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บทที� 1

ชี้วติ่นิรนัดร์
ยอห์นิ 3:16 กัลั่าวิวิ่า “เพราะว่่าพระเจ้้าทรงรักโลก จ้นได้้ประทานพระบุุตรองค์์เด้ียว่ของพระองค์์ เพ่�อทุกค์นที�เช่ื่�อในพระ

บุุตรนั�น จ้ะไม่่พินาศแตม่่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร”์ แม้วิา่คนิส่ัวินิใหญ่มักัเข้าใจ้ผูิดแลัะนิำาไปใช้ีอย่างผูิด ๆ ตามธรัรัมเนีิยมเดมิแลั้วิ พรัะคำาข้อนีิ�
สัอนิวิา่ พรัะเยซูื่ครัสิัต์ ได้เสัด็จ้ลังมา แลัะตาย เพ่�อไถ่บาป เพ่�อเรัาที่ั �งหลัายจ้ะไม่ต้องพินิาศ คำาสัอนินีิ�เป็นิควิามจ้รังิ พรัะวิจ้นิะข้อนีิ�
ไดบ้อกัถ้งจุ้ดปรัะสังคท์ี่ี�แที่้จ้รังิที่ี�พรัะเยซืู่ไดเ้สัด็จ้ลังมาในิโลักัแลัะตายเพ่�อให้เรัาไดม้ีชีีวิตินิิรันัิดรั ์

เป็นิที่ี�รัู้กัันิวิา่บาปทัี่�งหลัายนัิ�นิค่ออุปสัรัรัคทีี่�ขวิางกัั �นิเรัากัับชีีวิตินิิรันัิดรั์ เป็นิเรั่�องจ้รังิทีี่�พรัะเยซูื่สิั�นิพรัะชีนิม์ เพ่�อไถ่บาปเรัาแลัะก็ั
จ้รังิด้วิยวิา่ถ้าเรัาเช่ี�อในิพรัะองค์ เรัาจ้ะไม่พินิาศ แต่ ในิพรัะกัิตติคุณยังมีมากักัวิา่นัิ�นิ ควิามหมายที่ี�แที่้จ้รังิของพรัะกัิตติคุณก็ัค่อ พรัะเจ้้า
ตอ้งกัารัปรัะที่านิชีีวิตินิิรันัิดรั์ ให้กัับเรัา ผูมขออธิบายตรังนีิ�นิะครับั

ค่นิกั่อนิที่ี�พรัะเยซืู่จ้ะถูกัตรั้งกัางเขนิ พรัะองค์ที่รังอธิษฐานิแลัะตรััสัวิ่า “นี�ค์่อชีื่ว่ิตนิรันด้ร์ ค์่อที�เขาร้้จั้กพระองค์์ ผู้้้ทรงเป็น
พระเจ้้าเที�ยงแท้องค์์เด้ียว่ และร้จั้้กพระเยซู้ค์รสิต์ที�พระองค์์ทรงใช้ื่ม่า” (ยอห์นิ 17:3) พรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่ ชีีวิตินิิรันัิดรั ์ ค่อ “กัารัได้
รัู้จ้ักัพรัะบิดา” ผูู้ที่รังเป็นิพรัะเจ้้าทีี่�แที่้จ้รัิงพรัะองค์เดียวิ แลัะ “รัู้จั้กัพรัะเยซูื่ครัิสัต์” ซ้ื่�งพรัะบิดาได้ที่รังส่ังมา นัิ�นิค่อควิามหมายของ
ชีีวิตินิิรันัิดรั ์ คนิจ้ำานิวินิมากัคิดวิา่ กัารัมีชีีวิตินิิรันัิดรันั์ิ�นิ ค่อ กัารัที่ี�สัักัวินัิหน้ิ�งพวิกัเขาจ้ะมีชีีวิติอยู่ชัี�วินิิรันัิดรับนิสัวิรัรัค์ เป็นิเรั่�องจ้รังิที่ี�
วิ่าเม่�อคนิๆหน้ิ� งต้อนิรัับพรัะเยซืู่ครัิสัต์ เขาก็ัจ้ะได้อยู่กัับพรัะเยซืู่ตลัอดไป ยังมีควิามเข้าใจ้ที่ี�ผูิดๆ ที่ี�คิดวิ่า เม่�อคนิๆ หน้ิ� งหมดลัม 

เขาก็ัสิั �นิสัลัายไป ควิามจ้รังิค่อจ้ิตใจ้แลัะจิ้ตวิญิญาณกัลัับไปสู่ัพรัะเจ้้า รัา่งกัายก็ัเน่ิาเป่� อยในิหลัุมศพ แลัะเม่�อพรัะเยซูื่ครัสิัต์เสัด็จ้กัลัับมา 

ทีุ่กัคนิก็ัจ้ะฟ่ื้�นิข้ �นิจ้ากัควิามตาย ผูู้ที่ี�ฟ่ื้�นิข้ �นิแลัะมีชีีวิตินิิรันัิดรันั์ิ�นิจ้ะได้อยู่กัับพรัะเจ้้าชัี�วินิิรันัิดรั ์ แต่ผูู้ที่ี�ปฏิิเสัธพรัะครัสิัต์จ้ะถูกัปรัะนิาม
แลัะพินิาศ ชีีวิตินิิรันัิดรั์ ไม่ ใช่ีกัารัมีชีีวิติอยู่ตลัอดกัาลัเที่่านัิ�นิ แต่ยังมีอะไรัอ่�นิ อีกัมากัมาย ยอห์นิ 3:16 แสัดงให้เห็นิอย่างชัีดเจ้นิแล้ัวิวิา่
ชีีวิตินิิรันัิดรัก็์ั ไม่ ได้ ให้แกั่ทีุ่กัคนิ บางคนิบอกัวิา่ “ชีีวิตินิิรันัิดรัค์อ่กัารัมีชีีวิติอยู่ชัี�วินิิรันัิดรัในิสัวิรัรัคส์ัถานิสัักัวินัิหน้ิ�ง” แตชี่ีวิตินิิรันัิดรันั์ิ�นิ 
ค่อสิั�งที่ี�พรัะเยซูื่กัลั่าวิในิยอห์นิ 17:3 นัิ�นิค่อกัารัได้รัู้จ้ักัพรัะเจ้้า แลัะพรัะเยซูื่ครัิสัต์ สิั�งนีิ�สัำาคัญมากัยิ�งกัวิ่าควิามรัู้ที่างปัญญา คำาวิ่า 

“รัูจ้้ักัพรัะองค”์ ในิพรัะคมัภีรั ์ ใช้ีอธิบายถ้งควิามใกัลั้ชิีด ควิามสััมพันิธ์ส่ัวินิตวัิที่ี� ใกัลั้ชิีดสันิิที่ที่ี�สุัดที่ี�เรัามีกัับพรัะเจ้้า

จุ้ดปรัะสังค์ที่ี�แที่้จ้รังิของควิามรัอดนัิ�นิ ไม่ ใช่ีเพ่�อจ้ะได้มีชีีวิติอยู่ที่ี�สัวิรัรัค์นิิรันัิดรัก์ัาลั แม้วิา่สิั�งนีิ�จ้ะวิเิศษสุัดก็ัตาม แต่จุ้ดปรัะสังค์
ที่ี�แที่้จ้รังิของกัารัได้รับัควิามรัอดนัิ�นิก็ัค่อ กัารัมีควิามสััมพันิธ์สันิิที่สันิมส่ัวินิตัวิกัับพรัะเจ้้า ผูู้คนิจ้ำานิวินิมากัมายมหาศาลั รัอ้งขอกัารัยกั
โที่ษบาปจ้ากัพรัะเจ้้า แตม่ิ ไดต้อ้งกัารัมีควิามสััมพันิธใกัลั้ชิีดกัับพรัะเจ้้าอย่างแที่้จ้รังิ

กัารัที่ี�เรัามิ ได้อธิบายถ้งจุ้ดปรัะสังค์ทีี่�แที่้จ้รัิงของควิามรัอดนัิ�นิ ก็ัเที่่ากัับวิ่าเรัาไม่ ได้สัอนิควิามจ้รัิงของพรัะกัิตติคุณของ
พรัะเจ้้า เม่�อเรัาแบ่งปันิเรั่�องควิามรัอดจ้ากับาป อันิหมายถ้งเรั่�องจิ้ตวิิญญาณทีี่�จ้ะเป็นิปรัะโยชีน์ิสัำาหรัับอนิาคต ด้วิยชีีวิิตนิิรัันิดรั์
เที่่านัิ�นิ ซ้ื่�งไม่เป็นิปรัะโยชีน์ิกัับผูู้คนิเลัย คนิจ้ำานิวินิหน้ิ�งมีชีีวิติอยู่ ในิโลักันีิ�รัาวิกัับอยู่ ในินิรักัก็ั ไม่ปานิ พวิกัเขาตกัอยู่ ในิสัภาพหดหู ่

มีชีีวิิตอยู่อย่างยากัจ้นิข้นิแค้นิ มีแต่กัารัที่ะเลัาะวิิวิาที่ ถูกัปฏิิเสัธ จ้ิตใจ้เต็มไปด้วิยควิามปวิดรั้าวิ ลั้มเหลัวิในิชีีวิิตคู่ คนิเหลั่านีิ�
พยายามกัรัะเส่ัอกักัรัะสันิให้ชีีวิิตรัอดไปวิันิ ๆ เม่�อเขารัู้ส้ักัวิ่าภาพของควิามรัอดจ้ากับาปเป็นิเรั่�องอนิาคต คนิส่ัวินิมากัจ้้งเล่ั�อนิกัารั
ตดัสิันิใจ้ออกัไป เพรัาะเขามัวิสัาลัะวินิอยู่กัับกัารัมีชีีวิติรัอดไปวินัิๆ

ควิามจ้รังิก็ัค่อพรัะเยซืู่มิ ได้เพียงเสัด็จ้มาเพ่�อให้เกัิดผูลัต่อบั �นิปลัายชีีวิติของเรัาเที่่านัิ�นิ หรัอ่เพ่�อที่ี�เรัาจ้ะได้รับัพรัะพรัแลัะมีชีีวิติ
อยู่ชัี�วินิิรันัิดรักั์ับพรัะองค์ แที่นิควิามพินิาศจ้ากักัารัถูกัลังโที่ษ ถูกัส่ังลังนิรักั แต่พรัะองค์เสัด็จ้มาเพ่�อปลัดปล่ัอยเรัาจ้ากัโลักัแห่งควิามชัี�วิ
รัา้ยในิปัจ้จุ้บันิ (กัาลัาเที่ีย 1:4) พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาเพ่�อให้เรัามีควิามสััมพันิธ์สันิิที่สันิมกัับองคพ์รัะบิดาในิวินัินีิ�

พรัะเยซูื่เสัด็จ้มาเพ่�อนิำาเรัากัลัับมามีควิามสััมพันิธ์สันิิที่แน่ินิแฟ้ื้นิกัับพรัะองค์ เพรัาะที่รังรักััเรัามากั แลัะต้องกัารัรัูจั้้กัเรัาเป็นิกัารั
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บทที� 1

ส่ัวินิตวัิ ที่รังปรัารัถนิาให้เรัามีคณุภาพชีีวิติที่ี�ดเีหน่ิอกัวิา่สิั�งอ่�นิใดที่ั �งปวิง เหน่ิอกัวิา่ที่ี�เรัาคดิวิา่จ้ะแลักัเปลัี�ยนิกัับสิั�งใด ๆ ได้

พรัะเยซืู่ตรัสััในิยอห์นิ 10:10 วิา่ “ขโม่ย (หมายถ้งซื่าตานิ) ม่าเพ่�อจ้ะลัก ฆ่่าและทำาลายเสีย เราได้้ม่าเพ่�อเขาทั �งหลายจ้ะได้้ชีื่ว่ติ 
และจ้ะได้้อย่างค์รบุบุริบุ้รณ์์” พรัะเจ้้าปรัะสังค์ที่ี�จ้ะให้ชีีวิิตนิิรัันิดรั์กัับเรัา พรัะองค์ปรัารัถนิาให้เรัามีชีีวิิตทีี่�อุดมสัมบูรัณ์ ผูมเช่ี�อวิ่าเรัา
จ้ำาเป็นิต้องได้รัับวิันินีิ� แลัะเรัาต้องกัารัเดี�ยวินีิ� พรัะครัิสัต์ที่รังสิั�นิพรัะชีนิม์ ไม่เพียงเพ่�อยกัโที่ษบาปให้กัับเรัาเที่่านัิ�นิ แต่เพ่�อจ้ะนิำาเรัา
กัลัับไปติดสันิิที่กัับพรัะองค์ หากัเรัาไม่รัูจ้้ักัพรัะเจ้้า เรัาก็ัจ้ำาเป็นิต้องรัูจ้้ักัพรัะองค์ตามพรัะปรัะสังค์นัิ�นิ เม่�อเรัาบังเกัิดใหม่แลั้วิ เรัาต้อง
ไปให้ ไกัลัเกัินิกัวิา่แคก่ัารัไดร้ับักัารัอภัยบาป เรัาตอ้งกั้าวิสู่ักัารัมีชีีวิตินิิรันัิดรัก์ัับพรัะบิดาเจ้้า  

ความจรงิเกี�ยวกับชี้วติ่นิรนัดร์

1. วตั่ถุุประสงค์ของพระกิต่ติ่คุณค่อชี้วติ่นิรนัดร ์ (ยอห์น 3:16)
2. ชี้วติ่นิรนัดรค่์อการรูจั้กพระเจ้า (ยอห์น 17:3)
3. การรูจั้กพระเจ้าก็ค่อการมีความสมัพันธ์์สว่นตั่วอันสนิทสนมกับพระองค์ (1โครนิธ์์ 6:16-17)
4. ชี้วติ่นิรนัดรนั์�นมี ได้ตั่�งแต่่ต่อนนี� (1 ยอห์น 5:12)
5. พระเจ้าปรารถุนาที�จะมีความสมัพันธ์์สว่นตั่วกับเรา (ววิรณ์ 3:20)
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ชี้วติ่นิรนัดร์

คำาถุาม

1. อ่านิ ยอห์นิ 3:16 พรัะเจ้้าส่ังพรัะเยซืู่ลังมา เพ่�อ 

ยอห์น 3:16 – เพราะว่่าพระเจ้้าทรงรักโลก จ้นได้้ทรงประทานพระบุุตรองค์์เด้ียว่ของพระองค์์ เพ่�อทุกค์นที�เช่ื่�อในพระบุุตร
นั�น จ้ะไม่่พินาศ แตม่่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร์

2. อ่านิ ยอห์นิ 17:3 ชีีวิตินิิรันัิดรัค์อ่อะไรั ตามพรัะคำาข้อนีิ� 

ยอห์น 17:3 – และนี�แหละค์่อชีื่ว่ตินิรนัด้ร ์ ค์่อที�เขาร้จ้้ักพระองค์์ ผู้้้ทรงเป็นพระเจ้้าเที�ยงแท้องค์์เด้ียว่และร้จ้้ักพระเยซู้ค์รสิต์ที�
พระองค์ท์รงใช้ื่ม่า

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:11-12 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ชีีวิตินิิรันัิดรัเ์รัิ�มตน้ิเม่�อ 

1 ยอห์น 5:11-12 – พยานหลักฐานนั�นก็ค์่อว่า่ พระเจ้้าได้้ทรงโปรด้ประทานชีื่ว่ตินิรนัด้รแ์ก่เราทั �งหลาย และชีื่ว่ตินี�ม่ีอย้่ ในพระ
บุุตรของพระองค์ ์ ผู้้้ที�ม่ีพระบุุตรก็ม่ีชีื่ว่ติ ผู้้้ที� ไม่่ม่ีพระบุุตรของพระเจ้้าก็ ไม่่ม่ีชีื่ว่ติ 

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 ชีีวิติแบบไหนิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังเสัด็จ้มาเพ่�อปรัะที่านิให้กัับเรัา 

ยอห์น 10:10 – ขโม่ยนั�นย่อม่ม่าเพ่�อจ้ะลักและฆ่่าและทำาลาย เราได้ม้่าเพ่�อเขาทั �งหลายจ้ะได้ชี้ื่ว่ติ และจ้ะได้อ้ย่างค์รบุบุรบิุ้รณ์์

5. อธิบายโดยใช้ีคำาพูดตวัิเองถ้งคณุสัมบัตหิรัอ่ลัักัษณะของชีีวิติที่ี�ครับบรับิูรัณ์

6. คณุเช่ี�อไหมวิา่ พรัะเจ้้าได้ส่ังพรัะบุตรัองคเ์ดยีวิของพรัะองคม์าในิโลักั เพ่�อตายแลัะไถ่บาปให้กัับโลักั แลัะพรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิ
ชีีวิตินิิรันัิดรั์ ให้กัับผูู้ที่ี�เช่ี�อ 

7. เห็นิชัีดหรัอ่ไม่วิา่ ชีีวิตินิิรันัิดรั์ ไม่ ไดห้มายถ้งชัี�วิเวิลัา (นิิรันัิดรั) เที่่านัิ�นิ แตห่มายถ้ง ปรัมิาณแลัะคณุภาพของชีีวิติดว้ิย
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บทที� 1

บทที� 1 คำาต่อบ

1. อ่านิ ยอห์นิ 3:16 พรัะเจ้้าส่ังพรัะเยซืู่ลังมา เพ่�อ
เพ่�อช่้วยให้ โลกรอด ประทานชี้วติ่นิรนัดร์ ให้กับผูู้้ที�เช่้�อในพระเยซู้ำ โดยการลบล้างผู้ลบาป

2. อ่านิ ยอห์นิ 17:3 ชีีวิตินิิรันัิดรัค์อ่อะไรั ตามพรัะคำาข้อนีิ�
ชี้วิต่นิรนัดร ์ ค่อการรูจั้กพระเจ้า และพระเยซู้ำครสิต์่ ช่้�งไม่ ใช่้แค่ความรูท้างปัญญาเท่านั�น แต่่รูจั้กและมีความ
สมัพันธ์์สนิทกับพระองค์

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:11--12 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ชีีวิตินิิรันัิดรัเ์รัิ�มตน้ิเม่�อ
เริ�มต้่นเม่�อเรารบัพระบุต่ร (พระเยซู้ำครสิต์่) เข้ามาในชี้วติ่เรา

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 ชีีวิติแบบไหนิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังเสัด็จ้มาเพ่�อปรัะที่านิให้กัับเรัา
ชี้วติ่ที�อุดมสมบูรณ์

5. อธิบายโดยใช้ีคำาพูดตวัิเองถ้งคณุสัมบัตหิรัอ่ลัักัษณะของชีีวิติที่ี�ครับบรับิูรัณ์
ชี้วติ่ที�อุดมสมบูรณ์ ค่อสิ�งที�ต่รงข้ามกับสิ�งที�พระเยซู้ำกล่าวถุ่งขโมย ที�มาเพ่�อลัก ฆ่่า และทำาลาย

6. คุณเช่ี�อไหมวิา่ พรัะเจ้้าได้ส่ังพรัะบุตรัองค์เดียวิของพรัะองค์มาในิโลักั เพ่�อตายแลัะไถ่บาปให้กัับโลักั แลัะพรัะองค์ที่รัง
ปรัะที่านิชีีวิติ นิิรันัิดรั์ ให้กัับผูู้ที่ี�เช่ี�อ
เช่้�อ

7. เห็นิชัีดหรั่อไม่วิ่า ชีีวิิตนิิรัันิดรั์ ไม่ ได้หมายถ้งชัี�วิเวิลัา (นิิรัันิดรั) เที่่านัิ�นิ แต่หมายถ้ง ปรัิมาณแลัะคุณภาพของชีีวิิต
ดว้ิย
เห็นได้ชั้ด
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บทที� 2

ความรอดด้วยพระคุณ
หลัายครัั �งพรัะเยซืู่ที่รังใช้ีคำาอุปมา  เป็นิเรั่�องรัาวิเปรัียบเที่ียบซ้ื่� งที่ำา ให้ เข้ า ใจ้ภาพที่ี� เป็นิจ้รัิงที่างจ้ิตวิิญญาณ ลัูกัาบที่ที่ี� 

18 ข้อ 9-14 เรัิ�มต้นิวิ่า “สำาหรับุบุางค์นที� ไว่้ ใจ้ในตัว่เองว่่าเป็นค์นชื่อบุธรรม่ และได้้ด้้ถู้กค์นอ่�นนั�น” พรัะเยซูื่ที่รังพุ่งไปทีี่�ผูู้ฟัง
ปรัะเภที่หน้ิ�ง ที่ี�เช่ี�อวิา่ตนิเองคอ่ผูู้ชีอบธรัรัม แลัะดูหมิ�นิผูู้อ่�นิ พรัะองค์ที่รังเล่ัาเรั่�องอุปมานีิ� ให้คนิที่ี�วิางใจ้ในิสิั�งที่ี�ตนิไดป้ฏิิบัตเิสัมอ
มา คนิเหล่ัานีิ�เรัาเรัยีกัวิา่ ผูู้ชีอบธรัรัมด้วิยตนิเอง คนิเหล่ัานีิ�ค่อคนิที่ี�พรัะเยซูื่เจ้้าที่รังกัล่ัาวิถ้ง ค่อคนิที่ี�ดูหมิ�นิผูู้อ่�นิด้วิยคำาพูดแลัะ
ควิามคดิที่ี�วิา่ “ฉัันิดกีัวิา่คนิอ่�นิ”

พรัะคำาข้อที่ี� 10 พรัะองค์ที่รังเลั่าวิ่า “ม่ีชื่ายสองค์นข้ �นไปที�ว่ิหารเพ่�ออธิษฐาน ค์นหน้�งเป็นฟาริสี อีกค์นเป็นค์นเก็บุภาษี” 

สัมัยนีิ�เรัาพูดวิ่า เขาไปทีี่�ครัิสัตจ้ักัรัเพ่�ออธิษฐานิ คนิหน้ิ� งค่อฟื้ารัิสีั ผูู้เครั่งศาสันิา ซ้ื่�งอันิที่ี�จ้รัิงหมายถ้ง “ผูู้ทีี่�แยกัตัวิออกัมา” 

พวิกัเครัง่ศาสันิานัิ�นิปรัารัภวิา่ “อย่าที่ำาให้ฉัันิแปดเป่�อนิ อย่าเข้ามาใกัลั้ฉัันิ ฉัันิไม่เหม่อนิคนิอ่�นิ ๆ ฉัันิดีกัวิา่ใครั ๆ” อีกัคนิที่ี�พรัะเยซูื่
เอ่ยถ้ง ก็ัค่อพวิกัพับลัิกัันิ ค่อคนิเก็ับภาษี ซ้ื่�งเป็นิที่ี�รัู้จั้กักัันิดีวิ่าเป็นิพวิกับาปหนิา ขี � โกัง ขูดรัีดภาษีทีุ่กัวิิถีที่างเที่่าที่ี�จ้ะที่ำาได้ 

เก็ับเข้าพกัเข้าห่อตวัิเอง ส่ังรัายไดเ้พียงบางส่ัวินิให้รัฐับาลัโรัมันิ ไม่มี ใครัชีอบหน้ิาคนิเหลั่านีิ�สัักัเที่่าไรั

เรั่�องรัาวิดำาเนิินิไป ในิข้อ 11 “ค์นฟาริสีนั�น ย่นน้กในใจ้ของตน อธิษฐานว่่า ‘ข้าแต่พระเจ้้า ข้าพระองค์์ขอบุพระค์ุณ์
พระองค์์ ที�ข้าพระองค์์ ไม่่เหม่่อนค์นอ่�นซู้�งเป็นค์นฉ้้อโกง อธรรม่ ล่ว่งประเว่ณี์ และไม่่เหม่่อนค์นเก็บุภาษีค์นนี" ผูมอยากัให้ลัอง
ตั �งข้อสัังเกัตวิ่า เขากัำาลัังอธิษฐานิถ้งใครั แที่้จ้รัิงแล้ัวิเขาอธิษฐานิถ้งตัวิเอง แม้วิ่าเขาจ้ะพูดถ้ง “พรัะเจ้้า” แลัะใช้ีคำาพูดทีี่�สัวิยหรัู
ก็ัตาม แต่พรัะเจ้้าไม่รัับคำาอธิษฐานิของเขา เรัาจ้ะเห็นิกัันิต่อไปวิ่าเพรัาะเหตุใด สัังเกัตไหม เขาอธิษฐานิวิ่า “ข้าแต่พรัะเจ้้า 
ข้าพรัะองค์ขอบพรัะคุณที่ี�ข้าพรัะองค์ ไม่เหม่อนิคนิอ่�นิ” ฟื้ารัิสีัผูู้เครั่งศาสันิานีิ�พูดวิ่า “ข้าพรัะองค์ ไม่เหม่อนิคนิอ่�นิ ข้าพรัะองค์
ไม่ ใช่ีคนิบาป ข้าพรัะองค์ ไม่ ใช่ีคนิฉ้ัอโกัง คนิอธรัรัมคนิลั่วิงปรัะเวิณี แลัะข้าพรัะองค์ ไม่เหม่อนิคนิเก็ับภาษีคนินีิ�ที่ี�มาอธิษฐานิเช่ีนิ
กัันิ”เห็นิไหมวิา่เขาดหูมิ�นิผูู้อ่�นิ เพรัาะคดิวิา่ตวัิเองดกีัวิา่ใครั ๆ

พรัะคำาข้อที่ี� 12 ฟื้ารัสีิัคนินีิ�พูดวิา่ “ ในสัปด้าห์หน้�ง ข้าพระองค์์ถู่ออด้อาหารสองหน และของสารพัด้ซู้�งข้าพระองค์์หาได้้ 

ข้าพระองค์์ ได้้เอาสิบุชัื่กหน้�งม่าถูว่าย” เขากัำาลัังวิ่า ‘สัังเกัตเห็นิไหมวิ่าฉัันิที่ำาอะไรั’ เข้าใจ้นิะครัับวิ่ากัารัถ่อศีลัอดค่ออะไรั โดยที่ั�วิไป
หมายถ้งกัารัไม่รัับปรัะที่านิอาหารัเลัย เขายังถวิายเงินิให้ครัิสัตจ้ักัรั เขาเป็นิคนิหน้ิ�งในิจ้ำาพวิกัที่ี�วิ่า “อย่ามายุ่งกัับฉัันิ ฉัันิใช้ีชีีวิิตที่ี�ดี 

ฉัันิบรัจิ้าคเงินิ ฉัันิถวิายเงินิให้ครัสิัตจ้ักัรั”

มาถ้งเรั่�องรัาวิของคนิเก็ับภาษี ในิพรัะคำาข้อที่ี�13 “ฝ่่ายค์นเก็บุภาษีนั�นย่นอย้่แต่ ไกล ไม่่แหงนด้้ฟ้า แต่ตีอกของตนว่่า 
‘ข้าแต่พระเจ้้า ขอทรงโปรด้เม่ตตาแก่ข้าพระองค์์ผู้้้เป็นค์นบุาปเถิูด้" โปรัดสัังเกัตภาษากัายของเขา “ย่นิอยู่แต่ ไกัลั” เขาไม่แม้
กัรัะที่ั�งจ้ะเดินิเข้าไปในิพรัะวิหิารั เขาลัะอายชีีวิติตัวิเอง ลัะอายสิั�งที่ี�เขาที่ำา จ้นิที่ำาให้เขาต้องย่นิอยู่ห่างๆ ไม่แม้แต่จ้ะเงยหน้ิาข้ �นิ
มองเบ่ �องบนิสัวิรัรัค์ ได้แต่ตีอกัชีกัตัวิ ในิพรัะคัมภีรั์เดิม เม่�อกัลั่าวิถ้งกัารัตีอกัชีกัตัวิ พวิกัเขามักัจ้ะฉีักัเส่ั�อผู้าด้วิย อันิเป็นิกัารั
แสัดงออกัวิ่า “ข้าพรัะองค์ขออภัยโที่ษต่อสิั�งที่ี� ได้กัรัะที่ำาลังไป” มันิค่อสััญญาณของกัารัสัำาน้ิกับาป สัำาน้ิกัผูิดด้วิยควิามเสีัยใจ้ 

ด้วิยจ้ิตวิิญญาณที่ี�แตกัสัลัาย ซ้ื่�งพรัะเจ้้าจ้ะไม่ดูหมิ�นิเลัย นีิ� ค่อคนิเก็ับภาษี ค่อคนิบาปที่ี�รั้องขอต่อพรัะเจ้้า แลัะอธิษฐานิวิ่า 

“ข้าแตพ่รัะเจ้้า โปรัดที่รังเมตตาข้าพรัะองคผ์ูู้เป็นิคนิบาปเถิด”

พรัะคำาข้อที่ี� 14 กัลั่าวิวิา่ “เราบุอกท่านทั �งหลายว่า่ ค์นนี�แหละ เม่่�อกลับุลงไปยังบุ้านของตน ก็นับุว่า่ชื่อบุธรรม่ยิ�งกว่า่อีกค์นหน้�ง
นั�น เพราะว่า่ทุกค์นที�ยกตัว่ข้ �น จ้ะต้องถู้กเหยียด้ลง แต่ทุกค์นที�ถู่อม่ตัว่ลงจ้ะต้องถู้กยกข้ �น” คนิเก็ับภาษี เม่�อกัลัับลังไปยังบ้านิของตนิก็ั
มีควิาม ชีอบธรัรัม พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิควิามชีอบธรัรัมแกั่เขา เขาได้ย่นิอยู่ ในิจุ้ดที่ี�ชีอบธรัรัมกัับพรัะเจ้้า ได้รัับกัารัยกัโที่ษบาปจ้ากั
พรัะเจ้้า เหตใุดพรัะเจ้้าจ้้งยกัโที่ษบาปให้เขา เหตใุดเม่�อเขากัลัับไปยังบ้านิของเขาก็ันัิบวิา่ชีอบธรัรัมตอ่หน้ิาพรัะเจ้้า แตฟ่ื้ารัสีิั ไม่ ไดนั้ิบวิา่
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ชีอบธรัรัมเพรัาะพวิกัเขายกัตัวิเองด้วิยคำาพูดทีี่�วิ่า“ข้าพรัะองค์ดีกัวิ่าผูู้อ่�นิ ข้าพรัะองค์ ไม่ ใช่ีคนิบาป ข้าพรัะองค์ ไม่เหม่อนิคนิอ่�นิๆ”
ขณะที่ี�คนิเก็ับภาษีรัูต้ัวิดวีิา่เขาไม่มีที่ี�ย่นิต่อพรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า ไม่มีสิั�งใดทีี่�เขาจ้ะถวิายพรัะองค์ ได้เลัย เขาเป็นิคนิบาป พรัะวิจ้นิะ
กัลั่าวิไวิ้วิ่า พรัะเยซูื่มิ ได้มาเพ่�อช่ีวิยผูู้ชีอบธรัรัม แต่มาเพ่�อคนิบาป เรัาที่ั �งหลัายก็ัลั้วินิเป็นิคนิบาป แลัะเส่ั�อมจ้ากัสัง่ารัาศีของ
พรัะเจ้้า คนิเก็ับภาษีคนินีิ�ถ่อมใจ้ เขาไดร้ับักัารัให้อภัย แลัะยกัโที่ษบาป

เรัากัำาลัังพูดถ้งควิามรัอดโดยพรัะคุณ พรัะคุณเป็นิคำาที่ี�วิิเศษยิ�ง ผูมขออธิบายควิามหมายของคำานีิ� ซ้ื่�งคนิส่ัวินิใหญ่ยอมรัับ
กัันิก็ัค่อ “ควิามโปรัดปรัานิที่ี� ให้แบบเปลั่า ๆ ของพรัะเจ้้าที่ี�มีต่อมนุิษย์ผูู้ซ้ื่�งไม่สัมควิรัได้รับั” แต่คำาวิา่ พรัะคุณ มีควิามหมายมากักัวิา่
นัิ�นิ คนิเก็ับภาษีนีิ� ไม่สัมควิรัจ้ะไดร้ับัสิั�งใดจ้ากัพรัะเจ้้าเลัย แตเ่ขาไดร้ับัควิามโปรัดปรัานิจ้ากัพรัะเจ้้า เพรัาะเขาถ่อมใจ้ 

โรัม 5:17 กัล่ัาวิวิา่ “เพราะว่า่ถู้าโด้ยการละเมิ่ด้ของค์นนั�นค์นเด้ยีว่ เป็นเหตใุห้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย่้ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ยีว่ ม่ากยิ�ง
กว่่านั�นค์นทั�งหลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์ และรับุของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์์ผู้้้
เด้ียว่ค์่อพระเยซู้ค์ริสต์” พรัะเจ้้าที่รังเสันิอควิามชีอบธรัรัมต่อพรัะพักัตรั์พรัะองค์ ให้คุณกัับผูมดั�งของขวิัญ ตามควิามในิพรัะคัมภีรั ์
คนิเก็ับภาษี ได้ค้นิพบของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัม แลัะของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัมทีี่�วิา่นีิ� ได้มาโดยผู่านิที่างพรัะเยซูื่ครัสิัต์
เที่่านัิ�นิ ในิยอห์นิ 1:17 กัล่ัาวิวิา่ “เพราะว่า่ได้้ทรงประทานพระราชื่บัุญญัตินั�นทางโม่เสส ส่ว่นพระค์ุณ์และค์ว่าม่จ้รงิม่าทางพระเยซู้
ค์ริสต์” พรัะคุณเช่ีนินีิ�เสันิอให้กัับคนิจ้ำาพวิกัเดียวิเที่่านัิ�นิค่อ คนิถ่อมใจ้ คนิที่ี�รัู้วิ่าเขาไม่มีจุ้ดย่นิต่อพรัะพักัตรั์ของพรัะเจ้้า แลัะผูู้ทีี่�
รัอ้งขอควิามเมตตาจ้ากัพรัะเจ้้า คนิเหลั่านีิ�จ้ะพบพรัะเมตตาคณุของพรัะองค ์ แลัะไดร้ับักัารัให้อภัยบาป

พรัะเจ้้าไม่ ให้เกัียรัตฟิื้ารัสีิั เพรัาะควิามหยิ�งจ้องหองของเขา แลัะควิามชีอบธรัรัมที่ี�เขาสัรัา้งข้ �นิดว้ิยตนิเอง เขาไม่เช่ี�อวิา่ตวัิเองเป็นิ
คนิบาปทีี่�ต้องกัารักัารัอภัยบาปจ้ากัพรัะเจ้้า ส่ัวินิคนิเก็ับภาษี ได้รัับกัารัอภัยบาปด้วิยพรัะคุณ เพรัาะเขาถ่อมใจ้ รัู้ตัวิดีวิ่าเป็นิคนิบาป 

จ้้งรัอ้งขอควิามเมตตาจ้ากัพรัะเจ้้า ในิยากัอบ 4:6 กัล่ัาวิวิา่ “พรัะเจ้้าที่รังต่อสู้ัผูู้ที่ี�หยิ�งจ้องหอง แต่ที่รังปรัะที่านิพรัะคุณแก่ัคนิที่ี� ใจ้ถ่อม”
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คำาถุาม

1. อ่านิ ลัูกัา 18:9 อะไรัคอ่คำาอุปมา 

ลูกา 18:9 สำาหรบัุบุางค์นที� ไว่้ ใจ้ในตวั่เองว่า่เป็นค์นชื่อบุธรรม่และด้ถู้้กค์นอ่�นนั�น พระองค์ก์ล่าว่ค์ำาอุปม่า

2. อ่านิ ลัูกัา 18:9 พรัะเยซืู่ที่รังกัลั่าวิคำาอุปมานีิ�แกั่ผูู้ ใดโดยตรัง 

3. อ่านิ ลัูกัา 18:9 (ช่ีวิงสุัดท้ี่ายของพรัะคำาข้อนีิ�) บุคคลัที่ี� ไวิ้ ใจ้ในิตัวิเองวิ่าเป็นิคนิชีอบธรัรัม มักัมีควิามเห็นิต่อผูู้อ่�นิเสัมอ 

ตามลัูกัา 18:9 ที่ัศนิคตนัิิ�นิคอ่ 

กั. พวิกัเขาชีอบผูู้อ่�นิ
ข. พวิกัเขาดหูมิ�นิเหยียดหยามผูู้อ่�นิ
ค. พวิกัเขารักััผูู้อ่�นิ

4. อ่านิ ลัูกัา 18:10 คนิสัองคนิที่ี� ไปอธิษฐานิ ภาษาที่ี�พูดกัันิในิสัมัยนีิ� เรัาเรัยีกัสัถานิที่ี�ที่ี�พวิกัเขาไปอธิษฐานินัิ�นิวิา่อะไรั 

ลูกา 18:10 – ม่ีชื่ายสองค์นข้ �นไปอธิษฐานในพระว่หิาร ค์นหน้�งเป็นพว่กฟารสีิ ค์นหน้�งเป็นพว่กเก็บุภาษี

5. อ่านิ ลัูกัา 18:10 คนิเหลั่านีิ�คอ่ 

6. อ่านิ ลัูกัา 18:11 ฟื้ารัสีิัอธิษฐานิวิา่อะไรั 

ลูกา 18:11 – ค์นฟาริสีนั�นย่นน้กในใจ้ของตนอธิษฐานว่่า ‘ข้าแต่พระเจ้้า ข้าพระองค์์ขอบุพระค์ุณ์พระองค์์ ที�ข้าพระองค์์ ไม่่
เหม่่อนค์นอ่�นซู้�งเป็นค์นฉ้้อโกง ค์นอธรรม่ ค์นล่ว่งประเว่ณี์ และไม่่เหม่่อนค์นเก็บุภาษีค์นนี�’

7. อ่านิ ลัูกัา 18:12 กัารัอธิษฐานิอดอาหารัหมายควิามวิา่ 

ลูกา 18:12 – ในสัปด้าห์หน้�งข้าพระองค์์ถู่ออด้อาหารสองหน และของสารพัด้ซู้�งข้าพระองค์์หาได้้ ข้าพระองค์์ ได้้เอาสิบุชัื่กหน้�ง
ม่าถูว่าย

8. อ่านิ ลัูกัา 18:12 กัารัถวิายสิับลัดหมายถ้ง 

9. อ่านิ ลัูกัา 18:13 คนิเก็ับภาษีย่นิอยู่ที่ี� ไหนิ แลัะเหตใุดจ้้งไปย่นิอยู่ที่ี�นัิ�นิ  

ลูกา 18:13 – ฝ่่ายค์นเก็บุภาษีนั�นย่นอย้่แต่ ไกลไม่่แหงนด้้ฟ้า แต่ตีอกของตนว่่า ‘ข้าแต่พระเจ้้าขอทรงโปรด้พระเม่ตตาแก่ข้า
พระองค์ผ์ู้้้เป็นค์นบุาป’

10. อ่านิ ลัูกัา 18:13 เหตใุดคนิเก็ับภาษีจ้้งย่นิคอตกั แลัะไม่เงยหน้ิาข้ �นิ 
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11. อ่านิ ลัูกัา 18:13 คนิเก็ับภาษีอธิษฐานิวิา่ 

12. อ่านิ ลัูกัา 18:14 ใครัไดร้ับัควิามชีอบธรัรัมตอ่พรัะเจ้้า เม่�อกัลัับถ้งบ้านิ 

ลูกา 18:14 – เราบุอกท่านทั �งหลายว่่า ค์นนี�แหละเม่่�อกลับุลงไปยังบุ้านของตนก็นับุว่่าชื่อบุธรรม่ยิ�งกว่่าอีกค์นหน้�งนั�น เพราะว่่า
ทุกค์นที�ยกตวั่ข้ �นจ้ะตอ้งถู้กเหยียด้ลง แตทุ่กค์นที� ได้ถู้่อม่ตวั่ลงจ้ะตอ้งถู้กยกข้ �น

13. อ่านิ ลัูกัา 18:14 เหตใุดคนิเก็ับภาษีจ้้งเป็นิผูู้ ไดร้ับัควิามชีอบธรัรัม แที่นิที่ี�จ้ะเป็นิฟื้ารัสีิั

14. อ่านิ ลัูกัา 18:14 พรัะเจ้้าที่รังยกัโที่ษบาปให้กัับคนิเก็ับภาษี ไหม 

15. อ่านิ โรัม 10:13 หากัเรัาคกุัเข่าลังในิเวิลัานีิ� รัอ้งขอตอ่พรัะเจ้้าจ้ากัหัวิใจ้ของเรัาวิา่ “พรัะเจ้้าโปรัดเมตตาข้าพรัะองคผ์ูู้เป็นิคนิบาป
ดว้ิย” พรัะองคจ์้ะที่รังปฏิิบัตกิัับเรัาเหม่อนิกัับที่ี�ที่รังปฏิิบัตกิัับคนิเก็ับภาษีหรัอ่ไม่ 

โรมัน 10:13 – เพราะว่า่ ‘ผู้้้ ใด้ที�จ้ะรอ้งออกพระนาม่ขององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าก็จ้ะรอด้’

1 ยอห์น 1:8-9 – ถู้าเราทั �งหลายจ้ะว่่าเราไม่่มี่บุาปเราก็ลว่งตนเองและสัจ้จ้ะไม่่ ได้้อย้่ ในเราเลย ถู้าเราสารภาพบุาปของเรา 
พระองค์ท์รงสัตย์ซู่�อ และเที�ยงธรรม่ ก็จ้ะทรงโปรด้ยกบุาปของเรา และจ้ะทรงชื่ำาระเราให้พ้นจ้ากการอธรรม่ทั �งสิ �น
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บทที� 2 คำาต่อบ
1. อ่านิ ลัูกัา 18:9 อะไรัคอ่คำาอุปมา 
 คำาอุปมา ในพระคัมภีรเ์ป็นเร่�องราวที�อธิ์บายถุ่งความจรงิทางจิต่วญิญาณ

2. อ่านิ ลัูกัา 18:9 พรัะเยซืู่ที่รังกัลั่าวิคำาอุปมานีิ�แกั่ผูู้ ใดโดยตรัง 
พระองค์ทรงกล่าวถุ่งผูู้้ที� ไว้ ใจในต่นเองวา่ เป็นคนช้อบธ์รรม พวกเขาเป็นผูู้้ช้อบธ์รรมด้วยต่นเอง

3. อ่านิ ลัูกัา 18:9 (ช่ีวิงสุัดท้ี่ายของพรัะคำาข้อนีิ�) บุคคลัที่ี� ไวิ้ ใจ้ในิตัวิเองวิ่าเป็นิคนิชีอบธรัรัม มักัมีควิามเห็นิต่อผูู้อ่�นิเสัมอ 

ตามลัูกัา 18:9 ที่ัศนิคตนัิิ�นิคอ่
 ข. พวกเขาดูหมิ�นเหยียดหยามผูู้้อ่�น

4. อ่านิ ลัูกัา 18:10 คนิสัองคนิที่ี� ไปอธิษฐานิ ภาษาที่ี�พูดกัันิในิสัมัยนีิ� เรัาเรัยีกัสัถานิที่ี�ที่ี�พวิกัเขาไปอธิษฐานินัิ�นิวิา่อะไรั
 ครสิต่จักร

5. อ่านิ ลัูกัา 18:10 คนิเหลั่านีิ�คอ่
 ฟารสิ ี และคนเก็บภาษี

6. อ่านิ ลัูกัา 18:11 ฟื้ารัสีิัอธิษฐานิวิา่อะไรั 
 ข้าแต่่พระเจ้า ข้าพระองค์ โมทนา ขอบพระคุณพระองค์ที�ข้าพเจ้าไม่เหม่อนคนอ่�น (ข้าพระองค์ ไม่ ใช่้คนบาป) 

ข้าพระองค์ ไม่ ใช่้คนฉ้อโกง คนอธ์รรม คนล่วงประเวณี และไม่เหม่อนคนเก็บภาษีคนนี�

7. อ่านิ ลัูกัา 18:12 กัารัอธิษฐานิอดอาหารัหมายควิามวิา่
 อดอาหาร อธิ์ษฐาน และอ่านพระคัมภีร์

8. อ่านิ ลัูกัา 18:12 กัารัถวิายสิับลัดหมายถ้ง
 การถุวายสบิเปอรเ์ซ็้ำนต์่ จากรายได้ทั�งหมดของคนคนนั�น

9. อ่านิ ลัูกัา 18:13 คนิเก็ับภาษีย่นิอยู่ที่ี� ไหนิ แลัะเหตใุดจ้้งไปย่นิอยู่ที่ี�นัิ�นิ 
 เขาไปย่นอยู่แต่่ ไกล เพราะเขามีความละอายที�จะเข้าไปในครสิต่จักร (วิหาร) เขาเป็นคนบาปหนาสาหัส ดังนั�นเขาจ่งย่น

อยู่ข้างนอก

10. อ่านิ ลัูกัา 18:13 เหตใุดคนิเก็ับภาษีจ้้งย่นิคอตกั แลัะไม่เงยหน้ิาข้ �นิ
 เขามีความละอาย

11. อ่านิ ลัูกัา 18:13 คนิเก็ับภาษีอธิษฐานิวิา่
 ข้าแต่่พระบิดาเจ้า โปรดเมต่ต่าข้าพระองค์ผูู้้เป็นคนบาป

12. อ่านิ ลัูกัา 18:14 ใครัไดร้ับัควิามชีอบธรัรัมตอ่พรัะเจ้้า เม่�อกัลัับถ้งบ้านิ
 คนเก็บภาษี
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13. อ่านิ ลัูกัา 18:14 เหตใุดคนิเก็ับภาษีจ้้งเป็นิผูู้ ไดร้ับัควิามชีอบธรัรัม แที่นิที่ี�จ้ะเป็นิฟื้ารัสีิั
 เพราะเขาถุ่อมใจต่่อพระเจ้า ฟารสิคีนนั�น เต็่มไปด้วยความหยิ�งจองหอง และไม่คิดวา่ตั่วเองต้่องการผูู้้ช่้วยให้รอด

14. อ่านิ ลัูกัา 18:14 พรัะเจ้้าที่รังยกัโที่ษบาปให้กัับคนิเก็ับภาษี ไหม 
 พระองค์ทรงยกโทษบาปให้

15. อ่านิ โรัม 10:13 หากัเรัาคกุัเข่าลังในิเวิลัานีิ� รัอ้งขอตอ่พรัะเจ้้าจ้ากัหัวิใจ้ของเรัาวิา่ “พรัะเจ้้าโปรัดเมตตาข้าพรัะองคผ์ูู้เป็นิคนิบาป
ดว้ิย” พรัะองคจ์้ะที่รังปฏิิบัตกิัับเรัาเหม่อนิกัับที่ี�ที่รังปฏิิบัตกิัับคนิเก็ับภาษีหรัอ่ไม่

 ใช่้ พระองค์จะทรงยกโทษบาปให้รา และช้ำาระล้างเราจากความอธ์รรมทั�งมวล ดูในยอห์น 1:8-9
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ความช้อบธ์รรมด้วยพระคุณ
โรัม 3:21-23 กัลั่าวิวิา่ “แตบุ่ัด้นี�ได้ป้รากฏแล้ว่ว่า่ ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้านั�น ปรากฏนอกเหน่อพระราชื่บัุญญัต ิ ซู้�งพระราชื่

บุัญญัติกับุบุรรด้าศาสด้าพยากรณ์์เป็นพยานอย้่ ค์่อค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้า ซู้�งทรงประทานโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิต์ สำาหรบัุ
ทุกค์น และแก่ทุกค์นที�เช่ื่�อ เพราะว่า่ค์นทั �งหลายไม่่ตา่งกัน เหตวุ่า่ทุกค์นทำาบุาป และเส่�อม่จ้ากสง่าราศขีองพระเจ้้า”

สัังเกัตให้ดี ในิข้อพรัะคำานีิ�ที่ี�วิ่า “แต่บุัด้นี� ได้้ปรากฏแล้ว่ว่่า ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้านั�น ปรากฏนอกเหน่อพระราชื่บัุญญัติ”
ผูมเคยถามชีายคนิหน้ิ�งวิา่ “คุณคิดวิา่คุณต้องที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะได้ ไปสัวิรัรัค์” เขาตอบวิา่ เขาต้องรักััษาบัญญัติ 10 ปรัะกัารั ซ่ื่�อสััตย์ต่อ
ภรัรัยา ใช้ีชีีวิติอย่างมีศีลัธรัรัม รัวิมถ้งอะไรัตอ่อะไรัอีกัมากัมาย ผูมถามวิา่ “คณุรัู้ ไหมวิา่ เพ่�อให้เรัามีที่ี�ย่นิตอ่พรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า หรัอ่เข้า
สู่ัอาณาจั้กัรัพรัะองค์ ได้ คุณต้องมีควิามชีอบธรัรัมเที่่าเที่ียมกัับควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า” เขาตอบวิา่ “ปรัะที่านิโที่ษครับั ไม่มี ใครัมี
ควิามชีอบธรัรัมเที่่าเที่ียมกัับพรัะเจ้้าได้แน่ิ มีเพียงบุคคลัเดียวิเที่่านัิ�นิ ที่ี�จ้ะมีควิามชีอบธรัรัมเช่ีนินัิ�นิได้ บุคคคลันัิ�นิค่อพรัะเยซูื่
ครัิสัต์” ผูมจ้้งวิ่า “นัิ�นิแหลัะ ตรังปรัะเด็นิเลัย ไม่มี ใครัในิโลักันีิ�สัักัคนิที่ี�จ้ะรัักัษาบัญญัติสิับปรัะกัารัได้อย่างสัมบูรัณ์แบบโดยลัำาพัง
ตนิเอง ไม่วิา่จ้ะภายในิหรัอ่ภายนิอกั แตเ่รัาจ้ำาเป็นิตอ้งมีควิามชีอบธรัรัมที่ี�เที่่าเที่ียมกัับพรัะเจ้้า เพ่�อเป็นิที่ี�ยอมรับัของพรัะองค”์

นัิ�นิตรังกัับพรัะคำาในิข้อ 21-22 ทีี่�วิ่า “แต่บุัด้นี� ได้้ปรากฏแล้ว่ว่่า ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้านั�น ปรากฏนอกเหน่อพระราชื่
บุัญญัต ิ ... ค์อ่ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้า ที� โปรด้ประทานโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิต ์ สำาหรบัุทุกค์นและแก่ทุกค์นที�เช่ื่�อ ...” ควิาม
ชีอบธรัรัมทีี่�พรัะองค์ที่รังหยิบย่�นิให้กัับคุณแลัะผูมนัิ�นิ เป็นิควิามชีอบธรัรัมทีี่� “ผู่านิควิามเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ครัสิัต์” เป็นิควิามชีอบธรัรัมทีี่�
ปรัะที่านิให้กัับทีุ่กัคนิ แลัะต่อทีุ่กัคนิที่ี�เช่ี�อในิพรัะองค์ ควิามชีอบธรัรัมมีสัองชีนิิด ควิามชีอบธรัรัมของมนุิษย์ แลัะควิามชีอบธรัรัมของ
พรัะเจ้้า ควิามชีอบธรัรัมของมนุิษย์ มาจ้ากัพฤติกัรัรัมทีี่�บุคคลัปรัะพฤติปฏิิบัติอย่างดีที่ี�สุัด เพียรัที่ำาควิามดี แต่นัิ�นิไม่ ได้ที่ำาให้เรัาเป็นิที่ี�
ยอมรัับของพรัะเจ้้า เรัาจ้ำาต้องมีควิามชีอบธรัรัมทีี่�เที่่าเที่ียมกัับพรัะเจ้้าแลัะพรัะองค์ก็ักัำาลัังเสันิอให้กัับเรัา ซ้ื่�งเป็นิควิามชีอบธรัรัมของ
พรัะองค์ โดยปรัาศจ้ากัธรัรัมบัญญัติ

อันิที่ี�จ้รังิ พรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่ พรัะเจ้้ากัำาลัังเสันิอควิามชีอบธรัรัมของพรัะองค์ ให้เรัาโดยปรัาศจ้ากัธรัรัมบัญญัติ ควิามชีอบธรัรัม
ตามธรัรัมบัญญัติ ค่อควิามชีอบธรัรัมที่ี� ได้มาจ้ากักัารัปรัะพฤติ เป็นิค่าตอบแที่นิ บรัรัลัุถ้งเป้าหมาย เพ่�อให้ ได้มาซ้ื่�งกัารัยอมรับัต่อพรัะ
พักัตรัพ์รัะเจ้้า ศาสันิาที่ั �งหลัายในิโลักันีิ� ลั้วินิสัอนิวิา่ควิามชีอบธรัรัมนัิ�นิข้ �นิอยู่กัับกัารักัรัะที่ำา คา่จ้้างคา่ตอบแที่นิ แลัะกัารับรัรัลัุเป้าหมาย
ที่ี�สัำาเรัจ็้ผูลั เพ่�อให้พรัะเจ้้ายอมรับั

คำาวิา่ “พรัะกิัตติคุณ” นัิ�นิหมายถ้ง “ข่าวิปรัะเสัรัฐิ” พรัะกิัตติคุณก็ัค่อ พรัะเจ้้าได้ปรัะที่านิควิามชีอบธรัรัมของพรัะองค์เองแลัะ
กัารัยอมรับั เพ่�อทีุ่กัคนิที่ี�เช่ี�อในิสิั�งที่ี�พรัะเยซูื่ครัสิัต์เตรัยีมไวิ ้ ค่อควิามตายของพรัะองค์บนิไม้กัางเขนิ เพ่�อไถ่บาปเรัา เป็นิกัารันิำาเรัาเข้าสู่ั
ควิามชีอบธรัรัม ทีี่�เที่่าเที่ียมกัับธรัรัมบัญญัติ นีิ� ค่อควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า ทีี่�แยกัออกัจ้ากัธรัรัมบัญญัติ โดยที่ี�เรัาไม่ต้องที่ำาอะไรั
หรัอ่มีคา่ตอบแที่นิใด ๆ ที่ั �งยังไม่ตอ้งปรัะสับควิามสัำาเรัจ็้อะไรัเลัย ควิามชีอบธรัรัมนีิ� ไดม้าโดยควิามเช่ี�อในิองคพ์รัะเยซืู่ครัสิัตล์ั้วินิ ๆ

สัังเกัตข้อควิามในิพรัะคำาที่ี� 22 ที่ี�วิา่ ‘นีิ�ค่อควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า ซ้ื่�งที่รังปรัะที่านิโดยควิามเช่ี�อในิพรัะเยซูื่ครัสิัต์ สัำาหรับัทีุ่กั
คนิแลัะแก่ัทีุ่กัคนิที่ี�เช่ี�อ’ เพรัาะเหตุใดพรัะเจ้้าจ้้งปรัะที่านิควิามชีอบธรัรัมของพรัะองค์ ให้กัับทีุ่กัคนิ “เพราะว่่าค์นทั �งหลายไม่่ต่างกัน
( ไม่มีกัารัแบ่งแยกั) เหตุว่่าทุกค์นทำาบุาป และเส่�อม่จ้ากสง่าราศีของพระเจ้้า” คุณที่ำาบาป ผูมที่ำาบาปทีุ่กัคนิที่ำาบาป เส่ั�อมจ้ากัมาตรัฐานิหรั่อ 

ควิามสัมบูรัณ์แบบของพรัะองค์ เพรัาะเรัามีบาป สิั�งสัำาคัญที่ี�สุัดที่ี�เรัาต้องกัารั ก็ัค่อกัารัยอมรับัจ้ากัพรัะเจ้้า มีควิามสััมพันิธ์ที่ี�ดีงามแลัะ
ย่นิอยู่ ในิจุ้ดที่ี�ถูกัต้องกัับพรัะองค์ พรัะเจ้้าที่รังเสันิอให้ มิ ใช่ีด้วิยกัารักัรัะที่ำาตามพรัะบัญญัติ แต่มาโดยผู่านิควิามเช่ี�อในิองค์พรัะเยซืู่
ครัิสัต์ ควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า มิ ได้มาจ้ากักัารักัรัะที่ำาของเรัา หรั่อจ้ากัควิามพยายาม หรั่อแลักักัับกัารังานิ หรั่อกัารัไขวิ่ควิ้าให้
สัำาเรัจ็้ แต่ โดยผู่านิควิามเช่ี�อ กัารัพ้�งพาในิพรัะองค ์ แลัะควิามเช่ี�อมั�นิในิองคพ์รัะเยซืู่
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อับรัาฮััม (บิดาแห่งชีาวิยิวิ) รัับควิามรัอดได้อย่างไรั พรัะคัมภีรั์บอกัวิ่า เพรัาะเขาเช่ี�อในิพรัะเจ้้า เช่ี�อมั�นิในิพรัะสััญญาทีี่�พรัะองค์
ปรัะที่านิให้ เม่�อนัิ�นิควิามชีอบธรัรัมก็ัเป็นิของเขา ควิามจ้รังิทีี่�วิา่อับรัาฮััมได้รับัควิามชีอบธรัรัมเฉัพาะพรัะพักัตรัข์องพรัะเจ้้า โดยผู่านิควิาม
เช่ี�อ ก็ัมิ ใช่ี ให้กัับเขาแต่เพียงผูู้เดียวิ โรัม 3:21-22 บอกัวิ่า มนุิษย์ ได้รัับควิามชีอบธรัรัม โดยผู่านิควิามเช่ี�อในิองค์พรัะเยซูื่ครัิสัต ์

พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิไวิ้อย่างนัิ�นิ ก็ัเพรัาะสิั�งที่ี�พรัะองค์ ได้ชีำารัะให้เรัาบนิไม้กัางเขนิ เม่�อพรัะองค์ที่รังหลัั�งพรัะโลัหิตเพ่�อไถ่บาปเรัา ควิามชีอบ
ธรัรัมก็ัจ้ะเป็นิของผูู้ที่ี�มีควิามเช่ี�อในิพรัะครัสิัต์

โรัม 5:17 บอกัวิา่ “เพราะว่า่ถู้าโด้ยการละเมิ่ด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ียว่ ม่ากยิ�งกว่า่
นั�นค์นทั �งหลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์ และรับุของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์์ผู้้้เด้ียว่ 
ค์่อพระเยซู้ค์ริสต์” พรัะเจ้้าที่รังหยิบย่�นิของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัมให้เรัา ของปรัะที่านิที่ี�จ้ะได้มีที่ี�ย่นิต่อพรัะพักัตรั์พรัะองค ์

ของปรัะที่านินัิ�นิมีคา่มีรัาคา แตผูู่้รับัไม่ตอ้งจ้่าย หากัคณุให้ของขวิญัผูมสัักัชิี �นิ แลั้วิบอกัวิา่ผูมตอ้งจ้่าย มันิก็ั ไม่ ใช่ีของขวิญั เพรัาะผูมตอ้ง
จ้่ายค่นิ ควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้าที่ี�คุณกัับผูมรัับเอาดั�งของขวิัญ แลัะของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัมนีิ� ที่ำาให้เรัาพ้นิผูิด แลัะมีที่ี�
ย่นิอยู่เฉัพาะพรัะพักัตรัข์องพรัะองค ์ ที่ี� ไดม้าโดยควิามเช่ี�อในิองคพ์รัะเยซืู่ครัสิัต ์
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ความช้อบธ์รรมด้วยพระคุณ

คำาถุาม

1. อ่านิ ที่ิตสัั 3:5 ควิามชีอบธรัรัมที่ี�เรัาตอ้งมีนัิ�นิคอ่ควิามชีอบธรัรัมที่ี�เรัาสัรัา้งข้ �นิเองได้ ใช่ี ไหม 

ทิตั่ส 3:5 – พระองค์์ ได้้ทรงชื่่ว่ยเราให้รอด้ ม่ิ ใช่ื่ด้้ว่ยการกระทำาที�ชื่อบุธรรม่ของเราเอง แต่พระองค์์ทรงพระกรณุ์าชื่ำาระให้เราม่ี
ใจ้บุังเกิด้ใหม่่ และทรงสรา้งเราข้ �นม่าใหม่่ โด้ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�

2. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:21 ควิามชีอบธรัรัมแบบไหนิที่ี�เรัาตอ้งกัารั 

2 โครนิธ์์ 5:21 – เพราะว่า่พระเจ้้าได้้ทรงกระทำาพระองค์์ผู้้้ทรงไม่่ม่ีบุาป ให้เป็นค์ว่าม่บุาปเพราะเห็นแก่เรา เพ่�อเราจ้ะได้้เป็นค์น
ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้าทางพระองค์์

3. อ่านิ โรัม 3:22 เรัาจ้ะรับัควิามชีอบธรัรัมนีิ� ไดอ้ย่างไรั 

โรม 3:22 – ค์่อค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้าซู้�งทรงประทานโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์ริสต์สำาหรับุทุกค์นและแก่ทุกค์นที�เช่ื่�อ 

เพราะว่า่ค์นทั �งหลายไม่่ตา่งกัน

4. อ่านิ ฟิื้ลัิปปี 3:9 อะไรัคอ่ควิามชีอบธรัรัมโดยธรัรัมบัญญัต ิ

ฟิลิปปี 3:9 – และจ้ะได้ป้รากฏอย้่ ในพระองค์ ์ ไม่่มี่ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของข้าพเจ้้าเองซู้�งได้ม้่าโด้ยพระราชื่บัุญญัติ แต่ม่ีม่าโด้ยค์ว่าม่
เช่ื่�อในพระค์รสิต ์ เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ซู้�งม่าจ้ากพระเจ้้าโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อ

5. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:21 เรัาที่ำาให้พรัะคณุของพรัะเจ้้าไรัป้รัะโยชีน์ิ ไดอ้ย่างไรั 

กาลาเทีย 2:21 – ข้าพเจ้้ามิ่ ได้้กระทำาให้พระค์ุณ์ของพระเจ้้าไรป้ระโยชื่น์ เพราะว่า่ถู้าค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่เกิด้จ้ากพระราชื่บุัญญัติแล้ว่ 
พระค์รสิตก็์ทรงสิ�นพระชื่นม่์ โด้ยเปล่าประโยชื่น์

6. อ่านิ โรัม 5:17 เรัารับัควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า เปรัยีบไดก้ัับ

โรม 5:17 – เพราะว่่าถู้าโด้ยการละเมิ่ด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ียว่ ยิ�งกว่่านั�นค์นทั �ง
หลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์ และรับุของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชื่ีว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์์ผู้้้เด้ียว่ 
ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต์
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บทที� 3

บทที� 3 คำาต่อบ

1. อ่านิ ที่ิตสัั 3:5 ควิามชีอบธรัรัมที่ี�เรัาตอ้งมีนัิ�นิคอ่ควิามชีอบธรัรัมที่ี�เรัาสัรัา้งข้ �นิเองได้ ใช่ี ไหม
 ไม่ ได้เลย

2. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:21 ควิามชีอบธรัรัมแบบไหนิที่ี�เรัาตอ้งกัารั
 ความช้อบธ์รรมของพระเจ้า (ที�ผู่้านมาทางพระครสิต์่) เท่านั�น

3. อ่านิ โรัม 3:22 เรัาจ้ะรับัควิามชีอบธรัรัมนีิ� ไดอ้ย่างไรั
 โดยความเช่้�อในพระเยซู้ำครสิต่เจ้า

4. อ่านิ ฟิื้ลัิปปี 3:9 อะไรัคอ่ควิามชีอบธรัรัมโดยธรัรัมบัญญัติ
 ความช้อบธ์รรมที�เป็นของเรา เป็นความช้อบธ์รรมที�มาจากการกระทำา ด้วยตั่วเอง

5. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:21 เรัาที่ำาให้พรัะคณุของพรัะเจ้้าไรัป้รัะโยชีน์ิ ไดอ้ย่างไรั
 เราทำาให้พระคุณของพระเจ้าไรป้ระโยช้น์ โดยการพยายามไถุ่บาปด้วยการกระทำาดี ด้วยตั่วเราเอง แทนที�จะวางใจในพระ

ครสิต์่ วางใจในความรอดที�พระองค์ ได้ทรงสละพระช้นม์ของพระองค์เพ่�อไถุ่บาปเรา

6. อ่านิ โรัม 5:17 เรัารับัควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้า เปรัยีบไดก้ัับ
 ของขวญั 
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บทที� 4

ความสมัพันธ์์กับพระเจ้า

สิั�งที่ี�สัำาคัญที่ี�สุัดปรัะกัารัหน้ิ�งของควิามสััมพันิธ์ก็ัค่อควิามเข้าใจ้ในิบุคคลัที่ี�เรัากัำาลัังมีควิามสััมพันิธ์ด้วิย เช่ีนิเดียวิกัันิกัับพรัะเจ้้า 

ที่ี�เรัาต้องเข้าใจ้พ่ �นิฐานิธรัรัมชีาติ แลัะบุคลัิกัของพรัะองค์ เพ่�อที่ี�จ้ะมีควิามสััมพันิธ์อันิมั�นิคงกัับพรัะองค์ ควิามเข้าใจ้ลัักัษณะของ
พรัะเจ้้า แลัะธรัรัมชีาติของพรัะองค์ผูิด ๆ ก็ัเป็นิหน้ิ� งในิหลัาย ๆ เหตุผูลัทีี่�คนิจ้ำานิวินิมากัไม่อาจ้มีควิามสััมพันิธ์ที่ี�ดีกัับพรัะองค์ ได ้

นีิ� เป็นิสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิเช่ีนิเดียวิกัับที่ี�เกัิดในิสัวินิเอเดนิ เม่�ออาดัมเอวิาถูกังูลั่อลัวิง ที่ั �งสัองกั้าวิเข้าสู่ักัารัที่ดลัอง ที่ี�สุัดก็ั ไม่เช่ี�อฟังพรัะเจ้้า
 

พาให้มนุิษยชีาตติอ้งตกัอยู่ ในิบาป กัารัที่ี�พวิกัเขาขาดควิามเข้าใจ้ในิธรัรัมชีาตขิองพรัะเจ้้านัิ�นิ เป็นิส่ัวินิสัำาคญัยิ�งที่ี�ที่ำาให้ถูกัลั่อลัวิง

เรั่�องรัาวิในิปฐมกัาลั 3:1-5 เป็นิเรั่�องทีี่�หลัายคนิคุ้นิเคยกัันิดี “ง้นั�นเป็นสัตว่ที์�ฉ้ลาด้กว่า่บุรรด้าสัตว่์ ในท้องทุ่ง ซู้�งพระเยโฮว่าห์
พระเจ้้าได้้ทรงสรา้งไว่ ้ ม่ันกล่าว่แก่หญิงนั�นว่า่ “จ้รงิหรอ่ที�พระเจ้้าตรสัว่า่‘เจ้้าอย่ากินผู้ลจ้ากต้นไม้่ทุกชื่นิด้ในสว่นนี�’ หญิงนั�นจ้้งกล่าว่
แก่ง้ว่า่ “ผู้ลของต้นไม้่ชื่นิด้ต่าง ๆ ในสว่นนี�เรากินได้้ แต่ผู้ลของต้นไม้่ต้นหน้�งซู้�งอย้่ท่าม่กลางสว่น พระเจ้้าบุอกว่า่ ‘เจ้้าอย่ากินหรอ่
แตะตอ้งม่ัน ม่ิฉ้ะนั�นเจ้้าจ้ะตาย’ ง้จ้้งกล่าว่แก่หญิงนั�นว่า่“เจ้้าจ้ะไม่่ตายแน่ เพราะว่า่พระเจ้้าทรงทราบุว่า่เจ้้ากินผู้ลไม่้นั�นว่นัใด้ ตาของ
เจ้้าจ้ะสว่า่งข้ �นว่นันั�น และเจ้้าจ้ะเป็นเหม่่อนพระเจ้้าผู้้้ร้ด้้รี้ชั้ื่�ว่”

คำาพูดอ้อมๆ ของซื่าตานิในิที่ี�นีิ� บอกัวิา่ พรัะเจ้้ามิ ใช่ีพรัะเจ้้าทีี่�ดี พรัะองค์พยายามเก็ับงำาอะไรัไวิจ้้ากัอาดัมเอวิา ไม่ที่รังปรัะสังค์
ให้เขาที่ั �งสัองกั้าวิไปถ้งศักัยภาพอันิสูังสุัดของตัวิเอง ไม่ที่รังปรัะสังค์ ให้ที่ั �งสัองเป็นิเหม่อนิพรัะองค์ นัิ�นิกัรัะมังค่อเหตุผูลัที่ั �งหมด 
ที่ี�พรัะองคท์ี่รังตั �งกัฏิไม่ ให้ที่ั �งสัองคนิเก็ับกิันิผูลัจ้ากัตน้ิไม้แห่งควิามรัูด้รีัูชั้ี�วิ คงเพรัาะพรัะองคต์อ้งกัารัจ้ะซื่่อนิอะไรับางอย่างหรัอ่ปรัะสังค์
จ้ะที่ำารั้ายคนิทัี่�งสัอง กัล่ัาวิอีกันัิยหน้ิ� ง ซื่าตานิได้บิดเบ่อนิธรัรัมชีาติแลัะลัักัษณะควิามเป็นิพรัะเจ้้า เม่�อมันิกัล่ัาวิหาวิ่า พรัะเจ้้าไม่
ต้องกัารัให้เขาที่ั �งสัองได้สิั�งที่ี�ดีทีี่�สุัด เรั่�องรัาวิแบบนีิ�ก็ักัำาลัังเกัิดข้ �นิกัับผูู้คนิทีุ่กัวินัินีิ� ซื่าตานิหลัอกัเรัาวิ่า “ถ้าเจ้้าเดินิตามพรัะเจ้้าแลัะไม่
ปฏิิบัติตามคำาสัอนิที่ั �งหลัายของพรัะองค์ เจ้้าก็ั ไม่มีที่างจ้ะมีควิามสุัข ชีีวิิตจ้ะต้องน่ิาเบ่�อแลัะเฉัาตาย” น่ิาเศรั้ามากั ทีี่�ผูู้คนิต้องเรัียนิรัู้
จ้ากัปรัะสับกัารัณ์ตรังวิา่ บรัรัดายาเสัพติด แอลักัอฮัอลั์ เรั่�องเพศ ควิามเป็นิกับฏิ กัารัเสัพสุัขเพ่�อตัวิเอง ควิามสัำาเรั็จ้ในิหน้ิาที่ี�กัารังานิ 

รัวิมที่ั �งสิั�งต่าง ๆ ที่ั �งหลัายที่ี�พวิกัเขาได้ที่ดลัองเหลั่านัิ�นิ ไม่อาจ้จ้ะให้ควิามพ้งพอใจ้กัับตัวิเองได้ หนิำาซื่ำ �ากัวิ่าจ้ะรัู้ส้ักัตัวิเขาเหล่ัานัิ�นิก็ั
ที่ำาลัายชีีวิติตวัิเอง ที่ำาลัายครัอบครัวัิ แลัะที่ำาลัายสุัขภาพไปเรัยีบรัอ้ยแลั้วิ

ควิามเป็นิจ้รัิง พรัะเจ้้าค่อพรัะเจ้้าที่ี�ดีงาม นิำ �าพรัะที่ัยของพรัะองค์ ค่อให้เรัาได้รัับแต่สิั�งดีเที่่านัิ�นิ ซื่าตานินัิ�นิแหลัะที่ี� ใช้ีกัารั
ลั่อลัวิงเดิม ๆ อันิเป็นิกัับดักัสัำาหรับัอาดัมเอวิาในิสัวินิเอเดนินัิ�นิมาใช้ีกัับเรัาทีุ่กัวินัินีิ� โดยพ่ �นิฐานิก็ัมีควิามหมายเป็นินัิยวิา่ พรัะเจ้้ามิ ใช่ี
พรัะเจ้้าที่ี�ดี คนิที่ี�มีควิามเข้าใจ้ในิพรัะคัมภีรั์เพียงเล็ักัน้ิอยแต่จ้ดจ้ำาพรัะคำาที่ี�พูดถ้งตัวิอย่างมากัมาย ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปฏิิบัติกัับมนุิษย์อย่าง
รันุิแรังแลัะโหดรัา้ย ในิกัันิดารัวิถิี 15:32-36 กัล่ัาวิวิา่ ชีายคนิหน้ิ�งเก็ับฟ่ื้นิในิวินัิสัะบาโต จ้้งถูกัหินิขวิา้งจ้นิตายเพรัาะไม่ปฏิิบัตติามกัฎของ
วิันิสัะบาโต ฟังดูแล้ัวิเป็นิเรั่�องรัุนิแรังมากั ที่วิ่ามันิมีเหตุผูลัเบ่ �องหลัังกัารัลังโที่ษนัิ�นิ แม้วิ่าคนิส่ัวินิใหญ่ที่ี�อ่านิพรัะคำาอย่างผู่านิๆ 

จ้ะไม่ที่ันิสัังเกัต แต่หากัตั �งใจ้ศ้กัษาอย่างรัอบคอบแล้ัวิจ้ะพบวิา่ ธรัรัมบัญญัติ ในิพรัะคัมภีรัเ์ดิมนัิ�นิ ถูกัตรัาข้ �นิก็ัเพ่�อให้รัูว้ิา่ควิามบาปทีี่�เรัา
กัรัะที่ำานัิ�นิเป็นิควิามบาปอันิใหญ่หลัวิง เช่ีนิที่ี�อัครัสัาวิกัเปาโลั กัลั่าวิในิโรัม 7:13 วิา่จุ้ดปรัะสังค์ของธรัรัมบัญญัติก็ัค่อ ผูู้คนิไม่ตรัะหนัิกัวิา่
ควิามบาปของตัวิเองรั้ายแรังมากัแค่ ไหนิ พวิกัเขาที่ำาผูิดต่อพรัะเจ้้า เปรัียบเที่ียบตัวิเองท่ี่ามกัลัางพวิกัตัวิเอง ซ้ื่�งเป็นิเรั่�องผูิด 

ไม่สัมควิรัที่ำา แลัะยังปรัะเมินิกัารักัรัะที่ำาของตนิเองจ้ากักัารักัรัะที่ำาของผูู้อ่�นิ  

หากัใครัที่ำาบาปสัักัคนิ แลัะไม่ ได้ถูกัที่ำาโที่ษถ้งตาย พวิกัเขาคงคิดวิ่าบาปก็ั ไม่น่ิาจ้ะแย่นัิกั แลั้วิก็ัลัดมาตรัฐานิของตัวิเองลัง 
คนิเหล่ัานีิ�สูัญเสีัยวิิสััยที่ัศน์ิ ในิกัารัเล็ังเห็นิควิามดีควิามชัี�วิที่ี�แที่้จ้รัิง พรัะเจ้้าจ้้งจ้ำาต้องนิำามนุิษย์กัลัับเข้าสู่ัมาตรัฐานิที่ี�เหมาะสัมในิกัารั
ดำาเนิินิชีีวิิตทีี่�ถูกัต้องเพ่�อมนุิษย์จ้ะได้ปฏิิเสัธมารัแลัะกัารัลั่อลัวิงของมันิ ตรัะหนัิกัถ้งผูลับั �นิปลัายของกัารัเลั่อกัที่างผูิด ในิกัารันีิ� 

พรัะองคต์อ้งบังคบัใช้ีธรัรัมบัญญัตทิี่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิให้
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พรัะเจ้้ามิ ได้ปรัะที่านิธรัรัมบัญญัติ ในิพันิธสััญญาเดิมโดยมุ่งหมายวิา่ “ตรัาบเที่่าที่ี�เจ้้าไม่ ได้ที่ำาสิั�งที่ี�เรัาบัญญัติ ไวิ ้ เรัาไม่อาจ้
ยอมรับั หรัอ่รักััเจ้้าได้” นัิ�นิไม่ ใช่ีธรัรัมชีาติหรัอ่ลัักัษณะของพรัะองค์ ที่ี�จ้รังิพรัะองค์ที่รังปรัะที่านิธรัรัมบัญญัติ ก็ัเพ่�อต้องกัารัให้
มนุิษย์เข้าใจ้อย่างถ่องแที่้ถ้งควิามถูกัผิูด เพ่�อนิำาเรัากัลัับเข้ามาสู่ัควิามจ้รังิที่ี�วิา่ เรัาต้องกัารัพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอด ปัญหาก็ัค่อมนุิษย์มักั
จ้ะคิดไปวิ่าพรัะเจ้้าที่รังบัญชีาให้มนุิษย์สัมบูรัณ์แบบกั่อนิจ้้งจ้ะรัักัมนุิษย์ ได้ ควิามคิดนีิ�นิำาไปสู่ัที่ัศนิคติทีี่�คนิส่ัวินิใหญ่คิดวิ่า 
ควิามรัักัทีี่�ที่รังมีต่อเขานัิ�นิ ข้ �นิตรังต่อสััดส่ัวินิของกัารัแสัดงออกัของเขาเอง คนิเหลั่านีิ�รัู้ส้ักัวิ่าตรัาบใดที่ี�เขายังไม่พยายามที่ำาทีุ่กั
อย่างให้ถูกัตอ้งที่ี�สุัด พรัะองคจ์้ะไม่ที่รังยอมรับัเขา แตนั่ิ�นิไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�พรัะคมัภีรัต์อ้งกัารัจ้ะส่ั�อกัับเรัา

นิำ �าพรัะทัี่ยพรัะเจ้้านัิ�นิตอ้งกัารัคน่ิดกีัับมนุิษย์ ไม่ตดัสิันิมนุิษย์ ไม่คดิบัญชีีบาปมนุิษย์ ไม่ตอ้งกัารัย้ดเอาบาปเหลั่านัิ�นิไวิเ้ป็นิ
ปฏิิปักัษ์กัับมนุิษย์ นัิ�นิค่อพรัะที่ัยของพรัะองค์ ในิพรัะคัมภีรัซ้์ื่�งยังคงเป็นินิำ �าพรัะที่ัยต่อเรัาในิวินัินีิ�เช่ีนิกัันิ เรัาจ้ำาเป็นิต้องรัูพ้รัะที่ัย
ที่ี�แที่้จ้รัิงของพรัะองค์วิ่า “พระเจ้้าค์่อค์ว่าม่รัก” (1 ยอห์นิ 4:8) พรัะองค์ที่รังแสัวิงหาที่างทีี่�จ้ะให้เรัาหลุัดพ้นิจ้ากับาป 
ที่รังที่ำาทีุ่กัวิถิีที่างทีี่�จ้ะไม่ ให้เรัาแยกัจ้ากัพรัะองค์ พรัะองค์ที่รังที่ำาสัำาเรั็จ้เรัยีบรัอ้ยแล้ัวิผู่านิที่างพรัะเยซูื่ครัสิัต์ พรัะองค์ที่รังเสันิอ
ควิามสััมพันิธ์กัับเรัาในิวินัินีิ� โดยไม่ ได้ตั �งอยู่บนิพ่ �นิฐานิของกัารักัรัะที่ำา แต่บนิพ่ �นิฐานิของควิามเช่ี�อแลัะกัารัยอมรับัพรัะเยซูื่ทีี่�รับั
บาปของเรัาไวิ้ เรัาจ้ะมีควิามสััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้าได้ ในิวิันินีิ� โดยไม่ต้องหวินิคิดถ้งควิามล้ัมเหลัวิใด ๆ ในิชีีวิิตของเรัาเลัย 

สิั�งที่ี�พรัะองคข์อจ้ากัเรัาเพียงสิั�งเดยีวิก็ัคอ่ ให้เช่ี�อในิพรัะเยซืู่ครัสิัตเ์ที่่านัิ�นิ
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คำาถุาม

1. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 ซื่าตานิถามอะไรัเอวิา 

ปฐมกาล 3:1 – ง้นั�นเป็นสัตว่ท์ี�ฉ้ลาด้กว่า่บุรรด้าสัตว่์ ในท้องทุ่งซู้�งพระเยโฮว่าห์พระเจ้้าได้ท้รงสรา้งไว่ ้ ม่ันกล่าว่แก่หญิงนั�น
ว่า่ “จ้รงิหรอ่ที�พระเจ้้าตรสัว่า่ ‘เจ้้าอย่ากินผู้ลจ้ากตน้ไม่้ทุกชื่นิด้ในสว่นนี�’ ”

2. อ่านิ ปฐมกัาลั 2:17 แลัะ 3:3. มีคำาใดที่ี�เอวิาเตมิเข้าไปในิคำาที่ี�พรัะเจ้้าตรัสัักัับอาดมั

ปฐมกาล 2:17 – แต่ต้นไม่้แห่งค์ว่าม่ร้ด้้ีและร้ชั้ื่�ว่เจ้้าอย่ากินผู้ลจ้ากต้นนั�นเป็นอันขาด้ เพราะว่า่เจ้้ากินในว่นัใด้ เจ้้าจ้ะตาย
แน่ ในว่นันั�น

ปฐมกาล 3:3 – แตผู่้ลของตน้ไม่้ตน้หน้�งซู้�งอย้่ท่าม่กลางสว่น พระเจ้้าตรสัว่า่ ‘เจ้้าอย่ากินหรอ่แตะตอ้งม่ัน ม่ิฉ้ะนั�นเจ้้าจ้ะตาย’

3. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:6 เม่�อซื่าตานิได้ปลูักัฝังควิามสังสััยไวิ้ ในิใจ้ของเอวิาเรั่�องพรัะคำาของพรัะเจ้้าแล้ัวิ เธอที่ำาอย่างไรัต่อไปในิ
พรัะคำาข้อนีิ� 

ปฐมกาล 3:6 เม่่�อหญิงนั�นเห็นว่า่ ต้นไม่้นั�นเหม่าะสำาหรบัุเป็นอาหารและมั่นงาม่น่าด้้ และต้นไม่้ต้นนั�นเป็นที�น่าปรารถูนา
เพ่�อให้เกิด้ปัญญา หญิงจ้้งเก็บุผู้ลไม่้นั�นแล้ว่กินเข้าไป ส่งให้สาม่ีของนางด้ว้่ย และเขาได้ก้ิน

4. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:9-10. หลัังจ้ากัทีี่�อาดัม แลัะเอวิาที่ำาบาป พรัะเจ้้ายังคงพูดคุยแลัะพยายามสัานิต่อควิามสััมพันิธ์กัับเขาที่ั �ง
สัองหรัอ่ไม่ 

ปฐมกาล 3:9-10 – พระเยโฮว่าห์พระเจ้้าทรงเรียกอาด้ัม่และตรัสแก่เขาว่่า “เจ้้าอย้่ที� ไหน” [10] เขาท้ลว่่า “ข้าพระองค์์
ได้ย้ินพระสุรเสียงของพระองค์์ ในสว่นและข้าพระองค์ก็์กลัว่ เพราะว่า่ข้าพระองค์เ์ปล่อยกายอย้่ ข้าพระองค์จ์้้งได้ซู่้อนตวั่เสีย”

5. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:22-24. เหตใุดพรัะเจ้้าจ้้งขับไลั่อาดมัแลัะเอวิาออกัจ้ากัสัวินิ 

ปฐมกาล 3:22-24 – พระเยโฮว่าห์พระเจ้้าตรัสว่่า “ด้้เถิูด้ ม่นุษย์กลายม่าเป็นเหม่่อนผู้้้หน้�งในพว่กเราที�ร้้จั้กค์ว่าม่ด้ีและ
ค์ว่าม่ชัื่�ว่ บุัด้นี�เกรงว่า่เขาจ้ะย่�นม่่อไปหยิบุผู้ลจ้ากต้นไม้่แห่งชีื่ว่ติม่ากินด้้ว่ยกัน และมี่ชีื่ว่ตินิรนัด้รต์ลอด้ไป” เหตุฉ้ะนั�นพระ
เยโฮว่าห์พระเจ้้าจ้้งทรงให้เขาออกไปจ้ากสว่นเอเด้น เพ่�อทำาไร่ ไถูนาจ้ากที�ด้ินที�เขากำาเนิด้ม่านั�น ด้ังนั�นพระองค์์ทรงไล่
ม่นุษย์ออกไป ทรงตั �งพว่กเค์ร้บุไว่้ทางทิศตะว่ันออกของสว่นเอเด้น ตั �งด้าบุเพลิงซู้�งหมุ่นได้้รอบุทิศทาง เพ่�อป้องกันทาง
เข้าไปส่้ตน้ไม่้แห่งชีื่ว่ติ

6. เห็นิหรัอ่ไม่ วิา่นีิ�คอ่กัารัแสัดงออกัถ้งควิามเมตตาตอ่เขาที่ั �งสัองมากักัวิา่กัารัลังโที่ษ 

7. อ่านิ โรัม 5:17 เรัาจ้ะรับัพรัะคณุอันิไพบูลัย์แลัะรับัของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัมไดอ้ย่างไรั 

กั. ซ่ื่ �อหามา  
ข. ที่ำางานิให้ถ้งจุ้ดที่ี�จ้ะไดร้ับัรัางวิลัั 
ค. รับัเอามา

โรม 5:17 – เพราะว่่าถู้าโด้ยการละเม่ิด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ียว่ ม่ากยิ�ง
กว่่านั�นค์นทั �งหลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์และรับุของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ย
พระองค์ผ์ู้้้เด้ยีว่ ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต์
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8. อ่านิ โรัม 6:23 เรัาสัมควิรัจ้ะไดร้ับัอะไรัเม่�อที่ำาบาป 

โรม 6:23 – เพราะว่า่ค่์าจ้้างของค์ว่าม่บุาปค์อ่ค์ว่าม่ตาย แต่ของประทานของพระเจ้้าค์อ่ชีื่ว่ตินิรนัด้ร์ ในพระเยซู้ค์รสิต์องค์์พระ
ผู้้้เป็นเจ้้าของเรา

9. โดยพรัะคณุ พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิอะไรัให้เรัาแที่นิ 

10. อ่านิ โรัม 10:3 หากัเรัาพยายามสัรัา้งควิามชีอบธรัรัมดว้ิยตนิเอง เรัาลั้มเหลัวิในิกัารั

โรม 10:3 – เพราะว่่าเขาไม่่ร้้จ้ักค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้า แต่อุตส่าห์จ้ะตั �งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของตนข้ �น เขาจ้้งไม่่ ได้้ยอม่อย้่
ในค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้า

11. อ่านิ 1 ยอห์นิ 1:9 โรัม 4:3 พรัะเจ้้าที่รังสััญญาวิา่จ้ะที่ำาอย่างไรั กัับบาปแลัะควิามผูิดที่ี�เรัากัรัะที่ำาต่อพรัะองค์ หากัเรัาเพียงแต่
เช่ี�อเที่่านัิ�นิ 

1 ยอห์น 1:9 – ถู้าเราสารภาพบุาปของเรา พระองค์ท์รงสัตย์ซู่�อและเที�ยงธรรม่ ก็จ้ะทรงโปรด้ยกบุาปของเรา และจ้ะทรงชื่ำาระ
เราให้พ้นจ้ากการอธรรม่ทั �งสิ �น

โรม 4:3 – ด้ว้่ยว่า่พระค์มั่ภีรว์่า่อย่างไร ก็ว่า่ ‘อับุราฮัม่ได้เ้ช่ื่�อพระเจ้้า และพระองค์ท์รงนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่แก่ท่าน’

12. พรัะคำานีิ�สัอนิที่่านิอย่างไรัเกัี�ยวิกัับบุคลัิกัภาพของพรัะเจ้้า 



1-25

ความสมัพันธ์์กับพระเจ้า

บทที� 4 คำาต่อบ

1. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 ซื่าตานิถามอะไรัเอวิา 
 จรงิหรอ่ที�พระเจ้าต่รสัวา่ เจ้าอย่ากินผู้ลจากต้่นไม้ทุกช้นิดในสวนนี�

2. อ่านิ ปฐมกัาลั 2:17 แลัะ 3:3. มีคำาใดที่ี�เอวิาเตมิเข้าไปในิคำาที่ี�พรัะเจ้้าตรัสัักัับอาดมั 
 เจ้าอย่าแต่ะต้่องมัน

3. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:6 เม่�อซื่าตานิไดป้ลัูกัฝังควิามสังสััยไวิ้ ในิใจ้ของเอวิาเรั่�องพรัะคำาของพรัะเจ้้าแล้ัวิ เธอที่ำาอย่างไรัตอ่ไปในิพรัะคำา
ข้อนีิ�

 เก็บผู้ลไม้นั�นกิน

4. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:9-10. หลัังจ้ากัที่ี�อาดมั แลัะเอวิาที่ำาบาป พรัะเจ้้ายังคงพูดคยุ แลัะสัานิตอ่ควิามสััมพันิธ์กัับเขาที่ั �งสัองหรัอ่ไม่
 ใช่้แล้ว พระองค์ยังทรงพยายามสานต่่อความสมัพันธ์์กับเขาทั�งสองอยู่

5. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:22-24. เหตใุดพรัะเจ้้าจ้้งขับไลั่อาดมัแลัะเอวิาออกัจ้ากัสัวินิ
 เพ่�อเขาทั�งคู่จะไม่เข้าไปกินผู้ลไม้แห่งชี้วติ่ และมีชี้วติ่เป็นอมต่ะในสถุานภาพของความบาป 

6. เห็นิหรัอ่ไม่ วิา่นีิ�คอ่กัารัแสัดงออกัถ้งควิามเมตตาตอ่เขาที่ั �งสัองมากักัวิา่กัารัลังโที่ษ
 ใช่้แล้ว เรามองเห็น

7. อ่านิ โรัม 5:17 เรัาจ้ะรับัพรัะคณุอันิไพบูลัย์แลัะรับัของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัมไดอ้ย่างไรั
 ค. รบัเอามา

8. อ่านิ โรัม 6:23 เรัาสัมควิรัจ้ะไดร้ับัอะไรัเม่�อที่ำาบาป
 ความต่าย

9. โดยพรัะคณุ พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิอะไรัให้เรัาแที่นิ
 ชี้วติ่นิรนัดร์ ในพระเยซู้ำครสิต์่

10. อ่านิ โรัม 10:3 หากัเรัาพยายามสัรัา้งควิามชีอบธรัรัมดว้ิยตนิเอง เรัาลั้มเหลัวิในิกัารั
 เราล้มเหลวในการยอมอยู่ ในความช้อบธ์รรมของพระเจ้า

11. อ่านิ 1 ยอห์นิ 1:9 โรัม 4:3 พรัะเจ้้าที่รังสััญญาวิา่จ้ะที่ำาอย่างไรั กัับบาปแลัะควิามผูิดที่ี�เรัากัรัะที่ำาต่อพรัะองค์ หากัเรัาเพียงแต่
เช่ี�อเที่่านัิ�นิ

 ทรงขจัดบาป ทรงล่ม และทรงยกโทษบาป 

12. พรัะคำานีิ�สัอนิที่่านิอย่างไรัเกัี�ยวิกัับบุคลัิกัภาพของพรัะเจ้้า
 พระองค์ทรงเป็นผูู้้เปี� ยมด้วยพระเมต่ต่า และความรกั
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กัารัที่ี�จ้ะมีควิามสััมพันิธ์ที่ี�ดีกัับพรัะเจ้้า เรัาต้องรัูจ้้ักัธรัรัมชีาติแลัะบุคลัิกัที่ี�แที่้จ้รังิของพรัะองค์ พรัะองค์ที่รังกัรัิ �วิเพรัาะบาปของเรัา 

หรั่อที่รังเป็นิพรัะเจ้้าทีี่�เมตตา ผูู้ซ้ื่�งต้องกัารัจ้ะปรัะที่านิชีีวิิตของพรัะองค์แลัะพรัะพรัให้เรัาโดยไม่ข้ �นิอยู่กัับกัารักัรัะที่ำาของเรัา 

ข้อพรัะคำานัิ�นิที่ำาให้เรัามองเห็นิภาพของพรัะองค์ ในิสัองลัักัษณะ ซ้ื่�งมิ ได้หมายควิามวิา่พรัะองค์ที่รังเปลัี�ยนิแปลังหรัอ่ที่ำาอะไรัที่ี�แตกัต่าง
จ้ากัที่ี�เคยที่ำา แม้ ในิพรัะคมัภีรัจ์้ะมีช่ีวิงที่ี� ใช้ีคำาวิา่ พรัะเจ้้า ‘ที่รังถ่อโที่ษบาปของมนุิษย์’

เรั่�องนีิ�อาจ้เปรัียบได้กัับกัารัเลัี �ยงดูลัูกั เม่�อลัูกัยังเล็ักัอยู่ เป็นิไปไม่ ได้ทีี่�เรัาจ้ะใช้ีเหตุผูลัเพ่�อสัอนิวิ่า ที่ำาไมลูักัๆ จ้้งต้องปรัะพฤติ
ตนิให้เหมาะสัม หรัอ่ไม่ควิรัเห็นิแก่ัตัวิ แย่งของเล่ันิไปจ้ากัพี�น้ิอง เรัาต้องสัอนิลูักัถ้งกัฎ ข้อห้ามต่าง ๆ แลัะถ้าไม่ที่ำาตามกัฎ ก็ัต้องถูกั
ลังโที่ษ กัฎก็ัต้องเป็นิกัฎทีี่�เรัานิำามาบังคับใช้ี แม้วิ่าลัูกั ๆจ้ะไม่รัู้เรั่�องรัาวิเกัี�ยวิกัับพรัะเจ้้า เกัี�ยวิกัับมารัรั้าย หรั่อกัารัเปิดช่ีองให้มารั 

เวิลัาเห็นิแกั่ตวัิ ลัูกั ๆ อาจ้จ้ะไม่เข้าใจ้ควิามคดิแบบนีิ� แตเ่ขาจ้ะเข้าใจ้ไดว้ิา่เม่�อใดที่ี�ที่ำาควิามผูิดซื่ำ �า เขาจ้ะตอ้งถูกัลังโที่ษ

ในิที่ำานิองเดยีวิกัันิกัับที่ี�พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำาในิพรัะคมัภีรัเ์ดมิ กั่อนิที่ี�มนุิษย์จ้ะเข้าสู่ักัารับังเกัิดใหม่ มนุิษย์ ไม่ ไดม้ีควิามเข้าใจ้ที่าง
จ้ิตวิิญญาณ ดังเช่ีนิที่ี�เรัามีภายใต้พันิธสััญญาใหม่ ดังนัิ�นิพรัะองค์จ้้งที่รังวิางกัฎ ข้อบังคับ ให้พวิกัเขาปฏิิบัติพรั้อมกัับบที่ลังโที่ษ  

ซ้ื่�งบางครัั �งถ้งแก่ัควิามตาย เพ่�อยับยั �งพวิกัเขาจ้ากับาป นัิ� นิก็ัเพรัาะ ซื่าตานิใช้ีบาปที่ำาลัายมนุิษย์ จ้้งจ้ำาเป็นิต้องมีที่ี�ยับยั �งบาป 

บที่ลังโที่ษต้องถูกับังคับใช้ีอย่างเข้มงวิด แม้วิา่ควิามเข้มงวิดนีิ�จ้ะที่ำาให้เกัิดควิามเข้าใจ้ผูิด ๆ ที่ี�วิา่พรัะเจ้้าไม่ ได้รักััเรัาจ้รังิเพรัาะควิาม
บาปของเรัา ซ้ื่�งมิ ใช่ีสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าสัอนิ ในิโรัม 5:13 กัลั่าวิวิา่ “บาปไดม้ีอยู่ ในิโลักัแลั้วิกั่อนิพรัะรัาชีบัญญัต ิ แตท่ี่ี� ใดไม่มีพรัะรัาชีบัญญัติ
ก็ั ไม่ถ่อวิ่ามีบาป” ‘กั่อนิพรัะรัาชีบัญญัติ’ หมายควิามวิ่า กัรัะที่ั�งถ้งวิันิที่ี�พรัะเจ้้าได้ปรัะที่านิบัญญัติสิับปรัะกัารั แลัะกัฎพิธีกัรัรัมอ่�นิ 

ใด ให้ โมเสัสันิำาไปใช้ีกัับชีนิชีาติยิวิ กัรัะที่ั�งถ้งเวิลัานัิ�นิ บาปดำารังอยู่ ในิโลักั แต่ก็ั ไม่ ได้ถ่อโที่ษบาปของพวิกัเขาชัี�วินิิรันัิดรั ์ ค่าจ้้างของ
บาปค่อควิามตาย ดังนัิ�นิผูู้คนิที่ี�มีชีีวิิตอยู่กั่อนิที่ี�พรัะรัาชีบัญญัติ ได้เกัิดข้ �นิ ผูลัของควิามผูิดบาปของเขา อาจ้ได้รัับกัารัลังโที่ษถ้งตาย 

ที่วิ่าพรัะเจ้้าก็ัมิ ได้ถ่อโที่ษบาปของพวิกัเขาไปจ้นิตลัอดชัี�วินิิรัันิดรั์ นีิ� ค่อ เหตุผูลัทีี่�พรัะเยซูื่ไปเที่ศนิาสัั�งสัอนิพวิกัเขาโดยเฉัพาะ
เจ้าะจ้ง เห็นิได้จ้ากั 1 เปโตรั 3:18-20 “ด้วิยวิ่าพรัะครัิสัต์เช่ีนิกัันิก็ั ได้ที่นิทีุ่กัข์ครัั �งเดียวิเที่่านัิ�นิ เพรัาะควิามผิูดบาป ค่อพรัะองค์ผูู้
ชีอบธรัรัมเพ่�อผูู้ ไม่ชีอบธรัรัม เพ่�อพรัะองค์จ้ะได้ที่รังนิำาเรัาที่ั �งหลัายไปถ้งพรัะเจ้้า ฝ่่ายเน่ิ�อหนัิงพรัะองค์ก็ัที่รังสิั�นิพรัะชีนิม์ แต่ที่รังมี
ชีีวิติข้ �นิโดยพรัะวิญิญาณ แลัะโดยพรัะวิญิญาณเช่ีนิกัันิ พรัะองค์ ได้เสัด็จ้ไปปรัะกัาศแกั่วิญิญาณที่ี�ติดคุกัอยู่ ซ้ื่�งแต่กั่อนิไม่ ได้เช่ี�อฟัง 

ครัาวิเม่�อพรัะเจ้้าที่รังโปรัดงดโที่ษไวิ้นิานิ ค่อครัั �งโนิอาห์ เม่�อกัำาลัังจ้ัดแจ้งต่อนิาวิา ในินิาวิานัิ�นิได้รัอดจ้ากันิำ �าน้ิอยคนิค่อแปดคนิ”

พรัะคำาโรัม 5:13 บอกัวิา่ ตรัาบกัรัะที่ั�งบัญญัติสิับปรัะกัารัได้กัำาเนิิดข้ �นิ พรัะเจ้้ามิ ได้ที่รังถ่อโที่ษกัับบาปของมนุิษย์ นีิ� เป็นิข้อควิาม
ที่ี�น่ิาที่้�งมากั มองย้อนิไปในิปฐมกัาลั บที่ที่ี� 3 แลัะ 4 คนิส่ัวินิใหญ่เข้าใจ้วิา่ เม่�ออาดัมแลัะเอวิาที่ำาบาปต่อพรัะเจ้้า เพรัาะพรัะเจ้้าบรัสุิัที่ธิ�
แลัะมนุิษย์มีบาปหนิา พรัะเจ้้าจ้้งไม่ต้องกัารัทีี่�จ้ะมีส่ัวินิเกัี�ยวิข้องกัับมนุิษย์ผูู้เต็มไปด้วิยบาป คนิเหล่ัานัิ�นิจ้้งคิดวิ่า พรัะเจ้้าขับไล่ัมนุิษย์
ออกัจ้ากัสัวินิเอเดนิ จ้ากัพรัะพักัตรัข์องพรัะองค ์ เพรัาะพรัะเจ้้าผูู้บรัสุิัที่ธิ� ไม่อาจ้จ้ะมีส่ัวินิเกัี�ยวิข้องกัับมนุิษย์ที่ี�มีมลัที่ินิได้

พวิกันัิ�นิคิดไกัลัถ้งขั �นิวิา่ ตรัาบใดทีี่� ใครัยังไม่ชีำารัะบาปของตนิด้วิยกัารักัรัะที่ำาที่ี�ถูกัต้อง พรัะเจ้้าก็ั ไม่อาจ้มีควิามสััมพันิธ์กัับเขาผูู้
นัิ�นิได้ ควิามคิดเช่ีนินีิ�ขัดแย้งกัับข้อควิามในิโรัม 5:8 ที่ี�วิา่ “แต่พระเจ้้าทรงสำาแด้งค์ว่าม่รกัของพระองค์์แก่เราทั �งหลาย ค์่อขณ์ะที�เรายัง
เป็นค์นบุาปอย้่นั�น พระค์ริสต์ ได้้ทรงสิ�นพระชื่นม่์เพ่�อเรา” ดังนัิ�นิ พันิธสััญญาใหม่สัอนิวิ่า พรัะเจ้้าที่รังแผู่ควิามรัักัมายังเรัา ที่ั �ง ๆ 
ที่ี�เรัามีชีีวิิตอยู่ ในิควิามบาป ไม่ ใช่ีหลัังจ้ากัทีี่�เรัากัรัะที่ำาดีแลัะถูกัต้องแล้ัวิ ควิามจ้รัิงอันิยิ�งใหญ่ที่ี�สุัดข้อหน้ิ� งของข่าวิปรัะเสัรัิฐ 

ที่ี�จ้ะเปลัี�ยนิแปลังชีีวิติเรัาได้ก็ัค่อ ต้องเข้าใจ้วิา่ พรัะเจ้้าที่รังรักััเรัาอย่างทีี่�เรัาเป็นิ ที่รังรักััเรัามากัจ้นิกัรัะที่ั�งวิา่ หากัเรัายอมรับัควิามรักััของ
พรัะองค์ เรัาจ้ะไม่อยากัเป็นิอย่างทีี่�เป็นิอยู่นีิ� เรัาจ้ะเปลัี�ยนิแปลัง แต่เปลัี�ยนิแปลังเพรัาะผูลัแห่งควิามรัักัที่ี�มีต่อพรัะเจ้้า ไม่ ใช่ีเพรัาะ
อยากัไดร้ับัควิามรักััจ้ากัพรัะองค์
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ในิปฐมกัาลับที่ที่ี� 4 จ้ะเห็นิวิา่ พรัะเจ้้ายังคบหากัับมนุิษย์ พรัะองค์ยังคงสันิที่นิากัับอาดัม แลัะเอวิา แม้หลัังจ้ากัที่ี�ทัี่ �งสัอง
ได้ที่ำาบาป พรัะองค์ตรััสักัับคาอินิ แลัะเอเบลั เม่�อเขาที่ั �งสัองมาถวิายเครั่�องบูชีากัับพรัะองค์ พรัะองค์ยังตรััสักัับเขาด้วิยพรัะ
สุัรัเสีัยงของพรัะองค์ จ้ากัปฏิิกัรัิยาของที่ั �งสัองคนิ เรัาจ้ะเห็นิได้วิ่าเขาที่ั �งคู่คุ้นิเคยกัับเสีัยงของพรัะเจ้้า แลัะมิ ได้รัู้ส้ักัตกัใจ้กัลััวิ
เม่�อคาอินิฆ่่าเอเบลั น้ิองชีายของตัวิเอง คาอินิกัลัายเป็นิฆ่าตกัรัคนิแรักัของแผู่นิดินิโลักั พรัะสุัรัเสีัยงของพรัะเจ้้าตรััสัถามจ้ากัสัวิรัรัค์วิ่า 

“เอเบลั น้ิองชีายของเจ้้าอยู่ที่ี� ไหนิ” คาอินิโกัหกัพรัะเจ้้า ซ้ื่�งดูเหม่อนิจ้ะไม่รัูส้้ักัสัะที่กัสัะที่้านิกัับกัารักัรัะที่ำาของตนิเอง เหตุกัารัณ์อย่างนีิ�จ้ะ
เกัิดข้ �นิก็ัตอ่เม่�อคนิคนินัิ�นิคุน้ิเคยตอ่เสีัยงของพรัะเจ้้า จ้นิไม่รัูส้้ักัหวิาดวิติกัใด ๆ ที่ั �งหมดนีิ�ก็ัพอจ้ะเห็นิไดว้ิา่ พรัะเจ้้ายังคงคบหาพูดคยุกัับ
มนุิษย์ต่อไป มิ ได้เลิักัควิามสััมพันิธ์กัับมนุิษย์อย่างทีี่�คนิที่ั�วิไปเช่ี�อกัันิ พรัะองค์ ไม่ที่รังคิดบัญชีีบาปของมนุิษย์ หมายควิามวิา่ พรัะองค์ ไม่
เอาผูิดบาปนัิ�นิ หรั่อเป็นิเพรัาะพวิกัเขาไม่ ได้ที่ำาอะไรัผูิด มิ ใช่ีเลัย นีิ�แหลัะที่ี�เป็นิเหตุให้พรัะองค์ที่รังตรัาพรัะรัาชีบัญญัติข้ �นิ เพ่�อจ้ะนิำา
มนุิษย์กัลัับสู่ัมาตรัฐานิที่ี�เหมาะสัม พรัะเจ้้าจ้้งต้องสัำาแดงให้มนุิษย์เห็นิวิ่า มนุิษย์ต้องกัารัผูู้ช่ีวิยให้รัอด ต้องถ่อมใจ้จ้รัิง ๆ ยอมรัับกัารั
อภัยโที่ษบาปเป็นิของขวิญั น่ิาเศรัา้ที่ี�พวิกัวิิญญาณศาสันิาทัี่�งหลัาย บังคับบงกัารัควิามเช่ี�อนีิ� โดยสัอนิวิา่พรัะบัญญัตินัิ�นิที่รังปรัะที่านิให้
กัับมนุิษย์เพ่�อให้เรัารักััษาให้ ได้ พรัะองค์จ้้งจ้ะยอมรับัแลัะอภัยบาปเรัา มิ ใช่ีเช่ีนินัิ�นิเลัย จุ้ดมุ่งหมายของกัฎเกัณฑ์์ ในิภาคพันิธสััญญา
เดิมนัิ�นิ ก็ัเพ่�อขยายภาพแห่งบาปของเรัา ให้รัู้วิ่าเรัาหมดหวิังที่ี�จ้ะชี่วิยตัวิเองให้รัอด จ้นิเรัาจ้ำานินิวิ่า “พรัะเจ้้า ถ้านีิ�ค่อมาตรัฐานิของ
ควิามบรัิสุัที่ธิ� ข้าพรัะองค์ที่ำาไม่ ได้ ขอที่รังโปรัดยกัโที่ษบาป ปรัะที่านิพรัะเมตตาให้กัับข้าพรัะองค์ด้วิย” โดยภาพรัวิมแล้ัวิ ธรัรัมชีาติ
ของพรัะเจ้้าคอ่ ที่รังเป็นิควิามรักััเสัมอ
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คำาถุาม

1. อ่านิ โรัม 5:13 คำาวิา่ “ถ่อวิา่” หมายควิามวิา่ 

โรม 5:13 – บุาปได้ม้่ีอย้่ ในโลกแล้ว่ก่อนม่ีพระราชื่บุัญญัต ิ แตท่ี� ใด้ไม่่ม่ีพระราชื่บุัญญัตก็ิ ไม่่ถู่อว่า่ม่ีบุาป

2. อ่านิ โรัม 7:7 อะไรัคอ่วิตัถุปรัะสังคข์องพรัะรัาชีบัญญัต ิ

โรม 7:7 – ถู้าเช่ื่นนั�นเราจ้ะว่า่อย่างไร ว่า่พระราชื่บุัญญัติค์่อบุาปหรอ่ ขอพระเจ้้าอย่ายอม่ให้เป็นเช่ื่นนั�นเลย แต่ว่า่ถู้าม่ิ ใช่ื่เพราะ
พระราชื่บุัญญัตแิล้ว่ ข้าพเจ้้าก็จ้ะไม่่ร้จ้้ักบุาป เพราะว่า่ถู้าพระราชื่บุัญญัตมิ่ิ ได้ห้้าม่ว่า่ อย่าโลภ ข้าพเจ้้าก็จ้ะไม่่ร้ว้่า่อะไรค์อ่ค์ว่าม่โลภ

3. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:24 ตามข้อควิามในิพรัะคำานีิ� วิตัถุปรัะสังคข์องพรัะรัาชีบัญญัตคิอ่ 

กาลาเทีย 3:24 – เพราะฉ้ะนั�น พระราชื่บัุญญัติจ้้งเป็นค์ร้ของเราซู้�งนำาเราม่าถู้งพระค์ริสต์ เพ่�อเราจ้ะได้้เป็นค์นชื่อบุธรรม่โด้ย
ค์ว่าม่เช่ื่�อ

4. อ่านิยอห์นิ 8:1-11 พรัะเยซืู่ที่รังปฏิิบัตอิย่างไรักัับหญิงสัาวิที่ี�ถูกัจ้ับไดข้ณะลั่วิงปรัะเวิณี 

ยอห์น 8:1-11 – แต่พระเยซู้เสด็้จ้ไปยังภ้เขาม่ะกอกเทศ [2] ในตอนเช้ื่าตร้พ่ระองค์์เสด็้จ้เข้าในพระว่หิารอีก และค์นทั �งหลายพา
กันม่าหาพระองค์์ พระองค์์ก็ประทับุนั� งและสั�งสอนเขา [3] พว่กธรรม่าจ้ารย์และพว่กฟาริสี ได้้พาผู้้้หญิงค์นหน้� งม่าหา
พระองค์์ หญิงผู้้้นี�ถู้กจั้บุฐานล่ว่งประเว่ณี์ และเม่่�อเขาให้หญิงผู้้้นี�ย่นอย้่ท่าม่กลางฝ้่งชื่น [4] เขาท้ลพระองค์์ว่่า พระอาจ้ารย์
เจ้้าข้า หญิงค์นนี�ถู้กจ้ับุเม่่�อกำาลังล่ว่งประเว่ณี์อย้่ [5] ในพระราชื่บุัญญัตินั�นโม่เสสสั�งให้เราเอาหินขว่า้งค์นเช่ื่นนี�ให้ตาย ส่ว่นท่านจ้ะ
ว่า่อย่างไรในเร่�องนี� [6] เขาพ้ด้อย่างนี�เพ่�อทด้ลองพระองค์์ หว่งัจ้ะหาเหตุฟ้องพระองค์์ แต่พระเยซู้ทรงน้อม่ตัว่ลงเอานิ�ว่พระหัตถู์
เขียนที�ด้ิน เหม่่อนด้ั�งว่่าพระองค์์ ไม่่ ได้้ยินพว่กเขาเลย [7] และเม่่�อพว่กเขายังท้ลถูาม่พระองค์์อย้่เร่�อย ๆ พระองค์์ก็ทรงลุกข้ �น
และพ้ด้กับุเขาว่า่ ผู้้้ ใด้ในพว่กท่านที� ไม่่ม่ีบุาป ก็ ให้ผู้้้นั�นเอาหินขว่า้งเขาก่อน [8] แล้ว่พระองค์์ก็ทรงน้อม่ตัว่ลงและเอานิ�ว่ม่่อเขียน
ที�ด้ินอีก [9] และเม่่�อเขาทั �งหลายได้้ยินด้ังนั�นจ้้งร้ส้ำาน้กโด้ยใจ้ว่นิิจ้ฉั้ยผิู้ด้ชื่อบุ เขาทั �งหลายจ้้งออกไปทีละค์นๆ เริ�ม่จ้ากค์นเฒ่่าค์น
แก่จ้นหม่ด้ เหล่อแต่พระเยซู้ตาม่ลำาพังกับุหญิงที�ยังย่นอย้่ที�นั�น  [10] เม่่�อพระเยซู้ทรงลุกข้ �นแล้ว่ และม่ิ ได้้เห็นผู้้้ ใด้ 

เห็นแต่หญิงผู้้้นั�น พระองค์์พ้ด้กับุนางว่่า หญิงเอ๋ย พว่กเขาที�ฟ้องเจ้้าไป ไหนหม่ด้ ไม่่มี่ ใค์รเอาโทษเจ้้าหร่อ [11] นางนั�นท้ลว่่า 
พระองค์เ์จ้้าข้า ไม่่ม่ีผู้้้ ใด้เลย และพระเยซู้พ้ด้กับุนางว่า่ เราก็ ไม่่เอาโทษเจ้้าเหม่่อนกัน จ้งไปเถูิด้ และอย่าทำาบุาปอีก

5. อ่านิ ยอห์นิ 3:34 พรัะคำาแลัะกัารักัรัะที่ำาของพรัะเยซืู่สัะที่้อนิถ้งธรัรัมชีาตทิี่ี�แที่้จ้รังิของพรัะเจ้้าหรัอ่ไม่ 

ยอห์น 3:34 – พระองค์์ ผู้้้ที�พระเจ้้าทรงใช้ื่ม่านั�น ทรงกล่าว่พระค์ำาของพระเจ้้า เพราะพระเจ้้าม่ิ ได้้ประทานพระว่ญิญาณ์อย่าง
จ้ำากัด้แด้พ่ระองค์์

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:8 อะไรัคอ่ธรัรัมชีาตทิี่ี�แที่้จ้รังิของพรัะเจ้้า 

1 ยอห์น 4:8 – ผู้้้ที� ไม่่รกัก็ ไม่่ร้จ้้ักพระเจ้้า เพราะพระเจ้้าทรงเป็นค์ว่าม่รกั
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ธ์รรมช้าติ่ของพระเจ้า

7. อ่านิ โรัม 5:6 ควิามรักััของพรัะเจ้้าตอ่เรัาโดยตรัง เกัิดข้ �นิขณะที่ี� 

โรม 5:6 – ขณ์ะเม่่�อเรายังขาด้กำาลัง พระค์รสิตก็์ ได้ท้รงสิ�นพระชื่นม่์เพ่�อช่ื่ว่ยค์นอธรรม่ในเว่ลาที�เหม่าะสม่

8. อ่านิ โรัม 5:8 พรัะเจ้้ารักััเรัาในิขณะที่ี�เรัายังเป็นิ 

โรม 5:8 – แต่พระเจ้้าทรงสำาแด้งค์ว่าม่รักของพระองค์์แก่เราทั �งหลาย ค์่อขณ์ะที�เรายังเป็นค์นบุาปอย้่นั�น พระค์ริสต์ ได้้ทรง
สิ�นพระชื่นม่์เพ่�อเรา

9. อ่านิ โรัม 5:10 พรัะเจ้้ารักััเรัาในิขณะที่ี�เรัายังเป็นิ 

โรม 5:10 – เพราะว่า่ถู้าขณ์ะที�เรายังเป็นศตัร ้ เราได้้กลับุค์่นด้ีกับุพระเจ้้าโด้ยที�พระบุุตรของพระองค์์สิ �นพระชื่นม่์ ยิ�งกว่า่นั�นอีก
เม่่�อเรากลับุค์น่ด้แีล้ว่ เราก็จ้ะรอด้โด้ยพระชื่นม่์ชีื่พของพระองค์แ์น่

10. หากัเรัาขอให้พรัะเยซืู่ครัสิัต์ยกัโที่ษบาปให้ ขอให้พรัะองค์เป็นิผูู้ชี่วิยให้รัอดแลัะเป็นิพรัะเจ้้าของเรัา วิางใจ้ในิกัารัเสีัยสัลัะพรัะชีนิม์
ของพรัะองค์เพ่�อไถ่บาปเรัา พรัะเจ้้าจ้ะแสัดงธรัรัมชีาติที่ี�แที่้จ้รัิงแห่งพรัะเมตตา แลัะพรัะคุณของพรัะองค์ หรั่อไม่ 
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บทที� 5 คำาต่อบ

1. อ่านิ โรัม 5:13 คำาวิา่ “ถ่อวิา่” หมายควิามวิา่
 “ถุ่อวา่” หมายถุ่ง การเพิ�มเข้าบัญชี้ของบุคคลนั�น

2. อ่านิ โรัม 7:7 อะไรัคอ่วิตัถุปรัะสังคข์องพรัะรัาชีบัญญัต ิ
 เพ่�อให้บาปเป็นที�รูจั้ก

3. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:24 ตามข้อควิามในิพรัะคำานีิ� วิตัถุปรัะสังคข์องพรัะรัาชีบัญญัตคิอ่
 ในกาลาเทีย 3:24 วัต่ถุุประสงค์ของธ์รรมบัญญัติ่ก็ค่อ แสดงให้มวลมนุษย์เห็นว่า พวกเขาต้่องการพระผูู้้ช่้วยให้รอด 

พระเยซู้ำครสิต์่

4. อ่านิยอห์นิ 8:1-11 พรัะเยซืู่ที่รังปฏิิบัตอิย่างไรักัับหญิงสัาวิที่ี�ถูกัจ้ับไดข้ณะลั่วิงปรัะเวิณี
 พระองค์ทรงจัดการด้วยความเมต่ต่าและพระคุณ

5. อ่านิ ยอห์นิ 3:34 พรัะคำาแลัะกัารักัรัะที่ำาของพรัะเยซืู่สัะที่้อนิถ้งธรัรัมชีาตทิี่ี�แที่้จ้รังิของพรัะเจ้้าหรัอ่ไม่
 ใช่้แล้ว

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:8 อะไรัคอ่ธรัรัมชีาตทิี่ี�แที่้จ้รังิของพรัะเจ้้า
 ความรกั

7. อ่านิ โรัม 5:6 ควิามรักััของพรัะเจ้้าตอ่เรัาโดยตรัง เกัิดข้ �นิขณะที่ี�
 เม่�อเราขาดกำาลัง (หมดหวงั และไม่ประพฤติ่ต่นต่ามพระเจ้า)

8. อ่านิ โรัม 5:8 พรัะเจ้้ารักััเรัาในิขณะที่ี�เรัายังเป็นิ 
 คนบาป

9. อ่านิ โรัม 5:10 พรัะเจ้้ารักััเรัาในิขณะที่ี�เรัายังเป็นิ 
 ศตั่รขูองพระองค์

10. หากัเรัาขอให้พรัะเยซืู่ครัิสัต์ยกัโที่ษบาป ให้ ขอให้พรัะองค์เป็นิผูู้ช่ีวิยให้รัอดแลัะเป็นิพรัะเจ้้าของเรัา วิางใจ้ในิกัารัเสีัยสัลัะ
พรัะชีนิม์ของพรัะองคเ์พ่�อไถ่บาปเรัา พรัะเจ้้าจ้ะแสัดงธรัรัมชีาตทิี่ี�แที่้จ้รังิแห่งพรัะเมตตา แลัะพรัะคณุของพรัะองค ์ หรัอ่ไม่

 แน่นอน



1-31

บทที� 6

การกลับใจใหม่
หลัายคนิมีควิามเข้าใจ้ผูิด ๆ เกัี�ยวิกัับกัารักัลัับใจ้ใหม่ กัารักัลัับใจ้ใหม่ ไม่ ใช่ี กัารัที่ำาให้สัมบูรัณ์แบบ แต่ค่อกัารัเปลัี�ยนิแปลัง

ที่ิศที่าง ขอพูดถ้งคำาอุปมาเรั่�องบุตรัน้ิอยหลังหาย พรัะเยซืู่ที่รังบรัรัยายให้เห็นิภาพที่ี�ชัีดเจ้นิ ในิควิามหมายของกัารักัลัับใจ้ใหม่ของ
บุคคลัหน้ิ� ง จ้ากัลัูกัา 15:11-12 พรัะเยซืู่ตรััสัวิ่า "ชื่ายค์นหน้� งมี่บุุตรชื่ายสองค์น [12] บุุตรค์นน้อยพ้ด้กับุบุิด้าว่่า ‘บุิด้าเจ้้าข้า 
ขอทรพัย์ที�ตกเป็นส่ว่นของข้าพเจ้้าเถูิด้' บุิด้าจ้้ง แบุ่งสม่บุัติ ให้แก่บุุตรทั �งสอง"

บุตรัคนิเล็ักัต้องกัารัมรัดกัของเขาก่ัอนิที่ี�บิดาจ้ะตาย ซ้ื่�งเป็นิเรั่�องค่อนิข้างจ้ะผิูดธรัรัมดา แต่บิดาตอบรัับคำาขอของบุตรั 

แลัะแบ่งมรัดกัให้บุตรัที่ั �งสัอง ข้อ 13 กัลั่าวิต่อไปวิา่ “ต่อม่าไม่่กี�ว่นั บุุตรค์นน้อยนั�นก็รว่บุรว่ม่ทรพัย์ทั �งหม่ด้แล้ว่ไปเม่่องไกล และได้้
ผู้ลาญทรัพย์ของตนที�นั�นด้้ว่ยการเป็นนักเลง” พรัะคัมภีรั์บางฉับับถอดควิามวิ่า "บุตรัคนิน้ิอยนัิ�นิ นิำาที่รััพย์สัมบัติที่ี�เป็นิมรัดกัของ
ตนิเข้าไปในิถิ�นิไกัลัจ้ากับ้านิเกัิด แลัะผูลัาญสัมบัตนัิิ�นิดว้ิยกัารัใช้ีชีีวิตินัิกัเลัง เขาใช้ีจ้่ายในิกัารัเที่ี�ยวิในิงานิเลัี �ยงรั่�นิเรังิ แลัะใช้ีจ้่ายเงินิ
กัับโสัเภณี" 

ข้อ 14-15 บอกัวิ่า “เม่่�อใช้ื่ทรัพย์หม่ด้แล้ว่ก็เกิด้กันด้ารอาหารยิ�งนักทั�ว่เม่่องนั�น (แผู่นิดินิเรัิ�มกัันิดารั แลัะผูู้คนิก็ัพากัันิ
อดอยากั) เขาจ้้งเริ�ม่ขัด้สน เขาไปอาศัยอย้่กับุชื่าว่เม่่องนั�นค์นหน้�ง และค์นนั�นก็ ใช้ื่เขาไปเลี �ยงหม่้ที�ทุ่งนา” เขาได้ที่ำางานิให้กัับชีาย
คนิหน้ิ� ง นัิ� นิก็ัค่อเป็นิคนิเลีั �ยงหมู” ข้อ 16 บอกัวิ่า “เขาใค์ร่จ้ะได้้อิ�ม่ท้องด้้ว่ยฝักถูั�ว่ที�หม่้กินนั�น แต่ ไม่่ม่ี ใค์รให้อะไรเขากิน”
เขาอดอยากัมากั จ้นิอ้อนิวิอนิวิา่ “ขออาหารัหมูให้ข้า หรัอ่อะไรัสัักัอย่าง” แต่ ไม่มี ใครัหยิบย่�นิอะไรัเขาเลัย เขาผูลัาญที่รัพัย์จ้ากัมรัดกั
ของตนิไปจ้นิหมดสิั�นิแลั้วิ ในิข้อที่ี� 17 กัลั่าวิต่อไปวิา่ “เม่่�อเขาร้ส้ำาน้กแล้ว่จ้้งพ้ด้ว่า่ ‘ล้กจ้้างของบุิด้าเราม่ีม่าก ยังม่ีอาหารกินอิ�ม่และ
เหล่ออีก ส่ว่นเราจ้ะม่าตายเสียเพราะอด้อาหาร" บางฉับับถอดควิามวิา่ “เม่�อเขาคิดได้แล้ัวิ” หรัอ่อีกันัิยหน้ิ�ง ลูักัจ้้างของบิดาเขายังมี
อาหารัมากัเกัินิพอ ขณะที่ี�เขากัำาลัังจ้ะอดตาย

เขาตัดสิันิใจ้กัลัับใจ้ใหม่ กัารักัลัับใจ้ใหม่นัิ�นิมาจ้ากักัารัเปลัี�ยนิแปลังควิามคิดจิ้ตใจ้ โดยเรัิ�มเปลัี�ยนิที่ี�จ้ิตใจ้นัิ�นิเอง เป็นิเหตุให้
บุคคลันัิ�นิกัลัับหลัังหันิ มุ่งไปสู่ัที่ิศที่างใหม่ ข้อ 18-19 เขากัลั่าวิวิ่า “จ้ำาเราจ้ะลุกข้ �นไปหาบุิด้าเรา และพ้ด้กับุท่านว่่า 
“บุิด้าเจ้้าข้า ข้าพเจ้้าได้้ทำาผู้ิด้ต่อสว่รรค์์และทำาผู้ิด้ต่อหน้าท่านด้้ว่ย ข้าพเจ้้าไม่่สม่ค์ว่รจ้ะได้้ช่ื่�อว่่า เป็นล้กของท่านอีกต่อไป
ขอท่านให้ข้าพเจ้้าเป็นเหม่่อนค์นรับุใช้ื่ของท่านค์นหน้�งเถิูด้” (“ขอให้ข้าพเจ้้าเป็นิเหม่อนิที่าสัคนิหน้ิ�งเถิด บิดาเจ้้าข้า ข้าพเจ้้าได้
ที่ำาบาปต่อท่ี่านิ ได้ผูลัาญที่รััพย์ของที่่านิ แลัะได้กัรัะที่ำาบาปต่อพรัะเจ้้า โปรัดให้ข้าพเจ้้าได้เป็นิที่าสัเถิด”) แลั้วิเขาก็ัลัุกัข้ �นิ 
เดินิที่างไปหาบิดา กัารักัลัับใจ้ใหม่นัิ�นิมีควิามหมายมากัยิ�งกัวิา่กัารัเปลัี�ยนิที่ัศนิคติ เปลัี�ยนิควิามคิด เปลัี�ยนิจ้ิตใจ้ มันิจ้ะนิำาบุคคลันัิ�นิ 

ไปสู่ักัารักัรัะที่ำาตามควิามเช่ี�อของเขา หันิหลัังกัลัับ เปลีั�ยนิมาสู่ัที่ิศที่างใหม่ เรัาทีุ่กัคนิล้ัวินิแลั้วิแต่ ได้หันิหลัังให้กัับพรัะเจ้้า 

พรัะบิดาของเรัา ลัะจ้ากัสัวิรัรัค์ ซ้ื่�งเป็นิบ้านิของเรัา ในิพรัะคัมภีรั์กัลั่าวิในิอิสัยาห์ 53:6 วิ่า “เราทุกค์นได้้เจ้ิ�นไปเหม่่อนแกะ 
เราทุกค์นตา่งได้ห้ันไปตาม่ทางของตนเอง” แตพ่รัะเจ้้าในิควิามเมตตาของพรัะองคท์ี่รังนิำาบาปของเรัาที่ั �งหลัายวิางไวิท้ี่ี�องคพ์รัะเยซืู่ครัสิัต์

เรั่�องรัาวิดำาเนิินิต่อไป ในิข้อที่ี� 20-24 วิ่า “แล้ว่เขาก็ลุกข้ �นไปหาบุิด้าของตน” ตอนินีิ�เรัาอาจ้น้ิกัถ้งพ่อ ซ้ื่�งน่ิาจ้ะพูดวิ่า  
“บุตรัเอ๋ย ดูซิื่วิ่าเจ้้าได้ที่ำาอะไรัลังไป เจ้้าได้ผูลัาญสัมบัติของพ่อ สิั�งที่ี�พ่อสัะสัมมาตลัอดชีีวิิต จ้งมาเป็นิที่าสัของพ่อเสีัย” พ่อในิฝ่่าย
โลักัส่ัวินิใหญ่อาจ้จ้ะโกัรัธสุัดขีดแลัะแสัดงทัี่ศนิคติเช่ีนินัิ�นิ แต่ โปรัดสัังเกัตที่ัศนิคติของบิดาผูู้นีิ�  “แต่เม่่�อเขายังอย้่แต่ ไกล 
บุิด้าแลเห็นเขาก็ม่ีค์ว่าม่เม่ตตา (ควิามรักัับุตรัได้หลัั�งออกัจ้ากัหัวิใจ้) จ้้งว่ิ�งออกไปกอด้ค์อ จุ้บุเขา ฝ่่ายบุุตรนั�นจ้้งกล่าว่แก่บุิด้าว่า่ ‘บิุด้า
เจ้้าข้า ข้าพเจ้้าได้้ทำาบุาปต่อสว่รรค์์และต่อสายตาของท่านด้้ว่ย ข้าพเจ้้าไม่่สม่ค์ว่รจ้ะได้้ช่ื่�อว่่าเป็นล้กของท่านอีกต่อไป’ แต่บุิด้าได้้สั�ง
ผู้้้รบัุใช้ื่ของตนว่า่‘จ้งรบีุไปเอาเส่ �ออย่างด้ีที�สุด้ม่าสว่ม่ให้เขา และเอาแหว่นม่าสว่ม่นิ�ว่ม่่อ กับุเอารองเท้าม่าสว่ม่ให้เขา จ้งเอาล้กว่วั่อ้ว่นพี
ม่าฆ่่าเลี �ยงกัน เพ่�อค์ว่าม่ร่�นเรงิยินด้เีถิูด้ เพราะว่า่ล้กของเราค์นนี�ตายแล้ว่ แตก่ลับุเป็นอีก หายไปแล้ว่ แต่ ได้พ้บุกันอีก’ เขาทั �งหลาย
ตา่งก็เริ�ม่ม่ีค์ว่าม่ร่�นเรงิยินด้”ี พวิกัเขาก็ัเฉัลัิมฉัลัองกัันิ
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เข้าใจ้นิะครัับวิ่า พรัะเยซืู่กัำาลัังส่ั�ออะไรั ถ้าเรัาเพียงหันิกัลัับไปหาพรัะบิดาเจ้้าบนิสัวิรัรัค์ เพ่�อรั้องขอควิามเมตตา แลัะพูดวิ่า 

“พรัะบิดาเจ้้า ข้าพรัะองค์ที่ำาผูิดบาปต่อพรัะองค์ ข้าพรัะองค์ ไม่สัมควิรัจ้ะเป็นิลัูกัของพรัะองค์” พรัะองค์ก็ัจ้ะยอมรัับเรัา พรัะ
บิดาเจ้้าบนิสัวิรัรัค์จ้ะมีแต่ควิามเมตตาต่อเรัา พรัะองค์จ้ะไม่ยอมให้เรัาเป็นิที่าสั พรัะองค์จ้ะฟ่ื้�นิฟูื้เรัาให้กัลัับเป็นิบุตรัของ
พรัะองค์ พรัะเจ้้าที่รังรัอคอยเรัาอยู่ เรัาได้หันิหลัังให้กัับพรัะองค์หรั่อเปลั่า ที่ำาไมไม่หันิกัลัับไปหาพรัะเจ้้า พรัะบิดาของเรัา 
แลัะสัวิรัรัค ์ บ้านิของเรัาเสีัยแตว่ินัินีิ�เลั่า
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คำาถุาม

1. ให้ควิามหมายของคำาวิา่ “กัารักัลัับใจ้ใหม่” 

2. อ่านิ ลัูกัา 13:1-5 เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะไม่พินิาศ

ลูกา 13:1-5 – ขณ์ะนั�น มี่บุางค์นอย้่ที�นั� นเล่าเร่�องชื่าว่กาลิลี ซู้�งปีลาตเอาโลหิตของเขาระค์นกับุเค์ร่�องบุ้ชื่าของเขา 

ให้พระองค์์ฟัง [2] พระเยซู้จ้้งตรัสตอบุเขาว่่า “ท่านทั �งหลายค์ิด้ว่่าชื่าว่กาลิลีเหล่านั�นเป็นค์นบุาปยิ�งกว่่าชื่าว่กาลิลีอ่�น ๆ 
ทั �งปว่ง เพราะว่า่เขาได้้ทุกข์ทรม่านอย่างนั�นหรอ่ [3] เราบุอกท่านทั �งหลายว่า่ ม่ิ ใช่ื่ แต่ถู้าท่านทั �งหลายม่ิ ได้้กลับุใจ้เสียใหม่่ก็จ้ะ
ต้องพินาศเหม่่อนกัน [4] หร่อสิบุแปด้ค์นนั�นซู้�งหอรบุที�สิ โลอัม่ได้้พังทับุเขาตายเสียนั�น ท่านทั �งหลายค์ิด้ว่า่ เขาเป็นค์นบุาป
ยิ�งกว่า่ค์นทั �งปว่งที�อาศยัอย้่ ในกรงุเยรซู้าเล็ม่หรอ่ [5] เราบุอกท่านทั �งหลายว่า่ ม่ิ ใช่ื่ แต่ถู้าท่านทั �งหลายม่ิ ได้้กลับุใจ้เสียใหม่่จ้ะ
ตอ้งพินาศเหม่่อนกัน”

3. อ่านิ 2 เปโตรั 3:9 พรัะเจ้้าที่รังปรัารัถนิาสิั�งใดตอ่มนุิษย์ 

2 เปโต่ร 3:9 – องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าไม่่ ได้ท้รงเฉ่้�อยชื่้าในเร่�องพระสัญญาของพระองค์์ ตาม่ที�บุางค์นค์ดิ้นั�น แตพ่ระองค์์ ได้ท้รง
อด้กลั �นใจ้ไว่ ้ เพราะเห็นแก่เราทั �งหลายม่าชื่้านาน ไม่่ทรงประสงค์์ที�จ้ะให้ผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้พินาศเลย แต่ทรงปรารถูนาที�จ้ะให้ค์นทั �ง
ปว่งกลับุใจ้เสียใหม่่

4. อ่านิ ลัูกัา 16:19-31 พรัะคำาที่ี� 16:28 เหตใุดชีายมั�งมีผูู้นัิ�นิ จ้้งตอ้งกัารัให้คนิฟ่ื้�นิข้ �นิจ้ากัควิามตาย ไปพูดคยุกัับพี�น้ิองของเขา 

ลูกา 16:19-31 – ยังม่ีเศรษฐีค์นหน้� งนุ่งห่ม่ผู้้าสีม่่ว่งและผู้้าป่านเน่�อละเอียด้ รับุประทานอาหารอย่างประณี์ตทุกว่ันๆ 

[20] และม่ีค์นขอทานค์นหน้�งช่ื่�อลาซูารสัเป็นแผู้ลทั �งตัว่ นอนอย้่ที�ประต้รั �ว่บุ้านของเศรษฐี [21] และเขาใค์รจ่้ะกินเศษอาหารที�
ตกจ้ากโต๊ะของเศรษฐีนั�น แม่้สุนัขก็ม่าเลียแผู้ลของเขา [22] อย้่ม่าค์นขอทานนั�นตายและเหล่าท้ตสว่รรค์์ ได้้นำาเขาไปไว่ท้ี�อกของ
อับุราฮัม่ ฝ่่ายเศรษฐีนั�นก็ตายด้้ว่ย และเขาก็ฝังไว่ ้ [23] แล้ว่เม่่�ออย้่ ในนรก เป็นทุกข์ทรม่านยิ�งนัก เศรษฐีนั�นจ้้งแหงนด้้เห็นอับุ
ราฮัม่อย้่แต่ ไกล และลาซูารสัอย้่ที�อกของท่าน [24] เศรษฐีจ้้งรอ้งว่า่ ‘อับุราฮัม่บุิด้าเจ้้าข้า ขอเอ็นด้้ข้าพเจ้้าเถิูด้ ขอใช้ื่ลาซูารสัม่า
เพ่�อจ้ะเอาปลายนิ�ว่จุ่้ม่นำ �าม่าแตะลิ �นของข้าพเจ้้าให้เย็น ด้้ว่ยว่า่ข้าพเจ้้าตรำาทุกข์ทรม่านอย้่ ในเปลว่ไฟนี�’ [25] แต่อับุราฮัม่ตอบุว่า่ 

‘ล้กเอ๋ย เจ้้าจ้งระล้กว่า่เม่่�อเจ้้ายังม่ีชีื่ว่ติอย้่ เจ้้าได้ข้องด้สีำาหรบัุตัว่ และลาซูารสัได้ข้องเลว่ แตเ่ด้ี�ยว่นี�เขาได้ร้บัุค์ว่าม่เล้าโลม่ แตเ่จ้้า
ได้้รบัุค์ว่าม่ทุกข์ทรม่าน [26] นอกจ้ากนั�น ระหว่า่งพว่กเรากับุพว่กเจ้้าม่ีเหว่ใหญ่ตั �งขว่างอย้่ เพ่�อว่า่ถู้าผู้้้ ใด้ปรารถูนาจ้ะข้าม่ไปจ้าก
ที�นี�ถู้งเจ้้าก็ ไม่่ ได้้ หรอ่ถู้าจ้ะข้าม่จ้ากที�นั�นม่าถู้งเราก็ ไม่่ ได้้’ [27] เศรษฐีนั�นจ้้งว่า่ ‘บุิด้าเจ้้าข้า ถู้าอย่างนั�นขอท่านใช้ื่ลาซูารสัไปยัง
บุ้านบุิด้าของข้าพเจ้้า [28] เพราะว่่าข้าพเจ้้ามี่พี�น้องห้าค์น ให้ลาซูารัสเป็นพยานแก่เขา เพ่�อมิ่ ให้เขาม่าถู้งที�ทรม่านนี�’ 

[29] แต่อับุราฮัม่ ตอบุเขาว่่า ‘เขาม่ี โม่เสสและพว่กศาสด้าพยากรณ์์นั�นแล้ว่ ให้เขาฟังค์นเหล่านั�นเถิูด้’ [30] เศรษฐีนั�นจ้้งว่่า 
‘ม่ิ ได้้ อับุราฮัม่บุิด้าเจ้้าข้า แต่ถู้าค์นหน้�งจ้ากหม่้่ค์นตายไปหาเขา เขาจ้ะกลับุใจ้เสียใหม่่’ [31] อับุราฮัม่จ้้งตอบุเขาว่่า ‘ถู้าเขาไม่่ฟัง
โม่เสสและพว่กศาสด้าพยากรณ์์ แม่้ค์นหน้�งจ้ะเป็นข้ �นม่าจ้ากค์ว่าม่ตาย เขาก็จ้ะยังไม่่เช่ื่�อ’ ”

5. อ่านิ ลัูกัา 16:30 พี�น้ิองของเขาตอ้งที่ำาอย่างไรัเพ่�อหลัีกัเลัี�ยงที่ี�ที่รัมานินีิ� (นิรักั)

ลูกา 16:30 – เศรษฐีนั�นจ้้งว่า่ ‘ม่ิ ได้ ้ อับุราฮัม่บุิด้าเจ้้าข้า แตถู่้าค์นหน้�งจ้ากหม่้่ค์นตายไปหาเขา เขาจ้ะกลับุใจ้เสียใหม่่’

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:18 แม้วิา่ในิพรัะคำาข้อนีิ�จ้ะไม่ ได้เอ่ยเฉัพาะเจ้าะจ้ง แต่เรัารัูว้ิา่ข้อนีิ�พูดถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่ จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับผูู้ที่ี�
กัลัับใจ้ใหม่ 
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กิจการ 26:18 – เพ่�อจ้ะให้เจ้้าเปิด้ตาของเขา เพ่�อเขาจ้ะกลับุจ้ากค์ว่าม่ม่่ด้ม่าถู้งค์ว่าม่สว่่าง และจ้ากอำานาจ้ของซูาตานม่าถู้ง
พระเจ้้า เพ่�อเขาจ้ะได้้รบัุการยกโทษค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของเขา และให้ ได้้รบัุม่รด้กด้้ว่ยกันกับุค์นทั �งหลายซู้�งถู้กแยกตั �งไว่แ้ล้ว่โด้ยค์ว่าม่
เช่ื่�อในเรา

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 ในิช่ีวิงที่้ายของพรัะคำาข้อนีิ� มี 3 สิั�งที่ี�คนิตา่งชีาตพิ้งปฏิิบัต ิ สิั�งเหลั่านัิ�นิคอ่ 

กิจการ 26:20 – แต่ข้าพระองค์์ ได้้กล่าว่สั�งสอนเขาตั �งต้นที�เม่่องด้าม่ัสกัสและในกรงุเยรซู้าเล็ม่ ทั�ว่แว่น่แค์ว่น้ย้เด้ีย และแก่ชื่าว่
ตา่งประเทศ ให้เขากลับุใจ้ใหม่่ ให้หันม่าหาพระเจ้้าและกระทำาการซู้�งสม่กับุที�กลับุใจ้ใหม่่แล้ว่

8. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:21-23  พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่คนิเหลั่านัิ�นิปรัะพฤตสิิั�งใดแที่นิที่ี�จ้ะที่ำาตามควิามตอ้งกัารัของพรัะเจ้้า 

มัทธิ์ว 7:21-23 – มิ่ ใช่ื่ทุกค์นที�รอ้งแก่เราว่า่ ‘พระองค์์เจ้้าข้า พระองค์์เจ้้าข้า’จ้ะได้้เข้าในอาณ์าจั้กรแห่งสว่รรค์ ์ แต่ผู้้้ที�ปฏิบุัติตาม่
ค์ว่าม่ต้องการของพระบุิด้าของเราผู้้้อย้่ ในสว่รรค์์จ้้งจ้ะเข้าได้้ [22] เม่่�อถู้งว่ันนั�นจ้ะม่ีค์นเป็นอันม่ากร้องแก่เราว่่า ‘พระองค์์
เจ้้าข้า พระองค์์เจ้้าข้า ข้าพระองค์์ ได้้พยากรณ์์ ในพระนาม่ของพระองค์์ ได้้ขับุผู้ีออกในพระนาม่ของพระองค์์ และได้้กระทำาการ
ม่หัศจ้รรย์เป็นอันม่ากในพระนาม่ของพระองค์์ม่ิ ใช่ื่หร่อ’ [23] เม่่�อนั�นเราจ้ะแจ้้งแก่เขาว่่า ‘เราไม่่เค์ยร้้จ้ักเจ้้าเลย เจ้้าผู้้้กระทำา
ค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่า จ้งไปเสียให้พ้นจ้ากเรา’

9. เรั่�องนีิ�แสัดงให้เห็นิถ้งควิามสัำาคญัของกัารักัลัับใจ้ใหม่ที่ี�แที่้จ้รังิอย่างไรั เม่�อเที่ียบกัับ กัารัแคพู่ดแตป่ากัแลัะบอกัวิา่รับัใช้ีพรัะเจ้้า 

10. อ่านิ อิสัยาห์ 55:7 คนิชัี�วิตอ้งที่ำาอะไรั

อิสยาห์ 55:7 – ให้ค์นอธรรม่ละทิ �งทางของเขา และค์นชัื่�ว่ละทิ �งค์ว่าม่ค์ิด้ของเขา ให้เขากลับุม่ายังพระยาห์เว่ห์ และพระองค์์จ้ะ
ทรงเม่ตตาเขา และม่ายังพระเจ้้าของพว่กเรา เพราะพระองค์ท์รงม่ีการอภัยอย่างเหล่อล้น

11. สัองสิั�งที่ี�คนิไม่ชีอบธรัรัมตอ้งที่ำานัิ�นิคอ่อะไรั 

12. พรัะเจ้้าจ้ะที่รังที่ำาอะไรัให้กัับคนิที่ี�ปฏิิบัตติามแบบที่ี�กัลั่าวิไวิ้ ในิข้างตน้ิ

13. อ่านิ ลัูกัา 15:7 ปฏิิกัรัยิาที่ี�สัวิรัรัคจ์้ะมีกัับคนิบาปที่ี�กัลัับใจ้ใหม่ 

ลูกา 15:7 – เราบุอกท่านทั �งหลายว่่า เช่ื่นนั�นแหละ จ้ะมี่ค์ว่าม่ปรีด้ี ในสว่รรค์์เพราะค์นบุาปค์นเด้ียว่ที�กลับุใจ้ใหม่่ ม่ากกว่่าค์น
ชื่อบุธรรม่เก้าสิบุเก้าค์นที� ไม่่ตอ้งการกลับุใจ้ใหม่่

14. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:19 หากัเรัากัลัับใจ้ใหม่แลัะหันิหลัังจ้ากับาป จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับบาปของเรัา 

กิจการ 3:19 – เหตฉุ้ะนั�นท่านทั �งหลายจ้งหันกลับุและตั �งใจ้ใหม่่ เพ่�อจ้ะทรงลบุล้างค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของท่านเสีย เพ่�อเว่ลาช่ื่�นใจ้ยินด้ี
จ้ะได้ม้่าจ้ากหน้าขององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า
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การกลับใจใหม่

บทที� 6 คำาต่อบ

1. ให้ควิามหมายของคำาวิา่ “กัารักัลัับใจ้ใหม่” 
• ค่อการ “กลับหลังหัน” มาสูข้่อต่กลงใหม่
• ค่อการเปลี�ยนแปลงความคิดใหม่
• ค่อการเปลี�ยนแปลงจิต่ใจที�ส่งผู้ลให้หันกลับมาหาพระเจ้า หันจากการเดินในหนทางของต่นเองมายังหนทางของ

พระเจ้า
• ค่อการเปลี�ยนทิศทางในชี้วติ่ ไม่ ใช่้การทำาให้สมบูรณ์แบบ
• ค่อการตั่ดสนิใจที�เปลี�ยนทิศทางในชี้วติ่ ของบุคคลนั�น
• ค่อการละจากสิ�งเก่าๆ และผูู้กพันต่นเองอย่างถุ่งที�สุดกับพระเจ้า และวถีิุทางของพระองค์
• ค่อการหันสูพ่ระเจ้าโดยผู่้านทางพระเยซู้ำครสิต์่

2. อ่านิ ลัูกัา 13:1-5 เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะไม่พินิาศ
 กลับใจใหม่

3. อ่านิ 2 เปโตรั 3:9 พรัะเจ้้าที่รังปรัารัถนิาสิั�งใดตอ่มนุิษย์.
 ให้ทุกคนกลับใจใหม่

4. อ่านิ ลัูกัา 16:19-31 พรัะคำาที่ี� 16:28 เหตใุดชีายมั�งมีผูู้นัิ�นิ จ้้งตอ้งกัารัให้คนิฟ่ื้�นิข้ �นิจ้ากัควิามตาย ไปพูดคยุกัับพี�น้ิองของเขา
 เพ่�อหลีกเลี�ยงมิ ให้พวกเขามาถุ่งที�ทรมานนี�

5. อ่านิ ลัูกัา 16:30 พี�น้ิองของเขาตอ้งที่ำาอย่างไรัเพ่�อหลัีกัเลัี�ยงที่ี�ที่รัมานินีิ� (นิรักั)
 เขาต้่องกลับใจใหม่

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:18 แม้วิ่าในิพรัะคำาข้อนีิ�จ้ะไม่ ได้เอ่ยเฉัพาะเจ้าะจ้ง แต่เรัารัู้วิ่าข้อนีิ�พูดถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่ จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับผูู้ที่ี�
กัลัับใจ้ใหม่
• ต่าของเขาจะเปิดออก
• กลับจากความม่ดสูค่วามสวา่ง
• กลับจากอำานาจของซ้ำาต่านสูอ่ำานาจของพระเจ้า
• ได้รบัอภัยโทษบาป
• ได้รบัมรดก

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 ในิช่ีวิงที่้ายของพรัะคำาข้อนีิ� มี 3 สิั�งที่ี�คนิตา่งชีาตพิ้งปฏิิบัต ิ สิั�งเหลั่านัิ�นิคอ่
• กลับใจใหม่ 
• หันกลับมาหาพระเจ้า 
• กระทำาการซ่้ำ�งสมกับที�กลับใจใหม่แล้ว

8. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:21-23 พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่คนิเหลั่านัิ�นิปรัะพฤตสิิั�งใดแที่นิที่ี�จ้ะที่ำาตามควิามตอ้งกัารัของพรัะเจ้้า
 พวกเขาประพฤติ่สิ�งชั้�วรา้ย และไรศ้ลีธ์รรม
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9. เรั่�องนีิ�แสัดงให้เห็นิถ้งควิามสัำาคญัของกัารักัลัับใจ้ใหม่ที่ี�แที่้จ้รังิอย่างไรั เม่�อเที่ียบกัับ กัารัแคพู่ดแตป่ากัแลัะบอกัวิา่รับัใช้ีพรัะเจ้้า
 การกลับใจใหม่ค่อสิ�งที�มาจากหัวใจ ไม่ ใช่้ด้วยวาจา (พูดแต่่ปาก)

10. อ่านิ อิสัยาห์ 55:7 คนิชัี�วิตอ้งที่ำาอะไรั
 ละทิ�งทางของพวกเขา

11. สัองสิั�งที่ี�คนิไม่ชีอบธรัรัมตอ้งที่ำานัิ�นิคอ่อะไรั
 ละทิ�งความคิดของพวกเขา และหันกลับมาหาพระเจ้า

12. พรัะเจ้้าจ้ะที่รังที่ำาอะไรัให้กัับคนิที่ี�ปฏิิบัตติามแบบที่ี�กัลั่าวิไวิ้ ในิข้างตน้ิ
 พระองค์ทรงประทานพระเมต่ต่า และทรงอภัยอย่างเหล่อล้น

13. อ่านิ ลัูกัา 15:7 ปฏิิกัรัยิาที่ี�สัวิรัรัคจ์้ะมีกัับคนิบาปที่ี�กัลัับใจ้ใหม่
 จะมีความปรดีี ในสวรรค์

14. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:19 หากัเรัากัลัับใจ้ใหม่แลัะหันิหลัังจ้ากับาป จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับบาปของเรัา
 บาปของเราจะถูุกลบล้างไป
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ข้อผูู้กพัน
ลัูกัา 14:25-26 วิ่า “ค์นเป็นอันม่ากได้้ ไปกับุพระองค์์ พระองค์์จ้้งทรงเหลียว่หลังตรัสกับุเขาว่่า “ถู้าผู้้้ ใด้ม่าหาเรา และไม่่ชัื่ง

บุิด้าม่ารด้า บุุตรภรรยา และพี�น้องชื่ายหญิง แม่้ทั �งชีื่ว่ติของตนเองด้ว้่ย ผู้้้นั�นจ้ะเป็นสาว่กของเราไม่่ ได้”้

“ค์นเป็นอันม่ากได้้ ไปกับุพระองค์์ พระองค์์จ้้งทรงเหลียว่หลังตรสักับุเขาว่า่ ...” (ลัูกัา 14:25) ในิเวิลัานัิ�นิ ฝู่งชีนิจ้ำานิวินิมหาศาลั
ติดตามพรัะเยซืู่ ในิพันิธกัิจ้ของพรัะองค์ นัิ� นิหมายควิามวิ่า รัะหวิ่างนัิ�นิฝู่งชีนิจ้ำานิวินินีิ�เรัิ�มติดตามพรัะองค์ ไปอย่างต่อเน่ิ� องแลัะ
สัมำ�าเสัมอ อาจ้เป็นิเพรัาะหมายสัำาคัญแลัะกัารัอัศจ้รัรัย์ที่ี�พรัะองค์ที่รังกัรัะที่ำา หรัอ่อาจ้เป็นิเพรัาะพรัะองค์ที่รังเลัี �ยงอาหารัพวิกัเขา เรัาไม่
อาจ้หยั�งรัู้สัาเหตุทีี่�แที่้จ้รัิง รัูแ้ต่วิ่าฝู่งชีนิจ้ำานิวินิมหาศาลัได้ติดตามพรัะองค์ เวิลัานัิ�นิเองที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังหันิกัลัับมากัลั่าวิกัับเขาอย่างจ้งใจ้ 
ซ้ื่�งส่ังผูลัให้ผูู้คนิถอยออกัจ้ากัพรัะองค์แลัะไม่ติดตามพรัะองค์อีกั “ถู้าผู้้้ ใด้ม่าหาเรา (หมายควิามวิ่าต้องกัารัไปด้วิยกัันิกัับเรัา 
ต้องติดตามเรัา นีิ�ค่อข้อเรัยีกัรัอ้ง) และไม่่ชัื่งบิุด้าม่ารด้าบุุตรภรรยาและพี�น้องชื่ายหญิงแม้่ทั �งชีื่ว่ติของตนเองด้้ว่ย ผู้้้นั�นเป็นสาว่กของเรา
ไม่่ ได้้” (ลัูกัา 14:26) ขณะทีี่�พิจ้ารัณาข้อพรัะคัมภีรั์นีิ�  เรัาอาจ้จ้ะคิดวิ่า พรัะเจ้้า พรัะองค์คงไม่ ได้หมายควิามวิ่าอย่างนัิ�นิใช่ี ไหม 

คำาวิ่า “ชัีง” มีควิามหมายวิ่าอย่างไรั อาจ้จ้ะหมายถ้งรัักัน้ิอยลัง อะไรัที่ำานิองนัิ�นิ เรัาจ้ะเข้าใจ้เม่�อศ้กัษาอย่างจ้รัิงจ้ัง คำาคำานีิ�หมายถ้ง 

“ชัีง” จ้รังิ ๆ

พรัะเยซืู่ที่รังใช้ีคำาที่ี�แรังที่ี�สุัดเพ่�อจ้ะยำ �าถ้งควิามหมายที่ี�พรัะองค์ต้องกัารัจ้ะส่ั�อ พรัะองค์ตรััสัวิ่า หากัเรัาไม่ชัีงบิดา มารัดา 

พี�น้ิองชีายหญิง หรัอ่แม้กัรัะที่ั�งชีีวิติตัวิเอง เรัาก็ั ไม่สัามารัถจ้ะเป็นิสัาวิกัของพรัะองค์ ได้ ควิามสััมพันิธ์แบบใดของเรัาในิโลักันีิ�ที่ี� ใกัลั้
ชิีดที่ี�สุัด จ้ะเป็นิควิามสััมพันิธ์กัับบิดามารัดา หรัอ่คูค่รัองแลัะลัูกัๆ จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิหากัภรัรัยาหรัอ่สัามีกัลัายเป็นิปฏิิปักัษ์แลัะหย่ารัา้งกัับ
เรัา หรัอ่บิดามารัดาตายจ้ากัไป ใครัจ้ะเป็นิผูู้ทีี่�เกัาะติดใกัล้ัชิีดเรัาถัดจ้ากันัิ�นิ จ้ะเป็นิพี�น้ิองชีายหญิงไหม พรัะเยซูื่จ้้งตรัสััวิา่ หากัเรัาไม่ชัีง
เขาเหลั่านีิ� เรัาก็ั ไม่อาจ้เป็นิสัาวิกัของพรัะองค์ ได ้ พรัะองคต์รัสััถ้งอะไรักัันิแน่ิ

พรัะเยซืู่ตรััสัถ้งควิามสััมพันิธ์ที่ี� ใกัลั้ชิีดที่ี�สุัดของเรัา พรัะองค์ที่รังขอข้อผููกัพันิจ้ากัเรัา ข้อผููกัพันิที่ี�วิ่า พรัะองค์ต้องมาก่ัอนิใครั
ที่ั �งหมด พรัะองค์ต้องกัารัเป็นิอันิดับแรักัในิชีีวิติของเรัา ที่รังเปรัยีบเที่ียบรัะหวิา่งควิามสััมพันิธ์ของพรัะองค์ที่ี�มีต่อเรัา กัับควิามสััมพันิธ์
ของเรัาต่อผูู้ที่ี� ใกัลั้ชิีดที่ี�สุัดในิโลักันีิ� คำาวิ่า “ชัีง” เป็นิคำาอุปมาเปรัียบเที่ียบ พรัะเยซูื่กัำาลัังจ้ะบอกัวิ่า “ควิามสััมพันิธ์ของเรัากัับเจ้้า 

เป็นิสิั�งสัำาคัญที่ี�สุัด ทีี่�เรัาต้องกัารัให้เจ้้าวิางไวิ้เหน่ิอสิั�งอ่�นิใดที่ั �งหมดในิโลักันีิ�” ยังมีคนิอีกัผูู้หน้ิ� งที่ี�เรัารัักัมากัยิ�งกัวิ่าภรัรัยา มากักัวิ่าลัูกัๆ 

บิดา มารัดา หรั่อพี�น้ิองชีายหญิง รัู้ ใช่ี ไหมวิ่าคนินัิ�นิค่อใครั ไม่ ใช่ีพรัะเจ้้า... นัิ�นิค่อตัวิเรัาเอง เรัารัักัตัวิเองมากักัวิ่าใครั ๆ ที่ั �งหมดในิ
บรัรัดาควิามสััมพันิธ์ที่ี� ใกัลั้ชิีดที่ี�สุัด

ที่ำาไมชีีวิิตแต่งงานิจ้้งแตกัสัลัาย ที่ำาไมผูู้คนิจ้้งหย่ารั้าง เพรัาะวิ่าพวิกัเขารัักัตัวิเองมากักัวิ่ารัักัคู่ครัอง “เธอไม่ ได้ที่ำาในิสิั�งที่ี�ฉัันิ
ตอ้งกัารัให้เธอที่ำา ดงันัิ�นิเธอก็ัออกัไปให้พ้นิที่างฉัันิ”

พรัะเยซืู่ตรััสัวิ่า ยังมีควิามสััมพันิธ์อย่างหน้ิ� ง ที่ี�ที่รังต้องกัารัให้เรัาให้ควิามสัำาคัญเหน่ิอควิามสััมพันิธ์นัิ�นิ เหน่ิอควิามเห็นิแกั่ตัวิ
ของเรัาเอง นีิ� ค่อกัารัเป็นิสัาวิกัที่ี�แที่้จ้รัิง พรัะองค์มิ ได้ตรััสัถ้งกัารัเป็นิสัาวิกัโดยไม่ต้องจ้่ายรัาคา พรัะองค์ที่รังขอให้เรัาติดตาม
พรัะองค ์ ที่รังขอเป็นิที่ี�หน้ิ�งในิชีีวิติของเรัา
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คำาถุาม

1. อ่านิ ลัูกัา 9:57-62 สัอนิวิา่ เรัาตอ้งมีข้อผููกัพันิกัับพรัะเจ้้ามากัเที่่าใดในิกัารัตดิตามพรัะเยซืู่

ลูกา 9:57-62 – ต่อม่าเม่่�อพระองค์์กับุเหล่าสาว่กกำาลังเด้ินทางไป ม่ีค์นหน้� งท้ลพระองค์์ว่่า “พระองค์์เสด้็จ้ไปทางไหน 

ข้าพระองค์จ์้ะตาม่พระองค์์ ไปทางนั�น” [58] พระเยซู้กล่าว่แก่เขาว่า่ “หม่าจ้ิ �งจ้อกยังมี่ โพรง และนกในอากาศก็ยังมี่รงั แต่บุุตร
ม่นุษย์ ไม่่ม่ีที�จ้ะว่างศีรษะ” [59] พระองค์์ตรัสแก่อีกค์นหน้�งว่่า “จ้งตาม่เราม่าเถูิด้” แต่ค์นนั�นท้ลตอบุว่่า “พระองค์์เจ้้าข้า 

ขอทรงโปรด้ให้ข้าพระองค์์ ไปฝังศพบิุด้าข้าพระองค์์ก่อน” [60] พระเยซู้จ้้งตรัสกับุเขาว่่า “ปล่อยให้ค์นตายฝังค์นตายของเขา
เองเถูิด้ แต่ส่ว่นท่านจ้งไปประกาศแผู้่นด้ินของพระเจ้้า” [61] อีกค์นหน้�งท้ลว่า่ “พระองค์์เจ้้าข้า ข้าพระองค์์จ้ะตาม่พระองค์์ ไป
แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์์ ไปลาค์นที�อย้่ ในบุ้านของข้าพระองค์์ก่อน” [62] พระเยซู้ตรสักับุเขาว่า่ “ผู้้้ ใด้เอาม่่อจั้บุค์ันไถูแล้ว่ 
หันหลังกลับุเสีย ผู้้้นั�นก็ ไม่่สม่ค์ว่รกับุแผู้่นด้นิของพระเจ้้า”

2. อ่านิ ลัูกัา 8:13-14 เหตใุดคนิจ้้งหันิเหจ้ากัควิามเช่ี�อแบบครัสิัเตยีนิ 

ลูกา 8:13-14 – ซู้�งตกที�หินนั�นได้้แก่ค์นเหล่านั�นที� ได้ย้ินแล้ว่ก็รบัุพระว่จ้นะนั�นด้ว้่ยค์ว่าม่ปรดี้ี แต่ ไม่่มี่ราก เช่ื่�อได้้แต่ชัื่�ว่ค์ราว่ 

เม่่�อถู้กทด้ลองเขาก็หลงเสียไป [14] ที�ตกกลางหนาม่นั�นได้้แก่ค์นเหล่านั�นที� ได้้ยินแล้ว่ออกไปและค์ว่าม่ปรารภปรารม่ย์ 

ทรพัย์สม่บุัต ิ ค์ว่าม่สนุกสนานแห่งชีื่ว่ตินี�ก็ปกค์ลุม่เขา ผู้ลของเขาจ้้งไม่่เกิด้

3. อ่านิ เอเสัเคียลั 16:8 พรัะเจ้้าที่รังใช้ีอุปมาเรั่�องกัารัแต่งงานิ เพ่�ออธิบายถ้งควิามสััมพันิธ์รัะหวิ่างพรัะองค์กัับคนิของ
พรัะองค ์ ในิควิามสััมพันิธ์นีิ�คนิเหลั่านัิ�นิจ้ะกัลัายเป็นิคนิของ 

เอเสเคียล 16:8 – และเม่่�อเราผู้่านเจ้้าไปอีกค์รั �งหน้�ง และม่องด้้เจ้้า ด้้เถูิด้ เจ้้ามี่อายุร้จั้้กรกัแล้ว่ เราก็ขยายชื่ายเส่ �อค์ลุม่เจ้้า 

และปกค์ลุม่ค์ว่าม่เปล่อยเปล่าของเจ้้าไว่้ องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าพระเจ้้าตรัสว่่า เออ เราก็ปฏิญาณ์ และกระทำาพันธสัญญากับุเจ้้า 
และเจ้้าก็เป็นของเรา

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:19 คณุคอ่คนิของใครั 

1 โครินธ์์ 6:19 – ท่านไม่่ร้้หร่อว่่า ร่างกายของท่านเป็นว่ิหารของพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ซู้�งสถูิตอย้่ ในท่าน ซู้�งท่านได้้รับุจ้าก
พระเจ้้า ท่านไม่่ ใช่ื่เจ้้าของตวั่ท่านเอง

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:20 รัา่งกัายแลัะจ้ิตวิญิญาณของคณุเป็นิของ 

1 โครนิธ์์ 6:20 – พระเจ้้าได้้ทรงซู่ �อท่านไว่แ้ล้ว่ด้้ว่ยราค์าส้ง เหตุฉ้ะนั�นท่านจ้งถูว่ายพระเกียรติแด้่พระเจ้้าด้้ว่ยรา่งกายของท่าน 
และด้ว้่ยจ้ิตว่ญิญาณ์ของท่าน ซู้�งเป็นของพระเจ้้า

6. อ่านิ ยากัอบ 4:4 คณุนิอกัใจ้ที่างฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณตอ่พรัะเจ้้าได้ ไหม 

ยากอบ 4:4 – ท่านทั �งหลายผู้้้ล่ว่งประเว่ณี์ชื่ายหญิงเอ๋ย ท่านไม่่ร้้หร่อว่่าการเป็นม่ิตรกับุโลกนั�นค์่อการเป็นศัตร้กับุพระเจ้้า 
เหตฉุ้ะนั�นผู้้้ ใด้ใค์รเ่ป็นม่ิตรกับุโลก ผู้้้นั�นก็ตั �งตวั่เป็นศตัรก้ับุพระเจ้้า
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7. อ่านิ โรัม 1:25 อะไรัที่ี�เป็นิกัารันิอกัใจ้ฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณในิสัายตาพรัะเจ้้า

โรม 1:25 – เพราะว่า่ เขาได้้เอาค์ว่าม่จ้รงิ เร่�องพระเจ้้าม่าแลกกับุค์ว่าม่เท็จ้ และได้้นม่ัสการ และปรนนิบุัติสิ�งที�พระองค์์ ได้้
ทรงสรา้งไว่ ้ แทนพระองค์ผ์ู้้้ทรงสรา้ง ผู้้้ซู้�งค์ว่รจ้ะได้ร้บัุค์ว่าม่สรรเสรญิเป็นนิตย์ อาเม่น

8. อ่านิ ยอห์นิ 2:23-25 เรัาไดเ้รัยีนิรัูอ้ะไรัในิเรั่�องข้อผููกัพันิแลัะควิามเช่ี�อจ้ากัพรัะคำาเหลั่านัิ�นิ 

ยอห์น 2:23-25 – เม่่�อพระองค์์ประทับุ ณ์ กรุงเยร้ซูาเล็ม่ในว่ันเลี �ยงเทศกาลปัสกา ม่ีค์นเป็นอันม่ากได้้เช่ื่�อในพระนาม่ของ
พระองค์์ เม่่�อเขาได้้เห็นการอัศจ้รรย์ที�พระองค์์ ได้้ทรงกระทำา [24] แต่พระเยซู้มิ่ ได้้ทรงว่างพระทัยในค์นเหล่านั�น
[25] เพราะพระองค์์ทรงร้จั้้กม่นุษย์ทุกค์น และไม่่ม่ีค์ว่าม่จ้ำาเป็นที�จ้ะม่ีพยานในเร่�องม่นุษย์ ด้้ว่ยพระองค์์เองทรงทราบุว่า่อะไรม่ี
อย้่ ในม่นุษย์

9. อ่านิ ลัูกัา 14:28-30 คณุไดป้รัะเมินิรัาคาที่ี�ตอ้งจ้่ายเพ่�อที่ี�จ้ะตดิตามพรัะเยซืู่หรัอ่ไม่ แลั้วิคณุยังตอ้งกัารัจ้ะตดิตามพรัะองค์ ไหม

ลูกา 14:28-30 – ด้้ว่ยว่า่ ในพว่กท่านมี่ผู้้้ ใด้เม่่�อปรารถูนาจ้ะสรา้งป้อม่ จ้ะไม่่นั� งลงค์ิด้ราค์าด้้เสียก่อนว่า่ จ้ะมี่พอสรา้งให้สำาเร็จ้
ได้้หร่อไม่่ [29] เกรงว่่าเม่่�อลงรากแล้ว่ และกระทำาให้สำาเร็จ้ไม่่ ได้้ ค์นทั �งปว่งที�เห็นจ้ะเริ�ม่เยาะเย้ยเขา [30] ว่่า ‘ค์นนี�ตั �งต้น
ก่อนแตท่ำาให้สำาเรจ็้ไม่่ ได้’้
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บทที� 7 คำาต่อบ

1. อ่�านิ ลัูกัา 9:57-62 สัอนิวิา่ เรัาตอ้งมีข้อผููกัพันิกัับพรัะเจ้้ามากัเที่่าใดในิกัารัตดิตามพรัะเยซืู่
การยอมจำานนอย่างสิ �นเชิ้ง

2. อ่านิ ลัูกัา 8:13-14 เหตใุดคนิจ้้งหันิเหจ้ากัควิามเช่ี�อแบบครัสิัเตยีนิ
 คนเหล่านี� ไม่เคยให้พระคำาของพระเจ้าหยั�งรากล่กลงในหัวใจของเขา ความกังวลในชี้วิต่นี�  ทรัพย์สมบัติ่ 

แลความสนุกสนานแห่งชี้วติ่นี� ได้นำ าพาเขาออกจากพระเจ้า

3. อ่านิ เอเสัเคียลั 16:8 พรัะเจ้้าที่รังใช้ีอุปมาเรั่�องกัารัแต่งงานิ เพ่�ออธิบายถ้งควิามสััมพันิธ์รัะหวิ่างพรัะองค์กัับคนิของ
พรัะองค ์ ในิควิามสััมพันิธ์นีิ�คนิเหลั่านัิ�นิจ้ะกัลัายเป็นิคนิของ
เป็นของพระเจ้า

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:19 คณุคอ่คนิของใครั
พระเจ้า

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:20 รัา่งกัายแลัะจ้ิตวิญิญาณของคณุเป็นิของ
พระเจ้า

6. อ่านิ ยากัอบ 4:4 คณุนิอกัใจ้ที่างฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณตอ่พรัะเจ้้าได้ ไหม
 ได้

7. อ่านิ โรัม 1:25 อะไรัที่ี�เป็นิกัารันิอกัใจ้ฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณในิสัายตาพรัะเจ้้า
หัวใจที�หันเหออกจากพระเจ้าไปสูร่ปูเคารพ (สิ�งที�คุณให้ความสำาคัญมากกวา่พระเจ้า) ดูในโรม 1:25

8. อ่านิ ยอห์นิ 2:23-25 เรัาไดเ้รัยีนิรัูอ้ะไรัในิเรั่�องข้อผููกัพันิแลัะควิามเช่ี�อจ้ากัพรัะคำาเหลั่านัิ�นิ
พระเยซู้ำทรงต้่องการหมดทั�งหัวใจของเรา (การผูู้กพันอย่างสิ �นเชิ้ง)

9. อ่านิ ลัูกัา 14:28-30 คณุไดป้รัะเมินิรัาคาที่ี�ตอ้งจ้่ายเพ่�อที่ี�จ้ะตดิตามพรัะเยซืู่หรัอ่ไม่ แลั้วิคณุยังตอ้งกัารัจ้ะตดิตามพรัะองค์ ไหม
แน่นอน
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การรบับัพติ่ศมาในนำ �า
กัารัเข้าไปในิพรัะอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้า เรัาจ้ำาเป็นิต้องรับับัพติศมาไหม พูดอีกันัิยหน้ิ�ง กัารัรับับัพติศมาจ้ำาเป็นิสัำาหรับัควิาม

รัอดไหม บางคนิได้รัับบัพติศมาตอนิเป็นิเด็กั บ้างก็ัวิ่า เด็กัเล็ักั ๆ ยังไม่เข้าใจ้เรั่�องควิามรัอด ยังไม่สัมควิรัทีี่�จ้ะรัับบัพติศมา
ครัสิัตจั้กัรับางแห่งสัอนิวิา่ เรัาจ้ะข้ �นิสัวิรัรัค์ ไม่ ได้ ถ้ายังไม่ ได้รับับัพติศมา บางแห่งสัอนิวิา่ เรัาข้ �นิสัวิรัรัค์ ได้ โดยไม่ต้องรับับัพติศมา 

เรัาอาจ้เป็นิหน้ิ� งในินัิ�นิ ทีี่� ได้รัับบัพติศมาเม่�อตอนิเป็นิเด็กั แลั้วิเรัาจ้ำาเป็นิต้องรัับบัพติศมาอีกัไหมเม่�อโตเป็นิผูู้ ใหญ่ 

ครัสิัตจ้ักัรับางแห่งบัพตศิมาเด็กัที่ารักั เม่�อเขาเกัิดไดสั้ักั 2-3 วินัิ กัารัที่ำาแบบนีิ�จ้ะชี่วิยไถ่บาปเด็กัน้ิอยให้รัอดได้ ไหม เรัาจ้ะเจ้อกัับ
คำาถามแบบนีิ�แลัะอีกัหลัายข้อทีี่�คล้ัายคลั้งกัันิบ่อย ๆ มาดูกัันิวิา่พรัะคัมภีรัว์ิา่ไวิอ้ย่างไรัเกีั�ยวิกัับเรั่�องนีิ� เพ่�อเรัาจ้ะได้รัูค้วิามจ้รังิเกัี�ยวิ
กัับกัารัรับับัพตศิมา

กัารัได้รัับควิามรัอดแลัะได้รัับกัารัอภัยบาปนัิ�นิเป็นิของปรัะที่านิที่ี� ให้ เปล่ัา  ผู่ านิที่างควิามเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ครัิสัต ์

ในิกัิจ้กัารั 10:43 วิา่ “ศาสด้า พยากรณ์์ ทั �งหลายย่อม่เป็นพยานถู้งพระองค์์ว่า่ ทุก ๆ ค์นที�เช่ื่�อถู่อในพระองค์นั์�นจ้ะได้้รบัุการทรง
ยกค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปของเขา เพราะพระนาม่ของพระองค์์” ควิามรัอด ได้รัับผู่านิที่างควิามเช่ี�อ นัิ�นิค่อ ควิามวิางใจ้ ควิามพ้�งพาในิ
องค์พรัะเยซืู่แลัะพรัะโลัหิตของพรัะองค์ทีี่�หลัั�งออกัเพ่�อให้เรัาจ้ะได้มีที่ี�ย่นิอย่างถูกัต้องต่อพรัะพักัตรั์พรัะเจ้้า กัิจ้กัารั 10:44-48 

ผูู้เช่ี�อที่ั �งหลัายไดร้ับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� (ย่นิยันิควิามรัอดของเขา) กั่อนิที่ี�เขาเหลั่านัิ�นิจ้ะรับับัพตศิมาในินิำ �า

แม้วิา่นีิ�ค่อควิามจ้รังิ จ้นิดูเหม่อนิวิา่ กัารัรับักัารัอภัยบาปนัิ�นิเกิัดข้ �นิในิขณะที่ี�รับับัพติศมา (กิัจ้กัารั 2:38) เพรัาะกัารัรับับัพ
ติศมานัิ�นิ เป็นิกัารัแสัดงออกั หรั่อเป็นิกัารักัรัะที่ำา ที่ี�แสัดงถ้งควิามเช่ี�อตลัอดรัะยะเวิลัาที่ี�ผูู้เช่ี�อนัิ�นิหันิมารัับพรัะเยซืู่ด้วิยกัารักัลัับใจ้ใหม่ 

มีควิามเช่ี�อในิพรัะองค์ มารัะโกั 16:16 กัลั่าวิวิ่า “ผู้้้ ใด้เช่ื่�อและรับุบุัพติศม่า ผู้้้นั�นจ้ะรอด้ แต่ผู้้้ ใด้ไม่่เช่ื่�อจ้ะต้องปรับุโทษ”
นีิ�ยังเป็นิวิธิีที่ี�เรัยีกัหาพรัะเจ้้าดว้ิยจ้ิตสัำาน้ิกัที่ี� ใสัสัะอาดดว้ิย (กัิจ้กัารั 22:16, 1 เปโตรั 3:21)

หากัเรัากัลัับใจ้รัับพรัะเยซืู่จ้ากัใจ้จ้รัิง เม่�อครัั �งเป็นิเด็กัแลัะได้รัับบัพติศมา พรัะเจ้้าก็ัยอมรัับควิามเช่ี�ออย่างเด็กั ๆ ของเรัาแล้ัวิ 

กัารัรับับัพติศมานัิ�นิมีข้อเรัยีกัรัอ้งด้วิย ข้อเรัยีกัรัอ้งหน้ิ�งก็ัค่อ กัารักัลัับใจ้ใหม่ เรัาได้เปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้แลัะควิามคิดใหม่ที่ี�ส่ังผูลัให้
หันิหลัังจ้ากับาป หันิสู่ัพรัะเยซูื่แลัะกัารัยกัโที่ษบาปของพรัะองค์ ไหม (กิัจ้กัารั 2:38, 20:21 แลัะ 17:30) เรัาใช้ีควิามเช่ี�อที่ี�วิา่พรัะ
เยซืู่เป็นิพรัะเจ้้าแลัะพรัะผูู้ชี่วิยให้รัอดหรัอ่เปล่ัา (มารัะโกั 6:16, ยอห์นิ 3:16, แลัะโรัม 10:9-10) ถ้ายัง ก็ัขอให้กัลัับใจ้สู่ัพรัะเยซืู่
ในิเวิลัานีิ� กัลัับใจ้ลัะที่ิ �งบาปของตนิเองเสีัย แลัะหันิไปสู่ัพรัะคุณทีี่�ที่รังยกัโที่ษบาป ให้ ปรัะทัี่บตรัากัารัตัดสิันิใจ้ที่ี�จ้ะติดตาม
พรัะองค์ โดยผู่านิที่างกัารัรับับัพตศิมาในินิำ �า

การรับบัพติ่ศมาเป็นการแสดงออกถุ่งความเช่้�อของผูู้้นั�นในองค์พระเยซู้ำ ปรัาศจ้ากัควิามเช่ี�อนัิ�นิกัารักัรัะที่ำาก็ั ไรั้ค่า 
ผูู้คนิที่ี�หันิเข้าหาพรัะเยซืู่ในิฐานิะพรัะเจ้้าแลัะพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอดก็ัเต็มใจ้อย่างยิ�งที่ี�จ้ะแสัดงควิามเช่ี�อนัิ�นิ แลัะสัารัภาพบาปกัับพรัะ
เยซืู่อย่างเปิดเผูยในิที่ี�สัาธารัณะ ผูู้คนิที่ี�ปฏิิเสัธ (ไม่รับั) คำาบัญชีาของพรัะเยซืู่ ในิขอบเขตใดขอบเขตหน้ิ�ง ผูู้นัิ�นิได้แสัดงออกัถ้ง
ควิามเช่ี�อที่ี�ตายแลั้วิ ความเช่้�อต่ายเม่�อคนผูู้้นั�นไม่เต็่มใจประพฤติ่ปฏิิบัติ่ต่าม (ยากัอบ 2:18-19) ลัำาพังควิามเช่ี�อนัิ�นิจ้ะที่ำาให้
เรัาสู่ัควิามรัอดได้แต่ควิามเช่ี�อที่ี�ที่ำาให้รัอดนัิ�นิไม่สัามารัถจ้ะอยู่ ได้ โดยลัำาพัง จ้ักัต้องมีควิามยินิยอมพรั้อมใจ้ที่ี�จ้ะแสัดงออกัด้วิย 

กัารัรัับบัพติศมาค่อวิิถีแห่งกัารัแสัดงออกัถ้งควิามเช่ี�อ บัพติ่ศมาไม่ ใช่้สิ�งที�นำ ามาซ่้ำ�งความรอด พระเยซู้ำต่่างหากค่อความรอด 
นำ �าไม่ ได้ช้ำาระความบาป แต่่พระโลหิต่ของพระเยซู้ำนั� นแหละที�ช้ำาระบาป ควิามเช่ี�อที่ำาให้พรัะโลัหิตมีผูลัต่อกัารัชีำารัะบาป 
เม่�อบุคคลัรับับัพตศิมา เขาก็ัสัำาแดงออกัถ้งควิามเช่ี�อนัิ�นิ (กัิจ้กัารั 22:16) 

กัารัรัับบัพติศมาจ้ำาเป็นิไหม ในิกัารัรัับอภัยโที่ษบาป เพ่�อนิำาเรัาเข้าสู่ัพรัะอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้า มาดูอีกัตัวิอย่างหน้ิ� งของ
นัิกัโที่ษผูู้ที่ี�ถูกัตรั้งบนิไม้กัางเขนิพรั้อมกัับพรัะเยซูื่ ลัูกัา 23:39-43 “ฝ่่ายค์นหน้�งในผู้้้ร้ายที�ถู้กตร้งไว่้จ้้งพ้ด้หยาบุช้ื่าต่อพระองค์์ว่่า 
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“ถู้าท่านเป็นพระค์ริสต์ จ้งช่ื่ว่ยตัว่เองกับุเราให้รอด้เถูิด้” [40] แต่อีกค์นหน้�งห้าม่ปราม่เขาว่่า “เจ้้าก็ ไม่่เกรงกลัว่พระเจ้้าหร่อ 
เพราะเจ้้าเป็นค์นถู้กโทษเหม่่อนกัน [41] และเราก็สม่กับุโทษนั�นจ้รงิ เพราะเราได้ร้บัุสม่กับุการที�เราได้้กระทำา แต่ท่านผู้้้นี�หาได้้กระทำา
ผู้ิด้ประการใด้ไม่่" [42] แล้ว่ค์นนั�นจ้้งท้ลพระเยซู้ว่่า “พระองค์์เจ้้าข้า ขอพระองค์์ทรงระล้กถู้งข้าพระองค์์เม่่�อพระองค์์เสด้็จ้เข้าใน
อาณ์าจ้ักรของพระองค์์” [43] ฝ่่ายพระเยซู้ทรงตอบุเขาว่่า “เราบุอกค์ว่าม่จ้ริงแก่เจ้้าว่่า ว่ันนี�เจ้้าจ้ะอย้่กับุเราในเม่่องบุรม่สุขเกษม่”
จ้ะเห็นิจ้ากัตรังนีิ�วิ่า ชีายคนิหน้ิ� งได้กัลัับใจ้ใหม่ แลั้วิขอควิามเมตตาจ้ากัพรัะเยซืู่ เขากัำาลัังแสัดงออกัถ้งควิามเช่ี�อของเขาในิ
พรัะองค์ เขาไม่ ได้มี โอกัาสัทีี่�จ้ะรัับบัพติศมา แต่พรัะเยซูื่สััญญากัับเขาวิ่า เขาจ้ะได้ ไปอยู่กัับพรัะองค์ ในิเม่องบรัมสุัขเกัษม 

มีหลัายคนิที่ี�กัลัับใจ้เข้าหาพรัะเยซืู่ขณะที่ี� ใกัลั้จ้ะสิั�นิลัม แลัะไม่สัามารัถจ้ะรับับัพตศิมาในินิำ �าได้

คำาถามคอ่ คณุกัลัับใจ้ใหม่แลั้วิหรัอ่ยัง คณุเช่ี�อในิพรัะเยซืู่หรัอ่ไม่ ถ้าเช่ี�อ จ้ะมัวิรัรีัออะไรัอยู่ ลัุกัข้ �นิรับับัพตศิมาเลัย
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คำาถุาม

1. อ่านิ ลูักัา 23:39-43 นัิกัโที่ษทีี่�ถูกัตรัง้บนิไม้กัางเขนิพรัอ้มกัับพรัะเยซูื่ แสัดงออกัถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่ ขอควิามเมตตาจ้ากั
พรัะองค์ ไหม 

ลูกา 23:39-43 – ฝ่่ายค์นหน้�งในผู้้้รา้ยที�ถู้กตรง้ไว่จ้้้งพ้ด้หยาบุช้ื่าตอ่พระองค์ว์่า่ “ถู้าท่านเป็นพระค์รสิตจ์้งช่ื่ว่ยตวั่เองกับุเราให้รอด้
เถูิด้” [40] แต่อีกค์นหน้�งห้าม่ปราม่เขาว่า่ “เจ้้าก็ ไม่่เกรงกลัว่พระเจ้้าหรอ่ เพราะเจ้้าเป็นค์นถู้กโทษเหม่่อนกัน [41] และเราก็สม่
กับุโทษนั�นจ้รงิ เพราะเราได้ร้บัุสม่กับุการที�เราได้ก้ระทำา แตท่่านผู้้้นี�หาได้ก้ระทำาผิู้ด้ประการใด้ไม่่” [42] แล้ว่ค์นนั�นจ้้งท้ลพระเยซู้
ว่่า “พระองค์์เจ้้าข้า ขอพระองค์์จ้งระล้กถู้งข้าพระองค์์เม่่�อพระองค์์เสด็้จ้เข้าในอาณ์าจ้ักรของพระองค์์” [43] ฝ่่ายพระเยซู้ทรง
ตอบุเขาว่า่ “เราบุอกค์ว่าม่จ้รงิแก่เจ้้าว่า่ ว่นันี�เจ้้าจ้ะอย้่กับุเราในเม่่องบุรม่สุขเกษม่”

2. อ่านิ ลัูกัา 23:43 พรัะเยซืู่แสัดงควิามเมตตาแกั่เขาไหม แม้เขาไม่สัามารัถรับับัพตศิมา 

3. ตามพรัะคำากัิจ้กัารั 10:43 ควิามรัอดจ้ะมาถ้งเรัาไดอ้ย่างไรั 

กิจการ 10:43 – ศาสด้าพยากรณ์์ทั �งหลายย่อม่เป็นพยานถู้งพระองค์์ว่่า ผู้้้ที�เช่ื่�อถู่อในพระองค์์นั�น จ้ะได้้รับุการทรงยกค์ว่าม่ผู้ิด้
บุาปของเขา เพราะพระนาม่ของพระองค์์

4. กัารัรับับัพตศิมาคอ่กัารัแสัดงออกัถ้งควิามเช่ี�อที่ี�มักัจ้ะเกัิดข้ �นิเม่�อเรัาไดร้ับัควิามรัอด กัิจ้กัารั 2:38 ไดอ้ธิบายควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั

กิจการ 2:38 – ฝ่่ายเป โตรจ้้งกล่าว่แก่เขาว่่า “จ้งกลับุใจ้เสียใหม่่และรับุบุัพติศม่าในพระนาม่แห่งพระเยซู้ค์ริสต์สิ �นทุกค์น 
เพราะว่า่พระเจ้้าทรงยกค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของท่านเสีย และท่านจ้ะได้ร้บัุของประทานของพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธ์

5. มารัะโกั 16:16 อธิบายควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั 

มาระโก 16:16 – ผู้้้ที�เช่ื่�อและรบัุบุัพตศิม่าก็จ้ะรอด้ แตผู่้้้ที� ไม่่เช่ื่�อจ้ะตอ้งถู้กลงพระอาชื่ญา

6. กัิจ้กัารั 22:16 อธิบายวิา่กัารัรับับัพตศิมาเป็นิวิธิีที่ี�เรัยีกัหาพรัะเจ้้าอย่างไรั 

กิจการ 22:16 – เด้ี�ยว่นี�ท่านจ้ะรอช้ื่าอย้่ทำาไม่ จ้งลุกข้ �นรับุบุัพติศม่า ด้้ว่ยออกพระนาม่ขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า ลบุล้างค์ว่าม่ผู้ิด้
บุาปของท่านเสีย

7. กัารัรับับัพตศิมาคอ่วิธิีแสัวิงหาพรัะเจ้้าดว้ิยจ้ิตสัำาน้ิกัอันิใสัสัะอาด 1 เปโตรั 3:21 ย่นิยันิไหม 

1 เป โต่ร 3:21 – เช่ื่นเด้ียว่กัน บัุด้นี�พิธีบุัพติศม่าก็เป็นภาพที�รอด้แก่เราทั �งหลาย ( ไม่่ ใช่ื่ด้้ว่ยชื่ำาระราค์ีแห่งเน่�อหนัง 

แต่ โด้ยให้ม่ี ใจ้ว่นิิจ้ฉั้ยผู้ิด้และชื่อบุอันด้จี้ำาเพาะพระเจ้้า) โด้ยซู้�งพระเยซู้ค์รสิต์ ได้เ้ป็นข้ �นจ้ากตาย  

8. ตามพรัะคำาในิกัิจ้กัารั 2:38 ข้อเรัยีกัรัอ้งในิกัารับัพตศิมาคอ่
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9. ตามพรัะคำาในิมารัะโกั 16:16 ข้อเรัยีกัรัอ้งในิกัารัรับับัพตศิมาคอ่

10. ที่ารักักัลัับใจ้ใหม่ ได้ ไหม 

11. ที่ารักัมีควิามเช่ี�อได้ ไหม 

12. อ่านิกัิจ้กัารั 10:44-48 หลัังจ้ากักัารัมีควิามเช่ี�อในิพรัะครัสิัต ์ ผูู้เช่ี�อควิรัจ้ะที่ำาอะไรัตอ่ไป 

กิจการ 10:44-48 – เม่่�อเปโตรยังกล่าว่ค์ำาเหล่านั�นอย้่ พระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ก็เสด็้จ้ลงม่าสถูิตกับุค์นทั �งปว่งที�ฟังพระว่จ้นะนั�น
[45] ฝ่่ายพว่กที� ได้้เข้าสุหนัตซู้�งเช่ื่�อถู่อแล้ว่ ค์่อค์นที�ม่าด้้ว่ยกันกับุเป โตรก็ประหลาด้ใจ้ เพราะว่่าของประทานแห่งพระว่ิญญาณ์
บุริสุทธิ� ได้้ลงม่าบุนค์นต่างชื่าติด้้ว่ย  [46]  เพราะเขาได้้ยินค์นเหล่านั�นพ้ด้ภาษาต่าง  ๆ  และยกย่องสรรเสริญพระเจ้้า 
เปโตรจ้้งย้อนถูาม่ว่่า [47] “ ใค์รอาจ้จ้ะห้าม่ค์นเหล่านี�ที� ได้้รับุพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�เหม่่อนเรา โด้ยม่ิ ให้เขารับุบุัพติศม่าด้้ว่ยนำ �าได้้”
[48] เปโตรจ้้งสั�งให้เขารบัุบุัพติศม่าในพระนาม่ขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า และเขาทั �งหลายได้้ขอให้เปโตรยับุยั �งอย้่กับุเขาอีกสองสาม่ว่นั
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บทที� 8 คำาต่อบ

1. อ่านิ ลัูกัา 23:39-43 นัิกัโที่ษทีี่�ถูกัตรัง้บนิไม้กัางเขนิพรัอ้มกัับพรัะเยซืู่ แสัดงออกัถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่ ขอควิามเมตตาจ้ากัพรัะองค์ ไหม
 ได้แสดงออก

2. อ่านิ ลัูกัา 23:43 พรัะเยซืู่แสัดงควิามเมตตาแกั่เขาไหม แม้เขาไม่สัามารัถรับับัพตศิมา
 ได้แสดง

3. ตามพรัะคำากัิจ้กัารั 10:43 ควิามรัอดจ้ะมาถ้งเรัาไดอ้ย่างไรั
 เป็นของประทานที� ให้เปล่า ๆ โดยผู่้านความเช่้�อในพระเยซู้ำครสิต์่

4. กัารัรับับัพตศิมาคอ่กัารัแสัดงออกัถ้งควิามเช่ี�อที่ี�มักัจ้ะเกัิดข้ �นิเม่�อเรัาไดร้ับัควิามรัอด กัิจ้กัารั 2:38 ไดอ้ธิบายควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั
 เปโต่รบอกวา่ “จงกลับใจใหม่และรบับัพติ่ศมา”

5. มารัะโกั 16:16 อธิบายควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั
 พระเยซู้ำทรงต่รสัวา่ “ผูู้้ที�เช่้�อและรบับัพติ่ศมาก็จะรอด” นั�นมีความหมายเป็นนัยวา่ มันเกิดข่�นได้ ในเวลาเดียวกัน

6. กัิจ้กัารั 22:16 อธิบายวิา่กัารัรับับัพตศิมาเป็นิวิธิีที่ี�เรัยีกัหาพรัะเจ้้าอย่างไรั
 พระคำาข้อนี�กล่าวว่า เม่�อบุคคลได้เรยีกหาพระนามของพระเจ้า ความผิู้ดบาปของเขาจะถูุกลบล้างออกไป แสดงให้เห็นว่าการ

เรียกหาพระนามของพระเจ้าสามารถุทำาได้ โดยการออกเสียง (ลูกา 18:13) หร่อโดยการแสดงออกด้วยการรับบัพติ่ศมา 
เช่้นเดียวกับในพระคำาข้อนี�

7. กัารัรับับัพตศิมาคอ่วิธิีแสัวิงหาพรัะเจ้้าดว้ิยจ้ิตสัำาน้ิกัอันิใสัสัะอาด 1 เปโตรั 3:21 ย่นิยันิไหม
 ย่นยัน

8. ตามพรัะคำาในิกัิจ้กัารั 2:38 ข้อเรัยีกัรัอ้งในิกัารับัพตศิมาคอ่
 ต้่องกลับใจใหม่

9. ตามพรัะคำาในิมารัะโกั 16:16 ข้อเรัยีกัรัอ้งในิกัารัรับับัพตศิมาคอ่
 บุคคลนั�นต้่องเช่้�อ

10. ที่ารักักัลัับใจ้ใหม่ ได้ ไหม
 ไม่ ได้ 

11. ที่ารักัมีควิามเช่ี�อได้ ไหม
 ไม่ ได้ 

12. อ่านิกัิจ้กัารั 10:44-48 หลัังจ้ากักัารัมีควิามเช่ี�อในิพรัะครัสิัต ์ ผูู้เช่ี�อควิรัจ้ะที่ำาอะไรัตอ่ไป 
 รบับัพติ่ศมาด้วยนำ �า
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2 โครัินิธ์ 5:17 กัล่ัาวิวิ่า “เหตุฉ้ะนั�นถู้าผู้้้ ใด้อย้่ ในพระค์ริสต์ ผู้้้นั�นก็เป็นค์นที�ถู้กสร้างใหม่่แล้ว่ สิ�งเก่าๆ ก็ล่ว่งไป ด้้เถูิด้สิ�ง

สารพัด้กลายเป็นสิ�งใหม่่ทั �งนั�น” คำาวิา่ “ ในิพรัะครัสิัต์” เป็นิคำาศัพที่์ทีี่� ใช้ี ในิภาคพันิธสััญญาใหม่มากักัวิา่ 300 ครัั �ง มักัจ้ะพาดพิงถ้ง
ควิามสััมพันิธ์ที่ี�แน่ินิแฟ้ื้นิ เป็นิอันิหน้ิ�งอันิเดียวิกัับพรัะเจ้้า เม่�อเรัาเช่ี�อในิพรัะเยซูื่ เรัาก็ัจ้ะกัลัายเป็นิคนิที่ี�ถูกัสัรั้างข้ �นิใหม่ บางฉับับ
แปลัวิา่ “สิั�งที่รังสัรัา้งใหม่”

นีิ�นิำาไปสู่ัปรัะเด็นิที่ี�สัำาคัญยิ�ง ซ้ื่�งผูมเช่ี�อวิา่เป็นิสิั�งจ้ำาเป็นิที่ี�หลัีกัเลัี�ยงไม่ ได้เลัย ที่ี�ต้องที่ำาควิามเข้าใจ้เรั่�องอัตลัักัษณ์ ใหม่ของเรัาในิ
พรัะครัิสัต์ กัารัเปลีั�ยนิแปลังนัิ�นิมิ ใช่ีสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิในิมิติที่างกัายภาพ มิ ได้กัลั่าวิถ้งกัารัเปลัี�ยนิแปลังที่างรั่างกัาย วิ่าทุี่กัอย่างจ้ะ
เปลัี�ยนิแปลังโดยสิั�นิเชิีง หรั่อรัูปรั่างหน้ิาตาจ้ะเปลัี�ยนิไป เช่ีนิ ถ้าคนิๆ หน้ิ� งอ้วินิก่ัอนิที่ี�จ้ะรัับเช่ี�อพรัะเจ้้า เขาก็ัยังอ้วินิอยู่อย่างนัิ�นิ 

ยกัเวิ้นิเขาจ้ะลัดควิามอ้วินิ ผูมไม่ ได้พูดถ้งกัารัเปลัี�ยนิแปลังที่างด้านิควิามคิดแลัะอารัมณ์ หรั่อสิั�งทีี่�คนิส่ัวินิใหญ่พิจ้ารัณาวิ่าเป็นิ 

“ตัวิตนิ” ที่ี�แที่้จ้รัิงของเขา เช่ีนิ ถ้าเรัาไม่ฉัลัาดกั่อนิที่ี�จ้ะรัับเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ เรัาก็ัยังคงไม่ฉัลัาดเหม่อนิเดิมหลัังจ้ากัรัับเช่ี�อ ทัี่ �งยังคง
ควิามที่รังจ้ำาแลัะควิามคดิเดมิ ๆ อยู่

ยังมีส่ัวินิที่ี�สัามตามพรัะคำานีิ�  หลัังจ้ากักัล่ัาวิถ้งสัองส่ัวินินัิ�นิ จ้ะเหลั่อส่ัวินิที่ี�ถูกัเปลัี�ยนิแปลังไปอย่างสิั�นิเชิีง นัิ� นิก็ัค่อจ้ิต
วิิญญาณ พรัะคำาที่ี�ย่นิยันิเรั่�องนีิ�ค่อ 1 เธสัะโลันิิกัา 5:23 ซ้ื่�งเปาโลัได้อธิษฐานิเผู่�อชีาวิเม่องเธสัะโลันิิกัา "ขอให้องค์์พระเจ้้าแห่ง
สันติสุขทรงตั �งท่านเป็นค์นบุรสุิทธิ�หม่ด้จ้ด้ และข้าพเจ้้าอธิษฐานต่อพระเจ้้าให้ทรงรกัษาทั �งจ้ิตว่ญิญาณ์ จิ้ตใจ้และรา่งกายของท่านไว่้
ให้ปราศจ้ากการติเตียนจ้นถู้งว่ันที�พระเยซู้ค์ริสต์องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าของเราเสด็้จ้ม่า" นีิ� แสังให้เห็นิวิ่าเรัามีจ้ิตวิิญญาณ จิ้ตใจ้ 
แลัะรั่างกัาย รั่างกัายเป็นิส่ัวินิที่ี�สัังเกัตเห็นิได้มากัที่ี�สุัด เป็นิส่ัวินิที่ี�เรัามองเห็นิ เป็นิบุคลัิกัภายนิอกัของเรัา แต่เรัาลั้วินิตรัะหนัิกัดีวิ่า 

มีส่ัวินิอ่�นิ ๆ ที่ี�มากักัวิา่นัิ�นิ นัิ�นิค่ออารัมณ์ควิามรัูส้้ักั จิ้ตใจ้ของเรัา ซ้ื่�งพรัะคัมภีรัเ์รัยีกัวิา่จ้ิตใจ้ เรัารัูว้ิา่ บางคนิที่ี�แม้วิา่เขามิ ได้สััมผูัสั
รัา่งกัายเรัา แตค่นิเหลั่านัิ�นิสัามารัถสััมผูัสัเรัาไดด้ว้ิยคำาพูด ไม่วิา่จ้ะในิแง่บวิกัหรัอ่แง่ลับ คนิส่ัวินิใหญ่มักัจ้ะเข้าถ้งแคเ่พียงกัายภาพแลัะ
จ้ิตใจ้ แตต่ามพรัะคมัภีรัแ์ลั้วิ ยังมีอีกัส่ัวินิหน้ิ�ง นัิ�นิคอ่ จ้ิตวิญิญาณ

จ้ิตวิิญญาณเป็นิส่ัวินิที่ี�เปลีั�ยนิแปลัง แลัะเกิัดใหม่หลัังจ้ากัเรัาได้รัับควิามรัอด ให้ชีีวิิตใหม่แกั่เรัา ยากัอบ 2:26 บอกัวิ่า "เพราะ
กายที�ปราศจ้ากจิ้ตว่ิญญาณ์นั�นตายแล้ว่ฉั้นใด้ ค์ว่าม่เช่ื่�อที�ปราศจ้ากการกระทำา ก็ตายแล้ว่ฉั้นนั�น เช่ื่นเด้ียว่กัน" นัิ�นิแสัดงให้เห็นิวิ่า 
จ้ิตวิิญญาณค่อส่ัวินิที่ี� ให้ชีีวิิตกัับรั่างกัายของเรัา ค่อต้นิกัำาเนิิดของชีีวิิต ในิปฐมกัาลั 2 เม่�อพรัะเจ้้าที่รังสัรั้างอาดัมแลัะเอวิา รั่างกัายของ  

อาดัมสัมบูรัณ์แบบแล้ัวิพรัะเจ้้าที่รังรัะบายลัมปรัาณแห่งชีีวิิตให้กัับอาดัม คำาวิ่า ‘รัะบาย’ ในิภาคพันิธสััญญาเดิมในิภาษาฮีับรัูเป็นิคำา
เดียวิกัันิกัับคำาทีี่�เรัาใช้ี ในิควิามหมายของกัารัหายใจ้ แปลัวิ่า ‘จ้ิตวิิญญาณ’ หลัายๆ ที่ี� ในิพรัะคัมภีรั์ พรัะเจ้้าที่รังสัรั้างกัายภาพแลัะ
จ้ิตใจ้ในิรัา่งของอาดัม แลั้วิที่รังรัะบายลัมปรัาณแห่งชีีวิติเข้าไปในิอาดัม ที่ำาให้เขากัลัายเป็นิจิ้ตวิญิญาณที่ี�มีชีีวิติ จ้ิตวิญิญาณเป็นิส่ัวินิที่ี�
ให้ชีีวิติ 

กั่อนิที่ี�บุคคลัจ้ะได้รัับควิามรัอด กั่อนิที่ี�บุคคลันัิ�นิจ้ะผููกัพันิชีีวิิตของเขาอย่างหมดหัวิใจ้ แลัะรัับพรัะเจ้้าเข้ามาในิชีีวิิตของเขา 

จ้ิตวิิญญาณในิตัวิเขาเป็นิจ้ิตวิิญญาณทีี่�ตายแล้ัวิ ในิเอเฟื้ซัื่สั 2:1 กัล่ัาวิวิ่า “พระองค์์ทรงกระทำาให้ท่านทั �งหลายม่ีชีื่ว่ิตอย้่ แม่้ว่่าท่าน
ตายแล้ว่โด้ยการละเม่ิด้และการบุาป” เรัารัูว้ิา่เรัามีชีีวิติอยู่กั่อนิที่ี�เรัาจ้ะบังเกัิดใหม่ แต่คำาวิา่ “ตาย” หมายถ้ง ตายฝ่่ายวิญิญาณ หลัาย
ครัั �งคำาวิ่าตายในิพรัะคัมภีรั์ ไม่ ได้หมายควิามวิ่าหยุดกัารัมีชีีวิิตอยู่ เหม่อนิที่ี�คนิบางคนิในิปัจ้จุ้บันินีิ�คิดกัันิ ทีี่�จ้รัิงแลั้วิมันิหมายถ้ง 

“กัารัแยกัจ้ากักัันิ” เม่�อบุคคลัหน้ิ�งตายไป เขาไม่ ไดห้ยุดกัารัมีชีีวิติอยู่เพียงแคนี่ิ� จ้ิตใจ้แลัะจ้ิตวิญิญาณยังคงดำารังอยู่ตอ่ไป แตแ่ยกัส่ัวินิ
จ้ากัรัา่งกัาย ซ้ื่�งสูัญสัลัายแลัะเน่ิาเป่� อยไป

ปฐมกัาลั 2:17 บอกัวิ่า “เพราะว่่าเจ้้ากินในว่ันใด้ เจ้้าจ้ะตายแน่ ในว่ันนั�น” นัิ�นิมิ ได้หมายควิามวิ่า เขาเหลั่านัิ�นิจ้ะตายฝ่่าย
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รั่างกัาย แต่ตายฝ่่ายวิิญญาณ แลั้วิเขาจ้ะถูกัแยกัออกัจ้ากัพรัะเจ้้า จ้ิตวิิญญาณส่ัวินิที่ี�พรัะเจ้้าที่รังรัะบายลัมปรัานิให้กัับเรัา 

เพ่�อให้เกัิดชีีวิิตแลัะแรังผูลัักัดันินัิ�นิจ้ะถูกัแยกัออกัจ้ากั “ชีีวิิตทีี่�เหน่ิอธรัรัมชีาติของพรัะเจ้้า ควิามบรัิสุัที่ธิ�แลัะชีีวิิตทีี่�ครับบรัิบูรัณ์ของ
พรัะองค”์ หลัังจ้ากันัิ�นิมนุิษย์เรัิ�มเส่ั�อมถอย เขายังคงมีชีีวิติตอ่ไป แตจ่้ะมีชีีวิติที่ี�ดำาเนิินิไปเอง แยกัจ้ากัพรัะเจ้้า นัิ�นิคอ่ที่ี�มาของปัญหา
ที่ั �งหลัายที่ี�เกัิดข้ �นิในิชีีวิติเรัา เป็นิบ่อเกัิดของอารัมณ์ควิามเครัยีดกัังวิลัที่ั �งหลัายของเรัา

เม่�อบุคคลัหน้ิ� งเข้ามาหาพรัะเจ้้า เขาได้รัับจิ้ตวิิญญาณใหม่แลัะบังเกิัดใหม่ ซ้ื่�งเป็นิคำาศัพท์ี่ทีี่�พรัะเยซูื่ที่รังใช้ี ในิยอห์นิ 3:5 

ในิที่ำานิองเดียวิกัันิกัับทีี่�บุคคลัเกัิดมาพรั้อมกัับจ้ิตวิิญญาณ จ้ิตใจ้ แลัะรั่างกัาย เม่�อเขาบังเกิัดใหม่ เขาได้รัับจิ้ตวิิญญาณของพรัะ
ครัสิัต์ ในิกัาลัาเที่ีย 4:6 กัลั่าวิวิา่ “และเพราะท่านเป็นบุุตรแล้ว่ พระเจ้้าจ้้งทรงใช้ื่พระว่ญิญาณ์แห่งพระบุุตรของพระองค์์เข้าม่าในใจ้
ของท่านร้องว่่า อับุบุา ค์่อพระบุิด้า” อันิที่ี�จ้รัิงพรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้จ้ิตวิิญญาณของพรัะองค์ ในิตัวิเรัา ตอนินีิ�เรัามีคุณภาพชีีวิิตใหม่แลั้วิ 

มีอัตลัักัษณ์ ใหม่ เป็นิบุคคลัใหม่ที่ั �งหมดในิฝ่่ายจิ้ตวิิญญาณ ทีี่�เหล่ัอในิชีีวิิตครัิสัเตียนิของคุณก็ัค่อ กัารัเรัียนิรัู้ ในิมิติของจิ้ตใจ้ 
กัับควิามคิดที่ี�วิา่ เกัิดอะไรัข้ �นิในิจ้ิตวิญิญาณของเรัา ควิามจ้รังิก็ัค่อหน้ิ�งส่ัวินิสัามของกัารัรับัควิามรัอดของเรัาจ้บไปแลั้วิ เม่�อเรัารับัพรัะ
เยซูื่ครัิสัต์เป็นิพรัะเจ้้า จิ้ตวิิญญาณเปลัี�ยนิไปโดยสิั�นิเชิีงแล้ัวิ เป็นิจ้ิตวิิญญาณเดียวิทีี่�เรัาจ้ะมี ไปจ้นิตลัอดนิิรัันิดรั์กัาลั ทีี่�เต็มไปด้วิย
ควิามรักัั ควิามปลัาบปลั่ �มใจ้ สัันิติสุัข แลัะเปี� ยมไปดว้ิยกัารัที่รังสัถิตอยู่ของพรัะเจ้้า ไม่มีส่ัวินิที่ี�ขาด หรัอ่ไม่เพียงพอในิจ้ิตวิญิญาณของ
เรัา แต่เรัาจ้ะต้องเข้าใจ้แลัะรัับเอาไวิ้ นีิ� ค่อ เหตุผูลัสัำาคัญทีี่�วิ่า กัารัเรัียนิรัู้พรัะคำาของพรัะเจ้้านัิ�นิเป็นิส่ัวินิสัำาคัญยิ�งยวิดต่อชีีวิิต
ครัสิัเตียนิ เรัาเป็นิคนิใหม่ โดยสัมบูรัณ์ แต่หากัเรัาปรัาศจ้ากัควิามรัู้ ใด ๆ เรัาก็ั ไม่เปลัี�ยนิแปลัง ชีัยชีนิะในิชีีวิติครัสิัเตียนินัิ�นิ จ้ะเกัิด
ข้ �นิได้ก็ัต่อเม่�อเรัาเข้าใจ้พรัะวิจ้นิะ ซ้ื่�งหมายถ้งจ้ิตวิิญญาณแลัะชีีวิิต เข้าใจ้วิ่าเรัาค่อใครั เข้าใจ้วิ่าพรัะเจ้้าที่รังที่ำาสิั�งใดให้กัับเรัา 

แลัะเช่ี�อในิสิั�งนัิ�นิ
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คำาถุาม

1. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:17 ถ้าผูู้ ใดอยู่ ในิพรัะครัสิัต ์ เขาจ้ะเป็นิ 

2 โครินทร์ 5:17 – เหตุฉ้ะนั�นถู้าผู้้้ ใด้อย้่ ในพระค์ริสต์ ผู้้้นั�นก็เป็นค์นที�ถู้กสร้างใหม่่แล้ว่ สิ�งเก่าๆ ก็ล่ว่งไป ด้้เถูิด้สิ�งสารพัด้
กลายเป็นสิ�งใหม่่ทั �งนั�น

2. อ่านิ 2 โครันิิที่รั ์ 5:17 จ้ะเกัิดอะไรักัับสิั�งเกั่าๆ 

3. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:17 อะไรัจ้ะกัลัายเป็นิสิั�งใหม่ 

4. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:1 เรัามีสัภาพแบบใดกั่อนิที่ี�จ้ะบังเกัิดใหม่ หรัอ่ที่ำาให้มีชีีวิติ 

เอเฟซั้ำส 2:1 พระองค์ท์รงกระทำาให้ท่านทั �งหลายม่ีชีื่ว่ติอย้่ แม่้ว่า่ท่านตายแล้ว่โด้ยการละเม่ิด้และการบุาป

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:2 ในิฐานิะผูู้ ไม่เช่ี�อ เรัามีวิถิีชีีวิติอย่างไรั 

เอเฟซั้ำส 2:2 – ค์รั �งเม่่�อก่อน ท่านเค์ยด้ำาเนินตาม่ว่ถิูีของโลกนี� ตาม่เจ้้าแห่งอำานาจ้ย่านอากาศ ค์่อ ว่ญิญาณ์ที�ค์รอบุค์รองอย้่ ใน
บุุตรแห่งการไม่่เช่ื่�อฟัง

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:3-5 พรัะเจ้้าที่รังเปี� ยมไปดว้ิยสิั�งใด 

เอเฟซั้ำส 2:3-5 – เม่่�อก่อน เราทั �งปว่งเค์ยประพฤติเป็นพรรค์พว่กกับุค์นเหล่านั�นที�ประพฤติตาม่ตัณ์หาของเน่�อหนังเช่ื่นกัน  

ค์่อกระทำาตาม่ค์ว่าม่ปรารถูนาของเน่�อหนังและค์ว่าม่ค์ิด้ในใจ้ ตาม่สันด้านเรา จ้้งเป็นบุุตรแห่งพระอาชื่ญา เหม่่อนอย่างค์นอ่�น  

[4] แต่พระเจ้้าผู้้้ทรงเปี� ยม่ด้้ว่ยพระกรณุ์า เพราะเหตุค์ว่าม่รกัอันใหญ่หลว่ง ซู้�งพระองค์์ทรงรกัเรา [5] ถู้งแม้่ว่า่เราเป็นค์นตาย  

เน่�องจ้ากการละเม่ิด้ และการบุาป พระองค์ย์ังทรงทำาให้ม่ีชีื่ว่ติอย้่รว่่ม่กับุพระค์รสิต์

7. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:4 พรัะเจ้้าเปี� ยมไปดว้ิยพรัะกัรัณุาเพรัาะ 

8. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5 พรัะเจ้้าที่รังที่ำาอะไรัให้เรัาในิขณะที่ี�เรัายังตายอยู่ ในิกัารัลัะเมิด แลัะกัารับาป 

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5 พรัะเจ้้าที่รังช่ีวิยให้เรัารัอดอย่างไรั 

10. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:9-10 คณุสัามารัถเข้าใจ้สิั�งตา่ง ๆ เหลั่านีิ� ได้ ไหม จ้ากัปรัะสับกัารัณ์ของคณุ 

1 โครินทร์ 6:9-10 – ท่านไม่่ร้้หร่อว่่าค์นอธรรม่จ้ะไม่่ ได้้รับุอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าเป็นม่รด้ก อย่าหลงเลย ค์นล่ว่งประเว่ณี์  
ค์นถู่อร้ปเค์ารพ ค์นผู้ิด้ผู้ัว่เม่ียเขา ค์นนิสัยเหม่่อนผู้้้หญิงหร่อค์นที�เป็นกะเทย [10] ค์นขโม่ย ค์นโลภ ค์นขี �เม่า ค์นปากร้าย  

ค์นฉ้้อโกง จ้ะไม่่ ได้ร้บัุอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าเป็นม่รด้ก
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11. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 คำาวิา่ “แตก่ั่อนิ” เป็นิคำาที่ี�แสัดงถ้งสัภาพในิอดตี ปัจ้จุ้บันิหรัอ่อนิาคต 

12. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 เม่�อคณุ “บังเกัิดใหม่” มี 3 สิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิกัับคณุ สิั�งเหลั่านัิ�นิคอ่อะไรั 

13. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 เป็นิสัภาพในิอดตี ปัจ้จุ้บันิ หรัอ่อนิาคต 

14. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:17 “แตส่่ัวินิคนิที่ี�ผููกัพันิกัับองคพ์รัะผูู้เป็นิเจ้้าก็ัเป็นิ _________________ กัับพรัะองค ์

1 โครนิธ์์ 6:17 – แตส่่ว่นค์นที�ผู้้กพันกับุองค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า ก็เป็นอันเด้ยีว่ กันกับุพระองค์ฝ่์่ายจ้ิตว่ญิญาณ์
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บทที� 9 คำาต่อบ
1. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:17 ถ้าผูู้ ใดอยู่ ในิพรัะครัสิัต ์ เขาจ้ะเป็นิ 
 คนที�ถูุกสรา้งใหม่แล้ว

2. อ่านิ 2 รันิิธ์ 5:17 จ้ะเกัิดอะไรักัับสิั�งเกั่าๆ
 มันหมดสิ �นไป

3. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:17 อะไรัจ้ะกัลัายเป็นิสิั�งใหม่
 ทุกสิ�ง

4. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:1 เรัามีสัภาพแบบใดกั่อนิที่ี�จ้ะบังเกัิดใหม่ หรัอ่ที่ำาให้มีชีีวิติ
 เราต่ายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:2 ในิฐานิะผูู้ ไม่เช่ี�อ เรัามีวิถิีชีีวิติอย่างไรั
 เราเคยดำาเนินต่ามวิถีุของโลก เช่้�อฟังซ้ำาต่าน (เจ้าแห่งอำานาจในย่านอากาศ) และได้ ใช้้ชี้วิต่อยู่ ในวิญญาณแห่งการ

ไม่เช่้�อฟัง

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:3-5 พรัะเจ้้าที่รังเปี� ยมไปดว้ิยสิั�งใด
 พระกรณุา

7. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:4 พรัะเจ้้าเปี� ยมไปดว้ิยพรัะกัรัณุาเพรัาะ
 เพราะความรกัอันใหญ่หลวงของพระองค์ที�มีต่่อเรา

8. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5 พรัะเจ้้าที่รังที่ำาอะไรัให้เรัาในิขณะที่ี�เรัายังตายอยู่ ในิกัารัลัะเมิด แลัะกัารับาป
 ทำาให้เรามีชี้วติ่อยู่กับพระครสิต์่

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5 พรัะเจ้้าที่รังช่ีวิยให้เรัารัอดอย่างไรั
 โดยพระคุณของพระองค์

10. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:9-10 คณุสัามารัถเข้าใจ้สิั�งตา่ง ๆ เหลั่านีิ� ได้ ไหม จ้ากัปรัะสับกัารัณ์ของคณุ
 เข้าใจได้

11. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 คำาวิา่ “แตก่ั่อนิ” เป็นิคำาที่ี�แสัดงถ้งสัภาพในิอดตี ปัจ้จุ้บันิหรัอ่อนิาคต
 อดีต่

12. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 เม่�อคณุ “บังเกัิดใหม่” มี 3 สิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิกัับคณุ สิั�งเหลั่านัิ�นิคอ่อะไรั
 ได้ถูุกช้ำาระแล้ว ทำาให้บรสุิทธิ์�แล้ว และถูุกแยกตั่�งไวแ้ล้ว (ทำาให้ช้อบธ์รรม) ต่่อพระพักต์่พระเจ้า

13. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:11 เป็นิสัภาพในิอดตี ปัจ้จุ้บันิ หรัอ่อนิาคต
 ปัจจุบัน

14. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:17 “แตส่่ัวินิคนิที่ี�ผููกัพันิกัับองคพ์รัะผูู้เป็นิเจ้้าก็ัเป็นิ ________________ กัับพรัะองค์
 อันเดียวกัน … ฝ่่ายจิต่วญิญาณ
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อัต่ลักษณ์ของเราในพระครสิต์่ (ต่อนที� 2)
บที่ที่ี�แลั้วิเรัาอธิบายถ้งควิามหมายของกัารับังเกัิดใหม่ วิ่าในิจิ้ตวิิญญาณของเรัา หัวิใจ้ของเรัาได้รัับกัารัเปลัี�ยนิแปลัง เรัาใช้ี 

2 โครันิิธ์ 5:17 ที่ี�กัลั่าวิวิ่า “เหตุฉ้ะนั�นถู้าผู้้้ ใด้อย้่ ในพระค์รสิต์ ผู้้้นั�นก็เป็นค์นที�ถู้กสรา้งใหม่่แล้ว่ สิ�งเก่าๆ ก็ล่ว่งไป ด้้เถูิด้สิ�งสารพัด้กลาย
เป็นสิ�งใหม่่ทั �งนั�น” ที่ำาให้เห็นิวิา่เม่�อเรัาบังเกิัดใหม่ จิ้ตวิญิญาณของเรัาได้รับักัารัแปลังสัภาพใหม่ที่ั �งหมด ที่างเดียวิทีี่�จ้ะรัูถ้้งสิั�งที่ี�เปลัี�ยนิไปในิ
ฝ่่ายจ้ิตวิิญญาณก็ั โดยผู่านิที่างพรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้า เรัาไม่อาจ้รัู้ ได้จ้ากัภายนิอกั โดยผู่านิที่างอารัมณ์ควิามรัู้ส้ักัของเรัา เพรัาะนัิ�นิค่อ 
มิตขิองจ้ิตใจ้ แตจ่้ิตวิญิญาณที่ี�อยู่ ในิเรัานัิ�นิเปลัี�ยนิแปลังอย่างสิั�นิเชิีง

ผูมขออ้างถ้งพรัะคำาสัักัสัองสัามข้อทีี่�แสัดงถ้งสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิเม่�อบุคคลัรับัพรัะเยซูื่เข้ามาในิชีีวิติ ในิเอเฟื้ซัื่สั 4:24 บอกัวิา่“ ให้ท่านสว่ม่
ม่นุษย์ ใหม่่ซู้�งทรงสร้างข้ �นใหม่่ตาม่แบุบุอย่างของพระเจ้้า ในค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่และค์ว่าม่บุริสุทธิ�ที�แท้จ้ริง” เม่�อบุคคลันัิ�นิบังเกัิดใหม่ 
จ้ิตวิญิญาณของเขามีควิามชีอบธรัรัมแลัะบรัสุิัที่ธิ�อย่างที่ี�สุัด อันิที่ี�จ้รังิ พรัะคมัภีรัก์ัลั่าวิถ้งควิามชีอบธรัรัมสัองปรัะเภที่

มีควิามชีอบธรัรัมที่ี�เรัาสัรั้างข้ �นิจ้ากักัารักัรัะที่ำาของตัวิเองซ้ื่�งเรัาต้องรัักัษาควิามชีอบธรัรัมนัิ�นิเพ่�อดำารังควิามสััมพันิธ์กัับคนิอ่�นิ 

หากัเรัาไม่ ใช้ีชีีวิติอย่างถูกัต้อง ปรัะพฤติปฏิิบัติ ในิสิั�งที่ี�ถูกัต้อง เรัาอาจ้ถูกัเจ้้านิายไล่ัออกั หรัอ่ไม่ก็ัถูกัคู่สัมรัสัขอหย่า ดังนัิ�นิเรัาจ้้งจ้ำาต้อง
มีควิามชีอบธรัรัมของตัวิเอง อย่างไรัก็ัตาม พรัะเจ้้าไม่ ได้ยอมรับัเรัาบนิพ่ �นิฐานิของควิามชีอบธรัรัมภายนิอกั ที่ี�จ้รังิแลั้วิพรัะเจ้้าต่างหากั
ที่ี�เป็นิผูู้ปรัะที่านิควิามชีอบธรัรัมแกั่เรัา

ในิ 2 โครันิิธ์ 5:21 กัลั่าวิวิา่ “พรัะบิดาเจ้้าได้ที่รังกัรัะที่ำาให้พรัะบุตรัผูู้ที่รังไม่มีบาปให้บาป เพ่�อเรัาจ้ะได้ถูกัที่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัม
ของพรัะเจ้้าในิที่างของพรัะองค์” ดังนัิ�นิยังมีควิามชีอบธรัรัมอีกัอย่างหน้ิ�งซ้ื่�งอยู่เหน่ิอควิามชีอบธรัรัมภายนิอกั ตั �งอยู่บนิพ่�นิฐานิของสิั�งที่ี�
พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำาเพ่�อเรัา ที่ี�จ้รังิแล้ัวิ เรัารับัควิามชีอบธรัรัมของพรัะเจ้้าโดยผู่านิควิามเช่ี�อที่ี�มี ในิพรัะครัสิัต์ เรัาถูกัสัรัา้งข้ �นิในิควิามชีอบ
ธรัรัมแลัะควิามบรัสุิัที่ธิ�อย่างแที่้จ้รังิ เรัาไม่เติบโตข้ �นิในิควิามชีอบธรัรัมนัิ�นิ แต่เรัาเป็นิผูู้ชีอบธรัรัมเรัยีบรัอ้ยแล้ัวิ คำาจ้ำากััดควิามทีี่�เรัยีบง่าย
ก็ัค่อ เรัาเป็นิผูู้ทีี่�อยู่ ในิที่างทีี่�ถูกัต้องกัับพรัะเจ้้าแล้ัวิ พรัะเจ้้าที่รังพอพรัะทัี่ยเรัาด้วิยพ่ �นิฐานิของพรัะครัิสัต์ ไม่ ใช่ีด้วิยเหตุอ่�นิใดทัี่�งสิั �นิ 

จ้ิตวิญิญาณของเรัาค่อที่ี�ที่ี� ได้รับักัารัเปลีั�ยนิแปลัง เรัาเป็นิผูู้ที่ี�ถูกัสัรัา้งให้ชีอบธรัรัมแลัะบรัสุิัที่ธิ�อย่างแที่้จ้รังิแลั้วิ เป็นิผูู้ที่ี�ถูกัสัรัา้งอย่างใหม่
เอี�ยม เอเฟื้ซัื่สั 2:10 บอกัวิ่า “เพราะว่่าเราเป็นฝี่พระหัตถู์ของพระองค์์ ที�ทรงสร้างข้ �นในพระเยซู้ค์ริสต์ เพ่�อให้ประกอบุการด้ี”
ในิจ้ิตวิิญญาณของเรัา เรัาสัมบูรัณ์แบบแลัะดีพรั้อม ไม่มีบาปหรั่อควิามไม่พอเพียง ในิเอเฟื้ซัื่สั 1:13 กัลั่าวิวิ่า เม่�อเรัาเช่ี�อในิ
พรัะองค ์ เรัาไดร้ับักัารัผูน้ิกัตรัาไวิด้ว้ิยพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แห่งพรัะสััญญา

บางคนิคิดวิ่า เม่�อเรัารัับเช่ี�อพรัะเจ้้าครัั �งแรักันัิ�นิ เรัาเช่ี�อวิ่าบาปของเรัาได้รัับกัารัอภัยแลัะถูกัชีำารัะให้สัะอาดแลั้วิ แลัะทีุ่กัอย่างก็ั
เป็นิไปด้วิยดี ที่วิ่านัิบแต่นัิ�นิ เรัาก็ัยังที่ำาบาป ที่ำาผิูดกัับพรัะเจ้้าอีกั ถ้าเช่ีนินัิ�นิ เรัาก็ัลั้มเหลัวิในิควิามปรัะพฤติของเรัาเอง ตลัอดที่ั �ง
อารัมณ์ควิามรัูส้้ักั แต่จ้ิตวิญิญาณของเรัาไม่ ไดบ้าปไปดว้ิย มันิถูกัผูน้ิกัตรัาไวิเ้รัยีบรัอ้ยแล้ัวิ เปรัยีบไดก้ัับ เม่�อเรัาบรัรัจุ้ผูลัไม้ ในิขวิดแก้ัวิ
แลั้วิผูน้ิกัด้วิยขี �ผู้ �ง เพ่�อไม่ ให้อากัาศเข้า แลัะปลัอดภัยจ้ากัสิั�งไม่บรัสุิัที่ธิ�ที่ั �งหลัาย พรัะเจ้้าผูน้ิกัตรัาเรัาไวิแ้ล้ัวิ ดังนัิ�นิเม่�อเรัาบังเกิัดใหม่ 

เรัาก็ั ได้รับัจ้ิตวิญิญาณใหม่ บาปไม่สัามารัถชีำาแรักัเข้าไปในิจิ้ตวิญิญาณของเรัาได้ เรัามีอัตลัักัษณ์ ใหม่ ถ้าเรัาต้องกัารัมีควิามสััมพันิธ์กัับ
พรัะเจ้้า เรัาตอ้งสัามัคคธีรัรัมแลัะนิมัสักัารัพรัะองค ์ โดยให้ข้ �นิอยู่กัับอัตลัักัษณ์ของเรัาที่างจ้ิตวิญิญาณ ไม่ ใช่ีที่างเน่ิ�อหนัิง 

นีิ� ค่อกัารัแปลังสัภาพที่ี�ยิ�งใหญ่ ในิชีีวิิตครัิสัเตียนิ ที่ี�บุคคลัจ้ะต้องเปลัี�ยนิอัตลัักัษณ์ของตัวิเอง เรัาต้องมีควิามสััมพันิธ์กัับ
พรัะเจ้้า ที่ี� ไม่ ใช่ีบนิพ่�นิฐานิของสิั�งทีี่�เรัาปรัะพฤติ ในิมิติที่างกัายภาพ ไม่ ใช่ีสิั�งทีี่�อยู่ ในิห้วิงควิามคิดของเรัา แต่ด้วิยควิามที่ี�เป็นิตัวิของ
เรัาเองในิที่างจ้ิตวิิญญาณ บนิพ่ �นิฐานิของสิั�งที่ี�พรัะองค์ที่รังกัรัะที่ำาให้เรัา นัิ�นิค่อพันิธกัิจ้ที่ี�สัำาเรั็จ้เสัรั็จ้สิั�นิโดยสัมบูรัณ์แลั้วิ เป็นิสิั�งที่ี� ไม่
แปรัปรัวินิข้�นิลัง (เปลัี�ยนิไปเปลัี�ยนิมา) เรัาถูกัสัรั้างข้ �นิใหม่ ในิควิามชีอบธรัรัมแลัะควิามบรัิสุัที่ธิ�อย่างแที่้จ้รัิง นัิ�นิค่อจ้ิตวิิญญาณของเรัา 

แลัะหากัเรัาจ้ะสัามัคคีธรัรัมกัับพรัะเจ้้า เรัาต้องนิมัสักัารัพรัะเจ้้าด้วิยจ้ิตวิญิญาณแลัะควิามจ้รังิ เรัาต้องย่นิหยัดอยู่ ในิอัตลัักัษณ์นีิ�ของเรัา
ในิองคพ์รัะเยซืู่ครัสิัต์
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บทที� 10

คำาถุาม

1. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:17 ที่างเดียวิที่ี�เรัาจ้ะรัู้ ได้วิา่ จ้ิตวิญิญาณของเรัาได้รับักัารัเปลีั�ยนิแปลังสัภาพอย่างสิั�นิเชิีง ก็ั โดยผู่านิ
พรัะคำาของพรัะเจ้้า พรัะคำาข้อนีิ� ไดบ้อกัวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิกัับเรัา 

1 โครนิธ์์ 6:17 – แตส่่ว่นค์นที�ผู้้กพันกับุองค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า ก็เป็นอันเด้ยีว่กันกับุพระองค์ฝ่์่ายจ้ิตว่ญิญาณ์

2. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 พรัะครัสิัตท์ี่รังสัถิตอยู่ที่ี� ใด ณ ตอนินีิ� 

เอเฟซั้ำส 3:17 – เพ่�อพระค์รสิตจ์้ะทรงสถูิตในใจ้ของท่านโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อ เพ่�อว่า่เม่่�อท่านได้ว้่างรากลงม่ั�นค์งในค์ว่าม่รกัแล้ว่

3. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 สิั�งนีิ�เกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั 

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:12 เรัาตอ้งมีผูู้ ใด จ้้งจ้ะไดร้ับัควิามรัอด 

1 ยอห์น 5:12 – ผู้้้ที�ม่ีพระบุุตรก็ม่ีชีื่ว่ติ ผู้้้ที� ไม่่ม่ีพระบุุตรของพระเจ้้าก็ ไม่่ม่ีชีื่ว่ติ

5. อ่านิ

 

โคลิัสีั

 

1:26-27

 

อะไรัค่อข้อควิามล้ักัลัับซ้ื่�งซ่ื่อนิเรั้นิอยู่หลัายยุคแลัะหลัายชัี�วิอายุนัิ�นิ

 

แต่บัดนีิ� ได้ที่รังโปรัดให้เป็นิที่ี�ปรัะจั้กัษ์แก่ั
วิสุิัที่ธิชีนิของพรัะองคแ์ลั้วิ 

โคลิสี 1:26-27 – ค์่อข้อค์ว่าม่ล้กลับุซู้�งซู่อนเร้นอย้่หลายยุค์และหลายชัื่�ว่อายุนั�น แต่บุัด้นี� ได้้ทรงโปรด้ให้เป็นที�ประจ้ักษ์แก่ว่ิ
สุทธิชื่นของพระองค์์แล้ว่ [27] พระเจ้้าทรงชื่อบุพระทัยที�จ้ะสำาแด้งให้ค์นต่างชื่าติร้ว้่า่ อะไรเป็นค์ว่าม่ม่ั�งค์ั�งของสง่าราศแีห่งข้อ
ล้กลับุนี�ค์อ่ ที�พระค์รสิตท์รงสถูิตในท่านอันเป็นที�หว่งัแห่งสง่าราศี

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:23-24 อะไรัที่ี�พรัะองคท์ี่รังสัรัา้งข้ �นิใหม่ ในิควิามชีอบธรัรัมแลัะควิามบรัสุิัที่ธิ�ที่ี�แที่้จ้รังิ 

เอเฟซั้ำส 4: 23-24 – และจ้งให้จ้ิตว่ิญญาณ์ของท่านเปลี�ยนใหม่่ [24] และให้ท่านสว่ม่ม่นุษย์ ใหม่่ซู้�งทรงสร้างข้ �นใหม่่ตาม่
แบุบุอย่างของพระเจ้้า ในค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่และค์ว่าม่บุรสุิทธิ�ที�แท้จ้รงิ

7. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:21 เรัามีควิามชีอบธรัรัมของผูู้ ใด 

2 โครินธ์์ 5:21 – เพราะว่า่พระเจ้้าได้้ทรงกระทำาพระองค์์ผู้้้ทรงไม่่ม่ีบุาป ให้เป็นค์ว่าม่บุาปเพราะเห็นแก่เราเพ่�อเราจ้ะได้้เป็น
ค์นชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้าทางพระองค์์

8. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:4 ผูู้เช่ี�อจ้ะเป็นิอย่างไรัตอ่พรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า 

เอเฟซั้ำส 1:4 – ในพระเยซู้ค์ริสต์นั�นพระองค์์ ได้้ทรงเล่อกเราไว่้ ตั �งแต่ก่อนที�จ้ะทรงเริ�ม่สร้างโลก เพ่�อเราจ้ะบุริสุทธิ�และ
ปราศจ้ากตำาหนิตอ่พระพักตรข์องพระองค์ด์้ว้่ยค์ว่าม่รกั

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะไดเ้ป็นิที่ี�ชีอบพรัะที่ัยไดอ้ย่างไรั 

เอเฟซั้ำส 1:6 – เพ่�อจ้ะให้เป็นที�สรรเสรญิสง่าราศแีห่งพระค์ุณ์ของพระองค์์ ซู้�งโด้ยพระค์ุณ์นั�นพระองค์์ทรงบุันด้าลให้เราเป็น
ที�ชื่อบุพระทัย ในผู้้้ทรงเป็นที�รกัของพระองค์์
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อัต่ลักษณ์ของเราในพระครสิต์่ (ต่อนที� 2)

บทที� 10 คำาต่อบ

1. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 6:17 ที่างเดียวิทีี่�เรัาจ้ะรัู้ ได้วิา่ จิ้ตวิญิญาณของเรัาได้รับักัารัเปลีั�ยนิแปลังสัภาพอย่างสิั�นิเชิีง ก็ั โดยผู่านิพรัะคำา
ของพรัะเจ้้า พรัะคำาข้อนีิ� ไดบ้อกัวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิกัับเรัา.

 จิต่วญิญาณของเราได้เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้า

2. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 พรัะครัสิัตท์ี่รังสัถิตอยู่ที่ี� ใด ณ ตอนินีิ�
 ในใจเรา

3. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 สิั�งนีิ�เกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั
 โดยความเช่้�อ

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:12 เรัาตอ้งมีผูู้ ใด จ้้งจ้ะไดร้ับัควิามรัอด
 พระบุต่ร (พระเยซู้ำครสิต์่)

5. อ่านิ โคลัิสีั 1:26-27 อะไรัค่อข้อควิามลั้กัลัับซ้ื่�งซ่ื่อนิเรัน้ิอยู่หลัายยุคแลัะหลัายชัี�วิอายุนัิ�นิ แต่บัดนีิ� ได้ที่รังโปรัดให้เป็นิที่ี�ปรัะจ้ักัษ์
แกั่วิสุิัที่ธิชีนิของพรัะองคแ์ลั้วิ

 พระครสิต์่ทรงสถิุต่ในเรา อันเป็นที�หวงัแห่งสง่าราศี

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:23-24 อะไรัที่ี�พรัะองคท์ี่รังสัรัา้งข้ �นิใหม่ ในิควิามชีอบธรัรัมแลัะควิามบรัสุิัที่ธิ�ที่ี�แที่้จ้รังิ
 คนใหม่ของเรา (จิต่วญิญาณที�บังเกิดใหม่)

7. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:21 เรัามีควิามชีอบธรัรัมของผูู้ ใด
 ความช้อบธ์รรมของพระเจ้าทางพระเยซู้ำครสิต์่

8. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:4 ผูู้เช่ี�อจ้ะเป็นิอย่างไรัตอ่พรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า
 บรสุิทธ์์และปราศจากต่ำาหนิ

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะไดเ้ป็นิที่ี�ชีอบพรัะที่ัยไดอ้ย่างไรั
 ในผูู้้ทรงเป็นที�รกัของพระองค์ (พระเยซู้ำครสิต์่)
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บทที� 11

จะเกิดอะไรข่�นเม่�อครสิเตี่ยนทำาบาป
วิันินีิ�เรัาจ้ะคุยกัันิเรั่�อง “จ้ะเกิัดอะไรัข้ �นิเม่�อครัิสัเตียนิที่ำาบาป” พรัะคัมภีรับ์อกัในิ 1 ยอห์นิ 1:8-9 วิา่ “ถู้าเราทั �งหลายจ้ะว่า่

เราไม่่ม่ีบุาป เราก็ลว่งตนเอง และค์ว่าม่จ้ริงไม่่ ได้้อย้่ ในเราเลย ถู้าเราสารภาพบุาปของเรา พระองค์์ผู้้้ทรงสัตย์ซู่�อและเที�ยงธรรม่ 

ก็จ้ะทรงโปรด้ยกบุาปของเรา และจ้ะทรงชื่ำาระเราให้พ้นจ้ากการอธรรม่ทั �งสิ �น” ในิฐานิะครัิสัเตียนิ บางครัั �งเรัาก็ัสัะดุด บางครัั �งเรัาก็ั
ที่ำาบาป สิั�งที่ี�ที่ำาให้เรัาแตกัต่างจ้ากัครัั �งกั่อนิที่ี�จ้ะเป็นิครัิสัเตียนิ ก็ัค่อ ตอนินีิ�เรัามีนิิสััยใหม่ ที่ี�ที่ำาให้เรัาเศรั้าเสีัยใจ้ทีุ่กัครัั �งทีี่�ที่ำาบาป 

เรัาไม่อยากัที่ำาบาป เรัาปรัารัถนิาจ้ะใช้ีชีีวิิตอย่างชีอบธรัรัม แต่จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิเม่�อเรัาที่ำาบาป เรัาต้องรัับควิามรัอดอีกัหรั่อเปลั่า พรัะ
คัมภีรั์สัอนิเรัาวิ่าอย่างนัิ�นิไหม ในิกัรัณีนีิ� เรัาไม่มีควิามมั�นิคงที่างใจ้ในิบางเรั่�อง เรัารัู้ส้ักัวิ่าตัวิเองแย่ยิ�งกัวิ่าชีาวิโลักัที่ั�วิไปเสีัยอีกั 

อย่างน้ิอยทีี่�สุัดชีาวิโลักัก็ั ไม่ต้องที่นิทุี่กัข์กัับสัำาน้ิกัแห่งบาป แต่ ในิฐานิะผูู้เช่ี�อ เรัาไม่ควิรัจ้ดจ่้ออยู่กัับบาป ฮีับรัู 10:2 กัล่ัาวิวิ่า 

ผู่านิที่างกัารัเสีัยสัลัะของพรัะเยซืู่ครัสิัต์ ผูู้เช่ี�อทัี่ �งหลัายไม่ควิรันิำาสัำาน้ิกัไปวินิเวิยีนิอยู่ที่ี�บาป พูดอีกันัิยหน้ิ�งก็ัค่อ เรัาไม่ควิรันิำาชีีวิติ
ไปจ้ดจ้่ออยู่กัับบาปอีกั พรัะเจ้้าตา่งหากัที่ี�เป็นิผูู้ที่ี�เรัาควิรัจ้ดจ้่อ

ในิโรัม 4:2 กัล่ัาวิวิ่า “ถู้าอับุราฮัม่เป็นผู้้้ชื่อบุธรรม่โด้ยการประพฤติ ท่านก็ม่ีทางที�จ้ะอว่ด้ได้้ แต่ม่ิ ใช่ื่จ้ำาเพาะพระพักตร์
พระเจ้้า” หากัควิามรัอดข้ �นิอยู่กัับคุณงามควิามดี กัารักัรัะที่ำาของเรัาเอง เรัาจ้้งจ้ะโอ้อวิดได้ เรัาอาจ้บอกัวิา่ “ โอ้พรัะเจ้้า ข้าพรัะองค์
ขอบคุณจ้รัิง ๆ สัำาหรัับสิั�งทีี่�พรัะองค์ที่รังกัรัะที่ำาบนิไม้กัางเขนิ เพ่�อข้าพรัะองค์ แต่ขอที่รังรัะลั้กัถ้งสิั�งที่ี�ข้าพรัะองค์ ได้กัรัะที่ำาด้วิย 
ดังนัิ�นิ ตลัอดชีีวิิตนิิรัันิดรั์ของเรัา เรัาก็ัคงจ้ะตบไหลั่พรัะเยซืู่พรั้อมกัับตบไหลั่ตัวิเองถ้งสิั�งที่ี�เรัากัรัะที่ำาไวิ้อย่างนัิ�นิหรั่อ ไม่ ใช่ีเลัย!
พรัะเจ้้าที่รังออกัแบบควิามรัอดให้ กัับเรัา เป็นิแบบทีี่�เรัาไม่มีวินัิจ้ะอวิดศักัดาวิา่มนุิษย์ผูู้ ใดจ้ะกัรัะที่ำาได้ ผูู้ที่ี�มีศักัดิ�มีสิัที่ธิ�ที่ี�จ้ะได้รับักัารั
เชิีดชีูพรัะเกัียรัติแต่เพียงผูู้เดียวิ ก็ัค่อ องค์พรัะเยซูื่ครัิสัต์ ( โรัม 3:27) ของปรัะที่านิสัำาหรัับชีีวิิตนิิรัันิดรั์ ค่อของปรัะที่านิแที่้จ้รัิง 
ของปรัะที่านิที่ี� ใครัก็ั ไม่สัามารัถจ้ะแลักัมาไดด้ว้ิยควิามสัามารัถของตนิ ( โรัม 6:23)

โรัม 4:2 กัล่ัาวิวิา่ หากัอับรัาฮััมเป็นิผูู้ชีอบธรัรัมโดยควิามปรัะพฤติของเขา เขาก็ัมีเหตุผูลัที่ี�จ้ะโอ้อวิดได้ แต่มิ ใช่ีเลัย พรัะคำากัล่ัาวิ
ถ้งควิามรัอดของมนุิษย์ ไวิ้วิ่าอย่างไรั โดยกัารักัรัะที่ำาของเขาเองหรัอ่ แลัะโดยควิามดีที่ี�เขาได้ที่ำาหรั่อ โดยวิิธี ใดอับรัาฮััมจ้้งถูกันัิบวิ่าชีอบ
ธรัรัมหรั่อถูกัปรัะกัาศวิ่าชีอบธรัรัม เป็นิเพรัาะสิั�งที่ี� เขาที่ำาหรั่อไม่ ได้ที่ำาหรั่อเปล่ัา หรั่อเกิัดจ้ากัเพียงแค่เขาเช่ี�ออย่างง่าย ๆ  
วิางใจ้ แลัะพ้�งพิงในิพรัะเจ้้าโดยควิามเช่ี�อเที่่านัิ�นิ พรัะคัมภีรับ์อกัในิโรัม 4:3 วิา่ “อับุราฮัม่ได้้เช่ื่�อพระเจ้้า และพระองค์์ทรงนับุว่า่
เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่แก่ท่าน” สิั�งที่ี�เหนีิ�ยวิรัั �งผูมไวิ ้ แลัะรักััษาผูมมิ ให้พินิาศไป แม้วิา่จ้ะมีช่ีวิงเวิลัาที่ี�ผูมพ่ายแพ้แลัะตกัอยู่ ในิบาป  

ก็ัค่อพรัะเยซูื่ผูู้ทีี่�รับัเอาบาปทุี่กัอย่างของผูมไปตรัง้ไวิท้ี่ี�กัางเขนิแล้ัวิ แลัะโดยควิามเช่ี�อในิพรัะองค์ ( ไม่ ใช่ีเพรัาะเช่ี�อในิกัารักัรัะที่ำาดี
ของผูม) ผูมก็ัชีอบธรัรัม (ถูกัที่ำาให้ชีอบธรัรัมตอ่หน้ิาพรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า)

โรัม 4:6 บอกัวิ่า “ด้ังที�ด้าว่ิด้ได้้กล่าว่ถู้งค์ว่าม่สุขของค์นที�พระเจ้้าได้้ทรงโปรด้ให้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ โด้ยม่ิ ได้้อาศัยการ
ประพฤติ” ดาวิดิกัลั่าวิในิพรัะคัมภีรัภ์าคพันิธสััญญาเดิมวิา่ ต้องมีวินัิที่ี�พรัะเจ้้าจ้ะที่รังปรัะที่านิควิามชีอบธรัรัมให้กัับมนุิษย์ผู่านิพันิธ
สััญญาใหม่ ให้มีที่ี�ย่นิอย่างถูกัต้องกัับพรัะเจ้้า โดยมนุิษย์ ไม่จ้ำาเป็นิต้องอาศัยกัารัปรัะพฤติเลัย ต่อมาในิข้อ 7 วิา่ “ค์นทั�งหลายซู้�ง
พระเจ้้าทรงโปรด้ยกค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเขาแล้ว่ และพระเจ้้าทรงกลบุเกล่�อนบุาปของเขาแล้ว่ก็เป็นสุข” นีิ� ค่อปรัะเด็นิหลัักั 
“พรัะพรัเป็นิของบุคคลัผูู้ซ้ื่�งพรัะเจ้้าจ้ะไม่ถ่อโที่ษบาป” ( โรัม 4:7) ไม่ ได้เขียนิวิ่า พรัะองค์อาจ้จ้ะไม่ หรั่อบางทีี่พรัะองค์อาจ้จ้ะ 
บางที่ีอาจ้จ้ะไม่ แต่เขียนิไวิ้วิ่า “ขอพรัะพรัมีแด่ผูู้ที่ี�พรัะเจ้้ามิ ได้ถ่อโที่ษบาป” นีิ�ค่อข่าวิดีของพันิธสััญญาใหม่ ฮีับรัู 10:16 กัลั่าวิวิ่า 

“เราจ้ะบุรรจุ้ราชื่บุัญญัติของเราไว่้ ในจ้ิตใจ้ของเขาทั �งหลาย และจ้ะจ้าร้กม่ันไว่้ที� ในด้ว่งใจ้ของเขาทั �งหลาย” ส่ัวินิหน้ิ� งของข้อตกัลังนีิ� 

พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิไวิ้ ในิข้อ 17 วิา่ “และจ้ะไม่่จ้ด้จ้ำาบุาปและค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเขาอีกตอ่ไป”

มีสิั�งที่ี�ยังคงย้ดเรัาไวิ้ ในิควิามชีอบธรัรัม ให้ย่นิอย่างถูกัต้องต่อหน้ิาพรัะเจ้้า ถ้งแม้วิ่าเรัาจ้ะที่ำาบาปแลัะไม่มีเวิลัาสัารัภาพบาป
ก็ัตาม สิั�งนัิ�นิก็ัคอ่ ควิามเช่ี�อของเรัาในิองคพ์รัะเยซืู่ครัสิัต ์ พรัะนิามของพรัะองคค์อ่พรัะเยซืู่ แลัะพรัะองคเ์ป็นิผูู้ที่รังชี่วิยให้มนุิษย์
รัอดจ้ากับาปของเขาเหลั่านัิ�นิ (มัที่ธิวิ 1:21)
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คำาถุาม

1. อ่านิ โรัม 4:5 พรัะเจ้้า ผูู้ที่รังโปรัดให้คนิ ___________________ เป็นิคนิชีอบธรัรัมได ้

โรม 4:5 – ส่ว่นค์นที�ม่ิ ได้้อาศัยการประพฤติ แต่ ได้้เช่ื่�อในพระองค์์ ผู้้้ทรงโปรด้ให้ค์นอธรรม่เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้ ค์ว่าม่เช่ื่�อ
ของค์นนั�นตอ้งนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่

2. อ่านิ โรัม 4:2-3 พรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้อะไรัเข้าไวิ้ ในิบัญชีีของอับรัาฮััม (เม่�อเขาเช่ี�อ) ซ้ื่�งเป็นิสิั�งที่ี�เขาไม่เคยมีมากั่อนิ นัิ�นิคอ่อะไรั 

โรม 4:2-3 – ถู้าอับุราฮัม่เป็นผู้้้ชื่อบุธรรม่โด้ยการประพฤติ ท่านก็ม่ีทางที�จ้ะอว่ด้ได้้ แต่ม่ิ ใช่ื่จ้ำาเพาะพระพักตรพ์ระเจ้้า [3] ด้้ว่ยว่า่ 
พระค์มั่ภีรว์่า่อย่างไร ก็ว่า่ อับุราฮัม่ได้เ้ช่ื่�อพระเจ้้า พระองค์ท์รงนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่แก่ท่าน

3. อ่านิ โรัม 4:22-24 หากัเรัาเช่ี�ออย่างที่ี�อับรัาฮััมเช่ี�อพรัะเจ้้าจ้ะที่รังบรัรัจุ้ ______________________ ในิบัญชีีเรัา

โรม 4:22-24 ด้้ว่ยเหตุนี�เอง พระเจ้้าทรงถู่อว่่าค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านเป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่แก่ท่าน แต่ค์ำาว่่า ทรงนับุว่่าเป็นค์ว่าม่
ชื่อบุธรรม่แก่ท่านนั�นมิ่ ได้้เขียนไว่ส้ำาหรบัุท่านแต่ผู้้้เด้ียว่ แต่สำาหรบัุพว่กเราด้้ว่ย จ้ะทรงถู่อว่า่เราเป็นค์นชื่อบุธรรม่ ค์่อเราที�เช่ื่�อ
ในพระองค์ผ์ู้้้ทรงให้พระเยซู้องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าของเราฟ่�นจ้ากค์ว่าม่ตาย

4. อ่านิ โรัม 4:6 พรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้ควิามชีอบธรัรัม (หรัอ่ที่ี�ย่นิอย่างถูกัตอ้ง) ในิบัญชีีของมนุิษย์นัิ�นิ

กั. ตามกัิจ้ที่ี�เขาไดก้ัรัะที่ำา 
ข. แยกัจ้ากัสิั�งที่ี�เขากัรัะที่ำา 
ค. ตามขนิาดควิามดขีองเขา 

โรม 4:6 – ด้งัที�ด้าว่ดิ้ได้ก้ล่าว่ถู้งค์ว่าม่สุขของค์นที�พระเจ้้าได้ท้รงโปรด้ให้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ โด้ยม่ิ ได้อ้าศยัการประพฤติ

5. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 ผูู้เช่ี�อจ้ะสัมบูรัณ์แบบตอ่พรัะเจ้้านิานิเพียงใด 

ฮีีบร ู 10:14 – เพราะว่า่โด้ยการทรงถูว่ายบุ้ชื่าหนเด้ยีว่ พระองค์์ ได้ท้รงกระทำาให้ค์นทั �งหลายที�ถู้กชื่ำาระแล้ว่ถู้งที�สำาเรจ็้เป็นนิตย์

6. อ่านิ โรัม 5:17 ควิามชีอบธรัรัมนัิ�นิไดม้าโดย

กั. เป็นิคา่ตอบแที่นิ 
ข. เป็นิของขวิญั 
ค. กัารักัรัะที่ำาเพ่�อให้ ไดม้า

โรม 5:17 – เพราะว่่าถู้าโด้ยการละเม่ิด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ียว่ ม่ากยิ�งกว่่านั�น
ค์นทั�งหลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์และรับุของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์์ผู้้้เด้ียว่ 
ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต ์
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7. คำาวิา่ “ของขวิญั” หมายควิามวิา่ 

8. เรัาตอ้งวิางใจ้ในิพรัะเยซืู่ให้เป็นิพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอด เพ่�อที่ี�พรัะองคจ์้ะนิำาเรัาไปสู่ั 

กั. โบสัถ์ 
ข. สัวิรัรัค ์
ค. รัสััเซีื่ย
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บทที� 11 คำาต่อบ

1. อ่านิ โรัม 4:5 พรัะเจ้้า ผูู้ที่รังโปรัดให้คนิ ___________________ เป็นิคนิชีอบธรัรัมได้
 อธ์รรม

2. อ่านิ โรัม 4:2-3 พรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้อะไรัเข้าไวิ้ ในิบัญชีีของอับรัาฮััม (เม่�อเขาเช่ี�อ) ซ้ื่�งเป็นิสิั�งที่ี�เขาไม่เคยมีมากั่อนิ นัิ�นิคอ่อะไรั
 ความช้อบธ์รรม หรอ่ที�ย่นอย่างถูุกต้่องต่่อหน้าพระเจ้า

3. อ่านิ โรัม 4:22-24 หากัเรัาเช่ี�ออย่างที่ี�อับรัาฮััมเช่ี�อพรัะเจ้้าจ้ะที่รังบรัรัจุ้ ____________________ ในิบัญชีีเรัา
 ความช้อบธ์รรม หรอ่ที�ย่นอย่างถูุกต้่องต่่อหน้าพระเจ้า

4. อ่านิ โรัม 4:6 พรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้ควิามชีอบธรัรัม (หรัอ่ที่ี�ย่นิอย่างถูกัตอ้ง) ในิบัญชีีของมนุิษย์นัิ�นิ
 ข. แยกจากสิ�งที�เขากระทำา

5. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 ผูู้เช่ี�อจ้ะสัมบูรัณ์แบบตอ่พรัะเจ้้านิานิเพียงใด
 ต่ลอดกาล

6. อ่านิ โรัม 5:17 ควิามชีอบธรัรัมนัิ�นิไดม้าโดย
 ข. เป็นของขวญั

7. คำาวิา่ “ของขวิญั” หมายควิามวิา่
 สิ�งที� ให้มาเปล่า ๆ โดยผูู้้รบัไม่ต้่องจ่ายสิ�งใดเลย

8. เรัาตอ้งวิางใจ้ในิพรัะเยซืู่ให้เป็นิพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอด เพ่�อที่ี�พรัะองคจ์้ะนิำาเรัาไปสู่ั
 ข. สวรรค์ 
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ความสตั่ย์ซ่้ำ�อของพระวจนะพระเจ้า
มารัะโกับที่ที่ี� 4 เป็นิบที่ยิ�งใหญ่ที่ี�สุัดซ้ื่�งกัลั่าวิถ้งควิามสััตย์ซ่ื่�อของพรัะวิจ้นิะพรัะเจ้้า ฤที่ธิ�อำานิาจ้ พรัะลัักัษณะแลัะควิามเช่ี�อในิ

พรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ มีคำาอุปมาเปรัียบเที่ียบอย่างน้ิอย 10 เรั่�องที่ี�สัอนิในิวิันิเดียวิกัันิ เรัาอาจ้จ้ะเปรัียบเที่ียบมารัะโกั 4 

กัับมัที่ธิวิ 13 แลัะลัูกัา 8 จ้้งจ้ะเห็นิสิั�งที่ี�ผูมกัลั่าวิถ้งนีิ� หน้ิ� งในิคำาอุปมานัิ�นิก็ัค่อเรั่�องผูู้หวิ่านิที่ี�หวิ่านิเมล็ัดพ่ชี ในิมารัะโกั 4:26 

“อาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าเปรยีบุเหม่่อนชื่ายค์นหน้�งหว่า่นเม่ล็ด้พ่ชื่ลงในด้ิน” โปรัดรัะลั้กัไวิว้ิา่ ‘เมล็ัดพ่ชี’ ในิข้อที่ี�  14 นัิ�นิ หมายถ้ง
พรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้า พรัะเจ้้าไม่ ได้สัอนิเรัาให้เป็นิชีาวินิา แต่พรัะองค์ที่รังใช้ีธรัรัมชีาติแสัดงให้เห็นิภาพอันิเกัี�ยวิกัับควิามเป็นิจ้รังิ
ที่างจ้ิตวิญิญาณ ข้อที่ี� 27 กัลั่าวิไวิว้ิา่ “แล้ว่กลางค์่นก็นอนหลับุและกลางว่นัก็ต่�นข้ �น ฝ่่ายพ่ชื่นั�นจ้ะงอกจ้ำาเรญิข้ �นอย่างไรเขาก็ ไม่่ร้”้
เรั่�องนีิ�สัำาคญัมากั ซ้ื่�งพรัะคำากัลั่าวิวิา่ คนิผูู้นัิ�นิไม่เข้าใจ้จ้รังิ ๆ แลัะไม่รัูว้ิา่มันิเกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั 

บางคนิก็ัวิา่ “ฉัันิไม่เข้าใจ้เลัยวิา่คณุพูดอะไรั กัารัอ่านิพรัะคำาพรัะเจ้้าจ้ะที่ำาให้ชีีวิติเรัาเปลัี�ยนิแปลัง ที่ำาให้ชีีวิติของพรัะเจ้้าเข้ามา
สัถิตในิตัวิฉัันิได้อย่างไรั” เรัาไม่อาจ้เข้าใจ้ได้อย่างถ่องแที่้ที่ั �งหมด แต่ผูมรัูว้ิา่มันิได้ผูลั เรัาจ้ะไม่เข้าใจ้วิา่กัารัทีี่�เรัาหวิา่นิเมล็ัดพ่ชีเม็ด
จ้ิ�วิ ๆ ลังในิดินิ แลั้วิมันิจ้ะงอกัเงยข้ �นิมาเป็นิต้นิข้าวิโพด มีฝักั จ้นิสัามารัถขยายพันิธุ์ ได้อีกัหลัายรัอ้ยเที่่าได้อย่างไรั ไม่มี ใครัเข้าใจ้
ได้อย่างแที่้จ้รัิง แต่มันิได้ผูลั ผูมขอบอกัวิ่ามันิได้ผูลั กัารัอ่านิพรัะวิจ้นิะพรัะเจ้้าแลัะปลั่อยให้พรัะคำาซ้ื่มซัื่บเข้าไป ในิหัวิใจ้เรัา 
จ้ะที่ำาให้เรัาเปลัี�ยนิที่ัศนิคต ิ ปรัะสับกัารัณ์ แลัะมุมมองแน่ิ

พรัะคำาข้อที่ี� 28 กัลั่าวิวิ่า “เพราะแผู่้นด้ินเอง ทำาให้พ่ชื่งอกจ้ำาเริญข้ �น” แผู่นิดินิได้ถูกัสัรั้างให้อบเมล็ัดไวิ้ แลัะที่ำาให้งอกั
จ้ำาเรัิญข้ �นิ แลัะจ้ะปลั่อยให้ชีีวิิตงอกัเงยออกัมาจ้ากัเมล็ัดเล็ักั ๆ นัิ�นิ หัวิใจ้ของเรัาถูกัสัรั้างข้ �นิเพ่�อพรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้าจ้รัิง ๆ 

พรัะคำาของพรัะองค์ถูกัสัถาปนิาข้ �นิเพ่�อจ้ารัก้ัไวิ้ ในิดวิงใจ้เรัา กัารัทีี่�เรัาพกัพรัะคัมภีรั์ ไวิข้้างกัายตลัอดเวิลัา วิางบนิโต๊ะกัาแฟื้ ติดตัวิไป
ทีุ่กัหนิแห่ง ก็ั ไม่ ได้ที่ำาให้เกิัดปรัะโยชีน์ิอันิใด มันิไม่สัามารัถปลัดปล่ัอยฤที่ธิ�อำานิาจ้ในิชีีวิติเรัา เรัาเองต้องรับัเอาพรัะวิจ้นิะเข้ามาให้
เป็นิเหม่อนิเมล็ัดพ่ชี ปลูักัไวิ้ ในิใจ้เรัา เช่ีนินัิ�นิ หัวิใจ้ของเรัาถูกัออกัแบบให้เกิัดดอกัออกัผูลั มันิจ้ะเปลัี�ยนิวิถิีต่าง ๆ ในิชีีวิติเรัาอย่าง
อัตโนิมัติ พรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้าอธิบายต่อไปวิา่ “เป็นลำาต้นก่อน ภายหลังก็ออกรว่ง แล้ว่ก็ม่ีเม่ล็ด้ข้าว่เต็ม่รว่ง” นีิ�มีควิามหมายเป็นิ
นัิยวิ่า มันิมีขั �นิตอนิแลัะจ้ังหวิะของต้นิข้าวิที่ี�เติบโตจ้นิแกั่รัวิง บางคนิกัลั่าวิวิ่า เขาเช่ี�อวิ่าพรัะเจ้้าจ้ะที่ำาให้เกิัดผูลัอันิดี ตามพรัะ
ปรัะสังค์พรัะเจ้้า แต่หากัเขาเหล่ัานัิ�นิไม่เคยที่ำาอะไรัสัักัอย่าง ไม่เคยนิำาคนิมารัูจั้้กัพรัะเจ้้า ผูมรับัปรัะกัันิได้วิา่เขาเหล่ัานัิ�นิก็ั ไม่มีที่าง
จ้ะให้เกัิดพันิธกัิจ้ใด ๆ เช่ีนิ รัายกัารัวิทิี่ยุโที่รัที่ัศน์ิ ตามที่ี�คาดหวิงัไวิ ้ ภายในิสัองสัามสััปดาห์อย่างแน่ินิอนิ

เรัาต้องเรัิ�มพันิธกัิจ้ อย่างมีขั �นิตอนิ นัิบตั �งแต่ขั �นิตอนิที่ี�รับัจ้ากัพรัะเจ้้า นีิ�ค่อควิามหมายที่ี�คำาอุปมาเปรัยีบเที่ียบไวิ ้ อย่างแรักั
ค่อ เรัิ�มต้นิกั่อนิ แล้ัวิก็ัมาถ้งควิามหวิงั ควิามเช่ี�อ จ้ากันัิ�นิจ้้งจ้ะเกิัดผูลัตามมา มันิต้องมีจ้ังหวิะก้ัาวิไปสู่ัชัียชีนิะเสัมอ ไม่มี ใครัจ้ะก้ัาวิ
จ้ากัศูนิย์ ไปสู่ัหน้ิ�งพันิกัิ โลัเมตรัต่อชัี�วิโมงได้ที่ันิทีี่ ถ้งแม้วิา่จ้ะเป็นิควิามปรัารัถนิาในิที่างของพรัะเจ้้า วิถิีกั้าวิกัรัะโดดเช่ีนินัิ�นิก็ั ไม่อาจ้
เกัิดผูลั ข้อพรัะคำานีิ�แสัดงให้เรัาเห็นิวิ่าอาณาจั้กัรัของพรัะเจ้้าเป็นิดั�งเมล็ัดพ่ชี พรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ต้องถูกัปลูักัไวิ้ ในิหัวิใจ้ 
แลัะเติบโตไปเป็นิลัำาดับขั �นิ เรัิ�มจ้ากัลัำาต้นิกั่อนิ ภายหลัังก็ัออกัรัวิง แล้ัวิก็ัมีเมล็ัดข้าวิเต็มรัวิง พรัะคำาข้อต่อมาก็ับอกัวิา่ “ค์รั �นสุกแล้ว่
เขาก็ ไปเกี�ยว่เก็บุทีเด้ียว่ เพราะว่า่ถู้งฤด้เ้กี�ยว่แล้ว่” มันิเป็นิขั �นิ เป็นิตอนิ ทีี่�สุัดก็ัจ้ะมาถ้งเวิลัาทีี่�เกัิดผูลัผูลิัตสัะพรัั�ง แลัะเติบโตเต็มที่ี�

ปรัะเด็นินีิ�ปรัากัฎอยู่ ในิพรัะคำาข้อที่ี� 35 วิา่ “เย็นิวินัินัิ�นิ พรัะองค์ ได้ตรัสััแกั่เหล่ัาสัาวิกัที่ั �งหลัายวิา่ “ ให้พวิกัเรัาข้ามไปฝั� งฟื้ากั
ข้างโน้ินิเถิด” พรัะเยซืู่ไดส้ัอนิมาตลัอดที่ั �งวินัิเกัี�ยวิกัับฤที่ธิ�เดชีของพรัะวิจ้นิะ วิา่พรัะวิจ้นิะเป็นิดั�งเมล็ัดพ่ชี แลัะที่ำาอย่างไรัพรัะวิจ้นิะ
จ้้งจ้ะปลัดปลั่อยชีีวิิตของพรัะเจ้้าสู่ัชีีวิิตของเรัา พรัะองค์ที่รังสัอนิพวิกัเขาเช่ีนินีิ�  ด้วิยคำาอุปมาเปรัียบเที่ียบอย่างน้ิอยสิับเรั่�อง 

หลัังจ้ากันัิ�นิพรัะองค์จ้้งที่รังที่ดสัอบเขา พรัะองค์ที่รังบอกัวิา่ “เอาหลัะ นีิ�ค่อพรัะวิจ้นิะจ้ากัพรัะเจ้้า เรัาจ้ะข้ามไปฝั� งฟื้ากัข้างโน้ินิกัันิ” 
พรัะองค์ ไม่ ได้ตรััสัวิ่า “เรัาลังเรั่อกัันิเถิด ไปสัักัครั้�งที่างที่ะเลัสัาปนีิ�แลั้วิก็ัจ้มนิำ �ากัันิ” แต่ตรััสัวิ่า “ ให้เรัาข้ามไปอีกัฝั� งหน้ิ� ง” 

ครัั �นิแลั้วิพรัะองค์ก็ัเสัด็จ้เข้าไปในิเรั่อแลัะบรัรัที่มหลัับไป เรั่�องรัาวิดำาเนิินิต่อไปวิ่า เกัิดพายุใหญ่แลัะนิำ �าท่ี่วิมเรั่อ น้ิกัออกัไหมครัับวิ่า 
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ในิเรัอ่นัิ�นิไม่มีห้องโดยสัารัทีี่�มีช่ีวิงใต้ดาดฟ้ื้าเรัอ่ ซ้ื่�งจ้ะกัำาบังให้พรัะเยซูื่บรัรัที่มอย่างไม่เปียกัฝ่นิ โดยไม่รัูว้ิา่เกิัดอะไรัข้ �นิ แต่มันิเป็นิเรัอ่
เปิดปรัะทุี่นิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังบรัรัที่มหลัับ ขณะที่ี�เรัอ่กัำาลัังปรัะสับภัยอยู่ ในินิำ �า ปรัะเด็นิสัำาคัญยิ�งก็ัค่อ เพรัาะพรัะองค์ที่รังรัูว้ิา่เกิัดอะไรัข้ �นิ
แต่ก็ัยังบรัรัที่มต่อ สัาวิกัไม่พอใจ้พรัะเยซูื่ จ้ีงทีู่ลัถามวิ่า “พรัะอาจ้ารัย์ พรัะองค์ ไม่สันิใจ้ที่ี�พวิกัเรัาจ้ะจ้มนิำ �าหรั่อ พูดอีกันัิยหน้ิ� ง 

สัาวิกักัำาลัังทีู่ลัวิา่ “ที่ำาอะไรับางอย่างซิื่พรัะองค ์ เอาถังมาวิดินิำ �าออกั ช่ีวิยกัันิพาย หรัอ่อะไรัก็ั ได ้ ไม่ ใช่ีที่ำาที่องไม่รัูร้ัอ้นิแบบนีิ�” 

บ่อยครัั �งทีี่�ผูู้คนิปฏิิบัติกัับพรัะเจ้้าเช่ีนิเดียวิกัับเรั่�องนีิ� ด้วิยกัารัต่อวิ่า “พรัะเจ้้า เหตุใดพรัะองค์จ้้งไม่ที่ำาอะไรับ้าง” พรัะเจ้้าได้
กัรัะที่ำาแล้ัวิ พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิสิั�งจ้ำาเป็นิให้กัับเรัาทุี่กัอย่าง ผู่านิที่างกัารัเป็นิเครั่�องบูชีาของพรัะเยซูื่ พรัะองค์ที่รังมีพรัะวิจ้นิะ 

แลัะปรัะที่านิเมล็ัดพ่ชีเหล่ัานัิ�นิกัับเรัา มันิเป็นิหน้ิาทีี่�ของเรัาทีี่�จ้ะหวิ่านิพรัะวิจ้นิะเหล่ัานัิ�นิเข้าไป ในิหัวิใจ้เรัา ตรั้กัตรัองในิพรัะคำาจ้นิ
เมล็ัดพ่ชีนัิ�นิปลัดปลั่อยชีีวิิตให้กัับเรัา แต่เหล่ัาสัาวิกัก็ัยังต้องกัารัจ้ะปลัุกัพรัะเยซืู่แลั้วิถามวิ่า “ที่ำาไมพรัะองค์ ไม่ที่ำาอะไรัสัักั
อย่าง” พรัะองค์ที่รังลุักัข้ �นิสัั�งลัมสัั�งคล่ั�นิให้หยุด แลัะท้ี่องที่ะเลัก็ัสังบลัง แล้ัวิพรัะองค์จ้้งที่รังหันิหลัังกัลัับมาตรััสักัับเหล่ัาสัาวิกัวิ่า 

“เหตุใดเจ้้าจ้้งกัลััวิ เจ้้าไม่มีควิามเช่ี�อหรั่อ” พรัะองค์ ไม่ ได้ตรััสัวิ่า “ โอ้ สัหาย ขอโที่ษด้วิย เรัาน่ิาจ้ะที่ำาอะไรัสัักัอย่าง” ไม่ ใช่ีเช่ีนินัิ�นิเลัย 

พรัะรัาชีกัิจ้ของพรัะองค์ค่อสัอนิเหล่ัาสัาวิกัให้รัู้จ้ักัพรัะคำา แลัะให้พันิธสััญญา ส่ัวินิหน้ิาทีี่�สัาวิกัค่อรัับพรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ เช่ี�อในิ
พันิธสััญญานัิ�นิ พรัะเจ้้าที่รังจ้ัดเตรัยีมทุี่กัอย่างให้เรัาแล้ัวิ ด้วิยกัารัให้พรัะเยซืู่เสัด็จ้ลังมาในิโลักันีิ�  พรัะองค์ปรัะที่านิทุี่กัสิั�งทุี่กัอย่างที่ี�
จ้ะนิำาเรัาไปสู่ัควิามสัำาเรั็จ้ในิทีุ่กั ๆ ด้านิของชีีวิติ ด้วิยรัปูแบบของเมล็ัดพ่ชีในิพรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ สิั�งที่ี�เรัาต้องที่ำาก็ัเพียงรับัเอาพรัะ
วิจ้นิะของพรัะองค์เข้าไปปลูักัไวิ้ ในิหัวิใจ้  ผู่านิกัารัอ่านิ ตรัก้ัตรัอง คิดที่บที่วินิ ให้หยั�งรัากัลังไปในิชีีวิติของเรัา เม่�อที่ำาเช่ีนินัิ�นิ เรัาจ้ะ
ลัุกัข้ �นิย่นิตา้นิกัรัะแสัพายุในิชีีวิติของเรัาได ้

ผูมเช่ี�อวิา่พรัะเจ้้าที่รังปรัารัถนิาอย่างที่ี�สุัดทีี่�จ้ะให้เหลั่าสัาวิกันิำาคำาสัอนิของพรัะองค์ ในิวินัินัิ�นิไปใช้ี ที่ี�ตรัสััวิา่ “เรัาข้ามไปฝั� งฟื้ากั
ข้างโน้ินิเถิด” เหล่ัาสัาวิกันัิ�นิ อยากัจ้ะทูี่ลัวิ่า “ตามทีี่�พรัะเยซูื่ที่รังเที่ศนิาสัั�งสัอนิในิวิันินีิ�  นีิ� ค่อพันิธสััญญา ที่ี�ผูู้สัรั้างจ้ักัรัวิาลั 

ที่รังสัั�งให้เรัาข้ามไปฟื้ากัโน้ินิ ไม่ ใช่ีข้ามไปเพียงแค่ครั้�งที่าง แล้ัวิจ้มลัง” เหล่ัาสัาวิกัน่ิาจ้ะนิำาพรัะวิจ้นิะไปผูสัานิเข้ากัับควิามเช่ี�อ 

สัั�งห้ามลัมแลัะคลั่�นิที่ะเลั นีิ� เป็นิดั�งที่ี�พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่ “ โอ้ เจ้้าผูู้ ไม่มีควิามเช่ี�อ เหตุใดจ้้งยังสังสััยอยู่” ที่รัาบใช่ี ไหมวิา่ เรัาต้องเช่ี�อในิ
พรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้าแลัะนิำาไปปฏิิบัต ิ จ้้งจ้ะเกัิดผูลั
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คำาถุาม

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 13:19 หากัเรัาไม่ปลัูกัพรัะคำาของพรัะเจ้้าไวิ้ ในิหัวิใจ้ของเรัาจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับพรัะคำา 

มัทธิ์ว 13:19 – เม่่�อผู้้้ ใด้ได้้ยินพระว่จ้นะแห่งอาณ์าจั้กรนั�นแต่ ไม่่เข้าใจ้ ม่ารร้ายก็ม่าฉ้ว่ยเอาพ่ชื่ซู้�งหว่่านในใจ้เขานั�นไปเสีย 

นั�นแหละได้แ้ก่ผู้้้ซู้�งรบัุเม่ล็ด้รมิ่หนทาง

2. อ่านิ โยชีูวิา 1:8 เรัาควิรัจ้ะตรัก้ัตรัองพรัะคำาของพรัะเจ้้าที่ั �ง 

โยชื่้ว่า 1:8 – อย่าให้หนังส่อพระราชื่บุัญญัตินี�ห่างเหินไปจ้ากปากของเจ้้า แต่เจ้้าจ้งตร้กตรองตาม่นั�นทั �งกลางว่นัและกลางค์่น 

เพ่�อเจ้้าจ้ะได้ร้ะว่งัที�จ้ะกระทำาตาม่ข้อค์ว่าม่ที�เขียนไว่นั้�นทุกประการ แล้ว่เจ้้าจ้ะม่ีค์ว่าม่จ้ำาเรญิ และเจ้้าจ้ะสำาเรจ็้ผู้ลเป็นอย่างด้ี

3. อ่านิ ยอห์นิ 6:63 พรัะคำาของพรัะเจ้้าคอ่อะไรั 

ยอห์น 6:63 – จ้ิตว่ญิญาณ์เป็นที� ให้ม่ีชีื่ว่ติ ส่ว่นเน่�อหนังไม่่ม่ีประโยชื่น์อันใด้ ถู้อยค์ำาซู้�งเราได้้กล่าว่กับุท่านทั �งหลายนั�นเป็นจ้ิต
ว่ญิญาณ์และเป็นชีื่ว่ติ

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:4 มนุิษย์จ้ะบำารังุชีีวิติดว้ิยอาหารัสิั�งเดยีวิหามิ ได ้ แตต่อ้งบำารังุดว้ิย 

มัทธิ์ว 4:4 – ฝ่่ายพระองค์์ตรสัตอบุว่า่ พระค์ัม่ภีรเ์ขียนไว่ว้่า่ "ม่นุษย์จ้ะบุำารงุชีื่ว่ติด้้ว่ยอาหารสิ�งเด้ียว่หามิ่ ได้้ แต่บุำารงุด้้ว่ยพระ
ว่จ้นะทุกค์ำาซู้�งออกม่าจ้ากปากของพระเจ้้า”

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 6:17 พรัะคำาของพรัะเจ้้าเปรัยีบเหม่อนิ 

เอเฟซั้ำส 6:17 – จ้งเอาค์ว่าม่รอด้เป็นหม่ว่กเหล็กป้องกันศรีษะและจ้งถู่อด้าบุของพระว่ญิญาณ์ ค์อ่พระว่จ้นะของพระเจ้้า

6. ดาบนัิ�นิที่ำาอันิตรัายศัตรัไูด้ ไหม 

7. อ่านิ โรัม 8:6 เม่�อเรัาให้พรัะคำาของพรัะเจ้้าสัถิตอยู่ ในิชีีวิติเรัาอย่างมั�นิคง เรัาจ้ะมีอะไรั 

โรม 8:6 – ด้ว้่ยว่า่ซู้�งปักใจ้อย้่กับุเน่�อหนังก็ค์อ่ค์ว่าม่ตาย และซู้�งปักใจ้อย้่กับุพระว่ญิญาณ์ก็ค์อ่ชีื่ว่ติและสันตสุิข

8. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 3:18 สิั�งที่ี�เรัาจ้ดจ้่ออยู่จ้ะที่ำาให้เรัากัลัายเป็นิสิั�งนัิ�นิ เรัาควิรัจ้ดจ้่ออยู่กัับ 

2 โครนิธ์์ 3:18 – แตเ่ราทั �งหลายไม่่มี่ผู้้าค์ลุม่หน้าไว่ ้ จ้้งแลด้ส้ง่าราศขีององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าเหม่่อนม่องด้ใ้นกระจ้ก และตัว่เราก็
เปลี�ยนไปเป็นเหม่่อนพระฉ้ายขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าค์่อม่ีสง่าราศีเป็นลำาด้ับุข้ �นไป เช่ื่นอย่างสง่าราศีที�ม่าจ้ากพระว่ิญญาณ์ของ
องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า
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ความสตั่ย์ซ่้ำ�อของพระวจนะพระเจ้า

บทที� 12 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 13:19 หากัเรัาไม่ปลัูกัพรัะคำาของพรัะเจ้้าไวิ้ ในิหัวิใจ้ของเรัาจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับพรัะคำา
 มารรา้ยก็มาฉวยเอาไป ดังนั�นจ่งไม่สามารถุเกิดผู้ลในชี้วติ่ได้

2. อ่านิ โยชีูวิา 1:8 เรัาควิรัจ้ะตรัก้ัตรัองพรัะคำาของพรัะเจ้้า
 ทั �งกลางวนัและกลางค่น

3. อ่านิ ยอห์นิ 6:63 พรัะคำาของพรัะเจ้้าคอ่อะไรั
 เป็นจิต่วญิญาณและเป็นชี้วติ่

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:4 มนุิษย์จ้ะบำารังุชีีวิติดว้ิยอาหารัสิั�งเดยีวิหามิ ได ้ แตต่อ้งบำารังุดว้ิย
 บำารงุด้วยพระวจนะทุกคำาซ่้ำ�งออกมาจากปากของพระเจ้า

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 6:17 พรัะคำาของพรัะเจ้้าเปรัยีบเหม่อนิ
 ดาบ

6. ดาบนัิ�นิที่ำาอันิตรัายศัตรัไูด้ ไหม
 ได้แน่นอน

7. อ่านิ โรัม 8:6 เม่�อเรัาให้พรัะคำาของพรัะเจ้้าสัถิตอยู่ ในิชีีวิติเรัาอย่างมั�นิคง เรัาจ้ะมีอะไรั
 ชี้วติ่และสนัติ่สุข

8. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 3:18 สิั�งที่ี�เรัาจ้ดจ้่ออยู่จ้ะที่ำาให้เรัากัลัายเป็นิสิั�งนัิ�นิ เรัาควิรัจ้ดจ้่ออยู่กัับ
 พระเจ้าและพระสง่าราศขีองพระองค์
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พระเจ้าไม่ผิู้ด
วินัินีิ�เรัาจ้ะศ้กัษาเกัี�ยวิกัับควิามจ้รังิที่ี�สัำาคญัทีี่�สุัดเกัี�ยวิกัับพรัะเจ้้า ดเูหม่อนิวิา่ผูู้คนิจ้ะเช่ี�อที่ันิที่ี วิา่ทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างทีี่�เกัิดข้ �นิกัับเขามา

จ้ากัพรัะเจ้้า พรัะองคท์ี่รังควิบคมุทุี่กัอย่าง เหตผุูลัก็ัค่อ โดยคำาจ้ำากััดควิามแล้ัวิ พรัะเจ้้าคอ่ผูู้ที่รังฤที่ธานุิภาพสูังสุัด เขาก็ัเลัยเหมาเอาวิา่
พรัะเจ้้าที่รังควิบคุมทีุ่กัสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิในิชีีวิิต แม้ผูู้ ไม่เช่ี�อในิพรัะเจ้้าก็ัยังเช่ี�อเช่ีนินัิ�นิ มีครัิสัเตียนิจ้ำานิวินิมากัทีี่�สันัิบสันุินิหลัักัข้อเช่ี�อนีิ� 

กัรัะที่ั�งกัลัายเป็นิควิามคิดทีี่�ฝังแน่ินิในิชีีวิิตเขา ที่ี�จ้รัิงแลั้วิพรัะคัมภีรั์สัอนิตรังข้ามกัับควิามคิดนีิ� นีิ� เป็นิสิั�งสัำาคัญยิ�งที่ี�เรัาต้องเรัียนิรัู้
ยากัอบ 1:13-17 วิา่ “เม่่�อผู้้้ ใด้ถู้กล่อลว่งให้หลง อย่าให้ผู้้้นั�นพ้ด้ว่า่ ‘พระเจ้้าทรงล่อลว่งข้าพเจ้้าให้หลง’ เพราะว่า่ค์ว่าม่ชัื่�ว่จ้ะม่าล่อลว่งพระเจ้้า
ให้หลงไม่่ ได้้ และพระองค์์เองก็ ไม่่ทรงล่อลว่งผู้้้ ใด้ให้หลงเลย แต่ว่่าทุกค์นก็ถู้กล่อลว่งเม่่�อตัณ์หาของตนเองชัื่กนำาให้กระทำาผู้ิด้ แล้ว่ตัว่ก็
กระทำาตาม่ ค์รั �นตณั์หาเกิด้ข้ �นแล้ว่ก็ทำาให้เกิด้บุาป เม่่�อบุาปโตเต็ม่ที�แล้ว่ก็นำาไปส่้ค์ว่าม่ตาย พี�น้องที�รกัของข้าพเจ้้า อย่าหลงผิู้ด้เลย 

ของประทานอันด้ีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อม่ม่าจ้ากเบุ่ �องบุน และส่งลงม่าจ้ากพระบิุด้าแห่งบุรรด้าด้ว่งสว่่าง
ในพระบุิด้าไม่่ม่ีการแปรปรว่น หรอ่ไม่่ม่ีเงาอันเน่�องจ้ากการเปลี�ยนแปลง” 

พรัะคำาเหล่ัานีิ�บอกัอย่างชัีดแจ้้งวิ่า พรัะเจ้้าที่รังเป็นิผูู้สัรั้างสัรัรัค์แต่สิั�งที่ี�ดีงาม พรัะเยซูื่ที่รังกัล่ัาวิในิยอห์นิ 10:10 วิ่า 

“ขโม่ยนั�นย่อม่ม่าเพ่�อจ้ะลัก ฆ่่า และทำาลายเสีย เราได้้ม่าเพ่�อเขาทั �งหลายจ้ะได้้ชีื่ว่ิต และจ้ะได้้อย่างค์รบุบุริบุ้รณ์์” ถ้าเป็นิเรั่�องด ี
นัิ� นิมาจ้ากัพรัะเจ้้า ถ้าเป็นิเรั่�องชัี�วิรั้าย นัิ� นิมาจ้ากัมารั นีิ� ค่อศาสันิศาสัตรั์เบ่ �องต้นิ เหตุผูลัทีี่�เรั่�องนีิ�เป็นิเรั่�องสัำาคัญยิ�ง ก็ัจ้ากั 

ยากัอบ 4:7 ที่ี�กัลั่าวิวิ่า “ท่านทั �งหลายจ้งน้อม่ใจ้ยอม่ฟังพระเจ้้า จ้งต่อส้้กับุพญาม่าร และม่ันจ้ะหนี ไปจ้ากท่าน” ในิที่ี�นีิ�บอกัวิ่าเรัา
ตอ้งน้ิอมใจ้ฟังพรัะเจ้้า ยอมให้พรัะองคท์ี่รังควิบคมุ แลัะตอ่สู้ักัับพญามารั คำาวิา่ ‘ตอ่สู้ั’ หมายถ้ง กัารัตอ่สู้ัอย่างแข็งขันิ

เม่�อผูู้คนิเช่ี�อวิา่ทีุ่กัสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิในิชีีวิตินัิ�นิลั้วินิมาจ้ากัพรัะเจ้้า เช่ีนิ ควิามเจ็้บป่วิย ควิามลั้มเหลัวิที่างธุรักัิจ้ กัารัตกังานิ มีลูักัที่ี�
ไม่เช่ี�อฟัง กัารัหย่ารั้าง มันิที่ำาให้พวิกัเขานัิ� งนิิ� งดูอยู่เฉัยๆ เขาเช่ี�อจ้รัิง ๆ วิ่าพรัะเจ้้าเป็นิผูู้บันิดาลัสัถานิกัารัณ์ต่าง ๆ แลัะใช้ี
สัถานิกัารัณ์เหลั่านัิ�นิมาลังโที่ษหรัอ่เปลัี�ยนิแปลังเขา ไม่เช่ีนินัิ�นิจ้ะกัลัายเป็นิวิ่า พวิกัเขาต่อสู้ักัับพรัะองค์ แต่ ในิยากัอบ 4:7 บอกัให ้

“ต่อสู้ัมารัแลั้วิมันิจ้ะหนีิที่่านิไป” เรัาต้องยอมน้ิอมใจ้ต่อพรัะเจ้้า นีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่บางอย่างนัิ�นิมาจ้ากัพรัะเจ้้า บางอย่างนัิ�นิมาจ้ากัมารั 

มันิมีอำานิาจ้ของซื่าตานิอยู่ ในิโลักันีิ� แลัะไม่ ใช่ีวิา่ทีุ่กัสิั�งในิชีีวิติของเรัามาจ้ากัพรัะเจ้้า หากัไม่เข้าใจ้ข้อนีิ� เรัาจ้ะจ้บลังด้วิยกัารัยอมน้ิอม
ใจ้ตอ่มารัแลัะเสัรัมิกัำาลัังให้แกั่ซื่าตานิ

บ่อยครัั �งทีี่�ข้อควิามในิพรัะธรัรัมโรัมเป็นิที่ี�เข้าใจ้อย่างผิูดๆ ในิงานิศพหลัายครัั �ง แม้ผูู้ทีี่�ยังไม่ ไดร้ัูอ้ะไรัเกัี�ยวิกัับพรัะเจ้้า ไม่ ได้ ไป
ครัสิัตจ้ักัรั แลัะแที่บจ้ะไม่รัูพ้รัะวิจ้นิะในิพรัะคัมภีรัเ์ลัย แต่มักัได้ยินิพรัะคำาข้อนีิ� จ้ากัโรัม 8:28 ที่ี�วิา่ “เราร้ว้่า่พระเจ้้าทรงรว่่ม่ม่่อกับุ
ค์นทั �งหลายที�รกัพระองค์์ ให้เกิด้ผู้ลอันด้ี ในทุกสิ�ง ค์่อค์นทั �งปว่งที�พระองค์์ ได้้ทรงเรยีกตาม่พระประสงค์์ของพระองค์์” ข้อควิามในิ
พรัะคัมภีรั์บที่นีิ� ได้ถูกัตีควิามวิ่า ทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างที่ี�เกัิดข้ �นิในิชีีวิิตเรัา พรัะเจ้้าที่รังเป็นิผูู้กัรัะที่ำา แลั้วิก็ัจ้ะที่ำาให้มันิเกัิดผูลัดีเอง 

ยกัตัวิอย่างเช่ีนิ ที่ี�งานิศพของเด็กัหนุ่ิมเด็กัสัาวิทีี่�ด่�มสุัรัา เสัพยา แล้ัวิก็ัซิื่�งรัถออกัไปด้วิยควิามเรั็วิเกัินิอัตรัาบนิถนินิล่ั�นิ ไปแฉัลับกัับ
มุมถนินิ ชีนิเสัาโที่รัศัพที่์ ถ้งแก่ัควิามตาย ผูู้ทีี่�เที่ศนิาในิงานิศพนัิ�นิใช้ีพรัะวิจ้นิะข้อนีิ�ที่ี�วิา่ “เรัารัูว้ิา่พรัะเจ้้าที่รังที่ำาให้เกิัดผูลัอันิดี ในิ
ทีุ่กัสิั�ง” สัอนิวิ่า พรัะเจ้้าคงมีพรัะปรัะสังค์บางอย่างที่ี�ที่รังที่ำาเช่ีนินีิ� แต่พรัะเจ้้าไม่ ได้ฆ่่าเด็กัวิัยรัุ่นิที่ั �งสัองนีิ� หรั่อพูดอีกันัิยหน้ิ� ง 

เรัาก็ัพูดไม่ ได้วิา่มารัได้กัรัะที่ำาสิั�งนีิ� มันิเกัิดจ้ากัเด็กัวิยัรัุน่ิที่ั �งสัองคนินัิ�นิเอง หรัอ่อาจ้เป็นิเพรัาะมารัล่ัอลัวิงให้เด็กัที่ั �งสัองไม่เช่ี�อฟังคำา
สัั�งสัอนิตักัเต่อนิของผูู้ปกัครัอง หรั่อคนิรัอบข้างทีี่�พรัำ�าสัอนิเขา ถ้งทีี่� สุัดแล้ัวิ เขาก็ัเลั่อกัที่างของเขาเอง ที่ั �งสัองเสัพยา 

ด่�มสุัรัา ขับรัถชีนิเสัาโที่รัศัพที่์เอง มันิเป็นิไปตามธรัรัมชีาต ิ พรัะเจ้้าไม่ ไดเ้ป็นิผูู้บันิดาลัให้เกัิดข้ �นิเลัย

ถ้าเช่ีนินัิ�นิ พรัะวิจ้นิะนีิ�มีควิามหมายอย่างไรัที่ี�บอกัวิา่ “เราร้ว้่า่พระเจ้้าทรงรว่่ม่ม่่อกับุค์นทั �งหลายที�รกัพระองค์์ ให้เกิด้ผู้ลอันด้ี
ในทุกสิ�ง” ก่ัอนิอ่�นิ พรัะคัมภีรั์ ไม่ ได้เขียนิวิ่า เรัารัู้วิ่าทีุ่กัอย่างมาจ้ากัพรัะเจ้้า แลัะที่รังที่ำาให้เกัิดผูลัอันิดีทีุ่กัอย่าง พรัะคำาเขียนิไวิ้วิ่า 
ทีุ่กัสิั�งที่ำางานิรัว่ิมกัันิเพ่�อให้เกัิดผูลัอันิดี แต่ก็ั ได้ ใส่ัคุณสัมบัติ ไวิว้ิา่ “เพ่�อคนิที่ี�รักััพรัะเจ้้า” ดังนัิ�นิข้อควิามนีิ� ใช้ี ไม่ ได้กัับผูู้ที่ี� ไม่ ได้
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รักััพรัะเจ้้า เห็นิได้ชัีดเจ้นิมากัแลัะไม่จ้ำาเป็นิจ้ะต้องพูดอะไรัอีกัแลั้วิ แต่น่ิาแปลักัมากัที่ี�ผูู้คนินิำาพรัะคำาข้อนีิ� ไปใช้ีกัับเหตุกัารัณ์ที่ี�เกัิด
ข้ �นิกัับวิยัรัุน่ิสัองคนิ ทีี่�เสัพยา ด่�มเหล้ัา ต่อต้านิพรัะเจ้้า ไม่เช่ี�อฟังในิหลัักักัารัของพรัะองค์ ในิพรัะคำาก็ับอกัไวิแ้ล้ัวิวิา่ จ้ะที่รังที่ำาให้
เกัิดผูลัอันิดเีฉัพาะกัับผูู้ที่ี� “รักััพรัะเจ้้า แลัะผูู้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกัตามพรัะปรัะสังคข์องพรัะองค”์

1 ยอห์นิ 3:8 กัลั่าวิวิ่า “พระบุุตรของพระเจ้้าได้้เสด็้จ้ม่าปรากฏก็เพราะเหตุนี� ค์่อเพ่�อทรงทำาลายกิจ้การของพญาม่ารเสีย” 

พรัะเจ้้าเสัด็จ้มาปรัากัฏิก็ัเพ่�อที่ำาลัายกัิจ้กัารัของมารั นัิ� นิค่อพรัะปรัะสังค์ของพรัะองค์ แลัะมันิจ้ะเกัิดผูลัอันิดีเฉัพาะกัับผูู้ที่ี�รัักั
พรัะองค์ แลัะผูู้ที่ี�พรัะองค์ที่รังเรัยีกัตามพรัะปรัะสังค์ของพรัะองค์ นัิ�นิก็ัค่อผูู้ที่ี�เดินิตามคำาเรัยีกัของพรัะองค์ ต่อต้านิมารั แลัะออกั
ไปที่ำาลัายงานิของมันิ ผูู้ทีี่�ต่อต้านิมารัแลัะมีชีีวิติเพ่�อพรัะเจ้้า พูดได้เต็มปากัวิา่ ไม่วิา่มารัจ้ะที่ำาอะไรักัับชีีวิติของเขา พรัะเจ้้าสัามารัถ
หันิกัลัับมาใช้ีปรัะโยชีน์ิจ้ากัสิั�งนัิ�นิไดเ้สัมอ เรัาตอ้งตรัะหนัิกัวิา่พรัะเจ้้ามิ ไดค้วิบคมุทีุ่กัอย่างในิชีีวิติเรัา ศัตรัมูันิมีอยู่จ้รังิ มันิมาเพ่�อฆ่่า 

ลัักัขโมย ที่ำาลัาย แต่พรัะเยซูื่มาเพ่�อให้ชีีวิติแก่ัเรัา เรัาต้องเลั่อกัด้านิที่ี�เป็นิชีีวิติ ย่นิหยัดเสัมอวิา่พรัะเจ้้าไม่มีควิามผิูดในิสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิ
กัับชีีวิติเรัา 

หากัพรัะเจ้้าที่รังอยู่ ในิรัา่งมนุิษย์ ที่รังกัรัะที่ำาในิสิั�งทีี่�ถูกักัล่ัาวิหา เช่ีนิ บันิดาลัมะเรัง็ ควิามพิกัลัพิกัารั ควิามเครัยีด ควิามเศรัา้ 

แลัะควิามทุี่กัข์รัะที่มขมขี�นิให้กัับมนุิษย์แล้ัวิ ผูมรัับปรัะกัันิได้วิ่า จ้ะไม่มีรััฐบาลัไหนิในิโลักันีิ�ที่ี�จ้ะไม่จ้ับกุัมพรัะองค์ หรั่อพยายามทีี่�จ้ะหยุด
พรัะองค์ แต่เรัาคิดวิา่พรัะเจ้้า ผูู้ซ้ื่�งที่รังพรัะเมตตามากัมายเกัินิกัวิา่ผูู้ ใดในิชีีวิติที่ี�เรัาเคยพบเคยเห็นิ เกัินิกัวิา่ที่ี�เรัาจ้ะจ้ินิตนิากัารัได้ 

พรัะองค์นัิ�นิหรั่อทีี่�จ้ะที่ำารั้ายมนุิษย์แลัะกัรัะที่ำาสิั�งเลัวิรั้ายต่าง ๆ เหลั่านัิ�นิ บางอย่างมาจ้ากักัารัสิังสู่ัของผูีมารั บางอย่างเกัิดข้ �นิโดย
ธรัรัมชีาต ิ แลัะไม่ ใช่ีวิา่หายนิะที่ั �งหลัายแหลั่นัิ�นิ เกัิดจ้ากัพรัะเจ้้าที่รังอนุิมัติ ให้เกัิด แม้บรัษัิที่ปรัะกัันิภัยที่ั �งหลัายก็ัเขียนิไวิ้ ในินิโยบายวิา่ 
“กัารักัรัะที่ำาของพรัะเจ้้า เช่ีนิแผู่นิดนิิไหวิ แลัะโรัครัะบาด” เปลั่าเลัย พรัะเจ้้าไม่ ใช่ีผูู้ที่ี�ที่ำาให้สิั�งตา่ง ๆ เหลั่านัิ�นิเกัิดข้ �นิ ไม่ ใช่ีจ้รังิ ๆ
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คำาถุาม

1. อ่านิ ยากัอบ 1:13 พรัะเจ้้าเป็นิเหตใุห้มนุิษย์ถูกัลั่อลัวิงจ้ากัควิามชัี�วิหรัอ่ 

ยากอบ 1:13 – เม่่�อผู้้้ ใด้ถู้กล่อลว่งให้หลง อย่าให้ผู้้้นั�นพ้ด้ว่่า “พระเจ้้าทรงล่อลว่งข้าพเจ้้าให้หลง” เพราะว่่าค์ว่าม่ชัื่�ว่จ้ะม่า
ล่อลว่งพระเจ้้าให้หลงไม่่ ได้ ้ และพระองค์เ์องก็ ไม่่ทรงล่อลว่งผู้้้ ใด้ให้หลงได้้

2. อ่านิ ยากัอบ 1:17 ของปรัะที่านิอันิดงีามมาจ้ากัไหนิ

ยากอบ 1:17 – ของประทานอันด้ีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อม่ม่าจ้ากเบุ่ �องบุน และส่งลงม่าจ้ากพระบุิด้า
แห่งบุรรด้าด้ว่งสว่า่ง ในพระบุิด้าไม่่ม่ีการแปรปรว่น หรอ่ไม่่ม่ีเงาอันเน่�องจ้ากการเปลี�ยนแปลง

3. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 ใครัคอ่ขโมย

ยอห์น 10:10 – ขโม่ยนั�นย่อม่ม่าเพ่�อจ้ะลัก ฆ่่าและทำาลายเสีย เราได้ม้่าเพ่�อเขาทั �งหลายจ้ะได้ชี้ื่ว่ติ และจ้ะได้อ้ย่างค์รบุบุรบิุ้รณ์์

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 จุ้ดปรัะสังคข์องขโมยคอ่ 

5. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 พรัะเยซืู่จ้้งเสัด็จ้ลังมาเพ่�อ

6. อ่านิ ยากัอบ 4:7 ผูลัของกัารัยอมน้ิอมใจ้ตอ่พรัะเจ้้า แลัะตอ่สู้ักัับมารัรัา้ยคอ่ 

ยากอบ 4:7 – เหตฉุ้ะนั�นท่านทั �งหลายจ้งน้อม่ใจ้ยอม่ฟังพระเจ้้า จ้งตอ่ส้้กับุพญาม่ารและม่ันจ้ะหนี ไปจ้ากท่าน

7. อ่านิ โรัม 8:28 ในิข้อนีิ� บอกัไหมวิา่ทีุ่กัสิั�งมาจ้ากัพรัะเจ้้า

โรม 8:28 – เราร้ว้่า่ พระเจ้้าทรงรว่่ม่ม่่อกับุค์นทั �งหลายที�รกัพระองค์์ ให้เกิด้ผู้ลอันด้ี ในทุกสิ�ง ค์่อค์นทั �งปว่งที�พระองค์์ทรงเรยีก
ตาม่พระประสงค์ข์องพระองค์์

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 10:38 ควิามเจ็้บป่วิยมาจ้ากัพรัะเจ้้าไหม 

กิจการ 10:38 – ค์่อเร่�องพระเยซู้ชื่าว่นาซูาเร็ธว่่า พระเจ้้าได้้ทรงเจ้ิม่พระองค์์ด้้ว่ยพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�และด้้ว่ยฤทธานุภาพ
อย่างไร และพระเยซู้เสด็้จ้ไปกระทำาค์ุณ์ประโยชื่น์และรกัษาบุรรด้าค์นซู้�งถู้กพญาม่ารเบุียด้เบุียน ด้้ว่ยว่า่พระเจ้้าได้้ทรงสถูิตอย้่
กับุพระองค์์

9. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:8 อะไรัคอ่จุ้ดปรัะสังคข์องกัารัปรัากัฏิตวัิของพรัะบุตรั 

1 ยอห์น 3:8 – พระบุุตรของพระเจ้้าได้เ้สด็้จ้ม่าปรากฏก็เพราะเหตนีุ� ค์อ่เพ่�อทรงทำาลายกิจ้การของพญาม่าร 
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บทที� 13 คำาต่อบ

1. อ่านิ ยากัอบ 1:13 พรัะเจ้้าเป็นิเหตใุห้มนุิษย์ถูกัลั่อลัวิงจ้ากัควิามชัี�วิหรัอ่
 ไม่ ใช่้

2. อ่านิ ยากัอบ 1:17 ของปรัะที่านิอันิดงีามมาจ้ากัไหนิ
 พระบิดาแห่งบรรดาดวงสวา่ง

3. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 ใครัคอ่ขโมย
 พญามาร

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 จุ้ดปรัะสังคข์องขโมยคอ่
 เพ่�อลัก ฆ่่า และทำาลาย

5. อ่านิ ยอห์นิ 10:10 พรัะเยซืู่จ้้งเสัด็จ้ลังมาเพ่�อ
 เพ่�อให้ชี้วติ่แก่เราทั�งหลาย และให้อย่างครบบรบูิรณ์

6. อ่านิ ยากัอบ 4:7 ผูลัของกัารัยอมน้ิอมใจ้ตอ่พรัะเจ้้า แลัะตอ่สู้ักัับมารัรัา้ยคอ่
 มันจะหนี ไปจากเรา

7. อ่านิ โรัม 8:28 ในิข้อนีิ� บอกัไหมวิา่ทีุ่กัสิั�งมาจ้ากัพรัะเจ้้า
 ไม่ ได้บอก

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 10:38 ควิามเจ็้บป่วิยมาจ้ากัพรัะเจ้้าไหม
 ไม่ ใช่้

9. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:8 อะไรัคอ่จุ้ดปรัะสังคข์องกัารัปรัากัฏิตวัิของพรัะบุตรั
 เพ่�อทรงทำาลายกิจการของพญามารเสยี
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พลังของชี้วติ่ที�เต็่มล้นด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์�
เป็นิที่ี�รัูก้ัันิดีวิา่มารัะโกั 16:15-16 ค่อพรัะมหาบัญชีา ที่ี�พรัะเยซืู่ตรัสััสัั�งพวิกัสัาวิกัวิา่ “ท่านทั �งหลายจ้งออกไปทั�ว่โลก ประกาศข่าว่

ประเสริฐแก่ม่นุษย์ทุกค์น ผู้้้ ใด้เช่ื่�อและรับุบุัพติศม่า ผู้้้นั�นจ้ะรอด้ แต่ผู้้้ ใด้ไม่่เช่ื่�อจ้ะต้องถู้กปรับุโทษ” ในิกัิจ้กัารับที่ทีี่� 8 ข้อ 5 
แลัะข้อ 12 จ้ะเห็นิวิ่าพรัะมหาบัญชีานีิ� ได้ดำาเนิินิกัารัไปที่ั�วิด้วิยคำาสัอนิของฟิื้ลัิปในิแควิ้นิสัะมาเรัีย “ส่ว่นฟีลิปจ้้งลงไปยังเม่่องสะม่าเรีย 
ประกาศเร่�องพระค์ริสต์ ให้ชื่าว่เม่่องนั�นฟัง แต่เม่่�อฟีลิป ได้้ประกาศเร่�องอาณ์าจั้กรของพระเจ้้า และพระนาม่แห่งพระเยซู้ค์ริสต์แล้ว่ 

ค์นทั �งหลายก็เช่ื่�อ และรบัุบุัพตศิม่าทั �งชื่าย หญิง”

คำาถามมีอยู่วิ่า ชีาวิสัะมาเรัียเหล่ัานีิ� เป็นิครัิสัเตียนิหรั่อไม่ตามข้อพรัะคำาในิมารัะโกั 16:15-16 ใช่ีแล้ัวิครัับ เขาที่ั �งหลัายเป็นิ 
ครัิสัเตียนิ ฟิื้ลัิปไปเม่องสัะมาเรัีย เที่ศนิาเรั่�องพรัะเยซูื่ครัิสัต์ ด้วิยควิามเช่ี�อในิพรัะครัิสัต์ พวิกัเขาจ้้งรัับบัพติศมาที่ั �งชีายหญิงตามพรัะ 

มหาบัญชีา เรัารัูว้ิา่คนิเหลั่านัิ�นิไดร้ับัควิามรัอด แตเ่ขาไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�หรัอ่ไม่

พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิถ้งยอห์นิวิ่าเป็นิผูู้ ให้บัพติศมาในินิำ �า แต่มีเพียงพรัะเยซืู่ครัิสัต์เที่่านัิ�นิ ที่ี�จ้ะให้บัพติศมาด้วิยพรัะวิิญญาณ
บรัิสุัที่ธิ� ตามพรัะวิจ้นิะในิพรัะคัมภีรั์ ผูู้เช่ี�อจ้ะเป็นิผูู้ ได้รัับควิามรัอด แลัะได้รัับบัพติศมาในินิำ �า พวิกัเขายังไม่เคยรัับบัพติศมาในิพรัะ
วิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� กิัจ้กัารั 8:14-17 รัะบุวิา่ “เม่่�อพว่กอัค์รสาว่กซู้�งอย้่ ในกรงุเยรซู้าเล็ม่ได้ย้ินว่า่ ชื่าว่สะม่าเรยีได้ร้บัุพระว่จ้นะของพระเจ้้าแล้ว่
จ้้งให้เปโตรกับุยอห์นไปหาเขา ค์รั �นเปโตรกับุยอห์นลงไปถู้งก็อธิษฐานเผู้่�อเขา เพ่�อให้เขาได้้รบัุพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� (ด้วิยวิา่พรัะวิญิญาณ
บรัสุิัที่ธิ�ยังไม่ ได้เสัด็จ้ลังมาสัถิตกัับผูู้ ใด เป็นิแต่เขาได้รับับัพติศมาในิพรัะนิามแห่งพรัะเยซืู่เจ้้าเที่่านัิ�นิ) เปโตรกับุยอห์นจ้้งว่างม่่อบุนเขา 
แล้ว่เขาทั �งหลายก็ ได้ร้บัุพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�”

เห็นิได้จ้ากัพรัะคัมภีรัว์ิ่า เม่�อคนิคนิหน้ิ�งรัับเช่ี�อ ได้รัับบัพติศมา รัับควิามรัอด ก็ั ไม่ ได้หมายควิามวิ่า พวิกัเขาได้รัับบัพติศมาในิ
พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�เสัด็จ้เข้ามาในิชีีวิติของพวิกัเขา ในิยอห์นิ 20:22 เรัาจ้ะเห็นิได้วิา่ พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ให้ชีีวิติ
ใหม่กัับสัาวิกัที่ั �งหลัาย วิันิแห่งเพ็นิเที่คอสัต์เป็นิวิันิที่ี�พวิกัเขาได้รัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� แลัะได้รัับฤที่ธานุิภาพจ้ากัพรัะเจ้้า 
มีควิามแตกัต่างรัะหวิ่างกัารัได้ชีีวิิตใหม่ของพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� ในิควิามรัอด แลัะกัารัได้รัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� เม่�อพรัะ
วิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�เสัด็จ้มาสัวิมที่ับในิบุคคลั มีกัารัจุ้่มลังในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ที่ี�เข้ามาสัวิมที่ับ แลัะปรัะที่านิสิัที่ธิอำานิาจ้กัับพวิกัเขา แม้วิา่
คนิคนินัิ�นิจ้ะไดร้ับัควิามรัอดแลั้วิ ก็ั ไม่ ไดห้มายควิามวิา่พวิกัเขาไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

กัิจ้กัารั 19:1-2 กัลั่าวิวิ่า “ต่อม่าขณ์ะที�อปอลโลยังอย่้ ในเม่่องโค์รินธ์นั�น เปาโลได้้ ไปตาม่แว่่นแค์ว่้นฝ่่ายเหน่อ แล้ว่ม่ายังเม่่องเอ
เฟซัูส และพบุสาว่กบุางค์น จ้้งถูาม่เขาว่่า ‘ตั �งแต่ท่านทั �งหลายเช่ื่�อนั�น ท่านได้้รับุพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�หร่อเปล่า’ เขาตอบุเปาโลว่่า
‘เปล่า เร่�องพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�นั�นเราก็ยังไม่่เค์ยได้ย้ินเลย’ เปาโลจ้้งถูาม่ว่า่ ‘ถู้าท่านไม่่ ได้ร้บัุบุัพตศิม่าในพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�เม่่�อท่านเช่ื่�อ
แล้ว่ท่านได้้รบัุบุัพติศม่าอันใด้เล่า’ เขาตอบุว่า่ ‘บุัพติศม่าของยอห์น’” เห็นิชัีดเจ้นิวิา่อัครัสัาวิกัเปาโลัอธิบายได้สัมบูรัณ์มากักัวิา่ในิเรั่�องที่ี�พรัะ
เยซืู่เป็นิพรัะครัิสัต์ ผูู้เช่ี�อเหล่ัานีิ� ได้เข้ากัับพรัะเยซูื่โดยกัารัรัับบัพติศมาในินิำ �า ในิพรัะคำาที่ี� 6-7 กัล่ัาวิวิ่า “เม่่�อเปาโลได้้ว่างม่่อบุนเขาแล้ว่ 
พระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�ก็เสด็้จ้ลงม่าบุนเขา เขาจ้้งพ้ด้ภาษาแปลกๆ และได้พ้ยากรณ์์ด้ว้่ย ค์นเหล่านั�นม่ีผู้้้ชื่ายประม่าณ์สิบุสองค์น”

แม้วิา่คนิเหลั่านีิ�ค่อสัาวิกัซ้ื่�งเช่ี�อในิพรัะเมสัสิัยาห์วิา่จ้ะต้องเสัด็จ้มา พวิกัเขาก็ัยังไม่ ได้รับับัพติศมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� บุคคลั
หน้ิ� งบังเกิัดใหม่ รัับบัพติศมาในินิำ �าได้ โดยมิ ได้รัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� กัารัรัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�นัิ�นิเป็นิ
ลัักัษณะเฉัพาะเจ้าะจ้ง แลัะแยกัจ้ากัปรัะสับกัารัณ์ของกัารับังเกัิดใหม่ 

ถ้งแม้วิา่ผูมจ้ะให้บัพติศมาในินิำ �ากัับใครัก็ั ได้ แต่ผูมไม่อาจ้จ้ะให้บัพติศมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�กัับพวิกัเขาได้ มีเพียงพรัะ
เยซืู่เจ้้าเที่่านัิ�นิที่ี�ที่ำาได้ ถ้าคุณไม่เคยขอพรัะเยซืู่ให้บัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� ที่ำาไมไม่ขอพรัะองค์เสีัยแต่เดี�ยวินีิ�   

ในิลัูกัา 11:13กัล่ัาวิวิ่า “เพราะฉ้ะนั�น ถู้าท่านทั �งหลายเองผู้้้เป็นค์นชัื่�ว่ ยังร้้จั้กให้ของด้ีแก่บุุตรของตน ยิ�งกว่่านั�นสักเท่าใด้ พระ
บุิด้าของท่านผู้้้ทรงสถูิตในสว่รรค์จ์้ะทรงประทานพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�แก่ผู้้้ที�ขอตอ่พระองค์”์ ที่ำาไมไม่ขอตอ่พรัะองคเ์สีัยวินัินีิ�เลั่า
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คำาถุาม

1. อ่านิ มารัะโกั 16:16 กัิจ้กัารั 8:5, 12 ผูู้ที่ี�อยู่ ในิกัิจ้กัารั 8:12 เป็นิครัสิัเตยีนิหรัอ่ไม่ 

มาระโก 16:16 – ผู้้้ ใด้เช่ื่�อและรบัุบุัพตศิม่า ผู้้้นั�นจ้ะรอด้ แตผู่้้้ ใด้ไม่่เช่ื่�อจ้ะตอ้งปรบัุโทษ

กิจการ 8:5, 12 – ส่ว่นฟีลิปจ้้งลงไปยังเม่่องสะม่าเรียและประกาศเร่�องพระค์ริสต์ ให้ชื่าว่เม่่องนั�นฟัง [12] แต่เม่่�อฟีลิป ได้้
ประกาศเร่�องอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และพระนาม่แห่งพระเยซู้ค์รสิตแ์ล้ว่ ค์นทั �งหลายก็เช่ื่�อ และรบัุบุัพตศิม่าทั �งชื่ายและหญิง

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:14-16 คนิเหลั่านัิ�นิไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แลั้วิหรัอ่ไม่ 

กิจการ 8:14-16 – เม่่�อพว่กอัค์รสาว่กซู้�งอย้่ ในกรุงเยร้ซูาเล็ม่ได้้ยินว่่า ชื่าว่สะม่าเรียได้้รับุพระว่จ้นะของพระเจ้้าแล้ว่ จ้้งให ้

เป โตรกับุยอห์นไปหาเขา ค์รั �นเป โตรกับุยอห์นลงไปถู้งก็อธิษฐานเผู้่�อเขา เพ่�อให้เขาได้้รับุพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ� (ด้้ว่ยว่่าพระ
ว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�ยังไม่่ ได้เ้สด็้จ้ลงม่าสถูิตกับุผู้้้ ใด้ เป็นแต่ ได้ร้บัุบุัพตศิม่าในพระนาม่แห่งพระเยซู้เจ้้าเท่านั�น)

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:1-5 คนิเหลั่านัิ�นิเป็นิผูู้เช่ี�อหรัอ่ไม่ 

กิจการ 19:1-5 – ต่อม่าขณ์ะที�อปอลโลยังอย่้ ในเม่่องโค์รินธ์นั�น เปาโลได้้ ไปตาม่แว่่นแค์ว่้นฝ่่ายเหน่อ แล้ว่ม่ายังเม่่องเอ
เฟซัูส และพบุสาว่กบุางค์นจ้้งถูาม่เขาว่า่ “ตั �งแต่ท่านทั �งหลายเช่ื่�อนั�น ท่านได้้รบัุพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�หรอ่เปล่า” เขาตอบุเปาโลว่า่ 
“เปล่า เร่�องพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�นั�นเราก็ยังไม่่เค์ยได้้ยินเลย” เปาโลจ้้งถูาม่เขาว่่า “ถู้าอย่างนั�นท่านได้้รับุบุัพติศม่าอันใด้เล่า”  
เขาตอบุว่า่ “บุัพติศม่าของยอห์น” เปาโลจ้้งว่า่ “ยอห์นให้รบัุบุัพติศม่าสำาแด้งถู้งการกลับุใจ้ใหม่่ก็จ้รงิ แล้ว่บุอกค์นทั �งปว่งให้เช่ื่�อใน
พระองค์ผ์ู้้้จ้ะเสด็้จ้ม่าภายหลังค์อ่พระเยซู้ค์รสิต”์ เม่่�อเขาได้ย้ินอย่างนั�น เขาจ้้งรบัุบุัพตศิม่าในพระนาม่ของพระเยซู้เจ้้า

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:6-7 คนิเหลั่านัิ�นิไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แลั้วิหรัอ่ไม่ 

กิจการ 19:6-7 – เม่่�อเปาโลได้้ว่างม่่อบุนเขาแล้ว่ พระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ก็เสด็้จ้ลงม่าบุนเขา เขาจ้้งพ้ด้ภาษาแปลกๆและได้้
พยากรณ์์ด้ว้่ย [7] ค์นเหล่านั�นม่ีผู้้้ชื่ายประม่าณ์สิบุสองค์น

5. อ่านิ ลัูกัา 11:13 ในิข้อนีิ�กัลั่าวิวิา่เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะรับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

ลูกา 11:13 – เพราะฉ้ะนั�น ถู้าท่านทั �งหลายเองผู้้้เป็นค์นชัื่�ว่ ยังร้้จั้กให้ของด้ีแก่บุุตรของตน ยิ�งกว่่านั�นสักเท่าใด้ พระบุิด้าของ
ท่านผู้้้ทรงสถูิตในสว่รรค์ ์ จ้ะทรงประทานพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�แก่ผู้้้ที�ขอตอ่พระองค์์

6. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักั ๆ นัิ�นิ พวิกัเขากัำาลัังที่ำาอะไรั 

1 โครนิธ์์ 14:2 – เพราะว่า่ผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้ที�พ้ด้ภาษาแปลก ๆ ได้้ ไม่่ ได้้พ้ด้กับุม่นุษย์ แต่ท้ลต่อพระเจ้้า เพราะว่า่ไม่่ม่ีม่นุษย์ค์นใด้
เข้าใจ้ได้ ้ แตเ่ขาพ้ด้เป็นค์ว่าม่ล้กลับุฝ่่ายจ้ิตว่ญิญาณ์    

7. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:14 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิ พวิกัเขากัำาลัังที่ำาอะไรั 
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บทที� 14

1 โครนิธ์์ 14:14 – เพราะถู้าข้าพเจ้้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ จ้ิตว่ญิญาณ์ของข้าพเจ้้าอธิษฐานก็จ้รงิ แตข่้าพเจ้้าเองก็ ไม่่เข้าใจ้

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:16-17 ผูู้คนิที่ี�พูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิเขากัำาลััง

1 โครินธ์์ 14:16-17 – ม่ิฉ้ะนั�นเม่่�อท่านขอบุพระค์ุณ์ด้้ว่ยจ้ิตว่ิญญาณ์แล้ว่ ค์นที�อย้่ ในพว่กที�ร้้ ไม่่ถู้งจ้ะว่่า "เอเม่น" เม่่�อท่าน
ขอบุพระค์ณุ์อย่างไรได้ ้ ในเม่่�อเขาไม่่เข้าใจ้สิ�งที�ท่านพ้ด้ แม่้ท่านขอบุพระค์ณุ์อย่างไพเราะก็ตาม่ แตค่์นอ่�นนั�นจ้ะไม่่จ้ำาเรญิข้ �น

9. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิ ใครัเป็นิพูด 

กิจการ 2:4 – เขาเหล่านั�นก็ประกอบุด้ว้่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� จ้้งตั �งตน้พ้ด้ภาษาแปลกๆ ตาม่ที�พระว่ญิญาณ์ทรงโปรด้ให้พ้ด้

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 ใครัเป็นิผูู้ ให้คนินัิ�นิพูด 
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บทที� 14 คำาต่อบ

1. อ่านิ มารัะโกั 16:16 กัิจ้กัารั 8:5, 12 ผูู้ที่ี�อยู่ ในิกัิจ้กัารั 8:12 เป็นิครัสิัเตยีนิหรัอ่ไม่
 เป็น

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:14-16 คนิเหลั่านัิ�นิไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แลั้วิหรัอ่ไม่
 ไม่ ได้รบั

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:1-5 คนิเหลั่านัิ�นิเป็นิผูู้เช่ี�อหรัอ่ไม่
 เป็น

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:6-7 คนิเหลั่านัิ�นิไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แลั้วิหรัอ่ไม่
 ไม่ ได้รบั (หมายเหตุ่ นี�แสดงให้เห็นวา่ประสบการณ์จากการได้รบับัพติ่ศมา ก็แต่กต่่างจากการได้รบัความรอด)

5. อ่านิ ลัูกัา 11:13 ในิข้อนีิ�กัลั่าวิวิา่เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะรับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�
 ขอต่่อพระเจ้า

6. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักั ๆ นัิ�นิ พวิกัเขากัำาลัังที่ำาอะไรั
 ทูลต่่อพระเจ้า และพูดเป็นความล่กลับฝ่่ายจิต่วญิญาณ

7. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:14 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิ พวิกัเขากัำาลัังที่ำาอะไรั
 วญิญาณของเขาอธิ์ษฐานกับพระเจ้า

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:16-17 ผูู้คนิที่ี�พูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิเขากัำาลััง
 อวยพระพรพระเจ้าด้วยจิต่วญิญาณของพวกเขา และขอบพระคุณพระองค์ (สรรเสรญิพระเจ้า)

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:16-17 ผูู้คนิที่ี�พูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิ ใครัเป็นิผูู้พูด
 คนคนนั�นเป็นผูู้้พูด

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 เม่�อคนิพูดภาษาแปลักัๆ นัิ�นิ ใครัเป็นิคนิให้พูด
 พระวญิญาณบรสุิทธิ์�เป็นผูู้้ ให้พูด
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วินัินีิ�เรัาจ้ะศ้กัษากัันิเรั่�องจ้ะรับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ได้อย่างไรั กัิจ้กัารั 10:1 วิา่ “ยังม่ีชื่ายค์นหน้�งช่ื่�อโค์รเนลิอัส อาศยัอย้่ ในเม่่อง

ซีูซูารียา เป็นนายร้อยอย้่ ในกองทหารที�เรียกว่่ากองอิตาเลีย” เป็นิตำาแหน่ิงที่างกัารัที่หารัยศรั้อยเอกัในิกัองที่หารั ในิพรัะคำาข้อทีี่� 2 
กัลั่าวิต่อวิ่า “เป็นค์นม่ีศรัทธาม่าก ค์่อท่านและทั �งค์รอบุค์รัว่เป็นค์นยำาเกรงพระเจ้้า ท่านเค์ยให้ทานม่ากม่ายแก่ประชื่าชื่น และ
อธิษฐานต่อพระเจ้้าเสม่อ” ชีายผูู้นีิ� เป็นิคนิชีอบธรัรัม กัรัะที่ำาแต่ ในิสิั�งที่ี�ควิรั ยำาเกัรังพรัะเจ้้า ให้ที่านิมากัมายแกั่ปรัะชีาชีนิที่ี�
ขัดสันิ พรัะคัมภีรั์ก็ับอกัวิ่าเขาอธิษฐานิต่อพรัะเจ้้าเสัมอ แต่เรัาพบวิ่า เป็นิเรั่�องพิศวิงทีี่�แม้วิ่าชีายผูู้นีิ�จ้ะกัรัะที่ำาแต่สิั�งดีงาม 

ยำาเกัรังพรัะเจ้้า มีชีีวิติอยู่ ในิกัารัอธิษฐานิเสัมอ แตเ่ขากัลัับไม่มีควิามสััมพันิธ์ส่ัวินิตวัิกัับพรัะเจ้้าผู่านิที่างพรัะเยซืู่ครัสิัต์

พรัะคำาที่ี� 3-6 กัลั่าวิวิา่ “เว่ลาประม่าณ์บุ่ายสาม่โม่ง นายรอ้ยนั�นเห็นนิม่ิตแจ้่ม่กระจ้่าง ค์อ่เห็นท้ตสว่รรค์อ์งค์ห์น้�งของพระเจ้้าเข้า
ม่าหาท่านและกล่าว่แก่ท่านว่่า " โค์รเนลิอัสเอ๋ย" เม่่�อโค์รเนลิอัสเขม้่นด้้ท้ตสว่รรค์์องค์์นั�น ด้้ว่ยค์ว่าม่ตกใจ้กลัว่ จ้้งถูาม่ว่่า 
"นี� เป็นประการใด้ พระองค์์เจ้้าข้า" ท้ตสว่รรค์์จ้้งตอบุท่านว่่า "ค์ำาอธิษฐานและทานของท่านนั�น ได้้ข้ �นไปเป็นที�ระล้กถู้งจ้ำาเพาะหน้า
พระเจ้้าแล้ว่ บัุด้นี�จ้งใช้ื่ค์นไปยังเม่่องยัฟฟา เชิื่ญซีู โม่นที�เรียกว่่าเป โตรม่า เป โตรอาศัยอย้่กับุค์นหน้�งช่ื่�อซีู โม่นเป็นช่ื่างฟอกหนัง 

บุ้านของเขาอย้่รมิ่ฝั� งทะเล เปโตรจ้ะบุอกท่านว่า่ท่านค์ว่รจ้ะทำาอะไร"

ชีายผูู้นีิ�แม้วิา่จ้ะยำาเกัรังพรัะเจ้้า มีควิามชีอบธรัรัมตามที่ี�เขาได้ปฏิิบัติแต่สิั�งที่ี�ถูกัที่ี�ควิรั ใช้ีชีีวิติอยู่ ในิกัารัอธิษฐานิกัับพรัะเจ้้าเสัมอ 

ก็ัยังต้องมีฑู์ตสัวิรัรัค์มาบอกัให้ ไปพบกัับซิื่ โมนิเป โตรัเพ่�อให้เป โตรัชีี �วิ่า เขาควิรัจ้ะต้องที่ำาสิั�งใดต่อไป เห็นิได้ชัีดเจ้นิในิกัิจ้กัารั 10:43 

วิา่เปโตรัไดร้ับัคำาสัั�งให้บอกันิายรัอ้ยผูู้นีิ�วิา่ “ศาสัดาพยากัรัณ์ที่ั �งหลัายย่อมเป็นิพยานิถ้งพรัะองคว์ิา่ ทีุ่กั ๆ คนิที่ี�เช่ี�อถ่อในิพรัะองค์นัิ�นิจ้ะได้
รัับกัารัที่รังยกัควิามผิูดบาปของเขา เพรัาะพรัะนิามของพรัะองค์ (ผู่านิพรัะนิามของพรัะเยซูื่ครัิสัต์)” น่ิาอัศจ้รัรัย์ ไหม ชีายผูู้นีิ�ที่ี� ได้
กัรัะที่ำาแต่สิั�งดีงาม กัลัับไม่มีควิามสััมพันิธ์ส่ัวินิตัวิกัับพรัะเจ้้าผู่านิที่างองค์พรัะเยซืู่ครัสิัต์ พรัะเจ้้าตรัสััวิา่ “สิั�งที่ี�เจ้้าได้กัรัะที่ำาอยู่นัิ�นิยิ�งใหญ่
แลัะยอดเยี�ยมมากั เป็นิสิั�งที่ี�รัะลั้กัถ้งเรัา แต่เรัาจ้ะบอกัให้เจ้้าที่ำาอะไรั เรัาได้ส่ังฑู์ตสัวิรัรัค์ลังมา บอกัเจ้้าเพ่�อไปหาคนิคนิหน้ิ�งช่ี�อเปโตรั 

แลัะเขาจ้ะบอกัเจ้้าวิา่ต้องที่ำาอะไรั” ในิ กัิจ้กัารั 10:43 เม่�อเปโตรัไปที่ี�บ้านิโครัเนิลัิอัสั เขากัลั่าวิวิา่ “ทีุ่กัคนิที่ี�เช่ี�อถ่อในิพรัะองค์ (พรัะเยซืู่
ครัสิัตเ์จ้้า) นัิ�นิจ้ะไดร้ับักัารัที่รังยกัควิามผูิดบาปของเขา”

มาดูวิ่าเกิัดอะไรัข้ �นิที่ี�นีิ�  “เม่�อเปโตรัยังกัล่ัาวิคำาเหล่ัานัิ�นิอยู่ พรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ก็ัเสัด็จ้ลังมาสัถิตกัับคนิที่ั �งปวิงทีี่�ฟังพรัะวิจ้นิะ
นัิ�นิ” (กัิจ้กัารั 10:44) โครัเนิลิัอัสัได้รับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ในิขณะที่ี�เขาได้ยินิเรั่�องควิามเช่ี�อในิพรัะครัสิัต์ แลัะได้ ใส่ัควิามเช่ี�อของตัวิ
เองในิพรัะครัิสัต์เพ่�อได้รัับกัารัอภัยโที่ษบาป ในิที่ันิทีี่ที่ี� เขาเช่ี�อ  พรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� ก็ั เสัด็จ้ลังมาสัวิมทัี่บเขาแลัะทุี่กั ๆ 

คนิในิบ้านิหลัังนัิ�นิ พรัะคำาที่ี� 45 กัล่ัาวิต่อไปวิ่า “ฝ่่ายพวิกัทีี่� ได้เข้าสุัหนัิตซ้ื่�งเช่ี�อถ่อแล้ัวิ ค่อคนิที่ี�มาด้วิยกัันิกัับเป โตรัก็ัปรัะหลัาดใจ้ 

เพรัาะวิา่ของปรัะที่านิแห่งพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ได้ลังมาบนิคนิตา่งชีาตดิ้วิย” พวิกัเขารัู้ ไดอ้ย่างไรั “เพรัาะเขาได้ยินิคนิเหลั่านัิ�นิพูดภาษา
แปลักัๆ แลัะยกัย่องสัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้า” (พรัะคำาที่ี� 46)

ทีุ่กัครัั �งทีี่�พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�เสัด็จ้เข้ามาสัวิมที่ับบุคคลัในิภาคพันิธสััญญาใหม่ ของปรัะที่านิจ้ากัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�จ้ักัสัำาแดงผูลั 

เป็นิปรัะจ้ักัษ์พยานิวิ่าพวิกัเขาได้รัับกัารัเติมเต็มด้วิยพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� ในิภาคพันิธสััญญาใหม่ ปกัติแลั้วิพวิกัเขามักัจ้ะพูดภาษา
แปลักัๆ หรัอ่พยากัรัณ์

ลัองจ้ินิตนิากัารัวิ่า ตอนินีิ�เรัากัำาลัังคุกัเข่าลังอยู่ตรังนัิ�นิ อธิษฐานิกัับพรัะเจ้้าวิ่า “ถ้ามีที่างใดทีี่�ลัูกัจ้ะยกัย่องสัรัรัเสัรัิญพรัะองค ์

ที่างใดที่ี�ลัูกัที่ำาได้เหน่ิอควิามสัามารัถของภาษามนุิษย์ ลูักัก็ัปรัารัถนิาสิั�งนัิ�นิ พรัะเยซืู่โปรัดเติมเต็มลัูกัด้วิยพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�เถิด” 

เม่�อเรัาเรัิ�มนิมัสักัารัพรัะเจ้้า พรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ก็ัจ้ะเต็มลั้นิในิเรัา แลัะให้ภาษากัับเรัา พูดในิสิั�งที่ี� ไม่เคยได้ยินิ หรั่อเรัียนิรัู้มาก่ัอนิ 

พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิในิกัิจ้กัารั 2:4 วิ่า “เขาเหลั่านัิ�นิก็ัปรัะกัอบด้วิยพรัะวิิญญาณบรัสุิัที่ธิ� จ้้งตั �งต้นิพูดภาษาแปลักัๆ ตามทีี่�พรัะวิิญญาณที่รัง
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โปรัดให้พูด” ใครัเป็นิคนิพูดภาษาแปลักัๆ พวิกัเขาพูด ใครัเป็นิผูู้ ให้พูด พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�เป็นิผูู้ ให้พูด

ลัูกัา 11:13 กัลั่าวิวิ่า “เพรัาะฉัะนัิ�นิ ถ้าที่่านิทัี่�งหลัายเองผูู้เป็นิคนิชัี�วิ ยังรัู้จั้กัให้ของดีแกั่บุตรัของตนิ ยิ�งกัวิ่านัิ�นิสัักัเที่่าใด 
พรัะบิดาของท่ี่านิผูู้ที่รังสัถิตในิสัวิรัรัค์ จ้ะที่รังปรัะที่านิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�แก่ัผูู้ทีี่�ขอต่อพรัะองค์” สิั�งที่ี�เรัาต้องที่ำาในิเวิลัานีิ�ก็ัเพียงแต่ขอ 

จ้งเช่ี�อวิา่เรัาจ้ะไดร้ับั ยอมน้ิอมตวัิตอ่พรัะเจ้้า เรัิ�มนิมัสักัารัพรัะองค์ พรัะองค์จ้ะที่รังโปรัดให้เรัาพูดเพ่�อนิมัสักัารัแลัะสัรัรัเสัรัญิพรัะองค์ ในิ
ภาษาแปลักัๆ ที่ี�เรัาไม่เคยเรัยีนิรัูม้ากั่อนิ
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คำาถุาม

1. จ้งบอกัคำาอ่�นิ ๆ ที่ี�พรัะคมัภีรั์ ใช้ีเกัี�ยวิกัับควิามรัอด

ยอห์น 3:3 – พระเยซู้ตรัสตอบุเขาว่่า “เราบุอกค์ว่าม่จ้ริงแก่ท่านว่่า ถู้าผู้้้ ใด้ไม่่ ได้้บุังเกิด้ใหม่่ ผู้้้นั�นจ้ะเห็นอาณ์าจั้กรของ
พระเจ้้าไม่่ ได้”้

กิจการ 3:19 – เหตุฉ้ะนั�นท่านทั �งหลายจ้งหันกลับุและตั �งใจ้ใหม่่ เพ่�อจ้ะทรงลบุล้างค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปของท่านเสีย เพ่�อเว่ลาช่ื่�นใจ้
ยินด้จี้ะได้ม้่าจ้ากพระพักตรข์ององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า

มาระโก 16:16 – ผู้้้ ใด้เช่ื่�อและรบัุบุัพตศิม่า ผู้้้นั�นจ้ะรอด้ แตผู่้้้ ใด้ไม่่เช่ื่�อจ้ะตอ้งปรบัุโทษ

โคโลส ี 2:13 – และท่านที�ตายแล้ว่ด้ว้่ยค์ว่าม่บุาปทั �งหลายของท่านด้ว้่ยเหตทุี�เน่�อหนังของท่านม่ิ ได้เ้ข้าสุหนัต พระองค์์ ได้ท้รง
ให้ท่านม่ีชีื่ว่ติด้ว้่ยกันกับุพระองค์ ์ และทรงโปรด้ยกโทษการละเม่ิด้ทั �งหลายของท่าน

โรม 8:9 – ถู้าพระว่ิญญาณ์ของพระเจ้้าทรงสถูิตอย้่ ในท่านทั �งหลายจ้ริง ๆ แล้ว่ ท่านก็ม่ิ ได้้อย้่ฝ่่ายเน่�อหนัง แต่อย้่ฝ่่ายพระ
ว่ญิญาณ์ แตถู่้าผู้้้ ใด้ไม่่ม่ีพระว่ญิญาณ์ของพระค์รสิต ์ ผู้้้นั�นก็ ไม่่เป็นของพระองค์์

มัทธิ์ว 25:46 – และพว่กเหล่านี�จ้ะตอ้งออกไปรบัุโทษอย้่เป็นนิตย์ แตผู่้้้ชื่อบุธรรม่จ้ะเข้าส่้ชีื่ว่ตินิรนัด้ร์

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 11:15 พรัะวิจ้นิะนีิ�อธิบายถ้งปรัะสับกัารัณ์ ในิกัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�อย่างไรั

กิจการ 11:15 – เม่่�อข้าพเจ้้าตั �งต้นกล่าว่ข้อค์ว่าม่นั�น พระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ก็เสด็้จ้ม่าสถิูตกับุเขาทั �งหลาย เหม่่อนได้้เสด็้จ้ลง
ม่าบุนพว่กเราในตอนตน้นั�น

3. สัาวิกัของพรัะเยซูื่รัับพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�  (ยอห์นิ 20:22) สัองสัามวิันิต่อมาก็ัรัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�   
(กัิจ้กัารั 2:1-4) ขอให้เปรัยีบเที่ียบข้อเท็ี่จ้จ้รังิในิพรัะคำาสัองข้อนีิ� (ยอห์นิ 20:22 แลัะ กัิจ้กัารั 2:1-4)

ยอห์น 20:22 – ค์รั �นพระองค์ต์รสัด้งันั�นแล้ว่จ้้งทรงระบุายลม่หายใจ้ออกเหน่อเขา และตรสักับุเขาว่า่ “ท่านทั �งหลายจ้งรบัุพระ
ว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�เถูิด้”

กิจการ 2:1-4 – เม่่�อว่นัเทศกาลเพ็นเทค์อสต์ม่าถู้ง จ้ำาพว่กสาว่กจ้้งม่ารว่่ม่ใจ้กันอย้่ ในที�แห่งเด้ียว่กัน [2] ในทันใด้นั�น ม่ีเสียงด้ัง
ม่าจ้ากฟ้าเหม่่อนเสียงพายุกล้าสั�นก้องทั�ว่บุ้านที�เขานั� งอย้่นั�น [3] ม่ีเปลว่ไฟสัณ์ฐานเหม่่อนลิ �นปรากฏแก่เขา และกระจ้ายอย้่บุน
เขาสิ�นทุกค์น [4] เขาเหล่านั�นก็ประกอบุด้ว้่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�จ้้งตั �งตน้พ้ด้ภาษาแปลกๆตาม่ที�พระว่ญิญาณ์ทรงโปรด้ให้พ้ด้

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 1:8 วิตัถุปรัะสังคข์องกัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�คอ่อะไรั 

กิจการ 1:8 – แตท่่านทั �งหลายจ้ะได้้รบัุพระราชื่ทานฤทธิ�เด้ชื่ เม่่�อพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�จ้ะเสด็้จ้ม่าเหน่อท่าน และท่านทั �งหลาย
จ้ะเป็นพยานฝ่่ายเราทั �งในกรงุเยรซู้าเล็ม่ ทั�ว่แค์ว่น้ย้เด้ยี แค์ว่น้สะม่าเรยี และจ้นถู้งที�สุด้ปลายแผู้่นด้นิโลก
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จะรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์� ได้อย่างไร

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:38-39, 1 โครันิิธ์ 1:7 กัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ยังมี ให้สัำาหรับัเรัาในิทีุ่กัวินัินีิ� ไหม

กิจการ 2:38-39 – ฝ่่ายเป โตรจ้้งกล่าว่แก่เขาว่่า “จ้งกลับุใจ้เสียใหม่่และรับุบุัพติศม่าในพระนาม่แห่งพระเยซู้ค์ริสต์สิ �นทุกค์น
เพราะว่่าพระเจ้้าทรงยกค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของท่านเสีย และท่านจ้ะได้้รับุของประทานของพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ� [39] ด้้ว่ยว่่าพระ
สัญญานั�นตกแก่ท่านทั �งหลายกับุล้กหลานของท่านด้้ว่ย และแก่ค์นทั�งหลายที�อย้่ ไกล ค์่อทุกค์นที�องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าพระเจ้้าของ
เราทรงเรยีกม่าเฝ้่าพระองค์”์ 

1 โครินธ์์ 1:7 – เพ่�อว่่าท่านทั �งหลายจ้้งมิ่ ได้้ขาด้ของประทานเลย ในขณ์ะที�ท่านรอค์อยการเสด็้จ้ม่าของพระเยซู้ค์ริสต์องค์์
พระผู้้้เป็นเจ้้าของเรา

6. อ่าน ลูกา 11:13 ถุ้าคุณยังไม่ ได้รบับัพติ่ศมาในพระวญิญาณบรสุิทธิ์� คุณควรจะทำาอย่างไรในขณะนี� 

ลูกา 11:13 – เพราะฉ้ะนั�น ถู้าท่านทั �งหลายเองผู้้้เป็นค์นชัื่�ว่ ยังร้จ้้ักให้ของด้ีแก่บุุตรของตน ยิ�งกว่า่นั�นสักเท่าใด้ พระบิุด้าของ
ท่านผู้้้ทรงสถูิตอย้่ ในสว่รรค์ ์ จ้ะทรงประทานพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�แก่ผู้้้ที�ขอตอ่พระองค์์

7. อ่าน กิจการ 2:4 คุณจะขอ รบั พูด และนมัสการพระเจ้า ด้วยการอธิ์ฐานในภาษาที�พระองค์ทรงประทานให้กับคุณไหม  
 
กิจการ 2:4 – เขาเหล่านั�นก็ประกอบุด้ว้่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�จ้้งตั �งตน้พ้ด้ภาษาแปลกๆ ตาม่ที�พระว่ญิญาณ์ทรงโปรด้ให้พ้ด้
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บทที� 15

บทที� 15 คำาต่อบ

1. จ้งบอกัคำาอ่�นิ ๆ ที่ี�พรัะคมัภีรั์ ใช้ีเกัี�ยวิกัับควิามรัอด
• บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) 
• ตั่ �งใจใหม่ (กิจการ 3:19) 
• เช่้�อและรบับัพติ่ศมา (มาระโก 16:16) 
• ยกโทษบาป ( โคลิส ี 2:13) 
• ได้รบัพระวญิญาณของพระครสิต์่ ( โรม 8:9) 
• และชี้วติ่นิรนัดร ์ (มัทธิ์ว 25:46)

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 11:15 พรัะวิจ้นิะนีิ�อธิบายถ้งปรัะสับกัารัณ์ ในิกัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�อย่างไรั
 พระวญิญาณบรสุิทธิ์�เสด็จมาสถิุต่กับเขาทั�งหลาย

3. สัาวิกัของพรัะเยซูื่รัับพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�  (ยอห์นิ 20:22) สัองสัามวิันิต่อมาก็ัรัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� 
(กัิจ้กัารั 2:1-4) ขอให้เปรัยีบเที่ียบข้อเท็ี่จ้จ้รังิในิพรัะคำาสัองข้อนีิ� (ยอห์นิ 20:22 แลัะ กัิจ้กัารั 2:1-4)

 ในยอห์น 20:22 สาวกของพระเยซู้ำได้รบัพระวิญญาณบรสุิทธิ์� ในกิจการ 2:1-4 สาวกเดียวกันนั�นเองก็ ได้รบัการสวมทับจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์� (ด้วยการจุ่มทั�งภายในและภายนอก) ดูกิจการ 1:8

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 1:8 วิตัถุปรัะสังคข์องกัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�คอ่อะไรั
 เพ่�อให้อำานาจในการรบัใช้้ (เพ่�อเป็นพยาน)

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:38-39, 1 โครันิิธ์ 1:7 กัารัรับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ยังมี ให้สัำาหรับัเรัาในิทีุ่กัวินัินีิ� ไหม
 ยังมี ให้กับเราในทุกวันนี� (ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์�จะหยุดในทันทีที�พระเยซู้ำเสด็จมาครั �งที�สอง แต่่จะยังไม่

หยุดในขณะนี� จนกวา่พระองค์จะเสด็จมา)

6. อ่านิ ลัูกัา 11:13 ถ้าคณุยังไม่ ไดร้ับับัพตศิมาในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� คณุควิรัจ้ะที่ำาอย่างไรัในิขณะนีิ�
 ขอพระเจ้า

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 คณุจ้ะขอ รับั พูด แลัะนิมัสักัารัพรัะเจ้้า ดว้ิยกัารัอธิฐานิในิภาษาที่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิให้กัับคณุไหม
 จะทำาแน่นอน เราจะพูด แต่่พระวญิญาณบรสุิทธิ์�จะเป็นผูู้้ทรงโปรดให้พูด (ภาษาแปลกๆ) 
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บทที� 16

ประโยช้น์ของการพูดภาษาแปลกๆ
หน้ิ� งในิหลัาย ๆ อย่างทีี่�เกัิดข้ �นิ เม่�อคนิรัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ก็ัค่อ พวิกัเขาทัี่ �งหมดทีี่�อยู่นัิ� นิพูดภาษา

แปลักั ๆ กัิจ้กัารั 2:4 บอกัไวิ้วิ่า วิันิแห่งเพ็นิเที่คอสัต์ เขาเหลั่านัิ�นิก็ัปรัะกัอบด้วิยพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�จ้้งตั �งต้นิพูดภาษา
แปลักั ๆ ตามที่ี�พรัะวิิญญาณที่รังโปรัดให้พูด กัิจ้กัารัอัครัฑ์ูตบอกัถ้งกัารัสัำาแดงกัารัที่รังสัถิตของพรัะเจ้้าทีุ่กัครัั �ง เม่�อมีผูู้รัับพรัะ
วิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

แน่ินิอนิ ยังมีอะไรัมากัมายหลัายอย่างในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� นิอกัเหน่ิอจ้ากักัารัพูดภาษาแปลักัๆ สิั�งสัำาคัญอย่างหน้ิ�งของกัารัเปิด
เผูยสัำาแดง ในิ 1 โครันิิธ์ 14:13-14 ที่ี�กัล่ัาวิไวิค้่อ “เหตุฉ้ะนั�นให้ค์นที�พ้ด้ภาษาแปลกๆ อธิษฐานว่า่ เขาจ้ะสาม่ารถูแปลได้้ด้้ว่ย เพราะถู้า
ข้าพเจ้้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ จ้ิตว่ิญญาณ์ของข้าพเจ้้าอธิษฐานก็จ้ริง แต่ข้าพเจ้้าเองก็ ไม่่เข้าใจ้” เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ 
จ้ิตวิญิญาณของเรัาอธิษฐานิ ขณะที่ี�เรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ ขอให้อธิษฐานิวิา่เรัาจ้ะแปลัไดด้ว้ิย เพ่�อควิามเข้าใจ้ของเรัาจ้ะเกัิดผูลั

เม่�อเรัารัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�แลัะเรัิ�มพูดภาษาแปลักัๆ ชีีวิิตของเรัาจ้ะเปลัี�ยนิไปอย่างน่ิาที่้�ง เม่�อเรัาบังเกิัดใหม่ 

พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาปรัะที่ับในิตัวิเรัา บรัรัจุ้ทีุ่กัสิั� งทีุ่กัอย่างไวิ้ ในิวิิญญาณของเรัา เม่�อพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� เสัด็จ้มาสัวิมทัี่บเรัา 

ก็ัจ้ะเรัิ�มสัำาแดงผูลักัับเรัา แลัะคนิอ่�นิ มีปรัากัฏิกัารัณ์สัองสัามอย่างเกิัดข้ �นิ ครัั �งแรักัที่ี�เรัิ�มอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ ใจ้ของเรัาอาจ้บอกัวิา่มันิ
เป็นิเรั่�องบ้า ๆ แลัะที่ี�กัำาลัังที่ำาอยู่นีิ�เสีัยเวิลัาเปลั่า ต้องอาศัยควิามเช่ี�อในิกัารัอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ ซ้ื่�งเป็นิเหตุผูลัที่ี� ยูดา 20 กัลั่าวิวิ่า 

จ้งก่ัอสัรัา้งตัวิของท่ี่านิข้ �นิบนิควิามเช่ี�ออันิบรัสุิัที่ธิ�ยิ�งของท่ี่านิ มันิที่ำาให้เรัาอยู่เหน่ิอควิามคิดแลัะเหตุผูลัธรัรัมชีาติ แลัะนิำาเรัาไปสู่ัมิติแห่ง
ควิามเช่ี�ออันิเหน่ิอธรัรัมชีาติ

อีกัสิั�งหน้ิ�งที่ี�เรัาอาจ้พบก็ัค่อ เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ คนิที่ี�เรัาไม่เคยน้ิกัถ้งมาเป็นิปี ๆ กัลัับเข้ามาอยู่ ในิควิามที่รังจ้ำา ถ้าสิั�ง
นีิ�เกัิดข้ �นิ ก็ัขอให้เรัิ�มอธิษฐานิเผู่�อเขา ภายในิวิันิสัองวิันิ เรัาอาจ้จ้ะแปลักัใจ้ ที่ี�คนิเหลั่านีิ� โที่รัมาหา แลัะเรัาจ้ะเห็นิสิั�งอัศจ้รัรัย์ 

เม่�อเรั่�องที่ำานิองนีิ�เกัิดข้ �นิหลัายครัั �ง ทีี่�สุัดเรัาจ้ะตรัะหนัิกัวิา่ เวิลัาเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักั ๆ เรัาได้อธิษฐานิพรัอ้มกัับสัติปัญญาที่ี� ไปไกัลั
เหน่ิอกัวิา่สัติปัญญาของตัวิเอง จิ้ตวิญิญาณของเรัาหยั�งรัูท้ีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่าง โดยมีหัวิใจ้ของพรัะครัสิัต์ที่ี�กัำาลัังอธิษฐานิให้กัับคนิอ่�นิ ในิวิิถีที่ี�
ควิามเข้าใจ้ฝ่่ายกัายภาพของเรัาไม่อาจ้จ้ะเข้าใจ้ได้

บางครัั �งเม่�อกัำาลัังอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ (ต้องอาศัยควิามเช่ี�อในิกัารัอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ) เรัาอาจ้พบวิ่าตัวิเองกัำาลัังต่อสู้ักัับ
ควิามคดิบางอย่าง เช่ีนิ เรัาน่ิาจ้ะที่ำาอะไรัด ี ๆ ไดห้ลัายอย่างถ้าเรัาพูดภาษาตวัิเอง แที่นิที่ี�จ้ะพูดภาษาที่ี� ไรัส้ัารัะอย่างนีิ� เรัาตอ้งจั้ดกัารักัับ
ควิามคิดเหลั่านีิ� ขจ้ัดมันิออกัไป แลั้วิอธิษฐานิต่อ บางครัั �งเรัากัำาลัังอธิษฐานิภาษาแปลักั ๆ อยู่ แลั้วิก็ัเกัิดน้ิกัถ้งคนิคนิหน้ิ�งที่ี� ไม่ ได้พบ
มานิานิ เรัาอาจ้จ้ะพบวิ่าคนิคนินัิ�นิโที่รัมา แล้ัวิเรัาจ้ะตรัะเตรัียมให้พรั้อมในิสิั�งที่ี�จ้ะแบ่งปันิกัับเขาได้ ปกัติขณะที่ี�เรัาอธิษฐานิภาษา
แปลักั ๆ เฉัพาะเจ้าะจ้งให้ ใครัสัักัคนิ เรัาก็ั ได้อธิษฐานิแที่นิบุคคลันัิ�นิ พรัะเจ้้ากัำาลัังเตรัียมเรัาให้พรั้อมด้วิยสัติปัญญาทีี่�ต้องใช้ี  

เพ่�อแบ่งปันิกัับบุคคลันัิ�นิในิสิั�งที่ี�เขาตอ้งกัารัฟัง สิั�งเหลั่านีิ�จ้ะไม่อาจ้เกัิดข้ �นิ ถ้าเรัาอธิษฐานิดว้ิยควิามเข้าใจ้ของตวัิเอง

นัิ�นิคอ่ฤที่ธานุิภาพของพรัะเจ้้า ที่ี�พรัะองคท์ี่รังสัำาแดงอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาต ิ ซ้ื่�งก็ัคอ่เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักั ๆ จ้ิตวิญิญาณของ
เรัาเป็นิผูู้อธิษฐานิ จ้ิตวิญิญาณของเรัาบังเกัิดใหม่ มีจ้ิตใจ้ของพรัะครัสิัต์ รัูถ้่องแที่้วิา่ต้องที่ำาอะไรั จ้ะมีกัารัเจ้ิมจ้ากัพรัะเจ้้า เพ่�อที่ี�เรัาจ้ะรัู้
ทีุ่กัสิั�ง โดยไม่มีข้อจ้ำากััดในิจิ้ตวิิญญาณหากัเรัากั้าวิเดินิไปอย่างมีพลััง มีกัารัเปิดเผูยสัำาแดงในิจิ้ตวิิญญาณของเรัา มันิจ้ะเปลัี�ยนิแปลัง
สัภาพชีีวิิตที่างกัายภาพของเรัา ยังมีอีกัที่างหน้ิ� งซ้ื่�งไม่ ใช่ีที่างเดียวิ นัิ� นิก็ัค่อให้เรัาเรัิ�มพูดภาษาแปลักั ๆ ขอให้ตรัะหนัิกัให้ด ี

แลัะเช่ี�อวิา่ขณะทีี่�เรัากัำาลัังพูดภาษาแปลักั ๆ นัิ�นิ เรัาได้เสัรัมิสัรัา้งตัวิของเรัาข้ �นิบนิควิามเช่ี�ออันิบรัสุิัที่ธิ�ยิ�ง จิ้ตวิญิญาณของเรัาอธิษฐานิ
ด้วิยสัติปัญญาที่ี�ซ่ื่อนิเรั้นิของพรัะเจ้้า กัารัเปิดเผูยอันิสัมบูรัณ์แบบของพรัะเจ้้าจ้ะบังเกัิดข้ �นิ ดังปรัากัฎในิ 1 โครัินิธ์ 14:13 วิ่า 
ให้เรัาอธิษฐานิเพ่�อเรัาจ้ะแปลัได้ นัิ�นิไม่ ได้หมายควิามวิา่เรัาต้องหยุดอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ แล้ัวิอธิษฐานิในิภาษาของตนิเองเพ่�อ
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ให้แปลัได ้ แตห่มายควิามวิา่ควิามเข้าใจ้ของเรัาจ้ะเกัิดผูลั

หากัเรัาแบ่งปันิข้อควิามเป็นิภาษาแปลักั ๆ ในิกัารันิมัสักัารัที่ี�ครัสิัตจ้ักัรั เรัาต้องหยุดแลัะแปลัเป็นิภาษาของเรัา หรัอ่อาจ้จ้ะมีคนิ
แปลัดว้ิยของปรัะที่านิกัารัแปลัจ้ากัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� เวิลัาที่ี�เรัาอธิษฐานิดว้ิยตวัิเองแตล่ัำาพัง อธิษฐานิตอ่พรัะเจ้้าดว้ิยวิา่พรัะองคจ์้ะเปิด
เผูยสัำาแดงกัับเรัา บางครัั �งที่ัศนิคติของเรัาจ้ะเปลัี�ยนิไป เรัาอาจ้ไม่ ได้รัับพรัะคำาอะไรัเป็นิพิเศษ แต่เวิลัานัิ�นิ เรัาจ้ะเข้าใจ้สิั�งต่าง ๆ
กัรัะจ้่างชีัดข้ �นิ มีมุมมองที่ี�แตกัต่างออกัไป บางที่ีอาจ้ใช้ีเวิลัาหน้ิ�งสััปดาห์ก่ัอนิที่ี�จ้ะได้รับักัารัเปิดเผูยสัำาแดง แต่เวิลัาที่ี� ใช้ี ในิกัารัอธิษฐานิ
ภาษาแปลักั ๆ แลัะเช่ี�อวิา่จ้ะไดร้ับักัารัแปลันัิ�นิ เป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของกัารัเปิดเผูยสัำาแดง

กัารัพูดภาษาแปลักั ๆ เป็นิสิั�งสัำาคัญด้วิยเหตุผูลันิานัิบปรัะกัารั มากักัวิ่ากัารัเป็นิเพียงเครั่�องพิสูัจ้น์ิถ้งกัารัที่ี�เรัารัับพรัะวิิญญาณ
บรัสุิัที่ธิ�แล้ัวิ มันิควิรัจ้ะเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของชีีวิติปรัะจ้ำาวินัิ นีิ�ค่อหนิที่างหน้ิ�งที่ี�เรัาจ้ะส่ั�อกัับพรัะบิดาจ้ากัหัวิใจ้ของเรัาโดยตรัง ให้เรัาอ้อมออกั
จ้ากัควิามสังสััย ควิามหวิาดหวิั�นิในิสัมองเรัา มันิจ้ะเสัรัมิสัรัา้งตวัิเรัาข้ �นิบนิควิามเช่ี�ออันิบรัสุิัที่ธิ�ยิ�งของเรัา แลัะปลัดปลั่อยปัญญาที่ี�ซ่ื่อนิเรัน้ิ
ของพรัะเจ้้า 

พรัะเจ้้าปรัารัถนิาให้ทีุ่กัคนิที่ี�ที่ำาตามสิั�งเหล่ัานีิ� ได้ ปลัดปล่ัอยควิามเช่ี�อของเรัา รัับปรัะโยชีน์ิเต็มทีี่�จ้ากักัารัอธิษฐานิภาษา
แปลักั ๆ เสีัยแตว่ินัินีิ�



1-77

ประโยช้น์ของการพูดภาษาแปลกๆ

คำาถุาม

1. อ่านิ ยูดา 1:20 เรัาจ้ะไดป้รัะโยชีน์ิอะไรัจ้ากักัารัอธิษฐานิในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

ยูดา 1:20 – แต่ท่านทั �งหลายผู้้้เป็นที�รัก จ้งก่อสร้างตัว่ของท่านข้ �นบุนค์ว่าม่เช่ื่�ออันบุริสุทธิ�ยิ�งของท่าน โด้ยการอธิษฐานในพระ
ว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 มีกัี�คนิที่ี�ปรัะกัอบดว้ิยพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

กิจการ 2:4 – เขาเหล่านั�นก็ประกอบุด้ว้่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�จ้้งตั �งตน้พ้ด้ภาษาแปลกๆ ตาม่ที�พระว่ญิญาณ์ทรงโปรด้ให้พ้ด้

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 พวิกัเขาไดก้ัรัะที่ำาสิั�งใดซ้ื่�งเป็นิผูลัที่ี� ไดจ้้ากักัารัรับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� 

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:14 ส่ัวินิไหนิของเรัาที่ี�อธิษฐานิ เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักั ๆ 

1 โครนิธ์์ 14:14 – ถู้าข้าพเจ้้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ จ้ิตว่ญิญาณ์ของข้าพเจ้้าอธิษฐานก็จ้รงิ แตข่้าพเจ้้าเองก็ ไม่่เข้าใจ้

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคนิคนิหน้ิ�งพูดภาษาแปลักัๆ เขากัำาลัังพูดกัับใครั 

1 โครินธ์์ 14:2 – เพราะว่่าผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้ที�พ้ด้ภาษาแปลกๆ ได้้ ไม่่ ได้้พ้ด้กับุม่นุษย์ แต่ท้ลต่อพระเจ้้า เพราะว่่าไม่่มี่ม่นุษย์ค์นใด้
เข้าใจ้ได้ ้ แตเ่ขาพ้ด้เป็นค์ว่าม่ล้กลับุฝ่่ายจ้ิตว่ญิญาณ์

6. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อบุคคคลัหน้ิ�งอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ คนิอ่�นิจ้ะเข้าใจ้ในิสิั�งที่ี�เขาอธิษฐานิหรัอ่ไม่ 

7. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคณุอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ จ้ิตวิญิญาณของคณุกัำาลัังพูดอะไรั 

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:4 เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ เรัาที่ำาอะไรั 

1 โครนิธ์์ 14:4 – ฝ่่ายค์นที�พ้ด้ภาษาแปลกๆ นั�นก็ทำาให้ตนเองเจ้รญิฝ่่ายเด้ยีว่ แตผู่้้้ที�พยากรณ์์นั�นย่อม่ทำาให้ค์รสิตจ้ักรจ้ำาเรญิข้ �น

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:16 เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ เรัากัำาลัังที่ำาอะไรั 

1 โครินธ์์ 14:16 – มิ่ฉ้ะนั�นเม่่�อท่านขอบุพระค์ุณ์ด้้ว่ยจ้ิตว่ิญญาณ์แล้ว่ ค์นที�อย้่ ในพว่กที�ร้้ ไม่่ถู้งจ้ะว่่า “อาเม่น” เม่่�อท่าน
ขอบุพระค์ณุ์อย่างไรได้ ้ ในเม่่�อเขาไม่่เข้าใจ้สิ�งที�ท่านพ้ด้
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บทที� 16 คำาต่อบ

1. อ่านิ ยูดา 1:20 เรัาจ้ะไดป้รัะโยชีน์ิอะไรัจ้ากักัารัอธิษฐานิในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�
 เม่�อเราอธิ์ษฐานในพระวญิญาณบรสุิทธิ์� เราก่อสรา้งตั่วของเราข่�น

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 มีกัี�คนิที่ี�ปรัะกัอบดว้ิยพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�
 ทั �งหมดทุกคน

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:4 พวิกัเขาไดก้ัรัะที่ำาสิั�งใดซ้ื่�งเป็นิผูลัที่ี� ไดจ้้ากักัารัรับัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�
 พวกเขาพูดภาษาแปลกๆ 

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:14 ส่ัวินิไหนิของเรัาที่ี�อธิษฐานิ เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักั ๆ
 จิต่วญิญาณของเรากำาลังอธิ์ษฐาน

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคนิคนิหน้ิ�งพูดภาษาแปลักัๆ เขากัำาลัังพูดกัับใครั
 พระเจ้า

6. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อบุคคคลัหน้ิ�งอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ คนิอ่�นิจ้ะเข้าใจ้ในิสิั�งที่ี�เขาอธิษฐานิหรัอ่ไม่
 ไม่เข้าใจ

7. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:2 เม่�อคณุอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ จ้ิตวิญิญาณของคณุกัำาลัังพูดอะไรั
 พูดถุ่งความล่กลับ 

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:4 เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ เรัาที่ำาอะไรั
 ทำาให้ต่นเองเจรญิข่�น (ก่อสรา้งตั่วเองข่�น) 

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 14:16 เม่�อเรัาอธิษฐานิภาษาแปลักัๆ เรัากัำาลัังที่ำาอะไรั
 อวยพระพรและขอบพระคุณพระเจ้า 



ระดับ 2

การประกาศโดยสร้างสาวกฉบับปรับปรุงใหม่



ระดับ

1. กัารัเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง 2-81

2. กัารัใครัค่รัวิญในิพรัะคำาของพรัะเจ้้าตอ้งที่ำาอย่างไรั 2-85

3. กัารัเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ใหม่ 2-88

4. ควิามสัำาคญัของครัสิัตจ้ักัรัแห่งพรัะครัสิัต ์ 2-92

5. กัารัปลัดปลั่อย 2-98

6. สิัที่ธิอำานิาจ้ของผูู้เช่ี�อ  2-102

7. กัารัรักััษาโรัคอยู่ ในิกัารัลับลั้างบาปของพรัะเจ้้า 2-108

8. อุปสัรัรัคที่ี�ขวิางกัารัหายโรัค 2-113

9. กัารัให้อภัยผูู้อ่�นิ  2-119

10. กัารัแตง่งานิ (ตอนิที่ี� 1) 2-126

11. กัารัแตง่งานิ (ตอนิที่ี� 2) 2-131

12. ควิามรักััแบบพรัะเจ้้า (ตอนิที่ี� 1) 2-138

13. ควิามรักััแบบพรัะเจ้้า (ตอนิที่ี� 2) 2-143

14. กัารัเงินิ (ตอนิที่ี� 1) 2-148

15. กัารัเงินิ (ตอนิที่ี� 2) 2-152

16. ที่ำาอย่างไรัเม่�อดเูหม่อนิพรัะเจ้้าไม่ตอบรับัคำาอธิษฐานิ 2-155



2-81

บทที� 1

การเอาตั่วเองเป็นศูนย์กลาง

กัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัาง เป็นิที่ี�มาของหลัายเรั่�องรัาวิที่ี�เรัามักัปรัะสับอยู่ มีข้อพรัะคำาจ้ากัสุัภาษิตบที่ที่ี� 13 ทีี่�ควิรัจ้ะอ่านิด้วิย
ตัวิเอง เพรัาะเรัาจ้ะไม่เช่ี�อถ้าไม่ ได้อ่านิจ้ากัพรัะคัมภีรั์ของตัวิเอง พรัะคำาสุัภาษิต13:10 กัลั่าวิไวิ้วิ่า “เพราะค์ว่าม่ทะนงตัว่เท่านั�นการ
ว่วิ่าทจ้้งเกิด้ข้ �น แต่ปัญญาอย้่กับุบุรรด้าผู้้้ที�รบัุค์ำาแนะนำา” ครัั �งแรักัเม่�อหลัายคนิเห็นิปรัะเด็นินีิ� ก็ัคงพูดวิา่ “เดี�ยวิกั่อนิ ควิามที่ะนิงตัวิ
ไม่น่ิาจ้ะเป็นิสิั�งเดียวิ ที่ี�กั่อให้เกิัดควิามขัดแย้งหรัอ่กัารัที่ะเลัาะวิวิิาที่กัันิ” ในิสุัภาษิต 17:14 บอกัวิา่ ควิามขัดแย้งเป็นิจุ้ดเรัิ�มต้นิของกัารั
วิิวิาที่ ดังนัิ�นิกัารัวิิวิาที่ก็ัน่ิาจ้ะมีสัาเหตุมากักัวิ่าแค่ควิามที่ะนิงตัวิ บางคนิวิ่า “เป็นิเพรัาะคนินัิ�นิที่ำากัับฉัันิ” บ้างก็ัวิ่า “คุณไม่เข้าใจ้
หรัอกั ฉัันิก็ัเป็นิของฉัันิอย่างนีิ�แหลัะ” ในิพรัะคัมภีรั์บอกัไวิ้วิ่าควิามที่ะนิงตัวิเที่่านัิ�นิเป็นิที่ี�มาของควิามขัดแย้ง มันิไม่ ใช่ีปัจ้จ้ัยหลัักั  

แต่มันิค่อสัาเหตุเดียวิเที่่านัิ�นิ อาจ้มีบางคนิที่ี�แย้งปรัะเด็นินีิ�วิ่า “ผูมมีปัญหามากั แต่ ไม่ ใช่ีเรั่�องควิามที่ะนิงตัวิ ถ้ามี ก็ัน่ิาจ้ะเป็นิเรั่�อง
กัารัขาดควิามนัิบถ่อในิตวัิเอง ผูมไม่เช่ี�อหรัอกั ถ้ามี ใครัหาวิา่ ผูมมีปัญหาเรั่�องควิามเย่อหยิ�ง

”

ขอให้เรัาที่บที่วินิกัันิใหม่วิ่า ควิามที่ะนิงตัวิค่ออะไรักัันิแน่ิ มันิไม่ ใช่ีแค่เรั่�องทีี่�คิดวิ่าคุณดีกัวิ่าคนิอ่�นิ พูดง่าย ๆ ควิาม
ที่ะนิง ก็ัค่อกัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางของทุี่กัสิั�ง กัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัาง ค่อรัากัเหง้าที่ี�แที่้จ้รัิงของควิามที่ะนิงตัวิที่ั �ง
หลัาย ในิกัันิดารัวิิถี 12:2 มิเรัียมแลัะอาโรันิ พี�น้ิองของโมเสัสัต่อต้านิ วิิพากัษ์วิิจ้ารัณ์ โมเสัสัเพรัาะกัารัแต่งงานิข้ามเผู่าพันิธุ์  
ที่ั �งคู่วิ่า “พระเยโฮว่าห์พ้ด้ทางโม่เสสค์นเด้ียว่เท่านั�นจ้ริงหร่อ พระองค์์ ไม่่พ้ด้ทางเราบุ้างหร่อ” ในิพรัะคำาที่ี�อยู่ ในิวิงเล็ับข้อที่ี� 3  

กัลั่าวิวิา่ “ โมเสัสัเป็นิคนิถ่อมใจ้มากัยิ�งกัวิา่คนิที่ั �งปวิงในิพ่ �นิแผู่นิดนิิ” แที่นิที่ี� โมเสัสัจ้ะพูดปกัป้องตวัิเอง เขากัลัับอธิษฐานิแที่นิพี�น้ิอง

มาถ้งตอนิที่ี�วิ่า โมเสัสัเป็นิคนิที่ี�ถ่อมใจ้มากัทีี่�สุัดในิผู่นิแผู่นิดินิโลักั ขอให้หยุดคิดสัักันิิด เรัาไม่รัู้วิ่ามีผูู้คนิสัักัเที่่าใดในิโลักัในิ
เวิลัานัิ�นิ แต่แน่ินิอนิต้องมีเป็นิล้ัานิๆ คนิแน่ิ โมเสัสัเป็นิผูู้ที่ี�ถ่อมใจ้ที่ี�สุัดในิบรัรัดาคนิเหล่ัานัิ�นิ ทีี่�น่ิาปรัะหลัาดใจ้ที่ี�สุัดก็ัค่อ โมเสัสัเอง
ค่อคนิเขียนิข้อควิามนีิ� คนิส่ัวินิใหญ่คิดวิา่ถ้าเรัาถ่อมใจ้แลัะน้ิอมใจ้จ้รังิ เรัาก็ัคงไม่รัูห้รัอกั นัิ�นิค่อควิามคิดที่ี�ผูิดในิแง่ของควิามที่ะนิงตัวิ
ที่ี�แที่้จ้รังิ ควิามที่ะนิงตวัิไม่ ไดเ้พียงแคค่ดิวิา่เรัาดกีัวิา่คนิอ่�นิ มันิหมายถ้งกัารัเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง เปรัยีบกัับไม้ที่่อนิหน้ิ�ง ปลัายดา้นิ
หน้ิ� งเป็นิควิามที่ะนิงตัวิ ปลัายอีกัด้านิหน้ิ� งเป็นิกัารัขาดควิามนัิบถ่อในิตัวิเอง ที่ั �งสัองเป็นิกัารัแสัดงออกัทีี่�ตรังกัันิข้ามในิสิั�งเดียวิกัันิ  

แต่อยู่คนิลัะด้านิของไม้ที่่อนิเดียวิกัันิ นัิ�นิค่อกัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัาง ไม่วิ่าจ้ะคิดวิ่าเรัาดีกัวิ่าคนิอ่�นิ หรั่อคิดวิ่าเรัาแย่กัวิ่าใครั
ที่ั �งหมด นัิ�นิก็ัค่อเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางอยู่ดี ทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างผู่านิเครั่�องกัรัองอันินัิ�นิหมด คนิที่ี�ขลัาด ขี �อายก็ัค่อคนิที่ี�ที่ะนิงตัวิอย่างยิ�ง
แลัะเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง คดิถ้งแตต่วัิเอง

ปรัะเด็นิที่ี�ผูมกัำาลัังพูดถ้ง เรั่�องกัารัเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง ก็ัคอ่รัากัที่ี�แที่้จ้รังิของควิามที่ะนิงตวัิ แลัะหากัคณุมองย้อนิกัลัับไปในิ
สุัภาษิต 13:10 คุณจ้ะเห็นิวิา่ “เพราะค์ว่าม่ทะนงตัว่เท่านั�นการว่วิ่าทจ้้งเกิด้ข้ �น” ซ้ื่�งกัลั่าวิในิที่ี�นีิ�ก็ัค่อ กัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางนัิ�นิ
แหลัะทีี่�ที่ำาให้เรัาโกัรัธ หาใช่ี ใครัที่ำาอะไรัให้เรัาโกัรัธไม่ กัารัทีี่�เรัาเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางต่างหากั ค่อสัาเหตุทีี่�ที่ำาให้เรัามีปฏิิกัรัยิากัับสิั�งที่ี�
ผูู้คนิปฏิิบัติกัับเรัา เป็นิไป ไม่ ได้ที่ี�จ้ะหยุดผูู้คนิ ไม่ ให้เขาที่ำาอะไรัขัดใจ้เรัา ควิามเช่ี�อนัิ�นิไม่ ใช่ีกัารัควิบคุมผูู้อ่�นิ แต่ค่อกัารัช่ีวิยให้เรัา
จ้ัดกัารักัับตวัิเอง จ้ัดกัารักัับสิั�งที่ี�อยู่ ในิใจ้เรัา จ้้งไม่ ไดข้้ �นิอยู่ที่ี�คนิอ่�นิจ้ะที่ำาอะไรักัับเรัา 

ในิขณะที่ี�พรัะเยซืู่ถูกัตรัง้บนิกัางเขนิ พรัะองค์ที่รังหันิไปมองคนิที่ี�จ้ับพรัะองค์ตรัง้ แลั้วิตรัสััวิา่ “พรัะบิดาเจ้้าข้า โปรัดยกัโที่ษ
บาปให้กัับพวิกัเขาด้วิย เพรัาะเขาไม่รัูว้ิา่เขาที่ำาอะไรั” พรัะองค์ ไม่ ได้ควิบคุมคนิเหล่ัานัิ�นิ แต่พรัะองค์ควิบคุมตัวิพรัะองค์เอง กัารัเอา
ตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางค่อเหตุทีี่�ที่ำาให้เรัาโกัรัธ พรัะเยซืู่ไม่ ได้เสัด็จ้มาในิโลักัเพ่�อตัวิพรัะองค์เอง แต่พรัะองค์ที่รังรักััโลักัมากัจ้้งที่รังเสัด็จ้
ลังมาในิโลักัเพ่�อเรัา พรัะองค์ยังที่รังน้ิกัถ้งมารัดาของพรัะองค์ ในิขณะทีี่�ถูกัตรัง้อยู่บนิกัางเขนิ แลัะกัล่ัาวิฝ่ากัให้หน้ิ�งในิสัาวิกัดูแลัเธอ  

เหตุที่ี�พรัะเยซืู่สัามารัถให้อภัย แสัดงควิามรักััในิท่ี่ามกัลัางควิามทีุ่กัข์ที่รัมานิอย่างแสันิสัาหัสั ควิามอยุติธรัรัม แลัะหลัายสิั�งหลัายอย่างที่ี�
ปรัะดงัเข้ามาตอ่พรัะองค์ ไดนั้ิ�นิ เป็นิเพรัาะพรัะองค์ ไม่เอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง
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บทที� 1

ควิามเห็นิแก่ัตัวิของเรัาค่อสิั�งที่ี�ที่ำาให้เรัาโกัรัธ พรัะคัมภีรับ์อกัเสัมอวิา่ให้เรัาตายต่อตนิเอง เอาเป็นิวิา่ หากัผูมมีซื่ากัศพอยู่ตรัง
หน้ิาผูมในิเวิลัานีิ� ผูมจ้ะพูดจ้าดูถูกั เตะ ถ่มนิำ �าลัายใส่ั ที่ำาที่่าไม่สันิใจ้มันิ ถ้ามันิค่อซื่ากัศพจ้รัิง มันิก็ัจ้ะไม่ตอบสันิอง เหตุผูลัที่ี�เรัา
ตอบสันิองอย่างที่ี�เรัาที่ำาตอ่สิั�งตา่ง ๆ รัอบตวัิเรัา ก็ั ไม่ ใช่ีเพรัาะสิั�งภายนิอกั แตเ่พรัาะสิั�งที่ี�อยู่ ในิใจ้เรัา เรัาไม่อาจ้มีควิามเช่ี�อที่ี�เข้มแข็ง  

จ้นิขจ้ัดอุปสัรัรัคแลัะสิั�งที่ี�ขัดใจ้เรัาออกัไปได้ด้วิยตัวิเอง แต่เรัาจ้ัดกัารักัับตัวิเองได้ เม่�อถ้งจุ้ดที่ี�เรัายอมให้พรัะเยซืู่เป็นิพรัะเจ้้าในิชีีวิติ
ของเรัา จุ้ดทีี่�เรัาสัามารัถรักััพรัะองค์ รัักัอาณาจ้ักัรัของพรัะองค์ แลัะคนิอ่�นิ ๆ มากักัวิา่รักััตัวิเรัาเอง เรัาจ้ะพบวิา่เม่�อเรัาที่ำาเช่ีนินัิ�นิ  

เรัาจ้ัดกัารักัับตวัิเองได ้ ควิามขัดแย้งแลัะกัารัวิวิิาที่ในิชีีวิติของเรัาก็ัจ้ะหยุดไปเอง

หน้ิ� งในิกัุญแจ้ดอกัสัำาคัญที่ี�จ้ะใช้ี ไขไปสู่ัสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำาให้กัับชีีวิิตของเรัา ก็ัค่อตรัะหนัิกัวิ่า พรัะองค์ ไม่ ได้ปรัะที่านิ
อาณาจั้กัรัของพรัะองค์เพ่�อสันิองควิามต้องกัารัทีี่�เห็นิแก่ัตัวิของเรัา พรัะองค์ ไม่ ได้กัรัะที่ำาสิั�งต่าง ๆ เหล่ัานีิ�เพียงเพ่�อเรัาจ้ะได้มีทีุ่กั ๆ  

สิั�งที่ี�จ้ำาเป็นิ เรัาต้องเรัยีนิรัูท้ี่ี�จ้ะปฏิิเสัธตัวิเองแลัะไม่จ้ดจ้่อกัับชีีวิติตัวิเอง เพ่�อจ้ะได้เรัิ�มต้นิค้นิพบสัักัที่ีวิา่ ชีีวิติค่ออะไรักัันิแน่ิ ชีีวิติค่อ
กัารัรักััคนิอ่�นิ แลัะรักััพรัะเจ้้ามากักัวิา่ตวัิเอง แลั้วิเรัาก็ัจ้ะเรัิ�มลัดที่อนิควิามโกัรัธ ควิามเจ็้บปวิด แลัะสิั�งตา่ง ๆ ที่ี�คา้งคาอยู่ภายในิตวัิเรัา

ขออธิษฐานิในิวิันินีิ�วิ่า พรัะเจ้้าจ้ะนิำาสัองสัามปรัะเด็นิที่ี� ได้ศ้กัษากัันิมาใช้ีเพ่�อเปิดหัวิใจ้ของเรัาให้ตรัะหนัิกัแลัะเข้าใจ้วิ่า  

กัารัเอาตัวิเองเป็นิศูนิย์กัลัางของเรัาเองนัิ�นิแหลัะ ที่ี�เป็นิสัาเหตุให้เกิัดควิามทุี่กัข์ ใจ้ แที่นิที่ี�จ้ะมัวิโที่ษคนิอ่�นิ เรัาจ้ำาเป็นิต้องยอมรัับ
ควิามรับัผิูดชีอบ เผูชิีญหน้ิากัับมันิ ถ่อมใจ้ลังต่อหน้ิาพรัะเจ้้า แลัะรัอ้งขอให้พรัะองค์เข้ามา เป็นิองค์ผูู้ยิ�งใหญ่ ในิชีีวิติ นัิ�นิแหลัะค่อ
หนิที่างที่ี�เรัาจ้ะกั้าวิไปสู่ัชัียชีนิะ
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การเอาตั่วเองเป็นศูนย์กลาง

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มารัะโกั 9:33-34 สัาวิกัของพรัะองคถ์กัเถียงกัันิเรั่�องอะไรั รัะหวิา่งที่างไปคาเปอรัน์ิาอูม 

มาระโก 9:33-34 – พระองค์์จ้้งเสด้็จ้ม่ายังเม่่องค์าเปอร์นาอุม่ และเม่่�อเข้าไป ในเร่อนแล้ว่ พระองค์์ตรัสถูาม่เหล่าสาว่กว่่า  
“เม่่�อม่าตาม่ทางนั�น ท่านทั �งหลายได้้ โต้แย้งกันด้้ว่ยข้อค์ว่าม่อันใด้" [34] เหล่าสาว่กก็นิ� งอย้่ เพราะเม่่�อม่าตาม่ทางนั�นเขาได้้เถูียง
กันว่า่ ค์นไหนจ้ะเป็นใหญ่กว่า่กัน

2. เรั่�องนีิ�สัะที่้อนิควิามเห็นิแกั่ตวัิในิตวัิเรัาทีุ่กัคนิไหม

3. อ่านิ มารัะโกั 9:35 ตามพรัะคำาข้อนีิ� หากัผูู้หน้ิ�งตอ้งกัารัเป็นิคนิตน้ิ เขาตอ้งยอมเป็นิอะไรั 

มาระโก 9:35 – พระองค์์ ได้้ประทับุนั� ง แล้ว่ทรงเรียกสาว่กสิบุสองค์นนั�นม่าตรัสแก่เขาว่่า "ถู้าผู้้้ ใด้ใค์ร่จ้ะได้้เป็นค์นต้น  
ก็ ให้ผู้้้นั�นเป็นค์นท้ายสุด้ และเป็นผู้้้รบัุใช้ื่ของค์นทั �งปว่ง”

4. อ่านิ  ลัูกัา 22:24-27 อธิบายอย่างลัะเอียด ถ้งสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังกัลั่าวิสัั�งสัอนิ 

ลูกา 22:24-27 – ทั �งมี่การโต้เถีูยงกันในหม่้่พว่กเขาด้้ว่ยว่่าใค์รที�นับุว่่าเป็นใหญ่ที�สุด้ [25] พระเยซู้ตรัสกับุพว่กเขาว่่า  

“กษัตรยิ์ของค์นตา่งชื่าตยิ่อม่เป็นเจ้้าเป็นนายเขา และผู้้้ที� ใช้ื่อำานาจ้เหน่อเขาเรยีกตนเองว่า่เจ้้าบุุญนายค์ณุ์ [26] แตพ่ว่กท่านไม่่ค์ว่ร
เป็นเช่ื่นนั�น ตรงกันข้าม่ ผู้้้ที�ยิ�งใหญ่ที�สุด้ในหม่้่พว่กท่านค์ว่รเป็นเหม่่อนผู้้้เยาว่์ที�สุด้ และผู้้้ที�ปกค์รองเสม่่อนเป็นผู้้้รับุใช้ื่  

[27] เพราะค์นที�นั� งโต๊ะกับุค์นที�ค์อยรบัุใช้ื่ ใค์รยิ�งใหญ่กว่า่กัน ค์นที�นั� งโต๊ะไม่่ ใช่ื่หรอ่ แต่เราอย้่ท่าม่กลางพว่กท่านเหม่่อนค์นรบัุใช้ื่ 

5. อ่านิ สุัภาษิต 13:10 สิั�งเดยีวิที่ี�ที่ำาให้เกัิดกัารัวิวิิาที่ คอ่

สุภาษิต่ 13:10 – เพราะค์ว่าม่ทะนงตวั่เท่านั�นการว่วิ่าทจ้้งเกิด้ข้ �น แตป่ัญญาอย้่กับุบุรรด้าผู้้้ที�รบัุค์ำาแนะนำา

6. อ่านิ สุัภาษิต 13:10 สิั�งเดยีวิที่ี�ที่ำาให้เกัิดกัารัวิวิิาที่ขี �นิคอ่อะไรั

กาลาเทีย 2:20 – ข้าพเจ้้าถู้กตร้งไว่้กับุพระค์ริสต์แล้ว่ ข้าพเจ้้าจ้้งไม่่ม่ีชีื่ว่ิตอย่้ต่อไป พระค์ริสต์ต่างหากทรงม่ีชีื่ว่ิตอย้่ ใน
ข้าพเจ้้า ชีื่ว่ิตที�ข้าพเจ้้าด้ำาเนินอย้่ ในกายนี� ข้าพเจ้้าด้ำาเนินด้้ว่ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระบุุตรของพระเจ้้าผู้้้ทรงรักข้าพเจ้้าและประทาน
พระองค์เ์องเพ่�อข้าพเจ้้า

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 อะไรัคอ่ยาขนิานิเอกัสัำาหรับัรักััษาอากัารัเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง 

มัทธิ์ว 7:12 – เหตุฉ้ะนั�น สิ� งสารพัด้ซู้�งท่านปรารถูนาให้ม่นุษย์ทำาแก่ท่าน จ้งกระทำาอย่างนั�นแก่เขาเหม่่อนกัน  

เพราะว่า่นี�ค์อ่พระราชื่บุัญญัตแิละค์ำาของศาสด้าพยากรณ์์
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บทที� 1 คำาต่อบ

1. อ่านิ มารัะโกั 9:33-34 สัาวิกัของพรัะองคถ์กัเถียงกัันิเรั่�องอะไรั รัะหวิา่งที่างไปคาเปอรัน์ิาอูม 
เขาถุกเถีุยงกันเร่�องใครจะได้เป็นใหญ่ที�สุด

2. เรั่�องนีิ�สัะที่้อนิควิามเห็นิแกั่ตวัิในิตวัิเรัาทีุ่กัคนิไหม
ใช่้แล้ว 

3. อ่านิ มารัะโกั 9:35 ตามพรัะคำาข้อนีิ� หากัผูู้หน้ิ�งตอ้งกัารัเป็นิคนิตน้ิ เขาตอ้งยอมเป็นิอะไรั 
เป็นผูู้้รบัใช้้ของคนทั�งปวง

4. อ่านิ ลัูกัา 22:24-27 อธิบายอย่างลัะเอียด ถ้งสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังกัลั่าวิสัั�งสัอนิ 
“พวกเขาเริ�มถุกเถีุยงกันด้วยว่าจะนับว่าใครเป็นใหญ่ที�สุด ในพระอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์จ่งต่รัสแก่เขาว่า  
‘ ในโลกนี� กษัต่รย์ิและผูู้้มีอำานาจเป็นผูู้้ออกคำาสั�ง แต่่ผูู้้คนก็ ได้เรยีกเขาว่า’เพ่�อนของประช้าช้น’ แต่่ท่ามกลางพวกท่าน  

คนที�เป็นใหญ่สุด ควรจะรบัเอาต่ำาแหน่งที�น้อยสุด และผูู้้นำาควรเป็นผูู้้รบัใช้้ ปกติ่แล้วเจ้านายนั� งบนโต๊่ะ และมีผูู้้รบัใช้้
ไวค้อยรบัใช้้ แต่่ ไม่ ใช่้ที�นี� เพราะเราเป็นผูู้้รบัใช้้ของพวกท่าน” (ลูกา 22: 24-27)

5. อ่านิ สุัภาษิต 13:10 สิั�งเดยีวิที่ี�ที่ำาให้เกัิดกัารัวิวิิาที่ คอ่
ความทะนงตั่ว

6. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:20 เรัาควิรัใช้ีชีีวิติอย่างไรั
โดยความเช่้�อในพระเยซู้ำครสิต์่ ไม่ ใช่้ศูนย์กลางหรอ่จดจ่ออยู่ที�จุดเด่น หรอ่จุดด้อยของตั่วเอง

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 อะไรัคอ่ยาขนิานิเอกัสัำาหรับัรักััษาอากัารัเอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง 
การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และให้ผูู้้อ่�นเป็นศูนย์กลาง ปฏิิบัติ่ต่่อผูู้้อ่�นเหม่อนที�เราอยากให้เขาปฏิิบัติ่กับเรา
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การใครค่รวญในพระคำาของพระเจ้าต้่องทำาอย่างไร
คำาวิ่า “ ใคร่ครวญ” หมายถ้ง “ ไตรั่ตรัอง ขบคิด วิางแผูนิในิใจ้ ตั �งเป้าหมาย หรั่อตั �งใจ้” คำาในิภาษากัรัีกั มีนัิยวิ่า  

“คิดที่บที่วินิกัลัับไปกัลัับมาในิใจ้” รัวิมที่ั �งกัารัจิ้นิตนิากัารั เหตุผูลัสัองข้อในิกัารัใครั่ครัวิญตามแบบพรัะคัมภีรั์ค่อ “กัารัขบคิดอยู่กัับ
ควิามรัู้ที่ี�ถูกัต้องรัวิมถ้งกัารัเปลัี�ยนิ แปลังจ้ิตใจ้เสีัยใหม่ แลัะกัารัติดต่อกัับพรัะเจ้้าผู่านิพรัะคำาของพรัะองค์” ผู่านิคำาอธิษฐานิ  

คำาสัรัรัเสัรัญิ กัารัใครัค่รัวิญ ตวัิอย่างเช่ีนิ กัารัไตรัต่รัอง กัารัขบคดิ รัะลั้กัถ้งพรัะเจ้้า

กัารัใครัค่รัวิญที่ำาไดด้ว้ิยกัารัศ้กัษาหัวิข้อเรั่�อง เลั่อกัหัวิข้อที่ี�จ้ะตรัก้ัตรัอง ตวัิอย่างเช่ีนิ กัารัรับับัพตศิมา แลั้วิหาคำาจ้ำากััดควิามจ้ากั
ภาษากัรักีั ฮีับรั ู หรั่อจ้ากัพจ้นิานุิกัรัมดี ๆ สัักัเลั่ม หารัากัศัพที่์ซ้ื่�งเป็นิที่ี�มาของคำานัิ�นิ คิดแลัะไตรั่ตรัองเน่ิ�อหาของพรัะคำาที่ี�จ้ะนิำาให้
เรัาไปศ้กัษาหัวิข้ออ่�นิ ๆ ที่ี�สััมพันิธ์กัันิ ดังเช่ีนิ กัารัยกัควิามผูิดบาป (กัิจ้กัารั 2:38) กัารักัลัับใจ้ใหม่ (กัิจ้กัารั  2:38) ควิามเช่ี�อ  

(มารัะโกั 16:16) จ้ิตสัำาน้ิกั (1 เปโตรั 3:21) กัารัเรัยีกัหาพรัะเจ้้า (กัิจ้กัารั 22:16) แลัะอ่�นิ ๆ

เรัาต้องครัุ่นิคิดถ้งคำาถามทีี่�มี ที่ี�เกัิดข้ �นิจ้ากักัารัอ่านิพรัะคำา ตัวิอย่างเช่ีนิ เรัาต้องมีคุณสัมบัติอย่างไรัก่ัอนิรัับบัพติศมา  

จุ้ดปรัะสังค์ของกัารัรัับบัพติศมาค่ออะไรั มันิเกัิดข้ �นิเม่�อไรั ในิช่ีวิงเวิลัาใด กัารัใครั่ครัวิญที่ำาได้ โดยกัารัอธิบายศัพที่์ ค่ออะไรั  

กัารัศ้กัษาทีี่ลัะข้อพรัะคำาในิแต่ลัะเล่ัมในิพรัะคัมภีรั์ กัุญแจ้สัำาคัญค่อกัารัไตรั่ตรัองแลัะครัุ่นิคิด จ้ดจ่้ออยู่กัับหนัิงส่ัอนัิ�นิเป็นิเวิลัานิานิ  
จ้นิกัรัะที่ั�งเรัาคุน้ิเคยกัับเน่ิ�อหาของมันิ (ที่ั �งข้อควิาม แลัะบที่ของพรัะคำา)

กัารัใครัค่รัวิญที่ำาได้ โดยผู่านิกัารัศ้กัษาพรัะคำาโดยตรัง คำาเฉัพาะในินัิ�นิหมายถ้งอะไรั เช่ีนิ ควิามเช่ี�อค่ออะไรั คำาวิา่พรัะเจ้้าหมาย
ถ้งอะไรั คำาวิา่พรัะเยซืู่หมายถ้งอะไรั คำาวิา่พรัะครัสิัตห์มายถ้งอะไรั คำาวิา่ควิามชีอบธรัรัมหมายถ้งอะไรั เป็นิตน้ิ

เรัาอาจ้ใครั่ครัวิญจ้ากัย่อหน้ิาในิพรัะคัมภีรั์ย่อหน้ิาหน้ิ� ง ซ้ื่�งก็ัค่อ หน่ิวิยควิามคิดหน้ิ� งทีี่�ถูกัเขียนิไวิ้ โดยที่ั�วิไปก็ัปรัะกัอบด้วิย
หลัายๆ ปรัะโยค เม่�อผูู้เขียนิเปลัี�ยนิเรั่�องที่ี�จ้ะเขียนิ ก็ัมักัจ้ะข้ �นิย่อหน้ิาใหม่ เม่�อใครั่ครัวิญผู่านิพรัะคำา ขอให้มองหาคำาที่ี�เป็นิ
คำาถาม อย่างเช่ีนิ เหตุใดเขาจ้้งถามเช่ีนินัิ�นิ มันิสััมพันิธ์กัับเน่ิ�อหาอย่างไรั เป็นิต้นิ กัารัใครัค่รัวิญตามแบบพรัะคัมภีรั์ ไม่ ใช่ีกัารัมุ่งหา
แคค่ำา แตม่องหาพรัะเจ้้าผู่านิพรัะคำา
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 คำาวิา่ “ ใครัค่รัวิญ” หมายควิามวิา่อย่างไรั 

2. อะไรัคอ่เหตผุูลัสัองข้อของกัารัใครัค่รัวิญตามแบบพรัะคมัภีรั ์

3. อะไรัคอ่กัารัศ้กัษาจ้ากัหัวิข้อเรั่�อง

4. อะไรัคอ่กัารัศ้กัษาแบบอธิบายศัพที่์ 

5. อ่านิ ลัูกัา 6:46 คำาวิา่ “พรัะองคเ์จ้้าข้า” หมายควิามวิา่

ลูกา 6:46 – เหตไุฉ้นท่านทั �งหลายจ้้งเรยีกเราว่า่ “พระองค์เ์จ้้าข้า พระองค์เ์จ้้าข้า” แต่ ไม่่กระทำาตาม่ที�เราบุอกนั�น

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 1:21 คำาวิา่ “พรัะเยซืู่” หมายควิามวิา่ 

มัทธิ์ว 1:21 – เธอจ้ะประส้ติบุุตรชื่าย แล้ว่เจ้้าจ้ะเรียกนาม่ของท่านว่่า เยซู้ เพราะว่่าท่านจ้ะโปรด้ช่ื่ว่ยชื่นชื่าติของท่านให้รอด้
จ้ากค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของเขาทั �งหลาย

7. อ่านิ ลัูกัา 23:1-2 คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ หมายควิามวิา่

ลูกา 23:1-2 - จ้ากนั�นที�ประชุื่ม่ทั �งหม่ด้จ้้งลุกข้ �น นำาพระองค์์ม่าพบุปีลาต [2] และฟ้องว่่า “เราพบุว่่าชื่ายผู้้้นี�ยุยงค์นในชื่าติ
ของเรา เขาค์ดั้ค์า้น การเสียภาษี ให้ซีูซูารแ์ละอ้างตวั่เป็นพระค์รสิต ์ กษัตรยิ์องค์ห์น้�ง”

8. ย่อหน้ิาคอ่อะไรั

9. กัารัใครัค่รัวิญตามแบบพรัะคมัภีรั ์ ไม่ ใช่ีเพียงแคม่องหาคำา แตเ่พ่�ออะไรั 
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การใครค่รวญในพระคำาของพระเจ้าต้่องทำาอย่างไร

บทที� 2 คำาต่อบ

1. คำาวิา่ “ ใครัค่รัวิญ” หมายควิามวิา่อย่างไรั 
ไต่รต่่รอง ขบคิด คิดทบทวน กลับไปกลับมาในใจ

2. อะไรัคอ่เหตผุูลัสัองข้อของกัารัใครัค่รัวิญตามแบบพรัะคมัภีรั ์
การขบคิดอยู่กับความรู้ที� ถูุกต้่อง (การเปลี�ยนแปลงจิต่ใจเสียใหม่) และการติ่ดต่่อกับพระเจ้าผู่้านพระคำาของ
พระองค์ ( โดยการไต่รต่่รอง การขบคิด และน่กถุ่งพระเจ้า)

3. อะไรัคอ่กัารัศ้กัษาจ้ากัหัวิข้อเรั่�อง
เล่อกหัวข้อเร่�องจากพระคัมภีร ์ แล้วคิดต่รก่ต่รอง

4. อะไรัคอ่กัารัศ้กัษาแบบอธิบายศัพที่์ 
การศก่ษาพระคำา ทีละข้อ ในแต่่ละเล่มในพระคัมภีร์

5. อ่านิ ลัูกัา 6:46 คำาวิา่ “พรัะองคเ์จ้้าข้า” หมายควิามวิา่
บุคคลที�เราเช่้�อฟัง (เช่้น เจ้านาย ในที�นี�หมายถุ่งพระเจ้า)

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 1:21 คำาวิา่ “พรัะเยซืู่” หมายควิามวิา่ 
ผูู้้ช่้วยให้ผูู้้อ่�นรอดจากบาปของเขา

7. อ่านิ ลัูกัา 23:1-2 คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ หมายควิามวิา่
ผูู้้ซ่้ำ�งได้รบัการทรงเจิมให้เป็นกษัต่รย์ิ

8. ย่อหน้ิาคอ่อะไรั
หน่วยของความคิดที�เขียนออกมา

9. กัารัใครัค่รัวิญตามแบบพรัะคมัภีรั ์ ไม่ ใช่ีเพียงแคม่องหาคำา แตเ่พ่�ออะไรั 
ติ่ดต่่อกับพระเจ้าผู่้านพระคำาของพระองค์
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การเปลี�ยนแปลงจิต่ใจใหม่

วิันินีิ�เรัาจ้ะคุยกัันิเรั่�องกัารัเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ใหม่ จ้ากัพรัะคำาสัองข้อ ข้อแรักัมาจ้ากั ฟิื้ลัิปปี 4:8 “พี�น้องทั �งหลาย ในที�สุด้นี�  

สิ�งใด้ที�จ้รงิ สิ�งใด้ที�น่านับุถู่อ สิ�งใด้ที�ยุติธรรม่ สิ�งใด้ที�บุรสุิทธิ� สิ�งใด้ที�น่ารกั สิ�งใด้ที�น่าฟัง ค์่อถู้าม่ีสิ�งใด้ที�ลำ �าเลิศ สิ�งใด้ที�ค์ว่รแก่การ
สรรเสรญิ ก็ขอจ้งใค์รค่์รว่ญด้้สิ�งเหล่านี�” อัครัสัาวิกัเปาโลับอกัเรัาอย่างชีัดแจ้้งถ้งสิั�งที่ี�ควิรัจ้ะต้องใครัค่รัวิญถ้ง พูดอีกันัิยหน้ิ�ง ก็ัค่อเรัา
เลั่อกัที่ี�จ้ะคิดได้ เรัาทีุ่กัคนิบางครัั �งก็ัมีควิามคิดที่ี�ขัดแย้งกัับพรัะคำาของพรัะเจ้้า ตามที่ี�กัล่ัาวิในิโรัมบที่ที่ี� 7 ข้อ 22 แลัะ 23 กัฎแห่ง
บาปที่ี�ที่ำาสังครัามอยู่ ในิใจ้ของเรัานัิ�นิ รักุัรัานิควิามคิดของเรัา แต่ ในิฟิื้ลัิปปีก็ับอกัวิา่ เรัาไม่จ้ำาเป็นิต้องให้ควิามคิดเหลั่านัิ�นิเกัาะกิันิอยู่
ในิใจ้ เพรัาะเรัาเล่ัอกัสิั�งที่ี�จ้ะคิดได้ พรัะคัมภีรั์ยังบอกัไวิ้อีกัวิ่า “เพรัาะเขาคิดในิใจ้อย่างไรั เขาก็ัเป็นิอย่างนัิ�นิ” (สุัภาษิต 23:7)  

ดงันัิ�นิสิั�งที่ี�เรัาน้ิกัคดิจ้้งสัำาคญัจ้รังิ ๆ 

ในิโรัมบที่ที่ี� 12:1-2 เขียนิไวิว้ิา่ “พี�น้องทั �งหลาย ด้้ว่ยเหตนีุ�โด้ยเห็นแก่ค์ว่าม่เม่ตตากรณุ์าของพระเจ้้า ข้าพเจ้้าจ้้งว่งิว่อนท่าน
ทั �งหลายให้ถูว่ายตัว่ของท่านแด้่พระองค์์ เพ่�อเป็นเค์ร่�องบุ้ชื่าที�ม่ีชีื่ว่ิต อันบุริสุทธิ� และเป็นที�พอพระทัยของพระเจ้้า ซู้�งเป็นการ
ปรนนิบุัติอันสม่ค์ว่รของท่านทั�งหลาย อย่าประพฤติตาม่อย่างชื่าว่โลกนี� แต่จ้งรบัุการเปลี�ยนแปลงจ้ิตใจ้เสียใหม่่” พรัะคัมภีรับ์อกัไวิ้
วิ่าเรัาสัามารัถแปรัสัภาพจิ้ตใจ้ของเรัาได้ ด้วิยกัารัเปลีั�ยนิแปลังจ้ิตใจ้เสีัยใหม่ ที่รัาบไหมวิ่า เม่�อยานิอวิกัาศอพอลัโลัที่ะยานิข้�นิสู่ั
อวิกัาศนัิ�นิ เขาต้องที่ำากัารัปรัับที่ิศที่างทีุ่กั ๆ 10 นิาที่ี ที่ี�นัิกับินิอวิกัาศข้ �นิไปบนิดวิงจ้ันิที่รั์ด้วิยวิิถีซิื่กัแซื่กั ในิที่ี�สุัดเม่�อยานิอวิกัาศ
รั่อนิลัง พวิกัเขาวิางแผูนิที่ี�จ้ะลังจ้อดในิเขตพ่�นิที่ี�กัวิ้าง 805 กัิ โลัเมตรั แลัะแลั้วิก็ัลังจ้อดบนิพ่ �นิที่ี�ซ้ื่�งห่างจ้ากัเส้ันิขอบเพียง
ปรัะมาณ 1 กิั โลัเมตรั อย่างไรัก็ัตาม เที่ี�ยวิบินินีิ�ก็ัปรัะสับควิามสัำาเรั็จ้ เรัาจ้ำาต้องตั �งเป้าไวิ ้ มีกัารัผููกัพันิตัวิอย่างถ้งทีี่�สุัดกัับพรัะเยซูื่
ครัสิัต์เจ้้า โดยใช้ีชีีวิติดังเช่ีนิเครั่�องบูชีาที่ี�มีชีีวิติ ปัญหาของกัารัเป็นิดั�งเครั่�องบูชีาทีี่�มีชีีวิติก็ัค่อ บางครัั �งเรัาก็ัอยากัจ้ะคลัานิออกันิอกั
แที่่นิบูชีานัิกั ดังนัิ�นิเรัาจ้้งต้องปรัับทิี่ศที่าง ที่างควิามคิดของเรัา เรัาต้องมีหัวิใจ้ที่ี�ตั �งมั�นิต่อพรัะองค์วิ่า “พรัะเจ้้า ข้าพรัะองค์
ตอ้งกัารัพรัะองค ์ แลัะตอ้งกัารัที่ี�จ้ะเดนิิตามที่างของพรัะองค”์

ไม่เพียงแต่เรัาจ้ะต้องผููกัพันิตัวิอย่างถ้งที่ี�สุัดกัับพรัะเจ้้า เพ่�อที่ี�จ้ะมีชัียในิชีีวิติครัสิัเตียนิ เรัาต้องเรัยีกัรัอ้งตัวิเอง กั้าวิไปข้างหน้ิา  

แปลังสัภาพจ้ิตใจ้ใหม่ด้วิยกัารัเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ของเรัา อย่าคิดอย่างชีาวิโลักั ถ้าเรัาไม่ต้องกัารัผูลัลััพธ์แบบชีาวิโลักั เหม่อนิเช่ีนิที่ี�
อ่านิในิฟิื้ลัิปปี 4:8 เรัาเลั่อกัสิั�งที่ี�คดิได ้ สิั�งใดทีี่�น่ิารักัั ยุตธิรัรัม น่ิาฟัง ให้เรัาคดิถ้งสิั�งเหล่ัานัิ�นิ คนิรัุน่ิก่ัอนิ ๆในิสัมัยพรัะคมัภีรัเ์ดมิที่ำา
กัันิก็ัค่อ เขาเอาพรัะคำาของพรัะเจ้้าแขวินิไวิ้บนิขอบปรัะตู บนิเส่ั�อผู้า พรัะคำาจ้้งอยู่ตรังหน้ิาเขาเสัมอ พรัะเจ้้าที่รังบัญชีาให้เขาพูด
พรัะคำาของพรัะองคท์ี่ั �งกัลัางวินัิ กัลัางคน่ิ เพ่�อให้ที่ำาตามพรัะวิจ้นิะ ที่ั �งยังตอ้งเล่ัาขานิสิั�งเหล่ัานีิ�กัับลัูกัหลัานิส่ับไปดว้ิย สิั�งที่ี�เรัาน้ิกัคดิ
นัิ�นิสัำาคญัยิ�ง ยังสัำาคญัยิ�งข้ �นิไปอีกัที่ี�จ้ะเก็ับพรัะคำาของพรัะเจ้้าไวิต้อ่หน้ิาเรัาตลัอดเวิลัา หากัเรัาตอ้งกัารัมีชัียในิชีีวิติครัสิัเตยีนิ 

สิั�งที่ี�ตรังข้ามกัับควิามคิดถ้งเรั่�องที่ี�น่ิารักัั ยุติธรัรัม แลัะน่ิาฟัง ก็ัค่อกัารัไม่คิดถ้งสิั�งที่ี�เกัี�ยวิกัับพรัะเจ้้า หรั่อเกัี�ยวิกัับพรัะวิญิญาณ
บรัสุิัที่ธิ� ในิโรัม 8:6 กัล่ัาวิไวิว้ิา่ “ด้้ว่ยว่า่ซู้�งปักใจ้อย้่กับุเน่�อหนังก็ค์่อค์ว่าม่ตาย” ส่ัวินิหลัังของข้อนีิ�ค่อ “แลัะซ้ื่�งปักัใจ้อยู่กัับพรัะวิญิญาณก็ั
ค่อชีีวิิตแลัะสัันิติสุัข” นีิ� ค่อชีีวิิต แลัะสัันิติสุัขที่ี�คิดถ้งสิั�งที่ี� เกัี�ยวิกัับพรัะวิิญญาณของพรัะเจ้้า แต่หากัเรัาเรัิ�มคิดถ้งกัารัล่ัวิง
ปรัะเวิณี สิั�งของต่าง ๆ ที่างโลักั เงินิที่อง สิั�งที่ี�อยากัได้อยากัมี ต่าง ๆ นิาๆ รัู้ ไหมวิา่จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับชีีวิติของเรัา เพรัาะเขาคิดในิใจ้
อย่างไรั เขาก็ัเป็นิเช่ีนินัิ�นิ เรัาจ้ะเรัิ�มที่ำาในิสิั�งที่ี�เรัาคิด จ้ะเรัิ�มปรัะพฤติปฏิิบัติ รัับเอาสิั�งเหล่ัานีิ�เข้ามาในิชีีวิิตจ้นิมันิที่ำาลัายชีีวิิตเรัา  

เห็นิไหมวิ่าสังครัามที่างจ้ิตวิิญญาณที่ี�แที่้จ้รัิงของผูู้เช่ี�อนัิ�นิไม่ ใช่ีกัารัต่อต้านิ ปฏิิเสัธซื่าตานิตลัอดเวิลัา แม้วิ่าเรัาก็ัยังต้องที่ำาอยู่  

อันิที่ี�จ้รัิงสังครัามที่างจิ้ตวิิญญาณนัิ�นิเป็นิเรั่�องเกัี�ยวิกัับสิั�งที่ี�เรัาน้ิกัคิดแลัะใครั่ครัวิญ ในิอิสัยาห์ 26:3 บอกัวิ่า “พรัะเจ้้าที่รัง
รักััษาเขาไวิ้ ในิสัันิตภิาพอันิสัมบูรัณ์ เพรัาะเขาวิางใจ้ในิพรัะองค”์ แตม่ีบางเวิลัาในิช่ีวิงวินัิที่ี�เรัาตอ้งปรับัทิี่ศที่างแห่งชีีวิติของเรัา
อยู่มากัมาย เช่ีนิ ในิโรัม 12 ที่ี�กัลั่าวิวิา่ “ข้าแต่พรัะบิดาเจ้้า ควิามคิดที่ี�ผูิด ๆ ที่ั �งหลัายของข้าพรัะองค์นัิ�นิ ข้าพรัะองค์จ้ะต้อง
กัลัับใจ้ใหม่เปลัี�ยนิสัภาพจ้ิตใจ้ของข้าพรัะองค ์ เรัิ�มคดิแต่ ในิสิั�งที่ี�น่ิารักัั ยุตธิรัรัม แลัะน่ิาฟัง”
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การเปลี�ยนแปลงจิต่ใจใหม่

ดงันัิ�นิหากัเรัามีป้อมปรัากัารัทีี่�ย้ดเหนีิ�ยวิเรัาไวิอ้ย่างเหนีิยวิแน่ินิ หากัเรัารัูต้วัิวิา่กัำาลัังคดิในิสิั�งที่ี� ไม่ควิรัคดิ เรัาจ้ะตอ้งยับยั �งตวัิเอง
ที่ันิที่ี พรัะคัมภีรับ์อกัวิา่ หากัเรัาเข้าหาพรัะเจ้้า พรัะองค์จ้ะที่รังอยู่ ใกัลั้เรัา หากัเรัาต่อต้านิศัตรั ู มันิก็ัจ้ะหนีิ ไปจ้ากัเรัา ในิชีีวิติของเรัา
บางครัั �งเรัาอาจ้ปลั่อยให้สิั�งต่าง ๆ เล็ัดลัอดเข้ามาจ้นิเครัียด ในิช่ีวิงเวิลัาเหลั่านัิ�นิก็ัยากัที่ี�จ้ะหยิบจ้ับพรัะคัมภีรั์ข้ �นิมานัิ� งอ่านิ  
สันิที่นิากัับพรัะเจ้้าวิ่า “พรัะองค์เจ้้าข้า นีิ� ค่อสิั�งที่ี�พรัะองค์ที่รังพูดถ้งข้าพรัะองค์ นีิ� ค่อสิั�งที่ี�พรัะองค์ที่รังบอกัวิ่า ข้าพรัะองค์ค่อใครั  
พรัะองค์ค่อกัำาลัังของข้าพรัะองค์”รัู้ ไหมวิ่าชัียชีนิะของเรัานัิ�นิเป็นิเรั่�องง่ายๆธรัรัมดา ๆ แค่ ไหนิ เพียงพูดวิ่า “ข้าพรัะองค์จ้ะต่อต้านิสิั�งที่ี�ข้า
พรัะองค์ปลั่อยให้ศัตรัูรัุมเรั้าข้าพรัะองค์ ในิเวิลัานีิ� ข้าพรัะองค์จ้ะนัิ� งลังแลัะเปิดพรัะคัมภีรั์ แลัะไม่เพียงแต่จ้ะอ่านิพรัะคำาของพรัะองค์ผู่านิ  
ๆ ไปเที่่านัิ�นิ แต่ข้าพรัะองค์จ้ะติดต่อกัับพรัะเจ้้าผู่านิพรัะคำาพรัะองค์ ข้าพรัะองค์จ้ะให้ควิามคิดของข้าพรัะองค์จ้ดจ้่ออยู่ที่ี�
พรัะองค์ พรัะองค์เจ้้าข้า นีิ�ค่อสิั�งที่ี�พรัะองค์ตรัสััถ้งข้าพรัะองค์ พรัะองค์ที่รังบอกัวิา่ ข้าพรัะองค์ ได้รับักัารัอภัยบาป พรัะองค์ตรัสััวิา่ข้า
พรัะองค์ ได้รัับกัารัชีำารัะลั้าง พรัะองค์ตรััสัวิ่าไม่มีสิั�งใดที่ี�จ้ะแยกัข้าพรัะองค์ออกัจ้ากัควิามรัักัของพรัะองค์ ได้” เม่�อนัิ� งอยู่ตรังนัิ�นิ  
คดิถ้งแตสิ่ั�งที่ี�ดงีามที่ั �งหลัายที่ี�พรัะองคท์ี่รังกัรัะที่ำาให้ สัักัพักั เรัาก็ัจ้ะลั่มเรั่�องอ่�นิ ๆ 

ขอยกัตัวิอย่างสัักัเรั่�อง ครัั �งหน้ิ�งผูมได้ยินิชีายคนิหน้ิ�งพูดวิา่ “เอาล่ัะ ตอนินีิ�ผูมจ้ะไม่ ให้คุณน้ิกัถ้งช้ีางสีัชีมพูสัักัสิับนิาที่ี” รัู้ ไหม
วิ่าจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิ สิับนิาที่ีถัดมาสิั�งที่ี�เรัาน้ิกัคิดก็ัค่อเจ้้าช้ีางสีัชีมพูนัิ�นิแหลัะ เขาถามอีกัวิ่า “เที่พีสัันิติภาพสีัอะไรั” มีคนิตอบวิ่าสีั
เขียวิ แลั้วิก็ัถามต่อ “ที่ีนีิ� เที่พีสัันิติภาพยกัแขนิข้างไหนิ” มีคนิตอบวิ่าแขนิข้างขวิา เขาถามอีกัวิ่า “เที่พีสัันิติภาพถ่ออะไรัในิม่อ”  

ตอบวิา่ถ่อคบเพลิัง แล้ัวินิายคนินัิ�นิก็ัถามวิา่ “มันิเกิัดอะไรัข้ �นิกัับควิามคิดถ้งช้ีางสีัชีมพูนัิ�นิหลั่ะ” ควิามคิดนัิ�นิหายไปเลัย เห็นิไหมวิา่  
มันิไม่ ใช่ีที่ี�แค่พูดวิา่ “เอาหลัะ อย่าคิดถ้งเรั่�องเหล่ัานีิ�” เพรัาะรัูว้ิา่เรัาจ้ะคิดแน่ิ อันิที่ี�จ้รังิพรัะคัมภีรับ์อกัให้เรัาแที่นิที่ี�ควิามคิดเหล่ัานัิ�นิ
ด้วิยควิามคิดของพรัะเจ้้า เม่�อเรัาเห็นิสิั�งเหลั่านีิ�จ้ะเข้ามาเป็นิปฏิิปักัษ์กัับเรัา คิดในิสิั�งที่ี� ไม่ควิรัคิด ให้เรัาเรัยีกัควิามเป็นิตัวิตนิของเรัา
กัลัับค่นิมาที่ันิทีี่ เรัาต้องหันิเข้าหาพรัะเจ้้าเดี�ยวินัิ�นิ ส่ั�อกัับพรัะองค์ ไม่ ใช่ีแค่พรัะคำาในิพรัะคัมภีรั์ แต่ส่ั�อสัารักัับพรัะเจ้้าผู่านิพรัะคำา
ของพรัะองค์ พรัะคัมภีรั์บอกัในิโรัม 8:6 บอกัวิ่า ขณะทีี่�เรัาส่ั�อสัารักัับพรัะองค์เช่ีนินัิ�นิ เรัาจ้ะเห็นิกัารัเปลัี�ยนิแปลังในิชีีวิิต  

แลัะได้รัับสัันิติสุัขทีี่�พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิให้ วิางจ้ิตใจ้เรัาจ้ดจ้่ออยู่ที่ี�พรัะองค์ จ้ดจ่้อสิั�งที่ี�เกัี�ยวิเน่ิ�องกัับพรัะวิิญญาณ คิดถ้งแต่สิั�งเหล่ัานีิ�  

พี�น้ิองที่ั �งหลัาย ให้เรัากั้าวิเดนิิไปทีุ่กั ๆ วินัิดว้ิยอิสัรัภาพ เสัรัภีาพ ที่ี�พรัะครัสิัต์ ได้ ไถ่ ไวิ้ ให้กัับเรัาแลั้วิ
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บทที� 3

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ โรัม 12:1 เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรักัับรัา่งกัายของเรัา 

โรม 12:1 – พี�น้องทั �งหลาย ด้้ว่ยเหตุนี� โด้ยเห็นแก่ค์ว่าม่เม่ตตากรณุ์าของพระเจ้้า ข้าพเจ้้าจ้้งว่งิว่อนท่านทั �งหลายให้ถูว่ายตัว่ของ
ท่านแด้่พระองค์์ เพ่�อเป็นเค์ร่�องบุ้ชื่าที�ม่ีชีื่ว่ติ อันบุรสุิทธิ� และเป็นที�พอพระทัยของพระเจ้้า ซู้�งเป็นการปรนนิบุัติอันสม่ค์ว่รของ
ท่านทั �งหลาย

2. อ่านิ โรัม 12:2 พรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่เรัาจ้ะตอ้งแตกัตา่งจ้ากั

โรม 12:2 – อย่าทำาตาม่อย่างชื่าว่โลกนี� แต่จ้งรบัุการเปลี�ยนแปลงจ้ิตใจ้เสียใหม่่ เพ่�อท่านจ้ะได้้ทราบุพระประสงค์์ของพระเจ้้าว่า่
อะไรด้ ี อะไรเป็นที�ชื่อบุพระทัย และอะไรด้ยีอด้เยี�ยม่

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:11 เรัาตอ้งให้ควิามน้ิกัคดิของเรัาสัอดคลั้องกัับ

กิจการ 17:11 – ชื่าว่เม่่องนั�นสุภาพกว่า่ชื่าว่เม่่องเธสะโลนิกา ด้ว้่ยเขาได้ร้บัุพระว่จ้นะด้ว้่ยค์ว่าม่เต็ม่ใจ้ และค์น้ด้พ้ระค์มั่ภีรท์ุก
ว่นั หว่งัจ้ะร้ว้่า่ ข้อค์ว่าม่เหล่านั�นจ้ะจ้รงิด้งักล่าว่หรอ่ไม่่

4. อ่านิ โรัม 8:5-6 กัารัมีควิามคดิฝ่่ายพรัะวิญิญาณคอ่ 

โรม่ 8:5-6 – เพราะว่า่ค์นทั �งหลายที�อย้่ฝ่่ายเน่�อหนังก็ปักใจ้ในสิ�งซู้�งเป็นของของเน่�อหนัง แต่ค์นทั �งหลายที�อย้่ฝ่่ายพระว่ญิญาณ์ก็
ปักใจ้ในสิ�งซู้�งเป็นของของพระว่ิญญาณ์ [6] ด้้ว่ยว่่าซู้�งปักใจ้อย้่กับุเน่�อหนังก็ค์่อค์ว่าม่ตาย และซู้�งปักใจ้อย้่กับุพระว่ิญญาณ์ก็ค์่อ
ชีื่ว่ติและสันตสุิข

5. อ่านิ โรัม 12:1-2 สัองสิั�งที่ี�ตอ้งที่ำาตามพรัะวิจ้นิะข้อนีิ�คอ่

โรม 12:1-2 – พี�น้องทั �งหลาย ด้้ว่ยเหตุนี� โด้ยเห็นแก่ค์ว่าม่เม่ตตากรุณ์าของพระเจ้้า ข้าพเจ้้าจ้้งว่ิงว่อนท่านทั �งหลายให้ถูว่ายตัว่
ของท่านแด้่พระองค์์ เพ่�อเป็นเค์ร่�องบุ้ชื่าที�ม่ีชีื่ว่ิตอันบุริสุทธิ� เป็นที�พอพระทัยของพระเจ้้า ซู้�งเป็นการปรนนิบุัติอันสม่ค์ว่รของ
ท่านทั �งหลาย อย่าทำาตาม่อย่างชื่าว่โลกนี� แต่จ้งรบัุการเปลี�ยนแปลงจิ้ตใจ้เสียใหม่่ เพ่�อท่านจ้ะได้้ทราบุพระประสงค์์ของพระเจ้้าว่า่
อะไรด้ ี อะไรเป็นที�ชื่อบุพระทัย และอะไรด้ยีอด้เยี�ยม่

6. อ่านิ อิสัยาห์ 26:3 เรัาจ้ะอยู่ ในิห้วิงแห่งสัันิตสุิัขอันิสัมบูรัณ์ ได้ โดย 

อิสยาห์ 26:3 – ใจ้แน่ว่แน่ ในพระองค์นั์�น พระองค์ท์รงรกัษาไว่้ ในสันตภิาพอันสม่บุ้รณ์์ เพราะเขาว่างใจ้ในพระองค์์

7. อ่านิ อิสัยาห์ 26:3 หนิที่างที่ี�จ้ะที่ำาให้จ้ิตใจ้เรัาจ้ดจ้่ออยู่แตก่ัับพรัะเจ้้า คอ่ 
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การเปลี�ยนแปลงจิต่ใจใหม่

บทที� 3 คำาต่อบ

1. อ่านิ โรัม 12:1 เรัาตอ้งที่ำาอย่างไรักัับรัา่งกัายของเรัา 
ถุวายตั่วของท่านแด่พระเจ้า 

2. อ่านิ โรัม 12:2 พรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่เรัาจ้ะตอ้งแตกัตา่งจ้ากั
ช้าวโลก หรอ่ผูู้้ ไม่เช่้�อทั�งหลาย

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:11 เรัาตอ้งให้ควิามน้ิกัคดิของเรัาสัอดคลั้องกัับ
พระคัมภีร ์ พระคำาของพระเจ้า 

4. อ่านิ โรัม 8:5-6 กัารัมีควิามคดิฝ่่ายพรัะวิญิญาณคอ่ 
ชี้วติ่ และสนัติ่สุข

5. อ่านิ โรัม 12:1-2 สัองสิั�งที่ี�ตอ้งที่ำาตามพรัะวิจ้นิะข้อนีิ�คอ่
ถุวายตั่วเป็นเคร่�องบูช้าที�มีชี้วติ่แด่พระเจ้า และเริ�มรบัการเปลี�ยนแปลงจิต่ใจเสยีใหม่

6. อ่านิ อิสัยาห์ 26:3 เรัาจ้ะอยู่ ในิห้วิงแห่งสัันิตสุิัขอันิสัมบูรัณ์ ได้ โดย 
โดยรกัษาจิต่ใจของเราให้จดจ่ออยู่แต่่กับพระเจ้า

7. อ่านิ อิสัยาห์ 26:3 หนิที่างที่ี�จ้ะที่ำาให้จ้ิตใจ้เรัาจ้ดจ้่ออยู่แตก่ัับพรัะเจ้้า คอ่ 
อธิ์ษฐาน สรรเสรญิโมทนาพระคุณ การต่รก่ต่รองอยู่กับพระคำาของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า และอ่�น ๆ
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บทที� 4

ความสำาคัญของครสิต่จักรแห่งพระครสิต์่
วินัินีิ�เรัาจ้ะคุยเรั่�องควิามสัำาคัญของครัสิัตจ้ักัรัแห่งพรัะครัสิัต์ พรัะคำาในิฮีับรั ู 10:25 กัลั่าวิวิา่ “ซู้�งเราเค์ยประชืุ่ม่กันนั�นอย่าให้หยุด้  

เหม่่อนอย่างบุางค์นเค์ยกระทำานั�น แต่จ้งเต่อนสติกันและกัน และให้ม่ากยิ�งข้ �นเม่่�อท่านทั �งหลายเห็นว่ันเว่ลานั�นใกล้เข้าม่าแล้ว่”   
ในิขณะที่ี�เรัากัำาลัังมองหาควิามสัำาคญัของครัสิัตจ้ักัรัพรัะครัสิัต ์ คำาถามของผูมก็ัคอ่ “ครัสิัตจ้ักัรัคอ่อะไรั”

ครัสิัตจ้ักัรัที่ี�สัหรัฐัไดน้ิำาโปรัแกัรัมกัารัปรัะกัาศโดยกัารัสัรัา้งสัาวิกันีิ�มาใช้ีกั่อนิ ครัสิัตจ้ักัรัไดส้ัอนิให้สัมาชิีกัใช้ี โปรัแกัรัมนีิ� ดงันัิ�นิคนิกัลัุ่ม
นีิ�จ้้งเรัิ�มจ้ับกัลัุ่มศ้กัษาพรัะคัมภีรั์นิอกัครัิสัตจ้ักัรั ภายในิ 6 สััปดาห์ของกัารัใช้ี โปรัแกัรัมนีิ� ก็ัเกัิดกัลัุ่มศ้กัษาพรัะคัมภีรั์นิอกัครัิสัตจ้ักัรักัวิ่า  

20 กัลัุ่ม คนิกัลัุ่มนีิ� ใช้ีเวิลัาศ้กัษาโปรัแกัรัมอยู่หลัายเด่อนิ วิันิหน้ิ� งศิษยาภิบาลัครัิสัตจ้ักัรันัิ�นิเอ่ยวิ่า “คุณก็ัรัู้วิ่า พรัะคัมภีรั์บอกัเรัาวิ่า  

‘ฝ่่ายองค์พรัะผูู้เป็นิเจ้้าได้ที่รังโปรัดให้ผูู้ที่ี�กัำาลัังจ้ะรัอด เข้าสัมที่บกัับครัสิัตจ้ักัรัที่วิขี้ �นิทุี่กั ๆ วินัิ’ ที่ำาไมผูมไม่เห็นิคนิที่ี�อยู่ ในิกัลัุ่มศ้กัษาพรัะ
คมัภีรัเ์หลั่านีิ�มาครัสิัตจ้ักัรัของเรัา” 

กัลัุ่มศ้กัษาพรัะคัมภีรั์นีิ�มีผูู้คนิที่ี�เข้ามารัับเช่ี�อ ได้รัับกัารัเลีั �ยงดูแลัะได้รัับคำาสัอนิ แต่สิั�งที่ี�ศิษยาภิบาลักัำาลัังหมายถ้งจ้รัิง ๆ ก็ัค่อ  

“ที่ำาไมพวิกัเขาไม่มาพบกัันิที่ี�ครัิสัตจ้ักัรัในิเช้ีาวิันิอาที่ิตย์” ดูเหม่อนิแนิวิควิามคิด ควิามเข้าใจ้เรั่�องครัิสัตจ้ักัรัจ้รัิง ๆ นัิ�นิผูิดไปนิิดหน้ิ� ง  

สิั�งที่ี�ศิษยาภิบาลัพูดนัิ�นิ ที่ำาให้เรัายุ่งยากัใจ้เล็ักัน้ิอย แตก็่ั ไม่รัูจ้้ะที่ำาอย่างไรั เรัาเรัิ�มสังสััยวิา่โปรัแกัรัมนีิ� ไดผู้ลัจ้รังิหรัอ่ เรัาเข้าถ้งชีีวิติผูู้คนิจ้รังิ
หรัอ่ เรัากัำาลัังเข้าถ้งคนิจ้ำานิวินิมากั แตสิ่ั�งที่ี�ที่ำาให้เรัาสัับสันิก็ัคอ่ ที่ำาไมเขาไม่มาเข้ารัว่ิมฟังเที่ศนิาที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัตอนิเช้ีาวินัิอาที่ิตย์

ขณะที่ี�เรัาที่ำาควิามเข้าใจ้กัับคำาวิ่า “ครัิสัตจ้ักัรั” แลัะสิั�งทีี่�อยู่ ในิบที่นีิ�เรัาก็ัจ้ะพบคำาตอบ ในิโรัม 16:3, 1 โครัินิธ์ 16:19,  

โคโลัสีั 4:15, ฟีื้เลัโมนิ 1:2, กัิจ้กัารัอัครัฑ์ูต 5:42, แลัะกัิจ้กัารัอัครัฑ์ูต 20:20 พรัะคัมภีรั์ส่ัวินิใหญ่พูดถ้งครัิสัตจ้ักัรัในิพันิธสััญญาใหม่  
ที่ี�เขาชีุมนุิมกัันิตามบ้านิคนิ ใช่ีแลั้วิ มีครัิสัตจ้ักัรัมากัมายหลัายปรัะเภที่ ไม่วิ่าจ้ะเป็นิครัิสัตจ้ักัรับ้านิหรั่อครัิสัตจ้ักัรัใหญ่ ครัิสัตจ้ักัรัเล็ักั  
แลัะครัิสัตจ้ักัรัที่ี�มีคนิจ้ำานิวินิมหาศาลั สิั�งหน้ิ� งที่ี�น่ิาสันิใจ้มากัในิพรัะคัมภีรั์ก็ัค่อ ครัิสัตจ้ักัรัในิพันิธสััญญาใหม่ ดูเหม่อนิวิ่าผูู้คนิพบปะกัันิ
เป็นิกัลัุ่มเล็ักั ๆ ตามบ้านิ

พจ้นิานุิกัรัมอธิบายศัพที่์ ในิพรัะคมัภีรั ์ โดย ลัอเรันิซ์ื่ โอ รัชิีารัด์ (หน้ิา 164) วิา่ “หลัายคนิอาจ้จ้ะอ้างควิามสัับสันิเกัี�ยวิกัับควิามหมาย
ของคำาวิ่า “ครัิสัตจ้ักัรั” ซ้ื่�งเป็นิคำาที่ี�เรัาใช้ีหลัากัหลัายควิามหมาย หมายถ้งอาคารัสัถานิที่ี� ใดที่ี�หน้ิ� ง (เช่ีนิ ครัิสัตจ้ักัรัที่ี�ถนินิที่ี�  4)  

นิิกัายหรัอ่ควิามเช่ี�อเฉัพาะ (เช่ีนิ ครัสิัตจ้ักัรัปฏิิรัปู ในิอเมรักิัา หรัอ่ครัสิัตจั้กัรัแบพติสัท์ี่) กัรัะที่ั�งกัารัพบปะกัันิวินัิอาทิี่ตย์ (เช่ีนิ วินัินีิ� ไปโบสัถ์
หรั่อเปล่ัา) ที่ั �งหมดนีิ� ไม่ ได้ ใช้ีตามแบบในิพรัะคัมภีรั์เลัย แล้ัวิมันิหมายถ้งอะไรักัันิแน่ิ ควิามหมายทีี่�แที่้จ้รัิงของ“ครัิสัตจั้กัรั”ค่ออะไรัหนิอ  

ให้เรัาอ่านิต่อไป “ด้วิยเหตทุี่ี�หลัายคนิมักัน้ิกัถ้งครัสิัตจ้ักัรัในิฐานิะอาคารั หรัอ่สัถานิที่ี�ที่ี� ใช้ี ในิที่างศาสันิา มากักัวิา่ทีี่�จ้ะน้ิกัถ้งกัารัชุีมนุิมนิมัสักัารั
พรัะเจ้้า กัารัตีควิามคำาวิ่าครัิสัตจ้ักัรั อาจ้ที่ำาให้เข้าใจ้ผิูดกัันิได้” พรัะคัมภีรั์ภาษากัรัีกั คำาวิ่า “ครัิสัตจ้ักัรั” (church) มาจ้ากัคำาวิ่า ecclesia  
ที่ี�จ้รังิแลั้วิหมายถ้ง กัารัที่รังเรัยีกัให้แยกัออกั กัลัุ่มคนิที่ี�มาชีุมนุิมกัันิดว้ิยจุ้ดปรัะสังค ์ เพ่�อนิมัสักัารั อธิษฐานิ สัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้า

คำาวิา่ “ecclesia” ในิพันิธสััญญาใหม่ อาจ้จ้ะหมายถ้ง ผูู้เช่ี�อจ้ำานิวินิหน้ิ�ง ซ้ื่�งเป็นิผูู้เช่ี�อกัลัุ่มย่อย ๆ พบปะกัันิตามบ้านิ( โรัม 16:5) หรัอ่ผูู้
เช่ี�อที่ี�อยู่ ในิเม่องใหญ่ (กิัจ้กัารั 11:22) หรั่อเขตพ่ �นิที่ี�ที่างภูมิศาสัตรั์ขนิาดใหญ่ เช่ีนิ เอเชีีย หรั่อ เม่องกัาลัาเที่ีย หนัิงส่ัอเล่ัมนีิ�ยังกัล่ัาวิอีกัวิ่า  
“กัารัปรัะชีุมแบบดั �งเดมิของครัสิัตจ้ักัรันัิ�นิมีอยู่ตามบ้านิ เม่�อที่ี�ปรัะชีุมมาชีุมนุิมกัันิ ทีุ่กัคนิก็ัรัอ้งเพลังสัดดุ ีมีคำาสัอนิ มีคำาวิวิิรัณ์ พูดภาษาแปลักั ๆ แลัะ
กัารัแปลั (1 โครัินิธ์ 14:26) แต่ลัะคนิแบ่งปันิควิามคิดกัันิ ส่ัวินิคนิอ่�นิ ๆ ก็ัต้องตรั้กัตรัองอย่างรัะมัดรัะวิังในิสิั�งที่ี�พูด (1 โครัินิธ์ 14:29)  
กัารัแบ่งปันิเช่ีนินัิ�นิสัำาคัญแลัะจ้ำาเป็นิยิ�งยวิดต่อกัารัดำารังอยู่ของครัสิัตจ้ักัรัในิฐานิะชุีมชีนิที่ี�มีควิามเช่ี�อ โดยคาดหวิงัให้แต่ลัะคนิมีส่ัวินิรัว่ิม
ในิกัารัรับัใช้ีผูู้อ่�นิ ด้วิยของปรัะที่านิฝ่่ายจิ้ตวิญิญาณของแต่ลัะคนิ ฮีับรั ู 10:25 บัญญัติวิา่ “ซู้�งเราเค์ยประชุื่ม่กันนั�นอย่าให้หยุด้” ครัสิัตจั้กัรั
ค่อกัลัุ่มคนิที่ี�มาชุีมนุิมกัันิ เพ่�อจุ้ดมุ่งหมายในิกัารัเข้าเฝ้่าพรัะเยซูื่ สัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้า รับัทิี่ศที่างจ้ากัพรัะองค์แลัะดำาเนิินิชีีวิติตามที่างของ
พรัะองค์ จุ้ดมุ่งหมายหลัักัของครัสิัตจ้ักัรัในิพันิธสััญญาใหม่ก็ัค่อ กัารัยกัชีูฝ่่ายจิ้ตวิญิญาณ คนิเหลั่านีิ�พบปะกัันิเพ่�อเสัรัมิสัรัา้งซ้ื่�งกัันิแลัะ
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กัันิให้มีควิามเช่ี�อที่ี�แข็งแกัรัง่

ครัิสัตจ้ักัรัยุคต้นิ ๆ มีลัักัษณะปรัะกัาศให้คนิรัับเช่ี�อในิองค์พรัะเยซูื่ครัิสัต์ ผูู้คนิกัรัะจั้ดกัรัะจ้ายไปที่ั�วิ แบ่งปันิควิามเช่ี�อในิพรัะ
เยซืู่ครัสิัต์ ขณะทีี่�พวิกัเขาแบ่งปันิเรั่�องพรัะครัสิัต์ พรัะเจ้้าก็ัเพิ�มพูนิผูู้คนิเข้ามาในิครัสิัตจ้ักัรั ไม่ ใช่ีที่ี�ตัวิอาคารั แต่เพิ�มเข้าเป็นิปรัะชีากัรั
ของพรัะเจ้้าเม่�อพวิกัเขากัลัับใจ้ใหม่แลัะรัับเช่ี�อ แลั้วิคนิเหลั่านัิ�นิก็ัรัวิมตัวิกัันิข้ �นิ เพ่�อเสัรัิมสัรั้างกัันิแลัะกัันิ ต่างคนิต่างฝ้่กัฝ่นิใช้ีของ
ปรัะที่านิฝ่่ายจิ้ตวิิญญาณของตนิ รัับใช้ีกัันิแลัะกัันิ ใช้ีเวิลัาสัามัคคีธรัรัมต่อกัันิ ผู่านิกัารัรัับปรัะที่านิอาหารัรั่วิมกัันิ เม่�อเข้ามาอยู่รั่วิมกัันิ  
ก็ัฝ้่กัฝ่นิของปรัะที่านิฝ่่ายจิ้ตวิญิญาณเพ่�อยกัชีูกัันิข้ �นิ จ้ากันัิ�นิเขาก็ัจ้ะออกัไปปรัะกัาศเที่ศนิาสัั�งสัอนิพรัะคำาของพรัะเจ้้า แลัะวิฏัิจั้กัรัเดิม
เดียวิกัันินีิ�ก็ัจ้ะเรัิ�มต้นิอีกัครัั �ง พวิกัเขาเช่ี�อในิองค์พรัะเยซูื่ครัสิัต์ เขามาชุีมนุิมรัวิมตัวิกัันิ ไม่วิา่จ้ะเป็นิสัถานิที่ี� ใดก็ั ไม่ ใช่ีปัญหา อาจ้จ้ะ
เป็นิอาคารั หรั่อบ้านิของคนิใดคนิหน้ิ�ง ไม่วิา่จ้ะคนิหมู่มากัหรั่อหมู่น้ิอย ที่ี�ชีุมนุิมกัันิตามบ้านิก็ั ไม่ ใช่ีปัญหา ตรัาบใดที่ี�พวิกัเขาชีุมนุิม
กัันิในิพรัะนิามของพรัะเจ้้า เพ่�อจุ้ดปรัะสังค์ของกัารัฝ้่กัฝ่นิของปรัะที่านิ เพ่�อให้กัำาลัังใจ้กัันิ เพ่�อสัามัคคีธรัรัมรั่วิมกัันิ แลัะจ้บลังด้วิย
ผูลัลััพธ์ที่ี�ทีุ่กัคนิไดร้ับักัารัยกัชีู หรัอ่เสัรัมิสัรัา้งจ้ิตวิญิญาณให้เข้มแข็งข้ �นิ

อันิที่ี�จ้รัิงเรัาใช้ี โปรัแกัรัม ‘กัารัปรัะกัาศโดยกัารัสัรั้างสัาวิกั’ ผู่านิครัิสัตจ้ักัรัที่้องถิ�นิที่ี�เอ่ยถ้งกั่อนิหน้ิานีิ� โดยกัารัพบปะกัลัุ่มศ้กัษา
พรัะคัมภีรั์ 20 กัลัุ่มต่าง ๆ กัันิที่ั�วิเม่อง ค่อ เรัาชีุมนุิมกัับครัิสัตจ้ักัรั 20 กัลัุ่มต่าง ๆ กัันิ ซ้ื่�งมิ ใช่ีครัิสัตจ้ักัรัอย่างที่ี�เรัารัู้จั้กักัันิในิ
ปัจ้จุ้บันิ แต่ก็ัชีุมนุิมกัันิในิฐานิะครัิสัตจ้ักัรัถ้งสััปดาห์ลัะ 20 ครัั �ง เพรัาะเรัาชีุมนุิมกัันิในินิามของพรัะเยซูื่ครัิสัต์ เพ่�อหนุินิใจ้กัันิ  

เพ่�อเข้าเฝ้่าพรัะเยซืู่ครัสิัต ์ เพ่�อให้พรัะวิจ้นิะพรัะเจ้้านิำาเรัาแลัะใช้ีของปรัะที่านิฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณที่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิให้ 

ไม่วิ่าเรัาจ้ะเข้ารั่วิมกัับครัิสัตจั้กัรัใดก็ัตาม สัังกััดนิิกัายหรั่อไม่สัังกััดนิิกัาย ไม่วิ่าจ้ะชีุมนุิมกัันิในิครัิสัตจ้ักัรัที่ี�มีคนิจ้ำานิวินิมห้มา  

หรั่อกัลัุ่มน้ิอย ๆ ตามบ้านิ พรัะคัมภีรั์บอกัเสัมอวิ่า เม่�อเรัาเห็นิวิันิเวิลัานัิ�นิใกัล้ัเข้ามาแล้ัวิ ในิขณะทีี่�บาปนัิ�นิเรัิ�มแผู่ขยายมากัยิ�งข้ �นิ  

พรัะคุณของพรัะเจ้้าก็ัจ้ะยิ�งอุดมมากักัวิ่า จ้ะยิ�งแผู่ ไพศาลัไปในิหมู่ชีนิของพรัะเจ้้า ในิครัิสัตจ้ักัรัที่ี�ผูู้เช่ี�อแต่ลัะคนิเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งในิพรัะ
รัาชีกัิจ้ของพรัะเยซืู่ครัสิัต์ เรัาสัามารัถชี่วิยเหลั่อรับัใช้ีซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิ ตักัเต่อนิซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิ หนุินิใจ้ซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิขณะที่ี�เรัาฝ้่กัฝ่นิของ
ปรัะที่านิฝ่่ายวิญิญาณตอ่กัันิแลัะกัันิ

เรัาจ้ะไดร้ับัปรัะโยชีน์ิที่ั �งมวิลัจ้ากักัารัเข้าชีุมนุิมกัับกัลัุ่มผูู้เช่ี�อในิวิถิีเช่ีนินีิ� แม้วิา่จ้ะเป็นิเพียงสัองหรัอ่สัามคนิที่ี�ชีุมนุิมกัันิในินิามพรัะ
เยซืู่ครัิสัต์ เรัาจ้ำาเป็นิต้องพบปะกัันิเป็นิปรัะจ้ำาอย่างสัมำ�าเสัมอ เป็นิเรั่�องดีที่ี�เรัาพบปะกัันิ เพ่�อใช้ีของปรัะที่านิ เพ่�อตักัเต่อนิกัันิ  

หนุินิใจ้กัันิ เข้าเฝ้่าพรัะเยซืู่ด้วิยกัันิ เพ่�ออธิษฐานิเผู่�อกัันิแลัะกัันิ อีกันิานัิปกัารั หากักัลั่าวิถ้งครัิสัตจ้ักัรั เรัาอาจ้จ้ะพูดถ้งผูู้อาวิุโสั  

ผูู้ดูแลังานิสังเครัาะห์ของครัสิัตจ้ักัรั ศิษยาภิบาลั แลัะผูู้ปกัครัองครัสิัตจ้ักัรันัิ�นิ แต่จุ้ดปรัะสังค์ที่ี�จ้ะสัอนิวินัินีิ� ก็ัค่อให้รัูจ้้ักัวิตัถุปรัะสังคทีี่�แที่้
จ้รังิของครัสิัตจ้ักัรั เพ่�อให้รัูว้ิา่เรัาไม่ ได้ โดดเดี�ยวิเหม่อนิถูกัปลั่อยเกัาะแตล่ัำาพัง เรัาคงไม่รัอดชีีวิติดว้ิยวิธิีนัิ�นิ เม่�อเรัาไดร้ับัควิามรัอด พรัะเจ้้า
ที่รังนิำาเรัาเข้าสู่ักัายของพรัะครัสิัต์ ซ้ื่�งเป็นิจ้ักัรัวิาลัแห่งกัายของผูู้เช่ี�อที่ั �งหลัาย เรัาต้องมีกัันิแลัะกัันิ เรัาต้องชีุมนุิมกัันิในินิามของครัสิัต
จ้ักัรัของพรัะเจ้้า เพ่�อหนุินิใจ้ซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิ รับัใช้ีกัันิแลัะกัันิดว้ิยของปรัะที่านิฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณทีี่�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิให้กัับเรัา ขอหนุินิ
ใจ้ให้เรัาพบปะกัับคนิของพรัะเจ้้าเสีัยแตว่ินัินีิ� 
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คำาถุามกับพระคัมภีร ์ 

1 อ่านิ ฮีับรั ู 10:25 เรัาตอ้งอย่าหยุดที่ำาอะไรั 

ฮีีบร ู 10:25 – ซู้�งเราเค์ยประชืุ่ม่กันนั�นอย่าให้หยุด้ เหม่่อนอย่างบุางค์นเค์ยกระทำานั�น แตจ่้งเตอ่นสตกิันและกันให้ม่ากยิ�งข้ �นเม่่�อ
ท่านทั �งหลายเห็นว่นัเว่ลานั�นใกล้เข้าม่าแล้ว่

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 5:42 ที่ี� ในิพรัะวิหิารัแลัะตามบ้านิเรัอ่นิ เขา ________ แลัะ ________ ของพรัะเยซืู่ครัสิัต ์ ทีุ่กัวินัิมิ ไดข้าด

กิจการ 5:42 – ที� ในพระว่หิารและตาม่บุ้านเรอ่น เขาได้สั้�งสอนและประกาศข่าว่ประเสรฐิของพระเยซู้ค์รสิตท์ุก ๆว่นัม่ิ ได้ข้าด้

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:42 สีั�สิั�งที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัในิสัมัยแรักัเรัิ�มไดก้ัรัะที่ำาอย่างตอ่เน่ิ�องคอ่อะไรั 

กิจการ 2:42 – เขาทั �งหลายได้้ตั �งม่ั�นค์งในค์ำาสอนและสามั่ค์ค์ีธรรม่ของจ้ำาพว่กอัค์รสาว่ก และรว่่ม่ใจ้กันในการหักขนม่ปังและการ
อธิษฐาน

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:44-45 ครัสิัตจ้ักัรัสัมัยแรักัเรัิ�มถวิายเงินิเพ่�อสัรัา้งที่ี�จ้อดรัถให้ครัสิัตจ้ักัรั ถูกัหรัอ่ผูิด 

กิจการ 2:44-45 – บุรรด้าผู้้้ที�เช่ื่�อถู่อนั�นก็อย้่พรอ้ม่กัน ณ์ ที�แห่งเด้ียว่ และทรพัย์สิ�งของของเขาเหล่านั�นเขาเอาม่ารว่ม่กันเป็น
ของกลาง [45] เขาจ้้งได้ข้ายทรพัย์สม่บุัตแิละสิ�งของม่าแบุ่งให้แก่ค์นทั �งปว่งตาม่ซู้�งทุกค์นตอ้งการ

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:28 ให้บอกัของปรัะที่านิ 8 อย่างที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้แกั่ครัสิัตจ้ักัรัของพรัะองค ์

1 โครินธ์์ 12:28 – และพระเจ้้าได้้ทรงโปรด้ตั �งบุางค์นไว่้ ในค์ริสตจ้ักร ค์่อหน้�งอัค์รสาว่ก สองผู้้้พยากรณ์์ สาม่ค์ร้บุาอาจ้ารย์ 
แล้ว่ตอ่จ้ากนั�นก็ม่ีการอัศจ้รรย์ ของประทานในการรกัษาโรค์ การช่ื่ว่ยเหล่อ การค์รอบุค์รอง การพ้ด้ภาษาตา่ง ๆ

6. อ่านิ 1 โครัินิธ์ 14:26  เม่�อคนิของพรัะเจ้้ามาชีุมนุิมกัันิในิฐานิะครัิสัตจ้ักัรั เขามีอิสัรัภาพที่ี�จ้ะแสัดงของปรัะที่านิของแต่ลัะคนิ  

ให้บอกัสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิ 5 ปรัะกัารั เม่�อพวิกัเขาชีุมนุิมกัันิ

1 โครินธ์์ 14:26 – พี�น้องทั �งหลาย เม่่�อท่านประชุื่ม่กัน ทุกค์นก็ม่ีเพลงสดุ้ด้ี ทุกค์นก็ม่ีค์ำาสั�งสอน ทุกค์นก็พ้ด้ภาษาแปลกๆ  

ทุกค์นก็ม่ีค์ำาว่วิ่รณ์์ ทุกค์นก็แปลข้อค์ว่าม่จ้ะว่า่อย่างไรกัน จ้งกระทำาทุกสิ�งทุกอย่างเพ่�อให้จ้ำาเรญิข้ �น

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 6:1 ครัสิัตจ้ักัรัในิยุคแรักั ๆ ของพันิธสััญญาใหม่ ไม่ ไดแ้บ่งปันิอาหารัให้ ใครั

กิจการ 6:1 – ในค์ราว่นั�น เม่่�อศษิย์กำาลังทว่มี่ากข้ �น พว่กกรกีบุ่นติเตียนพว่กฮีบุรเ้พราะในการแจ้กทานทุก ๆ ว่นันั�น เขาเว่น้ไม่่
ได้แ้จ้กให้พว่กแม่่ม่่ายชื่าว่กรกี”

8. อ่านิ ยากัอบ 1:27 กัารันิมัสักัารัที่ี�บรัสุิัที่ธ์ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังใส่ัพรัะที่ัยคอ่อะไรั 
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ยากอบ 1:27 – การนมั่สการที�บุริสุทธิ� ไร้ม่ลทินต่อพระพักตร์พระเจ้้าและพระบิุด้านั�น ค์่อการเยี�ยม่เยียนเด็้กกำาพรา้พ่อและหญิง
ม่่ายที�ม่ีค์ว่าม่ทุกข์รอ้น และการรกัษาตวั่ให้พ้นจ้ากราค์ขีองโลก

9. อ่านิ 1 ที่ิ โมที่ี 5:9-11 หญิงม่ายที่ี� ไดร้ับักัารัอุปถัมภ์จ้ากัครัสิัตจ้ักัรัในิยุคแรักัเรัิ�มพันิธสััญญาใหม่ตอ้งมีคณุสัมบัต ิ

1 ทิ โมธี์ 5:9-11 – อย่าให้แม่่ม่่ายค์นใด้ที�อายุตำ�ากว่่าหกสิบุปี ลงช่ื่�อในทะเบุียนแม่่ม่่าย จ้ะต้องเป็นภรรยาของชื่ายค์นเด้ียว่  

[10] และจ้ะตอ้งเป็นผู้้้ที� ได้ช่้ื่�อว่า่ได้ก้ระทำาด้ ี เช่ื่นได้เ้อาใจ้ใส่เลี �ยงด้ล้้ก ได้ม้่ีนำ �าใจ้รบัุรองแขก ได้ล้้างเท้าว่สุิทธิชื่น ได้ส้งเค์ราะห์ค์นที�
ม่ีค์ว่าม่ทุกข์ยาก และได้้บุำาเพ็ญค์ุณ์ค์ว่าม่ด้ีทุกอย่าง [11] แต่แม่่ม่่ายสาว่ๆนั�นอย่ารับุข้ �นทะเบุียน เพราะว่่าเม่่�อเขาหลงระเริงห่าง
จ้ากพระค์รสิต์ ไปแล้ว่ ก็ ใค์รจ่้ะสม่รสอีก

10. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 9:14 นิอกัจ้ากัครัสิัตจ้ักัรัจ้ะอุปถัมภ์หญิงม่าย เด็กักัำาพรัา้ แลัะคนิยากัจ้นิแลั้วิยังอุปถัมภ์ 

1 โค์รนิธ์ 9:14 – ทำานองเด้ียว่กัน องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าได้้ทรงบัุญชื่าไว่ว้่า่ ค์นที�ประกาศข่าว่ประเสรฐิค์ว่รได้้รบัุการเลี �ยงชีื่พด้้ว่ยข่าว่
ประเสรฐินั�น

11. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:35-40 เหตใุดผูู้คนิจ้้งคดิวิา่กัารัถวิายเงินิในิถุงถวิายเป็นิที่างเดยีวิที่ี�จ้ะให้กัับพรัะเจ้้า

มัทธิ์ว 25:35-40 – เพราะว่า่เม่่�อเราหิว่ ท่านทั �งหลายก็ ได้้จ้ัด้หาให้เรากิน เรากระหายนำ �า ท่านก็ ให้เราด้่�ม่ เราเป็นแขกแปลกหน้า  

ท่านก็ ได้้ต้อนรับุเราไว่้ [36] เราเปล่อยกาย ท่านก็ ได้้ ให้เส่ �อผู้้าเรานุ่งห่ม่ เม่่�อเราเจ็้บุป่ว่ย ท่านก็ ได้้ม่าเยี�ยม่เรา เม่่�อเราต้องจ้ำาอย้่ ในค์ุก  

ท่านก็ ได้้ม่าเยี�ยม่เรา [37] เว่ลานั�นบุรรด้าผู้้้ชื่อบุธรรม่จ้ะกราบุท้ลพระองค์์ว่่า พระองค์์เจ้้าข้า ที�ข้าพระองค์์เห็นพระองค์์ทรงหิว่  

และได้้จ้ัด้ม่าถูว่ายแด้่พระองค์์แต่เม่่�อไร หร่อทรงกระหายนำ �า และได้้ถูว่ายให้พระองค์์ด้่�ม่แต่เม่่�อไร [38] ที�ข้าพระองค์์ ได้้เห็น
พระองค์์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และได้้ต้อนรับุพระองค์์ ไว่้แต่เม่่�อไร หร่อเปล่อยพระกาย และได้้สว่ม่ฉ้ลองพระองค์์ ให้แต่
เม่่�อไร [39] ที�ข้าพระองค์์ เห็นพระองค์์ประชื่ว่รหร่อต้องจ้ำาอย้่ ในค์ุก และได้้ม่าเฝ้่าพระองค์์นั�นแต่เม่่�อไร [40] แล้ว่พระม่หา
กษัตริย์จ้ะตรัสตอบุเขาว่่า เราบุอกค์ว่าม่จ้ริงแก่ท่านทั �งหลายว่่า ซู้�งท่านได้้กระทำาแก่ค์นใด้ค์นหน้�งในพว่กพี�น้องของเรานี�ถู้งแม่้จ้ะ
ตำ�าตอ้ยเพียงไร ก็เหม่่อนได้ก้ระทำาแก่เราด้ว้่ย

12. อ่านิ กัิจ้กัารั 4:32-35 สุัภาษิต 3:9-10 ครัสิัตจ้ักัรัในิยุคแรักัเรัิ�มนัิ�นิ ผูู้อาวิโุสัแลัะศิษยาภิบาลัจ้ัดกัารัอย่างไรัในิส่ัวินิที่ี�เกัี�ยวิกัับกัารัเงินิ 

กิจการ 4:32-35 – ค์นทั �งปว่งที�เช่ื่�อนั�นเป็นนำ �าหน้�งใจ้เด้ียว่กัน และไม่่มี่ ใค์รอ้างว่่าสิ�งของที�ตนมี่อย้่เป็นของตน แต่ทั �งหม่ด้เป็น
ของกลาง [33] อัค์รสาว่กจ้้งเป็นพยานด้้ว่ยฤทธิ�เด้ชื่ใหญ่ยิ�งถู้งการค์่นพระชื่นม่์ของพระเยซู้เจ้้า และพระค์ุณ์อันใหญ่ยิ�งได้้อย้่กับุเขา
ทุกค์น [34] และในพว่กศิษย์ ไม่่มี่ผู้้้ ใด้ขัด้สน เพราะผู้้้ ใด้ม่ี ไร่นาบุ้านเร่อนก็ขายเสีย และได้้นำาเงินค์่าของที�ขายได้้นั�นม่า  

[35] ว่างไว่ท้ี�เท้าของอัค์รสาว่ก อัค์รสาว่กจ้้งแจ้กจ้่ายให้ทุกค์นตาม่ที�ตอ้งการ

สุภาษิต่ 3:9-10 – จ้งถูว่ายเกียรติแด้่พระเยโฮว่าห์ด้้ว่ยทรพัย์สินของตน และด้้ว่ยผู้ลแรกแห่งผู้ลิตผู้ลทั �งสิ �นของเจ้้า [10] แล้ว่ยุ้ง
ของเจ้้าจ้ะเต็ม่ด้ว้่ยค์ว่าม่อุด้ม่ และบุ่อยำ�าองุ่นของเจ้้าจ้ะล้นด้ว้่ยนำ �าองุ่นใหม่่  
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บทที� 4

บทที� 4 คำาต่อบ

1. อ่านิ ฮีับรั ู 10:25 เรัาตอ้งอย่าหยุดที่ำาอะไรั 
มาประชุ้มกันนั�นอย่างผูู้้เช่้�อ

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 5:42 ที่ี� ในิพรัะวิหิารัแลัะตามบ้านิเรัอ่นิ เขา _____ แลัะ _______ของพรัะเยซืู่ครัสิัต ์ ทีุ่กัวินัิมิ ไดข้าด
เขาได้สั�งสอน และประกาศข่าวประเสรฐิ

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:42 สีั�สิั�งที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัในิสัมัยแรักัเรัิ�มไดก้ัรัะที่ำาอย่างตอ่เน่ิ�องคอ่อะไรั 
พวกเขาทั�งหลายได้ตั่�งมั�นคงอยู่ ในคำาสอนของจำาพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธ์รรม และร่วมใจกันในการหัก
ขนมปัง (ทานอาหารรว่มกันและรบัศลีมหาสนิทรว่มกัน) และการอธิ์ษฐาน

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:44-45 ครัสิัตจ้ักัรัสัมัยแรักัเรัิ�มถวิายเงินิเพ่�อสัรัา้งที่ี�จ้อดรัถให้ครัสิัตจ้ักัรั ถูกัหรัอ่ผูิด 
ผิู้ด

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:28 ให้บอกัของปรัะที่านิ 8 อย่างที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้แกั่ครัสิัตจ้ักัรัของพรัะองค ์
อัครสาวก ผูู้้พยากรณ์ ครบูาอาจารย์  ผูู้้ทำาการอัศจรรย์ ผูู้้มีของประทานในการรกัษาโรค ผูู้้ช่้วยเหล่อ ผูู้้ครอบครอง และผูู้้
พูดภาษาแปลก ๆ

6. อ่านิ 1 โครัินิธ์ 14:26  เม่�อคนิของพรัะเจ้้ามาชุีมนุิมกัันิในิฐานิะครัิสัตจั้กัรั เขามีอิสัรัภาพทีี่�จ้ะแสัดงของปรัะที่านิของแต่ลัะคนิ  

ให้บอกัสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิ 5 ปรัะกัารั เม่�อพวิกัเขาชีุมนุิมกัันิ
คนหน่� งมีเพลงสดุดี อีกคนมีคำาสั�งสอน อีกคนก็มีคำาวิวรณ์ที�พระเจ้าประทานให้ อีกคนก็พูดภาษาแปลกๆ อีกคนก็แปล
ข้อความของภาษาแปลก ๆ

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 6:1 ครัสิัตจ้ักัรัในิยุคแรักั ๆ ของพันิธสััญญาใหม่ ไม่ ไดแ้บ่งปันิอาหารัให้ ใครั
หญิงม่าย

8. อ่านิ ยากัอบ 1:27 กัารันิมัสักัารัที่ี�บรัสุิัที่ธ์ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังใส่ัพรัะที่ัยคอ่อะไรั 
พระองค์ทรงใส่ ใจ ดูแลเด็กกำาพรา้ และหญิงม่ายที�ต่กทุกข์ ได้ยาก

9. อ่านิ 1 ที่ิ โมที่ี 5:9-11 หญิงม่ายที่ี� ไดร้ับักัารัอุปถัมภ์จ้ากัครัสิัตจ้ักัรัในิยุคแรักัเรัิ�มพันิธสััญญาใหม่ตอ้งมีคณุสัมบัต ิ
หญิงม่ายที�มีช่้�ออยู่ ในการอุปถัุมภ์ของคริสต่จักร ต้่องมีอายุไม่ต่ำ�ากว่า 60 ปี และซ่้ำ�อสัต่ย์ต่่อสามี และเธ์อต้่องเป็นคนที�ทุก
คนนับถุ่อให้เกียรติ่ เพราะสิ�งดี ๆ ต่่าง ๆ ที�เธ์อกระทำา เอาใจใส่เลี �ยงดูลูก มีนำ �าใจ รับใช้้วิสุทธิ์ช้นด้วยความถุ่อมใจ  

ช่้วยเหล่อผูู้้ที�ทุกข์ยาก มีความพรอ้มที�จะทำาแต่่คุณความดีเสมอ และหญิงม่ายสาว ๆ ไม่ควรมีช่้�ออยู่ ในทะเบียน

10. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 9:14 นิอกัจ้ากัครัสิัตจ้ักัรัจ้ะอุปถัมภ์หญิงม่าย เด็กักัำาพรัา้ แลัะคนิยากัจ้นิแลั้วิยังอุปถัมภ์ 
คนที�ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้า

11. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:35-40 เหตใุดผูู้คนิจ้้งคดิวิา่กัารัถวิายเงินิในิถุงถวิายเป็นิที่างเดยีวิที่ี�จ้ะให้กัับพรัะเจ้้า
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ความสำาคัญของครสิต่จักรแห่งพระครสิต์่

เพราะเขาถูุกสอนมาแบบนั�น

12. อ่านิ กิัจ้กัารั 4:32-35 สุัภาษิต 3:9-10 ครัิสัตจั้กัรัในิยุคแรักัเรัิ�มนัิ�นิ ผูู้อาวิุโสัแลัะศิษยาภิบาลัจั้ดกัารัอย่างไรัในิส่ัวินิที่ี�เกัี�ยวิกัับกัารั
เงินิ 
ให้กับผูู้้ที�จำาเป็น ถุวายเกียรติ่แด่พระเจ้าด้วยการให้ 
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บทที� 5

การปลดปล่อย
วินัินีิ�เรัาจ้ะพูดกัันิเรั่�องผูีสิัง พรัะเยซูื่ที่รังใช้ีเวิลัาปฏิิบัติพันิธกัิจ้ของพรัะองค์บนิโลักันีิ�กัับกัารัขับผูี รักััษาคนิป่วิย ชีุบชีีวิติคนิตายให้

ฟ่ื้�นิค่นิชีีพแลัะกัรัะที่ำาสิั�งมหัศจ้รัรัย์มากัมายนิานัิบปรัะกัารั ปรัะมาณหน้ิ�งในิสีั�ของพันิธกัิจ้ของพรัะองค์นัิ�นิที่รังใช้ี ไปกัับกัารัขับวิญิญาณชัี�วิ
ออกัจ้ากัผูู้คนิ กิัจ้กัารั 10:38 บอกัวิา่ “ค์่อเร่�องพระเยซู้ชื่าว่นาซูาเรธ็ว่า่ พระเจ้้าได้้ทรงเจ้ิม่พระองค์์ด้้ว่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�และด้้ว่ยฤทธา
นุภาพอย่างไร พระเยซู้เสด็้จ้ไปกระทำาค์ุณ์ประโยชื่น์ และรักษาบุรรด้าค์นซู้�งถู้กพญาม่ารเบุียด้เบุียน ด้้ว่ยว่่าพระเจ้้าได้้ทรงสถิูตอย่้กับุ
พระองค์์” 1 ยอห์นิ 3:8 บอกัวิ่า “พรัะบุตรัของพรัะเจ้้าได้เสัด็จ้มาปรัากัฏิก็ัเพรัาะเหตุนีิ� ค่อเพ่�อที่รังที่ำาลัายกิัจ้กัารัของพญามารัเสีัย”  

บางคนิคดิวิา่บรัรัดาเหล่ัาภูตผิูีปีศาจ้ ซื่าตานิ วิญิญาณชัี�วิ วิญิญาณโสัโครักั ปีศาจ้รัา้ย หรัอ่สุัดแล้ัวิแตจ่้ะเรัยีกันัิ�นิ ปรัากัฏิเฉัพาะในิปรัะเที่ศ
ยากัจ้นิ หรัอ่ปรัะเที่ศโลักัที่ี�สัาม ที่ี� ไม่ ไดน้ิมัสักัารัพรัะเจ้้าที่ี�เที่ี�ยงแที่้ที่ี�เป็นิอยู่จ้รังิ แตบู่ชีารัปูเคารัพ ซ้ื่�งไม่จ้รังิเลัย

ต่อไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของ คุณดอนิ โครัวิ์ (ผูู้รัับใช้ีแลัะผูู้สัอนิพรัะคัมภีรั์) “ผูมขอเลั่าปรัะสับกัารัณ์ทีี่� ได้รัับเม่�อสัองสัามปีทีี่�ผู่านิมา  

มันิเกัิดข้ �นิในิครัิสัตจ้ักัรัที่ี�สัหรััฐ ขณะที่ี�ผูู้คนิกัำาลัังรั้องเพลังนิมัสักัารัพรัะเจ้้า ทัี่นิใดนัิ�นิเด็กัสัาวิคนิหน้ิ� งลั้มลังกัองที่ี�พ่ �นิ ดูเหม่อนิเธอ
เป็นิลัมชีักั ที่ี�นัิ�นิมีหมอคนิหน้ิ�งช่ี�อ คุณหมอไรัซ์ื่ คนิในิครัสิัตจ้ักัรัคนิหน้ิ�งมีบ้านิอยู่ถัดจ้ากัครัสิัตจ้ักัรัไปปรัะมาณหน้ิ�งช่ีวิงต้กัซ้ื่�งไม่ ไกัลันัิกั  
หมอจ้้งให้นิำาเด็กัคนินีิ� ไปที่ี�บ้านินัิ�นิ เพ่�อตรัวิจ้อากัารัของเธอ เม่�อเขานิำาเด็กัสัาวิคนินีิ� ไปถ้งบ้านิ เธอกัลัับกัลัายเป็นิเหม่อนินิางแมวิป่า  
รัมู่านิตาของเธอขยายใหญ่มากั มีเสีัยงเหม่อนิผูู้ชีายเปลั่งออกัมาจ้ากัเด็กัสัาวิวิยัรัุน่ิตวัิเล็ักั ๆ ที่ี�นิำ �าหนัิกัตวัิไม่น่ิาจ้ะเกัินิ 45 กัิ โลักัรัมั ที่ันิใด
นัิ�นิปีศาจ้รั้ายก็ั ใช้ีวิาจ้าตะคอกัใส่ัผูมวิ่า ‘แกั ไปลังนิรักัเสีัย ข้าสัั�งให้แกัไปลังนิรักั’ ผูมสัวินิกัลัับวิ่า “ ไม่” ผูมชัีกักัลััวิเพรัาะไม่เคยเห็นิอะไรั
แบบนีิ�มาก่ัอนิ แลั้วิมันิก็ัตะคอกัใส่ัผูมตอ่ไปวิา่ “แกั ตอ้งไปลังนิรักั” ผูมตอบอีกัวิา่ “ ไม่ ชัี �นิไม่ ไปนิรักัแน่ิ” ดเูหม่อนิมันิจ้ะมีอำานิาจ้เหน่ิอผูม  
แลัะผูมก็ั ไม่ที่รัาบเหม่อนิกัันิวิา่จ้ะจ้ัดกัารักัับสิั�งที่ี�สิังอยู่ ในิรัา่งของเด็กัหญิงคนินีิ� ไดอ้ย่างไรั

เพ่�อนิผูมในิกัลุ่ัมคนิหน้ิ�งกัลััวิมากัจ้นิรัีบหลับฉัากัออกัไปอย่างเรั็วิ ที่ิ �งให้ผูมอยู่ที่ี�นัิ�นิ ผูมคิดวิ่า “จ้ะที่ำาอย่างไรัดี” เด็กัสัาวิคนินีิ�มี
กัำาลัังเหน่ิอธรัรัมชีาติมากั แลั้วิเธอก็ัเรัิ�มพูดจ้าคล้ัายๆ ภาษาเยอรัมันิ ซ้ื่�งเธอไม่เคยเรัยีนิมาก่ัอนิ เจ้้าปีศาจ้รัา้ยยังสัำาแดงอะไรัอีกัมากัมาย
ผู่านิเธอ เด็กัสัาวินีิ�ถูกัผูีเข้า แม้ ไม่รัูว้ิา่จ้ะที่ำาอย่างไรั แตผู่มก็ัเช่ี�อวิา่พรัะคมัภีรัม์ีฤที่ธิ�เดชีเสัมอ ตอนินีิ�ผูมน้ิกัถ้งสัมัยเด็กั ๆ ที่ี�ดหูนัิงผูีแดรักั
คูลั่าขนิลัุกัขนิพอง เรัาเห็นิผูีดูดเลั่อดกัำาลัังเดินิเข้ามาใกัลั้คนิ แลั้วิที่ันิใดนัิ�นิ หมอนัิ�นิก็ักัรัะชีากักัางเขนิออกั เจ้้าผูีดูดเลั่อดก็ัจ้ะรั้อง 
“อ้ากักักักั” นัิ�นิค่อสิั�งทีี่�ผูมคิดเกัี�ยวิกัับพรัะคัมภีรั์ ผูมรัู้วิ่าพรัะคัมภีรั์มีฤที่ธิ�อำานิาจ้แน่ินิอนิ แต่ ไม่รัู้วิ่า จ้ะด้งเอาฤที่ธิ�อำานิาจ้ออกัจ้ากัพรัะ
คัมภีรั์ ได้อย่างไรั พรัะคุณของพรัะเจ้้าชี่วิยผูมไวิ ้ ด้วิยควิามที่ี�ผูมไม่เคยมีปรัะสับกัารัณ์เช่ีนินีิ�มากั่อนิ ผูมเปิดพรัะคัมภีรัภ์าคพันิธสััญญาใหม่ 
แลั้วิพรัะคัมภีรั์นัิ�นิก็ัเผูยออกัที่ี�หน้ิาบที่ฟิื้ลัิปปี ผูมเรัิ�มอ่านิบที่ทีี่� 2:8-11 ที่ี�เขียนิวิ่า “และเม่่�อทรงปรากฏพระองค์์ ในสภาพม่นุษย์แล้ว่  
พระองค์ก็์ทรงถู่อม่พระองค์ล์ง ยอม่เช่ื่�อฟังจ้นถู้งค์ว่าม่ม่รณ์ากระทั�งค์ว่าม่ม่รณ์าที�กางเขน เหตฉุ้ะนั�นพระเจ้้าจ้้งได้ท้รงยกพระองค์ข์้ �นอย่าง
ส้งที�สุด้ด้้ว่ย และได้้ประทานพระนาม่เหน่อนาม่ทั �งปว่งให้แก่พระองค์์เพ่�อหัว่เข่าทุกหัว่เข่าในสว่รรค์์ก็ด้ี ที�แผู้่นด้ินโลกก็ด้ี ใต้พ่ �นแผู้่นด้ิน
โลกก็ด้ี จ้ะต้องค์ุกกราบุลงนมั่สการในพระนาม่แห่งพระเยซู้นั�น เพ่�อลิ �นทุกลิ �นจ้ะยอม่รับุว่่า พระเยซู้ค์ริสต์ทรงเป็นองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า  
อันเป็นการถูว่ายพระเกียรตแิด้พ่ระเจ้้าพระบุิด้า”

เจ้้าปีศาจ้สัำารัอกักัลัับมาอีกัวิ่า “หุบปากั ข้าที่นิไม่ ไหวิ หยุดเดี�ยวินีิ�” ผูมคิดในิใจ้วิ่า “ปฏิิกัรัิยาอะไรัแบบนีิ�” แลั้วิจ้้งพูดต่อวิ่า  
“ ในิพรัะนิามแห่งพรัะเยซืู่นัิ�นิ หัวิเข่าทุี่กัหัวิเข่าจ้ะต้องคุกักัรัาบลังภายใต้อำานิาจ้ของพรัะองค์ ทีุ่กัสิั�งในิสัวิรัรัค์ ทีุ่กัสิั�งในิแผู่นิดินิโลักั  
แลัะทีุ่กัสิั�งใต้พ่ �นิแผู่นิดินิโลักั” เด็กัสัาวิตะคอกักัลัับมาอีกัวิ่า “หยุดพูดแบบนัิ�นิ หยุดพูด ข้าที่นิไม่ ไหวิ” ผูมคิดวิ่า “เจ้้าปิศาจ้รั้ายนีิ�
กัำาลัังอาลัะวิาดคลัุ้มคลัั�งอยู่ ในิรั่างแม่สัาวิน้ิอยนีิ�” สิั�งที่ี�ผูมที่ำาก็ัเพียงแค่อ่านิพรัะคำาของพรัะเจ้้า ดังนัิ�นิผูมจ้้งอ่านิซื่ำ �า “เม่�อที่รังปรัากัฏิ
พรัะองค์ ในิสัภาพมนุิษย์แล้ัวิ พรัะองค์ก็ัที่รังถ่อมพรัะองค์ลัง ยอมเช่ี�อฟังจ้นิถ้งควิามมรัณา กัรัะที่ั�งควิามมรัณาทีี่�กัางเขนิ เหตุฉัะนัิ�นิ
พรัะเจ้้าจ้้งได้ที่รังยกัพรัะองค์ข้ �นิอย่างสูังที่ี�สุัดด้วิย ได้ที่รังปรัะที่านิพรัะนิามเหน่ิอนิามที่ั �งปวิงให้แกั่พรัะองค์ เพ่�อหัวิเข่าทีุ่กัหัวิเข่าจ้ะต้อง
คกุักัรัาบลังนิมัสักัารัในิพรัะนิามแห่งพรัะเยซืู่นัิ�นิ” แลัะแลั้วิปฏิิกัรัยิาก็ัเหม่อนิเดมิ “หยุดเดี�ยวินีิ� หยุดพูด ข้าที่นิไม่ ได”้ เจ้้าปีศาจ้รัา้ยดง้
หูเด็กัสัาวิ คำารัามต่อวิ่า “หยุด หยุดพูด ข้าที่นิไม่ ได้” เม่�อนัิ�นิเจ้้าผีูรั้ายนีิ�ก็ั โยนิเด็กัสัาวิลังไปกัองต่อหน้ิาต่อตาแลั้วิเธอก็ัคุกัเข่าลังต่อ
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การปลดปล่อย

พรัะนิามของพรัะเยซืู่ ผูมจ้้งพูดซื่ำ �าอีกัวิา่ “ ในินิามพรัะเยซืู่ ทีุ่กัเข่าจ้ะคกุักัรัาบลัง ไม่วิา่จ้ะบนิสัวิรัรัคห์รัอ่บนิพ่ �นิโลักัหรัอ่ใตบ้าดาลั” 

กั่อนิหน้ิานีิ�ดเูหม่อนิวิา่เจ้้าผูีรัา้ยยังมีสิัที่ธิอำานิาจ้เหน่ิอผูม ผูมเหมาเอาวิา่มันิคงจ้ะอาลัะวิาดฟื้าดฟันิทีุ่บต ี แลั้วิโยนิผูมออกัมากัอง
ข้างนิอกัแน่ิ ผูมไม่รัู ้ แต่สิั�งที่ี�ผูมปรัะจ้ักัษ์แจ้้งแห่งสัายตาก็ัค่อ พรัะคัมภีรัม์ีพลัังอำานิาจ้ในิเวิลัาที่ี�ผูมเปิดอ่านิ พรัะคัมภีรั์ ในิพรัะธรัรัม
เอเฟื้ซัื่สั 6:17 กัลั่าวิวิ่า “จ้งถู่อด้าบุของพระว่ิญญาณ์ ค์่อพระว่จ้นะของพระเจ้้า” คุณคงเห็นิวิ่า ยังมีอาวิุธต่อสู้ัป้องกัันิตัวิอย่างหน้ิ�ง  

ที่ี�มีอำานิาจ้รัาวิกัับดาบ ดาบนัิ�นิจ้ะฟื้าดฟันิ บั�นิที่อนิ ที่ำารั้ายศัตรัู นัิ�นิค่อดาบแห่งพรัะวิิญญาณ ค่อพรัะคำาของพรัะเจ้้า ปีศาจ้นัิ�นิลัะ
จ้ากัตวัิสัาวิน้ิอย เธอเป็นิอิสัรัะโดยพรัะคำาของพรัะเจ้้า ปีศาจ้นัิ�นิตอ้งยอมจ้ำานินิตอ่อำานิาจ้ในินิามของพรัะเยซืู่” (จ้บคำาพยานิ)

พรัะคำาบอกัเรัาในิเวิลัาที่ี�พรัะเยซูื่ถูกัที่ดลัอง มารัเข้าหาพรัะองค์ มันิพูดวิา่ “ถ้าที่่านิจ้ะกัรัาบลังนิมัสักัารัเรัา เรัาจ้ะให้สิั�งที่ั �งปวิง
เหลั่านีิ�แกั่ที่่านิ” พรัะเยซืู่จ้้งตรัสััวิา่ “อ้ายซูาตาน จ้งไปเสียให้พ้น เพราะมี่เขียนไว่แ้ล้ว่ว่า่ จ้งนม่ัสการองค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าผู้้้เป็นพระเจ้้า
ของท่าน และปรนนิบุัติพระองค์์แต่ผู้้้เด้ียว่” (มัที่ธิวิ 4:10) ซื่าตานิก็ัที่ดลัองพรัะองค์อีกัครัั �งแล้ัวิครัั �งเล่ัา แต่ทีุ่กัครัั �งพรัะเยซูื่ตรัสััวิา่  
“เพราะม่ีเขียนไว่้แล้ว่ว่่า … เพราะม่ีเขียนไว่้แล้ว่ว่่า” แลั้วิพรัะเยซืู่ที่รังกัล่ัาวิพรัะคำาของพรัะเจ้้า พรัะองค์ที่รังใช้ีพรัะแสังแห่งพรัะ
วิญิญาณ พรัะคมัภีรัก์ัลั่าวิวิา่ ซื่าตานิก็ัลัะพรัะองค์ ไปในิชัี�วิฤดหูน้ิ�ง

อาวิุธเพียงชิี �นิเดียวิที่ี�เรัาใช้ีฟื้าดฟันิศัตรัูก็ัค่อ ดาบแห่งพรัะวิิญญาณ ซ้ื่�งก็ัค่อ พรัะคำาของพรัะเจ้้า เรัาจ้ะพบวิ่าทีุ่กัครัั �งที่ี�เรัา
ต้องกัารัศ้กัษาพรัะวิจ้นิะ เรัาจ้ะเรัิ�มน้ิกัถ้งอาหารั แล้ัวิก็ัเสัาะแสัวิงหาของกิันิ หรัอ่ไม่ก็ัน้ิกัถ้งสิั�งที่ี�ยังไม่ ได้ที่ำาตลัอดที่ั �งวินัิ เรัามักัจ้ะมี
ข้ออ้างมากัมายสัารัพัดวิ่าที่ำาไมจ้้งไม่สัามารัถศ้กัษาพรัะวิจ้นิะ มีเหตุผูลัวิ่าเหตุใดสิั�งเหลั่านัิ�นิเรัิ�มเกัิดข้ �นิเม่�อเรัาจ้ะศ้กัษาพรัะคำา  
มีอะไรัหลัายอย่างในิพรัะคัมภีรัท์ี่ี�พรัะเจ้้าต้องกัารัให้เรัาเรัียนิรัู้ แต่ซื่าตานิไม่ปรัารัถนิาให้เรัารัู้ ดังนัิ�นิทีุ่กัครัั �งที่ี�เรัาจ้ะศ้กัษาพรัะคำาของ
พรัะเจ้้า หรัอ่เข้าชัี �นิเรัยีนิกัารัสัรัา้งสัาวิกั ศัตรัไูม่อยากัให้เรัาอ่านิพรัะคำาของพรัะเจ้้า มารัไม่ต้องกัารัให้เรัารัูจั้้กัพรัะเจ้้าผู่านิพรัะคำาของ
พรัะองค์

มีอาณาจั้กัรัของควิามม่ดก็ัมีอาณาจั้กัรัของบุตรัทีี่�รักััของพรัะเจ้้า ในิโคโลัสีั 1:13 เปาโลักัล่ัาวิไวิว้ิา่ “พระองค์์ ได้้ทรงช่ื่ว่ยเราให้
พ้นจ้ากอำานาจ้ของค์ว่าม่ม่่ด้ และได้้ทรงย้ายเราม่าตั �งไว่้ ในอาณ์าจั้กรแห่งพระบุุตรที�รักของพระองค์์” เรัาลั่ะอยู่ ในิอาณาจ้ักัรัไหนิ  
ที่ี�อาณาจ้ักัรัหน้ิ�งจ้ะมีผูู้ครัองรัาชีปกัครัองอยู่ พรัะเยซืู่ครัสิัต์ที่รังเป็นิกัษัตรัยิ์ เรัามอบชีีวิติให้กัับพรัะองค์แลั้วิหรัอ่ยัง วินัินีิ�เรัากัำาลัังเดินิตามพรัะ
องค์ ไหม หรัอ่เรัามีสิั�งใดสัำาคัญยิ�งกัวิา่ในิชีีวิติ พรัะเยซืู่ที่รังกัล่ัาวิในิลัูกัา 6:46 วิา่ “เหตุไฉ้นท่านทั �งหลายจ้้งเรยีกเราว่า่พระองค์์เจ้้าข้า พระองค์์
เจ้้าข้า แต่ ไม่่กระทำาตาม่ที�เราบุอกนั�น” พรัะเยซูื่ที่รังปรัารัถนิาที่ี�จ้ะให้พรัะองค์เป็นิสิั�งแรักัแลัะสิั�งสัำาคัญ เป็นิที่ี�หน้ิ� งในิชีีวิิตของเรัา  
อาณาจ้ักัรัของควิามม่ดคอยกัันิเรัาออกัจ้ากักัารัให้พรัะองค์เป็นิควิามสัำาคัญอันิดับแรักั อันิดับที่ี�จ้ะมีแต่พรัะองค์เป็นิผูู้ครัอบครัองชีีวิติ
ของเรัา สัาเหตุก็ัเพรัาะศัตรัตู้องกัารัเป็นิอันิดับหน้ิ�งแที่นิที่ี�พรัะองค์ ขอให้กัลัับใจ้มาหาพรัะองค์เสีัยแต่วินัินีิ� ด้วิยสุัดจิ้ตสุัดใจ้ ตรัะหนัิกั
ถ้งศัตรัใูนิชีีวิติของเรัา ช่ี�อของมันิคอ่ซื่าตานิ ผูู้ ใช้ีอำานิาจ้ครัอบงำาอันิชัี�วิรัา้ย แตพ่รัะคมัภีรับ์อกัวิา่ เรัาตา่งหากัที่ี�มีสิัที่ธิอำานิาจ้เหน่ิอมันิ

พรัะเยซูื่ที่รังกัล่ัาวิในิมัที่ธิวิ 10:8 วิ่า “จ้งรักษาค์นเจ็้บุป่ว่ยให้หาย ค์นโรค์เร่ �อนให้หายสะอาด้ ค์นตายแล้ว่ให้ฟ่�น และจ้งขับุผู้ีออก  

ท่านทั �งหลายได้้รับุเปล่า ๆ จ้งให้เปล่า ๆ” ออกัไปสัั�งสัอนิพรัะคำาของอาณาจั้กัรัแห่งสัวิรัรัค์ เม่�อเรัาออกัไป เรัามีอำานิาจ้เหน่ิอศัตรั ู 

อย่ายอมให้ศัตรัทูี่ำาให้เรัาหันิเหไปจ้ากัพรัะเจ้้าอีกัเด็ดขาด ต้องให้องค์พรัะเยซืู่เจ้้าเป็นิหมายเลัขหน้ิ�งในิชีีวิติของเรัา แลั้วิเรัาจ้ะไม่มีวินัิ
เสีัยใจ้เลัย
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บทที� 5

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 6:12 พรัะคำาข้อนีิ� ไดอ้ธิบายควิามขัดแย้งรัะหวิา่งจ้ิตวิญิญาณของเรัากัับฝ่่ายของวิญิญาณชัี�วิอย่างไรั 

เอเฟซั้ำส 6:12 – เพราะว่่าเราไม่่ ได้้ต่อส้้กับุเน่�อหนังและเล่อด้แต่ต่อส้้กับุเทพผู้้้ค์รอง ศักด้ิเทพ เทพผู้้้ค์รองพิภพในโม่หะ
ค์ว่าม่ม่่ด้แห่งโลกนี� ตอ่ส้้กับุเหล่าว่ญิญาณ์ที�ชัื่�ว่ในสถูานฟ้าอากาศ

2. อ่านิ มารัะโกั 16:17 พรัะคำาข้อนีิ�สัอนิอะไรัเรัา เกัี�ยวิกัับสิัที่ธิอำานิาจ้ของผูู้เช่ี�อ 

มาระโก 16:17 – ม่ีค์นเช่ื่�อที� ไหน หม่ายสำาค์ัญเหล่านี�จ้ะบุังเกิด้ข้ �นที�นั�น ค์่อเขาจ้ะขับุผู้ีออกโด้ยนาม่ของเรา เขาจ้ะพ้ด้ภาษา
แปลกๆ

3. อ่านิ ยากัอบ 4:7  ผูู้ที่ี�แสัวิงหากัารัปลัดปลั่อยจ้ากัวิญิญาณชัี�วินัิ�นิ ตอ้งที่ำาสิั�งใด 

ยากอบ 4:7 – เหตฉุ้ะนั�น ท่านทั �งหลายจ้งน้อม่ใจ้ยอม่ฟังพระเจ้้า จ้งตอ่ส้้กับุพญาม่าร และม่ันจ้ะหนี ไปจ้ากท่าน

4. อ่านิ ยากัอบ 1:14 ซื่าตานิหลัอกัลัวิงเรัาอย่างไรั ที่ี�จ้ะให้เรัามองเห็นิสิั�งชัี�วิรัา้ยเป็นิเรั่�องที่ี�น่ิาที่ำา 

ยากอบ 1:14 – แตว่่า่ทุกค์นก็ถู้กล่อลว่ง เม่่�อตณั์หาของตวั่ชัื่กนำาตนให้กระทำาผู้ิด้ แล้ว่ตวั่ก็กระทำาตาม่

5. อ่านิ โรัม 6:13  บุคคลัทีี่�เตมิเต็มไปดว้ิยสิั�งตา่ง ๆ ของพรัะครัสิัต ์ มารัจ้ะไม่อยู่เป็นิสุัขแลัะจ้ะหนีิ ไปโดยตวัิของมันิเอง พรัะคำา
นีิ�บอกัให้เรัา 

โรม 6:13 – อย่ายกอว่ยัว่ะของท่านให้แก่บุาป ให้เป็นเค์ร่�องใช้ื่ ในการอธรรม่ แต่จ้งถูว่ายตัว่ของท่านแด้่พระเจ้้าเหม่่อนหน้�งค์น
ที�เป็นข้ �นม่าจ้ากค์ว่าม่ตายแล้ว่ และจ้งให้อว่ยัว่ะของท่านเป็นเค์ร่�องใช้ื่ ในการชื่อบุธรรม่ถูว่ายแด้พ่ระเจ้้า

6. อ่านิ โรัม 13:14  มารัจ้ะบำารัุงด้วิยกัารังานิของเน่ิ�อหนัิง ดังนัิ�นิเรัาต้องให้มันิอดโซื่ที่างเน่ิ�อหนัิง ด้วิยกัารัทีี่�เรัาดำารังชีีวิิตด้วิย
ควิามรักัั แลัะควิามบรัสุิัที่ธิ� ในิที่างของพรัะเจ้้า แลัะเรัาอย่า _______ เน่ิ�อหนัิง 

โรม 13:14 – แต่ท่านทั �งหลายจ้งประด้ับุตัว่ด้้ว่ยพระเยซู้ค์ริสต์เจ้้า และอย่าจ้ัด้เตรียม่อะไรไว่้บุำาเรอเน่�อหนัง เพ่�อจ้ะให้สำาเร็จ้
ตาม่ค์ว่าม่ปรารถูนาของเน่�อหนังนั�น

7. อ่านิ ลัูกัา 10:17-19 พรัะเยซืู่ไม่เคยบอกัให้เรัาอธิษฐานิขอต่อพรัะองค์ เพ่�อขับไลั่วิิญญาณชัี�วิ พรัะองค์ที่รังให้สิัที่ธิอำานิาจ้กัับเรัา  
ในิพรัะคำาข้อนีิ�บอกัเรัาวิา่ เรัามีสิัที่ธิแลัะอำานิาจ้เหน่ิออะไรั 

ลูกา 10:17-19 – ฝ่่ายสาว่กเจ็้ด้สิบุค์นนั�นกลับุม่าด้ว้่ยค์ว่าม่ปรดี้ที้ลว่า่ “พระองค์เ์จ้้าข้าถู้งผู้ีทั �งหลายก็ ได้อ้ย้่ ใตบุ้ังค์บัุของพว่กข้า
พระองค์์ โด้ยพระนาม่ของพระองค์์” [18] พระองค์์ตรัสกับุเขาทั �งหลายว่่า “เราได้้เห็นซูาตานตกจ้ากสว่รรค์์เหม่่อน
ฟ้าแลบุ [19] ด้้เถูิด้ เราได้้ ให้พว่กท่านม่ีอำานาจ้เหยียบุง้รา้ยและแม่ลงป่อง และม่ีอำานาจ้ใหญ่ยิ�งกว่า่กำาลังศตัร ้ ไม่่ม่ีสิ�งหน้�งสิ�งใด้
จ้ะทำาอันตรายแก่ท่านได้เ้ลย  
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การปลดปล่อย

บทที� 5 คำาต่อบ

1. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 6:12 พรัะคำาข้อนีิ� ไดอ้ธิบายควิามขัดแย้งรัะหวิา่งจ้ิตวิญิญาณของเรัากัับฝ่่ายของวิญิญาณชัี�วิอย่างไรั 
เหม่อนการต่่อสู้

2. อ่านิ มารัะโกั 16:17 พรัะคำาข้อนีิ�สัอนิอะไรัเรัา เกัี�ยวิกัับสิัที่ธิอำานิาจ้ของผูู้เช่ี�อ 
เรามีสทิธิ์อำานาจในนามพระเยซู้ำครสิต์่ที�จะขับผีู้ออกได้

3. อ่านิ ยากัอบ 4:7 ผูู้ที่ี�แสัวิงหากัารัปลัดปลั่อยจ้ากัวิญิญาณชัี�วินัิ�นิ ตอ้งที่ำาสิั�งใด 
เขาต้่องน้อมใจยอมฟังพระเจ้า และต่่อสูกั้บพญามาร

4. อ่านิ ยากัอบ 1:14 ซื่าตานิหลัอกัลัวิงเรัาอย่างไรั ที่ี�จ้ะให้เรัามองเห็นิสิั�งชัี�วิรัา้ยเป็นิเรั่�องที่ี�น่ิาที่ำา 
มันทำางานกับตั่ณหาของเรา (ทำาให้สิ�งชั้�วรา้ยนั�นดูน่าทำา)

5. อ่านิ โรัม 6:13 บุคคลัที่ี�เติมเต็มไปด้วิยสิั�งต่าง ๆ ของพรัะครัสิัต์ มารัจ้ะไม่อยู่เป็นิสุัขแลัะจ้ะหนีิ ไปโดยตัวิของมันิเอง พรัะคำา
นีิ�บอกัให้เรัา 
อย่ายอมทำาต่ามบาป แต่่ยอมทำาต่ามพระเจ้า จงถุวายตั่วของเรา(อวัยวะของเรา) ให้เป็นเคร่�องใช้้ ในการช้อบธ์รรมถุวาย
แด่พระเจ้า

6. อ่านิ โรัม 13:14 มารัจ้ะบำารังุดว้ิยกัารังานิของเน่ิ�อหนัิง ดงันัิ�นิเรัาตอ้งให้มันิอดโซื่ที่างเน่ิ�อหนัิง ดว้ิยกัารัที่ี�เรัาดำารังชีีวิติดว้ิยควิาม
รักัั แลัะควิามบรัสุิัที่ธิ� ในิที่างของพรัะเจ้้า แลัะเรัาอย่า _________ เน่ิ�อหนัิง 
จัดเต่รยีมอะไรไวบ้ำาเรอ

7. อ่านิ ลูักัา 10:17-19 พรัะเยซืู่ไม่เคยบอกัให้เรัาอธิษฐานิขอต่อพรัะองค์ เพ่�อขับไลั่วิิญญาณชัี�วิ พรัะองค์ที่รังให้สิัที่ธิอำานิาจ้กัับเรัา  
ในิพรัะคำาข้อนีิ�บอกัเรัาวิา่ เรัามีสิัที่ธิแลัะอำานิาจ้เหน่ิออะไรั 
กำาลังศตั่รู



2-102

บทที� 6

สทิธิ์อำานาจของผูู้้เช่้�อ
บที่เรัยีนิวินัินีิ�เรัาจ้ะเรัยีนิเรั่�องสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังมอบให้กัับเรัาในิฐานิะผูู้เช่ี�อ เพ่�อครัอบคลัุมเน่ิ�อหาของบที่นีิ� เรัาคงไม่พูดถ้ง

แต่เรั่�องของสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�เรัามี แต่จ้ะต้องพูดถ้งสิัที่ธิอำานิาจ้ของซื่าตานิด้วิย ซื่าตานิถูกัสัรั้างภาพให้ดูมีอำานิาจ้มากักัวิ่าทีี่�เป็นิจ้รัิง  

ครัิสัเตียนิถูกัชัีกันิำาให้เช่ี�อวิ่าเรัากัำาลัังต่อสู้ักัับผูู้มีอำานิาจ้อันิที่รังพลัังสูังสุัดเหน่ิอเรัา ที่ี� ไม่อาจ้จ้ะต้านิที่านิได้ นัิ�นิไม่ ใช่ีสิั�งทีี่�พรัะคำาของ
พรัะเจ้้าสัอนิเรัาไวิ้เลัย พรัะธรัรัมเอเฟื้ซัื่สั 6:12  บอกัวิ่า “เพราะว่่าเราไม่่ ได้้ต่อส้้กับุเน่�อหนังและเล่อด้ แต่ต่อส้้กับุเทพผู้้้ค์รอง  

ศกัด้เิทพ เทพผู้้้ค์รองพิภพในโม่หะค์ว่าม่ม่่ด้แห่งโลกนี� ตอ่ส้้กับุเหล่าว่ญิญาณ์ที�ชัื่�ว่ในสถูานฟ้าอากาศ” ดงันัิ�นิซื่าตานิเป็นิตวัิแปรัตวัิหน้ิ�ง  
มันิดำารังอยู่จ้รังิ มีลัำาดับขั �นิของฐานัินิดรัของเที่พผูู้ครัอง มีอำานิาจ้ต่าง ๆ ทีี่�เรัาเกัี�ยวิข้อง แต่ ในิพรัะคำาข้อกั่อนิหน้ิานีิ�บอกัวิา่ เรัาต้องย่นิ
หยัดต่อต้านิยุที่ธอุบายของพญามารั เพรัาะอำานิาจ้เดียวิที่ี�ซื่าตานิใช้ีต่อต้านิเรัา ก็ัค่อกัารัหลัอกัลัวิงเที่่านัิ�นิ มันิไม่มีอำานิาจ้ใด ๆ  
ที่ี�จ้ะเอาชีนิะเรัาไดเ้ลัย

ในิปฐมกัาลับที่ทีี่� 3 จ้ะเห็นิวิา่กัารัลั่อลัวิงเรัิ�มเกัิดข้ �นิครัั �งแรักักัับอาดมัแลัะเอวิา ซื่าตานิไม่ ไดเ้ข้าไปเป็นิปฏิิปักัษ์กัับเขาที่ั �งสัองดว้ิยอำานิาจ้
ที่ี�เหน่ิอกัวิ่าแต่อย่างใด ตัวิอย่างค่อ แที่นิที่ี�จ้ะเข้าสิังรั่างแมมมอธ หรั่อช้ีางสัักัตัวิ เอาเที่้าเหยียบหัวิอาดัม แล้ัวิข่มขู่พรั้อมกัับตะคอกัวิ่า  
“เจ้้าจ้ะกั้มหัวิรับัใช้ีข้าหรัอ่ไม่” แต่ซื่าตานิกัลัับสิังรัา่งงู สััตวิที์ี่�ฉัลัาดที่ี�สุัดที่ี�พรัะเจ้้าที่รังสัรัา้ง คำาวิา่ “ฉัลัาด” ก็ัค่อ “มีเลั่ห์เหลัี�ยม หลัอกัลัวิง ฉัลัาด
แกัมโกัง” เหตุผูลัทีี่�ซื่าตานิเข้ามาที่างงู ก็ัเพรัาะมันิไม่มีอำานิาจ้พอทีี่�จ้ะบังคับให้อาดัมกัับเอวิาที่ำาอะไรัได้เลัย มันิที่ำาได้เพียงหลัอกัลัวิง  

มันิเข้ามาต่อต้านิพรัะลัักัษณะของพรัะเจ้้า เรัิ�มวิิพากัษ์วิิจ้ารัณ์พรัะองค์ ด้วิยวิิธีพูดวิ่า “พรัะเจ้้าไม่ ได้รัักัเจ้้าจ้รัิงหรัอกั พรัะองค์ที่รัง
เก็ับงำาอะไรับางอย่างไวิ้จ้ากัเจ้้า” มันิใช้ีเลั่ห์กัลัลั่อลัวิงอาดัมเอวิาให้กัรัะที่ำาบาปต่อต้านิพรัะเจ้้า อาดัมแลัะเอวิาค่อผูู้ที่ี�มีอำานิาจ้
ที่ั �งหมด เหตผุูลัที่ี�ซื่าตานิใช้ีวิธิีนีิ� ก็ัเพรัาะมันิไม่มีอำานิาจ้อะไรัที่ี�จ้ะใช้ี ในิกัารัตอ่ตา้นิพรัะเจ้้าไดเ้ลัย

มีอีกัมากัมายหลัายอย่างที่ี�เรัามีเวิลัาไม่พอที่ี�จ้ะอธิบาย แต่หน้ิ� งในิปรัะเด็นิหลัักัที่ี�อยากัจ้ะให้เข้าใจ้ก็ัค่อ เรั่�องสิัที่ธิอำานิาจ้ของผูู้เช่ี�อ  

เรัาต้องตรัะหนัิกัเสัมอวิา่ ซื่าตานิไม่มีอำานิาจ้ใด ๆ เหน่ิอเรัาเลัย มันิค่อศัตรัขีู �แพ้ อำานิาจ้เพียงปรัะกัารัเดียวิของมันิที่ี�จ้ะใช้ีต่อต้านิเรัาก็ั
ค่อ กัารัโกัหกัหลัอกัลัวิง หากัชีีวิติเรัากัำาลัังถูกัที่ำาลัาย เรัาอาจ้ใช้ีข้ออ้างวิา่ “ซื่าตานิเป็นิผูู้ลัั�นิไกัใส่ัผูม” แต่เรัาเองนัิ�นิแหลัะที่ี�ส่ังกัรัะสุันิให้
ซื่าตานิ เรัาค่อผูู้ที่ี�ตอบสันิองต่อคำาโกัหกัหลัอกัลัวิงของมันิ หากัเรัาไม่ยอมอ่อนิข้อต่อซื่าตานิ มันิก็ัหมดหนิที่างทีี่�จ้ะเข้ามากัลัำ �ากัรัาย  

หรัอ่มีอำานิาจ้เหน่ิอเรัาได้ ในิ 2 โครันิิธ์ 10:3-5 กัล่ัาวิวิา่ “เพราะว่า่ ถู้งแม่้เรายังด้ำาเนินอย้่ ในเน่�อหนังก็จ้รงิ แต่เราก็ ไม่่ ได้้ส้้รบุตาม่ฝ่่าย
เน่�อหนัง (เพราะว่า่ศาสตราว่ธุแห่งการสงค์ราม่ของเราไม่่เป็นฝ่่ายเน่�อหนัง แต่ม่ีอานุภาพอันยิ�งใหญ่จ้ากพระเจ้้าที�จ้ะทลายป้อม่ปราการที�
แข็งแกร่งลงได้้) ค์่อการทำาลายค์ว่าม่ค์ิด้ ทำาลายทิฐิม่านะทุกประการที�ตั �งตัว่ข้ �นขัด้ขว่างค์ว่าม่ร้้ของพระเจ้้า และน้อม่นำาค์ว่าม่ค์ิด้ทุก
ประการให้เข้าอย่้ ใต้บุังค์ับุจ้นถู้งเช่ื่�อฟังพระค์รสิต์” พรัะคำาเหลั่านีิ�พูดถ้งศาสัตรัาวิธุในิสังครัามของเรัา ทีุ่กั ๆ ศาสัตรัาวิธุนัิ�นิเกัี�ยวิข้อง
กัับควิามคดิ ซื่าตานิไม่มีอำานิาจ้ที่ี�จ้ะที่ำาอะไรัเรัาได ้ ยกัเวิน้ิใช้ีวิธิีกัารัหลัอกัลัวิง

เรัาสัรัุปกัันิวิ่า แรักัเรัิ�มเดิมที่ี แน่ินิอนิพรัะเจ้้าเป็นิผูู้มีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ั �งหมด อำานิาจ้ที่ั �งมวิลัแลัะสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ั �งหมดนัิ�นิต้องมีแหลั่ง
กัำาเนิิดมาจ้ากัพรัะเจ้้า เพรัาะพรัะองค์เที่่านัิ�นิ ที่รังเป็นิผูู้มีฤที่ธานุิภาพในิตนิเอง อำานิาจ้อ่�นิใดนัิ�นิจ้ะต้องได้รัับมอบจ้ากัพรัะเจ้้า
เที่่านัิ�นิ เม่�อพรัะองค์ที่รังสัรั้างฟ้ื้าสัวิรัรัค์แลัะแผู่นิดินิโลักั พรัะองค์ที่รังมีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ั �งหมดเหน่ิอสิั�งใดที่ั �งมวิลั ในิปฐมกัาลั 1:26  

เม่�อพรัะเจ้้าสัรัา้งอาดมั เอวิา พรัะองคต์รัสััวิา่ “ ให้พว่กเขาค์รอบุค์รองทั�ว่ทั �งแผู่้นด้นิโลก” เม่�อนิำาเอาสัดดุ ี 115:16 ทีี่�วิา่ “ฟ้าสว่รรค์เ์ป็น
ฟ้าสว่รรค์์ของพระเยโฮว่าห์ แต่พระองค์์ทรงประทานแผู่้นด้ินโลกให้แก่บุุตรทั �งหลายของม่นุษย์” มารัวิม ก็ัจ้ะเห็นิวิ่าพรัะเจ้้าเป็นิ
เจ้้าของสัรัรัพสิั�งที่ั �งมวิลัโดยสิัที่ธิอย่างถูกัต้องในิฐานิะพรัะผูู้สัรัา้ง แต่พรัะองค์ที่รังมอบกัารัครัอบครัองหรัอ่มอบอำานิาจ้เหน่ิอโลักัที่ั �งโลักัให้
กัับมนุิษย์ที่างกัายภาพ ซื่าตานิไม่เคยมีสิัที่ธิอำานิาจ้ปกัครัองเหน่ิอแผู่นิดินิโลักัเลัย มันิเข้ามาครัอบงำาผู่านิวิธิีกัารัลั่อลัวิงมนุิษย์ ให้ตกัอยู่
ในิบาป พรัะเจ้้าที่รังมอบอำานิาจ้นัิ�นิให้กัับมนุิษย์แล้ัวิ เม่�อมนุิษย์ลั้มลังในิควิามบาป เขาเป็นิฝ่่ายยินิยอมยกัให้สิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รัง
ปรัะที่านินัิ�นิกัับซื่าตานิ มันิไม่เคยไดร้ับัอำานิาจ้ใดจ้ากัพรัะเจ้้า ที่ี�จ้ะเข้ามาข่มเหงมนุิษย์ หรัอ่ปกัครัองแผู่นิดนิิโลักัที่ั �งสิั �นิ
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พรัะคำายังได้บอกัเรัาวิ่าซื่าตานิเป็นิเจ้้าของโลักันีิ� แต่มิ ใช่ีเพรัาะพรัะเจ้้าที่รังสัรั้างให้มันิเป็นิเจ้้าโลักั ที่ั �งยังไม่เคยมอบตำาแหน่ิงให้
ซื่าตานิอยู่เหน่ิอมนุิษย์ พรัะองค์ ให้มนุิษย์ครัอบครัอง แลัะมีอำานิาจ้เหน่ิอแผู่นิดินิโลักั เหตุผูลัเพียงปรัะกัารัเดียวิทีี่�ซื่าตานิเข้ามา
ข่มเหง ครัอบครัอง ที่ำาให้เกัิดควิามโกัลัาหลัได้ ก็ัเพรัาะมนุิษย์ยอมอ่อนิข้อ มอบสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้เขานัิ�นิแกั่ซื่าตานิ  

นีิ�แหลัะที่ี�เป็นิตัวิปัญหาอย่างแที่้จ้รังิสัำาหรับัพรัะเจ้้า เพรัาะพรัะองค์เป็นิพรัะวิญิญาณ พรัะองค์ที่รังมอบสิัที่ธิอำานิาจ้เหน่ิอแผู่นิดินิโลักัให้
แกั่มนุิษย์ที่ี�มีกัายภาพแลั้วิ มนุิษย์ที่ี�มีกัายภาพเที่่านัิ�นิ จ้้งจ้ะมีสิัที่ธิแลัะอำานิาจ้ในิกัารัปกัครัอง มีอิที่ธิพลัเหน่ิออาณาจ้ักัรัโลักั ซื่าตานิต้อง
เข้าหาเรัาแลัะจั้ดกัารัให้เรัายินิยอมมอบอำานิาจ้ให้กัับมันิ นีิ�ค่อเหตุผูลัที่ี�มันิต้องเข้าสิังรั่างมนุิษย์ พรัะคัมภีรั์ยังบอกัอีกัวิ่า ผูีรั้ายต่าง ๆ  
ลั้วินิต้องมีรั่างกัายเพ่�อเข้ามาสิังสู่ั นีิ� ก็ัเพรัาะเจ้้าซื่าตานิไม่สัามารัถจ้ะที่ำาอะไรัได้เลัย ถ้าไม่อาศัยกัายมนุิษย์ พรัะเจ้้าที่รังเป็นิพรัะ
วิิญญาณ แลัะที่รังมอบอำานิาจ้ให้กัับมนุิษย์ ไปแลั้วิ ตอนินีิ�ก็ัดูคลั้ายกัับวิ่า พรัะองค์ที่รังถูกัมัดม่อ ไม่ ใช่ีเพรัาะพรัะองค์ ไม่มีสิัที่ธิ
อำานิาจ้ แต่เป็นิเพรัาะพรัะองค์ที่รังย้ดมั�นิในิควิามซ่ื่�อสััตย์ พรัะองค์ที่รังมอบฉัันิที่ะให้กัับมนุิษย์ที่ี�มีกัายภาพไปเรัียบรั้อยแล้ัวิ พรัะองค์
ต้องดำารังสััตย์ ในิพรัะคำาของพรัะองค์ ด้วิยพรัะองค์ ไม่อาจ้เรัียกัสิัที่ธินัิ�นิกัลัับค่นิมา แลัะบอกัวิ่า “เอาลัะ มนุิษย์เอ๋ย นีิ� ไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�เรัา
ต้องกัารั เรัาจ้ะขอเวิลัานิอกั หยุดแค่นีิ� ลั้มกัรัะดานิแลัะตั �งต้นิใหม่หมด” เปลั่าเลัย พรัะองค์ที่รังรัักัษาคำาพูดของพรัะองค์ตลัอดช่ีวิง  
ปรัะวิตัิศาสัตรัผ์ู่านิมา พรัะองค์ที่รังมองหาใครัสัักัคนิที่ี�พรัะองค์จ้ะที่ำางานิผู่านิได้ แต่ปัญหาค่อมนุิษย์ทีุ่กัคนิล้ัวินิแต่ด่างพรัอ้ยแลัะยอม
จ้ำานินิให้กัับซื่าตานิ พรัะองคจ์้ะที่รังที่ำาอย่างไรัได ้

ในิที่ี�สุัด สิั�งที่ี�พรัะองคท์ี่รังที่ำาก็ัค่อ เสัด็จ้มาในิโลักันีิ�ด้วิยพรัะองคเ์องในิรัา่งมนุิษย์ นีิ� นัิบเป็นิสิั�งที่ี�น่ิาครัั�นิครัา้มที่ี�สุัด เม่�อเรัาเข้าใจ้วิา่
พรัะองค์ที่รังที่ำาอะไรั เพรัาะวิ่าบัดนีิ�ซื่าตานิตกัทีี่�นัิ� งลัำาบากัแน่ินิอนิ มันิใช้ีอำานิาจ้ของมนุิษยชีาติตลัอดเวิลัา ซ้ื่�งพรัะเจ้้าไม่อาจ้จ้ะเข้ามา
แที่รักัแซื่งโดยตรังเพ่�อแกั้ปัญหาเหลั่านัิ�นิ ด้วิยมนุิษย์เต็มอกัเต็มใจ้ยอมมอบฉัันิที่ะที่ั �งหมด ที่ี�พรัะองค์ปรัะที่านิให้ กัับซื่าตานิ ผูีมารันัิ�นิ
ผูิดมาตลัอด แต่มนุิษย์เองทีี่�กัลัับให้ฉัันิที่านุิมัติแลัะอำานิาจ้กัับมันิ บัดนีิ�พรัะเจ้้าเสัด็จ้มาแล้ัวิ พรัะองค์มิ ได้เป็นิพรัะวิิญญาณอีกัต่อไป  

แตเ่สัด็จ้มาในิกัายเน่ิ�อของมนุิษย์ นีิ�ที่ำาให้ซื่าตานิเข้าตาจ้นิ เพรัาะพรัะเจ้้าไม่ ใช่ีมีสิัที่ธิอำานิาจ้เฉัพาะในิสัวิรัรัค ์ แต่ที่รังลังมาเป็นิมนุิษย์ที่ี�
มีสิัที่ธิอำานิาจ้บนิโลักัด้วิย พรัะเยซืู่ตรััสัในิยอห์นิ 5:26-27 วิ่า “เพราะว่่าพระบิุด้าทรงมี่ชีื่ว่ิตในพระองค์์เองฉั้นใด้ พระองค์์ก็ ได้้ทรง
ประทานให้พระบุุตรมี่ชีื่ว่ติในพระองค์์ฉั้นนั�น ได้้ทรงประทานให้พระบุุตรมี่สิทธิอำานาจ้ที�จ้ะพิพากษาด้้ว่ย เพราะพระองค์์ทรงเป็นบุุตร
ม่นุษย์” พรัะเยซืู่ตรัสััถ้งกัายเน่ิ�อของพรัะองคเ์อง

พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาแลัะที่รังใช้ีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าปรัะที่านิให้ มารัก็ัยังตามมาลั่อลัวิงพรัะองค์ แต่พรัะองค์ ไม่เคยยอมตามมันิ 
ซื่าตานิพ่ายแพ้ทีุ่กักัารัต่อสู้ักัับพรัะองค์ เม่�อพรัะเยซูื่ที่รังรับัเอาบาปของเรัาที่ั �งหมด ที่รังตายเพ่�อบาปของเรัา เสัด็จ้ลังนิรักั แลัะกัลัับเป็นิ
ข้ �นิมาอีกั ดงัที่ี�กัลั่าวิไวิ้ ในิมัที่ธิวิ 28:18 วิา่ “ฤทธานุภาพทั �งสิ �นในสว่รรค์ก็์ด้ ี ในแผู่้นด้นิโลกก็ด้ ี ทรงม่อบุไว่แ้ก่เราแล้ว่” พรัะองคท์ี่รังชีนิะ
แลัะนิำาสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้กัับมนุิษย์ค่นิมา มนุิษย์นิำาไป ใช้ี ในิที่างทีี่�ผูิด ในิฐานิะทีี่�เป็นิพรัะเจ้้า ที่ี�มีกัายภาพปรัากัฏิ  

พรัะเยซืู่ที่รังมีอำานิาจ้เหน่ิอแผู่นิดินิสัวิรัรัค์แลัะแผู่นิดินิโลักั พรัะคำาถัดมากัลั่าวิวิา่ “ที่่านิที่ั �งหลัายจ้งออกัไปแลั้วิที่ำาสิั�งต่าง ๆ เหลั่านีิ�” ควิาม
หมายก็ัค่อ ที่รังดำารัิวิ่า “บัดนีิ� เรัามีอำานิาจ้ทัี่ �งหมดในิสัวิรัรัค์ แลัะแผู่นิดินิโลักั เรัากัำาลัังแบ่งปันิกัับเจ้้าที่ั �งหลัาย” ในิเวิลัานีิ� อย่างไรั
ก็ัตาม สิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังมอบค่นิให้กัับเรัาในิฐานิะผูู้เช่ี�อนัิ�นิ มีลัักัษณะพิเศษที่ี�ต่างออกัไป มันิเป็นิสิัที่ธิอำานิาจ้รัว่ิมรัะหวิา่งเรัาแลัะ
องคพ์รัะเยซืู่ครัสิัต ์ มิ ไดม้อบให้เรัามีอำานิาจ้นัิ�นิเพียงผูู้เดยีวิ เหม่อนิที่ี�อาดมัเอวิาเคยมีอีกัตอ่ไป เพรัาะมนุิษย์อาจ้มอบอำานิาจ้ให้ผูู้อ่�นิ ยอมให้
ซื่าตานิเข้ามาครัอบงำา แลัะตกัอยู่ ในิสัภาพสิั�นิหวิงั แต่บัดนีิ�อำานิาจ้ของเรัานัิ�นิมีรัว่ิมกัับองค์พรัะเยซืู่ครัสิัต์ รัาวิกัับวิา่เรัามีบัญชีีธนิาคารั
รั่วิมกัับพรัะเยซืู่ ให้เรัาได้ลังช่ี�อรั่วิมกัับพรัะองค์ เพ่�อเบิกัเงินิสัด หรั่อจ้่ายเช็ีค อำานิาจ้ของเรัานัิ�นิได้ ใช้ีรั่วิมกัับองค์พรัะเยซืู่ แลัะสิัที่ธิ
อำานิาจ้ของพรัะองคนั์ิ�นิก็ั ใช้ีรัว่ิมกัับครัสิัตจ้ักัรั

ถ้งแม้วิ่าเรัาจ้ะล้ัมเหลัวิ พรัะเจ้้าก็ัจ้ะไม่มีที่างเซ็ื่นิช่ี�อมอบสิัที่ธิอำานิาจ้นัิ�นิแก่ัมารัแน่ินิอนิ ซื่าตานินัิ�นิไรั้อำานิาจ้โดยสิั�นิเชิีง มันิไม่
สัามารัถที่ี�จ้ะเข้ามายุ่มย่ามอะไรัในิชีีวิิตเรัาได้ เวิ้นิแต่จ้ะลั่อลัวิงเรัาให้ที่ำาตามมันิโดยสัมัครัใจ้ เรัาอาจ้ยอมให้อำานิาจ้กัับซื่าตานิเข้ามาครัอบ
ครัองชีีวิติ แลัะต้องที่นิทีุ่กัข์สัารัพัด แต่สิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าปรัะที่านิให้กัับมนุิษย์นัิ�นิ ไม่มีวินัิที่ี�จ้ะมอบที่ั �งหมดให้กัับมารัอีกัต่อไป เพรัาะ
บัดนีิ�เรัามีสิัที่ธิอำานิาจ้รั่วิมรัะหวิ่างเรัากัับพรัะเยซืู่ครัิสัต์ พรัะองค์ยังคงสััตย์ซ่ื่�อกัับเรัาโดยไม่คำาน้ิงถ้งเรั่�องอ่�นิใดที่ั �งสิั �นิ เรัาจ้ำาเป็นิต้อง
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ตรัะหนัิกัเสัมอวิา่ เรัาเป็นิผูู้หน้ิ�งที่ี�มีสิัที่ธิแลัะฤที่ธิ�อำานิาจ้ ซื่าตานิกัำาลัังต่อสู้ักัับเรัาด้วิยควิามคิด อาวิธุของเรัาก็ัค่อเรัาต้องควิบคุมควิามคิด  

ต้องตรัะหนัิกัวิ่า จ้ะไม่ปลั่อยมารัรั้ายให้เข้ามากัดขี�เบียดเบียนิรั่างกัายเรัา ต้องค้นิดูวิ่า พรัะคำากัลั่าวิไวิ้วิ่าอย่างไรัในิเรั่�องกัารัรัักัษาโรัค  

ยอห์นิ 8:32 กัล่ัาวิวิา่ “ท่านทั �งหลายจ้ะร้จั้้กค์ว่าม่จ้รงิ และค์ว่าม่จ้รงินั�นจ้ะทำาให้ท่านทั �งหลายเป็นไทย” เรัาค่อผูู้ที่ี�มีอำานิาจ้แลัะใช้ีสิัที่ธิ
อำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าปรัะที่านิให้ สิั�งเดียวิที่ี�ที่ำาให้เรัาห่างเหินิจ้ากักัารัฝ้่กัฝ่นิกัารัใช้ีสิัที่ธิอำานิาจ้นัิ�นิก็ัค่อกัารัไม่ควิบคุมควิามคิดของเรัา ที่ำาให้เรัา
ไม่ ได้ ใช้ีข้อพรัะคำาเหล่ัานีิ�เป็นิอาวิธุฝ่่ายจิ้ตวิญิญาณทีี่�จ้ะเปลัี�ยนิแปลังจิ้ตใจ้ใหม่ ซื่ำ �ายังไม่ตรัะหนัิกัวิา่ตัวิเรัามีอะไรั ครัั �นิเม่�อค้นิพบวิา่เรัา
คอ่ผูู้หน้ิ�งที่ี�มีสิัที่ธิแลัะฤที่ธิอำานิาจ้ มันิจ้ะเสัรัมิกัำาลัังใจ้เรัาอย่างที่วิคีณู

ขออธิษฐานิให้เรัารัับเรั่�องนีิ� ไปใครั่ครัวิญ ขอพรัะเจ้้าเปิดเผูยสัำาแดงวิ่า เรัาค่อผูู้ที่ี�ที่ำาให้ซื่าตานิหวิาดกัลััวิ เรัาต้องไม่กัลััวิซื่าตานิ  

เพรัาะเรัาคอ่ผูู้มีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ หากัเรัาตอ่ตา้นิซื่าตานิ มันิจ้ะหนีิ ไปจ้ากัเรัา (ยากัอบ 4:7)
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 ซื่าตานิมีอยู่จ้รังิ แต่อำานิาจ้ที่ี�แที่้จ้รังิของมันิอยู่ที่ี�ควิามสัามารัถในิกัารัลั่อลัวิง เจ้้างูรัา้ยนัิ�นิ (ซื่าตานิ) พยายาม
ลั่อลัวิงให้เอวิาเกัิดคำาถามอะไรั

ปฐมกาล 3:1 – ง้นั�นเป็นสัตว่์ที�ฉ้ลาด้กว่่าบุรรด้าสัตว่์ ในท้องทุ่งซู้�งพระเยโฮว่าห์พระเจ้้าได้้ทรงสร้างไว่้ ม่ันกล่าว่แก่หญิงนั�นว่่า  

“จ้รงิหรอ่ที�พระเจ้้าตรสัว่า่ เจ้้าอย่ากินผู้ลจ้ากตน้ไม่้ทุกชื่นิด้ในสว่นนี�”

2. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 เหตใุดซื่าตานิจ้้งใช้ีกัารัลั่อลัวิง 

3. อ่านิ ปฐมกัาลั 1:26, 28 ใครัคอ่ผูู้ ให้สิัที่ธิอำานิาจ้แกั่มนุิษย์ 

ปฐมกาล 1:26,28 –พระเจ้้าตรัสว่่า “จ้งให้พว่กเราสร้างม่นุษย์ตาม่แบุบุฉ้ายาของพว่กเรา ตาม่อย่างพว่กเรา และให้พว่กเขาค์รอบุ
ค์รองฝ้่งปลาในทะเล ฝ้่งนกในอากาศ และสัตว่์ ใช้ื่งาน ให้ค์รอบุค์รองทั�ว่ทั �งแผู้่นด้ินโลก และบุรรด้าสัตว่เ์ล่ �อยค์ลานที�ค์ลานไปม่าบุน
แผู้่นด้ินโลก” ... [28] พระเจ้้าทรงอว่ยพรพว่กเขา และพระเจ้้าตรัสแก่พว่กเขาว่่า “จ้งม่ีล้กด้กและทว่ีม่ากข้ �น จ้นเต็ม่แผู้่นด้ิน  
จ้งม่ีอำานาจ้เหน่อแผู้่นด้ินนั�น ค์รอบุค์รองฝ้่งปลาในทะเล ฝ้่งนกในอากาศ และบุรรด้าสัตว่์ที�ม่ีชีื่ว่ิตที�เค์ล่�อนไหว่บุนแผู้่นด้ินโลก” 

4. อ่านิ สัดดุ ี 8:4-8 เม่�อพรัะเจ้้าที่รังสัรัา้งมนุิษย์ พรัะองคท์ี่รังให้อะไรัแกั่เขา 

สดุดี 8:4-8 – ม่นุษย์เป็นผู้้้ ใด้เล่าซู้�งพระองค์์ทรงระล้กถู้งเขา และบุุตรม่นุษย์เป็นผู้้้ ใด้ซู้�งพระองค์์ทรงเยี�ยม่เยียนเขา 
[5] เพราะพระองค์์ทรงให้เขาตำ�ากว่่าพว่กท้ตสว่รรค์์แต่หน่อยเด้ียว่และทรงประทานสง่าราศีกับุเกียรติเป็นม่งกุฎให้แก่เขา 
[6] พระองค์์ทรงม่อบุอำานาจ้ให้ค์รอบุค์รองบุรรด้าพระหัตถูกิจ้ของพระองค์์พระองค์์ทรงให้สิ�งทั �งปว่งอย้่ ใต้ฝ่่าเท้าของเขา [7] ค์่อฝ้่ง
แกะและฝ้่งว่วั่ทั �งสิ �นทั �งสัตว่ป่์าด้ว้่ย [8] ตลอด้ทั �งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตา่ง ๆ ที�ว่า่ยไปม่าอย้่ตาม่ทะเล

5. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 4:4 พรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิ

2 โครนิธ์์ 4:4 – ส่ว่นค์นที� ไม่่เช่ื่�อนั�น พระของยุค์นี�ได้้กระทำาใจ้ของเขาให้ม่่ด้ไป เพ่�อไม่่ ให้ค์ว่าม่สว่า่งของข่าว่ประเสรฐิอันม่ีสง่าราศี
ของพระค์รสิต ์ ผู้้้เป็นพระฉ้ายของพระเจ้้า ส่องแสงถู้งพว่กเขา

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:8-9 พรัะคำาข้อนีิ� ไดเ้น้ินิยำ �าปรัะเด็นินีิ� ไหม 

มัทธิ์ว 4:8-9 – อีกค์รั �งหน้�งพญาม่ารได้้นำาพระองค์์ข้ �นไปบุนภ้เขาอันส้งยิ�งนัก และได้้แสด้งบุรรด้าราชื่อาณ์าจ้ักรในโลก ทั �งค์ว่าม่
รุง่เรอ่งของราชื่อาณ์าจั้กรเหล่านั�นให้พระองค์์ทอด้พระเนตร [9] แล้ว่ได้้ท้ลพระองค์์ว่า่ “ถู้าท่านจ้ะกราบุลงนมั่สการเรา เราจ้ะให้
สิ�งทั �งปว่งเหล่านี�แก่ท่าน”

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:18 หลัังจ้ากัพรัะเยซืู่สิั �นิพรัะชีนิม์ แลัะฟ่ื้�นิคน่ิชีีพ ปัจ้จุ้บันินีิ�ผูู้ที่ี�มีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ั �งสิั �นิในิสัวิรัรัคแ์ลัะแผู่นิดนิิโลักัคอ่

มัทธิ์ว 28:18 – พระเยซู้จ้้งเสด็้จ้เข้าม่าใกล้แล้ว่ตรสักับุเขาว่า่ “ฤทธานุภาพทั �งสิ �นในสว่รรค์์ก็ด้ี ในแผู้่นด้ินโลกก็ด้ี ทรงม่อบุไว่้
แก่เราแล้ว่”
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8. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:18-19 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ผูู้ ใดเป็นิผูู้ที่ี� ไดร้ับัสิัที่ธิอำานิาจ้ในิตอนินีิ� 

มัทธิ์ว 28:19 – เหตุฉ้ะนั�นท่านทั �งหลายจ้งออกไปสั�งสอนชื่นทุกชื่าติ ให้รับุบุัพติศม่าในพระนาม่แห่งพระบุิด้า พระบุุตร  
และพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:19 ฤที่ธานุิภาพอันิยิ�งใหญ่ของพรัะเจ้้ามีตอ่ผูู้ ใด 

เอเฟซั้ำส 1:19 – และร้้ว่่าฤทธานุภาพอันยิ�งใหญ่ของพระองค์์ม่ีม่ากเพียงไรสำาหรับุเราทั �งหลายที�เช่ื่�อ ตาม่การกระทำาแห่งฤทธานุ
ภาพอันใหญ่ยิ�งของพระองค์์
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บทที� 6 คำาต่อบ

1. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 ซื่าตานิมีอยู่จ้รังิ แต่อำานิาจ้ที่ี�แที่้จ้รังิของมันิอยู่ที่ี�ควิามสัามารัถในิกัารัลั่อลัวิง เจ้้างูรัา้ยนัิ�นิ (ซื่าตานิ) พยายาม
ลั่อลัวิงให้เอวิาเกัิดคำาถามอะไรั
พระคำาของพระเจ้า (จรงิหรอ่ที�พระเจ้าต่รสัวา่)

2. อ่านิ ปฐมกัาลั 3:1 เหตใุดซื่าตานิจ้้งใช้ีกัารัลั่อลัวิง 
มันไม่สามารถุจะบังคับให้ผูู้้ ใดเช่้�อฟังมันได้ มันจ่งต้่องล่อลวงมนุษย์ ให้ละทิ�งสทิธิ์อำานาจของตั่วเอง

3. อ่านิ ปฐมกัาลั 1:26, 28 ใครัคอ่ผูู้ ให้สิัที่ธิอำานิาจ้แกั่มนุิษย์
พระเจ้า

4. อ่านิ สัดดุ ี 8:4-8 เม่�อพรัะเจ้้าที่รังสัรัา้งมนุิษย์ พรัะองคท์ี่รังให้อะไรัแกั่เขา 
พระองค์ทรงให้อำานาจในการครอบครองบรรดาสิ�งที�พระองค์ทรงสรา้งทั�งสิ �น

5. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 4:4 พรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิ
ซ้ำาต่านเอาสทิธิ์อำานาจจากมนุษย์ และกลายมาเป็นเจ้าของโลกนี� 

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:8-9 พรัะคำาข้อนีิ� ไดเ้น้ินิยำ �าปรัะเด็นินีิ� ไหม 
ใช่้แล้ว

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:18 หลัังจ้ากัพรัะเยซืู่สิั �นิพรัะชีนิม์ แลัะฟ่ื้�นิคน่ิชีีพ ปัจ้จุ้บันินีิ�ผูู้ที่ี�มีสิัที่ธิอำานิาจ้ที่ั �งสิั �นิในิสัวิรัรัคแ์ลัะแผู่นิดนิิโลักัคอ่
พระเยซู้ำครสิต์่

8. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:18-19 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ผูู้ ใดเป็นิผูู้ที่ี� ไดร้ับัสิัที่ธิอำานิาจ้ในิตอนินีิ� 
ผูู้้เช่้�อทั�งหลาย

9. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:19 ฤที่ธานุิภาพอันิยิ�งใหญ่ของพรัะเจ้้ามีตอ่ผูู้ ใด 
มีต่่อเราผูู้้เช่้�อ
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การรกัษาโรคอยู่ ในการลบล้างบาปของพระเจ้า
บที่เรัยีนิวินัินีิ�เกัี�ยวิกัับเรั่�องกัารัรักััษาโรัค ซ้ื่�งเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังซ่ื่ �อให้เรัาแลั้วิ มารัะโกั 2 แลัะลัูกัา 5 พรัะเยซืู่กัำาลัังสัั�ง

สัอนิอยู่ ในิบ้านิซ้ื่�งแน่ินิขนัิดไปด้วิยฝู่งชีนิ กัรัะที่ั�งชีายง่อยถูกัหย่อนิลังมาจ้ากัหลัังคาโดยควิามช่ีวิยเหลั่อของเพ่�อนิๆ ให้หยุดตรังหน้ิา
พรัะเยซูื่ทีี่�ที่รังปรัะทัี่บอยู่ แลัะพรัะองค์ที่รังรักััษาชีายง่อยนัิ�นิให้หายอย่างอัศจ้รัรัย์ ในิมัที่ธิวิ 8:14-16 หลัังจ้ากัทีี่�พรัะเยซูื่ได้ที่รังรักััษา
ผูู้คนิแล้ัวิพรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิต่อไปวิา่ “ค์รั �นพระเยซู้เสด็้จ้เข้าไปในเรอ่นของเปโตร ก็ทอด้พระเนตรเห็นแม่่ยายของเปโตรนอนจ้ับุไข้อย่้ 
พอพระองค์์ทรงถู้กต้องนาง ไข้ก็หาย นางจ้้งลุกข้ �นปรนนิบุัติเขาทั �งหลาย พอค์ำ�าลง เขาก็พาค์นเป็นอันม่ากที�ม่ีผู้ีเข้าสิงม่าหา
พระองค์์ พระองค์์ก็ทรงขับุผู้ีออกด้้ว่ยพระด้ำารัสของพระองค์์ บุรรด้าค์นเจ็้บุป่ว่ยนั�นพระองค์์ก็ ได้้ทรงรักษาให้หาย” ข้อควิาม ในิพรัะคำาที่ี� 17  
กัลั่าวิถ้งเหตทีุี่�ที่ำาให้สิั�งเหล่ัานีิ�เกัิดข้ �นิ “ทั �งนี�เพ่�อจ้ะให้สำาเรจ็้ตาม่พระว่จ้นะโด้ยอิสยาห์ศาสด้าพยากรณ์์ที�ว่า่ ท่านได้แ้บุกค์ว่าม่เจ็้บุไข้ของ
เราทั �งหลาย และหอบุโรค์ของเราไป”  ในิกัรัณีนีิ� พรัะเยซืู่ที่รังรัักัษาโรัคให้กัับผูู้คนิมากัมาย แลัะกัลั่าวิถ้งพรัะคำาที่ี�ถอดจ้ากัอิสั
ยาห์ 53:3-5 วิ่า “ท่านได้้ถู้กม่นุษย์ด้้หม่ิ�นและทอด้ทิ �ง (นี�ค์่อค์ำาพยากรณ์์เกี�ยว่กับุพระเยซู้ค์ริสต์) เป็นค์นที�เศร้าโศกและค์ุ้นเค์ยกับุ
ค์ว่าม่ระทม่ทุกข์ และด้ังผู้้้หน้�งซู้�งค์นทนม่องด้้ไม่่ ได้้ ท่านถู้กด้้หม่ิ�นและเราทั �งหลายไม่่ ได้้นับุถู่อท่าน แน่ทีเด้ียว่ท่านได้้แบุกค์ว่าม่
ระทม่ทุกข์ของเราทั �งหลาย และหอบุค์ว่าม่เศร้าโศกของเราไป กระนั�นเราทั �งหลายก็ยังถู่อว่่าท่านถู้กตี ค์่อพระเจ้้าทรงโบุยตีและข่ม่
ใจ้ แต่ท่านถู้กบุาด้เจ็้บุเพราะค์ว่าม่ละเมิ่ด้ของเราทั �งหลาย ท่านฟกชื่ำ �าเพราะค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเรา การตีสอนอันทำาให้เราทั �งหลาย
ปลอด้ภัยนั�นตกแก่ท่าน ที�ตอ้งฟกชื่ำ �านั�นก็ ให้เราหายด้”ี

นีิ� เป็นิข้อพรัะคำาที่ี�ที่รังพลััง หลัายคนิรับัพรัะคำาข้อนีิ�แลั้วิบอกัวิา่ “นีิ� ไง พรัะคำาข้อนีิ�พูดถ้งเรั่�องฝ่่ายจิ้ตวิญิญาณ” บางครัสิัตจั้กัรั
มิ ได้เช่ี�อกัารัรัักัษาโรัคที่างกัาย พวิกัเขาตีควิามพรัะคำาข้อนีิ� ไป ในิเรั่�องของจ้ิตวิิญญาณ ซ้ื่�งเกัี�ยวิข้องกัับกัารัรัักัษาบาดแผูลัที่าง
อารัมณ์ เม่�อเรัาถวิายตัวิ ใช้ีชีีวิิตกัับพรัะเจ้้า พรัะองค์จ้ะที่รังรัักัษา แต่ถ้าเรัานิำาพรัะคำานีิ� รัวิมเข้ากัับพรัะคำาที่ี�เรัากัลั่าวิไวิ้ตอนิเรัิ�มต้นิ  

จ้ะที่ำาให้ควิามคดินัิ�นิอันิตรัธานิไปตลัอดกัาลั เป็นิเรั่�องจ้รังิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังรักััษาบาดแผูลัที่างอารัมณ์ของเรัา แลัะก็ัที่รังรักััษาดา้นิอ่�นิดว้ิย
เช่ีนิกัันิ แต่พรัะคำาตอนินีิ�กัลั่าวิถ้งกัารัรักััษาโรัคที่างรัา่งกัาย จ้ะเห็นิได้ ในิมัที่ธิวิ 8:17 ที่ี�กัลั่าวิวิา่ กัารัรักััษาโรัคที่ี�เกัิดข้ �นิทัี่ �งนีิ�เพ่�อจ้ะให้
สัำาเรัจ็้ตามพรัะวิจ้นิะโดยอิสัยาห์ ศาสัดาพยากัรัณ์ ซ้ื่�งได้อ่านิไปแล้ัวิ “ที�ต้องฟกชื่ำ �านั�นก็ ให้เราหายด้ี” ที่ี�กัล่ัาวิเช่ีนินีิ� ก็ัเพ่�อให้สัำาเรัจ็้ตาม
คำาเผูยพรัะวิจ้นิะที่ี�วิา่พรัะองค์ ได้แบกัควิามเจ็้บไข้ของเรัาทัี่ �งหลัายแลัะหอบโรัคของเรัาไป นีิ�พูดถ้งกัารัเจ็้บป่วิยที่างรัา่งกัาย ควิามปวิด
เจ็้บที่ั �งหลัาย ที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังรักััษาผูู้คนิที่างกัายภาพ เพ่�อให้สัำาเรัจ็้ตามข้อพรัะคมัภีรัท์ี่ี�วิา่ “ดว้ิยที่ี�ตอ้งฟื้กัชีำ �านัิ�นิก็ั ให้เรัาหายด”ี

พรัะคัมภีรั์ยังกัล่ัาวิต่อไปในิ 1 เปโตรั 2:24 วิ่า “พระองค์์เองได้้ทรงรับุแบุกบุาปของเราไว่้ ในพระกายของพระองค์์ที�ต้นไม้่นั�น 
เพ่�อว่า่เราทั �งหลายซู้�งตายจ้ากบุาปแล้ว่จ้ะได้้ด้ำาเนินชีื่ว่ติตาม่ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ด้้ว่ยรอยเฆ่ี�ยนของพระองค์์ ท่านทั �งหลายจ้้งได้้รบัุการรกัษา
ให้หาย” นีิ� เป็นิปรัะโยคที่ี�แสัดงถ้งสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิในิอดีต พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาในิโลักันีิ�แลั้วิ ส่ัวินิหน้ิ�งของเหตุผูลัที่ี�พรัะองค์เสัด็จ้มาก็ัเพ่�อรักััษา
โรัคที่างรัา่ยกัายเรัา เรัามิ ไดล้ัดคณุคา่ของควิามจ้รังิทีี่�พรัะองคเ์สัด็จ้มาเพ่�ออภัยโที่ษบาปเรัา เพรัาะนัิ�นิคอ่สิั�งสัำาคญั แลัะกัารัอภัยโที่ษบาปก็ั
เปรัยีบเสัม่อนิปรัะตูอันิเป็นิหนิที่างสู่ัทีุ่กั ๆ สิั�ง แต่พรัะองค์มิ ได้มาเพียงเพ่�อยกัโที่ษบาปให้แกั่เรัาเที่่านัิ�นิ พรัะองค์เสัด็จ้มาเพ่�อรักััษาโรัค
ที่างกัายของเรัาดว้ิย ในิภาษากัรักีั คำาที่ี� ใช้ีสัำาหรับัควิามรัอด ในิพันิธสััญญาใหม่ก็ัค่อ “sozo” เป็นิคำาที่ี�มีควิามหมายหลัายอย่าง ถ้าเรัาค้นิดู
ก็ัจ้ะเห็นิวิ่ามันิแปลัได้อีกัวิ่า “รัักัษาให้หาย” ในิยากัอบ 5:14-15 บอกัไวิ้วิ่า “ม่ีผู้้้ ใด้ในพว่กท่านเจ็้บุป่ว่ยหร่อ จ้งให้ผู้้้นั�นเชิื่ญบุรรด้าผู้้้ปก
ค์รองของค์รสิตจั้กรม่า ให้ท่านเหล่านั�นอธิษฐานเพ่�อเขา และเจ้ิม่เขาด้ว้่ยนำ �าม่ันในพระนาม่ขององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้า การอธิษฐานด้ว้่ยค์ว่าม่
เช่ื่�อจ้ะช่ื่ว่ยให้ผู้้้ป่ว่ยรอด้ชีื่ว่ิต” คำาวิ่า “รัอด” ในิภาษากัรัีกั ใช้ีคำาวิ่า “sozo” หมายถ้ง ผูู้คนิที่ี�เจ็้บป่วิยที่างกัายได้รัับกัารัรัักัษาให้หาย  
คำาคำาเดยีวิกัันินีิ�ที่ี�แปลัอีกัควิามหมายหน้ิ�งวิา่กัารัยกัโที่ษบาป ถูกัใช้ีนัิบรัอ้ย ๆ ครัั �งในิพันิธสััญญาใหม่ ที่ี�แปลัวิา่ ‘รักััษาให้หาย’ ดว้ิย

เม่�อพรัะเยซืู่ส่ังสัาวิกัของพรัะองค์ออกัไป ในิมัที่ธิวิ 10 พรัะองค์ที่รังมีบัญชีาให้เขารัักัษาคนิป่วิย ที่ำาให้คนิโรัคเรั่ �อนิหาย
สัะอาด ที่ำาให้คนิตายฟ่ื้�นิคน่ิข้ �นิมา ขับภูตผิูีออกัแลัะสัั�งสัอนิพรัะคำาของพรัะเจ้้าเช่ีนิเดยีวิกัับทีี่� ไดท้ี่รังบัญชีาให้สัาวิกัปรัะกัาศพรัะคำาของ
พรัะเจ้้า ที่รังสัั�งให้รักััษาคนิป่วิย รักััษาคนิโรัคเรั่ �อนิให้หายสัะอาดแลัะขับภูตผิูี กัารัรักััษาโรัคเป็นิส่ัวินิสัำาคญัเช่ีนิเดยีวิกัับกัารัยกัโที่ษบาป



2-109

การรกัษาโรคอยู่ ในการลบล้างบาปของพระเจ้า

ของเรัา ที่ี�พรัะเยซืู่ไดเ้สัด็จ้ลังมาเพ่�อสััมฤที่ธิ�ผูลัในิชีีวิติเรัา

ในิที่ำานิองเดียวิกัันิ เรัาคงไม่เคยน้ิกัมากั่อนิวิา่ พรัะเจ้้าอยากัให้เรัาที่ำาบาปเพ่�อสัอนิเรัา ด้วิยกัารัเรัยีนิรัูผู้่านิบาปนัิ�นิ พรัะองค์ ไม่
ต้องกัารัให้เรัามีชีีวิติอยู่ ในิควิามเจ็้บป่วิย พรัะเจ้้าไม่ ใช่ีผูู้ปรัะที่านิควิามเจ็้บป่วิยให้กัับเรัา บางครัั �งมีคนิพูดกัันิวิา่ “ โอ ควิามเจ็้บป่วิยนีิ�
เป็นิพรัจ้ากัพรัะเจ้้าจ้รังิ ๆ เพรัาะที่ำาให้ผูมหันิกัลัับไปหาพรัะองค์” จ้รังิอยู่ที่ี� ในิยามคับขันิ ผูู้คนิหันิกัลัับไปหาพรัะเจ้้า แต่พรัะองค์ ไม่
ได้ส่ังโรัคภัยไข้เจ็้บมาเพ่�อสัั�งสัอนิเรัา พรัะองค์ ไม่ที่รังที่ำาเช่ีนินัิ�นิแน่ินิอนิ เช่ีนิเดียวิกัับที่ี�จ้ะไม่เอาบาปมาให้ เรัาจ้ะเรัยีนิรัูอ้ะไรัได้มั �ยถ้า
เรัาดำาเนิินิชีีวิติในิควิามบาป ใช้ีชีีวิติในิกัารัเล่ันิชีู้ ล่ัวิงปรัะเวิณี หรัอ่รักััรัว่ิมเพศ แล้ัวิติดโรัคมา เรัาได้เรัยีนิรัู้ ไหมวิา่กัารัใช้ีชีีวิติแบบนัิ�นิ
มันิผิูด ได้เรัียนิรัู้แน่ินิอนิ แต่พรัะเจ้้าไม่ ให้เรัาใช้ีชีีวิิตแบบนัิ�นิ พรัะองค์ ไม่ ได้นิำาบาปมาใส่ั ในิชีีวิิตเรัา เรัาเองก็ัยังเรัียนิรัู้จ้ากักัารัที่ำาบาป ได ้ 
เรัาอาจ้เอาหัวิไปโขกักัำาแพงแลั้วิคอ่ยน้ิกัไดว้ิา่นัิ�นิไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�ควิรัที่ำา อันิที่ี�จ้รังิ เรัาก็ัเรัยีนิรัู้ ได้ โดยไม่ตอ้งเอาหัวิไปโขกักัำาแพงจ้รังิ ๆ

เรัาไม่จ้ำาเป็นิต้องเรัียนิรัู้ทีุ่กัอย่างผู่านิควิามเจ็้บปวิด พรัะเจ้้าไม่ ได้เอาโรัคภัยมาโยนิใส่ัชีีวิิตเรัา เพ่�อสัอนิให้เรัาถ่อมใจ้ หรั่อสัอนิ
เรั่�องอ่�นิใด พรัะเยซืู่ตายเพ่�อยกัโที่ษบาปเรัา แลัะเพ่�อรักััษาโรัคเรัาให้หายด้วิย ที่รังแบกับาปของเรัาไวิ้ ในิรัา่งกัายของพรัะองค์ แลัะโดย
รัอยเฆ่ี�ยนิของพรัะองค ์ เรัาก็ั ไดร้ับักัารัรักััษาให้หายแลั้วิ

ฤที่ธิ�เดชีเหน่ิอธรัรัมชีาติ ในิกัารัรัักัษาโรัคให้หายของพรัะเจ้้านัิ�นิ พรัอ้มจ้ะเป็นิของเรัาเสัมอ ทัี่ �งยังเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของกัารัลับลั้าง
บาปทีี่�พรัะเยซูื่ยอมตายเพ่�อให้เกิัดข้ �นิ หากัเรัาไม่ ได้รับักัารัรักััษาให้หาย ก็ั ไม่ ใช่ีเพรัาะพรัะเจ้้าที่รังกัรัิ �วิอะไรัเรัาเลัย แม้เรัาไม่ ได้หาย  

เรัาก็ัยังคงรัักัพรัะเจ้้าหมดที่ั �งหัวิใจ้ แม้เรัาจ้ะไม่เช่ี�อเรั่�องกัารัรัักัษาโรัคเลัยเรัาก็ัยังมีควิามรัอด ยังอยู่ ในิรัาชีอาณาจั้กัรัของพรัะเจ้้า  

แต่ควิามจ้รังิ เรัาอาจ้จ้ะได้ ไปสัวิรัรัค์เรัว็ิกัวิา่ที่ี�คิด เพรัาะเรัาไม่รัูว้ิา่จ้ะดำาเนิินิชีีวิติอย่างมีสุัขภาพดี ได้อย่างไรั ที่รัาบไหมวิา่ กัารัรักััษาโรัค
นัิ�นิพรัอ้มจ้ะเป็นิของเรัาเสัมอ พรัะเยซืู่ตายก็ัเพ่�อให้เรัาพ้นิจ้ากัโรัคภัย พรัะเจ้้าตอ้งกัารัให้เรัาแข็งแรังนิะครับั
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บทที� 7

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มัที่ธิวิ 8:16-17 พรัะเยซืู่ที่รังรักััษาโรัคให้คนิไปจ้ำานิวินิ 

มัทธิ์ว 8:16-17 – พอค์ำ�าลง เขาพาค์นเป็นอันม่ากที�ม่ีผู้ีเข้าสิงม่าหาพระองค์์ พระองค์์ก็ทรงขับุผีู้ออก ด้้ว่ยพระด้ำารัสของ
พระองค์์ บุรรด้าค์นเจ็้บุป่ว่ยนั�น พระองค์์ก็ ได้้ทรงรักษาให้หาย [17] ทั �งนี�เพ่�อจ้ะให้สำาเร็จ้ ตาม่พระว่จ้นะโด้ยอิสยาห์ศาสด้า
พยากรณ์์ที�ว่า่ ท่านได้แ้บุกค์ว่าม่เจ็้บุไข้ของเราทั �งหลาย และหอบุโรค์ของเราไป

2. อ่านิ อิสัยาห์ 53:3-5 กัารัรักััษาชีนิิดไหนิที่ี�พรัะคำานีิ�พูดถ้ง 

อิสยาห์ 53:3-5 – ท่านได้้ถู้กม่นุษย์ด้้หม่ิ�นและทอด้ทิ �ง เป็นค์นที�รบัุค์ว่าม่เศรา้โศกและค์ุ้นเค์ยกับุค์ว่าม่ระทม่ทุกข์ และด้ังผู้้้หน้�งซู้�ง
ค์นทนม่องด้้ไม่่ ได้้ ท่านถู้กด้้หม่ิ�นและเราทั �งหลายไม่่ ได้้นับุถู่อท่าน [4] แน่ทีเด้ียว่ท่านได้้แบุกค์ว่าม่ระทม่ทุกข์ของเราทั �งหลาย  
และหอบุค์ว่าม่เศร้าโศกของเราไป กระนั�นเราทั �งหลายก็ยังถู่อว่่าท่านถู้กตี ค์่อพระเจ้้าทรงโบุยตีและข่ม่ใจ้ [5] แต่ท่านถู้กบุาด้
เจ็้บุเพราะค์ว่าม่ละเมิ่ด้ของเราทั �งหลาย ท่านฟกชื่ำ �าเพราะค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเรา การตีสอนอันทำาให้เราทั �งหลายปลอด้ภัยนั�นตกแก่
ท่านที�ตอ้งฟกชื่ำ �านั�นก็ ให้เราหายด้ี

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 8:17 จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับควิามป่วิยไข้แลัะโรัคของเรัา 

มัทธิ์ว 8:17 – ทั �งนี�เพ่�อให้สำาเร็จ้ตาม่พระว่จ้นะโด้ยอิสยาห์ศาสด้าพยากรณ์์ที�ว่่า ท่านได้้แบุกค์ว่าม่เจ็้บุไข้ของเราทั �งหลาย และ
หอบุโรค์ของเราไป

4. อ่านิ 1 เปโตรั 2:24  พูดถ้งสัองสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังกัรัะที่ำาเพ่�อเรัา นัิ�นิคอ่

1 เปโต่ร 2:24 – พระองค์์เองได้้ทรงรับุแบุกบุาปของเราไว่้ ในพระกายของพระองค์์ที�ต้นไม่้นั�น เพ่�อว่่าเราทั �งหลายซู้�งตายจ้าก
บุาปแล้ว่ จ้ะได้ด้้ำาเนินชีื่ว่ติตาม่ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ด้ว้่ยรอยเฆ่ี�ยนของพระองค์ ์ ท่านทั �งหลายจ้้งได้ร้บัุการรกัษาให้หาย

5. อ่านิ ยากัอบ 5:14-15 คำาวิา่ “รัอด” เป็นิภาษากัรักีัคำาวิา่ “sozo” หมายถ้ง กัารัปลัดปลั่อย กัารัปกัป้องกัารัรักััษา กัารัถนิอม แลัะกัารั
มีครับถ้วินิ นัิ�นิหมายถ้งคำาเดียวิกัับคำาวิ่า “กัารัช่ีวิยให้รัอด” ในิพรัะคัมภีรั์ ตามพรัะคำาข้อนีิ�จ้ากัภาษากัรัีกั คำาวิ่า กัารัช่ีวิยให้รัอด  
มีอะไรัที่ี�รัวิมอยู่กัับกัารัช่ีวิยให้รัอดดว้ิย

ยากอบ 5:14-15 – ม่ีผู้้้ ใด้ในพว่กท่านเจ็้บุป่ว่ยหร่อ จ้งให้ผู้้้นั�นเชิื่ญบุรรด้าผู้้้ปกค์รองของค์ริสตจ้ักรม่า และให้ท่านเหล่านั�น
อธิษฐานเพ่�อเขา และเจ้ิม่เขาด้้ว่ยนำ �ามั่นในพระนาม่ขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า [15] และการอธิษฐานด้้ว่ยค์ว่าม่เช่ื่�อจ้ะช่ื่ว่ยให้ผู้้้ป่ว่ย
รอด้ชีื่ว่ติ และองค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าจ้ะทรงโปรด้ให้เขาหายโรค์ และถู้าเขาได้ก้ระทำาบุาป ก็จ้ะทรงโปรด้อภัยให้แก่เขา

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:7 เม่�อพรัะเยซืู่ส่ังสัาวิกัของพรัะองคอ์อกัไป พรัะองคท์ี่รังให้พวิกัเขาพูดอะไรั 

มัทธิ์ว10:7 – จ้งไปพลางประกาศพลางว่า่ อาณ์าจ้ักรแห่งสว่รรค์ม์่าใกล้แล้ว่

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:8 พรัะเยซืู่บอกัให้พวิกัเขาที่ำาอะไรั 
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การรกัษาโรคอยู่ ในการลบล้างบาปของพระเจ้า

มัทธิ์ว 10:8 – จ้งรกัษาค์นเจ็้บุป่ว่ยให้หาย ค์นโรค์เร่ �อนให้หายสะอาด้ ค์นตายแล้ว่ให้ฟ่�น และจ้งขับุผู้ี ให้ออก ท่านทั �ง
หลายได้ร้บัุเปล่าๆ ก็จ้งให้เปล่าๆ

8. อ่านิ มารัะโกั 16:15 พรัะเยซืู่บอกัให้สัาวิกัที่ำาอะไรั 

มาระโก 16:15-18 – ฝ่่ายพระองค์์จ้้งสั�งพว่กสาว่กว่่า ท่านทั �งหลายจ้งออกไปทั�ว่โลกประกาศข่าว่ประเสริฐแก่ม่นุษย์ทุกค์น  
[16] ผู้้้ที�เช่ื่�อและรับุบุัพติศม่าก็จ้ะรอด้ แต่ผู้้้ที� ไม่่เช่ื่�อจ้ะต้องถู้กลงพระอาชื่ญา [17] ม่ีค์นเช่ื่�อที� ไหน หม่ายสำาค์ัญเหล่านี�จ้ะ
บุังเกิด้ข้ �นที�นั�น ค์่อเขาจ้ะขับุผีู้ออกโด้ยนาม่ของเรา เขาจ้ะพ้ด้ภาษาแปลก ๆ [18] เขาจ้ะจั้บุง้ได้้ ถู้าเขาด้่�ม่ยาพิษอย่างใด้  

จ้ะไม่่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจ้ะว่างม่่อบุนค์นไข้ค์นป่ว่ย แล้ว่ค์นเหล่านั�นจ้ะหายโรค์

9. อ่านิ มารัะโกั 16:16 ผูู้คนิที่ี�ตอบสันิองตอ่ข่าวิปรัะเสัรัฐิจ้ะที่ำาสิั�งใด

10. อ่านิ มารัะโกั 16:17 จ้ะมีหมายสัำาคญัใดที่ี�ตดิตามผูู้เช่ี�อ 

11. อ่านิ มารัะโกั 16:18 จ้ะมีหมายสัำาคญัใดอีกัที่ี�ตดิตามผูู้เช่ี�อ
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บทที� 7

บทที� 7 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 8:16-17 พรัะเยซืู่ที่รังรักััษาโรัคให้คนิไปจ้ำานิวินิ 
ทุกคนที�เข้ามาหาพระองค์

2. อ่านิ อิสัยาห์ 53:3-5 กัารัรักััษาชีนิิดไหนิที่ี�พรัะคำานีิ�พูดถ้ง 
ทุกช้นิด (รวมทั�งการรกัษาทางกายด้วย)

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 8:17 จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับควิามป่วิยไข้แลัะโรัคของเรัา 
พระเยซู้ำทรงแบกรบัไปหมดแล้ว

4. อ่านิ 1 เปโตรั 2:24  พูดถ้งสัองสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังกัรัะที่ำาเพ่�อเรัา นัิ�นิคอ่
พระองค์ ได้ทรงแบกรบับาปของเราไว้ ในรา่งกายของพระองค์ และด้วยรอยเฆี่�ยนของพระองค์ ท่านทั�งหลายจ่งได้รบัการ
รกัษาให้หาย

5. อ่านิ ยากัอบ 5:14-15 คำาวิา่ “รัอด” เป็นิภาษากัรักีัคำาวิา่ “sozo” หมายถ้ง กัารัปลัดปลั่อย กัารัปกัป้องกัารัรักััษา กัารัถนิอม แลัะกัารั
มีครับถ้วินิ นัิ�นิหมายถ้งคำาเดียวิกัับคำาวิ่า “กัารัช่ีวิยให้รัอด” ในิพรัะคัมภีรั์ ตามพรัะคำาข้อนีิ�จ้ากัภาษากัรัีกั คำาวิ่า กัารัช่ีวิยให้รัอด  
มีอะไรัที่ี�รัวิมอยู่กัับกัารัช่ีวิยให้รัอดดว้ิย
การรกัษา

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:7 เม่�อพรัะเยซืู่ส่ังสัาวิกัของพรัะองคอ์อกัไป พรัะองคท์ี่รังให้พวิกัเขาพูดอะไรั 
อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:8 พรัะเยซืู่บอกัให้พวิกัเขาที่ำาอะไรั 
รกัษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเร่ �อนให้หายสะอาด คนต่ายแล้วให้ฟ่� น และจงขับผีู้ ให้ออก

8. อ่านิ มารัะโกั 16:15 พรัะเยซืู่บอกัให้สัาวิกัที่ำาอะไรั 
ให้ออกไปทั�วโลกประกาศข่าวประเสรฐิแก่มนุษย์ทุกคน

9. อ่านิ มารัะโกั 16:16 ผูู้คนิที่ี�ตอบสันิองตอ่ข่าวิปรัะเสัรัฐิจ้ะที่ำาสิั�งใด
เช่้�อและรบับัพติ่ศมา

10. อ่านิ มารัะโกั 16:17 จ้ะมีหมายสัำาคญัใดที่ี�ตดิตามผูู้เช่ี�อ 
เขาจะขับผีู้ออกและพูดภาษาแปลก ๆ 

11. อ่านิ มารัะโกั 16:18 จ้ะมีหมายสัำาคญัใดอีกัที่ี�ตดิตามผูู้เช่ี�อ
เขาจะวางม่อบนคนไข้คนป่วย แล้วจะเห็นเขาเหล่านั�นหายโรค
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บทที� 8

อุปสรรคที�ขวางการหายโรค
บที่ที่ี�แลั้วิ เรัาเรัยีนิรัูข้้อเท็ี่จ้จ้รังิทีี่�วิา่พรัะเจ้้ามีพรัะปรัะสังค์ที่ี�จ้ะรักััษาเรัาให้หายโรัค แลัะกัารัรักััษาโรัคนัิ�นิก็ัเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของกัารั

ลับลั้างบาป แต่ยังมีอีกัหลัายปรัะเด็นิที่ี�ต้องพูดถ้งกัันิอีกัมากั เพรัาะถ้งแม้วิ่าเรัาจ้ะยอมรัับ แลัะเห็นิได้จ้ากัพรัะวิจ้นิะนัิ�นิแลั้วิก็ัตาม  
ก็ัยังมีคำาถามตามมาอีกัเป็นิต้นิวิ่า “หากัเป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้าแลั้วิ เหตุใดทุี่กัคนิจ้้งไม่หายโรัค” เหตุผูลัยังมีหลัากัหลัาย  
แลัะผูมก็ัเพิ�งอธิบายถ้งเรั่�องนีิ�เพียงผูิวิเผูินิเที่่านัิ�นิ มีข้อมูลัอีกัมากัที่ี�เรัาไม่อาจ้อธิบายได้หมดในิที่ี�นีิ� แต่ถ้าเป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้า
จ้รังิ ๆ ที่ี�จ้ะรัักัษาโรัคให้ทีุ่กัคนิ เรัาจ้ะพูดถ้งเหตุผูลับางอย่างที่ี�วิา่ เหตุใดผูู้คนิจ้้งไม่ ได้รับักัารัรัักัษา หน้ิ�งในิเหตุผูลันัิ�นิก็ัค่อควิามไม่รัู ้ 

เรัาไม่สัามารัถที่ำางานิกัับสิั�งที่ี� ไม่รัูห้รัอ่ไม่เข้าใจ้ 

บางคนิเช่ี�อวิา่พรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้านัิ�นิเกัิดผูลัโดยอัตโนิมัติ ซ้ื่�งเรัาไม่มีสิัที่ธิอำานิาจ้หรัอ่จ้ะกัรัะที่ำากัารัใดได้ ดังนัิ�นิ ด้วิยควิาม
ไม่รัูจ้้้งอาจ้ที่ำาให้เกัิดอะไรัข้ �นิหลัายอย่าง (ต่อไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของ คุณแอนิดรัวูิ ์ วิอมแมค อาจ้ารัย์สัอนิพรัะคัมภีรั)์ “คุณพ่อผูมเสีัย
ชีีวิติเม่�อผูมอายุ 12 ปี แลัะก็ัมีคนิอีกัสัอง สัามคนิเสีัยชีีวิติไปต่อหน้ิาต่อตาในิรัะหวิา่งที่ี�ผูมอายุ 21 ปี ผูมอธิษฐานิให้เขาเหลั่านัิ�นิหาย
จ้ากัโรัค แตก็่ั ไม่เห็นิผูลัสัักัครัั �ง นัิ�นิไม่ ใช่ีเพรัาะขัดพรัะปรัะสังคข์องพรัะเจ้้า แตเ่ป็นิเพรัาะควิามไม่รัูข้องผูม ควิามไม่รัูเ้ป็นิเหตใุห้เกัิด
อะไรัหลัายอย่างข้ �นิ ซ้ื่�งก็ั ไม่ ใช่ีข้ออ้าง มันิก็ัเหม่อนิกัับกัฎแรังดง้ดดูโลักั เรัาอาจ้บอกัวิา่ “ผูมไม่รัูว้ิา่ หากัผูมเดินิตกัตก้ั 10 ชัี �นิแลั้วิผูม
จ้ะต้องตาย” เรัาไม่จ้ำาเป็นิต้องรัู้กัฎแรังด้งดูด เพ่�อให้เกิัดผูลัในิกัารังานิที่ี�ต่อต้านิเรัา ผูู้คนิขาดควิามรัู้เกัี�ยวิกัับกัฎของพรัะเจ้้า  

ผูู้คนิไม่รัูว้ิา่ขั �นิตอนิกัารัรักััษาโรัคของพรัะเจ้้าที่ำางานิอย่างไรั ดงันัิ�นิ ควิามไม่รัูก็้ัที่ำาให้คนิตายกัันิมากัมาย” (จ้บคำาพยานิ)

อีกัสิั�งหน้ิ� งที่ี�อาจ้เป็นิอุปสัรัรัคขัดขวิางกัารัหายโรัคก็ัค่อบาป จุ้ดนีิ�ที่ำาให้ผูู้คนิไม่พอใจ้ เม่�อได้ยินิเช่ีนินัิ�นิ เพรัาะเขาตีควิามวิ่า  

มันิหมายถ้งโรัคภัยที่ั �งหลัายเป็นิผูลัมาจ้ากับาปที่ี�ที่ำา ซ้ื่�งไม่จ้รังิ เรัาไม่ ได้วิา่อย่างนัิ�นิ ยอห์นิบที่ที่ี� 9 มีตัวิอย่างวิา่ ขณะที่ี�พรัะเยซูื่กัำาลััง
เสัด็จ้ออกัจ้ากัวิิหารั สัาวิกัชีี �ให้พรัะองค์ดูชีายผูู้หน้ิ� งซ้ื่�งตาบอดแต่กัำาเนิิด สัาวิกัได้ถามพรัะองค์ ในิพรัะคำาที่ี� 2 วิ่า “พระองค์์เจ้้าข้า  
ใค์รทำาบุาปกันแน่ ชื่ายค์นนี� หรอ่พ่อแม่่เขา ที�ทำาให้เขาเกิด้ม่าตาบุอด้” พูดอีกันัิยหน้ิ�งก็ัค่อ พวิกัสัาวิกักัำาลัังพยายามโยงเอาควิามเจ็้บ
ป่วิยพิกัารันีิ� เข้ามาเกัี�ยวิข้องกัับบาปโดยตรัง แลัะถามวิา่มันิเป็นิบาปของชีายคนินัิ�นิ หรัอ่บาปของพ่อแม่เขากัันิแน่ิที่ี�ที่ำาให้เขาตาบอด
แต่กัำาเนิิด คำาตอบของพรัะเยซูื่ก็ัค่อ ไม่ ได้เกัิดจ้ากับาปของใครัสัักัคนิ นัิ�นิไม่ ได้หมายควิามวิ่า พ่อ แม่ หรั่อลูักัชีายไม่เคยที่ำาบาป  
แต่บอกัวิา่มันิไม่ ใช่ีบาปโดยตรังที่ี�เขากัรัะที่ำา เป็นิเหตุให้ตาบอดแต่กัำาเนิิด ไม่จ้รังิถ้าจ้ะบอกัวิา่ควิามเจ็้บป่วิยพิกัารัที่ั �งหลัายนัิ�นิสััมพันิธ์
กัับบาป แตก็่ั ไม่จ้รังิเช่ีนิกัันิที่ี�จ้ะบอกัวิา่ บาปมิ ใช่ีส่ัวินิปรัะกัอบหน้ิ�งของควิามเจ็้บป่วิย

ยอห์นิบที่ที่ี� 5 ก็ัมีตัวิอย่างที่ี�ตอนิพรัะเยซืู่เสัด็จ้ไปที่ี�สัรัะนิำ �าเบธซื่าธา แลัะที่รังรักััษาชีายผูู้นัิ�นิให้หายโรัคอย่างมหัศจ้รัรัย์ มีผูู้คนิ
มากัมายในิที่ี�นัิ�นิ ส่ัวินิคนิที่ี�หายโรัคกัลัับมีเพียงคนิเดียวิ ต่อมาในิพรัะคัมภีรับ์ที่เดียวิกัันิก็ัชีี �ให้เห็นิวิา่ ชีายคนินัิ�นิไม่รัูด้้วิยซื่ำ �าวิา่ใครัค่อผูู้
รัักัษาเขาให้หาย เม่�อชีาวิยิวิเข้าไปถามในิพรัะคำาที่ี� 12 “ค์นที�สั�งเจ้้าว่่า จ้งยกแค์ร่ของเจ้้าแบุกเด้ินไปเถูิด้นั�น เป็นผู้้้ ใด้” ข้อ 13-14  
กัลั่าวิต่อวิา่ “ค์นที� ได้้รบัุการรกัษาให้หายโรค์นั�นไม่่ร้ว้่า่เป็นผู้้้ ใด้ เพราะพระเยซู้เสด็้จ้เลี�ยงไปแล้ว่ เน่�องจ้ากขณ์ะนั�นมี่ค์นอย้่ที�นั�นเป็น
อันม่าก ภายหลังพระเยซู้ทรงพบุค์นนั�นในบุรเิว่ณ์พระว่หิาร และตรสักับุเขาว่า่ “ด้้เถูิด้ เจ้้าหายโรค์แล้ว่ อย่าทำาบุาปอีก ม่ิฉ้ะนั�นเหตุ
รา้ยกว่า่นั�นจ้ะเกิด้กับุเจ้้า” พรัะเยซูื่ที่รังกัล่ัาวิในิที่ี�นีิ�วิา่ บาปจ้ะที่ำาให้เกิัดอะไรับางอย่างทีี่�เลัวิรัา้ยกัวิา่ควิามพิกัารัของเขา พรัะองค์ที่รังนิำา
เอาควิามเจ็้บป่วิยนัิ�นิมาผููกักัับบาป ที่ั �งยังตรัสััในิยอห์นิ บที่ที่ี� 9 วิา่ ไม่ ใช่ีบาปของผูู้ ใดที่ั �งสิั �นิที่ี�ชีายผูู้นัิ�นิเกัิดมาตาบอด 

ปรัากัฏิกัารัณ์บางอย่างเกัิดข้ �นิตามธรัรัมชีาติ แต่ก็ัมีบางครัั �งทีี่�ควิามเจ็้บป่วิย โรัคภัยหรั่อปัญหาทัี่�งหลัายนัิ�นิเป็นิผูลัโดยตรังมา
จ้ากัควิามบาป ถ้งกัรัะนัิ�นิก็ัมิ ได้หมายควิามวิ่าพรัะเจ้้าเป็นิผูู้ที่ำาให้สิั�งเหลั่านัิ�นิเกัิดข้ �นิกัับเรัา ยกัตัวิอย่างเช่ีนิ คนิที่ี� ใช้ีชีีวิิตรัักัรั่วิมเพศ  

ซ้ื่�งเป็นิกัารัวิปิรัติผูิดธรัรัมชีาติ รัา่งกัายมนุิษย์ ไม่ ได้ถูกัสัรัา้งให้ ใช้ีชีีวิติแบบนัิ�นิ โรัคติดต่อที่างเพศสััมพันิธ์เกัิดจ้ากักัารัใช้ีชีีวิติเช่ีนินัิ�นิ  

พรัะเจ้้ามิ ได้เป็นิผูู้ที่ำาให้เกัิดโรัค นัิ�นิค่อกัารัฝ่่นิกัฎธรัรัมชีาติ เพรัาะธรัรัมชีาติ ไม่ ได้สัรัา้งเรัาแบบนัิ�นิ อีกัตัวิอย่างค่อ เม่�อเรัาออกัไปรับั
ปรัะที่านิอาหารัผิูดสัำาแดงนิอกับ้านิ รั่างกัายเรัาตอบสันิองต่ออาหารันัิ�นิ ไม่ ได้เกัิดจ้ากัพรัะเจ้้า มีกัฎธรัรัมชีาติ องค์ปรัะกัอบที่าง
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ธรัรัมชีาตมิากัมาย ดงันัิ�นิ เป็นิควิามจ้รังิที่ี�บาปจ้ะเป็นิองคป์รัะกัอบหน้ิ�งของกัารัที่ี�ที่ำาให้ผูู้คนิไม่หายจ้ากัโรัค

หากัเรัารัูต้ัวิวิา่กัำาลัังที่ำาบาปในิชีีวิติของเรัา แลัะกัำาลัังรัอให้พรัะเจ้้ารักััษาด้วิยควิามเช่ี�อ เรัาจ้ำาต้องหยุดบาปนัิ�นิ เพรัาะเที่่ากัับวิา่เรัา
กัำาลัังเปิดปรัะตูให้ซื่าตานิเข้ามาขัดขวิางสิั�งที่ี�พรัะเจ้้ากัำาลัังกัรัะที่ำาในิชีีวิติเรัา ในิโรัม 6:16 กัล่ัาวิวิา่ “ท่านทั �งหลายไม่่ร้ห้รอ่ว่า่ ท่านจ้ะยอม่
ตัว่รับุใช้ื่เช่ื่�อฟังค์ำาของผู้้้ ใด้ ท่านก็เป็นทาสของผู้้้ที�ท่านเช่ื่�อฟังนั�น ค์่อเป็นทาสบุาปซู้�งนำาไปส่้ค์ว่าม่ตาย หร่อเป็นทาสของการเช่ื่�อฟัง  
ซู้�งนำาไปส่้ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่” นัิ�นิไม่ ได้บอกัวิ่าซื่าตานิกัลัายเป็นินิาย ในิแง่ที่ี�เรัาจ้ะสูัญเสีัยควิามรัอดหรั่อตกันิรักั แต่หมายควิามวิ่าเรัาเป็นิ
ครัิสัเตียนิ ที่ี�หากัใช้ีชีีวิิตในิควิามบาป เรัาก็ัเปิดที่างให้ซื่าตานิกั้าวิเข้ามาในิชีีวิิตเรัา ยอห์นิ 10:10 บอกัไวิ้วิ่า ขโมยนัิ�นิมาไม่ ได้มีจุ้ด
ปรัะสังค์อ่�นิใด นิอกัจ้ากัเพ่�อขโมย ฆ่่า แลัะที่ำาลัาย พรัะเยซืู่ที่รังมาเพ่�อปรัะที่านิชีีวิิตให้เรัา ดังนัิ�นิเรัาจ้้งมีพรัะเยซืู่ที่ี�พยายามจ้ะนิำาชีีวิิต
ของพรัะองค์แลัะสุัขภาพทีี่�ดีมาปรัะที่านิ แต่ก็ัยังมีซื่าตานิที่ี�พยายามจ้้องจ้ะคอยที่ำาให้เจ็้บป่วิย หากัเรัายอมซื่าตานิโดยกัารัอยู่ ในิบาป  

ก็ัเที่่ากัับเสัรัมิอำานิาจ้ให้ซื่าตานิเข้ามาในิชีีวิติเรัา ไม่วิา่เรัาจ้ะอธิษฐานิขอพรัะเจ้้าให้หายจ้ากัโรัคบ่อยแค่ ไหนิก็ัตาม แตก่ัารักัรัะที่ำาของเรัากัลัับ
ยอมให้มารัเข้ามาในิชีีวิติ นิำาโรัครัา้ยตา่ง ๆ เข้ามา ฉัะนัิ�นิหากัเรัามีชีีวิติอยู่ ในิควิามบาป เรัาตอ้งหยุดชีีวิติแบบนัิ�นิ

ขอเสัรัมิวิา่เรัาอาจ้จ้ะคดิมากัจ้นิบอกัวิา่ “ผูมนีิ�แย่กัวิา่ที่ี�ควิรัจ้ะเป็นิเสีัยอีกั” แตก็่ัยังอยู่ ในิจุ้ดที่ี�เช่ี�อวิา่ พรัะเจ้้ารักััษาเรัาได ้ เรัาเองตา่ง
หากัที่ี�คิดวิ่าพรัะเจ้้าไม่รัักัษา เพรัาะเรัาไม่คู่ควิรัที่ี�จ้ะได้รัับกัารัรัักัษา นัิ�นิก็ัผูิดอีกั ไม่มี ใครัสัักัคนิเดียวิที่ี�สัมควิรัจ้ะได้รัับกัารัรัักัษาจ้ากั
พรัะเจ้้า เช่ีนิเดียวิกัับที่ี� ไม่เคยมี ใครัมีคุณสัมบัติพอที่ี�จ้ะที่ำางานิให้กัับพรัะองค์เลัย ดังนัิ�นิ ก็ั ไม่มีควิามจ้ำาเป็นิใด ๆ ที่ี�จ้ะนิำาเอา
พฤติกัรัรัมหรัอ่กัารัรักััษาควิามบรัสุิัที่ธิ�ของตัวิเองไปผููกัไวิก้ัับกัารัที่ี�พรัะเจ้้าจ้ะเคลั่�อนิไหวิในิชีีวิติเรัา มันิต้องข้ �นิอยู่กัับรัากัฐานิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รัง
กัรัะที่ำากัารัใดไวิ้ ให้กัับเรัา บวิกักัับควิามเช่ี�อของเรัาต่อพรัะองค์ ขณะเดียวิกัันิ เรัาก็ั ไม่อาจ้จ้ะลัะเลัยพฤติกัรัรัมของตัวิเอง จ้นิยอมให้
ซื่าตานิเข้ามาเป็นิตัวิขัดขวิางในิชีีวิิต ดังนัิ�นิแล้ัวิ เรัาจ้ะมองเห็นิกัารัรัักัษาโรัคง่ายข้ �นิ ดีข้ �นิกัวิ่า ถ้าเรัาสัำาน้ิกับาป แลัะหยุดสิั�งที่ี�กัำาลััง
ที่ำา อันิจ้ะเช่ี �อเชิีญซื่าตานิเข้ามาในิเส้ันิที่างชีีวิติเรัาได้

ควิามจ้รังิอีกัปรัะกัารัหน้ิ�งที่ี�มีส่ัวินิเกัี�ยวิข้องกัับกัารัรักััษาโรัคก็ัค่อ ผูู้คนิบางส่ัวินิไม่ ได้มองลั้กัลังไปวิา่ กัารัคิดลับกัับควิามไม่เช่ี�อที่ี�
คนิอ่�นิ ๆ มีนัิ�นิ จ้ะส่ังผูลักัรัะที่บต่อเรัาด้วิย ตัวิอย่างอันิเป็นิแบบฉับับ อยู่ ในิมารัะโกับที่ที่ี� 6 ขณะที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังปรัะที่ับอยู่ ในิถิ�นิฐานิ
บ้านิเกัิดของพรัะองค์ ผูู้คนิไม่เคารัพพรัะองค์ เพรัาะพวิกัเขาจ้ำาภาพทีี่�เห็นิพรัะองค์ตั �งแต่เล็ักัแต่น้ิอย พวิกัเขารัูจั้้กับิดามารัดา น้ิองชีาย
น้ิองสัาวิของพรัะองค์ ไม่ ให้ควิามเคารัพพรัะองค์เหม่อนิอย่างที่ี�คนิอ่�นิเคารัพ หนิำาซื่ำ �า ยังตั �งตัวิเป็นิปฏิิปักัษ์ วิิพากัษ์วิิจ้ารัณ์พรัะองค ์ 

ในิมารัะโกั 6:4-6 บอกัอยู่วิา่ “ศาสด้าพยากรณ์์จ้ะไม่่ขาด้ค์ว่าม่นับุถู่อ เว่น้แต่ ในเม่่องของตน ท่าม่กลางญาติพี�น้องของตน และในว่งศ์
ว่านของตน และพระองค์์จ้ะกระทำาการม่หัศจ้รรย์ที�นั�นไม่่ ได้้ เว่น้แต่ ได้้ว่างม่่อถู้กต้องค์นเจ็้บุบุางค์นให้หายโรค์ พระองค์์ก็ประหลาด้ใจ้  
เพราะเขาไม่่ม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อ” นีิ� ก็ั ไม่ ได้บอกัวิา่พรัะเยซืู่ไม่อยากักัรัะที่ำากัารัมหัศจ้รัรัย์ แต่พรัะองค์กัรัะที่ำาไม่ ได้ นัิ�นิค่อพรัะเยซืู่ พรัะบุตรัของ
พรัะเจ้้า ผูู้บังเกัิดมาในิโลักั ในิรัา่งมนุิษย์ ผูู้ ไม่เคยขาดควิามเช่ี�อ แน่ินิอนิพรัะองค์ ไม่เคยเช่ี �อเชิีญให้ซื่าตานิเข้ามาในิชีีวิติของพรัะองค ์ 

แต่พรัะองค์ก็ัยังถูกัจ้ำากััดที่ี�จ้ะกัรัะที่ำาหมายสัำาคัญ ด้วิยควิามไม่เช่ี�อของมนุิษย์ ลัองเอาไปผูนิวิกักัับมัที่ธิวิ 13:58 ที่ี�กัลั่าวิวิ่า “พระองค์์จ้้ง
ม่ิ ได้้ทรงกระทำาการม่หัศจ้รรย์ม่ากในเม่่องนั�น เพราะเขาไม่่มี่ค์ว่าม่เช่ื่�อ” แลั้วิเรัาจ้ะเห็นิวิ่า พรัะเยซืู่ผูู้ซ้ื่�งไม่มีข้อจ้ำากััดในิตัวิพรัะองค์เอง  
แลัะแน่ินิอนิ ไม่มีบาป ใด ๆ ในิพรัะองค์ทีี่�จ้ะมีส่ัวินิในิกัารัยอมให้ซื่าตานิเข้ามาสู่ัชีีวิิตของพรัะองค์ ยังถูกัจ้ำากััดในิสิั�งที่ี�พรัะองค์จ้ะที่รัง
กัรัะที่ำาได ้ ดว้ิยผูู้คนิรัอบข้างของพรัะองค ์

เป็นิสิั�งทีี่�สัำาคัญมากัจ้รัิง ๆ ทีี่�จ้ะต้องที่ำาควิามเข้าใจ้ เม่�อเรัารัู้วิ่า เป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้าทีี่�ต้องกัารัจ้ะรัักัษาเรัาทุี่กัคนิให้หาย
จ้ากัโรัค ถ้าเรัาเช่ี�อเช่ีนินัิ�นิก็ัเป็นิไปไดที้ี่�เรัาจ้ะผูิดพลัาด โดยกัารัพยายามรักััษาคนิป่วิยในิโรังพยาบาลัให้หมด ดว้ิยควิามเช่ี�อวิา่พรัะเจ้้าตั �งใจ้
ที่ี�จ้ะรักััษาเขาเหลั่านัิ�นิให้หายจ้ากัโรัค มันิเป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้าจ้รังิ ๆ ทีี่�ต้องกัารัให้พวิกัเขาหายโรัค แต่พรัะองค์จ้ะไม่ที่รังกัรัะที่ำา
สิั�งที่ี�ขัดกัับควิามต้องกัารัของคนิไข้เหล่ัานัิ�นิ พรัะเจ้้าที่รังปกัป้องสิัที่ธิของพวิกัเขา ทีี่�จ้ะเจ็้บป่วิย สิัที่ธิของพวิกัเขาทีี่�จ้ะไม่รัับกัารัรัักัษาให้
หาย พรัะเจ้้าให้อิสัรัะทีี่�เขาเลั่อกัทีี่�จ้ะหายหรัอ่ไม่หาย ไม่มีผูู้ ใดสัามารัถจ้ะบังคับให้พวิกัเขาอยากัหายได้ เขาไม่อาจ้จ้ะหายได้ด้วิยควิามเช่ี�อของ
คนิอ่�นิ ควิามเช่ี�อของคนิอ่�นิจ้ะช่ีวิยพวิกัเขาได้ หากัพวิกัเขากัำาลัังต่อสู้ักัับควิามเจ็้บป่วิย แต่ ไม่มี ใครัสัามารัถที่ำาแที่นิได้ เรัาอาจ้จ้ะดันิรัถ
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ไดเ้ม่�อมันิอยู่ ในิเกัียรัว์ิา่ง แต่ ไม่สัามารัถจ้ะดนัิรัถไดเ้ม่�อรัถอยู่ ในิเกัียรัจ์้อดหรัอ่ถอยหลััง หากัมี ใครัสัักัคนิตั �งใจ้จ้ะตอ่ตา้นิกัารัรักััษาโรัค เรัา
ก็ัที่ำาอะไรัไม่ ได้ เหตุนีิ�แหลัะที่ี�เรัาไม่อาจ้จ้ะรักััษาคนิไข้ที่ั �งหมดในิโรังพยาบาลั หรัอ่ไปนิมัสักัารัที่ี�ครัสิัตจ้ักัรั แลัะเห็นิทุี่กัคนิได้รับักัารัรักััษา
ให้หาย หากัเขาไม่ ได้ ให้ควิามรัว่ิมม่อ 

มีอะไรัอ่�นิๆ อีกัมากัมายเกัี�ยวิกัับปรัะเด็นินีิ� เม่�อพรัะเยซืู่รักััษาปรัะชีาชีนิ ที่รังชุีบชีีวิติคนิให้ฟ่ื้�นิค่นิจ้ากัควิามตาย พรัะองค์ ไปหา
เขาทีี่�นัิ�นิ ตรัสััวิา่ “อย่ารัอ้งไห้ ไปเลัย” พรัะองค์ที่รังบอกัแม่ ให้หยุดรัอ้งไห้ แลั้วิจ้้งที่รังเรัยีกัลูักัชีายของเธอให้ฟ่ื้�นิค่นิชีีพ ในิที่ี�นัิ�นิต้องใช้ี
ควิามเช่ี�อของใครับางคนิ จ้ำาเป็นิต้องมีควิามเช่ี�อในิส่ัวินิของเรัา ที่ั �งยังอีกัมากัมายหลัายอย่างเกัี�ยวิข้องในิกัารัรักััษาโรัค วินัินีิ�เรัาอธิบายได้
เพียงแค่สัองสัามปรัะเด็นิโดยหวิังวิ่าจ้ะช่ีวิยได้ แต่ปัจ้จ้ัยหลัักัที่ี�สัำาคัญสัำาหรัับปรัะเด็นินีิ�ที่ี�ต้องเข้าใจ้ ก็ัค่อ พรัะเจ้้าที่รังสััตย์ซ่ื่�อเสัมอ  

มันิเป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะองค์ทีี่�ต้องกัารัให้เรัาหายโรัค แต่เรัาต้องเรัียนิรัู้ที่ี�จ้ะรั่วิมม่อกัับพรัะองค์ พรัะองค์ที่ำาแที่นิเรัาไม่ ได ้ 

พรัะองคต์อ้งกัารักัรัะที่ำาผู่านิเรัา มันิจ้ะตอ้งออกัมาจ้ากัภายในิของเรัาเอง

ขออธิษฐานิวิ่า สิั�งเหลั่านีิ�จ้ะเป็นิปรัะโยชีน์ิ ในิกัารัชี่วิยให้เรัายอมตัวิ ยอมใจ้ ให้อำานิาจ้ของพรัะเจ้้าที่ำางานิไหลัผู่านิตัวิเรัา  

แลัะดำาเนิินิชีีวิติดว้ิยสุัขภาพที่ี�เหน่ิอธรัรัมชีาติ ในิพรัะองค์
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บทที� 8

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มัที่ธิวิ 8:17 พรัะเยซืู่ที่รังกัรัะที่ำาสิั�งใดที่ี�รักััษาเรัา 

มัทธิ์ว 8:17 – ทั �งนี�เพ่�อจ้ะให้สำาเร็จ้ตาม่พระว่จ้นะโด้ยอิสยาห์ศาสด้าพยากรณ์์ที�ว่่า ท่านได้้แบุกค์ว่าม่เจ็้บุไข้ของเราทั �งหลาย  

และหอบุโรค์ของเราไป

2. อ่านิ โฮัเชียา 4:6 คนิบางคนิไม่ ไดร้ับักัารัรักััษาเพรัาะ 

กั.  ควิามไม่รัู ้ (ขาดควิามรัู)้ 
ข.  เพรัาะเขาไม่ ไปครัสิัตจ้ักัรั 
ค.  เพรัาะเขาไม่ดพีอ

โฮีเช้ยา 4:6 – “ประชื่าชื่นของเราถู้กทำาลายเพราะขาด้ค์ว่าม่ร้ ้ เพราะเจ้้าปฏิเสธไม่่รบัุค์ว่าม่ร้ ้ เราก็ปฏิเสธเจ้้าไม่่ ให้รบัุเป็นปุโรหิต
ของเรา เพราะเจ้้าหลงล่ม่พระราชื่บุัญญัตแิห่งพระเจ้้าของเจ้้า เราก็จ้ะล่ม่ว่งศว์่านของเจ้้าเสียด้ว้่ย

3. อ่านิ ยอห์นิ 9:1-3 สัาวิกัคดิวิา่ชีายคนินัิ�นิตาบอดเพรัาะอะไรั พวิกัเขาคดิถูกัหรัอ่ไม่ 

ยอห์น 9:1-3 – เม่่�อพระเยซู้กำาลังเด้ินไปนั�น พระองค์์เห็นชื่ายค์นหน้�งตาบุอด้แต่กำาเนิด้ [2] และพว่กสาว่กของพระองค์์ถูาม่
พระองค์์ว่่าพระอาจ้ารย์เจ้้าข้า ใค์รได้้ทำาผู้ิด้บุาป ชื่ายค์นนี�หร่อบุิด้าม่ารด้าของเขา เขาจ้้งเกิด้ม่าตาบุอด้ [3] พระเยซู้ตอบุว่่า  
ม่ิใช่ื่ชื่ายค์นนี�หรอ่บุิด้าม่ารด้าของเขาได้ท้ำาบุาป แตเ่พ่�อให้พระราชื่กิจ้ของพระเจ้้าปรากฏในตวั่เขา

4. อ่านิ ยอห์นิ 5:14 บาปได้เปิดปรัะตูให้แกั่ควิามเจ็้บป่วิย แต่ก็ั ไม่เสัมอไป นิอกัเหน่ิอจ้ากักัารัเจ็้บป่วิย บาปสัามารัถที่ำาให้เกัิดผูลั
อะไรัอีกัได้ ในิชีีวิติของแตล่ัะบุคคลั 

ยอห์น 5:14 – ภายหลังพระเยซู้ได้้ทรงพบุค์นนั�นในพระว่หิารและตรสักับุเขาว่า่ ด้้เถูิด้เจ้้าหายโรค์แล้ว่อย่าทำาบุาปอีก ม่ิฉ้ะนั�น
เหตรุา้ยกว่า่นั�นจ้ะเกิด้กับุเจ้้า

5. อ่านิ โรัม 5:12-14 หากับาปไม่ ใช่ีสัาเหตขุองควิามเจ็้บป่วิยเสัมอไป อะไรัที่ี�น่ิาจ้ะเป็นิสัาเหตไุด ้

โรม 5:12-14 – เหตุฉ้ะนั�นเช่ื่นเด้ียว่กับุที�บุาป ได้้เข้าม่าในโลกเพราะค์นๆเด้ียว่ และค์ว่าม่ตายก็เกิด้ม่าเพราะบุาปนั�น  
และค์ว่าม่ตายก็ ได้้แผู่้ ไปถู้งม่ว่ลม่นุษย์ทุกค์น เพราะม่นุษย์ทุกค์นทำาบุาป [13] บุาป ได้้ม่ีอย้่ ในโลกแล้ว่ก่อนมี่พระราชื่บัุญญัต ิ 
แต่ที� ใด้ไม่่ม่ีพระราชื่บัุญญัติก็ ไม่่ถู่อว่่าม่ีบุาป [14] อย่างไรก็ตาม่ค์ว่าม่ตายก็ ได้้ค์รอบุงำาตลอด้ม่าตั �งแต่อาด้ัม่จ้นถู้งโม่เสส แม้่ค์นที�
ม่ิ ได้ท้ำาบุาปอย่างเด้ยีว่กับุการละเม่ิด้ของอาด้มั่ ผู้้้ซู้�งเป็นแบุบุของผู้้้ที�จ้ะเสด็้จ้ม่าภายหลัง

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 10:38 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ควิามเจ็้บป่วิยอาจ้เกัิดจ้ากัสัาเหตใุด 

กิจการ 10:38 – ค์่อเร่�องพระเยซู้ชื่าว่นาซูาเรธว่่า พระเจ้้าได้้ทรงเจ้ิม่พระองค์์ด้้ว่ยพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�และด้้ว่ยฤทธานุภาพ
อย่างไร และพระเยซู้เสด็้จ้ไปกระทำาค์ุณ์ประโยชื่น์และรกัษาบุรรด้าค์นซู้�งถู้กพญาม่ารเบุียด้เบุียน ด้้ว่ยว่า่พระเจ้้าได้้ทรง



2-117

อุปสรรคที�ขวางการหายโรค

สถูิตอย้่กับุพระองค์์

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 13:58 กัารัรักััษาโรัคอาจ้ถูกัขัดขวิางไดจ้้ากัอะไรั

มัทธิ์ว 13:58 – พระองค์จ์้้งม่ิ ได้ท้รงกระทำาการอิทธิฤทธิ�ม่ากที�นั�น เพราะเขาไม่่ม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อ

8. อ่านิ ยากัอบ 5:15 อะไรัที่ี�จ้ะช่ีวิยคนิเจ็้บไข้ ได ้

ยากอบ 5:15 – และการอธิษฐานด้้ว่ยค์ว่าม่เช่ื่�อจ้ะชื่่ว่ยให้ผู้้้ป่ว่ยรอด้ชื่ีว่ิต และองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าจ้ะทรงโปรด้ให้เขาหายโรค์  
และถู้าเขาได้ก้ระทำาบุาป ก็จ้ะทรงโปรด้อภัยให้แก่เขา
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บทที� 8

บทที� 8 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 8:17 พรัะเยซืู่ที่รังกัรัะที่ำาสิั�งใดที่ี�รักััษาเรัา 
ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั�งหลาย และหอบโรคของเราไป

2. อ่านิ โฮัเชียา 4:6 คนิบางคนิไม่ ไดร้ับักัารัรักััษาเพรัาะ 
ความไม่รู ้ (ขาดความรู)้

3. อ่านิ ยอห์นิ 9:1-3 สัาวิกัคดิวิา่ชีายคนินัิ�นิตาบอดเพรัาะอะไรั พวิกัเขาคดิถูกัหรัอ่ไม่ 
ความบาป พวกเขาคิดผิู้ด

4. อ่านิ ยอห์นิ 5:14 บาปได้เปิดปรัะตูให้แก่ัควิามเจ็้บป่วิย แต่ก็ั ไม่เสัมอไป นิอกัเหน่ิอจ้ากักัารัเจ็้บป่วิย บาปสัามารัถที่ำาให้เกิัดผูลั
อะไรัอีกัได้ ในิชีีวิติของแตล่ัะบุคคลั 
สิ�งที�เลวรา้ยมากกวา่ความเจ็บป่วย แม้กระทั�งความต่าย ( โรม 6:23)

5. อ่านิ โรัม 5:12-14 หากับาปไม่ ใช่ีสัาเหตขุองควิามเจ็้บป่วิยเสัมอไป อะไรัที่ี�น่ิาจ้ะเป็นิสัาเหตไุด ้
การล้มลงในความบาป (ปฐมกาล 3) ด้วยการละเมิดของอาดัม เขาได้นำาบาปและความเจ็บป่วยมาสูม่วลมนุษย์

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 10:38 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ควิามเจ็้บป่วิยอาจ้เกัิดจ้ากัสัาเหตใุด 
ถูุกพญามารเบียดเบียน

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 13:58 กัารัรักััษาโรัคอาจ้ถูกัขัดขวิางไดจ้้ากัอะไรั
ความไม่เช่้�อ

8. อ่านิ ยากัอบ 5:15 อะไรัที่ี�จ้ะช่ีวิยคนิเจ็้บไข้ ได ้
การอธิ์ษฐานด้วยความเช่้�อ   
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บทที� 9

การให้อภัยผูู้้อ่�น

วิันินีิ�เรัาจ้ะคุยกัันิเรั่�องกัารัให้อภัย จ้ากัมัที่ธิวิ 18:21-22 “ขณ์ะนั�นเปโตรม่าท้ลพระองค์์ว่่า “พระองค์์เจ้้าข้า หากพี�น้องของข้า
พระองค์์จ้ะกระทำาผู้ิด้ต่อข้าพระองค์์เร่�อยไป ข้าพระองค์์ค์ว่รจ้ะยกค์ว่าม่ผู้ิด้ของเขาสักกี�ค์รั �ง ถู้งเจ็้ด้ค์รั �งหร่อ” พระเยซู้ตอบุเขาว่่า  
“เราม่ิ ได้้ว่า่เพียงเจ็้ด้ค์รั �งเท่านั�น แต่เจ็้ด้สิบุค์รั �งค์้ณ์ด้้ว่ยเจ็้ด้” เปโตรัคงจ้ะคิดวิา่ตัวิเองใจ้กัวิา้งมากัแลั้วิที่ี�ถามพรัะองค์วิา่ เขาควิรัจ้ะให้
อภัยคนิที่ี�ที่ำาบาปต่อเขาสัักักัี�ครัั �ง ที่ี�วิ่า “พรัะองค์คิดวิ่า 7 ครัั �งในิหน้ิ�งวิันิจ้ะพอไหม” พรัะเยซูื่ตอบวิ่า “เปโตรัเอ๋ย ไม่ ใช่ี 7 ครัั �งแต ่  

มันิเป็นิ 490 ครัั �ง” ซ้ื่�งไม่ ได้หมายควิามวิา่ หลัังจ้ากั 490 ครัั �ง แลั้วิเรัาจ้ะไม่ ให้อภัยเขาอีกัต่อไป สิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ตรัสัันัิ�นิ เป็นิตัวิเลัขทีี่�
เป็นิไปไม่ ได้ วิ่าใครัจ้ะที่ำาให้ ใครัโกัรัธได้วิันิลัะเที่่านัิ�นิครัั �ง พรัะองค์กัำาลัังหมายควิามวิ่า กัารัให้อภัยนัิ�นิ เป็นิเรั่�องที่ี�ต้องที่ำาต่อเน่ิ�อง  
ต่อไปเรั่�อย ๆ กัารัให้อภัยน่ิาจ้ะเป็นิทัี่ศนิคติทีี่�แที่้จ้รัิงของครัิสัเตียนิ พรัะเยซืู่ตรััสัในิลูักัา 23:34 วิ่า “ข้าแต่พระบิุด้า ขอโปรด้
อภัยโทษเขา เพราะว่า่เขาไม่่ร้ว้่า่เขาทำาอะไร” เช่ีนิเดยีวิกัับสัเที่เฟื้นิผูู้พลีัชีีพในิกัิจ้กัารั 7:60 ทีี่�พูดวิา่ “พระองค์เ์จ้้าข้า ขอโปรด้อย่าทรง
ถู่อโทษเขาเพราะบุาปนี�” ไม่ ใช่ีวิ่าคนิทีุ่กัคนิจ้ะรัับกัารัให้อภัยบาป แต่ที่ัศนิคติ ในิหัวิใจ้ของครัิสัเตียนินัิ�นิ เรัาต้องเป็นิผูู้เสันิอกัารัให้
อภัยเสัมอ

พรัะเยซูื่เล่ัาเรั่�องคำาอุปมาเปรัียบเที่ียบเกัี�ยวิกัับกัารัให้อภัย พรัะคำาที่ี�ตรััสัในิมัที่ธิวิ 18:23-26 วิ่า “เหตุฉ้ะนั�นอาณ์าจ้ักรแห่ง
สว่รรค์์เปรยีบุเหม่่อนกษัตรยิ์องค์์หน้�งทรงประสงค์์จ้ะค์ิด้บุัญชีื่กับุผู้้้รบัุใช้ื่ของท่าน เม่่�อตั �งต้นทำาการนั�น เขาพาค์นหน้�งซู้�งเป็นหนี�หน้�ง
หม่่�นตะลันต์ (ปรัะมาณ 300 ล้ัานิบาที่) ม่าเฝ้่าเจ้้านายของเขา จ้้งสั�งให้ขายตัว่กับุทั �งภรรยา ล้ก และบุรรด้าสิ�งของที�เขาม่ีอย้่นั�นเอา
ม่าใช้ื่หนี� เพราะเขาไม่่มี่เงินจ้ะใช้ื่หนี� ผู้้้รับุใช้ื่ล้กหนี�ผู้้้นั�นจ้้งกราบุลงนม่ัสการท่านว่่า ข้าแต่ท่าน ขอโปรด้อด้ทนต่อข้าพเจ้้าเถูิด้  

แล้ว่ข้าพเจ้้าจ้ะใช้ื่หนี�ทั �งสิ �น” นีิ�ค่อเหตุกัารัณ์ทีี่�เกัิดข้ �นิ ชีายคนิหน้ิ�งเป็นิหนีิ�เจ้้านิายอยู่ปรัะมาณ 300 ลั้านิบาที่ จ้้งเป็นิไปไม่ ได้ทีี่�เขาจ้ะ
ใช้ีหนีิ�เจ้้านิายได้หมด เขารัูต้ัวิดีวิา่เขาไม่มีปัญญาใช้ีหนีิ� แลัะเจ้้านิายก็ัรัูว้ิา่เขาไม่สัามารัถชีดใช้ี ได้เช่ีนิกัันิ ในิสัมัยนัิ�นิ ยังไม่มีเรั่�องบุคคลั
ลั้มลัะลัายเหม่อนิในิบางปรัะเที่ศที่ี�ที่ำากัันิในิสัมัยนีิ� พวิกัเจ้้าหนีิ�จ้ะขายลัูกัหนีิ� ขายภรัรัยา ขายลัูกั ๆ แลัะขายทีุ่กั ๆ สิั�งที่ี�ลัูกัหนีิ�มี  
แลั้วิให้ ไปเป็นิที่าสั ลัูกัหนีิ�จ้ะถูกัส่ังเข้าคุกัจ้นิกัวิ่าจ้ะชีดใช้ีหนีิ�สิันิจ้นิครับ หาไม่แลั้วิก็ัจ้ะติดคุกัจ้นิตาย ชีายคนินีิ�ที่ำาในิสิั�งที่ี�รัู้วิ่าต้องที่ำา  

นัิ�นิก็ัค่อคุกัเข่าลังรั้องอ้อนิวิอนิขอควิามเมตตาวิ่า “ข้าแต่ที่่านิ ขอโปรัดมีควิามอดที่นิต่อข้าพเจ้้าด้วิย กัรัุณาเถิด ข้าขอรั้อง แล้ัวิ
ข้าพเจ้้าจ้ะใช้ีหนีิ�ที่ั �งสิั �นิ แตข่อให้มีควิามอดที่นิตอ่ข้าดว้ิย” สัังเกัตให้ดนีิะครับั วิา่เกิัดอะไรัข้ �นิในิพรัะคำาที่ี� 27 เจ้้านิายของผููร้ับัใช้ีผูู้นัิ�นิ
มี ใจ้เมตตาตอ่เขา แลัะได้ โปรัดยกัหนีิ� ให้เขา

เรัามีหนีิ�สิันิที่ี�เรัาไม่สัามารัถจ้ะชีดใช้ี ได้ พรัะคัมภีรับ์อกัวิา่ เพรัาะวิา่ค่าจ้้างของควิามบาปค่อควิามตาย ( โรัม 6:23) บาปแยกัเรัา
จ้ากัพรัะเจ้้า นิิรัันิดรั์ เงินิแลัะที่องคำาที่ั �งหมดในิโลักัก็ั ไม่อาจ้จ้ะไถ่บาปของเรัาได้ แต่พรัะเจ้้าผูู้ที่รังเมตตาที่รังพรัะกัรัุณาธิคุณอย่างยิ�ง  
ที่ี�ที่รังส่ังพรัะเยซืู่ครัสิัตพ์รัะบุตรัองคเ์ดยีวิของพรัะองคล์ังมาในิโลักั เพ่�อชีดใช้ีหนีิ�ที่ี�เรัาไม่อาจ้จ้ะชีดใช้ี ได ้ พรัะเจ้้ามองดเูรัาดว้ิยใจ้เมตตา
กัรัณุา แลัะตรัสััวิา่ “เรัายกัหนีิ� ให้เจ้้า”

ชีายผูู้นีิ�ซ้ื่�งได้รัับกัารัยกัหนีิ� ให้ถ้ง 300 ลั้านิบาที่ เป็นิเจ้้าหนีิ�ลัูกัน้ิองอยู่ มูลัค่าปรัะมาณ 600 บาที่ หากัเขาพบลัูกัน้ิองคนินัิ�นิ  

แลั้วิพูดวิา่ “ข้าได้รับักัารัยกัหนีิ�สิันิให้ถ้ง 300 ล้ัานิบาที่ เจ้้าเป็นิหนีิ�ข้าอยู่ 600 บาที่ นัิ�นิมันิไม่ ใช่ีเรั่�องใหญ่เลัย ข้าอยากัให้เจ้้าเป็นิอิสัรัะ
เหม่อนิข้า ลั่มเรั่�องหนีิ�เสีัยเถอะ ไม่เป็นิไรัแลั้วิ เพรัาะข้าก็ั ได้รัับกัารัยกัหนีิ�ถ้ง 300 ลั้านิบาที่” เรั่�องมันิก็ัน่ิาจ้ะเป็นิแบบนีิ� ใช่ี ไหม  

มิ ใช่ีเลัย เรัามาอ่านิต่อวิ่าเรั่�องจ้รัิงเป็นิอย่างไรั พรัะคำาที่ี� 28-31 บอกัวิ่า “ผู้้้รับุใช้ื่ผู้้้นั�นออกไปพบุค์นหน้�งเป็นเพ่�อนผู้้้รับุใช้ื่ด้้ว่ยกัน  

ซู้�งเป็นหนี�เขาอย้่หน้� งร้อยเด้นาริอัน จ้้งจ้ับุค์นนั�นบุีบุค์อว่่า “จ้งใช้ื่หนี� ให้ข้า” เพ่�อนิผูู้รัับใช้ีผูู้นัิ�นิได้กัรัาบลังแที่บเที่้าอ้อนิวิอนิวิ่า  
ขอโปรัดผูัดไวิก้ั่อนิ แลั้วิข้าพเจ้้าจ้ะใช้ีหนีิ�ที่ั �งสิั �นิ  แต่เขาไม่ยอม จ้้งนิำาผูู้รับัใช้ีลัูกัหนีิ�นัิ�นิไปจ้ำาจ้องไวิ ้ จ้นิกัวิา่จ้ะใช้ีเงินินัิ�นิ ฝ่่ายพวิกัเพ่�อนิ
ผูู้รับัใช้ีเม่�อเห็นิเหตุกัารัณ์เช่ีนินัิ�นิ ก็ัพากัันิสัลัดใจ้ยิ�งนัิกั จ้้งนิำาเหตุกัารัณ์ที่ั �งปวิงไปกัรัาบทีู่ลัเจ้้านิายของพวิกัตนิ” ชีายคนินัิ�นิจั้บลัูกัน้ิอง
ขังคกุัดว้ิยข้อหาเป็นิหนีิ�เขา 600 บาที่ หลัังจ้ากัที่ี�ตวัิเองเพิ�งจ้ะไดร้ับักัารัยกัหนีิ�ถ้ง 300 ลั้านิบาที่ น้ิกัภาพออกัไหมครับั
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พรัะคำาที่ี� 32-34 กัลั่าวิต่อวิา่ “แล้ว่เจ้้านายของเขาจ้้งทรงเรยีกผู้้้รบัุใช้ื่นั�นม่าสั�งว่า่ โอ เจ้้าผู้้้รบัุใช้ื่ชัื่�ว่ เราได้้ โปรด้ยกหนี�ให้เจ้้าหม่ด้  
เพราะเจ้้าได้้อ้อนว่อนเรา เจ้้าค์ว่รจ้ะเม่ตตาเพ่�อนผู้้้รับุใช้ื่ด้้ว่ยกัน เหม่่อนเราได้้เม่ตตาเจ้้ามิ่ ใช่ื่หร่อ แล้ว่เจ้้านายของเขาก็ โกรธจ้้งม่อบุผู้้้
นั�นไว่แ้ก่เจ้้าหน้าที� ให้ทรม่าน จ้นกว่า่จ้ะใช้ื่หนี�หม่ด้” ชีายคนินีิ�จ้้งได้ถูกันิำาเข้าคุกัเพรัาะสิั�งที่ี�เขาที่ำากัับเพ่�อนิผูู้รับัใช้ีด้วิยกัันิ แลัะเขาก็ั ได้
สูัญเสีัยกัารัยกัโที่ษครัั �งแรักัของเขา พรัะเยซืู่ตรัสััในิพรัะคำาที่ี� 35 วิา่ “พรัะบิดาของเรัาผูู้ที่รังสัถิตอยู่ ในิสัวิรัรัคจ์้ะที่รังกัรัะที่ำาแกั่ที่่านิทีุ่กัคนิ
อย่างนัิ�นิ ถ้าหากัท่ี่านิแต่ลัะคนิไม่ยกัโที่ษกัารัลัะเมิดให้แก่ัพี�น้ิองของท่ี่านิด้วิยใจ้กัวิา้งขวิาง” เป็นิควิามโง่เขลัาแค่ ไหนิ ทีี่� ได้รับักัารัยกัโที่ษ
บาปที่ั �งหมด ซ้ื่�งมี โที่ษถ้งตาย แลัะถูกัแยกัจ้ากัพรัะเจ้้าชัี�วินิิรัันิดรั์ แต่กัลัับปฏิิเสัธกัารัให้อภัยผูู้อ่�นิ เรัารั้องอ้อนิวิอนิขอพรัะเจ้้าวิ่า  

“ขอที่รังโปรัดยกัโที่ษบาปแลัะเมตตาต่อข้าพรัะองค์ผู่านิพรัะเยซูื่ครัิสัต์ด้วิย” เรัารัับกัารัยกัโที่ษบาปจ้ากัพรัะองค์ แต่กัลัับปฏิิเสัธทีี่�จ้ะให้
อภัยผูู้อ่�นิในิสิั�งเล็ักัน้ิอย ทีี่�คิดวิ่ามันิใหญ่ โตเสีัยเต็มปรัะดาหลัังจ้ากัทีี่� ได้รัับกัารัให้อภัยบาป ในิทีุ่กัสิั�งที่ี�เรัาได้กัรัะที่ำามา พรัะเจ้้าตรััสัวิ่า  

นัิ�นิค่อควิามชัี�วิรั้าย (ต่อไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของคุณดอนิ โครัวิ์ ผูู้สัอนิพรัะคัมภีรั์ ผูู้รัับใช้ีพรัะเจ้้า) “ผูมเคยเป็นิศิษยาภิบาลัในิครัิสัตจ้ักัรั
เม่�อนิานิหลัายปีมาแลั้วิ ตอนินัิ�นิมีหญิงสัาวิคนิหน้ิ�ง ในิหมู่สัมาชิีกัครัสิัตจ้ักัรัซ้ื่�งมีควิามสัามารัถในิกัารัมองเห็นิอนิาคต วินัิหน้ิ�งเธอเข้ามา
คุยกัับผูมวิา่ “คุณวิา่ใช่ีพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�หรัอ่เปลั่า ที่ี�บอกัแลัะสัำาแดงให้ฉัันิเห็นิเหตุกัารัณ์ทีี่�จ้ะเกัิดข้ �นิในิอนิาคต ฉัันิรัูว้ิา่เม่�อไรัคนิไหนิ
กัำาลัังจ้ะตาย คนิไหนิจ้ะเกัิดอุบัติเหตุที่างรัถยนิต์ รัวิมที่ั �งเรั่�องอ่�นิ ๆ อะไรัที่ำานิองนัิ�นิ” ผูมบอกัไปวิ่า “คุณต้องไม่ชีอบคำาตอบผูมแน่ิ  

ผูมไม่เช่ี�อวิา่นัิ�นิค่อพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ผูมคิดวิา่นัิ�นิค่อวิญิญาณกัารัที่ำานิายโชีคชีะตา วิญิญาณอย่างเดียวิกัับที่ี�ติดตามสัาวิกัเปาโลัไปที่ั�วิ  

ในิกัิจ้กัารับที่ที่ี� 16 ในิที่ี�สุัดสัาวิกัเปาโลัก็ัดุด่าวิ่ามันิ แลัะสัั�งให้มันิออกัจ้ากัหญิงสัาวิคนินัิ�นิ แลั้วิเธอก็ัสูัญเสีัยควิามสัามารัถในิกัารั
ที่ำานิาย” ผูมบอกัเธอวิ่า ผูมไม่ ใช่ีพรัะเจ้้า แลัะสัำาที่ับวิ่า “ผูมอยากัให้คุณถามพรัะเยซืู่วิ่า “พรัะเจ้้า สิั�งที่ี�บอกัแลัะให้ข้อมูลักัับข้า
พรัะองค์ แม้กัรัะที่ั�งกั่อนิหน้ิาที่ี�ข้าพรัะองค์จ้ะได้รับัควิามรัอด นัิ�นิค่อพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ของพรัะองค์ หรัอ่อะไรักัันิแน่ิ” วินัิหน้ิ�งเธอก็ั
กัลัับมาหาผูม บอกัวิ่า “ฉัันิคุยกัับพรัะเจ้้าแลั้วิ ฉัันิวิ่ามันิไม่เป็นิไรั” ผูมจ้้งวิ่า “สิั�งใดก็ัตามที่ี�พรัะเจ้้าบอกัคุณ เป็นิสิั�งที่ี�ถูกัต้องที่ั �งนัิ�นิ 
ผูมไม่ ใช่ีผูู้เลัี �ยงแกัะที่ี�ยิ�งใหญ่ผูู้นัิ�นิ”

เวิลัานัิ�นิเป็นิช่ีวิงต้นิ ๆ ปี ค.ศ. 1986 รัู้ ไหมวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิในิปี ค.ศ. 1986 เรัาส่ังยานิอวิกัาศชี่�อชีาเลันิเจ้อรั ์ มีคนิ 8 คนิข้ �นิไปกัับ
ยานิลัำานัิ�นิ หน้ิ�งในินัิ�นิเป็นิครัสูัาวิซ้ื่�งสัอนิในิโรังเรัยีนิแห่งหน้ิ�ง หญิงสัาวิผูู้นีิ�ขณะที่ี�นัิ� งดูที่ีวิ ี เธอเห็นิครัสูัาวิคนินีิ�พูดวิา่ “พรัุง่นีิ�ดิฉัันิจ้ะข้ �นิไป
กัับยานิอวิกัาศชีาเลันิเจ้อรั”์ เธอพูดถ้งยานิอวิกัาศ วิญิญาณนัิ�นิบอกักัับเธอวิา่ “ครัสูัาวิคนินีิ�จ้ะตาย เธอจ้ะเสีัยชีีวิติ” วินัิรัุง่ข้ �นิเม่�อยานิอวิกัาศ
ชีาเลันิเจ้อรัท์ี่ะยานิข้ �นิ มันิก็ัรัะเบิดแลั้วิคนิทัี่�งโลักัก็ัเห็นิ ลัูกัเรัอ่ตายหมด หญิงสัาวิผูู้นัิ�นิกัลัับมาหาผูม บอกัผูมวิา่ “คุณดอนิ ฉัันิคิดวิา่สิั�งที่ี�
พูดกัับฉัันิแลัะให้ข้อมูลัฉัันินัิ�นิ อาจ้จ้ะไม่ ใช่ีพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� คุณจ้ะชี่วิยอธิษฐานิให้ฉัันิได้ ไหม” หลัังกัารันิมัสักัารัคำ�าค่นินัิ�นิ ทีุ่กั ๆ  
คนิกัลัับไปหมดแลั้วิ ผูมจ้ับม่อเธอ แลัะรั่วิมกัันิอธิษฐานิวิ่า “เจ้้าวิิญญาณสักัปรักัแห่งกัารัที่ำานิาย จ้งออกัมาจ้ากัรั่างของเธอ”  
แต่ ไม่มีอะไรัเกัิดข้ �นิ ครัั �งหน้ิ� งสัาวิกัของพรัะเยซูื่พยายามขับผูี โสัโครักัออกัจ้ากัเด็กัหนุ่ิมคนิหน้ิ� ง แต่ที่ำาไม่สัำาเรั็จ้ พรัะเยซูื่จ้้งตรััสัวิ่า  

“จ้งนิำาเด็กัหนุ่ิมนัิ�นิมาหาเรัา” ผูมจ้้งอธิษฐานิไปวิ่า “ข้าแต่พรัะบิดาเจ้้า ข้าพรัะองค์เข้าใจ้วิ่าข้าพรัะองค์รัู้วิ่าเกัิดอะไรัข้ �นิในิเวิลัานีิ�  

แต่ข้าพรัะองค์ขอมอบหญิงสัาวิผูู้นีิ�แด่พรัะองค์ ขอที่รังโปรัดสัำาแดงให้เรัารัู้วิ่า มันิค่ออะไรั” ภรัรัยาของผูมกัำาลัังอธิษฐานิอยู่กัับเรัาด้วิย  

พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิถ้อยคำาแห่งควิามรัู้กัับเธอ ภรัรัยาผูมทัี่กัวิ่า “ต้องมีอะไรัเกัี�ยวิข้องกัับคุณแม่ของเธอ” ผูมจ้้งพูดกัับสัาวิคนินัิ�นิวิ่า  
“คุณจ้ะยอมยกัโที่ษให้คุณแม่ของคุณไหม” ในิจั้งหวิะที่ี�ผูมกัำาลัังพูดอยู่นัิ�นิ เสีัยงกัรัีดรั้องก็ัออกัมาจ้ากัเธอ “ ไม่ แม่ฉัันิยกัฉัันิให้คนิอ่�นิ”  

แลั้วิผูมก็ัพูดวิา่ “ฉัันิผููกัมัดแกั เจ้้าวิญิญาณโสัโครักั” แลั้วิก็ัถามหญิงสัาวิคนินัิ�นิอีกัวิา่เธอจ้ะยอมยกัโที่ษให้แม่ของเธอไหม ครัั �งนีิ�เธอยกัโที่ษ
ให้แม่ แลัะปลัดปล่ัอยควิามรัู้ส้ักัที่ี�มีกัับแม่ ปลั่อยไปกัับพรัะคุณแลัะควิามช่ีวิยเหลั่อของพรัะเจ้้า เธอปลัดปล่ัอยควิามรัู้ส้ักันัิ�นิได้ก็ัด้วิยกัารั
ตดัสิันิใจ้ยอมยกัโที่ษให้กัับแม่ของเธอ วิญิญาณรัา้ยนัิ�นิก็ัถูกัขับออกัจ้ากัเธอ เธอจ้้งไดร้ับัอิสัรัภาพ” (จ้บคำาพยานิ)

เช่ีนิเดียวิกัับที่ี�พรัะเยซืู่ตรััสัคำาอุปมาในิมัที่ธิวิบที่ที่ี� 18 หากัวิ่าเรัาไม่ยอมยกัโที่ษด้วิยหัวิใจ้ของเรัา หลัังจ้ากัที่ี�พรัะบิดาของเรัาในิ
สัวิรัรัค์ ได้ยกัหนีิ�ที่ี� ใหญ่หลัวิงให้กัับเรัา เรัาเองจ้ะถูกัส่ังไปอยู่ ในิเง่ �อมม่อมารัแห่งควิามทุี่กัข์รัะที่ม อะไรัค่อมารัแห่งควิามทุี่กัข์รัะที่มนีิ� 

มันิเป็นิได้หลัาย ๆ อย่าง เช่ีนิ ป้อมปรัากัารัของวิิญญาณชัี�วิ กัารัถูกักัดขี� ควิามเจ็้บป่วิย ควิามเครัียด โรัครั้ายต่าง ๆ แลัะอ่�นิ ๆ  
อีกัมากัมาย รัากัของมันิก็ัค่อกัารัไม่ ให้อภัย ไม่ ให้อภัยคนิอ่�นิในิขณะทีี่�เรัาได้รับักัารัให้อภัย สิั�งนีิ�เปิดช่ีองให้เรัายอมให้ซื่าตานิเข้ามาย้ดทีี่�
มั�นิปรัะจ้ำากัารัในิชีีวิติของเรัา พรัะคมัภีรัส์ัอนิให้เรัาตดัสิันิใจ้ที่ี�จ้ะให้อภัย ในิคำาอธิษฐานิของพรัะเยซืู่ (มัที่ธิวิ 6:9-11) พรัะองคส์ัอนิให้เรัา
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ยกัโที่ษให้ผูู้อ่�นิเหม่อนิที่ี�เรัาไดร้ับักัารัยกัโที่ษจ้ากัพรัะเจ้้า

มารัะโกั 11:25-26 บอกัวิา่เม่�อเรัาอธิษฐานิ หากัเรัามีสิั�งใดที่ี�เป็นิปฏิิปักัษ์กัับใครั เรัาตอ้งให้อภัย นัิ�นิหมายควิามวิา่อะไรั กัารัไม่ ให้
อภัยควิรัติดค้างในิใจ้ของเรัานิานิสัักัเที่่าไรักัันิ เอาแค่นิานิจ้นิถ้งเวิลัาที่ี�เรัาจ้ะไปหาพรัะเจ้้าแลัะอธิษฐานิต่อพรัะองค์ หากัเรัามีกัารัติดค้าง
แม้สัักันิิด ทีี่�จ้ะไม่ ให้อภัยใครัก็ัตาม เรัาควิรัต้องปล่ัอยไปแล้ัวิอธิษฐานิวิา่ “ข้าแตพ่รัะเจ้้า ข้าพรัะองค์จ้ะขอปลัดปล่ัอยคนิเหล่ัานีิ� ไปในิวินัิ
นีิ� ข้าพรัะองคข์อยกัโที่ษให้กัับเขา ข้าพรัะองคต์ดัสิันิใจ้เช่ีนินีิ� เพรัาะพรัะองคท์ี่รังยกัโที่ษหนีิ�อันิใหญ่หลัวิงให้กัับข้าพรัะองค”์

เม่�อได้ศ้กัษาบที่เรัยีนิบที่นีิ� ขอให้อธิษฐานิกัันิ ถ้าเรัายังไม่ ได้ยกัโที่ษให้กัับผูู้ ใดในิชีีวิติ ก็ัควิรัตัดสิันิใจ้ในิบัดนีิ� ที่ี�จ้ะยอมปลั่อยคนิ
ผูู้นัิ�นิไป ยกัโที่ษให้เขาไม่วิ่าเขาจ้ะยังมีชีีวิิตอยู่หรั่อลั่วิงลัับไปแลั้วิ อธิษฐานิปลั่อยเขาไป ให้ควิามเจ็้บปวิดของคุณได้รัับกัารัรัักัษา
เยียวิยา ดว้ิยอำานิาจ้แลัะพรัะคณุของพรัะเยซืู่ครัสิัตเ์จ้้า
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มัที่ธิวิ 18:21 เปโตรัเสันิอกัารัยกัโที่ษให้กัี�ครัั �ง 

มัทธิ์ว 18:21 – ขณ์ะนั�นเปโตรม่าท้ลพระองค์์ว่า่ พระองค์์เจ้้าข้า หากพี�น้องของข้าพระองค์์จ้ะกระทำาผิู้ด้ต่อข้าพระองค์์เร่�อยไป  

ข้าพระองค์ค์์ว่รจ้ะยกค์ว่าม่ผู้ิด้ของเขาสักกี�ค์รั �ง ถู้งเจ็้ด้ค์รั �งหรอ่

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:22 พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่เรัาควิรัตอ้งให้อภัยสัักักัี�ครัั �ง 

มัทธิ์ว 18:22 – พระเยซู้ตรสัตอบุเขาว่า่ เราม่ิ ได้ว้่า่เพียงเจ็้ด้ค์รั �งเท่านั�น แตเ่จ็้ด้ค์รั �งค์ณ้์ด้ว้่ยเจ็้ด้สิบุ

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:23-24  บ่าวิคนินัิ�นิเป็นิหนีิ�นิายเขาเที่่าไรั 

มัทธิ์ว 18:23-24 – เหตุฉ้ะนั�น อาณ์าจ้ักรแห่งสว่รรค์์เปรยีบุเหม่่อนกษัตรยิ์องค์์หน้�งทรงประสงค์์จ้ะค์ิด้บุัญชีื่กับุผู้้้รบัุใช้ื่ของท่าน  
[24] เม่่�อตั �งตน้ทำาการนั�น เขาพาค์นหน้�งซู้�งเป็นหนี�หน้�งหม่่�นตะลันตม์่าเฝ้่า

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:25 เม่�อบ่าวิคนินีิ� ไม่สัามารัถฟ้ื้องลั้มลัะลัายได ้ แลั้วิจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิ 

มัทธิ์ว 18:25 – เจ้้านายของเขาจ้้งสั�งให้ขายตัว่กับุทั �งภรรยาและล้ก และบุรรด้าสิ�งของที�เขาม่ีอย้่นั�นเอาม่าใช้ื่หนี� เพราะเขาไม่่มี่
เงินจ้ะใช้ื่หนี�

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:26 บ่าวิคนินัิ�นิขอรัอ้งอะไรัตอ่นิาย 
เขาสัามารัถคน่ิเงินิที่ี�กัู้ย่มมาได้ ไหม 

มัทธิ์ว 18:26 – ผู้้้รบัุใช้ื่ล้กหนี�ผู้้้นั�นจ้้งกราบุลงนม่ัสการท่านว่า่ ข้าแต่ท่านขอโปรด้อด้ทนต่อข้าพเจ้้าเถูิด้ แล้ว่ข้าพเจ้้าจ้ะใช้ื่หนี�ทั �งสิ �น  

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:27 นิายคนินัิ�นิไดแ้สัดงที่ัศนิคตอิย่างไรัตอ่บ่าวิของเขา 
พรัะเจ้้าที่รังแสัดงที่ัศนิคติ ใดตอ่เรัาแลัะหนีิ�ของเรัา (บาป) 

มัทธิ์ว 18:27 – เจ้้านายของผู้้้รบัุใช้ื่ผู้้้นั�นม่ี ใจ้เม่ตตา โปรด้ยกหนี�ปล่อยตวั่เขาไป

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:28 บ่าวิคนิที่ี� ไดร้ับักัารัยกัหนีิ� มีเพ่�อนิบ่าวิที่ี�เป็นิหนีิ�เขาอยู่เที่่าไรั 

มัทธิ์ว 18:28 – แตผู่้้้รบัุใช้ื่ผู้้้นั�นออกไปพบุค์นหน้�งเป็นเพ่�อนผู้้้รบัุใช้ื่ด้้ว่ยกัน ซู้�งเป็นหนี�เขาอย้่หน้�งรอ้ยเด้นารอิัน จ้้งจั้บุค์นนั�นบุีบุ
ค์อว่า่ จ้งใช้ื่หนี�ให้ข้า

8. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:28 บ่าวิคนินีิ�มีที่ัศนิะคตอิย่างไรักัับเพ่�อนิบ่าวิคนินัิ�นิ

9. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:29-30  บ่าวิคนินีิ�ที่ำาอย่างไรักัับเพ่�อนิบ่าวิของเขา
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มัทธิ์ว 18:29-30 – เพ่�อนผู้้้รบัุใช้ื่ผู้้้นั�นได้้กราบุลงแทบุเท้าอ้อนว่อนว่า่ ขอโปรด้อด้ทนต่อข้าพเจ้้าเถิูด้ แล้ว่ข้าพเจ้้าจ้ะใช้ื่หนี�ทั �งสิ �น  

[30] แตเ่ขาไม่่ยอม่ จ้้งนำาผู้้้รบัุใช้ื่ล้กหนี�นั�นไปขังค์กุไว่ ้ จ้นกว่า่จ้ะใช้ื่เงินนั�น

10. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:31-33 เจ้้านิายไดเ้รัยีกับ่าวิผูู้ ไม่ยอมยกัโที่ษให้วิา่อะไรั 

มัทธิ์ว 18:31-33 – ฝ่่ายพว่กเพ่�อนผู้้้รบัุใช้ื่เม่่�อเห็นเหตุการณ์์เช่ื่นนั�น ก็พากันสลด้ใจ้ยิ�งนัก จ้้งนำาหตุการณ์์ทั �งปว่งไป กราบุท้ลเจ้้า
นายของพว่กตน [32] แล้ว่เจ้้านายของเขาจ้้งทรงเรียกผู้้้รับุใช้ื่นั�นม่าสั�งว่่า โอ เจ้้าผู้้้รับุใช้ื่ชัื่�ว่ เราได้้ โปรด้ยกหนี� ให้เจ้้าหม่ด้  
เพราะเจ้้าได้อ้้อนว่อนเรา [33] เจ้้าค์ว่รจ้ะเม่ตตาเพ่�อนผู้้้รบัุใช้ื่ด้ว้่ยกัน เหม่่อนเราได้เ้ม่ตตาเจ้้าม่ิ ใช่ื่หรอ่

11. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:33 นิายไดบ้อกักัับบ่าวิวิา่เขาควิรัที่ำาอย่างไรั 

12. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:34 เม่�อนิายรัูว้ิา่บ่าวิคนินีิ� ไดก้ัรัะที่ำากัับเพ่�อนิบ่าวิ มันิส่ังผูลักัรัะที่บตอ่อารัมณ์นิายอย่างไรั 

มัทธิ์ว 18:34 – แล้ว่เจ้้านายของเขาก็กริ �ว่จ้้งม่อบุผู้้้นั�นไว่แ้ก่เจ้้าหน้าที� ให้ทรม่าน จ้นกว่า่จ้ะใช้ื่หนี�หม่ด้

13. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:34 ควิามไม่ ให้อภัยของบ่าวิคนินีิ� โดยกัารักัรัะที่ำาของเขา มีผูลัลับลั้างกัารัยกัโที่ษที่ี�เขาไดร้ับัจ้ากัเจ้้านิายแตด่ั �งเดมิหรัอ่ไม่  

14. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:35 ปรัะเด็นิของคำาอุปมาเปรัยีบเที่ียบนีิ�คอ่อะไรั

มัทธิ์ว 18:35 – พระบุิด้าของเราผู้้้ทรงสถูิตอย้่ ในสว่รรค์จ์้ะทรงกระทำาแก่ท่านทุกค์นอย่างนั�น ถู้าหากว่า่ท่านแตล่ะค์นไม่่ยกโทษการ
ละเม่ิด้ให้แก่พี�น้องของท่านด้ว้่ยใจ้กว่า้งขว่าง
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บทที� 9 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:21 เปโตรัเสันิอกัารัยกัโที่ษให้กัี�ครัั �ง 
เจ็ดครั �ง

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:22 พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่เรัาควิรัตอ้งให้อภัยสัักักัี�ครัั �ง 
สี�รอ้ยเก้าสบิครั �ง (หรอ่ไม่มีวนัจบสิ �น และอย่างต่่อเน่�อง)

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:23-24  บ่าวิคนินัิ�นิเป็นิหนีิ�นิายเขาเที่่าไรั 
หน่�งหม่�นต่ะลันหรอ่ 300 ล้านบาท (จำานวนที� ไม่มีวนัใช้้ค่นได้เลย)

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:25 เม่�อบ่าวิคนินีิ� ไม่สัามารัถฟ้ื้องลั้มลัะลัายได ้ แลั้วิจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิ 
ตั่วเขา ภรรยา ลูก ๆ และสมบัติ่พัสถุานที�เขามีทั�งหมด จะต้่องถูุกประมูลขายที�ต่ลาดทาส เพ่�อนำาไปจ่ายหนี�สนิ

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:26 บ่าวิคนินัิ�นิขอรัอ้งอะไรัตอ่นิาย 
ให้เจ้านายมีความอดทนกับเขา และเขาจะจ่ายค่นหนี�สนิให้ทุกอย่าง
เขาสัามารัถคน่ิเงินิที่ี�กัู้ย่มมาได้ ไหม
ไม่สามารถุ

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:27 นิายคนินัิ�นิไดแ้สัดงที่ัศนิคตอิย่างไรัตอ่บ่าวิของเขา 
ความเมต่ต่าและการอภัยบาป
พรัะเจ้้าที่รังแสัดงที่ัศนิคติ ใดตอ่เรัาแลัะหนีิ�ของเรัา (บาป) 
ความเมต่ต่าและการอภัยบาป

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:28 บ่าวิคนิที่ี� ไดร้ับักัารัยกัหนีิ� มีเพ่�อนิบ่าวิที่ี�เป็นิหนีิ�เขาอยู่เที่่าไรั 
หน่�งรอ้ยเดนารอัิน (ค่าจ้างแรงงาน 1 วนั หรอ่ประมาณ 600 บาท)

8. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:28 บ่าวิคนินีิ�มีที่ัศนิะคตอิย่างไรักัับเพ่�อนิบ่าวิคนินัิ�นิ
ไม่อดทน ใช้้ความรนุแรง และไม่ ให้อภัย

9. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:29-30  บ่าวิคนินีิ�ที่ำาอย่างไรักัับเพ่�อนิบ่าวิของเขา
นำาเพ่�อนของเขาเข้าคุก จนกวา่เขาจะค่นหนี�สนิจนหมด

10. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:31-33 เจ้้านิายไดเ้รัยีกับ่าวิผูู้ ไม่ยอมยกัโที่ษให้วิา่อะไรั 
เจ้าผูู้้รบัใช้้ชั้�ว

11. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:33 นิายไดบ้อกักัับบ่าวิวิา่เขาควิรัที่ำาอย่างไรั 
เขาควรจะแสดงความเมต่ต่าต่่อเพ่�อนบ่าวของเขา เช่้นเดียวกับที�เจ้านายได้เมต่ต่าสงสารเขา เขาควรจะปล่อยเพ่�อนบ่าวไป  

และยกโทษให้เขาด้วย
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12. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:34 เม่�อนิายรัูว้ิา่บ่าวิคนินีิ� ไดก้ัรัะที่ำากัับเพ่�อนิบ่าวิ มันิส่ังผูลักัรัะที่บตอ่อารัมณ์นิายอย่างไรั 
โกรธ์มาก

13. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:34 ควิามไม่ ให้อภัยของบ่าวิคนินีิ� โดยกัารักัรัะที่ำาของเขา มีผูลัลับลั้างกัารัยกัโที่ษที่ี�เขาได้รับัจ้ากัเจ้้านิายแต่ดั �งเดิม
หรัอ่ไม่ 
ใช่้แล้ว

14. อ่านิ มัที่ธิวิ 18:35 ปรัะเด็นิของคำาอุปมาเปรัยีบเที่ียบนีิ�คอ่อะไรั
“พระบิดาของเราผูู้้ทรงสถิุต่อยู่ ในสวรรค์จะทรงกระทำาแก่ท่านทุกคนอย่างนั�น ถุ้าหากว่าท่านแต่่ละคนไม่ยกโทษการ
ละเมิดให้แก่พี�น้องของท่านด้วยใจกวา้งขวาง”
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การแต่่งงาน (ต่อนที� 1)
วิันินีิ�เรัาจ้ะพูดเรั่�องกัารัแต่งงานิ ก่ัอนิอ่�นิเรัามาพิจ้ารัณาสัถิติของครัอบครััวิที่ี�สัมรัสัที่ั �งหมด มีถ้ง 75% ทีี่�จ้ำาเป็นิต้องได้รัับกัารั

ปรั้กัษาปัญหาครัอบครััวิ หน้ิ� งในิสัองครัอบครััวินัิ�นิจ้บลังด้วิยกัารัหย่ารั้าง 50% ของครัอบครััวิ คู่สัมรัสัจ้ะไม่ซ่ื่�อสััตย์ ในิช่ีวิงห้าปีแรักั  

แม้ ในิโลักัของครัิสัเตียนิก็ัมีเปอรั์เซ็ื่นิต์สูังถ้ง 30% ในิหมู่ผูู้รัับใช้ีพรัะเจ้้า ทีี่�มีควิามสััมพันิธ์อันิไม่เหมาะสัมกัับสัมาชิีกัในิครัิสัตจั้กัรั  

ของตนิ นีิ�แสัดงวิา่เรัาไม่เข้าใจ้หลัักักัารัในิพรัะคัมภีรัอ์ย่างเห็นิได้ชัีด หากัเห็นิวิา่ตัวิเลัขสัถิติที่ี�ปรัากัฏินัิ�นิใกัลั้เคียง น่ิาตกัใจ้ ก็ัขอให้เรัา
พิจ้ารัณาในิเรั่�องกัารัแตง่งานิ สิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิถ้งเรั่�องนีิ� ที่ำาอย่างไรัควิามสััมพันิธ์ ในิชีีวิติคูข่องเรัาจ้้งจ้ะแข็งแกัรัง่ สันิิที่แน่ินิแฟ้ื้นิ

สิั�งแรักัทีี่�จ้ักัต้องตรัะหนัิกัก็ัค่อ กัารัแต่งงานิเป็นิควิามคิดของพรัะเจ้้าทีี่�ที่รังออกัแบบมา ปฐมกัาลั 2:18 กัล่ัาวิวิ่า “พระเยโฮว่าห์
พระเจ้้ากล่าว่ว่า่ ซู้�งม่นุษย์นั�นอย้่ค์นเด้ยีว่ก็ ไม่่เหม่าะ เราจ้ะสรา้งผู้้้อุปถูัม่ภ์ ให้เขา” เช่ีนิเดยีวิกัับปฐมกัาลั 1:31 ทีี่�วิา่ “พระเจ้้าเห็นบุรรด้า
สิ�งที�พระองค์์ ได้้ทรงสรา้ง และด้้เถูิด้ เป็นสิ�งที�ด้ียิ�งนัก ม่ีเว่ลาเย็นและเว่ลาเช้ื่าเป็นว่นัที�หก” พ้งรัะลั้กัวิา่ นีิ�ค่อกัารัสัรัา้งสัรัรัค์ทีี่�สัมบูรัณ์
แบบ พรัะเจ้้าเสัด็จ้มาแลัะใช้ีเวิลัากัับมนุิษย์ มีควิามสััมพันิธ์ที่ี�ยอดเยี�ยมกัับเขา ทีุ่กัวินัิพรัะองค์จ้ะเสัด็จ้มาในิเวิลัาเย็นิอันิรัม่รั่�นิ สันิที่นิา
กัับอาดัม บางครัั �งเรัาก็ัคิดวิ่า หากัเรัามีสััมพันิธภาพที่ี�สันิิที่แน่ินิแฟ้ื้นิ สัมบูรัณ์แบบกัับพรัะเจ้้า เรัาคงไม่ต้องกัารัอะไรัอีกัแลั้วิ นัิ�นิไม่
จ้รัิง พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิในิปฐมกัาลั 1:31 ถ้งสิั�งที่ี�พรัะองค์ที่รังสัรั้างวิ่า “ด้้เถูิด้ เป็นสิ�งที�ด้ียิ�งนัก” สิ�งแรกที�พระองค์์ทรงกล่าว่ว่่า “ ไม่่ด้ี”  
อยู่ ในิปฐมกัาลั 2:18 วิา่ “ซู้�งม่นุษย์นั�นอย้่ค์นเด้ยีว่ก็ ไม่่เหม่าะ” ดงันัิ�นิ กัารัแตง่งานิจ้้งเป็นิควิามคดิของพรัะเจ้้าทีี่�จ้ะให้มนุิษย์ ได้สิั�งที่ี�
เขาจ้ำาเป็นิต้องมี ให้ผูู้อุปถัมภ์แกั่เขา ในิกัารัแกั้ปัญหาควิามโดดเดี�ยวิอ้างวิ้าง ทีี่�มนุิษย์จ้ะต้องเผูชิีญในิชีีวิิต หากัเรัาที่ำาตามคู่ม่อที่ี�
พรัะองคท์ี่รังให้ ไวิ ้ แลัะที่ำาในิสิั�งที่ี�เป็นิพรัะปรัะสังคข์องพรัะองค ์ เรัาก็ัคงมีชีีวิติแตง่งานิที่ี�เป็นิสุัข ไม่ตกัอยู่ ในิควิามทีุ่กัข์เป็นิแน่ิ

ปฐมกัาลั 2:24 เป็นิครัั �งแรักัที่ี�พรัะคัมภีรั์เอ่ยถ้งมากัในิเรั่�องกัารัแต่งงานิ พรัะคำาบอกัวิ่า “เหตุฉ้ะนั�นผู้้้ชื่ายจ้ะละจ้ากบุิด้าม่ารด้า
ของเขา ไปผู้้กพันอย้่กับุภรรยา และเขาทั �งสองจ้ะเป็นเน่�ออันเด้ยีว่กัน” กัารัแตง่งานิคอ่กัารัลัะจ้ากัควิามสััมพันิธ์ที่ั �งหลัาย เพ่�อไปรัวิมศนูิย์
ชีีวิติของเรัาอยู่กัับชีีวิติอีกัชีีวิติหน้ิ�ง นีิ�ค่อสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังออกัแบบไวิ ้ เหม่อนิกัับควิามสััมพันิธ์สัามที่าง เม่�อพูดถ้งควิามสััมพันิธ์ ในิเรั่�อง
กัารัแต่งงานิ พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกัอาดัม แลัะเอวิา มาใช้ีชีีวิติอยู่รัว่ิมกัันิ มิ ใช่ีมีเพียงอาดัมทีี่�สััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้าหรัอ่เอวิาสััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้า
เที่่านัิ�นิ เวิลัานัิ�นิอาดัม เอวิากัลัายเป็นิหน้ิ� งเดียวิ หน้ิ� งเดียวิอันินัิ�นิค่อจุ้ดปรัะสังค์ที่ี�จ้ะมีควิามสััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้า พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิในิ  

1 เปโตรั 3:7 วิา่ “ฝ่่ายท่านทั �งหลายที�เป็นสาม่ี ก็เหม่่อนกัน จ้งอย้่กินกับุภรรยาโด้ยใช้ื่ค์ว่าม่ร้ ้ เพ่�อจ้ะได้้ ไม่่ม่ีสิ�งหน้�งสิ�งใด้ขัด้ขว่างค์ำาอธิษฐาน
ของท่าน” ปฐมกัาลั 5:1-2 เป็นิพรัะวิจ้นิะสุัดยอดทีี่�วิ่า “นี� เป็นหนังส่อลำาด้ับุพงศ์พันธุ์ของอาด้ัม่ ว่ันที�พระเจ้้าได้้ทรงสร้างม่นุษย์นั�น  
พระองค์์ทรงสรา้งตาม่แบุบุพระฉ้ายาของพระเจ้้า พระองค์์ทรงสรา้งให้เป็นผู้้้ชื่ายและผู้้้หญิง และทรงอว่ยพระพรแก่เขา ทรงเรยีกช่ื่�อเขา
ทั �งสองว่า่อาด้ัม่ ในว่นัที�เขาถู้กสรา้งข้ �นนั�น” สัังเกัตให้ดีวิา่ อาดัมตั �งช่ี�อภรัรัยาวิา่ เอวิา แต่พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกัวิา่ อาดัมกัับเอวิา ที่ั �งสัองคนิ
เป็นิหน้ิ� งเดียวิค่ออาดัม ดังนัิ�นิในิควิามสััมพันิธ์ของกัารัแต่งงานิชีายหญิง จ้ะไม่มีคำาวิ่าพรัะเจ้้ากัับผูม หรั่อพรัะเจ้้ากัับผูู้หญิงคนินัิ�นิ  

มันิค่อผูมแลัะภรัรัยาเป็นิหน้ิ� งเดียวิ ทีี่�เดินิด้วิยกัันิไป ในิควิามเป็นิหน่ิวิยเดียวิ กัลัายเป็นิผูู้รัับมรัดกัตามพรัะปรัะสังค์ อันิเปี� ยมด้วิย
พรัะคณุตอ่ชีีวิติของผูู้ซ้ื่�งพรัะองคท์ี่รังเรัยีกัให้รับัใช้ีพรัะองคด์ว้ิยเป้าหมายกัารัเป็นิหน้ิ�งเดยีวิ ในิหน่ิวิยเดยีวิกัันิ

ปฐมกัาลั 2:24 ที่ี�เรัาเพิ�งอ่านิไปบอกัวิา่ “เหตุฉัะนัิ�นิผูู้ชีายจ้ะจ้ากับิดามารัดาของเขา แลัะจ้ะไปผููกัพันิอยู่กัับภรัรัยา แลัะเขาที่ั �งสัอง
จ้ะเป็นิเน่ิ�ออันิเดียวิกัันิ” คำาวิ่า “ผููกัพันิ” หมายควิามวิ่า ติดสันิิที่หรั่อเช่ี�อมติดกัันิ กัลัายเป็นิหน้ิ� งเดียวิ กัลัายเป็นิหน้ิ� งเป้าหมาย  

หากัเรัามีปัญหาชีีวิติคู่ ในิเวิลัานีิ� ถามคำาถามกัับตัวิเองสัักัสัองสัามข้อวิา่ สิั�งที่ี�กัำาลัังที่ำาอยู่ วิธิีที่ี�ปฏิิบัติต่อคู่สัมรัสัเรัา คำาพูดทีี่�พูดกัับเขา
หรัอ่เธอที่ำาให้เรัาที่ั �งสัองมีควิามสััมพันิธ์ ใกัล้ัชิีดกัันิเป็นิหน้ิ�งเดียวิหรัอ่เปล่ัา หรัอ่กัลัับที่ำาให้เกิัดควิามรัา้วิฉัานิแตกัแยกั คำาสัั�งในิพรัะคำา
เกีั�ยวิกัับเรั่�องกัารัแต่งงานินัิ�นิ ค่อให้ผููกัพันิกัันิ ให้ติดสันิิที่กัันิ ดังนัิ�นิขอให้พิจ้ารัณาดูวิ่า สิั�งที่ี�เรัากัำาลัังปฏิิบัติอยู่นัิ�นิกั่อให้เกัิดควิาม
สััมพันิธ์ที่ี�ด ี หรัอ่ที่ำาให้ควิามสััมพันิธ์ขาดสัะบั �นิ เรัาจ้ำาเป็นิตอ้งพิจ้ารัณาสิั�งเหลั่านีิ�

คนิที่ั�วิไปมักัคิดวิา่ควิามรักััเป็นิเพียงอารัมณ์ควิามรัูส้้ักั “ผูมเคยรักััคุณ บัดนีิ�ผูมไม่รัูส้้ักัรักััคุณ ผูมหมดรักััคุณแลั้วิ” สัมมุติวิา่เรัา
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การแต่่งงาน (ต่อนที� 1)

มาจ้ากัครัอบครัวัิที่ี� ไม่ปกัติ เรัาให้ศิษยาภิบาลัหรัอ่ผูู้พิพากัษาที่ำาพิธีแต่งงานิให้ เรัาผููกัพันิชีีวิติกัับคนิคนินัิ�นิ ปรัารัถนิาอย่างจ้รังิใจ้ที่ี�จ้ะ
ให้ชีีวิิตสัมรัสัดำาเนิินิไปตรัาบจ้นิควิามตายมาพรัากัจ้ากักัันิ แต่ด้วิยควิามที่ี�เรัามาจ้ากัครัอบครััวิที่ี� ไม่ปกัติ ไม่เคยเห็นิควิามรัักั  

หรัอ่กัารัแสัดงควิามรักััในิครัอบครัวัิ ไม่เคยเห็นิพ่อแม่แบ่งปันิ แสัดงควิามอบอุ่นิด้วิยควิามรักััให้กัันิ ภรัรัยาเรัาอาจ้จ้ะมาจ้ากัครัอบครัวัิ
ที่ี�แสัดงควิามรัักัต่อกัันิมากั แต่เรัาไม่รัู้วิ่าจ้ะแสัดงควิามรัักัอย่างไรั แม้วิ่าเรัาอยากัจ้ะรัักัคนิที่ี� ได้ผููกัพันิชีีวิิตไวิ้ด้วิยสัักัเพียงใด แต่ด้วิย
ควิามทีี่�มาจ้ากัครัอบครัวัิที่ี� ไม่เคยเห็นิกัารัแสัดงควิามรักััมาก่ัอนิ เรัาอาจ้จ้ะลั้มเหลัวิได้  ถ้งขั �นิมี โอกัาสัที่ี�จ้ะไปรับัคำาปรัก้ัษา ในิช่ีวิงกัารั
แตง่งานิสัักัสัองสัามปีให้หลััง ไปบอกัวิา่ “เรัาเข้ากัันิไม่ ได้ ผูมไม่ ไดร้ักััเธอแลั้วิ” มีข่าวิดวีินัินีิ� หากัเรัากัำาลัังเผูชิีญปัญหาในิชีีวิติคู ่ ผูมมี
คูม่่อที่ี�ช่ีวิยได้

เวิลัาซ่ื่ �อตู้เย็นิใหม่มา เม่�อมีปัญหาเรัาก็ัหันิไปเปิดคู่ม่อ ในินัิ�นิจ้ะบอกัวิ่าตู้เย็นิที่ำางานิผูิดปกัติอย่างไรั หรั่อไม่ก็ัเอาไป ให้ช่ีางซ่ื่อม  

เรัามีคูม่่อสัำาหรับักัารัแตง่งานิ แลัะปัญหากัารัแตง่งานิดว้ิย เรัยีกัวิา่พรัะคำาพรัะเจ้้า แลัะในิที่ิตสัั 2:4 พรัะคมัภีรับ์อกัเรัาวิา่ ควิามรักััเป็นิ
สิั�งทีี่�สัอนิกัันิได้ เรัียนิรัูก้ัันิได้ ถ้าเรัามาจ้ากัครัอบครััวิไม่ปกัติ ไม่รัู้วิ่าจ้ะแสัดงควิามรัักัต่อสัามีหรั่อภรัรัยาอย่างไรั ชีีวิิตแต่งงานิกัำาลัังลั่ม
สัลัาย ผูมมีข่าวิดีครับั 1 ยอห์นิ 5:3 กัล่ัาวิวิา่ “เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รกัต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายประพฤติตาม่พระบัุญญัติของ
พระองค์์ และพระบุัญญัติของพระองค์์นั�นไม่่เป็นที�หนักใจ้” ตลัอดคำาสัั�งของพรัะเยซืู่ครัสิัต์ พรัะองค์ที่รังแสัดงให้เห็นิวิา่เรัาควิรัจ้ะรักัั
อย่างไรั ควิรัแสัดงควิามเมตตาแลัะเอ่ �ออาที่รักัันิอย่างไรั ควิรัมองหาควิามอุปถัมภ์ เพ่�อทีี่�จ้ะเกั่ �อหนุินิอีกัฝ่่ายหน้ิ� งในิชีีวิิตคู่ของเรัา
อย่างไรั พรัะเจ้้าเปลัี�ยนิสัถานิกัารัณ์นัิ�นิให้เป็นิคณุแกั่เรัาได้

นีิ� เป็นิเพียงแค่อารััมภบที่ในิหัวิข้อชีีวิิตสัมรัสัเที่่านัิ�นิ เรัากัำาลัังจ้ะเรัียนิรัู้ ในิบที่ต่อไป ขอให้พรัะเจ้้าที่รังอวิยพรัะพรัในิขณะที่ี�เรัา
กัำาลัังศ้กัษาเรั่�องนีิ�อยู่ พรัะเจ้้ามีพรัะปรัะสังคท์ี่ี�จ้ะที่รังนิำาสัตปิัญญา ให้ควิามรัูก้ัับเรัามากัข้ �นิ เม่�อศ้กัษาลั้กัเข้าไปอีกัในิหัวิข้อนีิ�
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บทที� 10

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:31-32 เอเฟื้ซัื่สั 5:31 ค่อคำาพูดที่ี�คัดมาจ้ากับที่ปฐมกัาลั 2:24 ขอให้ดูทีี่�เอเฟื้ซัื่สั 5:32 คุณคิดวิ่าพรัะเจ้้า
ตรัสััถ้งอะไรัในิพรัะคำาข้อนีิ� 

เอเฟซั้ำส 5:31-32 – เพราะเหตุนี�ผู้้้ชื่ายจ้ะจ้ากบุิด้าม่ารด้าของเขา และจ้ะไปผู้้กพันอย้่กับุภรรยา และเขาทั �งสองจ้ะเป็นเน่�อ
อันเด้ยีว่กัน [32] ข้อนี�เป็นข้อล้กลับุที�สำาค์ญัม่าก แตว่่า่ข้าพเจ้้าพ้ด้ถู้งพระค์รสิตก์ับุค์รสิตจ้ักร

2. อ่านิ ยากัอบ 4:4-5 พรัะคำาเหลั่านีิ�สัอนิเรั่�องอะไรั 

ยากอบ 4:4-5 – ท่านทั �งหลายผู้้้ล่ว่งประเว่ณี์ชื่ายหญิงเอ๋ย ท่านไม่่ร้้หร่อว่่า การเป็นมิ่ตรกับุโลกนั�นค์่อการเป็นศัตร้กับุ
พระเจ้้า เหตุฉ้ะนั�นผู้้้ ใด้ใค์ร่เป็นม่ิตรกับุโลก ผู้้้นั�นก็เป็นศัตร้ของพระเจ้้า [5] ท่านค์ิด้ว่่าพระค์ัม่ภีร์กล่าว่ไว่้อย่างเปล่า
ประโยชื่น์หรอ่ที�ว่า่ พระว่ญิญาณ์ที�สถูิตอย้่ ในเราทั �งหลายม่ีค์ว่าม่ร้ส้้กห้งหว่ง

3. อ่านิ 1 เปโตรั 3:7 เหตใุดเรัาจ้้งควิรัเป็นิอันิหน้ิ�งอันิเดยีวิกัันิ แลัะใช้ีชีีวิติดว้ิยควิามรักัักัับสัามีหรัอ่ภรัรัยาของเรัา 

1 เปโต่ร 3:7 ฝ่่ายท่านทั �งหลายที�เป็นสาม่ีก็เหม่่อนกัน จ้งอย้่กินกับุภรรยาโด้ยใช้ื่ค์ว่าม่ร้ ้ จ้งให้เกียรติภรรยาเหม่่อนหน้�งเป็น
ภาชื่นะที�อ่อนแอกว่่า และเหม่่อนเป็นค์้่รับุม่รด้กพระค์ุณ์แห่งชื่ีว่ิตด้้ว่ยกัน เพ่�อจ้ะได้้ ไม่่ม่ีสิ�งหน้�งสิ�งใด้ขัด้ขว่างค์ำาอธิษฐาน
ของท่าน

4. อ่านิ ยอห์นิ 15:5  ชีีวิติสัมรัสัของคณุจ้ะปรัะสับควิามสัำาเรัจ็้โดยปรัาศจ้ากัพรัะเยซืู่ซ้ื่�งเป็นิพรัะเจ้้าของคณุได้ ไหม 

ยอห์น 15:5 – เราเป็นเถูาองุ่น ท่านทั �งหลายเป็นกิ�ง ผู้้้ที�เข้าสนิทอย้่ ในเราและเราเข้าสนิทอย้่ ในเขา ผู้้้นั�นจ้ะเกิด้ผู้ล
ม่าก เพราะถู้าแยกจ้ากเราแล้ว่ท่านจ้ะทำาสิ�งใด้ไม่่ ได้เ้ลย

5. อ่านิ ที่ิตสัั 2:4 ควิามรักััไม่ ใช่ีเพียงแคอ่ารัมณ์ควิามรัูส้้ักั ตามพรัะคมัภีรัค์วิามรักััเป็นิสิั�งที่ี� 

ทิตั่ส 2:4 – เพ่�อเขาจ้ะได้ฝ้้่กสอนพว่กผู้้้หญิงสาว่ ๆ ให้ร้จ้้ักประม่าณ์ตนในการกินด้่�ม่ รกัสาม่ี รกับุุตรของตน

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 เม่�อเรัาดำาเนิินิชีีวิติในิคำาสัั�งของพรัะเจ้้า เรัาดำาเนิินิชีีวิติในิอะไรั 

1 ยอห์น 5:3 – เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รักต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายรักษาพระบุัญญัติของพระองค์์ และพระบุัญญัติ
ของพระองค์นั์�นไม่่เป็นที�หนักใจ้

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 หากัเรัากัำาลัังมีปัญหาในิชีีวิติสัมรัสั เป็นิเพรัาะอีกัฝ่่ายหน้ิ�งไม่ ไดด้ำาเนิินิชีีวิติในิ 

มัทธิ์ว 7:12 – เหตุฉ้ะนั�น สิ�งสารพัด้ซู้�งท่านปรารถูนาให้ม่นุษย์ทำาแก่ท่าน จ้งกระทำาอย่างนั�นแก่เขาเหม่่อนกัน เพราะว่า่นี�
ค์อ่พระราชื่บุัญญัตแิละค์ำาของศาสด้าพยากรณ์์
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8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4 ควิามรักััคอ่

กั.  อารัมณ์ควิามรัูส้้ักั 
ข.  ควิามรัูส้้ักัอบอุ่นิ 
ค.  กัรัะที่ำาคณุให้ 

1 โครนิธ์์ 13:4 – ค์ว่าม่รกันั�นก็อด้ทนนานและกระทำาค์ณุ์ให้ ค์ว่าม่รกัไม่่อิจ้ฉ้า ค์ว่าม่รกัไม่่อว่ด้ตวั่ ไม่่หยิ�งผู้ยอง
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บทที� 10 คำาต่อบ

1. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:31-32 เอเฟื้ซัื่สั 5:31 คอ่คำาพูดทีี่�คดัมาจ้ากับที่ปฐมกัาลั 2:24 ขอให้ดทูี่ี�เอเฟื้ซัื่สั 5:32 คุณคดิวิา่พรัะเจ้้าตรัสัั
ถ้งอะไรัในิพรัะคำาข้อนีิ� 
ความสมัพันธ์์ระหวา่งพระเยซู้ำกับครสิต่จักรของพระองค์ (เปรยีบเหม่อนการแต่่งงาน)

2. อ่านิ ยากัอบ 4:4-5 พรัะคำาเหลั่านีิ�สัอนิเรั่�องอะไรั 
พระเจ้าทรงหวงแหนเรา และต้่องการให้เราจรงิใจกับพระองค์

3. อ่านิ 1 เปโตรั 3:7 เหตใุดเรัาจ้้งควิรัเป็นิอันิหน้ิ�งอันิเดยีวิกัันิ แลัะใช้ีชีีวิติดว้ิยควิามรักัักัับสัามีหรัอ่ภรัรัยาของเรัา 
เพ่�อวา่คำาอธิ์ษฐานของเราจะไม่ถูุกขัดขวาง

4. อ่านิ ยอห์นิ 15:5 ชีีวิติสัมรัสัของคณุจ้ะปรัะสับควิามสัำาเรัจ็้โดยปรัาศจ้ากัพรัะเยซืู่ซ้ื่�งเป็นิพรัะเจ้้าของคณุได้ ไหม 
ไม่ ได้เลย

5. อ่านิ ที่ิตสัั 2:4 ควิามรักััไม่ ใช่ีเพียงแคอ่ารัมณ์ควิามรัูส้้ักั ตามพรัะคมัภีรัค์วิามรักััเป็นิสิั�งที่ี� 
สอนกันได้

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 เม่�อเรัาดำาเนิินิชีีวิติในิคำาสัั�งของพรัะเจ้้า เรัาดำาเนิินิชีีวิติในิอะไรั 
ความรกั

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 หากัเรัากัำาลัังมีปัญหาในิชีีวิติสัมรัสั เป็นิเพรัาะอีกัฝ่่ายหน้ิ�งไม่ ไดด้ำาเนิินิชีีวิติในิ 
ความรกั

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4 ควิามรักััคอ่
ค. กระทำาคุณให้
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การแต่่งงาน (ต่อนที� 2)
วิันินีิ�เรัายังอยู่ ในิหัวิข้อกัารัแต่งงานิ “กัารัแต่งงานิค่ออะไรั” เคยคิดถ้งเรั่�องนีิ� ไหม ตามทีี่�ปรัากัฏิในิพรัะคัมภีรั ์ เป็นิควิามคิดของ

พรัะเจ้้าที่ี�ออกัแบบให้มีกัารัแต่งงานิ กัารัแต่งงานิค่อกัารัที่ี�บุคคลัสัองคนิเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิเป็นิหน้ิ� งเดียวิ สันิิที่สันิม กัลัมเกัลัียวิกัันิ  
ในิปฐมกัาลั 2:24 กัลั่าวิวิา่ “เหตุฉ้ะนั�นผู้้้ชื่ายจ้ะละจ้ากบุิด้าม่ารด้าของเขา และจ้ะไปผู้้กพันอย้่กับุภรรยา (เขาที่ั �งสัองจ้ะเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิ  
เขาจ้ะผููกัพันิอยู่กัับภรัรัยา) และเขาทั �งสองจ้ะเป็นเน่�ออันเด้ียว่กัน” ที่รัาบไหมวิ่ากัารัแต่งงานินัิ�นิเป็นิมากัยิ�งกัวิ่ากัารัเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิ  
มากักัวิา่กัารัเป็นิหน้ิ�งเดียวิกัันิ ตัวิอย่างเช่ีนิ ในิ 1 โครันิิธ์ 6:15-16 บอกัวิา่ ในิฐานิะครัสิัเตียนิ หากัผูมออกัไปใช้ีชีีวิติข้างนิอกักัับหญิง
โสัเภณี ผูมกัับหญิงโสัเภณีนัิ�นิก็ัเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิแล้ัวิ ผูมก็ัเป็นิกัายอันิเดียวิกัันิ เม่�อพิจ้ารัณาในิปฐมกัาลั 2:24 เกัี�ยวิกัับกัารัแต่งงานิ  
กัารัเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิกัับหญิงโสัเภณีนัิ�นิ มิ ได้หมายควิามวิ่าผูมหย่าจ้ากัภรัรัยาโดยอัตโนิมัติ หรั่อที่ำาให้ผูมแต่งงานิกัับหญิงโสัเภณีนัิ�นิ  
ด้วิยเหตุทีี่�ผูมมีเพศสััมพันิธ์กัับเธอ ถ้าเช่ีนินัิ�นิ อะไรัค่อกัารัแต่งงานิกัันิแน่ิ หากักัารัแต่งงานิค่อกัารัเป็นิหน้ิ� งเดียวิกัันิ หากัมันิกัลัาย
เป็นิกัารัเช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิ กัลัายเป็นิกัายอันิเดียวิกัันิ แลั้วิมันิจ้ะต่างกัันิตรังไหนิรัะหวิา่งกัารัแต่งงานิกัับกัารัออกัไปมีเพศสััมพันิธ์กัับหญิง
โสัเภณี เพรัาะเม่�อเรัาออกัไปอยู่กัับโสัเภณีเรัาก็ัเป็นิกัายอันิเดยีวิกัันิกัับเธอ

พรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิวิา่ กัารัแต่งงานิค่อกัารัเป็นิหน้ิ�งเดียวิกัันิ เช่ี�อมเข้าด้วิยกัันิ เป็นิหน่ิวิยเดียวิกัันิ แต่มันิมีอะไรัมากักัวิา่นัิ�นิ มันิค่อ
ควิามกัลัมเกัลัียวิกัันิด้วิยพันิธสััญญา คำาวิ่า “พันิธสััญญา” ในิภาษาฮีับรัูค่อ “berith” นัิ�นิค่อควิามคิดของกัารัผููกัพันิซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิ  
ค่อพันิธสััญญาสุัดท้ี่ายของบุคคลั ซ้ื่�งเป็นิพันิธสััญญาตรัาบจ้นิควิามตายมาพรัากัจ้ากักัันิ เอาลั่ะ เม่�อผูมออกัไปมีเพศสััมพันิธ์กัับหญิง
โสัเภณี ถ้าผูมที่ำาบาปชัี�วิรัา้ยเช่ีนินัิ�นิ ผูมก็ัมิ ได้ผููกัพันิธสััญญาในิส่ัวินิของผูมต่อเธอ ส่ัวินิที่ี�เป็นิปัจ้จั้ยของกัารัแต่งงานิ อย่างแรักัก็ัค่อกัารั
จ้ากัแลัะลัะที่ิ �งคนิอ่�นิ ๆ ในิพรัะคัมภีรัเ์ขียนิไวิว้ิา่เรัาจ้ะจ้ากับิดามารัดา แลัะไปผููกัพันิอยู่กัับภรัรัยา พรัะคำาเอเสัเคียลับอกัไวิว้ิา่ “เธอกัลัาย
เป็นิของฉัันิ” นัิ�นิหมายถ้งกัารัลัะที่ิ �งคนิอ่�นิ ๆ เพ่�อคนินีิ�คนิเดยีวิ เพ่�ออุที่ิศตนิผููกัพันิตวัิกัับคนินีิ�คนิเดยีวิ เป็นิเรั่�องที่ี�ชัีดเจ้วิา่ หากัคณุที่ำา
ผูิดศีลัธรัรัมด้วิยกัารัมีเพศสััมพันิธ์กัับคนิอ่�นิในิเวิลัาที่ี�คุณแต่งงานิแลั้วิ นัิ�นิเป็นิกัารัลัะเมิดต่อหลัักักัารัของกัารัแต่งงานิ กัารัเป็นิหน้ิ� ง
เดียวิกัันิ ควิามกัลัมเกัลีัยวิกัันิที่ี� ได้มาจ้ากัพันิธสััญญา หรั่อกัารัอุที่ิศตนิ ผููกัพันิตัวิซีื่�งในิเอเสัเคียลั 16:8 เรัียกัวิ่า พันิธสััญญาแห่งกัารั
สัมรัสั ในิเอเฟื้ซัื่สั 5 เรัาได้เรัยีนิรัูว้ิา่ในิกัารัแต่งงานินัิ�นิ ให้สัามีรักััภรัรัยาของตนิเช่ีนิเดียวิกัับพรัะครัสิัต์รักััครัสิัตจ้ักัรั ดังนัิ�นิมันิค่อพันิธ
สััญญาของควิามรักัั เหตุผูลัทีี่�เป็นิพันิธสััญญาแห่งควิามรักัันัิ�นิก็ัเพรัาะวิา่ควิามรักััเป็นิหลัักักัารัทีี่�ปกัครัองเหน่ิอกัารัแต่งงานิ เหน่ิอสิั�งอ่�นิใด
นัิ�นิ ควิามรักััตอ้งเป็นิหลัักักัารัที่ี�ปกัครัองอยู่ ในิชีีวิติสัมรัสั

กัารัแต่งงานิค่อพันิธสััญญาแห่งกัารัเป็นิหน้ิ� งเดียวิกัันิ 1 เป โตรั 3:7 บอกัวิ่าถ้าผูมไม่ ให้เกัียรัติ ไม่เคารัพนัิบถ่อภรัรัยาของผูม  

โดยปฏิิบัติต่อเธอเหม่อนิหน้ิ� งเป็นิภาชีนิะที่ี�อ่อนิแอกัวิ่า ตรัะหนัิกัวิ่าเรัาเป็นิคู่รัับมรัดกัพรัะคุณแห่งชีีวิิตนัิ�นิ คำาอธิษฐานิของเรัาจ้ะถูกัขัดขวิาง  
ให้เรัาพิจ้ารัณาถ้งเรั่�องนีิ�กัันิหน่ิอย กัารัดำาเนิินิชีีวิติฝ่่ายวิญิญาณของเรัาอาจ้ถูกักัีดขวิาง หากัเรัาไม่เดินิไปด้วิยควิามเป็นิหน้ิ�งเดียวิ แลัะควิาม
สัามัคคีที่ี�พรัะเจ้้าได้สัรั้างไวิ้สัำาหรัับควิามสััมพันิธ์ ในิกัารัแต่งงานิ ในิสุัภาษิต 2:16-17 กัล่ัาวิถ้งหญิงชัี�วิที่ี�ลัะที่ิ �งพันิธสััญญาของกัารั
สัมรัสั ลัะที่ิ �งคู่เคียงของเธอที่ี� ได้มาเม่�อยังสัาวิ ควิามสััมพันิธ์ ในิกัารัแต่งงานินัิ�นิเรัียกัได้วิ่าเป็นิพันิธสััญญาแห่งพรัะเจ้้าของเธอ นีิ� เป็นิเรั่�อง
จ้รังิจ้ัง มันิเป็นิพันิธสััญญาทีี่�เรัาที่ำาข้ �นิเฉัพาะแต่ลัะบุคคลั แต่มันิก็ัเป็นิพันิธสััญญาทีี่�เรัาที่ำาต่อหน้ิาพรัะเจ้้าด้วิย ตรัาบเที่่าที่ี�เรัารักัักัารัแบ่งปันิ
พรัะคำาของพรัะเจ้้ากัับคนิอ่�นิ ๆ พรัะเจ้้าที่รังปรัะสังค์ ให้เรัารัู้จั้กัจ้ัดรัะดับควิามสัำาคัญ นัิ�นิค่อ เรัาควิรัต้องจ้ดจ่้อกัับชีีวิิตสัมรัสัของเรัา  
กัารัแตง่งานิที่ี�แที่้จ้รังิก็ัคอ่กัารัจ้ดจ้่อชีีวิติของเรัารัวิมกัับชีีวิติของคนิอีกัคนิหน้ิ�ง หลัักักัารัที่ี�ตอ้งปกัครัองเหน่ิอชีีวิติสัมรัสั คอ่ ควิามรักัั

มัที่ธิวิ 7:12 บอกัวิา่ สิั�งสัารัพัดซ้ื่�งที่่านิปรัารัถนิาให้มนุิษย์ที่ำาแก่ัท่ี่านิจ้งกัรัะที่ำาอย่างนัิ�นิแก่ัเขาเหม่อนิกัันิ เพรัาะพรัะรัาชีบัญญัติ
แลัะคำาของศาสัดาพยากัรัณ์สัอนิดังนัิ�นิ นีิ�ค่อหลัักักัารัทีี่�จ้ะต้องปกัครัองเหน่ิอชีีวิติสัมรัสั กัารัแต่งงานิไม่ ใช่ีควิามเห็นิแกั่ตัวิ ไม่ ใช่ีเพ่�อ
ตวัิเอง ไม่ ใช่ีเพรัาะคนิคนินีิ�จ้ะให้อะไรัแกั่เรัาได ้ พรัะคมัภีรัก์ัล่ัาวิไวิ้ ในิ 1 โครันิิธ์ 13:4 วิา่ ควิามรักััคอ่กัารักัรัะที่ำาคณุให้ นัิ�นิหมายถ้ง
กัารัแสัวิงหาควิามอุปถัมภ์เพ่�ออีกัคนิหน้ิ�ง มี ใจ้โอบอ้อม มีเมตตา แสัวิงหาสิั�งที่ี�ดีที่ี�สุัดสัำาหรับัอีกัฝ่่ายหน้ิ�งอยู่เสัมอ เหตุที่ี�กัารัสัมรัสัถูกั
ออกัแบบไวิ้เช่ีนินัิ�นิก็ัเพรัาะมันิค่อตัวิอย่าง ค่อแบบอย่างของควิามสััมพันิธ์ที่ี�แที่้จ้รัิงรัะหวิ่างเรัากัับพรัะเจ้้า พรัะองค์ที่รังให้เรัาเห็นิ
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ตัวิอย่างตามธรัรัมชีาติ พรัะองค์ที่รังแสัดงให้เรัาเห็นิถ้งวิธิีกัารัใช้ีชีีวิติสัมรัสัที่ี�ถูกั มีชีีวิติแต่งงานิที่ี�ดีเยี�ยม เพรัาะวิา่พรัะองค์ปรัะสังค์ ให้เรัามี
แบบอย่างของควิามสััมพันิธ์อันิเป็นินิิรันัิดรัแ์ที่้ นัิ�นิค่อกัารัได้อยู่กัับพรัะองค์ ชีีวิติสัมรัสันัิ�นิมีอยู่แค่ตรัาบเที่่าที่ี�ควิามตายพรัากัจ้ากัเรัาไป  
ซ้ื่�งเป็นิเพียงเรั่�องชัี�วิครัาวิ พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิวิ่า ในิกัารัฟ่ื้�นิข้ �นิมาจ้ากัควิามตายนัิ�นิ จ้ะไม่มีกัารัสัมรัสั หรั่อยกัให้เป็นิสัามีภรัรัยากัันิอีกั  
พรัะเจ้้าต้องกัารัให้เรัาเข้าใจ้วิ่ากัารัสัมรัสัทีี่�ดีนัิ�นิต้องใช้ีหลัักักัารัของควิามรัักั หลัักักัารัของกัารัให้ โดยไม่เห็นิแก่ัตัวิเอง พรัะองค์ที่รังกัล่ัาวิวิ่า  
“สิั�งที่ี�เรัาต้องกัารัให้เจ้้าเข้าใจ้อย่างแที่้จ้รังิก็ัค่อ เรัาได้เรัยีกัให้เจ้้ามีควิามสััมพันิธ์กัับเรัา ไม่ ใช่ีควิามสััมพันิธ์แค่ชัี�วิครัาวิ ไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�มีอยู่แค่
สัองสัามปีแลั้วิก็ัจ้ากัไป แตเ่ป็นิควิามสััมพันิธ์นิิรันัิดรั ที่ี�ควิามรักััของเรัาที่ั �งหมดจ้ะปรัะจ้ักัษ์แจ้้งอยู่กัับเจ้้า ไปตลัอดชัี�วินิิรันัิดรั"์

หันิมาพิจ้ารัณาหลัักักัารัสัองสัามข้อของกัารัแต่งงานิ กัารัแต่งงานิค่อกัารัรัวิมเข้าด้วิยกัันิ ไม่ ใช่ีเพียงแค่หุ้นิส่ัวินิ พรัะคัมภีรัพ์ูด
เรั่�องนีิ� ในิปฐมกัาลับที่ทีี่� 4 วิ่า เป็นิกัารัสัมสู่ักัันิ ในิ 1 เป โตรั 3:7 ยังกัล่ัาวิไวิ้วิ่า เหม่อนิเป็นิคู่รัับมรัดกัพรัะคุณแห่งชีีวิิตด้วิยกัันิ  
กัารัแตง่งานิเป็นิพันิธสััญญา ซ้ื่�หมายถ้งกัารัผููกัมัด มีพันิธสััญญาเข้ามาเกัี�ยวิข้อง บาปมิ ไดเ้ข้ามาปรัากัฏิในิครัสิัตจ้ักัรักั่อนิ แตเ่ข้ามาในิ
ชีีวิติคู่ครัั �งแรักั ดังนัิ�นิเรัาจ้ำาต้องหยิบคู่ม่อข้ �นิมา รับัคำาสัอนิต่าง ๆ เกีั�ยวิกัับชีีวิติสัมรัสั แลั้วินิำาหลัักักัารัของควิามรักััไปปฏิิบัติ ในิชีีวิติ
ของเรัา เรัามักัจ้ะถามกัันิวิ่า “ควิามรัักัค่ออะไรั” คำานิิยามของควิามรัักันัิ�นิ ก็ัค่อควิามไม่เห็นิแกั่ตนิเอง ดั�งอิสัยาห์ 53:6 ที่ี�บอกัวิ่า  
เรัาทุี่กัคนิได้เจ้ิ�นิไปเหม่อนิแกัะ เรัาทีุ่กัคนิต่างได้หันิไปตามที่างของตนิเอง แต่ ในิชีีวิติสัมรัสั เรัามุ่งไปทีี่�อีกัฝ่่ายหน้ิ�งเพ่�อที่ี�จ้ะแสัวิงหา
สิั�งดตีา่ง ๆ ที่ี�เอ่ �อปรัะโยชีน์ิสัำาหรับัคูค่รัองของเรัาเสัมอ 

พรัะคัมภีรั์บอกัเรัาในิเอเฟื้ซัื่สัวิ่า ให้รัักัภรัรัยาของเรัาดุจ้ดังรั่างกัายของเรัาเอง สุัภาพชีนิที่ั �งหลัายที่ี�เป็นิสัามี จ้ักัต้องให้ควิามรัักั
ให้เกัียรัติภรัรัยา ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังมอบให้เรัา ซ้ื่�งหมายถ้งเคารัพนัิบถ่อเธอ กัารัรักััตัวิเองไม่ ได้หมายควิามวิา่ นัิ� งอยู่กัับที่ี�แลั้วิก็ัจ้ับม่อตัวิเอง  

ลัูบตัวิเองแลั้วิพูดวิ่า “ โอ้ ฉัันิรัักัเธอ” มันิไม่ ใช่ีอย่างนัิ�นิ กัารัรัักัตัวิเองก็ัค่อกัารัปกัป้องตัวิเอง เลัี �ยงดูตัวิเอง แลัะรัะแวิดรัะวิังเพ่�อ
ตนิเอง อย่าน้ิกัเด็ดขาดวิา่ภรัรัยาเป็นิของตายทีี่� ไดม้าอย่างง่ายดาย ไม่สัมควิรัอย่างยิ�งทีี่�จ้ะนิำาจุ้ดอ่อนิ หรัอ่ข้อดอ้ยของเธอออกัมาปรัะจ้านิ
ในิที่ี�สัาธารัณะ ที่ั �งไม่สัมควิรัอย่างยิ�งที่ี�จ้ะลั้อเลัียนิหรัอ่ที่ำาให้เธอเจ็้บปวิด เรัาควิรัที่ี�จ้ะรักััเธอเหม่อนิรักััตวัิเอง

เรัาควิรัยกัตัวิข้ �นิในิกัารัอธิษฐานิต่อพรัะเจ้้า ข้อแรักัค่อขอบพรัะคุณพรัะองค์ที่ี�รัักัเรัา ข้อสัองค่อ ขอบพรัะคุณพรัะองค์สัำาหรับัคู่
ชีีวิิตของเรัา คู่พรัะพรัทีี่�ที่รังปรัะที่านิให้ ส่ัวินิหน้ิ� งของปัญหาทีี่�พรัะคัมภีรั์บอกัไวิ้ก็ัค่อ หากัเรัาดูหมิ�นิ ไม่ ให้เกัียรัติคู่ครัองของเรัา  
นัิ�นิค่อควิามเห็นิแก่ัตัวิโดยพ่ �นิฐานิ นัิ�นิค่อบาป เอเฟื้ซัื่สับที่ที่ี� 5 บอกัวิ่าพรัะเยซืู่ที่รังชีำารัะครัิสัตจ้ักัรัโดยกัารัลั้างด้วิยนิำ �า โดยพรัะ
วิจ้นิะ ด้วิยพรัะคำาของพรัะองค์ที่ี�ตรััสักัับครัิสัตจั้กัรั สิั�งที่ี�เรัาพูดกัับคู่ครัองจ้ะยกัรัะดับเธอเที่ียบเที่่ากัับคำาพูดของเรัา แต่หากัเรัาวิ่า  
“เธอนีิ� ไม่เอาไหนิ ดูไม่ ได้เลัย อ้วินิอย่างกัับตุ่ม” เรัาเองนีิ�แหลัะ ที่ี�จ้ะที่ำาให้ชีีวิิตคู่ลั่มสัลัาย อันิเป็นิเหตุให้ ไม่เกัิดควิามเป็นินิำ �าหน้ิ� งใจ้
เดียวิกัันิ เกิัดกัารัแตกัแยกัแลัะบาดหมาง แต่เม่�อเรัาใช้ีถ้อยคำาที่ี�เมตตา อ่อนิโยนิ เช่ีนิ “ที่ี�รัักั ผูมเคารัพ แลัะนัิบถ่อในิสิั�งที่ี�คุณ
ที่ำานิะ ผูมรักััคณุ” แลัะสันัิบสันุินิคำาพูดดว้ิยกัารักัรัะที่ำา คูค่รัองของเรัาก็ัจ้ะยกัรัะดบัข้ �นิสูังเที่ียบเที่่ากัับคำาที่ี�เรัาพูด

เห็นิหรั่อยังครัับวิ่า วิันินีิ� ปัญหาส่ัวินิใหญ่ของชีีวิิตสัมรัสัมาจ้ากัคำาพูดที่ี�เรัาใช้ีกัันิ ถ้าเรัาที่ำาให้คู่ครัองรัู้ส้ักัตำ�าต้อย แที่นิที่ี�จ้ะยกัย่องเธอ  
เช่ีนินัิ�นิควิรัใช้ีถ้อยคำาในิแง่บวิกักัับคู่ครัองของเรัาเสีัยแต่บัดนีิ� ควิามรัักัไม่ ใช่ีอารัมณ์ควิามรัู้ส้ักั ควิามรัักัค่อกัารัเสัาะแสัวิงหาควิามเกั่ �อ
หนุินิแลัะเอ่ �อปรัะโยชีน์ิ ให้กัับอีกัฝ่่ายหน้ิ�ง โดยไม่ ได้ข้ �นิต่ออารัมณ์ควิามรัูส้้ักัของเรัา เรัิ�มต้นิวินัินีิ�ด้วิยกัารักัรัะที่ำาที่ี�อ่อนิสุัภาพ เหม่อนิกัับ
กัารัที่าสีัแลัคเกัอรัห์ลัาย ๆ ชัี �นิบนิชิี�นิไม้สัักัชิี �นิหน้ิ�ง ควิามรักััก็ัจ้ะเรัิ�มกั่อตัวิข้ �นิเช่ีนินัิ�นิ จ้ากักัารักัรัะที่ำาอันิเมตตาของเรัาที่ีลัะเล็ักัลัะน้ิอย  

เรัิ�มสัรั้างขวิัญกัำาลัังใจ้ให้คู่ครัองมั�นิใจ้ในิตนิเอง ให้เกัียรัติกัันิ ให้คุณค่า ใช้ีถ้อยคำาในิแง่บวิกักัับคู่ครัอง แลั้วิเรัาจ้ะเห็นิควิามแตกัต่าง  
ขอให้พรัะเจ้้าอวิยพรัะพรัเรัาทีุ่กัคนิในิขณะที่ี�นิำาหลัักักัารัเหลั่านีิ� ไปปฏิิบัต ิ     
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การแต่่งงาน (ต่อนที� 2)

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ สุัภาษิต 18:22 กัารัแตง่งานิคอ่ 

กั.  สิั�งที่ี�ด ี  
ข.  สิั�งเลัวิรัา้ย 
ค.  สิั�งที่ี� โปรัดปรัานิจ้ากัพรัะเยโฮัวิาห์

สุภาษิต่ 18:22 – บุุค์ค์ลที�พบุภรรยาก็พบุของด้ ี และได้ค้์ว่าม่โปรด้ปรานจ้ากพระเยโฮว่าห์

2. อ่านิ ฮิับรั ู 13:4 เรั่�องเพศสััมพันิธ์ ในิชีีวิติสัมรัสันัิ�นิคอ่ 

กั.  บาป  
ข.  เรั่�องสักัปรักั แลัะชัี�วิรัา้ย  
ค.  ปรัาศจ้ากัมลัที่ินิ

ฮิีบรู 13:4 – การสม่รสเป็นที�นับุถู่อแก่ค์นทั �งปว่ง และที�นอนก็ปราศจ้ากม่ลทิน แต่ค์นที�ล่ว่งประเว่ณี์และค์นเล่นชื่้้นั�น  

พระเจ้้าจ้ะทรงพิพากษาโทษ

3. อ่านิ ปัญญาจ้ารัย์ 9:9 กัารัแตง่งานิอย่างพรัะเจ้้าคอ่ของขวิญัแลัะรัางวิลััที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้เรัาในิชีีวิตินีิ� ถูกัหรัอ่ผูิด 

ปัญญาจารย์ 9:9 – เจ้้าจ้งอย้่กินด้้ว่ยค์ว่าม่ช่ื่�นชื่ม่ยินด้ีกับุภรรยาซู้�งเจ้้ารกัตลอด้ปีเด้่อนแห่งชีื่ว่ติอนิจ้จ้ังของเจ้้า ซู้�งพระองค์์ ได้้
ทรงประทานให้แก่เจ้้าภายใต้ด้ว่งอาทิตย์ตลอด้ปีเด้่อนอนิจ้จ้ังของเจ้้า ด้้ว่ยว่า่นั�นเป็นส่ว่นในชีื่ว่ติและในการงานของเจ้้า ซู้�งเจ้้า
ได้อ้อกแรงกระทำาภายใตด้้ว่งอาทิตย์

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 เรัาควิรัตอ้งแสัดงควิามรักััอย่างไรั 

1 ยอห์น 3:18 – ล้กเล็ก ๆ ทั �งหลายของข้าพเจ้้าเอ๋ย อย่าให้เรารกักันด้้ว่ยค์ำาพ้ด้และด้้ว่ยลิ �นเท่านั�น แต่จ้งรกักันด้้ว่ยการกระ
ทำาและด้ว้่ยค์ว่าม่จ้รงิ

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:28 ผูมไม่ควิรัลัะเลัยภรัรัยาของผูมมากัไปกัวิา่กัารัลัะเลัยกัารัดแูลัรัา่งกัายของผูมเอง ถูกัหรัอ่ผูิด 

เอเฟซั้ำส 5:28 – เช่ื่นนั�นแหละ สาม่ีจ้้งค์ว่รจ้ะรกัภรรยาของตนเหม่่อนรกักายของตนเอง ผู้้้ที�รกัภรรยาของตนก็รกัตนเอง

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:16 คำาวิา่ “ผูมรักััคุณ” จ้ะงดงามมากัหากัมีกัารักัรัะที่ำาที่ี�สันัิบสันุินิคำาพูดนีิ� พรัะเยซืู่ที่รังสันัิบสันุินิพรัะวิจ้นิะ
ของพรัะองค์ ด้วิยกัารัสิั�นิพรัะชีนิม์เพ่�อเรัา เรัาก็ัควิรัจ้ะเสีัยสัลัะชีีวิติของเรัาในิที่างปฏิิบัติเพ่�อคู่ครัองของเรัามากัเที่่าทีี่�จ้ะมากัได้
เช่ีนิกัันิ ถูกัหรัอ่ผูิด เขียนิสิั�งที่ี�อยากัให้คูค่รัองของเรัาปฏิิบัตเิพ่�อแสัดงควิามรักัักัับเรัา

1 ยอห์น 3:16 - ด้ังนี�แหละเราจ้้งร้้จั้กค์ว่าม่รักของพระเจ้้าเพราะพระองค์์ ได้้ทรงยอม่ปล่อยว่างชีื่ว่ิตของพระองค์์เพ่�อเราทั �ง
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หลาย และเราทั �งหลายก็ค์ว่รจ้ะปล่อยว่างชีื่ว่ติของเราเพ่�อพี�น้อง

7. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:25-26 ภรัรัยาผูมจ้ะดำาเนิินิชีีวิติตามคำาที่ี�ผูมพูดถ้งเธอ เธอจ้ะมีศักัยภาพเที่ียบเที่่ากัับสิั�งที่ี�ผูมพูด ถูกัหรัอ่ผูิด 

เอเฟซั้ำส 5:25-26 – ฝ่่ายสามี่ก็จ้งรกัภรรยาของตน เหม่่อนอย่างที�พระค์รสิต์ทรงรกัค์รสิตจ้ักร และทรงประทานพระองค์์เอง
เพ่�อค์รสิตจ้ักร [26] เพ่�อพระองค์จ์้ะได้ท้รงแยกตั �งไว่ ้ และชื่ำาระค์รสิตจ้ักรนั�นให้บุรสุิทธิ� โด้ยการล้างด้ว้่ยนำ �าโด้ยพระว่จ้นะ

8. อ่านิ โรัม 8:38-39, 1 ยอห์นิ 4:19 เรัาถูกัด้งดูดโดยคำาพูดอันิลั้กัซ้ื่ �งที่ี�ตรััสักัับเรัา ตามด้วิยกัารักัรัะที่ำา พรัะเจ้้าด้งดูดเรัาโดยด้วิยคำา  

ที่ี�ลั้กัซ้ื่ �งจ้ากัจ้ดหมายรักััของพรัะองคท์ี่ี�บันิที่้กัไวิ้ ในิพรัะคมัภีรั ์ ถูกั หรัอ่ผูิด

โรม 8:38-39 – เพราะข้าพเจ้้าเช่ื่�อม่ั�นว่า่ แม่้ค์ว่าม่ตาย หรอ่ชีื่ว่ติ หรอ่ท้ตสว่รรค์์ หรอ่ผู้้้ม่ีบุรรด้าศกัด้ิ� หรอ่ฤทธิ�เด้ชื่ทั �งหลาย หรอ่
สิ�งซู้�งม่ีอย้่ ในปัจ้จุ้บุันนี� หร่อสิ�งซู้�งจ้ะมี่ ในภายหน้า [39] หร่อซู้�งส้ง หร่อซู้�งล้ก หร่อสิ�งอ่�นใด้ ๆ ที� ได้้ทรงสร้างแล้ว่นั�น 

 

จ้ะไม่่สาม่ารถูกระทำาให้เราทั �งหลายขาด้จ้ากค์ว่าม่รกัของพระเจ้้า ซู้�งม่ีอย้่ ในพระเยซู้ค์รสิต ์ พระผู้้้เป็นเจ้้าของเราได้้

1 ยอห์น 4:19 – เราทั �งหลายรกัพระองค์ ์ ก็เพราะพระองค์ท์รงรกัเราก่อน

9. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3, 2 ยอห์นิ 1:6 ควิามรักัันัิ�นิแสัดงออกัโดย หรัอ่รัูจ้้ักัได้ด้วิยพรัะบัญญัติของพรัะเยซืู่ เรัาสัามารัถเรัยีนิรัูห้ลัักั
กัารัแห่งควิามรักััจ้ากัพรัะคำาของพรัะเจ้้า ถูกั หรัอ่ ผูิด

1 ยอห์น 5:3 – เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รกัต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายรกัษาพระบุัญญัติของพระองค์์ และพระบุัญญัติของ
พระองค์นั์�นไม่่เป็นที�หนักใจ้

2 ยอห์น 1:6 – และค์ว่าม่รกันั�นก็ค์่อ การที�เราทั �งหลายด้ำาเนินตาม่พระบุัญญัติของพระองค์์ นี�เป็นพระบุัญญัตินั�นซู้�งท่านทั �ง
หลายได้ย้ินได้ฟ้ังม่าตั �งแตเ่ริ�ม่แรก เพ่�อท่านทั �งหลายจ้ะด้ำาเนินตาม่

10. อ่านิ ยอห์นิ 14:15 ควิามรักััไม่ ใช่ีเรั่�องของอารัมณ์ควิามรัูส้้ักัแตค่อ่ควิามตั �งใจ้ของเรัา พรัะบัญญัตทิีุ่กัข้อของพรัะเจ้้าที่รังบัญญัติ
ไวิ้ ในิควิามมุ่งมั�นิของมนุิษย์ มิ ใช่ี ในิอารัมณ์ควิามรัูส้้ักั พรัะเจ้้าไม่เคยบอกัวิา่เรัาควิรัรัูส้้ักัอย่างไรั แต่พรัะองค์ที่รังบอกัวิา่เรัาควิรั
ที่ำาอย่างไรั จ้รังิหรัอ่ไม่

ยอห์น 14:15 – ถู้าท่านทั �งหลายรกัเรา จ้งรกัษาบุัญญัตขิองเรา

11. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 5:22-23 ควิามรัักัไม่ ได้เกัิดข้ �นิตามธรัรัมชีาติ เรัาจ้ะต้องเรัียนิรัู้แลัะใส่ั ไวิ้ ในิใจ้ของมนุิษย์ โดยพรัะวิิญญาณ
บรัสุิัที่ธิ� ควิามรักััเป็นิผูลัของ 

กั.  ควิามคดิของมนุิษย์  
ข.  ธรัรัมชีาตขิองมนุิษย์  
ค.  พรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ของพรัะเจ้้า

กาลาเทีย 5:22-23 – ฝ่่ายผู้ลของพระว่ิญญาณ์นั�นค์่อ ค์ว่าม่รัก ค์ว่าม่ปลาบุปล่ �ม่ใจ้ สันติสุข ค์ว่าม่อด้กลั �นใจ้ ค์ว่าม่ปรานี  
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ค์ว่าม่ด้ ี ค์ว่าม่เช่ื่�อ [23] ค์ว่าม่สุภาพอ่อนน้อม่ การร้จ้้ักบุังค์บัุตน เร่�องอย่างนี�ไม่่ม่ีพระราชื่บุัญญัตหิ้าม่ไว่เ้ลย

12. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:31-32 กัารัแตง่งานิที่ี�ด ี เป็นิรัปูจ้ำาลัองในิอัตรัาส่ัวินิเล็ักั ๆ ของอะไรั 

เอเฟซั้ำส 5:31-32 – เพราะเหตุนี�ผู้้้ชื่ายจ้ะจ้ากบุิด้าม่ารด้าของเขา และจ้ะไปผู้้กพันอย้่กับุภรรยา และเขาทั �งสองจ้ะเป็นเน่�ออัน
เด้ยีว่กัน [32] ข้อนี�เป็นข้อล้กลับุที�สำาค์ญัม่าก แตว่่า่ข้าพเจ้้าพ้ด้ถู้งพระค์รสิตก์ับุค์รสิตจ้ักร   
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บทที� 11 คำาต่อบ

1. อ่านิ สุัภาษิต 18:22 กัารัแตง่งานิคอ่ 
ก. สิ�งที�ดี และ ค. สิ�งที� โปรดปรานจากพระเยโฮีวาห์

2. อ่านิ ฮิับรั ู 13:4  เรั่�องเพศสััมพันิธ์ ในิชีีวิติสัมรัสันัิ�นิคอ่ 
ค. ปราศจากมลทิน

3. อ่านิ ปัญญาจ้ารัย์ 9:9 กัารัแตง่งานิอย่างพรัะเจ้้าคอ่ของขวิญัแลัะรัางวิลััที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้เรัาในิชีีวิตินีิ� ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 เรัาควิรัตอ้งแสัดงควิามรักััอย่างไรั 
ด้วยการกระทำาและด้วยความจรงิ

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:28 ผูมไม่ควิรัลัะเลัยภรัรัยาของผูมมากัไปกัวิา่กัารัลัะเลัยกัารัดแูลัรัา่งกัายของผูมเอง ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:16 คำาวิ่า “ผูมรัักัคุณ” จ้ะงดงามมากัหากัมีกัารักัรัะที่ำาที่ี�สันัิบสันุินิคำาพูดนีิ� พรัะเยซืู่ที่รังสันัิบสันุินิพรัะวิจ้นิะ
ของพรัะองค์ ด้วิยกัารัสิั�นิพรัะชีนิม์เพ่�อเรัา เรัาก็ัควิรัจ้ะเสีัยสัลัะชีีวิิตของเรัาในิที่างปฏิิบัติเพ่�อคู่ครัองของเรัามากัเที่่าที่ี�จ้ะมากัได้
เช่ีนิกัันิ ถูกัหรัอ่ผูิด เขียนิสิั�งที่ี�อยากัให้คูค่รัองของเรัาปฏิิบัตเิพ่�อแสัดงควิามรักัักัับเรัา
ถูุก

7. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:25-26 ภรัรัยาผูมจ้ะดำาเนิินิชีีวิติตามคำาที่ี�ผูมพูดถ้งเธอ เธอจ้ะมีศักัยภาพเที่ียบเที่่ากัับสิั�งที่ี�ผูมพูด ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก (ภาษากรกีที� ใช้้ ในเอเฟซั้ำส 5:26 “Rhema” หมายถุ่ง พระวจนะที�เปล่งออกมา)

8. อ่านิ โรัม 8:38-39, 1 ยอห์นิ 4:19  เรัาถูกัด้งดูดโดยคำาพูดอันิลั้กัซ้ื่ �งที่ี�ตรััสักัับเรัา ตามด้วิยกัารักัรัะที่ำา พรัะเจ้้าด้งดูดเรัาโดยด้วิยคำา  

ที่ี�ลั้กัซ้ื่ �งจ้ากัจ้ดหมายรักััของพรัะองคท์ี่ี�บันิที่้กัไวิ้ ในิพรัะคมัภีรั ์ ถูกั หรัอ่ผูิด
ถูุก (พระคำาของพระเจ้าเต็่มไปด้วยวจนะแห่งความรกัที�มีต่่อเรา)

9. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3, 2 ยอห์นิ 1:6 ควิามรักัันัิ�นิแสัดงออกัโดย หรัอ่รัู้จั้กัได้ด้วิยพรัะบัญญัติของพรัะเยซูื่ เรัาสัามารัถเรัียนิรัูห้ลัักั
กัารัแห่งควิามรักััจ้ากัพรัะคำาของพรัะเจ้้า ถูกั หรัอ่ ผูิด
ถูุก

10. อ่านิ ยอห์นิ 14:15 ควิามรักััไม่ ใช่ีเรั่�องของอารัมณ์ควิามรัูส้้ักัแต่ค่อควิามตั �งใจ้ของเรัา พรัะบัญญัติทีุ่กัข้อของพรัะเจ้้าที่รังบัญญัติ
ไวิ้ ในิควิามมุ่งมั�นิของมนุิษย์ มิ ใช่ี ในิอารัมณ์ควิามรัูส้้ักั พรัะเจ้้าไม่เคยบอกัวิา่เรัาควิรัรัูส้้ักัอย่างไรั แต่พรัะองค์ที่รังบอกัวิา่เรัาควิรั
ที่ำาอย่างไรั จ้รังิหรัอ่ไม่
จรงิ

11. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 5:22-23 ควิามรัักัไม่ ได้เกิัดข้ �นิตามธรัรัมชีาติ เรัาจ้ะต้องเรัียนิรัู้แลัะใส่ั ไวิ้ ในิใจ้ของมนุิษย์ โดยพรัะวิิญญาณ
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บรัสุิัที่ธิ� ควิามรักััเป็นิผูลัของ 
ค. พระวญิญาณบรสุิทธิ์�ของพระเจ้า

12. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 5:31-32 กัารัแตง่งานิที่ี�ด ี เป็นิรัปูจ้ำาลัองในิอัตรัาส่ัวินิเล็ักั ๆ ของอะไรั 
พระครสิต์่และครสิต่จักรของพระองค์
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ความรกัแบบพระเจ้า (ต่อนที� 1)
วิันินีิ�เรัาจ้ะพูดถ้งเรั่�องควิามรัักัอย่างพรัะเจ้้า ในิ 1 โครัินิธ์ 13:13 กัล่ัาวิไวิ้วิ่า “ด้ังนั�นยังตั �งอย้่สาม่สิ�ง ค์่อค์ว่าม่เช่ื่�อ ค์ว่าม่หว่ังใจ้  

ค์ว่าม่รัก แต่ค์ว่าม่รักใหญ่ที�สุด้” 1 โครัินิธ์ 14:1 บอกัอีกัวิ่า “จ้งมุ่่งหาค์ว่าม่รัก จ้งปรารถูนาของประทานฝ่่ายจ้ิตว่ิญญาณ์ เฉ้พาะอย่างยิ�ง
การพยากรณ์์” พรัะคัมภีรั์ ให้เรัาแสัวิงหาควิามรัักั ติดตามเอามา ที่ำาให้เป็นิเป้าหมายทีี่�สูังสุัด พรัะคัมภีรั์บางฉับับ ถอดควิามวิ่า  
ที่ำาให้เป็นิกัารัแสัวิงหาที่ี�ยิ�งใหญ่ที่ี�สุัด มันิเป็นิสิั�งเดียวิเที่่านัิ�นิที่ี�เรัาจ้ะนิำาไปจ้ากัชีีวิิตนีิ�สู่ัชีีวิิตนิิรัันิดรั์ เรัาไม่สัามารัถนิำารัถ บ้านิหรั่อเงินิที่อง
ของเรัาเข้าสู่ัชีีวิิตนิิรัันิดรั์กัับเรัาได้ แต่เรัานิำาควิามรัักัที่ี�พรัะเยซืู่ครัิสัต์มอบให้กัับเรัา ด้วิยพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�เข้าสู่ัชีีวิิตนิิรัันิดรั์ ได้
แน่ินิอนิ ควิามรักััเป็นิเพียงสิั�งเดยีวิที่ี�เป็นิแกั่นิสัารัแลัะมีคณุคา่นิิรันัิดรั์

ควิามรัักัหมายควิามวิ่าอะไรักัันิแน่ิ เม่�อเรัาใช้ีคำาวิ่า ‘รัักั’ บางคนิคิดไปถ้งเรั่�องเพศสััมพันิธ์ บางคนิคิดวิ่าเป็นิควิามรัู้ส้ักัอบอุ่นิ  

ผูู้คนิต่างก็ัมีนิิยามของควิามรัักัแตกัต่างกัันิไป ในิภาษากัรัีกั มีคำาวิ่า รัักั อยู่ 4  คำาหลัักั ๆ คำาแรักัค่อ ‘eros’ ซ้ื่�งไม่ ได้นิำามาใช้ี ในิพรัะ
คัมภีรั ์ หมายถ้งควิามรักััที่างเพศ ทีี่�เป็นิรักััแบบเสัน่ิหา พรัะเจ้้าที่รังบัญญัติควิามรักััแบบนีิ� ไวิ ้ เม่�อพรัะองค์ที่รังกัล่ัาวิวิา่ ชีายควิรัจ้ะต้องจ้ากั
บิดามารัดาไปผููกัพันิอยู่กัับภรัรัยาของเขา แลัะเขาที่ั �งสัองจ้ะผููกัเป็นิกัายเดียวิกัันิ ในิพรัะคัมภีรั์มีบที่ที่ี�เกัี�ยวิกัับควิามรัักัพิศวิาที่ อยู่ ในิ
บที่เพลังซื่าโลัมอนิ ซ้ื่�งเป็นิควิามรักััที่ี�พรัะเจ้้าที่รังจ้ำากััด แลัะตรัาไวิส้ัำาหรับัควิามสััมพันิธ์ ในิชีีวิติแต่งงานิเที่่านัิ�นิ ควิามรักััชีนิิดอ่�นิ พรัะเจ้้า
ให้เรัามีอิสัรัะที่ี�จ้ะใช้ีกัับมนุิษย์ทีุ่กัผูู้ทีุ่กันิาม แตค่ำาวิา่ “eros” จ้ำากััดไวิเ้ฉัพาะในิชีีวิติสัมรัสัเที่่านัิ�นิ

ควิามรัักัอีกัแบบหน้ิ� ง ซ้ื่�งใช้ีคำาวิ่า ‘storge’ ค่อควิามรัักัที่ี�ผููกัพันิที่างธรัรัมชีาติ รัะหวิ่างควิามสััมพันิธ์ของคนิในิครัอบครััวิ อีกัคำาค่อ 
‘phileo’ มีรัากัศัพที่์มาจ้ากัคำาวิ่า ‘philia’ คำาคำานีิ� ใช้ี ในิภาคพันิธสััญญาใหม่ปรัะมาณ 72 ครัั �ง หมายถ้งควิามรัู้ส้ักัรัักัใครั่ที่ี�มาแลัะจ้ากั 

ไปอย่างเรัา่รัอ้นิ คนิส่ัวินิใหญ่ที่ี�พูดถ้งควิามรักััจ้ะคิดถ้งควิามรักััทีี่�แที่้จ้รังิในิแง่นีิ�วิา่ “เรัาตกัหลัุมรักััได้ แลัะก็ัหน่ิายรักััได้” หากัชีีวิติคู่ของเรัาตั �ง
อยู่บนิพ่ �นิฐานิของควิามรักััแบบนีิ� มันิจ้ะมีช่ีวิงที่ี�ข้ �นิ ๆ ลังๆ จ้ะตกัหลัุมรักััแลั้วิก็ัหน่ิายรักัับนิรัากัฐานิของควิามรักััแบบนีิ�

พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิวิ่า เรัาต้องรัักัซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิด้วิยควิามรัักัอย่างพรัะเจ้้า ซ้ื่�งก็ัค่อ ควิามรัักัแบบ ‘agape’ ควิามรัักัแบบ agape  
ค่ออะไรั คำาคำานีิ�ปรัะกัอบไปด้วิยส่ัวินิปรัะกัอบมากัมายหลัายมุม ในิ 1 โครัินิธ์ 13 ได้แจ้กัแจ้งคำาจ้ำากััดควิามเกีั�ยวิกัับควิามรัักัไวิ้ครับถ้วินิ  

พรัะคำาในิ 1 ยอห์นิ 5:3 กัล่ัาวิวิ่า “เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รักต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายประพฤติตาม่พระบุัญญัติของพระองค์์”  
พรัะบัญญัติของพรัะเยซืู่ได้แสัดงให้เรัาเห็นิกัารัแสัดงออกัถ้งควิามรัักั แต่ถ้าหากัจ้ะให้สัรัุปรัวิบยอดแลั้วิ ผูมก็ัมขอใช้ีมัที่ธิวิ 7:12  
“เหตุฉ้ะนั�นสิ�งสารพัด้ซู้�งท่านปรารถูนาให้ม่นุษย์ทำาแก่ท่าน จ้งกระทำาอย่างนั�นแก่เขาเหม่่อนกันเพราะว่า่พระราชื่บัุญญัติและค์ำาของศาสด้า
พยากรณ์์สอนด้ังนั�น” ปัญหาไม่ ได้อยู่ที่ี�วิ่า “ผูู้คนิในิครัิสัตจ้ักัรัไม่รัักัผูมไม่สันิใจ้ผูม ปรัะเด็นิอะไรัที่ำานิองนัิ�นิ” ไม่เลัย พรัะคัมภีรั์บอกัวิ่า  
หากัคุณอยากัให้ ใครัปฏิิบัติกัับคุณอย่างไรั ก็ัจ้งปฏิิบัติกัับเขากั่อนิ นัิ�นิแหลัะค่อควิามรัักั มันิต่อสู้ักัับฝ่่ายเน่ิ�อหนัิงแน่ินิอนิ มันิต้านิทีุ่กัอนูิ
ที่างธรัรัมชีาติของเรัา ทีี่�จ้ะไขวิ่ควิ้าแสัวิงหาปรัะโยชีน์ิแลัะสัวิัสัดิกัารัของผูู้อ่�นิกั่อนิ ให้เหน่ิอควิามต้องกัารัของเรัา เรัาต้องมีพรัะเจ้้านิำา  

อย่าคิดวิ่าสิั�งทีี่�ผูมพูดนีิ�จ้ะเกัิดข้ �นิได้ โดยปรัาศจ้ากักัารันิำาของพรัะเจ้้า ด้วิยพรัะวิจ้นิะบอกัวิ่า ผูลัของพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ค่อ ควิามรัักั  

แลัะพรัะเจ้้าค่อควิามรัักั พรัะองค์ค่อแหลั่งแห่งควิามรัักั ที่รังเป็นิผูู้เดียวิที่ี�แสัดงให้เรัาเห็นิวิ่าต้องรัักัอย่างไรั ผู่านิที่างพรัะบัญญัติของ
พรัะองค์ พรัะองค์ที่รังเป็นิผูู้ ให้กัำาลัังแก่ัเรัา แม้จ้ะมีชีีวิติอยู่ ในิเน่ิ�อหนัิง พรัะองค์ก็ัช่ีวิยเรัาเล่ัอกั ช่ีวิยให้ตัดสิันิใจ้ แลัะปฏิิบัติตามหลัักักัารั
อย่างถูกัตอ้ง 

ตอ่ไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของ คณุดอนิ โครัวิ ์ (ผูู้รับัใช้ีพรัะเจ้้าแลัะอาจ้ารัย์สัอนิพรัะคมัภีรั)์ วินัิหน้ิ�ง ผูมอยากัจ้ะออกัไปอธิษฐานิข้างนิอกั
เหม่อนิอย่างทีี่�ผูมเคยที่ำาปรัะจ้ำาหลัังเลิักังานิ ผูมเดินิอยู่ ในิสัวินิสัาธารัณะ แลัะพูดวิ่า “พรัะเจ้้าลูักัอยากัจ้ะแบ่งปันิกัับใครัสัักัคนิหน้ิ� ง” 

ในิวินัินัิ�นิเป็นิวินัิที่ี�อากัาศอบอุ่นิ ผูมเห็นิเด็กัผูู้หญิงกัับเด็กัผูู้ชีายตวัิเล็ักั ๆ นัิ�งอยู่บนิชิีงช้ีา มีชิีงช้ีาตวัิหน้ิ�งวิา่งอยู่ ผูมจ้้งเดนิิเข้าไปนัิ�งบนินัิ�นิ  

หันิไปพูดกัับเด็กัหญิงเล็ักั ๆ คนินัิ�นิวิ่า “วิันินีิ�อากัาศดีจ้รัิง ๆ เธอวิ่ามั �ย” เธอตอบวิ่า “หนูิพูดอังกัฤษไม่ ได้” ผูมจ้้งถามต่อไปวิ่า “หนูิมา
จ้ากัไหนิน่ิะ” เธอตอบวิา่มาจ้ากัปรัะเที่ศโรัมาเนีิย ผูมรัูว้ิา่มีชีาวิโรัมาเนีิยอยู่แถวินัิ�นิมากัมาย ผูมเห็นิบางคนิจ้้องมองมาที่ี�ผูม พวิกัเขาคงจ้ะ
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สังสััยวิ่า เหตุใดผูมจ้้งเข้ามาพูดคุยกัับลัูกัหลัานิของเขา ผูมจ้้งเข้าไปที่ักัที่ายเขาวิ่า “ผูมอยากัจ้ะช่ีวิยพวิกัคุณ” พวิกัเขาถามกัลัับวิ่า  
“คุณอยากัจ้ะช่ีวิยพวิกัเรัาหรั่อ ที่ำาไมถ้งอยากัช่ีวิย คุณไม่รัู้จ้ักัเรัาสัักัหน่ิอย” ผูมตอบวิ่า “เพรัาะพรัะเจ้้าต้องกัารัช่ีวิยคุณ” ผูมได้คิด
ใครั่ครัวิญเกัี�ยวิกัับหลัักักัารัของควิามรัักัในิ 1 ยอห์นิ 3:18 “อย่าให้เรารักกันด้้ว่ยค์ำาพ้ด้และด้้ว่ยลิ �นเท่านั�น แต่จ้งรักกันด้้ว่ยการกระ 
ทำาและด้้ว่ยค์ว่าม่จ้รงิ” เรัาทีุ่กัคนิไม่ควิรัที่ี�จ้ะรักัักัันิแต่ปากัเที่่านัิ�นิ แต่ต้องรักัักัันิด้วิยกัารักัรัะที่ำาด้วิย ถ้งแม้วิา่ผูมจ้ะไม่ค่อยพกัเงินิสัด
ติดตัวิ แต่วินัินัิ�นิผูมมีเงินิติดกัรัะเป๋า ผูมจ้้งหยิบออกัมา บอกัวิา่ “นีิ�สัำาหรับัคุณ” แลั้วิก็ัย่�นิเงินิให้ วินัินัิ�นิผูมมีอาหารักัลัางวินัิติดตัวิ
มาดว้ิย แตผู่มตดัสิันิใจ้ที่ี�จ้ะอดอาหารัอธิษฐานิ ผูมก็ัเลัยบอกัเขาวิา่ “นีิ� เป็นิอาหารัเล็ักั ๆ น้ิอย ๆ สัำาหรับัครัอบครัวัิของคณุ” พวิกัเขา
รัูส้้ักัจ้ับใจ้ แลัะถามวิา่ “คณุเป็นิใครั” ผูมตอบวิา่ “เรัาไดพ้บกัันิในิวินัินีิ�ดว้ิยกัารันัิดหมายที่ี�มาจ้ากัพรัะเจ้้า แลัะผูมจ้ะไดพ้บกัับคณุอีกั”

ผูมกัลัับบ้านิ เล่ัาให้ภรัรัยาฟังเกีั�ยวิกัับกัารัพบปะกัับชีาวิโรัมาเนีิยเหล่ัานัิ�นิ ผูมเอาเน่ิ�ออบออกัมาจ้ากัตู้แช่ีแข็ง ปรัุงอาหารั วิันิรัุ่ง
ข้ �นิผูมไปซ่ื่�อถ้วิยชีามที่ี� ใช้ีแล้ัวิเต็มกัล่ัอง แล้ัวิผูมกัับภรัรัยาเอาของไปที่ี�สัวินิสัาธารัณะนัิ�นิ ชีาวิโรัมาเนีิยเหล่ัานัิ�นิก็ัอยู่ทีี่�นัิ�นิ ผูมบอกัวิ่า  

“ผูมเอาของขวิญัมาให้ แต่มันิหนัิกัมากั ผูมจ้ะไปเอารัถ ถ้าคุณช่ีวิยบอกัวิา่บ้านิคุณอยู่ที่ี� ไหนิ ผูมจ้ะขับรัถเอาไปส่ังให้” เม่�อเรัาไปถ้งห้อง
เช่ีาทีี่�มีห้องนิอนิเดียวิของเขา เรัาก็ัลัำาเลีัยงเอาถ้วิยชีาม ช้ีอนิส้ัอม อะไรัต่ออะไรัที่ี�เป็นิชีุด ออกัมาจ้ากักัล่ัอง ที่ยอยให้เขาทีี่ลัะอย่าง ๆ  
ในิตอนิที่ี�ผูมย่�นิอาหารัให้ นิำ �าตาเขาเรัิ�มไหลัอาบแกั้ม ผูู้หญิงพูดวิ่า “นิำ �าตาฉัันิไหลั ฉัันิจ้ะรั้องไห้แลั้วิ” ผูมจ้้งบอกัวิ่า “ค่นิวิันิจั้นิที่รั์นีิ�  
เรัามีกัารัเรัียนิพรัะคัมภีรั์ที่ี�บ้านิเรัา ผูมอยากัจ้ะเชิีญคุณไปด้วิย” พวิกัเขาบอกัวิ่า “เรัาอยากัไป” แต่ผูมพูดวิ่า “ผูมไม่อยากัให้คุณไป
เพรัาะผูมให้ของขวิญัคณุ” พวิกัเขาบอกัวิา่ “ ไม่หรัอกั เรัาอยากัไปเพ่�อพบกัับเพ่�อนิ ๆ คณุ”

พวิกัเขาไม่มีรัถ ผูมจ้้งขับรัถมารัับไปทีี่�บ้านิผูม ไม่นิานินัิกั พรัะเจ้้าเรัิ�มสััมผูัสัพวิกัเขา เขาไม่ค่อยรัู้ภาษาอังกัฤษ แต่พรัะเจ้้าที่รัง
สััมผัูสัเขาเม่�อเรัาอธิษฐานิเผู่�อ ควิามรัักัของพรัะเจ้้าเรัิ�มสัำาแดงออกัต่อพวิกัเขา หลัังจ้ากันัิ�นิไม่นิานิ ผูมได้พบกัับชีาวิโรัมาเนีิยอีกัคู่หน้ิ� ง  

ผูมถามชีาวิโรัมาเนีิยคู่แรักันัิ�นิวิ่า “คุณจ้ะไปกัับผูม ชี่วิยผูมพบกัับชีาวิโรัมาเนีิยอีกัคู่หน้ิ� งไหม” เขาก็ัตกัลัง แลั้วิวิันิหน้ิ� งผูมก็ั ได้รัับ
โที่รัศัพท์ี่จ้ากัเขาวิา่ “คุณดอนิ เรัาได้ยินิเรั่�องรัาวิของคุณแลั้วิ เรัาโดดเดี�ยวิมากั เรัาอยากัพบคุณ” ดังนัิ�นิผูมจ้้งพาเพ่�อนิชีาวิโรัมาเนีิยไป
หาเขา ผูมเอาของขวิญั อาหารั สิั�งต่าง ๆ อีกัมากัมายไปให้เขา ขณะที่ี�ผูมเวิยีนิไปเยี�ยมเยียนิ ทุี่กัอย่างเป็นิไปด้วิยดี กัรัะที่ั�งวินัิหน้ิ�งชีาวิ
โรัมาเนีิยคู่แรักัเอ่ยข้ �นิวิ่า “คุณน่ิาจ้ะไปที่ี�กัลัุ่มศ้กัษาพรัะคัมภีรั์นิะ พวิกัเขาพูดถ้งพรัะเยซืู่ ซ้ื่�งเป็นิเรั่�องน่ิาช่ี�นิชีมมากั” คนิคู่นัิ�นิพูดวิ่า  

“ช้ีากั่อนิ เรัามาจ้ากัปรัะเที่ศคอมมิวินิิสัต ์ เรัาไม่รัูห้รัอกัวิา่พรัะเจ้้ามีจ้รังิหรัอ่เปลั่า เรัาไม่ตอ้งกัารัฟังเรั่�องรัาวิพรัะเยซืู่อะไรันัิ�นิหรัอกั”

ผูมจ้้งบอกัวิา่ “ขอผูมเป็นิเพ่�อนิคุณก็ัแลั้วิกัันิ” แล้ัวิผูมก็ัพาเขาไปซ่ื่�อเส่ั �อผู้า เส่ั �อโค้ที่ แลัะสิั�งของทีี่�จ้ำาเป็นิในิวิันิสุัดสััปดาห์ พวิกั
เขารัูส้้ักัอายแลัะกัรัะอักักัรัะอ่วินิ “อ้าวิ คุณไม่ต้องใช้ีเส่ั �อโค้ที่หรัอ่” “เอ้อ มันิก็ัจ้ำาเป็นิ แต่ ...” “เอ้า ถ้างั �นิก็ัเอาเส่ั�อโค้ที่นีิ� ไป” ผูมเรัิ�มรักัั
เขาด้วิยกัารักัรัะที่ำาของผูม เขาก็ัยังไม่มาที่ี�กัลัุ่มพรัะคัมภีรั์ของเรัาจ้นิกัรัะที่ั�งผูมพูดวิ่า “ ในิกัลัุ่มอาจ้จ้ะมีคนิอเมรัิกัันิช่ีวิยคุณหางานิ
ที่ำาได้” เขาจ้้งรับีไปที่ันิที่ี ในิวินัินัิ�นิที่ี�กัลัุ่มพรัะคัมภีรั ์ ผูมอธิษฐานิกัับพรัะเจ้้าอย่างที่้�ม ๆ วิา่ “ข้าแต่พรัะบิดา พรัะองค์ต้องให้พรัะพรัที่าง
ภาษาแกั่ข้าพรัะองค์ ในิคำ�าค่นินีิ� เพรัาะเรัาไม่รัู้วิ่าจ้ะส่ั�อสัารักัับเขาแต่ลัะคนิอย่างไรัจ้้งจ้ะเกัิดผูลั” มีชีาวิอเมรัิกัันิในิกัลัุ่มพรัะคัมภีรั์ค่นินัิ�นิ
เป็นิพยานิ เม่�อผูมเรัิ�มพูด หญิงชีาวิโรัมาเนีิยคู่ที่ี�สัองก็ัเรัิ�มมีตาเป็นิปรัะกัาย ผูมรัู้วิ่าอะไรับางอย่างกัำาลัังจ้ะเกัิดข้ �นิ หลัังจ้ากัจ้บกัารัศ้กัษา
พรัะคัมภีรัค์่นินัิ�นิ ผูมบอกัวิา่ “ผูมขออธิษฐานิเผู่�อคุณนิะครับั” ในิขณะที่ี�เรัาอธิษฐานิให้เขา พรัะเจ้้าก็ัเรัิ�มสััมผัูสัพวิกัเขา บรัรัยากัาศในิ
ห้องนัิ�นิเปี� ยมไปด้วิยควิามรักััของพรัะองค์ ต่อมาหญิงคนินัิ�นิก็ับอกัวิา่ “คุณรัู้ ไหม ตอนิที่ี�คนิอเมรักิัันิเลั่าเรั่�องของเขาอยู่ ฉัันิฟังไม่รัูเ้รั่�อง
เลัยสัักันิิดวิ่าเขาพูดอะไรั แต่ตอนิที่ี�คุณลัุกัข้ �นิพูดถ้งพรัะเยซืู่ ควิามรัักัของพรัะองค์ทีี่�มีต่อเรัา พูดถ้งสิั�งที่ี�พรัะองค์ที่รังที่ำาให้กัับเรัา  

เพ่�อเรัาจ้ะได้มีควิามสััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้า ฉัันิกัลัับเข้าใจ้ทีุ่กั ๆ คำาที่ี�คุณพูดอย่างชีัดเจ้นิ มันิต้องเป็นิเพรัาะพรัะเจ้้า ต้องเป็นิพรัะ  

เจ้้าแน่ินิอนิ” ผูลัจ้ากัวินัินัิ�นิ หลัายชีีวิติก็ั ไดร้ับักัารัเปลัี�ยนิแปลังไม่เฉัพาะชีาวิโรัมาเนีิยเที่่านัิ�นิ

ผูมขอเลั่าต่อวิ่าเกัิดอะไรัข้ �นิหลัังจ้ากันัิ�นิ ทุี่กัวิันิจั้นิที่รั์บ้านิผูมจ้ะเต็มไปด้วิยคนิจ้ากันิานิาชีาติ ชีาวิโรัมาเนีิย บัลัแกัเรัีย  
ผูู้คนิจ้ากัรััสัเซีื่ย พรัะเจ้้าที่รังเปลัี�ยนิชีีวิิตเรัา พวิกัเขารัู้วิ่าเรัารัักัเขา เรัามีแม้กัรัะที่ั�งคนิจ้ากัแอฟื้รัิกัา ถ้งเรัาจ้ะพูดกัันิไม่ค่อยเข้าใจ้  
แต่สิั�งหน้ิ� งที่ี�เรัารัู้ก็ัค่อ เม่�อเรัาอธิษฐานิพรัะเจ้้าจ้ะสัำาแดงพรัะองค์ ให้เขารัู้ พวิกัเขาก็ัรัู้ด้วิยวิ่าผูมจ้ะที่ำาทีุ่กัอย่างให้พวิกัเขา แลัะผูมรัักั
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พวิกัเขา พรัะเจ้้าที่รังเปลัี�ยนิชีีวิติของเขาเหลั่านัิ�นิ แลัะชีีวิติของคนิอีกัมากัมาย ผูมอยากัจ้ะบอกัวิา่มันิเกัิดข้ �นิได้อย่างไรั มันิเกัิดข้ �นิก็ั
เพรัาะวินัิหน้ิ�งในิสัวินิสัาธารัณะ ผูมเห็นิคนิต่างผิูวิ ต่างเช่ี �อชีาติ ผูมไม่ ได้มีควิามรัูส้้ักัอบอุ่นิ หรัอ่มีควิามรักััใครั่ ใยดีอะไรั แต่ผูมรัูว้ิา่
ควิามรัักัค่ออย่างนีิ� ค่อสิั�งใดทีี่�เรัาอยากัให้คนิอ่�นิปฏิิบัติกัับเรัา ก็ัจ้งปฏิิบัติกัับเขาเช่ีนินัิ�นิ ผูมจ้้งเสัาะแสัวิงหาสัวิัสัดิกัารัแลัะสิั�งที่ี�เป็นิ
ปรัะโยชีน์ิกัับพวิกัเขา โดยไม่ ได้คำาน้ิงวิ่าผูมจ้ะรัู้ส้ักัอย่างไรั แล้ัวิคุณรัู้ ไหมวิ่าเกิัดอะไรัข้ �นิ พวิกัเขาซื่าบซ้ื่�งในิสิั�งที่ี�ผูมได้ที่ำาให้กัับเขา  

สิั�งที่ี�เรัิ�มเกัิดข้ �นิภายในิใจ้พวิกัเขา ค่อ ควิามรัักัแบบ philia ต่อผูม นัิ�นิค่อควิามรัักัที่ี�มีอารัมณ์ควิามรัู้ส้ักั พวิกัเขาเรัิ�มพูดกัับผูมวิ่า  

“เรัารักััคณุ” แลั้วิเขาก็ักัอดแลัะจุ้๊บผูม สิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิในิตวัิผูม ก็ัเรัิ�มกั่อควิามรัูส้้ักัแบบเดยีวิกัันิกัับพวิกัเขา หากัเรัาตอ้งกัารัที่ี�จ้ะมีควิามรักัั
ที่ี� ให้ควิามรัู้ส้ักัเช่ีนินีิ� ในิชีีวิิตเรัา ขอให้เรัิ�มฝ้่กัฝ่นิควิามรัักัแบบ agape เสัาะแสัวิงหาสัวิัสัดิกัารัแลัะผูลัปรัะโยชีน์ิของผูู้อ่�นิโดยไม่ต้อง
คำาน้ิงถ้งควิามรัูส้้ักัของตวัิเอง แลั้วิควิามรักััที่ี� ให้ควิามรัูส้้ักัเช่ีนินัิ�นิจ้ะกั่อข้ �นิ (จ้บคำาพยานิ)
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 ควิามรักััของพรัะเจ้้าแสัดงผู่านิอะไรั 

1 ยอห์น 5:3 – เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รักต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายรักษาพระบุัญญัติของพระองค์์ และพระบุัญญัติของ
พระองค์นั์�นไม่่เป็นที�หนักใจ้

2. อ่านิ โรัม 13:9-10  พรัะบัญญัตเิหลั่านีิ� ไดส้ัำาแดงควิามรักััอย่างไรั 

โรม 13:9-10 – พระบัุญญัติกล่าว่ว่่า `อย่าล่ว่งประเว่ณี์ผู้ัว่เม่ียเขา อย่าฆ่่าค์น อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ้ อย่าโลภ’  
ทั �งพระบุัญญัติอ่�น ๆ ก็รว่ม่อย่้ ในข้อนี�ค์่อ `ท่านจ้งรักเพ่�อนบุ้านเหม่่อนรักตนเอง’ [10] ค์ว่าม่รักไม่่ทำาอันตรายเพ่�อนบุ้านเลย  

เหตฉุ้ะนั�นค์ว่าม่รกัจ้้งเป็นที� ให้พระราชื่บุัญญัตสิำาเรจ็้แล้ว่

3. อ่านิ โรัม 12:19-21 เรัาจ้ะรักััศัตรัไูดอ้ย่างไรั แม้เรัาไม่รัูส้้ักัอยากัจ้ะรักััเลัย 

โรม 12:19-21 – ท่านผู้้้เป็นที�รกัของข้าพเจ้้า อย่าทำาการแก้แค์้น แต่จ้งม่อบุการนั�นไว่แ้ล้ว่แต่พระเจ้้าจ้ะทรงลงพระอาชื่ญา เพราะม่ี
ค์ำาเขียนไว่้แล้ว่ว่่า `องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้ากล่าว่ว่่า การแก้แค์้นเป็นของเรา เราเองจ้ะตอบุสนอง [20] เหตุฉ้ะนั�น ถู้าศัตร้ของท่านหิว่ 
จ้งให้อาหารเขารบัุประทาน ถู้าเขากระหาย จ้งให้นำ �าเขาด้่�ม่ เพราะว่า่การทำาอย่างนั�นเป็นการสุม่ถู่านที�ลุกโพลงไว่บุ้นศีรษะของเขา’  

[21] อย่าให้ค์ว่าม่ชัื่�ว่ชื่นะท่านได้ ้ แตจ่้งชื่นะค์ว่าม่ชัื่�ว่ด้ว้่ยค์ว่าม่ด้ี

4. อ่านิ ที่ิตสัั 2:4 ข้อควิามนีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่ควิามรักัั 

ทิตั่ส 2:4 – เพ่�อเขาจ้ะได้ฝ้้่กสอนพว่กผู้้้หญิงสาว่ ๆ ให้ร้จ้้ักประม่าณ์ตนในการกินด้่�ม่ ให้รกัสาม่ี รกับุุตรของตน

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4-8 อธิบายหลัักักัารัของควิามรักััอย่างลัะเอียด

1 โครนิธ์์ 13:4-8 – ค์ว่าม่รกันั�นก็อด้ทนนานและกระทำาค์ณุ์ให้ ค์ว่าม่รกัไม่่อิจ้ฉ้า ค์ว่าม่รกัไม่่อว่ด้ตวั่ ไม่่หยิ�งผู้ยอง [5] ไม่่ทำาสิ�งที�
ไม่่บุังค์ว่ร ไม่่ค์ิด้เห็นแก่ตนเองฝ่่ายเด้ียว่ ไม่่ฉุ้นเฉี้ยว่ ไม่่ชื่่างจ้ด้จ้ำาค์ว่าม่ผู้ิด้ [6] ไม่่ช่ื่�นชื่ม่ยินด้ี ในค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่า แต่ช่ื่�นชื่ม่ยินด้ี ใน
ค์ว่าม่จ้รงิ [7] ไม่่แค์ะไค์้ค์ุ้ยเขี�ยค์ว่าม่ผิู้ด้ของเขา และเช่ื่�อในส่ว่นด้ีของเขาอย้่เสม่อ และม่ีค์ว่าม่หว่งัอย้่เสม่อ และเพียรทนเอาทุก
อย่าง [8] ค์ว่าม่รกัไม่่ม่ีว่นัส้ญสิ�น 

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 เรัาตอ้งแสัดงควิามรักััดว้ิย 

1 ยอห์น 3:18 – ล้กเล็ก ๆ ทั �งหลายของข้าพเจ้้าเอ๋ย อย่าให้เรารกักันด้้ว่ยค์ำาพ้ด้และด้้ว่ยลิ �นเท่านั�น แต่จ้งรกักันด้้ว่ยการกระ
ทำาและด้ว้่ยค์ว่าม่จ้รงิ  
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บทที� 12 คำาต่อบ

1. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 ควิามรักััของพรัะเจ้้าแสัดงผู่านิอะไรั 
พระบัญญัติ่

2. อ่านิ โรัม 13:9-10 พรัะบัญญัตเิหลั่านีิ� ไดส้ัำาแดงควิามรักััอย่างไรั 
ความรกัค่อการไม่กระทำาสิ�งผิู้ดกับเพ่�อนบ้าน บัญญัติ่แต่่ละบทแสดงความรกั โดยวธีิ์ที�เราควรต่อบสนองต่่อเพ่�อนบ้านของเรา

3. อ่านิ โรัม 12:19-21 เรัาจ้ะรักััศัตรัไูดอ้ย่างไรั แม้เรัาจ้ะไม่รัูส้้ักัอยากัจ้ะรักััเลัย 
หากศัต่รูของเราหิว เราควรจะหาอาหารให้กิน หากเขากระหาย เราควรจะหานำ �าให้ด่�ม เราคอยแสวงหาสวัสดิการและผู้ล
ประโยช้น์เพ่�อผูู้้อ่�น โดยต้่องไม่คำาน่งถุ่งความรูส้ก่ของตั่วเอง

4. อ่านิ ที่ิตสัั 2:4 ข้อควิามนีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่ควิามรักัั 
ความรกัสอนกันได้ มันไม่ ใช่้แค่ความรูส้ก่

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4-8 อธิบายหลัักักัารัของควิามรักััอย่างลัะเอียด
ความรักนั�นก็อดทนนานและกระทำาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตั่ว ไม่หยิ�งผู้ยอง ไม่ทำาสิ�งที� ไม่บังควร ไม่คิด
เห็นแก่ต่นเองฝ่่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่้างจดจำาความผิู้ด ไม่ช่้�นช้มยินดี ในความชั้�วช้้า แต่่ช่้�นช้มยินดี ในความจริง  

ไม่แคะไค้คุ้ยเขี�ยความผิู้ดของเขา และเช่้�อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุก
อย่าง ความรกัไม่มีวนัสูญสิ �น

6. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 เรัาตอ้งแสัดงควิามรักััดว้ิย 
อย่าให้เรารกักันด้วยคำาพูดเท่านั�น แต่่จงรกักันด้วยการกระทำาด้วย
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ความรกัแบบพระเจ้า (ต่อนที� 2)
บที่ที่ี�แลั้วิเรั่�อง “ควิามรัักัแบบพรัะเจ้้า” ตอนิที่ี� 1 ได้เลั่าเรั่�องชีาวิโรัมาเนีิยคู่หน้ิ� งที่ี�คุณดอนิ โครัวิ์พบในิสัวินิสัาธารัณะ เรัาจ้ะมาดู

เพิ�มอีกันิิดวิ่าเกิัดอะไรัข้ �นิ กั่อนิอ่�นิขอที่บที่วินิสิั�งที่ี� ได้พูดไปเกัี�ยวิกัับควิามรัักัของพรัะเจ้้า พรัะเยซูื่ครัิสัต์เป็นิตัวิแที่นิอันิปรัะเสัรัิฐแลัะ
สัมบูรัณ์ที่ี�สุัดในิกัารัแสัดงออกัถ้งควิามรัักัอย่างสูังที่ี�สุัดเที่่าที่ี�เคยมีมาในิโลักันีิ� ตามที่ี�มีกัารับันิที่้กัในิพรัะคัมภีรั์ พรัะองค์ ไม่เคยพูดคำาวิ่า  

“เรัารัักัเจ้้า” เลัย น่ิาปรัะหลัาดไหม ผูู้ที่ี�แสัดงควิามรัักัอันิยิ�งใหญ่สูังสุัดกัลัับไม่เคยพูดคำาวิ่า “เรัารัักัเจ้้า” เลัย รัู้ ไหมวิ่าที่ำาไม ก็ัเพรัาะ
ควิามรักัันัิ�นิ มันิเป็นิมากักัวิา่คำาพูด ควิามรักััคอ่กัารัแสัดงออกั ตวัิอย่างเช่ีนิ ถ้าคณุบอกัภรัรัยาคณุวิา่ “ผูมรักััคณุ” แตก่ัลัับออกัไปเล่ันิ
ชีู้นิอกับ้านิ คุณคิดวิา่เธอจ้ะเช่ี�อคำาพูดหรัอ่เช่ี�อกัารักัรัะที่ำาของคุณ เธอจ้ะเช่ี�อคุณจ้ากักัารักัรัะที่ำา เพรัาะวิา่ 95% ของควิามรักััมิ ได้มา
จ้ากัคำาพูด ควิามรักััไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�เรัาพูด แตม่ันิคอ่สิั�งที่ี�เรัาที่ำา

1 ยอห์นิ 3:18 กัล่ัาวิวิา่ “อย่าให้เรารกักันด้้ว่ยค์ำาพ้ด้ และด้้ว่ยลิ �นเท่านั�น (อย่าให้เรัารักัักัันิแต่ปากั) แต่จ้งรกักันด้้ว่ยการกระทำา
และด้้ว่ยค์ว่าม่จ้ริง” ควิามรัักัค่อกัารักัรัะที่ำา ในิมัที่ธิวิ 25:35-36 พรัะเยซืู่อธิบายควิามรัักัด้วิยกัารักัรัะที่ำาที่ี�ฉัับพลัันิ พรัะองค์ตรััสัวิ่า  
“เพราะว่่าเม่่�อเราหิว่ ท่านทั �งหลายก็ ได้้จ้ัด้หาให้เรากิน เรากระหายนำ �าท่านก็ ให้เราด้่�ม่ เราเปล่อยกายท่านก็ ได้้ ให้เส่ �อผู้้าเรานุ่งห่ม่  

เม่่�อเราเจ็้บุป่ว่ยท่านก็ ได้้ม่าเยี�ยม่เรา” พรัะคำาถัดมาข้อทีี่� 40 ตรัสััวิา่ “ซ้ื่�งที่่านิได้กัรัะที่ำาแกั่คนิใดคนิหน้ิ�งในิพวิกัพี�น้ิองของเรัานีิ�ถ้งแม้จ้ะ
ตำ�าต้อยเพียงไรัก็ัเหม่อนิได้กัรัะที่ำาแกั่เรัาด้วิย” เห็นิหรั่อยังวิ่า ควิามรัักัค่อกัารักัรัะที่ำา ควิามรัักัค่อสิั�งที่ี�เรัาปรัะพฤติ ฮีับรัู 6:10 บอกัวิ่า  
“เพราะว่า่พระเจ้้าไม่่ทรงอธรรม่ที�จ้ะทรงล่ม่การงานและการทำางานหนักด้้ว่ยค์ว่าม่รกั ซู้�งท่านได้้แสด้งต่อพระนาม่ของพระองค์์ ค์่อการ
รับุใช้ื่ว่ิสุทธิชื่นนั�นและยังรับุใช้ื่อย้่” เม่�อมีคนิถามพรัะเยซูื่ในิ มัที่ธิวิ 22 วิ่าพรัะบัญญัติ ใดทีี่�ยิ�งใหญ่ที่ี�สุัด พรัะองค์ที่รังตอบวิ่า  

นัิ�นิคอ่ จ้งรักััพรัะเจ้้าแลัะรักััผูู้อ่�นิ แที่้ที่ี�จ้รังิพรัะบัญญัตทิี่ั �งสัองนีิ�คอ่อันิเดยีวิกัันิ ถ้าเข้าใจ้กัันิอย่างถูกัตอ้ง เพรัาะเม่�อเรัาแสัดงควิามรักัักัับ
พี�น้ิองแม้เป็นิผูู้เล็ักัน้ิอยสัักัคนิหน้ิ�ง พรัะเยซูื่บอกัวิา่นัิ�นิก็ัค่อกัารัแสัดงควิามรักััต่อพรัะองค์ พรัะคัมภีรัส์ัอนิวิา่ เรัามี โอกัาสัดีเสัมอที่ี�จ้ะ
แสัดงควิามรักััแที่้ตอ่พรัะเยซืู่โดยกัารัแสัดงควิามรักััตอ่ผูู้อ่�นิ

บที่ที่ี�แล้ัวิเรัาอ่านิเรั่�องของชีาวิโรัมาเนีิย ทีี่�คุณดอนิพบในิสัวินิสัาธารัณะ ชีีวิิตเขาเปลัี�ยนิไปเพรัาะคุณดอนิแสัวิงปรัะโยชีน์ิ  

แลัะสัวิสััดิกัารัเพ่�อพวิกัเขา โดยไม่ ได้คำาน้ิงถ้งควิามรัูส้้ักัของตนิเอง คนิพวิกันีิ�มีควิามแตกัต่างที่างสีัผูิวิแลัะเช่ี �อชีาติ แต่คุณดอนิรัูว้ิา่คนิ
เหลั่านีิ�สััมผัูสัควิามรัักัของพรัะเจ้้าได้ เม่�อเรัาเหยียดม่อออกัแสัวิงหาปรัะโยชีน์ิแลัะสัวิัสัดิกัารัให้กัับเขา เช่ีนิเดียวิกัับที่ี�พรัะเยซืู่เจ้้าที่รัง
กัรัะที่ำา พรัะองค์ ไม่อยากัไปถูกัตรัง้กัางเขนิ พรัะองค์ตรัสััวิา่ “พรัะบิดาเจ้้าข้า หากัมีที่างอ่�นิใด ขอให้เป็นิไปที่างนัิ�นิ แต่ขอให้ ไม่เป็นิไป
ตามปรัะสังค์ของข้าพรัะองค์ แต่เป็นิไปตามพรัะปรัะสังค์ของพรัะองค์” พรัะเยซืู่แสัวิงหาปรัะโยชีน์ิ สัวิสััดิกัารัของเรัา โดยไม่คำาน้ิงถ้ง
สิั�งที่ี�พรัะองคท์ี่รังรัูส้้ักั

ต่อไปเป็นิคำาพยานิของคุณดอนิ โครัวิ์ (ผูู้รัับใช้ีพรัะเจ้้าแลัะผูู้สัอนิพรัะคัมภีรั์) วิันิหน้ิ� งผูมได้รัับโที่รัศัพที่์จ้ากัชีาวิโรัมาเนีิย  

นิำ �าเสีัยงที่ี�พูดด้วิยนิำ �าตา เขาเลั่าวิ่า หลัังจ้ากัที่ี�เข้ามาอยู่ ในิปรัะเที่ศสัหรััฐอเมรัิกัาถ้งเจ็้ดปีครั้�ง ที่ำางานิแลัะอาศัยอยู่ ในิรััฐแคนิซัื่สั  

เขาบอกัวิา่ “ ในิที่ี�สุัดเรัาก็ัถูกัปฏิิเสัธเรั่�องสิัที่ธิผูู้ลีั �ภัย เขาให้เวิลัาเรัา 30 วินัิที่ี�จ้ะรัอ้งอุที่ธรัณ์ ไม่เช่ีนินัิ�นิพวิกัเขาก็ัจ้ะเนิรัเที่ศเรัาออกันิอกั
ปรัะเที่ศ” โดยที่ั�วิไป คนิส่ัวินิใหญ่จ้ะมี โอกัาสั 2 ถ้ง 5 เปอรัเ์ซ็ื่นิตท์ี่ี�จ้ะไดร้ับัสิัที่ธิผูู้ลัี �ภัยในิอเมรักิัา พวิกัเขาไปหาที่นิายซ้ื่�งบอกัวิา่โดยพ่ �นิ
ฐานิแลั้วิชีาวิโรัมาเนีิยเหลั่านีิ� ไม่มี โอกัาสัได้สิัที่ธิ�เลัย ผูมบอกัพวิกัเขาวิ่าเรัาจ้ะอธิษฐานิแลัะจ้ะพยายามชี่วิยพวิกัเขา ชี่วิยอย่างไรัผูมไม่รัู ้ 

แต่ ใจ้ผูมคดิวิา่มันิไม่ยุตธิรัรัมอย่างยิ�งที่ี�จ้ะส่ังพวิกัเขากัลัับ โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง เม่�อลัูกั ๆ เขาแที่บจ้ะพูดภาษาโรัมาเนีิยนิไม่ ไดเ้ลัย

เพ่�อนิผูมคนิหน้ิ�งโที่รัไปหาสัามาชิีกัสัภาท้ี่องถิ�นิ ซ้ื่�งบอกัให้ตดิตอ่กัับวิฒุิิสัมาชิีกัทีี่�รัฐัแคนิซัื่สั เพรัาะตอนินีิ�ชีาวิโรัมาเนีิยเหล่ัานีิ�อยู่
ในิรััฐแคนิซัื่สั เยี�ยมเลัย ผูมมีเพ่�อนิคนิหน้ิ� งช่ี�อคิม ที่ำางานิให้กัับวิุฒิิสัมาชิีกัทีี่�รััฐแคนิซัื่สั ผูมติดต่อกัับคิม แล้ัวิเธอก็ั ได้คนิสีั�คนิที่ี�
วิอชิีงตันิดีซีื่ชี่วิยงานินีิ� ชุีมชีนิในิซัื่บเลัที่ รััฐแคนิซัื่สัก็ัช่ีวิยกัันิสันัิบสันุินิชีาวิโรัมาเนีิย ด้วิยกัารัย่�นิคำารั้องพรั้อมลัายม่อช่ี�อวิ่า พวิกัเขา
ต้องกัารัให้ชีาวิโรัมาเนีิยเหลั่านีิ�อยู่ที่ี�นีิ�  “พวิกัเขาเป็นิคนิดี พวิกัเขายังจ้่ายภาษี พวิกัเขาที่ำางานิหนัิกั เรัาต้องกัารัให้พวิกัเขาอยู่ที่ี�นีิ� ”  
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หนัิงส่ัอพิมพ์ลังข่าวิเรั่�องนีิ�เต็มหน้ิา นีิ�ค่อปาฏิิหารัย์ เพรัาะมีเจ้้าหน้ิาที่ี�รัะดับสูังในิรัฐับาลัของเรัาเข้าใจ้เรั่�องรัาวิควิามเป็นิมา ในิที่ี�สุัดชีาวิ
โรัมาเนีิยก็ั ไดร้ับัจ้ดหมายวิา่ รัฐับาลักัลัับคำาตดัสิันิ ให้พวิกัเขาอยู่ตอ่ในิสัหรัฐัอเมรักิัาได้

ผูมเดินิที่างไปทีี่�รััฐแคนิซัื่สั เพ่�อนิผูมไม่ที่รัาบวิ่าผูมมา เม่�อไปถ้ง พวิกัเขากัำาลัังคุยโที่รัศัพที่์กัับวิุฒิิสัมาชิีกั ขอบคุณเขาทีี่� ให้
ควิามช่ีวิยเหลั่อ แต่วิุฒิิสัมาชิีกัมาไม่ ได้ เพรัาะเป็นิวิันิสุัดที่้ายที่ี�เขาต้องพิจ้ารัณาคดีเกัี�ยวิกัับปรัะธานิาธิบดีที่ี�ศาลั สัถานีิ โที่รัทัี่ศน์ิ
ข่าวิ ABC NBC News อยู่ทีี่�นัิ�นิพรัอ้มกัล้ัองถ่าย ที่ันิที่ีที่ี�เขาวิางหูโที่รัศัพที่์ เขาก็ั โผูเข้ามากัอดผูม กัลั้องก็ัมาจั้บที่ี�ผูม นัิกัข่าวิก็ัรัมุถาม
กัันิวิา่ “คุณเป็นิใครั รัูจ้้ักัคนิพวิกันีิ� ได้อย่างไรั” ผูมจ้้งเลั่าเรั่�องที่ั �งหมดให้เขาฟัง วิา่ผูมพบพวิกัเขาได้อย่างไรั ที่ี�ผูมเสัาะแสัวิงหาปรัะโยชีน์ิ
แลัะสัวิสััดิกัารัให้เขาก็ัเพรัาะพรัะเจ้้า แลัะสิั�งทีี่�พรัะเยซูื่ได้กัลั่าวิไวิ้ ในิมัที่ธิวิ 7:12 หลัังจ้ากันัิ�นิเรัาก็ัเดินิที่างไปสันิามกีัฬาทีี่�เต็มไปด้วิยลูักัโป่ง
สีัแดงสีัขาวิแลัะนิำ �าเงินิทัี่�วิไปหมด แลั้วิเสีัยงเพลังชีาติก็ัเรัิ�มดังกัรัะห้�ม เม่�อเพ่�อนิ ๆ ผูมเดินิเข้ามา ทีุ่กัคนิก็ัเรัิ�มรั้องตะโกันิ แลั้วิก็ัรัำ�าไห้  
เจ้้าเม่องนัิ�นิก็ัลัุกัข้ �นิกัลั่าวิวิ่า “วิันินีิ� วิันิที่ี� 12 กุัมภาพันิธ์ จ้ะเป็นิวิันิแห่งครัอบครััวิจู้คานิ เพ่�อเป็นิเกัียรัติแกั่ชีาวิโรัมาเนีิยเหล่ัานีิ�”  

พวิกัเขาปลัดธงชีาติอเมรักิัันิที่ี�วิฒุิิสัมาชิีกัชัีกัข้ �นิเสัา เหน่ิอกัรังุวิอชิีงตันิ นิำามาให้ชีาวิโรัมาเนีิยกัลุั่มนีิ� เพ่�อเป็นิเกีัยรัติแก่ัพวิกัเขาแลัะนิำาเอกัสัารั
แสัดงสิัที่ธิที่ี�เขาจ้ะอยู่ ได้อย่างถูกักัฎหมายให้กัับคนิกัลัุ่มนีิ�ด้วิย อันิที่ี�จ้รัิงอยู่ ได้ตลัอดชีีวิิตนัิ� นิแหลัะ พวิกัเขาเป็นิพยานิเรั่�องรัาวิที่ี�เกัิดข้ �นิ  
แลัะขอให้ผูมอธิษฐานิให้ ผูมกัลั่าวิวิ่า “มีบุคคลัผูู้หน้ิ� งที่ี�เรัาไม่อาจ้จ้ะขอบคุณได้เพียงพอในิวิันินีิ�  นัิ� นิก็ัค่อพรัะเจ้้าผูู้ยิ�งใหญ่ของเรัา  

ในิสัวินิสัาธารัณะแห่งหน้ิ� ง เม่�อ 7 ปีครั้�งที่ี�แลั้วิ ผูมกัำาลัังแสัวิงหาพรัะเจ้้า ในิวิันินัิ�นิผูมบอกักัับพรัะองค์วิ่า ผูมต้องกัารัจ้ะเข้าถ้งใครัสัักัคนิหน้ิ� ง  

ด้วิยควิามรักััของพรัะองค์ที่ี�มีต่อเขา จ้้งที่รังนิำาผูมไปพบชีาวิโรัมาเนีิยกัลัุ่มนัิ�นิ” แล้ัวิผูมก็ัเลั่าซื่ำ �าเรั่�องเดิมแลัะพูดวิา่ “พรัะเจ้้าต้องกัารัจ้ะ
ช่ีวิยคณุ ยินิดตีอ้นิรับัสู่ัสัหรัฐัอเมรักิัา”

เรั่�องรัาวิต่าง ๆ ที่ี�ดำาเนิินิมาที่ั �งหมดนัิ�นิค่อปาฏิิหารัย์ ผูมรัูจ้้ักัคนิถูกัที่ี�ถูกัเวิลัา คิมเพ่�อนิผูมได้จ้ัดกัารันัิดหมายให้วิฒุิิสัมาชิีกัคนินัิ�นิ
เดินิที่างเข้ามาพบกัับผูมในิพันิธกัิจ้ที่ี�ผูมที่ำางานิอยู่ หน้ิ� งปีกั่อนิที่ี�เรั่�องรัาวิเหล่ัานีิ�จ้ะเกิัดข้ �นิ เธอบอกัเขาวิ่า “คุณจ้ะต้องพบกัับดอนิ  

โครัวิ์”ผูมก็ั ไม่รัู้วิ่าที่ำาไม แลัะผูมก็ัรัู้ส้ักัไม่ค่อยสับายใจ้เอามากั ๆ ผูมไม่ ได้รัู้เลัยวิ่าพรัะเจ้้ากัำาลัังมีแผูนิกัารัใหญ่เพ่�อช่ีวิยครัอบครััวิหน้ิ� ง  

ที่ี�พรัะองค์จ้ะที่รังสัำาแดงพรัะองค์แลัะควิามรักััของพรัะองค์ต่อพวิกัเขาด้วิยเรั่�องธรัรัมดาๆ ตามพรัะบัญญัติของพรัะเยซูื่วิา่ เรัาต้องกัารัให้
ใครัปฏิิบัติกัับเรัาอย่างไรั ก็ัจ้งปฏิิบัติกัับเขาอย่างนัิ�นิ นีิ�ค่อปาฏิิหารัิย์ที่ี�พวิกัเขาจ้ะไม่มีวิันิลั่ม ค่อสิั�งที่ี�พวิกัเขาจ้ะเลั่าขานิถ้งคุณในิวิันินีิ�  

“นัิ�นิเป็นิเพรัาะพรัะเจ้้า” อันิคา หญิงชีาวิโรัมาเนีิยกัลั่าวิวิ่า “ควิามเช่ี�อของฉัันิไม่มั�นิคง แต่พรัะเจ้้าที่รังสััตย์ซ่ื่�อ แลัะพรัะองค์ที่รังให้
พวิกัเรัาอยู่ ในิปรัะเที่ศอเมรักิัา” (จ้บคำาพยานิ)

ขณะนีิ� มีผูู้คนิมากัมาย มหาศาลัที่ี�รั้องหาควิามรัักั ที่างเดียวิที่ี�พวิกัเขาจ้ะได้รัับควิามรัักันัิ�นิก็ัต่อเม่�อคุณแลัะผูมตัดสิันิใจ้เลั่อกั
เข้าใจ้หลัักักัารัของควิามรัักัจ้ากัพรัะคำาของพรัะเจ้้า ควิามรัักัค่อกัารักัรัะที่ำาคุณให้ เสัาะแสัวิงหาสัวิัสัดิกัารัของผูู้อ่�นิ เช่ีนิเดียวิกัับที่ี�พรัะ
เยซืู่เสัาะแสัวิงหาสัวิสััดิกัารัของเรัาเม่�อพรัะองค์ที่รังถูกัตรั้งที่ี�กัางเขนิ ขอพรัะเจ้้าที่รังอวิยพรัะพรัคุณในิวินัินีิ� เม่�อคุณเข้าใจ้ถ้งหลัักักัารั
แห่งควิามรักััวิา่ ควิามหมายที่ี�แที่้จ้รังิของกัารัที่ี�เรัารักััผูู้อ่�นิดว้ิยควิามรักััของพรัะเจ้้าคอ่อะไรั
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ความรกัแบบพระเจ้า (ต่อนที� 2)

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 ใช้ีคำาพูดเป็นิคำาพูดของตวัิเองเขียนิวิา่ “กัฎที่อง” ของพรัะเจ้้า คอ่อะไรั 

มัทธิ์ว 7:12 – เหตฉุ้ะนั�น สิ�งสารพัด้ซู้�งท่านปรารถูนาให้ม่นุษย์ทำาแก่ท่าน จ้งกระทำาอย่างนั�นแก่เขาหม่่อนกัน เพราะว่า่นี�ค์อ่พระ
ราชื่บุัญญัตแิละค์ำาของศาสด้าพยากรณ์์

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 ผูู้คนิมากัมายพยายามค้นิหาควิามรัักั พยายามที่ี�จ้ะมองหาคนิที่ี�เหมาะกัับตัวิเอง เรัาควิรัจ้ะหาคนิที่ี�เหมาะกัับเรัา  

หรัอ่ที่ำาให้ตวัิเองกัลัายเป็นิคนิที่ี�เหมาะกัับคนิอ่�นิ 

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 ควิามรักััคอ่ควิามรัูส้้ักั หรัอ่สิั�งที่ี�เรัากัรัะที่ำา 

1 ยอห์น 5:3 – เพราะนี�แหละเป็นค์ว่าม่รักต่อพระเจ้้า ค์่อที�เราทั �งหลายรักษาพระบุัญญัติของพระองค์์ และพระบุัญญัติของ
พระองค์นั์�นไม่่เป็นที�หนักใจ้

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 หากัคุณบอกัภรัรัยาหรัอ่สัามีของคุณวิา่ “ผูม/ฉัันิรักััคุณ” แต่คุณกัลัับออกัไปเล่ันิชีู้นิอกับ้านิ สัามีหรัอ่ภรัรัยา
ของคณุจ้ะเช่ี�อคำาพูดหรัอ่กัารักัรัะที่ำาของคณุ 

1 ยอห์น 3:18 – ล้กเล็ก ๆ ทั �งหลายของข้าพเจ้้าเอ๋ย อย่าให้เรารกักันด้้ว่ยค์ำาพ้ด้และด้้ว่ยลิ �นเท่านั�น แต่จ้งรกักันด้้ว่ยการกระทำา
และด้ว้่ยค์ว่าม่จ้รงิ

5. อ่านิ โรัม 5:6-8 คณุคดิวิา่พรัะเยซืู่อยากัจ้ะสิั�นิพรัะชีนิม์ ไหม 

โรม 5:6-8 – ขณ์ะเม่่�อเรายังขาด้กำาลัง พระค์ริสต์ก็ ได้้ทรงสิ�นพระชื่นม่์เพ่�อช่ื่ว่ยค์นอธรรม่ในเว่ลาที�เหม่าะสม่ [7] ไม่่ ใค์ร่จ้ะม่ี
ใค์รตายเพ่�อค์นชื่อบุธรรม่ แต่บุางทีจ้ะม่ีค์นอาจ้ตายเพ่�อค์นด้ีก็ ได้้ [8] แต่พระเจ้้าทรงสำาแด้งค์ว่าม่รกัของพระองค์์แก่เราทั �งหลาย  

ค์อ่ขณ์ะที�เรายังเป็นค์นบุาปอย้่นั�น พระค์รสิต์ ได้ท้รงสิ�นพระชื่นม่์เพ่�อเรา

6. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 5:22 เรัาสัามารัถรักััโดยไม่มีพรัะเจ้้าเป็นิศนูิย์กัลัางของชีีวิติได้ ไหม 

กาลาเทีย 5:22 – ฝ่่ายผู้ลของพระว่ิญญาณ์นั�นค์่อ ค์ว่าม่รัก ค์ว่าม่ปลาบุปล่ �ม่ใจ้ สันติสุข ค์ว่าม่อด้กลั �นใจ้ ค์ว่าม่ปรานี ค์ว่าม่ด้ ี 

ค์ว่าม่เช่ื่�อ

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:8 เหตผุูลัที่ี�เรัาตอ้งให้พรัะเจ้้าช่ีวิยเรัาให้รักััผูู้อ่�นิไดอ้ย่างแที่้จ้รังิก็ัเพรัาะวิา่พรัะองคเ์ป็นิผูู้เดยีวิที่ี� 

1 ยอห์น 4:8 – ผู้้้ที� ไม่่รกัก็ ไม่่ร้จ้้ักพระเจ้้า เพราะพระเจ้้าทรงเป็นค์ว่าม่รกั

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:5 อะไรัที่ี� ไม่ ใช่ีควิามหมายของควิามรักััจ้ากัคำาเหลั่านีิ� หยาบคาย เห็นิแกั่ตวัิ ไม่ ให้อภัย 

1 โครนิธ์์ 13:5 – ไม่่ทำาสิ�งที� ไม่่บุังค์ว่ร ไม่่ค์ดิ้เห็นแก่ตนเองฝ่่ายเด้ยีว่ ไม่่ฉุ้นเฉี้ยว่ ไม่่ช่ื่างจ้ด้จ้ำาค์ว่าม่ผู้ิด้
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บทที� 13

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:8 สิั�งเดยีวิที่ี�คณุจ้ะนิำาตดิตวัิไปไดเ้ม่�อคณุจ้ากัโลักันีิ� ไปสู่ัชีีวิติหน้ิา หรัอ่ชีีวิติหลัังควิามตายคอ่ 

1 โครินธ์์ 13:8 – ค์ว่าม่รักไม่่มี่ว่ันส้ญสิ�น แม้่ค์ำาพยากรณ์์ก็จ้ะเส่�อม่ส้ญไป แม้่การพ้ด้ภาษาแปลกๆ นั�นก็จ้ะมี่เว่ลาเลิกไป  

แม่้ค์ว่าม่ร้ก็้จ้ะเส่�อม่ส้ญไป

10. อ่านิ สุัภาษิต 10:12 แลัะ 1 โครันิิธ์ 13:5 “ควิามรักััไม่ช่ีางจ้ดจ้ำาควิามผูิดของผูู้อ่�นิ” ควิามรักััสัามารัถครัอบงำาควิามบาปไดม้ากัแค่
ไหนิ 

สุภาษิต่ 10:12 – ค์ว่าม่เกลียด้ชัื่งเรา้ให้เกิด้ค์ว่าม่ว่วิ่าท แตค่์ว่าม่รกัค์รอบุงำาบุรรด้าค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปเสีย
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ความรกัแบบพระเจ้า (ต่อนที� 2)

บทที� 13 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 ใช้ีคำาพูดเป็นิคำาพูดของตวัิเองเขียนิวิา่ “กัฎที่อง” ของพรัะเจ้้า คอ่อะไรั 
ปฏิิบัติ่กับผูู้้อ่�น เช่้นเดียวกับที�คุณต้่องการให้เขาปฏิิบัติ่กับคุณ

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:12 ผูู้คนิมากัมายพยายามค้นิหาควิามรักัั พยายามที่ี�จ้ะมองหาคนิที่ี�เหมาะกัับตัวิเอง เรัาควิรัจ้ะหาคนิที่ี�เหมาะกัับเรัา  

หรัอ่ที่ำาให้ตวัิเองกัลัายเป็นิคนิที่ี�เหมาะกัับคนิอ่�นิ 
ให้ตั่วเองกลายเป็นคนที�เหมาะสม

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:3 ควิามรักััคอ่ควิามรัูส้้ักั หรัอ่สิั�งที่ี�เรัากัรัะที่ำา 
ค่อสิ�งที�เรากระทำาด้วยการเดินต่ามหลักการของพระเจ้า (พระบัญญัติ่ของพระองค์)

4. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:18 หากัคุณบอกัภรัรัยาหรัอ่สัามีของคุณวิา่ “ผูม/ฉัันิรักััคุณ” แต่คุณกัลัับออกัไปเล่ันิชีู้นิอกับ้านิ สัามีหรัอ่ภรัรัยา
ของคณุจ้ะเช่ี�อคำาพูดหรัอ่กัารักัรัะที่ำาของคณุ 
การกระทำา (เพราะการกระทำาดังกวา่คำาพูด)

5. อ่านิ โรัม 5:6-8 คณุคดิวิา่พรัะเยซืู่อยากัจ้ะสิั�นิพรัะชีนิม์ ไหม 
ไม่เลย (พระองค์ยังคงเสาะหาประโยช้น์สุขและสวสัดิการของเรา โดยไม่คำาน่งถุ่งความรูส้ก่ของพระองค์)

6. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 5:22 เรัาสัามารัถรักััโดยไม่มีพรัะเจ้้าเป็นิศนูิย์กัลัางของชีีวิติได้ ไหม 
ไม่ ได้เลย

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:8 เหตผุูลัที่ี�เรัาตอ้งให้พรัะเจ้้าช่ีวิยเรัาให้รักััผูู้อ่�นิไดอ้ย่างแที่้จ้รังิก็ัเพรัาะวิา่พรัะองคเ์ป็นิผูู้เดยีวิที่ี� 
เป็นความรกั

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:5 อะไรัที่ี� ไม่ ใช่ีควิามหมายของควิามรักััจ้ากัคำาเหลั่านีิ� หยาบคาย เห็นิแกั่ตวัิ ไม่ ให้อภัย 
ทุกคำา (ความหยาบคาย, เห็นแก่ตั่ว, และไม่ ให้อภัย) อธิ์บายถุ่งลักษณะที� ไม่ ใช่้ความรกั

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:8 สิั�งเดยีวิที่ี�คณุจ้ะนิำาตดิตวัิไปไดเ้ม่�อคณุจ้ากัโลักันีิ� ไปสู่ัชีีวิติหน้ิา หรัอ่ชีีวิติหลัังควิามตายคอ่ 
ความรกั (ซ่้ำ�งจะไม่มีวนัสูญสิ �น)

10. อ่านิ สุัภาษิต 10:12 แลัะ 1 โครันิิธ์ 13:5 “ควิามรักััไม่ช่ีางจ้ดจ้ำาควิามผูิดของผูู้อ่�นิ” ควิามรักััสัามารัถครัอบงำาควิามบาปไดม้ากัแค่
ไหนิ 
บาปทุกอย่าง
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บทที� 14

การเงิน (ต่อนที� 1)
วิันินีิ�เรัาจ้ะเรัียนิรัู้วิ่าพรัะเยซูื่อยากัให้เรัามั�งคั�งที่างกัารัเงินิ เรั่�องนีิ�สัำาคัญสัำาหรัับเรัาทุี่กัคนิ เงินิยังเป็นิปัจ้จั้ยสัำาคัญในิกัารัดำารังชีีพ  

เพ่�อสันิองสิั�งจ้ำาเป็นิของชีีวิิต เพ่�อเป็นิพรัะพรักัับผูู้อ่�นิ พรัะเจ้้ามิ ได้ที่รังปลั่อยเรัาตามยถากัรัรัมเม่�อเผูชีิญปัญหากัารัเงินิ แลั้วิตรััสัวิ่า  

“เรัาห่วิงใยจ้ิตวิิญญาณของเจ้้า แต่สัำาหรัับเรั่�องกัารัเงินินัิ�นิ เจ้้าต้องดิ �นิรันิขวินิขวิายเอง” เปลั่าเลัย พรัะองค์ที่รังรัักัเรัาในิทุี่กัด้านิ  

ที่ั �งจิ้ตวิิญญาณ จิ้ตใจ้ แลัะรั่างกัาย ซ้ื่�งพรัะองค์ก็ัค่อผูู้จั้ดสัรัรัให้กัับเรัา คนิส่ัวินิใหญ่ตรัะหนัิกัดีวิ่าควิามมั�งคั�งที่างกัารัเงินิในิรัะดับหน้ิ� ง
เป็นิเรั่�องจ้ำาเป็นิ แตพ่วิกัวิญิญาณศาสันิามักัจ้ะมีควิามคดิผูิด ๆ แลัะมักัจ้ะตอ่ตา้นิควิามมั�งคั�งสัมบูรัณ์

พรัะคำาของพรัะเจ้้าสัอนิให้เรัาเป็นิปฏิิปักัษ์ต่อควิามโลัภหลัายด้านิ แต่ก็ัแจ้่มชีัดวิา่กัารัมีเงินินัิ�นิเป็นิพรัะพรั ในิ 3 ยอห์นิ 2 อัครั
สัาวิกัยอห์นิกัล่ัาวิวิา่ “ท่านที�รกั ข้าพเจ้้าปรารถูนาม่ากกว่า่ทุกสิ�งว่า่ ท่านจ้ะจ้ำาเรญิและม่ีสุขภาพด้ี อย่างจ้ิตว่ญิญาณ์ของท่านจ้ำาเรญิอย้่นั�น”  

เป็นิปรัะโยคที่ี�หนัิกัแน่ินิจ้รัิง ๆ ที่ี�ยอห์นิกัลั่าวิวิ่า “ปรัารัถนิามากักัวิ่าทีุ่กัสิั�ง” นัิ�นิหมายถ้ง ที่ั �งกัารัรัักัษาโรัค อารัมณ์ควิามรัู้ส้ักั ควิาม
สััมพันิธ์ แลัะควิามมั�งมีที่างกัารัเงินิ พรัะเจ้้าตอ้งกัารัให้เรัามั�งคั�งไพบูลัย์ มีสุัขภาพดเีหน่ิอกัวิา่สิั�งอ่�นิใด พรัะองคป์รัะสังค์ ให้เรัาจ้ำาเรัญิดว้ิย
จ้ิตวิญิญาณ จ้ิตใจ้ แลัะรัา่งกัาย นีิ�คอ่สิั�งที่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัารัถนิาสัำาหรับัเรัาอย่างยิ�งยวิด

อันิที่ี�จ้รัิงพวิกัวิิญญาณศาสันิาจ้ำานิวินิมากับอกัเรัาวิ่า พรัะเจ้้าต้องกัารัให้เรัายากัจ้นิ เพรัาะควิามยากัจ้นิค่อสิั�งที่ี�ที่ำาให้เรัาเหม่อนิ
พรัะเจ้้า ยิ�งจ้นิมากัเที่่าไรัเรัาก็ัยิ�งเหม่อนิพรัะเจ้้ามากัเที่่านัิ�นิ หลัายคนิถูกัเลั่ �ยงดูมาในิกัรัอบควิามคิดเช่ีนินีิ� กัรัอบควิามคิดทีี่�วิา่ผูู้สัอนิพรัะ
วิจ้นิะไม่ควิรัมีอะไรัมากัมาย กัรัอบควิามคิดทีี่�วิา่ครัสิัเตียนิควิรัต้องดำาเนิินิชีีวิติโดยปรัาศจ้ากัของทีี่�จ้ำาเป็นิ หากัแต่พรัะคัมภีรัม์ิ ได้ย่นิยันิ
คำาพูดเหล่ัานีิ�เกัี�ยวิกัับเรั่�องเงินิ อับรัาฮััมเป็นิคนิที่ี�รัำ�ารัวิยทีี่�สุัดในิยุคสัมัยของเขา รัำ�ารัวิยจ้นิกัรัะที่ั�ง บรัรัดากัษัตรัยิ์ที่ั �งหลัายต้องอัญเชิีญเขา
ให้ออกันิอกัรัาชีอาณาจ้ักัรั เพรัาะเหตุวิา่สัมบัติพัสัถานิของอับรัาฮััมมีผูลักัรัะที่บต่อควิามมั�งคั�งในิปรัะเที่ศเหลั่านัิ�นิ ที่ำานิองเดียวิกัับเรั่�อง
จ้รังิของอิสัอัค แลัะยาโคบ โยเซื่ฟื้เป็นิบุรัษุที่ี�มั�งคั�ง อุดมไปด้วิยควิามไพบูลัย์อย่างลั้นิเหลั่อ กัษัตรัยิ์ดาวิดิได้ถวิายพรัะเจ้้าด้วิยที่รัพัย์จ้ากั
คลัังของเขาเองจ้ำานิวินิมากักัวิา่ 72,500,000,000 บาที่ เพ่�อสัรัา้งพรัะวิหิารัดว้ิยที่องคำาแลัะเงินิ กัษัตรัยิ์ โซื่โลัมอนิโอรัสักัษัตรัยิ์ดาวิดิเป็นิ
กัษัตรัิย์ที่ี�มั�งคั�งที่ี�สุัดในิบรัรัดาผูู้มั�งคั�งในิโลักันีิ� เม่�อเรัาพินิิจ้พิเครัาะห์พรัะวิจ้นิะ เรัาจ้ะพบวิ่าผูู้คนิที่ี�รัับใช้ีพรัะเจ้้าได้รัับพรัะพรัด้านิกัารั
เงินิอย่างแที่้จ้รังิ 

มีตัวิอย่างมากัมาย ที่ี�คนิซ้ื่�งดิ �นิรันิที่างเศรัษฐกัิจ้ มีชีีวิติอยู่ด้วิยเงินิเล็ักั ๆ น้ิอย ๆ เปาโลัพูดในิ ฟิื้ลัิปปี 4:13 วิา่ เขาสัามารัถที่ำา
ทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างได้ โดยผู่านิพรัะเยซูื่ครัสิัต์ เขาเรัยีนิรัูท้ี่ี�จ้ะพ้งพอใจ้ในิทีุ่กัสัถานิะที่ี�เขาดำารังอยู่ เขาบอกัวิา่เขารัูจั้้กัทีี่�จ้ะเผูชิีญกัับควิามตกัตำ�า  

รัู้จ้ักัทีี่�จ้ะเผูชิีญกัับควิามอุดมสัมบูรัณ์ มีช่ีวิงเวิลัามากัมายทีี่�ผูู้รัับใช้ีของพรัะเจ้้าเผูชิีญกัับควิามยากัจ้นิแลัะเด่อดรั้อนิ แต่เรัาไม่เคยเห็นิ
พรัะวิจ้นิะข้อไหนิเลัยที่ี�บอกัเรัาวิา่ ยิ�งจ้นิก็ัยิ�งเหม่อนิพรัะเจ้้า เพรัาะนัิ�นิไม่ ใช่ีควิามจ้รังิ เรั่�องนีิ�พิสูัจ้น์ิ ได้วิา่ไม่จ้รังิ เม่�อเรัาออกัไปสู่ั โลักั
ภายนิอกั ใช่ีครับั เป็นิควิามจ้รังิทีี่�วิา่ควิามโลัภเป็นิเรั่�องผูิด ในิ 1 ที่ิ โมธี 6:10 ก็ับอกัวิา่ “ด้้ว่ยว่า่การรกัเงินทองนั�นก็เป็นรากแห่งค์ว่าม่
ชัื่�ว่ทุกอย่าง” คนิบางคนิเอาไปตีควิามวิา่เงินิเป็นิรัากัแห่งควิามชัี�วิทีุ่กัอย่าง แต่ ในิพรัะวิจ้นิะบอกัวิา่ กัารัรักััเงินิที่องนัิ�นิเป็นิรัากัแห่งควิาม
ชัี�วิทีุ่กัอย่าง มีหลัายคนิที่ี�รักััเงินิแตก็่ั ไม่มีเงินิสัักับาที่เดยีวิ แตค่นิบางคนิมีเงินิมากั แตก็่ั ไม่ ไดร้ักััมันิ เขาแค่ ใช้ีมันิไป

ในิเฉัลัยธรัรัมบัญญัติ 8:18 แสัดงให้เห็นิถ้งจุ้ดปรัะสังค์ที่ี�แที่้จ้รัิงของควิามมั�งคั�งที่างกัารัเงินิ พรัะเจ้้าที่รังกัล่ัาวิกัับชีาวิอิสัรัาเอลั  
ผูู้ซ้ื่�งกัำาลัังจ้ะเข้าสู่ัแผู่นิดินิพันิธสััญญา กัำาลัังจ้ะกั้าวิสู่ัควิามมั�งคั�งแลัะไพบูลัย์อย่างทีี่�พวิกัเขาไม่เคยมีมาก่ัอนิ แต่พรัะองค์ที่รังตรััสัวิ่า  

“ท่านทั �งหลายจ้งจ้ำาพระเยโฮว่าพระเจ้้าของท่านทั �งหลาย เพราะว่่าพระองค์์ทรงเป็นผู้้้ ให้กำาลังแก่ท่านที�จ้ะได้้ทรัพย์สม่บัุตินี� เพ่�อว่่า
พระองค์์จ้ะด้ำารงพันธสัญญา ซู้�งพระองค์์ทรงกระทำาโด้ยปฏิญาณ์ต่อบุรรพบุุรุษของท่านด้ังว่ันนี�” ตามควิามในิพรัะคัมภีรั์ตอนินีิ�จุ้ด
ปรัะสังค์ของควิามอุดมไพบูลัย์นัิ�นิมิ ใช่ีเพ่�อควิามมั�งคั�งเพ่�อสันิองควิามเห็นิแกั่ตัวิของตนิเอง แต่เพ่�อเรัาจ้ะได้สัถาปนิาพรัะสััญญาของ
พรัะเจ้้าบนิแผู่นิดินิโลักั พูดอีกันัิยหน้ิ�ง พรัะเจ้้าที่รังอวิยพรัะพรัเรัาเพ่�อเรัาจ้ะได้เป็นิพรัะพรักัับผูู้อ่�นิต่อไป ในิปฐมกัาลั 12:2 พรัะเจ้้า
ที่รังตรัสัักัับอับรัาฮััมวิา่ “เราจ้ะทำาให้เจ้้าเป็นชื่นชื่าติ ใหญ่ชื่นชื่าตหิน้�ง เราจ้ะอว่ยพรเจ้้า ทำาให้เจ้้ามี่ช่ื่�อเสียงใหญ่ โต และเจ้้าจ้ะเป็นแหล่ง
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พระพร” กั่อนิที่ี�เรัาจ้ะเป็นิพรัะพรัให้กัับผูู้ ใด เรัาจ้ะตอ้งไดร้ับัพรัะพรักั่อนิ

เรัาจ้ำาเป็นิต้องมีอะไรับางอย่าง แลัะต้องได้รับัสิั�งที่ี�พรัะเจ้้ามีพรัะปรัะสังค์ ให้เรัาได้รับั เป็นิเรั่�องที่ี�อยู่เหน่ิอควิามเห็นิแกั่ตัวิ พรัะองค์
ที่รังปรัะสังค์ทีี่�จ้ะปรัะที่านิควิามมั�งมีศรัีสุัขให้กัับเรัา เพ่�อจ้ะที่รังนิำาที่รััพย์อันิรัุ่งโรัจ้น์ิของพรัะองค์ผู่านิให้เรัาเป็นิพรัะพรัต่อไป ในิ  

2 โครันิิธ์ 9:8 บอกัวิา่ “พระเจ้้าทรงฤทธิ�สาม่ารถูประทานพระค์ุณ์อันอุด้ม่ทุกอย่างแก่ท่านทั �งหลาย เพ่�อให้ท่านม่ีทุกสิ�งทุกอย่างเพียงพอ
สำาหรับุตัว่เสม่อ ทั �งจ้ะมี่สิ�งของบุริบุ้รณ์์สำาหรับุงานที�ด้ีทุกอย่าง” นีิ� บอกัเรัาวิ่า เหตุใดพรัะเจ้้าจ้้งปรัะที่านิพรัะพรัอันิบรัิบูรัณ์กัับเรัา  
เพ่�อเรัาจ้ะมีสิั�งของบรัิบูรัณ์สัำาหรัับงานิที่ี�ดีทีุ่กัอย่าง นีิ�ค่อคำาจ้ำากััดควิามของพรัะคัมภีรั์ ในิเรั่�องควิามมั�งคั�งบรัิบูรัณ์ อะไรัค่อควิามมั�งคั�ง
บรัิบูรัณ์ ค่อกัารัมีบ้านิสัวิย ๆ สัักัหลััง มีรัถหรัูสัักัคันิ เส่ั �อผู้าดี ๆ ใส่ั มีอาหารัอรั่อยๆ บนิโต๊ะอาหารั เที่่านัิ�นิหรั่อ ตามพรัะคำาข้อนีิ�  

มันิหมายถ้งกัารัที่ี�มีสิั�งของต้องปรัะสังค์ตามควิามจ้ำาเป็นิเพียงพอ บรัิบูรัณ์สัำาหรัับงานิดีทีุ่กัอย่าง หากัเรัาไม่อาจ้ให้ ในิสิั�งทีี่�รัู้อยู่แกั่ ใจ้วิ่า
พรัะเจ้้าที่รังมีนิำ �าพรัะที่ัย หากัเรัาเป็นิพรัะพรัสัำาหรับัใครัไม่ ได้ นัิ�นิก็ัหมายควิามวิา่กัารัเงินิของเรัามิ ได้บรับิูรัณ์เพียงพอตามพรัะวิจ้นิะของ
พรัะองค์ พรัะเจ้้าตรัสััวิา่พรัะองค์จ้ะที่รังอวิยพรัะพรัให้เรัาถ้งรัะดับทีี่�ตอบสันิองควิามจ้ำาเป็นิในิชีีวิติของเรัาได้ที่ั �งหมด แลั้วิเรัาจ้ะมีสิั�งของ
บรับิูรัณ์สัำาหรับังานิดทีีุ่กัอย่าง

ควิามมั�งคั�งบรับิูรัณ์ตามพรัะคมัภีรัที์ี่�แที่้จ้รังินัิ�นิ มิ ไดห้มายควิามเพียงแคต่อบสันิองตอ่ควิามจ้ำาเป็นิในิกัารัดำารังชีีพ แตเ่พ่�อทีี่�เรัาจ้ะ
ได้เป็นิพรัะพรัสัำาหรับัคนิอ่�นิอีกัด้วิย คนิที่ี�คิดถ้งแต่ตัวิเอง ค่อคนิเห็นิแก่ัตัวิ หากัใครัวิา่ “ผูมเช่ี�อในิพรัะเจ้้าวิา่พรัะองค์จ้ะที่รังปรัะที่านิให้
มากักัวิ่านีิ�” คนิที่ี� ได้ยินิก็ัอาจ้คิดวิ่า นัิ�นิค่อคนิเห็นิแกั่ตัวิหรั่อโลัภ แต่ข้ �นิอยู่กัับแรังจู้งใจ้ของเขา หากัเรัาขอพรัะเจ้้าให้ปรัะที่านิพรัเรัา
มากักัวิ่านีิ� เพ่�อจ้ะได้มีบ้านิใหญ่ข้ �นิ หรั่อมีรัถดีกัวิ่านีิ� นัิ�นิไม่ ใช่ีที่ัศนิคติทีี่�ถูกัต้องตามพรัะคัมภีรั์ แต่หากัเช่ี�อวิ่าพรัะเจ้้าจ้ะปรัะที่านิให้
มากักัวิา่นัิ�นิ เพรัาะเรัามองออกัไปเหน่ิอกัวิา่ควิามจ้ำาเป็นิของตัวิเอง เรัาต้องกัารัเป็นิพรัะพรัสัำาหรับัคนิอ่�นิ นัิ�นิค่อที่ัศนิคติที่ี�เป็นินิำ �าพรัะที่ัย
พรัะองค ์ ที่รังปรัารัถนิาจ้ะอวิยพรัะพรัเรัา เป็นิควิามตั �งใจ้ของพรัะองคท์ี่ี�จ้ะให้เรัามีควิามมั�งคั�ง ไพบูลัย์

มัที่ธิวิ 6 กัล่ัาวิถ้งสิั�งที่ี�เป็นิควิามจ้ำาเป็นิของเรัา แล้ัวิยังกัลั่าวิต่อไปวิา่ หากัเรัาแสัวิงหาแผู่นิดินิของพรัะเจ้้าแลัะควิามชีอบธรัรัมของ
พรัะองค์กั่อนิ พรัะองค์จ้ะที่รังเพิ�มเติมสิั�งที่ั �งปวิงให้กัับเรัา ขณะที่ี�เรัาเรัิ�มแสัวิงหาพรัะองค์กั่อนิ พรัะองค์จ้ะที่รังปรัะที่านิสิั�งที่ั �งปวิงให้กัับ
เรัา ควิามจ้ำาเป็นิในิชีีวิิตเรัาจ้ะได้รัับกัารัตอบสันิอง จ้นิเรัากัลัายเป็นิพรัะพรัสัำาหรัับคนิอ่�นิต่อไปอีกั พรัะเจ้้าที่รังพรัะปรัะสังค์ ให้เรัาได้รัับ
ควิามเจ้รัญิมั�งคั�ง แตท่ี่ั �งนีิ�ก็ัข้ �นิอยู่กัับเจ้ตนิาแลัะกัารัปรัะพฤตปิฏิิบัตขิองเรัาในิส่ัวินินีิ�ดว้ิย

หากัรัู้ส้ักัวิ่าได้รัับคำาที่้าที่ายจ้ากัคำาสัอนิวิันินีิ� ก็ัขอให้เรัาอธิษฐานิกัับพรัะเจ้้าที่ี�จ้ะชี่วิยให้เรัาเรัิ�มเช่ี�อพรัะองค์ ในิสิั�งที่ี�ดีทีี่�สุัดของ
พรัะองค ์ เพ่�อให้เรัาไดม้ั�งคั�งสัมบูรัณ์ 
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บทที� 14

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:7-8 เม่�อเรัาให้กัับผูู้ตกัยากั เป็นิวิธิีหน้ิ�งที่ี�เรัาพิสูัจ้น์ิ ไดว้ิา่ 

2 โครินธ์์ 8:7-8 – เม่่�อท่านม่ีพร้อม่บุริบุ้รณ์์ทุกสิ�ง ค์่อค์ว่าม่เช่ื่�อ ถู้อยค์ำา ค์ว่าม่ร้้ ค์ว่าม่กระต่อร่อร้นทั �งปว่ง และค์ว่าม่รักต่อเรา  

ท่านทั �งหลายก็จ้งประกอบุพระค์ุณ์นี�อย่างบุริบุ้รณ์์เหม่่อนกันเถูิด้ [8] ข้าพเจ้้าพ้ด้อย่างนี�ม่ิ ได้้หม่ายว่่าให้เป็นค์ำาบุัญชื่า แต่ ได้้นำา
เร่�องของค์นอ่�นที�ม่ีค์ว่าม่กระตอ่รอ่รน้ม่าทด้ลองค์ว่าม่รกัของท่าน ด้ว้่า่แท้หรอ่ไม่่

2. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:13-14 เม่�อเรัาที่ั �งหลัายไดม้ารัว่ิมกัันิเพ่�อแจ้กัจ้่ายให้ผูู้อ่�นิ พรัะเจ้้าตอ้งกัารัให้เรัาให้อย่างไรั 

2 โครินธ์์ 8:13-14 – ข้าพเจ้้าไม่่ ได้้หม่ายค์ว่าม่ว่่า ให้การงานของค์นอ่�นเบุาลงและให้การงานของพว่กท่านหนักข้ �น  

[14] แต่เป็นการให้กันไป ให้กันม่า ในยาม่ที�พว่กท่านม่ีบุริบุ้รณ์์เช่ื่นเว่ลานี� ท่านก็ค์ว่รจ้ะช่ื่ว่ยค์นเหล่านั�นที�ขัด้สน ในยาม่ที�เขาม่ี
บุรบิุ้รณ์์ เขาก็จ้ะได้ช่้ื่ว่ยพว่กท่านเม่่�อขัด้สน เพ่�อเป็นการให้กันไปให้กันม่า

3. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:13-14 ที่ำาอย่างไรัควิามจ้ำาเป็นิของเรัาทีุ่กัคนิจ้้งจ้ะไดร้ับักัารัตอบสันิอง 

4. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:28 คนิที่ี�เคยขโมยก็ัอย่าขโมยอีกั แตค่วิรัเรัิ�มที่ำามาหากัินิ ในิพรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่ พวิกัเขาควิรัที่ำาอะไรัดว้ิย 

เอเฟซั้ำส 4:28 – ค์นที�เค์ยขโม่ยก็อย่าขโม่ยอีก แตจ่้งใช้ื่ม่่อทำางานที�ด้ ี ด้กีว่า่ เพ่�อจ้ะได้ม้่ีอะไร ๆ แจ้กให้แก่ค์นที�ขัด้สน

5. อ่านิ ปฐมกัาลั 13:2 แลัะ 12:2 พรัะเจ้้าที่รังไวิ้วิางใจ้อับรัาฮััมในิเรั่�องของควิามมั�งคั�ง เพรัาะอับรัาฮััมไม่คิดถ้งแต่ตัวิเองเที่่านัิ�นิ 
แตเ่ขา _________ ให้กัับผูู้อ่�นิ

ปฐมกาล 13:2 – อับุราม่ก็ม่ั�งค์ั�งสม่บุ้รณ์์ด้ว้่ยฝ้่งสัตว่ ์ เงินและทองม่าก

ปฐมกาล 12:2 – เราจ้ะทำาให้เจ้้าเป็นชื่นชื่าติ ใหญ่ชื่นชื่าติหน้�ง เราจ้ะอว่ยพรเจ้้า ทำาให้เจ้้ามี่ช่ื่�อเสียงใหญ่ โต และเจ้้าจ้ะเป็นแหล่ง
พระพร

6. อ่านิ 1 ที่ิ โมธี 6:17-18 สัามปรัะกัารัที่ี�คนิมั�งคั�งควิรัที่ำากัับเงินิของเขามีอะไรับ้าง

1 ทิ โมธี์ 6:17-18 – จ้งกำาชัื่บุค์นเหล่านั�นที�ม่ั�งม่ีฝ่่ายโลก อย่าให้ม่ี ใจ้ถู่อม่านะทิฐิ อย่าให้ค์ว่าม่หว่ังของเขาอิงอย้่กับุทรัพย์
อนิจ้จ้ัง แต่ ให้หว่งัในพระเจ้้าผู้้้ทรงพระชื่นม่์อย้่ ผู้้้ทรงประทานสิ�งสารพัด้ให้แก่เราอย่างบุรบ้ิุรณ์์ เพ่�อจ้ะให้เราใช้ื่ด้้ว่ยค์ว่าม่ปีติยินด้ ี 

[18] จ้งกำาชัื่บุเขาให้กระทำาการด้ ี ให้รำ�ารว่ยในการด้นัี�น ให้ม่ี ใจ้พรอ้ม่ที�จ้ะให้ทาน ให้ม่ี ใจ้กว่า้งขว่าง

7. เรัาจ้ะสัามารัถเช่ี�อใจ้พรัะเจ้้าได้ ไหมในิเรั่�องกัารัเงินิ 

 



2-151

การเงิน (ต่อนที� 1)

บทที� 14 คำาต่อบ

1. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:7-8 เม่�อเรัาให้กัับผูู้ตกัยากั เป็นิวิธิีหน้ิ�งที่ี�เรัาพิสูัจ้น์ิ ไดว้ิา่ 
ความรกัของเรานั�นมีจรงิ

2. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:13-14 เม่�อเรัาที่ั �งหลัายไดม้ารัว่ิมกัันิเพ่�อแจ้กัจ้่ายให้ผูู้อ่�นิ พรัะเจ้้าตอ้งกัารัให้เรัาให้อย่างไรั 
ทุกคนควรให้เท่าที�จะสามารถุให้ ได้

3. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 8:13-14 ที่ำาอย่างไรัควิามจ้ำาเป็นิของเรัาทีุ่กัคนิจ้้งจ้ะไดร้ับักัารัตอบสันิอง 
โดยการให้เท่าที�เราจะให้ ได้ และให้ต่ามความจำาเป็น

4. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:28 คนิที่ี�เคยขโมยก็ัอย่าขโมยอีกั แตค่วิรัเรัิ�มที่ำามาหากัินิ ในิพรัะคำาข้อนีิ�บอกัวิา่ พวิกัเขาควิรัที่ำาอะไรัดว้ิย 
ให้กับผูู้้ยากจน (ผูู้้ที�ขัดสน)

5. อ่านิ ปฐมกัาลั 13:2 แลัะ 12:2 พรัะเจ้้าที่รังไวิ้วิางใจ้อับรัาฮััมในิเรั่�องของควิามมั�งคั�ง เพรัาะอับรัาฮััมไม่คิดถ้งแต่ตัวิเองเที่่านัิ�นิ 
แตเ่ขา _______ ให้กัับผูู้อ่�นิ
เป็นพระพร

6. อ่านิ 1 ที่ิ โมธี 6:17-18 สัามปรัะกัารัที่ี�คนิมั�งคั�งควิรัที่ำากัับเงินิของเขามีอะไรับ้าง
ทำาสิ�งดี แจกจ่ายให้กับผูู้้ขัดสนด้วยใจกวา้งขวาง และแบ่งปันให้กับผูู้้อ่�นในสิ�งที�พระเจ้าทรงประทานให้

7. เรัาจ้ะสัามารัถเช่ี�อใจ้พรัะเจ้้าได้ ไหมในิเรั่�องกัารัเงินิ 
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บทที� 15

การเงิน (ต่อนที� 2)
วิันินีิ�เรัาจ้ะเรัียนิรัู้เพิ�มเติมเกัี�ยวิกัับเรั่�องกัารัเงินิ บที่ทีี่�แลั้วิ เรัาอธิบายวิ่าเป็นินิำ �าพรัะทัี่ยของพรัะเจ้้าทีี่�จ้ะปรัะที่านิพรัให้เรัามั�งคั�ง

อุดม ตอนินีิ�เรัาจ้ะดูหลัักักัารัสัำาคัญบางอย่างทีี่�จ้ะที่ำาให้เกิัดผูลั ลูักัา 6:38 กัล่ัาวิวิา่ “จ้งให้เขา และท่านจ้ะได้้รบัุด้้ว่ย และในตักของท่าน
จ้ะได้้รับุตว่งด้้ว่ยทะนานถู้ว่นยัด้สั�นแน่นพ้นล้นใส่ ให้ เพราะว่่าท่านจ้ะตว่งให้เขาด้้ว่ยทะนานอันใด้ พระเจ้้าจ้ะได้้ทรงตว่งให้ท่านด้้ว่ย
ทะนานอันนั�น” มีหลัักักัารัหลัายอย่างเข้ามาเกัี�ยวิข้อง เรัาไม่อาจ้พูดถ้งควิามมั�งคั�งบรับิูรัณ์ โดยไม่พูดถ้งกัารัให้

เม่�อพูดถ้งควิามมั�งคั�งที่างกัารัเงินิ คนิหลัายคนิอ้างวิา่ “เอาล่ัะ พรัะเจ้้าต้องกัารัอวิยพรัให้ผูมมีเงินิ แต่ผูมไม่มีอะไรัจ้ะให้” เรัาเห็นิได้
จ้ากัพรัะคัมภีรั์ ตอนิที่ี�พรัะเยซืู่ตรััสัถ้งหญิงม่ายซ้ื่�งหยอดเหรัียญสัตางค์สัองเหรัียญสุัดที่้ายทีี่�เธอมี ในิกัลั่องถวิาย พรัะเยซืู่ที่รังเฝ้่ามองดูคนิ
รัำ�ารัวิยทีี่�ถวิายเงินิจ้ำานิวินิมากั ที่รังเรัยีกัสัาวิกัทัี่�งหลัายให้มารัวิมกัันิ ตรัสััวิา่หญิงม่ายผูู้นีิ� ให้เงินิมากักัวิา่ผูู้ ใดที่ั �งหมด พรัะองค์ตรัสััเช่ีนินีิ�เพรัาะ
คนิรัำ�ารัวิยถวิายออกัจ้ากัควิามมั�งคั�งของตนิ แต่หญิงม่ายถวิายออกัจ้ากัควิามขัดสันิของเธอ พรัะเจ้้ามิ ได้ที่รังปรัะเมินิค่าจ้ากัจ้ำานิวินิของที่ี� ให้
ด้วิยค่าของเงินิตรัา แต่ที่รังมองจ้ากัรั้อยลัะของจ้ำานิวินิที่ี�เรัามีที่ี�จ้ะถวิายให้ เม่�อมี ใครัสัักัคนิบอกัวิ่า “ผูมไม่มีอะไรัจ้ะให้เลัย” นัิ�นิไม่จ้รัิง  
หากัไม่มีอะไรัจ้รัิง ๆ เรัายังถอดเส่ั�อผู้าออกัสัักัชิี �นิแลั้วิให้เป็นิที่านิได้ ทีุ่กัคนิมีอะไรัจ้ะให้เสัมอ เพรัาะฉัะนัิ�นิหยุดควิามคิดแบบนีิ� ได้แลั้วิ  
ในิเวิลัาที่ี�ดูเหม่อนิวิ่าเรัามีน้ิอยนัิ�นิ อาจ้เป็นิเวิลัาที่ี�กัารัถวิายของเรัา เม่�อคิดเป็นิจ้ำานิวินิรั้อยลัะแล้ัวิมากักัวิ่าครัั �งอ่�นิใด คนิที่ี�มีสัามรั้อยบาที่แลัะ
ถวิายให้หน้ิ� งรั้อยห้าสิับบาที่ จ้ะเป็นิผูู้ที่ี� ให้มากักัวิ่าคนิที่ี�ถวิายเงินิหน้ิ� งลั้านิบาที่ ในิขณะที่ี�คนิคนินีิ�ยังมีเงินิเป็นิพันิ ๆ ล้ัานิบาที่เหลั่ออยู ่ 

พรัะเจ้้าตั �งกัฎเกัณฑ์์ ไวิเ้ช่ีนินัิ�นิ เพ่�อให้ทีุ่กัคนิสัามารัถให้ ได้

เหตุใดพรัะเจ้้าจ้้งปรัะสังค์ ให้เรัาถวิาย มีปัจ้จั้ยหลัายอย่างเกัี�ยวิข้องอยู่ เรั่�องหลัักัที่ี�พรัะองค์ที่รังปรัะสังค์ก็ัค่อ ให้ที่่านิวิางใจ้พรัะองค์
ในิทีุ่กั ๆ ด้านิของชีีวิิต หากัไม่มีพรัะเจ้้า หากัพรัะคำาของพรัะองค์ ไม่เป็นิจ้รัิง เม่�อพรัะองค์ตรััสัวิ่า “จ้งให้แล้ว่ท่านจ้ะได้้รับุด้้ว่ย”  
ถ้าพรัะเจ้้าไม่ ได้ที่รังสััญญาที่ี�จ้ะอวิยพรัเรัา กัารัเอาส่ัวินิที่ี�มีอยู่แลั้วิให้ ไปกัับผูู้อ่�นินัิ�นิ ชี่างเป็นิสิั�งที่ี� โง่เง่าที่ี�สุัด เพรัาะแที่นิที่ี�จ้ะมุ่งตอบ
สันิองควิามต้องกัารัของตัวิเอง เรัากัลัับหักัมุมออกัจ้ากักัารัสันิองตอบควิามต้องกัารัของตัวิเอง เรัาต้องอาศัยควิามเช่ี�อในิกัารัให้  

แลัะให้ ในิวิธิีที่ี�พรัะองคต์รัสััไวิ ้ นัิ�นิก็ัคอ่เหตผุูลัที่ี�พรัะองคท์ี่รังบัญชีาให้เรัาถวิาย

มีคำาอุปมาเปรัียบเที่ียบเกัี�ยวิกัับผูู้รัับใช้ีทีี่� โกังเจ้้านิาย ในิลัูกัา 16 ที่ี�สุัดก็ัมาถ้งจุ้ดทีี่�วิ่า พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิวิ่าหากัเรัาไม่สััตย์ซ่ื่�อในิ
ที่รััพย์ แลัะควิามชีอบธรัรัม (พูดถ้งเรั่�องเงินิ) แลั้วิใครัเลั่าจ้ะให้คำามั�นิสััญญาที่ี�จ้ะปรัะที่านิพรัอันิอุดมต่อควิามไม่วิางใจ้ของเรัา  

หากัเรัาไม่เช่ี�อพรัะเจ้้าในิเรั่�องเพียงเล็ักัน้ิอยดา้นิที่รัพัย์ แลั้วิเรัาจ้ะกั้าวิสู่ัควิามเช่ี�อที่ี�สัำาคญัแลัะยิ�งใหญ่กัวิา่ ในิดา้นิจิ้ตวิญิญาณ ที่ี�แที่้จ้รังิได้
อย่างไรั ข้อพรัะคัมภีรั์เช่ีนินีิ�แสัดงให้เห็นิวิ่า เงินิเป็นิสิั�งที่ี�เล็ักัน้ิอยทีี่�สุัดในิควิามดูแลัของเรัา หากัเรัาไม่วิางใจ้พรัะเจ้้าด้านิกัารัเงินิ  

แลั้วิเรัาจ้ะวิางใจ้พรัะองค์ ในิจุ้ดหมายแห่งชีีวิตินิิรันัิดรั์ ได้อย่างไรั เรัาจ้ะเช่ี�ออย่างสุัดหัวิใจ้ได้อย่างไรัวิา่พรัะเยซูื่ที่รังยกัโที่ษบาปให้เรัาแล้ัวิ  
แลัะเรัาจ้ะได้ ไปใช้ีชีีวิตินิิรันัิดรักั์ับพรัะองค์ หากัจ้ะเปรัยีบแลั้วิ กัารัวิางใจ้ในิพรัะเจ้้าด้วิยควิามควิามเช่ี�อฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณนัิ�นิสัำาคัญยิ�งยวิด
กัวิ่ากัารัวิางใจ้ในิพรัะองค์ด้านิกัารัเงินิ เงินิเป็นิเรั่�องรัอง แต่เป็นิพ่ �นิฐานิในิกัารัวิางใจ้ในิพรัะเจ้้า สุัภาษิต 11:24 วิ่า มีบางคนิที่ี� ให้
มากักัวิา่ที่ี�ควิรัจ้ะให้ แลั้วิเขาก็ัยิ�งไดร้ับัพรัะพรัในิควิามมั�งคั�ง แตค่นิที่ี�สัะสัมกัักัตนุิสิั�งที่ี�มี กัลัับกั่อให้เกัิดควิามขัดสันิภายในิตวัิเขาเอง 

หากัเรัาแสัวิงหาแผู่นิดินิของพรัะเจ้้าแลัะควิามชีอบธรัรัมของพรัะองค์กั่อนิ แลั้วิพรัะองค์จ้ะที่รังเพิ�มเติมสิั�งทัี่ �งปวิงให้กัับเรัาเอง  
หากัเรัาขอให้พรัะเจ้้าช่ีวิยเรั่�องเศรัษฐกิัจ้ แลัะอธิษฐานิให้พรัะเจ้้าช่ีวิย แต่มิ ได้แสัวิงหาแผู่นิดินิของพรัะองค์กั่อนิ แลัะไม่ ได้กัรัะที่ำาด้วิย
ควิามเช่ี�อ โดยวิางใจ้พรัะเจ้้าในิดา้นิกัารัเงินิดว้ิยกัารัให้ นัิ�นิหมายถ้งวิา่ที่่านิมิ ไดว้ิางใจ้ในิพรัะเจ้้าอย่างแที่้จ้รังิ
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การเงิน (ต่อนที� 2)

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ ยอห์นิ 3:16 อะไรัคอ่แรังจู้งใจ้ของพรัะเจ้้าที่ี�ที่รังให้

ยอห์น 3:16 – เพราะว่า่พระเจ้้าทรงรกัโลก จ้นได้้ทรงประทานพระบุุตรองค์์เด้ียว่ของพระองค์ ์ เพ่�อทุกค์นที�เช่ื่�อในพระบุุตรนั�น
จ้ะไม่่พินาศ แตม่่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร์

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:3 สิั�งที่ี�ควิรัจ้ะเป็นิแรังจู้งใจ้ที่ี�อยู่เบ่ �องหลัังกัารัให้ของเรัาคอ่ 

1 โครนิธ์์ 13:3 – แม่้ข้าพเจ้้าม่อบุของสารพัด้เพ่�อเลี �ยงค์นยากจ้น และแม่้ข้าพเจ้้ายอม่ให้เอาตัว่ข้าพเจ้้าไปเผู้าไฟเสีย แต่ ไม่่ม่ี
ค์ว่าม่รกั จ้ะหาเป็นประโยชื่น์แก่ข้าพเจ้้าไม่่

3. จ้งอธิบายควิามหมายของพรัะคำา ในิยากัอบ 2:15-16

ยากอบ 2:15-16 – ถู้าพี�น้องชื่ายหญิงค์นใด้เปล่อยเปล่าและขาด้แค์ลนอาหารประจ้ำาว่นั [16] และมี่ค์นใด้ในพว่กท่านกล่าว่แก่
เขาว่า่ เชิื่ญไปเป็นสุขเถูิด้ ขอให้อบุอุ่นและอิ�ม่เถูิด้ และไม่่ ได้้ ให้สิ�งซู้�งจ้ำาเป็นตอ่รา่งกายแก่เขา จ้ะเป็นประโยชื่น์อะไรเล่า

4. อ่านิ ลัูกัา 6:38 พรัะคำาข้อนีิ�บอกัอะไรัเรัา 

ลูกา 6:38 – จ้งให้ และท่านจ้ะได้้รับุด้้ว่ย และในตักของท่านจ้ะได้้รับุตว่งด้้ว่ยทะนานถู้ว่นยัด้สั�นแน่นพ้นล้นใส่ ให้ เพราะว่่า
ท่านจ้ะตว่งให้เขาด้ว้่ยทะนานอันใด้ จ้ะตว่งให้ท่านด้ว้่ยทะนานอันนั�น

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:7 พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ออกัจ้ากัควิามอุดมของพรัะองค ์ หรัอ่ ตามควิามอุดมของพรัะองค ์ อธิบายควิามแตกัตา่ง

เอเฟซั้ำส 1:7 – ในพระเยซู้นั�น เราได้้รบัุการไถู่ โด้ยพระโลหิตของพระองค์์ ค์่อได้้รบัุการอภัยโทษบุาปของเรา โด้ยพระค์ุณ์อัน
อุด้ม่ของพระองค์์

6. อ่านิ สุัภาษิต 19:17 เม่�อเรัาให้กัับผูู้ยากัจ้นิเรัากัำาลัังที่ำาอะไรั พรัะเจ้้าจ้ะที่รังตอบแที่นิเรัาไหม 

สุภาษิต่ 19:17 – บุุค์ค์ลที�เอ็นด้ค้์นยากจ้นก็ ให้พระเยโฮว่าห์ทรงย่ม่ และพระองค์จ์้ะทรงตอบุแทนแก่การกระทำาของเขา

7. อ่านิ สัดดุ ี 41:1-3 จ้งบอกั 5 สิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำาให้กัับผูู้ที่ี�แจ้กัจ้่ายให้กัับคนิยากัจ้นิ

สดุดี 41:1-3 – ผู้้้ ใด้เอาใจ้ใส่ค์นจ้นก็เป็นสุข พระเยโฮว่าห์ จ้ะทรงช่ื่ว่ยเขาให้พ้นในว่ันยากลำาบุาก [2] พระเยโฮว่าห์ จ้ะทรง
ป้องกันเขาและรกัษาเขาให้ม่ีชีื่ว่ติ ในแผู้่นด้ินเขาจ้ะได้้รบัุพระพร พระองค์์จ้ะไม่่ทรงม่อบุเขาไว่ก้ับุศตัรข้องเขาให้ทำาตาม่ใจ้ชื่อบุ  
[3] เม่่�อเขาอย้่บุนที�นอนด้้ว่ยค์ว่าม่อิด้โรย พระเยโฮว่าห์จ้ะทรงทำาให้เขาแข็งแรงข้ �น เม่่�อเขาอย้่บุนที�นอนแห่งค์ว่าม่เจ็้บุไข้
พระองค์จ์้ะทรงรกัษาเขาให้หายหม่ด้    
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บทที� 15 คำาต่อบ

1. อ่านิ ยอห์นิ 3:16 อะไรัคอ่แรังจู้งใจ้ของพรัะเจ้้าที่ี�ที่รังให้
ความรกัของพระองค์

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:3 สิั�งที่ี�ควิรัจ้ะเป็นิแรังจู้งใจ้ที่ี�อยู่เบ่ �องหลัังกัารัให้ของเรัาคอ่ 
ความรัก (ตั่วอย่างเช่้น การแสวงหาสวัสดิการ และประโยช้น์สุขของผูู้้อ่�น โดยไม่ต้่องคำาน่งถุ่งความรู้ส่กของตั่วเรา)  

(มัทธิ์ว 7:12)

3. จ้งอธิบายควิามหมายของพรัะคำา ในิยากัอบ 2:15-16
95 % ของความรกัทั�งหมด ค่อการกระทำาที� ไม่ต้่องใช้้คำาพูด ไม่ ใช่้ ในสิ�งที�เราพูด แต่่เป็นสิ�งที�เราทำา

4. อ่านิ ลัูกัา 6:38 พรัะคำาข้อนีิ�บอกัอะไรัเรัา 
ท่านจะต่วงให้ด้วยทะนานอันใด ( ใหญ่หรอ่เล็ก) จะต่วงให้ท่านด้วยทะนานอันนั�น

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:7 พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ออกัจ้ากัควิามอุดมของพรัะองค ์ หรัอ่ ตามควิามอุดมของพรัะองค ์ อธิบายควิามแตกัตา่ง
ต่ามความอุดมของพระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกอย่างเพ่�อไถุ่เรา พระบุต่รองค์เดียวของพระองค์

6. อ่านิ สุัภาษิต 19:17 เม่�อเรัาให้กัับผูู้ยากัจ้นิเรัากัำาลัังที่ำาอะไรั พรัะเจ้้าจ้ะที่รังตอบแที่นิเรัาไหม 
เราให้พระเจ้าทรงย่ม ใช่้ พระองค์จะทรงต่อบแทนเรา

7. อ่านิ สัดดุ ี 41:1-3 จ้งบอกั 5 สิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำาให้กัับผูู้ที่ี�แจ้กัจ้่ายให้กัับคนิยากัจ้นิ
สิ�งที�พระเจ้าทรงกระทำาให้กับผูู้้ที�แจกจ่ายให้กับคนยากจน
• พระองค์จะทรงช่้วยเขาให้พ้นในวนัยากลำาบาก
• พระองค์จะทรงป้องกันเขาและรกัษาเขาให้มีชี้วติ่
• พระองค์จะทรงให้พระพรกับเขา 

• พระองค์จะไม่ทรงมอบเขาไวกั้บศตั่รขูองเขาให้ทำาต่ามใจช้อบ
• พระองค์จะทรงรกัษาเขาให้หายจากโรค (ดูแลให้สุขภาพแข็งแรง)
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ทำาอย่างไรเม่�อดูเหม่อนพระเจ้าไม่ต่อบรบัคำาอธิ์ษฐาน
วิันินีิ�จ้ะคุยกัันิเรั่�อง ที่ำาอย่างไรัเม่�อดูเหม่อนิคำาอธิษฐานิไม่ ได้รัับคำาตอบ อยากัจ้ะเน้ินิข้อเท็ี่จ้จ้รัิงที่ี�วิ่าคำาอธิษฐานิของเรัานัิ�นิ  

“ดูเหม่อนิ” ไม่ ได้รับัคำาตอบ ควิามจ้รังิก็ัค่อ พรัะเจ้้าตอบรับัคำาอธิษฐานิเสัมอ หากัคำาอธิษฐานินัิ�นิเป็นิไปตามพรัะคำาของพรัะองค์ด้วิย
ควิามเช่ี�อในิ 1 ยอห์นิ 5:14-15 บอกัไวิ้วิ่า “และนี�ค์่อค์ว่าม่ม่ั�นใจ้ที�เราม่ีต่อพระองค์์ ค์่อถู้าเราท้ลขอสิ�งใด้ตาม่พระประสงค์์ของ
พระองค์์ พระองค์์ก็ทรงโปรด้ฟังเรา ถู้าเราร้้ว่่า พระองค์์ทรงโปรด้ฟังเรา เม่่�อเราท้ลขอสิ�งใด้ เราก็ร้้ว่่าเราได้้รับุตาม่ที�เราท้ลขอจ้าก
พระองค์์นั�น” นีิ�ค่อควิามมั�นิใจ้อย่างยิ�ง พรัะเจ้้าที่รังตอบรัับคำาอธิษฐานิเสัมอ แต่ก็ัดูเหม่อนิวิ่าไม่ ใช่ีเสัมอไป มัที่ธิวิ 7:7-8 กัลั่าวิวิ่า  
“จ้งขอแล้ว่จ้ะได้้ จ้งหาแล้ว่จ้ะพบุ จ้งเค์าะแล้ว่จ้ะเปิด้ให้แก่ท่าน เพราะว่า่ทุกค์นที�ขอก็ ได้้ ทุกค์นที�แสว่งหาก็พบุ ทุกค์นที�เค์าะก็จ้ะ
เปิด้ให้เขา” พรัะคำาเหลั่านัิ�นิบอกัวิา่พรัะเจ้้าที่รังตอบคำาอธิษฐานิเสัมอ แต่ทีุ่กัคนิก็ัน้ิกัไปถ้งบางชี่วิงของชีีวิติ ที่ี�เรัาขอในิสิั�งที่ี�เรัาเช่ี�อวิา่
เป็นิสิั�งที่ี�ถูกัตอ้ง ชีอบธรัรัม ไม่ ใช่ีสิั�งที่ี�เห็นิแกั่ตวัิ หรัอ่อยู่นิอกัเหน่ิอนิำ �าพรัะที่ัยพรัะเจ้้าเลัย กัรัะนัิ�นิเรัาก็ัยังไม่ ไดร้ับัคำาตอบ

พรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้าบอกัวิา่ให้เรัาทีู่ลัขอ แลั้วิจ้ะได้ แต่ปรัะสับกัารัณ์ของเรัาบอกัวิา่ เม่�อทีู่ลัขอ เรัาก็ัยังไม่ ได้ จ้รังิแลั้วิมันิเป็นิยังไงกัันิ
แน่ิ คำาตอบอาจ้จ้ะเป็นิที่ี�แปลักัใจ้ แต่ควิามจ้รัิงก็ัค่อ มันิอาจ้จ้ะถูกัที่ั �งสัองอย่าง คนิส่ัวินิใหญ่คิดวิ่า อ้าวิ ก็ัพรัะคำาของพรัะเจ้้าบอกัวิ่า  

พรัะองค์จ้ะตอบรัับคำาอธิษฐานิ แต่ก็ั ไม่เห็นิวิ่าจ้ะเป็นิไปตามนัิ�นิ ยอห์นิ 4:24 บอกัวิ่า “พระเจ้้าทรงเป็นพระว่ิญญาณ์ ผู้้้ที�นม่ัสการ
พระองค์์ต้องนมั่สการด้้ว่ยจ้ิตว่ิญญาณ์และค์ว่าม่จ้ริง” พรัะเจ้้าที่รังที่ำางานิในิมิติของจ้ิตวิิญญาณในิกัารัตอบคำาอธิษฐานิของเรัา  
แต่เรัาต้องใช้ีควิามเช่ี�อในิส่ัวินิของเรัาเพ่�อที่ำาให้เกัิดผูลั ควิามเช่ี�อเป็นิสิั�งที่ี�นิำาจ้ากัโลักัของจ้ิตวิิญญาณ เคลั่�อนิไปสู่ั โลักัที่างกัายภาพ  

นีิ�ค่อพ่ �นิฐานิที่ี�กัล่ัาวิในิฮีับรัู 11:1 วิ่า “บุัด้นี�ค์ว่าม่เช่ื่�อค์่อค์ว่าม่แน่ ใจ้ในสิ�งที�เราหว่ังไว่้ เป็นหลักฐานม่ั�นใจ้ว่่า สิ�งที�ยังไม่่ ได้้เห็นนั�นมี่จ้ริง”  
นีิ� ไม่ ไดบ้อกัวิา่ควิามเช่ี�อนัิ�นิคอ่หลัักัฐานิของสิั�งที่ี� ไม่มีอยู่จ้รังิ มันิมีอยู่จ้รังิ แตเ่รัามองไม่เห็นิในิมิตทิี่างกัายภาพ เพรัาะมันิอยู่ ในิมิตขิอง
จ้ิตวิญิญาณ ควิามเช่ี�อจ้ะเข้าไปสู่ัมิตขิองจ้ิตวิญิญาณ ดง้สิั�งเหลั่านีิ�กัลัับมาสู่ัมิตทิี่างกัายภาพ

ยกัตัวิอย่าง สััญญาณคลั่�นิวิทิี่ยุ โที่รัที่ัศน์ิที่ี�กัรัะจ้ายเสีัยงออกัจ้ากัสัถานีิตลัอดเวิลัา เรัาอาจ้จ้ะอยู่ ในิห้องทีี่�มองไม่เห็นิ หรัอ่ไม่ ได้ยินิ
สััญญาณ แต่ก็ั ไม่ ได้หมายควิามวิา่ที่ี�นัิ�นิไม่มีสััญญาณ เรัาต้องเปิดวิทิี่ยุ หมุนิไปที่ี�คลั่�นิควิามถี�ที่ี�เรัาต้องกัารัฟัง วิทิี่ยุจ้ะรับัสััญญาณคลั่�นิ
ในิมิติทีี่�เรัายังมองไม่เห็นิ แลั้วิจ้้งแปลังเป็นิคลั่�นิในิมิติทีี่�เรัาได้ยินิด้วิยหูของมนุิษย์ พรัะเจ้้าตอบคำาอธิษฐานิของเรัาในิวิิธีที่ี�คลั้ายกัันิ  

พรัะองค์ปรัะที่านิให้เรัาในิมิติของจิ้ตวิิญญาณ ซ้ื่�งโดยควิามเช่ี�อ เรัาต้องเอ่ �อมไปรัับ แลัะนิำากัลัับเข้ามาในิโลักัที่างกัายภาพ โลักัที่าง
กัายภาพแลัะโลักัที่างจ้ิตวิิญญาณเคลั่�อนิไหวิขนิานิกัันิไป พรัะเจ้้าที่รังเคลั่�อนิไหวิแลัะตอบคำาอธิษฐานิของเรัาแต่เรัาไม่อาจ้มองเห็นิกัารั
เกัิดผูลัที่างกัายภาพ นิอกัจ้ากัจ้ะให้ควิามเช่ี�อเป็นิสัะพานิเช่ี�อมช่ีองวิา่งรัะหวิา่งมิติที่ี�มองไม่เห็นิที่างจ้ิตวิญิญาณแลัะโลักัที่างกัายภาพที่ี�เรัา
อาศัยอยู่

ยกัตัวิอย่างดาเนีิยลับุรัุษของพรัะเจ้้าที่ี�อธิษฐานิทีู่ลัขอพรัะเจ้้าให้เปิดเผูยสัำาแดงกัับเขา ในิส่ัวินิที่ี�เกัี�ยวิเน่ิ�องกัับเวิลัา ผูมจ้ะสัรัุป
เรั่�องครั่าวิๆ วิ่าพรัะเจ้้าที่รังส่ังทีู่ตสัวิรัรัค์เกัเบรัียลั ให้ปรัากัฏิแกั่ดาเนีิยลั แลัะตอบคำาอธิษฐานิของเขา ดาเนีิยลั 9:22-23 บอกัวิ่า  

“ท่านให้ค์ว่าม่ร้้และกล่าว่แก่ข้าพเจ้้าว่่า โอ ด้าเนียล ข้าพเจ้้าออกม่า ณ์ บุัด้นี� เพ่�อจ้ะให้ปัญญาและค์ว่าม่เข้าใจ้แก่ท่าน ในตอนต้น
แห่งค์ำาว่ิงว่อนของท่านก็ม่ีค์ำาสั�งออกไป ข้าพเจ้้าจ้้งม่าบุอกให้ท่านทราบุเพราะท่านเป็นผู้้้ที�ทรงรักม่าก เพราะฉ้ะนั�นจ้งเข้าใจ้ค์ำาสั�งนั�น
และพิจ้ารณ์านิม่ิตนั�น” นีิ�ค่อปรัะเด็นิ เกัเบรัยีลักัล่ัาวิไวิว้ิา่ตั �งแต่ดาเนีิยลัเรัิ�มต้นิอธิษฐานิ พรัะเจ้้าก็ั ได้บัญชีาให้เกัเบรัยีลันิำาคำาตอบมา
ให้ดาเนีิยลั เม่�อเรัาอ่านิก็ัจ้ะเห็นิวิา่ กัารันิำาสัารันีิ� ใช้ีเวิลัาปรัะมาณ 3 นิาทีี่ มันิแค่ 3 นิาทีี่ห่างจ้ากัเวิลัาที่ี�พรัะเจ้้าได้สัั�งคำาบัญชีาแลัะจ้นิ
กัรัะที่ั�งมันิสัำาแดงผูลั

เรัามักัสัันินิิษฐานิมากัมายวิา่ถ้าพรัะเจ้้าค่อพรัะเจ้้าที่ี�แที่้จ้รังิ แลั้วิที่รังมีพรัะปรัะสังค์ทีี่�จ้ะให้เกัิดข้ �นิ มันิก็ัควิรัจ้ะเกัิดข้ �นิเพียงชัี�วิ
พรับิตา แต่นัิ�นิไม่จ้รังิ ในิตัวิอย่างนีิ� พรัะเจ้้าที่รังให้บัญชีาที่ี� ใช้ีเวิลัาโดยปรัะมาณ 3 นิาที่ีสัำาหรับัเกัเบรัยีลัทีี่�จ้ะนิำาคำาตอบไปให้ เรัาไม่
เข้าใจ้เหตุผูลัทีุ่กัอย่างในิเรั่�องนีิ� ซ้ื่�งไม่ ใช่ีปรัะเด็นิหลัักั ปรัะเด็นิก็ัค่อ จ้ากัเวิลัาทีี่�พรัะเจ้้าที่รังมีคำาสัั�ง มีช่ีวิงเวิลัาปรัะมาณ 3 นิาที่ีกั่อนิที่ี�
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มันิจ้ะแสัดงผูลั เอาล่ัะ ถ้านีิ�ค่อเวิลัาที่ี�ยาวินิานิที่ี�สุัดที่ี�เรัาจ้ะเช่ี�อในิกัารัรัอคอยคำาตอบของคำาอธิษฐานิ เรัาก็ัคงจ้ะอดที่นิรัอได้ ในิช่ีวิงเวิลัา
แคนั่ิ�นิ แตม่ันิก็ั ไม่เป็นิเช่ีนินีิ�เสัมอไป

ในิดาเนีิยลั 10 เรัาพบวิ่าผูู้อธิษฐานิคนิเดียวิกัันิกัำาลัังอธิษฐานิอีกั แลัะครัาวินีิ�มันิใช้ีเวิลัาถ้ง สัามสััปดาห์กัวิ่าจ้ะได้รัับคำาตอบ  

หลัายคนิที่ี�อ่านิตรังนีิ�อาจ้จ้ะบอกัวิา่ “เหตุใดพรัะเจ้้าจ้้งตอบคำาอธิษฐานิแรักัของดาเนีิยลัในิสัามนิาที่ีแต่ตอบคำาอธิษฐานิต่อไปในิสัามสััปดาห์
ต่อมา” ดาเนีิยลั 10:11-12 บอกัวิ่า “ที่่านิกัลั่าวิแกั่ข้าพเจ้้าวิ่า โอ ดาเนีิยลั บุรัุษผูู้เป็นิที่ี�รัักัอย่างยิ�ง จ้งเข้าใจ้ถ้อยคำาที่ี�เรัาพูดกัับที่่านิ  

แลัะย่นิตรัง เพรัาะบัดนีิ�ข้าพเจ้้าได้รัับใช้ี ให้มาหาที่่านิ ขณะทีี่�ที่่านิกัลั่าวิคำานีิ�แกั่ข้าพเจ้้า ข้าพเจ้้าก็ัย่นิสัั�นิสัะที่้านิอยู่ แลั้วิท่ี่านิพูดกัับ
ข้าพเจ้้าวิ่า ดาเนีิยลัเอ๋ย อย่ากัลััวิเลัย เพรัาะตั �งแต่วิันิแรักัที่ี�ที่่านิได้ตั �งใจ้จ้ะเข้าใจ้ แลัะถ่อมลังต่อพรัะพักัตรั์พรัะเจ้้าของที่่านินัิ�นิ  
พรัะเจ้้าที่รังฟังถ้อยคำาของที่่านิ แลัะข้าพเจ้้ามาด้วิยเรั่�องถ้อยคำาของที่่านิ” นีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่ พรัะเจ้้าที่รังมีคำาสัั�งให้กัับผูู้นิำาสัารัตั �งแต่วินัิ
แรักัที่ี�ดาเนีิยลักัลั่าวิคำาอธิษฐานิ มันิใช้ีเวิลัาสัามสััปดาห์กัวิ่าจ้ะเห็นิผูลัคำาอธิษฐานิ แต่พรัะเจ้้าที่รังสััตย์ซ่ื่�อ ในิพรัะคำาของพรัะองค์ก็ัยัง
กัลั่าวิไวิว้ิา่พรัะองคท์ี่รังเหม่อนิเดมิเม่�อวิานินีิ� วินัินีิ� แลัะตลัอดกัาลันิานิ (ฮีับรั ู 13:8)

ถ้าเรัาเอาบที่ทีี่� 9 แลัะ10 มารัวิมกัันิ ชัีดเจ้นิที่ี�วิา่ พรัะเจ้้าตอบรับัคำาอธิษฐานิที่ั �งสัองทัี่นิทีี่ ครัั �งแรักัใช้ีเวิลัา สัามนิาที่ี ครัั �งหลัังใช้ี
เวิลัา สัามสััปดาห์ แต่พรัะเจ้้าไม่แปรัปรัวินิ นีิ�ค่อปรัะเด็นิ พรัะเจ้้าตอบคำาอธิษฐานิของเรัา พรัะองค์ที่รังที่ำางานิแต่มีตัวิแปรัหลัากัหลัาย
เกัิดข้ �นิในิช่ีวิงรัะหวิา่งเวิลัาทีี่�พรัะองค์ที่รังตอบคำาอธิษฐานิกัับเวิลัาทีี่�แสัดงผูลั เรัาต้องเช่ี�อ ควิามเช่ี�อจ้ะต้องเข้าสู่ัมิติของจิ้ตวิญิญาณแลัะ
นิำาคำาตอบกัลัับมาในิมิตทิี่างกัายภาพ ดงันัิ�นิควิามเช่ี�อจ้้งเป็นิหน้ิ�งในิส่ัวินิปรัะกัอบที่ี�สัำาคญัอย่างยิ�ง

เรัาก็ัยังได้เห็นิอีกัในิดาเนีิยลั 10:13 ทีี่�วิา่ “เจ้้าผูู้พิที่ักัษ์รัาชีอาณาจั้กัรัเปอรัเ์ซีื่ยได้ขัดขวิางข้าพเจ้้าไวิถ้้งยี�สิับเอ็ดวินัิ ข้าพเจ้้าจ้้งยัง
อยู่ที่ี�นัิ�นิกัับกัษัตรัิย์ที่ั �งหลัายของเปอรั์เซีื่ย แต่ดูเถิด มีคาเอลัเจ้้าผูู้พิที่ักัษ์ชัี �นิหัวิหน้ิาผูู้หน้ิ� งมาช่ีวิยข้าพเจ้้า” ข้อควิามนีิ� ไม่ ได้พูดถ้ง
บุคคลัทีี่�มีตัวิตนิ แต่เอ่ยถ้งวิิญญาณชัี�วิที่ี�กั่ออุปสัรัรัค ซื่าตานิเป็นิตัวิแปรัอีกัตัวิหน้ิ� งในิกัรัะบวินิกัารันีิ� หลัายครัั �งที่ี�พรัะเจ้้าตอบคำา
อธิษฐานิของเรัา แต่ซื่าตานิเข้าขัดขวิางโดยใช้ีคนิอ่�นิ ยกัตัวิอย่างเช่ีนิ ถ้าเรัากัำาลัังอธิษฐานิขอพรัะเจ้้าชี่วิยเรั่�องกัารัเงินิ พรัะเจ้้าจ้ะไม่ย่�นิ
เงินิให้กัับเรัาด้วิยพรัะองค์เอง พรัะองค์จ้ะไม่ปลัอมแปลังเงินิสักัุลับาที่หรั่อสักัุลัอ่�นิใดในิโลักันีิ� พรัะองค์จ้ะไม่บันิดาลัให้เงินิตกัจ้ากั
สัวิรัรัค์ แลั้วิยัดใส่ักัรัะเป๋าเรัา ลัูกัา 6:38 กัลั่าวิไวิ้วิ่า พรัะเจ้้าจ้ะเคลั่�อนิไหวิแลัะตอบคำาอธิษฐานิของเรัา แต่จ้ะต้องผู่านิที่างมนุิษย์  

คนิบางคนิอยู่ ในิห้วิงของควิามโลัภ หากัเขากัำาลัังโกัรัธเรัาอยู่ หรัอ่เรัาที่ำาให้เขารัูส้้ักัไม่พอใจ้หรัอ่ต่อต้านิเรัา เช่ีนินัิ�นิ ซื่าตานิอาจ้ใช้ีผูู้คนิ
เหลั่านัิ�นิขัดขวิางกัารัเกัิดผูลัแห่งคำาอธิษฐานินัิ�นิ โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในิเวิลัาที่ี�เรัาอธิษฐานิเรั่�องเศรัษฐกัิจ้ จ้ำาเป็นิอย่างยิ�งที่ี�จ้ะต้องรัู้วิ่า  

อาจ้มี ใครั เป็นิส่ัวินิหน้ิ�งในิปาฎิหารัย์ที่างกัารัเงินิของเรัา แลัะเรัาตอ้งอธิษฐานิเผู่�อเขาเหลั่านัิ�นิดว้ิย

พรัะเจ้้าที่รังสััตย์ซ่ื่�อเสัมอ พรัะองค์ ไม่เคยพลัาดที่ี�จ้ะตอบคำาอธิษฐานิของเรัา หากัคำาอธิษฐานินัิ�นิอยู่บนิพ่ �นิฐานิของพรัะคำาของ
พรัะองค์แลัะคำาอธิษฐานินัิ�นิเป็นิไปด้วิยควิามเช่ี�อ พรัะองค์ที่รังตอบเสัมอแต่เรัาอาจ้ยังไม่เห็นิผูลั นีิ� ข้ �นิอยู่กัับตัวิแปรัอ่�นิด้วิย  

ขออธิษฐานิให้คำาสัอนิบที่นีิ�ที่ี�จ้ะช่ีวิยเสัรัมิสัรัา้งควิามเช่ี�อของเรัา แลัะให้เรัารัูว้ิา่พรัะเจ้้าจ้ะที่รังตอบคำาอธิษฐานิของเรัาเสัมอ 
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ทำาอย่างไรเม่�อดูเหม่อนพระเจ้าไม่ต่อบรบัคำาอธิ์ษฐาน

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1 อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาขอจ้ากัพรัะเจ้้า เรัาคาดหวิงัอะไรัได ้

มัทธิ์ว 7:7-8 – จ้งขอแล้ว่จ้ะได้ ้ จ้งหาแล้ว่จ้ะพบุ จ้งเค์าะแล้ว่จ้ะเปิด้ให้แก่ท่าน [8] เพราะว่า่ทุกค์นที�ขอก็ ได้ร้บัุ ค์นที�แสว่งหาก็พบุ  

และค์นที�เค์าะก็จ้ะเปิด้ให้เขา

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาแสัวิงหาพรัะเจ้้า เรัาคาดหวิงัอะไรั 

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาเคาะ เรัาคาดหวิงัอะไรั

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:35 พรัะเจ้้าจ้ะที่รังปรัะที่านิให้เรัาน้ิอยกัวิา่ที่ี�พรัะคำาของพรัะองคท์ี่รังสััญญาไวิก้ัับเรัาไหม 

ยอห์น 10:35 – ถู้าพระองค์์ ได้ท้รงเรยีกผู้้้ที�รบัุพระว่จ้นะของพระเจ้้าว่า่เป็นพระ และจ้ะฝ่่าฝ่่นพระค์มั่ภีร์ ไม่่ ได้้

5. อ่านิ ยากัอบ 4:1-3  เหตใุดผูู้คนิเหลั่านัิ�นิจ้้งถูกัขัดขวิางจ้ากักัารัรับัพรัะพรัจ้ากัพรัะเจ้้า 

ยากอบ 4:1-3 – สาเหตุของสงค์ราม่และการทะเลาะว่วิ่าทกันในพว่กท่าน ม่ิ ใช่ื่ราค์ะตัณ์หาของท่านหรอ่ที�ต่อส้้กันในอว่ยัว่ะของท่าน  

[2] ท่านทั �งหลายอยากได้ ้ แต่ ไม่่ ได้้ ท่านก็ฆ่่ากัน ท่านโลภแต่ ไม่่ ได้้ ท่านก็ทะเลาะและทำาสงค์ราม่กัน ที�ท่านไม่่มี่เพราะท่านไม่่ ได้้
ขอ [3] ท่านขอและไม่่ ได้ร้บัุ เพราะท่านขอผู้ิด้ หว่งัได้้ ไปเพ่�อสนองราค์ะตณั์หาของท่าน

6. อ่านิ 1 เปโตรั 3:7 หากัเรัาปฏิิบัตผิูิดๆ ตอ่คูค่รัองของเรัา จ้ะเกัิดผูลัอย่างไรักัับคำาอธิษฐานิของเรัา 

เป โต่ร 3:7 – ฝ่่ายท่านทั �งหลายที�เป็นสามี่ก็เหม่่อนกัน จ้งอย่้กินกับุภรรยาโด้ยใช้ื่ค์ว่าม่ร้้ จ้งให้เกียรติแก่ภรรยาเหม่่อนหน้�งเป็น
ภาชื่นะที�อ่อนแอกว่า่ และเหม่่อนเป็นค์้ร่บัุม่รด้กพระค์ณุ์แห่งชีื่ว่ติด้ว้่ยกัน เพ่�อจ้ะได้้ ไม่่ม่ีสิ�งหน้�งสิ�งใด้ขัด้ขว่างค์ำาอธิษฐานของท่าน

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:14-15 กัุญแจ้ที่ี�จ้ะที่ำาให้เรัาไดร้ับัคำาตอบจ้ากัคำาอธิษฐานิคอ่

1 ยอห์น 5:14-15 – และนี�ค์่อค์ว่าม่ม่ั�นใจ้ที�เรามี่ต่อพระองค์์ ค์่อถู้าเราท้ลขอสิ�งใด้ตาม่พระประสงค์์ของพระองค์์ พระองค์์ก็ทรง
โปรด้ฟังเรา [15] และถู้าเราร้ว้่า่ พระองค์ท์รงโปรด้ฟังเรา เม่่�อเราท้ลขอสิ�งใด้ ๆ เราก็ร้ว้่า่เราได้ร้บัุตาม่ที�เราท้ลขอจ้ากพระองค์นั์�น

8. อ่านิ มารัะโกั 11:24 เม่�อเรัาอธิษฐานิ เรัาควิรัตอ้งที่ำาอะไรั 

มาระโก 11:24 – เหตฉุ้ะนั�นเราบุอกท่านทั �งหลายว่า่ ขณ์ะเม่่�อท่านจ้ะอธิษฐานขอสิ�งใด้ จ้งเช่ื่�อว่า่ได้ร้บัุ และท่านจ้ะได้ร้บัุสิ�งนั�น 
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บทที� 16 คำาต่อบ

1. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาขอจ้ากัพรัะเจ้้า เรัาคาดหวิงัอะไรัได ้
เราคาดหวงัวา่จะได้รบั

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาแสัวิงหาพรัะเจ้้า เรัาคาดหวิงัอะไรั 
เราจะพบ

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:7-8 หากัเรัาเคาะ เรัาคาดหวิงัอะไรั
จะเปิดให้แก่เรา

4. อ่านิ ยอห์นิ 10:35 พรัะเจ้้าจ้ะที่รังปรัะที่านิให้เรัาน้ิอยกัวิา่ที่ี�พรัะคำาของพรัะองคท์ี่รังสััญญาไวิก้ัับเรัาไหม 
ไม่เลย

5. อ่านิ ยากัอบ 4:1-3  เหตใุดผูู้คนิเหลั่านัิ�นิจ้้งถูกัขัดขวิางจ้ากักัารัรับัพรัะพรัจ้ากัพรัะเจ้้า 
แรงจูงใจและจิต่ใจของพวกเขาผิู้ด ทุกสิ�งนั�นเกี�ยวกับตั่วเองและเพ่�อตั่วเขาเอง แรงจูงใจของพวกเขานั�นล้วนแต่่เป็นความ
เห็นแก่ตั่วอย่างที�สุด

6. อ่านิ 1 เปโตรั 3:7 หากัเรัาปฏิิบัตผิูิด ๆ ตอ่คูค่รัองของเรัา จ้ะเกัิดผูลัอย่างไรักัับคำาอธิษฐานิของเรัา 
คำาอธิ์ษฐานของเราจะถูุกขัดขวาง

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 5:14-15 กัุญแจ้ที่ี�จ้ะที่ำาให้เรัาไดร้ับัคำาตอบจ้ากัคำาอธิษฐานิคอ่
ขอต่ามนำ �าพระทัยของพระองค์

8. อ่านิ มารัะโกั 11:24 เม่�อเรัาอธิษฐานิ เรัาควิรัตอ้งที่ำาอะไรั 
จงเช่้�อวา่เราได้รบั แล้วเราจะได้รบั

 



ระดับ 3

การประกาศโดยสรา้งสาวกฉบับปรบัปรงุใหม่
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การเคล่�อนไหวของพระเจ้า
วิันินีิ�เรัาจ้ะศ้กัษากัันิวิ่าที่ำาอย่างไรั พรัะเจ้้าจ้้งจ้ะที่รังเคล่ั�อนิไหวิผู่านิเรัาในิกัารัแบ่งปันิให้กัับคนิอ่�นิ เรัามีอำานิาจ้แลัะกัารัเจ้ิมของ

พรัะเจ้้าอยู่ ในิตัวิเรัา แต่ที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะนิำาออกัมาสู่ัผูู้อ่�นิได้ มีข้อพรัะคัมภีรั์หลัายข้อให้เรัาศ้กัษา เปาโลัอธิษฐานิในิฟิื้เลัโมนิ 1:6 วิ่า  

“เพ่�อการเป็นพยานถู้งค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านจ้ะได้เ้กิด้ผู้ลโด้ยการร้ถู้้งสิ�งด้ทีุกอย่าง ซู้�งม่ีอย้่ ในท่านโด้ยทางพระเยซู้ค์รสิต”์ อันิดบัแรักัที่ี�จ้ะให้
พลัังอำานิาจ้ของพรัะเจ้้าไหลัผู่านิเรัาไปสู่ัผูู้อ่�นิก็ัค่อ เรัาต้องรัับรัู้ถ้งควิามดีงามต่าง ๆ ที่ี�มีอยู่ ในิตัวิเรัา เรัาไม่อาจ้ให้ ในิสิั�งที่ี�เรัาไม่มี  

ครัั �นิรัูว้ิา่มีอะไรัในิตัวิเรัา สิั�งต่าง ๆ จ้ะเกัิดข้ �นิโดยอัตโนิมัติ เรัาจ้ะเรัิ�มแบ่งปันิควิามต่�นิเต้นิยินิดีกัับผูู้อ่�นิ เป็นิพยานิถ้งสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รัง
กัรัะที่ำาในิชีีวิติเรัา แลั้วิก็ัจ้ะช่ีวิยผูู้คนิไดอ้ย่างอัตโนิมัติ

1 ยอห์นิ 4:7-8 กัล่ัาวิไวิ้วิ่า “ท่านที�รักทั �งหลาย ขอให้เรารักซู้�งกันและกัน เพราะว่่าค์ว่าม่รักม่าจ้ากพระเจ้้า และทุกค์นที�รักก็
บุังเกิด้ม่าจ้ากพระเจ้้า และร้้จั้กพระเจ้้า … เพราะว่่าพระเจ้้าทรงเป็นค์ว่าม่รัก” เม่�อใดก็ัตาม ทีี่�เรัารัู้ส้ักัวิ่าควิามรักััไหลัผู่านิจ้ากัเรัาไปสู่ั
บุคคลัอ่�นิ นัิ�นิค่อควิามรัักัของพรัะเจ้้าไหลัผู่านิเรัาไปสู่ัเขา อันิที่ี�จ้รัิงคำาวิ่า ‘รัักั’ ในิภาษากัรัีกั มีอยู่ 4 คำาหลัักั ควิามรัักัที่ี�สูังสุัดเรัียกัวิ่า  

agape เป็นิควิามรักััแบบพรัะเจ้้าอันิเหน่ิอธรัรัมชีาติ เรัาต้องแยกัแยะควิามแตกัต่างรัะหวิา่งควิามรักััแบบเสัน่ิหาหรัอ่แรังปรัารัถนิาต่อใครั 
คนิใดคนิหน้ิ� ง กัับควิามรัักัของพรัะเจ้้า อันิสูังส่ังเหน่ิอธรัรัมชีาติ ยามที่ี�เรัารัู้วิ่าควิามรัักัของพรัะเจ้้าไหลัผู่านิเรัาไปยังผูู้อ่�นิ เรัาจ้ะรัู้วิ่า  

นัิ�นิไม่ ใช่ีควิามรักััที่ี�เห็นิแกั่ตัวิ พิสูัจ้น์ิ ได้จ้ากั 1 โครัินิธิ� 13:4-8 ซ้ื่�งอธิบายถ้งพรัะลัักัษณะของควิามรักััแบบพรัะเจ้้า ควิามรักััไม่อิจ้ฉัา  

ไม่คิดเห็นิแกั่ตนิเองฝ่่ายเดียวิ ไม่ฉุันิเฉีัยวิ ฯลัฯ เรัาต้องวิเิครัาะห์สิั�งที่ี�เรัาเรัยีกัวิา่ควิามรักัั วิา่ใช่ีควิามรักััของพรัะเจ้้าจ้รังิ ๆ ไหม ควิาม
รักัันัิ�นิจ้ะต้องไม่เห็นิแกั่ตัวิฝ่่ายเดียวิ ไม่รับัใช้ีตัวิเอง ต้องแน่ิ ใจ้วิา่เรัารักััคนิคนินัิ�นิไม่ ใช่ีเพรัาะเขาจ้ะที่ำาอะไรัให้เรัาได้ ขณะทีี่�เรัาเติบโต
ไปที่่ามกัลัางควิามรักััเช่ีนินีิ� เรัาจ้ะเรัิ�มหยั�งรัูค้วิามรักััแบบพรัะเจ้้าอย่างแที่้จ้รังิ แลั้วิจ้ะรัูส้้ักัวิา่ควิามรักัันีิ� ได้ ไหลัผู่านิเรัาไปสู่ัผูู้อ่�นิ นัิ�นิแหลัะ
พรัะเจ้้าที่รังเคล่ั�อนิไหวิแล้ัวิ ครัั �นิเม่�อเรัาหยั�งรัูค้วิามรักััของพรัะองค์ที่ี� ไหลัผู่านิเรัาไปสู่ัผูู้อ่�นิ สิั�งที่ี�เรัาจ้ะที่ำาต่อไปก็ัค่อ ใช้ีคำาพูดทีี่�กั่อให้เกิัด
กัำาลัังใจ้หรัอ่มีกัารักัรัะที่ำาที่ี�สัำาแดงควิามรักัันัิ�นิ

ช่ีวิงเวิลัาที่ี�เรัากัำาลัังอธิษฐานิอยู่นัิ�นิ อาจ้จ้ะมี ใครัสัักัคนิเข้ามาในิใจ้เรัา แลั้วิเรัาจ้ะรัูส้้ักัถ้งควิามรักััควิามเห็นิใจ้แบบพรัะเจ้้าไปถ้งเขา
อาจ้ดูเหม่อนิวิ่าจู้่ ๆ เรั่�องแบบนีิ�ก็ัเกิัดข้ �นิ แต่มันิเป็นิเรั่�องเหน่ิอธรัรัมชีาติ แลั้วิถ้าเรัาโที่รัหา ส่ังจ้ดหมาย หรั่อติดต่อเขาไม่ที่างใดก็ัที่าง
หน้ิ�ง แที่บจ้ะทุี่กัครัั �ง บุคคลันัิ�นิจ้ะพูดวิา่ “ โอ! อัศจ้รัรัย์จ้รังิ ๆ นัิ�นิเป็นิสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าตรัสัักัับผูมผู่านิคุณ พรัะองค์ที่รังสััมผูัสัชีีวิติของผูม
ผู่านิคณุ” รัู้ ไหมวิา่มันิเกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั มันิเกัิดข้ �นิก็ัเพรัาะเรัาสััมผูัสัไดถ้้งควิามรักััเช่ีนินีิ� ควิามสังสัารัอย่างพรัะเจ้้านีิ� ไหลัผู่านิเรัาไปสู่ัคนิ
คนินัิ�นิ เม่�อเรัารัู้ส้ักัเช่ีนินัิ�นิ ให้ตรัะหนัิกัวิ่ามันิไม่ ใช่ีตัวิเรัา แต่นัิ�นิค่อพรัะเจ้้า พรัะเจ้้าค่อควิามรัักั แลัะเม่�อเรัารัักัคนิอ่�นิ นัิ�นิก็ัค่อ
พรัะองค์ที่รังรักััเขาผู่านิเรัา นีิ�ค่อวิธิีที่ี�พรัะเยซูื่ที่รังดำาเนิินิในิพันิธกัิจ้ของพรัะองค์ มัที่ธิวิ 14:14 กัล่ัาวิวิา่ “ค์รั �นพระเยซู้เสด็้จ้ข้ �นจ้าก
เรอ่แล้ว่ ก็เห็นประชื่าชื่นหม่้่ ใหญ่ พระองค์์ทรงสงสารเขา จ้้งได้้ทรงรกัษาค์นป่ว่ยของเขาให้หาย” วิถิีทีี่�พลัังของพรัะเจ้้าไหลัผู่านิพรัะ
เยซืู่เป็นิวิิถีที่ี�ผู่านิจ้ากัควิามรัู้ส้ักัสังสัารัแลัะควิามรัักัที่ี�พรัะองค์มีต่อปรัะชีาชีนิที่ี�พรัะองค์ที่รังสัั�งสัอนิอยู่ ในิมัที่ธิวิ 8:2-3 ชีายหนุ่ิมโรัค
เรั่ �อนิคนิหน้ิ�ง ที่ี�มีมลัที่ินิ แลัะไม่อาจ้ถูกัสััมผูัสัได้ตามบัญญัติของชีาวิยิวิ ( ไม่มี ใครัแตะต้องคนิเป็นิโรัคเรั่ �อนิได้ มิเช่ีนินัิ�นิพวิกัเขาจ้ะ
ติดเช่ี �อกัลัายเป็นิคนิมีมลัทิี่นิไปด้วิย) ได้รัอ้งข้ �นิต่อพรัะเยซูื่เจ้้าด้วิยเสีัยงอันิดังแต่ ไกัลัวิา่ “พระองค์์เจ้้าข้า เพียงแต่พระองค์์จ้ะโปรด้  
ก็จ้ะทรงบุันด้าลให้ข้าพระองค์์หายโรค์ได้ ้ พระเยซู้ทรงย่�นม่่อแตะตอ้งเขา แล้ว่ตรสัว่า่ เราพอใจ้แล้ว่ จ้งหายเถิูด้ ในทันใด้นั�นโรค์เร่ �อน
ของเขาก็หาย” พรัะองค์ที่รังรัู้ส้ักัสังสัารัชีายโรัคเรั่ �อนินัิ�นิอย่างจั้บใจ้ แล้ัวิเอ่ �อมไปสััมผูัสัตัวิเขา เม่�อเรัาศ้กัษาพรัะคำา เรัาจ้ะพบควิาม
เมตตาสังสัารั แลัะควิามรัักัแบบพรัะองค์ ได้ ในิหลัายแห่งจ้ากัพรัะคัมภีรั์ มันิไม่ ใช่ีเพียงแค่อารัมณ์ควิามรัู้ส้ักั แต่เป็นิควิามเมตตา
สังสัารัที่ี� ไหลัผู่านิตวัิเรัาออกัมา  

ขณะที่ี�พรัะเยซืู่ถูกัตรัง้อยู่บนิกัางเขนิ พรัะองค์ที่รังรักััผูู้คนิรัอบข้างพรัะองค์อย่างยิ�ง จ้นิตรัสััวิา่ “ โอ พระบิุด้าเจ้้าข้า ขอโปรด้
อภัยโทษเขา เพราะว่่าเขาไม่่ร้้ว่่าเขาทำาอะไร” (ลัูกัา 23:34) คนิเหล่ัานัิ�นิค่อคนิที่ี�ตรั้งกัางเขนิพรัะองค์แที่้ ๆ แต่พรัะองค์ก็ัยังที่รังมี
ควิามเมตตาสังสัารัพวิกัเขา ได้ทีู่ลัขอต่อพรัะบิดาให้ที่รังยกัโที่ษบาปให้กัับเขาเหล่ัานีิ� เรัารัูด้ีวิา่ นีิ� ไม่ ใช่ีแค่อารัมณ์ ควิามรัูส้้ักั มันิค่อ
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ที่างเลั่อกั ไม่วิา่จ้ะอย่างไรัก็ัตาม พรัะองค์ที่รังสััมผูัสัได้ แลัะที่รังแสัดงควิามสังสัารันัิ�นิออกัมาสู่ัผูู้คนิที่ี�ลั้อมรัอบพรัะองค์ เรัาทุี่กัคนิผูู้ซ้ื่�ง
เกิัดใหม่ ในิพรัะองค์ ย่อมมีพรัะเจ้้าสัถิตอยู่ภายในิตัวิเรัา ตามพรัะคำาที่ี� ได้กัลั่าวิไวิ้แต่แรักั ในิ 1 ยอห์นิ 4:8 วิ่า พรัะเจ้้าค่อควิามรัักั  
พรัะองค์ที่รังปรัารัถนิาให้ควิามรัักัของพรัะองค์ ไหลัผู่านิเรัาไปสััมผูัสัผูู้อ่�นิ ในิกัารันีิ�พรัะองค์จ้ะที่รังสัำาแดงควิามเมตตาสังสัารัของ
พรัะองค ์ ที่ี�เรัาจ้ะสััมผูัสัไดว้ิา่ ควิามรักัันัิ�นิไหลัผู่านิเรัาไปยังผูู้อ่�นิ เม่�อเป็นิเช่ีนินัิ�นิ เรัาจ้ะตอ้งสันิองตอบพรัะองค ์

เรัาไม่จ้ำาเป็นิต้องที่ำาอะไรัพิเศษตลัอดเวิลัา ไม่จ้ำาเป็นิต้องใช้ีคำาวิา่ “ด้วิยพรัะองค์ที่รังกัล่ัาวิ” บางครัั �งหากัเรัาเกิัดรัูส้้ักัเมตตาอาที่รั
ใครัสัักัคนิ ก็ัแค่เดินิเข้าไป โอบไหล่ัเขา แลั้วิบอกัวิ่า “พรัะเจ้้ารัักัคุณ ผูมก็ัรัักัคุณเช่ีนิกัันิ” (ต่อไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของคุณ แอนิดรัูวิ ์
วิอมแม็ค ผูู้รับัใช้ีพรัะเจ้้า แลัะผูู้สัอนิพรัะคมัภีรั)์ 

“ผูมรัูว้ิา่เรั่�องนีิ�เกัิดผูลัจ้รังิ ครัั �งหน้ิ�งผูมตกัอยู่ ในิสัถานิกัารัณ์ที่ี�เกั่อบต้องถูกัไล่ัออกัจ้ากัครัสิัตจั้กัรั มีคนิโกัหกัเรั่�องผูม คนิหน้ิ�งถ้ง
ขนิาดขู่จ้ะฆ่่าผูม ผูมรัูส้้ักัที่้อใจ้จ้นิกัรัะที่ั�งตอ้งถามพรัะเจ้้าวิา่ “พรัะองคเ์จ้้าข้า มีปรัะโยชีน์ิอะไรัเลั่าที่ี�ข้าพรัะองคท์ี่ำาอยู่นีิ� ไม่มี ใครัซื่าบซื่้ �ง
ในิสิั�งที่ี�ข้าพรัะองค์กัำาลัังพยายามที่ำาอยู่เลัย” ผูมต้องต่อสู้ักัับมารัในิเรั่�องนีิ� แลั้วิขณะนัิ�นิผูมก็ั ได้รัับโที่รัศัพที่์ที่างไกัลัจ้ากัเพ่�อนิคนิหน้ิ�ง  

เขาคุยกัับผูมสัองสัามนิาที่ี แลั้วิผูมก็ัถามวิ่า “คุณมีธุรัะอะไรัหรั่อเปลั่า ที่ี� โที่รัมา” เขาบอกัวิ่า ”ผูมแค่อยากัจ้ะบอกัให้คุณรัู้วิ่าผูมรัักัคุณ  
วิันินีิ�ผูมอธิษฐานิแลัะรัูส้้ักัวิา่ควิามรักััของพรัะเจ้้าไหลัผู่านิผูมไปยังคุณ ผูมก็ัซื่าบซ้ื่�งคุณในิสิั�งที่ี�คุณที่ำา” เขาพูดแค่นัิ�นิ เขาไม่ ได้รัู้เรั่�อง
อะไรัที่ี�กัำาลัังเกัิดข้ �นิในิชีีวิติผูมเลัย แต่พรัะเจ้้าใช้ีเขา ผูมรัูด้ีวิา่นัิ�นิค่อพรัะเจ้้า ที่ี�แสัดงควิามรักัักัับผูมผู่านิเขา เรั่�องรัาวิครัาวินัิ�นิที่ำาให้ผูม
ยังย่นิอยู่ ในิพันิธกัิจ้ของพรัะองคแ์ลัะเปลัี�ยนิแปลังชีีวิติผูม” (จ้บคำาพยานิ)

ไม่จ้ำาเป็นิจ้ะต้องเป็นิคำาที่ี�ล้ักัซื่้ �งกัินิใจ้อะไรัมากัมาย พรัะเจ้้าค่อควิามรัักั แลัะเม่�อเรัาสััมผัูสัถ้งควิามรัักันัิ�นิไหลัผู่านิเรัา นัิ�นิค่อกัารั
เคล่ั�อนิไหวิ ของพรัะเจ้้านัิ�นิเอง … ชีีวิิตอันิบรัิสุัที่ธิ�ศักัดิ�สิัที่ธิ�ของพรัะเจ้้า เม่�อเรัาสััมผูัสัได้ เรัาต้องที่ำาตาม ออกัไปที่ำาอะไรัสัักัอย่าง  

พูดอะไรัสัักัอย่าง เป็นิพรัะพรัให้กัับใครัสัักัคนิ พรัะเจ้้าจ้ะใส่ัคำาในิปากัของเรัา พรัะองค์จ้ะที่รังใช้ีเรัา แลัะจ้ะที่รังปลัดปลั่อยคนิให้เป็นิ
อิสัรัะในิขณะที่ี�เรัาเคลั่�อนิไหวิ ดว้ิยควิามเมตตาสังสัารัแลัะแบ่งปันิให้กัับคนิรัอบ ๆ ตวัิเรัา
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การเคล่�อนไหวของพระเจ้า

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ ฟิื้เลัโมนิ 1:6 อะไรัคอ่อันิดบัแรักัที่ี�ยอมให้พรัะเจ้้าเคลั่�อนิไหวิผู่านิเรัา 

ฟิเลโมน 1:6 – เพ่�อการเป็นพยานถู้งค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านจ้ะได้เ้กิด้ผู้ลโด้ยการร้ถู้้งสิ�งด้ทีุกอย่าง ซู้�งม่ีอย้่ ในท่านโด้ยทางพระเยซู้ค์รสิต์

2. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:7-8 อะไรัคอ่แหลั่งที่ี�มาที่ี�แที่้จ้รังิที่ี� ให้เรัานิำาควิามรักััไปสู่ัผูู้อ่�นิ

1 ยอห์น 4:7-8 – ท่านที�รักทั �งหลาย ขอให้เรารักซู้�งกันและกัน เพราะว่่าค์ว่าม่รักม่าจ้ากพระเจ้้า และทุกค์นที�รักก็บุังเกิด้จ้าก
พระเจ้้า และร้จ้้ักพระเจ้้า [8] ผู้้้ที� ไม่่รกัก็ ไม่่ร้จ้้ักพระเจ้้า เพราะว่า่พระเจ้้าทรงเป็นค์ว่าม่รกั

3. เม่�อใดก็ัตาม ที่ี�คุณรัู้ส้ักัได้วิ่าควิามรัักัได้ ไหลัผู่านิคุณ นัิ�นิหมายควิามวิ่า พรัะเจ้้าได้ที่รังเคลั่�อนิไหวิผู่านิตัวิคุณ อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:7  
ไดพ้ิสูัจ้น์ิควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั 

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4-8 อะไรัคอ่ลัักัษณะเฉัพาะบางอย่างของควิามรักััของพรัะเจ้้า 

1 โครนิธ์์ 13:4-8 – ค์ว่าม่รกันั�นก็อด้ทนนานและกระทำาค์ณุ์ให้ ค์ว่าม่รกัไม่่อิจ้ฉ้า ค์ว่าม่รกัไม่่อว่ด้ตวั่ ไม่่หยิ�งผู้ยอง [5] ไม่่ทำาสิ�ง
ที� ไม่่บุังค์ว่ร ไม่่ค์ิด้เห็นแก่ตนเองฝ่่ายเด้ียว่ ไม่่ฉุ้นเฉี้ยว่ ไม่่ช่ื่างจ้ด้จ้ำาค์ว่าม่ผู้ิด้ [6] ไม่่ช่ื่�นชื่ม่ยินด้ี ในค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่า แต่ช่ื่�นชื่ม่ยินด้ี
ในค์ว่าม่จ้รงิ [7] ไม่่แค์ะไค์้ค์ุ้ยเขี�ยค์ว่าม่ผู้ิด้ของเขา และเช่ื่�อในส่ว่นด้ีของเขาอย้่เสม่อ และมี่ค์ว่าม่หว่งัอย้่เสม่อ และเพียรทนเอา
ทุกอย่าง [8] ค์ว่าม่รักไม่่มี่ว่ันส้ญสิ�น แม้่ค์ำาพยากรณ์์ก็จ้ะเส่�อม่ส้ญไป แม้่การพ้ด้ภาษาแปลกๆ นั�นก็จ้ะม่ีเว่ลาเลิกไป  

แม่้ค์ว่าม่ร้ก็้จ้ะเส่�อม่ส้ญไป 

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 14:14 พรัะเยซืู่เคลั่�อนิไหวิในิพันิธกัิจ้ตอ่ผูู้อ่�นิอย่างไรั

มัทธิ์ว 14:14 - เม่่�อพระเยซู้ข้ �นจ้ากเรอ่แล้ว่ ก็เห็นประชื่าชื่นหม่้่ ใหญ่ พระองค์ท์รงสงสารเขา จ้้งได้ท้รงรกัษาค์นป่ว่ยของเขาให้หาย

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:37-40 เม่�อเรัาเหยียดออกัสู่ัผูู้อ่�นิดว้ิยควิามรักััควิามเมตตาสังสัารั ควิามเป็นิจ้รังิเรัากัำาลัังรักััแลัะใส่ั ใจ้ผูู้ ใด 

มัทธิ์ว 25:37-40 – เว่ลานั�นบุรรด้าผู้้้ชื่อบุธรรม่จ้ะถูาม่พระองค์์ว่า่ พระองค์์เจ้้าข้า ที�ข้าพระองค์์เห็นพระองค์์ทรงหิว่ และได้้จ้ัด้ม่า
ถูว่ายแด้่พระองค์์แต่เม่่�อไร หรอ่ทรงกระหายนำ �า และได้้ถูว่ายให้พระองค์์ด้่�ม่แต่เม่่�อไร [38] ที�ข้าพระองค์์ ได้้เห็นพระองค์์ทรงเป็น
แขกแปลกหน้า และได้้ต้อนรบัุพระองค์์ ไว่แ้ต่เม่่�อไร หรอ่เปล่อยตัว่ และได้้สว่ม่ฉ้ลองพระองค์์ ให้แต่เม่่�อไร [39] ที�ข้าพระองค์์เห็น
พระองค์์ประชื่ว่รหรอ่ต้องจ้ำาอย้่ ในค์ุก และได้้ม่าเฝ้่าพระองค์์นั�นแต่เม่่�อไร [40] แล้ว่พระม่หากษัตริย์จ้ะกล่าว่ตอบุเขาว่่า เราบุอก
ค์ว่าม่จ้รงิแก่ท่านทั �งหลายว่า่ ซู้�งท่านได้้กระทำาแก่ค์นใด้ค์นหน้�งในพว่กพี�น้องของเรานี�ถู้งแม้่จ้ะตำ�าต้อยเพียงไรก็เหม่่อนได้้กระทำาแก่
เราด้ว้่ย

ฮีีบรู 6:10 -เพราะว่า่พระเจ้้าไม่่ทรงอธรรม่ที�จ้ะทรงล่ม่การงานและการทำางานหนักด้้ว่ยค์ว่าม่รกัซู้�งท่านได้้แสด้งต่อพระนาม่ของ
พระองค์ ์ ค์อ่การรบัุใช้ื่ว่สุิทธิชื่นนั�นและยังรบัุใช้ื่อย้่
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บทที� 1 คำาต่อบ

1. อ่านิ ฟิื้เลัโมนิ 6 อะไรัคอ่อันิดบัแรักัที่ี�ยอมให้พรัะเจ้้าเคลั่�อนิไหวิผู่านิเรัา 
โดยการรูถุ่้งสิ�งดีทุกอย่าง ซ่้ำ�งพระเจ้าทรงใส่ ไว้ ในท่านโดยทางพระเยซู้ำ

2. อ่านิ 1 ยอห์นิ 4:7-8 อะไรัคอ่แหลั่งที่ี�มาที่ี�แที่้จ้รังิที่ี� ให้เรัานิำาควิามรักััไปสู่ัผูู้อ่�นิ
พระเจ้า เพราะพระเจ้าค่อความรกั (1 ยอห์น 4:8)

3. เม่�อใดก็ัตาม ที่ี�คุณรัู้ส้ักัได้วิ่าควิามรัักัได้ ไหลัผู่านิคุณ นัิ� นิหมายควิามวิ่า พรัะเจ้้าได้ที่รังเคล่ั�อนิไหวิผู่านิตัวิคุณ อ่านิ  

1 ยอห์นิ 4:7 ไดพ้ิสูัจ้น์ิควิามจ้รังิข้อนีิ�อย่างไรั 
“ความรกัมาจากพระเจ้า” (พระองค์เป็นแหล่งที�มาของความรกั)

4. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 13:4-8 อะไรัคอ่ลัักัษณะเฉัพาะบางอย่างของควิามรักััของพรัะเจ้้า 
• ควิามรักััไม่ โกัรัธง่าย แลัะอดที่นิ
• ควิามรักัักัรัะที่ำาคณุให้ (ควิามรักััแสัดงออกัเองดว้ิยกัารักัรัะที่ำาสิั�งที่ี�ด)ี 
• ควิามรักััไม่อิจ้ฉัา (ไม่ขุ่นิเคอ่งใจ้ในิเรั่�องด ี ๆ หรัอ่ควิามสัำาเรัจ็้ของผูู้อ่�นิ)
• ควิามรักััไม่อวิดตวัิ (ไม่อวิดอ้าง หรัอ่คยุโวิถ้งตวัิเอง) 
• ควิามรักััไม่หยิ�งผูยอง (ไม่เห็นิแกั่ตวัิ ไม่เย่อหยิ�ง หรัอ่จ้องหอง)
• ควิามรักััไม่ที่ำาสิั�งที่ี� ไม่บังควิรั (ไม่หยาบคาย) 
• ควิามรักััไม่คดิเห็นิแกั่ตนิเองฝ่่ายเดยีวิ (ไม่เอาตวัิเองเป็นิศนูิย์กัลัาง) 
• ควิามรักััไม่ถูกัยั�วิยุไดง้่ายๆ (ไม่ ใจ้รัอ้นิ)
• ควิามรักััไม่ช่ีางจ้ดจ้ำาควิามผูิด (ไม่น้ิกัถ้งในิส่ัวินิที่ี� ไม่ดขีองผูู้อ่�นิ)
• ควิามรักััไม่ช่ี�นิชีมยินิดี ในิควิามชัี�วิช้ีา (ไม่ยินิดี ในิควิามอธรัรัม หรัอ่สิั�งผูิด)
• ควิามรักััช่ี�นิชีมยินิดี ในิควิามจ้รังิ
• ควิามรักััเพียรัที่นิเอาทีุ่กัอย่าง (สันัิบสันุินิให้กัำาลัังใจ้เสัมอ ไม่เคยยอมแพ้)
• ควิามรักััเช่ี�อในิส่ัวินิดขีองเขาอยู่เสัมอ (ควิามรักััเช่ี�อใจ้เสัมอ) 
• ควิามรักััไม่มีวินัิสูัญสิั�นิ (ควิามรักััสัานิตอ่ ดำารังอยู่จ้นิสุัดปลัายชัี�วินิิรันัิดรั)์

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 14:14 พรัะเยซืู่เคลั่�อนิไหวิในิพันิธกัิจ้ตอ่ผูู้อ่�นิอย่างไรั
พระองค์ทรงเคล่�อนไหวด้วยความเมต่ต่าสงสารต่่อผูู้้คน 

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:37-40 เม่�อเรัาเหยียดออกัสู่ัผูู้อ่�นิดว้ิยควิามรักััควิามเมตตาสังสัารั ควิามเป็นิจ้รังิเรัากัำาลัังรักััแลัะใส่ั ใจ้ผูู้ ใด 
พระเยซู้ำ (ดูฮีีบร ู 6:10)
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การใช้้ของประทานในการรบัใช้้
วิันินีิ�เรัาจ้ะพูดเรั่�อง วิิธีนิำาควิามรัักัที่ี�เรัาได้รัับจ้ากัพรัะเจ้้าไปแบ่งปันิผูู้อ่�นิ ที่ำาอย่างไรัเรัาจ้้งจ้ะเป็นิผูู้รัับใช้ีทีี่�มีปรัะสิัที่ธิภาพ  

1 เปโตรั 4:11 กัล่ัาวิไวิ้วิ่า “ถู้าผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้จ้ะกล่าว่สั�งสอน ก็ ให้กล่าว่ตาม่พระโอว่าทของพระเจ้้า” คำาวิ่า “พรัะโอวิาที่ของพรัะเจ้้า”  
อ้างย้อนิไปถ้งพรัะคัมภีรั์ ในิภาคพันิธสััญญาเดิม เม่�อเขามีสัถานิที่ี�ศักัดิ�สิัที่ธิ�ทีี่�สุัดในิพรัะวิิหารั พรัะคำาของพรัะเจ้้าบรัรัจุ้ไวิ้ ในิหีบพันิธ
สััญญา ทีี่�เรัียกัวิ่า “พรัะโอวิาที่” เม่�อเขากัล่ัาวิถ้ง “กัล่ัาวิตามพรัะโอวิาที่ของพรัะเจ้้า” นัิ� นิหมายถ้งกัารักัล่ัาวิจ้ากัพรัะโอษฐ์ของ
พรัะเจ้้า รัาวิกัับพรัะองค์ ได้ตรัสััด้วิยพรัะองค์เอง พรัะคำากัล่ัาวิต่อไปวิา่ “ถู้าค์นใด้รบัุการปรนนิบุัติ ก็ ให้ปรนนิบุัติตาม่กำาลังซู้�งพระเจ้้า
ทรงโปรด้ประทานนั�น เพ่�อว่า่พระเจ้้าจ้ะทรงได้้รบัุเกียรติ ในการทั �งปว่งโด้ยพระเยซู้ค์รสิต์การสรรเสรญิ และไอศว่รรยานุภาพจ้งมี่แด้่
พระองค์์ตลอด้ไปเป็นนิตย์ เอเม่น” สิั�งที่ี�พูดในิที่ี�นีิ�บอกัวิา่ เรัาต้องรับัใช้ีผูู้อ่�นิซ้ื่�งมิ ใช่ีจ้ากัควิามสัามารัถของเรัาเอง แต่เป็นิกัารัใช้ีควิาม
สัามารัถที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้

เรั่�องยิ�งใหญ่เกัี�ยวิกัับชีีวิิตครัิสัเตียนินัิ�นิ ไม่ ใช่ีแค่ผูมหรั่อคุณพูดคุยกัับผูู้อ่�นิ แบ่งปันิเรั่�องรัาวิกัับเขาจ้ากัควิามสัามารัถของเรัาเอง  

แต่เป็นิเรั่�องที่ี�พรัะเจ้้าเสัด็จ้มาปรัะที่ับแลัะอยู่ ในิตัวิเรัาด้วิยพรัะองค์เอง ตรัสััผู่านิเรัาแลัะให้พลัังอำานิาจ้ไหลัผู่านิเรัา เรัาค่อผูู้ที่ี�พรัะเจ้้า
ปรัะที่ับอยู่ด้วิย มีพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ของพรัะองค์ที่ำางานิผู่านิเรัาอย่างแที่้จ้รังิ ขณะทีี่�เรัาเรัิ�มแบ่งปันิกัับผูู้อ่�นิ พ้งรัะลั้กัไวิเ้สัมอวิา่นัิ�นิ
ค่อของปรัะที่านิที่างจ้ิตวิญิญาณทีี่�พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิมาเพ่�อกัารันีิ� พรัะเจ้้าที่รังโปรัดให้ของปรัะที่านิเฉัพาะอย่างสัำาหรับัทีุ่กัผูู้ทุี่กันิาม
ในิพรัะกัายของพรัะครัสิัต ์

1 โครัินิธิ� 12 รัะบุชัีดเจ้นิวิ่า ทุี่กัคนิได้รัับของปรัะที่านิต่าง ๆ กัันิ ตามพรัะปรัะสังค์ของพรัะองค์ พรัะคำาที่ี� 4-6 เขียนิวิ่า  
“ของประทานนั�นม่ีต่าง ๆ กัน แต่ม่ีพระว่ิญญาณ์องค์์เด้ียว่กัน งานรับุใช้ื่ม่ีต่าง ๆ กัน แต่ม่ีองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าองค์์เด้ียว่กัน กิจ้กรรม่ม่ ี
ต่าง ๆ กัน แต่ม่ีพระเจ้้าองค์์เด้ียว่กัน ที�ทรงกระทำาสารพัด้ในทุกค์น” นีิ�หมายควิามวิ่าพรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำากัารังานิเหลั่านีิ�ผู่านิตัวิเรัาทีุ่กัคนิ  

ดงัพรัะคำาที่ี� 7 วิา่ “การสำาแด้งของพระว่ญิญาณ์นั�นม่ีแก่ทุกค์นเพ่�อประโยชื่น์รว่่ม่กัน” หรัอ่เพ่�อปรัะโยชีน์ิแกั่ทีุ่กัคนิ

พรัะวิจ้นิะเหล่ัานีิ�อธิบายวิา่ พรัะเจ้้าที่รังบรัรัจุ้ควิามสัามารัถทีี่�เหน่ิอธรัรัมชีาติ ไวิ้ ในิตัวิเรัาทุี่กัคนิแล้ัวิ เรัาอาจ้ไม่รัูส้้ักั ไม่ ได้รับัรัู ้ 

แต่นัิ�นิค่อพรัะสััญญาของพรัะเจ้้า เม่�อเรัามาไกัลัถ้งขั �นิเรัียนิรัู้กัารัปรัะกัาศโดยกัารัสัรั้างสัาวิกัเช่ีนินีิ� ได้รัับพรัะเยซืู่เป็นิพรัะเจ้้าของเรัา  

ได้เรัยีนิรัูว้ิธิีรับัพรัะพรัจ้ากัพรัะองค์ แลัะเรัิ�มนิำามาใช้ี ในิชีีวิติ เม่�อนัิ�นิผูมสััญญาได้เลัยวิา่พลัังอำานิาจ้ของพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�จ้ะที่ำางานิ
อยู่ ในิตัวิเรัา เรัามีสิั�งมหัศจ้รัรัย์สัำาหรัับสัำาแดงให้กัับผูู้คนิอยู่ ในิตัวิเรัา พรัะเจ้้าใส่ัเมล็ัดพ่ชีแห่งควิามมหัศจ้รัรัย์ ไวิ้ ในิตัวิเรัาเพ่�อผูู้อ่�นิ  

มันิข้ �นิอยู่กัับเรัา ที่ี�จ้ะถ่ายที่อดออกัไปสู่ัชีีวิติของคนิเหลั่านัิ�นิหรั่อไม่ พรัะคัมภีรับ์อกัวิา่ของปรัะที่านินีิ� ได้ปรัะที่านิให้กัับทีุ่กัคนิโดยพรัะ
วิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ไม่มีผูู้ ใดเลัยที่ี� ไม่ ไดร้ับั 1 โครันิิธ์ 12 กัลั่าวิถ้งของปรัะที่านิที่างจ้ิตวิญิญาณที่ั �ง 9 ชีนิิด ตวัิอย่างเช่ีนิ ถ้อยคำาแห่งสัติ
ปัญญา ถ้อยคำาแห่งควิามรัู้ กัารัหยั�งรัู้ที่างวิิญญาณ กัารัที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์ ของปรัะที่านิในิกัารัรัักัษาโรัค ฯลัฯ ยังมีของปรัะที่านิอ่�นิ ๆ  
อีกัที่ี�กัลั่าวิไวิ้ ในิโรัม 12 ซ้ื่�งเรัาไม่มีเวิลัาพูดถ้ง ให้เรัาศ้กัษาด้วิยตัวิเอง ตรัะหนัิกัรัู้วิ่าทีุ่กั ๆ คนิมีพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�สัวิมที่ับด้วิยกัารั
เจ้ิมพิเศษ มีควิามสัามารัถพิเศษที่ี�นิำาไปรับัใช้ีผูู้อ่�นิได้ ไม่ ใช่ีทีุ่กัคนิจ้ะรับัใช้ี ได้ ในิแบบเดียวิกัันิ เป็นิตน้ิวิา่ เรัาอาจ้ไม่มีของปรัะที่านิในิ
กัารัสัอนิ แต่ทีุ่กัคนิในิพรัะกัายของพรัะครัิสัต์ก็ัสัอนิได้ โดยกัารัแบ่งปันิควิามเช่ี�อกัับผูู้อ่�นิ พรัะเจ้้าที่รังเรัียกัคนิเฉัพาะให้สัอนิได ้ 

ที่รังเรัียกับางคนิให้เที่ศนิา เป็นิศิษยาภิบาลัในิครัิสัตจ้ักัรัได้ ของปรัะที่านิอีกัแบบหน้ิ� งในิโรัม 12 ก็ัค่อของปรัะที่านิในิกัารัรัับรัอง
แขกั หลัายๆ คนิอาจ้มีควิามสัามารัถ หรั่อของปรัะที่านิอ่�นิ ๆโดยไม่รัู้ตัวิเลัย เรัาปรัารัถนิาที่ี�จ้ะใช้ีควิามสัามารัถเป็นิพรั ให้กัับผูู้อ่�นิ  

เรัาอาจ้จ้ะเป็นิคนิปรัะเภที่ที่ี� เม่�อเดินิเข้าไปในิห้อง ก็ัรับัรัู้ ได้วิา่ใครักัำาลัังมีปัญหา เรัาก็ัสังสัารั ด้วิยรัูว้ิา่เขาเผูชิีญอะไรัมาบ้าง อยากัช่ีวิย  

อยากัรับัใช้ีเขา รัู้ ไหมวิา่นัิ�นิคอ่ของปรัะที่านิที่ี�เหน่ิอธรัรัมชีาตจิ้ากัพรัะเจ้้า

โรัม 12 บอกัวิ่า พรัะเจ้้าปรัะที่านิของปรัะที่านิในิกัารัให้กัับคนิบางคนิ ให้เขามีควิามสัามารัถในิกัารัหารัายได้ สันัิบสันุินิงานิ
ปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิของพรัะเจ้้า นัิ�นิก็ัคอ่ของปรัะที่านิของเขา เป็นิเสีัยงเรัยีกัสัำาหรับัชีีวิติเขา พรัะเจ้้าอาจ้จ้ะเรัยีกัพวิกัเรัาบางคนิเช่ีนิ
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บทที� 2

นีิ�  บางคนิมีของปรัะที่านิในิกัารัเต่อนิสัติผูู้อ่�นิได้ดี บางคนิมีของปรัะที่านิในิกัารับรัิหารัจั้ดกัารั ซ้ื่�งครัิสัตจ้ักัรัจ้ะใช้ีช่ี�อเฉัพาะวิ่า  

ของปรัะที่านิในิกัารัให้ควิามชี่วิยเหลั่อ มีอะไรัต่ออะไรัหลัายอย่างทีี่�จ้ะต้องจั้ดกัารัให้สัำาเรั็จ้ลุัล่ัวิงมากัมาย ไม่เฉัพาะแต่ ในิครัิสัตจ้ักัรั
เที่่านัิ�นิ ยังมีเรั่�องทีี่�ต้องดูแลัในิแต่ลัะวินัิ ทีี่�เกัี�ยวิข้องกัับผูู้คนิเป็นิเบ่ �องต้นิอีกัด้วิย บางคนิมีควิามสัามารัถในิกัารัให้กัำาลัังใจ้กัับผูู้ทีี่�กัำาลััง
เสีัยขวิัญ กัำาลัังที่้อถอย ซ้ื่�งนัิ�นิเป็นิสิั�งที่ี�ผูู้สัอนิพรัะคัมภีรั์บางคนิที่ำาไม่ ได้ เรัาอาจ้มีควิามสัามารัถพิเศษเหน่ิอธรัรัมชีาติ ในิกัารัเดินิ
เข้าไปโอบไหล่ั ใครัสัักัคนิ ให้พรัเขาแลัะให้กัำาลัังใจ้เขา ปรัะเด็นิก็ัค่อ เรัาต้องไม่มองวิา่เรั่�องเหล่ัานีิ�เป็นิเรั่�องธรัรัมชีาติ เหม่อนิกัับจ้ะคิด
วิ่า “อ้าวิ! นีิ� ก็ัเป็นิบุคลัิกัของผูมเอง” เรัาอาจ้อุปโลักัน์ิเอาวิ่านีิ�ค่อบุคลัิกัของเรัา แต่รัู้ ไหมวิ่า นัิ�นิค่อควิามสัามารัถทีี่�เหน่ิอธรัรัมชีาติทีี่�
พรัะเจ้้าที่รังใส่ั ไวิ้ ในิตวัิเรัา เป็นิของปรัะที่านิ ควิามสัามารัถ แลัะมุมมองที่ี�ดง้ดดูให้เรัาเข้าไปที่ำาในิสิั�งที่ี�เป็นิเรั่�องเฉัพาะเช่ีนินัิ�นิ

เม่�อเรัากัำาลัังแบ่งปันิ รัับใช้ีผูู้คนิ พรัะคัมภีรั์บอกัวิ่า เรัาต้องรัับใช้ีด้วิยสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้กัับเรัา เรัาทัี่ �งหลัายจ้ักัต้อง
กัลัายเป็นิผูู้รัับใช้ี ไม่วิ่าจ้ะโดยอาชีีพผูู้รัับใช้ีเต็มเวิลัา หรั่อในิที่ี�ที่ำางานิของเรัา ไม่วิ่าเรัาจ้ะอยู่ทีี่� ใด หากัเรัารัับใช้ีเพ่�อนิบ้านิหรั่อผูู้คนิในิ
รั้านิขายของ เรัาต้องปฏิิบัติด้วิยควิามสัามารัถทีี่�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ มิ ใช่ีด้วิยควิามสัามารัถของตัวิเอง ดังนัิ�นิจ้งแสัวิงหา
พรัะเจ้้า ค้นิให้พบของปรัะที่านิที่ี�พรัะองค์ที่รังบรัรัจุ้ไวิแ้ลั้วิในิตัวิเรัา อย่าลัดค่าของของปรัะที่านินัิ�นิ หากัเรัามิ ได้เป็นิผูู้ถูกัเรัยีกัให้รับัใช้ี
เต็มเวิลัาในิพันิธกัิจ้ใด ก็ัขอให้ตรัะหนัิกัไวิ้เสัมอวิ่าเรัามีควิามสัามารัถพิเศษที่ี�พรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� ได้บรัรัจุ้ไวิ้ ในิตัวิเรัาอย่างเหน่ิอ
ธรัรัมชีาตทิีุ่กัคนิ ให้เรัารับัใช้ีผูู้อ่�นิผู่านิของปรัะที่านิที่ี�พรัะเจ้้าไดบ้รัรัจ้งบรัรัจุ้ไวิ้ ในิตวัิเรัา

เรัาต้องใช้ีเวิลัาแลัะกัารัฝ้่กัฝ่นิปฏิิบัติ เรัาไม่อาจ้จ้ะที่ำาได้สัมบูรัณ์แบบในิครัั �งแรักั อย่ากัลััวิทีี่�จ้ะฝ้่กัฝ่นิ หากัเรัาที่ำาพลัาด พรัะเจ้้าคงไม่
กัลิั �งตกัลังจ้ากับัลัลัังก์ัของพรัะองค์ ผูู้คนิจ้ะเห็นิควิามจ้รัิงใจ้จ้ากัจิ้ตใจ้ของเรัา ควิามรัักัของเรัานัิ� นิแหลัะจ้ะแสัดงให้พวิกัเขาเห็นิเอง  
แม้จ้ะที่ำาได้ ไม่สัมบูรัณ์แบบ แตข่อให้เรัิ�มรับัใช้ีผูู้อ่�นิ ตรัะหนัิกัไวิเ้สัมอวิา่ เรัาไดร้ับัของปรัะที่านิเป็นิพรัะพรัจ้ากัพรัะองค ์ ให้เรัาเรัิ�มแบ่ง
ปันิควิามสัามารัถอันิเหน่ิอธรัรัมชีาตทิี่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิไวิก้ัับผูู้อ่�นิ 
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การใช้้ของประทานในการรบัใช้้

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ 1 เปโตรั 4:11 ควิามสัามารัถของผูู้ ใดที่ี�เรัาใช้ี ในิกัารัรับัใช้ีผูู้อ่�นิ 

1 เป โต่ร 4:11 – ถู้าผู้้้หน้� งผู้้้ ใด้จ้ะกล่าว่สั�งสอน ก็ ให้กล่าว่ตาม่พระโอว่าท ของพระเจ้้า ถู้าค์นใด้รับุการปรนนิบุัติ ก็ ให้
ปรนนิบุัติตาม่กำาลังซู้�งพระเจ้้า ทรงโปรด้ประทานนั�น เพ่�อว่่าพระเจ้้าจ้ะทรงได้้รับุเกียรติ ในการทั �งปว่งโด้ยพระเยซู้ค์ริสต ์ 

การสรรเสรญิ และไอศว่รรยานุภาพจ้งม่ีแด้พ่ระองค์ต์ลอด้ไปเป็นนิตย์ เอเม่น

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:4 มีของปรัะที่านิหลัากัหลัายแลัะนิานิาชีนิิด แตผูู่้ ใดคอ่แหลั่งของของปรัะที่านิเหลั่านัิ�นิ 

1 โครนิธ์์ 12:4 –ของประทานนั�นม่ีตา่ง ๆกัน แตม่่ีพระว่ญิญาณ์องค์เ์ด้ยีว่กัน

3. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:6 เลั่อกัข้อควิามที่ี�ถูกัที่ี�สุัด 

กั. พรัะเจ้้าที่รังที่ำางานิเพียงวิธิีเดยีวิ 
ข. มีหลัายที่างที่ี�พรัะเจ้้าที่รังที่ำางานิผู่านิผูู้คนิ 
ค. พรัะเจ้้าที่รังที่ำางานิผู่านิเฉัพาะอาจ้ารัย์เที่่านัิ�นิ

1 โครนิธ์์ 12:6 – กิจ้กรรม่ม่ีตา่ง ๆ กัน แตม่่ีพระเจ้้าองค์เ์ด้ยีว่กันที�ทรงกระทำาสารพัด้ในทุกค์น

4. อ่านิ 1 โครัินิธ์ 12:7 กัารัสัถิตอยู่ของพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� แลัะกัารัมีของปรัะที่านิที่างจิ้ตวิิญญาณนัิ�นิ ได้ ให้ ไวิ้กัับทุี่กั ๆ คนิ 
แลัะเพ่�อปรัะโยชีน์ิแกั่ทีุ่กัคนิ ถูกั หรัอ่ ผูิด 

1 โครนิธ์์ 12:7 – การสำาแด้งของพระว่ญิญาณ์นั�นม่ีแก่ทุกค์นเพ่�อประโยชื่น์รว่่ม่กัน

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:8-10 จ้งบอกัรัายช่ี�อแลัะให้ควิามหมายของของปรัะที่านิบางอย่างที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้มนุิษย์ 

1 โครนิธ์์ 12:8-10 – ด้ว้่ยพระว่ญิญาณ์ทรงโปรด้ประทานให้ค์นหน้�งม่ีถู้อยค์ำาประกอบุด้ว้่ยสตปิัญญา และให้อีกค์นหน้�งมี่ถู้อยค์ำา
อันประกอบุด้้ว่ยค์ว่าม่ร้ ้ แต่เป็นโด้ยพระว่ญิญาณ์องค์์เด้ียว่กัน [9] และให้อีกค์นหน้�งม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อ แต่เป็นโด้ยพระว่ญิญาณ์องค์์
เด้ยีว่กัน และให้อีกค์นหน้�งม่ีค์ว่าม่สาม่ารถูรกัษาค์นป่ว่ยได้ ้ แตเ่ป็นโด้ยพระว่ญิญาณ์องค์เ์ด้ยีว่กัน [10] และให้อีกค์นหน้�งทำาการ
อัศจ้รรย์ต่าง ๆ และให้อีกค์นหน้� งพยากรณ์์ ได้้ และให้อีกค์นหน้� งร้้จ้ักสังเกตว่ิญญาณ์ต่าง ๆ และให้อีกค์นหน้� งพ้ด้ภาษา
แปลกๆ และให้อีกค์นหน้�งแปลภาษานั�น ๆ ได้ ้     

6. อ่านิ โรัม 12:6-8 จ้งให้ควิามหมายของของปรัะที่านิฝ่่ายวิญิญาณที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้มนุิษย์ 

โรม 12:6-8 – และเราทุกค์นม่ีของประทานที�ต่างกันตาม่พระค์ุณ์ที� ได้้ทรงประทานให้แก่เรา ค์่อ ถู้าเป็นการพยากรณ์์ก็จ้ง
พยากรณ์์ตาม่กำาลังของค์ว่าม่เช่ื่�อ [7] ถู้าเป็นการปรนนิบุัตก็ิจ้งปรนนิบุัต ิ ถู้าเป็นการสั�งสอนก็จ้งสั�งสอน [8] ถู้าเป็นการเต่อนสติ
ก็จ้งเต่อนสติ ถู้าเป็นการบุรจิ้าค์ก็จ้งให้ โด้ยเต็ม่ใจ้ ผู้้้ที�ค์รอบุค์รองก็จ้งค์รอบุค์รองด้้ว่ยเอาใจ้ใส่ ผู้้้ที�แสด้งค์ว่าม่เม่ตตาก็จ้งแสด้ง
ด้ว้่ยใจ้ยินด้ ีสังเกตเห็นไหม่ว่า่ ของประทานเหล่านี�ทำางานผู้่านเรา หากเป็นด้งันี� อะไรค์อ่ของประทานของเรา  
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2 ทิ โมธี์ 4:11 – ล้กาค์นเด้ียว่เท่านั�นที�อย้่กับุข้าพเจ้้า จ้งไปตาม่ม่าระโกและพาเขาม่าด้ว้่ย เพราะเขาเป็นประโยชื่น์แก่ข้าพเจ้้า
สำาหรบัุการรบัุใช้ื่นี�

กิจการ 13:1 – ค์ราว่นั�นในค์ริสตจ้ักรที�อย้่ ในเม่่องอันทิ โอก มี่บุางค์นที�เป็นผู้้้พยากรณ์์ และอาจ้ารย์ มี่บุารนาบัุส สิเม่โอนที�
เรยีกว่า่นิเกอรก์ับุล้สิอัสชื่าว่เม่่องไซูรนี ม่านาเอน ผู้้้ ได้ร้บัุการเลี �ยงด้เ้ตบิุโตข้ �นด้ว้่ยกับุเฮโรด้เจ้้าเม่่อง และเซูาโล

กิจการ 13:15 – เม่่�ออ่านพระราชื่บัุญญัติกับุค์ำาของศาสด้าพยากรณ์์แล้ว่ บุรรด้านายธรรม่ศาลาจ้้งใช้ื่ค์นไปบุอกเปาโลกับุ บุารนา
บุัสว่า่ ท่านพี�น้องทั �งหลาย ถู้าท่านม่ีค์ำากล่าว่เตอ่นสตแิก่ค์นทั �งปว่งก็เชิื่ญกล่าว่เถูิด้

สุภาษิต่ 22:9 – บุุค์ค์ลที�ม่ีเม่ตตาแสด้งใจ้กว่า้งขว่างก็จ้ะรบัุพร เพราะเขาแบุ่งส่ว่นอาหารของเขาแก่ค์นยากจ้น

กิจการ 20:28 – เพราะฉ้ะนั�นท่านทั �งหลายจ้งระว่งัตัว่ให้ด้ี และจ้งรกัษาฝ้่งแกะที�พระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� ได้้ทรงตั �งท่านไว่้ ให้เป็นผู้้้
ด้แ้ล และเพ่�อจ้ะได้บุ้ำารงุเลี �ยงค์รสิตจ้ักรของพระเจ้้า ที�พระองค์ท์รงไถู่ด้ว้่ยพระโลหิตของพระองค์เ์อง

มัทธิ์ว 5:7 –บุุค์ค์ลผู้้้ ใด้ม่ี ใจ้กรณุ์าผู้้้นั�นเป็นสุข เพราะว่า่เขาจ้ะได้ร้บัุพระกรณุ์า

7. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:7 ผูู้ ใดคอ่ผูู้ที่ี� ไดร้ับัปรัะโยชีน์ิจ้ากัของปรัะที่านิเหลั่านีิ�

1 โครนิธ์์ 12:7 – การสำาแด้งของพระว่ญิญาณ์นั�นม่ีแก่ทุกค์นเพ่�อประโยชื่น์รว่่ม่กัน

เพิ�มเติ่ม บทพระคัมภีรที์� ใช้้กับคำาถุาม
กิจการ 27:21-25 – ค์รั �นเขาได้้อด้อาหารม่านานแล้ว่ เปาโลจ้้งย่นอย่้ ในหม่้่�เขากล่าว่ว่า่ ท่านทั �งหลาย ท่านค์ว่รได้้ฟังข้าพเจ้้าและ
ไม่่ค์ว่รออกจ้ากเกาะค์รีตเลย จ้ะได้้พ้นจ้ากอันตรายนี�และไม่่เสียสิ�งของ [22] บัุด้นี�ข้าพเจ้้าขอเต่อนท่านทั �งหลายให้ทำาใจ้ด้ี ๆ ไว่ ้

ด้้ว่ยว่า่ในพว่กท่านจ้ะไม่่ม่ีผู้้้ ใด้เสียชีื่ว่ติ จ้ะเสียก็แต่เรอ่เท่านั�น [23] เพราะว่า่ เม่่�อค์่นนี�เองท้ตสว่รรค์์ของพระเจ้้าผู้้้เป็นเจ้้าของของ
ข้าพเจ้้า ซู้�งข้าพเจ้้าได้้ปรนนิบุัตินั�นได้้ม่าย่นอย่้ ใกล้ข้าพเจ้้า [24] ท้ตนั�นกล่าว่ว่า่ เปาโลเอ๋ย อย่ากลัว่เลย ท่านจ้ะต้องเข้าเฝ้่าซีูซูาร ์ 
ส่ว่นค์นทั �งปว่งที�อย้่ ในเรอ่กับุท่านนั�น ด้้เถูิด้ พระเจ้้าจ้ะทรงโปรด้ให้รอด้ตายเพราะเห็นแก่ท่าน [25] เพราะฉ้ะนั�น ท่านทั�งหลายจ้ง
ทำาใจ้ด้ ี ๆ ไว่ ้ เพราะข้าพเจ้้าเช่ื่�อพระเจ้้าว่า่ การณ์์จ้ะเป็นไปเหม่่อนอย่างที�พระองค์์ ได้ท้รงกล่าว่แก่ข้าพเจ้้านั�น

กิจการ 9:11-12 – องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าจ้้งตรัสกับุเขาว่่า จ้งลุกข้ �น ไปที�ถูนนที�เรียกว่่าถูนนตรง ถูาม่หาชื่ายค์นหน้�งช่ื่�อเซูาโลชื่าว่เม่่อง
ทาร์ซัูสอย้่ ในบุ้านของย้ด้าส เพราะด้้เถูิด้ เขากำาลังอธิษฐานอย้่ [12] ในนิม่ิตเขาได้้เห็นค์นหน้�งช่ื่�ออานาเนียเข้าม่าว่างม่่อบุนเขา 

เพ่�อเขาจ้ะเห็นได้อ้ีก

1 โครินธ์์ 13:2 – แม้่ข้าพเจ้้ามี่ของประทานแห่งการพยากรณ์์ และเข้าใจ้ในค์ว่าม่ล้กลับุทั �งปว่งและมี่ค์ว่าม่ร้้ทั �งสิ �น และแม้่
ข้าพเจ้้าม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อทั �งหม่ด้พอจ้ะยกภ้เขาไปได้ ้ แต่ ไม่่ม่ีค์ว่าม่รกั ข้าพเจ้้าก็ ไม่่ม่ีค์า่อะไรเลย

มาระโก 16:18 – เขาจ้ะจั้บุง้ได้้ ถู้าเขาด้่�ม่ยาพิษอย่างใด้ จ้ะไม่่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจ้ะว่างม่่อบุนค์นไข้ค์นป่ว่ย แล้ว่ค์น
เหล่านั�นจ้ะหายโรค์
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ฮีีบรู 2:3-4 – ถู้าเราละเลยค์ว่าม่รอด้อันยิ�งใหญ่แล้ว่ เราจ้ะรอด้พ้นไปอย่างไรได้้ ค์ว่าม่รอด้นั�น ได้้เริ�ม่ข้ �นโด้ยการประกาศขององค์์
พระผู้้้เป็นเจ้้าเอง และบุรรด้าผู้้้ที� ได้้ยินพระองค์์ ก็ ได้้รบัุรองแก่เราว่า่เป็นค์ว่าม่จ้รงิ [4] ทั �งนี�พระเจ้้าก็ทรงเป็นพยานด้้ว่ย โด้ยทรง
แสด้งหม่ายสำาค์ัญและการม่หัศจ้รรย์ และโด้ยการอัศจ้รรย์ต่าง ๆ และโด้ยของประทานจ้ากพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ� ซู้�งทรงประทาน
ตาม่พระประสงค์ข์องพระองค์์

กิจการ 11:27-28 – ค์ราว่นี�ม่ีพว่กศาสด้าพยากรณ์์ลงม่าจ้ากกรงุเยรซู้าเล็ม่จ้ะไปยังเม่่องอันทิ โอก [28] ฝ่่ายผู้้้หน้�งในจ้ำานว่นนั�นช่ื่�อ
อากาบุัส ได้้ลุกข้ �นกล่าว่โด้ยพระว่ญิญาณ์ว่า่จ้ะบัุงเกิด้การกันด้ารอาหารม่ากยิ�งทั�ว่แผู่้นด้ินโลก การกันด้ารอาหารนั�นได้้บุังเกิด้ข้ �นใน
รชัื่สม่ัยค์ลาว่ด้อิัส ซีูซูาร์

1 โครนิธ์์ 14:3 – ฝ่่ายผู้้้ที�พยากรณ์์นั�นพ้ด้กับุม่นุษย์ทำาให้เขาเจ้รญิข้ �น เป็นที�เตอ่นสตแิละหนุนใจ้

กิจการ 16:16-18 – ตอ่ม่าเม่่�อเรากำาลังออกไปยังที�สำาหรบัุอธิษฐาน มี่หญิงสาว่ค์นหน้�งที�ม่ีผู้ีหม่อด้เ้ข้าได้ม้่าพบุกับุเรา เขาทำาการทายให้
พว่กเจ้้านายของเขาได้้เงินเป็นอันม่าก [17] หญิงนั�นตาม่เปาโลกับุพว่กเราไปร้องว่่า ค์นเหล่านี�เป็นผู้้้รับุใช้ื่ของพระเจ้้าผู้้้ส้งสุด้  
ม่ากล่าว่ประกาศทางรอด้แก่เราทั �งหลาย [18] เขาทำาอย่างนั�นหลายว่นั 

กิจการ 2:4-11 – เขาเหล่านั�นก็ประกอบุด้้ว่ยพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�จ้้งตั �งต้นพ้ด้ภาษาแปลกๆ ตาม่ที�พระว่ิญญาณ์ทรงโปรด้ให้พ้ด้  
[5] ม่ีพว่กยิว่จ้ากทุกประเทศทั�ว่ใต้ฟ้า ซู้�งเป็นผู้้้เกรงกลัว่พระเจ้้าม่าอย่้ ในกรงุเยรซู้าเล็ม่ [6] เม่่�อม่ีเสียงอย่างนั�น เขาจ้้งพากันม่าและ
สับุสนเพราะต่างค์นต่างได้้ยินเขาพ้ด้ภาษาของตนเอง [7] ค์นทั �งปว่งจ้้งประหลาด้และอัศจ้รรย์ ใจ้พ้ด้กันว่า่ ด้้เถูิด้ ค์นทั �งหลายที�พ้ด้
กันนั�นเป็นชื่าว่กาลิลีทุกค์นไม่่ ใช่ื่หร่อ [8] เหตุไฉ้นเราทุกค์นได้้ยินเขาพ้ด้ภาษาของบุ้านเกิด้เม่่องนอนของเรา [9] เช่ื่นชื่าว่ปารเธีย
และม่ีเด้ีย ชื่าว่เอลาม่และค์นที�อย้่ ในเขตแด้นเม่โสโปเตเมี่ย และแค์ว่้นย้เด้ียและแค์ว่้นค์ัปปาโด้เซีูย ในแค์ว่้นปอนทัสและ
เอเชีื่ย [10] ในแค์ว่้นฟรีเจ้ีย แค์ว่้นปัม่ฟีเลียและประเทศอียิปต์ ในแค์ว่้นเม่่องลิเบุียซู้�งข้ �นกับุนค์รไซูรีน และค์นม่าจ้ากกรุงโรม่  

ทั �งพว่กยิว่กับุค์นเข้าจ้ารตียิว่ [11] ชื่าว่เกาะค์รตีและชื่าว่อาระเบุีย เราทั �งหลายต่างก็ ได้้ยินค์นเหล่านี�กล่าว่ถู้งม่หกิจ้ของพระเจ้้าตาม่
ภาษาของเราเอง

1 โครนิธ์์ 14:13-14 – เหตฉุ้ะนั�นให้ค์นที�พ้ด้ภาษาแปลกๆ อธิษฐานว่า่ เขาจ้ะสาม่ารถูแปลได้ด้้้ว่ย [14] เพราะถู้าข้าพเจ้้าอธิษฐาน
เป็นภาษาแปลก ๆ ใจ้ของข้าพเจ้้าอธิษฐานก็จ้รงิ แตค่์ว่าม่ค์ดิ้ก็ ไม่่เป็นประโยชื่น์ 
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บทที� 2 คำาต่อบ
1. อ่านิ 1 เปโตรั 4:11 ควิามสัามารัถของผูู้ ใดที่ี�เรัาใช้ี ในิกัารัรับัใช้ีผูู้อ่�นิ 

ความสามารถุของพระเจ้า

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:4 มีของปรัะที่านิหลัากัหลัายแลัะนิานิาชีนิิด แตผูู่้ ใดคอ่แหลั่งของของปรัะที่านิเหลั่านัิ�นิ 
พระเจ้า หรอ่พระวญิญาณบรสุิทธิ์�

3. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:6 เลั่อกัข้อควิามที่ี�ถูกัที่ี�สุัด 
ข. มีหลายทางที�พระเจ้าทรงทำางานผู่้านผูู้้คน

4. อ่านิ 1 โครัินิธ์ 12:7 กัารัสัถิตอยู่ของพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� แลัะกัารัมีของปรัะที่านิที่างจิ้ตวิิญญาณนัิ�นิ ได้ ให้ ไวิ้กัับทุี่กั ๆ คนิ 
แลัะเพ่�อปรัะโยชีน์ิแกั่ทีุ่กัคนิ ถูกั หรัอ่ ผูิด 
ถูุก

5. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:8-10 จ้งบอกัรัายช่ี�อแลัะให้ควิามหมายของของปรัะที่านิบางอย่างที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้มนุิษย์ 
• ถ้อยคำาแห่งสัติปัญญา = กัารัเปิดเผูยสัำาแดงอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาติของพรัะเจ้้า ด้วิยพรัะปรัะสังค์แลัะนิำ �าพรัะทัี่ยของพรัะองค์ 

กัิจ้กัารั 27:21-25
• ถ้อยคำาแห่งควิามรัู ้= กัารัเปิดเผูยสัำาแดงอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาตขิองพรัะเจ้้า ถ้งข้อเท็ี่จ้จ้รังิ หรัอ่ เหตกุัารัณ์บางอย่าง กัิจ้กัารั 9:11-12
• ของปรัะที่านิที่างควิามเช่ี�อ = ควิามสัามารัถในิกัารัเช่ี�อพรัะเจ้้าอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาต ิโดยปรัาศจ้ากัข้อสังสััยใด ๆ ที่ั �งสิั �นิ 1 โครันิิธ์ 13:2 
• ของปรัะที่านิในิกัารัรักััษาโรัค = ควิามสัามาถอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาติ ในิกัารัรักััษาโรัค โดยไม่ตอ้งพ้�งควิามช่ีวิยเหลั่อจ้ากัมนุิษย์หรัอ่

ยารักััษาโรัค มารัะโกั 16:18  
• กัารัสัำาแดงกัารัอัศจ้รัรัย์ = กัารัแที่รักัแซื่งดว้ิยสิั�งมหัศจ้รัรัย์อันิเหน่ิอธรัรัมชีาต ิแลัะขัดกัับกัฏิที่างธรัรัมชีาต ิฮีับรั ู2:3-4 
• กัารัพยากัรัณ์ = กัารัพูดอันิเหน่ิอธรัรัมชีาต ิ ที่ี� ไดร้ับักัารัดลับันิดาลัจ้ากัพรัะเจ้้า ให้พูดในิภาษาที่ี�เข้าใจ้ได ้ กัิจ้กัารั 11:27-28 แลัะ  

1 โครันิิธ์ 14:3 
• กัารัหยั�งรัูท้ี่างจ้ิตวิญิญาณ = กัารัเปิดเผูยสัำาแดงจ้ากัพรัะเจ้้า ในิกัารัสัถิตอยู่ หรัอ่กัิจ้กัรัรัมฝ่่ายจ้ิตวิญิญาณ กัิจ้กัารั 16:16-18. 
• กัารัพูดภาษาแปลักัๆ = กัารัพูดอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาที่ี� ไดร้ับักัารัดลับันิดาลัจ้ากัพรัะเจ้้า ในิกัารัพูดภาษาที่ี� ไม่รัูจั้้กั (ภาษาที่ี�ผูู้พูดไม่

เข้าใจ้) กัิจ้กัารั 2:4-11
• กัารัแปลัภาษาแปลักัๆ = กัารัพูดอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาตทิี่ี� ไดร้ับักัารัดลับันิดาลัจ้ากัพรัะเจ้้า แปลัภาษาที่ี� ไม่รัูจ้้ักั 1 โครันิิธ์ 14:13-14 

6. อ่านิ โรัม 12:6-8 จ้งให้ควิามหมายของของปรัะที่านิฝ่่ายวิญิญาณที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้มนุิษย์ 
• กัารัพยากัรัณ์ = กัารัพูดอย่างเหน่ิอธรัรัมชีาติ โดยไดร้ับักัารัดลับันิดาลัจ้ากัพรัะเจ้้า โดยผูู้พูด พูดภาษาที่ี�เข้าใจ้ได ้
• กัารัปรันินิิบัต ิ= กัารัรับัใช้ีผูู้อ่�นิ เป็นิกัารับรักิัารัที่ี�ปฏิิบัติ ไดจ้้รังิ 2 ที่ิ โมธี 4:11 
• กัารัสัอนิ = กัารัอธิบาย ชีี �แจ้ง ให้คำาสัั�งสัอนิ กัิจ้กัารั 13:1
• กัารัเตอ่นิสัต ิ= กัารัให้กัำาลัังใจ้ ให้คำาแนิะนิำา วิงิวิอนิ ตกััเตอ่นิ ปลัอบปรัะโลัมใจ้ กัารัเตอ่นิ กัิจ้กัารั 13:15
• กัารัให้ = กัารัแบ่งปันิให้อย่างมี ใจ้กัวิา้งขวิาง ถวิายให้แดพ่รัะเจ้้า แลัะผูู้อ่�นิ สุัภาษิต 22:9 
• กัารัปกัครัอง = กัารันิำาหรัอ่เป็นิผูู้นิำา กัิจ้กัารั 20:28
• ควิามเมตตา = ควิามเห็นิอกัเห็นิใจ้ที่ี�แสัดงออกัตอ่ผูู้กัรัะที่ำาผูิด หรัอ่ เหย่�อ มัที่ธิวิ 5:7 

7. สัังเกัตเห็นิไหมวิา่ ของปรัะที่านิเหลั่านีิ�ที่ำางานิผู่านิเรัา หากัเป็นิดงันัิ�นิ อะไรัคอ่ของปรัะที่านิของเรัา 

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:7 ผูู้ ใดคอ่ผูู้ที่ี� ไดร้ับัปรัะโยชีน์ิจ้ากัของปรัะที่านิเหลั่านีิ�
ทุก ๆ คน ( โดยการใช้้ของประทานเหล่านี�ช่้วยผูู้้อ่�น ก็ ได้ ให้พระเจ้าทำางานผู่้านตั่วเรา) 
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การอัศจรรย์ถุวายเกียรติ่พระเจ้า
เรัาได้พูดถ้งกัารัดำาเนิินิชีีวิิตด้วิยฤที่ธานุิภาพของพรัะเจ้้า แลัะกัารัปรันินิิบัติผูู้อ่�นิผู่านิของปรัะที่านิที่ี�พรัะเจ้้าปรัะที่านิให้เรัาแลั้วิ  

ตอนินีิ�เรัาจ้ะดูกัิจ้กัารับางอย่างวิา่ สิั�งเหลั่านีิ�จ้ะถวิายเกัียรัติพรัะเจ้้าได้อย่างไรั รัวิมที่ั �งสิั�งทีี่�พรัะองค์ที่รังคาดหวิงัให้เรัาใช้ีควิามสัามารัถอันิ
เหน่ิอธรัรัมชีาติที่ี�มาจ้ากัพรัะองค์ มีพรัะคำาหลัายข้อที่ี�เกีั�ยวิกัับเรั่�องนีิ� แต่จ้ะขอกัล่ัาวิสัักัสัองสัามข้อเที่่านัิ�นิ มัที่ธิวิบที่ทีี่� 9 มีตัวิอย่าง
ตอนิที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังรักััษาชีายอัมพาต แตเ่รัาจ้ะพูดถ้งรัายลัะเอียดเพิ�มข้ �นิในิมารัะโกับที่ที่ี� 2 ในิมัที่ธิวิ 9:8 บอกัวิา่ “เม่่�อประชื่าชื่นเป็น
อันม่ากเห็นด้ังนั�น เขาก็อัศจ้รรย์ ใจ้ แล้ว่พากันสรรเสริญพระเจ้้า ผู้้้ ได้้ทรงประทานสิทธิอำานาจ้เช่ื่นนั�นแก่ม่นุษย์” เรัาที่รัาบไหมวิ่า
ของปรัะที่านิจ้ากัพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� แลัะกัารัอัศจ้รัรัย์ที่ั �งหลัายนัิ�นิ ถวิายเกัียรัติพรัะเจ้้า นัิ�นิค่อเหตุผูลัที่ี�พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิควิาม
สัามารัถอันิมหัศจ้รัรัย์ ให้กัับเรัา

เม่�อเรัาเรัิ�มแบ่งปันิกัับคนิอ่�นิ ๆ โดยธรัรัมชีาติแลั้วิ มีแนิวิโน้ิมที่ี�เขาจ้ะสังสััยแลัะเรัิ�มตั �งคำาถาม “เรัาจ้ะรัู้ ได้อย่างไรัวิ่าสิั�งที่ี�คุณพูดมา  

เป็นิเรั่�องจ้รัิง” ทีี่ แอลั ออสับอรั์นิ ซ้ื่�งเป็นิผูู้เผูยแพรั่พรัะวิจ้นิะทีี่�มีช่ี�อเสีัยง นิำาคนิมารัับเช่ี�อพรัะเจ้้าหลัายรั้อยหลัายพันิคนิ เขาเล่ัาปรัะสับกัารัณ์ของตัวิ  

เม่�อย่างสู่ัพันิธกิัจ้ของพรัะเจ้้าในิต่างปรัะเที่ศครัั �งแรักั เขาพยายามเป็นิพยานิ แบ่งปันิให้กัับผูู้คนิ แต่ ไม่มี ใครัเช่ี�อสิั�งทีี่�เขาพูด จ้นิที่ี�สุัดวินัิ
หน้ิ�งเขาเป็นิพยานิกัับชีายคนิหน้ิ�งถ้งเรั่�อง “พรัะคมัภีรั”์  ชีายคนินัิ�นิกัลัับถามวิา่ “อะไรัที่ี�ที่ำาให้หนัิงส่ัอดำาของคณุเลั่มนัิ�นิ แตกัตา่งจ้ากัหนัิงส่ัอดำา
เลั่มอ่�นิ ๆ” ทีี่ แอลั ออสับอรัน์ิรัำาพ้งในิใจ้วิา่ คนิเหล่ัานีิ�จ้ะรัู้ ได้อย่างไรัวิา่พรัะคัมภีรัเ์ป็นิเรั่�องจ้รังิ ฉัันิเช่ี�อวิา่พรัะคัมภีรั์ค่อพรัะคำาของ
พรัะเจ้้า แตจ่้ะที่ำาอย่างไรัจ้้งจ้ะจู้งใจ้ให้เขาเช่ี�อได้

เขาลัะจ้ากัพันิธกัิจ้นัิ�นิด้วิยควิามรัู้ส้ักัพ่ายแพ้ แลัะสิั�นิหวิัง กัลัับมาบ้านิ แลั้วิเรัิ�มแสัวิงหาพรัะเจ้้า พรัะเจ้้าตรััสัวิ่า เขาต้องใช้ี
ควิามสัามารัถที่ี�เหน่ิอธรัรัมชีาติของพรัะองค์ หมายสัำาคัญแลัะกัารักัารัอัศจ้รัรัย์ที่ั �งหลัายมี ไวิ้เพ่�อจุ้ดปรัะสังค์ทีี่�จ้ะพิสูัจ้น์ิพรัะคำาของ
พรัะเจ้้า ซ้ื่�งจ้ะเปลัี�ยนิแปลังชีีวิติของผูู้คนิ ในิ 1 เปโตรั 1:23 กัลั่าวิวิา่ “ด้ว้่ยว่า่ท่านทั �งหลายได้บุ้ังเกิด้ใหม่่ ไม่่ ใช่ื่จ้ากพ่ชื่ที�จ้ะเป่� อยเน่า
เสีย แต่จ้ากพ่ชื่อันไม่่ร้้เป่� อยเน่า ค์่อด้้ว่ยพระว่จ้นะของพระเจ้้าอันทรงชีื่ว่ิต และด้ำารงอย้่เป็นนิตย์” พรัะคำาของพรัะเจ้้าค่อสิั�งที่ี�
เปลัี�ยนิแปลังชีีวิติคนิ แต่เรัาต้องที่ำาอย่างไรัเรัาจ้้งจ้ะที่ำาให้เขาเช่ี�อได้วิา่นัิ�นิค่อสิั�งทีี่�พรัะเจ้้าตรัสััจ้รังิ ๆ นัิ�นิแหลัะค่อจุ้ดปรัะสังค์ของกัารั
อัศจ้รัรัย์ เม่�อเรัาออกัไปปรัะกัาศวิา่ เป็นิพรัะปรัะสังค์ของพรัะเจ้้าทีี่�ต้องกัารัให้เรัาได้รับักัารัรักััษาให้หายโรัค เรัาสัาธิตด้วิยกัารัพูดกัับโรัค
นัิ�นิด้วิยพรัะนิามของพรัะเยซืู่ ตาบอดที่ี�กัลัับมองเห็นิ หูหนิวิกัที่ี�กัลัับได้ยินินัิ�นิ เป็นิพยานิพิสูัจ้น์ิวิ่านัิ�นิค่อพรัะเจ้้า กัารัอัศจ้รัรัย์จ้ะไม่
เปลัี�ยนิแปลังคนิ แตจ่้ะมีผูลัให้พวิกัเขาเช่ี�อวิา่คำาพูดที่ี�เรัาพูดกัับเขานัิ�นิเป็นิพรัะคำาของพรัะเจ้้า

ตัวิอย่างของพรัะคัมภีรั์สัำาหรัับเรั่�องนีิ�มีอยู่ ในิมารัะโกั 2:1-9 ซ้ื่�งกัลั่าวิถ้งรัายลัะเอียดของคนิเป็นิอัมพาตทีี่� ได้รัับกัารัรัักัษาให้หาย 

“ค์รั �นล่ว่งไปหลายว่ัน พระองค์์ (พรัะเยซืู่) ได้้เสด็้จ้ไป ในเม่่องค์าเปอร์นาอุม่อีก และค์นทั �งหลายได้้ยินว่่า พระองค์์ประทับุที�บุ้าน 
และในเว่ลานั�นค์นเป็นอันม่ากม่าชุื่ม่นุม่กันจ้นไม่่มี่ที�จ้ะรบัุ จ้ะเข้าใกล้ประต้ก็ ไม่่ ได้้ พระองค์์จ้้งเทศนาพระว่จ้นะนั�นให้เขาฟัง แล้ว่มี่
ค์นนำาค์นอัม่พาตค์นหน้�งม่าหาพระองค์์ ม่ีสี�ค์นหาม่ เม่่�อเขาเข้าไปให้ถู้งพระองค์์ ไม่่ ได้้เพราะค์นม่าก เขาจ้้งร่ �อด้าด้ฟ้าหลังค์าตรงที�
พระองค์์ประทับุนั�น เม่่�อร่ �อเป็นช่ื่องแล้ว่ เขาก็หย่อนแค์ร่ที�ค์นอัม่พาตนอนอย้่ลงม่า เม่่�อพระเยซู้เห็นค์ว่าม่เช่ื่�อของเขาทั �งหลาย  

พระองค์์จ้้งตรัสกับุค์นอัม่พาตว่่า “ล้กเอ๋ย บุาปของเจ้้าได้้รับุการอภัยแล้ว่” แต่ม่ีพว่กธรรม่าจ้ารย์บุางค์นนั� งอย้่ที�นั� น และเขาค์ิด้ในใจ้ว่่า  
“ทำาไม่ค์นนี�พ้ด้หม่ิ�นประม่าทเช่ื่นนั�น ใค์รจ้ะยกค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปได้้เว่น้แต่พระเจ้้า เท่านั�น” ในทันใด้นั�นเม่่�อพระเยซู้ทรงทราบุในใจ้ว่า่
เขาค์ิด้ในใจ้อย่างนั�น จ้้งตรสัแก่เขาว่า่ “เหตุไฉ้นท่านทั �งหลายจ้้งค์ิด้ในใจ้อย่างนี�เล่า ที�จ้ะว่า่กับุค์นอัม่พาตว่า่ `บุาปของเจ้้าได้้รบัุการ
อภัยแล้ว่’ หรอ่จ้ะว่า่ `จ้งลุกข้ �นยกแค์รเ่ด้ินไปเถิูด้’ นั�น ข้างไหนจ้ะง่ายกว่า่กัน” ควิามจ้รังิก็ัค่อ ที่ั �งสัองอย่างลั้วินิเป็นิสิั�งที่ี�เป็นิไปไม่ ได ้
เป็นิไป ไม่ ได้ทีี่�มนุิษย์จ้ะยกัโที่ษบาป ให้แกั่มนุิษย์ แลัะก็ัเป็นิไป ไม่ ได้ทีี่�มนุิษย์จ้ะรัักัษาคนิเป็นิอัมพาตให้หายได้เช่ีนิกัันิ ดังนัิ�นิหากั
พรัะเจ้้าที่รังที่ำาสิั�งหน้ิ�งได ้ พรัะองคก็์ัจ้ะที่รังที่ำาอีกัสิั�งหน้ิ�งไดอ้ย่างแน่ินิอนิ

พรัะเยซูื่กัล่ัาวิในิพรัะคำาที่ี� 10-12 วิา่ “แต่เพ่�อท่านทั �งหลายจ้ะได้้ร้ว้่า่ บุุตรม่นุษย์ม่ีสิทธิอำานาจ้ในโลกที�จ้ะโปรด้ยกค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปได้้  
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พระองค์์จ้้งสั�งค์นอัม่พาตว่า่ ‘เราสั�งเจ้้าว่า่ จ้งลุกข้ �นยกแค์ร่ ไปบุ้านของเจ้้าเถูิด้’ ทันใด้นั�นค์นอัม่พาตได้้ลุกข้ �นแล้ว่ก็ยกแค์รเ่ด้ินออกไปต่อ
หน้าค์นทั �งปว่ง ค์นทั �งปว่งก็ประหลาด้ใจ้นัก จ้้งสรรเสริญพระเจ้้าว่่า ‘เราไม่่เค์ยเห็นการเช่ื่นนี�เลย’ พระเยซู้ตรัสอย่างชัื่ด้เจ้นว่่า  
“แต่เพ่�อท่านทั �งหลายจ้ะได้้ร้้ว่่า บุุตรม่นุษย์ม่ีสิทธิอำานาจ้ในโลกที�จ้ะโปรด้ยกค์ว่าม่ผิู้ด้บุาป ได้้ (พระองค์์ตรัสกับุชื่ายอัม่พาตนั�น)” 
พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิกัารัรัักัษาโรัค เพ่�อมนุิษย์จ้ะได้รัู้วิ่าหากัพรัะองค์ที่รังกัรัะที่ำาสิั�งที่ี�เห็นิที่างกัายภาพให้เกัิดข้ �นิได้ด้วิยพรัะคำาของ
พรัะองค์ พวิกัเขาก็ัจ้ะเห็นิได้ ในิฝ่่ายจิ้ตวิิญญาณ ดังเช่ีนิ กัารัยกัโที่ษบาปวิ่า เกิัดข้ �นิได้เช่ีนิกัันิ พรัะเยซูื่ที่รังใช้ีกัารัอัศจ้รัรัย์พิสูัจ้น์ิ
ย่นิยันิพรัะคำาของพรัะองค์

ฮีับรั ู 2:2-3 กัลั่าวิไวิ้ ในิที่ำานิองเดียวิกัันิวิา่ “ด้้ว่ยว่า่ถู้าถู้อยค์ำาซู้�งท้ตสว่รรค์์ ได้้กล่าว่ไว่นั้�นม่ั�นค์ง และการละเม่ิด้กับุการไม่่เช่ื่�อฟัง
ทุกอย่างได้้รบัุผู้ลตอบุสนองตาม่ค์ว่าม่ยุติธรรม่แล้ว่ ด้ังนั�นถู้าเราละเลยค์ว่าม่รอด้อันยิ�งใหญ่แล้ว่ เราจ้ะรอด้พ้นไปอย่างไรได้้ ค์ว่าม่รอด้
นั�นได้้เริ�ม่ข้ �นโด้ยการประกาศขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าเอง และบุรรด้าผู้้้ที� ได้้ยินพระองค์์ ก็ ได้้รบัุรองแก่เราว่า่เป็นค์ว่าม่จ้รงิ” นัิ�นิบอกัวิา่
พรัะเจ้้าที่รังสันัิบสันุินิพรัะคำานีิ�ด้วิยอำานิาจ้แห่งพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ลัองเอามารัวิมเข้ากัับมารัะโกั 16:20 “องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าทรงรว่่ม่
งานกับุเขา ทรงสนับุสนุนค์ำาสอนของเขาโด้ยหม่ายสำาค์ัญที�ประกอบุนั�น” ปรัะเด็นิก็ัค่อ พรัะเจ้้าต้องกัารัให้เรัาใช้ีควิามสัามารัถอันิ
เหน่ิอธรัรัมชีาติ แลัะพลัังอำานิาจ้ของพรัะองค์ ในิกัารัรัับใช้ีผูู้อ่�นิ พรัะองค์ตรััสักัับเขาแน่ินิอนิ อันิที่ี�จ้รัิงแลั้วิ ที่รังปรัารัถนิาทีี่�จ้ะปลัด
ปลั่อยหัวิใจ้มนุิษย์ ให้เป็นิอิสัรัะ แตบ่างครัั �งวิธิีที่ี�จ้ะเข้าถ้งหัวิใจ้ของมนุิษย์ ได ้ ก็ั โดยผู่านิที่างรัา่งกัาย แลัะอารัมณ์ควิามรัูส้้ักั หากัเรัาเข้า
ถ้งผูู้คนิได้ โดยผู่านิวิธิีนีิ� มองเห็นิผูู้คนิได้รับักัารัปลัดปล่ัอยให้เป็นิอิสัรัะ เขาเหล่ัานัิ�นิจ้ะเปิดใจ้ยอมให้พรัะเจ้้าเข้ามาสััมผูัสัส่ัวินิที่ี�เหลั่อ
ในิชีีวิติของเขา แลัะยอมผููกัพันิตวัิกัับพรัะองคต์ลัอดชัี�วิชีีวิติของพวิกัเขา

เปาโลัเขียนิถ้งชีาวิโครัินิธ์ ในิ 1 โครัินิธ์ 2:1-5 กัล่ัาวิถ้งวิิธีทีี่�เขาเข้าถ้งชีาวิโครัินิธ์ครัั �งแรักั “พี�น้องทั �งหลาย เม่่�อข้าพเจ้้าม่าหาท่าน  

ข้าพเจ้้าม่ิ ได้ม้่าเพ่�อประกาศสักขีพยานของพระเจ้้าแก่ท่านทั �งหลาย ด้้ว่ยถู้อยค์ำาอันไพเราะหรอ่ด้้ว่ยสตปิัญญา เพราะข้าพเจ้้าตั �งใจ้ว่า่จ้ะ
ไม่่แสด้งค์ว่าม่ร้เ้ร่�องใด้ ในหม่้่พว่กท่านเลยเว่น้แต่เร่�องพระเยซู้ค์รสิต์ และการที�พระองค์์ทรงถู้กตรง้ที�กางเขน และเม่่�อข้าพเจ้้าอย้่กับุ
ท่านทั�งหลาย ข้าพเจ้้าก็อ่อนกำาลัง ม่ีค์ว่าม่กลัว่และตัว่สั�นเป็นอันม่าก ค์ำาพ้ด้และค์ำาเทศนาของข้าพเจ้้า ไม่่ ใช่ื่ค์ำาที�เกลี �ยกล่อม่ด้้ว่ยสติ
ปัญญาของม่นุษย์ แต่เป็นค์ำาซู้�งได้้แสด้งพระว่ิญญาณ์ และพระเด้ชื่านุภาพ เพ่�อค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านจ้ะไม่่ ได้้อาศัยสติปัญญาของม่นุษย ์ 
แต่อาศยัฤทธิ�เด้ชื่ของพระเจ้้า” เปาโลัพูดชีัดเจ้นิวิา่เขามิ ได้มาเพ่�อเป็นิสัักัขีพยานิด้วิยกัารัใช้ีถ้อยคำาเที่่านัิ�นิ แต่มาเพ่�อสัำาแดงฤที่ธิ�เดชี
ของพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� เพ่�อวิา่ควิามเช่ี�อของชีาวิโครันิิธ์จ้ะไดอ้าศัยฤที่ธิ�เดชีของพรัะเจ้้า มิ ใช่ีดว้ิยสัตปิัญญาของมนุิษย์

ควิามเช่ี�อในิพรัะครัิสัต์นัิ�นิมีเหตุผูลัที่ี�วิิเศษอยู่ ในิตัวิเอง ครัั �นิเม่�อเรัาปรัะจั้กัษ์ควิามจ้รัิงแล้ัวิ เรัาจ้ะสังสััยวิ่าเรัาพลัาดไป ได้
อย่างไรั เพรัาะเหตุใดใครัต่อใครัจ้้งไม่ยอมรับัควิามจ้รังินัิ�นิ ควิามเช่ี�อในิพรัะครัสิัต์ ไม่ ใช่ีแค่เรั่�องเหตุผูลั…แต่เป็นิเรั่�องของปรัะสับกัารัณ์
จ้รัิงกัับพรัะเจ้้าที่ี�แที่้จ้รัิง พรัะองค์ที่รังพรัะชีนิม์อยู่ทีุ่กัวิันินีิ� ที่รังมีพรัะปรัะสังค์ทีี่�จ้ะแสัดงพรัะองค์เองถ้งฤที่ธานุิภาพอย่างเดียวิกัับที่ี�
พรัะองค์ที่รังแสัดงในิพรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ ฮีับรัู 13:8 กัล่ัาวิวิ่า “พระเยซู้ค์ริสต์ยังทรงเหม่่อนเด้ิม่ในเว่ลาว่านนี� และเว่ลาว่ันนี�  

และต่อ ๆ ไปเป็นนิจ้กาล” พรัะเยซูื่ที่รังเสัด็จ้ลังมาเป็นิมนุิษย์ พิสูัจ้น์ิควิามเป็นิพรัะเจ้้า ด้วิยหมายสัำาคัญแลัะกัารัอัศจ้รัรัย์ต่าง ๆ  
ที่ี�เรัาเห็นิ กิัจ้กัารั 10:38 บอกัวิ่า “ค์่อเร่�องพระเยซู้ชื่าว่นาซูาเร็ธว่่า พระเจ้้าได้้ทรงเจ้ิม่พระองค์์ด้้ว่ยพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ� และด้้ว่ย 
ฤทธานุภาพอย่างไร พระเยซู้เสด็้จ้ไปกระทำาค์ุณ์ประโยชื่น์และรกัษาบุรรด้าค์นซู้�งถู้กพญาม่ารเบุียด้เบุียน ด้้ว่ยว่า่พระเจ้้าได้้สถิูตอย้่กับุ
พระองค์์” พรัะองค์ที่รังสันัิบสันุินิพรัะคำาด้วิยสิั�งมหัศจ้รัรัย์ที่ี�เกัิดข้ �นิ สิั�งมหัศจ้รัรัย์เหลั่านัิ�นิส่ังเสีัยงกัังวิานิรัาวิกัับรัะฆ่ัง ที่ี�ด้งดูดผูู้คนิให้
เข้ามาหาพรัะวิจ้นิะของพรัะองค์ พวิกัเขาเหลั่านัิ�นิถวิายเกัียรัติพรัะเจ้้า หลัาย ๆ พรัะคำาก็ับอกัอยู่วิ่ากัารัอัศจ้รัรัย์เหลั่านีิ�ถวิายเกัียรัติ
พรัะเจ้้า หากัพรัะเยซืู่ต้องใช้ีฤที่ธิ�เดชีของพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ในิกัารัปรันินิิบัติแลัะเพ่�อเปลีั�ยนิแปลังชีีวิติผูู้คนิ เรัาคิดวิา่เรัาจ้ะที่ำาได้ดี
กัวิา่ที่ี�พรัะองค์ที่รังกัรัะที่ำาหรัอ่ พรัะเยซืู่ที่รังที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์เพ่�อด้งดูดผูู้คนิให้เข้ามาหาพรัะองค์ มารับัพรัะวิจ้นิะ คิดหรัอ่วิา่เรัาจ้ะจู้งใจ้
แลัะพิสูัจ้น์ิต่อชีาวิโลักัได้ โดยปรัาศจ้ากักัารัใช้ีฤที่ธานุิภาพอันิเหน่ิอธรัรัมชีาติของพรัะเจ้้า ควิามจ้รังิก็ัค่อ หมายสัำาคัญแลัะกัารัอัศจ้รัรัย์
นัิ�นิถวิายเกัียรัติพรัะองค์ มันิค่อเสีัยงรัะฆ่ังกัังวิานิที่ี�ด้งดูดผูู้คนิเข้ามา รัาวิกัรัะดิ�งทีี่�บอกัสััญญาณอาหารัเย็นิ ค่ออาหารัที่ี�จ้ะที่ำาให้เรัาอิ�ม 
รัะฆ่ังหรั่อกัรัะดิ�งนัิ�นิเรัียกัรั้องควิามสันิใจ้จ้ากัเรัา หากัไม่มีกัรัะดิ�ง บางคนิก็ัจ้ะพลัาดอาหารัม่ �อนัิ�นิ ดุจ้เช่ีนิเดียวิกัับที่ี� หากัปรัาศจ้ากัฤที่ธิ� 



3-173

การอัศจรรย์ถุวายเกียรติ่พระเจ้า

เดชี แลัะกัารัอัศจ้รัรัย์ของพรัะเจ้้าแลั้วิ หลัายคนิก็ัจ้ะพลัาดควิามจ้รัิงทีี่�วิ่า พรัะเจ้้ามีอยู่จ้รัิง พรัะองค์ที่รังเปลัี�ยนิแปลังจิ้ตใจ้ของเขา  

ยกัโที่ษบาปให้เขาได้

ต้องตรัะหนัิกัให้ดีวิา่พรัะเจ้้าต้องกัารัเคลั่�อนิไหวิผู่านิเรัาแต่ลัะคนิ ให้ฤที่ธานุิภาพของพรัะองค์ที่ำางานิผู่านิเรัาทุี่กัคนิ แลัะที่ำากัารั
อัศจ้รัรัย์ผู่านิเรัาไปสู่ัชีีวิติผูู้อ่�นิ บางคนิพูดวิา่ “จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิถ้าผูมอธิษฐานิแลั้วิเขาไม่หาย ผูมจ้ะรัู้ ได้อย่างไรัวิา่มันิจ้ะได้ผูลั มันิที่ำาให้
ผูมหวิั�นิไหวิ เรัาต้องรัะลั้กัไวิ้เสัมอวิ่า เรัาไม่ ใช่ีผูู้ที่ี�สัำาแดงกัารัอัศจ้รัรัย์ พรัะเจ้้าต่างหากัที่ี�เป็นิผูู้กัรัะที่ำา ไม่ ใช่ีควิามรัับผูิดชีอบของเรัา  

หากัเกิัดกัารัอัศจ้รัรัย์ข้ �นิ แล้ัวิบุคคลันัิ�นิได้รับัอิสัรัภาพ แลัะก็ั ไม่ ใช่ีควิามผิูดของเรัาแน่ินิอนิ หากัมันิไม่ ได้ผูลั สิั�งที่ี�เรัาที่ำาได้ก็ัแค่กัารั
อธิษฐานิ พรัะเจ้้าเป็นิผูู้สัำาแดงกัารัอัศจ้รัรัย์ ในิกัารัรัักัษาโรัค แต่พรัะองค์ต้องเคลั่�อนิไหวิผู่านิเรัา พรัะเจ้้าต้องกัารัใช้ีเรัาที่ำากัารั
อัศจ้รัรัย์ เรัาจ้ำาเป็นิตอ้งศ้กัษาพรัะคำาของพรัะองค์ ดวูิา่มันิไดผู้ลัอย่างไรั นิำาไปใช้ีกัับชีีวิติของตวัิเอง เรัิ�มตน้ิยอมให้หมายสัำาคญัแลัะกัารั
อัศจ้รัรัย์เหน่ิอธรัรัมชีาตขิองพรัะเจ้้าที่ำางานิผู่านิเรัาเสีัยแตว่ินัินีิ�
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บทที� 3

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. กัารัอัศจ้รัรัย์คอ่อะไรั 

2. อ่านิ มารัะโกั 2:10-12 กัารัอัศจ้รัรัย์นีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่ พรัะเยซืู่ที่รังมีอำานิาจ้ ในิกัารัที่ำาอะไรั 

มาระโก 2:10-12 – แต่เพ่�อท่านทั �งหลายจ้ะได้้ร้้ว่่า บุุตรม่นุษย์ม่ีสิทธิอำานาจ้ในโลกที�จ้ะโปรด้ยกค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปได้้ (พระองค์์จ้้ง
ตรสัสั�งค์นอัม่พาตว่า่) [11] เราสั�งเจ้้าว่า่ จ้งลุกข้ �นยกแค์ร่ ไปบุ้านของเจ้้าเถูิด้ [12] ทันใด้นั�นค์นอัม่พาตได้้ลุกข้ �นแล้ว่ก็ยกแค์ร่
เด้นิออกไปตอ่หน้าค์นทั �งปว่ง ค์นทั �งปว่งก็ประหลาด้ใจ้นัก จ้้งสรรเสรญิพระเจ้้าว่า่ เราไม่่เค์ยเห็นการเช่ื่นนี�เลย

3. อ่านิ มารัะโกั 16:15-18 ในิฐานิะผูู้เช่ี�อ เรัาตอ้งที่ำาอะไรั 

มาระโก 16:15-18 – ฝ่่ายพระองค์์จ้้งตรัสสั�งพว่กสาว่กว่่า ท่านทั �งหลายจ้งออกไปทั�ว่โลกประกาศข่าว่ประเสริฐแก่ม่นุษย์ทุกค์น  
[16] ผู้้้ที�เช่ื่�อและรับุบุัพติศม่าก็จ้ะรอด้ แต่ผู้้้ที� ไม่่เช่ื่�อจ้ะต้องถู้กลงพระอาชื่ญา [17] ม่ีค์นเช่ื่�อที� ไหน หม่ายสำาค์ัญเหล่านี�จ้ะ
บุังเกิด้ข้ �นที�นั�น ค์่อเขาจ้ะขับุผู้ีออกโด้ยนาม่ของเรา เขาจ้ะพ้ด้ภาษาแปลกๆ [18] เขาจ้ะจ้ับุง้ได้้ ถู้าเขาด้่�ม่ยาพิษอย่างใด้  

จ้ะไม่่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจ้ะว่างม่่อบุนค์นไข้ค์นป่ว่ย แล้ว่ค์นเหล่านั�นจ้ะหายโรค์

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:5-8, 12 คนิเหลั่านัิ�นิเห็นิอะไรั พวิกัเขาตอบสันิองอย่างไรั

กิจการ 8:5-8, 12 – ส่ว่นฟีลิปจ้้งลงไปยังเม่่องสะม่าเรยีและประกาศเร่�องพระค์รสิต์ ให้ชื่าว่เม่่องนั�นฟัง [6] ประชื่าชื่นก็พรอ้ม่ใจ้
กันฟังถู้อยค์ำาที�ฟีลิปได้้ประกาศ เพราะเขาได้ย้ินท่านพ้ด้ และได้้เห็นการอัศจ้รรย์ซู้�งท่านได้้กระทำานั�น [7] ด้ว้่ยว่า่ผีู้ โสโค์รกที�สิง
อย้่ ในค์นหลายค์นได้้พากันร้องด้้ว่ยเสียงด้ัง แล้ว่ออกม่าจ้ากค์นเหล่านั�น และค์นที�เป็นโรค์อัม่พาตกับุค์นง่อยก็หายเป็น
ปกติ [8] จ้้งเกิด้ค์ว่าม่ปล่ �ม่ปีติอย่างยิ�งในเม่่องนั�น … [12] แต่เม่่�อฟีลิปได้้ประกาศเร่�องอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และพระนาม่
แห่งพระเยซู้ค์รสิตแ์ล้ว่ ค์นทั �งหลายก็เช่ื่�อ และรบัุบุัพตศิม่าทั �งชื่ายและหญิง

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:12 อัครัสัาวิกัเปโตรั พูดวิา่อะไรั เกัี�ยวิกัับควิามบรัสุิัที่ธิ�ของตวัิเขาเอง ในิกัารัที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์ 

กิจการ 3:12 – พอเป โตรแลเห็นก็กล่าว่แก่ค์นเหล่านั�นว่่า ท่านชื่นชื่าติอิสราเอลทั �งหลาย ไฉ้นท่านพากันประหลาด้ใจ้ด้้ว่ยค์นนี� 
เขม่้นด้เ้ราทำาไม่เล่า อย่างกับุว่า่เราทำาให้ค์นนี�เด้นิได้้ โด้ยฤทธิ�หรอ่ค์ว่าม่บุรสุิทธิ�ของเราเอง

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:16 กัารัอัศจ้รัรัย์เกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั 

กิจการ 3:16 – โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระนาม่ของพระองค์์ พระนาม่นั�นจ้้งได้้กระทำาให้ค์นนี�ซู้�งท่านทั �งหลายเห็นและร้้จ้ักมี่กำาลังข้ �น  

ค์อ่ค์ว่าม่เช่ื่�อซู้�งเป็นไปโด้ยพระองค์์ ได้ก้ระทำาให้ค์นนี�หายปกตติอ่หน้าท่านทั �งหลาย      

7. มีตวัิอย่างกัารัอัศจ้รัรัย์ที่ี�เกัิดข้ �นิในิพรัะคมัภีรัพ์ันิธสััญญาใหม่หรัอ่ไม่ ที่ี� ไม่ ไดเ้กัิดจ้ากัอัครัสัาวิกั 

มาระโก 9:38-39 – ยอห์นจ้้งท้ลพระองค์์ว่่า พระอาจ้ารย์เจ้้าข้า พว่กข้าพระองค์์ ได้้เห็นค์นหน้� งขับุผู้ีออกโด้ยพระนาม่ของ
พระองค์์ ซู้�งค์นนั�นม่ิ ได้้ตาม่พว่กเราม่า และพว่กข้าพระองค์์ ได้้ห้าม่เขา เพราะเขามิ่ ได้้ตาม่พว่กเราม่า [39] พระเยซู้จ้้งตรัสว่่า  
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การอัศจรรย์ถุวายเกียรติ่พระเจ้า

อย่าห้าม่เขาเลย เพราะว่า่ไม่่ม่ีผู้้้ ใด้จ้ะกระทำาการอัศจ้รรย์ ในนาม่ของเรา แล้ว่อีกประเด้ี�ยว่หน้�งอาจ้กลับุพ้ด้ประณ์าม่เรา

กิจการ 8:5-7 – ส่ว่นฟีลิปจ้ง้ลงไปยังเม่อ่งสะม่าเรยี และประกาศเร่�องพระค์รสิต์ ให้ชื่าว่เม่่องนั�นฟัง [6] ประชื่าชื่นก็พรอ้ม่ใจ้กัน
ฟังถู้อยค์ำาที�ฟีลิปได้้ประกาศ เพราะเขาได้้ยินท่านพ้ด้ และได้้เห็นการอัศจ้รรย์ซู้�งท่านได้้กระทำานั�น [7] ด้้ว่ยว่า่ผู้ี โสโค์รกที�สิงอย้่
ในค์นหลายค์นได้พ้ากันรอ้งด้ว้่ยเสียงด้งั แล้ว่ออกม่าจ้ากค์นเหล่านั�น ค์นที�เป็นโรค์อัม่พาตกับุค์นง่อยก็หายเป็นปกติ

กิจการ 9:10-18 – ในเม่่องด้าม่ัสกัสม่ีศิษย์ค์นหน้�งช่ื่�ออานาเนีย องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าได้้ตรัสกับุผู้้้นั�นโด้ยนิม่ิตว่่า อานาเนียเอ๋ย  

อานาเนียจ้้งท้ลตอบุว่่า พระองค์์เจ้้าข้า ด้้เถูิด้ ข้าพระองค์์อย่้ที�นี�  [11] องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าจ้้งตรัสกับุเขาว่่า จ้งลุกข้ �น ไปที�ถูนนที�
เรยีกว่า่ถูนนตรง ถูาม่หาชื่ายค์นหน้�งช่ื่�อเซูาโลชื่าว่เม่่องทารซั์ูสอย้่ ในบุ้านของย้ด้าส เพราะด้เ้ถูิด้ เขากำาลังอธิษฐานอย้่ [12] และใน
นิม่ิตเขาได้้เห็นค์นหน้� งช่ื่�ออานาเนียเข้าม่าว่างม่่อบุนเขา เพ่�อเขาจ้ะเห็นได้้อีก [13] แต่อานาเนียท้ลตอบุว่่า พระองค์์เจ้้าข้า  

ข้าพระองค์์ ได้้ยินหลายค์นพ้ด้ถู้งค์นนั�นว่า่ เขาได้้ทำารา้ยว่สุิทธิชื่นของพระองค์์ ในกรงุเยรซู้าเล็ม่ม่าก [14] และในที�นี� เขาได้้อำานาจ้
ม่าจ้ากพว่กปุ โรหิตใหญ่ ให้ผู้้กม่ัด้ค์นทั �งปว่งที�ร้องออกพระนาม่ของพระองค์์ [15] ฝ่่ายองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าตรัสกับุท่านว่่า  
จ้งไปเถูิด้ เพราะว่่าค์นนั�นเป็นภาชื่นะที�เราได้้เล่อกสรรไว่้สำาหรับุจ้ะนำานาม่ของเราไปยังประชื่าชื่าติ  กษัตริย์และชื่นชื่าติ
อิสราเอล [16] เพราะว่่าเราจ้ะสำาแด้งให้เขาเห็นว่่า เขาจ้ะต้องทนทุกข์ลำาบุากม่ากเท่าใด้เพราะนาม่ของเรา [17] แล้ว่อานาเนียก็ ไป  
และเข้าไปในบุ้านว่างม่่อบุนเซูาโลกล่าว่ว่่า พี�เซูาโลเอ๋ยองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าค์่อพระเยซู้ ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที�ท่านม่านั�นได้้
ทรงใช้ื่ข้าพเจ้้าม่าเพ่�อท่านจ้ะเห็นได้้อีก เพ่�อท่านจ้ะประกอบุด้้ว่ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� [18] ในทันใด้นั�นม่ีอะไรเหม่่อนเกล็ด้ตกจ้าก
ตาของเซูาโลแล้ว่ก็เห็นได้อ้ีกท่านจ้้งลุกข้ �นรบัุบุัพตศิม่า

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 1:7 ของปรัะที่านิในิกัารัที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์จ้ะยุตลิังเม่�อใด 

1 โครนิธ์์ 1:7 – เพ่�อว่า่ท่านทั �งหลายจ้้งมิ่ ได้้ขาด้ของประทานเลย ในขณ์ะที�ท่านรอค์อยการเสด็้จ้ม่าของพระเยซู้ค์รสิต์องค์์พระ
ผู้้้เป็นเจ้้าของเรา
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บทที� 3

บทที� 3 คำาต่อบ

1. กัารัอัศจ้รัรัย์คอ่อะไรั 
การอัศจรรย์ ค่อเหตุ่การณ์ที�น่ามหัศจรรย์ หรอ่เหตุ่การณ์ที� ไม่ปกติ่ ซ่้ำ�งเป็นการสำาแดงอันมาจากพลังอำานาจของ
พระเจ้า

2. อ่านิ มารัะโกั 2:10-12 กัารัอัศจ้รัรัย์นีิ�แสัดงให้เห็นิวิา่ พรัะเยซืู่ที่รังมีอำานิาจ้ ในิกัารัที่ำาอะไรั 
อำานาจในการยกโทษบาป

3. อ่านิ มารัะโกั 16:15-18 ในิฐานิะผูู้เช่ี�อ เรัาตอ้งที่ำาอะไรั 
ออกไปประกาศข่าวประเสรฐิ บัพติ่ศมาผูู้้เช่้�อ ขับผีู้ออก พูดภาษาแปลกๆ และรกัษาคนป่วยให้หายโรค

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:5-8, 12 คนิเหลั่านัิ�นิเห็นิอะไรั พวิกัเขาตอบสันิองอย่างไรั
พวกเขามองเห็นการอัศจรรย์ (พระคำาที� 7) เช่้�อในพระเยซู้ำ และรบับัพติ่ศมาในนำ �า (พระคำาที� 12)

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:12 อัครัสัาวิกัเปโตรั พูดวิา่อะไรั เกัี�ยวิกัับควิามบรัสุิัที่ธิ�ของตวัิเขาเอง ในิกัารัที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์ 
มันไม่ ใช่้ความบรสุิทธิ์�หรอ่ฤทธ์านุภาพของเขาที�รกัษาช้ายคนนั�น แต่่เป็นฤทธ์านุภาพของพระเจ้า

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 3:16 กัารัอัศจ้รัรัย์เกัิดข้ �นิไดอ้ย่างไรั 
โดยพระนามของพระเยซู้ำ และความเช่้�อในพระองค์

7. มีตวัิอย่างกัารัอัศจ้รัรัย์ที่ี�เกัิดข้ �นิในิพรัะคมัภีรัพ์ันิธสััญญาใหม่หรัอ่ไม่ ที่ี� ไม่ ไดเ้กัิดจ้ากัอัครัสัาวิกั 
มี สาวกผูู้้ติ่ดต่ามของพระเยซู้ำที�มิ ได้ระบุช่้�อ (มาระโก 9:38-39) ฟีลิป (กิจการ 8:5-7) อานาเนีย (กิจการ 9:10-18)

8. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 1:7 ของปรัะที่านิในิกัารัที่ำากัารัอัศจ้รัรัย์จ้ะยุตลิังเม่�อใด 
จะยุติ่ลงเม่�อพระเยซู้ำเจ้าเสด็จกลับมา
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บทที� 4

อานุภาพแห่งความสมัพันธ์์อย่างพระเจ้า

วิันินีิ�เรัาจ้ะพูดถ้งอานุิภาพแห่งควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า พรัะคัมภีรั์เอ่ยถ้งเรั่�องนีิ�ตลัอด เช่ีนิ คำาวิ่า “ครัิสัตจ้ักัรั” มาจ้ากั
ภาษากัรักีั “ekklesia” ซ้ื่�งหมายถ้ง “กัลัุ่มบุคคลัที่ี�ถูกัเรัยีกักัลัุ่มหน้ิ�ง” ขณะทีี่�เรัาอ่านิพรัะคัมภีรั ์ จ้ะเห็นิวิา่ครัสิัตจ้ักัรั หรัอ่กัลัุ่มคนิของ
พรัะเจ้้า ไดร้ัว่ิมใจ้มาพบปะกัันิ หนุินิใจ้ให้อธิษฐานิดว้ิยกัันิ เป็นิกัำาลัังใจ้ซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิทีุ่กั ๆ วินัิ พวิกัเขาไดร้ับักัำาลัังใจ้จ้ากัอานุิภาพแห่ง
ควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้าขณะที่ี�เขากั้าวิไปข้างหน้ิาดว้ิยกัันิ จ้ะเห็นิไดว้ิา่ พรัะคมัภีรั์ ใช้ีคำาวิา่ ‘ผูู้ปกัครัองครัสิัตจ้ักัรั’ หลัายตอ่หลัายครัั �ง
ซ้ื่�งเป็นิคำาที่ี� ใช้ีเรัยีกัผูู้สูังวิยั ผูู้ที่ี�มีวิฒิุิภาวิะ ผูู้ที่ี�เดนิิในิที่างของพรัะครัสิัต ์ ผูู้ที่ี�ปรัะสับควิามสัำาเรัจ็้ในิชีีวิติครัอบครัวัิแลัะกัารัแตง่งานิ หากัผูู้
ใดปรัะสับปัญหาชีีวิติคู ่ เขาควิรัไปพบผูู้ที่ี� ใช้ีชีีวิติตามแบบอย่างของพรัะเจ้้า ผูู้ที่ี�มีสัตปิัญญาจ้ากัพรัะเจ้้าสัะสัมมานิานินัิบปี

ตรัะหนัิกัให้ดีวิ่า พรัะวิจ้นิะอธิบายถ้งพรัะกัายของพรัะครัิสัต์ ในิรัูปของรั่างกัายฝ่่ายกัายภาพ กัายทีี่�ปรัะกัอบด้วิยม่อ ตา หู  
แลัะอวิยัวิะส่ัวินิอ่�นิ ๆ เรัาลั้วินิเป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของกัันิแลัะกัันิ ในิฐานิะที่ี�เป็นิอวิยัวิะของกัันิแลัะกัันิ เรัาส่ังถ่ายพลัังให้กัันิแลัะกัันิ แต่ลัะ
เส้ันิเอ็นิแต่ลัะส่ัวินิของรัา่งกัายมีของปรัะที่านิของตัวิเอง  มีควิามสัามารัถ มีวิธิีกัารัของตัวิเองทีี่�จ้ะถ่ายที่อดควิามแข็งแกัรัง่แลัะควิามรัู้
ตอ่ส่ัวินิอ่�นิ ๆ 

พรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิในิยากัอบ 5:16 วิา่ “ท่านทั �งหลายจ้งสารภาพค์ว่าม่ผู้ิด้ต่อกันและกัน จ้งอธิษฐานเพ่�อกันและกัน เพ่�อท่านทั �ง
หลายจ้ะได้้หายโรค์ ค์ำาอธิษฐานด้้ว่ยใจ้ร้อนรนของผู้้้ชื่อบุธรรม่นั�น

 
ม่ีพลังทำาให้เกิด้ผู้ล” นีิ�ค่อตัวิอย่างหน้ิ� งในิพรัะคัมภีรั์ทีี่�กัล่ัาวิถ้ง

อานุิภาพแห่งควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า กัายของพรัะครัสิัต์มีอะไรับางอย่างขาดหายไป นัิ�นิดูเหม่อนิวิา่เป็นิเพรัาะเรัาเน้ินิยำ �าเรั่�องควิาม
เป็นิปุโรัหิตของผูู้เช่ี�อ ที่ี�พวิกัเขามุ่งไปที่ี�พรัะเจ้้า จ้นิไม่ ได้เข้าหากัันิแลัะกัันิ จ้้งมีบางอย่างขาดหายไป พรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิถ้งกัารัสัารัภาพ
ควิามผูิดซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิ (ตอ่ไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของคณุดอนิ โครัวิ ์ ผูู้รับัใช้ีพรัะเจ้้าแลัะผูู้สัอนิพรัะคมัภีรั)์ 

“ผูมมีเพ่�อนิคนิหน้ิ� งช่ี�อคุณหมอลัอเรันิ ลูัอิสั เป็นิชีายสูังอายุ เรัาใช้ีเวิลัาด้วิยกัันิมากัพอควิรั เขาเป็นิผูู้มีควิามรัู้ภาษากัรัีกั 

อ่านิจ้ากัภาษากัรักีัโดยตรัง เม่�อมีข้อควิามอะไรัในิพรัะคัมภีรัที์ี่�ผูมไม่เข้าใจ้ ผูมมักัไปถามเขาวิา่ในิภาษากัรักีัวิา่อย่างไรั ผูมถามเขาถ้งควิาม 
หมายที่ี�ลั้กัลังไปอีกัในิภาษากัรัีกั คุณหมอช่ีวิยผูมในิเรั่�องกัารัศ้กัษาพรัะคำาเป็นิอย่างมากั ผูมใช้ีเวิลัาหลัายชัี�วิโมงกัับคุณหมอที่่านินีิ� 

เขามีสัติปัญญาลัำ �าเลิัศ มีชีีวิติที่ี�เป็นิแบบอย่างของพรัะเจ้้า มีชีีวิติคู่ที่ี�ดีเยี�ยม มีครัอบครัวัิที่ี�ปรัะสับควิามสัำาเรัจ็้ แต่มีบางเวิลัาที่ี�เรัาลั้วินิจ้ะ 
ต้องสัารัภาพควิามผูิดของตนิเอง ผูมรัูว้ิา่พรัะคัมภีรับ์อกัวิา่ เรัาต้องสัารัภาพบาปของเรัาต่อพรัะเจ้้า ผูมไม่ ได้บอกัวิา่เรัาต้องสัารัภาพบาป
กัับผูู้ ใด เสัม่อนิหน้ิ� งวิ่าเขาสัามารัถยกัโที่ษบาป ให้เรัาได้ เพรัาะเรัาต้องมุ่งไปที่ี�พรัะเจ้้า แต่เรัาก็ัมีผูู้ที่ี�เรัารัายงานิสิั�งที่ี�เรัากัรัะที่ำาด้วิย” 

(จ้บคำาพยานิ) 

อานุิภาพแห่งกัารัมีควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า เป็นิอานุิภาพทีี่�เรัาต้องมี
 

เพ่�อให้เกัิดควิามเช่ี�อถ่อ เพ่�อทีี่�จ้ะมีผูู้หนุินิใจ้เรัาให้
แสัวิงหาพรัะเจ้้า พรัะคัมภีรั์บอกัให้เรัาเต่อนิสัติซ้ื่�งกัันิแลัะกัันิทีุ่กัวิันิในิฮีับรัู ไม่ ให้ลัะเลัยกัารัปรัะชีุมรั่วิมกัันิ ให้กัำาลัังใจ้กัันิแลัะกัันิ 
ตักัเต่อนิกัันิแลัะกัันิ เพ่�อวิ่าจ้ะไม่มีผูู้ ใดในิพวิกัที่่านิมี ใจ้แข็งกัรัะด้างไปเพรัาะเลั่ห์กัลัของบาป ทัี่ �งหลัายทัี่ �งปวิงนีิ�ลั้วินิกัล่ัาวิถ้งควิาม 
สัำาคัญของควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า ในิด้านิลับ พรัะคัมภีรัย์ังเต่อนิเรัาบ่อยครัั �งเรั่�องควิามสััมพันิธ์ทีี่� ไม่ ใช่ีอย่างพรัะเจ้้า แลัะผูลักัรัะ
ที่บทีี่�จ้ะเกิัดข้ �นิต่อควิามคิดจ้ิตใจ้ของเรัา ก่ัอนิที่ี�เรัาจ้ะรัูต้ัวิ เรัาอาจ้จ้ะถูกัชัีกันิำาไปในิที่างทีี่� ไม่ถูกัไม่ควิรั นัิ�นิก็ัเพรัาะวิา่เรัาไม่ ได้ป้องกัันิ
ตัวิเอง ไม่ ได้พบที่ี�ปรั้กัษาในิแบบอย่างของพรัะเจ้้า (สุัภาษิต 11:14, 13:20, 1 โครัินิธ์ 15:33) พรัะคัมภีรั์กัลั่าวิวิ่า “เพราะว่่าค์ว่าม่
ชื่อบุธรรม่จ้ะม่ีหุ้นส่ว่นอะไรกับุค์ว่าม่อธรรม่” (2 โครันิิธ์ 6:14)

ขณะที่ี�เดินิอยู่ ในิวิิถีชีีวิิตครัิสัเตียนิ เรัาต้องหนุินิใจ้ตัวิเองให้วินิเวิียนิอยู่กัับควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า ออกัห่างจ้ากัผูู้ที่ี�จ้ะมี
อิที่ธิพลัด้านิลับต่อชีีวิิตของเรัา เป็นิเรั่�องสัำาคัญมากัทีี่�เรัาจ้ะมีผูู้เช่ี�ออย่างพรัะเจ้้าในิชีีวิิตของเรัา ผูู้เช่ี�อซ้ื่�งจ้ะลัับเรัาให้แหลัมคมได ้

(สุัภาษิต 27:17) เป็นิผูู้ที่ี�เรัารัายงานิตวัิดว้ิย ขอพรัะเจ้้าอวิยพรัะพรัในิขณะที่ี�เรัาครัุน่ิคดิตรัติรัอง ใช้ีสัมาธิอย่างตอ่เน่ิ�องกัับเรั่�องนีิ� 
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บทที� 4

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 15:33 พรัะคำาข้อนีิ�สัอนิอะไรัเรัาเกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์ 

1 โครนิธ์์ 15:33 – อย่าหลงเลย การค์บุกับุค์นชัื่�ว่ย่อม่ทำาให้นิสัยที�ด้เีสียไป

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:12 พรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เรัาเห็นิถ้งชีีวิติครัสิัเตยีนิอย่างไรั 

1 โครินธ์์ 12:12 – ถู้งกายนั�นเป็นกายเด้ียว่ ก็ยังม่ีอว่ัยว่ะหลายส่ว่น และบุรรด้าอว่ัยว่ะต่าง ๆ ของกายเด้ียว่นั�นแม่้จ้ะม่ีหลาย
ส่ว่นก็ยังเป็นกายเด้ยีว่กันฉั้นใด้ พระค์รสิตก็์ทรงเป็นฉั้นนั�น

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:24 เรัาเรัยีนิรัูอ้ะไรัจ้ากัพรัะคำาข้อนีิ� ที่ี�เกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า 

ฮีีบร ู 10:24 – และให้เราพิจ้ารณ์าด้ก้ันและกัน เพ่�อเป็นเหตใุห้ม่ีค์ว่าม่รกัและกระทำาการด้ี

4. อ่านิ ฮีับรั ู 10:25 เรัาเรัยีนิรัูอ้ะไรัจ้ากัพรัะคำาข้อนีิ� ที่ี�เกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า 

ฮีีบร ู 10:25 – ซู้�งเราเค์ยประชุื่ม่กันนั�นอย่าให้หยุด้ เหม่่อนอย่างบุางค์นเค์ยกระทำานั�น แต่จ้งเต่อนสตกิันและกัน และให้ม่ากยิ�ง
ข้ �นเม่่�อท่านทั �งหลายเห็นว่นัเว่ลานั�นใกล้เข้าม่าแล้ว่

5. อ่านิ สุัภาษิต 5:22-23 เหตใุดเรัาจ้้งตอ้งปกัป้องใจ้เรัาจ้ากัควิามสััมพันิธ์ที่ี� ไม่เป็นิอย่างพรัะเจ้้า 

สุภาษิต่ 5:22-23 – ค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของค์นชัื่�ว่รา้ยจ้ะด้ักเขาเอง และเขาก็จ้ะติด้อย้่กับุตาข่ายบุาปของเขา [23]เขาจ้ะตายปราศจ้าก
ค์ำาสั�งสอน และเพราะค์ว่าม่โง่อย่างยิ�งของเขา เขาจ้้งจ้ะหลงเจ้ิ�นไป

6. อ่านิ 2 ที่ิ โมธี 2:22 เรัาตอ้งแสัวิงหาควิามชีอบธรัรัม ควิามเช่ี�อ ควิามรักัั แลัะสัันิตสุิัขกัับผูู้ ใด 

2 ทิ โมธี์ 2:22 – จ้งหลีกหนีเสียจ้ากราค์ะตัณ์หาของค์นหนุ่ม่ แต่จ้งใฝ่่ ในค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ในค์ว่าม่เช่ื่�อ ค์ว่าม่รัก และ
สันตสุิข รว่่ม่กับุผู้้้ที�ออกพระนาม่ขององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าด้ว้่ยใจ้บุรสุิทธิ�

7. อ่านิ ฮีับรั ู 13:7 เรัาตอ้งรัะลั้กัถ้งแลัะถ่อแบบอย่างชีีวิติของเรัาจ้ากัใครั 

ฮีีบรู 13:7 – ท่านทั �งหลายจ้งระล้กถู้งค์นเหล่านั�นที�ปกค์รองท่าน ผู้้้ซู้�งได้้ประกาศพระว่จ้นะของพระเจ้้าแก่ท่าน และจ้ง
พิจ้ารณ์าด้ผู้้ลปลายทางของเขา แล้ว่จ้งตาม่อย่างค์ว่าม่เช่ื่�อของเขา
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อานุภาพแห่งความสมัพันธ์์อย่างพระเจ้า

บทที� 4 คำาต่อบ

1. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 15:33 พรัะคำาข้อนีิ�สัอนิอะไรัเรัาเกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์ 
การคบกับคนชั้�วย่อมทำาให้นิสยัที�ดีเสยีไป

2. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:12 พรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เรัาเห็นิถ้งชีีวิติครัสิัเตยีนิอย่างไรั 
เช่้นเดียวกับรา่งกายทางกายภาพ เราทุกคนต้่องการสมาชิ้กอ่�น ๆ ของกายของพระครสิต์่

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:24 เรัาเรัยีนิรัูอ้ะไรัจ้ากัพรัะคำาข้อนีิ� ที่ี�เกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า 
คนที�มีความสมัพันธ์์อย่างพระเจ้านั�น ให้หนุนใจกันและกัน เพ่�อให้มีความรกัและกระทำาการดี

4. อ่านิ ฮีับรั ู 10:25 เรัาเรัยีนิรัูอ้ะไรัจ้ากัพรัะคำาข้อนีิ� ที่ี�เกัี�ยวิกัับควิามสััมพันิธ์อย่างพรัะเจ้้า 
เราต้่องมาประชุ้มรว่มกัน สามัคคีธ์รรมรว่มกัน และเต่่อนสติ่กันและกัน 

5. อ่านิ สุัภาษิต 5:22-23 เหตใุดเรัาจ้้งตอ้งปกัป้องใจ้เรัาจ้ากัควิามสััมพันิธ์ที่ี� ไม่เป็นิอย่างพรัะเจ้้า 
เพ่�อเราจะไม่หลงเจิ�นไป ด้วยความโง่ของเรา (พระคำาข้อ 23)

6. อ่านิ 2 ที่ิ โมธี 2:22 เรัาตอ้งแสัวิงหาควิามชีอบธรัรัม ควิามเช่ี�อ ควิามรักัั แลัะสัันิตสุิัขกัับผูู้ ใด 
ผูู้้ที�ออกพระนามขององค์พระผูู้้เป็นเจ้าด้วยใจบรสุิทธิ์�

7. อ่านิ ฮีับรั ู 13:7 เรัาตอ้งรัะลั้กัถ้งแลัะถ่อแบบอย่างชีีวิติของเรัาจ้ากัใครั 
คนเหล่านั�นที�ปกครองท่าน ผูู้้ซ่้ำ�งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้า
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บทที� 5

การถูุกข่มเหง

วิันินีิ�จ้ะพูดเรั่�องกัารัถูกัข่มเหง จ้ากัพรัะคำาพรัะเยซูื่  ในิมัที่ธิวิ 10:16-23 พรัะองค์ต้องกัารัเตรัียมเหล่ัาสัาวิกัของพรัะองค์ ให้
พรัอ้มที่ี�จ้ะเผูชิีญกัารัถูกัต่อต้านิ พรัะองค์ต้องกัารัให้พวิกัเขารัูว้ิา่กัารัต่อต้านินัิ�นิจ้ะเกัิดข้ �นิ บรัรัดาผูู้ทีี่� ใช้ีชีีวิติอย่างพรัะเจ้้า มีชีีวิติที่ี�พรัะ
ครัสิัต์เป็นิศูนิย์กัลัางจ้ะต้องที่นิทุี่กัข์ที่รัมานิจ้ากักัารัถูกัข่มเหง (2 ทิี่ โมธี 3:12) นีิ� เป็นิสิั�งที่ี�เรัาไม่อาจ้สัั�งห้ามได้ ศัตรัจู้ะอยู่เบ่ �องหลัังกัารั
ข่มเหง กัารัถูกัข่มเหงเป็นิส่ัวินิหน้ิ� งของกัารัย่นิหยัดเพ่�อควิามชีอบธรัรัม พรัะคัมภีรั์บอกัวิ่า บรัรัดาผูู้ที่ี� ใช้ีชีีวิิตอย่างพรัะเจ้้าจ้ะต้องถูกั
ที่รัมานิจ้ากักัารัข่มเหง พรัะเยซูื่ได้เตรัยีมสัาวิกัของพรัะองค์ด้วิยพรัะวิจ้นิะวิา่ “ด้้เถูิด้ เราใช้ื่พว่กท่านไปดุ้จ้แกะอย้่ท่าม่กลางฝ้่งสุนัขป่า” 
(มัที่ธิวิ 10:16) คำาวิา่ ‘ดูเถิด’ หมายควิามวิา่ “ฟังเรัาให้ดี ที่่านิที่ั �งหลัาย เรัาต้องกัารัให้พวิกัท่ี่านิเข้าใจ้สิั�งนีิ� เรัากัำาลัังจ้ะส่ังพวิกัท่ี่านิไป  

เหม่อนิแกัะอยู่ที่่ามกัลัางสุันัิขป่า” ในิบรัรัดาสััตวิ์ที่ั �งหลัาย แกัะเป็นิสััตวิ์ทีี่�ช่ีวิยเหล่ัอแลัะป้องกัันิตัวิเองได้น้ิอยที่ี�สุัด แกัะไม่มีฟันิที่ี� 
แหลัมคม ไม่มีพิษเหม่อนิงู ไม่มีเครั่�องป้องกัันิใด ๆ ที่ั �งสิั �นิ สิั�งที่ี�ปกัป้องมันิไดสิ้ั�งเดยีวิ คอ่ผูู้เลัี �ยงแกัะ

ควิามรัับผิูดชีอบของผูู้เลัี �ยงแกัะก็ัค่อกัันิสุันัิขป่าให้ออกัจ้ากัฝู่งแกัะ แต่พรัะเยซูื่กัลัับตรััสัตรังกัันิข้าม “เรัาใช้ีพวิกัท่ี่านิไป 
เหม่อนิแกัะอยู่ที่่ามกัลัางสุันัิขป่า” น่ิาแปลักัไหม เหตุที่ี�พรัะองค์ตรัสััดังนัิ�นิก็ัเพรัาะปรัะสังค์ทีี่�จ้ะเตรัยีมพวิกัเขาให้พรัอ้มสัำาหรับักัารัถูกั 
ต่อต้านิ ในิเอเฟื้ซัื่สั 6:12 กัลั่าวิวิา่ “เพราะว่า่เราไม่่ ได้้ต่อส้้กับุเน่�อหนังและเล่อด้ แต่ต่อส้้กับุเทพผู้้้ค์รอบุค์รอง ศกัด้ิเทพ เทพผู้้้ค์รอง
พิภพในโม่หะค์ว่าม่ม่่ด้แห่งโลกนี� ต่อส้้กับุเหล่าว่ญิญาณ์ที�ชัื่�ว่ในสถูานฟ้าอากาศ” จ้ะมีกัารัต่อต้านิเกัิดข้ �นิ ส่ัวินิหน้ิ�งในิชีีวิติครัสิัเตียนิก็ั
ค่อกัารัถูกัต่อต้านิ พรัะเยซืู่อยากัให้เรัารัู้เรั่�องนีิ�  พรัะองค์อยากัให้เรัาเตรัียมตัวิไวิ้ จ้้งตรััสัวิ่า “เหตุฉ้ะนั�นท่านจ้งฉ้ลาด้เหม่่อนง้” 
(มัที่ธิวิ 10:16) คำาวิ่า ‘ฉัลัาด’ หมายถ้งฉัลัาดในิทุี่กั ๆ

 
สัถานิกัารัณ์

 
ซ้ื่�งเรัาไม่จ้ำาเป็นิต้องปลัุกัปั� นิสัรั้างปัญหา แต่เรัาต้องใช้ีปัญญาที่ี�

ตดิตวัิ ตอ้งฉัลัาดเหม่อนิงูแลัะไรัพ้ิษสังเหม่อนินิกัเขา 

พรัะเยซูื่ตรััสัไวิ้ ในิมัที่ธิวิ 10:17 วิ่า “แต่จ้งระว่ังผู้้้ค์นไว่้ ให้ด้ี” ในิเอเฟื้ซัื่สั 2:2 ก็ัยังรัะบุวิ่ามี “เจ้้าแห่งอำานาจ้ในย่านอากาศ 
ค์่อว่ิญญาณ์ที�ค์รอบุค์รองอย้่ ในบุุตรแห่งการไม่่เช่ื่�อฟัง” ซื่าตานิจ้ะใช้ีคนินีิ�แหลัะมาต่อต้านิเรัา ต่อต้านิเป้าหมายของพรัะเยซืู่ครัิสัต ์ 
ต่อต้ านิพรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้ า  “แต่จ้งระว่ังผู้้้ค์นไว่้ ให้ด้ี  เพราะพว่กเขาจ้ะม่อบุท่านทั �งหลายไว่้กับุศาลและจ้ะเฆ่ี�ยนท่ านในธรรม่ศาลาของ
เขา” (มัที่ธิวิ 10:17) เปาโลัก็ัวิา่ (2 “ข้าพเจ้้าถู้กโบุยตีห้าค์รั �ง และถู้กเฆ่ี�ยนตีห้าค์รั �ง ค์รั �งละสาม่สิบุเก้าที เพราะว่า่ข้าพเจ้้ารบัุใช้ื่พระเยซู้ปร
กาศพระค์ำาของพระองค์”์ (2 โครันิิธิ� 11:23-24) พรัะเยซืู่ตรัสััวิา่ เรัาจ้ะถูกัมอบไวิก้ัับศาลั กัรัะที่ั�งรัฐัก็ัถูกัใช้ี ให้ตอ่ตา้นิพรัะเยซืู่ตรัสิัต์ เรัา
จ้ะถูกัมอบไวิก้ัับรัฐัหรัอ่กัษัตรัยิ์เพ่�อพรัะเยซืู่เจ้้า เพ่�อเป็นิพยานิให้กัับเรัา หรัอ่เพ่�อตอ่ตา้นิเรัา

ครัสิัเตียนิมักัใช้ีจ้ดหมายในิกัารัปรัะกัาศให้ข่าวิปรัะเสัรัฐิเข้าถ้งผูู้คนิ โดยสุ่ัมรัายชี่�อส่ังจ้ดหมายออกัไป สิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิก็ัค่อผูู้ที่ี� ได้รับั
จ้ดหมายบางคนิเด่อดดาลัมากั บางคนิโที่รัไปแจ้้งตำารัวิจ้เพ่�อสัรั้างปัญหาให้ครัิสัเตียนิ ตำารัวิจ้ก็ัต้องรัุดไปส่ับสัวินิ เห็นิตัวิอย่างของกัารั
ข่มเหงไหม แที่นิที่ี�ตำารัวิจ้จ้ะออกัตรัวิจ้ควิามเรัียบรั้อยบนิท้ี่องถนินิ  กัลัับต้องเสีัยเวิลัาไต่สัวินิครัิสัเตียนิ ที่ำาไมล่ัะ ก็ัเพรัาะพรัะเยซูื่
ครัสิัต์ เพรัาะข่าวิปรัะเสัรัฐิ พรัะวิจ้นิะของพรัะเจ้้าเป็นิจ้รังิ หากัเรัาย่นิอยู่บนิสััจ้ธรัรัมของพรัะวิจ้นิะ กัลั้าที่ี�จ้ะเป็นิพยานิ อาจ้หาญพอทีี่�
จ้ะปรัะกัาศเรั่�องพรัะเยซืู่ อาจ้หาญที่ี�จ้ะใช้ีชีีวิิตอันิชีอบธรัรัมต่อหน้ิามนุิษย์ ก็ัจ้ะต้องมีผูู้ต่อต้านิเรัาแน่ินิอนิ มีแรังขับแห่งควิามชัี�วิ 

ก็ัมีแรังขับแห่งควิามด ี พรัะเยซืู่ตอ้งกัารัให้สัาวิกัของพรัะองคเ์ตรัยีมตวัิไวิ ้

พรัะเยซืู่ตรัสััในิมัที่ธิวิ 10:19 “แต่เม่่�อเขาม่อบุท่านไว่นั้�น อย่าเป็นกังว่ลว่า่จ้ะพ้ด้อะไรหรอ่อย่างไร เพราะเม่่�อถู้งเว่ลา ค์ำาที�ท่านจ้ะ
พ้ด้นั�นจ้ะทรงประทานแก่ท่านในเว่ลานั�น” พรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ของพรัะเจ้้าจ้ะให้ปัญญาเช่ีนิเดียวิกัับสัเที่เฟื้นิ ผูู้คนิไม่อาจ้รัับปัญญา
ของสัเที่เฟื้นิได้ ในิขณะที่ี�เขาพูด พรัะเยซืู่ตรััสัในิพรัะคำาที่ี� 22-23 วิ่า “ท่านจ้ะถู้กค์นทั �งปว่งเกลียด้ชัื่งเพราะเห็นแก่นาม่ของเรา
แต่ผู้้้ ใด้ที�ทนได้้ถู้งที�สุด้ผู้้้นั�นจ้ะรอด้ แต่เม่่�อเขาข่ม่เหงท่านในเม่่องนี� จ้งหนี ไปยังอีกเม่่องหน้�ง” ปฏิิปักัษ์ทีี่�ต่อต้านิควิามชีอบธรัรัม 
ตอ่ตา้นิเป้าหมายของพรัะเยซืู่ครัสิัต ์ คอ่ของจ้รังิที่ี�เรัาตอ้งเผูชิีญ หากัเรัาเป็นิผูู้ปฏิิบัตติามพรัะวิจ้นิะ ไม่ ใช่ีแคผูู่้ฟัง  
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การถูุกข่มเหง

(ต่อไปนีิ�เป็นิคำาพยานิของคุณดอนิ โครัวิ)์ วินัิหน้ิ�งขณะที่ี�ผูมกัำาลัังเดินิเลั่นิที่ี�สัวินิสัาธารัณะแห่งหน้ิ�ง เห็นิหญิงสูังวิยัคนิหน้ิ�งกัำาลััง
นัิ�งเล่ันิชิีงช้ีาอยู่ ผูมคิดกัับตัวิเองวิา่ เธอดูไม่มีพิษไม่มีภัย เธอไม่ที่ำารัา้ยผูมแน่ิ ผูมจ้้งขอนัิ�งชิีงช้ีาข้างๆ เธอ พอนัิ�งลังแล้ัวิผูมก็ัเรัิ�มพูดคุย
กัับเธอ ได้ควิามวิา่เธอชี่�อเจ้นิ ผูมจ้้งถามวิา่ “คุณที่ำางานิอะไรัครับั เจ้นิ” เธอตอบวิา่  “ปลัดเกัษียณเรัยีบรัอ้ยแลั้วิหลัะ” เธอถามกัลัับวิา่  
“แลั้วิคุณลั่ะ” “ตอนินีิ�ผูมที่ำางานิให้หน่ิวิยงานิของพันิธกัิจ้ แลัะหน่ิวิยงานิของครัิสัตจ้ักัรัครัับ” ในิวิินิาที่ีนัิ�นิเอง สีัหน้ิาเธอก็ัเปลัี�ยนิไป  

เธอตะคอกัออกัมาวิ่า “อย่ามาพูดกัับฉัันิเรั่�องพรัะเจ้้า อย่ามาพูดเรั่�องพรัะเยซูื่นิะ” ผูมวิ่า “ โอ เจ้นิพูดอะไรัอย่างนัิ�นิ” เธอพูดต่อวิ่า  

“ถ้าพรัะเยซืู่มาย่นิอยู่ตรังหน้ิาฉัันิตอนินีิ� ฉัันิจ้ะถ่มนิำาลัายใส่ัหน้ิาให้ด้วิย” ผูมรัอ้งวิา่ “เจ้นิอย่าพูดอย่างนัิ�นิ คุณถูกัใครัที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัที่ำารัา้ย
คุณหรัอ่เปลั่า จ้้งพูดแบบนีิ� อย่าพูดอย่างนัิ�นิเลัย ให้ผูมเล่ัาเรั่�องครัอบครัวัิผูมให้ฟังได้ ไหม” เธอกัรัา้วิใส่ัผูมวิา่ “ ไม่ ฉัันิบอกัแล้ัวิวิา่นิาย
ห้ามพูดกัับฉัันิ นิายกัำาลัังจ้ะพูดกัับฉัันิเรั่�องพรัะเยซูื่อะไรัของนิาย กัับพรัะเจ้้าได้ที่ำาอะไรัให้ครัอบครััวินิาย ฉัันิไม่ปล่ัอยให้นิายพูด  
หยุดไดแ้ลั้วิ” ผูมพูดไปต่อวิา่ “ ได้ โปรัดเถอะเจ้นิ ผูมตอ้งเลั่าเรั่�องพรัะเยซืู่ให้คณุฟัง” เธอตะคอกัใส่ัผูมวิา่ “หยุด ฉัันิบอกัให้นิายหุบปากั”

เธอมีสุันัิขเล็ักั ๆ ตัวิหน้ิ�งที่ี�ผููกัสัายจู้งอยู่ “อ้ากักั” เธอกัรัะชีากัเจ้้าสุันัิขน้ิอยนัิ�นิจ้ากัทีี่�กัำาลัังนัิ� งอยู่ ให้เดินิตามเธอ ขณะทีี่�เธอสัะบัด
ตัวิจ้ากัไป นีิ�ค่อหญิงทีี่�ควิบคุมตัวิเองไม่ ได้ ด้วิยจ้ิตวิญิญาณทีี่�พลัุ่งพล่ัานิในิตัวิเอง จิ้ตวิญิญาณทีี่� ไม่เช่ี�อฟัง เธอถูกัศัตรัคูวิบคุม ผูมบอกั
ตัวิเองวิา่ ผูมไม่คุ้นิกัับกัารัถูกัตะโกันิใส่ัหน้ิา ไม่คุ้นิกัับกัารัถูกัสับปรัะมาที่ แต่ผูมที่ำาอะไรัไม่ ได้นิอกัจ้ากัสังสัารัเธอ ไม่มีอะไรันิอกัจ้ากัควิาม
รักััที่ี�มีต่อเจ้นิ เธอควิบคุมตัวิเองไม่ ได้ แต่ผูมควิบคุมได้ ผูมกัลัับถ้งบ้านิแลั้วิถามพรัะเจ้้าวิา่ “พรัะองค์เจ้้าข้า พรัะองค์ที่รังที่รัาบใช่ี ไหมวิา่ 
สิั�งที่ี�อัศจ้รัรัย์ที่ี�สุัดก็ัคอ่ ข้าพรัะองคต์ั �งสัติ ได ้ เม่�อถูกัคนิปะที่ะซ้ื่�งๆหน้ิา ข้าพรัะองค์ ไม่รัูส้้ักัอะไรั นิอกัจ้ากัรักัั แลัะสังสัารัเขา” (จ้บคำาพยานิ)

กัารัข่มเหง กัารัถูกัต่อต้านิจ้ะเกัิดข้ �นิเม่�อเรัาออกัไปในินิามของพรัะเยซืู่ พรัะวิญิญาณของพรัะเจ้้าองค์เดียวิกัันินีิ�แหลัะทีี่� ให้เรัามี ใจ้
กัลั้าหาญปรัะกัาศเรั่�องพรัะเยซูื่ แม้วิา่เรัาจ้ะถูกัปฏิิเสัธเพ่�อพรัะองค์ พรัะวิญิญาณองค์เดียวิกัันินีิ�ก็ัจ้ะที่รังปลัอบขวิญัแลัะเสัรัมิกัำาลัังควิาม
เข้มแข็งให้เรัาในิทีุ่กั ๆ สัถานิกัารัณ์
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บทที� 5

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ 2 ที่ิ โมธี 3:12 ผูู้ที่ี�ดำาเนิินิชีีวิติแบบพรัะเจ้้าจ้ะเผูชิีญกัับ 

2 ทิ โมธี์ 3:12 แท้จ้รงิทุกค์นที�ปรารถูนาจ้ะด้ำาเนินชีื่ว่ติตาม่ทางของพระเจ้้าในพระเยซู้ค์รสิตจ์้ะถู้กกด้ขี�ข่ม่เหง

2. คณุจ้ะอธิบายคำาวิา่ “กัารัถูกัข่มเหง” อย่างไรั 

3. อ่านิ มารัะโกั 4:16-17 ควิามทีุ่กัข์ยากัแลัะกัารัถูกัข่มเหงมาจ้ากัสัาเหตใุด 

มาระโก 4:16-17 – และซู้�งตกที�ซู้�งม่ีพ่ �นหิน ม่ีเน่�อด้ินแต่น้อยนั�นก็ทำานองเด้ียว่กัน ได้้แก่บุุค์ค์ลที� ได้ย้ินพระว่จ้นะ และก็รบัุทันที
ด้้ว่ยค์ว่าม่ปรดี้ี [17] แต่ ไม่่ม่ีรากในตัว่จ้้งทนอย้่ ได้้ชัื่�ว่ค์ราว่ ภายหลังเม่่�อเกิด้การยากลำาบุากและการข่ม่เหงต่าง ๆ เพราะพระว่จ้นะ
นั�น ก็เลิกเสียในทันทีทันใด้

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:1, 4 กัารัถูกัข่มเหงในิกัรังุเยรัซูื่าเล็ัมส่ังผูลัให้เกัิดอะไรั 

กิจการ 8:1, 4 - การที�เขาฆ่่าสเทเฟนเสียนั�น เซูาโลก็เห็นชื่อบุด้้ว่ย ค์ราว่นั�นเกิด้การข่ม่เหงค์ริสตจ้ักรค์รั �งใหญ่ ในกรุง
เยร้ซูาเล็ม่ และศิษย์ทั �งปว่งนอกจ้ากพว่กอัค์รสาว่กได้้กระจั้ด้กระจ้ายไปทั�ว่แว่่นแค์ว่้นย้เด้ียกับุสะม่าเรีย [4] ฉ้ะนั�นฝ่่ายศิษย์ทั �ง
หลายซู้�งกระจ้ัด้กระจ้ายไปก็เที�ยว่ประกาศพระว่จ้นะนั�น

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 5:10-12 มีพรัะพรัสัำาหรับัผูู้ที่ี�ถูกัข่มเหงเพรัาะ 

มัทธิ์ว 5:10-12 – บุุค์ค์ลผู้้้ ใด้ต้องถู้กข่ม่เหงเพราะเหตุค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ผู้้้นั�นเป็นสุข เพราะว่่าอาณ์าจั้กรแห่งสว่รรค์์เป็นของเขา  
[11] เม่่�อเขาจ้ะติเตียนข่ม่เหงและนินทาว่า่รา้ยท่านทั �งหลายเป็นค์ว่าม่เท็จ้เพราะเรา ท่านก็เป็นสุข [12] จ้งช่ื่�นชื่ม่ยินด้ีอย่างเหล่อ
ล้น เพราะว่า่บุำาเหน็จ้ของท่านม่ีบุรบิุ้รณ์์ ในสว่รรค์ ์ เพราะเขาได้ข้่ม่เหงศาสด้าพยากรณ์์ทั �งหลายที�อย้่ก่อนท่านเช่ื่นกัน

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 5:12 เม่�อผูู้เช่ี�อถูกัข่มเหงเพรัาะควิามชีอบธรัรัม เขาคาดหวิงัที่ี�จ้ะไดร้ับัอะไรัในิอนิาคต 

มัทธิ์ว 5:12 - จ้งช่ื่�นชื่ม่ยินด้ีอย่างเหล่อล้น เพราะว่า่บุำาเหน็จ้ของท่านม่ีบุรบิุ้รณ์์ ในสว่รรค์์ เพราะเขาได้้ข่ม่เหงศาสด้าพยากรณ์์ทั �ง
หลายที�อย้่ก่อนท่านเหม่่อนกัน

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:4-5 เซื่าโลัข่มเหงใครั 

กิจการ 9:4-5 – เซูาโลจ้้งล้ม่ลงถู้งด้ินและได้้ยินเสียงพ้ด้แก่เขาว่า่ “เซูาโล เซูาโลเอ๋ย เจ้้าข่ม่เหงเราทำาไม่” [5] เซูาโลจ้้งท้ลถูาม่ว่า่  
“พระองค์เ์จ้้าข้า พระองค์ท์รงเป็นผู้้้ ใด้” องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าตรสัว่า่ “เราค์อ่เยซู้ ที�เจ้้าข่ม่เหง ซู้�งเจ้้าถูีบุประตกัก็ยากนัก”

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:1 ในิควิามเป็นิจ้รังิ เซื่าโลัข่มเหง 

กิจการ 9:1 – ฝ่่ายเซูาโลยังข้่ค์ำาราม่กล่าว่ว่า่จ้ะฆ่่าศษิย์ขององค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าเสีย จ้้งไปหาม่หาปุโรหิต



3-183

การถูุกข่มเหง

9. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 6:12 ผูู้คนิในิหนัิงส่ัอกัาลัาเที่ีย พวิกัเขาพยายามเพิ�มพรัะบัญญัติที่างศาสันิาเข้าไปในิข่าวิปรัะเสัรัิฐ เขาที่ำาเช่ีนินัิ�นิ
เพ่�อที่ี�จ้ะหลัีกัเลัี�ยง 

กาลาเทีย 6:12 - ค์นที�ปรารถูนาได้้หน้าตาม่เน่�อหนัง เขาบัุงค์ับุให้ท่านรับุพิธีเข้าสุหนัต เพ่�อเขาจ้ะได้้ ไม่่ถู้กข่ม่เหงเพราะเร่�อง
กางเขนของพระค์รสิตเ์ท่านั�น
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บทที� 5

บทที� 5 คำาต่อบ

1. อ่านิ 2 ที่ิ โมธี 3:12 ผูู้ที่ี�ดำาเนิินิชีีวิติแบบพรัะเจ้้าจ้ะเผูชิีญกัับ 
การถูุกข่มเหง

2. คณุจ้ะอธิบายคำาวิา่ “กัารัถูกัข่มเหง” อย่างไรั 
การกวนใจ ทำาให้ทุกข์ทรมาน เพราะความเช่้�อ

3. อ่านิ มารัะโกั 4:16-17 ควิามทีุ่กัข์ยากัแลัะกัารัถูกัข่มเหงมาจ้ากัสัาเหตใุด 
เพราะพระวจนะนั�น (การกำาจัดพระคำาของพระเจ้า)

4. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:1, 4 กัารัถูกัข่มเหงในิกัรังุเยรัซูื่าเล็ัมส่ังผูลัให้เกัิดอะไรั 
ผูู้้คนเดินทางไปทั�วทุกถิุ�น เพ่�อเทศนาพระคำาของพระเจ้า

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 5:10-12 มีพรัะพรัสัำาหรับัผูู้ที่ี�ถูกัข่มเหงเพรัาะ 
เพ่�อเห็นแก่ความช้อบธ์รรม

6. อ่านิ มัที่ธิวิ 5:12 เม่�อผูู้เช่ี�อถูกัข่มเหงเพรัาะควิามชีอบธรัรัม เขาคาดหวิงัที่ี�จ้ะไดร้ับัอะไรัในิอนิาคต 
รางวลัอันยิ�งใหญ่ ในสวรรค์

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:4-5 เซื่าโลัข่มเหงใครั 
พระเยซู้ำ

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:1 ในิควิามเป็นิจ้รังิ เซื่าโลัข่มเหง 
สาวกของพระเยซู้ำ (ครสิเตี่ยน)

9. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 6:12 ผูู้คนิในิหนัิงส่ัอกัาลัาเที่ีย พวิกัเขาพยายามเพิ�มพรัะบัญญัติที่างศาสันิาเข้าไปในิข่าวิปรัะเสัรัฐิ เขาที่ำาเช่ีนินัิ�นิ
เพ่�อที่ี�จ้ะหลัีกัเลัี�ยง 
การทนทุกข์ทรมาน การถูุกข่มเหงเพ่�อกางเขนของพระเยซู้ำ ในอีกนัยหน่�ง พวกเขาหลีกเลี�ยงการถูุกข่มเหงที�มาจากการ
เทศนาเร่�องความรอดโดยพระคุณด้วยความเช่้�อผู่้านทางพระครสิต์่เท่านั�น
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บทที� 6

 กษัต่รย์ิและราช้อาณาจักรของพระองค์
ในิพรัะคัมภีรั์เดิม สิั�งที่ี�ชีนิชีาติอิสัรัาเอลัต่างจ้ากัชีนิชีาติอ่�นิก็ัค่อ กัารัปกัครัองแบบตีอาครัาซีื่� (กัารัปกัครัองโดยให้พรัะเจ้้าเป็นิผูู้

ปกัครัองสูังสุัด) อีกันัิยหน้ิ� งก็ัค่อ กัารัปกัครัองโดยตรังจ้ากัพรัะเจ้้า (อิสัยาห์ 43:15) ต่อมาตามปรัะวิัติศาสัตรั์ของอิสัรัาเอลั อิสัรัาเอลั
ปรัารัถนิาจ้ะมีกัษัตรัยิ์ผูู้เป็นิมนุิษย์ปกัครัองพวิกัเขาเหม่อนิชีนิชีาตอิ่�นิ ๆ (1 ซื่ามูเอลั 8:5-19) พรัะเจ้้าจ้้งปรัะที่านิตามที่ี�รัอ้งขอ พรัะองค์
ที่รังเลั่อกักัษัตรัิย์นิามวิ่าซื่าอูลั (1 ซื่ามูเอลั 10:24-25) ต่อมาด้วิยควิามไม่เช่ี�อฟังของซื่าอูลั พรัะเจ้้าจ้้งแต่งตั �งดาวิิดเป็นิกัษัตรัิย์แที่นิ 
ดาวิดิไดช่้ี�อวิา่ เป็นิผูู้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังชีอบพรัะที่ัย (กัิจ้กัารั 13:21-22, 1 พงศ์กัษัตรัยิ์ 15:3)

กัษัตรัิย์จ้ักัต้องเป็นิตัวิแที่นิที่ี�มองเห็นิได้ของพรัะเจ้้าทีี่�มองไม่เห็นิ (เฉัลัยธรัรัมบัญญัติ 17:14-2) ยามใดที่ี�กัษัตรัิย์ติดตาม
พรัะเจ้้า พรัะองค์กัับรัาชีอาณาจั้กัรัของพรัะองค์จ้ะมั�งคั�ง ยามใดที่ี�กัษัตรัยิ์ ไม่ติดตามพรัะเจ้้า ยามนัิ�นิกัษัตรัยิ์แลัะอาณาจ้ักัรัของพรัะองค์
จ้ะตกัไปเป็นิเชีลัย แลัะปรัะสับควิามหายนิะ (1 ซื่ามูเอลั 15:22-23) 

เม่�อพรัะเจ้้าที่รังเล่ัอกักัษัตรัิย์องค์หน้ิ� ง พรัะองค์จ้ะส่ังผูู้เผูยพรัะวิจ้นิะไปเจ้ิมบุคคลันัิ�นิด้วิยนิำ �ามันิ นีิ� เป็นิสััญลัักัษณ์ ให้รัู้วิ่าพรัะ
วิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�ของพรัะเจ้้าเสัด็จ้ลังมาเพ่�อปรัะที่านิกัำาลัังแลัะที่รังเจ้ิมกัษัตรัยิ์นัิ�นิในิกัารัปกัครัองปรัะเที่ศ ชี่วิงเวิลัานีิ�เองที่ี�พรัะวิญิญาณ
ของพรัะเจ้้าจ้ะเสัด็จ้ลังมาสัวิมทัี่บกัษัตรัิย์พรัะองค์นัิ�นิ เปลัี�ยนิหัวิใจ้ให้ปกัครัองด้วิยควิามชีอบธรัรัม เพรัาะพรัะเจ้้าสัถิตอยู่กัับเขา  
(1 ซื่ามูเอลั 10:1, 6-7, 9) กัารัที่รังเจ้ิมให้ปกัครัอง (กัารัแต่งตั �งให้เป็นิกัษัตรัิย์) ค่อที่ี�มาของเรั่�องพรัะเมสิัยาห์ คำาวิ่า ‘ผูู้ทีี่�พรัะเจ้้าที่รัง
เจ้ิม’ ในิภาษาฮีับรั ู ค่อ Mashiac (พรัะเมสิัยาห์)  คำาแปลัในิภาษากัรักีัค่อ Christos (Christ พรัะครัสิัต์) ในิพรัะคัมภีรัเ์ดิมนัิ�นิผูู้เผูย
พรัะวิจ้นิะได้พยากัรัณ์วิา่พรัะเมสิัยาห์ (ผูู้ทีี่�พรัะเจ้้าที่รังเจ้ิม) จ้ะเสัด็จ้มา พรัะเจ้้าแห่งฟ้ื้าสัวิรัรัค์จ้ะที่รังสัถาปนิารัาชีอาณาจั้กัรัซีื่�งจ้ะไม่ลั่ม
สัลัาย (ดาเนีิยลั 2:44, 7:14, แลัะ 27) ตามพรัะคัมภีรั์จ้ะเห็นิวิ่า พรัะเยซืู่ไม่เคยอธิบายให้ชีาวิยิวิเข้าใจ้วิ่าพรัะองค์หมายถ้งอะไรั  
ในิขณะทีี่�พรัะองค์ที่รังเอ่ยถ้งรัาชีอาณาจ้ักัรั นัิ� นิเป็นิแนิวิคิดตั �งแต่สัมัยพรัะคัมภีรั์เดิม ซ้ื่�งชีาวิยิวิสัมัยนัิ�นิเฝ้่ารัอคอยกัารัเสัด็จ้มา 

(อิสัยาห์ 9:6-7, 11:1-6, ดาเนีิยลั 2:44, 7:13-14, 18, 27)

หากัเรัาไม่เข้าใจ้พ่ �นิฐานิเรั่�องรัาชีอาณาจั้กัรัของพรัะองค์ ก็ัเป็นิไปไม่ ได้ที่ี�เรัาจ้ะเข้าใจ้สัาส์ันิที่ี�พรัะเยซูื่ตรัสัั รัาชีอาณาจั้กัรันัิ�นิค่อคำาสัอนิ
ของพรัะเยซืู่ เป็นิคำาสัอนิเดียวิเที่่านัิ�นิที่ี�พรัะองค์สัั�งให้เหลั่าสัาวิกัออกัไปปรัะกัาศสัั�งสัอนิ (มารัะโกั 1:14-15, ลูักัา 9:1-2, กัิจ้กัารั 28:23-31, 
ลัูกัา 16:16 แลัะมัที่ธิวิ 24:14) ข้อควิามนีิ�ยังอ้างถ้ง “ควิามรัอด” หรัอ่กัารัมอบ “ชีีวิตินิิรันัิดรั”์ ให้ (ฮีับรั ู2:3, มัที่ธิวิ 19:16, 23, กัิจ้กัารั 28:23-24, 
28 แลัะ 30-31) วิลัีที่ี�วิา่ “รัาชีอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้า” หมายถ้งควิามคดิที่ี�ปรัะชีาชีนิกัลัุ่มหน้ิ�งอยู่ภายใตก้ัารัปกัครัองของพรัะเจ้้า กัารัที่ี�จ้ะ
เข้าไป ในิอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้าได้นัิ�นิ เรัาต้องที่ำาตามเง่�อนิไข มีข้อเรัียกัรั้องให้เรัาต้องเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ใหม่ กัารัเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้
ลัักัษณะนีิ� ในิพรัะคัมภีรัเ์รัยีกัวิา่กัารักัลัับใจ้ใหม่ ค่อกัารัเปลัี�ยนิหัวิใจ้ให้หันิมาหาพรัะเจ้้า หันิหลัังให้กัับซื่าตานิ หันิหลัังจ้ากับาปแลัะวิถิีแห่ง
บาป หันิมาหาพรัะเจ้้า พรัะครัสิัต์ แลัะวิถิีของพรัะองค์ เม่�อบุคคลัหน้ิ�งหันิมาหาพรัะเจ้้า พรัะองค์ปรัะที่านิกัารัอภัยโที่ษบาป ชีีวิตินิิรันัิ
ดรั์ ให้แก่ัเขา ( โรัม 6:23) ให้เป็นิของขวิัญผู่านิโลัหิตที่ี�หลัั�งออกัของพรัะเยซูื่ครัิสัต์ ข่าวิปรัะเสัรัิฐนีิ�ค่อ “ข่าวิปรัะเสัรัิฐแห่งพรัะคุณ”  

หรัอ่กัารัเที่ศนิาเรั่�อง “อาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้า” 

(กิัจ้กัารั 20:24-25) อาณาจั้กัรัของพรัะเจ้้านัิ�นิมีคุณลัักัษณะแห่งพรัะคุณ (มัที่ธิวิ 20:1-16) อาณาจั้กัรันีิ� ได้เข้ามาอย่างเงียบ ๆ 
อย่างลัับ ๆ โดยพันิธกัิจ้ของพรัะเยซืู่ (มัที่ธิวิ13:33) วิันิหน้ิ� งในิอนิาคต อาณาจ้ักัรัของพรัะองค์จ้ะปรัากัฏิให้เรัาเห็นิอย่างสัมบูรัณ์เด่นิ
ชัีด เต็มลั้นิดว้ิยพรัะสิัรัแิลัะพรัะสัง่ารัาศี (มัที่ธิวิ 13:36-43)
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บทที� 6

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ ดาเนีิยลั 2:44 ในิพรัะคัมภีรั์เดิม บรัรัดาผูู้เผูยพรัะวิจ้นิะพยากัรัณ์วิ่า ในิอนิาคต พรัะเมสิัยาห์ (ผูู้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังเจ้ิม)  

จ้ะเสัด็จ้มา แลัะพรัะเจ้้าผูู้สัรัา้งฟ้ื้าสัวิรัรัคจ์้ะกั่อตั �งอาณาจ้ักัรัซ้ื่�งจ้ะ 

กั. มีอายุถ้ง 1,000 ปี

ข. ไม่มีวินัิที่ำาลัายได้

ค. อยู่เพียงชัี�วิครัาวิ

ดาเนียล 2:44 - ในสม่ัยของกษัตริย์เหล่านั�น พระเจ้้าแห่งฟ้าสว่รรค์์จ้ะทรงสถูาปนาราชื่อาณ์าจ้ักรหน้�ง ซู้�งไม่่ม่ีว่ันทำาลายเสียได้ ้ 

หร่อราชื่อาณ์าจ้ักรนั�นจ้ะไม่่ตกไปแก่ชื่นชื่าติอ่�น ราชื่อาณ์าจ้ักรนั�นจ้ะกระทำาให้บุรรด้าราชื่อาณ์าจ้ักรเหล่านี�แตกออกเป็น  
ชิื่ �น ๆ ถู้งอว่สาน และราชื่อาณ์าจ้ักรนั�นจ้ะตั �งม่ั�นอย้่เป็นนิตย์

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:17, 23 พรัะเยซืู่เที่ศนิาเรั่�อง 

มัทธิ์ว 4:17, 23 - ตั �งแต่นั�นม่าพระเยซู้ได้้ทรงตั �งต้นประกาศว่า่ “จ้งกลับุใจ้เสียใหม่่ เพราะว่า่อาณ์าจ้ักรแห่งสว่รรค์์ม่าใกล้แล้ว่”…  
[23] พระเยซู้ได้้เสด็้จ้ไปทั�ว่แค์ว่้นกาลิลี ทรงสั�งสอนในธรรม่ศาลาของเขา ทรงประกาศข่าว่ประเสริฐแห่งอาณ์าจั้กรนั�น และทรง
รกัษาโรค์ภัยไข้เจ็้บุทุกอย่างของชื่าว่เม่่องให้หาย

3. อ่านิ มารัะโกั 1:14-15 พรัะเยซืู่ที่รังเที่ศนิาข่าวิปรัะเสัรัฐิเรั่�อง 

มาระโก 1:14-15 – ค์รั �นยอห์น ถู้กขังไว่้ ในค์ุกแล้ว่ พระเยซู้ได้้เสด็้จ้ม่ายังแค์ว่้นกาลิลี ทรงประกาศข่าว่ประเสริฐแห่งอาณ์าจ้ักร
ของพระเจ้้า ตรสัว่า่ ‘เว่ลากำาหนด้ม่าถู้งแล้ว่ อาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าม่าใกล้แล้ว่ ท่านทั �งหลายจ้งกลับุใจ้เสียใหม่่ เช่ื่�อข่าว่ประเสรฐิ’ 

4. อ่านิ ลัูกัา 4:43 เหตผุูลัที่ี�พรัะเจ้้าที่รังส่ังพรัะเยซืู่ลังมาคอ่ 

ลูกา 4:43 - แต่พระองค์์ตรัสแก่เขาว่่า “เราต้องไปประกาศเร่�องอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าแก่เม่่องอ่�นด้้ว่ย เพราะว่่าที�เราได้้รับุใช้ื่ม่าก็
เพราะเหตนีุ�เอง”

5. อ่านิ ยอห์นิ 4:25 พรัะเยซูื่ไม่เคยอธิบายให้ชีาวิยิวิได้เข้าใจ้วิ่าพรัะองค์ที่รังหมายถ้งอะไรัในิขณะทีี่�ที่รังเอ่ยถ้งรัาชีอาณาจั้กัรั มันิค่อ
แนิวิคดิตั �งแตส่ัมัยพรัะคมัภีรัเ์ดมิที่ี�พวิกัเขา 

กั. รัูเ้รั่�องนีิ�น้ิอยมากั 

ข. คดิวิา่จ้ะไม่มีวินัิเกัิดข้ �นิ 

ค. กัำาลัังรัอคอยกัันิอยู่ 

ยอห์น 4:25 - นางท้ลพระองค์์ว่่า ‘ดิ้ฉั้นทราบุว่่าพระเม่สสิยาห์ที�เรียกว่่า พระค์ริสต์จ้ะเสด็้จ้ม่า เม่่�อพระองค์์เสด็้จ้ม่าพระองค์์จ้ะ
ทรงชีื่ �แจ้งทุกสิ�งแก่เรา’ 
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6. อ่านิ ลัูกัา 9:1-2 สัาวิกัที่ั �งสิับสัองคนินัิ�นิไดก้ัรัะที่ำาสัามอย่างคอ่ 

ลูกา 9:1-2 – พระองค์์ทรงเรยีกสาว่กสิบุสองค์นของพระองค์์ม่าพรอ้ม่กัน แล้ว่ทรงประทานให้เขาม่ีอำานาจ้และสิทธิอำานาจ้เหน่อผู้ีทั �ง
ปว่งและรกัษาโรค์ตา่ง ๆ ให้หาย แล้ว่พระองค์ท์รงใช้ื่เขาไปประกาศอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และรกัษาค์นเจ็้บุป่ว่ยให้หาย

7. อ่านิ ลัูกัา 10:1-2, 8-9 พรัะเยซืู่ที่รังให้สัาวิกัที่ั �งเจ็้ดสิับคนินัิ�นิไปปรัะกัาศที่ี� 

ลูกา 10:1-2, 8-9 – ภายหลังเหตุการณ์์เหล่านี� องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าทรงตั �งสาว่กอ่�นอีกเจ็้ด้สิบุค์นไว่้และใช้ื่เขาออกไปทีละสองค์นๆ  

ให้ล่ว่งหน้าพระองค์์ ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเม่่องและทุกตำาบุลที�พระองค์์จ้ะเสด็้จ้ไปนั�น [2] พระองค์์ตรสักับุเขาว่า่ ‘การเก็บุเกี�ยว่นั�น
เป็นการใหญ่นักหนาแต่ค์นงานยังน้อยอย่้ เหตุฉ้ะนั�นพว่กท่านจ้งอ้อนว่อนพระองค์์ผู้้้ทรงเป็นเจ้้าของการเก็บุเกี�ยว่นั�น ให้ส่งค์นงาน
ม่าในการเก็บุเกี�ยว่ของพระองค์์  … [8] ถู้าท่านจ้ะเข้าไป ในเม่่องใด้ ๆ และเขารับุรองท่านไว่้ จ้งกินของที�เขาตั �งให้  

[9] และจ้งรกัษาค์นป่ว่ยในเม่่องนั�นให้หาย และแจ้้งแก่เขาว่า่ อาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าม่าใกล้ท่านทั �งหลายแล้ว่’

8. อ่านิ ลัูกัา 23:2 คำาจ้ำากััดควิามของยิวิ คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ หมายถ้งผูู้ที่ี�เป็นิ 

ลูกา 23:2 - และเขาเริ�ม่ฟ้องพระองค์์ว่า่ เราได้้พบุค์นนี�ยุยงชื่นชื่าติของเราและห้าม่มิ่ ให้ส่งส่ว่ยแก่ซีูซูาร ์ และว่า่ตัว่เองเป็นพระค์รสิต ์ 

กษัตรยิ์องค์ห์น้�ง

9. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:7 ตรังข้ามกัับกัฎโรัมันิ ชีาวิยิวิวิา่เปาโลัสัอนิวิา่ยังมี ________ อีกัพรัะองคห์น้ิ�ง นัิ�นิคอ่

กิจการ 17:7 - ยาโสนรับุรองเขาไว่้ และบุรรด้าค์นเหล่านี� ได้้กระทำาผู้ิด้ค์ำาสั�งของซีูซูาร์ โด้ยเขาสอนว่่าม่ีกษัตริย์อีกองค์์หน้�งค์่อ
พระเยซู้

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:8-10 เปาโลัได้ โตแ้ย้งแลัะชัีกัชีวินิอย่างกัลั้าหาญตอ่ชีาวิเม่องเอเฟื้ซัื่สั ในิเรั่�องใด 

กิจการ 19:8-10 – เปาโลเข้าไปกล่าว่โต้แย้งในธรรม่ศาลาด้้ว่ยใจ้กล้าสิ �นสาม่เด้่อน ชัื่กชื่ว่นให้เช่ื่�อในสิ�งที�กล่าว่ถู้งอาณ์าจ้ักรของ
พระเจ้้า [9] แต่บุางค์นมี่ ใจ้แข็งกระด้้างไม่่เช่ื่�อและพ้ด้หยาบุช้ื่าเร่�องทางนั�นต่อหน้าชืุ่ม่นุม่ชื่น เปาโลจ้้งแยกไปจ้ากเขาและพาพว่ก
สาว่กไปด้้ว่ย แล้ว่ท่านได้้ ไป โต้แย้งกันทุกว่ันในห้องประชืุ่ม่ของท่านผู้้้หน้� งช่ื่�อ ทีรันนัส [10] ท่านได้้กระทำาอย่างนั�นสิ�นสองปี  

จ้นชื่าว่แค์ว่น้เอเชีื่ยทั �งพว่กยิว่ และพว่กกรกีได้ย้ินพระว่จ้นะของพระเยซู้เจ้้า

11. อ่านิ กัิจ้กัารั 28:23-31 ข้อที่ี� 31 อัครัสัาวิกัเปาโลั เที่ศนิาเรั่�อง 

กิจการ 28:23-31 - เม่่�อเขานัด้ว่นัพบุกับุท่าน ค์นเป็นอันม่ากก็พากันม่าหายังที�อาศยัของท่าน ท่านจ้้งกล่าว่แก่เขาตั �งแต่เช้ื่าจ้นเย็น  

เป็นพยานถู้งอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และชัื่กชื่ว่นให้เขาเช่ื่�อถู่อในพระเยซู้ โด้ยใช้ื่ข้อค์ว่าม่จ้ากพระราชื่บัุญญัติของโม่เสส  
และจ้ากคั์ม่ภีร์ศาสด้าพยากรณ์์ [24] ค์ำาที�ท่านกล่าว่นั�นบุางค์นก็เช่ื่�อ บุางค์นก็ ไม่่เช่ื่�อ [25] และเม่่�อเขาไม่่เห็นพ้องกันจ้้งลาไป  

เม่่�อเปาโลได้้กล่าว่ข้อค์ว่าม่แถูม่ว่า่ “พระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�ตรสักับุบุรรพบุุรษุของเราทั �งหลาย โด้ยอิสยาห์ศาสด้าพยากรณ์์ถู้กต้อง
ด้ีแล้ว่ [26] ว่า่ `จ้งไปหาชื่นชื่าตินี�และกล่าว่ว่า่ พว่กเจ้้าจ้ะได้้ยินก็จ้รงิ แต่จ้ะไม่่เข้าใจ้ จ้ะด้้ก็จ้รงิ แต่จ้ะไม่่สังเกต [27] เพราะ
ว่่าจ้ิตใจ้ของชื่นชื่าตินี�ก็เฉ่้� อยชื่า ห้ก็ต้ง และตาของเขาก็ปิด้ เกรงว่่าเขาจ้ะเห็นด้้ว่ยตาของเขา และได้้ยินด้้ว่ยห้ของเขา  

และเข้าใจ้ด้้ว่ยจ้ิตใจ้ของเขา และจ้ะหันกลับุม่า และเราจ้ะรกัษาเขาให้หาย’ [28] เหตุฉ้ะนั�นท่านทั�งหลายจ้งร้ว้่า่ ค์ว่าม่รอด้ของ
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พระเจ้้าได้้ ไปถู้งค์นต่างชื่าติแล้ว่ และเขาจ้ะฟังด้้ว่ย” [29] เม่่�อเปาโลได้้กล่าว่ค์ำาเหล่านี�เสรจ็้แล้ว่ พว่กยิว่ก็ ได้้จ้ากไป และได้้เถูียง
กันเป็นการใหญ่ [30] เปาโลจ้้งได้้อาศัยอย้่ค์รบุสองปี ในบุ้านที�ท่านเช่ื่า และได้้ต้อนรับุค์นทั �งปว่งที�ม่าหาท่าน [31] ทั �งประกาศ
อาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และสั�งสอนเร่�องพระเยซู้ค์รสิตเ์จ้้าโด้ยใจ้กล้า ไม่่ม่ีผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้ขัด้ขว่าง 

12. อ่านิ มัที่ธิวิ 24:14 สิั�งที่ี�จ้ะตอ้งปรัะกัาศสัั�งสัอนิไปที่ั�วิโลักัคอ่ 

ม่ัทธิว่ 24:14 - ข่าว่ประเสรฐิเร่�องอาณ์าจ้ักรนี�จ้ะประกาศไปทั�ว่โลกให้เป็นค์ำาพยานแก่บุรรด้าประชื่าชื่าต ิ แล้ว่ที�สุด้ปลายจ้ะม่าถู้ง

13. อ่านิ กัิจ้กัารั 20:24-25 ข่าวิปรัะเสัรัฐิแห่งอาณาจ้ักัรันัิ�นิคอ่ข่าวิปรัะเสัรัฐิแห่ง 

กิจการ 20:24-25 – แต่สิ�งเหล่านี� ไม่่ ได้้เปลี�ยนแปลงข้าพเจ้้าเลย ข้าพเจ้้ามิ่ ได้้ถู่อว่่าชีื่ว่ิตของข้าพเจ้้าเป็นสิ�งประเสริฐแก่
ข้าพเจ้้า แต่ ในชีื่ว่ิตของข้าพเจ้้าขอทำาหน้าที� ให้สำาเร็จ้ด้้ว่ยค์ว่าม่ปีติยินด้ี และทำาการปรนนิบุัติที� ได้้รับุม่อบุหม่ายจ้ากพระเยซู้เจ้้า  

ค์่อที�จ้ะเป็นพยานถู้งข่าว่ประเสรฐิแห่งพระค์ุณ์ของพระเจ้้านั�น [25] ด้้เถูิด้ ข้าพเจ้้าเที�ยว่ป่าว่ประกาศอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้าใน
หม่้่พว่กท่าน บุัด้นี� ข้าพเจ้้าทราบุอย้่ว่า่ท่านทั �งหลายจ้ะไม่่เห็นหน้าข้าพเจ้้าอีก

14. อ่านิ ลูักัา 16:16 เป็นิไปไม่ ได้ ที่ี�เรัาจ้ะเข้าใจ้พรัะคำาของพรัะเยซูื่โดยไม่มีควิามเข้าใจ้พ่ �นิฐานิเรั่�องแผู่นิดินิของพรัะเจ้้า แผู่นิดินิ
ของพรัะเจ้้าเป็นิสิั�งเดยีวิเที่่านัิ�นิที่ี�พรัะเยซืู่สัั�งให้สัาวิกัของพรัะองค ์

กั. ไปปรัะกัาศสัั�งสัอนิ 
ข. ไม่ตอ้งใส่ั ใจ้ 
ค. นิำาไปครัุน่ิคดิ 

ล้กา 16:16 - ม่ีพระราชื่บุัญญัติและศาสด้าพยากรณ์์ม่าจ้นถู้งยอห์น ตั �งแต่นั�นม่าเขาก็ประกาศเร่�องอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า และค์น
ทั �งปว่งก็ชิื่งกันเข้าไปในอาณ์าจ้ักรนั�น

15. อ่านิ มัที่ธิวิ 6:10 โดยพ่ �นิฐานิแลั้วิ อาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้าค่ออาณาจ้ักัรัที่ี�ปกัครัองโดยพรัะเจ้้า ในิพรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เห็นิอย่าง
ชัีดเจ้นิวิา่ 

มัทธิ์ว 6:10 - ขอให้อาณ์าจั้กรของพระองค์ม์่าตั �งอย้่ ขอให้เป็นไปตาม่ใจ้ของพระองค์ ์ ในสว่รรค์เ์ป็นอย่างไร ก็ ให้เป็นไปอย่างนั�น
ในแผู้่นด้นิโลก

16. อ่านิ โคโลัสีั 1:13-14, โรัม 14:9 วิลัีที่ี�วิ่า“อาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้า”คีอควิามคิดของกัลุ่ัมคนิที่ี�จ้ะรัับพรัะเยซืู่เข้ามาในิหัวิใจ้ของเขา
ยอมรับักัารัปกัครัองของพรัะเจ้้า (ปฏิิเสัธซื่าตานิ) แลัะรับักัารัอภัยโที่ษบาปจ้ากัพรัะองคเ์ข้าไปมีส่ัวินิรัว่ิมในิอาณาจ้ักัรั

กั. ทีู่ลัถามพรัะเยซืู่ในิใจ้พวิกัเขา
ข. ยอมรับักัารัปกัครัองของพรัะเจ้้า (ปฏิิเสัธซื่าตานิ) แลัะรับักัารัอภัยโที่ษบาปจ้ากัพรัะองค์
ค. เข้ารัว่ิมครัสิัตจ้ักัรั

โคโลสี 1:13-14 – พระองค์์ ได้้ทรงชื่่ว่ยเราให้พ้นจ้ากอำานาจ้ของค์ว่าม่ม่่ด้ และได้้ทรงย้ายเราม่าตั �งไว่้ ในอาณ์าจ้ักรแห่งพระบุุตร
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ที�รกัของพระองค์ ์ [14] ในพระบุุตรนั�นเราจ้้งได้ร้บัุการไถู่ โด้ยพระโลหิตของพระองค์ ์ ค์อ่เป็นการทรงโปรด้ยกบุาปทั �งหลายของเรา

โรม 14:9 - เพราะเหตุนี�เองพระค์รสิต์จ้้งได้้ทรงสิ�นพระชื่นม์่และได้้ทรงเป็นข้ �นม่าและทรงพระชื่นม์่อีก เพ่�อจ้ะได้้เป็นองค์์พระ
ผู้้้เป็นเจ้้าของทั �งค์นตายและค์นเป็น

17. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:17 เพ่�อที่ี�จ้ะเข้าสู่ัอาณาจ้ักัรัของพรัะองค์ ที่รังเรัียกัรั้องให้เรัาเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ กัารัเปลัี�ยนิแปลังเช่ีนินีิ� ในิพรัะ
คมัภีรัเ์รัยีกัวิา่ 

กั. กัารัที่ำาบุญ 
ข. กัารัรักััษาธรัรัมบัญญัต ิ
ค. กัารักัลัับใจ้ใหม่

มัทธิ์ว 4:17 - ตั �งแตนั่�นม่าพระเยซู้ได้ท้รงตั �งตน้ประกาศว่า่ “จ้งกลับุใจ้เสียใหม่่ เพราะว่า่อาณ์าจ้ักรแห่งสว่รรค์ม์่าใกล้แล้ว่” 

18. อ่านิ กิัจ้กัารั 26:18 คุณเคยหันิกัลัับจ้ากั _______ มาถ้งควิามสัวิา่ง _________ ของซื่าตานิมาถ้ง __________ แลัะเพ่�อรับักัารั
ยกัโที่ษบาปหรัอ่ยัง

กิจการ 26:18 - เพ่�อจ้ะให้เจ้้าเปิด้ตาของเขา เพ่�อเขาจ้ะกลับุจ้ากค์ว่าม่ม่่ด้ม่าถู้งค์ว่าม่สว่า่ง จ้ากอำานาจ้ของซูาตานม่าถู้งพระเจ้้า เพ่�อ
เขาจ้ะได้้รับุการยกโทษค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของเขาให้ ได้้รับุม่รด้กด้้ว่ยกันกับุค์นทั �งหลายซู้�งถู้กแยกตั �งไว่้แล้ว่ โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในเรา  

19. อ่านิ เอเสัเคียลั 36:26-27 แลัะกัิจ้กัารั 11:15-18 คุณได้รัับหัวิใจ้ใหม่แลัะจ้ิตวิิญญาณใหม่เพ่�อนิำาให้คุณเดินิในิที่างของพรัะเจ้้า
แลั้วิหรัอ่ยัง 

เอเสเคียล 36:26-27 – เราจ้ะให้ ใจ้ใหม่่แก่เจ้้า และเราจ้ะบุรรจุ้จ้ิตว่ิญญาณ์ใหม่่ ไว่้ ในเจ้้า เราจ้ะนำาใจ้หินออกไปเสียจ้ากเน่�อของเจ้้า   

และจ้ะให้ ใจ้เน่�อแก่เจ้้า [27] เราจ้ะใส่ว่ญิญาณ์ของเราภายในเจ้้า และกระทำาให้เจ้้าด้ำาเนินตาม่กฎเกณ์ฑ์์ของเรา และเจ้้าจ้ะรกัษา
ค์ำาตดั้สินของเราและกระทำาตาม่

กิจการ 11:15-18 – “เม่่�อข้าพเจ้้าตั �งต้นกล่าว่ข้อค์ว่าม่นั�น พระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�ก็เสด็้จ้ม่าสถูิตกับุเขาทั �งหลาย เหม่่อนได้้เสด็้จ้
ลงม่าบุนพว่กเราในตอนต้นนั�น [16] แล้ว่ข้าพเจ้้าได้้ระล้กถู้งค์ำาตรัสขององค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า ซู้�งพระองค์์ตรัสไว่้ว่่า ‘ยอห์นให้รับุ   
บุัพติศม่าด้้ว่ยนำ �าก็จ้ริง แต่ท่านทั �งหลายจ้ะรับุบุัพติศม่าด้้ว่ยพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�’ [17] เหตุฉ้ะนั�น ถู้าพระเจ้้าได้้ทรงโปรด้
ประทานของประทานแก่เขาเหม่่อนแก่เราทั �งหลาย ผู้้้ที� ได้้เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิต์เจ้้า ข้าพเจ้้าเป็นผู้้้ ใด้เล่าที�จ้ะขัด้ข่นพระเจ้้าได้้”  

[18] ค์รั �นค์นทั �งหลายได้ย้ินค์ำาเหล่านั�นก็นิ�งอย้่ แล้ว่ได้ส้รรเสรญิพระเจ้้าว่า่ “พระเจ้้าได้ท้รงโปรด้แก่ค์นตา่งชื่าติ ให้กลับุใจ้ใหม่่จ้น
ได้ชี้ื่ว่ติรอด้ด้ว้่ย”

20. อ่านิ ลัูกัา 18:13-14 คณุเคยเรัยีกัหาพรัะเจ้้าเพ่�อขอกัารัยกัโที่ษบาปหรัอ่ยัง 

ลูกา 18:13-14 – ฝ่่ายค์นเก็บุภาษีนั�นย่นอย้่แต่ ไกล ไม่่แหงนด้้ฟ้า แต่ตีอกของตนเองว่่า ข้าแต่พระเจ้้า ขอทรงโปรด้พระ
เม่ตตาแก่ข้าพระองค์์ผู้้้เป็นค์นบุาปเถูิด้ เราบุอกท่านทั�งหลายว่า่ค์นนี�แหละเม่่�อกลับุลงไปยังบุ้านของตนก็นับุว่า่ชื่อบุธรรม่ยิ�งกว่า่
อีกค์นหน้�งนั�น เพราะว่า่ทุกค์นที�ยกตวั่ข้ �นจ้ะตอ้งถู้กเหยียด้ลงแตทุ่กค์นที� ได้ถู้่อม่ตวั่ลงจ้ะตอ้งถู้กยกข้ �น
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บทที� 6

บทที� 6 คำาต่อบ

1. อ่านิ ดาเนีิยลั 2:44 ในิพรัะคัมภีรั์เดิม บรัรัดาผูู้เผูยพรัะวิจ้นิะพยากัรัณ์วิ่า ในิอนิาคต พรัะเมสิัยาห์ (ผูู้ทีี่�พรัะเจ้้าที่รังเจ้ิม)  

จ้ะเสัด็จ้มา แลัะพรัะเจ้้าผูู้สัรัา้งฟ้ื้าสัวิรัรัคจ์้ะกั่อตั �งอาณาจ้ักัรัซ้ื่�งจ้ะ 
ข. จะไม่มีวนัทำาลายเสยีได้

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:17, 23 พรัะเยซืู่เที่ศนิาเรั่�อง 
จงกลับใจเสยีใหม่ เพราะวา่อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 

3. อ่านิ มารัะโกั 1:14-15 พรัะเยซืู่ที่รังเที่ศนิาข่าวิปรัะเสัรัฐิเรั่�อง 
อาณาจักรของพระเจ้า

4. อ่านิ ลัูกัา 4:43 เหตผุูลัที่ี�พรัะเจ้้าที่รังส่ังพรัะเยซืู่ลังมาคอ่ 
ไปประกาศเร่�องอาณาจักรของพระเจ้า

5. อ่านิ ยอห์นิ 4:25 พรัะเยซืู่ไม่เคยอธิบายให้ชีาวิยิวิได้เข้าใจ้วิ่าพรัะองค์ที่รังหมายถ้งอะไรัในิขณะทีี่�ที่รังเอ่ยถ้งรัาชีอาณาจ้ักัรั  
มันิคอ่แนิวิคดิตั �งแตส่ัมัยพรัะคมัภีรัเ์ดมิที่ี�พวิกัเขา 
ค. พวกเขากำาลังรอคอยอยู่

6. อ่านิ ลัูกัา 9:1-2 สัาวิกัที่ั �งสิับสัองคนินัิ�นิไดก้ัรัะที่ำาสัามอย่างคอ่ 
ขับผีู้ออก รกัษาคนเจ็บป่วยให้หาย และประกาศเร่�องอาณาจักรของพระเจ้า

7. อ่านิ ลัูกัา 10:1-2, 8-9 พรัะเยซืู่ที่รังให้สัาวิกัที่ั �งเจ็้ดสิับคนินัิ�นิไปปรัะกัาศที่ี� 
อาณาจักรของพระเจ้า

8. อ่านิ ลัูกัา 23:2 คำาจ้ำากััดควิามของยิวิ คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ หมายถ้งผูู้ที่ี�เป็นิ 
กษัต่รย์ิ

9. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:7 ตรังข้ามกัับกัฎโรัมันิ ชีาวิยิวิวิา่เปาโลัสัอนิวิา่ยังมี _________ อีกัพรัะองคห์น้ิ�ง นัิ�นิคอ่ ______________
กษัต่รย์ิ อีกพระองค์หน่�งนั�นค่อ พระเยซู้ำ

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 19:8-10 เปาโลัได้ โตแ้ย้งแลัะชัีกัชีวินิอย่างกัลั้าหาญตอ่ชีาวิเม่องเอเฟื้ซัื่สั ในิเรั่�องใด 
อาณาจักรของพระเจ้า

11. อ่านิ กัิจ้กัารั 28:23-31 ข้อที่ี� 31 อัครัสัาวิกัเปาโลั เที่ศนิาเรั่�อง 
ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสั�งสอนเร่�องพระเยซู้ำครสิต์่เจ้า

12. อ่านิ มัที่ธิวิ 24:14 สิั�งที่ี�จ้ะตอ้งปรัะกัาศสัั�งสัอนิไปที่ั�วิโลักัคอ่ 
ข่าวประเสรฐิเร่�องอาณาจักรของพระเจ้า
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 กษัต่รย์ิและราช้อาณาจักรของพระองค์

13. อ่านิ กัิจ้กัารั 20:24-25 ข่าวิปรัะเสัรัฐิแห่งอาณาจ้ักัรันัิ�นิคอ่ข่าวิปรัะเสัรัฐิแห่ง 
พระคุณของพระเจ้า 

14. อ่านิ ลูักัา 16:16 เป็นิไปไม่ ได้ ที่ี�เรัาจ้ะเข้าใจ้พรัะคำาของพรัะเยซูื่โดยไม่มีควิามเข้าใจ้พ่ �นิฐานิเรั่�องแผู่นิดินิของพรัะเจ้้า แผู่นิดินิ
ของพรัะเจ้้าเป็นิสิั�งเดยีวิเที่่านัิ�นิที่ี�พรัะเยซืู่สัั�งให้สัาวิกัของพรัะองค ์
ก. ไปประกาศสั�งสอน

15. อ่านิ มัที่ธิวิ 6:10 โดยพ่ �นิฐานิแลั้วิ อาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้าค่ออาณาจ้ักัรัที่ี�ปกัครัองโดยพรัะเจ้้า ในิพรัะคำาข้อนีิ�แสัดงให้เห็นิอย่าง
ชัีดเจ้นิวิา่ 
ขอให้เป็นไปต่ามนำ �าพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ ให้เป็นไปอย่างนั�นในแผู่้นดินโลก 

16. อ่านิ โคโลัสีั 1:13-14, โรัม 14:9 วิลีัที่ี�วิา่“อาณาจั้กัรัของพรัะเจ้้า”คีอควิามคิดของกัลัุ่มคนิที่ี�จ้ะรับัพรัะเยซูื่เข้ามาในิหัวิใจ้ของเขา
ยอมรับักัารัปกัครัองของพรัะเจ้้า (ปฏิิเสัธซื่าตานิ) แลัะรับักัารัอภัยโที่ษบาปจ้ากัพรัะองคเ์ข้าไปมีส่ัวินิรัว่ิมในิอาณาจ้ักัรั ________
ข. ยอมรบัการปกครองของพระเจ้า (ปฏิิเสธ์ซ้ำาต่าน) และรบัการอภัยโทษบาปจากพระองค์

17. อ่านิ มัที่ธิวิ 4:17 เพ่�อที่ี�จ้ะเข้าสู่ัอาณาจ้ักัรัของพรัะองค์ ที่รังเรัียกัรั้องให้เรัาเปลัี�ยนิแปลังจ้ิตใจ้ กัารัเปลัี�ยนิแปลังเช่ีนินีิ� ในิพรัะ
คมัภีรัเ์รัยีกัวิา่ 
ค. การกลับใจใหม่

18. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:18 คณุเคยหันิกัลัับจ้ากั _________มาถ้งควิามสัวิา่ง _________ ของซื่าตานิมาถ้ง _______ แลัะเพ่�อรับักัารั
ยกัโที่ษบาปหรัอ่ยัง
ความม่ด/อำานาจ/พระเจ้า

19. อ่านิ เอเสัเคียลั 36:26-27 แลัะกัิจ้กัารั 11:15-18 คุณได้รัับหัวิใจ้ใหม่แลัะจ้ิตวิิญญาณใหม่เพ่�อนิำาให้คุณเดินิในิที่างของพรัะเจ้้า
แลั้วิหรัอ่ยัง 

20. อ่านิ ลัูกัา 18:13-14 คณุเคยเรัยีกัหาพรัะเจ้้าเพ่�อขอกัารัยกัโที่ษบาปหรัอ่ยัง 
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บทที� 7

ตั่วต่นความเช่้�อที�นำ าไปสูค่วามรอด 
ชีายหนุ่ิมคนิหน้ิ� งที่ี�ย่นิอยู่ต่อหน้ิาศิษยาภิบาลัในิวิันิแต่งงานิของเขา ศิษยาภิบาลักัลั่าวิวิ่า “ที่่านิจ้ะรัับหญิงสัาวิผูู้นีิ�เป็นิแม่ครััวิ

ปรัะจ้ำาตัวิ ที่ำาควิามสัะอาดบ้านิแลัะลั้างจ้านิของที่่านิหรัอ่ไม่ ที่่านิจ้ะรับัเธอเป็นิผูู้ดูดฝุ่่นิ ปัดกัวิาดบ้านินัิบแต่นีิ� ไปจ้นิตลัอดอายุขัยของ
ที่่านิทัี่ �งสัองหรั่อไม่” วิินิาที่ีนัิ�นิเอง ภรัรัยาในิอนิาคตของชีายผูู้นัิ�นิก็ัสัวินิข้ �นิทัี่นิควินัิวิา่ “เดี�ยวิกั่อนิ ถ้าคุณอยากัได้ ใครัสัักัคนิมาที่ำาสิั�ง
เหลั่านีิ� ให้ คุณจ้้างแม่บ้านิสัักัคนิมาที่ำาให้ก็ั ได้ ดิฉัันิต้องกัารัให้คุณรัักั ยอมรัับตัวิตนิของดิฉัันิทีุ่กัอย่างทีี่�ดิฉัันิเป็นิ หากัคุณยอมรัับ
อย่างที่ี�ดิฉัันิเป็นิ ดิฉัันิจ้ะที่ำาทีุ่กัอย่างให้คุณ แต่ ให้คุณยอมรับัสิั�งทีี่�เป็นิตัวิตนิของดิฉัันิที่ั �งหมด ไม่ ใช่ีเฉัพาะปรัะโยชีน์ิที่ี�คุณจ้ะได้จ้ากั
ดฉัิันิเที่่านัิ�นิ”

ครัสูัอนิพรัะคัมภีรัช์ีาวิอเมรักิัันิที่ี�มีช่ี�อเสีัยงโด่งดังคนิหน้ิ�ง ช่ี�อ เอ ดับเบิ �ลัยู โที่เซื่อรั ์ กัลั่าวิเม่�อหลัายปีกั่อนิวิา่ “น่ิาแปลักั ที่ี�ผูู้สัอนิ
พรัะคัมภีรั์บางคนิไม่เคยรัู้เลัยวิ่า ตัวิตนิควิามเช่ี�อทีี่�นิำาไปสู่ัควิามรัอดที่ี�แที่้จ้รัิงเพียงสิั�งเดียวิ ก็ัค่อ ตัวิตนิของพรัะเยซืู่ครัิสัต์เอง  

ไม่ ใช่ีเฉัพาะเพียงฤที่ธานุิภาพที่ี�จ้ะช่ีวิยเรัาให้รัอด หรัอ่ด้วิยควิามเป็นิพรัะเจ้้าเที่่านัิ�นิ แต่เพรัาะตัวิตนิของพรัะครัสิัต์เอง พรัะเจ้้าไม่ ได้
เสันิอควิามรัอดแก่ัผูู้ทีี่�เช่ี�อในิแค่ฤที่ธิ�อำานิาจ้อย่างใดอย่างหน้ิ� งของพรัะครัิสัต์เที่่านัิ�นิ สิัที่ธิอำานิาจ้ของพรัะครัิสัต์นัิ�นิไม่ ใช่ีตัวิตนิของ
ควิามเช่ี�อ เรัาไม่เคยไดร้ับักัารัหนุินิใจ้ หรัอ่ถูกัสัอนิให้มีควิามเช่ี�อในิกัารัลับล้ัางบาป เฉัพาะไม้กัางเขนิ หรัอ่ในิควิามเป็นิปุโรัหิตของพรัะ
ผูู้ช่ีวิยให้รัอดเที่่านัิ�นิ ที่ั �งหมดทีี่�กัลั่าวิมานีิ�อยู่ ในิพรัะครัสิัต์ ไม่มีที่างจ้ะแยกัสิั�งหน้ิ�งสิั�งใดออกัจ้ากักัันิได้แม้แต่สิั�งเดียวิ นีิ� ไม่ต่างอะไรักัับ
กัารัทีี่�เรัายอมรับัหน้ิ�งในิฤที่ธิ�อำานิาจ้ของพรัะเจ้้า แต่ปฏิิเสัธฤที่ธิ�อำานิาจ้อีกัอย่างหน้ิ�งของพรัะองค์ ควิามคิดแบบนีิ�แหลัะทีี่�เรัายอมรับัเข้า
มาเป็นิคำาสัอนิเท็ี่จ้ในิสัมัยนีิ� ผูมขอยำ �าอีกัครัั �งวิ่า มันิไม่ต่างจ้ากัคำาสัอนิเท็ี่จ้อ่�นิ ๆ ทีี่�มีผูลัชัี�วิรั้ายติดตามมาในิหมู่ครัิสัเตียนิ (จ้ากั ‘รัากั
แห่งควิามชีอบธรัรัม’ หน้ิา 84-86)

เข้าใจ้ปรัะเด็นิหรั่อไม่วิ่าเหตุใด เรัาจ้้งมัวิมุ่งเน้ินิอยู่เพียงส่ัวินิเดียวิของพรัะครัิสัต์ ปรัะโยชีน์ิหรั่อฤที่ธิ�อำานิาจ้ที่ี� ได้รัับจ้ากั
พรัะองค์ ตำาแหน่ิงของพรัะองค์ แต่ ไม่มุ่งที่ี�ตัวิพรัะองค์เอง เช่ีนิเดียวิกัับกัารัแต่งงานิที่ี�รัับเอาภรัรัยาเข้ามาในิฐานิะแม่ครััวิ ไม่ ใช่ี
เพรัาะควิามเป็นิตวัิเธอ
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ ยอห์นิ 1:12 แตส่่ัวินิบรัรัดาผูู้ที่ี�ตอ้นิรับั __________ คอ่คนิที่ั �งหลัายที่ี�เช่ี�อในิพรัะนิามของพรัะองค์

กั. พรัะองค ์ (พรัะเยซืู่ครัสิัตเ์จ้้า) 
ข. พรัะเยซืู่ในิฐานิะพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอด 
ค. พรัะเยซืู่ในิฐานิะพรัะเจ้้า 
ง. พรัะเยซืู่ในิฐานิะปุโรัหิต ที่ี�ที่รังปรัะที่านิอำานิาจ้ให้เป็นิบุตรัของพรัะเจ้้า

ยอห์น 1:12 - แต่ส่ว่นบุรรด้าผู้้้ที�ต้อนรับุพระองค์์ พระองค์์ประทานอำานาจ้ ให้เป็นบุุตรของพระเจ้้าค์่อค์นทั�งหลายที�เช่ื่�อใน
พระนาม่ของพระองค์์

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:31 เรัาตอ้งเช่ี�อ (นัิ�นิก็ัคอ่ควิามวิางใจ้) ผูู้ ใด 

กิจการ 16:31 - เปาโลกับุสิลาสจ้้งกล่าว่ว่า่ “จ้งเช่ื่�อว่างใจ้ในพระเยซู้ค์รสิตเ์จ้้า และท่านจ้ะรอด้ได้ท้ั �งค์รอบุค์รวั่ของท่านด้ว้่ย”

3. อ่านิ ลัูกัา 6:46 คำาวิา่ “พรัะองคเ์จ้้าข้า” มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่

ลูกา 6:46 - เหตไุฉ้นท่านทั �งหลายจ้้งเรยีกเราว่า่ `พระองค์เ์จ้้าข้า พระองค์เ์จ้้าข้า’ แต่ ไม่่กระทำาตาม่ที�เราบุอกนั�น

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 1:21 คำาวิา่ “พรัะเยซืู่” มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่ 

มัทธิ์ว 1:21 - เธอจ้ะประส้ตบิุุตรชื่าย แล้ว่เจ้้าจ้ะเรยีกนาม่ของท่านว่า่ เยซู้ เพราะว่า่ท่านจ้ะโปรด้ชื่่ว่ยชื่นชื่าตขิองท่านให้รอด้จ้าก
ค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของเขาทั �งหลาย

5. อ่านิ ลัูกัา 23:2 คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่ 

ลูกา 23:2 - และเขาเริ�ม่ฟ้องพระองค์์ว่่า “เราได้้พบุค์นนี�ยุยงชื่นชื่าติของเรา และห้าม่มิ่ ให้ส่งส่ว่ยแก่ซีูซูาร์ และว่่าตัว่เองเป็น
พระค์รสิต ์ กษัตรยิ์องค์ห์น้�ง”

6. อ่านิ โรัม 1:16 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ข่าวิปรัะเสัรัฐิหรัอ่ข่าวิดนัีิ�นิคอ่ 

โรม 1:16 - ด้้ว่ยว่่าข้าพเจ้้าไม่่ม่ีค์ว่าม่ละอายในเร่�องข่าว่ประเสริฐของพระค์ริสต์ เพราะว่่าข่าว่ประเสริฐนั�นเป็นฤทธิ�เด้ชื่ของ
พระเจ้้า เพ่�อให้ทุกค์นที�เช่ื่�อได้ร้บัุค์ว่าม่รอด้ พว่กยิว่ก่อน และพว่กกรกีด้ว้่ย

7. อ่านิ โรัม 1:1-3 ข่าวิปรัะเสัรัฐิของพรัะเจ้้ามีศนูิย์กัลัางหรัอ่เกัี�ยวิข้องกัับ 
เป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของพรัะบุตรัหรัอ่ส่ัวินิที่ั �งหมดของพรัะองค ์

โรม 1:1-3 – เปาโล ผู้้้รบัุใช้ื่ของพระเยซู้ค์รสิต์ ผู้้้ซู้�งพระองค์์ทรงเรยีกให้เป็นอัค์รสาว่ก และได้้ถู้กแยกตั �งไว่ส้ำาหรบัุข่าว่ประเสรฐิ
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ของพระเจ้้า [2] ค์่อข่าว่ประเสริฐที�พระองค์์ ได้้ทรงสัญญาไว่้ล่ว่งหน้าโด้ยพว่กศาสด้าพยากรณ์์ของพระองค์์ ในพระค์ัม่ภีร์อัน
บุริสุทธิ� [3] เกี�ยว่กับุพระบุุตรของพระองค์์ ค์่อพระเยซู้ค์ริสต์องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าของเรา ผู้้้บุังเกิด้ในเช่ื่ �อสายของด้าว่ิด้ฝ่่ายเน่�อ
หนัง

8. อ่านิ ยอห์นิ 6:54 เม่�อเรัารับัปรัะที่านิสิั�งนัิ�นิเข้าไป มันิควิามหมายวิา่อย่างไรั 

ยอห์น 6:54 - ผู้้้ที�กินเน่�อ และด้่�ม่โลหิตของเราก็ม่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร ์ และเราจ้ะให้ผู้้้นั�นฟ่�นข้ �นม่าในว่นัสุด้ท้าย 

9. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:27 เม่�อรับับัพตศิมาในิพรัะครัสิัต ์ พวิกัเขาสัวิม ____________ ของพรัะครัสิัต์

กาลาเทีย 3:27 - เพราะเหตวุ่า่ ทุกค์นในพว่กท่านที�รบัุบุัพตศิม่าเข้ารว่่ม่ในพระค์รสิตแ์ล้ว่ ก็ ได้ส้ว่ม่ชีื่ว่ติพระค์รสิต์

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:5-6 เม่�อเซื่าโลัไดร้ับักัารัเปลัี�ยนิแปลังมาเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ เขาถามพรัะเยซืู่ วิา่อะไรั 

กิจการ 9:5-6 – เซูาโลจ้้งท้ลถูาม่ว่่า “พระองค์์เจ้้าข้า พระองค์์ทรงเป็นผู้้้ ใด้” องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้ากล่าว่ว่่า “เราค์่อเยซู้ ที�เจ้้า
ข่ม่เหง ซู้�งเจ้้าถูีบุประตักก็ยากนัก” [6] เซูาโลก็ตัว่สั�นและร้ส้้กประหลาด้ใจ้จ้้งถูาม่ว่า่ “พระองค์์เจ้้าข้า พระองค์์ประสงค์์จ้ะให้ข้า
พระองค์ท์ำาอะไร” องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าตรสัแก่เขาว่า่ “เจ้้าจ้งลุกข้ �นเข้าไปในเม่่อง และเจ้้าจ้ะตอ้งทำาประการใด้จ้ะม่ีค์นบุอกให้ร้”้

11. อ่านิ โรัม 7:4 เรัาเป็นิของผูู้ ใด
เรัาเป็นิส่ัวินิไหนิของพรัะองค์

โรม 7:4 - เช่ื่นนั�นแหละพี�น้องทั �งหลายของข้าพเจ้้า ท่านทั �งหลายได้้ตายจ้ากพระราชื่บัุญญัติทางพระกายของพระค์ริสต์ด้้ว่ย  
เพ่�อท่านจ้ะตกเป็นของผู้้้อ่�น ค์อ่ของพระองค์ผ์ู้้้ทรงฟ่�นข้ �นม่าจ้ากค์ว่าม่ตายแล้ว่เพ่�อเราทั �งหลายจ้ะได้เ้กิด้ผู้ลถูว่ายแด้พ่ระเจ้้า 

12. เรัามีควิามสุัขกัับกัารัอยู่กัับพรัะครัสิัตห์รัอ่ไม่ เรัาพูดกัับพรัะองค ์ รักััพรัะองค ์ แลัะนิมัสักัารั พรัะองคห์รัอ่เปลั่า 
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บทที� 7 คำาต่อบ

1. อ่านิ ยอห์นิ 1:12 แตส่่ัวินิบรัรัดาผูู้ที่ี�ตอ้นิรับั __________ คอ่คนิที่ั �งหลัายที่ี�เช่ี�อในิพรัะนิามของพรัะองค์
ก. พระองค์ (พระเยซู้ำครสิต์่) 

2. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:31 เรัาตอ้งเช่ี�อ (นัิ�นิก็ัคอ่ควิามวิางใจ้) ผูู้ ใด 
พระเยซู้ำครสิต์่

3. อ่านิ ลัูกัา 6:46 คำาวิา่ “พรัะองคเ์จ้้าข้า” มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่
พระเยซู้ำในฐานะพระผูู้้ช่้วยให้รอด

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 1:21 คำาวิา่ “พรัะเยซืู่” มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่ 
พระเยซู้ำในฐานะพระผูู้้ช่้วยให้รอด

5. อ่านิ ลัูกัา 23:2 คำาวิา่ “พรัะครัสิัต”์ มีควิามหมายเป็นินัิยวิา่ 
พระเยซู้ำในฐานะกษัต่รย์ิของเรา และพระเมสสยิาห์

6. อ่านิ โรัม 1:16 ตามพรัะคำาข้อนีิ� ข่าวิปรัะเสัรัฐิหรัอ่ข่าวิดนัีิ�นิคอ่ 
องค์พระครสิต์่เอง ซ่้ำ�งรวมถุ่งประโยช้น์ทั�งหมดของพระองค์ด้วย 

7. อ่านิ โรัม 1:1-3 ข่าวิปรัะเสัรัฐิของพรัะเจ้้ามีศนูิย์กัลัางหรัอ่เกัี�ยวิข้องกัับ 
• พระกิต่ติ่คุณของพระเจ้ามีศูนย์กลางอยู่ที�หรอ่เกี�ยวข้องกับบุต่รของพระเจ้า
• พระเยซู้ำครสิต์่พระเจ้าของเรา
เป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของพรัะบุตรัหรัอ่ส่ัวินิที่ั �งหมดของพรัะองค์� 
สว่นทั�งหมดของพระองค์

8. อ่านิ ยอห์นิ 6:54 เม่�อเรัารับัปรัะที่านิสิั�งนัิ�นิเข้าไป มันิควิามหมายวิา่อย่างไรั 
เรารบัทุกอย่างเข้าไปทั�งหมด สิ�งที�เรารบัประทานเข้าไป กลายเป็นชี้วติ่ และกำาลังของเรา

9. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:27 เม่�อรับับัพตศิมาในิพรัะครัสิัต ์ พวิกัเขาสัวิม _________ ของพรัะครัสิัต์
เม่�อคนรบับัพติ่ศมาในพระครสิต์่ พวกเขาสวมพระครสิต์่ สว่นไหนของพระครสิต์่ที�เขาสวม ทุกสว่นของพระองค์

10. อ่านิ กัิจ้กัารั 9:5-6 เม่�อเซื่าโลัไดร้ับักัารัเปลัี�ยนิแปลังมาเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ เขาถามพรัะเยซืู่ 2 คำาถามวิา่อะไรั 
พระองค์ทรงเป็นผูู้้ ใด และพระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำาอะไร

11. อ่านิ โรัม 7:4 เรัาเป็นิของผูู้ ใด
พระเจ้าพระเยซู้ำครสิต์่
เรัาเป็นิส่ัวินิไหนิของพรัะองค์
ทุกสว่นของพระองค์

12. เรัามีควิามสุัขกัับกัารัอยู่กัับพรัะครัสิัตห์รัอ่ไม่ เรัาพูดกัับพรัะองค ์ รักััพรัะองค ์ แลัะนิมัสักัารั พรัะองคห์รัอ่เปลั่า 
ต่อบคำาถุามนี�ด้วยตั่วเอง
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การนำาพระธ์รรมบัญญัติ่ ไปใช้้อย่างเหมาะสม
วิันิหน้ิ� งขณะที่ี� โจ้ บิลั สัตีฟื้ แลัะผูมกัำาลัังคุยกัันิที่ี�หนิองนิำ �า คนิหน้ิ� งถามข้ �นิกัลัางวิงสันิที่นิาวิ่า “เป็นิไป ได้ ไหมที่ี�พรัะเจ้้าจ้ะให้

มนุิษย์รับัผูิดชีอบตอ่กัารักัรัะที่ำาของเขา ถ้าเขาไม่เคยไดย้ินิไดฟ้ังเรั่�องพรัะเจ้้าหรัอ่พรัะเยซืู่มากั่อนิเลัย” ผูมจ้้งถามวิา่ “บิลั สัมมุตวิิา่คณุไป
เยี�ยมสัตีฟื้ที่ี�บ้านิ แต่เขาไม่อยู่ อยู่แต่ภรัรัยาเขา แล้ัวิถ้าคุณเข้าไปหลัับนิอนิกัับเธอ คุณจ้ะรัู้ส้ักัผิูดทีี่�ลัะเมิดต่อเพ่�อนิคุณหรั่อเปล่ัา  

ถ้งแม้คุณจ้ะไม่รัูเ้รั่�องอะไรัเกัี�ยวิกัับธรัรัมบัญญัติ 10 ปรัะกัารัหรัอ่อ่านิพรัะคัมภีรัม์ากั่อนิ คุณคิดวิา่ควิามรัูส้้ักัผูิดชีอบชัี�วิดีต่อกัารักัรัะที่ำา
ผูิดนัิ�นิมันิมาจ้ากัไหนิลั่ะ”

เห็นิหรั่อไม่วิ่า พรัะเจ้้าที่รังปลัูกัฝังควิามรัู้ส้ักัผูิดชีอบชัี�วิดี ให้มนุิษย์ทีุ่กัคนิ ผู่านิที่างธรัรัมบัญญัติผู่านิจ้ิตสัำาน้ิกัเพ่�อรัับรัู้ควิามด ี 

รัู้ส้ักัผูิดต่อกัารัที่ำาชัี�วิ ธรัรัมบัญญัติแลัะจิ้ตสัำาน้ิกัเป็นิสิั�งที่ี�ตัดสิันิตัวิเรัาทีี่�จ้ะกัล่ัาวิโที่ษเรัา หรั่อไม่ก็ัแกั้ต่างให้กัับตัวิเองในิควิามผิูดทีี่� ได้
กัรัะที่ำาลังไป ( โรัม 2:14-15)

บิลัลังทีุ่นิเลั่าให้ผูมฟังวิา่เขาเป็นิคนิดีขนิาดไหนิ เขาไม่จ้ำาเป็นิต้องมีพรัะผูู้ช่ีวิยให้รัอดเลัย ผูมจ้้งเปิดอพยพบที่ที่ี� 20 อ่านิธรัรัม
บัญญัติ 10 ปรัะกัารัให้ฟัง “บิลั พรัะเจ้้ามาเป็นิที่ี�หน้ิ�งเสัมอในิชีีวิติคุณหรัอ่เปลั่า คุณรักััพรัะองค์ตลัอดเวิลัาเหน่ิอสิั�งอ่�นิใดในิโลักัหรัอ่
เปลั่า ถ้าไม่ คุณก็ัที่ำาผูิดธรัรัมบัญญัติข้อที่ี� 1” (อพยพ 20:3) “คุณเคยยกัย่องสิั�งอ่�นิใดเหน่ิอพรัะเจ้้าไหม ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิดธรัรัม
บัญญัติข้อที่ี� 2” (อพยพ 20:4) “คุณเคยเอ่ยนิามพรัะเยซืู่ครัสิัต์เจ้้าอย่างคำาหยาบคายไหม” ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อที่ี� 3  

(อพยพ 20:7) “คุณเคยจั้ดสัักัหน้ิ� งวิันิเพ่�อถวิายเกีัยรัติแลัะนิมัสักัารัพรัะเจ้้าเสัมอไหม ถ้าไม่ คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อทีี่� 4” 

(อพยพ 20:8) “คุณให้เกัียรัติบุพกัารัี ในิวิัยหนุ่ิมของคุณเสัมอหรั่อไม่ ถ้าไม่ คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อที่ี� 5 (อพยพ 20:12)  
คุณเคยโกัรัธใครัสุัดขีดไหม ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อที่ี� 6” (เปรัยีบเที่ียบอพยพ 20:13 กัับ มัที่ธิวิ 5:21-22) “คุณเคยมอง
ผูู้หญิง แลัะเกัิดควิามกัำาหนัิดกัับเธอหรั่อเปลั่า ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อทีี่� 7 (เปรัียบเที่ียบอพยพ 20:14 กัับมัที่ธิวิ 5:27-28)  
“คุณเคยหยิบฉัวิยของที่ี� ไม่ ใช่ีของคุณไหม ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อที่ี� 8 (อพยพ 20:15) “คุณพูดควิามจ้รัิงตลัอดเวิลัา
หรัอ่เปล่ัา ถ้าไม่ คุณก็ัลัะเมิดธรัรัมบัญญัติข้อทีี่� 9” (อพยพ 20:16) “คุณเคยอยากัได้ของของคนิอ่�นิหรัอ่เปล่ัา ถ้าเคย คุณก็ัลัะเมิด
ธรัรัมบัญญัตขิ้อที่ี� 10 (อพยพ 20:17) “เห็นิไหมวิา่เหตใุพรัะเยซืู่จ้้งเสัด็จ้ลังมาเพ่�อช่ีวิยคนิบาปให้รัอด” (มารัะโกั 2:16-17)

ปรัะเด็นิที่ี�คิดวิ่าเรัาดีพอหรั่อพยายามที่ำาดี ให้พอที่ี�จ้ะไปสัวิรัรัค์นัิ�นิ เรัาลั้วินิลัะเมิดธรัรัมบัญญัติ 10 ปรัะกัารั ยากัอบ 2:10 บอกัไวิ้วิ่า  
ผูู้ ใดรัักัษาพรัะบัญญัติที่ั �งหมด แต่ผูิดอยู่ข้อเดียวิ ผูู้นัิ�นิก็ัผูิดธรัรัมบัญญัติทัี่ �งหมด ธรัรัมบัญญัติมิ ได้มี ไวิ้เพ่�อที่ำาให้เรัาเป็นิคนิชีอบ
ธรัรัม แตเ่พ่�อเผูยให้เรัาเห็นิถ้งบาปของเรัา ( โรัม 3:19-20)

เรัาทีุ่กัคนิต้องกัารัพรัะผูู้ชี่วิยให้รัอด คำาวิ่า “พรัะผูู้ชี่วิยให้รัอด” ค่อ ผูู้ช่ีวิยเรัาให้รัอดพ้นิจ้ากัโที่ษของบาป พรัะเยซืู่ช่ีวิยผูู้ที่ี�กัำาลััง
พินิาศ เพ่�อทีี่�พวิกัเขาเหลั่านัิ�นิจ้ะได้มีชีีวิตินิิรันัิดรั ์ (มัที่ธิวิ 1:21) กัารัที่ี�จ้ะเป็นิคนิดีพอที่ี�จ้ะข้ �นิสัวิรัรัค์ ได้นัิ�นิ เรัาต้องมีควิามชีอบธรัรัมเที่่า
เที่ียมกัับของพรัะเจ้้า (2 โครันิิธ์ 5:21) ข่าวิปรัะเสัรัฐิของพรัะกัิตตคิณุก็ัคอ่ไม่เพียงแตพ่รัะเยซืู่ไดย้กัโที่ษบาปให้กัับเรัาเที่่านัิ�นิ แตพ่รัะองค์
ยังเสันิอที่ี�จ้ะให้ควิามชีอบธรัรัมของพรัะองค์แก่ัเรัาเป็นิของขวิัญอีกัด้วิย ( โรัม 5:17 “เพราะว่่าถู้าโด้ยการละเม่ิด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่  
เป็นเหตใุห้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ยีว่ ม่ากยิ�งกว่า่นั�น ค์นทั�งหลายที�รบัุพระค์ณุ์อันไพบุ้ลย์และรบัุของประทานแห่งค์ว่าม่
ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ติและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์ผ์ู้้้เด้ยีว่ ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต”์)
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การนำาพระธ์รรมบัญญัติ่ ไปใช้้อย่างเหมาะสม

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ มารัะโกั 2:16-17 พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาเพ่�อช่ีวิยผูู้ ใดให้รัอด 

มาระโก 2:16-17 ฝ่่ายพว่กธรรม่าจ้ารย์และพว่กฟาริสี เม่่�อเห็นพระองค์์ทรงเสว่ยอาหารกับุพว่กค์นเก็บุภาษีและค์นบุาป จ้้งถูาม่
สาว่กของพระองค์์ว่า่ “เหตุไฉ้นพระองค์์จ้้งกินและด้่�ม่รว่่ม่กับุพว่กค์นเก็บุภาษีและค์นบุาปเล่า” [17] ค์รั �นพระเยซู้ทรงได้้ยินด้ังนั�น  
จ้้งตรัสแก่เขาว่่า “ค์นแข็งแรงไม่่ต้องการหม่อ แต่ค์นเจ็้บุป่ว่ยต้องการหม่อ เราไม่่ ได้้ม่าเพ่�อเรียกค์นชื่อบุธรรม่ แต่ม่าเรียกค์น
บุาปให้กลับุใจ้เสียใหม่่”

2. อ่านิ โรัม 2:1 เม่�อเรัาตดัสิันิคนิอ่�นิ เรัากัำาลัังที่ำาอะไรักัับตวัิเรัาเอง 
เพรัาะ

โรม 2:1- เหตุฉ้ะนั�น ม่นุษย์เอ๋ย ไม่่ว่่าท่านจ้ะเป็นใค์ร เม่่�อท่านกล่าว่โทษผู้้้อ่�นนั�นท่านไม่่ม่ีข้อแก้ตัว่เลย เพราะเม่่�อท่านกล่าว่
โทษผู้้้อ่�น ท่านก็กล่าว่โทษตวั่เองด้ว้่ย เพราะว่า่ท่านที�กล่าว่โทษเขาก็ยังประพฤตอิย้่อย่างเด้ยีว่กับุเขา

3. อ่านิ ยากัอบ 2:10 หากัเรัารักััษาธรัรัมบัญญัตขิองพรัะเจ้้าไดเ้กั่อบที่ั �งหมด แตท่ี่ำาผูิดไปสัักัสัองสัามข้อ เรัาไดท้ี่ำาผูิดอะไรั 

ยากอบ 2:10 – เพราะผู้้้ ใด้รกัษาธรรม่บุัญญัติ ได้ท้ั �งหม่ด้ แตผู่้ิด้อย้่ข้อเด้ยีว่ ผู้้้นั�นก็เป็นผู้้้ผู้ิด้ธรรม่บุัญญัตทิั �งหม่ด้

4. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:10 กัารัจ้ะเป็นิผูู้ชีอบธรัรัมโดยกัารัรักััษาธรัรัมบัญญัตขิองพรัะเจ้้า เรัาตอ้งรักััษาธรัรัมบัญญัตมิากัเที่่าไรั 
เรัาตอ้งรักััษาธรัรัมบัญญัตนัิิ�นินิานิเที่่าใด 
เหตนีุิ�เรัาจ้้งไม่สัามารัถรัอดได ้ โดยควิามพยายามที่ี�จ้ะเป็นิคนิดพีอ 

กาลาเทีย 3:10 – เพราะว่า่ค์นทั �งหลายซู้�งพ้�งการประพฤติตาม่ธรรม่บุัญญัติ ก็ถู้กสาปแช่ื่ง เพราะพระค์ัม่ภีรเ์ขียนไว่ว้่า่ ทุกค์นที�
ม่ิ ได้ป้ระพฤตติาม่ข้อค์ว่าม่ทุกข้อ ที�เขียนไว่้ ในหนังส่อธรรม่บุัญญัตก็ิถู้กสาปแช่ื่ง

5. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:16 กัารัที่ำาให้ชีอบธรัรัม เป็นิของขวิัญจ้ากัพรัะคุณที่ี�ที่รังหยิบย่�นิให้ ซ้ื่�งนิำาคนิมาสู่ัควิามสััมพันิธ์อันิถูกัต้องกัับ
พรัะเจ้้า พรัะองค์ที่รังเสันิอควิามชีอบธรัรัมให้แกั่คนิบาปผู่านิที่างควิามเช่ี�อในิพรัะเยซูื่ครัิสัต์ ซ้ื่�งสัำาเรั็จ้ในิครัั �งเดียวิเพ่�อเรัาที่ั �งหมด  

ผู่านิควิามตายแลัะกัารัฟ่ื้�นิคน่ิชีีพของพรัะเยซืู่ (1 โครันิิธ์ 15:3-4 แลัะโรัม 4:25) สิั�งใดที่ี� ไม่สัามารัถที่ำาให้มนุิษย์ชีอบธรัรัมได ้
มนุิษย์จ้ะรัอดไดอ้ย่างไรั 
มีกัี�คนิที่ี�สัามารัถรัอดได้ โดยธรัรัมบัญญัต ิ

กาลาเทีย 2:16 – ก็ยังร้้ว่่าไม่่มี่ผู้้้ ใด้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้ โด้ยการกระทำาตาม่ธรรม่บัุญญัติ แต่ โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์ริสต์
เท่านั�น ถู้งเราเองก็ม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิต์ เพ่�อเราจ้ะได้้เป็นค์นชื่อบุธรรม่โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระค์รสิต์ ไม่่ ใช่ื่ โด้ยการกระทำา
ตาม่ธรรม่บุัญญัต ิ เพราะว่า่โด้ยการกระทำาตาม่ธรรม่บุัญญัตนัิ�น ไม่่ม่ีผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้เ้ลย

6. อ่านิ โรัม 6:14 ในิฐานิะที่ี�เรัาเป็นิครัสิัเตยีนิคณุอยู่ภายใตอ้ะไรั 

กั. พรัะธรัรัมบัญญัต ิ
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บทที� 8

ข. ภายใตพ้รัะคณุ 
ค. ศีลัธรัรัม 

โรม 6:14 - เพราะบุาปจ้ะม่ีอำานาจ้เหน่อท่านทั �งหลายต่อไปก็หาม่ิ ได้้ เพราะว่่าท่านทั �งหลายม่ิ ได้้อย้่ ใต้ธรรม่บุัญญัติ แต่อย้่ ใต้
พระค์ณุ์

7. อ่านิ เอเสัเคยีลั 18:20 หากัเรัาอยู่ภายใตธ้รัรัมบัญญัตเิรัาจ้ะถูกัโที่ษอย่างไรั ตอ่บาปของเรัา 

เอเสเคียล 18:20 - ตวั่ค์นททีำาบุาปจ้ะตอ้งตาย บุตุรไม่ต่อ้งรบัุโทษค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปของบิุด้า บุดิ้าก็ ไม่ต่อ้งรบัุโทษค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปของบุตุร  
ค์นชื่อบุธรรม่จ้ะรบัุผู้ลค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของตน และค์นอธรรม่จ้ะรบัุผู้ลการอธรรม่ของตน 

8. อ่านิ โรัม 4:6-8 ภายใตพ้รัะคณุ พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำา 3 สิั�งกัับบาปของเรัา คอ่อะไรั 

โรม 4:6-8 – ด้ังที�ด้าว่ดิ้ได้้กล่าว่ถู้งค์ว่าม่สุขของค์นที�พระเจ้้าได้้ทรงโปรด้ให้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ โด้ยม่ิ ได้้อาศยัการกระทำา [7] ว่า่
ค์นทั �งหลายซู้�งพระเจ้้า ทรงโปรด้ยกค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเขาแล้ว่ และพระเจ้้าทรงกลบุเกล่�อนบุาปของเขาแล้ว่ก็เป็นสุข [8] บุุค์ค์ลที�
องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าม่ิ ได้ท้รงถู่อโทษบุาปของเขาก็เป็นสุข

9. อ่านิ โรัม 5:1 ตอนินีิ�เรัาเป็นิคนิชีอบธรัรัมแลั้วิ เรัาไดร้ับัปรัะโยชีน์ิอะไรั 

โรม 5:1- เหตุฉ้ะนั�นเม่่�อเราเป็นค์นชื่อบุธรรม่เพราะค์ว่าม่เช่ื่�อแล้ว่ เราจ้้งมี่สันติสุขกับุพระเจ้้าทางพระเยซู้ค์รสิต์องค์์พระผู้้้เป็น
เจ้้าของเรา

10. อ่านิ โรัม 5:9 บัดนีิ�เรัามีควิามรัอดโดยพรัะโลัหิตของพรัะเยซืู่ เรัาจ้ะรัอดพ้นิจ้ากั 

โรม 5:9 – เพราะเหตุฉ้ะนั�น เม่่�อเราเป็นค์นชื่อบุธรรม่แล้ว่ โด้ยพระโลหิตของพระค์ริสต์ ยิ�งกว่่านั�น เราจ้ะพ้นจ้ากค์ว่าม่โกร
ของพระองค์์

11. อ่านิ โรัม 10:4 พรัะครัสิัตเ์ป็นิจุ้ดจ้บของธรัรัมบัญญัต ิ เพ่�อผูู้ที่ี�เช่ี�อจ้ะไดร้ับั __________ ตอ่พรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า 

โรม 10:4 – เพราะว่า่พระค์รสิตท์รงเป็นจุ้ด้จ้บุของธรรม่บุัญญัต ิ เพ่�อให้ทุกค์นที�ม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อได้ร้บัุค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่

12. อ่านิ 1โครันิิธ์ 1:30 พรัะเจ้้าที่รังตั �งพรัะเยซืู่ให้เป็นิ _________ แลัะ _________

1 โครินธ์์ 1:30 - โด้ยพระองค์์ท่านจ้้งอย้่ ในพระเยซู้ค์ริสต์ เพราะพระเจ้้า ทรงตั �งพระองค์์ ให้เป็นปัญญาและค์ว่าม่ชื่อบุ
ธรรม่ และผู้้้ทรงชื่ำาระเราให้บุรสุิทธิ� และทรงเป็นผู้้้ ไถู่เราไว่้ ให้พ้นบุาป

13. อ่านิ ฟิื้ลัิปปี 3:9 เม่�อเรัารักััษาธรัรัมบัญญัตขิองโมเสัสั เรัาพยายามที่ี�จ้ะรับัเอา ______________ ดว้ิยตนิเอง

ฟิลิปปี 3:9 - และจ้ะได้้ปรากฏอย้่ ในพระองค์์ ไม่่ม่ีค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของข้าพเจ้้าเองซู้�งได้้ม่าโด้ยธรรม่บัุญญัติ แต่ม่ีม่าโด้ยค์ว่าม่
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เช่ื่�อในพระค์รสิต ์ เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ซู้�งม่าจ้ากพระเจ้้าโด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อ

14. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 11:1 ในิฐานิะครัสิัเตียนิ เรัาดำาเนิินิชีีวิติภายใต้กัฎของพรัะครัสิัต์ ธรัรัมบัญญัติของพรัะองค์มิ ได้ตรัาไวิเ้พ่�อเช่ี�อฟัง  

แตค่อ่กัารัใช้ีชีีวิติในิกัารัตอบสันิองตอ่บุคคลัหน้ิ�ง บุคคลันัิ�นิคอ่ 

1 โครนิธ์์ 11:1 - ท่านทั �งหลายก็จ้งปฏิบุัตติาม่อย่างข้าพเจ้้า เหม่่อนอย่างที�ข้าพเจ้้าปฏิบุัตติาม่อย่างพระค์รสิต์

15. อ่านิ โรัม 8:3 ธรัรัมบัญญัติ ไม่ช่ีวิยให้เรัารัอดได ้ มิ ใช่ีเพรัาะธรัรัมบัญญัตผิูิด แตเ่ป็นิเพรัาะควิามอ่อนิแอในิ ___________ ของ
ตวัิเรัาที่ี�ที่ำาให้เรัาไม่อาจ้รักััษาธรัรัมบัญญัติ ได้

โรม 8:3 – เพราะว่่าสิ�งซู้�งธรรม่บัุญญัติทำาไม่่ ได้้ เพราะเน่�อหนังทำาให้อ่อนกำาลังไป พระเจ้้าได้้ทรงทำาแล้ว่ โด้ยพระองค์์ทรงใช้ื่
พระบุุตรของพระองค์เ์องม่า ในสภาพเสม่่อนเน่�อหนังที�บุาปและเพ่�อไถู่บุาป พระบุุตรในเน่�อหนังจ้้งได้ท้รงรบัุโทษบุาป 
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บทที� 8 คำาต่อบ

1. อ่านิ มารัะโกั 2:16-17 พรัะเยซืู่เสัด็จ้มาเพ่�อช่ีวิยผูู้ ใดให้รัอด 
คนบาป

2. อ่านิ โรัม 2:1 เม่�อเรัาตดัสิันิคนิอ่�นิ เรัากัำาลัังที่ำาอะไรักัับตวัิเรัาเอง 
เรากำาลังกล่าวโทษต่นเอง 
เพรัาะ
เพราะวา่ แม้เราจะตั่ดสนิผูู้้อ่�น เราก็ทำาในสิ�งเดียวกับเขาเช่้นกัน

3. อ่านิ ยากัอบ 2:10 หากัเรัารักััษาธรัรัมบัญญัตขิองพรัะเจ้้าไดเ้กั่อบที่ั �งหมด แตท่ี่ำาผูิดไปสัักัสัองสัามข้อ เรัาไดท้ี่ำาผูิดอะไรั 
ผิู้ดธ์รรมบัญญัติ่ทั�งหมด

4. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 3:10 หากัเรัาจ้ะเป็นิผูู้ชีอบธรัรัมโดยกัารัรัักัษาธรัรัมบัญญัติของพรัะเจ้้า เรัาต้องรัักัษาธรัรัมบัญญัติมากัเที่่าไรั 
ทั�งหมด
หากัเรัาจ้ะเป็นิผูู้ชีอบธรัรัมโดยกัารัรักััษาธรัรัมบัญญัตขิองพรัะเจ้้า เรัาตอ้งรักััษาธรัรัมบัญญัตนัิิ�นินิานิเที่่าใด 
เราต้่องรกัษาธ์รรมบัญญัติ่ทั�งหมดอย่างต่่อเน่�อง ( โดยไม่พลาดเลย) 
เหตุ่นี�เราจ่งไม่สามารถุรอดได้ โดยความพยายามที�จะเป็นคนดีพอ 

5. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:16 กัารัที่ำาให้ชีอบธรัรัมคอ่ของขวิญัจ้ากัพรัะคุณทีี่�พรัะเจ้้าที่รังหยิบย่�นิให้ ซ้ื่�งนิำาคนิมาสู่ัควิามสััมพันิธ์อันิถูกัต้อง
กัับพรัะเจ้้า พรัะองค์ที่รังเสันิอควิามชีอบธรัรัมให้แกั่คนิบาปผู่านิที่างควิามเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ครัสิัต์ ซ้ื่�งสัำาเรัจ็้ในิครัั �งเดียวิเพ่�อเรัาที่ั �งหมด   
ผู่านิควิามตายแลัะกัารัฟ่ื้�นิคน่ิชีีพของพรัะเยซืู่ (1 โครันิิธ์ 15:3-4 แลัะโรัม 4:25) สิั�งใดที่ี� ไม่สัามารัถที่ำาให้มนุิษย์ชีอบธรัรัมได ้
การกระทำาของต่นเอง การทำาต่ามธ์รรมบัญญัติ่ 
มนุิษย์จ้ะรัอดไดอ้ย่างไรั 
โดยความเช่้�อในพระเยซู้ำครสิต์่ 
มีกัี�คนิที่ี�สัามารัถรัอดได้ โดยธรัรัมบัญญัต ิ
ไม่มี ใครสกัคนเดียว

6. อ่านิ โรัม 6:14 ในิฐานิะที่ี�เรัาเป็นิครัสิัเตยีนิคณุอยู่ภายใตอ้ะไรั 
ข. ภายใต้่รม่พระคุณ

7. อ่านิ เอเสัเคยีลั 18:20 หากัเรัาอยู่ภายใตธ้รัรัมบัญญัตเิรัาจ้ะถูกัโที่ษอย่างไรั ตอ่บาปของเรัา 
ความต่าย

8. อ่านิ โรัม 4:6-8 ภายใตพ้รัะคณุ พรัะเจ้้าที่รังกัรัะที่ำา 3 สิั�งกัับบาปของเรัา คอ่อะไรั 
• ยกโทษบาปให้เขา

• กลบเกล่�อนบาปของเขา

• และไม่ถุ่อโทษบาปของเขา
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9. อ่านิ โรัม 5:1 ตอนินีิ�เรัาเป็นิคนิชีอบธรัรัมแลั้วิ เรัาไดร้ับัปรัะโยชีน์ิอะไรั 
สนัติ่สุขที�เรามีกับพระเจ้า (พระองค์ ไม่ โกรธ์เรา)

10. อ่านิ โรัม 5:9 บัดนีิ�เรัามีควิามรัอดโดยพรัะโลัหิตของพรัะเยซืู่ เรัาจ้ะรัอดพ้นิจ้ากั 
ความโกรธ์ (การตั่ดสนิลงโทษความบาปของเรา)

11. อ่านิ โรัม 10:4 พรัะครัสิัตเ์ป็นิจุ้ดจ้บของธรัรัมบัญญัต ิ เพ่�อผูู้ที่ี�เช่ี�อจ้ะไดร้ับั __________ ตอ่พรัะพักัตรัพ์รัะเจ้้า 
ความช้อบธ์รรม

12. อ่านิ 1 โครันิิธ์  1:30 พรัะเจ้้าที่รังตั �งพรัะเยซืู่ให้เป็นิ _________ แลัะ __________
• ปัญญา 
• ควิามชีอบธรัรัม 
• ชีำารัะเรัาให้บรัสุิัที่ธิ� 
• แลัะไถ่เรัาให้พ้นิบาป

13. อ่านิ ฟิื้ลัิปปี 3:9 เม่�อเรัารักััษาธรัรัมบัญญัตขิองโมเสัสั เรัาพยายามที่ี�จ้ะรับัเอา __________ ดว้ิยตนิเอง
ความช้อบธ์รรม

14. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 11:1 ในิฐานิะครัสิัเตียนิ เรัาดำาเนิินิชีีวิติภายใต้กัฎของพรัะครัสิัต์ ธรัรัมบัญญัติของพรัะองค์มิ ได้ตรัาไวิเ้พ่�อเช่ี�อฟัง  

แตค่อ่กัารัใช้ีชีีวิติในิกัารัตอบสันิองตอ่บุคคลัหน้ิ�ง บุคคลันัิ�นิคอ่ 
พระเยซู้ำครสิต์่

15. อ่านิ โรัม 8:3 ธรัรัมบัญญัติ ไม่ช่ีวิยให้เรัารัอดได ้ มิ ใช่ีเพรัาะธรัรัมบัญญัตผิูิด แตเ่ป็นิเพรัาะควิามอ่อนิแอในิ ___________ ของ
ตวัิเรัาที่ี�ที่ำาให้เรัาไม่อาจ้รักััษาธรัรัมบัญญัติ ได้
เน่�อหนัง
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ไม่ ใช่้ภายใต้่พระธ์รรมบัญญัติ่ แต่่ภายใต้่รม่พระคุณ
เม่�อค่นิ ผูมฝันิถ้งหญิงสัาวิคนิหน้ิ�งทีี่�ถูกัที่ำาโที่ษในิสิั�งทีี่�เธอกัรัะที่ำา (บาปของเธอ) ชีายคนิหน้ิ�งติดตามเธอไปตลัอดเวิลัา เม่�อใด

ก็ัตามทีี่�เธอที่ำาผูิด เขาก็ัจ้ะส่ัายหัวิด้วิยควิามรัังเกัียจ้ แลั้วิก็ัถอดเข็มขัดออกัฟื้าดเธอ เม่�อเธอพูดผิูดหรั่อที่ำาผิูด เขาก็ัจ้ะที่ำาโที่ษเธอ  

เธอเขยกัขาไปที่ั�วิ พยายามยิ �มแล้ัวิที่ำาใจ้ดี ๆ แต่ก็ั ไม่วิายที่ี�จ้ะที่ำาในิสิั�งที่ี�ที่ำาให้ตัวิเองเด่อดรัอ้นิ แม้สิั�งที่ี�เธอที่ำาที่ั �งหลัายนัิ�นิไม่ ใช่ีเรั่�องใหญ่
เลัย แต่เป็นิเพียงเรั่�องเล็ักัเรั่�องน้ิอยที่ี�ชีายคนินีิ�เห็นิเธอที่ำาผิูด ก็ัจ้ะฟื้าดเธอทีุ่กัครัั �งจ้นิดูสิั �นิหวิังไปหมด เธอไม่อาจ้หลัีกัเลัี�ยงกัารัถูกั
ที่ำาโที่ษไดเ้ลัย จ้ำาไดว้ิา่ ผูมรัูส้้ักัเสีัยใจ้กัับเธอ อยากัจ้ะช่ีวิยเธอหนีิ ให้พ้นิชีายใจ้มารัคนินัิ�นิที่ี�เอาแตท่ี่ำารัา้ยเธอ แลั้วิผูมก็ัต่�นิ

ผูมเรัิ�มน้ิกัถ้งเรั่�องพรัะคุณของพรัะเจ้้า ควิามโปรัดปรัานิที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ เป็นิควิามโปรัดปรัานิที่ี�เรัาไม่สัมควิรัจ้ะได้รัับ  

หรัอ่มิอาจ้จ้ะแลักัเปลีั�ยนิได้ด้วิยควิามสัามารัถ เม่�อหัวิใจ้เรัาได้รับัพรัะคุณของพรัะองค์ หยั�งรัากัลังแล้ัวิ เรัาจ้ะไม่พยายามที่ำาสิั�งใดเพ่�อให้
พรัะเจ้้าที่รังยอมรับัโดยกัารักัรัะที่ำาของเรัาหรัอ่โดยกัารัรักััษาธรัรัมบัญญัติ ด้วิยกัำาลัังควิามสัามารัถของเรัาเอง ที่ี�สุัดเรัาก็ัสัามารัถหลัีกัหนีิ
กัารัถูกัโบยต ี เม่�อเรัาที่ำาผูิดกัฎธรัรัมบัญญัต ิ เพรัาะควิามรัอดดว้ิยพรัะเยซืู่

คำาวิ่าควิามโปรัดปรัานิ นัิ�นิหมายถ้งกัารัได้รัับกัารัยอมรัับ สันัิบสันุินิหรั่อรัับพรัจ้ากัใครัสัักัคนิ เม่�อเรัาอยากัเป็นิที่ี� โปรัดปรัานิของ
ใครัคนินัิ�นิ เรัาจ้ะที่ำาอย่างไรั จ้ะพยายามที่ำาแลัะพูดในิสิั�งที่ี�ที่ำาให้เขาพอใจ้ โดยไม่พูดหรั่อที่ำาอะไรัที่ี�จ้ะที่ำาให้เขาไม่พอใจ้ นัิ� นิค่อ  

ตอ้งปรัะพฤตติวัิดตีลัอดเวิลัา เป็นิไปไดจ้้รังิ ๆ หรัอ่ที่ี�จ้ะที่ำาเช่ีนินัิ�นิ คล้ัายกัับกัารัตอ่ตา้นิแรังโน้ิมถ่วิงของโลักัซ้ื่�งเรัาที่ำาไดแ้คชั่ี�วิครัูชั่ี�วิยาม
แตสุ่ัดที่้ายก็ัลั้มเหลัวิ แรังโน้ิมถ่วิงของโลักัมันิแข็งแรังกัวิา่เรัา 

ผูมเข้าใจ้ควิามรัูส้้ักัของหญิงสัาวิที่ี�ผูมฝันิเห็นิ รัูส้้ักัวิา่เวิลัาที่ี�ผูมพยายามอย่างหนัิกัที่ี�จ้ะที่ำาทีุ่กัอย่างให้ถูกัต้อง แต่กัลัับพลัาดในิรัาย
ลัะเอียดเล็ักัน้ิอย แลัะล้ัมเหลัวิ ผูมคิดวิ่า หากักัเพียงผูมผู่านิวิันินีิ� ไปได้ด้วิยดี โดยไม่ที่ำาอะไรัพลัาด ผูมก็ัคงจ้ะปรัะสับควิามสัำาเรั็จ้บ้าง  

แต่เปล่ัาเลัย ควิามผูิดพลัาดของผูมที่ำาให้ผูมที่ำาอะไรัไม่สัมบูรัณ์ ไปเสีัยทีุ่กัที่ี ผูมวิ่านัิ�นิไม่เพียงแต่ที่ำาให้พรัะบิดาบนิสัวิรัรัค์ผูิดหวิัง
เที่่านัิ�นิ แต่ผูมจ้ะปรัะณามตัวิเองแลัะลังโที่ษตัวิเองเสัมอ คิดวิา่ตัวิเองไปไม่รัอด เฝ้่าแต่วินิเวิยีนิอยู่กัับควิามสัามารัถที่ำาอะไรัได้หรัอ่ที่ำา
อะไรัไม่ ไดข้องตวัิเอง กั้าวิไม่ถ้งรัะดบัมาตรัฐานิสัักัที่ี ไม่ดพีอที่ี�จ้ะกั้าวิไปถ้งตรังนัิ�นิ ผูมตอ้งกัารัควิามช่ีวิยเหลั่อ

พรัะเจ้้าที่รังเมตตาทีี่�จ้ะปรัะที่านิผูู้ช่ีวิยให้เรัา นิามนัิ�นิค่อพรัะเยซืู่ ผูู้ทีี่�พรัะองค์ที่รังส่ังลังมา เพ่�อที่ำาให้เรัามีอิสัรัภาพจ้ากัตัวิเอง  

จ้ากัควิามไรัซ้้ื่�งอำานิาจ้ที่ี�จ้ะที่ำาตามพรัะบัญญัติของพรัะองค์ พรัะเยซืู่ที่รังรับักัารัลังโที่ษที่ี�เรัาไม่สัามารัถปฏิิบัติตามพรัะบัญญัติ เพ่�อที่ี�เรัา
จ้ะไม่ต้องตาย แต่กัลัับมีอิสัรัะทีี่�จ้ะมีชีีวิติอยู่ แลัะมีชีีวิตินิิรันัิดรัร์ัว่ิมกัับพรัะองค์ พรัะเยซืู่ปรัะที่านิของขวิญัแห่งควิามชีอบธรัรัมให้กัับเรัา  
เพ่�อเรัาจ้ะได้เป็นิผูู้ชีอบธรัรัมแลัะบรัิสุัที่ธิ�ต่อพรัะพักัตรั์พรัะเจ้้า พรัะบิดา แลัะเข้าข่ายข้อเรัียกัรั้องในิธรัรัมบัญญัติ เรัามีสัันิติสุัขกัับ
พรัะเจ้้า ดว้ิยสิั�งที่ี�พรัะองคท์ี่รังกัรัะที่ำาเพ่�อเรัา ดว้ิยควิามตาย กัารัถูกัฝัง แลัะกัารัฟ่ื้�นิคน่ิชีีพของพรัะเยซืู่

เรัามีควิามโปรัดปรัานิของพรัะเจ้้า ที่ี� ไม่อาจ้ที่ำาได้ด้วิยตนิเอง ที่ั �งยังไม่สัมควิรัจ้ะได้รัับจ้ากัพรัะองค์ ซ้ื่�งก็ัค่อพรัะคุณ ด้วิยควิาม
เช่ี�อดังนีิ� หัวิใจ้ของเรัาจ้ะต้องตั �งมั�นิอยู่อย่างปรัาศจ้ากัข้อสังสััย รัูว้ิา่พรัะองค์ที่รังปรัะที่านิสิั�งนีิ� ให้ เพรัาะพรัะองค์ที่รังรักััเรัา ที่ำาหัวิใจ้ของ
เรัาให้สัมบูรัณ์ มั�นิคง ตั �งตรัง แลัะหยั�งรัากัในิพรัะคุณของพรัะองค์ ค่อตั �งมั�นิอย่างหนัิกัแน่ินิ ไม่หวิั�นิไหวิด้วิยคำาถาม หรัอ่ข้อสังสััยใด ๆ  
วิา่พรัะองคท์ี่รังให้ทีุ่กั ๆ สิั�งที่ี�จ้ำาเป็นิกัับเรัาในิกัารัดำารังชีีพ แลัะให้ชีีวิติที่ี�สัมบูรัณ์พูนิสุัขผู่านิที่างพรัะเยซืู่ครัสิัต ์

หากัเรัายังคงจ้ดจ่้อ รัวิมศูนิย์ควิามคิดอยู่ทีี่�ควิามขาดแคลันิ ควิามผิูดพลัาด แลัะบาปของเรัา แที่นิที่ี�จ้ะจ้ดจ่้ออยู่กัับพรัะเยซูื่เจ้้า
ผูู้ที่รังสิัที่ธิ�อำานิาจ้ แลัะผูู้สัำาเรั็จ้ในิควิามเช่ี�อของเรัา หัวิใจ้ของเรัาคงจ้ะเศรั้าหมองแลัะขาดกัำาลััง ทีี่�จ้ะยอมเช่ี�อวิ่าเรัาได้รัับสิั�งดี ๆ  

จ้ากัพรัะเจ้้า เรัาต้องใช้ีควิามเช่ี�อจ้ากัหัวิใจ้เรัา รัับควิามชีอบธรัรัมพรั้อมกัับพรัะคุณของพรัะองค์ หัวิใจ้เรัาต้องเป็นิของพรัะเจ้้าอย่างหมด
เปลั่อกั เม่�อนัิ�นิแหลัะเรัาจ้ะเข้าถ้งพรัะองค์อย่างเต็มล้ันิ แลัะได้พักัพิงในิพรัะองค์ “จ้งรักษาใจ้ของเจ้้าด้้ว่ยค์ว่าม่ระว่ังระไว่รอบุด้้าน  
เพราะแหล่งแห่งชีื่ว่ติเริ�ม่ตน้ออกม่าจ้ากใจ้” (สุัภาษิต 4:23) 
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. พรัะคณุ มีควิามหมายวิา่อย่างไรัในิบที่นีิ� 

2. เม่�อหัวิใจ้เรัาไดร้ับัพรัะคณุหยั�งรัากัลังแลั้วิ เรัาจ้ะไม่พยายามที่ำาเพ่�อให้เกัิดกัารัยอมรับัจ้ากัพรัะเจ้้า ผู่านิที่าง 

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 ควิามผูิดพลัาดของเรัา มักัจ้ะที่ำาให้เรัากัลัายเป็นิคนิไม่สัมบูรัณ์แบบ ในิพรัะคำาข้อนีิ�เรัาจ้ะสัมบูรัณ์แบบได้ โดย 

ฮีีบร ู 10:14 - โด้ยการถูว่ายบุ้ชื่าเพียงค์รั �งเด้ยีว่ พระองค์ท์รงกระทำาให้ค์นทั�งหลายที� ได้ร้บัุการทรงชื่ำาระให้บุรสุิทธิ�แล้ว่นั�นถู้งค์ว่าม่
สม่บุ้รณ์์เป็นนิตย์

4. อ่านิ โรัม 5:17 พรัะเยซูื่ที่รังปรัะที่านิ ________ แห่งควิามชีอบธรัรัม ให้แก่ัเรัา เพ่�อวิ่าเรัาจ้ะได้เป็นิผูู้ชีอบธรัรัม แลัะบรัิสุัที่ธิ�  
ตอ่หน้ิาพรัะเจ้้า พรัะบิดา แลัะมีคณุสัมบัตคิรับพรัอ้มทีุ่กัข้อตามกัฎพรัะธรัรัมบัญญัต ิ

โรม 5:17 - เพราะว่า่ถู้าโด้ยการละเม่ิด้ของค์นนั�นค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายค์รอบุงำาอย้่ โด้ยค์นนั�นค์นเด้ียว่ ม่ากยิ�งกว่า่นั�น
ค์นทั �งหลายที�รับุพระค์ุณ์อันไพบุ้ลย์และรับุของประทานค์่อค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ ก็จ้ะด้ำารงชีื่ว่ิตและค์รอบุค์รองโด้ยพระองค์์ผู้้้เด้ียว่  
ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต์

5. อ่านิ อิสัายาห์ 26:3 หากัเรัายังคงจ้ดจ้่อ รัวิมศูนิย์ควิามคิดอยู่ที่ี�ข้อผูิดพลัาด บกัพรัอ่งทัี่ �งหลัาย แลัะบาปของเรัา แที่นิที่ี�จ้ะจ้ดจ้่อ
อยู่ที่ี�พรัะเยซืู่เจ้้าผูู้ที่รังสิัที่ธิ�อำานิาจ้ ผูู้ซ้ื่�งสัำาเรั็จ้ในิควิามเช่ี�อของเรัา หัวิใจ้เรัาจ้ะเต็มไปด้วิยควิามเศรัา้หมอง ถดถอย มากักัวิา่ที่ี�จ้ะ
เช่ี�อวิา่เรัาไดร้ับัทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างจ้ากัพรัะเจ้้า ดงันัิ�นิ เรัาควิรัจ้ดจ้่ออยู่ที่ี� ใด

อิสายาห์ 26:3 - ใจ้แน่ว่แน่ ในพระองค์นั์�น ทรงรกัษาไว่้ ในสันตภิาพอันสม่บุ้รณ์์ เพราะเขาว่างใจ้ในพระองค์์

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 หัวิใจ้เรัาตอ้งเป็นิของพรัะองคท์ี่ั �งหมดเพียงผูู้เดยีวิเพ่�อเรัาจ้ะ 

เอเฟซั้ำส 3:17 - ให้พระค์รสิตป์ระทับุในใจ้ของท่านโด้ยทางค์ว่าม่เช่ื่�อ ให้ท่านได้ห้ยั�งรากและตั �งม่ั�นอย้่ ในค์ว่าม่รกั

7. อ่านิ โรัม 4:5 ควิามรัอดจ้ากับาปเป็นิรัางวิลััที่ี�เรัาตอ้งแลักัมา หรัอ่เป็นิของขวิญัที่ี� ไดเ้ปลั่าโดยพรัะคณุพรัะเจ้้า 

โรม 4:5 - ส่ว่นค์นที�ม่ิ ได้อ้าศยัการกระทำา แต่ ได้เ้ช่ื่�อในพระองค์์ ผู้้้ทรงโปรด้ให้ค์นอธรรม่เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้ ค์ว่าม่เช่ื่�อของค์น
นั�นตอ้งนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่

8. อ่านิ โรัม 5:17 ควิามชีอบธรัรัม (จ้ากัข้อ 4) กัารัมีทีี่�ย่นิอย่างชีอบธรัรัมกัับพรัะเจ้้า เป็นิของปรัะที่านิ เรัาตอ้งที่ำาอะไรัเพ่�อแลักักัับ
ของปรัะที่านินัิ�นิหรัอ่ไม่ 
เรัาจ้ะไดข้องปรัะที่านินัิ�นิมาอย่างไรั

โรม 5:17 - เพราะถู้าโด้ยการล่ว่งละเมิ่ด้ของม่นุษย์ค์นเด้ียว่ เป็นเหตุให้ค์ว่าม่ตายได้้ค์รอบุค์รองผู่้านทางม่นุษย์ค์นเด้ียว่ผู้้้นั�น  
ยิ�งกว่า่ นั�นสักเท่าใด้บุรรด้าผู้้้ที� ได้้รบัุพระค์ุณ์และของประทานแห่งค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ซู้�งพระเจ้้าทรงจั้ด้เตรยีม่ไว่อ้ย่างม่าก
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ล้นย่อม่ค์รอบุค์รองในชีื่ว่ติผู้่านทางม่นุษย์ค์นเด้ยีว่ค์อ่พระเยซู้ค์รสิต์

9. อ่านิ โรัม 6:23 อะไรัคอ่ของปรัะที่านิของพรัะเจ้้าในิพรัะคำาข้อนีิ� 

โรม 6:23 - เพราะว่า่ค์่าจ้้างของค์ว่าม่บุาปค์่อค์ว่าม่ตาย แต่ของประทานของพระเจ้้าค์่อชีื่ว่ตินิรนัด้ร์ ในพระเยซู้ค์รสิต์องค์์พระผู้้้
เป็นเจ้้าของเรา   

10. อ่านิ ตติสัั 3:5 ผูลังานิที่ี�ดแีลัะกัารักัรัะที่ำาด ี กัี�อย่างของเรัาที่ี�มีส่ัวินิรัว่ิมตอ่ควิามรัอดจ้ากับาปของเรัา 

ทิตั่ส 3:5 - พระองค์์ ได้้ทรงชื่่ว่ยเราให้รอด้ ม่ิ ใช่ื่ด้้ว่ยการกระทำาที�ชื่อบุธรรม่ของเราเอง แต่พระองค์์ทรงพระกรณุ์าชื่ำาระให้เราม่ี
ใจ้บุังเกิด้ใหม่่ และทรงสรา้งเราข้ �นม่าใหม่่ โด้ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�

11. อ่านิ โรัม 6:14 อธิบายควิามหมายของ “ ใตร้ัม่พรัะคณุของพรัะเจ้้า” ดว้ิยคำาของคณุเอง 

โรม 6:14 - เพราะว่า่บุาปจ้ะมี่อำานาจ้เหน่อท่านทั �งหลายต่อไปก็หาม่ิ ได้้ เพราะว่า่ท่านทั �งหลายม่ิ ได้้อย้่ ใต้พระราชื่บุัญญัติ แต่อย้่
ใตพ้ระค์ณุ์

12. อ่านิ โรัม 11:6 หากัพรัะพรัของพรัะเจ้้ามาจ้ากัพรัะคณุพรัะองค ์ หมายควิามวิา่นัิ�นิไม่ ไดม้าโดย ______ ของเรัา

โรม 11:6 - แต่ถู้าเป็นทางพระค์ุณ์ก็หาได้้เป็นเพราะทางการกระทำาไม่่ ฉ้ะนั�นแล้ว่ พระค์ุณ์ก็ ไม่่เป็นพระค์ุณ์อีกต่อไป แต่ถู้า
เป็นทางการกระทำาก็หาได้เ้ป็นเพราะทางพระค์ณุ์ไม่่ ฉ้ะนั�นแล้ว่ การกระทำาก็ ไม่่เป็นการกระทำาอีกตอ่ไป

13. อ่านิ โรัม 3:24 ขอให้อธิบายควิามหมายพรัะคำาข้อนีิ�ดว้ิยถ้อยคำาของคณุเอง 

โรม 3:24 - แตพ่ระเจ้้าทรงพระกรณุ์าให้เราเป็นผู้้้ชื่อบุธรรม่ โด้ยไม่่ค์ดิ้ม่้ลค์า่ โด้ยที�พระเยซู้ค์รสิตท์รงไถู่เราให้พ้นบุาปแล้ว่

14. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:7 กัารัยกัโที่ษบาปของเรัานัิ�นิมาโดย 

เอเฟซั้ำส 1:7 - ในพระเยซู้นั�น เราได้้รบัุการไถู่ โด้ยพระโลหิตของพระองค์์ ค์่อได้้รบัุการอภัยโทษบุาปของเรา โด้ยพระค์ุณ์อัน
อุด้ม่ของพระองค์์
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บทที� 9 คำาต่อบ

1. พรัะคณุ มีควิามหมายวิา่อย่างไรัในิบที่นีิ� 
สิ�งที� ไม่สามารถุแลกมาได้ ความโปรดปรานที� ไม่สมควรจะได้รบั และความสามารถุของพระเจ้า

2. เม่�อหัวิใจ้เรัาไดร้ับัพรัะคณุหยั�งรัากัลังแลั้วิ เรัาจ้ะไม่พยายามที่ำาเพ่�อให้เกัิดกัารัยอมรับัจ้ากัพรัะเจ้้า ผู่านิที่าง 
การกระทำาของเรา

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 ควิามผูิดพลัาดของเรัา มักัจ้ะที่ำาให้เรัากัลัายเป็นิคนิไม่สัมบูรัณ์แบบ ในิพรัะคำาข้อนีิ�เรัาจ้ะสัมบูรัณ์แบบได้ โดย 
การถุวายบูช้าของพระเยซู้ำ พระองค์ทำาให้เราสมบูรณ์แบบชั้�วนิรนัดร์

4. อ่านิ โรัม 5:17 พรัะเยซูื่ที่รังปรัะที่านิ ______ แห่งควิามชีอบธรัรัม ให้แก่ัเรัา เพ่�อวิ่าเรัาจ้ะได้เป็นิผูู้ชีอบธรัรัม แลัะบรัิสุัที่ธิ� 
ตอ่หน้ิาพรัะเจ้้า พรัะบิดา แลัะมีคณุสัมบัตคิรับพรัอ้มทีุ่กัข้อตามกัฎพรัะธรัรัมบัญญัต ิ
ของประทาน

5. อ่านิ อิสัายาห์ 26:3 หากัเรัายังคงจ้ดจ้่อ รัวิมศูนิย์ควิามคิดอยู่ที่ี�ข้อผูิดพลัาด บกัพรัอ่งทัี่ �งหลัาย แลัะบาปของเรัา แที่นิที่ี�จ้ะจ้ดจ้่อ
อยู่ที่ี�พรัะเยซืู่เจ้้าผูู้ที่รังสิัที่ธิ�อำานิาจ้ ผูู้ซ้ื่�งสัำาเรั็จ้ในิควิามเช่ี�อของเรัา หัวิใจ้เรัาจ้ะเต็มไปด้วิยควิามเศรัา้หมอง ถดถอย มากักัวิา่ที่ี�จ้ะ
เช่ี�อวิา่เรัาไดร้ับัทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่างจ้ากัพรัะเจ้้า ดงันัิ�นิ เรัาควิรัจ้ดจ้่ออยู่ที่ี� ใด
ความคิด จิต่ใจของเราต้่องจดจ่ออยู่กับพระเจ้า

6. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 3:17 หัวิใจ้เรัาตอ้งเป็นิของพรัะองคท์ี่ั �งหมดเพียงผูู้เดยีวิเพ่�อเรัาจ้ะ 
อิ�มเอม และได้พัก

7. อ่านิ โรัม 4:5 ควิามรัอดจ้ากับาปเป็นิรัางวิลััที่ี�เรัาตอ้งแลักัมา หรัอ่เป็นิของขวิญัที่ี� ไดเ้ปลั่าโดยพรัะคณุพรัะเจ้้า 
ของประทานจากพระคุณของพระเจ้า

8. อ่านิ โรัม 5:17 ควิามชีอบธรัรัม (จ้ากัข้อ 4) กัารัมีทีี่�ย่นิอย่างชีอบธรัรัมกัับพรัะเจ้้า เป็นิของปรัะที่านิ เรัาตอ้งที่ำาอะไรัเพ่�อแลักักัับ
ของของปรัะที่านินัิ�นิหรัอ่ไม่ 
ไม่ 
เรัาจ้ะไดข้องปรัะที่านินัิ�นิมาอย่างไรั
เพียงเราย่�นม่อออกไปและรบัเอามา

9. อ่านิ โรัม 6:23 อะไรัคอ่ของปรัะที่านิของพรัะเจ้้าในิพรัะคำาข้อนีิ� 
ชี้วติ่นิรนัดร ์(แทนความต่ายชั้�วกัปชั้�วกัลป์)

10. อ่านิ ตติสัั 3:5 ผูลังานิที่ี�ดแีลัะกัารักัรัะที่ำาด ี กัี�อย่างของเรัาที่ี�มีส่ัวินิรัว่ิมตอ่ ควิามรัอดจ้ากับาปของเรัา 
ไม่มีเลย 

11. อ่านิ โรัม 6:14 อธิบายควิามหมายของ “ ใตร้ัม่พรัะคณุของพรัะเจ้้า” ดว้ิยคำาของคณุเอง 
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• เรัาไม่ ไดร้ับัสิั�งที่ี�ควิามบาปของเรัาสัมควิรัจ้ะไดร้ับั 
• แตก่ัลัับไดสิ้ั�งที่ี�ดทีี่ี�สุัดที่ี�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ผู่านิที่างพรัะครัสิัต ์
• ควิามชีอบธรัรัม 
• กัารัยอมรับั 
• กัารัอภัยบาปเป็นิของเรัาที่ั �งหมด (ดว้ิยของปรัะที่านิจ้ากัพรัะกัรัณุาธิคณุของพรัะเจ้้า)

12. อ่านิ โรัม 11:6 หากัพรัะพรัของพรัะเจ้้ามาจ้ากัพรัะคณุพรัะองค ์ หมายควิามวิา่นัิ�นิไม่ ไดม้าโดย ______ ของเรัา
การงาน

13. อ่านิ โรัม 3:24 ขอให้อธิบายควิามหมายพรัะคำาข้อนีิ�ดว้ิยถ้อยคำาของคณุเอง
ความช้อบธ์รรม ค่อ (การทำาให้เป็นคนช้อบธ์รรม) ของประทานที� ได้มาเปล่า ๆ จากพระเจ้า ซ่้ำ�งประทานให้กับผูู้้เช่้�อทั�งหลาย 
จากการไถุ่ของพระครสิต์่บนไม้กางเขนนั�น

14. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:7 กัารัยกัโที่ษบาปของเรัานัิ�นิมาโดย 
พระคุณอันอุดมของพระเจ้า
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ไม่มีสติ่อยู่กับบาปอีกต่่อไป
ชีายขี �เมาคนิหน้ิ�งขับรัถผูิดที่าง ไปชีนิกัับรัถอีกัคันิหน้ิ�ง ในิอุบัติเหตุนัิ�นิเด็กัสัาวิอายุ 18 ปีเสีัยชีีวิิต ครัอบครััวิของเด็กัสัาวินัิ�นิ

ฟ้ื้องรั้องแลัะได้ค่าเสีัยหาย 30 ล้ัานิบาที่ แต่ครัอบครััวินีิ� ให้นิายคนินีิ�จ้่ายเงินิเพียง 30,888 บาที่ แที่นิที่ี�จ้ะเป็นิ 30 ล้ัานิบาที่  

พวิกัเขามีเหตุผูลัเฉัพาะ ทีี่� ให้นิายคนินีิ�จ้่ายเงินิในิลัักัษณะนีิ� เขาต้องกัารัให้ชีายขี �เมานีิ�สัำาน้ิกัในิสิั�งที่ี�เขาได้กัรัะที่ำาลังไปโดยเขียนิเช็ีคสัั�ง
จ้่ายในินิามของเด็กัสัาวิที่ี�ตายสััปดาห์ลัะ 33 บาที่ ส่ังให้กัับครัอบครััวิ เรัาคงคิดวิ่ากัารัได้จ้่ายเพียง 30,888 บาที่ น่ิาจ้ะดูดีกัวิ่าหากัคิด
เที่ียบกัับเงินิจ้ำานิวินิ 30 ล้ัานิบาที่ ในิตอนิแรักักัารัจ่้ายเงินิสััปดาห์ลัะ 33 บาที่ เป็นิเรั่�องง่าย แต่พอผู่านิไปสัักัพักั กัารัเขียนิเช็ีคในินิาม
ของเด็กัสัาวิที่ี�ตายเรัิ�มครัอบงำาควิามคดิของเขา ทีุ่กัสััปดาห์เขาจ้ะรัูส้้ักัซ้ื่มเศรัา้ น้ิกัถ้งแตเ่รั่�องของเด็กัสัาวิคนิที่ี�ตอ้งตายเพรัาะเขา

หลัายปีผู่านิไป ในิที่ี�สุัด เขาก็ัเลิักัเขียนิเช็ีค ครัอบครัวัินีิ�จ้้งนิำาเขาข้ �นิศาลั ให้เขาจ้่ายเงินิ ในิหกัหรัอ่เจ็้ดปีหลัังเขาหยุดจ้่ายเงินิสีั�

หรัอ่ห้าครัั �ง ทุี่กัครัั �งเขาจ้ะถูกันิำาข้ �นิศาลัแลัะถูกัสัั�งให้จ้่ายเงินิ ครัอบครัวัินีิ�บอกัวิา่ พวิกัเขาไม่ ได้ โกัรัธอะไรัอีกัต่อไป แต่ต้องกัารัให้นิาย
คนินีิ�รัะลั้กัถ้งสิั�งที่ี�เขาไดท้ี่ำาลังไป 

หากัลัองที่บที่วินิดู ครัอบครัวัินีิ�ก็ัติดบ่วิงไม่แพ้นิายคนินัิ�นิ ทีุ่กัสััปดาห์ทีี่�ครัอบครัวัินีิ� ได้รับัเช็ีคก็ัตอกัยำ �าให้น้ิกัถ้งควิามสูัญเสีัยของ
ตัวิเอง เอาเข้าจ้รัิง ๆ ครัอบครััวินีิ�ก็ัหาควิามสังบไม่ ได้หลัังควิามตายของเด็กัสัาวินีิ�เช่ีนิกัันิ นิายคนินัิ�นิก็ัฟ้ื้องกัลัับครัอบครััวินีิ� ในิ
ข้อหา “กัารัที่ำาโที่ษที่ี� โหดรัา้ยแลัะวิปิรัติ” เขาวิา่ “อย่างนีิ�มันิฆ่่ากัันิชีัด ๆ มันิที่ำาลัายชีีวิติผูมจ้นิไม่สัามารัถหันิหลัังให้อดีต กั้าวิออกัไปมี
ชีีวิติไดเ้ลัย”

มาถ้งสิั�งที่ี�ต้องที่ำาควิามเข้าใจ้ในิเรั่�องนีิ� ผูมพบครัิสัเตียนิมากัมายที่ี�รัู้ส้ักัวิ่าตัวิเองอยู่ภายใต้กัารัถูกัตัดสิันิอย่างเดียวิกัันิ พวิกัเขา
บอกัวิา่ “พรัะเยซืู่ได้ชีดใช้ี ให้หมดแลั้วิ” แต่ก็ัยังรัูส้้ักัวิา่ ตัวิเองยังต้องชีดใช้ี ในิภารักิัจ้ที่างศาสันิาทุี่กั ๆ สััปดาห์ ไม่เช่ีนินัิ�นิจ้ะไม่เป็นิที่ี�
ยอมรับัจ้ากัพรัะเจ้้า
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. ควิามสััมพันิธ์รัะหวิา่งชีายคนินีิ�กัับครัอบครัวัินัิ�นิจ้ะเป็นิเช่ีนิไรั เม่�อเหตกุัารัณ์นีิ�ยังดำาเนิินิอยู่ตอ่ไป 

2. อ่านิ ฮีับรั ู 10:1 พรัะบัญญัติ ไม่สัามารัถที่ำาอะไรั

ฮีีบร ู 10:1 – โด้ยเหตุที�พระราชื่บัุญญัตินั�นได้้เป็นแต่เงาของสิ�งด้ีที�จ้ะม่าภายหน้า ม่ิ ใช่ื่ตัว่จ้รงิของสิ�งนั�นทีเด้ียว่ พระราชื่บัุญญัติ
นั�นจ้ะใช้ื่เค์ร่�องบุ้ชื่าที�เขาถูว่ายทุกปีเสม่อม่า กระทำาให้ผู้้้ถูว่ายสักการะบุ้ชื่านั�นถู้งที�สำาเรจ็้ม่ิ ได้้

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:1 ในิพรัะคำานีิ� มีอะไรัที่ี�บอกัเรัาวิา่กัารัถวิายเครั่�องบูชีาในิพรัะสััญญาเดมินัิ�นิ ไม่อาจ้ที่ำาให้เรัาถ้งที่ี�สัำาเรัจ็้ได ้

4. อ่านิ ฮีับรั ู 10:2 หากักัารัถวิายเครั่�องบูชีานัิ�นิมีผูลัตอ่กัารัชีำารัะบาปแลั้วิจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับผูู้นิมัสักัารั 

ฮีีบรู 10:2 - เพราะถู้าเป็นเช่ื่นนั�นได้้ เขาค์งได้้หยุด้การถูว่ายเค์ร่�องบุ้ชื่าแล้ว่ม่ิ ใช่ื่หรอ่ เพราะถู้าผู้้้นม่ัสการนั�นได้้รบัุการชื่ำาระให้
บุรสุิทธิ�ค์รั �งหน้�งแล้ว่ เขาค์งจ้ะไม่่ร้ส้้กว่า่ม่ีบุาปอีกตอ่ไป

5. ในิเรั่�องนีิ� คนิขับขี�ดว้ิยควิามม้นิเมาถูกับังคบัให้ที่ำาอะไรั 

6. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 พรัะเจ้้าที่รังที่ำาให้คนิของพรัะองคส์ัมบูรัณ์แบบโดย 

กั. ที่ำาควิามด ี
ข. ไปโบสัถ์ 
ค. รักััษาบัญญัต ิ 10 ปรัะกัารั 
ง. ปรัะที่านิพรัะเยซืู่เป็นิเครั่�องบูชีา 

ฮีีบร ู 10:14 – เพราะโด้ยการทรงถูว่ายบุ้ชื่าหนเด้ยีว่พระองค์ท์รงกระทำาให้ค์นทั �งหลายที�ถู้กชื่ำาระแล้ว่ถู้งที�สำาเรจ็้เป็นนิตย์

7. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 เม่�อมีผูู้รับัพรัะเยซืู่เป็นิเครั่�องบูชีาดว้ิยควิามเช่ี�อ จ้ะที่ำาให้ผูู้เช่ี�อนัิ�นิถ้งที่ี�สัำาเรัจ็้ 

กั. จ้นิกัรัะที่ั�งเขากัรัะที่ำาบาปครัั �งหน้ิา 
ข. จ้ากัควิามบาปครัั �งกั่อนิ 
ค. ตลัอดไป

8. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:1-18 ชีายสัองคนิที่ี�กัลั่าวิถ้งคอ่ใครั 

ปฐมกาล 20:1-18 - อับุราฮัม่เด้ินทางจ้ากที�นั�นไปยังด้ินแด้นเนเกบุ และอาศัยอย้่ระหว่่างค์าเด้ชื่และช้ื่ร์ ท่านไปอาศัยอย้่ ในเก-ราร ์ 
อับุราฮัม่พ้ด้ถู้งภรรยาของท่านว่่า “นางเป็นน้องสาว่ของฉั้น” อาบุีเม่เลค์พระราชื่าแห่งเก-ราร์ก็ ใช้ื่ค์นม่านำาซูาราห์ ไป แต่พระเจ้้า
เสด็้จ้ม่าหาอาบุีเม่เลค์ทางพระสุบุินในเว่ลากลางค์่น และตรัสกับุอาบุีเม่เลค์ว่่า “เจ้้าจ้ะต้องตาย เพราะหญิงซู้�งเจ้้านำาม่า นั�นมี่
สาม่ีแล้ว่” ฝ่่ายอาบุีเม่เลค์ยังไม่่ ได้้เข้าใกล้นาง ท่านจ้้งท้ลว่า่ “ข้าแต่องค์์เจ้้านาย พระองค์์จ้ะทรงประหารประชื่าชื่าติที� ไม่่ม่ีค์ว่าม่
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ผู้ิด้หร่อ ตัว่เขาเองบุอกข้าพระองค์์ ไม่่ ใช่ื่หร่อว่่า ‘นางเป็นน้องของฉั้น’ และนางเองก็พ้ด้เช่ื่นกันว่่า ‘เขาเป็นพี�ของฉั้น’  
ข้าพระองค์์ทำาด้ังนี�ด้้ว่ยใจ้ซู่�อ และด้้ว่ยม่่อนี�ที� ไม่่ม่ีค์ว่าม่ผิู้ด้” แล้ว่พระเจ้้าตรัสกับุท่านในพระสุบุินอีกว่่า “เราเองร้้แล้ว่ว่่าเจ้้าทำาด้ังนี�
ด้้ว่ยใจ้ซู่�อ ยิ�งกว่่านั�นอีก เราเองเป็นผู้้้ที�ป้องกันเจ้้าไม่่ ให้ทำาบุาปต่อเรา เหตุฉ้ะนี� เราจ้้งไม่่ ให้เจ้้าแตะต้องหญิงนั�น บัุด้นี�  

จ้งค์่นภรรยาของชื่ายนั�นไปเสีย เพราะเขาเป็นผู้้้เผู้ยพระว่จ้นะ เขาจ้ะอธิษฐานเพ่�อเจ้้า แล้ว่เจ้้าจ้ะม่ีชีื่ว่ิตอย่้ ได้้ แต่ถู้าเจ้้าไม่่ค์่น  

ก็จ้งร้้เถูิด้ว่่าเจ้้าจ้ะต้องตายแน่ ทั �งเจ้้าเอง และทุกค์นที�เป็นของเจ้้า อาบีุเม่เลค์ต่�นบุรรทม่แต่เช้ื่าม่่ด้ ทรงเรียกบุรรด้าข้าราชื่การ
ทั �งหม่ด้ของพระองค์์ม่า ทรงรับุสั�งเร่�องเหล่านี�ทั �งหม่ด้ให้พว่กเขาฟัง ค์นเหล่านั�นก็กลัว่ยิ�งนัก อาบุีเม่เลค์ตรัสเรียกอับุราฮัม่  

ม่าเข้าเฝ้่า และตรสักับุท่านว่า่ “เจ้้าทำาอะไรแก่เรานี�  เราได้้ทำาบุาปต่อเจ้้าอย่างไร? เจ้้าจ้้งนำาบุาปใหญ่ โตม่ายังเรา และราชื่อาณ์าจั้กร
ของเรา เจ้้าทำาสิ�งซู้�งไม่่น่าทำาแก่เราเลย” อาบุีเม่เลค์ตรัสกับุอับุราฮัม่ว่่า “เจ้้าค์ิด้อะไร เจ้้าจ้้งทำาเช่ื่นนี�” อับุราฮัม่ท้ลว่่า “เพราะข้า
พระบุาทค์ิด้ว่า่ ในที�นี� ไม่่ม่ีค์ว่าม่ยำาเกรงพระเจ้้าเสียเลย พว่กเขาจ้ะฆ่่าข้าพระบุาทเสียเพราะเหตุภรรยาของข้าพระบุาท นอกจ้ากนั�น
เธอก็เป็นน้องสาว่ของข้าพระบุาทจ้รงิๆ เป็นบุุตรหญิงของบุิด้าข้าพระบุาท แต่ ไม่่ ใช่ื่บุุตรหญิงของม่ารด้าข้าพระบุาท และนางได้้ม่า
เป็นภรรยาข้าพระบุาท เม่่�อพระเจ้้าโปรด้ให้ข้าพระบุาทต้องเด้ินทางจ้ากบุ้านบุิด้าของข้าพระบุาท ข้าพระบุาทพ้ด้กับุนางว่่า  
‘นี� เป็นค์ว่าม่เม่ตตาที�เจ้้าจ้ะทำาเพ่�อเรา ค์่อทุกที�ที�พว่กเราจ้ะไปนั�นจ้งพ้ด้ถู้งเราว่่า ‘เขาเป็นพี�ชื่ายของข้าพเจ้้า’ ” อาบุีเม่เลค์จ้้งทรงนำา  

แกะ โค์ ทาสชื่ายหญิงประทานให้แก่อับุราฮัม่ แล้ว่ทรงค์่นซูาราห์ภรรยาของท่านให้ท่าน แล้ว่อาบุีเม่เลค์ตรสัว่า่ “ด้นี้�  แผู้่นด้นิของเราก็อย้่
ต่อหน้าเจ้้า จ้งอาศัยอย้่ที� ไหนก็ ได้้ตาม่ใจ้ชื่อบุ” พระองค์์ตรัสกับุซูาราห์ว่่า “นี� แน่ะ เราให้เงินหน้� งพันแผู้่นแก่พี�ชื่ายของเจ้้า  

เป็นค์่าชื่ด้ใช้ื่ต่อหน้าทุกค์นที�อย้่กับุเจ้้า เจ้้ารบัุการแก้ ไขในทุกเร่�องแล้ว่” อับุราฮัม่ก็อธิษฐานต่อพระเจ้้า พระเจ้้าทรงรกัษาอาบุีเม่เลค์
และม่เหสีของพระองค์์และทาสหญิงให้หาย สตรเีหล่านั�นก็ค์ลอด้บุุตร  เพราะว่า่พระยาห์เว่ห์ทรงปิด้ค์รรภ์สตรทีั �งหม่ด้ในราชื่สำานัก
ของอาบุีเม่เลค์ เพราะเร่�องซูาราห์ภรรยาของอับุราฮัม่

9. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:2, 5 ในิเรั่�องนีิ� ใครัโกัหกัแลัะหลัอกัลัวิง 

ปฐมกาล 20:2, 5 - อับุราฮัม่พ้ด้ถู้งภรรยาของท่านว่า่ “นางเป็นน้องสาว่ของฉั้น” อาบีุเม่เลค์พระราชื่าแห่งเก-รารก็์ ใช้ื่ค์นม่านำาซูา
ราห์ ไป … [5] ตัว่เขาเองบุอกข้าพระองค์์ ไม่่ ใช่ื่หร่อว่่า ‘นางเป็นน้องของฉั้น’ และนางเองก็พ้ด้เช่ื่นกันว่่า‘เขาเป็นพี�ของฉั้น’  
ข้าพระองค์ ์ ทำาด้งันี�ด้ว้่ยใจ้ซู่�อ และด้ว้่ยม่่อนี�ที� ไม่่ม่ีค์ว่าม่ผู้ิด้”

10. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:7 ผูมเช่ี�อวิ่าพรัะเจ้้าไม่ ได้ยอมรัับกัารักัรัะที่ำาของอับรัาฮััม แต่พรัะเจ้้าที่รังเข้าข้างผูู้ ใดรัะหวิ่างอับรัาฮััมแลัะ  
อาบีเมเลัค เพรัาะเหตใุด (อ่านิ ปฐมกัาลั 15:1, 18 ยากัอบ 2:23)

ปฐมกาล 20:7 – ฉ้ะนั�นบุัด้นี�จ้งค์่นภรรยาให้แก่ชื่ายนั�น เพราะเขาเป็นผู้้้พยากรณ์์ เขาจ้ะอธิษฐานเพ่�อเจ้้าแล้ว่เจ้้าจ้ะม่ีชีื่ว่ิตอย้่  

ถู้าเจ้้าไม่่ค์น่นางนั�น เจ้้าจ้งร้ว้่า่เจ้้าจ้ะตายเป็นแน่ ทั �งเจ้้าและทุกค์นที�เป็นของเจ้้า 

ปฐมกาล 15:1,18 ภายหลังเหตุการณ์์เหล่านี� พระด้ำารัสของพระเยโฮว่าห์ม่าถู้งอับุราฮัม่ด้้ว่ยนิม่ิตว่่า “อับุราม่ อย่ากลัว่เลย  
เราเป็นโล่ของเจ้้าเป็นบุำาเหน็จ้ยิ�งใหญ่ของเจ้้า ในว่นัเด้ียว่กันนั�นพระเยโฮว่าห์ทรงกระทำาพันธสัญญากับุอับุราม่ว่า่ “เราได้้ยกแผู่้น
ด้นินี�แก่เช่ื่ �อสายของเจ้้าแล้ว่ ตั �งแตแ่ม่่นำ �าอียิปต์ ไปจ้นถู้งแม่่นำ �าใหญ่ ค์อ่แม่่นำ �าย้เฟรตสิ” 

ยากอบ 2:23 - พระค์ัม่ภีรก็์สำาเรจ็้ที�ว่า่ `อับุราฮัม่เช่ื่�อพระเจ้้า ทรงนับุเป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่แก่ท่าน’ และท่านได้้ช่ื่�อว่า่เป็น`สหาย
ของพระเจ้้า’ 

11. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:7, 17-18 แม้วิา่อับรัาฮััมเป็นิฝ่่ายผูิด พรัะเจ้้าที่รังบอกัให้ผูู้ ใดอธิษฐานิเผู่�อใครั 

กั. อับรัาฮััมอธิษฐานิเผู่�ออาบีเมเลัค  
ข. อาบีเมเลัคอธิษฐานิเผู่�ออับรัาฮััม 
ค. ที่ั �งสัองคนิอธิษฐานิเผู่�อกัันิแลัะกัันิ 

ปฐมกาล 20:7, 17-18 - ฉ้ะนั�นบุัด้นี�จ้งค์่นภรรยาให้แก่ชื่ายนั�น เพราะเขาเป็นผู้้้พยากรณ์์ เขาจ้ะอธิษฐานเพ่�อเจ้้าแล้ว่เจ้้าจ้ะม่ี
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ชีื่ว่ติอย้่ ถู้าเจ้้าไม่่ค์น่นางนั�น เจ้้าจ้งร้ว้่า่เจ้้าจ้ะตายเป็นแน่ ทั �งเจ้้าและทุกค์นที�เป็นของเจ้้า [17] เพราะฉ้ะนั�น อับุราฮัม่ก็อธิษฐาน
ต่อพระเจ้้า พระเจ้้าทรงรักษาอาบุีเม่เลค์ และม่เหสีของพระองค์์และทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั�นก็ค์ลอด้บุุตร 
[18] เพราะว่า่พระเยโฮว่าห์ ได้ท้รงปิด้ค์รรภ์สตรี ในราชื่สำานักของอาบุีเม่เลค์ทุกค์น เพราะเร่�องซูาราห์ภรรยาอับุราฮัม่

12. อ่านิ โรัม 8:31 แม้วิา่บางครัั �งเรัาจ้ะที่ำาผูิดพลัาด _________ ยังคงอยู่ข้างเรัาเสัมอ 

โรม 8:31 - ถู้าเช่ื่นนั�นเราจ้ะว่า่อย่างไร ถู้าพระเจ้้าทรงอย้่ฝ่่ายเรา ใค์รจ้ะขัด้ขว่างเรา

13. อ่านิ โรัม 4:8 แม้วิา่เรัาที่ำาผูิด พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิวิา่พรัะองคจ์้ะไม่ 

โรม 4:8 – บุุค์ค์ลที�องค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าม่ิ ได้ท้รงถู่อโทษบุาปของเขาก็เป็นสุข

14. อ่านิ ฮีับรั ู 8:12-13 ในิพันิธสััญญาใหม่ พรัะเจ้้าสััญญาวิา่จ้ะไม่ 

ฮีีบรู 8:12-13 – เพราะเราจ้ะกรุณ์าต่อการอธรรม่ของเขา และจ้ะไม่่จ้ด้จ้ำาบุาป และค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเขาอีกต่อไป [13] เม่่�อ
พระองค์์กล่าว่ถู้ง “พันธสัญญาใหม่่” พระองค์์ทรงถู่อว่่า พันธสัญญาเด้ิม่นั�นพ้นสม่ัยไปแล้ว่ และสิ�งที�พ้นสม่ัย และเก่าไปแล้ว่นั�น  

ก็พรอ้ม่ที�จ้ะเส่�อม่ส้ญไป

15. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5, 8-9 เรัารัอดโดย 

เอเฟซั้ำส 2:5, 8-9 - ถู้งแม้่ว่่าเม่่�อเราตายไปแล้ว่ในการบุาป พระองค์์ยังทรงกระทำาให้เรามี่ชีื่ว่ิตอย้่กับุพระค์ริสต์ (ซู้�งท่านทั �ง
หลายรอด้นั�นก็รอด้โด้ยพระค์ณุ์) … [8] ด้ว้่ยว่า่ซู้�งท่านทั �งหลายรอด้นั�นก็รอด้โด้ยพระค์ณุ์เพราะค์ว่าม่เช่ื่�อ และม่ิ ใช่ื่ โด้ยตวั่ท่าน
ทั �งหลายเอง แตพ่ระเจ้้าทรงประทานให้ [9] ค์ว่าม่รอด้นั�นจ้ะเน่�องด้ว้่ยการกระทำาก็หาม่ิ ได้เ้พ่�อม่ิ ให้ค์นหน้�งค์นใด้อว่ด้ได้้

16. อ่านิ ตทิี่ัสั 3:5 เรัาจ้ะไม่รัอดเพรัาะ 
เรัาจ้ะรัอดได้ โดย

ติ่ทัส 3:5 - พระองค์์ ได้้ทรงช่ื่ว่ยเราให้รอด้ ม่ิ ใช่ื่ด้้ว่ยการกระทำาที�ชื่อบุธรรม่ของเราเอง แต่พระองค์์ทรงพระกรณุ์าชื่ำาระให้เราม่ี
ใจ้บุังเกิด้ใหม่่ และทรงสรา้งเราข้ �นม่าใหม่่ โด้ยพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�

17. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะสัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้าไปจ้นิชัี�วินิิรันัิดรั ์ ที่ี� ไดช่้ีวิยให้เรัารัอดโดย _________ 
ของพรัะองค ์ ที่รังบันิดาลัให้เรัาเป็นิ ________ ในิผูู้ที่รังเป็นิที่ี�รักััของพรัะองค ์ (พรัะเยซืู่ครัสิัต)์

เอเฟซั้ำส 1:6 - เพ่�อจ้ะให้เป็นที�สรรเสรญิสง่าราศแีห่งพระค์ุณ์ของพระองค์์ ซู้�งโด้ยพระคุ์ณ์นั�นพระองค์์ทรงบัุนด้าลให้เราเป็นที�
ชื่อบุใจ้ในผู้้้ทรงเป็นที�รกัของพระองค์์
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บทที� 10 คำาต่อบ

1. ควิามสััมพันิธ์รัะหวิา่งชีายคนินีิ�กัับครัอบครัวัินัิ�นิจ้ะเป็นิเช่ีนิไรั เม่�อเหตกุัารัณ์นีิ�ยังดำาเนิินิอยู่ตอ่ไป 
ความสมัพันธ์์ที�เต็่มไปด้วยการไม่ ให้อภัย ความขมข่�น และการปะทะกัน

2. อ่านิ ฮีับรั ู 10:1 พรัะบัญญัติ ไม่สัามารัถที่ำาอะไรั 
ทำาให้ผูู้้ถุวายสกัการะบูช้านั�นถุ่งที�สำาเรจ็ (ไม่มีข้อบกพรอ่งหรอ่จุดด่างพรอ้ย)

3. อ่านิ ฮีับรั ู 10:1 ในิพรัะคำานีิ� มีอะไรัที่ี�บอกัเรัาวิา่กัารัถวิายเครั่�องบูชีาในิพรัะสััญญาเดมินัิ�นิ ไม่อาจ้ที่ำาให้เรัาถ้งที่ี�สัำาเรัจ็้ได ้
พวกเขากระทำาซ้ำำ �าแล้ว ซ้ำำ �าเล่า เป็นกิจวตั่รประจำาวนั ประจำาสปัดาห์ ประจำาเด่อน สจัจธ์รรมที�บอกวา่พวกเขาไม่สามารถุแก้
เร่�องความบาปของเขาได้อย่างถุาวร ก็ค่อการที�เขาได้กระทำาซ้ำำ �าแล้ว ซ้ำำ �าเล่า

4. อ่านิ ฮีับรั ู 10:2 หากักัารัถวิายเครั่�องบูชีานัิ�นิมีผูลัตอ่กัารัชีำารัะบาปแลั้วิจ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิกัับผูู้นิมัสักัารั 
จะทำาให้พวกเขาไม่มีสติ่อยู่กับบาปอีกต่่อไป (รูส้ก่พ่ายแพ้ต่่อความล้มเหลวต่ลอด)

5. ในิเรั่�องนีิ� ชีายที่ี�ขับขี�ดว้ิยควิามม้นิเมาถูกับังคบัให้ที่ำาอะไรั 
ให้น่กถุ่งความบาปของเขาทุกครั �ง

6. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 พรัะเจ้้าที่รังที่ำาให้คนิของพรัะองคส์ัมบูรัณ์แบบโดย 
ง. ประทานพระเยซู้ำเป็นเคร่�องบูช้า

7. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 เม่�อมีผูู้รับัพรัะเยซืู่เป็นิเครั่�องบูชีาดว้ิยควิามเช่ี�อ จ้ะที่ำาให้ผูู้เช่ี�อนัิ�นิถ้งที่ี�สัำาเรัจ็้ 
ค. ต่ลอดไป

8. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:1-18 ชีายสัองคนิที่ี�กัลั่าวิถ้งคอ่ใครั 
อับราฮัีม และอาบีเมเลค

9. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:2, 5 ในิเรั่�องนีิ� ใครัโกัหกัแลัะหลัอกัลัวิง 
อับราฮัีม

10. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:7 ผูมเช่ี�อวิ่าพรัะเจ้้าไม่ ได้ยอมรัับกัารักัรัะที่ำาของอับรัาฮััม แต่พรัะเจ้้าที่รังเข้าข้างผูู้ ใดรัะหวิ่างอับรัาฮััม
แลัะ อาบีเมเลัค เพรัาะเหตใุด (อ่านิ ปฐมกัาลั 15:1, 18 ยากัอบ 2:23) 
อับราฮัีม เพราะอับราฮัีมมีพันธ์สญัญากับพระเจ้า และเป็นสหายของพระเจ้า 

11. อ่านิ ปฐมกัาลั 20:7, 17-18 แม้วิา่อับรัาฮััมเป็นิฝ่่ายผูิด พรัะเจ้้าที่รังบอกัให้ผูู้ ใดอธิษฐานิเผู่�อใครั 
ก. อับราฮัีมอธิ์ษฐานเผู่้�ออาบีเมเลค

12. อ่านิ โรัม 8:31 แม้วิา่บางครัั �งเรัาจ้ะที่ำาผูิดพลัาด _________ ยังคงอยู่ข้างเรัาเสัมอ 
พระเจ้า
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13. อ่านิ โรัม 4:8 แม้วิา่เรัาที่ำาผูิด พรัะเจ้้าที่รังกัลั่าวิวิา่พรัะองคจ์้ะไม่ 
พระเจ้ามิ ได้ทรงถุ่อโทษบาปของเรา

14. อ่านิ ฮีับรั ู 8:12-13 ในิพันิธสััญญาใหม่ พรัะเจ้้าสััญญาวิา่จ้ะไม่ 
พระเจ้าจะไม่จดจำาบาปของเรา หรอ่ถุ่อโทษเราอีก

15. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 2:5, 8-9 เรัารัอดโดย 
โดยพระคุณของพระองค์ โดยพระคุณที�เราไม่สมควรจะได้รบัเลย และด้วยพระเมต่ต่าต่่อเรา

16. อ่านิ ตทิี่ัสั 3:5 เรัาจ้ะไม่รัอดเพรัาะ _______ 
ด้วยการกระทำาที�ช้อบธ์รรมของเราเอง
เรัาจ้ะรัอดได้ โดย ______
โดยความเมต่ต่าของพระองค์ ที� ได้ช้ำาระเราให้มี ใจบังเกิดใหม่ และสรา้งเราข่�นโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์�

17. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะสัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้าไปจ้นิชัี�วินิิรันัิดรั ์ ที่ี� ไดช่้ีวิยให้เรัารัอดโดย _________ 
พระคุณ
ของพรัะองค ์ ที่รังบันิดาลัให้เรัาเป็นิ ________ ในิผูู้ที่รังเป็นิที่ี�รักััของพรัะองค ์ (พรัะเยซืู่ครัสิัต)์
ที�ช้อบใจ
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ฉันเป็นที�รกั ฉันงดงาม
วิันิหน้ิ� งไมเคิ �ลัซ้ื่�งเป็นินัิกัศ้กัษาชีายเข้ามาที่ี�ห้องที่ำางานิของอาจ้ารัย์ เพ่�อเลั่าเรั่�องลัับสุัดยอดของเพ่�อนินัิกัศ้กัษาสัาวิคนิหน้ิ� ง  

ไมเคิ �ลัเล่ัาวิ่า “ช่ีวิงทีี่�อาจ้ารัย์กัำาลัังสัอนิหนัิงส่ัอในิชัี�นิเรัียนิที่ี�วิิที่ยาลััยพรัะคัมภีรั์อยู่นัิ�นิ ผูมเห็นิแพที่ที่รัิเชีียเขียนิโน้ิตลังในิสัมุดของเธอ  

ข้อควิามวิา่ “ฉัันิเป็นิที่ี�รักัั ฉัันิงดงาม” แพที่ที่รัเิชีียเป็นิสัาวิจ้ำาพวิกัที่ี�มักัแต่งตัวิให้เป็นิที่ี�ด้งดูดสัายตาผูู้อ่�นิเสัมอ เหตุผูลัที่ี�แที่้จ้รังิ ที่ี�เธอ
เขียนิคำาเหลั่านัิ�นิก็ัเพรัาะ ควิามจ้รัิงเธอรัู้ส้ักัไม่เป็นิที่ี�รัักั หรั่องดงามเลัย แต่กัลัับรัู้ส้ักัถูกัปฏิิเสัธ ขาดควิามรัักั ในิฐานิะมนุิษย์ปุถุชีนิ   

เรัาล้ัวินิมีควิามต้องกัารัพ่ �นิฐานิอย่างเดียวิกัันิ ค่อปรัารัถนิาจ้ะเป็นิที่ี�รัักั เป็นิที่ี�ยอมรัับ มีค่า เช่ีนิเดียวิกัับควิามรัู้ส้ักัมีคุณค่าในิตัวิเอง  
แลัะรัูว้ิา่เรัาเป็นิผูู้ทีี่�ชีอบธรัรัมสัำาหรับัพรัะเจ้้า วิญิญาณศาสันิาส่ัวินิใหญ่ที่ำาให้เรัารัูส้้ักัวิา่ไม่เป็นิที่ี�รักัั ไม่มีคณุคา่ ไม่เป็นิที่ี�ยอมรับั ควิามเช่ี�อ
แลัะควิามคิดที่ี�ผูิดที่ี�สุัดที่ี�ซื่าตานิใช้ีต่อสู้ักัับผูู้เช่ี�อที่ั �งหลัาย ก็ัค่อ ควิามรัู้ส้ักัผิูดแลัะกัารัปรัะณามตนิเอง เม่�อรัู้ตัวิวิ่าเรัาอยู่ ในิฝ่่ายจ้ิต
วิญิญาณ

คำาถามมีอยู่วิ่า จ้ะมีคนิสัักักัี�คนิที่ี�เม่�อแรักัเรัิ�มเข้ามาพบพรัะเยซูื่แลั้วิได้รัับคำาบอกัเลั่าวิ่า พรัะองค์ ไม่เพียงแต่จ้ะรัักัเรัาเที่่านัิ�นิ  

แต่ด้วิยกัารัทีี่�เรัายอมรัับพรัะองค์ พรัะองค์ก็ักัลัายเป็นิควิามชีอบธรัรัมโดยสัมบูรัณ์แบบของเรัาไปแล้ัวิ ทีี่�จ้รัิง ควิามชีอบธรัรัมทีี่�พรัะองค์
ที่รังปรัะที่านิให้นัิ�นิค่อควิามชีอบธรัรัมที่ั �งหมดทีี่�เรัาต้องกัารั (1 โครันิิธ์ 1:30 บอกัวิา่ “ โด้ยพระองค์์ ท่านจ้้งอย้่ ในพระเยซู้ค์รสิต์ เพราะ
พระเจ้้าทรงตั �งพระองค์์ ให้เป็นปัญญา ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ การแยกตั �งไว่้ และการไถู่ โทษ สำาหรับุเราทั �งหลาย”) นีิ�ค่อข่าวิปรัะเสัรัิฐของ
พรัะเจ้้า “ด้้ว่ยว่า่ข้าพเจ้้าไม่่ม่ีค์ว่าม่ละอายในเร่�องข่าว่ประเสรฐิของพระค์รสิต์ เพราะข่าว่ประเสรฐินั�นเป็นฤทธิ�เด้ชื่ของพระเจ้้า เพ่�อให้ทุก
ค์นที�เช่ื่�อได้้รบัุค์ว่าม่รอด้ พว่กยิว่ก่อนและพว่กกรกีด้้ว่ย เพราะว่า่ในข่าว่ประเสรฐินั�นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้าก็ ได้้แสด้งออก โด้ยเริ�ม่
ต้นก็ค์ว่าม่เช่ื่�อ สุด้ท้ายก็ค์ว่าม่เช่ื่�อ ตาม่ที�ม่ีเขียนไว่แ้ล้ว่ว่า่ ‘ค์นชื่อบุธรรม่จ้ะม่ีชีื่ว่ติด้ำารงอย้่ โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อ’ ( โรัม 1:16-17) ส่ว่นค์นที�ม่ิ ได้้
อาศยัการประพฤติ แต่ ได้้เช่ื่�อในพระองค์์ ผู้้้ทรงโปรด้ให้ค์นอธรรม่เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้ ค์ว่าม่เช่ื่�อของค์นนั�นต้องนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุ
ธรรม่” ( โรัม 4:5) พรัะเจ้้ามิ ได้ที่รังเรัยีกัเรัาให้เช่ี�อในิสิั�งของทีี่�จ้ับต้องได้ แต่ที่รังให้เรัาเช่ี�อด้วิยควิามเช่ี�อมั�นิ เช่ี�อใจ้ วิางใจ้อย่างทีี่�สุัด
แลัะข้ �นิตอ่พรัะองค ์

พรัะเจ้้าไม่อาจ้รัักัเรัาได้มากักัวิ่าที่ี�ที่รังรัักัเรัา พรัะเจ้้าค่อควิามรัักั (1 ยอห์นิ 4:8) แต่เรัาจ้ะรัับได้มากัข้ �นิ รัู้ส้ักัมากัข้ �นิ  

มีปรัะสับกัารัณ์มากัข้ �นิ ยิ�งควิามเช่ี�อของเรัาเข้มแข็งมากัข้ �นิเที่่าใด เรัาก็ัจ้ะยิ�งรัักัพรัะเจ้้ามากัข้ �นิเที่่านัิ�นิ ในิพรัะคำาเขียนิไวิ้วิ่า “เราทั �ง
หลายรกัพระองค์ ์ ก็เพราะพระองค์ท์รงรกัเราก่อน” (1 ยอห์นิ 4:19) ขอจ้งใครัค่รัวิญให้ด ี เช่ี�อแลัะยอมรับัเอาเถิด
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ โรัม 8:38-39 อัครัสัาวิกัเปาโลั เช่ี�อมั�นิวิา่อะไรั 

โรม 8:38-39 –เพราะข้าพเจ้้าเช่ื่�อมั่�นว่า่แม้่ค์ว่าม่ตายหรอ่ชีื่ว่ติหรอ่ท้ตสว่รรค์์ หรอ่ผู้้้ม่ีบุรรด้าศกัด้ิ�หรอ่ฤทธิ�เด้ชื่ทั �งหลาย หรอ่สิ�งซู้�งม่ี
อย่้ ในปัจ้จุ้บุันหรอ่สิ�งซู้�งจ้ะม่ี ในภายหน้า [39] หรอ่ซู้�งส้ง หรอ่ซู้�งล้ก หรอ่สิ�งอ่�นใด้ ๆ ที� ได้้ทรงสรา้งแล้ว่นั�น จ้ะไม่่สาม่ารถู กระทำา
ให้เราทั �งหลายขาด้จ้ากค์ว่าม่รกัของพระเจ้้า ซู้�งม่ีอย้่ ในพระเยซู้ค์รสิตอ์งค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าของเราได้้

2. ที่ี�วิทิี่ยาลััยพรัะคัมภีรั ์ มีศาสัตรัาจ้ารัย์ผูู้หน้ิ� งได้ส่ังข้อควิามเวิยีนิไปที่ั�วิวิา่ “ควิามชีอบธรัรัม ค่อ กัารักัรัะที่ำาของตุลัากัารัโดยทีี่�พรัะเจ้้า
ปรัะกัาศให้ทีุ่กัคนิที่ี�เช่ี�อนัิ�นิเป็นิคนิชีอบธรัรัม ไม่ ใช่ีกัารัที่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัม” เม่�อเรัาศ้กัษาพรัะคัมภีรัด์้วิยตัวิเองก็ัจ้ะเช่ี�อวิา่กัารั
ที่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัมนัิ�นิ เป็นิของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัม ที่ี�ที่ำาให้เรัาเป็นิคนิชีอบธรัรัมในิสัายพรัะเนิตรัของพรัะองค์
พรัะองค ์ อ่านิ โรัม 5:19 โดยควิามเช่ี�อฟังของพรัะเยซืู่ (รักััษาพรัะบัญญัต ิ แลัะถูกัตรัง้บนิกัางเขนิ) ผูู้คนิจ้ำานิวินิมากั

กั. ไดถู้กัปรัะกัาศให้เป็นิคนิชีอบธรัรัม 
ข. คดิวิา่ตวัิเองเป็นิผูู้ชีอบธรัรัม 
ค. ไดท้ี่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัม 

โรม 5:19 – เพราะว่า่ค์นเป็นอันม่ากเป็นค์นบุาปเพราะค์น ๆ เด้ียว่ที�ม่ิ ได้้เช่ื่�อฟังฉั้นใด้ ค์นเป็นอันม่ากก็เป็นค์นชื่อบุธรรม่เพราะ
พระองค์ผ์ู้้้เด้ยีว่ที� ได้ท้รงเช่ื่�อฟังฉั้นนั�น

3. อ่านิ 2 โครัินิธ์ 5:21 “เพรัาะวิ่าพรัะเจ้้าได้ที่รังกัรัะที่ำาให้พรัะองค์ (พรัะเยซืู่ครัิสัต์) ผูู้ที่รังไม่มีบาป ( ไม่เคยที่ำาบาป) ให้เป็นิควิาม
บาปเพรัาะเห็นิแกั่เรัา เพ่�อเรัาจ้ะไดเ้ป็นิ 

2 โครินธ์์ 5:21 - เพราะว่า่พระเจ้้าได้้ทรงกระทำาพระองค์์ผู้้้ทรงไม่่ม่ีบุาป ให้เป็นค์ว่าม่บุาปเพราะเห็นแก่เรา เพ่�อเราจ้ะได้้เป็นค์น
ชื่อบุธรรม่ของพระเจ้้า ทางพระองค์์

4. อ่านิ โคลัีสีั 1:21-22 พรัะเยซืู่ครัสิัต์เสัด็จ้มาในิโลักันีิ� เพ่�อตายแลัะไถ่บาปเรัา ด้วิยเหตุฉัะนีิ� เรัาจ้้งย่นิอยู่เฉัพาะหน้ิาของพรัะเจ้้าได้
ในิฐานิะผูู้บรัสุิัที่ธิ� ไรัต้ำาหนิิ แลัะไรัข้้อกัลั่าวิหาในิสัายตาของ 

กั. คูค่รัองเรัา 

ข. เพ่�อนิของเรัา 

ค. พรัะเจ้้า 

โคลีสี 1:21-22 – และพว่กท่านซู้�งเม่่�อก่อนนี� ไม่่ถู้กกันและเป็นศัตร้ในใจ้ด้้ว่ยการชัื่�ว่ต่าง ๆ บุัด้นี� พระองค์์ทรงโปรด้ให้ค์่นด้ีกับุ
พระองค์์ [22] โด้ยค์ว่าม่ตายแห่งพระกายเน่�อหนังของพระองค์์เพ่�อจ้ะได้้ถูว่ายท่านให้เป็นผู้้้บุริสุทธิ� ไร้ตำาหนิและไร้ข้อกล่าว่หาใน
สายตาของพระองค์์

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะสัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้าตลัอดชัี�วินิิรันัิดรั ์ ในิพรัะคณุของพรัะองค ์ เพรัาะวิา่พรัะองคท์ี่รังที่ำาให้เรัา

เอเฟซั้ำส 1:6 - เพ่�อจ้ะให้เป็นที�สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระค์ุณ์ของพระองค์์ ซู้�งโด้ยพระค์ุณ์นั�นพระองค์์ทรงบุันด้าลให้เราเป็นที�
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ชื่อบุใจ้ในผู้้้ทรงเป็นที�รกัของพระองค์ ์   

6. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 โดยผู่านิพรัะเยซืู่แลัะกัารัสัลัะพรัะชีนิม์ชีีพของพรัะองคบ์นิไม้กัางเขนิ ที่ำาให้เรัาสัมบูรัณ์แบบไปนิานิเที่่าไรั

กั. จ้นิกัวิา่เรัาจ้ะที่ำาบาปอีกั 
ข. จ้นิกัวิา่เรัาจ้ะไปโบสัถ์ 
ค. ตลัอดกัาลั 

ฮีีบร ู 10:14 – เพราะโด้ยการทรงถูว่ายบุ้ชื่าค์รั �งเด้ยีว่ พระองค์์ ได้ท้รงกระทำาให้ค์นทั �งหลายที�ถู้กชื่ำาระแล้ว่ ถู้งที�สำาเรจ็้เป็นนิตย์

7. อ่านิ ฮีับรั ู 10:15-17 ในิพันิธสััญญาใหม่ พรัะเจ้้าสััญญาวิา่จ้ะจ้ดจ้ำาบาปเรัา 

กั. ทีุ่กัครัั �งที่ี�เรัาที่ำาบาป 
ข. เม่�อเรัาไม่ถวิายสิับลัด 
ค. ไม่จ้ดจ้ำาอีกัตอ่ไป 

ฮีีบรู 10:15-17 – และพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้้ว่ย เพราะว่่าพระองค์์ ได้้กล่าว่ไว่้แล้ว่ว่่า [16] “นี�ค์่อพันธ
สัญญาซู้�งเราจ้ะกระทำากับุเขาทั �งหลายภายหลังสมั่ยนั�น” องค์์พระผู้้้เป็นเจ้้ากล่าว่ว่า่ “เราจ้ะบุรรจุ้ธรรม่บัุญญัติของเราไว่้ ในจ้ิตใจ้ของ
เขาทั �งหลาย จ้ารก้ม่ันไว่ท้ี� ในด้ว่งใจ้ของเขาทั �งหลาย [17] และจ้ะไม่่จ้ด้จ้ำาบุาปและค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่าของเขาอีกตอ่ไป

8. อ่านิ โรัม 6:1-2 พรัะคุณของพรัะเจ้้ายิ�งใหญ่กัวิา่บาปของเรัาที่ั �งหมด ดังนัิ�นิ เรัาควิรัที่ำาบาปต่อไปหรัอ่ เพ่�อวิา่พรัะคุณของพรัะเจ้้า
จ้ะไดส้ัำาแดงควิามยิ�งใหญ่ ให้ปรัากัฏิ 

โรม 6:1-2 – ถู้าเช่ื่นนั�นแล้ว่เราจ้ะว่า่อย่างไร ค์ว่รเราจ้ะอย้่ ในบุาปต่อไปเพ่�อให้พระค์ุณ์ม่ีม่ากยิ�งข้ �นหรอ่ [2] ขอพระเจ้้าอย่ายอม่ให้
เป็นเช่ื่นนั�นเลย พว่กเราที�ตายตอ่บุาปแล้ว่ จ้ะม่ีชีื่ว่ติในบุาปตอ่ไปอย่างไรได้้

9. อ่านิ ฮีับรั ู 9:12 กัารัไถ่บาปชีนิิดไหนิ ที่ี�พรัะเยซืู่เจ้้าที่รังปรัะที่านิแกั่เรัา 

กั. กัารัไถ่บาปชัี�วิครัาวิ 
ข. กัารัไถ่บาปบางส่ัวินิ 
ค. กัารัไถ่บาปชัี�วินิิรันัิดรั ์

ฮีีบรู 9:12 - พระองค์์เสด็้จ้เข้าไป ในที�บุริสุทธิ�เพียงค์รั �งเด้ียว่เท่านั�น และพระองค์์ ไม่่ ได้้ทรงนำาเล่อด้แพะ และเล่อด้ล้กว่ัว่
เข้าไป แตท่รงนำาพระโลหิตของพระองค์เ์องเข้าไป และทรงสำาเรจ็้การไถู่บุาปชัื่�ว่นิรนัด้รแ์ก่เรา

10. อ่านิ โรัม 8:33 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะฟ้ื้องคนิที่ี�พรัะเจ้้าไดท้ี่รังเลั่อกัไวิ้

โรม 8:33 - ใค์รจ้ะฟ้องค์นเหล่านั�นที�พระเจ้้าได้ท้รงเล่อกไว่ ้ พระเจ้้าทรงเป็นผู้้้ที�ทำาให้เราเป็นค์นชื่อบุธรรม่แล้ว่
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11. อ่านิ โรัม 8:34 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะปรัะณามคนิของพรัะเจ้้า

โรม 8:34 - ใค์รเล่าจ้ะเป็นผู้้้ปรับุโทษอีก ก็ค์่อพระค์ริสต์ผู้้้ทรงสิ�นพระชื่นม์่แล้ว่ และยิ�งกว่่านั�นอีกได้้ทรงค์่นพระชื่นม์่ ทรงสถูิต
อย้่ ณ์ เบุ่ �องขว่าม่่อของพระเจ้้า และทรงอธิษฐานขอเพ่�อเราทั �งหลายด้ว้่ย

12. อ่านิ โรัม 8:35 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะแยกัผูู้เช่ี�อออกัจ้ากัควิามรักััของพรัะเจ้้าได้

โรม 8:35 – แล้ว่ใค์รจ้ะให้เราทั �งหลายขาด้จ้ากค์ว่าม่รักของพระค์ริสต์ ได้้เล่า จ้ะเป็นค์ว่าม่ยากลำาบุาก ค์ว่าม่ทุกข์ หร่อการ
ข่ม่เหง หรอ่การกันด้ารอาหาร หรอ่การเปล่อยกาย หรอ่การถู้กโพยภัย หรอ่การถู้กค์ม่ด้าบุหรอ่

13. อ่านิ โรัม 8:31 บที่สัรัปุของบที่เรัยีนินีิ�คอ่อะไรั

โรม 8:31 - ถู้าเช่ื่นนั�นเราจ้ะว่า่อย่างไร ถู้าพระเจ้้าทรงอย้่ฝ่่ายเรา ใค์รจ้ะขัด้ขว่างเรา 
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บทที� 11 คำาต่อบ

1. อ่านิ โรัม 8:38-39 อัครัสัาวิกัเปาโลั เช่ี�อมั�นิวิา่อะไรั 
เขาเช่้�อมั�นวา่ แม้ความต่าย หรอ่ชี้วติ่ หรอ่ทูต่สวรรค์ หรอ่ผูู้้มีบรรดาศกัดิ� หรอ่ฤทธิ์�เดช้ทั�งหลาย หรอ่สิ�งซ่้ำ�งมีอยู่ ในปัจจุบันนี� 
หรอ่สิ�งซ่้ำ�งจะมี ในภายหน้า หรอ่ซ่้ำ�งสูง หรอ่ซ่้ำ�งล่ก หรอ่สิ�งอ่�นใด ๆ ที� ได้ทรงสรา้งแล้วนั�น จะไม่สามารถุกระทำาให้เราทั�งหลาย
ขาดจากความรกัของพระเจ้าซ่้ำ�งมีอยู่ ในพระเยซู้ำครสิต์่องค์พระผูู้้เป็นเจ้าของเราได้

2. ที่ี�วิทิี่ยาลััยพรัะคัมภีรั ์ มีศาสัตรัาจ้ารัย์ผูู้หน้ิ� งได้ส่ังข้อควิามเวิยีนิไปที่ั�วิวิา่ “ควิามชีอบธรัรัม ค่อ กัารักัรัะที่ำาของตุลัากัารัโดยทีี่�พรัะเจ้้า
ปรัะกัาศให้ทุี่กัคนิที่ี�เช่ี�อนัิ�นิเป็นิคนิชีอบธรัรัม ไม่ ใช่ีกัารัที่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัม” เม่�อเรัาศ้กัษาพรัะคัมภีรัด์้วิยตัวิเองก็ัจ้ะเช่ี�อวิา่กัารั
ที่ำาให้เป็นิคนิชีอบธรัรัมนัิ�นิ เป็นิของปรัะที่านิแห่งควิามชีอบธรัรัม ที่ี�ที่ำาให้เรัาเป็นิคนิชีอบธรัรัมในิสัายพรัะเนิตรัของพรัะองค์
อ่านิ โรัม 5:19 โดยควิามเช่ี�อฟังของพรัะเยซืู่ (รักััษาพรัะบัญญัต ิ แลัะถูกัตรัง้บนิกัางเขนิ) ผูู้คนิจ้ำานิวินิมากั 
ค. ถูุกทำาให้เป็นคนช้อบธ์รรม

3. อ่านิ 2 โครันิิธ์ 5:21 “เพรัาะวิา่พรัะเจ้้าไดท้ี่รังกัรัะที่ำาให้พรัะองค ์ (พรัะเยซืู่ครัสิัต)์ ผูู้ที่รังไม่มีบาป (ไม่เคยที่ำาบาป) 
ทำาให้เราเป็นผูู้้ช้อบธ์รรมของพระเจ้าในพระครสิต์่

4. อ่านิ โคลัีสีั 1:21-22 พรัะเยซืู่ครัสิัต์เสัด็จ้มาในิโลักันีิ� เพ่�อตายแลัะไถ่บาปเรัา ด้วิยเหตุฉัะนีิ� เรัาจ้้งย่นิอยู่เฉัพาะหน้ิาของพรัะเจ้้าได้
ในิฐานิะผูู้บรัสุิัที่ธิ� ไรัต้ำาหนิิ แลัะไรัข้้อกัลั่าวิหาในิสัายตาของ 
ค. พระเจ้า

5. อ่านิเอเฟื้ซัื่สั 1:6 เรัาจ้ะสัรัรัเสัรัญิพรัะเจ้้าตลัอดชัี�วินิิรันัิดรั ์ ในิพรัะคณุของพรัะองค ์ เพรัาะวิา่พรัะองคท์ี่รังที่ำาให้เรัา
เป็นที�ช้อบใจ ในผูู้้ทรงเป็นที�รกัของพระองค์ (ซ่้ำ�งก็ค่อพระครสิต์่) 

6. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 โดยผู่านิพรัะเยซืู่แลัะกัารัสัลัะพรัะชีนิม์ชีีพของพรัะองคบ์นิไม้กัางเขนิ ที่ำาให้เรัาสัมบูรัณ์แบบไปนิานิเที่่าไรั 
ค. ต่ลอดกาล

7. อ่านิ ฮีับรั ู 10:15-17 ในิพันิธสััญญาใหม่ พรัะเจ้้าสััญญาวิา่จ้ะจ้ดจ้ำาบาปเรัา 
ค.ไม่จดจำาอีกต่่อไป

8. อ่านิ โรัม 6:1-2 พรัะคุณของพรัะเจ้้ายิ�งใหญ่กัวิา่บาปของเรัาที่ั �งหมด ดังนัิ�นิ เรัาควิรัที่ำาบาปต่อไปหรัอ่ เพ่�อวิา่พรัะคุณของพรัะเจ้้า
จ้ะไดส้ัำาแดงควิามยิ�งใหญ่ ให้ปรัากัฏิ 
ไม่ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่้นนั�นเลย

9. อ่านิ ฮีับรั ู 9:12 กัารัไถ่บาปชีนิิดไหนิ ที่ี�พรัะเยซืู่เจ้้าที่รังปรัะที่านิแกั่เรัา 
ค. การไถุ่บาปชั้�วนิรนัดร์

10. อ่านิ โรัม 8:33 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะฟ้ื้องคนิที่ี�พรัะเจ้้าไดท้ี่รังเลั่อกัไวิ ้
ไม่มีเลยสกัคนเดียว
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11. อ่านิ โรัม 8:34 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะปรัะณามคนิของพรัะเจ้้า
ไม่มีเลยสกัคนเดียว

12. อ่านิ โรัม 8:35 เขียนิช่ี�อผูู้ที่ี�จ้ะแยกัผูู้เช่ี�อออกัจ้ากัควิามรักััของพรัะเจ้้าได้
ไม่มีเลยสกัคนเดียว

13. อ่านิ โรัม 8:31 บที่สัรัปุของบที่เรัยีนินีิ�คอ่อะไรั
พระเจ้าทรงอยู่ฝ่่ายเรา และไม่มี ใครจะขัดขวางเราได้
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ผู้ลแห่งความรอด (ต่อนที� 1)
ควิามเช่ี�อครัั �งเดยีวิสัามารัถที่ำาให้ “รัอด” ได้ ไหม ถ้าไม่เช่ี�อตดิตอ่กัันิ ควิามเช่ี�อนัิ�นิยุตลิังไหม แล้ัวิเรัาจ้ะยังคงไดร้ับัพรัะสััญญา

หรัอ่ไม่ อับรัาฮััมเช่ี�อในิพรัะเจ้้า ผูู้ที่รังนัิบวิา่เป็นิควิามชีอบธรัรัม (ปฐมกัาลั 15:6) หากัควิามเช่ี�อของอับรัาฮััมหยุดลัง ควิามชีอบธรัรัม
ที่ี�อับรัาฮััมไดร้ับันัิ�นิจ้ะยุติ ไปดว้ิยไหม

จ้ากัพรัะวิจ้นิะ เรัารัูว้ิา่ “ควิามเช่ี�อ” เรัิ�มต้นิเป็นิกัารักัรัะที่ำาครัั �งเดียวิเสัรั็จ้สัมบูรัณ์ อย่างไรัก็ัตามคำาที่ี� ใช้ี ในิภาษากัรักีั อันิเป็นิ
ภาษาต้นิกัำาเนิิดซ้ื่�งใช้ีเขียนิพรัะคัมภีรั ์ เรัารัูว้ิา่ควิามเช่ี�อดำาเนิินิอย่างต่อเน่ิ�องในิชีีวิติครัสิัเตียนิ คำาเฉัพาะบางคำา ทีี่� ใช้ี ในิภาษากัรักีัต้นิ
กัำาเนิิดนัิ�นิ นิำามาใช้ีเพ่�อแสัดงให้เห็นิถ้งควิามคาดหวิงัวิา่ ควิามเช่ี�อจ้ะเป็นิไปอย่างต่อเน่ิ�อง หรัอ่ซื่ำ �า ๆ เม่�อนิำาเอาคำาเฉัพาะบางคำาในิ
ภาษากัรัีกั หรั่อวิลัีนัิ�นิไป ให้อธิบายให้ผูู้อ่านิพรัะคัมภีรั์ จ้ะช่ีวิยให้เข้าใจ้ในิข้อพรัะคัมภีรั์ ได้อย่างมากัมายที่ีเดียวิ คำาเหล่ัานีิ�ค่อ  
ซื่ำ �าแลั้วิซื่ำ �าเลั่า ครัั �งแลั้วิครัั �งเลั่า ไม่วิา่งเวิน้ิ อย่างตอ่เน่ิ�อง ตามปกัต ิ เป็นินิิสััยหรัอ่ไลัฟ์ื้สัไตลั์ หรัอ่ อย่างไม่ขาดรัะยะ

มาดขู้อพรัะคมัภีรัเ์หลั่านีิ�วิา่คำาเฉัพาะบางคำาในิภาษากัรักีัมีผูลักัรัะที่บตอ่ควิามหมายอย่างไรั

ยอห์นิ 3:16 เพราะว่่าพระเจ้้าทรงรักโลก จ้นได้้ทรงประทานพระบุุตรองค์์เด้ียว่ของพระองค์์ เพ่�อทุกค์นที�เช่ื่�อ (เช่้�อและยัง
คงเช่้�อต่่อไป) ในพระบุุตรนั�นจ้ะไม่่พินาศ แตม่่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร์

ฮีับรัู 10:14 เพราะว่่าโด้ยการทรงถูว่ายบุ้ชื่าหนเด้ียว่ พระองค์์ ได้้ทรงกระทำาให้ค์นทั �งหลายที�ถู้กชื่ำาระแล้ว่ (คนเหล่านั�นที�ถูุกแยก
ออกและยังคงถูุกแยกออกต่่อไป ซ่้ำ�งการถุวายบูช้าหนเดียวทำาให้สมบูรณ์แบบต่ลอดกาล พระคัมภีร์ฉบับ นิวคิงเจมส์ บอกว่า  

“ถูุกช้ำาระล้างบาปต่ลอดกาล” สว่นฉบับ เดอะนิวอินเต่อรเ์นชั้�นแนล บอกวา่ “ถูุกช้ำาระให้บรสุิทธิ์�ต่ลอดกาล”) ถู้งที�สำาเรจ็้เป็นนิตย์ 

1 ยอห์นิ 3:9 ผู้้้ ใด้บุังเกิด้จ้ากพระเจ้้า ผู้้้นั�นไม่่กระทำาบุาป (ผูู้้ ไม่ ใช้้ชี้วิต่ในความบาป แสดงการกลับใจใหม่) เพรัาะเมล็ัดของ
พรัะองค์ดำารังอยู่ (เมล็ัดของพรัะเจ้้าดำารังอยู่แลัะยังคงดำารังอยู่ต่อไป) กับุผู้้้นั�น และเขากระทำาบุาป ไม่่ ได้้ (เป็นวิถีุชี้วิต่ของเขา หร่อ  
อย่างไม่ขาดระยะ) เพราะเขาบุังเกิด้จ้ากพระเจ้้า

มารัะโกั 1:15 เว่ลากำาหนด้ม่าถู้งแล้ว่ และอาณ์าจั้กรของพระเจ้้าก็ม่าใกล้แล้ว่ ท่านทั �งหลายจ้งกลับุใจ้เสียใหม่่ (กลับใจใหม่  
และยังคงกลับใจใหม่อีกเม่�อเกิดเหตุ่การณ์ที�ต้่องกลับใจ) และเช่ื่�อข่าว่ประเสรฐิเถูิด้ (เช่้�อและยังคงเช่้�อต่่อไป) 

ยอห์นิ 5:24 เราบุอกค์ว่าม่จ้รงิแก่ท่านทั �งหลายว่า่ ถู้าผู้้้ ใด้ฟังค์ำาของเราและเช่ื่�อ (เช่้�อและยังคงเช่้�อต่่อไป) ในพระองค์์ผู้้้ทรง
ใช้ื่เราม่า ผู้้้นั�นก็ม่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร ์ และไม่่ถู้กพิพากษา แต่ ได้ผู้้่านพ้นค์ว่าม่ตายไปส่้ชีื่ว่ติแล้ว่

ลัูกัา 15:7 เราบุอกท่านทั �งหลายว่า่ เช่ื่นนั�นแหละ จ้ะมี่ค์ว่าม่ปรดี้ี ในสว่รรค์์เพราะค์นบุาปค์นเด้ียว่ที�กลับุใจ้ใหม่่ (และยังคง
กลับใจต่่อไป) ม่ากกว่า่ เพราะค์นชื่อบุธรรม่เก้าสิบุเก้าค์นที� ไม่่ตอ้งการกลับุใจ้ใหม่่

กัิจ้กัารั 17:30 ในเว่ลาเม่่�อม่นุษย์ยังโฉ้ด้เขลาอย้่ พระเจ้้าทรงม่องข้าม่ไปเสีย แต่เด้ี�ยว่นี�พระองค์์ ได้้กล่าว่สั�ง (และยังทรง
กล่าวสั�งต่่อไป) แก่ม่นุษย์ทั �งปว่งทั�ว่ทุกแห่งให้กลับุใจ้ใหม่่ (และยังคงกลับใจต่่อไป) 

ยอห์นิ 6:47 เราบุอกค์ว่าม่จ้รงิแก่ท่านทั �งหลายว่า่ ผู้้้ที�เช่ื่�อ (และยังเช่้�อต่่อไป) ในเราก็ม่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร์

โรัม 4:5 ส่ว่นค์นที�ม่ิ ได้้อาศัยการประพฤติ แต่ ได้้เช่ื่�อ (และยังเช่้�อต่่อไป) ในพระองค์์ ผู้้้ทรงโปรด้ให้ค์นอธรรม่เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้ ้ 
ค์ว่าม่เช่ื่�อของค์นนั�นตอ้งนับุว่า่เป็นค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่

กัิจ้กัารั 26:20  แต่ข้าพระองค์์ ได้้กล่าว่สั�งสอนเขา ตั �งต้นที�เม่่องด้ามั่สกัสและในกรงุเยรซู้าเล็ม่ ทั�ว่แว่น่แค์ว่น้ย้เด้ีย และแก่ชื่าว่ต่าง
ประเทศ ให้เขากลับุใจ้ใหม่่ (และยังกลับใจต่่อไป) ให้หัน (ยังหันต่่อไป) ม่าหาพระเจ้้าและกระทำา (ยังทำางาน หร่อ กระทำาต่่อไป  
เพ่�อพิสูจน์การกลับใจใหม่) การซู้�งสม่กับุที�กลับุใจ้ใหม่่แล้ว่
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บทที� 12 

สัรัปุ: คำาเฉัพาะบางคำาในิภาษากัรักีัถูกัใช้ีหลัายรัอ้ยครัั �งในิข้อพรัะคัมภีรั ์ ผูมไม่ ได้ตั �งใจ้นิำาข้อพรัะคัมภีรัที์ี่�เกัี�ยวิข้องกัับหัวิข้อนีิ�ที่ั �งหมดมาให้ด ู 

ควิามจ้รัิงเกีั�ยวิกัับควิามเช่ี�อที่ี�ช่ีวิยให้รัอดนัิ�นิค่อ เช่ี�ออย่างต่อเน่ิ� อง ซ้ื่�งได้รัับกัารัสัอนิทัี่�งศาสันิศาสัตรั์ของคาลัวิินินิิสัอิสัซ้ื่�ม แลัะอามิเนีิยนิ  
อิสัซ้ื่�ม แม้วิา่จ้ะมาจ้ากัที่ัศนิะที่ี�แตกัตา่งกัันิ

คาลัวิินินิิสัอิสัซีื่�ม ทีี่�ปรัะกัาศตัวิในิเรั่�องของควิามมั�นิคงนิิรัันิดรั์ สัอนิวิ่าผูู้เช่ี�อที่ี�แที่้จ้รัิงอาจ้สัะดุดหรั่อลั้ม แต่พวิกัเขาจ้ะยังคงดำารัง
ควิามเช่ี�อของครัิสัเตียนิอยู่ตลัอดไป (1 โครัินิธิ� 1:8) ผูู้ทีี่�เช่ี�อในิควิามมั�นิคงนิิรัันิดรั์จ้ะเช่ี�อด้วิยวิ่า ครัิสัเตียนิที่ี�แที่้จ้รัิงมีปรัะสับกัารัณ์กัับ
ควิามตายจ้ากับาป แลัะจ้ะไม่ดำารังในิควิามบาปอีกั ( โรัม 6:1-3) ผูู้ทีี่�หันิหลัังกัลัับจ้ากัพรัะครัสิัตอ์ย่างสัมบูรัณแบบไดแ้สัดงให้เห็นิแล้ัวิวิา่เขา
ไม่ ไดบ้ังเกัิดใหม่อย่างแที่้จ้รังิ (1 ยอห์นิ 2:9)

ศาสันิศาสัตรัอ์ามิเนีิยนิอิสัซ้ื่�ม บอกัวิา่ ผูู้เช่ี�อทีี่�แที่้จ้รังิอาจ้หันิออกัจ้ากัควิามเช่ี�อครัสิัเตียนิได้ พวิกัเขาเช่ี�อ แลัะสัอนิวิา่ ผูู้ทีี่�หันิออกั
จ้ากัควิามเช่ี�อนัิ�นิจ้ะสูัญเสีัยควิามรัอด รัะบบควิามเช่ี�อเช่ีนินีิ�จ้ะไม่ ให้ โอกัาสัผูู้ทีี่�เรัยีกัตนิเองวิา่ครัสิัเตียนิ(แต่ ในินิาม) ทีี่� ใช้ีชีีวิติอยู่อย่างเป็นิ
ปฏิิปักัษ์ หรัอ่ตั �งใจ้ที่ำาบาปที่ี� ไม่มีผูลัพิสูัจ้น์ิถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่ของเขา อัครัสัาวิกั ยอห์นิกัลั่าวิวิา่ “ถู้าเราทั �งหลายจ้ะว่า่เราไม่่มี่บุาป เราก็ลว่ง
ตนเอง” (1 ยอห์นิ 1:8) ที่่านิกัลั่าวิอีกัวิา่ “ผูู้ ใดบังเกัิดจ้ากัพรัะเจ้้า ผูู้นัิ�นิไม่กัรัะที่ำาบาป” (1 ยอห์นิ 3:9) ตอนินีิ�เรัาก็ัมีข้อพรัะคำาที่ี�ดเูหม่อนิ
จ้ะขัดแย้งกัันิ แต่ ไม่ ได้ขัดกัันิ ครัสิัเตียนิทีุ่กัคนิลั้วินิที่ำาบาป (1 ยอห์นิ 1:8) แต่ครัสิัเตียนิที่ั �งหลัายก็ัยังเช่ี�อฟังพรัะองค์ (1 ยอห์นิ 2:3)  
บาปแลัะตัณหารัาคะยังคงมีอยู่ ในิชีีวิติครัสิัเตียนิ แต่บาปไม่สัามารัถเป็นินิาย หรัอ่เป็นิลัักัษณะเด่นิของพวิกัเขาได้ (1 ยอห์นิ 3:9) กัารั 
กัลัับใจ้ใหม่ที่ี�แที่้จ้รังิแลัะควิามเช่ี�อนัิ�นิ ตอ้งมาจ้ากักัารัเปลัี�ยนิแปลังในิจ้ิตใจ้ เปลัี�ยนิจ้ากัหัวิใจ้ของบุคคลันัิ�นิ เปลัี�ยนิวิถิีชีีวิติ ถ้งแม้จ้ะที่ำาไม่ ได้
อย่างสัมบูรัณ์แบบ (กิัจ้กัารั 26:18, 1 ยอห์นิ 1:8) ‘ผูลั’ ยังเป็นิบที่ที่ดสัอบควิามเป็นิจ้รัิงของควิามเช่ี�อ แลัะควิามจ้รัิงใจ้ ควิามเช่ี�อค่อ
ควิามเช่ี�อมั�นิอันิเหน่ิอธรัรัมชีาติทีี่�ควิบคุมควิามปรัะพฤติของผูู้เช่ี�อที่ี�แที่้จ้รังิ ส่ังผูลัเป็นิกัารักัรัะที่ำาที่ี�ตามมารัวิมที่ั �งผูลัแห่งกัารักัรัะที่ำาที่ี�เกัิด
จ้ากัควิามเช่ี�อนัิ�นิ จ้ะเห็นิได้จ้ากัตัวิอย่างของควิามเช่ี�อในิฮีับรัู บที่ที่ี� 11 ถ้งผูลัที่ี�ตามมาจ้ากักัารักัรัะที่ำา พูดอีกันัิยหน้ิ� ง สิั�งทีี่�เรัาปรัะพฤติ
ปฏิิบัตินัิ�นิมาจ้ากัควิามเช่ี�อของเรัานัิ�นิเอง ยากัอบ 2:18 กัลั่าวิวิา่ “จ้งแสด้งค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านที�ปราศจ้ากการประพฤติ ให้ข้าพเจ้้าเห็น และ
ข้าพเจ้้าจ้ะแสด้งให้ท่านเห็นค์ว่าม่เช่ื่�อของข้าพเจ้้าโด้ยการประพฤตขิองข้าพเจ้้า” 

เม่�อใดที่ี�อัครัสัาวิกัที่ั �งหลัายพูดถ้งควิามปรัะพฤติ ในิที่างลับ เม่�อนัิ�นิพวิกัเขาอ้างอิงถ้ง “กัารัปรัะพฤติ ในิธรัรัมบัญญัติ” นัิ�นิก็ัค่อสิั�ง
ใดก็ัตามที่ี�คนิคนิหน้ิ�งกัำาลัังกัรัะที่ำาเพ่�อให้ ได้มาหรัอ่ที่ำางานิเพ่�อได้รับัควิามรัอดของตนิเอง พรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิถ้งผูลัแห่งควิามรัอด ซ้ื่�งก็ัค่อ
ควิามปรัะพฤติทีี่�ดีหรั่อกัารักัรัะที่ำาด้วิยควิามเช่ี�อ สิั�งเหลั่านัิ�นิเป็นิกัารังานิ หรั่อกัารักัรัะที่ำา ที่ี�เป็นิผูลัจ้ากักัารักัลัับใจ้ใหม่แลัะควิามเช่ี�อ  

(กิัจ้กัารั 26:20, มัที่ธิวิ 3:7-10, 1 เธสัะโลันิิกัา 1:3, แลัะยากัอบ 2:14-26) นัิ�นิค่อหลัักัฐานิที่ี�แสัดงให้เห็นิถ้งควิามรัอด ควิามเป็นิหน้ิ�ง
เดยีวิที่ี�แสัดงออกัรัะหวิา่งกัารักัลัับใจ้ใหม่แลัะควิามเช่ี�อ คอ่ที่ั �งสัองมีผูลัอย่างเดยีวิกัันิ หรัอ่มีหลัักัฐานิอย่างเดยีวิกัันิ นัิ�นิคอ่ควิามปรัะพฤตทิี่ี�ด ี 

เรัาไม่ ได้รับัควิามรัอดโดยกัารัปรัะพฤติดี แต่เรัาได้รับัควิามรัอดเพ่�อให้ปรัะกัอบกัารัดี (เอเฟื้ซัื่สั 2:8-10 ดูควิามแตกัต่างรัะหวิา่งได้รับั
ควิามรัอดโดยแลัะไดร้ับัควิามรัอดเพ่�อ) ควิามปรัะพฤตเิป็นิบที่ที่ดสัอบของควิามเช่ี�อที่ี�แที่้จ้รังิ ส่ัวินิพรัะคณุที่ี� ไม่มีผูลัตอ่ชีีวิติแลัะกัารักัรัะ
ที่ำาของคนิคนินัิ�นิ ไม่อาจ้นัิบวิา่เป็นิพรัะคุณของพรัะเจ้้าที่ี�แที่้จ้รังิ (ทิี่ตัสั 2:11-12) พรัะเยซืู่ที่รังสัอนิโดยให้ดูทีี่�ผูลั ผูลัซ้ื่�งผูู้เช่ี�อที่ี�แที่้จ้รังิจ้ะ 

เป็นิที่ี�รัู้จั้กัจ้ากักัารักัรัะที่ำาที่ี�เกัิดจ้ากัตัวิเขาเอง (มัที่ธิวิ 3:8, 7:16-20, 25:34-40, ยอห์นิ 13:35, 14:23, กัิจ้กัารั 26:20 โรัม 2:6-11,  

ยากัอบ 2:14-18 แลัะ 1 ยอห์นิ 3:10)  
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ผู้ลแห่งความรอด (ต่อนที� 1)

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. หลัายครัั �งคำาเฉัพาะบางคำา ซ้ื่�งภาษากัรักีัในิตน้ิฉับับของพรัะคมัภีรั ์ แสัดงให้เห็นิวิา่ คำาสัั�งเฉัพาะที่ี�สัั�งออกัไปนัิ�นิ คาดหวิงัให้เป็นิ 

2. อ่านิ ยอห์นิ 3:16 ที่ี�อธิบายในิบที่เรัยีนินีิ� ตามข้อพรัะคมัภีรัต์น้ิฉับับในิภาษากัรักีั ยอห์นิ 3:16 กัลั่าวิวิา่อย่างไรั 

ยอห์น 3:16 – เพราะว่่าพระเจ้้าทรงรักโลก จ้นได้้ทรงประทานพระบุุตรองค์์เด้ียว่ของพระองค์์เพ่�อทุกค์นที�เช่ื่�อในพระบุุตร  

จ้ะไม่่พินาศ แตม่่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร ์

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:9 ผูู้ ใดบังเกัิดจ้ากัพรัะเจ้้า ผูู้นัิ�นิไม่กัรัะที่ำาบาป หมายควิามวิา่ 

1 ยอห์น 3:9 - ผู้้้ ใด้บุังเกิด้จ้ากพระเจ้้า ผู้้้นั�นไม่่กระทำาบุาป เพราะเม่ล็ด้ของพระองค์์ด้ำารงอย้่ ในผู้้้นั�น เขากระทำาบุาปไม่่ ได้้
เพราะเขาบุังเกิด้จ้ากพระเจ้้า

4. อ่านิ ลัูกัา 15:7 จ้ะมีควิามปรัดีี ในิสัวิรัรัคเ์พรัาะคนิบาปคนิเดยีวิ เม่�อคนิบาปคนิหน้ิ�งกัรัะที่ำาสิั�งใด 

ลูกา 15:7 - เราบุอกท่านทั �งหลายว่่า เช่ื่นนั�นแหละ จ้ะมี่ค์ว่าม่ปรีด้ี ในสว่รรค์์ เพราะค์นบุาปค์นเด้ียว่ที�กลับุใจ้ใหม่่ ม่ากกว่่า 
ค์นชื่อบุธรรม่เก้าสิบุเก้าค์นที� ไม่่ตอ้งการกลับุใจ้ใหม่

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:30 พรัะเจ้้าที่รังสัั�งมนุิษย์ที่ั �งปวิงที่ั�วิทีุ่กัแห่งให้ 

กิจการ 17:30 – ในเว่ลาเม่่�อม่นุษย์ยังโฉ้ด้เขลาอย้่พระเจ้้าทรงม่องข้าม่ไปเสีย แตเ่ด้ี�ยว่นี�พระองค์ก์ล่าว่สั�งแก่ม่นุษย์ทั �งปว่งทั�ว่ทุก
แห่งให้กลับุใจ้ใหม่่

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 บอกัให้เรัา 

กิจการ 26:20 - แต่ข้าพระองค์์ ได้้กล่าว่สั�งสอนเขา ตั �งต้นที�เม่่องด้าม่ัสกัส และในกรงุเยรซู้าเล็ม่ ทั�ว่แว่น่แค์ว่น้ย้เด้ีย และแก่
ชื่าว่ตา่งประเทศ ให้เขากลับุใจ้ใหม่่ ให้หันม่าหาพระเจ้้า กระทำาการซู้�งสม่กับุที�กลับุใจ้ใหม่่แล้ว่

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 2:3 อะไรัคอ่ผูลัจ้ากักัารัที่ี�มีควิามสััมพันิธ์ส่ัวินิตวัิกัับพรัะเจ้้า ซ้ื่�งก็ัคอ่กัารัรัูจ้้ักักัับพรัะองค ์

1 ยอห์น 2:3 - เราจ้ะม่ั�นใจ้ได้ว้่า่เราร้จ้้ักพระองค์์ โด้ยข้อนี� ค์อ่ถู้าเราประพฤตติาม่พระบุัญญัตขิองพระองค์์

8. อ่านิ ยากัอบ 2:18 วิา่ “จ้งแสัดงควิามเช่ี�อของท่ี่านิที่ี�ปรัาศจ้ากักัารัปรัะพฤติ ให้ข้าพเจ้้าเห็นิ ข้าพเจ้้าจ้ะแสัดงให้ที่่านิเห็นิควิาม
เช่ี�อของข้าพเจ้้าโดย 

ยากอบ 2:18 - แต่ค์งม่ีผู้้้ค์้านว่่า “ท่านมี่ค์ว่าม่เช่ื่�อ และข้าพเจ้้ามี่การประพฤติ” จ้งแสด้งค์ว่าม่เช่ื่�อของท่านที�ปราศจ้ากการ
ประพฤติ ให้ข้าพเจ้้าเห็น และข้าพเจ้้าจ้ะแสด้งให้ท่านเห็นค์ว่าม่เช่ื่�อของข้าพเจ้้าโด้ยการประพฤตขิองข้าพเจ้้า    
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9. อ่านิ 1 เธสัะโลันิิกัา 1:3 กัารังานิหรัอ่กัารักัรัะที่ำาที่ี�ดำาเนิินิมาจ้ากัควิามเช่ี�อนัิ�นิ เรัยีกัวิา่

1 เธ์สะโลนิกา 1:3 - ในสายตาของพระเจ้้าและพระบิุด้าของเรา เราระล้กถู้ง อย่างไม่่หยุด้หย่อนในกิจ้การที�เกิด้จ้ากค์ว่าม่เช่ื่�อ
ของท่านและการงานที�เน่�องม่าจ้ากค์ว่าม่รกั และค์ว่าม่พากเพียรซู้�งเกิด้จ้ากค์ว่าม่หว่งัในพระเยซู้ค์รสิตอ์งค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าของเรา

10. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:16, 21 กัารัปรัะพฤติตามพรัะรัาชีบัญญัติเป็นิกัารังานิที่ี�มนุิษย์ที่ำา ในิควิามพยายามทีี่�จ้ะให้ ได้มาซ้ื่�งควิามรัอด  

หรัอ่ __________ ( ในิข้อที่ี� 21) กัารังานิเหลั่านีิ� ไม่สัามารัถที่ำาให้รัอดได ้ ควิามปรัะพฤติ ไม่มีอำานิาจ้ที่ี�จ้ะที่ำาให้ ไดค้วิามรัอด

กาลาเทีย 2:16, 21 -ไม่่ม่ีผู้้้ ใด้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้ โด้ยการประพฤติตาม่พระราชื่บุัญญัติ แต่ โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์ริสต์
เท่านั�น ถู้งเราเองก็ม่ีค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิต์ เพ่�อเราจ้ะได้้เป็นค์นชื่อบุธรรม่โด้ยค์ว่าม่เช่ื่�อในพระค์รสิต์ ไม่่ ใช่ื่ โด้ยการประพฤติ
ตาม่พระราชื่บัุญญัติ เพราะว่า่โด้ยการประพฤติตาม่พระราชื่บัุญญัตินั�น ไม่่มี่ผู้้้หน้�งผู้้้ ใด้เป็นค์นชื่อบุธรรม่ได้้เลย   [21] ข้าพเจ้้า
ไม่่ ได้้กระทำาให้พระค์ุณ์ของพระเจ้้าไร้ประโยชื่น์ เพราะว่่า ถู้าค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่เกิด้จ้ากพระราชื่บุัญญัติแล้ว่ พระค์ริสต์ก็ทรง
สิ�นพระชื่นม่์ โด้ยเปล่าประโยชื่น์

11. อ่านิ โรัม 2:7-10 อธิบายถ้งผูลัที่ี�จ้ะเกัิดข้ �นิกัับคนิสัองกัลัุ่ม ซ้ื่�งก็ัคอ่ 

โรม 2:7-10 – สำาหรับุค์นที�พากเพียรทำาค์ว่าม่ดี้ แสว่งหาสง่าราศี เกียรติและค์ว่าม่เป็นอม่ตะนั�น พระองค์์จ้ะประทานชีื่ว่ิตนิรันด้ร์ ให้  

[8] แต่พระองค์์จ้ะทรงพระพิ โรธ และลงพระอาชื่ญาแก่ค์นที�ม่ักยกตนข่ม่ท่านและไม่่เช่ื่�อฟังค์ว่าม่จ้ริง แต่เช่ื่�อฟังค์ว่าม่อธรรม่  

[9] ค์ว่าม่ทุกข์เว่ทนาจ้ะเกิด้แก่จ้ิตใจ้ทุกค์นที�ประพฤติชัื่�ว่ แก่พว่กยิว่ก่อนและแก่พว่กต่างชื่าติด้้ว่ย [10] แต่สง่าราศ ี 
เกียรต ิ และสันตสุิขจ้ะเกิด้ม่ีแก่ทุกค์นที�ประพฤตดิ้ ี แก่พว่กยิว่ก่อนและแก่พว่กตา่งชื่าตดิ้ว้่ย
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ผู้ลแห่งความรอด (ต่อนที� 1)

บทที� 12 คำาต่อบ

1. หลัายครัั �งคำาเฉัพาะบางคำา ซ้ื่�งภาษากัรักีัในิตน้ิฉับับข้อพรัะคมัภีรั ์ แสัดงให้เห็นิวิา่ คำาสัั�งเฉัพาะที่ี�สัั�งออกัไปนัิ�นิ คาดหวิงัให้เป็นิ 
การกระทำาต่่อเน่�อง หรอ่การกระทำาซ้ำำ �า ๆ อยู่เสมอ

2. อ่านิ ยอห์นิ 3:16 ที่ี�อธิบายในิบที่เรัยีนินีิ� ตามข้อพรัะคมัภีรัต์น้ิฉับับในิภาษากัรักีั ยอห์นิ 3:16 กัลั่าวิวิา่อย่างไรั 
เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลก จนได้ทรงประทานพระบุต่รองค์เดียวของพระองค์ เพ่�อทุกคนที�เช่้�อ (เช่้�อและยังคงเช่้�อต่่อไป)   
ในพระบุต่รนั�นจะไม่พินาศ แต่่มีชี้วติ่นิรนัดร์

3. อ่านิ 1 ยอห์นิ 3:9 ผูู้ ใดบังเกัิดจ้ากัพรัะเจ้้าผูู้นัิ�นิไม่กัรัะที่ำาบาป หมายควิามวิา่ 
ผูู้้ ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผูู้้นั�นไม่กระทำาบาป (ผูู้้ ไม่ ใช้้ชี้วติ่ในความบาป เป็นการแสดงวา่ได้กลับใจใหม่)

4. อ่านิ ลัูกัา 15:7 จ้ะมีควิามปรัดีี ในิสัวิรัรัคเ์พรัาะคนิบาปคนิเดยีวิ เม่�อคนิบาปคนิหน้ิ�งกัรัะที่ำาสิั�งใด 
กลับใจใหม่และยังคงกลับใจใหม่ต่่อไป

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 17:30 พรัะเจ้้าที่รังสัั�งมนุิษย์ที่ั �งปวิงที่ั�วิทีุ่กัแห่งให้ 
กลับใจใหม่และยังคงกลับใจใหม่ต่่อไป

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 บอกัให้เรัา
แต่่ข้าพระองค์ ได้กล่าวสั�งสอนเขา ตั่ �งต้่นที�เม่องดามัสกัสและในกรุงเยรูซ้ำาเล็ม ทั�วแว่นแคว้นยูเดีย และแก่ช้าวต่่าง
ประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ (และยังคงกลับใจใหม่ต่่อไป) ให้หัน (และยังคงหันต่่อไป) มาหาพระเจ้าและกระทำา (และยัง
คงทำางาน หรอ่กระทำาต่่อไป เพ่�อพิสูจน์การกลับใจใหม่) การซ่้ำ�งสมกับที�กลับใจใหม่แล้ว

7. อ่านิ 1 ยอห์นิ 2:3 อะไรัคอ่ผูลัจ้ากักัารัที่ี�มีควิามสััมพันิธ์ส่ัวินิตวัิกัับพรัะเจ้้า ซ้ื่�งก็ัคอ่กัารัรัูจ้้ักักัับพรัะองค์
ทำาต่ามที�พระองค์บอก ประพฤติ่ต่ามพระบัญญัติ่ของพระองค์

8. อ่านิ ยากัอบ 2:18 วิา่ “จ้งแสัดงควิามเช่ี�อของท่ี่านิที่ี�ปรัาศจ้ากักัารัปรัะพฤติ ให้ข้าพเจ้้าเห็นิ ข้าพเจ้้าจ้ะแสัดงให้ที่่านิเห็นิควิาม
เช่ี�อของข้าพเจ้้าโดย 
การประพฤติ่ของข้าพเจ้า

9. อ่านิ 1 เธสัะโลันิิกัา 1:3 กัารังานิหรัอ่กัารักัรัะที่ำาที่ี�ดำาเนิินิมาจ้ากัควิามเช่ี�อนัิ�นิ เรัยีกัวิา่
กิจการที�เกิดจากความเช่้�อ

10. อ่านิ กัาลัาเที่ีย 2:16, 21 กัารัปรัะพฤติตามพรัะรัาชีบัญญัติเป็นิกัารังานิที่ี�มนุิษย์ที่ำา ในิควิามพยายามที่ี�จ้ะให้ ได้มาซ้ื่�งควิาม
รัอด หรัอ่ __________ ( ในิข้อที่ี� 21) กัารังานิเหลั่านีิ� ไม่สัามารัถที่ำาให้รัอดได ้ ควิามปรัะพฤติ ไม่มีอำานิาจ้ที่ี�จ้ะที่ำาให้ ไดค้วิามรัอด
ความช้อบธ์รรม

11. อ่านิ โรัม 2:7-10 อธิบายถ้งผูลัที่ี�จ้ะเกัิดข้ �นิกัับคนิสัองกัลัุ่ม ซ้ื่�งก็ัคอ่ 
ผูู้้เช่้�อ และผูู้้ ไม่เช่้�อ
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ผู้ลแห่งความรอด (ต่อนที� 2)
โปรัดสัังเกัตข้อควิามในิพรัะคัมภีรัข์้อนีิ� “ด้ังนี�แหละจ้้งเห็นได้้ว่า่ผู้้้ ใด้เป็นบุุตรของพระเจ้้า และผู้้้ ใด้เป็นล้กของม่าร ค์่อ ผู้้้ ใด้ที�

ม่ิ ได้้ประพฤติตาม่ค์ว่าม่ถู้กต้อง ผู้้้ นั�นไม่่ ใช่ื่บุุตรของพระเจ้้า และผู้้้ ใด้ไม่่รักพี�น้องของตน ผู้้้ นั�นก็ม่ิ ใช่ื่บุุตรของพระเจ้้า” 
(1 ยอห์นิ 3:10) พระคำาข้อนี� ไม่ ได้กล่าวว่า “นี�ค์่อว่ธิีที�เรารอด้ด้้ว่ยตัว่เราเอง” แต่กัลั่าวิวิา่ “ด้ังนี�แหละจ้้งเห็นได้้ว่า่ผู้้้ ใด้เป็นบุุตรของ
พระเจ้้า” (1 ยอห์นิ 3:10) 

พรัะเยซืู่ตรัสััเช่ีนินีิ� “เหตฉุ้ะนั�น ท่านจ้ะร้จ้้ักเขาได้เ้พราะผู้ลของเขา” (มัที่ธิวิ 7:20)

ในิพรัะคัมภีรั ์ พรัะเจ้้าตรัสััถ้งควิามรัอดสัองที่าง [1] ควิามรัอดโดยพรัะคุณเพรัาะควิามเช่ี�อ (เอเฟื้ซัื่สั 2:8-9) [2] ในิกัรัณีด้วิย
กัารัที่ำาดี ที่ี�ผูู้ ได้รัับควิามรัอดทุี่กัคนิจ้ะปฏิิบัติ (เอเฟื้ซัื่สั 2:10) เหตุใดเรัาจ้้งกัลััวิทีี่�จ้ะกัล่ัาวิถ้งผูลัแห่งควิามเป็นิผูู้เช่ี�อ พรัะคัมภีรั์มิ ได้
หลัีกัเลัี�ยงเรั่�องนีิ�เลัย วิธิีที่ี�จ้ะบอกัวิา่เรัาอยู่ ในิอาณาจ้ักัรัแห่งพรัะเจ้้าแลัะภายใตก้ัฎของพรัะองค ์ มีดงันีิ�

1 ยอห์นิ 2:3-5 เราจ้ะม่ั�นใจ้ได้้ว่า่เราร้จ้้ักกับุพระองค์์ โด้ยข้อนี� ค์่อถู้าเราประพฤติตาม่พระบัุญญัติของพระองค์์ ค์นใด้ที�กล่าว่ว่า่  

“ข้าพเจ้้าร้จ้้ักกับุพระองค์์” แต่ม่ิ ได้้ประพฤติตาม่พระบัุญญัติของพระองค์ ์ ค์นนั�นเป็นค์นพ้ด้มุ่สา และค์ว่าม่จ้รงิไม่่ ได้้อย้่ ในค์นนั�นเลย  
แต่ผู้้้ ใด้ที�ประพฤติตาม่พระว่จ้นะของพระองค์์ ค์ว่าม่รักของพระเจ้้าก็ถู้งค์ว่าม่สม่บุ้รณ์์ ในค์นนั�นแล้ว่อย่างแน่แท้ ด้้ว่ยอาการอย่างนี�
แหละเราทั �งหลายจ้้งร้ว้่า่เราอย้่ ในพระองค์์

หากัเรัารัูว้ิา่พรัะเจ้้าที่รังเป็นิผูู้ชีอบธรัรัม เรัาก็ัรัูว้ิา่ทุี่กัคนิที่ี�กัรัะที่ำาในิสิั�งที่ี�ชีอบธรัรัมก็ัค่อผูู้ที่ี�เกัิดใหม่ ในิพรัะองค์ (1 ยอห์นิ 2:29)  

(เป็นิที่ี�เข้าใจ้วิา่ธรัรัมชีาติของพรัะเจ้้า แลัะพรัะครัสิัต์นัิ�นิชีอบธรัรัม ผูู้ทีี่�ปรัะพฤติปฏิิบัติอย่างชีอบธรัรัมก็ัเป็นิหลัักัฐานิให้เห็นิวิา่ผูู้นัิ�นิได้
เข้ามีส่ัวินิในิธรัรัมชีาตขิองพรัะองค ์ ที่ี�ยอห์นิกัลั่าวิวิา่ เป็นิผูู้เกัิดใหม่ ในิพรัะองค)์

1 ยอห์นิ 3:5-10 - ท่านทั �งหลายร้้แล้ว่ว่่า พระองค์์ ได้้ทรงปรากฏเพ่�อจ้ะได้้ โปรด้นำาบุาปของเราไป และบุาป ในพระองค์์ ไม่่มี่เลย  
[6] ค์นใด้ที�อาศัยอย้่ ในพระองค์์ ค์นนั�นไม่่ ได้้กระทำาบุาป (คำาต้นิฉับับในิภาษากัรัีกั ใช้ีเพ่�อแสัดงให้เห็นิวิ่า เป็นิกัารักัรัะที่ำาต่อเน่ิ� อง  

หรั่อเป็นินิิสััย ผูู้อ่านิพรัะคัมภีรั์จ้ะช่ีวิยให้ตัวิเองเข้าใจ้ข้อพรัะคำาได้ดีข้ �นิ โดยนิำาเอาคำาเหล่ัานีิ�มาใช้ี ในิกัารัอ่านิ ค่อคำาวิ่า อย่างต่อเน่ิ� อง  

ซื่ำ �าแลั้วิซื่ำ �าเลั่า ครัั �งแลั้วิครัั �งเลั่า อย่างไม่ขาดรัะยะ ติดต่อกัันิ ต่อไปเรั่�อย ๆ อย่างปกัติ เป็นินิิสััย เป็นิไลัฟ์ื้สัไตลั์) ผูู้ ใดทีี่�กัรัะที่ำาบาป  

ผูู้นัิ�นิยังไม่ ได้เห็นิพรัะองค์ แลัะยังไม่ ได้รัู้จ้ักัพรัะองค์ [7] ล้กเล็ก ๆ ทั �งหลายเอ๋ย อย่าให้ ใค์รชัื่กจ้้งท่านให้หลง ผู้้้ที�ประพฤติชื่อบุ
ธรรม่ (ซื่ำ �าแลั้วิซื่ำ �าเลั่า ครัั �งแลั้วิครัั �งเลั่า เสัมอ ๆ) ก็เป็นผู้้้ชื่อบุธรรม่ เหม่่อนอย่างพระองค์์ทรงเป็นผู้้้ชื่อบุธรรม่ [8] ผู้้้ที�กระทำาบุาป  
(เป็นินิิสััย เป็นิวิถิีชีีวิติ เพรัาะเป็นิลัักัษณะนิิสััยของพวิกัเขา) ก็ม่าจ้ากพญาม่าร เพราะว่า่พญาม่ารได้้กระทำาบุาปตั �งแต่เริ�ม่แรก พระบุุตร
ของพระเจ้้าได้้เสด็้จ้ม่าปรากฏก็เพราะเหตุนี� ค์่อเพ่�อทรงทำาลายกิจ้การของพญาม่ารเสีย [9] ผู้้้ที�บุังเกิด้จ้ากพระเจ้้าผู้้้นั�นไม่่กระทำาบุาป  

(ค่อเป็นิวิถิีชีีวิติของเขา ซ้ื่�งแสัดงถ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่) เพราะเม่ล็ด้ของพระองค์ด์้ำารงอย้่กับุผู้้้นั�น และเขากระทำาบุาปไม่่ ได้้ (อย่างไม่่ขาด้ระยะ)  
เพราะเขาบุังเกิด้จ้ากพระเจ้้า [10] ด้ังนี�แหละจ้้งเห็นได้้ว่า่ผู้้้ ใด้เป็นบุุตรของพระเจ้้า และผู้้้ ใด้เป็นล้กของพญาม่าร ค์่อว่า่ผู้้้ ใด้ที�ม่ิ ได้้
ประพฤตติาม่ค์ว่าม่ชื่อบุธรรม่ และไม่่รกัพี�น้องของตน ผู้้้นั�นก็ม่ิ ได้ม้่าจ้ากพระเจ้้า

ยอห์นิบอกัวิา่ “นีิ�แหลัะเรัาจ้้งรัูว้ิา่ผูู้ ใดเป็นิบุตรัของพรัะเจ้้า ผูู้ ใดเป็นิบุตรัของพญามารั” ผูู้ ใดทีี่�มิ ได้ปรัะพฤติ ในิที่างชีอบธรัรัม
ด้วิยควิามรัักัต่อพี�น้ิอง ซ้ื่�งได้แสัดงให้เห็นิวิ่าเขาผูู้นัิ�นิไม่ ได้มีธรัรัมชีาติของพรัะบิดา (หลัักัฐานิของกัารัเป็นิผูู้เกัิดใหม่ ไม่สัำาคัญเลัย
หรัอ่) 1 ยอห์นิ 3:14 เรัาที่ั �งหลัายรัูว้ิา่ เรัาได้พ้นิจ้ากัควิามตายไปสู่ัชีีวิติแลั้วิ ก็ัเพรัาะเรัารักััพี�น้ิอง ผูู้ ใดที่ี� ไม่รักััพี�น้ิองของตนิ ผูู้นัิ�นิก็ัยัง
อยู่ ในิควิามตาย 1 ยอห์นิ 4:6 เราทั �งหลายเป็นฝ่่ายพระเจ้้า ผู้้้ที�ร้จั้้กกับุพระเจ้้าก็ฟังเรา (อัครัสัาวิกั) และผู้้้ที� ไม่่ ใช่ื่ฝ่่ายพระเจ้้าก็ ไม่่ฟัง
เรา (อัครัสัาวิกั) ด้งันี�แหละเราทั �งหลายจ้้งร้จ้้ักว่ญิญาณ์ของค์ว่าม่จ้รงิและว่ญิญาณ์ของค์ว่าม่เท็จ้
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1 ยอห์นิ 4:8 ผู้้้ที� ไม่่รกัก็ ไม่่ร้จั้้กพระเจ้้า เพราะว่า่พระเจ้้าทรงเป็นค์ว่าม่รกั (ควิามรักััเป็นิสััญญาณของผูู้เช่ี�อ เพรัาะธรัรัมชีาติของ
พรัะเจ้้าคอ่ควิามรักัั)

1 ยอห์นิ 5:2 เม่่�อเราทั �งหลายรกัพระเจ้้า (แลัะรักััพรัะเจ้้าต่อไป) ได้้รกัษา (ยังรักััษาต่อไป) พระบุัญญัติของพระองค์์ เราจ้้งร้ว้่า่
เรารกัค์นทั �งหลายที�เป็นบุุตรของพระเจ้้า

1 ยอห์นิ 5:18-19 - เราทั �งหลายร้แ้ลว้่ว่า่ ค์นใด้ที�บุงัเกิด้จ้ากพระเจ้า้ไม่่ ได้ก้ระทำาบุาป (เป็นิวิถิชีีีวิติ แสัดงออกัถง้กัารักัลับัใจ้ใหม่)  
แต่ว่า่ค์นที�บุังเกิด้จ้ากพระเจ้้าได้้ระว่งัรกัษาตัว่ (รัะวิงัรักััษาตัวิอย่างต่อเน่ิ�อง) และม่ารรา้ยนั�นไม่่แตะต้องค์นนั�นเลย [19] เราทั �งหลายร้้
ว่า่เราเป็นของพระเจ้้า ชื่าว่โลกทั �งสิ �นอย้่ ใตอ้านุภาพของค์ว่าม่ชัื่�ว่รา้ย

เหตุ่ใดอัครสาวกยอห์น จ่งแบ่งปันสิ�งเหล่านี�กับเรา ข้อค์ว่าม่เหล่านี�ข้าพเจ้้าได้้เขียนถู้งท่านทั �งหลายที�เช่ื่�อในพระนาม่ของพระ
บุุตรของพระเจ้้า เพ่�อท่านทั �งหลายจ้ะได้ร้้ว้่า่ท่านม่ีชีื่ว่ตินิรนัด้ร ์ (1 ยอห์นิ 5:13)

ข้อสัรัุป ควิามชีอบธรัรัม ควิามบรัิสุัที่ธิ� ควิามรัักั แลัะผูลัแห่งพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�ของพรัะเจ้้าเป็นิพยานิหลัักัฐานิถ้งกัารัเกิัดใหม่  
เรัาเองไม่มั�นิใจ้เลัยวิ่าเรัาเป็นิของพรัะจ้้า ตรัาบใดที่ี�เรัายังไม่ ใช้ีชีีวิิตแบบพรัะเจ้้า จ้ิตสัำาน้ิกัจ้ะปรัะนิามเรัาจ้นิขาดควิามมั�นิใจ้ อัครัสัาวิกัเป โตรั 
ผูู้ซ้ื่�งได้เต่อนิสัติ ให้เรัาจ้งยิ�งอุตส่ัาห์กัรัะที่ำาตนิให้เป็นิไปตามทีี่�พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกั (2 เปโตรั 1:10) หมายควิามวิา่ “เพรัาะฉัะนัิ�นิ พี�น้ิองทัี่ �ง
หลัาย จ้งยิ�งอุตส่ัาห์กัรัะที่ำาตนิให้เป็นิไปตามทีี่�พรัะเจ้้าที่รังเรัียกั แลัะที่รังเลั่อกัท่ี่านิไวิ้แล้ัวินัิ�นิ เพรัาะวิ่าถ้าท่ี่านิปรัะพฤติเช่ีนินัิ�นิ  

ที่่านิจ้ะไม่สัะดุดลั้มเลัย” จ้งแน่ิ ใจ้ได้วิ่าเรัาเป็นิของพรัะองค์อย่างแน่ินิอนิด้วิยกัารัดำาเนิินิชีีวิิตที่ี�ตอบสันิองต่อพรัะกิัตติคุณอันิรัุ่งเรั่อง  
ผูมไม่ ไดบ้อกัวิา่ “นีิ�คอ่วิธิีที่ี�เรัาจ้ะรัอดได”้ แตผู่มวิา่ “นี� ค่อวธีิ์ที�เราจะรูว้า่เราเป็นของพระองค์”
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ กิัจ้กัารั 8:13, 18-22 ยอห์นิกัล่ัาวิถ้ง “ผูลั” หรั่อหลัักัฐานิพยานิของผูู้เช่ี�อที่ี�แที่้จ้รัิง เหล่ัานีิ�ค่อปัญหาทีี่�ผูุดออกัจ้ากัใจ้  

เม่�อหัวิใจ้ของผูู้เช่ี�อไม่ถูกัตอ้ง (เช่ีนิ ซีื่ โมนิ) พวิกัเขาควิรัตอ้งกัรัะที่ำาสิั�งใด

กิจการ 8:13 - ฝ่่ายซีู โม่นเองจ้้งเช่ื่�อด้้ว่ย เม่่�อรับุบุัพติศม่าแล้ว่ก็อย้่กับุฟีลิปต่อไป และประหลาด้ใจ้ที�เห็นการอัศจ้รรย์กับุหม่าย
สำาค์ญัตา่ง ๆ ซู้�งฟีลิปได้ก้ระทำา 

กิจการ 8:18-22 เม่่�อซีู โม่นเห็นว่่า ค์นเหล่านั�นได้้รับุพระว่ิญญาณ์บุริสุทธิ�ด้้ว่ยการว่างม่่อของอัค์รสาว่ก จ้้งนำาเงินม่าให้อัค์ร
สาว่ก และว่า่ “ขอให้ข้าพเจ้้าม่ีฤทธิ�อย่างนี�ด้้ว่ย เพ่�อว่า่เม่่�อข้าพเจ้้าจ้ะว่างม่่อบุนผู้้้ ใด้ ผู้้้นั�นจ้ะได้้รบัุพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�” ฝ่่ายเป
โตรจ้้งกล่าว่แก่ซีู โม่นว่่า “ ให้เงินของเจ้้าพินาศไปด้้ว่ยกันกับุเจ้้าเถูิด้ เพราะเจ้้าค์ิด้ว่่าจ้ะซู่ �อของประทานแห่งพระเจ้้าด้้ว่ยเงินได้ ้ 
เจ้้าไม่่ม่ีส่ว่นหรอ่ส่ว่นแบุ่งในการนี�เลย เพราะใจ้ของเจ้้าไม่่ซู่�อตรงในสายพระเนตรของพระเจ้้า เหตุฉ้ะนั�น จ้งกลับุใจ้ใหม่่จ้ากการ
ชัื่�ว่รา้ยของเจ้้านี� และอธิษฐานขอพระเจ้้า ชื่ะรอยพระองค์จ์้ะทรงโปรด้ยกค์ว่าม่ผู้ิด้ซู้�งเจ้้าค์ดิ้ในใจ้ของเจ้้า 

2. อ่านิ 2 เปโตรั 1:5-11 ปรัะจ้ักัษ์พยานิหลัักัฐานิวิา่คนิผูู้นัิ�นิอยู่ที่่ามกัลัางผูู้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกัคอ่ 

2 เป โต่ร 1:5-11 เพราะเหตุนี�เองท่านจ้งอุตส่าห์จ้นสุด้กำาลังที�จ้ะเอาค์ุณ์ธรรม่เพิ�ม่ค์ว่าม่เช่ื่�อ เอาค์ว่าม่ร้้เพิ�ม่ค์ุณ์ธรรม่ เอาค์ว่าม่
เหนี�ยว่รั �งตนเพิ�ม่ค์ว่าม่ร้ ้ เอาค์ว่าม่อด้ทนเพิ�ม่ค์ว่าม่เหนี�ยว่รั �งตน เอาการที�เป็นอย่างพระเจ้้าเพิ�ม่ค์ว่าม่อด้ทน เอาค์ว่าม่รกัฉั้นพี�น้อง
เพิ�ม่การที�เป็นอย่างพระเจ้้า และเอาค์ว่าม่รักค์นทั�ว่ไปเพิ�ม่ค์ว่าม่รักฉั้นพี�น้อง เพราะถู้าม่ี ใจ้อย่างนั�นอย้่ ในท่านทั �งหลายพร้อม่
บุรบิุ้รณ์์แล้ว่ ก็จ้ะกระทำาให้ท่านไม่่เกียจ้ค์รา้นหรอ่ไรผู้้ลในค์ว่าม่ร้แ้ห่งพระเยซู้ค์รสิตอ์งค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าของเรา เพราะว่า่ผู้้้ ใด้ที�ขาด้สิ�ง
เหล่านี�ก็เป็นค์นตาบุอด้ตาสั�น และล่ม่ไปว่่าตนได้้รับุการชื่ำาระจ้ากค์ว่าม่ผิู้ด้บุาปเม่่�อก่อนนั�นเสียแล้ว่ เพราะฉ้ะนั�น พี�น้องทั �ง
หลาย จ้งยิ�งอุตส่าห์กระทำาตนให้เป็นไปตาม่ที�พระเจ้้าทรงเรียก และทรงเล่อกท่านไว่้แล้ว่นั�น เพราะว่่าถู้าท่านประพฤติเช่ื่นนั�น  

ท่านจ้ะไม่่สะดุ้ด้ล้ม่เลย ด้้ว่ยว่า่อย่างนั�นท่านทั �งหลายจ้ะม่ีสิทธิสม่บุ้รณ์์ที�จ้ะเข้าในอาณ์าจ้ักรนิรนัด้รข์องพระเยซู้ค์รสิต์องค์์พระผู้้้เป็น
เจ้้า และพระผู้้้ช่ื่ว่ยให้รอด้ของเรา

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:34-40 คณุสัมบัตทิี่ี�แสัดงออกัของผูู้เช่ี�อในิข้อพรัะคำาข้อนีิ� คอ่อะไรั

มัทธิ์ว 25:34-40 ขณ์ะนั�นพระม่หากษัตรยิ์จ้ะกล่าว่แก่บุรรด้าผู้้้ที�อย้่เบุ่ �องขว่าม่่อของพระองค์์ว่า่`ท่านทั �งหลายที� ได้้รบัุพระพรจ้ากพระบิุด้า
ของเรา จ้งม่ารับุเอาราชื่อาณ์าจั้กร ซู้�งได้้ตระเตรียม่ไว่้สำาหรับุท่านทั �งหลายตั �งแต่แรกสร้างโลกเป็นม่รด้ก [35] เพราะว่่าเม่่�อเราหิว่ 

ท่านทั �งหลายก็ ได้้จ้ัด้หาให้เรากิน เรากระหายนำ �า ท่านก็ ให้เราด้่�ม่ เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ ได้้ตอนรับุเราไว่้ [36] เราเปล่อยกาย  
ท่านก็ ได้้ ให้เส่ �อผู้้าเรานุ่งห่ม่ เม่่�อเราเจ็้บุป่ว่ย ท่านก็ ได้้ม่าเยี�ยม่เรา เม่่�อเราต้องจ้ำาอย้่ ในค์ุก ท่านก็ ได้้ม่าเยี�ยม่เรา’ [37] เว่ลานั�น
บุรรด้าผู้้้ชื่อบุธรรม่จ้ะกราบุท้ลพระองค์์ว่่า `พระองค์์เจ้้าข้า ที�ข้าพระองค์์เห็นพระองค์์ทรงหิว่และได้้จ้ัด้ม่าถูว่ายแด้่พระองค์์แต่
เม่่�อไร หร่อทรงกระหายนำ �า และได้้ถูว่ายให้พระองค์์ด้่�ม่แต่เม่่�อไร [38] ที�ข้าพระองค์์ ได้้เห็นพระองค์์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า 

ได้้ต้อนรบัุพระองค์์ ไว่แ้ต่เม่่�อไร หรอ่เปล่อยพระกาย และได้้สว่ม่ฉ้ลองพระองค์์ ให้แต่เม่่�อไร [39] ที�ข้าพระองค์์เห็นพระองค์์ประชื่ว่ร
หรอ่ต้องจ้ำาอย้่ ในค์ุกและได้้ม่าเฝ้่าพระองค์์นั�นแต่เม่่�อไร’ [40] แล้ว่พระม่หากษัตรยิ์จ้ะกล่าว่ตอบุเขาว่า่ “เราบุอกค์ว่าม่จ้รงิแก่ท่านทั �ง
หลายว่า่ ซู้�งท่านได้ก้ระทำาแก่ค์นใด้ค์นหน้�งในพว่กพี�น้องของเรานี�ถู้งแม่้จ้ะตำ�าตอ้ยเพียงไร ก็เหม่่อนได้ก้ระทำาแก่เราด้ว้่ย”

4. อ่านิ ยอห์นิ 13:35 สัาวิกัของพรัะเยซืู่เป็นิที่ี�รัูจ้้ักัดว้ิย

ยอห์น 13:35 - ถู้าเจ้้าทั �งหลายรกักันและกัน ด้งันี�แหละค์นทั �งปว่งก็จ้ะร้้ ได้ ้ ว่า่เจ้้าทั �งหลายเป็นสาว่กของเรา
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5. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:21-23 คนิเหลั่านีิ�หันิหลัังให้กัับอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้าเพรัาะ 

มัทธิ์ว 7:21-23 – ม่ิ ใช่ื่ทุกค์นที�เรียกเราว่่า `พระองค์์เจ้้าข้า พระองค์์เจ้้าข้า’ จ้ะได้้เข้าในอาณ์าจ้ักรแห่งสว่รรค์์ แต่ผู้้้ที�ปฏิบุัติ
ตาม่ใจ้พระบุิด้าของเราผู้้้ทรงสถูิตอย้่ ในสว่รรค์์จ้้งจ้ะเข้าได้้ [22] เม่่�อถู้งว่ันนั�นจ้ะม่ีค์นเป็นอันม่ากร้องแก่เราว่่า `พระองค์์
เจ้้าข้า พระองค์เ์จ้้าข้า ข้าพระองค์์ ได้พ้ยากรณ์์ ในพระนาม่ของพระองค์์ และได้ข้ับุผู้ีออกในพระนาม่ของพระองค์์ และได้ก้ระทำา
การม่หัศจ้รรย์เป็นอันม่ากในพระนาม่ของพระองค์์ม่ิ ใช่ื่หร่อ’ [23] เม่่�อนั�นเราจ้ะได้้กล่าว่แก่เขาว่่า `เราไม่่เค์ยร้้จั้กเจ้้าเลย  
เจ้้าผู้้้กระทำาค์ว่าม่ชัื่�ว่ช้ื่า จ้งไปเสียให้พ้นหน้าเรา’

6. อ่านิ ยอห์นิ 14:23 คนิที่ี�รักััพรัะเจ้้า เขาจ้ะที่ำาอย่างไรั

ยอห์น 14:23 - พระเยซู้ตรัสตอบุเขาว่่า “ถู้าผู้้้ ใด้รักเรา ผู้้้นั�นจ้ะประพฤติตาม่ค์ำาของเรา และพระบุิด้าของเราจ้ะทรงรักเขา  
แล้ว่พระบุิด้ากับุเราจ้ะม่าหาเขาและจ้ะอย้่กับุเขา”

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 กัลั่าวิถ้งเรั่�อง 

กิจการ 26:20 - แต่ข้าพระองค์์ ได้้กล่าว่สั�งสอนเขา ตั �งต้นที�เม่่องด้ามั่สกัสและในกรุงเยร้ซูาเล็ม่ ทั�ว่แว่่นแค์ว่้นย้เด้ีย และแก่
ชื่าว่ตา่งประเทศ ให้เขากลับุใจ้ใหม่่ ให้หันม่าหาพระเจ้้าและกระทำาการซู้�งสม่กับุที�กลับุใจ้ใหม่่แล้ว่

8. อ่านิ ยากัอบ 2:17 หากัควิามเช่ี�อปรัาศจ้ากักัารัที่ำางานิหรัอ่กัารักัรัะที่ำาที่ี�ด ี ควิามเช่ี�อนัิ�นิจ้ะเป็นิปรัะเภที่ใด 

ยากอบ 2:17 - ค์ว่าม่เช่ื่�อก็เช่ื่นเด้ยีว่กัน ถู้าปราศจ้ากการประพฤต ิ ก็ตายอย้่ ในตวั่เองแล้ว่
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บทที� 13 คำาต่อบ

1. อ่านิ กิัจ้กัารั 8:13, 18-22 ยอห์นิกัล่ัาวิถ้ง “ผูลั” หรั่อหลัักัฐานิพยานิของผูู้เช่ี�อที่ี�แที่้จ้รัิง เหล่ัานีิ�ค่อปัญหาทีี่�ผูุดออกัจ้ากัใจ้  

เม่�อหัวิใจ้ของผูู้เช่ี�อไม่ถูกัตอ้ง (เช่ีนิ ซีื่ โมนิ) พวิกัเขาควิรัตอ้งกัรัะที่ำาสิั�งใด
กลับใจใหม่จากบาป (การชั้�วรา้ย) และอธิ์ษฐานขอพระเจ้าให้ โปรดยกความผิู้ดซ่้ำ�งเขาคิดในใจของเขา

2. อ่านิ 2 เปโตรั 1:5-11 ปรัะจ้ักัษ์พยานิหลัักัฐานิวิา่คนิผูู้นัิ�นิอยู่ที่่ามกัลัางผูู้ที่ี�พรัะเจ้้าที่รังเรัยีกัคอ่ 
พวกเขาได้เสรมิคุณลักษณะของพระวญิญาณในความเช่้�อ ซ่้ำ�งคุณลักษณะที�เป็นธ์รรมช้าติ่ ใหม่ของพวกเขา

3. อ่านิ มัที่ธิวิ 25:34-40 คณุสัมบัตทิี่ี�แสัดงออกัของผูู้เช่ี�อในิข้อพรัะคำาข้อนีิ� คอ่อะไ
การงานที�ปฏิิบัติ่ ได้ ที�มาจากความเช่้�อ ดังเช่้น การให้อาหารผูู้้ โหยหิว การให้ที�พักพิงแก่ผูู้้อ่�น การให้เส่ �อผู้้าแก่ผูู้้ยากไร ้การ
ดูแลคนเจ็บป่วย การไปเยียมเยียนผูู้้คนในเรอ่นจำา เป็นต้่น

4. อ่านิ ยอห์นิ 13:35 สัาวิกัของพรัะเยซืู่เป็นิที่ี�รัูจ้้ักัดว้ิย
ความรกัที�พวกเขาแสดงต่่อกันและกัน

5. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:21-23 คนิเหลั่านีิ�หันิหลัังให้กัับอาณาจ้ักัรัของพรัะเจ้้าเพรัาะ 
พวกเขาทำางานให้กับสิ�งชั้�วร้าย ในภาษากรีก นั� นหมายถุ่ง การมีวิถีุชี้วิต่ที�เลวร้าย เป็นธ์รรมช้าติ่ของพวกเขา พระเยซู้ำ
ต่รสัวา่พระองค์ ไม่เคยรูจั้กพวกเขา พวกวญิญาณศาสนาที�หลงทาง ไม่ยอมเปลี�ยนแปลงหัวใจ หรอ่ความคิดที�จะหันหน้า
เข้าหาพระเจ้า

6. อ่านิ ยอห์นิ 14:23 คนิที่ี�รักััพรัะเจ้้า เขาจ้ะที่ำาอย่างไรั
รกัษาพระบัญญัติ่ของพระองค์ หรอ่ทำาต่ามพระดำารสัของพระองค์

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 26:20 กัลั่าวิถ้งเรั่�อง 
พิสูจน์การกลับใจโดยการกระทำาของเราเอง

8. อ่านิ ยากัอบ 2:17 หากัควิามเช่ี�อปรัาศจ้ากักัารัที่ำางานิหรัอ่กัารักัรัะที่ำาที่ี�ด ี ควิามเช่ี�อนัิ�นิจ้ะเป็นิปรัะเภที่ใด 
ความเช่้�อที�ต่ายแล้ว เป็นความเช่้�อที� ไม่ ได้ช่้วยให้รอด (ยากอบ 2:14)
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เรยีกให้เป็นสาวก
วินัินีิ�จ้ะพูดเรั่�องกัารัเป็นิสัาวิกั แลัะวิธิีสัรัา้งสัาวิกัจ้ากัคนิที่ั�วิไป ผูมอยากัจ้ะเต่อนิให้รัะลั้กัวิา่พรัะเจ้้ามิ ได้บัญชีาให้เรัาออกัไปเปลัี�ยนิ

ศาสันิาผููค้นิ ไม่ ได้ ใหอ้อกัไปที่ำาใหผูู้ค้นิสัารัภาพ รับัพรัะเยซื่เูป็นิผููช่้ีวิยใหร้ัอด เป็นิพรัะเจ้า้ของเขา ยอมรับักัารัยกัโที่ษบาปจ้ากัพรัะองค ์  
แต่ ให้ออกัไปสัรัา้งสัาวิกั ถ้งแม้วิา่สัองสิั�งแรักันัิ�นิสัำาคัญมากั แลัะผูมก็ัมิ ได้ลัดที่อนิควิามสัำาคัญลัง จุ้ดมุ่งหมายที่ี�แที่้จ้รังิก็ัเพ่�อให้กั้าวิออกั
ไปเหน่ิอกัารับังเกัิดใหม่ แลัะกั้าวิไปสู่ัขั �นิกัารัเติบโตที่างวิุฒิิภาวิะ ที่างจิ้ตวิิญญาณ เป้าหมายของครัิสัเตียนิผูู้เป็นิสัาวิกัของพรัะเยซูื่ ก็ั
เพ่�อออกัไปปรัะกัาศแลัะสัรัา้งสัาวิกัจ้ากัคนิที่ั�วิไป

พรัะเยซูื่รับัสัั�งให้เรัาออกัไปสัรัา้งสัาวิกัเพ่�อนิำาผูู้คนิให้เติบโตที่างวิฒุิิภาวิะ มีควิามสัามารัถในิกัารัขยายสัาวิกัเพิ�มได้ ครัสิัตจ้ักัรัของ
เรัาในิขณะนีิ� ไม่ ได้ปฏิิบัติเช่ีนินีิ� เรัาเอาควิามรับัผิูดชีอบในิกัารัเรัยีกัผูู้คนิให้เกัิดใหม่ ไปใส่ั ไวิ้ ในิม่อศิษยาภิบาลั อาจ้ารัย์ผูู้สัอนิ ผูู้นิำาพันิธกัิจ้   
เรัามีผูู้ปรัะกัาศเผูยแพรั่คำาสัอนิของพรัะเยซืู่ออกัเดินิที่างที่ั�วิโลักั มีกัารัชุีมนุิมที่างศาสันิาทีี่�ยิ�งใหญ่ เห็นิผูู้คนินัิบพันิคนิตัดสิันิใจ้รัับเช่ี�อ
พรัะเจ้้า แต่ ในินัิ�นิบางคนิก็ั ไม่ ได้บังเกิัดใหม่อย่างแที่้จ้รัิง เป็นิเพียงแค่มีปรัะสับกัารัณ์ที่างอารัมณ์ควิามรัู้ส้ักั แต่ผูมแน่ิ ใจ้วิ่าบางคนิ
บังเกัิดใหม่จ้รัิง แลัะมีควิามสััมพันิธ์กัับพรัะเจ้้าจ้รัิง ถ้งกัรัะนัิ�นิก็ัตาม โดยส่ัวินิใหญ่แลั้วิไม่ค่อยมี ใครัเน้ินิถ้งกัารัออกัไปสัรั้างสัาวิกั นัิ�นิ
ไม่ ใช่ีวิถิีที่ี�พรัะเจ้้าที่รังตั �งไวิ้

ผูมขอเปรัียบเที่ียบกัับคนิที่ี�รัักัเด็กัที่ารักั น่ิาจ้ะเป็นิเรั่�องทีี่�ขาดควิามรัับผิูดชีอบอย่างยิ�ง ทีี่�รัู้ส้ักัต่�นิเต้นิแค่เพียงแรักัเห็นิตอนิเขา
เกัิดเที่่านัิ�นิ เพรัาะเม่�อมีลัูกั เรัาก็ัต้องรัับผูิดชีอบทีี่�จ้ะฝ้่กัฝ่นิ เลัี �ยงดูจ้นิเขาเติบใหญ่ เช่ีนิเดียวิกัับที่ี�เรัาปรัะกัาศกัับคนิที่ั�วิไปวิ่า “ควิาม
สัำาคัญอันิยิ�งยวิด ค่อกัารับังเกัิดใหม่ กัารัสัารัภาพบาป แลัะรับัพรัะเยซืู่เป็นิพรัะเจ้้าของเรัา” เม่�อเขารับัพรัะเยซืู่เป็นิที่ี�เรัยีบรัอ้ยแลั้วิ เรัา
ก็ัตบหลัังเขาแลั้วิบอกัวิา่ “ตอนินีิ�คุณเป็นิครัสิัเตียนิแลั้วิ เช่ี�อในิพรัะเจ้้า ศ้กัษาพรัะคัมภีรั ์ แลั้วิทุี่กัอย่างจ้ะเรัยีบรัอ้ยเอง” นัิ�นิมิ ใช่ีสิั�งทีี่�
พรัะเจ้้าบอกัเรัา 

ด้วิยเหตุนีิ�เรัาจ้้งตอ้งสัรัา้งคนิ ซ้ื่�งหลัายคนิในิจ้ำานิวินินีิ�ถ้งจ้ะผููกัพันิตัวิตอ่พรัะเจ้้า แต่ก็ัยังขาดวิฒิุิภาวิะที่างจิ้ตวิญิญาณ คนิเหล่ัานีิ�
สัรัา้งควิามเช่ี�อของตนิไม่ ได้เพรัาะไม่มีปัจ้จั้ยเอ่ �ออำานิวิย ซ้ื่�งต่อมา แที่นิที่ี�จ้ะเป็นิพยานิด้านิบวิกัเพ่�อพรัะครัสิัต์ พวิกัเขากัลัับกัลัายเป็นิ
พยานิดา้นิลับไป พรัะองคท์ี่รังมีพรัะปรัะสังค์ ให้เรัาออกัไปเพ่�อจ้ะเหยียดออกัสู่ัผูู้คนิ สู่ัหนิที่างที่ี�พวิกัเขาจ้ะเข้าเป็นิสัาวิกัของพรัะเจ้้าอย่าง
เต็มตวัิ จ้นิกัรัะที่ั�งฝ้่กัฝ่นิควิามเช่ี�อให้กัับคนิอ่�นิ ๆ ตอ่ไป

หากัเรัานิำาคนิคนิหน้ิ�งให้มาเช่ี�อพรัะเจ้้าทีุ่กั ๆ หกัเด่อนิ แลั้วิแยกัตัวิออกัมา สัรัา้งให้เขาเป็นิสัาวิกัจ้นิถ้งขั �นิที่ี�เขากัลัายเป็นิผูู้เช่ี�อที่ี�
มีวิฒุิิภาวิะ ซ้ื่�งสัามารัถฝ้่กัฝ่นิควิามเช่ี�อของตนิเองได ้ พอครับหกัเดอ่นิก็ัจ้ะมีครัสิัเตยีนิสัองคนิ ที่ีนีิ�แตล่ัะคนิก็ั ไปนิำาคนิเช่ี�อพรัะเจ้้าอีกั  

แยกัตัวิออกัไปแลัะนิำาให้เขาเป็นิสัาวิกัอีกัหกัเด่อนิ พอถ้งสิั �นิปีก็ัจ้ะมีครัิสัเตียนิสีั�คนิ นีิ�ดูไม่น่ิาจ้ะเที่ียบได้กัับคนิที่ี�นิำาผูู้คนิเป็นิพันิ ๆ  

ในิที่ี�ชีุมนุิมใหญ่มารับัเช่ี�อพรัะเจ้้า สัารัภาพรับัพรัะเยซืู่เป็นิผูู้ชี่วิยให้รัอด ส่ัวินิใหญ่ก็ัจ้ะบอกัวิา่ “เอาลั่ะ วิธิีกัารัสัรัา้งสัาวิกัแบบนีิ�สัรัา้งคนิ
ให้เป็นิครัสิัเตียนิได้สีั�คนิเที่่านัิ�นิในิปีแรักั ในิขณะที่ี�อีกัวิธิีหน้ิ�งสัรัา้งครัสิัเตียนิได้เป็นิพันิคนิ เรัาน่ิาจ้ะใช้ีวิธิีนัิ�นิมากักัวิา่” คนิที่ี�สัามารัถนิำา
คนินัิบพันิให้มารัับเช่ี�อในิพรัะเจ้้าในิทีุ่กัปี อาจ้จ้ะนิำาให้มีผูู้เช่ี�อถ้ง 30,000 คนิในิเวิลัา 30 ปี นัิ�นิเป็นิเรั่�องดีนิะครัับ แลัะก็ั ไม่มี ใครั
วิพิากัษ์วิจิ้ารัณ์เป็นิแน่ิ แต่นัิ�นิก็ัเป็นิเพียงนิำ �าหยดหน้ิ�งในิที่ะเลัหากัเที่ียบกัับปรัะชีากัรัในิโลักั โดยพ่�นิฐานิแลั้วิ นัิ�นิค่อวิธิีที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัถ่อ
ปฏิิบัตกิัันิอยู่

หากัเรัาหันิกัลัับมาเน้ินิกัารัสัรั้างสัาวิกั คนิที่ี�นิำาคนิเช่ี�อพรัะเจ้้าทีุ่กัหกัเด่อนิ กัับสัองคนิที่ี�เกัิดใหม่นัิ�นิก็ัที่ำาแบบเดียวิกัันิ รัะยะเวิลัา
เพียงแค่ 12 ปีกัวิ่า ๆ พวิกัเขาก็ัจ้ะสัามารัถนิำาคนิมาเช่ี�อได้มากักัวิ่าปรัะชีากัรัโลักัเสีัยอีกั บางคนิคิดวิ่าจ้ะเป็นิไป ได้อย่างไรั แต่ผูมท้ี่าให้คุณคิด
ผูมลัองบวิกัเลัขที่วิคีูณดูแลั้วิ ด้วิยรัะยะ 12 ปี กัวิา่ๆ คนิคนิหน้ิ�งเรัิ�มสัรัา้งสัาวิกัหน้ิ�งคนิทีุ่กัหกัเด่อนิ สัรัา้งให้เขาแต่ลัะคนิขยายสัมาชิีกัที่ี�
เป็นิพรัะกัายของพรัะครัสิัต์ออกัไปเช่ีนิเดียวิกัันิ ก็ัจ้ะสัามารัถนิำาผูู้คนิมารับัเช่ี�อได้ถ้ง 7.8 พันิลั้านิคนิ เปรัยีบกัับอีกัวิธิีหน้ิ�ง ซ้ื่�งจ้ะนิำาผูู้มา
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รับัเช่ี�อไดเ้พียง 12,000 คนิเที่่านัิ�นิ 

หากัเรัาไปถ้งจุ้ดที่ี� ไม่เพียงแต่จ้ะมีชัียชีนิะ มีวิฒุิิภาวิะที่างจ้ิตวิญิญาณในิตัวิเอง แต่ยังมีควิามรัอ้นิรันิที่ี�จ้ะออกัไปขยายสัาวิกักัับผูู้คนิ
ข้างนิอกั หากัเรัากัลัายเป็นิผูู้ฝ้่กัแที่นิที่ี�จ้ะเป็นิผูู้ถูกัฝ้่กั เรัาจ้ะมีปรัะสับกัารัณ์กัับสิั�งเหลั่านีิ� ขอเพียงมีคนิเข้าใจ้กัรัะบวินิคิดนีิ� ตามพรัะเจ้้า
ไปจ้นิกัรัะที่ั�งถ้งจุ้ดที่ี�เรัาเกิัดวิฒิุิภาวิะที่างจ้ิตวิญิญาณ เรัิ�มขยายสัาวิกัเพิ�มอีกัคนิหน้ิ�ง ที่ำาเช่ีนินีิ�ปีลัะคนิ พอสิั�นิปีก็ัจ้ะเป็นิเรัาแลัะคนิอีกัคนิ
หน้ิ� งที่ี�เรัาสัรั้าง รัวิมเป็นิสัองคนิ พอสิั�นิปีทีี่�สัองก็ัจ้ะเป็นิสีั�คนิ หากัเรัาสัามารัถกัรัะที่ำาต่อเน่ิ� องไปเรั่�อย ๆ พอถ้งปีที่ี� 10 ก็ัจ้ะกัลัาย
เป็นิ 1,024 สัาวิกัทีี่� ได้ขยายออกัไป คนิที่ี�เป็นิกัายของพรัะครัสิัต์ หากัเรัายังกัรัะที่ำาต่อเน่ิ�องไปอีกั เรัิ�มจ้ากัคนิคนิเดียวิที่ี�รับัเช่ี�อ ในิสิั�นิปีที่ี�  

20 เรัาก็ัจ้ะมีผูู้คนิมากักัวิ่าหน้ิ� งลั้านิคนิ เยี�ยมไหมลัะครัับ นีิ� เป็นิวิิธีที่ี�พรัะเจ้้าที่รังจั้ดตั �งไวิ้สัำาหรัับที่วิีคูณคนิของพรัะองค์ ออกัไปสัรั้าง
สัานุิศิษย์ มิ ใช่ีออกัไปเปลัี�ยนิศาสันิาใครั นีิ�ค่อสิั�งที่ี�ดีที่ี�สุัดที่ี�จ้ะขยายอาณาจั้กัรัของพรัะองค์ออกัไปสู่ัปรัะชีาชีาติ แต่ ใจ้เรัาต่างหากัที่ี�เฝ้่า
มองหาวิธิีกัารัที่ี�เรัว็ิที่ี�สุัด

มีคนิสัักัเที่่าใดที่ี�ออกัไปปรัะกัาศพรัะวิจ้นิะในิชุีมนุิมใหญ่ มีพันิธสััญญากัับพรัะเจ้้า ปรัะกัาศตัวิเป็นิครัิสัเตียนิ แต่ยังเต็มไปด้วิย
โที่สัะโมหะ ควิามขมข่�นิ แลัะรัษิยาอาฆ่าต กัลัายเป็นิพยานิที่ี�ติดลับไป เรัาน่ิาจ้ะนัิบตัวิเลัขที่างสัถิติจ้รังิ ๆ วิา่คนิจ้ำานิวินิเที่่าไรัที่ี�หันิหลััง
ให้กัับพรัะคำาที่ี�แที่้จ้รัิงของพรัะเจ้้า เพียงเพรัาะได้เห็นิคนิที่ี�ปรัะกัาศตัวิเป็นิครัิสัเตียนิแลั้วิก็ัคิดวิ่า ฉัันิก็ั ไม่ต่างจ้ากัเจ้้าคนิม่อถ่อสัากั  

ปากัถ่อศีลัที่ี�ครัสิัตจ้ักัรัพวิกันัิ�นิ ฉัันิไม่อยากัเป็นิอย่างเขา 

ปรัะเด็นิก็ัค่อ กัารัสัรัา้งสัาวิกัเป็นิวิธิีกัารัที่ี�พรัะเจ้้าที่รังจ้ัดตั �งไวิ ้ สัำาหรับักัารัเผูยแพรัพ่รัะวิจ้นิะของพรัะองค์ออกัไปที่ั�วิโลักั สััจ้ธรัรัม
ของพรัะเจ้้าไม่อาจ้ปลัดปล่ัอยให้เรัาเป็นิอิสัรัะได้ จ้นิกัวิา่เรัาจ้ะมีพรัะวิจ้นิะของพรัะองค์อย่างต่อเน่ิ�อง (ยอห์นิ 8:31-32) นีิ�ค่อสิั�งที่ี�พรัะเจ้้า
ที่รังพรัะปรัะสังค์จ้ากัแต่ลัะบุคคลั เพ่�อเรัาจ้ะได้รัับปรัะสับกัารัณ์อย่างเต็มเปี� ยมในิพรัะองค์ แลัะนีิ� ก็ัยังเป็นิวิิธีกัารัเผูยแพรั่พรัะคำาทีี่�
พรัะองคท์ี่รังให้ ไวิ ้ ใครัก็ัตามที่ี�ตั �งใจ้จ้ะไม่ที่ำาในิสิั�งที่ี�พรัะองคท์ี่รังจ้ัดไวิ ้ แลั้วิกัลัับไปใช้ีวิธิีกัารัอ่�นิ ก็ัจ้ะไม่เกัิดผูลั

ผูมขออธิษฐานิให้พรัะเจ้้าตรัสััในิใจ้ของเรัาทุี่กัคนิ ให้เห็นิคุณค่าของกัารัสัรัา้งสัาวิกัของพรัะองค์ ผูมขอหนุินิใจ้ให้เรัารัดุหน้ิาต่อไป  
เป็นิสัาวิกัแลัะผูู้สัรัา้งสัาวิกัให้กัับผูู้คนิ
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. ในิพรัะธรัรัมกิัจ้กัารั คนิที่ั �งหลัายไม่ ได้ถูกัเรัียกัให้เป็นิ “ครัิสัเตียนิ” แต่ถูกัเรัียกัให้เป็นิ “สัาวิกั” ขอให้อ่านิกิัจ้กัารั แลัะเขียนิ
รัายกัารัลังในิกัรัะดาษเปลั่า ที่ี�พรัะคำาแสัดงให้เรัาเห็นิวิา่ผูู้คนิไดถู้กัเรัยีกัให้เป็นิสัาวิกัของพรัะองค์

2. ในิพรัะคัมภีรัม์ีคำาวิา่ “สัาวิกั” ถ้ง 273 ครัั �ง แต่ ใช้ีคำาวิา่ “ครัสิัเตียนิ” เพียง 3 ครัั �ง ขอให้เขียนิลังในิกัรัะดาษอีกัแผู่นิหน้ิ�งที่ี� ใช้ี
คำาวิา่ “ครัสิัเตยีนิ”

3. ในิพรัะคมัภีรั์ ใช้ีคำาวิา่ "สัาวิกั" ที่ั �งหมด 273 ครัั �ง ในิพรัะคมัภีรั ์ ใช้ีคำาวิา่ “ครัสิัเตยีนิ” ที่ั �งหมด 3 ครัั �ง ที่ำารัายกัารัทีุ่กัคำา ที่ี� ใช้ีคำาวิา่    
"ครัสิัเตยีนิ" 3 ครัั �งในิข้อพรัะคมัภีรั์

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:25 อะไรัคอ่สัาวิกัตามข้อพรัะคำานีิ� 

ม่ัทธิว่ 10:25 - ซู้�งศิษย์จ้ะได้้รับุการรับุรองเสม่อค์ร้ของตน และทาสเสม่อนายของตนก็พออย้่แล้ว่ ถู้าเขาได้้เรียกเจ้้าบุ้านว่่า  

เบุเอลเซูบุ้ล เขาจ้ะเรยีกล้กบุ้านของเขาม่ากยิ�งกว่า่นั�นเท่าใด้ 

5. อ่านิ ลัูกัา 14:26 กัารัเป็นิสัาวิกัของพรัะเยซืู่ หมายถ้งกัารัเสีัยสัลัะชีีวิติของเรัาเองอย่างไม่มีเง่�อนิไขเพ่�อผูู้อ่�นิ ถูกัหรัอ่ผูิด 

ลูกา 14:26 - ถู้าผู้้้ ใด้ม่าหาเรา และไม่่ชัื่งบุิด้าม่ารด้า บุุตรภรรยา และพี�น้องชื่ายหญิง แม่้ทั �งชีื่ว่ติของตนเองด้้ว่ย ผู้้้นั�นจ้ะเป็น
สาว่กของเราไม่่ ได้้

6. อ่านิ ลัูกัา 14:33 ในิบางกัรัณี กัารัเป็นิสัาวิกัของพรัะเยซูื่ หมายถ้งกัารัสัลัะที่ิ �งทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่าง แลัะให้กัารัที่รังเรัยีกัของพรัะองคม์ากั่อนิ  
ถูกัหรัอ่ผูิด 

ลูกา 14:33 - ก็เช่ื่นนั�นแหละ ทุกค์นในพว่กท่านที�ม่ิ ได้ส้ละสิ�งสารพัด้ที�ตนม่ีอย้่ จ้ะเป็นสาว่กของเราไม่่ ได้ ้

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 19:29 ทุี่กั ๆ คนิที่ี�ลัะที่ิ �งบ้านิเรั่อนิของตนิเอง พี�น้ิองชีายหญิง บิดามารัดา สัามีหรั่อภรัรัยา ลูักัหรั่อที่ี�ดินิของ
ตนิเอง เพ่�อเห็นิแกั่พรัะเยซืู่ จ้ะไดร้ับัผูลัเป็นิรัอ้ยเที่่า แลัะจ้ะไดเ้ข้ารัว่ิมส่ัวินิในิชีีวิตินิิรันัิดรั ์ ถูกัหรัอ่ผูิด 

มัทธิ์ว 19:29 - ผู้้้ ใด้ได้้สละบุ้านหรอ่พี�น้องชื่ายหญิงหรอ่บุิด้าม่ารด้าหรอ่ภรรยาหรอ่ล้กหรอ่ไรน่า เพราะเห็นแก่นาม่ของเรา ผู้้้นั�นจ้ะ
ได้ผู้้ลรอ้ยเท่า และจ้ะได้ชี้ื่ว่ตินิรนัด้รเ์ป็นม่รด้ก

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 14:22 สัาวิกัจ้ำาตอ้งดำารังชีีวิติอยู่ ในิควิามเช่ี�อไหม 

กิจการ 14:22 - กระทำาให้ ใจ้ของสาว่กทั �งหลายถู่อม่ั�นข้ �น เต่อนเขาให้ด้ำารงอย้่ ในค์ว่าม่เช่ื่�อ และสอนว่า่ เราทั �งหลายจ้ำาต้องทน
ค์ว่าม่ยากลำาบุากม่ากจ้นกว่า่จ้ะได้เ้ข้าในอาณ์าจ้ักรของพระเจ้้า 

9. อ่านิ ฮีับรั ู 10:14 วิตัถุปรัะสังค์ทีี่�แที่้จ้รังิทีี่�กัลั่าวิยำ �าไวิ้ ในิพรัะวิจ้นิะ วิา่กัารัเป็นิสัาวิกัก็ัค่อ กัารัเป็นิ “ครัสิัเตียนิ” ไม่ ได้มีข้อเรัยีกัรัอ้ง
อะไรัมากั (เพรัาะได้มาโดยพรัะคุณ) แต่กัารัเป็นิ “สัาวิกั” เรัียกัรั้องควิามเสีัยสัลัะ คำามั�นิสััญญาอย่างแที่้จ้รัิง ควิามจ้รัิงก็ัค่อ 
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กัารัไถ่บาปของพรัะครัิสัต์ ไม่ ได้มีข้อเรัียกัรั้องในิส่ัวินิของเรัา มันิสัมบูรัณ์แบบ แลัะไม่ต้องใช้ีควิามพยายามใด ๆ จ้ากัตัวิเรัาเลัย 
แตก่ัารัที่รังเรัยีกัของพรัะครัสิัตนั์ิ�นิ เพ่�อที่ั �งหมดสิั�นิของตวัิตนิแลัะชีีวิติที่ั �งหมดของเรัา ถูกัหรัอ่ผูิด 

ฮีีบร ู 10:14 - เพราะว่า่โด้ยการทรงถูว่ายบุ้ชื่าหนเด้ยีว่ พระองค์์ ได้ท้รงกระทำาให้ค์นทั �งหลายที�ถู้กชื่ำาระแล้ว่ถู้งที�สำาเรจ็้เป็นนิตย์ 

10. อ่านิ กิัจ้กัารั 11:26 กัารัที่รังเรัียกัของพรัะครัิสัต์นัิ�นิมิ ใช่ีเพ่�อผูู้เช่ี�อสัองแบบ แบบหน้ิ�งเป็นิครัิสัเตียนิที่ี�ยังคงดำารังในิฝ่่ายเน่ิ�อหนัิง  

แบบหน้ิ�งเป็นิสัาวิกั ควิามเป็นิจ้รังิ ครัสิัเตยีนิแลัะสัาวิกันัิ�นิควิรัตอ้งเป็นิเหม่อนิกัันิ ถูกัหรัอ่ผูิด 

กิจการ 11:26 - เม่่�อพบุแล้ว่จ้้งพาเขาม่ายังเม่่องอันทิ โอก ต่อม่าท่านทั �งสองได้้ประชืุ่ม่กันกับุค์ริสตจ้ักรตลอด้ปีหน้�ง สั�งสอนค์น
เป็นอันม่ากและในเม่่องอันทิ โอกนั�นเอง พว่กสาว่กได้ช่้ื่�อว่า่ค์รสิเตยีนเป็นค์รั �งแรก 

11. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:19 พรัะมหาบัญชีาที่ี�ยิ�งใหญ่ของพรัะเยซืู่ก็ัคอ่ให้ออกัไป

กั. สัรัา้งสัาวิกั
ข. ให้ทีุ่กัชีนิชีาตเิปลัี�ยนิศาสันิา

มัทธิ์ว 28:19 - เหตุฉ้ะนั�น ท่านทั �งหลายจ้งออกไปสั�งสอนชื่นทุกชื่าติ ให้รับุบัุพติศม่าในพระนาม่แห่งพระบุิด้า พระบุุตร  
และพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� 

12. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:20 ผูู้เช่ี�อตอ้งสัอนิผูู้อ่�นิให้เช่ี�อในิทีุ่กัสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังบัญชีา ถูกัหรัอ่ผูิด 

มัทธิ์ว 28:20 - สอนเขาให้ถู่อรกัษาสิ�งสารพัด้ซู้�งเราได้สั้�งพว่กท่านไว่ ้ ด้เ้ถูิด้ เราจ้ะอย้่กับุท่านทั �งหลายเสม่อไป จ้นกว่า่จ้ะสิ�นโลก

13. อ่านิ ยอห์นิ 1:12 พรัะเยซืู่ปรัะที่านิปรัะโยชีน์ิของพรัะองค์แกั่เรัา (กัารัยกัโที่ษบาป กัารัให้ควิามชีอบธรัรัม แลัะอ่�นิๆ) แต่ต้องรับั
พรัะองคด์ว้ิย

ยอห์น 1:12 - แต่ส่ว่นบุรรด้าผู้้้ที�ต้อนรับุพระองค์์ พระองค์์ทรงประทานอำานาจ้ให้เป็นบุุตรของพระเจ้้า ค์่อค์นทั �งหลายที�เช่ื่�อใน
พระนาม่ของพระองค์ ์
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บทที� 14 คำาต่อบ

1. ในิพรัะธรัรัมกัิจ้กัารั คนิที่ั �งหลัายไม่ ได้ถูกัเรัยีกัให้เป็นิ “ครัสิัเตียนิ” แต่ถูกัเรัยีกัให้เป็นิ “สัาวิกั” ขอให้อ่านิกิัจ้กัารั แลัะเขียนิรัายกัารั
ลังในิกัรัะดาษเปลั่า ที่ี�พรัะคำาแสัดงให้เรัาเห็นิวิา่ผูู้คนิไดถู้กัเรัยีกัให้เป็นิสัาวิกัของพรัะองค

2. ในิพรัะคัมภีรัม์ีคำาวิา่ “สัาวิกั” ถ้ง 273 ครัั �ง แต่ ใช้ีคำาวิา่ “ครัสิัเตียนิ” เพียง 3 ครัั �ง ขอให้เขียนิลังในิกัรัะดาษอีกัแผู่นิหน้ิ�งที่ี� ใช้ีคำาวิา่  

“ครัสิัเตยีนิ”

3. ในิพรัะคมัภีรั์ ใช้ีคำาวิา่ “สัาวิกั” ที่ั �งหมด 273 ครัั �ง ในิพรัะคมัภีรั ์ ใช้ีคำาวิา่ “ครัสิัเตยีนิ” ที่ั �งหมด 3 ครัั �ง ที่ำารัายกัารัทีุ่กัคำา ที่ี� ใช้ีคำาวิา่    
“ครัสิัเตยีนิ” 3 ครัั �งในิข้อพรัะคมัภีรั์
กิจการ 11:26, 26:28, และ1 เปโต่ร 4:16.

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 10:25 อะไรัคอ่สัาวิกัตามข้อพรัะคำานีิ� 
สาวกค่อผูู้้ที�กลายเป็นเหม่อนครหูรอ่อาจารย์ของเขา

5. อ่านิ ลัูกัา 14:26 กัารัเป็นิสัาวิกัของพรัะเยซืู่ หมายถ้งกัารัเสีัยสัลัะชีีวิติของเรัาเองอย่างไม่มีเง่�อนิไขเพ่�อผูู้อ่�นิ ถูกัหรัอ่ผูิด
ถูุก

6. อ่านิ ลัูกัา 14:33 ในิบางกัรัณี กัารัเป็นิสัาวิกัของพรัะเยซืู่ หมายถ้งกัารัสัลัะที่ิ �งทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่าง แลัะให้กัารัที่รังเรัียกัของพรัะองค์มา
กั่อนิ ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

7. อ่านิ มัที่ธิวิ 19:29 ทุี่กั ๆ คนิที่ี�ลัะทิี่ �งบ้านิเรั่อนิของตนิเอง พี�น้ิองชีายหญิง บิดามารัดา สัามีหรั่อภรัรัยา ลูักัหรั่อที่ี�ดินิของ
ตนิเอง เพ่�อเห็นิแกั่พรัะเยซืู่ จ้ะไดร้ับัผูลัเป็นิรัอ้ยเที่่า แลัะจ้ะไดเ้ข้ารัว่ิมส่ัวินิในิชีีวิตินิิรันัิดรั ์ ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 14:22 สัาวิกัจ้ำาตอ้งดำารังชีีวิติอยู่ ในิควิามเช่ี�อไหม 
ใช่้

9. อ่านิ ฮีับรัู 10:14 วิัตถุปรัะสังค์ที่ี�แที่้จ้รัิงทีี่�กัลั่าวิยำ �าไวิ้ ในิพรัะคำา วิ่ากัารัเป็นิสัาวิกัก็ัค่อ กัารัเป็นิ “ครัิสัเตียนิ” ไม่ ได้มีข้อเรัียกัรั้อง
อะไรัมากั (เพรัาะมาโดยพรัะคุณ) แต่กัารัเป็นิ “สัาวิกั” เรัยีกัรัอ้งควิามเสีัยสัลัะ แลัะคำามั�นิอย่างแที่้จ้รังิ ควิามจ้รังิก็ัค่อ กัารัไถ่บาป
ของพรัะครัสิัต์ ไม่ ได้มีข้อเรัยีกัรัอ้งในิส่ัวินิของเรัา มันิสัมบูรัณ์แบบ แลัะไม่ต้องใช้ีควิามพยายามใด ๆ จ้ากัตัวิเรัา แต่กัารัที่รังเรัยีกั
ของพรัะครัสิัตนั์ิ�นิ เพ่�อที่ั �งหมดสิั�นิของตวัิตนิแลัะชีีวิติที่ั �งหมดของเรัา ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

10. อ่านิ กิัจ้กัารั 11:26 กัารัที่รังเรัยีกัของพรัะครัสิัต์นัิ�นิ มิ ใช่ีเพ่�อผูู้เช่ี�อสัองแบบ แบบหน้ิ�งเป็นิครัสิัเตียนิที่ี�ยังคงดำารังตนิในิฝ่่ายเน่ิ�อหนัิง
แบบหน้ิ�งเป็นิสัาวิกั ควิามเป็นิจ้รังิ ครัสิัเตยีนิแลัะสัาวิกันัิ�นิควิรัตอ้งเป็นิเหม่อนิกัันิ ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก
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11. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:19 พรัะมหาบัญชีาที่ี�ยิ�งใหญ่ของพรัะเยซืู่ก็ัคอ่ให้ออกัไป
ก. สรา้งสาวก

12. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:20 ผูู้เช่ี�อตอ้งสัอนิผูู้อ่�นิให้เช่ี�อในิทีุ่กัสิั�งที่ี�พรัะเยซืู่ที่รังบัญชีา ถูกัหรัอ่ผูิด 
ถูุก

13. อ่านิ ยอห์นิ 1:12 พรัะเยซูื่ปรัะที่านิปรัะโยชีน์ิของพรัะองค์แก่ัเรัา (กัารัยกัโที่ษบาป กัารัให้ควิามชีอบธรัรัม แลัะอ่�นิๆ) แต่ต้องรับั
พรัะองคด์ว้ิย
ถูุก
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วธีิ์ ใช้้คำาพยานของคุณ
คำาพยานิส่ัวินิตัวิของคุณดอนิโครัวิ์ (ผูู้สัอนิพรัะคัมภีรั์แลัะผูู้เผูยแพรั่พรัะคำาของพรัะเจ้้า) วิันินีิ�ผูมขอพูดเรั่�องกัารัใช้ีคำาพยานิส่ัวินิตัวิ  

ในิกิัจ้กัารั 5:42 กัล่ัาวิวิา่ “และทุกว่นัในพระว่หิารและตาม่บุ้านเรอ่น เขาได้้สั�งสอนและประกาศข่าว่ประเสรฐิของพระเยซู้ค์รสิต์” เป็นิที่ี�รัู้
กัันิวิ่า เหล่ัาสัาวิกัในิครัิสัตจ้ักัรัยุคแรักันัิ�นิได้พบปะกัันิที่ี�พรัะวิิหารัทีุ่กัวิันิ จ้ากับ้านิหน้ิ�งไปยังอีกับ้านิหน้ิ�ง พวิกัเขาสัั�งสัอนิเที่ศนิาเกัี�ยวิกัับ
พรัะเยซืู่ในิฐานิะพรัะครัิสัต์ คนิจ้ำานิวินิมากันัิ�นิค่อนิข้างจ้ะรัู้ส้ักัวิ่ากัารัสััญจ้รัจ้ากับ้านิหน้ิ� งไปยังอีกับ้านิหน้ิ� ง หรั่อจ้ากับ้านินีิ� ไปบ้านินัิ�นิ  

เป็นิวิิธีกัารัทีี่� ไม่ค่อยจ้ะเป็นิธรัรัมชีาติ หรั่อไม่สัะดวิกัใจ้ ผูมอยากัจ้ะขอแบ่งปันิอะไรัสัักัสัองสัามอย่าง ทีี่� ได้เรัียนิรัู้จ้ากักัารัทีี่� ได้ออกัไป
สััญจ้รั เคาะปรัะตบู้านิเพ่�อขยายสัาวิกั แลัะไดเ้ห็นิผูู้คนิกัลัับใจ้หันิมารับัเช่ี�อในิพรัะเยซืู่ครัสิัต์

ก็ั ไม่ยากัอย่างทีี่�เขาเล่ัากัันิ สิั�งหน้ิ�งที่ี�ผูมสัังเกัตเห็นิในิพรัะคำาก็ัค่ออัครัสัาวิกัเปาโลัใช้ีคำาพยานิส่ัวินิตัวิถ้งสัามครัั �งในิขณะทีี่�พูด
คุยกัับผูู้ที่ี�ยังไม่กัลัับใจ้ ในิกัิจ้กัารั 9, 22, 26 เขาใช้ีคำาพยานิส่ัวินิตัวิปรัะกัอบกัับปรัะสับกัารัณ์ เลั่าเรั่�องรัาวิที่ี�เกิัดข้ �นิกัับเขา ใช้ีเป็นิ
พยานิกัับผูู้ที่ี�ยังไม่เช่ี�อ สิั�งทีี่�ดีทีี่�สุัดในิบรัรัดาวิิธีกัารัเข้าถ้งผูู้คนิเพ่�อนิำาสัารัของพรัะเยซืู่ครัิสัต์ น่ิาจ้ะเป็นิวิิธีทีี่�เรัาเรัียกัวิ่า “อธิษฐานิ
สััญจ้รั” เรัาเข้าไปเคาะปรัะตูบ้านิ บอกัคนิในิบ้านิวิา่ “เรัามาที่ี�นีิ� เพ่�ออธิษฐานิให้กัับคนิในิลัะแวิกันีิ� เรัาเช่ี�อวิา่พรัะเจ้้าได้ยินิเสีัยงเรัา  

แลัะตอบรับัคำาอธิษฐานิของเรัา คุณมีปัญหาครัอบครัวัิ สุัขภาพ หรัอ่ปัญหาอ่�นิ ๆ ที่ี�อยากัให้เรัาอธิษฐานิให้หรั่อไม่” บางทีี่พวิกัเขาก็ั
บอกัวิ่า “เออ เรัามีปัญหาเหม่อนิกัันิ” แลัะก็ัอยากัให้เรัาอธิษฐานิให้ บางทีี่พวิกัเขาก็ัรัู้ส้ักัไม่ค่อยสับายใจ้หรั่ออายที่ี�จ้ะบอกั บอกัปัดไป
วิา่ “ ไม่ลั่ะ เรัาไม่มีอะไรัจ้ะให้อธิษฐานิเผู่�อตอนินีิ�” แลั้วิเรัาก็ัเรัิ�มเลั่าเรั่�องพยานิของเรัาให้เขาฟัง

ผูมพูดไปวิ่า “ผูมเห็นิวิ่าคุณมีลัูกั ผูมเองก็ัมีลัูกั 3 คนิ ลูักัสัาวิฝ่าแฝ่ดของผูมเกิัดในิปี 1981 แฝ่ดคนิที่ี�สัองตายตอนิคลัอด”  
ถ้งตรังนีิ� พวิกัเขาพากัันิรัอ้งวิา่ “ โอ ผูมเสีัยใจ้ด้วิย” แล้ัวิผูมก็ับอกัวิา่ “อย่าเสีัยใจ้เลัยครับั ผูมจ้ะเล่ัาให้ฟังวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิ” แล้ัวิก็ัเลั่าต่อ  

แฝ่ดคนิที่ี�สัองคลัอดที่่ากั้นิ นัิ�นิก็ัค่อเธอเอาเที่้าออกัมากั่อนิ เธอขาดออกัซื่ิเจ้นิช่ีวิงเวิลัาหน้ิ� ง ในิรัะหวิ่างที่ำาคลัอด เธอจ้้งเสีัยตอนินัิ�นิ  

ซ้ื่�งหมายควิามวิา่เม่�อเธอคลัอดออกัมาก็ั ไม่มีลัมหายใจ้แลั้วิ

หมอตำาแยดง้เธอข้ �นิมาแล้ัวิ (ตบเธออย่างสุัดแรัง) ดดูนิำ �าในิปอดออกั เผู่�อยังมีสิั�งที่ี�คั�งอยู่ ในินัิ�นิ เธอที่ำาสุัดควิามสัามารัถ จ้นิยอมแพ้
ในิที่ี�สุัด ผูมก็ัเหม่อนิกัับพ่อทุี่กัคนิที่ี�เพิ�งสูัญเสีัยลัูกัสัาวิไป ผูมน้ิกัวิ่าจ้ะที่ำาอย่างไรัดี ในิจ้ังหวิะนัิ�นิเอง ผูมก็ัพูดกัับคนิที่ี�อยู่หน้ิาปรัะตูวิ่า  

“ขอถามหน่ิอยนิะครับัวิา่ คณุอา่นิพรัะคมัภรีัม์ากัไหม” เขาตอบวิา่ “เออ้ ผูมก็ัอา่นิบา้งไมอ่า่นิบา้งแหลัะ” หรัอ่บางที่ก็ีั “ ไมเ่ลัย ไม่ ไดอ้า่นิ”  
ผูมอธิบายต่อไปวิา่ “ทีี่�ผูมถามนีิ� ก็ัเพรัาะในิพรัะคัมภีรัก์ัลั่าวิไวิ้ ในิกัิจ้กัารั 10:38 วิา่ พรัะเยซืู่เสัด็จ้ไปกัรัะที่ำาคุณปรัะโยชีน์ิ รักััษาบรัรัดาผูู้ซ้ื่�ง
ถูกัพญามารัเบียดเบียนิ ด้วิยวิา่พรัะเจ้้าได้ที่รังสัถิตอยู่กัับพรัะองค์ ผูมจ้ะบอกัคุณวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิ คุณจ้ะฟังเรั่�องนีิ�ต่อ หรัอ่จ้ะไม่สันิใจ้ก็ั ได ้ 

ข้ �นิอยู่กัับวิ่ามันิจ้ะมีควิามหมายกัับคุณอย่างไรั เม่�อที่ารักัน้ิอยลัูกัสัาวิผูมเสีัยชีีวิิตนัิ�นิ ผูมก็ัคิดวิ่าอีกัสัองสัามวิันิเรัาก็ัจ้ะนิำาศพลัูกัไปฝัง”  
ผูมคิดในิใจ้วิ่าขอให้ผูมได้อุ้มลูักัก่ัอนิ ขณะทีี่�ผูมอุ้มเธอข้ �นิมา ผูมรัู้วิ่ามีวิิญญาณชัี�วิสิังเธออยู่ ในิพรัะคัมภีรั์เรัียกัวิ่าวิิญญาณชัี�วิ  

มันิจู้่ โจ้มผูมแลัะที่ำาให้ผูมเป็นิอัมพาตไปชัี�วิขณะ ฉัับพลัันินัิ�นิ ผูมก็ัออกัคำาสัั�งวิ่า “ข้าสัั�งให้เจ้้าผูี โสัโครักัออกัจ้ากัรั่างของที่ารักัน้ิอยนีิ�  

แลัะขอสัั�งให้ชีีวิติกัลัับค่นิสู่ัรัา่งของที่ารักันีิ� ในินิามพรัะเยซูื่เจ้้า เอเมนิ” ลูักัน้ิอยของผูม ซ้ื่�งไม่เคยหายใจ้มากั่อนิ พะงาบ แลัะเรัิ�มหายใจ้
หน้ิ� งครัั �ง แลัะแลั้วิก็ัหยุดหายใจ้ ผูมพูดอีกัวิ่า “ ในินิามพรัะเยซืู่ครัิสัต์เจ้้า เจ้้าผูี โสัโครักั ข้าสัั�งให้เจ้้าออกัจ้ากัรั่างของลัูกัข้าเดี�ยวินีิ�  

จ้งให้ชีีวิติคน่ิสู่ัรัา่งของลัูกัข้า” ครัาวินีิ�เธอพะงาบอยู่หลัายครัั �ง เรัิ�มหายใจ้ แลั้วิก็ัหายใจ้ตอ่ไป

ผูมเรัียกัช่ี�อคนิที่ี�ผูมกัำาลัังสันิที่นิาด้วิยแลั้วิก็ัพูดต่อวิ่า “คุณรัู้ ไหมครัับวิ่าในิช่ีวิงเวิลัา 3 นิาที่ีที่ี�มนุิษย์ ไม่ ได้รัับออกัซิื่เจ้นิไปเลัี �ยง
สัมอง สัมองจ้ะถูกัที่ำาลัาย แต่ลัูกัสัาวิผูมมีสุัขภาพสัมบูรัณ์ทีุ่กัอย่าง เรัาจ้้งตั �งช่ี�อเธอวิ่าวิีต้า ซ้ื่�งในิภาษาลัาตินิแปลัวิ่า “ชีีวิิต” เพรัาะเรัา
ตอ้งกัารัให้เป็นิพยานิในิสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังสัำาแดงกัับเธอ พรัะองคท์ี่รังคน่ิชีีวิติให้ลัูกัสัาวิผูม นัิบแตนั่ิ�นิมา ผูมก็ัเรัิ�มศ้กัษาพรัะคมัภีรัอ์ย่างเอา
จ้รังิเอาจั้ง ผูมพบวิา่เม่�อมีอาณาจั้กัรัแห่งควิามม่ด ทีี่�ผูี โสัโครักัเข้าสิังลัูกัสัาวิผูม ซ้ื่�งซื่าตานิครัอบครัองอยู่ ก็ัมีอาณาจั้กัรัของพรัะบุตรัสุัด
ที่ี�รักััของพรัะเจ้้าเช่ีนิเดยีวิกัันิ
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“เม่�อพรัะเยซืู่เสัด็จ้ลังมาสู่ัพ่ �นิพิภพ พรัะองค์ที่รังมาเพ่�อเรัยีกัผูู้คนิให้ออกัจ้ากัอาณาจ้ักัรัแห่งควิามม่ด แลัะกั้าวิเข้าสู่ัอาณาจ้ักัรัของ
พรัะองค์ ผู่านิที่างกัารักัลัับใจ้ใหม่แลัะควิามเช่ี�อที่ี�มีต่อพรัะองค์ รับัเอากัารัไถ่ โที่ษบาปแลัะกัลัับใจ้ติดตามพรัะองค์ ไป ผูมไม่รัูว้ิา่คุณเช่ี�อ
ในิอะไรั แต่ผูมก็ัเพิ�งเลั่าให้ฟังวิา่เกัิดอะไรัข้ �นิในิครัอบครัวัิผูม แลัะในิชีีวิติของผูม ผูมอยากับอกัถ้งเหตุผูลัอันิแที่้จ้รังิที่ี�ผูมมาย่นิอยู่ที่ี�ปรัะตู
ของคุณ พรัะเยซืู่มีคำาสัั�งให้เรัาออกัไปสัรั้างสัาวิกั ผูมที่รัาบดีวิ่า ยังมีคนิอีกัมากัมายทีี่�กัำาลัังสัาลัะวินิยุ่งเหยิงจ้นิไม่อาจ้ไปครัิสัตจ้ักัรัได ้ 

หรั่อไม่ก็ั ไม่อยากัไป เม่�อเรัามีคำาถามจ้ะถามในิครัิสัตจ้ักัรั ก็ั ไม่สัามารัถยกัม่อถามวิ่า “ขออภัยครัับ ทีี่�พูดอย่างนัิ�นิหมายควิามวิ่าอะไรั”  

นีิ�ค่อเหตุผูลัทีี่�ผูมมาย่นิอยู่ที่ี�หน้ิาปรัะตูคุณ” เพียงช่ีวิงเวิลัา 10 นิาที่ี เรัาก็ัสัอนิเรั่�องพรัะคำาของพรัะเจ้้าอย่างเข้มข้นิ แลั้วิเรัาก็ัพูดถ้งพรัะ
คัมภีรั ์ ถามคำาถามเพ่�อให้แน่ิ ใจ้วิา่ทุี่กัคนิเข้าใจ้กัันิ เป็นิบที่สันิที่นิาที่ี� โต้ตอบไปมา เรัาไม่ ได้ ไปเที่ศน์ิ ให้เขาฟัง หรัอ่บอกัวิา่มีอะไรัในิพรัะ
คมัภีรั ์ แตพ่ยายามช่ีวิยให้เขาคน้ิพบเองวิา่พรัะคมัภีรัเ์ขียนิอะไรั โดยกัารัใช้ีคำาถามสัองสัามข้อ 

 “คุณสันิใจ้ไหม หากัเรัาจ้ัดเวิลัาที่ี�คุณสัะดวิกั มาที่ี�บ้านิคุณ แลัะพูดคุยแลักัเปลัี�ยนิ ให้อ่านิบที่เรัียนิ ถ้าคุณไม่ ได้อะไรัจ้ากับที่
เรัยีนิบที่แรักั แลัะไม่ ได้ช่ีวิยอะไรัคุณ ไม่ที่ำาให้เกิัดกัำาลัังใจ้ หรัอ่เสัรัมิสัรัา้งอะไรั คุณก็ัจ้ะไม่เห็นิหน้ิาเรัาอีกั เรัาไม่ ได้มารับกัวินิ หรัอ่ชีวินิ
คุณไปครัสิัตจ้ักัรั หรัอ่เข้ารัว่ิมองค์กัรั อะไรัอย่างนัิ�นิ เรัามาเพ่�อบอกัคุณวิา่พรัะเยซืู่ครัสิัต์ ได้ที่รังกัรัะที่ำาอะไรัเพ่�อคุณโดยเฉัพาะเพ่�อช่ีวิยให้
คณุเข้าใจ้พรัะคำาของพรัะเจ้้าสัำาหรับัตวัิคณุเอง มีเรั่�องรัาวิอีกัมากัมายหลัายอย่างในิพรัะคมัภีรัท์ี่ี�เรัาไม่รัูห้รัอ่ไม่เข้าใจ้อย่างถ่องแที่้ เรัามาทีี่�นีิ�
เพ่�อเสันิอบที่เรัยีนิให้คุณศ้กัษาในิรัะยะสัั�นิๆ คุณสันิใจ้หรัอ่เปลั่าครับั” คนิจ้ำานิวินิมากัจ้ะตอบวิา่ “ครับั ผูมสันิใจ้” ดังนัิ�นิเรัาจ้้งจ้ัดเวิลัาไป
บ้านิเขาแล้ัวิก็ัเรัิ�มบที่เรัยีนิสัาวิกัเหล่ัานีิ� เรัาไม่ ได้ ไปเพ่�อจ้ะที่ำาในิสิั�งที่ี�เรัยีกัวิา่ “เผูยแพรัพ่รัะคำาอย่างไมโครัเวิฟื้” บิดแขนิเขา แล้ัวิก็ัจ้ัดกัารั
ให้เขาอธิษฐานิสัั�นิๆ ที่ั �งที่ี�เขาไม่รัูเ้ลัยวิา่กัำาลัังที่ำาอะไรั เรัาที่ำาตามบที่เรัยีนิกัารัสัรัา้งสัาวิกั ช่ีวิยให้เขาเข้าใจ้พรัะครัสิัต ์ผูู้ที่รังถูกัตรัง้กัางเขนิ

ผูมบอกัศิษยาภิบาลัเกัี�ยวิกัับเรั่�องบที่เรัยีนิกัารัสัรัา้งสัาวิกัของเรัา เขาถามวิา่ “คุณดอนิ เกัิดอะไรัข้ �นิหลัังจ้ากับที่เรัยีนิบที่แรักัผู่านิ
ไป” หลัังบที่เรัยีนิแรักั ผูู้คนิก็ัเข้าใจ้วิา่เขาตอ้งที่ำาอะไรัเพ่�อตอบสันิองพรัะเยซูื่ครัสิัต ์ เพ่�อรับัพรัะคณุแลัะกัารัอภัยโที่ษบาปทีี่�พรัะองคท์ี่รัง
เสันิอให้ เรัาไม่เหม่อนิพนัิกังานิขายทีี่�กัดดนัิผูู้ซ่ื่ �อ นัิ�นิไม่ ใช่ีเป้าหมายของเรัา ตั �งแตบ่ที่เรัยีนิบที่แรักั เขาจ้ะตรัะหนัิกัดว้ิยใจ้วิา่เขาตอ้งที่ำา
อะไรั ศิษยาภิบาลั ถามตอ่ไปวิา่ “เออ แล้ัวิเกิัดอะไรัข้ �นิหลัังจ้ากับที่ทีี่� 15” ผูมก็ัเลั่าวิา่ “หลัังจ้ากับที่ทีี่� 15 หากัคนิคนินัิ�นิยังศ้กัษาอยู่กัับ
เรัา พวิกัเขาก็ัจ้ะสัารัภาพบาปของเขา รัับบัพติศมาในินิำ �า แลัะรัับเช่ี�อในิพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ� เรัาเห็นิคนิที่ี�รัับเช่ี�อไม่ ใช่ีแค่หลัังจ้บบที่
เรัยีนิที่ี� 15 แตห่ลัังจ้บบที่เรัยีนิที่ี� 6 ก็ัยังมี”

ในิมัที่ธิวิ 28 พรัะเยซืู่สัั�งให้เรัาออกัไปที่ั�วิทีุ่กัปรัะชีาชีาติแลัะสัรั้างสัาวิกัอย่างเป็นิขั �นิเป็นิตอนิ บัพติศมาเขาเหลั่านัิ�นิในินิามแห่ง
พรัะบิดา พรัะบุตรัแลัะพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ� ที่่ามกัลัางกัารัสัรัา้งสัาวิกั เรัาที่ำาควิามเข้าใจ้กัับผูู้ทีี่�ยังไม่เช่ี�อถ้งเรั่�องพรัะเยซืู่ครัสิัต์แลัะกัารัที่ี�
พรัะองค์ที่รังถูกัตรัง้กัางเขนิ ในิกัารักั่อควิามเข้าใจ้นีิ� เรัาสัรัา้งควิามสััมพันิธ์กัับเขาสััปดาห์แลั้วิสััปดาห์เลั่า คนิเหลั่านีิ�เข้ามาด้วิยควิามรักัั
แลัะวิางใจ้ในิตัวิเรัา เรัานิำาพรัะคำาของพรัะเจ้้าไปสู่ัเขา ไม่ ใช่ีตั �งหน้ิาตั �งตาเที่ศนิาเขา เรัาอ่านิพรัะคัมภีรั์ด้วิยกัันิ ที่ำาให้เขาได้อ่านิด้วิย  
ตั �งคำาถามในิวิธิีที่ี�มองเห็นิคำาตอบได้จ้ากัพรัะคำาของพรัะองค์ด้วิยตัวิเขาเอง สััปดาห์แลั้วิสััปดาห์เลั่า เรัามองเห็นิเขามุ่งหน้ิาไปสู่ัจุ้ดที่ี�เรัา
ช่ี�นิชีมยินิดีนัิกั เม่�อเขาเปิดแลัะเที่ใจ้อย่างเต็มทีี่�ที่ี�จ้ะมอบถวิายชีีวิติของเขาให้กัับพรัะครัสิัต์ คนิเหลั่านีิ�รัูว้ิา่มันิมีควิามหมายเพียงใดที่ี�จ้ะ
ยอมรับั ตดิตาม แลัะอุที่ิศตนิให้กัับพรัะองค ์ มันิแตกัตา่งจ้ากัวิธิีกัารัที่ี�ผูู้เผูยแพรัพ่รัะวิจ้นิะที่ำากัันิอยู่ ในิทีุ่กัวินัินีิ�อย่างมากัมาย

วิิธีที่ี�เรัาจ้ะสัามารัถเข้าถ้งผูู้ที่ี�ยังไม่รัู้จั้กัพรัะเจ้้า ก็ั โดยกัารัเป็นิพยานิเรั่�องส่ัวินิตัวิของเรัาเอง แต่ลัะคนิก็ัมีคำาพยานิส่ัวินิตัวิอยู่แลั้วิ  
เรัาใช้ี ใบปลัิวิสัั �นิ ๆ ของเรัาเองบ่อยไป ผูมเองกั็เขียนิเรั่�อง “ควิามตายของลัูกัสัาวิผูม” ซ้ื่�งผูมมักัจ้ะเอาวิางไวิห้น้ิาปรัะตบู้านิเขาเม่�อไม่มี
คนิอยู่บ้านิ คนิอ่�นิในิที่ีมสัรัา้งสัาวิกัของเรัาก็ัเขียนิใบปลิัวิสัั�นิ ๆ ด้วิย ตัวิอย่างเช่ีนิ “ที่าสัทีี่�เป็นิอิสัรัะ” โดยโจ้ โรัสั ผูู้ถูกัพันิธนิากัารัไวิ้
กัับสุัรัา แลัะยาเสัพติด เรั่�อง “ควิามตายของขี �ยา” โดยรัอคกัี � ฟื้อรัร์ัี� ผูู้ตกัเป็นิที่าสัของยาเสัพติดตั �งแต่อายุ 15 ผูู้ซ้ื่�งพรัะเยซูื่ที่รังปลัด
ปลั่อยเขาใหเ้ป็นิอิสัรัะ เรัาเลั่าเรั่�องเหลั่านีิ� ที่ี�หน้ิาปรัะตบู้านิของผูู้คนินัิ�นิแหลัะ

บางคนิบอกัวิ่า “แต่เรัาไม่มีคำาพยานิที่ี�ที่รังพลัังอย่างนัิ�นิ ผูมไม่มีเรั่�องที่ารักัฟ่ื้�นิข้ �นิจ้ากัควิามตายหลัังจ้ากัสิั�นิใจ้ไป 8 นิาที่ีนิะ”  
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ผูมที่รัาบดีวิา่คนิส่ัวินิใหญ่ก็ั ไม่มีเรั่�องพยานิอะไรัแบบนัิ�นิ คุณอาจ้จ้ะให้คำาพยานิอ่�นิ เช่ีนิ แอนิดรัวูิ ์ วิอมแมคผูู้มีฤที่ธานุิภาพของพรัะเจ้้า
เคลั่�อนิไหวิอยู่ ในิชีีวิิต ตลัอดชีีวิิตวิัยเด็กัของแอนิดรัูวิ์ พรัะองค์ที่รังปกัป้องเขาจ้ากับาป สิั�งอนิาจ้ารั ควิามชัี�วิรั้ายต่าง ๆ ที่ี�คนิส่ัวินิใหญ่มักั
ตอ้งเผูชิีญ แต่ลัะคนิก็ัมีคำาพยานิของตวัิเอง แลัะถ้าคณุไม่คดิวิา่เรั่�องของคณุมีพลัังพอ ก็ั ใช้ีคำาพยานิของผูมได้ เม่�อแรักัเรัิ�มของทีี่มสัรัา้ง
สัาวิกั กัารัเข้าหาผูู้คนิต่าง ๆ โจ้ โรัสั ก็ั ใช้ีคำาพยานิของผูม หลัังจ้ากันัิ�นิสัักัพักั เขากัลัับเลั่าคำาพยานิได้ดีกัวิา่ของผูมเสีัยอีกั ผูมถ้งขนิาด
บอกัเขาวิา่ “เฮ้ั! โจ้ เลั่าเรั่�องที่ี�เกัิดข้ �นิกัับผูมก็ั ได”้

ในิพรัะคัมภีรั์ภาคพันิธสััญญาใหม่ อัครัสัาวิกัเปาโลัใช้ีพยานิส่ัวินิตัวิของท่ี่านิถ้งสัามครัั �ง เพ่�อเข้าถ้งผูู้ทีี่�ยังไม่รัู้จ้ักัพรัะเยซูื่ เรัาก็ัที่ำา
แบบนัิ�นิได้เช่ีนิกัันิ ทุี่กัวินัินีิ�เรัามีคอมพิวิเตอรัซ้์ื่�งบรัรัจุ้โปรัแกัรัมต่าง ๆ ที่ั �งเวิอรัด์เพอรัเ์ฟื้ค ไมโครัซื่อฟื้เวิอรัด์ เป็นิต้นิ กัารัสัรัา้งใบปลิัวิ
เรั่�องพยานิส่ัวินิตัวิสัั�นิ ๆ ของตัวิเองเป็นิเรั่�องง่าย ซ้ื่�งน่ิาจ้ะเกัิดปรัะสิัที่ธิภาพมากักัวิา่ ถ้าเรัาบอกัวิา่ “นีิ� ไม่ ใช่ีเรั่�องที่ี�ผูมซ่ื่�อหามาจ้ากัรัา้นิ
พรัะคมัภีรัน์ิะครับั มันิเป็นิเรั่�องจ้รังิที่ี�เกัิดข้ �นิกัับผูม แลัะผูมอยากัแบ่งปันิกัับคณุ”

ผูมอยากัให้เรัานัิ�งลังแลัะเรัิ�มเขียนิคำาพยานิส่ัวินิตัวิ เขียนิสิั�งที่ี�เกัิดข้ �นิกัับเรัา วิา่รับัเช่ี�อพรัะเยซูื่อย่างไรั แลั้วินิำาไปเลั่าให้ ใครัสัักัคนิ
ฟังเหม่อนิกัับวิา่กัำาลัังเลั่าให้คนิที่ี�เรัาไปเคาะปรัะตบู้านิเขา 

หากัอยากัจ้ะได้ข้อมูลัเพิ�มเติม ขอให้เข้าไปทีี่�เวิ็บไซื่ต์ผูม www.krowtracts.com เข้าไปแล้ัวิก็ัดูที่ี� “เคล็ัดในิกัารัแบ่งปันิควิามเช่ี�อ 
(Tips on Sharing Your Faith)” เขียนิคำาพยานิของตัวิเอง ฝ้่กัพูด ฝ้่กัเลั่าเรั่�อง แลั้วิก็ัศ้กัษา “เคล็ัดในิกัารัแบ่งปันิควิามเช่ี�อ” ที่ี�สัำาคัญค่อ 

เรัาจ้ะต้องศ้กัษา ไม่ ใช่ีแค่อ่านิอย่างเดียวิ ขณะทีี่�ออกัไปแลัะเผูยแพรั่พรัะคำาของพรัะเจ้้าให้ที่ั�วิทีุ่กัปรัะชีาชีาติ เผูยแพรั่ที่ีลัะคนิทีี่ลัะคนิ  
ขอพรัะเจ้้าอวิยพรั
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คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. อ่านิ มารัะโกั 16:15 เรัาจ้ะปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิให้แกั่ ใครั 

มาระโก 16:15 - ฝ่่ายพระองค์จ์้้งกล่าว่สั�งพว่กสาว่กว่า่ “ท่านทั �งหลายจ้งออกไปทั�ว่โลกประกาศข่าว่ประเสรฐิแก่ม่นุษย์ทุกค์น”

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:19-20 ใครัที่ี�สัมควิรัไดร้ับักัารัอบรัมเป็นิสัาวิกั 

มัทธิ์ว 28:19-20 - เหตุฉ้ะนั�น ท่านทั �งหลายจ้งออกไปสั�งสอนชื่นทุกชื่าติ ให้รบัุบัุพติศม่าในพระนาม่แห่งพระบุิด้า พระบุุตร และ
พระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ� [20] สอนเขาให้ถู่อรกัษาสิ�งสารพัด้ซู้�งเราได้สั้�งพว่กท่านไว่ ้ ด้้เถูิด้ เราจ้ะอย้่กับุท่านทั �งหลายเสม่อไป จ้นกว่า่จ้ะ
สิ�นโลก เอเม่น

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21 กัารัปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิเกัิดข้ �นิที่ี� ใด 

กิจการ 8:5, 26 – ส่ว่นฟีลิปจ้้งลงไปยังเม่่องสะม่าเรยี และประกาศเร่�องพระค์รสิต์ ให้ชื่าว่เม่่องนั�นฟัง [26] แต่ท้ตสว่รรค์์ขององค์์
พระผู้้้เป็นเจ้้าได้สั้�งฟีลิปว่า่ “จ้งลุกข้ �นไปยังทิศใตต้าม่ทางที�ลงไปจ้ากกรงุเยรซู้าเล็ม่ถู้งเม่่องกาซูา ซู้�งเป็นทางป่าทราย

กิจการ 16:13-15, 23 - ในว่นัสะบุาโตเราได้อ้อกจ้ากเม่่องไปยังฝั� งแม่่นำ �า เข้าใจ้ว่า่ม่ีที�สำาหรบัุอธิษฐาน จ้้งได้้นั�งสนทนากับุพว่กผู้้้หญิงที�
ประชุื่ม่กันที�นั� น มี่หญิงค์นหน้� งช่ื่�อลิเด้ียม่าจ้ากเม่่องธิยาทิราเป็นค์นขายผู้้าสีม่่ว่ง เป็นผู้้้นม่ัสการพระเจ้้า หญิงนั�นได้้ฟังเรา   

และองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้าได้้ทรงเปิด้ใจ้ของเขาให้สนใจ้ในถู้อยค์ำาซู้�งเปาโลได้้กล่าว่ เม่่�อหญิงค์นนั�นกับุทั �งค์รอบุค์รวั่ของเขาได้้รบัุบุัพติศม่า
แล้ว่จ้้งอ้อนว่อนเราว่่า “ถู้าท่านเห็นว่่าข้าพเจ้้าเป็นค์นสัตย์ซู่�อต่อองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า เชิื่ญเข้าม่าพักอาศัยในบุ้านของข้าพเจ้้าเถูิด้”   
และเขาได้ว้่งิว่อนจ้นเราขัด้ไม่่ ได้ ้ ... [23] ค์รั �นโบุยหลายทีแล้ว่จ้้งให้จ้ำาไว่้ ในค์กุ และกำาชัื่บุนายค์กุให้รกัษาไว่้ ให้ม่ั�นค์ง

กิจการ 20:20-21 - และสิ�งหน้�งสิ�งใด้ซู้�งเป็นค์ุณ์ประโยชื่น์แก่ท่านทั �งหลาย ข้าพเจ้้าม่ิ ได้้ปิด้ซู่อนไว่ ้ แต่ ได้้ชีื่ �แจ้งให้ท่านเห็นกับุได้้
สั�งสอนท่านต่อหน้าค์นทั �งปว่งและตาม่บุ้านเร่อน [21] ทั �งเป็นพยานแก่พว่กยิว่และพว่กกรีก ถู้งเร่�องการกลับุใจ้ใหม่่เฉ้พาะ
พระเจ้้า และค์ว่าม่เช่ื่�อในพระเยซู้ค์รสิตอ์งค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าของเรา 

4. อ่านิ มารัะโกั 4:11-12 กั่อนิกัลัับใจ้มาเป็นิครัสิัเตยีนิที่ี�แที่้จ้รังิ บุคคลันัิ�นิตอ้ง

กั. มองเห็นิ

ข. รับัรัู ้

ค. ไดย้ินิ 

ง. เข้าใจ้ 

จ้. ถูกัทีุ่กัข้อ

มาระโก 4:11-12 - พระองค์์จ้้งตรสัแก่เขาว่า่ “ข้อค์ว่าม่ล้กลับุแห่งอาณ์าจั้กรของพระเจ้้าทรงโปรด้ให้ท่านทั �งหลายร้้ ได้้ แต่ฝ่่ายค์นนอก
นั�นบุรรด้าข้อค์ว่าม่เหล่านี�จ้ะแจ้้งให้เป็นค์ำาอุปม่าทุกอย่าง [12] เพ่�อว่่าเขาจ้ะด้้แล้ว่ด้้เล่า แต่ม่องไม่่เห็น และฟังแล้ว่ฟังเล่า  

แต่ ไม่่เข้าใจ้ เกล่อกว่า่ในเว่ลาหน้�งเว่ลาใด้เขาจ้ะกลับุใจ้เสียใหม่่ และค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของเขาจ้ะได้ย้กโทษเสีย
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วธีิ์ ใช้้คำาพยานของคุณ

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 28:23-24 เม่�อเปาโลัแจ้กัแจ้ง อธิบาย เป็นิพยานิในิเรั่�องของข่าวิปรัะเสัรัฐิ เขาใช้ีเวิลัานิานิเที่่าใดในิกัารัโน้ิมน้ิาวิให้ผูู้คนิ
เช่ี�อในิเรั่�องของพรัะเยซืู่ 

กิจการ 28:23-24 – เม่่�อเขานัด้ว่ันพบุกับุท่าน ค์นเป็นอันม่ากก็พากันม่าหายังที�อาศัยของท่าน ท่านจ้้งกล่าว่แก่เขาตั �งแต่เช้ื่าจ้นเย็น  

เป็นพยานถู้งอาณ์าจั้กรของพระเจ้้า ชัื่กชื่ว่นให้เขาเช่ื่�อถู่อในพระเยซู้ โด้ยใช้ื่ข้อค์ว่าม่จ้ากพระราชื่บัุญญัติของโม่เสสและจ้ากค์ัม่ภีร์
ศาสด้าพยากรณ์์ ค์ำาที�ท่านกล่าว่นั�นบุางค์นก็เช่ื่�อบุางค์นก็ ไม่่เช่ื่�อ    

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:14 เม่�อบุคคลัหันิเข้าหาพรัะครัสิัตอ์ย่างแที่้จ้รังิเขาตอ้งเปิด 

กิจการ 16:14 - มี่หญิงค์นหน้� งช่ื่�อลิเด้ียม่าจ้ากเม่่องธิยาทิราเป็นค์นขายผู้้าสีม่่ว่ง เป็นผู้้้นม่ัสการพระเจ้้า หญิงนั�นได้้ฟังเรา   

และองค์พ์ระผู้้้เป็นเจ้้าได้ท้รงเปิด้ใจ้ของเขาให้สนใจ้ในถู้อยค์ำาซู้�งเปาโลได้ก้ล่าว่

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:37 เม่�อหัวิใจ้ของบุคคลัเปิดออกัแลัะรัูส้ัำาน้ิกั จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิ 

กิจการ 2:37 - เม่่�อค์นทั �งหลายได้้ยินแล้ว่ก็ร้้ส้กแปลบุปลาบุใจ้ จ้้งกล่าว่แก่เป โตรและอัค์รสาว่กอ่�นๆ ว่่า “พี�น้องเอ๋ย เราจ้ะทำา
อย่างไรด้”ี

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:31, 2:38 บุคคลันัิ�นิตอ้งที่ำาอย่างไรั 

กิจการ 16:31 - เปาโลกับุสิลาสจ้้งกล่าว่ว่า่ “จ้งเช่ื่�อว่างใจ้ในพระเยซู้ค์รสิตเ์จ้้า และท่านจ้ะรอด้ได้ท้ั �งค์รอบุค์รวั่ของท่านด้ว้่ย”

กิจการ 2:38 - ฝ่่ายเปโตรจ้้งกล่าว่แก่เขาว่า่ “จ้งกลับุใจ้เสียใหม่่และรบัุบัุพติศม่าในพระนาม่แห่งพระเยซู้ค์รสิต์สิ �นทุกค์น เพราะว่า่
พระเจ้้าทรงยกค์ว่าม่ผู้ิด้บุาปของท่านเสีย และท่านจ้ะได้ร้บัุของประทานของพระว่ญิญาณ์บุรสุิทธิ�” 

9. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:42 แลัะยอห์นิ 8:31-32 บุคคลันัิ�นิตอ้งที่ำาอย่างไรั 

กิจการ 2:42 - เขาทั �งหลายได้ต้ั �งม่ั�นค์งอย้่ ในค์ำาสอนของจ้ำาพว่กอัค์รสาว่ก และในการสาม่ัค์ค์ธีรรม่ และรว่่ม่ใจ้กันในการหักขนม่ปัง
และการอธิษฐาน

ยอห์น 8:31-32 – พระเยซู้จ้้งตรสักับุพว่กยิว่ที�เช่ื่�อในพระองค์แ์ล้ว่ว่า่ ถู้าท่านทั �งหลายด้ำารงอย้่ ในค์ำาของเรา ท่านก็เป็นสาว่กของเรา
อย่างแท้จ้รงิ [32] ท่านทั �งหลายจ้ะร้จ้้ักค์ว่าม่จ้รงิ และค์ว่าม่จ้รงินั�นจ้ะทำาให้ท่านทั �งหลายเป็นไทย 

10. อ่านิ โรัม 10:14-15 จ้ากัข้อ 15 ข้ �นิไปหาข้อ 14 ผูู้คนิเข้ามาหาพรัะเยซืู่ไดอ้ย่างไรั เกัิดอะไรัข้ �นิ 

โรม 10:14-15 - แตผู้่้้ที�ยังไม่่เช่ื่�อในพระองค์จ์้ะท้ลขอตอ่พระองค์อ์ย่างไรได้ ้ และผู้้้ที�ยังไม่่ ได้ย้ินถู้งพระองค์จ์้ะเช่ื่�อในพระองค์อ์ย่างไร
ได้้ และเม่่�อไม่่ม่ีผู้้้ ใด้ประกาศให้เขาฟัง เขาจ้ะได้้ยินอย่างไรได้้ [15] และถู้าไม่่ม่ี ใค์รใช้ื่เขาไป เขาจ้ะไปประกาศอย่างไรได้ ้  
ตาม่ที�ม่ีค์ำาเขียนไว่้แล้ว่ว่่า `เท้าของค์นเหล่านั�นที�ประกาศข่าว่ประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศข่าว่ประเสริฐแห่งสิ�งอันประเสริฐ   

ก็งาม่สักเท่าใด้’
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บทที� 15

บทที� 15 คำาต่อบ

1. อ่านิ มารัะโกั 16:15 เรัาจ้ะปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิให้แกั่ ใครั 
ทุกคน

2. อ่านิ มัที่ธิวิ 28:19-20 ใครัที่ี�สัมควิรัไดร้ับักัารัอบรัมเป็นิสัาวิกั 
ประช้าช้นทุกช้าติ่

3. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21 กัารัปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิเกัิดข้ �นิที่ี� ใด 
ในเม่อง ในทะเลทราย รมิแม่นำ �า ในเรอ่นจำา ในสถุานที�สาธ์ารณะ และจากบ้านหน่�งสูอี่กบ้านหน่�ง

4. อ่านิ มารัะโกั 4:11-12 กั่อนิกัลัับใจ้มาเป็นิครัสิัเตยีนิที่ี�แที่้จ้รังิ บุคคลันัิ�นิตอ้ง
จ. ถูุกทุกข้อ

5. อ่านิ กัิจ้กัารั 28:23-24 เม่�อเปาโลัแจ้กัแจ้ง อธิบาย เป็นิพยานิในิเรั่�องของข่าวิปรัะเสัรัิฐ เขาใช้ีเวิลัานิานิเที่่าใดในิกัารัโน้ิมน้ิาวิให้
ผูู้คนิเช่ี�อในิเรั่�องของพรัะเยซืู่ 
จากเช้้าจนเย็น อาจจะประมาณหกถุ่งแปดชั้�วโมง

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:14 เม่�อบุคคลัหันิเข้าหาพรัะครัสิัตอ์ย่างแที่้จ้รังิเขาตอ้งเปิด 
หัวใจ ซ่้ำ�งเป็นที�สุดแห่งศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:37 เม่�อหัวิใจ้ของบุคคลัเปิดออกัแลัะรัูส้ัำาน้ิกั จ้ะเกัิดอะไรัข้ �นิ 
หากเขาเหล่านั�นต่อบสนองอย่างถูุกต้่อง เขาจะถุามวา่ “ผู้มต้่องทำาอย่างไร”

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 16:31, 2:38 บุคคลันัิ�นิตอ้งที่ำาอย่างไรั
• กัลัับใจ้แลัะเช่ี�อในิพรัะเจ้้าพรัะเยซืู่ครัสิัต์
• รับับัพตศิมา

9. อ่านิ กัิจ้กัารั 2:42 แลัะยอห์นิ 8:31-32 บุคคลันัิ�นิตอ้งที่ำาอย่างไรั 
• ดำาเนิินิตามหลัักัคำาสัอนิของอัครัสัาวิกั (คำาสัอนิ)
• เรัยีนิรัูแ้ลัะฝ้่กัฝ่นิตามพรัะคำาของพรัะเยซืู่อย่างตอ่เน่ิ�อง

10. อ่านิ โรัม 10:14-15 จ้ากัข้อ 15 ข้ �นิไปหาข้อ 14 ผูู้คนิเข้ามาหาพรัะเยซืู่ไดอ้ย่างไรั เกัิดอะไรัข้ �นิ 
• คนิที่ี�ถูกัส่ังออกัไปปรัะกัาศ 
• บุคคลัจ้ะไดร้ับักัารัเที่ศนิาแลัะรับักัารัปรัะกัาศ
• เน่ิ�องจ้ากัเขาไดย้ินิพรัะคำาของพรัะเยซืู่ เขาจ้้งเช่ี�อได ้
• เพรัาะเขาเช่ี�อ เขาจ้้งออกัพรัะนิามของพรัะเยซืู่ครัสิัตเ์พ่�อควิามรัอดของเขา
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ใช้้ของประทานของเราทุกคนในการสรา้งสาวก
วิันินีิ�เรัาจ้ะพูดถ้งเรั่�องกัารัใช้ีของปรัะที่านิของแต่ลัะคนิในิกัารัสัรัา้งสัาวิกั เรัานิำาของปรัะที่านิมาใช้ี ได้ เรัาใช้ี โปรัแกัรัมกัารัปรัะกัาศ

ดว้ิยกัารัสัรัา้งสัาวิกัมาหลัายปีแลั้วิ แลัะปรัะสับผูลัสัำาเรัจ็้มหาศาลัเลัยที่ีเดยีวิ ไดเ้ห็นิชีีวิติผูู้คนิเปลัี�ยนิแปลังไปจ้ากักัารัเกัิดใหม่ รับับัพตศิมา
ในินิำ �า แลัะในิพรัะวิญิญาณบรัสุิัที่ธิ�

ต่อไปนีิ�เป็นิวิธิีที่ี�จ้ะนิำาเอาครัสิัตจ้ักัรัทีี่�ปิดกัั �นิตัวิเอง (หมายถ้งคนิที่ี�มานัิ� งเฉัยๆ ฟังศิษยาภิบาลัเที่ศนิา แลั้วิก็ักัลัับบ้านิไป) ให้พวิกั
เขาออกัไปสู่ั โลักัภายนิอกักัำาแพงสีั�ดา้นิที่ี�ลั้อมรัอบครัสิัตจ้ักัรัอยู่ อันินีิ�เป็นิสัถิตจิ้รังินิะครับั 95% ของครัสิัเตยีนิไม่เคยนิำาใครัมาเช่ี�อพรัะเจ้้า
เลัยแลัะ 90% ของกัารัปรัะกัาศพรัะวิจ้นิะก็ัมุ่งตรังไปที่ี�ครัสิัเตียนิ ในิครัสิัตจ้ักัรัเป็นิที่ี�ที่ี�ปรัะกัาศพรัะคำามากัสุัด เรัาปรัะกัาศพรัะคำาในิชัี �นิ
เรัยีนิรัะวิวีินัิอาที่ิตย์ ในิที่ี�สัักักัารัะสัถานิ วิธิีกัารัที่ี�เรัาปรัะกัาศในิครัสิัตจ้ักัรั รัาวิกัับวิา่คนิในิครัสิัตจ้ักัรัตอ้งกัารักัลัับใจ้ใหม่

กั่อนิหน้ิานัิ�นิไม่เคยมีอาคารัครัสิัตจ้ักัรั กัรัะที่ั�งศตวิรัรัษที่ี�สัามภายใตก้ัารัปกัครัองของกัษัตรัยิ์คอนิสัแตนิตนิิ มีกัารัสัรัา้งอาคารัครัสิัต
จ้ักัรัข้ �นิ ตั �งแต่นัิ�นิมา ครัสิัตจ้ักัรัได้กัลัายเป็นิครัสิัตจ้ักัรัปิดแลัะซ่ื่อนิตวัิอยู่หลัังกัำาแพง ส่ัวินิกัารัเข้าหาผูู้ ไม่เช่ี�อที่ั �งหลัาย เรัาพูดถ้งกัารัออกั
ไปนิอกักัำาแพงครัสิัตจ้ักัรั เปลัี�ยนิแปลังจ้ากัครัสิัตจ้ักัรัปิด ไปสู่ัครัสิัตจ้ักัรัเปิด สู่ั โลักัภายนิอกั โดยสัถิติแลั้วิมีเพียง 0.5% (น้ิอยกัวิา่ 1%)  

ของโครังกัารัในิครัสิัตจ้ักัรัทีี่�ออกัไปนิอกักัำาแพงครัสิัตจ้ักัรั นัิ�นิก็ัค่อ ยังไม่มีนิิกัายใดในิโลักั ที่ี�มีแผูนิจ้รังิจั้งในิกัารัเข้าถ้งผูู้ ไม่เช่ี�อ กัารัออกั
ไปสู่ั โลักัภายนิอกั สัรัา้งสัาวิกันิอกัครัสิัตจ้ักัรัของเรัา เป็นิส่ัวินิหน้ิ�งของชีีวิติครัสิัเตยีนิที่ี�ตอ้งมีกัารัรั่ �อฟ่ื้�นิใหม่อีกัครัั �ง 

ตลัอดกัารัปฏิิรัูป มารั์ตินิ ลัูเธอรั์ ได้นิำาควิามเข้าใจ้เรั่�องควิามชีอบธรัรัมโดยควิามเช่ี�อ มาจุ้ดปรัะกัายให้ครัิสัตจ้ักัรั ส่ัวินิในิครัิสั
ศตวิรัรัษ 1800 มีกัารัเผูยแพรั่พรัะคำามากัมายจ้ากั ยอห์นิ เวิสัลัี� แต่ดูเหม่อนิวิ่ายังไม่มีกัารัค้นิพบวิิธีสัรั้างสัาวิกัตัวิต่อตัวินัิบตั �งแต่ยุคอัครั
สัาวิกั ในิส่ัวินิของกัารัเผูยแพรั่พรัะวิจ้นิะ เรัามักัคิดวิ่า “ ไม่รัู้วิ่าจ้ะที่ำาอย่างไรั” ขอแสัดงให้เห็นิวิ่ามันิไม่ยากัเลัยที่ี�จ้ะเข้าหาผูู้คนิด้วิยโปรัแกัรัมนีิ�  

ไปพบกัับคนิใหม่ๆ ที่ี�หน้ิาปรัะตบู้านิเขา โดยใช้ีคำาพยานิส่ัวินิตวัิของเรัาเอง นีิ�คอ่สิั�งที่ี�เรัาขอเน้ินิในิตอนินีิ� นัิบเป็นิข่าวิดคีรับั

เรัาอยากัจ้ะที่ำาในิสิั�งที่ี�ตัวิเองต้องกัารั ไม่ ใช่ีที่ำาในิสิั�งที่ี�คนิอ่�นิต้องกัารัให้ที่ำา (ซ้ื่�งเรัาไม่ชีอบ) ขอให้เป็นิสิั�งที่ี�อยากัที่ำาจ้รังิ ๆ นีิ�แหลัะทีี่�
เรัากัำาลัังพูดถ้ง เม่�อเรัาแสัดงให้เห็นิวิธิีกัารัสัรัา้งสัาวิกัแลั้วิ “สิั�งที่ี�พวิกัเรัากัำาลัังที่ำากัันิอยู่ค่อเข้าไปสััมผูัสัชีีวิติผูู้คนิ ให้พวิกัเขาได้รับัควิามรัอด  

บังเกัิดใหม่ เปี� ยมไปด้วิยพรัะวิิญญาณบรัิสุัที่ธิ�แลัะรัับบัพติศมาในินิำ �า” คนิที่ั �งหลัายก็ัจ้ะชี่�นิชีมกัันิวิ่า ‘สุัดยอดจ้รัิง ๆ’ แต่เม่�อเรัาบอกัวิ่า  
“เอาล่ัะตอนินีิ�มีสัักักีั�คนิที่ี�อยากัไปกัับเรัา” ถ้งตอนินัิ�นิ อาจ้มีสัักัสัามคนิในิจ้ำานิวินิสัองรัอ้ยคนิกัรัะมังที่ี�จ้ะออกัไปดว้ิย นัิ�นิก็ัเพรัาะวิา่ที่ี�เหลั่อ
กัลััวิ หรั่อไม่รัู้วิ่าจ้ะที่ำาอย่างไรั เม่�อเรัาพูดเสัรัิมวิ่า “อย่ากัังวิลั อย่ากัลััวิ เรัาจ้ะออกัไปจั้ดกัลัุ่มศ้กัษาพรัะคัมภีรั์แลัะจั้ดตั �งกัารัสัรั้างสัาวิกัให้  

มี ใครัอยากัจ้ะไปสัอนิบ้าง” ถ้งตอนินีิ�ก็ัจ้ะมีปรัะมาณ 10 หรัอ่ 12 คนิบอกัวิา่ “เอาเลัย ผูมจ้ะไปสัอนิ” แตก็่ั ไม่มากัไปกัวิา่นัิ�นิ

สิั�งทีี่�เรัาอยากัที่ำาก็ัค่อ แสัดงให้เห็นิวิิธีกัารันิำาของปรัะที่านิที่ี�ทีุ่กั ๆ คนิในิกัายของพรัะครัิสัต์มีอยู่ ในิตัวิ ไปใช้ี ในิกัารัเรัียกัผูู้ ไม่รัู้จั้กั
พรัะเจ้้าให้เข้ามาหาพรัะองค์ด้วิยควิามรักัั สัรัา้งให้เขาเป็นิสัาวิกั ซ้ื่�งต้องอาศัยของปรัะที่านิทุี่กัอย่าง ของปรัะที่านิเหลั่านัิ�นิจ้ะมีอยู่แต่เฉัพาะ
ผูู้ที่ี�เป็นิพรัะกัายของพรัะครัิสัต์เที่่านัิ�นิ ก็ัค่อในิครัิสัตจ้ักัรัท้ี่องถิ�นิ บางคนิวิ่า “ผูมชีอบอธิษฐานิให้คนิรัับบัพติศมาในิพรัะวิิญญาณ
บรัสุิัที่ธิ� กัารัรักััษาโรัค ที่ำานิองนัิ�นิ” ช่ีวิงเวิลัารัะหวิา่งกัารัสัรัา้งสัาวิกั เรัาจ้ะให้ที่ำาตามนัิ�นิ แต่บางคนิมีปัญหาวิา่ “ผูมไม่ค่อยสัะดวิกัทีี่�จ้ะที่ำา
เที่่าไรั” ถ้างั �นิคุณที่ำาขนิมพายได้ ไหม คุณส่ังกัารัด์ได้ ไหม คุณโที่รัศัพที่์ ได้ ไหม คุณที่าสีัรัั �วิได้ ไหม คุณชี่วิยดูเด็กัให้แม่เลัี �ยงเดี�ยวิได้ ไหม  

เพ่�อให้เธอมีเวิลัาเรัยีนิกัับเรัา สัักัหน้ิ�งชัี�วิโมง เพ่�อเธอจ้ะไดอ้อกันิอกับ้านิ คณุที่ำาหน้ิาทีี่�นีิ� ไหม อธิษฐานิเผู่�อ พรัะเจ้้าอาจ้เรัยีกับางคนิในิกัลัุ่ม 

ให้อธิษฐานิเผู่�อ เรัาจ้ะแนิะนิำาให้คุณได้พบกัับทีี่มงานิของเรัา ให้รัายช่ี�อคนิเหล่ัานัิ�นิกัับคุณ เพ่�อจ้ะได้อธิษฐานิเผู่�อเขา เป็นิกัลัุ่มหรั่อเดี�ยวิ  

อธิษฐานิให้พวิกัเขาแลัะที่ีมงานิสัรัา้งสัาวิกัที่ี�ออกัไปที่ำางานิทีุ่กัสััปดาห์

มีทีี่�ที่ี�ทีุ่กัคนิจ้ะได้ออกัไปพบผูู้คนิเพ่�อสัรัา้งสัาวิกั มี โปรัแกัรัมทีี่�จ้ะใช้ีของปรัะที่านิทุี่กัอย่าง พัฒินิาที่ีมผูู้สัอนิแลัะผูู้ช่ีวิยสัอนิให้ออกัไป
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แบ่งปันิสัรั้างสัาวิกัอย่างเต็มรัูปแบบ เรัาให้คนิสัองคนิเข้ามาช่ีวิยงานิอยู่เบ่ �องหลััง ที่ำาในิสิั�งที่ี�ที่ำาได้ เช่ีนิ ให้อาหารั ที่ำาขนิมพาย  

หรัอ่โที่รัถามควิามเป็นิไปของทีุ่กั ๆ อย่าง เรัายังมีผูู้คนิที่ี�อธิษฐานิให้เรัาแลัะที่ีมงานิที่ี�เรัาที่ำางานิดว้ิย

ที่รัาบไหมวิา่พวิกัเรัาเห็นิอะไรั เรัาเห็นิพรัะเจ้้าเปลีั�ยนิแปลังชีีวิติคนิ เพรัาะพวิกัเขาได้รับักัารัดูแลัด้วิยพรัะคำา ได้รับัควิามเอาใจ้
ใส่ั เพรัาะควิามรักััของพรัะเจ้้าได้ฉัายมาสู่ัเขา คงจ้ะที่รัาบนิะครัับวิ่าผูู้ทีี่�กัำาลัังที่ำางานิอยู่ ก็ัค่อวิิสุัที่ธิชีนิ ซ้ื่�งสัมควิรัจ้ะเข้าไปที่ำานัิ�นิเอง  
เอเฟื้ซัื่สั 4:11 บอกัวิา่ อัครัสัาวิกั ศาสัดาพยากัรัณ์ ผูู้ปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิ ศิษยาภิบาลั แลัะอาจ้ารัย์ เป็นิผูู้ที่ี�ต้องสัอนิแลัะเตรัยีมวิสุิัที่ธิ
ชีนิในิกัารัรับัใช้ี ในิพันิธกัิจ้ คนิในิครัสิัตจ้ักัรัทีุ่กัคนิค่อผูู้ปฏิิบัติพันิธกิัจ้ของพรัะเจ้้า ไม่ ใช่ีแต่เฉัพาะ “ศิษยาภิบาลั” ที่ี�ย่นิอยู่หน้ิาธรัรัมาสั
เที่่านัิ�นิ เม่�อศิษยาภิบาลัสัอนิแลัะถ่ายที่อดสิั�งต่างๆ ให้กัับผูู้คนิในิครัสิัตจ้ักัรั เพ่�อกัารัที่ำางานิ แลัะรับัใช้ีพรัะเจ้้าแลั้วิ พวิกัเขาก็ัออกัไปแลัะ
ปฏิิบัตติาม นัิ�นิแหลัะคอ่ควิามสัำาเรัจ็้ที่ี�แที่้จ้รังิ 

ให้ผูมจ้ำาลัองภาพให้เห็นินิะครัับ ถ้าเรัาปรัะกัาศสังครัามกัับอีกัชีาติหน้ิ� ง ผูู้นิำาของเรัากัลั่าวิวิ่า “เรัาสูัญเสีัยคนิมากัมายในิ
สังครัาม ดังนัิ�นิผูมจ้้งตัดสิันิใจ้ที่ี�จ้ะยกัเลัิกักัองที่ัพที่หารั แต่จ้ะส่ังเฉัพาะนิายพลัออกัไปรับแที่นิ” เม่�อนัิ�นิเรัาก็ัจ้ะถูกัคนิที่ั �งโลักัหัวิเรัาะ
เยาะเย้ย นีิ�แหลัะค่อสิั�งที่ี�กัำาลัังเกัิดข้ �นิ มารัมันิกัำาลัังหัวิเรัาะเยาะ  เพรัาะเรัาส่ังนิายพลัออกัไป เรัาส่ังอัครัสัาวิกั ศาสัดาพยากัรัณ์  

ผูู้ปรัะกัาศข่าวิปรัะเสัรัฐิ ศิษยาภิบาลั แลัะอาจ้ารัย์ ให้ที่ำาที่ั �งหมดทุี่กัอย่าง บางคนิอาจ้จ้ะคิดวิา่ “ ให้พวิกัเขาที่ำาเลัย เรัาถวิายเงินิให้พันิธ
กัิจ้เขา” เรัาปรัะสับควิามล้ัมเหลัวิในิกัารัสัรัา้งกัองที่หารั พรัะเจ้้าที่รังมีพรัะปรัะสังค์ที่ี�จ้ะพัฒินิากัองทัี่พนัิ�นิ ซ้ื่�งเรัาจ้ะนิำาเอาของปรัะที่านิ
ที่ี�พรัะองคท์ี่รังปรัะที่านิแกั่เรัาทีุ่กัคนิออกัมาใช้ี ในิกัารัสัรัา้งสัาวิกัของพรัะองค์ ได้

เรัาปรัะสังค์ที่ี�จ้ะสัรัา้งกัองทัี่พพรัะเจ้้าให้พัฒินิารัดุหน้ิาไป จั้ดเตรัยีมอาวิธุยุที่ธภัณฑ์์ ให้เต็มอัตรัาศ้กั เปี� ยมลั้นิไปด้วิยสัรัรัพกัำาลัังไม่
เพียงแต่ ในิเม่องของเรัาที่ี�นีิ� เที่่านัิ�นิ แต่ขยายกัวิ้างออกัไปที่ั�วิโลักั ที่ี�สัามารัถรัองรัับกัองทัี่พของพรัะเจ้้าได้ด้วิยเครั่�องม่อที่ี�เรัาพัฒินิาข้ �นิ  

กัับบที่เรัยีนิกัารัสัรัา้งสัาวิกัแลัะยุที่ธวิธิีต่าง ๆ ทีี่�พรัะเจ้้าที่รังปรัะที่านิให้ ขอพรัะเจ้้าที่รังอวิยพรัะพรัเม่�อทีุ่กัคนิเข้ามารัว่ิมส่ัวินิกัันิในิกัารัใช้ี
ของปรัะที่านิแบ่งปันิแกั่ผูู้หลังหาย แกั่ผูู้เช่ี�อใหม่ แลัะเพ่�อที่ำาตามมหาบัญชีาของพรัะเยซืู่เจ้้า ทีี่� ให้ออกัไปแลัะสัรั้างสัาวิกัแกั่ชีนิทุี่กัชีาต ิ
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ใช้้ของประทานของเราทุกคนในการสรา้งสาวก

คำาถุามกับพระคัมภีร์

1. คำาอธิบายสัั�นิๆ ที่ี�เรัานิำาที่ีมออกัไปที่ำางานิดว้ิยกัันิ ไปปรัะกัาศ ไปสัรัา้งสัาวิกั วิธิีที่ี�เข้าถ้งผูู้หลังหาย คนิในิครัสิัตจ้ักัรัของที่่านิ อาจ้จ้ะ
อาสัาเข้าที่ำางานิในิส่ัวินิใดของทีี่ม หากัที่่านิออกัไปอย่างสัมำ�าเสัมอ แลัะติดตามผูลั ใช้ีของปรัะที่านิทีุ่กัอย่างในิกัารัแบ่งปันิ  
ที่่านิจ้ะนิำาคนิเข้าสู่ัอาณาจั้กัรัของพรัะเจ้้าได้ เขาจ้ะเติบโตที่างจิ้ตวิญิญาณอย่างรัวิดเรัว็ิ ต่อไปนีิ�เป็นิแบบสัอบถาม สัำาหรับัสัมาชิีกั
ในิครัสิัตจ้ักัรั เพ่�อที่ี�ที่่านิจ้ะไดจ้้ัดที่ีมออกัไปตดิตามผูลัดว้ิย

แบบฟอรม์การสรา้งสาวก

ข้าพเจ้้าสันิใจ้ที่ี�จ้ะที่ำา (เลั่อกัไดม้ากักัวิา่ 1 ข้อ) 

 เคาะปรัะต ู ตดิตอ่เจ้้าของบ้านิ

	สัอนิบที่เรัยีนิเรั่�องสัาวิกั 

 อธิษฐานิเผู่�อ อธิษฐานิเผู่�อผูู้หลังหาย แลัะที่ีมงานิกัารัสัรัา้งสัาวิกั

 ให้อาหารัหรัอ่ปัจ้จ้ัยอ่�นิกัับครัอบครัวัิที่ี�ขาดแคลันิ

 ตดิตอ่ส่ั�อสัารัดว้ิยโที่รัศัพที่์หรัอ่กัารัเยี�ยมเยียนิ

 กัารัปรัะกัาศดว้ิยกัารัให้: ที่ำาขนิมอบ ส่ังกัารัด์ ช่ีวิยเรั่�องที่ี�ช่ีวิยได ้

	ที่ำางานิกัับแม่เลัี �ยงเดี�ยวิแลัะลัูกัๆ ของเธอ

 จ้ัดรัถรับัส่ังไปที่ี�ครัสิัตจ้ักัรั

	อ่�นิๆ ข้าพเจ้้าตอ้งกัารั  _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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2. ต่อไปนีิ�เป็นิตัวิอย่างแบบฟื้อรั์มติดตามผูลัของผูู้สัอนิบที่เรัียนิ ทีี่� ใช้ีหลัังจ้ากัสัอนิบที่เรัียนิสัาวิกั ซ้ื่�งจ้ะบอกัศิษยาภิบาลั 

หรัอ่ผูู้นิำาที่ั �งหลัายวิา่ ที่่านิไดส้ัอนิไปกัี�บที่แลั้วิ แลัะผูลัเป็นิอย่างไรัในิแตล่ัะบที่

แบบติ่ดต่ามและการประเมินผู้ล

วินัิที่ี�เยี�ยมเยียนิ/บที่เรัยีนิที่ี�________________________ / _________________________________________

ผูู้สัอนิบที่เรัยีนิ ___________________________________________________________________________

ผูู้เรัยีนิ _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

สัถานิที่ี�เรัยีนิ _____________________________________________________________________________ 

หัวิข้อบที่เรัยีนิ ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

กัารัเรัยีนิกัารัสัอนิเป็นิอย่างไรั _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ข้อเสันิอแนิะ ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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3. อ่านิ ยากัอบ 1:22 หากัเรัาไดย้ินิพรัะคำาของพรัะเจ้้า แต่ ไม่เคยนิำาไปปฏิิบัต ิ เรัาไดท้ี่ำาอะไรั 

ยากอบ 1:22 - แตท่า่นทั �งหลายจ้งเป็นค์นที�ประพฤตติาม่พระว่จ้นะนั�น ไม่่ ใช่ื่เป็นแตเ่พยีงผู้้ฟ้ังเทา่นั�น ซู้�งเป็นการลอ่ลว่งตนเอง  

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:24-27 ในิกัารัเป็นิคนิมีปัญญา เรัาจ้ะตอ้งไม่เพียงแตฟ่ังคำาสัอนิของพรัะเยซืู่เที่่านัิ�นิ แตเ่รัาตอ้ง ________ ดว้ิย

มัทธิ์ว 7:24-27 – เหตุฉ้ะนั�นผู้้้ ใด้ที� ได้้ยินค์ำาเหล่านี�ของเรา และประพฤติตาม่ เขาก็เปรยีบุเสม่่อนผู้้้ที�ม่ีสติปัญญาสรา้งเรอ่นของ
ตนไว่้บุนศิลา [25] ฝ่นก็ตกและนำ �าก็ ไหลเชีื่�ยว่ ลม่ก็พัด้ปะทะเร่อนนั�น แต่เร่อนม่ิ ได้้พังลง เพราะว่่ารากตั �งอย้่บุนศิลา  

[26] แต่ผู้้้ที� ได้้ยินค์ำาเหล่านี�ของเราและไม่่ประพฤติตาม่ เขาก็เปรียบุเสม่่อนผู้้้ที� โง่เขลาสร้างเร่อนของตนไว่้บุนทราย [27] ฝ่นก็
ตกและนำ �าก็ ไหลเชีื่�ยว่ ลม่ก็พัด้ปะทะเรอ่นนั�น เรอ่นนั�นก็พังทลายลง และการซู้�งพังทลายนั�นก็ ใหญ่ยิ�งนัก 

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:11-12 ผูู้ปฏิิบัตงิานิในิพันิธกัิจ้คอ่ 

เอเฟซั้ำส 4:11-12 – พระองค์์จ้้งให้บุางค์นเป็นอัค์รสาว่ก บุางค์นเป็นศาสด้าพยากรณ์์ บุางค์นเป็นผู้้้ประกาศข่าว่ประเสริฐ 
บุางค์นเป็นศิษยาภิบุาล และอาจ้ารย์ [12] เพ่�อเตรียม่ว่ิสุทธิชื่นให้ด้ีรอบุค์อบุ เพ่�อช่ื่ว่ยในการรับุใช้ื่ เพ่�อเสริม่สร้างพระกายของ
พระค์รสิต์ ให้จ้ำาเรญิข้ �น 

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 8: 1,4 ผูู้ที่ี�ถูกัส่ังออกัไปทีุ่กัที่ี�เพ่�อเที่ศนิาพรัะคำาคอ่

กิจการ 8: 1, 4 – การที�เขาฆ่่าสเทเฟนเสียนั�นเซูาโลก็เห็นชื่อบุด้้ว่ย ค์ราว่นั�นเกิด้การข่ม่เหงค์ริสตจั้กรค์รั �งใหญ่ ในกรุง
เยร้ซูาเล็ม่ และศิษย์ทั �งปว่งนอกจ้ากพว่กอัค์รสาว่กได้้กระจ้ัด้กระจ้ายไปทั�ว่แว่่นแค์ว่้นย้เด้ียกับุสะม่าเรีย [4] ฉ้ะนั�นฝ่่ายศิษย์ทั �ง
หลายซู้�งกระจ้ัด้กระจ้ายไปก็เที�ยว่ประกาศพระว่จ้นะนั�น 

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:1, 4 ผูู้ที่ี� ไม่ ได้ ไปเที่ศนิาพรัะคำาทีุ่กัแห่งหนิคอ่ 

8. อ่านิ กัิจ้กัารั 11:19-22 ในิสัมัยครัิสัตจ้ักัรัเรัิ�มแรักัในิพันิธสััญญาใหม่ ผูู้เช่ี�อเป็นิผูู้ที่ำางานิของพันิธกัิจ้ แลัะผูู้นิำาในิอัครัสัาวิกัเป็นิผูู้
ติดตามผูลั แลัะให้คำาสัั�งสัอนิ ในิครัิสัตจั้กัรัปัจ้จุ้บันินีิ�  ผูู้นิำาครัิสัตจั้กัรัเป็นิผูู้เรัิ�มที่ำางานิในิพันิธกัิจ้ แลั้วิผูู้เช่ี�อติดตามผูลั  

กัิจ้กัารั 11:19-22 แสัดงให้เห็นิถ้งเรั่�องนีิ�อย่างไรั 

กิจการ 11:19-22 – ค์นทั �งหลายที�กระจ้ัด้กระจ้ายไปเพราะการเค์ี�ยว่เข็ญเน่�องจ้ากสเทเฟน ก็พากันไปยังเม่่องฟีนิเซีูย เกาะไซูปรสั
และเม่่องอันทิ โอก และไม่่ ได้้กล่าว่พระว่จ้นะแก่ผู้้้ ใด้นอกจ้ากแก่ยิว่พว่กเด้ียว่ [20] มี่บุางค์นในพว่กเขาเป็นชื่าว่เกาะไซูปรสักับุ
ชื่าว่ไซูรนีเม่่�อม่ายังเม่่อง อันทิ โอก ก็ ได้้กล่าว่ประกาศข่าว่ประเสรฐิเร่�องพระเยซู้เจ้้าแก่พว่กกรกีด้้ว่ย [21] และม่่อขององค์์พระผู้้้
เป็นเจ้้าทรงอย้่กับุเขา ค์นเป็นอันม่ากได้้เช่ื่�อและกลับุม่าหาองค์์พระผู้้้เป็นเจ้้า [22] ข่าว่นี�ก็เล่าล่อไปยังค์ริสตจ้ักรในกรุง
เยรซู้าเล็ม่ เขาจ้้งใช้ื่บุารนาบุัสให้ ไปยังเม่่องอันทิ โอก

9. อ่านิ 1 โครันิิธ์ 12:14-18 แต่ลัะส่ัวินิในิกัายของพรัะครัสิัต์สัำาคัญที่ั �งสิั �นิ เรัาไม่ควิรัเปรัยีบเที่ียบตัวิเรัาเองกัับผูู้อ่�นิ ในิกัารัอุที่ิศกัารั
ที่ำางานิที่ั �งหมดให้กัับพรัะครัสิัต์ ไม่ ใช่ีต้องที่ำาทีุ่กัสิั�งทีุ่กัอย่าง แต่เป็นิกัารัที่ำาในิสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังตรัะเตรัยีมให้เรัาที่ำา เรัาจ้ะที่ำาอะไรั
กัับข้อมูลัที่ี�เรัาไดร้ับัในิบที่เรัยีนินีิ� 

1 โครนิธ์์ 12:14-18 – เพราะว่า่รา่งกายม่ิ ได้้ประกอบุด้้ว่ยอว่ยัว่ะเด้ียว่แต่ด้้ว่ยหลายอว่ยัว่ะ [15] ถู้าเท้าจ้ะพ้ด้ว่า่ “เพราะข้าพเจ้้า
ม่ิ ได้้เป็นม่่อ ข้าพเจ้้าจ้้งไม่่ ได้้เป็นอว่ยัว่ะของรา่งกายนั�น” เท้าจ้ะไม่่เป็นอว่ยัว่ะของรา่งกายเพราะเหตุนั�นหรอ่ [16] และถู้าห้จ้ะ
พ้ด้ว่า่ “เพราะข้าพเจ้้ามิ่ ได้้เป็นตา ข้าพเจ้้าจ้้งมิ่ ได้้เป็นอว่ยัว่ะของรา่งกายนั�น” ห้จ้ะไม่่เป็นอว่ยัว่ะของรา่งกายเพราะเหตุนั�นหรอ่  
[17] ถู้าอว่ัยว่ะทั �งหม่ด้ในร่างกายเป็นตา การได้้ยินจ้ะอย้่ที� ไหน ถู้าทั �งร่างกายเป็นห้ การด้ม่กลิ�นจ้ะอย้่ที� ไหน [18] แต่บุัด้นี�
พระเจ้้าได้ท้รงตั �งอว่ยัว่ะทุกส่ว่นไว่้ ในรา่งกายตาม่ชื่อบุใจ้ของพระองค์์
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บทที� 16 คำาต่อบ

1. แบบฟื้อรัม์กัารัสัรัา้งสัาวิกั
แบบฟอรม์การสรา้งสาวกอยู่ ในคำาถุาม

2. แบบตดิตามแลัะกัารัปรัะเมินิผูลั
แบบฟอรม์การติ่ดต่ามอยู่ ในคำาถุาม

3. อ่านิ ยากัอบ 1:22 หากัเรัาไดย้ินิพรัะคำาของพรัะเจ้้า แต่ ไม่เคยนิำาไปปฏิิบัต ิ เรัาไดท้ี่ำาอะไรั
เราได้ล่อลวงตั่วเอง

4. อ่านิ มัที่ธิวิ 7:24-27 ในิกัารัเป็นิคนิมีปัญญา เรัาจ้ะตอ้งไม่เพียงแตฟ่ังคำาสัอนิของพรัะเยซืู่เที่่านัิ�นิ แตเ่รัาตอ้ง ________ ดว้ิย
เราต้่องทำาต่ามด้วย

5. อ่านิ เอเฟื้ซัื่สั 4:11-12 ผูู้ปฏิิบัตงิานิในิพันิธกัิจ้คอ่
วสุิทธิ์ช้นทุกคน ไม่ ใช่้เฉพาะอาจารย์ หรอ่ ศษิยาภิบาล หรอ่ ผูู้้นำ าในครสิต่จักรเท่านั�น

6. อ่านิ กัิจ้กัารั 8: 1,4 ผูู้ที่ี�ถูกัส่ังออกัไปทีุ่กัที่ี�เพ่�อเที่ศนิาพรัะคำาคอ่
ผูู้้เช่้�อที�กระจัดกระจายไป

7. อ่านิ กัิจ้กัารั 8:1, 4 ผูู้ที่ี� ไม่ ได้ ไปเที่ศนิาพรัะคำาทีุ่กัแห่งหนิคอ่
ครสิต่จักรเริ�มแรกในพันธ์สญัญาใหม่ คนในครสิต่จักรเป็นผูู้้รบัผิู้ดช้อบการสรา้งสาวก และการประกาศ

8. อ่านิ กิัจ้กัารั 11:19-22 ในิสัมัยครัิสัตจ้ักัรัเรัิ�มแรักัในิพันิธสััญญาใหม่ ผูู้เช่ี�อเป็นิผูู้ที่ำางานิของพันิธกัิจ้ แลัะผูู้นิำาในิอัครัสัาวิกัเป็นิผูู้
ติดตามผูลั แลัะให้คำาสัั�งสัอนิ ในิครัิสัตจ้ักัรัปัจ้จุ้บันินีิ�  ผูู้นิำาครัิสัตจ้ักัรัเป็นิผูู้เรัิ�มที่ำางานิในิพันิธกัิจ้ แลั้วิผูู้เช่ี�อติดตามผูลั  
กัิจ้กัารั 11:19-22 แสัดงให้เห็นิถ้งเรั่�องนีิ�อย่างไรั
ครสิต่จักรได้ยินเร่�องการกลับใจใหม่ของผูู้้เช่้�อใหม่ และได้สง่บารนาบัสไปช่้วยพวกเขา (ข้อ 22)

9. อ่านิ 1 โครัินิธ์ 12:14-18 แต่ลัะส่ัวินิในิกัายของพรัะครัิสัต์สัำาคัญที่ั �งสิั �นิ เรัาไม่ควิรัเปรัียบเที่ียบตัวิเรัาเองกัับผูู้อ่�นิ ในิกัารัอุที่ิศกัารั
ที่ำางานิที่ั �งหมดให้กัับพรัะครัสิัต์ ไม่ ใช่ีต้องที่ำาทุี่กัสิั�งทีุ่กัอย่าง แต่เป็นิกัารัที่ำาในิสิั�งที่ี�พรัะเจ้้าที่รังตรัะเตรัยีมให้เรัาที่ำา เรัาจ้ะที่ำาอะไรักัับ
ข้อมูลัที่ี�เรัาไดร้ับัในิบที่เรัยีนินีิ�
นำาไปปฏิิบัติ่ โดยออกไปสู่ โลกภายนอก ใช้้ของประทานของเราเพ่�อช่้วยเหล่อผูู้้อ่�น


