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ศจ.ศรี รุ่ งเรืองวานิช

ขอบพระคุณพระเจ้า ที่วงการคริ สเตียนไทย ได้มีหนังสื อเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการเทศนา การประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ และ การเป็ นพยาน
ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้ มีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้า มาเป็ นเวลาหลายปี
หวังว่า หนังสื อเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่าน ที่เป็ นคริ สเตียนเยาวชน นักศึกษา
พระคริ สตธรรม และ ท่านผูอ้ ่านทุกท่านไม่มากก็นอ้ ย
(ศาสนาจารย์ จรัญ รัตนบุตร)
ประธานสหกิจคริสเตียนแห่ งประเทศไทย
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คานา
หนังสื อหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริ สเตียนเล่มนี้ เดิมทีขา้ พเจ้าได้ใช้เป็ นบทเรี ยนใน
การสอนนักเรี ยนที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมจีน ภายหลังเอามาใช้ในการอบรมตามคริ สตจักรต่าง ๆ
หลายแห่ง รู ้สึกว่าเป็ นประโยชน์แก่คริ สเตียนไม่นอ้ ย มีหลาย ๆ ท่านขอร้องให้จดั พิมพ์เป็ นหนังสื อ
แจกจ่ายให้คริ สเตียนทัว่ ไปมีโอกาสอ่านเพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู ้จกั วิธีการประกาศพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริ สต์แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า และ อธิ บายพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่ผทู ้ ี่เชื่อและไว้วางใจ
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ให้เข้าใจความจริ งอย่างลึกซึ้ ง
สุ ดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผอู ้ ่านทุกท่าน จงมีความสุ ข ความเจริ ญ และหากมีสิ่งบกพร่ องประการ
ใด ขอโปรดให้อภัยด้วย โดยความรักในพระคริ สต์
ศจ.ศรี รุ่ งเรืองวานิช
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หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน
บทที่ 1 จะประกาศพระกิตติคุณอย่ างไร
ตอนที่ 1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ
วัตถุประสงค์ในการประกาศพระกิตติคุณคือการเผยแพร่ พระคาของพระเจ้าออกไป เพื่อให้ผทู ้ ี่
ฟังเกิดความเข้าใจในพระวจนะแห่งความจริ งของพระเจ้า
ยอมละทิง้ สิ่ งเทียมเท็จต้อนรับความจริ ง
พร้อมทั้งรับเอาความรอดและเชื่อไว้วางใจในพระผูช้ ่วยให้รอด อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจจากัดการ
ประกาศพระกิตติคุณอยูเ่ พียงแค่การใช้คาพูดเท่านั้น ยังมีสิ่งอื่นที่มีความสาคัญยิง่ นัน่ คือ ความรักของ
พระคริ สต์ที่สาแดงออกมาในการดาเนิ นชีวติ ของเรา
ซึ่ งอาจทาให้ผลของการประกาศพระกิตติคุณ
ประสบกับความสาเร็ จมากยิ่งขึ้น หากเราสามารถกระทาพระราชกิจที่พระคริ สต์ยงั กระทาไม่สาเร็ จ และ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่พระองค์ทรงฝากไว้กบั เราให้สาเร็ จ เมื่อเราต้องจากโลกนี้ไป เราก็จะสามารถยืนอยูต่ ่อ
หน้าพระพักตร์ของพระเจ้า โดยปราศจากความหวาดหวัน่ ใด ๆ ทั้งสิ้ น

วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ สาคั ญ ในการประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ มี ดั ง ต่ อไปนี้ คื อ
ก.นาคนมาถึงความรอด (การบังเกิดใหม่ )
“……ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้.....”(ยอห์น 3:3)
ข.นาคนมาสู่ การถวาย
“…..ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอยู.่ ...”
(โรม12:1) หมายถึงการถวาย
1. ชีวติ
2. ทรัพย์สินเงินทอง
3. เวลา
4. สติปัญญา
5. วาจา (คาพูด)

5

ค.นาคนมาสู่ การทางานรับใช้ พระเจ้ า
“…..จงปฏิบตั ิงานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ ทุกเวลา…...” (1โคริ นธ์ 15:58)

ตอนที่ 2 คุ ณ สมบั ติ แ ละความรั บผิ ด ชอบของผู้ ประกาศ พระกิ ต ติ คุ ณ
ก คุณสมบัติของผู้ประกาศพระกิตติคุณ
1. มีความรู ้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตลอดจน ความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องพระเจ้าเป็ นอย่างดี
2. ต้องเป็ นผูท้ ี่บงั เกิดใหม่แล้ว
3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ผอู ้ ื่นได้รับความรอด
4. มีความประพฤติที่ดี (ทั้งด้านคาพูดและการประพฤติตอ้ งสอดคล้องกัน)
5. มีความอดทนต่อความยากลาบาก ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ กาลังทางานเพื่อพระเจ้า
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีอาชีพการงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีสัมมาอาชีวะ
8. มีความร้อนรนรักพระเจ้า
ข ความรับผิดชอบของผู้ประกาศพระกิตติคุณ
1. ถวายเกียรติยศแด่พระจ้า
2. ร่ วมงานกับพระเจ้า
3. ต้องสาแดงพระคริ สต์ออกมาในการดาเนินชีวิตของตนเอง
4. เป็ นผูห้ ว่านเมล็ดพืชแห่งความจริ ง
5. หมัน่ อธิ ษฐานเสมอ ทูลขอ
ก. การทรงนาจากพระเจ้า
ข. คาพูดในการเทศนา
ค. ฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า
ง. การดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ต่อไป
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บทที่ 2 การเทศนาบนธรรมาสน์
ตอนที่ 1 ประเภทของผู้ ที่ ก ล่ าวพระคาของพระเจ้ ามี ดั ง ต่ อไปนี้ คื อ
1. ประเภทบรรยาย เป็ นผูท้ ี่ใช้คาพูดที่เหมาะสมมีเหตุผล ตลอดจนความรู ้รอบตัวใหม่ ๆ มา
อธิบายความจริ งของพระเจ้า
2. ประเภทเป็ นพยาน เป็ นผูท้ ี่ใช้ความรู ้ทางศาสนา ประสบการณ์ส่วนตัว ตลอดจน
ประวัติศาสตร์คริ สตจักรฯ มาเป็ นหลักฐานยืนยันความจริ งของพระเจ้า
3. ประเภทแสดงธรรม เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ในพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี แล้วใช้พระคัมภีร์มาเป็ น
แนวทางในการอธิบายความจริ งของพระเจ้า
ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นนี้ ต่างก็มีส่วนดีเด่นเป็ นพิเศษอยูด่ ว้ ยกันทั้งสิ้ น สุ ดแล้วแต่ความเหมาะสม
ที่แต่ละคนจะนาเอาไปใช้

ตอนที่ 2 การรวบรวมข้ อมู ล และเนื้ อ หาต่ าง ๆ สาหรั บการ เทศนา มี ข้ อควร
ปฏิ บั ติ ดั ง ต่ อไปนี้ คื อ
1. มีสมุดสาหรับการบันทึกหัวข้อเทศนา และควรเป็ นสมุดที่สามารถนาติดตัวไปได้โดยสะดวก
ด้วย
2. ใช้สมุดในข้อ 1 ข้างต้นนี้ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
- การอ่านพระคัมภีร์
- การอ่านหนังสื อพิมพ์
- การอ่านหนังสื ออื่น ๆ
3. รวบรวมหัวข้อที่ได้เคยเทศนาไปแล้วไว้ในสมุดรวบรวมหัวข้อเทศนา
4. หมัน่ จดบันทึกหัวข้อเทศนาของนักเทศน์ที่มีชื่อเสี ยง พร้อมทั้งนามาอ่าน และศึกษาค้นคว้า
เพื่อเป็ นตัวอย่าง
5. เก็บรวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่ประทับใจตลอดจนสุ ภาษิตที่ดี ๆ ไว้
6. เวลาฟังเทศน์วนั อาทิตย์ ต้องตั้งใจฟังและจดหัวข้อที่ผอู ้ ื่นเทศนาเอาไว้
7. ขณะไปท่องเที่ยว ทัศนาจร อ่านหนังสื อพิมพ์ หรื อสนทนากันก็ดี พยายามเก็บรวบรวมสิ่ ง
น่าสนใจที่ได้ทราบและพบเห็น เพื่อนามาเป็ นข้อมูลด้วย
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8.

พยายามหลีกเลี่ยงเรื่ องที่เป็ นเรื่ องงมงายเรื่ องหลอกลวง

อย่าได้นามาใช้เป็ นข้อมูลอย่าง

เด็ดขาด

ตอนที่ 3 การเตรี ย มหั ว ข้ อ มี ข้ อควรปฏิ บั ติ ดั ง ต่ อไปนี้ คื อ
1. การกล่าวพระคาของพระเจ้า หรื อการเทศนานั้นเป็ นการพูดแทนพระเจ้า ก่อนการเทศนา
จะต้องทูลขอการทรงนาจากพระเจ้า โดยการอธิ ษฐานเสี ยก่อน
2. เลือกเอาหัวข้อจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านพบ จากการอ่านพระคัมภีร์ประจาวันของเรา ข้อ
พระคัมภีร์ที่ยงั มีปัญหาไม่เข้าใจ อย่าเลือกมาเป็ นหัวข้ออย่างเด็ดขาด
3. เวลาที่ดีที่สุดสาหรับการเตรี ยมทาเทศนา ก็คือตอนหัวค่า หรื อตอนเช้าตรู่ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่
เงียบสงบ
4. ต้องคานึงถึงสภาพของคริ สตจักร คริ สตสมาชิกและสังคมในขณะนั้นด้วย
5. ต้องคานึงเทศกาลของคริ สตจักรทัว่ ประเทศ เช่น
- เทศกาลคริ สตมาส
- เทศกาลระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซู
- เทศกาลอีสเตอร์
6. เขียนหัวข้อและโครงเรื่ องสั้น ๆ พร้อมทั้งหมัน่ ทบทวน เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว
7. เราสามารถเตรี ยมหัวข้ออย่างคร่ าว ๆ ได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ จนถึงวันเสาร์ แต่ควรจะเสร็ จสิ้ น
เรี ยบร้อยในคืนวันเสาร์ เป็ นอย่างช้า
8. ข้อพระคัมภีร์ หัวข้อ เค้าโครงเรื่ อง เพลง ตลอดจนคาอธิ ษฐานที่จะใช้ จะต้องเตรี ยมไว้ก่อน
และอ่านให้ชานาญด้วย

ตอนที่ 4 การเตรี ย มตั ว ก่ อนถึ ง เวลากล่ าวพระคาของพระเจ้ าควรปฏิ บั ติ ดั ง นี้
1. ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ของวันอาทิตย์ แล้วอธิ ษฐานพร้อมทั้งเตรี ยมมหาเพลงและข้อพระคัมภีร์
ให้เรี ยบร้อย
2. เขียนหัวข้อและบทเพลงบนกระดานดาที่คริ สตจักร หรื อพิมพ์ในรายการประชุมของ
คริ สตจักรล่วงหน้าก่อนก็ได้
3. เชิญมัคนายกทั้งชายและหญิงรวมทั้งสมาชิกที่รับผิดชอบ มาเป็ นปฏิคมต้อนรับเข้าร่ วมการ
ประชุม รวมทั้งเตรี ยมที่ประชุมด้วย
4. บุคคลิก และท่าทางของผูเ้ ทศนาเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งสนใจเป็ นพิเศษ คือ
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ก. สี หน้า ท่าทาง ต้องมองดูสง่า มีความเยือกเย็น สุ ขมุ สารวมและมีความจริ งใจอย่างเป็ น
ธรรมชาติ
ข. มือ ตา และน้ าเสี ยงต้องสอดคล้องกับเรื่ องที่กาลังพูดอยู่
ค. คาพูดต้องชัดถ้อยชัดคา ระวังคาหยาบเวลาพูดอย่ารี บร้อนจนเกินไป และคาพูดต้องมีพลัง
ด้วย
5. หัวใจที่สาคัญที่สุด ไม่ใช่อยูท่ ี่บุคคลิกท่าทางหรื อน้ าเสี ยงของเรา สิ่ งเหล่านี้เป็ นเพียง
ส่ วนประกอบเท่านั้นเหมือนชาม ช้อน ซ้อม และตะเกียบที่เราใช้ในเวลาที่เรารับประทานอาหาร สิ่ ง
สาคัญ คือ อาหารที่เรารับประทานนัน่ คือ พระวจนะแห่งความจริ งของพระเจ้า
6. ก่อนขึ้นบนธรรมาสน์ ผูเ้ ทศนาต้องมีเวลา 5-10 นาที สงบใจและอธิษฐาน
7. ท่าทางขณะอยูบ่ นธรรมาสน์
ก. ต้องใช้มือแสดงท่าทางประกอบ
ข. ต้องพูดด้วยความมีสัมมาคารวะ
ค. ต้องเชิ ดหน้าขึ้น อย่าก้มหน้ามองแต่หวั ข้อคาเทศนาเท่านั้น
ง. อยูใ่ นอาการสารวม
จ. น้ าเสี ยง คาพูดต้องชัดเจน
ฉ. การประกาศต่าง ๆ เช่น เวลาจะอ่านพระคัมภีร์ เป็ นต้น ต้องประกาศอย่างน้อย 2 ครั้ง ถ้าเป็ น
เรื่ องที่มีความสาคัญ อาจประกาศซ้ าอีกเป็ นครั้งที่ 3
ช. คาอธิษฐาน ต้องประกอบด้วย
- การขอบพระคุณ
- การวิงวอน
- การสารภาพความบาป และ
- การอธิษฐานเผื่อคนอื่น

ตอนที่ 5 วิ ธี เ ทศนา มี อ ยู่ หลายวิ ธี ด้ วยกั น คื อ
1. วิธีแบ่ งออกเป็ นตอน ๆ คาเทศนาแต่ละครั้งควรจะแบ่งออกเป็ นตอน ๆ เพราะไม่เพียงแต่ง่าย
ต่อการเตรี ยมยังจะช่วยให้ผฟู ้ ังสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย การเทศนาควรจะเริ่ มจากเรื่ องง่าย ๆ ไปสู่
เรื่ องที่ลึกซึ้ ง การแบ่งตอนเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ โดยเฉพาะผูท้ ี่เริ่ มต้นหัดเทศนาใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็
ไม่ควรแบ่งมากจนเกินไป เพราะจะยุง่ เหยิงสับสน ทาให้ผฟู ้ ังบังเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย
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2. วิธีไม่ แบ่ งตอน มีนกั เทศน์ที่มีชื่อเสี ยงหลายท่านเช่น มูด้ ี เป็ นต้น มักจะใช้วธิ ี น้ ี ก็มีผฟู ้ ัง
จานวนไม่นอ้ ยเลยทีเดียวที่ได้รับการดลใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกัน ทั้งนี้ตอ้ งสุ ดแล้วแต่ของ
ประทานของแต่ละคนด้วย
3 การเทศนาโดยใช้ ของจริงแสดงให้ เห็น เป็ นวิธีเทศนาที่ใช้ได้ผลดีในชนบทโดยเฉพาะกับเด็ก
และผูห้ ญิงมักจะนิยมฟังการเทศนาโดยวิธีน้ ี เพราะจะช่วยให้บงั เกิดภาพพจน์ได้โดยง่าย และจดจาได้
เป็ นเวลานานอีกด้วยอุปกรณ์ที่อาจจะใช้ประกอบการเทศนามีหลายอย่าง เช่น กระดาษสี เป็ นต้น เราอาจ
ใช้กระดาษ
- สี แดง
เพื่อแสดงถึง เลือด
- สี ดา
เพื่อแสดงถึง ความบาป
- สี ขาว
เพื่อแสดงถึง ความบริ สุทธิ์ และ
- สี เขียว
เพื่อแสดงถึง ชีวติ เป็ นต้น
นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้รูปภาพ เพื่อช่วยให้ผฟู ้ ังเข้าใจง่ายขึ้นได้
4. ใช้ นิทานหรือ เรื่องทีม่ ีคติมาเปรียบเทียบ เรื่ องที่จะใช้ประกอบนี้ ไม่ควรจะยาวเกินไป เวลา
เล่าเรื่ องจะต้องเล่าให้ผฟู ้ ังจริ งเห็นจัง โดยเฉพาะตอนที่สาคัญ ๆ ของเรื่ องต้องพูดให้ชดั เจน เราใช้เรื่ อง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อยืนยันความจริ งของพระเจ้า ไม่ใช่ใช้เรื่ องเปรี ยบเทียบเป็ นหัวใจของการเทศนา เรื่ อง
เปรี ยบเทียบที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับคาเทศนาด้วย เพื่อจะได้สามารถทาให้ผฟู้ ังคล้อยตามได้

ตอนที่ 6 อั น ดั บ ก่ อนหลั ง ของส่ วนต่ าง ๆ ในคาเทศนา
ก่อนเริ่ มการเทศนา จะต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยสัก 1 ข้อ เพื่อยืนยันถึงที่มาของคาเทศนา
ของเรา หลังจากนั้นให้ดาเนิ นตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. หัวข้ อ ได้มาจากหลัก หรื อจุดที่สาคัญ ๆ ของคาเทศนานั้น ๆ
2. คานา เพื่อเป็ นการนาผูฟ้ ังให้เข้าสู่ เรื่ องที่กาลังจะพูด
3. หัวใจของเรื่อง เปรี ยบเทียบเหมือนประตูใหญ่ของบ้านคนที่จะเข้าบ้านได้ตอ้ งเข้าทางประตูน้ ี
หากเรามีหวั ใจของเรื่ องก็จะช่วยทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจเรื่ องที่กาลังพูดถึงนั้นได้ง่ายขึ้น
4. การแบ่ งตอน เหมือนห้องเล็ก ๆ ในบ้านหลังใหญ่ หรื อขั้นบันได ค่อย ๆ ขึ้นไปทีละขั้น ๆ
ตอนสุ ดท้ายจะต้องเป็ นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุดเสมอ
5. เรื่องเปรียบเทียบ เหมือนหน้าต่างของบ้าน ที่จะเป็ นทางให้ความสว่างส่ องเข้ามาในบ้าน ทา
ให้บา้ นสว่างไสวแต่ถา้ มีหวั ข้อที่ชดั เจน อาจไม่จาเป็ นต้องใช้เรื่ องเปรี ยบเทียบก็ได้
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6. สรุ ป เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญ ๆ ของคาเทศนาทั้งหมด เป็ นคาพูดสั้น ๆ เหมือนหลังคา
บ้านเมื่อสร้างหลังคาเสร็ จ บ้านก็เสร็ จฉันใด เมื่อเสร็ จสิ้ นการสรุ ปก็เป็ นอันว่าจบคาเทศนาฉันนั้น

ตอนที่ 7 ประเภทของคาเทศนา
คาเทศนามีหลายประเภทด้วยกัน การที่จะใช้ประเภทไหนนั้น แล้วแต่หวั ข้อของคาเทศนานั้น ๆ
เราพอจะแบ่งคาเทศนาออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. ประเภท Textual
ความหมาย เป็ นวิธีการเทศนาที่เลือกเอาหัวข้ออันหนึ่งอาจมาจากข้อพระคัมภีร์ 1 บท 1 ตอน 1
ข้อ หรื อ 1 วรรค ก็ได้ แล้วใช้หวั ข้อนั้นมาเป็ นหลักในการเทศนาโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงข้อพระคัมภีร์ที่อยู่
ก่อน หรื อหลัง แต่ท้ งั นี้คาเทศนานั้น ๆ จะต้องอยูใ่ นขอบเขตแห่งความจริ งในพระคัมภีร์ดว้ ย
ตัวอย่างที่ 1
ข้ อพระคัมภีร์ ยอห์น 10:10-11
หัวข้ อ
แกะ
คานา
แกะเป็ นสัตว์ที่มีความสาคัญไม่นอ้ ยในพระคัมภีร์ เพราะมีความหมายเล็งถึง
พระเยซูนอกจากนี้พระเยซูเองก็ยงั ทรงตรัสเปรี ยบเทียบสาวกของพระองค์วา่ เป็ นเหมือนแกะ หากเราจะ
ศึกษาพระคัมภีร์ต้ งั แต่หนังสื อปฐมกาล จนถึงวิวรณ์แล้วก็จะพบว่า แกะเป็ นสัตว์ที่มีความสาคัญชนิด
หนึ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เพราะในสมัยพระคัมภีร์เดิม แกะเป็ นสัตว์ที่นามาถวายเป็ นเครื่ องบูชาไถ่
โทษความผิดบาปของมนุษย์ได้ ในหนังสื อพระกิตติคุณ ยอห์น 1:29 ยอห์นบัพติศมาได้แนะนา
ประชาชนให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์วา่ “ดูแน่ะ” พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้าผูท้ รงรับเอาความผิด
บาปของมนุษย์ไป”
ทาไมพระเยซูคริ สต์จึงทรงเปรี ยบเทียบสาวกของพระองค์วา่ เป็ นเหมือนแกะ เหตุผลก็เพราะ
แกะมีขอ้ ดีหลายประการ ซึ่ งสมควรที่เรามาศึกษาร่ วมกัน

แบ่ งตอน 1.อุ ป นิ สั ยของแกะ
ก. รวมหมู่ นิสัยของแกะชอบอยูด่ ว้ ยกันไม่ยอมแยกย้ายออกไปอยูต่ วั คนเดียว คริ สเตียนก็ควร
เป็ นเช่นนั้นเหมือนกัน ต้องรวมหมู่ มีความสามัคคีอยูด่ ว้ ยกันในคริ สตจักรฯ ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกัน
ได้
ข. รักความสะอาด แกะมีนิสัยรักความสะอาด ไม่ยอมอยูใ่ นที่ที่สกปรก คริ สเตียนเราก็ตอ้ งมี
ชีวติ ที่บริ สุทธิ์ พยายามหลีกเลี่ยงจากความผิดบาปอยูเ่ สมอ
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ค. มีความกตัญญู เวลาที่ลูกแกะจะกินนมของแม่มนั จะต้องคุกเข่าลงเสมอ ซึ่ งแสดงถึงความ
กตัญญูที่มนั มีต่อแม่ คริ สเตียนก็ตอ้ งมีความรักและกตัญญู เชื่อฟังและไว้วางใจในพระเจ้า เมื่อได้รับ
พระคุณของพระเจ้าแล้ว ต้องสานึกในพระคุณของพระองค์อยูเ่ สมอ

2.ความต้ องการของแกะ
ก. ผู้เลีย้ งทีด่ ี แกะต้องการมีผเู ้ ลี้ยงที่จะนาทางเหมือนในสดุดี 23:1 กษัตริ ยด์ าวิดได้กล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์เป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน” การที่แกะรู ้จกั ติดตามผูเ้ ลี้ยง เพราะว่า ในหมู่แกะ 4050 ตัว จะเกิดมีหวั หน้าแกะตัวหนึ่ง หัวหน้าแกะนี้ จะเดินหน้า และแกะอื่น ๆ จะตามหลังไป
ขณะเดียวกัน หัวหน้าแกะก็รู้จกั ติดตามผูเ้ ลี้ยงไปด้วยคริ สเตียนก็ตอ้ งรู ้จกั ติดตามผูเ้ ลี้ยงที่พระเจ้าทรงตั้ง
ไว้ เช่นผูป้ กครอง ศิษยาภิบาลรวมทั้งองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดีของเราอีกด้วยผูป้ กครอง
และศิษยาภิบาลจึงเปรี ยบเสมือนหัวหน้าแกะนัน่ เอง
ข. หญ้า แกะจาเป็ นต้องมีหญ้ากิน ถ้าไม่มีหญ้าแกะก็ไม่อาจดารงชีวติ ต่อไปได้ คริ สเตียนก็
ต้องการหญ้าซึ่ งก็คือพระคาของพระเจ้านัน่ เอง ถ้าขาดพระคาของพระเจ้า ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเราก็
ไม่อาจอยูไ่ ด้เช่นกัน เราจึงต้องหมัน่ ศึกษา และฟังพระคาของพระเจ้าอยูเ่ สมอ ๆ
ค. นา้ น้ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งสาหรับแกะ ลาพังแต่หญ้าอย่างเดียวยังไม่พอเพียง จาเป็ นที่
จะต้องมีน้ าด้วยคริ สเตียนก็ตอ้ งการน้ า ซึ่ งก็คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และคาอธิ ษฐานในชีวติ ของเรา หาก
เราขาดทั้ง 2 สิ่ งนี้ ชี วติ ฝ่ ายวิญญาณของเราก็มีแต่จะเหี่ ยวแห้งลงเท่านั้น

3. คุ ณ ประโยชน์ ของแกะ
ก. ขนและหนัง ทั้ง 2 สิ่ งนี้ เป็ นของภายนอกเราสามารถนามาทาเสื้ อผ้า เพื่อให้ความอบอุ่นแก่
ร่ างกายได้ คริ สเตียนมีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยคนภายนอก นาเขาให้มาถึงความรอด มาเชื่ อ และ
วางใจในพระเยซูคริ สต์เจ้า
ข. เนือ้ และนม เป็ นสิ่ งหรื อส่ วนที่มาจากภายในของแกะสามารถบารุ งร่ างกายของมนุษย์ให้
แข็งแรงได้ คริ สเตียนไม่เพียงแต่ตอ้ งช่วยคนภายนอกเท่านั้นยังต้องช่วยเหลือและเสริ มสร้างซึ่ งกันและ
กันอีกด้วย
ค. เป็ นเครื่องบูชา พระเจ้าได้ตรัสสั่งโมเซให้บอกคนอิสราเอลที่รู้สึกว่ามีความรับผิดบาป นาโค
และแกะมาถวายเป็ นเครื่ องบูชา แกะนั้นต้องถูกฆ่า เลือดต้องไหลออกต้องถูกหัน่ เป็ นชิ้น ๆ และถูกเผา
ด้วยไฟ ต้องเสี ยสละชีวติ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชา พระเจ้าทรงต้องการให้ชีวิตคริ สเตียนของเรามีความ
เสี ยสละเพื่อพระองค์ ดุจดังเครื่ องบูชา เช่นกัน
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สรุ ป ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็ นข้อดีของแกะที่ทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เช่นกัน คริ สเตียนควรจะมี
คุณสมบัติและการประพฤติดงั เช่นแกะ อย่าได้เป็ นเหมือนเสื อที่ทาให้คนอื่นกลัวและอย่าเป็ นเหมือน
ควายที่ด้ือดึง ไม่ยอมเชื่อฟัง หรื อเป็ นเหมือนสุ กรที่ชอบแต่ความสกปรก และเกียจคร้านเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 2
ข้ อพระคัมภีร์
สุ ภาษิต 6:6-8
หัวข้ อ
การกระทาของมด
คานา กษัตริ ยซ์ าโลมอนต้องการตักเตือนคนที่เกียจคร้านโดยให้ไปสังเกตดูการกระทาของ
มด คนที่เกียจคร้านสามารถนามาเปรี ยบเทียบได้กบั ชีวิตคริ สเตียนในทุกวันนี้ เพราะคริ สเตียนมักจะมี
ความเกียจคร้านในการทางานของพระเจ้า ดังนั้น จึงสมควรที่จะพิจารณาดูการกระทาของมด เพราะมด
มีการกระทา 2 อย่าง ซึ่ งสามารถช่วยเราในเรื่ องนี้ได้ คือ
1. สิ่ งที่ไม่ควรทา
2. สิ่ งที่ควรทา
ทั้ง 2 อย่างนี้ ล้วนมีประโยชน์ต่อชี วติ คริ สเตียนของเราเป็ นอย่างมาก จึงขอให้เรามาพิจารณาดู
ด้วยกัน

สิ่ งที่ ไ ม่ ควรทา
ก. ไม่ เห็นแก่ตัว มดมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือไม่เห็นแก่ตวั เมื่อมันพบอาหารไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
มันจะกระจายข่าวให้มดอื่น ๆ มาร่ วมรับผลประโยชน์ดว้ ยกันไม่ได้เก็บเงียบไว้สาหรับตัวเองแต่ผเู ้ ดียว
ชีวติ คริ สเตียนก็ควรจะจาเอาพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้กบั เรานั้นประกาศออกไป เพื่อให้คนอีก
เป็ นจานวนมากได้มามีส่วนรับผลประโยชน์ดว้ ยกัน
ข. ไม่ ห่วงแต่ ตนเอง มดเมื่อกินอาหารแล้ว จะต้องเหลือเศษอาหารไว้ที่มุมปาก ไม่ได้กลืนกินลง
ไปทั้งหมดเผื่อเมื่อพบมดที่ยงั ไม่มีอาหาร จะได้นาเอาส่ วนที่เก็บไว้น้ นั แบ่งให้เพื่อนมดได้กิน ชีวิตคริ ส
เตียนก็ควรจะมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เมื่อได้รับความจริ ง ตลอดจนพระพรต่าง ๆ จากพระเจ้า ไม่ควรเก็บ
ไว้คนเดียว ควรจะได้แบ่งให้กบั คนอื่นด้วย
ค. ไม่ ท้อใจ มดมีความอดทนเป็ นอย่างมากมันไม่ทอ้ ใจเลย เวลาที่มนั ไปพบอาหารก็จะต้อง
พยายามเอาอาหารชิ้นนั้นกลับมายังรังของมันให้ได้ ครั้งหนึ่งผมเองเคยทดลองเอากระดูกหมูมาให้ลอง
แบก เมื่อมันแบกเกือบจะถึงรังของมัน ผมก็แกล้งเอาไปไว้ไกล ๆ มันก็กลับไปแบกกลับมาอีก ลองอีก
ครั้งก็ได้ผลตามเดิม เป็ นการยืนยันว่ามันไม่มีความท้อใจเลย ชีวติ คริ สเตียนก็ไม่ควรจะจะท้อใจ หลาย
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ครั้งเราจะเห็นว่า ความท้อใจเกิดขึ้นกับชีวติ คริ สเตียนได้เสมอ ที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะว่า การทดลองของ
ซาตานมาถึงคริ สเตียนนั้น มี 3 ขั้นตอนที่ร้ายกาจมากคือ
1 ให้ คนเย่ อหยิ่งจองหอง มารเคยมาทดลองพระเยซูในขณะที่พระองค์ทรงอดพระกระยาหารใน
ถิ่นทุรกันดารว่า “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงสัง่ ก้อนหิ นเหล่านั้นให้กลายเป็ นกระกระยาหาร”
(มัทธิว 4:3) จุดประสงค์ของมันก็เพื่อยัว่ ยุให้พระเยซูบงั เกิดความเย่อหยิง่ ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า มี
ฤทธิ์ อานาจที่จะทาได้ ถ้าพระเยซูหลงตามคาของมาร พระองค์ก็คงจะพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่ขอบพระคุณ
พระเจ้าที่พระองค์ทรงทราบว่า เป็ นการทดลองของมาร จึงได้ปฏิเสธ มิได้กระทาตาม
2.ให้ คนท้ อใจ เมื่อคนนั้นไม่เย่อหยิง่ จองหองมันก็จะทาให้เขาท้อใจ เหมือนดังที่มนั ได้ทดลอง
พระเยซูให้พระองค์กระโดดลงมาจากหลังคาพระวิหาร คนที่กระโดดลงมาจากที่สูง แสดงว่า คนนั้น
หมดกาลังใจที่จะต่อสู ้กบั อะไร ต่อไปอีก จึงยึดเอาเป็ นทางจาก คือ ฆ่าตัวตาย บางคนก็กระโดดตึก บาง
คนก็ไปกระโดดน้ า แต่พระเยซูหาได้ฟังคาของมารได้ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงสามารถชัยชนะความท้อใจ
นี้ได้
3 ให้ คนมักง่ าย ซาตานได้ทดลองโดยยัว่ ยุให้พระเยซูเย่อหยิง่ จองหอง แต่พระองค์ก็ไม่ยอม มัน
พยายามให้พระเยซูทอ้ ใจ แต่พระองค์ก็ทรงมีชยั ชนะ มันจึงหันมาใช้วธิ ี ทดลองให้พระเยซูมกั ง่าย โดย
ทูลพระองค์วา่ “ถ้าท่านจะกราบไหว้เรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน” (มัทธิว.4:9) วัตถุประสงค์ใน
การที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกก็เพื่อจะมาเอาฤทธิ์ อานาจทั้งหมดคืนจากมาร ในการนี้พระองค์ตอ้ ง
ผ่านการบังเกิด การวายพระชนม์บนไม้กางเขน การถูกฝังในอุโมงค์ การฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ตลอดจนการเสด็จกลับมาในครั้งที่ 2 ของพระองค์ ซึ่ งต้องกินเวลานานมากหากเพียงแต่พระองค์จะ
กราบไหว้มาร ก็จะไม่ตอ้ ง รอนานอีกต่อไป จะได้สิ่งเหล่านั้นโดยเร็ ว ฉะนั้นเราจะเห็น ได้วา่ มาร
ต้องการให้พระเยซูมีความมักง่าย ทานองเดียวกัน คริ สเตียนต้องปฏิเสธความเย่อหยิง่ จองหองความท้อ
ใจ และความมักง่ายที่มารหยิบยืน่ ให้กบั เรา

2. สิ่ งที่ ค วรทา
ก. มีความสามัคคี มดไม่วา่ จะไปที่ไหน มันจะไปเป็ นขบวนยาวเหยียด มันสามารถอยูด่ ว้ ยความ
สามัคคี ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ชีวติ คริ สเตียนก็ควรเป็ นเหมือนมด มีความสมัครสมานสามัคคี รัก
ซึ่ งกันและกันและเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ข. มีความขยันหมั่นเพียร แม้วา่ มดจะเป็ นเพียงสัตว์เล็ก ๆ เท่านั้น แต่มนั มีความขยันหมัน่ เพียร
ในการทางานเป็ นอย่างมาก ราวกับว่ามันไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยเลยทานองเดียวกัน ชี วติ คริ สเตียนก็ควร
ขยันขันแข็งในการปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าเช่นกัน
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ค. รู้ จักดินฟ้าอากาศ ในเวลาที่กาลังมีฝนตกหนัก หรื อน้ าท่วม มันจะรี บย้ายที่อยูข่ ้ ึนไปยังที่สูง
ทันที ชีวติ คริ สเตียนก็ควรจะรู ้จกั เวลาว่า ยุคปั จจุบนั นี้ เป็ นยุคสุ ดท้ายของโลกแล้ว พระเยซูจวนจะเสด็จ
กลับมา เรากาลังจะถูกรับขึ้นไป เหมือนการย้ายบ้านของมด ด้วยเหตุน้ ีเราจึงไม่ควรจะมัวหลงอยูก่ บั
สิ่ งของที่อนิจจังในโลกนี้
ง. เตรียมพร้ อมสาหรับอนาคต ธรรมดามดจะ เก็บสะสมอาหารในฤดูร้อนสาหรับไว้ใช้ในฤดู
หนาว ซึ่ งมักจะหาอาหารไม่ได้ในเวลานั้น มันจึงพยายามหาอาหารไว้แต่เนิ่น ๆ ชีวติ คริ สเตียนก็
จาเป็ นต้องตระเตรี ยมชี วิตในอนาคตข้างหน้าด้วย ด้วยเหตุน้ ี ในขณะที่เรายังมีชีวติ ดาเนินอยูใ่ นโลกนี้
เราจึงควรจะสะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์หมัน่ ทางานของพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินไป
สรุ ป มดมีการกระทาที่ดีท้ งั 2 ประเภท ดังกล่าว ข้างต้นนี้ หากคริ สเตียนเราจะพยายามศึกษาและ
ฝึ กฝนตามก็จะเป็ นทางหนึ่งที่เราจะได้รับสติปัญญา สาหรับการดาเนิ นชีวติ เหมือนดังที่ท่านอัครทูต
เปาโลได้กล่าวว่า จะได้สติปัญญาแห่งความรอด

ตัวอย่างที่ 3
ข้ อพระคัมภีร์ บทเพลงสรรเสริ ญ 84:11
หัวข้ อ
ดวงอาทิตย์
คานา
ในหนังสื อบทเพลงสรรเสริ ญได้กล่าวไว้วา่
พระเจ้าทรงเป็ นเหมือนดวง
อาทิตย์ แต่เราอย่าเข้าใจผิดว่า ดวงอาทิตย์ก็คือพระเจ้า อย่างที่ชาวโลกเข้าใจจึงไปกราบไหว้บูชา พระ
คัมภีร์สอนเราให้พิจารณาดูดวงอาทิตย์ เพื่อเราจะได้เรี ยนรู ้ถึงพระเจ้าได้ เพราะมีอยูห่ ลายครั้ง ถ้าเราพูด
ถึงพระเจ้าตรง ๆ อาจมีหลายคนที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ฉะนั้นในการศึกษาถึงคุณลักษณะของดวงอาทิตย์
จะช่วยให้เราพอเข้าใจถึงพระเจ้าได้ดงั นี้ คือ
1. ดวงอาทิตย์มีหนึ่งไม่ มีสอง พระเจ้าของเราก็ทรงเป็ นพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่มีพระเจ้าอื่น
นอกจากพระองค์ในสากลจักรวาล มีแต่พระองค์ผเู ้ ดียวที่ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ถาวร ไม่มีผอู ้ ื่นที่
สมควรจะได้รับการกราบไหว้บูชาอีกแล้ว
2. ดวงอาทิตย์มีองค์ ประกอบ 3 ส่ วน คุณสมบัติอนั นี้ เหมือนกับสภาพ “ตรี เอกานุภาพ” ของพระ
เจ้า และองค์ประกอบ 3 ส่ วนของมนุษย์ดว้ ย ดังนี้
ก. ไฟ เล็งถึงพระเจ้าพระบิดา หรื อดวงวิญญาณของมนุษย์
ข. ความร้ อน เล็งถึงพระเจ้าพระบุตร หรื อจิตของมนุษย์
ค. แสงสว่าง เล็งถึงพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อร่ างกายของมนุษย์
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จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบทั้ง 3 ของดวงอาทิตย์น้ นั คล้ายกับตรี เอกานุภาพของพระเจ้า และ
พระองค์ก็ยงั ทรงสร้างมนุษย์ให้มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน เช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดูดวงอาทิตย์ก็จะ
ช่วยให้เรารู ้ถึงพระเจ้าได้เช่นกัน
3. ดวงอาทิตย์ เป็ นศูนย์ กลางของสุ ริยจักรวาล นักวิทยาศาสตร์ บอกให้เราทราบว่า ในสุ ริย
จักรวาลของเรานี้มีดวงดาวอยูอ่ ย่างมากมาย ซึ่ งต่างก็ตอ้ งหมุนรอบดวงอาทิตย์ท้ งั สิ้ น พระเจ้าก็ทรงเป็ น
ศูนย์กลางและแหล่งกาเนิดของสรรพสิ่ งทั้งปวงเช่นกัน ในหนังสื อ ยอห์น 1:3 ก็ได้กล่าวว่า”สิ่ งทั้งปวงที่
เป็ นขึ้นแล้วนั้น ไม่มีสักสิ่ งเดียวที่เป็ นไปนอกเหนื อพระองค์”
4. แสงของดวงอาทิตย์ ส่องไปทัว่ ทุกแห่ งในโลก ในโลกนี้ ไม่มีที่ใดที่แสงของดวงอาทิตย์ส่องไป
ไม่ถึง พระคัมภีร์กล่าวในหนังสื อยอห์น 1:9 ว่า”ความสว่างแท้ได้ส่องออกไปถึงทุกคน” ความสว่างของ
พระเจ้า จึงเหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องออกไปถึงทุกคน
5. แสงของดวงอาทิตย์สามารถฆ่าเชื้อโรคและรักษาโรคได้ เชื้อโรคหลายอย่างในร่ างกายของ
มนุษย์สามารถถูกทาลายได้โดยใช้แสงแดด เช่น เชื้ อวัณโรค เมื่อถูกกับแสงแดดมันจะตาย ทานอง
เดียวกัน
พระเยซูทรงมีฤทธิ์ อานาจที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปและสามารถจะนามา
บาบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของมนุษย์ได้
6.
แสงของดวงอาทิตย์ให้ พลังงานทีท่ าให้ พชื เจริญเติบโตได้
ต้นพืชจะปรุ งอาหารและ
เจริ ญเติบโตได้จาเป็ นจะต้องอาศัยแสงแดดเป็ นพลังงาน
พระเยซูคริ สต์ก็ทรงสามารถประทานชีวิต
ให้กบั มนุษย์ และให้ชีวติ นั้นเจริ ญเติบโตขึ้นด้วย
7. ดวงอาทิตย์ คงอยู่ตลอดไป นับเป็ นเวลาหลายพันปี แล้วที่ดวงอาทิตย์ได้ให้ความสว่างและ
ยังคงให้อยูโ่ ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง,
องค์พระเยซูคริ สต์ที่เราเชื่ อฟังอยูน่ ้ ีพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
เช่นกัน
8. เราไม่ ต้องเสี ยเงินสาหรับดวงอาทิตย์ พระเจ้าทรงประทานแสงแดดให้กบั มนุษย์ทุกคนโดย
ไม่ได้เก็บค่าแสงแดดเลย ไม่เหมือนไฟฟ้ าที่เราต้องเสี ยเงินไปตามจานวนที่เราใช้ทานองเดียวกัน พระเจ้า
ทรงประทานพระคุณของ พระองค์กบั มนุษย์เปล่า ๆ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินใด ๆ ทั้งสิ้ น
9. ในท้องฟ้ามีแสง 3 ชนิด ซึ่ งเราอาจเปรี ยบเทียบได้วา่
ก. แสงอาทิตย์ คือ พระคริ สต์
ข. แสงจันทร์ คือ คริ สตจักรฯ
ค. แสงดาว คือ คริ สเตียนทุกคน
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แสงจันทร์ จะสว่างต้องอาศัยดวงอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นแหล่งกาเนิดแสงฉันใดคริ สตจักรจะสามารถ
เป็ นแสงสว่างแก่ชาวโลกได้ ก็ตอ้ งอาศัยพระเยซูฉนั นั้น สาหรับคริ สเตียนทุกคนแม้ส่าเราจะมีความ
สว่างเพียงเล็กน้อย ดุจดาวดวงเล็ก ๆ ก็สามารถให้ความสว่างกับโลกได้เช่นเดียวกัน
สรุ ป เมื่อพิจารณาดูลกั ษณะต่าง ๆ ของดวงอาทิตย์ก็ทาให้เราบังเกิดความเข้าใจในพระเจ้าของ
เรา นักวิทยาศาสตร์ ยงั กล่าว ดวงอาทิตย์เป็ นไฟทั้งดวง ลุกไหม้อยูต่ ลอดเวลา ทาให้มนุษย์ได้รับความ
สว่างและมีความอบอุ่น พระเจ้าทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลกด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน พระเยซู
ทรงสละชีวติ ของพระองค์เอง เป็ นค่าไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาป ทาให้เรากลับมีชีวติ ใหม่และ
ไม่ตอ้ งตายอีกเลย

2. ประเภท Bible Reading
ความหมาย วิธีน้ ี ไม่เหมือนกับวิธีที่แล้ว เป็ นวิธีเทศนาที่ตอ้ งอาศัยความหมายที่แท้จริ งของพระ
คัมภีร์เป็ นหลักในการอธิ บาย ไม่วา่ จะเป็ นในด้านประวัติศาสตร์ เวลาตลอดจนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยจะต้องนาเอาข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ มายืนยันข้อความที่เรากาลังอธิ บายอยู่ อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นวิธี
อธิ บายพระคัมภีร์โดยใช้พระคัมภีร์นนั่ เองวิธีเทศนาวิธีน้ ี เวลาจะเลือกหัวข้อ และการแบ่งตอนต่าง ๆ นั้น
อาจต้องใช้ความคิดและความรู ้ในพระคัมภีร์ค่อนข้างมาก
ตัวอย่างที่ 1
ข้ อพระคัมภีร์ยอห์ น 10:10
หัวข้ อ
“ชีวติ ”
คานา พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตรัสในพระคัมภีร์วา่ พระองค์ได้มาเพื่อผูท้ ี่วางใจในพระองค์จะ
ได้รับชีวติ เพราะว่า ชีวิตเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับมนุษย์ หากเราไม่มีชีวติ เราก็ตาย และภายหลังความ
ตายฝ่ ายเนื้อหนังแล้ว คนบาปยังจะต้องได้รับการพิพากษา และต้องพินาศไนบึงไฟตลอดชัว่ นิจนิรันดร์
อีกด้วย
วันนี้ ขอให้เรามาพิจารณากันถึงเรื่ องชีวิต ดังนี้ คือ
1. คุณค่ าของชี วติ (มัทธิว. 16:26) พระเยซูได้ตรัสว่า”เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่
ต้องเสี ยชีวติ ของตน จะเป็ นประโยชน์อะไร หรื อใครจะเอาอะไรมาแลกกับชีวติ ของตนได้”
หลายครั้งคนเราอาจจะคิดว่า เงินทอง ชื่อเสี ยงเกียรติยศ วิชาความรู ้ อานาจ หรื อความก้าวหน้า
ในทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด คนอื่นอาจจะว่า ลัทธิ คาสอนหรื อศาสนาต่างหากที่มีคุณค่ามาก
ที่สุด แต่สิ่งเหล่านี้จะนามาแลกกับชีวติ ได้อย่างไร? ทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ไม่มีสักอย่างเดียวที่
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สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายได้ เพราะฉะนั้นโลกทั้งโลก แม้จะมีคุณค่าจนนับไม่ถว้ นก็
ตาม แต่ก็ยงั ไม่อาจนามาแลกเอากับชีวติ ของคนได้นี่ยอ่ มแสดงว่า ชีวติ เป็ นสิ่ งที่มีค่ามากที่สุดในโลก
2. ต้ นกาเนิดของชีวติ (ยอห์น 14:6) “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชีวิต ไม่มีผใู ้ ดมาถึง
พระบิดาเว้นไว้มาทางเรา” ในเมื่อชีวิตมีค่ามากกว่าของทุกอย่างในโลก ก็ยงั มีปัญหาต่อไปว่า จะได้ชีวติ
นี้มาจากไหน? พระคัมภีร์ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็ นชีวิต ฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครที่มี
ชีวติ ที่จะให้กบั คนอื่นได้เว้นไว้แต่พระเยซูผเู ้ ดียวเท่านั้น
3. วิธีทจี่ ะได้ ชีวติ (ยอห์น 20:31)”….เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระคริ สต์บุตร
ของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่ อแล้ว ท่านจะได้ชีวิตโดยพระนามของพระองค์” พระคัมภีร์ได้ให้คาตอบ
กับเราถึงวิธีที่จะได้มาซึ่ งชีวติ นี้ หากเราเชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เราก็จะได้รับชีวติ ดังนั้น
จึงต้องเริ่ มต้นด้วยการเชื่ อและไว้วางใจในพระเยซู พระเจ้าจะทรงโปรดประทานชีวติ ให้กบั เราโดยไม่
ต้องทาหรื อเสี ยอะไรมากไปกว่านี้อีกเลย
4. ประโยชน์ ของการได้ รับชี วติ (วิวรณ์ 22:1-2) เมื่อเราได้รับชีวติ จากพระเจ้าแล้ว การได้รับ
ชีวติ นี้จะช่วยให้เรามีสิทธิ ที่จะได้
ก. ดื่มนา้ จากแม่ นา้ แห่ งชีวติ
ข. กินผลไม้ จากต้ นไม้ แห่ งชีวติ
ต้ นไม้ แห่ งชีวติ นี้ ก็คือ ต้นไม้แห่งชีวติ ที่อยูใ่ นสวนเอเดนที่อาดัมและเอวาคิดจะไปกิน หลังจาก
ที่เขาทั้งสองได้ทาบาปแล้ว แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต จึงได้ขบั ไล่เขาทั้งสองให้ออกจากสวนเอเดนไป
และให้ทูตสวรรค์พิทกั ษ์รักษาทั้งต้นไม้และผลไม้แห่งชีวติ นั้นไว้ เพราะว่าพระองค์ทรงเกรงว่า หาก
อาดัมและเอวากินผลไม้น้ นั เข้าไปแล้วจะกลายเป็ นมนุษย์ที่ควรจะตายไม่ตาย ก็จะมีความทุกข์ทรมาน
มาก ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงพิทกั ษ์รักษาต้นไม้แห่งชีวิตนี้ ไว้จนถึงเวลาที่มนุษย์จะได้รับการไถ่ออกจาก
ความบาปแล้ว พระองค์จึงจะทรงประทานให้มนุษย์ได้รับประทานผลไม้แห่งชี วติ ตลอดจนน้ าจาก
แม่น้ าแห่งชีวิตนั้น นี้เป็ นพระคุณอันยิง่ ใหญ่ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่มนุษย์
ค. จะได้ รับมงกุฎแห่ งชี วติ (วิวรณ์ 2:10) พระคัมภีร์ในที่นี่ได้บอกเราว่า ภายหลังจากที่เราได้รับ
ชีวติ แล้วหากเรามีความสัตย์ซื่อจนถึงวันตาย พระองค์จะทรงประทานให้เราได้รับมงกุฎแห่งชีวติ
ง. จะอยู่นิจนิรันดร์ กบั พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ (1 เธสะโลนิกา 4:17)” ภายหลังนั้นเราผูย้ งั
เป็ นอยูแ่ ละคอยอยูจ่ ะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น
และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ท้องฟ้ า อย่างนั้นแหละเราจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์”
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5. ชีวติ จะต้ องเจริญขึน้ ในยอห์น 10:10 พระเยซูทรงตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้
ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” แสดงว่า ชีวติ จะต้องมีการเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ เป็ นขั้นตอน
ดังนี้
ก. ได้รับชีวิต เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์
ข. ได้รับชีวิตบริ บูรณ์ เมื่อเราพึ่งพิงอิงอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์
ค. ได้ รับชี วติ ครบบริบูรณ์ เมื่อเรายอมต่อพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิงและปฏิบตั ิตามคาของพระองค์
เมื่อคริ สเตียนได้รับชีวิตจากพระเจ้าแล้ว ไม่ใช่หยุดอยูแ่ ต่เพียงเท่านั้น แต่จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ชีวติ
ของเราจะต้องเจริ ญขึ้น
สรุ ป เราได้พิจารณากันมาแล้วถึงคุณค่าของชีวติ ต้นกาเนิ ดของชีวิต วิธีที่จะได้รับชีวติ คือโดย
การเชื่อในพระเยซูตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากชีวิต ฉะนั้นเราจึงควรจะพยายามพึ่งพระเจ้าเพื่อให้
ชีวติ ของเราจาเริ ญขึ้นจึงจะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ได้
ตัวอย่างที่ 2
ข้ อพระคัมภีร์ ปัญญาจารย์ 12:13
หัวข้ อ
“หน้าที่ของคริ สเตียน”
คานา กษัตริ ยซ์ าโลมอน ได้กล่าวไว้ในหนังสื อท่านผูป้ ระกาศเพื่อสอนมนุษย์ให้รู้วา่ หน้าที่
ของมนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้านั้นมีอะไรบ้าง ทานองเดียวกันเราทุกคนที่เป็ นคริ สเตียนก็มีหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อพระเจ้าเช่นกัน พระคัมภีร์ได้ใช้ชื่อหลายชื่ อเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริ สเตียน
กับพระองค์ ซึ่ งทาให้เราทราบถึงหน้าที่ที่เราพึงมีต่อพระองค์ดว้ ย ชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ มีดงั นี้ คือ
1. พระเจ้ า-มนุษย์ (วิวรณ์ 21:3) “…..เขาจะเป็ นพลเมืองของพระองค์ พระเจ้าเองจะทรงดารงอยู่
กับเขาและจะทรงเป็ นพระเจ้าของเขา” หน้าที่ที่มนุษย์พึงมีต่อพระเจ้าก็คือ “เชื่อ” ในพระองค์ ทาไม
มนุษย์จึงต้องเชื่อพระเจ้า? ทั้งนี้ก็เพราะว่า ตั้งแต่อาดัมกับเอวาเป็ นต้นมา มนุษย์ได้ทาบาปและไม่ยอม
เชื่อในคาของพระเจ้า พระคัมภีร์จึงได้เน้นถึงความสาคัญของการที่มนุษย์จะเชื่อในพระเจ้า
2. กษัตริย์-พลเมือง (วิวรณ์ 21:3) “…..เขาจะเป็ นพลเมืองของพระองค์ ...” ในเมื่อเราเป็ น
พลเมืองของพระองค์ พระองค์ก็คือกษัตริ ยข์ องเรานัน่ เอง หน้าที่ของพลเมืองที่พึงมีต่อกษัตริ ยก์ ็คือ “การ
นอบน้อมยอมต่อพระองค์”
3. กษัตริย์-ข้ าราชการ (ลูกา 19:15-19) พระเยซูได้ทรงตรัสคาอุปมาว่า พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ย ์
และเราเป็ นข้าราชการผูร้ ับใช้ของพระองค์ หน้าที่ของข้าราชการที่พึงมีต่อกษัตริ ย ์ “คือความสัตย์ซื่อ”
4. บิดา-บุตร (กาลาเทีย 3:26) “เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้า โดยศรัทธาในพระ
เยซูแล้ว”หน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อบิดา คือ “ความกตัญญูกตเวที”
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5. พี-่ น้ อง (มาระโก 3:34)”….นี่ คือมารดาและพี่นอ้ งของเรา” พระคริ สต์ทรงเป็ นพี่ เราเป็ นน้อง
หน้าที่ของน้องที่พึงมีต่อพี่ คือ “ให้ความเคารพนับถือ”
6. เจ้ าบ่ าว-เจ้ าสาว (วิวรณ์ 19:7) “….การมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้นมาถึงแล้ว และ
เจ้าสาวได้แต่งตัวเตรี ยมพร้อมแล้ว” พระคริ สต์ทรงเป็ นเจ้าบ่าว คริ สตจักรเป็ นเจ้าสาว หน้าที่ของเราใน
ฐานะเจ้าสาวที่พึงมีต่อเจ้าบ่าวคือ “รักพระองค์”
7. อาจารย์ -ศิษย์ (มัทธิว 23:8) หน้าที่ของศิษย์ที่พึงมีต่ออาจารย์ คือ การให้ความเคารพยกย่อง
8. เพือ่ น-เพือ่ น (ยอห์น 15:14-15) “ถ้าท่านทั้งหลายจะประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านจะเป็ น
มิตรสหายของเรา” หน้าที่ที่เพื่อนมิตรสหายมีต่อกันคือ “รักษาสัจจะที่มีต่อกัน”
9. นาย-บ่ าว (มัทธิ ว 24:26) “เมื่อนายมาพบเขากระทาอยูอ่ ย่างนั้น บ่าวผูน้ ้ นั ก็เป็ นสุ ข” หน้าที่ที่
บ่าวพึงมีต่อนายก็คือ “ความซื่อสัตย์”
10. ศีรษะ-อวัยวะอืน่ ๆ (เอเฟซัส 5:23) “….พระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร....” หน้าที่ที่
อวัยวะต่าง ๆ และศรี ษะที่มีต่อกัน คือ “การทางานประสานต่อเนื่ องกัน”
11. แม่ ทพั -ทหาร (2 ทิโมธี 2:3) หน้าที่ที่ทหารพึงมีต่อแม่ทพั ก็คือ “ เชื่อฟังคาสั่ง และปฏิบตั ิ
ตาม”
12. ผู้เลีย้ ง-แกะ (ยอห์น 10:14) “….แกะของเรารู้จกั เรา” หน้าที่ของแกะที่มีต่อผูเ้ ลี้ยง คือ “ต้อง
รู ้จกั ผูเ้ ลี้ยง”
13. ลาต้ น-กิง่ (ยอห์น 15:5-6) หน้าที่ของกิ่งที่พึงมีต่อลาต้น คือ “การติดสนิท”
14. การให้ -การรับ (กิจการ 20:35) “….การให้เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่าการรับ” พระเจ้าทรง
ประทานให้เราอย่างมากมายเมื่อเราได้รับแล้ว เราก็ควรจะตอบแทนพระองค์โดยการถวายสิ่ งที่มีค่าใน
ชีวติ ของเราให้กบั พระองค์ดว้ ย
สรุ ป ข้อพระคัมภีร์ที่ยกมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ล้วนแต่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
เราควรจะต้องพยายามรักษาหน้าที่ของเราที่พึงมีต่อพระเจ้าไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้
ตัวอย่างที่ 3
ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 1:3
หัวข้ อ
“การปรากฏของพระเยซูภายหลังถูกปลงประชนม์
คานา ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้วทรงปรากฏกับสาวก
ในลักษณะที่ยงั มีชีวติ อยูเ่ ป็ นเวลาถึง 40 วัน เพื่อจะอธิ บายให้สาวกเข้าใจถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่พวก
เขาจะเป็ นพยานต่อไปในภายภาคหน้า
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ตามที่บนั ทึกในหนังสื อกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และหนังสื อกิจการนั้น ตั้งแต่พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมา
จากความตายจนถึงเวลาก่อนเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ทรงอยูก่ บั สาวก เป็ นเวลาถึง 40 วันอย่างน้อย
ที่สุดเราพบว่าพระองค์ทรงเป็ นปรากฏตัวถึง 12 ครั้งด้วยกัน บางครั้งก็ถูกบันทึกอยูเ่ ฉพาะในกิตติคุณ
เพียงเล่มเดียว บางครั้งก็บนั ทึกอยูใ่ นหลายเล่ม บางเล่มก็บนั ทึกแต่เพียงคร่ าว ๆ บางเล่มก็บนั ทึกไว้อย่าง
ละเอียดถ้าหากว่าเราไม่นบั ครั้งที่ซ้ ากันแล้ว จะพบว่าพระเยซูทรงปรากฏตัวทั้งหมด 8 ครั้ง
ถ้าเราศึกษาตลอดชีวิตของพระเยซูคริ สต์ จะมีเหตุการณ์ใหญ่ ๆ อยู่ 7 อย่างด้วยกัน ที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ของพระองค์ซ่ ึงได้แก่
1. การเสด็จมาบังเกิด
2. การถูกตรึ งตายบนไม้กางเขน
3. การถูกฝังในอุโมงค์
4. การเป็ นขึ้นมาจากความตาย
5. การปรากฎตัวต่อสาวก
6. การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
7. การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2
เมื่อพระเยซูทรงบังเกิด ทูตสวรรค์ก็บอกกับผูเ้ ลี้ยงแกะว่าเรานาข่าวดีอนั ยิง่ ใหญ่มาบอกท่าน
ทั้งหลาย (ลูกา 2:10) การที่พระองค์ทรงบังเกิดกลายเป็ นข่าวดี ก็เพราะเหตุการณ์ท้ งั 7 ข้างต้นนี้ ถ้าไม่มี
เหตุการณ์ท้ งั 7 อย่างนี้ ก็คงไม่ใช่ข่าวดีแน่ ถ้าหากว่า รวมทั้ง 7 เหตุการณ์เข้าด้วยกันจึงจะเป็ นกิตติคุณที่
สมบูรณ์ เหตุการณ์ท้ งั 7 อย่างนี้ต่างก็มีความสาคัญพอ ๆ กัน ไม่อาจขาดสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไปได้เลย แต่น่า
เสี ยดายที่คริ สตจักรในทุกวันนี้ มักจะสนใจแต่เพียงเหตุการณ์ที่ 1,2,4 และ 7 เท่านั้น แต่กลับมองข้าม
ความสาคัญของเหตุการณ์ที่ 3,5 และ 6 ไปเสี ย จากเหตุการณ์พวกแรกที่กล่าวไปแล้วไปข้างต้นนี้ เราจะ
เห็นได้วา่ เรามีการฉลอง “การเสด็จมาบังเกิด” ของพระเยซูคริ สต์กนั อย่างเอิกเกริ กปี ละครั้งมีความยินดี
ทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ต่างรื่ นเริ งเฉลิมฉลองกัน แม้แต่คนที่ยงั ไม่เชื่อในพระเยซู ก็ยงั หยุดงานมาเพื่อเฉลิม
ฉลองกัน สาหรับ“การถูกตรึ งตายบนไม้กางเขน” นั้นในเวลาที่เราหักขนมปั งและดื่มน้ าองุ่นในพิธีมหา
สนิท เราก็ระลึกถึงอยูเ่ สมอ ๆ “การเป็ นขึ้นมาจากความตาย” เป็ นเหตุการณ์ที่เราระลึกถึงอยูท่ ุกวัน
อาทิตย์นอกจากนี้ ทุกปี ในเทศกาลอีสเตอร์ ก็ยงั มีการระลึกถึงเป็ นพิเศษอีกด้วย ส่ วน “การเสด็จกลับมา
ครั้งที่ 2 ของพระเยซูน้ นั คริ สตจักรในยุคปั จจุบนั นี้ ต่างพูดกันถึงเรื่ องนี้อยูม่ ิได้ขาด
จะเห็นได้วา่ การถูกฝังในอุโมงค์ การปรากฏตัวต่อสาวกและการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั เป็ น
เหตุการณ์ที่ถูกละเลยไปเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น จึงอยากจะให้เรามาพิจารณาด้วยกันถึงความจริ ง และ
จุดเด่นของการปรากฏตัวของพระเยซูภายหลังที่ถูกปลงพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วดังนี้ คือ
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1. พระกายของพระเยซู หลังเป็ นขึน้ มาจากความตายเหมือนกับร่ างกายของมนุษย์ ทุกประการ
ด้วยเหตุน้ ี ทันทีที่โธมัสมองเห็นพระเยซูก็จาได้ทนั ทีวา่ เป็ นพระเยซูที่เขาเคยกินอยูห่ ลับนอนและทางาน
ด้วยตลอด 3 ปี ครึ่ ง ถ้าร่ างกายของพระองค์เปลี่ยนเป็ นร่ างกายใหม่อีกอันหนึ่ง ไม่วา่ จะสู งกว่าเตี้ยกว่า
อ้วนกว่า หรื อผอมกว่าเดิม โธมัสคงจาพระเยซูไม่ได้เป็ นแน่ ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระเยซูยงั ทรงสามารถ
พูดและอธิ บายพระคัมภีร์ แสดงว่าน้ าเสี ยงของพระองค์ยงั คงเหมือนเดิมทุกประการ รอยแผลที่มือและที่
สี ขา้ งของพระองค์ยงั คงสามารถมองเห็นได้ การที่พระองค์ทรงปรากฏตัวในลักษณะเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้
เราได้ทราบว่าร่ างกายของผูเ้ ชื่อทุกคนที่จะได้รับในตอนเป็ นขึ้นมาจากความตายนั้น ก็จะมีลกั ษณะอย่าง
เดียวกับพระกายของพระองค์ดว้ ย
2. ตาของคนทีส่ ว่างเท่านั้น จึงจะจาพระองค์ ได้
ศิษย์ท้ งั สองคนที่กาลังเดินทางไปยังหมู่บา้ นเอ็มมาอูดู
ไม่อาจจะจาพระองค์ได้ในตอนแรก
ต่อมาภายหลัง ขณะกาลังหักขนมปั งและอธิ ษฐานอยู่ พระเยซูทรงกระทาให้ตาของเขาสว่างขึ้นเขาทั้ง
สองจาพระองค์ได้
3. ไปไหนมาไหนได้ ทนั ทีทนั ใด ขณะที่มาเรี ยพบพระเยซูที่บริ เวณอุโมงค์ฝังศพ นางตรงเข้าไป
จะเอามือจับพระองค์ไว้ แต่พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่นางว่า “อย่ายึดเหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ข้ ึนไป
หาพระบิดาของเรา” (ยอห์น 20:17) พระองค์ทรงเป็ นผลแรกที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย จาเป็ นที่จะต้อง
เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ เพื่อนาเอาชีวติ แห่งการเป็ นขึ้นมาจากความตายนี้ถวายแด่พระเจ้าเสี ยก่อน ภายหลังจึง
เสด็จลงมาบนแผ่นดินโลกกับสาวก 40 วัน แล้วจึงเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ต่อหน้าคนทั้งปวง ขณะที่พระองค์
ทรงเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ไปนั้น มีคน 2 คนปรากฏบนท้องฟ้ า (กิจการ 1:10) คนทั้ง 2 นี้ก็คือ โมเซและเอลี
ยาท่านทั้งสองมาเพื่อจะต้อนรับพระเยซูกลับคืนสู่ สวรรค์ เพราะว่าท่านทั้งทั้ง 2 ได้เคยมาพบและ
สนทนากับพระองค์ในการจาแลงพระกายบนยอดภูเขาแล้ว (ลูกา 9:30-31) โมเซเป็ นตัวแทนของสิ่ งเล็ง
ถึงทั้งปวงในพระบัญญัติ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องเกี่ยวกับพลับพลาหรื อเครื่ องบูชาก็ตาม ล้วนเล็งถึงพระเยซู
ทั้งสิ้ น เอลียาเป็ นตัวแทนของคาทานายทั้งสิ้ นในหนังสื อผูพ้ ยากรณ์ ซึ่ งจะสาเร็ จบนพระกายของพระเยซู
คริ สต์ในขณะที่พระองค์จะถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขน ฉะนั้นเพื่อที่จะให้สาเร็ จตามคาทานายในหนังสื อผู ้
พยากรณ์ ภายหลังจากที่พระเยซูทรงชิมน้ าองุ่นเปรี้ ยวบนไม้กางเขนแล้วจึงตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว “(ยอห์น
19:28-30) เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สาเร็ จ เรี ยบร้อยแล้วขณะที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่ สรรค์ ท่านทั้งสอง
ได้มาคอยต้อนรับพระเยซูในฐานะเป็ นผูท้ ี่ได้กระทาสิ่ งสารพัดสาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า
ในการพบกับพระองค์ท้ งั 2 ครั้งนี้ โมเซยังเป็ นตัวแทนคนตาย หมายถึง ผูเ้ ชื่ อทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้
เป็ นขึ้นมาพบกับ พระองค์อีก ส่ วนเอลียาเป็ นตัวแทนของคนเป็ น หมายถึง ผูเ้ ชื่ อที่ยงั มีชีวติ อยูก่ ็จะได้พบ
กับพระองค์ดว้ ย ในเวลาสุ ดท้าย ท่านทั้งสองยังจะมาเป็ นพยานกับคนยิวและจะถูกฆ่าตายอยูน่ าน 3 วัน
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ครึ่ ง ภายหลังจะกลับฟื้ นคืนชีพและถูกรับขึ้นสู่ สวรรค์ (วิวรณ์ 11:3-12) เพราะว่าท่านทั้งสองล้วนเป็ น
คนยิว เป็ นผูพ้ ยากรณ์และมีฤทธิ์ อานาจ การอัศจรรย์ที่ท่านทั้งสองได้กระทาก็เหมือนกับที่เคยกระทาไป
แล้ว ด้วยเหตุน้ ีท่านทั้งสองจึงเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นพยานกับคนยิวได้ มีบางคนกล่าวว่า หนึ่งใน
สองคนนี้ น่าจะเป็ นเอโนค ไม่ใช่โมเสส ความเข้าใจอันนี้ ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะว่า เอโนคมีชีวติ อยูก่ ่อน
อับราฮัม ในเวลานั้น พระเจ้ายังไม่ได้เลือกสรร ชนชาติยวิ ซึ่ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมเลย นอกจากนี้
เอโนค ยังไม่ใช่คนยิวไม่ใช่ผพู ้ ยากรณ์ และไม่เคยกระทาการอัศจรรย์มาก่อนเลยจะมีคุณสมบัติที่จะเป็ น
พยานกับคนยิวได้อย่างไร
แต่ก็มีบางคนอาจจะกล่าวว่า โมเสสเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้ว พระเจ้าจะให้เขาตายอีกครั้ง
หนึ่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า ในสมัยของพระเยซู พระองค์ได้เคยเรี ยกหลายคนให้เป็ นขึ้นมา
จากความตาย แต่แล้วคนเหล่านั้นก็ตอ้ งพบกับความตายอีกมิใช่หรื อ หากโมเสสจะตายเพื่อพระเจ้าอีก
สักครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่า ท่านคงจะเต็มใจเป็ นอย่างยิง่ ทาไมเราจะต้องไปห่วงแทนท่านไปเปล่า ๆ เล่า?
ยังมีบางคนอาจกล่าวว่า เอลียาถูกรับขึ้นไปทั้งที่ยงั มีชีวติ อยู่ ภายหลังจึงลงมาเป็ นพยานบน
แผ่นดินโลก และพบกับความตาย สาเร็ จตามข้อคัมภีร์ที่วา่ “มนุษย์ทุกคน ต้องตายครึ่ งหนึ่ง” ส่ วนเอโนค
นั้น ท่านยังไม่ได้ผา่ นความตายแล้วจะทาอย่างไร? อัครทูตเปาโลได้กล่าวว่า” …..เราจะถูกเปลี่ยนแปลง
ใหม่หมด ในชัว่ ขณะเดียว ในพริ บตาเดียว.....” (หมายความว่า ถ้าตายแล้วก็เป็ นขึ้นมาเลยไม่จาเป็ น
จะต้องถูกฝังเสมอไป) (1 โคริ นธ์ 15:51-52) สาหรับเอโนค พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงท่านเมื่อไรนั้น
ย่อมจะสามารถทาได้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ที่น่าแปลงใจคือ ยังมีนกั อธิ บายพระคัมภีร์บางคนที่
ยังคงยืนกรานในความเห็นที่วา่ 1 ใน 2 คนต้องเป็ นเอโนค ไม่ใช่โมเสส อยูน่ นั่ เอง
4. ร่ างกายของพระองค์ ไม่ ถูกการจากัดของเวลาสถานที่ หรือวัตถุใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนที่พระเยซูจะ
เป็ นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ไม่เคยเสด็จเข้าไปในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างเลย แต่ภายหลังจากที่
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ปรากฎตัวท่ามกลางสาวก ที่อยูใ่ นบ้านที่ปิดประตู
หน้าต่างอย่างมิดชิด พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์และลงมาบนแผ่นดินโลกใหม่ ทรงเข้าไปในบ้านและ
หายตัวไป สิ่ งเหล่านี้มีความหมายอย่างไร? แน่นอนทีเดียวย่อมหมายความว่า พระองค์ไม่ถูกจากัดโดย
เวลา สถานที่ หรื อวัตถุใด ๆ ทั้งสิ้ น นัน่ คือ จะไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป พี่นอ้ งคริ สเตียนทุก
ท่าน เราทั้งหลายกาลังจะมีร่างกายเหมือนอย่างพระเยซูเช่นนี้ ช่างเป็ นเรื่ องที่น่าปิ ติยนิ ดีสักเพียงใด
สรรเสริ ญและขอบคุณพระองค์
5. รู ปร่ าง หน้ าตา นา้ เสี ยง ตลอดจนความจา ของพระเยซู ล้วนเหมือนเดิมทุกประการ ภายหลัง
ที่พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว รู ปร่ างหน้าตาและน้ าเสี ยงของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
เลย รอยแผลที่ถูกตรึ งด้วยตาปูที่มือและเท้า ตลอดจนรอยแทงด้วยหอกที่สีขา้ งของพระองค์ก็ยงั คงอยู่
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เหมือนตอนก่อนที่จะเป็ นขึ้นมาจากความตายทุกประการ ด้วยเหตุน้ ี โธมัสและสาวกคนอื่น ๆ เมื่อได้
เห็นพระองค์ก็จาได้ทนั ที ถ้าเพียงแต่มี อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ก็คงจะทาให้สาวก ของ
พระองค์บงั เกิดความสงสัยเป็ นแน่ ไม่เพียงแต่เท่านี้ คงที่เป็ นขึ้นมาจกความตายยังคงจาเหตุการณ์
สิ่ งของ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่ตนได้เคยพบเห็นมาในขณะที่ยงั มีชีวติ อยูไ่ ด้อย่างแม่นยามิฉะนั้น ก็คง
ไม่มีบาเหน็จหรื อการลงโทษที่ยตุ ิธรรมอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่นพระองค์จะทรงประทานบาเหน็จ
ให้แก่อคั รทูตเปาโลพระองค์จะตรัสว่า “เปาโลเจ้าเป็ นบ่าวที่ซื่อตรงดี เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะ
ตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงร่ วมความยินดีกบั นายเถิด”
(มัทธิ ว 25:21) ถ้าหากท่านอัครทูตเปาโล ลืมเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวติ ของท่านไปเสี ย ท่านก็
ควรจะตอบพระเยซูวา่ ” พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์มีอะไรที่ซื่อตรงหรื อสัตย์ซื่อ ข้าพระองค์ไม่ทราบว่า
พระองค์กาลังพูดถึงเรื่ องอะไร” หากเป็ นเช่นนี้บาเหน็จที่ท่านได้รับจะนาความยินดีมาสู่ ท่านได้อย่างไร
มันคงจะไม่มีความหมายสาหรับท่านเท่าไรนัก? ทานองเดียวกันหากพระเยซูจะทรงตรัสกับบ่าวที่เกียจ
คร้านว่า “อ้ายข้าชัว่ ช้าและเกียจคร้าน จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นกลับคืนมา เอาอ้ายข้าชาติชวั่ ไปทิ้งเสี ย
ในความมืดภายนอก ซึ่ งมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 25) บ่าวคนนี้ก็คงจะมีแต่ความงุนงง
เป็ นแน่ เพราะเขาได้ลืมเหตุการณ์ในอดีตไปจนหมดสิ้ นแล้ว เขาจะนอบน้อมยอมรับการพิพากษา
ลงโทษของพระเจ้า ได้อย่างไร? ท่านจงพิจารณาดูคาที่พระเยซูทรงตรัสด้วยพระองค์วา่ “.....อับราฮัมจึง
ตอบเศรษฐีน้ นั ว่าลูกเอ๋ ย เจ้าจงระลึกว่า เมื่อเจ้ายังมีชีวติ อยู่ เจ้าได้ของดีสาหรับตัว และลาซะรัสได้ของ
เลว” (ลูกา 16:25) อับราฮัมบอกให้เศรษฐีหวนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต และเศรษฐีก็จงั จาได้วา่ เขายังมี
พี่นอ้ งอีก 5 คนที่ดาเนินชี วติ เหมือนอย่างเขา (ลูกา 16:28) สิ่ งเหล่านี้ยอ่ มเป็ นประจักษ์พยานอย่าง
เพียงพอแล้ว คนที่ตายไปแล้ว และโดยเฉพาะคนที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย ยังคงจดจาเหตุการณ์ในอดีต
ได้ เราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์, ในวันนั้น เมื่อเราจะไปพบกับพระองค์อย่างหน้าต่อหน้า เรา
จะได้สนทนากับพระองค์ถึงความล้มเหลวในชีวติ ของเราตลอดจนพระคุณที่พระองค์ทรงโปรด
ประทานให้แก่เรา เวลานั้น ช่างเป็ นเวลาที่มีความสุ ขสักปานใด”
6. พระองค์ ทรงรับประทานขนมปังและปลาแสดงว่า ไม่ ได้ เป็ นขึน้ มาจากความตายเฉพาะ
วิญญาณเท่านั้น ในขณะที่พระเยซูทรงปรากฏตัวท่ามกลางสาวกของพระองค์ มีสาวกบางคนคิดว่า
พระองค์มาแต่เพียงวิญญาณเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงตรัสบอกเขาทั้งหลายว่า “จงคลาตัวเราดู
เพราะว่าผี (วิญญาณ) ไม่มีเนื้ อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูน่ ้ นั ” (ลูกา 24:39) ภายหลังพระองค์ยงั
ทรงรับประทานขนมปั งและปลาต่อหน้าพวกเขา เพื่อจะสาแดงให้สาวกของพระองค์ได้รู้วา่ ร่ างกายที่
เป็ นขึ้นมาจากความตายนั้น เป็ นร่ างกายที่ได้รับการไถ่ท้ งั กาย จิต และวิญญาณอย่างครบบริ บูรณ์ เพื่อมิ
ให้มีความเข้าใจอย่างผิด ๆ กัน ว่าคนที่เชื่ อในพระเยซูน้ นั รอดเฉพาะวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้น
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สรุ ป ทั้ง 6 ประการดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นจุดเด่นในการทรงปรากฏตัวของพระเยซู ภายหลังที่
พระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงปรากฏตัว โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสาแดงให้สาวกทุก
คนได้ทราบว่า ร่ างกายที่เป็ นขึ้นมาจากความตายนั้น มีลกั ษณะเหมือนอย่างร่ างกายของพระองค์ทุก
ประการ ทาให้เราได้เข้าใจว่า ความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า มีความหมาย และเต็มไปด้วย
ความหวัง ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงใช้เวลาถึง 40 วัน เพื่อจะให้เราได้เห็นแบบอย่างและความจริ ง
เกี่ยวกับเรื่ องนี้
ตัวอย่างที่ 4
ข้ อพระคัมภีร์ “วิวรณ์ 3:11”
หัวข้ อ “รักษาสิ่ งที่มีอยูไ่ ว้ให้มนั่ ”

คานา พระเยซูทรงตรัสกับคริ สตจักรฟิ ลาเดเฟี ยว่า
พระองค์จะรี บเสด็จกลับมา ให้คริ สเตียน รักษาสิ่ งที่มีอยูไ่ ว้ให้มนั่
1. รักษาอะไรไว้ให้ มั่น? (วิวรณ์ 2:19) ข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้ได้บอกเราให้รักษาสิ่ งต่อไปนี้ ไว้ให้มนั่
คือ
ก. การประพฤติ คริ สเตียนต้องรักษาการประพฤติที่ดี ชีวิตที่บริ สุทธิ์ ไว้ให้มนั่
ข. ความรัก คริ สเตียนต้องรักพระเจ้าเบื้องบนและรักเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ความรักที่รักพระเจ้า
และรักมนุษย์น้ ี เราต้องรักษาไว้ให้มนั่ อย่าให้สูญหายไปเป็ นอันขาด
ค. ความเชื่อ คริ สเตียนต้องมีความเชื่อในการดาเนินชีวิต ความเชื่ ออันนี้ไม่ใช่ความเชื่ อที่นาเรา
มาสู่ ความรอด แต่เป็ นการดาเนินชีวติ ด้วยความเชื่อ
ง. ความอดทน สิ่ งที่ขาดเสี ยไม่ได้ในการดาเนินชีวิตคริ สเตียนก็คือ ความอดทน เพราะหากเรา
ขาดความอดทนเสี ยก็ไม่อาจจะเป็ นคริ สเตียนที่ดีได้ ดังนั้น ท่านอัครทูตเปาโลจึงหนุ นใจคริ สเตียนให้มี
ความอดทนนาน

2. ทาไมจึ ง ต้ องรั กษาไว้ ให้ มั่ น ?
ก. เพราะอิสราเอลกลับคืนสู่ ประเทศแล้ว (ลูกา 21:30) พระเยซูตรัสว่า “จงดูตน้ มะเดื่อเทศ เมื่อ
ผลิใบออกแล้ว ท่านทั้งหลายก็เห็นและรู ้อยูเ่ องว่า ฤดูร้อนจวนจะถึงแล้ว” คาอุปมาเรื่ องต้นมะเดื่อเทศนี้
เล็งถึงการกลับตั้งเป็ นประเทศขึ้นใหม่ของชาวอิสราเอล ฤดูร้อน หมายถึง ยุคสุ ดท้ายก่อนที่พระเยซูจะ
เสด็จกลับมา ประเทศอิสราเอลได้ต้ งั ขึ้นเป็ นประเทศเอกราชใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 แล้ว
ดังนั้น เราจึงต้องรักษาสิ่ งต่าง ๆ ที่เรามีอยูน่ ้ นั ไว้ให้มนั่
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ข. ประเทศเล็ก ๆ และอาณานิคมต่ าง ๆ กลับเป็ นอิสระ พระเยซูตรัสว่า “…..และต้นไม้ต่าง ๆ ผลิ
ใบออกแล้ว” ด้วยในข้อพระคัมภีร์ขา้ งต้นนี้ ต้นไม้ต่าง ๆ ก็คืออาณานิคมต่าง ๆ จะกลับตั้งเป็ นประเทศ
อิสระเป็ นสิ่ งที่ได้สาเร็ จแล้ว
ค. มนุษย์ เราไปถึงดวงจันทร์ และอวกาศแล้ ว นักวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั นี้สามารถไปเยือนดวง
จันทร์ และเดินทางไปมาในอวกาศได้แล้ว ซาตานรู ้วา่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาในท้องฟ้ าอากาศ มันจึงใช้
มนุษย์ให้ประดิษฐ์เครื่ องบินและเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อจะไปแย่งกันครอบครองอวกาศกับพระเยซู เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ เราก็รู้วา่ การเสด็จมาของพระองค์ใกล้จะมาถึงแล้ว เราควรจะรักษาสิ่ งที่เรามีอยูน่ ้ นั ไว้ให้มนั่
ง. เราเห็นความเยือกเย็นของคริสตจักร ในปัจจุบนั การเสื่ อมลงของสังคม ความร้ายแรงของ
อาวุธยุทโธปกรณ์ ความยุง่ เหยิงในทางการเมือง ตลอดจนการเสื่ อมทรามของจิตใจมนุษย์ สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ลว้ นแต่บอกเราว่า พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงควรรักษาสิ่ งที่เรามีอยูไ่ ว้
ให้มนั่
3. ช่ วงระยะเวลาทีเ่ ราจะต้ องรักษาไว้ให้ มั่น (วิวรณ์ 2:25)” ….จงยึดไว้ให้มนั่ กว่าเราจะมา”
ก. ควรเสมอต้ นเสมอปลาย ไม่ใช่เริ่ มต้นดี แต่ตอนปลายไม่ดี หรื อตอนต้นไม่ดี แต่ตอนปลายดี
ข. ไม่ ควรมองดูสถานการณ์ ว่า ดีหรื อเลวแล้วเราจึงร้อนรน หรื อเยือกเย็น
ค. ไม่ ควรพึง่ การหนุนใจของคนอืน่ ควรพึ่งพระคาอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า
ดังนั้น
เราควรจะรักษาไว้ให้มนั่ อย่างเสมอต้นเสมอปลายตราบจนกระทัง่ พระองค์จะเสด็จ
กลับมา
4. ผลของการรักษาไว้ให้ มั่น! (วิวรณ์ 3:11)”......สิ่ งซึ่ งเจ้ามีอยูน่ ้ นั จงถือไว้ให้มนั่ เพื่อไม่ให้ผใู ้ ด
ชิงมงกุฎของเจ้าไปได้” ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเตรี ยมมงกุฎ 5 อย่างไว้สาหรับคริ สเตียน ดังนี้ คือ
ก. มงกุฎแห่งชีวติ (ยากอบ 1:12) ผูท้ ี่จะได้รับจะต้องมีความอดทน
ข. มงกุฎที่ไม่รู้ร่วงโรย (1 โคริ นธ์ 9:25) ผูท้ ี่จะได้รับจะต้องวิง่ แข่งนัน่ คือ จะต้องมีความ
พากเพียร
ค. มงกุฎแห่งความชื่นชมยินดี (ฟิ ลิปปี 4:1) ผูท้ ี่จะได้รับจะต้องสามารถยืนมัน่ คงอยูไ่ ด้ นัน่ คือมี
ความประพฤติที่ดีที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้า
ง. มงกุฎแห่งความชอบธรรม (2 ทิโมธี 4:8) ผูท้ ี่จะได้รับจะต้องมีใจรักยินดีในการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริ สต์ นัน่ คือ จะต้องมีความเชื่อ
จ. มงกุฎแห่งสง่าราศี (1 เปโตร 5:4) เปโตรได้กล่าวว่า ถ้าเรายินดีทนความยากลาบากเพื่อพระ
เจ้าเราจะได้มงกุฎแห่งสง่าราศี ฉะนั้น ผูท้ ี่จะได้รับจะต้องมีความรักนัน่ เอง
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สรุ ป ข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ทาให้เรารู ้วา่ พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว ให้เรารักษาสิ่ ง
ที่เรามีอยูไ่ ว้ให้มนั่ ตราบจนกระทัง่ พระองค์จะเสด็จกลับมา แล้วเราจะได้รับมงกุฎชนิด
ต่าง ๆ เป็ นบาเหน็จสาหรับชี วติ ของเราอย่าให้ใครมาแย่งชิ งมงกุฎของเราไปได้

ยกตั ว อย่ างประกอบ
ในสมัยอาณาจักรโรมัน ได้มีการจับกุมคริ สเตียน 40 คนที่ทางานประกาศพระกิตติคุณเพื่อพระ
เจ้า กษัตริ ยจ์ ึงบอกกับทั้ง 40 คนนี้วา่ ถ้าหากว่า ใครจะยอมปฏิเสธพระเยซูเท่านั้น จะได้รับการปล่อยตัว
ให้เป็ นอิสระ และยังจะแต่งตั้งให้เป็ นข้าราชการตาแหน่งสู งอีกด้วย แต่ทุคนนิ่งเงียบ ไม่มีใครตอบแต่
ประการใด ในที่สุดมีคนหนุ่มคนหนึ่งใน 40 คนนั้นได้กราบทูลกษัตริ ยว์ า่ เขายินดีจะปฏิเสธพระเยซู
กษัตริ ยก์ ็ปล่อยตัวออกมา แต่ในทันใดนั้นมีนายทหารคนหนึ่งเป็ นคนที่จะมาดาเนินการประหารทั้ง 40
คนนั้นได้เห็นนิมิตเป็ นมงกุฎ 40 อัน ซึ่ งทูตสวรรค์นามาจะประทานให้แก่ท้ งั 40 คนแต่เพราะคนหนึ่งได้
เดินออกไปจึงเหลือเพียง 39 คนเท่านั้น มีมงกุฎอยูอ่ นั หนึ่งที่ไม่มีใครจะรับ นายทหารผูน้ ้ ีจึงทราบทูล
กษัตริ ยว์ า่ ข้าพเจ้ายอมรับพระเยซู และเขาได้เข้าไปยืนอยูใ่ นตาแหน่งที่คนหนุ่มนั้นเดินออกมา ต่อมา
กษัตริ ยม์ ีรับสั่งให้ประหารทั้ง 40 คน แต่ท้ งั 40 คนก็ได้รับมงกุฎจากพระเจ้าคนหนุ่มคนนั้นพลาดโอกาส
ที่จะได้มงกุฎนั้นเสี ย เพราะถูกนายทหารผูน้ ้ ีแย่งเอาไปเสี ย
ขอพระเจ้าช่วยเรายึดสิ่ งที่เรามีอยูไ่ ว้ให้มนั่ เพื่อจะได้ไม่มีใครสามารถแย่งชิงเอามงกุฎของเรา
ไปได้

ค. ประเภท Expository
ความหมาย เป็ นวิธีการเทศนาที่เลือกเอาหัวข้อจากข้อพระคัมภีร์ อาจจะเป็ น 1 เล่ม 1 บท 1 ตอน
1 ข้อ หรื อ 1 วรรค ก็ได้ แล้วอธิ บายพร้อมทั้งขุดค้นหาความหมายที่แท้จริ งที่อยูภ่ ายในข้อพระคัมภีร์
ตอนนั้นตามลาดับก่อนหลัง โดยไม่จาเป็ นต้องไปหยิบยกเอาข้อพระคัมภีร์ จากที่อื่นมาใช้เลย
ตัวอย่างที่ 1
ข้ อพระคัมภีร์ ยอห์น 10:10
หัวข้ อ “งานของพระเจ้า พญามาร และ มนุษย์”
คานา ในยอห์น 10:10 พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตรัสว่า “ขโมยนั้นย่อมไม่มานอกจากจะลักหรื อ
ฆ่าและทาลายเสี ย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มีชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” “ขโมย” ในที่น้ ี
หมายถึง “พญามารหรื อซาตาน” ทาไมจึงว่าขโมยนี้ คือ ซาตาน เราพบคาตอบในยอห์น 10:8 พระเยซู
ทรงตรัสว่า “บรรดาคนที่มาก่อนเรานั้น เป็ นขโมยและโจร” ก่อนพระเยซูจะเสด็จมา ผูท้ ี่มานั้นไม่ใช่
หมายถึงมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่ได้มาจากนอกโลก แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากภายในโลกนี้ ผูท้ ี่มา
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จากนอกโลกก็คือ “พระเยซู” กับ “ซาตาน” นัน่ เอง เพราะในสมัยของอาดัมและเอวา ซาตานได้มา
ล่อลวงอาดัมและเอวาในสวนเอเดนบนแผ่นดินโลกนี้ มันได้มาสิ งอยูใ่ น “งู” ทาไมจึงรู ้วา่ งูคือซาตาน?
เราพบคาตอบในหนังสื อวิวรณ์ 12:9 ซึ่ งกล่าวว่า” พญานาคใหญ่น้ นั คือ งูเฒ่าที่เขาเรี ยกว่า มารและ
ซาตานผูล้ วงมนุษย์โลกทั้งปวง” พญามารซาตานได้มาในโลกนี้ก่อนพระเยซู 4,000 ปี แต่เมื่อพระเยซู
เสด็จมาแล้วพระองค์จึงทรงชี้ ให้เราเห็นว่า ซาตานนั้นแหละคือ ขโมย
ในพระคัมภีร์ขอ้ นี้ พระเยซูได้ทรงชี้ให้เรามองเห็นถึงงานของพระเจ้า พญามารและมนุ ษย์ ดังนี้

ก. งานของพญามารซาตาน
1. ขโมย มันมาขโมยอะไร? ชีวติ ของมนุษย์นนั่ เอง เมื่อขโมยมามันก็ยอ่ มจะต้องเอาสิ่ งที่มีคา่
มากที่สุดทานองเดียวกัน ซาตานมาในลักษณะเป็ นขโมยก็ยอ่ มเอาชีวติ ของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ามาก
ที่สุดไป อาดัมเชื่อฟังคาของซาตาน กินผลไม้ที่ตอ้ งห้ามในวันที่กินนั้น เขาก็ได้สูญเสี ยชีวติ นั้นไป ชีวติ
นั้นได้ถูกซาตานแย่งชิงเอาไปเสี ยแล้ว มนุษย์กบั พระเจ้าจึงไม่อาจจะมีความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนอย่าง
แต่ก่อนได้
2. ฆ่า จากหนังสื อปฐมกาล บทที่ 3 เราจะเห็นได้วา่ หลังจากซาตานได้ขโมยชีวิตของอาดัมและ
เอวาไปแล้ว ในปฐมกาล บทที่ 4 ซาตานก็ทาให้คาอินฆ่าเอเบลทันทีดงั นั้น สงครามและการฆ่าฟันกัน
ล้วนแต่มาจากการชักใยของซาตานทั้งสิ้ นตอนเริ่ มแรก อาจจะเป็ นหนึ่งคนต่อหนึ่งคนต่อจากนั้น ก็ทวี
เป็ นการต่อสู ้ระหว่างหมู่คณะแล้วกลายเป็ นประเทศต่อประเทศ และในที่สุดก็เป็ นกลุ่มประเทศ ต่อกลุ่ม
ประเทศด้วยกัน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นการพญามารซาตานทั้งสิ้ น
3. ทาลาย ซาตานได้มาทาลายความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ดว้ ยกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ด้วยความเคียดแค้น ความโกรธเกลียด
ต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดจากซาตาน รวมทั้งการแตกแยกต่าง ๆ ที่เกิดในคริ สตจักร ก็ลว้ นมาจากซาตานทั้งสิ้ น
ข. งานของพระเจ้ า พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ ” พระเยซูมาในโลกนี้ ก็
เพื่อ “ให้” ดังนั้น งานของพระองค์ก็คือ การให้ งานแห่งการให้ของพระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
ดังนี้ คือ
1. เสด็จมาบังเกิด
2. ถูกตรึ งตายบนไม้กางเขน
3. ถูกฝังไว้ในอุโมงค์
4. ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย
5. ทรงปรากฏตัวต่อสาวก
6. เสด็จขึ้นสู่ สรรค์
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7. เสด็จกลับมาเป็ นครั้งที่ 2
นี่เป็ นงานทั้งหมดที่องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกระทาเพราะงานทั้ง 7 ประการนี้ จึงทาให้
พระองค์สามารถประทานชี วิตให้กบั มวลมนุษย์ท้ งั ปวงได้
ค. งานของมนุษย์ ในเมื่อพระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นผูป้ ระทานชีวติ ให้กบั เรา ดังนั้น มนุษย์จึงต้อง
เป็ นผู้รับ เอาชี วติ นั้นจากพระองค์ “การรับ” จึงเป็ นงานที่มนุษย์จะต้องทาซึ่งเราสามารถจะรับได้ โดย
1. เชื่อแล้วรับเอา “เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตร (พระเยซู) นัน่ จะมิได้พินาศ แต่จะได้รับชีวติ นิ
รันดร์ ”
2. เชื่อพึง่ หลังจากเราเชื่อในพระเยซูแล้ว เรา จะต้องก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่ง นั้นคือ การเชื่ อพึ่ง
ไว้วางใจมอบชีวิตให้พระองค์ทรงนาเราตลอดไป เพื่อเราจะสามารถได้รับชีวติ ที่บริ บูรณ์มากยิง่ ขึ้น
3. เชื่อฟัง หากเราเชื่อฟังคาของพระเจ้า ยอมประพฤติปฏิบตั ิตาม เราจะได้ชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์
จากพระองค์
หน้าที่ท้ งั 3 ล้วนเป็ นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทาทั้งสิ้ น
สรุ ป พระคัมภีร์ได้ให้เราเห็นแล้วว่า งานของพระเจ้าพญามารและมนุษย์ที่พึงกระทานั้นมี
อะไรบ้าง ซึ่ งทาให้เราเข้าใจแล้วว่ามารมาเพื่อจะ ลัก ฆ่า และทาลายชีวติ ทั้งหมดของเราเสี ย ดังนั้น เราจึง
ควรเชื่ อฟังในพระเยซูคริ สต์ และต่อต้านกับงานของซาตานจนถึงที่สุด
ตัวอย่าง 2
ข้ อพระคัมภีร์ ยอห์น 2:1-11
หัวข้ อ “พระคุณและกิจการงานแห่งพระคุณ”
คานา ในขณะที่พระเยซูคริ สต์ทรงทางานบนแผ่นดินโลก
พระองค์ได้ทรงนาสาวกของ
พระองค์ไปร่ วมในงานเลี้ยงสมรสแห่งหนึ่งที่หมู่บา้ นคานา เพราะเหตุที่สาวกของพระองค์ยงั ไม่ได้เชื่อ
และไว้วางใจในพระองค์ พระเยซูจึงทรงกระทาการอัศจรรย์ โดยเปลี่ยนน้ าให้กลายเป็ นเหล้าองุ่น
นับเป็ น การเป็ นอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงกระทา ทาไมพระเยซูจึงทรงใช้การเปลี่ยนน้ าให้
กลายเป็ นเหล้าองุ่น มาเป็ นการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์ อาจจะรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อาจจะไม่สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับการเรี ยกคนตายให้เป็ นขึ้นมา การเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปั ง
5 ก้อนและปลา 2 ตัว หรื อการให้คนตาบอดกลับมองเห็นได้หรื อ โรคเรื้ อนได้รับการบาบัดรักษา สิ่ ง
เหล่านี้มนุษย์อาจเห็นว่าเป็ นเรื่ องยิง่ ใหญ่ แต่พระเยซูกลับเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนน้ าให้กลายเป็ น
เหล้าองุ่นว่ามีมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่า ในการอัศจรรย์น้ ี พระองค์ทรงเปลี่ยนสารชนิดหนึ่งให้กลายเป็ น
สารอีกชนิดหนึ่งและเป็ นสารที่ดีกว่าเดิมด้วย การอัศจรรย์อื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ใช่เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่ งหนึ่งไปเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง เป็ นเพียงการขยายอาหารให้มากขึ้น เอาโรคออกจากร่ างกาย
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หรื อคนลุกขึ้นจากความตายเท่านั้น ดังนั้น การเปลี่ยนน้ าให้กลายเป็ นเหล้าองุ่นจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลง
อย่างมหัศจรรย์ เพราะพระองค์ทรงกระทาการอัศจรรย์น้ ีเอง จึงทาให้สาวกบังเกิดความไว้วางใจใน
พระองค์ และสามารถถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์ได้
ในการอัศจรรย์น้ ีทาให้เรามองเห็นสิ่ งสาคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ
ก. พระคุณ
ข. กิจการงานของพระคุณ
ก. พระคุณ พระคุณหมายถึง สิ่ งที่ให้เปล่า ๆ โดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ ทั้งสิ้ น และยังสามารถเปลี่ยน
สิ่ งที่เลวให้กลับดีได้อีกด้วย ดังนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ าเปล่า ๆ น้ าที่ไม่สะอาดให้กลับกลายเป็ นเหล้า
องุ่นอย่างดี นี่เป็ นการสอนสาวกและผูเ้ ชื่อทุกคนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวติ ตลอดจน
ในการดาเนินชีวิตของคริ สเตียน ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงในชีวติ พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ าเปล่า ๆ น้ าจืดที่ไม่มีรสชาติให้กลับกลายเป็ น
เหล้าองุ่นอย่างดี สิ่ งนี้ทาให้เรามองเห็นว่า ชีวติ มนุษย์ที่อาศัยอยูใ่ นโลกนี้ เป็ นชีวติ ที่ตายในความบาป
เป็ นชีวติ ที่หมดความหวัง ไร้ความหมาย เหมือนน้ าเปล่า ๆ ที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่พระองค์ทรง
สามารถทาให้ชีวติ เช่นนี้กลับมีความหวังและมีความหมายอย่างแท้จริ งได้ ด้วยเหตุน้ ี ชีวติ มนุษย์มกั จะ
รู ้สึกว่าไม่มีความหวังและไร้ความหมายนี้เอง เขาจึงมักหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ทั้ง ๆ ที่เป็ นคนที่มี
ชื่อเสี ยงเกียรติยศและเงินทองมากมายก็ตาม ก็ยงั จบชีวติ ลงในลักษณะเช่นนี้แต่ถา้ เขาจะเชื่อและวางใจ
ในองค์พระเยซูคริ สต์ ชีวติ ของเขาก็จะเป็ นชีวติ ที่มีความหวัง และมีความสุ ข เพราะเหล้าองุ่นนั้นมี
ความหมายฝ่ ายวิญญาณเล็งถึงความชื่นชมยินดีดว้ ย
2. การเปลีย่ นแปลงในการดาเนินชีวติ พระเยซูทรงใช้น้ าเปล่า ๆ เปลี่ยนให้เป็ นเหล้าองุ่น ไม่ได้
ใช้น้ าที่อร่ อยหรื อสะอาดหมดจด แต่เรี ยกคนใช้ไปตักน้ าที่ได้ใช้ลา้ งมือ ล้างเท้า ซึ่ งเป็ นน้ าที่สกปรก การ
ที่พระองค์ทรงใช้น้ าสกปรกเหล่านี้ให้กลายเป็ นเหล้าองุ่นอย่างดีน้ นั เป็ นการแสดงให้เห็นว่า พระเยซู
ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ได้ เช่น บางคนอาจเคยเป็ นขโมยหรื อโจร เมื่อเชื่อ
ในพระเยซู พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนความเป็ นโจรของเขาได้ คนที่เสพยาเสพติด หากเชื่อใน
พระองค์ พระองค์ก็ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็ทรงสามารถ
บาบัดรักษาให้หายได้ ทานอง เดียวกันชีวติ ของมนุษย์ เมื่อเชื่อในพระเยซู ความประพฤติที่เลวร้ายต่าง ๆ
ก็จะสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงเสี ยใหม่นี่แหละคือ พระคุณที่พระองค์ทรงประทานให้แก่มนุษย์
ข. กิจการงานแห่ งพระคุณ การอัศจรรย์ขา้ งต้นนี้ถึงแม้วา่ พระเยซูจะทรงเป็ นผูก้ ระทา แต่ที่
สามารถบรรลุถึงความสาเร็ จได้น้ นั จาเป็ นต้องมีคนอีกจานวนหนึ่งที่จะมาร่ วมงานกับพระองค์ ไม่ใช่
ลาพังพระเยซูแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้นในการอัศจรรย์ครั้งนี้ยงั มีคนอีก 4 ประเภทที่ร่วมงานกันกับพระองค์
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1. เจ้ าบ่ าว เราจะเห็นได้วา่ ชายหนุ่มคนนี้ในยามที่เขามีความสุ ขคือ ขณะที่แต่งงานนั้น เขาระลึก
ถึงพระเยซูได้เชิญพระเยซูให้ไปร่ วมความยินดีกบั เขาที่บา้ นหากเขาไม่ได้เชื้ อเชิ ญพระเยซูมาที่บา้ น ก็จะ
ไม่มีการอัศจรรย์น้ ี เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เวลาที่ชายหนุ่มคนนี้ ตอ้ นรับพระเยซูไม่ใช่เป็ นเวลาที่กาลังมี
ความทุกข์ยากลาบาก กาลังเดือดร้อน หรื อมีโรคภัยไข้เจ็บ แต่เป็ นเวลาที่ยงั มีกาลังวังชาร่ างกายแข็งแรง
และกาลังมีความชื่นชมยินดีดว้ ย เขายังระลึกถึงพระองค์ เขาต้องการให้พระเยซูมาร่ วมความสุ ขกับเขา
ไม่ใช่ร่วมทุกข์เท่านั้น
มีคนเป็ นจานวนมากที่ไม่ได้เป็ นเช่นนี้ ในยามที่มีความสุ ขสนุกสนาน มีความสุ ขมักจะลืมพระ
เยซู ต้องรอจนกระทัง่ ความยากลาบากเข้ามาเยีย่ มกรายชีวติ จึงค่อยร้องทูลขอต่อพระเยซู ขอพระเจ้าทรง
โปรดช่วยเราทุกคนที่จะเอาแบบอย่างเจ้าบ่าวคนนี้ ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรา การอัศจรรย์
ของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
2. มาเรีย หากนางมาเรี ยไม่ได้ไปร่ วมในงานนี้มีแต่พระเยซูเท่านั้น ก็คงจะไม่มีการอัศจรรย์น้ ี
เกิดขึ้น ทาไมนางมาเรี ยจึงมีส่วนช่วยให้การอัศจรรย์น้ ีสาเร็ จ? เหตุผลก็เพราะว่า
1. นางมีความห่ วงใยต่ อความต้ องการของคนอื่น เจ้าภาพแม้จะเป็ นผูด้ ูแลงานเลี้ยง แต่ก็ยงั ไม่
ทราบว่าเหล้าองุ่นหมดแล้ว มีแต่นางมาเรี ยผูเ้ ป็ นแขกเท่านั้นที่มีความห่วงใยเพราะถ้าขาดเหล้าองุ่น งาน
ก็คงจะหมดความชื่นชมยินดีไป ในฝ่ ายวิญญาณเหล้าองุ่นยังมีความหมายของความสุ ขและความชื่นชม
ยินดีในชีวติ ด้วย
2. นางบอกความต้ องการนีก้ ับพระเจ้ า นางไม่ได้นาเอาเรื่ องนี้ไปปรึ กษากับมนุษย์ประการใด
ในทุกวันนี้คริ สตจักรกาลังต้องการคนที่เหมือนนางมาเรี ยที่มีความห่วงใยต่อคริ สจักรและนาปั ญหาต่าง
ๆ มาอธิษฐานต่อพระเจ้า
3. นางไม่ ท้อใจ เมื่อนางมาเรี ยนาข่าวเรื่ องนี้มาบอกพระเยซู นางได้รับคาตอบว่า ยังไม่ถึงเวลา
คาพูดนี้อาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไรนัก แต่มาเรี ยก็ไม่รู้สึกท้อใจ หรื อลาบากใจแต่ประการใด ทุกวันนี้
หลายครั้งคริ สเตียนในคริ สตจักร เพราะเหตุที่มีคาพูดที่ไม่ถูกหูหรื อไม่พอใจก็เกิดความท้อใจขึ้นแต่นาง
มาเรี ยหาเป็ นเช่นนั้นไม่ ฉะนั้นคริ สเตียนจึงควรเลียนแบบอย่างของนางเอาไว้
4. นางนาเอาคนมาให้ พระเจ้ าใช้ นางไม่เพียง แต่ไม่ทอ้ ใจ ยังเชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถทาการ
อัศจรรย์ และตอบสนองความต้องการของคนที่มาในงานเลี้ยงได้ นางจึงไปเรี ยกคนใช้มาให้พระเยซูใช้
คริ สเตียนควรเลียนแบบอย่างของนางมาเรี ย นอกจากตนเองไม่ทอ้ ใจที่จะให้พระเจ้าใช้ยงั จะนาคนอื่นมา
ให้พระเยซูใช้อีกด้วย
3. คนใช้ คนใช้พวกนี้มีขอ้ ดีที่ควรแก่การศึกษาคือ
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1. มีความซื่ อสัตย์ ในหน้ าที่ เมื่อพระเยซูกาลังจะทาการอัศจรรย์ ได้สั่งคนใช้ให้ไปตักน้ ามาเทใส่
อ่างให้เต็มทั้ง 6 ใบ ความจริ งแล้ว พระเยซูมาในฐานะเป็ นแขก น้ าที่ใช้ลา้ งมือและล้างเท้าก็มีพอใช้ และ
ดูเหมือนจะไม่ใช่ธุระอะไรของพระเยซูที่จะไปดูแลเรื่ องเหล่านี้เลย แต่คนใช้พวกนี้ก็ไม่ถามพระเยซูวา่
จะตักน้ ามาเทใส่ ทาไม แต่เขามีความสัตย์ซื่อในหน้าที่ เมื่อได้รับมอบหมายก็ทาตามคาสัง่ ทันที
2. ยอมเชื่ อฟั งและปฏิ บัติตามคาสั่ง หลังจากที่ตกั น้ ามาเทจนเต็มอ่างทั้ง 6 ใบแล้ว พระเยซูก็ทรง
สั่งให้คนใช้ตกั น้ านั้นส่ งไปให้เจ้าภาพ คนใช้พวกนี้ก็ไม่ได้ถามพระเยซูวา่ จะตักน้ าที่สกปรกเหล่านี้ไป
ทาไม พวกเขาไม่ได้สงสัยแต่ทาตามคาสั่ง ด้วยเหตุที่คนใช้เหล่านี้มีความสัตย์ซื่อในหน้าที่และยอมทา
ตามคาสั่งของพระเยซูน้ ี เอง การอัศจรรย์ในครั้งนี้ จึงได้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น คริ สเตียนก็ควรเอาอย่างคน
ใช้เหล่านี้ มีความสัตย์ซื่อในหน้าที่และทาตามคาของพระเยซู จึงจะทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จ
ได้
4. เจ้ าภาพ เจ้าภาพเองก็มีขอ้ ดีที่เราควรจะศึกษาคือ
1. ชิ มเหล้ าองุ่นใหม่ หลังจากที่เจ้าภาพได้ชิมเหล้าองุ่นใหม่แล้ว ก็รู้วา่ เป็ นเหล้าองุ่นชั้นดีเลย
ทีเดียวก่อนชิมไม่ทราบว่ามีรสชาติอย่างไร แต่พอชิมแล้วก็ทราบได้ทนั ที คริ สเตียนก็ควรจะชิมให้รู้
รสชาติของพระเจ้า คือการมีประสบการณ์กบั พระองค์เสมอทุก ๆ วัน
2. เป็ นพยาน หลังจากที่ชิมเหล้า ก็บอกคนอื่นต่อ ๆ ไปเจ้าภาพถามเจ้าบ่าวว่า คนอื่นมักจะเอา
ของดีออกมาก่อนแต่ทาไมท่านจึงเก็บของดีไว้จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้ คาพยานอันนี้แสดงให้เห็นว่า พระคุณ
ของพระเจ้าในชีวติ ของเรานั้นนับวันแต่จะยิง่ ประเสริ ฐมากยิง่ ขึ้น
สรุ ป จากข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ ทาให้เราทราบ ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ าธรรมดาให้กลายเป็ น
เหล้าองุ่น แสดงว่าพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ ตลอดจนการดาเนินชี วติ ของเราได้ นอกจากนี้
งานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นจะสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อเราทุก ๆ คนร่ วมมือร่ วมใจกันกับพระเจ้าไม่ใช่
คนใดคนหนึ่ง หรื อลาพังพระเยซูแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นเมื่อการอัศจรรย์ได้สาเร็ จ ก็จะทาให้คนมาถึง
ความรอด พระเจ้าก็จะได้รับเกียรติยศ
ตัวอย่างที่ 3
ข้ อพระคัมภีร์ อพยพ 3:1-27 (ทั้งบท)
หัวข้ อ “การเผชิ ญหน้ากับพระเจ้าของโมเสส”
คานา ในหนังสื ออพยพ บทที่ 3 เราพบว่า ขณะเมื่อโมเสสอายุ 80 ปี ท่านเลี้ยงฝูงแกะอยูใ่ น
ถิ่นทุรกันดาร ขณะที่กาลังเปล่าเปลี่ยนหมดหวังนั้นเอง พระเจ้าก็เสด็จมาปรากฏกับเขา ทาไมพระเจ้าจึง
ไม่ปรากฏตัวกับโมเสสในพระราชวัง? ทั้งนี้ก็เพราะว่าโมเสสยังอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดีชีวติ ของท่านกาลัง
มีความสุ ขสบาย ในสถานการณ์เช่นนั้นพระองค์ไม่มีวธิ ี ที่จะปรากฏกับโมเสสได้ แต่ในขณะนี้ โมเสส
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อยูใ่ นเวลาเปล่าเปลี่ยวในถิ่นทุรกันดารนี้เอง พระองค์ทรงมาปรากฏกับเขา โดยการปรากฏของพระเจ้า
กับโมเสสในครั้งนี้ทาให้เรารู ้จกั พระเจ้าของเราว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง?
1. ทรงเป็ นพระเจ้ าของผู้ทกี่ าลังเผชิญกับความทุกข์ ยากลาบาก (ข้อ 1-4) มนุษย์ใน
ขณะที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดีมีความสุ ขความสบาย พระเจ้าไม่อาจสาแดงพระองค์กบั เขาได้ แต่เมื่อมนุษย์
อยูใ่ นความทุกข์ยากลาบากหมดหวังและเปล่าเปลี่ยว จะสามารถมาพบกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น หลายคน
พบพระเจ้าขณะที่กาลังเจ็บป่ วย จวนจะตายหรื ออยูใ่ นขณะที่การค้าล่มจม จึงได้พบกับพระเจ้า โมเสสก็
เช่นกันท่านอยูใ่ นความยากลาบากตลอด 40 ปี เต็ม ๆ ในถิ่นทุรกันดารและขณะนี้ท่านได้พบกับพระจ้า
แล้ว

2. ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งความบริสุทธิ์ (ข้อ 5-6) ขณะที่โมเสสกาลังเข้ามาใกล้พระเจ้า
พระองค์ทรงตรัสกับท่านว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่เลย จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสี ยเถิด เพราะว่าที่ซ่ ึ งเจ้า
ยืนอยูน่ ้ ีเป็ นที่บริ สุทธิ์ ” ความจริ งสถานที่น้ นั เป็ นถิ่นทุรกันดารมีหนามเป็ นที่สกปรก แต่เมื่อพระจ้าทรง
เสด็จมาถึงที่นนั่ ที่นนั่ ก็กลายเป็ นที่บริ สุทธิ์ สิ่ งนี้ทาให้เราเข้าใจว่า มนุษย์ทุกคนเป็ นสกปรก ภายในจิตใจ
ของเขาเต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบายต่าง ๆ แต่เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาภายในจิตใจของเรา พระองค์จะทรง
ชาระล้างให้จิตใจของเราบริ สุทธิ์ เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็ นพระเจ้าแห่งความบริ สุทธิ์
3. ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ (ข้อ 7-9) ในคัมภีร์ขอ้ ที่ 7-9 ของบทนี้ มีคาอยู่ 7 คาที่
ยืนยันว่าพระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ไม่ใช่ตายแล้ว
1. ตรัส พระเจ้าสามารถพูดได้ รู ปเคารพที่มนุษย์กราบไหว้อยูท่ วั่ โลก ล้วนเป็ นสิ่ งที่ไม่ชีวติ ไม่
อาจพูดได้แต่พระเจ้าของเราพูดได้ พระองค์ทรงพูดกับโมเสส แสดงว่าพระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่
2. เห็น พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นผลไพร่ ของพระองค์วา่ กาลังทนทุกข์อยู่ รู ปเคารพและ
พระเจ้าเทียมเท็จมีตา แต่มองไม่เห็น แต่พระเจ้าของเราแม้วา่ เราจะมองไม่เห็นตาของพระองค์ แต่
พระองค์ก็ทรงสามารถทอดพระเนตรเห็นได้ ด้วยเหตุน้ ี แม้แต่ความบาปต่าง ๆ ของเราพระองค์ก็ทรง
ทอดพระเนตรเห็นด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรจะปิ ดซ่ อนเร้นจากสายพระเนตรของพระองค์ได้
3. ยิน พระองค์ทรงได้ยนิ คาทูลวิงวอนจากพลไพร่ ของพระองค์เกี่ยวกับความทุกข์ยากลาบากที่
พวกเขากาลังประสบอยู่
4. รู้ ความยากลาบากที่ชาวยิวประสบอยูใ่ นประเทศอียปิ ต์ พระองค์ทรงทราบ (รู ้) ทานอง
เดียวกัน ถ้าเรามีความทุกข์ยากลาบากพระองค์ทรงทราบเช่นกัน
5. ลงมาช่ วย พระเจ้าที่เราเชื่ อฟังอยูน่ ้ ี พระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้พระองค์ไม่เพียงแต่ทราบ
หรื อยินคาทูลขอของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยงั จะช่วยเราอีกด้วย ศาสนาต่าง ๆ ในโลกนี้เพียงแต่สอนเรา
เท่านั้น ไม่อาจจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความผิดบาปได้ มีแต่องค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่สามารถช่วย
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เราได้ ภายหลังจากที่ทรงช่วยเราแล้ว พระองค์จึงทรงสอนเราให้รู้ถึงวิธีการดาเนิ นชีวติ อย่างถูกต้อง
ต่อไป
6. นา พระองค์ได้ทรงนาชาวยิวไปสู่ แผ่นดินแห่งคาสัญญาอย่างไร พระองค์ก็จะนาทางชีวติ ของ
เราทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ดว้ ยเช่นนั้น
7. ไปถึง พระองค์ไม่เพียงแต่นาเราเท่านั้นแต่จะนาเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางด้วย พระองค์
ไม่ใช่เพียงแต่ช้ ีทางให้เราหรื อนาเราไปแต่เพียงครึ่ งทางเท่านั้น แต่จะนาเราไปตลอดกาล
4. ทรงเป็ นพระเจ้ าทีต่ ้ องการให้ เราปรนนิบัติ (ข้อ 12) พระเจ้าทรงประกาศให้โมเสสทราบว่า
เหตุผลที่พระองค์ทรงช่วยชาวยิวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลาบากในประเทศอียปิ ต์น้ นั ก็เพื่อ “ให้
พวกเขาปรนนิบัติพระองค์ ” พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อให้เราปรนนิบตั ิพระองค์ พระองค์ช่วยเราหลุดพ้น
จากเงื้อมมือของซาตาน ก็เพื่อให้เรากลับมาปรนนิบตั ิพระองค์ ฉะนั้น เราทุกคนที่ได้รับความรอด หลุด
พ้นจากเงื้อมมือของซาตานแล้ว ก็ควรจะปรนนิบตั ิพระองค์การปรนนิบตั ิของเราในปั จจุบนั นี้ ต่างจาก
การปรนนิบตั ิของชาวยิว ชาวยิวจะต้องมาที่พระวิหารหรื อที่พลับพลาแห่งเดียวเท่านั้น แต่พระเจ้าทรง
ต้องการให้คริ สเตียนทุกคนปรนนิบตั ิพระองค์ใน 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ฝ่ ายวิญญาณ มนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ กาย จิต และวิญญาณ คนที่ยงั ไม่เชื่ อพระเยซู
วิญญาณของเขายังไม่มีชีวติ มนุษย์เราจะติดต่อกับพระเจ้าได้ก็โดยทางด้านวิญญาณของเรา ฉะนั้น ใน
ฝ่ ายวิญญาณ เราจึงมีการปรนนิบตั ินมัสการพระองค์เป็ นการส่ วนตัวของเรา
2. ฝ่ ายจิต จิตนี้จะเป็ นเครื่ องแสดงถึงการดาเนิ นชีวติ ของเรา และเป็ นสิ่ งที่เราใช้ติดต่อระหว่าง
มนุษย์ดว้ ยกันฉะนั้น คริ สเตียนควรจะร่ วมกับพี่นอ้ งในพระคริ สต์ปรนนิบตั ินมัสการพระเจ้าด้วยกัน
3. ฝ่ ายกาย เป็ นเรื่ องของการทางาน มนุษย์ทุกคน มีร่างกาย และร่ างกายนี้จะต้องทางาน
โดยเฉพาะ ทางานเพื่อพระเจ้า ดังนั้น คริ สเตียนจึงควรปรนนิบตั ิพระเจ้า โดยการทางานเพื่อพระองค์ นา
คนอื่นให้มาถึงความรอดด้วย
ฉะนั้น คริ สเตียนจึงต้องมีการปรนนิบตั ิพระเจ้าทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ และใน
ด้านการทางาน ซึ่ งแตกต่างกันจากของชาวยิว ทั้ง 3 ด้านนี้ ตอ้ งไปพร้อม ๆ หัน หากขาดด้านใดด้านหนึ่ง
จะทาให้การปรนนิบตั ิของเราไม่สมบูรณ์
5. ทรงพระนามว่า “เยโฮวาห์” (ข้อ 14-15) พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าผู ้
ทรงพระชนม์ แต่แรกเริ่ ม ไม่มีจุดเริ่ มต้น และไม่มีจุดสุ ดปลายสาหรับพระองค์พร้อมกันนั้นพระองค์
ทรงประกาศพระนามของพระองค์เป็ นครั้งแรก “เยโฮวาห์”แม้แต่อบั ฮัมเองท่านก็ไม่ทราบว่าพระเจ้า
ทรงพระนามว่าอะไร?
คาว่า”เยโฮวาห์” นั้น มีความหมายว่าอะไร
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ในภาษาเดิม ความหมายของคานี้ก็คือ “ตัวเราเอง” (I am) พระองค์หมายความว่า ถ้าเราจะคิดว่า
พระองค์เป็ นอะไร พระองค์ก็เป็ นอย่างนั้น ในหนังสื อยอห์น 18:5-6, 8 ขณะที่ทหารจะไปจับพระเยซู ได้
ถามพระองค์วา่ ท่านคือเยซูชาวนาซาเร็ ธหรื อ พระเยซูตรัสตอบว่า “คือเราเอง” พอทหารเหล่านั้นได้ยนิ
ก็พากันล้มลงไปทันที ทั้งนี้กเ็ พราะว่าคาว่า”คือเราเอง” ในภาษาเดิมคือคาว่า “เยโฮวาห์” พวกยิวมีความ
กลัวจนไม่กล้าเอ่ยพระนามนี้ เมื่อพวกเขาได้ยนิ ชื่ อนี้ ก็บงั เกิดความกลัวเป็ นอันมาก เพราะพระเยโฮวาห์
ในพระคัมภีร์เดิมทรงไว้ซ่ ึงความเข้มงวดเด็ดขาด และความบริ สุทธิ์ เป็ นผูท้ ี่ทรงพระชนม์อยูต่ ้ งั แต่อดีต
จนตลอดชัว่ นิ รันดร์
6. ทรงเป็ นพระเจ้ าของคาเป็ น พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของคนตาย พระองค์ทรงตรัสกับโมเสส
ในที่น้ ีวา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิศอัค และพระเจ้าของยาโคบ เหตุที่
พระองค์ทรงกล่าวถึงชื่อของทั้ง 3 คนนี้ก็เพราะว่า พระเจ้าทรงมองอับราฮัม อิศอัค และยาโคบว่า เป็ น
คนที่ยงั มีชีวติ อยู่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของคนเป็ นไม่ใช่พระเจ้าของคนตาย เราสามารถอ่านพบ
ข้อความทานองนี้ได้อีกในหนังสื อลูกา 20:36-38
7. ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งการอวยพร (ข้อ 12-22) พระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสว่า เมื่อชาวยิวจะออก
จากประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าจะไม่ให้พวกเขาต้องออกมามือเปล่า ๆ แต่จะให้เงินทองและเสื้ อผ้าแก่พวก
เขาด้วย นี่ เป็ นการอวยพรของพระเจ้าต่อคนอิสราเอล ทาให้เราเข้าใจว่า ชีวิตคริ สเตียนขณะเมื่อกาลังจะ
ออกจากโลกนี้ไป เราก็ไม่ควรจากโลกนี้ไปด้วยมือเปล่าเช่นกัน ควรจะนาเอาเงินทองและสิ่ งของที่มีค่า
คือ จิตวิญญาณของคนที่กลับใจเชื่อพระเจ้าไปพบกับพระองค์ดว้ ย การกระทาเช่นนี้เป็ นการสะสมทรัพย์
สมบัติไว้ในสวรรค์และจะนาความชื่นชมยินดีมาสู่ แผ่นดินของพระเจ้าด้วย
สรุ ป จากพระคัมภีร์บทนี้ เราได้เห็นแล้วว่า พระเจ้าที่ทรงปรากฏกับโมเสสนั้นทรงมีลกั ษณะทั้ง
7 ประการดังกล่าวข้างต้นนี้ แล้ว คือ ทรงเป็ นพระเจ้าของผูท้ ี่กาลังเผชิญกับความทุกข์ยากลาบาก ทรง
เป็ นพระเจ้าแห่งความบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
ทรงเป็ นพระเจ้าที่ตอ้ งการให้เรา
ปรนนิบตั ิ ทรงพระนามว่า “เยโฮวาห์” ทรงเป็ นพระเจ้าของคนเป็ นและทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการอวยพร
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรจะเหมือนอย่างโมเสสพบกับพระเจ้าของเรา และรู ้จกั พระองค์มากยิง่ ขึ้นทุกวัน
ตัวอย่างที่ 4
ข้ อพระคัมภีร์ ปฐมกาล บทที่ 6-8
หัวข้ อ “การสร้างนาวาของโนอาห์”
คานา พระเจ้าทรงมีรับสั่งให้โนฮาห์ต่อเรื อขึ้นลาหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า มนุษย์ในเวลานั้นทา
บาปมาก พระองค์ทรงต้องการจะกวาดล้างมนุษย์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น แต่ถึงกระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยงั
ทรงสาแดงพระคุณ โดยพยายามจะช่วยคนเหล่านี้ที่กาลังจะพินาศ พระเจ้าจึงสั่งโนฮาให้ต่อเรื อขึ้นลา
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หนึ่ง เพื่อให้ทุกคนที่เข้าไปในเรื อนั้น จะไม่พินาศแต่ได้รับความรอด ด้วยเหตุน้ ีเรื อของโนฮาลานี้ จึง
เป็ นสัญลักษณ์เล็งถึงคริ สตจักรฯ ตลอดจนความจริ งเกี่ยวกับการปกครองคริ สตจักรในทุกวันนี้ แต่
อาจจะมีคน กล่าวว่าเรื อลาน้ าน่าจะเล็งถึงพระคุณแห่งความรอดตลอดจนเล็งถึงพระเยซูมากกว่าจริ งอยู่
ถึงแม้จะมีความหมายดังกล่าวนี้อยูบ่ า้ งเหมือนกัน แต่ถา้ หากเราศึกษาหนังสื อปฐมกาล บทที่ 6,7 และ 8
อย่างละเอียดแล้ว เราจะพบว่ารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื อลานี้ไม่เพียงแต่เล็งถึงพระคุณแห่งความรอด
และองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้น ยังมีส่วนเกี่ยวข้องเป็ นอย่างมากกับคริ สตจักรในทุกวันนี้ ถ้ากล่าวว่า เรื อ
ลานี้เล็งถึงพระคริ สต์เท่านั้น ก็จะไม่อาจเข้าใจพระคัมภีร์ท้ งั 3 บทโดยละเอียดได้ พระเยซูคริ สต์ทรง
กล่าวด้วยพระองค์เองในหนังสื อลูกา 17:26 ว่า “ในสมัยของโนฮาเหตุการณ์ได้เป็ นมาแล้วอย่างไรใน
สมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็ นอย่างนั้นด้วย” วันนี้ เราทุกคนกาลังอยูใ่ นยุคสุ ดท้าย พระองค์ทรงโปรดให้มี
คริ สตจักรฯ เพื่อจะให้คนที่เชื่ อในพระเยซูคริ สต์เข้าสู่ ภายในคริ สตจักรเพื่อรับความรอด
ต่อไปนี้ ขอให้เรามาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื อของโนฮาจากพระคัมภีร์ท้ งั 3 บทนี้
1. โนอาห์ ใช้ เวลาสร้ างเรือ 120 ปี (6:3) ในขณะที่โนอาห์ต่อเรื ออยูน่ ้ นั เขาได้ทาการประกาศข่าว
ประเสริ ญของพระเจ้าไปด้วย พอถึงเวลากาหนด 120 ปี น้ าก็ท่วมโลกถ้าเราดูในหนังสื อกิจการ 1:15 ก็
พบว่า ก่อนคริ สจักรถูกตั้งขึ้นในโลกหลังเทศกาลเพนตาคอสนั้น มีคน 120 คน พอดีที่ได้รับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นจานวน “120” นี้จึงเล็งถึงคนที่พระเจ้าทรงใช้ในการก่อตั้งคริ สตจักรขึ้น
บนแผ่นดินโลก
2. เรือต่ อด้ วยไม้ โกเฟอร์ (6:14) ไม้โกเฟอร์ เป็ นไม้ที่มีค่าชนิดหนึ่งภายหลังจากที่น้ าท่วมโลก
แล้ว เราหาไม้ชนิ ดนี้ไม่พบอีกเลย เรื อไม้โกเฟอร์ น้ ีทาให้เรามองเห็นได้วา่ คริ สตจักรในทุกวันนี้ประกอบ
ขึ้นด้วยคนที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิ ตอันมีค่าของพระเยซูคริ สต์ ตรงกับคาว่า “คริ สตจักร”ใน
ภาษากรี ก คือ “อะเครเซีย” ซึ่ งมีความหมายว่า “คนที่ได้รับการทรงเรี ยกให้ออกมาและมาอยูร่ วมกัน”
3. ภายในเรือถูกกั้นเป็ นห้ อง ๆ (6:14) นี่เป็ นภาพที่เล็งถึงคริ สจักรบนแผ่นดินโลก คริ สตจักรมี 2
ชนิด คือ
ก. คริ สตจักรสากล
ข.คริ สตจักรท้องถิ่น
คริ สตจักรท้องถิ่นเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรสากล จึงเปรี ยบเหมือนกับเป็ นห้องเล็ก ๆ ในเรื อ
ลาใหญ่ หากเราว่าเรื อลานี้เล็งถึงพระเยซูแล้ว การกั้นให้เป็ นห้อง ๆ อันนี้ จะอธิ บายว่าอย่างไร? เราจึงเห็น
ว่าเรื อนี้น่าจะเล็งถึงคริ สตจักรมากกว่า
4. ต้ องยาด้ วยชันทั้งภายในและภายนอก (6:14)
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เรื่ อลานี้เกิดจากการเอาไม้ไกเฟอร์ มาเรี ยงต่อกัน
ดังนั้นระหว่างไม้แต่ละชิ้นย่อมมีช่องว่าง
เกิดขึ้น จึงจาเป็ นต้องเอาชันมายาทั้งภายนอกและภายใน มิฉะนั้น น้ าก็จะรั่วเข้าไปในเรื อ เรื อก็จะไม่มี
ประโยชน์อีกต่อไป คริ สตจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน เกิดจากคริ สเตียนหลาย ๆ คนมาอยูร่ ่ วมกัน
ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่วา่ ในด้านความคิดเห็น ความสามารถตลอดจนการ
ทางานร่ วมกัน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นช่องว่างทั้งสิ้ น ช่องว่างอันนี้ ถ้าหากไม่ยาด้วยชันแล้ว ซาตานก็จะ
เข้ามาในคริ สตจักรได้เหมือนน้ าเข้ามาในเรื อ ด้วยเหตุน้ ี คริ สตจักรจึงใช้ยาชันทั้งภายนอกและภายในเรื อ
ยาชันในที่น้ ี ก็คือ ความรักของพระเจ้านัน่ เอง พระเยซูจึงทรงตรัสในหนังสื อยอห์น 13:34-35 ว่า”เราให้
บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วฉันใด เจ้าจงรักซึ่ งกัน
และกันด้วยฉะนั้น คนทั้งปวงจะรู ้ได้วา่ เจ้าเป็ นเหล่าสาวกของเราก็เพราะว่าเจ้าทั้งหลายรักซึ่ งกันและ
กัน” ความรักระหว่างพี่นอ้ งคริ สเตียนในคริ สตจักรฯ จึงเหมือนกับเป็ น ยาชันอย่างดีเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ในหนังสื อ 1 เปโตร 4:8 จึงกล่าวว่า “ยิง่ กว่าอะไรหมดก็จงรักซึ่ งกันและกันให้มาก ด้วยว่า
ความรักปกปิ ดความผิดไว้มากหลาย” คาว่า “ปกปิ ด” ในภาษาเดิมมีความหมายแบเดียวกับคาว่า “ยา ด้วย
ชัน”
ยกตัวอย่างเช่นในระหว่างพี่นอ้ งคริ สเตียนไม่วา่ จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ความจริ งอาจจะ
ไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ถา้ ต่างฝ่ ายต่างแสดงความรักออกมาก็จะปิ ดช่องว่างเหล่านี้ไว้ได้ มิฉะนั้น
ซาตานก็จะเข้ามาภายในคริ สตจักร ความวุน่ วายต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น ซึ่ งย่อมไม่เป็ นที่ถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้าอย่างแน่นอน
5. ขนาดของเรือ (6:15) พระเจ้าสั่งโนอาห์วา่ “จงต่อเรื อนั้นตามแบบนี้ คือยาว 300 คิวบิต กว้าง
50 คิวบิต และสู ง 30 คิวบิต (คิวบิต เป็ นมาตราวัดความยาวโบราณมีความยาวประมาณ 18-22 นิ้ว) ทาไม
พระองค์จึงทรงกาหนดขนาดของเรื อให้โนอาห์เพียงนี้ หา้ มสร้างยาวหรื อสั้นกว่านี้
ทั้งนี้ก็เพราะมี
ความหมายเล็งถึงคริ สตจักรนัน่ เอง ในพระคัมภีร์ ตัวเลขต่าง ๆ ล้วนแต่มีความหมายทางฝ่ ายวิญญาณ
ทั้งสิ้ น คือ
- เลข 3 หมายถึง พระเจ้า
- เลข 5 หมายถึง มนุษย์
ในที่น้ ี เราจะเห็นว่า มีเลข 3 อยู่ 2 ตัว และเลข 5 อยูเ่ พียงตัวเดียว แสดงว่าในคริ สตจักรนั้นพระ
เจ้าทรงมีอานาจมากกว่ามนุษย์ คริ สตจักรเป็ นของพระเจ้า แต่ถา้ ไม่มีมนุษย์ก็เป็ นคริ สตจักรไม่ได้
จาเป็ นต้องมีท้ งั พระเจ้าและมนุษย์ ยกตักอย่าง เช่น ในสวรรค์ มีแต่พระเจ้าและทูตสวรรค์ ไม่มีมนุษย์ ก็
ไม่อาจเป็ นคริ สตจักร ทานองเดียวกันองค์การต่าง ๆ ในสังคม มีแต่มนุษย์ ไม่มีพระเจ้าก็ไม่อาจเป็ น
คริ สตจักรเหมือนกัน แต่เพราะพระเจ้าทรงอยูก่ บั มนุษย์ จึงเกิดเป็ นคริ สตจักรขึ้นมา
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6. ต้ องมีช่องรับแสงสว่าง (6:16) ประโยชน์ของช่องรับแสงสว่าง มี 2 ประการ คือ
ก. ทาให้ความสว่างเข้าสู่ ภายใน เล็งถึงว่าคริ สตจักรต้องการพระวจนะแห่งความจริ งของพระ
เจ้า ซึ่งเป็ นความสว่างส่ องเข้ามาในคริ สตจักร
ข. ทาให้มีการถ่ายเทอากาศ อากาศจะได้บริ สุทธิ์ และมีเพียงพอสาหรับการหายใจ ซึ่ งเล็งถึงถึง
ว่าเราขาดการอธิ ษฐานหรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยไม่ได้ในคริ สจักร
7. ช่ องรับแสงสว่ างสู ง 1 ศอก (6:16) ช่องรับแสงสว่างนี้ ทาไม่จึงสู ง 1 ศอก เลข “1” หมายถึง
การพึ่งและวางในใจพระเจ้าเท่านั้น เล็งถึงว่า ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะยึดเป็ นที่พ่ งึ อย่างถาวรสาหรับคริ สตจักร
ได้ นอกจากการพึ่งพิงอิงอยูก่ บั พระเจ้าเท่านั้น
8. ประตูอยู่ด้านข้ าง (6:16) มีความหมายว่าคริ สตจักรมีประตูแห่งความรอด นัน่ คือ ประตูแห่ง
พระกิตติคุณใครก็ตามที่เข้าไปทางประตูน้ นั จะได้รับความรอด ประตูมีเพียงประตูเดียวเท่านั้น ไม่มี
หลายประตู
นอกจากนี้ การปิ ดเปิ ดประตูน้ ียงั อยูใ่ นความควบคุมดูแลของพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่ใช่เป็ น
สิ ทธิอานาจของโนอาห์ ทานองเดียวกัน ประตูแห่งความรอดนี้ ยังเปิ ดอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ต่อไปพระเจ้าจะ
ทรงปิ ดเอง พระเยซูได้ทรงตรัสในหนังสื อวิวรณ์วา่ ถ้าพระองค์เปิ ดจะไม่มีผใู ้ ดปิ ดได้และเมื่อพระองค์
ปิ ดก็จะไม่มีผใู ้ ดเปิ ดได้เช่นกัน
ในบทที่ 7 ข้อ 16 พระคัมภีร์ ยังกล่าวว่า”..... แล้วพระเยโฮวาห์ทรงปิ ดประตูขงั (เขา) ไว้ ในพระ
คัมภีร์ภาษากรี ก ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ คาเขา “เขา” เป็ นคา “เอกพจน์” หมายถึง “คนเดียว” ในเมื่อ
เรื อมีคนอยูถ่ ึง 8 คน แต่ทาไมพระเจ้าทรงตรัสว่า ปิ ดประตูขงั เขาไว้เท่านั้น พระคัมภีร์ขอ้ นี้ทาให้เราเห็น
ว่า คนที่ได้รับความรอดนั้น พระเจ้าทรงเห็นเป็ นคน ๆ เดียวเท่านั้น คือคนที่อยูใ่ นพระเยซูทานอง
เดียวกัน คนที่พินาศไม่ได้รับความรอด พระองค์ทรงเห็นเป็ นคน ๆ เดียวคือ คนที่อยูใ่ นอาดัม ดังนั้น
พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเยโฮวาห์ทรงปิ ดประตูขงั เขาไว้ เราสามารถพบข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกันในหนังสื อปฐมกาล 3:24 ซึ่ งกล่าวว่า “เมื่อไล่ชายคนนั้นออกไปแล้ว....” ในครั้งนั้น พระเจ้า
ทรงไล่อาดัมและเอวาออกไปด้วยกัน แต่พระคัมภีร์กล่าวแต่เพียง “ชาย” เท่านั้น แสดงว่า พระเจ้าทรง
มองเขาทั้ง 2 เหมือนเป็ นคน ๆ เดียวกันเท่านั้นดังนั้นถึงแม้คนที่ได้รับความรอดจะมีเป็ นจานวนมากมาย
ก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงเห็นเป็ นคน ๆ เดียวเท่านั้น คือ คนที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
9. ต่ อเรือให้ เป็ น 3 ชั้น (6:17) พระเจ้าทรงมีรับสั่งให้โนอาห์ต่อเรื อให้มี 3 ชั้น คือ ชั้นบน ชั้น
กลาง และชั้นล่าง สิ่ งเหล่านี้กม็ ีความหมายเล็งถึงคริ สตจักรเช่นกัน คือ
ก. คริ สจักรเกิดจากพระราชกิจของบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดย
- พระบิดา ทรงเป็ นผูเ้ ตรี ยม
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- พระบุตร ทรงเป็ นผูต้ ้ งั
- พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูก้ ระทาให้สาเร็ จ
ข. คริ สตจักรเป็ นพระกายของพระเยซูคริ สต์พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์เป็ น
- ความจริ ง พระองค์ทรงให้ความจริ งแก่ชาวโลก
- หนทางพระองค์ทรงเป็ นหนทางที่จะนาเราไปถึงพระเจ้า
- ชีวติ พระองค์ทรงสาแดงชีวิตที่ครบบริ บูรณ์ออกมาให้เราได้เห็น
ค. คริ สตจักร มี 3 สิ่ งที่จะคงอยู่ คือ
- ความเชื่อ
- ความหวังใจ และ
- ความรัก
10. มีคน 8 คนอยู่ในเรือ (7:13) เลข “8” เป็ นเลขแห่ งความรอดเป็ นเลขที่เล็งถึงการมีชีวติ
เหมือนดังพระเยซูทรงเป็ นมาในวันที่ 8 (วันที่ 1 ของสัปดาห์)
คนจีน เขียนคาว่า “เรื อ” ( ) ซึ่ งเป็ นข้อที่มีความหมายน่าคิดมาก คา ๆ นี้จะมีส่วนประกบ
คือ ข้าง หนึ่งของตัวอักษร หมายถึงเรื อ ส่ วนอีกข้างหนึ่ง หมายถึง 8 คน เพราะฉะนั้น คาว่า “เรื อ” ใน
ภาษาจีน จึงหมายถึง มีคน 8 คนอยูใ่ นเรื อ ซึ่ งเหมือนกับเรื่ องของโนอาห์ทุกประการ
11. มีสัตว์ท้งั สะอาด และไม่ สะอาดเข้ าไปในเรือ (7:2) สัตว์ที่สะอาดมีอย่างละ 7 คู่ ส่ วนสัตว์ที่
ไม่สะอาดมีอย่างละ 1 คู่
สิ่ งนี้มีความหมายเล็งถึงคริ สตจักร เพราะคริ สตจักรมีท้ งั คริ สเตียนที่มีชีวิต และไม่มีชีวติ อยู่
ปะปนกัน พระเยซูได้ตรัสคาอุปมาว่า เมื่อพระองค์ทรงปลูกข้าวสาลีแล้ว ก็มีขา้ วละมานเกิดขึ้น (มัทธิ ว
13:39-43) พระองค์ได้ตรัสต่อไปว่า จะต้องรอจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวค่อยแยกเอาข้าวละมานออกไปจะ
ดีกว่า ไม่อาจจะถอนออกไปในขณะนั้นได้เช่นเดียวกัน คริ สตจักรก็มีท้ งั คริ สเตียนที่ดีและคริ สเตียนที่
เลวปะปนอยู่ ในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา พระองค์จะทรงเป็ นผูแ้ ยกออกเอง
12. นาวาลอยขึน้ สู่ เบือ้ งบน (7:17) เมื่อเวลาน้ าท่วมเรื อลานี้ก็ค่อย ๆ ลอยขึ้นสู่ เบื้องบน เล็งถึง
ในเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 คริ สตจักรจะถูกรับขึ้นไป
13. นาวากลับลงมาอยู่บนพืน้ ดินใหม่ (8:17) หลังจากเวลาผ่านพ้นไป 150 วันแล้ว เรื อลานี้ก็
ค่อย ๆ กลับลงมาอยูบ่ นพื้นดินอีก โนอาห์ก็ออกจากนาวามา เล็งถึงคริ สตจักรที่ถูกรับขึ้นไปแล้วจะลงมา
สู่ แผ่นดินโลกพร้อมกับ องค์พระเยซูคริ สต์อีกครั้งหนึ่ง
14. โนอาห์ ปล่อยอีกา และนกพิราบออกจากเรือ (8:7-8)
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ก. อีกา เมื่อโนอาห์ปล่อยอีกาออกไป มันไม่ได้บินกลับมาอีก เล็งถึงคริ สตจักรมีงานของซาตาน
อยูด่ ว้ ย แต่งานของซาตานจะไม่นาผลอะไรกลับคืนมาเลย
ข. นกพิราบ ต่อมาโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบออกไป มันไปคาบเอาใบไม้ของต้นมะกอกเทศ
กลับมา เป็ นผลงานที่ดีทาให้โนอาห์รู้วา่ น้ าได้ลดลงเรี ยบร้อยแล้ว นี่เล็งถึงงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ย่อมนาผลดีมาสู่ คริ สตจักรตรงข้ามกับงานของซาตาน
15. โนอาห์ ถวายเครื่องบูชา (8:20-21) พระเจ้าทรงพอพระทัย เมื่อพระองค์ทรงได้กลิ่นหอมของ
เครื่ องบูชา จึงสัญญาว่า จะไม่ทาลายโลกด้วยน้ า และไม่แช่งสาปแผ่นดินโลกอีกต่อไป เล็งถึงว่า
หลังจากอาณาจักร 1,000 ปี แล้ว พระเจ้าจะทรงนาเราเขาสู่ ทอ้ งฟ้ าอากาศและแผ่นดินโลกใหม่ (วิวรณ์
21) เวลานั้นจะไม่มีการแช่งสาป ไม่มีความทุกข์ โศกและไม่มีความตายอีกต่อไป
16. เรือไม่ มีเสากระโดง ไม่ มีพาย และไม่ มีหางเสื อ
พระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์ต่อเรื ออย่างละเอียด แต่ไม่มีการสั่งอะไรเกี่ยวกับ 3 สิ่ งข้างต้นนี้ เลย
ความจริ งแล้วเรื อต้องมีเสากระโดง เรื อจึงจะสามารถกางใบให้แล่นไปได้ ถ้าไม่มีลมก็ตอ้ งมีพาย เรื อจึง
จะสามารถแล่นไปได้ และเรื อจาเป็ นต้องมีหางเสื อเพื่อบังคับทิศทางของเรื อ หากปราศจากหางเสื อก็จะ
ยุง่ กันใหญ่ แต่พระเจ้าก็ไม่ได้สั่งให้สร้างทั้ง 3 สิ่ งนี้ท้ งั นี้ก็เพื่อเล็งถึงคริ สตจักรของพระองค์ เพราะ
คริ สตจักรต้องพึ่งการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต้องให้พระเจ้าเป็ นผูน้ าพา ไม่ใช่อาศัยกาลังของ
มนุษย์ แต่เป็ นพระเจ้าต่างหากที่เป็ นผูท้ รงกระทากิจการต่าง ๆ
17. ความอดทนและความรักของโนอาห์
ก. โนอาห์ตอ้ งทนต่อกลิ่นเหม็นสาบของสัตว์ต่าง ๆ
ในเวลาตลอด 150 วัน มีกลิ่นเหม็นสาบต่าง ๆ มากมายภายในเรื อ แต่โนฮาห์ก็มีความอดทน
ทานองเดียวกันคริ สตจักรก็ตอ้ งมีความอดทน เพราะหลายครั้งก็มีสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นภายใน
คริ สตจักร เราทุกคนจึงต้องมีความอดทนเช่นกัน
ข. โนอาห์มีความรัก ภายในเรื อลานั้น มีสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ แน่นอนสัตว์เหล่านั้นคงต้องมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน โนอาห์ในฐานะเป็ นผูด้ ูแล ก็ตอ้ งมีความรักเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว เช่นเดียวกัน
คริ สตจักรบางครั้งก็มีความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดขึ้น จึงจาเป็ นที่เราต้องมีความรักซึ่ งกันและกัน
สรุ ป พระคัมภีร์ท้ งั 3 บทนี้ ทาให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงโปรดให้โนอาห์ต่อเรื อลานี้ ข้ ึน เพื่อ
ช่วยทั้งคนและสัตว์ที่ยอมเข้าไปอยูใ่ นเรื อในเวลานั้นให้รอดพ้น จากภัยน้ าท่วมเหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ เล็ง
ถึงว่า ในยุคสุ ดท้าย ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูในคริ สตจักร ของพระเจ้าจะได้รับความรอด ใน
เวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา ทุกคนที่อยูน่ อกคริ สตจักรจะต้องถูกพิพากษา และต้องพบกับความพินาศ
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ตอนที่ 8 ระเบี ย บการประชุ มและการเทศนา
ก. ระเบียบการประชุ ม ระเบียบการนมัสการหรื อการประชุมนัน่ ไม่มีแน่นอนตายตัวโดยเฉพาะ
แต่กาหนดตามลักษณะ และสภาวะของการประชุมแต่ละชนิด ระเบียบของการประชุ มโดยทัว่ ไป อย่าง
น้อยมีรายการต่าง ๆ ดังนี้ คือ
- ร้องเพลง สรรเสริ ญพระเจ้า
- อธิษฐาน
- อ่านพระคัมภีร์
- เทศนา
- อื่น ๆ

ตั ว อย่ างที่ 1
- ร้องเพลง
- อธิษฐานเปิ ดการประชุม
- อ่านพระคัมภีร์
- ร้องเพลง
- ถวายทรัพย์
- อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
- เทศนา
- ประกาศ
- อธิษฐานขอพรและปิ ดการประชุม
ตัวอย่าง 2
- ร้องเพลง
- อ่านพระคัมภีร์ โดยอ่านสลับข้อกัน
- อธิษฐาน
- ร้องเพลง
- อ่านพระคัมภีร์
- เทศนา
- อธิษฐาน
- ถวายทรัพย์
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- เพลงพิเศษ
- ประกาศ
- ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า
- อธิษฐานขอพรและปิ ดการประชุม
ข. การเทศนา ช่วงเวลาของการเทศนานั้นย่อมแตกต่างกันไปตามสถานที่และชนิดของการ
ประชุมดังนี้คือ
1. ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ ใช้เวลา อย่างมากไม่เกิน 20-30 นาที
2. ในชนบท ใช้เวลา 30-50 นาที
3. ในโรงเรียน หรื อ โรงพยาบาล ใช้เวลา 15-25 นาที
4. การประชุ มพิเศษ แล้วแต่จะกาหนดตามความเหมาะสม
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บทที่ 3 การประกาศกลางแจ้ ง
ก. ผู้ ฟั ง
ใน 2 บทที่ผา่ นมาแล้ว ล้วนแต่กล่าวถึงการประกาศหรื อเทศนาบนธรรมาสน์ หรื อในโรงเรี ยน
ซึ่ งผูฟ้ ังส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่พอมีความเข้าใจในความจริ งของพระเจ้าอยูบ่ า้ งแล้วไม่มากก็นอ้ ย แต่สาหรับ
การประกาศกลางแจ้งนั้น มีความแตกต่างออกไปจากที่กล่าวมาแล้ว ตลอดจนคาพูดที่ใช้ก็ไม่เหมือนกัน
ในการประกาศกลางแจ้ง ผูฟ้ ังส่ วนใหญ่ไม่ใช่คริ สเตียน ฐานะ ตลอดจนแนวความคิดของเขาแต่ละคนก็
ต่างกันด้วย ดังนั้น จึงมีสิ่งสาคัญหลายประการที่จะต้องคานึงดังต่อไปนี้ คือ
1. ผู้ฟังส่ วนใหญ่ เพียงแต่ มาเพือ่ ลองฟังดูเท่ านั้น ไม่ใช่มาเพื่อฟังเรื่ องของพระเจ้าโดยเฉพาะ
หรื อ มีความชอบพอกับผูเ้ ทศนาแต่ประการใด นอกจากนี้ ยังมีผทู ้ ี่มาเพื่อจะต่อต้านเรื่ อง ของพระเยซู
รวมอยูด่ ว้ ย กล่าวโดยสรุ ปแล้วความสนใจต่อศาสนาของคนเหล่านี้ลว้ นเป็ นแบบผิวเผินไม่ลึกซึ้ ง ถ้า
ไม่ใช่มาเพื่อต่อต้าน ก็มาเพื่อร่ วมสนุกแต่เพียงเท่านั้น
2. ผู้ฟังส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ มีความรู้ ในเรื่ องของพระเจ้ า ถึงแม้จะมีบางคนที่พอจะรู ้บา้ งก็มีไม่มาก
นัก ดังนั้นผูเ้ ทศนาจึงควรจะคิดเสี ยว่า ผูฟ้ ังทั้งหมดยังไม่มีความรู ้ในพระคัมภีร์เลยจะเป็ นการดีกว่า
3.
ผู้เทศนาไม่ ควรใช้ คาศัพท์ เฉพาะของคริสเตียนตลอดจนศัพท์ เฉพาะทางศาสนาศาสตร์
เพราะผูฟ้ ังไม่อาจจะเข้าใจได้ ถึงผูเ้ ทศนาจะใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากนี้ยงั อาจยังความเข้าใจผิด
ให้เกิดขึ้นกับผูฟ้ ังอีกด้วย
ข. ผู้เทศนา
ผูเ้ ทศนาจาเป็ นจะต้องมีความรอบรู้ถึงศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และความ
เชื่อถือของชาวพื้นเมืองในที่น้ นั
นอกจากนี้ยงั ต้องรู ้วา่ ผูฟ้ ังเป็ นคนประเภทไหนเหตุที่ผเู้ ทศนาจาเป็ น
จะต้องรู ้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ก็เพื่อจะให้เทศนาเรื่ องที่เหมาะสมกับความต้องการของผูฟ้ ังในการ
ประกาศกลางแจ้งนั้น จาเป็ นที่จะต้องพึ่งการอธิษฐาน และการเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม มีคริ สเตียนเป็ น
จานวนไม่นอ้ ยที่ไม่เห็นความสาคัญของการเตรี ยมตัว จึงละเลยไม่เอาใจใส่ เสี ย ดังนั้น ในเวลาที่ประกาศ
จึงมักจะพูดแต่เรื่ องธรรมดา ๆ ที่ไม่ค่อยเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ังเท่าใดนัก ทาให้การประกาศที่ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่าที่ควร ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ ทศนาจึงจาเป็ นที่จะต้องใช้เวลาในการอธิษฐานและการเตรี ยมตัว
มิฉะนั้นการประกาศจะไม่อาจสัมฤทธิ์ ผลได้
สาหรับการเตรี ยมตัวนั้น มีอย่างน้อย 2 ประการคือ
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ก. เตรียมวิธีเทศนาเป็ นพิเศษ แต่ไม่ใช่วา่ เขียนคาเทศนาออกมาทั้งหมดแล้วนาไปอ่านในเวลา
ประกาศ การประกาศกลางแจ้งนั้นแตกต่างกับการประกาศในโบสถ์เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ ไม่วา่ จะพบ
คนประเภทใดก็ตามจะต้องใช้คาพูดที่เหมาะสมกับคนประเภทนั้น ดังนั้นแทนที่เราจะเอาข้อพระคัมภีร์
ตอนใดตอนหนึ่งมาใช้เป็ นหัวข้อ เราอาจจะหยิบยกเอาเรื่ องที่น่าสนใจ หรื อคติเตือนใจบางอย่างมา
เปรี ยบเทียบเป็ นคานาจะได้ผลดีกว่า ถึงแม้วา่ จะไม่ตอ้ งแบ่งคาเทศนาออกเป็ นตอน ๆ อย่างที่เทศนาใน
โบสถ์ก็ตาม แต่ก็ยงั คงต้องเรี ยงลาดับความสาคัญก่อนหลังให้ชดั เจน เพื่อผูฟ้ ังจะเข้าใจง่าย และจดจาไว้
ได้เป็ นเวลานาน คาพูดที่ไม่จาเป็ นหรื อไม่สาคัญควรจะหลีกเลี่ยงเสี ย เพราะมีผฟู้ ังเป็ นจานวนมาก อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ในการประกาศกลางแจ้ง ตอนเริ่ มต้นเป็ นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุด ถ้าหากว่าเริ่ มต้นดี ก็จะ
เป็ นสิ่ งชักจูงให้ผฟู ้ ังเกิดความสนใจและอยากฟังต่อไป ส่ วนคาพูดที่ใช้น้ นั
พยายามหลีกเลี่ยงการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อการใช้คาที่กระทบกระเทือนความรู ้สึกของผูฟ้ ัง เพื่อช่วยให้เขาสามารถรับได้ เช่น
เวลาพูดถึง ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ หรื อศาสนาขงจื้อ ควรจะเริ่ มต้นด้วยคาพูดทานองว่าคาสอนของ
ศาสนาต่าง ๆ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ดีมาก เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีไว้ก่อน ไม่ควรจงใจไปตาหนิติเตียนจุดอ่อนใน
ศาสนานั้น ๆ เพราะการที่คริ สเตียนจะสามารถนาคนให้มาถึงความรอดได้น้ นั ไม่ใช่เพียงแต่มีความร้อน
รนเท่านั้นยังต้องอาศัยวิธีที่ถูกต้องอีกด้วย พวกฟาริ สีมีความร้อนรนในศาสนา แต่วธิ ี การของพวกเขาไม่
ถูกต้อง จึงไม่บงั เกิดผล ทางที่ดีที่สุด คือลองวาดภาพเปรี ยบเทียบว่า หากเราเป็ นผูฟ้ ั ง เราอยากจะฟัง
อะไร เราก็ควรจะพูดอย่างนั้น ถึงแม้วา่ เราเทศนาประกาศแล้วจะไม่ได้มาเชื่อทุกคนก็ตาม แต่ทุกคน
ล้วนแต่มีความต้องการที่จะรู ้จกั ความจริ ง ฉะนั้น เราจึงควรให้เขาได้รับการดลใจโดยความจริ งของพระ
เจ้า การที่จะให้เขามาเชื่ อหรื อไม่น้ นั เป็ นเรื่ องส่ วนตัวระหว่างเขากับพระเจ้า มีผกู ้ ล่าวเสมอว่า ถ้าหากผู ้
เทศนาไป กล่าวตาหนิ ติเตียนจนทาให้ผฟู ้ ังเกิดความเอือมระอาต่อผูเ้ ทศนาแล้ว อย่าหวังว่าเขาจะยังมี
ความตั้งใจที่จะฟังเรื่ องของพระเจ้าที่ผเู ้ ทศนาจะพูดต่อไป ดังนั้นผูเ้ ทศนาทุกคนจึงต้องมีใจคอกว้างขวาง
และพยายามที่จะผูกมิตรกับผูฟ้ ังทุกคนไว้ก่อนเสมอ
ข. ต้ องทาความรู้ จักกับศาสนาเดิมของผู้ฟัง เป็ นหน้าที่ของเทศนาที่จะต้องศึกษาหลักคาสอน
หลักความเชื่อ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ของศาสนาเหล่านั้นเพื่อจะได้สามารถหาทางนาเอา
ความจริ งของพระเจ้าไปสู่ ผฟู ้ ังให้ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ทศนายังต้องให้ความเคารพต่อผูฟ้ ังไม่อาจหมิ่น
ประมาทผูฟ้ ัง เหมือนอย่างอัครทูตเปาโล กล่าวว่าถ้าอยูก่ บั คนยิวก็ตอ้ งพยายามเป็ นคนยิว เพื่อจะช่วย
คนยิวให้มาถึง ความรอด ( 1 โคริ นธ์ 9:2-22) ความหมายของอัครทูตเปาโลในข้อพระคัมภีร์ดงั กล่าว
ข้างต้น คือ ให้เรายอมถ่อมตัว และยอมต่อผูอ้ ื่น แต่ไม่ใช่ละทิง้ ความจริ งของพระเจ้าไปเสี ย เพียงแต่
ต้องการผูกสัมพันธ์กบั ผูฟ้ ังเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น
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เราต้องการพูดถึงเรื่ อง “ทาดีได้ดี” เราควรจะเริ่ มต้นจากจุดที่เหมือนกับศาสนาอื่น ๆ เสี ยก่อน
ศาสนาพุทธกับศาสนาคริ สต์ต่างก็มีเป้ าหมายอย่างเดียวกัน ในการช่วยคนให้สามารถดาเนินชี วติ ที่ดีและ
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น เป็ นต้นแล้วจึงนาไปสู่ จุดที่มีความแตกต่างกัน โดยกล่าวว่าศาสนาพุทธเพียงแต่สอน
เท่านั้น แต่พระเยซูคริ สต์ทรงมีวธิ ี ช่วยมนุษย์ดว้ ย เพราะพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของมวล
มนุษย์ท้ งั ปวง หากเราใช้วธิ ี น้ ี ก็จะสามารถบรรลุถึงวัตถุปรงสงค์ของการเทศนาประกาศกลางแจ้งโดย
ไม่กระทบกระเทือนความรู ้สึกของผูฟ้ ังเลย เพราะทุก ๆ ศาสนา ต่างก็ยอมรับว่า ความเมตตากรุ ณาเป็ น
คุณธรรมประจาตัวของมนุษย์ทุกคน ทุก ๆ คน ศาสนาล้วนแต่สอนให้ทาดีตวั ด้วยกันทั้งนั้นอย่างไรก็
ตาม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงร่ วมงานกับเราและประทานฤทธิ์ อานาจแห่งชีวติ ที่จะช่วยให้พระคา
ของพระเจ้าเข้าไปถึงจิตใจของผูฟ้ ังได้ ซึ่ งสิ่ งนี้เฉพาะแต่ในศาสนาคริ สต์เท่านั้น ฉะนั้น ผูท้ ี่จะเทศนา
ประกาศกลางแจ้งกับผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อ จึงสามารถเริ่ มคาเทศนา จากจุดที่เหมือนกันแล้วไปจบลงตรงข้อที่
แตกต่างกันเช่นนี้ได้
อัครทูตเปาโล เล็งเห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นคนยิวหรื อคนต่างชาติก็ตาม ต่างก็มีความคิดว่า การที่คน
จะรอดพ้นจากความผิดบาปได้น้ นั จะต้องพึ่งการทาดีของตนเอง อย่างไรก็ตาม ความพยายามของมนุษย์
ก็ไม่อาจสัมฤทธิ์ ผล แต่พระกิตติคุณแห่งความรอดขององค์พระเยซูคริ สต์ ไม่เพียงแต่ช่วยมนุษย์ให้หลุด
พ้นจากอานาจของความผิดบาปเท่านั้น แต่ยงั สามารถทาให้ชีวติ ของผูเ้ ชื่ อได้รับพระคุณจากพระเยซูทรง
วายพระชนม์เพื่อความบาปของเราบนไม้กางเขนอีกด้วย

ข้ อเปรี ย บเที ย บย่ อ ๆ ของศาสนาคริ สต์ กั บ ศาสนาอื่ น ๆ
1. ศาสนาอิสลาม ไม่อาจจะให้ความกระจ่างในเรื่ องเกี่ยวกับความดีและความชัว่ ในชี วติ ก่อน
เกิดมาในโลกของมนุษย์ได้ ภายหลังจากความตาย ยังมีนางฟ้ าที่จะแต่งงานกับคนที่ตายไปแล้วใน
สวรรค์ได้ นอกจากนี้ ยังสอนว่ามนุษย์จะได้รับความรอดจะได้ข้ ึนสวรรค์น้ นั จาต้องตายเพื่อศาสนาของ
ตนในสนามรบเท่านั้น
2. ศาสนาพุทธ ได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นโดยสอนว่า มนุษย์จะหลุดพ้นจากความบาปได้
จาเป็ นจะต้องดับตัณหาของตนเองเสี ยก่อน อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ในศาสนาพุทธนั้น นับว่าเป็ น
สิ่ งที่มีความยากลาบากมาก เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ตลอดจนการภาวนา “นาโมตะสะ” เป็ นวิธีที่ช่วยให้หลุด
พ้นจากความบาปได้
3. ศาสนาขงจือ้ เพียงแต่สอนเกี่ยวกับเรื่ องความบาปของมนุษย์เท่านั้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงผล
สุ ดท้ายของความบาป ความจริ งไม่ใช่ศาสนา เพราะส่ วนใหญ่เพียงแต่กล่าวถึงชีวติ ในโลกนี้เท่านั้น
4. ศาสนาเต๋ า เน้นหนักไปในด้านการทรมานร่ างกาย และพยายามปรุ งยาอายุวฒั นะ เต๋ ากล่าวว่า
“ความจริ งมาจากความอนิจจังและความว่างเปล่า”
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ข้อแตกต่างระหว่างศาสนาต่าง ๆ ข้างต้นนี้ เพียงแต่ช้ ีให้เราพอรู ้แนวทางที่จะเทศนา ไม่อาจจะ
กล่าวถึงแต่ละศาสนาโดยละเอียดได้ หากเราต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ จาเป็ นที่จะต้องใช้จะต้องใช้
เวลาไปศึกษาด้วยตนเองต่อไป

สรุ ป
ผูเ้ ทศนาจะต้องรู ้จกั แต่ละศาสนา แล้วจึงจะสามารถเทศนาเรื่ องของคริ สเตียนได้ หากผูเ้ ทศนา
ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของแต่ละศาสนาแล้ว จะสามารถเข้าใจแนวความคิด
ตลอดจนสภาพชีวติ จิตใจของคนที่นบั ถือแต่ละศาสนาได้อย่างไร พระเจ้าทรงพร้อมอยูแ่ ล้วที่จะร่ วมงาน
กับเรา ดังนั้น จึงจาเป็ นที่เราจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่อคั รทูตเปาโลได้สั่งสอนทิโมธี วา่
“จงอุตส่ าห์สาแดงตนว่าได้พิสูจน์แล้ว เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริ ง
อย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)
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บทที่ 4 การประกาศส่ วนตัว
การประกาศส่ วนตัวนั้นเป็ นการใช้ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์โดยผ่านทางตัวของเรา
นั้น ไปดลใจคนอื่นให้เขามาถึงความรอด อาจจะโดยทางอธิ ษฐาน ทางจดหมายติดต่อกัน หรื อการ
ปรนนิบตั ิรับใช้คนอื่นก็ได้ เพื่อสาแดงความเป็ นคริ สเตียนของเราให้ปรากฏออกมา ในขณะเดียวกัน เรา
จาต้องพยายามหาโอกาสเป็ นพยานและประกาศเป็ นการส่ วนตัวกับบุคคลนั้น ๆ ว่า พระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดที่แท้จริ งแต่ผเู ้ ดียวของมวลมนุษย์ชาติดว้ ย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อุปสรรคที่เราพบ
ในการประกาศส่ วนตัวนั้นก็ยงั มีมากกว่าการยืนประกาศต่อคนหมู่มากในที่ชุมนุมชนเสี ยอีก บางครั้ง
อาจมีผฟู ้ ังมาฟัง มาซักถามตลอดจนถกเถียงปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ งยากแก่การให้คาตอบเป็ นอย่างยิง่ หากไม่
สามารถหาคาพูดและคาอธิ บายที่ดี ๆ มาให้ความกระจ่างแก่เขาแล้ว ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องที่จะนาเขามาเชื่ อ
พระเจ้า แม้แต่ตวั ของเราเอง ก็ยงั อาจเกิดความสงสัย เพราะคาถามที่เขาซักถามทาให้เราบังเกิดความ
สั่นคลอนในความเชื่ อของเราก็เป็ นได้
ประเภทของคนที่เรามักจะพบเห็นเสมอจากการเป็ นพยานส่ วนตัว รวมทั้งวิธีที่จะปฏิบตั ิต่อคน
ชนิดนั้น ๆ มีดงั ต่อไปนี้ คือ
1. คนทีไ่ ม่ มีความสนใจ ทั้งไม่ เชื่อแต่ กไ็ ม่ ต่อต้ าน เรามักพบคนประเภทนี้ได้เสมอในเวลาที่เรา
ประกาศ
วิธีปฏิบัติ จะต้องพยายามทาให้เขาบังเกิดความต้องการพระผูช้ ่วยให้รอดเสี ยก่อนอาจจะใช้พระ
ธรรมโรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทาบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า”โดยอาจให้เขาอ่านดูดว้ ย
ตนเอง และถามเขาตามข้อความในพระคัมภีร์ขอ้ นี้วา่ “ใครทาบาป” ก็ได้คาตอบจากเขาว่า
”ทุกคน” เราก็อาจจะซักถามต่อไปอีกว่า “ทุกคนนี้ ” ครอบคลุมถึงใครบ้างจนกระทัง่ เขายอมรับ
ว่า “รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย” ก็อาจถามอีกว่า “ทุกคนทาอะไร” เขาก็จะตอบว่า “ทุกคนทาบาปและเสื่ อม
จากพระสิ ริของพระเจ้า” เช่นนี้เราก็จะทาให้เขาบังเกิดความรู ้สึกว่าตัวของเขาเองก็มีความต้องการพระ
ผูช้ ่วยให้รอดเหมือนกัน
ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ เราอาจจะทาให้คนที่ไม่มีความสนใจเกิดมีความสนใจขึ้นมาได้ โดยการทา
ให้เขาทราบว่าการไม่กลับใจเชื่อพระเยซู เป็ นความบาปที่ร้ายแรงที่สุด (ฮีบรู 10:28-29
ยอห์น 16:9) ก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกัน
แต่บางครั้ง คนที่เราพบปะนั้นอาจไม่ยอมนัง่ ลงเพื่อสนทนาธรรมกับเราเลย เราก็ไม่อาจจะใช้วธิ ี
ข้างต้นมานัง่ อ่านและถามตอบกันได้ แต่เราสามารถอ่านข้อพระคัมภีร์สัก 1-2 ข้อให้เขาฟัง เช่น โรม
6:23 ยอห์น 3:36 อิสยาห์ 57:21 เชื่อว่า พระเจ้าก็จะทางานโดยพระคาของพระองค์ต่อไป
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2. คนทีต่ ้ องการได้ รับความรอด แต่ไม่ทราบว่าจะรอดได้อย่างไร คนประเภทนี้มีอยูไ่ ม่นอ้ ยใน
สังคมทุกวันนี้ การที่จะนาคนเหล่านั้นมาถึงความรอดนั้นไม่ใช่เรื่ องยากนักเพราะเขามีความต้องการและ
หิ วกระหายอยูแ่ ล้ว
ครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่คริ สตจักรแห่งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งซึ่ งผมหงอกทั้งศีรษะแล้วไปร่ วม
ประชุมนี้ดว้ ย เมื่อนักเทศน์เชิ ญทุกคนในที่ประชุมยืนขึ้น ชายผูน้ ้ ีไม่ได้ยนื ขึ้นเหมือนคนอื่น ๆ นักเทศน์ผู ้
นั้นเห็นผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปหาเขาตอนจบประชุมแล้ว พร้อมกับถามชายผูน้ ้ นั ว่า
“คุณเป็ นคริ สเตียนแล้วหรื อยังครับ”
“ยังครับ” ชายผูน้ ้ นั ตอบ
นักเทศน์ผนู ้ ้ นั ได้สังเกตเห็นว่า เขามีความสนใจเป็ นอย่างมาก จึงถามต่อไปอีกว่า
“ถ้าผมจะแนะนาวิธีที่คุณจะเป็ นคริ สเตียนแก่คุณคุณจะยอมเป็ นคริ สเตียนไหม”
“ผมยินดีครับ” ชายผูน้ ้ นั ตอบทันที
เขาทั้งสองจึงได้นงั่ ลงและนักเทศน์ผนู ้ ้ นั ก็เริ่ มอ่านข้อความตอนแรกในหนังสื ออิสยาห์ 53:6
ให้แก่เขาฟัง
“เราทุกคนได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หนั ไปตามทางของตนเอง”
แล้วก็ถามชายผูน้ ้ นั ว่า
“คุณชอบข้อความตอนนี้ไหมครับ”
“ผมชอบครับ” เขาตอบ
นักเทศน์จึงอ่านข้อความตอนท้ายของข้อนั้นต่อไปอีก
“และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน (พระเยซูคริ สต์) ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”
และถามเขาต่อไปว่า
“พระเจ้าได้ทรงทาอะไรเพื่อความบาปของคุณบ้าง”
“พระองค์ได้ทรงเอาความบาปของผมวางไว้บนพระกายของพระเยซูครับ” เขาตอบ
“อะไรเป็ นสิ่ งที่จะทาให้คุณได้รับความรอดได้” นักเทศน์ถามต่อไป
“การต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์”
“แล้วคุณยินดีที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์หรื อไม่”
“ผมยินดีครับ”
ในเวลานั้น ทั้งสองคนต่างก็คุกเข่าลงอธิ ษฐาน นักเทศน์ผนู ้ ้ นั ได้อธิ ษฐานว่า
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“พระบิดาเจ้าข้า ชายคนนี้เป็ นคนบาป เขายินดีจะเชื่อพระองค์วา่ พระองค์ได้ทรงให้ความบาป
ของเราตกอยูบ่ นพระกายของพระเยซูคริ สต์แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษความบาปของเขา เพราะ
เหตุพระเยซูคริ สต์ดว้ ย ในพระนามขององค์พระเยซูคริ สต์ อาเมน”
หลังจากที่จบการอธิ ษฐานแล้ว นักเทศน์ก็ถามชายผูน้ ้ นั ว่า
“พระเจ้าได้ฟังคาอธิษฐานของเราและอภัยบาปให้คุณหรื อยัง”
“พระองค์ทรงตอบแล้วครับ” ชายผูน้ ้ นั ตอบ
ในตอนสุ ดท้ายนักเทศน์ก็ได้อธิ บาย ยอห์น 1:12 ให้ชายผูน้ ้ นั ฟังอย่างแจ่มแจ้งว่า
“ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าทรงประทานสิ ทธิ ให้เขาเป็ นบุตรของพระองค์ได้ ตั้งแต่วนั นี้
เป็ นต้นไป คุณเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว และคุณมีสิทธิ ที่จะอธิ ษฐานต่อพระองค์ดว้ ย”
3. คนที่ร้ ู จักวิธีรอด และ ต้ องการรอด แต่ ยงั มีอุปสรรคอยู่ มีคนเป็ นจานวนมาก มีความต้องการ
ที่จะได้รับความรอด และได้เรี ยนรู้จกั วิธีที่จะรอดแล้ว แต่เพราะมีอุปสรรคบางอย่างขัดขวางอยู่ จึงทาให้
เขาไม่อาจตัดสิ นใจเชื่ อพระเจ้าได้ทนั ที อุปสรรคที่มกั จะพบเห็นอยูเ่ สมอ มีอยูห่ ลายอย่างด้วยกัน เช่น
มีคนกลัวว่า ความบาปที่มีอยูใ่ นชีวติ ของเขานั้นมีมากจนเกินไป พระธรรม 1 ทิโมธี
1:15 ก็สามารถแก้ปัญหาของเขาได้ หรื อ โรม 5:6-8 ก็ได้ผลเช่นกัน
2. มีคนกลัวว่า จะเป็ นคริ สเตียนไปไม่ตลอดรอดฝั่ง หรื อจะไม่สามารถเชื่อพระเจ้าจนถึงที่สุดได้
เราก็สามารถใช้พระธรรม 1 เปโตร 1:5 ยอห์น 10:28-29 2 ทิโมธี 1:12
3. มีคนกลัวว่า ตนเองอ่อนแอเกินไป กลัวว่าจะเชื่ อพระเจ้าไม่ตลอด เราก็สามารถใช้พระธรรม
2 โคริ นธ์ 12:9-10 ฟิ ลิปปี 4:13
4. มีคนกลัวว่า ตนเองไม่อาจจะละจากทางแห่งความบาป ตลอดจนนิสัยเลวทรามที่ติดตัวมา ก็
สามารถใช้พระธรรม กาลาเทีย 6:7-8
5. มีคนกลัวว่า ถ้าเป็ นคริ สเตียนแล้วจะมีคนข่มเหง แต่เราไม่อาจจะบอกเขาว่า เชื่อพระเยซูแล้ว
จะไม่ถูกข่มเหง แต่เราสามาถใช้พระธรรม 2 ทิโมธี 3:11-12 มัทธิว 5:10 -12 และ
โรม 8 :18
6. มีคนกลัวว่า ถ้าเป็ นคริ สเตียนแล้วจะเกิดความกระทบกระเทือนต่ออาชีพการงานของเขา เรา
ก็สามารถใช้พระธรรม มาระโก 8:36 มัทธิว 6:32-33
7. มีคนกลัวว่า การดาเนิ นชี วติ แบบคริ สเตียนนั้นยากเกินไป เราก็สามารถใช้พระธรรม มัทธิ ว
11:28-30 สุ ภาษิต 13:15
8. มีคนกลัวเพื่อนที่ยงั ไม่เชื่ อ ถ้าเชื่อพระเจ้าแล้ว เพื่อนฝูงเหล่านั้นจะพากันละทิง้ ไป เราสามารถ
ใช้พระธรรมสุ ภาษิต 29:25 สดุดี 1:1-6
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9. มีคนกลัวว่า ตนเองจะใจแข็งเกินไป เราก็สามารถใช้พระธรรม เอเศเคียล 36:26-29
10. มีคนกลัวว่า ตนเองยังไม่มีความรู ้สึกอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจ เราอาจถามเขาว่า เขาต้องการ
ความรู้สึกอะไร
- ถ้าต้องการมีสันติสุข เราก็ใช้พระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 เอเฟซัส 1:13-14
- ถ้าต้องการรู ้วา่ ตัวเองเป็ นคนบาปเสี ยก่อน เราก็ใช่พระธรรม อิสยาห์ 55:7
11. มีคนว่า ตนเองได้แสวงหาพระเจ้า แต่ยงั ไม่พบสักที เราก็สามารถใช้พระธรรม เยเรมีย ์ 29:
13
12. มีคนว่า ตนเองไม่สามารถเชื่อได้ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่มกั จะเพราะยังไม่สามารถละทิ้งความ
บาปในชีวติ ของเขาได้ เราก็สามารถใช้พระธรรม ยอห์น 5:44
13. มีคนกลัวว่า พระเจ้าไม่ยอมรับตัวเขาและคิดว่าเขาได้สูญเสี ยโอกาสที่จะได้รับความรอดไป
เสี ยแล้วหรื ออาจจะคิดว่า มีความบาปใหญ่หลวงในชีวิตของเขาที่พระเจ้าไม่อาจจะอภัยให้เขาได้ เราก็
สามารถใช้พระธรรมยอห์น 6:37 อิสยาห์ 1:18
14. มีคนกลัวว่า การตัดสิ นใจเชื่อพระเยซูของเขาสายไปเสี ยแล้ว เราก็สามารถใช้พระธรรม 2
โคริ นธ์ 6:2
4. คนที่หมดหวังในชีวติ คนเหล่านี้ คือ ผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจถึงวิธีการช่วยให้รอดของพระเจ้า จึง
พยายามจะหาวิธีรอดโดยพึ่งในความสามารถของตนเอง
1. คนที่หวังพึ่งการทาดี คนเช่นนี้มกั จะพูดว่าตัวเขาเองจะพยายามพึ่งความสามารถของตนเอง
ในการทาดีหรื อบอกว่า ตนเองทาดีมากกว่าทาชัว่ หรื อบอกว่าตนเองไม่ใช่คนบาปหนา หรื อทาชัว่ อะไร
มากมาย เราก็สามารถใช้พระธรรม กาลาเทีย 3:10 และ ยอห์น 16:9 เพื่อจะให้เขาได้รู้วา่ การไม่เชื่อพระ
คริ สต์ก็เป็ นบาปแล้ว
2. คนที่คิดว่า พระเจ้าทรงเต็มเปี่ ยมไปด้วยความรัก และความเมตตาคงจะไม่ลงโทษมนุ ษย์ เราก็
สามารถใช้พระธรรม โรม 2:2,4,5
3. คนที่คิดว่า จะพยายามเลียนแบบพระเยซูเหมือนพวกที่มีหลักความเชื่อใหม่พยายาม
เลียนแบบคุณธรรม ความรัก ความดี การปรนนิบตั ิรับใช้ ตลอดจนความเสี ยสละของพระเยซู เราก็
สามารถใช้ โรม 3:24-25
4. คนที่พ่ งึ แต่ความรู ้สึกจะบอกว่า ตนเองรู ้สึกว่า สามารถได้รับความรอดขึ้นสวรรค์ได้ เราก็
สามารถใช้พระธรรม ยอห์น 3:36 ว่า ไม่ใช่พ่ งึ ความรู ้สึก แต่พ่ งึ การเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ต่างหาก
5. คนทีย่ งั ไม่ แน่ ใจในความรอดและคนที่ท้อถอย
ก. คนที่ยงั ไม่แน่ใจในความรอด อาจแบ่งออก 2 ประเภท คือ
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1. เพราะไม่มีความรู ้ในพระคัมภีร์ เราก็สามารถใช้พระธรรมยอห์น 15:13
2. เพราะยังไม่อาจหลุดพ้นจากความบาปอย่างสิ้ นเชิง เราก็สามารถใช้พระธรรมอิสยาห์ 55:7
สุ ภาษิต 28:13
ข. คนที่ทอ้ ถอยในความเชื่อ ก็มี 2 ประเภท เช่นกัน คือ
1. ท้อถอยและไม่คิดจะหวนกลับมาอีกเราก็สามารถใช้พระธรรม
เยเรมีย ์ 2:5
2. ท้อถอยแต่ยงั อยากจะหวนกลับมาเราก็สามารถใช้พระธรรม เยเรมีย ์ 3:12,1,22
6. คนทีม่ ีความสงสั ยในความจริงของพระเจ้ าและคนทีเ่ ชื่อว่าไม่ มีพระเจ้ า
คนที่มีความสงสัยนั้นมีมากมายหลายประเภท วิธีที่จะช่วยคนเหล่านี้ ก็แตกต่างกันออกไป ดังนี้
คือ
1. ไม่เชื่อและดูหมิ่นความจริ งของพระเจ้า เราก็สามารถใช้พระธรรม
1 โคริ นธ์ 1:18
2. มีความตั้งใจจะแสวงหาความจริ งของ พระเจ้า แต่ภายในจิตใจเต็มไปด้วยความสงสัย เราก็
สามารถใช้พระธรรม ยอห์น 7:17
3. คนที่เชื่อว่า ไม่มีพระเจ้า คนพวกนี้เราใช้ขอ้ พระคัมภีร์ท้ งั 2 ข้อข้างต้นนี้ได้ หรื อจะใช้พระ
ธรรมสดุดี 14:1 โรม 1:19-22 ก็ได้
4. คนที่ไม่เชื่อว่า พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เราก็สามารถใช้ โรม 3:3-1 มัทธิว 24:35
5. คนที่สงสัยถึงชีวติ ในโลกหน้า เราก็สามารถใช้พระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:35-36
6. คนที่สงสัยถึงการพิพากษาของพระเจ้าตลอดจนความทุกข์ทรมานที่จะได้รับในบึงไฟ ใน
อนาคตที่กาลังจะมาถึงนั้น เราก็สามารถใช้พระธรรม วิวรณ์ 21:8
7. คนที่ไม่เชื่อว่า พระเยซูเป็ นพระเจ้า
ก. จากพระธรรมกิจการ 10:36 ยอห์น 20:28 โรม 9:5 วิวรณ์ 1:17 อิสยาห์ 48:6 ถ้านาเอาข้อพระ
คัมภีร์เหล่านี้มาเปรี ยบเทียบก็จะสามารถรู ้ได้วา่
ชื่อพระเยโฮวาห์ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมกับชื่อ
พระเยซู ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ หมายถึงบุคคล คนเดียวกัน
ข. จากพระธรรมฮีบรู 1:5,10 จะเห็นได้วา่ งานที่พระเยซู ทรงกระทาเป็ นอย่างเดียวกับที่พระเจ้า
ทรงกระทา
ค. จากพระธรรม ยอห์น 5:22-23 วิวรณ์ 5:13 ฟิ ลิปปี 2:10 ต่างก็กล่าวว่า เราควรนมัสการได้พระ
เยซู
ง. จากพระธรรม ยอห์น 5:22-23 ได้กล่าวว่า พระเยซูทรงสภาวะที่เท่าเทียมกันกับเป็ นพระเจ้า
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จ. จากพระธรรม 1 ยอห์น 2:22-23,5:1-5 ได้กล่าวว่า คนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า
ล้วนแต่พดู มุสาทั้งสิ้ น
ฉ. จากพระธรรมยอห์น 8:24, 20:31 ได้กล่าวว่า คนที่เชื่อพระเยซูวา่ เป็ นพระบุตรของพระเจ้า
จะได้รับชีวิตนิรันดร์ คนที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้รับความรอด
7. คนทีม่ าก่ อความวุ่นวายต่ าง ๆ อาจมีคนประเภทหนึ่ งที่ไม่ความเข้าใจในเรื่ องของพระเจ้า
ตลอดจนพระคัมภีร์ แล้วมาพูดจาดูหมิ่นต่าง ๆ นานา โดยไม่มีเหตุผลในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. พระเจ้ า
บางคนพูดว่า พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีความโหดเหี้ ยมทารุ ณ เราก็สามารถใช่พระธรรม โรม 9:20-21
เพื่อให้เขาทราบว่า การกล่าวโทษพระเจ้าเช่นนั้นเป็ นความบาปขนาดไหน
(โรม 11:33-35) คนที่กล่าวเช่นนี้ยอ่ มแสดงว่า เขาไม่เข้าใจถึงกฎเกณฑ์และการพิพากษาของ
พระเจ้าเลย บางคนกล่าวว่า ทาไมพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วกลับมาลงโทษมนุษย์อีกเล่า เราก็สามารถใช้
พระธรรมเอเศเคีนล 33:11 และ 2 เปโตร 3:8-9 เป็ นคาตอบสาหรับเขาได้
2. พระคัมภีร์
ก. มีคนกล่าวว่า “พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อ ที่ไม่มีสาระอะไรเลย” เราก็สามารถใช้พระธรรม 1 โค
ริ นธ์ 1:18,2:14, 2 เธสะโลนิกา 2:10-12
ข. มีคนกล่าว “พระคัมภีร์ของคริ สเตียนมีขอ้ ขัดแย้งกันแย้งกันอย่างมากมาย” เราก็สามารถใช้
พระธรรม ยอห์น 7:17 มัทธิว 11:25 ได้
3. วิธีการช่ วยมนุษย์ ไห้ รอดของพระเจ้ า
มีคนกล่าวว่า “ทาไมพระเจ้าจึงต้องใช้ความตายของบุตรของพระองค์มาช่วยมนุษย์โลกให้รอด
ทาไมจึงไม่ใช้วธิ ี ที่ดีกว่านั้น” เราก็สามารถใช้พระธรรม อิสยาห์ 55:8-9 โรม 11:33
4. คริสเตียน
มีคนอาจกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อพระเยซูเพราะมีคนหน้าซื่อใจคดมากมายในคริ สตจักร”
เราก็สามารถใช้พระธรรม โรม 12:4 14:12-13
8. คนทีไ่ ม่ ยอมตัดสิ นใจเชื่ อพระเยซู ทนั ทีต้องการรอต่ อไปก่ อน
1. มีคนมักจะพยายามพูดผลัดว่า “เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้ายังไม่อาจตัดสิ นใจได้ ต้องรอจนกว่าจะเข้าใจ
แจ่มแจ้งและผ่านการคิดจึงตรึ กตรองแล้วเสี ยก่อน จึงค่อยมาเป็ นคริ สเตียน” เราก็สามารถใช้พระธรรม
อิสยาห์ 55:6
2. บางคนผลัดว่า “รอให้ภาระกิจต่าง ๆ ของผมเสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน แล้วผมจึงค่อยมาเป็ นคริ ส
เตียน” เราก็สามารถใช้พระธรรม มัทธิ ว 6:33
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3. บางคนผลัดว่า “ต้องรอจนถึงเวลาของพระเจ้ามาถึงเสี ยก่อน” เราก็สามารถใช้พระธรรม 2 โค
ริ นธ์ 6:2 ฮีบรู 3:15
4. บางคนก็ผลัดว่า “ผมยังอายุนอ้ ยอยูร่ อให้อายุมากกว่านี้สักหน่อยแล้วผมจึงค่อยมาเชื่อพระ
เจ้า” เราก็สามารถใช้พระธรรมท่านผูป้ ระกาศ 12:1 มัทธิว 19:17 18:3
9. คนทีม่ ีทิฐิของตนเอง หรือ ถูกหลอกลวง
1. คนทีม่ ีทิฐิของตนเอง
ก. “ผมไม่ตอ้ งการคุยกับคุณ” เราก็สามารถใช้พระธรรมฮีบรู 12:25
ข. “ผมยังยกโทษให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ เราก็สามารถใช้พระธรรม มัทธิว 6:15
ค. “ผมยังรักโลกนี้มาก” เราก็สามารถใช้พระธรรม มาระโก 8:36-37
ง. “ผมยังไม่อาจยอมรับความบกพร่ องของผมเองได้” เราก็สามารถใช้พระธรรม
สุ ภาษิต 28:13
จ. “ผมไม่อาจยอมรับพระเยซูต่อหน้าคนอื่นได้” เราก็สามารถใช้พระธรรม มัทธิ ว 10:32-33
ฉ. “ผมต้องการทาตามใจของตัวเอง” เราก็สามารถใช้พระธรรม อิสยาห์ 55:8-9
ช. “ผมไม่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธพระองค์” เราก็สามารถใช้พระธรรม มัทธิ ว
12:30
2. คนทีถ่ ูกหลอกลวง
ก. พวกคาธอลิก คนพวกนี้ตอ้ งบอกให้เขาทราบว่า การบังเกิดใหม่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์
ทุกคน (ยอห์น 3:3-5) พวกเรามีความเข้าใจผิดว่า การรับบัพติศมา ก็คือการบังเกิดใหม่แล้ว (1 ยอห์น
5:13) เราไม่ควรโจมตีคาสอนที่ผดิ ๆ ของเขา แต่ตอ้ งนาพวกเขามากลับใจบังเกิดใหม่ดว้ ยความรัก
ข. พวกยิว เราสามารถใช้พระธรรมอิสยาห์ 53, ฮีบรู 7:25-28 9:10
ค. พวกเซเว่นเดย์ ยะโฮวา พวกโมมอน (สิ ทธิ ชนยุคสุ ดท้าย) หรื อ พวกพระเยซูแท้ ก็เป็ นพวกที่
เราจะต้องระมัดระวังอยูเ่ สมอเช่นกัน
ง. พวกไหว้เจ้าต่าง ๆ เราก็สามารถใช้ประวัติความเป็ นมาของพระเจ้าองค์น้ นั ๆ อธิ บายให้เขา
ฟังให้แจ่มแจ้ง เพื่อจะชี้ให้เขาเห็นว่า เจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็ นผูต้ ้ งั เขาเป็ นเจ้า
ขึ้นมาต่างหาก
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บทที่ 5 ข้ อควรจาสาหรับผู้ทจี่ ะออกไปประกาศส่ วนตัว
1. ควรจะเป็ นพยานกับคนทีม่ ีอายุไล่ เลีย่ กันและเป็ นเพศเดียวกันด้ วย แต่กม็ ีขอ้ ยกเว้นอยูบ่ า้ ง
เราจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาการทรงนาจากองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ บางครั้งพระองค์ทรงนาผูห้ ญิงให้ไป
เป็ นพยานกับผูช้ าย บางทีก็ทรงนาผูช้ ายให้ไปเป็ นพยานกับผูห้ ญิง และเด็กก็อาจเป็ นพยานกับผูท้ ี่สูงอายุ
ก็ได้ แต่ถา้ ไม่ได้รับการสาแดงอย่างชัดแจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว, บรรดาผูม้ ีประสบการณ์ใน
การเป็ นพยานต่างยอมรับว่า การเป็ นพยานกับผูท้ ี่เป็ นเพศเดียวกันจะได้ผลดีกว่า และยังเป็ นการ
หลีกเลี่ยงปั ญหาความยุง่ ยากต่าง ๆ ได้อีกด้วย หนุ่มสาวที่จะออกไปเป็ นพยานต้องสนใจเรื่ องนี้ เป็ นพิเศษ
เพราะมักจะมีปรากฏอยูเ่ สมอ ๆ ว่า ชายหนุ่มไปนาหญิงสาวมาเชื่อพระเยซูและแล้วก็บงั เกิดเรื่ องเศร้าใจ
ต่าง ๆ หลายอย่างขึ้น แต่การที่หญิงมีอายุจะนาชายหนุ่มหรื อชายหนุ่มจะนาหญิงที่มีอายุมาเชื่อพระเจ้า
นั้นกลับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนัก
นอกจากนี้เรื่ องอายุและประสบการณ์ก็มีความสาคัญไม่นอ้ ย
เหมือนกัน ถ้าคนที่มีอายุนอ้ ย และขาดประสบการณ์ไปเป็ นพยานสนทนาธรรมกับผูส้ ู งอายุ และเจนจัด
ต่อโลกมาแล้วก็เท่ากับเป็ นการแสดงความโง่เขลาของตนเองออกมาเท่านั้น
2. ควรจะประกาศแบบตัวต่ อตัว และสนทนาธรรมกันในทีเ่ งียบสงบด้ วย ถ้ามีหลาย ๆ คนอยู่
ด้วยกันอาจเป็ นเหตุที่จะทาให้คนที่เราต้องการนามาเชื่อพระเจ้านั้นอายและไม่กล้าบอกเราตามเป็ นจริ ง
เกี่ยวกับตัวเขา แต่เมื่ออยูก่ นั ตัวต่อตัวแล้ว ก็จะสามารถขจัดปั ญหาเรื่ องนี้ ออกไปได้ ทาให้เขาเชื่อเราและ
กล้าที่จะสารภาพถึงความบกพร่ องตลอดจนความผิดบาปต่าง ๆ ของเขาออกมา คนที่ไปประกาศก็ควร
จะเป็ นคนเดียวเหมือนกัน เพราะถ้ามีผปู ้ ระกาศหลายอย่างคนอยูด่ ว้ ยกัน และคุยกับผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อเพียงคน
เดียวเท่านั้นก็เป็ นการไม่สมควรเช่นกัน
3. ต้ องพึงฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดจนพระคาของพระเจ้ าอย่างแท้ จริง
4. เวลาทีเ่ ราอ้างอิงข้ อความต่ าง ๆ จากพระคัมภีร์ พยายามให้คนที่เราเป็ นพยานอยูด่ ว้ ยนั้นได้มี
โอกาสอ่านด้วยเสมอ ไม่ใช่เราเป็ นคนอ่านเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้พระคาของพระเจ้าสามารถผ่านตาและหู
ของเขาไปสู่ ภายในจิตใจของเขาได้ หากเราอ่านเองหรื อท่องให้เขาฟังเท่านั้น อาจไม่สู้ประทับใจ
เหมือนกับให้เขาอ่านด้วยตัวเอง
5. ควรจะให้ พระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่ง โดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อให้ขอ้ พระคัมภีร์ตอนนั้นจารึ ก
อยูใ่ นใจของเขาพระคาของพระเจ้าก็จะสามารถทางานในจิตใจของของเขาได้
6. ควรจะมีหัวข้ อทีแ่ น่ นอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เขาสามารถต้อนรับเอาพระเยซูได้ หากเขาโต้แย้งถึง
เรื่ องคณะนิกายต่าง ๆ เรื่ องพิธีบพั ติศมา หรื อปัญหาอื่น ๆ และไม่ยอมสนใจถึงเรื่ องการต้อนรับพระเยซู
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เราก็ควรจะเตือนเขาว่า ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถใช้เวลาอื่นมาสนทนากันสิ่ งที่จะต้องสนใจ
เดี๋ยวนี้ ควรจะเป็ นเรื่ องพื้นฐานมากกว่านัน่ คือ การยอมต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์
หรื อปฏิเสธพระองค์มกั จะพบว่า ผูป้ ระกาศที่ขาดประสบการณ์น้ นั มักจะเผลอไปกล่าวถึงเรื่ อง
ปั ญหาที่ไม่ควรจะกล่าวถึงในระหว่างที่เป็ นพยาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าเสี ยดายเป็ นอย่างยิง่
7. ต้ องให้ เกียรติแก่ ผ้ ูทเี่ ป็ นพยานด้ วย หากเราเป็ นพยานโดยขาดความคารวะหรื อไม่ให้เกียรติ
แก่ผทู ้ ี่เราเป็ นพยานด้วยแล้ว จะทาให้คาพูดของเราไม่บงั เกิดผลเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเป็ น
พยานด้วยความคารวะ แม้บางครั้งอาจจะต้องทาให้เขารู ้สึกถึงความบาปของเขาก็ตาม ก็ไม่ทาให้เขารู ้สึก
ว่า เรากาลังดูถูกเขาอยูแ่ ละแม้คาพูดของเราอาจจะรุ นแรงบ้าง แต่ท่าทางของเราก็ยงั คงอ่อนโยนอยู่
เช่นเดิม ถ้าหากเราทาได้เช่นนี้แล้วก็จะช่วยให้คาพยานของเรามีโอกาสเข้าสู่ ภายในจิตใจของเขาได้ง่าย
ขึ้นและไม่ตอ่ ต้านคาพูดของเราด้วย ได้เคยมีผปู ้ ระกาศหลายคนที่มีความร้อนรน แต่เนื่ องจากมีท่าทีที่ไม่
ดี จึงกลับทาให้ผทู ้ ี่เขาเป็ นพยานด้วยนั้นพยายามหลบหนี ไม่ยอมรับฟัง ฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังใน
เรื่ องนี้อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อไปพบผูท้ ี่สูงอายุกว่าเรา
8. ต้ องเป็ นพยานด้ วยความจริงจัง เพราะผูท้ ี่เป็ นพยานด้วยความเอาจริ งเอาจังเท่านั้น จึงจะ
สามารถทาให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกว่า พระคาของพระเจ้าเป็ นความจริ ง ดังนั้นพระคัมภีร์ที่เราจะใช้จึงควรจะเป็ นข้อ
พระคัมภีร์ที่ตวั ของเราเองเคยได้รับการดลใจจากพระเจ้ามาแล้วเวลาที่เราพูดออกไป จึงจะมีน้ าหนักและ
ประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
9. ห้ ามโมโห บางครั้งคนที่เราไปเป็ นพยานด้วยนั้นสามารถทาให้เราโมโหได้ง่าย ๆ แต่คน
ประเภทนี้ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะอดทน ให้อภัย และนาเขามารู้จกั กับพระเจ้าด้วยความอ่อนสุ ภาพได้
หากเราโมโห เขาคงจะไม่เชื่ อพระเจ้าเป็ นแน่ และยังทาให้เขายิง่ ปล่อยตัวทาบาปต่อไปตามเดิม คนที่ยงิ่
เหน็บแนม พูดจากระทบกระเทือนเรา เรายิง่ ต้องใช้ความอดทนและคาพูดที่ประกอบด้วยความรัก เพื่อ
ดลใจเขาให้กลับใจมาเชื่ อพระเจ้าโดยกาลังของเราเอง เราอาจไม่สามารถทาได้ แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเรา
หากเราจะอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์อย่างเอาจริ งเอาจัง
10. อย่ าใจร้ อน หรือโต้ เถียงกันอย่ างรุ นแรง เราจะต้องมีใจอ่อนสุ ภาพและพยายามหลีกเลี่ยงการ
โต้เถียงกันสิ่ งที่ผฟู ้ ังยังไม่เข้าใจ เราควรจะค่อย ๆ อธิ บายให้เขาฟัง แต่ถา้ เป็ นสิ่ งที่เรายังไม่เข้าใจ และไม่
ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเชื่อพระเยซูแล้ว ก็ไม่ตอ้ งพยายามไปอธิ บาย
11. ห้ ามสอดแทรกในขณะที่ผ้ อู นื่ กาลังเป็ นพยานอยู่ ถึงแม้วา่ ผูท้ ี่กาลังเป็ นพยานอยูจ่ ะพูดไม่
ค่อยถูกหรื อไม่ดีนกั ก็ตาม ก็ควรยอมให้เขาพูดจนหมดเสี ยก่อนไม่ควรไปขัดคอว่าพูดผิด เพราะใน
ขณะนั้นผูฟ้ ังอาจจะกาลังได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยู่ ถ้าเราไปรบกวนอาจทาลายหรื อ
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เป็ นอุปสรรคต่อการทางานของพระเจ้า ในจิตใจของผูน้ ้ นั ก็เป็ นได้ ทานองเดียวกันในขณะที่เรากาลัง
สนทนาธรรมกันอยูก่ ็ไม่ควรให้ผอู ้ ื่นมารบกวนเราด้วยเหมือนกัน
12. ไม่ ควรรีบเร่ งจนเกินไป ข้อบกพร่ องที่สาคัญในการทางานอย่างหนึ่ง ก็คือเรามักรี บ
จนเกินไป อยากให้เกิดผลทันตาเห็น งานเช่นนี้เป็ นงานที่ผวิ เผินเท่านั้น เราสามารถพิจารณาดูคนที่พระ
เยซูทรงนามาถึงพระเจ้าว่า มักจะเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ดังเช่น นิ โกเดโม เปโตร เปาโล ต่างก็ค่อย ๆ
มาเชื่อพระเยซูท้ งั สิ้ น จริ งอยูถ่ ึงแม้วา่ ในเวลาที่กลับใจเชื่อพระเจ้านั้นจะเป็ นแบบทันทีทนั ใดก็ตาม แต่
พระเจ้าได้ใช้เวลานานในการทางานบนตัวของเขามาก่อนแล้วไม่ใช่ชวั่ ขณะเท่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น
เปาโลหลังจากที่ท่านพบกับพระเยซูแล้วต้องใช้เวลาถึง 3 วันกว่า ตาของท่านจะกลับเห็นความสว่างใหม่
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นท่านยังใช้เวลา 3 ปี จึงค่อยขึ้นไปยังกรุ งยะซาเล็ม แล้วจึงออกไปเป็ นพยาน (กา
ลาเทีย 1:18) เปโตรก็เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไปเช่นกัน คนที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งนั้นในเวลา
เริ่ มแรกแม้วา่ จะเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ อย่างช้า ๆ ก็ตามแต่วา่ มักจะสามารถเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ได้โดยละเอียด
ลึกซึ้ งซึ่ งดีกว่า 10 คนที่มาเชื่อพระเจ้าแบบทันทีทนั ใด เราจาเป็ นที่จะต้องยอมให้เมล็ดพืชแห่งพระคา
ของพระเจ้าเจริ ญเติบโตในจิตใจของคนเสี ยก่อน เพราะถ้าเมล็ดพืชนั้นตกอยูใ่ นที่ที่มีดินตื้น แม้จะงอก
ขึ้นโดยเร็ ว แต่ในไม่ชา้ ก็จะเหี่ ยวแห้งไป
13. ถ้ าเป็ นไปได้ ควรให้คนที่เป็ นพยานด้วยนั้นคุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วย การอธิ ษฐานจะช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของเขาไปได้ บางครั้ง คนที่ใจแข็งกระด้าง ก็ยอมต่อพระเจ้าในขณะที่อธิษฐานมี
นักเทศน์คนหนึ่งเป็ นพยานกับหญิงคนหนึ่งเป็ นเวลาถึง 2 ชัว่ โมงก็ยงั ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น สุ ดท้าย
นักเทศน์ผนู ้ ้ นั จึงเชิ ญชวนหญิงผูน้ ้ นั ให้คุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยกันกับเขาเพียงใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีเท่านั้น
หญิงผูน้ ้ นั ก็กลับใจเชื่อพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี
14. ถ้ ายังไม่ ประสบความสาเร็จ เราควรกลับไปอธิษฐานและสารวจดูถึงต้นเหตุที่ทาให้เราต้อง
พบกับความล้มเหลว ความสาเร็ จอันยิง่ ใหญ่จะสื บเนื่องมาจากการเรี ยนรู ้ขอ้ บกพร่ องต่าง ๆ จากความ
ล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้น
15. คนทีเ่ ราควรจะสนใจ และไปทางานกับเขาคือ คนที่เพิ่มรับเชื่ อใหม่ ๆ พยายามให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเขาเจริ ญเติบโตขึ้นมีคนที่เพิ่งรับเชื่อใหม่เป็ น
จานวนไม่นอ้ ย เนื่องจากขาดคนเอาใจใส่ ดูแล สภาพชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจึงตกอยูใ่ นลักษณะที่น่าสงสาร
เป็ นอย่างยิง่ นี่ เป็ นความบกพร่ องอย่างใหญ่หลวงของผูป้ ระกาศ งานแห่งการติดตามผลมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ยวดไม่นอ้ ยไปกว่างานในตอนเริ่ มต้นเหมือนกัน พระเจ้าทรงต้องการให้เราทางานอย่างเสมอต้น
เสมอปลายกับคนที่เรานามาเชื่อในพระองค์ พระเจ้าเริ่ มต้นใช้ผใู ้ ด พระองค์ก็จะใช้ผนู ้ ้ นั ต่อไป
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16. หากมีคนกลับใจเชื่อพระเจ้ า ก่อนที่เราจะจากเขาไป จะต้องสอนเขาให้เรี ยนรู้จกั วิธีที่จะ
ดาเนินชี วติ คริ สเตียนอย่างมีชยั ชนะ ซึ่ งมีสิ่งสาคัญหลายอย่างหลายประการที่เขาจาเป็ นจะต้องทราบ
ดังต่อไปนี้ คือ
1. ยอมรับพระเยซูคริ สต์ต่อหน้าคนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นเวลาใดก็ตาม (โรม 10:9-10 มัทธิว 10:3233)
2. สอนเขาให้รับบัพติศมาในน้ าและมาร่ วมในพิธีมหาสนิ ทเสมอ ๆ ด้วย (กิจการ 2:38-42 ลูกา
22:19 1โคริ นธ์ 11:23-26)
3. ศึกษาพระคัมภีร์เป็ นประจาทุก ๆ วัน (2 ทิโมธี 3:13-17 ยอห์น 5:39)
4. หมัน่ อธิ ษฐานเสมอ ยิง่ เวลาที่ประสบกับการทดลองจะลืมเสี ยไม่ได้ (มัทธิ ว 26:41 1 เธสะโล
นิกา 5:17)
5. พยายามมีความสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนที่มีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณที่ดี (เอเฟซัส 4:12-16 ฮีบรู
10:24-25)
6. ถ้าทาบาปต้องอย่างท้อใจ จงรี บสารภาพบาปและเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถอภัยความบาป
นั้นได้ และมุ่งหน้าต่อไปในการติดตามพระเยซู (1 ยอห์น 1:9,2:1 ฟี ลิปปี 3:31-14)
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ควรจะคัดออกมาให้ผเู ้ ชื่อใหม่เหล่านั้น เพื่อเขาจะได้สามารถปฏิบตั ิตวั ได้
อย่างถูกต้อง เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และยังเป็ นสิ่ งที่ช่วยรักษาความเชื่อของ
เขาให้มนั่ คง อยูใ่ นพระเจ้าต่อไป
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บทที่ 6 การจัดตั้งทีมประกาศและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการประกาศ
การประกาศพระกิตติคุณในทุกวันนี้นอกจากวิธีปฏิวตั ิการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงในบทก่อน ๆ
แล้ว การจัดตั้งทีมประกาศตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกาศก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะขาดเสี ยไม่ได้
ก. การจัดตั้งทีมประกาศ แบ่งตามประเภทต่าง ๆ ของทีมประกาศได้ดงั ต่อไปนี้คือ
1. ประเภทคนเดียว พระเยซูก็ทรงเคยออกไปประกาศพระกิตติคุณกับหญิงชาวสะมาเรี ย และ
หญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณี ดว้ ยตัวของพระองค์เองแต่เพียงผูเ้ ดียวฟิ ลิปก็ประกาศกับขันทีแบบนี้
เช่นกัน ภายหลังเปาโล,เปโตร ก็เคยทาการประกาศลักษณะเดียวกันด้วย
2. ประเภทสองคน พระเยซูเคยส่ งสาวกออกไปเป็ นคู่ ๆ พร้อมทั้งให้อานาจในการขับผีและ
รักษาโรคให้แก่พวกเขาด้วย
3. ประเภทหมู่ คริ สตจักรอันติโอเกียในพระธรรมกิจการได้ส่งเปาโล ซีลา บาระนาบา และทิ
โมธี ออกไป ประกาศพระกิตติคุณพร้อม ๆ กัน พวกเขาได้ไปประกาศในเขตอาเซี ยน้อยทัว่ ทุกแห่ง
นับเป็ นทีมประกาศประเภทหมู่ทีมแรกของคริ สเตียนก็ได้
4. ประเภทกองประเทศ พระเยซูทรงนาสาวกทั้ง 12 คนเดินทางไปประกาศตามมณฑล
ต่าง ๆ ทั้ง 13 คน ก็ถือเป็ นกองประกาศกองหนึ่งได้เหมือนกัน
5. ประเภทมิชชั่ น ตั้งแต่สมัยที่ท่านมาติน ลูเธอร์ ได้ปฏิรูปศาสนาเป็ นต้นมา ประเทศต่าง ๆ ใน
ซีกโลกตะวันตกได้ก่อตั้งองค์การมิชชัน่ ขึ้น พร้อมทั้งส่ งคนออกไปประกาศทัว่ โลก เพื่อนาคนมาเชื่อ
พระเยซูคริ สต์ ทาให้พระวจนะของพระเจ้าถูกเผยแพร่ ออกไปทัว่ โลก คนเป็ นจานวนมากได้รับความ
รอดเพราะการก่อตั้งมิชชัน่ ขึ้น เราจะไม่มาวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มิชชัน่ มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร แต่อย่างน้อย
ที่สุดสิ่ งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ได้ถูกเผยแพร่ ออกไปแล้วทัว่ โลก
เมื่อเร็ ว ๆ นี้คริ สตจักรในที่หลายแห่งต่างก็ได้ก่อตั้งองค์การมิชชัน่ ของตนเองขึ้น ไม่เพียงแต่
เพื่อการประกาศในภาคพื้นอาเซี ยอาคเนย์น้ ี เท่านั้น ยังมีความหวังว่า จะได้นาพระกิตติคุณมาจากทางซีก
โลกตะวันตกอีกด้วยแต่ก่อนพระกิตติคุณมาจากทางซี กโลกตะวันตกมาสู่ พวกเรา แต่ในปั จจุบนั นี้ชาว
ตะวันออกหวังว่า พระเจ้าจะทรงใช้เรานากิตติคุณ ของพระองค์ไปสู่ คนในซี กโลกตะวันตกด้วย
เหตุการณ์เช่นนี้สามารถเป็ นไปได้ เชื่อว่าอาจเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าก็ได้ เพราะฉะนั้น การก่อตั้ง
องค์การมิชชัน่ ขึ้นจึงมีความสาคัญไม่นอ้ ย จึงอยากจะนาวิธีจดั ตั้งคร่ าว ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ประเภทของมิชชั่ น แบ่งเป็ น
ก. แบบที่จดั ตั้งขึ้นโดยคริ สจักรท้องถิ่น
ข. แบบที่สังกัดนิกาย ดาเนินการจัดตั้งโดยนิกายนั้น ๆ
58

ค. แบบอิสระ ดาเนินการจัดตั้งโดยความร่ วมมือของพี่นอ้ งในพระเยซูคริ สต์ที่ไม่แบ่งแยกลัทธิ
นิกายซึ่ งต่างมีภาระร่ วมกันในเรื่ องการประกาศพระกิตติคุณ
2. การบริหารงาน แบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ก. ประธาน โดยให้ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเป็ นประธาน และมีประธานคณะธรรมกิจเป็ น
รองประธาน
ข. ฝ่ ายการเงิน มีเหรัญญิกและผูช้ ่วยเหรัญญิกโดยเหรัญญิกจะเป็ นผูท้ าหน้าที่เก็บรักษาเงิน และ
ผูช้ ่วยเหรัญญิกเป็ นผูท้ าบัญชี ไม่ควรให้เหรัญญิกของคริ สตจักรมารับหน้าที่น้ ี เพื่อจะได้มีความคล่องตัว
ในการทางาน
ค. ฝ่ ายจัดหาผู้ประกาศ มีผรู้ ับผิดชอบโดยตรงและผูช้ ่วย ทั้ง 2 คน จะทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การคัดเลือกและอบรมผูท้ ี่จะออกไปเป็ นผูป้ ระกาศ (มิชชัน่ นารี ) พร้อมทั้งส่ งพวกเขาออกไปทางาน
รวมทั้งแนะนางานที่จะไปทาอีกด้วย
ง. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มีผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงและผูช้ ่วย ทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การกระจายข่าว และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ซึ่ งมีดงั นี้
- จัดทาป้ ายประกาศ
- รายงานความก้าวหน้าของงานเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
- ควรมีรูปภาพในขณะออกไปทางานมาแสดงให้ดูดว้ ย
- รับรายงานและข่าวสารจากผูท้ ี่ออกไปทางาน
3. จัดให้ มีการเร้ าใจให้ คนร่ วมกันรับผิดชอบงาน
ก. ให้คนถวายตัว
ข. ให้คนถวายทรัพย์
ค. ให้คนถวายคาอธิ ษฐานเผื่องานต่าง ๆ ที่กาลังดาเนินอยู่
ข. อุปกรณ์การประกาศ
1. บทเพลง ต้องมีเพลงประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- เพลงสาหรับร้องหมู่
- เพลงสาหรับร้องเดี่ยว
- เพลงสาหรับร้องในที่ประชุม
2. เครื่องดนตรี มีชนิดต่าง ๆ คือ
- เปี ยโน
- ออร์แกน
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- แอคคอเดี้ยน
- เครื่ องเป่ าชนิดต่าง ๆ
3. โสตทัศนอุปกรณ์ เช่น
- ประกาศทางวิทยุ
- ประกาศทางโทรทัศน์
- ประกาศทางส่ งเสี ยงตามสาย
- เครื่ องบันทึกเสี ยงต่าง ๆ
4. สิ่ งตีพิมพ์ เช่น
- หนังสื อพิมพ์
- หนังสื อเล่มเล็กสาหรับติดกระเป๋ า
- ใบปลิว
- วารสารต่าง ๆ
- สิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ
อุปกรณ์ดงั กล่าวข้างต้นนี้ ล้วนแต่มีส่วนช่วยในการประกาศเป็ นอย่างมากทั้งยังสามารถช่วยให้
ขอบเขตของการประกาศเป็ นไปได้อย่างกว้างขวาง และไปถึงคนที่อยูใ่ นที่ซ่ ึ งยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้
บทเพลงและเสี ยงดนตรี มีส่วนช่วยเร้าใจคนให้บงั เกิดความสนใจ เป็ นการชักนาคนให้มาฟังพระกิตติ
คุณและรับความรอดอีกด้วย
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