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บทที่ 1 พระคริสต์ พระผู้ไถ่ ของเรา
จงสร้ำงบรรยำกำศ แห่งควำมชื่นชมยินดี ต่อกำรที่พระคริ สต์ได้ทรงช่วยเรำให้รอด และสำแดง
ควำมรักต่อพระองค์

สภาพอันร้ ายกาจทีต่ ้ องถูกผูกมัดกับความผิดบาป
ภำรกิจ ในกำรที่พระคริ สต์ทรงช่วยเรำ ให้ได้รับควำมรอด
ก.พระรำชกิจของพระเยซูคริ สต์ – คือ กำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน
ข.หน้ำที่ของเรำ- คือ กำรยอมรับเอำพระองค์
พวกเรำคงไม่มีใครเป็ นทำสเป็ นแน่ เพรำะบัดนี้ เรำได้เลิกทำสหมดแล้ว เมื่อเจ็ดสิ บปี กว่ำ ๆ มำ
นี้เอง ในประเทศไทยก็เคยมีทำส แต่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (พระปิ ยะมหำรำช) ได้
ทรงปลดปล่อยทำส และได้เลิกทำสทัว่ พระรำชอำณำจักรไทย ดังนั้นชำวไทยจึงรู ้สึกเป็ นหนี้พระมหำ
กรุ ณำธิ คุณของพระมหำกษัตริ ยอ์ งค์น้ ีมำก
ทำสไม่มีอิสระในตัวเอง ไม่วำ่ ในกรณี ใด ฉะนั้นกำรที่หลุดพ้นจำกกำรเป็ นทำส จึงเป็ นสิ่ งที่ทุก
คนใฝ่ ฝันมำก ทำสต้องทำงำนหนักและกินอำหำรเลว เวลำพักผ่อนก็มีนอ้ ย ไปไหนมำไหนตำมใจตนเอง
ไม่ได้ บำงครั้งนำยที่โหดร้ำยก็ทุบตีเอำอย่ำงไร้ศีลธรรม บำงครั้งได้นำยดีก็พอสบำยใจบ้ำง แต่ไม่วำ่ จะมี
นำยดีหรื อเลวเพียงใด บรรดำทำสทั้งหลำยก็มีควำมรู ้สึกเป็ นอย่ำงเดียวกันว่ำตนไม่มีควำมอิสระ ไม่มี
โอกำสเป็ นตัวของตัว ดัง่ สัตว์เลี้ยง ซึ่ งมีนำยคอยบังคับบัญชำอยูต่ ลอดเวลำ
เรำอำจพูดว่ำเรำไม่เคยเป็ นทำส จริ งอยูเ่ รำอำจจะมิได้เป็ นทำสทำงกำย แต่เรำปฏิเสธไม่ได้หรอ
กว่ำ จิตใจของเรำ ตกเป็ นทำสของพญำมำร และของควำมผิดบำปมำนำนแล้ว ดังนี้พระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่ำวว่ำ “ทุกคนที่ได้ทำกำรบำปก็เป็ นทำสของควำมบำป” (ยอห์น 8:34) เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็ยอ่ ม
หมำยควำมว่ำ มนุษย์ทุกคนไม่วำ่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ ชำยหรื อหญิง ล้วนแต่เป็ นทำสของบำปทั้งสิ้ น
เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “คนทั้งปวงได้ทำผิดทุกคน และขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ”
(โรม 3:23)
พญำมำรดีใจมำกที่มนั มีบ่ำวหลำยคน แต่พญำมำรเกลียดคนรับใช้ของมันทุกคน มันต้องกำรที่
จะทำร้ำยคนของมันตลอดเวลำเป็ นกำรน่ำสยดสยองและน่ำสะพรึ งกลัวเพียงใด ที่มนุษย์ตอ้ งตกเป็ นทำส
บำปของพญำมำร คนที่ตกอยูใ่ นอำนำจของพญำมำรไม่มีควำมสุ ขเลย
แต่สิ่งที่ร้ำยกำจที่สุดของกำรเป็ นทำสก็คือ พระเจ้ำต้องทรงลงโทษคนที่ตกเป็ นทำสของบำป
พระเจ้ำมิได้ทรงเกลียดชังคนบำปเหมือนกับที่พญำมำรเกลียดชัง
แต่ในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ นผู ้
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บริ สุทธิ์ พระองค์จึงต้องทรงลงทัณฑ์ผทู ้ ี่ทำบำป ถ้ำเช่นนั้นยังพอที่จะมีควำมหวัง สำหรับคนที่ตกเป็ น
ทำสของพญำมำรบ้ำงหรื อไม่ เขำจะรอดพ้นจำกกำรพิพำกษำอันเที่ยงธรรมของพระเจ้ำได้หรื อไม่
แน่นอน ยังมีควำมหวัง และทำงรอดสำหรับผูท้ ี่ทำบำปอยู่ มนุษย์ตรำกฏหมำยออกปลดปล่อย
ทำสได้ฉนั ใด พระคริ สต์ก็ทรงสำมำรถปลดปล่อย คนที่ตกเป็ นทำสของบำปและพญำมำรได้ฉนั นั้น แต่
พระเยซูคริ สต์มิได้ปล่อยเขำ โดยกำรลงนำมในกฏบัญญัติของกฏหมำย หำกแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือ
เขำ โดยกำรยอมพลีพระชนม์ชีพของพระองค์บนไม้กำงเขน เพื่อเขำ
ท่ำนเห็นแล้วว่ำ บำปเป็ นสิ่ งที่ชวั่ ร้ำยมำก พระเจ้ำผูท้ รงไว้ซ่ ึ งควำมยุติธรรมที่สุด พระองค์จะไม่
ทรงลืมและปล่อยให้บำปเป็ นไปตำมเรื่ องของมัน พระองค์จำเป็ นต้องลงโทษบำป ดังนั้นพระองค์ทรง
หำวิธีจะลงโทษบำป โดยไม่แตะต้องคนบำปที่พระองค์ทรงรักเลย แม้วำ่ คนบำปจะเป็ นคนเลวทรำมต่ำ
ช้ำสักเพียงใดก็ตำม พระเจ้ำก็ยงั ทรงรัก พระองค์ทรงลงทัณฑ์พระองค์เองโดยทำงองค์พระเยซูคริ สต์
พระเจ้ำทรงรับโทษเสี ยเอง แล้วปลดปล่อยทำสให้เป็ นอิสระ ฉะนั้นเมื่อใครเชื่ อวำงใจพระเยซูคริ สต์
และยอมรับว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ ผูน้ ้ นั ก็หลุดพ้นจำกกำรเป็ นทำสของบำป และ
ไม่เป็ นทำสของพญำมำรอีกต่อไป พระเยซูทรงเป็ นผูป้ ลดปล่อยเรำให้พน้ จำกอำนำจของบำป
ให้เรำสำรวจดูวำ่ เรำได้หลุดพ้นจำกอะไรบ้ำง
อ่ำนและอภิปรำยข้อพระคริ สตธรรมต่อไปนี้
โคโลสี 1: 13, 1 เธสะโลนิกำ 1:10, โคโลสี 2:13, ยอห์น 5:24, มัทธิว 1:21, 2 โคริ นธ์ 1:10

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเขียนข้อพระธรรมที่เห็นควรไว้ใต้ภำพ
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บทที่ 2 สภาพของคริสเตียนที่ทาผิดบาป
พระเยซูทรงเตรี ยมทำงปลดปล่อยไว้ให้เรำ
ก.ภำรกิจของพระเยซู – กำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน
ข.หน้ำที่ของเรำ – ยอมถวำยชีวติ ต่อพระองค์
ทำสที่ได้รับกำรปลดปล่อยแล้ว คงไม่ปรำรถนำที่จะกลับไปอยูก่ บั นำยเก่ำที่ทำรุ ณโหดร้ำยอีก
ต่อไป และคงต้องกำรไปให้ไกลที่สุดเท่ำที่จะไปได้ แต่น่ำประหลำดไม่นอ้ ย ที่คริ สเตียนบำงคนหลังจำก
พระเยซูทรงปลดปล่อย ให้พน้ จำกกำรเป็ นทำสมำรแล้ว เขำก็ยงั อยำกทอดทิ้งองค์พระเยซู ผูไ้ ด้ทรงซื้ อ
เขำมำด้วยชีวติ ของพระองค์ และกลับไปอยูก่ บั มำรอีก
เป็ นกำรเลวร้ำยสักเพียงใดที่ คริ สเตียนยังคงกระทำผิดบำปอยูต่ ่อไป จำกพระธรรมโรม 6:1-2
เรำก็เห็นได้วำ่ พระเจ้ำทรงคิดอย่ำงไร ที่คริ สเตียนยังทำบำปอยูอ่ ีก กำรที่คริ สเตียนทำผิดนั้น ก็เลวกว่ำ
กำรที่ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นคนของพระเจ้ำทำผิดเสี ยอีก เพรำะคนที่เป็ นบริ วำรของพญำมำร บำปย่อมพอกพูน
ทับถมอยูแ่ ล้ว แม้จะเพิ่มควำมผิดบำปให้มำกขึ้นอีก ก็ไม่เห็นจะแปลกประหลำดอะไรเลย
คริ สเตียนจีนคนหนึ่งกล่ำวว่ำ คนของมำรแต่งตัวด้วยเสื้ อผ้ำที่สกปรก ถ้ำจะเพิ่มจุดด่ำงพร้อยให้
มำกขึ้น อีกสักจุดหรื อสองจุดก็ไม่เป็ นที่สังเกตเท่ำใด เพรำะอย่ำงไรเสื้ อผ้ำนั้นก็สกปรกอยูแ่ ล้ว แต่
สำหรับคริ สเตียน ที่สวมเสื้ อผ้ำแห่งควำมชอบธรรมอันขำวสะอำดแล้ว หำกหลงทำบำปหรื อมีรอยด่ำง
พร้อยก็ยอ่ มมองเห็นอย่ำงเด่นชัด นอกจำกนั้นคริ สเตียนมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูภ่ ำยในจิตใจด้วย และ
ทุกครั้งที่เรำทำผิดบำป เรำจึงทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเศร้ำพระทัยซึ่ งเรำเองก็ไม่ตอ้ งกำรที่จะทำ
ให้พระเจ้ำต้องทรงเศร้ำพระทัย แต่เมื่อคริ สเตียนทำบำป เหตุกำรณ์ก็ตอ้ งเป็ นเช่นนี้ (เอเฟซัส 4:30)
ไม่เป็ นกำรง่ำยเลย ที่จะรักษำตัวให้พน้ มลทินของควำมผิดบำป แม้เรำจะได้บงั เกิดใหม่แล้วก็
ตำม พญำมำรพยำยำมล่อลวงหนักหน่วงมำกขึ้น เพื่อจะดึงคนที่เกิดใหม่ให้กลับไปอยูท่ ี่เดิม มันเกลียดชัง
พระเยซูมำก และมันอยำกจะขโมยคนของพระองค์ไปจำกพระองค์ แม้จะลักตัวไปได้เพียงชัว่ ครำวมันก็
พยำยำมทำเสมอ ๆ แต่พระเยซูจดั เตรี ยมหนทำงไว้เพื่อมิให้เรำพ่ำยแพ้แก่มนั หำกเรำยอมทำตำมคำ
ชักชวนของมำร ยอมแพ้ต่อกำรทดลองก็เป็ นควำมผิดของเรำเอง ไม่ใช่ควำมผิดของพระเยซูเลย
“กำรทดลอง” นั้น ไม่เป็ นบำปในตัวเอง ควำมผิดบำปควำมชัว่ ทั้งหลำย ออกมำจำกจิตใจของเรำ
เอง (มำระโก 7:20-23) พญำมำรพยำยำมก่อกวนหรื อรบเร้ำ ให้เรำมีควำมปรำรถนำที่จะทำบำป หรื อลง
มือทำผิดบำป พญำมำรพยำยำมชักชวนให้พระเยซูทรงกระทำผิด แต่ไม่เป็ นผลสำเร็ จ เพรำะพระองค์
ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่เคยมีมลทินแห่งควำมผิดบำป เหมือนดังมนุษย์ท้ งั หลำย
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“แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลอง เหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป”
(ฮีบรู 4:15) จงอย่ำถือเอำกำรยัว่ ยุของพญำมำร เป็ นข้อแก้ตวั ว่ำ เป็ นต้นเหตุที่ทำให้เรำต้องทำบำป บำป
เกิดขึ้นในเมื่อจิตใจเรำรักควำมชัว่ ไม่วำ่ เรำจะลงมือทำหรื อไม่ก็ตำม
มำร์ ติน ลูเธอร์ บอกเรำว่ำ กำรที่จะห้ำมไม่ให้นกบินข้ำมศีรษะเรำนั้นย่อมห้ำมไม่ได้ แต่โดย
พระคุณของพระเจ้ำ เรำจึงสำมำรถป้ องกัน ไม่ให้นกนั้นมำทำรัง บนศีรษะของเรำได้ พระเจ้ำตรัสว่ำ กำร
ทดลองทุกครั้งย่อมต้องมีทำงออกเสมอ (อ่ำน 1 โคริ นธ์ 10:13) ดูเหมือนว่ำพญำมำรจะปิ ดกั้นทำงหนีไว้
ทุกด้ำน แต่ถำ้ เรำทูลขอต่อพระเจ้ำ พระองค์ก็จะทรงแนะนำหนทำงให้เรำเสมอ
หนทำงที่จะให้พระเจ้ำเป็ นผูป้ ลดเปลื้องบำปของเรำ และช่วยเรำให้พน้ จำกกำรทดลอง มีทำง
เดียว คือทำงแห่งไม้กำงเขนของพระเยซู กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กำงเขน ได้ช่วยให้เรำรอด
แล้ว พระเยซูทรงรับโทษแทนเรำ บัดนี้เรำจึงเป็ นอิสระ พ้นจำกบำป และพ้นจำกอำนำจของมำร โดย
ฤทธิ์ อำนำจแห่งกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กำงเขน
เรำจึงพ้นจำกกำรลงโทษอันเนื่ องจำก
ควำมผิดบำป และรอดพ้นจำกอำนำจของควำมผิดบำป
ในวำระที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน พระบิดำเจ้ำได้ทรงยอมรับแล้วว่ำ เป็ นกำร
สิ้ นพระชนม์เพื่อมนุษยชำติ ดังนั้นจึงเท่ำกับว่ำ เรำได้ตำยแล้วพร้อม ๆ กับพระเยซูนนั่ เอง ท่ำนคงทรำบ
แล้วว่ำ คนตำยทำบำปอีกไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมำรมำทดลองใจท่ำน ท่ำนก็ควรอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำดังนี้วำ่
“โอพระบิดำเจ้ำพระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขนแล้ว และข้ำพระองค์ก็ได้ตำยพร้อม ๆ กับ
องค์พระเยซูแล้ว ขอให้พระองค์ ทรงช่วยให้ขำ้ พระองค์ตรึ งควำมบำปให้ตำยบนไม้กำงเขนนั้นเสมอ
เพื่อว่ำข้ำพระองค์จะได้ไม่กระทำบำปอีกเลย” พระเจ้ำจะทรงช่วยเหลือท่ำน ถ้ำหำกว่ำท่ำนทูลขอต่อ
พระองค์ (อ่ำน โรม 6:6,11) นี่แหละคือ ควำมหมำยอันแท้จริ งของข้อพระธรรม ที่วำ่ เรำได้ตำยพร้อม ๆ
กับพระเยซูแล้ว ควำมยุง่ ยำกของเรำที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็คือ เรำมักชอบเล่นกับกำรทดลองเสี ยก่อน แล้วจึง
ทูลขอกำรพิทกั ษ์รักษำจำกพระเจ้ำ ถ้ำเรำขืนทำเช่นนี้ ก่อนที่เรำจะทรำบว่ำ อะไรเป็ นอะไร เรำก็ได้ทำ
บำปเสี ยแล้ว ดังนั้นเมื่อเริ่ มถูกทดลอง เรำต้องมอบจิตใจของเรำไว้กบั พระเจ้ำ และทูลขอให้พระเจ้ำทรง
พิทกั ษ์รักษำเรำให้พน้ จำกกำรทำบำป (อ่ำน 2 เปโตร 2:9 ,ฮีบรู 7:25)

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเขียนข้อพระธรรม 1 โคริ นธ์ 10: 13 ใต้ภำพ
กำรทดลองจูงใจให้ทำผิดนั้นมีอะไรบ้ำง จงอธิ บำยให้เข้ำใจว่ำมนุษย์ทุกคน ต่ำงก็ถูกมำร
ทดลองด้วยกันทั้งสิ้ น แต่พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้เรำนำเอำกำรทดลองทุกประกำร มำมอบให้แก่
พระองค์
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บทที่ 3 การละทิง้ บาป
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่เรำคอยท่ำ
1. สันดำนบำปอันดั้งเดิมจะปรำกฏในตัวผูเ้ ชื่อเสมอ
2. สันดำนบำปนี้จะสิ้ นสุ ด เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมำ
มีหลำยสิ่ งที่เรำต้องกำรกำจัด ให้พน้ จำกชีวิตของเรำ แต่เรำไม่อำจทำตำมควำมปรำรถนำได้
ข้ำพเจ้ำเคยได้ยนิ ว่ำ มีเด็กหลำยคนซึ่ งมีผมหยิกหยอง เขำไม่ชอบผมหยิกหยองของเขำเลย เขำได้พยำยำม
ทุกวิถีทำงที่จะยืดผมของเขำให้เหยียดเป็ นเส้นตรง แต่ก็ไม่เป็ นผลสำเร็ จ จำกเหตุกำรณ์และจำก
ประสบกำรณ์ในชีวติ ประจำวัน ย่อมเป็ นที่ประจักษ์แก่เรำว่ำ กำรที่มีแต่เพียงควำมปรำรถนำที่จะกำจัด
สิ่ งนั้นสิ่ งนี้ ให้สูญสิ้ นไปจำกเรำนั้น มิอำจทำให้เรำบรรลุผลสำเร็ จได้เลย
มีสิ่งหนึ่ง ที่คริ สเตียนพยำยำมกำจัดให้พน้ จำกวิถีชีวติ ของตน แต่ก็ไม่อำจทำได้ สิ่ งนั้นคือ
สันดำนบำป เรำต่ำงก็เคยทำควำมผิดบำป ทำไม่ดีไม่งำม ด้วยกันทุกคน สันดำนบำปที่เรำทำมีแต่กำเนิ ด
นั้น พยำยำมยุยงให้เรำเบื่อหน่ำยต่อกำรกระทำในสิ่ งที่ดีงำม มันยุยงให้เรำทำตำมใจปรำรถนำของพญำ
มำร กระทำสิ่ งที่ไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเยซูคริ สตเจ้ำ ผูท้ ี่ไม่เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ มีชีวติ เฉพำะปั จจุบนั
นี้เท่ำนั้น แต่ผทู ้ ี่เชื่อพระเยซูมีชีวติ อีกชีวิตหนึ่ง นอกเหนือที่เขำมีอยูแ่ ล้วปั จจุบนั คือ ชีวิตใหม่ ชีวติ ใหม่น้ ี
พระเจ้ำพระรำชทำนให้แก่เรำ เมื่อเรำยอมเชื่อว่ำ พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ และชีวติ
นิรันดร์ ของพระเจ้ำนี้จะไม่สูญหำยไปจำกตัวเรำเลย ชีวติ ใหม่น้ ีอยูภ่ ำยในตัวเรำ และอยูค่ ู่ไปกับสันดำน
เดิมของเรำ ซึ่ งมักหลงทำควำมผิดบำป ชีวติ ทั้งสองนี้ไม่เคยปรองดองกันเลย โดยเหตุน้ ีแหละท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำจึงต้องประสบกับควำมขัดแย้งต่อกำรที่กระทำควำมดีอยูเ่ สมอ เพรำะชีวติ ใหม่ของเรำต้องกำรให้
ทำควำมดี แต่สันดำนบำปคอยยุยงให้เรำทำควำมชัว่ แทน ไม่มีทำงใดที่เรำจะสลัดสันดำนบำปของเรำได้
แม้วำ่ จะใช้พยำยำมเพียงใดก็ตำม สันดำนเดิม ๆ นี้ไม่หลุดออกจำกตัวเรำไปได้เลย แต่พระเยซูทรงมีฤทธิ์
อำนำจที่จะตรึ งสันดำนเก่ำนั้นให้ตำย ดังที่เรำเรี ยนมำในบทก่อน ๆ ดังนั้นเรำจึงทำบำปไม่ได้ แต่แม้
กระนั้นก็ตำม สันดำนบำปนั้นก็ยงั คงอยูใ่ นตัวเรำ ดังนั้นเรำจึงต้องถวำยชีวติ จิตใจของเรำ ให้แก่พระเจ้ำ
อยูต่ ลอดเวลำ สันดำนบำปจึงจะไม่มีโอกำสชักนำเรำให้ทำผิด อุปมำดังสิ งโตถูกล่ำมโซ่ ถ้ำปล่อยให้มนั
หลุดเมื่อไร มันจะทำอันตรำยแก่เรำได้อย่ำงใหญ่หลวงทันที
เรื่ องนี้ทำให้เรำไม่สบำยใจไม่ใช่หรื อ แต่มีเรื่ องที่น่ำชื่ นใจที่เรำจะพึงหวังได้เช่นเดียวกัน ถูก
แล้วไม่มีควำมผิดบำปใดที่สำมำรถเข้ำสู่ สวรรค์ได้ พระเจ้ำตรัสว่ำ “สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เป็ นมลทิน หรื อผู้
หนึ่งผูใ้ ดที่ประพฤติเป็ นที่อุจำดหรื อพูดมุสำ จะเข้ำในเมืองนั้นไม่ได้เลย” (วิวรณ์ 21:27) เมื่อเป็ นเช่นนี้
เรำจะเข้ำสวรรค์พร้อมกับสันดำนบำปดั้งเดิมของเรำไม่ได้เลย พระเจ้ำตรัสแก่เรำว่ำ เมื่อพระเยซูเสด็จ
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กลับมำเพื่อรับเรำให้อยูก่ บั พระองค์ เรำจะละสันดำนบำปดั้งเดิมของเรำไว้ และจะรับเอำนิสัยใหม่ไว้
เพื่อจะเข้ำสู่ สวรรค์เป็ นนิ ตยถำวร เรำจะไม่ทำบำป ไม่ตอ้ งกังวลใจเพรำะควำมผิดบำปอีกต่อไป ในวำระ
นั้นจะไม่มีอะไรมำชักจูง หรื อล่อลวงจิตใจของเรำให้ทำบำปได้อีกเลย เพรำะสันดำนบำปของเรำถูก
กำจัดไปหมดสิ้ นแล้ว และเรำจะมีลกั ษณะเหมือนกับพระเยซูคริ สต์ (ฮีบรู 9:28, ฟี ลิปปี 3:20,21, 2 โค
ริ นธ์ 5:4,5 ยอห์น 17:22, โรม 8:18,19)

ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทุกคนเข้ำใจว่ำ เรำควรจะดำเนินชี วิตของเรำ ด้วยวิถีทำงใหม่ ที่พระเจ้ำ
ประทำนให้แก่เรำ แต่ก็มีคริ สเตียนจำนวนไม่นอ้ ย ที่ยงั มีชีวติ ตำมสันดำนบำปอยู่ และคริ สเตียนโดยมำก
ดำเนินชี วติ อย่ำงลึกลับไม่คงที่ บำงครั้งก็ดำเนินชีวิตไปตำมแผนแบบชีวิตใหม่ บำงครั้งก็ดำเนินชีวิตตำม
สันดำนบำป ซึ่ งเป็ นกำรไม่เหมำะสมอย่ำงยิง่
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บทที่ 4 พ้นจากภัยสามประการ
ให้อ่ำนพระธรรมยอห์น 14:1-15 พร้อม ๆ กันก่อนเริ่ มเรี ยน
1. เรำต้องหำควำมรู้จำกพระวจนะของพระเจ้ำ
2. ในบทนี้วำ่ ด้วยหลักสำมประกำร ที่จะทำให้คริ สเตียน ได้รับควำมรอดพ้นจำกควำมผิดบำป
เรำได้พดู ถึงเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ ติดต่อกันมำสำมบทแล้ว
ท่ำนยังคงจำภัยอันตรำยสำมประกำร ที่พระเยซูทรงช่วยให้รอดพ้นนั้นว่ำมีอะไรบ้ำง ภัยสำมประกำรนี้
ได้แก่กำรพิพำกษำลงโทษเพรำะควำมผิดบำป อำนำจของบำป และกำรเผชิญกับบำป
ประการแรก พระเยซูทรงช่วย ให้เรำพ้นจำกกำรถูกพิพำกษำ เพรำะควำมผิดบำปของเรำ โดย
พระองค์ทรงยอมรับโทษแทนเรำเสี ยเองบนไม้กำงเขน
ประการทีส่ อง พระองค์ทรงช่วยให้เรำพ้นจำกอำนำจของบำป ซึ่งเป็ นเสมือน “นำยเก่ำ” ของเรำ
คือ พญำมำรนั้นเอง เมื่อพระเยซูทรงปลงพระชนม์บนไม้กำงเขนแล้ว พระเจ้ำก็ทรงถือว่ำ เรำได้ตำยแล้ว
พร้อมกับพระเยซู พญำมำรไม่มีควำมสนใจต่อคนตำย โดยเฉพำะคนที่ตำยแล้วในพระเยซูคริ สต์
ประการทีส่ าม สักวันหนึ่งพระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำอีก อำจจะมำในเร็ ว ๆ นี้ก็ได้ พระองค์จะมำ
นำเรำออกไปให้พน้ จำกกำรเผชิ ญกับบำป เมื่อพระเยซูเสด็จมำครำวนี้ พวกเรำจะไม่มีสันดำนบำปอีกเลย
ข้อพระธรรมคัมภีร์ท้ งั สิ บห้ำข้อที่เรำอ่ำนเมื่อสักครู่ น้ ี ได้สอนถึงเรื่ องรำวต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้ว มีปัญหำ
หลำยข้อที่เรำจะต้องถำมตนเอง คือในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ใครเป็ นผูพ้ ดู คำตอบก็คือ พระเยซูทรง
เป็ นผูต้ รัสโอวำทเหล่ำนั้น พระเยซูมิได้ตรัสถ้อยคำใดผิด ๆ ดังนั้นเรำจึงแน่ใจว่ำ ข้อควำมเหล่ำนั้นเป็ น
จริ ง
ให้เรำอ่ำนข้อ 1,2 และ 3 ท่ำนบอกได้ไหมว่ำ ข้อควำมนี้ สอนถึงกำรรอดพ้นจำกอะไร พระเยซู
ตรัสสอนเรำว่ำ อย่ำให้ใจของเรำวิตกเป็ นทุกข์เกี่ยวกับอนำคต เมื่อเรำเชื่อพระเจ้ำแล้วเรำก็ควรเชื่อพระ
เยซูคริ สต์ เช่นกัน พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำ ดังนั้น เรำจึงสำมำรถไว้วำงใจพระองค์ได้ “ในปรำสำทพระ
บิดำของเรำ” ปรำสำทนั้นอยูท่ ี่ไหน นัน่ หมำยถึงสวรรค์สถำน ซึ่ งผูเ้ ชื่อพระเจ้ำจะไปอยูท่ ี่นนั่ สักวันหนึ่ง
ในอนำคต ในปรำสำทนั้นมีอยูห่ ลำยแห่ง เรำไม่ตอ้ งตกใจว่ำจะไม่มีที่วำ่ งพอที่จะให้เรำอยู่ พระเยซูจะ
เสด็จกลับมำอีก และจะทรงรับเรำให้ไปอยูก่ บั พระองค์
บำปจะล่วงล้ ำเข้ำไปในสวรรค์ได้ไหม พระเยซูจะทรงรับเรำเข้ำไปในสวรรค์ โดยที่เรำยังมี
สันดำนเดิมอยูอ่ ย่ำงนั้นหรื อ แน่นอนเข้ำไปไม่ได้เลย ส่ วนหนึ่งของบทเรี ยนวันนี้จะบอกเรำถึงกำรที่พระ
เยซูจะทรงช่วยเรำ ให้พน้ จำกกำรเผชิ ญหน้ำกับควำมผิดบำป
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ขอให้เรำอ่ำนข้อ 6 ต่อไป พระธรรมข้อนี้สำคัญมำกควรที่เรำจะรู ้ไว้ พระเยซูตรัสว่ำ พระองค์
ทรงเป็ นหนทำงเดียวเท่ำนั้น ที่จะนำเรำไปให้ถึงพระเจ้ำ กำรอธิ ษฐำน กำรไปโบสถ์ของเรำ หรื อกำรทำ
ควำมดีแต่อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถที่จะทำให้เรำเข้ำถึงพระเจ้ำได้ เรำสำมำรถเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำได้ก็โดย ควำม
เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น เมื่อเรำเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำโดยอำศัยทำงองค์พระเยซูคริ สต์ เรำจะได้รับกำร
ช่วยเหลือให้รอดพ้นจำกอะไรบ้ำง ประกำรแรก พระเยซูทรงช่วยให้เรำพ้นจำกกำรพิพำกษำ อัน
เนื่องจำกบำปของเรำ เพรำะพระเยซูทรงรับโทษแทนเรำแล้ว ดังนั้นเรำจึงสำมำรถเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำได้โดย
ทำงพระเยซู และเรำจะไม่ตอ้ งถูกปรับโทษอีก จะได้รับควำมปลอดภัยตลอดเป็ นนิจนิรันด์
สำวกคนหนึ่งของพระเยซูได้ปรำรภกับพระองค์อย่ำงโง่เขลำเบำปั ญญำว่ำ เขำต้องกำรเห็นพระ
บิดำ ทุกวันนี้เรำเห็นพระเจ้ำได้หรื อไม่
เรำไม่สำมำรถมองเห็นพระเจ้ำเลย เพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณ ทรงไม่มีขอบเขต
จำกัด ทรงดำรงอยูน่ ิรันดร์ และไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อพระเยซูประทับอยูใ่ นโลกนี้ ประชำชน
สำมำรถเห็นพระองค์ได้ และโดยที่พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำอยูแ่ ล้ว ดังนั้นมนุษย์จึงไม่จำเป็ นต้องเห็น
พระบิดำเจ้ำอีก พระเยซูตรัสแก่ฟิลิปว่ำ ฟิ ลิปควรจะเข้ำใจเรื่ องรำวนี้ดี เพรำะได้อยูก่ บั พระองค์มำนำน
แล้ว พระเยซูจึงตรัสต่อไปเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ และพระองค์ได้ให้ขอ้ สัญญำที่น่ำอัศจรรย์ไว้
พระเยซูทรงกระทำภำรกิจที่สำคัญ ๆ หลำยอย่ำงเช่น ทรงบำบัดรักษำคนเจ็บป่ วยและช่วยคนตำยให้ฟ้ื น
พระเยซูทรงสัญญำอัครสำวกของพระองค์วำ่ จะประทำนฤทธิ์ เดช ให้เขำกระทำกำรที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำที่
พระองค์ทรงกระทำมำเสี ยอีก
ข้อนี้หมำยถึงฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยฤทธิ์ อำนำจนี้เอง เรำจึงไม่ได้อยูใ่ ต้
อำนำจของควำมผิดบำปอีกต่อไป เรำเป็ นอิสระ พ้นจำกฤทธิ์ อำนำจของบำป ดังนั้นในบทนี้เรำจึงได้รับ
กำรช่วยให้รอดพ้น จำกภัยสำมประกำร

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู้ ึกษำใช้กระดำษแข็งทำเป็ นวงกลม เขียนแผนที่ของโลกโดยสังเขป
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ทดสอบความจา
1. ก่อนที่เรำจะเชื่ อพระเยซูคริ สต์ เรำตกเป็ นทำสของใคร?
2. ใครบ้ำงที่เป็ นทำสของบำป?
3. (ก) ผูท้ ี่สำมำรถทำลำยโซ่ตรวนของนำยผูโ้ หดร้ำย ที่ผกู มัดชีวติ ของเรำได้น้ นั คือผูใ้ ด?
(ข) พระองค์ทรงทำลำยโซ่ ตรวนนั้นได้อย่ำงไร?
4. คนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วทำบำปอีกหรื อไม่?
5. (ก) กำรที่ถูกทดลองให้กระทำผิด เป็ นกำรบำปหรื อไม่?
(ข) ท่ำนทรำบได้อย่ำงไร?
6. เรำจะกำจัดสันดำนบำปของเรำได้หรื อไม่?
7. เมื่อไรสันดำนบำปจึงจะหมดไปจำกตัวเรำ?
8. สิ่ งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเมืองสวรรค์เท่ำที่ท่ำนรู ้มีอะไรบ้ำง? จงบอกมำสองอย่ำง
9.คริ สเตียนระมัดระวังตัว ไม่ให้หลงกระทำบำป ได้อย่ำงไร? เหตุใดคนบำปจึงไปสวรรค์
ไม่ได้?
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บทที่ 5 พระเยซู คริสต์ คอื พระผู้เลีย้ งของเรา
จงอธิบำยให้นกั ศึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี กล่ำวคือ พระเยซูทรงยอมพลี
พระชนม์ของพระองค์เพื่อแกะของพระองค์
1. พระเยซูทรงวำยพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรำ
2. พระเยซูประทำนชีวติ ของพระองค์ให้แก่เรำ
สมัยเมื่อพระเยซูยงั ทรงดำรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ ในประเทศอิสรำเอล มีกำรเลี้ยงแกะกันมำก
ผูเ้ ลี้ยงแกะจะพำแกะของตนไปยังทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุก ๆ วัน และระมัดระวังรักษำสัตว์ของตนอย่ำงดี โปรด
จำไว้ดว้ ยว่ำ กษัตริ ยด์ ำวิดซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ของชนชำติอิสรำเอล ก็เคยเป็ นเด็กเลี้ยงแกะมำก่อน
งำนเลี้ยงแกะนั้นไม่ใช่หน้ำที่ง่ำย ๆ เลย เพรำะในสมัยนั้นมีสัตว์ป่ำที่จะมำทำอันตรำยแกะมำก เช่น หมี
สิ งโต และสุ นขั ป่ ำ และนอกจำกนั้นยังมีขโมยคอยลักแกะและทำอันตรำยแกะด้วย บำงครั้งถึงกับดักฆ่ำ
แกะก็มี ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีจะไม่ยอมให้มีเหตุร้ำยอะไรเกิดขึ้นแก่ฝงู แกะของตนเลย และต้องพร้อมที่จะสละ
ชีวติ เพื่อปกป้ องแกะของตนเสมอ ท่ำนคงจำได้วำ่ ครั้งหนึ่ ง ดำวิดต้องฆ่ำหมี ฆ่ำสิ งโต ขณะที่ทำหน้ำที่
เลี้ยงแกะ
พระเยซูทรงทรำบว่ำ สำวกของพระองค์เข้ำใจดีถึงเรื่ องกำรเลี้ยงแกะ ดังนั้นวันหนึ่งพระเยซูจึง
ตรัสแก่สำวกของพระองค์วำ่ “เรำเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันดี และผูเ้ ลี้ยงแกะอันดีน้ นั ย่อมสละชีวติ ของตนเพื่อ
ฝูงแกะ”
พระเยซูทรงหมำยควำมว่ำอย่ำงไร พระเยซูไม่มีฝงู แกะจริ ง ๆ แต่ “ลูกแกะ” ของพระองค์ คือผูท้ ี่
เชื่อและติดตำมพระองค์ พระเยซูเอำพระทัยใส่ ต่อ “ลูกแกะ” ของพระองค์ มำกกว่ำคนเลี้ยงแกะที่เลี้ยง
แกะของเขำเสี ยอีก ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีตอ้ งเฝ้ ำระวังฝูงแกะของตนอย่ำงไร พระเยซูก็ทรงต้องกระทำเช่นนั้น
แก่ “ลูกแกะ” ของพระองค์เหมือนกัน แต่พระเยซูทรงกระทำยิง่ กว่ำนั้นอีก เพรำะว่ำมีสิงโตตัวหนึ่งขย้ำ
ลูกแกะของพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะทรงทำหน้ำที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงด้วยซ้ ำ “สิ งโต” ตัวนี้ ทำอันตรำยลูกแกะ
และอยำกจะฆ่ำลูกแกะให้ตำย มันวิง่ คำรำมไปทัว่ แสวงหำลูกแกะเป็ นเหยือ่ แต่พระเยซูทรงมีพระ
ประสงค์จะช่วยชีวติ ของ “ลูกแกะ” เหล่ำนั้นไว้ ซึ่ งพระองค์ก็ได้ทรงวำยพระชนม์ เพื่อช่วยลูกแกะของ
พระองค์ไว้ ท่ำนทำยได้ไหมว่ำ สิ งโตตัวนั้นคือใคร สิ งโตที่วำ่ นี้ไม่มีขนรกรุ งรัง หรื อเขี้ยวเล็บคมอย่ำง
สิ งโตทัว่ ๆ ไป แต่สิงโตตัวนี้คือพญำมำร (1 เปโตร 5:8) แต่พระเยซูเสด็จมำเพื่อปลดปล่อยให้เรำเป็ น
อิสระจำกพญำมำร ผูเ้ ลี้ยงอันดีน้ นั ย่อมสละชีวติ ของตนเพื่อฝูงแกะ
อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสว่ำ พระองค์ทรงเป็ นประตูของฝูงแกะ กลำงคืนฝูงแกะจะต้องนอนใน
คอกที่ปลอดภัย คอกแกะของพระองค์ไม่มีประตูเปิ ดปิ ด มีแต่พระองค์ทรงอยูท่ ี่ประตูแห่งนั้นเสมอ ใคร
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เข้ำใครออกผูเ้ ลี้ยงจะต้องรู ้เสมอ ทั้งนี้เพรำะพระองค์ทรงเป็ นประตูน้ นั เอง ไม่มีใครเข้ำออกโดยที่มิได้
ผ่ำนทำงพระองค์ พระเยซูตรัสว่ำ “เรำเป็ นประตู ถ้ำผูใ้ ดเข้ำมำหำเรำ ผูน้ ้ นั จะรอด เขำจะเข้ำออกได้
โดยสะดวก แล้วจะพบอำหำร” (ดู ยอห์น 10:9) อีกตอนหนึ่งพระเยซูตรัสว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำม
จริ ง และเป็ นชีวิต ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ” พระเยซูทรงเป็ นหนทำงเดียวเท่ำนั้น ที่จะนำ
คนให้ถึงพระเจ้ำโดยกำรเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ เรำจึงรอดพ้นควำมผิดบำป และนี่เป็ นหนทำงเดียว
เท่ำนั้น ที่จะนำเรำไปสู่ ควำมรอด
พระเยซูมิใช่เพียงแต่พลีพระชนม์ของพระองค์สำหรับเรำเท่ำนั้น
หำกยังประทำนชีวติ ของ
พระองค์ให้แก่เรำอีกด้วย เรื่ องนี้เป็ นไปได้อย่ำงไร เรำทรำบแล้วว่ำผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อพระเยซูน้ นั พระเจ้ำทรง
ทอดพระเนตรดูผนู ้ ้ นั เสมือนคนที่ตำยแล้ว แต่เมื่อพระเยซูทรงช่วยเรำให้รอดนั้น พระองค์ทรงกระทำให้
เรำมีชีวิตขึ้นมำอีก แล้วประทำนพระชนม์ชีพของพระองค์เองให้แก่เรำ ยอห์น 5: 24 กล่ำวว่ำ “เรำบอก
ท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ถ้ำผูใ้ ดฟังคำของเรำ และเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรำมำ ผูน้ ้ นั ก็มีชีวติ นิ รันดร์ ” และ
1 ยอห์น 5:11 กล่ำวว่ำ “นี่แหละเป็ นคำพยำน คือว่ำพระเจ้ำได้ทรงโปรดประทำนให้เรำทั้งหลำยมีชีวติ นิ
รันดร์ และชีวติ นี้อยูใ่ นพระบุตรของพระองค์”
นี่เรำก็เห็นแล้วว่ำ หำกเรำเชื่ อในพระเยซูเรำก็ตอ้ งได้รับชี วติ ของพระองค์ และชีวติ นั้นเป็ นชีวติ
นิรันดร์ พระเยซูผเู ้ ลี้ยงอันประเสริ ฐของเรำผูซ้ ่ ึงประทำนชีวติ ของพระองค์เพื่อเรำ และประทำนชีวติ นิ
รันดร์ ให้แก่เรำ จะคอยพิทกั ษ์รักษำเรำ ให้พน้ จำกสิ งโตที่คำรำมกู่กอ้ ง ทั้งนี้ เพรำะพระองค์ทรงรักลูก
แกะของพระองค์ และทรงเอำพระทัยใส่ ต่อลูกแกะของพระองค์ทุก ๆ วินำที

ข้ อควรปฏิบัติ
เหตุที่มีแกะอยูน่ อกคอก ก็เพรำะแกะเหล่ำนั้นไม่ยอมฟังเสี ยงผูเ้ ลี้ยง เรำจำเป็ นต้องฟังเสี ยงผู้
เลี้ยง มิใช่กระเจิดกระเจิงไปตำมใจตนเอง กำรเรี ยนรู ้พระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งที่สำคัญและ
จำเป็ นสำหรับเรำมำก เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์เปิ ดเผยให้เรำทรำบถึงน้ ำพระทัยของพระเยซู พระผู ้
เลี้ยงของเรำ
ให้ผศู้ ึกษำวำดภำพข้ำงล่ำงนี้ลงในสมุดของเขำ
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บทที่ 6 พระผู้เลีย้ งอันเลิศ
ชี้แจงให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ พระเยซูคือพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ ผูซ้ ่ ึ งฟื้ นคืนพระชนม์ พระองค์
ทรงเอำพระทัยใส่ ต่อเรำ และทรงเลี้ยงดูเรำ ในฐำนะเป็ นลูกแกะของพระองค์
1. พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์
2. พระเยซูทรงระวังรักษำลูกแกะของพระองค์
ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดียอ่ มสละชีวติ เพื่อฝูงแกะของตน พระเยซูทรงยอมพลีพระชนม์ของพระองค์บน
ไม้กำงเขน เพื่อไถ่เรำให้พน้ จำกบำป เดี๋ยวนี้พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์อยูห่ รื อเปล่ำ พระนำมที่วำ่ ผูเ้ ลี้ยง
อันดีเลิศ ย่อมเป็ นคำตอบอยูใ่ นตัวแล้ว พระเยซูมิใช่เป็ นเพียงพระผูเ้ ลี้ยงที่ดีเท่ำนั้น หำกทรงเป็ นพระผู้
เลี้ยงที่ประเสริ ฐสุ ดอีกด้วย เพรำะควำมตำยก็ไม่สำมำรถเอำชนะต่อพระองค์ได้ หลังจำกสิ้ นพระชนม์
สำมวัน พระเยซูก็เสด็จฟื้ นคืนพระชนม์ และปั จจุบนั พระเยซูก็ยงั ทรงพระชนม์อยู่ และจะทรงฟื้ นคืน
พระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจนิรันดร์ พระธรรมฮีบรู 13: 20-21 กล่ำวถึงเรื่ องนี้ วำ่ “ขอพระเจ้ำแห่งสันติสุข ผูไ้ ด้
ทรงบันดำลให้พระเยซูเจ้ำของเรำเป็ นขึ้นจำกตำย คือ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันเลิศ โดยโลหิ ต
แห่งคำสัญญำไมตรี นิรันดร์ ทรงกระทำให้ท่ำนทั้งหลำยเป็ นคนสำเร็ จถ้วนถี่ ในกำรดีทุกอย่ำง เพื่อจะได้
ประพฤติตำมพระทัยของพระองค์ และทรงตกแต่งเรำทั้งหลำย ให้เป็ นที่ชอบพระทัยต่อคลองพระเนตร
ของพระองค์ โดยพระเยซูคริ สต์ จงถวำยสง่ำรำศี แก่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อำเมน”
ดังนี้เรำจึงเห็นได้วำ่ แม้พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว แต่ควำมตำยก็ไม่สำมำรถครอบงำ
พระองค์ไว้ได้ แต่พระเจ้ำทรงบันดำลให้พระเยซูฟ้ื นจำกควำมตำย เพื่อให้พระองค์กระทำพระรำชกิจที่
ยิง่ ใหญ่อีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งพระองค์จะต้องกระทำเพื่อลูกแกะของพระองค์
ผูเ้ ลี้ยงแกะอำจยอมสละชีวติ ของตน เพื่อปกปั กรักษำฝูงแกะของตน ให้พน้ จำกสัตว์ร้ำยหรื อ
อันตรำยทั้งปวงได้ แต่หำกเมื่อช่วยมำแล้ว ก็ปล่อยฝูงแกะไว้ตำมลำพังอีกต่อไป จะเกิดประโยชน์อนั ใด
เพรำะอำจจะมีสัตว์ร้ำยอื่นมำทำร้ำยก็ได้ หรื ออำจจะเกิดอันตรำย ๆ ขึ้นก็ได้ ฝูงแกะจึงต้องกำรผูเ้ ลี้ยงแกะ
คอยดูแลอยูต่ ลอดเวลำ พระเจ้ำทรงทรำบว่ำ คนของพระองค์ก็มีสภำพเช่นเดียวกับแกะ กล่ำวคือ เรำไม่
เพียงแต่จำเป็ นที่จะต้องมีพระผูช้ ่วยให้รอดเท่ำนั้น หำกยังจำต้องมีผพู ้ ิทกั ษ์รักษำ ไว้ดูแลเรำอยูต่ ลอดเวลำ
อีกด้วย ดังนั้นกำรที่พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ข้ ึนมำ ก็เพื่อกระทำพระรำชกิจนี้ นัน่ เอง
ประการแรก ก่อนอื่น ผูเ้ ลี้ยงแกะจะต้องรู ้จกั แกะของตนทุกตัว ทำนองเดียวกับที่พระเยซูทรง
รู้จกั คนของพระองค์ทุกคนเป็ นรำยบุคคล ดังที่ยอห์น 10:3 กล่ำวว่ำ “ท่ำนเรี ยกแกะของท่ำนตำมชื่ อ”
พระเยซูทรงรู ้จกั ชื่อของท่ำน และทรงทรำบทุกสิ่ งทุกอย่ำงเกี่ยวกับตัวท่ำน สิ่ งที่ท่ำนได้ทำไปแล้วหรื อ
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กำลังทำอยู่ หรื อกำลังคิดอยำกจะทำนั้น ไม่มีสิ่งใดที่พระเยซูไม่ทรงทรำบ พระองค์ทรงทรำบถึงกำร
กระทำและควำมคิดทุก ๆ อย่ำงของท่ำน
ประการทีส่ อง พระเยซูทรงนำฝูงแกะของพระองค์ เรำเองไม่ทรำบว่ำ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรำใน
วันพรุ่ งนี้ อำจเป็ นเหตุที่แห่งควำมสุ ขหรื อทุกข์ก็ได้ เรำอำจจะประสบปั ญหำที่ง่ำย ๆ หรื อยุง่ ยำกก็ได้
ฉะนั้นเรำจึงจำเป็ นต้องมีผนู ้ ำทำงชีวติ ให้แก่เรำ และคอยพิทกั ษ์รักษำเรำ ให้ปลอดภัยจำกเหตุกำรณ์ทุก
อย่ำง ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี ย่อมนำฝูงแกะไปในที่ ๆ มีหญ้ำและน้ ำท่ำบริ บูรณ์ฉนั ใด พระเยซูก็ทรงนำวิถีชีวติ
ของเรำให้ได้รับควำมบริ บูรณ์ฉนั นั้น “พระเยโฮวำห์ทรงบำรุ งเลี้ยงข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่ขดั สน” “เมื่อ
ต้อนแกะของท่ำนออกแล้วก็เดินนำหน้ำ และฝูงแกะก็ตำมท่ำนไปเพรำะรู ้จกั เสี ยงของท่ำน” (ยอห์น
10:4) พระเจ้ำไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรำเดินทำงล่วงหน้ำไปก่อนพระองค์ หน้ำที่ของเรำก็คือเดิน
ตำมพระองค์เท่ำนั้น เพรำะว่ำทำงของพระองค์เป็ นทำงแห่ งควำมชื่นชมยินดี
ตำมธรรมดำ ผูเ้ ลี้ยงแกะอำจสู ญเสี ยแกะของตนไปบำงตัว โดยบำงทีอำจถูกขโมยมำลักเอำไป
แต่ลูกแกะของพระเยซูไม่มีใครมำลักขโมยไปได้เลย เพรำะพระเยซูทรงคุม้ ครองแกะของพระองค์อย่ำง
เข้มแข็ง ไม่มีผใู ้ ดเท่ำเทียม แม้พญำมำรก็ไม่สำมำรถขโมยเอำแกะของพระองค์ไปได้เลย เพรำะพระเยซู
ทรงคุม้ ครองแกะของพระองค์อย่ำงเข้มแข็ง พระเยซูตรัสว่ำ “แกะของเรำย่อมฟังเสี ยงของเรำ เรำรู ้จกั
แกะนั้น และแกะนั้นตำมเรำ เรำให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินำศเลยเป็ นนิตย์ และจะไม่
มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจำกมือของเรำได้” (อ่ำนยอห์น 10:27, 28) พญำมำรพยำยำมแย่งชิงเรำไปจำกพระ
เยซู แต่มำรทำไม่สำเร็ จเลย เพรำะว่ำ พระเยซูเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ยงิ่ ใหญ่ พระเยซูทรงมีชยั ชนะต่อควำมตำย นัน่
ย่อมแสดงว่ำพระเยซูทรงมีฤทธิ์ เหนือมำร บำปอำจเข้ำมำล่อลวง แต่ก็ไม่สำมำรถแยกเรำออกไปจำกพระ
หัตถ์ของพระเยซูได้
เพรำะพระเยซูทรงสัญญำว่ำ พระองค์จะทรงพิทกั ษ์รักษำเรำไว้ และจะไม่ทรงเพิกเฉยต่อเรำเลย

ข้ อควรปฏิบัติ
เน้นให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มีอำนำจและมีอำญำสิ ทธิ์ ซึ่ งเรำสำมำรถไว้วำงใจ
ได้เสมอว่ำ เป็ นหลักแห่งกำรรอดพ้นบำป ควำมรักของพระเจ้ำจะหนุนน้ ำใจผูศ้ ึกษำในกำรรับใช้
พระองค์มำกกว่ำที่จะก่อให้เกิดควำมกลัว
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บทที่ 7พระผู้เลีย้ งทีย่ งิ่ ใหญ่
ชี้แจงให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีก
พระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันเลิศ และเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ยงิ่ ใหญ่
1. พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีกครั้งหนึ่ง
2. ชีวติ ของเรำจะสำแดงควำมจริ งข้อนี้ ออกมำให้ประจักษ์
ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดียอ่ มพลีชีวติ เพื่อฝูงแกะของตน พระเยซูผเู ้ ลี้ยงแกะอันเลิศ ทรงเอำพระทัยใส่ ต่อ
ฝูงแกะของพระองค์ มีอะไรอีกหรื อที่พระเยซูผเู ้ ลี้ยงของเรำจะกระทำเพื่อเรำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
เรี ยกพระนำมของพระองค์อีกพระนำมหนึ่ง ซึ่ งสำแดงถึงพระรำชกิจอันใหญ่ยงิ่ ที่พระองค์จะทรง
กระทำ พระนำมนั้นคือ “ผูเ้ ลี้ยงใหญ่” ถ้ำเรำจะเปิ ดดูในพระธรรม 1 เปโตร 5:4 จะพบข้อควำมดังนี้
“และเมื่อผูเ้ ลี้ยงใหญ่น้ นั จะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็ นมงกุฎ ที่ร่วงโรยไม่ได้เลย” “ผู้
เลี้ยงใหญ่น้ ีคือผูท้ ี่จะเสด็จมำ”
เรำทรำบแล้วว่ำ พระเจ้ำทรงประทับอยูท่ ุก ๆ แห่งในเวลำเดียวกัน พระเจ้ำประทับอยูใ่ นสวรรค์
แต่ในเวลำเดียวกันพระองค์ก็สถิตในโลกนี้ พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นใจของทุกคนที่เชื่ อวำงใจพระองค์
แม้วำ่ เรำรู ้วำ่ พระองค์ประทับอยูภ่ ำยในตัวเรำ ในขณะนี้เรำยังไม่อำจมองเห็นพระเยซูได้ แต่จะมีสักวัน
หนึ่งที่เรำจะสำมำรถเห็นพระองค์ได้อย่ำงแน่นอน เพรำะพระเยซูจะเสด็จมำยังโลกนี้ อีกครั้งหนึ่ง
สำวกของพระเยซูรู้เรื่ องนี้ ในวำระที่พระเยซูเสด็จจำกโลกนี้ไปสู่ สวรรค์ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั พระองค์ทรงสนทนำกับพวกเขำที่ภูเขำมะกอกเทศ บรรดำสำวกเหล่ำนั้นต่ำงจ้องมองดู
พระองค์ ขณะที่พระองค์ลอยขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ ำ จนกระทัง่ หำยลับไปในเมฆ แม้พระเยซูจะเสด็จหำยลับพระ
กำยไปแล้วก็ดี พวกสำวกก็ยงั จ้องมองอยูอ่ ีก คงสงสัยว่ำพระเยซูจะเสด็จกลับมำปรำกฏอีกหรื อไม่ แต่
แทนที่จะได้เห็นพระองค์อีก ก็ปรำกฏมีชำยสองคนสวมเสื้ อคลุมสี ขำวยืนอยู่ แล้วกล่ำวว่ำ “ชำวฆำลิลำย
เอ๋ ย เหตุไฉนท่ำนจึงยืนเขม้นดูฟ้ำ พระเยซูองค์น้ ี ซึ่ งถูกรับไปจำกท่ำนขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว เหมือนท่ำน
ทั้งหลำยได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ”
พระเยซูนี่แหละที่เรำกำลังคอยท่ำอยูท่ ุกเมื่อเชื่ อวัน คงจะมีสักวันหนึ่งในอนำคต อำจจะเร็ วหรื อ
เนิ่นช้ำก็ตำม ที่ทอ้ งฟ้ ำจะเปิ ดออก และเรำจะพำกันเห็นองค์พระเยซูคริ สต์ทวั่ ทุกคน เมื่อพระเยซูจะเสด็จ
มำปรำกฏอีก เรำผูท้ ี่เชื่ อพระเยซูจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลงร่ ำงกำยใหม่ เป็ นผูม้ ีร่ำงกำยบริ สุทธิ์ เป็ นกำย
ทิพย์เหมือนกับพระกำยของพระเยซู ครั้นแล้วเรำในร่ ำงกำยใหม่อนั มีสง่ำรำศีน้ ี จะลอยขึ้นไปเฝ้ ำพระ
เยซูบนท้องฟ้ ำ แล้วพำกันเข้ำไปอยูใ่ นสวรรค์อนั เป็ นพระรำชฐำนของพระองค์ และเป็ นที่อยูข่ องเรำด้วย

21

แต่ขอ้ พระคริ สตธรรมที่วำ่ ด้วย “มงกุฏ” นัน่ เล่ำเป็ นอย่ำงไรพระผูเ้ ลี้ยงแกะ หรื อ “พระเมษ
โปดก” ของเรำ ทรงทอดพระเนตรดูคนของพระองค์เสมอ พระองค์จะพระรำชทำนบำเหน็จให้แก่คน
ของพระองค์ กำรพระรำชทำนบำเหน็จนี้ ไม่เกี่ยวกับกำรรับควำมรอดเลย ควำมรอดพ้นบำปต้องอำศัย
ควำมเชื่อในพระองค์ ควำมรอดมิใช่บำเหน็จรำงวัลอันเนื่ องจำกกำรทำควำมดีของเรำเลย แต่เป็ นของ
ประทำนจำกพระเจ้ำ แต่พระเจ้ำจะประทำนบำเหน็จให้แก่ทุกคนตำมกำรกระทำของเขำ คือภำยหลังจำก
ที่เขำเชื่อพระเยซูและได้รับควำมรอดแล้ว ถ้ำหำกใครเต็มใจถวำยตัวให้แก่พระองค์ ยอมปฏิบตั ิตำมชอบ
พระทัยและไว้วำงใจในพระองค์ เชื่ อฟังพระองค์คนเหล่ำนั้นจะได้รับพระรำชทำนบำเหน็จ บำเหน็จ
อย่ำงหนึ่งที่เขำจะได้รับก็คือ บำเหน็จสำหรับควำมรักควำมยินดี ที่มีต่อกำรเสด็จกลับมำของพระองค์
คนที่หมกมุ่นอยูก่ บั ควำมผิดบำป ย่อมจะไม่มีควำมชื่นชมยินดีในกำรที่พระเยซูจะเสด็จกลับมำ ดังนั้น
ถ้ำหำกพวกเรำรู้สึกชื่นชมยินดีและปรำรถนำจะให้พระเยซูเสด็จกลับมำ ย่อมแสดงว่ำ เรำมีชีวิตอยู่
เพื่อให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ
พระโอวำทครั้งสุ ดท้ำยที่เรำได้รับจำกพระเยซูคริ สต์ ปรำกฏในพระธรรมวิวรณ์ 22:12 มีควำม
ว่ำ “จงดูเถิด เรำจะมำโดยเร็ วพลัน และบำเหน็จของเรำจะอยูก่ บั เรำ เรำจะให้แก่ทุกคนตำมกำรที่เขำ
ประพฤติน้ นั ” 1 ยอห์น 3:3 กล่ำวว่ำ “ทุกคนที่ได้รับควำมหวังใจจำกพระองค์อย่ำงนี้ ก็ได้ชำระตนให้
บริ สุทธิ์ เหมือนอย่ำงพระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ”
ถ้ำเรำคอยท่ำองค์พระผูเ้ ลี้ยงของเรำอย่ำงแท้จริ ง
เรำจะไม่ทำสิ่ งใดให้เป็ นที่ขดั พระทัยของ
พระองค์เลย เรำจะระวังรักษำตัวเองให้บริ สุทธิ์ ถ้ำหำกพระองค์เสด็จกลับมำและทรงพบว่ำเรำกำลัง
กระทำสิ่ งที่พระองค์ไม่พอพระทัย ก็จะเป็ นกำรทำลำยวันที่ควรมีเกียรติ และทำลำยวันอันมีสง่ำรำศียงิ่
นักสำหรับเรำเอง ดังนั้นจงทูลขอให้พระองค์ช่วยท่ำนในกำรรักษำกำย วำจำ ใจ ของท่ำนให้บริ สุทธิ์

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู ้ ึกษำท่องจำ พระนำมทั้งสำมของพระเยซูคริ สต์พระผูเ้ ลี้ยงของเรำ
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บทที่ 8 หน้ าทีข่ องผู้เลีย้ งแกะทีด่ ี
ขอให้ครู อ่ำนพระธรรม ยอห์น 10: 12-18 พร้อมกับผูศ้ ึกษำ เสร็ จแล้วอธิ บำยให้เป็ นที่เข้ำใจ ข้อ
พระธรรมข้ำงบนนี้กล่ำวถึง
1. ผูเ้ ลี้ยงแกะประเภทรับจ้ำง
2. ผูเ้ ลี้ยงแกะที่แท้จริ ง
3. กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
4. คอกแกะ
5. กำรฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่สำวกของพระองค์วำ่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของเขำ พระเยซูทรง
อธิบำยไว้ในยอห์น 10: 1-11 ว่ำ พระองค์ทรงเป็ นประตูของบรรดำแกะทั้งหลำย พระองค์ทรงยอมพลี
พระชนม์เพื่อแกะของพระองค์ เพื่อว่ำผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์จะได้รับควำมรอด พระเยซูทรงอธิ บำยต่อไป
อีกถึงพระรำชกิจของพระองค์ ในกำรทนุบำรุ งรักษำคนของพระองค์
(ให้ผศู ้ ึกษำอ่ำนข้อพระธรรมตอนนี้ทีละข้อ แล้วอธิ บำยควำมหมำยเป็ นข้อ ๆ ตำมลำดับ)
ข้อ 12 และข้อ 13 อธิ บำยว่ำ บำงครั้งผูเ้ ลี้ยงแกะมีแกะเป็ นจำนวนมำก จึงจำเป็ นต้องจ้ำงลูกจ้ำง
เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ เป็ นของธรรมดำอยูเ่ อง ที่ผเู ้ ลี้ยงแกะประเภทลูกจ้ำงเหล่ำนี้ มักจะไม่รักและเอำใจใส่ ฝงู
แกะ ผิดกับเจ้ำของแกะ
ฉะนั้นเมื่อเกิดอันตรำยแก่ฝงู แกะ ลูกจ้ำงเหล่ำนั้นจึงวิง่ หนีเอำตัวรอด ถ้ำหำกว่ำสุ นขั ป่ ำ ลูกจ้ำง
ดังกล่ำวจะไม่เสี่ ยงชีวติ ป้ องกันฝูงแกะเลย แต่จะวิง่ หนีและปล่อยสุ นขั ป่ ำกัดแกะ หรื อไล่แกะให้แตกฝูง
กระจัดกระจำยไป
ข้อ 14 ผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดียอ่ มรู ้จกั แกะของตนทุกตัว และจำชื่ อได้ทีละตัวไม่ปนกัน คนโดยทัว่ ไป
มักเข้ำใจว่ำ แกะทุกตัวก็ลว้ นแต่มีลกั ษณะคล้ำย ๆ กันทั้งสิ้ น แต่สำหรับผูเ้ ลี้ยง ย่อมรู ้สึกข้อแตกต่ำงของ
แกะเป็ นรำยตัวไป ทำนองเดียวกัน พระเยซูก็ทรงรู ้จกั เรำแต่ละคนเป็ นรำยบุคคล เพรำะว่ำพระองค์เป็ นผู ้
เลี้ยงอันดีเลิศ แม้วำ่ เรำจะคิดว่ำเรำไม่มีควำมสำคัญ หรื อไม่อยูใ่ นควำมสนใจของบุคคลอื่นก็ตำม แต่พระ
เยซูก็มิได้เพิกเฉยต่อเรำ และเรำก็รู้จกั องค์พระผูเ้ ลี้ยงของเรำด้วย แม้วำ่ เรำจะไม่รู้จกั พระองค์อย่ำง
สมบูรณ์ก็ตำม นี่แหละคือข้อแตกต่ำงระหว่ำงผูท้ ี่รอดพ้นบำปแล้ว กับผูท้ ี่ยงั ไม่รอดพ้นบำป คนที่ยงั ไม่
รอดพ้นบำป เขำไม่รู้จกั พระเยซูจริ ง ๆ เลย แม้วำ่ เขำจะได้ยนิ เรื่ องรำวของพระเยซูมำก่อนแล้วสักเท่ำใดก็
ตำม แต่เรำผูร้ อดพ้นบำปแล้ว เรำรู ้จกั พระเยซูผเู ้ ลี้ยงของเรำ
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ข้อ 15 พระเยซูไม่เพียงแต่รู้จกั คนของพระองค์เท่ำนั้น หำกแต่ยงั รู ้จกั พระบิดำอีกด้วย พระองค์
ตรัสว่ำ ถ้ำพระองค์ไม่ทรงเปิ ดเผยให้ทรำบแล้ว ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถเห็นพระบิดำของพระองค์ได้เลย
พระองค์ตรัสว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำ เว้นไว้มำทำงเรำ
(ยอห์น 14:6) แม้วำ่ พระเยซู คริ สต์ทรงรู ้จกั พระบิดำเจ้ำอย่ำงดี กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงเต็มพระทัยที่จะ
วำงชีวติ ของพระองค์ลงเพื่อเรำ ดู ๆ ก็คล้ำยกับจะเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ แต่ก็เป็ นไปแล้ว พระเยซูผทู ้ รง
สง่ำรำศี ผูท้ รงรู ้จกั พระบิดำอย่ำงครบถ้วน แต่ทรงยอมสละพระองค์เอง เสด็จจำกสวรรค์มำสู่ โลกที่
สกปรกโสมมด้วยควำมผิดบำป และประทำนชีวติ ของพระองค์เองเพื่อเรำ”
ข้อ 16 ปัญหำที่ตอ้ งวินิจฉัยในข้อนี้ก็คือ ลูกแกะของพระเยซูเจ้ำนั้นหมำยถึงใครบ้ำง ในสมัยที่
พระเยซูประทับอยูใ่ นโลกนี้ “ลูกแกะ” ของพระองค์ลว้ นแต่เป็ นชำวยิวทั้งสิ้ น เพรำะพระเยซูทรงเทศนำ
สั่งสอนแต่ชำวยิวเท่ำนั้น ด้วยเหตุน้ ี จึงมีเพียงชำวยิวเท่ำนั้นที่เชื่อถือพระเยซู แต่พระเยซูมิได้ทรงพลีพระ
ชนม์เพื่อชำวยิวชำติเดียวเท่ำนั้น พระองค์ทรงพลีพระชนม์เพื่อคนทุกชำติ พระเยซูตรัสแก่สำวกของ
พระองค์วำ่ พระองค์มีลูกแกะคอกอื่น ๆ ด้วยซึ่งเป็ นสมบัติของพระองค์ และคอกเล็ก ๆ เหล่ำนั้น จะรวม
เป็ นคอกเดียวกัน และมีผเู ้ ลี้ยงแกะคนเดียวกัน และเมื่อเป็ นแกะของพระองค์แล้ว ก็จะไม่มีกำรแบ่งแยก
กันเป็ นอันขำด
ข้อ 17 พระบิดำทรงรักพระบุตรของพระองค์เสมอ พระองค์ตรัสว่ำ “ท่ำนนี้เป็ นบุตรที่รักของ
เรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” พระบิดำทรงมีเหตุผลในกำรรักพระเยซู เพรำะพระเยซูทรงพอพระทัยที่จะพลี
พระชนม์เพื่อแกะของพระองค์ และพระองค์จะฟื้ นคืนพระชนม์จำกควำมตำยด้วย
ข้อ 18 บำงคนคิดว่ำ ชำวยิวเป็ นผูป้ ลงพระชนม์พระเยซู บำงคนอธิ บำยว่ำ ควำมผิดบำปของปวง
มนุษย์โลก ทำให้พระเยซูทรงถูกปลงพระชนม์ เหตุผลทั้งสองประกำรนี้ก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่ แต่
เหตุผลที่แท้จริ งก็คือ พระเยซูคริ สต์ทรงสมัครพระทัยที่จะสิ้ นพระชนม์เอง ไม่มีใครสำมำรถปลงพระ
ชนม์พระเยซูได้เลย และกำรที่พระองค์ถูกตรึ งบนไม้กำงเขนนั้น ก็เป็ นเพรำะพระเยซูเต็มพระทัยพลีพระ
ชนม์เพื่อเรำนัน่ เอง

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำรู ้วำ่
พระเยซูทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรำถวำยชีวติ จิตใจของเรำให้แก่
พระองค์ เพื่อให้เรำรักพระองค์ และยอมเดินตำมวิถีชีวติ ที่พระองค์ทรงแนะนำ เพื่อให้เรำหนีจำกชีวิต
แห่งควำมผิดและควำมทุกข์โศกเศร้ำทั้งปวง
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คาถามทดสอบ
1. แกะของพระเยซูคริ สต์หมำยถึงใคร?
2. เหตุใดเรำจึงจำเป็ นต้องรับควำมรอด?
3. พระเยซูทรงช่วยลูกแกะของพระองค์อย่ำงไร?
4. นอกจำกทำงแห่งพระเยซูแล้ว มีทำงอื่นที่จะนำเข้ำสู่ สวรรค์อีกหรื อไม่
5. มีอะไรอีกที่แกะต้องกำร นอกจำกกำรรอดพ้นบำป?
6. พระเยซูเคยสู ญเสี ยลูกแกะของพระองค์บำ้ งหรื อไม่?
จงเขียนข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ สนับสนุนคำตอบของท่ำน?
7. มีใครบ้ำงหรื อไม่ ที่มีควำมเข้มแข็งพอที่จะแย่งชิงเรำไปจำกพระหัตถ์ของพระเยซู? จงเขียน
พระธรรมอ้ำงอิงในคำตอบของท่ำน
8. เรำจะเห็นผูเ้ ลี้ยงแกะประเสริ ฐของเรำผูน้ ้ ีหรื อไม่? ถ้ำจะเห็น เรำจะเห็นเมื่อไร?
9. พระเยซูจะให้อะไรแก่ลูกแกะของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จมำรับพวกเรำ? และพระองค์จะ
เสด็จมำรับเรำไปไหน?
10. (ก) เรำจะมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงไร ถ้ำหำกเรำคอยท่ำกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูจนถึงที่สุด?
(ข) จงเติมคำในช่องว่ำง
1. “ผูเ้ ลี้ยงอันดี” นั้น.................................................เพื่อฝูงแกะ
2. “เมื่อผูเ้ ลี้ยงใหญ่” นั้น...........................................ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็ น
มงกุฏที่ร่วงโรยไม่ได้เลย
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บทที่ 9 แบบอย่ างการอธิษฐาน
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ คำอธิ ษฐำนของใครก็ตำม พระเจ้ำจะทรงสดับฟัง ก็ต่อเมื่อเขำทูลขอ
ในพระนำมของพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น
กำรอธิษฐำนมีหลำยแบบ
1. กำรอธิษฐำนคืออะไร?
2. ใครบ้ำงมีสิทธิที่จะอธิษฐำนได้?
ในประเทศธิ เบต ประชำชนต่ำงรู ้จกั อธิ ษฐำนด้วยกันทุกคน แต่ชำวธิ เบตไม่ได้อธิ ษฐำนอย่ำงที่ค
ริ สเตียนอธิษฐำน บำงคนมีคำอธิ ษฐำนสั้น ๆ เล็ก ๆ บรรจุไว้ในกระบอกมนต์ ตอนบนมีลกั ษณะกลม
หมุนโดยรอบได้ มีดำ้ มสำหรับจับ เวลำหมุน หรื อเขย่ำจะเกิดเสี ยงดังก๊อกแก็ก คล้ำย ๆ ของเด็กเล่น
ชำวธิ เบตเชื่ อว่ำ ทุกครั้งที่ขอ้ ควำมที่บรรจุไว้ในกระบอกไม้อนั นั้นหมุนไปรอบ ๆ จะทำให้เทวรู ปของ
เขำได้ยนิ คำอธิษฐำนของเขำ ดังนั้นประชำชนจึงมีกระบอกกลม ๆ บรรจุคำอธิษฐำนติดตำมไปไหนมำ
ไหนด้วย และใช้มือหมุนกระบอกคำอธิษฐำนให้หมุนไปรอบ ๆ ตลอดเวลำ กำรอธิ ษฐำนเช่นนั้นเป็ น
กำรอธิ ษฐำนที่แท้จริ งหรื อ แน่นอนเป็ นกำรอธิ ษฐำนที่แท้จริ งไม่ได้เลย เรำก็ทรำบอยูแ่ ล้วว่ำ รู ปเคำรพ
ไม่สำมำรถเห็นหรื อได้ยนิ คำพูดของใครได้ และไม่มีฤทธิ์ อนั ใดเลย รู ปเคำรพไม่สำมำรถตอบคำ
อธิษฐำนของผูใ้ ดได้เลย ในพระคัมภีร์เดิม ในยุคที่คนของพระเจ้ำหลงผิด ไปกรำบไหว้บูชำรู ปเคำรพ
ของเทพบำละนั้น ได้มีกำรพิสูจน์ถึงกำรตอบคำอธิ ษฐำนระหว่ำงพระเจ้ำกับเทพบำละนั้น ในกำรนี้พวก
ผูพ้ ยำกรณ์ท้ งั ที่เป็ นคนของพระเจ้ำ และพวกที่เชื่อในเทพบำละได้ไปชุมนุนกันที่ภูเขำคำเมล แล้วต่ำง
ฝ่ ำยก็สร้ำงแท่นบูชำขึ้น ฆ่ำโคถวำยบูชำตำมควำมเชื่อของตน พวกที่เชื่อเทพบำละก็อธิ ษฐำนต่อเทพบำ
ละ ส่ วนเอลียำอธิ ษฐำนขอต่อพระเจ้ำ พวกที่เชื่ อเทพบำละได้สวดมนต์ภำวนำ ขอให้เทพบำละส่ งไฟลง
มำจำกสวรรค์ เผำเครื่ องเคำรพบูชำ เป็ นกำรตอบคำอธิ ษฐำนของเขำ พวกเขำเฝ้ ำอธิ ษฐำนอยูท่ ้ งั วัน แต่ก็
ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อเอลียำอธิ ษฐำนเพียงชัว่ ประเดี๋ยวเดียว พระเจ้ำก็ทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเอลียำ
โดยบันดำลให้มีไฟจำกท้องฟ้ ำเผำเครื่ องสักกำระบูชำ กำรนี้แสดงให้เห็นว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำที่
เที่ยงแท้พระองค์เดียว และรู ปเคำรพเหล่ำนั้นไม่มีควำมหมำยใด ๆ เลย (ดู 1 พงศำวดำร 18:20-37)
กำรอธิ ษฐำนคือกำรพูดกับพระเจ้ำ กำรอธิ ษฐำนมิใช่เป็ นเพียงกำรทูลขอสิ่ งของต่ำง ๆ จำกพระ
เจ้ำเท่ำนั้น เวลำเรำสนทนำกับบิดำมำรดำ หรื อญำติมิตร สหำย เรำพูดถึงเรื่ องต่ำง ๆ โดยทัว่ ไปมิได้มุ่งที่
จะขอ หรื อขอร้อง อย่ำงหนึ่งเรื่ องใดจำกเขำฉันใด เวลำเรำพูดคุยกับพระเจ้ำก็ไม่ควรมุ่งที่จะทูลขอต่อ
พระองค์ แต่เพียงอย่ำงเดียวฉันนั้น เรำอำจพูดถึงภำรกิจ ที่เรำได้ทำมำแล้วตลอดวัน ว่ำมีอะไรบ้ำง และ
เรำอำจพูดถึงคุณงำมควำมดีของพระเจ้ำ พูดถึงควำมรักและพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อ
27

เรำ เรำอำจขอบพระคุณพระองค์ สำหรับสิ่ งต่ำง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรำ ตลอดจนทูลขอสิ่ งต่ำง
ๆ อันเป็ นควำมจำเป็ นในชีวติ ของเรำ
มีนิทำนเล่ำว่ำ ทูตสวรรค์สององค์ ถือตะกร้ำเข้ำมำในโลก เพื่อเก็บรวบรวมเอำคำอธิ ษฐำนของ
มนุษย์ ขึ้นถวำยให้แก่พระเจ้ำตะกร้ำหนึ่งบรรจุคำว่ำ “ขอบคุณ” และอีกตะกร้ำหนึ่งบรรจุคำว่ำ “ขอทรง
โปรด” ท่ำนลองทำยดูซิวำ่ ตะกร้ำไหนจะเต็มก่อนตะกร้ำที่บรรจุคำว่ำ “ขอทรงโปรด” นั้นมีคำอธิ ษฐำน
จนเต็มล้น ส่ วนตะกร้ำที่บรรจุคำว่ำ “ขอบพระคุณ” พระเจ้ำนั้น มีเพียงเล็กน้อยเพรำะมนุษย์ “ขอ” จำก
พระเจ้ำแต่เพียงอย่ำงเดียว จนลืม “ขอบพระคุณ” เรื่ องนี้เป็ นแต่นิทำนสอนใจเท่ำนั้น เพรำะควำมจริ ง
พระเจ้ำมิได้ทรงใช้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ มำรับคำอธิษฐำนใด ๆ จำกมนุษย์เลย เพรำะพระเจ้ำทรง
สดับรับฟังคำอธิษฐำนของเรำด้วยพระองค์เอง แต่นิทำนเรื่ องนี้สอนให้เรำรู ้วำ่ มนุษย์มกั ลืมขอบพระคุณ
พระเจ้ำ ในสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรำเสมอ
ใคร ๆ ก็อธิ ษฐำนได้ เช่นนั้นหรื อ หำมิได้มีบำงคนเข้ำใจผิด คิดว่ำใครก็ตำม ถ้ำประสงค์สิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดแล้ว ก็ยอ่ มทูลขอต่อพระเจ้ำได้ทนั ที แต่แท้จริ งแล้ว หำได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ยกตัวอย่ำงเช่น เรำ
อธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำทรงบันดำล ให้เรำเป็ นนักฟุตบอลที่เก่งกำจ โดยที่เรำไม่เคยฝึ กฝนในกีฬำด้ำนนี้
มำก่อนเลย นัน่ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ หรื อถึงแม้วำ่ จะเล่นฟุตบอลเป็ น แต่กำรที่จะเข้ำร่ วมกับทีมใดทีมหนึ่ง
นั้น ก็ตอ้ งฝึ กร่ วมกับทีมนั้น ๆ จนเป็ นที่ประสำนงำนได้ดี เรำจึงจะเล่นร่ วมกับเขำได้
กำรอธิ ษฐำน ก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่ท่ำนจะอธิ ษฐำนได้อย่ำงเกิดผล ท่ำนก็ตอ้ งเป็ นคริ สเตียน
หรื อเป็ นคนของพระเจ้ำเสี ยก่อน เมื่อเรำอธิ ษฐำน เรำเริ่ มโดยทูลว่ำ “โอพระบิดำเจ้ำ” พระเจ้ำเป็ น “พระ
บิดำ” ของท่ำนได้อย่ำงไร ถ้ำหำกท่ำนยังไม่ได้เป็ นบุตรของพระองค์ และท่ำนจะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้
ก็ต่อเมื่อท่ำนได้รอดพ้นจำกควำมผิดบำปแล้วเท่ำนั้น “แต่วำ่ คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์
ทรงโปรดให้มีอำนำจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้...............” (ยอห์น 1:12)
ถ้ำหำกท่ำนเชื่อว่ำพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน แสดงว่ำท่ำนเป็ นบุตรของพระ
เจ้ำแล้ว และเมื่อท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำแล้ว ท่ำนจึงมีสิทธิ ที่จะอธิ ษฐำนได้
เวลำที่คนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอดอธิ ษฐำน เขำไม่ได้อธิ ษฐำนทูลต่อพระเจ้ำ แม้วำ่ เขำจะออก
พระนำมของพระองค์ก็ตำม เพรำะโดยแท้จริ งแล้ว เขำกำลังอธิ ษฐำนต่อพญำมำร เพรำะว่ำพญำมำรเป็ น
นำยของทุกคนที่ปฏิเสธองค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อพวกฟำริ ซำยมำหำพระเยซู และทูลต่อพระเยซูวำ่ พระเจ้ำ
ทรงเป็ นพระบิดำของเขำ พระเยซูทรงชี้แจงว่ำ พญำมำรต่ำงหำกที่เป็ นบิดำของพวกเขำ (ดู ยอห์น บทที่
8) ถ้ำเรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเกลียดชังบำปควำมชัว่ พระเจ้ำจะทรงสดับรับฟังและตอบคำอธิษฐำน
ของเรำ
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ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเลือกเขียนข้อควำมประกอบภำพไม้กำงเขน เท่ำที่เห็นสมควร จงพยำยำมให้เขำใช้
ควำมคิดของเขำเอง เว้นแต่เห็นว่ำจำเป็ น จึงค่อยแนะแนวให้
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บทที่ 10 การอธิษฐานทีพ่ ระเจ้ าทรงสดับฟัง
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ เรำต้องอธิ ษฐำนในพระนำมของพระเยซูคริ สต์
1. อธิ ษฐำนต่อพระบิดำเจ้ำ
2. อธิษฐำนในพระนำมของพระบุตร
3. โดยกำรช่วยเหลือของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระเจ้ำของเรำไม่เหมือนกับพระอื่น ๆ ที่มนุษย์สมมุติข้ ึนพระของคนที่ปฏิเสธพระเจ้ำผูท้ รง
เนตมิตโลกและจักรวำลนั้น เป็ นรู ปเคำรพหรื อเป็ นผี ส่ วนพระเจ้ำผูท้ รงเนรมิตฟ้ ำสวรรค์และแผ่นดิน
โลก และเปี่ ยมไปด้วยควำมเมตตำกรุ ณำที่ได้ทรงยอมรับเรำเป็ นบุตรของพระองค์ โดยทำงองค์พระเยซู
คริ สต์
พระเจ้ำมีเพียงองค์เดียวเท่ำนั้น กำรที่เรำพูดถึงพระองค์วำ่ ทรงเป็ นพระบิดำ พระบุตร และพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั มิได้หมำยควำมว่ำ มีพระเจ้ำสำมพระองค์ พระเจ้ำมีองค์เดียว แต่พระองค์มีพระ
ลักษณะเป็ นตรี เอกำนุภำพ เรำเองแม้จะมีตวั ตนเพียงคนเดียว แต่ก็ยงั ประกอบไปด้วยร่ ำงกำย จิตใจ และ
วิญญำณ
เมื่อเรำอธิ ษฐำน กำรอธิ ษฐำนของเรำนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำทั้งสำมพระภำคนี้ เรำ
อธิ ษฐำนถึงพระบิดำเจ้ำของเรำ และพระบิดำนี้แหละทรงเป็ นผูต้ อบคำอธิ ษฐำนของเรำ พระเยซูคริ สต์
ตรัสไว้ในพระธรรม ยอห์น 16: 23 ว่ำ จงขอต่อพระบิดำ พระบิดำเจ้ำพระองค์น้ ี มิได้อยูห่ ่ำงเหิ นเกินกว่ำ
ที่เรำจะเข้ำสนิทกับพระองค์และมิได้ทรงเพิกเฉยต่อกำรสดับฟังคำอธิษฐำนของเรำ พระเจ้ำทรงรักเรำ
มำกกว่ำที่บิดำมำรดำรักเรำเสี ยอีก พระเจ้ำทรงพอพระทัยที่จะสดับฟังคำทูลอธิ ษฐำนของเรำ และทรง
ตอบคำอธิ ษฐำนของเรำ เมื่อคำอธิ ษฐำนนั้นเป็ นที่พอพระทัยพระองค์
เรำจะอธิ ษฐำนโดยปรำศจำกพระเยซูคริ สต์หำได้ไม่ เพรำะเรำต้องอธิ ษฐำนในพระนำมของ
พระองค์เสมอ ท่ำนเคยใช้เช็คหรื อใบสั่งจ่ำยเงินแล้วมิใช่หรื อ เช็คจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลำยเซ็นต์ของผู ้
ออกเช็คเท่ำนั้น มิฉะนั้นแล้วแม้จะเขียนสั่งจ่ำยเงินตั้งพันตั้งหมื่น ก็จะไม่มีค่ำอะไรเลย มีบำงคนดูเหมือน
จะอธิ ษฐำนในนำมของตัวเอง ฉะนั้นคำอธิ ษฐำนของเขำจึงไม่มีควำมหมำยอะไรเลย ถ้ำหำกเรำคิดว่ำ
กำรที่พระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำนั้น ขึ้นอยูก่ บั ฐำนะควำมเป็ นอยูข่ องเรำ หรื อขึ้นอยูก่ บั กำรทำ
ควำมดีงำมของเรำแล้ว ย่อมเป็ นควำมคิดที่ผดิ มำก และกำรอธิ ษฐำนเช่นนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
ขึ้นมำเลย เพรำะพระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำ เฉพำะเมื่อเรำอธิษฐำนทูลขอในพระนำมของพระ
เยซูคริ สต์เท่ำนั้น พระเยซูตรัสว่ำ “สิ่ งใดที่ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ สิ่ งนั้นเรำจะกระทำ เพื่อ
พระบิดำจะมีเกียรติยศในพระบุตร” (ยอห์น 14:13) ทั้งนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ เรำเพียงแต่พดู ออกพระนำม
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ของพระเยซูเจ้ำในตอนท้ำยพอเป็ นพิธีเท่ำนั้น หำกแต่หมำยควำมว่ำ เรำต้องทูลขอโดยพึ่งพระนำมของ
พระองค์อย่ำงแท้จริ ง เพรำะว่ำพระเยซูทรงเป็ นผูแ้ ทนของท่ำนโดยกำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อ
ท่ำนแล้ว มีคำอธิ ษฐำนหลำยอย่ำง ซึ่ งถ้ำหำกว่ำท่ำนจะใช้เวลำคิดพิจำรณำให้ดีแล้ว จะเห็นว่ำไม่ควร
อธิ ษฐำนเช่นนั้นเลย เช่นกำรอธิ ษฐำนที่เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซึ่ งควรจะกำจัดหรื อเลิกเสี ยได้แล้ว ในทำง
ตรงกันข้ำมมีคำอธิ ษฐำนหลำยประกำรที่เรำควรอธิ ษฐำน ถ้ำหำกว่ำเรำจะระลึกถึงภำรกิจ ที่พระองค์ทรง
กระทำเพื่อเรำบนไม้กำงเขน แต่คำอธิ ษฐำนเช่นนี้เรำก็มกั จะลืมเสี ยสิ้ น
ที่กล่ำวมำนี้เป็ นเพียงแต่ตวั อย่ำง หรื อกำรแนะแนวทำงเท่ำนั้น มิใช่ท้ งั หมด ท่ำนคงเคยเห็นม้ำ
นัง่ สำมขำมำแล้ว ม้ำสำมขำตั้งได้มนั่ คงไม่โยกเยกหรื อหกล้มง่ำย ๆ แต่ถำ้ มีเพียงสองขำมันก็ไม่อำจ
ตั้งอยูไ่ ด้ คำอธิ ษฐำนของเรำก็เช่นเดียวกัน คือต้องมีพระภำคที่สำมของพระเจ้ำ คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ช่วยนำคำอธิ ษฐำนของเรำนั้นไปสู่ พระเจ้ำ
ลำพังเรำเองนั้น ย่อมไม่ทรำบว่ำ เรำควรจะอธิ ษฐำนอย่ำงไร ดังนั้นบำงครั้งเรำจึงอธิ ษฐำนขอ
ในทำงที่ผดิ และมีบ่อยครั้งที่เรำมิได้อธิ ษฐำนขอในสิ่ งที่เรำควรอธิ ษฐำนขอ แต่พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยม
หนทำงไว้สำหรับเรำ โดยส่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นพระภำคที่สำมของพระองค์ ให้ร่วมอธิ ษฐำน
กับเรำและอธิ ษฐำนเพื่อเรำ พระธรรมโรม 8:26 สอนว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอธิ ษฐำนเพื่อเรำ ทั้งนี้
เพรำะเรำไม่ทรำบว่ำจะอธิ ษฐำนตำมที่ถูกที่ควรอย่ำงไร แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงรู ้ถึงพระประสงค์
ของพระเจ้ำ ดังนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงสำมำรถอธิ ษฐำนได้อย่ำงถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ีคำอธิ ษฐำนของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ กบั คำอธิ ษฐำนของเรำ จึงขึ้นไปถึงพระเจ้ำ และพระเจ้ำก็ทรงตอบคำอธิษฐำนของ
เรำตำมพระประสงค์ของพระองค์ทุกประกำร
คำตอบคำอธิ ษฐำนนั้นไม่วำ่ “ได้” หรื อ “ไม่ได้” หรื อบอกให้คอยก่อน เรำก็แน่ใจได้วำ่ คำตอบ
นั้น ๆ เป็ นคำตอบที่ถูกต้องเสมอ และแม้วำ่ บำงครั้งเรำต้องคอยมำเป็ นเวลำช้ำนำนก็ตำม เรำก็ยอ่ มเข้ำใจ
ได้วำ่ สิ่ งต่ำง ๆ ที่พระบิดำเจ้ำทรงกระทำเพื่อเรำนั้นถูกต้องทุกประกำร

ข้ อควรปฏิบัติ
พระเจ้ำจะไม่ทรงสดับฟังคำอธิ ฐำนของผูห้ นึ่งผูใ้ ด เว้นแต่จะอธิ ษฐำนในพระนำมพระบุตรของ
พระองค์
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บทที่ 11 การอธิษฐานตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น ที่ทรงกระทำให้คำอธิ ษฐำนของเรำเป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้ำได้
หลักเกณฑ์ของคำอธิษฐำน ที่พระเจ้ำทรงสดับฟังก็คือ
1. อธิ ษฐำนทูลขอให้พระเจ้ำอภัยบำปให้แก่เรำ
2. อธิษฐำนด้วยควำมเชื่อ
3. อธิ ษฐำนเพื่อเลิกหรื อละทิ้งควำมชัว่
4. อธิษฐำนขอให้มีใจยกโทษและอภัยผูอ้ ื่น
5. อธิ ษฐำนตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
บทเรี ยนที่แล้วมำพูดกันถึงเรื่ องกำรอธิ ษฐำนว่ำ มิใช่วำ่ ทุกคนจะอธิษฐำนได้ คนที่เชื่อในพระ
เยซูคริ สต์เท่ำนั้นจึงอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำได้ พระเยซูตรัสแล้วว่ำไม่มีใครสำมำรถอธิ ษฐำนต่อพระบิดำได้
เว้นไว้ผนู ้ ้ นั ได้รับกำรชำระล้ำงให้พน้ จำกควำมผิดบำปแล้ว “ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ”
ท่ำนย่อมทรำบแล้วว่ำ กำรเล่นกีฬำหรื อเกมส์ทุกชนิดย่อมมีกติกำที่แน่นอน เวลำเรำเล่นหมำก
รุ กเรำจะเล่นตำมใจชอบไม่ได้ เรำต้องเดินตำมกติกำของกำรเล่นหมำกรุ ก ทำนองเดียวกันเรำก็ตอ้ งมี
กฏเกณฑ์สำหรับกำรอธิ ษฐำน ถ้ำเรำไม่ปฏิบตั ิตำมกฏเกณฑ์ของพระเจ้ำ พระองค์ก็ไม่อำจตอบคำ
อธิษฐำนของเรำได้
กฏเกณฑ์ขอ้ แรกของกำรอธิ ษฐำนคือ เรำต้องเชื่ อในพระเจ้ำ มิใช่เพียงแต่เชื่อว่ำ พระเยซูทรง
อภัยโทษให้เรำเท่ำนั้น หำกยังต้องเชื่ อว่ำ พระเจ้ำทรงสดับฟัง และทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำด้วย พระ
เยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น 14:13 ว่ำ “สิ่ งใดที่ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ สิ่ งนั้นเรำจะกระทำ
เพื่อพระบิดำจะได้มีเกียรติยศในพระบุตร” เมื่อพระวิญญำณประทำนควำมเชื่อให้แก่เรำ เรำก็สำมำรถ
อธิ ษฐำนด้วยควำมมัน่ ใจว่ำพระเจ้ำจะทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำ
มีเรื่ องเล่ำว่ำ มีหญิงชรำคนหนึ่ง อำศัยอยูใ่ นกระท่อมที่เชิงเขำแห่งหนึ่ง หญิงผูน้ ้ นั อยำกให้ภูเขำ
นั้นไปอยูท่ ี่อื่น นำงอ่ำนพบในพระคัมภีร์วำ่ หำกใครมีควำมเชื่อเท่ำเมล็ดผักกำด ก็จะเลื่อนภูเขำออกไป
ได้ ดังนั้นนำงจึงตัดสิ นใจอธิ ษฐำน ขอให้พระเจ้ำเลื่อนภูเขำนั้นไปไว้ที่อื่น ครั้นตกกลำงคืนนำงก็
อธิ ษฐำน แต่พอรุ่ งเข้ำนำงก็เปิ ดหน้ำต่ำงออกดู ภูเขำก็ยงั อยูท่ ี่เดิม นำงจึงพูดกับตัวเองว่ำ “ฉันก็นึกแล้ว
ทีเดียวว่ำ ไม่มีใครเลื่อนย้ำยมันได้หรอก”
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ท่ำนคงเห็นแล้วว่ำ หญิงผูน้ ้ ีมิได้เชื่อว่ำพระเจ้ำจะตอบคำอธิ ษฐำนของนำงได้ และนำงไม่มีควำม
เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงจริ งจังเลย และนอกจำกนั้นข้ำพเจ้ำยังสงสัยว่ำ นำงต้องกำรย้ำยภูเขำนั้นทำไม เป็ น
กำรอธิ ษฐำนที่เห็นแก่ตวั อย่ำงมำกทีเดียว และคำอธิ ษฐำนเช่นนี้ พระเจ้ำจะไม่ทรงตอบเลย
ในพระธรรม สดุดี 66:18 มีใจควำมดังนี้วำ่ “ถ้ำข้ำพเจ้ำคิดนึกตรึ กตรองควำมชัว่ ในใจ พระเจ้ำ
จะไม่ทรงฟังข้ำพเจ้ำเลย” ถ้ำหำกเรำยังเกำะเกี่ยวอยูก่ บั บำป กล่ำวคือ ถ้ำเรำยังรักบำปและยังหวงแหน
และเก็บควำมผิดบำปนั้น ๆ ไว้ในใจแล้วไซร้ พระเจ้ำก็จะไม่ทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำ ถ้ำหำกเรำรับ
สำรภำพบำปของเรำต่อพระเจ้ำ พระองค์ก็จะทรงโปรดยกบำปโทษให้เรำ ครั้นแล้วพระองค์ก็จะทรง
โปรดตอบคำอธิษฐำนของเรำได้ “เมื่อท่ำนยืนอธิ ษฐำนอยู่ ถ้ำท่ำนมีเหตุกบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด จงยกโทษให้ผนู ้ ้ นั
เสี ยเพื่อพระบิดำของท่ำนผูส้ ถิตย์ในสวรรค์ จะโปรดยกควำมผิดของท่ำนด้วย” (มำระโก 11:25)
หำกมีผกู ้ ระทำกำรทำรุ ณโหดร้ำยต่อท่ำน หรื อทำให้ท่ำนไม่พอใจ ถ้ำหำกท่ำนยังเก็บเอำควำม
เจ็บแค้นนั้นไว้ในใจ ไม่ยอมอภัยให้เลย และจิตใจของท่ำนก็ยงั ถือโกรธอยู่ ควำมผิดบำปอันเนื่องจำก
กำรที่ท่ำนไม่ยอมอภัยให้แก่ผอู ้ ื่นนั้น จะขัดขวำงมิให้พระเจ้ำสดับฟังคำอธิ ษฐำนได้ ท่ำนจะอธิ ษฐำนขอ
ตำมใจชอบโดยไร้หลักเกณฑ์ไม่ได้ ข้ำพเจ้ำอำจจะทูลขอให้พระเจ้ำประทำนให้เงินข้ำพเจ้ำสักสิ บล้ำน
บำท แต่พระเจ้ำจะไม่ประทำนให้เลย ทั้งนี้เพรำะข้ำพเจ้ำไม่ได้ทูลขอตำมพระทัยของพระบิดำเจ้ำนั้นเอง
“นี่แหละเป็ นควำมกล้ำที่เรำทั้งหลำยมีอยู่ ในกำรที่จะติดต่อกับพระเจ้ำ คือว่ำ ถ้ำเรำทูลขอสิ่ งใดตำมชอบ
พระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดฟังเรำ” (1 ยอห์น 5:14)
ถ้ำเรำต้องกำรทำทุกสิ่ ง ให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเยซูพระบิดำเจ้ำ ก็จะทรงเปิ ดเผยพระ
ประสงค์ของพระองค์ให้เรำทรำบและเรำจึงจะอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำได้อย่ำงถูกต้อง และมีควำมมัน่ ใจได้
ว่ำ พระองค์จะทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำ

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำลอกหลักเกณฑ์ในกำรอธิ ษฐำนต่อไปนี้ไว้
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กฏเกณฑ์ในกำรอธิษฐำน
1. ท่ำนต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมรอดแล้ว ยอห์น 14:6
2. ต้องเชื่ อว่ำ พระองค์จะทรงตอบคำถำมอธิ ษฐำนของท่ำน มัทธิ ว 21:22
3. อย่ำเกำะเกี่ยวบำปใด ๆ ไว้อีก สดุดี 66:18
4. อภัยโทษให้แก่คนอื่น ๆ มำระโก 11:25
5. อธิ ษฐำนขอตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ 1 ยอห์น 5:14
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บทที่ 12 พระเจ้ า-พระบิดาทรงเปี่ ยมด้ วยความรัก
จงอธิบำยให้ผศู้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ำผูท้ รงสถิตอยูก่ บั เรำ และเรำจะสนทนำ
กับพระองค์ได้เสมอ
กำรอธิษฐำนและกำรปฏิบตั ิ
1. พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของเรำ
2. จงอธิ ษฐำนเสมออย่ำเว้น
เมื่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำอธิ ษฐำนต่อรู ปเคำรพของเขำนั้น เขำคิดว่ำเรำต้องจัดเป็ นพิธีกำรใหญ่โต
และสำคัญ เพื่อว่ำรู ปเคำรพ จะได้ไม่ทำอันตรำยหรื อเกลียดชังเขำ คนไม่เชื่ อพระเจ้ำดังกล่ำวนี้ มีควำม
เกรงกลัวรู ปเคำรพมำก และวิตกเสมอว่ำรู ปเคำรพจะทำอันตรำยแก่พวกเขำ ดังนั้นเวลำที่พวกเขำ
อธิษฐำน จึงมิได้อธิษฐำนด้วยควำมรัก หำกแต่อธิ ษฐำนด้วยควำมเกรงกลัว พวกเขำเหล่ำนั้นมิได้รักพระ
ของเขำเลย เพรำะพระที่เขำสมมุติข้ ึนไม่มีควำมรักตรงกันข้ำมกับเรำซึ่ งเป็ นคริ สเตียน หำกได้รับควำม
รอดแล้ว เรำก็มิได้ทูลอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำ มิให้ทรงพระพิโรธต่อเรำอีกต่อไป แต่เรำอธิ ษฐำนต่อพระ
บิดำเจ้ำผูท้ รงรักเรำ พระองค์มิได้ทรงเกลียดชังเรำ แต่ทรงรักและทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้ำงสรรค์สิ่ง
ที่ดีงำมให้แก่เรำ ดังนั้นเรำจึงยินดีอธิ ษฐำนทูลต่อพระองค์ และไว้วำงใจได้วำ่ พระองค์จะตอบคำ
อธิษฐำนของเรำด้วยวิธีดีที่สุด
ท่ำนคงจะจำเรื่ องบุตรเสเพลได้ บุตรคนนั้นออกจำกบ้ำนของเขำไป พร้อมทั้งเงินทองมหำศำล
และได้ผลำญทรัพย์สมบัติเหล่ำนั้น ไปในทำงที่ไม่ดีไม่งำม เมื่อเขำหมดตัวเขำก็กลับไปหำบิดำของเขำ
และสมัครเป็ นคนรับใช้ของบิดำของเขำ เพื่อให้ได้อำหำรพอได้เลี้ยงชีวติ ไปในวันหนึ่ ง ๆ เท่ำนั้น แต่
บิดำของเขำออกมำกอดและต้อนรับด้วยควำมดีใจ ต้อนรับเขำในฐำนะลูก ไม่ใช่ในฐำนะคนรับใช้ และ
ได้ให้อภัยแก่เขำทุกอย่ำง
พระบิดำเจ้ำก็ทรงต้อนรับเรำในทำนองเดียวกันนี้
เรำได้ทำบำปและทำให้พระองค์ไม่พอ
พระทัย แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ำยังทรงรักเรำและอภัยโทษให้แก่เรำ ดังนั้นเมื่อเรำเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำในเวลำ
อธิ ษฐำนเรำจึงเริ่ มต้นด้วยถ้อยคำว่ำ “โอ้พระบิดำเจ้ำข้ำ” พระบิดำเจ้ำของเรำทรงรักและเมตตำเรำยิง่ กว่ำ
บิดำคนใด จะพึงมีต่อบุตร เพรำะว่ำพระองค์ทรงรักเรำอย่ำงสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อข้ำพเจ้ำยังเป็ นเด็กอยู่
นั้น ข้ำพเจ้ำรู ้จกั อธิ ษฐำนแต่เพียงว่ำ “บัดนี้ขำ้ พเจ้ำจะนอนหลับแล้ว ขอพระองค์ทรงปกปั กษ์รักษำ
ข้ำพเจ้ำด้วยเถิด” ข้ำพเจ้ำเคยอธิ ษฐำนเช่นนั้นทุก ๆ คืน ต่อมำภำยหลังข้ำพเจ้ำจึงได้ทรำบว่ำ กำร
อธิษฐำนไม่เพียงเป็ นกำรกล่ำวข้อควำมสั้น ๆ เช่นนั้น โดยควำมหมำยที่แท้จริ งนั้น กำรอธิ ษฐำนคือกำร
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สนทนำกับพระเจ้ำ เรำสำมำรถสนทนำกับพระเจ้ำได้ทุกเมื่อตำมที่เรำต้องกำร ไม่ตอ้ งรอจนค่ำเสี ยก่อน
หรื อกว่ำจะถึงเวลำนอน แล้วจึงค่อยอธิ ษฐำน
ก่อนรับประทำนอำหำร เรำก็ควรสงบสติอำรมณ์สักครู่ และขอบพระคุณพระเจ้ำ ในกำรที่
พระองค์ทรงโปรดประทำนอำหำรมื้อนั้นให้เรำ และตลอดวันเรำก็มีเรื่ องพูดกับพระเจ้ำเสมอ มีพระ
ธรรมข้อหนึ่งกล่ำวว่ำ “จงอธิ ษฐำนเสมออย่ำเว้น” แต่นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องอธิ ษฐำนทำงวำจำ
กับพระเจ้ำตลอดเวลำ โดยไม่หยุดเลย แต่หมำยควำมว่ำ เรำพูดกับเพื่อนที่เรำรักมำกที่สุดอย่ำงไร เรำก็
สนทนำกับพระเจ้ำมำกอย่ำงนั้น และแน่นอนเหลือเกิน เรำจะต้องมีเวลำพิเศษที่จะทูลขอต่อพระเจ้ำใน
สิ่ งที่เรำมีควำมจำเป็ น และขอบพระคุณพระองค์ในสิ่ งทั้งหลำย ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรำ และใน
เวลำอื่น ๆ เรำก็สำมำรถสนทนำกับพระเจ้ำได้อีกเช่นกัน
พญำมำรเกลียดชังกำรอธิ ษฐำนของเรำยิง่ นัก มำรพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะมิให้เรำมีโอกำส
สนทนำกับพระเจ้ำ ดังนั้นเรำจึงไม่ควรประหลำดใจเลยว่ำ เหตุใดบำงครั้งเรำจึงหำเวลำอธิ ษฐำนได้ยำก
จริ ง ๆ ทุกครั้งที่ท่ำนเริ่ มลงมืออธิ ษฐำน มำรจะยุให้ท่ำนเปลี่ยนใจไปทำธุ ระอย่ำงอื่น ๆ แทนเสมอ แต่ถำ้
เรำรักพระเจ้ำจริ ง ๆ แล้วไซร้ พระเจ้ำก็จะทรงขับไล่มนั ไปให้พน้ จำกตัวเรำ ทำให้เรำสำมำรถอธิ ษฐำน
และรับควำมชื่นชมยินดีกบั พระบิดำเจ้ำของเรำได้
เรำจะต้องไม่อธิ ษฐำนเพื่อตัวเองเท่ำนั้น เพรำะกำรกระทำเช่นนั้นเป็ นกำรเห็นแก่ตวั และเป็ นคน
ใจแคบ ฉะนั้น เรำจะต้องอธิ ษฐำนเผื่อมิตรสหำย และคนทั้งหลำยที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้ำทั้งในและนอก
ประเทศของเรำ และเหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมด เรำไม่ควรลืมทูลต่อพระเยซูทุก ๆ วันว่ำ เรำรักพระองค์ และ
มีควำมประสงค์ที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ มำกกว่ำสิ่ งอื่นใดในโลก

ข้ อควรปฏิบัติ
จงสอนให้ผศู ้ ึกษำรู ้วำ่ พระเยซูททรงอยูใ่ กล้ชิดพวกเขำเสมอ
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คาถามทดสอบ
1. กำรอธิษฐำนคืออะไร?
2. พระเจ้ำทรงสดับฟังคำอธิ ษฐำนของใครบ้ำง?
3. กำรอธิ ษฐำนทูลขอในพระนำมของพระเยซูน้ นั มีควำมหมำยอย่ำงไร?
4.(ก) ใครเป็ นผูช้ ่วยเรำให้อธิ ษฐำน?
(ข) จงบอกลำดับกำรอธิ ษบำนมำเป็ นขั้นๆ
5. กฏเกณฑ์หำ้ ประกำรในกำรอธิษฐำน มีอะไรบ้ำง?
6. (ก) คนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด อธิ ษฐำนต่อใคร?
(ข) ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับควำมรอดนั้น ได้แก่คนประเภทใด?
7. (ก) จงบอกมำ ห้ำประกำรถึงสิ่ งที่ท่ำนควรขอบพระคุณพระเจ้ำเวลำอธิ ษฐำน และบอก มำห้ำ
ประกำรว่ำ ท่ำนควรอธิ ษฐำนขออะไรบ้ำง?
8. (ก) จงอ้ำงข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำนมำหนึ่งข้อ
(ข) ข้อพระธรรมนี้มีควำมหมำยอย่ำงไร?
9. ผูท้ ี่กีดกัน มิให้เรำอธิ ษฐำนอย่ำงที่เรำควรอธิ ษฐำนเป็ นใคร?
10.ในกำรอธิ ษฐำน อะไรเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด ที่เรำควรทูลต่อองค์พระเยซูคริ สต์ทุก ๆ วัน?
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บทที่ 13 ความรอด เป็ นรากฐานของการทาความดี
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูเป็ นผูท้ ี่ให้เรำมีอำนำจที่จะทำคุณงำมควำมดีได้
เรื อแจวในมหำสมุทร
1. คุณงำมควำมดีของคนที่ยงั ไม่รอดพ้นบำป
2. คุณงำมควำมดีของคนที่รอดพ้นบำปแล้ว
เรื อแจวหรื อเรื อมำดเล็ก ๆ ใช้ประโยชน์ได้ในทะเลสำบหรื อในคลองเล็ก ๆ ที่ไม่มีคลื่น เรำอำจ
ได้รับควำมสนุกสนำนในกำรแจวเรื อหรื อพำยเรื อแล่นในลำคลอง แม่น้ ำ หรื อทะเลสำบ แต่ถำ้ เรำเอำเรื อ
เล็ก ๆ เช่นนั้นออกพำยเล่นในมหำสมุทรในยำมที่มีพำยุร้ำยก็ยอ่ มจะไม่ปลอดภัยอย่ำงแน่นอน ถ้ำถูกพำยุ
พัดหรื อคลื่นลมในมหำสมุทรก็จะต้องล่ม และคนที่นงั่ ในเรื อนั้นก็คงจะต้องจมน้ ำตำยอย่ำงแน่นอน
กำรทำคุณงำมควำมดี ของผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเยซูคริ สตเจ้ำ ก็เช่นเดียวกันนี้ เขำอำจจะบริ จำคเงิน
ช่วยเหลือคนยำกจน ทำคุณงำมควำมดีอื่น ๆ และขยันหมัน่ เพียรในกำรงำน กำรกระทำของเขำ อำจจะ
เป็ นสิ่ งที่ดีงำม เป็ นที่น่ำชื่นชมสำหรับมนุษย์ดว้ ยกัน แต่ดว้ ยเหตุที่เขำยังมีชีวติ อยูฝ่ ่ ำยเนื้ อหนัง ดังนั้นกำร
กระทำของเขำจึงเป็ นกิจกำรของเนื้ อหนัง ซึ่ งไม่มีคุณค่ำอย่ำงใดในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ ดังจะเห็น
ได้จำกคำอธิษฐำนของอิสยำห์ ในพระธรรมอิสยำห์ 46:6 ซึ่ งว่ำ “กิจกำรของข้ำพเจ้ำ ก็เหมือนเสื้ อฟ้ ำ
เปรอะเปื้ อน ด้วยเหตุน้ ีกำรทำคุณงำมควำมดีของผูท้ ี่ยงั มิได้รับควำมรอด จึงมิอำจช่วยใครให้รอดได้เลย”
“ด้วยว่ำซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำนทั้งหลำย
เอง แต่พระเจ้ำทรงประทำนให้ ควำมรอดนั้นเป็ นด้วยกำรประพฤติก็หำมิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวด
ได้” (เอเฟซัส 2:8-9)
ถ้ำเช่นนั้น คริ สเตียนจะต้องรับผิดชอบในกำรกระทำควำมดีหรื อไม่ คำตอบปั ญหำนี้อยูใ่ นเอเฟ
ซัส 2:10 ซึ่ งว่ำ “เพรำะว่ำเรำทั้งหลำยเป็ นกิจกำรของพระองค์ที่ทรงสร้ำงใหม่ ในพระเยซูคริ สต์เพื่อจะ
ให้กระทำกำรดี ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงดำริ ไว้ก่อนให้เรำประพฤติตำมนั้น”
กำรที่พระเจ้ำทรงช่วยเรำให้รอดพ้นจำกบำป ก็เพื่อให้เรำประกอบคุณงำมควำมดีนนั่ เอง คือ
ภำยหลังจำกที่พระเยซูทรงชำระเรำ ให้ปรำศจำกมลทินแห่ งควำมบำปแล้ว เรำก็จะประพฤติแต่ในสิ่ งที่ดี
งำม ถูกต้องตำมทำนองคลองธรรม
จะเห็นได้วำ่ ควำมรอดมิใช่ผลของกำรประพฤติดีหรื อกำรกระทำควำมดี หำกแต่พระเจ้ำทรง
ช่วยให้เรำได้รับควำมรอด โดยพระเยซูคริ สต์ เพื่อที่จะทำควำมดีต่ำงหำก กำรประพฤติดีประกำรแรก
นั้น เป็ นกำรกระทำที่พระเจ้ำไม่ทรงพอพระทัย แต่กำรประพฤติดีประกำรที่สองเป็ นกำรกระทำที่พระ
เจ้ำทรงอวยพร กำรกระทำควำมดีประเภทแรก เป็ นกำรกระทำของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด เขำกระทำ
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ควำมดีโดยหวังว่ำจะให้เป็ นรำก เพื่อรับเอำควำมรอดเป็ นผล ส่ วนกำรทำควำมดีของคริ สเตียนนั้น เป็ น
ผลของควำมรอดซึ่งเป็ นรำก ท่ำนจะเห็นได้วำ่ ควำมดีที่เกิดเป็ นรำกและควำมดีที่เกิดเป็ นผลนั้น แตกต่ำง
กันอย่ำงมำกมำย พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ บำยถึงผลของกำรทำควำมดีวำ่ มีเก้ำอย่ำง ติดต่อกันเป็ นพวง
เหมือนพวงองุ่นดังนี้ “ฝ่ ำยผลของพระวิญญำณนั้นคือควำมรัก ควำมยินดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไว้นำน
ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตย์ซื่อ ควำมอ่อนสุ ภำพ กำรรู ้จกั บังคับตน กำรเช่นนั้น ไม่มีพระบัญญัติหำ้ ม
เลย” (กำลำเทีย 5:22) คริ สเตียนทุก ๆ คนควรดำเนินชีวติ ให้ถูกต้องตำมวิถีทำงของพระเจ้ำ เพื่อให้
เกิดผลแห่งควำมดี ดังที่กล่ำวมำแล้วนี้
คริ สเตียนควรสำแดงควำมเชื่อ โดยกำรปฏิบตั ิในชี วติ ประจำวัน มีผถู ้ ำมเด็กหญิงคนหนึ่งว่ำ
“น้องชำยของเธอกลับใจเชื่อพระเจ้ำแล้วหรื อยัง” เด็กหญิงคนนั้นตอบว่ำ “ดิฉนั คิดว่ำน้องชำยของดิฉนั
กลับใจใหม่เชื่อพระเจ้ำแล้วจริ ง ๆ เพรำะเดี๋ยวนี้ เขำไม่ดึงหำงแมวเล่น อย่ำงที่เขำเคยรังแกแมวดังแต่
ก่อนเลย” นี่แหละเป็ นพยำนยืนยันอย่ำงแท้จริ งว่ำ เด็กคนนั้นได้กลับใจแล้วอย่ำงแท้จริ ง แม้กระทัง่ แมวก็
สังเกตรู ้ได้ ถ้ำหำกเรำพูดว่ำเรำเป็ นคริ สเตียน แต่มิได้สำแดงผลของควำมดีในชี วติ ประจำวันของเรำ
แม้แต่นอ้ ยแล้ว เรำต้องทูลขอต่อพระเจ้ำ ให้เปลี่ยนแปลงนิสัยและควำมประพฤติของเรำทันที เพื่อว่ำเรำ
จะได้สำแดงออกซึ่ งผลแห่งควำมดีเหล่ำนั้น มีเด็กหญิงคนหนึ่งมีหน้ำที่คอยช่วยคุณแม่ของเธอจัดโต๊ะ
อำหำร แต่เวลำจัดโต๊ะทุกครั้ง เด็กหญิงคนนี้ จะเอำจำนร้ำวหรื อบิ่นวำงไว้ที่ ๆ ของน้องชำยของเธอเสมอ
จนกระทัง่ เด็กหญิงคนนั้นได้กลับใจเชื่อพึ่งพระเยซูแล้ว เธอจึงเอำจำนร้ำววำงไว้ ณ ที่นงั่ ของตนเอง นี่ก็
เป็ นผลของควำมรักและควำมรัก
มีทำงเดียวที่จะทำให้ชีวติ ของเรำเกิดผลดังกล่ำว นัน่ คือ ต้องเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ และศึกษำพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ เป็ นประจำอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับกำรปลูกพืชผลในสวน ถ้ำเรำต้องกำรจะให้ผลิตดอกออก
ผลดีตำมต้องกำร ก็จะต้องหมัน่ รดน้ ำ พรวนดิน และระแวดระวังตัวหนอน หรื อแมลงซึ่งจะเป็ นอันตรำย
ต่อต้นไม้เหล่ำนั้นเสมอ จงจัดเวลำและวำงโครงกำรสำหรับอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ให้แน่นอน จง
อ่ำนพระคัมภีร์ทุก ๆ วัน อย่ำได้ละเลยเป็ นอันขำด ทุก ๆ ครั้งที่ท่ำนหยิบพระคัมภีร์ของพระเจ้ำขึ้นมำ
อ่ำน จงทูลอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำ ขอให้พระองค์ทรงแนะนำให้ท่ำนรู ้จกั วิธีอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อ
หล่อเลี้ยงชีวติ ใหม่ของท่ำน และให้จิตใจของท่ำนเจริ ญ และเกิดผลดังกล่ำวเพื่อพระองค์ ถ้ำหำกท่ำนขอ
ด้วยจริ งใจ พระองค์ก็จะตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำนอย่ำงแน่นอน

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำยกตัวอย่ำงแห่งกำรกระทำควำมดี อันเป็ นแบบของผลแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่
ละอย่ำง ในเก้ำประกำร ตำมที่ได้เรี ยนมำแล้ว
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บทที่ 14 เราจะเป็ นเหมือนพระเยซู ได้ อย่ างไร
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูคริ สต์คือผูท้ ี่ทรงทำให้เรำสำมำรถปฏิบตั ิ ตำมหลักคำสอน
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้อย่ำงเกิดผล
1. พระประสงค์ของพระเจ้ำ ในกำรประทำนควำมรอดให้มนุษย์ก็เพื่อทำให้เรำเป็ นเหมือนพระ
คริ สต์
2. พระประสงค์น้ ีจะสัมฤทธิ์ ผลได้อย่ำงไร
ที่นอกเมืองแห่งหนึ่ง มีบ่อร้ำงบ่อหนึ่ง เคยมีน้ ำเย็นใสสะอำด แต่เดี๋ยวนี้บ่อนั้นแห้งเสี ยแล้ว และ
เครื่ องสู บน้ ำก็ยงั อยูท่ ี่ขอบบ่อนั้นตำมเดิม ท่ำนจะไปโยกสู บขึ้นลงอยูต่ ลอดวันหรื อ ในเมื่อท่ำนทรำบว่ำ
บ่อนั้นแห้ง คนเสี ยสติเท่ำนั้นที่สูบแต่ลมตลอดเวลำ เพรำะกำรที่เรำสู บนั้น เรำต้องกำรน้ ำ ไม่ใช่ตอ้ งกำร
ลม
ในกำรที่พระเจ้ำทรงช่วยให้เรำรอดพ้นจำกควำมผิดบำปนั้น
มิใช่เพื่อให้เรำทำงำนบำงสิ่ ง
บำงอย่ำงเท่ำนั้น หำกแต่พระองค์ทรงมีเหตุผลที่แท้จริ ง ถ้ำหำกพระเจ้ำไม่ทรงมีเหตุผล ในกำรนี้ก็อุปมำ
เหมือนคนเอำเครื่ องสู บน้ ำมำสู บลมจำกบ่อน้ ำแห้ง ๆ เท่ำนั้นเอง แต่พระประสงค์ของพระเจ้ำเป็ นพระ
ประสงค์ที่ดียอดเยีย่ ม ท่ำนคงจำเรื่ องรำวของเปโตรได้ เมื่อเปโตรเป็ นสำวกของพระเยซูใหม่ ๆ นั้น
เปโตรเป็ นคนใจร้อนหุ นหันพลันแล่น และประสบกับควำมยุง่ ยำกอยูเ่ สมอ นอกจำกนั้นเปโตรยังเป็ น
คนขี้ขลำดตำขำวอีกด้วย เขำไม่ยอมรับต่อหญิงรับใช้วำ่ เขำเป็ นสำวกของพระเยซู แต่ต่อมำภำยหลัง เป
โตรกลำยเป็ นคนกล้ำหำญ และไม่เกรงกลัวแม้จะถูกเฆี่ยนตีและถูกจำคุก เพรำะพระนำมของพระเยซู
เปโตรได้เจริ ญรอยตำมพระบำทของพระเยซูคริ สต์อย่ำงใกล้ชิด โรม 8:29 กล่ำวว่ำ กำรที่พระเจ้ำทรง
เลือกสรรคนของพระองค์ไว้ ก็เพื่อให้เรำเจริ ญรอยตำมแบบพระฉำยำของพระเยซูคริ สต์ หรื อจะพูดถึง
อีกอย่ำงหนึ่งก็คือ พระเจ้ำจะทรงกระทำให้เรำเป็ นเหมือนพระองค์ พระเยซูคริ สตเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่บริ บูรณ์
ในกำรทุกสิ่ ง ตรงกันข้ำมกับเรำผูย้ งั เป็ นคนบกพร่ องผิดบำป อยูห่ ่ำงไกลจำกควำมดีครบถ้วน สุ ดที่จะ
ประมำณได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้พระเจ้ำจะทรงกระทำให้เรำเป็ นเหมือนกับพระเยซูได้อย่ำงไร
ประการแรก พระเยซูทรงช่วยเรำให้รอดพ้นบำป โดยกำรหลัง่ พระโลหิตของพระองค์ เรำเป็ น
คนบำป มีสันดำนบำปติดตัวมำแต่กำเนิ ด และไม่สำมำรถที่จะกระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้เป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้ำได้ ดังนั้นพระเจ้ำจึงส่ งพระเยซูคริ สต์ให้เสร็ จเข้ำมำในโลก และพลีพระชนม์บนไม้กำงเขน หลัง่
พระโลหิ ตอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เพื่อชำระจิตใจของเรำให้สะอำด นัน่ เป็ นงำนขั้นต้นซึ่ งพระเจ้ำทรง
กระทำ เพื่อให้เรำมีนิสัยเหมือนพระเยซูคริ สต์ กล่ำวคือ เมื่อพระองค์ทรงชำระล้ำงเรำให้ปรำศจำกบำป
แล้ว พระองค์ก็ประทำนควำมชอบธรรมให้แก่เรำ ซึ่ งเป็ นควำมชอบธรรมของพระคริ สต์
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แต่แม้วำ่ จิตใจของเรำจะได้รับกำรชำระ ให้ปรำศจำกบำปแล้วก็ตำม แต่เรำก็ยงั กระทำผิดอยู่
เสมอ ๆ ดังนั้นเรำจึงจำต้องได้รับกำรชำระล้ำง เป็ นประจำทุก ๆ วัน เช่นเดียวกับที่เรำต้องล้ำงมือวันละ
หลำยครั้ง ทั้ง ๆ ที่เวลำตื่นนอนเรำก็ได้ลำ้ งแล้วนัน่ เอง พระเจ้ำทรงชำระล้ำงจิตใจของเรำให้ใสสะอำด
ด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูทุก ๆ วัน เรำจะพบข้อควำมเกี่ยวกับเรื่ องนี้ใน พระธรรม 1 ยอห์น 1:7-9
ในทุกวันนี้แม้วำ่ เรำไม่เห็นพระเยซูดว้ ยตำ แต่กำรยึดเอำพระองค์เป็ นแบบอย่ำงเท่ำนั้น จึงจะทำ
ให้เรำเป็ นเหมือนกับพระองค์ได้ ท่ำนอำจแย้งว่ำ เป็ นไปได้หรื อในเมื่อเรำไม่เห็นพระเยซู แล้วจะให้เรำ
ยึดถือพระองค์เป็ นแบบอย่ำงได้อย่ำงไร ขอให้อ่ำนพระธรรม 2 โคริ นธ์ 3:18 แล้วท่ำนจะได้รับคำตอบ
ข้อพระธรรมนี้ยกอุทำหรณ์อธิ บำยว่ำ เมื่อเรำยอมรับเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้ว ควำมมืดมนฝ่ ำยวิญญำณจิต
อันเปรี ยบเสมือนม่ำนบังตำของเรำจะหำยไป เรำจะเห็นพระคริ สต์และเข้ำใจในพระองค์อย่ำงชัดแจ้ง
ประดุจเห็นเงำในกระจกนั้น และเมื่อได้รู้ได้เห็น และมีควำมเข้ำใจในพระสง่ำรำศีของพระองค์แล้ว ตัว
เรำเองก็จะได้รับกำรเปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกับพระฉำยำของพระองค์ดว้ ย ถ้ำเรำวำงกระจกให้ถูกที่ เรำ
ก็สำมำรถมองเห็นภำพเบื้องหลังได้โดยรอบฉันใด
ทำนองเดียวกันถ้ำอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้
สม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรำมองเห็นพระคริ สต์ ซึ่ งโดยปกติไม่อำจมองเห็นด้วยตำฝ่ ำยเนื้อหนังฉันนั้น
ดังนั้นทุกครั้งที่เรำอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จึงเท่ำกับเรำมองดูองค์พระคริ สต์โดยตรงนัน่ เอง เพรำะ
เรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ล้วนเป็ นเรื่ องรำวที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริ สต์
ทั้งสิ้ น ท่ำนลองอ่ำนดูก็จะเห็นจริ ง จงอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำแล้วพระองค์จะทำให้ท่ำนเป็ นเหมือน
พระองค์ยงิ่ ขึ้น
ประการทีส่ อง เรำมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นผูท้ รงทำงำนภำยในเรำอีกด้ำนหนึ่งด้วย 2 โคริ นธ์
3:18 กล่ำวว่ำ กำรที่เรำได้รับสง่ำรำศีของพระเจ้ำนี้ เป็ นโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ กำรเข้ำเฝ้ ำและ
สนทนำกับพระเยซูคริ สต์บ่อย ๆ จะทำให้เรำเป็ นเหมือนพระเยซูมำกขึ้นด้วย พระเยซู ทรงรักท่ำน และ
ทรงมีพระประสงค์ที่จะทำให้ท่ำนอธิ ษฐำนทูลขอต่อพระองค์ กำรอธิ ษฐำนจะเปลี่ยนนิ สัยของท่ำน และ
จะทำให้ท่ำนเป็ นเหมือนพระเยซูมำกขึ้น

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำตอบคำถำมต่อไปนี้ ตำมควำมคิดของเขำเอง เมื่อเขำตอบไม่ได้จึงค่อยแนะคำตอบให้
และให้ลอกข้อพระคัมภีร์อย่ำงบรรจง กำรที่เรำมีสมุดบันทึกที่สวย สะอำด และเรี ยบร้อยก็จดั ว่ำ เป็ นกำร
ถวำยพระเกียรติแก่พระเจ้ำอย่ำงหนึ่ง
1. เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงช่วยให้เรำรอดพ้นจำกบำป? กำรที่พระเจ้ำทรงช่วยเรำก็เพื่อทำให้เรำ
เป็ นเหมือนพระเยซูคริ สต์ โรม 8:29
2. พระเจ้ำทรงกระทำให้เรำเหมือนพระเยซูได้อย่ำงไร?
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ก. โดยช่วยเรำให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป
ข. โดยชำระจิตใจของเรำ ให้สะอำดปรำศจำกมลทินทุก ๆ วัน
ค. โดยทำงพระวจนะของพระองค์
ง. โดยทำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
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บทที่ 15 การเป็ นพยานทีเ่ กิดผล
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูทรงเป็ นผูท้ รงกระทำให้เรำเป็ นพยำน
1. เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงละเรำไว้ในโลก
2. เรำเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ได้อย่ำงไร
เรำอยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะไปสวรรค์ ในทันทีที่เรำได้รับควำมรอด กำรที่พระเจ้ำทรงชำระจิตใจ
เรำ โดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ทำให้เรำพร้อมที่จะไปสู่ สวรรค์ ในทันทีที่ท่ำนยอมรับองค์พระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน ท่ำนก็ได้รับสภำพที่เตรี ยมพร้อมแล้วที่จะไปสวรรค์ ควำม
พรักพร้อมของเรำขึ้นอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ และพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรำ ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั
ตัวเรำเอง
ท่ำนอำจสงสัยว่ำ เหตุใดพระเจ้ำจึงไม่ทรงรับเรำ ให้ไปอยูส่ วรรค์เสี ย ในวันที่เรำรับเอำควำม
รอด เหตุใดพระองค์จึงทรงปล่อยให้เรำอยูใ่ นโลกนี้ต่อไปอีก แน่นอนสวรรค์ตอ้ งดีกว่ำโลกนี้มำกนัก
และถ้ำเรำจะไปสวรรค์ทนั ที เมื่อเรำรับควำมรอดแล้ว ก็ยอ่ มจะเป็ นประโยชน์แก่เรำอย่ำงใหญ่หลวง แต่
พระเจ้ำทรงมีเหตุผลที่จะทำให้เรำอยูใ่ นโลกนี้ ต่อไป และพระเยซูก็ตรัสไว้ ในพระธรรมกิจกำร 1:8 ว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำย มณฑลซะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำย
แผ่นดินโลก” นี่แหละคือพระประสงค์ของพระเจ้ำ ที่จะให้เรำแต่ละคน ซึ่ งเป็ นคนของพระองค์ทำหน้ำที่
นี้
พยำนคืออะไร พยำนคือ ผูบ้ อกกล่ำวให้ผอู ้ ื่นได้ทรำบถึงประสบกำรณ์ที่ตนเองได้รับ กำรเป็ น
พยำนเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริ สต์คือกำรเล่ำให้คนอื่นทรำบถึงเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ ตำมที่เรำรู ้จำก
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ปั ญหำจึงอยูท่ ี่วำ่ เรำมีควำมรู ้อะไรบ้ำงที่จะบอกเล่ำแก่ผอู ้ ื่น
ประกำรแรก เรำทรำบแล้วว่ำ มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบำปพระธรรมโรม 3:23 อธิ บำยไว้อย่ำง
ชัดเจนแล้ว ประกำรต่อไปเรำยังทรำบอีกว่ำ แม้วำ่ เรำจะเป็ นคนบำปเช่นไรก็ตำม พระเจ้ำก็ยงั ทรงรักเรำ
(โรม 5:8) แล้วเรำยังทรำบต่อไปอีกว่ำ ควำมรักของพระเจ้ำที่มีต่อเรำนั้นใหญ่ยงิ่ นัก จนได้ประทำนพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้มำสิ้ นพระชนม์เพื่อเรำ (ยอห์น 3:16) นอกจำกนั้นเรำยังทรำบอีกว่ำ ถ้ำ
หำกใครเชื่อว่ำพระเยซูทรงยอมพลีพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อเขำแล้ว พระองค์จะทรงช่วยผูน้ ้ นั ให้พน้
จำกบำป และประทำนชีวติ นิ รันดร์ ให้แก่เขำ (กิจกำร 16:31)
ถ้ำหำกเรำรู้ควำมจริ งเหล่ำนี้ โดยถ่องแท้แล้วไซร้ ก็เป็ นหน้ำที่ของเรำที่จะต้องบอกแก่คนอื่นที่
ยังไม่ทรำบ บำงคนอำจจะเชื่อและบำงคนอำจจะไม่เชื่อ ไม่ใช่หน้ำที่ของเรำที่จะทำให้คนเชื่อ แต่เป็ น
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หน้ำที่ของเรำ ที่จะต้องบอกให้คนทั้งหลำยทรำบเรื่ องของพระเจ้ำ พระเจ้ำองค์เดียวเท่ำนั้น ที่จะทำให้
บุคคลเหล่ำนั้นเชื่ อ ดังจะเห็นได้จำกพระธรรมเอเฟซัส 2:8 ซึ่ งว่ำ “ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดย
พระคุณ เพรำะควำมเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำประทำนให้” เรำไม่สำมำรถทำให้
ใครเชื่อได้ แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงทำให้คนเหล่ำนั้นเชื่อเอง หำกว่ำเรำจะซื่อสัตย์ในกำรเป็ น
พยำนของเรำ
มีบำงคนเป็ นพยำนได้อย่ำงเกิดผลดีมำก กล่ำวคือในบรรดำผูท้ ี่ได้ยนิ คำพยำนของเขำ มีหลำย
คนได้ยอมรับเชื่อว่ำ พระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่เขำให้ออกจำกควำมผิดบำป กำรที่เรำจะเป็ นพยำนได้ผลเหลื่อมล้ ำ
กัน เช่นนี้ มิใช่เป็ นเพรำะพื้นฐำนควำมรู ้ หรื อ ควำมเฉลียวฉลำดผิดแผกกันเป็ นเหตุ หำกแต่เป็ นเพรำะผู ้
ที่เป็ นพยำนที่เกิดผลนั้น ได้ถวำยตัว ให้อยูใ่ นควำมดูแลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยเด็ดขำดนัน่ เอง
เป็ นเพรำะฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำให้เขำสำมำรถเป็ นพยำนได้อย่ำงดี พระธรรมกิจกำร
1:8 กล่ำวว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำ” เรำจะเป็ นพยำนอย่ำงสัมฤทธิ์ ผลไม่ได้ หำกปรำศจำก
ฤทธิ์ แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เวลำที่พระเยซูทรงเรี ยกสำวกของพระองค์ ให้ติดตำมพระองค์ไปนั้น บำงคนยังเป็ นชำวประมง
และกำลังมุ่งหน้ำหำปลำอยู่ พระองค์ตรัสว่ำ “จงตำมเรำมำเถิด เรำจะตั้งท่ำนให้เป็ นผูจ้ บั คน” (มัทธิว
4:19) สำวกเหล่ำนั้นจึงตำมพระองค์ไป และพวกเขำก็เป็ นพยำนได้อย่ำงเกิดผล นี่แหละคือควำมหมำย
ของกำรเป็ น “ผูจ้ บั คน” ในวันเพ็นเทคศเต เปโตรซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นชำวประมงได้เทศนำให้ประชำชน
ฟัง จนได้มีผไู ้ ด้รับควำมรอดเป็ นจำนวนถึงสำมพันคน นัน่ เป็ นเพรำะฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ นนั่ เอง โดยลำพังเปโตรเองแล้ว ย่อมไม่สำมำรถทำงำนยิง่ ใหญ่เช่นนี้ได้เลย พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ องค์ที่ช่วยเปโตรมำแล้วนัน่ แหละ ทรงพร้อมที่จะช่วยเรำให้ทำงำนได้อย่ำงเกิดผลเช่นเดียวกัน
นั้น ถ้ำหำกว่ำเรำยอมให้พระองค์ช่วยเหลือ
ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู้ ึกษำ พยำยำมวำดภำพอุทำหรณ์เกี่ยวกับกำรเป็ นพยำน พยำยำมหำแง่คิดใหม่ ๆ ภำพที่
แสดงไว้น้ ี เป็ นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น
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บทที่ 16 วิถีทางของพระเจ้ า
ชี้แจงให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ เรำควรจะให้พระเยซูคริ สต์เป็ นเจ้ำชีวติ ของเรำ
1. ยอมให้พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ
2. ยอมให้พระคริ สต์ทรงเป็ นเจ้ำชีวติ ของเรำ
3. เหตุใดเรำจึงต้องอ่อนน้อม และถวำยตัวแก่พระเยซูคริ สต์
4. พระเยซูทรงจัดกำรกับชีวติ ของเรำอย่ำงไร
มีทำงเดียวเท่ำนั้น ที่จะช่วยให้เรำรอดพ้นจำกบำป คือทำงพระเยซูคริ สต์ พระเยซูทรงปลงพระ
ชนม์บนไม้กำงเขน เพื่อรับโทษทัณฑ์แทนเรำ ถ้ำหำกเรำเชื่อเช่นนั้นจริ ง ๆ พระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเรำ และเรำก็รอดพ้นบำปชัว่ นิรันดร์ เพรำะพระองค์ทรงสัญญำว่ำ จะทรงพิทกั ษ์รักษำเรำตลอด
กำล แต่กำรที่จะรอดพ้นบำปเท่ำนั้น ไม่เป็ นกำรเพียงพอสำหรับชีวิตคริ สเตียน ซึ่ งไม่ผดิ อะไรกับกำร
ข้ำมมหำสมุทร เรำต้องลงเรื อ จึงจะเดินทำงข้ำมมหำสมุทรได้ แต่ถำ้ หำกลงไปอยูใ่ นเรื อแล้ว และไม่
จัดกำรกับเรื อเลย เรื อนั้นจะแล่นไปได้อย่ำงไร มีคริ สเตียนบำงคนมีชีวติ เหมือนเรื อลอยลำ สักแต่วำ่
ปล่อยให้มนั ลอยไปตำมเรื่ อง โดยปรำศจำกจุดหมำยที่แน่นอน พระเจ้ำมิได้มีพระประสงค์ที่จะให้เรำ
กระทำเช่นนั้นเลย พระเจ้ำทรงมีโครงกำรที่แน่นอนสำหรับเรำ
กำรสร้ำงอำคำรบ้ำนเรื อนในสมัยนี้ เจริ ญก้ำวหน้ำไปกว่ำก่อนมำก เวลำจะก่อสร้ำงอะไร เขำก็
จะมีแบบแผนเตรี ยมไว้ล่วงหน้ำเสมอ แบบแผนหรื อโครงร่ ำงสำหรับก่อสร้ำงนี้ เรี ยกกันว่ำ “พิมพ์เขียว”
เข้ำใจว่ำผูศ้ ึกษำ บำงคนคงเห็นมำแล้ว พิมพ์เขียวนี้ เป็ นกระดำษพิมพ์ข้ ึนเป็ นสี น้ ำเงินหรื อสี ครำม ส่ วน
โครงสร้ำงในกำรก่อร่ ำงเป็ นสี ขำว บอกถึงรำยกำรละเอียดทุกอย่ำงว่ำ จะติดประตูหน้ำต่ำงตรงไหน จะ
ใช้ไม้ขนำดอะไร ก่ออิฐตรงไหน เสำและคำนขนำดเท่ำไร พระเจ้ำก็ทรงมีแผนกำรสำหรับชีวิตของเรำ
เช่นเดียวกันนี้ เอเฟซัส 2:10 กล่ำวว่ำ “เรำทั้งหลำยเป็ นกิจกำรของพระองค์ ที่ทรงสร้ำงขึ้นใหม่ในพระ
เยซูคริ สต์ เพื่อจะให้กระทำกำรดี ซึ่งพระเจ้ำได้ทรงดำริ ไว้ก่อนให้เรำประพฤติตำมนั้น” ขอให้เรำลองคิด
ดูสักนิดเถิดว่ำ พระเจ้ำทรงวำงโครงกำรไว้ สำหรับชี วติ ของเรำ ก่อนที่เรำจะเกิดเป็ นเวลำนำนแสนนำน
มำแล้ว โครงกำรนี้ เป็ นโครงกำรที่ดี ประหลำด อัศจรรย์ และดีที่สุดที่จะพึงมี
เมื่อพระเจ้ำมีโครงกำรสำหรับท่ำนเช่นนี้ ท่ำนควรจะทำอย่ำงไร มีคริ สเตียนบำงคนเข้ำใจผิดคิด
ว่ำ เขำควรจะดำเนิ นชีวติ โดยอำศัยตนเอง จึงจะเป็ นกำรถูกต้อง ลองคิดดูเถิดว่ำ ถ้ำมีผพู ้ ยำยำมสร้ำงตึกสู ง
ระฟ้ ำ โดยที่เขำไม่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำงเลย ผลงำนของเขำจะเป็ นอย่ำงไร แน่นอน
แผนกำรของเขำคงต้องล้มเหลวลง กำรก่อสร้ำงย่อมไม่มีทำงสำเร็ จไปได้ เพรำะงำนเช่นนี้ยอ่ มต้องอำศัย
ผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมชำนำญ จึงจะลุล่วงไปได้ทำนองเดียวกันกำรสร้ำงชีวิต ก็ยอ่ มจำเป็ นต้องใช้นำยช่ำงผู ้
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ชำนำญจึงจะก่อสร้ำงได้สำเร็ จ และนำยช่ำงผูน้ ้ นั ก็คือพระเจ้ำนัน่ เอง เรำสร้ำงชี วติ ทันทีไม่ได้ พระเจ้ำ
องค์เดียวเท่ำนั้นที่ทรงกระทำได้
แล้วเรำจะทำอย่ำงไรต่อไป คำตอบที่ถูกต้องและมีควำมสำคัญมำกที่สุดคำหนึ่งก็คือ “ยอม
จานน” ทั้งนี้หมำยควำมว่ำ เรำต้องมอบกำยถวำยชีวติ ของเรำ ให้แก่พระเจ้ำ และทูลขอให้พระองค์ทรง
เป็ นผูจ้ ดั กำรให้ กล่ำวคือ เรำมอบให้พระเจ้ำจัดกำรตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ตำมควำมประสงค์
ของเรำเอง
กำรที่เรำต้องถวำยชีวิตของเรำให้แก่พระเจ้ำ มีเหตุผลหลำยประกำร คือ เมื่อพระเยซูทรงพลี
พระชนม์ของพระองค์แทนเรำ ฉะนั้น ชีวิตที่เรำมีอยูก่ ็มิใช่ของเรำเองอีกต่อไป เพรำะพระเยซูเจ้ำทรงซื้ อ
เรำไว้ดว้ ยรำคำสู งสุ ด คือด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ พระเยซูทรงชำระเรำให้สะอำดบริ สุทธิ์ และทรง
กระทำให้เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ ในเมื่อพระองค์มีแผนกำรสำหรับเรำแล้ว เรำจึงไม่มีสิทธิ์ ทำอะไร ๆ
ตำมอำเภอใจของตนเองอีกต่อไป แผนกำรของพระองค์น้ นั ประหลำดมหัศจรรย์ และที่ดีกว่ำที่เรำ
กำหนดขึ้นเองมำกมำยนัก บำงครั้งเรำนึกว่ำเรำจะจัดกำรกับชีวติ ของเรำได้ดีกว่ำพระเจ้ำ นัน่ เป็ น
ควำมคิดที่ผดิ พลำดอย่ำงมำก เพรำะพระเจ้ำทรงรอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่ำง และพระองค์ทรงนำเรำไปสู่ ทำงที่
ถูกเสมอ
ประกำรแรก เรำจะต้องถวำยชีวติ ของเรำแก่พระเจ้ำทั้งหมด และทูลพระเยซูดงั นี้วำ่ “พระเยซู
เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงพลีพระชนม์ของพระองค์เพื่อข้ำพระองค์ ฉะนั้นข้ำพระอง์จึงไม่เพียงแต่ถวำยจิตใจ
ของข้ำพระองค์ให้แก่พระองค์เท่ำนั้น แต่ขำ้ พระองค์ ขอถวำยชีวติ ทั้งหมดแก่พระองค์ ให้พระองค์เป็ น
เจ้ำชีวติ ” ทุก ๆ วัน ทุก ๆ ชัว่ โมง และทุก ๆ นำที เรำจะต้องรักษำคำมัน่ สัญญำของเรำ ที่ให้ไว้ต่อ
พระองค์ให้จงดี พญำมำรจะพยำยำมชักชวนเรำให้ทำผิด แต่เรำจะต้องปฏิเสธคำชักชวนของมันทันที
เพรำะว่ำเรำเป็ นคนของพระเยซูเจ้ำแล้ว พระเยซูทรงสำมำรถพิทกั ษ์รักษำเรำไว้ มิให้เรำทำผิดและพระ
เยซูทรงจัดกำรกับชีวิตของเรำอย่ำงแน่นอน

ข้ อควรปฏิบัติ
เรำจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ อย่ำงไหนเป็ นแบบแผนชีวิตที่พระเจ้ำเตรี ยมไว้ให้เรำ พระเจ้ำทรง
เตรี ยมแบบแผนไว้ให้เรำทุกคน ขอให้ดูเอเฟซัส 2: 10 เรำจะรู้ถึงแบบแผนของพระองค์ ถ้ำเรำยอมให้
พระองค์เป็ นเจ้ำชีวิตของเรำ และเชื่อฟังคำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่ำง เรำต้องยอมให้พระองค์
เป็ นผูจ้ ดั กำรกับชีวติ ของเรำ และต้องปฏิบตั ิตำมกำรนำของพระองค์ แล้วเรำจะไม่หลงเจิ่งไปจำกวิถีทำง
ของพระองค์เลย
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คาถามทดสอบ
1. กำรทำคุณงำมควำมดี ของคนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอดกับกำรทำคุณงำมควำมดีของคริ สเตียน
นั้น ต่ำงกันอย่ำงไร?
2. พระเจ้ำทรงช่วยเรำให้รอดพ้นจำกบำป เพื่อจุดประสงค์อะไร?
3. พระเจ้ำทรงกระทำให้เรำเป็ นเหมือนพระคริ สต์ โดยวิธีใดบ้ำง? จงบอกมำสี่ ประกำร
4. เหตุใดพระเจ้ำจึงไม่ทรงรับคริ สเตียนไปสู่ สวรรค์หรื อ?
5. กำรเป็ นพยำนคืออะไร?
6. ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นพยำนของพระคริ สต์ ท่ำนจะบอกให้คนอื่นทรำบถึงเรื่ องอะไร?
7. คริ สเตียนควรให้ใครจัดกำรกับชีวติ ของเขำ?
8. ท่ำนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ พระเจ้ำทรงทำงำนในชีวิตประจำวันของท่ำน?
9. ท่ำนจะบอกเพื่อน ๆ ของท่ำนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน ให้เขำมำเป็ นคริ สเตียนอย่ำงไร?
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บทที่ 17 คาสั ญญาอันสั ตย์ จริง
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีก
กำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์
1. คำสัญญำของพระองค์
2. ลำดับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
หลังจำกที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว สำวกของพระองค์ได้เห็นพระองค์อีกหลำย
ครั้ง พระเยซูทรงสนทนำกับสำวกของพระองค์หลำยข้อหลำยประกำร แต่พระเยซูมิได้ประทับอยูก่ บั
พวกเขำอีกตลอดไป อยูม่ ำวันหนึ่งซึ่ งเป็ นวันที่พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จกลับสู่ สวรรค์ พระเยซูทรง
นำบรรดำสำวกของพระองค์ไปยังภูเขำลูกหนึ่ง ที่อยูน่ อกเมือง ชื่อภูเขำมะกอกเทศ ณ ที่นนั่ พระเยซูทรง
สัญญำว่ำ พระเจ้ำจะประทำนฤทธิ์ อำนำจให้พวกเขำ โดยกำรส่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ลงมำสวมทับพวก
เขำ และพวกเขำจะได้พำกันออกไปเป็ นพยำนฝ่ ำยพระองค์ ขณะที่พระเยซูกำลังตรัสอยูน่ ้ นั พระองค์ก็
ลอยขึ้นไป และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ บรรดำสำวกของพระองค์เฝ้ ำดูพระองค์อยู่ จนกระทัง่ พระองค์ทรง
หำยลับไปพวกเขำต่ำงหวังกันว่ำ พระองค์จะเสด็จกลับมำอีกโดยเร็ วพลัน แต่ในขณะที่พวกสำวกของ
พระเยซู เพ่งดูพระองค์เสด็ข้ ึนสู่ สวรรค์อยูน่ ้ นั ทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้ อขำว ได้ปรำกฎและพูดกับพวก
เขำว่ำ “ชำวกำลิลำเอ๋ ย เหตุไฉนท่ำนจึงยืนเขม้นดูฟ้ำ พระเยซูองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับไปจำกท่ำนเสด็จขึ้นไปยัง
สวรรค์แล้ว จะเสด็จมำอีกเหมือนท่ำนทั้งหลำยได้เห็นพระองค์ เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ” (กิจกำร 1:11)
แล้วสั่งให้สำวกเหล่ำนั้นกลับไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม และคอยอยูท่ ี่นนั่ จนกว่ำจะได้รับฤทธิ์ อำนำจแห่งพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่พระองค์ทรงสัญญำไว้วำ่ จะประทำนให้แก่พวกเขำ
ข้อนี้เป็ นคำสัญญำที่แจ่มแจ้งชัดเจนว่ำ พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีก พระเยซูมิได้เสด็จกลับไป
ประทับอยูใ่ นสวรรค์ตลอดไป พระองค์จะเสด็จกลับมำยังโลกนี้อีก ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรม
ยอห์น 14:1-3 ว่ำ “เรำจะมำอีกรับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ” พระดำรัสข้อนี้เป็ นหลักประกันว่ำ พระองค์จะ
เสด็จกลับมำอีก
ในพระคัมภีร์เดิมก็ได้สอนถึงเรื่ องนี้เช่นเดียวกัน ขอให้เรำเปิ ดดู พระธรรมอิสยำห์ บทที่ 11 ซึ่ ง
เป็ นพระสัญญำของพระเจ้ำว่ำในวำระที่พระเยซูคริ สต์กลับมำนั้น สัตว์ป่ำดุร้ำยจะกลำยเป็ นสัตว์ที่เชื่อง
และบรรดำงูพิษทั้งหลำยจะคลำยพิษ แต่เหตุกำรณ์น้ ีจะไม่เกิดขึ้น จนกว่ำจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมำ
ในวันนั้นโลกจะมีควำมสงบสุ ขอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อนเลย
พระเยซูจะเสด็จมำอย่ำงไร และจะทรงกระทำอะไรบ้ำง
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กำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระเยซู จะมีลกั ษณะบำงอย่ำงคล้ำยกับกำรเสด็จมำครั้งแรก คือ
เหตุกำรณ์ท้ งั หมดจะไม่เกิดขึ้นในครำวเดียวกันทันที เมื่อพระเยซูเสด็จมำครั้งแรกนั้น เริ่ มต้นด้วยกำรมี
ดวงดำว และมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ำมำปรำกฏขับกล่อมเพลงเป็ นนิมิต ต่อมำมำรก็ทดลองพระเยซู มี
กำรสำแดงกำรมหัศจรรย์และมีกำรจำแลงพระกำย กำรถูกตรึ งที่ไม้กำงเขน และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ เมื่อ
พระเยซูเสด็จมำครั้งที่สอง ก็จะมีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้
เรำไม่ทรำบว่ำอีกนำนเท่ำใด พระเยซูจึงจะเสด็จกลับมำอีก ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่งพระองค์ก็ตอ้ ง
เสด็จมำอย่ำงแน่นอน อำจเป็ นวันนี้ก็ได้ พระเยซูจะไม่เสด็จมำถึงแผ่นดินโลกทันที แต่จะปรำกฏใน
ท้องฟ้ ำ พระองค์จะทรงเรี ยกคนของพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง บรรดำผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
จะฟื้ นขึ้นมำอีก และบรรดำผูเ้ ชื่อทั้งหลำยที่ยงั มีชีวติ อยู่ ร่ ำงกำยของเขำก็จะได้รับกำรเปลี่ยนแปลงให้มี
สง่ำรำศีเช่นเดียวกับพระเยซู เรำจะทรำบเรื่ องนี้โดยละเอียดจำก 1 เธสะโลนิกำ 4:13-18 ขอให้เรำเปิ ด
ออกอ่ำนพร้อม ๆ กัน
ภำยหลังจำกกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูแล้ว แผ่นดินโลกจะเกิดกำรวิบตั ิใหญ่หลวงเป็ นเวลำ
เจ็ดปี ท่ำนลองวำดภำพดูก็แล้วกันว่ำ โลกที่ไม่มีคริ สเตียนสักคนเดียว จะมีลกั ษณะเป็ นอย่ำงไร ท่ำนก็คง
ทรำบแล้วว่ำ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้จะเกิดขึ้นในวำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำ พระองค์จะรับคนที่เชื่อพระองค์
ทุก ๆ คนออกจำกโลกนี้ จะมีกำรพิพำกษำโลกครั้งยิง่ ใหญ่ จะมีกำรกันดำรอำหำร แผ่นดินไหว โรค
ระบำดและสงครำมเกิดขึ้น เมื่อครบเจ็ดปี แห่งกลียคุ นั้นแล้ว ก็จะมีมหำสงครำมครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีก
เป็ นสงครำมใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ ในท่ำมกลำงสงครำมนั้น นัน่ แหละพระเยซูจะเสด็จกลับมำจำก
สวรรค์ลงมำปกครองโลก และจะนำผูเ้ ชื่อทั้งหลำยลงมำด้วย พระเยซูจะทำให้สงครำมยุติ และจะทรง
พิพำกษำชนทุกชำติในโลก พระองค์จะทรงสถำปนำอำณำจักรของพระองค์ข้ ึน และครอบครองอยูเ่ ป็ น
เวลำหนึ่งพันปี
ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำร้องเพลงที่เกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูพร้อมกัน
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บทที่ 18 ความหวังของผู้เชื่อ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูเจ้ำคือผูท้ ี่เรำคอยท่ำอยูท่ ุกเมื่อเชื่ อวัน
บทเรี ยนของเรำวันนี้ ว่ำด้วยกำรที่พระเยซูจะทรงรับคนของพระองค์ข้ ึนสู่ สวรรค์ อันเป็ นตอน
หนึ่ง ในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เหตุกำรณ์น้ ีจะเกิดขึ้นอันดับแรก ในบรรดำเหตุกำรณ์
ทั้งหลำย ซึ่ งจะเกิดขึ้นในวำระที่พระเยซูจะเสด็จกลับมำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึง กำรรับขึ้นสู่ สวรรค์ของผูเ้ ชื่อหลำยคน และได้อธิ บำยไว้อย่ำง
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว หวังว่ำท่ำนคงจะจำพระดำรัสอันสำคัญตอนหนึ่ง ซึ่ งพระเยซูตรัสไว้ ในพระธรรม ยอห์น
บทที่ 14 ได้ พระเยซูทรงบอกกล่ำวแก่สำวกของพระองค์ ถึงกำรที่พระองค์จะเสด็จจำกพวกเขำไป ซึ่ ง
ทำให้สำวกเป็ นทุกข์โศกมำก แต่พระเยซูทรงปลอบประโลมพวกเขำว่ำ อย่ำได้เป็ นทุกข์เลย เพรำะกำรที่
พระองค์เสด็จจำกพวกเขำไปครั้งนี้ ก็เพื่อให้เตรี ยมสถำนที่ไว้สำหรับพวกเขำ และเมื่อเตรี ยมสถำนที่
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พระองค์ก็จะเสด็จกลับมำรับพวกเขำให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ณ ที่นนั่ เป็ นนิจนิ รันดร์
ภำยหลังจำกที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ได้อธิ บำยให้พวกสำวกทรำบ
เกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำของพระองค์มำกขึ้นอีก
เมื่อครั้งอำจำรย์เปำโลไปเทศนำที่ เมืองเธสะโลนิกำนั้น ท่ำนได้สอนผูท้ ี่เชื่อทุกคนให้ทรำบว่ำ
ถ้ำพวกเขำดำเนินชีวติ ให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำแล้ว พวกเขำย่อมมีควำมหวัง ในกำรเสด็จกลับมำของ
พระคริ สต์ได้ทุกเมื่อ ไม่วำ่ จะเป็ นเวลำใด อำจเป็ นเวลำ เช้ำ บ่ำย เย็น หรื อกลำงคืนก็ได้ ต่อปั ญหำที่วำ่
บุคคลอันเป็ นที่รักของพวกเขำ เช่นบิดำมำรดำ ญำติมิตรหรื อคนอื่น ๆ ที่เขำรักซึ่ งได้ตำยไปแล้ว จะถูก
ทิ้งขว้ำงให้อยูใ่ นโลกนี้หรื อไฉน อำจำรย์เปำโลอธิ บำยว่ำ พวกเขำจะต้องไม่เศร้ำโศก อำลัยบุคคลที่
ล่วงลับไปแล้วเหล่ำนั้น เพรำะจะทำให้ดูไม่ผดิ อะไรกับว่ำผูเ้ ชื่อไม่มีควำมหวังอะไรเลย และพระเจ้ำก็ไม่
มีพระประสงค์ที่จะให้คนของพระองค์เป็ นเช่นนั้นด้วย เรำเชื่ อมัน่ ในกำรสิ้ นพระชนม์และกำรฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูอย่ำงไร เรำก็ควรจะเชื่อด้วยว่ำ เมื่อพระองค์จะเสด็จมำครั้งที่สอง พระองค์จะทรง
นำวิญญำณของบุคคลที่เชื่อในพระองค์อนั เป็ นที่รักของเรำ ซึ่ งตำยไปแล้วนั้น มำพร้อมกับพระองค์ฉนั
นั้น
บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วในพระคริ สต์ จะฟื้ นขึ้นมำก่อน (เฉพำะผูท้ ี่เชื่อในพระคริ สต์เท่ำนั้น)
ส่ วนผูท้ ี่ไม่เชื่อ จะมิได้ฟ้ื นขึ้นมำในวำระนั้น หลังจำกนั้น ร่ ำงกำยของผูเ้ ชื่ อที่ยงั มีชีวิตอยู่ จะได้รับกำร
เปลี่ยนแปลง ให้มีสง่ำรำศีเช่นเดียวกับพระกำยของพระเยซู
แน่นอนผูท้ ี่พระเยซูจะทรงรับขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์น้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่เชื่อในพระองค์
เท่ำนั้น ท่ำนคงเคยเห็นแม่เหล็กดูดเหล็กบ้ำงมิใช่หรื อ แม่เหล็กจะดูดเฉพำะเหล็ก แต่จะไม่ดูดทองเหลือง
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หรื อตะกัว่ เลย ถ้ำท่ำนมีข้ ีตะไบเหล็กปนอยูก่ บั ขี้เลื่อย แล้วเอำแม่เหล็กควำนไปทัว่ ๆ ในกองขี้เลื่อยที่
ผสมกับขี้ตะไบเหล็กนั้น แม่เหล็กจะดูดเอำเฉพำะขี้ตะไบเท่ำนั้น และปล่อยขี้เลื่อยไว้ตำมลำพัง รำวกับ
ว่ำมิได้สัมผัสกับแม่เหล็ก หรื อแรงดึงดูดของแม่เหล็กกระนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมำ บุคคลที่ได้
บังเกิดใหม่ในพระเจ้ำแล้วเท่ำนั้น ที่จะได้ข้ ึนไปเฝ้ ำพระเยซูบนท้องฟ้ ำ แต่คนที่ยงั มิได้รับควำมรอด จะ
ถูกละทิ้งไว้ตำมลำพัง
พระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:51-53 ให้รำยละเอียด เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยว่ำ จะมีอะไร
เกิดขึ้นแก่ผเู ้ ชื่อพระเจ้ำบ้ำงอำจำรย์เปำโลได้บนั ทึกข้อพระธรรมตอนนี้วำ่ “ดูก่อนท่ำนทั้งหลำยข้ำพเจ้ำมี
ข้อลึกลับที่จะบอกท่ำน คือ เรำจะไม่ล่วงลับไปหมดทุกคน แต่เรำจะเปลี่นแปลงไปหมด ใจขณะเดียว ใน
กระพริ บตำเดียวเมื่อเป่ ำแตรสังข์ครั้งที่สุดนั้น เพรำะจะมีเสี ยงแตร และคนที่ตำยแล้วจะเป็ นขึ้นมำจำก
ควำมเน่ำเปื่ อย แล้วเรำทั้งหลำยจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่” อำจมีผสู ้ งสัยว่ำ เรำจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงไร พระธรรม 1 ยอห์น 3:2 สอนว่ำ ร่ ำงกำยของเรำจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระกำย
ของพระคริ สต์ ฟี ลิปปี 3:21 สอนว่ำ เมื่อพระเยซูเสด็จมำ พระองค์จะทรงเปลี่ยนร่ ำงกำยอันต่ำต้อยของ
เรำให้มีสง่ำรำศีเหมือนพระกำยของพระองค์ ควำมผิดบำปทุกอย่ำงของเรำจะล่วงไป แม้สันดำนบำป
ของเรำก็จะไม่มีเหลืออยูเ่ ลย
นับว่ำเป็ นเรื่ องที่น่ำอัศจรรย์มำกทีเดียว ในกำรที่เรำจะได้เห็นพระเยซูคริ สต์ และเรำจะได้รับ
กำรเปลี่ยนแปลงให้เป็ นเหมือนกับพระเยซู เรำกำลังคอยท่ำพระองค์ ด้วยใจจดจ่ออยูท่ ุกวัน เพรำะพระ
เยซูเคยตรัสว่ำ “ดูเถิด เรำจะมำโดยเร็ ว” พระเยซูไม่เคยบอกเรำเลยว่ำ พระองค์จะเสด็จกลับมำเมื่อไร แต่
ทรงบอกให้เรำคอยท่ำพระองค์อยูท่ ุกวัน พระองค์อำจเสด็จกลับมำวันนี้ก็ได้ ฉะนั้นขอให้เรำอย่ำได้
กระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ที่จะทำให้เรำควำมละอำยในเมื่อพระองค์เสด็จมำ

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำวำดภำพ ตำมแบบที่แสดงไว้น้ ี แล้วสอนทบทวนลำดับเหตุกำรณ์ทีละขั้น
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บทที่ 19 อาณาจักรของพระคริสต์
1. อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำในฐำนะพระมหำกษัตริ ยข์ องโลก
เมื่อพระเยซูเสด็จมำ จะมีกำรกลียคุ วุน่ วำยใหญ่หลวง (มีควำมทุกข์เวทนำมำกยิง่ )
2. พระเยซูจะเสด็จกลับมำครองโลก
วำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำ จะเป็ นวำระที่ตื่นเต้นยินดีสำหรับบรรดำผูเ้ ชื่อเป็ นอย่ำงยิง่ ทั้งนี้
เพรำะพระองค์จะทรงรับพวกเขำให้ไปอยูก่ บั พระองค์เป็ นนิจนิ รันดร์ ร่ ำงกำยของพวกเขำจะได้รับกำร
เปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกับพระกำยของพระเยซู และเขำจะอยูก่ บั พระองค์เป็ นนิจนิ รันดร์ นับเป็ น
ประสบกำรณ์สูงส่ งที่สุด
ครำวนี้ให้เรำหันมำดูผทู ้ ี่ไม่เชื่ อพระเจ้ำบ้ำง ว่ำจะเป็ นอย่ำงไรในวันนั้น บรรดำคนที่ไม่เชื่อจะถูก
ละทิง้ ไว้ ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะขึ้นสวรรค์กบั พระเยซูเลย จะมีสักวันหนึ่งซึ่ งคริ สเตียนที่แท้จริ ง จะ
หำยไปจำกโลกหมดทุกคน บรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่อเหล่ำนั้นจะออกติดตำม แต่จะไม่พบเลย เพรำะบรรดำผูเ้ ชื่อ
เหล่ำนั้นไปอยูส่ วรรค์หมดแล้ว
โลกนี้จะกลำยเป็ นสถำนที่น่ำสะพรึ งกลัว สักเพียงใดหนอถ้ำหำกว่ำไม่มีคริ สเตียนสักคนเดียว
เหลืออยูเ่ ลย คนชัว่ ร้ำยจะมีโอกำสทำชัว่ ได้ทุกอย่ำงตำมที่เขำปรำรถนำ แล้วพระเจ้ำก็จะทรงพิพำกษำ
โลก กำรปรับโทษจะเกิดขึ้นเรื่ อย ๆ ไม่มีกำรหยุดยั้ง จะเกิดสงครำม กำรกันดำรอำหำร โรคระบำดและ
ควำมตำย ในท่ำมกลำงควำมวิบตั ิยงุ่ ยำกเหล่ำนั้น จะมีหลำยคนเชื่อพระนำมของพระเยซูคริ สต์ ชำวยิว
ทั้งหมดและคนนำนำชำติเป็ นอันมำกจะเชื่ อพระเยซูคริ สต์ แต่คนเหล่ำนั้นจะต้องประสบควำมลำบำก
ยำกแค้นแสนสำหัส เพรำะว่ำคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำจะมีมำกมำยเหลือเกิน และกำรพิพำกษำลงโทษของ
พระเจ้ำต่อโลกนี้ จึงย่อมเป็ นไปอย่ำงน่ำสยดสยองยิง่ นัก หลำยคนที่เชื่อพระนำมพระเยซูในยุคนั้น จะถูก
ฆ่ำตำย เพรำะเห็นแก่พระนำมของพระองค์
ในระหว่ำงกลียคุ ซึ่ งจะกินเวลำถึงเจ็ดปี นั้น จะมีผยู ้ งิ่ ใหญ่ผหู ้ นึ่งครอบครองโลก ผูค้ รอบครรอง
โลกนี้จะสถำปนำอำณำจักรที่ยงิ่ ใหญ่ของตนขึ้น ตอนแรก ๆ ผูค้ รอบครองผูน้ ้ ี จะแสร้งทำป็ นคนเมตตำ
อำรี ต่อชำวยิวทั้งหลำย อนุ ญำตให้พวกเขำเข้ำปกครองดินแดนประเทศชำติ อนุญำตให้นมัสกำรพระเจ้ำ
ในพระวิหำร และถวำยเครื่ องสักกำะบูชำต่อพระเจ้ำ แต่ชำวยิวจะเป็ นสุ ขอยูไ่ ม่นำน ผูค้ รองโลกนี้ก็จะ
ทำลำยข้อสัญญำที่ให้ไว้แก่พวกเขำเสี ย ครั้นแล้วจะเกิดสงครำมใหญ่ที่สุด ชำวโลกจะแบ่งออกเป็ นสอง
ฝ่ ำย และประหัตประหำรกันเองอย่ำงเหี้ ยมโหด กลำยเป็ นสงครำมโลกที่ยงิ่ ใหญ่ และร้ำยกำจกว่ำ
สงครำมโลกครั้งใด ๆ แต่เป็ นที่น่ำประหลำดที่วำ่ ไม่มีฝ่ำยใดเป็ นผูช้ นะเลย เมื่อจุดสุ ดยอดของสงครำม
เกิดขึ้นที่ตำบลอะระมะเฆโดนตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
จะมีเครื่ องหมำยสำคัญ
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ปรำกฏในท้องฟ้ ำ อันเป็ นนิ มิตแห่งบุตรมนุษย์ฟ้ำแลบจำกทิศตะวันออกสู่ ทิศตะวันตกมีควำมเร็ วฉันใด
พระเยซูก็จะเสด็จมำอย่ำงฉับพลันฉันนั้น กำรเสด็จมำครั้งนี้ของพระเยซูมิใช่กำรเสด็จมำในท้องฟ้ ำ เพื่อ
ทรงเรี ยกคนของพระองค์ เพรำะนัน่ ได้ทรงกระทำเสร็ จเรี ยบร้อยไปแล้ว แต่กำรเสด็จมำในครั้งนี้ พระ
เยซูจะเสด็จมำยังพื้นโลก ซึ่ งพระองค์ได้จำกไปนำนแล้ว ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์
เสด็จขึ้นจำกภูเขำมะกอกเทศ และในวันที่พระองค์จะเสด็จมำอีกนี้ พระองค์ก็จะเสด็จลงมำที่ภูเขำ
มะกอกเทศเช่นกัน
พระบำทของพระเยซูจะประทับอยูบ่ นภูเขำมะกอกเทศ ในวำระนั้นผูเ้ ชื่อก็จะกลับมำยังโลก
พร้อมกับพระองค์ เพรำะพระเยซูทรงสัญญำว่ำ พระองค์จะไม่ทิ้งเรำไว้อยูต่ ำมลำพังอีกเลยตลอดไปเป็ น
นิจ
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมำ สงครำมจะยุติ และพระองค์จะทรงพิพำกษำชนทุกชำติ ชนชำติยวิ ซึ่ง
ถือว่ำเป็ นพี่นอ้ งกับพระองค์และบรรดำผูท้ ี่ได้รับฟังพระกิตติคุณจำกผูเ้ ชื่อชนชำวยิว
แต่ปฏิเสธไม่
ยอมรับ จะต้องถูกลงโทษ ส่ วนผูท้ ี่ได้รับพระกิตติคุณ จะได้รับรำงวัล ครั้นแล้วพระเยซูจะทรงสถำปนำ
พระรำชอำณำจักรของพระองค์ข้ ึนใลกนี้
ท่ำนไม่อำจนึกภำพได้หรอกว่ำ อำณำจักรของพระองค์มหัสจรรย์เพียงใด โลกทั้งโลกจะ
เปลี่ยนแปลงหมด ทะเลทรำยและถิ่นกันดำรจะไม่มีอีกต่อไป ทุกแห่งจะชุ่มชื่นเสมือนสวนดอกไม้จะไม่
มีสัตว์ป่ำอีกต่อไป สัตว์ทุกชนิดทุกตัวจะเชื่องดุจสัตว์เลี้ยง ถ้ำท่ำนอยำกได้สิงโตหรื อเสื อ จะเลี้ยงไว้ดู
เล่นอย่ำงแมวสักตัวหนึ่งก็ได้ ลูกเล็กเด็กแดงสำมำรถเล่นที่ปล่องงูพิษได้ โดยไม่เป็ นอันตรำยและไม่ตอ้ ง
กลัวภัยอันตรำยจำกสัตว์เหล่ำนั้นด้วย เพรำะว่ำสัตว์เหล่ำนั้นจะไม่มีพิษต่อไป และที่ประเสริ ฐที่สุด ก็คือ
พระเยซูจะทรงปกครองโลกนี้ พระองค์จะทรงกระทำให้ทุกคนเชื่อพึ่งพระองค์ จะไม่มีสงครำมและกำร
สู ้รบกันอีกต่อไป ทุกคนจะอยูใ่ นโลกด้วยควำมสงบสุ ข เพรำะว่ำองค์สันติรำช คือ พระเยซูคริ สตเจ้ำ
พระเจ้ำของเรำ จะประทับอยูท่ ี่นี่กบั เรำ และจะเป็ นพระมหำกษัตริ ยข์ องเรำ

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเขียนภำพที่แสดงไว้น้ ี แล้วอธิ บำยทบทวนลำดับเหตุกำรณ์ เกี่ยวกับกำรเสด็จกลับมำ
ของพระเยซูคริ สต์ทีละขั้นเช่นเดียวกับบทที่แล้ว
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บทที่ 20 ความหวังอันมัน่ คง
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ กำรที่พระเยซูจะเสด็จมำทำให้เรำเคร่ งครัด และขะมักเขม้นในกำรทำ
คุณงำมควำมดี
เรำควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร ในกำรคอยท่ำกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์
1. มีชีวติ เพื่อพระเยซูคริ สต์ทุกวัน
2. มีควำมชื่นชมยินดี ไม่วำ่ จะมีอะไรเกิดขึ้น
3. เป็ นพยำนบอกเรื่ องรำวพระเยซูกบั คนอื่น ๆ
เรำทรำบอยูแ่ ล้วว่ำ พระเยซูจะเสด็จมำ เพื่อรับคนของพระองค์ไปอยูก่ บั พระองค์ อำจเป็ นเวลำ
ใดก็ได้ ควำมจริ งข้อนี้ทำให้เรำดำเนินชีวิตด้วยควำมระมัดระวังยิง่ ขึ้นกว่ำเดิมมิใช่หรื อ เรำจะไม่กลัวกำร
เสด็จกลับมำของพระเยซูเลย เพรำะเรำรู ้แล้วว่ำพระเยซูทรงสำมำรถทอดพระเนตรจำกสวรรค์เห็นเรำใน
ปั จจุบนั เท่ำ ๆ กับวันที่พระองค์จะเสด็จมำ ซึ่ งเรำจะเห็นองค์พระเยซูจริ ง ๆ แต่วำระที่พระเยซูจะเสด็จ
มำนั้น จะเป็ นวำระที่สำคัญน่ำตื่นเต้นที่สุดเท่ำที่โลกพึงมี แต่ถำ้ พระเยซูเสด็จมำในขณะที่เรำกำลัง
ประพฤติในสิ่ งที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย หรื อกล่ำวถ้อยคำที่ไม่น่ำฟังหรื อพูดเท็จ หรื อหมกหมุ่นใน
สถำนที่ไม่เหมำะสมแล้ว ควำมตื่นเต้นชื่ นชมยินดีในสิ่ งที่เรำหวังไว้น้ นั ก็คงต้องกลับกลำยไปอย่ำง
แน่นอน แต่ท้ งั นี้มิได้หมำยควำมว่ำ พระเยซูจะไม่ทรงรับเรำไปอยูก่ บั พระองค์ เพรำะกำรที่พระองค์จะ
ทรงรับเรำให้ไปอยูก่ บั พระองค์น้ นั พระองค์ทรงรับเรำในฐำนะที่เรำเป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมรอดแล้ว มิใช่
เพรำะกำรทำคุณงำมควำมดีของเรำ แต่ให้เรำคิดดูก็แล้วกันว่ำ ถ้ำพระเยซูเสด็จกลับมำขณะที่เรำกระทำ
บำปอยู่ จะเป็ นที่น่ำเศร้ำสักเพียงใด เรำจะกล้ำสบพระพักตร์ กบั พระองค์ได้ถนัดหรื อ และด้วยเหตุที่พระ
เยซูอำจเสด็จมำเมื่อไรก็ได้นี่เอง เรำจึงควรคอยท่ำพระองค์ดว้ ยควำมระมัดระวังอยูเ่ สมอ
ควำมเจ็บป่ วย และล้มตำยของมนุษย์โลก มักก่อให้เกิดควำมเศร้ำโศกแก่ญำติพี่นอ้ ง ผูอ้ ยู่
เบื้องหลังเสมอ แต่คริ สเตียนมิได้มีควำมโศกเศร้ำดังชำวโลก คนที่ไม่มีพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ำของ
เขำ ไม่มีควำมหวังอะไรเลย เพรำะเขำไม่มีโอกำสที่จะได้รับควำมชื่นชมยินดี ในกำรที่จะได้อยูใ่ น
สวรรค์ร่วมกับบุคคลที่เขำรัก แต่เมื่อคริ สเตียนตำยบรรดำญำติมิตรของเขำก็ทรำบแน่นอนว่ำ เขำได้ไป
อยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ในสวรรค์ และบรรดำผูท้ ี่ตำยไปแลั้วนั้น ก็มีควำมสุ ขยิง่ กว่ำที่เขำเคยมีหรื อจะพึงมี
ในโลก เขำมีควำมหวังในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ เมื่อเรำเชื่ อว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงตำยแทน
เรำ และทรงฟื้ นคืนพระชนม์เพื่อเรำ เรำก็ยอ่ มทรำบว่ำ บรรดำผูท้ ี่ไว้วำงใจในพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งได้ตำย
ไปแล้ว จะกลับมำอีกพร้อมกับพระเยซูคริ สต์ ในวำระที่พระองค์เสด็จกลับมำ เพรำะว่ำผูท้ ี่มีชีวติอยู่
จนถึงวำระกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ จะล่วงหน้ำไปก่อนที่ผลู ้ ่วงลับไปแล้วก็หำมิได้ พระเยซู
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คริ สต์จะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยเสี ยงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ คน
ที่เชื่อพระเยซูและได้ตำยจำกโลกนี้ไปแล้ว จะถูกปลุกให้ฟ้ื นจำกควำมตำยก่อนเป็ นพวกแรก แล้วคริ ส
เตียนที่ยงั มีชีวติ อยูจ่ นกระทัง่ วันที่พระเยซูเสด็จกลับมำ จะได้ข้ ึนไปอยูก่ บั พระคริ สต์ในท้องฟ้ ำพร้อมกับ
คนที่ตำยแล้ว ที่นนั่ เรำจะอยูก่ บั พระองค์ตลอดนิ รันดร์ นี่ แหละเป็ นพระดำรัสที่พระองค์ให้ไว้แก่เรำ เพื่อ
ปลอบประโลมใจในยำมที่เรำเศร้ำโศก
แม้วำ่ เรำจะมีควำมชื่นชมยินดี ในกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์เพียงใด แต่เรำก็ไม่อำจลืม
บรรดำผูท้ ี่ยงั มิได้รับควำมรอดซึ่ งจะต้องถูกทอดทิ้ง ให้อยูเ่ บื้องหลัง ในวำระที่พระองค์เสด็จกลับมำนั้น
และวันนั้นจะเป็ นวันที่น่ำเวทนำที่สุดสำหรับผูไ้ ม่เชื่ อพระเจ้ำ เรำมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ
ที่จะให้คนเหล่ำนั้นได้ยนิ ได้ฟัง พระกิตติคุณและเชื่อพระเยซู เพื่อว่ำเขำจะได้รอดพ้นบำป และจะได้ไป
อยูก่ บั พระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมำ เรำทรำบแล้วว่ำ คนทั้งโลกจะไม่กลับใจใหม่ทุกคน ดังนั้นเรำจึง
ไม่ได้มุ่งพยำยำมทำให้โลกนี้ดีข้ ึน แต่เรำพยำยำมช่วยวิญญำณของคน ให้พน้ จำกมือของมำร ก่อนที่พระ
เยซูจะเสด็จกลับมำอีก ถ้ำเรำหมำยมัน่ ปั้ นมือเช่นนี้ จริ ง ๆ เรำก็ควรรี บบอกกล่ำวแก่มิตรสหำย ให้เขำได้
ทรำบถึงองค์พระเยซูคริ สต์และนำเขำมำหำพระองค์ เรำควรอธิ ษฐำนเผื่อคนเหล่ำนั้น และเผือ่ ผูป้ ระกำศ
ข่ำวประเสริ ฐทั้งหลำย ซึ่ งกำลังประกำศเรื่ องพระเยซู และทูลขอให้พระเจ้ำทรงอวยพรแก่เขำเหล่ำนั้น
เพื่อให้เขำสำมำรถนำดวงวิญญำณของมนุษย์เป็ นอันมำกมำหำพระองค์

ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ วิญญำณของผูช้ อบธรรมทั้งหลำย ซึ่ งล่วงลับไปแล้ว จะได้ไปอยู่
กับพระเจ้ำในสวรรค์ ตลอดไปและพระองค์ประทำนร่ ำงกำยใหม่ อันมีสง่ำรำศี และไม่รู้จกั เน่ำเปื่ อย
ให้แก่พวกเรำด้วย
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คาถามทดสอบ
1. จงเขียนแผนภำพแสดงลำดับต่ำง ๆ ในกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ ตส์
2.ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีตอนไหนบ้ำง ที่กล่ำวถึงกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์? ให้
บอกมำอย่ำงน้อยสองข้อ
3. ใครบ้ำงที่จะ “ถูกรับขึ้นสู่ สวรรค์”
4. ในวำระที่พระเยซูเสด็จมำนั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คริ สเตียนที่ยงั มีชีวติ เป็ นอยู?่
5. จะมีอะไรเกิดขั้นแก่คริ สเตียนที่เชื่อในพระคริ สต์ ซึ่ งได้ล่วงลับไปแล้ว?
6. ในวำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำนั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด
7. หลังจำกที่พระเยซูเสด็จมำรับ ผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ข้ ึนสู่ สวรรค์หมดแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่
ชำวโลกที่ยงั เหลืออยูใ่ นโลกนี้?
8. อะไรเป็ นเหตุให้กลียคุ โกลำหลครั้งใหญ่ (ควำมทุกขเวทนำมำกยิง่ ) ในโลกสิ้ นสุ ดลง?
9.จงอธิ บำยถึงสภำพของแผ่นดินโลก
ในยุคที่พระเยซูจะทรงครอบครอง
หนึ่งพันปี
10.ผูท้ ี่คอยท่ำกำรเสด็จกลับมำของพระคริ สต์ อย่ำงซื่ อสัตย์ควรประพฤติตนอย่ำงไร?
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เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อนี้ จบแล้ว ท่ำนไม่พลำดในกำรอ่ำนหนังสื อ ภำษำไทย – อังกฤษ ที่บรรจุ
สำระสำคัญ ให้ประโยชน์แก่กำรศึกษำในด้ำนภำษำอังกฤษ และในด้ำนฝ่ ำยจิตวิญญำณ ทั้งจำหน่ำยใน
รำคำเยำ คือ
A 509 A แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1
A 509 B แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2
A 514 ควำมอัศจรรย์ของกำรเนรมิตสร้ำง MARVELS OF CREATION
A 521 พระองค์เจ้ำและพระผูช้ ่วยให้รอด THE PRINCE AND SAVIOUR
A 527 ไม่มีกำรหันกลับ NO TURNING BACK
A 531 ปริ ศนำธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol. 1
A 532 ปริ ศนำธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol. 2

สนใจโปรดติดต่อสัง่ ซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฏิพนั ธ์ พระนคร, 4
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