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“จงลลางเทาใหกันและกั
แ น”

า
าเราาทําอะไรให้ท่าน ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์
ล พระผูผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้ว เพราะเรรา
“ท่านเข้าใจไหมว่
เป็นอย่างนั
ง ้นจริง ๆ ในเมื
ใ ่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู
พ ้เป็นเจ้าและอาจารย์
แ
ยัยงล้างเท้าให้ห้ท่าน ท่านก็ต้ต้องล้างเท้าให้
ใ
กันและกักันด้วย เราวาางแบบอย่างไไว้ให้แล้วท่านจะได้
น ทําเหมืมือนกับที่เราาทํากับท่าน” (ยอห์น 13:115)

“ในบ้านพระบิดาของเราามีที่พํานักมากมายย”

“ใจของทท่านทั้งหลายยจงอย่าหวั่นไหวเลย
น
จงเเชื่อในพระเจ้จ้าและเชื่อในนเราด้วย ใในบ้านพระบิิดาของเรามีที่
พํานักมาากมาย ถ้าไมม่มีเราคงบอกกท่านแล้ว เรากําลังไปเตรีรียมที่ให้ท่าน”
น (ยอห์น 144:1-2)
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คู่มือการฝึกอบรมผู้นําการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
ความจําเป็น :

การพัฒนาชีวิตภาวนาให้ดีขึ้น
มีความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์
ได้รับการบําบัดและการให้อภัย
นําพระคุณของพระเจ้าไปใช้
ชื่อหลักสูตร: คู่มือการฝึกอบรมผู้นําการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
(Leadership Training on Evangelization)
บุคคลเป้าหมาย: เลือกบุคคลหรือชุมชนเป้าหมายเพื่อการออกไปปฏิบัติ
อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม: เครื่องถ่ายเอกสาร โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ พระคัมภีร์
เป้าหมาย: ได้ผ้นู ําการประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับผู้นํา
2. เตรียมผู้นําให้มีทักษะและเทคนิคในการเป็น “ศิษย์พระคริสต์” และ “ผู้ประกาศข่าวดี”
3. ให้ผ้นู ําเกิดการอุทิศตนที่แท้จริงในงานประกาศข่าวดีของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
กําหนดการ: การฝึกอบรมผู้นําการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
ระยะเวลา: จัดตามความเหมาะสมกับแต่ละสถานที่ เช่น
แบบที่ 1: ค่ําวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (หลังอาหารเที่ยง) เป็นเวลา 4 สัปดาห์
แบบที่ 2: ทุกวันเสาร์เป็นเวลา 10 เสาร์ต่อเนื่องกัน
เนื้อหาการฝึกอบรม: แบ่งออกเป็น 4 หมวดด้วยกัน ดังนี้
1. การประกาศข่าวดีของพระเจ้า (Evangelization)
2. การเป็นศิษย์พระคริสต์ (Discipleship)
3. พระคัมภีร์ การภาวนา และชีวิต (Prayer-life)
4. ชีวิตในพระจิตเจ้า (Life in the Spirit)
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สารบัญ
หัวข้อ
หมวดที่ 1 การประกาศข่าวดีของพระเจ้า (Evangelization)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทนํา: การประกาศข่าวดี (Evangelization)
หัวข้อที่ 1: ห้าขั้นตอนในกระบวนการประกาศข่าวดี
หัวข้อที่ 2: กิจการพันธกิจของพระศาสนจักร
หัวข้อที่ 3: สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน
หัวข้อที่ 4: การประกาศข่าวดีของวัด (Parish Evangelization)
หัวข้อที่ 5: วิธีการประกาศข่าวดี

หน้า
8
10
21
28
33
38

หมวดที่ 2 การเป็นศิษย์พระคริสต์ (Discipleship)
7. หัวข้อที่ 6: ผู้นําแบบคริสตชน
8. หัวข้อที่ 7: กระแสเรียกการเป็นศิษย์
9. หัวข้อที่ 8: การให้อภัย
10. หัวข้อที่ 9: การเยียวยา-รักษาจิตใจ
11. หัวข้อที่10: การเป็นผู้รับใช้
12. หัวข้อที่ 11: การเป็นชุมพาบาล / ผู้เลี้ยง

41
45
49
51
61
64

หมวดที่ 3 พระคัมภีร์ การภาวนา และชีวิต (Prayer-life)
13. หัวข้อที่ 12: พระคัมภีร์
14. หัวข้อที่ 13: พระวรสาร
15. หัวข้อที่ 14: การใช้พระคัมภีร์เพื่อการประกาศข่าวดี
16. หัวข้อที่ 15: วิธีการศึกษาพระคัมภีร์
17. หัวข้อที่ 16: การภาวนา
18. หัวข้อที่ 17: การนมัสการพระเจ้าคืออะไร

67
76
82
88
92
100

หมวดที่ 4 ชีวิตในพระจิตเจ้า (Life in the Spirit)
19. หัวข้อที่ 18: พระจิตเจ้า (Holy Spirit)
103
20. หัวข้อที่ 19: พระเยซูคริสตเจ้า
113
21. หัวข้อที่ 20: พระแม่มารีย์แบบอย่างของผู้ประกาศข่าวดี และการส่งออกไปประกาศข่าวดี 123
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โปรแกรมแบบที่ 1
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

เนื้อหา
การประกาศข่าวดีของพระเจ้า
(Evangelization)
การเป็นศิษย์พระคริสต์
(Discipleship)
พระคัมภีร์ การภาวนา และชีวิต
(Prayer-life)
ชีวิตในพระจิตเจ้า
(Life in the Spirit)

ระหว่างวันที่
วันที่................ถึงวันที่.................
วันที่................ถึงวันที่................
วันที่................ถึงวันที่.................
วันที่................ถึงวันที่.................

ตารางเวลา
วันศุกร์

18.00 น. ลงทะเบียน-อาหารค่ํา
19.00 น. ช่วง 1
20.30 น. พักผ่อน

วันเสาร์

วันอาทิตย์

07.00 น. ภาวนาเช้า
07.30 น. อาหารเช้า
08.30 น. ช่วงที่ 2
10.00 น. พัก
10.30 น. ช่วงที่ 3

06.30 น. ภาวนาเช้า
07.00 น. อาหารเช้า
08.00 น. มิสซา
08.30 น. ช่วงที่ 6
09.30 น. พัก
10.30 น. ช่วง 7
11.45 น. ประเมินผล
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. กลับบ้าน

12.00 น. อาหารเที่ยง
13.30 น. เพลงสรรเสริญ
14.00 น. ช่วง 4
16.00 น. การประกาศ–หย่อนใจ
17.00 น. มิสซา
18.30 น. อาหารค่ํา
20.00 น. ช่วง 5-เสริมสร้างชีวิต
หมู่คณะ
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สัปดาห์ที่ 1
การประกาศข่าวดีของพระเจ้า (Evangelization)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทนํา: การประกาศข่าวดี (Evangelization)
หัวข้อที่ 1: ห้าขั้นตอนในกระบวนการประกาศข่าวดี
หัวข้อที่ 2: กิจการพันธกิจของพระศาสนจักร
หัวข้อที่ 3: สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน
หัวข้อที่ 4: การประกาศข่าวดีของวัด(Parish Evangelization)
หัวข้อที่ 5: วิธีการประกาศข่าวดี

(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)

สัปดาห์ที่ 2
การเป็นศิษย์พระคริสต์ (Discipleship)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้อที่ 6: ผู้นําแบบคริสตชน
หัวข้อที่ 7: กระแสเรียกการเป็นศิษย์
หัวข้อที่ 8: การให้อภัย
หัวข้อที่ 9: การเยียวยา-รักษาจิตใจ
หัวข้อที่ 10: การเป็นผู้รับใช้
หัวข้อที่ 11: การเป็นชุมพาบาล / ผู้เลี้ยง

(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)

สัปดาห์ที่ 3
พระคัมภีร์ การภาวนา และชีวิต (Prayer-Life)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้อที่ 12: พระคัมภีร์
หัวข้อที่ 13: พระวรสาร
หัวข้อที่ 14: การใช้พระคัมภีร์เพื่อการประกาศข่าวดี
หัวข้อที่ 15: วิธีการศึกษาพระคัมภีร์
หัวข้อที่ 16: การภาวนา
หัวข้อที่ 17: การนมัสการพระเจ้าคืออะไร

(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
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สัปดาห์ทีท่ี 4
ชีวิตในพระจิตเจ้า (Liffe in the Spirit)
1. หัวข้อที่ 18: พระจิตเจ้าHoly Spirit
2. หวั ข้อที่ 19: พระเยซูคริสตเจ้า
3. หวั ข้อที่ 20: พระแม่มารีย์แบบอย่างขของผู้ประกาศศข่าวดี
และการส่งออกไปประกกาศข่าวดี

(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
(ผู้รับผิดชอบ...............)
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บทนํา
การประกาศข่าวดี (Evangelization)
วัตถุประสงค์
1. สร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
2. สร้างจิตตารมณ์แห่งการภาวนา
3. ทําความเข้าใจความหมายและภาพรวมขั้นตอนการประกาศข่าวดี
เวลา: 50-60 นาที
ดําเนินการ
1. เตรีมป้ายชื่อ–เอกสารการลงทะเบียน–การประเมินความคาดหวัง–การปฐมนิเทศ
2. การร้องเพลงสรรเสริญและการภาวนา (15 นาที) ผู้รับผิดชอบ..............................
3. การแนะนําตนเอง–ทําความรู้จัก
(10 นาที) ผู้รับผิดชอบ..............................
4. เกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
(15 นาที) ผู้รับผิดชอบ..............................
5. การปฐมนิเทศ–ชี้แจงจุดประสงค์
(15 นาที) ผู้รับผิดชอบ..............................
บทนํา
คริ ส ตชนผู้ป ระกาศข่ าวดี เป็น ผู้นํา และแบ่ ง ปั น ข่ า วดี ข ององค์ พ ระผู้เ ป็ น เจ้ า เรื่ อ งพระเยซู คริสต์ แ ก่
ชาวโลก ตัวเขาเองเป็น “ข่าวดี” หรือเป็นบ่อเกิดของข่าวดีเองด้วย กล่าวคือ เขาแสดงออกด้วยชีวิตให้ทุกคน
ได้เห็น และประกาศด้วยคําพูดถึงความหมายของการได้รับความรอดไปสู่สวรรค์
“ข่าวดี” (พระวรสาร) โดยอาศัยพลานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะนําความรอดพ้นมาสู่ทุกคนที่มีความเชื่อ
(โรม 1:16) ดังนั้นผู้ประกาศข่าวดีจึงเป็นผู้เปิดหนทางให้พระเจ้าได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของบุคคลอื่น ๆ ด้วยพลัง
แห่งการกอบกู้ของพระองค์
การประกาศข่ า วดี หมายถึ ง การนํ า ข่ า วดี ไ ปถึ ง ทุ ก ชนชั้ น ในมนุ ษ ยชาติ และด้ ว ยพลั ง ของข่ า วดี นี้
เปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษยชาติเอง ทําให้เป็นมนุษยชาติใหม่ (เทียบ EN 18 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6)
การประกาศคือการเป็นประจักษ์พยาน ด้วยวิธีการที่ซื่อ ๆ ง่าย ๆ ชี้ให้ทุกคนได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเผยแสดงโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ในองค์พระจิตเจ้า เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงรักโลก (EN 26)
การประกาศข่าวดีจะต้องมีการประกาศอย่างชัดเจนทุกครั้งว่าพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า
ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงสิ้นพระชนม์และกลับฟื้นคืนชีพจากความตาย ทรงนําความรอดพ้นซึ่งเป็นของขวัญ
พระพร และพระเมตตาของพระเจ้าให้แก่มวลมนุษย์ทุกคน (เทียบ EN 27)
เนื้อหาของการประกาศคือองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ที่ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ
การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความชั่วร้าย ความบาป และความตาย ทรงนําชีวิตใหม่ เป็นชีวิตพระ และ
นิรันดร นี้เป็นข่าวดีที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับฟัง (เทียบ RM 44)
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เราเป็นพระศาสนจักรคาทอลิก หมายความว่า พระศาสนจักรต้องเป็นธรรมทูต ต้องเป็นผู้ประกาศ
ข่าวดี และเป็นสานุศิษย์ ถ้าหากพระศาสนจักรไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้เป็นพระศาสนจักรที่แท้จริง
(นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง ชิลี 1989)

กระบวนการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
พระบัญชาของพระเยซูเจ้า “จงไป สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทําพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม
พระบิดา และพระบุตร และพระจิต” (มัทธิว 28:19)

“จงไป” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การเป็นมิตรกับประชาชน (Befriending people)
แบ่งปันความเชื่อ (Faith sharing)
เล่าเรื่องพระเยซู (Christ story)
เชิญให้กลับใจ (Invitation to Conversion)
นําเข้าสู่ชุมชนแห่งความเชื่อ (Integration into community)
# เป็นขั้นเตรียมการประกาศข่าวดี และการประกาศข่าวดี

“สั่งสอน”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเป็นศิษย์พระคริสต์ (Discipline)
การนมัสการพระเจ้า (Worship)
การร่วมพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacramentalize)
คําสอน (Catechesis)
การพัฒนาชีวิตจิต (Spiritual Development)
งานด้านสังคม (Social Action)
ศาสนบริการ (Training in Ministry)
#เป็นขั้นการประกาศข่าวดีต่อเนื่อง
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หัวข้อที1่
ห้าขั้นตอนในกระบวนการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
จุดประสงค์
1. อธิบายในแต่ละขั้นตอนของการประกาศข่าวดีได้
2. ตระหนักถึงความสําคัญในแต่ละขั้นตอนของการประกาศข่าวดี
3. ได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
ดําเนินการ: บรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ
เวลา: ขั้นตอนละ 45 นาที

ดําเนินการ

ขั้นที่ 1: การผูกมิตรกับประชาชน (Befriending people)
พระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ “จงไป... สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทําพิธีล้างบาปให้เขา
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” (มัทธิว 28:19)
สิ่งที่ต้องทํา
• แนะนําตนเองด้วยการให้ความเป็นกันเอง ให้ความรัก ความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจ
• ภาวนาเพื่อการทํางาน เป็นต้นภาวนาเพื่อบุคคลที่จะไปพบ
• ให้ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง
• นําเสนอตนเองในฐานะที่เป็นศิษย์พระคริสต์
• ไม่โต้เถียงหรือขัดแย้งใด ๆ
ข้อมูลที่ท่านควรเตรียม
1. ท่านคือใคร ท่านเป็นผู้แทนของหน่วยงานใด
2. ทําไมจึงมาหาเขา–มีบางอย่างที่จะพูดคุยหรือแบ่งปันให้ฟัง
3. เกี่ยวกับตัวเอง–ตนเองเป็น “บุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า” มีความสุข ความยินดี มีความเชื่อมั่น
ได้รับข่าวดีเรื่องการรอดพ้นจากบาป เป็นคนที่มีชีวิตชีวา
4. อยู่ระดับเดียวกับเขา-ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า-เห็นอกเห็นใจ-เข้าอกเข้าใจกัน-รับฟังกันด้วย
หัวใจของพระคริสต์
พระศาสนจักร คือ ที่หลบภัยของคนบาป
• เตรียมตัวและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
• ให้ความสนใจในตัวบุคคล–ความเชื่อจําเป็นสําหรับตนเองและครอบครัว
• ประเมินความสามารถหรือจุดดีตามธรรมชาติของคู่สนทนา–ให้การยอมรับและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
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• ทุกคนต้องการการยอมรับ
• ประเมินความคาดหวัง–รับฟังและเข้าใจ-แยกแยะสาระ/ความรู้สึก
• ตอบสนอง–แง่บวกหรือลบ
• สํารวจสภาพจิตใจ
การสํารวจสภาพจิตใจ
1. เป็นคริสตชนมาตั้งแต่เกิด (แต่มีความเชื่อศรัทธาดีอยู่หรือไม่)
2. เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดวัด มีความเชื่อที่เข้มแข็ง
3. เชื่อในพระเจ้า แต่ไม่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิก
4. เหินห่างจากวัด
คําถามพิเศษ
1. คนนั้นเป็นคาทอลิกหรือไม่
2. เข้าร่วมกิจกรรมของวัดหรือไม่
3. มีปัญหาอะไรกับวัดบ้างหรือเปล่า
ทักษะการสื่อสาร
1. จงตั้งใจฟังจริง ๆ– สัมพันธ์กันทั้งพฤติกรรม ประสบการณ์และความรู้สึก
1.1 มองตาขณะฟัง ให้ความสนใจกับปฏิกิริยา สีหน้า ท่าทาง อย่าทําอะไรให้เป็นที่สะดุด หรือทําให้
เกิดการวอกแวกหรือรีบร้อน
1.2 ฟังด้วยท่าทางที่เปิด สบาย ๆ ผ่อนคลาย ตั้งใจ
1.3 รับฟังและตอบรับ “เออ” “อือ” “ใช่” “จริงด้วย” เป็นระยะ ๆ
1.4 แสดงความรู้สึกร่วม
1.5 สะท้อนกลับคําพูด “เรื่องที่ผม/ดิฉันเข้าใจที่เธอเล่ามาคือ......ใช่ไหม”
1.6 รับฟังด้วยหัวใจ–ทั้งที่พูดออกมาและไม่ได้พูด
1.7 ระวังอย่าใส่ความคิดเห็นที่แสดงอคติ ยุยง เอนเอียงเข้าข้าง หรืสอดแทรกการรับฟังและอารมณ์
ความรู้สึก
2. เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง
2.1 บุคคลนั้นมีความรู้สึกอย่างไรและจริงจังกับเรื่องอะไร (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)
2.2 เขาพูดถึงประสบการณ์และพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษ หรือให้ความสําคัญกับเรื่องใดโดยเฉพาะ
2.3 แก่นแท้ของเรื่องที่เขาแบ่งปันหรือกําลังเป็นอยู่คืออะไร
2.4 ให้เวลาเขาได้ทบทวนตนเอง (อย่าให้คําตอบทุกอย่างโดยทันที)
2.5 แสดงความเห็นอกเห็นใจที่ถูกต้อง ฉันควรพูดอะไร พูดอย่างไร ให้ดีที่สุด
2.6 จงทําตนเองเพื่อบุคคลนั้น ไม่ “ตัดสิน” หรือ “วิพากษ์วิจารณ์”
ปฏิบัติ: ให้สมาชิกได้เขียนคําแนะนําตนเอง จากนั้นให้จับคู่เพื่อฝึกปฏิบัติการแนะนําตนเอง
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ขั้นที่ 2: แบ่งปันความเชื่อ(Faith sharing)
สิ่งที่ต้องทํา
1. อธิบายเหตุผลถึงความสําคัญของการแบ่งปันความเชื่อจากพระคัมภีร์ได้
2. ฝึกปฏิบัติการแบ่งปันความเชื่อ
วิธีดําเนินการ: บรรยายประกอบการอ่านพระคัมภีร์และการฝึกปฏิบัติโดยการเขียนและแบ่งปัน
เวลา: 45 นาที

ดําเนินการ
การแบ่งปันความเชื่อ 1 เปโตร 3:15-17
“แต่จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คําอธิบาย
แก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน จงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่าง
บริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อท่านถูกใส่ร้าย ผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านตามคําสอนของพระคริสตเจ้า ก็จะต้อง
ประสบความอับอาย หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า การทนทุกข์เพราะทําความดีน้ันย่อมดีกว่าการทน
ทุกข์เพราะทําความชั่ว”
• พูดให้เห็นถึงคุณค่าของความเชื่อที่ดึงดูดชีวิตของท่านให้เข้ามาหาพระเจ้า
• นึกพลังของความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระทําในชีวิตของท่าน
• เรื่องที่เราแบ่งปันนั้นมีความเชื่อศรัทธาเป็นประเด็นสําคัญ ความเชื่อทําให้เรื่องธรรมดาทั่วไป
เป็นเรื่องที่มีคุณค่า
• ในฐานะผู้ประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพลังและคุณค่าในชีวิตของท่าน

การเป็นประจักษ์พยาน (Testimony) วิวรณ์ 12:11
“บรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหา เดชะพระโลหิตของลูกแกะและอาศัยคําพยานของตน เพราะเขา
ไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตาย”
ประจักษ์พยานส่วนตัวของเรา
1. เรื่องความเชื่อส่วนตัวของเราเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์และการปฏิบัติงานของพระจิต
2. เป็นการไตร่ตรองถึงการใช้ชีวิต คุณค่า แหล่งกําเนิดผู้ที่ทําให้ประจักษ์พยานชีวิตของคริสตชน
บังเกิดผล
3. ไม่จําเป็นต้องทําให้เกินความเป็นจริง (ดราม่า) เรื่องที่เรียบง่ายย่อมสัมผัสจิตใจคนมากกว่า
เรื่องที่เสริมเติมแต่ง
เรื่องความเชื่อ
1. แบ่งปันให้ถึงประสบการณ์สําคัญกับพระเจ้าในชีวิตของท่าน
2. ประสบการณ์น้นั ทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
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3. ให้คิดถึงประสบการณ์กับพระเจ้าอื่น ๆ ที่มีผลต่อชีวิตของท่าน เรามีประสบการณ์ความเชื่อ
มากมาย
4. จงแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของท่านด้วยความเต็มใจ และรับฟังความเชื่อของบุคคลอื่น
ด้วยใจยินดี
การแบ่งปันความเชื่อและการรับฟังความเชื่อจากคนอื่น
1. ในการแบ่งปัน เราต้องอนุญาตและสนับสนุนให้ผ้อู ื่นได้แบ่งปัน
2. ในการแบ่งปัน เราต้องให้เขาแบ่งปันความเชื่อออกมา–คนที่มีใจที่ร้อนร้นจะแบ่งปัน
3. ให้ความเคารพ
4. สร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผย ความไว้เนื้อเชื่อใจ
5. ช่วยบุคคลให้เติบโตพัฒนา และเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า
6. ในขณะแบ่งปัน ให้รับฟัง ยืนยัน สนับสนุน ให้กําลังใจ ท้าทายให้แบ่งปัน
7. ทุ ก คนมี เ รื่ อ งความเชื่ อ ที่ จ ะแบ่ ง ปั น แต่ อ าจจะพู ด ภาษาศาสนาไม่ ไ ด้ จงสนั บ สนุ น เขา
ช่วยเหลือเขา

เรื่องสองประเภท เรื่องในแง่ดีและเรื่องในแง่ลบ
แง่ลบ: ความผิดหวัง ความไม่พึงพอใจ ความสงสัย ความโกรธเคือง ความไม่เชื่อ
การตอบโต้: ไม่ต้องตกใจ รักษาสมดุล
แสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ไม่ต้องตอบโต้ ปกป้อง ฯลฯ
สิ่งที่ควรกระทํา
1. รับรู้
2. เชิญให้ทุกคนยอมรับ
3. เชิญให้มองให้สูงขึ้น ไปยังเรื่องฝ่ายจิตหรือการคืนดี
คนเรามีความต้องการที่จะแบ่งปันความสุขความทุกข์และความต้องการต่าง ๆ ควรเชิญให้คนอื่น ๆ
ที่มาร่วมประชุมได้แบ่งปันเรื่องราวของตนเองด้วย

ข้อแนะนําเพื่อการแบ่งปันความเชื่อ
1. ยอมรับบุคคลอย่างที่เขาเป็น ไม่ปฏิเสธเรื่องราวของพวกเขา
2. จงเป็นผู้ฟังที่ดี
3. ในขณะทีแ่ บ่งปันความเชื่อ
3.1 จงยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานในชีวิตของท่านอย่างไร
3.2 จงเล่าความจริง ซื่อสัตย์
3.3 ไตร่ตรองถึงพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตและความเชื่อศรัทธาของท่าน
3.4 เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
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3.5 ให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์
3.6 ให้พูดภาษาของผู้ฟัง
4. เชิญคนอื่น ๆ แบ่งปันความเชื่อด้วย “ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไร”
5. ติดตามด้วยการแบ่งปันเรื่องของพระเยซูเจ้า
ปฏิบัติ: ให้สมาชิกได้เขียนประสบการณ์ความเชื่อของตนเอง “เมื่อฉันได้พบความรักของพระเจ้า” แล้ว
ออกมาแบ่งปันในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย
เพลงที่เสนอแนะ: พระเจ้าดีต่อฉัน สายสัมผัส แผ่นดินของเรา พระสัญญา

ขั้นที่ 3: เล่าเรื่องพระเยซู (Christ story)
สิ่งที่ต้องทํา
1. อธิบายถึงความสําคัญของการเล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟัง โดยอ้างอิงพระคัมภีร์และคําสอนของ
พระศาสนจักรได้
2. ฝึกการเล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟัง
วิธีดําเนินการ: อธิบายประกอบการใช้พระคัมภีร์และการฝึกปฏิบัติ
เวลา: 45 นาที
ดําเนินการ
ถามสมาชิก “ทําไมฆราวาสจึงต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดี”
ให้เวลาได้แสดงความคิดเห็น แล้วให้ศึกษาพระคัมภีร์และคําสอนของพระศาสนจักร ตามประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
• ผู้ที่มีความเชื่อได้รับพระบัญชาให้ “ออกไปประกาศข่าวดี” (มัทธิว 28:19-20)
• “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1โครินธ์ 9:16)
• เอกสารการแพร่ธรรมของฆราวาส วาติกันครั้งที่ 2, 1965
- “อวัยวะส่วนใดไม่ทํางานตามความสามารถให้ร่างกายเติบโต ต้องถือว่าไร้ประโยชน์ต่อพระศา
สนจักร” (การแพร่ธรรมของฆราวาส ข้อ 2)
- “ฆราวาสโดยเหตุที่ร่วมชิดสนิทกับพระคริสตเจ้าผู้เป็นประมุขนั้นเอง จึงมีหน้าที่และมีสิทธิที่จะ
เป็นผู้แพร่ธรรม” (ข้อ 3)
- ฆราวาสทุกประเภทจะต้องถือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อทําหน้าที่ให้ทุกคนได้รู้จักและยอมรับ
พระคริสตเจ้า (ข้อ 4)
• การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน (EN) พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6,1975
- ข้อ 70-73 บทบาทฆราวาสในการแพร่ธรรม
• พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (RM)
- ข้อ 71-74 ฆราวาสทุกคนคือธรรมทูตโดยศีลล้างบาป
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การนําเสนอข่าวดี
หลักพื้นฐาน 4 ประการของข่าวดี
1. แผนการของพระเจ้า–พระเจ้าทรงรักเรา
2. ปัญหาของเรา–เราทุกคนเป็นคนบาป
3. คําตอบของพระเจ้า–พระเยซูเจ้า
4. การตอบสนองของเรา–ยอมรับของขวัญที่พระเจ้าประทานให้คือความรอดพ้นจากบาป
(เพลงภารกิจแห่งรัก)

ผลของการบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์
• ประชาชนเข้ามาหาพระเยซูคริสต์
1. ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามนุษย์ “ขโมยย่อมมาเพื่อขโมย ฆ่าและทําลาย เรามาเพื่อให้แกะ
มีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยอห์น 10:10) “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทาน
พระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ
แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 3:16)
2. เราเป็นคนบาป–ปาปทําให้เราแยกจากพระองค์ “ไม่มีความแตกต่างใด ๆ อีก ทุกคนกระทําบาป
และขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (โรม 3:23) “เพราะค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย
ส่วนของประทานที่พระเจ้าประทานให้เปล่า คือชีวิตนิรันดรในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเรา” (โรม 6:23)
3. พระเยซูเจ้า “หนทาง ความจริงและชีวิต” ของขวัญแห่งความรอดพ้นจากบาปที่ประทานแก่เรา
โดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า (ยอห์น 6:47; 14:6; โรม 5:8; เอเฟซัส 2:8-9)
4. การยอมรับชีวิตนิรันดรเป็นของขวัญ–ทางเลือกของเรา–ชีวิตที่ยืนยาว (ยอห์น 1:12; วิวรณ์ 3:20)
ปฏิบัติ: ให้สมาชิกเตรียมเล่าชีวิตของพระเยซูเจ้า “พระเยซูเจ้ามีความสําคัญต่อชีวิตของท่านอย่างไร”
เพลงที่เสนอแนะ: ชีวิตตัวอย่าง

ขั้นที่ 4: การเชื้อเชิญให้กลับใจ
สิ่งที่ต้องทํา
1. อธิบายความสําคัญและขั้นตอนการเชื้อเชิญให้กลับใจ
2. การฝึกภาวนาให้แก่กันและกัน
การดําเนินการ: บรรยายประกอบพระคัมภีร์ และการภาวนาให้แก่กันและกัน
เวลา: 30 นาที
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ดําเนินการ
กการเชื้อเชิญให้
ใ คนกลับใจมมาหาพระเยซูซูเจ้าเป็นส่วนสสําคัญในกระะบวนการประะกาศข่าวดี โดดยการเชื้อเชิญ
นี้เอง เราาได้ให้สิ่งที่เราได้
ร รับแก่ผู้อือื่นต่อไป คําเชื
เ ้อเชิญของพพระเยซูคริสต์ตคือ “จงตามมเราเถิด” (มัมัทธิว 4:19)
1. เรากระทําเหหมือนยอห์น ผู้ใช้น้ําล้างบาปได้เชิญชววนให้บุคคลต่าง ๆ รู้จักพรระเยซูเจ้า
2. เราประกาศถึถึงการประทัับอยู่ของพระะองค์ท่านกลลางเรา
3. เราช่วยให้ประชาชนตระหหนักถึงการททรงเรียกให้เราแต่ละคนมารู้จักพระองงค์
คํ า พู ด ที่ ย อหห์ น ผู้ ใ ช้ น้ํ า ล้ า งบาปชี้ แ จงคื
จ อ พระเยยซู ค ริ ส ต์ ท ร งเป็ น ลู ก แก ะของพระเจ้จ้ า จงติ ด ตา ม
พระองค์ค์ไปเถิด ข่าวสสารคริสตชนนจะไม่สําเร็จบริ
จ บูรณ์นอกกจากว่าเราจจะได้เชิญผู้ฟฟัังให้ติดตามพพระเยซูคริสต์
ส
การแบ่งปันเรื่องของพรระเยซูคริสต์ คํคาถามคือ “ชีชวิตของพระเยยซูคริสต์ได้กลั
ก บมาเป็นชีวิตของท่านแแล้วหรือไม่”

ประเด็นการเชื้อเชิญ
การนนําประชาชนนเข้าประตู ให้ห้กุญแจพวกเเขาเพื่อจะได้ไขประตู
ไ
เข้าไป
ไ
พ
พบพระเยซู
ค สต์ ที่ประททับอยู่อีกด้านหนึ
คริ
น ่งของประตูน้นั (วิวรณ
ณ์ 3:20)
“ดูเถิด เรากําลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปกิกินอาหารร่วมกับเขา เขาจจะกินอาหารรร่วมกับเรา” (วิวิรณ์ 3:20))

การนําประชาชนใให้ใช้โทษบบาป
“จนกว่าเราจจะทําให้ศัตรูของท่านมาออยู่ใต้เท้าของท่าน” (กิจกาารฯ 2:35)
ก โทษบาป–ความปรรารถนาที่จะหันกลับมามีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระะเยซูเจ้า ละทิทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่
1. การใช้
ทํทาให้ท่านเหินห่
น างจากพรระเยซูเจ้า
2. อัอญเชิญพระะเยซูเจ้าเข้ามาประทั
ม
บในนชีวิตของท่านในฐานะพรระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาป (พระผู้ไถ่)
ย บการใให้อภัยบาปจากพระองค์
ยอมรั
3. อัญเชิญพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตในฐาานะองค์พระะผู้เป็นเจ้า ให้ห้พระองค์ทรงงปกครองชีวิตของท่าน

เป้าหมายของการรเชื้อเชิญ
เพื่อช่วยประชาชนให้ดําเนินินชีวิตในสายสัมพันธ์ทีดี่ดกี ับพระเยซูเจ้า
1. ภาวนาเพื่อบุคคลนั้นให้เข้าใจ ยอมรับ และเชื่อพระะเยซูเจ้า
2. ภาวนากับบุคคลนั้น ด้วยบทภาวนาเพืพื่อการกลับใจจ
3. ภาวนาเพื่อบุคคลนั้นให้ยอมรับความรัรักของพระเยยซูเจ้าในหัวใจจของเขา
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องค์ประกอบของการภาวนาเพื่อการกลับใจ
1.
2.
3.
4.

ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป และปรารถนาที่หันหลังจากความบาปต่าง ๆ
ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (พระผู้ไถ่บาป)
ปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจ้า
วอนขอพระพร (ของขวัญ) จากพระจิต

ภาวนาเพื่อการกลับใจ เป็นแนวทางช่วยเราให้นําผู้อื่นมาหาพระคริสตเจ้า “เพราะถ้าท่านประกาศ
ด้วยปากว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และมีความเชื่อในใจว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรง
กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ท่านก็จะรอดพ้น” (โรม 10:9)

บทภาวนาเพื่อการกลับใจ
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกทราบดีว่าลูกเป็นคนบาป
และลูกต้องการการอภัยบาปจากพระองค์
ลูกเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพือ่ ยกโทษบาปต่าง ๆ ของลูก
ลูกต้องการทีจ่ ะละทิ้งบาปและดําเนินชีวิตใหม่ในความเชื่อ
โปรดทรงเผยแสดงพระองค์แก่ลูก
ลูกขออัญเชิญพระองค์เข้ามาประทับในดวงใจของลูก
โปรดประทานความรักของพระองค์ไว้ในดวงใจของลูก
ลูกขอกราบขอบพระคุณพระเจ้า กราบขอบพระคุณพระเยซูเจ้า
อาแมน

ข้อแนะนําเพื่อการภาวนาร่วมกับผู้อื่น
ภาวนาแบบตัวต่อตัว
1. หาสถานที่ที่เหมาะสม เป็นส่วนตัว ไม่มีอะไรรบกวน
2. อยู่ในท่าทีที่สงบ ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด
3. ใช้เวลาเงียบ ๆ ค่อย ๆ ผ่อนคลาย
4. สํานึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
5. เชิญชวนให้บุคคลนั้นวอนขอพระหรรษทาน (ความช่วยเหลือจากพระเจ้า) ในสิ่งที่เขาปรารถนา
หรือกําลังมีความต้องการมากที่สุด
6. ภาวนาช้า ๆ พร้อม ๆ กัน
7. หยุดนิ่งเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าสักครู่หนึ่ง
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หลังจากภาวนาเพื่อการกลับใจแล้ว ให้ภาวนาเพื่อวอนขอพระจิตเจ้า โดยการวางมือบนศีรษะของ
เพื่อนคนนั้น หรือที่ไหล่ หรือการจับมือกัน
การสัมผัสเป็นกระบวนการของบําบัดรักษา พระเยซูเจ้าทรงใช้การสัมผัสเพื่อการเยียวยาต่าง ๆ ถ้าท่าน
กระทําด้วยความเชื่อจะเกิดพลังและบังเกิดผล
ปฏิบัติ: จับคู่กันภาวนาตามข้อแนะนําเพื่อการภาวนาร่วมกับผู้อื่น

ขั้นที่ 5: การนําเข้าชุมชนแห่งความเชื่อ
สิ่งที่ต้องทํา
1. อธิบายถึงวิธีการนําบุคคลที่สนใจคริสต์ศาสนาเข้าสู่ชุมชนแห่งความเชื่อ
2. จัดเตรียมสิ่งจําเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้สนใจ
เวลา: 45 นาที
ดําเนินการ
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น “เมื่อได้นําบุคคลเข้ามาอุทิศตนผูกมัดกับชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้ว เรา
จะทําอย่างไรต่อไป” (ให้เวลาพูดคุยกัน จากนั้นสรุปตามประเด็นดังต่อไปนี้)
ก. อธิบายถึงความจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคริสตชน
1. การภาวนาส่วนตัว
2. การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์
3. การมาร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีกรรมกับชุมชน
4. การดําเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน
5. รับใช้-บริการสังคม
ข. มอบสิ่งเหล่านี้ให้เขา
1. พระคัมภีร์
2. หนังสือภาวนา
3. บทภาวนาเพื่อการกลับใจ
4. โบชัวร์ของวัด–ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลามิสซา ฯลฯ
ค. ให้การอภิบาลเขา
1. เชิญมาร่วมพิธีมิสซา ๆ ในวันอาทิตย์พร้อมกับท่าน
2. แนะนําเขาเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่เหมาะสม

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 19

3. สัญญาว่าจะภาวนาให้เขา
4. ช่วยเขาในการติดต่อกับวัดและสมาชิกอื่น ๆ
5. ให้นามบัตร หรือให้ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อหรือการปรึกษา
ง. หลังจากการเยี่ยมเยียน
1. เขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อขอบคุณสําหรับมิตรไมตรี เตือนใจเขาว่าท่านจะภาวนาให้เขาเสมอ
2. แจ้งข่าวให้คุณพ่อเจ้าวัดได้รับรู้
3. ภาวนาให้เขา

วงล้อชีวิตคริสตชน
การดําเนินชีวิตคริสตชนเปรียบได้กับ “วงล้อ” ซึ่งดุมล้อที่เป็นศูนย์กลาง คือพระเยซูคริสตเจ้า พระจิตเจ้า
ทรงเป็นพลังที่คอยขับเคลื่อนให้วงล้อชีวิตนี้เคลื่อนไหวไป

พระเยซูเจา

การภาวนา–การมีใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้า
o นมัสการพระเจ้า
o สรรเสริญพระเจ้า
o ขอบพระคุณพระเจ้า
o วอนขอพระพร
o ขอโทษพระเจ้า
การศึกษาพระคัมภีร์
o พระวรสารของนักบุญยอห์น
o จดหมายรักของพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับเรา (2 ทิโมธี 3:14-17)
o จัดหาได้ที่ร้านหนังสือคาทอลิกของสังฆมณฑลหรือศูนย์คําสอน
ชีวิตในชุมชนแห่งความเชื่อ
o การอยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อช่วยให้เติบโตในความเชื่อ (มัทธิว 18:19)
o เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
o ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกใหม่ได้เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและกระตือรือร้น
o เชิญชวนให้ช่วยเหลือพระศาสนจักรเต็มความสามารถ ให้การต้อนรับอย่างดี ให้ร้สู ึกอบอุ่น
และสบายใจ
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รับใช้
o ภาวนาเพื่อขอคําชี้นํา เพื่อช่วยนําพวกเขาในการรับใช้ช่วยเหลือพระศาสนจักร
o นําพวกเขาไปร่วมกิจกรรมของวัด เพื่อร่วมกันรับใช้ในฐานะอาสาสมัคร
o ส่งเสริมให้พวกเขาได้ใช้พระพรที่พวกเขามีเพื่อส่วนรวม
การเป็นประจักษ์พยาน
o พระเยซูคริสต์ทรงเรียกเราให้ดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแก่ทุกคน (กิจการฯ 1:8)
การแบ่งปันความเชื่อทําให้การอุทิศตนของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
1. ให้แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของท่านให้ผ้อู ื่น
2. ไปหาบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่าน – ด้วยความเคารพและสุภาพ
3. ไปหาด้วยความรัก – ทัศนคติที่สําคัญที่สุดในการเป็นประจักษ์พยาน

บทบาทสมมุติ
•
•
•
•
•

ให้สมาชิกจับคู่กัน (AกับB)
เลือกสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในการออกเยี่ยมเยือน
ให้แนะนําตัว
ใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
สถานการณ์: คนไข้ คนตาย คนติดยา คนยากจน คนที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิต คนหย่าร้าง คนที่
ทนทุกข์ทรมาน คนที่ภาวนาแล้วไม่เกิดผล ปัญหาครอบครัว ปัญหากับการเลี้ยงลูก
ประเมินโดยให้คะแนนระหว่าง 1-5
- การรับฟังอย่างดี (ตั้งใจ สบตา สะท้อนคําพูด ฯลฯ)
คะแนน............
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น..............................................................................................................
- ความเห็นอกเห็นใจ (สีหน้า คําพูด การแสดงออก)
คะแนน............
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น..............................................................................................................
- ท่าที/ท่าทางในขณะพูดคุย (ให้ความเคารพ สนใจจริง จริงใจ ฯลฯ)
คะแนน............
พฤติกรรมที่สังเกตเห็น..............................................................................................................
• ให้สลับบทบาทกัน
การให้คําปรึกษาที่ดีที่สุดคือการเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุด
ให้ถามตนเองสองคําถาม
1. ปัญหาหรืออุปสรรคของท่านในการเยี่ยมเยือนคืออะไร
2. ท่านได้คิดวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นอย่างไร
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ข้อหัวที่ 2
พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร
กิจการฯ 26:16-18
จุดประสงค์
1. อธิบายถึงความสําคัญของพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรโดยการอ้างอิงพระคัมภีร์
และคําสอนพระศาสนจักร
2. อธิบายถึงความจําเป็นที่จะต้องทําการประกาศข่าวดีใหม่

ทําไมต้องทําพันธกิจ
• พันธกิจนี้ถูกมอบเพื่อประกาศให้คนต่างชาติรู้ถึงความไพบูลย์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ของพระคริสตเจ้า
(เอเฟซัส 3:8)
• เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา (2โครินธ์ 5:14)
• พันธกิจแก่นานาชาติเป็นคําตอบสําหรับประชาชนซึ่งกําลังแสวงหาพระเจ้า
• คําสั่งของพระเยซู คือ จงไปสั่งสอนนานาชาติ (มัทธิว 28:19, มาระโก 16:16, ลูกา 24:46, กิจการฯ 1:8)
ชีวิตจิตใจของพระคริสตเจ้าทรงมีเพื่อมนุษย์ทุกคน

ความจําเป็นสําหรับพันธกิจ
• ประชากรโลก 5.3 พันล้านคน
• คริสตชน 1.8 พันล้านคน
• คาทอลิก 900 ล้านคน
คริสตชนทั้งหมดนับเป็น 1 ส่วน 3 ของประชากรโลก เอเชียซึ่งมีสัดส่วนของประชาชน 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรโลก (3 พันล้านคน) มีคาทอลิกคิดเป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์ ประชากรในโลกทั้งหมดที่ยังไม่รู้จัก
พระคริสตเจ้าและพระวรสารคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ ความมานะในการประกาศพระวรสารโดยตรงแก่
บรรดาคริสตชนคิดเป็นร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ คริสตชนในโลกใช้ 99 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เพื่อตัวเอง

เอกสารของพระศาสนจักร
1. คําสั่งเรื่องกิจการพันธกิจของพระศาสนจักร (เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2)
พระศาสนจักรเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพ้น พระศาสนจักรฐานะแสงสว่างส่องนานาชาติ
มีหน้าที่เผยแสดงพระคริสตเจ้า ประกาศความจริง และทํางานเพื่อความยุติธรรม รับรู้ถึงการอุทิศตนและ
กิจการพันธกิจของบรรดาฆราวาส

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 22

2. เอกสารเรื่องคริสตสัมพันธ์ (เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2)
บทบาทของพระศาสนจักร คือ การนําจิตสํานึกอย่างเต็มเปี่ยมแห่งการเป็นศาสนบริกรของแต่ละคน
ในชุมชนพระศาสนจักร เสียงเรียกบรรดาฆราวาสที่กระตือรือร้นให้สามารถท้าทายผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อ และ
ผู้ที่ยึดติดความสุขตามกระแสโลก บทบาทของฆราวาสคือการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าและก่อตั้งชุมชนวัด
การตระหนักว่าพระจิตเจ้าทรงขับเคลื่อนผ่านทางร่างกายทั้งครบ ไม่ใช่เพียงผ่านทางศีรษะเท่านั้น
การจัดตั้ง 3 หลักการที่สําคัญ
1. ชุมชนความเชื่อต้องผลักดันงานพันธกิจหรือปล่อยให้ไร้ผล พันธกิจที่นําประชาชนไปสู่ความเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน
2. ให้การยอมรับสมาชิกผู้มีความรับผิดชอบของพระศาสจักร ที่รับรู้ถึงการเรียกของพระจิตเจ้า
และตอบรับต่อพันธกิจ รับรู้ถึงพระพรพิเศษของบรรดาฆราวาสสําหรับงานพันธกิจ
3. พี่น้ องโปรแเตสตั นท์ได้ร่ วมเป็นหนึ่งกับเราคาทอลิกด้วยความเชื่อในพระคริสตเจ้า พระบิดา
พระจิตเจ้า ศีลล้างบาป ความจริงแห่งพระวรสาร ยอมรับน้ําใสใจจริงแห่งการเป็นพี่น้องกันในพระคริสตเจ้า
ด้วยการทํางานและภาวนาด้วยกัน เพื่อให้การเรียกของพระคริสตเจ้าเกิดผลไปด้วยกัน
3. การประกาศข่าวดีในโลกปัจจุบัน (Evangelli Nuntiandi) โดยพระสันตปาปาปอลที่ 6, 1975
1) พระศาสนจักรต้องจัดโปรแกรมแห่งชีวิตและกิจกรรมภาคปฏิบัติให้แก่นานาชาติ
2) สนับสนุนให้ทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี
3) ประกาศข่าวดีด้วยความรัก ความกระตือรือร้น และความชื่นชมยินดี
4) พลังของวันที่พระจิตเสด็จมาจะนําพระศาสนจักรสู่ยุคสมัยใหม่แห่งการประกาศข่าวดี
5) เราได้รับมรดกแห่งความเชื่อ เพื่อว่าในยุคสมัยของเรา เราต้องส่งต่อข่าวสารแห่งความเชื่อนี้แก่ผู้อื่น
ในวิถีทางที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และโน้มน้าวใจ
6) เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเสียงเรียกของพระคริสตเจ้าที่ให้ประกาศข่าวดี มิเช่นนั้นถือว่าเราไม่ได้
เป็นศิษย์ที่แท้ของพระองค์
7) พลังที่ซ่อนอยู่ในพระวรสารด้วยการเป็นพยานได้ทําให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง
8) พระวรสารสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งโลกได้
9) เชิญชวนทุกคนให้ไตร่ตรองและภาวนาสําหรับความจําเป็นเร่งด่วนที่จะประกาศข่าวดีในยุคของเรา
10) นับว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนและความรักที่สุดในความปรารถนาของพระศาสนจักร เพื่อให้ทุกคนได้เชื่อ
และได้รับความรอดพ้น ข่าวสารนี้เป็นสิ่งที่เร่งด่วน จําเป็น พิเศษ และไม่สามารถถูกแทนที่ได้
สิ่งนี้เป็นคําถามสําหรับความรอดพ้นของมวลมนุษย์
11) พระเยซูเจ้าคือข่าวดี ผู้ประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
12) พระศาสนจักรมีอยู่เพื่อประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด
13) ข่าวดีได้ถูกประกาศผ่านทางการเป็นประจักษ์พยาน และด้วยการประกาศด้วยคําพูด
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14) การนําเสนอด้วยความเคารพต่อพระคริสตเจ้าและพระอาณาจักร เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้
ประกาศข่าวดี
15) การตระเตรียมที่เอาจริงเอาจังเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อผู้ประกาศข่าวดีทุกคน
16) งานแห่งการประกาศข่าวดีจะก่อให้เกิดผลแห่งความรักที่เพิ่มพูนแก่ผ้ทู ี่ได้รับการประกาศ
4. พันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (Redemptoris Missio) โดยนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2, 1990
1) ความจําเป็นเร่งด่วนของงานพันธกิจ
2) งานพันธกิจแก่นานาชาติเป็นสิ่งที่จําเป็น
3) พันธกิจของพระศาสนจักรต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีความเชื่อทุกคนในพระคริสตเจ้า
4) การขับเคลื่อนพันธกิจเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตชีวาในพระศาสนจักร
5) งานพันธกิจที่ลดลงเป็นวิกฤตของความเชื่อ
6) พระสันตะปาปาเรียกร้องให้เกิดการกระตุ้นต่องานพันธกิจ
7) ใช้พลังทั้งหมดของมวลพระศาสนจักรเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่

ความจําเป็นในการประกาศข่าวดีใหม่
การประกาศข่าวดีใหม่
• ใหม่ในความร้อนรน คือ ประสบการณ์การประกาศข่าวดีด้วยการลงลึกในจิตใจของผู้คน
• ใหม่ในการแสดงออก คือ ความคิดสร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยมในการแสดงออก “แผนการของ
พระเจ้าเร่งเร้าเรา” (เอเฟซัส)
• ใหม่ในวิธีการ คือ ยุทธวิธีตามความต้องการ โอกาส และสถานการณ์
“เราปรารถนาที่จะเชิญชวนพระศาสนจักรให้ฟ้นื ฟูการอุทิศตนแห่งการเป็นธรรมทูต”
“ประชาชนทุกแห่งได้เปิดประตูให้แก่พระคริสตเจ้า”

แนวทางของพันธกิจ-ความสมบูรณ์แบบของพันธกิจคริสตชน
1.
2.
3.
4.
5.

การเป็นประจักษ์พยานของคริสตชน
การบริการรับใช้มนุษยชาติ
การนําความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม และการเสวนาความเชื่อระหว่างศาสนา
การประกาศข่าวดีอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน
ชีวิตแห่งพระศาสนจักร พิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์
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พื้นฐานทางความเชื่อต่องานพันธกิจ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3

การเผยแสดงและความเชื่อ ความเชื่อเรื่องพระคริสตเจ้า พระศาสนจักร และพันธกิจ
เทววิทยาว่าด้วยเรื่องพระคัมภีร์และอาณาจักรพระเจ้า
หน้าที่ของพระจิตเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

เป้าหมายของพันธกิจ เติมเต็มพันธกิจของพระคริสตเจ้าให้สมบูรณ์
Kerygma: การประกาศข่าวสารแห่งความรอดพ้น
Diakonia: การบริการรับใช้สําหรับการดําเนินชีวิตคริสตชน
Koinonia: การดําเนินชีวิตร่วมในสัมพันธภาพเดียวกัน สัมพันธภาพในพระคริสตเจ้า สัมพันธภาพใน
ชุมชนพระศาสนจักร

การลําดับความสําคัญของพันธกิจ
• การประกาศความรอดพ้นในพระคริสตเจ้าถูกมอบให้แก่เราทุกคน ทุกฐานะ เป็นพระพรแห่งพระหรรษทาน
และพระเมตตากรุณา (เอเฟซัส 6:18-20)
• ศูนย์กลางแห่งพันธกิจทั้งหมดอยู่ที่แผนการแห่งความรอดพ้นอันมหัศจรรย์และพระทัยกว้างของพระเจ้า
ซึ่งทําให้เป็นที่รู้จักผ่านทางพระเยซูเจ้า และการยอมรับในความเชื่อ กิจการธรรมทูตคือเรื่องสําคัญ
สําหรับคริสตชนทุกคน
ข้อ 5 พระเยซูเจ้าเป็นการเผยแสดงของพระเจ้าและเหตุผลการของการเป็นธรรมทูตของพระศาสนจักร
ข้อ 9 พระคริสตเจ้าเป็นคนกลางแต่ผ้เู ดียวและพระศาสนจักรเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลของความรอดพ้น
ข้อ 11 พันธกิจเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญของความเชื่อ
ข้อ 20 งานพันธกิจของพระศาสนจักร คือ การประกาศและส่งเสริมคุณค่าพระอาณาจักร
ข้อ 21 พระจิตเจ้าเป็นผู้แทนที่สําคัญที่สุดของพันธกิจของพระศาสนจักร
ข้อ 28 งานพันธกิจเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระศาสนจักร
ข้อ 32 การเรียกร้องให้เกิดการอุทิศตนของมวลประชากรของพระเจ้า
ข้อ 63 พันธกิจเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนจักร
ข้อ 40 พันธกิจเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่การอุทิศตนเป็นสิ่งที่จําเป็น
ข้อ 92 “ฉันเห็นถึงรุ่งอรุณของยุคใหม่แห่งงานธรรมทูต”
ข้อ 80 ส่งเสริมกระแสเรียกแห่งการเป็นธรรมทูต
ข้อ 67 สามเณรและพระสงฆ์ทุกคนต้องมีจิตมีใจแห่งการเป็นธรรมทูต
ข้อ 72 พระศาสนจักรมองถึงหนทางใหม่สําหรับฆราวาสที่เป็นปัจจุบันและกระตือร้อร้นในฐานะธรรมทูต
ข้อ 82 การให้โอกาสแก่บรรดาเยาวชนสําหรับพันธกิจในต่างแดน
ข้อ 86 ใช้ประโยชน์จากความมีชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนสําหรับพันธกิจ
ข้อ 7 งานพันธกิจจะต้องไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีและอิสรภาพต่อความเป็นมนุษย์
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ข้อ 8
ข้อ 55
ข้อ 71
ข้อ 51
ข้อ 60

การเป็นประจักษ์พยานและการประกาศพระคริสตเจ้าต้องไม่ขัดขวางต่ออิสรภาพของมโนธรรม
การเสวนาระหว่างความเชื่อต้องไม่ละเว้นจากงานพันธกิจ
เราสามารถลืมบทบาทที่สําคัญของบรรดาสตรีได้อย่างไร
วิถีชุมชนคริสตชนขั้นพื้นฐานเป็นแรงผลักดันสําหรับการประกาศพระวรสาร
ความรักเป็นกําลังขับเคลื่อนของพันธกิจ

สาวกของพระเยซูเจ้าในฐานะธรรมทูต
การเป็นธรรมทูตจะต้องถูกนําด้วยองค์พระจิตเจ้า ดําเนินชีวิตในรหัสธรรมของพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งถูก
ส่งมอบความรักแก่พระศาสจักรและมนุษยชาติ ดังที่พระเยซูเจ้าปรารถนาความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญ

พันธกิจหลากหลายของงานธรรมทูต
ข้อ 42
ข้อ 55-57
ข้อ 58

งานเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม
สนับสนุนการเสวนาระหว่างศาสนา
ส่งเสริมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียนเพื่อการประกาศข่าวดี
• “แนวคิดใหม่ในพระศาสนจักร”

จุดประสงค์ของโรงเรียน
+ เพื่ออบรมให้มีจิตวิญญาณของการประกาศข่าวดี
+ เพื่อสนับสนุนและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการประทับอยู่ของพระเจ้า
+ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดโรงเรียนแห่งการประกาศข่าวดี
+ เพื่อการอุทิศตนที่หยั่งรากลึกต่อพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรและโลก
+ เพื่อให้เกิดผู้เป็นประจักษ์พยานและผู้ประกาศข่าวดี
+ เพื่อตระหนัก ฝึกฝน และเป็นกําลังใจให้แก่ผ้ปู ระกาศข่าวดี
+ เพื่อทราบความต้องการของพระศาสนจักรสําหรับผู้ประกาศข่าวดี
+ เพื่อประกาศข่าวดีใหม่แก่สัตบุรุษ
+ เพื่อพัฒนา ใช้ประโยชน์ และชื่นชมในพระพรพิเศษของแต่ละคนสู่ความสมบูรณ์
+ เพื่อให้ชีวิตแก่พระศาสนจักรผ่านทางโปรแกรมการประกาศข่าวดี
+เพื่อทําให้พระศาสนจักรขับเคลื่อนเป็นวัดแห่งการเป็นธรรมทูต
+เพื่อกระตุ้นและให้กําลังใจบรรดาเยาวชนให้เข้าร่วมฝึกฝนสําหรับพันธกิจ
+เพื่อพัฒนางานพันธกิจให้ได้รับความสนใจในพระศาสนจักร
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☺ โรงเรียนประกาศข่าวดีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตของการเป็นผู้นําของบรรดาฆราวาส
☺ การประกาศข่าวดี คือ ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ พระวาจา ชุมชนซึ่งรวมกันในพระคริสตเจ้า
☺ มองที่การเก็บเกี่ยวและก้าวเดินไปด้วยกัน คนงานมีน้อย มองไปยังอนาคตชีวิตของพระศาสนจักร

แนวทางปฏิบัติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จัดให้มีโปรแกรมการฝึกฝน
การบริการรับใช้วัดให้มีชีวิตชีวา
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน - พัฒนาทีมที่กระตือรือร้น และทํางานร่วมกัน
แบ่งปันความเข้าใจ ทรัพยากร ความคิดริเริ่ม การคิดบวก
การภาวนาร่วมกัน เพื่อกันและกัน และสําหรับภารกิจข้างหน้าด้วยการนําของพระจิตเจ้า
แบ่งปัน เพื่อทําลายกําแพงระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
เข้าใจพันธกิจ ภาวนาเพื่อพันธกิจ และรักในพันธกิจ
จัดให้เกิดการสนับสนุนพันธกิจด้วยการรณรงค์ให้สวดภาวนา
ให้มีการสนับสนุนทางการเงิน
นําบรรดาซิสเตอร์ส่งู านพันธกิจและงานกลุ่ม
การประกาศข่าวดีผ่านทางสื่อสารมวลชน
ประกาศข่าวดีแก่องค์กรพระศาสนจักรทั้งหมด

แนวโน้มในพันธกิจ
1.
2.
3.
4.

การให้ความสําคัญงานด้านสังคมในฐานะเป็นคําสั่งแก่บรรดาธรรมทูต
ความปรารถนาในอิสรภาพ ปกครองตนเอง
การฝึกฝนการเสวนา
การมีอยู่ของพี่น้องชาวฮินดู ชาวพุทธ และมุสลิมทั่วโลก

ความยากลําบากในงานธรรมทูตที่กําลังเพิ่มขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแพร่ขยายของกลุ่มชาตินิยม (การป้องกันตนเอง)
การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
สถานการณ์ที่ขาดความสงบทางสังคมและความต้องการการเปลี่ยนแปลง
จํานวนของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นคริสตชน
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ (ความน่าดึงดูดและภัยคุกคาม)
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เครื่องหมายที่ให้กําลังใจ
1. เกิดการฟื้นฟูฝ่ายจิตในพระศาสนจักร ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความสนใจในการฟื้นฟูในพระศาสนจักรด้วย
2. การมีจิตสํานึกถึงปัญหาของโลกที่เพิ่มขึ้น
3. ความสนใจในการประกาศข่าวดีและพระวาจาที่เพิ่มขึ้น
+ การเปิดใจของประชาชน
+ การสอน ให้ความรู้ทางศาสนาในโรงเรียนของรัฐ เช่น ในอินโดนีเซีย
+ การแปลและการแจกจ่ายพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
+ เกิดการออกอากาศของสถานีวิทยุทั่วโลก
+ บรรดานักเรียนให้ความสนใจอย่างกระตือรือร้นในพระวรสารและพร้อมที่จะพิเคราะห์คําสอนของ
ศาสนาอื่น พวกเขากําลังเสาะแสวงหาความจริง

การประกาศข่าวดีใหม่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คาทอลิกหลาย ๆ คนมีความต้องการการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่
บุคคลส่วนใหญ่ยังไม่ได้ละทิ้งความเชื่อ
พวกเขาต้องการการสนับสนุนทางศีลธรรม ที่จะช่วยให้ก้าวข้ามความยากลําบากทางความเชื่อ
พวกเขาต้องการประชาชนผู้ซึ่งรับฟังพวกเขา
พวกเขาต้องการการคืนดี
พวกเขาต้องการการเชื้อเชิญ
พวกเขาต้องการความรู้กระจ่างในพระวาจา
พวกเขาต้องการการบํารุงเลี้ยงด้วยสายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องในชุมชนวัด
พระศาสนจักรรักและต้องการพวกเขา
เรารักพวกเขาเหมือนดั่งที่พระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขา

พระคริสตเจาทรงตั้งพระศาสนจักรเพื่อใหเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณ
“ขาพเจาทําทุกอยางเพราะเห็นแกขาวดี” (1 โครินธ 9:22-23)
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หัวข้อที่ 3
สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

จํานวนประชากรโลก (31 December 2014) จํานวน 7,160,739,000 คน เพิ่มขึ้น 66,941,000 คน
• ทวีปที่เพิ่มได้แก่ ทวีปเอเชีย 37,349,000 คน อัฟริกา 23,000,000 คน อเมริกา 8,657,000 คน
โอเชเนีย 649,000 คน
• ทวีปที่ประชากรลดลงได้แก่ ทวีปยุโรป 2,714,000 คน
จํานวนคาทอลิก
• คาทอลิก 1,272,281,000 คน เพิ่มขึ้น 18,355,000คน
• ทวีปที่เพิ่มขึ้นได้แก่ อัฟริกา 8,535,000 คน อเมริกา 6,642,000 คน เอเชีย 3,027,000 คน และ
โอเชเนีย 208,000 คนตามลําดับ
• ทวีปที่จํานวนคาทอลิกลดลงได้แก่ทวีปยุโรป ลดลงจากปีที่แล้ว 57,000 คน
การประกาศข่าวดีเกิดจากพระบัญชาของพระเยซูเจ้า และคําสัญญาของพระองค์ที่จะประทานพระจิต
ให้กับบรรดาอัครสาวก
• “ผู้ที่มาชุมนุมกับพระเยซูเจ้า ทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักร
อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้วันเวลาที่พระบิดา
ทรงกําหนดไว้โดยอํานาจของพระองค์ แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพ
เพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน (กิจการ
ฯ 1:6-9)
• พระบัญชาของพระเยซูเจ้า “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา
ทําพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มัทธิว 28:19)

ขอบเขต ที่ต้องออกไปประกาศข่าวดี กิจการฯ 1:6-8
1.
2.
3.
4.

“การนําพระศาสนจักรออกไปสู่โลก”
การประกาศข่าวดีแก่เพื่อนบ้าน: เยรูซาเล็ม
การประกาศข่าวดีต่างที่ต่างถิ่น: ออกไปนอกเยรูซาเล็มยังต่างแดน แคว้นยูเดีย
การประกาศข่าวดีต่างวัฒนธรรม: แคว้นสะมาเรีย
การประกาศทั่วโลกอุปสรรคทางการเมือง: “ทั่วมุมโลก”
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ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การเติบโตทางศาสนาของโลก
มุสลิม
500%
ฮินดู
120%
พุทธศาสนา 60%
คริสต์ศาสนา 45%

พื้นที่ที่ท้าทาย
1. คนยากจนขัดสน: 2/3 ของโลก
2. คนที่อาศัยอยู่ในเมือง-เมืองใหญ่ ๆ ของโลกมีประชากรมากกว่าสิบล้านคน
3. ประเทศมุสลิม: 1/5 ของโลก
4. ฮินดู
5. ศาสนาพุทธ
6. ชาติพันธุ์
7. คริสต์ศาสนานิกายอื่น ๆ
8. คนที่ไม่นับถือศาสนาใด
จํานวนมิชชันนารีเต็มเวลา มีประมาณ 150,000 คน
พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นองค์กรของคริสตศาสนา ที่ใหญ่ที่สุด จึงมีพันธกิจที่จะประกาศข่าวดี
ให้กับบุคคลจํานวนมากที่ยังไม่ร้จู ักพระเยซูเจ้า เราจะเริ่มต้นอย่างไรกับ “ยักษ์หลับ” เราต้องเริ่มต้นด้วยการ
“การประกาศข่าวดีข้นึ ใหม่” ให้กับบรรดาพี่นอ้ งคาทอลิก เราต้องสร้างผู้นําการประกาศข่าวดีของพระเจ้าโดย
1. นําพวกเขาให้เข้ามามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้า
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2. ในฐานะผู้ประกาศข่าวดีฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับพันธกิจอันยิ่งใหญ่
ในการเผยแพร่ข่าวดี
3. ผู้ประกาศข่าวดีคาทอลิกจะต้องยืนหยัดมั่นคงในเอกลักษณ์ของตนเอง กล้าที่จะนําความรักของพระเจ้า
เข้าไปรักษาโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลแห่งบาปต่าง ๆ

เอเชีย

มีประชากร 2/3 ของประชากรโลก
มีคนยากจนมากที่สุด: มีค่า G.N.P ต่ํากว่า 500 US$
คุณภาพชีวิตที่ต่ํากว่ามาตรฐาน 84%
การไม่ร้หู นังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อัตราการตายของทารกต่ําที่สุด
กลุ่มประเทศที่ได้รับการประกาศข่าวดีช้าที่สุด
อัตราการเกิดของประชากรมากที่สุด

ปี 2000

- มุสลิม 1.1 พันล้าน
- ฮินดู 1 พันล้าน
- พุทธ 500 ล้าน
- คริสต์ศาสนา 230 ล้าน (7%)
สิ่งที่ท้าทายเราคาทอลิกในเอเชียคือความหลากหลายในวัฒนธรรม
อัตราการเกิดของคริสตชนในเอเชียประมาณปี 4%
งานประกาศข่าวดีเป็นงานพื้นฐานของเราในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้า
ประเทศไทย
• จากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 โดยสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าในประเทศไทยมีผ้นู ับถือศาสนา ดังนี้

ศาสนา

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557

ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาฮินดู
ลัทธิขงจื๊อ
ศาสนาอื่น ๆ
อศาสนา
ไม่ทราบศาสนา

57,157,751 (93.83%)
2,777,542 (4.56%)
486,840 (0.8%)
52,631 (0.086%)
6,925 (0.011%)
48,156 (0.079%)
164,396 (0.27%)
222,200 (0.36%)

93.9%
5.2%
0.7%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
ไม่มีข้อมูล

94.6%
4.6%
0.7%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
ไม่มีข้อมูล

94.6%
4.2%
1.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
ไม่มีข้อมูล
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การมอบหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เวลาของพระเจ้ามาถึงแล้ว
1. “แต่เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่งเกิดมา
อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ (กาลาเทีย 4:4)
2. “พระเป็นเจ้าทรงเปิดขอบฟ้าใหม่มนุษยชาติให้พระศาสนจักร พร้อมกว่าเดิมที่จะรับการหว่านเมล็ด
พืชแห่งพระวรสาร....ถึงเวลาแล้วที่จะรวมพลังทั้งหมดของพระศาสนจักรในการแพร่ธรรมครั้งใหม่น้ี
และในการปฏิบัติพันธกิจการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ” (พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ ข้อ 3)
3. พระเจ้าทรงเรียกและมอบหมายหน้าที่ให้เรา
• เหมือนพระเจ้าทรงเรียกประกาศกเยเรมีย์ “แต่พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “อย่าพูดว่าท่านยัง
เป็นเด็กเลย เราส่งท่านไปหาผู้ใดก็จงไปเถิด เราสั่งให้ท่านพูดอะไรก็จงพูดเถิด” (เยเรมีย์ 1:7)
• กับบรรดาอัครสาวก “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่าน
ไปทําจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา
พระบิดาจะประทานแก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)
• พระเจ้าทรงแต่งตั้งเปาโลให้ออกไปเทศนา “บัดนี้ จงลุกขึ้นยืนเถิด เราแสดงตนแก่เจ้า เพื่อแต่ง
ตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ของเรา เจ้าจงเป็นพยานยืนยันสิ่งที่เจ้าเห็นและสิ่งที่เราจะเปิดเผยอีก เราจะ
ช่วยให้ เจ้ าปลอดภัยจากเพื่อนร่ วมชาติ ของเจ้าและจากคนต่ างศาสนาที่ เราจะส่งเจ้ าไปพบ
เจ้าจะเปิดตาของเขา จะทําให้เขาผ่านพ้นความมืดมาสู่ความสว่างและผ่านพ้นอํานาจของ
ซาตานมาสู่พระเจ้า เพื่อจะได้รับการอภัยบาปและรับมรดกร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย
เพราะมีความเชื่อในเรา” (กิจการฯ 26:16-18)
เดิมพันสําหรับการทํางานของพระเจ้าสําหรับเราทุกคน
• “เพราะเราทุกคนจะต้องปรากฏเฉพาะพระบัลลังก์ของพระคริสตเจ้า เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งตอบแทน
สมกับที่ได้กระทําเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ขึ้นอยู่กับการกระทํานั้นว่าจะดีหรือชั่ว” (2 โครินธ์ 5:10)
• ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1) การตอบรับด้วยหัวใจของเรา
2) การปฏิบัติจริงในชีวิต (วิวรณ์ 20:12)
พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้ท่านในเวลาที่พอเพียง
ให้เวลาท่านเพื่อทําหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วงตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของท่าน
พระเจ้าทรงมอบหมายให้ท่านออกไปเทศนาประกาศข่าวดีทุก ๆ วัน
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พระเจ้าทรงแต่ต้งั ตัวท่านเองให้ออกไปแบ่งปันข่าวดีของพระองค์ (1 เปโตร 3:15)
ให้เราทําพันธกิจของพระองค์ เช่นเดียวกับ ศักเคียส (ลูกา 19:1-10)
เหมือนหญิงที่บ่อน้ํา (ยอห์น 4:4-30, 39-42)
เหมือนฟิลิปที่ประกาศข่าวดีแก่ขุนนางชาวเอธิโอเปีย (กิจการฯ 8:26-40)
แผนการของพระเจ้าสําหรับเราในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวดีคือ การเป็นหนึ่งเดียวและความแตกต่าง
เหมือนช่างตัดเสื้อผ้าที่ตัดให้เหมาะสมกับแต่ละคน “เพราะเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นา
ของพระเจ้า เป็นอาคารของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 3:9)
“การเรียกของพระเจ้า”-พระเจ้าทรงนําเราออกมาจากโลก เช่น ออกจากชีวิตในโลกของตนเอง ความเกี่ยวพัน
ของตนเอง พระองค์ทรงนําเรามาเพื่อเป็นพยานถึงพระองค์
“จุดประสงค์ของการเรียก”-ร่วมงานในแผนการไถ่กูมนุษย์ให้พ้นจากบาป
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หัวข้อที่ 4
การประกาศข่าวดีของวัด Parish Evangelization
การประกาศข่าวดีของวัดหมายความว่าอย่างไร
วัด คือชุมชนประชากรของพระเจ้า เกิดขึ้นโดยประชากรของพระเจ้า มีอยู่เพื่อประชากรของพระเจ้า
เป็นองค์กรที่มีชีวิต เป็นพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสต์ โดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะ และเรา พระสงฆ์
นักบวช และฆราวาสต่างเป็นอวัยวะในพระกายทิพย์นี้
• เยเรมีย์ 31:33 “นี่จะเป็นพันธสัญญาที่เราจะทํากับพงศ์พันธุ์อิสราเอลเมื่อเวลานั้นมาถึง”-พระยาห์เวห์
ตรัส “เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา”
• 1 โครินธ์ 12:27 “ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น”
• ประชากรของพระเจ้าถูกเรียกและถูกส่งออกไป เพื่อเป็นประจักษ์พยานและสร้างศิษย์ของพระเยซูเจ้า
“จงตามเรามาเถิดเราจะทําให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” (มาระโก 1:17) และ “ท่านทั้งหลายจงไป
สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มัทธิว 28:19)
ให้เราได้พิจารณาว่าเราเอง ได้เป็นหลัก หรือแก่นของสังฆมณฑล และของวัด ในการทําหน้าที่เหล่านี้หรือไม่

1. ประชากรของพระเจ้า
พระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้มาเป็นประชากรของพระองค์ โดยผ่านทางศีลล้างบาปเราได้กลับกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งพันธสัญญาใหม่ เราเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ตามที่ น.ยอห์น ได้กล่าวไว้ว่า “มิใช่ท่าน
ทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทําจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่
เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)
• ท่านได้ตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่

2. มีชีวิตในชุมชน
พระศาสนจักรเป็นชุมชนแห่งความเชื่อและการรับใช้ เราได้รับการเรียกให้ดําเนินชีวิตในชุมชน
แห่งความเชื่อนี้ ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว
• ท่านมีความรู้สึกว่าวัดนี้เป็นของท่าน ท่านได้รับการต้อนรับ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การยอมรับ
ความชื่นชมยินดีในวัดของท่านหรือไม่
• สมาชิกในวัดของท่านรู้ถึงพันธกิจ เป้าหมาย แผนการของวัดหรือไม่
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3. เครื่องมือของพระเจ้าในการไถ่บาปมนุษย์
จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงเรียกเรามา ก็เพื่อให้เราได้เป็นเครื่องมือการไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาป
กิจการ 10 “ความรอดพ้นจากบาปเป็นของทุกคน”
เราทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบและรับใช้ ในการนําความรอดพ้นไปให้ทุกคน
• ฉันมีหน้าที่อะไรหรือช่วยรับผิดชอบงานอะไรในวัดของท่านบ้าง
• ฉันได้รับผิดชอบเรื่องความรอดพ้นจากบาปให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ของฉันหรือไม่

4. เราเป็นบุคคลที่ได้รับการไถ่บาปแล้ว
•
•
•
•

ฉันมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าในชีวิตอย่างไร
ฉันได้นําความรักของพระเจ้าไปมอบให้เพื่อน ๆ สมาชิกในวัดของฉันอย่างไร
ฉันได้ออกไปช่วยเหลือบุคคลที่มีความยากลําบากบ้างหรือไม่
ฉันมีความร้อนร้นที่จะช่วยไถ่บาปผู้อื่นหรือไม่ เช่น การช่วยบําบัดฝ่ายจิตใจ ช่วยให้พ้นจาก
การยึดติดในบาปประการใดประหนึ่ง หรือจากนิสัยที่ไม่ดี

5. เรามีส่วนร่วมในบทบาทการเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสต์
การเป็นสงฆ์หมายถึงการเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
พระองค์ทรงมอบตัวเองเป็นของถวาย พลีชีพเพื่อไถ่บาปเรา
• ท่านเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเพื่อนพี่น้องคริสตชนหรือไม่
• การให้ชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า หรือการยอมตายต่อตัวเองทุกวัน เพื่อเจริญ
รอยตามพระเยซูคริสต์หรือไม่

6. เป็นประกาศกของพระคริสต์
ทําหน้าที่ประกาศข่าวดีในเขตวัดของเรา ช่วยสัตบุรุษให้สํานึกว่าพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ พระองค์
ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา
ทําการประกาศและเป็นประจักษ์พยานทั้งด้วยคําพูดและการกระทํา
• ฉันทําตนเองให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีหรือไม่
• ชีวิตของฉันได้เป็นประจักษ์พยานที่ดีแก่ผ้อู ื่นหรือไม่

7. ได้รับการเสริมกําลังจากพระจิตของพระคริสต์
พระจิตเจ้าทรงเสริมกําลังให้ประชากรของพระเจ้าในการกระทําพันธกิจของพระองค์ (ยอห์น 4:24;
ยอห์น 14:16-17)
ชีวิตของคริสตชนได้รับการเสริมกําลังและทรงนําจากพระจิตเจ้า
• ฉันได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าหรือไม่
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8. สานุศิษย์ “จงตามเรามาเถิด”
สานุศิษย์คือบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามรอยพระเยซูเจ้า
ให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางชีวิต เพราะฉันต้องการที่จะเป็นเหมือนพระองค์
• ฉันได้ดําเนินชีวิตตามรอยพระเยซูเจ้าอย่างไรในชีวิตประจําวัน
• ฉันได้เป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าให้แก่ผ้อู ื่นอย่างไร
การประกาศข่าวดี จะต้องกระทําด้วยชีวิต ต้องให้ท้ังเวลา การเสียสละ สิ่งท้าทาย และการถูกเบียดเบียนข่มเหง
และการเป็นประจักษ์พยานที่ถูกต้องของชีวิตคริสตชน
• ยอห์น 15:20 “จงจําวาจาที่เราบอกแล้วเถิดว่า ผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน ถ้าเขาเบียดเบียน
ข่มเหงเรา เขาก็จะเบียดเบียนข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามวาจาของเรา เขาก็จะปฏิบัติ
ตามวาจาของท่านทั้งหลายด้วย”

จุดประสงค์ของการประกาศข่าวดีของวัด
จุดประสงค์ของการประกาศข่าวดีของวัด คือการนําการเปลี่ยนแปลงประชากรของพระเจ้าที่เกิดขึ้น
จากภายใน เป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด สติปัญญา ทัศนคติ หัวใจ และมาร่วมกันเพื่อสร้างพระกาย
ทิพย์ของพระเยซูเจ้า
• กิจการฯ 4:32-35 ผู้มีความเชื่อนําข้าวของที่ตนเองมีมาแบ่งปันกัน
• โรม 12 ชีวิตในการรับใช้พระเจ้า
ส่วนหนึ่งในการรับใช้การประกาศข่าวดีก็คือ การทํางานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของน้ําใจและ
หัวใจในวัดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างผู้ร่วมงานของพระศาสนจักร และคุณพ่อเจ้าวัด
ยอห์น 17:21 การภาวนาของพระเยซู “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และใน
ข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”
พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อเรา เพื่อประชาชนในทุกวันนี้

วัดของเราแม้จะมีกลุ่มต่าง ๆ มากมายแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน
หน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกัน แต่จะต้องมีเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกันใน
พระศาสนจักร
• การเรียกให้นําข่าวดีไปยังสิ่งสร้างทั้งหมด ทรงเรียกให้ทุกกลุ่มประกาศข่าวดี ประกาศพระอาณาจักร
ของพระเจ้า และพันธกิจการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าให้โลกได้รู้
• เพื่อประกาศข่าวดีใหม่แก่บุคคลที่เย็นชาในความเชื่อ
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• เพื่อจะได้มีแนวคิด-ทัศนคติของพระเยซูเจ้าในกลุ่มที่ต่าง ๆ ให้กลุ่มต่าง ๆ เป็นประจักษ์พยานแก่พี่น้อง
ชายหญิ ง ของเรา ให้ ค วามรั ก ความเห็ น อกเห็ น ใจ การรั บ ฟั ง ด้ ว ยหั ว ใจ คามรั ก การเอาใจใส่
ความห่วงใย การรับใช้ การให้อภัย การมีใจที่สุภาพถ่อมตน เราทุกคนต่างเสมอภาคกัน และแบ่งปัน
สิ่งที่เรามีให้แก่ผ้อู ื่น
• เราได้รับมาเปล่า ๆ ขอให้เราจงให้ผ้อู ื่นแบบให้เปล่าเช่นกัน
• เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตตามคุณค่าคริสตชนในชุมชนแห่งความเชื่อ คือ ความรัก การให้อภัย สันติสุข
ยุติธรรม เสมอภาค ความอดทน การยอมรับ และความเข้าใจ

เราต้องนําพระเยซูเจ้าไปมอบให้ผู้อื่น
ประชาชนหิวกระหายที่จะรู้จักพระวาจาของพระเจ้า พวกเขาต้องการได้รับฟังพระองค์ แบ่งปัน
พระองค์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ พวกเขาต้องการได้ฟังถึงเรื่องงานน่าพิศวงของพระองค์ในชีวิตของแต่ละคน พวกเขา
ต้องการที่จะบอกเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทําอย่างไรต่อชีวิตของเขา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกเขากําลังประกาศ
ว่าพระคริสตเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของพวกเขา

เราจะช่วยพวกเขาอย่างไร
1.

2.
3.

4.

เมื่อสมาชิกได้มาร่วมพบปะกันประจําสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อมนัสการพระเจ้า
ส่งเสริมสนับสนุน ให้สมาชิกได้แบ่งปันแก่กันและกันว่าเขาได้สัมผัสความรักของพระเยซูเจ้าอย่างไร
บ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา (แบ่งปันพระเยซูเจ้า.....)
• รับฟังพระวาจาของพระเจ้า
• แบ่งปันว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่าน พระองค์จะตรัสกับเราตามสถานการณ์ของเรา
ภาวนาเพื่อผู้อื่น–เป็นการภาวนาเพื่อมวลชน
ยากอบ 5:15-16 “ภาวนาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการคําภาวนา คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนตาย”
การบําบัดและการให้อภัย
ก. ถ้ามีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับใคร ให้ไปคืนดี
ข. โปรดยกโทษข้าพเจ้า แหมือนข้าพเจ้ายกโทษให้ผ้อู ื่น
เชิญชวนให้อุทิศตนและมีความเชื่อที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
โดยการรับศีลอภัยบาป การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ การสัมมนา การแบ่งปันพระวาจา การเยี่ยมบ้าน
(การพบปะเป็นการส่วนตัวจะนําความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาให้)
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การประกาศข่าวดีจะบังเกิดผลได้โดยเริ่มต้นจากการภาวนา การภาวนาอย่างต่อเนื่อง และสิ้นสุดลง
ด้วยการภาวนา-การภาวนาและการทํางานจะต้องไปเคียงคู่กัน

ข้อแนะนํา ก่อนอื่นต้องหาสิ่งนี้ให้เจอ
1. ปัญหาของวัดของท่านคืออะไร
2. แนวทางหรือเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้คืออะไร
เครื่องมือเพื่อความสําเร็จของการประกาศข่าวดี
1. สร้างทีมภาวนา 24 ชั่วโมงประจําวัด
2. เริ่มต้นสวดสายประคําเพื่อคุณพ่อเจ้าอาวาส
3. ส่งเสริมให้สัตบุรุษสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวช และขอให้พระสงฆ์นักบวชภาวนาให้สัตบุรุษ
4. เชิญให้ซิสเตอร์ชีลับช่วยสวดภาวนาให้
5. จัดให้มีศาสนบริการเหล่านี้ประจําวัด
• กลุ่มเยี่ยมผู้ป่วย
• กลุ่มเยี่ยมผู้สูงอายุ
• กลุ่มเยี่ยมผู้ถูกคุมขัง
• กลุ่มผู้ช่วยเหลือผู้ติดสิ่งเสพติด โสเภณี คนอพยพย้ายถิ่น คนงาน
EN 59
“ผู้ใดเล่ามีหน้าที่ประกาศพระวรสาร...พระคริสตเจ้าได้ทรงมอบหมายให้พระศาสนจักรมีหน้าที่ไปประกาศ
พระวรสารแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนามทั่วพิภพ พระศาสนจักรทั้งพระศาสจักรมีหน้าที่เป็นธรรมทูต และงาน
ประกาศพระวรสารเป็นหน้าที่ข้นั พื้นฐานของประชากรของพระเจ้า”
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หัวข้อที่ 5
วิธีการประกาศข่าวดี
วิธีการประกาศข่าวดี
1. การเป็นประจักษ์พยาน
EN 21 “การเป็นองค์พยานด้วยการดํารงชีวิตมีความสําคัญเป็นอันดับต้น”
EN 41 “พระศาสนจักรถือว่าวิธีการประกาศพระวรสารวิธีแรก คือ เป็นองค์พยานประกาศพระคริสต
เจ้าด้วยการดํารงชีวิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง เป็นชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเป็นเจ้า พร้อมด้วย
ความสนิทใกล้ชิดซึ่งไม่มีสิ่งใดจะทําลายได้...คนสมัยนี้เต็มใจฟังพยานผู้รู้เห็นยิ่งกว่าฟังครู หรือถ้าเขา
ฟังครู ก็เพราะครูครูเป็นพยานรู้เห็นด้วย”

2. การเทศนาอย่างมีชีวิตชีวา
EN 42 “การเทศนา หรืออีกนัยหนึ่งการประกาศสาระด้วยคําพูดนี้ เป็นสิ่งจําเป็นซึ่งจะละเว้นเสียมิได้”
“คําพูดยังคงเหมาะกับยุคของเราอยู่เสมอ เป็นต้นว่าถ้าคําพูดนั้นมีอํานาจของพระเป็นเจ้าอยู่”

3. วจนพิธีกรรม
EN 43 “การเทศนาประกาศพระวรสารนี้มีหลายรูปแบบ ความกระตือรือร้นจะดลใจให้คิดแบบต่าง
ๆ ขึ้นได้อย่างไม่สิ้นสุด”
“การเทศนาจะต้องเป็นไปอย่างซื่อ ๆ แจ่มแจ้ง พูดตรง ๆ ดัดแปลงให้เหมาะยึดมั่นในคําสอน
ของพระวรสารและซื่อสัตย์ต่ออํานาจในการสอนของพระศาสนจักร”
“การเทศนาจะมีพลัง...มากน้อยตามส่วนที่แสดงความเชื่อมั่นของผู้เทศน์และตามสัดส่วนที่
ซึมซาบไปด้วยความรัก”

4. การสอนคําสอน
EN 44 “การสอนคําสอนช่วยอบรมให้คริสตชนรู้แบบแผนในการดําเนินชีวิต มิใช่แค่ความรู้ไว้เฉย ๆ”
“วิธีการสอนที่ใช้ ต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับอายุและความสามารถของบุคคลอยู่ตลอดเวลา
ที่จ ะจารึ ก ข้ อ ความจริ ง สําคัญที่จะซึ มซาบเข้าทั้ง ชี วิต ลงไปในความทรงจํา สติปัญญาและหัว ใจ
โดยเฉพาะต้องเตรียมผู้สอนที่ดี”
“การสอนคําสอนแก่คนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ที่อาศัยพระหรรษทานช่วย จะค่อย ๆ มองเห็น
พระพักตร์ของพระคริสตเจ้า และรู้สึกต้องการจะถวายตัวแด่พระองค์”

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 39

5. การใช้สื่อสารมวลชน
EN 45 “การประกาศครั้งแรก การสอนคําสอน หรือการสอนให้มีความเชื่อลึกซึ้งภายหลังก็ดี จะไม่พึ่ง
เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ไม่ได้”
“เครื่องมือเหล่านี้...สามารถผยแพร่พระวาจาของพระเจ้าออกไปแทนอย่างไม่มีขีดคั่น และ
บันดาลให้ข่าวประเสริฐไปถึงคนเป็นจํานวนล้าน ๆ คน”
“อาศัยอุปกรณ์เหล่านี้ พระศาสนจักรนําเอาสาระที่รับฝากมา ประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน”

6. การติดต่อส่วนตัว
EN 46 “การถ่ายทอดพระวรสารแบบตัวต่อตัวใช้ได้และมีความสําคัญ พระคริสตเจ้าก็ทรงใช้การ
ถ่ายทอดแบบนี้อยู่บ่อย ๆ”

7. บทบาทของศีลศักดิ์สิทธ์ต่าง ๆ
EN 47 “การอภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากพื้นฐานอันมั่นคงเกี่ยวกับศีลหรือความรู้ทางคําสอน
โดยทั่วไป ย่อมทําให้ศีลศักดิ์สิทธิ์เกิดผลน้อย”
“บทบาทของการประกาศพระวรสารก็คืออบรมให้มีความเชื่อ จนถึงกับความเชื่อนั้นชักนํา
คริสตชนแต่ละคนให้เจริญชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแท้แห่งความเชื่อ มิใช่รับศีลนั้น ๆ
โดยไม่ร้รู ้อนรู้หนาว”

8. ความเชื่อศรัทธาของสัตบุรุษ
EN 48 “ความเชื่อศรัทธาของสัตบุรุษนี้ ถ้ามีผ้นู ําไปในทางที่ถูก เป็นต้น จากวิธีการอันถูกต้องในการ
ประกาศพระวรสาร ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะความเชื่อศรัทธาดังกล่าวบ่งบอกถึงความ
หิวกระหายพระเป็นเจ้า”

ประเภทการประกาศข่าวดี
•
•
•
•
•

ตัวต่อตัว
คนหนึ่งกับกลุ่ม
คนหนึ่งกับฝูงชน
กลุ่มกับกลุ่ม
กลุ่มกับฝูงชน

(พระเยซูเจ้า–นิโคเดมัส-หญิงชาวสะมาเรีย)
(10, 15 หรือ 20 คน ตัวอย่าง พระเยซูเจ้ากับสานุศิษย์)
(มากกว่า 20 คนขึ้นไป)
(ตัวอย่าง ศาสนบริการในโรงเรียน ฝ่ายอภิบาลฯ สถาบัน)
(ตัวอย่าง การประกาศตามที่สาธารณะ การฉลอง การแห่ ฯลฯ)
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สัปดาหที่ 2
การเปนศิษย
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หัวข้อที6่
ผู้นําแบบคริสตชน
1. พระคัมภีร์
1.1 (ลูกา 22:26) “ท่านที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด จงทําตนเป็นผู้น้อยที่สุด”
1.2 (มาระโก 10:42-45) “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่า คนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านาย
เหนือผู้อื่น และผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อํานาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ใดที่ปรารถนา
ที่จะเป็นใหญ่จะต้องทําตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้อง
ทําตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน เพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และ
มอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ท้งั หลาย”
- ไม่อยู่เหนือผู้อื่น
- ไม่บังคับผู้อื่น
- ทําตนเป็นผู้รับใช้ผ้อู ื่น/ทุกคน
- พระเยซูรับใช้ด้วยชีวิต ทั้งชีวิต มอบชีวิต
2. ความหมาย
2.1 ผู้นํา---นํา (Guide)---อิทธิพล/จูงใจ/โน้มน้าว (Influence)
2.2 การเป็นผู้นํา–ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ (Capacity)–ที่มีอิทธิพล/โน้มนาวใจผู้อื่น
3. คุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นผู้นํา “ที่เป็นกุญแจสู่การประกาศข่าวดีที่ได้ผล”
3.1 การรับใช้ผ้อู ื่น (ยอห์น 13) การล้างเท้า / เครื่องหมายแห่งการรับใช้
3.2 กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (ทิตัส 1:6) “ผู้อาวุโสแต่ละคนต้องประพฤติดีไม่มีท่ีตําหนิ....บุตรของเขา
ต้องมีความเชื่อ ไม่ถูกครหาว่าประพฤติเสเพลและดื้อรั้น”
3.3 กลายเป็นแบบอย่าง (2โครินธ์ 3:2) “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายนั้นที่จารึกไว้ในดวงใจของเรา
ให้มนุษย์ทุกคนรู้และอ่านได้”
3.4 กลายเป็นจดหมายของพระคริสตเจ้า/เป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญา
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4. กรอบแนวคิด

ผู้นําทั่วไป
- เป้าหมาย คือ ตนเอง
- รู้จักคนทั่ว ๆ ไป
- ตัดสินใจด้วยตนเอง
- มีความทะเยอทะยาน
- คิดและมีวิธีการเป็นของตนเอง
- มีความสุข/สนุกในการใช้อํานาจ
- สั่งการคนอื่น ๆ ตามใจชอบ
(เราอิสระ แต่คนอื่น ๆ ไม่อิสระ)

ผู้นําทางจิตวิญญาณ
- เป้าหมาย คือ พระเยซูเจ้า
- รู้จักคนทั่ว ๆ ไป และรู้จักพระเยซูเจ้า
- แสวงหาพระประสงค์พระเจ้า
- มีความสุภาพถ่อมตน
- มีความตั้งใจดี และทํางานเพื่อพระเจ้า
- แสวงหาวิธีการแบบพระเจ้า (ถ้าเป็นพระเยซู
จะทําอย่างไร ?)
- ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า และพึ่งพา
คนอื่น ๆ

รูปแบบของผู้นํา
อํานาจเด็ดขาด (เผด็จการ)
1. สูงสุดเหนือทุกคน
- สั่งการ
- ชี้นํา
- บังคับ
2. ชอบพูดถึงการลงโทษ
3. การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้น
เพราะความกดดั น ภายนอก
มากกว่าจิตใจ

ผู้ร่วมงาน (ช่วยเหลือ)

อิสระ (ไร้รูปแบบ)

1. มี ข้ั น ตอนหรื อ กระบวนการ ปล่ อ ยทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งไปตาม
โชคชะตา (ยถากรรม)
กําหนดทิศทาง/เป้าหมาย
- ไม่ชี้นํา
2. เ สริมส ร้าง และค วบคุ ม
ศักยภาพของบุคคล
3. ก่ อ ให้ เ กิ ด ความช่ ว ยเหลื อ /
การสนั บ สนุ น /พิ จ ารณาถึ ง ตั ว
บุคคล/การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
จากภายในจิตใจ

•

การเป็นผู้นําแบบร่วมงานและช่วยเหลือเป็นประชาธิปไตยที่ดี

•

ผลของการเป็ น ผู้ นํ า แบบนี้ อ าจผั น แปรไปตามแต่ ลั ก ษณะของแต่ ล ะบุ ค คล สถานการณ์
สภาพแวดล้ อ ม และธรรมชาติ ข องงานนั้ น ๆ แต่ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ของการเป็ น ผู้ นํ า แบบนี้ คื อ
การช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นํา
1.
2.
3.
4.

บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ทัศนคติ ระดับของความตระหนักรู้ ทักษะต่าง ๆ ฯลฯ
ประเภทของผู้ร่วมงาน ผู้ติดตาม
มาตรฐานหรือความคาดหวังต่าง ๆ เช่น รูปแบบขององค์กร เป้าหมาย บทบาท วิสัยทัศน์ ฯลฯ
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในตอนนั้น ๆ
• พระเยซูเจ้า ผู้นําที่สมบูรณ์แบบ พระเยซูเจ้าเป็นผู้นําในทุกรูปแบบทั้งอํานาจเด็ดขาด (เผด็จการ)
ผู้ร่วมงาน (ช่วยเหลือ) และอิสระ (ไร้รูปแบบ)
• พระเยซูเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะเลือกเป็นในรูปแบบใด พระองค์ทรงให้พระบิดาของพระองค์และ
พระบิดาของเราเป็นผู้นําทาง ดังนี้
1. กระทําตามพระประสงค์ของพระบิดา (ยอห์น 17)
2. ทําเป้าหมายให้ชัดเจน/พระองค์ร้วู ่าพระองค์ต้องการอะไร/ต้องทําอะไร (ลูกา 2:49)
“พ่อกับแม่ตามหาลูกทําไม พ่อแม่ไม่ร้หู รือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก”
3. อาศัยพระวาจาของพระเจ้านําทาง/ให้ความสําคัญกับพระวาจาไม่ว่าเป็นผู้นําในรูปแบบใด
4. ให้ความสําคัญกับบุคคล
(มัทธิว 12:7) เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องเผาบูชา
(มัทธิว 12:8) บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต
พระเยซูเจ้าทรงรักพวกเขา ทรงรักษาพวกเขา เสด็จไปพบพวกเขา ทรงพูดภาษาเดียวกับเขา
ทรงเสด็จไปหาและรักษาคนมือลีบ
5. พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นใคร
5.1 ครู
- สอนผู้อื่นให้เข้าใจอย่างง่ายดาย
- สอนโดยใช้ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น
เรื่องผู้หว่าน เราเป็นเถาองุ่นแท้ จงพิจารณานกใน
อากาศ การสะสมทรัพย์สมบัติ ฯลฯ
- ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาและปฏิบัติในสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสอน
- มีความเมตตากรุณา
- ไม่เคยละทิ้งบรรดาศิษย์ แต่อยู่กบั เขาและนําเขาเสมอ ก่อให้เกิดแบบอย่างและคุณค่าในการ
ติดตามพระองค์
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5.2 นาย
ยชุมพาบาล

- มีความ
มเมตตา ควาามสงสาร

- การปกกป้อง
- การสนนับสนุน
5.3 ผู้รับ
บใช้ (ลักษณะะพิเศษของพรระองค์ ที่สื่อไปถึ
ไ งพระบิดา)
ด

- อํานาจ มีไว้
ไ เพื่อทําตามมพระประสงค์ค์พระบิดา และะเพื่อรับใช้
- ศีลมหาสนินิท เครื่องหมมายถึงการสลละชีวิตของพรระองค์
- ความนอบบน้อม จนยอมมสิ้นพระชนมม์บนไม้กางเขขน
ผลจากกการเป็นผู้นําแบบคริสตชน
1. การเป็นผู้รับใช้
บ และ การรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ
ท ์ (ทิตัส 1:66) “ผู้อาวุโสแต่
ส ละคนจะตต้องประพฤติติดีไม่มีที่ตําหนิ
ห
ต้องแต่งงานเพียงครั้งเดียว
ย และบุตรขอองเขาก็ต้องมีมีความเชื่อ ไมม่ถูกครหาว่าปประพฤติเสเพพล และดื้อรั้ัน”
2. การทํ
ก างานแบบบเป็นทีม (TTeam Work) และเป็นหนึ่งเดียวกัน เพรราะเมื่อเราพูดดถึงพระศาสนนจักร เราไม่ได้
ไ
ห
หมายถึ
งสถาาบัน แต่หมายถึงบุคคล/พีพี่น้องคริสตชชนที่มีความสัสัมพันธ์ต่อกันนในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
ทฤษฎีทีที่นําไปใช้ในเเสริมความเป็ป็นหนึ่งเดียวกันนี้ คือ อาศัยพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องเป็นศูนย์กลาง

พระวาจจาที่อ้างถึงการทํางานแบบเป็นหนึง่ เดียวกัน
1. (เอเฟซัส 4:11) “พระองงค์ประทานใให้บางคนเป็นอัครสาวกก บางคนเป็น ประกาศก บางคนเป็น ผู้
ป
ประกาศข่
าวดี
ว บางคนเป็นผู้อภิบาลแลละอาจารย์”
2. (1โครินธ์ 12:28) “พระเจจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทํทาหน้าที่ต่าง ๆ ในพระศศาสนจักร คือ หนึ่งให้เปน
ป็
อัอครสาวก สองให้
ส
เป็นปรระกาศก แลละสามให้เป็นครู
น อาจารย์์ ต่อจากนั้นคือ ผู้มีอํานาาจทําอัศจรรรย์
ผู้รักษาโรค ผูผ้ช่วยเหลือ ผู้ปกครอง แลละผู้พูดภาษาาที่ไม่มีใครเข้ข้าใจ
3. (ยอห์น 15:115) “เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีอีกต่อไป เพรราะผู้รับใช้ไมม่รู้ว่านายขอองตนทําอะไไร
เราเรียกท่านเป็
น นมิตรสหาย เพราะเราาแจ้งให้ท่านร้รู้ทุกสิ่งที่เราไได้ยินมาจากกพระบิดาของงเรา”
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หัวข้อที่ 7
กระแสเรียกการเป็นศิษย์
•

สองพั น ปี ที่ แ ล้ ว หนั ง สื อ กิ จ การอั ค รสาวกได้ บัน ทึ ก ไว้ ว่ า ผู้ ที่ ติ ด ตามพระคริ ส ตเจ้ า ได้ ถู ก เรี ย กว่ า
“คริสตชน”

•

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกต คื อในสมัยนั้นคําว่ า “คริสตชน” ไม่ใช่ คํายกย่องสรรเสริญ แต่เป็นคําดูถูก ดูหมิ่น
เยาะเย้ย ที่คนต่างศาสนาใช้เรียกผู้ที่ติดตามพระคริสตเจ้า

•

แต่อาศัยการดําเนินชีวิตทีละเล็กละน้อยตามพระวาจาขอพระเจ้าในกลุ่มของพวกเขา และตาม
ความสามารถของแต่ละคน ทําให้พวกเขาได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการยกย่องจากคน
ต่างศาสนา จนกระทั่งคนต่างศาสนาถึงกับพูดว่า “ดูสิว่าพวกคริสตชนรักกันและกันมากขนาดไหน”
และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปทั่วโลก

•

ปัจจุบันศาสนาคริสต์เติบโตและแผ่ขยายไปทั่วโลก แต่เราจะยังสามารถพูดประโยคนี้ได้หรือไม่ว่า
“ดูสิว่าพวกคริสตชนรักกันและกันมากขนาดไหน”

•

มีเรื่องเล่าว่า มีเด็กผู้หญิงที่สวยมากที่สุดคนหนึ่งทั้งหน้าตา รูปร่าง และกิริยาท่าทาง แต่ที่มากไปกว่านั้น
คือ ความคิดและจิตใจของเธอ ซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นรักและชอบเธอเป็นอย่างมาก วันหนึ่งมีคนถาม
เธอว่า อะไรคือความลับที่ทําให้เธอสวยและดูดีขนาดนี้ เธอตอบว่า เพราะฉันใช้ปากของฉันเพื่อพูด
ความจริง เสียงของฉันเพื่อการสวดภาวนา ดวงตาของฉันเพื่อความเมตตา มือของฉันเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนพี่น้อง ร่างกายของฉันเพื่อความซื่อสัตย์ และหัวใจของฉันเพื่อที่จะรัก

•

คําตอบอันเฉลียวฉลาดและสวยงามนี้ สะท้อนและเป็นคําตอบที่เข้าใจได้ง่ายให้กับเราคริสตชนใน
ปัจจุบันถึงคุณธรรมในการเป็นคริสตชนได้อย่างดีทีเดียว

•

คริ ส ตชนทุก คนได้ ถู ก เรี ย กให้ ม าเป็ น ศิ ษ ย์ ข องพระเยซู เ จ้ า ซึ่ ง หมายความว่ า เราจะต้ อ งติ ด ตาม
เลียนแบบ และประกาศข่าวดีของพระองค์ในชีวิตประจําวันของเรา

กระแสเรียกสู่การเป็นศิษย์
•
•
•
•

กระแสเรียกเรียกสู่การเป็นศิษย์เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
เป้าหมายคือทุกคนที่ต้องการติดตามพระเยซูเจ้า โดยไม่จํากัดว่าต้องเป็นใครก็ตาม
และเป็นการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์
เมื่อครั้งที่พระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้รอดพ้น พระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญทุกคนให้
ติดตามพระองค์ และให้ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้น
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• ถึงแม้กระแสเรียกสู่การเป็นศิษย์ จะปรากฏในพระคัมภีร์อย่างแน่ชัดว่า เป็นการเรียกแบบเฉพาะเจาะจง
เช่น (มัทธิว 10:1-4) “พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอํานาจให้เขาขับไล่
ปีศาจ.....” และ (ลูกา 10:1-12) “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน....” แต่ในปัจจุบัน
ไม่ได้หมายความว่ากระแสเรียกนี้หมายถึงเฉพาะ พระสังฆราช พระสงฆ์ แต่หมายถึงทุกคนที่อยู่บน
โลกนี้ ได้รับการเรียกให้เข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และการรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักรอย่างเต็มที่
• การเป็นศิษย์น้ีมีความหมายถึงทุก ๆ คนที่ได้รับศีลล้างบาป ไม่จํากัดฐานันดร สถานภาพ เชื้อชาติ
เพศ วัย ฯลฯ ดังนี้...
• (ลูกา 8:2) “รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจชั่วร้ายและหายจากโรคภัย เช่น
มารีย์ ที่เรียกว่าชาวมักดาลา ซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง”
• (มาระโก 15:41) “สตรีเหล่านี้เคยติดตามรับใช้พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในแคว้นกาลิลี สตรีอื่น ๆ
อีกหลายคนซึ่งขึ้นมาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ ก็อยู่ที่นั่นด้วย”
• เราจะเห็นว่า “สตรี” ที่มักไม่ค่อยมีใครพูดถึง ได้ปรากฏว่าเป็นผู้ร่วมงานของพระเยซูเจ้า จนกระทั่ง
วาระสุ ดท้าย ณ เขากั ล วารี โ อ และยัง มี ป รากฏใน (กิ จ การฯ 1 :14) “ทุก คนร่ ว มอธิ ษ ฐานภาวนา
สม่ําเสมอ เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า และ
พระประยูรญาติของพระองค์”และใน (กิจการฯ 21:9)“เขามีบุตรหญิงสี่คน ทั้งสี่คนนี้ยังไม่แต่งงาน
และมีพระพรการทํานาย”

คุณค่าของการเป็นศิษย์แท้จริง
• การเป็ น ศิ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง ไตร่ ต รอง เปรี ย บเสมื อ นการลงทุ น ที่ ต้ อ งและคิ ด ทบทวน และ
กล้าเสี่ยง และพระองค์ก็คงจะคิดเช่นนี้ด้วยเพราะพระองค์ไม่เคยเริ่มต้นด้วยการเสนอผลประโยชน์
ให้แก่ผ้ตู ิดตามพระองค์ เช่น ที่พักดี ๆ อาหารดี ๆ ฯลฯ
• แต่ พ ระองค์ บ อกอย่ า งชั ด เจนตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ว่ า “ผู้ ใ ดไม่ แ บกไม้ ก างเขนของตนและติ ด ตามเรา
ผู้น้นั เป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลูกา 14:27) เราจึงจําเป็นต้องอุทิศทั้งชีวิตและทุกสิ่งที่เรามีเพื่อพระองค์
ทั้งครบ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
• พระองค์ยังได้ให้เงื่อนไขของการเป็นศิษย์ที่แท้จริงว่า “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน
มอบภารกิจให้ท่านไปทําจนเกิดผล” (ยอห์น 15:16) “พระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการ
ให้มาพบ เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์” (มาระโก 3:13)
• การเป็นศิษย์จึงเรียกร้องน้ําใจ การเป็นคนใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว และอุทิศตนทั้งครบ ซึ่งพระเยซูได้
ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่ “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเราก็ไม่ค่คู วรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิงมากกว่า
เราก็ไม่ค่คู วรกับเรา...ผู้ที่หวงชีวิตของตนไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผ้ทู ี่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็น
แก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก” (มัทธิว 10:37, 39)
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• ดังนั้น “ศิษย์์” จึงหมายถึงบุคคลที่อทิทุ ิศชีวิตของตนนทั้งหมดเพื่ออาจารย์
อ
ที่รักกของเขา เพื่อคนอื่นทุกคน
และเพื่อพระะเจ้า มากกว่าการคิ
า
ดถึงความมั
ค
่นคงหรืรือชีวิตของตตนเอง
ย องการอุทิศตนจากเรรา เพราะพรระองค์ได้ทรงงสละชีวิตของพระองค์เพื่อ
• พระเยซูเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้
เราเป็นแบบออย่างให้เราเห็ห็นมาก่อนแล้ล้ว และเราเอองก็ต้องทําเชช่นเดียวกันกับบที่พระองค์ทรงกระทํ
ท
า
• พระองค์ต้องการให้
ง
เราวาางใจในพระอองค์ในทุก ๆ ขณะของชีวิต เพราะพระะองค์ได้ทรงสสร้างเราขึ้นมา
ม
(mould/ปั้น) ตามพระประสงค์ของพรระองค์ “ไม่มีมีใครเป็นข้าสองเจ้
ส าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนาาย
คนหนึ่ง และะจะรั ก นายอีอี ก คนหนึ่ ง เ ขาจะจงรั กภัภ ก ดี ต่ อ นายยคนหนึ่ง และะจะดู ห มิ่ น นายอี ก คนหนึนึ่ ง
ท่านทั้งหลายยจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้
ท
อมกันไม่
น ได้” (มัทธิว 6:24), (ยยอห์น 10:1-88)
ผู้เลี้ยงแกะทีที่ดี
• สิ่งสําคัญที่จํจาเป็นต้องตตระหนักในการเป็นศิษย์ของพระเยซู
ข
ซูเจ้าคือ จะต้ต้องไม่เป็นคนนที่มีใจครึ่ง ๆ
ก ๆ แต่ต้องมีใจเด็ดเดี
กลาง
ด ่ยว เด็ดขาด
ข เหมือนดดังที่พระองคค์ทรงมีชีวิตแและทรงสละะชีวิตเพื่อพรระ
อ
อาณาจั
กรพระเจ้า
• การเป็นศิษย์ยตามแบบอย่างพระเยซูซูเจ้า จึงหมาายถึงการยออมรับความททุกข์ยากและะการสละชีวิวิต
“ถ้าผู้ใดอยากตามเรามา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแแบบไม้กางเขนของตนและะติดตามเรา” (มัทธิว 16:244)
• ศิษย์ คือผู้ที่อุอทิศตนเพื่อให้ภารกิจขออพระเยซูเจ้าบั
า งเกิดผล “พระเจ้าทรรงมอบอํานาจอาชญาสิทธิ
ท ์
ทั้งหมดในสววรรค์และบนนแผ่นดินให้แก่กเรา เพราะฉฉะนั้น ท่านทั้งั หลายจงไปปสั่งสอนนานาาชาติให้เข้ามา
ม
เป็นศิษย์ของงเรา ทําพิธีล้ล้างบาปให้เขาา....จงสอนเขขาให้ปฏิบัติตามคํ
ต าสั่งทุกขข้อที่เราให้แก่กท่าน แล้วจงงรู้
ไว้เถิดว่า เราาอยู่กับท่านทุทุกวันตลอดไไปตราบสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28:18-20)
• เป้าหมายขอองการเป็นศิษย์
ษ จึงมิได้อยู่ทีที่การทําให้ผ้อืู ่นเปลี่ยนใจจ แต่ต้องชนะะใจผู้อื่น (นี่คือวิธีการที่พระ
เยซูเจ้าใช้ “กการชนะใจผู้อือื่น” เพราะกการเปลี่ยนใจอาจเกิดการเปลี่ยนใจได้ออีีก)
บ
ความเชื่อไว้ใจหรือความศศรัทธาของเราก็คือ สถาานการณ์ที่ต้อองเรียกร้องคความเสียสลละ
• บททดสอบค
จ วเองแแบบทันทีทันใดที
จากตั
น ่เราคาดดไม่ถึง เช่น เรื่องราวเศรรษฐีหนุ่ม (มััทธิว 19:16--22, มาระโโก
10:17-22, ลูกา 18:18-223)
• ดังนั้น เมื่อเรราเข้าสู่ในหนนทางของพระเยซูเจ้าแล้ว เราจึงต้องละทิ
ง ้งหนทาางของตัวเองง (อัตตา) แลละ
เริ่มต้นใหม่เพื่อคนอื่น ๆ และเพื่อพระะองค์ และนี่คืคือรูปแบบชีวิวิต การมีควาามคิด มีจิตใจจของพระองงค์
ใ วเราเอง
ในตั
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ทักษะ 5 ประการเพื่อการเป็นศิษย์จากพระคัมภีร์
1. ความเชื่อมั่นศรัทธา บุคคลที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา และน่าเชื่อถือได้
2. ความรักต่อพระเยซูเจ้าและให้พระองค์เป็นอันดับที่หนึ่งในชีวิต ดําเนินชีวิตตามพระประสงค์
ของพระองค์ มีความนอบน้อมเชื่อฟัง
3. ความเต็มใจ/สมัครใจในการอุทิศตน เพื่อที่จะบรรลุสู่การเติบโตฝ่ายจิต จําเป็นต้องใช้ท้ังระยะเวลา
และความสัมพันธ์ ซึ่งพระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษเฉพาะสําหรับเราแต่ละคน พระองค์ปรารถนาให้
เรายินยอมให้เราอยู่ภายใต้แผนการนี้เพื่อที่พระองค์จะได้เปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระเยซูพระบุตร
ของพระองค์
- “พระเจ้าทรงทํางานในท่านเพื่อให้ท่านมีท้ังความปรารถนาและความสามารถ ที่จะทํางานตาม
พระประสงค์” (ฟิลิปปี 2:13)
- “ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมากก็จะเก็บ
เกี่ยวได้มาก แต่ละคนจงให้ตามที่ต้ังใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้า
ทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าจะประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้
ท่านมีทุ กสิ่งเพี ยงพอ และยังมีเหลือเฟือสําหรับกิจการดีทุกประการอีกด้ วย” (2โคริน ธ์ 9:6-9)
- “ขอพระเจ้าผู้ประทานสันติ บันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ขอพระองค์จง
คุ้ ม ครองท่ า นให้ พ้ น คํ า ตํ า หนิ ท้ั ง ด้ า นจิ ต ใจ วิ ญ ญาณและร่ า งกาย เมื่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะทรงกระทําให้
สําเร็จ” (1เธสะโลนิกา 5:23-24)
4. ความปรารถนาฝ่ายจิต (Spiritual Hunger) แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะเติบโตและเป็น
เครื่องมือที่ยอมให้พระเจ้าใช้งานเรา
5. การเปิดใจเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าเราเต็มใจให้พลังแห่งพระวาจาของพระเจ้าทรงนําทางเรา เป็นผู้นํา
จิตวิญญาณภายใต้การทรงนําของพระเจ้า
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หัวข้อที่ 8
การให้อภัย
หัวใจแบบพระบิดา (พระเจ้า)
- โศกเศร้าในบาปของลูก ๆ
- พร้อมเสมอที่จะให้อภัยโดยปราศจากความโกรธ
- อดทน และมีเมตตากรุณา
- ไม่จดจําความผิด
- มั่นคงในความรัก

การหลอกลวงของบาป
-

พยายามหาเหตุผลสนับสนุน
อิสระ เสรีภาพ
ไม่นอบน้อมเชื่อฟัง
จิตใจลังเล นําไปสู่การถูกหลอกลวง
จิตใจอ่อนแอ นําไปสู่ความสับสน อารมณ์แปรปรวน

ผลของบาป
-

สูญเสียความสัมพันธ์
สูญเสียศักดิ์ศรี
จิตใจเป็นทุกข์
เป็นมลทินในสายพระเนตรพระเจ้า (สุภาษิต 13:15)

การสํานึกผิด
- ทบทวนไตร่ตรองในความทุกข์ของจิตใจ และความปรารถนาที่จะกลับใจ
- ตัดสินใจหันกลับมาหาพระเจ้า
- เดินทางกลับสู่การกลับใจอย่างแท้จริง

การให้อภัยแบบคริสตชน
-

เริ่มต้นจากความรักของพระบิดา (พระเจ้า)
ละทิ้งบาป/กลับใจ
เปิดใจสู่ความรักของพระบิดา (พระเจ้า)
เปิดตัวสู่ชีวิตใหม่
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- แน่วแน่ที่จะรักษาความสัมพันธ์กับพระบิดา (พระเจ้า)
- ประสบการณ์แห่งการรักษาที่ศักดิ์สิทธิ์
- ประสบการณ์การเติบโตฝ่ายจิต

ชีวิตใหม่
-

มีชีวิตอย่างอิสระในพระหรรษทาน
เป็นบุตรของพระเจ้า
สันติสุขและความชื่นชมยินดีในจิตใจ
มั่นใจในชีวิตนิรันดร

ศีลอภัยบาป
มองตัวเองว่าเป็นคนบาปที่ไม่เหมาะสมในสายพระเนตรพระเจ้า
(อาศัยศีลอภัยบาป)

ค้นพบประสบการณ์แห่งการให้อภัย การรักษา และความรักจากพระเจ้า (ไม่กลัวพระเจ้า)
ทบทวนประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อ
ทําให้มั่นใจในชีวิตของตัวเอง
ขอพระจิตเจ้าประทานชีวิตใหม่

ผลของการให้อภัย
- พลังแห่งการให้อภัย “จงรักศัตรู จงทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้สาปแช่งท่าน จงอธิษฐาน
ภาวนาให้ผ้ทู ี่ทําร้ายท่าน...” (ลูกา 6:27-29)
- พลังแห่งการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ “ชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มตัว เมื่อเห็นพระองค์ก็กราบพระบาท
อ้อนวอนว่า พระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้ พระเยซูเจ้า
ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา ตรัสว่า เราพอใจ จงหายเถิด” (ลูกา 5:12-13)
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หัวข้อที่ 9
การเยียวยา-รักษาจิตใจ
พระเจ้าทรงสัญญาจะเยียวยารักษาเรา “เราอยู่ในที่สูงและศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังอยู่กับผู้ที่มีจิตสํานึกผิด
และต่ําต้อย เพื่อรื้อฟื้นจิตของผู้ถ่อมตน และรื้อฟื้นใจของผู้สํานึกผิด... เราจะรักษาเขาให้หาย จะนําเขาและ
ให้ความบรรเทาเขา... เราจะรักษาเขาให้หาย” (อิสยาห์ 57:15-19)
1. การเยียวยารักษาความทรงจํา (อดีต) ให้ดีขึ้น
2. ความเจ็บปวด
อยู่ในความรักของพระเจ้า
บทภาวนา: “เราจะพรมน้ําสะอาดเหนือท่านทั้งหลาย แล้วท่านจะสะอาดพ้นจากมลทิน
ทั้งหมด” (เอเสเคียล 36:25)
3. การให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยแบบที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
บทภาวนา: “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”
(มธ.18:19-22)
4. การมีอิสระ / พ้นจากการเป็นทาส
เพื่อที่จะเป็นอิสระจําเป็นต้องมีหัวใจ/น้ําใจ/จิตใจที่เป็นอิสระ
บทภาวนา: “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาป
ทาสย่อมไม่พํานักอยู่ในบ้านตลอดไป แต่บุตรพํานักอยู่ตลอดไป ดั้งนั้น ถ้าพระบุตรทําให้ท่าน
เป็นอิสระ ท่านก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริง” (ยอห์น 8:34-36)
“จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระเยซูทรงมีเถิด” (ฟิลิปปี 2:5)

ผลของการเยียวยารักษาจิตใจ
“ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน
จะได้ยินอย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป.... เท้าของผู้ประกาศ
ข่าวดีช่างงดงามจริงหนอ” (โรม 10:14-15)
1. การเป็นพยาน
ส่วนตัว
ส่วนรวม
2. การประกาศ
การสอน
เป็นพยาน
3. การสอนคําสอน

จากพระคัมภีร์
ปกป้องความเชื่อ
ความเชื่อ และความจริง
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44. การเฉลิมมฉลอง

พิธีกรรม
ก
ชีวิตจริ
ต ง

5. การปฏิบับตั ิศาสนา

การภาวนา (ภายยใน)
การดําเนินชีวิต / อุทิศตน (ภาายนอก)

การเยียียวยาภาายในจิตใจจ INNER HEALINGG
ลูกา 10:255-37
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ศาสนบริการด้านการเยียวยาจิตใจของพระศาสนจักร
1. การยกโทษบาป
2. การบําบัดรักษาแผลด้านจิตใจอันเป็นผลมาจากการกระทําบาป
ศาสนบริการของพระเยซูเจ้า: ทุกอย่างพระองค์ทรงกระทําด้วยความรักเมตตา ตามคําสอนที่ว่า “จงรักผู้อื่น
เหมือนรักตนเอง”
ศาสนบริการเยียวยาจิตใจ
การจัดให้มีศาสนบริการนี้เนื่องมาจากพลังแห่งความรักของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อประชาชนทุกคน
เป็นศาสนบริการแห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ หลังจากที่มนุษย์ได้กระทําบาป
ผลของการกระทําบาปนั้นทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจ-ทําร้ายจิตใจ ซึ่งก่อให้เป็นปัญหาทางด้านอารมณ์แก่
คนนั้น
• “ใครคือเพื่อนบ้านของเรา”– คนที่มีบาดแผลในจิตใจ–“จงออกไปช่วยเหลือเขา สวมจิตใจของ
พระเยซูเจ้าในการช่วยเหลือเขา”
• การตกอยู่ในบาป ขัดขวางเราไม่ให้เข้ามารับการบําบัดจิตใจ
“ศาสนบริการเยียวยาจิตใจ”–จึงมีเพื่อช่วยเราให้ตระหนักถึงความสําคัญของการภาวนา
“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน”
(มัทธิว 11:28)
• ปัญหาด้านอารมณ์มีรากอยู่ในการสูญเสียอิสรภาพ (ทาสของความผิด หลุดไม่พ้น)
• เป้าหมายของพระศาสนจักร
การนําพลังความรักในการไถ่บาปของพระคริสต์เจ้ามาสู่มวลมนุษย์
• เพื่อให้มีสภาพของจิตใจที่สมบูรณ์ คือ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
• การที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ทําให้คนเราห่างไกลจากพระคริสตเจ้า
• ศาสนบริการแห่งการเยียวยาจิตใจ
1. เป็นอิสระที่จะกระทํา
2. เป็นความรักในฐานะที่เราต่างเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า
• แนวทางในการภาวนา–ซื่อ ๆ ง่าย ๆ ออกพระนามของพระเยซูเจ้าและเชิญพระจิตเจ้ามาช่วย
เยียวยาด้วยความไว้วางใจ
• กระทําในฐานะที่เป็นสานุศิษย์–นบนอบเชื่อฟัง
“พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพร้อมกัน ประทานอํานาจเหนือปีศาจ
และพลังรักษาโรค ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรค...บรรดาอัคร
สาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง (ลูกา 9:1-2, 6)
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“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือ
พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น
ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรง
เปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตู
นรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มัทธิว 16:15-18)

ศาสนบริการการเยียวยา-รักษาจิตใจ (HEALING MINISTRY)
• พระคัมภีร์ที่อ้างถึง:
- อพยพ 15:26; 23:25; สุภาษิต 4:20-22; อิสยาห์ 53:5; สดุดี 103:3; 1โครินธ์ 12:9; มัทธิว
8:17, 18:19; มาระโก 9:23; ยอห์น 2; ยอห์น 14:12-13; ยอห์น 5; ยอห์น 15:16; 1เปโตร 2:24;
• เป็นเครื่องหมายของพระอาณาจักรของพระเจ้า: มัทธิว 1:1; 2:1-2; 3:1-2; 4:23; 9:35; 10:7; 8
• การเชื้อเชิญเข้าสู่พระอาณาจักร: มัทธิว บทที่ 5-7
• บริบทการเยียวยา
1. จากบาป ยากอบ 5:16; มาระโก 2:3-12
2. การเยียวยาภายใน สําหรับการเจ็บปวดภายในจิตใจ เช่น การถูกปฏิเสธ ความทรงจําที่เจ็บปวด
ในอดีต เป็นการวอนขอพระเยซูเจ้าให้เข้าไปสู่อดี ตที่เจ็บปวดของเรา เพื่อทรงช่ วยเหลือเรา
ให้รอดพ้นจากสภาพนั้น และปล่อยปล่อยเราให้เป็นอิสระ
3. การเยียวยาทางด้านร่างกาย
4. การช่วยเหลือเฉพาะอย่าง เช่น เยียวยาคนตาบอด มาระโก 8:22, 10:46, ยอห์น 9, มัทธิว 12;
ลูกา 10:19; ลูกา 8:26; วิวรณ์ 12:10,11
• การเตรียมตัว
1. ไม่มีบาป–รับศีลอภัยบาปภายใน 1 อาทิตย์
2. ไม่ต้องกลัว–องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน
3. รวดเร็ว–พบเมื่อไรทําได้เลย ไม่ต้องรอ
4. ไม่มีใจที่โกรธเคืองใครหรือมีความขมขื่นในชีวิต
5. ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์
• การสร้างทีมเยียวยาจิตใจ
- โดยทั่วไปทีมงานควรมีประมาณสามคน (แต่ไม่ต้องกังวล ถ้าจะต้องภาวนาเพียงสองคน)
- ภายในทีม อาจจะแบ่งหน้าที่ในการภาวนาดังนี้
คนหนึ่งภาวนาเพื่อการเยียวยา
คนหนึ่งภาวนาวอนขอพระพร
คนหนึ่งภาวนาด้วยถ้อยคําที่ปลุกจิตใจ ให้เปิดออกต้อนรับพระจิตเจ้า
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การภาวนาให้บุคคลที่มีความต้องการการเยียวยา
1. วอนขอพระบิดาเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูเจ้า “พระองค์ทรงต้องการให้พวกเราได้กระทําใช่ไหม”
เราจะต้องถวายสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาเจ้าและวอนขอพระองค์ เพื่อให้เราจะได้สามารถเป็น
เครื่องมือแห่งการเยียวยาให้ผ้อู ื่น
2. ก่อนที่เราจะภาวนาเพื่อการเยียวยา ให้เราถามบุคคลที่ต้องการให้เยียวยาว่า “เธอเชื่อว่าพระเยซูเจ้า
จะทรงช่วยเหลือเธอหรือ” เพื่อการรับพลังแห่งการเยียวยา ความเชื่อในพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก
3. ถามผู้ที่ต้องการการเยียวยาว่า “เธอต้องการที่จะสวดภาวนาที่ไหน” การถามเช่นนี้จะช่วยให้เกิด
บรรยากาศการภาวนาที่เหมาะสมและคําภาวนาเพื่อให้กําลังใจบุคคลนั้น
4. ในส่วนของการภาวนาเพื่อการเยียวยา ให้ถวายพระพรองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรง
กระทํา สิ่งนี้จะต้องเป็นขั้นตอนแรกของการเยียวยา
5. บางคนอาจจะไม่ชอบให้มีการสัมผัสระหว่างการภาวนา แต่การปกมือเหนือศีรษะเป็นเรื่องจําเป็น
6. ถ้าบางคนซาบซึ้งในพระจิตเจ้า จงปล่อยให้เขาอยู่อย่างสันติสุข และให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําการ
เยียวยาเขา
7. ภาวนาในองค์พระจิตเจ้า และให้พระจิตเจ้าได้ทํางานในตัวบุคคลนั้น ให้สังเกตดูด้วยว่ามีคนอื่น
ต้องการคําภาวนาด้วยหรือไม่ ถ้ามีจงภาวนาให้เขาด้วย อย่าลังเลใจ
8. บางคนจําเป็นต้องให้พบกับทีมให้คําปรึกษา โดยเฉพาะบุคคลที่มีบาดแผลใจจิตใจ เช่น การสูญเสีย
คนรัก คนที่ล้มเหลวในชีวิตครอบครัว ฯลฯ
9. ทีมงานเยียวยาจะต้องทํางานอย่างมีระเบียบที่ถูกต้อง ต้องทํางานตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ถ้าจะออกไปเยี่ยมใครต้องแน่ใจว่า ท่านได้รับการเชื้อเชิญและทํางานภายใต้การรับรองของผู้ใหญ่
10. ถ้ามีอะไรที่แปลก ๆ หรือผีเข้า–เรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น บุคคลนั้นเกิดอาการแปลก ๆ ทั้ง
การพูดหรือการกระทําที่เกี่ยวกับอํานาจของจิตมืด อย่าตกใจ แต่
1) ตรึงจิตชั่วร้ายนั้นด้วยพระนามของพระเยซูเจ้า ด้วยความรักของพระคริสต์
2) อย่าเข้าไปโต้เถียงกับจิตชั้วนั้น
3) ให้คนหนึ่งในทีมภาวนาเพื่อการเยียวยา ออกไปหาบุคคลที่มีความสามารถในการขับไล่ผีปีศาจ
4) ทีมงานควรให้บุคคลนั้นอยู่ในความดูแลของผู้มีอํานาจเพื่อควบคุมสถานการณ์
5) เพื่อความรอบคอบ ทีมงานปกป้องตนเองด้วยการการภาวนา และมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ด้วย
การรับศีลอภัยบาปและจําศีลภาวนา
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การภาวนาที่ได้ผล
1. การภาวนาที่ได้ผล
1) ภาวนาในพระนามของพระเยซูเจ้า
o ยอห์น 14:12-13 “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็จะทํากิจการที่เรากําลัง
ทําอยู่ด้วย และจะทํากิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากําลังจะไปเฝ้าพระบิดา สิ่งใดที่ท่าน
ทั้งหลายขอในนามของเรา เราจะทําสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิริร่งุ โรจน์ในพระบุตร”
o ยอห์น 14:14 “ถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทําให้”
o ยอห์น 15:16 “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทําจน
เกิดผล และผลของท่ านจะคงอยู่เพื่อว่ าท่ านจะขอสิ่งใดจากพระบิ ดาในนามของเรา พระบิ ดา
จะประทานแก่ท่าน”
2) อ้างอิงข้อความพระคัมภีร์ ในระหว่างการภาวนา (เช่น คําสัญญาจากพระคัมภีร์)
- ช่วยโน้มน้าวเราให้ร้พู ระประสงค์ของพระเจ้า
- พระเจ้าทรงให้เกียรติแก่พระวาจาของพระองค์
- พระวาจาของพระเจ้าเป็นอาวุธ
o เอเฟซัส 6:17 “จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้า คือ
พระวาจาของพระเจ้าไว้”
o ฮีบรู 4:12 “พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคม
ใด ๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัย
ความรู้สึกนึกคิดภายในใจ”
3) พระโลหิตของพระเยซูเจ้าเป็นอาวุธอีกประการหนึ่ง
o วิวรณ์ 12:11 “บรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหา เดชะพระโลหิตของลูกแกะและอาศัย
คําพยานของตน เพราะเขาไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตาย”
2. เรื่องทั่วไป
o ในความเป็นจริ งอัศจรรย์ การเยียวยามักจะเกิ ดขึ้ นเสมอ แต่มั กจะเป็นอั ศจรรย์แห่งการ
เยียวยาจิตใจมากกว่าอัศจรรย์ภายนอก (เช่น การทวีขนมปัง การเดินเหนือน้ํา การทําให้
ทีมงานกลายเป็นงูอย่างที่โมเสสทํา)
o การภาวนาของทีมงานในขณะที่ทําการเยียวยาเป็นเรื่องที่สําคัญ อัศจรรย์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้
(ไม่ขณะนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นาน) นอกจากนั้นการภาวนายังก่อให้เกิด
1) การภาวนาของทีมงาน เพื่อให้ท้งั ทีมงานและบุคคลที่ได้รับการเยียวยาได้ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า
2) เพื่อให้เป็นประจักษ์พยานให้ผ้อู ื่น ทําให้บุคคลอื่น ๆ มีความเชื่อมากยิ่งขึ้น
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o การกระทําเช่นนี้ย่อมทําให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติอย่างแน่นอน ทุกคนจะต้อทําเพื่อพระสิริ
โรจนาการของพระเจ้า
o ตลอดเวลาในการปฏิบัติการทั้งก่อน ระหว่างและหลัง ทีมงานต้องสํานึกถึงพระจิตเจ้า ต้อง
สดับฟังเสียงของพระเจ้า
o ก่อนทีมงานออกปฏิบัติการ ควรให้สมาชิกร่วมใจกันภาวนาอัญเชิญพระจิตมาสถิตอยู่กับ
ทีมงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถพูดหรือให้คําพยานที่เหมาะสม

ขั้นตอนการออกไปเพื่อการเยียวยา
มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินงานให้ถูกต้องในกรณีที่จะต้องออกไปทําการเยียวยา เป็นต้นกับบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นคริสตชน หรือบุคคลที่มีความเชื่อต่างกัน ท่านควรใช่คําถามเหล่านี้เพื่อตรวจสอบก่อน
1. คุณเป็นคริสตชนหรือเปล่า (คุณรู้จักพระเยซูเจ้าไหม)
2. คุณนับถือศาสนาอะไร (เชื่อศรัทธาใคร)
3. ถามว่าต้องการให้ภาวนาเพื่ออะไร
4. อัญเชิญพระจิตให้มาประทับอยู่
5. รับฟังเสียงพระเจ้าว่าพระองค์ประสงค์ให้กระทําสิ่งใด และอะไรเป็นรากเหง้าของปัญหา
6. รับฟังเสียงคําแนะนําของพระเจ้า
7. ถ้าบุคคลนั้นภาวนาแล้วล้มลง ให้ภาวนาต่อไปสําหรับสิ่งที่พระเจ้ากระทํา
8. ถามบุคคลนั้นว่ารู้สึกอย่างไร
9. ถ้าพวกเขาต้องการคําปรึกษาหรือต้องการการติดตาม ให้ส่งไปให้ทีมงานอภิบาล
10. ให้ผลัดเปลี่ยนกัน อย่าให้คนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อคนนั้น
ข้อสังเกต: ท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คําปรึกษา จงกระทําอย่างรวดเร็วและให้บังเกิดผล อย่าใช้
เวลามากเกินไปกับแต่ละคน นอกจากจะมีกรณีคนที่มีความต้องการมากเป็นพิเศษ

สิ่งที่ทําให้การภาวนาเพื่อการเยียวยาไม่บังเกิด
1. การเพิกเฉยต่อพระวาจาของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์
• เพราะฉะนั้นประชากรของเราจะถูกจับเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศเพราะขาดความรู้ ผู้มีเกียรติ
ของเขาจะหิวตายและสามัญชนของเขาจะแห้งผากเพราะกระหายน้ํา (อิสยาห์ 5:13)
• ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้ เพราะท่านปฏิเสธไม่ยอมรับความรู้ เราก็จะ
ปฏิเสธไม่ยอมรับท่านเป็นสมณะของเรา ท่านได้ลืมคําสั่งสอนของพระเจ้าของท่าน เราก็จะลืม
ลูกหลานของท่านด้วย (โฮเชยา 4:6)
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2. ไม่เชื่อ
• พี่น้องทั้งหลาย จงระวังอย่าให้ผู้ใดมีจิตใจเลวร้ายไร้ความเชื่อจนถึงกับแยกตัวออกจากพระเจ้า
ผู้ทรงชีวิต (ฮีบรู 3:12)
• แต่จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า “วันนี้” เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็ง
กระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป (ฮีบรู 3:13)
3. ไม่ได้สารภาพบาป
• ผู้ซ่อนการล่วงละเมิดของตนจะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพผิดและเลิกล่วงละเมิด จะได้รับความ
กรุณา (สุภษิต 28:13)
• เขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่าง เขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง
แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกําลังจะมาสู่โลก (ยอห์น 1:7-9)
4. มีหัวใจที่ไม่ยอมยกโทษหรือให้อภัยผู้อื่น
• ขณะที่ท่านยืนอธิษฐานภาวนา จงให้อภัย ถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด เพื่อว่าพระบิดาของท่าน
ผู้สถิตบนสวรรค์จะทรงอภัยความผิดให้ท่านด้วย (มาระโก 11:25)
5. นมัสการหรือบูชาพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า
• ท่านจะต้องไม่กราบไหว้หรือนมัสการเทพเจ้าของเขา ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตามที่เขาทํา แต่จะ
ต้ อ งทุ บ ทํ า ลายเสาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องเขาให้ ห มดสิ้ น ท่ า นทั้ ง หลายจะต้ อ งนมั ส การพระยาห์ เ วห์
พระเจ้าของท่าน แล้วเราจะอวยพรท่านให้มีอาหารและน้ําบริบูรณ์ เราจะขจัดโรคภัยทั้งปวงไป
จากท่าน…. (อพยพ 23:24)
6. ทําสัญญาหรือถวายตัว บนบานศาลกล่าวกับพระอื่น
• ท่านจะต้องไม่ทําพันธสัญญากับเขาหรือเทพเจ้าของเขา เขาจะต้องไม่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่าน
มิฉะนั้น เขาจะชักชวนท่านให้ทําบาปทําผิด (อพยพ 23:32-33)
7. ความประพฤติที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:15-26)
• 15 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่แกะสลักหินหรือไม้หรือหล่อโลหะเป็นรูปเคารพ เพื่อจะกราบไหว้
อย่างลับ ๆ พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจผลงานจากฝีมือของช่างเหล่านี้” และประชากรทั้งปวงจะ
ตอบรับว่า “อาเมน”
• 16 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่ไม่เคารพนับถือบิดามารดา” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 17 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่ย้ายหลักเขตของเพื่อนบ้าน” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 18 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่นําคนตาบอดให้หลงทาง” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 19 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่ละเมิดสิทธิของคนต่างด้าวลูกกําพร้าและหญิงม่าย” และประชากร
ทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
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• 20 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของบิดา เพราะเขาล่วงละเมิดสิทธิของบิดา”
และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 21 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่สมสู่กับสัตว์” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 22 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับพี่สาวน้องสาวของตน หรือกับพี่สาวน้องสาวต่าง
บิดาหรือต่างมารดา” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 23 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับมารดาของภรรยา” และประชากรทั้งปวงจะตอบ
รับว่า “อาเมน”
• 24 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่ลอบฆ่าผู้อื่น” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 25 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่รับจ้างฆ่าคนบริสุทธิ์” และประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
• 26 “พระเจ้าทรงสาปแช่งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามถ้อยคําของธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด” และ
ประชากรทั้งปวงจะตอบรับว่า “อาเมน”
สาเหตุทางกายภาพ
1. มีอาการทางประสาท–อารมณ์และจิตใจ
2. เจ็บป่วยบ่อย ๆ เป็นต้นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์
3. หญิงที่ผิดปกติ-Miscarriages and women disorders
4. มีประวัติการแต่งงานที่ล้มเหลวหรือครอบครัวแตกแยก
5. มีความต้องการเงินแม้ว่าจะมีมากเพียงพอแล้วก็ตาม
6. เด็กกําพร้า ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เกิดหรือวัยเด็ก
7. มีประวัติที่ครอบครัวเคยมีคนฆ่าตัวตาย

พระเยซูเจ้ากับปีศาจในพระคัมภีร์
มัทธิว 12:22-28 พระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
“ครั้งหนึ่ง มีผู้นําคนตาบอดเป็นใบ้และถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย
คนนั้นก็พูดได้และมองเห็น ประชาชนทุกคนต่างประหลาดใจพูดว่า “คนนี้ เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดใช่ไหม”
เมื่ อชาวฟาริ สี ไ ด้ ยิ น เช่ น นี้ ก็ พู ด ว่ า “คนนี้ ขับ ไล่ ปี ศ าจด้ ว ยอํา นาจของเบเอลเซบู ล เจ้ า แห่ ง ปี ศ าจนั่ น เอง”
พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสว่า “อาณาจักรใดแตกแยกกันเองย่อมพินาศ เมืองใดหรือ
ครอบครัวใดแตกแยกกันเองย่อมจะตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าซาตานขับไล่ซาตาน มันก็แตกแยกกันเอง แล้วอาณาจักร
นั้นจะตั้งอยู่ได้อย่างไร ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอํานาจของเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านขับไล่ปีศาจด้วย
อํานาจของใครเล่า เพราะฉะนั้น พวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินท่าน แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยพระจิตของ
พระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว”
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มาระโก 16:17-18
“ผู้ที่เชื่อจะทําอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ ๆ จะจับงูได้ และถ้าดื่ม
ยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย”
1 เปโตร 5:8
“จงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะศัตรูของท่านคือมารกําลังดักวนเวียนอยู่รอบ ๆ ดุจสิงห์โต
คําราม เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

การทํางานของปีศาจ
1. การประจญ (Temptation): ชักชวนเราให้กระทําสิ่งที่ผิด ผิดต่อความรัก สนองตอบความต้องการ
ของตนเอง (แก้ไขโดยดุ ขับไล่ ประมาณ และการปฏิเสธ)
2. การกดขี่ (Oppression): กดดัน ทําให้เราเศร้าหมอง หดหู่ใจ น้อยอกน้อยใจ หมดกําลังใจ สิ้นหวังใน
ชีวิต (แก้ไขโดยการใช้การบทเพลงสรเสริญและวอนขอพระเจ้า)
3. การเข้าครอบครอง (Possession): ครอบงําจิตใจเรา สร้างกําแพงในใจของเรา ไม่ให้คิดในทางที่ดี
(ทางแก้ไข “โปรดทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ดุจแก้วตา โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าไว้ใต้ร่มปีกของ
พระองค์ ให้พ้นจากคนชั่วร้ายที่ข่มเหงข้าพเจ้า ศัตรูกําลังห้อมล้อมหมายจะเอาชีวิตข้าพเจ้า”
(สดุดี 17:8-9)
4. การหลงใหล (Obsession): ศัตรูเข้าควบคุมจิตใจของเราให้ยึดติดไปกับสิ่งชั่วร้าย (ทางแก้ไข คือการ
ภาวนา)
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หัวข้อที1่ 0
การเป็นผู้รับใช้
1. การล้างเท้า (ยอห์น 13:1-15)
(การพิจารณาไตร่ตรอง: จากเหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้หรือสัมผัสอะไรบ้าง)
2. พื้นฐานในการเป็นผู้รับใช้เมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องราวของการเป็นผู้รับใช้นี้แล้ว มี 2 คําถามเกิดขึ้นคือ
2.1 ทําไมการเป็นผู้รับใช้จึงจําเป็นสําหรับเรา
2.2 การเป็นผู้รับใช้หมายถึงอะไร
3. ทําไมถึงต้องเป็นผู้รับใช้..... มีเหตุผล ดังนี้
3.1 เพราะพระคริสตเจ้าทําให้เรามีอิสรภาพเพื่อเป็นผู้รับใช้ “พี่น้องทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่าน
ให้มารับอิสรภาพ ขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่จะทําตามใจตน แต่จงรับใช้ซึ่ง
กันและกันด้วยความรัก” (กาลาเทีย 5:13)
3.2 เพราะเป็นวิธีการของพระเจ้า ในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าหนึ่งในวิธีการที่เราเห็นในการปฏิบัติ
ภารกิจของพระเยซูเจ้า คือ การรับใช้ เช่น...
- “จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติ
พระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละ
พระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจเราเป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์
ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟิลิปปี 2:5-8)
- “พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์พระองค์แล้ว และทรงทราบว่า
พระองค์ทรงลงมาจากพระเจ้าและกําลังเสด็จกลับไปหาพระเจ้า จึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะ ทรงถอด
เสื้อคลุมออกวางไว้ ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวคาดสะเอว แล้วทรงเทน้ําลงในอ่าง ทรงเริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์
และทรงใช้ผ้าที่คาดสะเอวเช็ดให้” (ยอห์น 13:3-5)
เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เองเป็นใคร พระเยซูเจ้าจึงกลายเป็นผู้รับใช้ เป็นไป
ตามที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าว่า “สิ่งหนึ่งที่เจ้าต้องทําถ้าเจ้าอยากเป็นเหมือนเรา นั่นคือ จงรับใช้
ซึ่งกันและกัน” นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมิใช่หรือ ในวันที่เราได้กลายเป็นเหมือนพระองค์
3.3 เพราะเป็นทางเดียวที่นําสู่ความยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า “ท่านทั้งหลายไม่ควร
เป็นเช่นนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทําตนเป็นผู้รับใช้ผ้อู ื่น และผู้ใดปรารถนาจะเป็นคนที่
หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทําตนเป็นผู้รับใช้ เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้
ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผ้อู ื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มัทธิว 20:26-28)
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3.4 เพราะเป็นกฎแห่งการเก็บเกี่ยว พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
- “จงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รบั เต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่า
ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย” (ลูกา 6:38)
- “อย่าหลอกลวงตนเอง จะล้อพระเจ้าเล่นไม่ได้ ใครหว่านสิ่งใดก็ย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)
- ในความเป็นจริงแล้ว พระวาจาที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ ได้ให้หลักการง่าย ๆ ไว้ว่า “เมื่อเรา
หว่านสิ่งใด เราก็จะได้สิ่งนั้น”
4. การเป็นผู้รับใช้หมายความว่าอะไร
4.1 เราต้องพิจารณาว่าคนอื่น ๆ ดีกว่าเรา
“อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย” (ฟิลีปปี 2:4)
- ให้ความต้องการของผู้อื่นมาเป็นอันดับแรก
พิจารณาว่าคนอื่นดีกว่าเรา ต้องรวมถึงความต้องการของผู้อื่นด้วย
4.2 เราต้ อ งประยุ ก ต์ พ ระวาจาที่ ก ล่ า วว่ า “ถ้ า มี ลูก มี อํ า นาจจะทํ า ได้ อย่ า ปฏิ เ สธความดี แ ก่ ผู้ ที่
ต้องการ” (สุภาษิต 3:27) หมายความว่า การรับใช้พระเจ้านั้น พระองค์ไม่เคยขอให้เราทําอะไร
ที่เกินความสามารถของเรา
4.3 การรับใช้จากการสํานึกในหน้าที่ของเรา
“ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทําตามคําสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ฉันเป็นผู้รับใช้ที่
ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทําตามหน้าที่ที่ต้องทําเท่านั้น” (ลูกา 17:10)
- เป็นหน้าที่ของเราคริสตชนที่จะต้องรับใช้ ซึ่งหมายถึงการให้ชีวิตเราแก่ผู้อื่น เพียงเพราะเป็น
หน้าที่ที่เราต้องทํา
- “เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทําเหมือนกับที่เราทํากับท่าน” (ยอห์น 13:15)
- “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน ผู้ถูกส่งไปย่อม
ไม่เป็นใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเขาไป” (ยอห์น 13:16)
- “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15:13)
จุดสําคัญที่สุดของการเป็นผู้รับใช้อยู่ใน (ยอห์น 13:1-17) ทัศนคติของพระเยซูเจ้าต่อการเป็น
ผู้รับใช้ คือ “ความสุภาพถ่อมตน” “ความรัก” และพระองค์ได้กระทําให้แก่บรรดาศิษย์เป็นแบบอย่าง
- ภารกิจที่พระองค์กระทําแก่บรรดาศิษย์คือ “การล้างเท้า”
- พระองค์ให้แบบอย่างนี้เป็นภารกิจของพระศาสนจักรผ่านทางอัครสาวกและศิษย์ของพระองค์
5. การรับใช้ในพระศาสนจักร
พระศาสนจักรตอบรับเสียงเรียกและภารกิจของพระเยซูเจ้านี้ ด้วยการเป็นผู้รับใช้ซึ่งกันและกัน
5.1 เพื่อให้เกิดผลจริงและมีชีวิตชีวา ศีลศักดิ์สิทธิ์จะต้องปรากฏชัด (สัมผัสได้) ในชีวิตของพวกเรา
5.2 โดยอาศัยความรัก การเอาใจใส่ การแบ่งปัน และความห่วงใยต่อพระศาสนจักร และไวต่อความ
ต้องการของผู้อื่น
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5.3 ศีลมหาสสนิท: พระคริริสตเจ้า ลูกแกะพระเจ้า/ถูถูกบิออกและะแจกจ่าย
5.4 เราจะต้องออก/บิ
อ
ออกและแจกจ่
อ
าย (Break Ourselves
O
) จาากตัวเองเพื่ออผู้อื่น (อุทิศตน)
ต “นี่คือกาาย
ของเรา... นี่คือโลหิตของเราที
ต
่จะมอบเพื
ะ
่อท่าน...
า จงทํากาารนี้เพื่อระลึกกถึงเราเถิด”
5.5 การมอบบ/ให้/อุทิศตนนเอง เป็นเรื่องที
อ ่ไม่ง่ายสําหรั
า บพระเยซซูเจ้าเอง และสําหรับเราด้วย นี่คือกาาร
ท้าทายทีที่ยิ่งใหญ่ นีคืค่ ือความหมายยแท้จริงของศีลมหาสนิท
5.6 จากควาามตาย สู่ชีวิต ทั้งในพระววรสารและพรระดํารัสของพพระเยซูเจ้าไได้ท้าทายเรา ที่จะกล้าอออก
จากควาามเห็นแก่ตัว โดยอาศัยการรั
ก บใช้ผู้อืน่ นี่ล่ะ! คือความยิ่งใหญ
ญ่ที่พระเยซูเจ้จาได้มอบชีวิวิต
เพื่อพวกกเรา เป็นแบบบอย่างให้เราาทําตามพระอองค์
6. การรับใช้เป็นกระแสเรียก ที่จะต้องเดินตามหนนทางและทัศนคติของพระะเยซูเจ้า
6.1 การรับใช้ด้วยความมรัก
6.2 การรับใช้ด้วยความมเต็มใจ
6.3 การรับใช้แบบไม่คิดค่าจ้าง
6.4 การรับใช้โดยไม่หวังัผลตอบแทนน
6.5 การรับใช้โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้ผ้อู ื่น (Brreaking of oneeself for otherss)
6.6 การรับใช้ที่เรียกร้องการตายต่อตัวเอง ตัวอยย่างเช่น คุณแม่เทเรซาแหห่งกัลกัตตา
คําถามเเพื่อการไตร่ร่ตรอง
1. เราจะะตอบสนองอย่างไร ต่อกาารเรียกให้มาเป็นผู้ประกาาศข่าวดี
2. เราจะะสามารถเป็นผู้รับใช้ผ้อู ื่นได้
นไ ที่ไหน เมือ่ ไร และอย่างไร
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หัวข้อที1่ 1
การเป็นชุมพาบาล/ผู้เลี้ยง (Shepherding)
1. พระคัมภีร์
1.1 (สดุดี 23) “ผู้เลี้ยงที่ดี”
1.2 (ยอห์น 10:11-17) “เรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดี”
1.3 (1เปโตร 5:3) “จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนืออยู่ผ้ใู ต้ปกครอง”
2. ภาพรวมและกระบวนการ
2.1 บทบาทของผู้เลี้ยงที่ดี
- รู้จักแกะของตน และแกะรู้จักเขาด้วย (ยอห์น 10:14)
- ดูแลเอาใจใส่ฝูงแกะของพระเจ้า (1เปโตร 5:3) “จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ มิใช่เป็นเหมือน
เจ้านายเหนืออยู่ผ้ใู ต้ปกครอง”
- นําไปที่ สงบ เพื่อ ฟื้นฟู จิตใจ และ ชี้ ทาง (ยอห์น 23:3)
- สละชีวิตเพื่อแกะของตน (ยอห์น10:11)
- เป็นแบบอย่าง (1เปโตร 5:3)
2.2 ขั้นตอนและเนื้อหาการอบรม
2.2.1 การอบรม อาศัยพระคัมภีร์และคําสอนของพระศาสนจักร
2.2.2 การฝึกปฏิบัติ
@ กระบวนการเป็นผู้นํา
@ ความรับผิดชอบ
@ทัศนคติ

การแบ่งปัน/การคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น
การเคารพผู้อื่น

การยอมรับ

การไว้วางใจ

การเข้าใจ
การเปิดใจ
ความจริงใจ
การรักษาความลับ

ความพากเพียร/อดทน/อดกลั้น
ยินยอมที่จะให้อภัย

ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
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@ วิธีการปฏิบัติ “ผู้ใดได้รับพระพรที่จะรับใช้ ก็จงรับใช้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอน ก็จงสอน
ผู้ใดได้รับพระพรที่จะตักเตือน ก็จงตักเตือน ผู้ที่บริจาค ก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้อ
อย่างจริงใจ ผู้ที่เป็นผู้นํา ก็จงทําหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณา
ก็จงแสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี” (โรม 12:7-8)
@ โครงสร้าง
- หลักการการเปรียบเทียบกับร่างกายของพระคริสตเจ้า/จุดประสงค์เดียวกันของ
พระพรพิเศษ (1โครินธ์ 12)
- การติดต่อสื่อสาร
การเสวนา
การประสานงาน
การสร้างทีมงาน
การพึ่งพาอาศัยกัน
@ เนื้อหาของการเสวนา
- ชีวิตแห่งการภาวนาและการอุทิศตน
- พระวาจาประจําวัน
- กระบวนการเติบโตในชีวิตพระ
- อุปสรรค/ความยากลําบาก/ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
2.2.3 การสร้างสะพาน
การร่วมมือ
การขึ้น
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สัปดาหที่ 3
พระคัมภีร
การภาวนา
และ
ชีวิต
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หััวข้อที1่ 2
พรระคัมภีร์

ย อ ห์ น
1:1-3,14
1
“เมื่อแรกกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงงดํารงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กักบพระเจ้าแลละพระวจนาตตถ์เป็นพระเจ้จ้า
พระองค์ค์ประทับอยู่กักับพระเจ้าแล้ล้วตั้งแต่แรกกเริ่ม พระเจ้าทรงสร้
า
างทุกสิ
ก ่งอาศัยพรระวจนาตถ์ไม่มมีสักสิ่งเดียว
ย
ที่พระเจ้าไม่
า ทรงสร้าง โดยทางพรระวจนาตถ์”
“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติ
บ
มนุษย์ และเสดด็จมาประทับอยู
บ ่ในหมู่เราาเราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจนน์ของพระองงค์
เป็นพระะสิริรุ่งโรจน์ทีที่ทรงรับจากพพระบิดา ในฐฐานะพระบุตรเพี
ต ยงพระอองค์เดียวเปี่ยยมด้วยพระหหรรษทานแลละ
ความจริริง”
ลูกา 8:44-15
“ขณะนั้นประชาชนจ
น
จํานวนมากเเดินทางจากเมืองต่าง ๆ มาเฝ้าพระเเยซูเจ้าและชชุมนุมกัน พรระองค์จึงทรรง
กล่าวเป็นอุ
น ปมาว่า “ชายคนหนึ่งออกไปหว่
ง
านเมล็
น ดพืช ขณะที่กําลังหว่
ห านอยู่น้ัน บบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดิดิน
จึงถูกเหหยียบย่ํา และะนกในอากาาศจิกกินจนหหมด บางเมล็ดตกบนหิน พองอกขึ้นนมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาาด
ความชุ่มชื
ม ้น บางเมล็ล็ดตกกลางกอหนาม ต้นหนามที
ห
่งอกขึขึ้นพร้อมกันก็กคลุมไว้จนตตาย บางเมล็ล็ดตกในที่ดินดี
น
จึงงอกขึ้นและเกิดผลลร้อยเท่า” พระองค์ตรััสดังนี้แล้วทรรงเปล่งเสียงดังว่า “ใครมีมีหูสําหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”
ด
เหตุผลทีที่พระเยซูเจ้าตรั
า สเป็นอุปมา
ป บรรดาศิศิษย์ทูลถามมพระองค์ว่า อุปมาเรื่องนี้มีความหมมายว่าอย่างไไร
พระองค์ค์จึงตรัสว่า “พพระเจ้าโปรดดให้ท่านรู้ธรรรมล้ําลึกเรื่องพระอาณาจั
ง
จักรของพระเเจ้าอย่างชัดเจน แต่สําหรัรับ
คนอื่นพรระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่
ม านั้น เพื่อว่าเขาจะมอองแล้วมองอีอีก แต่ไม่เห็น ฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจ
ใ
พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุ
า ปมาเรื่องผู
ง ้หว่าน
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“อุปมามีความหมายดังนี้ เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้า เมล็ดที่ตกริมทางเดิน หมายถึงบุคคล
ที่ได้ฟังพระวาจา ต่อจากนั้น ปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขา มิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้น
เมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดี แต่ไม่มีราก เขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่ว
ระยะหนึ่ง เมื่อถึงเวลาถูกทดลอง เขาก็เลิกเชื่อ เมล็ดที่ตกในกอหนาม หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้ว
ปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัด จึงไม่เกิดผล ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดี
หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล”
อิสยาห์ 55:8-11
“ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัส สวรรค์อยู่สูงกว่า
แผ่นดินฉันใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น
“ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า และไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทําให้แผ่นดินอุดม ทําให้พืชงอกขึ้น
เพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหารฉันใด ถ้อยคําที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาหาเรา
โดยไม่เกิดผลไม่ทําตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้น”
ฮีบรู 4:12-13
“พระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุด
ที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ จึงไม่มี
สรรพสิ่งใด ๆ ซ่อนเร้นไว้เฉพาะพระพักตร์ แต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเรา
จะต้องทูลถวายรายงาน”
เอเฟซัส 5:25-27
“สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร ทรงบันดาล
ให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้น้ําและพระวาจา ชําระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์ พระองค์จะได้ทรงพบว่า
พระศาสนจักรนั้นรุ่งโรจน์ ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทิน ปราศจากตําหนิริ้วรอยหรือสิ่งใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว”
ยาโกเบ 1:22-25
“จงปฏิบัติตามพระวาจา มิใช่เพียงแต่ฟัง ซึ่งเท่ากับหลอกตนเอง เพราะถ้าผู้ใดฟังพระวาจาแล้วไม่ปฏิบัติตาม
ก็เหมือนคนที่มองใบหน้าของตนในกระจกเงา เมื่อมองตนเอง และจากไปแล้ว ก็ลืมทันทีว่าตนเป็นอย่างไร
ส่วนผู้ที่พิจารณาบัญญัติแห่งอิสรภาพ และยึดมั่นในบัญญัติน้ัน มิใช่ฟังแล้วลืม แต่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตาม
ผู้น้นั ย่อมประสบความสุขในการปฏิบัติน้นั ”
สดุดี 119:105
“พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า”
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พระวาจาของพระเจ้าเป็นพลังที่ทรงอํานาจมากที่สุดในโลก เมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น
(อิสยาห์ 55:10-11) เมื่อพระเจ้าตรัสพระองค์ก็ทรงประสงค์ท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอย่าง พระวาจาของพระเจ้า
ไม่มีวันสูญเปล่า ถ้าไม่เช่นนั้นคงไม่มีสิ่งสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ทรงทําให้
พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริง ทรงทําให้พระประสงค์ของพระองค์บังเกิดขึ้นในชีวิตและประสบการณ์
ของมนุษย์ ด้วยพลังแห่งพระวาจาทําให้หัวใจของเราเปิดรับพระเยซูเจ้า ไว้วางใจในพระเยซูเจ้า ปราศจาก
พระวาจาพวกเราคงไม่รู้จักและไว้วางใจในพระเยซูเจ้า (โรม 10:17) พระเจ้าทรงประทานหัวใจใหม่และชีวิตใหม่
แก่เราโดยทางพระวาจาของพระเยซูเจ้า (สดุดี 51:10)
พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของเรา
พระวาจาของพระเจ้าเป็นเพียงสิ่งเดียวในสิ่งสร้างที่สามารถเข้าไปสถิตอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน
“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่
วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้“ (ฮีบรู 4:12-13)
คําอธิบาย: เราปล่อยให้น้ําใจ สติปัญญา อารมณ์มีอํานาจเหนือตัวเรา
ซึ่ ง หมายความว่ า เราไม่ ไ ด้ ป ล่ อ ยให้ พ ระวาจาของพระเจ้ า เข้ า มา
ครอบครองจิ ตใจของเรา เราทําอะไรตามใจของเราแต่ ไม่ได้ ทําตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า การยึดตัวเองเป็นหลักดึงเราให้ออกห่างจาก
พระเจ้า แต่การมีพระวาจาของพระเจ้าในจิตใจ จะช่วยให้เราเข้าหา
พระเจ้าและทําให้การประกาศข่าวดีของเราบังเกิดผล
พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์
- พระคัมภีร์ท้งั หมดคือพระวาจาของพระเจ้า
- พระคัมภีร์ท้งั หมดเป็นลมหายใจของพระเจ้า และเป็นประโยชน์เพื่อ
“ทุกถ้อยคําในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าว
ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้
เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)
- พระคัมภีร์กระตุ้นเราให้มีความเชื่อและสนับสนุนเราให้มีความหวังในพระเจ้า “สิ่งที่เขียนไว้ก่อนนั้น
ก็เขียนไว้สําหรับสั่งสอนเรา เพื่อเราจะมีความหวังอาศัยความอดทนพากเพียรและการปลอบใจ
ที่มาจากพระคัมภีร์” (โรม 15:4)
- เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราที่จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความจริง พระจิตเจ้าได้ตรัสไว้ใน
พระคัมภีร์เกี่ยวกับความจริง ที่พระองค์ยังคงจําเป็นที่จะตรัสกับเรา นี้เป็นงานสองด้านของพระจิต
ของพระเจ้า ซึ่งยืนยันถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เราและจะทรงกระทําต่อไปในทุกวันนี้
- เราจําเป็นต้องชัดเจนเกี่ยวกับความจริงที่ว่า ไม่มีคําพูดใดหรือข้อมูลอะไรที่จะประเสริฐไปกว่า
พระวาจาของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในพระคัมภีร์
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- พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเพียงบ่อเกิดแห่งปรีชาญาณ แต่เป็นองค์แห่งปรีชาญาณเองด้วย ดังนั้น
พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์จึงช่วยเราให้ร้จู ักวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สัญลักษณ์ 8 ประการของพระวาจาของพระเจ้า
1. แสงสว่าง
• “พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า”
(สดุดี 119:105)
• พระวาจายังเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า และความจริงทําให้เราเป็นอิสระ “พระเยซูเจ้า
ตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่า ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์
ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริงและความจริงจะทําให้ท่านเป็นอิสระ (ยอห์น 8:31-32)
2. น้ํา
• น้ําช่วยการชําระล้างให้สะอาด และพระวาจาของพระเจ้าก็สามารถกระทําได้เช่นเดียวกันกับ
ชีวิตของเรา ถ้าเราดําเนินชีวิตโดยเปิดใจต้อนรับพระวาจาของพระเจ้าและให้พระวาจา
ท้าทายชีวิตของเรา เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระเจ้าทรง
ปรารถนา “สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์
เพื่อพระศาสนจักร ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้น้ําและพระวาจาชําระ
พระศาสนจั ก รให้ บ ริ สุ ท ธิ์ พระองค์ จ ะได้ ท รงพบว่ าพระศาสนจัก รนั้น รุ่ ง โรจน์ ศัก ดิ์ สิท ธิ์
ปราศจากมลทิน ปราศจากตําหนิริ้วรอยหรือสิ่งใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว” (เอเฟซัส 5:25-27)
3. เมล็ดพันธุ์
• ในคําสอนเปรียบเทียบเรื่องผู้หว่าน (ลูกา 8:4-5) เมล็ดพันธุ์ได้แก่พระวาจาของพระเจ้า
(ลูกา 8:11) และจุดมุ่งหมายก็คือการเติบโตและบังเกิดผลในชีวิตของบุคคลที่ได้ยินและรับไว้
ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดี หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความ
พากเพียรจนเกิดผล”(ลูกา 8:15)
4. ไฟและค้อน
• พระวาจาของพระเจ้าจะเป็นวาจาที่เข้มแข็งในยามที่จําเป็น พระยาห์เวห์ตรัสถามอีกว่า
“วาจาของเราเป็นเหมือนไฟมิใช่หรือ พระยาห์เวห์ตรัสเป็นเหมือนค้อนที่ทุบก้อนหินให้แตก
เป็นเสี่ยง ๆ มิใช่หรือ” (เยเรมีย์ 23:29)
• พระวาจาของพระเจ้าเป็นดังค้อนและไฟ เนื่องมาจากหัวใจที่แข้งกระด้าง และไม่นอบน้อมเชื่อฟัง
ของมนุษย์ ไฟจะช่วยชําระและค้อนจะช่วยทุบ ซึ่งจะทําให้เราแตกและสะอาดด้วยพระวาจา
ของพระองค์
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5. น้ําผึ้ง
• พระบิดาไม่ทรงทอดทิ้งเราให้ ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากจนเกินไป ในยามที่เรา
ลําบากพระองค์ทรงช่วยเยียวยาเรา (สดุดี 19:7-11) น้ําผึ้งมีคุณสมบัติเพื่อการเยียวยาหรือ
บําบัดรักษา
• มีน้ํามันหรือยาบางอย่างที่กินแล้วรู้สึกขมแต่เมื่อกินไปได้สักพักก็รู้สึกหวาน หรือยาที่ทาแล้ว
เจ็บแสบแต่ก็ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคได้ พระวาจาของพระเจ้าก็เช่นกัน ช่วยบําบัดและรักษาจิตใจของเรา
บุคคลที่ดําเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและด้วยพลังแห่งพระวาจาของพระเจ้า จะพบความ
สมบูรณ์พูนสุขแห่งจิตใจและสัม ผัสความหวานแห่งความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในชีวิต
“พระดํ า รั ส ของพระองค์ ช่ า งมี ร สถู ก ปากอย่ า งยิ่ ง หวานกว่ า น้ํ า ผึ้ ง ในปากของข้ า พเจ้ า ”
(สดุดี 119:103)
6. ดาบสองคม
• “พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิต และบังเกิ ดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ
แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัย
ความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้“ (ฮีบรู 4:12-13)
7. อาหาร
• “มนุษย์มิได้ดํารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดํารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า”(มัทธิว 4:4)
• แต่พระวาจาของพระเจ้าดํารงอยู่ตลอดนิรันดร พระวาจานี้คือข่าวดีที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลาย
รู้แล้ว ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่วทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา
การนินทา และการใส่ความ เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ํานมบริสุทธิ์ฝ่าย
จิตใจ เพื่อน้ํานมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น (1เปโตร 1:25-2:2)
8. กระจก
• จงปฏิบัติตามพระวาจา มิใช่เพียงแต่ฟัง ซึ่งเท่ากับหลอกตนเอง เพราะถ้าผู้ใดฟังพระวาจา
แล้วไม่ปฏิบัติตาม ก็เหมือนคนที่มองใบหน้าของตนในกระจกเงา เมื่อมองตนเอง และจากไปแล้ว
ก็ลืมทันทีว่าตนเป็นอย่างไร ส่วนผู้ที่พิจารณาบัญญัติแห่งอิสรภาพ และยึดมั่นในบัญญัติน้ัน
มิ ใ ช่ ฟั ง แล้ ว ลื ม แต่ ฟั ง แล้ ว นํ า ไปปฏิ บั ติ ต าม ผู้ น้ั น ย่ อ มประสบความสุ ข ในการปฏิ บั ติ น้ั น
(ยากอบ 1:22-25)
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11 เหตุผลที่ต้องการอ่านพระคัมภีร์
“ทุกถอยคําในพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระเจา และมีประโยชน เพื่อสั่งสอน
วากลาวตักเตือนใหปรับปรุงแกไขและอบรมใหดําเนินชีวิตอยางชอบธรรม”
(2ทิโมธี 3:16)
ทําไมเราจึงต้องศึกษาพระคัมภีร์เป็นลําดับแรก
เราหวังอะไรจากการศึกษาพระคัมภีร์
ให้เราพิจารณาเหตุผลต่าง ๆ 11 ประการ ดังนี้
1. ข้อคําสอน
จากพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 3:16 เราพบประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์ 4 ประการด้วยกัน ประการแรก
ได้แก่ “ข้อคําสอน” ข้อคําสอนเป็นเนื้อหาพื้นฐาน เป็นแก่น เป็นหลักของความเชื่อทั้งหมดของคริสต์ศาสนา
ที่คริสตชนทุกคนจะต้องเรียนรู้และนําไปปฏิบัติในชีวิต ข้อคําสอนของคริสตชนทุกข้อจะต้องมีพ้ืนฐานอยู่ใน
พระคัมภีร์ และได้รับการรับรองจากผู้มีอํานาจของพระศาสนจักร จึงจะเป็นข้อคําสอนที่ถูกต้อง
ถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องเชื่ออะไรและทําไมเราต้องเชื่ออย่างนั้น เราจําเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ เราทุก
คนควรต้องเรียนรู้ข้อคําสอนพื้นฐานว่าเราคริสตชนมีข้อคําสอนอะไร และสามารถอ้างอิงพระคัมภีร์มา
สนับสนุนข้อคําสอนนั้นได้
2. ว่ากล่าวตักเตือน/แก้ไข
การอ่านพระคัมภีร์ทําให้เรารู้ว่าเรา เรื่องที่เราเชื่อหรือปฏิบัติน้ันถูกหรือผิดอย่างไร บางครั้งข้อความ
จากพระคัมภีร์ทําหน้าที่ว่ากล่าวหรือเตือนสติเราในขณะที่เรากําลังหลงผิดอะไรบางอย่างอยู่ เช่น คนหนึ่ง
กําลังโกรธเพื่อน เมื่อเขาได้อ่านพระคัมภีร์พบตอนหนึ่งว่า “ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” (มัทธิว 18:22)
เขาจึงมีสติและใจเย็นขึ้น
ในชีวิตของเรา นอกจากเราจะมีคนที่รักเราคอยว่ากล่าวตักเตือนเราแล้ว การอ่านพระคัมภีร์เป็น
ประจําจะช่วยให้เราได้พิจารณาตนเองและหยุดการกระทําหรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนั้นได้ นอกจากนั้น
พระคัมภีร์ยังให้คําแนะนําว่าเราควรปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไร จึงรวมประโยชน์ของพระคัมภีร์ในเรื่อง
ว่ากล่าวตักเตือนและการแก้ไขปรับปรุงตนไว้ด้วยกัน
การอ่านพระคัมภีร์จึงช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น
“อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้
รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของ
พระองค์” (โรม 12:2)
3. อบรมให้ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
สําหรับ การดํ า เนิ น ชี วิต ในก้ า วแรกของคริ ส ตชนเป็น ทั้ง เรื่ องที่ ตื่ น เต้ น และสับ สน มี ท้ัง ความยิ น ดี
ความร้อนร้นซึ่งเต็มไปด้วยความสุขในชีวิตในฐานะคริสตชนที่ได้รอดพ้นจากความบาปผิดต่าง ๆ และจากการ
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การศึกษาพระคัมภีร์อย่างดี สม่ําเสมอและจริงจังภายใต้การทรงนําของพระจิตเจ้าจะช่วยให้ผู้ที่เพิ่ง
มาเป็นคริสตชน และผู้ที่เป็นคริสตชนมานานแล้วได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกต้อง
4. หลีกเลี่ยงการทําบาป
“ข้าพเจ้าเก็บรักษาพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อจะได้ไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)
ในอีกแง่หนึ่งของการได้รับการอบรมให้ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมก็คือ การสอนให้เราได้รู้ที่จะ
หลีกเลี่ยงบาป พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่บอกให้คริสตชนต้องกระทําอะไรและอย่างไร แต่ยังบอกว่าอะไรเป็นเรื่อง
ที่ค วรหลี ก เลี่ ย งด้ ว ย เราไม่ ควรมองพระคั ม ภี ร์ ว่ า คื อ บัญ ชี ข องความประพฤติ หรื อ กฎระเบี ย บ แต่ จ าก
การศึกษาหรืออ่านอย่างสม่ําเสมอนี้เองทําให้เรื่องต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ซึมซับเข้าไปในจิตใจของผู้น้ัน จนกลับกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พระวาจาของพระเจ้าจะช่วยทําให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราคิดและทํา และในเวลาเดียวกัน
ช่วยเราให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ แนะนําเราให้รู้จักละเว้นการคิดและการกระทําในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง
พระวาจาของพระเจ้าช่วยฉุดรั้งเราให้เอาชนะอํานาจของบาปและการประจญ และความรู้พระวาจาของ
พระเจ้าทําให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้า เหมือนเราได้เสียบปลั๊กไฟเพื่อทําให้เครื่องไฟฟ้าสามารถทํางานได้อย่างดี
5. ให้แนวทางในการดําเนินชีวิต
“พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า” (สดุดี 119:105)
ในพระคัมภีร์เราพบทั้งคําตอบและสิ่งท้าทายในชีวิต พระวาจาของพระเจ้าเป็นดังโคมส่องทางเดิน
ของเรามนุษย์ว่าทางไหนที่ปลอดภัย ทางไหนที่ควรระมัดระวัง ในยามที่เกิดวิกฤติ พระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นมาในใจ หรือเราอาจจะพบแนวทางในการเผชิญวิกฤติด้วยการค้นหาคําตอบจากพระคัมภีร์
เหมือนยามหิวเราสามารถเปิดอาหารสําเร็จรูปมารับประทานได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าในช่วงที่เราอยู่ใน
ภาวะสิ้นหวังเราถึงจะเปิดพระคัมภีร์ เหมือนจะขับรถในความมืดจึงต้องเปิดไฟหน้ารถ หรือให้เกิดอุบัติเหตุ
ก่อนจึงค่อยเปิดไฟ พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เราคอยจนกว่าจะถึงวิกฤติจึงค่อยปรึกษาพระองค์โดยการ
อ่านพระคัมภีร์ แต่ทรงปรารถนาให้ทุกย่างก้าวของเราเดินไปด้วยแสงสว่างแห่งพระวาจาของพระองค์
6. ให้ปรีชาญาณ
“สุภาษิตของซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอล พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด สุภาษิตเหล่านี้เขียนไว้
เพื่อให้ร้จู ักปรีชาญาณและมีระเบียบ เพือ่ เข้าใจถ้อยคําที่มีความหมายลึกซึ้ง” (สุภาษิต 1:1-2)
หนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือปรีชาญาณของมนุษย์ เช่นเดียวกับหนังสือ
พระคัมภีร์ฉบับอื่น ๆ อย่างที่กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 2:10-16 ที่บอกเราว่าพระเจ้าทรงเผยแสดงให้เราได้รับรู้
จิตใจของพระเยซูเจ้าผ่านทางคําสอนขององค์พระจิตเจ้า คําสอนขององค์พระจิตพบได้ในพระวาจาของ
พระองค์ ถ้าใครอยากรู้ว่าพระเยซูเจ้าคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือพระเยซูเจ้าจะทรงปฏิบัติอย่างไร
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7. ก่อให้เกิดความเชื่อ
“ดังนั้น ความเชื่อจึงมาจากการฟัง สิ่งที่ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า” (โรม 10:17)
ถ้าท่านขาดความเชื่อหรือไม่แน่ใจว่ามีความเชื่อหรือไม่อย่างไร แน่นอนเราทุกคนต่างเคยมีวิกฤติ
ความเชื่อมากบ้างหรือน้อยบ้าง เราจะไปหาความเชื่อได้จากแหล่งใด ขอให้เราได้เข้าหาพระคัมภีร์เพราะจาก
พระคัมภีร์จะช่วยทําให้ความเชื่อของเราเริ่มต้นขึ้น ความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงจะเกิดขึ้นจากการที่เราอ่าน
พระคัมภีร์อยู่เสมอ จงใช้เวลาที่เหมาะสมและใช้เวลาอย่างดีเพื่อการอ่านพระคัมภีร์ บํารุงความเชื่อต่อสู้กับ
ความสงสัยและความกลัวเมื่อตกอยู่ในการทดลอง
8. ให้ความรอดพ้นไปสู่สวรรค์
“พระเยซูเจ้ายังทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์อื่นอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์เห็น แต่ไม่ได้
บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า
พระบุ ต รของพระเจ้ า และเมื่ อ มี ค วามเชื่ อ นี้ แ ล้ ว ท่ า นทั้ ง หลายก็ จ ะมี ชี วิ ต เดชะพระนามของพระองค์ ”
(ยอห์น 20:30-31)
ข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่ให้กําลังใจและความหวังแก่เรามากมาย นักบุญยอห์นได้บอกเราอย่าง
เฉพาะเจาะจงว่ า ทํ า ไมท่ านจึ ง ได้ เ ขี ย นพระคั ม ภี ร์ นี้ ใ ห้ เ รา เหตุ ผลนี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลเดี ย วกั บ จุ ด ประสงค์ ข อง
พระคัมภีร์ของเรา พระคัมภีร์เขียนถึงเพื่อ “ให้ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตร
ของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์” นอกจากนั้น
พระคัมภีร์ทุกฉบับยังถูกเขียนขึ้นด้วยรูปแบบที่ง่าย ๆ เพื่อให้ข้อมูล และตอบสนองต่อความอยากรู้ของมนุษย์
พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือนวนิยาย เพื่อความบันเทิงใจ แต่เป็นหนังสือที่ต้อง
อ่านด้วยการใช้ความคิด ไตร่ตรอง และภาวนา เป็นหนังสือแห่งความเชื่อและความไว้วางใจ จุดประสงค์
เพื่อให้ผ้อู ่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งความเชื่อจะช่วยให้เรามีชีวิตนิรันดร
9. ให้แบบอย่างชีวิต
“เหตุการณ์เหล่านี้บังเกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และมีบันทึกไว้เพื่อเตือนสติเรา
ซึ่งกําลังเผชิญกับวาระสุดท้ายของยุค” (1โครินธ์ 10:11)
นั ก บุ ญ เปาโลสอนโดยการยกตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในอดี ต ของชาวอิ สราเอลที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ น
พันธสัญญาเดิมให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้จากอดีต เอาอดีตเป็นบทเรียน เรียนรู้จากความ
ผิดพลาด ไม่ให้หลงตกไปทําผิดซ้ํา ๆ อีก เราสามารถพูดได้ว่าชีวิตของเรามีเวลาแต่เพียงสั้น ๆ จึงไม่สามารถ
กระทําทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ คนฉลาดจึ งควรเรี ยนรู้จากความผิ ดพลาดของผู้อื่น และในเวลาเดียวกันเราก็
สามารถเรียนรู้เรื่องที่ดีจากคนดีจํานวนมากมายที่พระคัมภีร์ได้นําเสนออีกด้วย
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10. ให้ความชื่นชมยินดี
“เราเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพือ่ ความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์” (1ยอห์น 1:4)
จะมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่ากับการได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทําต่อผู้ที่มีความไว้วางใจ
หรือเชื่อพระองค์ จะเป็นความยินดีมากเท่าไรที่รู้จักพระเจ้าสรรพานุภาพ “ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า
ผู้ ท รงกระทํ า ทุ ก อย่ า งได้ ต ามพระอานุ ภ าพที่ แ สดงพลั ง อยู่ ใ นตั ว เรามากกว่ า ที่ เ ราอาจขอหรื อ คาดคิ ด ”
(เอเฟซัส 3:20) คนเรายอมทุ่มเทใช้เวลา พละกําลัง เทคนิค หลักการ เพื่อได้รับเงินเพียงเล็ก ๆ ถ้าบุคคลนั้น
มีความเชื่อและใช้เวลาเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์ ขอรับรองว่าสิ่งที่เราจะได้น้ันจะมีคุณค่ามากกว่าเงินที่เราใช้
หมดไปในเวลาไม่นาน
11. ได้รับพระพร
“ความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคําของการประกาศพระวาจานี้
และปฏิบัติตามข้อความทีเ่ ขียนไว้ เพราะเหตุการณ์น้นั ใกล้เข้ามา” (วิวรณ์ 1:3)
อัครสาวกยอห์นได้เขียนพระวรสารเพื่อให้เราเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และจดหมายฉบับแรกของ
ท่านทําให้เราอ่านแล้วเกิดความชื่นชมยินดี แต่ในหนังสือวิวรณ์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะใครที่อ่านและ
ปฏิบัติตามจะได้รับพระพร
เราได้พิจารณาประโยชน์บางประการจากการอ่านพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ
คริสตชน เราต้องใช้เวลาอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์เพื่อการเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตของเรา จึงจะสามารถพูด
ได้ว่าเราเป็น “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”
(ข้อมูลจาก https://answersfromthebook.org/2012/04/23/11-reasons-to-study-the-bible/)
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หัวข้อที่ 13
พระวรสาร
พระวรสาร: ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่เรื่องพระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพ ดํารงชีวิตอยู่ และยังคงปฏิบติพันธ
กิจท่ามกลางเรา ณ ที่นี้และเวลานี้
พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา มีส่วนร่วมในชีวิตของเรา คริสตชนในฐานะที่เป็นสานุศิษย์
ต่างเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับฟื้นคืนชีพของพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสกับเราโดยผ่านทางผู้นิพนธ์พระวรสาร
หรือผู้ประกาศข่าวดี ซึ่งแต่ละคนได้แสดงความรู้สึกนึกคิดต่อชีวิตและคําสอนของพระเยซูเจ้าตามลักษณะ
ของตนเอง พระวรสารแต่ละฉบับทําให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าท่ามกลางเราและ
ภายในจิตใจของเรา พระองค์นําเสนอตัวพระองค์แก่เรามนุษย์ด้วยความรักและความยินดีในฐานะที่ทรงเป็น
เจ้าของชีวิตของเราตลอดไป
พระวรสารแต่ละฉบับ: มีคุณลักษณะของตนเองที่แตกต่างจากฉบับอื่น แต่มีเนื้อหาหลักเดียวกัน
คือพระเยซูเจ้าคือใคร พระองค์มีพระประสงค์อะไร และข่าวดีแห่งการช่วยเราให้รอดพ้นคืออะไร

พระวรสารของนักบุญมัทธิว
เขียนขึ้น 50 ปีหลังจากความตายของพระเยซูเจ้าเพื่อบรรดาชุมชนคริสตชนที่ต้องเผชิญหน้ากับการ
ถูกเบียดเบียน
จุดประสงค์: พระอานุภาพของพระเยซุเจ้าในฐานะพระเมสสิยาห์ (พระผู้ไถ่) ได้ทรงเกิดขึ้นในชุมชน
คริสตชนแล้ว
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระศาสนจักร ก็คือการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในชุมชนคริสตชน (18:20)
การนมัสการพระองค์ในชุมชนแห่งความเชื่อเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิทธิพิเศษของชุมชน ชุมชนแห่ง
ความเชื่อ–คําสอนของพระเยซูเจ้า อยู่ในบทที่ 5-7
ชีวิตของบุคคลที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าคือ ความชื่นชมยินดีที่ได้รับ “พระพร”
การภาวนาเป็ นรากฐาน:
การภาวนาส่ วนตัว เป็นการสร้างความสั ม พันธ์กั บ พระเยซูเ จ้ า
ความก้าวหน้าของการภาวนาคือความกระหายที่จะกระทําความดี คําสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องการภาวนา
ในบทที่ 5-7 การภาวนาเป็นการเปิดประตูใจไปสู่ความรักของพระเจ้า นําความสันติสุข ความร่าเริงยินดีแห่ง
การเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้า
ชีวิตในพระอาณาจักร: การเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการมีส่วนร่วมใน
ความรู้สึกนึกคิดของของพระเยซูเจ้า คือ การมีชีวิตที่อิสระไม่ยึดติดกับสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ มีชีวิตที่สมบูรณ์และ
มีความสุข ความรู้สึกนึกคิดของของคริสตชนจะต้องนําไปสู่พฤติกรรมของเราที่ดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า
ทีมสําคัญ: ชีวิตในพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของทุกคน พระเจ้าประทานชีวิตของพระองค์ไว้ใน
ตัวของเรา
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พระวรสารรของนักบุญมาระโก
ข่าวดี: พระะเยซูเจ้าทรงคครองราชย์ด้วยฤทธิอํานาาจ
เขียนสําหรับคริ
บ สตชนที่อยู
อ ่ในโรมภาายใต้การเบียดเบี
ย ยน (เนนโร) เพื่อให้กกํําลังใจพวกเขาให้มีควาาม
ซื่อสัตย์ต่ตอพระเจ้าผู้ทรงทนทุกข์และสิ้นพระะชนม์เพื่อพววกเขา และในนเวลานี้ได้ทรรงกลับฟื้นคืนชีพด้วยพรระ
อานุภาพพของพระจิตเจ้
ต า ดําเนินชีวิตอยู่ในชีวิตของเรา พรระเยซูเจ้าสําหรั
า บมาระโกกเป็นพระเยซซูเจ้าที่ต้องททน
ทุกข์ทรมมาน
พ
พระเยซู
เจ้าทรงเป็
า
นพระะบุตร: พระอองค์ทรงเสด็จลงมาสั
จ
มพันธ์
น กับมนุษย์ใในฐานะที่เป็นมนุ
น ษย์คนหนึนึ่ง
ทรงมีความรู
ว ้สึกและกกระทําทุกสิ่งเหมื
ง อนมนุษย์
ษ (ยกเว้นบาาป) พระองค์ค์ทรงกระตือรือร้น ออกไปปหาประชาชชน
ทรงสัมผัสกับประชาชชน ร่วมสุขร่วมทุ
ว กข์ รับรู้ความเป็นไปต่าง ๆ ของมมนุษย์
พ
พระเยซู
เจ้าทรงเป็
า
นพรระเมสสิยาห์ห์: ทรงได้รับการเจิ
บ
มแต่งตั
ง ้งให้เป็นพรระคริสต์ เป็นพระบุ
น
ตรขออง
พระบิดา เราทุกคนจจะต้องทําตนเเองให้มีความมเชื่อที่ลึกซึ้งและมี
แ ชีวิตทีผูผ่ กู มัดกับพระะเยซูเจ้า
พ
พระเยซู
เจ้าทรงเป็
า
นพรระบุตรของพระเจ้า: มีความสัมพันธ์
น ที่แนบแน่นกับพระบิดา นอกจากนันั้น
พระองค์ค์ยังทรงเป็นผู้ที่ทนทุกข์ทรมาน
ร เป็นเครืรื่องบูชาแด่พระบิ
พ ดา
ความสําคัญกั
ญ บการภาววนา: การภาาวนาเป็นการรอยู่กับพระเยยซูเจ้า ร่วมชีชีวิตกับพระเยยซูเจ้า ในขณ
ณะ
ที่เราภาววนาพระองค์์เสด็จมาประะทับในหัวใจขของเรา
ก
การภาวนาย
ยังเป็นการพูพูดคุยกับพระะองค์โดยตรรง เรารับฟังพระองค์ ตออบรับพระองค์ นี้เป็นกาาร
แสดงอออกที่ลึกซึ้งขอองการภาวนา พระเยซูเจ้าเผยแสดงพพระองค์แก่เรา เมื่อทําได้ด้เช่นนี้ พระเเยซูเจ้าจะทรรง
กลับเป็นบุ
น คคลจริง ๆ เหมือนอย่างสมั
า ยคริสตชนแรกเริ
ต
่ม

พระวรสารรของนักบุญลูกา
เขียนถึงเธโอฟีลัสเป็นบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาทีที่จะมารับควาามเชื่อ
เขียนถึงปัญญาชน (คคนที่มีความรูรู้) ที่ไม่ใช่ชาววยิว ประมาณ
ณปี 80
ร ให้พระเเยซูเจ้าทรงเเป็นศูนย์กลาางประวัติศาสตร์
ระบุ
า แห่งคววามรอด
พิสูจน์โดยย้
ด อนหลังไปถึ
ไ งอาดัม ตัวอย่างเช่นการไถ่
น
กู้ให้รอดพ้
ร นจากบบาปคือ
การนําพระเยซู
พ
เจ้ามานําเสนอให้กับทุกคน ชีวิวิตในพระอาณาจักรของพระเจ้า
เป็นของททั้งชาวยิวและคนต่างศาสสนา
ข
เจ้าและการทํางานของพระ
า
ะศาสนจักรทีที่สืบสาน
เน้นพันธกิจของพระเยซู
งานของพพระองค์โดยอาศัยองค์พระะจิตเจ้า พันธกิกิจที่สําคัญรีบด่
บ วนของพระะเยซูเจ้า
คือการมมอบความรักความเห็
ก
นอกเห็นใจให้กับทุกคน โดดยเฉพาะอย่างยิ
า ่งกับ
คนยากจจน คนตกทุกข์
ก ได้ยาก พรระเยซูเจ้าทรงงเป็นแสงสว่างสํ
า าหรับทุกคน
ก ทุกสถานนที่ หัวใจที่อ่อนหวานละมุ
อ
มุม
ละม่อมฉฉายแสงออกกไปสู่เราทุกคน
ค พระวรสสารจึงดูอบอุ่น มีสันติสุข มีความเห็นอกเห็นใจ แลละการให้อภัย
ต่อความมผิดของพระเยซูเจ้า เป็นพระวรสารแห
พ
ห่งพระเมตตตา เป็นต้นจากคําสอนที่เป็นเรื่องเปรียบเทียบต่าง ๆ
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เนื้อหาหลักของข่าวดี: ความชื่นชมยินดีที่ได้รับการอภัย (บทที่ 15) พระอานุภาพที่เป็นแรงผลักดัน
เบื้องหลังในเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็คือ “พระจิตเจ้า”
ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า: ข่าวดีน้ีได้ถูกประกาศออกไปโดยพระพลานุภาพของพระจิตเจ้า
พระเยซูเจ้าในนาซาเร็ธ “พระจิตของพระเจ้าประทับอยู่กับข้าพเจ้า”
คําสอนเรื่องการภาวนา: “พระจิตเจ้าจะทรงประทานให้แก่ผ้ทู ี่ทูลขอ” (บทที่ 11)
คําสอนสุดท้ายของพระองค์แก่สานุศิษย์คือ ‘บัดนี้ เรากําลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้
มาเหนือท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปก
คลุมไว้’ (24:49)
พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติต่อเราด้วยรักเสมอ เราต่าง ๆ เป็นลูก ๆ ของพระเจ้า เพราะนี้เป็นความจริง
และเป็นพระประสงค์ของพระองค์
พระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์แท้จริงคนหนึ่ง พระองค์ทรงเป็นนักภาวนา บุรุษแห่งการภาวนา พระองค์
ทรงมีชีวิตที่แนบสนิทกับพระบิดาด้วยการภาวนา (5:16; 10:21)
การภาวนาเป็นการแสดงความสัมพันธ์ข้ันพื้นฐานกับพระบิดา ภาวนาเพื่อขอคําแนะนํา เพื่อการ
ดํา เนิน ชี วิต ที่ ใ ห้ เ ป็ น ที่พอพระทั ย เพื่อยอมรั บพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อตอบสนองต่ อความรักของ
พระองค์ที่ได้ทรงประทานสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ ให้แก่เรา เพื่อสรรเสริญพระองค์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึง
ความรักของพระองค์ เราประกาศข่าวดีด้วยการมีส่วนร่วมในการทําความดีร่วมกับพระองค์

พระวรสารของนักบุญยอห์น
เขียนขึ้นในปี 90 สําหรับชุมชนคริสตชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า
ให้กับบุคคลทั่วไป
จุดประสงค์ของการเขียนพระวรสาร: “เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า
พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะ
พระนามของพระองค์” (20:31)
จุดประสงค์ในการอ่านพระวรสารของนักบุญยอห์นก็คือ การมีส่วนในชีวิตแห่งความสุข และการนํา
เรื่องการดําเนินชีวิตที่มีความสุข มีความสมบูรณ์ที่พระเยซูเจ้าประทานให้ไปบอกเล่าแก่ทุกคน
พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว อย่างที่ทรงเรียก
โทมัสให้ประกาศยืนยันความเชื่อ (20:28)
ให้เรามาเป็นลูกของพระองค์ ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
เป็นพระวรสารที่เชื้อเชิญทุกคน “มาดูซิ” (1:39)

I. เป็นหนังสือแห่งเครื่องหมาย (book of Signs) เครื่องหมาย 7 ประการ ที่ยืนยันถึงว่า “I am”
เครื่องหมายทุกอย่างแสดงให้เห็นถึงพระสิริร่งุ โรจน์ของพระเยซูเจ้า
ทุกเครื่องหมายเรียกร้องให้ศิษย์เชื่อในพระเยซูเจ้า
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1. “เหล้าองุ่นใหม่”–สัญลักษณ์ของพระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตและการฉลองในยุคสุดท้าย
• “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคน
ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร .....ผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมี
ชีวิตนิรันดร ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้น การลงโทษของพระเจ้ากําลังอยู่เหนือ
เขาแล้ว” (3:16, 36)
• “แต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้น้ันจะไม่กระหายอีก น้ําที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นธารน้ําในตัวเขา
ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร” (4:14)
2. ข้าราชการไว้วางใจพระวาจาของพระเจ้า จึงทรงรักษาบุตรชายของเขาให้หาย (4:46-53)
3. พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยที่สระเบเธสดา: การยอมรับพระวาจาของพระเจ้านําชีวิตนิรันดรมาให้

4.
5.

6.

7.

• “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่ฟังวาจาของเราและมีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่ง
เรามา ก็ย่อมมีชีวิตนิรันดรและไม่ต้องถูกพิพากษา แต่เขาได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว”
(5:24)
การทวีขนมปัง: “เราเป็นปังแห่งชีวิต”
• “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (6:35)
พระเยซูเจ้าทรงเดินเหนือน้ํา (6:16-20)
พระองค์ทรงสําแดงพระองค์ให้เห็นและทรงสอนว่า
• “เราเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” (8:12)
• “ผู้ใดกระหายจงมาหาเราเถิด ผู้ที่เชื่อในเราจงดื่มเถิด ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ลําธารที่ให้ชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในผู้น้ัน” พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้หมายถึงพระจิตเจ้า ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะ
ได้รับ แต่เวลานั้นพระเจ้ามิได้ประทานพระจิตเจ้าให้เพราะพระเยซูเจ้ายังมิได้รับพระสิริรุ่งโรจน์”
(7:37-39)
การรักษาคนตาบอดตั้งแต่กําเนิด (9:1)–พวกเขามานมัสการพระองค์ แทนที่จะไปนมัสการพระเจ้าใน
ศาลาธรรม เพราะพระองค์ทรงเป็น “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (10:11) “ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า”
(10:36)
การปลุกลาซารัสจากความตาย (10:1)–ความเชื่อในพระเยซูเจ้าให้ชีวิต เพราะ “เราเป็นการกลับคืน
ชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (11:25) ทรงเป็นองุ่นแท้ (15:1) ทรงเป็น
“หนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (14:6)

II. หนังสือแห่งพระสิริรุ่งโรจน์
บันทึกเรื่องความทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้า นี้เป็นเหตุการณ์ที่
สมบูรณ์แบบของเครื่องหมายทั้งปวงในชีวิตของพระเยซูเจ้า ชั่วเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เริ่มจาก
การล้างเท้าให้บรรดาอัครสาวก
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“พระสิริรุ่งโรจน์”–การเสด็จมาของพระจิตเจ้า เป็นการปรากฏมาของการประทับอยู่ของพระเจ้า
ท่ามกลางเรา
พระเยซูเจ้าทรงเป็น “นาย” ของเหตุการณ์ต่าง ๆ พระองค์ทรงประกาศพระอาณาจักรของพระองค์
เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงตอบปีลาตว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์น้นั ถูกต้องแล้ว...(18:37)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นชีวิตสําหรับสานุศิษย์ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์
ทรงเชื้อเชิญให้ภาวนา “เพื่อของพระองค์” (1:16)
ความหวังทั้งหมดของบรรดาสานุศิษย์ ก็คือการได้กลับกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า ในการ
ภาวนา เรายอมให้พระองค์ให้เข้ามาในชีวิตของเรา เราเชิญพระองค์ให้เข้ามาสัมผัสหัวใจของเรา ธรรมล้ําลึก
ก็คือ “เราได้รับความรักของพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูเจ้า”

การใช้พระวรสารเพื่อการภาวนา
แหล่งกําเนิดของการภาวนาที่ดีที่สุดคือพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะพระวรสารเป็นบ่อเกิดของการ
รําพึงภาวนาที่ดีที่สุด เป็นสําหรับบุคคลที่ทําหน้าที่ประกาศข่าวดีจําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์การภาวนา
จากพระวรสารเราควรที่จะกระทําให้เป็นนิสัย ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และเมื่อเราทําการประกาศ การ
ประกาศของเราจะได้บังเกิดผล ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติ
1. “เลือกข้อความ” เลือกข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากพระวรสาร อาจจะเลือกตอนที่เป็นเหตุการณ์ การมี
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องที่น่าตื่นเต้น หรือมีสีสัน
2. “ทําตัวสบาย ๆ” ด้วยการหาสถานาที่เงียบ ๆ และอยู่ท่าทีที่ผ่อนคลาย สํานึกว่าตนเองอยู่เบื้องหน้า
พระเจ้า มอบตนเองและเวลาให้พระเจ้า
3. “ภาวนาวอนขอพระจิต” วอนขอพระจิตเจ้าให้มาประทับอยู่กับท่าน ช่วยเหลือท่านในการภาวนา วอน
ขอให้พระจิตเจ้าทรงช่วยเปิดหัวใจของท่านให้ต้อนรับพระพรที่พระเจ้าปรารถนาที่จะมอบให้ท่าน
4. “อ่านพระคัมภีร์” อ่านพระคัมภีร์ตอนที่เลือกอย่างช้า ๆ ให้เรื่องที่อ่านซึมเข้าไปในจิตใจ จินตนาการว่า
ตัวท่านเองเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์น้ันด้วย จงเชื่อว่าคําพูดนั้นเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่กําลังพูด
กับท่าน
5. คําบางคําหรือบางวลีอาจจะมีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ จงจับคําหรือวลีน้ัน อยู่กับคําหรือวลีน้ัน ให้
คําหรือวลีน้นั ดังก้องซ้ําๆ ในใจของท่าน ท่านอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในใจของท่าน สังเกตดูให้ดี
พระเจ้าอาจจะมีอะไรบางอย่างพูดกับท่าน ปล่อยให้พระเจ้าพูดกับท่านในความเงียบนั้น อย่ารีบร้อน
รีบเร่ง ให้เวลารับฟังเสียงของพระองค์
6. ให้ ต ระหนัก ถึ ง ความรู้ สึ ก ความนึ ก คิ ด อารมณ์ ความหวั ง ความรัก ความเสี ย ใจ ความปรารถนา
ความประหลาดใจ ฯลฯ จงสํานึกถึงความรักของการประทับอยู่ของพระเจ้า พระเจ้าประทับอยู่กับท่าน
ในฐานะบุคคล ๆ หนึ่งในตัวของท่านโดยทางจิตของพระองค์ ผู้ที่พูดกับท่านในเวลานี้ด้วยถ้อยคําใน
พระวรสาร
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7. ถ้าท่านรู้สึกซึมซับ จงพูดคุยกับพระองค์อย่างที่ที่พูดคุยกับเพื่อนสนิทของท่าน
8. นี้เป็ นวิธีที่ ทําให้พระวาจาของพระเจ้ านําทางชี วิต ท่าน ท่ านจะรู้สึกถึงวิธีการใหม่ ๆ ของการอยู่กับ
พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อเราในวิธีใหม่ ๆ เช่น การเยียวยาจิตใจ ที่จะทําให้ท่านได้สัมผัส
กับความรักของพระเจ้า ท่านจะเกิดความรู้สึกถึงความเข้มแข็งด้วยพระจิตเจ้า ท่านจะได้รับการผลักดัน
ให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ดี ท่านจะเกิดสันติสุขในจิตใจ ท่านจะมีความสุขและความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ใน
อ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้า
9. เวลาใดที่ท่านรู้สึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังนําทางท่าน ให้ท่านขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทับ
อยู่กับท่านในเวลานั้น
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หัวข้อที1่ 4
การใช้พระคัมภีร์เพื่อการประกาศข่าวดี
การใช้พระคัมภีร์เพื่อตัวเอง – การแสวงหาพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์
- รับฟังเสียงของพระองค์
เพื่อผู้อื่น
- แสดงพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นได้รับรู้
- นําคําพูดของพระองค์ไปบอกเล่าให้ผ้อู ื่นได้รับฟัง
ทําไมต้องใช้พระคัมภีร์ - เผยแสดงแผนการไถ่บาปของพระเจ้าให้มนุษย์
- เสริมสร้างความเชื่อในพะเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด
- พระวาจาของพระเจ้าเป็นพลังแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากบาป
พลังในพระวาจาของพระเจ้า - เราได้พบพระเจ้า
- พระจิตเจ้าประทานความจริงลงในจิตใจของเรา
- เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
- พลังเพื่อการแบ่งปัน
- พลังเพื่อการไถ่เราให้พ้นจากบาป
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ใช้ความเชื่อในพระองค์เพื่อเผยแสดงพลังอํานาจของพระองค์ในการ
ช่วยชีวิตของคนอื่นให้รอด
ในความเชื่อของเราแสดงออกถึงความสัตย์ซื่อในพระบัญชาของพระองค์ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่ง
สอนทั่วโลก” พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีใจร้อนร้นการประกาศข่าวดี
1. เราต้องมีความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์
2. เราต้องมีน้ําใจที่เชื่อฟังพระคัมภีร์

การรู้จักแผนการของพระเจ้า–ยอห์น 1
“เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดํารงอยู่แล้ว
พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างในความมืด ข่าวดีของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง พระองค์ทรงนําชีวิตมาให้
การตอบรับพระองค์คือการยอมรับการเป็นบุตรของพระองค์
ยอห์น เป็นประจักษ์พยานเรื่องพระเยซูเจ้า
- พระองค์ทรงเป็นยกโทษบาปของโลก
- ไม่มีความรอดพ้นจากบาปจากสิ่งอื่นหรือคนอื่น
ในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่บาป จะทรงช่วยให้หลายคนได้รับความชอบธรรม เช่น การได้รับการอภัยบาป
และการฟื้นฟูขึ้นใหม่ (อิสยาห์ 53)
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แผนการอ่านพระคัมภีร์ของท่าน ท่านควรใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีในแต่ละวันในการอ่านพระคัมภีร์
ภาวนากับพระคัมภีร์ เปิดใจยอมรับว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นพลังของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือท่านในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
จงเติบโตในความรักและความคุ้นเคยจนเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์
ให้ความนึกคิดติดตามเรื่องที่พระจิตเจ้าทรงนําท่าน
จงเข้มแข็งและมั่นใจ เพราะความอ่อนแอไม่ใช่เป็นความไม่ดีของท่าน แต่เป็นความมืดบอดฝ่ายจิตใจ
ที่กีดกันท่านไม่ให้ยอมรับพระคริสตเจ้า
อย่าลืมว่า เทพเจ้าแห่งความมืดของโลกนี้ก็กําลังทํางานของมันด้วย
เราจะใช้พระคัมภีร์เพื่อการประกาศข่าวดี
เพื่อให้ดินที่แห้งแตกระแหงให้กลับเป็นดินที่ชุ่มชื่นเราจําเป็นต้องรดน้ํา
เราต้องขุดบ่อชลประทานที่ถูกทอดทิ้งมานานเพื่อจะได้ให้มี “น้ําแห่งชีวิต”
เรากําลังเชื่อมโยงระหว่างคนที่มีความต้องการกับ “น้ําทรงชีวิต” ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้

หัวข้อต่าง ๆ ในพระคัมภีร์
1. น้ํา
• “ท่านทั้งหลายจะยินดีตักน้ําจากพุน้ําที่นําความรอดพ้น” (อิสยาห์ 12:3)
• “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า 'ขอน้ําดื่มสักหน่อยเถิด'
ท่านคงกลับเป็นผู้ขอและผู้น้นั จะให้ “น้ําที่ให้ชีวิต” แก่ท่าน” (ยอห์น 4:10)
• “แต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้น้ันจะไม่กระหายอีกน้ําที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นธารน้ําในตัวเขา
ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร”(ยอห์น 4:14; 7:38)
• “ผู้ใดกระหาย จงมาหาเราเถิด” (ยอห์น 7:37)
• “ผู้ใดกระหายเราจะให้ผ้นู ้ันดื่มจากธารน้ําแห่งชีวิตโดยไม่คิดราคา” (วิวรณ์ 21:6)

2. คําที่อ้างอิงถึงพระเยซูเจ้า
• แหล่งกําเนิดของชีวิตนิรันดร
“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคน
ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 3:16)
• พระเมสสิยาห์
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราที่กําลังพูดอยู่กับเธอคือพระเมสสิยาห์” (ยอห์น 4:26)
• น้ําพุที่ให้ชีวิตนิรันดร
“แต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้น้ันจะไม่กระหายอีก น้ําที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นธารน้ําในตัวเขา
ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร” (ยอห์น4:14)
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• ปังแห่งชีวิต
“เราเป็นปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6:35)
• น้ําทรงชีวิต แหล่งกําเนิดของพระจิต
“ผู้ใดกระหายจงมาหาเราเถิด ผู้ที่เชื่อในเราจงดื่มเถิด ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ลําธารที่ให้
ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้น้ัน” พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้หมายถึงพระจิตเจ้า ซึ่งผู้ที่เชื่อใน
พระองค์จะได้รับ แต่เวลานั้นพระเจ้ามิได้ประทานพระจิตเจ้าให้เพราะพระเยซูเจ้ายังมิได้รับ
พระสิริร่งุ โรจน์” (ยอห์น 7:37-39)
• แสงสว่างของโลก
“เราเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้ที่ตามเรามา จะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต”
(ยอห์น 8:12)
• ชุมพาบาลที่ดี
“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน” (ยอห์น 10:11)
• การกลับคืนชีพ
“เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต” (ยอห์น 11:25)
• หนทาง ความจริง และชีวิต
“เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยอห์น14:6)
• องุ่นแท้
“เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน” (ยอห์น 15:1)
• กษัตริย์
“ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหม” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
“ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์น้ันถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็น
พยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา” (ยอห์น 18:37)
• หนทางเข้าหาพระบิดา
“เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่า “เอาไปตรึงกางเขน
เอาไปตรึงกางเขน” ปีลาตสั่งว่า “ท่านทั้งหลาย จงนําเขาไปตรึงกางเขนกันเองเถิด เพราะเรา
ไม่พบว่าเขามีความผิดประการใด” (ยอห์น 19:6)

3. ชื่อ-สมญานามของพระเยซูเจ้า
1) อิมมานูเอล
• หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” (มัทธิว 1:23)
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2) ที่ปรึกษามหัศจรรย์ และเจ้าชายแห่งสันติ
• “เพราะกุมารผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเรา บุตรชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานให้เรา อํานาจการ
ปกครองอยู่บนบ่าของเขา เขาจะได้รับนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอํานาจ”
“พระบิดานิรันดร” “เจ้าแห่งสันติ” (อิสยาห์9:5)
• พระองค์แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงกระทําอะไรและเผยแสดงพระอาณาจักรของพระเจ้า
3) วาจาของพระเจ้า
• “เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดํารงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า และ
พระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1)
• พระองค์ทรงเป็นผู้เผยแสดงองค์พระเจ้าให้มนุษย์ได้รู้อย่างสมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงรู้แจ้ง
เห็นจริง ทรงรู้จักพระบิดาอย่างแท้จริง (ฮีบรู 1:1-3)
4) ลูกแกะของพระเจ้า
• “วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรง
ลบล้างบาปของโลก.........” (ยอห์น 1:29-31)
5) พระผู้ไถ่
• วั น นี้ ในเมื อ งของกษั ต ริ ย์ ด าวิ ด พระผู้ ไ ถ่ ป ระสู ติ เ พื่ อ ท่ า นแล้ ว พระองค์ คื อ พระคริ ส ต์
องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลูกา 2:11)
6) ผู้ได้รับเจิม
• อันดรูว์พบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรก จึงพูดว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” พระเมสสิยาห์
หรือพระคริสตเจ้า แปลว่า ผู้รับเจิม (ยอห์น 1:41)
7) ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์
• “ใครเล่ายิ่งใหญ่กว่ากัน ผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้รับใช้ มิใช่ผู้ที่นั่งโต๊ะดอกหรือ แต่เราอยู่ในหมู่ท่าน
เหมือนเป็นผู้รับใช้จริง ๆ” (มาระโก 10:45; ลูกา 22:27; 24:25-27, 44-46)
• เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าอย่างไร ในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระองค์ เราได้เจริญรอยตาม
พระองค์หรือไม่
8) สมณะสงฆ์ชั้นสูง
• “ประเด็นสําคัญของเรื่องที่เรากําลังพูดถึงคือ เรามีมหาสมณะที่ประทับอยู่เบื้องขวาพระบัลลังก์
ของพระผู้ทรงศักดานุภาพในสวรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ (ฮีบรู 8:1-2)
• สงฆ์ช้ันสูงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับพระเจ้า นําคนบาปมา
หาพระเจ้า ผู้ประกาศข่าวดีก็เช่นกัน ต้องทําหน้าที่เช่นนี้
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9) สิงห์แห่งยูดาห์
• “ผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด สิงโตจากตระกูลยูดาห์ หน่อเนื้อ
เชื้อไขของกษัตริย์ดาวิดทรงได้รับชัยชนะแล้ว พระองค์จะทรงคลี่ม้วนหนังสือและเปิดตราที่
ผนึกทั้งเจ็ดดวงออกได้” (วิวรณ์ 5:5) พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งสิงโตและลูกแกะ พระองค์ทรง
เป็นปรีชาญาณและพละกําลังของพระเจ้าในความอ่อนหวาน โดยการยอมรับความตายบน
ไม้กางเขนอย่างลูกแกะ พระเยซูเจ้าทรงยังเป็นสิงโตแห่งยูดาห์ที่เอาชนะความตายได้ เราก็
เช่นเดียวกัน เราต้องกล้าหาญเหมือนสิงห์หนุ่มในเวลาเดียวกันเราต้องอ่อนโยนเหมือนลูกแกะ
10) ดาวประจํารุ่ง
• “เขาจะปกครองนานาชาติด้วยคทาเหล็ก และนานาชาติจะถูกทําลายเป็นชิ้น ๆ เหมือนหม้อ
ดินที่ถูกทุบ เหมือนกับที่เราได้รับอํานาจจากพระบิดาของเรา เราจะให้ดาวประจํารุ่งแก่เขา”
(วิวรณ์ 2:27-28)
• พระเยซูเจ้าทรงฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้า “ดาวประจํารุ่ง” ขึ้น ความมืดหายไป แสงสว่าง
เล็ก ๆ ค่อยเกิดขึ้นจนกลายเป็นแสงสว่างใหญ่กว้างขวาง พระเยซูเจ้าจึงนําประโยชน์มาสู่โลก
เป็นแสงสว่างในจิตใจของเรา เราทุกคนต้องเป็นดาวประจํารุ่งในสังคมเช่นกัน
11) ศิลาหัวมุม
• “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เราเลือกศิลาประเสริฐและวางไว้ในนครศิโยน เป็นศิลาหัวมุม
ทุกคนที่มีความเชื่อในศิลานี้จะไม่ต้องอับอายเลย......” (1เปโตร 2:6)
• เราเป็นส่วนหนึ่งของในบ้านของพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้า ที่มีรากฐาน
มั่นคงอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมที่สําคัญที่เป็นฐานให้เกิดส่วนต่าง ๆ
ของบ้าน แล้วท่านล่ะท่านเป็นส่วนไหนของบ้าน
12) อัลฟาและโอเมก้า
• “เราคือ อัลฟาและโอเมก้า” (วิวรณ์ 1:8)
• พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่สมบูรณ์ พระองค์ทรงเป็นผู้นํายุคใหม่ของการไถ่
บาปมนุ ษ ย์ พระองค์ ท รงแสดงความเอาใจใส่ ต่ อ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนตั้ ง แต่
แรกเริ่มจนกระทั่งวันสุดท้าย ในทุกวันนี้พระองค์ทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่เรา ในเวลา
แห่งนิรันดร์กาลพระองค์จะทรงเป็นความสมบูรณ์ของเรา
13) กษัตริย์แห่งกษัตริย์
• “เขาทั้งสิ บเขาที่ท่านเห็นหมายถึงกษัตริย์สิบองค์ ที่ยังไม่ ได้รับตํ าแหน่งกษัตริย์ แต่ได้ รับ
อํานาจเหมือนกษัตริย์พร้อมกับสัตว์ร้ายเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง กษัตริย์เหล่านี้มีความตั้งใจที่จะ
มอบอานุภาพและอํานาจแก่สัตว์ร้าย กษัตริย์เหล่านี้จะทําสงครามกับลูกแกะ แต่ลูกแกะจะ
ทรงมีชัยชนะ เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งหลาย ทรงเป็นกษัตริย์แห่ง
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• พระเยซูเจ้าทรงเอาชนะทุกสิ่งเพื่อเรา พระองค์ทรงครองราชย์และปกครองในอาณาจักรของ
บรรดาผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาและติดตามพระองค์

การดําเนินชีวิตด้วยพระวาจาของพระเจ้า
พระวาจาของพระเจ้าเป็นหลักที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้ที่ศรัทธา
• “ดังนั้น จงละทิ้งความโสมมทั้งหลาย และความชั่วร้ายที่ยังตกค้างอยู่ จงน้อมรับพระวาจา
ที่ทรงปลูกฝังไว้ในท่าน พระวาจานั้นช่วยวิญญาณท่านให้รอดพ้นได้” (ยากอบ 1:21)
การเป็นผู้ประกาศข่าวดี หมายความถึง การเป็นบุคคลที่ดําเนินชีวิตด้วยพระวาจาของพระเจ้า
การประกาศข่าวดีเป็นการถ่ายทอดข่าวดีของพระเจ้าด้วยคําพูด การกระทํา และชีวิต
EN 21 ก่อนอื่นหมดเราต้องประกาศพระวรสารด้วยการดํารงชีวิตที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรก....
เป็นการประกาศอย่างเงียบ ๆ แต่เป็นการประกาศที่มีพลังและเกิดผล นี่เป็นการประกาศ
พระวรสารเบื้องต้น
EN 22 อย่างไรก็ตามการเป็นองค์พยานเพียงเท่านี้ยังคงไม่เพียงพอ... การประกาศพระวรสารจะไม่
เป็นการประกาศที่แท้จริง ถ้าไม่มีการประกาศพระนาม คําสั่งสอน ประวัติชีวิต คําสัญญา
พระราชัย ตลอดจนธรรมล้ําลึกของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ พระบุตรของพระเจ้า
EN 24 ที่สุด คนที่ได้รับการประกาศพระวรสารก็จะทําการประกาศพระวรสารถึงคนอื่นต่อไป
EN 29 แต่การประกาศพระวรสารจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์จริงและถาวรระหว่าง
พระวรสารกับชีวิตของมนุษย์ ทั้งในทางส่วนตัวและในทางสังคม
EN 41 สําหรับพระศาสนจักรแล้ว การประกาศพระวรสารด้วยการดําเนินชีวิตที่เป็นองค์พยาน
มีความสําคัญมากที่สุด “คนสมัยนี้เต็มใจฟังพยานผู้รู้เห็นยิ่งกว่าฟังครู หรือถ้าเขาฟังครูก็เพราะ
ครูเป็นพยานรู้เห็นด้วย”
EN 46 การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวก็ใช้ได้และสําคัญ (เช่น พระเยซูเจ้ากับนิโคเดมัส กับศักเคียส
กับหญิงที่บ่อน้ํา) จะมีวิธีถ่ายทอดพระวรสารอย่างอื่นดีกว่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับ
จากความเชื่อให้แก่อีกคนหนึ่งหรือ
ทุกวันนี้ เราใช้พระคัมภีร์ในการประกาศข่าวดี แต่ก่อนที่เราประกาศโดยใช้พระคัมภีร์น้ันเราต้องถาม
ตัวเราเองว่าเรามีประสบการณ์จริง ๆ กับพระคัมภีร์หรือยัง เช่น ตัวเราได้รับการประกาศข่าวดีจากพระคัมภีร์
อย่างไร
2 ทิโมธี 3:16-17 “ทุกถ้อยคําในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน
ว่ากล่าว ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรม คนของ
พระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง”
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หัวข้อที่ 15
วิธีการศึกษาพระคัมภีร์
แบ่งกระดาษออกเป็น 4 ส่วน อาจจะพับหรือขีดให้เป็น 4 ช่อง แต่ละช่องให้เขียนตามหัวข้อเหล่านี้
1. ข้อความพระคัมภีร์ที่เลือก
2. ข้อความพระคัมภีร์ที่เทียบเคียง
3. ปัญหาหรือข้อสงสัย
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
เวลา: 60-80 นาที
ขั้นตอนที่ 1 (20 นาที)
- สวดภาวนาเปิด
- อ่านพระคัมภีร์
1) อ่านพระคัมภีร์
• อ่านแต่ละข้ออย่างตั้งใจ เขียนย่อ ๆ (เพียงหนึ่งประโยค) ในแต่ละข้อ หรือหนึ่งความคิด
2) ข้อความพระคัมภีร์ที่เทียบเคียง
• ในช่องสอง ให้เขียนพระคัมภีร์ที่เทียบเคียงซึ่งอาจจะมาจากพระคัมภีร์ฉบับแปลที่ต่างกัน
หรือข้ออ้างอิง หรือความคิดที่เกิดขึ้น หรือมีข้อความที่ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษ ที่ท่าน
อาจจะต้องการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์
3) ปัญหา
• ในช่องสาม ให้เขียนคําถาม หรือปัญหา ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้
หรือความคิดที่ท่านไม่เข้าใจ
ขั้นตอนที่ 2 (10 นาที)
- ผู้นําขอให้สมาชิกคนหนึ่งแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เขียน เชิญคนอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เขาได้เขียน
จากนั้นให้ถามสมาชิกทุกคนว่ามีใครบ้างที่มีคําอธิบายหรือคําอ้างอิงพระคัมภีร์ตอนนั้น
ขั้นที่ 3 (20-30 นาที)
- ให้สมาชิกแต่ละคนได้อ่านปัญหาที่แต่ละคนพบจากการอ่านพระคัมภีร์ ผู้นําควรจดลงบนกระดานดํา
จากนั้นให้สมาชิกอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อช่วยกันทําความเข้าใจ ถ้าปัญหาใดยากเกินความเข้าใจ ให้มอบหมาย
บางคนไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วนํามาบอกเล่ากันในครั้งต่อไป
ขั้นที่ 4 (20-30 นาที)
- ให้สมาชิกทุกคนนิ่งเงียบ 5 นาที เพื่อเขียนสิ่งที่ตนเองได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้
- ให้เขียนประโยชน์ของพระคัมภีร์ ที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ได้จากพระคัมภีร์และความตั้งใจที่จะกระทํา

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 89

- แบ่งปันสิ่งที่ได้รับกับเพื่อน ๆ
- ภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า และปิดการศึกษาพระคัมภีร์

วิธีการ IMFAP METHOD
เวลา ประมาณ 20 นาที
ขนาดของกลุ่ม 5-7 คน
ดําเนินการ
1. นั่งเป็นวงกลม
2. ภาวนาบทสดุดีหรือสรรเสริญ
3. ภาวนาเปิด
4. อ่านพระคัมภีร์
5. เงียบ
6. ไตร่ตรองส่วนตัว
6.1 เลือกข้อความ วลี ประโยคที่ประทับใจ
6.2 อยู่กับคํานั้น ไตร่ตรองว่าพระคัมภีร์คํานี้มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของท่าน
6.3 ทบทวนตนเองใน สองด้าน
- ด้านบวก: ในชีวิตของท่าน ท่านได้ปฏิบัติตามพระคัมภีร์ตอนนี้ ทั้งด้วยคําพูด การกระทํา และ
ชีวิตของท่านอย่างไร
- ด้านลบ: ท่านได้มีพฤติกรรมอะไรที่ตรงกันกับคําสอนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ทั้งด้วย วาจา
กิจการและการละเลย
6.4 ปฏิบัติ: ท่านคิดว่าจะนําพระวาจาตอนนี้ไปปฏิบัติจริงอย่างไรในชีวิตประจําวันของท่าน
6.5 ภาวนาส่วนตัว
7. ภาวนา (ในความเงียบ หรือออกเสียง เพื่อเสริมกําลังแก่กันและกัน)
8. สวดบทข้าแต่พระบิดาฯ/วันทามารีย์
9. จบด้วยการขับร้องเพลงสดุดี
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วิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วย8 คําถาม (ตัวอย่างคําถาม หน้า 91)
เวลา 60-75 นาที
ขนาดของกลุ่ม 4-7 คน
ขั้นตอนที่ 1 (10-15 นาที)
- นั่งเป็นวงกลม
- เชิญชวนให้ทุกคนเงียบ อัญเชิญพระเจ้ามาประทับอยู่ในกลุ่ม
- ภาวนาบทสดุดีหรือเพลงสรรเสริญ
- ภาวนาวอนขอพระจิตเจ้า
- อ่านพระคัมภีร์ด้วยเสียงดังและด้วยท่าทีแห่งการภาวนา
- ถามและตอบคําถาม 1-4 โดยผู้นํา (นัดหมายผู้นําก่อนล่วงหน้า)
ขั้นตอนที่ 2 (15 นาที)
- ให้แต่ละคนศึกษาพระคัมภีร์อย่างเงียบ ๆ และเขียนคําตอบสั้น ๆ จากคําถามข้อที่ 5, 6, 7
ขั้นตอนที่ 3 (20 นาที)
- ให้แต่ละคนได้แบ่งปันคําถามทีละข้อ จนครบทุกคนในกลุ่ม
- ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันครบถ้วน
- สมาชิกสามารถเพิ่มเติม หรือถามเพื่อความกระจ่างได้ (แต่ไม่ควรขัดแย้งหรือโต้เถียง)
ขั้นตอนที่ 4(5-10 นาที)
- ให้แต่ละคนเขียนคําตอบข้อที่ 8
ขั้นตอนที่ 5ใช้เวลาที่เหลือเพื่อ
- แบ่งปันคําตอบข้อที่ 8 ของแต่ละคน
- ฟังคําตอบของสมาชิกอย่างตั้งใจ ฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําพูดของเขาด้วย
ขั้นตอนที่ 6
- จับมือกันเป็นวงกลม
- ภาวนาให้แก่กันและกัน
- ภาวนาวอนขอพละกําลังจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้สามารถกระทําตามความตั้งใจ
ของตนให้สําเร็จ
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คําถาม 8 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้เขียน เขียนถึงใคร
ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้
มีคําหรือประโยคที่เข้าใจยากได้แก่.......
ประวัติเบื้องหลังของเรื่องนี้ได้แก่.......
ความคิดหลักของพระคัมภีร์ตอนนี้คือ.......
พระคั มภี ร์ ตอนนี้ มี ความหมายอย่ างไรกั บกลุ่ มบุ คคลในสมั ยนั้ นที่ พระคั มภี ร์ พู ดถึ ง ให้ ตอบโดยการ
คาดการณ์ของท่านเอง
7. พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายอย่างไรกับคนในปัจจุบัน มีอะไรที่ตรงกับกลุ่มบุคคลในสมัยแรกเริ่มที่
พระคัมภีร์พูดถึงบ้างไหม
8. พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของท่าน
8.1 มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในตัวของท่านไหม ความคิด ทัศนคติหรือพฤติกรรม หลังจากที่ได้ศึกษา
พระคัมภีร์ตอนนี้
8.2 ท่านพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไหม ท่านคิดว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปเพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดประโยชนต่อชีวิตของท่านอย่างแท้จริง
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หัวข้อที1่ 6
การภาววนา

การภาาวนาคืออะไไร
1. เป็นชีวิตของงพระเยซูเจ้า
• มาระะโก 1:35
“วันต่ตอมา พระอองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ เสด็จออกจากบ้านไปยัยังที่สงัด และะทรงอธิษฐาาน
ภาวนนาที่นั่น”
• ลูกา 6:12
“ครั้ังนั้นพระองค์ค์เสด็จขึ้นไปบบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา และทรงออธิษฐานภาววนาต่อพระเจ้จ้า
ตลออดทั้งคืน”
• มาระโก 6:41
“พรระองค์ทรงรับขนมปั
บ
งห้าก้กอนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนนพระพักตร์ขึข้ึนมองท้องฟ้ฟ้า
แล้วทรงกล่าวถววายพระพร ทรงบิ
ท ขนมปังส่งให้บรรดาาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับปรระชาชน ทั้งยัง
ย
ทรงแบ่งปลาสองงตัวแจกจ่ายใให้ทุกคนด้วย”
• ยอห์ห์น 11:41-42
พระะเยซู เ จ้ า ทรงช่
ท ว ยลาาซาลั ส ใหฟื
ฟื้ น คื น ชี พ พ ระองค์ ท รงทอดพรร ะเนตรแลล ะ
ขอบบพระคุณพรระบิดา
คนเหหล่านั้นจึงยกกแผ่นหินออกก พระเยซูเจ้
เ าทรงเงยพพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า“ข้าแต่พระบิดาเจ้จ้า
ข้าพเจ้
พ าขอบพระะคุณพระองคค์ที่ทรงฟังคําของข้
า
าพเจ้า ข้าพเจ้าททราบดีว่า พระองค์ทรงฟัฟัง
ข้ าพเจ้
พ า เสมอ แต่
แ ที่ข้าพเจ้ ากล่ าวเช่ น นี้ก็กเ พื่อ ประชาาชนที่อยู่ ร อ บข้ า พเจ้ า เขขาจะได้ เ ชื่อว่ว า
พระะองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”
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2.

3.
4.

5.

• ยอห์น 17:
พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อสานุศิษย์
• ลูกา 22:39-45:
พระเยซูเจ้าทรงภาวนาที่ภูเขามะกอกเทศ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาเจ้า
• ลูกา 23:46:
“พระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์’ เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์”
การเปิดตนเองให้พระเจ้าเข้าทํางานในตัวของเรา
เป็นการเปิดหัวใจ จิตใจ ร่างกาย ความรู้สึก และสติปัญญาของเราทั้งหมดให้แด่พระเจ้า
รากของการภาวนาคือความเงียบภายใน สิ่งนี้จะเป็นผลสําคัญมากที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนา
นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนสอนเรา ว่าความเงียบภายในเป็นสถานที่ที่จิตของเราได้รับ
การเจิม และได้รับการเยียวยาบาดแผลที่อยู่ลึกที่สุดในหัวใจของเรา
การสํานึกถึงความว่างเปล่าของตัวเราเมื่ออยู่ต่อหน้าที่พระเจ้า
พระเจ้าจะไม่ทรงเติมอะไรใส่ลงไปในภาชนะที่เต็มอยู่แล้ว เราจําเป็นที่จะต้องทําตนเองให้ว่างเปล่า
การภาวนาเป็นการทําตัวให้โปร่งใสต่อหน้าพระเจ้า
เราต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่เราเป็นอยู่จริง (ไม่เสแสร้ง) ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้อง
โปร่งใสต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเรา ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไร ความอ่อนแอ
ความล้มเหลว พระองค์ยังทรงรักเราเสมอ ทรงรักอย่างที่เราเป็น
การภาวนาเป็นการสํานึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
เป็นความปรารถนาที่ซื่อ ๆ ง่าย ๆ ที่จะอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า–ลืมตัวเอง–ไม่คิดอะไร
ถึงตนเอง แต่ให้ใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้น ทําตัวของเราเหมือนกับพักผ่อนอยู่กับพระองค์ การได้อยู่
กับพระเช่นนี้ ช่วยเราให้ได้รับการเยียวยา เสริมกําลังใจ และทําให้เราสดชื่นขึ้น
- การอยู่กับพระเจ้าอย่างมีสตินี้จะบอกเราว่าแก่นแท้ของชีวิตของเรานั้นอยู่ในชีวิตนิรันดร
ที่ไม่มีอะไรจะมาพรากเราไปได้ เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักอย่างมาก และเรามีบุญได้ชีวิตของพระเจ้า
อยู่ในตัวของเรา
- การภาวนายังเป็นการสดับฟังเสียงของพระเจ้า เรากําลังอยู่กับบุคคลที่ใกล้ชิดเราและอยู่
ในตัวของเราเองด้วย
- ภาพลักษณ์ของการประทับอยู่กับพระเจ้า ได้แก่ ภาพของมารีย์ (น้องของมารธา) ที่นั่งอยู่
แทบพระบาทของพระเยซูเจ้าเพื่อคอยฟังพระวาจาของพระองค์ (ลูกา 10:39)
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6. การภาวนาเป็นการรอคอยพระเจ้า
- มัทธิว 25:13 “เพราะฉะนั้น จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่ร้วู ันและเวลา”
- อิสยาห์ 40:31 “แต่ผู้มีความหวังในพระยาห์เวห์จะได้รับพลังใหม่ เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนก
อินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย”
7. การภาวนาเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า
- 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 “จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ําเสมอ จงขอบพระคุณ
พระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทําสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู”
8. การภาวนาเป็นการวอนขอสิ่งที่ต้องการจากพระเจ้า
- มัทธิว 7:7-11 “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขา
จะเปิดประตูรับท่าน“เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิด
ประตูให้ ท่านใดที่ลูกขออาหาร จะให้ก้อนหินหรือถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็น
คนชั่ว ยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ที่
ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”
9. การภาวนาเป็นการวอนขออภัยโทษบาปของเรา
- 1ยอห์น 1:9 “พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง”
- มัทธิว 6:12 “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผ้อู ื่น”
10. การภาวนาเป็นการภาวนาเพื่อผู้อื่น
- 1 ทิโมธี 2:1 “ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขอ อธิษฐาน อ้อนวอนแทน และขอบพระคุณ
พระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน”
- ยากอบ 5:15-16 “คําอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทําบาป เขาก็จะได้รับการอภัย ดังนั้น จงสารภาพบาปแก่กัน
และจงอธิ ษ ฐานให้ กั น เพื่ อ ท่ า นจะหายจากโรค คํ า อ้ อ นวอนของผู้ ช อบธรรมมี พ ลั ง ทํ า ให้ เ กิ ด ผล
มากมาย”
11. การภาวนาเป็นการกําลังเดินทางกลับบ้าน
พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความสันติสุข ความชื่นชมยินดี ความรัก ความพึงพอใจที่แท้จริงให้
เราได้
- มัทธิว 11:28 “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้
พักผ่อน”
- ยอห์น 6:35 “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”
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การภาวนาทําให้เราเกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า และจะช่วยให้เราได้เติบโตทางด้านจิต
วิญญาณ การภาวนามี พลั งแห่ งการเปลี่ย นแปลง สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ทั้งด้ านทัศนคติ
การปฏิบัติ และความประพฤติ
บุคคลที่ภาวนามักจะถามเช่นนี้ว่า “พระเยซูเจ้าคิดอะไร ทําอะไร และจะกระทําอย่างไร” ใน
สถานการณ์น้ัน (WWJD – what would Jesus do?)
นักบุญเปาโลพูดว่า “มิใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นพระคริสต์ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า”
พระคริสต์ทรงภาวนากับฉัน
พระคริสต์ทรงทํางานในตัวของฉัน
พระคริสต์ทรงมองโดยผ่านทางตาของฉัน
พระคริสต์พูดโดยผ่านทางคําพูดของฉัน
พระคริสต์ทํางานโดยผ่านทางมือของฉัน
พระคริสต์ทรงเดินโดยผ่านทางเท้าของฉัน
พระคริสต์ทรงรักโดยผ่านทางหัวใจของฉัน
นักบุญเปาโลภาวาว่า “ข้าพเจ้าเป็นของพระคริสต์ และไม่มีอะไรจะมาพรากข้าพเจ้าจากความรักของ
พระคริสต์”
การภาวนาเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับตนเอง กับผู้อื่น และกับพระเจ้าในองค์พระจิตเจ้า
ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงจะต้องมีชีวิตภาวนา การภาวนาเป็นเครื่องมือของผู้ประกาศข่าวดี ผลของการ
ประกาศข่าวดีขึ้นอยู่กับการมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยการภาวนา

วิธีการหาที่สงบเงียบเพื่อการภาวนา
1. เลือกสถานที่เงียบ ๆ
นี้เป็นเวลาส่วนตัวของท่านในการอยู่กับพระเจ้า
1) อยู่ได้เพียงลําพังคนเดียว (ถ้าเป็นไปได้)
2) ขจัดสิ่งที่รบกวนออกไป (มัทธิว 6:6; 14:23; มาระโก 1:35)
2. เลือกเวลาที่เหมาะสม
1) จัดเวลาที่เหมาะกับชีวิตส่วนตัวของท่าน เช่น การเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยความเงียบนับว่าเป็น
สิ่งที่ดี ช่วงเช้าเหมาะสมที่สุด
2) จัดให้เป็นเวลาที่สําคัญที่สุดของท่านในแต่ละวัน ใช้เวลาเงียบ ๆ สัก 15 นาที เราต้องให้เวลา
กับพระเจ้าเพื่อให้พระองค์พูดกับเรา จงจําไว้ว่าคุณภาพของเวลาของเราที่อยู่กับพระเจ้า
มีความสําคัญมากกว่าปริมาณ
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3) จงกระทําอย่างสม่ําเสมอ
น.ออกุสตินกล่าวว่า
“จงซื่อสัตย์ต่อการภาวนาของท่าน...และเมื่อท่านร้องหาพระองค์ในการภาวนา จงให้หัวใจ
ของท่านจดจ่อและเปิดกว้างอย่างเต็มที่”
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพูดกับบรรดาซิสเตอร์ของท่านว่า
“พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเรามาให้ประสบผลสําเร็จ แต่ทรงเรียกพวกเรามาเพื่อมีความเชื่อ
ศรัทธา”
3. ใช้วิธีที่ง่าย ๆ
การภาวนาของเราควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ สุภาพถ่อมตน และด้วยความไว้วางใจ
- ขอทานตาบอด “พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่พระองค์เสด็จออกจาก
เมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์และประชาชนจํานวนมาก บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอด
นั่งอยู่ริมทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธกําลังเสด็จผ่านมา เขาเริ่มส่งเสียงร้องตะโกนว่า
“ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิด เจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” (มาระโก 10:46-47)

การภาวนา 2 รูปแบบ
1. การภาวนาทั่วไป
• มิสซาฯ
• การภาวนาทําวัตรร่วมกัน
• การภาวนาเป็นกลุ่ม
• วจนพิธีกรรม
• # นพวาร
• # ………..
2. การภาวนาส่วนตัว
• การเฝ้าศีลมหาสนิท
• การสวดสายประคํา
• การรําพึง
• สมาธิ
• จิตภาวนา
• ........
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การภาวนาส่วนตัวมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เรากําลังหาวิธีและเครื่องมือเพื่อที่จะทําให้ตัว
ของเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากที่สุด แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ ๆ ว่า ทําไมเราจึงต้องภาวนา ในเมื่อ
พระเจ้าทรงล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเราต้องการอะไร
ถูกต้องทีเดียว
“พระเจ้า” ในภาษามนุษย์ที่ใช้เพื่อเรียกผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เป็นธรรมล้ําลึกครอบคลุมตัวของเรา
ทั้งหมด การประทับอยู่ของพระองค์มีมาก่อนที่สิ่งอื่นๆ จะเกิดขึ้น พระเจ้าทรงรับรู้ ทุกสิ่งที่ดํารงอยู่ ทุกสิ่งที่
เกิดสมองเล็ก ๆ ที่ซับซ้อนของเรา แต่การนําเสนอหรือการบอกให้พระองค์รับรู้เป็นการแสดงถึงความสุภาพ
ถ่อมตน และความโปร่งใสของเรา
ดังนั้นการภาวนา จึงไม่ใช่ความพยายามที่จะบอกพระเจ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หรือการแสดงความ
เย่อหยิ่ง ที่จ ะให้ ข้อ มูลหรื อคําแนะนํ า ให้ พระเจ้ ากระทําสิ่งโน้นหรื อสิ่ ง นี้ (พระเจ้ า ฟัง ลู ก นะ ลูก จะเล่ า ให้
พระองค์ ฟัง ว่ าลู ก ได้ก ระทํ าอะไร) ไม่ ใ ช่ ก ารโน้ ม น้ าวพระองค์ ใ ห้ ก ระทําสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง โดยยื่นข้อเสนอต่ อ
พระองค์
การภาวนาเป็นการตื่นรู้ (รู้ตัว มีสติ)
การภาวนาเป็นการยอมรับ
การภาวนาเป็นความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ถ้าเราเข้าใจแน่ชัดว่าการภาวนาเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เรากําหนดไว้เพื่อพูดคุยกับพระเจ้า หรือรับฟัง
พระองค์ ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักกับผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เรียกว่า “พระเจ้า”
เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ ที่จะเปิดหัวใจของเราและมือของเราเพื่อรับความรักที่ไม่มีขอบเขตที่ทรงปรารถนา
ที่จะมอบให้เรา มันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะวอนขอพระเจ้าสิบอย่างแล้วหวังจะได้รับอย่างน้อยสองอย่าง แต่เรา
ควรคิดว่าการวอนขอสิบอย่างยังน้อยไปสําหรับพระเมตตาของพระเจ้า
ในการภาวนา การเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจอย่างยิ่ง ความรู้สึกนึกคิดที่แคบ ๆ ของ
เราจะต้องค่อยขยายออกไปเพื่อเปิดรับความรักของพระเจ้า อิสรภาพของพระเจ้าทรงรอคอยเราให้เราพร้อม
ที่ตอบรับ – ซึ่งจะทําให้เราได้รับมากกว่าที่เรารอคอยหรือคาดหวัง
ดังนั้น การภาวนาที่แท้จริง จึงเป็นเรื่องที่ซื่อ ๆ ง่าย ๆ เป็นความปรารถนาที่จะยอมรับทุกสิ่ง ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ยอมเปิดออกเพื่อรับพระพร ดังนั้นท่าทีของการภาวนาของเราควรที่จะเป็นดังนี้
1. การนมัสการ
2. การสารภาพบาปและการใช้โทษบาป
3. การสรรเสริญ
4. ยอมรับ ยอมอยู่ในความคุ้มครองดูแล
5. สดับฟัง
6. ขอบพระคุณ
7. สนิทสัมพันธ์
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เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาได้ดีแล้ว
ความรักแท้ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่รักอย่างแท้จริง กิจกรรมที่
ออกมาจากใจย่อมมีคุณค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ หรือใหญ่ ๆ ก็ตาม
สามีและภรรยาที่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่โตได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ถ้าคู่สามี
ภรรยาใดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เขาทั้งสองต่างใช้เวลาเพื่อกันและกัน ทั้งในวันที่ดีและในวันที่มีปัญหา
พวกเขาต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน มีเวลาที่ใกล้ชิดต่อกัน มีเวลาที่สามารถได้แสดงออกถึงความรู้สึก
แท้จริงของตนเอง ลองคิดดูว่าคู่สามีภรรยาคู่ไหนจะมีชีวิตที่มีความสุข
สมมุติว่าในช่วงเวลาที่พวกเขามีความสนิทชิดเชื้อต่อกัน พวกเขาคงจะเต็มไปด้วยความสุขความยินดี
ที่ มี ความรัก ต่ อ กั น แต่ ถ้ า เกิ ดมี ปัญ หาเกิ ด ขึ้ น กับ ภรรยาของเขา จนทํ า ให้ เ ธอร้ อ งออกมาว่ า “อะไรกั น ”
เธอถามสามีของเธอว่า “นี่หรือที่เป็นความรักที่เราต่อกันและกัน” คําถามเช่นนี้อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยาก
ลําบากใจ สับสน แปลกใจ อารมณ์เช่นนี้อาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวในความรัก เพราะความรักไม่ใช่เรื่อง
ที่เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ต้องการเป็นการแสดงออกที่ถาวร
(ให้สมาชิกได้ใช้ “กรณีศึกษา” ระหว่างครอบครัวที่มีเวลาให้กันกับครอบครัวที่ไม่มีเวลาให้กัน)

การภาวนาเป็นกระบวนการ
นอกจากจะเป็นกระบวนการแล้ว การภาวนา จะต้ องใช้ความพยายามและการรับผิดชอบด้วย
เราไม่สามารถเรียนรู้เรื่องการภาวนาภายในวันเดียว เดือนเดียว หรือปีเดียว แต่เพื่อให้เกิดความเชื่อที่แท้จริงนั้น
เราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเพียรทน และตระหนักในความจริงที่ว่าการพัฒนาชีวิตภายในของเรานั้น
เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะจุดเทียนขึ้นสักเล่มหนึ่ง ดีกว่าการสาปแช่งความมืด เราจึงควรทีจะเรียนรู้เทคนิคการ
ภาวนาด้วย

เทคนิคการภาวนา
- เทคนิคการสงบเงียบ
- เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า
+ ความรู้เรื่องตนเอง
+ ความรู้เรื่องพระเจ้า
+ การจําศีลอดอาหาร

เราจะเรียนรู้เรื่องการภาวนาอย่างไร เราจะพูดคุยกับพระเจ้าอย่างไร
ลองตรวจสอบประสบการณ์การภาวนาของท่าน: ในการภาวนาล่าสุดของท่าน ท่านได้ภาวนา
อย่างไร ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง ช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหม
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การประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของเราจะนําเราให้ภาวนาได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมสําหรับตัวของเราเอง
(อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้) อะไรจะเกิดขึ้นกับการภาวนาของเรา เรายังไม่อาจจะรับรู้ได้ในเวลานี้
พระเจ้าทรงพบท่านในแต่ละวันในระดับต่าง ๆ ที่ท่านจะค้นพบด้วยตัวของท่านเอง และจะแสดงให้
ท่านได้รับรู้ภายในตัวของท่าน
ท่านจะได้ค้นพบถึงแสงสว่างและพละกําลังและบ่อเกิดของชีวิตภายในที่ท่านไม่ได้คาดคิดมาก่อน
พระเจ้าจะทรงนําท่าน การยอมให้พระเจ้าทรงนําท่าน ท่านจะพบอิสระภายใน นี้เป็นเอกลักษณ์ที่
แท้จริงของความเป็นมนุษย์ และเมื่อเราค้นพบความสุภาพต่ําต้อยของเรา เราจะได้พบกับธรรมล้ําลึกที่เรา
เรียกว่า “พระเจ้า”

เราจะเริ่มต้นอย่างไร
เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่าย ๆ โดยการพูดคุยกับพระเจ้า แบบพูดคุยกับเพื่อนรัก หรือคนที่เรารัก
หรือโดยการนิ่งเงียบ และการรับฟัง หรือโดยสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวท่านที่ทําให้ไม่สามารถนิ่งเงียบได้
หรือทําใจให้สงบได้ แล้วค่อย ๆ ดึงสติกลับมาให้นิ่งเงียบได้
จงมอบตัวความสามารถที่เป็นของประทานจากพระเจ้าเพื่อความน่าพิศวง เพื่อความเงียบ เพื่อความรัก
เพื่อความเติบโตเจริญงอกงาม
ท่านไม่จําเป็นต้องคอยช่วงเวลาหรือการจัดตั้งอะไรที่ยุ่งยากลําบาก เวลาที่อยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็น
เวลาที่ดีที่สุด
เริ่มเลย เวลานี้ จงพูดกับพระเจ้า ท่านจะพบด้วยความประหลาดใจ ว่าท่านรู้ว่าจะภาวนาอย่างไร
บางทีท่านอาจจะเริ่มด้วยความรู้สึกของการเข้าไปยังดินแดนที่แปลกใหม่ แต่ในขณะที่ท่านดินเข้าไป
ท่านจําสังเกตเห็นว่าท่านกําลังเดินกลับบ้าน
สํา หรั บ บ้ า นแล้ ว เป็ น สถานที่ เ ราไว้ ว างใจที่ สุ ด เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของเรา และเรารู้ ว่ า บ้ า นเป็ น ที่ ที่
ปลอดภัย ความรู้สึกเช่นนี้แหละจะเป็นการนําไปสู่อาณาจักรของธรรมล้ําลึกของพระเจ้า
นี่เป็นการสรุปข้อแนะนําอีกครั้งหนึ่ง
1. ให้เริ่มต้นด้วยพระวาจาของพระเจ้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิญญาณ
1.1 ทําใจจดจ่อในการรู้จักพระคริสตเจ้า
1.2 มีแผนการที่เป็นระบบ
1.3 บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสมุดโน้ต
2. ใช้เวลาในการภาวนา
2.1 สารภาพบาป ชําระจิตใจ
2.2 สรรเสริญพระเจ้า
2.3 ขอบพระคุณสําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
2.4 ภาวนาวอนขอให้ผ้อู ื่น
2.5 ภาวนาเพื่อความต้องการส่วนตัวของท่าน
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หัวข้อที่ 17
การนมัสการพระะเจ้าคืออะะไร
Whhat is Woorship?

พื้นฐานนของการนนมัสการพรระเจ้า
1. กการนมัสการรพระเจ้าเป็นการสนทนา
น
(พูดคุย) ระหหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็ป็นการเสวนาที่ควรทําเป็ป็น
กิกจวัตรของชีชีวิต
2. การนมัสการรพระเจ้าเป็นการมอบตนเองให้พระเจ้จ้า อยู่กับพระะองค์ท้งั ร่างกกายและจิตใจจ
3. การนมัสการรพระเจ้าเป็นการตอบสนอองยืนยันถึงการเผยแสดงงพระองค์เองงแก่เรา
4. การนมั
ก
สการรพระเจ้าเป็นผลที
น ่เกิดขึ้นจากความรั
จ
กระหว่างพระะผู้สร้างกับเรามนุษย์ และะเป็นการแสดดง
ก
การตอบสนอ
องต่อความรัรักของพระเจ้จ้า นี้เป็นจุดประสงค์
ป
ประกการแรกและเป็นหลักของงกระแสมนุษย์
ษ
สู่ชีวิตนิรันดรร
5. การนมัสการเเป็นการแสดงออกของหัวใจจที่มีความรักต่อพระเจ้า ด้วยการ ถวายบบูชา สักการะะ และสรรเสริญ
เป็นการแสดดงความกตัญญู
ญ รู้คุณพระอองค์
6. การนมั
ก
สการรพระเจ้าเป็นกิ
น จการของมมนุษย์ ในฐานนะสิ่งสร้าง ทีก่ ระทําต่อพระเจ้าพระผู้สร้
ส าง โดยกาาร
แสดงความเเคารพ ให้เกียรติ จงรักภักดี ทั้งด้วยกิกิจการ น้ําใจจ สติปัญญาา ในฐานะที่พระเจ้
พ าได้ทรง
ร
ช่ชวยเราให้รอดพ้
อ นจากบาาปโดยผ่านทาางชีวิตของพระเยซูคริสต์และฤทธานุภภาพของพระะจิตเจ้า
7. การนมัสการรพระเจ้าหมาายถึง ความรูรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจ
8. การนมัสการรและการสรรรเสริญพระเจ้าที่แท้จริงเป็นประสบกการณ์ที่นําความพิศวงที่ยอดเยี่ยมแลละ
ความรักที่ทรงพลั
ร งในการรประทับอยู่ของพระเจ้
ข
า
9. การนมัสการรพระเจ้าเป็นความสามารถถที่จะสรรเสริริญพระเจ้าทั้งั ด้วยร่างกายย จิตวิญญาณ
ณ และจิตใจ
10. หัวใจของการรนมัสการพรระเจ้าที่แท้จริงคือการเปิดเผยตัวตนอย่างไม่ปิดบังต่อพระเจ้า
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11. การนมัสการพระเจ้าเป็นสัมผัสกับพระจิตของพระเจ้า
12. การนมัสการพระเจ้าเป็นการตอบสนองพระจิตของพระเจ้าในตัวเรา ซึ่งเป็นพระจิตเจ้าเองที่ทําให้เรา
เรียกพระเจ้าว่า “พ่อ”
13. การนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องที่สิ่งสร้างพึงกระทําต่อพระผู้สร้าง
14. การนมัสการพระเจ้าเป็นการแสดงความรักที่เหลือล้นและการนบนอบที่ยิ่งใหญ่ของเรามนุษย์ต่อพระเจ้า

ข้อสังเกต
• การนมัส การพระเจ้ า ที่ แ ท้ ส ามารถนิ ย ามได้ ว่า “เป็น ประสบการณ์ ” ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เรื่ อ งการถกเถี ย ง
อภิปราย หรือความรู้ แต่เป็นการปฏิบัติจริง
• การสรรเสริ ญ พระเจ้ า อาจจะกระทํ า ได้ โ ดยที่ อ ยู่ ห่ า งไกล แต่ ก ารนมั ส การเป็ น การอยู่ ใ กล้ ชิ ด
การสรรเสริญอาจจะเห็นได้หรือได้ยินได้ แต่นมัสการอาจจะอาจจะสังเกตเห็นไม่แจ้งชัด บางครั้ง
เป็นการนมัสการพระเจ้าในความเงียบ ในหัวใจของเรา
• การสรรเสริ ญ พระเจ้ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า ง ๆ ที่ ก ว้ า งขวาง การนมั ส การพระเจ้ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะคือการแสดงความรักความกตัญญูรู้คุณ
• การสรรเสริญพระเจ้าเป็นการเตรียมไปสู่การนมัสการพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงสอนเราให้สรรเสริญ
ก่อนที่จะเข้าไปนมัสการพระองค์ ต่ อเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราจึ งง่ายที่จ ะ
นมัสการพระองค์
การนมัสการพระเจ้าเรียนรู้ได้
สดุดี 89:15 “ประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุข ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาดําเนินชีวิตในแสงสว่าง
แห่งพระพักตร์ของพระองค์”
• ไม่ใช่ทุกคนสามารถกระทําได้เองตั้งแต่เกิด แต่ต้องฝึกฝนจึงจะ “รู้จัก”
• การนมัสการพระเจ้าเป็นศิลปะของการแสดงออกของคน ๆ หนึ่งที่มีความรักพระเจ้า และเราต้อง
เรียนรู้ว่าการแสดงออกและการเปิดหัวใจของเราเป็นช่องทางที่จะทําให้พระจิตเสด็จมาได้
สดุดี 42:7 “น้ําลึกกู่หาน้ําลึกด้วยเสียงโครมครึกแห่งน้ําตกของพระองค์ กระแสคลื่นทั้งที่เรียบรื่นและแตกฟอง
กลบร่างข้าพเจ้าแล้ว”
• ระดับของการนมัสการพระเจ้าเป็นการแสดงออกในความเงียบ
• สดุดี 46:10 “จงวางอาวุธเถิดและจงยอมรับว่าเราคือพระเจ้าสูงสุดเหนือชาติท้งั ปวงสูงสุดเหนือแผ่นดิน”

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 102

สัปดาหที่ 4
การดําเนินชีวิต
ในพระจิตเจา
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หัวข้อที่ 18
พระจิจิตเจ้า Hooly Spiritt

1. พระะจิตเจ้าในนพันธสัญญาเดิม
• ปฐฐมกาล: พรระจิตเจ้าทรงงร่วมสร้างโโลก
“เเมื่อแรกเริ่มนัน้น พระเจ้าทรงเนรมิ
ท
ตสร้างฟ้าและแแผ่นดิน แผ่นดิ
น นยังเป็นที่รร้างไร้รูปร่าง ความมืดมิด
ปกกคลุมอยู่เหนืนือทะเลลึก และลมพายุ
แ
แ
แรงกล้
า (Thee spirit of God) พัดอยู่เหนืนือน้ํา” (ปฐมมกาล 1:1-2)
• พระเจ้าทรงสสร้างมนุษย์
“พพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเอาฝุ่นจากพืพื้นดินมาปั้นมนุษย์ และททรงเป่าลมแแห่งชีวิตเข้าในนจมูกของเขขา
มนนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต” (ปฐมมกาล 2:7)
• คําพูดของซามูมูเอลหลังจากกเจิมซาอูลให้ห้เป็นกษัตริย์ยข์ องอิสราเอลล : พระจิตเจ้จ้าจะทรงเปลีลยนแปลงชี
่
วิต
“พพระจิตของพพระยาห์เวห์จะเสด็
จ จมาเหนืนือท่าน ท่านจะเข้าภวังค์ร่วมกับเขาเหหล่านั้นด้วย ท่านจะเปลี่ยน
ไปปเป็นคนละคน” (1ซามูเอลล 10:6)
• พระจิตเจ้าปรระทานชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เรา
“สิสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างรอคคอยให้พระองงค์ประทานออาหารในยามมต้องการ เมืมื่อพระองค์ประทานอาหาาร
สิ่งมี
ง ชีวิตเหล่านั
า ้นก็เก็บไว้เมื
เ ่อพระองค์ค์ยื่นพระหัตถ์ สิ่งมีชีวิตก็มีมีของดี ๆ กินนจนอิ่ม ถ้าพระองค์
พ
เบือน
อ
พรระพักตร์ไปททางทิศอื่น สิ่งมี
ง ชีวิตก็ตื่นตระหนกถ้
ต
าพระองค์
พ
ทรงเรียกลมปราาณกลับคืน สิ่งมีชีวิตก็ตาย
า
แลละกลับเป็นฝุ่นดิน เมื่อพรระองค์ทรงส่สงพระจิตของงพระองค์ลงมา สิ่งมีชีวิตตก็ถูกสร้างขึ้นพระองค์
น
ทรง
ร
เปปลี่ยนโฉมหน้น้าของแผ่นดิน (สดุดี 104::27-30)
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• เอลีชาขอพระจิตเจ้าจากเอลียาห์
“เมื่อข้ามไปแล้ว เอลียาห์ถามเอลีชาว่า “บอกมาเถิด ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทําอะไรให้ท่านก่อนที่
ข้าพเจ้าจะถูกรับตัวไป” เอลีชาตอบว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้รับจิตของท่านสองส่วนเถิด” (2พงศ์กษัตริย์ 2:9)
• พระจิตเจ้าทรงดลใจให้พูด
“พระจิตของพระเจ้าเข้าประทับในเศคาริยาห์ บุตรของเยโฮยาดาสมณะ เขายืนอยู่ต่อหน้าประชาชน
พูดว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘ทําไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่านจะไม่ประสบ
ความเจริญรุ่งเรือง ท่านได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงละทิ้งท่าน’ (2พงศาวดาร 24:20)
• พระจิตเจ้าทรงสอน
“พระองค์ประทานพระจิตดีของพระองค์ให้สอนเขา ประทานมานาดับความหิว และประทานน้ําแก้กระหาย
ของเขาต่อไป” (เนหะมีย์ 9:20)
• พระจิตเจ้าดลใจให้เกิดความเข้าใจ
“ใช่แล้ว มีจิตในมนุษย์การดลใจของพระผู้ทรงสรรพานุภาพทําให้มนุษย์มีความเข้าใจ” (โยบ 32:8)
• พระคุณต่าง ๆ ของพระจิตเจ้า
“พระจิตของพระยาห์เวห์จะพํานักอยู่เหนือเขา คือจิตแห่งปรีชาญาณและความเข้าใจ จิตแห่งความคิดอ่าน
และอานุภาพจิตแห่งความรู้และความยําเกรงพระยาห์เวห์” (อิสยาห์ 11:2)
• พระจิตเจ้าทรงเจิมและมอบหมายหน้าที่ให้เรากระทํา
“พระจิตของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้า
ไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ําประกาศอิสรภาพแก่เชลย
ประกาศการปลดปล่อยแก่ผ้ถู ูกจองจํา” (อิสยาห์ 61:1)
• พระจิตเจ้าทรงช่วยแยกแยะผิดถูก
“ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีพลังเต็มเปี่ยม มีพระจิตของพระยาห์เวห์รู้จักแยกแยะความผิดถูก และมีความ
กล้าหาญที่จะประกาศให้ยาโคบรู้การล่วงละเมิดของตน ประกาศให้อิสราเอลรู้บาปของตน” (มีคาห์ 3:8)

2. พระจิตเจ้าในพันธสัญญาใหม่
2.1พระจิตเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้า
“ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปก
คลุมท่านเพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า” (ลูกา 1:35)
• พระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับ
“ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกําลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิษฐาน
ภาวนาอยู่น้ัน ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ
แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลูกา 3:21322)
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• พระจิตเจ้าทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า
“พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปีย่ มทรงพระดําเนินจากแม่น้ําจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนําพระองค์
ไปยังถิ่นทุรกันดาร” (ลูกา 4:1)
• พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติพันธกิจด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า
“พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์
เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น” (ลูกา 4:14)
“พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจํา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูก
กดขี่ให้เป็นอิสระ” (ลูกา 4:18-19)
สรุป
ชีวิตของพระเยซูเจ้าได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ว่าพระองค์จะทรงกระทําสิ่งใด
หรือตรัสอะไร พระองค์ทรงกระทําด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า ตั้งแต่การบังเกิดมาเป็นมนุษย์ การกระทํา
พันธกิจต่อสาธารณะ การประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า ทุกอย่างล้วนแต่กระทําโดยอาศัยพระจิตเจ้า

2.2 พระจิตเจ้าในคําพันธสัญญาของพระเยซูคริสตเจ้า
• “และเราจะวอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่าน
ตลอดไป คือพระจิตแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองพระองค์ไม่ เห็น และไม่รู้จักพระองค์
แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดํารงอยู่กับท่าน และอยู่ในท่าน” (ยอห์น 14:16-17)
• “เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังขณะที่เรายังอยู่กับท่าน แต่พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าที่พระบิดาจะทรง
ส่งมาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน”
(ยอห์น 14:25-26)
• “เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดา จะเสด็จมาคือพระจิตแห่งความจริง ผู้ทรงเนื่องมา
จากพระบิดาพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เรา ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วย เพราะท่านอยู่กับเรา
มาตั้งแต่แรกแล้ว” (ยอห์น 15:26-27)
• “แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม
ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (กิจการฯ 1:8)

3. พระจิตเจ้าในกิจการอัครสาวกและในพระศาสนจักร
• วันพระจิตเสด็จลงมา (กิจการฯ 2:1-13)
พระจิตเจ้าทรงทํางานในบรรดาอัครสาวกและพระศาสนจักร
• เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน (กิจการฯ 2:14-18; 32-33; 38)
• ชุมชนแห่งความเชื่อแห่งแรก (กิจการฯ 2:42-47; 4:32-37)
• เรื่องของสเทเฟน (กิจการฯ 6:8-8:3)
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• การล้างบาปของโครเนลีอัส (กิจการฯ 10:1-48)
• พันธกิจของเปาโล (กิจการฯ 13)
1. บทบาทของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักร
2. ฉันเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า

พระจิตเจ้าในชีวิตของคริสตชน
1. คริสชนได้รับเลือกและได้รับการประทับตรา(เจิม) ด้วยพระจิตเจ้า
• ในองค์พระคริสตเจ้านี้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ได้ฟังพระวาจาแห่งความจริง คือข่าวดีอัน
นําความรอดพ้นมาให้ท่านได้เชื่อแล้วจึงได้รับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้
นั้นเป็นตราประทับ (เอเฟซัส 1:13; 4:30)
• จงอย่าทําให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมอง พระเจ้าประทานพระองค์เป็นตราประทับให้ท่านแล้ว
สําหรับวันแห่งการไถ่กู้ (เอเฟซัส 4:30)
2. คริสตชนนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพระจิตเจ้าและในความจริง
• พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง”
(ยอห์น 4:24)
• “ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผ้ทู ี่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้
เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิต พระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์มิได้เสด็จมาโดย
น้ําเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิตและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึง
เรื่องนี้ เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง พยานมีสามอย่างคือพระจิตเจ้าน้ําและพระ
โลหิตและพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกัน” (1ยอห์น 5:5-8)
3. พระจิตเจ้าทรงเปิดสติปัญญาและน้ําใจของคริสตชนให้เข้าใจพระธรรมล้ําลึกของพระเจ้า
• “นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้โดยทางพระจิตเจ้าเพราะพระจิตเจ้าทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง
แม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้ําของพระเจ้า ใครเล่าล่วงรู้ความคิดของมนุษย์ถ้ามิใช่จิตของมนุษย์ที่อยู่
ในตัวมนุษย์คนนั้นเช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของ
พระเจ้า เรามิได้รับจิตของโลกแต่รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อให้รู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้า
ประทานแก่เรา เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษย์สอนให้ แต่พูดด้วย
ถ้อยคําที่พระจิตเจ้าทรงสอน เราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคําของพระจิตเจ้า มนุษย์
ที่ดําเนินชีวิตตามธรรมชาติรับสิ่งที่เป็นของพระจิตของพระเจ้าไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องโง่เขลา
สําหรับเขา เขาไม่อาจเข้าใจได้เพราะต้องใช้จิตพิจารณาอาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้น ส่วนผู้ที่
ดําเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้าย่อมตัดสินทุกสิ่งและไม่มีใครตัดสินเขาได้ ใครเล่าหยั่งรู้ความคิด
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4. พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับคริสตชนที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่ออพระคริสต์
• “ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสตเจ้าท่านย่อมเป็นสุข เพราะพระจิตผู้ทรงสิริ
รุ่งโรจน์พระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”(1เปโตร 4:14)
5. พระจิตเจ้าทรงสอนคริสตชนในทุกสิ่ง และทรงเตือนเขาในเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
• “แต่พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่าน
ทุกสิ่งและจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน” (ยอห์น 14:26)
6. พระจิตเจ้าทรงนําชีวิตคริสตชน
“ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นําย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)
7. พระจิตเจ้าทรงโน้มนําและทรงสอนคริสตชนให้สวดภาวนา
• “ในทํานองเดียวกัน พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษ
ฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคําที่
ไม่อาจบรรยาย” (โรม 8:26)
• “ข้าพเจ้าขอยืนยันให้ท่านรู้ว่า ไม่มีผู้ใดพูดโดยพระจิตเจ้าทรงดลใจว่า “พระเยซูจงถูกสาปแช่ง”
และหากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ไม่มีผ้ใู ดพูดได้ว่า “พระเยซูคอื องค์พระผู้เป็นเจ้า”(1โครินธ์ 12:3)
8. ร่างกายของคริสตชนเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า
• “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรงพํานัก
อยู่ในท่าน” (1 โครินธ์ 3:16)
• “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในท่าน ท่านได้รับ
พระจิตนี้จากพระเจ้า” (1โครินธ์ 6:19)
9. พระจิตเจ้าหลั่งความรักของพระเจ้าลงในหัวใจของมนุษย์
• “ความหวังนี้ไม่ทําให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลั่งความรัก
ของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (โรม 5:5)
10. คริสตชนดําเนินชีวิตและเดินหน้าไปด้วยพระจิตเจ้า
• “ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้ว เราจงดําเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย” (กาลาเทีย 5:25)
11. พระจิตเจ้าเป็นพยานว่าเราคริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้า
• “พระจิตเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันร่วมกับจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อเราเป็นบุตร
เราก็เป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า ถ้าเรารับ
การทรมานร่วมกับพระองค์เราก็จะรับพระสิริร่งุ โรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย” (โรม 8:16-17)
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12. พระบิดาเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้คริสตชนเป็นคําตอบสําหรับการภาวนา
• “แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่
ประทานพระจิตเจ้าแก่ผ้ทู ี่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” (ลูกา 11:13)
13. เมื่อคริสตชนตอบรับพระจิตเจ้า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต หรือเข้ามาประทับอยู่
ในชีวิตของเขา
• “เขาเห็ น เปลวไฟลักษณะเหมื อนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ ละคน ทุก คนได้ รับ
พระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามทีพ่ ระจิตเจ้าประทานให้พูด” (กิจการฯ 2:3)
14. พระจิตเจ้าทรงชี้นําในช่วงเวลาที่คริสตชนจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
• “ขณะที่ เ ขาร่ ว มพิ ธี น มั ส การองค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า และจํ า ศี ล อดอาหาร พระจิ ต เจ้ า ตรั ส ว่ า
“ท่านทั้งหลายจงแยกบารนาบัสและเซาโลไว้ปฏิบัติภารกิจที่เราเรียกเขาให้มาปฏิบัติเถิด”
(กิจการฯ 13:2)
• “พระจิตเจ้าและพวกเราตกลงที่จะไม่บังคับให้ท่านแบกภาระอื่นอีก นอกจากสิ่งที่จําเป็น
ต่อไปนี้” (กิจการฯ 15:28)
15. คริสตชนรับใช้พระจิตเจ้า ไม่ใช่เพราะกฎหรือเรื่องภายนอก
• “พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยจิตของพระเจ้าและ
ภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย” (ฟิลิปปี 3:3)
16. พระจิตเจ้าทรงทําให้คริสตชนมีความเข้มแข็งในความรักและปรีชาฉลาด
• “พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง
ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา” (2ทิโมธี 1:7)
17. พระจิตเจ้าบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคริสตชน ทําให้คริสตชนมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
• “พระเจ้าพระบิดาทรงทราบล่วงหน้า จึงทรงเลือกสรรท่านให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เดชะพระจิตเจ้า
มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูคริสตเจ้าและรับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์”
(1เปโตร 1:2)
18. พระจิตเจ้าจะบังเกิดผลในชีวิตของมนุษย์
• “ ส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา
ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ไม่มีธรรม
บัญญัติใดห้ามไว้เลย ผู้ที่เป็นของพระคริสตเยซู ก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหา
ไว้กับไม้กางเขนแล้ว” (กาลาเทีย 5:22-24)
19. คริสตชนจะต้องไม่พูดต่อต้านพระจิตเจ้า
• “ใครที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ใครที่กล่าวร้ายต่อพระจิตของพระเจ้า
จะไม่ได้รับการอภัยเลยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า” (มัทธิว 12:32)
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20. พระจิตเจ้าจะทรงสอนให้คริสตชนรู้ว่าควรพูดอะไร
• “เมื่อเขานําท่านไปส่งมอบนั้น จงอย่ากังวลเลยว่าจะต้องพูดอะไร แต่จงพูดตามที่พระเจ้า
ทรงดลใจในเวลานั้นเถิด เพราะผู้พูดนั้นไม่ใช่ท่าน แต่เป็นพระจิตเจ้า” (มาระโก 13:11)

พระพรและผลของพระจิต
I.

พระพร(ของขวัญ)ของพระจิต
1. พระพร (ของขวัญ) ของพระจิตคืออะไร
คือ...
1) สิ่งที่มอบให้เปล่า ๆ ไม่คิดมูลค่าหรือราคา เป็นการให้เปล่าด้วยความเต็มใจ
2) เป็นการให้ของขวัญด้วยความใจดี
2. พระเจ้ามิได้ปรารถนาที่จะกระทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยผ่านทางเราเท่านั้น พระองค์ยังคงปรารถนาประทาน
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราด้วย นั้นก็คือประทานพระพรเหนือธรรมชาติของพระเจ้าให้แก่เราด้วย
แม้แต่ความสามารถหรือพระพรตามธรรมชาติพระเจ้าก็ได้ประทานให้แก่เราเพื่อเราจะได้นาํ ไปใช้
เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระจิตเจ้าเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อให้มนุษย์
เราสามารถมีชีวิตอยู่ (ลมหายใจของเรา) เพื่อทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อนมัสการ
และรับใช้พระองค์ (1โครินธ์ 12:17) รายชื่อพระพระของพระจิตใน (1โครินธ์ 12:7-11) และ (โรม
12:6-8) จะช่วยเราให้เข้าใจพระพรหรือของขวัญต่าง ๆ พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราไม่ต้องการให้
ลูก ๆ ของพระองค์ขาดแคลนสิ่งใดที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิต เพื่อทําให้พระประสงค์ของ
พระองค์สําเร็จบริบูรณ์ไป
3. พระพรฝ่ายจิต 1 โครินธ์ 12:7-11; โรม 12:6-8

1โครินธ์ 12:7-11
- ปรีชาญาณ
- ถ้อยคําที่รอบรู้(ความรู้)
- ความเชื่อ
- บําบัดรักษาโรค
- อํานาจการทําอัศจรรย์
- ประกาศพระวาจา
- จําแนกจิต
- การพูดและการตีความหมาย

โรม 12:6-8
- การประกาศข่าวดี
- รับใช้
- สอน
- ตักเตือน
- บริจาค
- ผู้นํา
-แสดงความเมตตา
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II.

ผลของพระจิตเจ้า
1. ผลคืออะไร
• ผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ตามมาของการกระทําหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือผล
ของการทํางาน
2. ผลของพระจิตมีความสําคัญเท่ากับเป็นพระพร(ของขวัญ) ผลของพระจิตจะปรากฏชัดเจนใน
ชีวิตของเรา พระจิตจะทรงช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเจ้า การดําเนิน
ชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ผลของพระจิตปรากฏในกาลาเทีย 5:22-23
และพระคุณลักษณะของพระเยซูเจ้า พระจิตได้ฝังเมล็ดพันธุ์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราแล้ว
ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะตอบสนองพระองค์และเปิดหัวใจของเราให้พระองค์เข้ามา
ทํางานในจิตใจของเรามากหรือน้อยเพียงใด ถ้าเราเปิดหัวใจของเรามากเท่าไร เราก็ยิ่งจะเป็น
เหมือนพระเยซูเจ้ามากเท่านั้น ทั้งการปฏิบัติและทัศนคติในชีวิต
3. ผลของพระจิตเจ้าในกาลาเทีย 5:22-23
• ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน
และการรู้จักควบคุมตนเอง
4. ผลที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เต็มไปด้วยพระจิต
1. กับพระเยซูเจ้า
ท่านจะรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในฐานะพระเจ้าที่พร้อมด้วย
พระอานุภาพและฤทธิอํานาจ (กิจการฯ 2:32-36)
• “พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนมชีพเราทุกคนเป็นพยานได้
พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า พระองค์ทรงได้รับพระจิตเจ้า
จากพระบิดาตามพระสัญญาและประทานพระจิตเจ้านี้ให้เราดังที่ท่านได้เห็นและได้ยินอยู่นี้
........” (กิจการฯ 2:32-36)
2. กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านจะได้รับประสบการณ์ความรักของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
• “ความหวังนี้ไม่ทําให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลั่งความรัก
ของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (โรม 5:5)
3. กับพระวาจาของพระเจ้า
ท่านจะได้รับรสชาติใหม่จากการอ่านพระคัมภีร์และความสามารถที่จะใช้พระคัมภีร์และ
ได้รับฟังพระเจ้าตรัสกับท่าน
• “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนําท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะ
ไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมาและจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะ
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• “จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้าคือพระวาจาของพระ
เจ้าไว้” (เอเฟซัส 6:17)
4. กับพระจิต
ท่านจะรับรู้อย่างว่องไวถึงการประทับของพระองค์และคําแนะนําของพระองค์
• “จงอย่าทําให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมอง พระเจ้าประทานพระองค์เป็นตราประทับให้ท่าน
แล้วสําหรับวันแห่งการไถ่ก้”ู (เอเฟซัส 4:30)
• “ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นําย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)
5. กับผู้อื่น
ท่านจะเปิดใจต้อนรับผู้อื่น รักผู้อื่นมากขึ้น อยากจะรับใช้พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นพระกายทิพย์
ของพระเยซูคริสตเจ้า
• “แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วน
ก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคน
จึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็น
ทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน” (1โครินธ์ 12:12-13)
6. กับโลก
ท่านจะเป็นพยานให้พระเยซูเจ้าอย่างเข้มแข็งมากขึ้น
• “แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (กิจการฯ 1:8)
• “เมื่อบรรดาศิษย์อธิษฐานภาวนาจบแล้ว สถานที่ที่เขามาชุมนุมกันนั้นก็สั่นสะเทือน ทุกคนได้
รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ” (กิจการฯ 4:31)
7. กับความปลอดภัยฝ่ายจิตใจ
ท่ า นจะดํ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง มากยิ่ ง ขึ้ น เชื่ อ ฟั ง พระเยซู เ จ้ า มากกว่ า ศั ต รู
เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า
• “สุดท้ายนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงตักตวงพลังจากพระพลานุ
ภาพของพระองค์ จงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของ
ปีศาจได้....(เอเฟซัส 6:10-18)

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 112

• “ขอพระเจ้ าแห่ งพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้เ ป็ นเจ้ าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระสิริรุ่ง โรจน์
ประทานพระพรแห่งปรีชาญาณ และการเปิดเผยให้แก่ท่านเดชะพระจิตเจ้า เพื่อท่านจะได้
รู้ซึ้งถึงพระองค์ยิ่ง ๆ ขึ้น.....(เอเฟซัส 1:17-23)
5. คําแนะนําเพิ่มเติม
1. พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ ทรงที่ปรึกษาของเราและนําเราไปหา
พระเยซูเจ้าและพระเจ้าพระบิดาของเรา
2. พระจิตเจ้าเป็นบ่ อเกิดของพลังต่างๆของผู้ที่มี ความเชื่อศรัทธา เพื่อทําให้ ผู้เชื่อสามารถ
กระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า
3. โดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้า เราจึงสามารถมีพละกําลังและคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้า
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หัวข้อที1่ 9
พรระเยซูคริสตเจ้า

ต
านจจะ
“จงรับแออกของเราแบบกไว้ และมาาเป็นศิษย์ของงเรา เพราะเเรามีใจสุภาพพอ่อนโยนแลละถ่อมตนจิตใจของท่
ได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุนม่ และภาระที่เราให้ท่านแแบกก็เบา” (มัทธิว 11:299-30)
I. พระะเยซูเจ้า (AA man of thhe Sprit)
1. การเสด็จลงงมาบังเกิดเป็ป็นมนุษย์ด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า
• “พรระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหหนือท่านและพพระอานุภาพพของพระ
ผู้สูงสุ
ง ดจะแผ่เงาาปกคลุมท่านเพราะฉะนั
น
้ัน บุตรที่เกิดมาจะเป็
ด
น
ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า”
า (ลูกา 1:355)
2. ทรงรับพิธีล้ล้างในแม่น้ําจอร์
จ แดน พระะจิตเจ้าทรงเสสด็จลงมาปรระทับและ
ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรขอองพระเจ้า
• “ขณ
ณะนั้นประชาาชนทั้งหมดกกําลังรับพิธีล้ล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรง
รับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรงอธิ
ท
ษฐานภภาวนาอยู่น้ัน ท้องฟ้า
ก็เปิดออก และพพระจิตเจ้าเสสด็จลงมาเหนืนือพระองค์ มีรูปร่างที่
เห็นได้
น ดุจนกพิราบ
า แล้วมีเสียงจากสวรรค์
ย
์ว่า “ท่านเป็นบุ
น ตรที่รัก
ของงเรา เป็นที่โปรดปรานขอ
ป
งเรา” (ลูกา 3:21-22)
3. พระจิตเจ้าทรงนํ
ท าพระอองค์ไปยังถิ่นทุทรกันดาร ทรรงยอมรับแผผนการของพพระเจ้า มอบตนเองทําตาาม
พระประสงคค์ของพระเจ้า
• “พรระเยซูเจ้าทรรงได้รับพระจิจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระะดําเนินจากแแม่น้ําจอร์แดน พระจิตเจ้จ้า
ทรงงนําพระองค์ไปยั
ไ งถิ่นทุรกันดาร” (ลูกา 4:1)
4. ทรงเสด็จกลลับมายังกาลิลิลีด้วยพระอาานุภาพของพพระจิตเจ้า และทรงเริ่มพัันธกิจต่อสาธธารณชน
• “พรระเยซูเจ้าเสด็ด็จกลับไปแคคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระออานุภาพของงพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของ
อ
พระะองค์เลื่องลือไปทั
อ ่วแว่นแคว้
แ นนั้น พระะองค์ทรงสอนนตามศาลาธธรรมของชาววยิวและทุกคน
ค
ต่างสรรเสริ
ง
ญพระองค์” (ลูกา
ก 4:14-15)
5. การปฏิบัติงานในศาลาธธรรมที่นาซาเเร็ธ ด้วยพระะจิตเจ้า (ลูกา 4:16-22)
• “พรระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า”
สรุป: ชีวิตทั้งั ชีวิตของพรระเยซูเจ้าดําเนินไปด้วยพรระอานุภาพขของพระจิตเจ้จ้า
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II. ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยพระจิตเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะทรงกระทําสิ่งใด พระองค์ทรง
กระทําด้วยพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า
1. ความปรารถนาแรงกล้าที่จะกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า
• “อาหารของเรา คื อการทําตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงส่ งเรามา และการประกอบ
ภารกิจของพระองค์ให้สําเร็จลุล่วงไป (ยอห์น 4:34)
2. ความปรารถนาแรงกล้าที่จะยืนยันถึงความจริง(Truth)
• พระองค์ทรงสอนความจริงเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 5)
• การยืนยันถึงความจริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฟารีสี ซาตาน ปีลาต
“เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”(ยอห์น 18:37)
3. ความปรารถนาแรงกล้าเพื่อประชาชน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่ท้อแท้สิ้นหวัง เหมือน
แกะที่ไม่มีคนเลี้ยง พระองค์มิได้ทรงมองดูพวกเขาเหมือนสานุศิษย์ของพระองค์ที่เห็นพวกเขาเป็น
เพียงคนยากจนที่ไม่มีอะไรกินเท่านั้น
• ทรงเป็นเพื่อนของคนยากจน ต่ําต้อย คนบาป (มาระโก 2:15-17; ลูกา 15:1-2; มัทธิว 18:10)
• กับคนเจ็บไข้ได้ป่วย (มาระโก 1:32-34; 3:7-12; 6:53-56)
• ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ (1โครินธ์ 8:5-6)
• ความรอดมาจากพระองค์แต่เพียงเท่านั้น (กิจการฯ 4:10)
• พระองค์ทรงทําให้พระบิดาเป็นที่ร้จู ัก (ยอห์น 1:18)
• พระเจ้าทรงตรัสกับพระองค์ (ฮีบรู 1:1-2)
III. การทํางานของพระจิตเจ้าในชีวิตของพระเยซูเจ้า
1. พระจิตทรงเป็นผู้ดลใจในการประกาศข่าวดี (ลูกา 4:18)
2. ทรงนําพระเยซูเจ้าในการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น “ใครเล่ายิ่งใหญ่กว่ากัน ผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้รับใช้ มิใช่ผู้ที่
นั่งโต๊ะดอกหรือ แต่เราอยู่ในหมู่ท่านเหมือนเป็นผู้รับใช้จริง ๆ”(ลูกา 22:27)
3. การรับใช้จนกระทั่งยอมตาย “เพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผ้อู ื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผ้อู ื่นและ
มอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มาระโก 10:45)
4. การประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า การขับไล่ปีศาจ การให้กําลังใจคนบาป การบําบัดโรคภัย
การสอน การทวีขนมปัง การปลุกคนตายให้ฟ้นื คืนชีพ
5. การระบายลมหายใจเหนือศิษย์เพื่อประทานอํานาจการยกบาป (ยอห์น 20:22)
6. การประทานพระจิตเจ้าให้บรรดาสาวกเพื่อจะได้สืบสานงานของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดิน
(ลูกา 24:47-49; กิจการฯ 1:8)

คูมือการฝกอบรมผูนําการประกาศขาวดีของพระเจา หนา 115

IV. พระจิตเจ้าและศีลมหาสนิท
1. อาศัยพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ําทรงชีวิตและพลังกําลังสําหรับชีวิต
คริสตชน และการประกาศข่าวดี
2. พระจิตเจ้าทรง
• ประทับอยู่ในพระเยซูคริสต์ ทรงติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า
• ทรงทําให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าและพลังแห่งการกลับฟื้น
คืนชีพของพระองค์
• ทรงปรับเปลี่ยนเราจากมนุษย์ที่เป็นคนบาปสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทําให้เรามีชีวิตใหม่
• ทําให้เราเป็นคนที่เหมือนพระเยซูคริสตเจ้า
• ทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า สามารถเรียกพระเจ้าว่า “บิดา” ได้
• ทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า
• ทําให้เราเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการประกาศข่าวดี
• ทําให้เราสืบสานงานการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า นําข่าวดีต่อไป

รูปแบบชีวิตของพระเยซูเจ้า (The Life-style of Jesus)
พระเยซูเจ้าทรงมีความรู้สึกร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนอย่างแท้จริง (มาระโก 1:40-42; 3:1-5; 10:13-16;
ยอห์น 11:33-36)
1. พระเยซูเจ้าทรงให้ความห่วงใยในตัวบุคคลทั้งครบ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (มาระโก
1:29-34; มัทธิว 4:23-25)
2. แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางฝูงชน แต่พระองค์ยังทรงให้ความสนใจความต้องการของ
แต่ละบุคคล (มาระโก 10:46-52; ลูกา 19:1-10)
3. ชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์ไม่ได้เอาพระทัยใส่ในเรื่องของศาสนาเท่านั้น แต่ห่วงใยเรื่องต่าง ๆ ที่บุคคล
รอบข้างที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย (มัทธิว 8:24; 26:38; ยอห์น 4:6)
4. พระเยซูเจ้ามิได้ทรงใช้วิธีการหรือรูปแบบเดียวกับทุกกรณี แต่พระองค์ทรงใช้วิธีการเฉพาะในแต่ละ
กรณีหรือบุคคล (มาระโก 8:22-26; เทียบ มัทธิว 9:27-30; ลูกา 17:11-16; เทียบ ลูกา 5:12-14)
5. พระเยซูเจ้าทรงคอยเวลาและไม่บังคับใครให้ทําตามคําขอร้องของพระองค์ (มาระโก 10:17-22;
ยอห์น 6:44; เทียบ ยอห์น 6:66)
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6. พระเยซูเจ้าไม่เคยแสดงอาการหยาบคาย โต้เถียง พูดเสียดสี ถึงแม้บางกรณีอาจจะมีการพูดหรือ
การกระทําที่รุนแรงบ้าง แต่พระองค์ทรงกระทําด้วยการควบคุมตนเอง (มัทธิว 22:15-22; มาระโก
11:15-17)
7. พระเยซู เ จ้ า ทรงรั บ ฟั ง เสี ย งประชาชนและบ่ อ ยครั้ ง พระองค์ ท รงตอบสนองต่ อ เสี ย งหรื อ ท่ า ที ที่
ประชาชนแสดงออกด้วยดี (ยอห์น 3:2-3; 4:11-18)
8. พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาอยู่เงียบ ๆ เพียงลําพังเพื่อการภาวนา (มัทธิว 14:23; มาระโก 1:35; 6:46;
ลูกา 5:16; 6:12 9:18; ยอห์น 17)

การใช้เวลาของพระเยซูเจ้า
1. พระเยซูเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะแสดงความรักของพระเจ้าให้กับทุกคน (มัทธิว 9:35-38; มาระโก
1:37-39; ลูกา 4:42-44)
2. พระเยซูเจ้าทรงแสดงความอ่อนโยนกับบุคคลที่สังคมรังเกียจ ถูกทอดทิ้ง หรือคนบาป (มาระโก
2:15-16; 10:46-52; ลูกา 7:36-50)
3. พระเยซูเจ้าทรงคบหาสมาคมกับคนทุกประเภท คนรวย คนจน คนธรรมดา เพราะทุกคนต่างมีความ
ต้องการ (มัทธิว 8:5-13; มาระโก 7:24-30; ยอห์น 3:1-13)
4. พระเยซูเจ้าไม่ทรงมีวันหยุด แม้ว่าจะสวดภาวนา พักผ่อนหรือเดินทาง พระองค์พร้อมเสมอที่จะ
ช่วยเหลือและให้กําลังใจ (มาระโก 2:1-5; ลูกา 19:1-10; ยอห์น 4:5-10)
5. พระเยซูเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะออกไปเพื่อพบปะประชาชน ทั้งที่มาหาพระองค์และที่พระองค์เสด็จ
ไปหาพวกเขา (มาระโก 2:1-5; ลูกา 19:1-10; ยอห์น 9:1-7)
6. พระเยซูเจ้าทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนในทุกกรณีของชีวิต ทั้งความสุข ความทุกข์ สงสัย และ
ความกลัว (มัทธิว 14:26-27; ลูกา 5:29-30; 7:11-15; 7:18-23)
7. พระเยซูเจ้าทรงให้เวลาประชาชน และพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการ (มาระโก
10:13-16; ลูกา 23:28; 39-43; ยอห์น 4:1-42)
8. พระองค์ทรงให้โอกาสบุคคลที่พระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือ ได้กลับมาช่วยเหลืองานของพระองค์ท้ัง
ตลอดชีวิต และมาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว (มาระโก 2:15: 10:52; 15:40-41; ลูกา 8:1-3; 23:49)
9. พระเยซูเจ้ามักจะส่งสานุศิษย์ออกไปทํางานในนามของพระองค์ (มาระโก 5:19: ลูกา 9:51, 52; 10:1)

การใช้วาจาของพระเยซู
1. พระเยซูเจ้าทรงให้คําแนะนําประชาชนเมื่อพวกเขาได้ให้คําตอบที่ถูกต้องเมื่อพระองค์ทรงถาม หรือ
แม้ แ ต่ ป ระชาชนที่ มี ค วามรู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ประพฤติ ต นไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ พยายามที่ จ ะจั บ ผิ ด พระองค์
(ลูกา 7:41-43; 10:25-28; ยอห์น 4:17-18)
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2. พระองค์ทรงเรียกชื่อของบุคคลที่สนทนาด้วย เป็นต้นในการสนทนาในเรื่องที่สําคัญ ๆ (ลูกา 7:40;
10:41; 19:5)
3. เราจะเห็นว่าในการเทศนาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงโต้แย้งถกเถียงกับคู่สนทนา แต่พระองค์
ปฏิเสธการสนทนาที่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน แม้ว่าจะถูกโต้แย้งด้วยคําพูดที่รุนแรง หรือ
ไม่สุภาพอย่างไร (ยอห์น 8:48-59; 10:22-39)
4. พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ (มัทธิว 16:24-25;
ลูกา 9:57-62)
5. พระองค์ ท รงให้ คํ าพู ด ที่ ทํ า ให้ บุ ค คลที่กํ า ลัง ย่ํ าแย่ หรื อตกต่ํา และอยู่ ใ นความยากลํ า บาก ได้ รั บ
กําลังใจและความอบอุ่นใจ (มัทธิว 14:23-27; ลูกา 7:18-23, 36-50)
6. พระองค์ทรงเตรียมสานุศิษย์ของพระองค์ เพื่อให้นําคําสอนที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของโลกและต่อสู้
กับการประจญล่อลวงของปีศาจ (ยอห์น 15:18-20; ลูกา 22:40, 45, 46)
7. พระองค์ทรงขอให้ประชาชนเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว (มัทธิว 11:28-30;
มาระโก 3:1-6; ยอห์น6:35-40; 14:6)
8. เมื่อประชาชนตอบรับคําสอนของพระองค์ พระองค์จะทรงท้าทายให้แสดงออกด้วยการนําไปปฏิบัติ
จริง ๆ ในชีวิต (มัทธิว 9:6-9; มาระโก 10:20-22; ยอห์น 4:50-51)
9. พระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์หรือสอนสานุศิษย์ของพระองค์ให้เชื่อฟังพระคัมภีร์ (มัทธิว 12:3,7; 19:4;
ยอห์น 14:23-24)

รู้จักพระเยซูคริสตเจ้าจากบทจดหมายถึงโคโลสี
1. พระคริสตเจ้าคือใคร
1:15 พระคริสต์เจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น
• “พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่ง
สร้างทั้งปวง”
1:17 ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวง
• “พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดํารงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์”
1:18 ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร
• “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุทรงเป็น
บุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพทั้งนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง”
1:19 ทรงเป็นความบริบูรณ์เหนือสิ่งทั้งปวง
• “เพราะพระเจ้าพอพระทัยให้ความบริบูรณ์ท้งั ปวงอยู่ในพระคริสตเจ้า”
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2:2 เป็นธรรมล้ําลึกของของพระเจ้า
• “เขาจะได้รับกําลังใจ มีความรักความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น จะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ซาบซึ้งในธรรมล้ําลึกของพระเจ้าเรื่ององค์พระคริสตเจ้า”
2:3 ทรงเป็นขุมทรัพย์ล้ําค่าที่ซ่อนไว้ในพระปรีชาญาณและความรอบรู้
• “ในองค์พระคริสตเจ้ามีพระปรีชาญาณและความรอบรู้ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ล้ําค่า”
2:9 พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนุษย์ที่สัมผัสได้
• “ในองค์พระคริสตเจ้านั้น พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนุษย์ที่สัมผัสได้”
2:10 ทรงเป็นประมุขของบรรดาเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอํานาจ
• “และท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งบรรดาเทพผู้ทรงเดชานุภาพ
และเทพผู้ทรงอํานาจทั้งสิ้น”
2:12 ทรงเป็นผู้ที่กลับฟื้นคืนชีพจากความตาย
• “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าและกลับคืนชีพพร้อมกับ
พระองค์ด้วยความเชื่อในพระเดชานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้ากลับคืน
พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”
2:17 ทรงเป็นเงาของความเป็นจริงที่จะต้องมาในอนาคต
• “สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของความเป็นจริงที่จะต้องมาถึงในอนาคต ความเป็นจริงนี้คือพระ
คริสตเจ้านั่นเอง”

2. พระคริสตเจ้าทรงกระทําอะไร
1:16 ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระองค์และเพื่อพระองค์
• “เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ เทพนิกร
บัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอํานาจ ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ท้ังสิ้น
ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์”
1:17 ทรงดําเนินการให้ทุกสิ่งอยู่เป็นระเบียบ
• “พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดํารงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์”
1:20 ทรงกระทําให้ทุกสิ่งกลับมาคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระองค์
• “และให้สรรพสิ่งคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระองค์ พระคริสตเจ้าโปรดให้ทุกสิ่งมีสันติ ด้วยพระ
โลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนของพระองค์ ทั้งสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในสวรรค์”
1:22 ทรงนําความสัมพันธ์ที่ดีคืนมาโดยผ่านทางความตายบนไม้กางเขน
• “แต่บัดนี้ พระเจ้าโปรดให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีก โดยการสิ้นพระชนม์ของ
พระคริสตเจ้าในร่างกายที่ตายได้ เพื่อจะได้ถวายท่านทั้งหลายเฉพาะพระพักตร์ ให้เป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์ ไร้มลทินและไม่ถูกตําหนิ”
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2:14 ทรงยกเลิกหนี้สินที่เราผิดต่อบทบัญญัติ
• “พระองค์ทรงยกเลิกหนี้สินที่เรามีต่อบทบัญญัติซึ่งกล่าวหาเรา โดยทรงยกหนี้สินนั้นไปจาก
เรา และตรึงไว้กับไม้กางเขน”
2:15 ทรงปลดอํานาจของเทพต่าง ๆ ที่จะนําเราไปลงโทษ ให้กลับมารับใช้
• “พระองค์ยังทรงปลดอํานาจของเทพนิกรนายผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพนิกรอํานาจลงเสีย
และทรงบัง คับให้เทพเหล่านั้นเข้าขบวนแห่เฉลิมฉลองชัยชนะของพระคริสตเจ้ าต่อหน้า
มหาชน”
3:11 ผู้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน
• “ดังนั้น การเป็นชาวกรีก หรือชาวยิว การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต การเป็นอนารยชนหรือ
ชาวสิเธีย การเป็นทาส หรือเป็นคนอิสระไม่สําคัญอีกต่อไป ที่สําคัญก็คือพระคริสตเจ้าผู้ทรง
เป็นทุกสิ่งในทุกคน”

3. พระคริสตเจ้าทรงกระทําอะไรเพื่อเรา
1:12 ทําให้เรามีสิทธิได้รับมรดกศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
• “ขอบพระคุณพระบิดาเจ้าด้วยความยินดี พระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเข้า
อยู่ในแสงสว่าง มีส่วนได้รับมรดกร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า”
1:13 ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจความมืดมนและทรงนําเราเข้าไปสู่อาณาจักรของพระบุตรสุดที่รัก
• “พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจความมืดมนและทรงนําเราเข้าไปสู่พระอาณาจักร
ของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์”
1:14 ได้รับการไถ่ก้แู ละได้รับอภัยบาป
• “เดชะพระบุตรนี้ เราได้รับการไถ่ก้แู ละได้รับการอภัยบาป”
1:16 ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระองค์และเพื่อพระองค์
• “เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ เทพนิกร
บัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอํานาจ ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ท้ังสิ้น ทุกสิ่ง
ถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์”
1:19 ทรงให้เราได้รับความบริบูรณ์
• “เพราะพระเจ้าพอพระทัยให้ความบริบูรณ์ท้งั ปวงอยู่ในพระคริสตเจ้า”
1:22 ทําให้เราได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
• “ แต่บัดนี้ พระเจ้าโปรดให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกโดยการสิ้นพระชนม์ของ
พระคริสตเจ้าในร่างกายที่ตายได้ เพื่อจะได้ถวายท่านทั้งหลายเฉพาะพระพักตร์ให้เป็นผู้ศักดิ์
สิทธิ์ ไร้มลทินและไม่ถูกตําหนิ”
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1:23 ทําให้เรามีความเชื่อ ไม่หวั่นไหว
• “ฉะนั้นท่านจงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ไม่หวั่นไหวจากความหวังตามข่าวดีที่ท่านได้รับฟัง
ข่าวดีน้ีประกาศแก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้แล้ว ข้าพเจ้าเปาโล ก็เป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวดี
นี้ด้วย”
1:24 ทรงรับทรมานเพื่อเรา
• “บัดนี้ข้าพเจ้ายินดีท่ีได้รับทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ความทรมานของพระคริสตเจ้า
ยังขาดสิ่งใด ข้าพเจ้าก็เสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้าเพื่อพระกายของ
พระองค์คือพระศาสนจักร”
1:25 ทรงมอบหมายภารกิจการประกาศข่าวดีให้
• “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระศาสนจักรนี้ตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ เพื่อจะได้ประกาศ
พระวาจาของพระเจ้าแก่ท่านอย่างสมบูรณ์”
1:26 ทรงดํารงอยู่ในตัวเรา เป็นความหวังเพื่อที่จะได้รับความรุ่งเรือง
• “นั่นคือธรรมล้ําลึกที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคสมัย บัดนี้ธรรมล้ําลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดา
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้ว”
2:3 ทรงประทานขุมทรัพย์ให้
• “ในองค์พระคริสตเจ้ามีพระปรีชาญาณและความรอบรู้ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ล้ําค่า”
2:12 ได้ถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าในศีลล้างบาป และได้กลับฟื้นคืนชีพมีชีวิตใหม่พร้อมกับ
พระคริสตเจ้าโดยผ่านทางความเชื่อของท่าน
• “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าและกลับคืนชีพพร้อมกับ
พระองค์ด้วย ความเชื่อในพระเดชานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้ากลับคืน
พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”
2:13 มีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้า
• “ในอดีตท่านตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดและไม่ได้เข้าสุหนัตทางกาย แต่พระเจ้าโปรดให้
ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า โดยทรงให้อภัยการล่วงละเมิดทั้งหลายของเรา”
2:14 ทรงลบล้างโทษต่าง ๆ ที่เกิดจากบาปความผิดของเรา แล้วทางนําเอาบาปเหล่านั้นไปตรึงไว้กับ
ไม้กางเขนของพระองค์
• “พระองค์ทรงยกเลิกหนี้สินที่เรามีต่อบทบัญญัติซึ่งกล่าวหาเรา โดยทรงยกหนี้สินนั้นไปจาก
เรา และตรึงไว้กับไม้กางเขน”
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2:15 ทรงปกป้องเราจากอํานาจของเทพสวรรค์ที่จะเอาผิดเนื่องมาจากการทําบาปผิดของเรา
• “พระองค์ยังทรงปลดอํานาจของเทพนิกรนายผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพนิกรอํานาจลงเสีย
และทรงบัง คับให้เทพเหล่านั้นเข้าขบวนแห่เฉลิมฉลองชัยชนะของพระคริสตเจ้ าต่อหน้า
มหาชน”
2:19 ทําให้เรามีความสัมพันธ์ชิดสนิทกับพระองค์เอง
• “คนเช่นนี้ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ จากศีรษะนี้ร่างกายทั้งหมดรับ
ทุกสิ่งที่จําเป็น มีข้อต่อและเส้นเอ็นยึดเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว จะได้เจริญเติบโตขึ้นตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า”
2:20 ทรงช่วยเราให้เอาชนะจิตชั่วร้ายของโลกได้
• “ถ้าท่านทั้งหลายตายพร้อมกับพระคริสตเจ้ าและเป็นอิสระจากจิตซึ่งปกครองโลกแล้ว
ทําไมท่านจึงยังมีชีวิตอยู่ในโลกโดยยอมอ่อนน้อมต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกเล่า”
3:1 ท่านได้รับชีวิตที่แท้จริงพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว
• “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด
ณ ที่น้นั พระคริสตเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”
3:3 มีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของพระคริสตเจ้า
• “เพราะท่านทั้งหลายตายไปแล้ว และชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้าในพระเจ้า”
3:5 มีพละกําลังในการปราบกิเลสตัณหา ฉายพระสิริร่งุ โรจน์ของพระเจ้าให้ปรากฏ
• “ท่านทั้งหลายจงปราบโลกีย์วิสัยในตัวท่าน คือการผิดประเวณี ความลามก กิเลสตัณหา
ความปรารถนาในทางชั่วร้าย และความโลภซึ่งเป็นเหมือนการกราบไหว้รูปเคารพอย่างหนึ่ง”
3:13 ทรงให้อภัยเรา
• “จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนั้นเถิด”
3:16 พระวาจาของพระเจ้าประทับอยู่ในใจ พระวาจาทําให้เราฉลาดในการดําเนินชีวิต
• “ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วย
ปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จากใจจริง”
3:24 พระคริสต์ทรงทําให้เราเป็นทายาทของพระองค์
• “ท่านรู้แล้วว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัล จงรับใช้พระคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเถิด”
3:25 ทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกัน
• “ผู้ที่กระทําผิดจะได้รับโทษตามความผิดนั้น เพราะพระเจ้าไม่ลําเอียง”
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4:1 เรามีเจ้านายอยู่ในเมืองสวรรค์พระองค์ทรงมองและเฝ้าระแวดระวังท่าน
• “เจ้านาย จงให้ทาสของท่านได้รับความยุติธรรมตามความเหมาะสม ท่านรู้แล้วว่า ท่านก็มี
เจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์เช่นเดียวกัน”

4. เราจะต้องกระทําอะไรในพระคริสตเจ้า
2:5 จงมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า
• “แม้ว่ากายข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลจากท่าน แต่ใจนั้นอยู่ใกล้ท่าน ข้าพเจ้าดีใจที่เห็นว่าท่านทั้ง
หลายประพฤติเรียบร้อย และยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อต่อองค์พระคริสตเจ้า”
2:6 ตอบรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไว้วางใจในพระองค์ว่าจะทรงช่วยให้เราเอาตัวรอด
ได้ ไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ ดําเนินชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ หยั่งรากชีวิตของท่านในพระ
คริสต์ รับการบํารุงเลี้ยงดูจากพระคริสต์ เติบโตในองค์พระคริสต์
• “เมื่อท่านได้รับองค์พระเยซูคริสตเจ้าแล้ว จงดําเนินชีวิตในพระองค์ต่อไป”
3:17 กระทําทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์ ขับร้องขอบพระคุณ
• “ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทํากิจการใด ก็จงพูดจงทําในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิด”
3:20 ทําให้พระคริสต์พอพระทัยด้วยการนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์
• “ จงเชื่อฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง เพราะการกระทําเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า”
3:23 จงทํางานเพื่อพระคริสตเจ้า
• “ไม่ว่าทําสิ่งใด จงทําจากใจประหนึ่งว่าทําเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์”
4:3 ประกาศพระธรรมล้ําลึกของของพระคริสตเจ้า
• “จงภาวนาสําหรับเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดโอกาสให้เราประกาศพระวาจาสอนธรรม
ล้ําลึกเรื่องพระคริสตเจ้าเพราะการสอนธรรมล้ําลึกนี้เอง ข้าพเจ้าจึงต้องถูกจองจํา”
4:12 จงเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้า
• “เอปาฟรัสซึ่งเป็นชาวเมืองเดียวกับท่านขอฝากความคิดถึงมาด้วย ผู้รับใช้ของพระคริสตเยซู
ผู้ น้ี มี ความอุ ต สาหะอธิ ษ ฐานภาวนาเพื่ อ ท่ านอยู่ เ สมอ ท่ านจะได้ ยื น หยัด มั่น คงตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์”
4:7 มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ร่วมงาน
• “ทีคิกัสจะแจ้งให้ท่านรู้ข่าวของข้าพเจ้า เขาเป็นน้องที่รัก เป็นเพื่อนร่วมงานรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่างซื่อสัตย์”
4:17 เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
• “บอกอารคิปปัสด้วยว่า “จงเอาใจใส่ศาสนบริการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ และ
จงพยายามทําให้สําเร็จ”
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หัวข้อที่ 20
พระแม่มารีย์
แบบอย่างของผูป้ ระกาศศข่าวดี(แบบบมวลชชน)
พระวรสสารของนนักบุญลูกา

1. กระแสเรียก

• “ทูตสวรรค์
ต
เข้าในนบ้านกล่าวกกับพระนางว่วา “จงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปปราน พระเจ้จ้า
สถิตอยู
ต ่กับท่าน”(1:28)
2. ผู้นําพระเยซซูคริสต์มาสูสู่โลก
• “ท่านจะตั้งครรภ์ภ์และให้กําเนินิดบุตรชายคนนหนึ่ง ท่านจจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู” (1:31))
3. ตอบรับการรเลือกของพ
พระเจ้า
• พระะนางมารีย์จึงตรั
ง สว่า “ข้าพเจ้
า าเป็นผู้รัรับใช้ของพระะเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจจา
ของทท่านเถิด” แล้ล้วทูตสวรรค์ค์ก็จากพระนาางไป (1:38)
4. ได้รับพลังจาากพระจิตเจ้จ้า

• ทูตสวรรค์
ส
ตอบวว่า “พระจิตเจ้
เ าจะเสด็จลงมาเหนื
ล
อทาน
ท่ และพระะอานุภาพขอองพระผู้สูงสุด
จะแแผ่เงาปกคลุมท่
ม าน เพราะะฉะนั้น บุตรที
ร ่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และจะรัรับนามว่าบุตร
ต
ของพพระเจ้า (1:335)
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5. ผู้รับใช้
• พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจา
ของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป (1:38)
6. ออกไปประกาศข่าวดี
• “หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย”
(1:39)
7. สื่อกลางของพระจิตเจ้า
• “เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคําทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ด้ิน นางเอลีซาเบธได้รับ
พระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้
รับพระพรด้วย ทําไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉัน
ได้ยินคําทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ด้ินด้วยความยินดี” (1:41-44)
8. สัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเจ้า
• “เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” (1:45)
9. ดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน
• พระนางมารีย์ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้า
ชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ําต้อยของ
พระองค์ต้งั แต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทํา
กิจการยิ่งใหญ่สําหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (1:46-49)
10. เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาของพระเจ้าและแผนการไถ่บาป
• “พระกรุณาต่อผู้ยําเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดง
พระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ําผู้ทรงอํานาจจาก
บัลลั งก์ และทรงยกย่ องผู้ต่ําต้อยให้สูงขึ้ น พระองค์ ประทานสิ่ งดีท้ังหลายแก่ผู้อดอยาก
ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์ โดยทรง
ระลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าดัง ที่ ท รงสัญ ญาไว้ แ ก่ บ รรพบุรุ ษของเรา แก่ อับ ราฮั มและบุ ต รหลาน
ตลอดไป” (1:50-55)
พระแม่มารีย์เป็นบุคคลแรกที่ได้รับพระคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิต และพระแม่มารีย์ได้นําพระคริสต์มาสู่โลก
1. พระแม่มารีย์ทรงเป็นคริสตชนแรกที่เป็นผู้ประกาศข่าวดี – สตรีฆราวาสที่แต่งงานแลัว
2. พระแม่มารีย์ – เป็นผู้ส่งข่าว “พระคริสต์” ทรงเป็น “ข่าวดี”
3. พระแม่มารีย์ – เป็นผู้นําพระคริสต์ส่โู ลก ให้โลกได้ร้จู ัก
4. พระแม่มารีย์ –เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้รําพึงภาวนา ไตร่ตรอง ทําให้ความเชื่อศรัทธามากยิ่งขึ้น
5. พระแม่มารีย์ – เป็นผู้นําข่าวดี
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บทบาทของพระแม่มารีย์ ในสามเหตุการณ์สําคัญ
1. การบังเกิด การปฏิสนธิ: พระวจนาตถ์ทรงรับอากายและมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา
• “ท่านจะตั้งครรภ์และให้กําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู” (1:31)
2. การไถ่บาป : พระแม่มารีย์ยืนอยู่ใต้ไม้กางเขน
• “พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของ
พระนางมารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดา
และศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” แล้วตรัสกับศิษย์
ผู้ น้ั น ว่ า “นี่ คื อ แม่ ข องท่ า น” นั บ ตั้ ง แต่ น้ั น ศิ ษ ย์ ผู้ น้ั น ก็ รั บ พระนางเป็ น มารดาของตน”
(ยอห์น 19:25-27)
3. วันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา
• “ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ําเสมอเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้ง
มารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้าและพี่น้องของพระองค์” (กิจการฯ 1:14)
• “เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียง
จากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือน
ลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษา
อื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด (กิจการฯ 2:1-4)

