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คานา
คู่มือครู รวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้
ผูเ้ รี ยบเรี ยงได้เพ่งเล็งถึงความต้องการใน
ชีวติ ประจาวันของอนุชนเป็ นหลัก บทเรี ยนทุกบทจึงพยายามจัดให้เหมาะสมกับความคิด ความรู ้ ความ
เข้าใจ และวัยของอนุชน นอกจากนั้นยังเหมาะสมสาหรับคนทุกรุ่ นทุกวัยอีกด้วย ผูศ้ ึกษาสามารถนาสิ่ ง
ต่าง ๆ ในบทเรี ยนไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันของตนได้
สาหรับครู ผใู้ ช้คู่มือเล่มนี้ อยากจะขอแนะนาว่า ท่านไม่จาเป็ นต้องสอนตามบทเรี ยน หรื อ
คาอธิ บายทุกอย่างที่ให้ไว้เสมอไป จงใช้หนังสื อเล่มนี้เป็ นเพียงส่ วนประกอบหรื อที่ปรึ กษาเท่านั้น ทางที่
ดีที่สุด ครู ควรศึกษาข้อพระธรรมที่จะสอนโดยตนเองเสี ยก่อน (ก่อนที่จะอ่านจากคู่มือ) เพราะท่านอาจ
ได้ความคิดและคาสอนที่ดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเหมาะสมยิง่ กว่าที่ให้ไว้ในคู่มือ
ครู ก็ได้
ขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่ทุกท่านที่ใช้คู่มือเล่มนี้
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บทเรียนที่ 1 มีค่ายิ่งกว่ าทองคา
1 เปโตร.1:1-12
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 1:1-4,6-8
1 เปโตรผูเ้ ป็ นอัตรสาวกของพระเยซูคริ สต์ ฝากจดหมายมายังคนเหล่านั้น ซึ่ งพระเจ้าได้ทรง
เลือกไว้ ที่กระจัดกระจายไปอยูม่ ณฑลปนโต มณฑลฆะลาเตีย มณฑลกัปปะโดเกีย มณฑลอาเซี ยและ
มณฑลบิตุเนีย 2 ซึ่ งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระบิดาเจ้าได้ทรงล่วงรู ้ไว้ก่อน โดยพระวิญญาณได้ทรง
ชาระให้บงั เกิดความนบนอนเชื่อฟัง และให้รับการประพรมด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ขอให้
พระองค์และสันติสุข บังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายเถิด
3 จงสรรเสริ ญพระเจ้า คือพระบิดาแห่งพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา ผูไ้ ด้ทรงพระมหากรุ ณาแก่เรา
โปรดให้เราบังเกิดใหม่ ให้มีความหวังใจอันมีชีวติ อยู่ โดยทรงบันดาลให้พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ้นมาจาก
ตายแล้ว 4 คือได้โปรดให้รับมรดกซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่า อันปราศจากมลทิน และที่จะหาร่ วงโรยไปไม่ ซึ่ ง
ทรงเตรี ยมไว้ในเมืองสวรรค์สาหรับท่านทั้งหลาย 6 ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีมาก
ถึงแม้วา่ เดี๋ยวนี้จาเป็ นท่านจะต้องทนยากลาบากสักหน่อยหนึ่งด้วยการทดลองต่าง ๆ 7 เพื่อการทดลองดู
ความเชื่อของท่าน ที่ประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคาที่ตอ้ งเสี ยไปถึงแม้ทองคานั้นลองด้วยไฟแล้ว จะได้เหตุให้
เกิดความสรรเสริ ญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาที่พระเยซู คริ สต์จะเสด็จมาปรากฏ 8 คือพระองค์ที่ท่าน
ทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ท่านไม่เห็นพระองค์เดี๋ยวนี้ แต่โดยความเชื่อท่านยังมิ
ใจยินดีมาก ด้วยความยินดีอนั เหลือล้น และประกอบด้วยสง่าราศี
ถ้าหากเงินและทองคาสามารถแลกเปลี่ยนความสุ ขความยินดีได้ คนที่มีอานาจ มีชื่อเสี ยงหลาย
คนคงไม่ตอ้ งทาลายชีวติ ของตนเองเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ระทมในใจ
ถ้าความสุ ขความยินดีข้ ึนอยูก่ บั ทรัพย์สินเงินทอง คนยากจนทัว่ โลกก็ตอ้ งผิดหวัง
แต่ความสุ ขความยินดีที่แท้จริ ง เป็ นของประทานของพระเจ้าทุกคนที่ได้รับความรอดแล้วใน
พระเยซูคริ สต์ จึงสามารถมีความสุ ขความยินดีได้

ข้ อท่ องจา
“ในความรอดนั้น ท่านทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีมากมายถึงแม้วา่ เดี๋ยวนี้ จาเป็ นท่านจะต้องทน
ยากลาบากสักหน่อยหนึ่งด้วยการทดลองต่าง ๆ” 1 เปโตร 1:6
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คาถาม
1. ใครเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมเปโตร?
................................................................................................................................................
2. ผูเ้ ขียนได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงใคร?
.................................................................................................................................................
3. เหตุใดผูเ้ ขียนจึงเขียนจดหมายฉบับนี้?
.................................................................................................................................................
4. อะไรมีค่ายิง่ กว่าทองคา? บอกมา 3 อย่าง
.................................................................................................................................................
5. เหตุใดจึงกล่าวว่า การทดลองความเชื่ อนั้น ประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคา?
.................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. คริ สเตียนทุกคนที่ได้กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว เป็ นผูท้ ี่พระเจ้า “ทรงเลือกสรรไว้”
2. การที่พระเจ้าทรงเลือกมนุษย์ให้เป็ นบุตรของพระองค์ มิใช่เพราะมนุษย์ดีวิเศษประการใด
แต่เป็ นเพราะพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าทั้งสิ้ น
3. ถ้าหวังมนุษย์มาก อาจผิดหวังมาก แต่ถา้ หวังพระเจ้ามากก็จะสมหวังมาก
4. คริ สเตียนไม่อิจฉา ผูท้ ี่ร่ ารวยกว่าตน เพราะทราบว่า ความร่ ารวยในโลกเป็ นเพียงชัว่ คราว
เท่านั้น ผูท้ ี่ร่ ารวยที่แท้จริ งคือคริ สเตียนทุกคน เพราะรับมรดกอันมิรู้เปื่ อยเน่าในแผ่นดินสวรรค์
5. คริ สเตียนไม่ควรหลีกเลี่ยงการถูกทดลอง แต่จงทูลขอพระเจ้าให้ตนสามารถชนะการทดลอง
เพราะการทดลองดูความเชื่อนั้นมีค่ายิง่ กว่าทองคา
ใครบ้ าง?
สามารถดาเนินชีวติ ที่
บริ สุทธิ์ ในโลกอันชัว่ ช้านี้?
ขออ่าน 1 เปโตร 1:15-25
นาเพื่อนมาด้วยในอาทิตย์หน้า
ท่านจะได้รับพระพร

5

บทเรียนที่ 2 ชีวติ ที่บริสุทธิ์
1 เปโตร.1:13-25
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 1:15-19, 22-24
15 พระองค์ได้ทรงเรี ยกท่านทั้งหลายนั้นบริ สุทธิ์ ฉนั ใด ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนบริ สุทธิ์ ใน
บรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้น 16 เพราะว่ามีคาเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนบริ สุทธิ์
เพราะเราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ 17 และถ้าท่านอธิ ษฐานขออย่างที่ขอพระบิดา ผูไ้ ด้ทรงพิพากษาตามการ
ประพฤติของทุกคน และหาได้ทรงเห็นแก่หน้าคนใดไม่เลย เวลาท่านทั้งหลายอาศัยอยูใ่ นโลกนี้จง
ประพฤติดว้ ยความเกรงกลัว 18 โดยไม่รู้วา่ ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติตามความโง่ ซึ่ ง
ท่านได้เรี ยนมาจากบรรพบุรุษนั้น 19 ด้วยสิ่ งที่จะเปื่ อยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ ยโลหิ ตอันมี
ราคามาก คือพระโลหิ ตของพระคริ สต์ เหมือนเลือดของลูกแกะ ที่ปราศจากพิการและด่างพร้อย
22 โดยเหตุที่ท่านทั้งหลาย ได้ชาระจิตใจของตนแล้ว ด้วยเชื่อฟังความจริ ง จนมีใจรักพวกพี่
น้องด้วยความรักอันแท้ ท่านทั้งหลายจงรักซึ่ งกันและกันเป็ นอันมาก ด้วยน้ าใสใจจริ ง 23 ด้วยว่าท่าน
ทั้งหลายได้บงั เกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่ อยเน่าเสี ย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่ อยเน่า คือด้วยพระคาของ
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละทรงดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์ 24 เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังเป็ นเหมือนต้นหญ้า และ
บรรดาสง่าราศีของมนุษย์เป็ นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้านั้นก็เหี่ ยวแห้งไป และดอกของมันก็ร่วงโรยเสี ย
ไป แต่วา่ พระคาของพระเจ้าดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์
ชายคนหนึ่งถามเพื่อนของเขา ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกาศเผยแพร่ ประจาอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารว่า “คุณไม่
รู ้สึกลาบากหรื อ ที่ตอ้ งใช้ชีวิตอย่างคนยากจน กินกลางดินนอนกลางทรายร่ วมกับชาวชนบทเหล่านั้น”
ผูป้ ระกาศตอบว่า “ตรงกันข้าม ผมกลับรู ้สึกมีความสุ ขความยินดี ที่ได้ร่วมทุกข์สุขกับพี่นอ้ งในพระ
คริ สต์เหล่านั้น และมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้า นาวิญญาณอื่น ๆ มาเชื่อพระองค์” ชายคนนั้นพูดต่อไปว่า
“ชีวติ ของคนเหล่านั้นไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รู ปร่ างหน้าตาก็ไม่น่ารัก คุณไม่รู้สึกอึดอัดใจบ้าง
หรื อ” ผูป้ ระกาศตอบว่า “เมื่อมีความรักของพระเจ้าอยูใ่ นจิตใจของผม ผมไม่มีความรู ้สึกเช่นนั้นเลย ผม
สามารถอยูร่ ่ วมกับเขาได้ดว้ ยความรักที่แท้จริ ง โดยไม่ตอ้ งฝื นใจหรื ออึดอัดใจและเขาเหล่านั้นก็รักผม
มาก เช่นเดียวกับที่ผมรักเขา” ชายคนนั้นถามอีกว่า “คุณมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ที่จะรักคนเหล่านั้นด้วยน้ า
ใสใจจริ ง” ผูป้ ระกาศอธิ บายว่า “ประการแรก เราต้องมีความรักของพระเจ้าอยูใ่ นจิตใจของเราก่อน
ประการที่สอง นึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา จิตใจของเราทุกคนสกปรกโสมม น่าเกลียดน่าชังยิง่
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พระเจ้ายังทรงรักเราได้ ความจริ งคนเหล่านี้มีจิตใจสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ ผมจะไม่รักเขาได้
อย่างไร”

ข้ อท่ องจา
“โดยเหตุที่ท่านทั้งหลายได้ชาระจิตใจของตนแล้ว ด้วยเชื่ อฟังความจริ ง จนมีใจรักพวกพี่นอ้ ง
ด้วยความรักอันแท้ ท่านทั้งหลายจงรักซึ่ งกันและกันเป็ นอันมาก ด้วยน้ าใสใจจริ ง” 1 เปโตร 1:22

คาถาม
1. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ?
.................................................................................................................................................
2. คนในสมัยก่อนเมื่อทาบาป สามารถรับการชาระให้บริ สุทธิ์ ได้โดยวิธีใด?
...............................................................................................................................................
3. เราสามารถเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้อย่างไร?
..............................................................................................................................................
4. คนบริ สุทธิ์ ต่างกับคนบาปอย่างไร?
...............................................................................................................................................
5. คนบริ สุทธิ์ มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง?
..............................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. สิ่ งที่พระเจ้าทรงต้องการจากคริ สเตียนทุกคน คือชีวิตที่บริ สุทธิ์
2. ชีวติ ที่บริ สุทธิ์ หมายถึงชีวติ ที่ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้ามีการประพฤติแตกต่างจาก
ชาวโลก
3. พระเจ้าทรงฟังและตอบคาอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรม เมื่อท่านอธิ ษฐาน จงสารวจตัวของท่าน
ให้ดีวา่ มีขอ้ บกพร่ องสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในชีวติ ประจาวันของท่าน ซึ่ งเป็ นสิ่ งขัดขวางต่อการอธิ ษฐานหรื อไม่
จงทูลขอพระองค์ชาระจิตใจของท่านให้บริ สุทธิ์ เสี ยก่อน เพื่อคาอธิ ษฐานของท่านจะเป็ นที่พอพระทัย
พระองค์
4. ท่านสามารถรักษาความบริ สุทธิ์ อยูไ่ ด้ตลอดไป หากท่านเชื่อฟังพระเจ้า นึกถึงพระคาของ
พระองค์เสมอ
5. พระเจ้าทรงพิพากษาการประพฤติของคริ สเตียนด้วย
7

พระเจ้ าทรงเป็ นห่ วง
ในความเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณของเรา
เช่นเดียวกับบิดามารดา เป็ นห่วง
ความเจริ ญฝ่ ายร่ างกายของบุตร
ขออ่าน 1 เปโตร 2:1-10
กลับมาปรึ กษาหารื อเรื่ องนี้ให้อาทิตย์หน้า
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บทเรียนที่ 3 ความเจริญเติบโตของคริสเตียน
1 เปโตร.2:1-10
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 2:1, 2, 4, 5, 9,10
1 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชัว่ ร้าย การอุบายต่าง ๆ การหน้าซื่ อใจคด ใจริ ษยา และ
คาพูดส่ อเสี ยดเสี ยให้หมด 2 ดัง่ ทารกที่บงั เกิดใหม่ ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะได้น้ านมที่สมกับฝ่ าย
วิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้วฒั นาขึ้นไปสู่ ความรอดด้วยน้ านมนั้น
4 ท่านกาลังมาหาพระองค์น้ นั เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ศิลานั้นมนุษย์ปฏิเสธ ไม่รับไว้แล้ว
ก็จริ ง แต่วา่ ตามพระดาริ ของพระเจ้า เป็ นที่ทรงเลือกไว้และเป็ นศิลาเลิศ 5 ท่านทั้งหลายก็ดุจหิ นที่มีชีวติ
อยู่ กาลังถูกก่อขึ้นเป็ นวิหารสมกับวิญญาณจิตเป็ นพวกปุโรหิ ตบริ สุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาสมกับ
วิญญาณจิตซึ่งเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า โดยพระเยซูคริ สต์
9 แต่ท่านทั้งหลายเป็ นตระกูลที่ทรงเลือกไว้ เป็ นพวกปุโรหิ ตหลวง เป็ นประเทศอันบริ สุทธิ์
เป็ นพลไพร่ ของพระเจ้าเอง เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สาแดงพระบารมีคุณของพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยกท่าน
ทั้งหลาย ให้ออกจากความมืด เข้าในสว่าง อันมหัศจรรย์ของพระองค์ 10 เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาเป็ น
พลไพร่ ไม่ แต่บดั นี้ท่านเป็ นพลไพร่ ของพระเจ้าแล้ว คราวก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุ ณาไม่ แต่
เดี๋ยวนี้ท่านได้รับพระกรุ ณาแล้ว
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้กล่าวถึงอาหารฝ่ ายวิญญาณจิตสองชนิดคือ อาหารชนิดอ่อน (น้ านม)
และอาหารชนิ ดแข็ง (เนื้ อ) (ดู ฮีบรู .5:12-14)
มีผอู ้ ธิ บายว่า นมเป็ นอาหารที่ยอ่ ยง่าย เปรี ยบเหมือนคาเทศนาซึ่ งผูเ้ ทศน์ได้จาแนกแจกแจงข้อ
ลับลึกต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อผูฟ้ ัง ฟังเทศนา จึงสามารถเข้าใจได้ง่าย ส่ วนการ
รับประทานเนื้ อหมายถึง การอ่านพระคัมภีร์ เนื้อเป็ นอาหารแข็งผูร้ ับประทานต้องเคี้ยวให้ละเอียด
ก่อนที่จะกลืนได้ เปรี ยบเหมือนการอ่านพระคัมภีร์ ผูอ้ ่านต้องพินิจพิเคราะห์ดว้ ยตัวเอง ถึงความหมาย
ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ ซึ่ งบางครั้งเป็ นการยากแก่การเข้าใจ การอ่านพระคาของพระเจ้าด้วยตัวเอง จึง
เข้าใจยากกว่าการฟังเทศน์
แต่ผทู ้ ี่เจริ ญเติบโตแล้ว รับประทานน้ านมอย่างเดียวย่อมไม่พอ ต้องรับประทานเนื้ อด้วย
หมายถึงคริ สเตียนทุกคนนอกจากต้องฟังเทศน์แล้ว ยังต้องอ่านพระคาของพระเจ้าเสมอ จึงจะช่วยให้
เจริ ญเติบโตและแข็งแรงฝ่ ายวิญญาณจิต
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ข้ อท่ องจา
“ท่านทั้งหลาย จงปรารถนาที่จะได้น้ านม ที่สมกับฝ่ ายวิญญาณ และปราศจากอุบาย เพื่อท่าน
ทั้งหลายจะได้วฒั นาขึ้นไปสู่ ความรอดด้วยน้ านมนั้น” 1 เปโตร 2:2

คาถาม
1. “เชื้อโรค” ที่กล่าวถึงในบทนี้ หมายถึงอะไร?
..................................................................................................................................................
2. ท่านจะเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิตได้อย่างไร?
..................................................................................................................................................
3. พระคริ สตธรรมคัมภีร์มีประโยชน์อะไรสาหรับเรา?
..................................................................................................................................................
4. คริ สเตียนที่เจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิตแล้ว เป็ นคนเช่นใด?
...................................................................................................................................................
5. อะไรเป็ นเหตุขดั ขวางความเจริ ญเติบโต ฝ่ ายวิญญาณจิตของคริ สเตียน?
...................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. บิดามารดาของท่านต้องการเห็นท่านเจริ ญเติบโต พระบิดาบนสวรรค์ ก็ตอ้ งการเห็นท่าน
เจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิตเช่นกัน
2. การ “ดื่มน้ านม” หมายถึงการอ่านพระคาของพระเจ้า ท่านจะเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิต
ไม่ได้ หากท่านไม่รับประทานอาหารฝ่ ายวิญญาณจิต
3. คริ สเตียนที่เจริ ญแล้ว นอกจากอธิษฐานเผื่อตัวเอง ยังอธิษฐานเผื่อผูอ้ ื่นด้วย
4. การถวายตัวแก่พระเจ้า มิได้หมายถึงการถวยตัวเป็ นนักเทศน์เสมอไป แต่เป็ นการถวายชีวติ
จิตใจให้อยูใ่ นการดูแล และการทรงนาของพระเจ้าทุกอย่าง หมายความว่าเมื่อถวายตัวแก่พระเจ้าแล้ว
เราจะไม่ทาตามใจปรารถนาของตัวเราเองอีกต่อไป แต่จะทาทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
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ท่านเคยมีข้อข้ องใจไหม?
คริ สเตียนควรประพฤติตน
อย่างไรในสังคม
ขอให้อ่าน 1 เปโตร 2:11-25
เตรี ยมตัวไว้
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บทเรียนที่ 4 คริสเตียนกับสั งคม
1 เปโตร.2:11-25
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 2:11-19, 21
11 ดูก่อนพวกที่รัก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลาย เหมือนท่านเป็ นแขกเมือง และเป็ น
นักท่องเที่ยวแสวงผล ให้ท่านอดกลั้นจากความปรารถนาในเนื้อหนัง ซึ่ งเป็ นข้าศึกต่อวิญญาณจิต 12 จง
ให้การประพฤติของท่านทั้งหลาย เป็ นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างประเทศนั้น เพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียน
ท่านว่าเป็ นคนชัว่ นั้น เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริ ญพระเจ้า ในวันซึ่ งพระองค์จะ
ทรงเยีย่ มเยียนเขา
13 ท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชา ที่มนุษย์ต้ งั ไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า จะเป็ นมหากษัตริ ยผ์ มู ้ ีอานาจยิง่ ก็ดี 14 หรื อจะเป็ นเจ้าเมือง ผูถ้ ือรับสัง่ มาแต่มหากษัตริ ยน์ ้ นั ก็ดี เพื่อ
จะลงโทษแก่ผทู ้ ี่กระทาชัว่ และยกย่องคนที่ประพฤติดี 15 เพราะว่าน้ าพระทัยของพระเจ้า ก็คือให้ท่าน
ทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเขลา ให้สงบเสี ยด้วยการประพฤติดี 16 จงเป็ นเหมือนคนที่มีเสรี ภาพ
แต่ท่านอย่าใช้เสรี ภาพนั้นให้เป็ นที่ปกปิ ดความชัว่ ไว้ แต่จงใช้เหมือนเป็ นทาสของพระเจ้า 17 จงให้
เกียรติยศแก่คนทั้งปวง จงรักพวกพี่นอ้ งจงเกรงกลัวพระเจ้า จงนับถือพระมหากษัตริ ย ์
18 ท่านทั้งหลายที่เป็ นคนรับใช้น้ นั จงฟังคาของนายด้วยใจเกรงกลัวทุกอย่าง ไม่ใช่นายที่เป็ น
คนใจดีใจอ่อนเท่านั้น แต่ท้ งั นายที่เป็ นคนทุจริ ตด้วย 19 ด้วยว่าถ้าคนใดมีใจเห็นแก่พระเจ้ายอมทนทุกข์
เพราะการข่มเหงโดยไม่มีเหตุ 21 ด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรงเรี ยกไว้สาหรับเหตุการณ์น้ นั เพราะว่าพระ
คริ สต์ได้ทรงรักทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็ นแบบอย่างแก่ท่าน
ครั้งหนึ่งมีการพัฒนาถนนในตาบลของนายขาว กานันสั่งให้ชายหนุ่มทุกคน ช่วยทาถนนจาก
หมู่บา้ นของตนไปสู่ อีกหมู่บา้ นหนึ่ง เพื่อนของนายขาวชื่ อนายทองดี บอกนายขาวว่า “พวกเราอย่าไป
เลย ต้องขุดดินกลางแดด ลาบากเปล่า ๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทน คนมากมายเช่นนี้ กานันไม่รู้
หรอก ว่าใครไม่ไปบ้าง” นายขาวตอบว่า “ผมทาอย่างนั้นไม่ได้ เพราะผมเป็ นคริ สเตียน ผมต้องสัตย์ซื่อ
ต่อหน้าที่ทุกอย่าง เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่คนอื่น และเพื่อเป็ นการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าผมไม่อยากให้
ได้ยนิ คนอื่นพูดว่า คริ สเตียนขี้เกียจ ที่ผมไม่ทาเช่นนี้ไม่ใช่เพราะกลัวอานาจคนอื่น แต่เห็นแก่พระเจ้า”
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ข้ อท่ องจา
ท่านทั้งหลาย จงยอมฟังคาบังคับบัญชา ที่มนุษย์ต้ งั ไว้ทุกอย่าง เพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 1
เปโตร 2:13

คาถาม
1. ทาไมจึงกล่าวว่า ชีวติ มนุษย์เปรี ยบเหมือนนักท่องเที่ยว?
.....................................................................................................................................................
2. ท่านมีหลักพิจารณาได้อย่างไรว่า สิ่ งใดบ้างที่คริ สเตียนไม่ควรกระทา?
.....................................................................................................................................................
3. พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนให้คริ สเตียนปฏิบตั ิตนอย่างไร ต่อพระมหากษัตริ ย ์ ผูน้ าของ
ประเทศ ผูอ้ าวุโสกว่า และผูม้ ีตาแหน่งสู งกว่า?
.....................................................................................................................................................
4. ข้อ 18 กล่าวว่า “ต้องฟังคาของนายด้วยใจเกรงกลัวทุกอย่าง” ถ้านายสั่งว่า “จงไปขโมยไก่ตวั
หนึ่งมาให้ฉนั ” ท่านจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
....................................................................................................................................................
5. ใครเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุด ในเรื่ องการอดทนและการเชื่อฟัง?
...................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. คริ สเตียนไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่ตดั ขาดจากสังคม แต่เป็ นผูท้ ี่คลุกคลีกบั สังคมเสมอเพื่อนาข่าวแห่ง
ความรอดไปบอกให้เขาทราบ และช่วยให้เขารู ้จกั พระเยซูคริ สต์
2. คริ สเตียนทุกคนเป็ นผูแ้ ทนของพระเยซูคริ สต์ในโลกนี้ จึงต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับ
ถือของคนอื่น เพื่อจะเป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
3. พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีอานาจมากที่สุดในชีวติ คริ สเตียน คาสั่งใดก็ตามที่ขดั น้ าพระทัยพระเจ้า คริ ส
เตียนไม่ควรเชื่ อและปฏิบตั ิตาม
4. คาสอน คาตักเตือน และคาสั่งใด ๆ จากผูใ้ หญ่ ไม่วา่ จะผิดหรื อถูกก็ตาม ในฐานะที่เราเป็ น
ผูน้ อ้ ย เราต้องรับฟังคาพูด เหล่านั้นทุกอย่างด้วยใจเคารพเกรงกลัว หากสิ่ งที่สั่งให้กระทาไม่ถูกตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า จงอธิ บายด้วยใจเกรงกลัว เพราะการที่เขาสั่งนั้น บางครั้งเขาอาจไม่ทราบว่าสิ่ งนั้น
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เป็ นที่หา้ มในหมู่คริ สเตียน แต่ถา้ คาสั่งของท่านไม่ขดั ต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าแม้ยากลาบากสักปานใด
จงปฏิบตั ิตามเพื่อเห็นแก่พระเจ้า
ท่ านรู้ จักไหม?
วิธีชนะจิตใจของคนอื่น
ในอาทิตย์หน้าเราจะศึกษาบทเรี ยนนี้ จาก
พระธรรมเปโตรฉบับต้น บทที่ 3
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บทเรียนที่ 5 วิธีชนะจิตใจของคนอืน่
1 เปโตร บทที่ 3
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 3:1,3,4,7-9,13,22
1 ฝ่ ายท่านทั้งหลายที่เป็ นภรรยา จงยอมฟังคาสามีของตนเช่นเดียวกัน เพื่อว่าถ้าสามีคนใดไม่
เชื่อฟังพระคาของพระเจ้า กิริยาการประพฤติของภรรยา ก็จะได้เป็ นที่ชกั นาเขามา นอกจากพระคาของ
พระเจ้านั้น 3 การประดับกายของภรรยานั้น อย่าให้เป็ นอย่างภายนอก คือถักผมเกล้ามวย และใส่ ปัก
เครื่ องทองคา และนุ่งห่มเสื้ อผ้าสวยงาม 4 แต่จงให้เป็ นอย่างที่ซ่อนไว้ในใจ เป็ นเครื่ องประดับซึ่ งไม่รู้
เปื่ อยไป คือจิตใจอ่อนสุ ภาพและสงบเสงี่ยม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ามากจาเพาะพระเนตรพระเจ้า 7 ฝ่ ายท่าน
ทั้งหลายที่เป็ นสามีก็เหมือนกัน จงอยูก่ ินกับภรรยาโดยใช้ความรู ้ จงให้เกียรติยศแก่ภรรยาเหมือนหนึ่ง
เป็ นภาชนะที่อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็ นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวติ ด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ ง
ใดขัดขวางคาอธิ ษฐานของท่าน
8 ในที่สุดท่านทั้งหลายจงเป็ นใจเดียวกัน มีใจเมตตาซึ่ งกันและกัน จงรักใคร่ กนั ดุจพี่นอ้ ง จงมี
ใจเอ็นดูและอ่อนสุ ภาพ 9 อย่ากระทาการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบแทนคาด่า แต่จงอวยพรแก่เขา
ต่างหาก ด้วยว่าได้ทรงเรี ยกท่านเพราะเหตุน้ นั เพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็ นมรดก
13 ถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ ใจประพฤติการดี ใครผูใ้ ดจะทาร้ายแก่ท่านได้ 22 พระองค์ได้เสด็จเข้าใน
สวรรค์แล้ว และสถิตอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์ และผูม้ ีอานาจและผูม้ ีฤทธิ์ เดช
ทั้งหลาย ทรงมอบไว้ให้อยูใ่ ต้อานาจของพระองค์แล้ว
เยาวชนคนหนึ่งถามอาจารย์วา่ “อาจารย์ครับ ข้อพระธรรมที่วา่ ถ้าใครตบแก้มขวาของท่าน จง
หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย หมายความว่ากระไรครับ” อาจารย์ตอบว่า “หมายความว่าอย่าทาร้ายตอบ
แทนการร้าย แต่จงตอบแทนการร้ายด้วยการดี” พร้อมกันนั้น อาจารย์ก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า
“เมื่อฉันยังไม่เป็ นคริ สเตียน ฉันเป็ นคนเจ้าอารมณ์มาก ชอบหาเรื่ องทะเลาะวิวาทกับพี่นอ้ งบ่อย ๆ และ
ฉันเกลียดพวกคริ สเตียนมากที่สุด วันหนึ่งน้องชายมาบอกฉันว่า เขาต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดแล้ว ฉันไม่พอใจมาก บอกว่า “เขากาลังเป็ นเด็กชัว่ ทรยศต่อวงศ์ตระกูลของเรา” แปลกเหลือเกิน
โดยปกติแล้ว น้องชายคนนี้ ชอบเถียงมาก แต่ครั้งนี้ เขาไม่ได้เถียงเลยฉันพยายามแกล้งยัว่ เขาหลายครั้ง
เขาก็สามารถระงับจิตใจไว้ได้ ครั้งหนึ่งฉันไปเล่นการพนัน และแพ้ยบั เยินกลับมา ขณะที่นอนก่าย
หน้าผากอยูใ่ นห้องได้ยนิ น้องร้องเพลงคริ สเตียน ด้วยอารมณ์โมโหประกอบกับเกลียดคริ สเตียนอยูแ่ ล้ว
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จึงลุกขึ้นวิง่ ออกไปหาน้องชาย ตบหน้าเขาเต็มแรงจนเขาล้มลงพร้อมกับพูดว่า “บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่า
ร้องเพลงคริ สเตียน” เมื่อน้องชายเงยหน้าขึ้น ฉันก็ตกใจเห็นเลือดไหลออกทางปากของเขา ฉันสานึกตัว
ได้ รี บก้มลงพยุงเขาลุกขึ้น แต่ฉนั ต้องแปลกใจอีกครั้งหนึ่ง แทนที่เขาจะโกรธ เขากลับพูดด้วยใบหน้า
ยิม้ แย้มว่า “ไม่เป็ นไรหรอกพี่ ถ้าการเจ็บของผมสามารถช่วยให้พี่สบายใจได้ ผมจะยินดีให้พี่ตบอีกครั้ง
หนึ่ง” ฉันรู ้สึกละอายใจตนเองมากและเริ่ มสานึกตัวว่าเป็ นคนชัว่ น้องเป็ นคนดี ฉันก็เริ่ มสนใจใน
ศาสนาคริ สต์ต้ งั แต่วนั นั้นเป็ นต้นมา เมื่อน้องชายชวนไปโบสถ์ ฉันก็ไม่ปฏิเสธ ความดีของน้องชายก็
เป็ นส่ วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ฉนั เชื่ อและต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด”

ข้ อท่ องจา
“อย่ากระทาร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบแทนคาด่า แต่จงอวยพรแก่เขาต่างหาก” 1 เปโตร
3:9

คาถาม
1. คริ สเตียนควรแต่งงานกับผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนหรื อไม่? เพราะ เหตุใด? จงอ้างข้อพระคัมภีร์
ด้วย?
.................................................................................................................................................
2. นอกจากคาพูดแล้ว มีสิ่งใดบ้างในชีวติ คริ สเตียน ที่สามารถชักจูงใจให้คนอื่นเป็ นคริ สเตียน
(บอกมา 4-5 อย่าง)
................................................................................................................................................
3. เครื่ องประดับสองอย่าง ที่มีค่ามากยิง่ กว่าเพชรนิลจินดา คืออะไร?
.................................................................................................................................................
4. คริ สเตียนไม่ควรแต่งกายแบบใด?
..................................................................................................................................................
5. ท่านต้องมีความกล้าในการกระทาอะไรบ้าง บอกมา 4-5 อย่าง?
..................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. ครอบครัวคริ สเตียนที่เต็มไปด้วยความรัก ความกลมเกลียวกันย่อมเป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่
พระเจ้า และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่อ
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2. การประพฤติมีเสี ยงดังกว่าคาพูด บางครั้งการพูด การเตือนอาจไม่เกิดผล แต่การประพฤติที่ดี
ของท่านอาจดลใจ ให้เขาเห็นความรัก และฤทธิ์ อานาจอันใหญ่ยงิ่ ของพระเยซูคริ สต์
3. เสน่ห์แท้จริ งเป็ นสิ่ งซึ่ งเกิดจากภายในของจิตใจ มิใช่เกิดจากการเสริ มแต่งจากภายนอก
4. คริ สเตียนไม่วา่ จะกิน จะดื่ม จะทาอะไรก็ตาม ต้องเป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
5. การทาดียอ่ มได้ผลตอบแทนที่ดีเสมอ แม้อาจไม่ได้รับในโลกนี้แต่จะได้รับจากพระเจ้าอย่าง
แน่นอน เหตุฉะนั้นจงมีความกล้าในการประพฤติดี

ทาได้ อย่างไร?
“ชนะจิตใจของตนเอง”
อ่าน 1 เปโตร 4:1-11
กลับมาฟังในอาทิตย์หน้า
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บทเรียนที่ 6 วิธีชนะจิตใจของตนเอง
1 เปโตร.4:1-11
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 4:1,2,7-11
1 ฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริ สต์ ได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังแล้ว ท่านทั้งหลายก็จงมี
ความคิดอย่างเดียวกันไว้ เป็ นเครื่ องอาวุธด้วย เพราะว่าผูใ้ ดที่ได้ทนทุกข์ทรมานในเนื้ อหนัง ก็หยุดจาก
การผิดแล้ว 2 เพื่อจะไม่ประกอบชีวติ ที่ยงั เหลืออยูใ่ นเนื้อหนังตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตาม
พระทัยของพระเจ้า
7 แต่สิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสาแดงกิริยาเสงี่ยมเจียมตัว
และจงเฝ้ าระวังในการอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่าอะไรทั้งหมด ก็จงรักซึ่ งกันและกันให้มากด้วยว่าความรักก็
ปกปิ ดความผิดไว้มากหลาย 9 ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซ่ ึ งกันและกันโดยไม่บ่น 10 ตามซึ่งทุกคน
ได้รับความสามารถที่ประทานให้แล้ว ก็ให้เจือจานความสามารถนั้นแก่กนั และกัน เหมือนอย่าง
เจ้าหน้าที่อนั ดี สาหรับแจกและสาแดงพระคุณต่าง ๆ ของพระเจ้า 11 ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะกล่าวสัง่ สอนก็ให้
กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรักการปรนนิบตั ิก็ให้ปรนนิบตั ิตามกาลัง ซึ่ งพระเจ้าทรง
โปรดประทานนั้น เพื่อพระเจ้าจะได้เกียรติยศในทุกสิ่ งโดยพระเยซูคริ สต์ สง่าราศีและเดชานุภาพจงมี
แก่พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน
คาว่า “วาระที่สุด” ในข้อที่ 7 หมายถึงเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา มีคนนับถือศาสนาหลาย
ศาสนา เชื่อว่าโลกของเราจะถึงวาระสุ ดท้ายในวันหนึ่งข้างหน้า ถึงวันนั้นจะเกิดกลียคุ ทัว่ โลก ความทุกข์
ยากเข็ญจะเกิดขึ้นแก่ทุกคน จะมีไฟบัลลัยกัลป์ ตกจากฟ้ ามาทาลายโลก ซึ่ งตรงกับคาพยากรณ์ของพระ
เยซูคริ สต์แต่น่าเสี ยดายที่เขาไม่ทราบว่า เบื้องหลังเหตุการณ์น้ นั องค์พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาพิพากษา
ชาวโลก
พระเจ้ายังทรงเตือนให้เราทราบว่า “วาระที่สุดของโลกใกล้เข้ามาแล้ว” คริ สเตียนทุกคนทราบ
เรื่ องนี้ จึงต้องระมัดระวังตัวในการประพฤติ และอธิ ษฐานทูลขอกาลังจากพระเจ้า เพื่อสามารถชนะสิ่ ง
ชัว่ ร้ายรอบ ๆ ตัวเรา นอกจากนั้นยังต้องอธิ ษฐานเผื่อคนอื่นที่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ นาพระกิตติคุณ
แห่งความรอดไปบอกให้เขาทราบ เพื่อเขาจะสามารถหลีกพ้นจากความทุกข์ทรมานในวาระที่สุดของ
โลก
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ข้ อท่ องจา
“แต่สิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสาแดงกิริยาเสงี่ยมเจียมตัว
และเฝ้ าระวังในการอธิษฐาน” 1 เปโตร 4:7

คาถาม
1. ท่านสามารถชนะจิตใจของตนเอง โดยอาศัยความพยายามของตน แต่ฝ่ายเดียวได้หรื อไม่?
เพราะเหตุใด?
...................................................................................................................................................
2. ทาไมจึงกล่าวว่า พระเยซูคริ สต์สามารถช่วยให้ท่านชนะจิตใจได้?
...................................................................................................................................................
3. การนึกถึงวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ ช่วยให้ท่านชนะจิตใจของท่านอย่างไรบ้าง?
...................................................................................................................................................
4. การที่ท่านอ่อนแอ ไม่สามารถชนะจิตใจของตนเอง อาจเนื่องจากเหตุใดบ้าง?
.....................................................................................................................................................
5. มีวธิ ี อื่นใดบ้าง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถชนะจิตใจของตัวเอง?
.....................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. ผูใ้ ดที่ไม่สามารถบังคับจิตใจของตนได้ บางครั้งจะนาความเดือดร้อนอันใหญ่หลวงมาสู่
ตัวเองและผูอ้ ื่น
2. การขาดความยั้งคิด เพียงเสี้ ยววินาทีเดียว ก็อาจให้โทษถึงกับทาลายชีวติ ของตนเองได้
3. ผูท้ ี่มีชีวติ ใหม่อย่างแท้จริ งในพระคริ สต์แล้ว ไม่ตอ้ งพยายามบังคับตนไม่ให้กระทาชัว่ เพราะ
ชีวติ ของพระคริ สต์เป็ นชีวิตที่บริ สุทธ์ ซึ่ งไม่มีความคิดอยากกระทาบาป
4. ก่อนจะคิดสิ่ งใดก็ตาม จนนึกถึงพระเจ้าเป็ นที่หนึ่ง คนอื่นเป็ นที่สอง และตัวเองสุ ดท้าย ถ้าสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดที่เราจะพูดจะกระทา เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า จะไม่นาความเดือดร้อนแก่ผอู้ ื่นหรื อทาให้ผอู้ ื่น
หลงผิด และตัวเองมีความเชื่ อมัน่ ว่าถูกต้อง ก็จงกระทา
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เกิดขึน้ เพราะเหตุใด?
ความทุกข์ลาบาก
ขออ่าน 1 เปโตร 4:12-19
เตรี ยมตัวไว้ ก่อนปรึ กษากันถึงหัวข้อนี้
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บทเรียนที่ 7 ความทุกข์ ลาบาก
1 เปโตร 4:12-19
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 4:12-14, 16-19
12 ดูก่อนเพื่อนที่รัก อย่าคิดประหลาดใจ ที่ท่านต้องมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส เป็ นที่ลองใจ
ของท่าน เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดได้บงั เกิดแก่ท่าน 13 แต่วา่ ท่านทั้งหลาย จงมีใจยินดี
ในการซึ่ งท่านได้มีส่วนในความทุกข์ลาบากของพระคริ สต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์จะปรากฏ
ท่านทั้งหลายจะได้โสมนัสยินดีเป็ นอันมากด้วย 14 ถ้าท่านถูกประมาทหมิ่น เพราะนามของพระคริ สต์
ท่านทั้งหลายก็เป็ นสุ ข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศี และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน
ทั้งหลาย 16 แต่ถา้ ผูใ้ ดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็ นคริ สเตียน อย่าให้คนนั้นมีความละอาย แต่ให้ถวาย
เกียรติยศแก่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น 17 ด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่ มตั้งต้นที่จาพวกของพระ
เจ้า และถ้าตั้งต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้น ซึ่ งไม่เชื่อฟังกิตติคุณของพระเจ้าจะเป็ น
อย่างไร 18 และถ้าคนชอบธรรมจะรอดโดยหวุดหวิด คนประมาท และคนบาปนั้น จะไปอยูท่ ี่ไหนกัน
19 เหตุฉะนั้นให้คนทั้งหลาย ที่ทนความทุกข์ยากตามชอบพระทัยพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้ กับ
พระองค์ดว้ ยความประพฤติที่ดี เหมือนหนึ่งฝากไว้กบั พระองค์ผทู ้ รงสร้างอันสัตย์ซื่อ
กวีคนหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อท่านหัวเราะ โลกหัวเราะกับท่านด้วย แต่เมื่อท่านร้องไห้ ท่านร้องไห้
คนเดียว” หมายความว่าเมื่อท่านมีความสุ ขความยินดี มีเงินใช้ มีฐานะตาแหน่งดีทุกคนก็อยากเป็ นเพื่อน
ของท่าน แต่เมื่อท่านอับจน ตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก เพื่อนเหล่านั้นจะหนีจากท่านไป ท่านจึงต้องทน
ทุกข์ลาบากผูเ้ ดียว ด้วยไม่มีใครอยากร่ วมทุกข์กบั ท่านด้วย
เมื่อคริ สเตียนตกอยูใ่ นความทุกข์ยากลาบาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อประสบการข่มเหง หรื อถูก
สบประมาท เพราะพระนามของพระเยซูคริ สต์ แม้เพื่อน จะเป็ นคนที่ท่านรักมากจะหนีจากท่านไป ท่าน
ไม่ตอ้ งเสี ยใจ เพราะท่านไม่ได้รับความทุกข์ลาบากเพียงคนเดียว แต่พระเยซูคริ สต์ทรงรับความลาบาก
ร่ วมกับท่าน การที่เขาหมิ่นประมาท เขามิได้หมิ่นประมาทท่านแต่ได้หมิ่นประมาทพระเยซูคริ สต์
พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาเขาและหากท่านอดทนถึงที่สุด ท่านก็จะได้รับบาเหน็จอันใหญ่หลวงใน
แผ่นดินสวรรค์ (มัทธิ ว.5:10-12)
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ข้ อท่ องจา
“ถ้าท่านถูกประมาทหมิ่น เพราะพระนามของพระคริ สต์ทา่ นทั้งหลายจงเป็ นสุ ข ด้วยพระ
วิญญาณแห่งสง่าราศี และพระวิญญาณของพระเจ้า สิ งสถิตอยูก่ บั ท่านทั้งหลาย” 1 เปโตร 4:14

คาถาม
1. เหตุใดคริ สเตียนจึงต้องมีความทุกข์?
.................................................................................................................................................
2. หากท่านไม่กล้ารับพระนามของพระเยซูคริ สต์ ท่านจะได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง?
...................................................................................................................................................
3. การประกาศให้คนอื่นทราบว่า ตนเป็ นคริ สเตียน ให้โทษหรื อประโยชน์แก่ท่านอย่างไรบ้าง?
....................................................................................................................................................
4. ความทุกข์ลาบากที่เกิดแก่คริ สเตียน เตือนให้เราทราบถึงอะไร?
....................................................................................................................................................
5. เมื่อความทุกข์ลาบากเกิดขึ้น ท่านควรจะทาประการใด?
....................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. คริ สเตียนไม่เพียงแต่จะรับพระพรต่าง ๆ จากพระเจ้าฝ่ ายเดียวเท่านั้น ควรมีความยินดีรับ
ความทุกข์ลาบาก เพื่อพระเจ้าด้วยเพราะความทุกข์ลาบาก นอกจากจะให้บทเรี ยนต่าง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ชีวิตแล้ว ยังเป็ นเหตุให้เราได้รับพระพรอันใหญ่หลวงจากพระเจ้า
2. พระเจ้ามิได้ทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลความทุกข์ลาบาก ให้เกิดแก่ท่านมารเป็ นต้นเหตุแห่งความทุกข์
ลาบากทุกอย่าง แต่พระเจ้าก็ทรงอนุ ญาตให้ความทุกข์จากมาร เกิดแก่คริ สเตียน เพื่อเป็ นเครื่ องลองใจ
และสั่งสอนเขา
3. คริ สเตียนที่แท้จริ งย่อมมีความกล้า และความภูมิใจที่จะรับว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของตน
4. พระเจ้าทรงเป็ นที่พ่ งึ พานัก เป็ นกาลัง และเป็ นผูช้ ่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดของเรา ในความทุกข์
ยากลาบาก
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ควรหรือ?
ที่คริ สเตียนมี
ความกระวนกระวาย
อ่าน 1 เปโตร บทที่ 5
เตรี ยมตัว
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บทเรียนที่ 8 การแนะนาตักเตือน
1 เปโตร บทที่ 5
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 เปโตร 5:2-5, 7-9
2 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยูท่ ่ามกลางท่าน เอาใจใส่ ดูแล ไม่ใช่ดว้ ยขืนใจทา แต่ทาด้วยเต็ม
ใจ ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ดว้ ยเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของ อันเป็ นมลทิน แต่ดว้ ยใจเลื่อมใส 3 และ
ไม่ใช่เหมือนเป็ นเจ้านายที่ข่มขี่ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้อานาจแต่เหมือนเป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะนั้น 4 และเมื่อผูเ้ ลี้ยง
ใหญ่น้ นั จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับสง่าราศี เป็ นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลย 5 เหมือนเช่นนั้น
แหละ ท่านทั้งหลายที่มีอายุอ่อนกว่า จงฟังคาของผูป้ กครอง อันที่จริ งให้คนทั้งปวงคาดเอวไว้ดว้ ยความ
ถ่อมใจ ในการปฏิบตั ิต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู ้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์
ประทานพระคุณ แก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง
7 บรรดาความกระวนกระวายของท่าน จงฝากไว้กบั พระองค์เพราะว่าพระองค์ยอ่ มทรงระลึก
ถึงและรักษาท่านทั้งหลาย 8 ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรู ของท่าน
คือมาร ดุจสิ งโตคารามแผดเสี ยงร้องน่ากลัว ก็เที่ยวเสาะแสวงหาคนที่มนั จะกัดกินได้ 9 จงต่อสู ้กบั ศัตรู
นั้นด้วยตั้งใจมัน่ คงในความเชื่อ โดยรู ้อยูว่ า่ ความยากลาบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่นอ้ งทั้งหลายของท่าน
ที่อยูใ่ นโลกเช่นเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็ นการเรื ยนหรื อการทางาน สมาธิ เป็ นสิ่ งสาคัญมากเมื่อท่านท่องหนังสื อ หากท่านไม่
มีสมาธิ ที่ดี ท่านอาจต้องท่องสิ บเที่ยวหรื อยีส่ ิ บเที่ยวจึงจะจาได้ แต่หากท่านมีสมาธิ ที่ดี ท่านอาจจะท่อง
เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น ท่านก็ท่องจาได้ มีเหตุหลายประการด้วยกันที่ทาลายสมาธิ ของท่าน เหตุสาคัญ
ประการหนึ่งคือความกระวนกระวายใจ เมื่อท่านมีเรื่ องไม่สบายใจหรื อมีเรื่ องต้องห่วงหรื อกลัวว่าจะทา
ไม่ได้ ท่านก็ไม่อาจเรี ยนหรื อทางานได้ดี ทางที่จะขจัดความกระวนกระวายใจของท่าน ก็คือ จงมอบ
ความกระวนกระวายนั้นแก่พระเจ้า
อธิ ษฐานทูลขอพระองค์ในสิ่ งที่ท่านต้องการพระองค์จะทรง
ช่วยเหลือท่าน ขจัดความกระวนกระวายออกจากจิตใจของท่าน แล้วท่านก็จะมีสมาธิ ในการทางาน
ต่อไป
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ข้ อท่ องจา
“บรรดาความกระวนกระวายของท่าน จงฝากไว้กบั พระองค์เพราะว่าพระองค์ยอ่ มทรงระลึกถึง
และรักษาท่านทั้งหลาย” 1 เปโตร 5:7

คาถาม
1. การแนะนาสั่งสอนคนอื่นให้รู้ถึงเรื่ องพระเจ้า จาเป็ นจะต้องเป็ นการเทศนาเสมอไปหรื อไม่?
..................................................................................................................................................
2. อนุชนมีโอกาสดีในการสอนคนอื่นอย่างไรบ้าง?
....................................................................................................................................................
3. การที่จะสอนคนอื่นได้ผล เราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
....................................................................................................................................................
4.ท่านสามารถชนะความกระวนกระวายใจได้อย่างไร?
.....................................................................................................................................................
5. ผูท้ ี่รับใช้พระเจ้า ด้วยความสัตย์ซื่อ จะได้ผลตอบแทนประการใด?
.....................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. มารกาลังเร่ งรี บในการทางานของฉัน คนจานวนนับไม่ถว้ นกาลังพินาศ พระเจ้าทรงต้องการ
ให้คริ สเตียนทุกคนตื่นตัว ในการนาวิญญาณคนอื่นมาหาพระองค์ และช่วยหนุนน้ าใจคริ สเตียนที่
อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้น
2. ศิษยาภิบาลอาจนาสิ บคนเป็ นคริ สเตียนได้ในหนึ่งปี แต่ถา้ คริ สตสมาชิกของคริ สตจักรนั้นมี
20 คน และทุกคนนาคนหนึ่งมาเป็ นคริ สเตียน ก็จะได้จานวนผูร้ ับเชื่อมากกว่าศิษยาภิบาลเสี ยอีก
ฉะนั้นคริ สเตียนทุกคนจึงต้องร่ วมมือกับศิษยาภิบาล ไม่วา่ จะเป็ นการนาวิญญาณหรื อหนุนน้ าใจคนอื่น
3. คุณสมบัติประการสาคัญที่สุดสาหรับที่จะสอนคนอื่น คือ ต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีต่อคนอื่น การ
เป็ นตัวอย่างที่ดีได้น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีชีวิตที่บงั เกิดใหม่อย่างแท้จริ ง
4. เมื่อท่านทางานให้พระเจ้า มารก็ทางานด้วย จงเอาชนะมารด้วยความเชื่อมัน่ คงในพระองค์
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ประทานให้ ผ้ ใู ด?
“คาสัญญาอันใหญ่ยงิ่ เลิศ
ประเสริ ฐของพระเจ้า”
อ่าน 2 เปโตร 1:1-12
เตรี ยมตัวไว้ล่วงหน้า
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บทเรียนที่ 9 คาสั ญญาอันประเสริฐ
2 เปโตร.1:1-12
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 เปโตร 1:1-7,11
1 ซี โมนเปโตร ทาสและอัครสาวกของพระเยซูคริ สต์ ฝากจดหมายยังท่านทั้งหลาย ที่ได้รับ
ความเชื่ออันประเสริ ญเช่นเราตามความชอบธรรมของพระเจ้า และของพระเยซูคริ สต์เจ้า ผูเ้ ป็ นที่รอด
ของเราทั้งหลาย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขเพิม่ พูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยที่ได้รู้จกั พระเจ้า และพระเยซู
เจ้าของเรา
3 ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์ เดชของพระองค์ ได้ประทานสิ่ งที่สารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม
โดยรู้จกั พระองค์ผใู้ ด้ทรงเรี ยกเราด้วยสง่าราศี และความดีของพระองค์เอง 4 ด้วยเหตุเหล่านั้นพระองค์
จึงได้ประทานคาสัญญา อันใหญ่ยงิ่ เลิศประเสริ ฐเพื่อโดยเหตุเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายพ้นแล้วจากกาม
ราคที่มีอยูใ่ นโลกนี้ ท่านจะได้รับส่ วนในสภาพของพระองค์ 5 อันที่จริ งเพราะเหตุน้ นั เองท่านจึงอุตสาห์
จนสุ ดกาลัง ที่จะเอาความเชื่ อเพิ่มด้วยความดี เอาความดีเพิ่มด้วยความรู ้ 6 เอาความรู ้เพิ่มด้วยความ
เหนี่ยวรั้งตน เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มด้วยขันตี เอาขันตีเพิ่มด้วยธรรม 7 เอาธรรมเพิ่มด้วยความรัก
ระหว่างพวกพี่นอ้ งและเอาความรักระหว่างพี่นอ้ ง เพิม่ ด้วยความรักระหว่างคนทัว่ ไป 11 ด้วยว่าอย่างนั้น
แหละ ท่านทั้งหลายจะได้มีสิทธิ สมบูรณ์ ที่จะเข้าในนิ ตยภูมิของพระคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นที่รอดของเรา
อาจกล่าวได้วา่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศไทย
นิสิตทุกคนที่ได้เรี ยนในมหาวิทยาลัยนั้น ย่อมมีความภูมิใจที่ตนได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดแห่งนั้น คริ สเตียนทุกคนก็ควรภูมิใจอย่างยิง่ ที่ได้มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ ที่สุด
เช่นเดียวกัน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นนายเหนื อเจ้านายทั้งปวง เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย

ข้ อท่ องจา
“ด้วยเหตุเหล่านั้น พระองค์จึงได้ประทาน คาสัญญาอันใหญ่ยงิ่ เลิศประเสริ ฐ เพื่อโดยเหตุ
เหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายพ้นแล้ว จากกามราคที่มีอยูใ่ นโลก ท่านจะได้รับส่ วนในสภาพของพระองค์” 2
เปโตร 1:4
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คาถาม
1. ท่านควรรู ้จกั พระเยซูคริ สต์ในลักษณะใด?
..................................................................................................................................................
2. การที่ท่านขาดความเชื่อในพระองค์ อาจเนื่ องจากเหตุใด?
...............................................................................................................................................
3. พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญาจะประทานอะไร แก่ผทู ้ ี่เชื่อในพระองค์บา้ ง?
..............................................................................................................................................
4. คาว่า “รับส่ วนในสภาพของพระองค์” ท่านเข้าใจว่าอย่างไร?
...............................................................................................................................................
5. ท่านอาจแสดงความเชื่ อของท่าน ให้คนอื่นเห็นโดยวิธีใดบ้าง?
................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. ไม่ใช่ทุกคนที่เรี ยกตนเองว่าเป็ นคริ สเตียน ที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ผทู ้ ี่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ คือผูท้ ี่
กลับใจใหม่และต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ส่ วนตัวของเขาอย่างแท้จริ ง
2. มีทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะชนะความชัว่ และเป็ นคนดี ก็โดยอาศัยพระเยซูคริ สต์
3. ความเชื่อเป็ นสื่ อแห่งพระพรทั้งปวง ท่านจะได้พระพรมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อของ
ท่าน
4. คริ สเตียนที่แท้จริ ง ย่อมเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้า มีความเหนี่ยวรั้งตน มีความอดทน มี
ความรักต่อพี่นอ้ งในพระคริ สต์ และต่อผูอ้ ื่น
ได้ แก่อะไร?
คาพยากรณ์ที่เชื่อถือได้
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:13-21
ไว้เป็ นพื้นฐานให้เข้าใจในบทเรี ยนนี้
เชิญกลับมาเรี ยนอีกในอาทิตย์หน้า
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บทเรียนที่ 10 คาพยากรณ์ ทเี่ ชื่อถือได้
2 เปโตร.1:13-21
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 เปโตร 1:13, 14, 16-21
13 แต่วา่ เมื่อข้าพเจ้ายังอาศัยอยูใ่ นกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรจะเตือนสติทา่ น ให้ระลึกถึง
ข้อความเหล่านี้ 14 ด้วยข้าพเจ้ารู ้แล้วว่าไม่ชา้ ไม่นาน ข้าพเจ้าจะต้องสละทิ้งร่ างกายของข้าพเจ้า เหมือน
อย่างพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา ได้ทรงสาแดงแก่ขา้ พเจ้า 16 เพราะว่าเมื่อเราได้สาแดงให้ท่านทั้งหลาย
ทราบถึงฤทธิ์ เดชของพระเยซูคริ สต์ของเรา และการที่พระองค์จะเสด็จมานั้น เราไม่ได้คล้อยตามนิยาย
ที่เขาคิดแต่งไว้ดว้ ยความเฉลียวฉลาด แต่เราได้เห็นอนุภาพของพระองค์ดว้ ยตาของเราเอง 17 เพราะว่า
พระองค์ได้ทรงรับเกียรติยศ และสง่าราศีจากพระบิดาครั้งเมื่อพระสุ รเสี ยงได้มาถึงพระองค์ จากพระ
บวรรัศมี ตรัสว่า “ท่านองค์น้ ีแหละเป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” 18 และเราได้ยนิ พระสุ
รเสี ยงซึ่ งมาจากสวรรค์น้ นั ในเวลาที่เราได้อยูก่ บั พระองค์ที่ภูเขาอันบริ สุทธิ์ น้ นั 19 และเรามีคาพยากรณ์
อันแน่นอนยิง่ ขึ้น ถ้าท่านทั้งหลายถือตามคานั้น ท่านก็เป็ นผูป้ ระพฤติดี เหมือนหนึ่ งแสงตะเกียงส่ อง
สว่างเข้าไปในที่มืด จนแสงอรุ ณจะขึ้น และดาวประจารุ่ งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย 20 ท่าน
ทั้งหลายก็จงรู ้ขอ้ นี้ก่อน คือว่าคาพยากรณ์ทุกคาที่จารึ กไว้ในพระคัมภีร์แล้ว พวกผูพ้ ยากรณ์ไม่ได้คิด
ออกตามลาพังใจตนเอง 21 ด้วยว่าคาพยากรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมาตามน้ าใจมนุ ษย์ แต่วา่ มนุษย์ได้
กล่าวคา ซึ่ งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่าวนั้น
คาพยากรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากขัดกับความจริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เชื่อถือไม่ได้ท้ งั นั้น เช่น
คายากกรณ์เกี่ยวกับวันเดือนปี ที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา พระเยซูตรัสว่า วันที่พระองค์จะเสด็จมา
นั้น ไม่มีใครรู ้ล่วงหน้าได้ พระองค์เองก็ไม่ทรงทราบ ทูตสวรรค์ก็ไม่ทราบ พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่
ทรงทราบ (ดู มัทธิว. 24:36) ฉะนั้น หากมีผใู ้ ดพยากรณ์วา่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาในวันเดือนปี นั้น ก็
จงอย่าเชื่ อเป็ นอันขาด คาพยากรณ์น้ นั มาจากตัวเอง มิใช่มาจากพระเจ้า

ข้ อท่ องจา
“ด้วยว่าคาพยากรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมาตามน้ าใจมนุษย์ แต่วา่ มนุษย์ได้กล่าวคาซึ่ งมาจาก
พระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่าวนั้น” 2 เปโตร 1:21
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คาถาม
1. เหตุใดเปโตรสามารถหนุนน้ าใจคนอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ทราบว่าความตายกาลังจะมาถึงตัวแล้ว?
...............................................................................................................................................
2. ท่านมีเหตุผลอะไรที่จะบอกคนอื่นว่า ท่านไม่กลัวความตาย?
................................................................................................................................................
3. เหตุใดคนเป็ นจานวนมากมายไม่เชื่อในคาพยากรณ์ เรื่ องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์
.....................................................................................................................................................
4. ท่านจะยืนยันได้อย่างไรว่า คาพยากรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นความจริ ง?
.....................................................................................................................................................
5. คาพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์มาจากไหน?
....................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. จงทางานเพื่อพระเจ้า ขณะที่ยงั มีโอกาสอยู่ อย่ารอจนถึงวันพรุ่ งนี้ เดือนหน้า ปี หน้า หรื อวัน
หน้า เพราะไม่มีใครอาจจะประกันได้วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านในวันข้างหน้า
2. พระเจ้าเป็ นความจริ ง เป็ นองค์บริ สุทธิ์ พระองค์โกหกมนุษย์ไม่ได้ คาพยากรณ์ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์จึงเป็ นความจริ งด้วย
3. พระเยซูตรัสว่า “ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ ยคาของเราจะล่วงไปหามิได้เลย”
4. ความหวังของคริ สเตียน อยูท่ ี่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์เมื่อพระองค์เสด็จมา คริ ส
เตียนจะได้รับชัยชนะ จะได้รับบาเหน็จตามความดีและความชอบ ที่ได้กระทาในพระนามของพระองค์
ฉะนั้น เมื่อได้รับความลาบาก จงอย่าท้อถอย จงนึกถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
ผู้พยากรณ์ เท็จ คือใคร?
สอนว่าอย่างไร?
คริ สเตียนพึงระวังต่อบุคคล
เหล่านี้ได้อย่างไร?
อ่าน 2 เปโตร 2:1-9
เตรี ยมตัวไว้
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บทเรียนที่ 11 ผู้พยากรณ์ เท็จคือใคร
2 เปโตร.2:1-9
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 เปโตร 2:1-6,9
1 แต่วา่ ได้มีผพู ้ ยากรณ์เท็จเกิดขึ้น ท่ามกลางพวกพลไพร่ น้ นั เช่นกันจะมีผสู ้ อนผิดในท่ามกลาง
ท่านทั้งหลาย ที่จะแอบอ้างเอามิจฉาลัทธิ อันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ ยมสอน และจะปฏิเสธองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูไ้ ด้ทรงไถ่เขาไว้ และจะพลันนาความพินาศมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติตาม
ความชัว่ ช้าลามกของเขา และเพราะเหตุคนเหล่านั้น ทางของความจริ งจะถูกกล่าวร้าย 3 และโดยใจโลภ
เขาจะกล่าวตลบตะแลง ค้ากาไรจากท่านทั้งหลายการลงโทษแก่คนเหล่านั้น ที่ได้ถูกพิพากษานาน
มาแล้วจะไม่รอช้าและความพินาศของเขาจะไม่ม่อยหลับไป
4 เพราะว่าถ้าแม้วา่ พระเจ้าไม่ได้ยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทาบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักเขาลง
ไปสู่ ทุคคติ และได้ขงั เขาไว้ในขุมมืด คุมไว้จนถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษยโลก
ครั้งโบราณนั้น แต่ได้ทรงอุปถัมภ์โนอาห์เป็ นคนประกาศความชอบธรรม กับคนอื่นอีกเจ็ดคน ครั้งเมื่อ
พระองค์ทรงบันดาลให้น้ าท่วมแผ่นดินโลกแห่งทุรชนทั้งปวง 6 และได้ทรงลงโทษเมืองสะโดม และ
เมืองอะโมราให้กลายเป็ นเถ้าถ่าน ถึงความพินาศเพื่อให้เป็ นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะประพฤติอธรรม
9 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบวิธี ที่จะช่วยคนอธรรม ให้รอดพ้นจากการทดลองต่าง ๆ และทรงทราบวิธี
ที่จะคุม้ ครองรักษาทุรชนไว้ จนถึงวันพิพากษา เพื่อจะได้ลงโทษเขา
ครู สอนรวีวารศึกษาคนหนึ่ง ได้นาเอาขวด 2 ใบเข้ามาในห้องใบหนึ่งบรรจุยาพิษ มีสลากติดไว้
ข้างนอกว่า “ระวังยาพิษ” อีกใบหนึ่งเป็ นเครื่ องดื่ม ครู ถามว่า “ถ้าฉันใส่ ยาพิษหยดหนึ่งลงในเครื่ องดื่ม
ขวดนี้ อยากทราบว่าสองขวดนี้ ขวดไหนจะมีอนั ตรายมากกว่ากัน” นักเรี ยนส่ วนมากตอบว่า ขวดยาพิษ
ทั้งขวดมีอนั ตรายมากกว่า แต่ครู บอกว่า “ในขวดเครื่ องดื่มมีอนั ตรายมากกว่า เพราะขวดยาพิษมีสลาก
ปิ ดเตือนไว้ คนย่อมไม่กล้าแตะต้อง แต่สาหรับขวดเครื่ องดื่มนั้น ถึงแม้วา่ มียาพิษเพียงหยดเดียว ดื่มเข้า
ไปก็มีอนั ตรายถึงแก่ชีวติ เหมือนกัน”
ระหว่างคนต่อต้านคริ สเตียนกับผูพ้ ยากรณ์เท็จ ผูพ้ ยากรณ์เท็จย่อมมีอนั ตรายมากกว่าเช่นกัน
เพราะเมื่อเราทราบว่า ใครเป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้า เราย่อมไม่ฟังคาพูดของเขา แต่ผพู ้ ยากรณ์ซ่ ึ งมาในสภาพ
“ผูเ้ คร่ งศาสนา” ดุจเครื่ องดื่มที่ทุกคนชอบ อาจทาให้หลายคนต้องพินาศ เพราะความหลงผิด โดยเหตุน้ ี
พระเยซูคตริ สต์จึงทรงเตือนให้คริ สเตียนระวังผูพ้ ยากรณ์เท็จ
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ข้ อท่ องจา
“ท่านทั้งหลาย จงระวังผูพ้ ยากรณ์เท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขา ร้ายกาจดุจสุ นขั
ป่ า” มัทธิว 7:15

คาถาม
1. คาว่า “ผูพ้ ยากรณ์” หมายความว่าอย่างไร?
.....................................................................................................................................................
2. “ผูพ้ ยากรณ์เท็จ” หมายถึงบุคคลชนิดใด?
.....................................................................................................................................................
3. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า บุคคลใดเป็ นผูพ้ ยากรณ์เท็จ?
....................................................................................................................................................
4. ผูพ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอันตรายต่อคริ สเตียนอย่างไรบ้าง?
....................................................................................................................................................
5. ท่านควรปฏิบตั ิตนอย่างไร ต่อผูพ้ ยากรณ์เท็จ?
....................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. ผูพ้ ยากรณ์เท็จเป็ นเครื่ องหมายสาคัญอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่า วันที่พระเยซูคริ สตเจ้าจะเสด็จ
กลับมา ใกล้เข้าเต็มทีแล้ว
2. ไม่ใช่คริ สเตียนเท่านั้นที่อา้ งพระคาของพระเจ้า แต่มารก็อา้ งพระคาของพระเจ้าด้วย ฉะนั้น
จงศึกษาพระคาของพระเจ้าให้ดีที่สุด เพื่อจะไม่ถูกมารหลอกลวงไป
3. เราต้องเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขน เพื่อไถ่ความบาปของมนุษย์ วันที่สามพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ บัดนี้พระองค์ทรงประทับ
อยูข่ า้ งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าบนสวรรค์ และพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก
4. พระเจ้าไม่ทรงยกเว้นผูใ้ ดที่กระทาบาป หากท่านหลงเชื่อคาของผูพ้ ยากรณ์เท็จ ท่านจะพลอย
พินาศพร้อมกับเขาด้วย
5. อย่าต่อสู ้กบั ผูพ้ ยากรณ์เท็จด้วยสติปัญญาของตัวเอง จงหลีกเลี่ยงให้ไกลจากเขา อธิ ษฐานทูล
ของพระเจ้า ให้รักษาท่านไว้ให้รอดพ้นจากการตกเป็ นเหยือ่ ของมาร
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การเลือกผู้นา
ควรมีหลักในการเลือกผูน้ าที่ดี
ควรเลือกอย่างไร?
อ่าน 2 เปโตร 2:10-22
เตรี ยมตัวปรึ กษาหารื ออาทิตย์หน้า
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บทเรียนที่ 12 การเลือกผู้นา
2 เปโตร.2:10-22
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 เปโตร 2:10-12,15,17,19,20
10 แต่วา่ ตัวเอ้น้ นั คือคนเหล่านั้น ที่ประพฤติตามเนื้อหนังไปในทางความกาหนดอันโสโครก
และหมิ่นประมาทต่อผูใ้ หญ่ที่มีอานาจ เป็ นคนเหี้ ยมโหด ประพฤติตามอาเภอใจ ไม่สะทกสะท้านในการ
ที่จะบริ ภาษต่อผูใ้ หญ่ 11 แต่ฝ่ายพวกทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ และมีกาลังมากกว่า ก็ยงั ไม่ได้เอาข้อความหยาบ
หยามของเขา มาฟ้ องจาเพาะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 12 แต่วา่ คนเหล่านั้นเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน ที่
ปราศจากความคิด ที่เกิดมารังแต่จะถูกจับฆ่าตายเปล่า ยังขืนพูดหยาบคาย กล่าวด้วยข้อความที่เขาไม่
เข้าใจเลยจะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตัวเอง 15 เขาได้สละทิ้งทางตรงได้หลงทางไป ได้ทาตามอย่าง
บีละอามบุตรบะโอระ ที่ได้ชอบบาเหน็จแห่งการอธรรม
17 คนเหล่านี้ เป็ นบ่อที่ไร้น้ า เป็ นหมอกที่พายุพดั ไป.... 19 เขาสัญญาว่า จะให้คนเหล่านั้นพ้น
จากการเป็ นทาส แต่ตวั เขาเองยังเป็ นทาสของความชัว่ เพราะว่า ถ้าผูใ้ ดยอมแพ้กบั สิ่ งใด ๆ เขาก็เป็ นทาส
แก่สิ่งนั้น 20 ด้วยว่าถ้าแม้เมื่อเขาพ้นจากความชัว่ ของโลกนี้แล้ว โดยที่ได้รู้จกั พระเยซูคริ สตเจ้า ผูช้ ่วยให้
รอดเขายังคิดกังวลและยอมแพ้แก่การชัว่ นั้นอีก เบื้องปลายของเขาก็ชวั่ ร้ายยิง่ กว่าเบื้องต้น
สิ่ งจาเป็ นในชีวิตประจาของเรา นอกจากอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความสะดวกใน
การคมนาคมแล้ว เรายังต้องการผูแ้ นะนาหรื อที่ปรึ กษาที่ดี เพื่อจะชี้ทางเดินที่ถูกให้แก่เราผูน้ าจึงมีส่วน
สาคัญในชีวติ ของเรามาก เด็กบางคนฉลาดมีไหวพริ บดี แต่ตอ้ งกลายเป็ นอาชญากรไป เพราะเขาไปรวม
ในกลุ่มชนที่ไม่ดีนกั เรี ยนบางคนสติปัญญาไม่สู้ดีนกั แต่เนื่ องจากมีผนู ้ าที่ดีคอยแนะนาตักเตือน และให้
กาลังใจแก่เขาเสมอ เขาจึงประสบความสาเร็ จในชี วติ บางครั้งในชีวติ ของเรา เราอาจประสบปั ญหา
ยุง่ ยากใจ มีอุปสรรคขัดขวางหลายอย่าง ทาให้เราเสี ยใจ หงุดหงิดใจ ท้อแท้ใจและไม่ทราบว่าจะทา
ประการใด ในสภาพนั้นเราต้องการผูน้ าเป็ นที่สุด
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูน้ าที่ดีที่สุดของเรา พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่ องทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ของเรา ไม่วา่ จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เมื่อท่านรู ้สึกว่า ทางข้างหน้ามืดมน มีอุปสรรค มีปัญหาจง
ปรึ กษากับพระองค์ อย่าหลับตาเดินอย่างตามบุญตามกรรม เพราะท่านอาจจะตกหลุมก็ได้ จงทูลขอ
พระองค์ร่วมทางกับท่านในกิจการทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยน การทางาน การเดินทาง หรื อการ
พักผ่อนหย่อนใจ พระองค์จะทรงเป็ นผูช้ ้ ีทางให้ท่าน แนะนาตักเตือนท่านในเวลาที่ท่านต้องการ
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ข้ อท่ องจา
“จงวางใจในพระยะโฮวาด้วยสุ ดใจของเจ้า อย่าพึ่งในความเข้าใจของตนเอง จงรับพระองค์ให้
เข้าส่ วนในทางทั้งหลายของเจ้าและพระองค์จะชี้ทางเดินของเข้าให้แจ่มแจ้ง” สุ ภาษิต 3:5,6

คาถาม
1. มารสามารถใช้คริ สเตียน เป็ นเครื่ องมือในการทางานของมันได้หรื อไม่? จงยกตัวอย่าง
.............................................................................................................................................
2. ผูน้ ามีความสาคัญอย่างไร?
.............................................................................................................................................
3. บุคคลผูม้ ีความสามารถในงานด้านต่าง ๆ ควรจะได้รับเลือกเป็ นผูน้ าเสนอหรื อไม่?
...............................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าผูน้ าที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
...............................................................................................................................................
5. ข้อพระคริ สตธรรมบทนนี้ ได้บรรยายถึงผูน้ าที่ไม่ดี ว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง?
...............................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. การดูคนเพียงภายนอกอาจจะทาให้ท่านเข้าใจผิดได้ ก่อนที่จะกล่าวว่าบุคคลใดดีหรื อเลว
จงพิจาราณให้ลึกซึ้ งเข้าถึงจิตใจของเขาเสี ยก่อน
2. คนที่มีค่าจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสี ยงตาแหน่งใหญ่โต แต่เป็ นคนที่รักพระ
เจ้าและสัตย์ซื่อต่อพระองค์
3. ลูกเสื อที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ยังทราบว่า “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์” ถ้าคริ สเตียนเสี ยสัตย์ ก็ชวั่ ยิง่ กว่า
คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเสี ยอีก
4. ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง หากบุคคลใดทราบว่าตนหลงผิดไปแล้ว ขณะนี้ยงั
ไม่สายเกินไปที่จะกลับใจใหม่
5. พระเยซูคริ สต์ทรงทราบทุกวิถีทางเดินในชีวิตของเรา พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าที่ดีที่สุดของเรา
และพระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างของผูน้ าทั้งหลาย
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บทเรี ยนสุ ดท้ าย
อาทิตย์หน้าถึงบทเรี ยนสุ ดท้าย
ของพระธรรมเปโตรแล้ว
แต่เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญมาก
อย่าพลาด อ่าน 2 เปโตรบทที่ 3
เตรี ยมตัว
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บทเรียนที่ 13 เมือ่ พระเยซู คริสตเจ้ าเสด็จกลับมา
2 เปโตร. บทที่ 3
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 เปโตร 3:3, 8-12,17,18
3 จงรู ้ขอ้ นี้ก่อนคือว่า ในเวลาสุ ดท้าย คนประมาทหมิ่นจะบังเกิดขึ้น และประพฤติตามใจ
ปรารถนาของตน 8 แต่ดูก่อนพวกที่รัก อย่าลืมข้อนี้เสี ยเลย คือว่าวันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปี และ
พันปี ก็เหมือนวันเดียว 9 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่ อยชาในคาสัญญาของพระองค์ เหมือนบางคิดว่า
ช้านั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่คนทั้งหลายเป็ นช้านาน ไม่ทรงประสงค์จะให้
คนหนึ่งคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่ 10 แต่วา่ วันขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า คงจะมาเหมือนอย่างขโมยดอดมา และในวันนั้นท้องฟ้ าอากาศ จะล่วงเสี ยไปด้วยเสี ยงอันดังสนัน่
และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ และแผ่นดินโลกกับสิ่ งสารพัดที่มีอยูใ่ นโลกนั้น จะต้องไหม้
เสี ยสิ้ น
11 ครั้นเห็นแล้วว่าสิ่ งทั้งปวงนี้ตอ้ งละลายไปทั้งสิ้ น ท่านทั้งหลายควรจะเป็ นคนอย่างไร ในการ
ประพฤติอนั บริ สุทธิ์ และในธรรม 12 คอยท่าและกระหาย ที่จะให้วนั ของพระเจ้ามาถึง....
17 เพราะเหตุฉะนั้น ดูก่อนพวกที่รัก ครั้นท่านทั้งหลายรู ้ขอ้ ความนั้นแล้ว ท่านจงระวังให้ดี
เกรงว่า จะหลงไปกระทาผิดตามการผิดของคนชัว่ เหล่านั้น ท่านทั้งหลายจึงพลาดไปจากความมัน่ คง
ของท่าน 18 แต่ท่านทั้งหลายจงเจริ ญขึ้นในพระคุณและในความรู ้ของพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา จงถวายสดุดีแด่พระองค์ บัดนี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิจกาล อาเมน
แขกยามคนหนึ่งเล่าให้นายจ้างของเขาฟังว่า “เมื่อคืนผมฝันว่ามีโจรได้เข้ามาในบ้านของเรา ผม
พบขณะที่กาลังงัดประตูอยู่ จึงตะโกนด้วยเสี ยงอันดัง โจรคนนั้นรี บวิง่ หนีไป” เมื่อแขกยามเล่าความฝัน
จบแล้ว นายจ้างโกรธมาก และไล่เขาออกจากงานเสี ย
เหตุที่นายจ้างโกรธและไล่แขกยามคนนั้นออกจากงาน ก็เพราะว่าแขกยามไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตนด้วยความสัตย์ซื่อ นอนหลับในเวลาเฝ้ ายาม หากบังเอิญคืนนั้นขโมยเข้าบ้านจริ ง ๆ ของมีค่าต่าง ๆ
มากมาย ก็จะถูกขโมยเอาไปหมด
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เตือนเรา ให้คอยเฝ้ าระวังการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ให้ดี เพราะ
พระองค์จะเสด็จมาเหมือนอย่างขโมยดอดมา จงคอยพระองค์ดว้ ยความระมัดระวัง และความอดทน
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ข้ อท่ องจา
“แต่วนั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คงจะมาเหมือนอย่างขโมยดอดมา” 2 เปโตร 3:10

คาถาม
1. มีทางใดบ้าง ที่จะช่วยให้ความเชื่อของท่านเข้มแข็งขึ้น?
..................................................................................................................................................
2. คาว่า “วันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปี และพันปี ก็เหมือนวันเดียว” ให้ความคิดอะไรแก่
ท่านบ้าง?
..................................................................................................................................................
3. พระองค์ทรงอยากเสด็จมาให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้ เหตุไรพระองค์จึงต้องทรงอดกลั้น
พระทัยไว้นาน?
..................................................................................................................................................
4. การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์ ต่างกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองอย่างไรบ้าง?
..................................................................................................................................................
5. เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะทรงกระทาอะไรบ้าง?
..................................................................................................................................................

ข้ อสอนใจ
1. พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาอย่างโจร ที่ดอดมาในเวลากลางคืน คริ สเตียนทุกคนจึงต้องเฝ้ า
ระวังอยูเ่ สมอ
2. คนทัว่ โลกจะไม่อาจได้รับความรอด หากไม่ได้ยนิ พระกิตติคุณและพระกิตติคุณจะแผ่ไปถึง
เขาไม่ได้ หากคริ สเตียนไม่ช่วยกันประกาศ
3. ตะลันต์ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ท่าน ท่านได้นาไปใช้เป็ นประโยชน์และได้กาไรมากเท่าใด
หรื อท่านฝังตะลันต์ของพระเจ้าอยูใ่ นดิน พระองค์เสด็จเข้ามาใกล้แล้ว จงเร่ งทางานของพระองค์เพื่อ
ท่านจะไม่ไปพบพระองค์ดว้ ยสองมือเปล่า ๆ
4. จงขอบพระคุณ สรรเสริ ญพระเจ้าเสมอ ด้วยคาสรรเสริ ญนั้นสามารถทาให้โซ่ตรวนแห่ง
ความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ หลุดหายไปจากท่าน
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หวังว่าท่านคงได้รับพระพร
จากบทเรี ยนพระธรรมเปโตร
และท่านจะได้ปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง
ตามคาสัง่ สอนที่ได้รับไว้แล้ว
คอยฟัง ว่าจะเรี ยน
พระธรรมเล่มใดต่อไป
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