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บทที ่1 พระคริสต์พระผู้ไถ่ของเรา 

จงสร้ำงบรรยำกำศ แห่งควำมช่ืนชมยนิดี ต่อกำรท่ีพระคริสตไ์ดท้รงช่วยเรำให้รอด และส ำแดง 
ควำมรักต่อพระองค ์

สภาพอนัร้ายกาจทีต้่องถูกผูกมดักบัความผดิบาป 

ภำรกิจ ในกำรท่ีพระคริสตท์รงช่วยเรำ ใหไ้ดรั้บควำมรอด 
ก.พระรำชกิจของพระเยซูคริสต ์– คือ กำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน 
ข.หนำ้ท่ีของเรำ- คือ กำรยอมรับเอำพระองค ์
พวกเรำคงไม่มีใครเป็นทำสเป็นแน่ เพรำะบดัน้ี เรำไดเ้ลิกทำสหมดแลว้ เม่ือเจ็ดสิบปีกวำ่ ๆ มำ

น้ีเอง ในประเทศไทยก็เคยมีทำส แต่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั (พระปิยะมหำรำช) ได้
ทรงปลดปล่อยทำส และไดเ้ลิกทำสทัว่พระรำชอำณำจกัรไทย ดงันั้นชำวไทยจึงรู้สึกเป็นหน้ีพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระมหำกษตัริยอ์งคน้ี์มำก 

ทำสไม่มีอิสระในตวัเอง ไม่วำ่ในกรณีใด ฉะนั้นกำรท่ีหลุดพน้จำกกำรเป็นทำส จึงเป็นส่ิงท่ีทุก
คนใฝ่ฝันมำก ทำสตอ้งท ำงำนหนกัและกินอำหำรเลว เวลำพกัผอ่นก็มีนอ้ย ไปไหนมำไหนตำมใจตนเอง
ไม่ได ้บำงคร้ังนำยท่ีโหดร้ำยก็ทุบตีเอำอยำ่งไร้ศีลธรรม บำงคร้ังไดน้ำยดีก็พอสบำยใจบำ้ง แต่ไม่วำ่จะมี
นำยดีหรือเลวเพียงใด บรรดำทำสทั้งหลำยก็มีควำมรู้สึกเป็นอยำ่งเดียวกนัวำ่ตนไม่มีควำมอิสระ ไม่มี
โอกำสเป็นตวัของตวั ดัง่สัตวเ์ล้ียง ซ่ึงมีนำยคอยบงัคบับญัชำอยูต่ลอดเวลำ 

เรำอำจพดูวำ่เรำไม่เคยเป็นทำส จริงอยูเ่รำอำจจะมิไดเ้ป็นทำสทำงกำย แต่เรำปฏิเสธไม่ไดห้รอ
กวำ่ จิตใจของเรำ ตกเป็นทำสของพญำมำร และของควำมผดิบำปมำนำนแลว้ ดงัน้ีพระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่ำววำ่ “ทุกคนท่ีไดท้  ำกำรบำปก็เป็นทำสของควำมบำป” (ยอห์น 8:34) เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็ยอ่ม
หมำยควำมวำ่ มนุษยทุ์กคนไม่วำ่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ ชำยหรือหญิง ลว้นแต่เป็นทำสของบำปทั้งส้ิน 
เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “คนทั้งปวงไดท้  ำผิดทุกคน และขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้” 
(โรม 3:23) 

พญำมำรดีใจมำกท่ีมนัมีบ่ำวหลำยคน แต่พญำมำรเกลียดคนรับใชข้องมนัทุกคน มนัตอ้งกำรท่ี
จะท ำร้ำยคนของมนัตลอดเวลำเป็นกำรน่ำสยดสยองและน่ำสะพรึงกลวัเพียงใด ท่ีมนุษยต์อ้งตกเป็นทำส
บำปของพญำมำร คนท่ีตกอยูใ่นอ ำนำจของพญำมำรไม่มีควำมสุขเลย 

แต่ส่ิงท่ีร้ำยกำจท่ีสุดของกำรเป็นทำสก็คือ พระเจำ้ตอ้งทรงลงโทษคนท่ีตกเป็นทำสของบำป 
พระเจำ้มิไดท้รงเกลียดชงัคนบำปเหมือนกบัท่ีพญำมำรเกลียดชงั แต่ในฐำนะท่ีพระองคท์รงเป็นผู ้
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บริสุทธ์ิ พระองคจึ์งตอ้งทรงลงทณัฑผ์ูท่ี้ท  ำบำป ถำ้เช่นนั้นยงัพอท่ีจะมีควำมหวงั ส ำหรับคนท่ีตกเป็น
ทำสของพญำมำรบำ้งหรือไม่ เขำจะรอดพน้จำกกำรพิพำกษำอนัเท่ียงธรรมของพระเจำ้ไดห้รือไม่ 

แน่นอน ยงัมีควำมหวงั และทำงรอดส ำหรับผูท่ี้ท  ำบำปอยู ่ มนุษยต์รำกฏหมำยออกปลดปล่อย
ทำสไดฉ้นัใด พระคริสตก์็ทรงสำมำรถปลดปล่อย คนท่ีตกเป็นทำสของบำปและพญำมำรไดฉ้นันั้น แต่
พระเยซูคริสตมิ์ไดป้ล่อยเขำ โดยกำรลงนำมในกฏบญัญติัของกฏหมำย หำกแต่พระองคท์รงช่วยเหลือ
เขำ โดยกำรยอมพลีพระชนมชี์พของพระองคบ์นไมก้ำงเขน เพื่อเขำ 

ท่ำนเห็นแลว้วำ่ บำปเป็นส่ิงท่ีชัว่ร้ำยมำก พระเจำ้ผูท้รงไวซ่ึ้งควำมยติุธรรมท่ีสุด พระองคจ์ะไม่
ทรงลืมและปล่อยใหบ้ำปเป็นไปตำมเร่ืองของมนั พระองคจ์  ำเป็นตอ้งลงโทษบำป ดงันั้นพระองคท์รง
หำวธีิจะลงโทษบำป โดยไม่แตะตอ้งคนบำปท่ีพระองคท์รงรักเลย แมว้ำ่คนบำปจะเป็นคนเลวทรำมต ่ำ
ชำ้สักเพียงใดก็ตำม พระเจำ้ก็ยงัทรงรัก พระองคท์รงลงทณัฑพ์ระองคเ์องโดยทำงองคพ์ระเยซูคริสต ์
พระเจำ้ทรงรับโทษเสียเอง แลว้ปลดปล่อยทำสใหเ้ป็นอิสระ ฉะนั้นเม่ือใครเช่ือวำงใจพระเยซูคริสต ์
และยอมรับวำ่พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ ผูน้ั้นก็หลุดพน้จำกกำรเป็นทำสของบำป และ
ไม่เป็นทำสของพญำมำรอีกต่อไป พระเยซูทรงเป็นผูป้ลดปล่อยเรำใหพ้น้จำกอ ำนำจของบำป 

ใหเ้รำส ำรวจดูวำ่เรำไดห้ลุดพน้จำกอะไรบำ้ง อ่ำนและอภิปรำยขอ้พระคริสตธรรมต่อไปน้ี  
โคโลสี 1: 13, 1 เธสะโลนิกำ 1:10, โคโลสี 2:13, ยอห์น 5:24, มทัธิว 1:21, 2 โครินธ์ 1:10 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนขอ้พระธรรมท่ีเห็นควรไวใ้ตภ้ำพ 
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บทที ่2 สภาพของคริสเตียนที่ท าผดิบาป 

พระเยซูทรงเตรียมทำงปลดปล่อยไวใ้หเ้รำ 
ก.ภำรกิจของพระเยซู – กำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน 
ข.หนำ้ท่ีของเรำ – ยอมถวำยชีวติต่อพระองค ์
ทำสท่ีไดรั้บกำรปลดปล่อยแลว้ คงไม่ปรำรถนำท่ีจะกลบัไปอยูก่บันำยเก่ำท่ีทำรุณโหดร้ำยอีก

ต่อไป และคงตอ้งกำรไปใหไ้กลท่ีสุดเท่ำท่ีจะไปได ้แต่น่ำประหลำดไม่นอ้ย ท่ีคริสเตียนบำงคนหลงัจำก
พระเยซูทรงปลดปล่อย ใหพ้น้จำกกำรเป็นทำสมำรแลว้ เขำก็ยงัอยำกทอดทิ้งองคพ์ระเยซู ผูไ้ดท้รงซ้ือ
เขำมำดว้ยชีวติของพระองค ์และกลบัไปอยูก่บัมำรอีก 

เป็นกำรเลวร้ำยสักเพียงใดท่ี คริสเตียนยงัคงกระท ำผดิบำปอยูต่่อไป จำกพระธรรมโรม 6:1-2 
เรำก็เห็นไดว้ำ่ พระเจำ้ทรงคิดอยำ่งไร ท่ีคริสเตียนยงัท ำบำปอยูอี่ก กำรท่ีคริสเตียนท ำผดินั้น ก็เลวกวำ่
กำรท่ีผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคนของพระเจำ้ท ำผดิเสียอีก เพรำะคนท่ีเป็นบริวำรของพญำมำร บำปยอ่มพอกพนู
ทบัถมอยูแ่ลว้ แมจ้ะเพิ่มควำมผดิบำปใหม้ำกข้ึนอีก ก็ไม่เห็นจะแปลกประหลำดอะไรเลย 

คริสเตียนจีนคนหน่ึงกล่ำววำ่ คนของมำรแต่งตวัดว้ยเส้ือผำ้ท่ีสกปรก ถำ้จะเพิ่มจุดด่ำงพร้อยให้
มำกข้ึน อีกสักจุดหรือสองจุดก็ไม่เป็นท่ีสังเกตเท่ำใด เพรำะอยำ่งไรเส้ือผำ้นั้นก็สกปรกอยูแ่ลว้ แต่
ส ำหรับคริสเตียน ท่ีสวมเส้ือผำ้แห่งควำมชอบธรรมอนัขำวสะอำดแลว้ หำกหลงท ำบำปหรือมีรอยด่ำง
พร้อยก็ยอ่มมองเห็นอยำ่งเด่นชดั นอกจำกนั้นคริสเตียนมีพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยูภ่ำยในจิตใจดว้ย และ
ทุกคร้ังท่ีเรำท ำผดิบำป เรำจึงท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเศร้ำพระทยัซ่ึงเรำเองก็ไม่ตอ้งกำรท่ีจะท ำ
ใหพ้ระเจำ้ตอ้งทรงเศร้ำพระทยั แต่เม่ือคริสเตียนท ำบำป เหตุกำรณ์ก็ตอ้งเป็นเช่นน้ี (เอเฟซสั 4:30) 

ไม่เป็นกำรง่ำยเลย ท่ีจะรักษำตวัใหพ้น้มลทินของควำมผิดบำป แมเ้รำจะไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ก็
ตำม พญำมำรพยำยำมล่อลวงหนกัหน่วงมำกข้ึน เพื่อจะดึงคนท่ีเกิดใหม่ใหก้ลบัไปอยูท่ี่เดิม มนัเกลียดชงั
พระเยซูมำก และมนัอยำกจะขโมยคนของพระองคไ์ปจำกพระองค ์แมจ้ะลกัตวัไปไดเ้พียงชัว่ครำวมนัก็
พยำยำมท ำเสมอ ๆ แต่พระเยซูจดัเตรียมหนทำงไวเ้พื่อมิใหเ้รำพำ่ยแพแ้ก่มนั หำกเรำยอมท ำตำมค ำ
ชกัชวนของมำร ยอมแพต่้อกำรทดลองก็เป็นควำมผดิของเรำเอง ไม่ใช่ควำมผดิของพระเยซูเลย 

“กำรทดลอง” นั้น ไม่เป็นบำปในตวัเอง ควำมผิดบำปควำมชัว่ทั้งหลำย ออกมำจำกจิตใจของเรำ
เอง (มำระโก 7:20-23) พญำมำรพยำยำมก่อกวนหรือรบเร้ำ ใหเ้รำมีควำมปรำรถนำท่ีจะท ำบำป หรือลง
มือท ำผดิบำป พญำมำรพยำยำมชกัชวนใหพ้ระเยซูทรงกระท ำผดิ แต่ไม่เป็นผลส ำเร็จ เพรำะพระองค์
ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ไม่เคยมีมลทินแห่งควำมผดิบำป เหมือนดงัมนุษยท์ั้งหลำย 
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“แต่พระองคไ์ดท้รงถูกทดลอง เหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป” 
(ฮีบรู 4:15) จงอยำ่ถือเอำกำรย ัว่ยขุองพญำมำร เป็นขอ้แกต้วัวำ่ เป็นตน้เหตุท่ีท ำให้เรำตอ้งท ำบำป บำป
เกิดข้ึนในเม่ือจิตใจเรำรักควำมชัว่ ไม่วำ่เรำจะลงมือท ำหรือไม่ก็ตำม 

มำร์ติน ลูเธอร์บอกเรำวำ่ กำรท่ีจะหำ้มไม่ใหน้กบินขำ้มศีรษะเรำนั้นยอ่มหำ้มไม่ได ้ แต่โดย
พระคุณของพระเจำ้ เรำจึงสำมำรถป้องกนั ไม่ใหน้กนั้นมำท ำรัง บนศีรษะของเรำได ้พระเจำ้ตรัสวำ่ กำร
ทดลองทุกคร้ังยอ่มตอ้งมีทำงออกเสมอ (อ่ำน 1 โครินธ์ 10:13) ดูเหมือนวำ่พญำมำรจะปิดกั้นทำงหนีไว้
ทุกดำ้น แต่ถำ้เรำทูลขอต่อพระเจำ้ พระองคก์็จะทรงแนะน ำหนทำงใหเ้รำเสมอ 

หนทำงท่ีจะใหพ้ระเจำ้เป็นผูป้ลดเปล้ืองบำปของเรำ และช่วยเรำใหพ้น้จำกกำรทดลอง มีทำง
เดียว คือทำงแห่งไมก้ำงเขนของพระเยซู กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูบนไมก้ำงเขน ไดช่้วยใหเ้รำรอด
แลว้ พระเยซูทรงรับโทษแทนเรำ บดัน้ีเรำจึงเป็นอิสระ พน้จำกบำป และพน้จำกอ ำนำจของมำร โดย
ฤทธ์ิอ ำนำจแห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูบนไมก้ำงเขน เรำจึงพน้จำกกำรลงโทษอนัเน่ืองจำก
ควำมผดิบำป และรอดพน้จำกอ ำนำจของควำมผดิบำป 

ในวำระท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน พระบิดำเจำ้ไดท้รงยอมรับแลว้วำ่ เป็นกำร
ส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยชำติ ดงันั้นจึงเท่ำกบัวำ่ เรำไดต้ำยแลว้พร้อม ๆ กบัพระเยซูนัน่เอง ท่ำนคงทรำบ
แลว้วำ่ คนตำยท ำบำปอีกไม่ได ้ ดงันั้นเม่ือมำรมำทดลองใจท่ำน ท่ำนก็ควรอธิษฐำนต่อพระเจำ้ดงัน้ีวำ่ 
“โอพระบิดำเจำ้พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้ำงเขนแลว้ และขำ้พระองคก์็ไดต้ำยพร้อม ๆ กบั
องคพ์ระเยซูแลว้ ขอใหพ้ระองค ์ ทรงช่วยใหข้ำ้พระองคต์รึงควำมบำปให้ตำยบนไมก้ำงเขนนั้นเสมอ 
เพื่อวำ่ขำ้พระองคจ์ะไดไ้ม่กระท ำบำปอีกเลย” พระเจำ้จะทรงช่วยเหลือท่ำน ถำ้หำกวำ่ท่ำนทูลขอต่อ
พระองค ์ (อ่ำน โรม 6:6,11) น่ีแหละคือ ควำมหมำยอนัแทจ้ริงของขอ้พระธรรม ท่ีวำ่เรำไดต้ำยพร้อม ๆ  
กบัพระเยซูแลว้ ควำมยุง่ยำกของเรำท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ก็คือ เรำมกัชอบเล่นกบักำรทดลองเสียก่อน แลว้จึง
ทูลขอกำรพิทกัษรั์กษำจำกพระเจำ้ ถำ้เรำขืนท ำเช่นน้ี ก่อนท่ีเรำจะทรำบวำ่ อะไรเป็นอะไร เรำก็ไดท้  ำ
บำปเสียแลว้ ดงันั้นเม่ือเร่ิมถูกทดลอง เรำตอ้งมอบจิตใจของเรำไวก้บัพระเจำ้ และทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรง
พิทกัษรั์กษำเรำใหพ้น้จำกกำรท ำบำป (อ่ำน 2 เปโตร 2:9 ,ฮีบรู7:25) 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนขอ้พระธรรม 1 โครินธ์ 10: 13 ใตภ้ำพ 
กำรทดลองจูงใจใหท้  ำผดินั้นมีอะไรบำ้ง จงอธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่มนุษยทุ์กคน ต่ำงก็ถูกมำร

ทดลองดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่พระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รำน ำเอำกำรทดลองทุกประกำร มำมอบใหแ้ก่
พระองค ์
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บทที ่3 การละทิง้บาป 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้เรำคอยท่ำ 
1. สันดำนบำปอนัดั้งเดิมจะปรำกฏในตวัผูเ้ช่ือเสมอ 
2. สันดำนบำปน้ีจะส้ินสุด เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมำ 
มีหลำยส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรก ำจดั ใหพ้น้จำกชีวิตของเรำ แต่เรำไม่อำจท ำตำมควำมปรำรถนำได ้

ขำ้พเจำ้เคยไดย้นิวำ่ มีเด็กหลำยคนซ่ึงมีผมหยกิหยอง เขำไม่ชอบผมหยกิหยองของเขำเลย เขำไดพ้ยำยำม
ทุกวถีิทำงท่ีจะยดืผมของเขำใหเ้หยยีดเป็นเส้นตรง แต่ก็ไม่เป็นผลส ำเร็จ จำกเหตุกำรณ์และจำก
ประสบกำรณ์ในชีวติประจ ำวนั ยอ่มเป็นท่ีประจกัษแ์ก่เรำวำ่ กำรท่ีมีแต่เพียงควำมปรำรถนำท่ีจะก ำจดั
ส่ิงนั้นส่ิงน้ี ใหสู้ญส้ินไปจำกเรำนั้น มิอำจท ำใหเ้รำบรรลุผลส ำเร็จไดเ้ลย 

มีส่ิงหน่ึง ท่ีคริสเตียนพยำยำมก ำจดัใหพ้น้จำกวถีิชีวติของตน แต่ก็ไม่อำจท ำได ้ ส่ิงนั้นคือ 
สันดำนบำป เรำต่ำงก็เคยท ำควำมผดิบำป ท ำไม่ดีไม่งำม ดว้ยกนัทุกคน สันดำนบำปท่ีเรำท ำมีแต่ก ำเนิด
นั้น พยำยำมยยุงใหเ้รำเบ่ือหน่ำยต่อกำรกระท ำในส่ิงท่ีดีงำม  มนัยยุงใหเ้รำท ำตำมใจปรำรถนำของพญำ
มำร กระท ำส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเยซูคริสตเจำ้ ผูท่ี้ไม่เช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์มีชีวติเฉพำะปัจจุบนั
น้ีเท่ำนั้น แต่ผูท่ี้เช่ือพระเยซูมีชีวติอีกชีวิตหน่ึง นอกเหนือท่ีเขำมีอยูแ่ลว้ปัจจุบนั คือ ชีวิตใหม่ ชีวติใหม่น้ี
พระเจำ้พระรำชทำนใหแ้ก่เรำ เม่ือเรำยอมเช่ือวำ่ พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรำ และชีวติ
นิรันดร์ของพระเจำ้น้ีจะไม่สูญหำยไปจำกตวัเรำเลย ชีวติใหม่น้ีอยูภ่ำยในตวัเรำ และอยูคู่่ไปกบัสันดำน
เดิมของเรำ  ซ่ึงมกัหลงท ำควำมผดิบำป ชีวติทั้งสองน้ีไม่เคยปรองดองกนัเลย โดยเหตุน้ีแหละท่ำนและ
ขำ้พเจำ้จึงตอ้งประสบกบัควำมขดัแยง้ต่อกำรท่ีกระท ำควำมดีอยูเ่สมอ เพรำะชีวติใหม่ของเรำตอ้งกำรให้
ท ำควำมดี แต่สันดำนบำปคอยยยุงใหเ้รำท ำควำมชัว่แทน ไม่มีทำงใดท่ีเรำจะสลดัสันดำนบำปของเรำได ้
แมว้ำ่จะใชพ้ยำยำมเพียงใดก็ตำม สันดำนเดิม ๆ น้ีไม่หลุดออกจำกตวัเรำไปไดเ้ลย แต่พระเยซูทรงมีฤทธ์ิ
อ ำนำจท่ีจะตรึงสันดำนเก่ำนั้นใหต้ำย ดงัท่ีเรำเรียนมำในบทก่อน ๆ ดงันั้นเรำจึงท ำบำปไม่ได ้ แต่แม้
กระนั้นก็ตำม สันดำนบำปนั้นก็ยงัคงอยูใ่นตวัเรำ ดงันั้นเรำจึงตอ้งถวำยชีวติจิตใจของเรำ ใหแ้ก่พระเจำ้
อยูต่ลอดเวลำ สันดำนบำปจึงจะไม่มีโอกำสชกัน ำเรำใหท้  ำผดิ อุปมำดงัสิงโตถูกล่ำมโซ่ ถำ้ปล่อยใหม้นั
หลุดเม่ือไร มนัจะท ำอนัตรำยแก่เรำไดอ้ยำ่งใหญ่หลวงทนัที 

เร่ืองน้ีท ำใหเ้รำไม่สบำยใจไม่ใช่หรือ แต่มีเร่ืองท่ีน่ำช่ืนใจท่ีเรำจะพึงหวงัไดเ้ช่นเดียวกนั ถูก
แลว้ไม่มีควำมผดิบำปใดท่ีสำมำรถเขำ้สู่สวรรคไ์ด ้ พระเจำ้ตรัสวำ่ “ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นมลทิน หรือผู ้
หน่ึงผูใ้ดท่ีประพฤติเป็นท่ีอุจำดหรือพดูมุสำ จะเขำ้ในเมืองนั้นไม่ไดเ้ลย” (ววิรณ์ 21:27) เม่ือเป็นเช่นน้ี 
เรำจะเขำ้สวรรคพ์ร้อมกบัสันดำนบำปดั้งเดิมของเรำไม่ไดเ้ลย พระเจำ้ตรัสแก่เรำวำ่ เม่ือพระเยซูเสด็จ
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กลบัมำเพื่อรับเรำให้อยูก่บัพระองค ์ เรำจะละสันดำนบำปดั้งเดิมของเรำไว ้ และจะรับเอำนิสัยใหม่ไว ้
เพื่อจะเขำ้สู่สวรรคเ์ป็นนิตยถำวร เรำจะไม่ท ำบำป ไม่ตอ้งกงัวลใจเพรำะควำมผดิบำปอีกต่อไป ในวำระ
นั้นจะไม่มีอะไรมำชกัจูง หรือล่อลวงจิตใจของเรำใหท้ ำบำปไดอี้กเลย เพรำะสันดำนบำปของเรำถูก
ก ำจดัไปหมดส้ินแลว้ และเรำจะมีลกัษณะเหมือนกบัพระเยซูคริสต ์ (ฮีบรู 9:28, ฟีลิปปี 3:20,21, 2 โค
รินธ์ 5:4,5 ยอห์น 17:22, โรม 8:18,19) 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำทุกคนเขำ้ใจวำ่ เรำควรจะด ำเนินชีวิตของเรำ ดว้ยวถีิทำงใหม่ ท่ีพระเจำ้
ประทำนใหแ้ก่เรำ แต่ก็มีคริสเตียนจ ำนวนไม่นอ้ย ท่ียงัมีชีวติตำมสันดำนบำปอยู ่และคริสเตียนโดยมำก
ด ำเนินชีวติอยำ่งลึกลบัไม่คงท่ี บำงคร้ังก็ด ำเนินชีวิตไปตำมแผนแบบชีวิตใหม่ บำงคร้ังก็ด ำเนินชีวิตตำม
สันดำนบำป ซ่ึงเป็นกำรไม่เหมำะสมอยำ่งยิง่ 
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บทที ่4 พ้นจากภัยสามประการ 

ใหอ่้ำนพระธรรมยอห์น 14:1-15 พร้อม ๆ กนัก่อนเร่ิมเรียน 
1. เรำตอ้งหำควำมรู้จำกพระวจนะของพระเจำ้ 
2. ในบทน้ีวำ่ดว้ยหลกัสำมประกำร ท่ีจะท ำใหค้ริสเตียน ไดรั้บควำมรอดพน้จำกควำมผิดบำป 
เรำไดพ้ดูถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรำ ติดต่อกนัมำสำมบทแลว้ 

ท่ำนยงัคงจ ำภยัอนัตรำยสำมประกำร ท่ีพระเยซูทรงช่วยใหร้อดพน้นั้นวำ่มีอะไรบำ้ง ภยัสำมประกำรน้ี
ไดแ้ก่กำรพิพำกษำลงโทษเพรำะควำมผดิบำป อ ำนำจของบำป และกำรเผชิญกบับำป 

ประการแรก พระเยซูทรงช่วย ใหเ้รำพน้จำกกำรถูกพิพำกษำ เพรำะควำมผดิบำปของเรำ โดย
พระองคท์รงยอมรับโทษแทนเรำเสียเองบนไมก้ำงเขน  

ประการทีส่อง พระองคท์รงช่วยใหเ้รำพน้จำกอ ำนำจของบำป ซ่ึงเป็นเสมือน “นำยเก่ำ” ของเรำ 
คือ พญำมำรนั้นเอง เม่ือพระเยซูทรงปลงพระชนมบ์นไมก้ำงเขนแลว้ พระเจำ้ก็ทรงถือวำ่ เรำไดต้ำยแลว้
พร้อมกบัพระเยซู พญำมำรไม่มีควำมสนใจต่อคนตำย โดยเฉพำะคนท่ีตำยแลว้ในพระเยซูคริสต ์

ประการทีส่าม สักวนัหน่ึงพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำอีก อำจจะมำในเร็ว ๆ น้ีก็ได ้พระองคจ์ะมำ
น ำเรำออกไปใหพ้น้จำกกำรเผชิญกบับำป เม่ือพระเยซูเสด็จมำครำวน้ี พวกเรำจะไม่มีสันดำนบำปอีกเลย 
ขอ้พระธรรมคมัภีร์ทั้งสิบหำ้ขอ้ท่ีเรำอ่ำนเม่ือสักครู่น้ี ไดส้อนถึงเร่ืองรำวต่ำง ๆ ดงักล่ำวแลว้ มีปัญหำ
หลำยขอ้ท่ีเรำจะตอ้งถำมตนเอง คือในพระธรรมยอห์นบทท่ี 14 ใครเป็นผูพ้ดู ค  ำตอบก็คือ พระเยซูทรง
เป็นผูต้รัสโอวำทเหล่ำนั้น พระเยซูมิไดต้รัสถอ้ยค ำใดผิด ๆ ดงันั้นเรำจึงแน่ใจวำ่ ขอ้ควำมเหล่ำนั้นเป็น
จริง 

ใหเ้รำอ่ำนขอ้ 1,2 และ 3 ท่ำนบอกไดไ้หมวำ่ ขอ้ควำมน้ีสอนถึงกำรรอดพน้จำกอะไร พระเยซู
ตรัสสอนเรำวำ่ อยำ่ใหใ้จของเรำวิตกเป็นทุกขเ์ก่ียวกบัอนำคต เม่ือเรำเช่ือพระเจำ้แลว้เรำก็ควรเช่ือพระ
เยซูคริสต ์ เช่นกนั พระเยซูทรงเป็นพระเจำ้ ดงันั้น เรำจึงสำมำรถไวว้ำงใจพระองคไ์ด ้“ในปรำสำทพระ
บิดำของเรำ” ปรำสำทนั้นอยูท่ี่ไหน นัน่หมำยถึงสวรรคส์ถำน ซ่ึงผูเ้ช่ือพระเจำ้จะไปอยูท่ี่นัน่สักวนัหน่ึง
ในอนำคต ในปรำสำทนั้นมีอยูห่ลำยแห่ง เรำไม่ตอ้งตกใจวำ่จะไม่มีท่ีวำ่งพอท่ีจะให้เรำอยู ่ พระเยซูจะ
เสด็จกลบัมำอีก และจะทรงรับเรำใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์

บำปจะล่วงล ้ำเขำ้ไปในสวรรคไ์ดไ้หม พระเยซูจะทรงรับเรำเขำ้ไปในสวรรค ์ โดยท่ีเรำยงัมี
สันดำนเดิมอยูอ่ยำ่งนั้นหรือ แน่นอนเขำ้ไปไม่ไดเ้ลย ส่วนหน่ึงของบทเรียนวนัน้ีจะบอกเรำถึงกำรท่ีพระ
เยซูจะทรงช่วยเรำ ใหพ้น้จำกกำรเผชิญหนำ้กบัควำมผิดบำป 
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ขอใหเ้รำอ่ำนขอ้ 6 ต่อไป พระธรรมขอ้น้ีส ำคญัมำกควรท่ีเรำจะรู้ไว ้ พระเยซูตรัสวำ่ พระองค์
ทรงเป็นหนทำงเดียวเท่ำนั้น ท่ีจะน ำเรำไปใหถึ้งพระเจำ้ กำรอธิษฐำน กำรไปโบสถข์องเรำ หรือกำรท ำ
ควำมดีแต่อยำ่งเดียว ไม่สำมำรถท่ีจะท ำใหเ้รำเขำ้ถึงพระเจำ้ได ้ เรำสำมำรถเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ไดก้็โดย ควำม
เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น เม่ือเรำเขำ้เฝ้ำพระเจำ้โดยอำศยัทำงองคพ์ระเยซูคริสต ์ เรำจะไดรั้บกำร
ช่วยเหลือให้รอดพน้จำกอะไรบำ้ง ประกำรแรก พระเยซูทรงช่วยใหเ้รำพน้จำกกำรพิพำกษำ อนั
เน่ืองจำกบำปของเรำ เพรำะพระเยซูทรงรับโทษแทนเรำแลว้ ดงันั้นเรำจึงสำมำรถเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ไดโ้ดย
ทำงพระเยซู และเรำจะไม่ตอ้งถูกปรับโทษอีก จะไดรั้บควำมปลอดภยัตลอดเป็นนิจนิรันด์ 

สำวกคนหน่ึงของพระเยซูไดป้รำรภกบัพระองคอ์ยำ่งโง่เขลำเบำปัญญำวำ่ เขำตอ้งกำรเห็นพระ
บิดำ ทุกวนัน้ีเรำเห็นพระเจำ้ไดห้รือไม่ 

เรำไม่สำมำรถมองเห็นพระเจำ้เลย เพรำะวำ่พระองคท์รงเป็นพระวญิญำณ ทรงไม่มีขอบเขต
จ ำกดั ทรงด ำรงอยูนิ่รันดร์ และไม่ทรงเปล่ียนแปลงเลย เม่ือพระเยซูประทบัอยูใ่นโลกน้ี ประชำชน
สำมำรถเห็นพระองคไ์ด ้ และโดยท่ีพระเยซูทรงเป็นพระเจำ้อยูแ่ลว้ ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่จ  ำเป็นตอ้งเห็น
พระบิดำเจำ้อีก พระเยซูตรัสแก่ฟิลิปวำ่ ฟิลิปควรจะเขำ้ใจเร่ืองรำวน้ีดี เพรำะไดอ้ยูก่บัพระองคม์ำนำน
แลว้ พระเยซูจึงตรัสต่อไปเก่ียวกบัพระรำชกิจของพระองค ์และพระองคไ์ดใ้หข้อ้สัญญำท่ีน่ำอศัจรรยไ์ว ้
พระเยซูทรงกระท ำภำรกิจท่ีส ำคญั ๆ หลำยอยำ่งเช่น ทรงบ ำบดัรักษำคนเจบ็ป่วยและช่วยคนตำยใหฟ้ื้น 
พระเยซูทรงสัญญำอคัรสำวกของพระองคว์ำ่ จะประทำนฤทธ์ิเดช ใหเ้ขำกระท ำกำรท่ียิง่ใหญ่กวำ่ท่ี
พระองคท์รงกระท ำมำเสียอีก 

ขอ้น้ีหมำยถึงฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ โดยฤทธ์ิอ ำนำจน้ีเอง เรำจึงไม่ไดอ้ยูใ่ต้
อ  ำนำจของควำมผิดบำปอีกต่อไป เรำเป็นอิสระ พน้จำกฤทธ์ิอ ำนำจของบำป ดงันั้นในบทน้ีเรำจึงไดรั้บ
กำรช่วยใหร้อดพน้ จำกภยัสำมประกำร 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำใชก้ระดำษแขง็ท ำเป็นวงกลม เขียนแผนท่ีของโลกโดยสังเขป 
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ทดสอบความจ า 

1. ก่อนท่ีเรำจะเช่ือพระเยซูคริสต ์เรำตกเป็นทำสของใคร? 
2. ใครบำ้งท่ีเป็นทำสของบำป?  
3. (ก) ผูท่ี้สำมำรถท ำลำยโซ่ตรวนของนำยผูโ้หดร้ำย ท่ีผกูมดัชีวติของเรำไดน้ั้น คือผูใ้ด?  
    (ข) พระองคท์รงท ำลำยโซ่ตรวนนั้นไดอ้ยำ่งไร? 
4. คนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ท ำบำปอีกหรือไม่? 
5. (ก) กำรท่ีถูกทดลองใหก้ระท ำผดิ เป็นกำรบำปหรือไม่?  
    (ข) ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไร? 
6. เรำจะก ำจดัสันดำนบำปของเรำไดห้รือไม่? 
7. เม่ือไรสันดำนบำปจึงจะหมดไปจำกตวัเรำ? 
8. ส่ิงท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัเมืองสวรรคเ์ท่ำท่ีท่ำนรู้มีอะไรบำ้ง? จงบอกมำสองอยำ่ง 
9.คริสเตียนระมดัระวงัตวั ไม่ใหห้ลงกระท ำบำป ไดอ้ยำ่งไร? เหตุใดคนบำปจึงไปสวรรค์

ไม่ได?้ 
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บทที ่5 พระเยซูคริสต์คอืพระผู้เลีย้งของเรา 

จงอธิบำยใหน้กัศึกษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูทรงเป็นพระผูเ้ล้ียงท่ีดี กล่ำวคือ พระเยซูทรงยอมพลี
พระชนมข์องพระองคเ์พื่อแกะของพระองค์ 

1. พระเยซูทรงวำยพระชนมข์องพระองคเ์พื่อเรำ 
2. พระเยซูประทำนชีวติของพระองคใ์หแ้ก่เรำ 
สมยัเม่ือพระเยซูยงัทรงด ำรงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี ในประเทศอิสรำเอล มีกำรเล้ียงแกะกนัมำก 

ผูเ้ล้ียงแกะจะพำแกะของตนไปยงัทุ่งเล้ียงสัตวทุ์ก ๆ วนั และระมดัระวงัรักษำสัตวข์องตนอยำ่งดี โปรด
จ ำไวด้ว้ยวำ่ กษตัริยด์ำวดิซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ของชนชำติอิสรำเอล ก็เคยเป็นเด็กเล้ียงแกะมำก่อน 
งำนเล้ียงแกะนั้นไม่ใช่หนำ้ท่ีง่ำย ๆ เลย เพรำะในสมยันั้นมีสัตวป่์ำท่ีจะมำท ำอนัตรำยแกะมำก เช่น หมี 
สิงโต และสุนขัป่ำ และนอกจำกนั้นยงัมีขโมยคอยลกัแกะและท ำอนัตรำยแกะดว้ย บำงคร้ังถึงกบัดกัฆ่ำ
แกะก็มี ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีจะไมย่อมใหมี้เหตุร้ำยอะไรเกิดข้ึนแก่ฝงูแกะของตนเลย และตอ้งพร้อมท่ีจะสละ
ชีวติเพื่อปกป้องแกะของตนเสมอ ท่ำนคงจ ำไดว้ำ่คร้ังหน่ึง ดำวดิตอ้งฆ่ำหมี ฆ่ำสิงโต ขณะท่ีท ำหนำ้ท่ี
เล้ียงแกะ 

พระเยซูทรงทรำบวำ่ สำวกของพระองคเ์ขำ้ใจดีถึงเร่ืองกำรเล้ียงแกะ ดงันั้นวนัหน่ึงพระเยซูจึง
ตรัสแก่สำวกของพระองคว์ำ่ “เรำเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัดี และผูเ้ล้ียงแกะอนัดีนั้น ยอ่มสละชีวติของตนเพื่อ
ฝงูแกะ” 

พระเยซูทรงหมำยควำมวำ่อยำ่งไร พระเยซูไม่มีฝงูแกะจริง ๆ แต่ “ลูกแกะ” ของพระองค ์คือผูท่ี้
เช่ือและติดตำมพระองค ์ พระเยซูเอำพระทยัใส่ต่อ “ลูกแกะ” ของพระองค ์ มำกกวำ่คนเล้ียงแกะท่ีเล้ียง
แกะของเขำเสียอีก ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีตอ้งเฝ้ำระวงัฝงูแกะของตนอยำ่งไร พระเยซูก็ทรงตอ้งกระท ำเช่นนั้น
แก่ “ลูกแกะ” ของพระองคเ์หมือนกนั แต่พระเยซูทรงกระท ำยิง่กวำ่นั้นอีก เพรำะวำ่มีสิงโตตวัหน่ึงขย  ้ำ
ลูกแกะของพระองค ์ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงท ำหนำ้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดว้ยซ ้ ำ “สิงโต” ตวัน้ี ท ำอนัตรำยลูกแกะ
และอยำกจะฆ่ำลูกแกะใหต้ำย มนัวิง่ค  ำรำมไปทัว่ แสวงหำลูกแกะเป็นเหยือ่แต่พระเยซูทรงมีพระ
ประสงคจ์ะช่วยชีวติของ “ลูกแกะ” เหล่ำนั้นไว ้ ซ่ึงพระองคก์็ไดท้รงวำยพระชนม ์ เพื่อช่วยลูกแกะของ
พระองคไ์ว ้ ท่ำนทำยไดไ้หมวำ่ สิงโตตวันั้นคือใคร สิงโตท่ีวำ่น้ีไม่มีขนรกรุงรัง หรือเข้ียวเล็บคมอยำ่ง
สิงโตทัว่ ๆ ไป แต่สิงโตตวัน้ีคือพญำมำร (1 เปโตร 5:8) แต่พระเยซูเสด็จมำเพื่อปลดปล่อยใหเ้รำเป็น
อิสระจำกพญำมำร ผูเ้ล้ียงอนัดีนั้น ยอ่มสละชีวติของตนเพื่อฝงูแกะ 

อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูตรัสวำ่ พระองคท์รงเป็นประตูของฝงูแกะ กลำงคืนฝงูแกะจะตอ้งนอนใน
คอกท่ีปลอดภยั คอกแกะของพระองคไ์ม่มีประตูเปิดปิด มีแต่พระองคท์รงอยูท่ี่ประตูแห่งนั้นเสมอ ใคร
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เขำ้ใครออกผูเ้ล้ียงจะตอ้งรู้เสมอ ทั้งน้ีเพรำะพระองคท์รงเป็นประตูนั้นเอง ไม่มีใครเขำ้ออกโดยท่ีมิได้
ผำ่นทำงพระองค ์ พระเยซูตรัสวำ่ “เรำเป็นประตู ถำ้ผูใ้ดเขำ้มำหำเรำ ผูน้ั้นจะรอด เขำจะเขำ้ออกได้
โดยสะดวก แลว้จะพบอำหำร” (ดู ยอห์น 10:9) อีกตอนหน่ึงพระเยซูตรัสวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำม
จริง และเป็นชีวิต ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ” พระเยซูทรงเป็นหนทำงเดียวเท่ำนั้น ท่ีจะน ำ
คนใหถึ้งพระเจำ้โดยกำรเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ เรำจึงรอดพน้ควำมผิดบำป และน่ีเป็นหนทำงเดียว
เท่ำนั้น ท่ีจะน ำเรำไปสู่ควำมรอด 

พระเยซูมิใช่เพียงแต่พลีพระชนมข์องพระองคส์ ำหรับเรำเท่ำนั้น หำกยงัประทำนชีวติของ
พระองคใ์หแ้ก่เรำอีกดว้ย เร่ืองน้ีเป็นไปไดอ้ยำ่งไร เรำทรำบแลว้วำ่ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือพระเยซูนั้น พระเจำ้ทรง
ทอดพระเนตรดูผูน้ั้นเสมือนคนท่ีตำยแลว้ แต่เม่ือพระเยซูทรงช่วยเรำใหร้อดนั้น พระองคท์รงกระท ำให้
เรำมีชีวิตข้ึนมำอีก แลว้ประทำนพระชนมชี์พของพระองคเ์องใหแ้ก่เรำ ยอห์น 5: 24 กล่ำววำ่ “เรำบอก
ท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ถำ้ผูใ้ดฟังค ำของเรำ และเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำ ผูน้ั้นก็มีชีวตินิรันดร์” และ 
1 ยอห์น 5:11 กล่ำววำ่ “น่ีแหละเป็นค ำพยำน คือวำ่พระเจำ้ไดท้รงโปรดประทำนใหเ้รำทั้งหลำยมีชีวติ นิ
รันดร์ และชีวติน้ีอยูใ่นพระบุตรของพระองค”์ 

น่ีเรำก็เห็นแลว้วำ่ หำกเรำเช่ือในพระเยซูเรำก็ตอ้งไดรั้บชีวติของพระองค ์ และชีวตินั้นเป็นชีวติ
นิรันดร์ พระเยซูผูเ้ล้ียงอนัประเสริฐของเรำผูซ่ึ้งประทำนชีวติของพระองคเ์พื่อเรำ และประทำนชีวตินิ
รันดร์ใหแ้ก่เรำ จะคอยพิทกัษรั์กษำเรำ ใหพ้น้จำกสิงโตท่ีค ำรำมกู่กอ้ง ทั้งน้ีเพรำะพระองคท์รงรักลูก
แกะของพระองค ์และทรงเอำพระทยัใส่ต่อลูกแกะของพระองคทุ์ก ๆ วนิำที 

ข้อควรปฏบิัติ 

เหตุท่ีมีแกะอยูน่อกคอก ก็เพรำะแกะเหล่ำนั้นไม่ยอมฟังเสียงผูเ้ล้ียง เรำจ ำเป็นตอ้งฟังเสียงผู ้
เล้ียง มิใช่กระเจิดกระเจิงไปตำมใจตนเอง กำรเรียนรู้พระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงท่ีส ำคญัและ
จ ำเป็นส ำหรับเรำมำก เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์เปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงน ้ำพระทยัของพระเยซู พระผู ้
เล้ียงของเรำ 

ใหผู้ศึ้กษำวำดภำพขำ้งล่ำงน้ีลงในสมุดของเขำ 
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บทที ่6 พระผู้เลีย้งอนัเลศิ 

ช้ีแจงใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ พระเยซูคือพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ ผูซ่ึ้งฟ้ืนคืนพระชนม ์ พระองค์
ทรงเอำพระทยัใส่ต่อเรำ และทรงเล้ียงดูเรำ ในฐำนะเป็นลูกแกะของพระองค ์

1. พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์
2. พระเยซูทรงระวงัรักษำลูกแกะของพระองค์ 
ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดียอ่มสละชีวติเพื่อฝงูแกะของตน พระเยซูทรงยอมพลีพระชนมข์องพระองคบ์น

ไมก้ำงเขน เพื่อไถ่เรำใหพ้น้จำกบำป เด๋ียวน้ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมอ์ยูห่รือเปล่ำ พระนำมท่ีวำ่ผูเ้ล้ียง
อนัดีเลิศ ยอ่มเป็นค ำตอบอยูใ่นตวัแลว้ พระเยซูมิใช่เป็นเพียงพระผูเ้ล้ียงท่ีดีเท่ำนั้น หำกทรงเป็นพระผู ้
เล้ียงท่ีประเสริฐสุดอีกดว้ย เพรำะควำมตำยก็ไม่สำมำรถเอำชนะต่อพระองคไ์ด ้ หลงัจำกส้ินพระชนม์
สำมวนั พระเยซูก็เสด็จฟ้ืนคืนพระชนม ์ และปัจจุบนัพระเยซูก็ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ และจะทรงฟ้ืนคืน
พระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจนิรันดร์ พระธรรมฮีบรู 13: 20-21 กล่ำวถึงเร่ืองน้ีวำ่ “ขอพระเจำ้แห่งสันติสุข ผูไ้ด้
ทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูเจำ้ของเรำเป็นข้ึนจำกตำย คือ พระองคผ์ูท้รงเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศ โดยโลหิต
แห่งค ำสัญญำไมตรีนิรันดร์ ทรงกระท ำใหท้่ำนทั้งหลำยเป็นคนส ำเร็จถว้นถ่ี ในกำรดีทุกอยำ่ง เพื่อจะได้
ประพฤติตำมพระทยัของพระองค ์ และทรงตกแต่งเรำทั้งหลำย ใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัต่อคลองพระเนตร
ของพระองค ์โดยพระเยซูคริสต ์จงถวำยสง่ำรำศี แก่พระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์อำเมน” 

ดงัน้ีเรำจึงเห็นไดว้ำ่ แมพ้ระเยซูไดส้ิ้นพระชนมไ์ปแลว้ แต่ควำมตำยก็ไม่สำมำรถครอบง ำ
พระองคไ์วไ้ด ้ แต่พระเจำ้ทรงบนัดำลใหพ้ระเยซูฟ้ืนจำกควำมตำย เพื่อใหพ้ระองคก์ระท ำพระรำชกิจท่ี
ยิง่ใหญ่อีกอยำ่งหน่ึง ซ่ึงพระองคจ์ะตอ้งกระท ำเพื่อลูกแกะของพระองค ์

ผูเ้ล้ียงแกะอำจยอมสละชีวติของตน เพื่อปกปักรักษำฝงูแกะของตน ใหพ้น้จำกสัตวร้์ำยหรือ
อนัตรำยทั้งปวงได ้ แต่หำกเม่ือช่วยมำแลว้ ก็ปล่อยฝงูแกะไวต้ำมล ำพงัอีกต่อไป จะเกิดประโยชน์อนัใด 
เพรำะอำจจะมีสัตวร้์ำยอ่ืนมำท ำร้ำยก็ได ้หรืออำจจะเกิดอนัตรำย ๆ ข้ึนก็ได ้ฝงูแกะจึงตอ้งกำรผูเ้ล้ียงแกะ 
คอยดูแลอยูต่ลอดเวลำ พระเจำ้ทรงทรำบวำ่ คนของพระองคก์็มีสภำพเช่นเดียวกบัแกะ กล่ำวคือ เรำไม่
เพียงแต่จ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีพระผูช่้วยใหร้อดเท่ำนั้น หำกยงัจ ำตอ้งมีผูพ้ิทกัษรั์กษำ ไวดู้แลเรำอยูต่ลอดเวลำ
อีกดว้ย ดงันั้นกำรท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำ ก็เพื่อกระท ำพระรำชกิจน้ี นัน่เอง 

ประการแรก ก่อนอ่ืน ผูเ้ล้ียงแกะจะตอ้งรู้จกัแกะของตนทุกตวั ท ำนองเดียวกบัท่ีพระเยซูทรง
รู้จกัคนของพระองคทุ์กคนเป็นรำยบุคคล ดงัท่ียอห์น 10:3 กล่ำววำ่ “ท่ำนเรียกแกะของท่ำนตำมช่ือ” 
พระเยซูทรงรู้จกัช่ือของท่ำน และทรงทรำบทุกส่ิงทุกอยำ่งเก่ียวกบัตวัท่ำน ส่ิงท่ีท่ำนไดท้  ำไปแลว้หรือ
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ก ำลงัท ำอยู ่ หรือก ำลงัคิดอยำกจะท ำนั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีพระเยซูไม่ทรงทรำบ พระองคท์รงทรำบถึงกำร
กระท ำและควำมคิดทุก ๆ อยำ่งของท่ำน 

ประการทีส่อง พระเยซูทรงน ำฝงูแกะของพระองค ์เรำเองไม่ทรำบวำ่ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่เรำใน
วนัพรุ่งน้ี อำจเป็นเหตุท่ีแห่งควำมสุขหรือทุกขก์็ได ้ เรำอำจจะประสบปัญหำท่ีง่ำย ๆ หรือยุง่ยำกก็ได ้
ฉะนั้นเรำจึงจ ำเป็นตอ้งมีผูน้ ำทำงชีวติใหแ้ก่เรำ และคอยพิทกัษรั์กษำเรำ ใหป้ลอดภยัจำกเหตุกำรณ์ทุก
อยำ่ง ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี ยอ่มน ำฝงูแกะไปในท่ี ๆ มีหญำ้และน ้ำท่ำบริบูรณ์ฉนัใด พระเยซูก็ทรงน ำวถีิชีวติ
ของเรำใหไ้ดรั้บควำมบริบูรณ์ฉนันั้น “พระเยโฮวำห์ทรงบ ำรุงเล้ียงขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะไม่ขดัสน” “เม่ือ
ตอ้นแกะของท่ำนออกแลว้ก็เดินน ำหนำ้ และฝงูแกะก็ตำมท่ำนไปเพรำะรู้จกัเสียงของท่ำน” (ยอห์น 
10:4) พระเจำ้ไม่ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รำเดินทำงล่วงหนำ้ไปก่อนพระองค ์ หนำ้ท่ีของเรำก็คือเดิน
ตำมพระองคเ์ท่ำนั้น เพรำะวำ่ทำงของพระองคเ์ป็นทำงแห่งควำมช่ืนชมยนิดี 

ตำมธรรมดำ ผูเ้ล้ียงแกะอำจสูญเสียแกะของตนไปบำงตวั โดยบำงทีอำจถูกขโมยมำลกัเอำไป 
แต่ลูกแกะของพระเยซูไม่มีใครมำลกัขโมยไปไดเ้ลย เพรำะพระเยซูทรงคุม้ครองแกะของพระองคอ์ยำ่ง
เขม้แขง็ ไม่มีผูใ้ดเท่ำเทียม แมพ้ญำมำรก็ไม่สำมำรถขโมยเอำแกะของพระองคไ์ปไดเ้ลย เพรำะพระเยซู
ทรงคุม้ครองแกะของพระองคอ์ยำ่งเขม้แขง็ พระเยซูตรัสวำ่ “แกะของเรำยอ่มฟังเสียงของเรำ เรำรู้จกั
แกะนั้น และแกะนั้นตำมเรำ เรำใหชี้วิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิไดพ้ินำศเลยเป็นนิตย ์และจะไม่
มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจำกมือของเรำได”้ (อ่ำนยอห์น 10:27, 28) พญำมำรพยำยำมแยง่ชิงเรำไปจำกพระ
เยซู แต่มำรท ำไมส่ ำเร็จเลย เพรำะวำ่ พระเยซูเป็นผูเ้ล้ียงท่ียิง่ใหญ่ พระเยซูทรงมีชยัชนะต่อควำมตำย นัน่
ยอ่มแสดงวำ่พระเยซูทรงมีฤทธ์ิเหนือมำร บำปอำจเขำ้มำล่อลวง แต่ก็ไม่สำมำรถแยกเรำออกไปจำกพระ
หตัถข์องพระเยซูได ้

เพรำะพระเยซูทรงสัญญำวำ่ พระองคจ์ะทรงพิทกัษรั์กษำเรำไว ้และจะไม่ทรงเพิกเฉยต่อเรำเลย 

ข้อควรปฏบิัติ 

เนน้ใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์มีอ ำนำจและมีอำญำสิทธ์ิ ซ่ึงเรำสำมำรถไวว้ำงใจ
ไดเ้สมอวำ่ เป็นหลกัแห่งกำรรอดพน้บำป ควำมรักของพระเจำ้จะหนุนน ้ำใจผูศึ้กษำในกำรรับใช้
พระองคม์ำกกวำ่ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมกลวั 
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บทที ่7พระผู้เลีย้งทีย่ิง่ใหญ่ 

ช้ีแจงใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอีก 
พระเยซูทรงเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี เป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศ และเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ียิง่ใหญ่ 
1. พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอีกคร้ังหน่ึง 
2. ชีวติของเรำจะส ำแดงควำมจริงขอ้น้ี ออกมำใหป้ระจกัษ ์
ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดียอ่มพลีชีวติเพื่อฝงูแกะของตน พระเยซูผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศ ทรงเอำพระทยัใส่ต่อ

ฝงูแกะของพระองค ์ มีอะไรอีกหรือท่ีพระเยซูผูเ้ล้ียงของเรำจะกระท ำเพื่อเรำ พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
เรียกพระนำมของพระองคอี์กพระนำมหน่ึง ซ่ึงส ำแดงถึงพระรำชกิจอนัใหญ่ยิง่ ท่ีพระองคจ์ะทรง
กระท ำ พระนำมนั้นคือ “ผูเ้ล้ียงใหญ่” ถำ้เรำจะเปิดดูในพระธรรม 1 เปโตร 5:4 จะพบขอ้ควำมดงัน้ี 
“และเม่ือผูเ้ล้ียงใหญ่นั้นจะเสด็จมำปรำกฏ ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็นมงกุฎ ท่ีร่วงโรยไม่ไดเ้ลย” “ผู้
เล้ียงใหญ่น้ีคือผูท่ี้จะเสด็จมำ” 

เรำทรำบแลว้วำ่ พระเจำ้ทรงประทบัอยูทุ่ก ๆ แห่งในเวลำเดียวกนั พระเจำ้ประทบัอยูใ่นสวรรค ์
แต่ในเวลำเดียวกนัพระองคก์็สถิตในโลกน้ี พระองคท์รงประทบัอยูใ่นใจของทุกคนท่ีเช่ือวำงใจพระองค ์
แมว้ำ่เรำรู้วำ่พระองคป์ระทบัอยูภ่ำยในตวัเรำ ในขณะน้ีเรำยงัไม่อำจมองเห็นพระเยซูได ้ แต่จะมีสักวนั
หน่ึงท่ีเรำจะสำมำรถเห็นพระองคไ์ดอ้ยำ่งแน่นอน เพรำะพระเยซูจะเสด็จมำยงัโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

สำวกของพระเยซูรู้เร่ืองน้ี ในวำระท่ีพระเยซูเสด็จจำกโลกน้ีไปสู่สวรรค ์ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรคน์ั้น พระองคท์รงสนทนำกบัพวกเขำท่ีภูเขำมะกอกเทศ บรรดำสำวกเหล่ำนั้นต่ำงจอ้งมองดู
พระองค ์ ขณะท่ีพระองคล์อยข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำ จนกระทัง่หำยลบัไปในเมฆ แมพ้ระเยซูจะเสด็จหำยลบัพระ
กำยไปแลว้ก็ดี พวกสำวกก็ยงัจอ้งมองอยูอี่ก คงสงสัยวำ่พระเยซูจะเสด็จกลบัมำปรำกฏอีกหรือไม่ แต่
แทนท่ีจะไดเ้ห็นพระองคอี์ก ก็ปรำกฏมีชำยสองคนสวมเส้ือคลุมสีขำวยนือยู ่ แลว้กล่ำววำ่ “ชำวฆำลิลำย
เอ๋ย เหตุไฉนท่ำนจึงยนืเขมน้ดูฟ้ำ พระเยซูองคน้ี์ ซ่ึงถูกรับไปจำกท่ำนข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้ เหมือนท่ำน
ทั้งหลำยไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” 

พระเยซูน่ีแหละท่ีเรำก ำลงัคอยท่ำอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั คงจะมีสักวนัหน่ึงในอนำคต อำจจะเร็วหรือ
เน่ินชำ้กต็ำม ท่ีทอ้งฟ้ำจะเปิดออก และเรำจะพำกนัเห็นองคพ์ระเยซูคริสตท์ัว่ทุกคน เม่ือพระเยซูจะเสด็จ
มำปรำกฏอีก เรำผูท่ี้เช่ือพระเยซูจะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงร่ำงกำยใหม่ เป็นผูมี้ร่ำงกำยบริสุทธ์ิ เป็นกำย
ทิพยเ์หมือนกบัพระกำยของพระเยซู คร้ันแลว้เรำในร่ำงกำยใหม่อนัมีสง่ำรำศีน้ี จะลอยข้ึนไปเฝ้ำพระ
เยซูบนทอ้งฟ้ำ แลว้พำกนัเขำ้ไปอยูใ่นสวรรคอ์นัเป็นพระรำชฐำนของพระองค ์และเป็นท่ีอยูข่องเรำดว้ย 
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แต่ขอ้พระคริสตธรรมท่ีวำ่ดว้ย “มงกุฏ” นัน่เล่ำเป็นอยำ่งไรพระผูเ้ล้ียงแกะ หรือ “พระเมษ
โปดก” ของเรำ ทรงทอดพระเนตรดูคนของพระองคเ์สมอ พระองคจ์ะพระรำชทำนบ ำเหน็จให้แก่คน
ของพระองค ์ กำรพระรำชทำนบ ำเหน็จน้ี ไม่เก่ียวกบักำรรับควำมรอดเลย ควำมรอดพน้บำปตอ้งอำศยั
ควำมเช่ือในพระองค ์ ควำมรอดมิใช่บ ำเหน็จรำงวลัอนัเน่ืองจำกกำรท ำควำมดีของเรำเลย แต่เป็นของ
ประทำนจำกพระเจำ้ แต่พระเจำ้จะประทำนบ ำเหน็จใหแ้ก่ทุกคนตำมกำรกระท ำของเขำ คือภำยหลงัจำก
ท่ีเขำเช่ือพระเยซูและไดรั้บควำมรอดแลว้ ถำ้หำกใครเตม็ใจถวำยตวัใหแ้ก่พระองค ์ ยอมปฏิบติัตำมชอบ
พระทยัและไวว้ำงใจในพระองค ์ เช่ือฟังพระองคค์นเหล่ำนั้นจะไดรั้บพระรำชทำนบ ำเหน็จ บ ำเหน็จ
อยำ่งหน่ึงท่ีเขำจะไดรั้บก็คือ บ ำเหน็จส ำหรับควำมรักควำมยนิดี ท่ีมีต่อกำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์
คนท่ีหมกมุ่นอยูก่บัควำมผิดบำป ยอ่มจะไม่มีควำมช่ืนชมยนิดีในกำรท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมำ ดงันั้น 
ถำ้หำกพวกเรำรู้สึกช่ืนชมยนิดีและปรำรถนำจะให้พระเยซูเสด็จกลบัมำ ยอ่มแสดงวำ่ เรำมีชีวิตอยู่
เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ 

พระโอวำทคร้ังสุดทำ้ยท่ีเรำไดรั้บจำกพระเยซูคริสต ์ ปรำกฏในพระธรรมววิรณ์ 22:12 มีควำม
วำ่ “จงดูเถิด เรำจะมำโดยเร็วพลนั และบ ำเหน็จของเรำจะอยูก่บัเรำ เรำจะใหแ้ก่ทุกคนตำมกำรท่ีเขำ
ประพฤตินั้น” 1 ยอห์น 3:3 กล่ำววำ่ “ทุกคนท่ีไดรั้บควำมหวงัใจจำกพระองคอ์ยำ่งน้ี ก็ไดช้ ำระตนให้
บริสุทธ์ิ เหมือนอยำ่งพระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” 

ถำ้เรำคอยท่ำองคพ์ระผูเ้ล้ียงของเรำอยำ่งแทจ้ริง เรำจะไม่ท ำส่ิงใดใหเ้ป็นท่ีขดัพระทยัของ
พระองคเ์ลย เรำจะระวงัรักษำตวัเองใหบ้ริสุทธ์ิ ถำ้หำกพระองคเ์สด็จกลบัมำและทรงพบวำ่เรำก ำลงั
กระท ำส่ิงท่ีพระองคไ์ม่พอพระทยั ก็จะเป็นกำรท ำลำยวนัท่ีควรมีเกียรติ และท ำลำยวนัอนัมีสง่ำรำศียิง่
นกัส ำหรับเรำเอง ดงันั้นจงทูลขอใหพ้ระองคช่์วยท่ำนในกำรรักษำกำย วำจำ ใจ ของท่ำนใหบ้ริสุทธ์ิ 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำท่องจ ำ พระนำมทั้งสำมของพระเยซูคริสตพ์ระผูเ้ล้ียงของเรำ 
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บทที ่8 หน้าทีข่องผู้เลีย้งแกะทีด่ี 

ขอใหค้รูอ่ำนพระธรรม ยอห์น 10: 12-18 พร้อมกบัผูศึ้กษำ เสร็จแลว้อธิบำยใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจ ขอ้
พระธรรมขำ้งบนน้ีกล่ำวถึง 

1. ผูเ้ล้ียงแกะประเภทรับจำ้ง 
2. ผูเ้ล้ียงแกะท่ีแทจ้ริง 
3. กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์
4. คอกแกะ 
5. กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสต ์
พระเยซูคริสตต์รัสแก่สำวกของพระองคว์ำ่ พระองคท์รงเป็นพระผูเ้ล้ียงของเขำ พระเยซูทรง

อธิบำยไวใ้นยอห์น 10: 1-11 วำ่ พระองคท์รงเป็นประตูของบรรดำแกะทั้งหลำย พระองคท์รงยอมพลี
พระชนมเ์พื่อแกะของพระองค ์ เพื่อวำ่ผูท่ี้เช่ือในพระองคจ์ะไดรั้บควำมรอด พระเยซูทรงอธิบำยต่อไป
อีกถึงพระรำชกิจของพระองค ์ในกำรทนุบ ำรุงรักษำคนของพระองค ์

(ใหผู้ศึ้กษำอ่ำนขอ้พระธรรมตอนน้ีทีละขอ้ แลว้อธิบำยควำมหมำยเป็นขอ้ ๆ ตำมล ำดบั) 
ขอ้ 12 และขอ้ 13 อธิบำยวำ่ บำงคร้ังผูเ้ล้ียงแกะมีแกะเป็นจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นตอ้งจำ้งลูกจำ้ง

เป็นผูเ้ล้ียงแกะ เป็นของธรรมดำอยูเ่อง ท่ีผูเ้ล้ียงแกะประเภทลูกจำ้งเหล่ำน้ี มกัจะไม่รักและเอำใจใส่ฝงู
แกะ ผดิกบัเจำ้ของแกะ 

ฉะนั้นเม่ือเกิดอนัตรำยแก่ฝงูแกะ ลูกจำ้งเหล่ำนั้นจึงวิง่หนีเอำตวัรอด ถำ้หำกวำ่สุนขัป่ำ ลูกจำ้ง
ดงักล่ำวจะไม่เส่ียงชีวติป้องกนัฝงูแกะเลย แต่จะวิง่หนีและปล่อยสุนขัป่ำกดัแกะ หรือไล่แกะใหแ้ตกฝงู
กระจดักระจำยไป 

ขอ้ 14 ผูเ้ล้ียงแกะท่ีดียอ่มรู้จกัแกะของตนทุกตวั และจ ำช่ือไดที้ละตวัไม่ปนกนั คนโดยทัว่ไป
มกัเขำ้ใจวำ่ แกะทุกตวัก็ลว้นแต่มีลกัษณะคลำ้ย ๆ กนัทั้งส้ิน แต่ส ำหรับผูเ้ล้ียง ยอ่มรู้สึกขอ้แตกต่ำงของ
แกะเป็นรำยตวัไป ท ำนองเดียวกนั พระเยซูก็ทรงรู้จกัเรำแต่ละคนเป็นรำยบุคคล เพรำะวำ่พระองคเ์ป็นผู ้
เล้ียงอนัดีเลิศ แมว้ำ่เรำจะคิดวำ่เรำไม่มีควำมส ำคญั หรือไม่อยูใ่นควำมสนใจของบุคคลอ่ืนก็ตำม แต่พระ
เยซูก็มิไดเ้พิกเฉยต่อเรำ และเรำก็รู้จกัองคพ์ระผูเ้ล้ียงของเรำดว้ย แมว้ำ่เรำจะไม่รู้จกัพระองคอ์ยำ่ง
สมบูรณ์ก็ตำม น่ีแหละคือขอ้แตกต่ำงระหวำ่งผูท่ี้รอดพน้บำปแลว้ กบัผูท่ี้ยงัไม่รอดพน้บำป คนท่ียงัไม่
รอดพน้บำป เขำไม่รู้จกัพระเยซูจริง ๆ เลย แมว้ำ่เขำจะไดย้นิเร่ืองรำวของพระเยซูมำก่อนแลว้สักเท่ำใดก็
ตำม แต่เรำผูร้อดพน้บำปแลว้ เรำรู้จกัพระเยซูผูเ้ล้ียงของเรำ 
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ขอ้ 15 พระเยซูไม่เพียงแต่รู้จกัคนของพระองคเ์ท่ำนั้น หำกแต่ยงัรู้จกัพระบิดำอีกดว้ย พระองค์
ตรัสวำ่ ถำ้พระองคไ์ม่ทรงเปิดเผยใหท้รำบแลว้ ไม่มีผูใ้ดสำมำรถเห็นพระบิดำของพระองคไ์ดเ้ลย 
พระองคต์รัสวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำ เวน้ไวม้ำทำงเรำ 
(ยอห์น 14:6) แมว้ำ่พระเยซูคริสตท์รงรู้จกัพระบิดำเจำ้อยำ่งดี กระนั้นพระองคก์็ยงัทรงเตม็พระทยัท่ีจะ
วำงชีวติของพระองคล์งเพื่อเรำ ดู ๆ ก็คลำ้ยกบัจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่ก็เป็นไปแลว้ พระเยซูผูท้รง
สง่ำรำศี ผูท้รงรู้จกัพระบิดำอยำ่งครบถว้น แต่ทรงยอมสละพระองคเ์อง เสด็จจำกสวรรคม์ำสู่โลกท่ี
สกปรกโสมมดว้ยควำมผดิบำป และประทำนชีวติของพระองคเ์องเพื่อเรำ” 

ขอ้ 16 ปัญหำท่ีตอ้งวนิิจฉยัในขอ้น้ีก็คือ ลูกแกะของพระเยซูเจำ้นั้นหมำยถึงใครบำ้ง ในสมยัท่ี
พระเยซูประทบัอยูใ่นโลกน้ี “ลูกแกะ” ของพระองคล์ว้นแต่เป็นชำวยวิทั้งส้ิน เพรำะพระเยซูทรงเทศนำ
สัง่สอนแต่ชำวยวิเท่ำนั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงมีเพียงชำวยวิเท่ำนั้นท่ีเช่ือถือพระเยซู แต่พระเยซูมิไดท้รงพลีพระ
ชนมเ์พื่อชำวยวิชำติเดียวเท่ำนั้น พระองคท์รงพลีพระชนมเ์พื่อคนทุกชำติ พระเยซูตรัสแก่สำวกของ
พระองคว์ำ่ พระองคมี์ลูกแกะคอกอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงเป็นสมบติัของพระองค ์และคอกเล็ก ๆ เหล่ำนั้น จะรวม
เป็นคอกเดียวกนั และมีผูเ้ล้ียงแกะคนเดียวกนั และเม่ือเป็นแกะของพระองคแ์ลว้ ก็จะไม่มีกำรแบ่งแยก
กนัเป็นอนัขำด 

ขอ้ 17 พระบิดำทรงรักพระบุตรของพระองคเ์สมอ พระองคต์รัสวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นบุตรท่ีรักของ
เรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” พระบิดำทรงมีเหตุผลในกำรรักพระเยซู เพรำะพระเยซูทรงพอพระทยัท่ีจะพลี
พระชนมเ์พื่อแกะของพระองค ์และพระองคจ์ะฟ้ืนคืนพระชนมจ์ำกควำมตำยดว้ย 

ขอ้ 18 บำงคนคิดวำ่ ชำวยวิเป็นผูป้ลงพระชนมพ์ระเยซู บำงคนอธิบำยวำ่ ควำมผดิบำปของปวง
มนุษยโ์ลก ท ำใหพ้ระเยซูทรงถูกปลงพระชนม ์ เหตุผลทั้งสองประกำรน้ีก็มีส่วนถูกดว้ยกนัทั้งคู่ แต่
เหตุผลท่ีแทจ้ริงก็คือ พระเยซูคริสตท์รงสมคัรพระทยัท่ีจะส้ินพระชนมเ์อง ไม่มีใครสำมำรถปลงพระ
ชนมพ์ระเยซูไดเ้ลย และกำรท่ีพระองคถู์กตรึงบนไมก้ำงเขนนั้น ก็เป็นเพรำะพระเยซูเตม็พระทยัพลีพระ
ชนมเ์พื่อเรำนัน่เอง 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำรู้วำ่ พระเยซูทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รำถวำยชีวติจิตใจของเรำใหแ้ก่
พระองค ์ เพื่อใหเ้รำรักพระองค ์ และยอมเดินตำมวถีิชีวติท่ีพระองคท์รงแนะน ำ เพื่อใหเ้รำหนีจำกชีวิต
แห่งควำมผดิและควำมทุกขโ์ศกเศร้ำทั้งปวง 
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ค าถามทดสอบ 

1. แกะของพระเยซูคริสตห์มำยถึงใคร? 
2. เหตุใดเรำจึงจ ำเป็นตอ้งรับควำมรอด? 
3. พระเยซูทรงช่วยลูกแกะของพระองคอ์ยำ่งไร? 
4. นอกจำกทำงแห่งพระเยซูแลว้ มีทำงอ่ืนท่ีจะน ำเขำ้สู่สวรรคอี์กหรือไม่ 
5. มีอะไรอีกท่ีแกะตอ้งกำร นอกจำกกำรรอดพน้บำป? 
6. พระเยซูเคยสูญเสียลูกแกะของพระองคบ์ำ้งหรือไม่? 
จงเขียนขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ สนบัสนุนค ำตอบของท่ำน? 
7. มีใครบำ้งหรือไม่ ท่ีมีควำมเขม้แขง็พอท่ีจะแยง่ชิงเรำไปจำกพระหตัถข์องพระเยซู? จงเขียน

พระธรรมอำ้งอิงในค ำตอบของท่ำน 
8. เรำจะเห็นผูเ้ล้ียงแกะประเสริฐของเรำผูน้ี้หรือไม่? ถำ้จะเห็น เรำจะเห็นเม่ือไร? 
9. พระเยซูจะใหอ้ะไรแก่ลูกแกะของพระองค ์เม่ือพระองคเ์สด็จมำรับพวกเรำ? และพระองคจ์ะ

เสด็จมำรับเรำไปไหน? 
10. (ก) เรำจะมีชีวติอยูอ่ยำ่งไร ถำ้หำกเรำคอยท่ำกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูจนถึงท่ีสุด? 
      (ข) จงเติมค ำในช่องวำ่ง 

1. “ผูเ้ล้ียงอนัดี” นั้น.................................................เพื่อฝงูแกะ 
2. “เม่ือผูเ้ล้ียงใหญ่” นั้น...........................................ท่ำนทั้งหลำยจะรับสง่ำรำศีเป็น

มงกุฏท่ีร่วงโรยไม่ไดเ้ลย 
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บทที ่9 แบบอย่างการอธิษฐาน 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ ค  ำอธิษฐำนของใครก็ตำม พระเจำ้จะทรงสดบัฟัง ก็ต่อเม่ือเขำทูลขอ
ในพระนำมของพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น 

กำรอธิษฐำนมีหลำยแบบ 
1. กำรอธิษฐำนคืออะไร? 
2. ใครบำ้งมีสิทธิท่ีจะอธิษฐำนได?้ 
ในประเทศธิเบต ประชำชนต่ำงรู้จกัอธิษฐำนดว้ยกนัทุกคน แต่ชำวธิเบตไม่ไดอ้ธิษฐำนอยำ่งท่ีค

ริสเตียนอธิษฐำน บำงคนมีค ำอธิษฐำนสั้น ๆ เล็ก ๆ บรรจุไวใ้นกระบอกมนต ์ ตอนบนมีลกัษณะกลม
หมุนโดยรอบได ้ มีดำ้มส ำหรับจบั เวลำหมุน หรือเขยำ่จะเกิดเสียงดงัก๊อกแก็ก คลำ้ย ๆ ของเด็กเล่น 
ชำวธิเบตเช่ือวำ่ ทุกคร้ังท่ีขอ้ควำมท่ีบรรจุไวใ้นกระบอกไมอ้นันั้นหมุนไปรอบ ๆ จะท ำใหเ้ทวรูปของ
เขำไดย้นิค ำอธิษฐำนของเขำ ดงันั้นประชำชนจึงมีกระบอกกลม ๆ บรรจุค ำอธิษฐำนติดตำมไปไหนมำ
ไหนดว้ย และใชมื้อหมุนกระบอกค ำอธิษฐำนใหห้มุนไปรอบ ๆ ตลอดเวลำ กำรอธิษฐำนเช่นนั้นเป็น
กำรอธิษฐำนท่ีแทจ้ริงหรือ แน่นอนเป็นกำรอธิษฐำนท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้ลย เรำก็ทรำบอยูแ่ลว้วำ่ รูปเคำรพ
ไม่สำมำรถเห็นหรือไดย้นิค ำพดูของใครได ้ และไม่มีฤทธ์ิอนัใดเลย รูปเคำรพไม่สำมำรถตอบค ำ
อธิษฐำนของผูใ้ดไดเ้ลย ในพระคมัภีร์เดิม ในยคุท่ีคนของพระเจำ้หลงผดิ ไปกรำบไหวบู้ชำรูปเคำรพ
ของเทพบำละนั้น ไดมี้กำรพิสูจน์ถึงกำรตอบค ำอธิษฐำนระหวำ่งพระเจำ้กบัเทพบำละนั้น ในกำรน้ีพวก
ผูพ้ยำกรณ์ทั้งท่ีเป็นคนของพระเจำ้ และพวกท่ีเช่ือในเทพบำละไดไ้ปชุมนุนกนัท่ีภูเขำคำเมล แลว้ต่ำง
ฝ่ำยก็สร้ำงแท่นบูชำข้ึน ฆ่ำโคถวำยบูชำตำมควำมเช่ือของตน พวกท่ีเช่ือเทพบำละก็อธิษฐำนต่อเทพบำ
ละ ส่วนเอลียำอธิษฐำนขอต่อพระเจำ้ พวกท่ีเช่ือเทพบำละไดส้วดมนตภ์ำวนำ ขอใหเ้ทพบำละส่งไฟลง
มำจำกสวรรค ์ เผำเคร่ืองเคำรพบูชำ เป็นกำรตอบค ำอธิษฐำนของเขำ พวกเขำเฝ้ำอธิษฐำนอยูท่ ั้งวนั แต่ก็
ไม่ไมีอะไรเกิดข้ึน แต่เม่ือเอลียำอธิษฐำนเพียงชัว่ประเด๋ียวเดียว พระเจำ้ก็ทรงตอบค ำอธิษฐำนของเอลียำ
โดยบนัดำลใหมี้ไฟจำกทอ้งฟ้ำเผำเคร่ืองสักกำระบูชำ กำรน้ีแสดงให้เห็นวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นพระเจำ้ท่ี
เท่ียงแทพ้ระองคเ์ดียว และรูปเคำรพเหล่ำนั้นไม่มีควำมหมำยใด ๆ เลย (ดู 1 พงศำวดำร 18:20-37) 

กำรอธิษฐำนคือกำรพดูกบัพระเจำ้ กำรอธิษฐำนมิใช่เป็นเพียงกำรทูลขอส่ิงของต่ำง ๆ จำกพระ
เจำ้เท่ำนั้น เวลำเรำสนทนำกบับิดำมำรดำ หรือญำติมิตร สหำย เรำพดูถึงเร่ืองต่ำง ๆ โดยทัว่ไปมิไดมุ้่งท่ี
จะขอ หรือขอร้อง อยำ่งหน่ึงเร่ืองใดจำกเขำฉนัใด เวลำเรำพดูคุยกบัพระเจำ้ก็ไม่ควรมุ่งท่ีจะทูลขอต่อ
พระองค ์ แต่เพียงอยำ่งเดียวฉนันั้น เรำอำจพดูถึงภำรกิจ ท่ีเรำไดท้  ำมำแลว้ตลอดวนั วำ่มีอะไรบำ้ง และ
เรำอำจพดูถึงคุณงำมควำมดีของพระเจำ้ พดูถึงควำมรักและพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค ์ ท่ีทรงมีต่อ
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เรำ เรำอำจขอบพระคุณพระองค ์ส ำหรับส่ิงต่ำง ๆ ท่ีพระองคท์รงกระท ำเพื่อเรำ ตลอดจนทูลขอส่ิงต่ำง 
ๆ อนัเป็นควำมจ ำเป็นในชีวติของเรำ 

มีนิทำนเล่ำวำ่ ทูตสวรรคส์ององค ์ ถือตะกร้ำเขำ้มำในโลก เพื่อเก็บรวบรวมเอำค ำอธิษฐำนของ
มนุษย ์ ข้ึนถวำยใหแ้ก่พระเจำ้ตะกร้ำหน่ึงบรรจุค ำวำ่ “ขอบคุณ” และอีกตะกร้ำหน่ึงบรรจุค ำวำ่ “ขอทรง
โปรด” ท่ำนลองทำยดูซิวำ่ตะกร้ำไหนจะเตม็ก่อนตะกร้ำท่ีบรรจุค ำวำ่ “ขอทรงโปรด” นั้นมีค ำอธิษฐำน
จนเตม็ลน้ ส่วนตะกร้ำท่ีบรรจุค ำวำ่ “ขอบพระคุณ” พระเจำ้นั้น มีเพียงเล็กนอ้ยเพรำะมนุษย ์ “ขอ” จำก
พระเจำ้แต่เพียงอยำ่งเดียว จนลืม “ขอบพระคุณ” เร่ืองน้ีเป็นแต่นิทำนสอนใจเท่ำนั้น เพรำะควำมจริง
พระเจำ้มิไดท้รงใชใ้หทู้ตสวรรคข์องพระองค ์ มำรับค ำอธิษฐำนใด ๆ จำกมนุษยเ์ลย เพรำะพระเจำ้ทรง
สดบัรับฟังค ำอธิษฐำนของเรำดว้ยพระองคเ์อง แต่นิทำนเร่ืองน้ีสอนให้เรำรู้วำ่ มนุษยม์กัลืมขอบพระคุณ
พระเจำ้ ในส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท ำเพื่อเรำเสมอ 

ใคร ๆ ก็อธิษฐำนได ้เช่นนั้นหรือ หำมิไดมี้บำงคนเขำ้ใจผิด คิดวำ่ใครก็ตำม ถำ้ประสงคส่ิ์งหน่ึง
ส่ิงใดแลว้  ก็ยอ่มทูลขอต่อพระเจำ้ไดท้นัที แต่แทจ้ริงแลว้ หำไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ยกตวัอยำ่งเช่น เรำ
อธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้ทรงบนัดำล ใหเ้รำเป็นนกัฟุตบอลท่ีเก่งกำจ โดยท่ีเรำไม่เคยฝึกฝนในกีฬำดำ้นน้ี
มำก่อนเลย นัน่ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ หรือถึงแมว้ำ่จะเล่นฟุตบอลเป็น แต่กำรท่ีจะเขำ้ร่วมกบัทีมใดทีมหน่ึง
นั้น ก็ตอ้งฝึกร่วมกบัทีมนั้น ๆ จนเป็นท่ีประสำนงำนไดดี้ เรำจึงจะเล่นร่วมกบัเขำได ้

กำรอธิษฐำน ก็เช่นเดียวกนั ก่อนท่ีท่ำนจะอธิษฐำนไดอ้ยำ่งเกิดผล ท่ำนก็ตอ้งเป็นคริสเตียน 
หรือเป็นคนของพระเจำ้เสียก่อน เม่ือเรำอธิษฐำน เรำเร่ิมโดยทูลวำ่ “โอพระบิดำเจำ้” พระเจำ้เป็น “พระ
บิดำ” ของท่ำนไดอ้ยำ่งไร ถำ้หำกท่ำนยงัไม่ไดเ้ป็นบุตรของพระองค ์และท่ำนจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได ้
ก็ต่อเม่ือท่ำนไดร้อดพน้จำกควำมผดิบำปแลว้เท่ำนั้น “แต่วำ่คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองค์
ทรงโปรดใหมี้อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได.้..............” (ยอห์น 1:12) 

ถำ้หำกท่ำนเช่ือวำ่พระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำน แสดงวำ่ท่ำนเป็นบุตรของพระ
เจำ้แลว้ และเม่ือท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้แลว้ ท่ำนจึงมีสิทธิท่ีจะอธิษฐำนได ้

เวลำท่ีคนท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอดอธิษฐำน เขำไม่ไดอ้ธิษฐำนทูลต่อพระเจำ้ แมว้ำ่เขำจะออก
พระนำมของพระองคก์็ตำม เพรำะโดยแทจ้ริงแลว้ เขำก ำลงัอธิษฐำนต่อพญำมำร เพรำะวำ่พญำมำรเป็น
นำยของทุกคนท่ีปฏิเสธองคพ์ระเยซูคริสต ์เม่ือพวกฟำริซำยมำหำพระเยซู และทูลต่อพระเยซูวำ่ พระเจำ้
ทรงเป็นพระบิดำของเขำ พระเยซูทรงช้ีแจงวำ่ พญำมำรต่ำงหำกท่ีเป็นบิดำของพวกเขำ (ดู ยอห์น บทท่ี 
8) ถำ้เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ และเกลียดชงับำปควำมชัว่ พระเจำ้จะทรงสดบัรับฟังและตอบค ำอธิษฐำน
ของเรำ 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกเขียนขอ้ควำมประกอบภำพไมก้ำงเขน เท่ำท่ีเห็นสมควร จงพยำยำมใหเ้ขำใช้
ควำมคิดของเขำเอง เวน้แต่เห็นวำ่จ ำเป็น จึงค่อยแนะแนวให ้
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บทที ่10 การอธิษฐานทีพ่ระเจ้าทรงสดบัฟัง 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ เรำตอ้งอธิษฐำนในพระนำมของพระเยซูคริสต ์
1. อธิษฐำนต่อพระบิดำเจำ้ 
2. อธิษฐำนในพระนำมของพระบุตร 
3. โดยกำรช่วยเหลือของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
พระเจำ้ของเรำไม่เหมือนกบัพระอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยส์มมุติข้ึนพระของคนท่ีปฏิเสธพระเจำ้ผูท้รง

เนตมิตโลกและจกัรวำลนั้น เป็นรูปเคำรพหรือเป็นผ ี ส่วนพระเจำ้ผูท้รงเนรมิตฟ้ำสวรรคแ์ละแผน่ดิน
โลก และเป่ียมไปดว้ยควำมเมตตำกรุณำท่ีไดท้รงยอมรับเรำเป็นบุตรของพระองค ์ โดยทำงองคพ์ระเยซู
คริสต ์

พระเจำ้มีเพียงองคเ์ดียวเท่ำนั้น กำรท่ีเรำพดูถึงพระองคว์ำ่ทรงเป็นพระบิดำ พระบุตร และพระ
วญิญำณบริสุทธ์ินั้น มิไดห้มำยควำมวำ่ มีพระเจำ้สำมพระองค ์ พระเจำ้มีองคเ์ดียว แต่พระองคมี์พระ
ลกัษณะเป็นตรีเอกำนุภำพ เรำเองแมจ้ะมีตวัตนเพียงคนเดียว แต่ก็ยงัประกอบไปดว้ยร่ำงกำย จิตใจ และ
วญิญำณ 

เม่ือเรำอธิษฐำน กำรอธิษฐำนของเรำนั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัพระเจำ้ทั้งสำมพระภำคน้ี เรำ
อธิษฐำนถึงพระบิดำเจำ้ของเรำ และพระบิดำน้ีแหละทรงเป็นผูต้อบค ำอธิษฐำนของเรำ พระเยซูคริสต์
ตรัสไวใ้นพระธรรม ยอห์น 16: 23 วำ่ จงขอต่อพระบิดำ พระบิดำเจำ้พระองคน้ี์ มิไดอ้ยูห่่ำงเหินเกินกวำ่
ท่ีเรำจะเขำ้สนิทกบัพระองคแ์ละมิไดท้รงเพิกเฉยต่อกำรสดบัฟังค ำอธิษฐำนของเรำ พระเจำ้ทรงรักเรำ 
มำกกวำ่ท่ีบิดำมำรดำรักเรำเสียอีก พระเจำ้ทรงพอพระทยัท่ีจะสดบัฟังค ำทูลอธิษฐำนของเรำ และทรง
ตอบค ำอธิษฐำนของเรำ เม่ือค ำอธิษฐำนนั้นเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์

เรำจะอธิษฐำนโดยปรำศจำกพระเยซูคริสตห์ำไดไ้ม่ เพรำะเรำตอ้งอธิษฐำนในพระนำมของ
พระองคเ์สมอ ท่ำนเคยใชเ้ช็คหรือใบสั่งจ่ำยเงินแลว้มิใช่หรือ เช็คจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือมีลำยเซ็นตข์องผู ้
ออกเช็คเท่ำนั้น มิฉะนั้นแลว้แมจ้ะเขียนสั่งจ่ำยเงินตั้งพนัตั้งหม่ืน ก็จะไม่มีค่ำอะไรเลย มีบำงคนดูเหมือน
จะอธิษฐำนในนำมของตวัเอง ฉะนั้นค ำอธิษฐำนของเขำจึงไม่มีควำมหมำยอะไรเลย ถำ้หำกเรำคิดวำ่ 
กำรท่ีพระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำนั้น ข้ึนอยูก่บัฐำนะควำมเป็นอยูข่องเรำ หรือข้ึนอยูก่บักำรท ำ
ควำมดีงำมของเรำแลว้ ยอ่มเป็นควำมคิดท่ีผดิมำก และกำรอธิษฐำนเช่นน้ีจะไม่เกิดประโยชน์อะไร
ข้ึนมำเลย เพรำะพระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำ เฉพำะเม่ือเรำอธิษฐำนทูลขอในพระนำมของพระ
เยซูคริสตเ์ท่ำนั้น พระเยซูตรัสวำ่ “ส่ิงใดท่ีท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ ส่ิงนั้นเรำจะกระท ำ เพื่อ
พระบิดำจะมีเกียรติยศในพระบุตร” (ยอห์น 14:13) ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เรำเพียงแต่พดูออกพระนำม
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ของพระเยซูเจำ้ในตอนทำ้ยพอเป็นพิธีเท่ำนั้น หำกแต่หมำยควำมวำ่ เรำตอ้งทูลขอโดยพึ่งพระนำมของ
พระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง เพรำะวำ่พระเยซูทรงเป็นผูแ้ทนของท่ำนโดยกำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขนเพื่อ
ท่ำนแลว้ มีค ำอธิษฐำนหลำยอยำ่ง ซ่ึงถำ้หำกวำ่ท่ำนจะใชเ้วลำคิดพิจำรณำใหดี้แลว้ จะเห็นวำ่ไม่ควร
อธิษฐำนเช่นนั้นเลย เช่นกำรอธิษฐำนท่ีเห็นแก่ตวัเป็นตน้ ซ่ึงควรจะก ำจดัหรือเลิกเสียไดแ้ลว้ ในทำง
ตรงกนัขำ้มมีค ำอธิษฐำนหลำยประกำรท่ีเรำควรอธิษฐำน ถำ้หำกวำ่เรำจะระลึกถึงภำรกิจ ท่ีพระองคท์รง
กระท ำเพื่อเรำบนไมก้ำงเขน แต่ค ำอธิษฐำนเช่นน้ีเรำก็มกัจะลืมเสียส้ิน 

ท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นเพียงแต่ตวัอยำ่ง หรือกำรแนะแนวทำงเท่ำนั้น มิใช่ทั้งหมด ท่ำนคงเคยเห็นมำ้
นัง่สำมขำมำแลว้ มำ้สำมขำตั้งไดม้ัน่คงไม่โยกเยกหรือหกลม้ง่ำย ๆ แต่ถำ้มีเพียงสองขำมนัก็ไม่อำจ
ตั้งอยูไ่ด ้ ค  ำอธิษฐำนของเรำก็เช่นเดียวกนั คือตอ้งมีพระภำคท่ีสำมของพระเจำ้ คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
ช่วยน ำค ำอธิษฐำนของเรำนั้นไปสู่พระเจำ้ 

ล ำพงัเรำเองนั้น ยอ่มไม่ทรำบวำ่ เรำควรจะอธิษฐำนอยำ่งไร ดงันั้นบำงคร้ังเรำจึงอธิษฐำนขอ
ในทำงท่ีผดิ และมีบ่อยคร้ังท่ีเรำมิไดอ้ธิษฐำนขอในส่ิงท่ีเรำควรอธิษฐำนขอ แต่พระเจำ้ไดท้รงจดัเตรียม
หนทำงไวส้ ำหรับเรำ โดยส่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นพระภำคท่ีสำมของพระองค ์ ใหร่้วมอธิษฐำน
กบัเรำและอธิษฐำนเพื่อเรำ พระธรรมโรม 8:26 สอนวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงอธิษฐำนเพื่อเรำ ทั้งน้ี
เพรำะเรำไม่ทรำบวำ่จะอธิษฐำนตำมท่ีถูกท่ีควรอยำ่งไร แต่พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงรู้ถึงพระประสงค์
ของพระเจำ้ ดงันั้น พระวิญญำณบริสุทธ์ิจึงสำมำรถอธิษฐำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ดว้ยเหตุน้ีค ำอธิษฐำนของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิกบัค ำอธิษฐำนของเรำ จึงข้ึนไปถึงพระเจำ้ และพระเจำ้ก็ทรงตอบค ำอธิษฐำนของ
เรำตำมพระประสงคข์องพระองคทุ์กประกำร 

ค ำตอบค ำอธิษฐำนนั้นไม่วำ่ “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ หรือบอกใหค้อยก่อน เรำก็แน่ใจไดว้ำ่ค  ำตอบ
นั้น ๆ เป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้งเสมอ และแมว้ำ่บำงคร้ังเรำตอ้งคอยมำเป็นเวลำชำ้นำนก็ตำม เรำก็ยอ่มเขำ้ใจ
ไดว้ำ่ ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีพระบิดำเจำ้ทรงกระท ำเพื่อเรำนั้นถูกตอ้งทุกประกำร 

ข้อควรปฏบิัติ 

พระเจำ้จะไม่ทรงสดบัฟังค ำอธิฐำนของผูห้น่ึงผูใ้ด เวน้แต่จะอธิษฐำนในพระนำมพระบุตรของ
พระองค ์
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บทที ่11 การอธิษฐานตามน า้พระทยัของพระเจ้า 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ พระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น ท่ีทรงกระท ำใหค้  ำอธิษฐำนของเรำเป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจำ้ได ้

หลกัเกณฑข์องค ำอธิษฐำน ท่ีพระเจำ้ทรงสดบัฟังก็คือ 
1. อธิษฐำนทูลขอใหพ้ระเจำ้อภยับำปใหแ้ก่เรำ 
2. อธิษฐำนดว้ยควำมเช่ือ 
3. อธิษฐำนเพื่อเลิกหรือละทิ้งควำมชัว่ 
4. อธิษฐำนขอใหมี้ใจยกโทษและอภยัผูอ่ื้น 
5. อธิษฐำนตำมน ้ำพระทยัพระเจำ้ 
บทเรียนท่ีแลว้มำพดูกนัถึงเร่ืองกำรอธิษฐำนวำ่ มิใช่วำ่ทุกคนจะอธิษฐำนได ้ คนท่ีเช่ือในพระ

เยซูคริสตเ์ท่ำนั้นจึงอธิษฐำนต่อพระเจำ้ได ้ พระเยซูตรัสแลว้วำ่ไม่มีใครสำมำรถอธิษฐำนต่อพระบิดำได้
เวน้ไวผู้น้ั้นไดรั้บกำรช ำระลำ้งใหพ้น้จำกควำมผดิบำปแลว้ “ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ” 

ท่ำนยอ่มทรำบแลว้วำ่ กำรเล่นกีฬำหรือเกมส์ทุกชนิดยอ่มมีกติกำท่ีแน่นอน เวลำเรำเล่นหมำก
รุกเรำจะเล่นตำมใจชอบไม่ได ้ เรำตอ้งเดินตำมกติกำของกำรเล่นหมำกรุก ท ำนองเดียวกนัเรำก็ตอ้งมี
กฏเกณฑส์ ำหรับกำรอธิษฐำน ถำ้เรำไม่ปฏิบติัตำมกฏเกณฑข์องพระเจำ้ พระองคก์็ไม่อำจตอบค ำ
อธิษฐำนของเรำได ้

กฏเกณฑข์อ้แรกของกำรอธิษฐำนคือ เรำตอ้งเช่ือในพระเจำ้ มิใช่เพียงแต่เช่ือวำ่ พระเยซูทรง
อภยัโทษใหเ้รำเท่ำนั้น หำกยงัตอ้งเช่ือวำ่ พระเจำ้ทรงสดบัฟัง และทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำดว้ย พระ
เยซูตรัสไวใ้นพระธรรมยอห์น 14:13 วำ่ “ส่ิงใดท่ีท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ ส่ิงนั้นเรำจะกระท ำ 
เพื่อพระบิดำจะไดมี้เกียรติยศในพระบุตร” เม่ือพระวญิญำณประทำนควำมเช่ือใหแ้ก่เรำ เรำก็สำมำรถ
อธิษฐำนดว้ยควำมมัน่ใจวำ่พระเจำ้จะทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำ 

มีเร่ืองเล่ำวำ่ มีหญิงชรำคนหน่ึง อำศยัอยูใ่นกระท่อมท่ีเชิงเขำแห่งหน่ึง หญิงผูน้ั้นอยำกใหภู้เขำ
นั้นไปอยูท่ี่อ่ืน นำงอ่ำนพบในพระคมัภีร์วำ่ หำกใครมีควำมเช่ือเท่ำเมล็ดผกักำด ก็จะเล่ือนภูเขำออกไป
ได ้ ดงันั้นนำงจึงตดัสินใจอธิษฐำน ขอใหพ้ระเจำ้เล่ือนภูเขำนั้นไปไวท่ี้อ่ืน คร้ันตกกลำงคืนนำงก็
อธิษฐำน แต่พอรุ่งเขำ้นำงก็เปิดหนำ้ต่ำงออกดู ภูเขำก็ยงัอยูท่ี่เดิม นำงจึงพดูกบัตวัเองวำ่ “ฉนัก็นึกแลว้
ทีเดียววำ่ ไม่มีใครเล่ือนยำ้ยมนัไดห้รอก” 
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ท่ำนคงเห็นแลว้วำ่ หญิงผูน้ี้มิไดเ้ช่ือวำ่พระเจำ้จะตอบค ำอธิษฐำนของนำงได ้และนำงไม่มีควำม
เช่ือในพระเจำ้อยำ่งจริงจงัเลย และนอกจำกนั้นขำ้พเจำ้ยงัสงสัยวำ่ นำงตอ้งกำรยำ้ยภูเขำนั้นท ำไม เป็น
กำรอธิษฐำนท่ีเห็นแก่ตวัอยำ่งมำกทีเดียว และค ำอธิษฐำนเช่นน้ี พระเจำ้จะไม่ทรงตอบเลย 

ในพระธรรม สดุดี 66:18 มีใจควำมดงัน้ีวำ่ “ถำ้ขำ้พเจำ้คิดนึกตรึกตรองควำมชัว่ในใจ พระเจำ้
จะไม่ทรงฟังขำ้พเจำ้เลย” ถำ้หำกเรำยงัเกำะเก่ียวอยูก่บับำป กล่ำวคือ ถำ้เรำยงัรักบำปและยงัหวงแหน 
และเก็บควำมผดิบำปนั้น ๆ ไวใ้นใจแลว้ไซร้ พระเจำ้ก็จะไม่ทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำ ถำ้หำกเรำรับ
สำรภำพบำปของเรำต่อพระเจำ้ พระองคก์็จะทรงโปรดยกบำปโทษใหเ้รำ คร้ันแลว้พระองคก์็จะทรง
โปรดตอบค ำอธิษฐำนของเรำได ้“เม่ือท่ำนยนือธิษฐำนอยู ่ถำ้ท่ำนมีเหตุกบัผูห้น่ึงผูใ้ด จงยกโทษใหผู้น้ั้น
เสียเพื่อพระบิดำของท่ำนผูส้ถิตยใ์นสวรรค ์จะโปรดยกควำมผิดของท่ำนดว้ย” (มำระโก 11:25) 

หำกมีผูก้ระท ำกำรทำรุณโหดร้ำยต่อท่ำน หรือท ำใหท้่ำนไม่พอใจ ถำ้หำกท่ำนยงัเก็บเอำควำม
เจบ็แคน้นั้นไวใ้นใจ ไม่ยอมอภยัใหเ้ลย และจิตใจของท่ำนก็ยงัถือโกรธอยู ่ ควำมผดิบำปอนัเน่ืองจำก
กำรท่ีท่ำนไม่ยอมอภยัใหแ้ก่ผูอ่ื้นนั้น จะขดัขวำงมิใหพ้ระเจำ้สดบัฟังค ำอธิษฐำนได ้ ท่ำนจะอธิษฐำนขอ
ตำมใจชอบโดยไร้หลกัเกณฑไ์ม่ได ้ ขำ้พเจำ้อำจจะทูลขอใหพ้ระเจำ้ประทำนให้เงินขำ้พเจำ้สักสิบลำ้น
บำท แต่พระเจำ้จะไม่ประทำนใหเ้ลย ทั้งน้ีเพรำะขำ้พเจำ้ไม่ไดทู้ลขอตำมพระทยัของพระบิดำเจำ้นั้นเอง 
“น่ีแหละเป็นควำมกลำ้ท่ีเรำทั้งหลำยมีอยู ่ในกำรท่ีจะติดต่อกบัพระเจำ้ คือวำ่ ถำ้เรำทูลขอส่ิงใดตำมชอบ
พระทยัของพระองค ์พระองคจ์ะทรงโปรดฟังเรำ” (1 ยอห์น 5:14) 

ถำ้เรำตอ้งกำรท ำทุกส่ิง ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเยซูพระบิดำเจำ้ ก็จะทรงเปิดเผยพระ
ประสงคข์องพระองคใ์หเ้รำทรำบและเรำจึงจะอธิษฐำนต่อพระเจำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และมีควำมมัน่ใจได้
วำ่ พระองคจ์ะทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำ 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำลอกหลกัเกณฑใ์นกำรอธิษฐำนต่อไปน้ีไว ้
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กฏเกณฑใ์นกำรอธิษฐำน 
1. ท่ำนตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมรอดแลว้ ยอห์น 14:6 
2. ตอ้งเช่ือวำ่ พระองคจ์ะทรงตอบค ำถำมอธิษฐำนของท่ำน มทัธิว 21:22 
3. อยำ่เกำะเก่ียวบำปใด ๆ ไวอี้ก สดุดี 66:18 
4. อภยัโทษใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ  มำระโก 11:25 
5. อธิษฐำนขอตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ 1 ยอห์น 5:14 
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บทที ่12 พระเจ้า-พระบดิาทรงเป่ียมด้วยความรัก 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจำ้ผูท้รงสถิตอยูก่บัเรำ และเรำจะสนทนำ
กบัพระองคไ์ดเ้สมอ 

กำรอธิษฐำนและกำรปฏิบติั 
1. พระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของเรำ 
2. จงอธิษฐำนเสมออยำ่เวน้ 
เม่ือคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้อธิษฐำนต่อรูปเคำรพของเขำนั้น เขำคิดวำ่เรำตอ้งจดัเป็นพิธีกำรใหญ่โต

และส ำคญั เพื่อวำ่รูปเคำรพ จะไดไ้ม่ท ำอนัตรำยหรือเกลียดชงัเขำ คนไม่เช่ือพระเจำ้ดงักล่ำวน้ี มีควำม
เกรงกลวัรูปเคำรพมำก และวติกเสมอวำ่รูปเคำรพจะท ำอนัตรำยแก่พวกเขำ ดงันั้นเวลำท่ีพวกเขำ
อธิษฐำน จึงมิไดอ้ธิษฐำนดว้ยควำมรัก หำกแต่อธิษฐำนดว้ยควำมเกรงกลวั พวกเขำเหล่ำนั้นมิไดรั้กพระ
ของเขำเลย เพรำะพระท่ีเขำสมมุติข้ึนไม่มีควำมรักตรงกนัขำ้มกบัเรำซ่ึงเป็นคริสเตียน หำกไดรั้บควำม
รอดแลว้ เรำก็มิไดทู้ลอธิษฐำนต่อพระเจำ้ มิใหท้รงพระพิโรธต่อเรำอีกต่อไป แต่เรำอธิษฐำนต่อพระ
บิดำเจำ้ผูท้รงรักเรำ พระองคมิ์ไดท้รงเกลียดชงัเรำ แต่ทรงรักและทรงมีพระประสงคท่ี์จะสร้ำงสรรคส่ิ์ง
ท่ีดีงำมใหแ้ก่เรำ ดงันั้นเรำจึงยนิดีอธิษฐำนทูลต่อพระองค ์ และไวว้ำงใจไดว้ำ่ พระองคจ์ะตอบค ำ
อธิษฐำนของเรำดว้ยวธีิดีท่ีสุด 

ท่ำนคงจะจ ำเร่ืองบุตรเสเพลได ้ บุตรคนนั้นออกจำกบำ้นของเขำไป พร้อมทั้งเงินทองมหำศำล 
และไดผ้ลำญทรัพยส์มบติัเหล่ำนั้น ไปในทำงท่ีไม่ดีไม่งำม เม่ือเขำหมดตวัเขำก็กลบัไปหำบิดำของเขำ 
และสมคัรเป็นคนรับใชข้องบิดำของเขำ เพื่อใหไ้ดอ้ำหำรพอไดเ้ล้ียงชีวติไปในวนัหน่ึง ๆ เท่ำนั้น แต่
บิดำของเขำออกมำกอดและตอ้นรับดว้ยควำมดีใจ ตอ้นรับเขำในฐำนะลูก ไม่ใช่ในฐำนะคนรับใช ้ และ
ไดใ้หอ้ภยัแก่เขำทุกอยำ่ง 

พระบิดำเจำ้ก็ทรงตอ้นรับเรำในท ำนองเดียวกนัน้ี เรำไดท้  ำบำปและท ำใหพ้ระองคไ์ม่พอ
พระทยั แต่ถึงกระนั้นพระเจำ้ยงัทรงรักเรำและอภยัโทษใหแ้ก่เรำ ดงันั้นเม่ือเรำเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ในเวลำ
อธิษฐำนเรำจึงเร่ิมตน้ดว้ยถอ้ยค ำวำ่ “โอพ้ระบิดำเจำ้ขำ้” พระบิดำเจำ้ของเรำทรงรักและเมตตำเรำยิง่กวำ่
บิดำคนใด จะพึงมีต่อบุตร เพรำะวำ่พระองคท์รงรักเรำอยำ่งสมบูรณ์แบบท่ีสุด เม่ือขำ้พเจำ้ยงัเป็นเด็กอยู่
นั้น ขำ้พเจำ้รู้จกัอธิษฐำนแต่เพียงวำ่ “บดัน้ีขำ้พเจำ้จะนอนหลบัแลว้ ขอพระองคท์รงปกปักษรั์กษำ
ขำ้พเจำ้ดว้ยเถิด” ขำ้พเจำ้เคยอธิษฐำนเช่นนั้นทุก ๆ คืน ต่อมำภำยหลงัขำ้พเจำ้จึงไดท้รำบวำ่ กำร
อธิษฐำนไม่เพียงเป็นกำรกล่ำวขอ้ควำมสั้น ๆ เช่นนั้น โดยควำมหมำยท่ีแทจ้ริงนั้น กำรอธิษฐำนคือกำร
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สนทนำกบัพระเจำ้ เรำสำมำรถสนทนำกบัพระเจำ้ไดทุ้กเม่ือตำมท่ีเรำตอ้งกำร ไม่ตอ้งรอจนค ่ำเสียก่อน 
หรือกวำ่จะถึงเวลำนอน แลว้จึงค่อยอธิษฐำน 

ก่อนรับประทำนอำหำร เรำก็ควรสงบสติอำรมณ์สักครู่และขอบพระคุณพระเจำ้ ในกำรท่ี
พระองคท์รงโปรดประทำนอำหำรม้ือนั้นให้เรำ และตลอดวนัเรำก็มีเร่ืองพดูกบัพระเจำ้เสมอ มีพระ
ธรรมขอ้หน่ึงกล่ำววำ่ “จงอธิษฐำนเสมออยำ่เวน้” แต่น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ เรำจะตอ้งอธิษฐำนทำงวำจำ 
กบัพระเจำ้ตลอดเวลำ โดยไม่หยดุเลย แต่หมำยควำมวำ่ เรำพดูกบัเพื่อนท่ีเรำรักมำกท่ีสุดอยำ่งไร เรำก็
สนทนำกบัพระเจำ้มำกอยำ่งนั้น และแน่นอนเหลือเกิน เรำจะตอ้งมีเวลำพิเศษท่ีจะทูลขอต่อพระเจำ้ใน
ส่ิงท่ีเรำมีควำมจ ำเป็น และขอบพระคุณพระองคใ์นส่ิงทั้งหลำย ท่ีพระองคท์รงกระท ำเพื่อเรำ และใน
เวลำอ่ืน ๆ เรำก็สำมำรถสนทนำกบัพระเจำ้ไดอี้กเช่นกนั 

พญำมำรเกลียดชงักำรอธิษฐำนของเรำยิง่นกั มำรพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะมิใหเ้รำมีโอกำส
สนทนำกบัพระเจำ้ ดงันั้นเรำจึงไม่ควรประหลำดใจเลยวำ่ เหตุใดบำงคร้ังเรำจึงหำเวลำอธิษฐำนไดย้ำก
จริง ๆ ทุกคร้ังท่ีท่ำนเร่ิมลงมืออธิษฐำน มำรจะยใุหท้่ำนเปล่ียนใจไปท ำธุระอยำ่งอ่ืน ๆ แทนเสมอ แต่ถำ้
เรำรักพระเจำ้จริง ๆ แลว้ไซร้ พระเจำ้ก็จะทรงขบัไล่มนัไปใหพ้น้จำกตวัเรำ ท ำให้เรำสำมำรถอธิษฐำน
และรับควำมช่ืนชมยนิดีกบัพระบิดำเจำ้ของเรำได ้

เรำจะตอ้งไม่อธิษฐำนเพื่อตวัเองเท่ำนั้น เพรำะกำรกระท ำเช่นนั้นเป็นกำรเห็นแก่ตวั และเป็นคน
ใจแคบ ฉะนั้น เรำจะตอ้งอธิษฐำนเผื่อมิตรสหำย และคนทั้งหลำยท่ียงัไม่รู้จกัพระเจำ้ทั้งในและนอก
ประเทศของเรำ และเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด เรำไม่ควรลืมทูลต่อพระเยซูทุก ๆ วนัวำ่ เรำรักพระองค ์และ
มีควำมประสงคท่ี์จะท ำตำมน ้ ำพระทยัของพระองค ์มำกกวำ่ส่ิงอ่ืนใดในโลก 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงสอนใหผู้ศึ้กษำรู้วำ่ พระเยซูททรงอยูใ่กลชิ้ดพวกเขำเสมอ 
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ค าถามทดสอบ 

1. กำรอธิษฐำนคืออะไร? 
2. พระเจำ้ทรงสดบัฟังค ำอธิษฐำนของใครบำ้ง? 
3. กำรอธิษฐำนทูลขอในพระนำมของพระเยซูนั้น มีควำมหมำยอยำ่งไร? 
4.(ก) ใครเป็นผูช่้วยเรำใหอ้ธิษฐำน? 
   (ข) จงบอกล ำดบักำรอธิษบำนมำเป็นขั้นๆ  
5. กฏเกณฑห์ำ้ประกำรในกำรอธิษฐำน มีอะไรบำ้ง? 
6. (ก) คนท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอด อธิษฐำนต่อใคร? 
    (ข) ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บควำมรอดนั้น ไดแ้ก่คนประเภทใด? 
7. (ก) จงบอกมำ หำ้ประกำรถึงส่ิงท่ีท่ำนควรขอบพระคุณพระเจำ้เวลำอธิษฐำน และบอก มำหำ้

ประกำรวำ่ ท่ำนควรอธิษฐำนขออะไรบำ้ง? 
8.  (ก) จงอำ้งขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบักำรอธิษฐำนมำหน่ึงขอ้ 
     (ข) ขอ้พระธรรมน้ีมีควำมหมำยอยำ่งไร? 
9. ผูท่ี้กีดกนั มิใหเ้รำอธิษฐำนอยำ่งท่ีเรำควรอธิษฐำนเป็นใคร? 
10.ในกำรอธิษฐำน อะไรเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุด ท่ีเรำควรทูลต่อองคพ์ระเยซูคริสตทุ์ก ๆ วนั? 
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บทที ่13 ความรอด เป็นรากฐานของการท าความดี 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูเป็นผูท่ี้ใหเ้รำมีอ ำนำจท่ีจะท ำคุณงำมควำมดีได ้
เรือแจวในมหำสมุทร 
1. คุณงำมควำมดีของคนท่ียงัไม่รอดพน้บำป 
2. คุณงำมควำมดีของคนท่ีรอดพน้บำปแลว้ 
เรือแจวหรือเรือมำดเล็ก ๆ ใชป้ระโยชน์ไดใ้นทะเลสำบหรือในคลองเล็ก ๆ ท่ีไม่มีคล่ืน เรำอำจ

ไดรั้บควำมสนุกสนำนในกำรแจวเรือหรือพำยเรือแล่นในล ำคลอง แม่น ้ำ หรือทะเลสำบ แต่ถำ้เรำเอำเรือ
เล็ก ๆ เช่นนั้นออกพำยเล่นในมหำสมุทรในยำมท่ีมีพำยรุ้ำยก็ยอ่มจะไม่ปลอดภยัอยำ่งแน่นอน ถำ้ถูกพำยุ
พดัหรือคล่ืนลมในมหำสมุทรก็จะตอ้งล่ม และคนท่ีนัง่ในเรือนั้นก็คงจะตอ้งจมน ้ำตำยอยำ่งแน่นอน 

กำรท ำคุณงำมควำมดี ของผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเยซูคริสตเจำ้ ก็เช่นเดียวกนัน้ี เขำอำจจะบริจำคเงิน
ช่วยเหลือคนยำกจน ท ำคุณงำมควำมดีอ่ืน ๆ และขยนัหมัน่เพียรในกำรงำน กำรกระท ำของเขำ อำจจะ
เป็นส่ิงท่ีดีงำม เป็นท่ีน่ำช่ืนชมส ำหรับมนุษยด์ว้ยกนั แต่ดว้ยเหตุท่ีเขำยงัมีชีวติอยูฝ่่ำยเน้ือหนงั ดงันั้นกำร
กระท ำของเขำจึงเป็นกิจกำรของเน้ือหนงั ซ่ึงไม่มีคุณค่ำอยำ่งใดในสำยพระเนตรของพระเจำ้ ดงัจะเห็น
ไดจ้ำกค ำอธิษฐำนของอิสยำห์ ในพระธรรมอิสยำห์ 46:6 ซ่ึงวำ่ “กิจกำรของขำ้พเจำ้ ก็เหมือนเส้ือฟ้ำ
เปรอะเป้ือน ดว้ยเหตุน้ีกำรท ำคุณงำมควำมดีของผูท่ี้ยงัมิไดรั้บควำมรอด จึงมิอำจช่วยใครใหร้อดไดเ้ลย” 

“ดว้ยวำ่ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำนทั้งหลำย
เอง แต่พระเจำ้ทรงประทำนให ้ควำมรอดนั้นเป็นดว้ยกำรประพฤติก็หำมิได ้ เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวด
ได”้ (เอเฟซสั 2:8-9) 

ถำ้เช่นนั้น คริสเตียนจะตอ้งรับผดิชอบในกำรกระท ำควำมดีหรือไม่ ค  ำตอบปัญหำน้ีอยูใ่นเอเฟ
ซสั 2:10 ซ่ึงวำ่ “เพรำะวำ่เรำทั้งหลำยเป็นกิจกำรของพระองคท่ี์ทรงสร้ำงใหม่ ในพระเยซูคริสตเ์พื่อจะ
ใหก้ระท ำกำรดี ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงด ำริไวก่้อนให้เรำประพฤติตำมนั้น” 

กำรท่ีพระเจำ้ทรงช่วยเรำให้รอดพน้จำกบำป ก็เพื่อใหเ้รำประกอบคุณงำมควำมดีนัน่เอง คือ 
ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูทรงช ำระเรำ ใหป้รำศจำกมลทินแห่งควำมบำปแลว้ เรำก็จะประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดี
งำม ถูกตอ้งตำมท ำนองคลองธรรม 

จะเห็นไดว้ำ่ ควำมรอดมิใช่ผลของกำรประพฤติดีหรือกำรกระท ำควำมดี หำกแต่พระเจำ้ทรง
ช่วยใหเ้รำไดรั้บควำมรอด โดยพระเยซูคริสต ์ เพื่อท่ีจะท ำควำมดีต่ำงหำก กำรประพฤติดีประกำรแรก
นั้น เป็นกำรกระท ำท่ีพระเจำ้ไม่ทรงพอพระทยั แต่กำรประพฤติดีประกำรท่ีสองเป็นกำรกระท ำท่ีพระ
เจำ้ทรงอวยพร กำรกระท ำควำมดีประเภทแรก เป็นกำรกระท ำของผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บควำมรอด เขำกระท ำ
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ควำมดีโดยหวงัวำ่จะใหเ้ป็นรำก เพื่อรับเอำควำมรอดเป็นผล ส่วนกำรท ำควำมดีของคริสเตียนนั้น เป็น
ผลของควำมรอดซ่ึงเป็นรำก ท่ำนจะเห็นไดว้ำ่ ควำมดีท่ีเกิดเป็นรำกและควำมดีท่ีเกิดเป็นผลนั้น แตกต่ำง
กนัอยำ่งมำกมำย พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบำยถึงผลของกำรท ำควำมดีวำ่ มีเกำ้อยำ่ง ติดต่อกนัเป็นพวง
เหมือนพวงองุ่นดงัน้ี “ฝ่ำยผลของพระวญิญำณนั้นคือควำมรัก ควำมยนิดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไวน้ำน 
ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตยซ่ื์อ ควำมอ่อนสุภำพ กำรรู้จกับงัคบัตน กำรเช่นนั้น ไม่มีพระบญัญติัหำ้ม
เลย” (กำลำเทีย 5:22) คริสเตียนทุก ๆ คนควรด ำเนินชีวติใหถู้กตอ้งตำมวถีิทำงของพระเจำ้ เพื่อให้
เกิดผลแห่งควำมดี ดงัท่ีกล่ำวมำแลว้น้ี 

คริสเตียนควรส ำแดงควำมเช่ือ โดยกำรปฏิบติัในชีวติประจ ำวนั มีผูถ้ำมเด็กหญิงคนหน่ึงวำ่ 
“นอ้งชำยของเธอกลบัใจเช่ือพระเจำ้แลว้หรือยงั” เด็กหญิงคนนั้นตอบวำ่ “ดิฉนัคิดวำ่นอ้งชำยของดิฉนั
กลบัใจใหม่เช่ือพระเจำ้แลว้จริง ๆ เพรำะเด๋ียวน้ี เขำไม่ดึงหำงแมวเล่น อยำ่งท่ีเขำเคยรังแกแมวดงัแต่
ก่อนเลย” น่ีแหละเป็นพยำนยืนยนัอยำ่งแทจ้ริงวำ่ เด็กคนนั้นไดก้ลบัใจแลว้อยำ่งแทจ้ริง แมก้ระทัง่แมวก็
สังเกตรู้ได ้ ถำ้หำกเรำพดูวำ่เรำเป็นคริสเตียน แต่มิไดส้ ำแดงผลของควำมดีในชีวติประจ ำวนัของเรำ
แมแ้ต่นอ้ยแลว้ เรำตอ้งทูลขอต่อพระเจำ้ ให้เปล่ียนแปลงนิสัยและควำมประพฤติของเรำทนัที เพื่อวำ่เรำ
จะไดส้ ำแดงออกซ่ึงผลแห่งควำมดีเหล่ำนั้น มีเด็กหญิงคนหน่ึงมีหนำ้ท่ีคอยช่วยคุณแม่ของเธอจดัโตะ๊
อำหำร แต่เวลำจดัโตะ๊ทุกคร้ัง เด็กหญิงคนน้ีจะเอำจำนร้ำวหรือบ่ินวำงไวท่ี้ ๆ ของนอ้งชำยของเธอเสมอ 
จนกระทัง่เด็กหญิงคนนั้นไดก้ลบัใจเช่ือพึ่งพระเยซูแลว้ เธอจึงเอำจำนร้ำววำงไว ้ณ ท่ีนัง่ของตนเอง น่ีก็
เป็นผลของควำมรักและควำมรัก 

มีทำงเดียวท่ีจะท ำใหชี้วติของเรำเกิดผลดงักล่ำว นัน่คือ ตอ้งเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ และศึกษำพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ เป็นประจ ำอยูเ่สมอ เช่นเดียวกบักำรปลูกพืชผลในสวน ถำ้เรำตอ้งกำรจะใหผ้ลิตดอกออก
ผลดีตำมตอ้งกำร ก็จะตอ้งหมัน่รดน ้ำ พรวนดิน และระแวดระวงัตวัหนอน หรือแมลงซ่ึงจะเป็นอนัตรำย
ต่อตน้ไมเ้หล่ำนั้นเสมอ จงจดัเวลำและวำงโครงกำรส ำหรับอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวใ้หแ้น่นอน จง
อ่ำนพระคมัภีร์ทุก ๆ วนั อยำ่ไดล้ะเลยเป็นอนัขำด ทุก ๆ คร้ังท่ีท่ำนหยบิพระคมัภีร์ของพระเจำ้ข้ึนมำ
อ่ำน จงทูลอธิษฐำนต่อพระเจำ้ ขอใหพ้ระองคท์รงแนะน ำใหท้่ำนรู้จกัวธีิอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อ
หล่อเล้ียงชีวติใหม่ของท่ำน และใหจิ้ตใจของท่ำนเจริญ และเกิดผลดงักล่ำวเพื่อพระองค ์ถำ้หำกท่ำนขอ
ดว้ยจริงใจ พระองคก์็จะตอบค ำอธิษฐำนของท่ำนอยำ่งแน่นอน 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำยกตวัอยำ่งแห่งกำรกระท ำควำมดี อนัเป็นแบบของผลแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิแต่
ละอยำ่ง ในเกำ้ประกำร ตำมท่ีไดเ้รียนมำแลว้ 



 41 

 



 42 

บทที ่14 เราจะเป็นเหมอืนพระเยซูได้อย่างไร 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูคริสตคื์อผูท่ี้ทรงท ำใหเ้รำสำมำรถปฏิบติั ตำมหลกัค ำสอน
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดอ้ยำ่งเกิดผล 

1. พระประสงคข์องพระเจำ้ ในกำรประทำนควำมรอดใหม้นุษยก์็เพื่อท ำใหเ้รำเป็นเหมือนพระ
คริสต ์

2. พระประสงคน้ี์จะสัมฤทธ์ิผลไดอ้ยำ่งไร 
ท่ีนอกเมืองแห่งหน่ึง มีบ่อร้ำงบ่อหน่ึง เคยมีน ้ำเยน็ใสสะอำด แต่เด๋ียวน้ีบ่อนั้นแหง้เสียแลว้ และ

เคร่ืองสูบน ้ำก็ยงัอยูท่ี่ขอบบ่อนั้นตำมเดิม ท่ำนจะไปโยกสูบข้ึนลงอยูต่ลอดวนัหรือ ในเม่ือท่ำนทรำบวำ่ 
บ่อนั้นแหง้ คนเสียสติเท่ำนั้นท่ีสูบแต่ลมตลอดเวลำ เพรำะกำรท่ีเรำสูบนั้น เรำตอ้งกำรน ้ำ ไม่ใช่ตอ้งกำร
ลม 

ในกำรท่ีพระเจำ้ทรงช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกควำมผดิบำปนั้น มิใช่เพื่อให้เรำท ำงำนบำงส่ิง
บำงอยำ่งเท่ำนั้น หำกแต่พระองคท์รงมีเหตุผลท่ีแทจ้ริง ถำ้หำกพระเจำ้ไม่ทรงมีเหตุผล ในกำรน้ีก็อุปมำ
เหมือนคนเอำเคร่ืองสูบน ้ำมำสูบลมจำกบ่อน ้ำแหง้ ๆ เท่ำนั้นเอง แต่พระประสงคข์องพระเจำ้เป็นพระ
ประสงคท่ี์ดียอดเยีย่ม ท่ำนคงจ ำเร่ืองรำวของเปโตรได ้ เม่ือเปโตรเป็นสำวกของพระเยซูใหม่ ๆ นั้น 
เปโตรเป็นคนใจร้อนหุนหนัพลนัแล่น และประสบกบัควำมยุง่ยำกอยูเ่สมอ นอกจำกนั้นเปโตรยงัเป็น
คนข้ีขลำดตำขำวอีกดว้ย เขำไม่ยอมรับต่อหญิงรับใชว้ำ่ เขำเป็นสำวกของพระเยซู แต่ต่อมำภำยหลงั เป
โตรกลำยเป็นคนกลำ้หำญ และไม่เกรงกลวัแมจ้ะถูกเฆ่ียนตีและถูกจ ำคุก เพรำะพระนำมของพระเยซู 
เปโตรไดเ้จริญรอยตำมพระบำทของพระเยซูคริสตอ์ยำ่งใกลชิ้ด โรม 8:29 กล่ำววำ่ กำรท่ีพระเจำ้ทรง
เลือกสรรคนของพระองคไ์ว ้ ก็เพื่อใหเ้รำเจริญรอยตำมแบบพระฉำยำของพระเยซูคริสต ์ หรือจะพดูถึง
อีกอยำ่งหน่ึงก็คือ พระเจำ้จะทรงกระท ำใหเ้รำเป็นเหมือนพระองค ์พระเยซูคริสตเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้บริบูรณ์
ในกำรทุกส่ิง ตรงกนัขำ้มกบัเรำผูย้งัเป็นคนบกพร่องผดิบำป อยูห่่ำงไกลจำกควำมดีครบถว้น สุดท่ีจะ
ประมำณได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีพระเจำ้จะทรงกระท ำใหเ้รำเป็นเหมือนกบัพระเยซูไดอ้ยำ่งไร 

ประการแรก พระเยซูทรงช่วยเรำใหร้อดพน้บำป โดยกำรหลัง่พระโลหิตของพระองค ์ เรำเป็น
คนบำป มีสันดำนบำปติดตวัมำแต่ก ำเนิด และไม่สำมำรถท่ีจะกระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหเ้ป็นท่ีพอพระทยั
พระเจำ้ได ้ดงันั้นพระเจำ้จึงส่งพระเยซูคริสตใ์หเ้สร็จเขำ้มำในโลก และพลีพระชนมบ์นไมก้ำงเขน หลัง่
พระโลหิตอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ เพื่อช ำระจิตใจของเรำใหส้ะอำด นัน่เป็นงำนขั้นตน้ซ่ึงพระเจำ้ทรง
กระท ำ เพื่อให้เรำมีนิสัยเหมือนพระเยซูคริสต ์ กล่ำวคือ เม่ือพระองคท์รงช ำระลำ้งเรำใหป้รำศจำกบำป
แลว้ พระองคก์็ประทำนควำมชอบธรรมให้แก่เรำ ซ่ึงเป็นควำมชอบธรรมของพระคริสต ์
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แต่แมว้ำ่จิตใจของเรำจะไดรั้บกำรช ำระ ใหป้รำศจำกบำปแลว้ก็ตำม แต่เรำก็ยงักระท ำผดิอยู่
เสมอ ๆ ดงันั้นเรำจึงจ ำตอ้งไดรั้บกำรช ำระลำ้ง เป็นประจ ำทุก ๆ วนั เช่นเดียวกบัท่ีเรำตอ้งลำ้งมือวนัละ
หลำยคร้ัง ทั้ง ๆ ท่ีเวลำต่ืนนอนเรำก็ไดล้ำ้งแลว้นัน่เอง พระเจำ้ทรงช ำระลำ้งจิตใจของเรำใหใ้สสะอำด 
ดว้ยพระโลหิตของพระเยซูทุก ๆ วนั เรำจะพบขอ้ควำมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีใน พระธรรม 1 ยอห์น 1:7-9 

ในทุกวนัน้ีแมว้ำ่เรำไม่เห็นพระเยซูดว้ยตำ แต่กำรยดึเอำพระองคเ์ป็นแบบอยำ่งเท่ำนั้น จึงจะท ำ
ใหเ้รำเป็นเหมือนกบัพระองคไ์ด ้ ท่ำนอำจแยง้วำ่ เป็นไปไดห้รือในเม่ือเรำไม่เห็นพระเยซู แลว้จะใหเ้รำ
ยดึถือพระองคเ์ป็นแบบอยำ่งไดอ้ยำ่งไร ขอใหอ่้ำนพระธรรม 2 โครินธ์ 3:18 แลว้ท่ำนจะไดรั้บค ำตอบ 
ขอ้พระธรรมน้ียกอุทำหรณ์อธิบำยวำ่ เม่ือเรำยอมรับเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ ควำมมืดมนฝ่ำยวญิญำณจิต 
อนัเปรียบเสมือนม่ำนบงัตำของเรำจะหำยไป เรำจะเห็นพระคริสตแ์ละเขำ้ใจในพระองคอ์ยำ่งชดัแจง้ 
ประดุจเห็นเงำในกระจกนั้น และเม่ือไดรู้้ไดเ้ห็น และมีควำมเขำ้ใจในพระสง่ำรำศีของพระองคแ์ลว้ ตวั
เรำเองก็จะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง ใหเ้หมือนกบัพระฉำยำของพระองคด์ว้ย ถำ้เรำวำงกระจกใหถู้กท่ี เรำ
ก็สำมำรถมองเห็นภำพเบ้ืองหลงัไดโ้ดยรอบฉนัใด ท ำนองเดียวกนัถำ้อ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ให้
สม ่ำเสมอ ก็จะท ำใหเ้รำมองเห็นพระคริสต ์ ซ่ึงโดยปกติไม่อำจมองเห็นดว้ยตำฝ่ำยเน้ือหนงัฉนันั้น 
ดงันั้นทุกคร้ังท่ีเรำอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงเท่ำกบัเรำมองดูองคพ์ระคริสตโ์ดยตรงนัน่เอง เพรำะ
เร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ลว้นเป็นเร่ืองรำวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูคริสต์
ทั้งส้ิน ท่ำนลองอ่ำนดูก็จะเห็นจริง จงอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้แลว้พระองคจ์ะท ำใหท้่ำนเป็นเหมือน
พระองคย์ิง่ข้ึน 

ประการทีส่อง เรำมีพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เป็นผูท้รงท ำงำนภำยในเรำอีกดำ้นหน่ึงดว้ย 2 โครินธ์ 
3:18 กล่ำววำ่ กำรท่ีเรำไดรั้บสง่ำรำศีของพระเจำ้น้ี เป็นโดยพระวิญญำณของพระเจำ้ กำรเขำ้เฝ้ำและ
สนทนำกบัพระเยซูคริสตบ์่อย ๆ จะท ำใหเ้รำเป็นเหมือนพระเยซูมำกข้ึนดว้ย พระเยซูทรงรักท่ำน และ
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะท ำให้ท่ำนอธิษฐำนทูลขอต่อพระองค ์ กำรอธิษฐำนจะเปล่ียนนิสัยของท่ำน และ
จะท ำใหท้่ำนเป็นเหมือนพระเยซูมำกข้ึน 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำตอบค ำถำมต่อไปน้ี ตำมควำมคิดของเขำเอง เม่ือเขำตอบไม่ไดจึ้งค่อยแนะค ำตอบให้ 
และใหล้อกขอ้พระคมัภีร์อยำ่งบรรจง กำรท่ีเรำมีสมุดบนัทึกท่ีสวย สะอำด และเรียบร้อยก็จดัวำ่ เป็นกำร
ถวำยพระเกียรติแก่พระเจำ้อยำ่งหน่ึง 

1. เหตุใดพระเจำ้จึงทรงช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกบำป? กำรท่ีพระเจำ้ทรงช่วยเรำก็เพื่อท ำใหเ้รำ
เป็นเหมือนพระเยซูคริสต ์โรม 8:29 

2. พระเจำ้ทรงกระท ำใหเ้รำเหมือนพระเยซูไดอ้ยำ่งไร? 
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ก. โดยช่วยเรำใหร้อดพน้จำกควำมผดิบำป 
ข. โดยช ำระจิตใจของเรำ ให้สะอำดปรำศจำกมลทินทุก ๆ วนั 
ค. โดยทำงพระวจนะของพระองค ์
ง. โดยทำงพระวิญญำณบริสุทธ์ิของพระองค ์
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บทที ่15 การเป็นพยานทีเ่กดิผล 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูทรงเป็นผูท้รงกระท ำใหเ้รำเป็นพยำน 
1. เหตุใดพระเจำ้จึงทรงละเรำไวใ้นโลก 
2. เรำเป็นพยำนเพื่อพระองคไ์ดอ้ยำ่งไร 
เรำอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะไปสวรรค ์ ในทนัทีท่ีเรำไดรั้บควำมรอด กำรท่ีพระเจำ้ทรงช ำระจิตใจ

เรำ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ท ำใหเ้รำพร้อมท่ีจะไปสู่สวรรค ์ ในทนัทีท่ีท่ำนยอมรับองคพ์ระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำน ท่ำนก็ไดรั้บสภำพท่ีเตรียมพร้อมแลว้ท่ีจะไปสวรรค ์ ควำม
พรักพร้อมของเรำข้ึนอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ และพระรำชกิจท่ีพระองคท์รงกระท ำเพื่อเรำ ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บั
ตวัเรำเอง 

ท่ำนอำจสงสัยวำ่ เหตุใดพระเจำ้จึงไม่ทรงรับเรำ ใหไ้ปอยูส่วรรคเ์สีย ในวนัท่ีเรำรับเอำควำม
รอด เหตุใดพระองคจึ์งทรงปล่อยใหเ้รำอยูใ่นโลกน้ีต่อไปอีก แน่นอนสวรรคต์อ้งดีกวำ่โลกน้ีมำกนกั 
และถำ้เรำจะไปสวรรคท์นัที เม่ือเรำรับควำมรอดแลว้ ก็ยอ่มจะเป็นประโยชน์แก่เรำอยำ่งใหญ่หลวง แต่
พระเจำ้ทรงมีเหตุผลท่ีจะท ำใหเ้รำอยูใ่นโลกน้ีต่อไป และพระเยซูก็ตรัสไว ้ ในพระธรรมกิจกำร 1:8 วำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำย มณฑลซะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำย
แผน่ดินโลก” น่ีแหละคือพระประสงคข์องพระเจำ้ ท่ีจะใหเ้รำแต่ละคน ซ่ึงเป็นคนของพระองคท์  ำหนำ้ท่ี
น้ี 

พยำนคืออะไร พยำนคือ ผูบ้อกกล่ำวใหผู้อ่ื้นไดท้รำบถึงประสบกำรณ์ท่ีตนเองไดรั้บ กำรเป็น
พยำนเก่ียวกบัองคพ์ระเยซูคริสตคื์อกำรเล่ำใหค้นอ่ืนทรำบถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์ ตำมท่ีเรำรู้จำก
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ปัญหำจึงอยูท่ี่วำ่ เรำมีควำมรู้อะไรบำ้งท่ีจะบอกเล่ำแก่ผูอ่ื้น 

ประกำรแรก เรำทรำบแลว้วำ่ มนุษยทุ์กคนเป็นคนบำปพระธรรมโรม 3:23 อธิบำยไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนแลว้ ประกำรต่อไปเรำยงัทรำบอีกวำ่ แมว้ำ่เรำจะเป็นคนบำปเช่นไรก็ตำม พระเจำ้ก็ยงัทรงรักเรำ 
(โรม 5:8) แลว้เรำยงัทรำบต่อไปอีกวำ่ ควำมรักของพระเจำ้ท่ีมีต่อเรำนั้นใหญ่ยิง่นกั จนไดป้ระทำนพระ
บุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ ใหม้ำส้ินพระชนมเ์พื่อเรำ (ยอห์น 3:16) นอกจำกนั้นเรำยงัทรำบอีกวำ่ ถำ้
หำกใครเช่ือวำ่พระเยซูทรงยอมพลีพระชนมบ์นไมก้ำงเขนเพื่อเขำแลว้ พระองคจ์ะทรงช่วยผูน้ั้นใหพ้น้
จำกบำป และประทำนชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่เขำ (กิจกำร 16:31) 

ถำ้หำกเรำรู้ควำมจริงเหล่ำน้ีโดยถ่องแทแ้ลว้ไซร้ ก็เป็นหนำ้ท่ีของเรำท่ีจะตอ้งบอกแก่คนอ่ืนท่ี
ยงัไม่ทรำบ บำงคนอำจจะเช่ือและบำงคนอำจจะไม่เช่ือ ไม่ใช่หนำ้ท่ีของเรำท่ีจะท ำใหค้นเช่ือ แต่เป็น
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หนำ้ท่ีของเรำ ท่ีจะตอ้งบอกใหค้นทั้งหลำยทรำบเร่ืองของพระเจำ้ พระเจำ้องคเ์ดียวเท่ำนั้น ท่ีจะท ำให้
บุคคลเหล่ำนั้นเช่ือ ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระธรรมเอเฟซสั 2:8 ซ่ึงวำ่ “ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดย
พระคุณ เพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ประทำนให้” เรำไม่สำมำรถท ำให้
ใครเช่ือได ้ แต่พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะทรงท ำใหค้นเหล่ำนั้นเช่ือเอง หำกวำ่เรำจะซ่ือสัตยใ์นกำรเป็น
พยำนของเรำ 

มีบำงคนเป็นพยำนไดอ้ยำ่งเกิดผลดีมำก กล่ำวคือในบรรดำผูท่ี้ไดย้นิค ำพยำนของเขำ มีหลำย
คนไดย้อมรับเช่ือวำ่ พระเยซูเป็นผูไ้ถ่เขำใหอ้อกจำกควำมผดิบำป กำรท่ีเรำจะเป็นพยำนไดผ้ลเหล่ือมล ้ำ
กนั เช่นน้ี มิใช่เป็นเพรำะพื้นฐำนควำมรู้ หรือ ควำมเฉลียวฉลำดผดิแผกกนัเป็นเหตุ หำกแต่เป็นเพรำะผู ้
ท่ีเป็นพยำนท่ีเกิดผลนั้น ไดถ้วำยตวั ใหอ้ยูใ่นควำมดูแลของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ โดยเด็ดขำดนัน่เอง 
เป็นเพรำะฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท ำใหเ้ขำสำมำรถเป็นพยำนไดอ้ยำ่งดี พระธรรมกิจกำร 
1:8 กล่ำววำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำ” เรำจะเป็นพยำนอยำ่งสัมฤทธ์ิผลไมไ่ด ้ หำกปรำศจำก
ฤทธ์ิแห่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

เวลำท่ีพระเยซูทรงเรียกสำวกของพระองค ์ ให้ติดตำมพระองคไ์ปนั้น บำงคนยงัเป็นชำวประมง 
และก ำลงัมุ่งหนำ้หำปลำอยู ่ พระองคต์รัสวำ่ “จงตำมเรำมำเถิด เรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูจ้บัคน” (มทัธิว 
4:19) สำวกเหล่ำนั้นจึงตำมพระองคไ์ป และพวกเขำก็เป็นพยำนไดอ้ยำ่งเกิดผล น่ีแหละคือควำมหมำย
ของกำรเป็น “ผูจ้บัคน” ในวนัเพน็เทคศเต เปโตรซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นชำวประมงไดเ้ทศนำใหป้ระชำชน
ฟัง จนไดมี้ผูไ้ดรั้บควำมรอดเป็นจ ำนวนถึงสำมพนัคน นัน่เป็นเพรำะฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ินัน่เอง โดยล ำพงัเปโตรเองแลว้ ยอ่มไม่สำมำรถท ำงำนยิง่ใหญ่เช่นน้ีไดเ้ลย พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิองคท่ี์ช่วยเปโตรมำแลว้นัน่แหละ ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเรำใหท้  ำงำนไดอ้ยำ่งเกิดผลเช่นเดียวกนั
นั้น ถำ้หำกวำ่เรำยอมใหพ้ระองคช่์วยเหลือ 

ข้อควรปฏิบัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำ พยำยำมวำดภำพอุทำหรณ์เก่ียวกบักำรเป็นพยำน พยำยำมหำแง่คิดใหม่ ๆ ภำพท่ี
แสดงไวน้ี้ เป็นเพียงตวัอยำ่งเท่ำนั้น 
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บทที ่16 วถิีทางของพระเจ้า 

ช้ีแจงใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ เรำควรจะใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นเจำ้ชีวติของเรำ 
1. ยอมใหพ้ระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ 
2. ยอมใหพ้ระคริสตท์รงเป็นเจำ้ชีวติของเรำ 
3. เหตุใดเรำจึงตอ้งอ่อนนอ้ม และถวำยตวัแก่พระเยซูคริสต ์
4. พระเยซูทรงจดักำรกบัชีวติของเรำอยำ่งไร 
มีทำงเดียวเท่ำนั้น ท่ีจะช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกบำป คือทำงพระเยซูคริสต ์ พระเยซูทรงปลงพระ

ชนมบ์นไมก้ำงเขน เพื่อรับโทษทณัฑแ์ทนเรำ ถำ้หำกเรำเช่ือเช่นนั้นจริง ๆ พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเรำ และเรำก็รอดพน้บำปชัว่นิรันดร์ เพรำะพระองคท์รงสัญญำวำ่ จะทรงพิทกัษรั์กษำเรำตลอด
กำล แต่กำรท่ีจะรอดพน้บำปเท่ำนั้น ไม่เป็นกำรเพียงพอส ำหรับชีวิตคริสเตียน ซ่ึงไม่ผดิอะไรกบักำร
ขำ้มมหำสมุทร เรำตอ้งลงเรือ จึงจะเดินทำงขำ้มมหำสมุทรได ้ แต่ถำ้หำกลงไปอยูใ่นเรือแลว้ และไม่
จดักำรกบัเรือเลย เรือนั้นจะแล่นไปไดอ้ยำ่งไร มีคริสเตียนบำงคนมีชีวติเหมือนเรือลอยล ำ สักแต่วำ่
ปล่อยใหม้นัลอยไปตำมเร่ือง โดยปรำศจำกจุดหมำยท่ีแน่นอน พระเจำ้มิไดมี้พระประสงคท่ี์จะใหเ้รำ
กระท ำเช่นนั้นเลย พระเจำ้ทรงมีโครงกำรท่ีแน่นอนส ำหรับเรำ 

กำรสร้ำงอำคำรบำ้นเรือนในสมยัน้ี เจริญกำ้วหนำ้ไปกวำ่ก่อนมำก เวลำจะก่อสร้ำงอะไร เขำก็
จะมีแบบแผนเตรียมไวล่้วงหนำ้เสมอ แบบแผนหรือโครงร่ำงส ำหรับก่อสร้ำงน้ี เรียกกนัวำ่ “พิมพเ์ขียว” 
เขำ้ใจวำ่ผูศึ้กษำ บำงคนคงเห็นมำแลว้ พิมพเ์ขียวน้ี เป็นกระดำษพิมพข้ึ์นเป็นสีน ้ำเงินหรือสีครำม ส่วน
โครงสร้ำงในกำรก่อร่ำงเป็นสีขำว บอกถึงรำยกำรละเอียดทุกอยำ่งวำ่ จะติดประตูหนำ้ต่ำงตรงไหน จะ
ใชไ้มข้นำดอะไร ก่ออิฐตรงไหน เสำและคำนขนำดเท่ำไร พระเจำ้ก็ทรงมีแผนกำรส ำหรับชีวิตของเรำ 
เช่นเดียวกนัน้ี เอเฟซสั 2:10 กล่ำววำ่ “เรำทั้งหลำยเป็นกิจกำรของพระองค ์ ท่ีทรงสร้ำงข้ึนใหม่ในพระ
เยซูคริสต ์เพื่อจะใหก้ระท ำกำรดี ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงด ำริไวก่้อนใหเ้รำประพฤติตำมนั้น” ขอใหเ้รำลองคิด
ดูสักนิดเถิดวำ่ พระเจำ้ทรงวำงโครงกำรไว ้ ส ำหรับชีวติของเรำ ก่อนท่ีเรำจะเกิดเป็นเวลำนำนแสนนำน
มำแลว้ โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรท่ีดี ประหลำด อศัจรรย ์และดีท่ีสุดท่ีจะพึงมี 

เม่ือพระเจำ้มีโครงกำรส ำหรับท่ำนเช่นน้ี ท่ำนควรจะท ำอยำ่งไร มีคริสเตียนบำงคนเขำ้ใจผดิคิด
วำ่ เขำควรจะด ำเนินชีวติโดยอำศยัตนเอง จึงจะเป็นกำรถูกตอ้ง ลองคิดดูเถิดวำ่ ถำ้มีผูพ้ยำยำมสร้ำงตึกสูง
ระฟ้ำ โดยท่ีเขำไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำงเลย ผลงำนของเขำจะเป็นอยำ่งไร แน่นอน
แผนกำรของเขำคงตอ้งลม้เหลวลง กำรก่อสร้ำงยอ่มไม่มีทำงส ำเร็จไปได ้ เพรำะงำนเช่นน้ียอ่มตอ้งอำศยั
ผูท่ี้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ จึงจะลุล่วงไปไดท้  ำนองเดียวกนักำรสร้ำงชีวิต ก็ยอ่มจ ำเป็นตอ้งใชน้ำยช่ำงผู ้
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ช ำนำญจึงจะก่อสร้ำงไดส้ ำเร็จ และนำยช่ำงผูน้ั้นก็คือพระเจำ้นัน่เอง เรำสร้ำงชีวติทนัทีไม่ได ้ พระเจำ้
องคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีทรงกระท ำได ้

แลว้เรำจะท ำอยำ่งไรต่อไป ค ำตอบท่ีถูกตอ้งและมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุดค ำหน่ึงก็คือ “ยอม
จ านน” ทั้งน้ีหมำยควำมวำ่ เรำตอ้งมอบกำยถวำยชีวติของเรำ ใหแ้ก่พระเจำ้ และทูลขอใหพ้ระองคท์รง
เป็นผูจ้ดักำรให ้กล่ำวคือ เรำมอบใหพ้ระเจำ้จดักำรตำมน ้ำพระทยัของพระองค ์ไม่ใช่ตำมควำมประสงค์
ของเรำเอง 

กำรท่ีเรำตอ้งถวำยชีวิตของเรำใหแ้ก่พระเจำ้ มีเหตุผลหลำยประกำร คือ เม่ือพระเยซูทรงพลี
พระชนมข์องพระองคแ์ทนเรำ ฉะนั้น ชีวิตท่ีเรำมีอยูก่็มิใช่ของเรำเองอีกต่อไป เพรำะพระเยซูเจำ้ทรงซ้ือ
เรำไวด้ว้ยรำคำสูงสุด คือดว้ยพระโลหิตของพระองค ์ พระเยซูทรงช ำระเรำใหส้ะอำดบริสุทธ์ิ และทรง
กระท ำใหเ้รำเป็นบุตรของพระเจำ้ ในเม่ือพระองคมี์แผนกำรส ำหรับเรำแลว้ เรำจึงไม่มีสิทธ์ิท ำอะไร ๆ 
ตำมอ ำเภอใจของตนเองอีกต่อไป แผนกำรของพระองคน์ั้นประหลำดมหศัจรรย ์ และท่ีดีกวำ่ท่ีเรำ
ก ำหนดข้ึนเองมำกมำยนกั บำงคร้ังเรำนึกวำ่เรำจะจดักำรกบัชีวติของเรำไดดี้กวำ่พระเจำ้ นัน่เป็น
ควำมคิดท่ีผดิพลำดอยำ่งมำก เพรำะพระเจำ้ทรงรอบรู้ทุกส่ิงทุกอยำ่ง และพระองคท์รงน ำเรำไปสู่ทำงท่ี
ถูกเสมอ 

ประกำรแรก เรำจะตอ้งถวำยชีวติของเรำแก่พระเจำ้ทั้งหมด และทูลพระเยซูดงัน้ีวำ่ “พระเยซู
เจำ้ขำ้ พระองคท์รงพลีพระชนมข์องพระองคเ์พื่อขำ้พระองค ์ ฉะนั้นขำ้พระอง์จึงไม่เพียงแต่ถวำยจิตใจ
ของขำ้พระองคใ์หแ้ก่พระองคเ์ท่ำนั้น แต่ขำ้พระองค ์ ขอถวำยชีวติทั้งหมดแก่พระองค ์ ใหพ้ระองคเ์ป็น
เจำ้ชีวติ” ทุก ๆ วนั ทุก ๆ ชัว่โมง และทุก ๆ นำที เรำจะตอ้งรักษำค ำมัน่สัญญำของเรำ ท่ีใหไ้วต่้อ
พระองคใ์หจ้งดี พญำมำรจะพยำยำมชกัชวนเรำใหท้  ำผดิ แต่เรำจะตอ้งปฏิเสธค ำชกัชวนของมนัทนัที 
เพรำะวำ่เรำเป็นคนของพระเยซูเจำ้แลว้ พระเยซูทรงสำมำรถพิทกัษรั์กษำเรำไว ้ มิใหเ้รำท ำผดิและพระ
เยซูทรงจดักำรกบัชีวิตของเรำอยำ่งแน่นอน 

ข้อควรปฏบิัติ 

เรำจะทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ อยำ่งไหนเป็นแบบแผนชีวิตท่ีพระเจำ้เตรียมไวใ้ห้เรำ พระเจำ้ทรง
เตรียมแบบแผนไวใ้ห้เรำทุกคน ขอใหดู้เอเฟซสั 2: 10 เรำจะรู้ถึงแบบแผนของพระองค ์ ถำ้เรำยอมให้
พระองคเ์ป็นเจำ้ชีวิตของเรำ และเช่ือฟังค ำตำมน ้ำพระทยัของพระองคทุ์กอยำ่ง เรำตอ้งยอมใหพ้ระองค์
เป็นผูจ้ดักำรกบัชีวติของเรำ และตอ้งปฏิบติัตำมกำรน ำของพระองค ์ แลว้เรำจะไม่หลงเจ่ิงไปจำกวถีิทำง
ของพระองคเ์ลย 
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ค าถามทดสอบ 

1. กำรท ำคุณงำมควำมดี ของคนท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอดกบักำรท ำคุณงำมควำมดีของคริสเตียน
นั้น ต่ำงกนัอยำ่งไร? 

2. พระเจำ้ทรงช่วยเรำใหร้อดพน้จำกบำป เพื่อจุดประสงคอ์ะไร? 
3. พระเจำ้ทรงกระท ำใหเ้รำเป็นเหมือนพระคริสต ์โดยวธีิใดบำ้ง? จงบอกมำส่ีประกำร 
4. เหตุใดพระเจำ้จึงไม่ทรงรับคริสเตียนไปสู่สวรรคห์รือ? 
5. กำรเป็นพยำนคืออะไร? 
6. ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นพยำนของพระคริสต ์ท่ำนจะบอกให้คนอ่ืนทรำบถึงเร่ืองอะไร? 
7. คริสเตียนควรใหใ้ครจดักำรกบัชีวติของเขำ? 
8. ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระเจำ้ทรงท ำงำนในชีวิตประจ ำวนัของท่ำน? 
9. ท่ำนจะบอกเพื่อน ๆ ของท่ำนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน ใหเ้ขำมำเป็นคริสเตียนอยำ่งไร? 



 51 

บทที ่17 ค าสัญญาอนัสัตย์จริง 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอีก 
กำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์
1. ค  ำสัญญำของพระองค ์
2. ล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  
หลงัจำกท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ สำวกของพระองคไ์ดเ้ห็นพระองคอี์กหลำย

คร้ัง พระเยซูทรงสนทนำกบัสำวกของพระองคห์ลำยขอ้หลำยประกำร แต่พระเยซูมิไดป้ระทบัอยูก่บั
พวกเขำอีกตลอดไป อยูม่ำวนัหน่ึงซ่ึงเป็นวนัท่ีพระองคท์รงพร้อมท่ีจะเสด็จกลบัสู่สวรรค ์ พระเยซูทรง
น ำบรรดำสำวกของพระองคไ์ปยงัภูเขำลูกหน่ึง ท่ีอยูน่อกเมือง ช่ือภูเขำมะกอกเทศ ณ ท่ีนัน่พระเยซูทรง
สัญญำวำ่ พระเจำ้จะประทำนฤทธ์ิอ ำนำจใหพ้วกเขำ โดยกำรส่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิลงมำสวมทบัพวก
เขำ และพวกเขำจะไดพ้ำกนัออกไปเป็นพยำนฝ่ำยพระองค ์ ขณะท่ีพระเยซูก ำลงัตรัสอยูน่ั้นพระองคก์็
ลอยข้ึนไป และเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ บรรดำสำวกของพระองคเ์ฝ้ำดูพระองคอ์ยู ่ จนกระทัง่พระองคท์รง
หำยลบัไปพวกเขำต่ำงหวงักนัวำ่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำอีกโดยเร็วพลนั แต่ในขณะท่ีพวกสำวกของ
พระเยซู เพง่ดูพระองคเ์สด็ข้ึนสู่สวรรคอ์ยูน่ั้น ทูตสวรรคส์ององคส์วมเส้ือขำว ไดป้รำกฎและพดูกบัพวก
เขำวำ่ “ชำวกำลิลำเอ๋ย เหตุไฉนท่ำนจึงยนืเขมน้ดูฟ้ำ พระเยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจำกท่ำนเสด็จข้ึนไปยงั
สวรรคแ์ลว้ จะเสด็จมำอีกเหมือนท่ำนทั้งหลำยไดเ้ห็นพระองค ์เสด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” (กิจกำร 1:11) 
แลว้สั่งใหส้ำวกเหล่ำนั้นกลบัไปยงักรุงเยรูซำเล็ม และคอยอยูท่ี่นัน่ จนกวำ่จะไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจแห่งพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ตำมท่ีพระองคท์รงสัญญำไวว้ำ่จะประทำนใหแ้ก่พวกเขำ 

ขอ้น้ีเป็นค ำสัญญำท่ีแจ่มแจง้ชดัเจนวำ่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอีก พระเยซูมิไดเ้สด็จกลบัไป
ประทบัอยูใ่นสวรรคต์ลอดไป พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำยงัโลกน้ีอีก ดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสไวใ้นพระธรรม 
ยอห์น 14:1-3 วำ่ “เรำจะมำอีกรับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ” พระด ำรัสขอ้น้ีเป็นหลกัประกนัวำ่ พระองคจ์ะ
เสด็จกลบัมำอีก 

ในพระคมัภีร์เดิมก็ไดส้อนถึงเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั ขอใหเ้รำเปิดดู พระธรรมอิสยำห์ บทท่ี 11 ซ่ึง
เป็นพระสัญญำของพระเจำ้วำ่ในวำระท่ีพระเยซูคริสตก์ลบัมำนั้น สัตวป่์ำดุร้ำยจะกลำยเป็นสัตวท่ี์เช่ือง 
และบรรดำงูพิษทั้งหลำยจะคลำยพิษ แต่เหตุกำรณ์น้ีจะไม่เกิดข้ึน จนกวำ่จะถึงวนัท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำ 
ในวนันั้นโลกจะมีควำมสงบสุขอยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อนเลย 

พระเยซูจะเสด็จมำอยำ่งไร และจะทรงกระท ำอะไรบำ้ง 
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กำรเสด็จมำคร้ังท่ีสองของพระเยซู จะมีลกัษณะบำงอยำ่งคลำ้ยกบักำรเสด็จมำคร้ังแรก คือ
เหตุกำรณ์ทั้งหมดจะไม่เกิดข้ึนในครำวเดียวกนัทนัที เม่ือพระเยซูเสด็จมำคร้ังแรกนั้น เร่ิมตน้ดว้ยกำรมี
ดวงดำว และมีทูตสวรรคข์องพระเจำ้มำปรำกฏขบักล่อมเพลงเป็นนิมิต ต่อมำมำรก็ทดลองพระเยซู มี
กำรส ำแดงกำรมหศัจรรยแ์ละมีกำรจ ำแลงพระกำย กำรถูกตรึงท่ีไมก้ำงเขน และกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์เม่ือ
พระเยซูเสด็จมำคร้ังท่ีสอง ก็จะมีเหตุกำรณ์หลำยอยำ่งเกิดข้ึนเช่นเดียวกนัน้ี 

เรำไม่ทรำบวำ่อีกนำนเท่ำใด พระเยซูจึงจะเสด็จกลบัมำอีก ไม่วนัใดก็วนัหน่ึงพระองคก์็ตอ้ง
เสด็จมำอยำ่งแน่นอน อำจเป็นวนัน้ีก็ได ้ พระเยซูจะไม่เสด็จมำถึงแผน่ดินโลกทนัที แต่จะปรำกฏใน
ทอ้งฟ้ำ พระองคจ์ะทรงเรียกคนของพระองคด์ว้ยพระองคเ์อง บรรดำผูเ้ช่ือทั้งหลำยท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ 
จะฟ้ืนข้ึนมำอีก และบรรดำผูเ้ช่ือทั้งหลำยท่ียงัมีชีวติอยู ่ ร่ำงกำยของเขำก็จะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงใหมี้
สง่ำรำศีเช่นเดียวกบัพระเยซู เรำจะทรำบเร่ืองน้ีโดยละเอียดจำก 1 เธสะโลนิกำ 4:13-18 ขอให้เรำเปิด
ออกอ่ำนพร้อม ๆ กนั 

ภำยหลงัจำกกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูแลว้ แผน่ดินโลกจะเกิดกำรวบิติัใหญ่หลวงเป็นเวลำ
เจด็ปี ท่ำนลองวำดภำพดูก็แลว้กนัวำ่ โลกท่ีไม่มีคริสเตียนสักคนเดียว จะมีลกัษณะเป็นอยำ่งไร ท่ำนก็คง
ทรำบแลว้วำ่ เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีจะเกิดข้ึนในวำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำ พระองคจ์ะรับคนท่ีเช่ือพระองค์
ทุก ๆ คนออกจำกโลกน้ี จะมีกำรพิพำกษำโลกคร้ังยิง่ใหญ่ จะมีกำรกนัดำรอำหำร แผน่ดินไหว โรค
ระบำดและสงครำมเกิดข้ึน เม่ือครบเจ็ดปีแห่งกลียคุนั้นแลว้ ก็จะมีมหำสงครำมคร้ังยิ่งใหญ่เกิดข้ึนอีก 
เป็นสงครำมใหญ่ท่ีสุดในประวติัศำสตร์ ในท่ำมกลำงสงครำมนั้น นัน่แหละพระเยซูจะเสด็จกลบัมำจำก
สวรรคล์งมำปกครองโลก และจะน ำผูเ้ช่ือทั้งหลำยลงมำดว้ย พระเยซูจะท ำใหส้งครำมยติุ และจะทรง
พิพำกษำชนทุกชำติในโลก พระองคจ์ะทรงสถำปนำอำณำจกัรของพระองคข้ึ์น และครอบครองอยูเ่ป็น
เวลำหน่ึงพนัปี 

ข้อควรปฏิบัติ 

ใหผู้ศึ้กษำร้องเพลงท่ีเก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูพร้อมกนั 
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บทที ่18 ความหวงัของผู้เช่ือ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูเจำ้คือผูท่ี้เรำคอยท่ำอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั 
บทเรียนของเรำวนัน้ี วำ่ดว้ยกำรท่ีพระเยซูจะทรงรับคนของพระองคข้ึ์นสู่สวรรค ์ อนัเป็นตอน

หน่ึง ในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เหตุกำรณ์น้ีจะเกิดข้ึนอนัดบัแรก ในบรรดำเหตุกำรณ์
ทั้งหลำย ซ่ึงจะเกิดข้ึนในวำระท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึง กำรรับข้ึนสู่สวรรคข์องผูเ้ช่ือหลำยคน และไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนอยูแ่ลว้ หวงัวำ่ท่ำนคงจะจ ำพระด ำรัสอนัส ำคญัตอนหน่ึง ซ่ึงพระเยซูตรัสไว ้ในพระธรรม ยอห์น 
บทท่ี 14 ได ้ พระเยซูทรงบอกกล่ำวแก่สำวกของพระองค ์ ถึงกำรท่ีพระองคจ์ะเสด็จจำกพวกเขำไป ซ่ึง
ท ำใหส้ำวกเป็นทุกขโ์ศกมำก แต่พระเยซูทรงปลอบประโลมพวกเขำวำ่ อยำ่ไดเ้ป็นทุกขเ์ลย เพรำะกำรท่ี
พระองคเ์สด็จจำกพวกเขำไปคร้ังน้ี ก็เพื่อให้เตรียมสถำนท่ีไวส้ ำหรับพวกเขำ และเม่ือเตรียมสถำนท่ี
เสร็จเรียบร้อยแลว้ พระองคก์็จะเสด็จกลบัมำรับพวกเขำใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์ ณ ท่ีนัน่ เป็นนิจนิรันดร์ 
ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็ไดอ้ธิบำยใหพ้วกสำวกทรำบ 
เก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระองคม์ำกข้ึนอีก 

เม่ือคร้ังอำจำรยเ์ปำโลไปเทศนำท่ี เมืองเธสะโลนิกำนั้น ท่ำนไดส้อนผูท่ี้เช่ือทุกคนให้ทรำบวำ่ 
ถำ้พวกเขำด ำเนินชีวติ ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้แลว้ พวกเขำยอ่มมีควำมหวงั ในกำรเสด็จกลบัมำของ
พระคริสตไ์ดทุ้กเม่ือ ไม่วำ่จะเป็นเวลำใด อำจเป็นเวลำ เชำ้ บ่ำย เยน็ หรือกลำงคืนก็ได ้ ต่อปัญหำท่ีวำ่
บุคคลอนัเป็นท่ีรักของพวกเขำ เช่นบิดำมำรดำ ญำติมิตรหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีเขำรักซ่ึงไดต้ำยไปแลว้ จะถูก
ทิ้งขวำ้งใหอ้ยูใ่นโลกน้ีหรือไฉน อำจำรยเ์ปำโลอธิบำยวำ่ พวกเขำจะตอ้งไม่เศร้ำโศก อำลยับุคคลท่ี
ล่วงลบัไปแลว้เหล่ำนั้น เพรำะจะท ำใหดู้ไม่ผดิอะไรกบัวำ่ผูเ้ช่ือไม่มีควำมหวงัอะไรเลย และพระเจำ้ก็ไม่
มีพระประสงคท่ี์จะใหค้นของพระองคเ์ป็นเช่นนั้นดว้ย เรำเช่ือมัน่ในกำรส้ินพระชนมแ์ละกำรฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซูอยำ่งไร เรำก็ควรจะเช่ือดว้ยวำ่ เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำคร้ังท่ีสอง พระองคจ์ะทรง
น ำวญิญำณของบุคคลท่ีเช่ือในพระองคอ์นัเป็นท่ีรักของเรำ ซ่ึงตำยไปแลว้นั้น มำพร้อมกบัพระองคฉ์นั
นั้น 

บุคคลท่ีล่วงลบัไปแลว้ในพระคริสต ์ จะฟ้ืนข้ึนมำก่อน (เฉพำะผูท่ี้เช่ือในพระคริสตเ์ท่ำนั้น) 
ส่วนผูท่ี้ไม่เช่ือ จะมิไดฟ้ื้นข้ึนมำในวำระนั้น หลงัจำกนั้น ร่ำงกำยของผูเ้ช่ือท่ียงัมีชีวิตอยู ่ จะไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลง ใหมี้สง่ำรำศีเช่นเดียวกบัพระกำยของพระเยซู 

แน่นอนผูท่ี้พระเยซูจะทรงรับข้ึนไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคน์ั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้เช่ือในพระองค์
เท่ำนั้น ท่ำนคงเคยเห็นแม่เหล็กดูดเหล็กบำ้งมิใช่หรือ แม่เหล็กจะดูดเฉพำะเหล็ก แต่จะไม่ดูดทองเหลือง
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หรือตะกัว่เลย ถำ้ท่ำนมีข้ีตะไบเหล็กปนอยูก่บัข้ีเล่ือย แลว้เอำแม่เหล็กควำนไปทัว่ ๆ ในกองข้ีเล่ือยท่ี
ผสมกบัข้ีตะไบเหล็กนั้น แม่เหล็กจะดูดเอำเฉพำะข้ีตะไบเท่ำนั้น และปล่อยข้ีเล่ือยไวต้ำมล ำพงั รำวกบั
วำ่มิไดส้ัมผสักบัแม่เหล็ก หรือแรงดึงดูดของแม่เหล็กกระนั้น เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมำ บุคคลท่ีได้
บงัเกิดใหม่ในพระเจำ้แลว้เท่ำนั้น ท่ีจะไดข้ึ้นไปเฝ้ำพระเยซูบนทอ้งฟ้ำ แต่คนท่ียงัมิไดรั้บควำมรอด จะ
ถูกละทิ้งไวต้ำมล ำพงั 

พระธรรม 1 โครินธ์ 15:51-53 ใหร้ำยละเอียด เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยวำ่ จะมีอะไร
เกิดข้ึนแก่ผูเ้ช่ือพระเจำ้บำ้งอำจำรยเ์ปำโลไดบ้นัทึกขอ้พระธรรมตอนน้ีวำ่ “ดูก่อนท่ำนทั้งหลำยขำ้พเจำ้มี
ขอ้ลึกลบัท่ีจะบอกท่ำน คือ เรำจะไม่ล่วงลบัไปหมดทุกคน แต่เรำจะเปล่ีนแปลงไปหมด ใจขณะเดียว ใน
กระพริบตำเดียวเม่ือเป่ำแตรสังขค์ร้ังท่ีสุดนั้น เพรำะจะมีเสียงแตร และคนท่ีตำยแลว้จะเป็นข้ึนมำจำก
ควำมเน่ำเป่ือย แลว้เรำทั้งหลำยจะถูกเปล่ียนแปลงใหม”่ อำจมีผูส้งสัยวำ่ เรำจะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง
อยำ่งไร พระธรรม 1 ยอห์น 3:2 สอนวำ่ ร่ำงกำยของเรำจะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงใหเ้หมือนกบัพระกำย
ของพระคริสต ์ ฟีลิปปี 3:21 สอนวำ่ เม่ือพระเยซูเสด็จมำ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนร่ำงกำยอนัต ่ำตอ้ยของ
เรำใหมี้สง่ำรำศีเหมือนพระกำยของพระองค ์ ควำมผดิบำปทุกอยำ่งของเรำจะล่วงไป แมส้ันดำนบำป
ของเรำก็จะไม่มีเหลืออยูเ่ลย 

นบัวำ่เป็นเร่ืองท่ีน่ำอศัจรรยม์ำกทีเดียว ในกำรท่ีเรำจะไดเ้ห็นพระเยซูคริสต ์ และเรำจะไดรั้บ
กำรเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นเหมือนกบัพระเยซู เรำก ำลงัคอยท่ำพระองค ์ ดว้ยใจจดจ่ออยูทุ่กวนั เพรำะพระ
เยซูเคยตรัสวำ่ “ดูเถิด เรำจะมำโดยเร็ว” พระเยซูไม่เคยบอกเรำเลยวำ่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำเม่ือไร แต่
ทรงบอกใหเ้รำคอยท่ำพระองคอ์ยูทุ่กวนั พระองคอ์ำจเสด็จกลบัมำวนัน้ีก็ได ้ ฉะนั้นขอใหเ้รำอยำ่ได้
กระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใด ท่ีจะท ำใหเ้รำควำมละอำยในเม่ือพระองคเ์สด็จมำ 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำวำดภำพ ตำมแบบท่ีแสดงไวน้ี้ แลว้สอนทบทวนล ำดบัเหตุกำรณ์ทีละขั้น 
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บทที ่19 อาณาจักรของพระคริสต์ 

1. อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูเจำ้จะเสด็จมำในฐำนะพระมหำกษตัริยข์องโลก 
เม่ือพระเยซูเสด็จมำ จะมีกำรกลียคุวุน่วำยใหญ่หลวง (มีควำมทุกขเ์วทนำมำกยิง่) 
2. พระเยซูจะเสด็จกลบัมำครองโลก 
วำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำ จะเป็นวำระท่ีต่ืนเตน้ยนิดีส ำหรับบรรดำผูเ้ช่ือเป็นอยำ่งยิง่ ทั้งน้ี

เพรำะพระองคจ์ะทรงรับพวกเขำใหไ้ปอยูก่บัพระองคเ์ป็นนิจนิรันดร์ ร่ำงกำยของพวกเขำจะไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลง ใหเ้หมือนกบัพระกำยของพระเยซู และเขำจะอยูก่บัพระองคเ์ป็นนิจนิรันดร์ นบัเป็น
ประสบกำรณ์สูงส่งท่ีสุด 

ครำวน้ีให้เรำหนัมำดูผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้บำ้ง วำ่จะเป็นอยำ่งไรในวนันั้น บรรดำคนท่ีไม่เช่ือจะถูก
ละทิ้งไว ้ ไม่มีใครสักคนหน่ึงท่ีจะข้ึนสวรรคก์บัพระเยซูเลย จะมีสักวนัหน่ึงซ่ึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริง จะ
หำยไปจำกโลกหมดทุกคน บรรดำผูท่ี้ไม่เช่ือเหล่ำนั้นจะออกติดตำม แต่จะไม่พบเลย เพรำะบรรดำผูเ้ช่ือ
เหล่ำนั้นไปอยูส่วรรคห์มดแลว้ 

โลกน้ีจะกลำยเป็นสถำนท่ีน่ำสะพรึงกลวั สักเพียงใดหนอถำ้หำกวำ่ไม่มีคริสเตียนสักคนเดียว
เหลืออยูเ่ลย คนชัว่ร้ำยจะมีโอกำสท ำชัว่ไดทุ้กอยำ่งตำมท่ีเขำปรำรถนำ แลว้พระเจำ้ก็จะทรงพิพำกษำ
โลก กำรปรับโทษจะเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ไมมี่กำรหยดุย ั้ง จะเกิดสงครำม กำรกนัดำรอำหำร โรคระบำดและ
ควำมตำย ในท่ำมกลำงควำมวบิติัยุง่ยำกเหล่ำนั้น จะมีหลำยคนเช่ือพระนำมของพระเยซูคริสต ์ ชำวยวิ
ทั้งหมดและคนนำนำชำติเป็นอนัมำกจะเช่ือพระเยซูคริสต ์ แต่คนเหล่ำนั้นจะตอ้งประสบควำมล ำบำก 
ยำกแคน้แสนสำหสั เพรำะวำ่คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้จะมีมำกมำยเหลือเกิน และกำรพิพำกษำลงโทษของ
พระเจำ้ต่อโลกน้ี จึงยอ่มเป็นไปอยำ่งน่ำสยดสยองยิง่นกั หลำยคนท่ีเช่ือพระนำมพระเยซูในยคุนั้น จะถูก
ฆ่ำตำย เพรำะเห็นแก่พระนำมของพระองค ์

ในระหวำ่งกลียคุซ่ึงจะกินเวลำถึงเจด็ปีนั้น จะมีผูย้ิง่ใหญ่ผูห้น่ึงครอบครองโลก ผูค้รอบครรอง
โลกน้ีจะสถำปนำอำณำจกัรท่ียิง่ใหญ่ของตนข้ึน ตอนแรก ๆ ผูค้รอบครองผูน้ี้ จะแสร้งท ำป็นคนเมตตำ
อำรีต่อชำวยวิทั้งหลำย อนุญำตใหพ้วกเขำเขำ้ปกครองดินแดนประเทศชำติ อนุญำตให้นมสักำรพระเจำ้
ในพระวหิำร และถวำยเคร่ืองสักกำะบูชำต่อพระเจำ้ แต่ชำวยวิจะเป็นสุขอยูไ่ม่นำน ผูค้รองโลกน้ีก็จะ
ท ำลำยขอ้สัญญำท่ีใหไ้วแ้ก่พวกเขำเสีย คร้ันแลว้จะเกิดสงครำมใหญ่ท่ีสุด ชำวโลกจะแบ่งออกเป็นสอง
ฝ่ำย และประหตัประหำรกนัเองอยำ่งเห้ียมโหด กลำยเป็นสงครำมโลกท่ียิง่ใหญ่ และร้ำยกำจกวำ่
สงครำมโลกคร้ังใด ๆ แต่เป็นท่ีน่ำประหลำดท่ีวำ่ ไม่มีฝ่ำยใดเป็นผูช้นะเลย เม่ือจุดสุดยอดของสงครำม
เกิดข้ึนท่ีต ำบลอะระมะเฆโดนตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น จะมีเคร่ืองหมำยส ำคญั



 58 

ปรำกฏในทอ้งฟ้ำ อนัเป็นนิมิตแห่งบุตรมนุษยฟ้์ำแลบจำกทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตกมีควำมเร็วฉนัใด 
พระเยซูก็จะเสด็จมำอยำ่งฉบัพลนัฉนันั้น กำรเสด็จมำคร้ังน้ีของพระเยซูมิใช่กำรเสด็จมำในทอ้งฟ้ำ เพื่อ
ทรงเรียกคนของพระองค ์ เพรำะนัน่ไดท้รงกระท ำเสร็จเรียบร้อยไปแลว้ แต่กำรเสด็จมำในคร้ังน้ี พระ
เยซูจะเสด็จมำยงัพื้นโลก ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ำกไปนำนแลว้ ในวนัท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองค์
เสดจ็ข้ึนจำกภูเขำมะกอกเทศ และในวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำอีกน้ี พระองคก์็จะเสด็จลงมำท่ีภูเขำ
มะกอกเทศเช่นกนั 

พระบำทของพระเยซูจะประทบัอยูบ่นภูเขำมะกอกเทศ ในวำระนั้นผูเ้ช่ือก็จะกลบัมำยงัโลก
พร้อมกบัพระองค ์ เพรำะพระเยซูทรงสัญญำวำ่ พระองคจ์ะไม่ทิ้งเรำไวอ้ยูต่ำมล ำพงัอีกเลยตลอดไปเป็น
นิจ 

เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมำ สงครำมจะยติุ และพระองคจ์ะทรงพิพำกษำชนทุกชำติ ชนชำติยวิซ่ึง
ถือวำ่เป็นพี่นอ้งกบัพระองคแ์ละบรรดำผูท่ี้ไดรั้บฟังพระกิตติคุณจำกผูเ้ช่ือชนชำวยวิ แต่ปฏิเสธไม่
ยอมรับ จะตอ้งถูกลงโทษ ส่วนผูท่ี้ไดรั้บพระกิตติคุณ จะไดรั้บรำงวลั คร้ันแลว้พระเยซูจะทรงสถำปนำ
พระรำชอำณำจกัรของพระองคข้ึ์นใลกน้ี 

ท่ำนไม่อำจนึกภำพไดห้รอกวำ่ อำณำจกัรของพระองคม์หสัจรรยเ์พียงใด โลกทั้งโลกจะ
เปล่ียนแปลงหมด ทะเลทรำยและถ่ินกนัดำรจะไม่มีอีกต่อไป ทุกแห่งจะชุ่มช่ืนเสมือนสวนดอกไมจ้ะไม่
มีสัตวป่์ำอีกต่อไป สัตวทุ์กชนิดทุกตวัจะเช่ืองดุจสัตวเ์ล้ียง ถำ้ท่ำนอยำกไดสิ้งโตหรือเสือ จะเล้ียงไวดู้
เล่นอยำ่งแมวสักตวัหน่ึงก็ได ้ลูกเล็กเด็กแดงสำมำรถเล่นท่ีปล่องงูพิษได ้โดยไม่เป็นอนัตรำยและไม่ตอ้ง
กลวัภยัอนัตรำยจำกสัตวเ์หล่ำนั้นดว้ย เพรำะวำ่สัตวเ์หล่ำนั้นจะไม่มีพิษต่อไป และท่ีประเสริฐท่ีสุด ก็คือ 
พระเยซูจะทรงปกครองโลกน้ี พระองคจ์ะทรงกระท ำให้ทุกคนเช่ือพึ่งพระองค ์ จะไม่มีสงครำมและกำร
สู้รบกนัอีกต่อไป ทุกคนจะอยูใ่นโลกดว้ยควำมสงบสุข เพรำะวำ่องคส์ันติรำช คือ  พระเยซูคริสตเจำ้ 
พระเจำ้ของเรำ จะประทบัอยูท่ี่น่ีกบัเรำ และจะเป็นพระมหำกษตัริยข์องเรำ 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนภำพท่ีแสดงไวน้ี้ แลว้อธิบำยทบทวนล ำดบัเหตุกำรณ์ เก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำ
ของพระเยซูคริสตที์ละขั้นเช่นเดียวกบับทท่ีแลว้ 
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บทที ่20 ความหวงัอนัมัน่คง 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ กำรท่ีพระเยซูจะเสด็จมำท ำให้เรำเคร่งครัด และขะมกัเขมน้ในกำรท ำ
คุณงำมควำมดี 

เรำควรปฏิบติัตนอยำ่งไร ในกำรคอยท่ำกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์
1. มีชีวติเพื่อพระเยซูคริสตทุ์กวนั 
2. มีควำมช่ืนชมยนิดี ไม่วำ่จะมีอะไรเกิดข้ึน 
3. เป็นพยำนบอกเร่ืองรำวพระเยซูกบัคนอ่ืน ๆ  
เรำทรำบอยูแ่ลว้วำ่ พระเยซูจะเสด็จมำ เพื่อรับคนของพระองคไ์ปอยูก่บัพระองค ์ อำจเป็นเวลำ

ใดก็ได ้ควำมจริงขอ้น้ีท ำใหเ้รำด ำเนินชีวิตดว้ยควำมระมดัระวงัยิง่ข้ึนกวำ่เดิมมิใช่หรือ เรำจะไม่กลวักำร
เสด็จกลบัมำของพระเยซูเลย เพรำะเรำรู้แลว้วำ่พระเยซูทรงสำมำรถทอดพระเนตรจำกสวรรคเ์ห็นเรำใน
ปัจจุบนั เท่ำ ๆ กบัวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จมำ ซ่ึงเรำจะเห็นองคพ์ระเยซูจริง ๆ แต่วำระท่ีพระเยซูจะเสด็จ
มำนั้น จะเป็นวำระท่ีส ำคญัน่ำต่ืนเตน้ท่ีสุดเท่ำท่ีโลกพึงมี แต่ถำ้พระเยซูเสด็จมำในขณะท่ีเรำก ำลงั
ประพฤติในส่ิงท่ีพระองคไ์ม่ทรงพอพระทยั หรือกล่ำวถอ้ยค ำท่ีไม่น่ำฟังหรือพดูเท็จ หรือหมกหมุ่นใน
สถำนท่ีไม่เหมำะสมแลว้ ควำมต่ืนเตน้ช่ืนชมยนิดีในส่ิงท่ีเรำหวงัไวน้ั้น ก็คงตอ้งกลบักลำยไปอยำ่ง
แน่นอน แต่ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ พระเยซูจะไม่ทรงรับเรำไปอยูก่บัพระองค ์ เพรำะกำรท่ีพระองคจ์ะ
ทรงรับเรำใหไ้ปอยูก่บัพระองคน์ั้น พระองคท์รงรับเรำในฐำนะท่ีเรำเป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมรอดแลว้ มิใช่
เพรำะกำรท ำคุณงำมควำมดีของเรำ แต่ให้เรำคิดดูก็แลว้กนัวำ่ ถำ้พระเยซูเสด็จกลบัมำขณะท่ีเรำกระท ำ
บำปอยู ่จะเป็นท่ีน่ำเศร้ำสักเพียงใด เรำจะกลำ้สบพระพกัตร์กบัพระองคไ์ดถ้นดัหรือ และดว้ยเหตุท่ีพระ
เยซูอำจเสด็จมำเม่ือไรก็ไดน่ี้เอง เรำจึงควรคอยท่ำพระองคด์ว้ยควำมระมดัระวงัอยูเ่สมอ 

ควำมเจบ็ป่วย และลม้ตำยของมนุษยโ์ลก มกัก่อใหเ้กิดควำมเศร้ำโศกแก่ญำติพี่นอ้ง ผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงัเสมอ แต่คริสเตียนมิไดมี้ควำมโศกเศร้ำดงัชำวโลก คนท่ีไม่มีพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจำ้ของ
เขำ ไม่มีควำมหวงัอะไรเลย เพรำะเขำไม่มีโอกำสท่ีจะไดรั้บควำมช่ืนชมยนิดี ในกำรท่ีจะไดอ้ยูใ่น
สวรรคร่์วมกบับุคคลท่ีเขำรัก แต่เม่ือคริสเตียนตำยบรรดำญำติมิตรของเขำก็ทรำบแน่นอนวำ่ เขำไดไ้ป
อยูก่บัพระเยซูคริสตใ์นสวรรค ์ และบรรดำผูท่ี้ตำยไปแลั้วนั้น ก็มีควำมสุขยิง่กวำ่ท่ีเขำเคยมีหรือจะพึงมี
ในโลก เขำมีควำมหวงัในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ เม่ือเรำเช่ือวำ่พระเยซูคริสตท์รงตำยแทน
เรำ และทรงฟ้ืนคืนพระชนมเ์พื่อเรำ เรำก็ยอ่มทรำบวำ่ บรรดำผูท่ี้ไวว้ำงใจในพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงไดต้ำย
ไปแลว้ จะกลบัมำอีกพร้อมกบัพระเยซูคริสต ์ ในวำระท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมำ เพรำะวำ่ผูท่ี้มีชีวติอยู่
จนถึงวำระกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสต ์ จะล่วงหนำ้ไปก่อนท่ีผูล่้วงลบัไปแลว้ก็หำมิได ้ พระเยซู
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คริสตจ์ะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ยเสียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ คน
ท่ีเช่ือพระเยซูและไดต้ำยจำกโลกน้ีไปแลว้ จะถูกปลุกใหฟ้ื้นจำกควำมตำยก่อนเป็นพวกแรก แลว้คริส
เตียนท่ียงัมีชีวติอยูจ่นกระทัง่วนัท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำ จะไดข้ึ้นไปอยูก่บัพระคริสตใ์นทอ้งฟ้ำพร้อมกบั
คนท่ีตำยแลว้ ท่ีนัน่เรำจะอยูก่บัพระองคต์ลอดนิรันดร์ น่ีแหละเป็นพระด ำรัสท่ีพระองคใ์หไ้วแ้ก่เรำ เพื่อ
ปลอบประโลมใจในยำมท่ีเรำเศร้ำโศก 

แมว้ำ่เรำจะมีควำมช่ืนชมยนิดี ในกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสตเ์พียงใด แต่เรำก็ไม่อำจลืม
บรรดำผูท่ี้ยงัมิไดรั้บควำมรอดซ่ึงจะตอ้งถูกทอดทิ้ง ให้อยูเ่บ้ืองหลงั ในวำระท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมำนั้น 

และวนันั้นจะเป็นวนัท่ีน่ำเวทนำท่ีสุดส ำหรับผูไ้ม่เช่ือพระเจำ้ เรำมีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ 
ท่ีจะใหค้นเหล่ำนั้นไดย้นิ ไดฟั้ง พระกิตติคุณและเช่ือพระเยซู เพื่อวำ่เขำจะไดร้อดพน้บำป และจะไดไ้ป
อยูก่บัพระเยซูเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมำ เรำทรำบแลว้วำ่ คนทั้งโลกจะไม่กลบัใจใหม่ทุกคน ดงันั้นเรำจึง
ไม่ไดมุ้่งพยำยำมท ำใหโ้ลกน้ีดีข้ึน แต่เรำพยำยำมช่วยวิญญำณของคน ใหพ้น้จำกมือของมำร ก่อนท่ีพระ
เยซูจะเสด็จกลบัมำอีก ถำ้เรำหมำยมัน่ป้ันมือเช่นน้ีจริง ๆ เรำก็ควรรีบบอกกล่ำวแก่มิตรสหำย ใหเ้ขำได้
ทรำบถึงองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละน ำเขำมำหำพระองค ์ เรำควรอธิษฐำนเผื่อคนเหล่ำนั้น และเผือ่ผูป้ระกำศ
ข่ำวประเสริฐทั้งหลำย ซ่ึงก ำลงัประกำศเร่ืองพระเยซู และทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงอวยพรแก่เขำเหล่ำนั้น 
เพื่อใหเ้ขำสำมำรถน ำดวงวิญญำณของมนุษยเ์ป็นอนัมำกมำหำพระองค์ 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ วญิญำณของผูช้อบธรรมทั้งหลำย ซ่ึงล่วงลบัไปแลว้ จะไดไ้ปอยู่
กบัพระเจำ้ในสวรรค ์ ตลอดไปและพระองคป์ระทำนร่ำงกำยใหม่ อนัมีสง่ำรำศี และไม่รู้จกัเน่ำเป่ือย
ใหแ้ก่พวกเรำดว้ย 
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ค าถามทดสอบ 

1. จงเขียนแผนภำพแสดงล ำดบัต่ำง ๆ ในกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริตส์ 
2.ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีตอนไหนบำ้ง ท่ีกล่ำวถึงกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต?์ ให้

บอกมำอยำ่งนอ้ยสองขอ้ 
3. ใครบำ้งท่ีจะ “ถูกรับข้ึนสู่สวรรค”์ 
4. ในวำระท่ีพระเยซูเสด็จมำนั้น จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่คริสเตียนท่ียงัมีชีวติเป็นอยู?่ 
5. จะมีอะไรเกิดขั้นแก่คริสเตียนท่ีเช่ือในพระคริสต ์ซ่ึงไดล่้วงลบัไปแลว้? 
6. ในวำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำนั้น จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่คนท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอด 
7. หลงัจำกท่ีพระเยซูเสด็จมำรับ ผูท่ี้เช่ือในพระองคข้ึ์นสู่สวรรคห์มดแลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่

ชำวโลกท่ียงัเหลืออยูใ่นโลกน้ี? 
8. อะไรเป็นเหตุใหก้ลียคุโกลำหลคร้ังใหญ่ (ควำมทุกขเวทนำมำกยิง่) ในโลกส้ินสุดลง? 
9.จงอธิบำยถึงสภำพของแผน่ดินโลก ในยคุท่ีพระเยซูจะทรงครอบครอง หน่ึงพนัปี                   
10.ผูท่ี้คอยท่ำกำรเสด็จกลบัมำของพระคริสต ์อยำ่งซ่ือสัตยค์วรประพฤติตนอยำ่งไร? 
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เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือน้ีจบแลว้ ท่ำนไม่พลำดในกำรอ่ำนหนงัสือ ภำษำไทย – องักฤษ ท่ีบรรจุ
สำระส ำคญั ใหป้ระโยชน์แก่กำรศึกษำในดำ้นภำษำองักฤษ และในดำ้นฝ่ำยจิตวญิญำณ ทั้งจ  ำหน่ำยใน
รำคำเยำ คือ 

A 509 A แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1 
A 509 B แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2 
A 514 ควำมอศัจรรยข์องกำรเนรมิตสร้ำง  MARVELS OF CREATION 
A 521 พระองคเ์จำ้และพระผูช่้วยใหร้อด THE PRINCE AND SAVIOUR 
A 527 ไม่มีกำรหนักลบั NO TURNING BACK 
A 531 ปริศนำธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol. 1 
A 532 ปริศนำธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol. 2 

 
 
 

สนใจโปรดติดต่อสั่งซ้ือไดท่ี้ 
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
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