธบิายถงึคนทีม่คีวามสัมพนัธ์
ที่ดกีับพระเจ้า คณุสมบัตอิย่างหน่ึงคอืเขา สัญญาและรกัษามันแม้วา่จะเสียผลประโยชน์ (สดดุ ี15:4)

เมื่อคนไม่ทำางานตามที่เขาควรทำาเพื่อคนที่จ้างเขา ถือวา่ไม่ซ่ือสัตย์ (เอเฟซัส 6:5-6)

เป็นเรือ่งผิดที่คนงานจะ ขโมยของจากนายจ้างของเขา (ทิตสั 2:9-10).

เป็นเรือ่งผดิทีจ่ะให้ ใบเสรจ็รบัเงนิมากกวา่ราคาจรงิ เป็นเรือ่งผิดสำาหรบัลกูจ้างหรอืตวัแทนทีจ่ะโกหกเกีย่ว
กับราคาของบางอย่างเพื่อจะยักยอกเงินบางส่วนไว้

เป็นเรือ่งผิดสำาหรบัลูกจ้างที่จะไม่ ให้คา่จ้างตามที่สัญญาไวแ้ก่คนงาน (ยากอบ 5:4).

เป็นเรื่องผิดที่จะเก็บส่ิงที่มีคนวางผิดที่ โดยไม่ ได้ตัง้ใจไว้ คุณควรคืนให้เจ้าของถ้าสามารถทำาได้  
(เฉลยธรรมบัญญัต ิ22:1).

ถ้าคณุบรหิารทรพัยากรของคนอื่น (เช่น นายจ้าง หรอืพันธกิจ) เป็นส่ิงผิดที่จะใช้เงินหรอืส่ิงของสำาหรบั
ตวัคณุถ้าไม่ไดร้บัอนุญาต

ตัวอย่างของการท้าทายทางวฒันธรรมต่อความซ่ือสตัย์
ในบางชมุชน ผูค้นดำาเนินชีวติภายใตก้ารดแูลของหวัหน้า ประชาชนตา่งจงรกัภกัดตีอ่หวัหน้าและคาดหวงั
ให้หัวหน้าช่วยเหลือในความตอ้งการของพวกเขาทุกอยา่ง ในชุมชนเหล่าน้ี คนส่วนมากไม่มีทรพัย์สินส่วน
ตวัมากนัก ทรพัยากรที่สำาคญัที่สุดเช่น ที่ดนิ เป็นของชุมชน หัวหน้าตอ้งบรหิารทรพัยากรเพื่อประโยชน์
ของทุกคน เมื่อใครมีความตอ้งการ เขารูสึ้กวา่เขามีสิทธิที่จะเอาส่ิงทีเ่ขาตอ้งการจากทรพัยากรของชุมชน

เจอรอลด์เกิดในหมู่บ้านป่า ครอบครวัของเขาและครอบครวัอ่ืนๆที่อยู่รอบข้างทำามาหากินบนที่ดินท่ีเป็น
ของหมู่บ้าน พวกเขาหาทรพัยากรไดจ้ากป่า ไม่มี ใครเป็นเจ้าของที่ดนิส่วนตวั แม้แตท่ี่ทีบ่้านของพวกเขา
ตัง้อยู่ ครอบครวัทัง้หลายช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเมื่อพวกเขามีปัญหา หัวหน้าเป็นเหมือนพ่อของหมู่บ้าน 
ผู้คนคาดหวงัให้เขาดแูลความตอ้งการของพวกเขา

เมือ่เจอรอลด์ โตเป็นหนุ่ม เขารบัจา้งทำางานกับบรษัิททีต่ดัไมม้าแปรรปู เขาออกจากหมูบ้่านไปอยู่ ใกลก้บัที่
ทำางาน เขาไดร้บัเงนิเดอืนแตล่ะเดอืน บางครัง้เขาไมม่อีาหารเพยีงพอเพราะไมคุ่น้เคยกบัการทำางบประมาณ
เงินเดอืนของเขา เขาคาดหวงัให้เจ้านายจัดเตรยีมอาหารสำาหรบัเขา และประหลาดใจเมื่อเจ้านายบอกวา่
เป็นความรบัผิดชอบของเจอรอลด์ที่จะซือ้ทุกส่ิงด้วยเงินเดือนของเขา เมื่อน้องสาวของเจอรอลด์ต้องไป
หาหมอ เจอรอลดข์อเงินจากเจ้านายสำาหรบัเธอ เจอรอลด์ โกรธเมื่อเจ้านายไม่ไดช่้วยเหลือ เจอรอลดค์ดิวา่
เจ้านายตอ้งช่วยเขาเมื่อมีปัญหา แตเ่จ้านายบอกวา่เงินเดอืนเป็นความรบัผิดชอบเดยีวของเขาสำาหรบัเจอ
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รอลด ์เมื่อเจอรอลดอ์อกจากงาน เขาขโมยเครือ่งมือบางอย่างกลับไปหมู่บ้านดว้ย เพราะเขารูสึ้กวา่เจ้านาย
ไม่ไดช่้วยเขาอย่างเพียงพอ

ต่อมา เจอรอลด์ย้ายไปในเมืองกับภรรยาและลูก และได้งานทำาในห้างใหญ่แห่งหน่ึง เจอรอลด์ขอให้เจ้า
นายของเขาจ่ายค่าเล่าเรยีนให้ลูกของเขา แต่เจ้านายปฏิเสธ บางครัง้เจอรอลด์ ไม่มีเงินพอที่จะซือ้ทุกส่ิง
ที่ครอบครวัของเขาตอ้งการ เน่ืองจากเขาทำางานในรา้นที่ขายอาหาร เขาคดิวา่เขาควรไดร้บัอนุญาตให้เอา
อาหารจากรา้นไปให้ครอบครวัของเขาได ้เขารูว้า่เจ้านายจะไม่เห็นดว้ย เขาจึงแอบเอาอาหารไปอย่างลับๆ

คนงานบางคนไม่เข้าใจความจำากัดของความรบัผิดชอบของนายจ้าง พวกเขาคดิวา่นายจ้างตอ้งรบัผิดชอบ
ตอ่ความตอ้งการทัง้หมดของพวกเขา พวกเขาขอความช่วยเหลอืหลายรปูแบบนอกเหนือจากคา่จา้งสำาหรบั
งาน ถา้นายจา้งไม่ได้ ใหส่ิ้งทีพ่วกเขาตอ้งการ ก็จะรูสึ้กวา่ถกูตอ้งทีจ่ะขโมย เพราะพวกเขารูสึ้กวา่นายจา้งเป็น
หน้ีเขากับส่ิงตา่งๆที่เขาตอ้งการ

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ทิตสั 2:9-14 ให้คนในกลุ่มฟัง

ข้อพระคมัภีรต์อนน้ีบอกเราวา่คนงานตอ้งไม่ขโมยจากนายจ้างของเขา ข้อ 10 กล่าววา่ความซื่อสัตย์ทำาให้
หลกัขอ้เช่ือของพระครสิตส์วยงาม ขอ้ตอ่ๆมาอธบิายถงึวถิชีีวติของคนที่ ไดร้บัการเปลีย่นแปลงโดยพระคณุ

ความน่าเช่ือถือ
ความซ่ือสัตย์ ไม่ไดเ้กี่ยวข้องกับเงินและทรพัย์สมบัตเิท่าน้ัน

คารล์อสสัญญากบัเพือ่นรว่มงานของเขาวา่จะมาเจอกนัตอน 8:00 โมงเช้า อยา่งไรก็ตาม เขานอนดกึและใช้
เวลานานช่วงอาหารเช้าและมาสายไปมากกวา่หน่ึงช่ัวโมง เขาบอกเพื่อนรว่มงานวา่คนขับรถมารบัเขาสาย 
เพื่อนรว่มงานไม่แปลกใจ เพื่อนทุกคนของคารล์อสรูว้า่เขาไม่เคยรกัษาคำามั่นสัญญาของเขา

คารล์อสไม่ซ่ือสัตย์สองประการ:

1. เขาไม่รกัษาคำาสัญญาของเขา
2. เขาโกหกเรือ่งเหตผุลที่เขามาสาย

คนจะเช่ือคณุไหมเมือ่คณุพดูวา่คณุจะทำางานหน่ึงหรอืไปทีแ่หง่หน่ึง? คณุเช่ือตวัเองไหมเมือ่คณุพดูอยา่ง
น้ัน? เมือ่คณุสัญญาบางส่ิง คณุตอ้งสัญญาทีจ่ะพยายามทำาใหส้ำาเรจ็ดว้ย เป็นเรือ่งผดิทีจ่ะสัญญาบางส่ิงแลว้
ไม่พยายามรกัษาคำาสัญญาน้ัน

ถ้าคณุพลาดที่จะรกัษาคำาสัญญา คณุควรขอโทษ คณุไม่ควรโกหกถึงเหตผุลที่คณุพลาด

เป็นเรือ่งผดิทีจ่ะโทษคนอืน่ในองคก์รถงึความผดิพลาดของคณุ ทมีของคณุจะไมว่างใจคณุ ถา้เขารูว้า่คณุ
จะโกหกเกี่ยวกับความผิดพลาด 
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ผู้นำาทีคู่ค่วรแก่ความไวว้างใจไม่ไดท้ำาให้คนตดิตามความคดิของเขาโดยการบอกส่ิงที่ ไม่จรงิ สตเีฟน โควยี์ 
เขียนวา่ "ผู้นำาไดร้บัผลในทางที่ทำาให้เกิดความไวว้างใจ"42

ปัจจัยของความสมัพันธ์
หลายคนเช่ือวา่เป็นส่ิงผิดทีจ่ะโกหกเพือ่นหรอืญาตพ่ีิน้องแต่ไมเ่ป็นไรทีจ่ะโกหกคนอืน่ๆ บางคนขโมยเงนิ
หรอืส่ิงของจากนายจ้างของพวกเขาเพราะคดิวา่เขาสมควรไดร้บัคา่จา้งมากกวา่เดมิ บางคนขโมยจากคนรวย 
โดยเฉพาะคนตา่งชาตทิีร่่ำารวย บางคนทำาธรุกิจที่ ไมย่ตุธิรรมกบัคนทีม่าจากตา่งเชือ้ชาตหิรอืสถานะทางสังคม

พระเยซูตรสัวา่เราควรรกัเพือ่นบา้นเหมือนรกัตวัเอง จำาได้ ไหมถงึคำาถามทีนั่กกฏหมายถามพระเยซ?ู " ใคร
คอืเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?"43นักกฏหมายตอ้งการให้พระเยซูพูดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงประเภทของคนที่
เราตอ้งรกั พระเยซูทรงเล่าเรือ่งของ "ชาวสะมาเรยีใจด"ี เรือ่งราวเกี่ยวกับคนสองเชือ้ชาตทิี่พบกันครัง้แรก 
พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน และมีความขัดแย้งระหวา่งเชือ้ชาติของพวกเขา ชาวสะมาเรยีช่วย
ชายที่ตอ้งการความช่วยเหลือ แม้วา่เขาไม่มีพันธะใดใดในความสัมพันธ์ พระเยซูทรงยกประเด็นหน่ึงใน
เรือ่งน้ีคอื ไม่ควรมี ใครถูกตดัออกไปจากความรกัของเรา

เราไม่ควรตดัสินวา่ใครสมควรไดร้บัความซ่ือสัตย์ของเรา เราไม่ควรซ่ือสัตย์เฉพาะกับคนทีเ่ราเลือกเท่าน้ัน 
แม้เราคดิวา่คนน้ันจะไม่ไดร้บัอันตรายจากความไม่ซ่ือสัตย์ของเรา เราก็ตอ้งการทีจ่ะใหพ้ระเจ้าพอพระทัย
โดยการที่เราซ่ือสัตย์ (กิจการ 24:16).44

คนประเภทไหนที่คณุตอ้งการจะเป็น? คนประเภทไหนที่พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้คณุเป็น? บางคนอาจ
ไม่สมควรไดร้บัความเอือ้เฟ้ือของคณุ แตพ่ระเจ้าประสงค์ ให้คณุเป็นคนเอือ้เฟ้ือ บางคนอาจไม่สมควรได้
รบัความซ่ือสัตย์ของคุณ แต่พระเจ้าประสงค์ ให้คุณเป็นคนซ่ือสัตย์ บางคนอาจไม่สมควรได้รบัความรกั
ของคณุ แตพ่ระเจ้าทรงรกัคณุเมื่อคณุไม่สมควรไดร้บั และพระเจ้าประสงค์ ให้คณุเป็นคนที่รกัใครผู่้อื่น

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 เปโตร 2:21-23 และ 1 เปโตร 3:8-12 ให้คนในกลุ่มฟัง 

อยา่ใหล้กัษณะของคนอืน่ตดัสินลกัษณะของคณุ คนอาจโกหกคณุ แตค่ณุก็ ไมค่วรกลายเป็นคนโกหก คน
อาจขโมยจากคณุ แตค่ณุก็ ไม่ควรกลายเป็นขโมย คนอาจหยาบคายตอ่คณุ แตค่ณุควรเป็นคนทีน่่านับถือ

ตัวอย่างจากชีวติ
ตวัอย่างในตอนน้ีล้วนเป็นกรณีที่เป็นจรงิ แตเ่ปลีย่นแปลงช่ือและรายละเอียด เป็น ตวัอย่างของการขโมย
หรอืโกหกหรอืทัง้คู่

42 สตเีฟน เอ็ม. อาร.์ โควยี์ คว�มเรว็ของคว�มไวว้�งใจ: ส่ิงเดยีวทีเ่ปลีย่นแปลงทุกส่ิง (นิวยอรค์: สำานักพิมพ์อิสระ, 2006).
43 ลูกา 10:29
44 เช่นเดยีวกับ ฟิลิปปี 1:10, 2 โครนิธ์ 5:9
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ขอ้คว�มสำ�หรบัผูน้ำ �ชัน้เรยีน: ใหแ้น่ใจว�่นักเรยีนเข�้ใจส่ิงทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะตวัอย�่ง ขอใหนั้กเรยีนอธบิ�ย
ว�่ทำ�ไมก�รกระทำ�ในแตล่ะตวัอย่�งน้ันผิด

1. จอรช์  ทำางานในโรงงาน เขามักจะเอาอุปกรณ์ทำาความสะอาด เครือ่งมือ และของเล็กๆกลับบ้านดว้ย 
เพราะเขารูว้า่โรงงานสามารถเอามาทดแทนได้

2. เพดโดรเป็นคนขบัรถบรรทุกของบรษัิทใหญ่แหง่หน่ึง บางครัง้เมือ่เขาขบัรถบรรทุกของบรษัิท เขา
เห็นป้ายข้างถนนที่บอกวา่ "เรารบัซือ้ดเีซล" บางครัง้เขาหยุดและขายนำ ้ามันดเีซลจำานวนหน่ึงจาก
รถบรรทกุ โดยรูว้า่บรษัิทจะไมรู่ว้า่มีนำ ้ามันจำานวนหน่ึงขาดไป

3. ทามาราได้รบัความไวว้างใจให้ซือ้อุปกรณ์คอมพิวเตอรส์ำาหรบัสำานักงานที่เธอทำางานอยู่  เธอ ให้
สินบนพนักงานขายที่รา้นให้เขียนใบเสรจ็รบัเงินสูงกวา่ราคาที่ซือ้ เพื่อเธอจะได้เงินจำานวนหน่ึงมา

4. ในสวนแห่งหน่ึงในเมืองใหญ่มีคนขายหลอดไฟที่เสียแล้ว คนที่ซือ้ไปรูว้า่มันใช้การไม่ได ้พวกเขา
ซือ้ไปยังสำานักงานของเขาเพื่อจะขโมยหลอดไฟด ีเปลี่ยนกับของเก่าที่ ใช้แล้ว

5. อเล็กซ์เป็นครใูหญ่ วนัหน่ึง พอ่ของนักเรยีนมาหาเขาและเรยีกรอ้งวา่ลูกชายของเขาต้องไดค้ะแนน
ดี ในวชิาพีชคณิต เขาใหเ้งินแก่อเล็กซ์ อเล็กซ์ส่ังใหค้รพูชีคณิตใหค้ะแนนดกีบันักเรยีนคนน้ัน

6. แองเจโลเป็นอาจารย์มหาวทิยาลัย เงินเดอืนของเขาตำา่ เขาบอกชัน้เรยีนของเขาวา่ข้อสอบจะยาก
มากไม่มี ใครจะทำาข้อสอบไดด้ ีถ้าไม่ไดซื้อ้กระดาษคำาตอบจากเขา

7. อเล็กซ์เป็นครใูหญ่ในโรงเรยีนรฐับาล วนัหน่ึง วนัยาเพือ่นทีท่ำางานกบัองคก์รพันธกิจ ถามเขาวา่จะ
เช่าห้องบางห้องในโรงเรยีนได้หรอืไม่ อเล็กซ์บอกราคาไป และวนัยาก็จ่ายเงินให้อเล็กซ์ ในแต่ละ
เดอืน อเล็กซ์เก็บเงินไว ้และไม่เคยรายงานเรือ่งรายไดน้ี้

8. วนัยาทำางานเพื่อพันธกิจที่ตอ้งการเช่าพืน้ที่สำาหรบัห้องเรยีน วนัยาไปหาเพื่อนของเขา อเล็กซ์ ครู
ใหญ่ของโรงเรยีน พวกเขาตกลงกนัเรือ่งคา่เช่า แลว้วนัยาบอกหน่วยงานของเขาจำานวนสูงกวา่ แตล่ะ
เดอืนวนัยานำาเงนิไปใหอ้เล็กซ์และเก็บส่วนเกนิไว้

9. เซอร์ ไกทำางานใหห้น่วยงานหน่ึงทีต่อ้งการอาคารใหม่ หน่วยงานน้ันบอกเซอร์ ไกใหห้าบรษัิทก่อสรา้ง
ทีจ่ะสรา้งใหพ้วกเขา เซอร์ ไกตดิตอ่บรษัิทก่อสรา้งหลายแหง่ แทนทีจ่ะเลอืกบรษัิทที่ ใหร้าคาดทีีสุ่ด 
เขาเลือกบรษัิททีสั่ญญาจะใหเ้งนิเขาเมือ่ไดเ้งนิจากหน่วยงานน้ันแลว้

10. อลัเบอร์ โตจะตอ้งจดทะเบยีนรถของเขา แตเ่ขารูว้า่รถจะตรวจสภาพไม่ผา่นเพราะไฟบางดวงไม่ตดิ 
เขานำารถไปที่แผนกทะเบียน และเห็นแถวที่คนรอจดทะเบียนและตรวจสภาพรถยาวมาก ผู้ชาย
ที่ยืนใกล้ประตบูอกเขาวา่เขาสามารถไดท้ะเบียนเรว็โดยไม่ตอ้งตรวจสภาพรถถ้าจ่ายราคาหน่ึง อัล
เบอร์ โตจ่ายราคาและไดท้ะเบียนรถกลับบ้านในที่สุด
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11. ไซมอนมาเอารถของเขาจากที่จอดรถ คนดแูลท่ีจอดรถบอกเขาถึงราคาคา่จอดรถ ไซมอนจ่ายคน
ดแูลน้อยกวา่แต่ ให้เขาเก็บบัตรจอดรถเพื่อเอาให้ลูกคา้คนอื่นเพื่อคนดแูลจะไดเ้ก็บเงินที่ ไซมอนให้

12. แอนนาไม่ไดเ้รยีนเพียงพอสำาหรบัการสอบ เมื่อเธอมาถึงชัน้เรยีน เธอน่ังใกล้เพื่อนที่เป็นนักเรยีน
ดเีดน่เพื่อเธอจะสามารถลอกคำาตอบจากข้อสอบของเพื่อนได้

13. อิกอรข์ับรถแทรกเตอรล์ากไถสำาหรบันาของรฐั เขาอยากจะทำาเสรจ็เรว็ๆ เขายกไถขึน้เพื่อมันจะ
ขุดไม่ลึก ทำาให้เขาขับแทรกเตอร์ ไดเ้รว็ขึน้ ทุ่งนาดเูหมือนพรอ้ม แตป่ลูกพืชได้ ไม่ด ีเพราะไม่ได้
ไถอย่างถูกต้อง

14. ศิษยาภบิาลปิแอรถ์กูส่งมาจากองคก์ารมชิช่ันเพือ่ดแูลครสิตจกัร องคก์ารมชิช่ันส่งเงนิเดอืนมาให้
เขา เน่ืองจากศิษยาภิบาลปิแอรต์อ้งการให้ครสิตจักรจ่ายเงินให้เขาดว้ย เขาบอกคนของครสิตจักร
วา่องคก์ารมชิช่ันไม่ไดส้นับสนุนเขา

15. ขโมยเขา้มาในบา้นของเอลลาและขโมยเงินไป เม่ือเธอบอกเพือ่นของเธอเกีย่วกบัเรือ่งน้ี เธอพูดวา่
ขโมยเอาส่ิงอืน่ๆไปดว้ยแมว้า่เขาไม่ไดเ้อาไป เพือ่นๆของเธอสงสารและใหเ้งนิเธอชดเชยส่ิงทีพ่วก
เขาคดิวา่ถูกขโมยไป

16. กัลโลโวเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านเล็กๆ เขาเป็นผู้นำาในครสิตจักรของหมู่บ้านด้วย ประชาชนของ
เขาเป็นพวกโบราณ ไรก้ารศึกษา และยากจนแตห่มูบ่า้นเป็นเจา้ของทีด่นิมากมาย นักธรุกจิจากใน
เมืองขอซือ้ที่ดนิสำาหรบัโครงการกสิกรรม กัลโลโวขายที่ดนิของหมู่บ้านทัง้หมดและใช้เงินไปสรา้ง
บ้านของตวัเองในเมือง

17. แตล่ะปี ครสิตจักรชุมชนแฟรฟิ์ลดจ์ะเลือกแม่คนหน่ึงเพื่อยกย่องเป็น "แม่แห่งปี" พวกเขาเลือก 
วลิมา ไม่ ใช่เพราะเธอเป็นตัวอย่างที่ดีของแม่ แต่เพราะพวกเขารูว้า่เธอจะถวายเงินให้ครสิตจักร 
หลงัจากทีพ่วกเขายกยอ่งเธอ วลิมาถวายเงนิใหค้รสิตจักรซือ้ประตใูหม่สำาหรบัทรพัย์สินน้ัน ปีตอ่มา 
ครสิตจักรตดัสินใจเลือกวลิมาเป็น "แม่แห่งปี" อีกครัง้ แม้วา่เธอจะย้ายไปอยู่อีกเมืองหน่ึง

18. บารนี์ย์ เป็นคนขับรถสำาหรบัพันธกิจหน่ึง ทุกเย็น เขาจะเอารถของพันธกิจไปจอดในสถานที่ที่
ปลอดภัย บางครัง้ก่อนนำารถไปจอด เขาใช้รถบรรทุกผู้ โดยสารหรอืสินค้าสำาหรบัลูกค้าของเขาเอง

โศกนาฏกรรมแห่งชาติของ ความไม่ซ่ือสตัย์
เรือ่งน้ีเป็นนวนิยายแตอ่ธิบายถึงส่ิงที่เกิดขึน้ในสถานที่หลายแห่ง

ครสิเตยีนในเมอืงบอรอล คน้พบวา่มชุีมชนใหญ่แห่งหน่ึงทีป่ระชาชนอยู่ ในเขตถดัไปน้ันดำารงชีวติอยูอ่ยา่ง 
ยากจน คนทีอ่ยู่ ในเขตน้ันเป็นชนพืน้เมืองทีเ่รยีกวา่ ไอบานีส หลายช่ัวอาย ุพวกไอบานีสดำารงชีวติอยู่ ในบา้น
โบราณ ทีเ่ข้าไม่ถึงการรกัษาพยาบาลหรอืการศึกษา หลายคนมีอาหารไม่เพียงพอ และบางคนตอ้งอดอยาก
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ครสิเตียนที่เมืองบอรอล เริม่ให้เงินเพื่อช่วยคนไอบานีส พวกเขาส่งตัวแทนไปยังครสิตจักรต่างๆ ในเขต
อื่นเพื่อขอการเรีย่ไร

ครสิเตียนที่เมืองบอรอลเริม่ส่งอาหารเต็มคันรถบรรทุกไปให้คนไอบานีส พวกเขาอาศัยผู้นำาครสิตจักรไอ
บานีสในการแจกจ่ายอาหาร

ผู้นำาไอบานีสเปิดตลาดเพือ่ขายอาหารใหป้ระชาชนของพวกเขา คนมเีงนิเทา่น้ันทีส่ามารถซือ้อาหารได ้ดงั
น้ันจงึไมม่อีาหารตกไปถงึคนทีอ่ดอยาก ผูน้ำาครสิตจักรและผองเพือ่นของพวกเขาเก็บผลกำาไรไว ้อาหารบาง
ส่วนถูกส่งไปขายในเขตอื่นที่คนมีกำาลังซือ้มากกวา่

ครสิเตยีนที่เมืองบอรอลยืนยันวา่อาหารควรแจกแบบให้เปล่าแก่คนที่ตอ้งการมากที่สุด ผู้นำาครสิตจักรไอ
บานีสตัง้งบประมาณสำาหรบัการแจกอาหาร ประกอบด้วย การเช่ารถบรรทุกพรอ้มคนขับ และค่าจ้างคน
มาช่วย พวกเขาตัง้ราคาสูงกวา่ปกตแิละเก็บเงินท่ีเหลือไว ้เม่ือครสิเตยีนท่ีเมืองบอรอลตอ้งการรายงานคา่
ใช้จ่าย พวกไอบานีสเขียนรายงานเท็จขึน้มา

ทุกครัง้ที่ครสิเตียนที่เมืองบอรอลค้นพบการกระทำาที่ ไม่ซ่ือสัตย์ พวกเขารูสึ้กผิดหวงัและท้อใจ พวกเขา
พยายามหาผู้นำาไอบานีสคนอื่นเพื่อช่วยพวกเขา แตก่ลับมีปัญหาเดยีวกัน ครสิเตยีนที่เมืองบอรอลหลาย
คนเลิกถวาย บางคนยังคงถวายตอ่ไป ไม่นาน ศิษยาภิบาล, วอล์มารท์ไอบานีสสองสามคนก็มีรถและบ้าน
ดีๆ  เพราะเงินสนับสนุนจากบอรอล ศิษยาภิบาลคนอื่นๆ อิจฉาพวกเขาและหวงัวา่จะมีความสัมพันธ์กับผู้
ถวายชาวบอรอล คนอดอยากส่วนใหญ่ ในพืน้ที่ห่างไกลไม่เคยไดร้บัความช่วยเหลือเลย

ตัวอย่างสุดท้าย
ศิษยาภิบาล,  วอลม์ารท์ วอรเ์รน บฟัเฟท เป็นผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษัิทเบริค์ไชรฮั์ทอเวย ์เขาตอ้งการซือ้
บรษัิทการจดัสรรแมคเลนซึง่ศิษยาภบิาล, วอล์มารท์เป็นเจ้าของ มูลคา่การซือ้ขายอยูท่ี ่23 ล้านเหรยีญสหรฐั 
โดยปกตแิลว้ การซือ้น้ีจะตอ้งใช้เวลาหลายเดอืนในการตรวจสอบเพือ่ผูซื้อ้จะสามารถเช็คทกุส่ิงได ้บฟัเฟท
พบกบัผูน้ำาวอลมารท์และทำาขอ้ตกลงในการประชมุครัง้เดยีว เขาไม่ไดส่้งใครไปดใูห้แน่ใจวา่ทรพัยสิ์นและ
ของมคีา่อืน่ๆ อยู่ ในสภาพด ีเขาพดูวา่ "เรารูว้า่ทกุอยา่งจะเป็นเหมอืนทีว่อลมารท์พดูและมนัก็เป็นอยา่งน้ัน" 
การตกลงทางธุรกิจขนาดใหญ่น้ีเสรจ็สิน้อย่างรวดเรว็เพราะพวกผู้นำาวางใจซ่ึงกันและกัน45

เดีย๋วน้ี ให้คดิถึงผู้คนที่อธิบายไว้ ในตวัอย่างตา่งๆ ดงักล่าวมาแล้ว ไม่มี ใครจะสามารถทำาข้อตกลงเช่นน้ีได ้
เพราะพวกเขาไม่น่าไวว้างใจ ทุกอย่างตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายจำานวนมาก

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
 » การปฏิบัตทิี่ ไม่ซ่ือสัตย์ที่ยากจะหลีกเลีย่งไดข้องคนในวฒันธรรมคณุคอือะไรบ้าง?

 » การปฏิบัตอิะไรที่คณุจำาเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง?
45 สตเีฟน เอ็ม.อาร.์ โควย์ี. คว�มรวดเรว็ของคว�มไวว้�งใจ: ส่ิงเดยีวทีเ่ปลีย่นแปลงทกุส่ิง (นิวยอรค์: สำานักพมิพอ์สิระ, 2006), 15
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อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

เราสรรเสรญิพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและความจรงิ เราขอบพระคุณที่ทรงกระทำา
ตอ่เราอย่างเที่ยงธรรม

ขอทรงช่วยเราใหท้ำาตามมาตรฐานของความซ่ือสัตยท่ี์ทรงให้ ไวส้ำาหรบัเรา ขอทรงช่วยเราให้ประยกุต์ ใช้หลกั
การของความซ่ือสัตย์กับทุกส่ิงที่เราพูดและทำา

ขอบพระคณุทีท่รงเป็นพระบดิาผูท้รงจัดเตรยีมและนำาทางเรา เราปรารถนาทีจ่ะวางใจพระองค์ ใหด้แูลเรา

อาเมน

การบ้านบทท่ี 10

1. เขียนหน่ึงย่อหน้าเกี่ยวกับส่ิงตอ่ไปน้ี:

• อธบิายถงึความสัมพนัธร์ะหวา่งพระลกัษณะของพระเจา้(ความจรงิ) และมาตรฐาน
ของพระเจ้าสำาหรบัเรา(ความซ่ือสัตย์) อธิบายวา่ทำาไมพระเจ้าจึงประสงค์ ให้เรา
ซ่ือสัตย์ ในส่ิงที่เราพูดและในการจัดการทุกอย่างของเรา

• สรปุส่ิงที่พระคัมภีรก์ล่าวถึงเรือ่งความซื่อสัตย์ ใช้ข้อพระคัมภีรอ์ย่างน้อยสามข้อ
ในการสรปุของคณุ

• อธิบายถึงแนวทางอย่างน้อยส่ีประการที่ความไม่ซ่ือสัตย์/ความซ่ือสัตย์ส่งผลถึง
ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น

2. เตรยีมการนำาเสนอจากพระคมัภรีเ์กีย่วกบัความซือ่สัตยท์ีค่ณุสามารถแบง่ปันกบักลุม่
คนในวฒันธรรมของคุณได้ ให้พืน้ฐานทางพระคัมภีรส์ำาหรบัมาตรฐานของพระเจ้า 
แล้วประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
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บทท่ี 11

ค่านิยมของมนุษย์

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เช่ือวา่ทกุคนมคีณุคา่และสมควรไดร้บัความนับถือเพราะถูกสรา้งมาตามพระฉายของ
พระเจ้า

2. รบัผิดชอบในการสำาแดงความยุติธรรมและความเมตตาต่อคนที่ถูกข่มเหงในพืน้ที่
ของตน

3. มุ่งมั่นในการปฏิบัตติอ่ทุกคนอย่างมีศักดิศ์ร ีไม่วา่จะอยู่ ในสถานการณ์ใด

เดล คารเ์นกี, ชายผู้เห็นคุณค่าของมนุษย์
เดล คารเ์นกี มีชื่อเสียงสำาหรบัหนังสือของเขา วธิีห�เพือ่นและมีอิทธิพลต่อคนอืน่. เขาเชื่อวา่คนทุกคน
สมควรไดร้บัความสนใจและ ความนับถือเพราะพวกเขามีคณุคา่ในฐานะมนุษย์มาแตก่ำาเนิด สถาบันเดล 
คารเ์นกี ก่อตัง้ขึน้เพื่อสอนหลักการตา่งๆ ของเขา

ครัง้หน่ึง สถาบนัเดล คารเ์นกสีอนภาคค่ำาสำาหรบัคนทำางานดา้นธรุกจิ สอนพวกเขาถงึวธิผีกูมติรและเชื่อม
ต่อกับผู้อื่น เม่ือนักเรยีนทำาการสอบ พวกเขาแปลกใจกับคำาถามหน่ึงข้อ คำาถามที่คาดไม่ถึงคือ "ผู้หญิงที่
ทำาความสะอาดหอ้งโถงเมือ่คณุออกจากชัน้เรยีนช่ืออะไร?" พวกนักเรยีนไดเ้ดนิผา่นเธอหลายครัง้เมือ่ออก
จากชัน้เรยีนเพื่อกลับบ้าน แตพ่วกเขาไม่เห็นความสำาคญัของเธอพอที่จะสนใจ แม้วา่พวกเขาออกจากชัน้
เรยีนเกี่ยวกับวธิีเป็นมิตรและสรา้งความสัมพันธ์ พวกเขาคาดเอาวา่ควรใช้ทักษะใหม่ ในการสรา้งความ
สัมพันธ์กับคนสำาคญัเท่าน้ัน

ค่านิยมครสิเตียนเก่ียวกับมนุษยชาติ
มนุษยท์กุคนท่ีเช่ือในพระเยซคูรสิตเ์ป็นสมาชิกของพระกายเดยีว—พระกายพระครสิต ์"จะไมเ่ป็นยวิหรอื
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กรกี จะไมเ่ป็นทาสหรอืไท จะไมเ่ป็นชายหรอืหญิง เพราะวา่ทา่นทัง้หลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในพระเยซู
ครสิต"์ (กาลาเทีย 3:28).46

พระกิตตคิณุลูกาบอกเกีย่วกับคำาสนทนาเมือ่พระเยซูอา้งถึงพระบญัชา "จงรกัเพือ่นบ้านเหมือนรกัตวัเอง" 
ผู้เช่ียวชาญบัญญัตคินหน่ึงถามพระองคว์า่ " ใครคอืเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?" (ลูกา 10:29). คำาถามน้ีสำาคญั
เพราะผู้เช่ียวชาญบัญญัติสันนิษฐานวา่เขาไม่ต้องรกัทุกคน เขาคิดวา่พระบัญชากำาหนดให้เขารกัคนบาง
กลุ่มเท่าน้ัน

คนในทุก วฒันธรรมมีหลักศีลธรรมทีค่ล้ายคลึงกันมาก พวกเขารูว้า่การขโมย ฆาตกรรม และการกดขีเ่ป็น
ส่ิงผิด อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่รูสึ้กวา่คนทุกคนสมควรได้รบัการปฏิบัติที่ยุติธรรม เขาอาจจะไม่ได้ขโมย
จากเพ่ือน แตพ่วกเขาจะ ขโมยจากคนแปลกหน้า พวกเขาอาจจะไม่ฆ่าคนจากชนชาตเิดยีวกัน แตจ่ะฆ่า
คนตา่งชาต ิพวกเขาอาจจะไม่กดขี่ญาตพิี่น้องของตวัเอง แตจ่ะกดขี่ข่มเหงคนจากชาตพิันธุ์ที่เขาดหูมิ่น

ครสิเตยีนเช่ือวา่คนทุกคนถูกสรา้งตามพระฉายของพระเจ้า ดว้ยคณุคา่ที่ ไม่สิน้สุด

เมื่อใดก็ตามที่ทูตสวรรคป์รากฏตอ่มนุษย์ ตามที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีร ์ถ้อยคำาแรกของท่านคอื "อย่ากลัว
เลย" เน่ืองจากการปรากฏตวัของทา่นมอีำานาจเหลอืลน้และน่าประหลาดใจอยา่งยิง่ บางครัง้คนจะลม้ลงตอ่
หน้าทูตสวรรคด์ว้ยแรงกระตุน้ให้นมัสการ47 แตม่นุษย์สำาคญักวา่พวกทูตสวรรค ์48

คณุอาจจะพบคนทีเ่ป็นคนขอทาน เป็นชนชัน้ต่ำา ไรก้ารศึกษา ไมฉ่ลาด ลกัษณะไมด่ ีขาดทกัษะ ไมม่อีทิธพิล 
มรีปูลกัษณ์น่ารงัเกยีจ และบคุลกิภาพที่ ไมเ่ป็นทีย่อมรบั แตเ่ขาตดัสินใจทีส่่งผลนิรนัดร ์ถ้าเขาไดร้บัการไถ่
จากพระเจา้ เขาก็จะเป็นผูท้ีย่ิง่ใหญก่วา่ทกุคนทีเ่ราไดพ้บเห็นมาในโลก49 ดงัน้ัน เขาสมควรไดร้บัความนับถอื

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน กาลาเทีย 3:28 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ข้อน้ีกล่าวถึงสามแนวทางที่คนเราถูกจัดอยู่เป็นกลุ่ม—ชาติพันธุ์ สถานะทางสังคม และเพศ สถานะทาง
สังคมรวมถึงระดบัเศรษฐกิจ เราสามารถเพ่ิมการจัดหมวดหมู่ ไดอี้กเช่น อายุ ระดบัการศึกษา และทักษะ 
ไม่มีการจัดหมวดหมู่แบบใดส่งผลกระทบถึงคา่นิยมของพระเจ้าตอ่มนุษย์

 » มี ใครที่มีคา่มากกวา่คนอื่นหรอืไม่? อธิบาย

คนทีม่สีตปิัญญาสูง การศึกษา ทกัษะ กำาลงัฝ่ายรา่งกาย ประสบการณ์การเป็นผูน้ำ า หรอืเงนิทอง มคีา่มากกวา่ 
เพือ่ทำ�บ�งส่ิงให้สำ�เรจ็. อยา่งไรก็ตาม เป็นส่ิงผิดท่ีถอืวา่คนๆหน่ึงมีคา่มากกวา่ ในฐ�นะมนุษย์ เพราะลักษณะ

46 ฉบับม�ตรฐ�น
47 ตวัอย่างหน่ึงของส่ิงน้ีคอืววิรณ์ 22:8-9, "ขา้พเจ้าคอืยอห์น เป็นผูที้่ ไดย้นิและไดเ้ห็นเหตกุารณ์เหลา่น้ี และเมือ่ขา้พเจา้ไดย้นิ

และไดเ้ห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรดุตวัลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรคท์ี่สำาแดงส่ิงเหล่าน้ีแก่ข้าพเจ้า แตท่่านกล่าวกับข้าพเจ้าวา่ 
"อย่าทำาแบบน้ี! เราเป็นผู้รว่มรบัใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่าน ซ่ึงเป็นพวกผู้เผยพระวจนะ และพวกที่ถือ
รกัษาถ้อยคำาในหนังสือน้ี จงนมัสการพระเจ้าเถิด" (ฉบับม�ตรฐ�น).

48 1 โครนิธ์ 6:3
49 1 โครนิธ์ 15 อธิบายถึงการเปลีย่นแปลงของรา่งกายครสิเตยีนเมื่อถึงเวลาฟ้ืนขึน้จากความตาย
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เหล่าน้ัน ลักษณะเหล่าน้ันมีคณุคา่ในเชิงปฏิบัต ิแตธ่รรมชาตท่ีิจำาเป็นของมนุษย์ท่ีถูกสรา้งตามพระฉาย
ของพระเจ้ามีคณุคา่อันไม่จำากัดและเป็นนิรนัดร์

ความลำาเอียง
คนเรามีแนวโน้มที่จะคิดวา่คนจากกลุ่มชาติพันธุ์หน่ึงล้วนมีลักษณะแบบใดแบบหน่ึง บางครัง้ข้อความ
เหล่าน้ีถูกอ้างถึงสีผิว เช่น "คนขาวมักจะ___________" หรอื "คนดำาล้วน_______"

บางครัง้ข้อความกล่าวถึงเชือ้ชาติ เช่น คนไฮติ หรอืคนเยอรมัน หรอืคนญี่ปุ่น บางครัง้จะเฉพาะเจาะจง
มากกวา่ เช่น ช่ือเผ่า หรอืช่ือกลุ่มชาตพิันธุ์ ภายในชนชาตน้ัิน

ข้อความที่คนกล่าวถึงหมวดหมู่ของมนุษย์ บางครัง้เป็นคำาชมเชย แตบ่่อยครัง้เป็นคำาตำาหนิ ข้อความอาจ
จะกล่าววา่ทุกคนในกลุ่มน้ันมีข้อบกพรอ่งบางอย่าง

น่ีคอืตวัอย่างของขอ้ความตำาหนิทีค่นทำาเกีย่วกับกลุ่มชาตพินัธุห์รอืเชือ้ชาต ิช่ือของกลุ่มชาตพินัธุจ์ะอยู่ ใน
ช่องวา่ง

• _______ขีเ้กียจ
• _______เมาเหล้าบ่อยๆ
• _______จะขโมยเมื่อมี โอกาส
• _______ตอ่สู้บ่อยๆ
• _______ไม่เคยทำางานเสรจ็อย่างดี
• _______ไม่คอ่ยฉลาดในการเรยีนที่ โรงเรยีน
• _______โกรธเรว็
• _______โกหกเสมอ

เห็นชัดวา่มคีวามแตกตา่งระหวา่งชาตพินัธ์ุอยู ่และความแตกตา่งเหลา่น้ีเป็นมากกวา่รปูลกัษณ์ฝ่ายรา่งกาย 
กลุ่มชาติพันธุ์หน่ึงอาจทำาได้ยอดเยี่ยมในกีฬาบางอย่างหรอืงานบางประเภทเน่ืองจากความสามารถทาง
รา่งกายและความคดิ

 กลุม่ชนแตล่ะกลุม่ยอ่มมลีกัษณะทางวฒันธรรมเฉพาะตวั วฒันธรรมสอนใหค้นตอบสนองตอ่สถานการณ์
บางอย่างในทางใดทางหน่ึง ดงัน้ันเราเรยีนรูท้ี่จะคาดหวงัการกระทำาบางอย่างจากคนในบางวฒันธรรม

การสังเกตลุกัษณะทางกายภาพและวฒันธรรมของกลุม่ชนตา่งๆไม่ ใช่เป็นเรือ่งผดิ อยา่งไรก็ตาม การตดัสิน
ลกัษณะของคนเพราะชาตพินัธุห์รอืวฒันธรรมของเขาเป็นส่ิงผดิ คนจากกลุม่ชาตพินัธุ์ ใดก็ตามอาจจะรกั
พระเจ้า ซ่ือสัตย์ และมีเมตตา การปฏิบัตติอ่เขาราวกับวา่เขามีลักษณะเลวรา้ย ในเม่ือคณุไม่รูจั้กเขาเป็น
ส่วนตวัเป็นส่ิงผิด
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ประสบการณ์ส่วนตวัของเรามีผลกระทบตอ่วถิีการมองของเราตอ่ผู้อืน่ ถ้าคนใดถูกปฏิบัตอิย่างเลวรา้ยจาก
คนในอกีกลุม่ชาตพินัธุ ์เขาอาจเริม่รูสึ้กวา่ทกุคนในกลุม่ชาตพัินธุ ์น้ันเป็นเหมอืนกันหมด ความรูสึ้กน้ันจะ
ยิง่รนุแรงขึน้ถา้เขาถกูกระทำาซ้ำาจากบางคนในกลุม่ชาตพินัธุน้ั์นอกี หรอืถา้ประสบการณ์เลวรา้ยน้ันเกดิขึน้
ขณะที่เขาเป็นเด็ก

ความขัดแย้งระยะยาวระหวา่งสองกลุ่มชาตพิันธุ์สามารถทำาให้เกิดอคตติอ่กันของคนในช่ัวอายุตอ่ๆ มาได้

เมื่อเด็กได้ยินพ่อแม่และผู้ ใหญ่คนอื่นๆพูดเกี่ยวกับคนในกลุ่มชาติพันธุ์หน่ึง ความคิดเห็นของเขาเกี่ยว
กับกลุ่มชาตพิันธุ์น้ันก็ก่อตวัขึน้

ครสิเตียนควรตรวจสอบท่าทีของเขาเองต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาในการ
สำาแดงความยุตธิรรมและความรกั เราควรระลึกวา่พระเจ้าทรงห่วงใยผู้อื่นเหมือนที่พระองคท์รงห่วงใยเรา
และไม่ทรงพอพระทัยถ้าเราปฏิบัตติอ่พวกเขาอย่างไม่ยุตธิรรม

ความลำาเอียงในพันธกิจ
เรือ่งราวในพันธสัญญาเดมิของโยนาห์เป็นบทเรยีนที่ด ีโยนาห์บอกเราวา่ทำาไมเขาจึงหนีจากพระเจ้า:

"ท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ ในประเทศของ 
ขา้พระองค ์ขา้พระองคพ์ดูแลว้วา่จะเป็นเช่นน้ีไม่ ใช่หรอื? น่ีเป็นเหตใุหข้า้พระองคร์บีหนีไปเมือง
ทารชิช เพราะข้าพระองค์ทราบวา่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป่ียมด้วยพระคุณ และพระ
กรณุา กริว้ช้า และบรบิูรณ์ด้วยความรกัมั่นคง และเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ ข้าแต่พระยาห์เวห์ 
เพราะฉะน้ัน เวลาน้ี ขอพระองคท์รงเอาชีวติของข้าพระองค์ ไปเสีย เพราะวา่ข้าพระองคต์ายเสีย
ก็ดกีวา่อยู่" ( โยนาห์ 4:2-3)

โยนาห์หนีจากพระเจ้าเพราะความเกลียดชังที่ฝงลึกในใจของเขาตอ่ชาวอัสซีเรยี และเขารูว้า่การทรงเรยีก
ของพระเจา้สำาหรบัเขาให้ ไปทำางานทา่มกลางชาวนีนะเวหห์มายความวา่มีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงทีพ่ระเจา้
จะทรงดตีอ่พวกเขา

แนวคดิของสังคมเรือ่งเผา่พนัธุ์ ไม่ ใช่แนวคดิของพระคมัภรี ์พระคมัภรีส์อนวา่มนุษย์ทกุคนเป็น เผ่�พนัธุ์
เดียว— เผ่�พันธุ์มนุษย์: "พระองค์ทรงสรา้งมนุษย์ทุกชาติมาจากคนๆ เดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลก และทรง
กำาหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทัง้หลายอยู่ดว้ย" (กิจการ 17:26).

พระเจ้าทรงเรยีกครสิตจักรให้ประกาศพระกิตตคิณุแก่ทุกกลุ่มชาตพิันธุ์บนโลก (กิจการ 1:8). คณุคา่ของ
จิตวญิญาณมนุษย์น้ันเหมือนกันไม่วา่จะเป็นชาตพิันธุ์อะไร
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ประเภทของคนท่ี ไมได้รบัการนับถือ
เพราะคนเรามแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัลำาดบัความสำาคญัแบบโลก พวกเขาจึงมักจะใช้วธิผิีดในการตัง้คณุคา่ของ
มนุษย ์บางสังคมจดักลุม่คนบางคนใหม้คีวามสำาคญัน้อยและปฏิบัตติอ่พวกเขาราวกับวา่เป็นน้อยกวา่มนุษย์

ด้านล่างเป็นรายการตัวอย่างของวธีิท่ีสังคมต่างๆ ได้ปฏิบัติต่อคนในบางหมวดหมู่ด้วยความดูหมิ่น การ
ปฏิบัตบิางอย่างเกิดขึน้ในประวตัศิาสตร ์บางอย่างยังคงปฏิบัตกิันอยู่

ตวัอย่างจรงิของคนประเภทที่ ไม่ ไดร้บัความนับถือ:

• คนสูงวยัไม่มีประโยชน์อีกตอ่ไป ดงัน้ันจึงถูกทิง้ในสถานที่แยกออกไปให้รอความตาย

• คนที่เป็นเจ้าของคนจากกลุ่มชาตพิันธุ์อื่นในฐานะทาสและสามารถขายพวกเขาไดห้รอืปฏิบัตติอ่
พวกเขาไดต้ามที่เลือก

• ธุรกิจขึน้ป้ายกล่าววา่จะไม่จ้างคนของบางชาตพิันธุ์

• ผู้หญิงที่ถูกถือวา่เป็นสมบัตขิองสามี ถูกปฏิบัตติามที่สามีเลือก

• เด็กผู้หญิงถูกปล่อยทิง้ให้ตายเพราะครอบครวัตอ้งการลูกชายมาแทน

• รฐับาลของชนชาตหิน่ึงส่งทหารไปยังดนิแดนบางแห่งเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

• เด็กๆ ถูกทอดทิง้เพราะพวกเขาพิการดา้นสตปิัญญาหรอืรา่งกาย

• ชนชาตหิน่ึงมีกฏหมายห้ามผู้หญิงขับรถหรอืเข้าเรยีนในมหาวทิยาลัย

• ผู้คนที่พูดภาษาถิ่นของชาตแิต่ไม่ ใช่ภาษาที่สอนในโรงเรยีน ไม่ไดร้บัอนุญาตให้พูดเพ่ือตวัเองใน
หน่วยงานของรฐั

• คนไดร้บัการจ้างงานเพราะมีช่ือในภาษาอังกฤษมากกวา่ช่ืออาฟรกิัน

• เด็กผู้หญิงอาจถูกขายไปเป็นทาสหรอืโสเภณีโดยพ่อของพวกเขาได้

• ทารกถูกฆ่าก่อนที่จะคลอดออกมาเพราะแม่ไม่พรอ้มที่จะมี ลูก

ปรชัญาและศาสนาบางลัทธิ สนับสนุนการปฏิบัตทิี่ ไม่ถูกตอ้งตอ่ผู้คนที่ถูกจัดกลุ่มไว้

พวกนิยมววิฒันาการท่ี ไม่เช่ือพระเจ้า ไม่เช่ือวา่คนเราถูกสรา้งมาเป็นพิเศษตามพระฉายพระเจ้า พวก
เขาเช่ือวา่มนุษย์ ในปัจจุบันพัฒนามาโดยการแข่งขันและการทำาลายรปูแบบของมนุษย์ที่อ่อนแอกวา่และ
ฉลาดน้อยกวา่ พวกเขาเช่ือวา่ "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด" ไดก้่อกำาเนิดเราขึน้มา ถ้าส่ิงน้ันเป็นจรงิ 
ก็เป็นการเหมาะสมทีค่นเราจะทำาลายรปูแบบของมนุษยท์ีอ่่อนแอกวา่ตอ่ไปเรือ่ยๆ แตเ่รารูว้า่มนุษยถ์กูสรา้ง
มาตามพระฉายพระเจ้าดงัน้ันจึงพิเศษสำาหรบัพระเจ้า
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หลายชนชาตขิองโลกน้ี ยอมใหแ้พทยฆ์า่ทารกกอ่นทีพ่วกเขาจะคลอดออกมาได ้รฐับาลบางแหง่กำาหนดให้
มีการฆ่าทารกเพราะจำานวนประชากรที่เพิ่มขึน้มากเกินไป ในหลายประเทศ แม่หลายคนขอให้แพทย์ฆ่า
ทารกก่อนคลอดเพราะพวกเธอไม่ไดอ้ยู่ ในสถานการณ์ท่ีดพีอที่จะมีลูกได ้น่ีคอืการไม่คำานึงถึงคณุคา่ของ
มนุษย์และสิทธิของพวกเขาผู้ ไม่สามารถพูดเพื่อตวัเองได้

ศาสนาเช่น ฮินดแูละพทุธ เช่ือวา่คนเราเป็นทกุขเ์พราะการกระทำาผดิของพวกเขาเองในชาตกิอ่น พวกเขา
เช่ือวา่คนที่ถูกข่มเหงสมควรไดร้บัสถานะที่เขาเป็นอยู่ พวกเขาเชื่อวา่ถ้าคนน้ันทนความทุกข์ยากและการ
ข่มเหงไดด้ ีเขาจะมีชีวติที่ดขีึน้ในชีวติหน้า ศาสนาเหล่าน้ันให้เหตผุลน้อยที่จะช่วยคนทีถู่กข่มเหง เพราะ
พวกเขาคดิวา่คนน้ันกำาลังก้าวผ่านกระบวนการที่จำาเป็น

ปรชัญาและศาสนาที่ผิดทำาให้คนต้องทนต่อการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้องและน่ากลัวของคนตามชนชัน้ สังคม
ยอมรบัเงือ่นไขของความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างสุดขัว้วา่เป็นเรือ่งปกต ิครสิเตยีนน้ันแตกตา่ง หลักข้อ
เช่ือของครสิเตยีนเรือ่งการทรงสรา้งพเิศษตามพระฉายพระเจา้เป็นพืน้ฐานเดยีวสำาหรบัคณุคา่ของมนุษย์

 » ในสังคมของคณุ มีการดหูมิ่นคนที่ถูกจัดกลุ่มไวท้ี่ถือเป็นเรือ่งปกตอิะไรบ้าง?

เพ่ือนบ้านท่ีดี
เช่นเดยีวกบัคำาอปุมาหลายๆเรือ่งของพระเยซ ูเรือ่งของชาวสะมาเรยีใจด ี(ลกูา 10:29-37) ทำาใหผู้ฟ้ังสะเทอืน
ใจ เมือ่พระองคเ์ลา่ถงึการทีปุ่ โรหติและคนเลวเีดนิผา่นชายผูบ้าดเจ็บไปโดยไมช่่วยเหลอื ไมม่ี ใครประหลาด
ใจ ปุโรหติและคนเลวเีป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัทางศาสนา แตค่นคดิวา่พวกเขาเส่ือมทรามลงโดยเงนิและ
อำานาจ

ผู้ฟังคาดหวงัวา่บุคคลทีส่ามจะเป็นพระเอกของเรือ่ง แตพ่วกเขาตอ้งตกใจและผิดหวงัทีเ่ป็นชาวสะมาเรยี 
ชาวสะมาเรยีเป็นชาตพิันธุ์ผสม และพวกเขาสับสนในเรือ่งศาสนาของพวกเขา พวกยิวดหูมิ่นเขาเกี่ยวกับ
ลักษณะทัง้สองประการ

จำาได้ ไหมวา่ ผูเ้ช่ียวชาญบญัญตัชิาวยวิถามคำาถามพระเยซ ู" ใครคอืเพือ่นบา้นของขา้พเจา้?" เขาตอ้งการให้
พระเยซ,ู ครสิตจักรระบคุนทีเ่ขาตอ้งรกั จดัหมวดหมูท่ีแ่คบลงมา เช่นเดยีวกบัคนส่วนใหญข่องโลก เขาคดิ
วา่พันธะทางศีลธรรมของเขาเป็นเพียงกลุ่มคนเฉพาะ และเขาไม่ตอ้งใส่ ใจกับคนอื่นอีก

พระเยซทูรงตอบคำาถามโดยแสดงใหเ้ห็นวา่เราควรใส่ใจกบัใครก็ตามท่ีเราไดพ้บ ใครก็ตามทีเ่ราพบคอืเพือ่น
บ้านของเรา แตพ่ระเยซูทรงตอบคำาถามที่ ไม่มี ใครถามดว้ย ใครคอืเพือ่นบ้�นทีด่?ี หรอื คนประเภทไหน
ทีส่ำ�แดงคว�มรกัน้ี ? พระองคแ์สดงให้เห็นวา่คนที่ ไม่ ไดร้บัความนับถือจากสังคมสามารถเป็นคนที่ทำาให้
พระเจ้าพอพระทัยและสำาแดง ความรกัที่พระเจ้ามีพระประสงคจ์ะเห็นได้

อัครทูตยากอบเตอืนครสิตจักรไม่ตอ้งให้เกียรตคินตามมาตรฐานของโลก

 » ใหนั้กเรยีนคนหน่ึงอา่น ยากอบ 2:1-9 ใหค้นในกลุม่ฟัง คณุเห็นครสิตจกัรทำาอะไรทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ี?
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หลายคนทีถ่อืวา่สำาคญัในโลกไม่ ใช่คนทีพ่ระเจา้ทรงยกยอ่ง หลายคนทีพ่ระเจา้พอพระทยัไม่ไดร้บัเกยีรติ ใน
โลก พระเยซูตรสัวา่ในสภาวะนิรนัดรส์ถานะของหลายคนจะกลับเป็นตรงข้าม (มัทธิว 19:30).

เมือ่พีน้่องครสิเตยีนมารวมกัน คนยากจนไดร้บัสถานะทีเ่ขาไมม่ี ในโลก เพราะเขาไดร้บัความนับถอืในฐานะ
พีน้่องครสิเตยีน คนร่ำารวยสูญเสียสถานะทีเ่ขามี ในโลก เพราะเงนิของเขาไม่ไดท้ำาใหเ้ขาเหนือกวา่คนอืน่ใน 
พระเยซู, ครสิตจักร (ยากอบ 1:9-10).

การเป็นทาส
การเป็นทาสเป็นสถานะภาพเมื่อคนหน่ึงตกเป็นสมบัติของอีกคนหน่ึงที่เป็นเจ้าของเขา ในชนชาติส่วน
ใหญที่ย่อมใหม้ทีาส ทาสจะไมม่สิีทธิ ในฐานะมนุษย ์เจา้ของสามารถทำาส่ิงทีต่อ้งการกบัทาสไดเ้สมอืนวา่ทาส
เป็นสัตวห์รอืเครือ่งจกัร ความปรารถนาและความมุง่หวงัของทาสอยู่ ใตค้วามประสงคข์องเจา้ของ สามีและ
ภรรยาอาจถูกแยกกันโดยเจ้าของ และลูกๆ อาจถูกเอาไปจากพ่อแม่

ในพันธสัญญาเดมิ พระเจ้าทรงห้ามการเป็นทาสและทรงปกป้องสิทธิบางอย่างของทาส การเป็นห่วงสิทธิ
ของทาสเป็นส่ิงผิดปกติ ในสมัยน้ัน ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าตรสัวา่พระองคท์รงเป็นเจ้านายของมนุษย์
ทกุคน ไมท่รงเห็นแกห่น้าใครเพราะสถานะ และผูเ้ป็นนายของทาสควรจะมเีมตตาและยตุธิรรม (เอเฟซัส 
6:9). หลักการที่ทาสควรถูกปฏิบัติด้วยใจพิจารณาที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รบั ซึ่งในที่สุดนำาไปสู่การเลิก
ทาสในชนชาตทิี่ ไดร้บัอิทธิพลจากพระคมัภีร์

การเป็นทาสยังคงมีอยู่ ในสถานที่หลายแห่งในรปูแบบตา่งๆ กัน ตวัอย่างเช่น บางแห่ง เด็กๆ ถูกพ่อแม่ขาย
ไปทำางานหรอืคา้ประเวณี บางครัง้เด็กๆ ถกูยกให้วหิารของคนนอกศาสนาเพือ่แกบ้นสำาหรบัการปลดปลอ่ย
จากโรคภยัหรอืคำาแช่งสาป บางครัง้ผูห้ญงิถกูกักตวัเป็นโสเภณีโดยไม่เต็มใจ บางครัง้คนก็ลกัลอบไปประเทศ
อื่นเพื่อจุดมุ่งหมายของการตกเป็นทาส

การกดข่ีทางเศรษฐกิจ
ในสถานที่ที่ขาด เสรภีาพ ทางเศรษฐกิจ สถานะภาพบางส่วนอาจคล้ายกับการเป็นทาส คนไม่มีเสรภีาพที่
จะทำาธุรกิจของตัวเอง มี โอกาสน้อยสำาหรบัคนที่จะเปลี่ยนการจ้างงานของเขาเพื่ออะไรที่ดีกวา่ ผู้ชายบาง
คน ทำางานไดค้า่จา้งทีแ่ทบจะเลีย้งครอบครวัของพวกเขาไม่ได ้พวกเขาไม่คอ่ยซือ้อะไรนอกจากอาหารพืน้
ฐาน พวกเขาไม่สามารถจ่ายคา่รกัษาพยาบาลได ้ไม่วา่จะทำางานหนักแค่ไหน พวกเขาก็จะไม่สามารถอยู่ ใน
บ้านที่ดกีวา่เดมิได ้เพราะเงินไม่เคยพอสำาหรบัความตอ้งการของเขา นายจ้างของพวกเขาไม่จ่ายมากกวา่
เดมิเพราะเขาสามารถหาคนทำางานคา่จ้างต่ำาไดเ้สมอ

การกดข่ีทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงซับซ้อนและไม่ ใช่ความผิดของนายจ้างเท่าน้ัน ในบางประเทศ มีคนงาน
ที่พรอ้มจะทำางานมากมายแต่มี โรงงานหรอืธุรกิจขนาดใหญ่น้อย ถ้ารฐับาลทุจรติ ก็อาจทำาให้ธุรกิจขนาด
ใหญ่เริม่ต้นไม่ได้ เน่ืองจากภาษีที่สูงและ การติดสินบน ถ้ามีธุรกิจหลายอย่างเกิดขึน้ ค่าจ้างคนงานก็จะ
สูงขึน้เพราะคนงานสามารถเลือกได้วา่จะทำางานที่ ไหน และธุรกิจก็จะต้องดึงดูดพวกเขาด้วยค่าจ้างและ
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สถานะภาพท่ีดกีวา่ เน่ืองจากมธีรุกจิเกดิขึน้ไมม่ากนัก คนงานก็มทีางเลอืกน้อยสำาหรบัการจา้งงาน นายจา้ง
สามารถจ่ายคา่แรงต่ำาได ้คนงานไมส่ามารถไดร้บัคา่ตอบแทนเพยีงพอทีจ่ะสนองความตอ้งการดา้นการเงนิ
ของพวกเขาได้

จุดมุ่งหมายของ รฐับาลเพื่อรบัใช้ประชาชนโดยการปกป้องพวกเขาจากการโจมตีและโดยการดูแลรกัษา
เสรภีาพของพวกเขา เสรภีาพพืน้ฐานของมนุษยค์อื: สิทธิ ในการแสดงความคดิเห็น การนับถอืศาสนา การ
ทำางานเพื่อผลกำาไร และการเป็นเจ้าของทรพัย์สมบัต ิคนท่ีไม่ไดร้บัส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดร้บัการปฏิบัติ ในฐานะ
มนุษย์อย่างสมบูรณ์

บางครัง้ครสิเตยีนในทีน้ั่นก็ยอมรบัสภาพเหมอืนปกต ิและไม่ไดพ้ยายามช่วยเหลอืคนทีถ่กูกดขีท่างเศรษฐกจิ

จาไมลาอยู่ ในหมู่บ้านเล็กแห่งหน่ึงที่ ไม่มีการจ้างงานใดใด เธอทิง้ลูกสามคนไวก้ับยายของพวกเขาแล้วไป
ทำางานในเมอืงเป็นคนรบัใช้ ในบา้นของศิษยาภบิาลเพือ่เงนิ 50เหรยีญ ตอ่เดอืน เธอแทบไม่ไดพ้บลกูๆ ของ
เธอ คนส่วนใหญ่จะไม่ถือวา่การที่แม่ตอ้งแยกจากลูกเช่นน้ีเป็นส่ิงที่ด ีแตค่รสิเตยีนเองยังจ้างคนที่ตกอยู่
ในสถานการณ์แบบจาไมลา พวกเขาแปลกใจวา่ทำาไมควรจ่ายมากกวา่น้ี ในเมื่อมีคนที่ยินดทีำางานเพื่อเงิน
จำานวนน้ัน? ทำาไมเขาตอ้งกงัวลเรือ่งการทีเ่ธอตอ้งแยกกับลูกๆ ของเธอ ถ้าเธอเลือกทีจ่ะทิง้ลกูๆ มาทำางาน?

 » ครสิเตยีนมีพันธะที่ตอ้งแทรกแซงในสถานการณ์ของจาไมลาหรอืไม่? อย่างไร?

พระธรรมอาโมสพดูถงึการกดขีด่า้นเศรษฐกจิหลายครัง้ ใน อาโมส 5:11-12 ผูเ้ผยพระวจนะพดูเรือ่งสินบนที่
ทำาใหผู้พ้พิากษาเลอืกขา้งท่ี ใหเ้งนิและทำาให้คนจนเข้าไมถ่งึความยตุธิรรม ใน อาโมส 8:4-6 ผูเ้ผยพระวจนะ
กล่าวโทษคนที่ ใช้เครือ่งช่ังโกงคนจน ใน อาโมส 4:1 เขาพูดวา่ผู้หญิงก็ผิดดว้ยถ้าเขาใช้ชีวติอย่างฟุ่มเฟือย
ตามที่สามีหามาได้จากการกดขี่ คนจน ผู้เผยพระวจนะพูดวา่ความยุติธรรมควรไหลมาเหมือนแม่น้ำ า(อา
โมส 5:24) หมายความวา่มันควรมีอย่างบรบิูรณ์และมีสำาหรบัทุกคน

คุณค่าของมนุษย์และ บทบาทของสทิธิอำานาจ
ความจรงิท่ีวา่คนทุกคนมีคุณค่าอย่างไม่จำากัดไม่ ได้หมายความวา่จะไม่ต้องมี โครงสรา้งของสิทธิอำานาจ
ท่ามกลางมนุษย์ คณุคา่ที่เท่าเทียมกันไม่ไดห้มายถึงสิทธิอำานาจที่เท่าเทียมกัน ตวัอย่างเช่น แม้วา่ทุกพระ
ภาคในตรเีอกานุภาพเป็นพระเจ้าอยา่งสมบรูณ์และเทา่เทยีมกนั พระบุตร ทรงยอมเช่ือฟังพระบดิา (ยอหน์ 
6:38). พระเจ้าทรงส่ังให้ภรรยาเช่ือฟังสามีของเธอ ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่เธอดอ้ยกวา่เขา (เอเฟซัส 5:22). 
พระเจ้าทรงบอกให้ลูกๆ เช่ือฟังพ่อแม่ของพวกเขา ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาดอ้ยกวา่พ่อแม่ ยกเวน้
ในเรือ่งพัฒนาการ (เอเฟซัส 6:1).

พระเจ้าทรงก่อตัง้รฐับาล ( โรม 13:1-5). พระองคท์รงตัง้สิทธิอำานาจในครสิตจักรดว้ย (ฮีบร ู13:17).

ผู้นำาทุกคนควรระลึกวา่พวกเขาเป็นผู้รบัใช้ (มัทธิว 20:25-28). การรบัใช้ โดยการนำาหมายถึงการนำาเพื่อ
ประโยชน์ของคนเหล่าน้ันที่ตดิตามมา ผู้นำาไม่ ไดน้ำาเพื่อประโยชน์ของตวัเองแตส่ละผลประโยช์ของตน
เพื่อรบัใช้คนเหล่าน้ันที่ตดิตามเขา



119บทที ่11  

 » คณุจะอธิบายไดอ้ย่างไร ถึงความจรงิที่วา่ในทางทฤษฎีคนบางคนสำาคญักวา่คนอื่นในขณะทีอ่ีกนัย
หน่ึง คนทุกคนสำาคญัเท่ากันหมด?

การนำาไปใช้สำาหรบัครสิเตียน
ให้แน่ใจวา่ทุกคนไดร้บัการดแูลจาก ครอบครวัของครสิตจักร

• มีการระลึกถึงและช่วยเหลือคนสูงอายุตามที่เขาตอ้งการหรอืไม่?

• เด็กๆ มีคุณค่าและได้รบัการสอนและการหนุนใจที่ออกแบบมาสำาหรบัระดับการเติบโตของพวก
เขาหรอืไม่?

• คนจนไดร้บัการตอ้นรบัและทำาตวัตามสบายในครสิตจักรของคณุหรอืไม่?

• คณุหลกีเลีย่งการยกยอ่งคนในครสิตจกัรเพราะ ความร่ำารวยและสถานะในสังคมของพวกเขาหรอืไม?่

• คนจากทุกกลุ่มชาตพิันธุ์ ไดร้บัการตอ้นรบัให้รว่มสามัคคธีรรมและมีส่วนในชีวติและพันธกิจของ
ครสิตจักรหรอืไม่?

• มีกลุ่มชาตพิันธุ์ ในเขตของคณุที่ตอ้งการให้ประกาศพระกิตตคิณุไหม?

• มีคนที่ถูกกดขี่ ในบรเิวณรอบบ้านคณุที่ตอ้งการใครบางคนมาเป็นปากเสียงแทนเขาไหม?

ครอบครวัครสิเตียนควรสำาแดงคุณค่าของมนุษย์ทุกคน ทัง้สามีและภรรยาควรได้รบัความนับถือ ความ
ตอ้งการของพวกเขาควรไดร้บัการใส่ใจ เด็กๆ ไม่ควรถูกละเลยหรอืถูกปฏิบัตเิหมือนไม่สำาคญั เด็กๆ ควร
ถูกลงวนัิยอย่างเหมาะสม คณุไม่มีสิทธิทีจ่ะทำารนุแรงกับลูกหรอืภรรยาของคณุมากไปกวา่ทีค่ณุมีสิทธิทีจ่ะ
ปฏิบัตติอ่เพื่อนบ้านอย่างน้ัน

เราควรช่วยเหลือคนจนในทางที่เสรมิสรา้งศักดิศ์รขีองเขา อย่าให้ ในที่สาธารณะเพื่อยกย่องตวัเองในขณะ
ที่กำาลังดูหมิ่นคนจน ถ้าเราหยิบยื่นหนทางที่คนจนจะได้รบัส่ิงที่เขาต้องการ ศักดิ์ศรขีองเขาจะได้รบัการ
ปกป้องเพราะเขาสามารถเลือกได ้และสามารถทำางานแลกกับผลกำาไรได ้การช่วยเหลือท่ีดีที่สุดคือการให้
โอกาสคนจนที่จะเปลีย่นสถานการณ์ของพวกเขา

ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเน้นวา่พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้คนของพระองค์ปลดปล่อยผู้ถูกกดข่ี 
ครสิตจักร, (อิสยาห์ 58:6)

พันธสัญญาใหม่เน้นความจรงิที่วา่พระเยซูเสด็จมาท่ามกลางคนยากจน พระองคป์ระสูติ ในสถานที่ที่เป็น
คอกสัตว ์มิตรสหายและผู้ตดิตามพระองคส่์วนใหญ่เป็นคนงานและคนยากจน พระเยซูทรงสำาแดงความ
ห่วงใยตอ่ผู้คนที่ ไม่สำาคญัในสังคม: คนจน คนโรคเรือ้น หญิงม่าย คนตา่งชาต ิและเด็กๆ พระองคต์รสัวา่
พระองคเ์สด็จมานำาข่าวประเสรฐิไปยังคนยากจน พระองคต์รสัวา่ข่าวประเสรฐิจะปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่
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ตัง้แตยุ่คแรกเริม่ของครสิตจักร ครสิเตยีนเป็นผู้ทำาการอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมของพวกเขา พวกเขา
ได้นำาเด็กที่ถูกทอดทิง้เข้ามาในบ้าน ปลดปล่อยทาส และช่วยเหลือคนเจ็บป่วย พวกเขาดูแลคนที่สังคม
ถือวา่ไรค้า่

พระเยซูตรสัวา่เราควรอธิษฐานที่อาณาจักรของพระเจ้าจะมาตัง้อยู่และน้ำ าพระทัยของพระองค์จะสำาเรจ็
ในแผ่นดนิโลกเหมอืนทีเ่ป็นไปในสวรรค ์(มัทธวิ 6:10). เรารูว้า่การกดขีท่ัง้หมดจะสิน้สุดลง เมือ่อาณาจักร
ของพระเจ้ามาตัง้อยูบ่นโลกอยา่งสมบรูณ์ ในระหวา่งน้ัน เราควรอธษิฐานใหพ้ระเจา้เสด็จมาช่วยเหลอืผูถ้กู
กดขี่ทุกหนทุกแห่ง

เพลงครสิมาส
เพลงครสิมาส "เป็นเวลาที่พระครสิต์ ไดป้ระสูต"ิ 50 พูดถึงการที่พระกิตตคิณุให้คณุคา่แก่มนุษย์ นำามาซ่ึง
เสรภีาพ ตอ่ไปน้ีเป็นข้อความสองตอนที่คดัลอกมาจากเพลง

1. เมื่อคนืวนัน้ัน เป็นคนืสำาคญัทั่วโลกา, 
คอืเป็นเวลา ที่พระครสิต์ ไดป้ระสูต ิ
นานมานักหนา ทั่วหล้าตอ้งทุกข์ยุคจาบัลย์, 
วิโยคโศกศัลย์ ทุกคืนวนัไม่เวน้วาย  ทุกคืนวนัไม่เวน้วาย  
พระครสิตจ์ึงได ้เสด็จเข้ามาในโลกน้ี 
เพื่อทรงเปลือ้งหน้ี ความบาปของปวงประชา

2. บัญญัตพิระเจ้า ส่ังสอนให้เราจงรกักัน  
และบัญญัตน้ัิน คอืความรกัสามัคค ี 
เชืเช่่ือพระเยซู จึงรูว้า่เป็นพีอพระเยซู จึงรูว้า่เป็นพ่่ีน้องกัน, น้องกัน, 
ความเบียดเบียนน้ันทรงบันดาลให้สูญหาย  ความเบียดเบียนน้ันทรงบันดาลให้สูญหาย  
เราจึงรอ้งเพลง แสดงยินดกีตญัญู  
ให้เราเชิดชูและสรรเสรญิองคพ์ระเยซู

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
สำาหรบักลุ่มส่วนมาก หัวข้อน้ีจะมีการอภิปรายกันมาก นักเรยีนบางคนอาจมีความรูสึ้กรนุแรงเกี่ยวกับส่ิงที่
พวกเขามีประสบการณ์หรอืสังเกตเุห็น

 » ท่าทีของคุณต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นจะเปลี่ยนไปอย่างไร ถ้าคุณระลึกถึงคุณค่าท่ีทุกคนมีสำาหรับ
พระเจ้า?

 » คณุอยากทำาอะไรทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิเพราะส่ิงทีเ่ดีย๋วน้ีไดรู้เ้กีย่วกบัคณุคา่ของมนุษย?์ หนุนใจให้
นักเรยีนแบ่งปันความมุ่งมั่นของพวกเขามากกวา่แสดงความโกรธกับส่ิงที่คนอื่นไดท้ำา

50 เน้ือเพลง "เป็นเวลาที่พระครสิต์ ไดป้ระสูต"ิ เดมิเขียนเป็นภาษาฝรัง่เศส โดย พลาไซด ์คปัโป ในปี 1843



121บทที ่11  

 » คณุคา่ของมนุษย์ส่งผลกระทบตอ่พันธกิจของครสิตจักรอย่างไร?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุที่ทรงสรา้งเราตามพระฉายพระองค ์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้นับถือคนทุกคน ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ ให้กลับใจจากอคตแิละความไม่พอใจตอ่ผู้คน

ขา้พระองคอ์ธษิฐานขอพระองคน์ำาความยตุธิรรมมาสู่คนทัว่โลกท่ีถกูปฏบิตัอิยา่งผดิๆเพราะ ชาตพัินธุ ์เพศ 
อายุ หรอืลักษณะอื่นๆ ของพวกเขา

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ปกป้องคนทีถู่กกดขีแ่ละทำาให้สังคมยุตธิรรมกับทุคน ขอทรงช่วยครสิตจักรของ
เราและครสิเตยีนแตล่ะคนสำาแดงความรกัของพระองคต์อ่โลกอย่างเฉพาะเจาะจง

อาเมน

การบ้านบทท่ี 11

1. เขียนเกีย่วกับความรบัผิดชอบทีพ่ระเจ้าประทานให้แก่ครสิตจักรในการเปลีย่นแปลง
การปฏิบัตติอ่ผู้คนในสังคม

• ครสิตจักรของคณุควรทำาอะไร?
• ครสิเตยีนแตล่ะคนควรทำาอะไร?
• คณุจะทำาอะไร?

2. ศึกษา เฉลยธรรมบัญญัติ 24:10-22. เขียนรายการพระบัญชาที่แสดงถึงคุณค่าของ
มนุษย์ อธิบายถึงความมุ่งหมายของพระบัญชาแตล่ะอย่าง
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บทท่ี 12

รฐับาล

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจความรบัผิดชอบและความจำากัดที่พระเจ้าทรงวางไวบ้นรฐับาล

2. เช่ือฟังคำาสอนและหลักการจากพระคมัภีร์ ในการมีความสัมพันธ์กับรฐับาล

3. มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลในทางชอบธรรมในสังคม

วลิเลียม วลิเบอรฟ์อรส์, ผู้ปกป้องมนุษยชาติ
วลิเลียม วลิเบอรฟ์อรส์ (1759-1833) เป็นสมาชิกรฐัสภาอังกฤษ ผู้มาเป็นครสิเตยีนและเริม่ตอ่ตา้น การ
เป็นทาส แรงงานเด็ก และการปฏิบัตอิย่างผิดๆ ตอ่คนจน เขาทำางานมา 20 ปีที่จะผ่านกฎหมายที่ยกเลิก
การค้าทาสที่จับคนจากแอฟรกิาไปขายทั่วจักรภพอังกฤษ บ่อยครัง้ที่เขาอัดอัน้ตันใจที่คนอื่นดูเหมือนไม่
ใส่ ใจกบัประเด็นน้ี ครัง้หน่ึง เขาไดเ้สียงขา้งมากจากสมาชิกรฐัสภาทีเ่ห็นดว้ยทีจ่ะสนับสนุน กฎหมายน้ี แต่
ผู้ตอ่ตา้นทำาใหส้มาชิกบางคนไมเ่ขา้ประชมุโดยการให้ตัว๋ชมภาพยนตร ์และกฎหมายน้ันก็ไมผ่า่น กฎหมาย
ยกเลกิการคา้ทาสในปี 1807 แตก่ารเป็นทาสยังไมเ่ป็นส่ิงผดิกฎหมาย วลิเบอรฟ์อรส์ ยังคงรณรงคต์อ่ไปเพือ่
ให้เกิดการเลิกทาสอย่างสมบูรณ์ การเป็นทาสสิน้สุดลงทั่วทัง้จักรภพอังกฤษในปี 1833 วลิเบอรฟ์อรส์ เสีย
ชีวติสามวนัหลังจากไดข้่าววา่กฎหมายจะผ่านรฐัสภา

คำานำา
มคีวามหลากหลายในความสัมพันธ์ระหวา่งครสิเตยีนกบัรฐับาลของพวกเขา บางครัง้และบางแหง่ในประวตัิ
ศาสตรม์ีครสิตจักรแห่งชาติที่เป็นพันธมิตรกับรฐับาล ในเวลาและสถานที่อื่น รฐับาลทำาให้ครสิตจักรผิด
กฎหมายและถูกข่มเหง มีหลายชนชาตทิี่ยอมให้คนปฏิบัตศิาสนกิจใดใดไดอ้ย่างเสร ีและรฐับาลอ้างวา่ไม่
ช่ืนชอบศาสนาใดเป็นพิเศษ
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ความสัมพันธ์ระหวา่งครสิเตยีนกับรฐับาลทำาให้เกิดคำาถามยากๆ มากมาย บางครัง้ครสิตจักรในทีแ่ห่งหน่ึง
พัฒนาความสัมพันธ์กับรฐับาลที่ ไม่สามารถอยู่ ได้ ในส่วนอื่นของโลกที่รฐับาลแตกตา่งกันอย่างยิ่ง

บทเรยีนน้ีจะไมต่อบทกุคำาถามหรอือธบิายวา่ครสิเตยีนควรทำาอะไรในทกุกรณี แตเ่ราจะดหูลักการพระคมัภีร์
บางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครสิเตยีนกับรฐับาล

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โรม 13:1-7 ให้คนในกลุ่มฟัง มีข้อความอะไรเกี่ยวกับรฐับาลที่คณุเห็นใน
ตอนน้ี?

พระคมัภรีบ์อกเราวา่พระเจ้าทรงก่อตัง้รฐับาลของมนุษย ์พระเจา้มพีระประสงค์ ใหม้รีฐับาล และคนทีป่ฏิเสธ
ที่จะเช่ือฟังรฐับาลของมนุษย์ก็ขัดขืนตอ่ตา้นพระเจ้า ( โรม 13:2).

 » อะไรคอืจุดมุ่งหมายของรฐับาล ตามข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี?

จุดมุ่งหมายประการหน่ึงของรฐับาลคอืลงโทษพฤตกิรรมช่ัวรา้ยโดยบังคบัใช้กฎหมาย ( โรม 13:3). ผู้ครอบ
ครองเป็นผู้รบัใช้พระเจ้าและบรรลุจุดมุ่งหมายของพระเจ้าเมื่อเขาลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ( โรม 13:4).

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 ทิโมธี 2:1-2 ให้คนในกลุ่มฟัง

เราตอ้งอธิษฐานเผื่อคนในรฐับาล เพื่อเราจะไดด้ำาเนินชีวติอย่างสงบสุข น่ันบอกเราวา่เมือ่รฐับาลทำาหน้าที่
ตามที่ควร จะทำาให้เกิดสันตสุิขในสังคม

อิทธิพลของครสิเตียน
 » พระเยซูทรงบอกเราให้เป็นเหมือนเกลือและแสงสวา่ง (มัทธิว 5:13-16). พระองคท์รงหมายความ

วา่อะไร?

บางคนเช่ือวา่ครสิเตยีนไมค่วรโหวตหรอืรบัตำาแหน่งในรฐับาล เพราะรฐับาลของโลกไม่ไดป้กครองโดยหลกั
การครสิเตยีน ครสิเตยีนบางคนเช่ือวา่ครสิตจักรควรเป็นชุมชนที่แยกตวัออกมาที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ สังคม
เพราะสังคมมีการทุจรติมากเกินไป

ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เขียนถึงชาวยิวที่ถูกกวาดต้อนไปจากประเทศของพวกเขาไปอยู่ ในสังคมที่ ไม่เช่ือ
พระเจ้า พวกเขาไม่ได้อยู่ที่น่ันด้วยความเต็มใจ ถ้าผู้เช่ือในพระเจ้ามีเหตุผลท่ีจะแยกตัวจากสังคมใดใด 
แน่นอนที่ชาวยิวพวกน้ีน่าจะทำาอย่างน้ัน พวกเขาไปอยู่ที่น่ันโดยไม่เต็มใจ ศาสนาของสังคมน้ันไม่เช่ือ
พระเจ้า รฐับาลก็กดขี่และทำาลายชาตขิองพวกเขา ชาวยิวเหล่าน้ีรอคอยวนัที่พวกเขาจะไดอ้อกจากที่น่ัน

แต่ ให้เราฟังข่าวสารที่พระเจ้าตรสัผ่านผู้เผยพระวจนะไปยังคนเหล่าน้ี:

จงแสวงหาสวสัดภิาพของเมือง ซึ่งเราไดก้วาดเจ้าให้ ไปเป็นเชลยอยู่น้ัน และ จงอธิษฐานตอ่พระ
ยาห์เวหเ์พือ่เมอืงน้ัน เพราะวา่เจา้จะพบสวสัดภิาพของเจา้ในสวสัดภิาพของเมอืงน้ัน (เยเรมยี ์29:7).
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ช�โลม, คำาภาษาฮีบรโูดยปกติแปลวา่สันติสุข ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะสันติสุขเท่าน้ัน แต่เป็นพระพรที่มา
กับสันตสุิขดว้ย กล่าวถึงพระพรของพระเจ้า ผู้นมัสการพระเจ้าเหล่าน้ีจะพบพระพรของพระเจ้าเมื่อเขา
พยายามนำาพระพรเหล่าน้ันไปสู่สังคมบาปที่ ไม่รูจ้ักพระองคแ์ละยังข่มเหงคนของพระองคด์ว้ย!

ผู้คนที่รบัใช้พระเจ้าควรมีอิทธิพลตอ่สังคมของตนให้เคารพพระประสงคข์องพระเจ้าเพื่อสังคมน้ันจะได้
รบัพระพร พวกเขาไม่ควรแบ่งปันพระกิตตคิณุเท่าน้ัน แตป่ระยุกต์ ใช้หลักการของพระเจ้าในทุกสภาวะ
และทุกการตดัสินใจดว้ย

รฐับาลและสังคมควรถูกปรบัเปลี่ยนโดยพระคำาของพระเจ้า จากความจรงิที่พระเจ้าทรงสำาแดง ควรจะ
มีจรยิธรรมตามมา (กฎสำาหรบัการกระทำาที่ถูกต้อง) จากจรยิธรรมควรจะเป็นการเมือง (รฐับาลเพื่อความ
ยุตธิรรมและเสรภีาพ) แล้วเป็น เศรษฐศาสตร ์(การจัดการทรพัยากร) ดงัน้ันลำาดบัที่ถูกตอ้งคอื ความจรงิ 
สู่จรยิธรรม สู่การเมือง แล้วเป็นเศรษฐศาสตร์

1. พระวจนะ
2.  จรยิธรรม
3.  การเมือง
4. เศรษฐศาสตร์

แนวโน้มตามธรรมชาตขิองสังคมมนุษยจ์ะกลบัลำาดบัน้ัน ผูค้นให้ความสำาคญัตอ่เศรษฐกิจส่วนตวัก่อน แลว้
สนับสนุนผู้นำาและกฎหมายทีจ่ะใหส่ิ้งทีพ่วกเขาตอ้งการ แมเ้มือ่ตอ้งสูญเสียความยตุธิรรมและเสรภีาพ แลว้
จงึกอ่ตัง้จรยิธรรมทีส่อดคลอ้งกบัส่ิงทีพ่วกเขาทำา แล้วออกแบบศาสนาทีเ่ห็นชอบกับพฤตกิรรมของพวกเขา 
ดงัน้ันลำาดบัปกตจิึงเป็น เศรษฐศาสตร ์สู่การเมือง สู่จรยิธรรม แล้วจึงศาสนา

1. เศรษฐศาสตร์
2. การเมือง
3. จรยิธรรม
4. ศาสนา

ศาสนาประเภทน้ีถูกปรบัเปลีย่นไปอย่างมากโดยหลักการผิดที่ขาดความจรงิ

ครสิตจักรควรยืนหยัดเพื่อความจรงิจากพระคัมภีร ์ไม่เฉพาะการปฏิเสธความบาปของสังคมแต่ โดยการ
อธิบายและการสาธิตถึงส่ิงที่สังคมควรจะเป็น ถ้าครสิเตียนไม่สามารถอธิบายและสาธิตถึงสิ่งที่สังคมควร
จะทำา เราก็ควรคาดหวงัวา่คนที่ขาดความรูเ้รือ่งความจรงิของพระคมัภีร ์ก็จะล้มเหลวที่จะนำาไปใช้ ได้

ครสิเตยีนไม่ควรวพิากษ์วจิารณ์สังคมของตนเท่าน้ัน ครสิเตยีนควรมีส่วนในสังคมของตน ครสิเตยีนควร
รอ้นรนเขา้รว่มในชมุชนของตนและเป็นผูส้นับสนุนความยตุธิรรม ครสิเตยีนควรมจีรยิธรรมในทกุส่ิงทีเ่ขา
ทำาเสมอ ดงัน้ันจงึมอีทิธพิลตอ่ผูอ้ืน่เพือ่ความชอบธรรม พวกเขาควรมส่ีวนรว่มในรฐับาลและองคก์ารตา่งๆ
ทีม่อีทิธพิลตอ่สังคมตราบเทา่ทีเ่ขาทำาได้ โดยไมฝ่่าฝืนหลกัการครสิเตยีน พวกเขาควรโหวตและสนับสนุน
ผู้สมัครรบัตำาแหน่งที่มีลักษณะที่ ใกล้เคยีงที่สุดกับคณุลักษณะของครสิเตยีน
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 » อะไรคอืตวัอยา่งของแรงกดดนัจากสังคมตอ่ครสิตจักรในการตดัสินใจเพ่ือเห็นแก่ความอยูร่อดทาง
เศรษฐกิจมากกวา่ที่จะตดัสินใจบนพืน้ฐานของความจรงิในพระวจนะ?

ครสิเตียนและ กฎหมายของรฐับาลมนุษย์
ครสิเตยีนตลอดประวตัศิาสตร์ ไดด้ิน้รนตอ่สู้เพือ่จะรูว้ธิทีีจ่ะทำาตามหลกัการครสิเตยีนเมือ่รฐับาลของพวก
เขาทำาตามหลกัการอืน่ทีแ่ตกตา่งออกไป บางครัง้ความขดัแยง้น้ันรนุแรงและครสิเตยีนตอ้งทกุขย์ากเน่ืองจาก
ความเช่ือมั่นของเขา เพราะเขาไม่สามารถทำาส่ิงที่รฐับาลเรยีกรอ้งได้

พระคมัภีรบ์อกให้เราเสียภาษีตามที่รฐับาลกำาหนด ( โรม 13:7, มัทธิว 22:21).

พระคมัภรีบ์อกเราใหเ้ช่ือฟังกฎหมายบา้นเมอืง (ทติสั 3:1). อยา่งไรก็ตาม พระคมัภรีก็์บอกเราดว้ยวา่เราตอ้ง
เช่ือฟังพระเจ้าเมื่อ พระบัญชาของพระเจ้าขัดแย้งกับกฎหมายของมนุษย์ (กิจการ 5:29).

รฐับาลอาจเรยีกรอ้งให้ประชาชนต่อสู้แบบทหารเพ่ือเหตุท่ี ไม่ยุติธรรม รฐับาลอาจเรยีกรอ้งความตายของ
ทารกเพื่อลดการเพิ่มจำานวนประชากร รฐับาลอาจเรยีกรอ้งให้ประชากรรว่มมือกับการบังคบักลุ่มชาตพัินธุ์
ให้เป็นทาส

บางครัง้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการนมัสการ ครสิเตียนอาจถูกข่มเหงเมื่อพวกเขาไม่นมัสการพระของ
ครอบครวัหรอืเผ่าพันธุ์ ครสิเตยีนอาจถูกข่มเหงเมื่อรฐับาลช่ืนชอบศาสนาอื่นที่แตกตา่งออกไป

บางประเทศมกีฎหมายตอ่ตา้นการประกาศและการสอนพระคมัภรี ์ครสิเตยีนถกูขม่เหงเมือ่พวกเขาแบง่ปัน 
พระกิตตคิณุ บางประเทศลงโทษพ่อแม่ที่สอนเรือ่งพระเจ้าแก่ลูกหลาน

เรามีตวัอย่างจากพระคมัภีรข์องบุคคลแห่ง ความเช่ือผู้ ไม่เช่ือฟังคำาส่ังที่ ไม่ยุตธิรรมของผู้ครอบครอง ดา
เนียลยังคงอธิษฐานต่อไปแม้เมื่อการอธิษฐานถูกทำาให้ผิดกฎหมาย เพื่อนสามคนของดาเนียลปฏิเสธที่
จะนมัสการรปูเคารพของกษัตรยิ์ นางผดงุครรภ์ชาวยิวไม่เช่ือฟังฟาโรห์เมื่อเขาส่ังให้ประหารทารกชาวยิว

ตลอดประวตัศิาสตร ์ครสิเตยีนไดป้ระกาศพระกติตคิณุแมเ้มือ่ผดิกฎหมาย ครสิเตยีนไดน้ำาพระคมัภรีผ์า่น
พรมแดนของชาตติา่งๆ อย่างผิดกฎหมาย ครสิเตยีนไดร้วมกันนมัสการอย่างลับๆ ครสิเตยีนได—้โดยไม่มี
ความรนุแรง—ปิดกัน้คลีนิคทำาแท้ง ครสิเตยีนไดช่้วยพวกทาสให้หลบหนี

ครสิเตียนส่วนมากจะเลือกใช้ชีวติอย่างสงบและไม่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจแบบน้ันมากกวา่ อย่างไร
ก็ตามถ้าครสิเตียนเผชิญกับปัญหายุ่งยากดา้นจรยิธรรม เขาต้องทำาส่ิงที่ถูกต้องแม้จะต้องเสียสละ ถ้าเขา
มี โอกาสปกป้องความอยุตธิรรมหรอืแบ่งปันพระกิตตคิณุ เขากำาลังตดัสินใจที่สำาคญัมากเมื่อตอ้งตดัสินใจ
วา่จะทำาหรอืไม่

 » คณุอธบิายได้ ไหมเก่ียวกับปัญหายุง่ยากทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้กบัครสิเตยีนในประเทศของคณุ?
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การติดสนิบน
ศิษยาภิบาลตอ้งเดนิทางผ่านตา่งประเทศ เขามีเอกสารถูกตอ้ง แตห่ลายครัง้ตำารวจสะกัดเขาและขอ เงิน
จำานวนหน่ึง ถ้าเขาไม่จ่ายเงิน พวกตำารวจจะทำาให้การเดนิทางของเขาล่าช้าและยุ่งยาก

 » ศิษยาภิบาลควรทำาอะไรในสถานการณ์น้ี?

สินบนเป็นเงนิท่ีจา่ยใหบ้คุคลทีม่สิีทธอิำานาจเพือ่ใหเ้ขาอนุมตับิางอยา่งให ้เป็นส่ิงผดิทีจ่ะตดิสินบนคนใหท้ำา
บางอย่างทีเ่ขาไมค่วรทำา ตวัอยา่งเช่น ถา้อาคารหรอืรถยนต์ ไม่บรรลขุ้อกำาหนดทีเ่หมาะสม การตดิสินบนผู้
ตรวจสอบให้เซนตร์บัรองบางอย่างที่ ไม่เป็นความจรงิ เป็นส่ิงที่ผิด การตดิสินบนผู้พิพากษาหรอืตำารวจให้
ตดัสินอย่างไม่ยุตธิรรม เป็นส่ิงที่ผิด

บางครัง้บคุคลทีมี่ สิทธอิำานาจเรยีกรอ้งสินบนใหท้ำาส่ิงทีเ่ขาตอ้งทำา ในกรณีน้ัน คนทีจ่า่ยไม่ไดจ้า่ยใหเ้ขาทำา
บางอย่างที่ผิด เป็นส่ิงผิดที่เจ้าหน้าที่จะเรยีกรอ้งสินบน (ลูกา 3:4), แตค่นที่จ่ายอาจไม่มีทางเลือก ตวัอย่าง
คือการขออนุญาตสำาหรบับางส่ิงที่ควรได้รบัอนุญาตอยู่แล้ว หรอืการหาเสรภีาพของคนบรสุิทธิ์ บางครัง้
สินบนเป็นเหมือนการโจรกรรม การโจรกรรมเป็นส่ิงผิด แตเ่ราไม่กล่าวโทษเหยือ่

การมองพระวจนะอย่างถี่ถ้วนแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงลงโทษคนเหล่าน้ันที่รบัสินบนแต่ทรงเมตตา
ตอ่คนที่ถูกบังคบัให้จ่าย (อพยพ 18:21, อพยพ 23:8; เฉลยธรรมบัญญัต ิ10:17, เฉลยธรรมบัญญัต ิ16:19, 
เฉลยธรรมบัญญัติ 27:25). ครสิเตียนไม่ควรจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกสบาย แต่พวกเขาไม่ผิดเมื่อถูก
บังคบัโดยเจ้าหน้าที่ทุจรติ

 » อะไรคอืตวัอย่างของสินบนที่ผิด?

กิจการ ทางทหาร
ครสิเตียนหลายคนเช่ือวา่การรบัใช้เป็นทหารเพื่อประเทศของตนเป็นส่ิงผิด พวกเขาเช่ือบนพืน้ฐานของ
ขอ้ความในพระวจนะบางตอน พระเยซตูรสัวา่เราควรหนัแกม้อกีขา้งหน่ึงใหเ้มือ่บางคนตบเรา (มทัธวิ 5:39). 
พระเยซตูรสัวา่คนรบัใช้ของพระองค์ ไมต่อ่สู้ เพราะอาณาจักรของพระองค์ ไม่ไดเ้ป็นของโลกน้ี (ยอห์น 18:36). 
อัครทูตเปาโลกลา่ววา่อาวธุของเราไม่ ใช่แบบมนุษย์ (2 โครนิธ ์10:4). ครสิเตยีนเหลา่น้ีเช่ือวา่ความรนุแรงใด
ใดตอ่คนอืน่เป็นส่ิงผดิ ครสิเตยีนพวกน้ีหลายคนอยู่ ในประเทศทีร่ฐับาลไม่ ใหเ้สรภีาพและขม่เหงครสิเตยีน
ดว้ย

ครสิเตียนอื่นๆ เช่ือวา่เราควรยินดีท่ีจะปกป้องประเทศของเราในฐานะทหาร พระคัมภีรก์ล่าววา่พระเจ้า
ทรงตัง้รฐับาลขึน้มาและรฐับาลสามารถใช้อาวธุลงโทษผูก้ระทำาผดิได ้( โรม 13:4). เห็นไดชั้ดเจนวา่พระเจา้
ทรงออกแบบผูช้ายมาใหป้กป้องครอบครวัของเขา ดงัน้ันจงึเป็นธรรมดาทีพ่วกผูช้ายควรจะจดัระเบยีบเพือ่
ปกป้องครอบครวัของพวกเขาจากการโจมตี ในรปูแแบของกองทัพ เมือ่ทหารคนหน่ึงถามยอห์นผู้ ให้บัพติ
สมาถงึวธิกีลบัใจใหม ่ยอหน์บอกเขาไม่ ใหร้บัสินบนหรอืทำาความรนุแรงแต่ไม่ไดบ้อกใหเ้ขาออกจากกองทัพ 
(ลูกา 3:14). เมื่อพระเยซูตรสัวา่ให้หันแก้มอีกข้างหน่ึง พระองค์ ไม่ไดต้รสัวา่เราไม่ควรปกป้องตวัเองจาก
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การโจมตี แต่เราไม่ควรแก้แค้นกับการกระทำาที่ทำาให้ ไม่พอใจ เช่นการตบหน้า พระองค์ตรสัวา่คนรบัใช้
ของพระองค์ ไม่ตอ่สู้เพ่ือสถาปนาอาณาจักรในโลกน้ีเพ่ือพระองค ์เพราะพระองคจ์ะไม่สถาปนาอาณาจักร
ดว้ยวธิน้ัีน ถา้รฐับาลเป็นความคดิของพระเจา้ และถา้รฐับาลควรปกป้องประชาชนของตน ดงัน้ันครสิเตยีน
จึงควรรบัใช้รฐับาลของพวกเขาเพื่อช่วยให้ทำาความรบัผิดชอบตา่งๆ ให้สำาเรจ็

ตลอดหลายศตวรรษของประวตัศิาสตรค์รสิตจักร ครสิเตยีนหลายคนในหลายประเทศไดร้บัใช้ ในกองทัพ
และแม้แต่ ในการต่อสู้ เพราะพวกเขาเชื่อวา่พวกเขาต้องทำาส่วนของเขาในการปกป้องประเทศชาติจาก
การโจมตทีี่ช่ัวรา้ย

ครสิเตียนทั่วโลกไม่เห็นด้วยกันในเรือ่งประเด็นของกิจการทางทหาร เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรบัคนเราที่จะ
พิจารณาดว้ยใจอธิษฐานถึงพระคมัภีรแ์ละเหตผุล แล้วทำาตามความเช่ือมั่นของตนอย่างสัตย์ซ่ือ

 » ครสิตจักรตา่งๆ ในประเทศของคณุตอบคำาถามเรือ่งกิจการทางทหารอย่างไร?

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
ครสิเตียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่หนักแน่นในประเด็นเหล่าน้ี เป็นส่ิงสำาคัญที่ต้องเข้าใจวา่ ครสิเตียน
ในช่วงเวลาและสถานที่ตา่งๆกันไม่ไดเ้ห็นดว้ยกันทุกประการเกี่ยวกับคำาถามเหล่าน้ี เราควรหลีกเลี่ยงการ
ตดัสินแรงจูงใจของคนอื่นเน่ืองจากความคดิเห็นของพวกเขา

 » เราควรประเมินความสัมพันธ์ปกตริะหวา่งครสิตจักรกับรฐับาลในประเทศของเราอย่างไร? บางส่ิง
ควรเปลีย่นแปลงหรอืไม่?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุสำาหรบัการออกแบบรฐับาลมาเพ่ืออำานวยการปกป้องและเสรภีาพ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้
สัตย์ซ่ือตอ่พระองคแ์ม้ ในความไม่สมบูรณ์ของรฐับาลมนุษย์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ทำาความรบัผิดชอบของข้าพระองค์ ในการปกป้องผู้อื่นและมีอิทธิพลต่อสังคม
ให้สำาเรจ็

เราคอยท่าการมาของอาณาจักรของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์

อาเมน
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การบ้านบทท่ี 12

1. พระคัมภีรมี์เรือ่งราวมากมายเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงทำางานผ่านเจ้าหน้าที่ของรฐั
เพื่อบรรลุจุดประสงคข์องพระองค์ ในชีวติของคนของพระองค ์สุภาษิต 21:1 กล่าววา่ 
"พระทัยพระราชาเหมือนธารน้ำ าในพระหัตถ์พระยาห์เวห์ พระเจ้าจะทรงชักนำาไปทาง
ไหนก็ตามแตจ่ะโปรด" เลือกเรือ่งราวหน่ึงเรือ่งมาศึกษา:

• ปฐมกาล 41:14-49, ปฐมกาล 42:1-3, ปฐมกาล 45:4-7
• เอสเธอร ์4, 7-8
• เนหะมีย์ 1-2

เขียนส่ิงที่คณุสังเกต:ุ

• อะไรจำาเป็นตอ้งเกิดขึน้ในชีวติของคนของพระเจ้า?
• พระเจา้ทรงใช้ผูค้รอบครองท่ีไมเ่ช่ือในพระเจา้เพือ่บรรลุพระประสงคข์องพระองค์

อย่างไร?
• พระเจ้าทรงใช้คนที่รกัพระเจ้าเพื่อบรรลุพระประสงคข์องพระองคอ์ย่างไร?

2. เลือกหน่ึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

• อิทธิพลของครสิเตยีน
• ครสิเตยีนกับกฎหมายของมนุษย์
• การตดิสินบน
• กิจการทางทหาร

ดพูระคมัภีรท์ี่พบในบทเรยีนน้ีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคณุ เขียนหน่ึงหน้าอธิบายส่ิง
ที่คณุคดิวา่เป็นวถิีทางจากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหัวข้อน้ี





131
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รา่งกายของครสิเตียน

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจถึงการที่ปัญหาทางกายส่งผลกระทบถึงสุขภาพฝ่ายวญิญาณ

2. มอบถวายรา่งกายของตนแดพ่ระเจ้าและเรยีนรูอุ้ปนิสัยใหม่ที่ถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า

มารติ์น ลูเธอร,์ ผู้รบัใช้ของพระเจ้า
มารต์นิ ลูเธอร ์เป็นบาทหลวงเพราะคดิวา่เป็นวธิีที่ดีที่สุดในการมุ่งมั่นรบัใช้พระเจ้า วนัิยของวถิีชีวติของ
บาทหลวงประกอบดว้ย ข้อจำากัดในการกิน การอดอาหาร การแตง่กายอย่างง่ายๆ ความจำากัดในการครอบ
ครอง และการเป็นโสด ความรอ้นรนของมารต์ินที่ยอมมอบรา่งกายของเขาต่อพระเจ้าทำาให้เขาเฆี่ยนตี
รา่งกายของเขาดว้ย หลงัจากทีม่ารต์นิเขา้ใจพระกติตคิณุแหง่ความรอดโดยพระคณุทางความเช่ือแล้ว เขา
ตระหนักวา่เขาไม่สามารถได้รบัพระคุณโดยการทรมานรา่งกาย เขาประกาศเลิกคำาปฏิญาณของการเป็น
บาทหลวง ถือวา่ไม่ตรงตามพระคมัภีร ์เขาแตง่งานกับแคทเธอรนีา, อดตีแม่ชี, และมีลูกหกคน

คำานำา: ความสบัสนในโครนิธ์
บางคนในโครนิธ์ ไม่เช่ือวา่ครสิเตยีนจะเป็นขึน้จากความตาย พวกเขาคดิวา่รา่งกายจะสลายไปเมื่อสิน้ชีวติ 
และเฉพาะวญิญาณของครสิเตยีนจะไปสวรรค์

บางคนพดูวา่ " ในเมือ่รา่งกายจะตายและสลายไป ดงัน้ันเราจะทำาอะไรกบัรา่งกายตอนน้ีก็ ได"้ การใช้รา่งกาย
ในทางบาปก็ไม่เป็นไร เพราะท้ายที่สุดรา่งกายก็ ไม่มี คณุคา่อะไร

คนอืน่ๆ ทีป่ฏเิสธการเป็นขึน้จากตายพดูวา่ "รา่งกายตอ้งถกูสลายทิง้ไปเพราะความปรารถนาของมันชั่ว ใน
สวรรค ์เราจะไมม่คีวามตอ้งการฝ่ายรา่งกายใดใด เน่ืองจากความตอ้งการฝ่ายรา่งกายน้ันชั่ว เราจงึไมค่วรทำา
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ตามมนัในปัจจบุนั เราไมค่วรกนิอาหารดีๆ  สวมเสือ้ผา้ทีส่บาย หรอืแมแ้ตม่เีพศสัมพนัธ์ ในการสมรส เราควร
กดรา่งกายทุกวถิีทางเท่าที่จะทำาไดจ้นกวา่เราจะสละรา่งกาย"

ทัศนะทัง้สองอย่างน้ันผิดทัง้คู่ ทัง้สองอย่างตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความผิดพลาด ใน 1 โครนิธ์ 15, เปาโล
อธิบายวา่ทำาไมหลักข้อเช่ือเรือ่งการเป็นขึน้จากตายจึงสำาคญั

แมว้า่เป็นส่ิงถกูตอ้งทีเ่ราจะพดูถงึชีวติฝ่ายวญิญาณมากกวา่ปัญหาฝ่ายรา่งกาย รา่งกายของเราส่งผลกระทบ
ตอ่ประเด็นฝ่ายวญิญาณ พระเจ้าทรงสรา้งเราไม่ ใช่เป็นเพียงวญิญาณแตเ่ป็นวญิญาณรว่มกับรา่งกายดว้ย 
เราไม่ ใช่เป็นเพียงสัตว ์แตเ่ราก็ ไม่ไดเ้ป็นเพียงวญิญาณที่อาศัยในรา่งกายช่ัวคราว

การมอบถวายแด่พระเจ้า
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 โครนิธ์ 6:19-20 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ีบอกเราวา่รา่งกายของเราเป็นของพระเจา้เพราะพระองคท์รงไถเ่รา รา่งกายของเราเป็น
วหิารของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และไม่ควรถูกใช้สำาหรบับาป

พระคมัภีรบ์อกเราวา่รา่งกายควรจะยอมจำานนอย่างสมบูรณ์ตอ่พระเจ้า

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านโรม 12:1 ให้คนในกลุ่มฟัง 

ข้อน้ีบอกเราวา่รา่งกายของเราตอ้งบรสุิทธิ์และเป็นของพระเจ้า การนมัสการที่พระเจ้ามีพระประสงคจ์าก
เราคอื การเช่ือฟังอย่างสมบูรณ์

เราไมส่ามารถรบัใช้พระเจา้อยา่งมัน่คงไดถ้้าเราถกูควบคมุโดยความปรารถนาของรา่งกายเรา นิสัยใดใดของ
บาปเป็นเหมือนการเสพตดิ

จินตนาการถึงสัตวต์วัหน่ึงที่มีเจ้านายสองคน เจ้านายคนหน่ึงให้คำาส่ัง แตสั่ตว์ ไม่สามารถเช่ือฟังไดเ้พราะ
เจ้านายอีกคนหน่ึงล่ามโซ่สัตวน้ั์นไว ้เจ้านายที่มี โซ่ดงึสัตว์ ไปที่ ไหนก็ไดต้ามที่เขาเลือก สัตวอ์าจจะรกัเจ้า
นายอีกคนหน่ึงมากกวา่แต่ไม่สามารถเช่ือฟังเขาได ้น่ีคอืส่ิงที ่การเสพตดิเป็นเหมือน คนหน่ึงอาจตอ้งการ
ที่จะ รบัใช้พระเจ้า แตก่ารเสพตดิเป็นโซ่ที่เขาไม่สามารถตา้นทานได้

การเสพตดิและรปูแบบส่วนใหญข่องบาปทำาลายรา่งกายและจติใจของคน เน่ืองจากรา่งกายของเราเป็นของ
พระเจา้และถกูมอบถวายเพือ่รบัใช้พระองค ์จงึผดิท่ีจะทำาลายมัน ขอ้พระคมัภีรที์เ่ราอา่นจากโรมบอกเราให้
ถวายรา่งกายเป็นเครือ่งบูชาแดพ่ระเจ้า แตเ่ราไม่สามารถทำาไดถ้้าเราไม่ควบคมุตวัเอง

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 1 โครนิธ์ 9:24-27 ให้คนในกลุ่มฟัง 
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รา่งกายของคณุเป็นผู้รบัใช้คณุ แตค่ณุตอ้งรกัษามันไวภ้ายใตก้ารควบคมุ มันดมีากในฐานะผู้รบัใช้ ถ้ามัน
ไมถ่กูควบคมุ มนัจะกลายเป็นเจา้นายของคณุและรา่งกายเป็นเจา้นายทีน่่ากลวั เปาโลกลา่ววา่เขาปฏเิสธที่
จะให้ความปรารถนาใดใดครอบงำาเขา (1 โครนิธ์ 6:12).

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โรม 6:13 ให้คนในกลุ่มฟัง 

รา่งกายเป็นเหมือนชุดเครือ่งมือที่เป็นของคณุ เครือ่งมือเหล่าน้ันอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณุ คณุไม่ ใช้
มันเพื่อบาปอีกตอ่ไปแตเ่พื่อพระเจ้า

ความปรารถนาตามธรรมชาติ
บางคนคดิวา่เราไมส่ามารถหลกีเลีย่งบาปไดเ้น่ืองจากความปรารถนาตามธรรมชาตขิองเรา เป็นความจรงิที่
วา่เราเกดิมาพรอ้มกบัธรรมชาตบิาปทีน่ำาเราเข้าสู่บาป ธรรมชาตน้ัินไม่ไดม้เีพยีงความปรารถนาฝ่ายรา่งกาย 
แตร่วมความปรารถนาฝ่ายความคดิและเจตนารมณ์ซ่ึงเอนเอยีงไปทางบาปดว้ย คนที่ ไม่ไดบ้งัเกดิใหม่โดย
พระวญิญาณของพระเจา้ไมส่ามารถรกัษาตวัจากการทำาบาปไดแ้มว้า่เขาอาจจะตอ่ตา้นบาปบางอย่างไดส้ำาเรจ็ 
คนบาปที่ ไม่มีประสบการณ์ของพระคณุพระเจ้าอาจจะไม่เช่ือวา่เขาสามารถดำาเนินชีวติอย่างมีชัยชนะได้

ความปรารถนาตามธรรมชาติไม่ ใช่ปัญหา พระเจ้าทรงสรา้ง ความปรารถนาตามธรรมชาติ อาดัมมีความ
ปรารถนาตามธรรมชาตแิต่ไมท่ำาบาปจนกระทัง่เขาเลอืกทีจ่ะไมเ่ช่ือฟังพระเจา้ ความปรารถนาเหลา่น้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของส่ิงที่พระเจ้าทรงออกแบบมนุษย์ ให้เป็นเช่นน้ี มันไม่บาปในตัวของมันเองแต่มันทำาให้การ
ทดลองเกิดขึน้ได้

 » อะไรคอืตวัอย่างบางประการของความปรารถนาตามธรรมชาต?ิ

แผนภูมิตอ่ไปน้ีไม่ละเอียดมากนัก แต่ ให้ตวัอย่างบางประการของความปรารถนาตามธรรมชาต ิบางอย่าง
เป็นการแสดงออกโดยทัว่ไปและถกูตอ้งของ ความปรารถนาเหลา่น้ัน และวถิทีางตา่งๆ ทีท่ำาใหเ้กดิการทดลอง

สังเกตวุา่ความปรารถนาตามธรรมชาติไมจ่ำาเป็นตอ้งเป็นความปรารถนาฝ่ายรา่งกาย มนัเป็นธรรมชาตเิพราะ
มันมาจากธรรมชาตขิองมนุษย์ แต่ไม่ ใช่เป็นความปรารถนาฝ่ายรา่งกายทัง้หมด
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ประเภทของ  
ความปรารถนา
ตามธรรมชาติ

ตัวอย่างของ  
การแสดงออกอย่างถูกต้อง  

ของความปรารถนาตามธรรมชาติ
 บาปท่ีอาจเกิดขึน้ได้

การเอาตวัรอด ใช้วธิีปลอดภัยไวก้่อน ความขลาด

การเห็นชอบจากมนุษย์
การแตง่กายอย่างระมัดระวงั 
แสดงถึงความสุภาพ

ความหยิ่ง, ความอิจฉา

ความพอใจฝ่ายรา่งกาย
การกิน การนอน และเพศ
สัมพันธ์ ในการสมรส

การหมกมุ่นในบาป

ความสนุกสนาน
ในสังคม

สามัคคธีรรมกับผู้อื่น
การนินทา การ
ประจบสอพลอ

ความสบายฝ่ายรา่งกาย ความมักง่าย
ความเกียจครา้น 
วตัถุนิยม

ความมั่นคง
ดา้นการเงิน

การประหยัด, 
การลงทุน

ความโลภ ความไม่ซ่ือสัตย์

 » มีความปรารถนาตามธรรมชาตทิี่คณุเช่ือฟังเสมอหรอืไม่?

ไม่มีความปรารถนาตามธรรมชาติ ใดท่ีควรยอมให้ครอบงำาได้ โดยไม่มีคำาถาม ไม่มีความปรารถนาตาม
ธรรมชาติ ใดทีค่ณุสามารถทำาตามไดอ้ย่างปลอดภัยเสมอ เพราะความปรารถนาไม่จำากัดเฉพาะส่ิงทีถู่กตอ้ง
สำาหรบัคณุ ตวัอย่างเช่น ความปรารถนาเก่ียวกับความหิวไม่ไดแ้ยกแยะระหวา่ง อาหารของตวัเอง อาหาร
ของคนอื่น หรอือาหารที่ ไม่สามารถซือ้ได้

บางครัง้ เม่ือแม้แตก่ารแสดงความปรารถนาออกมาอย่างเหมาะสมก็ตอ้งระงับไว ้เพียงเพราะมีคนหิวก็ ไม่
ได้หมายความวา่เขาจะเอาอาหารของคนอื่นมากินได้ การพักผ่อนเป็นความปรารถนาตามธรรมชาติ แต่
บางครัง้คนเราต้องทำางานแม้แต่เมื่อเขาเหน่ือย การหลีกเลี่ยงอันตรายเป็นธรรมชาติของเรา แต่คนต้อง
ตา้นทานแรงชักจูงให้วิง่หนีอันตรายเมื่อเขาตอ้งรบัผิดชอบที่จะปกป้องคนอื่น

ความปรารถนาตามธรรมชาตอิาจจะบิดเบือนหรอืนำาทางผิดจนออกมาในรปูแบบที่ ไมเ่ป็นธรรมชาตแิละป่า
เถือ่นได ้น่ันคอืเหตผุลวา่ทำาไมคนบางคนจงึมกีารกระทำาทีว่ปิลาสหรอืโหดรา้ยอยา่งทีสุ่ด ความปรารถนาตาม
ธรรมชาตทีิบ่ดิเบอืนไปหรอืนำาทางผดิเกดิจาก การสอนที่ ไมถ่กูตอ้ง พฒันาการของรปูแบบความคดิช่ัวรา้ย 
การอยู่ ในสภาพแวดล้อมของบาป หรอืการกระทำาบาปของตวัเอง

ผู้เช่ือทุกคนควรคาดหวงัที่จะมีการทดลองเน่ืองจากความปรารถนาตามธรรมชาต ิโดยปกต ิพระคณุไม่ได้
ขจดัความปรารถนาตามธรรมชาตอิอกไป แต่ ใหก้ำาลงัทีจ่ะควบคมุการกระทำาของเขา และนำาความปรารถนา
ของเขาไปสู่จุดประสงคท์ี่ถูกตอ้ง
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ความปรารถนาตามธรรมชาตทิำาให ้วนัิยฝ่ายวญิญาณจำาเป็นสำาหรบัการรกัษาชัยชนะฝ่ายวญิญาณ พระคณุ
ไม่ได้ทำาให้คนหลุดจากความจำาเป็นของการเชื่อฟังคำาสอนจากพระวจนะ การเข้ารว่มนมัสการ การรกัษา
รา่งกายให้อยู่ภายใตก้ารควบคมุ และการปฏิบัตตินในการอธิษฐานและศึกษาพระคมัภีร ์ผู้เชื่อที่จรงิจังใน
การรกัษาชัยชนะฝ่ายวญิญาณ อาจจะตอ้งกำาหนดขอบเขตส่วนตวัเพื่อปกป้องดา้นที่เป็นจุดอ่อนของเขา

การทดลองจะดเูยา้ยวน แตถ่า้จติใจมัน่คงทีจ่ะตดิตามน้ำาพระทยัพระเจา้ คนน้ันสามารถปฏิเสธการทดลองจาก
ใจได ้(1 ยอหน์ 5:3). เขาจะไมค่ดิวา่เขากำาลงัสละส่ิงทีจ่ะทำาใหเ้ขามคีวามสุขอยา่งแท้จรงิ โดยความเชือ่ เขารูว้า่
พระเจา้ไมท่รงหา้มส่ิงใดที่ ไมอ่นัตราย แมเ้ขาจะไมเ่ห็นถึงอนัตรายของส่ิงทีถู่กหา้ม (เฉลยธรรมบญัญตั ิ6:24). 
โดยความเช่ือ เขารูว้า่ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าจำาทำาให้เขาพึงพอใจได้อย่างแท้จรงิ 
เพราะความพึงพอใจของเขาอยู่ ในพระเจ้า (สดดุ ี16:2, สดดุ ี84:11).

อาหาร และ การออกกำาลังกาย
 » พระคมัภีรพ์ูดถึงอาหารวา่อะไร?

พระคมัภรี์ ไม่ไดห้า้มอาหารใดอยา่งเฉพาะเจาะจง ขอ้จำากัดเรือ่งอาหารในพนัธสัญญาเดมิไม่ไดก้ำาหนดสำาหรบั
ครสิเตยีนในพนัธสัญญาใหม ่(1 ทิโมธ ี4:4, มาระโก 7:19). มปีระเด็นเรือ่งอาหารทีถ่วายแกร่ปูเคารพ แต่ไม่ ใช่
เพราะอาหารเองเป็นส่ิงทีผ่ดิ แตเ่พราะบางคนกนิอาหารเป็นส่วนของการนมสัการรปูเคารพ (1 โครนิธ ์8).

อาหารสำาคญัสำาหรบั สุขภาพและกำาลังฝ่ายรา่งกาย เน่ืองจากเราเป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า เราควรตอ้งการมี
สภาพรา่งกายที่ด ีเราควรพยายามที่จะไม่ทำาลายรา่งกายของเราหรอืทำาให้อายุสัน้ดว้ยอาหารไม่ด ีหลายคน
ไม่มีทางเลือกมากนักเรือ่งอาหาร เพราะตอ้งกินส่ิงที่มีและส่ิงที่สามารถซือ้หามาได ้แตพ่วกขาควรเลือกส่ิง
ที่ดทีี่สุดเท่าที่จะทำาได ้พวกเขาควรสอนลูกหลานของเขาให้เลือกอาหารให้ดี

คนท่ีมเีงนิซือ้อาหาร บางครัง้กนิอาหารทีต่นชอบมากเกนิไปแทนทีจ่ะเลอืกอาหารทีบ่ำารงุรา่งกาย คนเรามกั
ถกูทดลองให้ ใช้จา่ย เงนิทองมากเกนิไปสำาหรบัอาหารที่ ไมด่ตีอ่สุขภาพ บางคนรูสึ้กวา่ไมส่ามารถซือ้หนังสือ
สำาหรบัการอบรมในงานรบัใช้ ได ้แต่ ใช้เงินจำานวนน้ันทุกสัปดาห์สำาหรบัขนมหวานและน้ำ าอัดลม

การออกกำาลังกายเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัผู้ที่จะมีสภาพรา่งกายที่ดอียู่เสมอ คนเราไม่ควรยอมให้การขาดการ
ออกกำาลังกายเป็นเหตุให้ขาดกำาลังหรอืมีน้ำ าหนักเกินซ่ึงขัดขวางเขาไม่ ให้ทำาส่ิงดีที่สุดเพื่อพระเจ้า ถ้าใน
งานรบัจา้งตอ้งใช้แรงกาย เขาอาจไมจ่ำาเป็นตอ้งออกกำาลังกายเพ่ิมเตมิอกี ถ้าไมเ่ป็นอยา่งน้ัน เขาควรมวีนัิย
รกัษารา่งกายให้อยู่ ในสภาพดี

ครสิเตยีนควรพิจารณาอย่างละเอียดเรือ่งอาหารและการออกกำาลังกายเพราะเขาเป็นของพระเจ้า อย่างไร
ก็ตาม แนวทางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารและการออกกำาลังกายไม่อยู่ ในพระคัมภีร ์คนเราต้องหาทาง
ประยุกต์ ใช้หลักการเรือ่ง การถวายตัวแด่พระเจ้าในสถานการณ์ของตัวเอง เราต้องหลีกเลี่ยงที่จะตัดสิน
และวพิากษ์วจิารณ์ผู้อื่น รายละเอียดเหล่าน้ีไม่ควรตัง้เป็นกฏของการดำาเนินชีวติฝ่ายวญิญาณ นอกจาก
จะมีกลุ่มที่คดัเลือกมาที่มุ่งมั่นตอ่วนัิยบางประการอย่างเจาะจง
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 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โรม 14:4 ให้คนในกลุ่มฟัง

เราแตล่ะคนตอ้งประยกุต์ ใช้หลกัการพระคมัภรีอ์ยา่งเฉพาะเจาะจง แตเ่ราตอ้งไมต่ดัสินคนทีน่ำาไปใช้แตก
ตา่งออกไป เมื่อการนำาไปใช้แบบเจาะจงไม่อยู่ ในพระคมัภีร์

การรกัษารา่งกายอย่างอัศจรรย์
 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โรม 8:18-23 ให้คนในกลุ่มฟัง

โรคภัยเป็นผลของคำาสาปแช่งที่ตกมาถึงส่ิงที่ถูกสรา้งมาทัง้หมดเมื่อมนุษย์คนแรกทำาบาป แผนการแห่ง
ความรอดของพระเจ้าในท่ีสุดจะฟ้ืนฟูส่ิงทรงสรา้งและยตุคิวามทกุขย์ากทัง้สิน้ อยา่งไรก็ตาม ขอ้พระคมัภรี์
เหลา่น้ีบอกเราวา่การฟ้ืนฟูน้ีไม่ไดเ้กดิขึน้ทัง้หมดอย่างทนัททีนัใด แมว้า่เราไดร้บัความรอดแลว้ รา่งกายของ
เรายังคงทุกข์ยากดว้ยอายุที่มากขึน้และโรคภัย จนกวา่แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าจะสำาเรจ็

พระเจ้าทรงกระทำาการอัศจรรย์ ในโลกแล้ว การอัศจรรย์เรือ่งการรกัษาโรคมีบันทึกไว้ ในพระคมัภีร ์พระเจ้า
ทรงสัญญาที่จะรกัษาในการตอบสนองตอ่คำาอธิษฐานดว้ย ความเช่ือของครสิตจักร (ยากอบ 5:14-15). ไม่
จำาเป็นท่ีคนป่วยตอ้งมคีวามเช่ือสำาหรบัการรกัษาตวัเขาเอง: ครสิตจกัรสามารถมคีวามเช่ือสำาหรบัเขาได ้ดงั
น้ัน คนป่วยไม่ควรถูกกล่าวหาวา่ขาดความเช่ือ51

เราไม่สามารถคาดหวงัไดว้า่ คนที่มีความเชื่อจะไม่มีวนัเจ็บไข้ ไดป่้วย พระเจ้าทรงยอมให้ โยบทนทุกข์ฝ่าย
รา่งกายในช่วงเวลาหน่ึงแม้วา่โยบสัตย์ซ่ือตอ่พระเจ้า ( โยบ 2:8).

เปาโลกลา่ววา่พระเจา้ทรงยอมใหม้ ี"หนามในเน้ือของเขา" เพือ่ให้เขายงัคงถ่อมใจและพึง่พาพระเจ้า เปาโล
อธษิฐานสามครัง้ขอการปลดปลอ่ยแต่ ในทีสุ่ดตระหนักวา่ พระเจา้มพีระประสงคที์จ่ะให้กำาลงัในการอดทน
มากกวา่การรกัษา (2 โครนิธ ์12:7-9). ดเูหมอืนวา่ "หนามในเน้ือ" เป็นความทุกขฝ่์ายรา่งกาย แม้จะไมรู่แ้น่ชัด

เปาโลทนทุกข์ฝ่ายรา่งกายในขณะประกาศพระกิตตคิณุกับชาวกาลาเทีย (กาลาเทีย 4:13-15). เห็นไดชั้ด
วา่ทา่นมปีัญหากบัดวงตา เพราะทา่นกลา่ววา่ชาวกาลาเทยีรกัทา่นมากจนยนิดทีีจ่ะควกัตาของพวกเขาออก
ให้ท่าน เราไม่รูว้า่เปาโลไดร้บัการรกัษาจากปัญหาน้ันในเวลาตอ่มาหรอืเปล่า แตชั่ดเจนวา่ท่านไม่ไดร้บัการ
รกัษาทนัท ีเป็นทีแ่น่ชัดวา่เปาโลไม่ไดส้อนวา่ผูเ้ชือ่ทุกคนควรจะปลอดโรคเสมอ และชาวกาลาเทยีไม่ไดค้ดิ
วา่การเจ็บป่วยของท่านขัดแย้งกับพระกิตตคิณุที่ท่านเทศนาอยู่

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ฟิลิปปี 2:25-30 ให้คนในกลุ่มฟัง

เอปาโฟรดทิสัป่วยจนเกอืบจะตายแลว้ เขาเจ็บป่วยเพราะเขาทำางานหนักมากเพือ่ช่วยเปาโล เปาโลกลา่ววา่
เอปาโฟรดทิัสสมควรไดร้บัเกียรตเิพราะเขาเส่ียงชีวติของตนเพื่องานของพระครสิต์

ตวัอยา่งของโยบ เปาโล และเอปาโฟรดทิสั แสดงใหเ้ราเห็นวา่เราไม่ควรกลา่วหาคนวา่ขาดความเช่ือเมือ่พวก
เขาเจ็บป่วย เราไมค่วรสันนิษฐานวา่พวกเขาถกูลงโทษเพราะความบาป พระเจ้าเท่าน้ันทีท่รงรูว้า่เป็นสาเหตุ
51 พระเยซูทรงรกัษาชายคนง่อยเพราะความเช่ือของเพื่อนๆ ของเขา (มาระโก 2:5).
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ฝ่ายวญิญาณหรอืไมที่ท่ำาใหบ้างคนทุกข์ยาก ครสิเตยีนทีย่ิง่ใหญบ่างคนในประวตัศิาสตร ์คนทีม่คีวามเช่ือย่ิง
ใหญ่ เจ็บไข้ ไดป่้วยเป็นเวลานาน

พระคมัภีร์ ไม่ ไดห้้ามการใช้แพทย์และยารกัษาโรค ถึงแม้วา่เราอธิษฐานขอสุขภาพและการรกัษา ก็ ไม่ผิด
ที่จะรบัความช่วยเหลือที่มีอยู่

แตเ่ป็นส่ิงผดิทีจ่ะแสวงหาการรกัษาจากพวกทีอ่า้งวา่มอีทิธฤิทธิห์รอืรบัใช้เหลา่วญิญาณที่ ไม่ไดม้าจากพระเจา้ 
เราไม่ไดร้บัใช้ซาตาน และเราไมค่วรแสวงหาผลประโยชน์จากมนั ความจงรกัภกัดขีองเรามตีอ่พระเจา้ และ
เราควรพึงพอใจกบัพระพรของพระองค ์ถา้พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะไมร่กัษา เราควรอธษิฐานขอพระคณุและ
กำาลังที่จะสัตย์ซ่ือ 

สารอันตราย
บางคนใช้สารที่ทำาให้รา่งกายมีความสุขแตส่่งผลรา้ย

ยาเสพตดิทำารา้ยรา่งกาย ทำารา้ยจิตใจ ทำาให้ เสพตดิ และส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย

ยกเวน้ในปรมิาณน้อย แอลกอฮอลส่์งผลกระทบถงึการรบัรูข้องคนและทำาใหเ้ขาประพฤตแิบบทีเ่ขาจะไมท่ำา
ถ้าไม่ไดร้บัผลกระทบ แอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงเสพตดิดว้ย มนัจะทำาลายสุขภาพถา้ใช้ ในปรมิาณมาก ในสถานที่
ของโลก สถานบันเทิงที่ ไรศี้ลธรรม จะมีการใช้อย่างมากมาย พระคมัภีร์ ไม่ ไดห้้ามแอลกอฮอล์ โดยตรง แต่
หลายครสิตจกัรหา้มเพราะ มนัส่งผลกระทบถึงพฤตกิรรมและการตดัสินใจ เป็นส่ิงเสพตดิ และบอ่ยครัง้ที่
มีพฤตกิรรมที่ ไรศี้ลธรรมตามมาดว้ย ครสิเตยีนหลายคนเป็นห่วงวา่ถ้ามีคนใช้แอลกอฮอล์อย่างระมัดระวงั
ในขณะที่หลีกเลีย่งอันตราย เขาอาจจะมีอิทธิพลตอ่ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ่เยาวชน

 » ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน สุภาษิต 20:1 and Proverbs 31:4-5 ให้คนในกลุ่มฟัง

ยาสูบ ที่ ใช้สูบหรอืเคีย้วเป็นประจำา เป็นส่ิงเสพตดิและมีแนวโน้มที่จะทำาให้อายุสัน้ไปหลายปี ผู้ ใช้มีความ
เส่ียงสูงที่จะเป็นมะเรง็

พระคมัภีร์ ไม่ ไดห้้ามยาเสพตดิ แอลกอฮอล์ หรอืยาสูบอย่างเจาะจง อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจถึง
อันตรายของมัน เช่ือวา่ครสิเตียนไม่ควรใช้ส่ิงเหล่าน้ี น่ันไม่ ใช่ปัญหาของทุกแห่ง ในสมัยก่อนคนเรารูถ้ึง
ผลกระทบทัง้หมดของสารเหล่าน้ี

อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสารเหล่าน้ีคอืแนวโน้มของมันที่ทำาให้ผู้ ใช้เสพตดิ การเสพตดิควบคมุชีวติของ
คนน้ัน มันผลาญทรพัยากรของเขา มันมีผลกระทบตอ่การรบัรูข้องเขา ทำาให้เขายอมรบัมันอย่างไรเ้หตผุล 
เขาสรา้งความสูญเสียที่ทำารา้ยครอบครวัและงานของเขา การเสพติดเรยีกรอ้งความจงรกัภักดีที่คล้ายกับ
ศาสนาและขัดแย้งกับความจงรกัภักดตีอ่พระเจ้า
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ความสะอาดและ ภาพลักษณ์
ครสิเตยีนควรมนิีสัยรกัษาความสะอาดฝ่ายรา่งกายทีอ่ยา่งน้อยเป็นเหมอืนธรรมเนียมปกติ ในวฒันธรรมของ
เขา เขาไมค่วรถกูสังเกตไุดจ้ากผูอ้ืน่วา่มกีลิน่น่ารงัเกยีจ ผมยุ่งเหยิง หรอืเสือ้ผา้สกปรกหรอืไมอ่ยู่ ในสภาพด ี
คนยากจนอาจมีความยุ่งยากที่จะรกัษาภาพลักษณ์ที่ด ีแตเ่ขาก็ควรทำาเท่าทีจ่ะทำาได้

คณุควรฟังถา้เพือ่นของคณุตำาหนิภาพลกัษณ์หรอืสุขลกัษณะของคณุ พอ่แมค่วรสอนนิสัยทีด่แีกล่กูหลาน
ของตน

ครสิเตยีนไมค่วรทำาตามรปูแบบของโลก การใช้เครือ่งแตง่กายและเครือ่งประดบัเพือ่แสดงออกวา่พวกเขา
เหนือกวา่ผูอ้ืน่ อยา่งไรก็ตาม ภาพลกัษณ์ทีส่ะเพรา่ชี ้ให้เห็นวา่คนน้ันมี ความนับถอืน้อยตอ่คนทีเ่ขาพบปะ 
ตวัอย่างเช่น ถ้าคณุสะเพรา่เรือ่งภาพลักษณ์เมื่อไปประชุม อาจดเูหมือนวา่คณุคดิวา่การประชุมและผู้คน
ในที่ประชุมไม่คู่ควรกับการนับถือ ครสิเตียนควรแสดงออกถึงวธิีถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแสดงความ
นับถือตอ่ผู้อื่นดว้ยภาพลักษณ์ที่ดี

 คนที่ ไม่เห็นความสำาคญัในฝ่ายวญิญาณและโลกท่ีเป็นนิรนัดรม์ักเน้นที่รา่ยกาย โดยการแตง่ตวัเพื่อเรยีก
รอ้งความสนใจ ผู้ชายอาจตอ้งการอวดมัดกล้ามของตน ผู้หญิงอาจตอ้งการดงึดดูความสนใจจากผู้ชายดว้ย
รา่งกายของตน ครสิเตยีนไม่ควรตอ้งการแสดงความเยอ่หยิง่หรอืเรยีกรอ้งความสนใจผิดๆ ดว้ยเครือ่งแตง่
กายของตน

สำาหรบัการแบ่งปันในกลุ่ม
หนุนใจนักเรยีนใหค้ดิเกีย่วกบัการถวายตวัแดพ่ระเจา้ควรทำาใหเ้กดิการปลีย่นแปลงในวถิชีีวติของพวกเขา
อย่างไร

 » นิสัยของคณุแสดงวา่รา่งกายของคณุเป็นของพระเจ้าอย่างไร?

หลกีเลีย่งการโตเ้ถยีงอยา่งยาวนานทีมุ่ง่กำาหนดกฎเกณฑเ์รือ่งอาหาร หรอืข้อจำากัดทีค่ล้ายกันเป็นข้อบงัคบั
สำาหรบัครสิเตยีน

 » คณุจะอธิบายกับคนอื่นอย่างไรวา่ทำาไมคณุไม่ ใช้สารบางอย่าง?

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค์

ขอบพระคณุสำาหรบัการออกแบบอันยอดเยีย่มที่ประทานแก่เราให้ดำาเนินชีวติในโลกก่อนแล้วในสวรรค์
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ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้ดำาเนินชีวติในการถวายตวัอย่างสมบูรณ์แดพ่ระองค ์โดยรูว้า่พระองคท์รงสรา้ง
และทรงไถ่ข้าพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ใหด้ำาเนินชีวติในเสรภีาพจากส่ิงใดก็ตามทีอ่าจขดัขวางพนัธกจิตอ่พระองคแ์ละการ
นมัสการพระองค์

ขอบพระคุณสำาหรบัสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ท่ีข้าพระองค์ ได้รบัในการเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ข้า
พระองคป์รารถนาที่จะดำาเนินชีวติที่ถวายเกียรตพิระองค์

อาเมน

การบ้านบทท่ี 13

1. เขียนคำาตอบของคำาถามแต่ละข้อต่อไปน้ีในการจดบันทึกประจำาวนัส่วนตัว (คุณไม่
ตอ้งส่งให้ผู้นำาชัน้เรยีน)

• คณุไดถ้วายตวัอย่างเต็มที่แดพ่ระเจ้าหรอืไม่? หมายความวา่อะไรสำาหรบัคณุ?

• ความปรารถนาตามธรรมชาตอิะไรที่นำาสู่การทดลองบ่อยที่สุดในชีวติคณุ?

• ขอ้พระคมัภีรส์องหรอืสามขอ้ทีค่ณุควรทอ่งจำาเพือ่ช่วยใหค้ณุชนะการทดลองเหลา่
น้ีไดอ้ย่างสม่ำาเสมอคอือะไร?

• มกีารเปลีย่นแปลงอะไรบ้างทีพ่ระเจา้ตรสักบัคณุใหก้ระทำาเมือ่คณุศึกษาบทเรยีนน้ี?

1. ศึกษา 1 โครนิธ์ 15. ประการแรก แบ่งออกเป็นตอนๆ ที่แต่ละตอนครอบคลุมหัวข้อ
เล็กๆ เขยีนหน่ึงยอ่หน้าสำาหรบัแตล่ะตอนอธบิายเน้ือหาของตอนน้ัน อะไรคอืแนวทาง
การปฏิบัตทิี่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของบทน้ี?
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แหล่งข้อมูลท่ีแนะนำา
เพื่อศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวข้อที่สำารวจในวชิาน้ี โปรดดแูหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ี

บทท่ี 1 - ความซ่ือตรงของครสิเตียน

แมคดาวเวลล์, จอช, และ บ๊อบ โฮสเท็ทเลอร.์ ถูกจ�กผิด แนชวลิล์: กลุ่มสำานักพิมพ์ ดบับลิว, 1994,

ไซเดอร,์ รอน. The Scandal of the Evangelical Conscience. แกรนดแ์รพพิดส์: ศนูย์หนังสือเบคเคอร,์ 2005.

บทท่ี 2 - ภาคปฏิบัติของการเช่ือฟังพระเจ้า

คปี, ทิม และ เบกกีย์ ทุกอย่�งเกีย่วกับก�รเชือ่ฟัง. โชลส์: สำานักพิมพ์วสิเปอรงิไพนส์, 2016.

ก�รเสรมิสร�้งฝ่�ยวญิญ�ณ (วชิาจาก Shepherds Global Classroom). หาไดท้ัง้ออนไลน์และฉบับพิมพ์ที่: 
https://www.shepherdsglobal.org/courses

บทท่ี 3 - งาน

แมคควลิคนิ, โรเบิรต์สัน. คำ�นำ�สู่จรยิธรรมพระคมัภีร.์ (พิมพ์ครัง้ที่สอง) วทีตนั: สำานักพิมพ์ทินเดล, Inc., 1995.

บทท่ี 4 - ความสมัพันธ์

แชปแมน, แกรี ่ภ�ษ�รกัห้�ประก�ร. ชิคาโก: สำานักพิมพ์นอรธ์ฟิลด,์ 2015

คารเ์นกี, เดล. วธิีสร�้งเพือ่นและมีอิทธิพลตอ่คน. นิวยอรค์: ศนูย์หนังสือพอคเก็ต, 1936.

บทท่ี 5 - การทรงนำาของพระเจ้า

ดเูวล, เวสลีย์. ให้พระเจ้�นำ�ท่�นทุกวนั. กรนีวดู, IN: สมาคมวนัมิชช่ัน, 1998.

บทท่ี 6-7 - การสมรส

เดรชเชอร,์ จอห์น. For Better, For Worse. มอรแ์กนทาวน์, PA: สำานักพิมพ์มาสธอฟ, 2012.

เอกเกอรชิ, เอมเมอรสั์น รกัและนับถือ. แนชวลิล์: โธมัส เนลสัน, 2004.
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โธมัส, แกรี.่ ก�รสมรสอันศกัดิสิ์ทธิ์. แกรนดแ์รพพิดส์: ซอนเดอรว์าน, 2000.

บทท่ี 8 - นิเวศวทิยาครสิเตียน

แชฟเฟอร,์ ฟรานซิส, อูโด ดบับลิว. มิดเดลแมน, ลิน ไวท์ Jr., และ รชิารด์ มีนส์. มลภ�วะและคว�มต�ยของ
มนุษย.์ วทีตนั: บ้านทินเดล, 1970.

บทท่ี 9 - เงินทอง

แรมซีย์, เดฟ. The Financial Peace Planner. นิวยอรค์: ศนูย์หนังสือเพนกวนิ, 1998.

เวสลีย์, จอห์น. "การใช้เงินทอง" (คำาเทศนา) หาไดอ้อนไลน์ที่ https://www.whdl.org/use-money-sermon-50 
(as of January 14, 2021).

บทท่ี 10 - ความซ่ือสตัย์

โควยี์, สตเีฟน เอ็ม. อาร.์ The Speed of Trust: ส่ิงหน่ึงทีเ่ปลีย่นทุกส่ิง. นิวยอรค์: สำานักพิมพ์อิสระ, 2006

บทท่ี 11 - คุณค่าของมนุษย์

ลิววสิ, ซี. เอส. The Abolition of Man.

โคลสัน, ชารล์ส์ และ แนนซี เพียรซี์ย์ How Shall We Now Live? วทีตนั: สำานักพิมพ์บ้านทินเดล, 1999.

บทท่ี 12 - รฐับาล

เชฟเฟอร,์ ฟรานซิส. A Christian Manifesto. วทีตนั: ศนูย์หนังสือครอสเวย์, 1981.

บทท่ี 13 - รา่งกายของครสิเตียน

ฟอสเตอร,์ รชิารด์. Celebration of Discipline. นิวยอรค์: สำานักพิมพ์ฮารเ์ปอรค์อลลินส์, 1978.
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การบันทึกการบ้าน

ช่ือนักเรยีน        
ช่ือย่อเมื่อทำาการบ้านแตล่ะครัง้สำาเรจ็ การบ้านทุกอย่างตอ้งเสรจ็สมบูรณ์เพื่อจะไดร้บัประกาศนียบัตรจาก 
Shepherds Global Classroom.

บทเรยีน การบ้าน 1 การบ้าน 2 การบ้าน 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

การยื่นขอประกาศนียบัตรของความสำาเรจ็จาก Shepherds Global Classroom ทำาไดท่ี้ webpage www.
shepherdsglobal.org. ประกาศนียบัตรจะถ่ายทอดแบบดจิิตอลจากประธานของ SGC ไปยังผู้สอนและผู้
ประสานงานผู้ยืน่ขอแทนนักเรยีน
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พระกายพระคริสต์,พระกายพระคริสต์,  26, 35

พระบัญชา,พระบัญชา,  23, 126

พระบัญญัติ,พระบัญญัติ,  82, 102

พระประสงค์ของพระองค์,พระประสงค์ของพระองค์,  24

พระเจ้า,พระเจ้า,  75

พฤติกรรม,พฤติกรรม,  9, 55, 77

พัฒนา,พัฒนา,  20

พัฒนาการ,พัฒนาการ,  39

พื้นฐาน,พื้นฐาน,  15

ภาพลักษณ์,ภาพลักษณ์,  138
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มนุษย์,มนุษย์,  112

มอบถวาย,มอบถวาย,  21

มีความยำาเกรง,มีความยำาเกรง,  34

มีคุณค่า,มีคุณค่า,  34, 65

มีอิทธิพล,มีอิทธิพล,  43, 137

ยอมจำานน,ยอมจำานน,  41, 132

ยอมเชื่อฟัง,ยอมเชื่อฟัง,  62, 75, 77

ยากจน,ยากจน,  107

ยาสูบ,ยาสูบ,  137

ยาเสพติด,ยาเสพติด,  137

ยำาเกรง,ยำาเกรง,  77

รัก,รัก,  24

รัฐบาล,รัฐบาล,  116, 118

รับใช้,รับใช้,  14, 24, 34, 132

ร่างกาย,ร่างกาย,  21

ร่ำารวย,ร่ำารวย,  90

ลูก,ลูก,  115

ลูกหลาน,ลูกหลาน,  70, 75, 83

วัฒนธรรม,วัฒนธรรม,  10, 65, 71, 76, 94, 112

วางใจ,วางใจ,  19, 76, 101, 108

วินัย,วินัย,  131, 135

ศีลธรรม,ศีลธรรม,  72, 76

สมควรได้รับ,สมควรได้รับ,  64

สังคม,สังคม,  15, 124

สัญญา,สัญญา,  69, 103

สัตย์ซื่อ,สัตย์ซื่อ,  70

สันติสุข,สันติสุข,  40

สำาหรับสำาหรับ

สิทธิอำานาจ,สิทธิอำานาจ,  77, 82, 118, 127

สินบน,สินบน,  102

สิบลด,สิบลด,  91, 96

สิ่งเสพติด,สิ่งเสพติด,  74

สุขภาพ,สุขภาพ,  21, 135

สุขสบาย,สุขสบาย,  71

หนี้,หนี้,  103

หนี้สิน,หนี้สิน,  95

หนุ่มสาว,หนุ่มสาว,  51, 74

อธิษฐาน,อธิษฐาน,  22, 124

อย่า,อย่า,  45

อย่างมีวินัย,อย่างมีวินัย,  89

อย่างสิ้นเชิง,อย่างสิ้นเชิง,  19

อารมณ์ขัน,อารมณ์ขัน,  44

อาหาร,อาหาร,  135

อิทธิพล,อิทธิพล,  20, 55

อุทิศตน,อุทิศตน,  61

อ่อนน้อม,อ่อนน้อม,  26

เงิน,เงิน,  101, 127

เงินทอง,เงินทอง,  8, 135

เด็กๆ,เด็กๆ,  117

เป็นหนี้,เป็นหนี้,  42

เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,  125

เสพติด,เสพติด,  94, 137

เสรีภาพ,เสรีภาพ,  23, 33, 65, 95, 117, 120

แอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์,  137

โอกาส,โอกาส,  14

ให้สินบน,ให้สินบน,  106

ให้อภัย,ให้อภัย,  41

ให้เป็นที่,ให้เป็นที่,  72

ได้,ได้,  105

ไม่เคย,ไม่เคย,  76

ไร้ศีลธรรม,ไร้ศีลธรรม,  14
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คำาอธิบายกระบวนวชิา

วชิาพืน้ฐานหลักข้อเช่ือ

ความเช่ือครสิเตียน
น่ีคอืวชิาศาสนศาสตรร์ะบบ อธิบายถึงหลักข้อเช่ือครสิเตยีนเกี่ยวกับ พระคมัภีร ์พระเจ้า มนุษย์ บาป พระครสิต ์
ความรอด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ครสิตจักร และยุคสุดท้าย

โรม
วชิาน้ีสอนศาสนศาสตรข์องความรอดและพนัธกจิดงัทีอ่ธบิายในพระธรรมโรม อภปิรายถงึประเด็นตา่งๆ ที่ โตแ้ยง้
กนัในครสิตจกัร, ครสิตจกัร

อนาคตศาสตร์
วิชาน้ีสอนพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ร่วมกับพระคัมภีร์เกี่ยวกับการพยากรณ์ตอนอื่นๆ และเน้นหลักข้อเช่ือ
สำาคัญเช่นการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ การพิพากษาครัง้สุดท้าย และอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า

หลักข้อเช่ือและการปฏิบัติเรือ่งชีวติท่ีบรสุิทธ์ิ
วชิาน้ีให้คำาอธิบายจากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับชีวติที่บรสุิทธิ์ที่พระเจ้าทรงคาดหวงัและเสรมิกำาลังสำาหรบัครสิเตยีน

หลักข้อเช่ือและการปฏิบัติของครสิตจักร
วิชาน้ีอธิบายถึงแบบแผนและแผนการของพระเจ้าสำาหรับคริสตจักรและหัวข้อจากพระคัมภีร์เช่น การเป็น 
สมาชิกคริสตจักร, คริสตจักร บัพติสมา มหาสนิท สิบลด และการเป็นผู้นำ าฝ่ายวิญญาณ

วชิาสำารวจพระคัมภีร์

สำารวจพระคัมภีรเ์ดิม
วชิาน้ีสอนเน้ือหาสำาคญัและพระธรรมทัง้ 39 เล่มของพันธสัญญาเดมิ 



สำารวจพระคัมภีร์ ใหม่
วชิาน้ีสอนเน้ือหาสำาคญัและพระธรรมทัง้ 27 เล่มของพันธสัญญาใหม่

หลักการของการตีความพระคัมภีร์
วชิาน้ีสอนหลักการและวธิีการของการตีความพระคัมภีรอ์ย่างเหมาะสมเพื่อนำาทางชีวติของเราและความสัมพันธ์
กับพระเจ้า

วชิาการประกาศและสรา้งสาวก

คำานำาสูก่ารปกป้องความเช่ือ
วชิาน้ีสอนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ และปรชัญาของโลกทัศน์ครสิเตยีนและแสดงให้เห็นวา่ความ
เช่ือครสิเตยีนสอดคล้องกับเหตผุลและความเป็นจรงิอย่างไร

ศาสนาและลัทธิต่างๆ ของโลก
วิชาน้ี ให้ความเข้าใจแก่ผู้เช่ือในพระเยซูและพระวจนะ เกี่ยวกับคำาสอนและการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อกลุ่ม
ศาสนาทัง้สิบแปดกลุ่ม

การประกาศและสรา้งสาวกจากพระคัมภีร์
วิชาน้ีนำ าเสนอหลักการจากพระคัมภีร์ที่ชีน้ำ าวิธีประกาศพระกิตติคุณ อธิบายถึงรูปแบบต่างๆ ของการประกาศ
และให้บทเรียนที่จะใช้สำาหรับการสร้างผู้เช่ือใหม่

การเสรมิสรา้งฝ่ายวญิญาณ
ในวชิาน้ี นักเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะมทีศันะคตขิองพระเยซ ู มคีวามสัมพนัธก์บัพระเจา้เหมอืนทีพ่ระเยซทูรงสัมพนัธกั์บ
พระบดิา ถอ่มตวัลงเหมอืนทีพ่ระเยซทูรงกระทำา ปฏบิตัตินดว้ยวนัิยฝ่ายวญิญาณและส่วนตวัแบบพระเยซอูดทน
ตอ่ความทกุขย์ากดงัทีพ่ระเยซทูรงกระทำา และเขา้รว่มในชมุชนครสิเตยีน(ครสิตจกัร)ทีพ่ระเยซทูรงกอ่ตัง้ขึน้

การดำาเนินชีวติครสิเตียนภาคปฏิบัติ
วชิาน้ีนำาหลักการพระคมัภีรม์าประยุกต์ ใช้กับ การใช้เงินทอง ความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม ความเกี่ยวข้องกับ
รฐับาล สิทธิมนุษยชน และดา้นอื่นๆ ของการดำาเนินชีวติภาคปฏิบัติ

การสมรสและครอบครวัครสิเตียน
วิชาน้ีให้มุมมองคริสเตียนเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษย์ผ่านขัน้ตอนต่างๆ ของชีวิตและนำาหลักการพระคัมภีร์
มาประยุกต์ ใช้กับบทบาทและความสัมพันธ์ของครอบครวั



วชิาการเป็นผู้นำาครสิเตียน

การเป็นผู้นำาพันธกิจ
วชิาน้ีเน้นคณุลกัษณะของครสิเตยีน ในขณะทีส่อนผูน้ำาใหน้ำาองคก์รผา่นกระบวนการของการคน้พบคา่นิยม การ
ตระหนักถงึจดุประสงค ์ การแบง่ปันนิมติ การตัง้เป้าหมาย การวางแผนยทุธวธิ ี การปฏบิตั ิ และการประสบความ
สำาเรจ็ 

ชีวติและพันธกิจของพระเยซู
วชิาน้ีศึกษาชีวติของพระเยซูเป็นแบบอย่างสำาหรบัพันธกิจและความเป็นผู้นำาในศตวรรษที่ 21 

หลักการของการสือ่สาร
วชิาน้ีสอนศาสนศาสตรข์องการส่ือสาร วธิีพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และวธิีการสำาหรบัการเตรยีมและนำาเสนอการ
เทศนาจากพระคมัภีร์

คำานำาสูก่ารนมัสการของครสิเตียน
วชิาน้ีอธิบายถึงการนมัสการที่ส่งผลกระทบถึงทุกดา้นในชีวติของผู้เช่ือไดอ้ย่างไร และให้หลักการที่จะนำาแนวทาง
การนมัสการภาคปฏิบัตทิัง้ส่วนตวัและส่วนรวม 

วชิาประวติัศาสตรค์รสิตจักร

สำารวจประวติัศาสตรค์รสิตจักร I
วิชาน้ีอธิบายถึงวิธีที่คริสตจักรทำาหน้าที่ของตนให้สำาเร็จได้และปกป้องหลักข้อเช่ือสำาคัญตลอดช่วงเวลาจาก 
ครสิตจักรยุคแรกจนถึงยุคปฏิรปู

สำารวจประวติัศาสตรค์รสิตจักร II
วชิาน้ีอธิบายถึงการที่ครสิตจักรขยายและเผชิญการท้าทายตลอดช่วงเวลาจากยุคปฏิรปูจนถึงปัจจุบัน


