ระดับที่ 4
หัวขอใหญ
มีพระประสงค เชนใดสําหรับตัวฉัน
ฐานงานที่ 1 : ฉันทําดีเพื่อรับรางวัลเทานั้นหรือ
คํานํา
สิ่งสําคัญยิ่งที่เราตองทําตลอดชีวิต คือ การทําตามน้ําพระทัยของพระเจา
* ทําไมถึงตองทําเชนนั้น
(ตรวจสอบความรูของบรรดาผูเรียน)
- เพราะพระองคทรงสรางเรามนุษยมา - พระองคทรงเปนพระผูสราง
- เพราะเราทั้งหลายเปนสิ่งสรางของพระองค - เราเปนบุตรของพระเจา
- พระองคทรงเปนผูชอบธรรม
- พระองคทรงประทานรางวัลใหกับกิจการดีทั้งหลายของเรา และทรงลงโทษสําหรับกิจการชั่วรายตางๆของ
เรา
- พระองคทรงรักเราทั้งหลาย
บัดนี้เราจะคนหาดูวาเรื่องดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
ประสบการณชีวิต
นี่เปนเรื่องเกี่ยวกับจุดประสงคกิจกรรมตางๆของเรา เราจําตองรูจักตัวเราเอง
* ทําไมฉันถึงทําดี
- แมสัญญากับฉันวาดูทีวีไดหลังจากลางถวยจานเสร็จเรียบรอยแลว และก็ไปเลนไดหลังจากทํางานบานเสร็จ
เรียบรอยแลว…
* บางคราวทานไมรูจักสับเปลี่ยนกันใชไหม
- ถาฉันไมดูทีวี ก็จะไมลางถวยจาน…
* การทําแบบดังกลาวนี้แสดงใหเห็นอะไรบาง
- ถาฉันรอรับรางวัลอยู ก็จะทํางานอะไรไดงายขึ้น ดังนั้นฉันจึงหวังไดรับรางวัลเวลาทํางานอะไรๆ
ฉะนั้น ไมควรเอารางวัลมาลอใหฉันทํางาน ฉันควรทํางานโดยถือเปนหนาที่ไมหวังแคจะไดรับรางวัล
เรามนุษยมีความโนมเอียงไปในทางที่เห็นแกตัวคิดถึงแตตัวเอง
* เมื่อทานเห็นภาพรวมทั้งหมดของชั้นเรียนแลว ทานจะมองหาผูใดเปนอันดับแรก
* เวลาทานมีขนมเค็กกอนหนึ่ง ทานอยากก็ไดชิ้นเล็กสดหรือใหญสุดละ
- ปกติแลวเรามนุษยตองการสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวเราเอง เชนเมื่อเราแสดงน้ําใจดีกับนองชาย เราคิดวา
เราไดอยูสวรรคแลว ถาเราเพียงแคทําหนาที่ของเราเทานั้น เราคิดวาเราตองไดรับรางวัลกระนั้นหรือ!
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ดวยเหตุนี้วันนี้เราจึงตั้งคําถามวา : ฉันทําดีไปเพียงเพื่อหวังไดรับรางวัลกระนั้นหรือ เราไมควรหลง
ตัวเอง เราควรมีความจริงใจในจุดประสงคตางๆ ของการกระทําใดๆ
 เสียงมโนธรรมบอกอะไรฉันบาง มันสัญญาจะใหรางวัลฉันหรือเปลา
- เวลาฉันทําตามเสียงมโนธรรม มันก็คือรางวัลอยูแลว คือ ฉันรูสึกสงบสุข ถาฉันไมทําตามเสียงมโนธรรม ฉัน
จะรูสึกลําบากใจ ฉันโกรธตัวเองเพราะรูวาฉันจะตองถูกลงโทษ
มโนธรรมฉันเปนตัวชี้บอก เปนตัวพิจารณากิจการดีๆของฉัน และบอกวาฉันควรไดรับโทษดวยเหตุอัน
ใด
 ทําไม ฉันจึงสมควรไดรับโทษ
เพราะวาเวลาฉันทวนกระแสของมโนธรรม ฉันก็ทําเคืองพระทัยพระเจา ดังนั้นตอนนี้ฉันจะ
มุงหาทางใหรูถึงพระประสงคสําหรับตัวฉัน
ในทุกๆขณะจิต มีสามสิ่งที่คอยบอกฉันใหรูถึงพระประสงค คือ :
1. เวลาผูมีอํานาจสั่งฉันใหทําสิ่งโนนสิ่งนี้ (ใครบางมีอํานาจสั่งฉันได พอแม ผูปกครอง ครู... เพื่อนทานมี
อํานาจสั่งทานไดไหม ไมม)ี
2. การถือตามพระบัญญัติของพระเปนเจา
3. การถือตามเสียงมโนธรรมของตน
ฉันเปนเจาของเสียงมโนธรรมนั้น มันใหเกียรติฉันในฐานะบุคคลมนุษยคนหนึ่ง มันอยูในใจฉัน
มันชี้บอกฉันวากิจการนี้ดี กิจการโนนเลว มันพิจารณาใหรางวัลฉันหรือลงโทษฉันในกิจการตางๆ
การเชื่อมโยงกับพระวาจาของพระเจา
ปฏิสัมพันธกับพระวาจาของพระเจา
พระเยซูเจาทรงตรัสเรื่องรางวัลกับโทษไวมากมาย พระองคตรัสบอกวาฉันมีพระบิดาเจาสวรรคผูทรง
นารักและประสงคจะมอบรางวัลใหฉันสักวัน หนึ่ง เพราะกิ จการดีที่ไดก ระทําไปทุกๆประการ พระองคทรง
ทราบถึงความเพียรพยายามของฉันในการนอบนอมเชื่อฟงและการทําดี พระองคทรงทราบวามันไมงายเสมอ
ไปในการนอบนอมเชื่อฟงและถือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจาและมโนธรรมของตนอยางสัตยซื่อจริงๆ
แตเหนือสิ่งอื่นใด ฉันถือตามนี้เพราะรักพระเยซูเจา พระองคไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อทรงชวย
เราใหรอด เราพยายามติดตามพระองคและปฏิบัติตัวเหมือนกับ พระองค พระบิดาเจาผูทรงทราบทุกเรื่อง
เหลานี้จะทรงประทานรางวัลใหเราทั้งหลาย
เวลาเราทํากิจการชั่วรายบางอยาง จะเกิดอะไรขึ้นบาง เราจะไดรับฟงนิทานเรื่องเลาจากพันธสัญญา
เดินแลวก็จะรูวาพระเจาทรงลงโทษใครบางคนที่ยังคงดื้นรั้นทํากิจการชั่วรายดวยวิธีใดบาง
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วจนพิธีกรรม
เรื่อง คาอินกับอาแบล (จาก ปฐมกาล 4)
อาดัมกับภรรยาของตนมีบุตรชายสองคนชื่อ คาอินกับอาแบล
อาแบลเปนคนเลี้ยงแกะ สวนคาอินเปนคนทําไรไถนา
อยูมาวันหนึ่ง คาอินนําพืชผลที่เกิดจากไรนามาถวายพระเจา
สวนอาแบลก็นําแกะหัวปจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย
พระเจาทรงพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา
แตคาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้น พระองคไมพอพระทัย
คาอินก็โกรธแคนนัก หนาบูดบึ้งอยู
พระเจาจึงตรัสถามคาอินวา “เจาโกรธเคืองหนาบูดบึ้งอยูทําไม”
ถาเจาทําดี เราก็จะพอใจรับเจามิใชหรือ
ถาเจาทําไมดี บาปก็หมอบอยูที่ประตู อยากตะครุบเจา
เจาจะตองเอาชนะบาปนั้นใหได
ฝายคาอินก็พูดชวนอาแบลนองชายของตนวา
“เราไปนากันเถอะ” เมื่ออยูที่นาดวยกัน
คาอินก็โถบเขาฆาอาแบลนองชายของตนเสีย
พระเจาตรัสถามคาอินวา “อาแบลนองชายของเจาอยูที่ไหน”
คาอินจึงทูลวา “ขาพระองคไมทราบ ขาพระองคหรือเปนผูดูแลนอง”
พระเจาตรัสวา”เจาทําอะไรไป โลหิตของนองเจาสงเสียงรองฟองขึ้นมาจากดิน”
ตอไปเมื่อเจาทํานา จะไมเกิดผลอะไรเลย
เจาจะตองหลบหนีและพเนจรไปในโลกตลอดชีวิตเจา
ฝายคาอินทูลพระเจาวา “โทษของขาพระองคหนักเหลือที่ขาพระองคจะทนได”
ดูเถิด วันนี้พระองคทรงขับไลขาพระองคออกจากที่ดินพนจากพระพักตรพระองคไป
ใครพบขาพระองคก็จะฆาขาพระองคเสีย
แลวพระเจาทรงทําเครื่องหมายไวที่ตัวคาอิน เพื่อวาเมื่อใครพบจะไดไมฆา
คาอินจึงออกไปพนพระพักตรพระเจา”
(จาก “พระเจาทรงตรัสกับประชากรของพระองค” ปฐมกาล 4,หนา 9)
(ใหเรียนทานหนึ่งเลาเรื่องนี้ซ้ําโดยใชสํานวนภาษาของตนเอง)
 ผูเลาเรื่องนัน้ พูดไดครบถวนตามคําเลาของพระคัมภีรหรือเปลา
(ใหผูเรียนอีกทานหนึ่งชวยเติมเพิ่มใหครบถวนดวย)
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(สวนผูประสานงานนั้น จะรวบรวมเอาจุดประสงคตางๆเก็บไว)
การวินิจฉัยพระวาจาของพระเจา
 ทานคิดวาทําไมพระเจาถึงไมพอพระทัยในเครื่องบูชาของคาอิน มันตองมีสาเหตุอะไรสักอยาง
อาจเปนไปไดที่คาอินมิไดถวายพืชผลที่ดีที่สุดของเขา
อาจไมยอมรับวาพระเจาทรงเปนพระผูสราง
อาจมิไดขอบคุณพระเจาดวยใจจริงที่ทรงประทานผลผลิตใหกับไรนาของตน
คาอินมิไดถามตัวเองวาทําไม เขาเพียงแตโกรธเคืองทําหนาบูดบึง เขามิอาจเอาชนะพระเจาได จึงคิดวาจะแก
แคนเอาที่ตัวนองชายของตน
แตพระเจายังทรงพระทัยดีใหความชวยเหลือเขาโดยตรัสบอกเขาวาพระองคประสงคนําพาเขาไปพบ
ความจริง และปลุกเสียงมโนธรรมของเขา แตดูเหมือนวาคาอินตัดสินใจแลวที่จะฆาอาแบลนองชายของเขา
จึงโกหกพระเจาเอาซึ่งๆหนา
ถาเขารูจักฟงเสียงของพระเจา เขาคงจะไดัรับรางวัลเปนแน แตบัดนี้พระเจาจําตองลงโทษเขา ดวย
วาทุกๆ กิจการชั่วรายสมควรไดรับโทษ
เนื่องจากวาคาอินมิไดยอมรับพระฤทธานุภาพของพระเจา เขาทูลวา “โทษของขาพระองคหนักเหลือที่
ขาพระองคจะทนได” เขาจึงตองพนจากพระพักตรพระองคไป เขาไมยอมกลับใจ เขาไมเห็นวาตัวเองทําผิด
อะไร
 ทานจํานิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งในพันธสัญญาใหมไดไหม เรื่องที่พูดถึงคนบาปกลับใจและคํา
กลาวของพระเยซูเจา (ลูกา 23:33-34,39-43)
อาดัมและเอวาคงจะเสียใจมากที่ไดพบกับความตายเปนครั้งแรก
พี่ฆานองชายตัวเอง บุตรหลานทําเรื่องเชนนี้ได
แตทวาพระเจาทรงเปนองคดวยเชนกัน เหตุฉะไหนพระองคถึงปลอยใหการทําชั่วไมไดรับโทษละ
พระวาจาของพระเจาในชีวิตประจําวันของฉัน
เราแตละคนนาจะรูวาทุกกิจการชั่วรายนั้นสมควรไดรับโทษ
เมื่อพอแมผูปกครองหรือครูลงโทษเรา มันชวยบรรเทาใจเรา เพราะเราไดรับโทษแลวจึงสงบสุขได
- ความหมายของการลงโทษนั้น มิใชเปนการแกแคน
- การลงโทษนั้นมีจุดประสงคตองการใหเราทําตัวดีขึ้น
- ตองการใหเราหลีกหนีความชั่วรายและหันกลบมาทําดี
- มันเปนตัวชวยเตือนใหปฏิบัติตามเสียงมโนธรรม
บัดนี้ฉันยืนยันไดแลววา
1. ฉันเชื่อในชีวิตนิรันดร
2. ฉันรูวาจะไดรับรางวัลเพราะกิจการดีที่ไดทําลงไปและจะไดรับโทษเพราะกิจการชั่วราย
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3. เสียงมโนธรรมของฉันนั้นคือ ของประทานอันประเสริฐจากพระเจา
คําตอบของฉัน คือ
1. ฉันจะไมเปนเหมือนกับคาอิน
2. ฉันจะไมเสแสรงเคารพพระเจา พระผูสรางและพระบิดาผูนารักของฉัน
3. ฉันจะถือปฏิบัติตามเสียงมโนธรรม
พิธีเฉลิมฉลองกัน
พิธีกร : ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงตรัสสอนเราวา “มิใชทุกคนที่พูดวา พระเจาขา พระเจาขา จะไดเขาสู
อาณาจักรสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิด าของเรา...นั่นแหละจะเขาสูสวรรคได” (มัทธิว
7:21)
(ใหทุกคนสงบเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรําลึกถึงคําตอบของตน)
ผูเรียนคนที่ 1: ขาแตพระเยซูเจา ลูกแสวงหาดวยความจริงใจ : สิ่งใดเปนพระประสงคของพระเจา เรานาจะทํา
ไดเสมอๆเพื่อจะไดเขาสูอาณาจักรสวรรค
ผูเรียนคนที่ 2: ขาแตพระจิตเจา โปรดชวยเราใหฟงเสียงมโนธรรมดวยการทําดี เพื่อพระเจาจะไดประทาน
รางวัลใหเรา
ผูเรียนคนที่ 3 : ขาแตพระบิดาเจา พระองคประสงคใหเราทําตามน้ําพระทัยเพื่อจะไดไมตองลงโทษเรา
ผูเรียนคนที่ 4: ขาแตพระตรีเอกภาพ พระบิดาพระบิดา พระบุตรและพระจิต เราทั้งหลายเชื่อมั่นในชีวิตนิรันดร
ที่มีแตสันติสุขและความสามัคคีปรองดองกันตลอดไป
ทุกคน : (ชูมือขึ้นรองวา สิริพึงมีแดพระบิดาและพระบุตรและพระจิต)
รองเพลง ที่มีหลักจากบทเพลงสดุดีที่ 92
สิริพึงมีแด พระบิดา
สิริพึงมีแด พระบุตร
สิริพงึ มีแด พระจิต
สิริมงคลจงมีแดทุกคน
สิริมงคลจงมีแดแผนดินโลกที่พระองคทรงสรางมา
สาธุการแดพระเจาสูงสุด
สิริมงคลจงมีแดทุกทาน
เพราะเราไดเห็นความรักของพระบิดาเจาแลว
* การชุมนุมกันครั้งตอไป เราจะเสวนากันเรื่องพระบัญญัติของพระเปนเจา
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