
ชือ่        การแสดงความเคารพ  

วันทีเ่ร่ิมเรียน            1 เปโตร  2:17-18 

วันทีเ่รียนจบ   โครงการ  205 

คณุคงสามารถจาํไดห้ลายครัง้เม่ือมีใครบางคนทาํสิ่งท่ีไมน่า่นบัถือกบัคณุ   ความทรงจาํเชน่นัน้

เจ็บปวดหรือนา่ขุน่เคืองใจ   บางทีความทรงจาํเชน่นัน้อาจทาํใหค้วามรูส้กึโกรธคกุรุน่เกิดขึน้ภายในตนเอง   

ขอใหล้องคดิถึงเวลาอ่ืนๆ ท่ีใครคนหนึ่งจะแสดงความเคารพอยา่งแทจ้รงิสาํหรบัสิ่งท่ีคณุพดู  หรือถึง

สิ่งท่ีคณุเป็นเจา้ของ   ความทรงจาํเหลา่นัน้ทาํใหเ้กิดความรูส้กึท่ีอบอุน่และมีความสขุอยา่งง่ายดาย   

อนัเป็นความแตกตา่งกนัอย่างมากกบัความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้ท่ีตรงกนัขา้มในประสบการณท่ี์ใครคนหนึ่งไม่

เคารพคณุ       

ไมมี่อปุสรรคใดรวมถึงอายหุรือเงินทอง ในการท่ีเราจะแสดงความเคารพ     ใครๆ ก็สามารถแสดง

ความเคารพได ้  ไมมี่ใครท่ีอายอุ่อนเกินไปท่ีสมควรจะไดร้บัความเคารพ   คณุสามารถแสดงความเคารพ

ตอ่คนๆ หนึ่งโดยไมต่อ้งใชเ้งินสกัสลงึหนึ่ง    ดงันัน้  การขาดเงินหรือทรพัยากรไมใ่ชข่อ้แกต้วัสาํหรบัการไม่

เคารพผูอ่ื้น  

มีขอ้พระคมัภีรม์ากมายท่ีเก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเคารพหรือใหเ้กียรตผิูอ่ื้น  ชีวิตของพระเยซูได้

ใหเ้รามีตวัอยา่งท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิธีท่ีพระองคแ์สดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้น  แมแ้ตเ่ม่ือคนกาํลงัหยาบคายและ

ไมเ่คารพตอ่พระองค ์ ในขณะท่ีคณุอ่านพระวจนะท่ีตามมา  จงสงัเกตเห็นวา่พระบญัชาตอ่ครสิเตียนนัน้

ชดัเจนเพียงใด     ท่ีเราตอ้งแสดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้น      

“จงให้เกียรตทุิกคนตามสมควรคือ จงรักพี่น้องในพระคริสต ์จงยาํเกรงพระเจ้า จงถวาย

เกียรตแิด่กษัตริย1์8 ทาสท้ังหลายจงยอมเชื่อฟังเจ้านายของตนด้วยความเคารพ ไม่

เฉพาะต่อเจ้านายทีด่ีและเหน็อกเหน็ใจเท่าน้ัน แต่ต่อเจ้านายทีร้่ายกาจด้วย”    

1 เปโตร  2:17-18 TNCV   

ตอนที ่1:  การวางแผน 
1. จงคดิยอ้นกลบัไปสองสามวนัหรืออาทิตยท่ี์ผา่นมา   และจดจาํบางเวลาเม่ือบางคนไม่แสดงความ

เคารพตอ่คณุ  จงอธิบายถึงสถานการณห์นึ่ง  เม่ือคนๆ นัน้ลม้เหลวท่ีจะแสดงความเคารพ  อะไรคือ

ความรูส้กึของคณุตอ่เขาหรือเธอ   
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2. พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราแสดงความเคารพตอ่คนทัง้หลาย   ไมเ่พียงตอ่พอ่แมข่องเราและคนอ่ืนๆ ท่ีมี

สิทธิอาํนาจเหนือเราเทา่นัน้    มีหลายวิธีท่ีคณุจะแสดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้น   คณุสามารถแสดง

ความเคารพไดโ้ดย: 

 การพดูคยุของคณุ 

 วิธีท่ีคณุมองคนอ่ืน  

 นํา้เสียงของคณุ 

 วิธีท่ีคณุขอใหค้นกระทาํบางสิ่ง

บางอย่าง   

 วิธีท่ีคณุปฎิบตัิตอ่สิ่งของสว่นตวัของ

ผูอ่ื้น   

 วิธีท่ีคณุเช่ือฟังคนอ่ืนท่ีมีสิทธิอาํนาจ   

 วิธีท่ีคณุตอบสนอง  เม่ือมีคนนินทาคณุ 

 คณุคิดหรือไมว่า่  คณุดีกว่าผูอ่ื้น 

  คณุจะตอบสนองอย่างไร  ในสถานการณ ์

  ความขดัแยง้  

 อะไรทีคณุทาํ เม่ือมีใครจะพดูบางอยา่งท่ี

เลวรา้ยเร่ืองคณุ 

 คณุปฏิบตัอิยา่งไรกบัอปุกรณข์องบรษัิท เม่ือ

เจา้นายไมอ่ยู่  

 คณุปฏิบตัอิยา่งไรกบัผูค้นท่ีทาํใหค้ณุ 

ขุน่เคืองใจ   

 วิธีท่ีคณุฟัง  เม่ือบางคนกาํลงัพดูคยุกบัคณุ  

 คณุยอมใหท้กุคนเป็นตวัของตวัเอง  ตดัสินใจ

ดว้ยตวัเอง  ทาํผิดโดยตนเอง  เป็นตน้  

3. ขอใหห้ยดุสกัหนึ่งนาที  ท่ีจะคดิว่าความเคารพหมายถึงอะไรตอ่คณุ  จงเขียนคาํจาํกดัความของคาํนี ้   

จงใชพ้จนานกุรมภาษาไทยและพจนานกุรมพระคมัภีร ์ และรวมเอาความคิดเห็นของคณุเขา้ไวด้ว้ย 

  
  
  

หยุด: ขอใหอ้ภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งจะทาํเสรจ็พรอ้มกบัครู  และใหค้รูเซนช่ือขา้งลา่งก่อน        

ทาํงานตอ่ไปในโครงการนี ้  

ลายเซ็นครู  
4. มีขอ้พระธรรมหลายขอ้ท่ีพดูถึงการเคารพ   ขอใหอ้า่นแตล่ะขอ้ และเขียนบนแผน่กระดาษเปลา่วา่ 

ขอ้พระธรรมแตล่ะขอ้ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการแสดงความเคารพผูอ่ื้น  พรอ้มเขียนไปดว้ยถึงวิธีท่ีคณุ

สามารถแสดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้นไดใ้นอนาคต  คณุอาจตอ้งการคน้หาขอ้พระธรรมอ่ืนๆ ท่ี

ครอบคลมุประเดน็นีด้ว้ยเชน่กนั   
อพยพ  22:28 เอเฟซสั 4:29-32 ลกูา 6:27-38 

เลวินิต ิ 19:3  เอเฟซสั 5:21 และ 6:5 โรม 12:9-10  

เฉลยธรรมบญัญตัิ  16:19 ฟิลิปปี 2:3-16 โรม 13:7 

สดดีุ 138:6  โคโลสี  3:12-13, 22 ยากอบ 2:1-9 

สภุาษิต 30:17 1 เธสะโลนิกา  4:11-12 1 ธิโมที  6:1-3 

ปัญญาจารย ์ 10:20  1 เธสะโลนิกา 5:12-15   1 เปโตร  3:7 

มาลาคี  1:1-14 (6-7) 1 เปโตร  2:13-25 โดยเฉพาะในขอ้  17-18 
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5. เม่ืออา่นเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซูในพระคมัภีรใ์หม ่ มีตวัอยา่งมากมายท่ีชดัเจนของวิธีท่ีพระเยซู

แสดงความเคารพตอ่ผูค้นท่ีมีฐานะในสงัคท่ีแตกตา่งกนั   จงอา่น ยอหน์  8:1-11 ขอ้นีบ้อกถึง

สถานการณท่ี์ยากลาํบากในชีวิตของพระเยซูในท่ีๆ พระองคแ์ละคนอ่ืนมีโอกาสท่ีจะสแดงความ

เคารพ  ใครคือคนท่ีแตกตา่งกนัท่ีพระเยซูพดูคยุดว้ย   จงอธิบายวา่เหตใุดพระองคจ์งึสาํแดงความ

เคารพตอ่แตล่ะคน   

  

  

  

  

  

6. จงคดิยอ้นกลบัไปสองสามวนั หรือ สองสามสปัดาหท่ี์ผา่นมา  และระลกึถึงประสบการณ ์ ในท่ีๆ คณุ

ลม้เหลวท่ีจะแสดงความเคารพตอ่ใครสกัคน   จงอธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้  อารมณใ์ดท่ีคณุและผูอ่ื้น

รูส้กึ   และอะไรเป็นผลท่ีตามมาในการไมแ่สดงความเคารพ    

  

  

  

  

  

  

7. จงทบทวนรายการท่ีใหไ้วใ้นกิจกรรมท่ี 2  ในขณะท่ีคณุอ่านรายการนัน้  ถามตนเองว่า มีวิธีใดในการ

แสดงความเคารพท่ีคณุสามารถทาํไดใ้นสถานการณท่ี์คณุไดอ้ธิบายตามขอ้ขา้งบนในกิจกรรมท่ี 6  

ในความคดิของคณุ  ขอใหก้ลบัไปราํลกึประสบการณน์ัน้ใหม ่ และจินตนาการถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ถา้

คณุไดแ้สดงความเคารพตอ่บคุคลนัน้   ตอนนีข้อใหเ้ขียนวิธีท่ีคณุสามารถแสดงความเคารพใน

สถานการณน์ัน้ๆ  และคณุคิดวา่อะไรจะเกิดขึน้   และบคุคลผูน้ัน้จะตอบสนองตอ่คณุแตกตา่งไป

อยา่งไร   
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มนัเป็นการง่ายท่ีจะแสดงความเคารพตอ่ผูค้น   เม่ือพวกเขาเมตตาและแสดงความเขา้ใจกบัคณุ  

ครสิเตียนไดร้บัคาํสั่งใหแ้สดงความเคารพตอ่ทกุคน  ไมเ่พียงแตค่นท่ีเคารพคณุเทา่นัน้  จงอา่น  

1 เปโตร 2:17-18  อีกครัง้หนึ่งในหนา้ 1  ของโครงการนี ้  ขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีบ้อกคณุวา่ ใครท่ีคณุ

ควรจะเคารพ  โรม 12:10  ไดใ้หข้อ้คิดท่ีชดัเจนบางประการแก่เรา   เก่ียวกบัทา่ทีท่ีพระเจา้ตอ้งการให้

เรามีตอ่ผูอ่ื้น   

“จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้เกียรตกัินและกันโดยถอืว่าผู้อื่นดกีว่าตน”   โรม 12:10 TNCV 

การแสดงความเคารพเป็นวิถีทางท่ีปฏิบตัไิดข้องการแสดงความรกัตอ่ผูอ่ื้น  คณุตอ้งเลือกท่ีจะเคารพ

บคุคลหนึ่ง  พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุเคารพบคุคลเหนึ่ง เพราะวา่เขาหรือเธอเป็นคน  ไมใ่ชเ่พราะสิ่งท่ี

เขาหรือเธอทาํ   ลกูา 6:31  บอกคณุใหป้ฏิบตัติอ่ผูอ่ื้น   ในวิถีทางท่ีคณุตอ้งการใหพ้วกเขาปฏิบตัติอ่

คณุ  

8. ขอใหค้ดิถึงคนอ่ืนท่ีคณุติดตอ่กนั  จงเลือกสกัคนหนึ่งท่ีคณุจาํเป็นตอ้งแสดงความเคารพใหม้ากย่ิงขึน้   

ช่ือของเขาหรือเธอ    

 ตอนนี ้กลบัไปท่ีกิจกรรมท่ี  2  ในขณะท่ีคณุมองผา่นรายช่ืออีกครัง้หนึ่ง   ขอใหค้ิดเก่ียวกบัวิถีทางท่ี

คณุจะตอบสนองตอ่คนๆ นี ้  แตใ่หใ้สเ่ครื่องหมายขา้งหนา้วิถีทางเหลา่นี ้  ท่ียากท่ีสดุสาํหรบัคณุใน

การแสดงความเคารพตอ่บคุคลนี ้

คณุไมไ่ดพ้ฒันาคณุลกัษณะนี ้ โดยเพียงแตเ่ขียนเปา้หมายใหมบ่างประการ   ความเคารพท่ีแทจ้รงิ   

ตอ่ผูอ่ื้นนัน้มาจากทา่ทีของหวัใจ   คณุอาจจะไมมี่ความรูส้กึอบอุน่  มีอารมณท่ี์เลือนๆ สาํหรบับคุคล

คนนี ้  แตค่ณุสามารถเลือกแสดงความเคารพตอ่บคุคลนัน้ในความคิด  และท่าทีได ้   

9. ขอใหเ้ขียนรายการบางสิ่งท่ีคณุสามารถกระทาํ  ในสองสามวนัตอ่ไปนี ้  เพ่ือแสดงความเคารพ

สาํหรบับคุคลนี ้  ขอใหพ้ยายามตัง้เปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงและไปถึงได ้   จงมองกลบัไปดกิูจกรรม

ท่ี  2  และ 4  สาํหรบัขอ้คดิตา่งๆ ท่ีจะรวมเอาเปา้หมายของคณุเขา้ไปดว้ย 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

  



การแสดงความเคารพ 5 

10. ตอนนี ้ขอใหใ้ชเ้วลาสองสามนาทีพดูคยุกบัพระเจา้  เก่ียวกบัแผนการของคณุ   ขอพระองคใ์หช้ว่ย

คณุใหแ้สดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้นได ้   

11. สาํหรบัการศกึษาเพิ่มเตมิ   

ก.   ทาํรายการประโยชนข์องการแสดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้น   

ข.   ทาํรายการผลท่ีตามมา  ของการไมแ่สดงความเคารพตอ่ผูอ่ื้น 

ค.   จงศกึษาชีวิตของดาวิดใน  1  ซามเูอล  16-27  จงสงัเกตอยา่งระมดัระวงัถึงความสมัพนัธข์อง

ดาวิดกบักษัตรยิซ์าอลู     ตลอดเวลาสว่นใหญ่ของเดือนปีเหลา่นัน้   ซาอลูไมไ่ดก้ระทาํสิ่งใดท่ี

ทาํใหง้่ายสาํหรบัเดวิดท่ีจะเคารพเขา   จงอธิบายถึงวิถีทางท่ีแตกตา่งไป   ซึ่งดาวิดไดแ้สดง

ความเคารพตอ่กษัตริยซ์าอลู  

หยุด: อยา่ทาํงานตอ่ไปในโครงการนี ้ จนกระทั่งคณุเสรจ็สิน้เปา้หมายท่ีไดต้ัง้ไวข้า้งตน้    

ขอใหค้รูเซ็นช่ือขา้งลา่งนี ้  ก่อนทาํงานตอ่ไปในโครงการนี ้ 

ลายเซ็นครู   

คณุอาจตอ้งการทาํเปา้หมายใหเ้สรจ็หลายครัง้  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะทาํตอนท่ี 2  ของโครงการนีใ้หเ้สรจ็   

ตอนที ่2:   น่ีคอืสิ่งทีเ่กดิขึน้ 

จงเริ่มตอนท่ี  2  ของโครงการนี ้  เม่ือคณุไดท้าํเปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้นตอนท่ี 1 สาํเรจ็แลว้ 

วนัท่ีเริ่มทาํ ตอนท่ี  2_____________________________ 

1. จงบอกถึงวิธีท่ีคณุพยายามนาํเปา้หมายท่ีคณุตัง้ไวใ้นตอนท่ี 1 ไปปฏิบตั ิ และอีกคนหนึ่งได้

ตอบสนองอยา่งไร 

  

  

  

  

  

  

2. คณุเผชิญกบัปัญหาอะไร  เม่ือคณุพยายามนาํเปา้หมายไปปฏิบตั ิ 
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3. การพฒันาทา่ทีท่ีมีความเคารพ  ซึ่งแสดงอย่างชดัเจนในพฤตกิรรมของคณุนัน้ไมง่่ายเลย   การบรรลุ

ถึงเปา้หมายในสกัโอกาสหนึ่งนัน้   ไมไ่ดห้มายความวา่คณุชยัชนะแลว้   ตอนนี ้กา้วท่ีสาํคญัคือการ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง   คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัการแสดงความเคารพแลว้?   อะไรท่ีคณุสามารถ

กระทาํได ้ เพ่ือชว่ยใหท้า่ทีของความเคารพนีเ้ป็นสว่นท่ีถาวรในชีวิตของคณุ?   ถา้คณุจะทาํในตอนท่ี

หนึ่งของโครงการนีอี้กครัง้   คณุจะเปล่ียนแปลงอะไรในเปา้หมาย? 

  

  

  

  

  

  

4. ขอใหเ้ขียนคาํอธิษฐานตอ่พระเจา้   บอกพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณนี์ ้ ในการ

พยายามแสดงความเคารพอยา่งแทจ้รงิตอ่ผูอ่ื้น   ถา้คณุยงัมีความรูส้กึไมดี่ตอ่พวกเขาเหลา่นัน้ ซึ่งไม่

เคารพคณุ   คณุอาจตอ้งการขอพระเจา้ใหช้ว่ยคณุยกโทษใหก้บัพวกเขา   และคน้พบวิธีท่ีจะแสดง

ความเคารพตอ่พวกเขา   ขอบคณุพระเจา้ท่ีชว่ยเหลือคณุในโครงการ 
  

  

  

  

  

หยุด:  ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีคณุจะเริ่มอีกโครงการหนึ่ง  

ลายเซ็นครู   

การแสดงความเคารพ     1 เปโตร  2:17-18     โครงการ 205 
โดย  เดวิด  แบ็ทตี ้ 
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