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ระดับที่ 1

บทที่ 1
ชีวิตนิรันดร
ในยอหน 3:16 กลาววา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น จะไม
พินาศแตมีชีวิตนิรันดร” แมวาคนสวนใหญมักเขาใจผิดและนำไปใชอยางผิด ๆ ตามธรรมเนียมเดิมแลว พระคำขอนี้สอนวา พระเยซูคริสต ได
เสด็จลงมา และตาย เพื่อไถบาป เพื่อเราทั้งหลายจะไมตองพินาศ คำสอนนี้เปนความจริง พระวจนะขอนี้ไดบอกถึงจุดประสงคที่แทจริงที่พระ
เยซูไดเสด็จลงมาในโลกและตายเพื่อเราเพื่อใหเราไดมีชีวิตนิรันดร
เปนที่รูกันวาบาปทั้งหลายนั้นคืออุปสรรคที่ขวางกั้นเรากับชีวิตนิรันดร เปนเรื่องจริงที่พระเยซูสิ้นพระชนม เพื่อไถบาปเราและก็จริงดวยวาถา
เราเชื่อในพระองค เราจะไมพินาศ แตในพระกิตติคุณนั้นยังมีมากกวานี้ ความหมายที่แทจริงของพระกิตติคุณก็คือ พระเจาตองการประทาน
ชีวิตนิรันดรใหกับเรา ผมขออธิบายตรงนี้นะครับ
คืนกอนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขน พระองคทรงอธิษฐานและตรัสวา “นี่คือชีวิตนิรันดร คือที่เขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเที่ยงแทองค
เดียว และรูจักพระเยซูคริสตที่พระองคทรงใชมา” (ยอหน 17:3) พระคำขอนี้บอกวา ชีวิตนิรันดร คือ “การไดรูจักพระบิดา” ผูทรงเปนพระ
เจาที่แทจริงพระองคเดียว และ “รูจักพระเยซูคริสต” ซึ่งพระบิดาไดทรงสงมา นั่นคือความหมายของชีวิตนิรันดร คนจำนวนมากคิดวา การมี
ชีวิตนิรันดรนั้น คือ การที่สักวันหนึ่งพวกเขาจะมีชีวิตอยูชั่วนิรันดรบนสวรรค เปนเรื่องจริงที่วาเมื่อคนๆหนึ่งตอนรับพระเยซูคริสต เขาก็จะได
อยูกับพระเยซูตลอดไป ยังมีความเขาใจที่ผิดๆ ที่คิดวา เมื่อคนๆ หนึ่งหมดลม เขาก็สิ้นสลายไป ความจริงคือจิตใจและจิตวิญญาณกลับไปสู
พระเจา รางกายก็เนาเปอยในหลุมศพ และเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา ทุกคนก็จะฟนขึ้นจากความตาย ผูที่ฟนขึ้นและมีชีวิตนิรันดรนั้นจะ
ไดอยูกับพระเจาชั่วนิรันดร แตผูที่ปฏิเสธพระคริสตจะถูกประนามและพินาศ ชีวิตนิรันดรไมใชการมีชีวิตอยูตลอดกาลเทานั้น แตยังมีอะไรอื่น
อีกมากมาย ยอหน 3:16 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนแลววาชีวิตนิรันดรก็ไมไดใหแกทุกคน บางคนบอกวา “ชีวิตนิรันดรคือการมีชีวิตอยูชั่ว
นิรันดรในสวรรคสถานสักวันหนึ่ง” แตชีวิตนิรันดรนั้น คือสิ่งที่พระเยซูกลาวในยอหน 17:3 นั่นคือการไดรูจักพระเจา และพระเยซูคริสต สิ่งนี้
สำคัญมากยิ่งกวาความรูทางปญญา คำวา “รูจักพระองค” ในพระคัมภีร ใชอธิบายถึงความใกลชิด ความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดสนิทที่สุดที่
เรามีกับพระเจา
จุดประสงคที่แทจริงของความรอดนั้น ไมใชเพื่อจะไดมีชีวิตอยูที่สวรรคนิรันดรกาล แมวาสิ่งนี้จะวิเศษสุดก็ตาม แตจุดประสงคที่แทจริงของ
การไดรับความรอดนั้นก็คือ การมีความสัมพันธสนิทสนมสวนตัวกับพระเจา ผูคนจำนวนมากมายมหาศาล รองขอการยกโทษบาปจากพระเจา
แตมิไดตองการมีความสัมพันธ ใกลชิดกับพระเจาอยางแทจริง
การที่เรามิไดอธิบายถึงจุดประสงคที่แทจริงของความรอดนั้น ก็เทากับวาเราไมไดสอนความจริงของพระกิตติคุณของพระเจา เมื่อเราแบงปน
เรื่องความรอดจากบาป อันหมายถึงเรื่องจิตวิญญาณที่จะเปนประโยชนสำหรับอนาคต ดวยชีวิตนิรันดรเทานั้น ซึ่งไมเปนประโยชนกับผูคน
เลย คนจำนวนหนึ่งมีชีวิตอยูในโลกนี้ราวกับอยูในนรกก็ไมปาน พวกเขาตกอยูในสภาพหดหู มีชีวิตอยูอยางยากจนขนแคน มีแตการทะเลาะ
วิวาท ถูกปฏิเสธ จิตใจเต็มไปดวยความปวดราว ลมเหลวในชีวิตคู คนเหลานี้พยายามกระเสือกกระสนใหชีวิตรอดไปวัน ๆ เมื่อเขารูสึกวาภาพ
ของความรอดจากบาปเปนเรื่องอนาคต คนสวนมากจึงเลื่อนการตัดสินใจออกไป เพราะเขามัวสาละวนอยูกับการมีชีวิตรอดไปวันๆ
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ความจริงก็คือพระเยซูมิไดเพียงเสด็จมาเพื่อใหเกิดผลตอบั้นปลายในชีวิตของเราเทานั้น หรือเพื่อที่เราจะไดรับพระพรและมีชีวิตอยูชั่วนิรันดร
กับพระองค แทนความพินาศจากการถูกลงโทษ ถูกสาปสงลงนรก แตพระองคเสด็จมาเพื่อปลดปลอยเราจากโลกแหงความชั่วรายในปจจุบัน
(กาลาเทีย 1:4) พระเยซูเสด็จมาเพื่อใหเรามีความสัมพันธสนิทสนมกับองคพระบิดาในวันนี้
พระเยซูเสด็จมาเพื่อนำเรากลับมามีความสัมพันธสนิทแนนแฟนกับพระองค เพราะทรงรักเรามาก และตองการรูจักเราเปนการสวนตัว ทรง
ปรารถนาใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหนือกวาสิ่งอื่นใดทั้งปวง เหนือกวาที่เราคิดวาจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งใด ๆ ได
พระเยซูตรัสในยอหน 10:10 วา “ขโมย (หมายถึงซาตาน) มาเพื่อจะลัก ฆาและทำลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะได
อยางครบบริบูรณ” พระเจาประสงคที่จะใหชีวิตนิรันดรกับเรา พระองคปรารถนาใหเรามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ ผมเชื่อวาเราจำเปนตองไดรับ
วันนี้ และเราตองการเดี๋ยวนี้ พระคริสตทรงสิ้นพระชนม ไมเพียงเพื่อยกโทษบาปใหกับเราเทานั้น แตเพื่อจะนำเรากลับไปติดสนิทกับพระองค
หากเราไมรูจักพระเจา เราก็จำเปนตองรูจักพระองคตามพระประสงคนั้น เมื่อเราบังเกิดใหมแลว เราตองไปใหไกลเกินกวาแคการไดรับการ
อภัยบาป เราตองกาวสูการมีชีวิตนิรันดรกับพระบิดาเจา

ความจริ งเกี่ย วกับ ชีวิ ต นิ ร นั ดร์
1. วัตถุประสงคของพระกิตติคุณคือชีวิตนิรันดร (ยอหน 3:16)
2. ชีวิตนิรันดรคือการรูจักพระเจา (ยอหน 17:3)
3. การรูจักพระเจาก็คือการมีความสัมพันธสวนตัวอันสนิทสนมกับพระองค (1โครินธ 6:16-17)
4. ชีวิตนิรันดรนั้นมีไดตั้งแตตอนนี้ (1 ยอหน 5:12)

5. พระเจาปรารถนาที่จะมีความสัมพันธสวนตัวกับเรา (วิวรณ 3:20)
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1.

คำถาม
ขอพระคำที่ใชกับคำถาม

อาน ยอหน 3:16 พระเจาสงพระเยซูลงมา เพื่อ
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

2.

อาน ยอหน 17:3 ชีวิตนิรันดรคืออะไร ตามพระคำขอนี้
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 17:3 – และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร คือที่เขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเที่ยงแทองคเดียวและรูจักพระเยซูคริสตที่
พระองคทรงใชมา

3.

อาน 1 ยอหน 5:11--12 ตามพระคำขอนี้ ชีวิตนิรันดรเริ่มตนเมื่อ
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:11-12 – พยานหลักฐานนั้นก็คือวา พระเจาไดทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดรแกเราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยูในพระ
บุตรของพระองค ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมีชีวิต

4.

อาน ยอหน 10:10 ชีวิตแบบไหนที่พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อประทานใหกับเรา
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 10:10 – ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทำลาย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ

5.

อธิบายโดยใชคำพูดตัวเองถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของชีวิตที่ครบบริบูรณ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

6.

คุณเชื่อไหมวา พระเจาไดสงพระบุตรองคเดียวของพระองคมาในโลก เพื่อตายและไถบาปใหกับโลก และพระองคทรงประทานชีวิต
นิรันดรใหกับผูที่เชื่อ
______________________________________________________________________________________________

7.

เห็นชัดหรือไมวา ชีวิตนิรันดรไมไดหมายถึงชั่วเวลา (นิรันดร) เทานั้น แตหมายถึง ปริมาณและคุณภาพของชีวิตดวย
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 2
ความรอดดวยพระคุณ
หลายครั้งพระเยซูทรงใชคำอุปมา เปนเรื่องราวเปรียบเทียบซึ่งทำใหเขาใจภาพที่เปนจริงทางจิตวิญญาณ ลูกาบทที่ 18 ขอ 9-14 เริ่มตนวา
“สำหรับบางคนที่ไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรม และไดดูถูกคนอื่นนั้น” พระเยซูทรงพุงไปที่ผูฟงประเภทหนึ่ง ที่เชื่อวาตนเองคือผูชอบ
ธรรม และดูหมิ่นผูอื่น พระองคทรงเลาเรื่องอุปมานี้ใหคนที่วางใจในสิ่งที่ตนไดปฏิบัติเสมอมา คนเหลานี้เราเรียกวา ผูชอบธรรมดวยตนเอง
คนเหลานี้คือคนที่พระเยซูเจาทรงกลาวถึง คือคนที่ดูหมิ่นผูอื่นดวยคำพูดและความคิดที่วา “ฉันดีกวาคนอื่น”
พระคำขอที่ 10 พระองคทรงเลาวา “มีชายสองคนขึ้นไปที่วิหารเพื่ออธิษฐาน คนหนึ่งเปนฟาริสี อีกคนเปนคนเก็บภาษี” สมัยนี้เราพูดวา เขา
ไปที่คริสตจักรเพื่ออธิษฐาน คนหนึ่งคือฟาริสี ผูเครงศาสนา ซึ่งอันที่จริงหมายถึง “ผูที่แยกตัวออกมา” พวกเครงศาสนานั้นปรารภวา “อยาทำ
ใหฉันแปดเปอน อยาเขามาใกลฉัน ฉันไมเหมือนคนอื่น ๆ ฉันดีกวาใคร ๆ” อีกคนที่พระเยซูเอยถึง ก็คือพวกพับลิกัน คือคนเก็บภาษี ซึ่งเปนที่
รูจักกันดีวาเปนพวกบาปหนา ขี้โกง ขูดรีดภาษีทุกวิถีทางเทาที่จะทำได เก็บเขาพกเขาหอตัวเอง สงรายไดเพียงบางสวนใหรัฐบาลโรมัน ไมมี
ใครชอบหนาคนเหลานี้สักเทาไร
เรื่องราวดำเนินไปในขอ 11 “คนฟาริสีนั้น ยืนนึกในใจของตน อธิษฐานวา ‘ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค ที่ขาพระองคไม
เหมือนคนอื่นซึ่งเปนคนฉอโกง อธรรม ลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้’ ผมอยากใหลองตั้งขอสังเกตวา เขากำลังอธิษฐานถึงใคร
แทจริงแลวเขาอธิษฐานถึงตัวเอง แมวาเขาจะพูดถึง “พระเจา” และใชคำพูดที่สวยหรูก็ตาม แตพระเจาไมรับคำอธิษฐานของเขา เราจะเห็น
กันตอไปวาเพราะเหตุใด สังเกตไหม เขาอธิษฐานวา“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณที่ขาพระองคไมเหมือนคนอื่น” ฟาริสีผูเครง
ศาสนานี้พูดวา “ขาพระองคไมเหมือนคนอื่น ขาพระองคไมใชคนบาป ขาพระองคไมใชคนฉอโกง คนอธรรมคนลวงประเวณี และขาพระองค
ไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ที่มาอธิษฐานเชนกัน” เห็นไหมวาเขาดูหมิ่นผูอื่น เพราะคิดวาตัวเองดีกวาใคร ๆ
พระคำขอที่ 12 ฟาริสีคนนี้พูดวา “ในสัปดาหหนึ่ง ขาพระองคถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งขาพระองคหาได ขาพระองคไดเอาสิบ
ชักหนึ่งมาถวาย” เขากำลังวา ‘สังเกตเห็นไหมวาฉันทำอะไร’ เขาใจไหมวาการถือศีลอดคืออะไร โดยทั่วไปหมายถึงการไมรับประทานอาหาร
เลย เขายังถวายเงินใหคริสตจักร เขาเปนคนหนึ่งในจำพวกที่วา “อยามายุงกับฉัน ฉันใชชีวิตที่ดี ฉันบริจาคเงิน ฉันถวายเงินใหคริสตจักร”
มาถึงเรื่องราวของคนเก็บภาษีในพระคำขอที่13 “ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนวา ‘ขาแตพระเจา ขอทรง
โปรดเมตตาแกขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด’ โปรดสังเกตภาษากายของเขา “ยืนอยูแตไกล” เขาไมแมกระทั่งจะเดินเขาไปในพระวิหาร เขา
ละอายชีวิตตัวเอง ละอายสิ่งที่เขาทำ จนทำใหเขาตองยืนอยูหางๆ ไมแมแตจะเงยหนาขึ้นมองเบื้องบนสวรรค ไดแตตีอกชกตัว ในพระคัมภีร
เดิม เมื่อกลาวถึงการตีอกชกตัว พวกเขามักจะฉีกเสื้อผาดวย อันเปนการแสดงออกวา “ขาพระองคขออภัยโทษตอสิ่งที่ไดกระทำลงไป” มัน
คือสัญญาณของการสำนึกบาป สำนึกผิดดวยความเสียใจ ดวยจิตวิญญาณที่แตกสลาย ซึ่งพระเจาจะไมดูหมิ่นเลย นี่คือคนเก็บภาษี คือคน
บาปที่รองขอตอพระเจา และอธิษฐานวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงเมตตาขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด”
พระคำขอที่ 14 กลาววา “ เราบอกทานทั้งหลายวา คนนี้แหละ เมื่อกลับลงไปยังบานของตน ก็นับวาชอบธรรมยิ่งกวาอีกคนหนึ่งนั้น
เพราะวาทุกคนที่ยกตัวขึ้น จะตองถูกเหยียดลง แตทุกคนที่ถอมตัวลงจะตองถูกยกขึ้น” คนเก็บภาษี เมื่อกลับลงไปยังบานของตนก็มีความ
ชอบธรรม พระเจาทรงประทานความชอบธรรมแกเขา เขาไดยืนอยูในจุดที่ชอบธรรมกับพระเจา ไดรับการยกโทษบาปจากพระเจา
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เหตุใดพระเจาจึงยกโทษบาปใหเขา เหตุใดเมื่อเขากลับไปยังบานของเขาก็นับวาชอบธรรมตอหนาพระเจา แตฟาริสีไมไดนับวาชอบธรรม
เพราะพวกเขายกตัวเองดวยคำพูดที่วา“ขาพระองคดีกวาผูอื่น ขาพระองคไมใชคนบาป ขาพระองคไมเหมือนคนอื่นๆ” ขณะที่คนเก็บภาษี
รูตัวดีวาเขาไมมีที่ยืนตอพระพักตรพระเจา ไมมีสิ่งใดที่เขาจะถวายพระองคไดเลย เขาเปนคนบาป พระวจนะกลาวไววา พระเยซูมิไดมาเพื่อ
ชวยผูชอบธรรม แตมาเพื่อคนบาป เราทั้งหลายก็ลวนเปนคนบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา คนเก็บภาษีคนนี้ถอมใจ เขาไดรับการให
อภัย และยกโทษบาป
เรากำลังพูดถึงความรอดโดยพระคุณ พระคุณเปนคำที่วิเศษยิ่ง ผมขออธิบายความหมายของคำนี้ ซึ่งคนสวนใหญยอมรับกันก็คือ “ความโปรด
ปรานที่ใหแบบฟรี ๆ ของพระเจาที่มีตอมนุษยผูซึ่งไมสมควรไดรับ” แตคำวา พระคุณ มีความหมายมากกวานั้น คนเก็บภาษีน้ไี มสมควรจะ
ไดรับสิ่งใดจากพระเจาเลย แตเขาไดรับความโปรดปรานจากพระเจา เพราะเขาถอมใจ
โรม 5:17 กลาววา “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้นคน
ทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียวคือพระเยซู
คริสต”พระเจาทรงเสนอความชอบธรรมตอพระพักตรพระองคใหคุณกับผมดั่งของขวัญ ตามความในพระคัมภีร คนเก็บภาษีไดคนพบของ
ประทานแหงความชอบธรรม และของประทานแหงความชอบธรรมที่วานี้ ไดมาโดยผานทางพระเยซูคริสตเทานั้น ในยอหน 1:17 กลาววา
“เพราะวาไดทรงประทานพระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส สวนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต” พระคุณเชนนี้เสนอใหกับคนจำพวก
เดียวเทานั้นคือ คนถอมใจ คนที่รูวาเขาไมมีจุดยืนตอพระพักตรของพระเจา และผูที่รองขอความเมตตาจากพระเจา คนเหลานี้จะพบพระ
เมตตาคุณของพระองค และไดรับการใหอภัยบาป
พระเจาไมใหเกียรติฟาริสี เพราะความหยิ่งจองหองของเขา และความชอบธรรมที่เขาสรางขึ้นดวยตนเอง เขาไมเชื่อวาตัวเองเปนคนบาปที่
ตองการการอภัยบาปจากพระเจา สวนคนเก็บภาษีไดรับการอภัยบาปดวยพระคุณ เพราะเขาถอมใจ รูตัวดีวาเปนคนบาป จึงรองขอความ
เมตตาจากพระเจา ในยากอบ 4:6 กลาววา “พระเจาทรงตอสูผูที่หยิ่งจองหอง แตทรงประทานพระคุณแกคนที่ใจถอม”
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ลูกา 18:9 อะไรคือคำอุปมา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:9 สำหรับบางคนที่ไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรมและดูถูกคนอื่นนั้น พระองคกลาวคำอุปมา

2.

อาน ลูกา 18:9 พระเยซูทรงกลาวคำอุปมานี้แกผูใดโดยตรง
______________________________________________________________________________________________

3.

4.

อาน ลูกา 18:9 (ชวงสุดทายของพระคำขอนี้) บุคคลที่ไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรม มักจะแสดงทัศนคติตอผูอื่นเสมอ ตามลูกา
18:9 ทัศนคตินั้นคือ
ก.

พวกเขาชอบผูอื่น

ข.

พวกเขาดูหมิ่นเหยียดหยามผูอื่น

ค.

พวกเขารักผูอื่น

อาน ลูกา 18:10 คนสองคนที่ไปอธิษฐาน ภาษาที่พูดกันในสมัยนี้ เราเรียกสถานที่ที่พวกเขาไปอธิษฐานนั้นวาอะไร
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:10 – มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่งเปนพวกฟาริสี คนหนึ่งเปนพวกเก็บภาษี

5.

อาน ลูกา 18:10 คนเหลานี้คือ
______________________________________________________________________________________________

6.

อาน ลูกา 18:11 ฟาริสีอธิษฐานวาอะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:11 – คนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานวา ‘ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค ที่ขาพระองคไม
เหมือนคนอื่นซึ่งเปนคนฉอโกง คนอธรรม คนลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้’

7.

อาน ลูกา 18:12 การอธิษฐานอดอาหารหมายความวา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:12 – ในสัปดาหหนึ่งขาพระองคถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งขาพระองคหาได ขาพระองคไดเอาสิบชัก
หนึ่งมาถวาย

8.

อาน ลูกา 18:12 การถวายสิบลดหมายถึง
______________________________________________________________________________________________

9.

อาน ลูกา 18:13 คนเก็บภาษียืนอยูที่ไหน และเหตุใดจึงไปยืนอยูที่นั่น
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:13 – ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกลไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนวา ‘ขาแตพระเจาขอทรงโปรดพระเมตตาแกขา
พระองคผูเปนคนบาป’
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10.

อาน ลูกา 18:13 เหตุใดคนเก็บภาษีจึงยืนคอตก และไมเงยหนาขึ้น
______________________________________________________________________________________________

11.

อาน ลูกา 18:13 คนเก็บภาษีอธิษฐานวา
______________________________________________________________________________________________

12.

อาน ลูกา 18:14 ใครไดรับความชอบธรรมตอพระเจา เมื่อกลับถึงบาน
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:14 – เราบอกทานทั้งหลายวา คนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบานของตนก็นับวาชอบธรรมยิ่งกวาอีกคนหนึ่งนั้น เพราะวา
ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลง แตทุกคนที่ไดถอมตัวลงจะตองถูกยกขึ้น

13.

อาน ลูกา 18:14 เหตุใดคนเก็บภาษีจึงเปนผูไดรับความชอบธรรม แทนที่จะเปนฟาริสี
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

14.

อาน ลูกา 18:14 พระเจาทรงยกโทษบาปใหกับคนเก็บภาษีไหม
______________________________________________________________________________________________

15.

อาน โรม 10:13 หากเราคุกเขาลงในเวลานี้ รองขอตอพระเจาจากหัวใจของเราวา “พระเจาโปรดเมตตาขาพระองคผูเปนคนบาป
ดวย”พระองคจะทรงปฏิบัติกับเราเหมือนกับที่ทรงปฏิบัติกับคนเก็บภาษีหรือไม
______________________________________________________________________________________________
โรมัน 10:13 – เพราะวา ‘ผูใดที่จะรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาก็จะรอด’
1 ยอหน 1:8-9 – ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา
พระองคทรงสัตยซื่อ และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น
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บทที่ 3
ความชอบธรรมดวยพระคุณ
โรม 3:21-23 กลาววา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับ
บรรดาศาสดาพยากรณเปนพยานอยู คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคน และแกทุก
คนที่เชื่อ เพราะวาคนทั้งหลายไมตางกัน เหตุวาทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา”
สังเกตใหดีในขอพระคำนี้ที่วา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ” ผมเคยถามชาย
คนหนึ่งวา “คุณคิดวาคุณตองทำอยางไรจึงจะไดไปสวรรค” เขาตอบวา เขาตองรักษาบัญญัติ 10 ประการ ซื่อสัตยตอภรรยา ใชชีวิตอยางมี
ศีลธรรม รวมถึงอะไรตออะไรอีกมากมาย ผมถามวา “คุณรูไหมวา เพื่อใหเรามีที่ยืนตอพระพักตรพระเจา หรือเขาสูอาณาจักรพระองคได คุณ
ตองมีความชอบธรรมเทาเทียมกับความชอบธรรมของพระเจา” เขาตอบวา “ประทานโทษครับ ไมมีใครมีความชอบธรรมเทาเทียมกับพระ
เจาไดแน มีเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ที่จะมีความชอบธรรมเชนนั้นได บุคคคลนั้นคือพระเยซูคริสต” ผมจึงวา “นั่นแหละ ตรงประเด็นเลย ไมมี
ใครในโลกนี้สักคนที่จะรักษาบัญญัติสิบประการไดอยางสมบูรณแบบโดยลำพังตนเอง ไมวาจะภายในหรือภายนอก แตเราจำเปนตองมีความ
ชอบธรรมที่เทาเทียมกับพระเจา เพื่อเปนที่ยอมรับของพระองค”
นั่นตรงกับพระคำในขอ 21-22 ที่วา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ ... คือ
ความชอบธรรมของพระเจา ที่โปรดประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคนและแกทุกคนที่เชื่อ... ” ความชอบธรรมที่พระองค
ทรงหยิบยื่นใหกับคุณและผมนั้น เปนความชอบธรรมที่ “ผานความเชื่อในพระเยซูคริสต” เปนความชอบธรรมที่ประทานใหกับทุกคน และตอ
ทุกคนที่เชื่อในพระองค ความชอบธรรมมีสองชนิด ความชอบธรรมของมนุษย และความชอบธรรมของพระเจา ความชอบธรรมของมนุษย มา
จากพฤติกรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติอยางดีท่สี ุด เพียรทำความดี แตนั่นไมไดทำใหเราเปนที่ยอมรับของพระเจา เราจำตองมีความชอบธรรม
ที่เทาเทียมกับพระเจาและพระองคก็กำลังเสนอใหกับเรา ซึ่งเปนความชอบธรรมของพระองคโดยปราศจากธรรมบัญญัติ
อันที่จริง พระคำขอนี้บอกวา พระเจากำลังเสนอความชอบธรรมของพระองคใหเราโดยปราศจากธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมตามธรรม
บัญญัติ คือความชอบธรรมที่ไดมาจากการประพฤติ เปนคาตอบแทน บรรลุถึงเปาหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับตอพระพักตรพระเจา
ศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ ลวนสอนวาความชอบธรรมนั้นขึ้นอยูกับการกระทำ คาจางคาตอบแทน และการบรรลุเปาหมายที่สำเร็จผล เพื่อให
พระเจายอมรับ
คำวา “พระกิตติคุณ” นั้นหมายถึง “ขาวประเสริฐ” พระกิตติคุณก็คือ พระเจาไดประทานความชอบธรรมของพระองคเองและการยอมรับ
เพื่อทุกคนที่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสตเตรียมไว คือความตายของพระองคบนไมกางเขน เพื่อไถบาปเรา เปนการนำเราเขาสูความชอบธรรม ที่
เทาเทียมกับธรรมบัญญัติ นี่คือความชอบธรรมของพระเจา ที่แยกออกจากธรรมบัญญัติโดยที่เราไมตองทำอะไร หรือมีคาตอบแทนใด ๆ ทั้งยัง
ไมตองประสบความสำเร็จอะไรเลย ความชอบธรรมนี้ไดมาโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสตลวน ๆ
สังเกตขอความในพระคำที่ 22 ที่วา ‘นี่คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคนและแก
ทุกคนที่เชื่อ’ เหตุใดพระเจาจึงประทานความชอบธรรมของพระองคใหกับทุกคน “เพราะวาคนทั้งหลายไมตางกัน (ไมมีการแบงแยก) เหตุวา
ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา” คุณทำบาป ผมทำบาปทุกคนทำบาป เสื่อมจากมาตรฐานหรือ ความสมบูรณแบบของ
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พระองค เพราะเรามีบาป สิ่งสำคัญที่สุดที่เราตองการ ก็คือการยอมรับจากพระเจา มีความสัมพันธที่ดีงามและยืนอยู ในจุดที่ถูกตองกับ
พระองค พระเจาทรงเสนอให มิใชดวยการกระทำตามพระบัญญัติ แตมาโดยผานความเชื่อในองคพระเยซูคริสต ความชอบธรรมของพระเจา
มิไดมาจากการกระทำของเรา หรือจากความพยายาม หรือแลกกับการงาน หรือการไขวควาใหสำเร็จ แตโดยผานความเชื่อ การพึ่งพาใน
พระองค และความเชื่อมั่นในองคพระเยซู
อับราฮัม (บิดาแหงชาวยิว) รับความรอดไดอยางไร พระคัมภีรบอกวา เพราะเขาเชื่อในพระเจา เชื่อมั่นในพระสัญญาที่พระองคประทานให
เมื่อนั้นความชอบธรรมก็เปนของเขา ความจริงที่วาอับราฮัมไดรับความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรของพระเจา โดยผานความเชื่อ ก็มิใชใหกับ
เขาแตเพียงผูเดียว โรม 3:21-22 บอกวา มนุษยไดรับความชอบธรรม โดยผานความเชื่อในองคพระเยซูคริสต พระคัมภีรกลาวไวอยางนั้น ก็
เพราะสิ่งที่พระองคไดชำระใหเราบนไมกางเขน เมื่อพระองคทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อไถบาปเรา ความชอบธรรมก็จะเปนของผูที่มีความเชื่อใน
พระคริสต
โรม 5:17 บอกวา “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว คือพระเยซู
คริสต” พระเจาทรงหยิบยื่นของประทานแหงความชอบธรรมใหเรา ของประทานที่จะไดมีที่ยืนตอพระพักตรพระองค ของประทานนั้นมีคามี
ราคา แตผูรับไมตองจาย หากคุณใหของขวัญผมสักชิ้น แลวบอกวาผมตองจาย มันก็ไมใชของขวัญ เพราะผมตองจายคืน ความชอบธรรมของ
พระเจาที่คุณกับผมรับเอาดั่งของขวัญ และของประทานแหงความชอบธรรมนี้ ทำใหเราพนผิด และมีที่ยืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค ที่
ไดมาโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ทิตัส 3:5 ความชอบธรรมที่เราตองมีนั้นคือความชอบธรรมที่เราสรางขึ้นเองไดใชไหม
______________________________________________________________________________________________
ทิตัส 3:5 – พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2.

อาน 2 โครินธ 5:21 ความชอบธรรมแบบไหนที่เราตองการ
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 5:21 – เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปน
คนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค

3.

อาน โรม 3:22 เราจะรับความชอบธรรมนี้ไดอยางไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 3:22 – คือความชอบธรรมของพระเจาซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตสำหรับทุกคนและแกทุกคนที่เชื่อ
เพราะวาคนทั้งหลายไมตางกัน

4.

อาน ฟลิปป 3:9 อะไรคือความชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติ
______________________________________________________________________________________________
ฟลิปป 3:9 – และจะไดปรากฏอยูในพระองค ไมมีความชอบธรรมของขาพเจาเองซึ่งไดมาโดยพระราชบัญญัติ แตมีมาโดย
ความเชื่อในพระคริสต เปนความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจาโดยความเชื่อ

5.

อาน กาลาเทีย 2:21 เราทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชนไดอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กาลาเทีย 2:21 – ขาพเจามิไดกระทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน เพราะวาถาความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัติ
แลว พระคริสตก็ทรงสิ้นพระชนมโดยเปลาประโยชน

6.

อาน โรม 5:17 เรารับความชอบธรรมของพระเจา เปรียบไดกับ
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดย คนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว
คือพระเยซูคริสต
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บทที่ 4
ความสัมพันธกับพระเจา
สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของความสัมพันธก็คือความเขาใจในบุคคลที่เรากำลังมีความสัมพันธดวย เฉกเชนเดียวกันกับพระเจา ที่เราตอง
เขาใจพื้นฐานธรรมชาติ และบุคลิกของพระองค เพื่อที่จะมีความสัมพันธอันมั่นคงกับพระองค ความเขาใจลักษณะของพระเจา และธรรมชาติ
ของพระองคผิด ๆ ก็เปนหนึ่งในหลาย ๆ เหตุผลที่คนจำนวนมากไมอาจมีความสัมพันธที่ดีกับพระองคได นี่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับที่เกิด
ในสวนเอเดน เมื่ออาดัมเอวาถูกงูลอลวง ทั้งสองกาวเขาสูการทดลอง ที่สุดก็ไมเชื่อฟงพระเจา พาใหมนุษยชาติตองตกอยูในบาป การที่พวก
เขาขาดความเขาใจในธรรมชาติของพระเจานั้น เปนสวนสำคัญยิ่งที่ทำใหถูกลอลวง
เรื่องราวในปฐมกาล 3:1-5 เปนเรื่องที่หลายคนคุนเคยกันดี “งูนั้นเปนสัตวที่ฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุง ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาไดทรง
สรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา “จริงหรือที่พระเจาตรัสวา 'เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้' หญิงนั้นจึงกลาวแกงูวา "ผลของตนไม
ชนิดตาง ๆ ในสวนนี้เรากินได แตผลของตนไมตนหนึ่งซึ่งอยูทามกลางสวน พระเจาบอกวา 'เจาอยากินหรือแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตาย' "
งูจึงกลาวแกหญิงนั้นวา "เจาจะไมตายแน เพราะวาพระเจาทรงทราบวา เจากินผลไมนั้นวันใด ตาของเจาจะสวางขึ้นวันนั้น และเจาจะเปน
เหมือนพระเจาผูรูดีรูชั่ว”
คำพูดออมๆ ของซาตานในที่นี้ บอกวา พระเจามิใชพระเจาที่ดี พระองคพยายามเก็บงำอะไรไวจากอาดัมเอวา ไมทรงประสงคใหเขาทั้งสอง
กาวไปถึงศักยภาพอันสูงสุดของตัวเอง ไมทรงประสงคใหทั้งสองเปนเหมือนพระองค นั่นกระมังคือเหตุผลทั้งหมด ที่พระองคทรงตั้งกฏไมให
ทั้งสองคนเก็บกินผลจากตนไมแหงความรูดีรูชั่ว คงเพราะพระองคตองการจะซอนอะไรบางอยางหรือประสงคจะทำรายคนทั้งสอง กลาวอีก
นัยหนึ่ง ซาตานไดบิดเบือนธรรมชาติและลักษณะความเปนพระเจา เมื่อมันกลาวหาวา พระเจาไมตองการใหเขาทั้งสองไดสิ่งที่ดีที่สุด เรื่องราว
แบบนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับผูคนทุกวันนี้ ซาตานหลอกเราวา “ถาเจาเดินตามพระเจาและไมปฏิบัติตามคำสอนทั้งหลายของพระองค เจาก็ไมมี
ทางจะมีความสุข ชีวิตจะตองนาเบื่อและเฉาตาย” นาเศรามาก ที่ผูคนตองเรียนรูจากประสบการณตรงวา บรรดายาเสพติด แอลกอฮอล เรื่อง
เพศ ความเปนกบฏ การเสพสุขเพื่อตัวเอง ความสำเร็จในหนาที่การงาน รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ทั้งหลายที่พวกเขาไดทดลองเหลานั้น ไมอาจจะให
ความพึงพอใจกับตัวเองได หนำซ้ำกวาจะรูสึกตัวเขาเหลานั้นก็ทำลายชีวิตตัวเอง ทำลายครอบครัว และทำลายสุขภาพไปเรียบรอยแลว
ความเปนจริง พระเจาคือพระเจาที่ดีงาม น้ำพระทัยของพระองค คือใหเราไดรับแตสิง่ ดีเทานั้น ซาตานนั่นแหละที่ใชการลอลวงเดิม ๆ อันเปนกับ
ดักสำหรับอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั้นมาใชกับเราทุกวันนี้ โดยพื้นฐานก็มีความหมายเปนนัยวา พระเจามิใชพระเจาที่ดี คนที่มีความเขาใจในพระ
คัมภีรเพียงเล็กนอยแตจดจำพระคำที่พูดถึงตัวอยางมากมาย ที่พระเจาทรงปฏิบัติกับมนุษยอยางรุนแรงและโหดราย ในกันดารวิถี 15:32-36
กลาววา ชายคนหนึ่งเก็บฟนในวันสะบาโต จึงถูกหินขวางจนตายเพราะไมปฏิบัติตามกฎของวันสะบาโต ฟงดูแลวเปนเรื่องรุนแรงมาก ทวามัน
มีเหตุผลเบื้องหลังการลงโทษนั้น แมวาคนสวนใหญที่อานพระคำอยางผานๆ จะไมทันสังเกต แตหากตั้งใจศึกษาอยางรอบคอบแลวจะพบวา
ธรรมบัญญัติในพระคัมภีรเดิมนั้น ถูกตราขึ้นก็เพื่อใหรูวาความบาปที่เรากระทำนั้นเปนความบาปอันใหญหลวง เชนที่อัครสาวกเปาโล กลาวใน
โรม 7:13 วาจุดประสงคของธรรมบัญญัติก็คือ ผูคนไมตระหนักวาความบาปของตัวเองรายแรงมากแคไหน พวกเขาทำผิดตอพระเจา
เปรียบเทียบตัวเองทามกลางพวกตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องผิด ไมสมควรทำ และยังประเมินการกระทำของตนเองจากการกระทำของผูอื่น
หากใครทำบาปสักคน และไมไดถูกทำโทษถึงตาย พวกเขาจะคิดวาบาปก็ไมนาจะแยนัก แลวก็ลดมาตรฐานของตัวเองลง คนเหลานี้สูญเสีย
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วิสัยทัศนในการเล็งเห็นความดีความชั่วที่แทจริง พระเจาจึงจำตองนำมนุษยกลับเขาสูมาตรฐานที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตที่ถูกตองเพื่อ
มนุษยจะไดปฏิเสธมารและการลอลวงของมัน ตระหนักถึงผลบั้นปลายของการเลือกทางผิด ในการนี้ พระองคตองบังคับใชธรรมบัญญัติที่
พระองคทรงประทานให
พระเจามิไดประทานธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมโดยมุงหมายวา “ตราบเทาที่เจาไมไดทำสิ่งที่เราบัญญัติไว เราไมอาจยอมรับ หรือรักเจา
ได” นั่นไมใชธรรมชาติหรือลักษณะของพระองค ที่จริงพระองคทรงประทานธรรมบัญญัติ ก็เพื่อตองการใหมนุษยเขาใจอยางถองแทถึง
ความถูกผิด เพื่อนำเรากลับเขามาสูความจริงที่วา เราตองการพระผูชวยใหรอด ปญหาก็คือมนุษยมักจะคิดไปวาพระเจาทรงบัญชาใหมนุษย
สมบูรณแบบกอนจึงจะรักมนุษยได ความคิดนี้นำไปสูทัศนคติที่คนสวนใหญคิดวา ความรักที่ทรงมีตอเขานั้น ขึ้นตรงตอสัดสวนของการ
แสดงออกของเขาเอง คนเหลานี้รูสึกวาตราบใดที่เขายังไมพยายามทำทุกอยางใหถูกตองที่สุด พระองคจะไมทรงยอมรับเขา แตนั่นไมใชสิ่งที่
พระคัมภีรตองการจะสื่อกับเรา
น้ำพระทัยพระเจานั้นตองการคืนดีกับมนุษย ไมตัดสินมนุษย ไมคิดบัญชีบาปมนุษย ไมตองการยึดเอาบาปเหลานั้นไวเปนปฏิปกษกับมนุษย
นั่นคือพระทัยของพระองคในพระคัมภีรซึ่งยังคงเปนน้ำพระทัยตอเราในวันนี้เชนกัน เราจำเปนตองรูพระทัยที่แทจริงของพระองควา “พระเจา
คือความรัก” (1 ยอหน 4:8) พระองคทรงแสวงหาทางที่จะใหเราหลุดพนจากบาป ทรงทำทุกวิถีทางที่จะไมใหเราแยกจากพระองค พระองค
ทรงทำสำเร็จเรียบรอยแลวผานทางพระเยซูคริสต พระองคทรงเสนอความสัมพันธกับเราในวันนี้ โดยไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการกระทำ
แตบนพื้นฐานของความเชื่อและการยอมรับพระเยซูที่รับบาปของเราไว เราจะมีความสัมพันธกับพระเจาไดในวันนี้ โดยไมตองหวนคิดถึงความ
ลมเหลวใด ๆ ในชีวิตของเราเลย สิ่งที่พระองคขอจากเราเพียงสิ่งเดียวก็คือ ใหเชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ปฐมกาล 3:1 ซาตานถามอะไรเอวา
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 3:1 – งูนั้นเปนสัตวที่ฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุงซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาไดทรงสรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา
“จริงหรือที่พระเจาตรัสวา ‘เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้' ”

2.

อาน ปฐมกาล 2:17 และ 3:3. มีคำใดที่เอวาเติมเขาไปในคำที่พระเจ้าตรัสกับอาดัม
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 2:17 – แตตนไมแหงความรูดีและรูชั่วเจาอยากินผลจากตนนั้นเปนอันขาด เพราะวาเจากินในวันใด เจาจะตายแนใน
วันนั้น
ปฐมกาล 3:3 – แตผลของตนไมตนหนึ่งซึ่งอยูทามกลางสวน พระเจาตรัสวา ‘เจาอยากินหรือแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตาย'

2.

อาน ปฐมกาล 3:6 เมื่อซาตานไดปลูกฝงความสงสัยไวในใจของเอวาใน เรื่องพระคำของพระเจาแลว เธอทำอยางไรตอไปในพระคำ
ขอนี้
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 3:6 เมื่อหญิงนั้นเห็นวา ตนไมนั้นเหมาะสำหรับเปนอาหารและมันงามนาดู และตนไมตนนั้นเปนที่นาปรารถนาเพื่อให
เกิดปญญา หญิงจึงเก็บผลไมนั้นแลวกินเขาไป สงใหสามีของนางดวย และเขาไดกิน

3.

อาน ปฐมกาล 3:9-10. หลังจากที่อาดัม และเอวาทำบาป พระเจายังคงพูดคุยและพยายามสานตอความสัมพันธกับเขาทั้งสอง
หรือไม
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 3:9-10 – พระเยโฮวาหพระเจาทรงเรียกอาดัมและตรัสแกเขาวา “เจาอยูที่ไหน” [10] เขาทูลวา “ขาพระองคไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคในสวนและขาพระองคก็กลัว เพราะวาขาพระองคเปลือยกายอยู ขาพระองคจึงไดซอนตัวเสีย”

4.

อาน ปฐมกาล 3:22-24. เหตุใดพระเจาจึงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวน
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 3:22-24 – พระเยโฮวาหพระเจาตรัสวา “ดูเถิด มนุษยกลายมาเปนเหมือนผูหนึ่งในพวกเราที่รูจักความดีและความ
ชั่ว บัดนี้เกรงวาเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากตนไมแหงชีวิตมากินดวยกัน และมีชีวิตนิรันดรตลอดไป” เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาห
พระเจาจึงทรงใหเขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อทำไรไถนาจากที่ดินที่เขากำเนิดมานั้น ดังนั้นพระองคทรงไลมนุษยออกไป ทรง
ตั้งพวกเครูบไวทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน ตั้งดาบเพลิงซึ่งหมุนไดรอบทิศทาง เพื่อปองกันทางเขาไปสูตนไมแหงชีวิต

6.

เห็นหรือไม วานี่คือการแสดงออกถึงความเมตตาตอเขาทั้งสองมากกวาการลงโทษ
______________________________________________________________________________________________

7.

อาน โรม 5:17 เราจะรับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรมไดอยางไร
ก.
ข.
ค.

ซื้อหามา
ทำงานใหถึงจุดที่จะไดรับรางวัล
รับเอามา
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โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว
คือพระเยซูคริสต
8.

อาน โรม 6:23 เราสมควรจะไดรับอะไรเมื่อทำบาป
______________________________________________________________________________________________
โรม 6:23 – เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานของพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา

9.

โดยพระคุณ พระเจาทรงประทานอะไรใหเราแทน
______________________________________________________________________________________________

10.

อาน โรม 10:3 หากเราพยายามสรางความชอบธรรมดวยตนเอง เราลมเหลวในการ
______________________________________________________________________________________________
โรม 10:3 – เพราะวาเขาไมรูจักความชอบธรรมของพระเจา แตอุตสาหจะตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไมไดยอมอยูใน
ความชอบธรรมของพระเจา

11.

อาน 1 ยอหน 1:9 โรม 4:3 พระเจาทรงสัญญาวาจะทำอยางไร กับบาปและความผิดที่เรากระทำตอพระองค หากเราเพียงแตเชื่อ
เทานั้น
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 1:9 – ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระ
เราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น
โรม 4:3 – ดวยวาพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา ‘อับราฮัมไดเชื่อพระเจา และพระองคทรงนับวาเปนความชอบธรรมแกทาน'

12.

พระคำนี้สอนทานอยางไรเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพระเจา
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 5
ธรรมชาติของพระเจา
การที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับพระเจา เราตองรูจักธรรมชาติและบุคลิกที่แทจริงของพระองค พระองคทรงกริ้วเพราะบาปของเรา หรือทรง
เปนพระเจาที่เมตตา ผูซึ่งตองการจะประทานชีวิตของพระองคและพระพรใหเราโดยไมขึ้นอยูกับการกระทำของเรา ขอพระคำนั้นทำใหเรา
มองเห็นภาพของพระองคในสองลักษณะ ซึ่งมิไดหมายความวาพระองคทรงเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรที่แตกตางจากที่เคยทำ แมในพระคัมภีร
จะมีชวงที่ใชคำวา พระเจา ‘ทรงถือโทษบาปของมนุษย’
เรื่องนี้อาจเปรียบไดกับการเลี้ยงดูลูก เมื่อลูกยังเล็กอยู เปนไปไมไดที่เราจะใชเหตุผลเพื่อสอนวา ทำไมลูกๆ จึงตองประพฤติตนใหเหมาะสม
หรือไมควรเห็นแกตัว แยงของเลนไปจากพี่นอง เราตองสอนลูกถึงกฎ ขอหามตาง ๆ และถาไมทำตามกฎ ก็ตองถูกลงโทษ กฎก็ตองเปนกฎที่
เรานำมาบังคับใช แมวาลูก ๆจะไมรูเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจา เกี่ยวกับมารราย หรือการเปดชองใหมาร เวลาเห็นแกตัว ลูก ๆ อาจจะไมเขาใจ
ความคิดแบบนี้ แตเขาจะเขาใจไดวาเมื่อใดที่ทำความผิดซ้ำ เขาจะตองถูกลงโทษ
ในทำนองเดียวกันกับที่พระเจาทรงกระทำในพระคัมภีรเดิม กอนที่มนุษยจะเขาสูการบังเกิดใหม มนุษยไมไดมีความเขาใจทางจิตวิญญาณ
ดังเชนที่เรามีภายใตพันธสัญญาใหม ดังนั้นพระองคจึงทรงวางกฎ ขอบังคับ ใหพวกเขาปฏิบัติพรอมกับบทลงโทษ บางครั้งถึงแกความตาย
เพื่อยับยั้งพวกเขาจากบาป นั่นก็เพราะ ซาตานใชบาปทำลายมนุษย จึงจำตองมีที่ยับยั้งบาป บทลงโทษตองถูกบังคับใชอยางเขมงวด แมวา
ความเขมงวดนี้จะทำใหเกิดความเขาใจผิด ๆ ที่วาพระเจาไมไดรักเราจริงเพราะความบาปของเรา ซึ่งมิใชสิ่งที่พระเจาสอน ในโรม 5:13 กลาว
วา “บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนพระราชบัญญัติ แตที่ใดไมมีพระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป” 'กอนพระราชบัญญัติ' หมายความวา กระทั่งถึง
วันที่พระเจาไดประทานบัญญัติสิบประการ และกฎพิธีกรรมอื่น ๆ ใหโมเสสนำไปใชกับชนชาติยิว กระทั่งถึงเวลานั้น บาปดำรงอยูในโลก แตก็
ไมไดถือโทษบาปของพวกเขาชั่วนิรันดร คาจางของบาปคือความตาย ดังนั้นผูคนที่มีชีวิตอยูกอนที่พระราชบัญญัติไดเกิดขึ้น ผลของความผิด
บาปของเขา อาจไดรับการลงโทษถึงตาย ทวาพระเจาก็มิไดถือโทษบาปของพวกเขาไปจนตลอดชั่วนิรันดร นี่คือ เหตุผลที่พระเยซูไปเทศนาสั่ง
สอนพวกเขาโดยเฉพาะเจาะจง เห็นไดจาก 1 เปโตร 3:18-20 "ดวยวาพระคริสตเชนกันก็ไดทนทุกขครั้งเดียวเทานั้น เพราะความผิดบาป คือ
พระองคผูชอบธรรมเพื่อผูไมชอบธรรม เพื่อพระองคจะไดทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจา ฝายเนื้อหนังพระองคก็ทรงสิ้นพระชนม แตทรงมี
ชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณ และโดยพระวิญญาณเชนกัน พระองคไดเสด็จไปประกาศแกวิญญาณที่ติดคุกอยู ซึ่งแตกอนไมไดเชื่อฟง คราวเมื่อ
พระเจาทรงโปรดงดโทษไวนาน คือครั้งโนอาห เมื่อกำลังจัดแจงตอนาวา ในนาวานั้นไดรอดจากน้ำนอยคนคือแปดคน"
พระคำโรม 5:13 บอกวา ตราบกระทั่งบัญญัติสิบประการไดกำเนิดขึ้น พระเจามิไดทรงถือโทษกับบาปของมนุษย นี่เปนขอความที่นาทึ่งมาก
มองยอนไปในปฐมกาล บทที่ 3 และ 4 คนสวนใหญเขาใจวา เมื่ออาดัมและเอวาทำบาปตอพระเจา เพราะพระเจาบริสุทธิ์และมนุษยมีบาป
หนา พระเจาจึงไมตองการที่จะมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยผูเต็มไปดวยบาป คนเหลานั้นจึงคิดวา พระเจาขับไลมนุษยออกจากสวนเอเดน จาก
พระพักตรของพระองค เพราะพระเจาผูบริสุทธิ์ไมอาจจะมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยที่มีมลทินได
พวกนั้นคิดไกลถึงขั้นวา ตราบใดที่ใครยังไมชำระบาปของตนดวยการกระทำที่ถูกตอง พระเจาก็ไมอาจมีความสัมพันธกับเขาผูนั้นได ความคิด
เชนนี้ขัดแยงกับขอความในโรม 5:8 ที่วา “แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระ
คริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา” ดังนั้น พันธสัญญาใหมสอนวา พระเจาทรงแผความรักมายังเรา ทั้ง ๆ ที่เรามีชีวิตอยูในความบาป ไมใช
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หลังจากที่เรากระทำดีและถูกตองแลว ความจริงอันยิ่งใหญที่สุดอันหนึ่งของขาวประเสริฐ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไดก็คือ ตองเขาใจวา พระ
เจาทรงรักเราอยางที่เราเปน ทรงรักเรามากจนกระทั่งวา หากเรายอมรับความรักของพระองค เราจะไมอยากเปนอยางที่เปนอยูนี้ เราจะ
เปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงเพราะผลแหงความรักที่มีตอพระเจา ไมใชเพราะอยากไดรับความรักจากพระองค
ในปฐมกาลบทที่ 4 จะเห็นวา พระเจายังคบหากับมนุษย พระองคยังคงสนทนากับอาดัม และเอวา แมหลังจากที่ทั้งสองไดทำบาป พระองค
ตรัสกับคาอิน และเอเบล เมื่อเขาทั้งสองมาถวายเครื่องบูชากับพระองค พระองคยังตรัสกับเขาดวยพระสุรเสียงของพระองค จากปฏิกริยา
ของทั้งสองคน เราจะเห็นไดวาเขาทั้งคูคุนเคยกับเสียงของพระเจา และมิไดรูสึกตกใจกลัว เมื่อคาอินฆาเอเบล นองชายของตัวเอง เขากลาย
เปนฆาตกรคนแรกของแผนดินโลก พระสุรเสียงของพระเจาตรัสถามจากสวรรควา “เอเบล นองชายของเจาอยูที่ไหน” คาอินโกหกพระเจา
ซึ่งดูเหมือนจะไมรูสึกสะทกสะทานกับการกระทำของตนเอง เหตุการณอยางนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคนคนนั้นคุนเคยตอเสียงของพระเจา จนไม
รูสึกหวาดวิตกใด ๆ ทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นไดวา พระเจายังคงคบหาพูดคุยกับมนุษยตอไป มิไดเลิกความสัมพันธกับมนุษยอยางที่คนทั่วไปเชื่อ
กัน พระองคไมทรงคิดบัญชีบาปของมนุษย หมายความวา พระองคไมเอาผิดบาปนั้น หรือเปนเพราะพวกเขาไมไดทำอะไรผิด มิใชเลย นี่
แหละที่เปนเหตุใหพระองคทรงตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อจะนำมนุษยกลับสูมาตรฐานที่เหมาะสม พระเจาจึงตองสำแดงใหมนุษยเห็นวา
มนุษยตองการผูชวยใหรอด ตองถอมใจจริง ๆ ยอมรับการอภัยโทษบาปเปนของขวัญ นาเศราที่พวกวิญญาณศาสนาทั้งหลาย บังคับบงการ
ความเชื่อนี้โดยสอนวาพระบัญญัตินั้นทรงประทานใหกับมนุษยเพื่อใหเรารักษาใหได พระองคจึงจะยอมรับและอภัยบาปเรา มิใชเชนนั้นเลย
จุดมุงหมายของกฎเกณฑในภาคพันธสัญญาเดิมนั้น ก็เพื่อขยายภาพแหงบาปของเรา ใหรูวาเราหมดหวังที่จะชวยตัวเองใหรอด จนเราจำนน
วา “พระเจา ถานี่คือมาตรฐานของความบริสุทธิ์ ขาพระองคทำไมได ขอทรงโปรดยกโทษบาป ประทานพระเมตตาใหกับขาพระองคดวย”
โดยภาพรวมแลว ธรรมชาติของพระเจาคือ ทรงเปนความรักเสมอ
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน โรม 5:13 คำวา “ถือวา” หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:13 – บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนมีพระราชบัญญัติ แตที่ใดไมมีพระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป

2.

อาน โรม 7:7 อะไรคือวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
______________________________________________________________________________________________
โรม 7:7 – ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร วาพระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้นเลย แตวาถามิใช
เพราะพระราชบัญญัติแลว ขาพเจาก็จะไมรูจักบาป เพราะวาถาพระราชบัญญัติมิไดหามวา อยาโลภ ขาพเจาก็จะไมรูวาอะไร
คือความโลภ

3.

อาน กาลาเทีย 3:24 ตามขอความในพระคำนี้ วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติคือ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
กาลาเทีย 3:24 – เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติจึงเปนครูของเราซึ่งนำเรามาถึงพระคริสต เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดย
ความเชื่อ

4.

อานยอหน 8:1-11 พระเยซูทรงปฏิบัติอยางไรกับหญิงสาวที่ถูกจับไดขณะลวงประเวณี
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 8:1-11 – แตพระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ [2] ในตอนเชาตรูพระองคเสด็จเขาในพระวิหารอีก และคนทั้งหลายพา
กันมาหาพระองค พระองคก็ประทับนั่งและสั่งสอนเขา [3] พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีไดพาผูหญิงคนหนึ่งมาหาพระองค
หญิงผูนี้ถูกจับฐานลวงประเวณี และเมื่อเขาใหหญิงผูนี้ยืนอยูทามกลางฝูงชน [4] เขาทูลพระองควา พระอาจารยเจาขา หญิง
คนนี้ถูกจับเมื่อกำลังลวงประเวณีอยู [5] ในพระราชบัญญัตินั้นโมเสสสั่งใหเราเอาหินขวางคนเชนนี้ใหตาย สวนทานจะวา
อยางไรในเรื่องนี้ [6] เขาพูดอยางนี้เพื่อทดลองพระองค หวังจะหาเหตุฟองพระองค แตพระเยซูทรงนอมตัวลงเอานิ้วพระหัตถ
เขียนที่ดิน เหมือนดั่งวาพระองคไมไดยินพวกเขาเลย [7] และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองคอยูเรื่อย ๆ พระองคก็ทรงลุกขึ้น
และพูดกับเขาวา ผูใดในพวกทานที่ไมมีบาป ก็ใหผูนั้นเอาหินขวางเขากอน [8] แลวพระองคก็ทรงนอมตัวลงและเอานิ้วมือ
เขียนที่ดินอีก [9] และเมื่อเขาทั้งหลายไดยินดังนั้นจึงรูสำนึกโดยใจวินิจฉัยผิดชอบ เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคนๆ เริ่มจากคน
เฒาคนแกจนหมด เหลือแตพระเยซูตามลำพังกับหญิงที่ยังยืนอยูที่นั้น [10] เมื่อพระเยซูทรงลุกขึ้นแลว และมิไดเห็นผูใด เห็นแต
หญิงผูนั้น พระองคพูดกับนางวา หญิงเอย พวกเขาที่ฟองเจาไปไหนหมด ไมมีใครเอาโทษเจาหรือ [11] นางนั้นทูลวา พระองค
เจาขา ไมมีผูใดเลย และพระเยซูพูดกับนางวา เราก็ไมเอาโทษเจาเหมือนกัน จงไปเถิด และอยาทำบาปอีก

5.

อาน ยอหน 3:34 พระคำและการกระทำของพระเยซูสะทอนถึงธรรมชาติที่แทจริงของพระเจาหรือไม
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 3:34 – พระองค ผูที่พระเจาทรงใชมานั้น ทรงกลาวพระคำของพระเจา เพราะพระเจามิไดประทานพระวิญญาณอยาง
จำกัดแดพระองค
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6.

อาน 1 ยอหน 4:8 อะไรคือธรรมชาติที่แทจริงของพระเจา
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 4:8 – ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก

7.

อาน โรม 5:6 ความรักของพระเจาตอเราโดยตรง เกิดขึ้นขณะที่
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:6 – ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม

8.

อาน โรม 5:8 พระเจารักเราในขณะที่เรายังเปน
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:8 – แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรง
สิ้นพระชนมเพื่อเรา

9.

อาน โรม 5:10 พระเจารักเราในขณะที่เรายังเปน
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:10 – เพราะวาถาขณะที่เรายังเปนศัตรู เราไดกลับคืนดีกับพระเจาโดยที่พระบุตรของพระองคสิ้นพระชนม ยิ่งกวานั้นอีก
เมื่อเรากลับคืนดีแลว เราก็จะรอดโดยพระชนมชีพของพระองคแน

10.

หากเราขอใหพระเยซูคริสตยกโทษบาปให ขอใหพระองคเปนผูชวยใหรอดและเปนพระเจาของเรา วางใจในการเสียสละพระชนม
ของพระองคเพื่อไถบาปเรา พระเจาจะแสดงธรรมชาติที่แทจริงแหงพระเมตตา และพระคุณของพระองค หรือไม
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 6
การกลับใจใหม
หลายคนมีความเขาใจผิด ๆ เกี่ยวกับการกลับใจใหม การกลับใจใหม ไมใช การทำใหสมบูรณแบบ แตคือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ขอพูดถึงคำ
อุปมาเรื่องบุตรนอยหลงหาย พระเยซูทรงบรรยายใหเห็นภาพที่ชัดเจน ในความหมายของการกลับใจใหมของคน ๆ หนึ่ง จากลูกา 15:11-12
พระเยซูตรัสวา "ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน [12] บุตรคนนอยพูดกับบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขอทรัพยที่ตกเปนสวนของขาพเจาเถิด' บิดาจึง
แบงสมบัติใหแกบุตรทั้งสอง"
บุตรคนเล็กตองการมรดกของเขากอนที่บิดาจะตาย ซึ่งเปนเรื่องคอนขางจะผิดธรรมดา แตบิดาตอบรับคำขอของบุตร และแบงมรดกใหบุตร
ทั้งสอง ขอ 13 กลาวตอไปวา “ตอมาไมกี่วัน บุตรคนนอยนั้นก็รวบรวมทรัพยทั้งหมดแลวไปเมืองไกล และไดผลาญทรัพยของตนที่นั่นดวย
การเปนนักเลง” พระคัมภีรบางฉบับถอดความวา "บุตรคนนอยนั้น นำทรัพยสมบัติที่เปนมรดกของตนเขาไปในถิ่นไกลจากบานเกิด และ
ผลาญสมบัตินั้นดวยการใชชีวิตนักเลง เขาใชจายในการเที่ยวในงานเลี้ยงรื่นเริง และใชจายเงินกับโสเภณี"
ขอ 14-15 บอกวา “เมื่อใชทรัพยหมดแลวก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้น (แผนดินเริ่มกันดาร และผูคนก็พากันอดอยาก) เขาจึงเริ่มขัด
สน เขาไปอาศัยอยูกับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใชเขาไปเลี้ยงหมูที่ทุงนา” เขาไดทำงานใหกับชายคนหนึ่ง นั่นก็คือเปนคนเลี้ยงหมู”
ขอ 16 บอกวา “เขาใครจะไดอิ่มทองดวยฝกถั่วที่หมูกินนั้น แตไมมีใครใหอะไรเขากิน” เขาอดอยากมาก จนออนวอนวา “ขออาหารหมูใหขา
หรืออะไรสักอยาง” แตไมมีใครหยิบยื่นอะไรเขาเลย เขาผลาญทรัพยจากมรดกของตนไปจนหมดสิ้นแลว ในขอที่ 17 กลาวตอไปวา “เมื่อเขารู
สำนึกแลวจึงพูดวา ‘ลูกจางของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก สวนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร’ บางฉบับถอดความวา
“เมื่อเขาคิดไดแลว” หรืออีกนัยหนึ่ง ลูกจางของบิดาเขายังมีอาหารมากเกินพอ ขณะที่เขากำลังจะอดตาย
เขาตัดสินใจกลับใจใหม การกลับใจใหมนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจ โดยเริ่มเปลี่ยนที่จิตใจนั่นเอง เปนเหตุใหบุคคลนั้นกลับหลัง
หัน มุงไปสูทิศทางใหม ขอ 18-19 เขากลาววา “จำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับทานวา “บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำผิดตอสวรรคและ
ทำผิดตอหนาทานดวย ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวา เปนลูกของทานอีกตอไป ขอทานใหขาพเจาเปนเหมือนคนรับใชของทานคนหนึ่งเถิด”
(“ขอใหขาพเจาเปนเหมือนทาสคนหนึ่งเถิด บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำบาปตอทาน ไดผลาญทรัพยของทาน และไดกระทำบาปตอพระเจา
โปรดใหขาพเจาไดเปนทาสเถิด”) แลวเขาก็ลุกขึ้น เดินทางไปหาบิดา การกลับใจใหมนั้นมีความหมายมากยิ่งกวาการเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยน
ความคิด เปลี่ยนจิตใจ มันจะนำบุคคลนั้น ไปสูการกระทำตามความเชื่อของเขา หันหลังกลับ เปลี่ยนมาสูทิศทางใหม เราทุกคนลวนแลวแตได
หันหลังใหกับพระเจา พระบิดาของเรา ละจากสวรรค ซึ่งเปนบานของเรา ในพระคัมภีรกลาวในอิสยาห 53:6 วา “เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือน
แกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง” แตพระเจาในความเมตตาของพระองคทรงนำบาปของเราทั้งหลายวางไวที่องคพระเยซูคริสต
เรื่องราวดำเนินตอไปในขอที่ 20-24 วา “แลวเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน” ตอนนี้เราอาจนึกถึงพอ ซึ่งนาจะพูดวา “บุตรเอย ดูซิวาเจาไดทำ
อะไรลงไป เจาไดผลาญสมบัติของพอ สิ่งที่พอสะสมมาตลอดชีวิต จงมาเปนทาสของพอเสีย” พอในฝายโลกสวนใหญอาจจะโกรธสุดขีด และ
แสดงทัศนคติเชนนั้น แตโปรดสังเกตทัศนคติของบิดาผูนี้ “แตเมื่อเขายังอยูแตไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา (ความรักบุตรไดหลั่งออก
จากหัวใจ) จึงวิ่งออกไปกอดคอ จุบเขา ฝายบุตรนั้นจึงกลาวแกบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำบาปตอสวรรคและตอสายตาของทานดวย
ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวาเปนลูกของทานอีกตอไป’ แตบิดาไดสั่งผูรับใชของตนวา ‘จงรีบไปเอาเสื้ออยางดีที่สุดมาสวมใหเขา และเอา
แหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเทามาสวมใหเขา จงเอาลูกวัวอวนพีมาฆาเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด เพราะวาลูกของเราคนนี้ตายแลว
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แตกลับเปนอีก หายไปแลว แตไดพบกันอีก’ เขาทั้งหลายตางก็เริ่มมีความรื่นเริงยินดี” พวกเขาก็เฉลิมฉลองกัน
เขาใจนะครับวา พระเยซูกำลังสื่ออะไร ถาเราเพียงหันกลับไปหาพระบิดาเจาบนสวรรค เพื่อรองขอความเมตตา และพูดวา “พระบิดาเจา ขา
พระองคทำผิดบาปตอพระองค ขาพระองคไมสมควรจะเปนลูกของพระองค” พระองคก็จะยอมรับเรา พระบิดาเจาบนสวรรคจะมีแตความ
เมตตาตอเรา พระองคจะไมยอมใหเราเปนทาส พระองคจะฟนฟูเราใหกลับเปนบุตรของพระองค พระเจาทรงรอคอยเราอยู เราไดหันหลัง
ใหกับพระองคหรือเปลา ทำไมไมหันกลับไปหาพระเจา พระบิดาของเรา และสวรรค บานของเราเสียแตวันนี้เลา
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

1.

ใหความหมายของคำวา “การกลับใจใหม”
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

อาน ลูกา 13:1-5 เราตองทำอยางไรจึงจะไมพินาศ
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 13:1-5 – ขณะนั้น มีบางคนอยูที่นั่นเลาเรื่องชาวกาลิลี ซึ่งปลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขา ใหพระองค
ฟง [2] พระเยซูจึงตรัสตอบเขาวา “ทานทั้งหลายคิดวาชาวกาลิลีเหลานั้นเปนคนบาปยิ่งกวาชาวกาลิลีอื่น ๆ ทั้งปวง เพราะวา
เขาไดทุกขทรมานอยางนั้นหรือ [3] เราบอกทานทั้งหลายวา มิใช แตถาทานทั้งหลายมิไดกลับใจเสียใหมก็จะตองพินาศ
เหมือนกัน [4] หรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอรบที่สิโลอัมไดพังทับเขาตายเสียนั้น ทานทั้งหลายคิดวา เขาเปนคนบาปยิ่งกวาคนทั้ง
ปวงที่อาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็มหรือ [5] เราบอกทานทั้งหลายวา มิใช แตถาทานทั้งหลายมิไดกลับใจเสียใหมจะตองพินาศ
เหมือนกัน”

3.

อาน 2 เปโตร 3:9 พระเจาทรงปรารถนาสิ่งใดตอมนุษย
______________________________________________________________________________________________
2 เปโตร 3:9 – องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บางคนคิดนั้น แตพระองคไดทรงอด
กลั้นใจไว เพราะเห็นแกเราทั้งหลายมาชานาน ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวง
กลับใจเสียใหม

4.

อาน ลูกา 16:19-31 พระคำที่ 16:28 เหตุใดชายมั่งมีผูนั้น จึงตองการให คนฟนขึ้นจากความตาย ไปพูดคุยกับพี่นองของเขา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 16:19-31 – ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุงหมผาสีมวงและผาปานเนื้อละเอียด รับประทานอาหารอยางประณีตทุกวันๆ [20] และมี
คนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเปนแผลทั้งตัว นอนอยูที่ประตูรั้วบานของเศรษฐี [21] และเขาใครจะกินเศษอาหารที่ตกจากโตะ
ของเศรษฐีนั้น แมสุนัขก็มาเลียแผลของเขา [22] อยูมาคนขอทานนั้นตายและเหลาทูตสวรรคไดนำเขาไปไวที่อกของอับราฮัม
ฝายเศรษฐีนั้นก็ตายดวย และเขาก็ฝงไว [23] แลวเมื่ออยูในนรก เปนทุกขทรมานยิ่งนัก เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูแต
ไกล และลาซารัสอยูที่อกของทาน [24] เศรษฐีจึงรองวา ‘อับราฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด ขอใชลาซารัสมาเพื่อจะเอา
ปลายนิ้วจุมน้ำมาแตะลิ้นของขาพเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรำทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี้’ [25] แตอับราฮัมตอบวา ‘ลูกเอย
เจาจงระลึกวาเมื่อเจายังมีชีวิตอยู เจาไดของดีสำหรับตัว และลาซารัสไดของเลว แตเดี๋ยวนี้เขาไดรับความเลาโลม แตเจา
ไดรับความทุกขทรมาน [26] นอกจากนั้น ระหวางพวกเรากับพวกเจามีเหวใหญตั้งขวางอยู เพื่อวาถาผูใดปรารถนาจะขามไป
จากที่นี่ถึงเจาก็ไมได หรือถาจะขามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไมได’ [27] เศรษฐีนั้นจึงวา ‘บิดาเจาขา ถาอยางนั้นขอทานใชลาซารัส
ไปยังบานบิดาของขาพเจา [28] เพราะวาขาพเจามีพี่นองหาคน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขา เพื่อมิใหเขามาถึงที่ทรมานนี้’ [29]
แตอั บ ราฮั ม ตอบเขาวา ‘เขามี โ มเสสและพวกศาสดาพยากรณนั้ น แลว ใหเขาฟงคนเหลานั้ น เถิ ด ’ [30] เศรษฐีนั้นจึงวา
‘มิได อับราฮัมบิดาเจาขา แตถาคนหนึ่งจากหมูคนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม’ [31] อับราฮัมจึงตอบเขาวา ‘ถาเขาไม
ฟงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ แมคนหนึ่งจะเปนขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไมเชื่อ’ ”
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5.

อาน ลูกา 16:30 พี่นองของเขาตองทำอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงที่ทรมานนี้ (นรก)
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 16:30 – เศรษฐีนั้นจึงวา ‘มิได อับราฮัมบิดาเจาขา แตถาคนหนึ่งจากหมูคนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม’

6.

อาน กิจการ 26:18 แมวาในพระคำขอนี้จะไมไดเอยเฉพาะเจาะจง แตเรารูวาขอนี้พูดถึงการกลับใจใหม จะเกิดอะไรขึ้นกับผูที่กลับ
ใจใหม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 26:18 – เพื่อจะใหเจาเปดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง และจากอำนาจของซาตานมาถึง
พระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความผิดบาปของเขา และใหไดรับมรดกดวยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไวแลวโดย
ความเชื่อในเรา

7.

อาน กิจการ 26:20 ในชวงทายของพระคำขอนี้ มี 3 สิ่งที่คนตางชาติพึง ปฏิบัติ สิ่งเหลานั้นคือ
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 26:20 – แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขาตั้งตนที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแวนแควนยูเดีย และแกชาว
ตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจาและกระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว

8.

อาน มัทธิว 7:21-23 พระเยซูตรัสวาคนเหลานั้นประพฤติสิ่งใดแทนที่จะทำตามความตองการของพระเจา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:21-23 – มิใชทุกคนที่รองแกเราวา ‘พระองคเจาขา พระองคเจาขา’จะไดเขาในอาณาจักรแหงสวรรค แตผูที่ปฏิบัติ
ตามความตองการของพระบิดาของเราผูอยูในสวรรคจึงจะเขาได [22] เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา ‘พระองค
เจาขา พระองคเจาขา ขาพระองคไดพยากรณในพระนามของพระองค ไดขับผีออกในพระนามของพระองค และไดกระทำการ
มหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ’ [23] เมื่อนั้นเราจะแจงแกเขาวา ‘เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทำ
ความชั่วชา จงไปเสียใหพนจากเรา’

9.

เรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการกลับใจใหมที่แทจริงอยางไร เมื่อเทียบกับ การแคพูดแตปากและบอกวารับใชพระเจา
______________________________________________________________________________________________

10.

อาน อิสยาห 55:7 คนชั่วตองทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
อิสยาห 55:7 – ใหคนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละทิ้งความคิดของเขา ใหเขากลับมายังพระยาหเวห และพระองค
จะทรงเมตตาเขา และมายังพระเจาของพวกเรา เพราะพระองคทรงมีการอภัยอยางเหลือลน

11.

สองสิ่งที่คนไมชอบธรรมตองทำนั้นคืออะไร
______________________________________________________________________________________________

12.

พระเจาจะทรงทำอะไรใหกับคนที่ปฏิบัติตามแบบที่กลาวไวในขางตน
______________________________________________________________________________________________

13.

อาน ลูกา 15:7 ปฏิกริยาที่สวรรคจะมีกับคนบาปที่กลับใจใหม
______________________________________________________________________________________________
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ลูกา 15:7 – เราบอกทานทั้งหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม มากกวาคน
ชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการกลับใจใหม
14.

อาน กิจการ 3:19 หากเรากลับใจใหมและหันหลังจากบาป จะเกิดอะไร ขึ้นกับบาปของเรา
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 3:19 – เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม เพื่อจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย เพื่อเวลาชื่นใจ
ยินดีจะไดมาจากหนาขององคพระผูเปนเจา
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บทที่ 7
ขอผูกพัน
ลูกา 14:25-26 วา “คนเปนอันมากไดไปกับพระองค พระองคจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาวา “ถาผูใดมาหาเรา และไมชังบิดามารดา บุตรภรรยา
และพี่นองชายหญิง แมทั้งชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได”
“คนเปนอันมากไดไปกับพระองค พระองคจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาวา ...” (ลูกา 14:25) ในเวลานั้น ฝูงชนจำนวนมหาศาลติดตามพระเยซู ใน
พันธกิจของพระองค นั่นหมายความวา ระหวางนั้นฝูงชนจำนวนนี้เริ่มติดตามพระองคไปอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ อาจเปนเพราะหมายสำคัญและ
การอัศจรรยที่พระองคทรงกระทำ หรืออาจเปนเพราะพระองคทรงเลี้ยงอาหารพวกเขา เราไมอาจหยั่งรูสาเหตุที่แทจริง รูแตวาฝูงชนจำนวนมหาศาล
ไดติดตามพระองค เวลานั้นเองที่พระเยซูทรงหันกลับมากลาวกับเขาอยางจงใจ ซึ่งสงผลใหผูคนถอยออกจากพระองคและไมติดตามพระองคอีก “ถา
ผูใดมาหาเรา (หมายความวาตองการไปดวยกันกับเรา ตองติดตามเรา นี่คือขอเรียกรอง) และไมชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่นองชายหญิงแมทั้ง
ชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นเปนสาวกของเราไมได” (ลูกา 14:26) ขณะที่พิจารณาขอพระคัมภีรนี้ เราอาจจะคิดวา พระเจา พระองคคงไมไดหมายความ
วาอยางนั้นใชไหม คำวา “ชัง” มีความหมายวาอยางไร อาจจะหมายถึงรักนอยลง อะไรทำนองนั้น เราจะเขาใจเมื่อศึกษาอยางจริงจัง คำคำนี้
หมายถึง “ชัง” จริง ๆ
พระเยซูทรงใชคำที่แรงที่สุดเพื่อจะย้ำถึงความหมายที่พระองคตองการจะสื่อ พระองคตรัสวา หากเราไมชังบิดา มารดา พี่นองชายหญิง หรือ
แมกระทั่งชีวิตตัวเอง เราก็ไมสามารถจะเปนสาวกของพระองคได ความสัมพันธแบบใดของเราในโลกนี้ที่ใกลชิดที่สุด จะเปนความสัมพันธกับบิดา
มารดา หรือคูครองและลูกๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากภรรยาหรือสามีกลายเปนปฏิปกษและหยารางกับเรา หรือบิดามารดาตายจากไป ใครจะเปนผูที่
เกาะติดใกลชิดเราถัดจากนั้น จะเปนพี่นองชายหญิงไหม พระเยซูจึงตรัสวา หากเราไมชังเขาเหลานี้ เราก็ไมอาจเปนสาวกของพระองคได พระองค
ตรัสถึงอะไรกันแน
พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุดของเรา พระองคทรงขอขอผูกพันจากเรา ขอผูกพันที่วา พระองคตองมากอนใครทั้งหมด พระองคตองการ
เปนอันดับแรกในชีวิตของเรา ทรงเปรียบเทียบระหวางความสัมพันธของพระองคที่มีตอเรา กับความสัมพันธของเราตอผูที่ใกลชิดที่สุดในโลกนี้ คำวา
“ชัง” เปนคำอุปมาเปรียบเทียบ พระเยซูกำลังจะบอกวา “ความสัมพันธของเรากับเจา เปนสิ่งสำคัญที่สดุ ที่เราตองการใหเจาวางไวเหนือสิ่งอื่นใด
ทั้งหมดในโลกนี้” ยังมีคนอีกผูหนึ่งที่เรารักมากยิ่งกวาภรรยา มากกวาลูก ๆ บิดา มารดา หรือพี่นองชายหญิง รูใชไหมวาคนนั้นคือใคร ไมใชพระเจา
... นั่นคือตัวเราเอง เรารักตัวเองมากกวาใคร ๆ ทั้งหมดในบรรดาความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุด
ทำไมชีวิตแตงงานจึงแตกสลาย ทำไมผูคนจึงหยาราง เพราะวาพวกเขารักตัวเองมากกวารักคูครอง “เธอไมไดทำในสิ่งที่ฉันตองการใหเธอทำ ดังนั้น
เธอก็ออกไปใหพนทางฉัน”
พระเยซูตรัสวา ยังมีความสัมพันธอยางหนึ่ง ที่ทรงตองการใหเราใหความสำคัญเหนือความสัมพันธนั้น เหนือความเห็นแกตัวของเราเอง นี่คือการเปน
สาวกที่แทจริง พระองคมิไดตรัสถึงการเปนสาวกโดยไมตองจายราคา พระองคทรงขอใหเราติดตามพระองค ทรงขอเปนที่หนึ่งในชีวิตของเรา
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ลูกา 9:57-62 สอนวา เราตองมีขอผูกพันกับพระเจามากเทาใดในการติดตามพระเยซู
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 9:57-62 – ตอมาเมื่อพระองคกับเหลาสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองควา “พระองคเสด็จไปทางไหน ขา
พระองคจะตามพระองคไปทางนั้น” [58] พระเยซูกลาวแกเขาวา “หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แตบุตร
มนุษยไมมีที่จะวางศีรษะ” [59] พระองคตรัสแกอีกคนหนึ่งวา “จงตามเรามาเถิด” แตคนนั้นทูลตอบวา “พระองคเจาขา ขอ
ทรงโปรดใหขาพระองค ไปฝงศพบิดาขาพระองคกอน” [60] พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ปลอยใหคนตายฝงคนตายของเขาเอง
เถิด แตสวนทานจงไปประกาศแผนดินของพระเจา” [61] อีกคนหนึ่งทูลวา “พระองคเจาขา ขาพระองคจะตามพระองคไป
แตขออนุญาตใหขาพระองคไปลาคนที่อยูในบานของขาพระองคกอน” [62] พระเยซูตรัสกับเขาวา “ผูใดเอามือจับคันไถแลว
หันหลังกลับเสีย ผูนั้นก็ไมสมควรกับแผนดินของพระเจา”

2.

อาน ลูกา 8:13-14 เหตุใดคนจึงหันเหจากความเชื่อแบบคริสเตียน
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 8:13-14 – ซึ่งตกที่หินนั้นไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินแลวก็รับพระวจนะนั้นดวยความปรีดี แตไมมีราก เชื่อไดแตชั่วคราว
เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป [14] ที่ตกกลางหนามนั้นไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินแลวออกไปและความปรารภปรารมย ทรัพย
สมบัติ ความสนุกสนานแหงชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไมเกิด

3.

อาน เอเสเคียล 16:8 พระเจาทรงใชอุปมาเรื่องการแตงงาน เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางพระองคกับคนของพระองค ใน
ความสัมพันธนี้คนเหลานั้นจะกลายเปนคนของ
______________________________________________________________________________________________
เอเสเคียล 16:8 – และเมื่อเราผานเจาไปอีกครั้งหนึ่ง และมองดูเจา ดูเถิด เจามีอายุรูจักรักแลว เราก็ขยายชายเสื้อคลุมเจา
และปกคลุมความเปลือยเปลาของเจาไว องคพระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา เออ เราก็ปฏิญาณ และกระทำพันธสัญญากับเจา
และเจาก็เปนของเรา

4.

อาน 1 โครินธ 6:19 คุณคือคนของใคร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 6:19 – ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึ่งทานไดรับจากพระ
เจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง

5.

อาน 1 โครินธ 6:20 รางกายและจิตวิญญาณของคุณเปนของ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 6:20 – พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวยรางกายของทาน
และดวยจิตวิญญาณของทาน ซึ่งเปนของพระเจา
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6.

อาน ยากอบ 4:4 คุณนอกใจทางฝายจิตวิญญาณตอพระเจาไดไหม
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 4:4 – ทานทั้งหลายผูลวงประเวณีชายหญิงเอย ทานไมรูหรือวาการเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา เหตุ
ฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลก ผูนั้นก็ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระเจา

7.

อาน โรม 1:25 อะไรที่เปนการนอกใจฝายจิตวิญญาณในสายตาพระเจา
______________________________________________________________________________________________
โรม 1:25 – เพราะวา เขาไดเอาความจริง เรื่องพระเจามาแลกกับความเท็จ และไดนมัสการ และปรนนิบัติสิ่งที่พระองคไดทรง
สรางไว แทนพระองคผูทรงสราง ผูซึ่งควรจะไดรับความสรรเสริญเปนนิตย อาเมน

8.

อาน ยอหน 2:23-25 เราไดเรียนรูอะไรในเรื่องขอผูกพันและความเชื่อจากพระคำเหลานั้น
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 2:23-25 – เมื่อพระองคประทับ ณ กรุงเยรูซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปสกา มีคนเปนอันมากไดเชื่อในพระนามของ
พระองค เมื่อเขาไดเห็นการอัศจรรยที่พระองคไดทรงกระทำ [24] แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น [25] เพราะ
พระองคทรงรูจักมนุษยทุกคน และไมมีความจำเปนที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวาอะไรมีอยูในมนุษย

9.

อาน ลูกา 14:28-30 คุณไดประเมินราคาที่ตองจายเพื่อที่จะติดตามพระเยซูหรือไม แลวคุณยังตองการจะติดตามพระองคไหม
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 14:28-30 – ดวยวา ในพวกทานมีผูใดเมื่อปรารถนาจะสรางปอม จะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวา จะมีพอสรางใหสำเร็จ
ไดหรือไม [29] เกรงวาเมื่อลงรากแลว และกระทำใหสำเร็จไมได คนทั้งปวงที่เห็นจะเริ่มเยาะเยยเขา [30] วา ‘คนนี้ตั้งตนกอนแต
ทำใหสำเร็จไมได’
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บทที่ 8
การรับบัพติศมาในน้ำ
การเขาไปในพระอาณาจักรของพระเจา เราจำเปนตองรับบัพติศมาไหม พูดอีกนัยหนึ่ง การรับบัพติศมาจำเปนสำหรับความรอดไหม บางคน
ไดรับบัพติศมาตอนเปนเด็ก บางก็วา เด็กเล็ก ๆ ยังไมเขาใจเรื่องความรอด ยังไมสมควรที่จะรับบัพติศมา คริสตจักรบางแหงสอนวา เราจะขึ้น
สวรรคไมได ถายังไมไดรับบัพติศมา บางแหงสอนวา เราขึ้นสวรรคไดโดยไมตองรับบัพติศมา เราอาจเปนหนึ่งในนั้น ที่ไดรับบัพติศมาเมื่อตอน
เปนเด็ก แลวเราจำเปนตองรับบัพติศมาอีกไหมเมื่อโตเปนผูใหญ คริสตจักรบางแหงบัพติศมาเด็กทารก เมื่อเขาเกิดไดสัก 2-3 วัน การทำแบบ
นี้จะชวยไถบาปเด็กนอยใหรอดไดไหม เราจะเจอกับคำถามแบบนี้และอีกหลายขอที่คลายคลึงกันบอย ๆ มาดูกันวาพระคัมภีรวาไวอยางไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเราจะไดรูความจริงเกี่ยวกับการรับบัพติศมา
การชวยใหรอดและการใหอภัยบาปนั้นเปนของประทานที่ใหเปลา ผานทางความเชื่อในพระเยซูคริสต ในกิจการ 10:43 วา “ศาสดา
พยากรณ ทั้งหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระองคนั้นจะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนาม
ของพระองค” ความรอด ไดรับผานทางความเชื่อ นั่นคือ ความวางใจ ความพึ่งพาในองคพระเยซูและพระโลหิตของพระองคที่หลั่งออกเพื่อให
เราจะไดมีที่ยืนอยางถูกตองตอพระพักตรพระเจา กิจการ 10:44-48 ผูเชื่อทั้งหลายไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยืนยันความรอดของเขา)
กอนที่เขาเหลานั้นไดรับบัพติศมาในน้ำ
แมวานี่คือความจริง จนดูเหมือนวา การรับการอภัยบาปนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รับบัพติศมา (กิจการ 2:38) เพราะการรับบัพติศมานั้น เปนการ
แสดงออก หรือเปนการกระทำ ที่แสดงถึงความเชือ่ ตลอดระยะเวลาที่ผูเชื่อนั้นหันมารับพระเยซูดวยการกลับใจใหม มีความเชื่อในพระองค
มาระโก 16:16 กลาววา “ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ” นี่ยังเปนวิธีที่เรียกหาพระเจาดวยจิตสำนึกที่
ใสสะอาดดวย (กิจการ 22:16/1 เปโตร 3:21)
หากเรากลับใจรับพระเยซูจากใจจริง เมื่อครั้งเปนเด็กและไดรับบัพติศมา พระเจาก็ยอมรับความเชื่ออยางเด็ก ๆ ของเราแลว การรับบัพติศมา
นั้นมีขอเรียกรองดวย ขอเรียกรองหนึ่งก็คือ การกลับใจใหม เราไดเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดใหมที่สงผลใหหันหลังจากบาป หันสูพระ
เยซูและการยกโทษบาปของพระองคไหม (กิจการ 2:38, 20:21 และ17:30) เราใชความเชื่อที่วาพระเยซูเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอด
หรือเปลา (มาระโก 6:16, ยอหน 3:16, และโรม 10:9-10) ถายัง ก็ขอใหกลับใจสูพระเยซูในเวลานี้ กลับใจละทิ้งบาปของตนเองเสีย และหัน
ไปสูพระคุณที่ทรงยกโทษบาปให ประทับตราการตัดสินใจที่จะติดตามพระองคโดยผานทางการรับบัพติศมาในน้ำ
การรับบัพติศมาเปนการแสดงออกถึงความเชื่อของผูนั้นในองคพระเยซู ปราศจากความเชื่อนั้นการกระทำก็ไรคา ผูคนที่หันเขาหาพระเยซูใน
ฐานะพระเจาและพระผูชวยใหรอดก็เต็มใจอยางยิ่งที่จะแสดงความเชื่อนั้น และสารภาพบาปกับพระเยซูอยางเปดเผยในที่สาธารณะ ผูคนที่
ปฏิเสธ (ไมรับ) คำบัญชาของพระเยซู ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง ผูนั้นไดแสดงออกถึงความเชื่อที่ตายแลว ความเชื่อตายเมื่อคนผูนั้นไมเต็มใจ
ประพฤติปฏิบัติตาม (ยากอบ 2:18-19) ลำพังความเชื่อนั้นจะทำใหเราสูความรอดไดแตความเชื่อที่ทำใหรอดนั้นไมสามารถจะอยูไดโดยลำพัง
จักตองมีความยินยอมพรอมใจที่จะแสดงออกดวย การรับบัพติศมาคือวิถีแหงการแสดงออกถึงความเชื่อ บัพติศมาไมใชสิ่งที่นำมาซึ่งความรอด
พระเยซูตางหากคือความรอด น้ำไมไดชำระความบาป แตพระโลหิตของพระเยซูนั่นแหละที่ชำระบาป ความเชื่อทำใหพระโลหิตมีผลตอการ
ชำระบาป เมื่อบุคคลรับบัพติศมา เขาก็สำแดงออกถึงความเชื่อนั้น (กิจการ 22:16)
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การรับบัพติศมาจำเปนไหม ในการรับอภัยโทษบาป เพื่อนำเราเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา มาดูอีกตัวอยางหนึ่งของนักโทษผูที่ถูกตรึงบน
ไมกางเขนพรอมกับพระเยซู ลูกา 23:39-43 “ฝายคนหนึ่งในผูรายที่ถูกตรึงไวจึงพูดหยาบชาตอพระองควา “ถาทานเปนพระคริสต จงชวย
ตัวเองกับเราใหรอดเถิด” [40] แตอีกคนหนึ่งหามปรามเขาวา “เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจาเปนคนถูกโทษเหมือนกัน [41] และเราก็
สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราไดรับสมกับการที่เราไดกระทำ แตทานผูนี้หาไดกระทำผิดประการใดไม" [42] แลวคนนั้นจึงทูลพระเยซูวา
“พระองคเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคเมื่อพระองคเสด็จเขาในอาณาจักรของพระองค” [43] ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เรา
บอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” จะเห็นจากตรงนี้วา ชายคนหนึ่งไดกลับใจใหม แลวขอความเมตตาจาก
พระเยซู เขากำลังแสดงออกถึงความเชื่อของเขาในพระองค เขาไมไดมีโอกาสที่จะรับบัพติศมา แตพระเยซูสัญญากับเขาวา เขาจะไดไปอยูกับ
พระองคในเมืองบรมสุขเกษม มีหลายคนที่กลับใจเขาหาพระเยซูขณะที่ใกลจะสิ้นลม และไมสามารถจะรับบัพติศมาในน้ำได
คำถามคือ คุณกลับใจใหมแลวหรือยัง คุณเชื่อในพระเยซูหรือไม ถาเชื่อ จะมัวรีรออะไรอยู ลุกขึ้นรับบัพติศมาเลย
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ลูกา 23:39-43 นักโทษที่ถูกตรึงบนไมกางเขนพรอมกับพระเยซู แสดงออกถึงการกลับใจใหม ขอความเมตตาจากพระองคไหม
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 23:39-43 – ฝายคนหนึ่งในผูรายที่ถูกตรึงไวจึงพูดหยาบชาตอพระองควา “ถาทานเปนพระคริสตจงชวยตัวเองกับเราให
รอดเถิด” [40] แตอีกคนหนึ่งหามปรามเขาวา “เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจาเปนคนถูกโทษเหมือนกัน [41] และเราก็
สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราไดรับสมกับการที่เราไดกระทำ แตทานผูนี้หาไดกระทำผิดประการใดไม” [42] แลวคนนั้นจึงทูลพระ
เยซูวา “พระองคเจาขา ขอพระองคจงระลึกถึงขาพระองคเมื่อพระองคเสด็จเขาในอาณาจักรของพระองค” [43] ฝายพระเยซู
ทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

2.

อาน ลูกา 23:43 พระเยซูแสดงความเมตตาแกเขาไหม แมเขาไมสามารถรับบัพติศมา
______________________________________________________________________________________________

3.

ตามพระคำกิจการ 10:43 ความรอดจะมาถึงเราไดอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 10:43 – ศาสดาพยากรณทั้งหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ผูที่เชื่อถือในพระองคนั้น จะไดรับการทรงยกความผิด
บาปของเขา เพราะพระนามของพระองค

4.

การรับบัพติศมาคือการแสดงออกถึงความเชื่อที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไดรับความรอด กิจการ 2:38 ไดอธิบายความจริงขอนี้อยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:38 – ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ

5.

มาระโก 16:16 อธิบายความจริงขอนี้อยางไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 16:16 – ผูที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูที่ไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา

6.

กิจการ 22:16 อธิบายวาการรับบัพติศมาเปนวิธีที่เรียกหาพระเจาอยางไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 22:16 – เดี๋ยวนี้ทานจะรอชาอยูทำไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ดวยออกพระนามขององคพระผูเปนเจา ลบลางความผิด
บาปของทานเสีย
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7.

การรั บ บั พ ติ ศ มาคื อ วิ ธี แ สวงหาพระเจาดวยจิ ต สำนึ ก อันใสสะอาด 1 เปโตร 3:21 ยืนยันไหม
______________________________________________________________________________________________
1 เปโตร 3:21 – เชนเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เปนภาพที่รอดแกเราทั้งหลาย (ไมใชดวยชำระราคีแหงเนื้อหนัง แตโดยใหมี
ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจา) โดยซึ่งพระเยซูคริสตไดเปนขึ้นจากตาย

8.

ตามพระคำในกิจการ 2:38 ขอเรียกรองในการบัพติศมาคือ
______________________________________________________________________________________________

9.

ตามพระคำในมาระโก 16:16 ขอเรียกรองในการรับบัพติศมาคือ
______________________________________________________________________________________________

10.

ทารกกลับใจใหมไดไหม
______________________________________________________________________________________________

11.

ทารกมีความเชื่อไดไหม
______________________________________________________________________________________________

12.

อานกิจการ 10:44-48 หลังจากการมีความเชื่อในพระคริสต ผูเชื่อควรจะทำอะไรตอไป
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 10:44-48 – เมื่อเปโตรยังกลาวคำเหลานั้นอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟงพระวจนะนั้น
[45] ฝายพวกที่ไดเขาสุหนัตซึ่งเชื่อถือแลว คือคนที่มาดวยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะวาของประทานแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดลงมาบนคนตางชาติดวย [46] เพราะเขาไดยินคนเหลานั้นพูดภาษาตาง ๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา เปโตรจึงยอน
ถามวา [47] “ใครอาจจะหามคนเหลานี้ที่ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิใหเขารับบัพติศมาดวยน้ำได” [48] เปโตร
จึงสั่งใหเขารับบัพติศมาในพระนามขององคพระผูเปนเจา และเขาทั้งหลายไดขอใหเปโตรยับยั้งอยูกับเขาอีกสองสามวัน
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บทที่ 9
อัตลักษณของเราในพระคริสต (ตอนที่ 1)
2 โครินธ 5:17 กลาววา “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเปนสิ่ง
ใหมทั้งนั้น” คำวา “ในพระคริสต” เปนคำศัพทที่ใชในภาคพันธสัญญาใหมมากกวา 300 ครั้ง มักจะพาดพิงถึงความสัมพันธที่แนนแฟน เปน
อันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราก็จะกลายเปนคนที่ถูกสรางขึ้นใหม บางฉบับแปลวา “สิ่งทรงสรางใหม”
นี่นำไปสูประเด็นที่สำคัญยิ่ง ซึ่งผมเชื่อวาเปนสิ่งจำเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดเลย ที่ตองทำความเขาใจเรื่องอัตลักษณใหมของเราในพระคริสต การ
เปลี่ยนแปลงนั้นมิใชสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติทางกายภาพ มิไดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย วาทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง หรือรูปราง
หนาตาจะเปลี่ยนไป เชน ถาคนๆ หนึ่งอวนกอนที่จะรับเชื่อพระเจา เขาก็ยังอวนอยูอยางนั้น ยกเวนเขาจะลดความอวน ผมไมไดพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานความคิดและอารมณ หรือสิ่งที่คนสวนใหญพิจารณาวาเปน “ตัวตน” ที่แทจริงของเขา เชน ถาเราไมฉลาดกอนที่จะรับ
เชื่อในพระเยซู เราก็ยังคงไมฉลาดเหมือนเดิมหลังจากรับเชื่อ ทั้งยังคงความทรงจำและความคิดเดิม ๆ อยู
ยังมีสวนที่สามตามพระคำนี้ หลังจากกลาวถึงสองสวนนั้น จะเหลือสวนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง นั่นก็คือจิตวิญญาณ พระคำที่ยืนยัน
เรื่องนี้คือ 1 เธสะโลนิกา 5:23 ซึ่งเปาโลไดอธิษฐานเผื่อชาวเมืองเธสะโลนิกา "ขอใหองคพระเจาแหงสันติสุขทรงตั้งทานเปนคนบริสุทธิ์หมดจด
และขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาใหทรงรักษาทั้งจิตวิญญาณ จิตใจและรางกายของทานไวใหปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเราเสด็จมา" ขอนี้แสดงใหเห็นวา เรามีจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย รางกายเปนสวนที่สังเกตเห็นไดมากที่สุด เปนสวนที่
เรามองเห็น เปนบุคลิกภายนอกของเรา แตเราลวนตระหนักดีวา มีสวนอื่น ๆ ที่มากกวานั้น นั่นคืออารมณความรูสึก จิตใจของเรา ซึ่งพระ
คัมภีรเรียกวาจิตใจ เรารูวา บางคนที่แมวาเขามิไดสัมผัสรางกายเรา แตคนเหลานั้นสามารถสัมผัสเราไดดวยคำพูด ไมวาจะในแงบวกหรือแง
ลบ คนสวนใหญมักจะเขาถึงแคเพียงกายภาพและจิตใจ แตตามพระคัมภีรแลว ยังมีอีกสวนหนึ่ง นั่นคือ จิตวิญญาณ
จิตวิญญาณเปนสวนที่เปลี่ยนแปลง และเกิดใหมหลังจากเราไดรับความรอด ใหชีวิตใหมแกเรา ยากอบ 2:26 บอกวา "เพราะกายที่ปราศจาก
จิตวิญญาณนั้นตายแลวฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำ ก็ตายแลวฉันนั้น เชนเดียวกัน" นั่นแสดงใหเห็นวา จิตวิญญาณคือสวนที่ให
ชีวิตกับรางกายของเรา คือตนกำเนิดของชีวิต ในปฐมกาล 2 เมื่อพระเจาทรงสรางอาดัม และเอวา รางกายของอาดัมสมบูรณแบบแลว
พระเจาทรงระบายลมปราณแหงชีวิตใหกับอาดัม คำวา ‘ระบาย’ ในภาคพันธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรูเปนคำเดียวกันกับคำที่เราใชใน
ความหมายของการหายใจ แปลวา ‘จิตวิญญาณ’ หลายๆ ที่ในพระคัมภีร พระเจาทรงสรางกายภาพและจิตใจในรางของอาดัม แลวทรง
ระบายลมปราณแหงชีวิตเขาไปในอาดัม ทำใหเขากลายเปนจิตวิญญาณที่มีชีวิต จิตวิญญาณเปนสวนที่ใหชีวิต
กอนที่จะไดรับความรอด กอนที่บุคคลนั้นจะผูกพันชีวิตของเขาอยางหมดหัวใจและรับพระเจาเขามาในชีวิตของเขา จิตวิญญาณในตัวเขาเปน
จิตวิญญาณที่ตายแลว ในเอเฟซัส 2:1 กลาววา “พระองคทรงกระทำใหทานทั้งหลายมีชีวิตอยู แมวาทานตายแลวโดยการละเมิดและการ
บาป” เรารูวาเรามีชีวิตอยูกอนที่เราจะบังเกิดใหม แตคำวา “ตาย” หมายถึง ตายฝายวิญญาณ หลายครั้งคำวาตายในพระคัมภีรไมได
หมายความวาหยุดการมีชีวิตอยู เหมือนที่คนบางคนในปจจุบันนี้คดิ กัน ที่จริงแลวมันหมายถึง “การแยกจากกัน” เมื่อบุคคลหนึ่งตายไป เขา
ไมไดหยุดการมีชีวิตอยูเพียงแคนี้ จิตใจและจิตวิญญาณยังคงดำรงอยูตอไป แตแยกสวนจากรางกาย ซึ่งสูญสลายและเนาเปอยไป
ปฐมกาล 2:17 บอกวา “เพราะวาเจากินในวันใด เจาจะตายแนในวันนั้น” นั่นมิไดหมายความวา เขาเหลานั้นจะตายฝายรางกาย แตตายฝาย
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วิญญาณ แลวเขาจะถูกแยกออกจากพระเจา จิตวิญญาณสวนที่พระเจาทรงระบายลมปรานใหกับเรา เพื่อใหเกิดชีวิตและแรงผลักดันนั้นจะถูก
แยกออกจาก “ชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจา ความบริสุทธิ์และชีวิตที่ครบบริบูรณของพระองค” หลังจากนั้นมนุษยเริ่มเสื่อมถอย เขา
ยังคงมีชีวิตตอไป แตจะมีชีวิตที่ดำเนินไปเอง แยกจากพระเจา นั่นคือที่มาของปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เปนบอเกิดของอารมณ
ความเครียดกังวลทั้งหลายของเรา
เมื่อบุคคลหนึ่งเขามาหาพระเจา เขาไดรับจิตวิญญาณใหมและบังเกิดใหม ซึ่งเปนคำศัพทที่พระเยซูทรงใชในยอหน 3:5 ในทำนองเดียวกันกับ
ที่บุคคลเกิดมาพรอมกับจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย เมื่อเขาบังเกิดใหม เขาไดรับจิตวิญญาณของพระคริสต ในกาลาเทีย 4:6 กลาววา
“และเพราะทานเปนบุตรแลว พระเจาจึงทรงใชพระวิญญาณแหงพระบุตรของพระองคเขามาในใจของทานรองวา อับบา คือพระบิดา” อันที่
จริงพระเจาทรงบรรจุจิตวิญญาณของพระองคในตัวเรา ตอนนี้เรามีคุณภาพชีวิตใหมแลว มีอัตลักษณใหม เปนบุคคลใหมทั้งหมดในฝายจิต
วิญญาณ ที่เหลือในชีวิตคริสเตียนของคุณก็คือ การเรียนรูในมิติของจิตใจ กับความคิดที่วา เกิดอะไรขึ้นในจิตวิญญาณของเรา ความจริงก็คือ
หนึ่งสวนสามของการรับความรอดของเราจบไปแลว เมื่อเรารับพระเยซูคริสตเปนพระเจา จิตวิญญาณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแลว เปนจิต
วิญญาณเดียวที่เราจะมีไปจนตลอดนิรันดรกาล ที่เต็มไปดวยความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข และเปยมไปดวยการทรงสถิตอยูของ
พระเจา ไมมีสวนที่ขาด หรือไมเพียงพอในจิตวิญญาณของเรา แตเราจะตองเขาใจและรับเอาไว นี่คือ เหตุผลสำคัญที่วา การเรียนรูพระคำของ
พระเจานั้นเปนสวนสำคัญยิ่งยวดตอชีวิตคริสเตียน เราเปนคนใหมโดยสมบูรณ แตหากเราปราศจากความรูใด ๆ เราก็ไมเปลี่ยนแปลง ชัยชนะ
ในชีวิตคริสเตียนนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราเขาใจพระวจนะ ซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณและชีวิต เขาใจวาเราคือใคร เขาใจวาพระเจาทรงทำสิ่ง
ใดใหกับเรา และเชื่อในสิ่งนั้น
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน 2 โครินธ 5:17 ถาผูใดอยูในพระคริสต เขาจะเปน
______________________________________________________________________________________________
2 โครินทร 5:17 – เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัด
กลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น

2.

2 โครินทร 5:17 จะเกิดอะไรกับสิ่งเกาๆ
______________________________________________________________________________________________

3.

อาน 2 โครินธ 5:17 อะไรจะกลายเปนสิ่งใหม
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน เอเฟซัส 2:1 เรามีสภาพแบบใดกอนที่จะบังเกิดใหม หรือทำใหมีชีวิต
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 2:1 พระองคทรงกระทำใหทานทั้งหลายมีชีวิตอยู แมวาทานตายแลวโดยการละเมิดและการบาป

5.

อาน เอเฟซัส 2:2 ในฐานะผูไมเชื่อ เรามีวิถีชีวิตอยางไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 2:2 – ครั้งเมื่อกอน ทานเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ ตามเจาแหงอำนาจยานอากาศ คือ วิญญาณที่ครอบครองอยูใน
บุตรแหงการไมเชื่อฟง

6.

อาน เอเฟซัส 2:3-5 พระเจาทรงเปยมไปดวยสิ่งใด
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 2:3-5 – เมื่อกอน เราทั้งปวงเคยประพฤติเปนพรรคพวกกับคนเหลานั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเชนกัน คือ
กระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเรา จึงเปนบุตรแหงพระอาชญา เหมือนอยางคนอื่น [4]
แตพระเจาผูทรงเปยมดวยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญหลวง ซึ่งพระองคทรงรักเรา [5] ถึงแมวาเราเปนคนตาย
เนื่องจากการละเมิด และการบาป พระองคยังทรงทำใหมีชีวิตอยูรวมกับพระคริสต

7.

อาน เอเฟซัส 2:4 พระเจาเปยมไปดวยพระกรุณาเพราะ
______________________________________________________________________________________________

8.

อาน เอเฟซัส 2:5 พระเจาทรงทำอะไรใหเราในขณะที่เรายังตายอยูในการละเมิด และการบาป
______________________________________________________________________________________________

9.

อาน เอเฟซัส 2:5 พระเจาทรงชวยใหเรารอดอยางไร
______________________________________________________________________________________________
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10.

อาน 1 โครินธ 6:9-10 คุณสามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดไหม จากประสบการณของคุณ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินทร 6:9-10 – ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมไดรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก อยาหลงเลย คนลวงประเวณี คน
ถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผูหญิงหรือคนที่เปนกะเทย [10] คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง
จะไมไดรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก

11.

อาน 1 โครินธ 6:11 คำวา “แตกอน” เปนคำที่แสดงถึงสภาพในอดีต ปจจุบันหรืออนาคต
______________________________________________________________________________________________
1 โครินทร 6:11 – แตกอนมีบางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับทรงชำระแลว และไดทรงแยกตั้งทานไวแลวแต
พระวิญญาณแหงพระเจาของเราไดทรงตั้งทานใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของพระเยซู

12.

อาน 1 โครินธ 6:11 เมื่อคุณ “บังเกิดใหม” มี 3 สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ สิ่งเหลานั้นคืออะไร
______________________________________________________________________________________________

13.

อาน 1 โครินธ 6:11 เปนสภาพในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต
______________________________________________________________________________________________

14.

อาน 1 โครินธ 6:17 “แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจาก็เปน ___________________________________ กับพระองค
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 6:17 – แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนอันเดียว กันกับพระองคฝายจิตวิญญาณ
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บทที่ 10
อัตลักษณของเราในพระคริสต (ตอนที่ 2)
บทที่แลวเราอธิบายถึงความหมายของการบังเกิดใหม วาในจิตวิญญาณของเรา หัวใจของเราไดรับการเปลี่ยนแปลง เราใช 2 โครินธ 5:17 ที่กลาววา
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” ทำใหเห็นวา
เมื่อเราบังเกิดใหม จิตวิญญาณของเราไดรับการแปลงสภาพใหมทั้งหมด ทางเดียวที่จะรูถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปในฝายจิตวิญญาณก็โดยผานทางพระ
วจนะของพระเจา เราไมอาจรูไดจากภายนอก โดยผานทางอารมณความรูสึกของเรา เพราะนั่นคือ มิติของจิตใจ แตจิตวิญญาณที่อยูในเรานั้น
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง
ผมขออางถึงพระคำสักสองสามขอที่แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับพระเยซูเขามาในชีวิต ในเอเฟซัส 4:24 บอกวา“ใหทานสวมมนุษยใหม
ซึ่งทรงสรางขึ้นใหมตามแบบอยางของพระเจา ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง” เมื่อบุคคลนั้นบังเกิดใหม จิตวิญญาณของเขามี
ความชอบธรรมและบริสุทธิ์อยางที่สุด อันที่จริง พระคัมภีรกลาวถึงความชอบธรรมสองประเภท
มีความชอบธรรมที่เราสรางขึ้นจากการกระทำของตัวเองซึ่งเราตองรักษาความชอบธรรมนั้นเพื่อดำรงความสัมพันธกับคนอื่น หากเราไมใช
ชีวิตอยางถูกตอง ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง เราอาจถูกเจานายไลออก หรือไมก็ถูกคูสมรสขอหยา ดังนั้นเราจึงจำตองมีความชอบธรรม
ของตัวเอง อยางไรก็ตาม พระเจาไมไดยอมรับเราบนพื้นฐานของความชอบธรรมภายนอก ที่จริงแลวพระเจาตางหากที่เปนผูประทาน
ความชอบธรรมแกเรา
ใน 2 โครินธ 5:21 กลาววา “พระบิดาเจาไดทรงกระทำใหพระบุตรผูทรงไมมีบาปใหบาป เพื่อเราจะไดถูกทำใหเปนคนชอบธรรมของพระเจา
ในทางของพระองค” ดังนั้นยังมีความชอบธรรมอีกอยางหนึ่งซึ่งอยูเหนือความชอบธรรมภายนอก ตั้งอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจาทรง
กระทำเพื่อเรา ที่จริงแลว เรารับความชอบธรรมของพระเจาโดยผานความเชื่อที่มีในพระคริสต เราถูกสรางขึ้นในความชอบธรรมและความ
บริสุทธิ์อยางแทจริง เราไมเติบโตขึ้นในความชอบธรรมนั้น แตเราเปนผูชอบธรรมเรียบรอยแลว คำจำกัดความที่เรียบงายก็คือ เราเปนผูที่อยู
ในทางที่ถูกตองกับพระเจาแลว พระเจาทรงพอพระทัยเราดวยพื้นฐานของพระคริสต ไมใชดวยเหตุอื่นใดทั้งสิ้น จิตวิญญาณของเราคือที่ที่
ไดรับการเปลี่ยนแปลง เราเปนผูที่ถูกสรางใหชอบธรรมและบริสุทธิ์อยางแทจริงแลว เปนผูที่ถูกสรางอยางใหมเอี่ยม เอเฟซัส 2:10 บอกวา
“เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสต เพื่อใหประกอบการดี” ในจิตวิญญาณของเรา เราสมบูรณแบบและ
ดีพรอม ไมมีบาปหรือความไมพอเพียง ในเอเฟซัส 1:13 กลาววา เมื่อเราเชื่อในพระองค เราไดรับการผนึกตราไวดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แหง
พระสัญญา
บางคนคิดวา เมื่อเรารับเชื่อพระเจาครั้งแรกนั้น เราเชื่อวาบาปของเราไดรับการอภัยและถูกชำระใหสะอาดแลว และทุกอยางก็เปนไปดวยดี
ทวานับแตนั้น เราก็ยังทำบาป ทำผิดกับพระเจาอีก ถาเชนนั้น เราก็ลมเหลวในความประพฤติของเราเอง ตลอดทั้งอารมณความรูสึก แตจิต
วิญญาณของเราไมไดบาปไปดวย มันถูกผนึกตราไวเรียบรอยแลว เปรียบไดกับ เมื่อเราบรรจุผลไมในขวดแกวแลวผนึกดวยขี้ผึ้ง เพื่อไมให
อากาศเขา และปลอดภัยจากสิ่งไมบริสุทธิ์ทั้งหลาย พระเจาผนึกตราเราไวแลว ดังนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม เราก็ไดรับจิตวิญญาณใหม บาปไม
สามารถชำแรกเขาไปในจิตวิญญาณของเราได เรามีอัตลักษณใหม ถาเราตองการมีความสัมพันธกับพระเจา เราตองสามัคคีธรรมและนมัสการ
พระองค โดยใหขึ้นอยูกับอัตลักษณของเราทางจิตวิญญาณ ไมใชทางเนื้อหนัง
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นี่คือการแปลงสภาพที่ยิ่งใหญในชีวิตคริสเตียน ที่บุคคลจะตองเปลี่ยนอัตลักษณของตัวเอง เราตองมีความสัมพันธกับพระเจา ที่ไมใชบน
พื้นฐานของสิ่งที่เราประพฤติในมิติทางกายภาพ ไมใชสิ่งที่อยูในหวงความคิดของเรา แตดวยความที่เปนตัวของเราเองในทางจิตวิญญาณ บน
พื้นฐานของสิ่งที่พระองคทรงกระทำใหเรา นั่นคือพันธกิจที่สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลว เปนสิ่งที่ไมแปรปรวนขึ้นลง (เปลี่ยนไปเปลีย่ นมา)
เราถูกสรางขึ้นใหมในความชอบธรรมและความบริสทุ ธิ์อยางแทจริง นั่นคือจิตวิญญาณของเรา และหากเราจะสามัคคีธรรมกับพระเจา เราตอง
นมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและความจริง เราตองยืนหยัดอยูในอัตลักษณนี้ของเราในองคพระเยซูคริสต
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

1.

อาน 1 โครินธ 6:17 ทางเดียวที่เราจะรูไดวา จิตวิญญาณของเราไดรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอยางสิ้นเชิง ก็โดยผานพระคำของพระ
เจา พระคำขอนี้ไดบอกวาเกิดอะไรขึ้นกับเรา
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 6:17 – แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนอันเดียวกันกับพระองคฝายจิตวิญญาณ

2.

อาน เอเฟซัส 3:17 พระคริสตทรงสถิตอยูที่ใด ณ ตอนนี้
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 3:17 – เพื่อพระคริสตจะทรงสถิตในใจของทานโดยความเชื่อ เพื่อวาเมื่อทานไดวางรากลงมั่นคงในความรักแลว

3.

อาน เอเฟซัส 3:17 สิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน 1 ยอหน 5:12 เราตองมีผูใด จึงจะไดรับความรอด
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:12 – ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมีชีวิต

5.

อาน โคลิสี 1:26-27 อะไรคือขอความลึกลับซึ่งซอนเรนอยูหลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น แตบัดนี้ไดทรงโปรดใหเปนที่ประจักษแก
วิสุทธิชนของพระองคแลว
______________________________________________________________________________________________
โคลิสี 1:26-27 – คือขอความลึกลับซึ่งซอนเรนอยูหลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น แตบัดนี้ไดทรงโปรดใหเปนที่ประจักษแก
วิสุทธิชนของพระองคแลว [27] พระเจาทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงใหคนตางชาติรูวา อะไรเปนความมั่งคั่งของสงาราศีแหงขอ
ลึกลับนี้คือ ที่พระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงสงาราศี

6.

อาน เอเฟซัส 4:23-24 อะไรที่พระองคทรงสรางขึ้นใหมในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง
_____________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 4: 23-24 – และจงใหจิตวิญญาณของทานเปลี่ยนใหม [24] และใหทานสวมมนุษยใหมซึ่งทรงสรางขึ้นใหมตาม
แบบอยางของพระเจา ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง

7.

อาน 2 โครินธ 5:21 เรามีความชอบธรรมของผูใด
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 5:21 – เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเราเพื่อเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจาทางพระองค
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8.

อาน เอเฟซัส 1:4 ผูเชื่อจะเปนอยางไรตอพระพักตรพระเจา
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:4 – ในพระเยซูคริสตนั้นพระองคไดทรงเลือกเราไว ตั้งแตกอนที่จะทรงเริ่มสรางโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และ
ปราศจากตำหนิตอพระพักตรของพระองคดวยความรัก

9.

อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะไดเปนที่ชอบพระทัยไดอยางไร
_____________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:6 – เพื่อจะใหเปนที่สรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบันดาลใหเราเปนที่
ชอบพระทัย ในผูทรงเปนที่รักของพระองค

ระดับที่ 1

1-38

ระดับที่ 1

บทที่ 11
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคริสเตียนทำบาป
วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคริสเตียนทำบาป” พระคัมภีรบอกใน 1 ยอหน 1:8-9 วา “ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมี
บาป เราก็ลวงตนเอง และความจริงไมไดอยูในเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคผูทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” ในฐานะคริสเตียน บางครั้งเราก็สะดุด บางครั้งเราก็ทำบาป
สิ่งที่ทำใหเราแตกตางจากครั้งกอนที่จะเปนคริสเตียน ก็คือ ตอนนี้เรามีนิสัยใหม ที่ทำใหเราเศราเสียใจทุกครั้งที่ทำบาป เราไมอยาก
ทำบาป เราปรารถนาจะใชชีวิตอยางชอบธรรม แตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำบาป เราตองรับความรอดอีกหรือเปลา พระคัมภีรสอน
เราวาอยางนั้นไหม ในกรณีนี้ เราไมมีความมั่นคงทางใจในบางเรื่อง เรารูสึกวาตัวเองแยยิ่งกวาชาวโลกทั่วไปเสียอีก อยางนอยที่สุด
ชาวโลกก็ไมตองทนทุกขกับสำนึกแหงบาป แตในฐานะผูเชื่อ เราไมควรจดจออยูกับบาป ฮีบรู 10:2 กลาววา ผานทางการเสียสละของ
พระเยซูคริสต ผูเชื่อทั้งหลายไมควรนำสำนึกไปวนเวียนอยูที่บาป พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไมควรนำชีวิตไปจดจออยูกับบาปอีก พระเจา
ตางหากที่เปนผูที่เราควรจดจอ
ในโรม 4:2 กลาววา “ถาอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยการประพฤติ ทานก็มีทางที่จะอวดได แตมิใชจำเพาะพระพักตรพระเจา” หาก
ความรอดขึ้นอยูกับคุณงามความดี การกระทำของเราเอง เราจึงจะโออวดได เราอาจบอกวา “โอพระเจา ขาพระองคขอบคุณจริง ๆ
สำหรับสิ่งที่พระองคทรงกระทำบนไมกางเขน เพื่อขาพระองค แตขอทรงระลึกถึงสิ่งที่ขาพระองคไดกระทำดวย” ดังนั้น ตลอดชีวิต
นิรันดรของเรา เราก็คงจะตบไหลพระเยซูพรอมกับตบไหลตัวเองถึงสิ่งที่เราไดปฏิบัติไว ไมใชเลย! พระเจาทรงออกแบบความรอดให
กับเรา เปนแบบที่เราไมมีวันจะอวดศักดาวามนุษยผูใดจะกระทำได ผูที่มีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะไดรับการเชิดชูพระเกียรติแตเพียงผูเดียว ก็คือ
องคพระเยซูคริสต (โรม 3:27) ของประทานสำหรับชีวิตนิรันดร คือของประทานแทจริง ของประทานที่ใครก็ไมสามารถจะแลกมาได
ดวยความสามารถของตน (โรม 6:23)
โรม 4:2 กลาววา หากอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยความประพฤติของเขา เขาก็มีเหตุผลที่จะโออวดได แตมิใชเลย พระคำกลาวถึง
ความรอดของมนุษยไววาอยางไร โดยการกระทำของเขาเองหรือ และโดยความดีที่เขาไดทำหรือ โดยวิธีใดอับราฮัมจึงถูกนับวาชอบ
ธรรมหรือถูกประกาศวาชอบธรรม เปนเพราะสิ่งที่เขาทำหรือไมไดทำหรือเปลา หรือเกิดจากเพียงแคเขาเชื่ออยางงาย ๆ วางใจ และ
พึ่งพิงในพระเจาโดยความเชื่อเทานั้น พระคัมภีรบอกในโรม 4:3 วา “อับราฮัมไดเชื่อพระเจา และพระองคทรงนับวาเปนความชอบ
ธรรมแกทาน” สิ่งที่เหนี่ยวรั้งผมไว และรักษาผมมิใหพินาศไป แมวาจะมีชวงเวลาที่ผมพายแพและตกอยูในบาป ก็คือพระเยซูผูที่รับ
เอาบาปทุกอยางของผมไปตรึงไวที่กางเขนแลว และโดยความเชื่อในพระองค (ไมใชเพราะเชื่อในการกระทำดีของผม) ผมก็ชอบธรรม
(ถูกทำใหชอบธรรมตอหนาพระพักตรพระเจา)
โรม 4:6 บอกวา “ดังที่ดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนที่พระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการประพฤติ” ดาวิด
กลาวในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมวา ตองมีวันที่พระเจาจะทรงประทานความชอบธรรมใหกับมนุษยผานพันธสัญญาใหม ใหมีที่
ยืนอยางถูกตองกับพระเจา โดยมนุษยไมจำเปนตองอาศัยการประพฤติเลย ตอมาในขอ 7 วา “คนทั้งหลายซึ่งพระเจาทรงโปรดยก
ความชั่วชาของเขาแลว และพระเจาทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแลวก็เปนสุข” นี่คือประเด็นหลัก “ความสุขเปนของบุคคลผูซึ่งพระ
เจาจะไมถือโทษบาป” (โรม 4:7) ไมไดเขียนวา พระองคอาจจะไม หรือบางทีพระองคอาจจะ บางทีอาจจะไม แตเขียนไววา
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“ความสุขมีแดผูที่พระเจามิไดถือโทษบาป” นี่คือขาวดีของพันธสัญญาใหม ฮีบรู 10:16 กลาววา “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว
ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึกมันไวที่ในดวงใจของเขาทั้งหลาย” สวนหนึ่งของขอตกลงนี้ พระเจาทรงกลาวไวในขอ 17 วา
“และจะไมจดจำบาปและความชั่วชาของเขาอีกตอไป”
มีสิ่งที่ยังคงยึดเราไวในความชอบธรรม ใหยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา ถึงแมวาเราจะทำบาปและไมมีเวลาสารภาพบาปก็ตาม สิ่ง
นั้นก็คือ ความเชื่อของเราในองคพระเยซูคริสต พระนามของพระองคคือพระเยซู และพระองคเปนผูทรงชวยใหมนุษยรอดจากบาป
ของเขาเหลานั้น (มัทธิว 1:21)
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน โรม 4:5 พระเจา ผูทรงโปรดใหคน ___________________ เปนคนชอบธรรมได
โรม 4:5 – สวนคนที่มิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของ
คนนั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม

2.

อาน โรม 4:2-3 พระเจาทรงบรรจุอะไรเขาไวในบัญชีของอับราฮัม (เมื่อเขาเชื่อ) ซึ่งเปนสิ่งที่เขาไมเคยมีมากอน นั่นคืออะไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 4:2-3 – ถาอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยการประพฤติ ทานก็มีทางที่จะอวดได แตมิใชจำเพาะพระพักตรพระเจา [3] ดวย
วาพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา อับราฮัมไดเชื่อพระเจา พระองคทรงนับวาเปนความชอบธรรมแกทาน

3.

อาน โรม 4:22-24 หากเราเชื่ออยางที่อัมราฮัมเชื่อพระเจาจะทรงบรรจุ ___________________________ ในบัญชีเรา
โรม 4:22-24 ดวยเหตุนี้เอง พระเจาทรงถือวาความเชื่อของทานเปนความชอบธรรมแกทาน แตคำวา ทรงนับวาเปน
ความชอบธรรมแกทานนั้นมิไดเขียนไวสำหรับทานแตผูเดียว แตสำหรับพวกเราดวย จะทรงถือวาเราเปนคนชอบธรรม คือเรา
ที่เชื่อในพระองคผูทรงใหพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเราฟนจากความตาย

4.

อาน โรม 4:6 พระเจาทรงบรรจุความชอบธรรม (หรือที่ยืนอยางถูกตอง) ในบัญชีของมนุษยนั้น
ก.

ตามกิจที่เขาไดกระทำ

ข.

แยกจากสิ่งที่เขากระทำ

ค.

ตามขนาดความดีของเขา

โรม 4:6 – ดังที่ดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนที่พระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการประพฤติ
5.

อาน ฮีบรู 10:14 ผูเชื่อจะสมบูรณแบบตอพระเจานานเพียงใด
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:14 – เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ถูกชำระแลวถึงที่สำเร็จเปนนิตย

6.

อาน โรม 5:17 ความชอบธรรมนั้นไดมาโดย
ก.

เปนคาตอบแทน

ข.

เปนของขวัญ

ค.

การกระทำเพื่อใหไดมา

โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว
คือพระเยซูคริสต
7.

คำวา “ของขวัญ” หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
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8.

เราตองวางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอด เพื่อที่พระองคจะนำเราไปสู
ก.
ข.
ค.

โบสถ
สวรรค
รัสเซีย
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บทที่ 12
ความสัตยซื่อของพระวจนะพระเจา
มาระโกบทที่ 4 เปนบทยิ่งใหญที่สุดซึ่งกลาวถึงความสัตยซื่อของพระวจนะพระเจา ฤทธิ์อำนาจ พระลักษณะและความเชื่อในพระวจนะของ
พระองค มีคำอุปมาเปรียบเทียบอยางนอย 10 เรื่องที่สอนในวันเดียวกัน เราอาจจะเปรียบเทียบมาระโก 4 กับมัทธิว 13 และลูกา 8 จึงจะ
เห็นสิ่งที่ผมกลาวถึงนี้ หนึ่งในคำอุปมานั้นก็คือเรื่องผูหวานที่หวานเมล็ดพืช ในมาระโก 4:26 “อาณาจักรของพระเจาเปรียบเหมือนชายคน
หนึ่งหวานเมล็ดพืชลงในดิน” โปรดระลึกไววา ‘เมล็ดพืช’ ในขอที่ 14 นั้น หมายถึงพระวจนะของพระเจา พระเจาไมไดสอนเราใหเปนชาวนา
แตพระองคทรงใชธรรมชาติแสดงใหเห็นภาพอันเกี่ยวกับความเปนจริงทางจิตวิญญาณ ขอที่ 27 กลาวไววา “แลวกลางคืนก็นอนหลับและ
กลางวันก็ตื่นขึ้น ฝายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอยางไรเขาก็ไมรู” เรื่องนี้สำคัญมาก ซึ่งพระคำกลาววา คนผูนั้นไมเขาใจจริง ๆ และไมรูวามัน
เกิดขึ้นไดอยางไร
บางคนก็วา “ฉันไมเขาใจเลยวาคุณพูดอะไร การอานพระคำพระเจาจะทำใหชีวิตเราเปลี่ยนแปลง ทำใหชีวิตของพระเจาเขามาสถิตในตัวฉัน
ไดอยางไร” เราไมอาจเขาใจไดอยางถองแททั้งหมด แตผมรูวามันไดผล เราจะไมเขาใจวาการที่เราหวานเมล็ดพืชเม็ดจิ๋ว ๆ ลงในดิน แลวมัน
จะงอกเงยขึ้นมาเปนตนขาวโพด มีฝก จนสามารถขยายพันธุไดอีกหลายรอยเทาไดอยางไร ไมมีใครเขาใจไดอยางแทจริง แตมันไดผล ผมขอ
บอกวามันไดผล การอานพระวจนะพระเจาและปลอยใหซึมซับเขาไปในหัวใจเรา จะทำใหเราเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ และมุมมองแน
พระคำขอที่ 28 กลาววา “เพราะแผนดินเอง ทำใหพืชงอกจำเริญขึ้น” แผนดินไดถูกสรางใหอบเมล็ดไว และทำใหงอกจำเริญขึ้น และจะ
ปลอยใหชีวิตงอกเงยออกมาจากเมล็ดเล็ก ๆ นั้น หัวใจของเราถูกสรางขึ้นเพื่อพระวจนะของพระเจาจริง ๆ พระคำของพระองคถูกสถาปนา
ขึ้นเพื่อจารึกไวในดวงใจเรา การที่เราพกพระคัมภีรไวขางกายตลอดเวลา วางบนโตะกาแฟ ติดตัวไปทุกหนแหง ก็ไมไดทำใหเกิดประโยชนอัน
ใด มันไมสามารถปลดปลอยฤทธิ์อำนาจในชีวิตเรา เราเองตองรับเอาพระวจนะเขามาใหเปนเหมือนเมล็ดพืช ปลูกไวในใจเรา เชนนั้น หัวใจ
ของเราถูกออกแบบใหเกิดดอกออกผล มันจะเปลี่ยนวิถีตาง ๆ ในชีวิตเราอยางอัตโนมัติ พระวจนะของพระเจาอธิบายตอไปวา “เปนลำตน
กอน ภายหลังก็ออกรวง แลวก็มีเมล็ดขาวเต็มรวง” นี่มีความหมายเปนนัยวา มีขั้นตอนและจังหวะกาวในการเติบโตจนแกรวงเต็มที่ บางคน
กลาววา เขาเชื่อวาพระเจาจะทำใหเกิดผลอันดี ตามพระประสงคพระเจา แตหากเขาเหลานั้นไมเคยทำอะไรสักอยาง ไมเคยนำคนมารูจักพระ
เจา ผมรับประกันไดวาเขาเหลานั้นก็ไมมีทางจะใหเกิดพันธกิจใด ๆ เชน รายการวิทยุโทรทัศน ตามที่คาดหวังไว ภายในสองสามสัปดาหอยาง
แนนอน
เราตองเริ่มพันธกิจ อยางมีขั้นตอน นับตั้งแตขั้นตอนที่รับจากพระเจา นี่คือความหมายที่คำอุปมาเปรียบเทียบไว อยางแรกคือ เริ่มตนกอน
แลวก็มาถึงความหวัง ความเชื่อ จากนั้นจึงจะเกิดผลตามมา มันตองมีจังหวะกาวไปสูชัยชนะเสมอ ไมมีใครจะกาวจากศูนยไปสูหนึ่งพัน
กิโลเมตรตอชั่วโมงไดทันที ถึงแมวาจะเปนความปรารถนาในทางของพระเจา วิถีกาวกระโดดเชนนั้นก็ไมอาจเกิดผล ขอพระคำนี้แสดงใหเรา
เห็นวาอาณาจักรของพระเจาเปนดั่งเมล็ดพืช พระวจนะของพระองคตองถูกปลูกไวในหัวใจ และเติบโตไปเปนลำดับขั้น เริ่มจากลำตนกอน
ภายหลังก็ออกรวง แลวก็มีเมล็ดขาวเต็มรวง พระคำขอตอมาก็บอกวา “ครั้นสุกแลวเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะวาถึงฤดูเกี่ยวแลว” มัน
เปนขั้น เปนตอน ที่สุดก็จะมาถึงเวลาที่เกิดผลผลิตสะพรั่ง และเติบโตเต็มที่
ประเด็นนี้ปรากฎอยูในพระคำขอที่ 35 วา “เย็นวันนั้น พระองคไดตรัสแกเหลาสาวกทั้งหลายวา “ใหพวกเราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด” พระ

ระดับที่ 1

1-43

ระดับที่ 1
เยซูไดสอนมาตลอดทั้งวันเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของพระวจนะ วาพระวจนะเปนดั่งเมล็ดพืช และทำอยางไรพระวจนะจึงจะปลดปลอยชีวิตของพระ
เจาสูชีวิตของเรา พระองคทรงสอนพวกเขาเชนนี้ ดวยคำอุปมาเปรียบเทียบอยางนอยสิบเรื่อง หลังจากนั้นพระองคจึงทรงทดสอบเขา
พระองคทรงบอกวา “เอาหละ นี่คือพระวจนะจากพระเจา เราจะขามไปฝงฟากขางโนนกัน” พระองคไมไดตรัสวา “เราลงเรือกันเถิด ไปสัก
ครึ่งทางทะเลสาปนี้แลวก็จมน้ำกัน” แตตรัสวา “ใหเราขามไปอีกฝงหนึ่ง” ครั้นแลวพระองคก็เสด็จเขาไปในเรือและบรรทมหลับไป เรื่องราว
ดำเนินตอไปวา เกิดพายุใหญและน้ำทวมเรือ นึกออกไหมครับวา ในเรือนั้นไมมีหองโดยสารที่มีชวงใตดาดฟาเรือ ซึ่งจะกำบังใหพระเยซู
บรรทมอยางไมเปยกฝน โดยไมรูวาเกิดอะไรขึ้น แตมันเปนเรือเปดประทุนที่พระเยซูทรงบรรทมหลับ ขณะที่เรือกำลังประสบภัยอยูในน้ำ
ประเด็นสำคัญยิ่งก็คือ เพราะพระองคทรงรูวาเกิดอะไรขึ้นแตก็ยังบรรทมตอ สาวกไมพอใจจึงมาทูลถามวา “พระอาจารย พระองคไมสนใจที่
พวกเราจะจมน้ำหรือ พูดอีกนัยหนึ่ง สาวกกำลังทูลวา “ทำอะไรบางอยางซิพระองค เอาถังมาวิดน้ำออก ชวยกันพาย หรืออะไรก็ได ไมใชทำ
ทองไมรูรอนแบบนี้”
บอยครั้งที่ผูคนปฏิบัติกับพระเจาเชนเดียวกับเรื่องนี้ ดวยการตอวา “พระเจา เหตุใดพระองคจึงไมทำอะไรบาง” พระเจาไดกระทำแลว
พระองคทรงประทานสิ่งจำเปนใหกับเราทุกอยาง ผานทางการเปนเครื่องบูชาของพระเยซู พระองคทรงมีพระวจนะ และประทานเมล็ดพืช
เหลานั้นกับเรา มันเปนหนาที่ของเราที่จะหวานพระวจนะเหลานั้นเขาไปในหัวใจเรา ตรึกตรองในพระคำจนเมล็ดพืชนั้นปลดปลอยชีวิตใหกับ
เรา แตเหลาสาวกก็ยังตองการจะปลุกพระเยซูแลวถามวา “ทำไมพระองคไมทำอะไรสักอยาง” พระองคทรงลุกขึ้นสั่งลมสั่งคลื่นใหหยุด และ
ทองทะเลก็สงบลง แลวพระองคจึงทรงหันหลังกลับมาตรัสกับเหลาสาวกวา “เหตุใดเจาจึงกลัว เจาไมมีความเชื่อหรือ” พระองคไมไดตรัสวา
“โอ สหาย ขอโทษดวย เรานาจะทำอะไรสักอยาง” ไมใชเชนนั้นเลย พระราชกิจของพระองคคือสอนเหลาสาวกใหรูจักพระคำ และใหพันธ
สัญญา สวนหนาที่สาวกคือรับพระวจนะของพระองค เชื่อในพันธสัญญานั้น พระเจาทรงจัดเตรียมทุกอยางใหเราแลว ดวยการใหพระเยซู
เสด็จลงมาในโลกนี้ พระองคประทานทุกสิ่งทุกอยางที่จะนำเราไปสูความสำเร็จในทุก ๆ ดานของชีวติ ดวยรูปแบบของเมล็ดพืชในพระวจนะ
ของพระองค สิ่งที่เราตองทำก็เพียงรับเอาพระวจนะของพระองคเขาไปปลูกไวในหัวใจ ผานการอาน ตรึกตรอง คิดทบทวน ใหหยั่งรากลงไป
ในชีวิตของเรา เมื่อทำเชนนั้น เราจะลุกขึ้นยืนตานกระแสพายุในชีวิตของเราได
ผมเชื่อวาพระเจาทรงปรารถนาอยางที่สุดที่จะใหเหลาสาวกนำคำสอนของพระองคในวันนั้นไปใช ที่ตรัสวา “เราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด”
เหลาสาวกอาจจะบอกวา “ตามที่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนในวันนี้ นี่คือพันธสัญญา ที่ผูสรางจักรวาล ทรงสั่งใหเราขามไปฟากโนน ไมใชขาม
ไปเพียงแคครึ่งทาง แลวจมลง” เหลาสาวกนาจะนำพระวจนะไปผสานเขากับความเชื่อ สั่งหามลมและคลื่นทะเล นี่เปนดั่งที่พระเยซูตรัสวา
“โอ เจาผูไมมีความเชื่อ เหตุใดจึงยังสงสัยอยู” ทราบใชไหมวา เราตองเชื่อในพระวจนะของพระเจาและนำไปปฏิบัติ จึงจะเกิดผล

ระดับที่ 1

1-44

ระดับที่ 1

1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน มัทธิว 13:19 หากเราไมปลูกพระคำของพระเจาไวในหัวใจของเราจะเกิดอะไรขึ้นกับพระคำ
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 13:19 – เมื่อผูใดไดยินพระวจนะแหงอาณาจักรนั้นแตไมเขาใจ มารรายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหวานในใจเขานั้นไปเสีย นั่น
แหละไดแกผูซึ่งรับเมล็ดริมหนทาง

2.

อาน โยชูวา 1:8 เราควรจะตรึกตรองพระคำของพระเจาทั้ง
______________________________________________________________________________________________
โยชูวา 1:8 – อยาใหหนังสือพระราชบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทำตามขอความที่เขียนไวนั้นทุกประการ แลวเจาจะมีความจำเริญ และเจาจะสำเร็จผลเปนอยางดี

3.

อาน ยอหน 6:63 พระคำของพระเจาคืออะไร
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 6:63 – จิตวิญญาณเปนที่ใหมีชีวิต สวนเนื้อหนังไมมีประโยชนอันใด ถอยคำซึ่งเราไดกลาวกับทานทั้งหลายนั้นเปนจิต
วิญญาณและเปนชีวิต

4.

อาน มัทธิว 4:4 มนุษยจะบำรุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตตองบำรุงดวย
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 4:4 – ฝายพระองคตรัสตอบวา พระคัมภีรเขียนไววา "มนุษยจะบำรุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตบำรุงดวยพระ
วจนะทุกคำซึ่งออกมาจากปากของพระเจา”

5.

อาน เอเฟซัส 6:17 พระคำของพระเจาเปรียบเหมือน
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 6:17 – จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะและจงถือดาบของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจา

6.

ดาบนั้นทำอันตรายศัตรูไดไหม
______________________________________________________________________________________________

7.

อาน โรม 8:6 เมื่อเราใหพระคำของพระเจาสถิตอยูในชีวิตเราอยางมั่นคง เราจะมีอะไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:6 – ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่งปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข

8.

อาน 2 โครินธ 3:18 สิ่งที่เราจดจออยูจะทำใหเรากลายเปนสิ่งนั้น เราควรจดจออยูกับ
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 3:18 – แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาไว จึงแลดูสงาราศีขององคพระผูเปนเจาเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็
เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจาคือมีสงาราศีเปนลำดับขึ้นไป เชนอยางสงาราศีที่มาจากพระวิญญาณของ
องคพระผูเปนเจา
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บทที่ 13
พระเจาไมผิด
วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับความจริงที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระเจา ดูเหมือนวาผูคนจะเชื่อทันที วาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นกับเขามาจากพระเจา
พระองคทรงควบคุมทุกอยาง เหตุผลก็คือ โดยคำจำกัดความแลว พระเจาคือผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด เขาก็เลยเหมาเอาวาพระเจาทรงควบคุม
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต แมผูไมเชื่อในพระเจาก็ยังเชื่อเชนนั้น คริสเตียนจำนวนมากที่สนับสนุนหลักขอเชื่อนี้ กระทั่งกลายเปนความคิดที่ฝงแนน
ในชีวิตเขา ที่จริงแลวพระคัมภีรสอนตรงขามกับความคิดนี้ นี่เปนสิ่งสำคัญยิ่งที่เราตองเรียนรู ยากอบ 1:13-17 วา “เมื่อผูใดถูกลอลวงใหหลง
อยาใหผูนั้นพูดวา ‘พระเจาทรงลอลวงขาพเจาใหหลง’ เพราะวาความชั่วจะมาลอลวงพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอลวง
ผูใดใหหลงเลย แตวาทุกคนก็ถูกลอลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำใหกระทำผิด แลวตัวก็กระทำตาม ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแลวก็ทำใหเกิดบาป
เมื่อบาปโตเต็มที่แลวก็นำไปสูความตาย พี่นองที่รักของขาพเจา อยาหลงผิดเลย ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยาง
ยอมมาจากเบื้องบน และสงลงมาจากพระบิดาแหงบรรดาดวงสวาง ในพระบิดาไมมีการแปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลง”
พระคำเหลานี้บอกอยางชัดแจงวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรคแตสิ่งที่ดีงาม พระเยซูทรงกลาวในยอหน 10:10 วา “ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะ
ลัก ฆา และทำลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” ถาเปนเรื่องดี นั่นมาจากพระเจา ถาเปนเรื่องชั่วราย
นั่นมาจากมาร นี่คือศาสนศาสตรเบื้องตน เหตุผลที่เรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญยิ่ง ก็จาก ยากอบ 4:7 ที่กลาววา “ทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟง
พระเจา จงตอสูกับพญามาร และมันจะหนีไปจากทาน” ในที่นี้บอกวาเราตองนอมใจฟงพระเจา ยอมใหพระองคทรงควบคุม และตอสูกับ
พญามาร คำวา ‘ตอสู’ หมายถึง การตอสูอยางแข็งขัน
เมื่อผูคนเชื่อวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นลวนมาจากพระเจา เชน ความเจ็บปวย ความลมเหลวทางธุรกิจ การตกงาน มีลูกที่ไมเชื่อฟง การหยา
ราง มันทำใหพวกเขานั่งนิ่งดูอยูเฉยๆ เขาเชื่อจริง ๆ วาพระเจาเปนผูบันดาลสถานการณตาง ๆ และใชสถานการณเหลานั้นมาลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงเขา ไมเชนนั้นจะกลายเปนวา พวกเขาตอสูกับพระองค แตในยากอบ 4:7 บอกให “ตอสูมารแลวมันจะหนีทานไป” เราตองยอม
นอมใจตอพระเจา นี่แสดงใหเห็นวาบางอยางนั้นมาจากพระเจา บางอยางนั้นมาจากมาร มันมีอำนาจของซาตานอยูในโลกนี้ และไมใชวาทุก
สิ่งในชีวิตของเรามาจากพระเจา หากไมเขาใจขอนี้ เราจะจบลงดวยการยอมนอมใจตอมารและเสริมกำลังใหแกซาตาน
บอยครั้งที่ขอความในพระธรรมโรมเปนที่เขาใจอยางผิดๆ ในงานศพหลายครั้ง แมผูที่ยังไมไดรูอะไรเกี่ยวกับพระเจา ไมไดไปคริสตจักร และ
แทบจะไมรูพระวจนะในพระคัมภีรเลย แตมักไดยินพระคำขอนี้ จากโรม 8:28 ที่วา “เรารูวาพระเจาทรงรวมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค
ใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค” ขอความในพระคัมภีรบทนี้ไดถูกตีความไปวา ทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา พระเจาทรงเปนผูกระทำ แลวก็จะทำใหมันเกิดผลดีเอง ยกตัวอยางเชน ที่งานศพของเด็กหนุมเด็กสาวที่ดื่มสุรา เสพยา
แลวก็ซิ่งรถออกไปดวยความเร็วเกินอัตราบนถนนลื่น ไปแฉลบกับมุมถนน ชนเสาโทรศัพท ถึงแกความตาย ผูที่เทศนาในงานศพนั้นใชพระ
วจนะขอนี้ที่วา “เรารูวาพระเจาทรงทำใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” สอนวา พระเจาคงมีพระประสงคบางอยางที่ทรงทำเชนนี้ แตพระเจาไมไดฆา
เด็กวัยรุนทั้งสองนี้ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง เราก็พูดไมไดวามารไดกระทำสิ่งนี้ มันเกิดจากเด็กวัยรุนทั้งสองคนนั่นเอง หรืออาจเปนเพราะมาร
ลอลวงใหเด็กทั้งสองไมเชื่อฟงคำสั่งสอนตักเตือนของผูปกครอง หรือคนรอบขางที่พร่ำสอนเขา ถึงที่สุดแลว เขาก็เลือกทางของเขาเอง ทั้งสอง
เสพยา ดื่มสุรา ขับรถชนเสาโทรศัพทเอง มันเปนไปตามธรรมชาติ พระเจาไมไดเปนผูบันดาลใหเกิดขึ้นเลย
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ถาเชนนั้น พระวจนะนี้มีความหมายอยางไรที่บอกวา “เรารูวาพระเจาทรงรวมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” กอน
อื่น พระคัมภีรไมไดเขียนวา เรารูวาทุกอยางมาจากพระเจา และทรงทำใหเกิดผลอันดีทุกอยาง พระคำเขียนไววา ทุกสิ่งทำงานรวมกันเพื่อให
เกิดผลอันดี แตก็ไดใสคุณสมบัติไววา “เพื่อคนที่รักพระเจา” ดังนั้นขอความนี้ใชไมไดกับผูที่ไมไดรักพระเจา เห็นไดชัดเจนมากและไมจำเปน
จะตองพูดอะไรอีกแลว แตนาแปลกมากที่ผูคนนำพระคำขอนี้ไปใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับวัยรุนสองคน ที่เสพยา ดื่มเหลา ตอตานพระเจา
ไมเชื่อฟงในหลักการของพระองค ในพระคำก็บอกไวแลววา จะทรงทำใหเกิดผลอันดีเฉพาะกับผูที่ “รักพระเจา และผูที่พระเจาทรงเรียกตาม
พระประสงคของพระองค”
1 ยอหน 3:8 กลาววา “พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย” พระเจาเสด็จมา
ปรากฏก็เพื่อทำลายกิจการของมาร นั่นคือพระประสงคของพระองค และมันจะเกิดผลอันดีเฉพาะกับผูที่รักพระองค และผูที่พระองคทรง
เรียกตามพระประสงคของพระองค นั่นก็คือผูที่เดินตามคำเรียกของพระองค ตอตานมาร และออกไปทำลายงานของมัน ผูที่ตอตานมารและมี
ชีวิตเพื่อพระเจา พูดไดเต็มปากวา ไมวามารจะทำอะไรกับชีวิตของเขา พระเจาสามารถหันกลับมาใชประโยชนจากสิ่งนั้นไดเสมอ เราตอง
ตระหนักวาพระเจามิไดควบคุมทุกอยางในชีวิตเรา ศัตรูมันมีอยูจริง มันมาเพื่อฆา ลักขโมย ทำลาย แตพระเยซูมาเพื่อใหชีวิตแกเรา เราตอง
เลือกดานที่เปนชีวิต ยืนหยัดเสมอวาพระเจาไมมีความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา
หากพระเจาทรงอยูในรางมนุษย ทรงกระทำในสิ่งที่ถูกกลาวหา เชน บันดาลมะเร็ง ความพิกลพิการ ความเครียด ความเศรา และความทุกข
ระทมขมขี่นใหกับมนุษยแลว ผมรับประกันไดวา จะไมมีรัฐบาลไหนในโลกนี้ที่จะไมจับกุมพระองค หรือพยายามที่จะหยุดพระองค แตเราคิด
วาพระเจา ผูซึ่งทรงพระเมตตามากมายเกินกวาผูใดในชีวิตที่เราเคยพบเคยเห็น เกินกวาที่เราจะจินตนาการได พระองคนั่นหรือที่จะทำราย
มนุษยและกระทำสิ่งเลวรายตาง ๆ เหลานั้น บางอยางมาจากการสิงสูของผีมาร บางอยางเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และไมใชวาหายนะทั้งหลาย
แหลนั้น เกิดจากพระเจาทรงอนุมัติใหเกิด แมบริษัทประกันภัยทั้งหลายก็เขียนไวในนโยบายวา “การกระทำของพระเจา เชนแผนดินไหว และ
โรคระบาด” เปลาเลย พระเจาไมใชผูที่ทำใหสิ่งตาง ๆ เหลานั้นเกิดขึ้น ไมใชจริง ๆ
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ยากอบ 1:13 พระเจาเปนเหตุใหมนุษยถูกลอลวงจากความชั่วหรือ
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 1:13 – เมื่อผูใดถูกลอลวงใหหลง อยาใหผูนั้นพูดวา “พระเจาทรงลอลวงขาพเจาใหหลง” เพราะวาความชั่วจะมา
ลอลวงพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอลวงผูใดใหหลงได

2.

อาน ยากอบ 1:17 ของประทานอันดีงามมาจากไหน
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 1:17 – ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยางยอมมาจากเบื้องบน และสงลงมาจากพระบิดา
แหงบรรดาดวงสวาง ในพระบิดาไมมีการแปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

3.

อาน ยอหน 10:10 ใครคือขโมย
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 10:10 – ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลัก ฆาและทำลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ

4.

อาน ยอหน 10:10 จุดประสงคของขโมยคือ
______________________________________________________________________________________________

5.

อาน ยอหน 10:10 พระเยซูจึงเสด็จลงมาเพื่อ
______________________________________________________________________________________________

6.

อานยากอบ 4:7 ผลของการยอมนอมใจตอพระเจา และตอสูกับมารรายคือ
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับพญามารและมันจะหนีไปจากทาน

7.

อาน โรม 8:28 ในขอนี้ บอกไหมวาทุกสิ่งมาจากพระเจา
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:28 – เรารูวา พระเจาทรงรวมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองคทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค

8.

อาน กิจการ 10:38 ความเจ็บปวยมาจากพระเจาไหม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 10:38 – คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยฤทธานุภาพ
อยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยู
กับพระองค

9.

อาน 1 ยอหน 3:8 อะไรคือจุดประสงคของการปรากฏตัวของพระบุตร
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:8 – พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามาร
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บทที่ 14
พลังของชีวิตที่เต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปนที่รูกันดีวามาระโก 16:15-16 คือพระมหาบัญชา ฝายพระเยซูทรงตรัสสั่งพวกสาวกวา “ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองถูกปรับโทษ” ในกิจการบทที่ 8 ขอ 5 และขอ 12 จะ
เห็นวาพระมหาบัญชานี้ไดดำเนินการไปทั่วดวยคำสอนของฟลิปในแควนสะมาเรีย “สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย ประกาศเรื่องพระ
คริสตใหชาวเมืองนั้นฟง แตเมื่อฟลิปไดประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับ
บัพติศมาทั้งชาย หญิง”
คำถามมีอยูวา ชาวสะมาเรียเหลานี้ เปนคริสเตียนหรือไมตามขอพระคำในมาระโก 16:15 -16 ใชแลว พวกเขากลายเปนคริสเตียน ฟลิปไป
เมืองสะมาเรีย เทศนาเรื่องพระเยซูคริสต ดวยความเชื่อในพระคริสต พวกเขาก็รับบัพติศมาทั้งชายและหญิงตามพระมหาบัญชา เรารูวาคน
เหลานั้นไดรับความรอด แตเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม
พระคัมภีรกลาวถึงยอหนวาเปนผูใหบัพติศมาในน้ำ แตมีเพียงพระเยซูคริสตเทานั้น ที่จะใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามพระวจนะ
ในพระคัมภีร ผูเชื่อจะเปนผูไดรับความรอด และไดรับบัพติศมาในน้ำ พวกเขายังไมเคยรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ กิจการ 8:14 -17
ระบุวา “เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของพระเจาแลว จึงใหเปโตรกับยอหนไปหาเขา
ครั้นเปโตรกับยอหนลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อใหเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดวยวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไมไดเสด็จลงมาสถิตกับ
ผูใด เปนแตเขาไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานั้น) เปโตรกับยอหนจึงวางมือบนเขา แลวเขาทั้งหลายก็ไดรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
เห็นไดจากพระคัมภีรวา เมื่อคนคนหนึ่งรับเชื่อ ไดรับบัพติศมา รับความรอด ก็ไมไดหมายความวา พวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขามาในชีวิตของพวกเขา ในยอหน 20:22 เราจะเห็นไดวา พระวิญญาณบริสุทธิ์ใหชีวิตใหมกับสาวก
ทั้งหลาย วันแหงเพ็นเทคอสตเปนวันที่พวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไดรับฤทธานุภาพจากพระเจา มีความแตกตาง
ระหวางการไดชีวิตใหมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความรอด และการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
สวมทับในบุคคล มีการจุมลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขามาสวมทับ และประทานสิทธิอำนาจกับพวกเขา แมวาคนคนนั้นจะไดรับความรอด
แลว ก็ไมไดหมายความวาพวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการ 19:1-2 กลาววา “ตอมาขณะที่อปอลโลยังอยูในเมืองโครินธนั้น เปาโลไดไปตามแวนแควนฝายเหนือ แลวมายังเมืองเอเฟซัส และพบ
สาวกบางคน จึงถามเขาวา ‘ตั้งแตทานทั้งหลายเชื่อนั้น ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา’ เขาตอบเปาโลวา ‘เปลา เรื่องพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไมเคยไดยินเลย’ เปาโลจึงถามวา ‘ถาทานไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อทานเชื่อ แลวทานไดรับบัพติศมาอัน
ใดเลา’ เขาตอบวา ‘บัพติศมาของยอหน’” เห็นชัดเจนวาอัครสาวกเปาโลอธิบายไดสมบูรณมากกวาในเรื่องที่พระเยซูเปนพระคริสต ผูเชื่อ
เหลานี้ไดเขากับพระเยซูโดยการรับบัพติศมาในน้ำ ในพระคำที่ 6-7 กลาววา “เมื่อเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลง
มาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และไดพยากรณดวย คนเหลานั้นมีผูชายประมาณสิบสองคน”
แมวาคนเหลานี้คือสาวกซึ่งเชื่อในพระเมสสิยาหวาจะตองเสด็จมา พวกเขาก็ยังไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ บุคคลหนึ่งบังเกิดใหม
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รับบัพติศมาในน้ำไดโดยมิไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปนลักษณะเฉพาะเจาะจง และ
แยกจากประสบการณของการบังเกิดใหม
ถึงแมวาผมจะใหบัพติศมาในน้ำกับใครก็ได แตผมไมอาจจะใหบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพวกเขาได มีเพียงพระเยซูเจาเทานั้นที่ทำ
ได ถาคุณไมเคยขอพระเยซูใหบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมไมขอพระองคเสียแตเดี๋ยวนี้ ในลูกา 11:13 กลาววา “เพราะฉะนั้น ถา
ทานทั้งหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค” ทำไมไมขอตอพระองคเสียวันนี้เลา
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน มาระโก 16:16 กิจการ 8:5, 12 ผูที่อยูในกิจการ 8:12 เปนคริสเตียนหรือไม
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 16:16 – ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ
กิจการ 8:5, 12 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [12] แตเมื่อฟลิปได
ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

2.

อาน กิจการ 8:14-16 คนเหลานั้นไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวหรือไม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 8:14-16 – เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของพระเจาแลว จึงให
เปโตรกับยอหนไปหาเขา ครั้นเปโตรกับยอหนลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อใหเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดวยวาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ยังไมไดเสด็จลงมาสถิตกับผูใด เปนแตไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานั้น)

3.

อาน กิจการ 19:1-5 คนเหลานั้นเปนผูเชื่อหรือไม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 19:1-5 – ตอมาขณะที่อปอลโลยังอยูในเมืองโครินธนั้น เปาโลไดไปตามแวนแควนฝายเหนือ แลวมายังเมืองเอเฟซัส
และพบสาวกบางคนจึงถามเขาวา “ตั้งแตทานทั้งหลายเชื่อนั้น ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา” เขาตอบเปาโลวา
“เปลา เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไมเคยไดยินเลย” เปาโลจึงถามเขาวา “ถาอยางนั้นทานไดรับบัพติศมาอันใดเลา”
เขาตอบวา “บัพติศมาของยอหน” เปาโลจึงวา “ยอหนใหรับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหมก็จริง แลวบอกคนทั้งปวงให
เชื่อในพระองคผูจะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต” เมื่อเขาไดยินอยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจา

4.

อาน กิจการ 19:6-7 คนเหลานั้นไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวหรือไม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 19:6-7 – เมื่อเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได
พยากรณดวย [7] คนเหลานั้นมีผูชายประมาณสิบสองคน

5.

อาน ลูกา 11:13 ในขอนี้กลาววาเราตองทำอยางไรจึงจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 11:13 – เพราะฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของ
ทานผูทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค

6.

อาน 1 โครินธ 14:2 เมื่อคนพูดภาษาแปลก ๆ นั้น พวกเขากำลังทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:2 – เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลก ๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใด
เขาใจได แตเขาพูดเปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ
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7.

อาน 1 โครินธ 14:14 เมื่อคนพูดภาษาแปลกๆ นั้น พวกเขากำลังทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:14 – เพราะถาขาพเจาอธิษฐานเปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไม
เขาใจ

8.

อาน 1 โครินธ 14:16-17 ผูคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นเขากำลัง
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:16-17 – มิฉะนั้นเมื่อทานขอบพระคุณดวยจิตวิญญาณแลว คนที่อยูในพวกที่รูไมถึงจะวา "เอเมน" เมื่อทาน
ขอบพระคุณอยางไรได ในเมื่อเขาไมเขาใจสิ่งที่ทานพูด แมทานขอบพระคุณอยางไพเราะก็ตาม แตคนอื่นนั้นจะไมจำเริญขึ้น

9.

อาน กิจการ 2:4 เมื่อคนพูดภาษาแปลกๆ นั้น ใครเปนพูด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด

10.

อาน กิจการ 2:4 ใครเปนผูใหคนนั้นพูด
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 15
จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร
วันนี้เราจะศึกษากันเรื่องจะรับพระวิญญาณบริสุทธิไ์ ดอยางไร กิจการ 10:1 วา “ยังมีชายคนหนึง่ ชื่อโครเนลิอัส อาศัยอยูในเมืองซีซารียา เปนนาย
รอยอยูในกองทหารที่เรียกวากองอิตาเลีย” เปนตำแหนงทางการทหารยศรอยเอกในกองทหาร ในพระคำขอที่ 2 กลาวตอวา “เปนคนมีศรัทธา
มาก คือทานและทั้งครอบครัวเปนคนยำเกรงพระเจา ทานเคยใหทานมากมายแกประชาชน และอธิษฐานตอพระเจาเสมอ” ชายผูนี้เปนคนชอบ
ธรรม กระทำแตในสิ่งที่ควร ยำเกรงพระเจา ใหทานมากมายแกประชาชนที่ขัดสน พระคัมภีรก็บอกวาเขาอธิษฐานตอพระเจาเสมอ แตเราพบวา
เปนเรื่องพิศวงทีแ่ มวาชายผูนี้จะกระทำแตสิง่ ดีงาม ยำเกรงพระเจา มีชีวิตอยูในการอธิษฐานเสมอ แตเขากลับไมมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา
ผานทางพระเยซูคริสต
พระคำที่ 3-6 กลาววา “เวลาประมาณบายสามโมง นายรอยนั้นเห็นนิมิตแจมกระจาง คือเห็นทูตสวรรคองคหนึง่ ของพระเจาเขามาหาทานและ
กลาวแกทานวา "โครเนลิอัสเอย" เมื่อโครเนลิอัสเขมนดูทูตสวรรคองคนั้น ดวยความตกใจกลัว จึงถามวา "นี่เปนประการใด พระองคเจาขา" ทูต
สวรรคจึงตอบทานวา "คำอธิษฐานและทานของทานนั้น ไดขึ้นไปเปนที่ระลึกถึงจำเพาะหนาพระเจาแลว บัดนี้จงใชคนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมน
ที่เรียกวาเปโตรมา เปโตรอาศัยอยูกับคนหนึง่ ชื่อซีโมนเปนชางฟอกหนัง บานของเขาอยูริมฝงทะเล เปโตรจะบอกทานวาทานควรจะทำอะไร"
ชายผูนีแ้ มวาจะยำเกรงพระเจา มีความชอบธรรมตามที่เขาไดปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกที่ควร ใชชีวิตอยูในการอธิษฐานกับพระเจาเสมอ ก็ยังตองมีฑูต
สวรรคมาบอกใหไปพบกับซิโมนเปโตรเพื่อใหเปโตรชี้วา เขาควรจะตองทำสิง่ ใดตอไป เห็นไดชัดเจนในกิจการ 10:43 วาเปโตรไดรับคำสั่งใหบอก
นายรอยผูนี้วา“ศาสดาพยากรณทั้งหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระองคนัน้ จะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา
เพราะพระนามของพระองค (ผานพระนามของพระเยซูคริสต)” นาอัศจรรยไหม ชายผูนี้ที่ไดกระทำแตสิง่ ดีงาม กลับไมมีความสัมพันธสวนตัวกับ
พระเจาผานทางองคพระเยซูคริสต พระเจาตรัสวา “สิ่งที่เจาไดกระทำอยูนั้นยิ่งใหญและยอดเยี่ยมมาก เปนสิ่งที่ระลึกถึงเรา แตเราจะบอกใหเจา
ทำอะไร เราไดสงฑูตสวรรคลงมา บอกเจาเพื่อไปหาคนคนหนึ่งชื่อเปโตร และเขาจะบอกเจาวาตองทำอะไร” ใน กิจการ 10:43 เมื่อเปโตรไปที่บาน
โครเนลิอัส เขากลาววา “ทุกคนทีเ่ ชื่อถือในพระองค (พระเยซูคริสตเจา) นั้นจะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา”
มาดูวาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ “เมื่อเปโตรยังกลาวคำเหลานั้นอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟงพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)
โครเนลิอัสไดรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในขณะที่เขาไดยินเรื่องความเชือ่ ในพระคริสต และไดใสความเชื่อของตัวเองในพระคริสตเพื่อไดรับการอภัย
โทษบาป ในทันทีที่เขาเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสวมทับเขาและทุก ๆ คนในบานหลังนั้น พระคำที่ 45 กลาวตอไปวา “ฝายพวกที่ได
เขาสุหนัตซึ่งเชื่อถือแลว คือคนที่มาดวยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดลงมาบนคนตางชาติดวย”
พวกเขารูไดอยางไร “เพราะเขาไดยินคนเหลานัน้ พูดภาษาแปลกๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา” (พระคำที่ 46)
ทุกครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขามาสวมทับบุคคลในภาคพันธสัญญาใหม ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จกั สำแดงผล เปนประจักษ
พยานวาพวกเขาไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในภาคพันธสัญญาใหม ปกติแลวพวกเขามักจะพูดภาษาแปลกๆ หรือพยากรณ
ลองจินตนาการวา ตอนนี้เรากำลังคุกเขาลงอยูตรงนั้น อธิษฐานกับพระเจาวา “ถามีทางใดที่ลูกจะยกยองสรรเสริญพระองค ทางใดที่ลูกทำได
เหนือความสามารถของภาษามนุษย ลูกก็ปรารถนาสิ่งนั้น พระเยซูโปรดเติมเต็มลูกดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” เมื่อเราเริ่มนมัสการพระเจา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเต็มลนในเรา และใหภาษากับเรา พูดในสิ่งที่ไมเคยไดยิน หรือเรียนรูมากอน พระคัมภีรกลาวในกิจการ 2:4 วา “เขา
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เหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด” ใครเปนคนพูดภาษาแปลกๆ
พวกเขาพูด ใครเปนผูใหพูด พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูใหพูด
ลูกา 11:13 กลาววา “เพราะฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผู
ทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค” สิ่งที่เราตองทำในเวลานี้ก็เพียงแตขอ จงเชื่อวาเราจะไดรับ
ยอมนอมตัวตอพระเจา เริ่มนมัสการพระองค พระองคจะทรงโปรดใหเราพูดเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระองคในภาษาแปลกๆ ที่เราไมเคย
เรียนรูมากอน
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

จงบอกคำอื่น ๆ ที่พระคัมภีรใชเกี่ยวกับความรอด
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 3:3 – พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจา
ไมได”
กิจการ 3:19 – เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม เพื่อจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย เพื่อเวลาชื่นใจ
ยินดีจะไดมาจากพระพักตรขององคพระผูเปนเจา
มาระโก 16:16 – ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ
โคโลสี 2:13 – และทานที่ตายแลวดวยความบาปทั้งหลายของทานดวยเหตุที่เนื้อหนังของทานมิไดเขาสุหนัต พระองคไดทรง
ใหทานมีชีวิตดวยกันกับพระองค และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของทาน
โรม 8:9 – ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝายเนื้อหนัง แตอยูฝายพระ
วิญญาณ แตถาผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของพระองค
มัทธิว 25:46 – และพวกเหลานี้จะตองออกไปรับโทษอยูเปนนิตย แตผูชอบธรรมจะเขาสูชีวิตนิรันดร

2.

อาน กิจการ 11:15 พระวจนะนี้อธิบายถึงประสบการณในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 11:15 – เมื่อขาพเจาตั้งตนกลาวขอความนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย เหมือนไดเสด็จลง
มาบนพวกเราในตอนตนนั้น

3.

สาวกของพระเยซูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอหน 20:22) สองสามวันตอมาก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2:1-4)
ขอใหเปรียบเทียบขอเท็จจริงในพระคำสองขอนี้ (ยอหน 20:22 และ กิจการ 2:1-4)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 20:22 – ครั้นพระองคตรัสดังนั้นแลวจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรัสกับเขาวา “ทานทั้งหลายจงรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เถิด”
กิจการ 2:1-4 – เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสตมาถึง จำพวกสาวกจึงมารวมใจกันอยูในที่แหงเดียวกัน [2] ในทันใดนั้น มีเสียงดัง
มาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วบานที่เขานั่งอยูนั้น [3] มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขา และกระจายอยู
บนเขาสิ้นทุกคน [4] เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรด
ใหพูด

4.

อาน กิจการ 1:8 วัตถุประสงคของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 1:8 – แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลาย
จะเปนพยานฝายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก
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5.

อาน กิจการ 2:38-39, 1 โครินธ 1:7 การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีใหสำหรับเราในทุกวันนี้ไหม
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:38-39 – ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [39] ดวยวาพระ
สัญญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และแกคนทั้งหลายที่อยูไกล คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของ
เราทรงเรียกมาเฝาพระองค”
1 โครินธ 1:7 – เพื่อวาทานทั้งหลายจึงมิไดขาดของประทานเลย ในขณะที่ทานรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา

6.

อาน ลูกา 11:13 ถาคุณยังไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณควรจะทำอยางไรในขณะนี้
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 11:13 – เพราะฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของ
ทานผูทรงสถิตอยูในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค

7.

อาน กิจการ 2:4 คุณจะขอ รับ พูด และนมัสการพระเจา ดวยการอธิฐานในภาษาที่พระองคทรงประทานใหกับคุณไหม
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด
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บทที่ 16
ประโยชนของการพูดภาษาแปลกๆ
หนึ่งในหลาย ๆ อยางที่เกิดขึ้น เมื่อคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ พวกเขาทั้งหมดที่อยูนั่นพูดภาษาแปลก ๆ กิจการ 2:4 บอกไว
วา วันแหงเพ็นเทคอสต เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งตนพูดภาษาแปลก ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด
กิจการอัครฑูตบอกถึงการสำแดงการทรงสถิตของพระเจาทุกครั้ง เมื่อมีผูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
แนนอน ยังมีอะไรมากมายหลายอยางในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นอกเหนือจากการพูดภาษาแปลกๆ สิ่งสำคัญอยางหนึ่งของการเปดเผยสำแดง
ใน 1 โครินธ 14:13-14 ที่กลาวไวคือ “เหตุฉะนั้นใหคนที่พูดภาษาแปลกๆ อธิษฐานวา เขาจะสามารถแปลไดดวย เพราะถาขาพเจาอธิษฐาน
เปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ” เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของเรา
อธิษฐาน ขณะที่เราอธิษฐานภาษาแปลกๆ ขอใหอธิษฐานวาเราจะแปลไดดวย เพื่อความเขาใจของเราจะเกิดผล
เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาแปลกๆ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอยางนาทึ่ง เมื่อเราบังเกิดใหม พระเยซูเสด็จมา
ประทับในตัวเรา บรรจุทุกสิ่งทุกอยางไวในวิญญาณของเรา เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสวมทับเรา ก็จะเริ่มสำแดงผลกับเรา และคนอื่น
มีปรากฏการณสองสามอยางเกิดขึ้น ครั้งแรกที่เริ่มอธิษฐานภาษาแปลกๆ ใจของเราอาจบอกวามันเปนเรื่องบา ๆ และที่กำลังทำอยูนี้เสียเวลา
เปลา ตองอาศัยความเชื่อในการอธิษฐานภาษาแปลกๆ ซึ่งเปนเหตุผลที่ ยูดา 20 กลาววา จงกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่ง
ของทาน มันทำใหเราอยูเหนือความคิดและเหตุผลธรรมชาติ และนำเราไปสูมิติแหงความเชื่ออันเหนือธรรมชาติ
อีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจพบก็คือ เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ คนที่เราไมเคยนึกถึงมาเปนป ๆ กลับเขามาอยูในความทรงจำ ถาสิ่งนี้เกิดขึ้น
ก็ขอใหเริ่มอธิษฐานเผื่อเขา ภายในวันสองวัน เราอาจจะแปลกใจ ที่คนเหลานี้โทรมาหา และเราจะเห็นสิ่งอัศจรรย เมื่อเรื่องทำนองนี้
เกิดขึ้นหลายครั้ง ที่สุดเราจะตะหนักวา เวลาเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ เราไดอธิษฐานพรอมกับสติปญญาที่ไปไกลเหนือกวาสติปญญาของ
ตัวเอง จิตวิญญาณของเราหยั่งรูทุกสิ่งทุกอยาง โดยมีหัวใจของพระคริสตที่กำลังอธิษฐานใหกับคนอื่น ในวิถีที่ความเขาใจฝายกายภาพของเรา
ไมอาจจะเขาใจได
บางครั้งเมื่อกำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆ (ตองอาศัยความเชื่อในการอธิษฐานภาษาแปลกๆ) เราอาจพบวาตัวเองกำลังตอสูกับความคิด
บางอยาง เชน เรานาจะทำอะไรดี ๆ ไดหลายอยางถาเราพูดภาษาตัวเอง แทนที่จะพูดภาษาที่ไรสาระอยางนี้ เราตองจัดการกับความคิด
เหลานี้ ขจัดมันออกไป แลวอธิษฐานตอ บางครั้งเรากำลังอธิษฐานภาษาแปลก ๆ อยู แลวก็เกิดนึกถึงคนคนหนึ่งที่ไมไดพบมานาน เรา
อาจจะพบวาคนคนนั้ น โทรมา แลวเราก็ จ ะตระเตรี ย มใหพรอมในอั น ที่ จ ะแบงปนกั บ เขาได ปกติ ข ณะที่ เ ราอธิ ฐ านภาษาแปลก ๆ
เฉพาะเจาะจงใหใครสักคน เราก็ไดอธิษฐานแทนบุคคลนั้น พระเจากำลังเตรียมเราใหพรอมดวยสติปญญาที่ตองใช เพื่อแบงปนกับบุคคล
นั้นในสิ่งที่เขาตองการฟง สิ่งเหลานี้จะไมอาจเกิดขึ้น ถาเราอธิษฐานดวยความเขาใจของตัวเอง
นั่นคือฤทธานุภาพของพระเจา ที่พระองคทรงสำแดงอยางเหนือธรรมชาติ ซึ่งก็คือเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของเราเปนผู
อธิษฐาน จิตวิญญาณของเราบังเกิดใหม มีจิตใจของพระคริสต รูถองแทวาตองทำอะไร จะมีการเจิมจากพระเจา เพื่อที่เราจะรูทุกสิ่ง โดยไม
มีขอจำกัดในจิตวิญญาณหากเรากาวเดินไปอยางมีพลัง มีการเปดเผยสำแดงในจิตวิญญาณของเรา มันจะเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตทาง
กายภาพของเรา ยังมีอีกทางหนึ่งซึ่งไมใชทางเดียว นั่นก็คือใหเราเริ่มพูดภาษาแปลก ๆ ขอใหตระหนักใหดี และเชื่อวาขณะที่เรากำลังพูด

ระดับที่ 1

1-57

ระดับที่ 1
ภาษาแปลก ๆ นั้น เราไดเสริมสรางตัวของเราขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่ง จิตวิญญาณของเราอธิษฐานดวยสติปญญาที่ซอนเรนของพระ
เจา การเปดเผยอันสมบูรณแบบของพระเจาจะบังเกิดขึ้น ดังปรากฎใน 1 โครินธ 14:13 วา ใหเราอธิษฐานเพื่อเราจะแปลได นั่นไมได
หมายความวาเราตองหยุดอธิษฐานภาษาแปลกๆ แลวอธิษฐานในภาษาของตนเองเพื่อใหแปลได แตหมายความวาความเขาใจของเราจะ
เกิดผล
หากเราแบงปนขอความเปนภาษาแปลก ๆ ในการนมัสการที่คริสตจักร เราตองหยุดและแปลเปนภาษาของเรา หรืออาจจะมีคนแปลดวยของ
ประทานการแปลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เวลาที่เราอธิษฐานดวยตัวเองแตลำพัง อธิษฐานตอพระเจาดวยวาพระองคจะเปดเผยสำแดงกับเรา
บางครั้งทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไป เราอาจไมไดรับพระคำอะไรเปนพิเศษ แตเวลานั้น เราจะเขาใจสิ่งตาง ๆ กระจางชัดขึ้น มีมุมมองที่
แตกตางออกไป บางทีอาจใชเวลาหนึ่งสัปดาหกอนที่จะไดรับการเปดเผยสำแดง แตเวลาที่ใชในการอธิษฐานภาษาแปลก ๆ และเชื่อวาจะ
ไดรับการแปลนั้น เปนสวนหนึ่งของการเปดเผยสำแดง
การพูดภาษาแปลก ๆ เปนสิ่งสำคัญดวยเหตุผลนานับประการ มากกวาการเปนเพียงเครื่องพิสูจนถึงการที่เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว มัน
ควรจะเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นี่คือหนทางหนึ่งที่เราจะสื่อกับพระบิดาจากหัวใจของเราโดยตรง ใหเราออมออกจากความสงสัย
ความหวาดหวั่นในสมองเรา มันจะเสริมสรางตัวเราขึ้นบนความเชื่ออันบริสทุ ธิ์ยิ่งของเรา และปลดปลอยปญญาที่ซอนเรนของพระเจา
พระเจาปรารถนาใหทุกคนที่ทำตามสิ่งเหลานี้ได ปลดปลอยความเชื่อของเรา รับประโยชนเต็มที่จากการอธิษฐานภาษาแปลก ๆ เสียแตวันนี้

ระดับที่ 1

1-58

ระดับที่ 1

1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน ยูดา 1:20 เราจะไดประโยชนอะไรจากการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์
______________________________________________________________________________________________
ยูดา 1:20 – แตทานทั้งหลายผูเปนที่รัก จงกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของทาน โดยการอธิษฐานในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

2.

อาน กิจการ 2:4 มีกี่คนที่ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด

3.

อาน กิจการ 2:4 พวกเขาไดกระทำสิ่งใดซึ่งเปนผลที่ไดจากการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน 1 โครินธ 14:14 สวนไหนของเราที่อธิษฐาน เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:14 – ถาขาพเจาอธิษฐานเปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ

5.

อาน 1 โครินธ 14:2 เมื่อคนคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ เขากำลังพูดกับใคร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:2 – เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใด
เขาใจได แตเขาพูดเปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ

6.

อาน 1 โครินธ 14:2 เมื่อบุคคคลหนึ่งอธิษฐานภาษาแปลกๆ คนอื่นจะเขาใจในสิ่งที่เขาอธิษฐานหรือไม
______________________________________________________________________________________________

7.

อาน 1 โครินธ 14:2 เมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของคุณกำลังพูดอะไร
______________________________________________________________________________________________

8.

อาน 1 โครินธ 14:4 เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ เรา
______________________________________________________________________________________________

9.

1 โครินธ 14:4 – ฝายคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นก็ทำใหตนเองเจริญฝายเดียว แตผูที่พยากรณนั้นยอมทำใหคริสตจักรจำเริญขึ้น
อาน 1 โครินธ 14:16 เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ เรากำลังทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:16 – มิฉะนั้นเมื่อทานขอบพระคุณดวยจิตวิญญาณแลว คนที่อยูในพวกที่รูไมถึงจะวา “อาเมน” เมื่อทาน
ขอบพระคุณอยางไรได ในเมื่อเขาไมเขาใจสิ่งที่ทานพูด
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คำตอบ
บทที่ 1 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อชวยใหโลกรอด ประทานชีวิตนิรนั ดรใหกับผูที่เชื่อในพระเยซู โดยการลบลางผลบาป
ชีวิตนิรันดร คือการรูจักพระเจา และพระเยซูคริสต ชึ่งไมใชแคความรูทางปญญาเทานั้น แตรูจักและมีความสัมพันธสนิทกับพระองค
เริ่มตนเมื่อเรารับพระบุตร (พระเยซูคริสต) เขามาในชีวติ เรา
ชีวิตที่อุดมสมบูรณ
ชีวิตที่อุดมสมบูรณ คือสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งที่พระเยซูกลาวถึงขโมย ที่มาเพื่อลัก ฆา และทำลาย
เชื่อ
เห็นไดชัด

บทที่ 2 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำอุปมา ในพระคัมภีรเปนเรื่องราวทีอ่ ธิบายถึงความจริงทางจิตวิญญาณ

7.
8.

คือการอดอาหาร

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

เขาไปยืนอยูแตไกล เพราะเขามีความละอายที่จะเขาไปในคริสตจักร (วิหาร) เขาเปนคนบาปหนาสาหัส ดังนัน้ เขาจึงยืนอยูขางนอก

พระองคทรงกลาวถึงผูที่ไวใจในตนเองวา เปนคนชอบธรรม พวกเขาเปนผูชอบธรรมดวยตนเอง
ข. พวกเขาดูหมิ่นเหยียดหยามผูอื่น
คริสตจักร
ฟาริสี และคนเก็บภาษี
ขาแตพระเจา ขาพระองคโมทนา ขอบพระคุณพระองคที่ขาพเจาไมเหมือนคนอืน่ (ขาพระองคไมใชคนบาป) ขาพระองคไมใชคนฉอโกง คนอธรรม
คนลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้
การถวายสิบเปอรเซ็นต จากรายไดทั้งหมดของคนคนนัน้
เขามีความละอาย แลว
ขาแตพระบิดาเจา โปรดเมตตาขาพระองคผูเปนคนบาป
คนเก็บภาษี
เพราะเขาถอมใจตอพระเจา ฟาริสีคนนั้น เต็มไปดวยความหยิ่งจองหอง และไมคิดวาตัวเองตองการผูชวยใหรอด
พระองคทรงยกโทษบาปให
คนถอมใจ
ความหยิ่งจองหอง
ใช พระองคจะทรงยกโทษบาปใหฉัน และชำระลางฉันจากความอธรรมทั้งมวล ดูในยอหน 1:8-9

บทที่ 3 คำตอบ
1.
2.

ไมไดเลย
ความชอบธรรมของพระเจา (ที่ผานมาทางพระคริสต) เทานั้น
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3.
4.
5.
6.

โดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
ความชอบธรรมที่เปนของเรา เปนความชอบธรรมที่มาจากการกระทำ ดวยตัวเอง
เราทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน โดยการพยายามไถบาปดวยการกระทำดี ดวยตัวเราเอง แทนที่จะวางใจในพระคริสต วางใจในความรอด
ที่พระองคไดทรงสละพระชนมของพระองคเพื่อไถบาปเรา
ของขวัญ

บทที่ 4 คำตอบ
1.

จริงหรือที่พระเจาตรัสวา เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้

2.

เจาอยาแตะตองมัน

3.

เก็บผลไมนั้นแลวกินเขาไป

4.

ใชแลว พระองคยังทรงพยายามสานตอความสัมพันธกับเขาทั้งสองอยู

5.

เพื่อเขาทั้งคูจะไมเขาไปกินผลไมแหงชีวิต และมีชีวิตเปนอมตะในสถานภาพของความบาป

6.

ใชแลว เรามองเห็น

7.

ค. รับเอามา

8.

ความตาย

9.

ชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต

10.

เราลมเหลวในการยอมอยูในความชอบธรรมของพระเจา

11.

ทรงขจัดบาป ทรงลืม และทรงยกโทษบาป

12.

พระองคทรงเปนผูเปยมดวยพระเมตตา และความรัก

บทที่ 5 คำตอบ
1.

“ถือวา” หมายถึง การเพิ่มเขาบัญชีของบุคคลนั้น

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เพื่อใหบาปเปนที่รจัู ก
ในกาลาเทีย 3:24 วัตถุประสงคของธรรมบัญญัติก็คือ แสดงใหมวลมนุษยเห็นวา พวกเขาตองการพระผูชวยใหรอด พระเยซูคริสต
พระองคทรงจัดการดวยความเมตตาและพระคุณ
ใชแลว
ความรัก
เมื่อเราขาดกำลัง (หมดหวัง และไมประพฤติตนตามพระเจา)
คนบาป
ศัตรูของพระองค
แนนอน
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บทที่ 6 คำตอบ

1.

คือการ “กลับหลังหัน” มาสูขอตกลงใหม
คือการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม
คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่สงผลใหหันกลับมาหาพระเจา หันจากการเดินในหนทางของตนเองมายังหนทางของพระเจา
คือการเปลี่ยนทิศทางในชีวิต ไมใชการทำใหสมบูรณแบบ
คือการตัดสินใจที่เปลี่ยนทิศทางในชีวติ ของบุคคลนั้น
คือการละจากสิ่งเกาๆ และผูกพันตนเองอยางถึงทีส่ ุดกับพระเจา และวิถีทางของพระองค
คือการหันสูพระเจาโดยผานทางพระเยซูคริสต

2.
3.
4.

กลับใจใหม

5.

เขาตองกลับใจใหม

6.

ตาของเขาจะเปดออก
กลับจากความมืดสูความสวาง
กลับจากอำนาจของซาตานสูอำนาจของพระเจา
ไดรับอภัยโทษบาป
ไดรับมรดก

7.

กลับใจใหม
หันกลับมาหาพระเจา
กระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พวกเขาประพฤติสิ่งชั่วราย และไรศีลธรรม

ใหทุกคนกลับใจใหม
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหพวกเขามาถึงที่ทรมานนี้

การกลับใจใหมคือสิ่งที่มาจากหัวใจ ไมใชดวยวาจา (พูดแตปาก)
ละทิ้งทางของพวกเขา
ละทิ้งความคิดของพวกเขา และหันกลับมาหาพระเจา
พระองคทรงประทานพระเมตตา และทรงอภัยอยางเหลือลน
จะมีความปรีดีในสวรรค
บาปของเราจะถูกลบลางไป

บทที่ 7 คำตอบ
1.

การยอมจำนนอยางสิ้นเชิง

2.

คนเหลานี้ไมเคยใหพระคำของพระเจาหยั่งรากลึกลงในหัวใจของเขา ความกังวลในชีวิตนี้ ทรัพยสมบัติ และความสนุกสนานแหงชีวิตนี้ไดนำพาเขา
ออกจากพระเจา

3.

เปนของพระเจา

4.

พระเจา

5.

พระเจา

ระดับที่ 1
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6.

ได

7.

หัวใจทีห่ ันเหออกจากพระเจาไปสูรูปเคารพ (สิ่งที่คุณใหความสำคัญมากกวาพระเจา) ดูในโรม 1:25

8.

พระเยซูทรงตองการหมดทั้งหัวใจของเรา (การผูกพันธอยางสิ้นเชิง)

9.

แนนอน

บทที่ 8 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไดแสดงออก

7.

ไดยืนยัน

8.

ตองกลับใจใหม

9.

บุคคลนัน้ ตองเชื่อ

10.

ไมได

11.

ไมได

12.

รับบัพติศมาดวยน้ำ

13.

________________________________________________________________________________________

ไดแสดง
เปนของประทานทีใ่ หแบบฟรีๆ โดยผานความเชื่อในพระเยซูคริสต
เปโตรบอกวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา”
พระเยซูทรงตรัสวา “ผูที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด” นั่นมีความหมายเปนนัยวา มันเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกัน
พระคำขอนี้กลาววา เมื่อบุคคลไดเรียกหาพระนามของพระเจา ความผิดบาปของเขาจะถูกลบลางออกไป แสดงใหเห็นวาการเรียกหาพระนามของ
พระเจาสามารถทำไดโดยการออกเสียง (ลูกา 18:13) หรือโดยการแสดงออกดวยการรับบัพติศมา เชนเดียวกับในพระคำขอนี้

บทที่ 9 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คนที่ถูกสรางใหมแลว
มันหมดสิ้นไป
ทุกสิ่ง
เราตายแลวโดยการละเมิดและการบาป
เราเคยดำเนินตามวิถีของโลก เชื่อฟงซาตาน (เจาแหงอำนาจในยานอากาศ) และไดใชชีวิตอยูในวิญญาณแหงการไมเชื่อฟง
พระกรุณา
เพราะความรักอันใหญหลวงของพระองคที่มีตอเรา
ทำใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต
โดยพระคุณของพระองค
เขาใจได
อดีต

ระดับที่ 1
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12.
13.
14.

ไดถูกชำระแลว ทำใหบริสุทธิ์แลว และถูกแยกตั้งไวแลว (ทำใหชอบธรรม) ตอพระพักตพระเจา
ปจจุบัน
อันเดียวกัน … ฝายจิตวิญญาณ

บทที่ 10 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จิตวิญญาณของเราไดเปนอันเดียวกันกับพระเจา
ในใจเรา
โดยความเชื่อ
พระบุตร (พระเยซูคริสต)
พระคริสตทรงสถิตในเรา อันเปนที่หวังแหงสงาราศี
คนใหมของเรา (จิตวิญญาณที่บังเกิดใหม)
ความชอบธรรมของพระเจาทางพระเยซูคริสต
บริสุทธและปราศจากตำหนิ
ในผูทรงเปนที่รักของพระองค (พระเยซูคริสต)

บทที่ 11 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คนอธรรม
ความชอบธรรม หรือที่ยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา
ความชอบธรรม หรือที่ยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา
ข. แยกจากสิ่งที่เขากระทำ
ตลอดกาล
ข. เปนของขวัญ
สิ่งที่ใหมาแบบฟรีๆ โดยผูรับไมตองจายสิ่งใดเลย
ข. สวรรค

บทที่ 12 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มารรายก็มาฉวยเอาไป ดังนั้นจึงไมสามารถเกิดผลในชีวติ ได
ทั้งกลางวันและกลางคืน
เปนจิตวิญญาณและเปนชีวิต
บำรุงดวยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากปากของพระเจา
ดาบ
ไดแนนอน

ระดับที่ 1
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7.
8.

ชีวิตและสันติสุข
พระเจาและพระสงาราศีของพระองค

บทที่ 13 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไมใช
พระบิดาแหงบรรดาดวงสวาง
พญามาร
เพื่อจะลักและฆาและทำลายเสีย
เพื่อใหชีวิตแกเราทัง้ หลาย และใหอยางครบบริบูรณ
มันจะหนีไปจากเรา
ไมไดบอก
ไมใช
เพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย

บทที่ 14 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เปน
ไมไดรับ
เปน
ไมไดรับ (หมายเหตุ นี่แสดงใหเห็นวาประสบการณจากการไดรับบัพติศมา ก็แตกตางจากการไดรับความรอด)
ขอตอพระเจา
ทูลตอพระเจา และพูดเปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ
วิญญาณของเขาอธิษฐานกับพระเจา
อวยพระพรพระเจาดวยจิตวิญญาณของพวกเขา และขอบพระคุณพระองค (สรรเสริญพระเจา)
คนคนนั้นเปนผูพูด
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูพูด

บทที่ 15 คำตอบ
1.

บังเกิดใหม (ยอหน 3:3)
ตั้งใจใหม (กิจการ 3:19)
เชื่อและรับบัพติศมา (มาระโก 16:16)
ยกโทษบาป (โคลิสี 2:13)
ไดรับพระวิญญาณของพระคริสต (โรม 8:9)
และชีวิตนิรันดร (มัทธิว 25:46)

2.

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย

ระดับที่ 1
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3.
4.

ในยอหน 20:22 สาวกของพระเยซูไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

5.
6.

เพื่อใหอำนาจในการรับใช (เพื่อเปนพยาน)

7.
8.

ขอพระเจา

ในกิจการ 2:1-4 สาวกเดียวกันนั้นเองก็ไดรับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดวยการจุมทั้งภายในและภายนอก) ดูกิจการ 1:8
ยังมีใหกับเราในทุกวันนี้ (ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหยุดในทันทีที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง แตจะยังไมหยุดในขณะนี้ จนกวา
พระองคจะเสด็จมา)
จะทำแนนอน เราจะพูด แตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปนผูทรงโปรดใหพูด (ภาษาแปลกๆ)

บทที่ 16 คำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรากอสรางตัวของเราขึ้น
ทั้งหมดทุกคน
พวกเขาพูดภาษาแปลกๆ
จิตวิญญาณของเรากำลังอธิษฐาน
พระเจา
ไมเขาใจ
พูดถึงความลึกลับ
ทำใหตนเองเจริญขึ้น (กอสรางตัวเองขึ้น)
อวยพระพรและขอบพระคุณพระเจา

ระดับที่ 1
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การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง
การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนที่มาของหลายเรื่องราวที่เรามักประสบอยู มีขอพระคำจากสุภาษิตบทที่ 13 ที่ควรจะอานดวยตัวเอง เพราะ
เราจะไมเชื่อถาไมไดอานจากพระคัมภีรของตัวเอง พระคำสุภาษิต13:10 กลาวไววา “เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แต
ปญญาอยูกับบรรดาผูที่รับคำแนะนำ” ครั้งแรกเมื่อหลายคนเห็นประเด็นนี้ ก็คงพูดวา “เดี๋ยวกอน ความทะนงตัวไมนาจะเปนสิ่งเดียวที่กอให
เกิดความขัดแยงหรือการทะเลาะวิวาทกัน” ในสุภาษิต 17:14 บอกวา ความขัดแยงเปนจุดเริ่มตนของการวิวาท ดังนั้นการวิวาทก็นาจะมี
สาเหตุมากกวาแคความทะนงตัว บางคนวา “เปนเพราะคนนั้นทำกับฉัน” บางก็วา “คุณไมเขาใจหรอก ฉันก็เปนของฉันอยางนี้แหละ” ใน
พระคัมภีรบอกไววาความทะนงตัวเทานั้นเปนที่มาของความขัดแยง มันไมใชปจจัยหลัก แตมันคือสาเหตุเดียวเทานั้น อาจมีบางคนแยง
ประเด็นนี้วา “ผมมีปญหามาก แตไมใชเรื่องความทะนงตัว ถาจะมี ก็นาจะเปนเรื่องการขาดความนับถือในตัวเอง ผมไมเชื่อหรอก ถามีใครหา
วา ผมมีปญหาเรื่องความเยอหยิ่ง”
ขอใหเราทบทวนกันใหมวา ความทะนงตัวคืออะไรกันแน มันไมใชแคเรื่องที่คิดวาคุณดีกวาคนอื่น พูดงาย ๆ ความทะนง ก็คือการเอาตัวเอง
เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง คือรากเหงาที่แทจริงของความทะนงตัวทั้งหลาย ในกันดารวิถี 12:2 มิเรียมและอาโรน
พี่นองของโมเสสตอตาน วิพากษวิจารณโมเสสเพราะการแตงงานขามเผาพันธุ ทั้งคูวา “พระเยโฮวาหพูดทางโมเสสคนเดียวเทานั้นจริงหรือ
พระองคไมพูดทางเราบางหรือ” ในพระคำที่อยูในวงเล็บขอที่ 3 กลาววา “โมเสสเปนคนถอมใจมากยิ่งกวาคนทั้งปวงในพื้นแผนดิน” แทนที่
โมเสสจะพูดปกปองตัวเอง เขากลับอธิษฐานแทนพี่นอง
มาถึงตอนที่วา โมเสสเปนคนที่ถอมใจมากที่สดุ ในผืนแผนดินโลก ขอใหหยุดคิดสักนิด เราไมรูวามีผูคนสักเทาใดในโลกในเวลานั้น แตแนนอน
ตองมีเปนลานๆ คนแน โมเสสเปนผูที่ถอมใจที่สุดในบรรดาคนเหลานั้น ที่นาประหลาดใจที่สุดก็คือ โมเสสเองคือคนเขียนขอความนี้ คนสวน
ใหญคิดวาถาเราถอมใจและนอมใจจริง เราก็คงไมรูหรอก นั่นคือความคิดที่ผิดในแงของความทะนงตัวที่แทจริง ความทะนงตัวไมไดเพียงแค
คิดวาเราดีกวาคนอื่น มันหมายถึงการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปรียบกับไมทอนหนึ่ง ปลายดานหนึ่งเปนความทะนงตัว ปลายอีกดานหนึ่ง
เปนการขาดความนับถือในตัวเอง ทั้งสองเปนการแสดงออกที่ตรงกันขามในสิ่งเดียวกัน แตอยูคนละดานของไมทอนเดียวกัน นั่นคือการเอา
ตัวเองเปนศูนยกลาง ไมวาจะคิดวาเราดีกวาคนอื่น หรือคิดวาเราแยกวาใครทั้งหมด นั่นก็คือเอาตัวเองเปนศูนยกลางอยูดี ทุกสิ่งทุกอยางผาน
เครื่องกรองอันนั้นหมด คนที่ขลาด ขี้อายก็คือคนที่ทะนงตัวอยางยิ่งและเอาตัวเองเปนศูนยกลาง คิดถึงแตตัวเอง
ประเด็นที่ผมกำลังพูดถึง เรื่องการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ก็คือรากที่แทจริงของความทะนงตัว และหากคุณมองยอนกลับไปในสุภาษิต
13:10 คุณจะเห็นวา “เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น” ซึ่งกลาวในที่นี้ก็คือ การเอาตัวเองเปนศูนยกลางนั่นแหละที่ทำใหเรา
โกรธ หาใชใครทำอะไรใหเราโกรธไม การที่เราเอาตัวเองเปนศูนยกลางตางหาก คือสาเหตุที่ทำใหเรามีปฏิกริยากับสิ่งที่ผูคนปฏิบัติกับเรา
เปนไปไมไดที่จะหยุดผูคน ไมใหเขาทำอะไรขัดใจเรา ความเชื่อนั้นไมใชการควบคุมผูอื่น แตคือการชวยใหเราจัดการกับตัวเอง จัดการกับสิ่งที่
อยูในใจเรา จึงไมไดขึ้นอยูที่คนอื่นจะทำอะไรกับเรา
ในขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน พระองคทรงหันไปมองคนที่จับพระองคตรึง แลวตรัสวา “พระบิดาเจาขา โปรดยกโทษบาปใหกับพวก
เขาดวย เพราะเขาไมรูวาเขาทำอะไร” พระองคไมไดควบคุมคนเหลานั้น แตพระองคควบคุมตัวพระองคเอง การเอาตัวเองเปนศูนยกลางคือ
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เหตุที่ทำใหเราโกรธ พระเยซูไมไดเสด็จมาในโลกเพื่อตัวพระองคเอง แตพระองคทรงรักโลกมากจึงทรงเสด็จลงมาในโลกเพื่อเรา พระองคยัง
ทรงนึกถึงมารดาของพระองคในขณะที่ถูกตรึงอยูบนกางเขน และกลาวฝากใหหนึ่งในสาวกดูแลเธอ เหตุที่พระเยซูสามารถใหอภัย แสดงความ
รักในทามกลางความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ความอยุติธรรม และหลายสิ่งหลายอยางที่ประดังเขามาตอพระองคไดนั้น เปนเพราะ
พระองคไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง
ความเห็นแกตัวของเราคือสิ่งที่ทำใหเราโกรธ พระคัมภีรบอกเสมอวาใหเราตายตอตนเอง เอาเปนวา หากผมมีซากศพอยูตรงหนาผมในเวลานี้
ผมจะพูดจาดูถูก เตะ ถมน้ำลายใส ทำทาไมสนใจมัน ถามันคือซากศพจริง มันก็จะไมตอบสนอง เหตุผลที่เราตอบสนองอยางที่เราทำตอสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวเรา ก็ไมใชเพราะสิ่งภายนอก แตเพราะสิ่งที่อยูในใจเรา เราไมอาจมีความเชื่อที่เขมแข็ง จนขจัดอุปสรรคและสิ่งที่ขัดใจเรา
ออกไปไดดวยตัวเอง แตเราจัดการกับตัวเองได เมื่อถึงจุดที่เรายอมใหพระเยซูเปนพระเจาในชีวิตของเรา จุดที่เราสามารถรักพระองค รัก
อาณาจักรของพระองค และคนอื่น ๆ มากกวารักตัวเราเอง เราจะพบวาเมื่อเราทำเชนนั้น เราจัดการกับตัวเองได ความขัดแยงและการวิวาท
ในชีวิตของเราก็จะหยุดไปเอง
หนึ่งในกุญแจดอกสำคัญที่จะใชไขไปสูสิ่งที่พระเจาทรงกระทำใหกับชีวิตของเรา ก็คือตระหนักวา พระองคไมไดประทานอาณาจักรของ
พระองคเพื่อสนองความตองการที่เห็นแกตัวของเรา พระองคไมไดกระทำสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพียงเพื่อเราจะไดมีทุก ๆ สิ่งที่จำเปน เราตอง
เรียนรูที่จะปฏิเสธตัวเองและไมจดจอกับชีวิตตัวเอง เพื่อจะไดเริ่มตนคนพบสักทีวา ชีวิตคืออะไรกันแน ชีวิตคือการรักคนอื่น และรักพระเจา
มากกวาตัวเอง แลวเราก็จะเริ่มลดทอนความโกรธ ความเจ็บปวด และสิ่งตาง ๆ ที่คางคาอยูภายในตัวเรา
ขออธิษฐานในวันนี้วา พระเจาจะนำสองสามประเด็นที่ไดศึกษากันมาใชเพื่อเปดหัวใจของเราใหตระหนักและเขาใจวา การเอาตัวเองเปน
ศูนยกลางของเราเองนั่นแหละ ที่เปนสาเหตุใหเกิดความทุกขใจ แทนที่จะมัวโทษคนอื่น เราจำเปนตองยอมรับความรับผิดชอบ เผชิญหนากับ
มัน ถอมใจลงตอหนาพระเจา และรองขอใหพระองคเขามา เปนองคผูยิ่งใหญในชีวิต นั่นแหละคือหนทางที่เราจะกาวไปสูชัยชนะ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

อาน มาระโก 9:33-34 สาวกของพระองคถกเถียงกันเรื่องอะไร ระหวางทางไปคาเปอรนาอูม
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 9:33-34 – พระองคจึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อเขาไปในเรือนแลว พระองคตรัสถามเหลาสาวกวา
“เมื่อมาตามทางนั้น ทานทั้งหลายไดโตแยงกันดวยขอความอันใด" [34] เหลาสาวกก็นิ่งอยู เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาไดเถียง
กันวา คนไหนจะเปนใหญกวากัน
เรื่องนี้สะทอนความเห็นแกตัวในตัวเราทุกคนไหม
______________________________________________________________________________________________
อาน มาระโก 9:35 ตามพระคำขอนี้ หากผูหนึ่งตองการเปนคนตน เขาตองยอมเปนอะไร
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 9:35 – พระองคไดประทับนั่ง แลวทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมาตรัสแกเขาวา "ถาผูใดใครจะไดเปนคนตน ก็ใหผู
นั้นเปนคนทายสุด และเปนผูรับใชของคนทั้งปวง”
อาน ลูกา 22:24-27 อธิบายอยางละเอียด ถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกลาวสั่งสอน
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 22:24-27 – ทั้งมีการโตเถียงกันในหมูพวกเขาดวยวาใครที่นับวาเปนใหญที่สุด [25] พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา “กษัตริย
ของคนตางชาติยอมเปนเจาเปนนายเขา และผูที่ใชอำนาจเหนือเขาเรียกตนเองวาเจาบุญนายคุณ [26] แตพวกทานไมควรเปน
เชนนั้น ตรงกันขาม ผูที่ยิ่งใหญที่สุดในหมูพวกทานควรเปนเหมือนผูเยาวที่สุด และผูที่ปกครองเสมือนเปนผูรับใช [27] เพราะ
คนที่นั่งโตะกับคนที่คอยรับใช ใครยิ่งใหญกวากัน คนที่นั่งโตะไมใชหรือ แตเราอยูทามกลางพวกทานเหมือนคนรับใช
อาน สุภาษิต 13:10 สิ่งเดียวที่ทำใหเกิดความทะนงตัว คือ
______________________________________________________________________________________________
สุภาษิต 13:10 – เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แตปญญาอยูกับบรรดาผูที่รับคำแนะนำ
อาน กาลาเทีย 2:20 เราควรใชชีวิตอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กาลาเทีย 2:20 – ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาจึงไมมีชีวิตอยูตอไป พระคริสตตางหากทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา
ชีวิตที่ขาพเจาดำเนินอยูในกายนี้ ขาพเจาดำเนินดวยความเชื่อในพระบุตรของพระเจาผูทรงรักขาพเจาและประทานพระองค
เองเพื่อขาพเจา
อาน มัทธิว 7:12 อะไรคือยาขนานเอกสำหรับรักษาอาการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ
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บทที่ 2
การใครครวญในพระคำของพระเจาตองทำอยางไร
คำวา “ใครครวญ” หมายถึง “ไตรตรอง ขบคิด วางแผนในใจ ตั้งเปาหมาย หรือตั้งใจ” คำในภาษากรีก มีนัยวา “คิดทบทวนกลับไปกลับมา
ในใจ” รวมทั้งการจินตนาการ เหตุผลสองขอในการใครครวญตามแบบพระคัมภีรคือ “การขบคิดอยูกับความรูที่ถูกตองรวมถึงการเปลี่ยน
แปลงจิตใจเสียใหม และการติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค” ผานคำอธิษฐาน คำสรรเสริญ การใครครวญ ตัวอยางเชน การ
ไตรตรอง การขบคิด ระลึกถึงพระเจา
การใครครวญทำไดดวยการศึกษาหัวขอเรื่อง เลือกหัวขอที่จะตรึกตรอง ตัวอยางเชน การรับบัพติศมา แลวหาคำจำกัดความจากภาษากรีก ฮีบรู
หรือจากพจนานุกรมดี ๆ สักเลม หารากศัพทซึ่งเปนที่มาของคำนั้น คิดและไตรตรองเนื้อหาของพระคำที่จะนำใหเราไปศึกษาหัวขออื่น ๆ ที่
สัมพันธกัน ดังเชน การยกความผิดบาป (กิจการ 2:38) การกลับใจใหม (กิจการ 2:38) ความเชื่อ (มาระโก 16:16) จิตสำนึก (1 เปโตร 3:21)
การเรียกหาพระเจา (กิจการ 22:16) และอื่น ๆ
เราตองครุนคิดถึงคำถามที่มี ที่เกิดขึ้นจากการอานพระคำ ตัวอยางเชน เราตองมีคุณสมบัติอยางไรกอนรับบัพติศมา จุดประสงคของการรับ
บัพติศมาคืออะไร มันเกิดขึ้นเมื่อไร ในชวงเวลาใด การใครครวญทำไดโดยการอธิบายศัพท คืออะไร การศึกษาทีละขอพระคำในแตละเลมใน
พระคัมภีร กุญแจสำคัญคือการไตรตรองและครุนคิด จดจออยูกับหนังสือนั้นเปนเวลานาน จนกระทั่งเราคุนเคยกับเนื้อหาของมัน (ทั้ง
ขอความ และบทของพระคำ)
การใครครวญทำไดโดยผานการศึกษาพระคำโดยตรง คำเฉพาะในนั้นหมายถึงอะไร เชน ความเชื่อคืออะไร คำวาพระเจาหมายถึงอะไร
คำวาพระเยซูหมายถึงอะไร คำวาพระคริสตหมายถึงอะไร คำวาความชอบธรรมหมายถึงอะไร เปนตน
เราอาจใครครวญจากยอหนาในพระคัมภีรยอหนาหนึ่ง ซึ่งก็คอื หนวยความคิดหนึ่งที่ถูกเขียนไว โดยทั่วไปก็ประกอบดวยหลายๆ ประโยค
เมื่อผูเขียนเปลี่ยนเรื่องที่จะเขียน ก็มักจะขึ้นยอหนาใหม เมื่อใครครวญผานพระคำ ขอใหมองหาคำที่เปนคำถาม อยางเชน เหตุใดเขาจึงถาม
เชนนั้น มันสัมพันธกับเนื้อหาอยางไร เปนตน การใครครวญตามแบบพระคัมภีรไมใชการมุงหาแคคำ แตมองหาพระเจาผานพระคำ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

คำวา “ใครครวญ” หมายความวาอยางไร
______________________________________________________________________________________________

2.

อะไรคือเหตุผลสองขอของการใครครวญตามแบบพระคัมภีร
1) ____________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________

3.

อะไรคือการศึกษาจากหัวขอเรื่อง
______________________________________________________________________________________________

4.

อะไรคือการศึกษาแบบอธิบายศัพท
______________________________________________________________________________________________

5.

อาน ลูกา 6:46 คำวา "พระองคเจาขา" หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 6:46 – เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” แตไมกระทำตามที่เราบอกนั้น

6.

อาน มัทธิว 1:21 คำวา “พระเยซู” หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 1:21 – เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจะเรียกนามของทานวา เยซู เพราะวาทานจะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอด
จากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย

7.

อาน ลูกา 23:1-2 คำวา “พระคริสต” หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 23:1-2 - จากนั้นที่ประชุมทั้งหมดจึงลุกขึ้น นำพระองคมาพบปลาต [2] และฟองวา “เราพบวาชายผูนี้ยุยงคนในชาติของ
เรา เขาคัดคาน การเสียภาษีใหซีซารและอางตัวเปนพระคริสต กษัตริยองคหนึ่ง”

8.

ยอหนาคืออะไร
______________________________________________________________________________________________

9.

การใครครวญตามแบบพระคัมภีร ไมใชเพียงแคมองหาคำ แตเพื่ออะไร
______________________________________________________________________________________________
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การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม จากพระคำสองขอ ขอแรกมาจาก ฟลิปป 4:8 “พี่นองทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่
นานับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่นารัก สิ่งใดที่นาฟง คือถามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแกการสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดูสิ่ง
เหลานี้” อัครสาวกเปาโลบอกเราอยางชัดแจงถึงสิง่ ที่ควรจะตองใครครวญถึง พูดอีกนัยหนึ่ง ก็คือเราเลือกที่จะคิดได เราทุกคนบางครั้งก็มี
ความคิดที่ขัดแยงกับพระคำของพระเจา ตามที่กลาวในโรมบทที่ 7 ขอ 22 และ 23 กฎแหงบาปที่ทำสงครามอยูในใจของเรานั้น รุกราน
ความคิดของเรา แตในฟลิปปก็บอกวา เราไมจำเปนตองใหความคิดเหลานั้นเกาะกินอยูในใจ เพราะเราเลือกสิ่งที่จะคิดได พระคัมภีรยังบอก
ไวอีกวา “เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขาก็เปนอยางนั้น” (สุภาษิต 23:7) ดังนั้นสิ่งที่เรานึกคิดจึงสำคัญจริง ๆ
ในโรมบทที่ 12:1-2 เขียนไววา “พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวาย
ตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวติ อันบริสุทธิ์ และเปนที่พอพระทัยของพระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอันสมควรของทาน
ทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม” พระคัมภีรบอกไววาเราสามารถแปรสภาพจิตใจของเรา
ได ดวยการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม ทราบไหมวา เมื่อยานอวกาศอพอลโลทะยานขึ้นสูอวกาศนั้น เขาตองทำการปรับทิศทางทุก ๆ 10 นาที
ที่นักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทรดวยวิถีซิกแซก ในที่สุดเมื่อยานอวกาศรอนลง พวกเขาวางแผนที่จะลงจอดในเขตพื้นที่กวาง 805 กิโลเมตร
และแลวก็ลงจอดบนพื้นที่ซึ่งหางจากเสนขอบเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เที่ยวบินนี้ก็ประสบความสำเร็จ เราจำตองตั้งเปาไว มี
การผูกพันตัวอยางถึงที่สุดกับพระเยซูคริสตเจา โดยใชชีวิตดังเชนเครื่องบูชาที่มีชีวติ ปญหาของการเปนดั่งเครื่องบูชาที่มีชีวิตก็คือ บางครั้งเรา
ก็อยากจะคลานออกนอกแทนบูชานัก ดังนั้นเราจึงตองปรับทิศทาง ทางความคิดของเรา เราตองมีหัวใจที่ตั้งมั่นตอพระองควา “พระเจา ขา
พระองคตองการพระองค และตองการที่จะเดินตามทางของพระองค”
ไมเพียงแตเราจะตองผูกพันตัวอยางถึงที่สุดกับพระเจา เพื่อที่จะมีชัยในชีวิตคริสเตียน เราตองเรียกรองตัวเอง กาวไปขางหนา แปลงสภาพ
จิตใจใหมดวยการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา อยาคิดอยางชาวโลก ถาเราไมตองการผลลัพธแบบชาวโลก เหมือนเชนที่อานในฟลิปป 4:8 เรา
เลือกสิ่งที่คิดได สิ่งใดที่นารัก ยุติธรรม นาฟง ใหเราคิดถึงสิ่งเหลานั้น คนรุนกอน ๆในสมัยพระคัมภีรเดิมทำกันก็คือ เขาเอาพระคำของพระ
เจาแขวนไวบนขอบประตู บนเสื้อผา พระคำจึงอยูตรงหนาเขาเสมอ พระเจาทรงบัญชาใหเขาพูดพระคำของพระองคทั้งกลางวัน กลางคืน
เพื่อใหทำตามพระวจนะ ทั้งยังตองเลาขานสิ่งเหลานี้กับลูกหลานสืบไปดวย สิ่งที่เรานึกคิดนั้นสำคัญยิ่ง ยังสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกที่จะเก็บพระคำ
ของพระเจาไวตอหนาเราตลอดเวลา หากเราตองการมีชัยในชีวิตคริสเตียน
สิ่งที่ตรงขามกับความคิดถึงเรื่องที่นารัก ยุติธรรม และนาฟง ก็คือการไมคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจา หรือเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในโรม 8:6
กลาวไววา “ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย” สวนหลังของขอนี้คือ “และซึ่งปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข” นี่
คือชีวิต และสันติสุขที่คิดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระวิญญาณของพระเจา แตหากเราเริ่มคิดถึงการลวงประเวณี สิ่งของตาง ๆ ทางโลก เงินทอง สิ่งที่
อยากไดอยากมี ตาง ๆ นาๆ รูไหมวาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขาก็เปนเชนนั้น เราจะเริ่มทำในสิ่งที่เราคิด จะ
เริ่มประพฤติปฏิบัติ รับเอาสิ่งเหลานี้เขามาในชีวิตจนมันทำลายชีวิตเรา เห็นไหมวาสงครามทางจิตวิญญาณที่แทจริงของผูเชื่อนั้นไมใชการ
ตอตาน ปฏิเสธซาตานตลอดเวลา แมวาเราก็ยังตองทำอยู อันที่จริงสงครามทางจิตวิญญาณนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรานึกคิดและใครครวญ
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ในอิสยาห 26:3 บอกวา “พระเจาทรงรักษาเขาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค” แตมีบางเวลาในชวงวันที่เราตองปรับ
ทิศทางแหงชีวิตของเราอยูมากมาย เชน ในโรม 12 ที่กลาววา “ขาแตพระบิดาเจา ความคิดที่ผิด ๆ ทั้งหลายของขาพระองคนั้น ขาพระองค
จะตองกลับใจใหมเปลี่ยนสภาพจิตใจของขาพระองค เริ่มคิดแตในสิ่งที่นารัก ยุติธรรม และนาฟง”
ดังนั้นหากเรามีปอมปราการที่ยึดเหนี่ยวเราไวอยางเหนียวแนน หากเรารูตัววากำลังคิดในสิ่งที่ไมควรคิด เราจะตองยับยั้งตัวเองทันที พระ
คัมภีรบอกวา หากเราเขาหาพระเจา พระองคจะทรงอยูใกลเรา หากเราตอตานศัตรู มันก็จะหนีไปจากเรา ในชีวิตของเราบางครั้งเราอาจ
ปลอยใหสิ่งตาง ๆ เล็ดลอดเขามาจนเครียด ในชวงเวลาเหลานั้นก็ยากที่จะหยิบจับพระคัมภีรขึ้นมานั่งอาน สนทนากับพระเจาวา “พระองค
เจาขา นี่คือสิ่งที่พระองคทรงพูดถึงขาพระองค นี่คือสิ่งที่พระองคทรงบอกวา ขาพระองคคือใคร พระองคคือกำลังของขาพระองค”รูไหมวาชัย
ชนะของเรานั้นเปนเรื่องงายๆธรรมดา ๆ แคไหน เพียงพูดวา “ขาพระองคจะตอตานสิ่งที่ขาพระองคปลอยใหศัตรูรุมเราขาพระองคในเวลานี้
ขาพระองคจะนั่งลงและเปดพระคัมภีร และไมเพียงแตจะอานพระคำของพระองคผาน ๆ ไปเทานั้น แตขาพระองคจะติดตอกับพระเจาผาน
พระคำพระองค ขาพระองคจะใหความคิดของขาพระองคจดจออยูที่พระองค พระองคเจาขา นี่คือสิ่งที่พระองคตรัสถึงขาพระองค พระองค
ทรงบอกวา ขาพระองคไดรับการอภัยบาป พระองคตรัสวาขาพระองคไดรับการชำระลาง พระองคตรัสวาไมมีสิ่งใดที่จะแยกขาพระองคออก
จากความรักของพระองคได” เมื่อนั่งอยูตรงนั้น คิดถึงแตสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่พระองคทรงกระทำให สักพัก เราก็จะลืมเรื่องอื่น ๆ
ขอยกตัวอยางสักเรื่อง ครัง้ หนึ่งผมไดยินชายคนหนึง่ พูดวา “เอาละ ตอนนี้ผมจะไมใหคุณนึกถึงชางสีชมพูสักสิบนาที” รูไหมวาจะเกิดอะไรขึ้น สิบ
นาทีถัดมาสิง่ ที่เรานึกคิดก็คือเจาชางสีชมพูนั่นแหละ เขาถามอีกวา “เทพีสันติภาพสีอะไร” มีคนตอบวาสีเขียว แลวก็ถามตอ “ทีนี้ เทพีสันติภาพ
ยกแขนขางไหน” มีคนตอบวาแขนขางขวา เขาถามอีกวา “เทพีสันติภาพถืออะไรในมือ” ตอบวาถือคบเพลิง แลวนายคนนั้นก็ถามวา “มันเกิด
อะไรขึ้นกับความคิดถึงชางสีชมพูนั่นหละ” ความคิดนั้นหายไปเลย เห็นไหมวา มันไมใชที่แคพูดวา “เอาหละ อยาคิดถึงเรื่องเหลานี้” เพราะรูวา
เราจะคิดแน อันที่จริงพระคัมภีรบอกใหเราแทนที่ความคิดเหลานัน้ ดวยความคิดของพระเจา เมื่อเราเห็นสิ่งเหลานีจ้ ะเขามาเปนปฏิปกษกับเรา คิด
ในสิ่งที่ไมควรคิด ใหเราเรียกความเปนตัวตนของเรากลับคืนมาทันที เราตองหันเขาหาพระเจาเดี๋ยวนั้น สื่อกับพระองค ไมใชแคพระคำในพระ
คัมภีร แตสื่อสารกับพระเจาผานพระคำของพระองค พระคัมภีรบอกในโรม 8:6 บอกวา ขณะที่เราสื่อสารกับพระองคเชนนั้น เราจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต และไดรับสันติสุขที่พระองคทรงประทานให วางจิตใจเราจดจออยูที่พระองค จดจอสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระวิญญาณ คิดถึงแต
สิ่งเหลานี้ พี่นองทั้งหลาย ใหเรากาวเดินไปทุก ๆ วันดวยอิสรภาพ เสรีภาพ ที่พระคริสตไดไถไวใหกับเราแลว
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

อาน โรม 12:1 เราตองทำอยางไรกับรางกายของเรา
______________________________________________________________________________________________
โรม 12:1 – พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัว
ของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเปนที่พอพระทัยของพระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอันสมควร
ของทานทั้งหลาย
อาน โรม 12:2 พระคำขอนี้บอกวาเราจะตองแตกตางจาก
______________________________________________________________________________________________
โรม 12:2 – อยาทำตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม เพื่อทานจะไดทราบพระประสงคของพระเจา
วาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม
อาน กิจการ 17:11 เราตองใหความนึกคิดของเราสอดคลองกับ
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 17:11 – ชาวเมืองนั้นสุภาพกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา ดวยเขาไดรับพระวจนะดวยความเต็มใจ และคนดูพระคัมภีรทุก
วัน หวังจะรูวา ขอความเหลานั้นจะจริงดังกลาวหรือไม
อาน โรม 8:5-6 การมีความคิดฝายพระวิญญาณคือ
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:5-6 – เพราะวาคนทั้งหลายที่อยูฝายเนื้อหนังก็ปกใจในสิ่งซึ่งเปนของของเนื้อหนัง แตคนทั้งหลายที่อยูฝายพระวิญญาณ
ก็ปกใจในสิ่งซึ่งเปนของของพระวิญญาณ [6] ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่งปกใจอยูกับพระวิญญาณก็
คือชีวิตและสันติสุข
อาน โรม 12:1-2 สองสิ่งที่ตองทำตามพระวจนะขอนี้คือ
______________________________________________________________________________________________
โรม 12:1-2 – พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัว
ของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ เปนที่พอพระทัยของพระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอันสมควรของ
ทานทั้งหลาย อยาทำตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม เพื่อทานจะไดทราบพระประสงคของพระ
เจาวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม
อาน อิสยาห 26:3 เราจะอยูในหวงแหงสันติสุขอันสมบูรณไดโดย
______________________________________________________________________________________________
อิสยาห 26:3 – ใจแนวแนในพระองคนั้น พระองคทรงรักษาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค
อาน อิสยาห 26:3-4 หนทางที่จะทำใหจิตใจเราจดจออยูแตกับพระเจา คือ
______________________________________________________________________________________________
อิสยาห 26:4 – จงวางใจในพระเยโฮวาหเปนนิตย เพราะพระเยโฮวาหคือพระเยโฮวาห ทรงเปนพระกำลังนิรันดร
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บทที่ 4
ความสำคัญของคริสตจักรแหงพระคริสต
วันนี้เราจะคุยเรื่องความสำคัญของคริสตจักรแหงพระคริสต พระคำในฮีบรู 10:25 กลาววา “ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือน
อยางบางคนเคยกระทำนั้น แตจงเตือนสติกันและกัน และใหมากยิ่งขึ้นเมื่อทานทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว” ในขณะที่เรากำลัง
มองหาความสำคัญของคริสตจักรพระคริสต คำถามของผมก็คือ “คริสตจักรคืออะไร”
คริสตจักรที่สหรัฐไดนำโปรแกรมการประกาศโดยการสรางสาวกนีม้ าใชกอน คริสตจักรไดสอนใหสมาชิกใชโปรแกรมนี้ ดังนั้นคนกลุมนี้จึงเริ่ม
จับกลุมศึกษาพระคัมภีรนอกคริสตจักร ภายใน 6 สัปดาหของการใชโปรแกรมนี้ ก็เกิดกลุมศึกษาพระคัมภีรนอกคริสตจักรกวา 20 กลุม คน
กลุมนี้ใชเวลาศึกษาโปรแกรมอยูหลายเดือน วันหนึ่งศิษยาภิบาลคริสตจักรนั้นเอยวา “คุณก็รูวา พระคัมภีรบอกเราวา ‘ฝายองคพระผูเปนเจา
ไดทรงโปรดใหผูที่กำลังจะรอด เขาสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุก ๆ วัน’ ทำไมผมไมเห็นคนที่อยูในกลุมศึกษาพระคัมภีรเหลานี้มาคริสตจักร
ของเรา”
กลุมศึกษาพระคัมภีรนี้มีผูคนที่เขามารับเชื่อ ไดรับการเลี้ยงดูและไดรับคำสอน แตสิ่งที่ศิษยาภิบาลหมายถึงจริง ๆ ก็คือ “ทำไมพวกเขาไมมา
พบกันที่คริสตจักรในเชาวันอาทิตย” ดูเหมือนแนวความคิด ความเขาใจเรื่องคริสตจักรจริง ๆ นั้นผิดไปนิดหนึ่ง สิ่งที่ศิษยาภิบาลพูดนั้นทำ
ใหเรายุงยากใจเล็กนอย แตก็ไมรูจะทำอยางไร เราเริ่มสงสัยวาโปรแกรมนี้ไดผลจริงหรือ เราเขาถึงชีวิตผูคนจริงหรือ เรากำลังเขาถึงคนจำนวน
มาก แตสิ่งที่ทำใหเราสับสนก็คือ ทำไมเขาไมมาเขารวมฟงเทศนาที่คริสตจักรตอนเชาวันอาทิตย
เมื่อทำความเขาใจกับคำวา “คริสตจักร” และสิ่งที่อยูในบทนี้เราก็จะพบคำตอบ ในโรม 16:3, 1 โครินธ 16:19, โคโลสี 4:15, ฟเลโมน 1:2,
กิจการอัครฑูต 5:42, และกิจการอัครฑูต 20:20 พระคัมภีรสวนใหญพูดถึงคริสตจักรในพันธสัญญาใหม ที่เขาชุมนุมกันตามบานคน ใชแลว
มีคริสตจักรมากมายหลายประเภท ไมวาจะเปนคริสตจักรตามบานคริสตจักรใหญ คริสตจักรเล็ก และคริสตจักรที่มีคนจำนวนมหาศาล
สิ่งหนึ่งที่นาสนใจมากในพระคัมภีรก็คือ คริสตจักรในพันธสัญญาใหม ดูเหมือนวาผูคนพบปะกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามบาน
พจนานุกรมอธิบายศัพทในพระคัมภีร โดย ลอเรนซ โอ ริชารด (หนา 164) วา “หลายคนอาจจะอางความสับสนเกี่ยวกับความหมายของคำ
วา “คริสตจักร” ซึ่งเปนคำที่เราใชหลากหลายความหมาย หมายถึงอาคารสถานที่ใดที่หนึ่ง (เชน คริสตจักรที่ถนนที่ 4) นิกายหรือความเชื่อ
เฉพาะ (เชน คริสตจักรปฏิรูปในอเมริกา หรือคริสตจักรแบพติสท) กระทั่งการพบปะกันวันอาทิตย (เชน วันนี้ไปโบสถหรือเปลา) ทั้งหมดนี้
ไมไดใชตามแบบในพระคัมภีรเลย แลวมันหมายถึงอะไรกันแน ความหมายที่แทจริงของ“คริสตจักร”คืออะไรหนอ ใหเราอานตอไป “ดวยเหตุ
ที่หลายคนมักนึกถึงคริสตจักรในฐานะอาคาร หรือสถานที่ที่ใชในทางศาสนา มากกวาที่จะนึกถึงการชุมนุมนมัสการพระเจา การตีความคำวา
คริสตจักร อาจทำใหเขาใจผิดกันได” พระคัมภีรภาษากรีก คำวา “คริสตจักร” (church) มาจากคำวา ecclesia ที่จริงแลวหมายถึง การทรง
เรียกใหแยกออก กลุมคนที่มาชุมนุมกันดวยจุดประสงค เพื่อนมัสการ อธิษฐาน สรรเสริญพระเจา
คำวา “ecclesia” ในพันธสัญญาใหมอาจหมายถึง ผูเชื่อจำนวนหนึ่ง ที่เปนกลุมเล็ก ๆ พบปะกันตามบาน (โรม 16:5) หรือผูเชื่อที่อยูในเมือง
ใหญ (กิจการ 11:22) หรือเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรขนาดใหญ เชน เอเชีย หรือ เมืองกาเลเทีย หนังสือเลมนี้ยังกลาวอีกวา “การประชุมแบบ
ดั้งเดิมของคริสตจักรนั้นมีอยูตามบาน เมื่อที่ประชุมมาชุมนุมกัน ทุกคนก็รองเพลงสดุดี มีคำสอน มีคำวิวรณ พูดภาษาแปลก ๆ และการแปล
(1 โครินธ 14:26) แตละคนแบงปนความคิดกัน สวนคนอื่น ๆ ก็ตรึกตรองอยางระมัดระวังในสิ่งที่พูด (1 โครินธ 14:29) การแบงปนเชนนั้น
สำคัญและจำเปนยิ่งยวดตอการดำรงอยูของคริสตจักรในฐานะชุมชนที่มีความเชื่อ โดยคาดหวังใหแตละคนมีสวนรวมในการรับใชผูอื่น ดวย
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ของประทานฝายจิตวิญญาณของแตละคน ฮีบรู 10:25 บัญญัติวา “ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด” คริสตจักรคือกลุมคนที่มาชุมนุมกัน
เพื่อจุดมุงหมายในการเขาเฝาพระเยซู สรรเสริญพระเจา รับทิศทางจากพระองคและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค จุดมุงหมายหลักของ
คริสตจักรในพันธสัญญาใหมก็คือ การยกชูฝายจิตวิญญาณ คนเหลานี้พบปะกันเพื่อเสริมสรางซึ่งกันและกันใหมีความเชื่อที่แข็งแกรง
คริสตจักรยุคตน ๆ มีลักษณะประกาศใหคนรับเชื่อในองคพระเยซูคริสต ผูคนกระจัดกระจายไปทั่ว แบงปนความเชื่อในพระเยซูคริสต ขณะที่
พวกเขาแบงปนเรื่องพระคริสต พระเจาก็เพิ่มพูนผูคนเขามาในคริสตจักร ไมใชที่ตัวอาคาร แตเพิ่มเขาเปนประชากรของพระเจาเมื่อพวกเขา
กลับใจใหมและรับเชื่อ แลวคนเหลานั้นก็รวมตัวกันขึ้น เพื่อเสริมสรางกันและกัน ตางคนตางฝกฝนใชของประทานฝายจิตวิญญาณของตน รับ
ใชกันและกัน ใชเวลาสามัคคีธรรมตอกัน ผานการรับประทานอาหารรวมกัน เมื่ออยูรวมกัน ก็ฝกฝนของประทานฝายจิตวิญญาณเพื่อยกชูกันขึ้น
จากนั้นเขาก็จะออกไปประกาศเทศนาสัง่ สอนพระคำของพระเจา และวัฏจักรเดิมเดียวกันนี้ก็จะเริ่มตนอีกครั้ง พวกเขาเชื่อในองคพระเยซูคริสต เขามาชุมนุมรวมตัว
กัน ไมวาจะเปนสถานที่ใดก็ไมใชปญหา อาจจะเปนอาคาร หรือบานของคนใดคนหนึ่ง ไมวาจะคนหมูมากหรือหมูนอย ที่ชุมนุมกันตามบานก็ไมใชปญหา ตราบใด
ที่พวกเขาชุมนุมกันในพระนามของพระเจา เพื่อจุดประสงคของการฝกฝนของประทาน เพื่อใหกำลังใจกัน เพื่อสามัคคีธรรมรวมกัน และจบลงดวยผลลัพธที่ทุกคน
ไดรับการยกชู หรือเสริมสรางจิตวิญญาณใหเขมแข็งขึ้น
อันที่จริงเราใชโปรแกรม ‘การประกาศโดยการสรางสาวก’ ผานคริสตจักรทองถิ่นที่เอยถึงกอนหนานี้ โดยการพบปะกลุมศึกษาพระคัมภีร 20
กลุมตาง ๆ กันทั่วเมือง คือ เราชุมนุมกับคริสตจักร 20 กลุมตาง ๆ กัน ซึ่งมิใชคริสตจักรอยางที่เรารูจักกันในปจจุบนั แตก็ชุมนุมกันในฐานะ
คริสตจักรถึงสัปดาหละ 20 ครั้ง เพราะเราชุมนุมกันในนามของพระเยซูคริสต เพื่อหนุนใจกัน เพื่อเขาเฝาพระเยซูคริสต เพื่อใหพระวจนะพระ
เจานำเราและใชของประทานฝายจิตวิญญาณที่พระองคทรงประทานให
ไมวาเราจะเขารวมกับคริสตจักรใดก็ตาม สังกัดนิกายหรือไมสังกัดนิกาย ไมวาจะชุมนุมกันในคริสตจักรที่มีคนจำนวนมหึมา หรือกลุมนอย ๆ
ตามบาน พระคัมภีรบอกเสมอวา เมื่อเราเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว ในขณะที่บาปนั้นเริ่มแผขยายมากยิ่งขึ้น พระคุณของพระเจาก็จะยิ่ง
อุดมมากกวา จะยิ่งแผไพศาลไปในหมูชนของพระเจา ในคริสตจักรที่ผูเชื่อแตละคนเปนสวนหนึ่งในพระราชกิจของพระเยซูคริสต เราสามารถ
ชวยเหลือรับใชซึ่งกันและกัน ตักเตือนซึ่งกันและกัน หนุนใจซึ่งกันและกันขณะที่เราฝกฝนของประทานฝายวิญญาณตอกันและกัน
เราจะไดรับประโยชนทั้งมวลจากการเขาชุมนุมกับกลุมผูเชื่อในวิถีเชนนี้ แมวาจะเปนเพียงสองหรือสามคนที่ชุมนุมกันในนามพระเยซูคริสต
เราจำเปนตองพบปะกันเปนประจำสม่ำเสมอ เปนเรื่องดีที่เราพบปะกัน เพื่อใชของประทาน เพื่อตักเตือนกัน หนุนใจกัน เขาเฝาพระเยซู
ดวยกัน เพื่ออธิษฐานเผื่อกันและกัน อีกนานัปการ หากกลาวถึงคริสตจักร เราอาจจะพูดถึงผูอาวุโส ผูดูแลงานสงเคราะหของคริสตจักร
ศิษยาภิบาล และผูปกครองคริสตจักรนั้น แตจุดประสงคที่จะสอนวันนี้ ก็คือใหรูจักวัตถุประสงคที่แทจริงของคริสตจักร เพื่อใหรูวาเราไมได
โดดเดี่ยวเหมือนถูกปลอยเกาะแตลำพัง เราคงไมรอดชีวิตดวยวิธีนั้น เมื่อเราไดรับความรอด พระเจาทรงนำเราเขาสูกายของพระคริสต ซึ่งเปน
จักรวาลแหงกายของผูเชื่อทั้งหลาย เราตองมีกันและกัน เราตองชุมนุมกันในนามของคริสตจักรของพระเจา เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน รับใช
กันและกันดวยของประทานฝายจิตวิญญาณที่พระองคทรงประทานใหกับเรา ขอหนุนใจใหเราพบปะกับคนของพระเจาเสียแตวันนี้
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ฮีบรู 10:25 เราตองอยาหยุดทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:25 – ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทำนั้น แตจงเตือนสติกันและกันใหมากยิ่งขึ้นเมื่อ
ทานทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว

2.

อาน กิจการ 5:42 ที่ในพระวิหารและตามบานเรือน เขา __________________ และ ______________________________
ของพระเยซูคริสต ทุกวันมิไดขาด
กิจการ 5:42 – ที่ในพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตทุก ๆวันมิไดขาด

3.

อาน กิจการ 2:42 สี่สิ่งที่คริสตจักรในสมัยแรกเริ่มไดกระทำอยางตอเนื่องคืออะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:42 – เขาทั้งหลายไดตั้งมั่นคงในคำสอนและสามัคคีธรรมของจำพวกอัครสาวก และรวมใจกันในการหักขนมปงและ
การอธิษฐาน

4.

อาน กิจการ 2:44-45 คริสตจักรสมัยแรกเริ่มถวายเงินเพื่อสรางที่จอดรถใหคริสตจักร ถูกหรือผิด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:44-45 – บรรดาผูที่เชื่อถือนั้นก็อยูพรอมกัน ณ ที่แหงเดียว และทรัพยสิ่งของของเขาเหลานั้นเขาเอามารวมกันเปน
ของกลาง [45] เขาจึงไดขายทรัพยสมบัติและสิ่งของมาแบงใหแกคนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนตองการ

5.

อาน 1 โครินธ 12:28 ใหบอกของประทาน 8 อยางที่พระเจาทรงประทานใหแกคริสตจักรของพระองค
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:28 – และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครสาวก สองผูพยากรณ สามครูบาอาจารย
แลวตอจากนั้นก็มีการอัศจรรย ของประทานในการรักษาโรค การชวยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาตาง ๆ

6.

อาน 1 โครินธ 14:26 เมื่อคนของพระเจามาชุมนุมกันในฐานะคริสตจักร เขามีอิสรภาพที่จะแสดงของประทานของแตละคน ให
บอกสิ่งที่เกิดขึ้น 5 ประการ เมื่อพวกเขาชุมนุมกัน
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 14:26 – พี่นองทั้งหลาย เมื่อทานประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มีคำสั่งสอน ทุกคนก็พูดภาษาแปลกๆ ทุก
คนก็มีคำวิวรณ ทุกคนก็แปลขอความจะวาอยางไรกัน จงกระทำทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหจำเริญขึ้น
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7.

อาน กิจการ 6:1 คริสตจักรในยุคแรก ๆ ของพันธสัญญาใหมไมไดแบงปนอาหารใหใคร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 6:1 – ในคราวนั้น เมื่อศิษยกำลังทวีมากขึ้น พวกกรีกบนติเตียนพวกฮีบรูเพราะในการแจกทานทุก ๆ วันนั้น เขาเวน
ไมไดแจกใหพวกแมมายชาวกรีก”

8.

อาน ยากอบ 1:27 การนมัสการที่บริสุทธที่พระเจาทรงใสพระทัยคืออะไร
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 1:27 – การนมัสการที่บริสุทธิ์ไรมลทินตอพระพักตรพระเจาและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพราพอและหญิง
มายที่มีความทุกขรอน และการรักษาตัวใหพนจากราคีของโลก

9.

อาน 1 ทิโมที 5:9-11 หญิงมายที่ไดรับการอุปถัมภจากคริสตจักรในยุคแรกเริ่มพันธสัญญาใหมตองมีคุณสมบัติ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 ทิโมธี 5:9-11 – อยาใหแมมายคนใดที่อายุต่ำกวาหกสิบป ลงชื่อในทะเบียนแมมาย จะตองเปนภรรยาของชายคนเดียว
[10] และจะตองเปนผูที่ไดชื่อวาไดกระทำดี เชนไดเอาใจใสเลี้ยงดูลูก ไดมีน้ำใจรับรองแขก ไดลางเทาวิสุทธิชน ได
สงเคราะหคนที่มีความทุกขยาก และไดบำเพ็ญคุณความดีทุกอยาง [11] แตแมมายสาวๆนั้นอยารับขึ้นทะเบียน เพราะวา
เมื่อเขาหลงระเริงหางจากพระคริสตไปแลว ก็ใครจะสมรสอีก

10.

อาน 1 โครินธ 9:14 นอกจากคริสตจักรจะอุปถัมภหญิงมาย เด็กกำพรา และคนยากจนแลวยังอุปถัมภ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 9:14 – ทำนองเดียวกัน องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาไววา คนที่ประกาศขาวประเสริฐควรไดรับการเลี้ยงชีพดวย
ขาวประเสริฐนั้น

11.

อาน มัทธิว 25:35-40 เหตุใดผูคนจึงคิดวาการถวายเงินในถุงถวายเปนทางเดียวที่จะใหกับพระเจา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 25:35-40 – เพราะวาเมื่อเราหิว ทานทั้งหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำ ทานก็ใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลก
หนา ทานก็ไดตอนรับเราไว [36] เราเปลือยกาย ทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เมื่อเราเจ็บปวย ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา เมื่อเราตอง
จำอยูในคุก ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา [37] เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะกราบทูลพระองควา พระองคเจาขา ที่ขาพระองคเห็น
พระองคทรงหิว และไดจัดมาถวายแดพระองคแตเมื่อไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคดื่มแตเมื่อไร [38] ที่ขา
พระองคไดเห็นพระองคทรงเปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับพระองคไวแตเมื่อไร หรือเปลือยพระกาย และไดสวมฉลอง
พระองคใหแตเมื่อไร [39] ที่ขาพระองค เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุก และไดมาเฝาพระองคนั้นแตเมื่อไร [40] แลว
พระมหากษัตริยจะตรัสตอบเขาวา เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของ
เรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไร ก็เหมือนไดกระทำแกเราดวย
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12.

อาน กิจการ 4:32-35 สุภาษิต 3:9-10 คริสตจักรในยุคแรกเริ่มนั้น ผูอาวุโสและศิษยาภิบาลจัดการอยางไรในสวนที่เกี่ยวกับการเงิน
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 4:32-35 – คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไมมีใครอางวาสิ่งของที่ตนมีอยูเปนของตน แตทั้งหมดเปนของ
กลาง [33] อัครสาวกจึงเปนพยานดวยฤทธิ์เดชใหญยิ่งถึงการคืนพระชนมของพระเยซูเจา และพระคุณอันใหญยิ่งไดอยูกับเขาทุก
คน [34] และในพวกศิษยไมมีผูใดขัดสน เพราะผูใดมีไรนาบานเรือนก็ขายเสีย และไดนำเงินคาของที่ขายไดนั้นมา [35] วางไวที่เทา
ของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจายใหทุกคนตามที่ตองการ
สุภาษิต 3:9-10 – จงถวายเกียรติแดพระเยโฮวาหดวยทรัพยสินของตน และดวยผลแรกแหงผลิตผลทั้งสิ้นของเจา [10] แลวยุง
ของเจาจะเต็มดวยความอุดม และบอย่ำองุนของเจาจะลนดวยน้ำองุนใหม
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บทที่ 5
การปลดปลอย
วันนี้เราจะพูดกันเรื่องผีสงิ พระเยซูทรงใชเวลาปฏิบัติพันธกิจของพระองคบนโลกนี้กบั การขับผี รักษาคนปวย ชุบชีวิตคนตายใหฟนคืนชีพและ
กระทำสิง่ มหัศจรรยมากมายนานับประการ ประมาณหนึ่งในสีข่ องพันธกิจของพระองคนั้นทรงใชไปกับการขับวิญญาณชัว่ ออกจากผูคน กิจการ
10:38 บอกวา “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิแ์ ละดวยฤทธานุภาพอยางไร พระเยซูเสด็จ
ไปกระทำคุณประโยชน และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยูกับพระองค” 1 ยอหน 3:8 บอกวา “พระ
บุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย” บางคนคิดวาบรรดาเหลาภูติผีปศาจ ซาตาน
วิญญาณชั่ว วิญญาณโสโครก ปศาจราย หรือสุดแลวแตจะเรียกนั้น ปรากฏเฉพาะในประเทศยากจน หรือประเทศโลกที่สาม ที่ไมไดนมัสการพระ
เจาที่เที่ยงแทที่เปนอยูจริง แตบูชารูปเคารพ ซึ่งไมจริงเลย
ตอไปนี้เปนคำพยานของ คุณดอน โครว (ผูรับใชและผูสอนพระคัมภีร) “ผมขอเลาประสบการณที่ไดรับเมื่อสองสามปที่ผานมา มันเกิดขึ้นใน
คริสตจักรที่สหรัฐ ขณะที่ผูคนกำลังรองเพลงนมัสการพระเจา ทันใดนัน้ เด็กสาวคนหนึ่งลมลงกองที่พื้น ดูเหมือนเธอเปนลมชัก ที่นั่นมีหมอคนหนึ่ง
ชื่อ คุณหมอไรซ คนในคริสตจักรคนหนึ่งมีบานอยูถัดจากคริสตจักรไปประมาณหนึง่ ชวงตึกซึ่งไมไกลนัก หมอจึงใหนำเด็กคนนีไ้ ปที่บานนัน้ เพื่อ
ตรวจอาการ เมื่อเขานำเด็กสาวคนนี้ไปถึงบาน เธอกลับกลายเปนเหมือนนางแมวปา รูมานตาของเธอขยายใหญมาก มีเสียงเหมือนผูชายเปลง
ออกมาจากเด็กสาววัยรุนตัวเล็ก ๆ ที่น้ำหนักตัวไมนาจะเกิน 45 กิโลกรัม ทันใดนั้นปศาจรายก็ใชวาจาตะคอกใสผมวา “แกไปลงนรก” ผมสวน
กลับวา “ไม” ผมชักกลัวเพราะไมเคยเห็นอะไรแบบนี้มากอน แลวมันก็ตะคอกตอไปวา “แก ตองไปลงนรก” ผมตอบอีกวา “ไม ชั้นไมไปนรกแน”
ดูเหมือนมันจะมีอำนาจเหนือผม และผมก็ไมทราบเหมือนกันวาจะจัดการกับสิ่งที่สงิ อยูในรางของเด็กหญิงคนนี้ไดอยางไร
เพื่อนผมในกลุมคนหนึ่งกลัวมากจนรีบหลบฉากออกไปอยางเร็ว ทิ้งใหผมอยูที่นั่น ผมคิดวา “จะทำอยางไรดี” เด็กสาวคนนี้มีกำลังเหนือธรรมชาติ
มาก แลวเธอก็เริ่มพูดจาคลายๆ ภาษาเยอรมัน ซึ่งเธอไมเคยเรียนมากอน เจาปศาจรายยังสำแดงอะไรอีกมากมายผานเธอ เด็กสาวนี้ถูกผีเขา แมไม
รูวาจะทำอยางไร แตผมก็เชื่อวาพระคัมภีรมีฤทธิ์เดชเสมอ ตอนนี้ผมนึกถึงสมัยเด็ก ๆ ที่ดูหนังผีแดรกคูลาขนลุกขนพอง เราเห็นผีดูดเลือดกำลัง
เดินเขามาใกลคน แลวทันใดนั้น หมอนั่นก็กระชากกางเขนออก เจาผีดูดเลือดก็จะรอง “อากกกก” นัน่ คือสิง่ ที่ผมคิดเกีย่ วกับพระคัมภีร ผมรูวา
พระคัมภีรมีฤทธิ์อำนาจแนนอน แตไมรูวา จะดึงเอาฤทธิ์อำนาจออกจากพระคัมภีรไดอยางไร พระคุณของพระเจาชวยผมไว ดวยความทีผ่ มไมเคย
มีประสบการณเชนนี้มากอน ผมเปดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แลวพระคัมภีรนัน้ ก็เผยออกที่หนาบทฟลิปป ผมเริม่ อานบทที่ 2:8-11 ที่เขียน
วา “และเมื่อทรงปรากฏพระองคในสภาพมนุษยแลว พระองคก็ทรงถอมพระองคลง ยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณากระทัง่ ความมรณาที่กางเขน
เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูงที่สุดดวย และไดประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงใหแกพระองคเพือ่ หัวเขาทุกหัวเขาใน
สวรรคก็ดี ที่แผนดินโลกก็ดีใตพื้นแผนดินโลกก็ดี จะตองคุกกราบลงนมัสการในพระนามแหงพระเยซูนั้น เพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสต
ทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระเจาพระบิดา”
เจาปศาจสำรอกกลับมาวา “หุบปาก ขาทนไมไหว หยุดเดี๋ยวนี้” ผมคิดในใจวา “ปฏิกริยาอะไรแบบนี้” แลวจึงพูดตอวา “ในพระนามแหงพระเยซู
นั้น หัวเขาทุกหัวเขาจะตองคุกกราบลงภายใตอำนาจของพระองค ทุกสิ่งในสวรรค ทุกสิ่งในแผนดินโลก และทุกสิ่งใตพื้นแผนดินโลก” เด็กสาว
ตะคอกกลับมาอีกวา “หยุดพูดแบบนั้น หยุดพูด ขาทนไมไหว” ผมคิดวา “เจาปศาจรายนี่กำลังอาละวาดคลุมคลั่งอยูในรางสาวนอยนี้” สิ่งที่ผมทำก็
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เพียงแคอานพระคำของพระเจา ดังนั้นผมจึงอานซ้ำ “เมื่อทรงปรากฏพระองคในสภาพมนุษยแลว พระองคก็ทรงถอมพระองคลง ยอมเชื่อฟงจนถึง
ความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูงที่สุดดวย ไดทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวง
ใหแกพระองค เพื่อหัวเขาทุกหัวเขาจะตองคุกกราบลงนมัสการในพระนามแหงพระเยซูนั้น” และแลวปฏิกริยาก็เหมือนเดิม “หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดพูด
ขาทนไมได” เจาปศาจรายดึงหูเด็กสาว คำรามตอวา “หยุด หยุดพูด ขาทนไมได” เมื่อนั้นเจาผีรายนี้ก็โยนเด็กสาวลงไปกองตอหนาตอตาแลวเธอก็
คุกเขาลงตอพระนามของพระเยซู ผมจึงพูดซ้ำอีกวา “ในนามพระเยซู ทุกเขาจะคุกกราบลง ไมวาจะบนสวรรคหรือบนพื้นโลกหรือใตบาดาล”
กอนหนานี้ดูเหมือนวาเจาผีรายยังมีสิทธิอำนาจเหนือผม ผมเหมาเอาวามันคงจะอาละวาดฟาดฟน ทุบตี แลวโยนผมออกมากองขางนอกแน ผมไม
รู แตสิ่งที่ผมประจักษแจงก็คือ พระคัมภีรมีพลังอำนาจในเวลาที่ผมเปดอาน พระคัมภีรยังบอกในเอเฟซัส 6:17 วา “จงถือดาบของพระวิญญาณ
คือพระวจนะของพระเจา” คุณคงเห็นวา ยังมีอาวุธตอสูปองกันตัวอยางหนึ่ง ที่มีอำนาจราวกับดาบ ดาบนั้นจะฟาดฟน บั่นทอน ทำรายศัตรู นั่น
คือดาบแหงพระวิญญาณ คือพระคำของพระเจา ปศาจนัน้ ละจากตัวสาวนอย เธอเปนอิสระโดยพระคำของพระเจา ปศาจนั้นตองยอมจำนนตอ
อำนาจในนามของพระเยซู” (จบคำพยาน)
พระคำบอกเราในเวลาที่พระเยซูถูกทดลอง มารเขาหาพระองค มันพูดวา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา เราจะใหสิง่ ทั้งปวงเหลานีแ้ กทาน” พระ
เยซูจึงตรัสวา “อายซาตาน จงไปเสียใหพน เพราะมีเขียนไวแลววา จงนมัสการองคพระผูเปนเจาผูเปนพระเจาของทาน และปรนนิบัติพระองคแต
ผูเดียว” (มัทธิว 4:10) ซาตานก็ทดลองพระองคอีกครั้งแลวครั้งเลา แตทุกครั้งพระเยซูตรัสวา “เพราะมีเขียนไวแลววา … เพราะมีเขียนไวแลววา”
แลวพระเยซูทรงกลาวพระคำของพระเจา พระองคทรงใชพระแสงแหงพระวิญญาณ พระคัมภีรกลาววา ซาตานก็ละพระองคไปในชั่วฤดูหนึ่ง
อาวุธเพียงชิน้ เดียวที่เราใชฟาดฟนศัตรูก็คือ ดาบแหงพระวิญญาณ ซึ่งก็คือ พระคำของพระเจา เราจะพบวาทุกครัง้ ที่เราตองการศึกษาพระวจนะ
เราจะเริ่มนึกถึงอาหาร แลวก็เสาะแสวงหาของกิน หรือไมก็นึกถึงสิ่งที่ยังไมไดทำตลอดทั้งวัน เรามักจะมีขออางมากมายสารพัดวาทำไมจึงไม
สามารถศึกษาพระวจนะ มีเหตุผลวาเหตุใดสิ่งเหลานั้นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราจะศึกษาพระคำ มีอะไรหลายอยางในพระคัมภีรที่พระเจาตองการใหเรา
เรียนรู แตซาตานไมปรารถนาใหเรารู ดังนั้นทุกครั้งที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจา หรือเขาชั้นเรียนการสรางสาวก ศัตรูไมอยากใหเราอานพระ
คำของพระเจา มารไมตองการใหเรารูจักพระเจาผานพระคำของพระองค
มีอาณาจักรของความมืดก็มีอาณาจักรของบุตรที่รักของพระเจา ในโคโลสี 1:13 เปาโลกลาวไววา “พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอำนาจของ
ความมืด และไดทรงยายเรามาตัง้ ไวในอาณาจักรแหงพระบุตรที่รักของพระองค” เราละอยูในอาณาจักรไหน ที่อาณาจักรหนึ่งจะมีผูครองราชย
ปกครองอยู พระเยซูคริสตทรงเปนกษัตริย เราไดมอบชีวิตใหกับพระองคแลวหรือยัง วันนี้เรากำลังเดินตามพระองคไหม หรือเรามีสิ่งใดสำคัญยิ่ง
กวาในชีวิต พระเยซูตรัสในลูกา 6:46 วา “เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา พระองคเจาขา พระองคเจาขา แตไมกระทำตามที่เราบอกนั้น”
พระองคตองการใหพระองคเปนสิง่ แรกและสิง่ สำคัญ เปนที่หนึ่งในชีวติ ของเรา อาณาจักรของความมืดคอยกันเราออกจากการใหพระองคเปน
ความสำคัญอันดับแรก อันดับที่จะมีแตพระองคเปนผูครอบครองชีวิตของเรา สาเหตุก็เพราะศัตรูตองการเปนอันดับหนึ่งแทนที่พระองค ขอให
กลับใจมาหาพระองคเสียแตวันนี้ ดวยสุดจิตสุดใจ ตระหนักถึงศัตรูในชีวิตของเรา ชื่อของมันคือซาตาน ผูมีอำนาจครอบงำอันชั่วราย แตพระ
คัมภีรบอกวา เราตางหากที่มีสิทธิอำนาจเหนือมัน
พระเยซูทรงกลาวในมัทธิว 10:8 วา “จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีออก ทานทั้งหลาย
ไดรับเปลา ๆ จงใหเปลา ๆ” ออกไปสั่งสอนพระคำของอาณาจักรแหงสวรรค เมื่อเราออกไป เรามีอำนาจเหนือศัตรู อยายอมใหศัตรูทำใหเราหันเห
ไปจากพระเจาอีกเด็ดขาด ตองใหองคพระเยซูเจาเปนหมายเลขหนึ่งในชีวิตของเรา แลวเราจะไมมีวันเสียใจเลย
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน เอเฟซัส 6:12 พระคำขอนี้ไดอธิบายความขัดแยงระหวางจิตวิญญาณของเรากับฝายของวิญญาณชั่วอยางไร
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 6:12 – เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือดแตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืด
แหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ

2.

อาน มาระโก 16:17 พระคำขอนี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับสิทธิอำนาจของผูเชื่อ
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 16:17 – มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษา
แปลกๆ

3.

อาน ยากอบ 4:7 ผูที่แสวงหาการปลดปลอยจากวิญญาณชั่วนั้น ตองทำสิ่งใด
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 4:7 – เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับพญามาร และมันจะหนีไปจากทาน

4.

อาน ยากอบ 1:14 ซาตานหลอกลวงเราอยางไร ที่จะใหเรามองเห็นสิ่งชั่วรายเปนเรื่องที่นาทำ
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 1:14 – แตวาทุกคนก็ถูกลอลวง เมื่อตัณหาของตัวชักนำตนใหกระทำผิด แลวตัวก็กระทำตาม

5.

อาน โรม 6:13 บุคคลที่เติมเต็มไปดวยสิ่งตาง ๆ ของพระคริสต มารจะไมอยูเปนสุขและจะหนีไปโดยตัวของมันเอง พระคำนี้บอกให
เรา
______________________________________________________________________________________________
โรม 6:13 – อยายกอวัยวะของทานใหแกบาป ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของทานแดพระเจาเหมือนหนึ่งคน
ที่เปนขึ้นมาจากความตายแลว และจงใหอวัยวะของทานเปนเครื่องใชในการชอบธรรมถวายแดพระเจา

6.

อาน โรม 13:14 มารจะบำรุงดวยการงานของเนื้อหนัง ดังนั้นเราตองใหมันอดโซทางเนื้อหนัง ดวยการที่เราดำรงชีวิตดวยความรัก
และความบริสุทธิ์ในทางของพระเจา และเราอยา _______________________________________ เนื้อหนัง
โรม 13:14 – แตทานทั้งหลายจงประดับตัวดวยพระเยซูคริสตเจา และอยาจัดเตรียมอะไรไวบำเรอเนื้อหนัง เพื่อจะใหสำเร็จ
ตามความปรารถนาของเนื้อหนังนั้น

7.

อาน ลูกา 10:17-19 พระเยซูไมเคยบอกใหเราอธิษฐานขอตอพระองค เพื่อขับไลวิญญาณชั่ว พระองคทรงใหสิทธิอำนาจกับเรา ใน
พระคำขอนี้บอกเราวา เรามีสิทธิและอำนาจเหนืออะไร
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 10:17-19 – ฝายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นกลับมาดวยความปรีดีทูลวา “พระองคเจาขาถึงผีทั้งหลายก็ไดอยูใตบังคับของพวก
ขาพระองคโดยพระนามของพระองค” [18] พระองคตรัสกับเขาทั้งหลายวา “เราไดเห็นซาตานตกจากสวรรคเหมือนฟาแลบ
[19] ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอำนาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมีอำนาจใหญยิ่งกวากำลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำ
อันตรายแกทานไดเลย
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บทที่ 6
สิทธิอำนาจของผูเชื่อ
บทเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องสิทธิอำนาจที่พระเจาทรงมอบใหกับเราในฐานะผูเชื่อ เพื่อครอบคลุมเนื้อหาของบทนี้ เราคงไมพูดถึงแตเรื่องของ
สิทธิอำนาจที่เรามี แตจะตองพูดถึงสิทธิอำนาจของซาตานดวย ซาตานถูกสรางภาพใหดูมีอำนาจมากกวาที่เปนจริง คริสเตียนถูกชักนำใหเชื่อ
วาเรากำลังตอสูกับผูมีอำนาจอันทรงพลังสูงสุดเหนือเรา ที่ไมอาจจะตานทานได นั่นไมใชสิ่งที่พระคำของพระเจาสอนเราไวเลย เอเฟซัส 6:12
บอกวา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับ
เหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ” ดังนั้นซาตานเปนตัวแปรตัวหนึ่ง มันดำรงอยูจริง มีลำดับขั้นของฐานันดรของเทพผูครอง มีอำนาจตาง
ๆ ที่เราเกี่ยวของ แตในพระคำขอกอนหนานี้บอกวา เราตองยืนหยัดตอตานยุทธอุบายของพญามาร อำนาจเดียวที่ซาตานใชตอตานเรา ก็คือ
การหลอกลวงเทานั้น มันไมมีอำนาจใด ๆ ที่จะเอาชนะเราไดเลย
ในปฐมกาลบทที่ 3 จะเห็นวาการลอลวงเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับอาดัมและเอวา ซาตานไมไดเขาไปเปนปฏิปกษกับเขาทั้งสองดวยอำนาจที่
เหนือกวาแตอยางใด ตัวอยางคือ แทนที่จะเขาสิงรางแมมมอธ หรือชางสักตัว เอาเทาเหยียบหัวอาดัม แลวขมขู หรือตะคอกวา “เจาจะกมหัว
รับใชขาหรือไม” แตซาตานกลับสิงรางงู สัตวที่ฉลาดที่สุดที่พระเจาทรงสราง คำวา “ฉลาด” ก็คือ “มีเลหเหลี่ยม หลอกลวง ฉลาดแกมโกง”
เหตุผลที่ซาตานเขามาทางงู ก็เพราะมันไมมีอำนาจพอที่จะบังคับใหอาดัมกับเอวาทำอะไรไดเลย มันทำไดเพียงหลอกลวง มันเขามาตอตาน
พระลักษณะของพระเจา เริ่มวิพากษวิจารณพระองค ดวยวิธีพูดวา “พระเจาไมไดรักเจาจริงหรอก พระองคทรงเก็บงำอะไรบางอยางไวจาก
เจา” มันใชเลหกลลอลวงอาดัมเอวาใหกระทำบาปตอตานพระเจา อาดัมและเอวาคือผูที่มีอำนาจทั้งหมด เหตุผลที่ซาตานใชวิธีนี้ ก็เพราะมัน
ไมมีอำนาจอะไรที่จะใชในการตอตานพระเจาไดเลย
มีอีกมากมายหลายอยางที่เรามีเวลาไมพอที่จะอธิบาย แตหนึ่งในประเด็นหลักที่อยากจะใหเขาใจก็คือ เรื่องสิทธิอำนาจของผูเชื่อ เราตอง
ตระหนักเสมอวา ซาตานไมมีอำนาจใด ๆ เหนือเราเลย มันคือศัตรูขี้แพ อำนาจเพียงประการเดียวของมันที่จะใชตอตานเราก็คือ การโกหก
หลอกลวง หากชีวิตเรากำลังถูกทำลาย เราอาจใชขออางวา “ซาตานเปนผูลั่นไกใสผม” แตเราเองนั่นแหละที่สงกระสุนใหซาตาน เราคือผูที่
ตอบสนองตอคำโกหกหลอกลวงของมัน หากเราไมยอมออนขอตอซาตาน มันก็หมดหนทางที่จะเขามากล้ำกราย หรือมีอำนาจเหนือเราได ใน
2 โครินธ 10:3-5 กลาววา “เพราะวา ถึงแมเรายังดำเนินอยูในเนื้อหนังก็จริง แตเราก็ไมไดสูรบตามฝายเนื้อหนัง (เพราะวาศาสตราวุธแหงการ
สงครามของเราไมเปนฝายเนื้อหนัง แตมีอานุภาพอันยิ่งใหญจากพระเจาที่จะทลายปอมปราการที่แข็งแกรงลงได) คือการทำลายความคิด
ทำลายทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรูของพระเจา และนอมนำความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงเชื่อฟงพระคริสต”
พระคำเหลานี้พูดถึงศาสตราวุธในสงครามของเรา ทุก ๆ ศาสตราวุธนั้นเกี่ยวของกับความคิด ซาตานไมมีอำนาจที่จะทำอะไรเราได ยกเวนใช
วิธีการหลอกลวง
เราสรุปกันวา แรกเริ่มเดิมที แนนอนพระเจาเปนผูมีสิทธิอำนาจทั้งหมด อำนาจทั้งมวลและสิทธิอำนาจทั้งหมดนั้นตองมีแหลงกำเนิดมาจาก
พระเจา เพราะพระองคเทานั้น ทรงเปนผูมีฤทธานุภาพในตนเอง อำนาจอื่นใดนั้นจะตองไดรับมอบจากพระเจาเทานั้น เมื่อพระองคทรงสราง
ฟาสวรรคและแผนดินโลก พระองคทรงมีสิทธิอำนาจทั้งหมดเหนือสิ่งใดทั้งมวล ในปฐมกาล 1:26 เมื่อพระเจาสรางอาดัม เอวา พระองคตรัส
วา “ใหพวกเขาครอบครองทั่วทั้งแผนดินโลก” เมื่อนำเอาสดุดี 115:16 ที่วา “ฟาสวรรคเปนฟาสวรรคของพระเยโฮวาห แตพระองคทรง
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ประทานแผนดินโลกใหแกบุตรทั้งหลายของมนุษย” มารวม ก็จะเห็นวาพระเจาเปนเจาของสรรพสิ่งทั้งมวลโดยสิทธิอยางถูกตองในฐานะพระ
ผูสราง แตพระองคทรงมอบการครอบครองหรือมอบอำนาจเหนือโลกทั้งโลกใหกับมนุษยทางกายภาพ ซาตานไมเคยมีสิทธิอำนาจปกครอง
เหนือแผนดินโลกเลย มันเขามาครอบงำผานวิธีการลอลวงมนุษยใหตกอยูในบาป พระเจาทรงมอบอำนาจนั้นใหกับมนุษยแลว เมื่อมนุษยลม
ลงในความบาป เขาเปนฝายยินยอมยกใหสิทธิอำนาจที่พระเจาทรงประทานนั้นกับซาตาน มันไมเคยไดรับอำนาจใดจากพระเจา ที่จะเขา
มาขมเหงมนุษย หรือปกครองแผนดินโลกทั้งสิ้น
พระคำยังไดบอกเราวาซาตานเปนเจาของโลกนี้ แตมิใชเพราะพระเจาทรงสรางใหมันเปนเจาโลก ทั้งยังไมเคยมอบตำแหนงใหซาตานอยูเหนือ
มนุษย พระองคใหมนุษยครอบครอง และมีอำนาจเหนือแผนดินโลก เหตุผลเพียงประการเดียวที่ซาตานเขามาขมเหง ครอบครอง ทำใหเกิด
ความโกลาหลได ก็เพราะมนุษยยอมออนขอ มอบสิทธิอำนาจที่พระเจาทรงประทานใหเขานั้นแกซาตาน นี่แหละที่เปนตัวปญหาอยางแทจริง
สำหรับพระเจา เพราะพระองคเปนพระวิญญาณ พระองคทรงมอบสิทธิอำนาจเหนือแผนดินโลกใหแกมนุษยที่มีกายภาพแลว มนุษยที่มี
กายภาพเทานั้น จึงจะมีสิทธิและอำนาจในการปกครอง มีอิทธิพลเหนืออาณาจักรโลก ซาตานตองเขาหาเราและจัดการใหเรายินยอมมอบ
อำนาจใหกับมัน นี่คือเหตุผลที่มันตองเขาสิงรางมนุษย พระคัมภีรยังบอกอีกวา ผีรายตาง ๆ ลวนตองมีรางกายเพื่อเขามาสิงสู นี่ก็เพราะเจา
ซาตานไมสามารถจะทำอะไรได ถาไมอาศัยกายมนุษย พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และทรงมอบอำนาจใหกับมนุษยไปแลว ตอนนี้ก็ดูคลาย
กับวา พระองคทรงถูกมัดมือ ไมใชเพราะพระองคไมมีสิทธิอำนาจ แตเปนเพราะพระองคทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย พระองคทรงมอบฉันทะ
ใหกับมนุษยที่มีกายภาพไปเรียบรอยแลว พระองคตองดำรงสัตยในพระคำของพระองค ดวยพระองคไมอาจเรียกสิทธินั้นกลับคืนมา และบอก
วา “เอาละ มนุษยเอย นี่ไมใชสิ่งที่เราตองการ เราจะขอเวลานอก หยุดแคนี้ ลมกระดานและตั้งตนใหมหมด” เปลาเลย พระองคทรงรักษา
คำพูดของพระองค ตลอดประวัติศาตรที่ผานมา พระองคทรงมองหาใครสักคนที่พระองคจะทำงานผานได แตปญหาก็คือ มนุษยทุกคนลวน
แตดางพรอยและยอมจำนนใหกับซาตาน พระองคจะทรงทำอยางไรได
ในที่สุด สิ่งที่พระองคทรงทำก็คือ เสด็จมาในโลกนี้ดวยพระองคเองในรางมนุษย นี่นับเปนสิ่งที่นาครัน่ ครามที่สุด เมื่อเราเขาใจวาพระองคทรง
ทำอะไร เพราะวาบัดนี้ซาตานตกที่นั่งลำบากแนนอน มันใชอำนาจของมนุษยชาติตลอดเวลา ซึ่งพระเจาไมอาจจะเขามาแทรกแซงโดยตรง
เพื่อแกปญหาเหลานั้น ดวยมนุษยเต็มอกเต็มใจยอมมอบฉันทะทั้งหมด ที่พระองคประทานให กับซาตาน ผีมารนั้นผิดมาตลอด แตมนุษยเองที่
กลับใหฉันทานุมัติและอำนาจกับมัน บัดนี้พระเจาเสด็จมาแลว พระองคมิไดเปนพระวิญญาณอีกตอไป แตเสด็จมาในกายเนื้อของมนุษย นี่ทำ
ใหซาตานเขาตาจน เพราะพระเจาไมใชมีสิทธิอำนาจเฉพาะในสวรรค แตทรงลงมาเปนมนุษยที่มีสิทธิอำนาจบนโลกดวย พระเยซูตรัสใน
ยอหน 5:26-27 วา “เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด พระองคก็ไดทรงประทานใหพระบุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น ไดทรง
ประทานใหพระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาดวย เพราะพระองคทรงเปนบุตรมนุษย” พระเยซูตรัสถึงกายเนื้อของพระองคเอง
พระเยซูเสด็จมาและทรงใชสิทธิอำนาจที่พระเจาประทานให มารก็ยังตามมาลอลวงพระองค แตพระองคไมเคยยอมตามมัน ซาตานพายแพ
ทุกการตอสูกับพระองค เมื่อพระเยซูทรงรับเอาบาปของเราทั้งหมด ทรงตายเพื่อบาปของเรา เสด็จลงนรก และกลับเปนขึ้นมาอีก ดังที่กลาว
ไวในมัทธิว 28:18 วา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว” พระองคทรงชนะและนำสิทธิอำนาจที่พระ
เจาทรงประทานใหกับมนุษยคืนมา มนุษยนำไปใชในทางที่ผิด ในฐานะที่เปนพระเจา ที่มีกายภาพปรากฏ พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือแผนดิน
สวรรคและแผนดินโลก พระคำถัดมากลาววา “ทานทั้งหลายจงออกไปแลวทำสิ่งตาง ๆ เหลานี้” ความหมายก็คือ ทรงดำริวา “บัดนี้ เรามี
อำนาจทั้งหมดในสวรรค และแผนดินโลก เรากำลังแบงปนกับเจาทัง้ หลาย” ในเวลานี้ อยางไรก็ตาม สิทธิอำนาจที่พระเจาทรงมอบคืนใหกับ
เราในฐานะผูเชื่อนั้น มีลักษณะพิเศษที่ตางออกไป มันเปนสิทธิอำนาจรวมระหวางเราและองคพระเยซูคริสต มิไดมอบใหเรามีอำนาจนั้นเพียง
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ผูเดียว เหมือนที่อาดัมเอวาเคยมีอีกตอไป เพราะมนุษยอาจมอบอำนาจใหผูอื่น ยอมใหซาตานเขามาครอบงำ และตกอยูในสภาพสิ้นหวัง แต
บัดนี้อำนาจของเรานั้นมีรวมกับองคพระเยซูคริสต ราวกับวาเรามีบัญชีธนาคารรวมกับพระเยซู ใหเราไดลงชื่อรวมกับพระองค เพื่อเบิกเงินสด
หรือจายเช็ค อำนาจของเรานั้นไดใชรวมกับองคพระเยซู และสิทธิอำนาจของพระองคนั้นก็ใชรวมกับคริสตจักร
ถึงแมวาเราจะลมเหลว พระเจาก็จะไมมีทางเซ็นชื่อมอบสิทธิอำนาจนั้นแกมารแนนอน ซาตานนั้นไรอำนาจโดยสิ้นเชิง มันไมสามารถที่จะเขา
มายุมยามอะไรในชีวิตเราได เวนแตจะลอลวงเราใหทำตามมันโดยสมัครใจ เราอาจยอมใหอำนาจกับซาตานเขามาครอบครองชีวิต และตอง
ทนทุกขสารพัด แตสิทธิอำนาจที่พระเจาประทานใหกับมนุษยนั้น ไมมีวันที่จะมอบทั้งหมดใหกับมารอีกตอไป เพราะบัดนี้เรามีสิทธิอำนาจรวม
ระหวางเรากับพระเยซูคริสต พระองคยังคงสัตยซื่อกับเราโดยไมคำนึงถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น เราจำเปนตองตระหนักเสมอวา เราเปนผูหนึ่งที่มี
สิทธิและฤทธิ์อำนาจ ซาตานกำลังตอสูกับเราดวยความคิด อาวุธของเราก็คือเราตองควบคุมความคิด ตองตระหนักวา จะไมปลอยมารรายให
เขามากดขี่เบียดเบียนรางกายเรา ตองคนดูวา พระคำกลาวไววาอยางไรในเรื่องการรักษาโรค ยอหน 8:32 กลาววา “ทานทั้งหลายจะรูจัก
ความจริง และความจริงนั้นจะทำใหทานทั้งหลายเปนไทย” เราคือผูที่มีอำนาจและใชสิทธิอำนาจที่พระเจาประทานให สิ่งเดียวที่ทำใหเราหาง
เหินจากการฝกฝนการใชสิทธิอำนาจนั้นก็คือการไมควบคุมความคิดของเรา ทำใหเราไมไดใชขอพระคำเหลานี้เปนอาวุธฝายจิตวิญญาณที่จะ
เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม ซ้ำยังไมตระหนักวาตัวเรามีอะไร ครั้นเมื่อคนพบวาเราคือผูหนึ่งที่มีสิทธิและฤทธิอำนาจ มันจะเสริมกำลังใจเราอยาง
ทวีคูณ
ขออธิษฐานใหเรารับเรื่องนี้ไปใครครวญ ขอพระเจาเปดเผยสำแดงวา เราคือผูที่ทำใหซาตานหวาดกลัว เราตองไมกลัวซาตาน เพราะเราคือผูมี
สิทธิอำนาจที่พระเจาทรงประทานให หากเราตอตานซาตาน มันจะหนีไปจากเรา (ยากอบ 4:7)
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

อาน ปฐมกาล 3:1 ซาตานมีอยูจริง แตอำนาจที่แทจริงของมันอยูที่ความสามารถในการลอลวง เจางูรายนั้น (ซาตาน) พยายาม
ลอลวงใหเอวาเกิดคำถามอะไร
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 3:1 – งูนั้นเปนสัตวที่ฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุงซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาไดทรงสรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา
“จริงหรือที่พระเจาตรัสวา เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้”
อาน ปฐมกาล 3:1 เหตุใดซาตานจึงใชการลอลวง
______________________________________________________________________________________________
อาน ปฐมกาล 1:26, 28 ใครคือผูใหสิทธิอำนาจแกมนุษย
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 1:26 –พระเจาตรัสวา “จงใหพวกเราสรางมนุษยตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอยางพวกเรา และใหพวกเขา
ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตวใชงาน ใหครอบครองทั่วทั้งแผนดินโลก และบรรดาสัตวเลื้อยคลานที่คลานไป
มาบนแผนดินโลก”
ปฐมกาล 1:28 – พระเจาทรงอวยพรพวกเขา และพระเจาตรัสแกพวกเขาวา “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น จนเต็มแผนดิน จงมี
อำนาจเหนือแผนดินนั้น ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตวที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผนดินโลก”
อาน สดุดี 8:4-8 เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงใหอะไรแกเขา
______________________________________________________________________________________________
สดุดี 8:4-8 – มนุษยเปนผูใดเลาซึ่งพระองคทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษยเปนผูใดซึ่งพระองคทรงเยี่ยมเยียนเขา [5] เพราะ
พระองคทรงใหเขาต่ำกวาพวกทูตสวรรคแตหนอยเดียวและทรงประทานสงาราศีกับเกียรติเปนมงกุฎใหแกเขา [6] พระองคทรง
มอบอำนาจใหครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองคพระองคทรงใหสิ่งทั้งปวงอยูใตฝาเทาของเขา [7] คือฝูงแกะและฝูง
วัวทั้งสิ้นทั้งสัตวปาดวย [8] ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตาง ๆ ที่วายไปมาอยูตามทะเล
อาน 2 โครินธ 4:4 พระคำขอนี้แสดงใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้น
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 4:4 – สวนคนที่ไมเชื่อนั้น พระของยุคนี้ไดกระทำใจของเขาใหมืดไป เพื่อไมใหความสวางของขาวประเสริฐอันมีสงา
ราศีของพระคริสต ผูเปนพระฉายของพระเจา สองแสงถึงพวกเขา
อาน มัทธิว 4:8-9 พระคำขอนี้ไดเนนย้ำประเด็นนี้ไหม
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 4:8-9 – อีกครั้งหนึ่งพญามารไดนำพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทั้ง
ความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร [9] แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา
เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้แกทาน”
อาน มัทธิว 28:18 หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม และฟนคืนชีพ ปจจุบันนี้ผูที่มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรคและแผนดินโลกคือ
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 28:18 – พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไว
แกเราแลว”
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8.

อาน มัทธิว 28:18-19 ตามพระคำขอนี้ ผูใดเปนผูที่ไดรับสิทธิอำนาจในตอนนี้
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 28:19 – เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

9.

อาน เอเฟซัส 1:19 ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระเจามีตอผูใด
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:19 – และรูวาฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระองคมีมากเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามการกระทำแหงฤทธา
นุภาพอันใหญยิ่งของพระองค
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บทที่ 7
การรักษาโรคอยูในการลบลางบาปของพระเจา
บทเรียนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรค ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่พระเยซูทรงซื้อใหเราแลว มาระโก 2 และลูกา 5 พระเยซูกำลังสั่งสอนอยูในบานซึ่ง
แนนขนัดไปดวยฝูงชน กระทั่งชายงอยถูกหยอนลงมาจากหลังคาโดยความชวยเหลือของเพื่อนๆ ใหหยุดตรงหนาพระเยซูที่ทรงประทับอยู
และพระองคทรงรักษาชายงอยนั้นใหหายอยางอัศจรรย ในมัทธิว 8:14-16 หลังจากที่พระเยซูไดทรงรักษาผูคนแลวพระคัมภีรกลาววา “ครั้น
พระเยซูเสด็จเขาไปในเรือนของเปโตร ก็ทอดพระเนตรเห็นแมยายของเปโตรนอนจับไขอยู พอพระองคทรงถูกตองมือนางไขก็หาย นางจึงลุก
ขึ้นปรนนิบัติเขาทั้งหลาย ค่ำลงเขาพาคนเปนอันมากที่มีผีเขาสิงมาหาพระองค พระองคก็ทรงขับผีออกดวยพระดำรัสของพระองค บรรดาคน
เจ็บปวยนั้นพระองคก็ไดทรงรักษาใหหาย” ขอความ ในพระคำที่ 17 กลาวถึงเหตุที่ทำใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น “ทั้งนี้เพื่อจะใหสำเร็จตามพระ
วจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณที่วา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” ในกรณีนี้ พระเยซูทรงรักษาโรค
ใหกับผูคนมากมาย และกลาวถึงพระคำที่ถอดจากอิสยาห 53:3-5 วา “ทานไดถูกมนุษยดูหมิ่นและทอดทิ้ง (นี่คือคำพยากรณเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต) เปนคนที่เศราโศกและคุนเคยกับความระทมทุกข และดังผูหนึ่งซึ่งคนทนมองดูไมได ทานถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไมไดนับถือทาน แน
ทีเดียวทานไดแบกความระทมทุกขของเราทั้งหลาย และหอบความเศราโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือวาทานถูกตี คือพระเจาทรง
โบยตีและขมใจ แตทานถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ทานฟกช้ำเพราะความชั่วชาของเรา การตีสอนอันทำใหเราทั้งหลาย
ปลอดภัยนั้นตกแกทาน ที่ตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี”
นี่เปนขอพระคำที่ทรงพลัง หลายคนรับพระคำขอนี้แลวบอกวา “นี่ไง พระคำขอนี้พูดถึงเรื่องฝายจิตวิญญาณ” บางคริสตจักรมิไดเชื่อการ
รักษาโรคทางกาย พวกเขาตีความพระคำขอนี้ไปในเรื่องของจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาบาดแผลทางอารมณ เมื่อเราถวายตัว ใช
ชีวิตกับพระเจา พระองคจะทรงรักษา แตถาเรานำพระคำนี้ รวมเขากับพระคำที่เรากลาวไวตอนเริ่มตน จะทำใหความคิดนั้นอันตรธานไป
ตลอดกาล เปนเรื่องจริงที่พระเยซูทรงรักษาบาดแผลทางอารมณของเรา และก็ทรงรักษาดานอื่นดวยเชนกัน แตพระคำตอนนี้กลาวถึงการ
รักษาโรคทางรางกาย จะเห็นไดในมัทธิว 8:17 ที่กลาววา การรักษาโรคที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อจะใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห ศาสดา
พยากรณ ซึ่งไดอานไปแลว “ที่ตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี” ที่กลาวเชนนี้ ก็เพื่อใหสำเร็จตามคำเผยพระวจนะที่วาพระองคไดแบกความเจ็บไข
ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป นี่พูดถึงการเจ็บปวยทางรางกาย ความปวดเจ็บทั้งหลาย ที่พระเยซูทรงรักษาผูคนทางกายภาพ
เพื่อใหสำเร็จตามขอพระคัมภีรที่วา “ดวยที่ตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี”
พระคัมภีรยังกลาวตอไปใน 1 เปโตร 2:24 วา “พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไมนั้น เพื่อวาเรา
ทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแลวจะไดดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย” นี่เปน
ประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้แลว สวนหนึ่งของเหตุผลที่พระองคเสด็จมาก็เพื่อรักษาโรคทางรายกายเรา เรา
มิไดลดคุณคาของความจริงที่พระองคเสด็จมาเพื่ออภัยโทษบาปเรา เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ และการอภัยโทษบาปก็เปรียบเสมือนประตูอันเปน
หนทางสูทุก ๆ สิ่ง แตพระองคมิไดมาเพียงเพื่อยกโทษบาปใหแกเราเทานั้น พระองคเสด็จมาเพื่อรักษาโรคทางกายของเราดวย ในภาษากรีก
คำที่ใชสำหรับความรอด ในพันธสัญญาใหมก็คือ “SOZO” เปนคำที่มีความหมายหลายอยาง ถาเราคนดูก็จะเห็นวามันแปลไดอีกวา “รักษา
ใหหาย” ในยากอบ 5:14-15 บอกไววา “มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา ใหทานเหลานั้น
อธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ำมันในพระนามขององคพระผูเปนเจา การอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต” คำวา “รอด”
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ในภาษากรีก ใชคำวา “sozo” หมายถึง ผูคนที่เจ็บปวยทางกายไดรับการรักษาใหหาย คำคำเดียวกันนี้ที่แปลอีกความหมายหนึ่งวาการยก
โทษบาป ถูกใชนับรอย ๆ ครั้งในพันธสัญญาใหม ที่แปลวา ‘รักษาใหหาย’ ดวย
เมื่อพระเยซูสงสาวกของพระองคออกไปในมัทธิว 10 พระองคทรงมีบัญชาใหเขารักษาคนปวย ทำใหคนโรคเรื้อนหายสะอาด ทำใหคนตายฟน
คืนขึ้นมา ขับภูติผีออกและสั่งสอนพระคำของพระเจาเชนเดียวกับที่ไดทรงบัญชาใหสาวกประกาศพระคำของพระเจา ทรงสั่งใหเขารักษาคน
ปวยรักษาคนโรคเรื้อนใหหายสะอาดและขับภูติผี การรักษาโรคเปนสวนสำคัญเชนเดียวกับการยกโทษบาปของเรา ที่พระเยซูไดเสด็จลงมา
เพื่อสัมฤทธิ์ผลในชีวิตเรา
ในทำนองเดียวกัน เราคงไมเคยนึกมากอนวา พระเจาอยากใหเราทำบาปเพื่อสอนเรา ดวยการเรียนรูผานบาปนั้น พระองคไมตองการใหเรามี
ชีวิตอยูในความเจ็บปวย พระเจาไมใชผูประทานความเจ็บปวยใหกับเรา บางครั้งมีคนพูดกันวา “โอ ความเจ็บปวยนี้เปนพรจากพระเจาจริง ๆ
เพราะทำใหผมหันกลับไปหาพระองค” จริงอยูที่ในยามคับขัน ผูคนหันกลับไปหาพระเจา แตพระองคไมไดสงโรคภัยไขเจ็บมาเพื่อสั่งสอนเรา
พระองคไมทรงทำเชนนั้นแนนอน เชนเดียวกับที่จะไมเอาบาปมาให เราจะเรียนรูอะไรไดมั้ยถาเราดำเนินชีวิตในความบาป ใชชีวิตในการเลนชู
ลวงประเวณี หรือรักรวมเพศ แลวติดโรคมา เราไดเรียนรูไหมวาการใชชีวิตแบบนั้นมันผิด ไดเรียนรูแนนอน แตพระเจาไมใหเราใชชีวิตแบบ
นั้น พระองคไมไดนำบาปมาใสในชีวิตเรา เราเองก็ยังเรียนรูจากการทำบาปได เราอาจเอาหัวไปโขกกำแพงแลวคอยนึกไดวานั่นไมใชสิ่งที่ควร
ทำ อันที่จริง เราก็เรียนรูไดโดยไมตองเอาหัวไปโขกกำแพงจริง ๆ
เราไมจำเปนตองเรียนรูทุกอยางผานความเจ็บปวด พระเจาไมไดเอาโรคภัยมาโยนใสชีวิตเรา เพื่อสอนใหเราถอมใจ หรือสอนเรื่องอื่นใด พระ
เยซูตายเพื่อยกโทษบาปเรา และเพื่อรักษาโรคเราใหหายดวย ทรงแบกบาปของเราไวในรางกายของพระองค และโดยรอยเฆี่ยนของพระองค
เราก็ไดรับการรักษาใหหายแลว
ฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติในการรักษาโรคใหหายของพระเจานั้น พรอมจะเปนของเราเสมอ ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของการลบลางบาปที่พระเยซู
ยอมตายเพื่อใหเกิดขึ้น หากเราไมไดรับการรักษาใหหาย ก็ไมใชเพราะพระเจาทรงกริ้วอะไรเรา แมเราไมไดหาย เราก็ยังคงรักพระเจาหมดทั้ง
หัวใจ แมเราจะไมเชื่อเรื่องการรักษาโรคเลยเราก็ยังมีความรอด ยังอยูในราชอาณาจักรของพระเจา แตความจริง เราอาจจะไดไปสวรรคเร็ว
กวาที่คิด เพราะเราไมรูวาจะดำเนินชีวิตอยางมีสุขภาพดีไดอยางไร ทราบไหมวา การรักษาโรคนั้นพรอมจะเปนของเราเสมอ พระเยซูตายก็
เพื่อใหเราพนจากโรคภัย พระเจาตองการใหเราแข็งแรงนะครับ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มัทธิว 8:16-17 พระเยซูทรงรักษาโรคใหคนไปจำนวน
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 8:16-17 – พอค่ำลง เขาพาคนเปนอันมากที่มีผีเขาสิงมาหาพระองค พระองคก็ทรงขับผีออก ดวยพระดำรัสของ
พระองค บรรดาคนเจ็บปวยนั้น พระองคก็ไดทรงรักษาใหหาย [17] ทั้งนี้เพื่อจะใหสำเร็จ ตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดา
พยากรณที่วา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป

2.

อาน อิสยาห 53:3-5 การรักษาชนิดไหนที่พระคำนี้พูดถึง
______________________________________________________________________________________________
อิสยาห 53:3-5 – ทานไดถูกมนุษยดูหมิ่นและทอดทิ้ง เปนคนที่รับความเศราโศกและคุนเคยกับความระทมทุกข และดังผูหนึ่ง
ซึ่งคนทนมองดูไมได ทานถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไมไดนับถือทาน [4] แนทีเดียวทานไดแบกความระทมทุกขของเราทั้งหลาย
และหอบความเศราโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือวาทานถูกตี คือพระเจาทรงโบยตีและขมใจ [5] แตทานถูก
บาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ทานฟกช้ำเพราะความชั่วชาของเรา การตีสอนอันทำใหเราทั้งหลายปลอดภัยนั้น
ตกแกทานที่ตองฟกช้ำ นั้นก็ใหเราหายดี

3.

อาน มัทธิว 8:17 จะเกิดอะไรขึ้นกับความปวยไขและโรคของเรา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 8:17 – ทั้งนี้เพื่อใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณที่วา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และ
หอบโรคของเราไป

4.

อาน 1 เปโตร 2:24 พูดถึงสองสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา นั่นคือ
______________________________________________________________________________________________
1 เปโตร 2:24 – พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไมนั้น เพื่อวาเราทั้งหลายซึ่งตายจาก
บาปแลว จะไดดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย

5.

อาน ยากอบ 5:14-15 คำวา “รอด” เปนภาษากรีกคำวา “sozo” หมายถึง การปลดปลอย การปกปองการรักษา การถนอม และ
การมีครบถวน นั่นหมายถึงคำเดียวกับคำวา “การชวยใหรอด” ในพระคัมภีร ตามพระคำขอนี้จากภาษากรีก คำวา การชวยใหรอด
มีอะไรที่รวมอยูกับการชวยใหรอดดวย
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 5:14-15 – มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา และใหทานเหลานั้น
อธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ำมันในพระนามขององคพระผูเปนเจา [15] และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวย
รอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทำบาป ก็จะทรงโปรดอภัยใหแกเขา

6.

อาน มัทธิว 10:7 เมื่อพระเยซูสงสาวกของพระองคออกไป พระองคทรงใหพวกเขาพูดอะไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว10:7 – จงไปพลางประกาศพลางวา อาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว
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7.

อาน มัทธิว 10:8 พระเยซูบอกใหพวกเขาทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 10:8 – จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลาย
ไดรับเปลาๆ ก็จงใหเปลาๆ

8.

อาน มาระโก 16:15 พระเยซูบอกใหสาวกทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 16:15-18 – ฝายพระองคจึงสั่งพวกสาวกวา ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน
[16] ผูที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูที่ไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา [17] มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้น
ที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ [18] เขาจะจับงูได ถาเขาดื่มยาพิษอยางใด จะไมเปน
อันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค

9.

อาน มาระโก 16:16 ผูคนที่ตอบสนองตอขาวประเสริฐจะทำสิ่งใด
______________________________________________________________________________________________

10.

อาน มาระโก 16:17 จะมีหมายสำคัญใดที่ติดตามผูเชื่อ
______________________________________________________________________________________________

11.

อาน มาระโก 16:18 จะมีหมายสำคัญใดอีกที่ติดตามผูเชื่อ
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 8
อุปสรรคที่ขวางการหายโรค
บทที่แลว เราเรียนรูขอเท็จจริงที่วาพระเจามีพระประสงคที่จะรักษาเราใหหายโรค และการรักษาโรคนัน้ ก็เปนสวนหนึง่ ของการลบลางบาป แตยัง
มีอีกหลายประเด็นที่ตองพูดถึงกันอีกมาก เพราะถึงแมวาเราจะยอมรับ และเห็นไดจากพระคำแลวก็ตาม ก็ยังมีคำถามตามมาอีกเปนตนวา “หาก
เปนพระประสงคของพระเจาแลว เหตุใดทุกคนจึงไมหายโรค” เหตุผลยังมีหลากหลาย และผมก็เพิง่ อธิบายถึงเรื่องนี้เพียงผิวเผินเทานั้น มีขอมูล
อีกมากที่เราไมอาจอธิบายไดหมดในที่นี้ แตถาเปนพระประสงคของพระเจาจริง ๆ ที่จะรักษาโรค เราจะเอยถึงเหตุผลบางอยางที่วาเหตุใดผูคนจึง
ไมไดรับการรักษา หนึ่งในเหตุผลนัน้ ก็คือความไมรู เราไมสามารถทำงานกับสิง่ ที่ไมรูหรือไมเขาใจ
บางคนเชื่อวาพระประสงคของพระเจานั้นเกิดผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราไมมีสิทธิอำนาจหรือจะกระทำการใดได ดังนั้น ดวยความไมรูจึงอาจทำใหเกิด
อะไรขึ้นหลายอยาง (ตอไปนี้เปนคำพยานของ คุณแอนดรูว วอมแมค อาจารยสอนพระคัมภีร) “คุณพอผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ 12 ป และก็มีคน
อีกสอง สามคนเสียชีวิตไปตอหนาตอตาในระหวางที่ผมอายุ 21 ป ผมอธิษฐานใหเขาเหลานั้นหายจากโรค แตก็ไมเห็นผลสักครัง้ นั่นไมใชเพราะขัด
พระประสงคของพระเจา แตเปนเพราะความไมรูของผม ความไมรูเปนเหตุใหเกิดอะไรหลายอยางขึ้น ซึ่งก็ไมใชขออาง มันก็เหมือนกฎแรงดึงดูด
โลก เราอาจบอกวา “ผมไมรูวา หากผมเดินตกตึก 10 ชั้น ผมจะตองตาย” เราไมจำเปนตองรูกฎแรงดึงดูด เพื่อใหเกิดผลในการงานที่ตอตานเรา
ผูคนขาดความรูเกี่ยวกับกฎของพระเจา ผูคนไมรูวาขั้นตอนการรักษาโรคของพระเจาทำงานอยางไร ดังนั้น ความไมรูก็ทำใหคนตายกันมากมาย”
(จบคำพยาน)
อีกสิ่งหนึ่งที่อาจเปนอุปสรรคขัดขวางการหายโรคก็คือบาป จุดนี้ทำใหผูคนไมพอใจ เมื่อไดยินเชนนั้น เพราะเขาตีความวา มันหมายถึงโรคภัย
ทั้งหลายเปนผลมาจากบาปที่ทำ ซึ่งไมจริง เราไมไดวาอยางนัน้ ยอหนบทที่ 9 มีตัวอยางวา ขณะที่พระเยซูกำลังเสด็จออกจากวิหาร สาวกชี้ให
พระองคดูชายผูซึง่ ตาบอดแตกำเนิด สาวกไดถามพระองคในพระคำที่ 2 วา “พระองคเจาขา ใครทำบาปกันแน ชายคนนี้ หรือพอแมเขา ที่ทำให
เขาเกิดมาตาบอด” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกสาวกกำลังพยายามโยงเอาความเจ็บปวยพิการนี้ เขามาเกีย่ วของกับบาปโดยตรง และถามวามันเปน
บาปของชายคนนัน้ หรือบาปของพอแมเขากันแนทีท่ ำใหเขาตาบอดแตกำเนิด คำตอบของพระเยซูก็คือ ไมไดเกิดจากบาปของใครสักคน นั่นไมได
หมายความวา พอ แม หรือลูกชายไมเคยทำบาป แตบอกวามันไมใชบาปโดยตรงที่เขากระทำ เปนเหตุใหตาบอดแตกำเนิด ไมจริงถาจะบอกวา
ความเจ็บปวยพิการทั้งหลายนั้นสัมพันธกับบาป แตก็ไมจริงเชนกันทีจ่ ะบอกวา บาปมิใชสวนประกอบหนึ่งของความเจ็บปวย
ยอหนบทที่ 5 ก็มีตัวอยางที่ตอนพระเยซูเสด็จไปที่สระน้ำเบธซาธา และทรงรักษาชายผูนั้นใหหายโรคอยางมหัศจรรย มีผคนมากมายในที
ู
่นั้น สวน
คนที่หายโรคกลับมีเพียงคนเดียว ตอมาในพระคัมภีรบทเดียวกันก็ชี้ใหเห็นวา ชายคนนัน้ ไมรูดวยซ้ำวาใครคือผูรักษาเขาใหหาย เมื่อชาวยิวเขาไป
ถามในพระคำที่ 12 “คนที่สั่งเจาวา จงยกแครของเจาแบกเดินไปเถิดนั้น เปนผูใด” ขอ 13-14 กลาวตอวา “คนที่ไดรับการรักษาใหหายโรคนั้นไมรู
วาเปนผูใด เพราะพระเยซูเสด็จเลี่ยงไปแลว เนื่องจากขณะนั้นมีคนอยูที่นั่นเปนอันมาก ภายหลังพระเยซูทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหาร และ
ตรัสกับเขาวา “ดูเถิด เจาหายโรคแลว อยาทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา” พระเยซูทรงกลาวในที่นี้วา บาปจะทำใหเกิดอะไร
บางอยางที่เลวรายกวาความพิการของเขา พระองคทรงนำเอาความเจ็บปวยนั้นมาผูกกับบาป ทั้งยังตรัสในยอหน บทที่ 9 วา ไมใชบาปของผูใด
ทั้งสิ้นที่ชายผูนั้นเกิดมาตาบอด
ปรากฏการณบางอยางเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตก็มีบางครัง้ ที่ความเจ็บปวย โรคภัยหรือปญหาทั้งหลายนั้นเปนผลโดยตรงมาจากความบาป ถึง
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กระนั้นก็มิไดหมายความวาพระเจาเปนผูทำใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นกับเรา ยกตัวอยางเชน คนที่ใชชีวิตรักรวมเพศ ซึ่งเปนการวิปริตผิดธรรมชาติ
รางกายมนุษยไมไดถูกสรางใหใชชีวิตแบบนัน้ โรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากการใชชีวิตเชนนั้น พระเจามิไดเปนผูทำใหเกิดโรค นั่นคือการฝน
กฎธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไมไดสรางเราแบบนั้น อีกตัวอยางคือ เมือ่ เราออกไปรับประทานอาหารผิดสำแดงนอกบาน รางกายเราตอบสนองตอ
อาหารนัน้ ไมไดเกิดจากพระเจา มีกฎธรรมชาติ องคประกอบทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้น เปนความจริงที่บาปจะเปนองคประกอบหนึ่งของการที่
ทำใหผูคนไมหายจากโรค
หากเรารูตัววากำลังทำบาปในชีวิตของเรา และกำลังรอใหพระเจารักษาดวยความเชื่อ เราจำตองหยุดบาปนั้น เพราะเทากับวาเรากำลังเปดประตู
ใหซาตานเขามาขัดขวางสิง่ ที่พระเจากำลังกระทำในชีวิตเรา ในโรม 6:16 กลาววา “ทานทั้งหลายไมรูหรือวา ทานจะยอมตัวรับใชเชื่อฟงคำของ
ผูใด ทานก็เปนทาสของผูที่ทานเชือ่ ฟงนั้น คือเปนทาสบาปซึ่งนำไปสูความตาย หรือเปนทาสของการเชือ่ ฟง ซึ่งนำไปสูความชอบธรรม” นั่นไมได
บอกวาซาตานกลายเปนนาย ในแงที่เราจะสูญเสียความรอดหรือตกนรก แตหมายความวาเราเปนคริสเตียน ที่หากใชชีวติ ในความบาป เราก็
เปดทางใหซาตานกาวเขามาในชีวิตเรา ยอหน 10:10 บอกไววา ขโมยนั้นมา ไมไดมีจดุ ประสงคอื่นใด นอกจากเพื่อขโมย ฆา และทำลาย พระเยซู
ทรงมาเพื่อประทานชีวิตใหเรา ดังนั้นเราจึงมีพระเยซูที่พยายามจะนำชีวิตของพระองคและสุขภาพที่ดีมาประทาน แตก็ยังมีซาตานที่พยายามจอง
จะคอยทำใหเจ็บปวย หากเรายอมซาตานโดยการอยูในบาป ก็เทากับเสริมอำนาจใหซาตานเขามาในชีวิตเรา ไมวาเราจะอธิษฐานขอพระเจาให
หายจากโรคบอยแคไหนก็ตาม แตการกระทำของเรากลับยอมใหมารเขามาในชีวิต นำโรครายตาง ๆ เขามา ฉะนั้นหากเรามีชีวิตอยูในความบาป
เราตองหยุดชีวิตแบบนัน้
ขอเสริมวาเราอาจจะคิดมากจนบอกวา “ผมนีแ่ ยกวาที่ควรจะเปนเสียอีก” แตก็ยังอยูในจุดที่เชื่อวา พระเจารักษาเราได เราเองตางหากทีค่ ิดวา
พระเจาไมรักษา เพราะเราไมคูควรที่จะไดรับการรักษา นั่นก็ผิดอีก ไมมีใครสักคนเดียวที่สมควรจะไดรับการรักษาจากพระเจา เชนเดียวกับที่ ไม
เคยมีใครมีคุณสมบัติพอที่จะทำงานใหกับพระองคเลย ดังนั้น ก็ไมมีความจำเปนใด ๆ ที่จะนำเอาพฤติกรรมหรือการรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ไปผูกไวกับการทีพ่ ระเจาจะเคลื่อนไหวในชีวิตเรา มันตองขึ้นอยูกับรากฐานที่พระเยซูทรงกระทำการใดไวใหกับเรา บวกกับความเชื่อของเราตอ
พระองค ขณะเดียวกัน เราก็ไมอาจจะละเลยพฤติกรรมของตัวเอง จนยอมใหซาตานเขามาเปนตัวขัดขวางในชีวิต ดังนัน้ แลว เราจะมองเห็นการ
รักษาโรคงายขึ้น ดีขึ้นกวา ถาเราสำนึกบาป และหยุดสิ่งที่กำลังทำ อันจะเชื้อเชิญซาตานเขามาในเสนทางชีวิตเราได
ความจริงอีกประการหนึง่ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษาโรคก็คือ ผูคนบางสวนไมไดมองลึกลงไปวา การคิดลบกับความไมเชื่อที่คนอื่น ๆ มีนั้น จะ
สงผลกระทบตอเราดวย ตัวอยางอันเปนแบบฉบับ อยูในมาระโกบทที่ 6 ขณะที่พระเยซูทรงประทับอยูในถิ่นฐานบานเกิดของพระองค ผูคนไม
เคารพพระองค เพราะพวกเขาจำภาพที่เห็นพระองคตั้งแตเล็กแตนอย พวกเขารูจักบิดามารดา นองชายนองสาวของพระองค ไมใหความเคารพ
พระองคเหมือนอยางที่คนอืน่ เคารพ หนำซ้ำ ยังตั้งตัวเปนปฏิปกษ วิพากษวิจารณพระองค ในมาระโก 6:4-6 บอกอยูวา “ศาสดาพยากรณจะไม
ขาดความนับถือ เวนแตในเมืองของตน ทามกลางญาติพี่นองของตน และในวงศวานของตน และพระองคจะกระทำการมหัศจรรยที่นั่นไมได เวน
แตไดวางมือถูกตองคนเจ็บบางคนใหหายโรค พระองคก็ประหลาดใจ เพราะเขาไมมีความเชื่อ” นี่ก็ไมไดบอกวาพระเยซูไมอยากกระทำการ
มหัศจรรย แตพระองคกระทำไมได นั่นคือพระเยซู พระบุตรของพระเจา ผูบังเกิดมาในโลก ในรางมนุษย ผูไมเคยขาดความเชื่อ แนนอนพระองค
ไมเคยเชื้อเชิญใหซาตานเขามาในชีวิตของพระองค แตพระองคก็ยังถูกจำกัดที่จะกระทำหมายสำคัญ ดวยความไมเชื่อของมนุษย ลองเอาไปผนวก
กับมัทธิว 13:58 ที่กลาววา “พระองคจึงมิไดทรงกระทำการมหัศจรรยมากในเมืองนัน้ เพราะเขาไมมีความเชื่อ” แลวเราจะเห็นวา พระเยซูผูซึ่งไม
มีขอจำกัดในตัวพระองคเอง และแนนอน ไมมีบาปใด ๆ ในพระองคที่จะมีสวนในการยอมใหซาตานเขามาสูชีวิตของพระองค ยังถูกจำกัดในสิ่งที่
พระองคจะทรงกระทำได ดวยผูคนรอบขางของพระองค
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เปนสิ่งที่สำคัญมากจริง ๆ ที่จะตองทำความเขาใจ เมือ่ เรารูวา เปนพระประสงคของพระเจาที่ตองการจะรักษาเราทุกคนใหหายจากโรค ถาเราเชื่อ
เชนนั้นก็เปนไปไดที่เราจะผิดพลาด โดยการพยายามรักษาคนปวยในโรงพยาบาลใหหมด ดวยความเชื่อวาพระเจาตั้งใจที่จะรักษาเขาเหลานั้นให
หายจากโรค มันเปนพระประสงคของพระเจาจริง ๆ ที่ตองการใหพวกเขาหายโรค แตพระองคจะไมทรงกระทำสิง่ ที่ขัดกับความตองการของคนไข
เหลานั้น พระเจาทรงปกปองสิทธิของพวกเขา ที่จะเจ็บปวย สิทธิของพวกเขาทีจ่ ะไมรับการรักษาใหหาย พระเจาใหอิสระที่เขาเลือกที่จะหาย
หรือไมหาย ไมมีผูใดสามารถจะบังคับใหพวกเขาใหหายได เขาไมสามารถจะหายไดดวยความเชื่อของคนอื่น ความเชื่อของคนอื่นจะชวยพวกเขาได
หากพวกเขากำลังตอสูกับความเจ็บปวย แตไมมีใครสามารถทำแทนได เราอาจจะดันรถไดเมื่อมันอยูในเกียรวาง แตไมสามารถจะดันรถไดเมื่อรถ
อยูในเกียรจอดหรือถอยหลัง หากมีใครสักคนตั้งใจที่จะตอตานการรักษาโรคเราก็ทำอะไรไมได เหตุนี้แหละที่เราไมอาจจะรักษาคนไขทัง้ หมดใน
โรงพยาบาล หรือไปนมัสการทีค่ ริสตจักร และเห็นทุกคนไดรับการรักษาใหหาย หากเขาไมไดใหความรวมมือ
มีอะไรอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ เมื่อพระเยซูรักษาประชาชน ทรงชุบชีวิตคนใหฟนคืนจากความตาย พระองคไปหาเขาที่นั่น ตรัสวา
“อยารองไหไปเลย” พระองคทรงบอกแมใหหยุดรองไห แลวจึงทรงเรียกลูกชายของเธอใหฟนคืนชีพ ในที่น้นั ตองใชความเชื่อของใครบางคน
จำเปนตองมีความเชื่อในสวนของเรา ทั้งยังอีกมากมายหลายอยางเกี่ยวของในการรักษาโรค วันนี้เราอธิบายไดเพียงแคสองสามประเด็นโดยหวังวา
จะชวยได แตปจจัยหลักที่สำคัญสำหรับประเด็นนี้ทตี่ องเขาใจ ก็คือ พระเจาทรงสัตยซื่อเสมอ มันเปนพระประสงคของพระองคที่ตองการใหเรา
หายโรค แตเราตองเรียนรูที่จะรวมมือกับพระองค พระองคทำแทนเราไมได พระองคตองการกระทำผานเรา มันจะตองออกมาจากภายในของเรา
เอง
ขออธิษฐานวา สิง่ เหลานีจ้ ะเปนประโยชนในการชวยใหเรายอมตัว ยอมใจใหอำนาจของพระเจาทำงานไหลผานตัวเรา และดำเนินชีวิตดวยสุขภาพ
ที่เหนือธรรมชาติในพระองค
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มัทธิว 8:17 พระเยซูทรงกระทำสิ่งใดที่รักษาเรา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 8:17 – ทั้งนี้เพื่อจะใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณที่วา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย
และหอบโรคของเราไป

2.

อาน โฮเชยา 4:6 คนบางคนไมไดรับการรักษาเพราะ
ก.

ความไมรู (ขาดความรู)

ข.

เพราะเขาไมไปคริสตจักร

ค.

เพราะเขาไมดีพอ

โฮเชยา 4:6 – “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู เพราะเจาปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิเสธเจาไมใหรับเปน
ปุโรหิตของเรา เพราะเจาหลงลืมพระราชบัญญัติแหงพระเจาของเจา เราก็จะลืมวงศวานของเจาเสียดวย
3.

อาน ยอหน 9:1-3 สาวกคิดวาชายคนนั้นตาบอดเพราะอะไร พวกเขาคิดถูกหรือไม
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 9:1-3 – เมื่อพระเยซูกำลังเดินไปนั้น พระองคเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแตกำเนิด [2] และพวกสาวกของพระองคถาม
พระองควาพระอาจารยเจาขา ใครไดทำผิดบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด [3] พระเยซูตอบวา
มิใชชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาไดทำบาป แตเพื่อใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา

4.

อาน ยอหน 5:14 บาปไดเปดประตูใหแกความเจ็บปวย แตก็ไมเสมอไป นอกเหนือจากการเจ็บปวย บาปสามารถทำใหเกิดผลอะไร
อีกไดในชีวิตของแตละบุคคล
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 5:14 – ภายหลังพระเยซูไดทรงพบคนนั้นในพระวิหารและตรัสกับเขาวา ดูเถิดเจาหายโรคแลวอยาทำบาปอีก มิฉะนั้น
เหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา

5.

อาน โรม 5:12-14 หากบาปไมใชสาเหตุของความเจ็บปวยเสมอไป อะไรที่นาจะเปนสาเหตุได
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:12-14 – เหตุฉะนั้นเชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความ
ตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทำบาป [13] บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนมีพระราชบัญญัติ แตที่ใดไมมี
พระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป [14] อยางไรก็ตามความตายก็ไดครอบงำตลอดมาตั้งแตอาดัมจนถึงโมเสส แมคนที่มิไดทำบาป
อยางเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผูซึ่งเปนแบบของผูที่จะเสด็จมาภายหลัง

6.

อาน กิจการ 10:38 ตามพระคำขอนี้ ความเจ็บปวยอาจเกิดจากสาเหตุใด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 10:38 – คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยฤทธานุภาพ
อยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยู
กับพระองค
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7.

อาน มัทธิว 13:58 การรักษาโรคอาจถูกขัดขวางไดจากอะไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 13:58 – พระองคจึงมิไดทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์มากที่นั่น เพราะเขาไมมีความเชื่อ

8.

อาน ยากอบ 5:15 อะไรที่จะชวยคนเจ็บไขได
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 5:15 – และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค
และถาเขาไดกระทำบาป ก็จะทรงโปรดอภัยใหแกเขา
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บทที่ 9
การใหอภัยผูอื่น
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการใหอภัย จากมัทธิว 18:21-22 “ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองควา “พระองคเจาขา หากพี่นองของขาพระองคจะ
กระทำผิดตอขาพระองคเรื่อยไป ขาพระองคควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ” พระเยซูตอบเขาวา “เรามิไดวาเพียงเจ็ด
ครั้งเทานั้น แตเจ็ดสิบครั้งคูณดวยเจ็ด” เปโตรคงจะคิดวาตัวเองใจกวางมากแลวที่ถามพระองควา เขาควรจะใหอภัยคนที่ทำบาปตอเขาสักกี่
ครั้ง ที่วา “พระองคคิดวา 7 ครั้งในหนึ่งวันไหม” พระเยซูตอบวา “เปโตร ไมใช 7 ครั้ง” มันเปน 490 ครั้ง แตไมไดหมายความวา หลังจาก
490 ครั้ง แลวเราจะไมใหอภัยเขาอีกตอไป สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้น เปนตัวเลขที่เปนไปไมได วาใครจะทำใหใครโกรธไดวันละเทานั้นครั้ง
พระองคกำลังหมายความวา การใหอภัยนั้น เปนเรื่องที่ตองทำตอเนื่อง ตอไปเรื่อย ๆ การใหอภัยนาจะเปนทัศนคติที่แทจริงของคริสเตียน
พระเยซูตรัสในลูกา 23:34 วา “ขาแตพระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะวาเขาไมรูวาเขาทำอะไร” เชนเดียวกับสเทเฟนผูพลีชีพในกิจการ
7:60 ที่พูดวา “พระองคเจาขา ขอโปรดอยาทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้” ไมใชวาคนทุกคนจะรับการใหอภัยบาป แตทัศนคติในหัวใจของคริส
เตียนนั้น เราตองเปนผูเสนอการใหอภัยเสมอ
พระเยซูเลาเรื่องคำอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใหอภัย พระคำที่ตรัสในมัทธิว 18:23-26 วา “เหตุฉะนั้นอาณาจักรแหงสวรรคเปรียบ
เหมือนกษัตริยองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับผูรับใชของทาน เมื่อตั้งตนทำการนั้น เขาพาคนหนึ่งซึ่งเปนหนี้หนึ่งหมื่นตะลันต (ประมาณ
300 ลานบาท) มาเฝาเจานายของเขา จึงสั่งใหขายตัวกับทั้งภรรยา ลูก และบรรดาสิ่งของที่เขามีอยูนั้นเอามาใชหนี้ เพราะเขาไมมีเงินจะใช
หนี้ ผูรับใชลูกหนี้ผูนั้นจึงกราบลงนมัสการทานวา ขาแตทาน ขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้ทั้งสิ้น” นี่คือเหตุการณที่
เกิดขึ้น ชายคนหนึ่งเปนหนี้เจานายอยูประมาณ 300 ลานบาท จึงเปนไปไมไดที่เขาจะใชหนี้เจานายไดหมด เขารูตัวดีวาเขาไมมีปญญาใชหนี้
และเจานายก็รูวาเขาไมสามารถชดใชไดเชนกัน ในสมัยนั้น ยังไมมีเรื่องบุคคลลมละลายเหมือนในบางประเทศที่ทำกันในสมัยนี้ พวกเจาหนี้จะ
ขายลูกหนี้ ขายภรรยา ขายลูก ๆ และทุก ๆ สิ่งที่ลูกหนี้มี แลวใหไปเปนทาส ลูกหนี้จะถูกสงเขาคุกจนกวาจะชดใชหนี้สินจนครบ หาไมแลวก็
จะติดคุกจนตาย ชายคนนี้ทำในสิ่งที่รูวาตองทำ นั่นก็คือคุกเขาลงรองออนวอนขอความเมตตาวา “ขาแตทาน ขอโปรดมีความอดทนตอ
ขาพเจาดวย กรุณาเถิด ขาขอรอง แลวขาพเจาจะใชหนี้ทั้งสิ้น แตขอใหมีความอดทนตอขาดวย” สังเกตใหดีนะครับ วาเกิดอะไรขึ้นในพระคำ
ที่ 27 เจานายของผูรับใชผูนั้นมีใจเมตตาตอเขา และไดโปรดยกหนี้ใหเขา
เรามีหนี้สินที่เราไมสามารถจะชดใชได พระคัมภีรบอกวา เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) บาปแยกเราจากพระเจา
นิรันดร เงินและทองคำทั้งหมดในโลกก็ไมอาจจะไถบาปของเราได แตพระเจาผูทรงเมตตาทรงพระกรุณาธิคุณอยางยิ่ง ที่ทรงสงพระเยซูคริสต
พระบุตรองคเดียวของพระองคลงมาในโลก เพื่อชดใชหนี้ที่เราไมอาจจะชดใชได พระเจามองดูเราดวยใจเมตตากรุณา และตรัสวา “เรายกหนี้
ใหเจา”
ชายผูนี้ซึ่งไดรับการยกหนี้ใหถึง 300 ลานบาท เปนเจาหนี้ลูกนองอยู มูลคาประมาณ 600 บาท หากเขาพบลูกนองคนนั้น แลวพูดวา “ขา
ไดรับการยกหนี้สินใหถึง 300 ลานบาท เจาเปนหนี้ขาอยู 600 บาท นั่นมันไมใชเรื่องใหญเลย ขาอยากใหเจาเปนอิสระเหมือนขา ลืมเรื่องหนี้
เสียเถอะไมเปนไรแลว เพราะขาก็ไดรับการยกหนี้ถึง 300 ลานบาท” เรื่องมันก็นาจะเปนแบบนี้ใชไหม มิใชเลย เรามาอานตอวาเรื่องจริงเปน
อยางไร พระคำที่ 28-31 บอกวา“ผูรับใชผูนั้นออกไปพบคนหนึ่งเปนเพื่อนผูรับใชดวยกัน ซึ่งเปนหนี้เขาอยูหนึ่งรอยเดนาริอัน จึงจับคนนั้นบีบ
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คอวา “จงใชหนี้ใหขา” เพื่อนผูรับใชผูนั้นไดกราบลงแทบเทาออนวอนวา ขอโปรดผัดไวกอน แลวขาพเจาจะใชหนี้ทั้งสิ้น แตเขาไมยอม จึงนำ
ผูรับใชลูกหนี้นั้นไปจำจองไว จนกวาจะใชเงินนั้น ฝายพวกเพื่อนผูรับใชเมื่อเห็นเหตุการณเชนนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนำเหตุการณทั้งปวง
ไปกราบทูลเจานายของพวกตน” ชายคนนั้นจับลูกนองขังคุกดวยขอหาเปนหนี้เขา 600 บาท หลังจากที่ตัวเองเพิ่งจะไดรับการยกหนี้ถึง 300
ลานบาท นึกภาพออกไหมครับ
พระคำที่ 32-34 กลาวตอวา “แลวเจานายของเขาจึงทรงเรียกผูรับใชนั้นมาสั่งวา โอ เจาผูรับใชชั่ว เราไดโปรดยกหนี้ใหเจาหมด เพราะเจาได
ออนวอนเรา เจาควรจะเมตตาเพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ แลวเจานายของเขาก็โกรธจึงมอบผูนั้นไวแกเจาหนาที่ให
ทรมาน จนกวาจะใชหนี้หมด” ชายคนนี้จึงไดถูกนำเขาคุกเพราะสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนผูรับใชดวยกัน และเขาก็ไดสูญเสียการยกโทษครั้งแรก
ของเขา พระเยซูตรัสในพระคำที่ 35 วา “พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากทานแตละคน
ไมยกโทษการละเมิดใหแกพี่นองของทานดวยใจกวางขวาง” เปนความโงเขลาแคไหน ที่ไดรับการยกโทษบาปทั้งหมด ซึ่งมีโทษถึงตายและถูก
แยกจากพระเจาชั่วนิรันดร แตกลับปฏิเสธการใหอภัยผูอื่น เรารองออนวอนขอพระเจาวา “ขอทรงโปรดยกโทษบาปและเมตตาตอขาพระองค
ผานพระเยซูคริสตดวย” เรารับการยกโทษบาปจากพระองค แตกลับปฏิเสธที่จะใหอภัยผูอื่นในสิ่งเล็กนอย ที่คิดวามันใหญโตเสียเต็มประดา
หลังจากที่ไดรับการใหอภัยบาปในทุกสิ่งที่เราไดกระทำมา พระเจาตรัสวา นั่นคือความชั่วราย (ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณดอน โครว
อาจารยสอนพระคัมภีรและผูรับใชพระเจา) “ผมเคยเปนศิษยาภิบาลในคริสตจักรเมื่อนานมาแลว ตอนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่ง ในหมูสมาชิก
คริสตจักรซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นอนาคต วันหนึ่งเธอเขามาคุยกับผมวา “คุณวาใชพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา ที่บอกและสำแดง
ใหฉันเห็นเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉันรูวาเมื่อไรคนไหนกำลังจะตาย คนไหนจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต และเรื่องอื่น ๆ ทำนองนั้น”
ผมบอกไปวา “คุณตองไมชอบคำตอบผมแน ผมไมเชื่อวานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมคิดวานั้นคือวิญญาณการทำนายโชคชะตา วิญญาณ
อยางเดียวกับที่ติดตามสาวกเปาโลไปทั่ว ในกิจการบทที่ 16 ในที่สุดสาวกเปาโลก็ดาวามัน และสั่งใหมันออกจากหญิงสาวคนนั้น แลวเธอก็
สูญเสียความสามารถในการทำนาย” ผมบอกเธอวาผมไมใชพระเจา และสำทับวา “ผมอยากใหคุณถามพระเยซูวา “พระเจา สิ่งที่บอกและให
ขอมูลกับขาพระองค แมกระทั่งกอนหนาที่ขาพระองคจะไดรับความรอด นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค หรืออะไรกันแน” วันหนึ่ง
เธอก็กลับมาหาผม บอกวา “ฉันคุยกับพระเจาแลว ฉันวามันไมเปนไร” ผมจึงวา “สิ่งใดก็ตามที่พระเจาบอกคุณ เปนสิ่งที่ถูกตองทั้งนั้น ผม
ไมใชผูเลี้ยงแกะยิ่งใหญผูนั้น”
เวลานั้นเปนชวงตนๆ ป ค.ศ. 1986 รูไหมวาเกิดอะไรขึ้นในป ค.ศ. 1986 เราสงยานอวกาศชื่อชาเลนเจอร มีคน 8 คนขึ้นไปกับยานลำนั้น
หนึ่งในนั้นเปนครูสาวซึ่งสอนในโรงเรียนแหงหนึ่ง หญิงสาวผูนี้ขณะที่นั่งดูทีวี เธอเห็นครูสาวคนนี้พูดวา “พรุงนี้ดิฉันจะขึ้นไปกับยานอวกาศชา
เลนเจอร” เธอพูดถึงยานอวกาศ วิญญาณนั้นบอกกับเธอวา “ครูสาวคนนี้จะตาย เธอจะเสียชีวิต” วันรุงขึ้นเมื่อยานอวกาศชาเลนเจอรทะยาน
ขึ้น มันก็ระเบิดแลวคนทั้งโลกก็เห็น ลูกเรือตายหมด หญิงสาวผูนั้นกลับมาหาผม บอกผมวา “คุณดอน ฉันคิดวาสิ่งที่พูดกับฉันและใหขอมูล
ฉันนั้น อาจจะไมใชพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะชวยอธิษฐานใหฉันไดไหม” หลังการนมัสการคืนนั้น ทุก ๆ คนกลับไปหมดแลว ผมก็จับมือเธอ
และอธิษฐานวา “เจาวิญญาณสกปรกแหงการทำนาย จงออกมาจากรางของเธอ” แตไมมีอะไรเกิดขึ้น ครั้งหนึ่งสาวกของพระเยซูพยายามขับ
ผีโสโครกออกจากเด็กหนุมคนหนึ่ง แตทำไมสำเร็จ พระเยซูจึงตรัสวา“จงนำเด็กหนุมนั้นมาหาเรา” ดังนั้นผมจึงพูดวา “พระองคเจาขา ขา
พระองคคิดวาขาพระองครูวาเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้ แตขาพระองคขอมอบหญิงสาวผูนี้แดพระองค ขอทรงโปรดสำแดงใหเรารูวา มันคืออะไร”
ภรรยาของผมกำลังอธิษฐานอยูกับเราดวย พระเจาทรงประทานถอยคำแหงความรูกับเธอ ภรรยาผมทักวา “ตองมีอะไรเกี่ยวของกับคุณแม
ของเธอ” ผมจึงพูดกับสาวคนนั้นวา “คุณจะยอมยกโทษใหคุณแมของคุณไหม” ในจังหวะที่ผมกำลังพูดอยูนั้น เสียงกรีดรองก็ออกมาจากเธอ
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“ไม แมฉันยกฉันใหคนอื่น” แลวผมก็พูดวา “ฉันผูกมัดแก เจาวิญญาณโสโครก” แลวก็ถามหญิงสาวคนนั้นอีกวาเธอจะยอมยกโทษใหแมของ
เธอไหม ครั้งนี้เธอยกโทษใหแม และปลดปลอยความรูสึกที่มีกับแม ปลอยไปกับพระคุณและความชวยเหลือของพระเจา เธอปลดปลอย
ความรูสึกนั้นได ดวยการตัดสินใจยอมยกโทษใหกับแม วิญญาณรายนั้นก็ถูกขับออกจากเธอ เธอไดรับการปลดปลอยและไดรับอิสรภาพ”
(จบคำพยาน)
เชนเดียวกับที่พระเยซูตรัสคำอุปมาในมัทธิวบทที่ 18 หากวาเราไมยอมยกโทษดวยหัวใจของเรา หลังจากที่พระบิดาของเราในสวรรคไดยกหนี้
ที่ใหญหลวงใหกับเรา เราเองจะถูกสงไปอยูในเงื้อมมือมารแหงความทุกขทรมาน อะไรคือมารแหงความทุกขทรมาน มันเปนไดหลายๆ อยาง
เชน ปอมปราการของวิญญาณชั่ว การถูกกดขี่ ความเจ็บปวย ความเครียด โรครายตาง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย รากของมันก็คือการไมให
อภัย ไมใหอภัยคนอื่นในขณะที่เราไดรับการใหอภัย สิ่งนี้เปดชองใหเรายอมใหซาตานเขามายึดที่มั่นประจำการในชีวิตของเรา พระคัมภีรสอน
ใหเราตัดสินใจที่จะใหอภัย ในคำอธิษฐานของพระเยซู (มัทธิว 6:9-11) พระองคสอนใหเรายกโทษใหผูอื่นเหมือนที่เราไดรับการยกโทษจาก
พระเจา
มาระโก 11:25-26 บอกวาเมื่อเราอธิษฐาน หากเรามีสิ่งใดที่เปนปฏิปกษกับผูใด เราตองใหอภัย นั่นหมายความวาอะไร การไมใหอภัยควรติด
คางในใจของเรานานสักเทาไรกัน เอาแคนานจนถึงเวลาที่เราจะไปหาพระเจาและอธิษฐานตอพระองค หากเรามีการติดคางแมสักนิด ที่จะ
ไมใหอภัยใครก็ตาม เราควรตองปลอยไปแลวอธิษฐานวา “ขาแตพระเจา ขาพระองคจะขอปลดปลอยคนเหลานี้ไปในวันนี้ ขาพระองคขอยก
โทษใหกับเขา ขาพระองคตัดสินใจเชนนี้ เพราะพระองคทรงยกโทษหนี้อันใหญหลวงใหกับขาพระองค”
หากเราไดอานบทเรียนบทนี้ ขอใหอธิษฐานกัน ถาเรายังไมไดยกโทษใหกับผูใดในชีวิต ขอใหตัดสินใจในบัดนี้ ที่จะยอมปลอยคนผูนั้นไป ยก
โทษใหเขาไมวาเขาจะยังมีชีวิตอยูหรือลวงลับไปแลว อธิษฐานปลอยเขาไป ใหความเจ็บปวดของคุณไดรับการรักษาเยียวยา ดวยอำนาจและ
พระคุณของพระเยซูคริสตเจา
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มัทธิว 18:21 เปโตรเสนอการยกโทษใหกี่ครั้ง
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:21 – ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองควา พระองคเจาขา หากพี่นองของขาพระองคจะกระทำผิดตอขาพระองคเรื่อยไป
ขาพระองคควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ

2.

อาน มัทธิว 18:22 พระเยซูตรัสวาเราควรตองใหอภัยสักกี่ครั้ง
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:22 – พระเยซูตรัสตอบเขาวา เรามิไดวาเพียงเจ็ดครั้งเทานั้น แตเจ็ดครั้งคูณดวยเจ็ดสิบ

3.

อาน มัทธิว 18:23-24 บาวคนนั้นเปนหนี้นายเขาเทาไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:23-24 – เหตุฉะนั้น อาณาจักรแหงสวรรคเปรียบเหมือนกษัตริยองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับผูรับใชของทาน
[24] เมื่อตั้งตนทำการนั้น เขาพาคนหนึ่งซึ่งเปนหนี้หนึ่งหมื่นตะลันตมาเฝา

4.

อาน มัทธิว 18:25 เมื่อบาวคนนี้ไมสามารถฟองลมละลายได แลวจะเกิดอะไรขึ้น
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:25 – เจานายของเขาจึงสั่งใหขายตัวกับทั้งภรรยาและลูก และบรรดาสิ่งของที่เขามีอยูนั้นเอามาใชหนี้ เพราะเขาไม
มีเงินจะใชหนี้

5.

อาน มัทธิว 18:26 บาวคนนั้นขอรองอะไรตอนาย
______________________________________________________________________________________________
เขาสามารถคืนเงินที่กูยืมมาไดไหม
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:26 – ผูรับใชลูกหนี้ผูนั้นจึงกราบลงนมัสการทานวา ขาแตทานขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้
ทั้งสิ้น

6.

อาน มัทธิว 18:27 นายคนนั้นไดแสดงทัศนคติอยางไรตอบาวของเขา
______________________________________________________________________________________________
พระเจาทรงแสดงทัศนคติใดตอเราและหนี้ของเรา (บาป)
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:27 – เจานายของผูรับใชผูนั้นมีใจเมตตา โปรดยกหนี้ปลอยตัวเขาไป

7.

อาน มัทธิว 18:28 บาวคนที่ไดรับการยกหนี้ มีเพื่อนบาวที่เปนหนี้เขาอยูเทาไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:28 – แตผูรับใชผูนั้นออกไปพบคนหนึ่งเปนเพื่อนผูรับใชดวยกัน ซึ่งเปนหนี้เขาอยูหนึ่งรอยเดนาริอัน จึงจับคนนั้นบีบ
คอวา จงใชหนี้ใหขา
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8.

อาน มัทธิว 18:28 บาวคนนี้มีทัศนะคติอยางไรกับเพื่อนบาวคนนั้น
_____________________________________________________________________________________________

9.

อาน มัทธิว 18:29-30 บาวคนนี้ทำอยางไรกับเพื่อนบาวของเขา
_____________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:29-30 – เพื่อนผูรับใชผูนั้นไดกราบลงแทบเทาออนวอนวา ขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้
ทั้งสิ้น [30] แตเขาไมยอม จึงนำผูรับใชลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว จนกวาจะใชเงินนั้น

10.

อาน มัทธิว 18:31-33 เจานายไดเรียกบาวผูไมยอมยกโทษใหวาอะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:31-33 – ฝายพวกเพื่อนผูรับใชเมื่อเห็นเหตุการณเชนนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนำหตุการณทั้งปวงไป กราบทูล
เจานายของพวกตน [32] แลวเจานายของเขาจึงทรงเรียกผูรับใชนั้นมาสั่งวา โอ เจาผูรับใชชั่ว เราไดโปรดยกหนี้ใหเจาหมด
เพราะเจาไดออนวอนเรา [33] เจาควรจะเมตตาเพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ

11.

อาน มัทธิว 18:33 นายไดบอกกับบาววาเขาควรทำอยางไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:33 – เจาควรจะเมตตาเพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ

12.

อาน มัทธิว 18:34 เมื่อนายรูวาบาวคนนี้ไดกระทำกับเพื่อนบาว มันสงผลกระทบตออารมณนายอยางไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:34 – แลวเจานายของเขาก็กริ้วจึงมอบผูนั้นไวแกเจาหนาที่ใหทรมาน จนกวาจะใชหนี้หมด

13.

อาน มัทธิว 18:34 ความไมใหอภัยของบาวคนนี้โดยการกระทำของเขา มีผลลบลางการยกโทษที่เขาไดรับจากเจานายแตดั้งเดิม
หรือไม
______________________________________________________________________________________________

14.

อาน มัทธิว 18:35 ประเด็นของคำอุปมาเปรียบเทียบนี้คืออะไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 18:35 – พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทานแตละคนไมยกโทษ
การละเมิดใหแกพี่นองของทานดวยใจกวางขวาง
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บทที่ 10
การแตงงาน (ตอนที่ 1)
วันนี้เราจะพูดเรื่องการแตงงาน กอนอื่นเรามาพิจารณาสถิติของครอบครัวที่สมรสทั้งหมด มีถึง 75% ที่จำเปนตองไดรับการปรึกษาปญหา
ครอบครัว หนึ่งในสองครอบครัวนั้นจบลงดวยการหยาราง 50% ของครอบครัว คูสมรสจะไมซื่อสัตยในชวงหาปแรก แมในโลกของคริสเตียน
ก็มีเปอรเซ็นตสูงถึง 30% ในหมูนักเทศนหรือผูรับใชพระเจาที่มีความสัมพันธอันไมเหมาะสม กับสมาชิกในคริสตจักรของตน นี่แสดงวาเราไม
เขาใจหลักการในพระคัมภีรอยางเห็นไดชัด หากเห็นวาตัวเลขสถิติที่ปรากฏนั้นใกลเคียง ก็ขอใหเราพิจารณาในเรื่องการแตงงาน สิ่งที่พระเจา
ทรงกลาวถึงเรื่องนี้ ทำอยางไรความสัมพันธในชีวิตคูของเราจึงจะแข็งแกรง สนิทแนนแฟน
สิ่งแรกที่จักตองตระหนักก็คือ การแตงงานเปนความคิดของพระเจาที่ทรงออกแบบมา ปฐมกาล 2:18 กลาววา “พระเยโฮวาหพระเจากลาว
วา ซึ่งมนุษยนั้นอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางผูอุปถัมภใหเขา” เชนเดียวกับปฐมกาล 1:31 ที่วา “พระเจาเห็นบรรดาสิ่งที่พระองคไดทรง
สราง และดูเถิด เปนสิ่งที่ดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่หก” พึงระลึกวา นี่คือการสรางสรรคที่สมบูรณแบบ พระเจาเสด็จมาและใช
เวลากับมนุษย มีความสัมพันธที่ยอดเยี่ยมกับเขา ทุกวันพระองคจะเสด็จมาในเวลาเย็นอันรมรื่น สนทนากับอาดัม บางครั้งเราก็คิดวา หากเรา
มีสัมพันธภาพที่สนิทแนนแฟน สมบูรณแบบกับพระเจา เราคงไมตองการอะไรอีกแลว นั่นไมจริง พระเจาทรงกลาวในปฐมกาล 1:31 ถึงสิ่งที่
พระองคทรงสรางวา “ดูเถิด เปนสิ่งที่ดียิ่งนัก” สิ่งแรกที่พระองคทรงกลาววา “ไมดี” อยูในปฐมกาล 2:18 วา “ซึ่งมนุษยนั้นอยูคนเดียวก็ไม
เหมาะ” ดังนั้น การแตงงานจึงเปนความคิดของพระเจาที่จะใหมนุษยไดสิ่งที่เขาจำเปนตองมี ใหผูอุปถัมภแกเขา ในการแกปญหาความโดด
เดี่ยวอางวาง ที่มนุษยจะตองเผชิญในชีวิต หากเราทำตามคูมือที่พระองคทรงใหไว และทำในสิ่งที่เปนพระประสงคของพระองค เราก็คงมี
ชีวิตแตงงานที่เปนสุข ไมตกอยูในความทุกขเปนแน
ปฐมกาล 2:24 เปนครั้งแรกที่พระคัมภีรเอยถึงมากในเรื่องการแตงงาน พระคำบอกวา “เหตุฉะนั้นผูชายจะละจากบิดามารดาของเขา ไป
ผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออันเดียวกัน” การแตงงานคือการละจากความสัมพันธทั้งหลาย เพื่อไปรวมศูนยชีวิตของเราอยู
กับชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง นี่คือสิ่งที่พระเจาทรงออกแบบไว เหมือนกับความสัมพันธสามทาง เมื่อพูดถึงความสัมพันธในเรื่องการแตงงาน พระเจา
ทรงเรียกอาดัม และเอวา มาใชชีวิตอยูรวมกัน มิใชมีเพียงอาดัมที่สัมพันธกับพระเจาหรือเอวาสัมพันธกับพระเจาเทานั้น เวลานั้นอาดัม เอวา
กลายเปนหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวอันนั้นคือจุดประสงคที่จะสัมพันธกับพระเจา พระคัมภีรกลาวใน 1 เปโตร 3:7 วา “ฝายทานทั้งหลายที่เปนสามี
ก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู เพื่อจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของทาน” ปฐมกาล 5:1-2 เปนพระวจนะสุดยอด
ที่วา “นี่เปนหนังสือลำดับพงศพันธุของอาดัม วันที่พระเจาไดทรงสรางมนุษยนั้น พระองคทรงสรางตามแบบพระฉายาของพระเจา พระองค
ทรงสรางใหเปนผูชายและผูหญิง และทรงอวยพระพรแกเขา ทรงเรียกชื่อเขาทั้งสองวาอาดัม ในวันที่เขาถูกสรางขึ้นนั้น” สังเกตใหดีวา อาดัม
ตั้งชื่อภรรยาวา เอวา แตพระเจาทรงเรียกวา อาดัมกับเอวา ทั้งสองคนเปนหนึ่งเดียว คืออาดัม ดังนั้นในความสัมพันธของการแตงงาน จะไมมี
คำวาพระเจากับผม หรือพระเจากับผูหญิงคนนั้น มันคือผมและภรรยาเปนหนึ่งเดียว ที่เดินดวยกันไปในความเปนหนวยเดียว กลายเปนผูรับ
มรดกตามพระประสงค อันเปยมดวยพระคุณตอชีวิตของผูซึ่งพระองคทรงเรียกใหรับใชพระองคดวยเปาหมายการเปนหนึ่งเดียว ในหนวย
เดียวกัน
ปฐมกาล 2:24 ที่เราเพิ่งอานไปบอกวา “เหตุฉะนั้นผูชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อ
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อันเดียวกัน” คำวา “ผูกพัน” หมายความวา ติดสนิทหรือเชื่อมติดกัน กลายเปนหนึ่งเดียว กลายเปนหนึ่งเปาหมาย หากเรามีปญหาชีวิตคูใน
เวลานี้ ถามคำถามกับตัวเองสักสองสามขอวา สิ่งที่กำลังทำอยู วิธีที่ปฏิบัติตอคูสมรสเรา คำพูดที่พูดกับเขาหรือเธอทำใหเราทั้งสองมีความ
สัมพันธใกลชิดกันเปนหนึ่งเดียวหรือเปลา หรือกลับทำใหเกิดความราวฉาน แตกแยก คำสั่งในพระคำเกี่ยวกับเรื่องการแตงงานนั้น คือให
ผูกพันกัน ใหติดสนิทกัน ดังนั้นใหพิจารณาดูวา สิ่งที่เรากำลังปฏิบตั ิอยูนั้นกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี หรือทำใหความสัมพันธขาดสะบั้น เรา
จำเปนตองพิจารณาสิ่งเหลานี้
คนทั่วไปมักคิดวาความรักเปนเพียงอารมณความรูสึก “ผมเคยรักคุณ บัดนี้ผมไมรูสึกรักคุณ ผมหมดรักคุณแลว” สมมุติวาเรามาจาก
ครอบครัวที่ไมปกติ เราใหศิษยาภิบาลหรือผูพิพากษาทำพิธีแตงงานให เราผูกพันชีวิตกับคนคนนั้น ปรารถนาอยางจริงใจที่จะใหชีวิตสมรส
ดำเนินไปตราบจนความตายมาพรากจากกัน แตดวยความที่เรามาจากครอบครัวที่ไมปกติ ไมเคยเห็นความรัก หรือการแสดงความรักใน
ครอบครัว ไมเคยเห็นพอแมแบงปน แสดงความอบอุนดวยความรักใหกัน ภรรยาเราอาจจะมาจากครอบครัวที่แสดงความรักตอกันมาก แตเรา
ไมรูวาจะแสดงความรักอยางไร แมวาเราอยากจะรักคนที่ไดผูกพันชีวิตไวดวยสักเพียงไร แตดวยความที่มาจากครอบครัวที่ไมเคยเห็นการ
แสดงความรักมากอน เราอาจจะลมเหลวได ถึงขั้นมีโอกาสที่จะไปรับคำปรึกษา ในชวงการแตงงานสักสองสามปใหหลัง ไปบอกวา “เราเขา
กันไมได ผมไมไดรักเธอแลว” มีขาวดีวันนี้ หากเรากำลังเผชิญปญหาในชีวิตคู ผมมีคูมือที่ชวยได
เวลาซื้อตูเย็นใหมมา เมื่อมีปญหาเราก็หันไปเปดคูมือ ในนั้นจะบอกวาตูเย็นทำงานผิดปกติอยางไร หรือไมก็เอาไปใหชางซอม เรามีคูมือ
สำหรับการแตงงาน และปญหาการแตงงานดวย เรียกวาพระคำพระเจา และในทิตัส 2:4 พระคัมภีรบอกเราวา ความรักเปนสิ่งที่สอนกันได
เรียนรูกันได ถาเรามาจากครอบครัวไมปกติ ไมรูวาจะแสดงความรักตอสามีหรือภรรยาอยางไร ชีวิตแตงงานกำลังลมสลาย ผมมีขาวดี
ครับ 1 ยอหน 5:3 กลาววา “เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค และพระ
บัญญัติของพระองคนั้นไมเปนที่หนักใจ” ตลอดคำสั่งของพระเยซูคริสต พระองคทรงแสดงใหเห็นวาเราควรจะรักอยางไร ควรแสดง
ความเมตตาและเอื้ออาทรกันอยางไร ควรมองหาความอุปถัมภที่จะเกื้อหนุนอีกฝายหนึ่งในชีวิตสมรสอยางไร พระเจาเปลี่ยน
สถานการณนั้นใหเปนคุณแกเราได
นี่เปนเพียงแคอารัมภบทในหัวขอชีวิตสมรสเทานั้น เรากำลังจะเรียนรูในบทตอไป ขอใหพระเจาทรงอวยพระพรในขณะที่เรากำลังศึกษา
เรื่องนี้อยู พระเจามีพระประสงคที่จะทรงนำสติปญญา ใหความรูกับเรามากขึ้น เมื่อศึกษาลึกเขาไปอีกในหัวขอนี้
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน เอเฟซัส 5:31-32 เอเฟซัส 5:31 คือคำพูดที่คัดมาจากบทปฐมกาล 2:24 ขอใหดูที่เอเฟซัส 5:32 คุณคิดวาพระเจาตรัสถึงอะไร
ในพระคำขอนี้
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 5:31-32 – เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออัน
เดียวกัน [32] ขอนี้เปนขอลึกลับที่สำคัญมาก แตวาขาพเจาพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักร

2.

อาน ยากอบ 4:4-5 พระคำเหลานี้สอนเรื่องอะไร
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 4:4-5 – ทานทั้งหลายผูลวงประเวณีชายหญิงเอย ทานไมรูหรือวา การเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา
เหตุฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลกผูนั้นก็เปนศัตรูของพระเจา [5] ทานคิดวาพระคัมภีรกลาวไวอยางเปลาประโยชนหรือที่วา
พระวิญญาณที่สถิตอยูในเราทั้งหลายมีความรูสึกหึงหวง

3.

อาน 1 เปโตร 3:7 เหตุใดเราจึงควรเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และใชชีวิตดวยความรักกับสามีหรือภรรยาของเรา
______________________________________________________________________________________________
1 เปโตร 3:7 ฝายทานทั้งหลายทีเ่ ปนสามีก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู จงใหเกียรติภรรยาเหมือนหนึ่งเปนภาชนะ
ที่ออนแอกวา และเหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน เพื่อจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของทาน

4.

อาน ยอหน 15:5 ชีวิตสมรสของคุณจะประสบความสำเร็จโดยปราศจากพระเยซูซึ่งเปนพระเจาของคุณไดไหม
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 15:5 – เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนกิ่ง ผูที่เขาสนิทอยูในเราและเราเขาสนิทอยูในเขา ผูนั้นจะเกิดผลมาก เพราะ
ถาแยกจากเราแลวทานจะทำสิ่งใดไมไดเลย

5.

อาน ทิตัส 2:4 ความรักไมใชเพียงแคอารมณความรูสึก ตามพระคัมภีรความรักเปนสิ่งที่
______________________________________________________________________________________________
ทิตัส 2:4 – เพื่อเขาจะไดฝกสอนพวกผูหญิงสาวๆใหรูจักประมาณตนในการกินดื่ม รักสามี รักบุตรของตน

6.

อาน 1 ยอหน 5:3 เมื่อเราดำเนินชีวิตในคำสั่งของพระเจา เราดำเนินชีวิตในอะไร
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนที่หนักใจ

7.

อาน มัทธิว 7:12 หากเรากำลังมีปญหาในชีวิตสมรส เปนเพราะอีกฝายหนึ่งไมไดดำเนินชีวิตใน
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ

8.

อาน 1 โครินธ 13:4 ความรักคือ
ก.
อารมณความรูสึก
ข.
ความรูสึกอบอุน
ค.
กระทำคุณให
1 โครินธ 13:4 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง
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บทที่ 11
การแตงงาน (ตอนที่ 2)
วันนี้เรายังอยูในหัวขอการแตงงาน “การแตงงานคืออะไร” เคยคิดถึงเรื่องนี้ไหม ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร เปนความคิดของพระเจาที่ออกแบบใหมี
การแตงงาน การแตงงานคือการเชือ่ มเขาดวยกัน เปนหนึ่งเดียวกัน กลมเกลียวกัน ในปฐมกาล 2:24 กลาววา “เหตุฉะนั้นผูชายจะละจากบิดามารดา
ของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา (เขาทั้งสองจะเชื่อมเขาดวยกัน เขาจะผูกพันอยูกับภรรยา) และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออันเดียวกัน” ทราบไหม
วาการแตงงานนัน้ เปนมากยิ่งกวาการเชื่อมเขาดวยกัน มากกวาการเปนหนึ่งเดียวกัน ตัวอยางเชน ใน 1 โครินธ 6:15-16 บอกวา ในฐานะคริสเตียน
หากผมออกไปใชชีวิตขางนอกกับหญิงโสเภณี ผมกับหญิงโสเภณีนั้นก็เชื่อมเขาดวยกันแลวผมก็เปนกายอันเดียวกันกับเธอ เมื่อพิจารณาในปฐมกาล
2:24 เกี่ยวกับการแตงงาน การเชื่อมเขาดวยกันกับหญิงโสเภณีนั้น มิไดหมายความวาผมหยาจากภรรยาโดยอัตโนมัติ หรือทำใหผมแตงงานกับหญิง
โสเภณีนั้น ดวยเหตุที่ผมมีเพศสัมพันธกับเธอ เชนนั้น อะไรคือการแตงงานกันแน หากการแตงงานคือการเปนหนึ่งเดียวกัน หากมันกลายเปนการ
เชื่อมเขาดวยกัน กลายเปนกายอันเดียวกัน แลวมันจะตางกันตรงไหนระหวางการแตงงานกับการออกไปมีเพศสัมพันธกับหญิงโสเภณี เพราะเมื่อเรา
ออกไปอยูกับโสเภณีเราก็เปนกายอันเดียวกันกับเธอ
พระคัมภีรกลาววา การแตงงานคือการเปนหนึ่งเดียวกัน เชื่อมเขาดวยกัน เปนหนวยเดียวกัน แตมันมีอะไรมากกวานั้น มันคือความกลมเกลียวกัน
ดวยพันธสัญญา คำวา “พันธสัญญา” ในภาษาฮีบรูคือ “berith” นั่นคือความคิดของการผูกพันซึ่งกันและกัน คือพันธสัญญาสุดทายของบุคคล ซึ่ง
เปนพันธสัญญาตราบจนความตายมาพรากจากกัน เอาละ เมื่อผมออกไปมีเพศสัมพันธกับหญิงโสเภณี ถาผมทำบาปชั่วรายเชนนั้น ผมก็มิไดผูกพันธ
สัญญาในสวนของผมตอเธอ สวนที่เปนปจจัยของการแตงงาน อยางแรกก็คือการจากและละทิ้งคนอื่น ๆ ในพระคัมภีรเขียนไววาเราจะจากบิดา
มารดา และไปผูกพันอยูกับภรรยา พระคำเอเสเคียลบอกไววา “เธอกลายเปนของฉัน” นั่นหมายถึงการละทิ้งคนอื่น ๆ เพื่อคนนี้คนเดียว เพื่ออุทิศตน
ผูกพันตัวกับคนนี้คนเดียว เปนเรื่องที่ชัดเจนวา หากคุณทำผิดศีลธรรมไปมีเพศสัมพันธกับคนอื่นในเวลาที่คุณแตงงานแลว นั่นเปนการละเมิดตอ
หลักการของการแตงงาน การเปนหนึ่งเดียวกัน ความกลมเกลียวกันที่ไดมาจากพันธสัญญา หรือการอุทิศตน ผูกพันตัวซี่งในเอเสเคียล 16:8 เรียกวา
พันธสัญญาแหงการสมรส ในเอเฟซัส 5 เราไดเรียนรูวาในการแตงงานนั้น ใหสามีรักภรรยาของตนเชนเดียวกับพระคริสตรักคริสตจักร ดังนั้นมันคือ
พันธสัญญาของความรัก เหตุผลที่เปนพันธสัญญาแหงความรักนั้นก็เพราะวา ความรักเปนหลักการที่ปกครองเหนือการแตงงาน เหนือสิ่งอื่นใดนั้น
ความรักตองเปนหลักการที่ปกครองอยูในชีวิตสมรส
การแตงงานคือพันธสัญญาแหงการเปนหนึ่งเดียวกัน 1 เปโตร 3:7 บอกวาถาผมไมใหเกียรติ ไมเคารพนับถือภรรยาของผม ปฏิบัติตอเธอเหมือนหนึ่ง
เปนภาชนะที่ออนแอกวา และตระหนักวาเราเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตนั้น คำอธิษฐานของเราจะถูกขัดขวาง ใหเราพิจารณาถึงเรื่องนี้กนั หนอย
การดำเนินชีวิตฝายวิญญาณของเราอาจถูกกีดขวาง หากเราไมเดินไปดวยความเปนหนึ่งเดียว และความสามัคคีที่พระเจาไดสรางไวสำหรับความ
สัมพันธในการแตงงาน สุภาษิต 2:16-17 พูดถึงหญิงชั่วที่ละทิ้งพันธสัญญาของการสมรส ละทิ้งคูเคียงของเธอที่ไดมาเมื่อยังสาว ความสัมพันธในการ
แตงงานนั้นเรียกไดวาเปนพันธสัญญาแหงพระเจาของเธอ นี่เปนเรื่องจริงจัง มันเปนพันธสัญญาที่เราทำขึ้นเฉพาะแตละบุคคล แตมันก็เปนพันธ
สัญญาที่เราทำตอหนาพระเจาดวย ตราบเทาที่เรารักการแบงปนพระคำของพระเจากับคนอื่น ๆ พระเจาทรงใหเราจัดระดับความสำคัญ นั่นก็คือเรา
ควรตองจดจอกับชีวิตสมรสของเรา การแตงงานที่แทจริงก็คือการจดจอชีวิตของเรารวมกับชีวิตของคนอีกคนหนึ่ง หลักการที่ตองปกครองเหนือชีวิต
สมรส คือ ความรัก
มัทธิว 7:12 บอกวา สิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทานจงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะพระราชบัญญัติและคำของ
ศาสดาพยากรณสอนดังนั้น นี่คือหลักการที่จะตองปกครองเหนือชีวิตสมรส การแตงงานไมใชความเห็นแกตัว ไมใชเพื่อตัวเอง ไมใชเพราะคน
คนนี้จะใหอะไรแกเราได พระคัมภีรกลาวไวใน 1 โครินธ 13:4 วา ความรักคือการกระทำคุณให นั่นหมายถึงการแสวงหาความอุปถัมภเพื่ออีก
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คนหนึ่ง มีใจโอบออม มีใจกรุณา แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอีกฝายหนึ่งอยูเสมอ เหตุที่การสมรสถูกออกแบบไวเชนนั้นก็เพราะมันคือตัวอยาง
คือแบบอยางของความสัมพันธที่แทจริงระหวางเรากับพระเจา พระองคทรงใหเราเห็นตัวอยางตามธรรมชาติ พระองคทรงแสดงใหเราเห็นถึง
วิธีการของการมีชีวิตสมรสที่ดี ชีวิตสมรสที่ดีเยี่ยม เพราะวาพระองคประสงคใหเรามีแบบอยางของความสัมพันธอันเปนนิรันดรแท นั่นคือการ
ไดอยูกับพระองค ชีวิตสมรสนั้นมีอยูแคตราบเทาที่ความตายพรากจากเราไป ซึ่งเปนเพียงสิ่งชั่วคราว พระคัมภีรกลาววา ในการฟนขึ้นมาจาก
ความตายนั้น จะไมมีการสมรสหรือยกใหเปนสามีภรรยากันอีก พระเจาตองการใหเราเขาใจวาการสมรสที่ดีนั้นตองใชหลักการของความรัก
หลักการของการใหโดยไมเห็นแกตัวเอง พระองคทรงกลาววา “สิ่งที่เราตองการใหเจาเขาใจอยางแทจริงก็คือ เราไดเรียกใหเจามีความสัมพันธ
กับเรา ไมใชความสัมพันธแคชั่วคราว ไมใชสิ่งที่มีอยูแคสองสามปแลวก็จากไป แตเปนความสัมพันธนิรันดร ที่ความรักของเราทั้งหมดจะ
ประจักษแจงอยูกับเจา ไปตลอดชั่วนิรันดร"
หันมาพิจารณาหลักการสองสามขอของการแตงงาน การแตงงานคือการรวมเขาดวยกัน ไมใชเพียงแคหุนสวน พระคัมภีรพูดเรื่องนี้ในปฐมกาล
บทที่ 4 วา เปนการสมสูกัน ใน 1 เปโตร 3:7 ก็บอกวา เหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน การแตงงานเปนพันธสัญญา ซึ่งหมาย
ถึงการผูกมัด มีพันธสัญญาเขามาเกี่ยวของ บาปไมไดเขามาในคริสตจักรครั้งแรก แตเขามาในชีวิตคูครั้งแรก ดังนั้นเราจำตองหยิบคูมือขึ้นมา
รับคำสอนตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตสมรส แลวนำหลักการของความรักไปปฏิบัติในชีวิตของเรา เรามักจะถามกันวา “ความรักคืออะไร” คำนิยาม
ของความรักนั้น ก็คือความไมเห็นแกตนเอง ดั่งอิสยาห 53:6 ที่บอกวา เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของ
ตนเอง แตในชีวิตสมรส เรามุงไปที่อีกฝายหนึ่งเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งดีตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนสำหรับคูครองของเราเสมอ
พระคัมภีรบอกเราในเอเฟซัสวา ใหรักภรรยาของเราดุจดังรางกายของเราเอง เราทั้งหลายที่เปนสามีจะตองใหความรัก ใหเกียรติภรรยา ที่
พระเจาทรงมอบใหเรา ซึ่งหมายถึงเคารพนับถือเธอ การรักตัวเองไมไดหมายความวา นั่งอยูกับที่แลวก็จับมือตัวเอง ลูบตัวเองแลวพูดวา “โอ
ฉันรักเธอ” มันไมใชอยางนั้น การรักตัวเองก็คือการปกปองตัวเอง เลี้ยงดูตัวเอง และระแวดระวังเพื่อตนเอง อยานึกเด็ดขาดวาภรรยาเปนของ
ตายที่ไดมาอยางงายดาย ไมสมควรอยางยิ่งที่จะนำจุดออน หรือขอดอยของเธอออกมาประจานในที่สาธารณะ ทั้งไมสมควรอยางยิ่งที่จะ
ลอเลียนหรือทำใหเธอเจ็บปวด เราควรที่จะรักเธอเหมือนรักตัวเอง
เราควรยกตัวขึ้นในการอธิษฐานตอพระเจา ขอแรกคือขอบพระคุณพระองคที่รักเรา ขอสองคือ ขอบพระคุณพระองคสำหรับคูชีวติ ของเรา คู
พระพรที่ทรงประทานให สวนหนึ่งของปญหาที่พระคัมภีรบอกไวก็คือ หากเราดูหมิ่นไมใหเกียรติคูครองของเรา นั่นคือความเห็นแกตัวโดย
พื้นฐาน นั่นคือบาป เอเฟซัสบทที่ 5 บอกวาพระเยซูทรงชำระคริสตจักรโดยการลางดวยน้ำ โดยพระวจนะ ดวยพระคำของพระองคที่ตรัสกับ
คริสตจักร สิ่งที่เราพูดกับคูครองจะยกระดับเธอเทียบเทากับคำของเรา แตหากเราวา “เธอนี่ไมเอาไหน ดูไมได แถมอวนฉุอีก” เราเองนี่แหละ
ที่จะทำใหชีวิตคูสิ้นสลายและเปนเหตุใหไมเกิดความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดการแตกแยกและบาดหมาง แตเมื่อเราใชถอยคำที่เมตตา
ออนโยน เชน “ที่รัก ผมเคารพ และนับถือในสิ่งที่คุณทำนะ ผมรักคุณ” และสนับสนุนคำพูดดวยการกระทำ คูครองของเราก็จะยกระดับขึ้น
สูงเทียบเทากับคำที่เราพูด
เห็นหรือยังครับวา วันนี้ ปญหาสวนใหญของชีวิตสมรสมาจากคำพูดที่เราใชกัน ถาเราทำใหคูครองรูสึกต่ำตอย แทนที่จะยกยองเธอ เชนนั้น
ควรใชถอยคำในแงบวกกับคูครองของเราเสียแตบัดนี้ ความรักไมใชอารมณความรูสึก ความรักคือการเสาะแสวงหาความเกื้อหนุนและเอื้อ
ประโยชนใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยไมไดขึ้นตออารมณความรูสึกของเรา เริ่มตนวันนี้ดวยการกระทำที่ออนสุภาพ เหมือนกับการทาสีแลคเกอร
หลาย ๆ ชั้นบนชิ้นไมสักชิ้นหนึ่ง ความรักก็จะเริ่มกอตัวขึ้นเชนนั้น จากการกระทำอันเมตตา ทีละเล็กละนอย เริ่มสรางขวัญกำลังใจใหคูครอง
มั่นใจในตนเอง ใหเกียรติกัน ใหคุณคา ใชถอยคำในแงบวกกับคูครอง แลวเราจะเห็นความแตกตาง ขอใหพระเจาอวยพระพรเราทุกคนใน
ขณะที่นำหลักการเหลานี้ไปปฏิบัติ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน สุภาษิต 18:22 การแตงงานคือ
ก.

สิ่งที่ดี

ข.

สิ่งเลวราย

ค.

สิ่งที่โปรดปรานจากพระเยโฮวาห

สุภาษิต 18:22 – บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และไดความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห
2.

อาน ฮิบรู 13:4 เรื่องเพศสัมพันธในชีวิตสมรสนั้นคือ
ก.

บาป

ข.

เรื่องสกปรก และชั่วราย

ค.

ปราศจากมลทิน

ฮิบรู 13:4 – การสมรสเปนที่นับถือแกคนทั้งปวง และที่นอนก็ปราศจากมลทิน แตคนที่ลวงประเวณีและคนเลนชูนั้น พระเจา
จะทรงพิพากษาโทษ
3.

อาน ปญญาจารย 9:9 การแตงงานอยางพระเจาคือของขวัญและรางวัลที่พระเจาทรงประทานใหเราในชีวิตนี้ ถูกหรือผิด
______________________________________________________________________________________________
ปญญาจารย 9:9 – เจาจงอยูกินดวยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจารักตลอดปเดือนแหงชีวิตอนิจจังของเจา ซึ่งพระองคได
ทรงประทานใหแกเจาภายใตดวงอาทิตยตลอดปเดือนอนิจจังของเจา ดวยวานั่นเปนสวนในชีวิตและในการงานของเจา ซึ่งเจา
ไดออกแรงกระทำภายใตดวงอาทิตย

4.

อาน 1 ยอหน 3:18 เราควรตองแสดงความรักอยางไร
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการ
กระทำและดวยความจริง

5.

อาน เอเฟซัส 5:28 ผมไมควรละเลยภรรยาของผมมากไปกวาการละเลยการดูแลรางกายของผมเอง ถูกหรือผิด
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 5:28 – เชนนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผูที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง

6.

อาน 1 ยอหน 3:16 คำวา “ผมรักคุณ” จะงดงามมากหากมีการกระทำที่สนับสนุนคำพูดนี้ พระเยซูทรงสนับสนุนพระวจนะของ
พระองค ดวยการสิ้นพระชนมเพื่อเรา เราก็ควรจะเสียสละชีวิตของเราในทางปฏิบัติเพื่อคูครองของเรามากเทาที่จะมากไดเชนกัน
ถูกหรือผิด เขียนสิ่งที่อยากใหคูครองของเราปฏิบัติเพื่อแสดงความรักกับเรา
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:16 - ดังนี้แหละเราจึงรูจักความรักของพระเจาเพราะพระองคไดทรงยอมปลอยวางชีวิตของพระองคเพื่อเรา
ทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะปลอยวางชีวิตของเราเพื่อพี่นอง
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7.

อาน เอเฟซัส 5:25-26 ภรรยาผมจะดำเนินชีวิตตามคำที่ผมพูดถึงเธอ เธอจะมีศักยภาพเทียบเทากับสิ่งที่ผมพูด ถูกหรือผิด
_____________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 5:25-26 – ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอยางที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองคเอง
เพื่อคริสตจักร [26] เพื่อพระองคจะไดทรงแยกตั้งไว และชำระคริสตจักรนั้นใหบริสุทธิ์โดยการลางดวยน้ำโดยพระวจนะ

8.

อาน โรม 8:38-39, 1 ยอหน 4:19 เราถูกดึงดูดโดยคำพูดอันลึกซึ้งที่ตรัสกับเรา ตามดวยการกระทำ พระเจาดึงดูดเราโดยดวยคำ
ที่ลึกซึ้งจากจดหมายรักของพระองคที่บันทึกไวในพระคัมภีร ถูก หรือผิด
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:38-39 – เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย
หรือสิ่งซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหนา [39] หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไม
สามารถกระทำใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต พระผูเปนเจาของเราได
1 ยอหน 4:19 – เราทั้งหลายรักพระองค ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน

9.

อาน 1 ยอหน 5:3, 2 ยอหน 1:6 ความรักนั้นแสดงออกโดย หรือรูจักไดดวยพระบัญญัติของพระเยซู เราสามารถเรียนรูหลักการแหง
ความรักจากพระคำของพระเจา ถูก หรือ ผิด
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนที่หนักใจ
2 ยอหน 1:6 – และความรักนั้นก็คือ การที่เราทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค นี่เปนพระบัญญัตินั้นซึ่งทาน
ทั้งหลายไดยินไดฟงมาตั้งแตเริ่มแรก เพื่อทานทั้งหลายจะดำเนินตาม

10.

อาน ยอหน 14:15 ความรักไมใชเรื่องของอารมณความรูสึกแตคือความตั้งใจของเรา พระบัญญัติทุกขอของพระเจาทรงบัญญัติไวใน
ความมุงมั่นของมนุษย มิใชในอารมณความรูสึก พระเจาไมเคยบอกวาเราควรรูสึกอยางไร แตพระองคทรงบอกวาเราควรทำอยางไร
จริงหรือไม
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 14:15 – ถาทานทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา

11.

อาน กาลาเทีย 5:22-23 ความรักไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราจะตองเรียนรูและใสไวในใจของมนุษยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ความรักเปนผลของ
ก.

ความคิดของมนุษย

ข.

ธรรมชาติของมนุษย

ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา

กาลาเทีย 5:22-23 – ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี
ความดี ความเชื่อ [23] ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีพระราชบัญญัติหามไวเลย
12.

อาน เอเฟซัส 5:31-32 การแตงงานที่ดี เปนรูปจำลองในอัตราสวนเล็ก ๆ ของอะไร
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 5:31-32 – เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออัน
เดียวกัน [32] ขอนี้เปนขอลึกลับที่สำคัญมาก แตวาขาพเจาพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักร
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บทที่ 12
ความรักแบบพระเจา (ตอนที่ 1)
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรักอยางพระเจา ใน 1 โครินธ 13:13 กลาวไววา “ดังนั้นยังตั้งอยูสามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต
ความรักใหญที่สุด” 1 โครินธ 14:1 บอกอีกวา “จงมุงหาความรัก จงปรารถนาของประทานฝายจิตวิญญาณ เฉพาะอยางยิ่งการพยากรณ”
พระคัมภีรใหเราแสวงหาความรัก ติดตามเอามา ทำใหเปนเปาหมายที่สูงสุด พระคัมภีรบางเลมแปลวา ทำใหเปนการแสวงหาที่ย่งิ ใหญที่สุด
มันเปนสิ่งเดียวเทานั้นที่เราจะนำไปจากชีวิตนี้สูชีวติ นิรันดร เราไมสามารถนำรถ บานหรือเงินทองของเราเขาสูชีวิตนิรันดรกับเราได แตเรานำ
ความรักที่พระเยซูคริสตมอบใหกับเรา ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาสูชีวิตนิรันดรไดแนนอน ความรักเปนเพียงสิ่งเดียวที่เปนแกนสารและมี
คุณคานิรันดร
ความรักหมายความวาอะไรกันแน เมื่อเราใชคำวา ‘รัก’ บางคนคิดไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ บางคนคิดวาเปนความรูสึกอบอุน ผูคนตางก็มีนิยาม
ของความรักแตกตางกันไป ในภาษากรีก มีคำวา รัก อยู 4 คำหลัก ๆ คำแรกคือ “eros” ซึ่งไมไดใชในพระคัมภีร หมายถึงความรักทางเพศ
ที่เปนรักแบบเสนหา พระเจาทรงบัญญัติความรักแบบนี้ไว เมื่อพระองคทรงกลาววา ชายควรจะตองจากบิดามารดาไปผูกพันอยูกับภรรยาของ
เขา และเขาทั้งสองจะผูกเปนกายเดียวกัน ในพระคัมภีรมีบทที่เกี่ยวกับความรักพิศวาท อยูในบทเพลงซาโลมอน ซึ่งเปนความรักที่พระเจาทรง
จำกัด และตราไวสำหรับความสัมพันธในชีวิตแตงงานเทานั้น ความรักชนิดอื่น พระเจาใหเรามีอิสระที่จะใชกับมนุษยทุกผูทุกนาม แตคำวา
“eros” จำกัดไวเฉพาะในชีวิตสมรสเทานั้น
ความรักอีกแบบหนึ่งเรียกวา “storge” คือความรักที่ผูกพันทางธรรมชาติระหวางความสัมพันธในครอบครัว อีกคำคือ “phileo” มีรากศัพท
มาจากคำวา philia คำคำนี้ใชในภาคพันธสัญญาใหมประมาณ 72 ครั้ง หมายถึงความรูสึกอบอุนรักใครที่เขามาและจากไปอยางเรารอน คน
สวนใหญที่พูดถึงความรักจะคิดถึงความรักที่แทจริงในแงนี้วา “เราตกหลุมรักได และก็หนายรักได” หากชีวิตคูของเราตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความรักแบบนี้ มันจะมีชวงที่ขึ้น ๆ ลงๆ จะตกหลุมรักแลวก็หนายรักบนรากฐานของความรักแบบนี้
พระคัมภีรกลาววา เราตองรักซึ่งกันและกันดวยความรักอยางพระเจา ซึ่งก็คือ ความรักแบบ agape ความรักแบบ agape คืออะไร คำคำนี้
ประกอบไปดวยสวนประกอบมากมายหลายมุม ใน 1 โครินธ 13 ไดแจกแจงคำจำกัดความเกี่ยวกับความรักไวครบถวน พระคำใน 1 ยอหน
5:3 กลาววา “เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค” พระบัญญัติของพระเยซูได
แสดงใหเราเห็นการแสดงออกถึงความรัก แตถาหากจะใหสรุปความ ผมขอใชมัทธิว 7:12 “เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทำ
แกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกันเพราะวาพระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณสอนดังนั้น” ปญหาไมไดอยูที่วา “ผูคนใน
คริสตจักรไมรักผมไมสนใจผม อะไรทำนองนั้น” ไมเลย พระคัมภีรบอกวา หากคุณอยากใหใครปฏิบัติกับคุณอยางไร ก็จงปฏิบัติกับเขากอน
นั่นแหละคือความรัก มันตอสูกับฝายเนื้อหนังแนนอน มันตอตานทุกอนูทางธรรมชาติของเรา ที่จะไขวควาแสวงหาประโยชนและสวัสดิการ
ของผูอื่นกอน ใหเหนือความตองการของเรา เราตองมีพระเจานำ อยาคิดวาสิ่งที่ผมพูดนี้จะเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการนำของพระเจา พระ
วจนะบอกวา ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ความรัก และพระเจาคือความรัก พระองคคือแหลงแหงความรัก ทรงเปนผูเดียวที่แสดงใหเรา
เห็นวาตองรักอยางไร ผานทางพระบัญญัติของพระองค พระองคทรงเปนผูใหกำลังแกเรา แมจะมีชีวิตอยูในเนื้อหนัง พระองคก็ชวยเราเลือก
ชวยใหตัดสินใจ และปฏิบัติตามหลักการอยางถูกตอง
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ตอไปนี้เปนคำพยานของ คุณดอน โครว (ผูรับใชพระเจาและอาจารยสอนพระคัมภีร) วันหนึ่ง ผมอยากจะออกไปอธิษฐานขางนอกเหมือน
อยางที่ผมเคยทำประจำหลังเลิกงาน ผมเดินอยูในสวนสาธารณะ และพูดวา “พระเจาลูกอยากจะแบงปนกับใครสักคนหนึ่ง” ในวันนั้นเปน
วันที่อากาศอบอุน ผมเห็นเด็กผูหญิงกับเด็กผูชายตัวเล็ก ๆ นั่งอยูบนชิงชา มีชงิ ชาตัวหนึ่งวางอยู ผมจึงเดินเขาไปนั่งบนนั้น หันไปพูดกับ
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนนั้นวา “วันนี้อากาศดีจริง ๆ เธอวามั้ย ” เธอตอบวา “หนูพูดอังกฤษไมได” ผมจึงถามตอไปวา “หนูมาจากไหนนะ” เธอ
ตอบวามาจากประเทศโรมาเนีย ผมรูวามีชาวโรมาเนียอยูแถวนั้นมากมาย ผมเห็นบางคนจองมองมาที่ผม พวกเขาคงจะสงสัยวาทำไมผมจึง
เขามาพูดคุยกับลูกหลานของเขา ผมจึงเขาไปทักทายเขาวา “ผมอยากจะชวยพวกคุณ” พวกเขาถามกลับวา “คุณอยากจะชวยพวกเราหรือ
ทำไมถึงอยากชวย คุณไมรูจักเราสักหนอย” ผมตอบวา “เพราะพระเจาตองการชวยคุณ” ผมไดคิดใครครวญเกี่ยวกับหลักการของความรักใน
1 ยอหน 3:18 ที่วา “อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำและดวยความจริง” เราไมควรที่จะรักกันแต
ปากเทานั้น แตตองรักกันดวยการกระทำดวย ถึงแมวาผมจะไมคอยพกเงินสดติดตัว แตวันนั้นผมมีเงินติดกระเปา ผมจึงหยิบออกมา บอกวา
“นี่สำหรับคุณ” แลวก็ยื่นเงินให วันนั้นผมมีอาหารกลางวันติดตัวมาดวย แตผมตัดสินใจที่จะอดอาหารอธิษฐาน ผมก็เลยบอกเขาวา “นี่เปน
อาหารเล็ก ๆ นอย ๆ สำหรับครอบครัวของคุณ” พวกเขารูสึกจับใจ และถามวา “คุณเปนใคร” ผมตอบวา “เราไดพบกันในวันนี้ดวยการนัด
หมายที่มาจากพระเจา และผมจะไดพบกับคุณอีก”
ผมกลับบาน เลาใหภรรยาฟงเกี่ยวกับการพบปะกับชาวโรมาเนียเหลานั้น ผมเอาเนื้ออบออกมาจากตูแชแข็ง ปรุงอาหาร วันรุงขึ้นผมไปซื้อ
ถวยชามที่ใชแลวเต็มกลอง แลวผมกับภรรยาเอาไปที่สวนสาธารณะนั้น ชาวโรมาเนียเหลานั้นก็อยูที่นั่น ผมบอกวา “ผมเอาของขวัญมาให แต
มันหนักมาก ผมจะไปเอารถ ถาคุณชวยบอกวาบานคุณอยูที่ไหน ผมจะขับรถเอาไปสงให” เมื่อเราไปถึงหองเชาที่มีหองนอนเดียวของเขา เรา
ก็ลำเลียงเอาถวยชาม ชอนสอม อะไรตออะไรที่เปนชุด ออกมาจากกลอง ทยอยใหเขาทีละอยาง ๆ ในตอนที่ผมยื่นอาหารให น้ำตาเขาเริ่ม
ไหลอาบแกม ผูหญิงพูดวา “ฉันจะรองไห ฉันจะรองไหแลว” ผมจึงบอกวา “คืนวันจันทรนี้ เรามีการเรียนพระคัมภีรที่บานเรา ผมอยากจะ
เชิญคุณไปดวย” พวกเขาบอกวา “เราอยากไป” แตผมพูดวา “ผมไมอยากใหคุณไปเพราะผมใหของขวัญคุณ” พวกเขาบอกวา “ไมหรอก เรา
อยากไปเพื่อพบกับเพื่อน ๆ คุณ”
พวกเขาไมมีรถ ผมจึงขับรถมารับไปที่บานผม ไมนานนัก พระเจาเริ่มสัมผัสพวกเขา เขาไมคอยรูภาษาอังกฤษ แตพระเจาทรงสัมผัสเขาเมื่อเรา
อธิษฐานเผื่อ ความรักของพระเจาเริ่มสำแดงออกตอพวกเขา หลังจากนั้นไมนาน ผมไดพบกับชาวโรมาเนียอีกคูหนึ่ง ผมถามชาวโรมาเนียคู
แรกนั้นวา “คุณจะไปกับผม ชวยผมพบกับชาวโรมาเนียอีกคูหนึ่งไหม” เขาก็ตกลง แลววันหนึ่งผมก็ไดรับโทรศัพทจากเขาวา “คุณดอน เราได
ยินเรื่องราวของคุณแลว เราโดดเดี่ยวมาก เราอยากพบคุณ” ดังนั้นผมจึงพาเพื่อนชาวโรมาเนียไปหาเขา ผมเอาของขวัญ อาหาร สิ่งตาง ๆ อีก
มากมายไปใหเขา ขณะที่ผมเวียนไปเยี่ยมเยียน ทุกอยางเปนไปดวยดี กระทั่งวันหนึ่งชาวโรมาเนียคูแรกเอยขึ้นวา “คุณนาจะไปที่กลุมศึกษา
พระคัมภีรนะ พวกเขาพูดถึงพระเยซู ซึ่งเปนเรื่องนายินดีมาก” คนคูนั้นพูดวา “ชากอน เรามาจากประเทศคอมมิวนิสต เราไมรูหรอกวาพระ
เจามีจริงหรือเปลา เราไมตองการฟงเรื่องราวพระเยซูอะไรนั่นหรอก”
ผมจึงบอกวา “ขอผมเปนเพื่อนคุณก็แลวกัน” แลวผมก็พาเขาไปซื้อเสื้อผา เสื้อโคท และสิ่งของที่จำเปนในวันสุดสัปดาห พวกเขารูสึกอายและ
กระอักกระอวน “อาว คุณไมตองใชเสื้อโคทหรือ” “เออ มันก็จำเปน แต ...” “เอา ถางั้นก็เอาเสื้อโคทนี้ไป” ผมเริ่มรักเขาดวยการกระทำของ
ผม เขาก็ยังไมมาที่กลุมพระคัมภีรของเราจนกระทั่งผมพูดวา “ในกลุมอาจจะมีคนอเมริกันชวยคุณหางานทำได” เขาจึงรีบไปทันที ในวันนั้นที่
กลุมพระคัมภีร ผมอธิษฐานกับพระเจาอยางทึ่ม ๆ วา “ขาแตพระบิดา พระองคตองใหพระพรทางภาษาแกขาพระองคในค่ำคืนนี้ เพราะเรา
ไมรูวาจะสื่อสารกับเขาแตละคนอยางไรจึงจะเกิดผล” มีชาวอเมริกันในกลุมพระคัมภีรคืนนั้นเปนพยาน เมื่อผมเริ่มพูด หญิงชาวโรมาเนียคูที่
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สองก็เริ่มมีตาเปนประกาย ผมรูวาอะไรบางอยางกำลังจะเกิดขึ้น หลังจากจบการศึกษาพระคัมภีรคืนนั้น ผมบอกวา “ผมขออธิษฐานเผื่อคุณ
นะครับ” ในขณะที่เราอธิษฐานใหเขา พระเจาก็เริ่มสัมผัสพวกเขา บรรยากาศในหองนั้นเปยมไปดวยความรักของพระองค ตอมาหญิงคนนั้นก็
บอกวา “คุณรูไหม ตอนที่คนอเมริกันเลาเรื่องของเขาอยู ฉันฟงไมรูเรื่องเลยสักนิดวาเขาพูดอะไร แตตอนที่คุณลุกขึ้นพูดถึงพระเยซู ความรัก
ของพระองคที่มีตอเรา พูดถึงสิ่งที่พระองคทรงทำใหกับเรา เพื่อเราจะไดมีความสัมพันธกับพระเจา ฉันเขาใจทุก ๆ คำที่คุณพูดอยางชัดเจน
มันตองเปนเพราะพระเจา ตองเปนพระเจาแนนอน” ผลจากวันนั้น หลายชีวิตก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงไมเฉพาะชาวโรมาเนียเทานั้น
ผมขอเลาตอวาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ทุกวันจันทรบานผมจะเต็มไปดวยคนจากนานาชาติ ชาวโรมาเนีย บัลแกเรีย ผูคนจากรัสเซีย พระเจา
ทรงเปลี่ยนชีวิตเรา พวกเขารูวาเรารักเขา เรามีแมกระทั่งคนจากแอฟริกา ถึงเราจะพูดกันไมคอยเขาใจ แตสิ่งหนึ่งที่เรารูก็คือ เมื่อเราอธิษฐาน
พระเจาจะสำแดงพระองคใหเขารู พวกเขาก็รูดวยวาผมจะทำทุกอยางใหพวกเขา และผมรักพวกเขา พระเจาทรงเปลี่ยนชีวิตของเขาเหลานั้น
และชีวิตของคนอีกมากมาย ผมอยากจะบอกวามันเกิดขึ้นไดอยางไร มันเกิดขึ้นก็เพราะวันหนึ่งในสวนสาธารณะ ผมเห็นคนตางผิว ตางเชื้อ
ชาติ ผมไมไดมีความรูสึกอบอุน หรือมีความรักใครใยดีอะไร แตผมรูวาความรักคืออยางนี้ คือสิ่งใดที่เราอยากใหคนอื่นปฏิบัติกับเรา ก็จง
ปฏิบัติกับเขาเชนนั้น ผมเสาะแสวงหาสวัสดิการและสิ่งที่เปนประโยชนกับพวกเขา โดยไมไดคำนึงวาผมรูสึกอยางไร แลวคุณรูไหมวาเกิดอะไร
ขึ้น พวกเขาซาบซึ้งในสิ่งที่ผมไดทำใหกับเขา สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นภายในใจพวกเขา คือ ความรักแบบ philia ตอผม นั้นคือความรักที่มีอารมณ
ความรูสึก พวกเขาเริ่มพูดกับผมวา “เรารักคุณ” แลวเขาก็กอดและจุบผม สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผม ก็เริ่มกอความรูสึกแบบเดียวกันกับพวกเขา
หากเราตองการที่จะมีความรักที่ใหความรูสึกเชนนี้ในชีวิตเรา ขอใหเริ่มฝกฝนความรักแบบ agape เสาะแสวงหาสวัสดิการและผลประโยชน
ของผูอื่นโดยไมตองคำนึงถึงความรูสึกของตัวเอง แลวความรักที่ใหความรูสึกเชนนั้นจะกอขึ้น (จบคำพยาน)
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน 1 ยอหน 5:3 ความรักของพระเจาแสดงผานอะไร
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนที่หนักใจ

2.

อาน โรม 13:9-10 พระบัญญัติเหลานี้ไดสำแดงความรักอยางไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 13:9-10 – พระบัญญัติกลาววา `อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา อยาฆาคน อยาลักทรัพย อยาเปนพยานเท็จ อยาโลภ' ทั้ง
พระบัญญัติอื่น ๆ ก็รวมอยูในขอนี้คือ `ทานจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง' [10] ความรักไมทำอันตรายเพื่อนบานเลย เหตุ
ฉะนั้นความรักจึงเปนที่ใหพระราชบัญญัติสำเร็จแลว

3.

อาน โรม 12:19-21 เราจะรักศัตรูไดอยางไร แมเราจะไมรูสึกอยากจะรักเลย
______________________________________________________________________________________________
โรม 12:19-21 – ทานผูเปนที่รักของขาพเจา อยาทำการแกแคน แตจงมอบการนั้นไวแลวแตพระเจาจะทรงลงพระอาชญา
เพราะมีคำเขียนไวแลววา `องคพระผูเปนเจากลาววา การแกแคนเปนของเรา เราเองจะตอบสนอง [20] เหตุฉะนั้น ถาศัตรูของ
ทานหิว จงใหอาหารเขารับประทาน ถาเขากระหาย จงใหน้ำเขาดื่ม เพราะวาการทำอยางนั้นเปนการสุมถานที่ลุกโพลงไวบน
ศีรษะของเขา' [21] อยาใหความชั่วชนะทานได แตจงชนะความชั่วดวยความดี

4.

อาน ทิตัส 2:4 ขอความนี้แสดงใหเห็นวาความรัก
______________________________________________________________________________________________
ทิตัส 2:4 – เพื่อเขาจะไดฝกสอนพวกผูหญิงสาวๆ ใหรูจักประมาณตนในการกินดื่ม ใหรักสามี รักบุตรของตน

5.

อาน 1 โครินธ 13:4-8 อธิบายหลักการของความรักอยางละเอียด
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 13:4-8 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง [5] ไมทำสิ่งที่
ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด [6] ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีใน
ความจริง [7] ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุก
อยาง [8] ความรักไมมีวันสูญสิ้น

6.

อาน 1 ยอหน 3:18 เราตองแสดงความรักดวย
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำ
และดวยความจริง
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บทที่ 13
ความรักแบบพระเจา (ตอนที่ 2)
บทที่แลวเรื่อง “ความรักแบบพระเจา” ตอนที่ 1 ไดเลาเรื่องชาวโรมาเนียคูหนึ่งที่คุณดอน โครวพบในสวนสาธารณะ เราจะมาดูเพิ่มอีกนิดวา
เกิดอะไรขึ้น กอนอื่นขอทบทวนสิ่งที่ไดพูดไปเกี่ยวกับความรักของพระเจา พระเยซูคริสตเปนตัวแทนอันประเสริฐและสมบูรณที่สุดในการ
แสดงออกถึงความรักอยางสูงที่สุดเทาที่เคยมีมาในโลกนี้ ตามที่มีการบันทึกในพระคัมภีร พระองคไมเคยพูดคำวา “เรารักเจา” เลย นา
ประหลาดไหม ผูที่แสดงความรักอันยิ่งใหญสูงสุด กลับไมเคยพูดคำวา “เรารักเจา” เลย รูไหมวาทำไม ก็เพราะความรักนั้น มันเปนมากกวา
คำพูด ความรักคือการแสดงออก ตัวอยางเชน ถาคุณบอกภรรยาคุณวา “ผมรักคุณ” แตกลับออกไปเลนชูนอกบาน คุณคิดวาเธอจะเชื่อคำพูด
หรือเชื่อการกระทำของคุณ เธอจะเชื่อคุณจากการกระทำ เพราะวา 95% ของความรักมิไดมาจากคำพูด ความรักไมใชสิ่งที่เราพูด แตมันคือ
สิ่งที่เราทำ
1 ยอหน 3:18 กลาววา “อยาใหเรารั ก กั น ดวยคำพู ด และดวยลิ้ น เทานั้ น (อยาใหเรารักกันแตปาก) แตจงรักกันดวยการกระทำและ
ดวยความจริง” ความรักคือการกระทำ ในมัทธิว 25:35-36 พระเยซูอธิบายความรักดวยการกระทำที่ฉับพลัน พระองคตรัสวา “เพราะวาเมื่อ
เราหิว ทานทั้งหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำทานก็ใหเราดื่ม เราเปลือยกายทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เมื่อเราเจ็บปวยทานก็ไดมา
เยี่ยมเรา” พระคำถัดมาขอที่ 40 ตรัสวา “ซึ่งทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไรก็เหมือนไดกระทำ
แกเราดวย” เห็นหรือยังวา ความรักคือการกระทำ ความรักคือสิ่งที่เราประพฤติ ฮีบรู 6:10 บอกวา “เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรง
ลืมการงานและการทำงานหนักดวยความรัก ซึ่งทานไดแสดงตอพระนามของพระองค คือการรับใชวิสุทธิชนนั้นและยังรับใชอยู” เมื่อมีคนถาม
พระเยซูใน มัทธิว 22 วาพระบัญญัติใดที่ยิ่งใหญที่สุด พระองคทรงตอบวา นั่นคือ จงรักพระเจาและรักผูอื่น แทที่จริงพระบัญญัติทั้งสองนี้คือ
อันเดียวกัน ถาเขาใจกันอยางถูกตอง เพราะเมื่อเราแสดงความรักกับพี่นองแมเปนผูเล็กนอยสักคนหนึ่ง พระเยซูบอกวานั่นก็คือการแสดง
ความรักตอพระองค พระคัมภีรสอนวา เรามีโอกาสดีเสมอที่จะแสดงความรักแทตอพระเยซูโดยการแสดงความรักตอผูอื่น
บทที่แลวเราอานเรื่องของชาวโรมาเนีย ที่คุณดอนพบในสวนสาธารณะ ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะคุณดอนแสวงประโยชน และสวัสดิการเพื่อ
พวกเขา โดยไมไดคำนึงถึงความรูสึกของตนเอง คนพวกนี้มีความแตกตางทางสีผิวและเชื้อชาติ แตคุณดอนรูวาคนเหลานี้สัมผัสความรักของ
พระเจาได เมื่อเราเหยียดมือออกแสวงหาประโยชนและสวัสดิการใหกับเขา เชนเดียวกับที่พระเยซูเจาทรงกระทำ พระองคไมอยากไปถูกตรึง
กางเขน พระองคตรัสวา “พระบิดาเจาขา หากมีทางอื่นใด ขอใหเปนไปทางนั้น แตขอใหไมเปนไปตามประสงคของขาพระองค แตเปนไปตาม
พระประสงคของพระองค” พระเยซูแสวงหาประโยชน สวัสดิการของเรา โดยไมคำนึงถึงสิ่งที่พระองคทรงรูสึก
ตอไปเปนคำพยานของคุณดอน โครว (ผูรับใชพระเจาและผูสอนพระคัมภีร) วันหนึ่งผมไดรับโทรศัพทจากชาวโรมาเนีย น้ำเสียงที่พูดดวย
น้ำตา เขาเลาวา หลังจากที่เขามาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงเจ็ดปครึ่ง ทำงานและอาศัยอยูในรัฐแคนซัส เขาบอกวา “ในที่สุดเราก็ถูก
ปฏิเสธเรื่องสิทธิผูลี้ภัย เขาใหเวลาเรา 30 วันที่จะรองอุทธรณ ไมเชนนั้นพวกเขาก็จะเนรเทศเราออกนอกประเทศ” โดยทั่วไป คนสวนใหญจะ
มีโอกาส 2 ถึง 5 เปอรเซ็นตที่จะไดรับสิทธิผูลี้ภัยในอเมริกา พวกเขาไปหาทนายซึ่งบอกวาโดยพื้นฐานแลวชาวโรมาเนียเหลานี้ไมมีโอกาสเลย
ผมบอกพวกเขาวาเราจะอธิษฐานและจะพยายามชวยพวกเขา ชวยอยางไรผมไมรู แตใจผมคิดวามันไมยุติธรรมอยางยิ่งที่จะสงพวกเขากลับ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อลูก ๆเขาแทบจะพูดภาษาโรมาเนียนไมไดเลย
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เพื่อนผมคนหนึ่งโทรไปหาสามาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งบอกใหติดตอกับวุฒิสมาชิกที่รัฐแคนซัส เพราะตอนนี้ชาวโรมาเนียเหลานี้อยูในรัฐแคนซัส
เยี่ยมเลย ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคิม ทำงานใหกับวุฒิสมาชิกที่รัฐแคนซัส ผมติดตอกับคิม แลวเธอก็ไดคนสี่คนที่วอชิงตันดีซีชวยงานนี้ ชุมชนใน
ซับเลท รัฐแคนซัสก็ชวยกันสนับสนุนชาวโรมาเนีย ดวยการยื่นคำรองพรอมลายมือชื่อวา พวกเขาตองการใหชาวโรมาเนียเหลานี้อยูที่นี่ “พวก
เขาเปนคนดี เขาจายภาษี พวกเขาทำงานหนัก เราตองการใหพวกเขาอยูที่นี่” หนังสือพิมพลงขาวเรื่องนี้เต็มหนา นี่คือปาฏิหารย เพราะมี
เจาหนาที่ระดับสูงในรัฐบาลของเราเขาใจเรื่องราวความเปนมา ในที่สุดชาวโรมาเนียก็ไดรับจดหมายวา รัฐบาลกลับคำตัดสิน ใหพวกเขาอยูตอ
ในสหรัฐอเมริกาได
ผมเดินทางไปที่รัฐแคนซัส เพื่อนผมไมทราบวาผมมา เมื่อไปถึง พวกเขากำลังคุยโทรศัพทกับวุฒิสมาชิก ขอบคุณเขาที่ใหความชวยเหลือ แต
วุฒิสมาชิกมาไมได เพราะเปนวันสุดทายที่เขาตองพิจารณาคดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีที่ศาล สถานีโทรทัศนขาว ABC NBC News อยูที่นั่น
พรอมกลองถาย ทันทีที่เขาวางหูโทรศัพท เขาก็โผเขามากอดผม กลองก็มาจับที่ผม นักขาวก็รุมถามกันวา “คุณเปนใคร รูจักคนพวกนี้ได
อยางไร” ผมจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหเขาฟง วาผมพบพวกเขาไดอยางไร ที่ผมเสาะแสวงหาประโยชนและสวัสดิการใหเขาก็เพราะพระเจา และ
สิ่งที่พระเยซูไดกลาวไวในมัทธิว 7:12 หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามกีฬาที่เต็มไปดวยลูกโปงสีแดงสีขาวและน้ำเงินทั่วไปหมด แลว
เสียงเพลงชาติก็เริ่มดังกระหึ่ม เมื่อเพื่อนๆ ผมเดินเขามา ทุกคนก็เริ่มรองตะโกน แลวก็ร่ำไห เจาเมืองลุกขึ้นกลาววา “วันนี้ วันที่ 12
กุมภาพันธ จะเปนวันแหงครอบครัวจูคาน เพื่อเปนเกียรติแกชาวโรมาเนียเหลานี้” พวกเขาปลดธงชาติอเมริกันที่วุฒิสมาชิกชักขึ้นเสา เหนือ
กรุงวอชิงตัน นำมาใหชาวโรมาเนียกลุมนี้ เพื่อเปนเกียรติแกพวกเขาและนำเอกสารแสดงสิทธิที่เขาจะอยูไดอยางถูกกฎหมายใหกับคนกลุมนี้
ดวย อันที่จริงอยูไดตลอดชีวิตนั่นแหละ พวกเขาเปนพยานเรื่องราวที่เกิดขึ้น และขอใหผมอธิษฐานให ผมกลาววา “มีบุคคลผูหนึ่งที่เราไม
อาจจะขอบคุณไดเพียงพอในวันนี้ นั่นก็คือพระเจาผูยิ่งใหญของเรา ในสวนสาธารณะแหงหนึ่ง เมื่อ 7 ปครึ่งที่แลว ผมกำลังแสวงหาพระเจา
ในวันนั้นผมบอกกับพระองควา ผมตองการจะเขาถึงใครสักคนหนึ่ง ดวยความรักของพระองคที่มีตอเขา จึงทรงนำผมไปพบชาวโรมาเนียกลุม
นั้น” แลวผมก็เลาซ้ำเรื่องเดิมและพูดวา “พระเจาตองการจะชวยคุณ ยินดีตอนรับสูสหรัฐอเมริกา”
เรื่องราวตาง ๆ ที่ดำเนินมาทั้งหมดนั้นคือปาฏิหารย ผมรูจักคนถูกที่ถูกเวลา คิมเพื่อนผมไดจัดการนัดหมายใหวุฒิสมาชิกคนนั้นเดินทางเขามา
พบกับผมในพันธกิจที่ผมทำงานอยู หนึ่งปกอนที่เรื่องราวเหลานี้จะเกิดขึ้น เธอบอกเขาวา “คุณจะตองพบกับดอน โครว” ผมก็ไมรูวาทำไม
และผมก็รูสึกไมคอยสบายใจเอามาก ๆ ผมไมไดรูเลยวาพระเจากำลังมีแผนการใหญเพื่อชวยครอบครัวหนึ่ง ที่พระองคจะทรงสำแดงพระองค
และความรักของพระองคตอพวกเขาดวยเรื่องธรรมดาๆ ตามพระบัญญัติของพระเยซูวา เราตองการใหใครปฏิบัติกับเราอยางไร ก็จงปฏิบัติ
กับเขาอยางนั้น นี่คือปาฏิหาริยที่พวกเขาจะไมมีวันลืม พวกเขาจะเลาขานกับคุณวันนี้ “นั่นเปนเพราะพระเจา” อันคา หญิงชาวโรมาเนีย
กลาววา “ความเชื่อของฉันไมมั่นคง แตพระเจาทรงสัตยซื่อ และพระองคทรงใหพวกเราอยูในประเทศอเมริกา” (จบคำพยาน)
ขณะนี้ มีผูคนมากมาย มหาศาลที่รองหาความรัก ทางเดียวที่พวกเขาจะไดรับความรักนั้นก็ตอเมื่อคุณและผมตัดสินใจเลือกเขาใจหลักการของ
ความรักจากพระคำของพระเจา ความรักคือการกระทำคุณให เสาะแสวงหาสวัสดิการของผูอื่น เชนเดียวกับที่พระเยซูเสาะแสวงหาสวัสดิการ
ของเราเมื่อพระองคทรงถูกตรึงที่กางเขน ขอพระเจาทรงอวยพระพรคุณในวันนี้ เมื่อคุณเขาใจถึงหลักการแหงความรักวา ความหมายที่แทจริง
ของการที่เรารักผูอื่นดวยความรักของพระเจาคืออะไร
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มัทธิว 7:12 ใชคำพูดเปนคำพูดของตัวเองเขียนวา “กฎทอง” ของพระเจา คืออะไร
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ

2.

อาน มัทธิว 7:12 ผูคนมากมายพยายามคนหาความรัก พยายามที่จะมองหาคนที่เหมาะกับตัวเอง เราควรจะหาคนที่เหมาะกับเรา
หรือทำใหตัวเองกลายเปนคนที่เหมาะกับคนอื่น
______________________________________________________________________________________________

3.

อาน 1 ยอหน 5:3 ความรักคือความรูสึก หรือสิ่งที่เรากระทำ
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนที่หนักใจ

4.

อาน 1 ยอหน 3:18 หากคุณบอกภรรยาหรือสามีของคุณวา “ผม/ฉันรักคุณ” แตคุณกลับออกไปเลนชูนอกบาน สามีหรือภรรยา
ของคุณจะเชื่อคำพูดหรือการกระทำของคุณ
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการ
กระทำและดวยความจริง

5.

อาน โรม 5:6-8 คุณคิดวาพระเยซูอยากจะสิ้นพระชนมไหม
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:6-8 – ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม [7] ไมใครจะมีใคร
ตายเพื่อคนชอบธรรม แตบางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได [8] แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือ
ขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา

6.

อาน กาลาเทีย 5:22 เราสามารถรักโดยไมมีพระเจาเปนศูนยกลางของชีวิตไดไหม
______________________________________________________________________________________________
กาลาเทีย 5:22 – ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี
ความเชื่อ

7.

อาน 1 ยอหน 4:8 เหตุผลที่เราตองใหพระเจาชวยเราใหรักผูอื่นไดอยางแทจริงก็เพราะวาพระองคเปนผูเดียวที่
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 4:8 – ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก
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8.

อาน 1 โครินธ 13:5 อะไรที่ไมใชความหมายของความรักจากคำเหลานี้ หยาบคาย เห็นแกตัว ไมใหอภัย
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 13:5 – ไมทำสิ่งที่ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด

9.

อาน 1 โครินธ 13:8 สิ่งเดียวที่คุณจะนำติดตัวไปไดเมื่อคุณจากโลกนี้ไปสูชีวิตหนา หรือชีวิตหลังความตายคือ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 13:8 – ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมคำพยากรณก็จะเสื่อมสูญไป แมการพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม
ความรูก็จะเสื่อมสูญไป

10.

อาน สุภาษิต 10:12 และ 1 โครินธ 13:5 “ความรักไมชางจดจำความผิดของผูอื่น” ความรักสามารถครอบงำความบาปไดมากแค
ไหน
______________________________________________________________________________________________
สุภาษิต 10:12 – ความเกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงำบรรดาความผิดบาปเสีย
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บทที่ 14
การเงิน (ตอนที่ 1)
วันนี้เราจะเรียนรูวาพระเยซูอยากใหเรามั่งคั่งทางการเงิน เรื่องนี้สำคัญสำหรับเราทุกคน เงินยังเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีพ เพื่อสนอง
สิ่งจำเปนของชีวติ เพื่อเปนพระพรกับผูอื่น พระเจามิไดทรงปลอยเราตามยถากรรมเมื่อเผชิญปญหาการเงิน แลวตรัสวา “เราหวงใยจิต
วิญญาณของเจา แตสำหรับเรื่องการเงินนั้นเจาตองดิ้นรนเอาเอง” เปลาเลย พระองคทรงรักเราในทุก ๆ ดาน ทั้งจิตวิญญาณ จิตใจ และ
รางกาย ซึ่งพระองคก็คือผูจัดสรรใหกับเรา คนสวนใหญตระหนักดีวาความมั่งคั่งทางการเงินในระดับหนึ่งเปนเรื่องจำเปน แตพวกวิญญาณ
ศาสนามักจะมีความคิดผิด ๆ และมักจะตอตานความมั่งคั่งสมบูรณ
พระคำของพระเจาสอนใหเราเปนปฏิปกษตอความโลภหลายดาน แตก็แจมชัดวาการมีเงินนั้นเปนพระพร ใน 3 ยอหน 2 อัครสาวกยอหนกลาววา
“ทานที่รัก ขาพเจาปรารถนามากกวาทุกสิ่งวา ทานจะจำเริญและมีสุขภาพดี อยางจิตวิญญาณของทานจำเริญอยูนั้น” เปนประโยคที่หนัก
แนนจริง ๆ ที่ยอหนกลาววา “ปรารถนามากกวาทุกสิ่ง” นั่นหมายถึง ทั้งการรักษาโรค อารมณความรูสึก ความสัมพันธ และความมั่งมีทาง
การเงิน พระเจาตองการใหเรามั่งคั่งไพบูลย มีสุขภาพดีเหนือกวาสิ่งอื่นใด พระองคประสงคใหเราจำเริญดวยจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย
นี่คือสิ่งที่พระองคทรงปรารถนาสำหรับเราอยางยิ่งยวด
อันที่จริงพวกวิญญาณศาสนาจำนวนมากบอกเราวา พระเจาตองการใหเรายากจน เพราะความยากจนคือสิ่งที่ทำใหเราเหมือนพระเจา ยิ่งจน
มากเทาไรเราก็ยิ่งเหมือนพระเจามากเทานั้น หลายคนถูกเลื้ยงดูมาในกรอบความคิดเชนนี้ กรอบความคิดที่วาผูสอนพระวจนะไมควรมีอะไร
มากมาย กรอบความคิดที่วาคริสเตียนควรตองดำเนินชีวิตโดยปราศจากของที่จำเปน หากแตพระคัมภีรมิไดยืนยันคำพูดเหลานี้เกี่ยวกับเรื่อง
เงิน อับราฮัมเปนคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคสมัยของเขา ร่ำรวยจนกระทั่ง บรรดากษัตริยทั้งหลายตองอัญเชิญเขาใหออกนอกราชอาณาจักร
เพราะเหตุวาสมบัติพัสถารของอับราฮัมมีผลกระทบตอความมั่งคั่งในประเทศเหลานั้น ทำนองเดียวกับเรื่องจริงของอิสอัค และยาโคบ โยเซฟ
เปนบุรุษที่มั่งคั่ง อุดมไปดวยความไพบูลยอยางลนเหลือ กษัตริยดาวิดไดถวายพระเจาดวยทรัพยจากคลังของเขาเองจำนวนมากกวา
72,500,000,000 บาท เพื่อสรางพระวิหารดวยทองคำและเงิน กษัตริยโซโลมอนโอรสกษัตริยดาวิดเปนกษัตริยที่มั่งคั่งที่สุดในบรรดาผูมั่งคั่งใน
โลกนี้ เมื่อเราพินิจพิเคราะหพระวจนะ เราจะพบวาผูคนที่รับใชพระเจาไดรับพระพรดานการเงินอยางแทจริง
มีตัวอยางมากมาย ที่คนซึ่งดิ้นรนทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยูดวยเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เปาโลพูดใน ฟลิปป 4:13 วา เขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอยางได
โดยผานพระเยซูคริสต เขาเรียนรูที่จะพึงพอใจในทุกสถานะที่เขาดำรงอยู เขาบอกวาเขารูจักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ รูจักที่จะเผชิญกับ
ความอุดมสมบูรณ มีชวงเวลามากมายที่ผูรับใชของพระเจาเผชิญกับความยากจนและเดือดรอน แตเราไมเคยเห็นพระวจนะขอไหนเลยที่บอก
เราวา ยิ่งจนก็ยิ่งเหมือนพระเจา เพราะนั่นไมใชความจริง เรื่องนี้พิสูจนไดวาไมจริง เมื่อเราออกไปสูโลกภายนอก ใชครับ เปนความจริงที่วา
ความโลภเปนเรื่องผิด ใน 1 ทิโมธี 6:10 ก็บอกวา “ดวยวาการรักเงินทองนั้นก็เปนรากแหงความชั่วทุกอยาง” คนบางคนเอาไปตีความวาเงิน
เปนรากแหงความชั่วทุกอยาง แตในพระวจนะบอกวา การรักเงินทองนั้นเปนรากแหงความชั่วทุกอยาง มีหลายคนที่รักเงินแตก็ไมมีเงินสักบาท
เดียว แตคนบางคนมีเงินมาก แตก็ไมไดรักมัน เขาแคใชมันไป
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 8:18 แสดงใหเห็นถึงจุดประสงคที่แทจริงของความมั่งคั่งทางการเงิน พระเจาทรงกลาวกับชาวอิสราเอล ผูซึ่งกำลังจะเขา
สูแผนดินพันธสัญญา กำลังจะกาวสูความมั่งคั่งและไพบูลยอยางที่พวกเขาไมเคยมีมากอน แตพระองคทรงตรัสวา "ทานทั้งหลายจงจำพระเยโฮวา
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พระเจาของทานทั้งหลาย เพราะวาพระองคทรงเปนผูใหกำลังแกทานที่จะไดทรัพยสมบัตินี้ เพื่อวาพระองคจะดำรงพันธสัญญา ซึ่งพระองค
ทรงกระทำโดยปฏิญาณตอบรรพบุรุษของทานดังวันนี้” ตามความในพระคัมภีรตอนนี้ จุดประสงคของความอุดมไพบูลยนั้นมิใชเพื่อความมั่ง
คั่งเพื่อสนองความเห็นแกตัวของตนเอง แตเพื่อเราจะไดสถาปนาพระสัญญาของพระเจาบนแผนดินโลก พูดอีกนัยหนึ่ง พระเจาทรงอวยพระ
พรเราเพื่อเราจะไดเปนพระพรกับผูอื่นตอไป ในปฐมกาล 12:2 พระเจาทรงตรัสกับอับราฮัมวา “เราจะทำใหเจาเปนชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง
เราจะอวยพรเจา ทำใหเจามีชื่อเสียงใหญโต และเจาจะเปนแหลงพระพร” กอนที่เราจะเปนพระพรใหกับผูใด เราจะตองไดรับพระพรกอน
เราจำเปนตองมีอะไรบางอยาง และตองไดรับสิ่งที่พระเจามีพระประสงคใหเราไดรับ เปนเรื่องที่อยูเหนือความเห็นแกตัว พระองคทรงประสงค
ที่จะประทานความมั่งมีใหกับเรา เพื่อจะทรงนำทรัพยของพระองคผานทางเรา แลวใหเราเปนพระพรตอไป ใน 2 โครินธ 9:8 บอกวา “พระ
เจาทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอยางแกทานทั้งหลาย เพื่อใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของ
บริบูรณสำหรับงานที่ดีทุกอยาง” นี่บอกเราวา เหตุใดพระเจาจึงประทานพระพรอันบริบูรณกับเรา เพื่อเราจะมีสิ่งของบริบูรณสำหรับงานที่ดี
ทุกอยาง นี่คือคำจำกัดความของพระคัมภีรในเรื่องความมั่งคั่งบริบรู ณ อะไรคือความมั่งคั่งบริบูรณ คือการมีบานสวยสักหลัง มีรถหรูสักคัน
เสื้อผาดี ๆ ใส มีอาหารอรอยๆ บนโตะอาหารกระนั้นหรือ ตามพระคำขอนี้ มันหมายถึงการที่มีสิ่งของตองประสงคตามความจำเปนเพียงพอ
บริบูรณสำหรับงานดีทุกอยาง หากเราไมอาจใหในสิ่งที่รูอยูแกใจวาพระเจาทรงมีน้ำพระทัย หากเราเปนพระพรสำหรับใครไมได นั่นก็
หมายความวาการเงินของเรามิไดบริบูรณเพียงพอตามพระวจนะของพระองค พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงอวยพระพรใหเราถึงระดับที่
ตอบสนองความจำเปนในชีวิตของเราไดทั้งหมด แลวเราจะมีสิ่งของบริบูรณสำหรับงานดีทุกอยาง
ความมั่งคั่งบริบูรณตามพระคัมภีรที่แทจริงนั้น มิไดหมายความเพียงแคตอบสนองตอความจำเปนในการดำรงชีพ แตเพื่อที่เราจะไดเปนพระ
พรสำหรับคนอื่นอีกดวย คนที่คิดถึงแตตัวเอง คือคนเห็นแกตัว หากใครวา “ผมเชื่อในพระเจาวาพระองคจะทรงประทานใหมากกวานี้” คนที่
ไดยินก็อาจคิดวา นั่นคือคนเห็นแกตัวหรือโลภ แตขึ้นอยูกับแรงจูงใจของเขา หากเราขอพระเจาใหประทานพรเรามากกวานี้ เพื่อจะไดมีบาน
ใหญขึ้น หรือมีรถดีกวานี้ นั่นไมใชทัศนคติที่ถูกตองตามพระคัมภีร แตหากเชื่อวาพระเจาจะประทานใหมากกวานั้น เพราะเรามองออกไป
เหนือกวาความจำเปนของตัวเอง เราตองการเปนพระพรสำหรับคนอื่น นั่นคือทัศนคติที่เปนน้ำพระทัยพระองค ทรงปรารถนาจะอวยพระพร
เรา เปนความตั้งใจของพระองคที่จะใหเรามีความมั่งคั่ง ไพบูลย
มัทธิว 6 กลาวถึงสิ่งที่เปนความจำเปนของเรา แลวยังกลาวตอไปวา หากเราแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองค
กอน พระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงใหกับเรา ขณะที่เราเริ่มแสวงหาพระองคกอน พระองคจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงใหกับเรา ความ
จำเปนในชีวิตเราจะไดรับการตอบสนอง จนเรากลายเปนพระพรสำหรับคนอื่นตอไปอีก พระเจาทรงพระประสงคใหเราไดรับความเจริญมั่งคั่ง
แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับเจตนาและการประพฤติปฏิบัติของเราในสวนนี้ดวย
หากรูสึกวาไดรับคำทาทายจากคำสอนวันนี้ ก็ขอใหเราอธิษฐานกับพระเจาที่จะชวยใหเราเริ่มเชื่อพระองคในสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค เพื่อให
เราไดมั่งคั่งสมบูรณ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน 2 โครินธ 8:7-8 เมื่อเราใหกับผูตกยาก เปนวิธีหนึ่งที่เราพิสูจนไดวา
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 8:7-8 – เมื่อทานมีพรอมบริบูรณทุกสิ่ง คือความเชื่อ ถอยคำ ความรู ความกระตือรือรนทั้งปวง และความรักตอเรา
ทานทั้งหลายก็จงประกอบพระคุณนี้อยางบริบูรณเหมือนกันเถิด [8] ขาพเจาพูดอยางนี้มิไดหมายวาใหเปนคำบัญชา แตไดนำ
เรื่องของคนอื่นที่มีความกระตือรือรนมาทดลองความรักของทาน ดูวาแทหรือไม

2.

อาน 2 โครินธ 8:13-14 เมื่อเราทั้งหลายไดมารวมกันเพื่อแจกจายใหผูอื่น พระเจาตองการใหเราใหอยางไร
______________________________________________________________________________________________
2 โครินธ 8:13-14 – ขาพเจาไมไดหมายความวา ใหการงานของคนอื่นเบาลงและใหการงานของพวกทานหนักขึ้น [14] แตเปน
การใหกันไปใหกันมา ในยามที่พวกทานมีบริบูรณเชนเวลานี้ ทานก็ควรจะชวยคนเหลานั้นที่ขัดสน ในยามที่เขามีบริบูรณ เขา
ก็จะไดชวยพวกทานเมื่อขัดสน เพื่อเปนการใหกันไปใหกันมา

3.

อาน 2 โครินธ 8:13-14 ทำอยางไรความจำเปนของเราทุกคนจึงจะไดรับการตอบสนอง
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน เอเฟซัส 4:28 คนที่เคยขโมยก็อยาขโมยอีก แตควรเริ่มทำมาหากิน ในพระคำขอนี้บอกวา พวกเขาควรทำอะไรดวย
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 4:28 – คนที่เคยขโมยก็อยาขโมยอีก แตจงใชมือทำงานที่ดี ดีกวา เพื่อจะไดมีอะไร ๆแจกใหแกคนที่ขัดสน

5.

อาน ปฐมกาล 13:2 และ 12:2 พระเจาทรงไววางใจอับราฮัมในเรื่องของความมั่งคั่ง เพราะอับราฮัมไมคิดถึงแตตัวเอง แตเขา
_______________________________ ใหกับผูอื่น
ปฐมกาล 13:2 – อับรามก็มั่งคั่งสมบูรณดวยฝูงสัตว เงินและทองมาก
ปฐมกาล 12:2 – เราจะทำใหเจาเปนชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง เราจะอวยพรเจา ทำใหเจามีชื่อเสียงใหญโต และเจาจะเปน
แหลงพระพร

6.

อาน 1 ทิโมธี 6:17-18 สามประการที่คนมั่งคั่งควรทำกับเงินของเขามีอะไรบาง
______________________________________________________________________________________________
1 ทิโมธี 6:17-18 – จงกำชับคนเหลานั้นที่มั่งมีฝายโลก อยาใหมีใจถือมานะทิฐิ อยาใหความหวังของเขาอิงอยูกับทรัพย
อนิจจัง แตใหหวังในพระเจาผูทรงพระชนมอยู ผูทรงประทานสิ่งสารพัดใหแกเราอยางบริบูรณ เพื่อจะใหเราใชดวยความปติ
ยินดี [18] จงกำชับเขาใหกระทำการดี ใหร่ำรวยในการดีนั้น ใหมีใจพรอมที่จะใหทาน ใหมีใจกวางขวาง

7.

เราจะสามารถเชื่อใจพระเจาไดไหมในเรื่องการเงิน
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 15
การเงิน (ตอนที่ 2)
วันนี้เราจะเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน บทที่แลว เราอธิบายวาเปนน้ำพระทัยของพระเจาที่จะประทานพรใหเรามั่งคั่งอุดม ตอนนี้เราจะดู
หลักการสำคัญบางอยางที่จะทำใหเกิดผล ลูกา 6:38 กลาววา “จงใหเขา และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่น
แนนพูนลนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น” มีหลักการหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
เราไมอาจพูดถึงความมั่งคั่งบริบูรณโดยไมพูดถึงการให
เมื่อพูดถึงความมั่งคั่งทางการเงิน คนหลายคนอางวา “เอาละ พระเจาตองการอวยพรใหผมมีเงิน แตผมไมมีอะไรจะให” เราเห็นไดจากพระคัมภีร ตอน
ที่พระเยซูตรัสถึงหญิงมายซึ่งหยอดเหรียญสตางคสองเหรียญสุดทายที่เธอมีในกลองถวาย พระเยซูทรงเฝามองดูคนร่ำรวยที่ถวายเงินจำนวนมาก ทรง
เรียกสาวกทั้งหลายใหมารวมกัน ตรัสวาหญิงมายผูนี้ใหเงินมากกวาผูใดทั้งหมด พระองคตรัสเชนนี้เพราะคนร่ำรวยถวายออกจากความมั่งคั่งของตน แต
หญิงมายถวายออกจากความขัดสนของเธอ พระเจามิไดทรงประเมินคาจากจำนวนของที่ใหดวยคาของเงินตรา แตทรงมองจากรอยละของจำนวนที่เรามี
ที่จะถวายให เมื่อคนบอกวา “ผมไมมีอะไรจะใหเลย” นั่นไมจริง หากไมมีอะไรจริง ๆ เรายังถอดเสื้อผาออกสักชิ้นแลวใหเปนทานได ทุกคนมีอะไรจะให
เสมอ เพราะฉะนั้นหยุดความคิดแบบนี้ไดแลว ในเวลาที่ดูเหมือนวาเรามีนอยนั้น อาจเปนเวลาที่การถวายของเรา เมื่อคิดเปนจำนวนรอยละแลว
มากกวาครั้งอื่นใด คนที่มีสามรอยบาทและถวายใหหนึ่งรอยหาสิบบาท จะเปนผูที่ใหมากกวาคนที่ถวายเงินหนึ่งลานบาท ในขณะที่เขามีเงินเปนพัน ๆ
ลานบาทเหลืออยู พระเจาตั้งกฎเกณฑไวเชนนั้น เพื่อใหทุกคนสามารถใหได
เหตุใดพระเจาจึงประสงคใหเราถวาย มีปจจัยหลายอยางเกี่ยวของอยู เรื่องหลักที่พระองคทรงประสงคก็คือ ใหทานวางใจพระองคในทุก ๆ ดานของ
ชีวิตหากไมมีพระเจา หากพระคำของพระองคไมเปนจริง เมื่อพระองคตรัสวา “จงใหแลวทานจะไดรับดวย” ถาพระเจาไมไดทรงสัญญาที่จะอวยพรเรา
การเอาสวนที่มีอยูแลวใหไปกับผูอื่นนั้น ชางเปนสิ่งที่โงเงาที่สุด เพราะแทนที่จะมุงตอบสนองความตองการของตัวเอง เรากลับหักมุมออกจากการ
สนองตอบความตองการของตัวเอง เราตองอาศัยความเชื่อในการให และใหในวิธีที่พระองคตรัสไว นั่นก็คือเหตุผลที่พระองคทรงบัญชาใหเราถวาย
มีคำอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับผูรับใชที่โกงเจานาย ในลูกา 16 ที่สุดก็มาถึงจุดที่วา พระเจากลาววาหากเราไมสัตยซื่อในทรัพย และความชอบธรรม
(พูดถึงเรื่องเงิน) แลวใครเลาจะใหคำมั่นสัญญาที่จะประทานพรอันอุดมตอความไมวางใจของเรา หากเราไมเชื่อพระเจาในเรื่องเพียงเล็กนอยดานทรัพย
แลวเราจะกาวสูความเชื่อที่สำคัญและยิ่งใหญกวา ในดานจิตวิญญาณ ที่แทจริงไดอยางไร ขอพระคัมภีรเชนนี้แสดงใหเห็นวาเงินเปนสิ่งที่เล็กที่สุดใน
ความดูแลของเรา หากเราไมวางใจพระเจาดานการเงิน แลวเราจะวางใจพระองคในจุดหมายแหงชีวิตนิรันดรไดอยางไร เราจะเชื่ออยางสุดหัวใจได
อยางไรวาพระเยซูทรงยกโทษบาปใหเราแลว และเราจะไดไปใชชีวิตนิรันดรกับพระองค หากจะเปรียบแลว การวางใจในพระเจาดวยความความเชื่อฝาย
จิตวิญญาณนั้นสำคัญยิ่งยวดกวาการวางใจในพระองคดานการเงิน เงินเปนเรื่องรอง แตเปนพื้นฐานในการวางใจในพระเจา สุภาษิต 11:24 วา มีบางคน
ที่ใหมากกวาที่ควรจะให แลวเขาก็ยิ่งไดรับพระพรในความมั่งคั่ง แตคนที่สะสมกักตุนสิ่งที่มี กลับกอใหเกิดความขัดสนภายในตัวเขาเอง
หากเราแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงใหกับเราเอง หากเราขอใหพระเจาชวย
เรื่องเศรษฐกิจ และอธิษฐานใหพระเจาชวย แตมิไดแสวงหาแผนดินของพระองคกอน และไมไดกระทำดวยความเชื่อ โดยวางใจพระเจาในดานการเงิน
ดวยการให นั่นหมายถึงวาทานมิไดวางใจในพระเจาอยางแทจริง
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ยอหน 3:16 อะไรคือแรงจูงใจของพระเจาที่ทรงให
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

2.

อาน 1 โครินธ 13:3 สิ่งที่ควรจะเปนแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการใหของเราคือ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 13:3 – แมขาพเจามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแมขาพเจายอมใหเอาตัวขาพเจาไปเผาไฟเสีย แตไมมี
ความรัก จะหาเปนประโยชนแกขาพเจาไม

3.

จงอธิบายความหมายของพระคำ ในยากอบ 2:15-16
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 2:15-16 – ถาพี่นองชายหญิงคนใดเปลือยเปลาและขาดแคลนอาหารประจำวัน [16] และมีคนใดในพวกทานกลาวแก
เขาวา เชิญไปเปนสุขเถิด ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด และไมไดใหสิ่งซึ่งจำเปนตอรางกายแกเขา จะเปนประโยชนอะไรเลา

4.

อาน ลูกา 6:38 พระคำขอนี้บอกอะไรเรา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 6:38 – จงให และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให เพราะวาทาน
จะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด จะตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น

5.

อาน เอเฟซัส 1:7 พระเจาทรงประทานใหออกจากความอุดมของพระองค หรือ ตามความอุดมของพระองค อธิบายความแตกตาง
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:7 – ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอัน
อุดมของพระองค

6.

อาน สุภาษิต 19:17 เมื่อเราใหกับผูยากจนเรากำลังทำอะไร พระเจาจะทรงตอบแทนเราไหม
______________________________________________________________________________________________
สุภาษิต 19:17 – บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ใหพระเยโฮวาหทรงยืม และพระองคจะทรงตอบแทนแกการกระทำของเขา
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7.

อาน สดุดี 41:1-3 จงบอก 5 สิ่งที่พระเจาทรงกระทำใหกับผูที่แจกจายใหกับคนยากจน
______________________________________________________________________________________________
1)_____________________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________________________________
สดุดี 41:1-3 – ผูใดเอาใจใสคนจนก็เปนสุข พระเยโฮวาห จะทรงชวยเขาใหพนในวันยากลำบาก [2] พระเยโฮวาห จะทรง
ปองกันเขาและรักษาเขาใหมีชีวิต ในแผนดินเขาจะไดรับพระพร พระองคจะไมทรงมอบเขาไวกับศัตรูของเขาใหทำตามใจชอบ
[3] เมื่อเขาอยูบนที่นอนดวยความอิดโรย พระเยโฮวาหจะทรงทำใหเขาแข็งแรงขึ้น เมื่อเขาอยูบนที่นอนแหงความเจ็บไข
พระองคจะทรงรักษาเขาใหหายหมด
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บทที่ 16
ทำอยางไรเมื่อดูเหมือนพระเจาไมตอบรับคำอธิษฐาน
วันนี้จะคุยกันเรื่อง ทำอยางไรเมื่อดูเหมือนคำอธิษฐานไมไดรับคำตอบ อยากจะเนนขอเท็จจริงที่วาคำอธิษฐานของเรานั้น “ดูเหมือน” ไมไดรับ
คำตอบ ความจริงก็คือ พระเจาตอบรับคำอธิษฐานเสมอ หากคำอธิษฐานนัน้ เปนไปตามพระคำของพระองคดวยความเชือ่ 1 ยอหน 5:14-15 บอก
วา “และนีค่ ือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิง่ ใดตามพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา ถาเรารูวา พระองคทรง
โปรดฟงเรา เมื่อเราทูลขอสิง่ ใด เราก็รูวาเราไดรับตามที่เราทูลขอจากพระองคนั้น” นีค่ ือความมั่นใจอยางยิง่ พระเจาทรงตอบรับคำอธิษฐานเสมอ
แตก็ดูเหมือนวาไมใชเสมอไป มัทธิว 7:7-8 กลาววา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวาทุกคนที่ขอก็ได ทุก
คนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา” พระคำเหลานั้นบอกวาพระเจาทรงตอบคำอธิษฐานเสมอ แตทุกคนก็นกึ ไปถึงบางชวงของชีวิต ที่
เราขอในสิง่ ที่เราเชื่อวาเปนสิง่ ที่ถูกตอง ชอบธรรม ไมใชสิ่งที่เห็นแกตัว หรืออยูนอกเหนือน้ำพระทัยพระเจาเลย กระนั้นเราก็ยังไมไดรับคำตอบ
พระวจนะของพระเจาบอกวาใหเราทูลขอ แลวจะได แตประสบการณของเราบอกวา เมื่อทูลขอ เราก็ยังไมได จริงแลวมันเปนยังไงกันแน คำตอบ
อาจจะเปนที่แปลกใจ แตความจริงก็คือ มันอาจจะถูกทั้งสองอยาง คนสวนใหญคิดวา อาว ก็พระคำของพระเจาบอกวา พระองคจะตอบรับคำ
อธิษฐาน แตก็ไมเห็นวาจะเปนไปตามนั้น ยอหน 4:24 บอกวา “พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง” พระเจาทรงทำงานในมิติของจิตวิญญาณในการตอบคำอธิษฐานของเรา แตเราตองใชความเชื่อในสวนของเราเพื่อทำใหเกิดผล
ความเชื่อเปนสิง่ ที่นำจากโลกของจิตวิญญาณ เคลือ่ นไปสูโลกทางกายภาพ นีค่ ือพื้นฐานที่กลาวในฮีบรู 11:1 วา “บัดนีค้ วามเชื่อคือความแนใจใน
สิ่งที่เราหวังไว เปนหลักฐานมั่นใจวา สิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมีจริง” นี่ไมไดบอกวาความเชือ่ นั้นคือหลักฐานของสิง่ ที่ไมมีอยูจริง มันมีอยูจริง แตเรา
มองไมเห็นในมิติทางกายภาพ เพราะมันอยูในมิติของจิตวิญญาณ ความเชื่อจะเขาไปสูมิติของจิตวิญญาณ ดึงสิง่ เหลานีก้ ลับมาสูมิติทางกายภาพ
ยกตัวอยาง สัญญาณคลื่นวิทยุ โทรทัศนที่กระจายเสียงออกจากสถานีตลอดเวลา เราอาจจะอยูในหองที่มองไมเห็น หรือไมไดยินสัญญาณ แตก็
ไมไดหมายความวาที่นั่นไมมีสัญญาณ เราตองเปดวิทยุ หมุนไปที่คลื่นความถี่ที่เราตองการฟง วิทยุจะรับสัญญาณคลื่นในมิติที่เรารมองไมเห็น
แปลงเปนคลืน่ ในมิติที่เราไดยินดวยหูของมนุษย พระเจาตอบคำอธิษฐานของเราในวิธที ี่คลายกัน พระองคประทานใหเราในมิติของจิตวิญญาณ ซึง่
โดยความเชื่อ เราตองเอื้อมไปรับ และนำกลับเขามาในโลกทางกายภาพ โลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณเคลื่อนไหวขนานกันไป พระเจา
ทรงเคลื่อนไหวและตอบคำอธิษฐานของเราแตเราไมอาจมองเห็นการเกิดผลทางกายภาพ นอกจากจะใหความเชื่อเปนสะพานเชื่อมชองวางระหวาง
มิติที่มองไมเห็นทางจิตวิญญาณและโลกทางกายภาพที่เราอาศัยอยู
ยกตัวอยางดาเนียลบุรุษของพระเจาที่อธิษฐานทูลขอพระเจาใหเปดเผยสำแดงกับเขา ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา ผมจะสรุปเรื่องคราวๆ วาพระ
เจาทรงสงทูตสวรรคเกเบรียล ใหปรากฏแกดาเนียล และตอบคำอธิษฐานของเขา ดาเนียล 9:22-23 บอกวา “ทานใหความรูและกลาวแกขาพเจา
วา โอ ดาเนียล ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้ เพื่อจะใหปญญาและความเขาใจแกทาน ในตอนตนแหงคำวิงวอนของทานก็มีคำสั่งออกไป ขาพเจาจึงมา
บอกใหทานทราบเพราะทานเปนผูที่ทรงรักมาก เพราะฉะนัน้ จงเขาใจคำสั่งนัน้ และพิจารณานิมิตนัน้ ” นี่คือประเด็น เกเบรียลกลาวไววาตั้งแต
ดาเนียลเริ่มตนอธิษฐาน พระเจาก็ไดบัญชาใหเกเบรียลนำคำตอบมาใหดาเนียล เมื่อเราอานก็จะเห็นวา การนำสารนี้ใชเวลาประมาณ 3 นาที มัน
แค 3 นาทีหางจากเวลาที่พระเจาไดสั่งคำบัญชาและจนกระทั่งมันสำแดงผล
เรามักสันนิษฐานมากมายวาถาพระเจาคือพระเจาที่แทจริง แลวทรงมีพระประสงคทีจ่ ะใหเกิดขึ้น มันก็ควรจะเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตา แตนั่นไมจริง
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ในตัวอยางนี้ พระเจาทรงใหบัญชาที่ใชเวลาโดยประมาณ 3 นาทีสำหรับเกเบรียลที่จะนำคำตอบไปให เราไมเขาใจเหตุผลทุกอยางในเรื่องนี้
ซึ่งไมใชประเด็นหลัก ประเด็นก็คือ จากเวลาที่พระเจาทรงมีคำสั่ง มีชวงเวลาประมาณ 3 นาทีกอนที่มันจะแสดงผล เอาละ ถานี่คือเวลาที่
ยาวนานที่สุดที่เราจะเชื่อในการรอคอยคำตอบของคำอธิษฐาน เราก็คงจะอดทนรอไดในชวงเวลาแคนั้น แตมันก็ไมเปนเชนนี้เสมอไป
ในดาเนียล 10 เราพบวาผูอธิษฐานคนเดียวกันกำลังอธิษฐานอีก และคราวนี้มันใชเวลาถึง สามสัปดาหกวาจะไดรับคำตอบ หลายคนที่อาน
ตรงนี้อาจจะบอกวา “เหตุใดพระเจาจึงตอบคำอธิษฐานแรกของดาเนียลในสามนาทีแตตอบคำอธิษฐานตอไปในสามสัปดาหตอมา” ดาเนียล
10:11-12 บอกวา “ทานกลาวแกขาพเจาวา โอ ดาเนียล บุรุษผูเปนที่รักอยางยิ่ง จงเขาใจถอยคำที่เราพูดกับทาน และยืนตรง เพราะบัดนี้
ขาพเจาไดรับใชใหมาหาทาน ขณะที่ทานกลาวคำนี้แกขาพเจา ขาพเจาก็ยืนสั่นสะทานอยู แลวทานพูดกับขาพเจาวา ดาเนียลเอย อยากลัว
เลย เพราะตั้งแตวันแรกที่ทานไดตั้งใจจะเขาใจ และถอมลงตอพระพักตรพระเจาของทานนั้น พระเจาทรงฟงถอยคำของทาน และขาพเจามา
ดวยเรื่องถอยคำของทาน” นี่แสดงใหเห็นวา พระเจาทรงมีคำสั่งใหกับผูนำสารตั้งแตวันแรกที่ดาเนียลกลาวคำอธิษฐาน มันใชเวลาสามสัปดาห
กวาจะเห็นผลคำอธิษฐาน แตพระเจาทรงสัตยซื่อ ในพระคำของพระองคก็ยังกลาวไววาพระองคทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอด
กาลนาน (ฮีบรู 13:8)
ถาเราเอาบทที่ 9 และ10 มารวมกัน ชัดเจนที่วา พระเจาตอบรับคำอธิษฐานทั้งสองทันที ครั้งแรกใชเวลา สามนาที ครั้งหลังใชเวลา สาม
สัปดาห แตพระเจาไมแปรปรวน นี่คือประเด็น พระเจาตอบคำอธิษฐานของเรา พระองคทรงทำงานแตมีตัวแปรหลากหลายเกิดขึ้นในชวง
ระหวางเวลาที่พระองคทรงตอบคำอธิษฐานกับเวลาที่แสดงผล เราตองเชื่อ ความเชื่อจะตองเขาสูมิติของจิตวิญญาณและนำคำตอบกลับมาใน
มิติทางกายภาพ ดังนั้นความเชื่อจึงเปนหนึ่งในสวนประกอบที่สำคัญอยางยิ่ง
เราก็ยังไดเห็นอีกในดาเนียล 10:13 ที่วา “เจาผูพิทักษราชอาณาจักรเปอรเซียไดขัดขวางขาพเจาไวถึงยี่สิบเอ็ดวัน ขาพเจาจึงยังอยูที่นั่นกับ
กษัตริยทั้งหลายของเปอรเซีย แตดูเถิด มีคาเอลเจาผูพิทักษชั้นหัวหนาผูหนึ่งมาชวยขาพเจา” ขอความนี้ไมไดพูดถึงบุคคลที่มีตัวตน แตเอยถึง
วิญญาณชั่วที่กออุปสรรค ซาตานเปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งในกระบวนการนี้ หลายครั้งที่พระเจาตอบคำอธิษฐานของเรา แตซาตานเขาขัดขวาง
โดยใชคนอื่น ยกตัวอยางเชน ถาเรากำลังอธิษฐานขอพระเจาชวยเรื่องการเงิน พระเจาจะไมยื่นเงินใหกับเราดวยพระองคเอง พระองคจะไม
ปลอมแปลงเงินสกุลบาทหรือสกุลอื่นใดในโลกนี้ พระองคจะไมบันดาลใหเงินตกจากสวรรค แลวยัดใสกระเปาเรา ลูกา 6:38 บอกวา “จงให
และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให และผูคนจะใหแกทานในลักษณะเดียวกัน” พระ
เจาจะเคลื่อนไหวและตอบคำอธิษฐานของเรา แตจะตองผานทางมนุษย คนบางคนอยูในหวงของความโลภ หากเขากำลังโกรธเราอยู หรือเรา
ทำใหเขารูสึกไมพอใจหรือตอตานเรา เชนนั้น ซาตานอาจใชผูคนเหลานั้นขัดขวางการเกิดผลแหงคำอธิษฐานนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่
เราอธิษฐานเรื่องเศรษฐกิจ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองรูวา อาจมีใคร เปนสวนหนึ่งในปาฎิหารยทางการเงินของเรา และเราตองอธิษฐานเผื่อเขา
เหลานั้นดวย
พระเจาทรงสัตยซื่อเสมอ พระองคไมเคยพลาดที่จะตอบคำอธิษฐานของเรา หากคำอธิษฐานนั้นอยูบนพื้นฐานของพระคำของพระองคและคำ
อธิษฐานนั้นเปนไปดวยความเชื่อ พระองคทรงตอบเสมอแตเราอาจยังไมเห็นผล นี่ขึ้นอยูกับตัวแปรอื่นดวย ขออธิษฐานใหคำสอนบทนี้ที่จะ
ชวยเสริมสรางความเชื่อของเรา และใหเรารูวาพระเจาจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราเสมอ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราขอจากพระเจา เราคาดหวังอะไรได
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:7-8 – จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน [8] เพราะวาทุกคนที่ขอก็ไดรับ คนที่แสวงหาก็
พบ และคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา

2.

อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราแสวงหาพระเจา เราสามารถคาดหวังอะไร
______________________________________________________________________________________________

3.

อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราเคาะ เราสามารถคาดหวังอะไร
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน ยอหน 10:35 พระเจาจะทรงประทานใหเรานอยกวาที่พระคำของพระองคทรงสัญญาไวกับเราไหม
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 10:35 – ถาพระองคไดทรงเรียกผูที่รับพระวจนะของพระเจาวาเปนพระ และจะฝาฝนพระคัมภีรไมได

5.

อาน ยากอบ 4:1-3 เหตุใดผูคนเหลานั้นจึงถูกขัดขวางจากการรับพระพรจากพระเจา
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 4:1-3 – สาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกทาน มิใชราคะตัณหาของทานหรือที่ตอสูกันในอวัยวะ
ของทาน [2] ทานทั้งหลายอยากได แตไมได ทานก็ฆากัน ทานโลภแตไมได ทานก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ที่ทานไมมีเพราะ
ทานไมไดขอ [3] ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังไดไปเพื่อสนองราคะตัณหาของทาน

6.

อาน 1 เปโตร 3:7 หากเราปฏิบัติผิดๆ ตอคูครองของเรา จะเกิดผลอยางไรกับคำอธิษฐานของเรา
______________________________________________________________________________________________
เปโตร 3:7 – ฝายทานทั้งหลายที่เปนสามีก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู จงใหเกียรติแกภรรยาเหมือนหนึ่งเปน
ภาชนะที่ออนแอกวา และเหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน เพื่อจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของ
ทาน

7.

อาน 1 ยอหน 5:14-15 กุญแจที่จะทำใหเราไดรับคำตอบจากคำอธิษฐานคือ
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 5:14-15 – และนี่คือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรง
โปรดฟงเรา [15] และถาเรารูวา พระองคทรงโปรดฟงเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับตามที่เราทูลขอจากพระองคนั้น

8.

อาน มาระโก 11:24 เมื่อเราอธิษฐาน เราควรตองทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 11:24 – เหตุฉะนั้นเราบอกทานทั้งหลายวา ขณะเมื่อทานจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อวาไดรับ และทานจะไดรับสิ่งนั้น
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คำตอบ
บทที่ 1 คำตอบ
1.
2.
3.

เขาถกเถียงกันเรื่องใครจะไดเปนใหญที่สุด
ใชแลว
เปนผูรับใชของคนทั้งปวง

4.

“พวกเขาเริ่มถกเถียงกันดวยวาจะนับวาใครเปนใหญที่สุด ในพระอาณาจักรของพระเจา พระองคจึงตรัสแกเขาวา ‘ในโลกนี้
กษัตริยและผูมีอำนาจเปนผูออกคำสั่ง แตผูคนก็ไดเรียกเขาวา’เพื่อนของประชาชน’ แตทามกลางพวกทาน คนที่เปนใหญสุด
ควรจะรับเอาตำแหนงที่นอยสุด และผูนำควรเปนผูรับใช ปกติแลวเจานายนั่งบนโตะ และมีผูรับใชไวคอยรับใช แตไมใชที่นี้
เพราะเราเปนผูรับใชของพวกทาน” (ลูกา 22: 24-27)

5.
6.
7.

ความทะนงตัว
โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต ไมใชศูนยกลางหรือจดจออยูที่จุดเดนของตัวเอง หรือจุดดอยของตัวเอง
การใหพระเจาเปนศูนยกลาง และใหผูอื่นเปนศูนยกลาง ปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนที่เราอยากใหเขาปฏิบัติกับเรา

บทที่ 2 คำตอบ
1.

ไตรตรอง ขบคิด คิดทบทวน กลับไปกลับมาในใจ

2.

การขบคิดอยูกับความรูที่ถูกตอง (การเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม) และการติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค (โดยการ
ไตรตรอง การขบคิด และนึกถึงพระเจา)

3.

เลือกหัวขอเรื่องจากพระคัมภีร แลวคิดตรึกตรอง

4.

การศึกษาพระคำ ทีละขอ ในแตละเลมในพระคัมภีร

5.

บุคคลที่เราเชื่อฟง (เชน เจานาย)

6.

ผูชวยใหผูอื่นรอดจากบาปของเขา

7.

ผูซึ่งไดรับการทรงเจิมใหเปนกษัตริย

8.

หนวยของความคิดที่เขียนออกมา

9.

ติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค

บทที่ 3 คำตอบ
1.

ถวายตัวของทานแดพระเจา

2.

ชาวโลก หรือผูไมเชื่อทั้งหลาย

3.

พระคัมภีร พระคำของพระเจา

4.

ชีวิต และสันติสุข

5.

ถวายตัวเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตแดพระเจา และเริ่มรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม

6.

โดยรักษาจิตใจของเราใหจดจออยูแตกับพระเจา

7.

อธิษฐาน สรรเสริญโมทนาพระคุณ การตรึกตรองอยูกับพระคำของพระเจา ขอบคุณพระเจา และอื่น ๆ
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บทที่ 4 คำตอบ
1.

มาประชุมกันนั้นอยางผูเชื่อ

2.

เขาไดสั่งสอน และประกาศขาวประเสริฐ

3.

พวกเขาทั้งหลายไดตั้งมั่นคงอยูในคำสอนของจำพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และรวมใจกันในการหักขนมปง (ทาน
อาหารรวมกันและรับศีลมหาสนิทรวมกัน) และการอธิษฐาน

4.

ผิด

5.

อัครสาวก ผูพยากรณ ครูบาอาจารย ผูทำการอัศจรรย ผูมีของประทานในการรักษาโรค ผูชวยเหลือ ผูครอบครอง และผูพูด
ภาษาแปลกๆ

6.

คนหนึ่งมีเพลงสดุดี อีกคนมีคำสั่งสอน อีกคนก็มีคำวิวรณที่พระเจาประทานให อีกคนก็พูดภาษาแปลกๆ อีกคนก็แปลขอความ
ของภาษาแปลกๆ

7.

หญิงมาย

8.

พระองคทรงใสใจ ดูแลเด็กกำพรา และหญิงมายที่ตกทุกขไดยาก

9.

หญิงมายที่มีชื่ออยูในการอุปถัมภของคริสตจักร ตองมีอายุไมต่ำกวา 60 ป และซื่อสัตยตอสามี และเธอตองเปนคนที่ทุกคนนับ
ถือใหเกียรติ เพราะสิ่งดี ๆ ตาง ๆ ที่เธอกระทำ เอาใจใสเลี้ยงดูลูก มีน้ำใจ รับใชวิสุทธิชนดวยความถอมใจ ชวยเหลือผูที่ทุกข
ยาก มีความพรอมที่จะทำแตคุณความดีเสมอ และหญิงมายสาวๆ ไมควรมีชื่ออยูในทะเบียน

10.

ประกาศพระคำของพระเจา

11.

เพราะเขาไดถูกสอนมาแบบนั้น

12.

ใหกับผูที่จำเปน ถวายเกียรติแดพระเจาดวยการให

บทที่ 5 คำตอบ
1.

เหมือนการตอสู

2.

เรามีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสตที่จะขับผีออกได

3.

เขาตองนอมใจยอมฟงพระเจา และตอสูกับพญามาร

4.

มันทำงานกับตัณหาของเรา (ทำใหสิ่งชั่วรายนั้นดูนาทำ)

5.

อยายอมทำตามบาป แตยอมทำตามพระเจา จงถวายตัวของเรา(อวัยวะของเรา) ใหเปนเครื่องใชในการชอบธรรมถวายแด
พระเจา

6.

จัดเตรียมอะไรไวบำเรอ

7.

กำลังศัตรู

บทที่ 6 คำตอบ
1.

พระคำของพระเจา (จริงหรือที่พระเจาตรัสวา)

2.

มันไมสามารถจะบังคับใหผูใดเชื่อฟงมันได มันจึงตองลอลวงมนุษยใหละทิ้งสิทธิอำนาจของตัวเอง

ระดับที่ 2

2-127

ระดับที่ 2
3.

พระเจา

4.

พระองคทรงใหอำนาจในการครอบครองบรรดาสิ่งที่พระองคทรงสรางทั้งสิ้น

5.

ซาตานเอาสิทธิอำนาจจากมนุษย และกลายมาเปนเจาของโลกนี้

6.

ใชแลว

7.

พระเยซูคริสต

8.

เชื่อทั้งหลาย

9.

มีตอเราผูเชื่อ

บทที่ 7 คำตอบ
1.

ทุกคนที่เขามาหาพระองค

2.

ทุกชนิด (รวมทั้งการรักษาทางกายดวย)

3.

พระเยซูทรงแบกรับไปหมดแลว

4.

พระองคไดทรงแบกรับบาปของเราไวในรางกายของพระองค และดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย

5.

การรักษา

6.

อาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว

7.

รักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีใหออก

8.

ใหออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน

9.

เชื่อและรับบัพติศมา

10.

เขาจะขับผีออกและพูดภาษาแปลกๆ

11.

เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวจะเห็นเขาเหลานั้นหายโรค

บทที่ 8 คำตอบ
1.

ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป

2.

ความไมรู (ขาดความรู)

3.

ความบาป พวกเขาคิดผิด

4.

สิ่งที่เลวรายมากกวาความเจ็บปวย แมกระทั่งความตาย (โรม 6:23)

5.

การลมลงในความบาป (ปฐมกาล 3) ดวยการละเมิดของอาดัม เขาไดนำบาปและความเจ็บปวยมาสูมวลมนุษย

6.

ถูกพญามารเบียดเบียน

7.

ความไมเชื่อ

8.

การอธิษฐานดวยความเชื่อ

ระดับที่ 2
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ระดับที่ 2
บทที่ 9 คำตอบ
1.

เจ็ดครั้ง

2.

สี่รอยเกาสิบครั้ง (หรือไมมีวันจบสิ้น และอยางตอเนื่อง)

3.

หนึ่งหมื่นตะลันหรือ 300 ลานบาท (จำนวนที่ไมมีวันใชคืนไดเลย)

4.

ตัวเขา ภรรยา ลูกๆ และสมบัติพัสถารที่เขามีทั้งหมด จะตองถูกประมูลขายที่ตลาดทาส เพื่อนำไปจายหนี้สิน

5.

ใหเจานายมีความอดทนกับเขา และเขาจะจายคืนหนี้สินใหทุกอยาง … อาจจะไม

6.

ความเมตตาและการอภัยบาป … ความเมตตาและการอภัยบาป

7.

หนึ่งรอยเพนซ (คาจางแรงงาน 1 วัน หรือประมาณ 600 บาท)

8.

ไมอดทน ใชความรุนแรง และไมใหอภัย

9.

นำเขาเขาคุก จนกวาเขาจะคืนหนี้สินจนหมด

10.

โอ เจาผูรับใชชั่ว

11.

เขาควรจะแสดงความเมตตาตอเพื่อนบาวของเขา เชนเดียวกับที่เจานายไดเมตตาสงสารเขา เขาควรจะปลอยเพื่อนบาวไป
และยกโทษใหเขาดวย

12.

โกรธมาก

13.

ใชแลว

14.

“พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทานแตละคนไมยกโทษการละเมิด
ใหแกพี่นองของทานดวยใจกวางขวาง”

บทที่ 10 คำตอบ
1.

ความสัมพันธระหวางพระเยซูกับคริสตจักรของพระองค (เปรียบเหมือนการแตงงาน)

2.

พระเจาทรงหึงหวงเรา และตองการใหเราจริงใจกับพระองค

3.

เพื่อวาคำอธิษฐานของคุณจะไมถูกขัดขวาง

4.

ไมไดเลย

5.

สอนกันได

6.

ความรัก

7.

ความรัก

8.

ค. กระทำคุณให

ระดับที่ 2
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ระดับที่ 2
บทที่ 11 คำตอบ
1.

ก. สิ่งที่ดี และ ค. สิ่งที่โปรดปรานจากพระเยโฮวาห

2.

ค. ปราศจากมลทิน

3.

ถูก

4.

ดวยการกระทำและดวยความจริง

5.

ถูก

6.

ถูก

7.

ถูก (ภาษากรีกที่ใชในเอเฟซัส 5:26 “Rhema” หมายถึง พระวจนะที่เปลงออกมา)

8.

ถูก (พระคำของพระเจาเต็มไปดวยวจนะแหงความรักที่มีตอเรา)

9.

ถูก

10.

จริง

11.

ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา

12.

พระคริสตและคริสตจักรของพระองค

บทที่ 12 คำตอบ
1.

พระบัญญัติ

2.

ความรักคือการไมกระทำสิ่งผิดกับเพื่อนบาน บัญญัติแตละบทแสดงความรัก โดยวิธีที่เราควรตอบสนองตอเพื่อนบานของเรา

3.

หากศัตรูของเราหิว เราควรจะหาอาหารใหกิน หากเขากระหาย เราควรจะหาน้ำใหดื่ม เราคอยแสวงหาสวัสดิการและ
ผลประโยชนเพื่อผูอื่น โดยตองไมคำนึงถึงความรูสึกของตัวเอง

4.

ความรักสอนกันได มันไมใชแคความรูสึก

5.

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมทำสิ่งที่ไมบังควร ไมคิดเห็นแก
ตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีในความจริง ไมแคะไคคุยเขี่ย
ความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุกอยาง ความรักไมมีวันสูญสิ้น

6.

อยาใหเรารักกันดวยคำพูดเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำดวย

บทที่ 13 คำตอบ
1.

ปฏิบัติกับผูอื่น เชนเดียวกับที่คุณตองการใหเขาปฏิบัติกับคุณ

2.

กลายเปนคนที่เหมาะสม

3.

คือสิ่งที่เรากระทำดวยการเดินตามหลักการของพระเจา (พระบัญญัติของพระองค)

ระดับที่ 2
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4.

การกระทำ (เพราะการกระทำของคุณเสียงดังกวาคำพูด)

5.

ไมเลย (พระองคยังคงเสาะหาประโยชนสุขและสวัสดิการของเรา โดยไมคำนึงถึงความรูสึกของพระองค)

6.

ไมไดเลย

7.

ความรัก

8.

ทุกคำ (ความหยาบคาย, เห็นแกตัว, และไมใหอภัย) อธิบายถึงลักษณะที่ไมใชความรัก

9.

ความรัก (ซึ่งจะไมมีวันสูญสิ้น)

10.

บาปทุกอยาง

บทที่ 14 คำตอบ
1.

ความรักของเรานั้นมีจริง

2.

ความเทาเทียมกัน (ทุกคนควรใหเทาที่จะสามารถใหได)

3.

โดยการใหเทาที่เราจะใหได เมื่อสามารถใหได

4.

ใหกับผูยากจน (ผูที่ขัดสน)

5.

เปนพระพร

6.

ทำสิ่งดี แจกจายใหกับผูขัดสนดวยใจกวางขวาง และแบงปนใหกับผูอื่นในสิ่งที่พระเจาทรงประทานให

7.

________________________________________________________________________________________

บทที่ 15 คำตอบ
1.

ความรักของพระองค

2.

ความรัก (ตัวอยางเชน การแสวงหาสวัสดิการ และประโยชนสุขของผูอื่น โดยไมตองคำนึงถึงความรูสึกของตัวเรา) (มัทธิว 7:12)

3.

95 % ของความรักทั้งหมด คือการกระทำที่ไมตองใชคำพูด ไมใชในสิ่งที่เราพูด แตเปนสิ่งที่เราทำ

4.

ทานจะตวงใหดวยทะนานอันใด (ใหญหรือเล็ก) จะตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น

5.

ตามความอุดมของพระองค พระองคทรงใหทุกอยางเพื่อไถเรา พระบุตรองคเดียวของพระองค

6.

เราใหพระเจาทรงยืม ใช พระองคจะทรงตอบแทนเรา

7.

จงบอก 5 สิ่งที่พระเจาทรงกระทำใหกับผูที่แจกจายใหกับคนยากจน
1)

พระองคจะทรงชวยเขาใหพนในวันยากลำบาก

2)

พระองคจะทรงปองกันเขาและรักษาเขาใหมีชีวิต

3)

พระองคจะทรงใหพระพรกับเขา

4)

พระองคจะไมทรงมอบเขาไวกับศัตรูของเขาใหทำตามใจชอบ

5)

พระองคจะทรงรักษาเขาใหหายจากโรค (ดูแลใหสุขภาพแข็งแรง)
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ระดับที่ 2
บทที่ 16 คำตอบ
1.

เราสามารถคาดหวังที่จะไดรับ

2.

เราจะพบ

3.

จะเปดใหแกเรา

4.

ไมเลย

5.

แรงจูงใจและจิตใจของพวกเขาผิด ทุกสิ่งนั้นเกี่ยวกับตัวเองและเพื่อตัวเขาเอง แรงจูงใจของพวกเขานั้นลวนแตเปนความเห็น
แกตัวอยางที่สุด

6.

คำอธิษฐานของคุณจะถูกขัดขวาง

7.

ขอตามน้ำพระทัยของพระองค

8.

จงเชื่อวาเราไดรับ แลวเราจะไดรับ

ระดับที่ 2
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ระดับที่ 3
สารบัญ
ระดับที่ 3 บทที่

หนຌา

1.

พระเจຌาทรงเคลื่อนไหวผานเรา

3-133

2.

การใชຌของประทานในการรับใชຌ

3-137

3.

สิง่ มหัศจรรยຏถวายเกียรติพระเจຌา

3-142

4.

อานุภาพแหงความสัมพันธຏอยางพระเจຌา

3-147

5.

การถูกขมเหง

3-150

6.

กษัตริยຏและราชอาณาจักรของพระองคຏ

3-153

7.

แหลงที่มาของความเชื่อทีน่ ำไปสูความรอด

3-158

8.

การนำพระธรรมบัญญัตไิ ปใชຌอยางเหมาะสม

3-161

9.

ไมใชดวຌ ยพระบัญญัติ แตดวຌ ยพระคุณ

3-164

10.

หมดเรื่องจิตสำนึกในบาปสักที

3-167

11.

ฉันเปຓนที่รัก ฉันงดงาม

3-171

12.

ผลแหงความรอด (ตอนที่ 1)

3-174

13.

ผลแหงความรอด (ตอนที่ 2)

3-178

14.

เรียกใหຌเปຓนสาวก

3-182

15.

วิธีใชຌคำพยานของคุณ

3-186

16.

ใชຌของประทานของเราทุกคนในการสรຌางสาวก

3-191

คำตอบ

3-195

ระดับที่ 3

บทที่ 1
การเคลื่อนไหวของพระเจา
วันนี้เราจะศึกษากันวาทำอยางไร พระเจาจึงจะทรงเคลื่อนไหวผานเราในการแบงปนใหกับคนอื่น เรามีอำนาจและการเจิมของพระเจาอยูในตัวเรา
แตทำอยางไรจึงจะนำออกมาสูผูอืน่ ได มีขอพระคัมภีรหลายขอใหเราศึกษา เปาโลอธิษฐานในฟเลโมน 6 วา “เพื่อการเปนพยานถึงความเชื่อของ
ทานจะไดเกิดผลโดยการรูถึงสิ่งดีทกุ อยาง ซึ่งมีอยูในทานโดยทางพระเยซูคริสต” อันดับแรกที่จะใหพลังอำนาจของพระเจาไหลผานเราไปสูผูอื่นก็
คือ เราตองรับรูถึงความดีงามตาง ๆ ที่มีอยูในตัวเรา เราไมอาจใหในสิง่ ที่เราไมมี ครั้นรูวามีอะไรในตัวเรา สิ่งตาง ๆ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เราจะ
เริ่มแบงปนความตื่นเตนยินดีกับผูอื่น เปนพยานถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทำในชีวิตเรา แลวก็จะชวยผูคนไดอยางอัตโนมัติ
1 ยอหน 4:7-8 กลาวไววา “ทานทีร่ ักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจา
และรูจักพระเจา…เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก” เมื่อใดก็ตาม ที่เรารูสึกวาความรักไหลผานจากเราไปสูบุคคลอื่น นัน่ คือความรักของพระเจา
ไหลผานเราไปสูเขา อันที่จริงคำวา ‘รัก’ ในภาษากรีก มีอยู 4 คำหลัก ความรักที่สงู สุดเรียกวา agape เปนความรักแบบพระเจาอันเหนือ
ธรรมชาติ เราตองแยกแยะความแตกตางระหวางความรักแบบเสนหาหรือแรงปรารถนาตอใครคนใดคนหนึ่ง กับความรักของพระเจา อันสูงสง
เหนือธรรมชาติ ยามที่เรารูวาความรักของพระเจาไหลผานเราไปยังผูอืน่ เราจะรูวา นั่นไมใชความรักที่เห็นแกตัว พิสูจนไดจาก 1 โครินธิ์ 13:4-8
ซึ่งอธิบายถึงพระลักษณะของความรักแบบพระเจา ความรักไมอิจฉา ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ฯลฯ เราตองวิเคราะหสิ่งที่เรา
เรียกวาความรัก วาใชความรักของพระเจาจริง ๆ ไหม ความรักนั้นจะตองไมเห็นแกตัวฝายเดียว ไมรับใชตัวเอง ตองแนใจวาเรารักคนคนนั้นไมใช
เพราะเขาจะทำอะไรใหเราได ขณะที่เราเติบโตไปทามกลางความรักเชนนี้ เราจะเริ่มหยั่งรูความรักแบบพระเจาอยางแทจริง แลวจะรูสึกวาความ
รักนี้ไดไหลผานเราไปสูผูอื่น นั่นแหละพระเจาทรงเคลื่อนไหวแลว ครัน้ เมื่อเราหยั่งรูความรักของพระองคที่ไหลผานเราไปสูผูอื่น สิ่งที่เราจะทำ
ตอไปก็คือ ใชคำพูดที่กอใหเกิดกำลังใจหรือมีการกระทำที่สำแดงความรักนั้น
ชวงเวลาที่เรากำลังอธิษฐานอยูนั้น อาจจะมีใครสักคนเขามาในใจเรา แลวเราจะเกิดความรัก ความเห็นใจแบบพระเจาไปถึงเขา อาจดูเหมือนวาจู ๆ
เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้น แตมันเปนเรื่องเหนือธรรมชาติ แลวถาเราโทรหา สงจดหมาย หรือติดตอเขาไมทางใดก็ทางหนึ่ง แทบจะทุกครั้ง บุคคลนั้นจะ
พูดวา “โอ! อัศจรรยจริง ๆ นั่นเปนสิ่งที่พระเจาตรัสกับผมผานคุณ พระองคทรงสัมผัสชีวิตของผมผานคุณ” รูไหมวามันเกิดขึ้นไดอยางไร มัน
เกิดขึ้นก็เพราะเราสัมผัสไดถึงความรักเชนนี้ ความสงสารอยางพระเจานี้ไหลผานเราไปสูคนคนนั้น เมื่อเรารูสึกเชนนั้น ใหตระหนักวามันไมใชตัว
เรา แตนั่นคือพระเจา พระเจาคือความรัก และเมื่อเรารักคนอื่น นั่นก็คือพระองคทรงรักเขาผานเรา นี่คือวิธีที่พระเยซูทรงดำเนินในพันธกิจของ
พระองค มัทธิว 14:14 กลาววา “ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็เห็นประชาชนหมูใหญ พระองคทรงสงสารเขา จึงไดทรงรักษาคนปวยของ
เขาใหหาย” วิถีที่พลังของพระเจาไหลผานพระเยซูเปนวิถีที่ผานจากความรูสึกสงสารและความรักที่พระองคมีตอประชาชนที่พระองคทรงสั่งสอน
อยู ในมัทธิว 8:2-3 ชายหนุมโรคเรื้อนคนหนึ่ง ที่มีมลทิน และไมอาจถูกสัมผัสไดตามบัญญัติของชาวยิว (ไมมีใครแตะตองคนเปนโรคเรื้อนได มิ
เชนนั้นพวกเขาจะติดเชื้อกลายเปนคนมีมลทินไปดวย) ไดรองขึ้นตอพระเยซูเจาดวยเสียงอันดังแตไกลวา “พระองคเจาขา เพียงแตพระองคจะ
โปรด ก็จะทรงบันดาลใหขาพระองคหายโรคได พระเยซูทรงยื่นมือแตะตองเขา แลวตรัสวา เราพอใจแลว จงหายเถิด ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขา
ก็หาย” พระองคทรงรูสึกสงสารชายโรคเรื้อนนั้นอยางจับใจ แลวเอื้อมไปสัมผัสตัวเขา เมื่อเราศึกษาพระคำ เราจะพบความเมตตาสงสาร และความ
รักแบบพระองคไดในหลายแหงจากพระคัมภีร มันไมใชเพียงแคอารมณความรูสึก แตเปนความเมตตาสงสารที่ไหลผานตัวเราออกมา
ขณะที่พระเยซูถูกตรึงอยูบนกางเขน พระองคทรงรักผูคนรอบขางพระองคอยางยิ่ง จนตรัสวา “โอ พระบิดาเจาขา ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะวาเขาไมรูวาเขาทำอะไร” (ลูกา 23:34) คนเหลานั้นคือคนที่ตรึงกางเขนพระองคแท ๆ แตพระองคก็ยังทรงมีความเมตตาสงสารพวกเขา
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ไดทูลขอตอพระบิดาใหทรงยกโทษบาปใหกับเขาเหลานี้ เรารูดีวา นี่ไมใชแคอารมณ ความรูสึก มันคือทางเลือก ไมวาจะอยางไรก็ตาม
พระองคทรงสัมผัสได และทรงแสดงความสงสารนั้นออกมาสูผูคนที่ลอมรอบพระองค เราทุกคนผูซึ่งเกิดใหมในพระองค ยอมมีพระเจาสถิตอยู
ภายในตัวเรา ตามพระคำที่เริ่มไวแตแรก ใน 1 ยอหน 4:8 วา พระเจาคือความรัก พระองคทรงปรารถนาใหความรักของพระองคไหลผานเรา
ไปสัมผัสผูอื่น ในการนี้พระองคจะทรงสำแดงความเมตตาสงสารของพระองค ที่เราจะสัมผัสไดวา ความรักนั้นไหลผานเราไปยังผูอื่น เมื่อเปน
เชนนั้น เราจะตองสนองตอบพระองค
เราไมจำเปนตองทำอะไรพิเศษตลอดเวลา ไมจำเปนตองใชคำวา “ดวยพระองคทรงกลาว” บางครั้งหากเราเกิดรูสึกเมตตาอาทรใครสักคน ก็
แคเดินเขาไปโอบไหลเขา แลวบอกวา “พระเจารักคุณ ผมก็รักคุณเชนกัน” (ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณ แอนดรูว วอมแม็ค ผูรับใชพระเจา
และผูสอนพระคัมภีร)
“ผมรูวาเรื่องนี้เกิดผลจริง ครั้งหนึ่งผมตกอยูในสถานการณที่เกือบตองถูกไลออกจากคริสตจักร มีคนโกหกเรื่องผม คนหนึ่งถึงขนาดขูจะฆาผม
ผมรูสึกทอใจจนกระทั่งตองถามพระเจาวา “พระองคเจาขา มีประโยชนอะไรเลาที่ขาพระองคทำอยูนี้ ไมมีใครซาบซึ้งในสิ่งที่ขาพระองค
พยายามทำเลย” ผมตองตอสูกับมารในเรื่องนี้ แลวขณะนั้นผมก็ไดรับโทรศัพททางไกลจากเพื่อนคนหนึ่ง เขาคุยกับผมสองสามนาที แลวผมก็
ถามวา “คุณมีธุระอะไรหรือเปลา ที่โทรมา” เขาบอกวา ”ผมแคอยากจะบอกใหคุณรูวาผมรักคุณ วันนี้ผมอธิษฐานและรูสึกวาความรักของ
พระเจาไหลผานผมไปยังคุณ ผมก็ซาบซึ้งคุณในสิ่งที่คุณทำ” เขาพูดแคนั้น เขาไมไดรูเรื่องอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตผมเลย แตพระเจาใชเขา
ผมรูดีวานั่นคือพระเจา ที่แสดงความรักกับผมผานเขา เรื่องราวคราวนั้นทำใหผมยังยืนอยูในพันธกิจของพระองคและเปลี่ยนแปลงชีวิตผม”
(จบคำพยาน)
ไมจำเปนจะตองเปนคำที่ลึกซึ้งกินใจอะไรมากมาย พระเจาคือความรัก และเมื่อเราสัมผัสถึงความรักนั้นไหลผานเรา นั่นคือการเคลื่อนไหว
ของพระเจานั่นเอง … ชีวิตอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา เมื่อเราสัมผัสได เราตองทำตาม ออกไปทำอะไรสักอยาง พูดอะไรสักอยาง
เปนพระพรใหกับใครสักคน พระเจาจะใสคำในปากของเรา พระองคจะทรงใชเรา และจะทรงปลดปลอยคนใหเปนอิสระในขณะที่เรา
เคลื่อนไหว ดวยความเมตตาสงสารและแบงปนใหกับคนรอบ ๆ ตัวเรา
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ฟเลโมน 6 อะไรคืออันดับแรกที่ยอมใหพระเจาเคลื่อนไหวผานเรา
______________________________________________________________________________________________
ฟเลโมน 1:6 – เพื่อการเปนพยานถึงความเชื่อของทานจะไดเกิดผลโดยการรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซึ่งมีอยูในทานโดยทางพระเยซู
คริสต

2.

อาน 1 ยอหน 4:7-8 อะไรคือแหลงที่มาที่แทจริงที่ใหเรานำความรักไปสูผูอื่น
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 4:7-8 – ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดจาก
พระเจา และรูจักพระเจา [8] ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก

3.

เมื่อใดก็ตาม ที่คุณรูสึกไดวาความรักไดไหลผานคุณ นั่นหมายความวา พระเจาไดทรงเคลื่อนไหวผานตัวคุณ อาน 1 ยอหน 4:7 ได
พิสูจนความจริงขอนี้อยางไร
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน 1 โครินธ 13:4-8 อะไรคือลักษณะเฉพาะบางอยางของความรักของพระเจา
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 13:4-8 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง [5] ไมทำสิ่งที่
ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด [6] ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีใน
ความจริง [7] ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุก
อยาง [8] ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมคำพยากรณก็จะเสื่อมสูญไป แมการพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แมความรูก็จะ
เสื่อมสูญไป
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5.

อาน มัทธิว 14:14 พระเยซูเคลื่อนไหวในพันธกิจตอผูอื่นอยางไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 14:14 เมือ่ พระเยซูขึ้นจากเรือแลว ก็เห็นประชาชนหมูใหญ พระองคทรงสงสารเขา จึงไดทรงรักษาคนปวยของเขาใหหาย

6.

อาน มัทธิว 25:37-40 เมื่อเราเหยียดออกสูผูอื่นดวยความรักความเมตตาสงสาร ความเปนจริงเรากำลังรักและใสใจผูใด
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 25:37-40 – เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะถามพระองควา พระองคเจาขา ที่ขาพระองคเห็นพระองคทรงหิว และไดจัด
มาถวายแดพระองคแตเมื่อไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคดื่มแตเมื่อไร [38] ที่ขาพระองคไดเห็นพระองคทรง
เปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับพระองคไวแตเมื่อไร หรือเปลือยตัว และไดสวมฉลองพระองคใหแตเมื่อไร [39] ที่ขาพระองค
เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุก และไดมาเฝาพระองคนั้นแตเมื่อไร [40] แลวพระมหากษัตริยจะกลาวตอบเขาวา เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไรก็เหมือนได
กระทำแกเราดวย
ฮีบรู 6:10 – เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักดวยความรักซึ่งทานไดแสดงตอพระนาม
ของพระองค คือการรับใชวิสุทธิชนนั้นและยังรับใชอยู
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บทที่ 2
การใชของประทานในการรับใช
วันนี้เราจะพูดเรื่อง วิธีนำความรักที่เราไดรับจากพระเจาไปแบงปนผูอื่น ทำอยางไรเราจึงจะเปนผูรับใชที่มีประสิทธิภาพ 1 เปโตร 4:11 กลาว
ไววา “ถาผูหนึ่งผูใดจะกลาวสั่งสอน ก็ใหกลาวตามพระโอวาทของพระเจา” คำวา “พระโอวาทของพระเจา” อางยอนไปถึงพระคัมภีรในภาค
พันธสัญญาเดิม เมื่อเขามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพระวิหาร พระคำของพระเจาบรรจุไวในหีบพันธสัญญา ที่เรียกวา “พระโอวาท” เมื่อพูดถึง
“กลาวตามพระโอวาทของพระเจา” นั่นหมายถึงการกลาวจากพระโอษฐของพระเจา ราวกับพระองคไดตรัสดวยพระองคเอง พระคำกลาว
ตอไปวา “ถาคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ใหปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจาทรงโปรดประทานนั้น เพื่อวาพระเจาจะทรงไดรับเกียรติในการทั้งปวง
โดยพระเยซูคริสตการสรรเสริญ และไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย เอเมน” สิ่งที่พูดในที่นี้บอกวา เราตองรับใชผูอื่น ซึ่ง
มิใชจากความสามารถของเราเอง แตใชความสามารถที่พระเจาทรงประทานให
เรื่องยิ่งใหญเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนนั้น ไมใชแคผมหรือคุณพูดคุยกับผูอื่น แบงปนเรื่องราวกับเขาจากความสามารถของเราเอง แตเปนเรื่องที่
พระเจาเสด็จมาประทับและอยูในตัวเราดวยพระองคเอง ตรัสผานเราและใหพลังอำนาจไหลผานเรา เราคือผูที่พระเจาประทับอยูดวย มีพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคทำงานผานเราอยางแทจริง ขณะที่เราเริ่มแบงปนกับผูอื่น พึงระลึกไวเสมอวานั่นคือของประทานทางจิตวิญญาณ
ที่พระองคทรงประทานมาเพื่อการนี้ พระเจาทรงโปรดใหของประทานเฉพาะอยางสำหรับทุกผูทุกนามในพระกายของพระคริสต
1 โครินธิ์ 12 กลาววา ทุกคนไดรับของประทานตาง ๆ กัน ตามพระประสงคของพระองค พระคำที่ 4-6 เขียนวา “ของประทานนั้นมีตาง ๆ
กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน งานรับใชมีตาง ๆ กัน แตมีองคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน กิจกรรมมีตางๆกัน แตมีพระเจาองคเดียวกัน ที่
ทรงกระทำสารพัดในทุกคน” นี่หมายความวาพระเจาทรงทำงานเหลานี้ในตัวเราทุกคน ดังพระคำที่ 7 วา “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมี
แกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน” หรือเพื่อประโยชนแกทุกคน
พระวจนะเหลานี้อธิบายวา พระเจาทรงบรรจุความสามารถที่เหนือธรรมชาติไวในตัวเราทุกคนแลว เราอาจไมรูสึก ไมไดรับรู แตนั่นคือพระ
สัญญาของพระเจา เมื่อเรามาไกลถึงขั้นเรียนรูการประกาศโดยการสรางสาวกเชนนี้ ไดรับพระเยซูเปนพระเจาของเรา ไดเรียนรูวิธีรับพระพร
จากพระองค และเริ่มนำมาใชในชีวิต เมื่อนั้นผมสัญญาไดเลยวาพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานอยูในตัวเรา เรามีสิ่งมหัศจรรย
สำหรับสำแดงใหกับผูคนอยูในตัวเรา พระเจาใสเมล็ดพืชแหงความมหัศจรรยไวในตัวเราเพื่อผูอื่น มันขึ้นอยูกับเรา ที่จะถายทอดออกไปสูชีวิต
ของคนเหลานั้นหรือไม พระคัมภีรบอกวาของประทานนี้ไดประทานใหกับทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไมมีผูใดเลยที่ไมไดรับ 1โครินธิ์ 12
กลาวถึงของประทานทางจิตวิญญาณทั้ง 9 ชนิด ตัวอยางเชน ถอยคำแหงสติปญญา ถอยคำแหงความรู การหยั่งรูทางวิญญาณ การทำการ
อัศจรรย ของประทานในการรักษาโรค ฯลฯ ยังมีของประทานอื่น ๆ อีกที่กลาวไวในโรม 12 ซึ่งเราไมมีเวลาพูดถึง ใหเราศึกษาดวยตัวเอง
ตระหนักรูวาทุก ๆ คนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับดวยการเจิมพิเศษ มีความสามารถพิเศษที่นำไปรับใชผูอื่นได ไมใชทุกคนจะรับใชไดใน
แบบเดียวกัน เปนตนวา เราอาจไมมีของประทานในการสอน แตทุกคนในพระกายของพระคริสตก็สอนได โดยการแบงปนความเชื่อกับผูอื่น
พระเจาทรงเรียกคนเฉพาะใหสอนได ทรงเรียกบางคนใหเทศนา เปนศิษยาภิบาลในคริสตจักร ของประทานอีกแบบหนึ่งในโรม 12 ก็คือของ
ประทานในการรับรองแขก หลายๆ คนอาจมีความสามารถ หรือของประทานอื่น ๆโดยไมรูตัวเลย เราปรารถนาที่จะใชความสามารถเปนพร
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ใหกับผูอื่น เราอาจจะเปนคนประเภทที่ เมื่อเดินเขาไปในหอง ก็รับรูไดวาใครกำลังมีปญหา เราก็เวทนา ดวยรูวาเขาเผชิญอะไรมาบาง อยาก
ชวย อยากรับใชเขา รูไหมวานั่นคือของประทานที่เหนือธรรมชาติจากพระเจา
โรม 12 บอกวา พระเจาประทานของประทานในการใหกับคนบางคน ใหเขามีความสามารถในการหารายได สนับสนุนงานประกาศขาว
ประเสริฐของพระเจา นั่นก็คือของประทานของเขา เปนเสียงเรียกสำหรับชีวิตเขา พระเจาอาจจะเรียกพวกเราบางคนเชนนี้ บางคนมีของ
ประทานในการเตือนสติผูอื่น บางคนมีของประทานในการบริหารจัดการ ซึ่งคริสตจักรจะใชชื่อเฉพาะวา ของประทานในการใหความ
ชวยเหลือ มีอะไรตออะไรหลายอยางที่จะตองจัดการใหสำเร็จลุลวงมากมาย ไมเฉพาะแตในคริสตจักรเทานั้น ยังมีเรื่องที่ตองดูแลในแตละวัน
ที่เกี่ยวของกับผูคนเปนเบื้องตนอีกดวย บางคนมีความสามารถในการใหกำลังใจกับผูที่กำลังเสียขวัญ กำลังทอถอย ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่ผูสอนพระ
คัมภีรบางคนทำไมได เราอาจมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ในการเดินเขาไปโอบไหลใครสักคน ใหพรเขาและใหกำลังใจเขา ประเด็นก็
คือ เราตองไมมองวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องธรรมชาติ เหมือนกับจะคิดวา “อาว! นี่ก็เปนบุคลิกของผมเอง” เราอาจอุปโลกนเอาวานี่คือบุคลิก
ของเรา แตรูไหมวา นั่นคือความสามารถที่เหนือธรรมชาติที่พระเจาทรงใสไวในตัวเรา เปนของประทาน ความสามารถ และมุมมองที่ดึงดูดให
เราเขาไปทำในสิ่งที่เปนเรื่องเฉพาะเชนนั้น
เมื่อเรากำลังแบงปน รับใชผูคน พระคัมภีรบอกวา เราตองรับใชดวยสิ่งที่พระเจาทรงประทานใหกับเรา เราทั้งหลายจักตองกลายเปนผูรับใช
ไมวาจะโดยอาชีพผูรับใชเต็มเวลา หรือในที่ทำงานของเรา ไมวาเราจะอยูที่ใด หากเรารับใชเพื่อนบานหรือผูคนในรานขายของ เราตองปฏิบัติ
ดวยความสามารถที่พระเจาทรงประทานให มิใชดวยความสามารถของตัวเอง ดังนั้นจงแสวงหาพระเจา คนใหพบของประทานที่พระองคทรง
บรรจุไวแลวในตัวเรา อยาลดคาของของประทานนั้น หากเรามิไดเปนผูถูกเรียกใหรับใชเต็มเวลาในพันธกิจใด ก็ขอใหตระหนักไวเสมอวาเรามี
ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดบรรจุไวในตัวเราอยางเหนือธรรมชาติทุกคน ใหเรารับใชผูอื่นผานของประทานที่พระเจาไดบรรจง
บรรจุไวในตัวเรา
เราตองใชเวลาและการฝกฝนปฏิบัติ เราไมอาจจะทำไดสมบูรณแบบในครั้งแรก อยากลัวที่จะฝกฝน หากเราทำพลาด พระเจาคงไมกลิ้งตกลง
จากบัลลังกของพระองค ผูคนจะเห็นความจริงใจจากจิตใจของเรา ความรักของเรานั่นแหละจะแสดงใหพวกเขาเห็นเอง แมจะทำไดไมสมบูรณ
แบบ แตขอใหเริ่มรับใชผูอื่น ตระหนักไวเสมอวา เราไดรับของประทานเปนพระพรจากพระองค ใหเราเริ่มแบงปนความสามารถอันเหนือ
ธรรมชาติที่พระองคทรงประทานไวกับผูอื่น
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน 1 เปโตร 4:11 ความสามารถของผูใดที่เราใชในการรับใชผูอื่น
______________________________________________________________________________________________
1 เปโตร 4:11 – ถาผูหนึ่งผูใดจะกลาวสั่งสอน ก็ใหกลาวตามพระโอวาท ของพระเจา ถาคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ใหปรนนิบัติ
ตามกำลังซึ่งพระเจา ทรงโปรดประทานนั้น เพื่อวาพระเจาจะทรงไดรับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต การสรรเสริญ
และไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย เอเมน

2.

อาน 1 โครินธ 12:4 มีของประทานหลากหลายและนานาชนิด แตผูใดคือแหลงของของประทานเหลานั้น
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:4 –ของประทานนั้นมีตาง ๆกัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน

3.

อาน 1 โครินธ 12:6 เลือกขอความที่ถูกที่สุด
ก.

พระเจาทรงทำงานเพียงวิธีเดียว

ข.

มีหลายทางที่พระเจาทรงทำงานผานผูคน

ค.

พระเจาทรงทำงานผานเฉพาะอาจารยเทานั้น

1 โครินธ 12:6 – กิจกรรมมีตาง ๆ กัน แตมีพระเจาองคเดียวกันที่ทรงกระทำสารพัดในทุกคน
4.

อาน 1 โครินธ 12:7 การสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการมีของประทานทางจิตวิญญาณนั้น ไดใหไวกับทุก ๆ คน และเพื่อ
ประโยชนแกทุกคน ถูก หรือ ผิด
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:7 – การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน

5.

อาน 1 โครินธ 12:8-10 จงบอกรายชื่อและใหความหมายของของประทานบางอยางที่พระเจาทรงประทานใหมนุษย
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:8-10 – ดวยพระวิญญาณทรงโปรดประทานใหคนหนึ่งมีถ อยคำประกอบดวยสติป ญญา และใหอีกคนหนึ่งมี
ถอยคำอันประกอบดวยความรู แตเปนโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน [9] และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนโดยพระวิญญาณ
องคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน [10] และใหอีกคนหนึ่งทำ
การอัศจรรยตาง ๆ และใหอีกคนหนึ่งพยากรณได และใหอีกคนหนึ่งรูจักสังเกตวิญญาณตาง ๆ และใหอีกคนหนึ่งพูดภาษา
แปลกๆ และใหอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้น ๆ ได
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6.

อาน โรม 12:6-8 จงใหความหมายของของประทานฝายวิญญาณที่พระเจาทรงประทานใหมนุษย
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
โรม 12:6-8 – และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดทรงประทานใหแกเรา คือ ถาเปนการพยากรณก็จง
พยากรณตามกำลังของความเชื่อ [7] ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน [8] ถาเปนการเตือนสติก็
จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหโดยเต็มใจ ผูที่ครอบครองก็จงครอบครองดวยเอาใจใส ผูที่แสดงความเมตตาก็จงแสดง
ดวยใจยินดี

7.

สังเกตเห็นไหมวา ของประทานเหลานี้ทำงานผานคุณ หากเปนดังนั้น อะไรคือของประทานของคุณ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2 ทิโมธี 4:11 – ลูกาคนเดียวเทานั้นที่อยูกับขาพเจา จงไปตามมาระโกและพาเขามาดวย เพราะเขาเปนประโยชนแกขาพเจา
สำหรับการรับใชนี้
กิจการ 13:1 – คราวนั้นในคริสตจักรที่อยูในเมืองอันทิโอก มีบางคนที่เปนผูพยากรณ และอาจารย มีบารนาบัส สิเมโอนที่
เรียกวานิเกอรกับลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผูไดรับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นดวยกับเฮโรดเจาเมือง และเซาโล
กิจการ 13:15 – เมื่ออานพระราชบัญญัติกับคำของศาสดาพยากรณแลว บรรดานายธรรมศาลาจึงใชคนไปบอกเปาโลกับ
บารนาบัสวา ทานพี่นองทั้งหลาย ถาทานมีคำกลาวเตือนสติแกคนทั้งปวงก็เชิญกลาวเถิด
สุภาษิต 22:9 – บุคคลที่มีเมตตาแสดงใจกวางขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบงสวนอาหารของเขาแกคนยากจน
กิจการ 20:28 – เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงตั้งทานไวใหเปน
ผูดูแล และเพื่อจะไดบำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจา ที่พระองคทรงไถดวยพระโลหิตของพระองคเอง
มัทธิว 5:7 –บุคคลผูใดมีใจกรุณาผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณา

8.

อาน 1 โครินธ 12:7 ผูใดคือผูที่ไดรับประโยชนจากของประทานเหลานี้
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:7 – การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
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เพิ่มเติม บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
กิจการ 27:21-25 – ครั้นเขาไดอดอาหารมานานแลว เปาโลจึงยืนอยูในหมูเขากลาววา ทานทั้งหลาย ทานควรไดฟงขาพเจาและไม
ควรออกจากเกาะครีตเลย จะไดพนจากอันตรายนี้และไมเสียสิ่งของ [22] บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานทั้งหลายใหทำใจดี ๆ ไว ดวยวาใน
พวกทานจะไมมีผูใดเสียชีวิต จะเสียก็แตเรือเทานั้น [23] เพราะวา เมื่อคืนนี้เองทูตสวรรคของพระเจาผูเปนเจาของขาพเจา ซึ่ง
ขาพเจาไดปรนนิบัตินั้นไดมายืนอยูใกลขาพเจา [24] ทูตนั้นกลาววา เปาโลเอย อยากลัวเลย ทานจะตองเขาเฝาซีซาร สวนคนทั้งปวง
ที่อยูในเรือกับทานนั้น ดูเถิด พระเจาจะทรงโปรดใหรอดตายเพราะเห็นแกทาน [25] เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงทำใจดี ๆ ไว เพราะ
ขาพเจาเชื่อพระเจาวา การณจะเปนไปเหมือนอยางที่พระองคไดทรงกลาวแกขาพเจานั้น
กิจการ 9:11-12 – องคพระผูเปนเจาจึงตรัสกับเขาวา จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกวาถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมือง
ทารซัสอยูในบานของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู [12] ในนิมิตเขาไดเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขามาวางมือบนเขา เพื่อเขา
จะเห็นไดอีก
1 โครินธ 13:2 – แมขาพเจามีของประทานแหงการพยากรณ และเขาใจในความลึกลับทั้งปวงและมีความรูทั้งสิ้น และแมขาพเจามี
ความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได แตไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมีคาอะไรเลย
มาระโก 16:18 – เขาจะจับงูได ถาเขาดื่มยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้น
จะหายโรค
ฮีบรู 2:3-4 – ถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความรอดนั้นได เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององคพระ
ผูเปนเจาเอง และบรรดาผูที่ไดยินพระองค ก็ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง [4] ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดง
หมายสำคัญและการมหัศจรรย และโดยการอัศจรรยตาง ๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระ
ประสงคของพระองค
กิจการ 11:27-28 – คราวนี้มีพวกศาสดาพยากรณลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก [28] ฝายผูหนึ่งในจำนวนนั้นชือ่
อากาบัส ไดลุกขึ้นกลาวโดยพระวิญญาณวาจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งทั่วแผนดินโลก การกันดารอาหารนั้นไดบังเกิดขึ้นใน
รัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร
1 โครินธ 14:3 – ฝายผูที่พยากรณนั้นพูดกับมนุษยทำใหเขาเจริญขึ้น เปนที่เตือนสติและหนุนใจ
กิจการ 16:16-18 – ตอมาเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐาน มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเขาไดมาพบกับเรา เขาทำการทาย
ใหพวกเจานายของเขาไดเงินเปนอันมาก [17] หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปรองวา คนเหลานี้เปนผูรับใชของพระเจาผูสูงสุด มา
กลาวประกาศทางรอดแกเราทั้งหลาย [18] เขาทำอยางนั้นหลายวัน
กิจการ 2:4-11 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด [5]
มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใตฟา ซึ่งเปนผูเกรงกลัวพระเจามาอยูในกรุงเยรูซาเล็ม [6] เมื่อมีเสียงอยางนั้น เขาจึงพากันมาและสับสน
เพราะตางคนตางไดยินเขาพูดภาษาของตนเอง [7] คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรยใจพูดกันวา ดูเถิด คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเปน
ชาวกาลิลีทุกคนไมใชหรือ [8] เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา [9] เชนชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
เอลามและคนที่อยูในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแควนยูเดียและแควนคัปปาโดเซีย ในแควนปอนทัสและเอเชีย [10] ในแควนฟรีเจีย
แควนปมฟเลียและประเทศอียิปต ในแควนเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั้งพวกยิวกับคนเขาจารีตยิว [11]
ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทั้งหลายตางก็ไดยินคนเหลานี้กลาวถึงมหกิจของพระเจาตามภาษาของเราเอง
1 โครินธ 14:13-14 – เหตุฉะนั้นใหคนที่พูดภาษาแปลกๆ อธิษฐานวา เขาจะสามารถแปลไดดวย [14] เพราะถาขาพเจาอธิษฐานเปน
ภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ
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การอัศจรรยถวายเกียรติพระเจา
เราไดพูดถึงการดำเนินชีวิตดวยฤทธานุภาพของพระเจา และการปรนนิบัติผูอื่นผานของประทานที่พระเจาประทานใหเราแลว ตอนนี้เราจะดู
กิจการบางอยางวา สิ่งเหลานี้จะถวายเกียรติพระเจาไดอยางไร รวมทั้งสิ่งที่พระองคทรงคาดหวังใหเราใชความสามารถอันเหนือธรรมชาติที่มา
จากพระองค มีพระคำหลายขอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แตจะขอกลาวสักสองสามขอเทานั้น มัทธิวบทที่ 9 มีตัวอยางตอนที่พระเยซูทรงรักษาชาย
อัมพาต แตเราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มขึ้นในมาระโกบทที่ 2 ในมัทธิว 9:8 บอกวา “เมื่อประชาชนเปนอันมากเห็นดังนั้น เขาก็อัศจรรยใจ
แลวพากันสรรเสริญพระเจา ผูไดทรงประทานสิทธิอำนาจเชนนั้นแกมนุษย” เราทราบไหมวาของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการ
อัศจรรยทั้งหลายนั้น ถวายเกียรติพระเจา นั่นคือเหตุผลที่พระองคทรงประทานความสามารถอันมหัศจรรยใหกับเรา
เมื่อเราเริ่มแบงปนกับคนอื่นๆ โดยธรรมชาติแลว มีแนวโนมที่เขาจะสงสัยและเริ่มตั้งคำถาม “เราจะรูไดอยางไรวาสิ่งที่คุณพูดมา เปนเรื่อง
จริง” ที แอล ออสบอรน เปนผูเผยแพรพระคำที่มีชื่อเสียง นำคนมารับเชื่อพระเจานับรอยนับพันคน เขาเลาประสบการณของตัว เมื่อยางสู
พันธกิจของพระเจาในตางประเทศครั้งแรก เขาพยายามเปนพยาน แบงปนใหกับผูคน แตไมมีใครเชื่อสิ่งที่เขาพูด จนที่สุดวันหนึ่งเขาพูดกับ
ชายคนหนึ่งวา “ในพระคัมภีรบอกวา” ชายคนนั้นกลับถามวา “อะไรที่ทำใหหนังสือดำของคุณเลมนั้น แตกตางจากหนังสือดำเลมอื่น ๆ” ที
แอล ออสบอรนรำพึงในใจวา คนเหลานี้จะรูไดอยางไรวาพระคัมภีรเปนเรื่องจริง ฉันเชื่อวาพระคัมภีรคือพระคำของพระเจา แตจะทำอยางไร
จึงจะจูงใจใหเขาเชื่อได
เขาละจากพันธกิจนั้นดวยความรูสึกพายแพ และสิ้นหวัง กลับมาบาน แลวเริ่มแสวงหาพระเจา พระเจาตรัสวา เขาตองใชความสามารถที่เหนือ
ธรรมชาติของพระองค หมายสำคัญและการการอัศจรรยทั้งหลายมีไวเพื่อจุดประสงคที่จะพิสูจนพระคำของพระเจา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผูคน ใน 1 เปโตร 1:23 กลาววา “ดวยวาทานทั้งหลายไดบังเกิดใหม ไมใชจากพืชที่จะเปอยเนาเสีย แตจากพืชอันไมรูเปอยเนา คือดวย
พระวจนะของพระเจาอันทรงชีวิตและดำรงอยูเปนนิตย” พระคำของพระเจาคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคน แตทำอยางไรเราจึงจะทำใหเขาเชื่อ
ไดวานั่นคือสิ่งที่พระเจาตรัสจริง ๆ นั่นแหละคือจุดประสงคของการอัศจรรย เมื่อเราออกไปประกาศวา เปนพระประสงคของพระเจาที่
ตองการใหเราไดรับการรักษาใหหายโรค เราสาธิตดวยการพูดกับโรคนั้นดวยพระนามของพระเยซู ตาบอดที่กลับมองเห็น หูหนวกที่กลับไดยิน
นั้นเปนพยานพิสูจนวานั่นคือพระเจา การอัศจรรยจะไมเปลี่ยนแปลงคน แตจะมีผลใหพวกเขาเชื่อวาคำพูดที่เราพูดกับเขานั้นเปนพระคำของ
พระเจา
ตัวอยางของพระคำในเรื่องนี้มีอยูในมาระโก 2:1-9 ซึ่งกลาวถึงรายละเอียดของคนเปนอัมพาตที่ไดรับการรักษาใหหาย “ครั้นลวงไปหลายวัน
พระองค (พระเยซู) ไดเสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทั้งหลายไดยินวา พระองคประทับที่บาน และในเวลานั้นคนเปนอันมากมา
ชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได พระองคจึงเทศนาพระวจนะนั้นใหเขาฟง แลวมีคนนำคนอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค มีสี่
คนหาม เมื่อเขาเขาไปใหถึงพระองคไมไดเพราะคนมาก เขาจึงรื้อดาดฟาหลังคาตรงที่พระองคประทับนั้น เมื่อรื้อเปนชองแลว เขาก็หยอนแคร
ที่คนอัมพาตนอนอยูลงมา เมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย พระองคจึงตรัสกับคนอัมพาตวา "ลูกเอย บาปของเจาไดรับการอภัย
แลว" แตมีพวกธรรมาจารยบางคนนั่งอยูที่นั่น และเขาคิดในใจวา "ทำไมคนนี้พูดหมิ่นประมาทเชนนั้น ใครจะยกความผิดบาปไดเวนแตพระเจา
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เทานั้น" ในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในใจวาเขาคิดในใจอยางนั้น จึงตรัสแกเขาวา "เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงคิดในใจอยางนี้เลา ที่จะวา
กับคนอัมพาตวา `บาปของเจาไดรับการอภัยแลว' หรือจะวา `จงลุกขึ้นยกแครเดินไปเถิด' นั้น ขางไหนจะงายกวากัน” ความจริงก็คือ ทั้งสอง
สิ่งเปนสิ่งที่เปนไปไมได เปนไปไมไดที่มนุษยจะยกโทษบาปใหแกมนุษย และก็เปนไปไมไดที่มนุษยจะรักษาคนเปนอัมพาตใหหายไดเชนกัน
ดังนั้นหากพระเจาทรงทำสิ่งหนึ่งได พระองคก็จะทรงทำอีกสิ่งหนึ่งไดอยางแนนอน
พระเยซูกลาวในพระคำที่ 10-12 วา “แตเพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได พระองคจึง
สั่งคนอัมพาตวา ‘เราสั่งเจาวา จงลุกขึ้นยกแครไปบานของเจาเถิด’ ทันใดนั้นคนอัมพาตไดลุกขึ้นแลวก็ยกแครเดินออกไปตอหนาคนทั้งปวง
คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจาวา ‘เราไมเคยเห็นการเชนนี้เลย’ พระเยซูตรัสอยางชัดเจนวา “แตเพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวา
บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได (พระองคตรัสกับชายอัมพาตนั้น)” พระองคทรงบันดาลการรักษาโรค เพื่อมนุษย
จะไดรูวาหากพระองคทรงกระทำสิ่งที่เห็นทางกายภาพใหเกิดขึ้นไดดวยพระคำของพระองค พวกเขาจะรูไดในฝายจิตวิญญาณ ดังเชน การยก
โทษบาปก็เกิดขึ้นไดเชนกัน พระเยซูทรงใชการอัศจรรยพิสูจนยืนยันพระคำของพระองค
ฮีบรู 2:2-3 กลาวไวในทำนองเดียวกันวา “ดวยวาถาถอยคำซึ่งทูตสวรรคไดกลาวไวนั้นมั่นคง และการละเมิดกับการไมเชื่อฟงทุกอยางไดรับ
ผลตอบสนองตามความยุติธรรมแลว ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความรอดนั้นไดเริ่มขึ้นโดยการ
ประกาศขององคพระผูเปนเจาเอง และบรรดาผูที่ไดยินพระองค ก็ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง” นั่นบอกวาพระเจาทรงสนับสนุนพระคำนี้
ดวยอำนาจแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลองเอามารวมเขากับมาระโก 16:20 “องคพระผูเปนเจาทรงรวมงานกับเขา ทรงสนับสนุนคำสอนของ
เขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น” ประเด็นก็คือ พระเจาตองการใหเราใชความสามารถอันเหนือธรรมชาติและพลังอำนาจของพระองคใน
การรับใชผูอื่น พระองคตรัสกับเขาแนนอน อันที่จริงแลว ทรงปรารถนาที่จะปลดปลอยหัวใจมนุษยใหเปนอิสระ แตบางครั้งวิธีที่จะเขาถึงหัวใจ
ของมนุษยได ก็โดยผานทางรางกาย และอารมณความรูสึก หากเราเขาถึงผูคนไดโดยผานวิธีนี้ มองเห็นผูคนไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ
เขาเหลานั้นจะเปดใจยอมใหพระเจาเขามาสัมผัสสวนที่เหลือในชีวิตของเขา และยอมผูกพันตัวกับพระองคตลอดชั่วชีวิตของพวกเขา
เปาโลไดเขียนถึงชาวโครินธใน 1 โครินธ 2:1-5 ในวิธีที่เขาเขาถึงชาวโครินธครั้งแรก “พี่นองทั้งหลาย เมื่อขาพเจามาหาทาน ขาพเจามิไดมา
เพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจาแกทานทั้งหลาย ดวยถอยคำอันไพเราะหรือดวยสติปญญา เพราะขาพเจาตั้งใจวาจะไมแสดงความรูเรื่องใด
ในหมูพวกทานเลยเวนแตเรื่องพระเยซูคริสต และการที่พระองคทรงถูกตรึงที่กางเขน และเมื่อขาพเจาอยูกับทานทั้งหลาย ขาพเจาก็ออนกำลัง
มีความกลัวและตัวสั่นเปนอันมาก คำพูดและคำเทศนาของขาพเจา ไมใชคำที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญาของมนุษย แตเปนคำซึ่งไดแสดงพระ
วิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” เปาโลพูดชัดเจนวาเขา
มิไดมาเพื่อเปนสักขีพยานดวยการใชถอยคำเทานั้น แตมาเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อวาความเชื่อของชาวโครินธจะได
อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา มิใชดวยสติปญญาของมนุษย
ความเชื่อในพระคริสตนั้นมีเหตุผลที่วิเศษอยูในตัวเอง ครั้นเมื่อเราประจักษความจริงแลว เราจะสงสัยวาเราพลาดไปไดอยางไร เพราะเหตุใด
ใครตอใครจึงไมยอมรับความจริงนั้น ความเชื่อในพระคริสตไมใชแคเรื่องเหตุผล…แตเปนเรื่องของประสบการณจริงกับพระเจาที่แทจริง
พระองคทรงพระชนมอยูทุกวันนี้ ทรงมีพระประสงคที่จะแสดงพระองคเองถึงฤทธานุภาพอยางเดียวกับที่พระองคทรงแสดงในพระวจนะของ
พระองค ฮีบรู 13:8 กลาววา “พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และตอ ๆ ไปเปนนิจกาล” พระเยซูทรงเสด็จลง
มาเปนมนุษย พิสูจนความเปนพระเจา ดวยหมายสำคัญและการอัศจรรยตาง ๆ ที่เราเห็น กิจการ 10:38 บอกวา “คือเรื่องพระเยซูชาว
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นาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยฤทธานุภาพอยางไร พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษา
บรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดสถิตอยูกับพระองค” พระองคทรงสนับสนุนพระคำดวยสิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้น สิ่ง
มหัศจรรยเหลานั้นสงเสียงกังวานราวกับระฆัง ที่ดึงดูดผูคนใหเขามาหาพระวจนะของพระองค พวกเขาเหลานั้นถวายเกียรติพระเจา หลาย ๆ
พระคำก็บอกอยูวาการอัศจรรยเหลานี้ถวายเกียรติพระเจา หากพระเยซูตองใชฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปรนนิบัติและเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวิตผูคน เราคิดวาเราจะทำไดดีกวาที่พระองคทรงกระทำหรือ พระเยซูทรงทำการอัศจรรยเพื่อดึงดูดผูคนใหเขามาหาพระองค
มารับพระวจนะ คิดหรือวาเราจะจูงใจและพิสูจนตอชาวโลกไดโดยปราศจากการใชฤทธานุภาพอันเหนือธรรมชาติของพระเจา ความจริงก็คือ
หมายสำคัญและการอัศจรรยนั้นถวายเกียรติพระองค มันคือเสียงระฆังกังวานที่ดึงดูดผูคนเขามา ราวกระดิ่งที่บอกสัญญาณอาหารเย็น คือ
อาหารที่จะทำใหเราอิ่ม ระฆังหรือกระดิ่งนั้นเรียกรองความสนใจจากเรา หากไมมีกระดิ่ง บางคนก็จะพลาดอาหารมื้อนั้น เฉกเชนเดียวกับที่
หากปราศจากฤทธิ์เดชและการอัศจรรยของพระเจาแลว หลายคนก็จะพลาดความจริงที่วา พระเจามีอยูจริง พระองคทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ
ของเขา ยกโทษบาปใหเขาได
ตองตระหนักใหดีวาพระเจาตองการเคลื่อนไหวผานเราแตละคน ใหฤทธานุภาพของพระองคทำงานผานเราทุกคน และทำการอัศจรรยผานเรา
ไปสูชีวิตผูอื่น บางคนพูดวา “จะเกิดอะไรขึ้นถาผมอธิษฐานแลวเขาไมหาย ผมจะรูไดอยางไรวามันจะไดผล มันขมขวัญผม” เราตองระลึกไว
เสมอวา เราไมใชผูที่สำแดงการอัศจรรย พระเจาตางหากที่เปนผูกระทำ ไมใชความรับผิดชอบของเรา หากเกิดการอัศจรรยขึ้น แลวบุคคลนั้น
เปนอิสระ และก็ไมใชความผิดของเราหากมันไมไดผล สิ่งที่เราทำไดก็แคการอธิษฐาน พระเจาเปนผูสำแดงการอัศจรรยในการรักษาโรค แต
พระองคตองเคลื่อนไหวผานเรา พระเจาตองการใชเราทำการอัศจรรย เราจำเปนตองศึกษาพระคำของพระองค ดูวามันไดผลอยางไร นำไปใช
กับชีวิตของตัวเอง เริ่มตนยอมใหหมายสำคัญและการอัศจรรยเหนือธรรมชาติของพระเจาทำงานผานเราเสียแตวันนี้
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

การอัศจรรยคืออะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

อาน มาระโก 2:10-12 การอัศจรรยนี้แสดงใหเห็นวา พระเยซูทรงมีอำนาจ ในการทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 2:10-12 – แตเพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได (พระองคจึง
ตรัสสั่งคนอัมพาตวา) [11] เราสั่งเจาวา จงลุกขึ้นยกแครไปบานของเจาเถิด [12] ทันใดนั้นคนอัมพาตไดลุกขึ้นแลวก็ยกแครเดิน
ออกไปตอหนาคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจาวา เราไมเคยเห็นการเชนนี้เลย

3.

อาน มาระโก 16:15-18 ในฐานะผูเชื่อ เราตองทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 16:15-18 – ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน
[16] ผูที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูที่ไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา [17] มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้น
ที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ [18] เขาจะจับงูได ถาเขาดื่มยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตราย
แกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค

4.

อาน กิจการ 8:5-8, 12 คนเหลานั้นเห็นอะไร พวกเขาตอบสนองอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 8:5-8, 12 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [6] ประชาชนก็พรอมใจกัน
ฟงถอยคำที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นการอัศจรรยซึ่งทานไดกระทำนั้น [7] ดวยวาผีโสโครกที่สิงอยูใน
คนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้น และคนที่เปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ [8] จึงเกิด
ความปลื้มปติอยางยิ่งในเมืองนั้น… [12] แตเมื่อฟลิปไดประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว
คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

5.

อาน กิจการ 3:12 อัครสาวกเปโตร พูดวาอะไร เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของตัวเขาเอง ในการทำการอัศจรรย
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 3:12 – พอเปโตรแลเห็นก็กลาวแกคนเหลานั้นวา ทานชนชาติอิสราเอลทั้งหลาย ไฉนทานพากันประหลาดใจดวยคนนี้
เขมนดูเราทำไมเลา อยางกับวาเราทำใหคนนี้เดินไดโดยฤทธิ์หรือความบริสุทธิ์ของเราเอง

6.

อาน กิจการ 3:16 การอัศจรรยเกิดขึ้นไดอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 3:16 – โดยความเชื่อในพระนามของพระองค พระนามนั้นจึงไดกระทำใหคนนี้ซึ่งทานทั้งหลายเห็นและรูจักมีกำลังขึ้น
คือความเชื่อซึ่งเปนไปโดยพระองคไดกระทำใหคนนี้หายปกติตอหนาทานทั้งหลาย
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7.

มีตัวอยางการอัศจรรยที่เกิดขึ้นในพระคัมภีรพันธสัญญาใหมหรือไม ที่ไมไดเกิดจากอัครสาวก
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 9:38-39 – ยอหนจึงทูลพระองควา พระอาจารยเจาขา พวกขาพระองคไดเห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของ
พระองค ซึ่งคนนั้นมิไดตามพวกเรามา และพวกขาพระองคไดหามเขา เพราะเขามิไดตามพวกเรา มา [39] พระเยซูจึงตรัสวา
อยาหามเขาเลย เพราะวาไมมีผูใดจะกระทำการอัศจรรยในนามของเรา แลวอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา
กิจการ 8:5-7 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [6] ประชาชนก็พรอมใจกัน
ฟงถอยคำที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นการอัศจรรยซึ่งทานไดกระทำนั้น [7] ดวยวาผีโสโครกที่สิงอยู
ในคนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้น คนที่เปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ
กิจการ 9:10-18 – ในเมืองดามัสกัสมีศิษยคนหนึ่งชื่ออานาเนีย องคพระผูเปนเจาไดตรัสกับผูนั้นโดยนิมิตวา อานาเนียเอย
อานาเนียจึงทูลตอบวา พระองคเจาขา ดูเถิด ขาพระองคอยูที่นี่ [11] องคพระผูเปนเจาจึงตรัสกับเขาวา จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่
เรียกวาถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทารซัสอยูในบานของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู [12] และ
ในนิมิตเขาไดเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขามาวางมือบนเขา เพื่อเขาจะเห็นไดอีก [13] แตอานาเนียทูลตอบวา พระองคเจาขา ขา
พระองคไดยินหลายคนพูดถึงคนนั้นวา เขาไดทำรายวิสุทธิชนของพระองคในกรุงเยรูซาเล็มมาก [14] และในที่นี่เขาไดอำนาจมา
จากพวกปุโรหิตใหญ ใหผูกมัดคนทั้งปวงที่รองออกพระนามของพระองค [15] ฝายองคพระผูเปนเจาตรัสกับทานวา จงไปเถิด
เพราะวาคนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไวสำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริยและชนชาติอิสราเอล [16]
เพราะวาเราจะสำแดงใหเขาเห็นวา เขาจะตองทนทุกขลำบากมากเทาใดเพราะนามของเรา [17] แลวอานาเนียก็ไป และเขาไป
ในบานวางมือบนเซาโลกลาววา พี่เซาโลเอยองคพระผูเปนเจาคือพระเยซู ทรงปรากฏแกทานกลางทางที่ทานมานั้นไดทรงใช
ขาพเจามาเพื่อทานจะเห็นไดอีก เพื่อทานจะประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ [18] ในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตา
ของเซาโลแลวก็เห็นไดอีกทานจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา

8.

อาน 1 โครินธ 1:7 ของประทานในการทำการอัศจรรยจะยุติลงเมื่อใด
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 1:7 – เพื่อวาทานทั้งหลายจึงมิไดขาดของประทานเลย ในขณะที่ทานรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา
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บทที่ 4
อานุภาพแหงความสัมพันธอยางพระเจา
วันนี้เราจะพูดถึงอานุภาพแหงความสัมพันธอยางพระเจา พระคัมภีรเอยถึงเรื่องนี้ตลอด เชน คำวา “คริสตจักร” มาจากภาษากรีก
“ekklesia” ซึ่งหมายถึง “กลุมบุคคลที่ถูกเรียกกลุมหนึ่ง” ขณะที่เราอานพระคัมภีร จะเห็นวาคริสตจักร หรือกลุมคนของพระเจา ได
รวมใจมาพบปะกัน หนุนใจใหอธิษฐานดวยกัน เปนกำลังใจซึ่งกันและกันทุก ๆ วัน พวกเขาไดรับกำลังใจจากอานุภาพแหงความ
สัมพันธอยางพระเจาขณะที่เขากาวไปขางหนาดวยกัน จะเห็นวา พระคัมภีรใชคำวา“ผูปกครองคริสตจักร” หลายตอหลายครั้งซึ่งเปน
คำที่ใชเรียกผูสูงวัย ผูที่มีวุฒิภาวะ ผูที่เดินในทางของพระคริสต ผูที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการแตงงาน หากผูใด
ประสบปญหาชีวิตคู เขาควรไปพบผูที่ใชชีวิตตามแบบอยางของพระเจา ผูที่มีสติปญญาจากพระเจาสะสมมานานนับป
ตระหนักใหดีวา พระวจนะอธิบายถึงพระกายของพระคริสต ในรูปของรางกายฝายกายภาพ กายที่ประกอบดวยมือ ตา หู และอวัยวะ
สวนอื่น ๆ เราลวนเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ในฐานะที่เปนอวัยวะของกันและกัน เราสงถายพลังใหกันและกัน แตละเสนเอ็นแตละ
สวนของรางกายมีของประทานของตัวเอง มีความสามารถ มีวิธีการของตัวเองที่จะถายทอดความแข็งแกรงและความรูตอสวนอื่น ๆ
พระคัมภีรกลาวในยากอบ 5:16 วา “ทานทั้งหลายจงสารภาพความผิดตอกันและกัน จงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อทานทั้งหลายจะ
ไดหายโรค คำอธิษฐานดวยใจรอนรนของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทำใหเกิดผล” นี่คือตัวอยางหนึ่งในพระคัมภีรที่กลาวถึงอานุภาพแหง
ความสัมพันธอยางพระเจา กายของพระคริสตมีอะไรบางอยางขาดหายไป นั่นดูเหมือนวาเปนเพราะเราเนนย้ำเรื่องความเปนปุโรหิต
ของผูเชื่อ ที่พวกเขามุงไปที่พระเจา จนไมไดเขาหากันและกัน จึงมีบางอยางขาดหายไป พระคัมภีรกลาวถึงการสารภาพความผิดซึ่ง
กันและกัน (ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณดอน โครว ผูรับใชพระเจาและผูสอนพระคัมภีร)
“ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณหมอลอเรน ลูอิส เปนชายสูงอายุ เราใชเวลาดวยกันมากพอควร เขาเปนผูมีความรูภาษากรีก อานจาก
ภาษากรีกโดยตรง เมื่อมีขอความอะไรในพระคัมภีรที่ผมไมเขาใจ ผมมักไปถามเขาวาในภาษากรีกวาอยางไร ผมถามเขาถึง
ความหมายที่ลึกลงไปอีกในภาษากรีก เขาชวยผมในเรื่องการศึกษาพระคำเปนอยางมาก ผมใชเวลาหลายชั่วโมงกับคุณหมอทานนี้
เขามีสติปญญาล้ำเลิศ มีชีวิตที่เปนแบบอยางของพระเจา มีชีวิตคูที่ดีเยี่ยม มีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ แตมีบางเวลาที่เราลวน
จะตองสารภาพความผิดของตนเอง ผมรูวาพระคัมภีรบอกวา เราตองสารภาพบาปของเราตอพระเจา ผมไมไดบอกวาเราตองสารภาพ
บาปกับผูใด เสมือนหนึ่งวาเขาจะยกโทษบาปใหเราได เพราะเราตองมุงไปที่พระเจา แตเราก็มีผูที่เรารายงานสิ่งที่เรากระทำดวย”
(จบคำพยาน)
อานุภาพแหงการมีความสัมพันธอยางพระเจา เปนอานุภาพที่เราตองมีเพื่อใหเกิดความเชื่อถือ เพื่อที่จะมีผูหนุนใจเราใหแสวงหาพระ
เจา พระคัมภีรบอกใหเราเตือนสติซึ่งกันและกันทุกวันในฮีบรู ไมใหละเลยการประชุมรวมกัน ใหกำลังใจกันและกัน ตักเตือนกันและ
กัน เพื่อวาจะไมมีผูใดในพวกทานมีใจแข็งกระดางไปเพราะเลหกลของบาป ทั้งหลายทั้งปวงนี้ลวนกลาวถึงความสำคัญของ
ความสัมพันธอยางพระเจา ในดานลบ พระคัมภีรยังเตือนเราบอยครั้งเรื่องความสัมพันธที่ไมใชอยางพระเจา และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตอความคิดจิตใจของเรา กอนที่เราจะรูตัว เราอาจจะถูกชักนำไปในทางที่ไมถูกไมควร นั่นก็เพราะวาเราไมไดปองกันตัวเอง
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ไมไดพบที่ปรึกษาในแบบอยางของพระเจา (สุภาษิต 11:14, 13:20, 1 โครินธ 15:33) พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาความชอบธรรม
จะมีหุนสวนอะไรกับความอธรรม” (2 โครินธ 6:14)
ขณะที่เดินอยูในวิถีชีวิตคริสเตียน เราตองหนุนใจตัวเองใหวนเวียนอยูกับความสัมพันธอยางพระเจา ออกหางจากผูที่จะมีอิทธิพลดาน
ลบตอชีวิตของเรา เปนเรื่องสำคัญมากที่เราจะมีผูเชื่ออยางพระเจาในชีวิตของเรา ผูเชื่อซึ่งจะลับเราใหแหลมคมได (สุภาษิต 27:17)
เปนผูที่เรารายงานตัวดวย ขอพระเจาอวยพระพรในขณะที่เราครุนคิดตริตรอง ใชสมาธิอยางตอเนื่องกับเรื่องนี้
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน 1 โครินธ 15:33 พระคำขอนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 15:33 – อยาหลงเลย การคบกับคนชั่วยอมทำใหนิสัยที่ดีเสียไป

2.

อาน 1 โครินธ 12:12 พระคำขอนี้แสดงใหเราเห็นถึงชีวิตคริสเตียนอยางไร
______________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:12 – ถึงกายนั้นเปนกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายสวน และบรรดาอวัยวะตาง ๆ ของกายเดียวนั้นแมจะมีหลาย
สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนฉันนั้น

3.

อาน ฮีบรู 10:24 เราเรียนรูอะไรจากพระคำขอนี้ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธอยางพระเจา
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:24 – และใหเราพิจารณาดูกันและกัน เพื่อเปนเหตุใหมีความรักและกระทำการดี

4.

อาน ฮีบรู 10:25 เราเรียนรูอะไรจากพระคำขอนี้ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธอยางพระเจา
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:25 – ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทำนั้น แตจงเตือนสติกันและกัน และใหมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อทานทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว

5.

อาน สุภาษิต 5:22-23 เหตุใดเราจึงตองปกปองใจเราจากความสัมพันธที่ไมเปนอยางพระเจา
______________________________________________________________________________________________
สุภาษิต 5:22-23 – ความชั่วชาของคนชั่วรายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยูกับตาขายบาปของเขา [23]เขาจะตาย
ปราศจากคำสั่งสอน และเพราะความโงอยางยิ่งของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่นไป

6.

อาน 2 ทิโมธี 2:22 เราตองแสวงหาความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขกับผูใด
______________________________________________________________________________________________
2 ทิโมธี 2:22 – จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุม แตจงใฝในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข
รวมกับผูที่ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาดวยใจบริสุทธิ์

7.

อาน ฮีบรู 13:7 เราตองระลึกถึงและถือแบบอยางชีวิตของเราจากใคร
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 13:7 – ทานทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหลานั้นที่ปกครองทาน ผูซึ่งไดประกาศพระวจนะของพระเจาแกทาน และจง
พิจารณาดูผลปลายทางของเขา แลวจงตามอยางความเชื่อของเขา
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บทที่ 5
การถูกขมเหง
วันนี้จะพูดเรื่องการถูกขมเหง จากพระคำพระเยซู ในมัทธิว 10:16-23 พระองคตองการเตรียมเหลาสาวกของพระองคใหพรอมที่จะเผชิญ
การถูกตอตาน พระองคตองการใหพวกเขารูวาการตอตานนั้นจะเกิดขึ้น บรรดาผูที่ใชชีวิตอยางพระเจา มีชีวิตที่พระคริสตเปนศูนยกลาง
จะตองทนทุกขทรมานจากการถูกขมเหง (2 ทิโมธี 3:12) นี่เปนสิ่งที่เราไมอาจสั่งหามได ศัตรูจะอยูเบื้องหลังการขมเหง การถูกขมเหงเปนสวน
หนึ่งของการยืนหยัดเพื่อความชอบธรรม พระคัมภีรบอกวา บรรดาผูที่ใชชีวิตอยางพระเจาจะตองถูกทรมานจากการขมเหง พระเยซูไดเตรียม
สาวกของพระองคดวยพระวจนะวา “ดูเถิด เราใชพวกทานไปดุจแกะอยูทามกลางฝูงสุนัขปา” (มัทธิว 10:16) คำวา ‘ดูเถิด’ หมายความวา
“ฟงเราใหดี ทานทั้งหลาย เราตองการใหพวกทานเขาใจสิ่งนี้ เรากำลังจะสงพวกทานไป เหมือนแกะอยูทามกลางสุนัขปา” ในบรรดาสัตว
ทั้งหลาย แกะเปนสัตวที่ชวยเหลือและปองกันตัวเองไดนอยที่สุด แกะไมมีฟนที่แหลมคม ไมมีพิษเหมือนงู ไมมีเครื่องปองกันใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่
ปกปองมันไดสิ่งเดียว คือผูเลี้ยงแกะ
ความรับผิดชอบของผูเลี้ยงแกะก็คือกันสุนัขปาใหออกจากฝูงแกะ แตพระเยซูกลับตรัสตรงกันขาม “เราใชพวกทานไป เหมือนแกะอยู
ทามกลางสุนัขปา” นาแปลกไหม เหตุที่พระองคตรัสดังนั้นก็เพราะประสงคที่จะเตรียมพวกเขาใหพรอมสำหรับการถูกตอตาน ในเอเฟซัส
6:12 กลาววา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอบครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลก
นี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ” จะมีการตอตานเกิดขึ้น สวนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนก็คือการถูกตอตาน พระเยซูอยากใหเรารู
เรื่องนี้ พระองคอยากใหเราเตรียมตัวไว จึงตรัสวา “เหตุฉะนั้นทานจงฉลาดเหมือนงู” (มัทธิว 10:16) คำวา ‘ฉลาด’ หมายถึงฉลาดในทุก ๆ
สถานการณ เราไมจำเปนตองปลุกปนสรางปญหา แตเราตองใชปญญาที่ติดตัว ตองฉลาดเหมือนงูและไรพิษสงเหมือนนกเขา
พระเยซูตรัสวา “แตจงระวังผูคนไวใหดี” (มัทธิว 10:17) ในเอเฟซัส 2:2 บอกวามี “เจาแหงอำนาจในยานอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู
ในบุตรแหงการไมเชื่อฟง” ซาตานจะใชคนนี่แหละมาตอตานเรา ตอตานเปาหมายของพระเยซูคริสต ตอตานพระวจนะของพระเจา “แตจง
ระวังผูคนไวใหดี เพราะพวกเขาจะมอบทานทั้งหลายไวกับศาล และจะเฆี่ยนทานในธรรมศาลาของเขา” (มัทธิว 10:17) เปาโลวา “ขาพเจาถูก
โบยตีหาครั้ง และถูกเฆี่ยนตีหาครั้ง ครั้งละสามสิบเกาที เพราะวาขาพเจารับใชพระเยซู ประกาศพระคำของพระองค” (2 โครินธิ์ 11:23-24)
พระเยซูตรัสวา เราจะถูกมอบไวกับศาล กระทั่งรัฐก็ถูกใชใหตอตานพระเยซูตริสต เราจะถูกมอบไวกับรัฐหรือกษัตริยเพื่อพระเยซูเจา เพื่อเปน
พยานใหกับเรา หรือเพื่อตอตานเรา
คริสเตียนมักใชจดหมายในการประกาศใหขาวประเสริฐเขาถึงผูคน โดยสุมรายชื่อสงจดหมายออกไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผูที่ไดรับจดหมายบางคน
เดือดดาลมาก บางคนโทรไปแจงตำรวจเพื่อสรางปญหาใหคริสเตียน ตำรวจก็ตองรุดไปสืบสวน เห็นตัวอยางของการขมเหงไหม แทนที่ตำรวจ
จะออกตรวจความเรียบรอยบนทองถนน กลับตองเสียเวลาไตสวนคริสเตียน ทำไมละ ก็เพราะพระเยซูคริสต เพราะขาวประเสริฐ พระวจนะ
ของพระเจาเปนจริง หากเรายืนอยูบนสัจธรรมของพระวจนะ กลาที่จะเปนพยาน อาจหาญพอที่จะประกาศเรื่องพระเยซู อาจหาญที่จะใชชีวิต
อันชอบธรรมตอหนามนุษย จะตองมีผูตอตานเราแนนอน มีแรงขับแหงความชั่ว ก็มีแรงขับแหงความดี พระเยซูตองการใหสาวกของพระองค
เตรียมตัวไว
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พระเยซูตรัสในมัทธิว 10:19 “แตเมื่อเขามอบทานไวนั้น อยาเปนกังวลวาจะพูดอะไรหรืออยางไร เพราะเมื่อถึงเวลา คำที่ทานจะพูดนั้นจะทรง
ประทานแกทานในเวลานั้น” พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาจะใหปญญาเชนเดียวกับสเทเฟน ผูคนไมอาจรับปญญาของสเทเฟนไดในขณะที่
เขาพูด พระเยซูตรัสในพระคำที่ 22-23 วา “ทานจะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแกนามของเรา แตผูใดที่ทนไดถึงที่สุดผูนั้นจะรอด แต
เมื่อเขาขมเหงทานในเมืองนี้ จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่ง” ปฏิปกษที่ตอตานความชอบธรรม ตอตานเปาหมายของพระเยซูคริสต คือของจริงที่เรา
ตองเผชิญ หากเราเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ ไมใชแคผูฟง
(ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณดอน โครว) วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินเลนที่สวนสาธารณะแหงหนึ่ง เห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งกำลังนั่งเลนชิงชาอยู
ผมคิดกับตัวเองวา เธอดูไมมีพิษไมมีภัย เธอไมทำรายผมแน ผมจึงขอนั่งชิงชาขางๆ เธอ พอนั่งลงแลวผมก็เริ่มพูดคุยกับเธอ เธอชื่อเจน ผม
ถามวา “คุณทำงานอะไรครับ เจน” เธอตอบวา "ปลดเกษียณเรียบรอยแลวหละ” เธอถามกลับวา “แลวคุณละ” ผมทำงานใหหนวยงานของ
พันธกิจ และหนวยงานของคริสตจักรครับ” ในวินาทีนั้นเอง สีหนาเธอก็เปลี่ยนไป เธอตะคอกออกมาวา “อยามาพูดกับฉันเรื่องพระเจา อยา
มาพูดเรื่องพระเยซูนะ” ผมวา “โอ เจนพูดอะไรอยางนั้น” เธอพูดตอวา “ถาพระเยซูมายืนอยูตรงหนาฉันตอนนี้ ฉันจะถมนำลายใสหนาให
ดวย” ผมรองวา “เจนอยาพูดอยางนั้น คุณถูกใครที่คริสตจักรทำรายคุณหรือเปลา จึงพูดแบบนี้ อยาพูดอยางนั้นเลย ใหผมเลาเรื่องครอบครัว
ผมใหฟงไดไหม” เธอกราวใสผมวา “ไม ฉันบอกแลววานายหามพูดกับฉัน นายกำลังจะพูดกับฉันเรื่องพระเยซูอะไรของนาย กับพระเจาไดทำ
อะไรใหครอบครัวนาย ฉันไมปลอยใหนายพูด หยุดไดแลว” ผมพูดไปตอวา “ไดโปรดเถอะเจน ผมตองเลาเรื่องพระเยซูใหคุณฟง” เธอตะคอก
ใสผมวา “หยุด ฉันบอกใหนายหุบปาก”
เธอมีสุนัขเล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่ผูกสายจูงอยู “อากก” เธอกระชากเจาสุนัขนอยนั้นจากที่กำลังนั่งอยูใหเดินตามเธอ ขณะที่เธอสะบัดตัวจากไป นี่
คือหญิงที่ควบคุมตัวเองไมได ดวยจิตวิญญาณที่พลุงพลานในตัวเอง จิตวิญญาณที่ไมเชื่อฟง เธอถูกศัตรูควบคุม ผมบอกตัวเองวา ผมไมคุนกับ
การถูกตะโกนใสหนา ไมคุนกับการถูกสบประมาท แตผมทำอะไรไมไดนอกจากสงสารเธอ ไมมีอะไรนอกจากความรักที่มีตอเจน เธอควบคุม
ตัวเองไมได แตผมควบคุมได ผมกลับถึงบานแลวถามพระเจาวา “พระองคเจาขา พระองคทรงทราบใชไหมวา สิ่งที่อัศจรรยที่สุดก็คือ ขา
พระองคตั้งสติได เมื่อถูกคนปะทะซึ่งๆหนา ขาพระองคไมรูสึกอะไร นอกจากรัก และสงสารเขา” (จบคำพยาน)
การขมเหง การถูกตอตานจะเกิดขึ้นเมื่อเราออกไปในนามของพระเยซู พระวิญญาณของพระเจาองคเดียวกันนี้แหละที่ใหเรามีใจกลาหาญ
ประกาศเรื่องพระเยซู แมวาเราจะถูกปฏิเสธเพื่อพระองค พระวิญญาณองคเดียวกันนี้ก็จะทรงปลอบขวัญและเสริมกำลังความเขมแข็งใหเราใน
ทุก ๆ สถานการณ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

อาน 2 ทิโมธี 3:12 ผูที่ดำเนินชีวิตแบบพระเจาจะเผชิญกับ __________________________________________________
2 ทิโมธี 3:12 แทจริงทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสตจะถูกกดขี่ขมเหง
คุณจะอธิบายคำวา “การถูกขมเหง” อยางไร
_____________________________________________________________________________________________
อาน มาระโก 4:16-17 ความทุกขยากและการถูกขมเหงมาจากสาเหตุใด
_____________________________________________________________________________________________
มาระโก 4:16-17 – และซึ่งตกที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินแตนอยนั้นก็ทำนองเดียวกัน ไดแกบุคคลที่ไดยินพระวจนะ และก็รับ
ทันทีดวยความปรีดี [17] แตไมมีรากในตัวจึงทนอยูไดชั่วคราว ภายหลังเมื่อเกิดการยากลำบากและการขมเหงตาง ๆ เพราะ
พระวจนะนั้น ก็เลิกเสียในทันทีทันใด
อาน กิจการ 8:1, 4 การถูกขมเหงในกรุงเยรูซาเล็มสงผลใหเกิดอะไร
_____________________________________________________________________________________________
กิจการ 8:1, 4 - การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนั้น เซาโลก็เห็นชอบดวย คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุง
เยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวงนอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปทั่วแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย [4] ฉะนั้นฝายศิษย
ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น
อาน มัทธิว 5:10-12 มีพระพรสำหรับผูที่ถูกขมเหงเพราะ
_____________________________________________________________________________________________
มัทธิว 5:10-12 – บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคเปนของ
เขา [11] เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็เปนสุข [12] จงชื่นชมยินดี
อยางเหลือลน เพราะวาบำเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงศาสดาพยากรณทั้งหลายที่อยูกอนทาน
เชนกัน
อาน มัทธิว 5:12 เมื่อผูเชื่อถูกขมเหงเพราะความชอบธรรม เขาคาดหวังที่จะไดรับอะไรในอนาคต
_____________________________________________________________________________________________
มัทธิว 5:12 - จงชื่นชมยินดีอยางเหลือลน เพราะวาบำเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงศาสดา
พยากรณทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน
อาน กิจการ 9:4-5 เซาโลขมเหงใคร __________________________________________________________________
กิจการ 9:4-5 – เซาโลจึงลมลงถึงดินและไดยินเสียงพูดแกเขาวา "เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหงเราทำไม" [5] เซาโลจึงทูลถามวา
"พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด" องคพระผูเปนเจาตรัสวา "เราคือเยซู ที่เจาขมเหง ซึ่งเจาถีบประตักก็ยากนัก”
อาน กิจการ 9:1 ในความเปนจริง เซาโลขมเหง __________________________________________________________
กิจการ 9:1 – ฝายเซาโลยังขูคำรามกลาววาจะฆาศิษยขององคพระผูเปนเจาเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต
อาน กาลาเทีย 6:12 ผูคนในหนังสือกาลาเทีย พวกเขาพยายามเพิ่มพระบัญญัติทางศาสนาเขาไปในขาวประเสริฐ เขาทำเชนนั้น
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
_____________________________________________________________________________________________
กาลาเทีย 6:12 - คนที่ปรารถนาไดหนาตามเนื้อหนัง เขาบังคับใหทานรับพิธีเขาสุหนัต เพื่อเขาจะไดไมถูกขมเหงเพราะเรื่อง
กางเขนของพระคริสตเทานั้น
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บทที่ 6
กษัตริยและราชอาณาจักรของพระองค
ในพระคัมภีรเดิม สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลตางจากชนชาติอื่นก็คือ การปกครองแบบตีอาคราซี่ (การปกครองโดยใหพระเจาเปนผูปกครอง
สูงสุด) อีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครองโดยตรงจากพระเจา (อิสยาห 43:15) ตอมาตามประวัติศาสตรของอิสราเอล อิสราเอลปรารถนาจะมี
กษัตริยผูเปนมนุษยปกครองพวกเขาเหมือนชนชาติอื่น ๆ (1 ซามูเอล 8:5-19) พระเจาจึงประทานตามที่รองขอ พระองคทรงเลือกกษัตริย
นามวาซาอูล (1 ซามูเอล 10:24-25) ตอมาดวยความไมเชื่อฟงของซาอูล พระเจาจึงแตงตั้งดาวิดเปนกษัตริยแทน ดาวิดไดชื่อวา เปนผูที่พระ
เจาทรงชอบพระทัย (กิจการ 13:21-22, 1 พงศกษัตริย 15:3)
กษัตริยจักเปนตัวแทนที่มองเห็นไดของพระเจาที่มองไมเห็น (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-2) ยามใดที่กษัตริยติดตามพระเจา พระองคกับ
ราชอาณาจักรของพระองคจะมั่งคั่ง ยามใดที่กษัตริยไมติดตามพระเจา ยามนั้นกษัตริยและอาณาจักรของพระองคจะตกไปเปนเชลย และ
ประสบความหายนะ (1 ซามูเอล 15:22-23)
เมื่อพระเจาทรงเลือกกษัตริยองคหนึ่ง พระองคจะสงผูเผยพระวจนะไปเจิมบุคคลนั้นดวยน้ำมัน นี่เปนสัญลักษณใหรูวาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระเจาเสด็จลงมาเพื่อประทานกำลังและทรงเจิมกษัตริยนั้นในการปกครองประเทศ ชวงเวลานี้เองที่พระวิญญาณของพระเจาจะเสด็จลง
มาสวมทับเขา เปลี่ยนหัวใจใหปกครองดวยความชอบธรรม เพราะพระเจาสถิตอยูกับเขา (1 ซามูเอล 10:1, 6-7, 9) การทรงเจิมใหปกครอง
(การแตงตั้งใหเปนกษัตริย) คือที่มาของเรื่อง พระเมสิยาห คำวา ‘ผูที่พระเจาทรงเจิม’ ในภาษาฮีบรู คือ Mashiac (พระเมสิยาห) คำแปลใน
ภาษากรีกคือ Christos (Christพระคริสต) ในพระคัมภีรเดิมนั้นผูเผยพระวจนะไดพยากรณวา พระเมสิยาห (ผูที่พระเจาทรงเจิม) จะเสด็จมา
พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรซึ่งจะไมลมสลาย (ดาเนียล 2:44, 7:14, และ 27) ตามพระคัมภีรจะเห็นวา พระเยซูไม
เคยอธิบายใหชาวยิวเขาใจวาพระองคหมายถึงอะไร ในขณะที่พระองคทรงเอยถึงราชอาณาจักร นั่นเปนแนวคิดตั้งแตสมัยพระคัมภีรเดิมที่
พวกเขาเฝารอคอยการเสด็จกลับมา (อิสยาห 9:6-7, 11:1-6, ดาเนียล 2:44, 7:13-14, 18, 27)
หากเราไมเขาใจพื้นฐานเรื่องราชอาณาจักรของพระองค ก็เปนไปไมไดที่เราจะเขาใจสาสนที่พระเยซูตรัส ราชอาณาจักรนั้นคือคำสอนของพระเยซู
เปนคำสอนเดียวเทานั้นที่พระองคสั่งใหเหลาสาวกออกไปประกาศสั่งสอน (มาระโก 1:14-15, ลูกา 9:1-2, กิจการ 28:23-31, ลูกา 16:16 และมัทธิว
24:14) ขอความนี้ยังอางถึง “ความรอด” หรือการมอบ “ชีวิตนิรันดร” ให (ฮีบรู 2:3, มัทธิว 19:16, 23, กิจการ 28:23-24, 28 และ 30-31) วลีที่วา
“ราชอาณาจักรของพระเจา” หมายถึงความคิดที่ประชาชนกลุมหนึ่งอยูภายใตการปกครองของพระเจา การที่จะเขาไปในอาณาจักรของพระ
เจาไดนั้น เราตองทำตามเงื่อนไข มีขอเรียกรองใหเราตองเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม การเปลี่ยนแปลงจิตใจลักษณะนี้ในพระคัมภีรเรียกวาการ
กลับใจใหม คือการเปลี่ยนหัวใจใหหันมาหาพระเจา หันหลังใหกับซาตาน หันหลังจากบาปและวิถีแหงบาป หันมาหาพระเจา พระคริสต และ
วิถีของพระองค เมื่อคนๆ หนึ่งหันมาหาพระเจา พระองคประทานการอภัยโทษบาป ชีวิตนิรันดรใหแกเขา (โรม 6:23) ใหเปนของขวัญผาน
โลหิตที่หลั่งออกของพระเยซูคริสต ขาวประเสริฐนี้คือ “ขาวประเสริฐแหงพระคุณ” หรือการเทศนาเรื่อง “อาณาจักรของพระเจา”
(กิจการ 20:24-25) อาณาจักรของพระเจานั้นมีคุณลักษณะแหงพระคุณ (มัทธิว 20:1-16) อาณาจักรนี้ไดเขามาอยางเงียบๆ อยางลับๆ โดย
พันธกิจของพระเยซู (มัทธิว13:33) และวันหนึ่งในอนาคต อาณาจักรของพระองคจะปรากฏใหเราเห็นอยางสมบูรณเดนชัด เต็มลนดวยพระ
สิริและพระสงาราศี (มัทธิว 13:36-43)
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คำถาม
ขอพระธรรมที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ดาเนียล 2:44 ในพระคัมภีรเดิม บรรดาผูเผยพระวจนะพยากรณวา ในอนาคต พระเมสิ ยาห (ผู ที่พระเจาทรงเจิม)
จะเสด็จมา และพระเจาผูสรางฟาสวรรคจะกอตั้งอาณาจักรซึ่งจะ
ก.

มีอายุถึง 1,000 ป

ข.

ไมมีวันทำลายได

ค.

อยูเพียงชั่วคราว

ดาเนียล 2:44 - ในสมัยของกษัตริยเหลานั้น พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไมมีวัน
ทำลายเสียได หรือราชอาณาจักรนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะกระทำใหบรรดาราชอาณาจักร
เหลานี้แตกเปนชิ้นๆ ถึงอวสาน และราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยูเปนนิตย
2.

อาน มัทธิว 4:17, 23 พระเยซูเทศนาเรื่อง
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 4:17, 23 - ตั้งแตนั้นมาพระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา "จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมา
ใกลแลว"… [23] พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศขาวประเสริฐแหง
อาณาจักรนั้น และทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกอยางของชาวเมืองใหหาย

3.

อาน มาระโก 1:14-15 พระเยซูทรงเทศนาขาวประเสริฐเรื่อง
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 1:14-15 – ครั้นยอหน ถูกขังไวในคุกแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงประกาศขาวประเสริฐแหง
อาณาจักรของพระเจา ตรัสวา ‘เวลากำหนดมาถึงแลว อาณาจักรของพระเจามาใกลแลว ทานทั้งหลายจงกลับใจเสีย
ใหม เชื่อขาวประเสริฐ’

4.

อาน ลูกา 4:43 เหตุผลที่พระเจาทรงสงพระเยซูลงมาคือ
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 4:43 - แตพระองคตรัสแกเขาวา "เราตองไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เรา
ไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง”

5.

อาน ยอหน 4:25 พระเยซูไมเคยอธิบายใหชาวยิวไดเขาใจวาพระองคทรงหมายถึงอะไรในขณะที่ทรงเอยถึงราชอาณาจักร
มันคือแนวคิดตั้งแตสมัยพระคัมภีรเดิมที่พวกเขา
ก.

รูเรื่องนี้นอยมาก

ข.

คิดวาจะไมมีวันเกิดขึ้น

ค.

กำลังรอคอยกันอยู

ยอหน 4:25 - นางทูลพระองควา ‘ดิฉันทราบวาพระเมสสิยาหที่เรียกวา พระคริสตจะเสด็จมา เมื่อพระองคเสด็จมา
พระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา’
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6.

อาน ลูกา 9:1-2 สาวกทั้งสิบสองคนนั้นไดกระทำสามอยางคือ
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 9:1-2 – พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมาพรอมกัน แลวทรงประทานใหเขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผี
ทั้งปวงและรักษาโรคตางๆใหหาย แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจา และรักษาคนเจ็บปวยใหหาย

7.

อาน ลูกา 10:1-2, 8-9 พระเยซูทรงใหสาวกทั้งเจ็ดสิบคนนั้นไปประกาศที่
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 10:1-2, 8-9 – ภายหลังเหตุการณเหลานี้ องคพระผูเปนเจาทรงตั้งสาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไวและใชเขาออกไปทีละสองคนๆ ให
ลวงหนาพระองคไปกอน ใหเขาไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองคจะเสด็จไปนัน้ [2] พระองคตรัสกับเขาวา ‘การเก็บเกี่ยวนั้นเปน
การใหญนักหนาแตคนงานยังนอยอยู เหตุฉะนั้นพวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของการเก็บเกี่ยวนั้น ใหสงคนงานมา
ในการเก็บเกี่ยวของพระองค … [8] ถาทานจะเขาไปในเมืองใด ๆ และเขารับรองทานไว จงกินของที่เขาตั้งให [9] และจงรักษาคน
ปวยในเมืองนัน้ ใหหาย และแจงแกเขาวา อาณาจักรของพระเจามาใกลทานทั้งหลายแลว’

8.

อาน ลูกา 23:2 คำจำกัดความของยิว คำวา “พระคริสต” หมายถึงผูที่เปน
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 23:2 - และเขาเริ่มฟองพระองควา เราไดพบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและหามมิใหสงสวยแกซีซาร และวาตัวเองเปนพระ
คริสต กษัตริยองคหนึ่ง

9.

อาน กิจการ 17:7 ตรงขามกับกฎโรมัน ชาวยิววาเปาโลสอนวายังมี ______________ อีกพระองคหนึ่ง นั่นคือ ______________
กิจการ 17:7 - ยาโสนรับรองเขาไว และบรรดาคนเหลานี้ไดกระทำผิดคำสั่งของซีซาร โดยเขาสอนวามีกษัตริยอีกองคหนึ่งคือพระเยซู

10.

อาน กิจการ 19:8-10 เปาโลไดโตแยงและชักชวนอยางกลาหาญตอชาวเมืองเอเฟซัส ในเรื่องใด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 19:8-10 – เปาโลเขาไปกลาวโตแยงในธรรมศาลาดวยใจกลาสิ้นสามเดือน ชักชวนใหเชื่อในสิ่งที่กลาวถึงอาณาจักรของ
พระเจา [9] แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อและพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวก
สาวกไปดวย แลวทานไดไปโตแยงกันทุกวันในหองประชุมของทานผูหนึ่งชื่อ ทีรันนัส [10] ทานไดกระทำอยางนั้นสิน้ สองป จนชาว
แควนเอเชียทั้งพวกยิว และพวกกรีกไดยินพระวจนะของพระเยซูเจา

11.

อาน กิจการ 28:23-31 ขอที่ 31 อัครสาวกเปาโล เทศนาเรื่อง
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 28:23-31 - เมื่อเขานัดวันพบกับทาน คนเปนอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของทาน ทานจึงกลาวแกเขาตั้งแตเชาจนเย็น
เปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา และชักชวนใหเขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใชขอความจากพระราชบัญญัติของโมเสส และจากคัมภีร
ศาสดาพยากรณ [24] คำที่ทานกลาวนั้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไมเชื่อ [25] และเมื่อเขาไมเห็นพองกันจึงลาไป เมื่อเปาโลไดกลาวขอความ
แถมวา "พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย โดยอิสยาหศาสดาพยากรณถูกตองดีแลว [26] วา `จงไปหาชนชาตินี้
และกลาววา พวกเจาจะไดยินก็จริง แตจะไมเขาใจ จะดูก็จริง แตจะไมสังเกต [27] เพราะวาจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา หูก็ตึง และตา
ของเขาก็ปด เกรงวาเขาจะเห็นดวยตาของเขา และไดยินดวยหูของเขา และเขาใจดวยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะ
รักษาเขาใหหาย' [28] เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงรูวา ความรอดของพระเจาไดไปถึงคนตางชาติแลว และเขาจะฟงดวย" [29] เมื่อเปาโลได
กลาวคำเหลานี้เสร็จแลว พวกยิวก็ไดจากไป และไดเถียงกันเปนการใหญ [30] เปาโลจึงไดอาศัยอยูครบสองปในบานที่ทานเชา และได
ตอนรับคนทั้งปวงที่มาหาทาน [31] ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจา และสัง่ สอนเรื่องพระเยซูคริสตเจาโดยใจกลา ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง
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12.

อาน มัทธิว 24:14 สิ่งที่จะตองประกาศสั่งสอนไปทัว่ โลกคือ
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 24:14 - ขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกใหเปนคำพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สดุ ปลายจะมาถึง

13.

อาน กิจการ 20:24-25 ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรนั้นคือขาวประเสริฐแหง
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 20:24-25 – แตสิ่งเหลานี้ไมไดเปลี่ยนแปลงขาพเจาเลย ขาพเจามิไดถือวาชีวิตของขาพเจาเปนสิ่งประเสริฐแกขาพเจา แต
ในชีวติ ของขาพเจาขอทำหนาที่ใหสำเร็จดวยความปติยินดี และทำการปรนนิบัติที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา คือที่จะเปน
พยานถึงขาวประเสริฐแหงพระคุณของพระเจานัน้ [25] ดูเถิด ขาพเจาเที่ยวปาวประกาศอาณาจักรของพระเจาในหมูพวกทาน
บัดนี้ ขาพเจาทราบอยูวาทานทั้งหลายจะไมเห็นหนาขาพเจาอีก

14.

อาน ลูกา 16:16 เปนไปไมได ที่เราจะเขาใจพระคำของพระเยซูโดยไมมีความเขาใจพื้นฐานเรื่องแผนดินของพระเจา แผนดินของพระเจา
เปนสิ่งเดียวเทานัน้ ที่พระเยซูสั่งใหสาวกของพระองค
ก.

ไปประกาศสัง่ สอน

ข.

ไมตองใสใจ

ค.

นำไปครุนคิด

ลูกา 16:16 - มีพระราชบัญญัตแิ ละศาสดาพยากรณมาจนถึงยอหน ตั้งแตนั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และคน
ทั้งปวงก็ชิงกันเขาไปในอาณาจักรนั้น
15.

อาน มัทธิว 6:10 โดยพื้นฐานแลว อาณาจักรของพระเจาคืออาณาจักรที่ปกครองโดยพระเจา ในพระคำขอนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 6:10 - ขอใหอาณาจักรของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามใจของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นใน
แผนดินโลก

16.

อาน โคโลสี 1:13-14, โรม 14:9 วลีที่วา“อาณาจักรของพระเจา”คีอความคิดของกลุมคนที่จะรับพระเยซูเขามาในหัวใจของเขายอมรับ
การปกครองของพระเจา (ปฏิเสธซาตาน) และรับการอภัยโทษบาปจากพระองคเขาไปมีสวนรวมในอาณาจักร
______________________________________________________________________________________________
โคโลสี 1:13-14 – พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอำนาจของความมืด และไดทรงยายเรามาตั้งไวในอาณาจักรแหงพระบุตรที่รัก
ของพระองค [14] ในพระบุตรนั้นเราจึงไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือเปนการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา
โรม 14:9 - เพราะเหตุนี้เองพระคริสตจึงไดทรงสิ้นพระชนมและไดทรงเปนขึน้ มาและทรงพระชนมอีก เพื่อจะไดเปนองคพระผูเปน
เจาของทั้งคนตายและคนเปน

17.

อาน มัทธิว 4:17 เพื่อที่จะเขาสูอาณาจักรของพระองค ทรงเรียกรองใหเราเปลี่ยนแปลงจิตใจ การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ ในพระคัมภีร
เรียกวา
ก.

การทำบุญ

ข.

การรักษาธรรมบัญญัติ

ค.

การกลับใจใหม

มัทธิว 4:17 - ตั้งแตนั้นมาพระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา "จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว”

ระดับที่ 3

3-156

ระดับที่ 3
18.

อาน กิจการ 26:18 คุณเคยหันกลับจาก ________________________ มาถึงความสวาง ____________________________
______________ ของซาตานมาถึง ___________________________ และเพื่อรับการยกโทษบาปหรือยัง
กิจการ 26:18 - เพื่อจะใหเจาเปดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง จากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจา
เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความผิดบาปของเขาใหไดรับมรดกดวยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไวแลว โดยความเชื่อในเรา

19.

อาน เอเสเคียล 36:26-27 และกิจการ 11:15-18 คุณไดรับหัวใจใหมและจิตวิญญาณใหมเพื่อนำใหคุณเดินในทางของพระเจาแลว
หรือยัง
______________________________________________________________________________________________
เอเสเคียล 36:26-27 – เราจะใหใจใหมแกเจา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเจา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของ
เจา และจะใหใจเนื้อแกเจา [27] เราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และกระทำใหเจาดำเนินตามกฎเกณฑของเรา และเจาจะ
รักษาคำตัดสินของเราและกระทำตาม
กิจการ 11:15-18 – “เมื่อขาพเจาตั้งตนกลาวขอความนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย เหมือนไดเสด็จ
ลงมาบนพวกเราในตอนตนนั้น [16] แลวขาพเจาไดระลึกถึงคำตรัสขององคพระผูเปนเจา ซึ่งพระองคตรัสไววา 'ยอหนใหรับ
บัพติศมาดวยน้ำก็จริง แตทานทั้งหลายจะรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์' [17] เหตุฉะนั้น ถาพระเจาไดทรงโปรด
ประทานของประทานแกเขาเหมือนแกเราทั้งหลาย ผูที่ไดเชื่อในพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาเปนผูใดเลาที่จะขัดขืนพระเจาได"
[18] ครั้นคนทั้งหลายไดยินคำเหลานั้นก็นิ่งอยู แลวไดสรรเสริญพระเจาวา "พระเจาไดทรงโปรดแกคนตางชาติใหกลับใจใหมจน
ไดชีวิตรอดดวย”

20.

อาน ลูกา 18:13-14 คุณเคยเรียกหาพระเจาเพื่อขอการยกโทษบาปหรือยัง
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 18:13-14 – ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนเองวา ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดพระเมตตา
แกขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด เราบอกทานทั้งหลายวาคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบานของตนก็นับวาชอบธรรมยิ่งกวาอีกคน
หนึ่งนั้น เพราะวาทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลงแตทุกคนที่ไดถอมตัวลงจะตองถูกยกขึ้น
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บทที่ 7
ตัวตนความเชื่อที่นำไปสูความรอด
ชายหนุมคนหนึ่งที่ยืนอยูตอหนาศิษยาภิบาลในวันแตงงานของเขา ศิษยาภิบาลกลาววา “ทานจะรับหญิงสาวผูนี้เปนแมครัวประจำตัว ทำความ
สะอาดบานและลางจานของทานหรือไม ทานจะรับเธอเปนผูดูดฝุน ปดกวาดบานนับแตนี้ไปจนตลอดอายุขัยของทานทั้งสองหรือไม” วินาที
นั้นเอง ภรรยาในอนาคตของชายผูนั้นก็สวนขึ้นทันควันวา “เดี๋ยวกอน ถาคุณอยากไดใครสักคนมาทำสิ่งเหลานี้ให คุณจางแมบานสักคนมาทำ
ใหก็ได ดิฉันตองการใหคุณรัก ยอมรับตัวตนของดิฉันทุกอยางที่ดิฉันเปน หากคุณยอมรับอยางที่ดิฉันเปน ดิฉันจะทำทุกอยางใหคุณ แตใหคุณ
ยอมรับสิ่งที่เปนตัวตนของดิฉันทั้งหมด ไมใชเฉพาะประโยชนที่คุณจะไดจากดิฉันเทานั้น”
ครูสอนพระคัมภีรชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงโดงดังคนหนึ่ง ชื่อ เอ ดับเบิ้ลยู โทเซอร กลาวเมื่อหลายปกอนวา “นาแปลก ที่ผูสอนพระคัมภีรบาง
คนไมเคยรูเลยวา ตัวตนความเชื่อที่นำไปสูความรอดที่แทจริงเพียงสิ่งเดียว ก็คือ ตัวตนของพระเยซูคริสตเอง ไมใชเฉพาะเพียงฤทธานุภาพที่จะ
ชวยเราใหรอด หรือดวยความเปนพระเจาเทานั้น แตเพราะตัวตนของพระคริสตเอง พระเจาไมไดเสนอความรอดแกผูที่เชื่อในแคฤทธิ์อำนาจ
อยางใดอยางหนึ่งของพระคริสตเทานั้น สิทธิอำนาจของพระคริสตนั้นไมใชตัวตนของความเชื่อ เราไมเคยไดรับการหนุนใจ หรือถูกสอนใหมี
ความเชื่อในการลบลางบาป เฉพาะไมกางเขน หรือในความเปนปุโรหิตของพระผูชวยใหรอดเทานั้น ทั้งหมดที่กลาวมานี้อยูในพระคริสต ไมมี
ทางจะแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากกันไดแมแตสิ่งเดียว นี่ไมตางอะไรกับการที่เรายอมรับหนึ่งในฤทธิ์อำนาจของพระเจา แตปฏิเสธฤทธิ์อำนาจอีก
อยางหนึ่งของพระองค ความคิดแบบนี้แหละที่เรายอมรับเขามาเปนคำสอนเท็จในสมัยนี้ ผมขอย้ำอีกครั้งวา มันไมตางจากคำสอนเท็จอื่น ๆ ที่มี
ผลชั่วรายติดตามมาในหมูคริสเตียน (จาก ‘รากแหงความชอบธรรม’ หนา 84-86)
เขาใจประเด็นหรือไมวาเหตุใด เราจึงมัวมุงเนนอยูเพียงสวนเดียวของพระคริสต ประโยชนหรือฤทธิ์อำนาจที่ไดรับจากพระองค ตำแหนงของ
พระองค แตไมมุงที่ตัวพระองคเอง เชนเดียวกับการแตงงานที่รับเอาภรรยาเขามาในฐานะแมครัว ไมใชเพราะความเปนตัวเธอ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน ยอหน 1:12 แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับ ___________________ ของพระเจา คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค
ก.

พระองค (พระเยซูคริสตเจา)

ข.

พระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด

ค.

พระเยซูในฐานะพระเจา

ง.

พระเยซูในฐานะปุโรหิต ที่ทรงประทานอำนาจใหเปนบุตร

ยอหน 1:12 - แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค พระองคประทานอำนาจ ใหเปนบุตรของพระเจาคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระ
นามของพระองค
2.

อาน กิจการ 16:31 เราตองเชื่อ (นั่นก็คือความวางใจ) ผูใด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 16:31 - เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา "จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดไดทั้งครอบครัวของทานดวย”

3.

อาน ลูกา 6:46 คำวา “พระองคเจาขา” มีความหมายเปนนัยวา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 6:46 - เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา' แตไมกระทำตามที่เราบอกนั้น

4.

อาน มัทธิว 1:21 คำวา “พระเยซู” มีความหมายเปนนัยวา
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 1:21 - เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจะเรียกนามของทานวา เยซู เพราะวาทานจะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอด
จากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย

5.

อาน ลูกา 23:2 คำวา “พระคริสต” มีความหมายเปนนัยวา
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 23:2 - และเขาเริ่มฟองพระองควา "เราไดพบคนนี้ยุยงชนชาติของเรา และหามมิใหสงสวยแกซีซาร และวาตัวเองเปนพระ
คริสต กษัตริยองคหนึ่ง”

6.

อาน โรม 1:16 ตามพระคำขอนี้ ขาวประเสริฐหรือขาวดีนั้นคือ
______________________________________________________________________________________________
โรม 1:16 - ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐของพระคริสต เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดชของพระ
เจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน และพวกกรีกดวย
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7.

อาน โรม 1:1-3 ขาวประเสริฐของพระเจามีศูนยกลางหรือเกี่ยวของกับ ___________________________________________
เปนสวนหนึ่งของพระบุตรหรือสวนทั้งหมดของพระองค ______________________________________________________
โรม 1:1-3 – เปาโล ผูรับใชของพระเยซูคริสต ผูซึ่งพระองคทรงเรียกใหเปนอัครสาวก และไดถูกแยกตั้งไวสำหรับขาวประเสริฐ
ของพระเจา [2] คือขาวประเสริฐที่พระองคไดทรงสัญญาไวลวงหนาโดยพวกศาสดาพยากรณของพระองคในพระคัมภีรอัน
บริสุทธิ์ [3] เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค คือพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา ผูบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝายเนื้อหนัง

8.

อาน ยอหน 6:54 เมื่อเรารับประทานสิ่งนั้นเขาไป มันความหมายวาอยางไร
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 6:54 - ผูที่กินเนื้อ และดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะใหผูนั้นฟนขึ้นมาในวันสุดทาย

9.

อาน กาลาเทีย 3:27 เมื่อรับบัพติศมาในพระคริสต พวกเขาสวม _____________________________________ ของพระคริสต
กาลาเทีย 3:27 - เพราะเหตุวา ทุกคนในพวกทานที่รับบัพติศมาเขารวมในพระคริสตแลว ก็ไดสวมชีวิตพระคริสต

10.

อาน กิจการ 9:5-6 เมื่อเซาโลไดรับการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อในพระเยซู เขาถามพระเยซู 2 คำถามวาอะไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 9:5-6 – เซาโลจึงทูลถามวา "พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด" องคพระผูเปนเจากลาววา "เราคือเยซู ที่เจาขม
เหง ซึ่งเจาถีบประตักก็ยากนัก" [6] เซาโลก็ตัวสั่นและรูสึกประหลาดใจจึงถามวา "พระองคเจาขา พระองคประสงคจะใหขา
พระองคทำอะไร" องคพระผูเปนเจาตรัสแกเขาวา "เจาจงลุกขึ้นเขาไปในเมือง และเจาจะตองทำประการใดจะมีคนบอกใหรู”

11.

อาน โรม 7:4 เราเปนของผูใด _______________________เราเปนสวนไหนของพระองค ____________________________
โรม 7:4 - เชนนั้นแหละพี่นองทั้งหลายของขาพเจา ทานทั้งหลายไดตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสตดวย
เพื่อทานจะตกเปนของผูอื่น คือของพระองคผูทรงฟนขึ้นมาจากความตายแลวเพื่อเราทั้งหลายจะไดเกิดผลถวายแดพระเจา

12.

เรามีความสุขกับการอยูกับพระคริสตหรือไม เราพูดกับพระองค รักพระองค และนมัสการ พระองคหรือเปลา
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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บทที่ 8
การนำพระธรรมบัญญัติไปใชอยางเหมาะสม
วันหนึ่งขณะที่โจ บิล สตีฟ และผมกำลังคุยกันที่หนองน้ำ คนหนึ่งถามขึ้นกลางวงสนทนาวา “เปนไปไดไหมที่พระเจาจะใหมนุษยรับผิดชอบ
ตอการกระทำของเขา ถาเขาไมเคยไดยินไดฟงเรื่องพระเจาหรือพระเยซูมากอนเลย” ผมจึงถามวา “บิล สมมุติวาคุณไปเยี่ยมสตีฟที่บาน แต
เขาไมอยู อยูแตภรรยาเขา แลวถาคุณเขาไปหลับนอนกับเธอ คุณจะรูสึกผิดที่ละเมิดตอเพื่อนคุณหรือเปลา ถึงแมคุณจะไมรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับ
ธรรมบัญญัติ 10 ประการหรืออานพระคัมภีรมากอน คุณคิดวาความรูสึกผิดชอบชั่วดีตอการกระทำผิดนั่นมันมาจากไหนละ”
เห็นหรือไมวา พระเจาทรงปลูกฝงความรูสึกผิดชอบชั่วดีใหมนุษยทุกคน ผานทางธรรมบัญญัติผานจิตสำนึกเพื่อรับรูความดี รูสึกผิดตอการทำ
ชั่ว ธรรมบัญญัติและจิตสำนึกเปนสิ่งที่ตัดสินตัวเราที่จะกลาวโทษเรา หรือไมก็แกตางใหกับตัวเองในความผิดที่ไดกระทำลงไป (โรม 2:14-15)
บิลเลาใหผมฟงวาเขาเปนคนดีขนาดไหน เขาไมจำเปนตองมีพระผูชวยใหรอด ผมจึงเปดอพยพบทที่ 20 อานธรรมบัญญัติ 10 ประการใหฟง “บิล
พระเจามาเปนทีห่ นึ่งเสมอในชีวิตคุณหรือเปลา คุณรักพระองคตลอดเวลาเหนือสิง่ อืน่ ใดในโลกหรือเปลา ถาไม คุณก็ทำผิดธรรมบัญญัติขอที่ 1”
(อพยพ 20:3) “คุณเคยยกยองสิ่งอืน่ ใดเหนือพระเจาไหม ถาเคยคุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 2” (อพยพ 20:4) “คุณเคยเอยนามพระเยซูคริสต
เจาอยางคำหยาบคายไหม” ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 3 (อพยพ 20:7) “คุณเคยจัดสักหนึ่งวันเพื่อถวายเกียรติและนมัสการพระเจา
เสมอไหม ถาไม คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 4” (อพยพ 20:8) “คุณใหเกียรติบุพการีในวัยหนุมของคุณเสมอหรือไม ถาไม คุณก็ละเมิดธรรม
บัญญัติขอที่ 5 (อพยพ 20:12) “คุณเคยโกรธใครสุดขีดหรือเปลา ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 6 ” (เปรียบเทียบอพยพ 20:13 กับ
มัทธิว 5:21-22) “คุณเคยมองผูหญิง และเกิดความกำหนัดกับเธอหรือเปลา ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 7 (เปรียบเทียบอพยพ
20:14 กับมัทธิว 5:27-28) “คุณเคยหยิบฉวยของที่ไมใชของคุณไหม ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 8 (อพยพ 20:15) “คุณพูดความ
จริงตลอดเวลาหรือเปลา ถาไม คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 9” (อพยพ 20:16) “คุณเคยอยากไดของของคนอื่นหรือเปลา ถาเคย คุณก็
ละเมิดธรรมบัญญัติขอที่ 10 (อพยพ 20:17) “เห็นไหมวาเหตุใดพระเยซูจึงเสด็จลงมาเพื่อชวยคนบาปใหรอด” (มาระโก 2:16-17)
ประเด็นที่คิดวาเราดีพอหรือพยายามทำดีใหพอที่จะไปสวรรคนั้น เราลวนละเมิดธรรมบัญญัติ 10 ประการ ยากอบ 2:10 บอกไววา ผูใดรักษา
พระบัญญัติทั้งหมด แตผิดอยูขอเดียว ผูนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด ธรรมบัญญัติมิไดมีไวเพื่อทำใหเราเปนคนชอบธรรม แตเพื่อเผยใหเรา
เห็นถึงบาปของเรา (โรม 3:19-20)
เราทุกคนตองการพระผูชวยใหรอด คำวา “พระผูชวยใหรอด” คือ ผูชวยเราใหรอดพนจากโทษของบาป พระเยซูชวยผูที่กำลังพินาศ เพื่อที่
พวกเขาเหลานั้นจะไดมีชีวิตนิรันดร (มัทธิว 1:21) การที่จะเปนคนดีพอที่จะขึ้นสวรรคไดนั้น เราตองมีความชอบธรรมเทาเทียมกับของพระเจา
(2 โครินธ 5:21) ขาวประเสริฐของพระกิตติคุณก็คือไมเพียงแตพระเยซูไดยกโทษบาปใหกับเราเทานั้น แตพระองคยังเสนอที่จะใหความชอบ
ธรรมของพระองคแกเราเปนของขวัญอีกดวย (โรม 5:17 “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดย
คนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดย
พระองคผูเดียว คือพระเยซูคริสต”)
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน มาระโก 2:16-17 พระเยซูเสด็จมาเพื่อชวยผูใดใหรอด
______________________________________________________________________________________________
มาระโก 2:16-17 ฝายพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี เมื่อเห็นพระองคทรงเสวยอาหารกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป จึง
ถามสาวกของพระองควา "เหตุไฉนพระองคจึงกินและดื่มรวมกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปเลา" [17] ครั้นพระเยซูทรงไดยิน
ดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา "คนแข็งแรงไมตองการหมอ แตคนเจ็บปวยตองการหมอ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แตมาเรียกคน
บาปใหกลับใจเสียใหม"
อาน โรม 2:1 เมื่อเราตัดสินคนอื่น เรากำลังทำอะไรกับตัวเราเอง __________________ เพราะ _______________________
โรม 2:1- เหตุฉะนั้น มนุษยเอย ไมวาทานจะเปนใคร เมื่อทานกลาวโทษผูอื่นนั้นทานไมมีขอแกตัวเลย เพราะเมื่อทาน
กลาวโทษผูอื่น ทานก็กลาวโทษตัวเองดวย เพราะวาทานที่กลาวโทษเขาก็ยังประพฤติอยูอยางเดียวกับเขา

2.

อาน ยากอบ 2:10 หากเรารักษาธรรมบัญญัติของพระเจาไดเกือบทั้งหมด แตทำผิดไปสักสองสามขอ เราไดทำผิดอะไร
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 2:10 – เพราะผูใดรักษาธรรมบัญญัติไดทั้งหมด แตผิดอยูขอเดียว ผูนั้นก็เปนผูผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด

3.

อาน กาลาเทีย 3:10 การจะเปนผูชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจา เราตองรักษาธรรมบัญญัติมากเทาไร
______________________________________________________________________________________________
เราตองรักษาธรรมบัญญัตินั้นนานเทาใด _________________ เหตุนี้เราจึงไมสามารถรอดได โดยความพยายามที่จะเปนคนดีพอ
กาลาเทีย 3:10 – เพราะวาคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแชง เพราะพระคัมภีรเขียนไววา ทุกคนที่
มิไดประพฤติตามขอความทุกขอ ที่เขียนไวในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแชง

4.

อาน กาลาเทีย 2:16 การทำใหชอบธรรมคือของขวัญ ที่พระเจาทรงหยิบยื่นให ซึ่งนำคนมาสูความสัมพันธอันถูกตองกับพระเจา
พระองคทรงเสนอความชอบธรรมใหแกคนบาปผานทางความเชื่อในพระเยซูคริสต ซึ่งสำเร็จในครั้งเดียวเพื่อเราทั้งหมด ผานความ
ตายและการฟนคืนชีพของพระเยซู (1 โครินธ 15:3-4 และโรม 4:25) สิ่งใดที่ไมสามารถทำใหมนุษยชอบธรรมได มนุษยจะรอดได
อยางไร มีกี่คนที่สามารถรอดไดโดยธรรมบัญญัติ ___________________________________________________________
กาลาเทีย 2:16 – ก็ยังรูวาไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมไดโดยการกระทำตามธรรมบัญญัติ แตโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต
เทานั้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต ไมใชโดยการกระทำ
ตามธรรมบัญญัติ เพราะวาโดยการกระทำตามธรรมบัญญัตินั้น ไมมีผหนึ
ู ่งผูใดเปนคนชอบธรรมไดเลย

6.

อาน โรม 6:14 ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนคุณอยูภายใตอะไร
ก.

พระธรรมบัญญัติ

ข.

พระคุณ

ค.

ศีลธรรม

โรม 6:14 - เพราะบาปจะมีอำนาจเหนือทานทั้งหลายตอไปก็หามิได เพราะวาทานทั้งหลายมิไดอยูใตธรรมบัญญัติ แตอยูใตพระคุณ
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7.

อาน เอเสเคียล 18:20 หากเราอยูภายใตธรรมบัญญัติเราจะถูกโทษอยางไร ตอบาปของเรา
______________________________________________________________________________________________
เอเสเคียล 18:20 - ตัวคนทีทำบาปจะตองตาย บุตรไมตองรับโทษความผิดบาปของบิดา บิดาก็ไมตองรับโทษความผิดบาปของบุตร
คนชอบธรรมจะรับผลความชอบธรรมของตน และคนอธรรมจะรับผลการอธรรมของตน

8.

อาน โรม 4:6-8 ภายใตพระคุณ พระเจาทรงกระทำ 3 สิ่งกับบาปของเรา คืออะไร ___________________________________
โรม 4:6-8 – ดังที่ดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนที่พระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการกระทำ [7] วา
คนทั้งหลายซึ่งพระเจา ทรงโปรดยกความชั่วชาของเขาแลว และพระเจาทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแลวก็เปนสุข [8] บุคคลที่
องคพระผูเปนเจามิไดทรงถือโทษบาปของเขาก็เปนสุข

9.

อาน โรม 5:1 ตอนนี้เราเปนคนชอบธรรมแลว เราไดรับประโยชนอะไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 5:1- เหตุฉะนั้นเมื่อเราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจาทางพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจาของเรา

10.

อาน โรม 5:9 บัดนี้เรามีความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซู เราจะรอดพนจาก ____________________________________
โรม 5:9 – เพราะเหตุฉะนั้น เมื่อเราเปนคนชอบธรรมแลวโดยพระโลหิตของพระคริสต ยิ่งกวานั้น เราจะพนจากความโกรธ
ของพระองค

11.

อาน โรม 10:4 พระคริสตเปนจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อผูที่เชื่อจะไดรับ _________________________ ตอพระพักตรพระเจา
โรม 10:4 – เพราะวาพระคริสตทรงเปนจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อใหทุกคนที่มีความเชื่อไดรับความชอบธรรม

12.

อาน 1โครินธ 1:30 พระเจาทรงตั้งพระเยซูใหเปน ______________________ และ ________________________________
1 โครินธ 1:30 - โดยพระองคทานจึงอยูในพระเยซูคริสต เพราะพระเจา ทรงตั้งพระองคใหเปนปญญาและความชอบธรรม
และผูทรงชำระเราใหบริสุทธิ์ และทรงเปนผูไถเราไวใหพนบาป

13.

อาน ฟลิปป 3:9 เมื่อเรารักษาธรรมบัญญัติของโมเสส เราพยายามที่จะรับเอา ______________________________ ดวยตนเอง
ฟลิปป 3:9 - และจะไดปรากฏอยูในพระองค ไมมีความชอบธรรมของขาพเจาเองซึ่งไดมาโดยธรรมบัญญัติ แตมีมาโดยความ
เชื่อในพระคริสต เปนความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจาโดยความเชื่อ

14.

อาน 1 โครินธ 11:1 ในฐานะคริสเตียน เราดำเนินชีวิตภายใตกฎของพระคริสต ธรรมบัญญัติของพระองคมิไดตราไวเพื่อเชื่อฟง แต
คือการใชชีวิตในการตอบสนองตอบุคคลหนึ่ง บุคคลนั้นคือ ____________________________________________________
1 โครินธ 11:1 - ทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอยางขาพเจา เหมือนอยางที่ขาพเจาปฏิบัติตามอยางพระคริสต

15.

อาน โรม 8:3 ธรรมบัญญัติไมชวยใหเรารอดได มิใชเพราะธรรมบัญญัติผิด แตเปนเพราะความออนแอใน ___________________
ของตัวเราที่ทำใหเราไมอาจรักษาธรรมบัญญัติได
โรม 8:3 – เพราะวาสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไมได เพราะเนื้อหนังทำใหออนกำลังไป พระเจาไดทรงทำแลว โดยพระองคทรงใช
พระบุตรของพระองคเองมา ในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถบาป พระบุตรในเนื้อหนังจึงไดทรงรับโทษบาป
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บทที่ 9
ไมใชภายใตพระธรรมบัญญัติ แตภายใตรมพระคุณ
เมื่อคืน ผมฝนถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำโทษในสิ่งที่เธอกระทำ (บาปของเธอ) ชายคนหนึ่งติดตามเธอไปตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่เธอทำผิด
เขาก็จะสายหัวดวยความรังเกียจ แลวก็ถอดเข็มขัดออกฟาดเธอ เมื่อเธอพูดผิดหรือทำผิด เขาก็จะทำโทษเธอ เธอเขยกขาไปทั่ว พยายามยิ้ม
แลวทำใจดี ๆ แตก็ไมวายที่จะทำในสิ่งที่ทำใหตัวเองเดือดรอน แมสิ่งที่เธอทำทั้งหลายนั้นไมใชเรื่องใหญเลย แตเปนเพียงเรื่องเล็กเรื่องนอยที่
ชายคนนี้เห็นเธอทำผิด ก็จะฟาดเธอทุกครั้งจนดูสิ้นหวังไปหมด เธอไมอาจหลีกเลี่ยงการถูกทำโทษไดเลย จำไดวา ผมรูสึกเสียใจกับเธอ
อยากจะชวยเธอหนีใหพนชายใจมารคนนั้นที่เอาแตฟาดเธอ แลวผมก็ตื่น
ผมเริ่มนึกถึงเรื่องพระคุณของพระเจา ความโปรดปรานที่พระเจาทรงประทานให เปนความโปรดปรานที่เราไมสมควรจะไดรับ หรือมิอาจจะ
แลกเปลี่ยนไดดวยความสามารถ เมื่อหัวใจเราไดรับพระคุณของพระองค หยั่งรากลงแลว เราจะไมพยายามทำสิ่งใดเพื่อใหพระเจาทรงยอมรับ
โดยการกระทำของเราหรือโดยการรักษาธรรมบัญญัติ ดวยกำลังความสามารถของเราเอง ที่สุดเราก็สามารถหลีกหนีการถูกโบยตี เมื่อเราทำ
ผิดกฎธรรมบัญญัติ เพราะความรอดดวยพระเยซู
คำวาความโปรดปราน นั้นหมายถึงการไดรับการยอมรับ สนับสนุนหรือรับพรจากใครสักคน เมื่อเราอยากเปนที่โปรดปรานของใครคนนั้น
เราจะทำอยางไร จะพยายามทำและพูดในสิ่งที่ทำใหเขาพอใจ ไมพูดหรือทำอะไรที่จะทำใหเขาไมพอใจ นั่นคือ ตองประพฤติตัวดีตลอดเวลา
เปนไปไดจริง ๆ หรือที่จะทำเชนนั้น คลายกับการตอตานแรงโนมถวงของโลกซึ่งเราทำไดแคชั่วครูชั่วยามแตสุดทายก็ลมเหลว แรงโนมถวงของ
โลกมันแข็งแรงกวาเรา
ผมเขาใจความรูสึกของหญิงสาวที่ผมฝนเห็น รูสึกวาเวลาที่ผมพยายามอยางหนักที่จะทำทุกอยางใหถูกตอง แตกลับพลาดในรายละเอียดเล็ก
นอย และลมเหลว ผมคิดวาหากเพียงผมผานวันนี้ไปไดดวยดีโดยไมทำอะไรพลาด ผมก็คงจะประสบความสำเร็จบาง แตเปลาเลย ความผิด
พลาดของผมทำใหผมทำอะไรไมสมบูรณเสียทุกที ผมวานั่นไมเพียงแตทำใหพระบิดาบนสวรรคผิดหวังเทานั้น แตผมจะประณามตัวเองและ
ลงโทษตัวเองเสมอ คิดวาตัวเองไปไมรอด เฝาแตวนเวียนอยูกับความสามารถทำอะไรไดหรือทำอะไรไมไดของตัวเอง กาวไมถึงระดับมาตรฐาน
สักที ไมดีพอที่จะกาวไปถึงตรงนั้น ผมตองการความชวยเหลือ
พระเจาทรงเมตตาที่จะประทานผูชวยใหเรา นามนั้นคือพระเยซู ผูที่พระองคทรงสงลงมา เพื่อทำใหเรามีอิสรภาพจากตัวเอง จากความไรซึ่ง
อำนาจที่จะทำตามพระบัญญัติของพระองค พระเยซูทรงรับการลงโทษที่เราไมสามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติ เพื่อที่เราจะไมตองตาย แตกลับ
มีอิสระที่จะมีชีวิตอยู และมีชีวิตนิรันดรรวมกับพระองค พระเยซูประทานของขวัญแหงความชอบธรรมใหกับเรา เพื่อเราจะไดเปนผูชอบธรรม
และบริสุทธิ์ตอพระพักตรพระเจา พระบิดา และเขาขายขอเรียกรองในธรรมบัญญัติ เรามีสันติสุขกับพระเจา ดวยสิ่งที่พระองคทรงกระทำเพื่อ
เรา ดวยความตาย การถูกฝง และการฟนคืนชีพของพระเยซู
เรามีความโปรดปรานของพระเจา ที่ไมอาจทำไดดวยตนเอง ทั้งยังไมสมควรจะไดรับจากพระองค ซึ่งก็คือพระคุณ ดวยความเชื่อดังนี้ หัวใจ
ของเราจะตองตั้งมั่นอยูอยางปราศจากขอสงสัย รูวาพระองคทรงประทานสิ่งนี้ให เพราะพระองคทรงรักเรา ทำหัวใจของเราใหสมบูรณ มั่นคง
ตั้งตรง และหยั่งรากในพระคุณของพระองค คือตั้งมั่นอยางหนักแนน ไมหวั่นไหวดวยคำถาม หรือขอสงสัยใด ๆ วาพระองคทรงใหทุก ๆ สิ่งที่
จำเปนกับเราในการดำรงชีพ และใหชีวิตที่สมบูรณพูนสุขผานทางพระเยซูคริสต
หากเรายังคงจดจอ รวมศูนยความคิดอยู ที่ความขาดแคลน ความผิดพลาด และบาปของเรา แทนที่จะจดจออยู กับพระเยซูเจาผู ทรงสิทธิ์
อำนาจ และผูสำเร็จในความเชื่อของเรา หัวใจของเราคงจะเศราหมองและขาดกำลัง ที่จะยอมเชื่อวาเราไดรับสิ่งดี ๆ จากพระเจา เราตองใช
ความเชื่อจากหัวใจเรา รับความชอบธรรมพรอมกับพระคุณของพระองค หัวใจเราตองเปนของพระเจาอยางหมดเปลือก เมื่อนั้นแหละเราจะ
เขาถึงพระองคอยางเต็มลน และไดพักพิงในพระองค “จงรักษาใจของเจาดวยความระวังระไวรอบดาน เพราะแหลงแหงชีวิตเริ่มตนออกมา
จากใจ” (สุภาษิต 4:23)
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คำถาม
ขอพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

พระคุณ มีความหมายวาอยางไรในบทนี้
______________________________________________________________________________________________

2.

เมื่อหัวใจเราไดรับพระคุณหยั่งรากลงแลว เราจะไมพยายามทำเพื่อใหเกิดการยอมรับจากพระเจา ผานทาง
______________________________________________________________________________________________

3.

อาน ฮีบรู 10:14 ความผิดพลาดของเรา มักจะทำใหเรากลายเปนคนไมสมบูรณแบบ ในพระคำขอนี้เราจะสมบูรณแบบไดโดย
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:14 - โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองคทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ไดรับการทรงชำระใหบริสุทธิ์แลวนั้นถึง
ความสมบูรณเปนนิตย

4.

อาน โรม 5:17 พระเยซูทรงประทาน _____________________________________________________ แหงความชอบธรรม ใหแกเรา
เพื่อวาเราจะไดเปนผูชอบธรรม และบริสุทธิ์ ตอหนาพระเจา พระบิดา และมีคุณสมบัติครบพรอมทุกขอตามกฎพระธรรมบัญญัติ
โรม 5:17 - เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานคือความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว
คือพระเยซูคริสต

5.

อาน อิสายาห 26:3 หากเรายังคงจดจอ รวมศูนยความคิดอยูที่ขอผิดพลาด บกพรองทั้งหลาย และบาปของเรา แทนที่จะจดจออยูที่
พระเยซูเจาผูทรงสิทธิ์อำนาจ ผูซึ่งสำเร็จในความเชื่อของเรา หัวใจเราจะเต็มไปดวยความเศราหมอง ถดถอย มากกวาที่จะเชื่อวาเรา
ไดรับทุกสิ่งทุกอยางจากพระเจา ดังนั้น เราควรจดจออยูที่ใด __________________________________________________
อิสายาห 26:3 - ใจแนวแนในพระองคนั้น ทรงรักษาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค

6.

อาน เอเฟซัส 3:17 หัวใจเราตองเปนของพระองคทั้งหมดเพียงผูเดียวเพื่อเราจะ
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 3:17 - เพื่อพระคริสตจะสถิตอยูในใจของทานโดยความเชื่อ เพื่อวา เมื่อทรงวางรากฐานทานไวอยางมั่นคงในความรักแลว

7.

อาน โรม 4:5 ความรอดจากบาปเปนรางวัลที่เราตองแลกมา หรือเปนของขวัญที่ไดเปลาโดยพระคุณพระเจา
______________________________________________________________________________________________
โรม 4:5 - สวนคนที่มิไดอาศัยการกระทำ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคน
นั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม

8.

อาน โรม 5:17 ความชอบธรรม (จากขอ 4) การมีที่ยืนอยางชอบธรรมกับพระเจา เปนของประทาน เราตองทำอะไรเพื่อแลกกับของ
ของประทานนั้นหรือไม _____________ เราจะไดของประทานนั้นมาอยางไร _____________________________________

9.

อาน โรม 6:23 อะไรคือของประทานของพระเจาในพระคำขอนี้
______________________________________________________________________________________________
โรม 6:23 - เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานของพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจาของเรา
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10.

อาน ติตัส 3:5 ผลงานที่ดีและการกระทำดี กี่อยางของเราที่มีสวนรวมตอ ความรอดจากบาปของเรา
_____________________________________________________________________________________________
ทิตัส 3:5 - พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

11.

อาน โรม 6:14 อธิบายความหมายของ “ใตรมพระคุณของพระเจา” ดวยคำของคุณเอง
______________________________________________________________________________________________
โรม 6:14 - เพราะวาบาปจะมีอำนาจเหนือทานทั้งหลายตอไปก็หามิได เพราะวาทานทั้งหลายมิไดอยูใตพระราชบัญญัติ แตอยู
ใตพระคุณ

12.

อาน โรม 11:6 หากพระพรของพระเจามาจากพระคุณพระองค หมายความวานั่นไมไดมาโดย ____________________ ของเรา
โรม 11:6 - แตถาเปนทางพระคุณก็หาไดเปนเพราะทางการกระทำไม ฉะนั้นแลว พระคุณก็ไมเปนพระคุณอีกตอไป แตถาเปน
ทางการกระทำก็หาไดเปนเพราะทางพระคุณไม ฉะนั้นแลว การกระทำก็ไมเปนการกระทำอีกตอไป

13.

อาน โรม 3:24 ขอใหอธิบายความหมายพระคำขอนี้ดวยถอยคำของคุณเอง
______________________________________________________________________________________________
โรม 3:24 - แตพระเจาทรงพระกรุณาใหเราเปนผูชอบธรรม โดยไมคิดมูลคา โดยที่พระเยซูคริสตทรงไถเราใหพนบาปแลว

14.

อาน เอเฟซัส 1:7 การยกโทษบาปของเรานั้นมาโดย
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:7 - ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอัน
อุดมของพระองค
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บทที่ 10
ไมมีสติอยูกับบาปอีกตอไป
ชายขี้เมาคนหนึ่งขับรถผิดทาง ไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง ในอุบัติเหตุนั้นเด็กสาวอายุ 18 ปเสียชีวิต ครอบครัวของเด็กสาวนั้นฟองรองและได
คาเสียหาย 30 ลานบาท แตครอบครัวนี้ใหนายคนนี้จายเงินเพียง 30,888 บาท แทนที่จะเปน 30 ลานบาท พวกเขามีเหตุผลเฉพาะ ที่ใหนาย
คนนี้จายเงินในลักษณะนี้ เขาตองการใหชายขี้เมานี้สำนึกในสิ่งที่เขาไดกระทำลงไปโดยเขียนเช็คสั่งจายในนามของเด็กสาวที่ตายสัปดาหละ
33 บาท สงใหกับครอบครัว เราคงคิดวาการไดจายเพียง 30,888 บาท นาจะดูดีกวาหากคิดเทียบกับเงินจำนวน 30 ลานบาท ในตอนแรกการ
จายเงินสัปดาหละ 33 บาท เปนเรื่องงาย แตพอผานไปสักพัก การเขียนเช็คในนามของเด็กสาวที่ตายเริ่มครอบงำความคิดของเขา ทุกสัปดาห
เขาจะรูสึกซึมเศรา นึกถึงแตเรื่องของเด็กสาวคนที่ตองตายเพราะเขา
หลายปผานไป ในที่สุด เขาก็เลิกเขียนเช็ค ครอบครัวนี้จึงนำเขาขึ้นศาล ใหเขาจายเงิน ในหกหรือเจ็ดปหลังเขาหยุดจายเงินสี่หรือหาครั้ง ทุก
ครั้งเขาจะถูกนำขึ้นศาลและถูกสั่งใหจายเงิน ครอบครัวนี้บอกวา พวกเขาไมไดโกรธอะไรอีกตอไป แตตองการใหนายคนนี้ระลึกถึงสิ่งที่เขาได
ทำลงไป
หากลองทบทวนดู ครอบครัวนี้ก็ติดบวงไมแพนายคนนั้น ทุกสัปดาหที่ครอบครัวนี้ไดรับเช็คก็ตอกย้ำใหนึกถึงความสูญเสียของตัวเอง เอาเขา
จริง ๆ ครอบครัวนี้ก็หาความสงบไมไดหลังความตายของเด็กสาวนี้เชนกัน นายคนนั้นก็ฟองกลับครอบครัวนี้ในขอหา “การทำโทษที่โหดราย
และวิปริต” เขาวา “อยางนี้มันฆากันชัด ๆ มันทำลายชีวิตผมจนไมสามารถหันหลังใหอดีต กาวออกไปมีชีวิตไดเลย”
มาถึงสิ่งที่ตองทำความเขาใจในเรื่องนี้ ผมพบคริสเตียนมากมายที่รูสึกวาตัวเองอยูภายใตการถูกตัดสินอยางเดียวกัน พวกเขาบอกวา “พระเยซู
ไดชดใชใหหมดแลว” แตก็ยังรูสึกวา ตัวเองยังตองชดใชในภารกิจทางศาสนาทุก ๆ สัปดาห ไมเชนนั้นจะไมเปนที่ยอมรับจากพระเจา

ระดับที่ 3

3-167

ระดับที่ 3
คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

ความสัมพันธระหวางชายคนนี้กับครอบครัวนั้นจะเปนเชนไร เมื่อเหตุการณนี้ยังดำเนินอยูตอไป
______________________________________________________________________________________________

2.

อาน ฮีบรู 10:1 พระบัญญัติไมสามารถทำอะไร
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:1 – โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นไดเปนแตเงาของสิ่งดีที่จะมาภายหนา มิใชตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียว พระราชบัญญัติ
นั้นจะใชเครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปเสมอมา กระทำใหผูถวายสักการะบูชานั้นถึงที่สำเร็จมิได

3.

อาน ฮีบรู 10:1 ในพระคำนี้ มีอะไรที่บอกเราวาการถวายเครื่องบูชาในพระสัญญาเดิมนั้น ไมอาจทำใหเราถึงที่สำเร็จได
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4.

อาน ฮีบรู 10:2 หากการถวายเครื่องบูชานั้นมีผลตอการชำระบาปแลวจะเกิดอะไรขึ้นกับผูนมัสการ
______________________________________________________________________________________________
ฮีบรู 10:2 - เพราะถาเปนเชนนั้นได เขาคงไดหยุดการถวายเครื่องบูชาแลวมิใชหรือ เพราะถาผูนมัสการนั้นไดรับการชำระให
บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแลว เขาคงจะไมรูสึกวามีบาปอีกตอไป

5.

ในเรื่องนี้ คนขับขี่ดวยความมึนเมาถูกบังคับใหทำอะไร
______________________________________________________________________________________________

6.

อาน ฮีบรู 10:14 พระเจาทรงทำใหคนของพระองคสมบูรณแบบโดย
ก.
ข.
ค.
ง.

ทำความดี
ไปโบสถ
รักษาบัญญัติ 10 ประการ
ประทานพระเยซูเปนเครื่องบูชา

ฮีบรู 10:14 – เพราะโดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองคทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ถูกชำระแลวถึงที่สำเร็จเปนนิตย
7.

อาน ฮีบรู 10:14 เมื่อมีผูรับพระเยซูเปนเครื่องบูชาดวยความเชื่อ จะทำใหผูเชื่อนั้นถึงที่สำเร็จ
ก.
ข.
ค.

8.

จนกระทั่งเขากระทำบาปครั้งหนา
จากความบาปครั้งกอน
ตลอดไป

อาน ปฐมกาล 20:1-18 ชายสองคนที่กลาวถึงคือใคร ________________________________________________________
ปฐมกาล 20:1-18 - อับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนเนเกบ และอาศัยอยูระหวางคาเดชและชูร ทานไปอาศัยอยูในเกราร อับราฮัมพูดถึงภรรยาของทานวา “นางเปนนองสาวของฉัน” อาบีเมเลคพระราชาแหงเก-รารก็ใชคนมานำซาราหไป แต
พระเจาเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุบินในเวลากลางคืน และตรัสกับอาบีเมเลควา “เจาจะตองตาย เพราะหญิงซึ่งเจานำมา
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นั้นมีสามีแลว” ฝายอาบีเมเลคยังไมไดเขาใกลนาง ทานจึงทูลวา “ขาแตองคเจานาย พระองคจะทรงประหารประชาชาติที่ไมมี
ความผิดหรือ ตัวเขาเองบอกขาพระองคไมใชหรือวา ‘นางเปนนองของฉัน’ และนางเองก็พูดเชนกันวา ‘เขาเปนพี่ของฉัน’ ขา
พระองคทำดังนี้ดวยใจซื่อ และดวยมือนี้ที่ไมมีความผิด” แลวพระเจาตรัสกับทานในพระสุบินอีกวา “เราเองรูแลววาเจาทำ
ดังนี้ดวยใจซื่อ ยิ่งกวานั้นอีก เราเองเปนผูที่ปองกันเจาไมใหทำบาปตอเรา เหตุฉะนี้ เราจึงไมใหเจาแตะตองหญิงนั้น บัดนี้ จง
คืนภรรยาของชายนั้นไปเสีย เพราะเขาเปนผูเผยพระวจนะ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจา แลวเจาจะมีชีวิตอยูได แตถาเจาไมคืน ก็จง
รูเถิดวาเจาจะตองตายแน ทั้งเจาเอง และทุกคนที่เปนของเจา อาบีเมเลคตื่นบรรทมแตเชามืด ทรงเรียกบรรดาขาราชการ
ทั้งหมดของพระองคมา ทรงรับสั่งเรื่องเหลานี้ทั้งหมดใหพวกเขาฟง คนเหลานั้นก็กลัวยิ่งนัก อาบีเมเลคตรัสเรียกอับราฮัม
มาเขาเฝา และตรัสกับทานวา “เจาทำอะไรแกเรานี่ เราไดทำบาปตอเจาอยางไร? เจาจึงนำบาปใหญโตมายังเราและราช
อาณาจักรของเรา เจาทำสิ่งซึ่งไมนาทำแกเราเลย” อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมวา “เจาคิดอะไร เจาจึงทำเชนนี้” อับราฮัมทูล
วา “เพราะขาพระบาทคิดวา ในที่นี้ไมมีความยำเกรงพระเจาเสียเลย พวกเขาจะฆาขาพระบาทเสียเพราะเหตุภรรยาของขา
พระบาท นอกจากนั้นเธอก็เปนนองสาวของขาพระบาทจริงๆ เปนบุตรหญิงของบิดาขาพระบาท แตไมใชบุตรหญิงของมารดา
ขาพระบาท และนางไดมาเปนภรรยาขาพระบาท เมื่อพระเจาโปรดใหขาพระบาทตองเดินทางจากบานบิดาของขาพระบาท
ขาพระบาทพูดกับนางวา ‘นี่เปนความเมตตาที่เจาจะทำเพื่อเรา คือทุกที่ที่พวกเราจะไปนั้นจงพูดถึงเราวา ‘เขาเปนพี่ชายของ
ขาพเจา’ ” อาบีเมเลคจึงทรงนำแกะ โคและทาสชายหญิงประทานใหแกอับราฮัม แลวทรงคืนซาราหภรรยาของทานใหทาน
แลวอาบีเมเลคตรัสวา “ดูนี่ แผนดินของเราก็อยูตอหนาเจา จงอาศัยอยูที่ไหนก็ไดตามใจชอบ” พระองคตรัสกับซาราหวา “นี่
แนะ เราใหเงินหนึ่งพันแผนแกพี่ชายของเจา เปนคาชดใชตอหนาทุกคนที่อยูกับเจา เจารับการแกไขในทุกเรื่องแลว” อับราฮัม
ก็อธิษฐานตอพระเจา พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลคและมเหสีของพระองคและทาสหญิงใหหาย สตรีเหลานั้นก็คลอดบุตร
เพราะวาพระยาหเวหทรงปดครรภสตรีทั้งหมดในราชสำนักของอาบีเมเลค เพราะเรื่องซาราหภรรยาของอับราฮัม
9.

อาน ปฐมกาล 20:2, 5 ในเรื่องนี้ ใครโกหกและหลอกลวง ______________________________________________
ปฐมกาล 20:2, 5 - อับราฮัมพูดถึงภรรยาของทานวา “นางเปนนองสาวของฉัน” อาบีเมเลคพระราชาแหงเก-รารก็ใชคนมา
นำซาราหไป … [5] ตัวเขาเองบอกขาพระองคไมใชหรือวา ‘นางเปนนองของฉัน’ และนางเองก็พูดเชนกันวา‘เขาเปนพี่ของฉัน’
ขาพระองค ทำดังนี้ดวยใจซื่อ และดวยมือนี้ที่ไมมีความผิด”

10.

อาน ปฐมกาล 20:7 ผมเชื่อวาพระเจาไมไดยอมรับการกระทำของอับราฮัม แตพระเจาทรงเขาขางผูใดระหวางอับราฮัมและ
อาบีเมเลค เพราะเหตุใด (อาน ปฐมกาล 15:1, 18 ยากอบ 2:23)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ปฐมกาล 20:7 – ฉะนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาใหแกชายนั้น เพราะเขาเปนผูพยากรณ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจาแลวเจาจะมีชีวิตอยู
ถาเจาไมคืนนางนั้น เจาจงรูวาเจาจะตายเปนแน ทั้งเจาและทุกคนที่เปนของเจา
ปฐมกาล 15:1,18 ภายหลังเหตุการณเหลานี้ พระดำรัสของพระเยโฮวาหมาถึงอับราฮัมดวยนิมิตวา "อับราม อยากลัวเลย เรา
เปนโลของเจาเปนบำเหน็จยิ่งใหญของเจา ในวันเดียวกันนั้นพระเยโฮวาหทรงกระทำพันธสัญญากับอับรามวา "เราไดยก
แผนดินนี้แกเชื้อสายของเจาแลว ตั้งแตแมน้ำอียิปตไปจนถึงแมน้ำใหญ คือแมน้ำยูเฟรติส”
ยากอบ 2:23 - พระคัมภีรก็สำเร็จที่วา `อับราฮัมเชื่อพระเจา ทรงนับเปนความชอบธรรมแกทาน' และทานไดชื่อวาเปน`สหาย
ของพระเจา’
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11.

อาน ปฐมกาล 20:7, 17-18 แมวาอับราฮัมเปนฝายผิด พระเจาทรงบอกใหผูใดอธิษฐานเผื่อใคร
ก.
อับราฮัมอธิษฐานเผื่ออาบีเมเลค
ข.
อาบีเมเลคอธิษฐานเผื่ออับราฮัม
ค.
ทั้งสองคนอธิษฐานเผื่อกันและกัน
ปฐมกาล 20:7, 17-18 - ฉะนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาใหแกชายนั้น เพราะเขาเปนผูพยากรณ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจาแลวเจาจะมีชีวิต
อยู ถาเจาไมคืนนางนั้น เจาจงรูวาเจาจะตายเปนแน ทั้งเจาและทุกคนที่เปนของเจา [17] เพราะฉะนัน้ อับราฮัมก็อธิษฐานตอพระ
เจา พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองคและทาสหญิงใหหาย และเขาเหลานั้นก็มีบุตร [18] เพราะวาพระเยโฮวาห
ไดทรงเปดครรภสตรีในราชสำนักของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ่ งซาราหภรรยาอับราฮัม

12.

อาน โรม 8:31 แมวาบางครั้งเราจะทำผิดพลาด ____________________________________________ ยังคงอยูขางเราเสมอ
โรม 8:31 - ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใครจะขัดขวางเรา

13.

อาน โรม 4:8 แมวาเราทำผิด พระเจาทรงกลาววาพระองคจะไม
______________________________________________________________________________________________
โรม 4:8 – บุคคลที่องคพระผูเปนเจามิไดทรงถือโทษบาปของเขาก็เปนสุข

14.

อาน ฮีบรู 8:12-13 ในพันธสัญญาใหม พระเจาสัญญาวาจะไม _________________________________________________
ฮีบรู 8:12-13 – เพราะเราจะกรุณาตอการอธรรมของเขา และจะไมจดจำบาป และความชั่วชาของเขาอีกตอไป [13] เมื่อ
พระองคกลาวถึง "พันธสัญญาใหม" พระองคทรงถือวา พันธสัญญาเดิมนั้นพนสมัยไปแลว และสิ่งที่พนสมัย และเกาไปแลว
นั้น ก็พรอมที่จะเสื่อมสูญไป

15.

อาน เอเฟซัส 2:5, 8-9 เรารอดโดย
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 2:5, 8-9 - ถึงแมวาเมื่อเราตายไปแลวในการบาป พระองคยังทรงกระทำใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต (ซึ่งทาน
ทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) … [8] ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัว
ทานทั้งหลายเอง แตพระเจาทรงประทานให [9] ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทำก็หามิไดเพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได

16.

อาน ติทัส 3:5 เราจะไมรอดเพราะ __________________________ เราจะรอดไดโดย __________________________
ติทัส 3:5 - พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

17.

อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะสรรเสริญพระเจาไปจนชัว่ นิรันดร ที่ไดชวยใหเรารอดโดย _________________________ ของพระองค
ทรงบันดาลใหเราเปน _____________________________________________ในผูทรงเปนที่รักของพระองค (พระเยซูคริสต)
เอเฟซัส 1:6 - เพื่อจะใหเปนที่สรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบันดาลใหเราเปนที่
ชอบใจในผูทรงเปนที่รักของพระองค
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บทที่ 11
ฉันเปนที่รัก ฉันงดงาม
วันหนึ่งไมเคิ้ล ซึ่งเปนนักศึกษาคนหนึ่งเขามาที่หองทำงานของอาจารย เพื่อเลาเรื่องลับสุดยอดของเพื่อนนักเรียนคนหนึ่ง ไมเคิ้ลเลาวา “ชวงที่
อาจารยกำลังสอนหนังสือในชั้นเรียนที่วิทยาลัยพระคัมภีรอยูนั้น ผมเห็นแพททริเชียเขียนโนตลงในสมุดของเธอ ขอความวา “ฉันเปนที่รัก ฉัน
งดงาม” แพททริเชียเปนสาวจำพวกที่มักแตงตัวใหเปนที่ดึงดูดสายตาผูอื่นเสมอ เหตุผลที่แทจริง ที่เธอเขียนคำเหลานั้นก็เพราะ ความจริงเธอ
รูสึกไมเปนที่รัก หรืองดงามเลย แตกลับรูสึกถูกปฏิเสธ ขาดความรัก ในฐานะมนุษยปุถุชน เราลวนมีความตองการพื้นฐานอยางเดียวกัน คือ
ปรารถนาจะเปนที่รัก เปนที่ยอมรับ มีคา เชนเดียวกับความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง และรูวาเราเปนผูที่ชอบธรรมสำหรับพระเจา วิญญาณ
ศาสนาสวนใหญทำใหเรารูสึกวาไมเปนที่รัก ไมมีคุณคา ไมเปนที่ยอมรับ ความเชื่อและความคิดที่ผิดที่สุดที่ซาตานใชตอสูกับผูเชื่อทั้งหลาย ก็
คือ ความรูสึกผิดและการประณามตนเอง เมื่อรูตัววาเราอยูในฝายจิตวิญญาณ
คำถามมีอยูวา จะมีคนสักกี่คนที่เมื่อแรกเริ่มเขามาพบพระเยซูแลวไดรับคำบอกเลาวา พระองคไมเพียงแตจะรักเราเทานั้น แตดวยการที่เรา
ยอมรับพระองค พระองคก็กลายเปนความชอบธรรมโดยสมบูรณแบบของเราไปแลว ที่จริง ความชอบธรรมที่พระองคทรงประทานใหนั้นคือ
ความชอบธรรมทั้งหมดที่เราตองการ (1 โครินธ 1:30 บอกวา “โดยพระองค ทานจึงอยูในพระเยซูคริสต เพราะพระเจาทรงตั้งพระองคใหเปน
ปญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว และการไถโทษ สำหรับเราทั้งหลาย”) นี่คือขาวประเสริฐของพระเจา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอาย
ในเรื่องขาวประเสริฐของพระคริสต เพราะขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอนและพวก
กรีกดวย เพราะวาในขาวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจาก็ไดแสดงออก โดยเริ่มตนก็ความเชื่อ สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว
แลววา ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยูโดยความเชื่อ’ (โรม 1:16-17) สวนคนที่มิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคน
อธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคนนั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม” (โรม 4:5) พระเจามิไดทรงเรียกเราใหเชื่อในสิ่งของที่จับตอง
ได แตทรงใหเราเชื่อดวยความเชื่อมั่น เชื่อใจ วางใจอยางที่สุดและขึ้นตอพระองค
พระเจาไมอาจรักเราไดมากกวาที่ทรงรักเรา พระเจาคือความรัก (1 ยอหน 4:8) แตเราจะรับไดมากขึ้น รูสึกมากขึ้น มีประสบการณมากขึ้น ยิ่ง
ความเชื่อของเราเขมแข็งมากขึ้นเทาใด เราก็จะยิ่งรักพระเจามากขึ้นเทานั้น ในพระคำเขียนไววา “เราทั้งหลายรักพระองค ก็เพราะพระองค
ทรงรักเรากอน” (1 ยอหน 4:19) ขอจงใครครวญใหดี เชื่อและยอมรับเอาเถิด
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน โรม 8:38-39 อัครสาวกเปาโล เชื่อมั่นวาอะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:38-39 –เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวาแมความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักดิ์หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่ง
ซึ่งมีอยูในปจจุบัน หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหนา [39] หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถ
กระทำใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได

2.

ที่วิทยาลัยพระคัมภีร มีศาสตราจารยผูหนึ่งไดสงขอความเวียนไปทัว่ วา “ความชอบธรรม คือ การกระทำของตุลาการโดยที่พระเจา
ประกาศใหทุกคนที่เชื่อนั้นเปนคนชอบธรรม ไมใชการทำใหเปนคนชอบธรรม” เมื่อเราศึกษาพระคัมภีรดวยตัวเองก็จะเชือ่ วาการทำให
เปนคนชอบธรรมนั้น เปนของประทานแหงความชอบธรรม ที่ทำใหเราเปนคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค อาน โรม 5:19
โดยความเชื่อฟงของพระเยซู (รักษาพระบัญญัติ และถูกตรึงบนกางเขน) ผูคนจำนวนมาก
ก.
ข.
ค.

ไดถูกประกาศใหเปนคนชอบธรรม
คิดวาตัวเองเปนผูชอบธรรม
ไดทำใหเปนคนชอบธรรม

โรม 5:19 – เพราะวาคนเปนอันมากเปนคนบาปเพราะคนๆ เดียวที่มิไดเชื่อฟงฉันใด คนเปนอันมากก็เปนคนชอบธรรมเพราะ
พระองคผูเดียวที่ไดทรงเชื่อฟงฉันนั้น
3.

อาน 2 โครินธ 5:21 “เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำใหพระองค (พระเยซูคริสต) ผูทรงไมมีบาป (ไมเคยทำบาป) ใหเปนความบาป
เพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปน _____________________________________________________________________
2 โครินธ 5:21 - เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจา ทางพระองค

4.

อาน โคลีสี 1:21-22 พระเยซูคริสตเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อตายและไถบาปเรา ดวยเหตุฉะนี้ เราจึงยืนอยูเฉพาะหนาของพระเจาไดใน
ฐานะผูบริสุทธิ์ ไรตำหนิ และไรขอกลาวหาในสายตาของ
ก.
ข.
ค.

คูครองเรา
เพื่อนของเรา
พระเจา

โคลีสี 1:21-22 – และพวกทานซึ่งเมื่อกอนนี้ไมถูกกันและเปนศัตรูในใจดวยการชั่วตาง ๆ บัดนี้ พระองคทรงโปรดใหคืนดีกับ
พระองค [22] โดยความตายแหงพระกายเนื้อหนังของพระองคเพื่อจะไดถวายทานใหเปนผูบริสุทธิ์ ไรตำหนิและไรขอกลาวหา
ในสายตาของพระองค
5.

อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะสรรเสริญพระเจาตลอดชั่วนิรันดร ในพระคุณของพระองค เพราะวาพระองคทรงทำใหเรา
______________________________________________________________________________________________
เอเฟซัส 1:6 - เพื่อจะใหเปนที่สรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบันดาลใหเราเปนที่
ชอบใจในผูทรงเปนที่รักของพระองค
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

อาน ฮีบรู 10:14 โดยผานพระเยซูและการสละพระชนมชีพของพระองคบนไมกางเขน ทำใหเราสมบูรณแบบไปนานเทาไร
ก.
จนกวาเราจะทำบาปอีก
ข.
จนกวาเราจะไปโบสถ
ค.
ตลอดกาล
ฮีบรู 10:14 – เพราะโดยการทรงถวายบูชาครั้งเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ถูกชำระแลว ถึงที่สำเร็จเปนนิตย
อาน ฮีบรู 10:15-17 ในพันธสัญญาใหม พระเจาสัญญาวาจะจดจำบาปเรา
ก.
ทุกครั้งที่เราทำบาป
ข.
เมื่อเราไมถวายสิบลด
ค.
ไมจดจำอีกตอไป
ฮีบรู 10:15-17 – และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเปนพยานใหแกเราดวย เพราะวาพระองคไดกลาวไวแลววา [16] "นี่คือพันธ
สัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น" องคพระผูเปนเจากลาววา "เราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไวใน
จิตใจของเขาทั้งหลาย จารึกมันไวที่ในดวงใจของเขาทั้งหลาย [17] และจะไมจดจำบาปและความชั่วชาของเขาอีกตอไป
อาน โรม 6:1-2 พระคุณของพระเจายิ่งใหญกวาบาปของเราทั้งหมด ดังนั้น เราควรทำบาปตอไปหรือ เพื่อวาพระคุณของ
พระเจาจะไดสำแดงความยิ่งใหญใหปรากฏ
______________________________________________________________________________________________
โรม 6:1-2 – ถาเชนนั้นแลวเราจะวาอยางไร ควรเราจะอยูในบาปตอไปเพื่อใหพระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ [2] ขอพระเจาอยายอม
ใหเปนเชนนั้นเลย พวกเราที่ตายตอบาปแลว จะมีชีวิตในบาปตอไปอยางไรได
อาน ฮีบรู 9:12 การไถบาปชนิดไหน ที่พระเยซูเจาทรงประทานแกเรา
ก.
การไถบาปชั่วคราว
ข.
การไถบาปบางสวน
ค.
การไถบาปชั่วนิรันดร
ฮีบรู 9:12 - พระองคเสด็จเขาไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเทานั้น และพระองคไมไดทรงนำเลือดแพะ และเลือดลูกวัวเขาไป
แตทรงนำพระโลหิตของพระองคเองเขาไป และทรงสำเร็จการไถบาปชั่วนิรันดรแกเรา
อาน โรม 8:33 เขียนชื่อผูที่จะฟองคนที่พระเจาไดทรงเลือกไว
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:33 - ใครจะฟองคนเหลานั้นที่พระเจาไดทรงเลือกไว พระเจาทรงเปนผูที่ทำใหเราเปนคนชอบธรรมแลว
อาน โรม 8:34 เขียนชื่อผูที่จะประณามคนของพระเจา
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:34 - ใครเลาจะเปนผูปรับโทษอีก ก็คือพระคริสตผูทรงสิ้นพระชนมแลว และยิ่งกวานั้นอีกไดทรงคืนพระชนม ทรงสถิต
อยู ณ เบื้องขวามือของพระเจา และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายดวย
อาน โรม 8:35 เขียนชื่อผูที่จะแยกผูเชื่อออกจากความรักของพระเจาได
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:35 – แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา จะเปนความยากลำบาก ความทุกข หรือการขม
เหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ
อาน โรม 8:31 บทสรุปของบทเรียนนี้คืออะไร
______________________________________________________________________________________________
โรม 8:31 - ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใครจะขัดขวางเรา
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บทที่ 12
ผลแหงความรอด (ตอนที่ 1)

ความเชื่อครั้งเดียวสามารถทำให “รอด” ไดไหม ถาไมเชื่อติดตอกัน ความเชื่อนั้นยุติลงไหม แลวเราจะยังคงไดรับพระสัญญาหรือไม อับราฮัมเชื่อใน
พระเจา ผูทรงนับวาเปนความชอบธรรม (ปฐมกาล 15:6) หากความเชื่อของอับราฮัมหยุดลง ความชอบธรรมที่อับราฮัมไดรับนั้นจะยุติไปดวยไหม
จากพระวจนะ เรารูวา “ความเชื่อ” เริ่มตนเปนการกระทำครั้งเดียวเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตามคำที่ใชในภาษากรีก อันเปนภาษาตนกำเนิดซึ่งใชเขียน
พระคัมภีร เรารูวาความเชื่อดำเนินอยางตอเนื่องในชีวิตคริสเตียน คำเฉพาะบางคำ ที่ใชในภาษากรีกตนกำเนิดนั้น นำมาใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
คาดหวังวา ความเชื่อจะเปนไปอยางตอเนื่อง หรือซ้ำ ๆ เมื่อนำเอาคำเฉพาะบางคำในภาษากรีก หรือวลีนั้นไปใหอธิบายใหผูอานพระคัมภีร จะชวย
ใหเขาใจในขอพระคัมภีรไดอยางมากมายทีเดียว คำเหลานี้คือ ซ้ำแลวซ้ำเลา ครั้งแลวครั้งเลา ไมวางเวน อยางตอเนื่อง ตามปกติ เปนนิสัยหรือไลฟ
สไตล หรือ อยางไมขาดระยะ
มาดูขอพระคัมภีรเหลานี้วาคำเฉพาะบางคำในภาษากรีกมีผลกระทบตอความหมายอยางไร
ยอหน 3:16 เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่เชื่อ (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป) ในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฮีบรู 10:14 เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ถูกชำระแลว (คนเหลานั้นที่ถูกแยกออกและยังคงถูกแยก
ออกตอไป ซึ่งการถวายบูชาหนเดียวทำใหสมบูรณแบบตลอดกาล พระคัมภีรฉบับ นิวคิงเจมส บอกวา “ถูกชำระลางบาปตลอดกาล” สวนฉบับ เดอะ
นิวอินเตอรเนชั่นแนล บอกวา “ถูกชำระใหบริสุทธิ์ตลอดกาล”) ถึงที่สำเร็จเปนนิตย
1 ยอหน 3:9 ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป (ผูไมใชชีวิตในความบาป แสดงการกลับใจใหม) เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยู (เมล็ดของ
พระเจาดำรงอยูและยังคงดำรงอยูตอไป) กับผูนั้น และเขากระทำบาปไมได (เปนวิถีชีวิตของเขา หรือ อยางไมขาดระยะ) เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา
มาระโก 1:15 "เวลากำหนดมาถึงแลว และอาณาจักรของพระเจาก็มาใกลแลว ทานทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม (กลับใจใหม และยังคงกลับใจใหมอีก
เมื่อเกิดเหตุการณที่ตองกลับใจ) และเชื่อขาวประเสริฐเถิด (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป)
ยอหน 5:24 เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาผูใดฟงคำของเราและเชื่อ (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป) ในพระองคผูทรงใชเรามา ผูนั้นก็มีชีวิต
นิรันดร และไมถูกพิพากษา แตไดผานพนความตายไปสูชีวิตแลว
ลูกา 15:7 เราบอกทานทั้งหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม (และยังคงกลับใจตอไป) มากกวา
เพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการกลับใจใหม
กิจการ 17:30 ในเวลาเมื่อมนุษยยังโฉดเขลาอยู พระเจาทรงมองขามไปเสีย แตเดี๋ยวนี้พระองคไดกลาวสั่ง (และยังทรงกลาวสั่งตอไป) แกมนุษยทั้ง
ปวงทั่วทุกแหงใหกลับใจใหม (และยังคงกลับใจตอไป)
ยอหน 6:47 เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่เชื่อ (และยังเชื่อตอไป) ในเราก็มีชีวิตนิรันดร
โรม 4:5 สวนคนที่มิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อ (และยังเชื่อตอไป) ในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคนนั้น
ตองนับวาเปนความชอบธรรม
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กิจการ 26:20 แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ตั้งตนที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแวนแควนยูเดีย และแกชาวตางประเทศ ใหเขากลับ
ใจใหม (และยังกลับใจตอไป) ใหหัน (ยังหันตอไป) มาหาพระเจาและกระทำ (ยังทำงาน หรือ กระทำตอไป เพื่อพิสูจนการกลับใจใหม) การซึ่งสมกับที่
กลับใจใหมแลว
สรุป: คำเฉพาะบางคำในภาษากรีกถูกใชหลายรอยครั้งในขอพระคัมภีร ผมไมไดตั้งใจนำขอพระคัมภีรที่เกี่ยวของกับหัวขอนี้ทั้งหมดมาใหดู ความจริง
เกี่ยวกับความเชื่อที่ชวยใหรอดนั่นคือ เชื่ออยางตอเนื่อง ถูกสอนโดยทั้งศาสนศาสตรของคาลวินนิสอิสซึ่ม และอามิเนียนอิสซึ่ม แมวาจะมาจากทัศนะ
ที่แตกตางกัน
คาลวินนิสอิสซี่ม ที่ประกาศตัวในเรื่องของความมั่นคงนิรันดร สอนวาผูเชื่อที่แทจริงอาจสะดุดหรือลม แตพวกเขาจะยังคงดำรงความเชื่อของคริส
เตียนอยูตลอดไป (1 โครินธิ์ 1:8) ผูที่เชื่อในความมั่นคงนิรันดรจะเชื่อดวยวา คริสเตียนที่แทจริงมีประสบการณกับความตายจากบาป และจะไมดำรง
ในความบาปอีก (โรม 6:1-3) ผูที่หันหลังกลับจากพระคริสตอยางสมบูรณแบบไดแสดงใหเห็นแลววาเขาไมไดบังเกิดใหมอยางแทจริง (1 ยอหน 2:9)
ศาสนศาสตรอามิเนียนอิสซึ่ม บอกวา ผูเชื่อที่แทจริงอาจหันออกจากความเชื่อคริสเตียนได พวกเขาเชื่อ และสอนวา ผูที่หันออกจากความเชื่อนั้นจะ
สูญเสียความรอด ระบบความเชื่อนี้ไมใหโอกาสผูที่เรียกตนเองวาคริสเตียน (แตในนาม) ที่ใชชีวิตอยูแบบปฏิปกษ หรือตั้งใจทำบาปที่ไมมีผลพิสูจนถึง
การกลับใจใหมของเขา อัครสาวก ยอหนกลาววา “ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง” (1 ยอหน 1:8) ทานกลาวอีกวา “ผูใดบังเกิด
จากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป” (1ยอหน 3:9) ตอนนี้เราก็มีขอพระคำที่ดูเหมือนจะขัดแยงกัน แตไมไดขัดกัน คริสเตียนทุกคนบาป (1 ยอหน 1:8)
แตคริสเตียนทั้งหลายก็ยังเชื่อฟงพระองค (1 ยอหน 2:3) บาปและตัณหาราคะยังคงมีอยูในชีวิตคริสเตียน แตบาปไมสามารถเปนนายหรือเปน
ลักษณะเดนของพวกเขาได (1 ยอหน 3:9)
การกลับใจใหมที่แทจริง และความเชื่อนั้น ตองมาจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ เปลี่ยนจากหัวใจของบุคคลนั้น เปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแมจะทำไมไดอยาง
สมบูรณแบบ (กิจการ 26:18, 1 ยอหน 1:8) ‘ผล’ ยังเปนบททดสอบความเปนจริงของความเชื่อ และความจริงใจ ความเชื่อคือความเชื่อมั่นอันเหนือ
ธรรมชาติที่ควบคุมความประพฤติของผูเชื่อที่แทจริง สงผลเปนการกระทำที่ตามมารวมทั้งผลแหงการกระทำที่เกิดจากความเชื่อนั้น เห็นไดจาก
ตัวอยางของความเชื่อในฮีบรู บทที่ 11 ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำพูดอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นมาจากความเชื่อของเรานั่นเอง
ยากอบ 2:18 กลาววา “จงแสดงความเชื่อของทานที่ปราศจากการประพฤติใหขาพเจาเห็น และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อของขาพเจาโดย
การประพฤติของขาพเจา”
เมื่อใดที่อัครสาวกทั้งหลายพูดถึงความประพฤติในทางลบ เมื่อนั้นพวกเขาอางอิงถึง “การประพฤติในธรรมบัญญัติ” นั่นก็คือสิ่งใดก็ตามที่คนคนหนึ่ง
กำลังกระทำเพื่อใหไดมาหรือทำงานเพื่อไดรับความรอดของตนเอง พระคัมภีรกลาวถึงผลแหงความรอด ซึ่งก็คือความประพฤติที่ดีหรือการกระทำ
ดวยความเชื่อ สิ่งเหลานั้นเปนการงาน หรือการกระทำ ที่เปนผลจากการกลับใจใหมและความเชื่อ (กิจการ 26:20, มัทธิว 3:7-10, 1 เธสะโลนิกา 1:3,
และยากอบ 2:14-26) นั่นคือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความรอด ความเปนหนึ่งเดียวที่แสดงออกระหวางการกลับใจใหมและความเชื่อคือทั้งสองมีผล
อยางเดียวกัน หรือมีหลักฐานอยางเดียวกัน นั่นคือความประพฤติที่ดี เราไมไดรับความรอดโดยการประพฤติดี แตเราไดรับความรอดเพื่อให
ประกอบการดี (เอเฟซัส 2:8-10 ดูความแตกตางระหวางไดรับความรอดโดยและไดรับความรอดเพื่อ) ความประพฤติเปนบททดสอบของความเชื่อที่
แทจริง สวนพระคุณที่ไมมีผลตอชีวิตและการกระทำของคนคนนั้น ไมอาจนับวาเปนพระคุณของพระเจาที่แทจริง (ทิตัส 2:11-12) พระเยซูทรงสั่ง
สอนโดยผลผลซึ่งผูเชื่อที่แทจริงจะเปนที่รูจักจากการกระทำของเขา (มัทธิว 3:8, 7:16-20, 25:34-40, ยอหน 13:35, 14:23, กิจการ 26:20 โรม 2:611, ยากอบ 2:14-18 และ 1 ยอหน 3:10)
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

หลายครั้งคำเฉพาะบางคำ ซึ่งภาษากรีกในตนฉบับขอพระคัมภีร แสดงใหเห็นวา คำสั่งเฉพาะที่สั่งออกไปนั้น คาดหวังใหเปน
______________________________________________________________________________________________

2.

อาน ยอหน 3:16 ที่อธิบายในบทเรียนนี้ ตามขอพระคัมภีรตนฉบับในภาษากรีก ยอหน 3:16 กลาววาอยางไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตร จะ
ไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

3.

อาน 1 ยอหน 3:9 ผูใดบังเกิดจากพระเจาผูนั้นไมกระทำบาป หมายความวา
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 3:9 - ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยูในผูนั้น เขากระทำบาปไมได
เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา

4.

อาน ลูกา 15:7 จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียว เมื่อคนบาปคนหนึ่งกระทำสิ่งใด
______________________________________________________________________________________________
ลูกา 15:7 - เราบอกทานทั้งหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดใี นสวรรค เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม มากกวา
เพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการกลับใจใหม

5.

อาน กิจการ 17:30 พระเจาทรงสั่งมนุษยทั้งปวงทั่วทุกแหงให
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 17:30 – ในเวลาเมื่อมนุษยยังโฉดเขลาอยูพระเจาทรงมองขามไปเสีย แตเดี๋ยวนี้พระองคกลาวสั่งแกมนุษยทั้งปวงทั่ว
ทุกแหงใหกลับใจใหม

6.

อาน กิจการ 26:20 บอกใหเรา _______________________________________________________________________
กิจการ 26:20 - แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ตั้งตนที่เมืองดามัสกัส และในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแวนแควนยูเดีย และแก
ชาวตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจา กระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว

7.

อาน 1 ยอหน 2:3 อะไรคือผลจากการที่มีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา ซึ่งก็คือการรูจักกับพระองค
______________________________________________________________________________________________
1 ยอหน 2:3 - เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักพระองคโดยขอนี้ คือถาเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค

8.

อาน ยากอบ 2:18 วา “จงแสดงความเชื่อของทานที่ปราศจากการประพฤติ ใหขาพเจาเห็น ขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อ
ของขาพเจาโดย _________________________________________________________________________________”
ยากอบ 2:18 - แตคงมีผูคานวา "ทานมีความเชื่อ และขาพเจามีการประพฤติ" จงแสดงความเชื่อของทานที่ปราศจากการ
ประพฤติใหขาพเจาเห็น และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อของขาพเจาโดยการประพฤติของขาพเจา
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9.

อาน 1 เธสะโลนิกา 1:3 การงานหรือการกระทำที่ดำเนินมาจากความเชื่อนั้น เรียกวา
______________________________________________________________________________________________
1 เธสะโลนิกา 1:3 - ในสายตาของพระเจาและพระบิดาของเรา เราระลึกถึง อยางไมหยุดหยอนในกิจการที่เกิดจากความเชื่อ
ของทานและการงานที่เนื่องมาจากความรัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของ
เรา

10.

อาน กาลาเทีย 2:16, 21 การประพฤติตามพระราชบัญญัติเปนการงานที่มนุษยทำ ในความพยายามที่จะใหไดมาซึ่งความรอด หรือ
____________________ (ในขอที่ 21) การงานเหลานี้ไมสามารถทำใหรอดได ความประพฤติไมมีอำนาจที่จะทำใหไดความรอด
กาลาเทีย 2:16, 21 -ไมมีผใดเปนคนชอบธรรมไดโดยการประพฤติ
ู
ตามพระราชบัญญัติ แตโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต
เทานั้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต ไมใชโดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะวาโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดเปนคนชอบธรรมไดเลย [21]
ขาพเจาไมไดกระทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน เพราะวา ถาความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัติแลว พระคริสตก็
ทรงสิ้นพระชนมโดยเปลาประโยชน

11.

อาน โรม 2:7-10 อธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับคนสองกลุม ซึ่งก็คือ
______________________________________________________________________________________________
โรม 2:7-10 – สำหรับคนที่พากเพียรทำความดี แสวงหาสงาราศี เกียรติ และความเปนอมตะนั้น พระองคจะประทานชีวิต
นิรันดรให [8] แตพระองคจะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแกคนที่มักยกตนขมทานและไมเชื่อฟงความจริง แตเชื่อฟงความ
อธรรม [9] ความทุกขเวทนาจะเกิดแกจิตใจทุกคนที่ประพฤติชั่ว แกพวกยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย [10] แตสงาราศี
เกียรติ และสันติสุขจะเกิดมีแกทุกคนที่ประพฤติดี แกพวกยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย
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บทที่ 13
ผลแหงความรอด (ตอนที่ 2)
โปรดสังเกตขอความในพระคัมภีรขอนี้ “ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา และผูใดเปนลูกของมาร คือ ผูใดที่มิไดประพฤติตาม
ความถูกตอง ผูนั้นไมใชบุตรของพระเจา และผูใดไมรักพี่นองของตน ผูนั้นก็มิใชบุตรของพระเจา” (1 ยอหน 3:10) พระคำขอนี้ ไมไดกลาววา
“นี่คือวิธีที่เรารอดดวยตัวเราเอง” แตกลาววา “ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา” (1 ยอหน 3:10) พระเยซูตรัสเชนนี้ “เหตุ
ฉะนั้น ทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:20)
ในพระคัมภีร พระเจาตรัสถึงความรอดสองทาง [1] ความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8-9) [2] ในกรณีดวยการทำดี ที่ผูไดรับ
ความรอดทุกคนจะปฏิบัติ (เอเฟซัส 2:10) เหตุใดเราจึงกลัวที่จะกลาวถึงผลแหงความเปนผูเชื่อ พระคัมภีรมิไดหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เลย วิธีที่จะ
บอกวาเราอยูในอาณาจักรแหงพระเจาและภายใตกฎของพระองค มีดังนี้
1 ยอหน 2:3-5 เราจะมั่นใจไดวาเรารูจักกับพระองคโดยขอนี้ คือถาเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนใดที่กลาววา "ขาพเจารูจัก
กับพระองค" แตมิไดประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนนั้นเปนคนพูดมุสา และความจริงไมไดอยูในคนนั้นเลย แตผูใดที่ประพฤติตาม
พระวจนะของพระองค ความรักของพระเจาก็ถึงความสมบูรณในคนนั้นแลวอยางแนแท ดวยอาการอยางนี้แหละเราทั้งหลายจึงรูวาเราอยูใน
พระองค
หากเรารูวาพระเจาทรงเปนผูชอบธรรม เราก็รูวาทุกคนที่กระทำในสิ่งที่ชอบธรรมก็คือผูที่เกิดใหมในพระองค (1 ยอหน 2:29) (เปนที่เขาใจวา
ธรรมชาติของพระเจา และพระคริสตนั้นชอบธรรม ผูที่ประพฤติปฏิบัติอยางชอบธรรมก็เปนหลักฐานใหเห็นวาผูนั้นไดเขามีสวนในธรรมชาติ
ของพระองค ที่ยอหนกลาววา เปนผูเกิดใหมในพระองค)
1 ยอหน 3:5-10 - ทานทั้งหลายรูแลววา พระองคไดทรงปรากฏเพื่อจะไดโปรดนำบาปของเราไป และบาปในพระองคไมมีเลย [6] คนใดที่
อาศัยอยูในพระองค คนนั้นไมไดกระทำบาป (คำตนฉบับในภาษากรีก ใชเพื่อแสดงใหเห็นวา เปนการกระทำตอเนื่อง หรือเปนนิสัย ผูอานพระ
คัมภีรจะชวยใหตัวเองเขาใจขอพระคำไดดีขึ้น โดยนำเอาคำเหลานี้มาใชในการอาน คือคำวา อยางตอเนื่อง ซ้ำแลวซ้ำเลา ครั้งแลวครั้งเลา
อยางไมขาดระยะ ติดตอกัน ตอไปเรื่อย ๆ อยางปกติ เปนนิสัย เปนไลฟสไตล) ผูใดที่กระทำบาป ผูนั้นยังไมไดเห็นพระองค และยังไมไดรูจัก
พระองค [7] ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอย อยาใหใครชักจูงทานใหหลง ผูที่ประพฤติชอบธรรม (ซ้ำแลวซ้ำเลา ครั้งแลวครั้งเลา) ก็เปนผูชอบธรรม
เหมือนอยางพระองคทรงเปนผูชอบธรรม [8] ผูที่กระทำบาป (เปนนิสัย เปนวิถีชีวิต เพราะเปนลักษณะนิสัยของพวกเขา) ก็มาจากพญามาร
เพราะวาพญามารไดกระทำบาปตั้งแตเริ่มแรก พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามาร
เสีย [9] ผูที่บังเกิดจากพระเจาผูนัน้ ไมกระทำบาป (คือเปนวิถีชีวิตของเขา ซึ่งแสดงถึงการกลับใจใหม) เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยูกับผู
นั้น และเขากระทำบาปไมได (อยางไมขาดระยะ) เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา [10] ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา และผูใด
เปนลูกของพญามาร คือวาผูใดที่มิไดประพฤติตามความชอบธรรม และไมรักพี่นองของตน ผูนั้นก็มิไดมาจากพระเจา
ยอหนบอกวา “นี่แหละเราจึงรูวาผูใดเปนบุตรของพระเจา ผูใดเปนบุตรของพญามาร” ผูใดที่มิไดประพฤติในทางชอบธรรมดวยความรัก
แสดงใหเห็นวาเขาผูนั้นไมไดมีธรรมชาติของพระบิดา (หลักฐานของการเปนผูเกิดใหมไมสำคัญเลยหรือ) 1 ยอหน 3:14 เราทั้งหลายรูวา
เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารักพี่นอง ผูใดที่ไมรักพี่นองของตน ผูนั้นก็ยังอยูในความตาย 1 ยอหน 4:6 เราทั้งหลายเปนฝาย
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พระเจา ผูที่รูจักกับพระเจาก็ฟงเรา (อัครสาวก) และผูที่ไมใชฝายพระเจาก็ไมฟงเรา (อัครสาวก) ดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรูจักวิญญาณของ
ความจริงและวิญญาณของความเท็จ
1 ยอหน 4:8 ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก (ความรักเปนสัญญาณของผูเชื่อ เพราะธรรมชาติของพระเจาคือ
ความรัก)
1 ยอหน 5:2 เมื่อเราทั้งหลายรักพระเจา (และรักพระเจาตอไป) ไดรักษา (ยังรักษาตอไป) พระบัญญัติของพระองค เราจึงรูวาเรารักคน
ทั้งหลายที่เปนบุตรของพระเจา
1 ยอหน 5:18-19 - เราทั้งหลายรูแลววา คนใดที่บังเกิดจากพระเจาไมไดกระทำบาป (เปนวิถีชีวิต แสดงออกถึงการกลับใจใหม) แตวาคนที่
บังเกิดจากพระเจาไดระวังรักษาตัว (ระวังรักษาตัวอยางตอเนื่อง) และมารรายนั้นไมแตะตองคนนั้นเลย [19] เราทั้งหลายรูวาเราเปนของพระ
เจา ชาวโลกทั้งสิน้ อยูใตอานุภาพของความชั่วราย
เหตุใดอัครสาวกยอหน จึงแบงปนสิ่งเหลานี้กับเรา ขอความเหลานี้ขาพเจาไดเขียนถึงทานทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจา
เพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร (1 ยอหน 5:13)
ขอสรุป ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ ความรัก และผลแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนพยานหลักฐานถึงการเกิดใหม เราเองก็ไม
มั่นใจเลยวาเราเปนของพระเจา ตราบที่เรายังไมใชชีวิตแบบพระเจา จิตสำนึกจะประนามเราจนขาดความมั่นใจ อัครสาวกเปโตร เตือนสติให
เราจงยิ่งอุตสาหกระทำตนใหเปนไปตามที่พระเจาทรงเรียก (2 เปโตร 1:10) หมายความวา “เพราะฉะนั้น พี่นองทั้งหลาย จงยิ่งอุตสาหกระทำ
ตนใหเปนไปตามที่พระเจาทรงเรียก และทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะวาถาทานประพฤติเชนนั้น ทานจะไมสะดุดลมเลย” จงแนใจไดวาเรา
เปนของพระองคอยางแนนอนดวยการดำเนินชีวิตที่ตอบสนองตอพระกิตติคุณอันรุงเรือง ผมไมไดบอกวา “นี่คือวิธีที่เราจะรอดได” แตผมวา
“นี่คือวิธีที่เราจะรูวาเราเปนของพระองค”
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

อาน กิจการ 8:13, 18-22 ยอหนกลาวถึง “ผล” หรือหลักฐานพยานของผูเชื่อที่แทจริง เหลานี้คือปญหาที่ผุดออกจากใจ เมื่อหัวใจ
ของผูเชื่อไมถูกตอง (เชน ซีโมน) พวกเขาควรตองกระทำสิ่งใด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 8:13 - ฝายซีโมนเองจึงเชื่อดวย เมื่อรับบัพติศมาแลวก็อยูกับฟลิปตอไป และประหลาดใจที่เห็นการอัศจรรยกับหมาย
สำคัญตางๆซึ่งฟลิปไดกระทำ
กิจการ 8:18-22 เมื่อซีโมนเห็นวา คนเหลานั้นไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยการวางมือของอัครสาวก จึงนำเงินมาใหอัคร
สาวก และวา “ขอใหขาพเจามีฤทธิ์อยางนี้ดวย เพื่อวาเมื่อขาพเจาจะวางมือบนผูใด ผูนั้นจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ฝายเปโตรจึงกลาวแกซีโมนวา “ใหเงินของเจาพินาศไปดวยกันกับเจาเถิด เพราะเจาคิดวาจะซื้อของประทานแหงพระเจา
ดวยเงินได เจาไมมีสวนหรือสวนแบงในการนี้เลย เพราะใจของเจาไมซื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจา เหตุฉะนั้น จงกลับใจ
ใหมจากการชั่วรายของเจานี้ และอธิษฐานขอพระเจา ชะรอยพระองคจะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจาคิดในใจของเจา

2.

อาน 2 เปโตร 1:5-11 ประจักษพยานหลักฐานวาคนผูนั้นอยูทามกลางผูที่พระเจาทรงเรียกคือ
______________________________________________________________________________________________
2 เปโตร 1:5-11 เพราะเหตุนี้เองทานจงอุตสาหจนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรูเพิ่มคุณธรรม เอาความ
เหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน เอาการที่เปนอยางพระเจาเพิ่มความอดทน เอาความรักฉันพี่
นองเพิ่มการที่เปนอยางพระเจา และเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่นอง เพราะถามีใจอยางนั้นอยูในทานทั้งหลาย
พรอมบริบูรณแลว ก็จะกระทำใหทานไมเกียจครานหรือไรผลในความรูแหงพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา เพราะวา
ผูใดที่ขาดสิ่งเหลานี้ก็เปนคนตาบอดตาสั้น และลืมไปวาตนไดรับการชำระจากความผิดบาปเมื่อกอนนั้นเสียแลว เพราะฉะนั้น
พี่นองทั้งหลาย จงยิ่งอุตสาหกระทำตนใหเปนไปตามที่พระเจาทรงเรียก และทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะวาถาทาน
ประพฤติเชนนั้น ทานจะไมสะดุดลมเลย ดวยวาอยางนั้นทานทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณที่จะเขาในอาณาจักรนิรันดรของพระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอดของเรา

3.

อาน มัทธิว 25:34-40 คุณสมบัติที่แสดงออกของผูเชื่อในขอพระคำขอนี้ คืออะไร
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 25:34-40 ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะกลาวแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวามือของพระองควา`ทานทั้งหลายที่ไดรับพระ
พรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไวสำหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลกเปนมรดก
[35] เพราะวาเมื่อเราหิว ทานทั้งหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำ ทานก็ใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลกหนาทานก็ไดตอนรับเราไว
[36] เราเปลือยกาย ทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เมื่อเราเจ็บปวย ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา เมื่อเราตองจำอยูในคุก ทานก็ไดมาเยี่ยม
เรา' [37] เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะกราบทูลพระองควา `พระองคเจาขา ที่ขาพระองคเห็นพระองคทรงหิวและไดจัดมา
ถวายแดพระองคแตเมื่อไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคดื่มแตเมื่อไร [38] ที่ขาพระองคไดเห็นพระองคทรงเปน
แขกแปลกหนา ไดตอนรับพระองคไวแตเมื่อไร หรือเปลือยพระกาย และไดสวมฉลองพระองคใหแตเมื่อไร [39] ที่ขาพระองค
เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุกและไดมาเฝาพระองคนั้นแตเมื่อไร' [40] แลวพระมหากษัตริยจะกลาวตอบเขาวา “เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไร ก็เหมือนได
กระทำแกเราดวย”
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4.

อาน ยอหน 13:35 สาวกของพระเยซูเปนที่รูจักดวย
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 13:35 - ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูได วาเจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา

5.

อาน มัทธิว 7:21-23 คนเหลานี้หันหลังใหกับอาณาจักรของพระเจาเพราะ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
มัทธิว 7:21-23 – มิใชทุกคนที่เรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา' จะไดเขาในอาณาจักรแหงสวรรค แตผูที่ปฏิบัติ
ตามใจพระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจึงจะเขาได [22] เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา `พระองคเจาขา
พระองคเจาขา ขาพระองคไดพยากรณในพระนามของพระองค และไดขับผีออกในพระนามของพระองค และไดกระทำการ
มหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ' [23] เมื่อนั้นเราจะไดกลาวแกเขาวา `เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทำ
ความชั่วชา จงไปเสียใหพนหนาเรา'

6.

อาน ยอหน 14:23 คนที่รักพระเจา เขาจะทำอยางไร
______________________________________________________________________________________________
ยอหน 14:23 - พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แลว
พระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยูกับเขา"

7.

8.

อาน กิจการ 26:20 กลาวถึงเรื่อง _____________________________________________________________________
กิจการ 26:20 - แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ตั้งตนที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแวนแควนยูเดีย และแกชาว
ตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจาและกระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว
อาน ยากอบ 2:17 หากความเชื่อปราศจากการทำงานหรือการกระทำที่ดี ความเชื่อนั้นจะเปนประเภทใด
______________________________________________________________________________________________
ยากอบ 2:17 - ความเชื่อก็เชนเดียวกัน ถาปราศจากการประพฤติ ก็ตายอยูในตัวเองแลว
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บทที่ 14
เรียกใหเปนสาวก
วันนี้จะพูดเรื่องการเปนสาวก และวิธีสรางสาวกจากคนทั่วไป ผมอยากจะเตือนใหระลึกวาพระเจามิไดบัญชาใหเราออกไปเปลี่ยนศาสนาผูคน
ไมไดใหออกไปทำใหผูคนสารภาพ รับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด เปนพระเจาของเขา ยอมรับการยกโทษบาปจากพระองค แตใหออกไปสราง
สาวก ถึงแมวาสองสิ่งแรกนั่นสำคัญมาก และผมก็มิไดลดทอนความสำคัญลง จุดมุงหมายที่แทจริงก็เพื่อใหกาวออกไปเหนือการบังเกิดใหม
และกาวไปสูขั้นการเติบโตทางวุฒิภาวะ ทางจิตวิญญาณ เปาหมายของคริสเตียนผูเปนสาวกของพระเยซู ก็เพื่อออกไปประกาศและสราง
สาวกจากคนทั่วไป
พระเยซูรับสั่งใหเราออกไปสรางสาวกเพื่อนำผูคนใหเติบโตทางวุฒิภาวะ มีความสามารถในการขยายสาวกเพิ่มได คริสตจักรของเราในขณะนี้
ไมไดปฏิบัติเชนนี้ เราเอาความรับผิดชอบในการเรียกผูคนใหเกิดใหมไปใสไวในมือศิษยาภิบาล อาจารย และผูนำพันธกิจ เรามีผูประกาศ
เผยแพรคำสอนของพระเยซูออกเดินทางทั่วโลก มีการชุมนุมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ เห็นผูคนนับพันตัดสินใจรับเชื่อพระเจา แตในนั้นบางคนก็
ไมใชผูเกิดใหมอยางแทจริง เปนเพียงมีประสบการณทางอารมณความรูสึก แตผมแนใจวาบางคนบังเกิดใหมจริง และมีความสัมพันธกับ
พระเจาจริง อยางไรก็ดี สวนใหญแลว ไมคอยมีใครเนนถึงการออกไปสรางสาวก นัน่ ไมใชวิถที ี่พระเจาทรงตั้งไว
ผมขอเปรียบเทียบกับคนที่รักเด็กทารก นาจะเปนเรื่องที่ขาดความรับผิดชอบอยางยิ่ง ที่รูสึกตื่นเตนแคเพียงแรกเห็นตอนเขาเกิดเทานั้น
เพราะเมื่อมีลูก เราก็ตองรับผิดชอบที่จะฝกฝน เลี้ยงดูจนเขาเติบใหญ เชนเดียวกับที่เราประกาศกับคนทั่วไปวา “ความสำคัญอันยิ่งยวด คือ
การบังเกิดใหม การสารภาพบาป และรับพระเยซูเปนพระเจาของเรา” เมื่อเขารับพระเยซูเปนที่เรียบรอยแลว เราก็ตบหลังเขาแลวบอกวา
“ตอนนี้คุณเปนคริสเตียนแลว เชื่อในพระเจา ศึกษาพระคัมภีร แลวทุกอยางจะเรียบรอยเอง” นั่นมิใชสิ่งที่พระเจาบอกเรา
ดวยเหตุนี้เราจึงตองสรางคน ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้ถึงจะผูกพันตัวตอพระเจา แตก็ยังขาดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ คนเหลานี้สรางความเชื่อ
ของตนไมไดเพราะไมมีปจจัยเอื้ออำนวย ซึ่งตอมา แทนที่จะเปนพยานดานบวกเพื่อพระคริสต พวกเขากลับกลายเปนพยานดานลบไป
พระองคทรงมีพระประสงคใหเราออกไปเพื่อจะเหยียดออกสูผูคน สูหนทางที่พวกเขาจะเขาเปนสาวกของพระเจาอยางเต็มตัว จนกระทั่ง
ฝกฝนความเชื่อใหกับคนอื่น ๆ ตอไป
หากเรานำคนคนหนึ่งใหมาเชื่อพระเจาทุก ๆ หกเดือน แลวแยกตัวออกมา สรางใหเขาเปนสาวกจนถึงขั้นที่เขากลายเปนผูเชื่อที่มีวุฒิภาวะ ซึ่ง
สามารถฝกฝนความเชื่อของตนเองได พอครบหกเดือนก็จะมีคริสเตียนสองคน ทีนี้แตละคนก็ไปนำคนเชื่อพระเจาอีก แยกตัวออกไปและนำให
เขาเปนสาวกอีกหกเดือน พอถึงสิ้นปก็จะมีคริสเตียนสี่คน นี่ดูไมนาจะเทียบไดกับคนที่นำผูคนเปนพัน ๆ ในที่ชุมนุมใหญมารับเชื่อพระเจา
สารภาพรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด สวนใหญก็จะบอกวา “เอาละ วิธีการสรางสาวกแบบนี้สรางคนใหเปนคริสเตียนไดสี่คนเทานั้นในปแรก
ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งสรางคริสเตียนไดเปนพันคน เรานาจะใชวิธีนั้นมากกวา” คนที่สามารถนำคนนับพันใหมารับเชื่อในพระเจาในทุกป อาจจะ
นำใหมีผูเชื่อถึง 30,000 คนในเวลา 30 ป นั่นเปนเรื่องดีนะครับ และก็ไมมีใครวิพากษวิจารณเปนแน แตนั่นก็เปนเพียงน้ำหยดหนึ่งในทะเล
หากเทียบกับประชากรในโลก โดยพื้นฐานแลว นั่นคือวิธีที่คริสตจักรถือปฏิบัติกันอยู
หากเราหันกลับมาเนนการสรางสาวก คนที่นำคนเชื่อพระเจาทุกหกเดือน กับสองคนที่เกิดใหมนั่นก็ทำแบบเดียวกัน ระยะเวลาเพียงแค 12 ป
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กวาๆ พวกเขาก็จะสามารถนำคนมาเชื่อไดมากกวาประชากรโลกเสียอีก บางคนคิดวาจะเปนไปไดอยางไร แตผมทาใหคุณคิด ผมลองบวกเลข
ทวีคูณดูแลว ดวยระยะ 12 ป กวาๆ คนคนหนึ่งเริ่มสรางสาวกหนึ่งคนทุกหกเดือน สรางใหเขาแตละคนขยายสมาชิกที่เปนพระกายของพระ
คริสตออกไปเชนเดียวกัน ก็จะสามารถนำผูคนมารับเชื่อไดถึง 7.8 พันลานคน เปรียบกับอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะนำผูมารับเชื่อไดเพียง 12,000 คน
เทานั้น
หากเราไปถึงจุดที่ไมเพียงแตจะมีชัยชนะ มีวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณในตัวเอง แตยังมีความรอนรนที่จะออกไปขยายสาวกกับผูคนขางนอก
หากเรากลายเปนผูฝกแทนที่จะเปนผูถูกฝก เราจะมีประสบการณกับสิ่งเหลานี้ ขอเพียงมีคนเขาใจกระบวนคิดนี้ ตามพระเจาไปจนกระทั่งถึง
จุดที่เราเกิดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ เริ่มขยายสาวกเพิ่มอีกคนหนึ่ง ทำเชนนี้ปละคน พอสิ้นปก็จะเปนเราและคนอีกคนหนึ่งที่เราสราง รวม
เปนสองคน พอสิ้นปที่สองก็จะเปนสี่คน หากเราสามารถกระทำตอเนื่องไปเรื่อย ๆ พอถึงปที่ 10 ก็จะกลายเปน 1,024 สาวกที่ไดขยายออกไป
คนที่เปนกายของพระคริสต หากเรายังกระทำตอเนื่องไปอีก เริ่มจากคนคนเดียวที่รับเชื่อ ในสิ้นปที่ 20 เราก็จะมีผูคนมากกวาหนึ่งลานคน
เยี่ยมไหมละครับ นี่เปนวิธีที่พระเจาทรงจัดตั้งไวสำหรับทวีคูณคนของพระองค ออกไปสรางสานุศิษย มิใชออกไปเปลี่ยนศาสนาผูคน นี่คือสิ่งที่
ดีที่สุดที่จะขยายอาณาจักรของพระองคออกไปสูผูคน แตใจเราตางหาก ที่เฝามองหาวิธีการที่เร็วที่สุด
มีคนสักเทาใดที่ออกไปประกาศพระคำในที่ชุมนุมใหญๆ มีพันธสัญญากับพระเจา ประกาศตัวเปนคริสเตียน แตยังเต็มไปดวยโทสะโมหะ
ความขมขื่น และริษยาอาฆาต กลายเปนพยานที่ติดลบไป เรานาจะนับตัวเลขทางสถิติจริง ๆ วาคนจำนวนเทาไรที่หันหลังใหกับพระคำที่
แทจริงของพระเจา เพียงเพราะไดเห็นคนที่ประกาศตัวเปนคริสเตียนแลวก็คิดวา ฉันก็ไมตางจากเจาคนมือถือสาก ปากถือศีลที่คริสตจักร
พวกนั้น ฉันไมอยากเปนอยางเขา
ประเด็นก็คือ การสรางสาวกเปนวิธีการที่พระเจาทรงจัดตั้งไว สำหรับการเผยแพรพระวจนะของพระองคออกไปทั่วโลก สัจธรรมของพระเจา
ไมอาจปลดปลอยใหเราเปนอิสระได จนกวาเราจะมีพระวจนะของพระองคอยางตอเนื่อง (ยอหน 8:31-32) นี่คือสิ่งที่พระเจาทรงพระประสงค
จากแตละบุคคล เพื่อเราจะไดรับประสบการณอยางเต็มเปยมในพระองค และนี่ก็ยังเปนวิธีการเผยแพรพระคำที่พระองคทรงใหไว ใครก็ตามที่
ตั้งใจจะไมทำในสิ่งที่พระองคทรงจัดไว แลวกลับไปใชวิธีการอื่น ก็จะไมเกิดผล
ผมขออธิษฐานใหพระเจาตรัสในใจของเรา ใหเห็นคุณคาของการสรางสาวกของพระองค ผมขอหนุนใจใหรุดหนาตอไป เปนสาวกและผูสราง
สาวกใหกับผูคน
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
1.

เราอาจจะแปลกใจที่รูวา พระเยซูไมเคยเรียกใหใครมาเปน “คริสเตียน” เลย แตพระองคกลับเรียกใหผูคนเปน “สาวก” ขอใหดู
ตลอดพระคัมภีร (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน) เขียนลงในกระดาษเปลาอีกแผนถึงขอพระคำ ที่กลาวถึงการเรียกใหเราเปนสาวก
ของพระองค เขียนใหมากที่สุดเทาที่เราจะหาได ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

ในพระธรรมกิจการ คนทั้งหลายไมไดถูกเรียกใหเปน “คริสเตียน” แตถูกเรียกใหเปน “สาวก” ขอใหอานกิจการ และเขียนรายการ
ลงในกระดาษเปลา ที่พระคำแสดงใหเราเห็นวาผูคนไดถูกเรียกใหเปนสาวกของพระองค_______________________________
______________________________________________________________________________________________

3.

ในพระคัมภีรมีคำวา “สาวก” ถึง 273 ครั้ง แตใชคำวา “คริสเตียน” เพียง 3 ครั้ง ขอใหเขียนลงในกระดาษอีกแผนหนึ่งที่ใชคำวา
“คริสเตียน”_____________________________________________________________________________________

4.

อาน มัทธิว 10:25 อะไรคือสาวกตามขอพระคำนี้ __________________________________________________________
มัทธิว 10:25 - ซึ่งศิษยจะไดรับการรับรองเสมอครูของตน และทาสเสมอนายของตนก็พออยูแลว ถาเขาไดเรียกเจาบานวา
เบเอลเซบูล เขาจะเรียกลูกบานของเขามากยิ่งกวานั้นเทาใด

5.

อาน ลูกา 14:26 การเปนสาวกของพระเยซู หมายถึงการเสียสละชีวิตของเราเองอยางไมมีเงื่อนไขเพื่อผูอื่น ถูกหรือผิด ________
ลูกา 14:26 - ถาผูใดมาหาเรา และไมชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่นองชายหญิง แมทั้งชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นจะเปน
สาวกของเราไมได

6.

อาน ลูกา 14:33 ในบางกรณี การเปนสาวกของพระเยซู หมายถึงการสละทิ้งทุกสิ่งทุกอยาง และใหการทรงเรียกของพระองคมา
กอน ถูกหรือผิด __________________________________________________________________________________
ลูกา 14:33 - ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู จะเปนสาวกของเราไมได

7.

อาน มัทธิว 19:29 ทุก ๆ คนที่ละทิ้งบานเรือนของตนเอง พี่นองชายหญิง บิดามารดา สามีหรือภรรยา ลูกหรือที่ดินของตนเอง เพื่อ
เห็นแกพระเยซู จะไดรับผลเปนรอยเทา และจะไดเขารวมสวนในชีวิตนิรันดร ถูกหรือผิด ______________________________
มัทธิว 19:29 - ผูใดไดสละบานหรือพี่นองชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือลูกหรือไรนา เพราะเห็นแกนามของเรา ผู
นั้นจะไดผลรอยเทา และจะไดชีวิตนิรันดรเปนมรดก

8.

อาน กิจการ 14:22 สาวกจำตองดำรงชีวิตอยูในความเชื่อไหม _________________________________________________
กิจการ 14:22 - กระทำใหใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาใหดำรงอยูในความเชื่อ และสอนวา เราทั้งหลายจำตองทน
ความยากลำบากมากจนกวาจะไดเขาในอาณาจักรของพระเจา

9.

อาน ฮีบรู 10:14 วัตถุประสงคที่แทจริงที่กลาวย้ำไวในพระคำ วาการเปนสาวกก็คือ การเปน “คริสเตียน” ไมไดมีขอเรียกรองอะไร
มาก (เพราะมาโดยพระคุณ) แตการเปน “สาวก” เรียกรองความเสียสละ และคำมั่นอยางแทจริง ความจริงก็คือ การไถบาปของ
พระคริสตไมไดมีขอเรียกรองในสวนของเรา มันสมบูรณแบบ และไมตองใชความพยายามใด ๆ จากตัวเรา แตการทรงเรียกของพระ
คริสตนั้น เพื่อทั้งหมดสิ้นของตัวตนและชีวิตทั้งหมดของเรา ถูกหรือผิด ___________________________________________
ฮีบรู 10:14 - เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนทั้งหลายที่ถูกชำระแลวถึงที่สำเร็จเปนนิตย
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10.

อาน กิจการ 11:26 การทรงเรียกของพระคริสตนั้นมิใชเพื่อผูเชื่อสองแบบ แบบหนึ่งเปนคริสเตียนที่ยังคงดำรงในฝายเนื้อหนัง ฝาย
หนึ่งเปนสาวก ความเปนจริง คริสเตียนและสาวกนั้นควรตองเปนเหมือนกัน ถูกหรือผิด _______________________________
กิจการ 11:26 - เมื่อพบแลวจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ตอมาทานทั้งสองไดประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปหนึ่ง สั่งสอนคน
เปนอันมากและในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปนครั้งแรก

11.

อาน มัทธิว 28:19 พระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญของพระเยซูก็คือใหออกไป
ก.
ข.

สรางสาวก
ใหทุกชนชาติเปลี่ยนศาสนา

มัทธิว 28:19 - เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
12.

อาน มัทธิว 28:20 ผูเชื่อตองสอนผูอื่นใหเชื่อในทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา ถูกหรือผิด _________________________________
มัทธิว 28:20 - สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว ดูเถิด เราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก

13.

อาน ยอหน 1:12 พระเยซูประทานประโยชนของพระองคแกเรา (การยกโทษบาป การใหความชอบธรรม และอื่นๆ) แตตองรับ
พระองคดวย_____________________________________________________________________________________
ยอหน 1:12 - แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค พระองคทรงประทานอำนาจใหเปนบุตรของพระเจา คือคนทั้งหลายที่เชื่อใน
พระนามของพระองค
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บทที่ 15
วิธีใชคำพยานของคุณ
คำพยานสวนตัวของคุณดอนโครว (ผูสอนพระคัมภีรและผูเผยแพรพระคำของพระเจา) วันนี้ผมขอพูดเรื่องการใชคำพยานสวนตัว ในกิจการ 5:42
กลาววา “และทุกวันในพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต” เปนที่รูกันวา เหลาสาวกใน
คริสตจักรยุคแรกนั้นไดพบปะกันที่พระวิหารทุกวัน จากบานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่ง พวกเขาสั่งสอนเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะพระคริสต
คนจำนวนมากรูสึกวาการสัญจรจากบานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่ง หรือจากบานนี้ไปบานนั้น เปนวิธีการที่ไมคอยจะเปนธรรมชาติ หรือไมสะดวก
ใจ ผมอยากจะขอแบงปนอะไรสักสองสามอยาง ที่ไดเรียนรูจากการที่ไดออกไปสัญจร เคาะประตูบานเพื่อขยายสาวก และไดเห็นผูคนกลับใจ
หันมารับเชื่อในพระเยซูคริสต
ก็ไมยากอยางที่เขาเลากัน สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในพระคำก็คืออัครสาวกเปาโลใชคำพยานสวนตัวถึงสามครั้งในขณะที่พูดคุยกับผูที่ยังไมกลับ
ใจ ในกิจการ 9, 22, 26 เขาใชคำพยานสวนตัวประกอบกับประสบการณ เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขา ใชเปนพยานกับผูที่ยังไมเชื่อ สิ่งที่ดีที่สุด
ในบรรดาวิธีการเขาถึงผูคนเพื่อนำสารของพระเยซูคริสต คือวิธีที่เราเรียกวา “อธิษฐานสัญจร” เราเขาไปเคาะประตูบาน บอกเขาวา “เรามา
ที่นี่เพื่ออธิษฐานใหกับคนในละแวกนี้ เราเชื่อวาพระเจาไดยินเสียงเรา และตอบรับคำอธิษฐานของเรา คุณมีปญหาครอบครัว สุขภาพ หรือ
ปญหาอื่น ๆ ที่อยากใหเราอธิษฐานใหหรือไม” บางทีพวกเขาก็บอกวา “เออ เรามีปญหาเหมือนกัน” และก็อยากใหเราอธิษฐานให บางทีพวก
เขาก็รูสึกไมคอยสบายใจหรืออายที่จะบอก บอกปดไปวา “ไมละ เราไมมีอะไรจะใหอธิษฐานเผื่อตอนนี้” แลวเราก็เริ่มเลาเรื่องพยานของเราให
เขาฟง
ผมพูดไปวา “ผมเห็นวาคุณมีลูก ผมเองก็มีลูก 3 คน ลูกสาวฝาแฝดของผมเกิดในป 1981 แฝดคนที่สองตายตอนคลอด” ถึงตรงนี้ พวกเขาพา
กันรองวา “โอ ผมเสียใจดวย” แลวผมก็บอกวา “อยาเสียใจเลยครับ ผมจะเลาใหฟงวาเกิดอะไรขึ้น” แลวก็เลาตอ แฝดคนที่สองคลอดทากน
นั่นก็คือเธอเอาเทาออกมากอน เธอขาดออกซิเจนในชวงเวลาหนึ่งในระหวางทำคลอด เธอจึงเสียตอนนั้น ซึ่งหมายความวาเมื่อเธอคลอด
ออกมาก็ไมมีลมหายใจแลว
หมอตำแยดึงเธอขึ้นมาแลว (ตบเธออยางสุดแรง) ดูดน้ำในปอดออก เผื่อยังมีสิ่งที่คั่งอยูในนั้น เธอทำสุดความสามารถ จนยอมแพในที่สุด ผมก็
เหมือนกับพอทุกคนที่เพิ่งสูญเสียลูกสาวไป ผมนึกวาจะทำอยางไรดี ในจังหวะนั้นเอง ผมก็พูดกับคนที่อยูหนาประตูวา “ขอถามหนอยนะครับ
วา คุณอานพระคัมภีรมากไหม” เขาตอบวา “เออ ผมก็อานนิดๆ หนอยๆ แหละ” หรือบางทีก็ “ไมเลย ไมไดอาน” ผมอธิบายตอไปวา “ที่ผม
ถามนี่ก็เพราะในพระคัมภีรกลาวไวในกิจการ 10:38 วา พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน รักษาบรรดาผูซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวา
พระเจาไดทรงสถิตอยูกับพระองค ผมจะบอกคุณวาเกิดอะไรขึ้น คุณจะฟงเรื่องนี้ตอ หรือจะไมสนใจก็ได ขึ้นอยูกับวามันจะมีความหมายกับ
คุณอยางไร แตทารกนอยลูกสาวผมเสียชีวิต ผมนึกวาอีกสองสามวันเราก็จะนำศพลูกไปฝง” ผมคิดในใจวาขอใหผมไดอุมลูกกอน ขณะที่ผม
อุมเธอขึ้นมา ผมรูวามีวิญญาณชั่วสิงเธออยู ในพระคัมภีรเรียกวาวิญญาณชั่ว มันจูโจมผมและทำใหผมเปนอัมพาตไปชั่วขณะ ฉับพลันนั้น ผมก็
ออกคำสั่งวา “ขาสั่งใหเจาผีโสโครกออกจากรางของทารกนอยนี้ และขอสั่งใหชีวิตกลับคืนสูรางของทารกนี้ ในนามพระเยซูเจา เอเมน” ลูก
นอยของผม ซึ่งไมเคยหายใจมากอน พะงาบ และเริ่มหายใจหนึ่งครั้ง และแลวก็หยุดหายใจ ผมพูดอีกวา “ในนามพระเยซูคริสตเจา เจาผี
โสโครก ขาสั่งใหเจาออกจากรางของลูกขาเดี๋ยวนี้ จงใหชีวิตคืนสูรางของลูกขา” คราวนี้เธอพะงาบอยูหลายครั้ง เริ่มหายใจ แลวก็หายใจตอไป
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ผมเรียกชื่อคนที่ผมกำลังสนทนาดวยแลวก็พูดตอวา “คุณรูไหมวาชวงเวลา 3 นาทีที่มนุษยไมไดรับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง สมองจะถูกทำลาย
แตลูกสาวผมมีสุขภาพสมบูรณทุกอยาง เราจึงตั้งชื่อเธอวาวีตา ในภาษาลาตินแปลวา “ชีวิต” เพราะเราตองการใหเปนพยานในสิ่งที่พระเจา
ทรงสำแดงกับเธอ พระองคทรงคืนชีวิตใหลูกสาวผม นับแตนั้นมา ผมก็เริ่มศึกษาพระคัมภีรอยางเอาจริงเอาจัง ผมพบวาเมื่อมีอาณาจักรแหง
ความมืด ที่ผีโสโครกเขาสิงลูกสาวผม ซึ่งซาตานครอบครองอยู ก็มีอาณาจักรของพระบุตรสุดที่รักของพระเจาเชนเดียวกัน
“เมื่อพระเยซูเสด็จลงมาสูพื้นพิภพ พระองคทรงเรียกผูคนใหออกจากอาณาจักรแหงความมืด กาวเขาสูอาณาจักรของพระองค ผานทางการ
กลับใจใหมและความเชื่อที่มีตอพระองค รับเอาการไถโทษบาปและกลับใจติดตามพระองคไป ผมไมรูวาคุณเชื่อในอะไร แตผมก็เพิ่งเลาใหฟง
วาเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวผม และในชีวิตของผม ผมอยากบอกถึงเหตุผลอันแทจริงที่ผมมายืนอยูที่ประตูของคุณ พระเยซูสั่งใหเราออกไป
สรางสาวก ผมทราบดีวา มีคนอีกมากมายกำลังสาละวนยุงเหยิงจนไมอาจไปคริสตจักรได หรือไมก็ไมอยากไป เมื่อเรามีคำถามจะถามใน
คริสตจักร ก็ไมสามารถยกมือถามวา “ขออภัยครับ ที่พูดอยางนั้นหมายความวาอะไร” นี่คือเหตุผลที่ผมมายืนอยูที่หนาประตูคุณ” เพียง
ชวงเวลา 10 นาที เราก็สอนเรื่องพระคำของพระเจาอยางเขมขน แลวเราก็พูดถึงพระคัมภีร ถามคำถามเพื่อใหแนใจวาทุกคนเขาใจกัน เปนบท
สนทนาที่โตตอบไปมา เราไมไดไปเทศนใหเขาฟง หรือบอกวามีอะไรในพระคัมภีร แตพยายามชวยใหเขาคนพบเองวาพระคัมภีรเขียนอะไร
โดยการใชคำถามสองสามขอ
“คุณสนใจไหม หากเราจัดเวลาที่คุณสะดวก มาที่บานคุณ และพูดคุยแลกเปลี่ยน ใหอานบทเรียน ถาคุณไมไดอะไรจากบทเรียนบทแรก และ
ไมไดชวยอะไรคุณ ไมทำใหเกิดกำลังใจ หรือเสริมสรางอะไร คุณก็จะไมเห็นหนาเราอีก เราไมไดมารบกวน หรือชวนคุณไปคริสตจักร หรือเขา
รวมองคกร อะไรอยางนั้น เรามาเพื่อบอกคุณวาพระเยซูคริสตไดทรงกระทำอะไรเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อชวยใหคุณเขาใจพระคำของพระเจา
สำหรับตัวคุณเอง มีเรื่องราวอีกมากมายหลายอยางในพระคัมภีรที่เราไมรูหรือไมเขาใจอยางถองแท เรามาที่นี่เพื่อเสนอบทเรียนใหคุณศึกษา
ในระยะสั้นๆ คุณสนใจหรือเปลาครับ” คนจำนวนมากจะตอบวา “ครับ ผมสนใจ” ดังนั้นเราจึงจัดเวลาไปบานเขาแลวก็เริ่มบทเรียนสาวก
เหลานี้ เราไมไดไปเพื่อจะทำในสิ่งที่เรียกวา “เผยแพรพระคำอยางไมโครเวฟ” บิดแขนเขา แลวก็จัดการใหเขาอธิษฐานสั้นๆ ทั้งที่เขาไมรูเลย
วากำลังทำอะไร เราทำตามบทเรียนการสรางสาวก ชวยใหเขาเขาใจพระคริสต พระองคผูทรงถูกตรึงกางเขน
ผมบอกศิษยาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนการสรางสาวกของเรา เขาถามวา “คุณดอน เกิดอะไรขึ้นหลังจากบทเรียนบทแรกผานไป” หลัง
บทเรียนแรก ผูคนก็เขาใจวาเขาตองทำอะไรเพื่อตอบสนองพระเยซูคริสต เพื่อรับพระคุณและการอภัยโทษบาปที่พระองคทรงเสนอให เราไม
เหมือนพนักงานขายที่กดดันผูซื้อ นั่นไมใชเปาหมายของเรา ตั้งแตบทเรียนบทแรก เขาจะตระหนักดวยใจวาเขาตองทำอะไร ศิษยาภิบาล
ถามตอไปวา “เออ แลวเกิดอะไรขึ้นหลังจากบทที่ 15” ผมก็เลาวา “หลังจากบทที่ 15 หากคนคนนั้นยังศึกษาอยูกับเรา พวกเขาก็จะสารภาพ
บาปของเขา รับบัพติศมาในน้ำ และรับเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเห็นคนที่รับเชื่อไมใชแคหลังจบบทเรียนที่ 15 แตหลังจบบทเรียนที่ 6 ก็ยังมี”
ในมัทธิว 28 พระเยซูสั่งใหเราออกไปทั่วทุกประชาชาติและสรางสาวกอยางเปนขั้นเปนตอน บัพติศมาเขาเหลานั้นในนามแหงพระบิดา พระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทามกลางการสรางสาวก เราทำความเขาใจกับผูที่ยังไมเชื่อถึงเรื่องพระเยซูคริสตและการที่พระองคทรงถูกตรึง
กางเขน ในการกอความเขาใจนี้เราสรางความสัมพันธกับเขาสัปดาหแลวสัปดาหเลา คนเหลานี้เขามาดวยความรักและวางใจในตัวเรา เรานำ
พระคำของพระเจาไปสูเขา ไมใชตั้งหนาตั้งตาเทศนา เราอานพระคำดวยกัน ทำใหเขาไดอานดวย ตั้งคำถามในวิธีที่มองเห็นคำตอบไดจากพระ
คำของพระองคดวยตัวเขาเอง สัปดาหแลวสัปดาหเลา เรามองเห็นเขามุงหนาไปสูจุดที่เราชื่นชมยินดีนัก เมื่อเขาเปดและเทใจอยางเต็มที่ที่จะ
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มอบชีวิตของเขาใหกับพระคริสต เขารูวามันมีความหมายเพียงใดที่จะยอมรับ ติดตาม และอุทิศตนใหกับพระองค มันแตกตางจากวิธีการที่ผู
เผยแพรพระวจนะทำกันอยูในทุกวันนี้อยางมากมาย
วิธีที่เราจะสามารถเขาถึงผูที่ยังไมรูจักพระเจา ก็โดยการเปนพยานเรื่องสวนตัวของเราเอง แตละคนก็มีคำพยานสวนตัวอยูแลว เราใชใบปลิว
สั้น ๆ ของเราเองบอยไป ผมเองก็เขียนเรื่อง “ความตายของลูกสาวผม” ซึ่งผมมักจะเอาวางไวหนาประตูบานเขาเมื่อไมมีคนอยูบาน คนอื่นใน
ทีมสรางสาวกของเราก็เขียนใบปลิวสั้น ๆ ดวย ตัวอยางเชน “ทาสที่เปนอิสระ” โดยโจ โรส ผูถูกพันธนาการไวกับสุรา และยาเสพติด เรื่อง
“ความตายของขี้ยา” โดยรอคกี้ ฟอรรี่ ผูตกเปนทาสของยาเสพติดตั้งแตอายุ 15 ผูซึ่งพระเยซูทรงปลดปลอยเขาใหเปนอิสระ เราเลาเรื่อง
เหลานี้ ที่หนาประตูบานของผูคนนั่นแหละ
บางคนบอกวา “แตเราไมมีคำพยานที่มีพลังอยางนั้น ผมไมมีเรื่องทารกฟนขึ้นจากความตายหลังจากสิ้นใจไป 8 นาทีนะ” ผมทราบดีวาคน
สวนใหญก็ไมมีเรื่องพยานอะไรแบบนั้น คุณอาจจะใหคำพยานอื่น เชน แอนดรูว วอมแมคผูมีฤทธานุภาพของพระเจาเคลื่อนไหวอยูในชีวิต
เขา ตลอดชีวิตวัยเด็กของเขา พระองคทรงปกปองเขาจากบาป สิ่งอนาจาร ความชัว่ รายตาง ๆ ที่คนสวนใหญตองเผชิญ แตละคนก็มีคำพยาน
ของตัวเอง และถาคุณไมคิดวาเรื่องของคุณมีพลังพอ ก็ใชคำพยานของผมได เมื่อแรกเริ่มของทีมสรางสาวก การเขาหาผูคนตาง ๆ โจ โรส ก็ใช
คำพยานของผม หลังจากนั้นสักพัก เขากลับเลาคำพยานไดดีกวาของผมเสียอีก ผมถึงขนาดบอกเขาวา “เฮ! โจ เลาเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมก็ได”
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม อัครสาวกเปาโลใชพยานสวนตัวของทานถึงสามครั้ง เพื่อเขาถึงผูที่ยังไมรูจักพระเยซู เราก็ทำแบบนั้นได
เชนกัน ทุกวันนี้เรามีคอมพิวเตอรซึ่งบรรจุโปรแกรมตาง ๆ ทั้งเวอรดเพอรเฟค ไมโครซอฟเวอรด เปนตน การสรางใบปลิวเรื่องพยานสวนตัว
สั้น ๆ ของตัวเองเปนเรื่องงาย ซึ่งนาจะเกิดประสิทธิภาพมากกวา ถาเราบอกวา “นี่ไมใชเรื่องที่ผมซื้อหามาจากรานพระคัมภีรนะครับ มันเปน
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผม และผมอยากแบงปนกับคุณ”
ผมอยากใหเรานั่งลงและเริ่มเขียนคำพยานสวนตัว เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา วารับเชื่อพระเยซูอยางไร แลวนำไปเลาใหใครสักคนฟงเหมือนกับ
วากำลังเลาใหคนที่เราไปเคาะประตูบานเขา
หากอยากจะไดขอมูลเพิ่มเติม เขาไปที่เว็บไซตผม www.krowtracts.com เขาไปแลวก็ดูที่ “เคล็ดในการแบงปนความเชื่อ (Tips on Sharing
Your Faith)” เขียนคำพยานของตัวเอง ฝกพูด ฝกเลาเรื่อง แลวก็ศึกษา “เคล็ดในการแบงปนความเชื่อ” ที่สำคัญคือ เราจะตองศึกษา ไมใช
แคอานเทานั้น ขณะที่ออกไปและเผยแพรพระคำของพระเจาใหทั่วทุกประชาชาติ เผยแพรทีละคนทีละคน ขอพระเจาอวยพร
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1.

คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม

อาน มาระโก 16:15 เราจะประกาศขาวประเสริฐใหแกใคร ___________________________________________________
มาระโก 16:15 - ฝายพระองคจึงกลาวสั่งพวกสาวกวา "ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน"

2.

อาน มัทธิว 28:19-20 ใครที่สมควรไดรับการอบรมเปนสาวก __________________________________________________
มัทธิว 28:19-20 - เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ [20] สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว ดูเถิด เราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก
เอเมน

3.

อาน กิจการ 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21 การประกาศขาวประเสริฐเกิดขึ้นที่ใด
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 8:5, 26 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [26] แตทูตสวรรคขององคพระ
ผูเปนเจาไดสั่งฟลิป วา "จงลุกขึ้นไปยังทิศใตตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ่งเปนทางปาทราย
กิจการ 16:13-15, 23 - ในวันสะบาโตเราไดออกจากเมืองไปยังฝงแมน้ำ เขาใจวามีที่สำหรับอธิษฐาน จึงไดนั่งสนทนากับพวกผูหญิง
ที่ประชุมกันที่นั่น มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเปนคนขายผาสีมวง เปนผูนมัสการพระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และองค
พระผูเปนเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคำซึ่งเปาโลไดกลาว เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาไดรับบัพติศมาแลวจึง
ออนวอนเราวา "ถาทานเห็นวาขาพเจาเปนคนสัตยซื่อตอองคพระผูเปนเจา เชิญเขามาพักอาศัยในบานของขาพเจาเถิด" และเขาได
วิงวอนจนเราขัดไมได [23] ครั้นโบยหลายทีแลวจึงใหจำไวในคุก และกำชับนายคุกใหรักษาไวใหมั่นคง
กิจการ 20:20-21 - และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเปนคุณประโยชนแกทานทั้งหลาย ขาพเจามิไดปดซอนไว แตไดชี้แจงใหทานเห็นกับไดสั่ง
สอนทานตอหนาคนทั้งปวงและตามบานเรือน [21] ทั้งเปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา
และความเชื่อในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา

4.

อาน มาระโก 4:11-12 กอนกลับใจมาเปนคริสเตียนที่แทจริง บุคคลนั้นตอง
ก.

มองเห็น

ข.

รับรู

ค.

ไดยิน

ง.

เขาใจ

จ.

ถูกทุกขอ

มาระโก 4:11-12 - พระองคจึงตรัสแกเขาวา "ขอความลึกลับแหงอาณาจักรของพระเจาทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แตฝายคน
นอกนั้นบรรดาขอความเหลานี้จะแจงใหเปนคำอุปมาทุกอยาง [12] เพื่อวาเขาจะดูแลวดูเลา แตมองไมเห็น และฟงแลวฟงเลา แต
ไมเขาใจ เกลือกวาในเวลาหนึ่งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม และความผิดบาปของเขาจะไดยกโทษเสีย
5.

อาน กิจการ 28:23-24 เมื่อเปาโลแจกแจง อธิบาย เปนพยานในเรื่องของขาวประเสริฐ เขาใชเวลานานเทาใดในการโนมนาวใหผูคน
เชื่อในเรื่องของพระเยซู _____________________________________________________________________________
กิจการ 28:23-24 – เมื่อเขานัดวันพบกับทาน คนเปนอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของทาน ทานจึงกลาวแกเขาตั้งแตเชาจนเย็น
เปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา ชักชวนใหเขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใชขอความจากพระราชบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร
ศาสดาพยากรณ คำที่ทานกลาวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไมเชื่อ
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6.

อาน กิจการ 16:14 เมื่อบุคคลหันเขาหาพระคริสตอยางแทจริงเขาตองเปด ________________________________________
กิจการ 16:14 - มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเปนคนขายผาสีมวง เปนผูนมัสการพระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และ
องคพระผูเปนเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคำซึ่งเปาโลไดกลาว

7.

อาน กิจการ 2:37 เมื่อหัวใจของบุคคลเปดออกและรูสำนึก จะเกิดอะไรขึ้น ___________________________________________
กิจการ 2:37 - เมื่อคนทั้งหลายไดยินแลวก็รูสึกแปลบปลาบใจ จึงกลาวแกเปโตรและอัครสาวกอื่นๆ วา "พี่นองเอย เราจะทำ
อยางไรดี”

8.

อาน กิจการ 16:31, 2:38 บุคคลนั้นตองทำอยางไร _________________________________________________________
กิจการ 16:31 - เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา "จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดไดทั้งครอบครัวของทานดวย”
กิจการ 2:38 - ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา "จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์"

9.

อาน กิจการ 2:42 และยอหน 8:31-32 บุคคลนั้นตองทำอยางไร
______________________________________________________________________________________________
กิจการ 2:42 - เขาทั้งหลายไดตั้งมั่นคงอยูในคำสอนของจำพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และรวมใจกันในการหัก
ขนมปงและการอธิษฐาน
ยอหน 8:31-32 – พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองคแลววา ถาทานทั้งหลายดำรงอยูในคำของเรา ทานก็เปนสาวก
ของเราอยางแทจริง [32] ทานทั้งหลายจะรูจักความจริง และความจริงนั้นจะทำใหทานทั้งหลายเปนไทย

10.

อาน โรม 10:14-15 จากขอ 15 ลงมาหาขอ 14 ผูคนเขามาหาพระเยซูไดอยางไร เกิดอะไรขึ้น
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
โรม 10:14-15 - แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อในพระองค
อยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินอยางไรได [15] และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได
ตามที่มีคำเขียนไวแลววา `เทาของคนเหลานั้นที่ประกาศขาวประเสริฐแหงสันติสุข และประกาศขาวประเสริฐแหงสิ่งอัน
ประเสริฐ ก็งามสักเทาใด'
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บทที่ 16
ใชของประทานของเราทุกคนในการสรางสาวก
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใชของประทานของแตละคนในการสรางสาวก เรานำของประทานมาใชได เราใชโปรแกรมการประกาศดวยการสราง
สาวกมาหลายปแลว และประสบผลสำเร็จมหาศาลเลยทีเดียว ไดเห็นชีวิตผูคนเปลี่ยนแปลงไปจากการเกิดใหม รับบัพติศมาในน้ำ และในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ตอไปนี้เปนวิธีที่จะนำเอาคริสตจักรที่ปดกั้นตัวเอง (หมายถึงคนที่มานั่งเฉยๆ ฟงศิษยาภิบาลเทศนา แลวก็กลับบานไป) ใหพวกเขาออกไปสู
โลกภายนอกกำแพงสี่ดานที่ลอมรอบคริสตจักรอยู อันนี้เปนสถิติจริงนะครับ 95% ของคริสเตียนไมเคยนำใครมาเชื่อพระเจาเลยและ 90%
ของการประกาศพระวจนะก็มุงตรงไปที่คริสเตียน ในคริสตจักรเปนที่ที่ประกาศพระคำมากสุด เราประกาศพระคำในชั้นเรียนระวีวันอาทิตย
ในที่สักการะสถาน วิธีการที่เราประกาศในคริสตจักร ราวกับวาคนในคริสตจักรตองการกลับใจใหม
กอนหนานั้นไมเคยมีอาคารคริสตจักร กระทั่งศตวรรษที่สามภายใตการปกครองของกษัตริยคอนสแตนติน มีการสรางอาคารคริสตจักรขึ้น
ตั้งแตนั้นมา คริสตจักรไดกลายเปนคริสตจักรปดและซอนตัวอยูหลังกำแพง สวนการเขาหาผูไมเชื่อทั้งหลาย เราพูดถึงการออกไปนอกกำแพง
คริสตจักร เปลี่ยนแปลงจากคริสตจักรปด ไปสูคริสตจักรเปด สูโลกภายนอก โดยสถิติแลวมีเพียง 0.5% (นอยกวา 1%) ของโครงการใน
คริสตจักรที่ออกไปนอกกำแพงคริสตจักร นั่นก็คือ ยังไมมีนิกายใดในโลก ที่มีแผนจริงจังในการเขาถึงผูไมเชื่อ การออกไปสูโลกภายนอก สราง
สาวกนอกคริสตจักรของเรา เปนสวนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนที่ตองมีการรื้อฟนใหมอีกครั้ง
ตลอดการปฏิรูป มารติน ลูเธอร ไดนำความเขาใจเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อ มาจุดประกายใหคริสตจักร ในคริสศตวรรษ 1800 มีการ
เผยแพรพระคำมากมายจาก ยอหน เวสลี่ แตดูเหมือนวายังไมมีการคนพบวิธีสรางสาวกตัวตอตัวนับตั้งแตยุคอัครสาวก ในสวนของการ
เผยแพรพระวจนะ เรามักคิดวา “ไมรูวาจะทำอยางไร” ขอแสดงใหเห็นวามันไมยากเลยที่จะเขาหาผูคนดวยโปรแกรมนี้ ไปพบกับคนใหมๆ ที่
หนาประตูบานเขา โดยใชคำพยานสวนตัวของเราเอง นี่คือสิ่งที่เราขอเนนในตอนนี้ นับเปนขาวดีครับ
เราอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองตองการ ไมใชทำในสิ่งที่คนอื่นตองการใหทำ (ซึ่งเราไมชอบ) ขอใหเปนสิ่งที่อยากทำจริง ๆ นี่แหละที่เรากำลังพูด
ถึง เมื่อเราแสดงใหเห็นวิธีการสรางสาวกแลว “สิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยูคือเขาไปสัมผัสชีวิตผูคน ใหพวกเขาไดรับความรอด เกิดใหม เปยม
ไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรับบัพติศมาในน้ำ” คนทั้งหลายก็จะโจษกันวา “ยอดเยี่ยม” แตเมื่อเราบอกวา “เอาละตอนนี้มีสักกี่คนที่
อยากไปกับเรา” ถึงตอนนั้น อาจมีสักสามคนในจำนวนสองรอยคนกระมังที่จะออกไปดวย นั่นก็เพราะวาที่เหลือกลัว หรือไมรูวาจะทำอยางไร
เมื่อเราเสริมวา “อยากังวล อยากลัว เราจะออกไปจัดกลุมศึกษาพระคัมภีรและจัดตั้งการสรางสาวกให มีใครอยากจะไปสอนบาง” ถึงตอนนี้ก็
จะมีประมาณ 10 หรือ 12 คนบอกวา “เอาเลย ผมจะไปสอน” แตก็ไมมากไปกวานั้น
สิ่งที่เราอยากทำก็คือ แสดงใหเห็นวิธีการนำของประทานที่ทุก ๆ คนในกายของพระคริสตมีอยูในตัว ไปใชในการเรียกผูไมรูจักพระเจาใหเขา
มาหาพระองคดวยความรัก สรางใหเขาเปนสาวก ซึ่งตองอาศัยของประทานทุกอยาง ของประทานเหลานั้นจะมีอยูแตเฉพาะผูที่เปนพระกาย
ของพระคริสตเทานั้น ก็คือในคริสตจักรทองถิ่น บางคนวา “ผมชอบอธิษฐานใหคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรักษาโรค ทำนอง
นั้น” ชวงเวลาระหวางการสรางสาวก เราจะใหทำตามนั้น แตบางคนมีปญหาวา “ผมไมคอยสะดวกที่จะทำเทาไร” ถางั้นคุณทำขนมพายได
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ไหม คุณสงการดไดไหม คุณโทรศัพทไดไหม คุณทาสีรั้วไดไหม คุณชวยดูเด็กใหแมเลี้ยงเดี่ยวไดไหม เพื่อใหเธอมีเวลาเรียนกับเรา สักหนึ่ง
ชั่วโมง เพื่อเธอจะไดออกนอกบาน คุณทำหนาที่นี้ไหม อธิษฐานเผื่อ พระเจาอาจเรียกบางคนในกลุมใหอธิษฐานเผื่อ เราจะแนะนำใหคุณไดพบ
กับทีมงานของเรา ใหรายชื่อเขากับคุณ เพื่อคุณจะไดอธิษฐานเผื่อเขา เปนกลุมหรือเดี่ยว อธิษฐานใหพวกเขาและทีมงานสรางสาวกที่ออกไป
ทำงานทุกสัปดาห
มีที่ที่ทุกคนจะไดออกไปพบผูคนเพื่อสรางสาวก มีโปรแกรมที่จะใชของประทานทุกอยาง พัฒนาทีมผูสอนและผูชวยสอนใหออกไปแบงปน
สรางสาวกอยางเต็มรูปแบบ เราใหคนสองคนเขามาชวยงานอยูเบื้องหลัง ทำในสิ่งที่ทำได เชน ใหอาหาร ทำขนมพาย หรือโทรถามความ
เปนไปของทุก ๆ อยาง เรายังมีผูคนที่อธิษฐานใหเราและทีมงานที่เราทำงานดวย
ทราบไหมวาพวกเราเห็นอะไร เราเห็นพระเจาเปลี่ยนแปลงชีวิตคน เพราะพวกเขาไดรับการดูแลดวยพระคำ ไดรับความเอาใจใส เพราะความ
รักของพระเจาไดฉายมาสูเขา ทราบไหมวาผูที่กำลังทำงานอยู ก็คือวิสุทธิชนที่สมควรจะเขาไปทำนั่นเอง เอเฟซัส 4:11 บอกวา อัครสาวก
ศาสดาพยากรณ ผูประกาศขาวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย เปนผูที่ตองสอนและเตรียมวิสุทธิชนในการรับใชในพันธกิจ คนใน
คริสตจักรทุกคนคือผูปฏิบัติพันธกิจของพระเจา ไมใชเฉพาะ “ศิษยาภิบาล” ที่ยืนอยูหนาธรรมาสเทานั้น เมื่อศิษยาภิบาลสอนและถายทอดสิ่ง
ตางๆ ใหกับผูคนในคริสตจักร เพื่อการทำงาน และรับใชพระเจาแลว พวกเขาก็ออกไปและปฏิบัติตาม นั่นแหละคือความสำเร็จที่แทจริง
ใหผมจำลองภาพใหเห็นนะครับ ถาเราประกาศสงครามกับอีกชาติหนึ่ง ผูนำของเรากลาววา “เราสูญเสียคนมากมายในสงคราม ดังนั้นผมจึง
ตัดสินใจที่จะยกเลิกกองทัพทหาร แตจะสงเฉพาะนายพลออกไปรบแทน” เมื่อนั้นเราก็จะถูกคนทั้งโลกหัวเราะเยาะเยย นี่แหละคือสิ่งที่กำลัง
เกิดขึ้น มารมันกำลังหัวเราะเยาะ เพราะเราสงนายพลออกไป เราสงอัครสาวก ศาสดาพยากรณ ผูประกาศขาวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และ
อาจารย ใหทำทั้งหมดทุกอยาง บางคนอาจจะคิดวา “ใหพวกเขาทำเลย เราถวายเงินใหพันธกิจเขา” เราประสบความลมเหลวในการสรางกอง
ทหาร พระเจาทรงมีพระประสงคที่จะพัฒนากองทัพนั้น ซึ่งเราจะนำเอาของประทานที่พระองคทรงประทานแกเราทุกคนออกมาใชในการ
สรางสาวกของพระองคได
เราประสงคที่จะสรางกองทัพพระเจาใหพัฒนารุดหนาไป จัดเตรียมอาวุธยุทธภัณฑใหเต็มอัตราศึก เปยมลนไปดวยสรรพกำลังไมเพียงแตใน
เมืองของเราที่นี่เทานั้น แตขยายกวางออกไปทั่วโลก ที่สามารถรองรับกองทัพของพระเจาไดดวยเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้น กับบทเรียนการ
สรางสาวกและยุทธวิธีตาง ๆ ที่พระเจาทรงประทานให ขอพระเจาทรงอวยพระพรเมื่อทุกคนเขามารวมสวนกันในการใชของประทานแบงปน
แกผูหลงหาย แกผูเชื่อใหม และเพื่อทำตามมหาบัญชาของพระเยซูเจา ที่ใหออกไปและสรางสาวกแกชนทุกชาติ
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คำถาม
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม
แบบฟอรมการสรางสาวก
1.

คำอธิบายสั้นๆ ที่เรานำทีมออกไปทำงานดวยกัน ไปประกาศ ไปสรางสาวก วิธีที่เขาถึงผูหลงหาย คนในคริสตจักรของทาน อาจจะ
อาสาเขาทำงานในสวนใดของทีม หากทานออกไปอยางสม่ำเสมอ และติดตามผล ใชของประทานทุกอยางในการแบงปน ทานจะนำ
คนเขาสูอาณาจักรของพระเจาได เขาจะเติบโตทางจิตวิญญาณอยางรวดเร็ว ตอไปนี้เปนแบบสอบถาม สำหรับสมาชิกในคริสตจักร
เพื่อที่ทานจะไดจัดทีมออกไปติดตามผลดวย
ขาพเจาสนใจที่จะทำ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
____ เคาะประตู ติดตอเจาของบาน
____ สอนบทเรียนเรื่องสาวก
____ อธิษฐานเผื่อ อธิษฐานเผื่อผูหลงหาย และทีมงานการสรางสาวก
____ ใหอาหารหรือปจจัยอื่นกับครอบครัวที่ขาดแคลน
____ ติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทหรือการเยี่ยมเยียน
____ การประกาศดวยการให: ทำขนมอบ สงการด ชวยเรื่องที่ชวยได
____ ทำงานกับคุณแมเลี้ยงเดี่ยวและลูกๆ ของเธอ
____ จัดรถรับสงไปที่คริสตจักร
____ อื่นๆ ขาพเจาตองการทำ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

ตอไปนี้เปนตัวอยางแบบฟอรมติดตามผลของผูสอนบทเรียน ที่ใชหลังจากการสอนบทเรียนสาวก ซึ่งจะบอกศิษยาภิบาลหรือผูนำ
ทั้งหลายวา ทานไดสอนไปกี่บทแลว และผลเปนอยางไรในแตละบท
แบบติดตามและการประเมินผล
วันที่เยี่ยมเยียน/บทเรียนที่_______________ / ______________ ผูสอนบทเรียน _______________________________
ผูเรียน _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
สถานที่เรียน___________________________________________ หัวขอบทเรียน _________________________
การเรียนการสอนเปนอยางไร ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ขอเสนอแนะ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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3.

อาน ยากอบ 1:22 หากเราไดยินพระคำของพระเจา แตไมเคยนำไปปฏิบัติ เราไดทำอะไร ______________________________________________
ยากอบ 1:22 - แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลอลวงตนเอง

4.

อาน มัทธิว 7:24-27 ในการเปนคนมีปญญา เราจะตองไมเพียงแตฟงคำสอนของพระเยซูเทานั้น แตเราตอง _____________________________ ดวย
มัทธิว 7:24-27 – เหตุฉะนั้นผูใดที่ไดยินคำเหลานี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผูที่มีสติปญญาสรางเรือนของตนไวบนศิลา [25] ฝน
ก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แตเรือนมิไดพังลง เพราะวารากตั้งอยูบนศิลา [26] แตผูที่ไดยินคำเหลานี้ของเราและไมประพฤติตาม
เขาก็เปรียบเสมือนผูที่โงเขลาสรางเรือนของตนไวบนทราย [27] ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนัน้ ก็พังทลายลง และการซึ่ง
พังทลายนั้นก็ใหญยิ่งนัก

5.

อาน เอเฟซัส 4:11-12 ผูปฏิบัติงานในพันธกิจคือ __________________________________________________________________________
เอเฟซัส 4:11-12 – พระองคจึงใหบางคนเปนอัครสาวก บางคนเปนศาสดาพยากรณ บางคนเปนผูประกาศขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาล
และอาจารย [12] เพื่อเตรียมวิสุทธิชนใหดีรอบคอบ เพื่อชวยในการรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจำเริญขึ้น

6.

อาน กิจการ 8: 1,4 ผูที่ถูกสงออกไปทุกที่เพื่อเทศนาพระคำคือ_________________________________________________________________
กิจการ 8: 1, 4 – การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนัน้ เซาโลก็เห็นชอบดวย คราวนัน้ เกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวง
นอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปทั่วแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย [4] ฉะนั้นฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระ
วจนะนั้น

7.

อาน กิจการ 8:1, 4 ผูที่ไมไดไปเทศนาพระคำทุกแหงหนคือ
______________________________________________________________________________________________________________

8.

อาน กิจการ 11:19-22 ในสมัยคริสตจักรเริ่มแรกในพันธสัญญาใหม ผูเชื่อเปนผูทำงานของพันธกิจ และผูนำในอัครสาวกเปนผูติดตามผล และใหคำสั่ง
สอน ในคริสตจักรปจจุบันนี้ ผูนำคริสตจักรเปนผูเริ่มทำงานในพันธกิจ แลวผูเชื่อติดตามผล กิจการ 11:19-22 แสดงใหเห็นถึงเรื่องนี้อยางไร
______________________________________________________________________________________________________________
กิจการ 11:19-22 – คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนือ่ งจากสเทเฟน ก็พากันไปยังเมืองฟนิเซีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอก
และไมไดกลาวพระวจนะแกผูใดนอกจากแกยิวพวกเดียว [20] มีบางคนในพวกเขาเปนชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเมื่อมายังเมือง อันทิโอก ก็ได
กลาวประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูเจาแกพวกกรีกดวย [21] และมือขององคพระผูเปนเจาทรงอยูกับเขา คนเปนอันมากไดเชื่อและกลับมาหา
องคพระผูเปนเจา [22] ขาวนี้ก็เลาลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใชบารนาบัสใหไปยังเมืองอันทิโอก

9.

อาน 1 โครินธ 12:14-18 แตละสวนในกายของพระคริสตสำคัญทั้งสิ้น เราไมควรเปรียบเทียบตัวเราเองกับผูอื่น ในการอุทิศการทำงานทั้งหมดใหกับพระ
คริสต ไมใชตองทำทุกสิ่งทุกอยาง แตเปนการทำในสิ่งที่พระเจาทรงตระเตรียมใหเราทำ เราจะทำอะไรกับขอมูลที่เราไดรับในบทเรียนนี้
______________________________________________________________________________________________________________
1 โครินธ 12:14-18 – เพราะวารางกายมิไดประกอบดวยอวัยวะเดียวแตดวยหลายอวัยวะ [15] ถาเทาจะพูดวา "เพราะขาพเจามิไดเปนมือ ขาพเจา
จึงไมไดเปนอวัยวะของรางกายนั้น" เทาจะไมเปนอวัยวะของรางกายเพราะเหตุนนั้ หรือ [16] และถาหูจะพูดวา "เพราะขาพเจามิไดเปนตา ขาพเจา
จึงมิไดเปนอวัยวะของรางกายนั้น" หูจะไมเปนอวัยวะของรางกายเพราะเหตุนั้นหรือ [17] ถาอวัยวะทั้งหมดในรางกายเปนตา การไดยินจะอยูที่ไหน
ถาทั้งรางกายเปนหู การดมกลิ่นจะอยูที่ไหน [18] แตบัดนี้พระเจาไดทรงตั้งอวัยวะทุกสวนไวในรางกายตามชอบใจของพระองค
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คำตอบ
บทที่ 1 คำตอบ
1.
2.
3.
4.

โดยการรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซึ่งพระเจาทรงใสไวในทานโดยทางพระเยซู
พระเจา เพราะพระเจาคือความรัก (1 ยอหน 4:8)
“ความรักมาจากพระเจา” (พระองคเปนแหลงที่มาของความรัก)
ความรักไมโกรธงาย และอดทน
ความรักกระทำคุณให (ความรักแสดงออกเองดวยการกระทำสิ่งที่ดี)
ความรักไมอิจฉา (ไมขุนเคืองใจในเรื่องดี ๆ หรือความสำเร็จของผูอื่น)

5.
6.

ความรักไมอวดตัว (ไมอวดอาง หรือคุยโวถึงตัวเอง)
ความรักไมหยิ่งผยอง (ไมเห็นแกตัว ไมเยอหยิ่ง หรือจองหอง)
ความรักไมทำสิ่งที่ไมบังควร (ไมหยาบคาย)
ความรักไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว (ไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง)
ความรักไมถูกยั่วยุไดงายๆ (ไมใจรอน)
ความรักไมชางจดจำความผิด (ไมนึกถึงในสวนที่ไมดีของคนอื่นอยูเสมอ)
ความรักไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา (ไมยินดีในความอธรรม หรือสิ่งผิด)
ความรักชื่นชมยินดีในความจริง
ความรักเพียรทนเอาทุกอยาง (สนับสนุนใหกำลังใจเสมอ ไมเคยยอมแพ)
ความรักเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ (ความรักเชื่อใจเสมอ)
ความรักไมมีวันสูญสิ้น (ความรักสานตอ ดำรงอยูจนสุดปลายชั่วนิรันดร)
พระองคทรงเคลื่อนไหวดวยความเมตตาสงสารตอผูคน
ตอพระเยซู (ดูฮีบรู 6:10)

1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถของพระเจา
พระเจา หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข. มีหลายทางที่พระเจาทรงทำงานผานผูคน
ถูก
พระคำแหงสติปญญา = การเปดเผยสำแดงอยางเหนือธรรมชาติของพระเจา ดวยพระประสงคและน้ำพระทัยของพระองค

บทที่ 2 คำตอบ

กิจการ 27:21-25
พระคำแหงความรู = การเปดเผยสำแดงอยางเหนือธรรมชาติของพระเจา ถึงขอเท็จจริง หรือ เหตุการณบางอยาง กิจการ 9:11-12
ของประทานทางความเชื่อ = ความสามารถในการเชื่อพระเจาอยางเหนือธรรมชาติ โดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น 1 โครินธ 13:2
ของประทานในการรักษาโรค = ความสามาถอยางเหนือธรรมชาติในการรักษาโรค โดยไมตองพึ่งความชวยเหลือจากมนุษย
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หรือยารักษาโรค มาระโก 16:18
การสำแดงการอัศจรรย = การแทรกแซงดวยสิ่งมหัศจรรยอันเหนือธรรมชาติ และขัดกับกฏทางธรรมชาติ ฮีบรู 2:3-4
การพยากรณ = การพูดอันเหนือธรรมชาติ ที่ไดรับการดลบันดาลจากพระเจา ใหพูดในภาษาที่เขาใจได กิจการ 11:27-28
และ 1 โครินธ 14:3
การหยั่งรูทางจิตวิญญาณ = การเปดเผยสำแดงจากพระเจา ในการสถิตอยู หรือกิจกรรมฝายจิตวิญญาณ กิจการ 16:16-18.
การพูดภาษาแปลกๆ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลจากพระเจา ในการพูดภาษาที่ไมรูจัก (ภาษาที่ผูพูดไมเขาใจ)
กิจการ 2:4-11
การแปลภาษาแปลกๆ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติที่ไดรับการดลบันดาลจากพระเจา แปลภาษาที่ไมรูจัก 1 โครินธ 14:13-14
6.

การพยากรณ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติโดยไดดลบันดาลจากพระเจา โดยผูพูด พูดภาษาที่เขาใจได
การปรนนิบัติ = การรับใชผูอื่น เปนการบริการที่ปฏิบัติไดจริง 2 ทิโมธี 4:11
การสอน = การอธิบาย ชี้แจง ใหคำสั่งสอน กิจการ 13:1
การเตือนสติ = การใหกำลังใจ ใหคำแนะนำ วิงวอน ตักเตือน ปลอบประโลมใจ การเตือน กิจการ 13:15
การให = การแบงปนใหอยางมีใจกวางขวาง ถวายใหแดพระเจา และผูอื่น สุภาษิต 22:9
การปกครอง = การนำหรือเปนผูนำ กิจการ 20:28
ความเมตตา = ความเห็นอกเห็นใจที่แสดงออกตอผูกระทำผิด หรือ เหยื่อ มัทธิว 5:7

7.

________________________________________________________________________________________

8.

ทุก ๆ คน (โดยการใชของประทานเหลานี้ชวยผูอื่น ก็ไดใหพระเจาทำงานผานตัวเรา)

บทที่ 3 คำตอบ
1.

การอัศจรรย คือเหตุการณที่นามหัศจรรย หรือเหตุการณที่ไมปกติ ซึ่งเปนการสำแดงอันมาจากพลังอำนาจของพระเจา และ
เปนการแทรกแซงเหนือธรรมชาติของพลังอำนาจของพระเจาเหนือกฎธรรมชาติ

2.

อำนาจในการยกโทษบาป

3.

ออกไปประกาศขาวประเสริฐ บัพติศมาผูเชื่อ ขับผีออก พูดภาษาแปลกๆ และรักษาคนปวยใหหายโรค

4.

พวกเขามองเห็นการอัศจรรย (พระคำที่ 7) เชื่อในพระเยซู และรับบัพติศมาในน้ำ (พระคำที่ 12)

5.

มันไมใชความบริสุทธิ์หรือฤทธานุภาพของเขาที่รักษาชายคนนั้น แตเปนฤทธานุภาพของพระเจา

6.

โดยพระนามของพระเยซู และความเชื่อในพระองค

7.

มี สาวกผูติดตามของพระเยซูที่มิไดระบุชื่อ (มาระโก 9:38-39) ฟลิป (กิจการ 8:5-7) อานาเนีย (กิจการ 9:10-18)

8.

จะยุติลงเมื่อพระเยซูเจาเสด็จกลับมา

บทที่ 4 คำตอบ
1.

การคบกับคนชั่วยอมทำใหนิสัยที่ดีเสียไป

2.

เชนเดียวกับรางกายทางกายภาพ เราทุกคนตองการสมาชิกอื่น ๆ ของกายของพระคริสต

3.

คนที่มีความสัมพันธอยางพระเจานั้น ใหหนุนใจกันและกัน เพื่อใหมีความรักและกระทำการดี

ระดับที่ 3
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4.

เราตองมาประชุมรวมกัน สามัคคีธรรมรวมกัน และเตือนสติกันและกัน

5.

เพื่อเราจะไมหลงเจิ่นไป ดวยความโงของเรา (พระคำขอ 23)

6.

ผูที่ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาดวยใจบริสุทธิ์

7.

คนเหลานั้นที่ปกครองทาน ผูซึ่งไดประกาศพระวจนะของพระเจา

บทที่ 5 คำตอบ
1.

การถูกขมเหง

2.

การกวนใจ ทำใหทุกขทรมาน เพราะความเชื่อ

3.

เพราะพระวจนะนั้น (การกำจัดพระคำของพระเจา)

4.

ผูคนเดินทางไปทั่วทุกถิ่น เพื่อเทศนาพระคำของพระเจา

5.

เพื่อเห็นแกความชอบธรรม

6.

รางวัลอันยิ่งใหญในสวรรค

7.

พระเยซู

8.

สาวกของพระเยซู (คริสเตียน)

9.

การทนทุกขทรมาน การถูกขมเหงเพื่อกางเขนของพระเยซู ในอีกนัยหนึ่ง พวกเขาหลีกเลี่ยงการถูกขมเหงที่มาจากการเทศนา
เรื่องความรอดโดยพระคุณดวยความเชื่อผานทางพระคริสตเทานั้น

บทที่ 6 คำตอบ
1.

ข. จะไมมีวันทำลายเสียได

2.

จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว

3.

อาณาจักรของพระเจา

4.

ไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา

5.

ค. พวกเขากำลังรอคอยอยู

6.

ขับผีออก รักษาคนเจ็บปวยใหหาย และประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา

7.

อาณาจักรของพระเจา

8.

กษัตริย

9.

กษัตริย อีกพระองคหนึ่งนั่นคือ พระเยซู

10.

อาณาจักรของพระเจา

11.

ประกาศอาณาจักรของพระเจา และสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสตเจา

12.

ขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจา

ระดับที่ 3
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13.

พระคุณของพระเจา

14.

ก. ไปประกาศสั่งสอน

15.

ขอใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก

16.

ข. ยอมรับการปกครองของพระเจา (ปฏิเสธซาตาน) และรับการอภัยโทษบาปจากพระองค

17.

ค. การกลับใจใหม

18.

ความมืด มาถึงความสวาง จาก อำนาจ ของซาตาน มาถึง พระเจา

19.

__________________________________________________________

20.

__________________________________________________________

บทที่ 7 คำตอบ
1.

ก. พระองค (พระเยซูคริสต)

2.

พระเยซูคริสต

3.

เจานาย ผูปกครอง หัวหนา ผูซึ่งมีสิทธิ์ที่จะควมคุมชีวิตของเรา และยังหมายถึงองคพระผูเปนเจา

4.

พระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด

5.

พระเยซูในฐานะกษัตริยของเรา และพระเมสสิยาห

6.

องคพระคริสตเอง ซึ่งรวมถึงประโยชนทั้งหมดของพระองคดวย

7.

ขาวประเสริฐของพระเจามีศูนยกลางหรือเกี่ยวของกับ บุตรของพระเจา พระเยซูคริสตพระเจาของเรา เปนสวนหนึ่งของพระ
บุตรหรือสวนทั้งหมดของพระองค สวนทั้งหมดของพระองค

8.

เรารับทุกอยางเขาไปทั้งหมด สิ่งที่รับทานเขาไป กลายเปนชีวิต และกำลังของเรา

9.

เมื่อคนรับบัพติศมาในพระคริสต พวกเขาสวมพระคริสต สวนไหนของพระคริสตที่เขาสวม ทุกสวนของพระองค

10.

พระองคทรงเปนผูใด และพระองคประสงคจะใหขาพระองคทำอะไร

11.

เราเปนของผูใด องคพระเยซูคริสต และเราเปนสวนไหนของพระองค ทุกสวนของพระองค

12.

ตอบคำถามนี้ดวยตัวเอง

บทที่ 8 คำตอบ
1.

คนบาป

2.

เรากำลังกลาวโทษตนเอง เพราะวา แมเราจะตัดสินผูอื่น เราก็ทำในสิ่งเดียวกับเขาเชนกัน

3.

เราผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด

4.

หากเราจะเปนผูชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจา เราตองรักษาธรรมบัญญัติมากเทาไร ทั้งหมด
และเราตองรักษาธรรมบัญญัติเหลานั้นนานเทาใด เราตองรักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดอยางตอเนื่อง (โดยไมพลาดเลย)

ระดับที่ 3
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คุณเห็นไหมวาเหตุใดเราจึงไมสามารถรอดได โดยความพยายามที่จะเปนคนดีพอ ไดเห็นแลว
5.

สิ่งใดที่ไมสามารถทำใหมนุษยชอบธรรมได การกระทำของตนเอง การทำตามธรรมบัญญัติ
มนุษยจะรอดไดอยางไร โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต
มีกี่คนที่สามารถรอดไดโดยธรรมบัญญัติ ไมมีใครสักคนเดียว

6.

ข. ภายใตรมพระคุณ

7.

ความตาย

8.

ยกโทษบาปใหเขา กลบเกลื่อนบาปของเขา และไมถือโทษบาปของเขา

9.

สันติสุขที่เรามีกับพระเจา (พระองคไมโกรธเรา)

10.

ความโกรธ (การตัดสินลงโทษความบาปของเรา)

11.

ความชอบธรรม

12.

ปญญา ความชอบธรรม ชำระเราใหบริสุทธิ์ และไถเราใหพนบาป

13.

ความชอบธรรม

14.

พระเยซูคริสต

15.

เนื้อหนัง

บทที่ 9 คำตอบ
1.

สิ่งที่ไมสามารถแลกมาได ความโปรดปรานที่ไมสมควรจะไดรับ และความสามารถของพระเจา

2.

การกระทำของเรา

3.

โดยการถวายบูชาของพระเยซู พระองคทำใหเราสมบูรณแบบชั่วนิรันดร

4.

ของประทาน

5.

ความคิด จิตใจของเราตองจดจออยูกับพระเจา

6.

อิ่มเอม และไดพัก

7.

ของประทานจากพระคุณของพระเจา

8.

เราตองทำอะไรเพื่อแลกกับของประทานนั้นหรือไม ไม

9.

เราจะไดของประทานนั้นมาอยางไร เพียงเรายื่นมือออกไปและรับเอามา

10.

ชีวติ นิรันดร (แทนความตายชั่วกัปชั่วกัลป)

11.

ไมมีเลย

12.

เราไมไดรับสิ่งที่ความบาปของเราสมควรจะไดรับ แตกลับไดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจาทรงประทานใหผานทางพระคริสต ความชอบ
ธรรม การยอมรับ การอภัยบาปเปนของเราทั้งหมด (ดวยของประทานจากพระกรุณาธิคุณของพระเจา)

ระดับที่ 3
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13.

การทำงาน

14.

ความชอบธรรม คือ (การทำใหเปนคนชอบธรรม) ของประทานที่ไดมาเปลาๆ จากพระเจา ซึ่งประทานใหกับผูเชื่อทั้งหลาย
จากการไถของพระคริสตบนไมกางเขนนั้น

15.

พระคุณอันอุดมของพระเจา

บทที่ 10 คำตอบ
1.

ความสัมพันธที่เต็มไปดวยการไมใหอภัย ความขมขื่น และการปะทะกัน

2.

ทำใหผูถวายสักการะบูชานั้นถึงที่สำเร็จ (ไมมีขอบกพรองหรือจุดดางพรอย)

3.

พวกเขากระทำซ้ำแลว ซ้ำเลา เปนกิจวัตรประจำวัน ประจำสัปดาห ประจำเดือน สัจจธรรมที่บอกวาพวกเขาไมสามารถแก
เรื่องความบาปของเขาไดอยางถาวร ก็คือการที่เขาไดกระทำซ้ำแลว ซ้ำเลา

4.

จะทำใหพวกเขาไมมีสติอยูกับบาปอีกตอไป (รูสึกพายแพตอความลมเหลวตลอด)

5.

ใหนึกถึงความบาปของเขาทุกครั้ง

6.

ง. ประทานพระเยซูเปนเครื่องบูชา

7.

ค. ตลอดไป

8.

อับราฮัม และอาบีเมเลค

9.

อับราฮัม

10.

อับราฮัม เพราะอับราฮัมมีพันธสัญญากับพระเจา และเปนสหายของพระเจา

11.

ก. อับราฮัมอธิษฐานเผื่ออาบีเมเลค

12.

พระเจา

13.

พระเจามิไดทรงถือโทษบาปของเรา

14.

พระเจาจะไมจดจำบาปของเรา หรือถือโทษเราอีก

15.

โดยพระคุณของพระองค โดยพระคุณที่เราไมสมควรจะไดรับเลย และดวยพระเมตตาตอเรา

16.

เราจะไมรอดเพราะอะไร ดวยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง
เราจะรอดไดอยางไร โดยความเมตตาของพระองค ที่ไดชำระเราใหมีใจบังเกิดใหม และสรางเราขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระองค

17.

เราจะสรรเสริญพระเจาไปจนชั่วนิรันดรที่ไดชวยใหเรารอดโดย พระคุณ ทรงบันดาลใหเราเปน ที่ชอบใจ

บทที่ 11 คำตอบ
1.

เขาเชื่อมั่นวา แมความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหนา หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถกระทำใหเราทั้งหลายขาด
จากความรักของพระเจาซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได

ระดับที่ 3
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2.

ค. ไดทำใหเปนคนชอบธรรม

3.

ทำใหเราเปนผูชอบธรรมของพระเจาในพระคริสต

4.

ค. พระเจา

5.

เปนที่ชอบใจ ในผูทรงเปนที่รักของพระองค (ซึ่งก็คือพระคริสต)

6.

ค. ตลอดกาล

7.

ค.ไมจดจำอีกตอไป

8.

ไม ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้นเลย

9.

ค. การไถบาปชั่วนิรันดร

10.

ไมมีเลยสักคนเดียว

11.

ไมมีเลยสักคนเดียว

12.

ไมมีเลยสักคนเดียว

13.

พระเจาทรงอยูฝายเรา และไมมีใครจะขัดขวางเราได

บทที่ 12 คำตอบ
1.

กระทำตอเนื่อง หรือกระทำซ้ำ ๆ อยูเสมอ

2.

เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่เชื่อ (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป) ใน
พระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

3.

ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป (ผูไมใชชีวิตในความบาป เปนการแสดงวาไดกลับใจใหม)

4.

กลับใจใหมและยังคงกลับใจใหมตอไป

5.

กลับใจใหมและยังคงกลับใจใหมตอไป

6.

แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ตั้งตนที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแวนแควนยูเดีย และแกชาวตางประเทศ ให
เขากลับใจใหม (และยังคงกลับใจใหมตอไป) ใหหัน (และยังคงหันตอไป) มาหาพระเจาและกระทำ (และยังคงทำงาน หรือ
กระทำตอไป เพื่อพิสูจนการกลับใจใหม) การซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว

7.

ทำตามที่พระองคบอก ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค

8.

การประพฤติของขาพเจา

9.

กิจการที่เกิดจากความเชื่อ

10.

ความชอบธรรม

11.

ผูเชื่อ และผูไมเชื่อ

บทที่ 13 คำตอบ
1.

กลับใจใหมจากบาป (การชั่วราย) และอธิษฐานขอพระเจาใหโปรดยกความผิดซึ่งเขาคิดในใจของเขา
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2.

พวกเขาไดเสริมคุณลักษณะของพระวิญญาณในความเชื่อ ซึ่งคุณลักษณะที่เปนธรรมชาติใหมของพวกเขา

3.

การงานที่ปฏิบัติได ที่มาจากความเชื่อ ดังเชน การใหอาหารผูโหยหิว การใหที่พักพิงแกผูอื่น การใหเสื้อผาแกผูยากไร การดูแล
คนเจ็บปวย การไปเยียมเยียนผูคนในเรือนจำ เปนตน

4.

ความรักที่พวกเขาแสดงตอกันและกัน

5.

พวกเขาทำงานใหกับสิ่งชั่วราย ในภาษากรีก นั่นหมายถึง การมีวิถีชีวิตที่เลวราย เปนธรรมชาติของพวกเขา พระเยซูตรัสวา
พระองคไมเคยรูจักพวกเขา พวกวิญญาณศาสนาที่หลงทาง ไมยอมเปลี่ยนแปลงหัวใจ หรือความคิดที่จะหันหนาเขาหาพระเจา

6.

รักษาพระบัญญัติของพระองค หรือทำตามพระดำรัสของพระองค

7.

พิสูจนการกลับใจโดยการกระทำของเราเอง

8.

ความเชื่อที่ตายแลว เปนความเชื่อที่ไมไดชวยใหรอด (ยากอบ 2:14)

บทที่ 14 คำตอบ
1.

จากหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เทาที่จะหาได ที่แสดงใหเห็นวา การทรงเรียกของพระเยซูนั้นคือการเปนสาวก

2.

ในหนังสือพระธรรมกิจการ ผูคนไมไดถูกเชื้อเชิญใหมาเปน “คริสเตียน” แตพวกเขาถูกเรียกใหเปน “สาวก” ใหเขียนขอพระ
คำในกระดาษเปลาอีกแผน จากหนังสือกิจการ ถึงคำวา “สาวก”

3.

กิจการ 11:26, 26:28, และ1 เปโตร 4:16.

4.

สาวกคือผูที่กลายเปนเหมือนครูหรืออาจารยของเขา

5.

ถูก

6.

ถูก

7.

ถูก

8.

ถูก

9.

ถูก

10.

ถูก

11.

ก. สรางสาวก

12.

ถูก

13.

ถูก

บทที่ 15 คำตอบ
1.

ทุกคน

2.

ประชาชนทุกชาติ

3.

ในเมือง ในทะเลทราย ริมแมน้ำ ในเรือนจำ ในสถานที่สาธารณะ และจากบานหนึ่งสูอีกบานหนึ่ง

4.

จ. ถูกทุกขอ
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5.

จากเชาจนเย็น อาจจะประมาณหกถึงแปดชั่วโมง

6.

หัวใจ ซึ่งเปนที่สุดแหงศูนยกลางของความเปนมนุษย

7.

หากเขาเหลานั้นตอบสนองอยางถูกตอง เขาจะถามวา “ผมตองทำอยางไร”
กลับใจใหมและเชื่อในพระองคพระเยซูคริสตเจา และรับบัพติศมา

8.

ดำเนินตามหลักคำสอนของอัครสาวก (คำสอน) เรียนรูและฝกฝนตามพระคำของพระเยซูอยางตอเนื่อง

9.

คนที่ถูกสงออกไปประกาศ บุคคลจะไดรับการเทศนาและรับการประกาศ เนื่องจากเขาไดยินพระคำของพระเยซู เขาจึงเชื่อได
เพราะเขาเชื่อ เขาจึงออกพระนามของพระเยซูคริสตเพื่อความรอดของเขา

บทที่ 16 คำตอบ
1.

แบบฟอรมการสรางสาวกอยูในคำถาม

2.

แบบฟอรมการติดตามอยูในคำถาม

3.

เราไดลอลวงตัวเอง

4.

เราตองทำตามดวย

5.

วิสุทธิชนทุกคน ไมใชเฉพาะอาจารย หรือ ศิษยาภิบาล หรือ ผูนำในคริสตจักรเทานั้น

6.

ผูเชื่อที่กระจัดกระจายไป

7.

คริสตจักรเริ่มแรกในพันธสัญญาใหม คนในคริสตจักรเปนผูรับผิดชอบการสรางสาวก และการประกาศ

8.

คริสตจักรไดยินเรื่องการกลับใจใหมของผูเชื่อใหม และไดสงบารนาบัสไปชวยพวกเขา (ขอ 22)

9.

นำไปปฏิบัติ โดยออกไปสูโลกภายนอก ใชของประทานของเราเพื่อชวยเหลือผูอื่น
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