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โดย ไบรอัน คูล์เทอร์
สสารถึงผู้อ่าน
“แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านท้ังหลายน้ันบริสุทธ์ิผมใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคน
บริสุทธิ์ในบรรดา การประพฤติทุกอย่างด้วยผมน้ัน ดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า `ท่าน
ทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธ์ิ'” ๑ เปโตร ๑:๑๕-๑๖

ผมเติบโตขึ้นโดยมีความคิดว่าความเช่ือศรัทธาท้ังหมดนั้นเกี่ยวกับการกระทำในส่ิงที่
ถูกต้องและไม่ทำผิดพลาดเท่าน้ัน. ผมรู้สึกว่าผมต้องได้ซึ่งความสนใจ, ความรัก และ
พระคุณจากพระเจ้า.ผมลดความเป็นคริสเตียน ลงเหลือแค่รายการของกฎระเบียบ 
และวางพระเจ้าไว้บนยอดบันไดที่ผมตั้งม่ันท่ีจะปีนข้ึนไป. ผมเร็วในการตัดสินคนอื่น, 
เป็นคนหยิ่งอย่างน่าอาย และกลัวในความล้มเหลวของตนเองบ่อยครั้ง

ผมเคยเป็นคนไม่เอาถ่าน

ผมไม่แน่ใจว่าอย่างไรหรือเมื่อไร ที่ส่ิงเหล่าน้ีเริ่มเปลี่ยนแปลงในใจของผม แต่ใน
ที่สดุผมได้สำนึกว่า ผมไม่ต้องทำเพ่ือจะได้มาซ่ึงความรักของพระเจ้า. ครั้งแล้วครั้ง
เล่าที่ประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้า ทำให้ผมถ่อมลง.  ผมมีความรู้สึกซาบซึ้ง
ไปด้วยความสำนึกในพระคุณ ที่พบว่าความบริสุทธ์ิไม่ไช่คะแนน ความดีบนแผ่น
กระดานแต่เป็นของประทานต่างหาก. ของประทานน้ีช่วยเบียดให้ผมออกห่างไปจาก
รสนิยม ในทางโลกและหันมาสู่คุณค่าของความรัก, การสำนึกพระคุณและความ
ซื่อสัตย์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

   รากฐานของการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจของผมน้ันเป็นสิ่งที่นำผมไปสู่การ
เขียนหนังสือเรื่องเป็นคนบริสทุธ์ิ  และเพราะหนังสือเล่มนี้เองที ่นิตยสารเพรสไบ-
ทีเรียนวันนี้  ทาบทามให้ผมเขียน บทภาวนาน้ี.  แต่ละวันประกอบด้วยข้อความจาก
พระคัมภีร์, การสะท้อนถึงความหมายของการเป็นคนบริสุทธิ์, และคำอธิษฐานด้วย
ลมหายใจให้ท่านนำติดตัวไปด้วยตลอดวัน.

   ผมดีใจที่ท่านได้เริ่มการเดินทางน้ี, และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมไปกับท่าน.  
เทศกาลเข้าสู่ธรรม เป็นการเดินทางท่ีศักดิ์สิทธ์ซึ่งถูกแยกออกมา  เป็นการเดินทาง
อันศักด์ิสิทธ์ที่เราได้ถูกเชญิให้เข้าร่วมกับ พระเจ้าผู้องค์บริสุทธิ์ของเรา 

คำศัพท์มีประโยชน์ที่ควรรู้  
• บริสุทธ์ิ—ถูกแยกออกมาและศักดิ์สิทธ์ิ
• ธรรมิกชน — ผู้บริสุทธิ์ 
• การอุทิศ — ทำให้บริสุทธ์ิ
• การชำระ — ถูกกระทำให้้บริสุทธ์ิ 

การอธิษฐานด้วยลมหายใจคืออะไร?
การอธิษฐานด้วยลมหายใจเป็นการอธิษฐานส้ันๆตามแบบโบราณด้วยการสรรเสริญ
และการวิงวอนทูลขอ.ให้คุณหายใจเข้าและหายใจออกในขณะที่ท่านกล่าวพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และความปรารถนาของท่าน 
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ข้อพระคัมภีร:์  อพยพ ๒๓:๑-๙
 “อย่าทำช่ัวตามอย่างคนจำนวนมากท่ีเขาทำกันนั้นเลย” 

การคิดคล้อยตามกลุ่มเป็นคำในด้านสังคมวิทยาซึ่งอธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มมีบทบาทมากเน้นหนักในมติมหาชนหรือการ
สอดคล้องกัน. มันเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬาคนหนึ่งคนใดเร่ิมมีความ
คิดอย่างทีม, และน่ันเป็น เหตุผลที่ทำไมวันศุกร์ลำลองจึงเป็น
ที่นิยมมาก

การคิดคล้อยตามกลุ่มสามารถเป็นสิ่งที่ดีได้.อาจเป็นสิ่งที่
อันตรายได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความ คุ้นเคยของ
กลุ่มเริ่มมีอิทธิพลเหนือสติสัมปชัญญะปัจเจกบุคคลที่ว่า
พระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ันที่เป็นเจ้าชีวิต. เมื่อคนทั้งกลุ่มมุ่งหน้า
ไปในทางหน่ึง, ทำให้ลำบากมากท่ีจะไม่ติดตามกลุ่มเขาไป.  
ท่านเคยคล้อยตามคนหมู่มากไปในส่ิงทั้งๆที่ท่านรู้ว่าผิด
อย่างไร?

หายใจเข้า:  โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ติดตาม .....
หายใจออก:.......  พระองค์และพระองค์เท่านั้น, พระเจ้าข้า 
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ข้อพระคัมภีร์:โยบ ๔๒:๑-๖.
“ฉะน้ันข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีและข้ีเถ้า"

เทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจ การเชิญเราให้หัน
กลับมาหาพระเจ้าในขณะที่เราเปรียบ เทียบชีวิต การเป็นอยู่ของเรา
กับชีวิตที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็น. มีช่องว่างระหว่างชีวิตทั้งสอง
แบบเสมอ. เราจะไม่เคยอยู่อย่างปราศจากข้อตำหนิ   พระองค์ไม่ได้
ทรงเรียกให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่ทรงเรียก ให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์
ต่างหาก

นี่คือส่ิงที่ผมบอกแก่ลูกสาวของผมในระหว่างเดินทางไปเรียนเต้นรำ. 
ผมไม่ได้ใช้คำแบบนั้นทั้งหมดแต่ผม บอกเขาว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่
ของผมไม่ใช่การที่เขาสามารถเต้นรำทุกก้าวอย่างถุกต้องหมดแต่การท่ี
เขาฟังคำสอนของครูและสะท้อนสิ่งที่เขาเรียนรู้ออกมาโดยท่าทาง
การเคล่ือนไหวนั้นต่างหาก.ในลักษณะเดียวกัน, ความบริสุทธิ์ไม่ใช่การ
ดำเนินชีวิตโดยไม่ผิดพลาดเลย แต่เป็นการเช่ือฟังพระเจ้าองค์บริสุทธิ์
ของเรา และกระทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์

หายใจเข้า : พระองค์เจ้าข้า, ข้าพระองค์ขอกลับใจ.............
หายใจออก:   ..............อยู่ในผงคลีและขี้เถ้า. 

สัปดาห์ที่หนึ่ง: แยกออกมา 
วันพุธขี้เถ้า วันพฤหัสบดี 

ข้อพระคัมภีร:์ อพยพ ๒๓:๑ ๙ข้อพระคัมภีร์:โยบ ๔๒๔๒๒๒:๑ ๖
ุ



ข้อพระคัมภีร์: โรม ๑๒:๑-๒ 
“อย่าทำตามอย่างชาวโลกนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ
เสียใหม่ 

 ผมรู้สึกไม่สบายใจเสมอเม่ือได้ยินคำว่าปรับให้สอดคล้องกัน.  
ในความคิดที่จะถูกปรับ, เปลี่ยนและป้ันให้ เป็นสิ่งอื่น นั้นไม่
ถูกใจผมเลย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือทางโลกเป็นฝ่ายที่เปลี่ยน
และปั้น. ผมมองดูรอบๆตัว ในโลกนี้และเห็นหลายๆส่ิงที่ไม่เข้า
ท่าเสียเลย. เรื่องอะไรที่ผมจะอยากเปล่ียนให้มันสอดคล้องกับ
เหล่านั้น ทำไม?

ผมชอบคำว่า ปฎิรูป มากกว่า. โดยการปฏิรูป, ผมไม่ได้กลาย
เป็นเหมือนสิ่งอื่นๆ, ผมเป็นตัวของตัวเอง เหมือนท่ีผมควรจะ
เป็น.คำๆนี้มีความหมายเป็นในถึงศักยภาพท่ีเป็นไปได้.ตัวหนอน
ไม่ได้ปรับตัวให ้สอดคล้องในการเกิดเป็นหนอน มันถูกปฎิรูป
กลายเป็นผีเสื้อ. ท่านคิดหวังว่าท่านจะถูกปฏิรูปไปเป็นอย่างไร?

หายใจเข้า: พระเจ้าพระผู้สร้าง........
หายใจออก:......ปฏิรูปข้าพระองค์  

ข้อพระคัมภีร:์ ยอห์น ๑๗:๑๕-๑๘
“เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังท่ีข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ขอทรง
โปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง ของพระองค์ พระวจนะ
ของพระองค์เป็นความจริง”

พระกิตติคุณยอห์นบทที่ ๑๗ เป็นส่วนหน่ึงของคำอธิษฐานที่ยาว
มากที่พระเยซูพร่ำเอ่ยในสวนเกทเสมนี ก่อนท่ีพระองค์จะถูก
ตรึง. พระเยซูทรงตรัสว่าเวลาได้มาถึงแล้วและอธิษฐานเผื่อ
เหล่าสาวก องพระองค์ และผู้เหล่าน้ันท่ีพยายามด้ินรนติดตาม
พระองค์.

พระเยซูทรงอธิษฐานว่า ให้เราสำนึกว่าเราไม่ได้เป็นส่วนของโลก
นี้และไม่ได้ถูกเรียกให้ทำตัวกลมกลืน ไปในโลกหรือพยายาม
อย่างหนักทำตัวให้เป็น "ปรกติธรรมดา".  พระเยซูอธิษฐานเผื่อ
เราให้ถูกแยกพ้นจากบาป -ถูกทำให้บริสทุธ์ิ. เพื่อเป็นคนของ
พระเจ้า. การมีชีวิตในทางน้ีแตกต่างจากชีวิตทางโลกอย่างมาก, 
ต่างอย่างมากจนทำให้พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

หายใจเข้า: องค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิ .....
หายใจออก: ....โปรดชำระล้างบาปของข้าพระองค์.
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ข้อพระคัมภีร์: ๑ ทิโมธี ๖:๑๗-๑๙
“แต่ว่าทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจก็เป็นกำไรมาก”

เพื่อนคนหนึ่งเคยบอกผมว่าไม่มีทางที่เขาสามารถจะเป็น
คริสเตียนได้เลยเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาจะพลาด 
โอกาสอย่างมากที่ชีวิตเสนอมาให.้ เขาคิดว่าการเป็นคริสเตียน
นั้นเต็มไปด้วยกฏเกณฑ์มากเกินไป และพระเจ้าต้องการเพียง
แค่คนทำงานที่ไม่มีความคิดเท่านั้น. เขาเปรียบเทียบการเป็น
คนบริสุทธิ์เหมือนกับการเป็นคนน่าเบื่อหน่าย.

ผมเปรียบการเป็นคนบริสุทธิ์ กับการมีชีวิต "ชีวิตที่เป็นชีวิต
อย่างแท้จริง”. ผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าประสงค์ให้ชีวิตของเรา
เป็นชีวิตที่ชืดชาเพียงแค่มีการเชื่อฟังเท่านั้น. พระเจ้าประสงค์
ให้เราจัดชีวิตของเราแยกตัว ไปในทางที่บริสุทธิ ์เพื่อว่าเราจะ
สามารถประสบความสมบูรณ ์ในความหมายของการสรรเสริญ
และชื่นชมในพระองค์ชั่วกาลนาน ชีวิตแบบใหนท่ีท่านแสวงหา?

หายใจเข้า: พระเจ้าองค์บริสุทธิ.์....
หายใจออก: .....เปิดทางชีวิตให้ข้าพระองค ์

้ ์ ์

วันอาทิตย์แรกแห่งเทศกาลมุ่งสู่ธรรม วันศุกร์

วันเสาร์



ข้อพระคัมภีร:์ เอเฟซัส ๑:๓-๖
“ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว ้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรง
เริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์ และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์
ของพระองค์ด้วยความรัก”

เมื่อเราพูดถึงความบริสุทธิ์ในรูปแบบของการเลือกสรร, ลำดับของ
ทางเลือกนั้นกลับมีความสำคัญมาทีเดียว.จริงอยู่ที่เราสามารถเลือก
ที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เราสามารถเลือกทางน้ันได้เพราะว่าพระเยซู-
คริสต์ได้ทรงเลือกเราไว้แล้ว

นักเรียนไม่สามารถเลือกท่ีจะเรียนเก่งทันทีในโรงเรียนประถมได้ถ้า
เด็กคนน้ันไม่ได้เรียนรู้อย่างดีในปีก่อนหน้านั้น. จำเป็นต้องมีการเรียน
เบื้องต้นมาก่อน. ทางเลือกของเด็กคนน้ันในการที่จะเรียนดีขึ้นอยู่กับ 
การศึกษาท่ีได้ถูกเลือกไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว. สำหรับเราเป็นจริงเช่น
เดียวกัน ทางเลือกของเราแรกเริ่มเดิมทีขึ้นอยู่กับทางเลือกที่พระเจ้า
ได้กำหนดไว้แล้ว  พระเจ้าทรงเลือกท่าน ดังนั้นท่านจะเลือกอะไร?

หายใจเข้า: ในทุกๆพระพร.........
หายใจออก:.......ขอบพระคุณท่ีทรงเลือกข้าพระองค์ 
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ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 7:6
“อย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข”

บางอย่างที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ถูกแยกออกไป. ส่วนหนึ่งของการเป็นคน
บริสุทธิ์คือการเรียนรู้ในการปกป้องสิ่งที่พระเจ้าได้ด้สร้างให้บริสุทธิ์
อยู่แล้ว. นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนหลายคนถึงมีปฎิกริยาต่อความคิดที่
พระคัมภีร์ (พระคำบริสุทธิ์ของพระเจ้า) กำลังถูกเผา

มันคงจะเป็นสิ่งน่าขันท่ีพระเจ้าจะผ่านปัญหาต่างๆในการจัดเตรียม
แยกบางส่ิงออกเพื่อที่จะดูเวลามันถูกละท้ิงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติ
ที่ดี.  และมีสิ่งต่างๆหลายอย่างที่พระเจ้าทรงถอืว่าบริสุทธิ์ในขณะที่
เราไม่ได้ให้ การปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งนั้นเลย: เราแต่ละคน (ท่านก็ทราบว่า
เป็นภาพท่ีศักดิ์สิทธิในตัวของทุกคน), สิ่งที่พระเจ้า ทรงสร้าง, คำสั่ง
ของพระองค์ในพระคัมภีร,์ และวันสะบาโตท่านจะทำอย่างไรในการ
ปกป้องสิ่งเหล่านั้นท่ีบริสุทธิ?์

หายใจเข้า: พระเยซูเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค.์........
หายใจออก:.......ปกป้องความบริสุทธิ์

์

วันอังคารวันจันทร์

วันพุธ

สัปดาห์ที่สอง: แหล่งของความบริสุทธิ ์
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ข้อพระคัมภีร์: บทเพลงสดุด ี๗๗:๑๑-๑๕
“โอข้าแต่พระเจ้า วิธีการของพระองค์อยู่ในสถานบริสุทธิ ์พระองค์
ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเรา”

ในการค้นคว้าข้อมูลในโครงการหรืองานด้านการศึกษาใดก็ตาม, 
ท่านควรจะติดตามหาข้อมูลย่อยทุกอย่างย้อนกลับไปถึงต้นตอของ
มัน. สิ่งนี้ทำให้ท่านเห็นพื้นฐาน (และหลักฐานรับรอง) ถึงสิ่งที่ท่าน
กำลังศึกษาอยู่.

ดังนั้นเราควรไปเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ไหนล่ะ? ผู้เขียนพระ
ธรรมสดุดีชี้นำให้เราไปหา ผู้เป็นจุดเร่ิมต้นของความบริสุทธิ์คือ
พระเจ้า, เราเรียนรู้เกี่ยวกับทางแห่งความบริสุทธิ์จากองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา. พระองคท์รงประเสริฐต่อเราย่ิง, ดังน้ันเราจะดี
เลิศต่อผู้อื่นได้อย่างไร? พระเจ้าของเราทรงกระทำการอย่าง 
มหัศจรรย์,เช่นนั้นการอัศจรรย์แบบไหนที่เราถูกเรียกให้เข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วยล่ะ? พระเจ้าของเราทั้งสิ้น ทั้งมวลเป็นเร่ืองแห่งการ
ไถ่ถอน แล้วเราสามารถช่วยกู้อย่างไรบ้าง? 

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ,่........
หายใจออก:.........โปรดทำให้ทางของพระองค์เป็นทางของข้า
พระองค์ด้วยเช่นกัน



ข้อพระคัมภีร์: ๑โครินธ์ ๖:๑๑
“แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับทรง
ชำระแล้ว และได้ทรงแยกต้ังท่านไว้แล้ว แต่พระวิญญาณแห่ง
พระเจ้าของเราได้ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของ
พระเยซูเจ้า”

สังเกตุได้ว่าในประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (กรรมวาจก) 
ซ้ำแล้วซ้ำอีก. ท่านไม่ใช่นักแสดงนำณ.ที่นี.้ ท่านเป็นเพียงผู้ถูก
กระทำ (กรรม). เราไม่ได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยการกระทำของ
เราเอง แต่โดยการทรงกระทำของพระเจ้า. 

แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง, หลายๆคนลืมข้อนี้และให้สถานะแก่
ตนเองในความเป็นผู้บริสุทธิ.์ เปรียบเสมือน กับเด็กอายุ16 ปี
ได้รับรถคันใหม่เป็นของขวัญ แล้วก็ไปโอ้อวดกับเพ่ือนๆของเขา

โดยทางของพระเยซูเราได้เป็นผู้บริสุทธิ ์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรโอ้อวด 
เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ถ่อมลงต่างหาก

หายใจเข้า: พระวิญญาณในพระคริสต.์.......
หายใจออก:......โปรดถ่อมใจข้าพระองค ์

ข้อพระคัมภีร:์ เลวีนิต ิ๒๐:๗-๘
 จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตั้ง
เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์”

ในหนังสือเลวีนิต,ิ พระเจ้ายังคงพยายามสอนชาวอิสราเอลถึงชีวิต
ที่บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไร. การถูกจำจอง เป็นทาสและผูกพันยึดแน่น
อยู่ในวิถีชีวิตของชาวอียิปต์, ทำให้ชาวอิสราเอลไม่เข้าใจถึงการที ่
พระเจ้าได้ทรงเชิญเขาเหล่านั้นให้เข้ามาสู่วิถีทางชีวิตใหม่

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าทรงตรัสกับชาวอิสราเอลถึงการมีชีวิตที่
ชื่นชมยินดีมากขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้น. พระเจ้าทรงสอนเขาเหล่า
นั้น (และเรา) ผ่านทางหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความหมายของการมี
ชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร. มันไม่เกี่ยวกับการที่ได้มีมาก
ขึ้น (อย่าโลภมาก). มันไม่เกี่ยวกับผลิตผลเพิ่มเท่านั้น (ให้พักผ่อน
ในวันสะบาโต) ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะตัวท่านเท่านั้น (ให้รักเพื่อนบ้าน
ของท่าน)

พระเจ้าทรงให้บัญญัติและคำสั่งเพื่อเป็นทางชี้แนะให้เราไปสู่ชีวิตที่
บริสุทธิ์. เราจะใช้ีชีวิตให้อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร?

หายใจเข้า: พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค.์.....
หายใจออก:.........โปรดสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นชีวิตที่ดีกว่า 
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ข้อพระคัมภีร์: สุภาษิต ๒๐:๒๕
“ที่คนจะกินของบริสุทธิ์ และมาสอบถามเม่ือปฏิญาณไปแล้ว ทั้งสอง
เป็นบ่วงดักตนเอง”

ในขณะท่ีเรายอมรับและประกอบตัวเป็นรูปเป็นร่างเพื่อเข้าสู่ความ
บริสุทธิ์นั้น มันเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะต้อง ตระหนักว่าเราไม่สามารถทำ
โดยรีบเร่งได้.  ความบริสุทธิ์อาศัยเจตนารมณ.์ ท่านไม่สามารถไปถึง 
ความบริสุทธิ์โดยบังเอิญหรือโดยความสะเพร่า. นั่นเป็นเพราะว่า
บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนบริสุทธิ์และเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า (ในสายตา
ของเราผ่านกระจกท่ีมัวๆ) จริงแล้วกลับไม่ใช่

ท่านจะสามารถแสวงหาความบริสุทธิ์ตามเจตนารมณ์ให้มากขึ้นได้
อย่างไร? ท่านคิดว่าท่านควรจะใช้เวลา มากข้ึนในการอธิษฐานหรือ
เปล่า? หรือท่านควรใช้เวลาให้กับชุมชนส่วนรวมมากขึ้น?  หรือท่าน
ต้องกลับไปคืนดีกับคนอื่น?

หายใจเข้า: โปรดชะลอข้าพระองค์ให้ช้าลง........
หายใจออก:........พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงนำ

้ ั ี ์ ี
วันอาทิตยท์ี่สองแห่งเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 

วันพฤหัสบดี วันเสาร์

วันศุกร์ ุ ู
ข้อพระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 5: 16-21
“เหตุฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 
สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

สิ่งใหม่ๆทำให้มีความรู้สึกมหัศจรรย ์ เราหลายคนชื่นชมในการ
ติดตามแนวทางใหม่ๆ หรือเล่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆ, หรืออยู่
ท่ามกลางเด็กทารกเกิดใหม.่ ความปรารถนาในสิ่งใหม่ๆและการ
ปฎิรูปใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้สึกเป็นครั้งคราว.

การกลายเป็นผู้บริสุทธิ์คือการเป็นสิ่งใหม่ล้วน. มันไม่ใช่เพียงแค่
การถูกเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง. ไม่เพียงแค่มีการเพิ่มเติมหรือ
หักลบออกไปจากเราเท่านั้น. การมีชีวิตบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งใหม่ที่
มหัศจรรย์- การลำดับความสำคัญในชีวิตของเรา, เอกลักษณ์ของ
เรา, ความสูขของเรา, ความเข้าใจของเรา- จะแตกต่างไปอย่าง
สิ้นเชิง  ท่านมีแผนในการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่อันบริสุทธิ์ของท่าน
อย่างไร?

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ประทาน........
หายใจออก:.......โปรดสร้างข้าพระองค์ให้เป็นคนใหม่

ุ ู
้ ั ี ์ โ ิ ์
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ขข้อพระคัมภีร:์ เลวีนิต ิ๒๐:๒๖
“เจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์บริสุทธิ ์
และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อ เจ้าจะเป็นของเรา”

ในขณะการถูกทรงเรียกของเราที่ให้เป็นผู้เป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ์
ถึงควรจะถูกแยกออกจากผู้เหล่าน้ันท่ีไม่บริสุทธิ์ก็ตาม, เราไม่ได้
อยู่เหนือ, อยู่ข้างบน, อยู่บนยอดหรือสูงกว่าผู้อื่นในการท่ีถูกทรง
เรียกนี้เลย

ในอดีต,ผ้คนได้ประกาศความเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางที่ไม่เหมาะสม- 
ผ่านสงครามศาสนา, การกดข่ีข่มเหง, และแม้แต่การให้ร้ายผู้อื่น
ว่าเป็นปีศาจ.น่าเสียดายที่คนที่แสดงออกอย่างนี้มักจะมีแนวโน้ม
ในการเข้าใจถึงความบริสุทธ์ในแง่ของความมีอำนาจมากกว่า
ความถ่อมตน, ตามความเห็นของท่าน ท่านมีท่าทีแบบใหนใน 
ความบริสุทธิ์ของท่านเอง?

หายใจเข้า: พระองค์เจ้าโปรดช่วยข้าพระองค.์......
หายใจออก :............ให้แยกออก แต่ไม่เหนือผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์: เอเสเคียล ๔๒:๑๕-๒๐
“เป็นท่ีแบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานท่ีสามัญ”

ในพระธรรมตอนนี้, พระเจ้าทรงประทานวิสัยทัศน์ให้แก่เอเสเคียล
ถึงพระวิหารท่ีควรสร้าง. โดยเฉพาะข้อนี้เกี่ยวกับกำแพงที่อยู่ล้อม
ข้างนอกพระวิหาร- ๕๐๐ ศอก คูณ ๕๐๐ ศอก คูณ ๕๐๐ ศอก คูณ
๕๐๐ ศอก

ผมไม่แน่ใจว่าศอกเป็นหน่วยอะไร, แต่ผมชอบประโยคสุดท้ายในบท
นี้. จุดประสงค์ของกำแพงคือ "การแบ่งแยกระหว่าง
ผู้บริสุทธ์และสามัญชน".นั่นหมายความว่ามีการแบ่งแยกระหว่าง
สองฝ่ายอย่างชัดเจนท่านคิดว่าในเชิงเปรียบเทียบ ท่านควรจะสร้าง
กำแพงแบบไหนเม่ือกล่าวถึง นิสัย, ความสัมพันธ์และพฤติกรรม?

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ทรงจินตนาการ......
หายใจออก: ........โปรดให้ข้าพระองค์มีความแตกต่าง

์

วันพุธวันจันทร์

วันพฤหัสบดี

ั ั ์
สัปดาห์ที่สาม: เป็นคนบริสุทธิ์

ข้อพระคัมภีร์: โคโลสี ๑:๒๑-๒๓
“โดยความตายแห่งพระกายเน้ือหนังของพระองค์เพ่ือจะได้ถวาย
ท่านให้เป็นผู้บริสุทธ์ิ ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาใน สายพระเนตร
ของพระองค์”

การเดินทางไปสู่ธรรมคือการแสวงหาทางไปสู่กางเขน. มันไม่ใช่
หนทางที่ง่ายนัก. ไม่ใช่ทางที่น่าสนใจ. มันเป็นทางที่แพง และ
เรียกร้องความต้องการสูง. แต่เราไม่ใช่คนแรกที่เลือกเดินทางนี้

องค์พระเยซูคริสต์ได้เดินทางนี้นานมาแล้ว. โดยทางชีวิตและ
ความตายของพระองค์,เราไม่ใช่ผู้เตร็ดเตร่ที่เหินห่างและไม่เป็น 
มิตรอีกต่อไป แต่เป็นผู้ที่ถูกแนะนำตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าและ
เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นแฟ้นในการเดินทางต่อไปโดยรู้ซึ้งว่าเรา
เป็นคนบริสุทธิ์และปราศจากมลทินและไม่มีข้อตำหนิ

เราพาดพิงถึงเรื่องนี้เหมือนการคืนด ีในองค์พระคริสต์เราได้คืนดี
กับพระเจ้าแล้วไม่ไช่ด้วยสิ่งที่เรากระทำแต่เป็นสิ่งที่เราตอบสนอง

หายใจเข้า:  องค์พระผู้เป็นเจ้า, ในพระคริสต์ ..........
หายใจออก: ........โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ตอบสนอง 

วันอังคารวนองคาร
ข้อพระคัมภีร์:  วิวรณ์ ๒๒: ๑๐-๑๓
“ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาอธรรมต่อไป ผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขา
ลามกต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขา ชอบธรรมต่อไป และ
ผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป"”

เรามีแนวโน้มจะใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในวงกลม. บางครั้งเราเรียกว่า
แบบฉบับ. สิ่งใดท่ีเราเคยทำในอดีต บ่อยครั้งจะเป็นสิ่งที่เราทำใน
อนาคตเช่นกัน. นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะค้ำประกันแต่เป็นความเป็นไปได้
มากกว่า.

แบบฉบับชีวิตที่เกิดซ้ำซากอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได.้ แบบ
ฉบับบางอย่างมีประโยชน์และท่านอยากเก็บมันไว ้แต่แบบฉบับ
บางอย่างทำให้เกิดผลร้ายและควรถูกทำลายเสีย. การออกกำลัง
กายที่โรงยิมทุกวันมีประโยชน,์ ในขณะที่การนินทาทุกวันสามารถ
ทำให้มีผลเสียได.้ มีแบบฉบับบริสุทธิ์อะไรที่ท่านสังเกตุเห็นในชีวิต
ของท่านบ้าง? มีแบบฉบับที่ไม่บริสุทธิ์อะไรบ้างที่ท่านหวังว่าไม่
เคยเกิดขึ้น

หายใจเข้า: องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของข้าพระองค.์...........
หายใจออก:.........โปรดทำลายแบบฉบับที่ไม่ดีของข้าพระองค ์
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ข้อพระคัมภีร์: ๑ เปโตร  ๑:๑๓-๑๖
“ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่าง
ด้วยผมนั้น”

เปโตรออกคำสั่งเรียกร้องให้เรามีชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ.์ เปโตรบอก
เราว่า,ในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในทางนี,้ เราต้องมีความใจอย่าง
แน่นแฟ้นต่อพระคุณและการช่วยเหลืออย่างใหญ่หลวงแห่งความ
หวัง. ท่านยัง แนะนำในเรื่องของระเบียบวินัย;

นักวิ่งมาราธอนจะไม่สามารถวิ่งสำเร็จถึงจุดหมายได้ถ้าเขาไม่มีวินัย
ในการออกกำลัง. ทนายความซึ่งจบใหม ่จะไม่สามารถสอบผ่าน
ข้อสอบได้หากไม่มีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียน. ระเบียบวินัย
ช่วยให้เราพัฒนา หรือปรบัปรุงตนเองดีขึ้น, ระเบียบวินัยท่ีบริสุทธิ์ิ์
ช่วยให้เราเจริญขึ้นในความบริสุทธิ.์ บทภาวนาประจำวัน, อธิษฐาน
สม่ำเสมอ, และการอ่านพระคัมภีร์ล้วนเป็นตัวอย่างของระเบียบ
วินัยที่บริสุทธ์ิ์ิซึ่งช่วยให้เรา ดำเนินชีวิตต่อไปได.้ มีอะไรอีกบ้างที่
อาจจะเป็นระเบียบวินัยที่บริสุทธิ์ิ์สำหรับท่าน?

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ทรงเรียก........
หายใจออก: ........โปรดทรงให้ระเบียบวินัยแก่ข้าพระองค์

ข้อพระคัมภีร์:เลวีนิติ 11:45
“ เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ ์เพราะเราบริสุทธิ์"”

ในพระธรรมข้อนี้เราพบความจำเป็นและการประกาศ "ท่านควรจะ
เป็นผู้บริสุทธ์" เป็นความจำเป็น- เป็นพระบัญชา, เป็นการทรงเรียก. 
"เพราะเราบริสุทธ์ิ" เป็นการประกาศ. มันเป็นแถลงการของ ความ
บริสุทธิ์ของพระเจ้า. เป็นคำอธิบายว่าพระเจ้าคือใคร

โครงสร้างของประโยคมีคำสะท้อนที่ขยายความหมายของการทรง
เรียกให้กระจ่างขึ้น. รูปแบบของประโยค ได้เผยถึงการแยกแยะ
คุณภาพและการดำเนินชีวิตของเรา การมีชีวิตอยู่ของท่านส่งผล
สะท้อนออกมา อย่างไร?

หายใจเข้า: พระองค์ผู้บริสุทธิ,์ โปรดทำให้ข้าพระองค.์......
หายใจออก: .........การสะท้อนถึงพระองค์

ข้อพระคัมภีร์:เลวินิติ ๑๙: ๑-๒
 “จงกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายจงเป็นคน
บริสุทธิ์”

การเป็นผู้บริสุทธิ์คือการถูกแยกออกมาต่างหาก, แต่เป็นการ
แยกออกด้วยจุดประสงค.์  เพียงแค่ถูกแยก ออกมาไม่เหมือน
กับการเป็นผู้บริสุทธิ.์ 

ผมจัดเวลาแยกออกในแต่ละวันเพื่อตรวจอีเมล์;อย่างไรก็ตาม
นั่นไม่ใช่เวลาที่บริสุทธิ์สำหรับผม. ผมจัดแยกเสื้อผ้าเป็นกองๆ
ก่อนที่ผมจะซักผ้า,แต่นั่นไม่ใช่การกิริยาของการอุทิศถวาย. บาง
ครั้งเราจัด ตัวเราออกห่างจากผู้อื่นโดยมีความคิดที่เป็นอคติ,แต่
นั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า.  เมื่อไรที่ผมมี เจตนาท่ีจะจัด
แยกบางส่ิงออกด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์สำหรับองค์พระเจ้าผู้
บริสุทธิ์เท่าน้ันจึงจะทำให้สิ่งนั้น กลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์

ในชีวิตท่านมีสิ่งใดท่ีท่านได้จัดแยกออกโดยปราศจากมูลเหตุแห่ง
ความบริสุทธิ์?

หายใจเข้า:  พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดจัดแยกข้าพระองค์ออก.
หายใจเข้า:......... ด้วยพระประสงค์

้ ั ี ์ ี

วันอาทิตย์ที่สามแห่งเทศกาลมุ่งสู่ธรรม วันศุกร์

วันเสาร์



ววันจันทร์ั ์
สัปดาห์ที่สี่:เอกลักษณ์ทีบ่ริสุทธิ์

ข้อพระคัมภีร์:ลูกา ๙: ๑๘-๒๐
 "แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใด?" 

เทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นช่วงเวลาสำหรับการถามคำถาม. 
คำถามที่สลับซับซ้อน. คำถามที่บริสุทธิ์. คำถามหนึ่งที่พระเยซู
ได้ถามแก่สาวกของพระองค์ในวันน้ัน- คำถามเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของพระองค.์ คำตอบของเหล่าสาวกไม่เพียงท่ีช่วย
เขาให้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนขึ้น, แต่ได้ช่วยให้เขาเห็น
บทบาท ของตนเองในการเป็นผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์

ถ้าพระเยซูเป็นครู, เราก็คือนักเรียน. ถ้าพระเยซูเป็นผู้เล้ียง
แกะ, อย่างนั้นเราก็เป็นแกะ. หากพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้
รอด, เราเปน็คนนั้นที่ต้องการการไถ.่

ดังนั้นท่านว่าพระเยซูเป็นใครล่ะ?  คำตอบของท่านบอกถึงตัว
ท่านได้อย่างไร?

หายใจเข้า: พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด......
หายใจออก:........ แล้วผมเป็นใครล่ะ?

วันอังคารวนองคาร
ข้อพระคัมภีร์:๑๑:๑๓-๑๘
“ถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย”

รากของต้นไม้เป็นส่วนที่ช่วยรักษาต้นไม้ให้มีชีวิตอยู.่ มันดึงดูด
สารอาหารที่ประทังชีวิตเข้าสู่ตลอดตัวต้นไม.้ ดังน้ันสิ่งใดท่ีราก
ดูดซึมเข้าไปคือสิ่งท่ีส่วนอื่นๆของต้นไม้ได้รับและเติบโต.

เราหยั่งรากในพระคริสต์. เราได้ถูกทาบกิ่งให้ยึดติดกับ
ครอบครัวของพระเจ้า. และเพราะว่าพระคริสต ์ทรงบริสุทธิ์, 
เราเช่นกันเป็นผู้บริสุทธ์ิ. ในวันน้ีท่านคิดว่าสิ่งในการยังชีพส่วน
ใดที่ท่านได้รับซึ่งเป็นแขนงต่อ กับรากอันบริสุทธิ์นี้.

หายใจเข้า: หยั่งรากในพระคริสต.์........
หายใจออก: .........แยกแขนงออกเพื่อพระองค์พระผู้เป็นเจ้า 
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ขข้อพระคัมภีร์:เฉลยธรรมบัญญัติ ๗:๖-๑๑
“เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน"

บางครั้งเราลืมถึงว่าเราเป็นคนพิเศษอย่างไร.ท่านเคยมี
ปัญหาเรื่องความจำบ้างหรือเปล่า ? พระเจ้าทรงสร้างท่าน. 
ทรงเลือกท่าน. พระองค์ทรงรักท่าน. ทรงเรียกท่านว่าเป็น
สมบัติอันมีค่า, และพระองค์ ทรงใส่พระทัยในตัวท่าน. 
ท่านเป็นคนพิเศษมากทีเดียว

ในโลกน้ีเรามักจะ ถูกวัดและประเมินค่าโดยมาตรฐานที่ต่าง
กัน (และบางครั้งลดคุณค่าลง) มาตรฐานของ ลักษณะรูป
โฉมภายนอก, ความสำเร็จในอาชีพการงาน, และความ
มั่งคั่ง, มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรถกูเตือน เป็นครั้งเป็นคราว
ให้นึกถึงคุณค่าที่พระเจ้านิยมชมชอบในเรา.  ท่านจะจดจำ
วันนี้ไว้อย่างไร? ท่านควรจะ แบ่งปันวันนี้อย่างไร?

หายใจเข้า:  พระเจ้าทรงเลือกผม.......
หายใจออก: .........ผมเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้า
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ข้อพระคัมภีร์:๑ เธสะโลนิกา ๔:๑-๗
“เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็น
คนบริสุทธิ์”

ในโลกน้ีมีแต่สิ่งที่วุ่นวายสับสน. ความยุ่งเหยิงอย่างน่าเกลียด
เช่นความไม่ยุติธรรม, ความเกลียดชัง, และความดันทุรัง. 
หลายคนที่ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ทุกๆวัน

พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เรามาสร้างครอบครัวในความสับสนนี้
อย่างแน่นอน, แต่พระองค์ไม่ได้เรียกเรามาเพื่อ เพิกเฉยต่อ
ความยุ่งเหยิงเช่นกัน. เราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อ ปรับตัวให้เข้า
กับความไม่เท่าเทียมกันนี ้หรือเสแสร้งว่าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น. 
พระองค์มีประสงค์ให้เราหลีกเลี่ยงไปจากความยุ่งเหยิงนี ้
ในขณะที่ เอื้อมออกไปหาผู้นั้นที่อยู่ท่ามกลางสิ่งนั้น. 
ความยุ่งเหยิงแบบไหนท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านมองเห็น?

หายใจเข้า:  พระเจ้าข้า, โปรดช่วยข้าพระองค.์........
หายใจออก:..........ให้ทำตามน้ำพระทัย

์

วันพุธ

วันพฤหัสบดี



ข้อพระคัมภีร์:โคโลสี ๓:๑๒-๑๗
“เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว ้เป็นพวกท่ี
บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม 
ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน”

ทุกๆวันเราเลือกเสื้อผ้าท่ีเราอยากจะสวมใส.่ การเลือกนี้ได้เป็น
กิจวัตรประจำวันที่เราแทบไม่ต้องคิดถึงว่า มันเป็นการเลือกสรร- 
เราเพียงแค่ทำไป. เมื่อเราเป็นผู้ที่ถูกทรงเลือก, เราก็มีทางเลือก
เช่นกัน. ทุกๆเช้าเรา ยืนหน้าตู้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและ
คุณลักษณะ, และเราเลือกว่าแบบไหนที่จะสวมใส.่

เราจะสวมใส่ตัวเราเองด้วยความโลภ, ความหยิ่งยะโส, ความ
เกลียด, ความเห็นแก่ตัว, และความพยาบาท หรือ?  หรือว่าเรา
เลือกที่จะสวมใส่ความเห็นอกเห็นใจ, ความเมตตา, ความถ่อมตน, 
ความอ่อนโยน, และ ความอดทน? ในข้อที่เน้นร่วมกันทั้งหมดใน
พระธรรมโคโลสีอาจจะไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไร, แต่เป็นส่ิงที่ เหมาะ
สมสำหรับเราแต่ละคนได้อย่างด.ี ท่านจะสวมใส่อะไรในวันนี?้

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้บริสุทธิ.์.......
หายใจออก:.......โปรดสวมข้าพระองค์อย่างด ี

ข้อพระคัมภีร์:อิสยาห ์๖๒:๑๐-๑๒
“และคนจะเรียกเขาทั้งหลายว่า "ประชาชนบริสุทธ์ิ ผู้รับไถ่ไว้
แล้วของพระเยโฮวาห"์ และเขาจะเรียกเจ้าว่า "หามาได้ เมือง
ที่มิได้ถูกทอดท้ิง"”

การไถ่บาปเป็นคำที่ไม่มีความหมายนักสำหรับคนส่วนมาก
จนกว่าเขาได้ตกต่ำถึงที่สุด. แต่เมื่อเขาตกต่ำลง และติดกับอยู่
ในความยุ่งเหยิงจนไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง, การ
ไถ่บาปดูเหมือนเป็นคำทึ่แต่งข้ึน, ดูดีเกินไปท่ีจะเป็นจริงได้

แต่การไถ่บาปเป็นธุระของพระเจ้า-การช่วยกู้ผู้ที่หลงหายและ
ปลดปล่อยจนถึงคนสุดท้าย. ไม่มีความยุ่งเหยิงท่ีหนักเกินไป
สำหรับการไถ่บาปของพระเจ้า. อะไรท่ียังฉุดรั้งท่านอยู่? 
ท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าในส่วนใด? 

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ไถ่บาป.......
หายใจออก:......โปรดปลดให้ข้าพระองค์เป็นอิสระ 
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ข้อพระคัมภีร์: อิสยาห์ ๔๓:๑-๔ก
 "อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ 
เจ้าเป็นของเรา”

คำเชิญชวนของเราในการเข้าสู่ความบริสุทธิ์ก็เป็นเพียงแค่
"คำเชิญชวน" เท่านั้น. มันไม่ใช่เงื่อนไข. ไม่ใช่คุณสมบัต.ิ มัน
เป็นการ"ทรงเรียก", และพระเจ้าเป็นผู้ทรงเชิญท่านโดยตรง
และโดยการส่วนตัว - นี่ไม่ใช่การส่งข้อความไปตามกลุ่มใหญ;่ 
มันเป็นการโทรสายตรง.

พระเจ้าทรงทราบอย่างใกล้ชิด, ทรงไถ่, และทรงเรียกร้องเรา
แต่ละคน. ดังนั้นนี่ไม่ใช่คำสั่งที่เลื่อนลอย. พระเจ้าทรงปรับปรุง
การเรียกให้บริสุทธิ์ต่อคุณลักษณะพิเศษของเราด้วยพระองค์เอง. 
ท่านจะสะท้อนถึง ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแตกต่างกับที่ผมจะทำ, 
ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราทำด้วยกัน เราสามารถสะท้อนถึง ความ
บริสุทธิ์ของพระเจ้าในหลายแห่งและหลายทาง.

หายใจเข้า: บริสุทธิ์,บริสุทธิ,์ บริสุทธิ์.......
หายใจออก:........อะไรคือการทรงเรียกท่ีเป็นลักษณะพิเศษของข้า
พระองค์? 

้ ์ ์

วันอาทิตย์ที่สี่แห่งเทศกาลมุ่งสู่ธรรม วันศุกร์

วันเสาร์



ข้อพระคัมภีร์:๑เปโตร ๒:๔-๕
“และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระ
นิเวศฝ่ายวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ ์เพื่อถวายสักการบูชาฝ่าย
จิตวิญญาณ”

คำว่าถวายสักการบูชาปรากฎในเทศกาลเข้าสู่ธรรมบ่อยครั้ง, 
และปรกติจะหมายถึงการสละบางสิ่ง บางอย่าง. นี่คือเหตุผลที่
บางคนสละสิ่งที่ชอบอย่างเช่น กาแฟและของหวานเพื่อท่ีจะ
ระลึกถึงการที่ พระเยซูคริสต์ได้เสียสละชีวิตเพื่อเรา. 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปโตรใช้คำว่าเสียสละ, คงทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น
ในแง่ การยอม- ซึ่งไม่เพียงแต่ยอมแพ,้ จะรวมถึงยอมจำนนด้วย. 
เปโตรต้องการสร้างให้เราอยู่ในบ้านฝ่่ายจิตวิญญานซึ่งทำขึ้นด้วย
ปุโรหิตหลวง เพื่อที่เราจะสามารถถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวิ
ญญาน ได้. นี่คือรูปแบบของการเสียสละที่มากยิ่งกว่าการดื่ม 
และโดนัท.  มี่สิ่งใดบ้างในด้านจิตวิญญาณที่ท่านต้องการยอม
จำนนเพื่อที่เราอาจจะถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยกันได?้

หายใจเข้า: องค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคริสต,์......
หายใจออก:......ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค ์

วันอังคารวันจันทร์

สัปดาห์ที่ห้า: สังกัดอยู่ในความบริสุทธิ์ 

ข้อพระคัมภีร์:สดุดี ๘๙: ๕-๘
“โอข้าแต่พระเยโฮวาห ์ฟ้าสวรรค์จะสรรเสริญการมหัศจรรย์
ของพระองค์ และสรรเสริญความสัตย์สุจริต ของพระองค์ใน
ที่ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย”

เราไม่ได้เดินทางเข้าสู่ธรรมน้ีแต่ผู้เดียว. และคำเชิญชวนของ
เราในการเข้าสู่ความบริสุทธ์ิไม่ได้มาถึงเราแต่ผู้เดียว 

คำว่า "วิสุทธิชน" ตามตัวอักษรก็คือผู้บริสุทธ์ิ ดังน้ันเมื่อเรามา
พบคำนี้ในพระคัมภีร,์ มันไม่ได้พาดพิงถึง เฉพาะคนเหล่านั้น
ที่ถูกสถาปนาเป็นทางการให้เป็น "วิสุทธิชน". แต่พาดพิงถึง
เราทุกคนที่อยู่ในการเดินทาง ไปสู่ความบริสุทธ์ิ. เรานั่นเอง
คือวิสุทธิชน. เราเป็นผู้ร่วมเดินทางของกันและกันในการเดิน
ทางเส้นนี้. และเราสามารถร่วมสรรเสริญกับชาวสวรรค์ถึง
ความมหัศจรรย์ของพระเจ้าผู้บริสุทธ์ิของเรา! ใครบ้างที่เป็น 
วิสุทธิชนผู้ที่ช่วยเหลือในการเดินทางของท่าน?

หายใจเข้า: ข้าพระองค์ไม่ได้อยู่เดียวดาย........
หายใจออก: .......ในการเดินทางอันบริสุทธ์ินี ้



ข้อพระคัมภีร์:โรม  ๑:๗-๙
“เรียน บรรดาท่านท่ีอยู่ในกรุงโรม ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรง
เรียกให้เป็นวิสุทธิชน ขอพระคุณและสันติสุข ซึ่งมาจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลาย และจากพระเยซูคริสต์เจ้า 
จงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด”

เราเป็นวิสุทธิชน (ผู้บริสุทธิ์) และเราเป็นท่ีรักของพระเจ้า. 
เพราะว่าวันเวลากลับยาวนานข้ึนและอาทิตย ์ดูเหมือนยากขึ้น, 
เราทุกคนต้องการคำเตือนเรื่องนี้เป็นครั้งเป็นคราว. เรามักจะ
ลืมว่าเราเป็นท่ีรักและเป็น ผู้บริสุทธิ์ เมื่อความกดดันของ
กำหนดเวลา, สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว, และการขัดแย้ง ประดังเข้ามา
จากทุกด้าน

เราเป็นผู้บริสุทธิ์, และเราเป็นท่ีรักของพระองค!์  ให้เราช่วย
กันบอกเตือนคนอื่นๆท่ีอาจต้องการและให้ คดิถึงเขาในคำ
อธิษฐานของท่านวันนี.้ เตือนให้เขารู้ในสิ่งที่เขาอาจจะลืม

หายใจเข้า: พระบิดาเจ้า, ขอบพระคุณ......
หายใจออก:........ข้าพระองค์เป็นท่ีรักและถูกทำให้บริสุทธิ์

ข้อพระคัมภีร์:พระธรรม: ๑โครินธ์ิ ๓:๑๖-๑๗
“ เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นท่ีบริสุทธ์ิและท่านท้ังหลายเป็น
วิหารนั้น”

พระวิหารเป็นสถานที่สำหรับพระเจ้าทรงสถิต. ผู้คนได้สร้างวิหาร
ทั่วไปในโลก. บ้างก็สร้างวิหารใหญ.่ บ้างก็สร้างวิหารเล็ก, บ้างก็
สร้างแบบประดิษฐ์ประดอย, บ้างก็สร้างธรรมดาๆ

แต่พระเจ้าได้สร้างวิหารอยู่ในเราแต่ละคนเช่นกัน! นั่นเป็นสถานท่ี
สำหรับพระเจ้าทรงสถิตเช่นกัน, และนั่นก็มีรูปแบบแปลกแตกต่าง
ไปด้วย.  มีการแสดงออกด้วยภาษาต่างๆในด้านจิตวิญญาณ, 
อาชีพและการงาน, รูปแบบการนมัสการ, และบุคลิกลักษณะ . 
บางคนอาจจะดูเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของ วิหารมากกว่า, ความเป็น
วิหารในตัวเขาเห็นได้ชัดเจน, แต่พระเจ้าได้สร้างวิหารนี้ในตัวเรา
ทุกคน.  แสนวิเศษอะไรเช่นน้ีที่เราได้แบ่งปันการเช่ือมสัมพันธ์
ของวิหารนี้

หายใจเข้า: องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ......
หายใจออก:........ โปรดสถิตในข้า 
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วันพุธ วันพฤหัสบดี 
ข้อพระคัมภีร์ โรม ๗ ๙ข้อพระคัมภีร์ พระธรรม โครินธ์ิ ๖ ๗

ุ



ข้อพระคัมภีร์:สดุดี ๓๑: ๒๓-๒๔
“โอท่านบรรดาวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ย จงรักพระเยโฮวาห"์

ในพิธีแต่งงานและในการอบรมก่อนแต่งงาน, ผมมักจะพูดเกี่ยวกับ
ความรักเสมอ. มันเป็นคำที่อุดมไปด้วย ความหมายมากกว่าท่ีเรา
คิดเป็นคร้ังคราว

แน่นอน, ความรักเป็นความรู้สึก. มันเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์ที่
เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีให้เรามากกว่า ที่เราคิดว่าจะเป็นไปได ้
แต่ความรักคือจะมากกว่าความรู้สึก. ความรักเป็นการกระทำท่ีจะ
ผูกมัดเราไว้กับ ธรรมิกชนทั้งหมดที่จะก่อเป็นพระวรกายของพระ
คริสต์. ความรักคือบางสิ่งบางอย่างที่เรากระทำ. ดังน้ันเมื่อผู้เขียน
พระธรรมสดุดีบอกให้เราที่เป็นธรรมิกชนทั้งปวงให้รักพระเจ้า, ผู้
เขียนพระธรรมสดุดีกำลัง บอกให้เรากระทำบางส่ิงบางอย่าง. นั่น
หมายถึงว่าทำไมมันจึงตามด้วยด้วยคำส่ังที่ว่า “จงเข้มแข็ง” และ 
“กล้าหาญเถิด”.ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมน้ีท่านจะรักพระเจ้าให้ถึงที่สุด
ด้วยการกระทำของท่านอย่างไร?

หายใจเข้า: พระผู้เป็นเจ้า, ข้าพระองค์รักพระองค์........
หายใจออก: ........ข้าพระองค์แสดงความรักด้วยการกระทำ

ข้อพระคัมภีร์:เอเฟซัส ๖:๑๘-๒๐
“ ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพ่ือวิสุทธิชนทุก
คน”

การอ้อนวอนโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่ผมมีความลำบากใจ. ผมทูลขอ
พระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆเสมอ. ผมทูลขอพระเจ้าให้ช่วยเพื่อนของผม. 
ประทานสิ่งมหัศจรรย์ให้ผู้เป็นที่รัก. ผมทูลขอพระองค์แม้สำหรับสิ่งที่
ผมสำผัส ได้เมื่อผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งจำเป็น.

การอ้อนวอน "เพื่อวิสุทธิชนทุกคน"—การอ้อนวอนที่ต้องการความ
เพียร — อย่างไรก็ดี, ฟังเหมือนยากกว่า.  ผมเก่งในการอธิษฐานขอ
พระเจ้าในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับผม. แต่ไม่เก่งในการขยายขอบเขตของ
การอธิษฐาน ให้รวมถึง วิสุทธิชนทุกคนและในการคิดว่าสิ่งใดที่เขา
เหล่านั้นอาจต้องการ.  นั่นรวมถึงคนจำนวนมากมาย. ซึ่งเป็นการ
อ้อนวอนมากโขทีเดียว.

บางทีเราอาจจะสามารถอธิษฐานโดยใช้หนังสือพิมพ ์หรือจากข้อมูลที่
ป้อนต่อๆกันมาทางสื่อสังคม. บางทีเราอาจจะสามารถอธิษฐานใน
เวลาต่างๆกันตลอดทั้งวันสำหรับผู้คนต่างๆที่เราได้พบเห็น. บางทีใน
วันนี้เราสามารถอธิษฐานสำหรับคนที่เราไม่เคยอธิษฐานเผื่อมาก่อน

หายใจเข้า: องค์พระวิญญาณบริสุทธิ,์ ข้าพระองค์อธิษฐาน......
หายใจออก:.......สำหรับวิสุทธิชนทุกท่าน

้ ั ี ์ ั

วันอาทิตย์ที่ห้าแห่งเทศกาลมุ่งสู่ธรรม วันศุกร์

วันเสาร์

ข้อพระคัมภีร์:เอเฟซัส ๒:๑๙-๒๒
“เหตุฉะน้ันบัดนี้ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่า
เป็นพลเมืองเดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า”

ผมเติบโตขึ้นมาคิดว่าคนต่างด้าวคือสิ่งมีชีวิตสีเขียวตัวเล็กๆมาจาก
โลกอื่น.  แต่นั่นไม่ใช่คนต่างด้าวที ่พระคัมภีร์กล่าวถึง

คมต่างด้าวคือชาวต่างชาต,ิ คนนอก, คนแปลกหน้าผู้ที่ไม่ได้รับการ
สาบานตัวเป็นประชาชนของแผ่นดิน นั้นๆท่ีเขาอาศัยหรือพักแรม
อยู่. พระเจ้าบอกเราว่าเราไม่ได้เป็นคนต่างด้าวสำหรับอาณาจักร
ของพระองค์ อีกต่อไป- เราเป็นประชาชน.  เราไม่ใช่คนต่างชาต,ิ 
คนนอก, หรือคนแปลกหน้าอีกต่อไป -เราเป็นของ พระองค์. เรา
เป็นประชากรบริสุทธิ์ในครอบครัวของพระเจ้า.  สิทธิพิเศษอะไรท่ี
ท่านช่ืนชมในการเป็น ประชากรเดียวกับวิสุทธิชนท้ังหลาย?

หายใจเข้า:  พระเจ้าแห่งผืนแผ่นดินนี.้.....
หายใจออก:......ข้าพระองค์ เป็นของพระองค์



ข้อพระคัมภีร:์: ฮีบรู ๑๒:๑๔-๑๕
“จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนท้ังปวง และท่ีจะได้ใจบริสุทธิ ์
ด้วยว่านอกจากน้ันไม่มีใครจะได้เห็นองค ์พระผู้เป็นเจ้า”

ผมไม่มีปัญหากับสองคำแรก: "สงบสุข". แต่ผมมีปัญหามากกับ
สองคำต่อมา: "กับคนท้ังปวง". นั่นเป็นสิ่งที่ยาก. ท่านได้พบทุกๆ
คนหรือยัง?

แต่ว่าบางทีนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงพบพระธรรมข้อนี้ใน
การเดินทางเข้าสู่ธรรมของเรา. มันไม่ใช่ของ ธรรมดา. ไม่ใช่ของ
ง่ายๆ. จะต้องใช้วินัยและความอดทน. จะต้องใช้ความซื่อสัตย์
และถ่อมสุภาพ. และเราจะ ต้องระลึกเสมอว่าเราไม่ได้เดินทางผู้
เดียว; การเดินทางน้ีไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธิ์ส่วนตัวของเรากับ 
พระคริสต์เท่านั้น. แต่เกี่ยวกับทุกๆคน,หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับใคร
เลย.

หายใจเข้า:  องค์สันติราช.....
หายใจออก:.......โปรดช่วยในการแสวงหาของข้าพระองค ์

ข้อพระคัมภีร์: ฮีบรู ๓:๑-๖
“เหตุฉะน้ันท่านพ่ีน้องอันบริสุทธิ ์ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียก
ซึ่งมาจากสวรรค์นั้น”

ผมยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเมื่อผมเรียนอยู่ในโรงเรียนผมไม่ชอบการ
ทำงานเป็นกลุ่มๆ. ผมเป็นคนชอบ คุมคุมสั่งงาน. ผมคิดว่าผมรู้วิธีที่
เข้าถึงงานดีที่สุด. ดังนั้นเมื่อไรก็ตามท่ีผมถูกจัดคู,่  สำหรับผมแล้ว
นั่น หมายความว่าผมต้องทำงานเป็นสองเท่าในขณะที่ถูกเหนี่ยวร้ัง
ไว้โดยคนอื่น.

หลังจากเวลาผ่านไป, ผมได้เข้าใจถึงความจริงที่ว่าผมไม่รู้วิธีที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับทุกๆเรื่อง. ดังนั้นในข้อความนี,้ ซึ่งน่าจะทำให้ผมรำคาญใน
สมัยก่อนนั้น (“ ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์
นั้น"), เดี๋ยวนี้กลับให้ความหวังแก่ผมอย่างเหลือล้น. นั่นเป็นเพราะว่า
เดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าผมไม่สามารถทำส่ิงนี ้โดยลำพังได;้ ผมต้องการ
พระองค์.

หายใจเข้า: พระอาจารย์, โปรดสอนข้าพระองค.์.....
หายใจออก: ...... ในการร่วมมือ. 

้ ั ี ์ ี

วันพุธวันจันทร์

วันพฤหัสบดี

ั ั ์
สัปดาห์ที่หก: จุดประสงค์ที่บริสุทธิ์

ข้อพระคัมภีร์: ๒ ทิโมธี ๑:๘-๙
“ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอัน
บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การกระทำของเรา แต่เพราะเห็นแก่
พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณ.....

ในแต่ละวันผมมีรายการที่ต้องทำอยู่หลายรายการทุกขณะทุกเวลา
ที่กำหนด. ผมมีรายการสิ่งต้องทำสำหรับที่ทำงาน, อีกรายการ
สำหรับบ้าน, อีกรายการสำหรับตลาด. ครอบครัวของผมและผู้อื่น
พึ่งผมในการทำรายการนั้นให้สำเร็จ

เรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มการทรงเรียกของพระเจ้าลงไปในรายการสิ่ง
ต้องทำของเรา. แต่ความจริงน้ันคือการทรงเรียกของพระเจ้าน้ันยิ่ง
ใหญ่กว่าเรา, ความสามารถของเรา, หรือหน้าที่พิเศษใดที่เราเคย
รับปากทำ. การทรงเรียกของพระเจ้านั้นเก่ียวกับพระประสงค์และ
พระคุณของพระองค์- เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรง ทำงานผ่านท่าน
และร่วมกับท่านเพื่อให้สำเร็จอย่างไร. เราสามารถรักษาการทรง
เรียกของพระเจ้าให้บริสุทธิ ์เมื่อเราตระหนักว่านั่นไม่ใช่บางสิ่งบาง
อย่างท่ีเราเพียงแค่ต้องทำเท่านั้น

หายใจเข้า:  พระผู้ช่วยให้รอด......
หายใจออก:.โปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ 

วันอังคารวนองคารวนองคาร
ข้อพระคัมภีร์: ๑เปโตร ๒:๗-๑๐
“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวก
ปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ ์เป็นชนชาติของพระองค์โดย
เฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค”์

คนทั้งหลายไม่ค่อยประกาศมากนัก.  ผมหมายถึงว่า, เราแบ่งปัน
ข่าวประกาศเป็นครั้งคราว, และเรากระจายข่าวสารและคำนินทา
ไวเหมือนไฟไหม้ป่า.  แต่การประกาศดูเหมือนจะทำคนกระดาก
บ้าง.

ความคิดที่จะประกาศในที่สาธารณะถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
อาจจะดูเหมือนรุนแรงสำหรับเรา- แต่ไม่ เลยสำหรับคนเหล่าน้ัน
ที่อยู่ในบึ้งสุดของความมืด. เขาเหล่านั้นต้องการการประกาศ. เขา
ต้องการให้เรา ประกาศสิ่งที่เราได้ประสบมา. เขาต้องการเห็น
แสงริบหรี่นั้น.  ท่านสามารถประกาศอย่างไรขณะที่ท่านกำลัง 
เดินทางเข้าสู่ธรรมนี้?

หายใจเข้า: พระองค์เจ้า, โปรดส่งข้าพระองค.์......
หายใจออก:......ไปประกาศอย่างอาจหาญ
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ข้อพระคัมภีร:์: วิวรณ์ ๑๔:๑๒
“นี่แหละคือความอดทนของพวกวิสุทธิชน”

การว่ายน้ำใช้พละกำลัง, แต่มีคำกล่าวว่าการว่ายน้ำใน
ช่องแคบอังกฤษน้ันต้องใช้ความอดทน. ความอดทน นั้น
ไม่ใช่สิ่งที่มีได้ตามธรรมชาต,ิ และโดยท่ัวไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่ได้
จากประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์เลย. ความอดทนมาจากการ
ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากซ้ำแล้วซ้ำอีก. ควาอดทนไม่ใช่
สิ่งที่ผมโลภเพื่อจะได.้

แต่มีพลังยืนหยัดที่มาพร้อมกับความอดทนนั้นซึ่งเราต้องม.ี 
เราต้องการความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถ ยืนหยัดทำต่อไป
อีกแม้ว่าสถานการณ์จะลำบากขึ้น. ความอดทนไมใ่ช่สิ่งที่เรา
อยากได้,แต่เห็นสิ่งที่เรา ต้องการในการเป็นวิสุทธิชนใน
เทศกาลนี้ - ความอดทนที่บริสุทธิ์สำหรับผู้บริสุทธิ์ในการ
เดินทางอันบริสุทธิ ์นี้.  ท่านเสริมสร้างความอดทนได้มาก
แค่ไหนแล้ว?

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้อดทน.......
หายใจออก: .........โปรดให้ข้าพระองค์ทำต่อไป 
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้ ์ ์
วันเสาร์วันศุกร์วนศกรวนศุกร

ข้อพระคัมภีร์: เอเฟซัส ๔:๑๑-๑๓
“เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช ้......”

ความบริสุทธิ์ไม่ได้มาอย่างมือเปล่า. แต่มากับของประทาน.  
ไม่ใช่ของประทานแบบที่มีคำโฆษณาประกอบ เหมือนใน
รายการที่นักเทศน์ทางโทรทัศน์บางคนกล่าวถึง, แต่เป็นของ
ประทานที่จัดหามาให้เราในการเป็น วิสุทธิชน (ผู้บริสุทธิ์) 
สำหรับพันธกิจที่ประเสริฐสุดของเรา.

พระเจ้าได้ประทานของประทานให้ท่านอย่างไร? พระองค์ได้
จัดเตรียมท่านอย่างไรในการเสริมสร้าง พระวรกายของพระ
คริสต์? ท่านได้นำของประทานท่ีพระองค์ให้ไปใช้อย่างไร?

หายใจเข้า: พระเจ้าผู้ทรงให้ของประทาน......
หายใจออก:.......โปรดยังทรงจัดเตรียมข้าพระองค์ 



ขข้อพระคัมภีร:์ มัทธิว 26:6-13
มีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์ 
แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค ์ขณะพระองค์
ประทับและเสวยอาหาร

ความฟุ่มเฟือยเป็นแบบฉบับท่ีเราถูกสอนมาว่าให้ละเว้น - โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรม ดังนั้นปฏิกิริยาของ
เหล่าสาวกท่ีมีต่อผู้หญิงคนนั้นชะโลมพระเยซูด้วยน้ำมันหอม
ราคาแพง เป็นเรื่องที่ควร เข้าใจ มันเป็นการส้ินเปลือง

แต่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีเป็นบางครั้งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราย้ัง
ไว้ เวลาที่เราไม่สมควรจะยับยั้ง เราถูกเรียกให้มีความรัก, ให้
อภัย, และแสวงหาสันติด้วยความสุรุ่ยสุร่าย ผู้หญิงคนนี้เป็น
ตัวอย่างที่ได้ สะกิดเราในวันนี ้มีอะไรบางอย่างใหมที่เราต้อง
แบ่งปันโดยไม่ควรขยักไว้?

หายใจเข้า: ผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย ……
หายใจออก: …….เพลาๆกับสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวของเรา 

ข้อพระคัมภีร์: มาระโก 13:32-37
เพราะฉะน้ันท่านท้ังหลายจงเฝ้าระวังอยู ่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่า
เจ้าของบ้านจะมาเม่ือไร

เราไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรกับชีวิตของเรา. ดังนั้นพระเยซูทรงขอ
ให้เราเฝ้าระวังตัวไว้ในความไม่แน่นอน เหล่านี้ พระองค์ทรงบอก
ให้เราใจจดใจจ่อต่อความบริสุทธิ ์(อย่างเดียวกันที่พระองค์ทรง
กระทำบนไม้กาง เขน) และก็บ่อยๆครั้ง ที่เราถูกดึงเข้าไปสู่ความ
วิตกกังวลและการความไขว้เขวของโลกเรา เรายุติที่จะทำตนให้
บริสุทธิ์เพราะว่าเรายุ่ง…..หรือเราหวาดกลัว

พระเยซูทรงเรียกให้เราจดจ่อต่างหากไม่ใช่หวาดกลัว ในขณะที่
เราไม่รู้ถึงความไม่แน่นอนว่าอนาคตจะนำ อะไรมาให้เรา, เราก็รู้
แท้แน่ชัดว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นเหมือนเดิม เมื่อวานน้ี, 
วันนี้, และวันพรุ่งนี้ เรารู้ว่าพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อ, และ
แสนดี และทรงบริสุทธิ์

หายใจเข้า: พระเจ้าทรงคอยเฝ้าด…ู…
หายใจออก: …….ทรงทำให้เราตื่นตัว 

้ ั ี ์ โ
วันอังคาร

วันพุธ

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
ขณะที่เราจะผ่านสัปดาห์์นี้ไปยังสัปดาห์์หน้า, เราจะดำเนินไปกับ
องค์พระเยซูผ่านสัปดาห์ ์ศักดิ์สิทธิ์แบบดั้งเดิม. ในแต่ละวันเราจะ
หยุดชั่วครู่แล้วมองย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันน้ัน เมื่อหลายปีมาแล้ว. 
จะไม่มีใครอีกแล้วที่จะดีไปกว่าองค์พระเยซูที่จะสอนเราเก่ียวกับ 
เส้นทางไปสู่ความบริสุทธิ,์ และไม่มีใครที่จะมาเป็นเพ่ือน ที่คอย
กำกับเราให้เดินทางไปสู่กางเขนน้ัน 

วันจันทร์วนจนทรวนจนทร
ข้อพระคัมภีร์: ลูกา 19:41-44
เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็ทรง
กันแสงสงสารกรุงนั้น

สิ่งที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในโลกน้ี, สิ่งที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรา. 
มันไม่ใช่การเดาสุ่มเกี่ยวกับตัวท่าน หรือหลักแหล่งของท่าน; นี่
เป็นความจริงแห่งสากล: สิ่งที่น่าเศร้าเกิดขึ้น

ในวันนี้พระเยซูทรงเผชิญกับเร่ืองที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่ง พระองค์
ทรงเห็นผู้คนได้หันหนีไปจากสันติสุขและ จากทางบริสุทธ์ิขององค์
พระผู้เป็นเจ้า. ฉะนั้นพระเยซูทรงกรรแสง. ท่านต้องการที่จะ
ร้องไห้เพื่ออะไร ซักอย่างใหมวันน้ี? ท่านจะเรียกความบริสุทธิ์ใน
ท่ามกลางเรื่องน่าเศร้าว่าอะไร?

หายใจเข้า: พระเจ้าทรงกรรแสง……
หายใจออก: …….เราร้องไห้กับท่าน 
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วันอาทิตย์ทางตาลวววววนนนนนนนอออาาาทททททตตตตตยยยทททททาาางงงตตตตตาาาลลลลล
ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 21:1-11
ฝูงชนจำนวนมาก เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง บางคนก็
ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนน

ท่านอยากจะเป็นคนปูเสื้อผ้าหรืออยากเป็นคนปูกิ่งไม?้ ผมอาจ
จะปรากฏตัวตามปรกติแบบไม่ค่อยได้เตรียมตัวเท่าไรและอาจ
จะต้องตัดกิ่งไม้ ให้เรามโนภาพดูว่าฝูงชนได้ลาดปูถนนเพ่ือให้
พระเยซได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเส้ือคลุม, กิ่งไม้, และ
ร่างกาย ส่งเสียงร้องโฮซันนาสรรเสริญพระเจ้าจนกระทั่งเสียง
แหบแห้ง

แต่โชคไม่เข้าข้างที่ภาพน้ีจางหายไปอย่างรวดเร็ว, และภาพท่ีไม่
น่าดูไดเ้ข้ามาแทนท่ี. แต่นี้เป็นที่รู้ว่าสัปดาห ์บริสุทธิ์เร่ิมต้น
อย่างไร - ด้วยความตื่นเต้นที่กระตือรือร้นและ ความคาดหมาย
ที่หวังไว้. ท่านจะต้อนรับพระเยซูอย่างไร? ทั้งๆที่รู้ว่าอะไรจะตาม
มา, ท่านจะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า?

หายใจเข้า: บุตรของดาวิด
หายใจออก: …….เราต้อนรับท่าน 



ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น ๑๓:๑-๑๑
"ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ได"้

มันคงเป็นช่วงที่น่าอึดอัดในตอนที่เหล่าสาวกเฝ้าดูพระเยซูลุกข้ึน
จากโต๊ะ, ถอดฉลองพระองค,์ เอาผ้าเช็ดตัว คาดเอว, และทรงเริ่ม
ล้างเท้าเหล่าสาวก. ซึ่งนี่เป็นงานของคนใช.้ มันไม่ใช่หน้าท่ีของ
พระผู้เป็นเจ้าของเขา. แน่นอนเขายังไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นอาหารม้ือ
สุดท้ายของเขากับพระองค,์ และเขาไม่ได้ตระหนักถึงนัยสำคัญ ขอ
งการปฎิบัตของพระองค.์ เพียงแต่รู้สึกอิหลักอิเหลื่อ

บางคร้ังความอิหลักอิเหล่ือสามารถที่จะขัดขวางเราในการมุ่งหา
ทางเลือกที่บริสุทธิ ์- ไม่ว่าจะเป็น การอธิษฐานออกเสียงหรือเผชิญ
หน้ากับคนพาลเกเร. บางครั้งความอิหลักอิเหลื่อก็เป็นสิ่งเดียวที่
ขวางกั้น ระหว่างเรากับสิ่งที่เรารู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่ก็
นั่นแหละบางคร้ังช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถที่จะ ส่องแสงผ่าน
ความอิหลักอิเหลื่อ. มีความอิหลักอิเหลื่ออะไรที่ท่านต้องการชำระ
ให้สิ้นไปในวันนี?้ 

หายใจเข้า: พระเจ้าของผู้รับใช…้…
หายใจออก: …….โปรดชำระล้างข้าพระองค์ใหม่อีกครั้ง 

ข้อพระคัมภีร:์ ลูกา ๒๓:๑-๔๖
"พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำ
อะไร"

พระเยซูถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขน. หลังจากการพิจารณาคดีที่
ตลกและการโบยตีหนักในชั่วชีวิตของพระองค ์การตัดสินลงโทษ 
ประหารชีวิต ของพระเยซูในศตวรรษท่ีหนึ่งนั้นหมายที่จะประจาน
พระองค์ให้อับอายต่อ สารธารณะ. ทั้งๆที่ระดับของความทุกข์
ทรมานทางสรีระร่างกายของพระองค์นั้นสูงมาก, ในท่ามกลาง 
การตรึงกางเขนที่เจ็บปวดอย่างสาหัส, พระเยซูยังทูลขอต่อ
พระเจ้าให้ยกโทษต่อผู้ที่ทำร้ายพระองค,์ ทำไมหรือ?

พระเยซูไม่ได้ไม่เอาผิดหรือแก้ข้อกล่าวหาในสิ่งที่เขากระทำไปน้ัน, 
แต่พระองค์กลับให้อภัยเขา, และการให้อภัยคือการปลดปล่อย
ทั้งหมด พระเยซูทรงสละความรู้สึกโกรธ. พระองค์ทรงละท้ิงความ
รู้สึก ที่ร้ายๆและความคิดที่จะทำลายล้าง.

การให้อภัยคือบางสิ่งท่ีท่านเลือกที่จะทำ. มันเป็นเป็นความสมัครใจ
อย่างแท้จริง, ในขณะที่มันไม่ใช่เป็นของง่ายๆ, มันเป็นเสรี. เพื่อนๆ
ครับพระเจ้าให้อภัยท่าน. ท่านต้องยกโทษให้ใครบ้าง?

หายใจเข้า: องค์พระผู้ไถ่ผู้ถูกตรึง……
หายใจออก: …….เมื่อได้รับการยกโทษ, ข้าพระองค์ยกโทษให้ผู้อื่น. 

ข้อพระคัมภีร์: สดุดี ๙๗:๗-๙
"จงนมัสการพระเยโฮวาห์ผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ ์แผ่นดินโลกทั้ง
สิ้นเอ๋ย จงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร ์พระองค์”

ผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูในตอนสมัยดั้งเดิมคงไม่มีคำพูดอะไรท่ีจะบัน
ทึกเหตุการณ์ในวันเสาร์นี,้ ผมก็คงเป็น แบบเดียวกันกับเขาเหล่านั้น. 
ในขณะท่ีเราจมอยู่ในความมืดมิดของวันนี,้ ผมก็คงหวลระลึกถึงคำ
เชื้อเชิญ ของผู้เขียนพระธรรมสดุด ี- ให้สั่นกลัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ที่เราเอ่ยถึงพระสิริและอานุุภาพ, และนมัสการพระองค์ผู้ทรงความ
บริสุทธิ์.

หายใจเข้า: พระผู้เป็นเจ้า, ข้าพระองค์สั่นกลัว……
หายใจออก: …….ด้วยพระสิริและอานุุภาพของพระองค ์

้ ั ี ์

วันอาทิตย์คืนพระชนม์

 บัญญัติวันพฤหัสบดี วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ประเสริฐ

วนอาทตยคนพระชนม
ข้อพระคัมภีร์: โรม ๑:๑-๗
"แต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุ
ภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นข้ึนมาจากความตาย"

มิตรสหายครับ, ได้ยินข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณในวันอาทิตย์
คืนพระชนม์. พระคริสต์ทรงเป็นข้ึนมาจาก ความตาย, ทรงเหยียบ
ย่ำความตายลงด้วยความตายและประทานชีวิตแก่คนตายในหลุม
ฝังศพ

โดยการคืนพระชนม์นี,้ ท่านได้ถูกมอบให้รับวิญญาณแห่งความ
บริสุทธิ์ - ดังนั้นจงเป็นคนบริสุทธิ.์ จงรู้วา่ท่านอยู่ในสังกัดแห่ง
ความเช่ือของเหล่าธรรมิกชนในขณะเดียวกับท่ีท่านสวมกอดเอา 
การทรงเรียกท่ีบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเจตนารมย์ที่จะ
เผยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์ของท่านเยี่ยงผู้เป็นท่ีรักของพระองค์. 
ขอให้ท่านมีความช่ืนชมและปิติยินดีในการทรงเชิญนี,้ 
และให้เราร่วมใจกันในการประกาศแห่งความบริสุทธิ์นี้ว่า : 
“ฮาเลลูยา, องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นข้ึนมาแล้ว”

หายใจเข้า: ความบริสุทธิ์……
หายใจออก: …….โดยการคืนพระชนม์ 

วนอาทตยคนพระชนม
้ ั ี ์ โ

19



เเพรสไบทีเรียนวันนี้   
บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม ๒๐๑๖

ผู้ประพันธ์
ไบรอัน คูล์เตอร์ เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร
ที่หน่ึงเพรสไบทีเรียน ในเมือง เอเก้น 
มลรัฐแคโรไลน่าใต้ ท่านได้รับใช้ในฐานะ
อนุศาสกกับผู้ใหญ่ที่พิการทางสมอง เป็นผู้
อำนวยการค่าย และพันธกิจสัมพันธ ์และ
เป็นศาสนาจารย์ในประเทศเคนยา ท่านยัง 
เป็นผู้ประพันธ์หนังสือ กระทำตนให้
บริสุทธิ์: ไฝ่หาเอกลักษณ์ของตนเอง, ไฝ่หา
สิ่งที่เป็นของเรา, ไฝ่หาวัตถุประสงค์ 
(ชาลิส การพิมพ์ ๒๐๑๔) ซึ่งได้ดลใจให้มีบท
ภาวนานี้ และได้ให้มุมมองที่สดใหม่ถึงการทรง
เรียกของพระเจ้าให้ทำตัวให้บริสุทธิ์และ
ดำเนินชีวิตให้ น่าสนใจมากข้ึน, น่าชื่นชมยินดี
มากขึ้น และมีความหมายมากขึ้น 

ผู้วาดภาพประกอบ
เบส เรย์โนลด์ เป็นครูสอนศิลปะในเมือง 
เอเก้น มลรัฐแคโรไลน่าใต ้เธอจบปริญญาตรี 
สาขาศิลปะในห้องศิลป์ที่วิทยาลัยเพรสไบที-
เรียนและเธอจบปริญญาโทสาขาศิลปะการ
ศึกษา ที่วิทยาลัยคอนเวิร์ส 

พิมพ์เพิ่มเติม
ฉบับที่พิมพ์เพิ่มเติมมีจำนวนจำกัด. ฉบับเดียว
ราคา $4.50; 2–9 ฉบับ ราคาฉบับละ $3.50; 
10–99 ฉบับ ราคาฉบับละ $2.50; 100 ฉบับ
ขึ้นไป ราคาฉบับละ $1.95 บวกค่าจัดส่ง. โทร 
800-524-2612 และให้สอบถามที่ พี ดี เอส 
17116-15-009.

สั่งทางออนไลน์ได้ที่ http://pcusa.org/today
ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้คัดมาจากฉบับมาตราฐาน

สงวนลิขสิทธิ์ ® 2015 
พี ดี เอส 17116-15-010
เพรสไบทีเรียนวันนี้
คริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา 


