
Covid-19



ความเจบ็ป่วย และความตาย



ความกลัว และ ความวิตกกังวล



ความขาดแคลน และการล่มสลายของธุรกิจ



การนมัสการ และ การสามัคคีธรรมที่หดหาย



Andrea Bocelli:  Milano Duomo

องค์สันตะปาปา อธิษฐานขอพรอย่าง
เดียวดาย หน้ามหาวิหารเซนตป์ีเตอร์



•อีกหลายมุมในโลก ผู้คน
รวมตัว เพื่อเผชิญหน้ากัน 
ระหว่างผู้ที่สนับสนุน และผู้
ต่อต้านการ lockdown และ 
social distancing



•Corona เป็นดั่งพายุ ที่พัดกระหน ่าโลก 
ที่เรา ‘เคย’ รู้จัก

•มันพัดเอาความม่ันคงในอาชีพการงาน
ออกไป

•เอาความสะดวกสบาย, ความสัมพันธ์
ในครอบครัวให้สูญสลาย

•เป็นพายุที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย

•และยังท าลายความหวัง และความรัก
ท่ามกลางผู้คนในสังคม



น่ีคือ สิ่งที่พระเยซูทรงตกัเตอืนพวกเราไว้นานมาก
แล้ว...วันหน่ึงพายุจะมาถงึพวกเรา...
และพระเจ้าปรารถนาให้เราตระเตรียม...



มธ.7:24-27
ลก.6:46-49

บ้านที่มั่นคง



รากฐานสองชนิด มธ.7

•24“เหตุฉะนัน้ผู้ใดที่ได้ยนิค าเหล่านีข้องเรา และประพฤตติาม 
เขากเ็ปรียบเสมือนผู้ที่มีสตปัิญญาสร้างเรือนของตนไว้บน
ศิลา 25ฝนก็ตกและน า้ก็ไหลเช่ียว ลมกพ็ัดปะทะเรือนนัน้ แต่
เรือนมไิด้พงัลง เพราะว่ารากตัง้อยู่บนศลิา 26แต่ผู้ที่ได้ยนิค า
เหล่านีข้องเราและไม่ประพฤตติามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่
โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27ฝนก็ตกและน า้กไ็หล
เชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนัน้ เรือนนัน้ก็พังทลายลง และการ
ซึ่งพังทลายนัน้ก็ใหญ่ยิ่ง”



ค าเทศนาบนภูเขา



Blessed : พระพร, 
ผู้เป็นสุข

Crash : พังทลาย



•พระพร(Blessed) หรือ พังทลาย(Crash) : มนุษย์
เป็นผู้เลือก



•เหตุใดท่านจงึเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’
แต่ไม่ท าตามที่เราบอก?
•น่ีเป็นค าถามส่วนตัวที่พระเจ้าจะถามเราแต่ละคน ที่เรียก
ตนเองว่า คริสเตียน
•…เพราะพระองค์ ทรงทราบดีว่า..

ลก.6:46



วันหน่ึง..พายุจะมา



ไม่ใช่เร่ืองยาก ที่จะฟังพระองค์, ขอบพระคุณ และ
เรียกพระองค์ว่า ‘My lord’ ได้ ในวันที่..ฟ้าสดใส

•บัญชีของคุณยังบวก
•มีงานท า, เคลียร์รายจ่ายได้
•สุขภาพแข็งแรง
•ชีวิตครอบครัวปกตสุิข



ไม่ใช่เร่ืองยาก ที่จะฟังพระองค์ ขอบพระคุณ และ
เรียกพระองค์ว่า ‘My lord’ ได้ ในวันที่..ฟ้าสดใส

•บัญชีของคุณยังบวก
•มีงานท า, เคลียร์รายจ่ายได้
•สุขภาพแข็งแรง
•ชีวิตครอบครัวปกตสุิข

แต่ในวันที่พายุมา…เราจะยังยืนหยัดได้ไหม?



เพราะพระเยซูทรงห่วงใย…จงึ
ตักเตือนด้วยค าอุปมา เกี่ยวกับ
การสร้างบ้านในปาเลสไตน์



•การสร้างบ้านในปาเลสไตน์ มีความส าคัญ 
เพราะสถานที่ซึ่งแห้งผากในฤดูร้อน



•อาจกลายเป็นสายน  าเชี่ยวกรากในฤดูใบไม่ร่วง



•บ้านเป็นสิ่งจ าเป็น มีราคาสูง
•มนุษย์จะคิดไตร่ตรอง และใช้
ความวิริยะมาก กว่าจะสร้าง
บ้านบนโลกนีสั้กหลัง…
•..ฝ่ายจติวิญญาณกเ็ช่นกัน...
•พระเจ้าทรงเตือน สร้างชีวิต
บนรากฐานที่ถูกต้อง 
•...เพื่อเตรียมรับ ‘พายุ’



พายุ 2 ประเภท

•1. ประเภทที่มนุษย์สามารถหลีกเล่ียงได้
•2. ประเภทที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้



#1. พายุที่เราสามารถหลีกเล่ียงได้

•ผู้คนจ านวนหนึ่ง ทั งที่ทราบอันตรายของพายุ ยัง
พาตัวเองเข้าไปใกล้พายุนั น



•ตัวอย่างในพระคัมภร์ี
ได้แก่ แซมซัน…
•ท่านต่างจากผู้วนิิจฉัย
ทัง้ปวง
•ท่านได้รับพรพเิศษ
ในแง่ของพละก าลัง
•โดยความลับเร่ือง
ก าลังนี ้อยู่ในเส้นผม
ของท่าน



•แต่แซมซันพาตนเอง
เข้าไปสู่ความยุ่งยาก 
และจุดจบของชีวิตใน
ที่สุด

•เพราะท่านลุ่มหลงใน
สตรี จนยอมบอก
ความลับเรื่องเส้นผม
ของท่าน



•แซมซัน พบกับความหายนะ ขณะท่านก าลังหลับสบาย
และถูกตดัผม โดยเดไลลาห์…หญิงที่ท่านหลงใหล



•แม้แซมซัน จะมี
พละก าลังมหาศาล 
แต่ท่านเดนิเข้าไป
ในพายุเอง
•ครัง้นี ้พละก าลังที่
เคยมี ช่วยท่าน
ไม่ได้
•ปัญหาของแซมซัน 
ไม่ได้อยู่ที่เส้นผม…



•ปัญหาของท่านอยู่ที่ดวงตา
•และพระเจ้าอนุญาตให้ท่านถูกท าลายดวงตา
•พันธกิจ ที่ได้รับมอบหมาย กลับส าเร็จ เม่ือท่านตาบอด

Samson



•แซมซัน เป็นตัวแทนของคนจ านวนหน่ึง ที่เดนิเข้าหาพายุ 

•ท่านมองสิ่งที่ ไม่ควรมอง, เข้าไปในที่ ที่ ไม่ควรไป, พดู
สิ่งที่ ไม่ควรกล่าว, เช่ือตนเอง แทนที่จะฟังพระเจ้า...

•แซมซัน ไม่ตระหนักถึงอันตรายของการล่อลวง



•อย่างไรก็ตาม พระธรรมตอนนี ้กล่าวถึงพายุอีกประเภท
หน่ึง ซึ่งมนุษย์ไม่มีทางเล่ียงได้
•แม้ระวังตวัอย่างด ีที่จะไม่ก้าวไปสู่พายุ
•แต่พายุ จะก้าวมาหาเราเอง…
•เรา…ผู้เรียกตนเองว่า ‘คริสเตียน’



ค าถาม ไม่ใช่... มันจะเกดิขึน้ไหม?
ท าไม มันจงึเกิดขึน้?
มันเกดิขึน้อย่างไร?
มันจะเกดิที่ไหน?

ค าถาม คือ เราพร้อมไหม จะเผชิญกับพายุ?
บ้าน(ชีวิต) ของเรามั่นคงเพียงใด?



•บ้านแต่ละหลัง อาจดม่ัูนคงไม่
แตกต่างกัน ในวันที่ฟ้าสดใส

•แต่พายุ จะบอกได้ว่า บ้าน
หลังนัน้ๆ ถูกสร้างขึน้อย่าง
มั่นคงแข็งแรงหรือไม่

•เช่นกัน ชีวิตที่ตดิตามพระเจ้า 
มั่นคงเพียงใด ..ไม่อาจบอกได้
ในยามที่ชีวิตราบร่ืน



•พายุเป็น 1 ในเคร่ืองทดสอบชีวิตคริสเตียน มันท าให้เราถ่อมใจ, ช่วย
ให้เราแข็งแกร่งขึน้, มันทดสอบชีวิตในพระคริสต์..ฝัดร่อน สาวกแท้, 
ท าให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

•ขณะเดียวกัน คนจ านวนหน่ึงที่เรียกตนเองว่า คริสเตียน อาจไม่รอด
จากพายุ หากเขาสร้างชีวิตในการตดิตามพระเจ้า อย่างไม่ถูกต้อง



เราสร้างบ้านท าไม?
•ไว้อยู่อาศัย
•ไว้เป็นที่เชิดหน้าชูตา
• ‘ค่าก าจัดปลวกที่บ้านแพงจัง’
• ‘อ๋อ ผมมีบ้าน 6 หลังครับ’
• ‘เด๋ว ต้องไปซือ้กล้องส่องทางไกล..
• ..จะเอาไว้ดู TV ใน้องนอนครับ’



เราสร้างบ้านท าไม?
•ส าหรับบ้านแต่ละหลัง...
•ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ
•ส่วนที่เป็นรากฐาน เป็นส่วนที่
มองไม่เหน็
•ส่วนที่พ้นดนิขึน้มาเหน็ได้ชัดเจน



เราสร้างบ้านท าไม?
•บางคน สนใจแต่สิ่งที่อยู่เหนือ
ดนิ เพราะมันอวดได้ว่า บ้านเรา
สวยเพียงใด
•ฐานะ
•ชีวติที่หรูหรา
• ช่ือเสียง, การนับหน้าถือตา
• รูปร่าง หน้าตา



เราสร้างบ้านท าไม?
•ส่วนที่อยู่เหนือดนิ ไม่รับประกัน
ความมั่นคงของบ้าน..พระเยซูจงึยก
ค าอุปมา
•คนโง่สร้างบ้าน เหน็ดเหนื่อย หมด
เวลา...เอาไวอ้วดกัน
•แต่ผู้ฉลาด เหน็ดเหนื่อย หมดเวลา 
เพื่อสร้างทีพ่ านัก ซึ่งจะอยู่ตลอดไป



รากฐานสองชนิด

• 26แต่ผู้ที่ได้ยนิค าเหล่านีข้องเราและไม่ประพฤตติามเล่า เขา
กเ็ปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27
ฝนก็ตกและน า้ก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนัน้ เรือนนัน้ก็
พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนัน้ก็ใหญ่ยิ่ง”



ท าไมคนจงึหลงทางในทะเลทราย?

•ทรายเคล่ือนตัวตลอดเวลา
•มันเปล่ียนแปลงเสมอ
•ไม่มั่นคง

ความมั่งคั่ง คือ ทราย



•มีเงิน หรือมั่งคั่งสักเพียงใด 
แต่ไม่มีอาหารให้ซื อ...ก็
เปล่าประโยชน์



•Antonio Vieira Monteiro 
ประธานธนาคาร
Santander …บุตรสาว
เขียนถงึคุณพ่อว่า
• ‘คุณพ่อเสียชีวิตอย่าง
เดียวดาย ในสภาพที่
หายใจไม่ได้…ท่านดิน้รน
หาของฟรี คือ อากาศ …
ขณะที่เงนิยังกองอยู่ที่
บ้าน’



Ferdinand Marcos

Nicolae Ceaușescu

Alberto Fujimori

Idi Amin

Suharto

ความม่ังคั่ง + อ านาจ?ความม่ังคั่ง + อ านาจ กเ็ป็นทราย



การวางระบบอย่างดี & แผนการเงนิ & เศรษฐกิจอย่างดี
กเ็ป็นทราย



แสนยานุภาพ และ ก าลังรบ

•USS Theodore Roosevelt 117,000 ตัน

กเ็ป็นเพียงทราย



•เงนิ, อ านาจ, ระบบเศรษฐกิจ, ก าลังรบ....

•สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยวางใจว่า จะรับประกันชีวิตของเรา

•ถูกท าลายลงในเวลา 2-3 เดือน ด้วยสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าเรา
มากมาย

•น่ีเป็นเร่ืองที่พระเยซูตกัเตอืนมานานแล้ว

•…พายุ จะถาโถมเข้าสู่ชีวติของเรา 



รากฐานสองชนิด
•24“เหตุฉะนัน้ผู้ใดที่ได้ยนิค า
เหล่านีข้องเรา และประพฤติ
ตาม เขากเ็ปรียบเสมือนผู้ที่มี
สตปัิญญาสร้างเรือนของตนไว้
บนศิลา 25ฝนก็ตกและน า้ก็ไหล
เช่ียว ลมก็พัดปะทะเรือนนัน้ แต่
เรือนมิได้พังลง เพราะว่าราก
ตัง้อยู่บนศิลา



Hurricane Ike September 11, 2008.



เป็น 1 ใน 3 Hurricane ที่มีอ านาจท าลายล้างมากที่สุด



มีผู้เสียชีวิตกว่า 214 คน



หลังพายุสงบ ทางการน าเฮลิคอปเตอร์ ส ารวจความ
เสียหาย…เกือบทุกอย่างราบลง …ยกเว้น



บ้านหน่ึงหลัง ที่เหลืออยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้าน 2-300 
หลังที่เหลืออยู่หลัง Hurricane Ike



บ้านหลังเดียว ที่ยืนหยัดอยู่ได้ ขณะที่หลังอื่นๆ 
พังพาบลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดมิ

•เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตัง้อยู่
บนศิลา มธ.7:25



‘รากตัง้บนศิลา’ มธ.7:25

•ขณะทีท่รายเป็นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูป และ
ความไม่เสถียร
•ศิลา เป็นตัวแทนของความมั่นคง
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ผันแปร



‘รากตัง้บนศิลา’ มธ.7:25

•ผู้ใดที่ได้ยนิค าเหล่านีข้องเรา และ
ประพฤตติาม ก็เสมือน..สร้าง
เรือนของตนไว้บนศิลา มธ.7:24
•Q: เราเช่ือเช่นนัน้ไหม?



Galveston Texus

•ก่อนพายุมา บ้านหลังไหนๆกด็เูหมือนๆกัน

•การสร้างบ้านเพื่อรับพายุ ต้องเตรียมการ
ไม่ใช่พายุมา แล้วเพิ่งจะเร่ิมสร้าง



•‘..ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้ …เขา
เปรียบเหมือนคนที่สร้างตกึ ขุดลึกลงไปแล้วตัง้รากบนศิลา...’
ลก.6:47-48



•‘..ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้ …เขา
เปรียบเหมือนคนที่สร้างตกึ ขุดลึกลงไปแล้วตัง้รากบนศิลา...’
ลก.6:47-48



พระเจ้าให้เรา ‘ขุดลึก’ ลงไป

•มีสิ่งใดบ้างไหม ที่ขัดขวาง การตั ง
รากฐานบนพระองค์



•การไต่สวนคดีในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ทนายเชิญคุณนายโจนส์ 
ขึ นเป็นพยาน เธอเป็นคนเก่าแก่ของเมือง ซึ่งรู้จักเกือบทุกคน
•ทนายหนุ่มวิลเลี่ยม เริ่มด้วยค าถามง่ายๆ….



•‘คุณนายโจนส์ครับ คุณรู้จักผมไหมครับ’
•คุณนายโจนส์ตอบว่า ‘แน่นอนค่ะ คุณวิลเลียม ฉันรู้จักคุณด.ี.
•…รู้จักตั งแต่เป็นเด็ก พูดตรงๆนะคะ คุณท าให้ฉันผิดหวังมาก...
•…คุณทั งพูดโกหก ชอบพูดลับหลังคนอื่น แถมฉันยังทราบว่า 
คุณแอบนอกใจภรรยาด้วย.. ’



•วลิเลียมตกใจ เลยการชีไ้ปที่ทนายฝ่ายตรงข้าม แล้วถาม
คุณนายโจนส์
•‘แล้วคุณนายรู้จักทนายโจทก์ไหม’
•‘…แน่นอนค่ะ ฉันรู้จักคุณมิคกีด้ี 
ฉันเคยเป็นพี่เลีย้งให้เขาด้วยซ า้’
•โจนส์ หนัไปมองมิคกี ้กล่าวว่า
•‘…มิคกีค้ะ คุณก็เหมือนกัน ท า
ให้ฉันผิดหวังมาก..



•…ฉันก็ไม่เคยนึกว่า คุณจะโตมาเป็นตดิเหล้า, เหยียดผิว, ตดิ 
net ลามก แล้วยัง .. ’
•ทนัใดนัน้ ผู้พพิากษา กเ็อาค้อน
ทุบโต๊ะ กล่าวว่า
•‘ผมจะส่ังขังลืมไปเลย…’
•…ถ้าใคร บังอาจถามคุณนาย
โจนส์ว่า รู้จักผมไหม…’



•ความบาป เป็นทรายที่ล่ืนไถล
•มันจะกลับมาทวงผลของมันอย่างแน่นอน
•ไม่มีมนุษย์ผู้ใด สามารถกลับไปแก้ความบาปที่ท าไปแล้วได้
•มีเพียงพระคริสต์เท่านัน้ ที่สามารถจ่ายค่าปรับของบาปแทนได้



•‘ขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นัน้ พระคริสต์ได้ทรงสิน้พระชนม์
เพื่อเรา’ รม.5:8 …รากฐานชีวิตที่วางบนพระคริสต์ เร่ิมต้น 
ขณะที่เรายังเป็นคนบาป

•แม้ผู้เช่ือจะบริสุทธ์ิในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะพระเยซูรับ
โทษบาปแทนแล้ว

•แต่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตที่ตดิตามพระคริสต์ จะสามารถ
ปล่อยให้จติวญิญาณคลุกอยู่ในบาป



•‘พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้’
รม.6:2 …เมื่อวางรากฐานบนพระเยซู ควรหมั่นขุดความบาปของ
ตนทิง้ไป

•ไหว้รูปเคารพ, เสพส่ือลามก, ดดูวง, เข้าทรง, นินทา, ทะเลาะ
เบาะแว้ง, ความยโส, ตดิสุรา, มุสา….

•ขุดทิง้ไป..โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะทรงช่วยให้เราเหน็บาป 
และมีก าลังที่จะเอาชนะบาปเหล่านัน้ได้



ความบาป

ความรู้สึกผิด

ขุดลึกลงไป..ลก.6:48



e-mail ของสตรีผู้หน่ึง เขียนไปถงึ Sharon นัก
หนุนใจ คริสเตียน บอกเล่าเร่ืองราวของเธอ

นอกใจสามี หลายครั ง

ตั งครรภ์ ท าแท้ง
8 ปี แห่งความขมขื่น 
ไม่อาจให้อภัยตนเอง

ปัญหาสาม-ีภรรยา



Sharon Jaynes กล่าวว่า เธอได้รับ e-
mail แบบนี ้เป็นร้อยๆฉบับ จากบุคคล 
หลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย  
หลากหลายพืน้ฐานครอบครัว.....

Sharon Jaynes

..แต่มีส่ิงหน่ึงที่เหมือนกัน ผู้คนเหล่านี ้
รู้จักพระเจ้า แต่ไม่อาจวางชีวิตบน
พระองค์ เพราะเขาเหล่านัน้ ไม่อาจให้
อภยัตนเอง



‘This sin eating me alive’

• ‘ฉันให้อภยัตนเองไม่ได้, พระคุณดูช่างไม่สมเหตุสมผล, ฉันไม่
สมควรได้รับการอภยั’

•หญิงผู้นีน้อกใจสามี และฆ่าลูกตนเอง เพื่อปกปิดบาป

• เธอได้ท าบาปเร่ืองเดมิซ า้ๆ และยังท าบาปใหม่ เพื่อกลบบาปแรก

•ซาตานทราบดี บางครัง้ สิ่งที่ท าร้ายหวัใจมนุษย์ให้แหลกสลายได้ คือ 
เสียงกระซิบแผ่วเบาในเร่ืองบาปผิด ที่ได้กระท าลงไป



•หญิงผู้นีพ้ดูถูกที่ว่า ‘อภยับาปหรือ ดูช่างไม่สมเหตุผล และเธอไม่
สมควรได้รับการอภยั’
• เธอท าบาปซ้อนบาป แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณซ้อนพระคุณ ยน.1:16

‘This sin eating me alive’

• ในเอเดน เม่ืออาดัมท าบาป และไปซ่อนตัว พระเจ้า
เสดจ็มาและตรัสถามว่า ‘เจ้าอยู่ที่ไหน’ ปฐก.3:9
• ไม่ว่า มนุษย์จะท าบาปอะไร พระเจ้ายังแสวงหาผู้นัน้
• ...แสวงหาลูกของพระองค์



•ดัง St. Augustine กล่าวไว้

•‘ไม่มีนักบุญที่ปราศจากอดีต และไม่
มีคนบาปที่ปราศจากอนาคต’

•เราทุกคน ‘บาป’ 

•…แต่ในสายพระเนตรพระเจ้า ไม่มี
ผู้ใด บาปช่ัวเกนิกว่าที่พระองค์จะ
อภยั



‘Grace upon Grace ’
•พระคุณพระเจ้า…ยากที่จะเช่ือ, ยากที่จะยอมรับ, ยากที่
จะเข้าใจ
•แต่ไม่ยากที่จะได้รับ
•พระเจ้า เป็นผู้แสวงมนุษย์ เพื่อมอบการอภยั
•‘เราอยู่ในที่สูงและบริสุทธ์ิ และอยู่ กับผู้ที่มีจิตใจส านึกผิด 
และถ่อม เพื่อรือ้ฟ้ืนจิตใจ..’ อสย.57:15



‘Grace upon Grace ’
•ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า ที่จะซ า้เตมิหวัใจที่ล้มลง
เพราะบาป
•พระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ ก้าวเดินต่อไป
•การยกโทษ เปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้...
•แต่เปล่ียนแปลงอนาคตได้...
•เมื่อพระองค์อภยัแล้ว มนุษย์ก็ต้องอภยัตนเอง



•เช่นเดยีวกับหญงิผู้มีประวัตเิลวร้ายผู้นี ้
•เธอน าอดีต น า้ตา และความบาป.. มามอบให้พระองค์

•สิ่งที่เธอได้รับกลับไป คือ อนาคต ชีวิต และการยอมรับจากพระผู้สร้าง
ลก.7:36-50



ความบาป

ความรู้สึกผิด

ขุดลึกลงไป..ลก.6:48



ความบาป

ความรู้สึกผิด

ขุดลึกลงไป..ลก.6:48

ความดีที่ได้กระท า

ความเชื่อดั งเดิม

ความสามารถ



•- “I’m a good person. It will be okay”
•- by the human measuring-line I am okay. Not a bad person 
or, to the Jews: “I keep the law”

•ฉันเป็นคนด ีไม่เคยท าให้ใคร
เดือดร้อน รักษาศีลธรรม…

•พระเยซู ไม่จ าเป็นในชีวติฉัน

•แต่พระคัมภร์ี ให้เหน็มุมมอง
อีกแบบ



•เมื่อพระองค์ก าลังเสดจ็ไป..มีคนหน่ึงวิ่งมา..คุกเข่าลงทลูถาม
พระองค์ว่า "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระท าประการ
ใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์.. " มก.10:17

‘ขุนนาง’ ลก.18:18

‘เศรษฐี’ มธ.19:16



•1. ถ่อมใจ: เป็นชัน้สูง และร ่ารวย แต่ได้
คุกเข่าลงต่อพระเยซู ซึ่งเป็นช่างไม้

•2. หวิกระหาย: ‘วิ่ง’ มาหาพระองค์ โดย
ไม่ได้คดิว่า จะรอพบพระองค์วันหลัง

•3. สนใจฝ่ายจติวิญญาณ: ถามค าถามที่
คนทัง้โลกควรถาม ‘ท าประการใดจงึจะได้
ชีวิตนิรันดร์’

•4. ยกย่องพระเยซ:ู เรียกพระองค์ว่า 
‘อาจารย์ผู้ประเสริฐ’



• ท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า `อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่า
กระท าการฆาตกรรม อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อ
เขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน‘ 

• คนนั นจึงทูลตอบ..ว่า “..ข้อเหล่านั นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั งแต่
เป็นเด็กมา"

มก.10:19-20



• In the right place: เขามาหาพระเยซู

• Did the right thing: เขาคุกเข่าต่อพระองค์

• Had the right desire: อยากจะเรียนรู้จากพระเยซู

• Lived the right spirit: คิดถึงชีวิตหลังความตาย

• Practiced the right way: รักษาศีลธรรมท่ีดีงาม



• พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั น ก็ทรงรักเขา แล้วตรัส..ว่า "ท่านยังขาด
อยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซ่ึงท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คน
อนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน 
และตามเรามา"

มก.10:21



•เศรษฐีหนุ่ม ตัง้ใจดี, มีความประพฤตดิี แต่เขาปฏิเสธ ค าเชือ้
เชิญของพระเยซู และจากพระองค์ไปอย่างโศกเศร้า

•ส าหรับพระเจ้า การท าความดี เป็นสิ่งที่ดี แต่การกระท าดี ก็ยัง
ไม่ใช่รากฐานที่มั่นคง



•Q: How good is good enough?

•ผู้คนส่วนใหญ่ เป็นคนด.ี..ในสายตาของตนเอง

•How good is good enough?



All our righteous acts are like filthy rags 
‘การกระท าอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้สิน้ เหมือน
เสือ้ผ้าที่สกปรก’

Isaiah 64:6



‘ขุดลึกลงไป แล้วตัง้รากบนศิลา’ ลก.6:48

สติปัญญา
ศาสนกิจ

ความส าเร็จ อ านาจ

ความบาป
ความรู้สึกผิด



•‘..ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้ …เขา
เปรียบเหมือนคนที่สร้างตกึ ขุดลึกลงไปแล้วตัง้รากบนศิลา...’
ลก.6:47-48



ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้

•3 องค์ประกอบที่ส าคัญ
•ผู้ (1)มาหาพระองค์, (2)ฟังค า และ
(3)กระท าตาม
•คือ ผู้ตัง้รากฐานบนศิลา



ศิลา, ROCK - πέτρα [pet•ra ] ม่ันคง

Jesus & Bible

•ผู้วางรากฐานบนพระองค์ จะสัมผัสได้ถงึความม่ันคง
•รากฐานแห่งชีวิต ที่ไม่ส่ันคลอนด้วย เหตุการณ์รอบข้าง



•ผู้ปกครองที่คริสตจกัร
BCF เล่าให้ฟังว่า…
•ตอนอยู่ที่ต่างจังหวัด 
ท่านจะไปร่วมสามัคคี
ธรรมตอนเย็น
•และท่านฝากท้องไว้กบั
ร้านขายไก่ย่าง-ส้มต า ที่
เป็นเพงิเล็กๆไม่ห่าง
จากคริสตจักรมากนัก



•วันหน่ึง ฝนตกหนัก ผป.
หวิมาก แต่พบว่า ร้าน
ไก่ย่างเจ้าประจ าไม่ขาย
•วันรุ่งขึน้ ท่านจึงให้
สมาชิกโบสถ์ไป
สอบถาม ก็พบว่า
•เพงิเล็กๆนัน้ หลังคาร่ัว 
‘ถ้าฝนตก ฉันก็ขายของ
ไม่ได้’



•ผป.จึงให้คนไปซือ้ผ้าใบ มา
มอบให้แม่ค้า
•ไม่นาน แม่ค้าท่านนัน้ ก็เข้า
มาร่วมนมัสการในคริสตจักร
•และรับเช่ือพระเจ้าในที่สุด



•ช่วงคริสตมาสปีนัน้ แม่ค้า เชิญผป.ไปบ้าน เพื่อขอบคุณที่น า
เธอมารู้จักพระเจ้า
•เมื่อไปถึง ก็พบว่า..บ้าน
ของเธอซอมซ่อมาก
•…ภายในบ้าน แทบไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวก
ใดๆ
•ผป. กล่าวถามเธอว่า 
‘อยากได้อะไร จะซือ้ให้’ รูปประกอบจาก internet



•แต่แล้ว..เธอก็ส่ันศีรษะ
ตอบกับผป. ว่า
•‘…ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณ
ท่านมากค่ะ..
•…ฉันมีพระเยซูแล้ว ฉันก็
ไม่รู้จะอยากได้อะไร…’

Because I have Jesus, I have everything

‘ไม่น่าไปสัญญา อะไรแบบนีเ้ล้ย’
•แม่ค้า มองไปรอบๆบ้านของตน
•ผป.มองตามและอดคิดไม่ได้ว่า

Cr. อ.เลสล่ี



•ถ้าคุณไร้ความหวัง เดนิในความมืด, มาหาพระ
เยซู เพราะพระองค์เป็นความสว่าง ยน.8:12

•ถ้าคุณกลัวจะไม่มีอาหาร, มาหาพระเยซู เพราะ
พระองค์ทรงเป็นผู้เลีย้งที่ด ียน.10:11

•ถ้าท่านรู้สึกหวาดกลัว, มาหาพระเยซู เพราะ
พระองค์ทรงเป็นที่ก าบังเข้มแข็ง สดด.9:9

•ถ้าคุณรู้สึกขาดแคลน, มาหาพระเยซู เพราะ
พระองค์จะให้ท่านได้ชีวติอย่างครบบริบูรณ์ 
ยน.10:10



ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้

•องค์ประกอบที่ส าคัญ ของผู้ที่ตัง้ราก
บนศิลา
•ผู้ (1) มาหาพระองค์, (2)ฟังค า และ
(3)กระท าตาม



ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้

•องค์ประกอบที่ส าคัญ ของผู้ที่ตัง้ราก
บนศิลา
•ผู้ (1) มาหาพระองค์, (2)ฟังค า และ
(3)กระท าตาม
•Q: เราตัง้ใจฟัง หรือ แค่ได้ยิน?



ฟัง หรือ เพียงแค่ได้ยิน

‘ผมเพิ่งฆาตรกรรมแม่ยาย ไปเมื่อเช้านี’้
‘ดีครับท่าน ท าต่อไปนะครับ’
‘ขอพระเจ้าเสริมก าลังครับ’
‘เราภมูิใจในผลงานท่านมากค่ะ’

Franklin D. Roosevelt
ปธน. คนที่ 32



พระเจ้าปรารถนาให้เราตัง้ใจฟัง ไม่ใช่แค่ได้ยนิ



•และ 1 ในวิธีที่พระองค์ตรัสกับมนุษย์ คือ พระคมัภร์ี
•พระค า ที่ตรัสผ่านพระคัมภร์ี ก็เป็นดั่งศิลา
•ศิลา, ROCK - πέτρα [pet•ra ] คงทนต่อกาลเวลา 

ไม่เปล่ียนแปลง



ศิลา, ROCK - πέτρα [pet•ra ] 

•Bible ความจริงที่ไม่เปล่ียนแปลง และน่าอัศจรรย์: หนังสือที่
อ่านเม่ือ 2,000 ปีก่อน ก็ไม่ได้ล า้สมัยจนอ่านไม่รู้เร่ือง
•และหากอ่านในอีก 2,000 ปีถัดมา กไ็ม่ได้ล้าสมัย
•หนังสือ ที่วัยเดก็อ่าน กรู้็เร่ือง, ผู้ใหญ่อ่าน ก็ไม่น่าเบื่อ
•หนังสือ ที่อ่านเม่ือรู้จักพระเจ้าใหม่ๆ ก็น่าตื่นเต้น และเมื่อ
รู้จักพระเจ้าไปนาน อ่านรอบที่ 2, 5, 20,… ก็ยังตื่นเต้น

ไม่เปล่ียนแปลง



ศิลา, ROCK - πέτρα [pet•ra ] 

•หนังสือ ที่เหมาะสม ส าหรับ ยามสุขใจ และทุกข์ใจ, ยาม
ฮึกเหมิ และ ท้อแท้, ยามร่ืนเริง และ ยามโศกเศร้า,ยามอยู่
ในความปลอดภยั และยามตกในอันตราย…

ไม่เปล่ียนแปลง



ศิลา, ROCK - πέτρα [pet•ra ] ไม่เปล่ียนแปลง

Jesus & Bible

•พระค าของพระเจ้า คือ ศิลาม่ันคง ที่ซึ่งมนุษย์ควรจะวางราก
ชีวิตลง
•รากฐานแห่งชีวิต ที่ไม่อาจเจือปน หรือ ทดแทนด้วยสิ่งอื่นใด



•ข้าพเจ้าสารภาพ ส่วนหน่ึง
ของบาปมากมายที่เราได้
กระท า…
•พระองค์ตรัสว่า ผู้ภาวนา
พระค าของพระองค์ ก็
เปรียบเหมือนต้นไม้ริมน า้
•…แต่ประเทศของเราได้กีดกันพระค าพระองค์ ให้ออกไปจาก
โรงเรียน, เอาพระคัมภร์ีออกจากชัน้เรียน, ลบบัญญัต ิ10 ประการ
ออกจากก าแพง

Randy Weber สส.Texus



•พระบดิาโปรดให้อภยัเรา เราคิดว่า เราเฉลียวฉลาด ที่ทดแทน
พระค า…ด้วยการเอาสุนัขมาดมกล่ินหายาเสพตดิ, ทดแทน
กฎหมายของพระองค์ ด้วยเคร่ืองตรวจอาวุธ และด้วยต ารวจ 



•เราเหยียบย ่าชีวิตสมรสอันศักดิ์ที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ ด้วย
สิ่งที่เราเรียกว่า ชีวิตทางเลือก
•…และดังโมเสสกล่าวไว้..



•…ข้าพเจ้าตัง้ชีวิตและความตาย พระพรและค าแช่งสาบไว้ต่อ
หน้าท่าน ท่านจงเลือกเอาข้างชีวติเพื่อท่านและลูกหลานของ
ท่าน… (ฉธบ.30:19) โอ! พระเจ้า เราฆ่าลูกหลานของเรา โดย
ปฏิเสธพระค า  และเราเรียกมันว่า หนทางเลือก 





•เหตุใดท่านจงึเรียก
เราว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า พระองค์เจ้า
ข้า’ แต่ไม่ท าตามที่
เราบอก?



ทุกคนที่มาหาเรา และฟังค าของเรา และกระท าตามนัน้

•องค์ประกอบที่ส าคัญ ของผู้ที่ตัง้ราก
บนศิลา
•ผู้ (1) มาหาพระองค์, (2)ฟังค า และ
(3)กระท าตาม
•Q: เราแค่เช่ือ หรือ เช่ือฟัง?



•‘ห้ามหย่าร้างภรรยา’ มธ.5:31-32

•‘จงรักศัตรู’ มธ.5:44

•‘อย่าส่ังสมทรัพย์สมบัติในโลก’ มธ.6:19

•‘จะปฏิบัตพิระเจ้า และจะปฏิบัตเิงนิ
ทองพร้อมกันไม่ได้’ มธ.6:24

•‘อย่ากระวนกระวาย’ มธ.6:34

•‘อย่ากล่าวโทษเขา’ มธ.7:1

Q: เราแค่เช่ือ หรือ เช่ือฟัง?



True disciple obey



True disciple obey

•อีริค เกิดที่จีน ในครอบครัวมิชช่ันนารี
•เมื่ออายุ 5 ขวบ อีริค เดนิทางกลับ
อังกฤษ เพื่อเข้าเรียน
•ก่อนเดินทาง เขาป่วยหนัก..มีคนพดูว่า 
•‘เจ้าหนูน่ี คงวิ่งไม่ได้อีกแล้ว’
•มารดาเกือบจะเช่ือค าพดูนัน้

Eric Liddell



True disciple obey

•ที่อังกฤษ อีริค พบพรสวรรค์ทางกีฬา 
•เขากวาดรางวัลในระดับโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยในการแข่งกรีฑา
•อีริค ท าลายสถิตกิารวิ่ง 100 หลา
•กระนัน้ เขายังน่ารัก และสุภาพเสมอ



True disciple obey

•ครูใหญ่กล่าวถงึอีริคว่า ‘...ปราศจากความ
หยิ่งผยองอวดดีอย่างสิน้เชิง เป็นที่นิยม
ชมชอบ แต่ก็แสดงบุคคลิกภาพอันดีงาม 
ไม่มีความหยิ่งทนงจอมปลอมอยู่ภายใน 
และอีริครู้ว่า เขายืนหยัดอยู่เพื่อสิ่งใด’

•อีริค พบของประทานอีกอย่าง เขาเป็นัก
ประกาศที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย



True disciple obey

•ก่อนถึงโอลิมปิค 1924 อีริควิ่ง 
100 หลา ท าลายสถิติอังกฤษ
ได้ในรอบ 35 ปี

•เขายังเป็นที่ต้องการอย่างมากในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ   

•มีบางส่ิงที่ผู้คนกังขา...แม้จะเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดของประเทศ
แต่เขาจะสู้ผู้ที่เก่งที่สุดในโลกได้หรือ และจะวิ่งเพื่อพระเจ้า
เท่านัน้หรือ



True disciple obey

•ช่วงเวลา แห่งการพสูิจน์กม็าถึง 
จม.จากโอลิมปิค แจ้งตาราง
การแข่งขัน

•รอบคัดเลือกวิ่ง 100 ม. จัดในวันที่ 6 กค. 

•อีริคตอบโดยไม่ลังเล ‘ผมไม่วิ่ง’

•‘คุณรู้ไหม ท าไม ผมไม่ลงแข่ง...’

เป็นวันอาทติย์



•‘…พระบัญญัตข้ิอ 4 ให้ระลึกถึงวันสะบาโต เป็นวันบริสุทธ์ิ, ถ้า
ผมวิ่ง เพื่อให้เกียรตแิก่ตนเอง หรือคนอ่ืน ผมก็ไม่ได้ระลึกถึง
สะบาโตของพระเจ้า
•...และถ้าผมละเลยข้อหน่ึง ก็เท่ากับ
ผมละเลยพระบัญญัตทิุกข้อ ผมท า
เช่นนัน้ไม่ได้ เพราะ...

•…ผมรักพระเจ้า’

True disciple obey



True disciple obey

•หลายสัปดาห์ต่อมา อีริคถูกกระหน ่าโจมตโีดยส่ือต่างๆ

•‘ทรราชย์ในวงการกีฬา’

•‘คนที่แค่อยากเรียกร้องความสนใจ’

•‘ท าไมไม่วิ่งวันอาทติย์ และถวายการแข่งขันให้พระเจ้า’

•อีริค เสียใจ แต่ก็ไม่เปล่ียนความตัง้ใจ เขาจะแข่งบนเงื่อนไข
ของพระเจ้าเท่านัน้



True disciple obey

•วันที่ 6 กค. 1924 เป็นการแข่งขันรอบ
คัดเลือก 100 เมตรชาย เป็นการวิ่งที่
อีริค มีโอกาสสูงมาก ที่จะคว้าเหรียญ
ทองโอลิมปิค แต่วันนัน้เป็นวัน
อาทติย์…
•และ อีริค ไปเทศนาที่โบสถ์



True disciple obey

•อีริค ลงแข่งวิ่ง 400 เมตร ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัด ก่อนลงแข่ง 
เขาหยบิกระดาษที่มีผู้ส่งให้..ออกมาอ่าน ในนัน้เขียนว่า…

•‘ผู้ที่ให้เกียรตแิก่เรา เราจะให้
เกียรต’ิ 1 ซมอ.2:30

•11 กค. 1924… 1 ในวันที่วงการโอ
ลิมปิคต้องจดจ า



•อีริค เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลาสถติโิลก ทิง้อันดับ 2 ถงึ  5 เมตร 
เป็นสถติทิี่ไม่มีใครท าลายได้…จนกระทั่งอีก 12 ปีถัดมา
• ‘เคล็ดลับ คือ ผมวิ่งสุดก าลังใน 200 เมตรแรก จากนัน้ 200 เมตรหลัง 
ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า’



•มีผู้คนมากมาย อธิษฐานขอพระเจ้าอวย
พรให้ชนะการแข่งขัน

•แต่ส าหรับอีริค จะชนะการแข่งขัน
หรือไม่ ไม่ส าคัญเท่าการเช่ือฟังพระเจ้า 

•ขณะผู้คนส่วนใหญ่ ขอพระเจ้าน าพา
เขาไปสู่เหรียญทอง 

•แต่ชีวิตของอีริค น าเหรียญทองไปมอบ
ถวายแด่พระเจ้า



•Olympic 1924, อีริคถวายเกียรตแิด่พระ
เจ้า ด้วยการเช่ือฟัง..ไม่ใช่เพียงแค่ เช่ือใน
พระเจ้า

•Olympic 1924 อีริค ลิดเดลิ ‘เร็วกว่า สูง
กว่า แกร่งกว่า’

•แต่เขาเป็นมากกว่านัน้ พระเจ้าทรงเรียก
ให้อีริคเข้าสู่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่
ไม่มีเหรียญ และไม่มีเสียงปรบมือ



•อีริคกลับไปจีน แผ่นดนิที่ท่านถือก าเนิด รับใช้พระเจ้าอย่าง
เข้มแข็ง จนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ญ่ีปุ่ นบุกจีน…มชิชันนารี 
รวมทัง้อีริค ต้องเข้าสู่ค่ายกักกัน 

•ในค่ายกักกัน ทุกอย่างขาดแคลน ทุกคนต้องท างาน มีการ
ขานช่ือวันละ 2 รอบ และมีรัว้ไฟฟ้าล้อมรอบ, ทุกคนต้องเข้า
แถวรออาหารที่ไม่เพียงพอ…อีริค กล่าวว่า

•‘เราต้องท าให้ค่ายนีน่้าอยู่ ’

ท่านต้องแยกจากครอบครัว



•‘ยากที่เปล่ียนแปลงสิ่งใดหากท้องยังหวิโหย’

•แต่ไม่กี่สัปดาห์ ค่ายที่หวิโหยนี ้กลับชุมชนศิวไิล มีการจัด
แสดง Messiah, จัดละคร Androcles and the lion 

•ทัง้ที่หวิโหย ‘ลุงอีริค’ กระตุ้นให้คนเล่นกีฬา, สอนวิทยาศาสตร์
และไบเบิล้ให้เดก็ๆ, ดแูลผู้เจบ็ป่วย, ผู้สูงอายุ, จัดเล่นเกมส์

•ผู้คนในค่าย ถูกดงึเข้าหาอีริค

•‘เขายังคงเตม็ไปด้วยอารมณ์ขัน และความรักที่เตม็ล้นออกมา’



•ระยะหลัง อีริคเร่ิมปวดศีรษะ ก่อนจะพบว่า เป็นเนือ้งอกใน
สมอง… 2-3 เดือนก่อนจากโลกไป ท่านเร่ิมพดูตะกุกตะกัก ขา
อ่อนแรง กระนัน้ ความเช่ือในพระเจ้ายังม่ันคง

•21 กพ. 1945 อีริคเขียนจดหมายไปถึงภรรยา แล้วทรุดลงอย่าง
รวดเร็ว… Annie Buchan พยาบาลที่ดแูลท่านตกใจ 

•แต่อีริคพดูว่า ‘หวัเราะกับผมสิแอนนี อย่าเคร่งเครียดเกินไป 
ท าทุกอย่างด้วยความรัก’



•อีริค เร่ิมไม่รู้สึกตวั เพราะเลือดออกในก้อนเนือ้งอกในสมอง 
แอนนีกอดเขาไว้ด้วยน า้ตานอง อีริคกระซิบเป็นครัง้สุดท้ายว่า

•‘มันคือ การยอมจ านนอย่างสิน้เชิง’ ( "It's complete surrender" ) 
•วันรุ่งขึน้ หมิะโปรยปรายทั่วค่าย มันตกลง
ในหวัใจของผู้คนด้วย
•พธีิศพของอีริค ถูกจัดอย่างเรียบง่าย ผู้คน
นับร้อย อ่านค าเทศนาบนภเูขา
•‘Blessed are the poor in spirit….’



•Hudson Taylor เคยกล่าวไว้…

•‘หากพระคริสต์ มิได้เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสิน้เชิง 
พระองค์ก็มิได้เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเลย’

•อีริค ลิดเดิล้ จากโลกไปด้วยอายุเพียง 43 ปี 

•ช่วงเวลาอันแสนสัน้ ท่านท าให้ค ากล่าวข้างบนเป็นจริง

•ช่วงเวลาอันแสนสัน้ ที่ท่านสร้างชีวิตของท่าน ดุจบ้านที่มั่นคง
อยู่บนพระคริสต์ 

•บ้านที่พายุต่างๆ รวมทัง้กาลเวลา ไม่อาจท าลายลง

Eric Liddell
(1902-1945)



พระเจ้าทรงตักเตือนด้วยความห่วยใย ‘พายุจะมา’

•ตระเตรียมชีวิตให้พร้อมรับมือ
•หาไม.่..บ้านหลายหลัง อาจต้องพังทลายลง
•...และพระเจ้า ทรงเสียพระทัย...



•โควิด ท าให้ผู้คนไม่น้อย หวั่นไหว 
และสิ นหวัง

•ผู้คนไม่น้อย ซึมเศร้า และลงมือ
ท าร้ายตัวเอง



มีผู้ถามข้าพเจ้าว่า พระเจ้าส่ง Covid-19 มาหรือ?

•ข้าพเจ้าไม่ทราบ…แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ เราในฐานะมนุษย์และ
ในฐานะบุตรของพระเจ้า เราเรียนรู้อะไรจาก Covid-19?
•ข้าพเจ้ามองเหน็สถานการณ์ที่แปลกแยก ท่ามกลางพายุนี ้



•ผู้คนที่สิน้หวัง เฝ้าแต่ถาม
ตนเองว่า ‘ฉันจะรอดผ่าน
วิกฤตนีิไ้ปได้อย่างไร?’

•ผู้คนที่ถามตนเองว่า ‘ฉันจะ
ช่วยผู้อ่ืนให้รอดผ่านวกิฤติไป
ได้อย่างไร?’ ร้าน big Burger, คุณอ๋ัน, คจ.บางจากแบ๊บตสิต์, คจ.BCF



•ผู้คนที่เฝ้าถามตนเองว่า 
‘ฉันต้องกักตุนอะไรบ้าง’

•กับผู้คนที่เฝ้าถามตนเองว่า 
‘ฉันจะแบ่งปันอะไรได้บ้าง’



•เหน็ผู้คนที่มองคนคิด
ต่างเป็นศัตรู & หว่าน
ความชิงชังลงในหวัใจ

•และเหน็ผู้คนที่หว่าน
ความหวังใจ และ ความ
รัก ให้คนแปลกหน้า

CANLIS: A story of Hope



•ข้าพเจ้าได้เหน็ผู้คน
แย่งชิงอาหาร เพื่อ
ประทงัชีวิต

•และได้เหน็ผู้ที่ยอมสละ
ชีวิต ให้ผู้อ่ืนได้อยู่ดโูลก Rev. Giuseppe Berardelli sacrifice 

ventilator for younger patient.



•‘ฉันจะฉวยโอกาสทาง
ธุรกิจได้อย่างไร จะ
กอบโกยอะไรได้?’

•‘ฉันจะฉวยโอกาสประกาศเร่ือง
พระคริสต์ และฟ้ืนฟูจติวญิญาณ
ได้อย่างไร?’



•เสพข่าวทัง้วัน…รับฟังแต่ข่าว
ร้าย รับเอาความเกลียดชัง
และความสิน้หวัง เข้าสู่หวัใจ
ของตน

•อ่านพระค า รับฟังข่าวด,ี
พระสัญญา และความหวัง
ใจ’ หล่อเลีย้งจิตวิญญาณ



•ผู้คน ที่บ่นได้ทุกเร่ือง รัฐบาล, ของบริจาคได้รับ,
เบื่อที่อยู่ บ้าน, เหงาที่ไม่ได้ shopping,..

➢‘ธนาคารให้งดผ่อน 6 เดือนค่ะ ทัง้ที่ไม่เข้าเกณฑ์’

➢‘ผู้คนไม่ได้ขับรถ เลยเอารถมาให้อู่ผมซ่อมเยอะขึน้’

➢‘ลูกค้าโอนเงนิมาให้ก่อน ทัง้ที่สินค้ายังไม่ได้ส่งไปเลย’

➢‘โรงงานเปล่ียนมาเย็บ mask ท าให้มีลูกค้ามากขึน้’

• ผู้ที่สามารถขอบคุณพระเจ้า ได้ท่ามกลางพายุร้าย



•ขณะที่ผู้คนบ่นเบื่อที่จะอยู่ในบ้านของตนเอง, อีริค ลิดเดิล้ 
สรรเสริญพระเจ้า ในค่ายกักกันที่ล้อมด้วยรัว้ไฟฟ้า

•ขณะผู้คนกังวลเร่ืองรายได้ที่ลดลง, หญิงขายส้มต าไก่ย่าง กลับ
รู้สึกว่า เธอไม่ขาดแคลนสิ่งใด

•ขณะที่คนไม่น้อยก่นด่ารัฐบาลว่า ท าผิดพลาด, สส. Rendy ร ่าไห้
ขณะสารภาพความผิดบาป ที่ทอดทิง้พระค าของพระเจ้า



•Q:ท าไม ผู้คนตอบสนองต่อสถานการณ์
Covid-19 แตกต่างกัน ถึงเพียงนี ้

•A: อาจเพราะรากฐานชีวิต ที่ต่างกัน

•ผู้ที่วางชีวติบนพระเยซู จะเผชิญหน้าพายุได้ดกีว่า



•เพราะเราทราบด.ี.. 
•พระเยซู จะทรงสั่งพายุ
ให้สงบลงก็ได้

•และบางครัง้ พระองค์ปกป้องให้
ลูกของพระองค์สงบท่ามกลางพายุ
•“…จงน่ิงเสีย และรู้เถอะว่า 
เราเป็นพระเจ้า” สดด.46:10



ท่ามกลางพายุ พระเยซูสถติย์อยู่ด้วยใน ‘นาวาชีวิต’ ของเรา



•พายุก าลังจะผ่านไป?
•พายุลูกใหม่อาจก าลังก่อตัว

กันดารอาหารอย่างรุนแรงก าลังตามา

การล่มสลายทางเศรษฐกิจครั งใหญ่ในรอบ 100 ปี



อย่าวิ่งเข้าใส่พายุ และตระเตรียมบ้านให้ดี



เมื่อจะสร้างบ้าน

•อย่าเสียเวลา แรงงาน ตกแต่งส่วนที่อยู่เหนือดนิ: ช่ือเสียง,
หน้าตา, ความโด่งดัง, อาชีพ, ค าช่ืนชม, ชีวติหรูหรา...
•มันมีไว้อวดคนอื่นได้ แต่บ้านจะต้านพายุได้หรือไม่ ไม่
ขึน้กับส่วนที่อยู่เหนือดนิ



แต่ขึน้กับฐานราก ซึ่งอยู่ใต้ดนิ..ส่วนซึ่งมองไม่เหน็

•อย่าวางรากบนทราย: ความมั่งคั่ง, ความสามารถ, อ านาจ, 
ระบบเศรษฐกิจ....
•เพราะทรายล่ืนไถล เมื่อพายุมา....บ้านจะพังทัง้หลัง



•จงใช้เวลา และแรงงาน ในการ
ตัง้รากในพระคริสต์

•ด้วยการขุดลึกลงไป...

•ขุดความบาป, ขุดความรู้สึกผิด 
ที่คอยกล่าวโทษตนเองทิง้เสีย

•ขุดความเคียดแค้นชิงชังออก

•ขุดเอาการยึดตดิความเช่ือ
ดัง้เดมิและความดีของตนทิง้



•ขุดลึกลงไปในความคิด จนเหน็
ได้ว่า เรามีทุกวันนีไ้ด้ก็เพราะ
พระคุณของพระองค์ 

•ขุดลึก ลงไปในจิตใจ ให้เหน็
ความรักของพระเจ้า ที่คอย
ตักเตือนด้วยความรัก, หวังดี

•แล้วตัง้รากบนศิลา คือ

•...พระองค์ และพระค า



•ตั งใจฟังสิ่งที่พระองค์ตรัส 
ไม่ใช่แค่ได้ยิน

•กระท าตามที่พระองคบ์อก..
เชื่อฟัง ไม่ใช่แค่เชื่อ

•ยอมให้พระคริสต์เป็นพระเจ้า 
ของเราอย่างสิ นเชิง...

•..เพื่อบ้านหรือชีวิตของเราจะ
มั่นคง...และ



•เราจะสามารถ เปิดบ้านของเราซึ่งมั่นคง ให้ผู้ที่เดือดร้อนเพราะ
โควิด-19 หรือพายุอื่นๆ  เข้ามาพักพงิ ด้วยการ...

•...มอบความช่วยเหลือ, ความรัก และความหวัง

•สอนผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าว่า จะสร้างบ้านอย่างไร ให้ทนทานต่อ
พายุแห่งชีวิต

•...และบอกเขาเหล่านัน้ ถึงความจริง
อันยิ่งใหญ่ว่า..



•...พายทุุกลูกที่ผ่านเข้ามา ก็จะผ่านไป...

•ถึงตอนฟ้าใส เราในฐานะลูกของพระเจ้า ก็จะยังมีบ้านอยู่..
อาจจะเสียหาย
•เพราะบ้านได้ตั งรากอย่างมั่นคงในพระคริสต์
•และเป็นบ้านที่พระคริสต์จะทรงอยู่กับเรา..เสมอไป



ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ


