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ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีวงการคริสเตียนไทย ไดมี้หนงัสือเพิ่มข้ึนอีกเล่มหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการเทศนา การประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์และ การเป็นพยาน 

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ี มีประสบการณ์ในการรับใชพ้ระเจา้ มาเป็นเวลาหลายปี 
หวงัวา่ หนงัสือเล่มน้ี จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อท่านผูอ่้าน ท่ีเป็นคริสเตียนเยาวชน นกัศึกษา

พระคริสตธรรม และ ท่านผูอ่้านทุกท่านไม่มากก็นอ้ย 
(ศาสนาจารย์จรัญ รัตนบุตร) 

   ประธานสหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
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ค าน า 
หนงัสือหลกัการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มน้ี เดิมทีขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ป็นบทเรียนใน

การสอนนกัเรียนท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมจีน ภายหลงัเอามาใชใ้นการอบรมตามคริสตจกัรต่าง ๆ 
หลายแห่ง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์แก่คริสเตียนไม่นอ้ย มีหลาย ๆ ท่านขอร้องให้จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ 
แจกจ่ายใหค้ริสเตียนทัว่ไปมีโอกาสอ่านเพื่อจะไดช่้วยให้หลาย ๆ คน รู้จกัวธีิการประกาศพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสตแ์ก่ผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระเจา้ และ อธิบายพระวจนะของพระเจา้ ให้แก่ผูท่ี้เช่ือและไวว้างใจ
ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ใหเ้ขา้ใจความจริงอยา่งลึกซ้ึง 

สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้ขอใหผู้อ่้านทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ และหากมีส่ิงบกพร่องประการ
ใด ขอโปรดให้อภยัดว้ย โดยความรักในพระคริสต ์

ศจ.ศรี รุ่งเรืองวานิช 
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หลกัการประกาศพระกติตคุิณของคริสเตยีน 

บทที ่1 จะประกาศพระกติติคุณอย่างไร 

ตอนที่  1  วัต ถุประสงค์ ในการประกาศพระกิต ติ คุณ  

วตัถุประสงคใ์นการประกาศพระกิตติคุณคือการเผยแพร่พระค าของพระเจา้ออกไป เพื่อใหผู้ท่ี้
ฟังเกิดความเขา้ใจในพระวจนะแห่งความจริงของพระเจา้ ยอมละทิ้งส่ิงเทียมเทจ็ตอ้นรับความจริง 
พร้อมทั้งรับเอาความรอดและเช่ือไวว้างใจในพระผูช่้วยใหร้อด อยา่งไรก็ตาม เราไม่อาจจ ากดัการ
ประกาศพระกิตติคุณอยูเ่พียงแค่การใชค้  าพดูเท่านั้น ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีมีความส าคญัยิง่ นัน่คือ ความรักของ
พระคริสตท่ี์ส าแดงออกมาในการด าเนินชีวติของเรา ซ่ึงอาจท าใหผ้ลของการประกาศพระกิตติคุณ 
ประสบกบัความส าเร็จมากยิ่งข้ึน หากเราสามารถกระท าพระราชกิจท่ีพระคริสตย์งักระท าไม่ส าเร็จ และ
ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีพระองคท์รงฝากไวก้บัเราใหส้ าเร็จ เม่ือเราตอ้งจากโลกน้ีไป เราก็จะสามารถยนือยูต่่อ
หนา้พระพกัตร์ของพระเจา้ โดยปราศจากความหวาดหวัน่ใด ๆ ทั้งส้ิน 

วัต ถุประสงค์ที่ ส าคัญในการประกาศพระกิต ติ คุณมี ดัง ต่อไปนี้  คือ  

ก.น าคนมาถึงความรอด (การบังเกดิใหม่) 

“……ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได.้....”(ยอห์น 3:3) 

ข.น าคนมาสู่การถวาย 

“…..ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอยู.่...” 
(โรม12:1) หมายถึงการถวาย 

1. ชีวติ 
2. ทรัพยสิ์นเงินทอง 
3. เวลา 
4. สติปัญญา 
5. วาจา (ค าพดู) 
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ค.น าคนมาสู่การท างานรับใช้พระเจ้า 

“…..จงปฏิบติังานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้ริบูรณ์ ทุกเวลา…...” (1โครินธ์ 15:58) 

ตอนที่  2  คุณสมบั ติและความ รับผิดชอบของ ผู้ประกาศ  พระกิตติ คุณ  

ก คุณสมบัติของผู้ประกาศพระกติติคุณ 

1. มีความรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ตลอดจน ความจริงเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา้เป็นอยา่งดี 
2. ตอ้งเป็นผูท่ี้บงัเกิดใหม่แลว้ 
3. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหผู้อ่ื้นไดรั้บความรอด 
4. มีความประพฤติท่ีดี (ทั้งดา้นค าพดูและการประพฤติตอ้งสอดคลอ้งกนั) 
5. มีความอดทนต่อความยากล าบาก ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ ก าลงัท างานเพื่อพระเจา้ 
6. มีความรับผดิชอบ 
7. มีอาชีพการงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ ตอ้งมีสัมมาอาชีวะ 
8. มีความร้อนรนรักพระเจา้ 

ข ความรับผดิชอบของผู้ประกาศพระกติติคุณ 

1. ถวายเกียรติยศแด่พระจา้ 
2. ร่วมงานกบัพระเจา้ 
3. ตอ้งส าแดงพระคริสตอ์อกมาในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
4. เป็นผูห้วา่นเมล็ดพืชแห่งความจริง 
5. หมัน่อธิษฐานเสมอ ทูลขอ 
ก. การทรงน าจากพระเจา้ 
ข. ค าพดูในการเทศนา 
ค. ฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ 
ง. การด าเนินกิจการต่าง ๆ ต่อไป 
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บทที ่2 การเทศนาบนธรรมาสน์ 

ตอนที่  1  ประ เภทของ ผู้ที่ ก ล่ าวพระค าของพระ เ จ้ า มีดั ง ต่อไปนี้  คื อ  

1. ประเภทบรรยาย เป็นผูท่ี้ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมมีเหตุผล ตลอดจนความรู้รอบตวัใหม่ ๆ มา
อธิบายความจริงของพระเจา้ 

2. ประเภทเป็นพยาน เป็นผูท่ี้ใชค้วามรู้ทางศาสนา ประสบการณ์ส่วนตวั ตลอดจน
ประวติัศาสตร์คริสตจกัรฯ มาเป็นหลกัฐานยนืยนัความจริงของพระเจา้ 

3. ประเภทแสดงธรรม เป็นผูท่ี้มีความรู้ในพระคมัภีร์เป็นอยา่งดี แลว้ใชพ้ระคมัภีร์มาเป็น
แนวทางในการอธิบายความจริงของพระเจา้ 

ทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้น้ี ต่างก็มีส่วนดีเด่นเป็นพิเศษอยูด่ว้ยกนัทั้งส้ิน สุดแลว้แต่ความเหมาะสม
ท่ีแต่ละคนจะน าเอาไปใช ้

ตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและ เ นื้ อหา ต่าง  ๆ  ส าห รับการ  เทศนา  มี ข้อควร
ปฏิบัติ  ดัง ต่อไป น้ีคือ  

1. มีสมุดส าหรับการบนัทึกหวัขอ้เทศนา และควรเป็นสมุดท่ีสามารถน าติดตวัไปไดโ้ดยสะดวก
ดว้ย 

2. ใชส้มุดในขอ้ 1 ขา้งตน้น้ี บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้าก 
- การอ่านพระคมัภีร์ 
- การอ่านหนงัสือพิมพ ์
- การอ่านหนงัสืออ่ืน ๆ 
3. รวบรวมหวัขอ้ท่ีไดเ้คยเทศนาไปแลว้ไวใ้นสมุดรวบรวมหวัขอ้เทศนา 
4. หมัน่จดบนัทึกหวัขอ้เทศนาของนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง พร้อมทั้งน ามาอ่าน และศึกษาคน้ควา้

เพื่อเป็นตวัอยา่ง 
5. เก็บรวบรวมขอ้พระคมัภีร์ท่ีประทบัใจตลอดจนสุภาษิตท่ีดี ๆ ไว ้
6. เวลาฟังเทศน์วนัอาทิตย ์ตอ้งตั้งใจฟังและจดหวัขอ้ท่ีผูอ่ื้นเทศนาเอาไว ้
7. ขณะไปท่องเท่ียว ทศันาจร อ่านหนงัสือพิมพ ์ หรือสนทนากนัก็ดี พยายามเก็บรวบรวมส่ิง

น่าสนใจท่ีไดท้ราบและพบเห็น เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลดว้ย 
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8. พยายามหลีกเล่ียงเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองงมงายเร่ืองหลอกลวง อยา่ไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มูลอยา่ง
เด็ดขาด 

ตอนที่  3  การ เต รียมหัว ข้อ  มี ข้อควรปฏิบัติ ดั ง ต่อไป น้ี  คือ  

1. การกล่าวพระค าของพระเจา้ หรือการเทศนานั้นเป็นการพดูแทนพระเจา้ ก่อนการเทศนา
จะตอ้งทูลขอการทรงน าจากพระเจา้ โดยการอธิษฐานเสียก่อน 

2. เลือกเอาหวัขอ้จากพระคมัภีร์ท่ีเราไดอ่้านพบ จากการอ่านพระคมัภีร์ประจ าวนัของเรา ขอ้
พระคมัภีร์ท่ียงัมีปัญหาไม่เขา้ใจ อยา่เลือกมาเป็นหวัขอ้อยา่งเด็ดขาด 

3. เวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเตรียมท าเทศนา ก็คือตอนหวัค ่า หรือตอนเชา้ตรู่ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
เงียบสงบ 

4. ตอ้งค านึงถึงสภาพของคริสตจกัร คริสตสมาชิกและสังคมในขณะนั้นดว้ย 
5. ตอ้งค านึงเทศกาลของคริสตจกัรทัว่ประเทศ เช่น  
- เทศกาลคริสตมาส 
- เทศกาลระลึกถึงการทนทุกขข์องพระเยซู 
- เทศกาลอีสเตอร์ 
6. เขียนหวัขอ้และโครงเร่ืองสั้น ๆ พร้อมทั้งหมัน่ทบทวน เพื่อใหเ้กิดความคล่องแคล่ว 
7. เราสามารถเตรียมหวัขอ้อยา่งคร่าว ๆ ไดต้ั้งแต่วนัจนัทร์จนถึงวนัเสาร์ แต่ควรจะเสร็จส้ิน

เรียบร้อยในคืนวนัเสาร์เป็นอยา่งชา้ 
8. ขอ้พระคมัภีร์ หวัขอ้ เคา้โครงเร่ือง เพลง ตลอดจนค าอธิษฐานท่ีจะใช ้ จะตอ้งเตรียมไวก่้อน 

และอ่านใหช้ านาญดว้ย 

ตอนที่  4  การ เต รียมตัว ก่อนถึ ง เวลาก ล่าวพระค าของพระ เ จ้าควรปฏิบัติดั ง นี้  

1. ต่ืนนอนแต่เชา้ตรู่ ของวนัอาทิตย ์ แลว้อธิษฐานพร้อมทั้งเตรียมมหาเพลงและขอ้พระคมัภีร์
ใหเ้รียบร้อย 

2. เขียนหวัขอ้และบทเพลงบนกระดานด าท่ีคริสตจกัร หรือพิมพใ์นรายการประชุมของ
คริสตจกัรล่วงหนา้ก่อนก็ได ้

3. เชิญมคันายกทั้งชายและหญิงรวมทั้งสมาชิกท่ีรับผดิชอบ มาเป็นปฏิคมตอ้นรับเขา้ร่วมการ
ประชุม รวมทั้งเตรียมท่ีประชุมดว้ย 

4. บุคคลิก และท่าทางของผูเ้ทศนาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสนใจเป็นพิเศษ คือ 
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ก. สีหนา้ ท่าทาง ตอ้งมองดูสง่า มีความเยอืกเยน็ สุขมุ ส ารวมและมีความจริงใจอยา่งเป็น
ธรรมชาติ 

ข. มือ ตา และน ้าเสียงตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัพดูอยู ่
ค. ค าพดูตอ้งชดัถอ้ยชดัค า ระวงัค าหยาบเวลาพดูอยา่รีบร้อนจนเกินไป และค าพดูตอ้งมีพลงั

ดว้ย 
5. หวัใจท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ใช่อยูท่ี่บุคคลิกท่าทางหรือน ้าเสียงของเรา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง

ส่วนประกอบเท่านั้นเหมือนชาม ชอ้น ซอ้ม และตะเกียบท่ีเราใชใ้นเวลาท่ีเรารับประทานอาหาร ส่ิง
ส าคญั คือ อาหารท่ีเรารับประทานนัน่คือ พระวจนะแห่งความจริงของพระเจา้ 

6. ก่อนข้ึนบนธรรมาสน์ ผูเ้ทศนาตอ้งมีเวลา 5-10 นาที สงบใจและอธิษฐาน 
7. ท่าทางขณะอยูบ่นธรรมาสน ์
ก. ตอ้งใชมื้อแสดงท่าทางประกอบ 
ข. ตอ้งพดูดว้ยความมีสัมมาคารวะ 
ค. ตอ้งเชิดหนา้ข้ึน อยา่กม้หนา้มองแต่หวัขอ้ค าเทศนาเท่านั้น 
ง. อยูใ่นอาการส ารวม 
จ. น ้าเสียง ค าพดูตอ้งชดัเจน 
ฉ. การประกาศต่าง ๆ เช่น เวลาจะอ่านพระคมัภีร์ เป็นตน้ ตอ้งประกาศอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ถา้เป็น

เร่ืองท่ีมีความส าคญั อาจประกาศซ ้ าอีกเป็นคร้ังท่ี 3 
ช. ค าอธิษฐาน ตอ้งประกอบดว้ย 
- การขอบพระคุณ 
- การวงิวอน 
- การสารภาพความบาป และ 
- การอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน 

ตอนที่  5  วิ ธี เทศนา  มีอ ยู่หลายวิ ธี ด้ วยกัน  คือ  

1. วธีิแบ่งออกเป็นตอน ๆ ค  าเทศนาแต่ละคร้ังควรจะแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพราะไม่เพียงแต่ง่าย
ต่อการเตรียมยงัจะช่วยใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย การเทศนาควรจะเร่ิมจากเร่ืองง่าย ๆ ไปสู่
เร่ืองท่ีลึกซ้ึง การแบ่งตอนเป็นส่ิงส าคญัยิง่ โดยเฉพาะผูท่ี้เร่ิมตน้หดัเทศนาใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกนั ก็
ไม่ควรแบ่งมากจนเกินไป เพราะจะยุง่เหยงิสับสน ท าใหผู้ฟั้งบงัเกิดความเบ่ือหน่ายไดง่้าย 
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2. วธีิไม่แบ่งตอน มีนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านเช่น มูด้ี เป็นตน้ มกัจะใชว้ธีิน้ี ก็มีผูฟั้ง
จ านวนไม่นอ้ยเลยทีเดียวท่ีไดรั้บการดลใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกนั ทั้งน้ีตอ้งสุดแลว้แต่ของ
ประทานของแต่ละคนดว้ย 

3 การเทศนาโดยใช้ของจริงแสดงให้เห็น เป็นวธีิเทศนาท่ีใชไ้ดผ้ลดีในชนบทโดยเฉพาะกบัเด็ก
และผูห้ญิงมกัจะนิยมฟังการเทศนาโดยวธีิน้ี เพราะจะช่วยใหบ้งัเกิดภาพพจน์ไดโ้ดยง่าย และจดจ าได้
เป็นเวลานานอีกดว้ยอุปกรณ์ท่ีอาจจะใชป้ระกอบการเทศนามีหลายอยา่ง เช่น กระดาษสี เป็นตน้ เราอาจ
ใชก้ระดาษ 

- สีแดง   เพื่อแสดงถึง เลือด 
- สีด า  เพื่อแสดงถึง ความบาป 
- สีขาว  เพื่อแสดงถึง ความบริสุทธ์ิ และ 
- สีเขียว  เพื่อแสดงถึง ชีวติ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี เรายงัสามารถใชรู้ปภาพ เพื่อช่วยใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่ายข้ึนได ้
4. ใช้นิทานหรือ เร่ืองทีม่ีคติมาเปรียบเทยีบ เร่ืองท่ีจะใชป้ระกอบน้ี ไม่ควรจะยาวเกินไป เวลา

เล่าเร่ืองจะตอ้งเล่าใหผู้ฟั้งจริงเห็นจงั โดยเฉพาะตอนท่ีส าคญั ๆ ของเร่ืองตอ้งพูดใหช้ดัเจน เราใชเ้ร่ือง
ต่าง ๆ เหล่าน้ี เพื่อยนืยนัความจริงของพระเจา้ ไม่ใช่ใชเ้ร่ืองเปรียบเทียบเป็นหวัใจของการเทศนา เร่ือง
เปรียบเทียบท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัค าเทศนาดว้ย เพื่อจะไดส้ามารถท าใหผู้ฟั้งคลอ้ยตามได ้

ตอนที่  6  อัน ดับ ก่อนหลังของ ส่วนต่าง  ๆ  ในค า เทศนา  

ก่อนเร่ิมการเทศนา จะตอ้งอ่านพระคมัภีร์อยา่งนอ้ยสัก 1 ขอ้ เพื่อยนืยนัถึงท่ีมาของค าเทศนา
ของเรา หลงัจากนั้นให้ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  

1. หวัข้อ ไดม้าจากหลกั หรือจุดท่ีส าคญั ๆ ของค าเทศนานั้น ๆ  
2. ค าน า เพื่อเป็นการน าผูฟั้งใหเ้ขา้สู่เร่ืองท่ีก าลงัจะพดู 
3. หัวใจของเร่ือง เปรียบเทียบเหมือนประตูใหญ่ของบา้นคนท่ีจะเขา้บา้นไดต้อ้งเขา้ทางประตูน้ี 

หากเรามีหวัใจของเร่ืองก็จะช่วยท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจเร่ืองท่ีก าลงัพดูถึงนั้นไดง่้ายข้ึน 
4. การแบ่งตอน เหมือนห้องเล็ก ๆ ในบา้นหลงัใหญ่ หรือขั้นบนัได ค่อย ๆ ข้ึนไปทีละขั้น ๆ 

ตอนสุดทา้ยจะตอ้งเป็นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเสมอ 
5. เร่ืองเปรียบเทยีบ เหมือนหนา้ต่างของบา้น ท่ีจะเป็นทางใหค้วามสวา่งส่องเขา้มาในบา้น ท า

ใหบ้า้นสวา่งไสวแต่ถา้มีหวัขอ้ท่ีชดัเจน อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ร่ืองเปรียบเทียบก็ได ้
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6. สรุป เป็นการรวบรวมใจความส าคญั ๆ ของค าเทศนาทั้งหมด เป็นค าพดูสั้น ๆ เหมือนหลงัคา
บา้นเม่ือสร้างหลงัคาเสร็จ บา้นก็เสร็จฉนัใด เม่ือเสร็จส้ินการสรุปก็เป็นอนัวา่จบค าเทศนาฉนันั้น 

ตอนที่  7  ประ เภทของค า เทศนา   

ค าเทศนามีหลายประเภทดว้ยกนั การท่ีจะใชป้ระเภทไหนนั้น แลว้แต่หวัขอ้ของค าเทศนานั้น ๆ 
เราพอจะแบ่งค าเทศนาออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1 .  ประ เภท  Tex tu a l  

ความหมาย เป็นวธีิการเทศนาท่ีเลือกเอาหวัขอ้อนัหน่ึงอาจมาจากขอ้พระคมัภีร์ 1 บท 1 ตอน 1 
ขอ้ หรือ 1 วรรค ก็ได ้ แลว้ใชห้วัขอ้นั้นมาเป็นหลกัในการเทศนาโดยไม่ตอ้งค านึงถึงขอ้พระคมัภีร์ท่ีอยู่
ก่อน หรือหลงั แต่ทั้งน้ีค  าเทศนานั้น ๆ จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตแห่งความจริงในพระคมัภีร์ดว้ย 

ตัวอย่างที ่1  
ข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 10:10-11 
หัวข้อ   แกะ 
ค าน า   แกะเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัไม่นอ้ยในพระคมัภีร์ เพราะมีความหมายเล็งถึง

พระเยซูนอกจากน้ีพระเยซูเองก็ยงัทรงตรัสเปรียบเทียบสาวกของพระองคว์า่เป็นเหมือนแกะ หากเราจะ
ศึกษาพระคมัภีร์ตั้งแต่หนงัสือปฐมกาล จนถึงววิรณ์แลว้ก็จะพบวา่ แกะเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัชนิด
หน่ึงท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั เพราะในสมยัพระคมัภีร์เดิม แกะเป็นสัตวท่ี์น ามาถวายเป็นเคร่ืองบูชาไถ่
โทษความผดิบาปของมนุษยไ์ด ้ ในหนงัสือพระกิตติคุณ ยอห์น 1:29 ยอห์นบพัติศมาไดแ้นะน า
ประชาชนใหรู้้จกัพระเยซูคริสตว์า่ “ดูแน่ะ” พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา้ผูท้รงรับเอาความผดิ
บาปของมนุษยไ์ป” 

ท าไมพระเยซูคริสตจึ์งทรงเปรียบเทียบสาวกของพระองคว์า่ เป็นเหมือนแกะ เหตุผลก็เพราะ
แกะมีขอ้ดีหลายประการ ซ่ึงสมควรท่ีเรามาศึกษาร่วมกนั 

แบ่งตอน 1 .อุป นิ สัยของแกะ  

ก. รวมหมู่ นิสัยของแกะชอบอยูด่ว้ยกนัไม่ยอมแยกยา้ยออกไปอยูต่วัคนเดียว คริสเตียนก็ควร
เป็นเช่นนั้นเหมือนกนั ตอ้งรวมหมู่ มีความสามคัคีอยูด่ว้ยกนัในคริสตจกัรฯ ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนั
ได ้

ข. รักความสะอาด แกะมีนิสัยรักความสะอาด ไม่ยอมอยูใ่นท่ีท่ีสกปรก คริสเตียนเราก็ตอ้งมี
ชีวติท่ีบริสุทธ์ิพยายามหลีกเล่ียงจากความผดิบาปอยูเ่สมอ 
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ค. มีความกตัญญู เวลาท่ีลูกแกะจะกินนมของแม่มนัจะตอ้งคุกเข่าลงเสมอ ซ่ึงแสดงถึงความ
กตญัญูท่ีมนัมีต่อแม ่ คริสเตียนก็ตอ้งมีความรักและกตญัญู เช่ือฟังและไวว้างใจในพระเจา้ เม่ือไดรั้บ
พระคุณของพระเจา้แลว้ ตอ้งส านึกในพระคุณของพระองคอ์ยูเ่สมอ 

2 .ความต้องการของแกะ  

ก. ผู้เลีย้งทีด่ี แกะตอ้งการมีผูเ้ล้ียงท่ีจะน าทางเหมือนในสดุดี 23:1 กษตัริยด์าวดิไดก้ล่าววา่ 
“พระเยโฮวาห์เป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน” การท่ีแกะรู้จกัติดตามผูเ้ล้ียง เพราะวา่ ในหมู่แกะ 40-
50 ตวั จะเกิดมีหวัหนา้แกะตวัหน่ึง หวัหนา้แกะน้ีจะเดินหนา้ และแกะอ่ืน ๆ จะตามหลงัไป 
ขณะเดียวกนั หวัหนา้แกะก็รู้จกัติดตามผูเ้ล้ียงไปดว้ยคริสเตียนก็ตอ้งรู้จกัติดตามผูเ้ล้ียงท่ีพระเจา้ทรงตั้ง
ไว ้ เช่นผูป้กครอง ศิษยาภิบาลรวมทั้งองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดีของเราอีกดว้ยผูป้กครอง
และศิษยาภิบาลจึงเปรียบเสมือนหวัหนา้แกะนัน่เอง 

ข. หญ้า แกะจ าเป็นตอ้งมีหญา้กิน ถา้ไม่มีหญา้แกะก็ไม่อาจด ารงชีวติต่อไปได ้ คริสเตียนก็
ตอ้งการหญา้ซ่ึงก็คือพระค าของพระเจา้นัน่เอง ถา้ขาดพระค าของพระเจา้ ชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณของเราก็
ไม่อาจอยูไ่ดเ้ช่นกนั เราจึงตอ้งหมัน่ศึกษา และฟังพระค าของพระเจา้อยูเ่สมอ ๆ  

ค. น า้ น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นอีกส่ิงหน่ึงส าหรับแกะ ล าพงัแต่หญา้อยา่งเดียวยงัไม่พอเพียง จ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีน ้าดว้ยคริสเตียนก็ตอ้งการน ้า ซ่ึงก็คือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิและค าอธิษฐานในชีวติของเรา หาก
เราขาดทั้ง 2 ส่ิงน้ี ชีวติฝ่ายวิญญาณของเราก็มีแต่จะเห่ียวแหง้ลงเท่านั้น 

3 .  คุณประโยชน์ของแกะ  

ก. ขนและหนัง ทั้ง 2 ส่ิงน้ี เป็นของภายนอกเราสามารถน ามาท าเส้ือผา้ เพื่อใหค้วามอบอุ่นแก่
ร่างกายได ้ คริสเตียนมีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งช่วยคนภายนอก น าเขาใหม้าถึงความรอด มาเช่ือ และ
วางใจในพระเยซูคริสตเ์จา้ 

ข. เนือ้และนม เป็นส่ิงหรือส่วนท่ีมาจากภายในของแกะสามารถบ ารุงร่างกายของมนุษยใ์ห้
แขง็แรงได ้ คริสเตียนไม่เพียงแต่ตอ้งช่วยคนภายนอกเท่านั้นยงัตอ้งช่วยเหลือและเสริมสร้างซ่ึงกนัและ
กนัอีกดว้ย 

ค. เป็นเคร่ืองบูชา พระเจา้ไดต้รัสสั่งโมเซใหบ้อกคนอิสราเอลท่ีรู้สึกวา่มีความรับผดิบาป น าโค
และแกะมาถวายเป็นเคร่ืองบูชา แกะนั้นตอ้งถูกฆ่า เลือดตอ้งไหลออกตอ้งถูกหัน่เป็นช้ิน ๆ และถูกเผา
ดว้ยไฟ ตอ้งเสียสละชีวติเพื่อเป็นเคร่ืองบูชา พระเจา้ทรงตอ้งการใหชี้วิตคริสเตียนของเรามีความ
เสียสละเพื่อพระองค ์ดุจดงัเคร่ืองบูชา เช่นกนั 



 13 

สรุป ทั้งหมดน้ี ลว้นเป็นขอ้ดีของแกะท่ีท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยั เช่นกนั คริสเตียนควรจะมี
คุณสมบติัและการประพฤติดงัเช่นแกะ อยา่ไดเ้ป็นเหมือนเสือท่ีท าใหค้นอ่ืนกลวัและอยา่เป็นเหมือน
ควายท่ีด้ือดึง ไม่ยอมเช่ือฟัง หรือเป็นเหมือนสุกรท่ีชอบแต่ความสกปรก และเกียจคร้านเท่านั้น 

ตัวอย่างที ่2 
ข้อพระคัมภีร์  สุภาษิต 6:6-8 
หัวข้อ    การกระท าของมด 
ค าน า กษตัริยซ์าโลมอนตอ้งการตกัเตือนคนท่ีเกียจคร้านโดยให้ไปสังเกตดูการกระท าของ

มด คนท่ีเกียจคร้านสามารถน ามาเปรียบเทียบไดก้บัชีวิตคริสเตียนในทุกวนัน้ี เพราะคริสเตียนมกัจะมี
ความเกียจคร้านในการท างานของพระเจา้ ดงันั้น จึงสมควรท่ีจะพิจารณาดูการกระท าของมด เพราะมด
มีการกระท า 2 อยา่ง ซ่ึงสามารถช่วยเราในเร่ืองน้ีได ้คือ 

1. ส่ิงท่ีไม่ควรท า 
2. ส่ิงท่ีควรท า 
ทั้ง 2 อยา่งน้ี ลว้นมีประโยชน์ต่อชีวติคริสเตียนของเราเป็นอยา่งมาก จึงขอใหเ้รามาพิจารณาดู

ดว้ยกนั 

ส่ิ งที่ ไ ม่ควรท า  

ก. ไม่เห็นแก่ตัว มดมีนิสัยอยา่งหน่ึง คือไม่เห็นแก่ตวั เม่ือมนัพบอาหารไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม
มนัจะกระจายข่าวใหม้ดอ่ืน ๆ มาร่วมรับผลประโยชน์ดว้ยกนัไม่ไดเ้ก็บเงียบไวส้ าหรับตวัเองแต่ผูเ้ดียว 
ชีวติคริสเตียนก็ควรจะจ าเอาพระคุณท่ีพระเจา้ทรงประทานใหก้บัเรานั้นประกาศออกไป เพื่อใหค้นอีก
เป็นจ านวนมากไดม้ามีส่วนรับผลประโยชน์ดว้ยกนั 

ข. ไม่ห่วงแต่ตนเอง มดเม่ือกินอาหารแลว้ จะตอ้งเหลือเศษอาหารไวท่ี้มุมปาก ไม่ไดก้ลืนกินลง
ไปทั้งหมดเผื่อเม่ือพบมดท่ียงัไม่มีอาหาร จะไดน้ าเอาส่วนท่ีเก็บไวน้ั้นแบ่งใหเ้พื่อนมดไดกิ้น ชีวิตคริส
เตียนก็ควรจะมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ เม่ือไดรั้บความจริง ตลอดจนพระพรต่าง ๆ จากพระเจา้ ไม่ควรเก็บ
ไวค้นเดียว ควรจะไดแ้บ่งให้กบัคนอ่ืนดว้ย 

ค. ไม่ท้อใจ มดมีความอดทนเป็นอยา่งมากมนัไม่ทอ้ใจเลย เวลาท่ีมนัไปพบอาหารก็จะตอ้ง
พยายามเอาอาหารช้ินนั้นกลบัมายงัรังของมนัใหไ้ด ้ คร้ังหน่ึงผมเองเคยทดลองเอากระดูกหมูมาใหล้อง
แบก เม่ือมนัแบกเกือบจะถึงรังของมนั ผมก็แกลง้เอาไปไวไ้กล ๆ มนัก็กลบัไปแบกกลบัมาอีก ลองอีก
คร้ังก็ไดผ้ลตามเดิม เป็นการยนืยนัวา่มนัไม่มีความทอ้ใจเลย ชีวติคริสเตียนก็ไม่ควรจะจะทอ้ใจ หลาย
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คร้ังเราจะเห็นวา่ ความทอ้ใจเกิดข้ึนกบัชีวติคริสเตียนไดเ้สมอ ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะวา่ การทดลองของ
ซาตานมาถึงคริสเตียนนั้น มี 3 ขั้นตอนท่ีร้ายกาจมากคือ 

1 ให้คนเย่อหย่ิงจองหอง มารเคยมาทดลองพระเยซูในขณะท่ีพระองคท์รงอดพระกระยาหารใน
ถ่ินทุรกนัดารวา่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงสั่งกอ้นหินเหล่านั้นใหก้ลายเป็นกระกระยาหาร” 
(มทัธิว 4:3) จุดประสงคข์องมนัก็เพื่อย ัว่ยใุหพ้ระเยซูบงัเกิดความเยอ่หยิง่วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ มี
ฤทธ์ิอ านาจท่ีจะท าได ้ ถา้พระเยซูหลงตามค าของมาร พระองคก์็คงจะพา่ยแพไ้ปแลว้ แต่ขอบพระคุณ
พระเจา้ท่ีพระองคท์รงทราบวา่ เป็นการทดลองของมาร จึงไดป้ฏิเสธ มิไดก้ระท าตาม 

2.ให้คนท้อใจ เม่ือคนนั้นไม่เยอ่หยิง่จองหองมนัก็จะท าใหเ้ขาทอ้ใจ เหมือนดงัท่ีมนัไดท้ดลอง
พระเยซูใหพ้ระองคก์ระโดดลงมาจากหลงัคาพระวหิาร คนท่ีกระโดดลงมาจากท่ีสูง แสดงวา่ คนนั้น
หมดก าลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัอะไร ต่อไปอีก จึงยดึเอาเป็นทางจาก คือ ฆ่าตวัตาย บางคนก็กระโดดตึก บาง
คนก็ไปกระโดดน ้า แต่พระเยซูหาไดฟั้งค าของมารได ้ดว้ยเหตุน้ี พระองคจึ์งสามารถชยัชนะความทอ้ใจ
น้ีได ้

3 ให้คนมกัง่าย ซาตานไดท้ดลองโดยย ัว่ยใุหพ้ระเยซูเยอ่หยิง่จองหอง แต่พระองคก์็ไม่ยอม มนั
พยายามใหพ้ระเยซูทอ้ใจ แต่พระองคก์็ทรงมีชยัชนะ มนัจึงหนัมาใชว้ธีิทดลองใหพ้ระเยซูมกัง่าย โดย
ทูลพระองคว์า่ “ถา้ท่านจะกราบไหวเ้รา เราจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่าน้ีแก่ท่าน” (มทัธิว.4:9) วตัถุประสงคใ์น
การท่ีพระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกก็เพื่อจะมาเอาฤทธ์ิอ านาจทั้งหมดคืนจากมาร ในการน้ีพระองคต์อ้ง
ผา่นการบงัเกิด การวายพระชนมบ์นไมก้างเขน การถูกฝังในอุโมงค ์ การฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย
ตลอดจนการเสด็จกลบัมาในคร้ังท่ี 2 ของพระองค ์ ซ่ึงตอ้งกินเวลานานมากหากเพียงแต่พระองคจ์ะ
กราบไหวม้าร ก็จะไม่ตอ้ง รอนานอีกต่อไป จะไดส่ิ้งเหล่านั้นโดยเร็ว ฉะนั้นเราจะเห็น ไดว้า่มาร
ตอ้งการใหพ้ระเยซูมีความมกัง่าย ท านองเดียวกนั คริสเตียนตอ้งปฏิเสธความเยอ่หยิง่จองหองความทอ้
ใจ และความมกัง่ายท่ีมารหยบิยืน่ใหก้บัเรา 

2 .  ส่ิงที่ควรท า  

ก. มีความสามัคคี มดไม่วา่จะไปท่ีไหน มนัจะไปเป็นขบวนยาวเหยยีด มนัสามารถอยูด่ว้ยความ
สามคัคี ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ชีวติคริสเตียนก็ควรเป็นเหมือนมด มีความสมคัรสมานสามคัคี รัก
ซ่ึงกนัและกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ข. มีความขยนัหมั่นเพียร แมว้า่มดจะเป็นเพียงสัตวเ์ล็ก ๆ เท่านั้น  แต่มนัมีความขยนัหมัน่เพียร
ในการท างานเป็นอยา่งมาก ราวกบัวา่มนัไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเลยท านองเดียวกนั ชีวติคริสเตียนก็ควร
ขยนัขนัแขง็ในการปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้เช่นกนั 
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ค. รู้จักดินฟ้าอากาศ ในเวลาท่ีก าลงัมีฝนตกหนกั หรือน ้าท่วม มนัจะรีบยา้ยท่ีอยูข้ึ่นไปยงัท่ีสูง
ทนัที ชีวติคริสเตียนก็ควรจะรู้จกัเวลาวา่ ยคุปัจจุบนัน้ีเป็นยคุสุดทา้ยของโลกแลว้ พระเยซูจวนจะเสด็จ
กลบัมา เราก าลงัจะถูกรับข้ึนไป เหมือนการยา้ยบา้นของมด ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่ควรจะมวัหลงอยูก่บั
ส่ิงของท่ีอนิจจงัในโลกน้ี 

ง. เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต ธรรมดามดจะ เก็บสะสมอาหารในฤดูร้อนส าหรับไวใ้ชใ้นฤดู
หนาว ซ่ึงมกัจะหาอาหารไม่ไดใ้นเวลานั้น มนัจึงพยายามหาอาหารไวแ้ต่เน่ิน ๆ ชีวติคริสเตียนก็
จ  าเป็นตอ้งตระเตรียมชีวิตในอนาคตขา้งหนา้ดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ในขณะท่ีเรายงัมีชีวติด าเนินอยูใ่นโลกน้ี 
เราจึงควรจะสะสมทรัพยไ์วใ้นสวรรคห์มัน่ท างานของพระเจา้ก่อนท่ีจะสายเกินไป 

สรุป มดมีการกระท าท่ีดีทั้ง 2 ประเภท ดงักล่าว ขา้งตน้น้ีหากคริสเตียนเราจะพยายามศึกษาและ
ฝึกฝนตามก็จะเป็นทางหน่ึงท่ีเราจะไดรั้บสติปัญญา ส าหรับการด าเนินชีวติเหมือนดงัท่ีท่านอคัรทูต
เปาโลไดก้ล่าววา่ จะไดส้ติปัญญาแห่งความรอด 

ตวัอยา่งท่ี 3 
ข้อพระคัมภีร์  บทเพลงสรรเสริญ 84:11 
หัวข้อ  ดวงอาทิตย ์
ค าน า  ในหนงัสือบทเพลงสรรเสริญไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้ทรงเป็นเหมือนดวง

อาทิตย ์ แต่เราอยา่เขา้ใจผดิวา่ ดวงอาทิตยก์็คือพระเจา้ อยา่งท่ีชาวโลกเขา้ใจจึงไปกราบไหวบู้ชา พระ
คมัภีร์สอนเราใหพ้ิจารณาดูดวงอาทิตย ์ เพื่อเราจะไดเ้รียนรู้ถึงพระเจา้ได ้ เพราะมีอยูห่ลายคร้ัง ถา้เราพดู
ถึงพระเจา้ตรง ๆ อาจมีหลายคนท่ีไม่สามารถเขา้ใจได ้ฉะนั้นในการศึกษาถึงคุณลกัษณะของดวงอาทิตย์
จะช่วยใหเ้ราพอเขา้ใจถึงพระเจา้ไดด้งัน้ี คือ 

1. ดวงอาทติย์มีหน่ึงไม่มีสอง พระเจา้ของเราก็ทรงเป็นพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว ไม่มีพระเจา้อ่ืน
นอกจากพระองคใ์นสากลจกัรวาล มีแต่พระองคผ์ูเ้ดียวท่ีทรงเป็นพระเจา้เท่ียงแทถ้าวร ไม่มีผูอ่ื้นท่ี
สมควรจะไดรั้บการกราบไหวบู้ชาอีกแลว้ 

2. ดวงอาทติย์มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คุณสมบติัอนัน้ีเหมือนกบัสภาพ “ตรีเอกานุภาพ” ของพระ
เจา้ และองคป์ระกอบ 3 ส่วนของมนุษยด์ว้ย ดงัน้ี 

ก. ไฟ เล็งถึงพระเจา้พระบิดา หรือดวงวิญญาณของมนุษย ์
ข. ความร้อน เล็งถึงพระเจา้พระบุตร หรือจิตของมนุษย ์
ค. แสงสว่าง เล็งถึงพระเจา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิ หรือร่างกายของมนุษย ์
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จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบทั้ง 3 ของดวงอาทิตยน์ั้น คลา้ยกบัตรีเอกานุภาพของพระเจา้ และ
พระองคก์็ยงัทรงสร้างมนุษยใ์หมี้องคป์ระกอบ 3 ส่วน เช่นกนั ดงันั้นเม่ือเราพิจารณาดูดวงอาทิตยก์็จะ
ช่วยใหเ้รารู้ถึงพระเจา้ไดเ้ช่นกนั 

3. ดวงอาทติย์เป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาล นกัวทิยาศาสตร์บอกให้เราทราบวา่ ในสุริย
จกัรวาลของเราน้ีมีดวงดาวอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงต่างก็ตอ้งหมุนรอบดวงอาทิตยท์ั้งส้ิน พระเจา้ก็ทรงเป็น
ศูนยก์ลางและแหล่งก าเนิดของสรรพส่ิงทั้งปวงเช่นกนั ในหนงัสือ ยอห์น 1:3 ก็ไดก้ล่าววา่”ส่ิงทั้งปวงท่ี
เป็นข้ึนแลว้นั้น ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีเป็นไปนอกเหนือพระองค”์ 

4. แสงของดวงอาทติย์ส่องไปทัว่ทุกแห่งในโลก ในโลกน้ีไม่มีท่ีใดท่ีแสงของดวงอาทิตยส่์องไป
ไม่ถึง พระคมัภีร์กล่าวในหนงัสือยอห์น 1:9 วา่”ความสวา่งแทไ้ดส่้องออกไปถึงทุกคน” ความสวา่งของ
พระเจา้ จึงเหมือนกบัแสงของดวงอาทิตยท่ี์ส่องออกไปถึงทุกคน 

5. แสงของดวงอาทติย์สามารถฆ่าเช้ือโรคและรักษาโรคได้ เช้ือโรคหลายอยา่งในร่างกายของ
มนุษยส์ามารถถูกท าลายไดโ้ดยใชแ้สงแดด เช่น เช้ือวณัโรค เม่ือถูกกบัแสงแดดมนัจะตาย ท านอง
เดียวกนั พระเยซูทรงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความผดิบาปและสามารถจะน ามา
บ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด ้

6. แสงของดวงอาทติย์ให้พลงังานทีท่ าให้พชืเจริญเติบโตได้ ตน้พืชจะปรุงอาหารและ
เจริญเติบโตไดจ้  าเป็นจะตอ้งอาศยัแสงแดดเป็นพลงังาน พระเยซูคริสตก์็ทรงสามารถประทานชีวิต
ใหก้บัมนุษย ์และใหชี้วตินั้นเจริญเติบโตข้ึนดว้ย 

7. ดวงอาทติย์คงอยู่ตลอดไป นบัเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้ท่ีดวงอาทิตยไ์ดใ้หค้วามสวา่งและ
ยงัคงใหอ้ยูโ่ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง, องคพ์ระเยซูคริสตท่ี์เราเช่ือฟังอยูน้ี่พระองคไ์ม่เปล่ียนแปลง
เช่นกนั 

8. เราไม่ต้องเสียเงินส าหรับดวงอาทติย์ พระเจา้ทรงประทานแสงแดดใหก้บัมนุษยทุ์กคนโดย
ไม่ไดเ้ก็บค่าแสงแดดเลย ไม่เหมือนไฟฟ้าท่ีเราตอ้งเสียเงินไปตามจ านวนท่ีเราใชท้  านองเดียวกนั พระเจา้
ทรงประทานพระคุณของ พระองคก์บัมนุษยเ์ปล่า ๆ โดยไม่ตอ้งเสียเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

9. ในท้องฟ้ามีแสง 3 ชนิด ซ่ึงเราอาจเปรียบเทียบไดว้า่  
ก. แสงอาทติย์ คือ พระคริสต ์
ข. แสงจันทร์ คือ คริสตจกัรฯ 
ค. แสงดาว คือ คริสเตียนทุกคน 
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แสงจนัทร์จะสวา่งตอ้งอาศยัดวงอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดแสงฉนัใดคริสตจกัรจะสามารถ
เป็นแสงสวา่งแก่ชาวโลกได ้ ก็ตอ้งอาศยัพระเยซูฉนันั้น ส าหรับคริสเตียนทุกคนแมส่้าเราจะมีความ
สวา่งเพียงเล็กนอ้ย ดุจดาวดวงเล็ก ๆ ก็สามารถใหค้วามสวา่งกบัโลกไดเ้ช่นเดียวกนั 

สรุป เม่ือพิจารณาดูลกัษณะต่าง ๆ ของดวงอาทิตยก์็ท  าใหเ้ราบงัเกิดความเขา้ใจในพระเจา้ของ
เรา นกัวทิยาศาสตร์ยงักล่าว ดวงอาทิตยเ์ป็นไฟทั้งดวง ลุกไหมอ้ยูต่ลอดเวลา ท าให้มนุษยไ์ดรั้บความ
สวา่งและมีความอบอุ่น พระเจา้ทรงใชพ้ระเยซูเขา้มาในโลกดว้ยวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั พระเยซู
ทรงสละชีวติของพระองคเ์อง เป็นค่าไถ่เราทั้งหลายออกจากความผดิบาป ท าให้เรากลบัมีชีวติใหม่และ
ไม่ตอ้งตายอีกเลย 

2 .  ประเภท  B i b l e  Rea di ng  

ความหมาย วธีิน้ี ไม่เหมือนกบัวธีิท่ีแลว้ เป็นวธีิเทศนาท่ีตอ้งอาศยัความหมายท่ีแทจ้ริงของพระ
คมัภีร์เป็นหลกัในการอธิบาย ไม่วา่จะเป็นในดา้นประวติัศาสตร์ เวลาตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยจะตอ้งน าเอาขอ้พระคมัภีร์อ่ืน ๆ มายนืยนัขอ้ความท่ีเราก าลงัอธิบายอยู ่ อาจจะกล่าวไดว้า่ เป็นวธีิ
อธิบายพระคมัภีร์โดยใชพ้ระคมัภีร์นัน่เองวธีิเทศนาวธีิน้ีเวลาจะเลือกหวัขอ้ และการแบ่งตอนต่าง ๆ นั้น 
อาจตอ้งใชค้วามคิดและความรู้ในพระคมัภีร์ค่อนขา้งมาก 

ตัวอย่างที ่1 
ข้อพระคัมภีร์ยอห์น 10:10 
หัวข้อ   “ชีวติ” 
ค าน า พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตรัสในพระคมัภีร์วา่ พระองคไ์ดม้าเพื่อผูท่ี้วางใจในพระองคจ์ะ

ไดรั้บชีวติเพราะวา่ ชีวิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับมนุษย ์ หากเราไม่มีชีวติเราก็ตาย และภายหลงัความ
ตายฝ่ายเน้ือหนงัแลว้ คนบาปยงัจะตอ้งไดรั้บการพิพากษา และตอ้งพินาศไนบึงไฟตลอดชัว่นิจนิรันดร์
อีกดว้ย 

วนัน้ี ขอใหเ้รามาพิจารณากนัถึงเร่ืองชีวิต ดงัน้ี คือ  
1. คุณค่าของชีวติ (มทัธิว. 16:26) พระเยซูไดต้รัสวา่”เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่

ตอ้งเสียชีวติของตน จะเป็นประโยชน์อะไร หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกบัชีวติของตนได”้ 
หลายคร้ังคนเราอาจจะคิดวา่ เงินทอง ช่ือเสียงเกียรติยศ วิชาความรู้ อ านาจ หรือความกา้วหนา้

ในทางวทิยาศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คนอ่ืนอาจจะวา่ ลทัธิค าสอนหรือศาสนาต่างหากท่ีมีคุณค่ามาก
ท่ีสุด แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะน ามาแลกกบัชีวติไดอ้ยา่งไร? ทุกอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ี ไม่มีสักอยา่งเดียวท่ี
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สามารถช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความตายได ้ เพราะฉะนั้นโลกทั้งโลก แมจ้ะมีคุณค่าจนนบัไม่ถว้นก็
ตาม แต่ก็ยงัไม่อาจน ามาแลกเอากบัชีวติของคนไดน่ี้ยอ่มแสดงวา่ ชีวติเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในโลก 

2. ต้นก าเนิดของชีวติ (ยอห์น 14:6) “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผูใ้ดมาถึง
พระบิดาเวน้ไวม้าทางเรา” ในเม่ือชีวิตมีค่ามากกวา่ของทุกอยา่งในโลก ก็ยงัมีปัญหาต่อไปวา่ จะไดชี้วติ
น้ีมาจากไหน? พระคมัภีร์ไดบ้อกกบัเราอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูทรงเป็นชีวิต ฉะนั้นในโลกน้ีไม่มีใครท่ีมี
ชีวติท่ีจะใหก้บัคนอ่ืนไดเ้วน้ไวแ้ต่พระเยซูผูเ้ดียวเท่านั้น 

3. วธีิทีจ่ะได้ชีวติ (ยอห์น 20:31)”….เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็นพระคริสตบุ์ตร
ของพระเจา้และเม่ือมีความเช่ือแลว้ ท่านจะไดชี้วิตโดยพระนามของพระองค”์ พระคมัภีร์ไดใ้หค้  าตอบ
กบัเราถึงวธีิท่ีจะไดม้าซ่ึงชีวติน้ี หากเราเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ เราก็จะไดรั้บชีวติ ดงันั้น
จึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการเช่ือและไวว้างใจในพระเยซู พระเจา้จะทรงโปรดประทานชีวติใหก้บัเราโดยไม่
ตอ้งท าหรือเสียอะไรมากไปกวา่น้ีอีกเลย 

4. ประโยชน์ของการได้รับชีวติ (ววิรณ์ 22:1-2) เม่ือเราไดรั้บชีวติจากพระเจา้แลว้ การไดรั้บ
ชีวติน้ีจะช่วยใหเ้รามีสิทธิท่ีจะได ้

ก. ดื่มน า้จากแม่น า้แห่งชีวติ 
ข. กนิผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวติ 
ต้นไม้แห่งชีวตินี้ ก็คือ ตน้ไมแ้ห่งชีวติท่ีอยูใ่นสวนเอเดนท่ีอาดมัและเอวาคิดจะไปกิน หลงัจาก

ท่ีเขาทั้งสองไดท้  าบาปแลว้ แต่พระองคไ์ม่ทรงอนุญาต จึงไดข้บัไล่เขาทั้งสองใหอ้อกจากสวนเอเดนไป 
และใหทู้ตสวรรคพ์ิทกัษรั์กษาทั้งตน้ไมแ้ละผลไมแ้ห่งชีวตินั้นไว ้ เพราะวา่พระองคท์รงเกรงวา่ หาก
อาดมัและเอวากินผลไมน้ั้นเขา้ไปแลว้จะกลายเป็นมนุษยท่ี์ควรจะตายไม่ตาย ก็จะมีความทุกขท์รมาน
มาก ดงันั้น พระเจา้จึงทรงพิทกัษรั์กษาตน้ไมแ้ห่งชีวิตน้ีไวจ้นถึงเวลาท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บการไถ่ออกจาก
ความบาปแลว้ พระองคจึ์งจะทรงประทานใหม้นุษยไ์ดรั้บประทานผลไมแ้ห่งชีวติ ตลอดจนน ้าจาก
แม่น ้าแห่งชีวิตนั้น น้ีเป็นพระคุณอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานใหแ้ก่มนุษย ์

ค. จะได้รับมงกุฎแห่งชีวติ (วิวรณ์ 2:10) พระคมัภีร์ในท่ีน่ีไดบ้อกเราวา่ ภายหลงัจากท่ีเราไดรั้บ
ชีวติแลว้หากเรามีความสัตยซ่ื์อจนถึงวนัตาย พระองคจ์ะทรงประทานให้เราไดรั้บมงกุฎแห่งชีวติ 

ง. จะอยู่นิจนิรันดร์กบัพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (1 เธสะโลนิกา 4:17)” ภายหลงันั้นเราผูย้งั
เป็นอยูแ่ละคอยอยูจ่ะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ทอ้งฟ้า อยา่งนั้นแหละเราจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ 
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5. ชีวติจะต้องเจริญขึน้ ในยอห์น 10:10 พระเยซูทรงตรัสวา่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้
ชีวติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” แสดงวา่ ชีวติจะตอ้งมีการเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ เป็นขั้นตอน 
ดงัน้ี 

ก. ไดรั้บชีวิต เม่ือเราเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต์ 
ข. ไดรั้บชีวิตบริบูรณ์ เม่ือเราพึ่งพิงอิงอยูก่บัพระเยซูคริสต ์

ค. ได้รับชีวติครบบริบูรณ์ เม่ือเรายอมต่อพระเจา้อยา่งส้ินเชิงและปฏิบติัตามค าของพระองค ์
เม่ือคริสเตียนไดรั้บชีวิตจากพระเจา้แลว้ ไม่ใช่หยดุอยูแ่ต่เพียงเท่านั้น แต่จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีชีวติ

ของเราจะตอ้งเจริญข้ึน 
สรุป เราไดพ้ิจารณากนัมาแลว้ถึงคุณค่าของชีวติ ตน้ก าเนิดของชีวิต วธีิท่ีจะไดรั้บชีวติ คือโดย

การเช่ือในพระเยซูตลอดจนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากชีวิต ฉะนั้นเราจึงควรจะพยายามพึ่งพระเจา้เพื่อให้
ชีวติของเราจ าเริญข้ึนจึงจะเป็นท่ีพอพระทยัของพระองคไ์ด ้

ตัวอย่างที ่2 
ข้อพระคัมภีร์ ปัญญาจารย ์ 12:13 
หัวข้อ  “หนา้ท่ีของคริสเตียน” 
ค าน า กษตัริยซ์าโลมอน ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือท่านผูป้ระกาศเพื่อสอนมนุษยใ์ห้รู้วา่ หนา้ท่ี

ของมนุษยท่ี์พึงมีต่อพระเจา้นั้นมีอะไรบา้ง ท านองเดียวกนัเราทุกคนท่ีเป็นคริสเตียนก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อพระเจา้เช่นกนั พระคมัภีร์ไดใ้ชช่ื้อหลายช่ือเพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคริสเตียน
กบัพระองค ์ซ่ึงท าใหเ้ราทราบถึงหนา้ท่ีท่ีเราพึงมีต่อพระองคด์ว้ย ช่ือต่าง ๆ เหล่าน้ี มีดงัน้ี คือ 

1. พระเจ้า-มนุษย์ (ววิรณ์ 21:3) “…..เขาจะเป็นพลเมืองของพระองค ์พระเจา้เองจะทรงด ารงอยู่
กบัเขาและจะทรงเป็นพระเจา้ของเขา” หนา้ท่ีท่ีมนุษยพ์ึงมีต่อพระเจา้ก็คือ “เช่ือ” ในพระองค ์ ท าไม
มนุษยจึ์งตอ้งเช่ือพระเจา้? ทั้งน้ีก็เพราะวา่ ตั้งแต่อาดมักบัเอวาเป็นตน้มา มนุษยไ์ดท้  าบาปและไม่ยอม
เช่ือในค าของพระเจา้ พระคมัภีร์จึงไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการท่ีมนุษยจ์ะเช่ือในพระเจา้ 

2. กษัตริย์-พลเมือง (ววิรณ์ 21:3) “…..เขาจะเป็นพลเมืองของพระองค ์ ...” ในเม่ือเราเป็น
พลเมืองของพระองค ์พระองคก์็คือกษตัริยข์องเรานัน่เอง หนา้ท่ีของพลเมืองท่ีพึงมีต่อกษตัริยก์็คือ “การ
นอบนอ้มยอมต่อพระองค”์ 

3. กษัตริย์-ข้าราชการ (ลูกา 19:15-19) พระเยซูไดท้รงตรัสค าอุปมาวา่ พระองคท์รงเป็นกษตัริย ์
และเราเป็นขา้ราชการผูรั้บใช้ของพระองค ์หนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีพึงมีต่อกษตัริย ์“คือความสัตยซ่ื์อ” 

4. บิดา-บุตร (กาลาเทีย 3:26) “เพราะวา่ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้ โดยศรัทธาในพระ
เยซูแลว้”หนา้ท่ีของลูกท่ีพึงมีต่อบิดา คือ “ความกตญัญูกตเวที” 
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5. พี-่น้อง (มาระโก 3:34)”….น่ี คือมารดาและพี่นอ้งของเรา” พระคริสตท์รงเป็นพี่ เราเป็นนอ้ง 
หนา้ท่ีของนอ้งท่ีพึงมีต่อพี่ คือ “ใหค้วามเคารพนบัถือ” 

6. เจ้าบ่าว-เจ้าสาว (ววิรณ์ 19:7) “….การมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้นมาถึงแลว้ และ
เจา้สาวไดแ้ต่งตวัเตรียมพร้อมแลว้” พระคริสตท์รงเป็นเจา้บ่าว คริสตจกัรเป็นเจา้สาว หนา้ท่ีของเราใน
ฐานะเจา้สาวท่ีพึงมีต่อเจา้บ่าวคือ “รักพระองค”์ 

7. อาจารย์-ศิษย์ (มทัธิว 23:8) หนา้ท่ีของศิษยท่ี์พึงมีต่ออาจารย ์คือ การใหค้วามเคารพยกยอ่ง 
8. เพือ่น-เพือ่น (ยอห์น 15:14-15) “ถา้ท่านทั้งหลายจะประพฤติตามท่ีเราสั่งท่าน ท่านจะเป็น

มิตรสหายของเรา” หนา้ท่ีท่ีเพื่อนมิตรสหายมีต่อกนัคือ “รักษาสัจจะท่ีมีต่อกนั” 
9. นาย-บ่าว (มทัธิว 24:26) “เม่ือนายมาพบเขากระท าอยูอ่ยา่งนั้น บ่าวผูน้ั้นก็เป็นสุข” หนา้ท่ีท่ี

บ่าวพึงมีต่อนายก็คือ “ความซ่ือสัตย”์ 
10. ศีรษะ-อวยัวะอืน่ ๆ (เอเฟซสั 5:23) “….พระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร....” หนา้ท่ีท่ี

อวยัวะต่าง ๆ และศรีษะท่ีมีต่อกนั คือ “การท างานประสานต่อเน่ืองกนั” 
11. แม่ทพั-ทหาร (2 ทิโมธี 2:3) หนา้ท่ีท่ีทหารพึงมีต่อแม่ทพั ก็คือ “ เช่ือฟังค าสั่ง และปฏิบติั

ตาม” 
12. ผู้เลีย้ง-แกะ (ยอห์น 10:14) “….แกะของเรารู้จกัเรา” หนา้ท่ีของแกะท่ีมีต่อผูเ้ล้ียง คือ “ตอ้ง

รู้จกัผูเ้ล้ียง” 
13. ล าต้น-กิง่ (ยอห์น 15:5-6) หนา้ท่ีของก่ิงท่ีพึงมีต่อล าตน้ คือ “การติดสนิท” 
14. การให้-การรับ (กิจการ 20:35) “….การใหเ้ป็นเหตุให้มีความสุขยิง่กวา่การรับ” พระเจา้ทรง

ประทานใหเ้ราอยา่งมากมายเม่ือเราไดรั้บแลว้ เราก็ควรจะตอบแทนพระองคโ์ดยการถวายส่ิงท่ีมีค่าใน
ชีวติของเราใหก้บัพระองคด์ว้ย 

สรุป ขอ้พระคมัภีร์ท่ียกมากล่าวถึงขา้งตน้น้ี ลว้นแต่แสดงถึงความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ 
เราควรจะตอ้งพยายามรักษาหนา้ท่ีของเราท่ีพึงมีต่อพระเจา้ไวใ้หดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได ้

ตัวอย่างที ่3 
ข้อพระคัมภีร์ กิจการ 1:3 
หัวข้อ   “การปรากฏของพระเยซูภายหลงัถูกปลงประชนม ์
ค าน า ในพระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ทรงปรากฏกบัสาวก

ในลกัษณะท่ียงัมีชีวติอยูเ่ป็นเวลาถึง 40 วนั เพื่อจะอธิบายใหส้าวกเขา้ใจถึงแผน่ดินของพระเจา้ท่ีพวก
เขาจะเป็นพยานต่อไปในภายภาคหนา้ 
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ตามท่ีบนัทึกในหนงัสือกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และหนงัสือกิจการนั้น ตั้งแต่พระเยซูทรงเป็นข้ึนมา
จากความตายจนถึงเวลาก่อนเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคท์รงอยูก่บัสาวก เป็นเวลาถึง 40 วนัอยา่งนอ้ย
ท่ีสุดเราพบวา่พระองคท์รงเป็นปรากฏตวัถึง 12 คร้ังดว้ยกนั บางคร้ังก็ถูกบนัทึกอยูเ่ฉพาะในกิตติคุณ
เพียงเล่มเดียว บางคร้ังก็บนัทึกอยูใ่นหลายเล่ม บางเล่มก็บนัทึกแต่เพียงคร่าว ๆ บางเล่มก็บนัทึกไวอ้ยา่ง
ละเอียดถา้หากวา่เราไม่นบัคร้ังท่ีซ ้ ากนัแลว้ จะพบวา่พระเยซูทรงปรากฏตวัทั้งหมด 8 คร้ัง 

ถา้เราศึกษาตลอดชีวิตของพระเยซูคริสต ์จะมีเหตุการณ์ใหญ่ ๆ อยู ่7 อยา่งดว้ยกนั ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติของพระองคซ่ึ์งไดแ้ก่ 

1. การเสด็จมาบงัเกิด 
2. การถูกตรึงตายบนไมก้างเขน 
3. การถูกฝังในอุโมงค์ 
4. การเป็นข้ึนมาจากความตาย 
5. การปรากฎตวัต่อสาวก 
6. การเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์
7. การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ี 2 
เม่ือพระเยซูทรงบงัเกิด ทูตสวรรคก์็บอกกบัผูเ้ล้ียงแกะวา่เราน าข่าวดีอนัยิง่ใหญ่มาบอกท่าน

ทั้งหลาย (ลูกา 2:10) การท่ีพระองคท์รงบงัเกิดกลายเป็นข่าวดี ก็เพราะเหตุการณ์ทั้ง 7 ขา้งตน้น้ี ถา้ไม่มี
เหตุการณ์ทั้ง 7 อยา่งน้ี ก็คงไม่ใช่ข่าวดีแน่ ถา้หากวา่ รวมทั้ง 7 เหตุการณ์เขา้ดว้ยกนัจึงจะเป็นกิตติคุณท่ี
สมบูรณ์ เหตุการณ์ทั้ง 7 อยา่งน้ีต่างก็มีความส าคญัพอ ๆ กนั ไม่อาจขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปไดเ้ลย แต่น่า
เสียดายท่ีคริสตจกัรในทุกวนัน้ี มกัจะสนใจแต่เพียงเหตุการณ์ท่ี 1,2,4 และ 7 เท่านั้น แต่กลบัมองขา้ม
ความส าคญัของเหตุการณ์ท่ี 3,5 และ 6 ไปเสีย จากเหตุการณ์พวกแรกท่ีกล่าวไปแลว้ไปขา้งตน้น้ี เราจะ
เห็นไดว้า่เรามีการฉลอง “การเสด็จมาบงัเกิด” ของพระเยซูคริสตก์นัอยา่งเอิกเกริกปีละคร้ังมีความยนิดี
ทัว่ทุกหนทุกแห่ง ต่างร่ืนเริงเฉลิมฉลองกนั แมแ้ต่คนท่ียงัไม่เช่ือในพระเยซู ก็ยงัหยดุงานมาเพื่อเฉลิม
ฉลองกนั ส าหรับ“การถูกตรึงตายบนไมก้างเขน” นั้นในเวลาท่ีเราหกัขนมปังและด่ืมน ้ าองุ่นในพิธีมหา
สนิท เราก็ระลึกถึงอยูเ่สมอ ๆ “การเป็นข้ึนมาจากความตาย” เป็นเหตุการณ์ท่ีเราระลึกถึงอยูทุ่กวนั
อาทิตยน์อกจากน้ี ทุกปีในเทศกาลอีสเตอร์ก็ยงัมีการระลึกถึงเป็นพิเศษอีกดว้ย ส่วน “การเสด็จกลบัมา
คร้ังท่ี 2 ของพระเยซูนั้น คริสตจกัรในยคุปัจจุบนัน้ี ต่างพดูกนัถึงเร่ืองน้ีอยูมิ่ไดข้าด 

จะเห็นไดว้า่ การถูกฝังในอุโมงค ์ การปรากฏตวัต่อสาวกและการเสด็จข้ึนสู่สวรรคน์ั้น เป็น
เหตุการณ์ท่ีถูกละเลยไปเสียเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น จึงอยากจะใหเ้รามาพิจารณาดว้ยกนัถึงความจริง และ
จุดเด่นของการปรากฏตวัของพระเยซูภายหลงัท่ีถูกปลงพระชนมบ์นไมก้างเขนแลว้ดงัน้ี คือ 
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1. พระกายของพระเยซูหลังเป็นขึน้มาจากความตายเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ทุกประการ 
ดว้ยเหตุน้ี ทนัทีท่ีโธมสัมองเห็นพระเยซูก็จ  าไดท้นัทีวา่ เป็นพระเยซูท่ีเขาเคยกินอยูห่ลบันอนและท างาน
ดว้ยตลอด 3 ปีคร่ึง ถา้ร่างกายของพระองคเ์ปล่ียนเป็นร่างกายใหม่อีกอนัหน่ึง ไม่วา่ จะสูงกวา่เต้ียกวา่ 
อว้นกวา่ หรือผอมกวา่เดิม โธมสัคงจ าพระเยซูไม่ไดเ้ป็นแน่ ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระเยซูยงัทรงสามารถ
พดูและอธิบายพระคมัภีร์ แสดงวา่น ้าเสียงของพระองคย์งัคงเหมือนเดิมทุกประการ รอยแผลท่ีมือและท่ี
สีขา้งของพระองคย์งัคงสามารถมองเห็นได ้ การท่ีพระองคท์รงปรากฏตวัในลกัษณะเช่นน้ี ก็เพื่อจะให้
เราไดท้ราบวา่ร่างกายของผูเ้ช่ือทุกคนท่ีจะไดรั้บในตอนเป็นข้ึนมาจากความตายนั้น ก็จะมีลกัษณะอยา่ง
เดียวกบัพระกายของพระองคด์ว้ย 

2. ตาของคนทีส่ว่างเท่าน้ัน จึงจะจ าพระองค์ได้ 
ศิษยท์ั้งสองคนท่ีก าลงัเดินทางไปยงัหมู่บา้นเอม็มาอูดู ไม่อาจจะจ าพระองคไ์ดใ้นตอนแรก 

ต่อมาภายหลงั ขณะก าลงัหกัขนมปังและอธิษฐานอยู ่ พระเยซูทรงกระท าใหต้าของเขาสวา่งข้ึนเขาทั้ง
สองจ าพระองคไ์ด ้

3. ไปไหนมาไหนได้ทนัทีทนัใด ขณะท่ีมาเรียพบพระเยซูท่ีบริเวณอุโมงคฝั์งศพ นางตรงเขา้ไป
จะเอามือจบัพระองคไ์ว ้ แต่พระเยซูคริสตต์รัสแก่นางวา่ “อยา่ยดึเหน่ียวเราไว ้ เพราะเรายงัไม่ไดข้ึ้นไป
หาพระบิดาของเรา” (ยอห์น 20:17) พระองคท์รงเป็นผลแรกท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ เพื่อน าเอาชีวติแห่งการเป็นข้ึนมาจากความตายน้ีถวายแด่พระเจา้เสียก่อน ภายหลงัจึง
เสด็จลงมาบนแผน่ดินโลกกบัสาวก 40 วนั แลว้จึงเสด็จข้ึนสู่สวรรคต่์อหนา้คนทั้งปวง ขณะท่ีพระองค์
ทรงเสด็จข้ึนสู่สวรรคไ์ปนั้น มีคน 2 คนปรากฏบนทอ้งฟ้า (กิจการ 1:10) คนทั้ง 2 น้ีก็คือ โมเซและเอลี
ยาท่านทั้งสองมาเพื่อจะตอ้นรับพระเยซูกลบัคืนสู่สวรรค ์ เพราะวา่ท่านทั้งทั้ง 2 ไดเ้คยมาพบและ
สนทนากบัพระองคใ์นการจ าแลงพระกายบนยอดภูเขาแลว้ (ลูกา 9:30-31) โมเซเป็นตวัแทนของส่ิงเล็ง
ถึงทั้งปวงในพระบญัญติั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองเก่ียวกบัพลบัพลาหรือเคร่ืองบูชาก็ตาม ลว้นเล็งถึงพระเยซู
ทั้งส้ิน เอลียาเป็นตวัแทนของค าท านายทั้งส้ินในหนงัสือผูพ้ยากรณ์ ซ่ึงจะส าเร็จบนพระกายของพระเยซู
คริสตใ์นขณะท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงไวบ้นไมก้างเขน ฉะนั้นเพื่อท่ีจะใหส้ าเร็จตามค าท านายในหนงัสือผู ้
พยากรณ์ ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงชิมน ้าองุ่นเปร้ียวบนไมก้างเขนแลว้จึงตรัสวา่ “ส าเร็จแลว้ “(ยอห์น 
19:28-30) เม่ือเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ เรียบร้อยแลว้ขณะท่ีพระเยซูทรงเสด็จข้ึนสู่สรรค ์ท่านทั้งสอง
ไดม้าคอยตอ้นรับพระเยซูในฐานะเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าส่ิงสารพดัส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระเจา้ 
ในการพบกบัพระองคท์ั้ง 2 คร้ังน้ี โมเซยงัเป็นตวัแทนคนตาย หมายถึง ผูเ้ช่ือทุกคนท่ีตายไปแลว้จะได้
เป็นข้ึนมาพบกบั พระองคอี์ก ส่วนเอลียาเป็นตวัแทนของคนเป็น หมายถึง ผูเ้ช่ือท่ียงัมีชีวติอยูก่็จะไดพ้บ
กบัพระองคด์ว้ย ในเวลาสุดทา้ย ท่านทั้งสองยงัจะมาเป็นพยานกบัคนยวิและจะถูกฆ่าตายอยูน่าน 3 วนั
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คร่ึง ภายหลงัจะกลบัฟ้ืนคืนชีพและถูกรับข้ึนสู่สวรรค ์ (ววิรณ์ 11:3-12) เพราะวา่ท่านทั้งสองลว้นเป็น
คนยวิ เป็นผูพ้ยากรณ์และมีฤทธ์ิอ านาจ การอศัจรรยท่ี์ท่านทั้งสองไดก้ระท าก็เหมือนกบัท่ีเคยกระท าไป
แลว้ ดว้ยเหตุน้ีท่านทั้งสองจึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นพยานกบัคนยวิได ้ มีบางคนกล่าววา่ หน่ึงใน
สองคนน้ี น่าจะเป็นเอโนค ไม่ใช่โมเสส ความเขา้ใจอนัน้ีไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพราะวา่ เอโนคมีชีวติอยูก่่อน
อบัราฮมั ในเวลานั้น พระเจา้ยงัไม่ไดเ้ลือกสรร ชนชาติยวิซ่ึงเป็นพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมัเลย นอกจากน้ี 
เอโนค ยงัไม่ใช่คนยวิไม่ใช่ผูพ้ยากรณ์ และไม่เคยกระท าการอศัจรรยม์าก่อนเลยจะมีคุณสมบติัท่ีจะเป็น
พยานกบัคนยวิไดอ้ยา่งไร 

แต่ก็มีบางคนอาจจะกล่าววา่ โมเสสเคยตายไปแลว้คร้ังหน่ึงแลว้ พระเจา้จะให้เขาตายอีกคร้ัง
หน่ึงไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้ขอบอกท่านวา่ ในสมยัของพระเยซู พระองคไ์ดเ้คยเรียกหลายคนใหเ้ป็นข้ึนมา
จากความตาย แต่แลว้คนเหล่านั้นก็ตอ้งพบกบัความตายอีกมิใช่หรือ หากโมเสสจะตายเพื่อพระเจา้อีก
สักคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่ ท่านคงจะเตม็ใจเป็นอยา่งยิง่ท  าไมเราจะตอ้งไปห่วงแทนท่านไปเปล่า ๆ เล่า? 

ยงัมีบางคนอาจกล่าววา่ เอลียาถูกรับข้ึนไปทั้งท่ียงัมีชีวติอยู ่ ภายหลงัจึงลงมาเป็นพยานบน
แผน่ดินโลก และพบกบัความตาย ส าเร็จตามขอ้คมัภีร์ท่ีวา่“มนุษยทุ์กคน ตอ้งตายคร่ึงหน่ึง” ส่วนเอโนค
นั้น ท่านยงัไม่ไดผ้า่นความตายแลว้จะท าอยา่งไร? อคัรทูตเปาโลไดก้ล่าววา่” …..เราจะถูกเปล่ียนแปลง
ใหม่หมด ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียว.....” (หมายความวา่ ถา้ตายแลว้ก็เป็นข้ึนมาเลยไม่จ  าเป็น
จะตอ้งถูกฝังเสมอไป) (1 โครินธ์ 15:51-52) ส าหรับเอโนค พระเจา้จะเปล่ียนแปลงท่านเม่ือไรนั้น 
ยอ่มจะสามารถท าไดไ้ม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ท่ีน่าแปลงใจคือ ยงัมีนกัอธิบายพระคมัภีร์บางคนท่ี
ยงัคงยนืกรานในความเห็นท่ีวา่ 1 ใน 2 คนตอ้งเป็นเอโนค ไม่ใช่โมเสส อยูน่ัน่เอง 

4. ร่างกายของพระองค์ ไม่ถูกการจ ากดัของเวลาสถานที ่หรือวตัถุใด ๆ ทั้งส้ิน ก่อนท่ีพระเยซูจะ
เป็นข้ึนมาจากความตาย พระองคไ์ม่เคยเสด็จเขา้ไปในบา้นท่ีปิดประตูหนา้ต่างเลย แต่ภายหลงัจากท่ี
พระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ พระองคป์รากฎตวัท่ามกลางสาวก ท่ีอยูใ่นบา้นท่ีปิดประตู
หนา้ต่างอยา่งมิดชิด พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ละลงมาบนแผน่ดินโลกใหม่ ทรงเขา้ไปในบา้นและ
หายตวัไป ส่ิงเหล่าน้ีมีความหมายอยา่งไร? แน่นอนทีเดียวยอ่มหมายความวา่ พระองคไ์ม่ถูกจ ากดัโดย 
เวลา สถานท่ี หรือวตัถุใด ๆ ทั้งส้ิน นัน่คือ จะไม่มีการเกิด แก่ เจบ็ ตาย อีกต่อไป พี่นอ้งคริสเตียนทุก
ท่าน เราทั้งหลายก าลงัจะมีร่างกายเหมือนอยา่งพระเยซูเช่นน้ี ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าปิติยนิดีสักเพียงใด 
สรรเสริญและขอบคุณพระองค ์

5. รูปร่าง หน้าตา น า้เสียง ตลอดจนความจ า ของพระเยซูล้วนเหมือนเดิมทุกประการ ภายหลงั
ท่ีพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ รูปร่างหนา้ตาและน ้าเสียงของพระองคไ์ม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
เลย รอยแผลท่ีถูกตรึงดว้ยตาปูท่ีมือและเทา้ ตลอดจนรอยแทงดว้ยหอกท่ีสีขา้งของพระองคก์็ยงัคงอยู ่
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เหมือนตอนก่อนท่ีจะเป็นข้ึนมาจากความตายทุกประการ ดว้ยเหตุน้ี โธมสัและสาวกคนอ่ืน ๆ เม่ือได้
เห็นพระองคก์็จ  าไดท้นัที ถา้เพียงแต่มี อะไรบางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น ก็คงจะท าใหส้าวก ของ
พระองคบ์งัเกิดความสงสัยเป็นแน่ ไม่เพียงแต่เท่าน้ี คงท่ีเป็นข้ึนมาจกความตายยงัคงจ าเหตุการณ์ 
ส่ิงของ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ท่ีตนไดเ้คยพบเห็นมาในขณะท่ียงัมีชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งแม่นย  ามิฉะนั้น ก็คง
ไม่มีบ าเหน็จหรือการลงโทษท่ียติุธรรมอยา่งแน่นอน ยกตวัอยา่งเช่นพระองคจ์ะทรงประทานบ าเหน็จ
ใหแ้ก่อคัรทูตเปาโลพระองคจ์ะตรัสวา่ “เปาโลเจา้เป็นบ่าวท่ีซ่ือตรงดี เจา้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย เราจะ
ตั้งเจา้ให้ดูแลของมาก เจา้จงร่วมความยนิดีกบันายเถิด”  

(มทัธิว 25:21) ถา้หากท่านอคัรทูตเปาโล ลืมเหตุการณ์ทุกอยา่งในชีวติของท่านไปเสีย ท่านก็
ควรจะตอบพระเยซูวา่” พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคมี์อะไรท่ีซ่ือตรงหรือสัตยซ่ื์อ ขา้พระองคไ์ม่ทราบวา่ 
พระองคก์ าลงัพดูถึงเร่ืองอะไร” หากเป็นเช่นน้ีบ าเหน็จท่ีท่านไดรั้บจะน าความยนิดีมาสู่ท่านไดอ้ยา่งไร 
มนัคงจะไม่มีความหมายส าหรับท่านเท่าไรนกั? ท านองเดียวกนัหากพระเยซูจะทรงตรัสกบับ่าวท่ีเกียจ
คร้านวา่ “อา้ยขา้ชัว่ชา้และเกียจคร้าน จงเอาเงินตะลนัตเ์ดียวนั้นกลบัคืนมา เอาอา้ยขา้ชาติชัว่ไปทิ้งเสีย
ในความมืดภายนอก ซ่ึงมีแต่การร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” (มทัธิว 25) บ่าวคนน้ีก็คงจะมีแต่ความงุนงง
เป็นแน่ เพราะเขาไดลื้มเหตุการณ์ในอดีตไปจนหมดส้ินแลว้ เขาจะนอบนอ้มยอมรับการพิพากษา
ลงโทษของพระเจา้ ไดอ้ยา่งไร? ท่านจงพิจารณาดูค าท่ีพระเยซูทรงตรัสดว้ยพระองคว์า่ “.....อบัราฮมัจึง
ตอบเศรษฐีนั้นวา่ลูกเอ๋ย เจา้จงระลึกวา่ เม่ือเจา้ยงัมีชีวติอยู ่ เจา้ไดข้องดีส าหรับตวั และลาซะรัสไดข้อง
เลว” (ลูกา 16:25) อบัราฮมับอกใหเ้ศรษฐีหวนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต และเศรษฐีก็จงัจ  าไดว้า่ เขายงัมี
พี่นอ้งอีก 5 คนท่ีด าเนินชีวติเหมือนอยา่งเขา (ลูกา 16:28) ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเป็นประจกัษพ์ยานอยา่ง
เพียงพอแลว้ คนท่ีตายไปแลว้ และโดยเฉพาะคนท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย ยงัคงจดจ าเหตุการณ์ในอดีต
ได ้ เราทุกคนท่ีเช่ือและวางใจในพระองค,์ ในวนันั้น เม่ือเราจะไปพบกบัพระองคอ์ยา่งหนา้ต่อหนา้ เรา
จะไดส้นทนากบัพระองคถึ์งความลม้เหลวในชีวติของเราตลอดจนพระคุณท่ีพระองคท์รงโปรด
ประทานใหแ้ก่เรา เวลานั้น ช่างเป็นเวลาท่ีมีความสุขสักปานใด” 

6. พระองค์ทรงรับประทานขนมปังและปลาแสดงว่า ไม่ได้เป็นขึน้มาจากความตายเฉพาะ
วญิญาณเท่าน้ัน ในขณะท่ีพระเยซูทรงปรากฏตวัท่ามกลางสาวกของพระองค ์ มีสาวกบางคนคิดวา่ 
พระองคม์าแต่เพียงวญิญาณเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงตรัสบอกเขาทั้งหลายวา่ “จงคล าตวัเราดู
เพราะวา่ผ ี(วิญญาณ) ไม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูน่ั้น” (ลูกา 24:39) ภายหลงัพระองคย์งั
ทรงรับประทานขนมปังและปลาต่อหนา้พวกเขา เพื่อจะส าแดงใหส้าวกของพระองคไ์ดรู้้วา่ ร่างกายท่ี
เป็นข้ึนมาจากความตายนั้น เป็นร่างกายท่ีไดรั้บการไถ่ทั้ง กาย จิต และวญิญาณอยา่งครบบริบูรณ์ เพื่อมิ
ใหมี้ความเขา้ใจอยา่งผิด ๆ กนั วา่คนท่ีเช่ือในพระเยซูนั้น รอดเฉพาะวญิญาณอยา่งเดียวเท่านั้น 
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สรุป ทั้ง 6 ประการดงักล่าวขา้งตน้น้ี เป็นจุดเด่นในการทรงปรากฏตวัของพระเยซู ภายหลงัท่ี
พระองคท์รงถูกปลงพระชนมแ์ลว้ พระองคท์รงปรากฏตวั โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะส าแดงใหส้าวกทุก
คนไดท้ราบวา่ ร่างกายท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายนั้น มีลกัษณะเหมือนอยา่งร่างกายของพระองคทุ์ก
ประการ ท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจวา่ ความเช่ือในพระเจา้นั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมาย และเตม็ไปดว้ย
ความหวงั ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระเยซูทรงใชเ้วลาถึง 40 วนั เพื่อจะให้เราไดเ้ห็นแบบอยา่งและความจริง
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ตัวอย่างที ่4 
ข้อพระคัมภีร์  “ววิรณ์ 3:11” 
หัวข้อ  “รักษาส่ิงท่ีมีอยูไ่วใ้หม้ัน่” 

ค าน า  พระเยซูทรงตรัสกบัคริสตจกัรฟิลาเดเฟียวา่ 
พระองคจ์ะรีบเสด็จกลบัมา ใหค้ริสเตียน รักษาส่ิงท่ีมีอยูไ่วใ้หม้ัน่ 
1. รักษาอะไรไว้ให้มั่น? (ววิรณ์ 2:19) ขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ีไดบ้อกเราใหรั้กษาส่ิงต่อไปน้ีไวใ้หม้ัน่ 

คือ  
ก. การประพฤติ คริสเตียนตอ้งรักษาการประพฤติท่ีดี ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิไวใ้หม้ัน่ 
ข. ความรัก คริสเตียนตอ้งรักพระเจา้เบ้ืองบนและรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ความรักท่ีรักพระเจา้

และรักมนุษยน้ี์ เราตอ้งรักษาไวใ้หม้ัน่ อยา่ใหสู้ญหายไปเป็นอนัขาด 
ค. ความเช่ือ คริสเตียนตอ้งมีความเช่ือในการด าเนินชีวิต ความเช่ืออนัน้ีไม่ใช่ความเช่ือท่ีน าเรา

มาสู่ความรอด แต่เป็นการด าเนินชีวติดว้ยความเช่ือ 
ง. ความอดทน ส่ิงท่ีขาดเสียไม่ไดใ้นการด าเนินชีวิตคริสเตียนก็คือ ความอดทน เพราะหากเรา

ขาดความอดทนเสียก็ไม่อาจจะเป็นคริสเตียนท่ีดีได ้ ดงันั้น ท่านอคัรทูตเปาโลจึงหนุนใจคริสเตียนใหมี้
ความอดทนนาน 

2 .  ท า ไม จึง ต้อง รักษาไ ว้ ใ ห้มั่น ?  

ก. เพราะอสิราเอลกลบัคืนสู่ประเทศแล้ว (ลูกา 21:30) พระเยซูตรัสวา่ “จงดูตน้มะเด่ือเทศ เม่ือ
ผลิใบออกแลว้ ท่านทั้งหลายก็เห็นและรู้อยูเ่องวา่ ฤดูร้อนจวนจะถึงแลว้” ค  าอุปมาเร่ืองตน้มะเด่ือเทศน้ี
เล็งถึงการกลบัตั้งเป็นประเทศข้ึนใหม่ของชาวอิสราเอล ฤดูร้อน หมายถึง ยคุสุดทา้ยก่อนท่ีพระเยซูจะ
เสด็จกลบัมา ประเทศอิสราเอลไดต้ั้งข้ึนเป็นประเทศเอกราชใหม่อีกคร้ังหน่ึงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 แลว้ 
ดงันั้น เราจึงตอ้งรักษาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรามีอยูน่ั้นไวใ้หม้ัน่ 



 26 

ข. ประเทศเลก็ ๆ และอาณานิคมต่าง ๆ กลบัเป็นอสิระ พระเยซูตรัสวา่ “…..และตน้ไมต่้าง ๆ ผลิ
ใบออกแลว้” ดว้ยในขอ้พระคมัภีร์ขา้งตน้น้ี ตน้ไมต่้าง ๆ ก็คืออาณานิคมต่าง ๆ จะกลบัตั้งเป็นประเทศ
อิสระเป็นส่ิงท่ีไดส้ าเร็จแลว้ 

ค. มนุษย์เราไปถึงดวงจันทร์และอวกาศแล้ว นกัวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัน้ีสามารถไปเยอืนดวง
จนัทร์และเดินทางไปมาในอวกาศไดแ้ลว้ ซาตานรู้วา่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมาในทอ้งฟ้าอากาศ มนัจึงใช้
มนุษยใ์หป้ระดิษฐเ์คร่ืองบินและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อจะไปแยง่กนัครอบครองอวกาศกบัพระเยซู เม่ือ
เป็นเช่นน้ี เราก็รู้วา่ การเสด็จมาของพระองคใ์กลจ้ะมาถึงแลว้ เราควรจะรักษาส่ิงท่ีเรามีอยูน่ั้นไวใ้หม้ัน่ 

ง. เราเห็นความเยอืกเยน็ของคริสตจักร ในปัจจุบนัการเส่ือมลงของสังคม ความร้ายแรงของ
อาวธุยทุโธปกรณ์ ความยุง่เหยงิในทางการเมือง ตลอดจนการเส่ือมทรามของจิตใจมนุษย ์ ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นแต่บอกเราวา่ พระเยซูใกลจ้ะเสด็จกลบัมาแลว้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรรักษาส่ิงท่ีเรามีอยูไ่ว ้
ใหม้ัน่ 

3. ช่วงระยะเวลาทีเ่ราจะต้องรักษาไว้ให้มั่น (ววิรณ์ 2:25)” ….จงยดึไวใ้หม้ัน่กวา่เราจะมา” 
ก. ควรเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่เร่ิมตน้ดี แต่ตอนปลายไม่ดี หรือตอนตน้ไม่ดี แต่ตอนปลายดี 
ข. ไม่ควรมองดูสถานการณ์ว่า ดีหรือเลวแลว้เราจึงร้อนรน หรือเยอืกเยน็ 
ค. ไม่ควรพึง่การหนุนใจของคนอืน่ ควรพึ่งพระค าอนัไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้ 
ดงันั้น เราควรจะรักษาไวใ้หม้ัน่อยา่งเสมอตน้เสมอปลายตราบจนกระทัง่พระองคจ์ะเสด็จ

กลบัมา 
4. ผลของการรักษาไว้ให้มั่น! (ววิรณ์ 3:11)”......ส่ิงซ่ึงเจา้มีอยูน่ั้น จงถือไวใ้หม้ัน่ เพื่อไม่ใหผู้ใ้ด

ชิงมงกุฎของเจา้ไปได”้ ในพระคมัภีร์ พระเจา้ทรงเตรียมมงกุฎ 5 อยา่งไวส้ าหรับคริสเตียน ดงัน้ี คือ 
ก. มงกุฎแห่งชีวติ (ยากอบ 1:12) ผูท่ี้จะไดรั้บจะตอ้งมีความอดทน 
ข. มงกุฎท่ีไม่รู้ร่วงโรย (1 โครินธ์ 9:25) ผูท่ี้จะไดรั้บจะตอ้งวิง่แข่งนัน่คือ จะตอ้งมีความ

พากเพียร 
ค. มงกุฎแห่งความช่ืนชมยนิดี (ฟิลิปปี 4:1) ผูท่ี้จะไดรั้บจะตอ้งสามารถยนืมัน่คงอยูไ่ด ้นัน่คือมี

ความประพฤติท่ีดีท่ีถวายพระเกียรติยศแด่พระเจา้ 
ง. มงกุฎแห่งความชอบธรรม (2 ทิโมธี 4:8) ผูท่ี้จะไดรั้บจะตอ้งมีใจรักยนิดีในการเสด็จกลบัมา

ของพระเยซูคริสต ์นัน่คือ จะตอ้งมีความเช่ือ 
จ. มงกุฎแห่งสง่าราศี (1 เปโตร 5:4) เปโตรไดก้ล่าววา่ ถา้เรายนิดีทนความยากล าบากเพื่อพระ

เจา้เราจะไดม้งกุฎแห่งสง่าราศี ฉะนั้น ผูท่ี้จะไดรั้บจะตอ้งมีความรักนัน่เอง 
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สรุป ขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ ขา้งตน้น้ี ท าให้เรารู้วา่พระเยซูใกลจ้ะเสด็จกลบัมาแลว้ ใหเ้รารักษาส่ิง
ท่ีเรามีอยูไ่วใ้หม้ัน่ ตราบจนกระทัง่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา แลว้เราจะไดรั้บมงกุฎชนิด 

ต่าง ๆ เป็นบ าเหน็จส าหรับชีวติของเราอยา่ใหใ้ครมาแยง่ชิงมงกุฎของเราไปได ้

ยกตัวอย่างประกอบ  

ในสมยัอาณาจกัรโรมนั ไดมี้การจบักุมคริสเตียน 40 คนท่ีท างานประกาศพระกิตติคุณเพื่อพระ
เจา้ กษตัริยจึ์งบอกกบัทั้ง 40 คนน้ีวา่ ถา้หากวา่ ใครจะยอมปฏิเสธพระเยซูเท่านั้น จะไดรั้บการปล่อยตวั
ใหเ้ป็นอิสระ และยงัจะแต่งตั้งใหเ้ป็นขา้ราชการต าแหน่งสูงอีกดว้ย แต่ทุคนน่ิงเงียบ ไม่มีใครตอบแต่
ประการใด ในท่ีสุดมีคนหนุ่มคนหน่ึงใน 40 คนนั้นไดก้ราบทูลกษตัริยว์า่ เขายนิดีจะปฏิเสธพระเยซู 
กษตัริยก์็ปล่อยตวัออกมา แต่ในทนัใดนั้นมีนายทหารคนหน่ึงเป็นคนท่ีจะมาด าเนินการประหารทั้ง 40 
คนนั้นไดเ้ห็นนิมิตเป็นมงกุฎ 40 อนั ซ่ึงทูตสวรรคน์ ามาจะประทานใหแ้ก่ทั้ง 40 คนแต่เพราะคนหน่ึงได้
เดินออกไปจึงเหลือเพียง 39 คนเท่านั้น มีมงกุฎอยูอ่นัหน่ึงท่ีไม่มีใครจะรับ นายทหารผูน้ี้จึงทราบทูล
กษตัริยว์า่ ขา้พเจา้ยอมรับพระเยซู และเขาไดเ้ขา้ไปยนือยูใ่นต าแหน่งท่ีคนหนุ่มนั้นเดินออกมา ต่อมา
กษตัริยมี์รับสั่งใหป้ระหารทั้ง 40 คน แต่ทั้ง 40 คนก็ไดรั้บมงกุฎจากพระเจา้คนหนุ่มคนนั้นพลาดโอกาส
ท่ีจะไดม้งกุฎนั้นเสีย เพราะถูกนายทหารผูน้ี้แยง่เอาไปเสีย 

ขอพระเจา้ช่วยเรายดึส่ิงท่ีเรามีอยูไ่วใ้หม้ัน่ เพื่อจะไดไ้ม่มีใครสามารถแยง่ชิงเอามงกุฎของเรา
ไปได ้

ค.  ประ เภท  Ex pos i tory  

ความหมาย เป็นวธีิการเทศนาท่ีเลือกเอาหวัขอ้จากขอ้พระคมัภีร์ อาจจะเป็น 1 เล่ม 1 บท 1 ตอน 
1 ขอ้ หรือ 1 วรรค ก็ได ้ แลว้อธิบายพร้อมทั้งขดุคน้หาความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีอยูภ่ายในขอ้พระคมัภีร์
ตอนนั้นตามล าดบัก่อนหลงั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งไปหยบิยกเอาขอ้พระคมัภีร์ จากท่ีอ่ืนมาใชเ้ลย 

ตัวอย่างที ่1 
ข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 10:10 
หัวข้อ  “งานของพระเจา้ พญามาร และ มนุษย”์ 
ค าน า ในยอห์น 10:10 พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตรัสวา่ “ขโมยนั้นยอ่มไม่มานอกจากจะลกัหรือ

ฆ่าและท าลายเสีย เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดมี้ชีวติและจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” “ขโมย” ในท่ีน้ี 
หมายถึง “พญามารหรือซาตาน” ท าไมจึงวา่ขโมยน้ี คือ ซาตาน เราพบค าตอบในยอห์น 10:8 พระเยซู
ทรงตรัสวา่ “บรรดาคนท่ีมาก่อนเรานั้น เป็นขโมยและโจร” ก่อนพระเยซูจะเสด็จมา ผูท่ี้มานั้นไม่ใช่
หมายถึงมนุษย ์ เพราะมนุษยไ์ม่ไดม้าจากนอกโลก แต่พระเจา้ทรงสร้างมนุษยจ์ากภายในโลกน้ี ผูท่ี้มา
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จากนอกโลกก็คือ “พระเยซู” กบั “ซาตาน” นัน่เอง เพราะในสมยัของอาดมัและเอวา ซาตานไดม้า
ล่อลวงอาดมัและเอวาในสวนเอเดนบนแผน่ดินโลกน้ี มนัไดม้าสิงอยูใ่น “งู” ท าไมจึงรู้วา่ งูคือซาตาน? 
เราพบค าตอบในหนงัสือววิรณ์ 12:9 ซ่ึงกล่าววา่” พญานาคใหญ่นั้น คือ งูเฒ่าท่ีเขาเรียกวา่ มารและ
ซาตานผูล้วงมนุษยโ์ลกทั้งปวง” พญามารซาตานไดม้าในโลกน้ีก่อนพระเยซู 4,000 ปี แต่เม่ือพระเยซู
เสด็จมาแลว้พระองคจึ์งทรงช้ีใหเ้ราเห็นวา่ ซาตานนั้นแหละคือ ขโมย 

ในพระคมัภีร์ขอ้น้ี พระเยซูไดท้รงช้ีใหเ้รามองเห็นถึงงานของพระเจา้ พญามารและมนุษย ์ดงัน้ี  

ก .  งานของพญามารซาตาน  

1. ขโมย มนัมาขโมยอะไร? ชีวติของมนุษยน์ัน่เอง เม่ือขโมยมามนัก็ยอ่มจะตอ้งเอาส่ิงท่ีมีค่า
มากท่ีสุดท านองเดียวกนั ซาตานมาในลกัษณะเป็นขโมยก็ยอ่มเอาชีวติของมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก
ท่ีสุดไป อาดมัเช่ือฟังค าของซาตาน กินผลไมท่ี้ตอ้งหา้มในวนัท่ีกินนั้น เขาก็ไดสู้ญเสียชีวตินั้นไป ชีวติ
นั้นไดถู้กซาตานแยง่ชิงเอาไปเสียแลว้ มนุษยก์บัพระเจา้จึงไม่อาจจะมีความสัมพนัธ์ต่อกนัเหมือนอยา่ง
แต่ก่อนได ้

2. ฆ่า จากหนงัสือปฐมกาล บทท่ี 3 เราจะเห็นไดว้า่ หลงัจากซาตานไดข้โมยชีวิตของอาดมัและ
เอวาไปแลว้ ในปฐมกาล บทท่ี 4 ซาตานก็ท าใหค้าอินฆ่าเอเบลทนัทีดงันั้น สงครามและการฆ่าฟันกนั
ลว้นแต่มาจากการชกัใยของซาตานทั้งส้ินตอนเร่ิมแรก อาจจะเป็นหน่ึงคนต่อหน่ึงคนต่อจากนั้น ก็ทวี
เป็นการต่อสู้ระหวา่งหมู่คณะแลว้กลายเป็นประเทศต่อประเทศ และในท่ีสุดก็เป็นกลุ่มประเทศ ต่อกลุ่ม
ประเทศดว้ยกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการพญามารซาตานทั้งส้ิน 

3. ท าลาย ซาตานไดม้าท าลายความสัมพนัธ์ท่ีมนุษยมี์ต่อพระเจา้ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยด์ว้ยกนั ตลอดจนความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความเคียดแคน้ ความโกรธเกลียด
ต่าง ๆ ลว้นแต่เกิดจากซาตาน รวมทั้งการแตกแยกต่าง ๆ ท่ีเกิดในคริสตจกัร ก็ลว้นมาจากซาตานทั้งส้ิน 

ข. งานของพระเจ้า พระเยซูตรัสวา่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ” พระเยซูมาในโลกน้ี ก็
เพื่อ “ให”้ ดงันั้น งานของพระองคก์็คือ การให้ งานแห่งการใหข้องพระองคไ์ดท้รงผา่นขั้นตอนต่าง ๆ 
ดงัน้ี คือ 

1. เสด็จมาบงัเกิด 
2. ถูกตรึงตายบนไมก้างเขน 
3. ถูกฝังไวใ้นอุโมงค์ 
4. ทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย 
5. ทรงปรากฏตวัต่อสาวก 
6. เสด็จข้ึนสู่สรรค ์
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7. เสด็จกลบัมาเป็นคร้ังท่ี 2 
น่ีเป็นงานทั้งหมดท่ีองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระท าเพราะงานทั้ง 7 ประการน้ี จึงท าให้

พระองคส์ามารถประทานชีวิตใหก้บัมวลมนุษยท์ั้งปวงได ้
ค. งานของมนุษย์ ในเม่ือพระเยซูคริสต ์ทรงเป็นผูป้ระทานชีวติใหก้บัเรา ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้ง

เป็นผู้รับ เอาชีวตินั้นจากพระองค ์“การรับ” จึงเป็นงานท่ีมนุษยจ์ะตอ้งท าซ่ึงเราสามารถจะรับได ้โดย 
1. เช่ือแล้วรับเอา “เพื่อทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตร (พระเยซู) นัน่จะมิไดพ้ินาศ แต่จะไดรั้บชีวตินิ

รันดร์” 
2. เช่ือพึง่ หลงัจากเราเช่ือในพระเยซูแลว้ เรา จะตอ้งกา้วต่อไปอีกกา้วหน่ึง นั้นคือ การเช่ือพึ่ง

ไวว้างใจมอบชีวิตใหพ้ระองคท์รงน าเราตลอดไป เพื่อเราจะสามารถไดรั้บชีวติท่ีบริบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
3. เช่ือฟัง หากเราเช่ือฟังค าของพระเจา้ ยอมประพฤติปฏิบติัตาม เราจะไดชี้วติท่ีครบบริบูรณ์

จากพระองค ์
หนา้ท่ีทั้ง 3 ลว้นเป็นหนา้ท่ีท่ีมนุษยจ์ะตอ้งกระท าทั้งส้ิน 
สรุป พระคมัภีร์ไดใ้หเ้ราเห็นแลว้วา่ งานของพระเจา้พญามารและมนุษยท่ี์พึงกระท านั้นมี

อะไรบา้ง ซ่ึงท าใหเ้ราเขา้ใจแลว้วา่มารมาเพื่อจะ ลกั ฆ่า และท าลายชีวติทั้งหมดของเราเสีย ดงันั้น เราจึง
ควรเช่ือฟังในพระเยซูคริสต ์และต่อตา้นกบังานของซาตานจนถึงท่ีสุด 

ตัวอย่าง 2  
ข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 2:1-11 
หัวข้อ “พระคุณและกิจการงานแห่งพระคุณ” 
ค าน า ในขณะท่ีพระเยซูคริสตท์รงท างานบนแผน่ดินโลก พระองคไ์ดท้รงน าสาวกของ

พระองคไ์ปร่วมในงานเล้ียงสมรสแห่งหน่ึงท่ีหมู่บา้นคานา เพราะเหตุท่ีสาวกของพระองคย์งัไม่ไดเ้ช่ือ
และไวว้างใจในพระองค ์ พระเยซูจึงทรงกระท าการอศัจรรย ์ โดยเปล่ียนน ้าใหก้ลายเป็นเหลา้องุ่น
นบัเป็น การเป็นอศัจรรยค์ร้ังแรกท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า ท าไมพระเยซูจึงทรงใชก้ารเปล่ียนน ้าให้
กลายเป็นเหลา้องุ่น มาเป็นการอศัจรรยค์ร้ังแรกของพระองค ์อาจจะรู้สึกวา่เป็นเร่ืองเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
อาจจะไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัการเรียกคนตายให้เป็นข้ึนมา การเล้ียงคนหา้พนัคนดว้ยขนมปัง 
5 กอ้นและปลา 2 ตวั หรือการใหค้นตาบอดกลบัมองเห็นไดห้รือ โรคเร้ือนไดรั้บการบ าบดัรักษา ส่ิง
เหล่าน้ีมนุษยอ์าจเห็นวา่เป็นเร่ืองยิง่ใหญ่ แต่พระเยซูกลบัเห็นความส าคญัของการเปล่ียนน ้าใหก้ลายเป็น
เหลา้องุ่นวา่มีมากกวา่ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ ในการอศัจรรยน้ี์ พระองคท์รงเปล่ียนสารชนิดหน่ึงใหก้ลายเป็น
สารอีกชนิดหน่ึงและเป็นสารท่ีดีกวา่เดิมดว้ย การอศัจรรยอ่ื์น ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ไม่ใช่เป็นการ
เปล่ียนแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเป็นอีกส่ิงหน่ึง เป็นเพียงการขยายอาหารใหม้ากข้ึน เอาโรคออกจากร่างกาย 
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หรือคนลุกข้ึนจากความตายเท่านั้น ดงันั้น การเปล่ียนน ้ าใหก้ลายเป็นเหลา้องุ่นจึงเป็นการเปล่ียนแปลง
อยา่งมหศัจรรย ์ เพราะพระองคท์รงกระท าการอศัจรรยน้ี์เอง จึงท าใหส้าวกบงัเกิดความไวว้างใจใน
พระองค ์และสามารถถวายพระเกียรติยศแด่พระองคไ์ด ้

ในการอศัจรรยน้ี์ท าใหเ้รามองเห็นส่ิงส าคญั 2 ประการดว้ยกนั คือ 
ก. พระคุณ 
ข. กิจการงานของพระคุณ 
ก. พระคุณ พระคุณหมายถึง ส่ิงท่ีใหเ้ปล่า ๆ โดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ ทั้งส้ิน และยงัสามารถเปล่ียน

ส่ิงท่ีเลวใหก้ลบัดีไดอี้กดว้ย ดงันั้นพระองคท์รงเปล่ียนน ้าเปล่า ๆ น ้าท่ีไม่สะอาดใหก้ลบักลายเป็นเหลา้
องุ่นอยา่งดี น่ีเป็นการสอนสาวกและผูเ้ช่ือทุกคนใหเ้ขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวติตลอดจน
ในการด าเนินชีวิตของคริสเตียน ดงัน้ี 

1. การเปลีย่นแปลงในชีวติ พระเยซูทรงเปล่ียนน ้าเปล่า ๆ น ้าจืดท่ีไม่มีรสชาติใหก้ลบักลายเป็น
เหลา้องุ่นอยา่งดี ส่ิงน้ีท าให้เรามองเห็นวา่ ชีวติมนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นโลกน้ี เป็นชีวติท่ีตายในความบาป 
เป็นชีวติท่ีหมดความหวงั ไร้ความหมาย เหมือนน ้าเปล่า ๆ ท่ีไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่พระองคท์รง
สามารถท าใหชี้วติเช่นน้ีกลบัมีความหวงัและมีความหมายอยา่งแทจ้ริงได ้ ดว้ยเหตุน้ีชีวติมนุษยม์กัจะ
รู้สึกวา่ไม่มีความหวงัและไร้ความหมายน้ีเอง เขาจึงมกัหาทางออกดว้ยการฆ่าตวัตาย ทั้ง ๆ ท่ีเป็นคนท่ีมี
ช่ือเสียงเกียรติยศและเงินทองมากมายก็ตาม ก็ยงัจบชีวติลงในลกัษณะเช่นน้ีแต่ถา้เขาจะเช่ือและวางใจ
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ชีวติของเขาก็จะเป็นชีวติท่ีมีความหวงั และมีความสุข เพราะเหลา้องุ่นนั้นมี
ความหมายฝ่ายวญิญาณเล็งถึงความช่ืนชมยนิดีดว้ย 

2. การเปลีย่นแปลงในการด าเนินชีวติ พระเยซูทรงใชน้ ้าเปล่า ๆ เปล่ียนใหเ้ป็นเหลา้องุ่น ไม่ได้
ใชน้ ้าท่ีอร่อยหรือสะอาดหมดจด แต่เรียกคนใชไ้ปตกัน ้าท่ีไดใ้ชล้า้งมือ ลา้งเทา้ ซ่ึงเป็นน ้าท่ีสกปรก การ
ท่ีพระองคท์รงใชน้ ้าสกปรกเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นเหลา้องุ่นอยา่งดีนั้น เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเยซู
ทรงสามารถเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติของมนุษยไ์ด ้ เช่น บางคนอาจเคยเป็นขโมยหรือโจร เม่ือเช่ือ
ในพระเยซู พระองคท์รงสามารถเปล่ียนความเป็นโจรของเขาได ้ คนท่ีเสพยาเสพติด หากเช่ือใน
พระองค ์ พระองคก์็ทรงสามารถเปล่ียนแปลงเขาได ้ คนท่ีมีโรคภยัไขเ้จบ็พระองคก์็ทรงสามารถ
บ าบดัรักษาใหห้ายได ้ท านอง เดียวกนัชีวติของมนุษย ์เม่ือเช่ือในพระเยซู ความประพฤติท่ีเลวร้ายต่าง ๆ 
ก็จะสามารถไดรั้บการเปล่ียนแปลงเสียใหม่น่ีแหละคือ พระคุณท่ีพระองคท์รงประทานใหแ้ก่มนุษย ์

ข. กจิการงานแห่งพระคุณ การอศัจรรยข์า้งตน้น้ีถึงแมว้า่ พระเยซูจะทรงเป็นผูก้ระท า แต่ท่ี
สามารถบรรลุถึงความส าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีคนอีกจ านวนหน่ึงท่ีจะมาร่วมงานกบัพระองค ์ ไม่ใช่
ล าพงัพระเยซูแต่ผูเ้ดียวเท่านั้นในการอศัจรรยค์ร้ังน้ียงัมีคนอีก 4 ประเภทท่ีร่วมงานกนักบัพระองค ์
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1. เจ้าบ่าว เราจะเห็นไดว้า่ ชายหนุ่มคนน้ีในยามท่ีเขามีความสุขคือ ขณะท่ีแต่งงานนั้น เขาระลึก
ถึงพระเยซูไดเ้ชิญพระเยซูใหไ้ปร่วมความยนิดีกบัเขาท่ีบา้นหากเขาไม่ไดเ้ช้ือเชิญพระเยซูมาท่ีบา้น ก็จะ
ไม่มีการอศัจรรยน้ี์เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน เวลาท่ีชายหนุ่มคนน้ีตอ้นรับพระเยซูไม่ใช่เป็นเวลาท่ีก าลงัมี
ความทุกขย์ากล าบาก ก าลงัเดือดร้อน หรือมีโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป็นเวลาท่ียงัมีก าลงัวงัชาร่างกายแขง็แรง 
และก าลงัมีความช่ืนชมยนิดีดว้ย เขายงัระลึกถึงพระองค ์ เขาตอ้งการใหพ้ระเยซูมาร่วมความสุขกบัเขา 
ไม่ใช่ร่วมทุกขเ์ท่านั้น 

มีคนเป็นจ านวนมากท่ีไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ี ในยามท่ีมีความสุขสนุกสนาน มีความสุขมกัจะลืมพระ
เยซู ตอ้งรอจนกระทัง่ความยากล าบากเขา้มาเยีย่มกรายชีวติจึงค่อยร้องทูลขอต่อพระเยซู ขอพระเจา้ทรง
โปรดช่วยเราทุกคนท่ีจะเอาแบบอยา่งเจา้บ่าวคนน้ี ตอ้นรับพระเยซูเขา้มาในชีวิตของเรา การอศัจรรย์
ของพระองคก์็จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

2. มาเรีย หากนางมาเรียไม่ไดไ้ปร่วมในงานน้ีมีแต่พระเยซูเท่านั้น ก็คงจะไม่มีการอศัจรรยน้ี์
เกิดข้ึน ท าไมนางมาเรียจึงมีส่วนช่วยใหก้ารอศัจรรยน้ี์ส าเร็จ? เหตุผลก็เพราะวา่ 

1. นางมีความห่วงใยต่อความต้องการของคนอ่ืน เจา้ภาพแมจ้ะเป็นผูดู้แลงานเล้ียง แต่ก็ยงัไม่
ทราบวา่เหลา้องุ่นหมดแลว้ มีแต่นางมาเรียผูเ้ป็นแขกเท่านั้นท่ีมีความห่วงใยเพราะถา้ขาดเหลา้องุ่น งาน
ก็คงจะหมดความช่ืนชมยนิดีไป ในฝ่ายวญิญาณเหลา้องุ่นยงัมีความหมายของความสุขและความช่ืนชม
ยนิดีในชีวติดว้ย 

2. นางบอกความต้องการนีก้ับพระเจ้า นางไม่ไดน้ าเอาเร่ืองน้ีไปปรึกษากบัมนุษยป์ระการใด 
ในทุกวนัน้ีคริสตจกัรก าลงัตอ้งการคนท่ีเหมือนนางมาเรียท่ีมีความห่วงใยต่อคริสจกัรและน าปัญหาต่าง 
ๆ มาอธิษฐานต่อพระเจา้ 

3. นางไม่ท้อใจ เม่ือนางมาเรียน าข่าวเร่ืองน้ีมาบอกพระเยซู นางไดรั้บค าตอบวา่ ยงัไม่ถึงเวลา 
ค าพดูน้ีอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไรนกั แต่มาเรียก็ไม่รู้สึกทอ้ใจ หรือล าบากใจแต่ประการใด ทุกวนัน้ี 
หลายคร้ังคริสเตียนในคริสตจกัร เพราะเหตุท่ีมีค าพูดท่ีไม่ถูกหูหรือไม่พอใจก็เกิดความทอ้ใจข้ึนแต่นาง
มาเรียหาเป็นเช่นนั้นไม่ ฉะนั้นคริสเตียนจึงควรเลียนแบบอยา่งของนางเอาไว ้

4. นางน าเอาคนมาให้พระเจ้าใช้ นางไม่เพียง แต่ไม่ทอ้ใจ ยงัเช่ือวา่พระเยซูทรงสามารถท าการ
อศัจรรย ์ และตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีมาในงานเล้ียงได ้ นางจึงไปเรียกคนใชม้าใหพ้ระเยซูใช ้
คริสเตียนควรเลียนแบบอยา่งของนางมาเรีย นอกจากตนเองไม่ทอ้ใจท่ีจะใหพ้ระเจา้ใชย้งัจะน าคนอ่ืนมา
ใหพ้ระเยซูใชอี้กดว้ย 

3. คนใช้ คนใชพ้วกน้ีมีขอ้ดีท่ีควรแก่การศึกษาคือ 
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1. มีความซ่ือสัตย์ในหน้าท่ี เม่ือพระเยซูก าลงัจะท าการอศัจรรย ์ไดส้ั่งคนใชใ้หไ้ปตกัน ้ ามาเทใส่
อ่างใหเ้ตม็ทั้ง 6 ใบ ความจริงแลว้ พระเยซูมาในฐานะเป็นแขก น ้าท่ีใชล้า้งมือและลา้งเทา้ก็มีพอใช ้และ
ดูเหมือนจะไม่ใช่ธุระอะไรของพระเยซูท่ีจะไปดูแลเร่ืองเหล่าน้ีเลย แต่คนใชพ้วกน้ีก็ไม่ถามพระเยซูวา่ 
จะตกัน ้ามาเทใส่ท าไม แต่เขามีความสัตยซ่ื์อในหนา้ท่ี เม่ือไดรั้บมอบหมายก็ท าตามค าสั่งทนัที  

2. ยอมเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง หลงัจากท่ีตกัน ้ามาเทจนเตม็อ่างทั้ง 6 ใบแลว้ พระเยซูก็ทรง
สั่งใหค้นใชต้กัน ้านั้นส่งไปใหเ้จา้ภาพ คนใชพ้วกน้ีก็ไม่ไดถ้ามพระเยซูวา่ จะตกัน ้าท่ีสกปรกเหล่าน้ีไป
ท าไม พวกเขาไม่ไดส้งสัยแต่ท าตามค าสั่ง ดว้ยเหตุท่ีคนใชเ้หล่าน้ีมีความสัตยซ่ื์อในหนา้ท่ีและยอมท า
ตามค าสั่งของพระเยซูน้ีเอง การอศัจรรยใ์นคร้ังน้ีจึงไดเ้กิดข้ึน เพราะฉะนั้น คริสเตียนก็ควรเอาอยา่งคน
ใชเ้หล่าน้ี มีความสัตยซ่ื์อในหนา้ท่ีและท าตามค าของพระเยซู จึงจะท าใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จ
ได ้

4. เจ้าภาพ เจา้ภาพเองก็มีขอ้ดีท่ีเราควรจะศึกษาคือ 
1. ชิมเหล้าองุ่นใหม่ หลงัจากท่ีเจา้ภาพไดชิ้มเหลา้องุ่นใหม่แลว้ ก็รู้วา่เป็นเหลา้องุ่นชั้นดีเลย

ทีเดียวก่อนชิมไม่ทราบวา่มีรสชาติอยา่งไร แต่พอชิมแลว้ก็ทราบไดท้นัที คริสเตียนก็ควรจะชิมให้รู้
รสชาติของพระเจา้ คือการมีประสบการณ์กบัพระองคเ์สมอทุก ๆ วนั 

2. เป็นพยาน หลงัจากท่ีชิมเหลา้ ก็บอกคนอ่ืนต่อ ๆ ไปเจา้ภาพถามเจา้บ่าววา่ คนอ่ืนมกัจะเอา
ของดีออกมาก่อนแต่ท าไมท่านจึงเก็บของดีไวจ้นกระทัง่เด๋ียวน้ี ค  าพยานอนัน้ีแสดงให้เห็นวา่ พระคุณ
ของพระเจา้ในชีวติของเรานั้นนบัวนัแต่จะยิง่ประเสริฐมากยิง่ข้ึน 

สรุป จากขอ้พระคมัภีร์ในตอนน้ี ท าใหเ้ราทราบ วา่พระองคท์รงเปล่ียนน ้าธรรมดาให้กลายเป็น
เหลา้องุ่น แสดงวา่พระองคท์รงสามารถเปล่ียนแปลงชีวติตลอดจนการด าเนินชีวติของเราได ้ นอกจากน้ี
งานแห่งการช่วยมนุษยใ์หร้อดนั้นจะส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือเราทุก ๆ คนร่วมมือร่วมใจกนักบัพระเจา้ไม่ใช่
คนใดคนหน่ึง หรือล าพงัพระเยซูแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้นเม่ือการอศัจรรยไ์ดส้ าเร็จ ก็จะท าใหค้นมาถึง
ความรอด พระเจา้ก็จะไดรั้บเกียรติยศ 

ตัวอย่างที ่3 
ข้อพระคัมภีร์ อพยพ 3:1-27 (ทั้งบท) 
หัวข้อ “การเผชิญหนา้กบัพระเจา้ของโมเสส” 
ค าน า ในหนงัสืออพยพ บทท่ี 3 เราพบวา่ ขณะเม่ือโมเสสอาย ุ 80 ปี ท่านเล้ียงฝงูแกะอยูใ่น

ถ่ินทุรกนัดาร ขณะท่ีก าลงัเปล่าเปล่ียนหมดหวงันั้นเอง พระเจา้ก็เสด็จมาปรากฏกบัเขา ท าไมพระเจา้จึง
ไม่ปรากฏตวักบัโมเสสในพระราชวงั? ทั้งน้ีก็เพราะวา่โมเสสยงัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีชีวติของท่านก าลงั
มีความสุขสบาย ในสถานการณ์เช่นนั้นพระองคไ์ม่มีวธีิท่ีจะปรากฏกบัโมเสสได ้ แต่ในขณะน้ี โมเสส
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อยูใ่นเวลาเปล่าเปล่ียวในถ่ินทุรกนัดารน้ีเอง พระองคท์รงมาปรากฏกบัเขา โดยการปรากฏของพระเจา้
กบัโมเสสในคร้ังน้ีท าให้เรารู้จกัพระเจา้ของเราวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 

1. ทรงเป็นพระเจ้าของผู้ทีก่ าลงัเผชิญกบัความทุกข์ยากล าบาก (ขอ้ 1-4) มนุษยใ์น
ขณะท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความสุขความสบาย พระเจา้ไม่อาจส าแดงพระองคก์บัเขาได ้แต่เม่ือมนุษย์
อยูใ่นความทุกขย์ากล าบากหมดหวงัและเปล่าเปล่ียว จะสามารถมาพบกบัพระเจา้ไดง่้ายข้ึน หลายคน
พบพระเจา้ขณะท่ีก าลงัเจบ็ป่วย จวนจะตายหรืออยูใ่นขณะท่ีการคา้ล่มจม จึงไดพ้บกบัพระเจา้ โมเสสก็
เช่นกนัท่านอยูใ่นความยากล าบากตลอด 40 ปีเตม็ ๆ ในถ่ินทุรกนัดารและขณะน้ีท่านไดพ้บกบัพระจา้
แลว้ 

2. ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธ์ิ (ขอ้ 5-6) ขณะท่ีโมเสสก าลงัเขา้มาใกลพ้ระเจา้ 
พระองคท์รงตรัสกบัท่านวา่ “อยา่เขา้มาใกลท่ี้น่ีเลย จงถอดรองเทา้ของเจา้ออกเสียเถิด เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจา้
ยนือยูน้ี่เป็นท่ีบริสุทธ์ิ” ความจริงสถานท่ีนั้นเป็นถ่ินทุรกนัดารมีหนามเป็นท่ีสกปรก แต่เม่ือพระจา้ทรง
เสด็จมาถึงท่ีนัน่ ท่ีนัน่ก็กลายเป็นท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ มนุษยทุ์กคนเป็นสกปรก ภายในจิตใจ
ของเขาเตม็ไปดว้ยเล่ห์กลอุบายต่าง ๆ แต่เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้มาภายในจิตใจของเรา พระองคจ์ะทรง
ช าระลา้งใหจิ้ตใจของเราบริสุทธ์ิเพราะพระเจา้ของเราทรงเป็นพระเจา้แห่งความบริสุทธ์ิ 

3. ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (ขอ้ 7-9) ในคมัภีร์ขอ้ท่ี 7-9 ของบทน้ี มีค าอยู ่ 7 ค  าท่ี
ยนืยนัวา่พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ไม่ใช่ตายแลว้ 

1. ตรัส พระเจา้สามารถพดูได ้ รูปเคารพท่ีมนุษยก์ราบไหวอ้ยูท่ ัว่โลก ลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่ชีวติ ไม่
อาจพดูไดแ้ต่พระเจา้ของเราพดูได ้พระองคท์รงพดูกบัโมเสส แสดงวา่พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่

2. เห็น พระองคท์รงทอดพระเนตรเห็นผลไพร่ของพระองคว์า่ก าลงัทนทุกขอ์ยู ่ รูปเคารพและ
พระเจา้เทียมเท็จมีตา แต่มองไม่เห็น แต่พระเจา้ของเราแมว้า่เราจะมองไม่เห็นตาของพระองค ์ แต่
พระองคก์็ทรงสามารถทอดพระเนตรเห็นได ้ ดว้ยเหตุน้ี แมแ้ต่ความบาปต่าง ๆ ของเราพระองคก์็ทรง
ทอดพระเนตรเห็นดว้ยเช่นกนั ไม่มีอะไรจะปิดซ่อนเร้นจากสายพระเนตรของพระองคไ์ด ้

3. ยนิ พระองคท์รงไดย้นิค าทูลวงิวอนจากพลไพร่ของพระองคเ์ก่ียวกบัความทุกขย์ากล าบากท่ี
พวกเขาก าลงัประสบอยู ่

4. รู้ ความยากล าบากท่ีชาวยวิประสบอยูใ่นประเทศอียปิต ์ พระองคท์รงทราบ (รู้) ท านอง
เดียวกนั ถา้เรามีความทุกขย์ากล าบากพระองคท์รงทราบเช่นกนั 

5. ลงมาช่วย พระเจา้ท่ีเราเช่ือฟังอยูน้ี่ พระองคท์รงสามารถช่วยเราไดพ้ระองคไ์ม่เพียงแต่ทราบ 
หรือยินค าทูลขอของเราเท่านั้น แต่พระองคย์งัจะช่วยเราอีกดว้ย ศาสนาต่าง ๆ ในโลกน้ีเพียงแต่สอนเรา
เท่านั้น ไม่อาจจะช่วยเราให้หลุดพน้จากความผดิบาปได ้ มีแต่องคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถช่วย
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เราได ้ ภายหลงัจากท่ีทรงช่วยเราแลว้ พระองคจึ์งทรงสอนเราใหรู้้ถึงวธีิการด าเนินชีวติ อยา่งถูกตอ้ง
ต่อไป 

6. น า พระองคไ์ดท้รงน าชาวยวิไปสู่แผน่ดินแห่งค าสัญญาอยา่งไร พระองคก์็จะน าทางชีวติของ
เราทุกคนท่ีเช่ือและไวว้างใจในพระองคด์ว้ยเช่นนั้น 

7. ไปถึง พระองคไ์ม่เพียงแต่น าเราเท่านั้นแต่จะน าเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางดว้ย พระองค์
ไม่ใช่เพียงแต่ช้ีทางใหเ้ราหรือน าเราไปแต่เพียงคร่ึงทางเท่านั้น แต่จะน าเราไปตลอดกาล 

4. ทรงเป็นพระเจ้าทีต้่องการให้เราปรนนิบัติ (ขอ้ 12) พระเจา้ทรงประกาศใหโ้มเสสทราบวา่ 
เหตุผลท่ีพระองคท์รงช่วยชาวยวิใหห้ลุดพน้จากความทุกขย์ากล าบากในประเทศอียปิตน์ั้น ก็เพื่อ “ให้
พวกเขาปรนนิบัติพระองค์” พระเจา้ทรงสร้างเราเพื่อใหเ้ราปรนนิบติัพระองค ์ พระองคช่์วยเราหลุดพน้
จากเง้ือมมือของซาตาน ก็เพื่อใหเ้รากลบัมาปรนนิบติัพระองค ์ฉะนั้น เราทุกคนท่ีไดรั้บความรอด หลุด
พน้จากเง้ือมมือของซาตานแลว้ ก็ควรจะปรนนิบติัพระองคก์ารปรนนิบติัของเราในปัจจุบนัน้ีต่างจาก
การปรนนิบติัของชาวยวิ ชาวยวิจะตอ้งมาท่ีพระวหิารหรือท่ีพลบัพลาแห่งเดียวเท่านั้น แต่พระเจา้ทรง
ตอ้งการให้คริสเตียนทุกคนปรนนิบติัพระองคใ์น 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 

1. ฝ่ายวญิญาณ มนุษยป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ กาย จิต และวญิญาณ คนท่ียงัไม่เช่ือพระเยซู 
วญิญาณของเขายงัไม่มีชีวติ มนุษยเ์ราจะติดต่อกบัพระเจา้ไดก้็โดยทางดา้นวญิญาณของเรา ฉะนั้น ใน
ฝ่ายวญิญาณ เราจึงมีการปรนนิบติันมสัการพระองคเ์ป็นการส่วนตวัของเรา 

2. ฝ่ายจิต จิตน้ีจะเป็นเคร่ืองแสดงถึงการด าเนินชีวติของเรา และเป็นส่ิงท่ีเราใชติ้ดต่อระหวา่ง
มนุษยด์ว้ยกนัฉะนั้น คริสเตียนควรจะร่วมกบัพี่นอ้งในพระคริสตป์รนนิบติันมสัการพระเจา้ดว้ยกนั 

3. ฝ่ายกาย เป็นเร่ืองของการท างาน มนุษยทุ์กคน มีร่างกาย และร่างกายน้ีจะตอ้งท างาน
โดยเฉพาะ ท างานเพื่อพระเจา้ ดงันั้น คริสเตียนจึงควรปรนนิบติัพระเจา้ โดยการท างานเพื่อพระองค ์น า
คนอ่ืนใหม้าถึงความรอดดว้ย 

ฉะนั้น คริสเตียนจึงตอ้งมีการปรนนิบติัพระเจา้ทั้ง 3 ดา้น ทั้งในดา้นชีวติ ฝ่ายวญิญาณ และใน
ดา้นการท างาน ซ่ึงแตกต่างกนัจากของชาวยวิ ทั้ง 3 ดา้นน้ีตอ้งไปพร้อม ๆ หนั หากขาดดา้นใดดา้นหน่ึง
จะท าใหก้ารปรนนิบติัของเราไม่สมบูรณ์ 

5. ทรงพระนามว่า “เยโฮวาห์” (ขอ้ 14-15) พระเจา้ทรงบอกโมเสสวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ผู ้
ทรงพระชนม ์ แต่แรกเร่ิม ไม่มีจุดเร่ิมตน้ และไม่มีจุดสุดปลายส าหรับพระองคพ์ร้อมกนันั้นพระองค์
ทรงประกาศพระนามของพระองคเ์ป็นคร้ังแรก “เยโฮวาห์”แมแ้ต่อบัฮมัเองท่านก็ไม่ทราบวา่พระเจา้
ทรงพระนามวา่อะไร? 

ค าวา่”เยโฮวาห์” นั้น มีความหมายวา่อะไร  
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ในภาษาเดิม ความหมายของค าน้ีก็คือ “ตวัเราเอง” (I am) พระองคห์มายความวา่ ถา้เราจะคิดวา่
พระองคเ์ป็นอะไร พระองคก์็เป็นอยา่งนั้น ในหนงัสือยอห์น 18:5-6, 8 ขณะท่ีทหารจะไปจบัพระเยซู ได้
ถามพระองคว์า่ ท่านคือเยซูชาวนาซาเร็ธหรือ พระเยซูตรัสตอบวา่ “คือเราเอง” พอทหารเหล่านั้นไดย้นิ
ก็พากนัลม้ลงไปทนัที ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ค าวา่”คือเราเอง” ในภาษาเดิมคือค าวา่ “เยโฮวาห์” พวกยวิมีความ
กลวัจนไม่กลา้เอ่ยพระนามน้ี เม่ือพวกเขาไดย้นิช่ือน้ี ก็บงัเกิดความกลวัเป็นอนัมาก เพราะพระเยโฮวาห์
ในพระคมัภีร์เดิมทรงไวซ่ึ้งความเขม้งวดเด็ดขาด และความบริสุทธ์ิเป็นผูท่ี้ทรงพระชนมอ์ยูต่ ั้งแต่อดีต
จนตลอดชัว่นิรันดร์ 

6. ทรงเป็นพระเจ้าของค าเป็น พระองคไ์ม่ใช่พระเจา้ของคนตาย พระองคท์รงตรัสกบัโมเสส
ในท่ีน้ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอิศอคั และพระเจา้ของยาโคบ เหตุท่ี
พระองคท์รงกล่าวถึงช่ือของทั้ง 3 คนน้ีก็เพราะวา่ พระเจา้ทรงมองอบัราฮมั อิศอคั และยาโคบวา่ เป็น
คนท่ียงัมีชีวติอยู ่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของคนเป็นไม่ใช่พระเจา้ของคนตาย เราสามารถอ่านพบ
ขอ้ความท านองน้ีไดอี้กในหนงัสือลูกา 20:36-38 

7. ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพร (ขอ้ 12-22) พระเจา้ทรงตรัสกบัโมเสสวา่ เม่ือชาวยวิจะออก
จากประเทศอียปิต ์ พระเจา้จะไม่ใหพ้วกเขาตอ้งออกมามือเปล่า ๆ แต่จะใหเ้งินทองและเส้ือผา้แก่พวก
เขาดว้ย น่ีเป็นการอวยพรของพระเจา้ต่อคนอิสราเอล ท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ ชีวิตคริสเตียนขณะเม่ือก าลงัจะ
ออกจากโลกน้ีไป เราก็ไม่ควรจากโลกน้ีไปดว้ยมือเปล่าเช่นกนั ควรจะน าเอาเงินทองและส่ิงของท่ีมีค่า
คือ จิตวิญญาณของคนท่ีกลบัใจเช่ือพระเจา้ไปพบกบัพระองคด์ว้ย การกระท าเช่นน้ีเป็นการสะสมทรัพย์
สมบติัไวใ้นสวรรคแ์ละจะน าความช่ืนชมยนิดีมาสู่แผน่ดินของพระเจา้ดว้ย 

สรุป จากพระคมัภีร์บทน้ี เราไดเ้ห็นแลว้วา่ พระเจา้ท่ีทรงปรากฏกบัโมเสสนั้นทรงมีลกัษณะทั้ง 
7 ประการดงักล่าวขา้งตน้น้ีแลว้ คือ ทรงเป็นพระเจา้ของผูท่ี้ก าลงัเผชิญกบัความทุกขย์ากล าบาก ทรง
เป็นพระเจา้แห่งความบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ทรงเป็นพระเจา้ท่ีตอ้งการให้เรา
ปรนนิบติั ทรงพระนามวา่ “เยโฮวาห์” ทรงเป็นพระเจา้ของคนเป็นและทรงเป็นพระเจา้แห่งการอวยพร 
ดงันั้นเราทุกคนจึงควรจะเหมือนอยา่งโมเสสพบกบัพระเจา้ของเรา และรู้จกัพระองคม์ากยิง่ข้ึนทุกวนั 

ตัวอย่างที ่4 
ข้อพระคัมภีร์ ปฐมกาล  บทท่ี 6-8 
หัวข้อ “การสร้างนาวาของโนอาห์” 
ค าน า พระเจา้ทรงมีรับสั่งใหโ้นฮาห์ต่อเรือข้ึนล าหน่ึงทั้งน้ีก็เพราะวา่ มนุษยใ์นเวลานั้นท า

บาปมาก พระองคท์รงตอ้งการจะกวาดลา้งมนุษยท่ี์มีอยูใ่นขณะนั้น แต่ถึงกระนั้นก็ตาม พระองคก์็ยงั
ทรงส าแดงพระคุณ โดยพยายามจะช่วยคนเหล่าน้ีท่ีก าลงัจะพินาศ พระเจา้จึงสั่งโนฮาใหต่้อเรือข้ึนล า
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หน่ึง เพื่อใหทุ้กคนท่ีเขา้ไปในเรือนั้น จะไม่พินาศแต่ไดรั้บความรอด ดว้ยเหตุน้ีเรือของโนฮาล าน้ี จึง
เป็นสัญลกัษณ์เล็งถึงคริสตจกัรฯ ตลอดจนความจริงเก่ียวกบัการปกครองคริสตจกัรในทุกวนัน้ี แต่
อาจจะมีคน กล่าววา่เรือล าน ้าน่าจะเล็งถึงพระคุณแห่งความรอดตลอดจนเล็งถึงพระเยซูมากกวา่จริงอยู่
ถึงแมจ้ะมีความหมายดงักล่าวน้ีอยูบ่า้งเหมือนกนั แต่ถา้หากเราศึกษาหนงัสือปฐมกาล บทท่ี 6,7 และ 8 
อยา่งละเอียดแลว้ เราจะพบวา่รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัเรือล าน้ีไม่เพียงแต่เล็งถึงพระคุณแห่งความรอด
และองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมากกบัคริสตจกัรในทุกวนัน้ี ถา้กล่าววา่ เรือ
ล าน้ีเล็งถึงพระคริสตเ์ท่านั้น ก็จะไม่อาจเขา้ใจพระคมัภีร์ทั้ง 3 บทโดยละเอียดได ้ พระเยซูคริสตท์รง
กล่าวดว้ยพระองคเ์องในหนงัสือลูกา 17:26 วา่ “ในสมยัของโนฮาเหตุการณ์ไดเ้ป็นมาแลว้อยา่งไรใน
สมยัของบุตรมนุษยก์็จะเป็นอยา่งนั้นดว้ย” วนัน้ีเราทุกคนก าลงัอยูใ่นยคุสุดทา้ย พระองคท์รงโปรดใหมี้
คริสตจกัรฯ เพื่อจะใหค้นท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ขา้สู่ภายในคริสตจกัรเพื่อรับความรอด 

ต่อไปน้ี ขอใหเ้รามาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัเรือของโนฮาจากพระคมัภีร์ทั้ง 3 บทน้ี 
1. โนอาห์ใช้เวลาสร้างเรือ 120 ปี (6:3) ในขณะท่ีโนอาห์ต่อเรืออยูน่ั้น เขาไดท้  าการประกาศข่าว

ประเสริญของพระเจา้ไปดว้ย พอถึงเวลาก าหนด 120 ปี น ้าก็ท่วมโลกถา้เราดูในหนงัสือกิจการ 1:15 ก็
พบวา่ ก่อนคริสจกัรถูกตั้งข้ึนในโลกหลงัเทศกาลเพนตาคอสนั้น มีคน 120 คน พอดีท่ีไดรั้บบพัติศมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นจ านวน “120” น้ีจึงเล็งถึงคนท่ีพระเจา้ทรงใชใ้นการก่อตั้งคริสตจกัรข้ึน
บนแผน่ดินโลก 

2. เรือต่อด้วยไม้โกเฟอร์ (6:14) ไมโ้กเฟอร์เป็นไมท่ี้มีค่าชนิดหน่ึงภายหลงัจากท่ีน ้าท่วมโลก
แลว้ เราหาไมช้นิดน้ีไม่พบอีกเลย เรือไมโ้กเฟอร์น้ีท าใหเ้รามองเห็นไดว้า่คริสตจกัรในทุกวนัน้ีประกอบ
ข้ึนดว้ยคนท่ีไดรั้บความรอดโดยพระโลหิตอนัมีค่าของพระเยซูคริสต ์ ตรงกบัค าวา่ “คริสตจกัร”ใน
ภาษากรีก คือ “อะเครเซีย” ซ่ึงมีความหมายวา่ “คนท่ีไดรั้บการทรงเรียกใหอ้อกมาและมาอยูร่วมกนั” 

3. ภายในเรือถูกกั้นเป็นห้อง ๆ (6:14) น่ีเป็นภาพท่ีเล็งถึงคริสจกัรบนแผน่ดินโลก คริสตจกัรมี 2 
ชนิด คือ  

ก. คริสตจกัรสากล 
ข.คริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรสากล จึงเปรียบเหมือนกบัเป็นหอ้งเล็ก ๆ ในเรือ

ล าใหญ่ หากเราวา่เรือล าน้ีเล็งถึงพระเยซูแลว้ การกั้นใหเ้ป็นหอ้ง ๆ อนัน้ีจะอธิบายวา่อยา่งไร? เราจึงเห็น
วา่เรือน้ีน่าจะเล็งถึงคริสตจกัรมากกวา่ 

4. ต้องยาด้วยชันทั้งภายในและภายนอก (6:14) 



 37 

เร่ือล าน้ีเกิดจากการเอาไมไ้กเฟอร์มาเรียงต่อกนั ดงันั้นระหวา่งไมแ้ต่ละช้ินยอ่มมีช่องวา่ง
เกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งเอาชนัมายาทั้งภายนอกและภายใน มิฉะนั้น น ้าก็จะร่ัวเขา้ไปในเรือ เรือก็จะไม่มี
ประโยชน์อีกต่อไป คริสตจกัรของพระเจา้ก็เช่นเดียวกนั เกิดจากคริสเตียนหลาย ๆ คนมาอยูร่่วมกนั 
ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั ยอ่มมีความแตกต่างกนั ไม่วา่ในดา้นความคิดเห็น ความสามารถตลอดจนการ
ท างานร่วมกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นช่องวา่งทั้งส้ิน ช่องวา่งอนัน้ี ถา้หากไม่ยาดว้ยชนัแลว้ ซาตานก็จะ
เขา้มาในคริสตจกัรไดเ้หมือนน ้าเขา้มาในเรือ ดว้ยเหตุน้ี คริสตจกัรจึงใชย้าชนัทั้งภายนอกและภายในเรือ 
ยาชนัในท่ีน้ี ก็คือ ความรักของพระเจา้นัน่เอง พระเยซูจึงทรงตรัสในหนงัสือยอห์น 13:34-35 วา่”เราให้
บญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้งหลาย คือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลายมาแลว้ฉนัใด เจา้จงรักซ่ึงกนั
และกนัดว้ยฉะนั้น คนทั้งปวงจะรู้ไดว้า่ เจา้เป็นเหล่าสาวกของเราก็เพราะวา่เจา้ทั้งหลายรักซ่ึงกนัและ
กนั” ความรักระหวา่งพี่นอ้งคริสเตียนในคริสตจกัรฯ จึงเหมือนกบัเป็น ยาชนัอยา่งดีเลยทีเดียว 
นอกจากน้ี ในหนงัสือ 1 เปโตร 4:8 จึงกล่าววา่ “ยิง่กวา่อะไรหมดก็จงรักซ่ึงกนัและกนัใหม้าก ดว้ยวา่
ความรักปกปิดความผิดไวม้ากหลาย” ค  าวา่ “ปกปิด” ในภาษาเดิมมีความหมายแบเดียวกบัค าวา่ “ยา ดว้ย
ชนั” 

ยกตวัอยา่งเช่นในระหวา่งพี่นอ้งคริสเตียนไม่วา่จะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนก็ตาม ความจริงอาจจะ
ไม่สามารถตกลงกนัได ้ แต่ถา้ต่างฝ่ายต่างแสดงความรักออกมาก็จะปิดช่องวา่งเหล่าน้ีไวไ้ด ้ มิฉะนั้น 
ซาตานก็จะเขา้มาภายในคริสตจกัร ความวุน่วายต่าง ๆ ก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงยอ่มไม่เป็นท่ีถวายเกียรติยศแด่
พระเจา้อยา่งแน่นอน 

5. ขนาดของเรือ (6:15) พระเจา้สั่งโนอาห์วา่ “จงต่อเรือนั้นตามแบบน้ี คือยาว 300 คิวบิต กวา้ง 
50 คิวบิต และสูง 30 คิวบิต (คิวบิต เป็นมาตราวดัความยาวโบราณมีความยาวประมาณ 18-22 น้ิว) ท าไม
พระองคจึ์งทรงก าหนดขนาดของเรือให้โนอาห์เพียงน้ีหา้มสร้างยาวหรือสั้นกวา่น้ี ทั้งน้ีก็เพราะมี
ความหมายเล็งถึงคริสตจกัรนัน่เอง ในพระคมัภีร์ ตวัเลขต่าง ๆ ลว้นแต่มีความหมายทางฝ่ายวญิญาณ
ทั้งส้ิน คือ 

- เลข 3 หมายถึง พระเจา้ 
- เลข 5 หมายถึง มนุษย ์
ในท่ีน้ี เราจะเห็นวา่ มีเลข 3 อยู ่2 ตวั และเลข 5 อยูเ่พียงตวัเดียว แสดงวา่ในคริสตจกัรนั้นพระ

เจา้ทรงมีอ านาจมากกวา่มนุษย ์ คริสตจกัรเป็นของพระเจา้ แต่ถา้ไม่มีมนุษยก์็เป็นคริสตจกัรไม่ได ้
จ  าเป็นตอ้งมีทั้งพระเจา้และมนุษย ์ยกตกัอยา่ง เช่น ในสวรรค ์ มีแต่พระเจา้และทูตสวรรค ์ไม่มีมนุษย ์ก็
ไม่อาจเป็นคริสตจกัร ท านองเดียวกนัองคก์ารต่าง ๆ ในสังคม มีแต่มนุษย ์ ไม่มีพระเจา้ก็ไม่อาจเป็น
คริสตจกัรเหมือนกนั แต่เพราะพระเจา้ทรงอยูก่บัมนุษย ์จึงเกิดเป็นคริสตจกัรข้ึนมา 
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6. ต้องมีช่องรับแสงสว่าง (6:16) ประโยชน์ของช่องรับแสงสวา่ง มี 2 ประการ คือ 
ก. ท าใหค้วามสวา่งเขา้สู่ภายใน เล็งถึงวา่คริสตจกัรตอ้งการพระวจนะแห่งความจริงของพระ

เจา้ ซ่ึงเป็นความสวา่งส่องเขา้มาในคริสตจกัร 
ข. ท าใหมี้การถ่ายเทอากาศ อากาศจะไดบ้ริสุทธ์ิและมีเพียงพอส าหรับการหายใจ ซ่ึงเล็งถึงถึง

วา่เราขาดการอธิษฐานหรือพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียไม่ไดใ้นคริสจกัร 
7. ช่องรับแสงสว่างสูง 1 ศอก (6:16) ช่องรับแสงสวา่งน้ี ท าไม่จึงสูง 1 ศอก เลข “1” หมายถึง 

การพึ่งและวางในใจพระเจา้เท่านั้น เล็งถึงวา่ ไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีจะยดึเป็นท่ีพึ่งอยา่งถาวรส าหรับคริสตจกัร
ได ้นอกจากการพึ่งพิงอิงอยูก่บัพระเจา้เท่านั้น 

8. ประตูอยู่ด้านข้าง (6:16) มีความหมายวา่คริสตจกัรมีประตูแห่งความรอด นัน่คือ ประตูแห่ง
พระกิตติคุณใครก็ตามท่ีเขา้ไปทางประตูนั้นจะไดรั้บความรอด ประตูมีเพียงประตูเดียวเท่านั้น ไม่มี
หลายประตู 

นอกจากน้ี การปิดเปิดประตูน้ียงัอยูใ่นความควบคุมดูแลของพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ใช่เป็น
สิทธิอ านาจของโนอาห์ ท านองเดียวกนั ประตูแห่งความรอดน้ี ยงัเปิดอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ต่อไปพระเจา้จะ
ทรงปิดเอง พระเยซูไดท้รงตรัสในหนงัสือววิรณ์วา่ ถา้พระองคเ์ปิดจะไม่มีผูใ้ดปิดไดแ้ละเม่ือพระองค์
ปิดก็จะไม่มีผูใ้ดเปิดไดเ้ช่นกนั 

ในบทท่ี 7 ขอ้ 16 พระคมัภีร์ ยงักล่าววา่”..... แลว้พระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูขงั (เขา) ไว ้ในพระ
คมัภีร์ภาษากรีก ภาษาจีน และภาษาองักฤษ ค าเขา “เขา” เป็นค า “เอกพจน์” หมายถึง “คนเดียว” ในเม่ือ
เรือมีคนอยูถึ่ง 8 คน แต่ท าไมพระเจา้ทรงตรัสวา่ ปิดประตูขงัเขาไวเ้ท่านั้น พระคมัภีร์ขอ้น้ีท าใหเ้ราเห็น
วา่ คนท่ีไดรั้บความรอดนั้น พระเจา้ทรงเห็นเป็นคน ๆ เดียวเท่านั้น คือคนท่ีอยูใ่นพระเยซูท านอง
เดียวกนั คนท่ีพินาศไม่ไดรั้บความรอด พระองคท์รงเห็นเป็นคน ๆ เดียวคือ คนท่ีอยูใ่นอาดมั ดงันั้น 
พระคมัภีร์จึงกล่าววา่ พระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูขงั เขาไว ้ เราสามารถพบขอ้พระคมัภีร์ท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนัในหนงัสือปฐมกาล 3:24 ซ่ึงกล่าววา่ “เม่ือไล่ชายคนนั้นออกไปแลว้....” ในคร้ังนั้น พระเจา้
ทรงไล่อาดมัและเอวาออกไปดว้ยกนั แต่พระคมัภีร์กล่าวแต่เพียง “ชาย” เท่านั้น แสดงวา่ พระเจา้ทรง
มองเขาทั้ง 2 เหมือนเป็นคน ๆ เดียวกนัเท่านั้นดงันั้นถึงแมค้นท่ีไดรั้บความรอดจะมีเป็นจ านวนมากมาย
ก็ตาม แต่พระองคก์็ทรงเห็นเป็นคน ๆ เดียวเท่านั้น คือ คนท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต ์

9. ต่อเรือให้เป็น 3 ช้ัน (6:17) พระเจา้ทรงมีรับสั่งให้โนอาห์ต่อเรือใหมี้ 3 ชั้น คือ ชั้นบน ชั้น
กลาง และชั้นล่าง ส่ิงเหล่าน้ีกมี็ความหมายเล็งถึงคริสตจกัรเช่นกนั คือ  

ก. คริสจกัรเกิดจากพระราชกิจของบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดย 
- พระบิดา ทรงเป็นผูเ้ตรียม 



 39 

- พระบุตร ทรงเป็นผูต้ ั้ง 
- พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงเป็นผูก้ระท าใหส้ าเร็จ 
ข. คริสตจกัรเป็นพระกายของพระเยซูคริสตพ์ระเยซูทรงตรัสวา่พระองคเ์ป็น 
- ความจริง พระองคท์รงใหค้วามจริงแก่ชาวโลก 
- หนทางพระองคท์รงเป็นหนทางท่ีจะน าเราไปถึงพระเจา้ 
- ชีวติ พระองคท์รงส าแดงชีวิตท่ีครบบริบูรณ์ออกมาใหเ้ราไดเ้ห็น 
ค. คริสตจกัร มี 3 ส่ิงท่ีจะคงอยู ่คือ 
- ความเช่ือ 
- ความหวงัใจ และ 
- ความรัก 
10. มีคน 8 คนอยู่ในเรือ (7:13) เลข “8” เป็นเลขแห่งความรอดเป็นเลขท่ีเล็งถึงการมีชีวติ 

เหมือนดงัพระเยซูทรงเป็นมาในวนัท่ี 8 (วนัท่ี 1 ของสัปดาห์) 
คนจีน เขียนค าวา่ “เรือ” (      )   ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมีความหมายน่าคิดมาก ค า ๆ น้ีจะมีส่วนประกบ 

คือ ขา้ง หน่ึงของตวัอกัษร หมายถึงเรือ ส่วนอีกขา้งหน่ึง หมายถึง 8 คน เพราะฉะนั้น ค าวา่ “เรือ” ใน
ภาษาจีน จึงหมายถึง มีคน 8 คนอยูใ่นเรือ ซ่ึงเหมือนกบัเร่ืองของโนอาห์ทุกประการ 

11. มีสัตว์ทั้งสะอาด และไม่สะอาดเข้าไปในเรือ (7:2) สัตวท่ี์สะอาดมีอยา่งละ 7 คู่ ส่วนสัตวท่ี์
ไม่สะอาดมีอยา่งละ 1 คู่  

ส่ิงน้ีมีความหมายเล็งถึงคริสตจกัร เพราะคริสตจกัรมีทั้งคริสเตียนท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวติอยู่
ปะปนกนั พระเยซูไดต้รัสค าอุปมาวา่ เม่ือพระองคท์รงปลูกขา้วสาลีแลว้ ก็มีขา้วละมานเกิดข้ึน (มทัธิว 
13:39-43) พระองคไ์ดต้รัสต่อไปวา่ จะตอ้งรอจนถึงเวลาเก็บเก่ียวค่อยแยกเอาขา้วละมานออกไปจะ
ดีกวา่ ไม่อาจจะถอนออกไปในขณะนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั คริสตจกัรก็มีทั้งคริสเตียนท่ีดีและคริสเตียนท่ี
เลวปะปนอยู ่ในเวลาท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมา พระองคจ์ะทรงเป็นผูแ้ยกออกเอง 

12. นาวาลอยขึน้สู่เบือ้งบน (7:17) เม่ือเวลาน ้าท่วมเรือล าน้ีก็ค่อย ๆ ลอยข้ึนสู่เบ้ืองบน เล็งถึง 
ในเวลาท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมาคร้ังท่ี 2 คริสตจกัรจะถูกรับข้ึนไป 

13. นาวากลบัลงมาอยู่บนพืน้ดินใหม่ (8:17) หลงัจากเวลาผา่นพน้ไป 150 วนัแลว้ เรือล าน้ีก็
ค่อย ๆ กลบัลงมาอยูบ่นพื้นดินอีก โนอาห์ก็ออกจากนาวามา เล็งถึงคริสตจกัรท่ีถูกรับข้ึนไปแลว้จะลงมา
สู่แผน่ดินโลกพร้อมกบั องคพ์ระเยซูคริสตอี์กคร้ังหน่ึง 

14. โนอาห์ปล่อยอกีา และนกพริาบออกจากเรือ (8:7-8)  
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ก. อีกา เม่ือโนอาห์ปล่อยอีกาออกไป มนัไม่ไดบิ้นกลบัมาอีก เล็งถึงคริสตจกัรมีงานของซาตาน
อยูด่ว้ย แต่งานของซาตานจะไม่น าผลอะไรกลบัคืนมาเลย 

ข. นกพิราบ ต่อมาโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบออกไป มนัไปคาบเอาใบไมข้องตน้มะกอกเทศ
กลบัมา เป็นผลงานท่ีดีท าให้โนอาห์รู้วา่ น ้าไดล้ดลงเรียบร้อยแลว้ น่ีเล็งถึงงานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ยอ่มน าผลดีมาสู่คริสตจกัรตรงขา้มกบังานของซาตาน 

15. โนอาห์ถวายเคร่ืองบูชา (8:20-21) พระเจา้ทรงพอพระทยั เม่ือพระองคท์รงไดก้ล่ินหอมของ
เคร่ืองบูชา จึงสัญญาวา่ จะไม่ท าลายโลกดว้ยน ้า และไม่แช่งสาปแผน่ดินโลกอีกต่อไป เล็งถึงวา่ 
หลงัจากอาณาจกัร 1,000 ปี แลว้ พระเจา้จะทรงน าเราเขาสู่ทอ้งฟ้าอากาศและแผน่ดินโลกใหม่ (ววิรณ์ 
21) เวลานั้นจะไม่มีการแช่งสาป ไม่มีความทุกข ์โศกและไม่มีความตายอีกต่อไป 

16. เรือไม่มีเสากระโดง ไม่มีพาย และไม่มีหางเสือ 
พระเจา้ทรงสั่งใหโ้นอาห์ต่อเรืออยา่งละเอียด แต่ไม่มีการสั่งอะไรเก่ียวกบั 3 ส่ิงขา้งตน้น้ีเลย 

ความจริงแลว้เรือตอ้งมีเสากระโดง เรือจึงจะสามารถกางใบใหแ้ล่นไปได ้ ถา้ไม่มีลมก็ตอ้งมีพาย เรือจึง
จะสามารถแล่นไปได ้ และเรือจ าเป็นตอ้งมีหางเสือเพื่อบงัคบัทิศทางของเรือ หากปราศจากหางเสือก็จะ
ยุง่กนัใหญ่ แต่พระเจา้ก็ไม่ไดส้ั่งใหส้ร้างทั้ง 3 ส่ิงน้ีทั้งน้ีก็เพื่อเล็งถึงคริสตจกัรของพระองค ์ เพราะ
คริสตจกัรตอ้งพึ่งการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตอ้งใหพ้ระเจา้เป็นผูน้ าพา ไม่ใช่อาศยัก าลงัของ
มนุษย ์แต่เป็นพระเจา้ต่างหากท่ีเป็นผูท้รงกระท ากิจการต่าง ๆ 

17. ความอดทนและความรักของโนอาห์ 
ก. โนอาห์ตอ้งทนต่อกล่ินเหมน็สาบของสัตวต่์าง ๆ 
ในเวลาตลอด 150 วนั มีกล่ินเหมน็สาบต่าง ๆ มากมายภายในเรือ แต่โนฮาห์ก็มีความอดทน 

ท านองเดียวกนัคริสตจกัรก็ตอ้งมีความอดทน เพราะหลายคร้ังก็มีส่ิงท่ีไม่ดีหลายอยา่งเกิดข้ึนภายใน
คริสตจกัร เราทุกคนจึงตอ้งมีความอดทนเช่นกนั 

ข. โนอาห์มีความรัก ภายในเรือล านั้น มีสัตวช์นิดต่าง ๆ แน่นอนสัตวเ์หล่านั้นคงตอ้งมีการ
ทะเลาะเบาะแวง้กนั โนอาห์ในฐานะเป็นผูดู้แล ก็ตอ้งมีความรักเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว เช่นเดียวกนั 
คริสตจกัรบางคร้ังก็มีความขดัแยง้ต่าง ๆ เกิดข้ึน จึงจ าเป็นท่ีเราตอ้งมีความรักซ่ึงกนัและกนั 

สรุป พระคมัภีร์ทั้ง 3 บทน้ีท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงโปรดใหโ้นอาห์ต่อเรือล าน้ีข้ึน เพื่อ
ช่วยทั้งคนและสัตวท่ี์ยอมเขา้ไปอยูใ่นเรือในเวลานั้นให้รอดพน้ จากภยัน ้าท่วมเหตุการณ์ทั้งหมดน้ี เล็ง
ถึงวา่ ในยคุสุดทา้ย ทุกคนท่ีเช่ือและวางใจในพระเยซูในคริสตจกัร ของพระเจา้จะไดรั้บความรอด ใน
เวลาท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมา ทุกคนท่ีอยูน่อกคริสตจกัรจะตอ้งถูกพิพากษา และตอ้งพบกบัความพินาศ 
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ตอนที่  8  ระ เ บียบการประ ชุมและการ เทศนา  

ก. ระเบียบการประชุม ระเบียบการนมสัการหรือการประชุมนัน่ไม่มีแน่นอนตายตวัโดยเฉพาะ 
แต่ก าหนดตามลกัษณะ และสภาวะของการประชุมแต่ละชนิด ระเบียบของการประชุมโดยทัว่ไป อยา่ง
นอ้ยมีรายการต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

- ร้องเพลง สรรเสริญพระเจา้ 
- อธิษฐาน 
- อ่านพระคมัภีร์ 
- เทศนา 
- อ่ืน ๆ  

ตั วอย่ างที่  1  

- ร้องเพลง 
- อธิษฐานเปิดการประชุม 
- อ่านพระคมัภีร์ 
- ร้องเพลง 
- ถวายทรัพย ์
- อธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ 
- เทศนา 
- ประกาศ 
- อธิษฐานขอพรและปิดการประชุม 
ตัวอย่าง 2  
- ร้องเพลง 
- อ่านพระคมัภีร์ โดยอ่านสลบัขอ้กนั 
- อธิษฐาน 
- ร้องเพลง 
- อ่านพระคมัภีร์ 
- เทศนา 
- อธิษฐาน 
- ถวายทรัพย ์



 42 

- เพลงพิเศษ 
- ประกาศ 
- ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ 
- อธิษฐานขอพรและปิดการประชุม 
ข. การเทศนา ช่วงเวลาของการเทศนานั้นยอ่มแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีและชนิดของการ

ประชุมดงัน้ีคือ 
1. ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ ใชเ้วลา อยา่งมากไม่เกิน 20-30 นาที 
2. ในชนบท ใชเ้วลา 30-50 นาที 
3. ในโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล ใชเ้วลา 15-25 นาที 
4. การประชุมพเิศษ แลว้แต่จะก าหนดตามความเหมาะสม 
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บทที ่3 การประกาศกลางแจ้ง 

ก .  ผู้ ฟัง  

ใน 2 บทท่ีผา่นมาแลว้ ลว้นแต่กล่าวถึงการประกาศหรือเทศนาบนธรรมาสน์ หรือในโรงเรียน 
ซ่ึงผูฟั้งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้พอมีความเขา้ใจในความจริงของพระเจา้อยูบ่า้งแลว้ไม่มากก็นอ้ย แต่ส าหรับ
การประกาศกลางแจง้นั้น มีความแตกต่างออกไปจากท่ีกล่าวมาแลว้ ตลอดจนค าพดูท่ีใชก้็ไม่เหมือนกนั
ในการประกาศกลางแจง้ ผูฟั้งส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน ฐานะ ตลอดจนแนวความคิดของเขาแต่ละคนก็
ต่างกนัดว้ย ดงันั้น จึงมีส่ิงส าคญัหลายประการท่ีจะตอ้งค านึงดงัต่อไปน้ี คือ 

1. ผู้ฟังส่วนใหญ่เพยีงแต่มาเพือ่ลองฟังดูเท่าน้ัน ไม่ใช่มาเพื่อฟังเร่ืองของพระเจา้โดยเฉพาะ 
หรือ มีความชอบพอกบัผูเ้ทศนาแต่ประการใด นอกจากน้ี ยงัมีผูท่ี้มาเพื่อจะต่อตา้นเร่ือง ของพระเยซู
รวมอยูด่ว้ย กล่าวโดยสรุปแลว้ความสนใจต่อศาสนาของคนเหล่าน้ีลว้นเป็นแบบผิวเผนิไม่ลึกซ้ึง ถา้
ไม่ใช่มาเพื่อต่อตา้น ก็มาเพื่อร่วมสนุกแต่เพียงเท่านั้น 

2. ผู้ฟังส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองของพระเจ้า ถึงแมจ้ะมีบางคนท่ีพอจะรู้บา้งก็มีไม่มาก
นกั ดงันั้นผูเ้ทศนาจึงควรจะคิดเสียวา่ ผูฟั้งทั้งหมดยงัไม่มีความรู้ในพระคมัภีร์เลยจะเป็นการดีกวา่ 

3. ผู้เทศนาไม่ควรใช้ค าศัพท์เฉพาะของคริสเตียนตลอดจนศัพท์เฉพาะทางศาสนาศาสตร์ 
เพราะผูฟั้งไม่อาจจะเขา้ใจได ้ ถึงผูเ้ทศนาจะใชก้็ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากน้ียงัอาจยงัความเขา้ใจผดิ
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูฟั้งอีกดว้ย 

ข. ผู้เทศนา 
ผูเ้ทศนาจ าเป็นจะตอ้งมีความรอบรู้ถึงศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และความ

เช่ือถือของชาวพื้นเมืองในท่ีนั้น นอกจากน้ียงัตอ้งรู้วา่ผูฟั้งเป็นคนประเภทไหนเหตุท่ีผูเ้ทศนาจ าเป็น
จะตอ้งรู้ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ีก็เพื่อจะใหเ้ทศนาเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูฟั้งในการ
ประกาศกลางแจง้นั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งการอธิษฐาน และการเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม มีคริสเตียนเป็น
จ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เห็นความส าคญัของการเตรียมตวั จึงละเลยไม่เอาใจใส่เสีย ดงันั้น ในเวลาท่ีประกาศ
จึงมกัจะพดูแต่เร่ืองธรรมดา ๆ ท่ีไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้งเท่าใดนกั ท าใหก้ารประกาศท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ทศนาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการอธิษฐานและการเตรียมตวั 
มิฉะนั้นการประกาศจะไม่อาจสัมฤทธ์ิผลได ้

ส าหรับการเตรียมตวันั้น มีอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ 



 44 

ก. เตรียมวธีิเทศนาเป็นพเิศษ แต่ไม่ใช่วา่เขียนค าเทศนาออกมาทั้งหมดแลว้น าไปอ่านในเวลา
ประกาศ การประกาศกลางแจง้นั้นแตกต่างกบัการประกาศในโบสถเ์ป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ไม่วา่จะพบ
คนประเภทใดก็ตามจะตอ้งใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบัคนประเภทนั้น ดงันั้นแทนท่ีเราจะเอาขอ้พระคมัภีร์
ตอนใดตอนหน่ึงมาใชเ้ป็นหวัขอ้ เราอาจจะหยบิยกเอาเร่ืองท่ีน่าสนใจ หรือคติเตือนใจบางอยา่งมา
เปรียบเทียบเป็นค าน าจะไดผ้ลดีกวา่ ถึงแมว้า่จะไม่ตอ้งแบ่งค าเทศนาออกเป็นตอน ๆ อยา่งท่ีเทศนาใน
โบสถก์็ตาม แต่ก็ยงัคงตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัใหช้ดัเจน เพื่อผูฟั้งจะเขา้ใจง่าย และจดจ าไว้
ไดเ้ป็นเวลานาน ค าพดูท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่ส าคญัควรจะหลีกเล่ียงเสีย เพราะมีผูฟั้งเป็นจ านวนมาก อาจ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้

ในการประกาศกลางแจง้ ตอนเร่ิมตน้เป็นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ถา้หากวา่เร่ิมตน้ดี ก็จะ
เป็นส่ิงชกัจูงใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจและอยากฟังต่อไป ส่วนค าพดูท่ีใชน้ั้น พยายามหลีกเล่ียงการ
วพิากษว์จิารณ์ หรือการใชค้  าท่ีกระทบกระเทือนความรู้สึกของผูฟั้ง เพื่อช่วยใหเ้ขาสามารถรับได ้ เช่น 
เวลาพดูถึง ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ หรือศาสนาขงจ้ือ ควรจะเร่ิมตน้ดว้ยค าพดูท านองวา่ค าสอนของ
ศาสนาต่าง ๆ ลว้นเป็นส่ิงท่ีดีมาก เพื่อสร้างมิตรภาพท่ีดีไวก่้อน ไม่ควรจงใจไปต าหนิติเตียนจุดอ่อนใน
ศาสนานั้น ๆ เพราะการท่ีคริสเตียนจะสามารถน าคนใหม้าถึงความรอดไดน้ั้น ไม่ใช่เพียงแต่มีความร้อน
รนเท่านั้นยงัตอ้งอาศยัวธีิท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย พวกฟาริสีมีความร้อนรนในศาสนา แต่วธีิการของพวกเขาไม่
ถูกตอ้ง จึงไม่บงัเกิดผล ทางท่ีดีท่ีสุด คือลองวาดภาพเปรียบเทียบวา่ หากเราเป็นผูฟั้ง เราอยากจะฟัง
อะไร เราก็ควรจะพดูอยา่งนั้น ถึงแมว้า่ เราเทศนาประกาศแลว้จะไม่ไดม้าเช่ือทุกคนก็ตาม แต่ทุกคน
ลว้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะรู้จกัความจริง ฉะนั้น เราจึงควรใหเ้ขาไดรั้บการดลใจโดยความจริงของพระ
เจา้ การท่ีจะใหเ้ขามาเช่ือหรือไมน่ั้น เป็นเร่ืองส่วนตวัระหวา่งเขากบัพระเจา้ มีผูก้ล่าวเสมอวา่ ถา้หากผู ้
เทศนาไป กล่าวต าหนิติเตียนจนท าใหผู้ฟั้งเกิดความเอือมระอาต่อผูเ้ทศนาแลว้ อยา่หวงัวา่เขาจะยงัมี
ความตั้งใจท่ีจะฟังเร่ืองของพระเจา้ท่ีผูเ้ทศนาจะพดูต่อไป ดงันั้นผูเ้ทศนาทุกคนจึงตอ้งมีใจคอกวา้งขวาง
และพยายามท่ีจะผกูมิตรกบัผูฟั้งทุกคนไวก่้อนเสมอ 

ข. ต้องท าความรู้จักกบัศาสนาเดิมของผู้ฟัง เป็นหนา้ท่ีของเทศนาท่ีจะตอ้งศึกษาหลกัค าสอน 
หลกัความเช่ือ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาเหล่านั้นเพื่อจะไดส้ามารถหาทางน าเอา
ความจริงของพระเจา้ไปสู่ผูฟั้งใหไ้ด ้ นอกจากน้ี ผูเ้ทศนายงัตอ้งใหค้วามเคารพต่อผูฟั้งไม่อาจหม่ิน
ประมาทผูฟั้ง เหมือนอยา่งอคัรทูตเปาโล กล่าววา่ถา้อยูก่บัคนยวิก็ตอ้งพยายามเป็นคนยวิ เพื่อจะช่วย
คนยวิใหม้าถึง ความรอด ( 1 โครินธ์ 9:2-22) ความหมายของอคัรทูตเปาโลในขอ้พระคมัภีร์ดงักล่าว
ขา้งตน้ คือ ใหเ้รายอมถ่อมตวั และยอมต่อผูอ่ื้น แต่ไม่ใช่ละทิ้งความจริงของพระเจา้ไปเสีย เพียงแต่
ตอ้งการผกูสัมพนัธ์กบัผูฟั้งเท่านั้นยกตวัอยา่งเช่น 
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เราตอ้งการพูดถึงเร่ือง “ท าดีไดดี้” เราควรจะเร่ิมตน้จากจุดท่ีเหมือนกบัศาสนาอ่ืน ๆ เสียก่อน 
ศาสนาพุทธกบัศาสนาคริสตต่์างก็มีเป้าหมายอยา่งเดียวกนั ในการช่วยคนใหส้ามารถด าเนินชีวติท่ีดีและ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น เป็นตน้แลว้จึงน าไปสู่จุดท่ีมีความแตกต่างกนั โดยกล่าววา่ศาสนาพุทธเพียงแต่สอน
เท่านั้น แต่พระเยซูคริสตท์รงมีวธีิช่วยมนุษยด์ว้ย เพราะพระเยซูคริสตท์รงเป็นผูช่้วยใหร้อดของมวล
มนุษยท์ั้งปวง หากเราใชว้ธีิน้ี ก็จะสามารถบรรลุถึงวตัถุปรงสงคข์องการเทศนาประกาศกลางแจง้โดย
ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผูฟั้งเลย เพราะทุก ๆ ศาสนา ต่างก็ยอมรับวา่ ความเมตตากรุณาเป็น
คุณธรรมประจ าตวัของมนุษยทุ์กคน ทุก ๆ คน ศาสนาลว้นแต่สอนใหท้ าดีตวัดว้ยกนัทั้งนั้นอยา่งไรก็
ตาม พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงร่วมงานกบัเราและประทานฤทธ์ิอ านาจแห่งชีวติท่ีจะช่วยใหพ้ระค า
ของพระเจา้เขา้ไปถึงจิตใจของผูฟั้งได ้ ซ่ึงส่ิงน้ีเฉพาะแต่ในศาสนาคริสตเ์ท่านั้น ฉะนั้น ผูท่ี้จะเทศนา
ประกาศกลางแจง้กบัผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ จึงสามารถเร่ิมค าเทศนา จากจุดท่ีเหมือนกนัแลว้ไปจบลงตรงขอ้ท่ี
แตกต่างกนัเช่นน้ีได ้

อคัรทูตเปาโล เล็งเห็นวา่ ไม่วา่จะเป็นคนยวิหรือคนต่างชาติก็ตาม ต่างก็มีความคิดวา่ การท่ีคน
จะรอดพน้จากความผิดบาปไดน้ั้น จะตอ้งพึ่งการท าดีของตนเอง อยา่งไรก็ตาม ความพยายามของมนุษย์
ก็ไม่อาจสัมฤทธ์ิผล แต่พระกิตติคุณแห่งความรอดขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ไม่เพียงแต่ช่วยมนุษยใ์หห้ลุด
พน้จากอ านาจของความผดิบาปเท่านั้น แต่ยงัสามารถท าใหชี้วติของผูเ้ช่ือไดรั้บพระคุณจากพระเยซูทรง
วายพระชนมเ์พื่อความบาปของเราบนไมก้างเขนอีกดว้ย 

ข้อ เป รียบ เทียบ ย่อ  ๆ  ของศาสนาค ริสต์กับศาสนาอื่น  ๆ  

1. ศาสนาอสิลาม ไม่อาจจะใหค้วามกระจ่างในเร่ืองเก่ียวกบัความดีและความชัว่ในชีวติก่อน
เกิดมาในโลกของมนุษยไ์ด ้ ภายหลงัจากความตาย ยงัมีนางฟ้าท่ีจะแต่งงานกบัคนท่ีตายไปแลว้ใน
สวรรคไ์ด ้นอกจากน้ี ยงัสอนวา่มนุษยจ์ะไดรั้บความรอดจะไดข้ึ้นสวรรคน์ั้น จ  าตอ้งตายเพื่อศาสนาของ
ตนในสนามรบเท่านั้น 

2. ศาสนาพุทธ ไดใ้ห้ความกระจ่างมากข้ึนโดยสอนวา่ มนุษยจ์ะหลุดพน้จากความบาปได ้
จ าเป็นจะตอ้งดบัตณัหาของตนเองเสียก่อน อยา่งไรก็ตาม วธีิปฏิบติัต่าง ๆ ในศาสนาพทุธนั้น นบัวา่เป็น
ส่ิงท่ีมีความยากล าบากมาก เช่น การไม่ฆ่าสัตวต์ลอดจนการภาวนา “นาโมตะสะ” เป็นวธีิท่ีช่วยใหห้ลุด
พน้จากความบาปได ้

3. ศาสนาขงจือ้ เพียงแต่สอนเก่ียวกบัเร่ืองความบาปของมนุษยเ์ท่านั้น แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงผล
สุดทา้ยของความบาป ความจริงไม่ใช่ศาสนา เพราะส่วนใหญ่เพียงแต่กล่าวถึงชีวติในโลกน้ีเท่านั้น 

4. ศาสนาเต๋า เนน้หนกัไปในดา้นการทรมานร่างกาย และพยายามปรุงยาอายวุฒันะ เต๋ากล่าววา่ 
“ความจริงมาจากความอนิจจงัและความวา่งเปล่า” 
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ขอ้แตกต่างระหวา่งศาสนาต่าง ๆ ขา้งตน้น้ี เพียงแต่ช้ีใหเ้ราพอรู้แนวทางท่ีจะเทศนา ไม่อาจจะ
กล่าวถึงแต่ละศาสนาโดยละเอียดได ้ หากเราตอ้งการรายละเอียดมากกวา่น้ี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชจ้ะตอ้งใช้
เวลาไปศึกษาดว้ยตนเองต่อไป 

สรุป   

ผูเ้ทศนาจะตอ้งรู้จกัแต่ละศาสนา แลว้จึงจะสามารถเทศนาเร่ืองของคริสเตียนได ้ หากผูเ้ทศนา
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมของแต่ละศาสนาแลว้ จะสามารถเขา้ใจแนวความคิด 
ตลอดจนสภาพชีวติจิตใจของคนท่ีนบัถือแต่ละศาสนาไดอ้ยา่งไร พระเจา้ทรงพร้อมอยูแ่ลว้ท่ีจะร่วมงาน
กบัเรา ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีอคัรทูตเปาโลไดส้ั่งสอนทิโมธีวา่  

“จงอุตส่าห์ส าแดงตนวา่ไดพ้ิสูจน์แลว้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย ใชพ้ระวจนะแห่งความจริง
อยา่งถูกตอ้ง” (2 ทิโมธี 2:15) 
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บทที ่4 การประกาศส่วนตัว 

การประกาศส่วนตวันั้นเป็นการใชค้วามรักของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อมนุษยโ์ดยผา่นทางตวัของเรา
นั้น ไปดลใจคนอ่ืนใหเ้ขามาถึงความรอด อาจจะโดยทางอธิษฐาน ทางจดหมายติดต่อกนั หรือการ
ปรนนิบติัรับใชค้นอ่ืนก็ได ้ เพื่อส าแดงความเป็นคริสเตียนของเราใหป้รากฏออกมา ในขณะเดียวกนั เรา
จ าตอ้งพยายามหาโอกาสเป็นพยานและประกาศเป็นการส่วนตวักบับุคคลนั้น ๆ วา่ พระเยซูคริสตท์รง
เป็นพระผูช่้วยให้รอดท่ีแทจ้ริงแต่ผูเ้ดียวของมวลมนุษยช์าติดว้ย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อุปสรรคท่ีเราพบ
ในการประกาศส่วนตวันั้นก็ยงัมีมากกวา่การยนืประกาศต่อคนหมู่มากในท่ีชุมนุมชนเสียอีก บางคร้ัง
อาจมีผูฟั้งมาฟัง มาซกัถามตลอดจนถกเถียงปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงยากแก่การใหค้  าตอบเป็นอยา่งยิง่หากไม่
สามารถหาค าพดูและค าอธิบายท่ีดี ๆ มาใหค้วามกระจ่างแก่เขาแลว้ ไม่ตอ้งพูดถึงเร่ืองท่ีจะน าเขามาเช่ือ
พระเจา้ แมแ้ต่ตวัของเราเอง ก็ยงัอาจเกิดความสงสัย เพราะค าถามท่ีเขาซกัถามท าใหเ้ราบงัเกิดความ
สั่นคลอนในความเช่ือของเราก็เป็นได ้

ประเภทของคนท่ีเรามกัจะพบเห็นเสมอจากการเป็นพยานส่วนตวั รวมทั้งวธีิท่ีจะปฏิบติัต่อคน
ชนิดนั้น ๆ มีดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คนทีไ่ม่มีความสนใจ ทั้งไม่เช่ือแต่กไ็ม่ต่อต้าน เรามกัพบคนประเภทน้ีไดเ้สมอในเวลาท่ีเรา
ประกาศ 

วธีิปฏิบัติ จะตอ้งพยายามท าใหเ้ขาบงัเกิดความตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อดเสียก่อนอาจจะใชพ้ระ
ธรรมโรม 3:23 “เพราะวา่ทุกคนท าบาป และเส่ือมจากพระสิริของพระเจา้”โดยอาจใหเ้ขาอ่านดูดว้ย
ตนเอง และถามเขาตามขอ้ความในพระคมัภีร์ขอ้น้ีวา่ “ใครท าบาป” ก็ไดค้  าตอบจากเขาวา่ 

”ทุกคน” เราก็อาจจะซกัถามต่อไปอีกวา่ “ทุกคนน้ี” ครอบคลุมถึงใครบา้งจนกระทัง่เขายอมรับ
วา่ “รวมทั้งตวัขา้พเจา้ดว้ย” ก็อาจถามอีกวา่ “ทุกคนท าอะไร” เขาก็จะตอบวา่ “ทุกคนท าบาปและเส่ือม
จากพระสิริของพระเจา้” เช่นน้ีเราก็จะท าใหเ้ขาบงัเกิดความรู้สึกวา่ตวัของเขาเองก็มีความตอ้งการพระ
ผูช่้วยใหร้อดเหมือนกนั 

ยงัมีอีกวธีิหน่ึง คือ เราอาจจะท าใหค้นท่ีไม่มีความสนใจเกิดมีความสนใจข้ึนมาได ้ โดยการท า
ใหเ้ขาทราบวา่การไม่กลบัใจเช่ือพระเยซู เป็นความบาปท่ีร้ายแรงท่ีสุด (ฮีบรู 10:28-29  

ยอห์น 16:9) ก็น่าจะไดผ้ลเช่นเดียวกนั 
แต่บางคร้ัง คนท่ีเราพบปะนั้นอาจไม่ยอมนัง่ลงเพื่อสนทนาธรรมกบัเราเลย เราก็ไม่อาจจะใชว้ธีิ

ขา้งตน้มานัง่อ่านและถามตอบกนัได ้ แต่เราสามารถอ่านขอ้พระคมัภีร์สัก 1-2 ขอ้ใหเ้ขาฟัง เช่น โรม 
6:23 ยอห์น 3:36 อิสยาห์ 57:21 เช่ือวา่ พระเจา้ก็จะท างานโดยพระค าของพระองคต่์อไป 
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2. คนทีต้่องการได้รับความรอด แต่ไม่ทราบวา่จะรอดไดอ้ยา่งไร คนประเภทน้ีมีอยูไ่ม่นอ้ยใน
สังคมทุกวนัน้ี การท่ีจะน าคนเหล่านั้นมาถึงความรอดนั้นไม่ใช่เร่ืองยากนกัเพราะเขามีความตอ้งการและ
หิวกระหายอยูแ่ลว้ 

คร้ังหน่ึง ในการประชุมท่ีคริสตจกัรแห่งหน่ึง มีชายคนหน่ึงซ่ึงผมหงอกทั้งศีรษะแลว้ไปร่วม
ประชุมน้ีดว้ย เม่ือนกัเทศน์เชิญทุกคนในท่ีประชุมยนืข้ึน ชายผูน้ี้ไม่ไดย้นืข้ึนเหมือนคนอ่ืน ๆ นกัเทศน์ผู ้
นั้นเห็นผดิสังเกตจึงเดินเขา้ไปหาเขาตอนจบประชุมแลว้ พร้อมกบัถามชายผูน้ั้นวา่  

“คุณเป็นคริสเตียนแลว้หรือยงัครับ”  
“ยงัครับ” ชายผูน้ั้นตอบ 
นกัเทศน์ผูน้ั้นไดส้ังเกตเห็นวา่ เขามีความสนใจเป็นอยา่งมาก จึงถามต่อไปอีกวา่ 
“ถา้ผมจะแนะน าวธีิท่ีคุณจะเป็นคริสเตียนแก่คุณคุณจะยอมเป็นคริสเตียนไหม” 
“ผมยนิดีครับ” ชายผูน้ั้นตอบทนัที 
เขาทั้งสองจึงไดน้ัง่ลงและนกัเทศน์ผูน้ั้นก็เร่ิมอ่านขอ้ความตอนแรกในหนงัสืออิสยาห์ 53:6 

ใหแ้ก่เขาฟัง 
“เราทุกคนไดห้ลงเจ่ินไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างไดห้นัไปตามทางของตนเอง”  
แลว้ก็ถามชายผูน้ั้นวา่ 
“คุณชอบขอ้ความตอนน้ีไหมครับ”  
“ผมชอบครับ” เขาตอบ  
นกัเทศน์จึงอ่านขอ้ความตอนทา้ยของขอ้นั้นต่อไปอีก  
“และพระเจา้ทรงวางลงบนท่าน (พระเยซูคริสต)์ ซ่ึงความบาปผดิของเราทุกคน” 
และถามเขาต่อไปวา่  
“พระเจา้ไดท้รงท าอะไรเพื่อความบาปของคุณบา้ง” 
“พระองคไ์ดท้รงเอาความบาปของผมวางไวบ้นพระกายของพระเยซูครับ” เขาตอบ  
“อะไรเป็นส่ิงท่ีจะท าใหคุ้ณไดรั้บความรอดได”้ นกัเทศน์ถามต่อไป  
“การตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต”์ 
“แลว้คุณยนิดีท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสตห์รือไม่”  
“ผมยนิดีครับ” 
ในเวลานั้น ทั้งสองคนต่างก็คุกเข่าลงอธิษฐาน นกัเทศน์ผูน้ั้นไดอ้ธิษฐานวา่ 
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“พระบิดาเจา้ขา้ ชายคนน้ีเป็นคนบาป เขายนิดีจะเช่ือพระองคว์า่พระองคไ์ดท้รงใหค้วามบาป
ของเราตกอยูบ่นพระกายของพระเยซูคริสตแ์ลว้ ขอพระองคท์รงโปรดยกโทษความบาปของเขา เพราะ
เหตุพระเยซูคริสตด์ว้ย ในพระนามขององคพ์ระเยซูคริสต ์อาเมน” 

หลงัจากท่ีจบการอธิษฐานแลว้ นกัเทศน์ก็ถามชายผูน้ั้นวา่ 
“พระเจา้ไดฟั้งค าอธิษฐานของเราและอภยับาปใหคุ้ณหรือยงั” 
“พระองคท์รงตอบแลว้ครับ” ชายผูน้ั้นตอบ 
ในตอนสุดทา้ยนกัเทศน์ก็ไดอ้ธิบาย ยอห์น 1:12 ใหช้ายผูน้ั้นฟังอยา่งแจ่มแจง้วา่ 
“ผูท่ี้ตอ้นรับพระเยซูคริสต ์พระเจา้ทรงประทานสิทธิใหเ้ขาเป็นบุตรของพระองคไ์ด ้ตั้งแต่วนัน้ี

เป็นตน้ไป คุณเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ และคุณมีสิทธิท่ีจะอธิษฐานต่อพระองคด์ว้ย” 
3. คนที่รู้จักวธีิรอด และ ต้องการรอด แต่ยงัมีอุปสรรคอยู่ มีคนเป็นจ านวนมาก มีความตอ้งการ

ท่ีจะไดรั้บความรอด และไดเ้รียนรู้จกัวธีิท่ีจะรอดแลว้ แต่เพราะมีอุปสรรคบางอยา่งขดัขวางอยู ่จึงท าให้
เขาไม่อาจตดัสินใจเช่ือพระเจา้ไดท้นัที อุปสรรคท่ีมกัจะพบเห็นอยูเ่สมอ มีอยูห่ลายอยา่งดว้ยกนั เช่น 

มีคนกลวัวา่ ความบาปท่ีมีอยูใ่นชีวติของเขานั้นมีมากจนเกินไป พระธรรม 1 ทิโมธี 
1:15 ก็สามารถแกปั้ญหาของเขาได ้หรือ โรม 5:6-8 ก็ไดผ้ลเช่นกนั 
2. มีคนกลวัวา่ จะเป็นคริสเตียนไปไม่ตลอดรอดฝ่ัง หรือจะไม่สามารถเช่ือพระเจา้จนถึงท่ีสุดได ้

เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 1 เปโตร 1:5 ยอห์น 10:28-29 2 ทิโมธี 1:12 
3. มีคนกลวัวา่ ตนเองอ่อนแอเกินไป กลวัวา่จะเช่ือพระเจา้ไม่ตลอด เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 

2 โครินธ์ 12:9-10 ฟิลิปปี 4:13 
4. มีคนกลวัวา่ ตนเองไม่อาจจะละจากทางแห่งความบาป ตลอดจนนิสัยเลวทรามท่ีติดตวัมา ก็

สามารถใชพ้ระธรรม กาลาเทีย 6:7-8 
5. มีคนกลวัวา่ ถา้เป็นคริสเตียนแลว้จะมีคนข่มเหง แต่เราไม่อาจจะบอกเขาวา่ เช่ือพระเยซูแลว้

จะไม่ถูกข่มเหง แต่เราสามาถใชพ้ระธรรม 2 ทิโมธี 3:11-12 มทัธิว 5:10 -12 และ 
โรม 8 :18 
6. มีคนกลวัวา่ ถา้เป็นคริสเตียนแลว้จะเกิดความกระทบกระเทือนต่ออาชีพการงานของเขา เรา

ก็สามารถใชพ้ระธรรม มาระโก 8:36 มทัธิว 6:32-33 
7. มีคนกลวัวา่ การด าเนินชีวติแบบคริสเตียนนั้นยากเกินไป เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มทัธิว 

11:28-30 สุภาษิต 13:15 
8. มีคนกลวัเพื่อนท่ียงัไม่เช่ือ ถา้เช่ือพระเจา้แลว้ เพื่อนฝงูเหล่านั้นจะพากนัละทิ้งไป เราสามารถ

ใชพ้ระธรรมสุภาษิต 29:25 สดุดี 1:1-6 
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9. มีคนกลวัวา่ ตนเองจะใจแขง็เกินไป เราก็สามารถใชพ้ระธรรม เอเศเคียล 36:26-29 
10. มีคนกลวัวา่ ตนเองยงัไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดข้ึนภายในจิตใจ เราอาจถามเขาวา่ เขาตอ้งการ

ความรู้สึกอะไร 
- ถา้ตอ้งการมีสันติสุข เราก็ใชพ้ระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 เอเฟซสั 1:13-14 
- ถา้ตอ้งการรู้วา่ตวัเองเป็นคนบาปเสียก่อน เราก็ใช่พระธรรม อิสยาห์ 55:7 
11. มีคนวา่ ตนเองไดแ้สวงหาพระเจา้ แต่ยงัไม่พบสักที เราก็สามารถใชพ้ระธรรม เยเรมีย ์ 29: 

13 
12. มีคนวา่ ตนเองไม่สามารถเช่ือได ้คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่มกัจะเพราะยงัไม่สามารถละทิ้งความ

บาปในชีวติของเขาได ้เราก็สามารถใชพ้ระธรรม ยอห์น 5:44 
13. มีคนกลวัวา่ พระเจา้ไม่ยอมรับตวัเขาและคิดวา่เขาไดสู้ญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บความรอดไป

เสียแลว้หรืออาจจะคิดวา่ มีความบาปใหญ่หลวงในชีวิตของเขาท่ีพระเจา้ไม่อาจจะอภยัใหเ้ขาได ้ เราก็
สามารถใชพ้ระธรรมยอห์น 6:37 อิสยาห์ 1:18 

14. มีคนกลวัวา่ การตดัสินใจเช่ือพระเยซูของเขาสายไปเสียแลว้ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 2 
โครินธ์ 6:2 

4. คนที่หมดหวงัในชีวติ คนเหล่าน้ี คือ ผูท่ี้ยงัไม่เขา้ใจถึงวธีิการช่วยใหร้อดของพระเจา้ จึง
พยายามจะหาวธีิรอดโดยพึ่งในความสามารถของตนเอง 

1. คนท่ีหวงัพึ่งการท าดี คนเช่นน้ีมกัจะพดูวา่ตวัเขาเองจะพยายามพึ่งความสามารถของตนเอง
ในการท าดีหรือบอกวา่ ตนเองท าดีมากกวา่ท าชัว่ หรือบอกวา่ตนเองไม่ใช่คนบาปหนา หรือท าชัว่อะไร
มากมาย เราก็สามารถใชพ้ระธรรม กาลาเทีย 3:10 และ ยอห์น 16:9 เพื่อจะให้เขาไดรู้้วา่ การไม่เช่ือพระ
คริสตก์็เป็นบาปแลว้ 

2. คนท่ีคิดวา่ พระเจา้ทรงเตม็เป่ียมไปดว้ยความรัก และความเมตตาคงจะไม่ลงโทษมนุษย ์เราก็
สามารถใชพ้ระธรรม โรม 2:2,4,5 

3. คนท่ีคิดวา่ จะพยายามเลียนแบบพระเยซูเหมือนพวกท่ีมีหลกัความเช่ือใหม่พยายาม
เลียนแบบคุณธรรม ความรัก ความดี การปรนนิบติัรับใช ้ ตลอดจนความเสียสละของพระเยซู เราก็
สามารถใช ้โรม 3:24-25 

4. คนท่ีพึ่งแต่ความรู้สึกจะบอกวา่ ตนเองรู้สึกวา่ สามารถไดรั้บความรอดข้ึนสวรรคไ์ด ้ เราก็
สามารถใชพ้ระธรรม ยอห์น 3:36 วา่ ไม่ใช่พึ่งความรู้สึก แต่พึ่งการเช่ือในพระเยซูคริสตต่์างหาก 

5. คนทีย่งัไม่แน่ใจในความรอดและคนที่ท้อถอย 
ก. คนท่ียงัไม่แน่ใจในความรอด อาจแบ่งออก 2 ประเภท คือ 
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1. เพราะไม่มีความรู้ในพระคมัภีร์ เราก็สามารถใชพ้ระธรรมยอห์น 15:13 
2. เพราะยงัไม่อาจหลุดพน้จากความบาปอยา่งส้ินเชิง เราก็สามารถใชพ้ระธรรมอิสยาห์ 55:7 

สุภาษิต 28:13 
ข. คนท่ีทอ้ถอยในความเช่ือ ก็มี 2 ประเภท เช่นกนั คือ 
1. ทอ้ถอยและไม่คิดจะหวนกลบัมาอีกเราก็สามารถใชพ้ระธรรม 
 เยเรมีย ์2:5 
2. ทอ้ถอยแต่ยงัอยากจะหวนกลบัมาเราก็สามารถใชพ้ระธรรม เยเรมีย ์3:12,1,22 
6. คนทีม่ีความสงสัยในความจริงของพระเจ้าและคนทีเ่ช่ือว่าไม่มีพระเจ้า 
คนท่ีมีความสงสัยนั้นมีมากมายหลายประเภท วธีิท่ีจะช่วยคนเหล่าน้ี ก็แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

คือ  
1. ไม่เช่ือและดูหม่ินความจริงของพระเจา้ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม  
1 โครินธ์ 1:18 
2. มีความตั้งใจจะแสวงหาความจริงของ พระเจา้ แต่ภายในจิตใจเตม็ไปดว้ยความสงสัย เราก็

สามารถใชพ้ระธรรม ยอห์น 7:17 
3. คนท่ีเช่ือวา่ ไม่มีพระเจา้ คนพวกน้ีเราใชข้อ้พระคมัภีร์ทั้ง 2 ขอ้ขา้งตน้น้ีได ้ หรือจะใชพ้ระ

ธรรมสดุดี 14:1 โรม 1:19-22 ก็ได ้
4. คนท่ีไม่เช่ือวา่ พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ เราก็สามารถใช ้โรม 3:3-1 มทัธิว 24:35 
5. คนท่ีสงสัยถึงชีวติในโลกหนา้ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 1 โครินธ์ 15:35-36 
6. คนท่ีสงสัยถึงการพิพากษาของพระเจา้ตลอดจนความทุกขท์รมานท่ีจะไดรั้บในบึงไฟ ใน

อนาคตท่ีก าลงัจะมาถึงนั้น เราก็สามารถใชพ้ระธรรม ววิรณ์ 21:8 
7. คนท่ีไม่เช่ือวา่ พระเยซูเป็นพระเจา้  
ก. จากพระธรรมกิจการ 10:36 ยอห์น 20:28 โรม 9:5 ววิรณ์ 1:17 อิสยาห์ 48:6 ถา้น าเอาขอ้พระ

คมัภีร์เหล่าน้ีมาเปรียบเทียบก็จะสามารถรู้ไดว้า่ ช่ือพระเยโฮวาห์ในพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมกบัช่ือ
พระเยซู ในพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ หมายถึงบุคคล คนเดียวกนั 

ข. จากพระธรรมฮีบรู 1:5,10 จะเห็นไดว้า่ งานท่ีพระเยซูทรงกระท าเป็นอยา่งเดียวกบัท่ีพระเจา้
ทรงกระท า 

ค. จากพระธรรม ยอห์น 5:22-23 ววิรณ์ 5:13 ฟิลิปปี 2:10 ต่างก็กล่าววา่ เราควรนมสัการไดพ้ระ
เยซู 

ง. จากพระธรรม  ยอห์น 5:22-23 ไดก้ล่าววา่ พระเยซูทรงสภาวะท่ีเท่าเทียมกนักบัเป็นพระเจา้ 
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จ. จากพระธรรม 1 ยอห์น 2:22-23,5:1-5 ไดก้ล่าววา่ คนท่ีไม่เช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้
ลว้นแต่พดูมุสาทั้งส้ิน 

 ฉ. จากพระธรรมยอห์น 8:24, 20:31 ไดก้ล่าววา่ คนท่ีเช่ือพระเยซูวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ 
จะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ คนท่ีไม่เช่ือก็ไม่ไดรั้บความรอด 

7. คนทีม่าก่อความวุ่นวายต่าง ๆ อาจมีคนประเภทหน่ึงท่ีไม่ความเขา้ใจในเร่ืองของพระเจา้ 
ตลอดจนพระคมัภีร์ แลว้มาพูดจาดูหม่ินต่าง ๆ นานา โดยไม่มีเหตุผลในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. พระเจ้า 
บางคนพดูวา่ พระเจา้เป็นผูท่ี้มีความโหดเห้ียมทารุณ เราก็สามารถใช่พระธรรม โรม 9:20-21 

เพื่อใหเ้ขาทราบวา่ การกล่าวโทษพระเจา้เช่นนั้นเป็นความบาปขนาดไหน 
(โรม 11:33-35) คนท่ีกล่าวเช่นน้ียอ่มแสดงวา่ เขาไม่เขา้ใจถึงกฎเกณฑแ์ละการพิพากษาของ

พระเจา้เลย บางคนกล่าววา่ ท าไมพระเจา้สร้างมนุษยแ์ลว้กลบัมาลงโทษมนุษยอี์กเล่า เราก็สามารถใช้
พระธรรมเอเศเคีนล 33:11 และ 2 เปโตร 3:8-9 เป็นค าตอบส าหรับเขาได ้

2. พระคัมภีร์ 
ก. มีคนกล่าววา่ “พระคมัภีร์เป็นหนงัสือ ท่ีไม่มีสาระอะไรเลย” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 1 โค

รินธ์ 1:18,2:14, 2 เธสะโลนิกา 2:10-12 
ข. มีคนกล่าว “พระคมัภีร์ของคริสเตียนมีขอ้ขดัแยง้กนัแยง้กนัอยา่งมากมาย” เราก็สามารถใช้

พระธรรม ยอห์น 7:17 มทัธิว 11:25 ได ้
3. วธีิการช่วยมนุษย์ไห้รอดของพระเจ้า 
มีคนกล่าววา่ “ท าไมพระเจา้จึงตอ้งใชค้วามตายของบุตรของพระองคม์าช่วยมนุษยโ์ลกใหร้อด 

ท าไมจึงไม่ใชว้ธีิท่ีดีกวา่นั้น” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม อิสยาห์ 55:8-9 โรม 11:33 
4. คริสเตียน 
มีคนอาจกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่อยากเช่ือพระเยซูเพราะมีคนหนา้ซ่ือใจคดมากมายในคริสตจกัร” 

เราก็สามารถใชพ้ระธรรม โรม 12:4 14:12-13 
8. คนทีไ่ม่ยอมตัดสินใจเช่ือพระเยซูทนัทต้ีองการรอต่อไปก่อน 
1. มีคนมกัจะพยายามพดูผลดัวา่ “เด๋ียวน้ีขา้พเจา้ยงัไม่อาจตดัสินใจได ้ ตอ้งรอจนกวา่จะเขา้ใจ

แจ่มแจง้และผา่นการคิดจึงตรึกตรองแลว้เสียก่อน จึงค่อยมาเป็นคริสเตียน” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 
อิสยาห์ 55:6 

2. บางคนผลดัวา่ “รอใหภ้าระกิจต่าง ๆ ของผมเสร็จส้ินเสียก่อน แลว้ผมจึงค่อยมาเป็นคริส
เตียน” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มทัธิว 6:33 
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3. บางคนผลดัวา่ “ตอ้งรอจนถึงเวลาของพระเจา้มาถึงเสียก่อน” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 2 โค
รินธ์ 6:2 ฮีบรู 3:15  

4. บางคนก็ผลดัวา่ “ผมยงัอายนุอ้ยอยูร่อให้อายมุากกวา่น้ีสักหน่อยแลว้ผมจึงค่อยมาเช่ือพระ
เจา้” เราก็สามารถใชพ้ระธรรมท่านผูป้ระกาศ 12:1 มทัธิว 19:17 18:3 

9. คนทีม่ีทิฐิของตนเอง หรือ ถูกหลอกลวง 
1. คนทีม่ีทิฐิของตนเอง 
ก. “ผมไม่ตอ้งการคุยกบัคุณ” เราก็สามารถใชพ้ระธรรมฮีบรู 12:25 
ข. “ผมยงัยกโทษใหผู้อ่ื้นไม่ได ้เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มทัธิว 6:15 
ค. “ผมยงัรักโลกน้ีมาก” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มาระโก 8:36-37 
ง. “ผมยงัไม่อาจยอมรับความบกพร่องของผมเองได”้ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม 
สุภาษิต 28:13 
จ. “ผมไม่อาจยอมรับพระเยซูต่อหนา้คนอ่ืนได”้ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มทัธิว 10:32-33 
ฉ. “ผมตอ้งการท าตามใจของตวัเอง” เราก็สามารถใชพ้ระธรรม อิสยาห์ 55:8-9 
ช. “ผมไม่เช่ือในพระเยซูคริสต ์ แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธพระองค”์ เราก็สามารถใชพ้ระธรรม มทัธิว 

12:30 
2. คนทีถู่กหลอกลวง 
ก. พวกคาธอลิก คนพวกน้ีตอ้งบอกใหเ้ขาทราบวา่ การบงัเกิดใหม่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์

ทุกคน (ยอห์น 3:3-5) พวกเรามีความเขา้ใจผดิวา่ การรับบพัติศมา ก็คือการบงัเกิดใหม่แลว้ (1 ยอห์น 
5:13) เราไม่ควรโจมตีค าสอนท่ีผดิ ๆ ของเขา แต่ตอ้งน าพวกเขามากลบัใจบงัเกิดใหม่ดว้ยความรัก 

ข. พวกยวิ เราสามารถใชพ้ระธรรมอิสยาห์ 53, ฮีบรู 7:25-28 9:10 
ค. พวกเซเวน่เดย ์ยะโฮวา พวกโมมอน (สิทธิชนยคุสุดทา้ย) หรือ พวกพระเยซูแท ้ก็เป็นพวกท่ี

เราจะตอ้งระมดัระวงัอยูเ่สมอเช่นกนั 
ง. พวกไหวเ้จา้ต่าง ๆ เราก็สามารถใชป้ระวติัความเป็นมาของพระเจา้องคน์ั้น ๆ อธิบายใหเ้ขา

ฟังใหแ้จ่มแจง้ เพื่อจะช้ีใหเ้ขาเห็นวา่ เจา้เหล่านั้นลว้นแต่เป็นมนุษย ์ เพราะมนุษยเ์ป็นผูต้ ั้งเขาเป็นเจา้
ข้ึนมาต่างหาก 
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บทที ่5 ข้อควรจ าส าหรับผู้ทีจ่ะออกไปประกาศส่วนตัว 

1. ควรจะเป็นพยานกบัคนทีม่ีอายุไล่เลีย่กนัและเป็นเพศเดียวกนัด้วย แต่ก็มีขอ้ยกเวน้อยูบ่า้ง 
เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาการทรงน าจากองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ บางคร้ังพระองคท์รงน าผูห้ญิงใหไ้ป
เป็นพยานกบัผูช้าย บางทีก็ทรงน าผูช้ายใหไ้ปเป็นพยานกบัผูห้ญิง และเด็กก็อาจเป็นพยานกบัผูท่ี้สูงอายุ
ก็ได ้ แต่ถา้ไม่ไดรั้บการส าแดงอยา่งชดัแจง้จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้, บรรดาผูมี้ประสบการณ์ใน
การเป็นพยานต่างยอมรับวา่ การเป็นพยานกบัผูท่ี้เป็นเพศเดียวกนัจะไดผ้ลดีกวา่ และยงัเป็นการ
หลีกเล่ียงปัญหาความยุง่ยากต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย หนุ่มสาวท่ีจะออกไปเป็นพยานตอ้งสนใจเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 
เพราะมกัจะมีปรากฏอยูเ่สมอ ๆ วา่ ชายหนุ่มไปน าหญิงสาวมาเช่ือพระเยซูและแลว้ก็บงัเกิดเร่ืองเศร้าใจ
ต่าง ๆ หลายอยา่งข้ึน แต่การท่ีหญิงมีอายจุะน าชายหนุ่มหรือชายหนุ่มจะน าหญิงท่ีมีอายมุาเช่ือพระเจา้
นั้นกลบัไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนกั นอกจากน้ีเร่ืองอายแุละประสบการณ์ก็มีความส าคญัไม่นอ้ย
เหมือนกนั ถา้คนท่ีมีอายนุอ้ย และขาดประสบการณ์ไปเป็นพยานสนทนาธรรมกบัผูสู้งอาย ุ และเจนจดั
ต่อโลกมาแลว้ก็เท่ากบัเป็นการแสดงความโง่เขลาของตนเองออกมาเท่านั้น 

2. ควรจะประกาศแบบตัวต่อตัว และสนทนาธรรมกันในทีเ่งียบสงบด้วย ถา้มีหลาย ๆ คนอยู่
ดว้ยกนัอาจเป็นเหตุท่ีจะท าใหค้นท่ีเราตอ้งการน ามาเช่ือพระเจา้นั้นอายและไม่กลา้บอกเราตามเป็นจริง
เก่ียวกบัตวัเขา แต่เม่ืออยูก่นัตวัต่อตวัแลว้ ก็จะสามารถขจดัปัญหาเร่ืองน้ีออกไปได ้ท าใหเ้ขาเช่ือเราและ
กลา้ท่ีจะสารภาพถึงความบกพร่องตลอดจนความผดิบาปต่าง ๆ ของเขาออกมา คนท่ีไปประกาศก็ควร
จะเป็นคนเดียวเหมือนกนั เพราะถา้มีผูป้ระกาศหลายอยา่งคนอยูด่ว้ยกนั และคุยกบัผูท่ี้ยงัไม่เช่ือเพียงคน
เดียวเท่านั้นก็เป็นการไม่สมควรเช่นกนั 

3. ต้องพงึฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิตลอดจนพระค าของพระเจ้าอย่างแท้จริง 
4. เวลาทีเ่ราอ้างองิข้อความต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ พยายามใหค้นท่ีเราเป็นพยานอยูด่ว้ยนั้นไดมี้

โอกาสอ่านดว้ยเสมอ ไม่ใช่เราเป็นคนอ่านเอง ทั้งน้ีก็เพื่อใหพ้ระค าของพระเจา้สามารถผา่นตาและหู
ของเขาไปสู่ภายในจิตใจของเขาได ้ หากเราอ่านเองหรือท่องให้เขาฟังเท่านั้น อาจไม่สู้ประทบัใจ
เหมือนกบัใหเ้ขาอ่านดว้ยตวัเอง 

5. ควรจะให้พระคัมภีร์ตอนใดตอนหน่ึง โดยเฉพาะเท่าน้ัน เพื่อใหข้อ้พระคมัภีร์ตอนนั้นจารึก
อยูใ่นใจของเขาพระค าของพระเจา้ก็จะสามารถท างานในจิตใจของของเขาได ้

6. ควรจะมีหัวข้อทีแ่น่นอน ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้ขาสามารถตอ้นรับเอาพระเยซูได ้ หากเขาโตแ้ยง้ถึง
เร่ืองคณะนิกายต่าง ๆ เร่ืองพิธีบพัติศมา หรือปัญหาอ่ืน ๆ และไม่ยอมสนใจถึงเร่ืองการตอ้นรับพระเยซู 
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เราก็ควรจะเตือนเขาวา่ ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเราสามารถใชเ้วลาอ่ืนมาสนทนากนัส่ิงท่ีจะตอ้งสนใจ
เด๋ียวน้ี ควรจะเป็นเร่ืองพื้นฐานมากกวา่นัน่คือ การยอมตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ 

หรือปฏิเสธพระองคม์กัจะพบวา่ ผูป้ระกาศท่ีขาดประสบการณ์นั้นมกัจะเผลอไปกล่าวถึงเร่ือง
ปัญหาท่ีไม่ควรจะกล่าวถึงในระหวา่งท่ีเป็นพยาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายเป็นอยา่งยิง่ 

7. ต้องให้เกยีรติแก่ผู้ทีเ่ป็นพยานด้วย หากเราเป็นพยานโดยขาดความคารวะหรือไม่ใหเ้กียรติ
แก่ผูท่ี้เราเป็นพยานดว้ยแลว้ จะท าใหค้  าพดูของเราไม่บงัเกิดผลเท่าท่ีควร ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราเป็น
พยานดว้ยความคารวะ แมบ้างคร้ังอาจจะตอ้งท าใหเ้ขารู้สึกถึงความบาปของเขาก็ตาม ก็ไม่ท าใหเ้ขารู้สึก
วา่ เราก าลงัดูถูกเขาอยูแ่ละแมค้  าพดูของเราอาจจะรุนแรงบา้ง แต่ท่าทางของเราก็ยงัคงอ่อนโยนอยู่
เช่นเดิม ถา้หากเราท าไดเ้ช่นน้ีแลว้ก็จะช่วยใหค้  าพยานของเรามีโอกาสเขา้สู่ภายในจิตใจของเขาไดง่้าย
ข้ึนและไม่ต่อตา้นค าพดูของเราดว้ย ไดเ้คยมีผูป้ระกาศหลายคนท่ีมีความร้อนรน แต่เน่ืองจากมีท่าทีท่ีไม่
ดี จึงกลบัท าใหผู้ท่ี้เขาเป็นพยานดว้ยนั้นพยายามหลบหนีไม่ยอมรับฟัง ฉะนั้นเราจึงตอ้งระมดัระวงัใน
เร่ืองน้ีอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะเม่ือไปพบผูท่ี้สูงอายกุวา่เรา 

8. ต้องเป็นพยานด้วยความจริงจัง เพราะผูท่ี้เป็นพยานดว้ยความเอาจริงเอาจงัเท่านั้น จึงจะ
สามารถท าใหผู้อ่ื้นรู้สึกวา่ พระค าของพระเจา้เป็นความจริง ดงันั้นพระคมัภีร์ท่ีเราจะใชจึ้งควรจะเป็นขอ้
พระคมัภีร์ท่ีตวัของเราเองเคยไดรั้บการดลใจจากพระเจา้มาแลว้เวลาท่ีเราพูดออกไป จึงจะมีน ้าหนกัและ
ประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ 

9. ห้ามโมโห บางคร้ังคนท่ีเราไปเป็นพยานดว้ยนั้นสามารถท าใหเ้ราโมโหไดง่้าย ๆ แต่คน
ประเภทน้ีไม่ยากเกินกวา่ท่ีเราจะอดทน ให้อภยั และน าเขามารู้จกักบัพระเจา้ดว้ยความอ่อนสุภาพได ้
หากเราโมโห เขาคงจะไม่เช่ือพระเจา้เป็นแน่ และยงัท าใหเ้ขายิง่ปล่อยตวัท าบาปต่อไปตามเดิม คนท่ียิง่
เหน็บแนม พดูจากระทบกระเทือนเรา เรายิง่ตอ้งใชค้วามอดทนและค าพดูท่ีประกอบดว้ยความรัก เพื่อ
ดลใจเขาใหก้ลบัใจมาเช่ือพระเจา้โดยก าลงัของเราเอง เราอาจไม่สามารถท าได ้แต่พระเจา้จะทรงช่วยเรา
หากเราจะอธิษฐานทูลขอต่อพระองคอ์ยา่งเอาจริงเอาจงั 

10. อย่าใจร้อน หรือโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เราจะตอ้งมีใจอ่อนสุภาพและพยายามหลีกเล่ียงการ
โตเ้ถียงกนัส่ิงท่ีผูฟั้งยงัไม่เขา้ใจ เราควรจะค่อย ๆ อธิบายใหเ้ขาฟัง แต่ถา้เป็นส่ิงท่ีเรายงัไม่เขา้ใจ และไม่
ค่อยมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเช่ือพระเยซูแลว้ ก็ไม่ตอ้งพยายามไปอธิบาย 

11. ห้ามสอดแทรกในขณะที่ผู้อืน่ก าลงัเป็นพยานอยู่ ถึงแมว้า่ ผูท่ี้ก  าลงัเป็นพยานอยูจ่ะพดูไม่
ค่อยถูกหรือไม่ดีนกัก็ตาม ก็ควรยอมใหเ้ขาพูดจนหมดเสียก่อนไม่ควรไปขดัคอวา่พูดผดิ เพราะใน
ขณะนั้นผูฟั้งอาจจะก าลงัไดรั้บการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยู ่ ถา้เราไปรบกวนอาจท าลายหรือ
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เป็นอุปสรรคต่อการท างานของพระเจา้ ในจิตใจของผูน้ั้นก็เป็นได ้ ท านองเดียวกนัในขณะท่ีเราก าลงั
สนทนาธรรมกนัอยูก่็ไม่ควรใหผู้อ่ื้นมารบกวนเราดว้ยเหมือนกนั 

12. ไม่ควรรีบเร่งจนเกนิไป ขอ้บกพร่องท่ีส าคญัในการท างานอยา่งหน่ึง ก็คือเรามกัรีบ
จนเกินไป อยากใหเ้กิดผลทนัตาเห็น งานเช่นน้ีเป็นงานท่ีผวิเผนิเท่านั้น เราสามารถพิจารณาดูคนท่ีพระ
เยซูทรงน ามาถึงพระเจา้วา่ มกัจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดงัเช่น นิโกเดโม เปโตร เปาโล ต่างก็ค่อย ๆ 
มาเช่ือพระเยซูทั้งส้ิน จริงอยูถึ่งแมว้า่ในเวลาท่ีกลบัใจเช่ือพระเจา้นั้นจะเป็นแบบทนัทีทนัใดก็ตาม แต่
พระเจา้ไดใ้ชเ้วลานานในการท างานบนตวัของเขามาก่อนแลว้ไม่ใช่ชัว่ขณะเท่านั้น ยกตวัอยา่ง เช่น 
เปาโลหลงัจากท่ีท่านพบกบัพระเยซูแลว้ตอ้งใชเ้วลาถึง 3 วนักวา่ ตาของท่านจะกลบัเห็นความสวา่งใหม่
อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้นท่านยงัใชเ้วลา 3 ปี จึงค่อยข้ึนไปยงักรุงยะซาเล็ม แลว้จึงออกไปเป็นพยาน (กา
ลาเทีย 1:18) เปโตรก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกนั คนท่ีกลบัใจมาเช่ือพระเจา้อยา่งแทจ้ริงนั้นในเวลา
เร่ิมแรกแมว้า่จะเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ อยา่งชา้ ๆ ก็ตามแต่วา่ มกัจะสามารถเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดโ้ดยละเอียด
ลึกซ้ึงซ่ึงดีกวา่ 10 คนท่ีมาเช่ือพระเจา้แบบทนัทีทนัใด เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งยอมใหเ้มล็ดพืชแห่งพระค า
ของพระเจา้เจริญเติบโตในจิตใจของคนเสียก่อน เพราะถา้เมล็ดพืชนั้นตกอยูใ่นท่ีท่ีมีดินต้ืน แมจ้ะงอก
ข้ึนโดยเร็ว แต่ในไม่ชา้ก็จะเห่ียวแหง้ไป 

13. ถ้าเป็นไปได้ ควรใหค้นท่ีเป็นพยานดว้ยนั้นคุกเข่าลงอธิษฐานดว้ย การอธิษฐานจะช่วย
แกปั้ญหาต่าง ๆ ของเขาไปได ้ บางคร้ัง คนท่ีใจแขง็กระดา้ง ก็ยอมต่อพระเจา้ในขณะท่ีอธิษฐานมี
นกัเทศน์คนหน่ึงเป็นพยานกบัหญิงคนหน่ึงเป็นเวลาถึง 2 ชัว่โมงก็ยงัไม่เห็นมีอะไรเกิดข้ึน สุดทา้ย
นกัเทศน์ผูน้ั้นจึงเชิญชวนหญิงผูน้ั้นใหคุ้กเข่าลงอธิษฐานดว้ยกนักบัเขาเพียงใชเ้วลาไม่ถึง 5 นาทีเท่านั้น 
หญิงผูน้ั้นก็กลบัใจเช่ือพระเจา้ดว้ยความช่ืนชมยนิดี 

14. ถ้ายงัไม่ประสบความส าเร็จ เราควรกลบัไปอธิษฐานและส ารวจดูถึงตน้เหตุท่ีท าใหเ้ราตอ้ง
พบกบัความลม้เหลว ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่จะสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากความ
ลม้เหลวดว้ยกนัทั้งนั้น 

15. คนทีเ่ราควรจะสนใจ และไปท างานกบัเขาคือ คนท่ีเพิ่มรับเช่ือใหม่ ๆ พยายามใหค้วาม
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ดว้ย เพื่อใหชี้วิตฝ่ายวญิญาณของเขาเจริญเติบโตข้ึนมีคนท่ีเพิ่งรับเช่ือใหม่เป็น
จ านวนไม่นอ้ย เน่ืองจากขาดคนเอาใจใส่ดูแล สภาพชีวติฝ่ายวญิญาณจึงตกอยูใ่นลกัษณะท่ีน่าสงสาร
เป็นอยา่งยิง่ น่ีเป็นความบกพร่องอยา่งใหญ่หลวงของผูป้ระกาศ งานแห่งการติดตามผลมีความส าคญั
อยา่งยิง่ยวดไม่นอ้ยไปกวา่งานในตอนเร่ิมตน้เหมือนกนั พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราท างานอยา่งเสมอตน้
เสมอปลายกบัคนท่ีเราน ามาเช่ือในพระองค ์พระเจา้เร่ิมตน้ใชผู้ใ้ด พระองคก์็จะใชผู้น้ั้นต่อไป 
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16. หากมีคนกลบัใจเช่ือพระเจ้า ก่อนท่ีเราจะจากเขาไป จะตอ้งสอนเขาใหเ้รียนรู้จกัวธีิท่ีจะ
ด าเนินชีวติคริสเตียนอยา่งมีชยัชนะ ซ่ึงมีส่ิงส าคญัหลายอยา่งหลายประการท่ีเขาจ าเป็นจะตอ้งทราบ 
ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. ยอมรับพระเยซูคริสตต่์อหนา้คนอ่ืน ไม่วา่จะเป็นเวลาใดก็ตาม (โรม 10:9-10 มทัธิว 10:32-
33)  

2. สอนเขาใหรั้บบพัติศมาในน ้าและมาร่วมในพิธีมหาสนิทเสมอ ๆ ดว้ย (กิจการ 2:38-42 ลูกา 
22:19 1โครินธ์ 11:23-26) 

3. ศึกษาพระคมัภีร์เป็นประจ าทุก ๆ วนั (2 ทิโมธี 3:13-17 ยอห์น 5:39) 
4. หมัน่อธิษฐานเสมอ ยิง่เวลาท่ีประสบกบัการทดลองจะลืมเสียไม่ได ้(มทัธิว 26:41 1 เธสะโล

นิกา 5:17) 
5. พยายามมีความสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนท่ีมีชีวติฝ่ายวิญญาณท่ีดี (เอเฟซสั 4:12-16 ฮีบรู 

10:24-25) 
6. ถา้ท าบาปตอ้งอยา่งทอ้ใจ จงรีบสารภาพบาปและเช่ือวา่พระเจา้ทรงสามารถอภยัความบาป

นั้นได ้และมุ่งหนา้ต่อไปในการติดตามพระเยซู (1 ยอห์น 1:9,2:1 ฟีลิปปี 3:31-14) 
ขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ี ควรจะคดัออกมาใหผู้เ้ช่ือใหม่เหล่านั้น เพื่อเขาจะไดส้ามารถปฏิบติัตวัได้

อยา่งถูกตอ้ง เม่ือตอ้งประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยรักษาความเช่ือของ
เขาใหม้ัน่คง อยูใ่นพระเจา้ต่อไป 
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บทที ่6 การจัดตั้งทมีประกาศและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกาศ 

การประกาศพระกิตติคุณในทุกวนัน้ีนอกจากวธีิปฏิวติัการต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงในบทก่อน ๆ 
แลว้ การจดัตั้งทีมประกาศตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกาศก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะขาดเสียไม่ได ้

ก. การจัดตั้งทมีประกาศ แบ่งตามประเภทต่าง ๆ ของทีมประกาศไดด้งัต่อไปน้ีคือ  
1. ประเภทคนเดียว พระเยซูก็ทรงเคยออกไปประกาศพระกิตติคุณกบัหญิงชาวสะมาเรีย และ

หญิงท่ีถูกจบัขณะล่วงประเวณีดว้ยตวัของพระองคเ์องแต่เพียงผูเ้ดียวฟิลิปก็ประกาศกบัขนัทีแบบน้ี
เช่นกนั ภายหลงัเปาโล,เปโตร ก็เคยท าการประกาศลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

2. ประเภทสองคน พระเยซูเคยส่งสาวกออกไปเป็นคู่ ๆ พร้อมทั้งให้อ านาจในการขบัผแีละ
รักษาโรคใหแ้ก่พวกเขาดว้ย 

3. ประเภทหมู่ คริสตจกัรอนัติโอเกียในพระธรรมกิจการไดส่้งเปาโล ซีลา บาระนาบา และทิ
โมธีออกไป ประกาศพระกิตติคุณพร้อม ๆ กนั พวกเขาไดไ้ปประกาศในเขตอาเซียนอ้ยทัว่ทุกแห่ง 
นบัเป็นทีมประกาศประเภทหมู่ทีมแรกของคริสเตียนก็ได ้

4. ประเภทกองประเทศ พระเยซูทรงน าสาวกทั้ง 12 คนเดินทางไปประกาศตามมณฑล 
ต่าง ๆ ทั้ง 13 คน ก็ถือเป็นกองประกาศกองหน่ึงไดเ้หมือนกนั 
5. ประเภทมิชช่ัน ตั้งแต่สมยัท่ีท่านมาติน ลูเธอร์ไดป้ฏิรูปศาสนาเป็นตน้มา ประเทศต่าง ๆ ใน

ซีกโลกตะวนัตกไดก่้อตั้งองคก์ารมิชชัน่ข้ึน พร้อมทั้งส่งคนออกไปประกาศทัว่โลก เพื่อน าคนมาเช่ือ
พระเยซูคริสต ์ ท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้ถูกเผยแพร่ออกไปทัว่โลก คนเป็นจ านวนมากไดรั้บความ
รอดเพราะการก่อตั้งมิชชัน่ข้ึน เราจะไม่มาวพิากษว์จิารณ์วา่ มิชชัน่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร แต่อยา่งนอ้ย
ท่ีสุดส่ิงท่ีเราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตไ์ดถู้กเผยแพร่ออกไปแลว้ทัว่โลก 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีคริสตจกัรในท่ีหลายแห่งต่างก็ไดก่้อตั้งองคก์ารมิชชัน่ของตนเองข้ึน ไม่เพียงแต่
เพื่อการประกาศในภาคพื้นอาเซียอาคเนยน้ี์เท่านั้น ยงัมีความหวงัวา่ จะไดน้ าพระกิตติคุณมาจากทางซีก
โลกตะวนัตกอีกดว้ยแต่ก่อนพระกิตติคุณมาจากทางซีกโลกตะวนัตกมาสู่พวกเรา แต่ในปัจจุบนัน้ีชาว
ตะวนัออกหวงัวา่ พระเจา้จะทรงใชเ้ราน ากิตติคุณ ของพระองคไ์ปสู่คนในซีกโลกตะวนัตกดว้ย 
เหตุการณ์เช่นน้ีสามารถเป็นไปได ้ เช่ือวา่อาจเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ก็ได ้ เพราะฉะนั้น การก่อตั้ง
องคก์ารมิชชัน่ข้ึนจึงมีความส าคญัไม่นอ้ย จึงอยากจะน าวธีิจดัตั้งคร่าว ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. ประเภทของมิชช่ัน แบ่งเป็น 
ก. แบบท่ีจดัตั้งข้ึนโดยคริสจกัรทอ้งถ่ิน 
ข. แบบท่ีสังกดันิกาย ด าเนินการจดัตั้งโดยนิกายนั้น ๆ 
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ค. แบบอิสระ ด าเนินการจดัตั้งโดยความร่วมมือของพี่นอ้งในพระเยซูคริสตท่ี์ไม่แบ่งแยกลทัธิ
นิกายซ่ึงต่างมีภาระร่วมกนัในเร่ืองการประกาศพระกิตติคุณ 

2. การบริหารงาน แบ่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  
ก. ประธาน โดยใหศิ้ษยาภิบาลของคริสตจกัรเป็นประธาน และมีประธานคณะธรรมกิจเป็น

รองประธาน 
ข. ฝ่ายการเงิน มีเหรัญญิกและผูช่้วยเหรัญญิกโดยเหรัญญิกจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงิน และ

ผูช่้วยเหรัญญิกเป็นผูท้  าบญัชี ไม่ควรใหเ้หรัญญิกของคริสตจกัรมารับหนา้ท่ีน้ี เพื่อจะไดมี้ความคล่องตวั
ในการท างาน 

ค. ฝ่ายจัดหาผู้ประกาศ มีผูรั้บผดิชอบโดยตรงและผูช่้วย ทั้ง 2 คน จะท าหนา้ท่ีรับผดิชอบใน
การคดัเลือกและอบรมผูท่ี้จะออกไปเป็นผูป้ระกาศ (มิชชัน่นารี) พร้อมทั้งส่งพวกเขาออกไปท างาน 
รวมทั้งแนะน างานท่ีจะไปท าอีกดว้ย 

ง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีผูรั้บผดิชอบโดยตรงและผูช่้วย ท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังาน
การกระจายข่าว และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ซ่ึงมีดงัน้ี 

- จดัท าป้ายประกาศ 
- รายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
- ควรมีรูปภาพในขณะออกไปท างานมาแสดงใหดู้ดว้ย 
- รับรายงานและข่าวสารจากผูท่ี้ออกไปท างาน 
3. จัดให้มีการเร้าใจให้คนร่วมกนัรับผดิชอบงาน 
ก. ใหค้นถวายตวั 
ข. ใหค้นถวายทรัพย ์
ค. ใหค้นถวายค าอธิษฐานเผื่องานต่าง ๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
ข. อุปกรณ์การประกาศ 
1. บทเพลง ตอ้งมีเพลงประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
- เพลงส าหรับร้องหมู่ 
- เพลงส าหรับร้องเด่ียว 
- เพลงส าหรับร้องในท่ีประชุม 
2. เคร่ืองดนตรี มีชนิดต่าง ๆ คือ 
- เปียโน 
- ออร์แกน 



 60 

- แอคคอเด้ียน 
- เคร่ืองเป่าชนิดต่าง ๆ 
3. โสตทศันอุปกรณ์ เช่น 
- ประกาศทางวทิย ุ
- ประกาศทางโทรทศัน์ 
- ประกาศทางส่งเสียงตามสาย 
- เคร่ืองบนัทึกเสียงต่าง ๆ 
4. ส่ิงตีพิมพ ์เช่น 
- หนงัสือพิมพ ์
- หนงัสือเล่มเล็กส าหรับติดกระเป๋า 
- ใบปลิว 
- วารสารต่าง ๆ 
- ส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ 
อุปกรณ์ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ลว้นแต่มีส่วนช่วยในการประกาศเป็นอยา่งมากทั้งยงัสามารถช่วยให้

ขอบเขตของการประกาศเป็นไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และไปถึงคนท่ีอยูใ่นท่ีซ่ึงยงัไม่สามารถเขา้ไปถึงได ้
บทเพลงและเสียงดนตรีมีส่วนช่วยเร้าใจคนใหบ้งัเกิดความสนใจ เป็นการชกัน าคนใหม้าฟังพระกิตติ
คุณและรับความรอดอีกดว้ย 
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ผู้ใดสนใจต้องการหนังสือเล่มนี ้โปรดติดต่อได้ที ่
คณะความเช่ือ ความหวงัและความรัก 

501/3 ริมวงเวยีน 22 กรกฎา ถนนไมตรีจิตต ์กรุงเทพฯ 
โทร. 221-6099 , 224-2787 
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