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ค าปรารภของผู้เขียน 
ท่านผู้อ่านทีรั่ก 
เน่ืองจากปัจจุบนัน้ียงัมีประชาชนเป็นจ านวนมาก ท่ีไม่รู้ถึงศาสนาคริสต ์ ไม่รู้วา่คริสเตียนมี

หลกัความเช่ืออยา่งไร ค าวา่ “คริสเตียน” หมายความวา่อะไร หลกัค าสอนของศาสนาคริสตมี์อะไรบา้ง 
ค ำตอบปัญหำเหล่ำนี ้จะทราบไดจ้ากหนงัสือเล่มเล็กน้ี 

แมแ้ต่ในคริสตจกัรเอง ก็มีสมาชิกคริสตจกัรจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เขา้ใจเร่ือง “กำรกลับใจใหม่” 
กำรรับควำมรอด” “กำรเกิดใหม่” “กิจกำรฝ่ำยพญำมำร” ฯลฯ เขาเหล่านั้นไม่ทราบเลยวา่คริสเตียนควร
เช่ืออยา่งไรและปฏิบติัอยา่งไร จึงจะเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง การอ่านหนงัสือเล่มน้ีจะท าใหส้มาชิก
คริสตจกัร หรือ แมแ้ต่เด็ก ๆ ในครอบครัวคริสเตียนก็สามารถเรียนรู้ถึงพระคริสตแ์ละเกิดมีความรักเพื่อ
พระองค ์

ผูป้ระกาศพระกิตติคุณหรือศิษยาภิบาล มกัเผชิญกบัปัญหาท่ีวา่ จะใชห้นงัสือเล่มใดเป็นคู่มือ 
ในการเตรียมผูท่ี้เช่ือใหม่ให้พร้อมท่ีจะรับศีลบพัติศมา ดว้ยเหตุน้ีเอง ขา้พเจา้จึงไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึน 
โดยการศึกษาคน้ควา้จากพระคริสตธรรมคมัภีร์และอาศยัประสบการณ์ ในการรับใชพ้ระเจา้มาเป็น
เวลานานไดป้ระมวลเอาหลกัความจริงแห่งพระวจนะของพระเจา้มาอธิบายไวอ้ยา่งยอ่ ๆ หลายเร่ือง 
โดยใชภ้าษาง่าย ๆ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจหลกัความจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงตั้งช่ือ
หนงัสือเล่มน้ีวา่ “ควำมรักเบือ้งต้นว่ำด้วย หลักควำมเช่ือของคริสเตียน” หรือ “แนวทำงแห่งควำมเช่ือ
ของคริสเตียน” 

ตลอดเวลาท่ีเขียนหนงัสือเล่มน้ี ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้ ขอใหพ้ระองคท์รงโปรดบนัดาล
ใหห้นงัสือเล่มน้ีเป็นเคร่ืองมือของพระองค ์ ใหมี้ส่วนช่วยในการน าความรอดมาสู่ผูอ่้านทุกท่าน ฉะนั้น
จึงหวงัอยา่งยิง่วา่ หนงัสือเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผูอ่้านไดบ้า้ง  

รากลู บูรานซิงห์ ชวาน 
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บทที ่1 ศาสนาคริสต์ 

เร่ืองศาสนาคริสตแ์ละผูน้บัถือศาสนาน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่
มกัพากนัสงสัยและถกเถียงกนัอยูเ่สมอวา่ ศำสนำคริสต์คืออะไร? ส าหรับค าถามน้ี เราอาจใหค้  าจ  ากดั
ความสั้น ๆ เพียงค าเดียววา่ ศาสนาคริสตก์็คือ “พระคริสต์” นัน่เอง พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยให้
รอด และศาสนาคริสตก์็ตั้งอยูบ่นรากฐานน้ี ศาสนาคริสตมิ์ไดต้ั้งอยูบ่นขอ้พระธรรม หลกัค าสอน หรือ
บทบญัญติัใด ๆ หากแต่ตั้งมัน่คงอยูบ่นองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท้รงเป็นประมุขแต่พระองคเ์ดียว หากวา่
พระนามของพระคริสตถู์กลบลา้งไปศาสนาคริสตก์็ยอ่มหายไปดว้ย มีหลายคนท่ีไดพ้ยายามท าลาย
ศาสนาคริสตด์ว้ยวธีิน้ี แต่ก็ตอ้งประสบกบัความลม้เหลว เพราะวา่พระเยซูคริสตย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่
และจะทรงพระชนมอ์ยูสื่บ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ไม่มีผูใ้ดท่ีสามารถท าลายพระคริสตเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูไ่ด้
เลย ทั้งในอดีตและอนาคต แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้เช่ือพระองค ์กลบัทวจี  านวนมากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ 

ค าท่ีแปลวา่ “พระคริสต์” นั้น มาจากภาษากรีก ซ่ึงหมายความวา่ “ผูท่ี้พระเจา้ทรงชโลมไว”้ 
ส่วนในภาษาฮีบรูนั้น “ผูท่ี้พระเจา้ทรงชโลมไว”้ น้ี เรียกวา่ “พระเมซียา” 

ในสมยัโบราณ ประชาชนไดเ้จิมศาสดาพยากรณ์และกษตัริยด์ว้ยน ้ามนับริสุทธ์ิ เป็นการแยกตั้ง
ท่านเหล่านั้นไวเ้พื่อภารกิจพิเศษฉนัใด พระเจา้ทรงชโลมพระเยซูคริสต ์ ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจาก
สวรรคฉ์นันั้น 

พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยโ์ลก พระองคท์รงเป็นเบ้ืองตน้ และเบ้ืองปลาย 
พระองคท์รงเป็นอลัฟาและโอเมกา พระองคท์รงเป็นทั้งแหล่งก าเนิด และจุดมุ่งหมายสูงสุด พระองค์
ทรงเนรมิตส่ิงสารพดัทั้งปวง และพระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองคเ์สด็จลงมายงัโลกน้ีเพื่อช่วยมวล
มนุษยใ์หร้อดพน้บาป ดงันั้นพระเจา้จึงประทานพระนาม “เยซู” ใหพ้ระองค ์

“เยซู” หมายความวา่ “พระผูช่้วยใหร้อดพน้บาปดงันั้นทูตสวรรคจึ์งแจง้แก่มาเรียวา่ “เจา้จงเรียก
นามท่านวา่ “เยซู” เพราะวา่ ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่านใหร้อดจากความผดิของเขา” 
พระองคท์รงเป็นท่ีโปรดปรานของพระบิดาและของมนุษย ์ พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาเพื่อยศศกัด์ิหรือ
ผลประโยชน์ของพระองคเ์อง หากแต่เพื่อประโยชน์ของมนุษยด์งัจะเห็นไดจ้ากพระด ารัส ท่ีวา่ “เรามิได้
มาเพื่อใหผู้ใ้ดปรนนิบติัแต่เรามาเพื่อจะปรนนิบติัเขา และมอบชีวติของเราไวเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” 
“เรามิไดม้าเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป” พระองคท์รงเชิญชวนมนุษยทุ์กคนโดยตรัสวา่ 
“จงตำมเรำมำ” เพรำะว่ำ “เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวิต” พระองคต์รัสวา่ “บรรดำผู้
ล  ำบำกเหนด็เหน่ือย จงมำหำเรำ และเรำจะให้ท่ำนหำยเหน่ือยเป็นสุข” พระองคท์รงเป็นองคส์ันติราช 
พระองคต์รัสวา่ “ผู้ท่ีกระหำย จงมำหำเรำ เพรำะว่ำเรำเป็นน ำ้ประกอบด้วยชีวิต” ผู้ ท่ีหิวกระหำย
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ควำมชอบธรรม จงมำหำเรำ เพรำะว่ำเรำเป็นทิพย์อำหำรแห่งชีวิต” “เรำเป็นควำมสว่ำงของโลก”  “เรำ
เป็นผู้เลีย้งท่ีดี” 

มีผูค้นเป็นจ านวนมากไดติ้ดตามพระองค ์ และเขา้เป็นสาวกของพระองค ์ เขาเหล่านั้นนบัถือ
พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นต่างก็ยากจะเป็นบริสุทธ์ิเหมือนกบัพระองค ์ เขาอาศยัอยูร่่วมกนัฉนัญาติพี่นอ้ง
ในครอบครัวเดียวกนั เพราะต่างก็เป็นสาวกของพระคริสตด์ว้ยกนั คนทัว่ไปจึงเรียกเขาเหล่านั้นวา่ 
“คริสเตียน” ฉะนั้นคริสเตียนก็คือผูท่ี้เป็นสาวกของพระคริสตน์ัน่เอง 

มีหลายคน ไดพ้ยายามท าลายลา้งศาสนาคริสตใ์หสู้ญส้ินไป แต่ก็ตอ้งลม้เหลว ศาสนาคริสตจ์ะ
ถูกลบลา้งไปไดอ้ยา่งไรในเม่ือพระคริสตผ์ูเ้ป็นประมุขยงัทรงด ารงพระชนมอ์ยู ่ น่ีคือเหตุผลท่ีวา่ เหตุใด
ศาสนาคริสตจึ์งไดแ้ผอ่อกไปอยา่งไม่มีส้ินสุด 

พระคริสตท์รงเป็นพระเจา้ของทุกคน พระองคไ์ดท้รงสละพระชนมชี์พของพระองคบ์นไม้
กางเขน เพื่อมนุษยท์ั้งโลกพระองคท์รงส้ินพระชนม ์ ถูกฝังไว ้ แลว้ในวนัท่ีสามหลงัจากท่ีทรง
ส้ินพระชนมน์ั้นเอง พระองคก์็ไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาพระองคท์รงชนะความตายเพื่อคนทั้งปวง 
พระองคไ์ม่ทรงสนใจเลยวา่ ท่านจะเป็นคนยากดีมีจน เป็นขา้ราชาการมีต าแหน่งสูงหรือเป็นชาวนา เป็น
คนไดรั้บการศึกษาหรือไม่ เป็นคนกา้วหนา้หรือลา้หลงั เป็นคนผวิขาวหรือผวิด า ไม่มีค  าวา่ชาว
ตะวนัออกหรือชาวตะวนัตกส าหรับพระองคเ์ลย เพราะวา่มนุษยท์ัว่โลกยอ่มเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน
พระคริสต ์ พระองคจ์ะไม่ทรงละทิ้งผูท่ี้ยอมกลบัใจและสารภาพความผดิบาปของเขาต่อพระองค ์ น่ีคือ
หลกัของศาสนาคริสตอ์ยา่งง่าย ๆ และตรงไปตรงมา 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. จงใหค้  าจ  ากดัความของศาสนาคริสตอ์ยา่งยอ่ ๆ โดยใชเ้พียงค าเดียวเท่านั้น 
2. เหตุใดศาสนาคริสตจึ์งไม่ถูกท าลายลบลา้งไป? 
3. จงเติมขอ้ความต่อไปน้ีให้ครบทั้งส่ีประโยค พระเยซูตรัสวา่ 
“เราเป็น..................................................................................” 
“เราเป็น..................................................................................” 
“เราเป็น..................................................................................” 
“เราเป็น..................................................................................” 
4. พระคริสตเ์สด็จมาเพื่อใคร? จงอธิบายอยา่งยอ่ ๆ 
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บทที ่2 พระคริสตธรรมคมัภีร์ 

การท่ีมีผูเ้รียกขาน พระคริสตธรรมคมัภีร์วา่ พระคัมภีร์บริสุทธ์ิ ก็เพราะวา่ทุกถอ้ยค าท่ีบนัทึกไว้
นั้นพระเจา้ทรงเป็นผูด้ลใจใหบ้นัทึกไว ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นคมัภีร์ท่ีมีช่ือเสียงแพร่ไปทัว่โลก แปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 1300 
ภาษา ไม่มีคมัภีร์หรือหนงัสือใดท่ีประเสริฐและมีค่าเท่าเทียมได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมี
สถิติการพิมพจ์  าหน่ายสูงท่ีสุดในโลก ดงันั้นเราจึงพอจะมองเห็นความส าคญัของพระคริสตธรรมคมัภีร์
ไดบ้า้งกระมงั ขอ้ความท่ีบนัทึกไวก้็ลว้นเป็นพระวจนะแห่งชีวติทั้งส้ินเพราะวา่พระวจนะของพระเจา้
ยอ่มใหชี้วติ “เพราะพระค าของพระเจา้ประกอบดว้ยชีวติ และดว้ยฤทธ์ิเดช และคมยิง่กวา่ดาบสองคม 
และแทงทะลุกระทัง่จิตวญิญาณ ทั้งขอ้กระดูกและไขในกระดูก และอาจวนิิจฉยัความคิด และความมุ่ง
หมายในใจ” (ฮีบรู 4:12) พระธรรมขอ้น้ี แสดงให้เห็นถึงฤทธ์ิอ านาจซ่ึงไม่มีขอบเขตจ ากดัของพระเจา้ 

พระเยซูคริสต ์ ทรงเป็นศูนยก์ลางของพระคริสตธรรมคมัภีร์บริสุทธ์ิ พระองคท์รงเป็นหวัใจ
หรือแกนกลางของพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ หวัขอ้ใหญ่ท่ีส าคญัท่ีสุดหวัขอ้เดียว ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
คือ พระเยซูคริสตเจ้ำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ สองส่วน ส่วนแรกเรียกวา่ พระคมัภีร์เดิม และ
ส่วนท่ีสองเรียกวา่พระคริสตธรรมใหม่ พระคมัภีร์เดิมนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของพระเยซูวา่ 
ทรงเป็นพระเจา้ ซ่ึงจะเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยใ์นโลกน้ี ส่วนพระคริสตธรรมใหม่นั้น เขียนข้ึนภาย
หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้สด็จมารับสภาพเป็นมนุษยแ์ลว้ ทางแห่งการรับความรอด ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระ
คริสตธรรมคมัภีร์แลว้อยา่งแจ่มแจง้ ซ่ึงถา้ไม่มีทางแห่งความรอดน้ีแลว้ เราจะไม่สามารถรับความรอด
ไดเ้ลย นอกจากนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัไดเ้ปิดเผยใหรู้้ถึงพระประสงคข์องพระเจา้เก่ียวกบัมนุษย ์
ทั้งนิสัยหนา้ท่ี และสภาพในอนาคตของมนุษยอี์กดว้ย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดว้าดภาพของมนุษยทุ์กคนไวแ้ละจากพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น 
มนุษยถึ์งสามารถเห็นสภาพแห่งวญิญาณจิตของตนเอง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเสมือนกระจกเงา ซ่ึงส่องใหเ้ห็นถึงสภาพแห่งจิตวิญญาณของมนุษย ์
นบัแต่กษตัริยล์งมาจนถึงคนขอทาน ทั้งคนร ่ ารวย ยากจน ชายหญิง ทั้งเด็กผูใ้หญ่ คนหนุ่มคนชรา ผูท่ี้ไร้
การศึกษา จนกระทัง่คงแก่เรียน (ยากอบ 1: 23) 

นอกจากนั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ยงัไดเ้ปรียบพระวจนะของพระเจา้วา่เป็นดุจ 
เมล็ดพืช- อิสยาห์ 54: 10 ลูกา 8:11 
ฝนและหิมะ อิสยาห์ 55: 10, 11 
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ทองค า สดุดี 19: 10 
โคมไฟและแสงสวา่ง สดุดี 119: 105,130 
อาหาร สดุดี 19: 10 
ไฟ เยเรมีย ์23: 30 
คอ้น เยเรมีย ์23: 30 
ดาบ เอเฟซสั 6: 17 
อคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “พระคมัภีร์ทุกตอนพระเจา้ไดท้รงประสาทให ้ ยอ่มเป็น

ประโยชน์ส าหรับสั่งสอนส าหรับตกัเตือน ส าหรับดดัแปลงคนใหดี้ข้ึน และส าหรับสอนให้รู้ใน
ความชอบธรรม....” (2 ทิโมธี 3: 16) กษตัริยด์าวดิตรัสไวว้า่ “พระด ารัสของพระองคชิ์มหวานสักปานใด 
จริง ๆ พระเจา้ขา้ หวานยิง่กวา่น ้าผึ้งอีก... พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรับเทา้ของขา้พเจา้ และ
เป็นแสงสวา่งตามทางของขา้พเจา้” (สดุดี 119:103,105) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์แบ่งออกเป็น 66 เล่ม แมว้า่ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์จะมีทั้งหมด
เกือบ 40 คน แต่บุคคลเหล่าน้ีก็ไดเ้ขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และแมว้า่การเขียน
นบัตั้งแต่เล่มแรกจนจบเล่มสุดทา้ย จะกินเวลาถึง 1600 ปีก็ตาม หวัขอ้และใจความต่าง ๆ ก็ประสานกนั
อยา่งดียิง่ 

ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ประกอบดว้ยบุคคลหลายชั้น หลายวรรณะ มีทั้งผูเ้ล้ียงแกะ 
ชาวนา ศาสนาพยากรณ์ตลอดจนกษตัริยแ์ละชนชั้นอ่ืน ๆ อีกหลายคนแต่เน่ืองจากไดรั้บการดลใจจาก
พระวญิญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนั ฉะนั้นขอ้ความต่าง ๆ จึงสัมพนัธ์และกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ดงันั้น
พระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงเป็นหนงัสือท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์บริสุทธ์ิ เป็นเสมือนแผนท่ีของนกัท่องเท่ียว และเป็นไมเ้ทา้ของผูเ้ดิน
ทางไกล พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดช้ี้ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ท าอยา่งไร มนุษยจึ์งจะไดรั้บการอภยัโทษบาป ใน
โลกท่ีเตม็ไปดว้ยความผิดบาปน้ี ท าอยา่งไรจึงจะสามารถหลีกเล่ียงความผดิบาปไปได ้ และท าอยา่งไร
มนุษยจึ์งจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดช้ี้ทางท่ีจะข้ึนสู่สวรรค และไดว้าดภาพนรกไวใ้หเ้ห็นอีกดว้ย 
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีล ้าค่า และจ าเป็นแก่เราอยา่งยิง่ท่ีทุกคนควรมี หากยงัไม่มีก็

จงหาซ้ือเอาไว ้ เราควรอ่านพระวจนะของพระเจา้ทุกวนั เพราะพระวจนะของพระองคเ์ป็นอาหารทิพย์
ฝ่ายวญิญาณจิตของเรา ถา้ปราศจากอาหารน้ีแลว้ชีวติคริสเตียนของเราก็จะไม่เจริญเติบโต และเราก็จะ
ไม่มีพลงัอ านาจเลย เรายิง่ศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์มากเท่าใดเราก็จะยิง่สนใจฝักใฝ่ ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์มากข้ึนเท่านั้น และจะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายแต่ประการใดเลย ดงันั้นเราจึงควรอ่านทุก ๆ วนั 
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ค่อย ๆ อ่านอยา่งชา้ ๆ และไตร่ตรองใหสุ้ขมุ และขณะเดียวกนัก็ควรอธิษฐานไปดว้ย เพื่อใหซ้าบซ้ึง
เขา้ใจในรสพระธรรมยิง่ข้ึน พระคมัภีร์เป็นคลงัแห่งชีวิตนิรันดร์ มีทั้งปัญญาความรู้ทั้งหมดของโลกน้ี 

มีทั้งสันติสุข การเลา้โลมและพระพร 
พระคัมภีร์เดิมประกอบดว้ยพระธรรมสามสิบเกา้เล่มซ่ึงแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. หมวดพระบัญญตัิ มีหา้เล่ม คือ เยเนซิศ (ปฐมกาล) เอก๊โซโด (อพยพ) เลวติีโก อาฤธโม และ

พระบญัญติั 
2. หมวดประวตัิศาสตร์ มีสิบสองเล่ม คือ โยชูวา ผูว้นิิจฉยั ประวติันางรูธ ซามูเอลฉบับแรก

และฉบบัท่ีสอง พงศาวดารกษตัริยฉ์บับแรก และฉบบัท่ีสอง  เทสะโลนิกาฉบบัแรก และฉบบัท่ีสอง 
เอสรา เนหะมีย ์เอสเธอร์ 

3. หมวดกว ี มีหา้เล่ม คือ โยบ บทเพลงสรรเสริญ (สดุดี) สุภาษิต ท่านผูป้ระกาศบทเพลง
ไพเราะของกษติัรยซ์าโลมอน 

4. หมวดมหาศาสดาพยากรณ์ มีหา้เล่ม คือ อิสยาห์ เยเรมีย ์ บทเพลงร้องทุกขข์องเยเรมีย ์ เอเส
เคียล และดาเนียล 

5. หมวดอนุศาสดาพยากรณ์ มีสิบสองเล่ม คือ โอเชยา โยเอล อาโมศ โอบดัคีย ์โยนา มีคา นา
ฮูม ฮะบาฆูค ซะฟันยา อาฆี ซะคาระยา มาลาคี 

พระคริสตธรรมใหม่ ประกอบดว้ยพระธรรมยีสิ่บเจ็ดเล่ม ซ่ึงแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. หมวดพระกติติคุณ ซ่ึงวา่ดว้ย พระราชประวติัของพระเยซูคริสต ์มีส่ีเล่ม คือ มทัธิว มาระโก 

ลูกา ยอห์น 
2. หมวดประวตัิศาสตร์ มีเล่มเดียวคือ กิจการของอคัรสาวก 
3. หมวดจดหมายฝากของอาจาร์เปาโล มีสิบสามเล่ม คือ โรม โครินธ์ฉบบัแรก และฉบบัท่ีสอง 

กาลาเทีย เอเฟซสั ฟิลิปปี โคโลสี เธสะโลนิกาฉบบัแรก และฉบบัท่ีสอง ทิโมธีฉบบัแรก และฉบบัท่ี
สอง ทิตสั ฟิเลโมน 

4. หมวดจดหมายฝากทัว่ไป มีแปดเล่ม คือ ฮีบรู ยากอบ เปโตรฉบบัแรก และฉบบัท่ีสอง 
ยอห์น ฉบบัแรก ฉบบัท่ีสอง และฉบบัท่ีสาม ยดูา 

5. หมวดพยากรณ์ มีเล่มเดียว คือววิรณ์ 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. เหตุใดพระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงมีช่ือเสียงแพร่ไปทัว่โลก? 
2. พระคริสตธรรมคมัภีร์ เปรียบเทียบอะไรบา้ง? จงบอกมาสักหก-เจด็อยา่ง 
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3. จงบอกช่ือพระธรรมต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม ตามล าดบั 
4. จงบอกช่ือพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่มาตามล าดบั 
5. เหตุใดเราจึงควรอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุก ๆ วนั? 
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บทที ่3 พระเจ้า 

พระเจา้มีองคเ์ดียวเท่านั้น แต่พระเจา้องคเ์ดียวน้ีทรงมีสามพระภาคเหนือ พระบิดำ พระบุตร 
และ พระวิญญำณบริสุทธ์ิ มีหลายคนไม่ค่อยเขา้ใจหลกัค าสอนท่ีวา่ พระเจา้ทรงมีสามพระภาคน้ี เพราะ
ถือวา่เป็นหลกัค าสอนท่ียากแก่การเขา้ใจใหถ่้องแทไ้ด ้ แต่หากเราใคร่ครวญใหดี้แลว้ ก็จะเห็นไดว้า่
ไม่ใช่ปัญหาท่ีน่าแปลกอะไร เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูป้ระสาทความเขา้ใจใหแ้ก่
มนุษย ์ พระองคท์รงปรากฏแก่มนุษยท์ั้งสามพระภาค พระเจา้ทรงเป็นสัพพญัญูคือเป็นผูห้ย ัง่รู้ทุกส่ิงทุก
อยา่ง พระปัญญาของพระองคไ์ม่มีขอบเขต ดงันั้นมนุษยจึ์งมีสติปัญญาอนัจ ากดั จึงไม่อาจเขา้ใจทุกส่ิง 

ทุกอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ผูท้รงเป็นสัพพญัญูได ้
หลกัค าสอน เก่ียวกบัพระเจา้ทรงมีสามพระภาคน้ีเป็นหลกัส าคญัยิง่ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ผูใ้ดไม่ยอมเช่ือหลกัค าสอนท่ีวา่ดว้ยตรีเอกานุภาพของพระเจา้ จะไม่สามารถเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ลย พระบิดาทรงเป็นพระเจา้ พระบุตรทรงเป็นพระเจา้ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็
ทรงเป็นพระเจา้ คือทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

หลกัค าสอนน้ีเปรียบไดก้บั น ำ้ทะเล เมฆ และน ำ้ฝน ซ่ึงแมจ้ะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่มี
สภาพต่างกนัอยูบ่า้งตามสภาวะการณ์ น ้าจากทะเลเม่ือกลายเป็นไอ ก็ลอยข้ึนไปในทอ้งฟ้า จบักลุ่มกนั
เขา้กลายเป็นกอ้นเมฆ แลว้จึงกลายเป็นน ้าฝน ตกลงมาสู่ฟ้ืนดิน ไหลลงสู่แม่น ้า ล าคลอง และทะเลซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ แมว้า่ทั้งทะเล เมฆ และฝน จะเป็นอนัเดียวกนัแต่ก็ยงัมีสภาวะต่างกนัอยูฉ่นัใด ตรีเอกานุภาพ
ของพระเจา้ก็มีลกัษณะดุจกนัฉนันั้น หากเราจะเปรียบเทียบลกัษณะตรีเอกานุภาพของพระเจา้ กบัน ้า
ทะเล เมฆ และน ้าฝนแลว้ ก็จะไดด้งัน้ี พระเจา้ก็คือ น ้าทะเลพระบุตร คือเมฆ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็
คือ น ้าฝนนัน่เอง 

ตวัอยา่งอีกตวัอยา่งหน่ึง ซ่ึงพอจะยกมาเปรียบเทียบกบัความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจา้ไดก้็
คือ ดวงอาทิตย ์ แสงแดด และความร้อน นอกจากน้ียงัมีอีกหลายตวัอยา่ง ท่ีพอจะยกมาเปรียบเทียบ
เพื่อใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน หากเราศึกษาเร่ืองน้ีโดยการอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ช่วยตีความหมายไห ้ พระเจา้
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ก็จะทรงกระท าใหเ้ราเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

พระเจา้มีองคเ์ดียวเท่านั้น “อยา่ไดมี้พระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย” (อพยพ 20:3) 
“พระเจา้เป็นพระวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองคต์อ้งนมสัการโดยจิตวิญญาณ และความ

จริง” (ยอห์น 4:24) 
“อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตน...” (อพยพ 20:4) 
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พระเจา้ทรงเป็นอยูนิ่รันดร์ ไม่มีเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลายพระองคท์รงเป็นอยูต่ ั้งแต่ตน้ ทรง
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี และจะทรงเป็นอยูต่่อไปในอนาคต (อยพย 3: 14) 

พระองคท์รงด ารงอยดูว้ยพระองคเ์อง (ยอห์น 5: 26) 
พระองคท์รงเนรมิตสร้างสารพดัส่ิง พระองคท์รงเนรมิตมนุษย ์ (ปฐมกาลบทท่ี 1-2) พระองค์

ทรงเป็นพระบิดาของเรา 
พระองคท์รงไม่เปล่ียนแปลง พระประสงค ์ พระลกัษณะ และความชอบธรรมของพระองค ์ จะ

ไมเ่ปล่ียนแปลงเป็นนิตย ์
พระองคท์รงรอบรู้ทุกอยา่ง พระองคท์รงมีฤทธ์ิใหญ่ยิง่สุงสุด และสถิติอยูทุ่กหนทุกแห่งใน

ขณะเดียวกนั พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (อิสยาห์ 6:3) ดงันั้นพระภาคท่ีสามในเตรีเอนุภาพของพระเจา้ 
จึงมกัเรียกกนัวา่ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ความบริสุทธ์ินั้นคือความชอบธรรมท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ 

“พระเจา้ทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) พระเจา้ไม่เพียงแต่ทรงรักเท่านั้น แต่ยงัทรงเป็น
แหล่งก าเนิดของความรักทุกอยา่ง พระองคท์รงรักพวกเรา ดงันั้นพระองคจึ์งประทานส่ิงท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่
เรา และทรงรักษาเราไวใ้หพ้น้จากความผดิบาป 

พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความยติุธรรม (เยเรมีย ์ 12:1) พระองคท์รงเกลียดชงัความผดิบาป และความ 
อยติุธรรมทุกประการพระองคท์รงลงโทษคนผิดบาป ตามความเหมาะสมกบัความผดิบาปท่ีไดก้ระท า 
ขณะเดียวกนัพระองคก์็โปรดประทาน บ าเหน็จรางวลัใหแ้ก่คนซ่ือสัตยต์ามความชอบธรรมของเขา 
พระองคท์รงซ่ือสัตยแ์ละประกอบดว้ยพระคุณ ดงันั้นเราจึงพึ่งพระองคไ์ดโ้ดยปราศจากความกลวัใด ๆ  

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 

“พระบุตรองคเ์ดียว” ของพระเจา้ตามพระธรรมขอ้น้ีก็คือพระเยซูคริสตเจา้นัน่เอง พระองคท์รง
เป็นเบ้ืองตน้ และทรงเป็นเบ้ืองปลาย พระองคท์รงไวซ่ึ้งฤทธานุภาพของพระเจา้ทุกประการ และพระ
ราชกิจของพระองคก์็คือพระราชกิจของพระเจา้ พระนาม พระเยซูคริสต์ น้ี พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทาน
ใหพ้ระองค ์ พระนามน้ีเป็นพระนามของพระเจา้และโดยท่ีพระเยซูทรงเป็นพระเจา้น้ีเอง เราจึงควร
นมสัการพระองค ์“ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจา้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นทรวงของพระ
บิดา ท่านองคน์ั้น ไดส้ าแดงพระองคแ์ลว้” (ยอห์น 1:18) 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้ ทรงมีพระลกัษณะของพระเจา้ทุกประการ ทางด าเนิน
พระราชกิจของพระเจา้ (กิจการ 5: 32) พระองคท์รงเป็นพระวญิญาณของพระเจา้ และของพระคริสต ์
(กิจการ 16:7) ในทุกวนัน้ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิพระบิดา และพระบุตรก็ยงัทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
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อยู ่ แต่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์อาจกล่าวถึงพระวญิญาณ โดยเรียกพระนามเป็นอยา่งอ่ืนแตกต่างกนัไป 
แลว้แต่ความเหมาะสม 

ตามท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวน้ั้น แมว้า่พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรง
ด ารงอยูใ่นสภาพท่ีแตกต่างกนั แต่แทท่ี้จริงแลว้ ทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั ดูลูกา 3: 21, 22 ทั้งสองขอ้
น้ีกล่าวถึงการรับศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตด์งัต่อไปน้ี 

อยูม่าเม่ือคนทั้งปวงไดรั้บศีลบพัติศมาแลว้ และพระเยซูทรงรับบพัติศมาดว้ย ขณะเม่ือก าลงั
อธิษฐานอยู ่ ทอ้งฟ้าก็แหวกออกเป็นช่อง และพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรูปสัณฐานเหมือนนกพิราบได้
ลงมาประทบัอยูก่บัพระองค ์ และมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าวา่ “ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราพอใจท่าน
มาก” 

ในขอ้พระธรรมตอนน้ีบ่งไวว้า่ เม่ือพระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษยน์ั้น พระเจา้ทรงรับศีลบพั
ติศมา และในสวรรค ์ขณะเดียวกนันั้น พระเจา้ก็ทรงยอมรับวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรท่ีรักของ
พระองค ์ และพระวญิญาณก็ไดเ้สด็จลงมาประทบัอยูก่บัพระองค ์ ตรีเอกานุภาพของพระเจา้น้ีอาจมี
สภาพต่าง ๆ กนั แต่กระนั้นก็ตาม ต่างก็มีความสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นอยา่งดี ต่างตรัสถึงกนัและกนั และ
เป็นพยานซ่ึงกนัและกนัน่ีแหละคือตรีเอกานุภาพของพระเจา้ (มทัธิว 3: 13-16 2 โครินธ์ 13:14) 

พระเจา้ทรงมีสามพระภาคกล่าวคือทรงมีสภาพเป็นตรีเอกานุภาพมิฉะนั้นพระองคก์็จะทรงเป็น
พระเจา้ไม่ไดเ้ลย ผูใ้ดท่ีไม่ยอมเช่ือหลกัค าสอนแห่งตรีเอกานุภาพของพระเจา้แลว้ ผูน้ั้นยอ่มไม่เขา้ใจใน
พระลกัษณะของพระเจา้เลย แต่การอธิษฐานและการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ จะท าให้เราเขา้ใจใน
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ และพระราชกิจของพระองค ์

เราควรเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระเจา้ และกลวัเกรงพระองค ์โดยอ่อนนอ้มถ่อมตวัต่อพระองค ์ผู ้
บริสุทธ์ิและผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุด 

ค าถามส าหรับนักศึกษา 

1. ค  าวา่ “ตรีเอกานุภาพ” หมายความวา่อะไร? 
2. มีขอ้พิสูทธ์ิอะไรบา้ง ท่ีแสดงวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้? 
3. เหตุใดเราจึงควรนมสัการพระเยซูคริสต?์ 
4. พระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ประทบัอยูใ่นจิตใจของเราหรือไม่? 
5. จงอธิบายถึงหลกัค าสอน เก่ียวกบัตรีเอกานุภาพของพระเจา้วา่ไดป้รากฏอยา่งชดัเจนอยา่งไร 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงรับศีลบพัติศมา? 
6. จงท่องจ าเพลงสาธุการ วา่ดว้ยตรีเอกานุภาพของพระเจา้ซ่ึงมีความดงัต่อไปน้ี 

สาธุการ แด่พระบิดา 
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แด่พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เป็นอยา่งไรก่อนเวลาเดิมนั้น 
บดัน้ี และเบ้ืองหนา้ต่อไป 
ก็เป็นอยา่งนั้น อาเมน อาเมน 
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บทที ่4 พระราชประวตัิของพระเยซูคริสต์ 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูนิ่รันดร์ ตั้งแต่เบ้ืองตน้ไปสู่เบ้ืองปลาย ส าหรับศาสนาคริสตแ์ลว้ พระ
ราชประวติัของพระเยซูคริสต ์ มีคุณค่าสูงยิง่สุดท่ีจะพรรณนา ทั้งน้ีก็เพราะพระองคท์รงเป็นรากฐาน
ของศานาคริสต ์ พระองคเ์สด็จมารับสภาพเป็นมนุษยโ์ลกน้ี เม่ือเกือบสองพนัปีมาแลว้ พระราชประวติั
ของพระองค ์มีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยท่านมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 

เม่ือบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คืออาดมั และเอวา อยูใ่นสวนเอเดนนั้น พญามารไดป้ลอมแปลง
กายมาในร่างของงู และไดล่้อลวงคนทั้งสองใหห้ลงกระท าบาป เขาจึงตอ้งผกูพนักบัความผดิบาป
นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา อนัเป็นผลแห่งการฝ่าฝืนพระบญัชาของพระเจา้ แต่แมว้า่อาดมัและเอวาไดห้ลง
กระท าบาปโดยความสมคัรใจ พระเจา้ก็ยงัทรงมีเมตตาต่อเขาอยู ่ พระองคท์รงใหพ้ระสัญญาวา่ 
พงศพ์นัธ์ุของสตรี (คือพระเยซูคริสต)์ จะกระท าใหศี้รษะของงูฟกซ ้ า ทั้งน้ีหมายถึงการก าจดัพญามาร
เสียนัน่เอง 

หลงัจากนั้น พระองคก์็ไดท้รงสัญญาแก่มนุษยโ์ลกเป็นพิเศษโดยตรัสทางศาสดาพยากรณ์วา่
ดว้ย พระองค์ผู้ ท่ีจะเสดจ็มำบังเกิด นั้นรวมทั้งเวลาและสถานท่ีท่ีจะทรงมาบงัเกิดอีกดว้ย (ขอใหศึ้กษา
จากพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยตรง) 

คร้ันถึงก าหนดเวลาตามโครงการของพระเจา้แลว้ พระเยซูก็ทรงถือก าหนดมาแต่ครรภข์อง
หญิงสาวพรหมจารีผูห้น่ึงช่ือมาเรียท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ มณฑลยดูา ซ่ึงขณะนั้นนางยงัเป็นคู่หมั้นของโย
เซฟยงัมิไดอ้ยูกิ่นร่วมกนัฉนัภรรยาสามี นางไดต้ั้งครรภข้ึ์น ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ฝ่าย
โยเซฟคู่หมั้นของนางเป็นเช้ือสายของกษตัริยด์าวิด มีอาชีพเป็นช่างไม ้ เขาเป็นคนดีมีสัจธรรม ไม่
ตอ้งการใหใ้ครล่วงรู้ถึงเร่ืองน้ี ดว้ยเกรงวา่จะถูกนินทาวา่ร้าย จึงคิดท่ีจะส่งนางมาเรียไปอยูเ่สียท่ีอ่ืนเป็น
การลบั แต่ขณะท่ีโยเซฟก าลงัไตร่ตรองถึงเร่ืองน้ีอยู ่ทูตสวรรคก์็มาปรากฏแก่เขาในความฝัน แจง้แก่เขา
วา่ “โยเซฟบุตรของดำวิด อย่ำวิตกในกำรท่ีจะรับมำเรียเป็นภรรยำของเจ้ำเลย เพรำะว่ำผู้ ซ่ึงปฏิสนธิใน
ครรภ์ของเธอน้ัน เป็นโดยเดชพระวิญญำณบริสุทธ์ิเธอจะประสูติบุตรเป็นชำย แล้วเจ้ำจงเรียกนำมท่ำน
ว่ำเยซูเพรำะว่ำท่ำนเป็นผู้ ท่ีจะโปรดช่วยพลไพร่ของท่ำน ให้รอดจำกควำมผิดบำปของเขำ” และ
เหตุการณ์ทั้งหมดน้ี ก็ไดเ้กิดข้ึน ดงัท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวโ้ดยทางศาสดาพยากรณ์ทุกประการ 

ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูคริสตจ์ะประสูตินั้น ทั้งมาเรียและโยเซฟอาศยัอยูใ่นบา้นนาซาเร็ธ ใน
มณฑลกาลิลี คร้ันต่อมากษตัริยก์ายะซา ออฆูซะโต ทรงมีค าสั่งใหจ้ดทะเบียนราษฏร์ทัว่ทั้งแผน่ดิน 
ดงันั้น มาเรียและโยเซฟ จึงตอ้งเดินทางมาจดทะเบียนท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ ในขณะท่ีครรภข์องนางก็แก่
จวนจะถึงก าหนดคลอดอยูแ่ลว้ เม่ือมาถึงบา้นเบธเลเฮม็ ก็ครบก าหนดคลอดพอดี และเน่ืองจากท่ีพกัคน
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เดินทางและโรงแรมต่าง ๆ มีผูม้าพกัอยูเ่ตม็หมดแลว้ ไม่มีหอ้งวา่งเหลืออยู ่ทั้งสองจึงอาศยัคอกววัเป็นท่ี
พกัผอ่นหลบันอน ดงันั้นพระเยซูจึงประสูติมาในคอกววันัน่เอง 

ข่าวการเสด็จมาบงัเกิดของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรานั้น ได้
แพร่สะพดัไปสู่ชนต่างชาติ และในการประสูติของพระกุมารเยซูน้ี ก็ไดมี้ดาวดวงหน่ึงปรากฏข้ึนใหม่
บนทอ้งฟ้า ส่องแสงสุกใสเป็นสัญลกัษณ์ ในคร้ังนั้นมีนกัปราชญบ์างคน ไดส้ังเกตเห็นปรากฏการณ์
ของดาวดวงน้ี และต่างก็เขา้ใจดีวา่ ปรากฏการณ์อนัน่าประหลาดของดาวดวงน้ีก็คือสัญลกัษณ์ แห่งการ
เสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษยข์องพระผูช่้วยใหร้อดของโลกนัน่เอง เขาจึงออกเดินทางติดตามดวงดาว
ประหลาดน้ีจนกระทัง่มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อแสวงหาพระองค ์ คร้ังนั้นเฮโรดเป็นกษตัริยป์กครองกรุง
เยรูซาเล็มอยู ่ คร้ันเม่ือพระองคไ์ดท้ราบถึงข่าวการเสด็จมาบงัเกิด ของกษัตริย์แห่งชนชำติยดูำ พระองค์
ใหม่ ก็ทรงตกพระทยัยิง่นกัจึงวางแผนการท่ีจะปลงพระชนมพ์ระกุมารเยซูเสีย กษตัริยเ์ฮโรดตรัสสั่ง
นกัปราชญเ์หล่านั้นดว้ยอุบายอนัแยบยลวา่ “จงไปหากุมารนั้นเถิด เม่ือพบแลว้จงมาแจง้แก่เรา เพื่อเราจะ
ไดไ้ปถวายนมสัการท่านดว้ย” แทท่ี้จริงแลว้ กษตัริยเ์ฮโรดตอ้งการรู้ท่ีอยูข่องพระกุมารเยซู เพื่อท่ีส่ง
ทหารไปปลงพระชนมพ์ระกุมารเสียนั้นเอง 

บรรดานกัปราชญเ์หล่านั้น ไดอ้อกติดตามดวงดาวนั้นต่อไปอีกจนกระทัง่พบพระกุมารเยซูท่ี
หมู่บา้นเบธเลเฮม็ ต่างไดน้มสัการพระองค ์ แลว้มอบของวเิศษของตนอนัมีทองค า ก ายาน และมดยอบ 
ถวายแด่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบรรณาการ แลว้จึงทูลลากลบัโดยเปล่ียนเส้นทางเดินเสียตามค าสั่งของพระ
เจา้ ไม่ยอมกลบัไปทางกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อส่งข่าวใหก้ษตัริยเ์ฮโรดรู้อีกเลยการกระท าของพวกนกัปราชญ์
ในคร้ังน้ี ท าใหก้ษตัริยเ์ฮโรดกร้ิวโกรธมาก พระองคไ์ดท้รงบญัชาใหท้หารของพระองคไ์ปยงัหมู่บา้น
เบธเลเฮม็ และหมู่บา้นใกลเ้คียง จบัเด็กชายท่ีมีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาฆ่าเสียทุกคน โดยหวงัจะก าจดั
พระกุมารเยซูเสียแต่ก็ไม่เป็นผล เพราะพระเจา้ไดส้ าแดงนิมิตแจง้เร่ืองราวใหโ้ยเซฟรู้ล่วงหนา้ เขาจึงได้
พามาเรียและพระกุมารเยซูหนีไปยงัประเทศอียปิต ์ ตามค าสั่งของพระเจา้ และทั้งสามไดอ้าศยัอยูใ่น
ประเทศอียปิต ์ตราบจนกษตัริยเ์ฮโรดส้ินพระชนม ์

หลงัจากนั้น ทูตสวรรคไ์ดป้รากฏแก่โยเซฟในความฝันอีก แจง้ใหเ้ขาทราบถึงเร่ืองราวการ
ส้ินพระชนมข์องกษติัยเ์ฮโรดแลว้สั่งใหพ้าพระกุมารเยซูและนางมาเรีย กลบัไปยงัแผน่ดินอิสราเอล
ตามเดิม ทั้งสามจึงกลบัไปยงับา้นนาซาเร็ธอนัเป็นบา้นเดิมของตน ตลอดเวลาท่ีประทบัอยูท่ี่บา้น 

นาซาเร็ธ พระเยซูทรงช่วยโยเซฟและนางมาเรียท างาน และทรงอยูใ่นโอวาทของบุคคลทั้งสอง
น้ีเร่ือยมาจวบจนพระชนมายุไดส้ามสิบพรรษา จึงไดอ้  าลาจากนางมาเรียและโยเซฟไป โดยเหตุท่ี
พระองคท์รงอยูท่ี่หมู่บา้นนาซาเร็ธเป็นเวลานาน ดงันั้น คนทัว่ ๆ ไปจึงเรียกพระองคว์า่ “พระเยซูชำวนำ
ซำเร็ธ” 
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ขณะท่ีพระองคท์รงมีพระชนมม์ายไุดสิ้บสองพรรษา โยเซฟและนางมาเรียไดพ้าพระองคไ์ปใน
พิธีเล้ียง ปัสกำ ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ทั้งสามไดไ้ปนมสัการพระเจา้ในพระวหิาร และท่ีพระวหิารน้ีเองพระ
เยซูไดท้รงไต่ถาม และตอบปัญหาต่าง ๆ กบัพวกอาจารย ์ ผูท้รงความรู้หลายท่าน ท่านเหล่านั้นรู้สึก
ประหลาดใจ และเล่ือมใสในสติปัญญอนัปราดเปร่ืองของพระองคย์ิง่นกั 

เน่ืองจากผูบ้นัทึกพระราชประวติัของพระเยซูคริสต ์มิไดเ้ล่ารายละเอียดถึงตอนน้ีไวม้ากนกั เรา
จึงไม่อาจทราบเร่ืองราวได ้ถ่ีถว้น แต่อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ พระองคท์รงอ่อนนอ้มต่อพระเจา้ 
และเป็นผูช้อบธรรมอยูเ่สมอ 

เม่ือพระเยซูคริสต ์ ทรงมีพระชนมม์ายไุดค้รบสามสิบพรรษาพระองคจึ์งไดอ้อกจากบ้านนาซา
เร็ธ เสด็จตรงไปยงัแม่น ้าจอร์แดน ซ่ึง ณ ท่ีนั้นเองมีผูรั้บใชข้องพระเจา้คนหน่ึง ช่ือยอห์นบพัติศมา ก าลงั
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ วา่ดว้ยเร่ืองการกลบัใจใหม่และใหศี้ลบพัติศมา แก่ผูท่ี้กลบัใจใหม่ดว้ย
น ้า พระเยซูก็ไดรั้บศีลบพัติศมาจากยอห์นดว้ย ทั้ง ๆ ท่ีพระองคไ์ม่เคยท าบาป ทรงบริสุทธ์ิปราศจาก
ความผดิบาป หรือมลทินใด ๆ แต่พระองคท์รงรับศีลบพัติศมา ทั้งน้ีก็เพื่อใหค้วามชอบธรรมของพระเจา้
ส าเร็จ และเพื่อเป็นแบบอยา่งอนัดีให้แก่เรานัน่เอง หลงัจากท่ีพระองคท์รงรับศีลบพัติศมาและข้ึนมาจาก
น ้าแลว้ ขณะท่ีพระองคก์ าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น ทอ้งฟ้าก็แหวกออกเป็นช่วง พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงรูป
สัณฐานเหมือนนกพิราบ ไดเ้สด็จลงมาประทบัอยูก่บัพระองค ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเจิมพระองคไ์ว้
เพื่อเป็นหมายส าคญั แห่งการท่ีจะทรงช่วยมนุษยใ์หไ้ดรั้บความรอด และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าวา่ 
“ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มทัธิว 3:17) 

ต่อมาพระเยซูก็ทรงถูกพญามารผจญ โดยพยายามล่อลวงพระองคใ์หท้  าผดิดว้ยอุบาย
นานาประการ แต่พระองคก์็ไม่ไดก้ระท าตาม ผลท่ีสุด พญามารก็พา่ยแพ ้จึงละพระองคไ์ว ้และหลงัจาก
นั้น ทูตสวรรคก์็ไดม้าปรนนิบติัพระองค ์

พระเยซูคริสตท์รงเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์ พระองคท์รงประกาศใหป้ระชาชนเช่ือ
ฟังและท าตามค าสอนของพระองค ์ ซ่ึงไดมี้ผูค้นละทิ้งกิจการงานของตน ติดตามพระองคไ์ปเป็นจ านวน
มาก พระองคท์รงกระท าการอนัอศัจรรยห์ลายอยา่งเป็นตน้วา่ ทรงท าใหค้นใบพ้ดูได ้ ทรงรักษาคนตา
บอดใหม้องเห็น ทรงรักษาคนง่อยใหเ้ดินได ้ทรงรักษาคนหูหนวกใหไ้ดย้ินทรงรักษาคนเจบ็ป่วยใหห้าย 
ทรงเล้ียงผูหิ้วกระหายให้อ่ิมหน าส าราญทรงบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน และทรงช่วย
คนตายใหฟ้ื้น 

พระเยซูคริสต ์ เสด็จออกไปประกาศค าสั่งสอนของพระเจา้ ทรงเทศนาถึงเร่ืองแผน่ดินของพระ
เจา้ ทั้งในหมู่บา้นและในเมืองทัว่ทุกแวน่แควน้ ใหม้นุษยก์ลบัใจใหม่ ถอ้ยค าท่ีพระองคท์รงเนน้และ
ตรัสย  ้าบ่อย ๆ ก็คือ “จงกลับใจเสียใหม่ เพรำะว่ำแผ่นดินสวรรค์มำใกล้แล้ว” (มทัธิว 4:17) 
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พระองคท์รงโปรดยกบาปโทษแก่ผูท่ี้ส านึกในความคิดบาปของตน และทรงโปรดให้เขาไดรั้บ
สันติสุขท่ีแทจ้ริง กิตติศพัทข์องพระองคก์็เล่ืองลือออกไปทุกแวน่แควน้ ผูติ้ดตามพระองคท์วจี  านวน
มากข้ึนทุกที ในบรรดาสานุศิษยเ์หล่านั้น พระองคไ์ดท้รงเลือกไวเ้ป็นพิเศษ สิบสองคน เพื่อร่วมท าการ
กบัพระองคโ์ดยเฉพาะ พระองคท์รงอธิษฐานโดยไม่หยดุหยอ่น ทรงตรากตร าปฏิบติัพระราชกิจโดยไม่
เห็นแก่ความเหน่ือยยาก แมก้ระนั้นถึงก็ยงัมีคนเกลียดชงัพระองค ์ และวางแผนการปลงพระชนม์
พระองคท์ั้ง ๆ ท่ีพระองคท์รงรักศตัรูของพระองคทุ์กคน แต่เขาเหล่านั้นมิไดแ้สดงความรักตอบสนอง
พระองคเ์ลย กลบัมีแต่ความอิจฉาริษยาคิดก าจดัพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 

ในบรรดาสาวกสิบสองคนของพระองคน์ั้น มีคนหน่ึงช่ือยดูา อิศการิโอด เป็นผูท้รยศต่อ
พระองค ์ รู้เห็นเป็นใจและร่วมมือกบัมนุษยใ์จบาปหยาบชา้ ในการก าจดัพระองค ์ ยดูาไดช้ี้ช่องใหค้น
เหล่านั้นจบักุม และท าร้ายพระองค ์ เขาไดจ้บัพระองคไ์ปฟ้องศาล และแกลง้ใส่ร้าย กล่าวหาพระองค์
ต่าง ๆ นานาจนท่ีสุด พระเยซูคริสต ์ พระมหาไถ่ของโลกก็ตอ้งถูกตดัสินประหารชีวิต ดว้ยการถูกตรึง
บนไมก้างเขน ทั้ง ๆ ท่ีพระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และไม่เคยไดท้  าผดิบาปแมแ้ต่นอ้ย 

ก่อนหนา้ท่ีจะถูกตรึงบนไมก้างเขนนั้น บรรดาผูป้ระสงคร้์ายต่อพระองค ์ ไดพ้ากนัหวัเราะเยาะ 
พดูจาถากถางพระองคต่์าง ๆ นานา มิหน าซ ้ าพวกทหารยงัไดโ้บยตีและตบพระพกัตร์พระองค ์ ถ่ม
น ้าลายรดพระพกัตร์พระองคอี์กดว้ย กระนั้นพระองคก์็ทรงสงบใจอยู ่ มิไดส่้งเสียงร้องแต่ประการใด 
พวกทหารไดจ้บัพระองคไ์ปตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน โดยใชต้าปูตอกท่ีฝ่าพระหตัถ ์ และพระบาทของ
พระองค ์และเอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมใหพ้ระองค ์ เป็นการประจานอีกดว้ย นอกจากนั้นไดเ้อาหอก
แทงท่ีสีขา้งของพระองค ์ แมก้ระนั้นพระองคก์็มิไดโ้อดครวญแต่ประการใด พระองคท์รงอธิษฐานขอ
ต่อพระเจา้วา่ ”โอ พระบิดำเจ้ำข้ำ ขอโปรดยกโทษเขำ” (ลูกำ 23:34) ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงรักเขา
นัน่เอง ในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดสูงค่า พอท่ีจะเปรียบเทียบกบัความรักของพระองคไ์ด ้ พระเยซูคริสตไ์ดท้รง
ทนทุกขท์รมานเหลือท่ีจะพรรณนาได ้ พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในการทนทุกข ์ ทรงอดกลั้นต่อทุกส่ิง
ทุกอยา่งเพื่อเรา พระองคท์รงสละพระชนมชี์พ และพระโลหิตอนัล ้าค่าของพระองคเ์พื่อเป็นค่าไถ่ของ
มนุษยท์ั้งปวง พระเยซูคริสตท์รงประกอบไปดว้ยฤทธานุภาพของพระเจา้ พระองคท์รงสามารถท าลาย
ลา้งศตัรูของพระองคใ์หพ้ินาศไปไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่พระองคก์็มิไดก้ระท าเช่นนั้นทรงยนิดีทนทุกข์
ทรมานทุกอยา่ง เป็นการแบกรับเอาบาปของมนุษยโ์ลก เพื่อใหเ้ราทั้งหลายไดรั้บความรอด พระองค์
ทรงฝากวญิญาณจิตของพระองคไ์วก้บัพระเจา้ 

เม่ือพระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมแ์ลว้ บรรดาสาวกของพระองคก์็เอาเคร่ืองบูชา และน ้ามนัหอม
มาชโลมทาพระศพของพระองค ์ เอาผา้พนัพระศพไว ้ แลว้น าพระศพของพระองคไ์ปประดิษฐานไวใ้น
อุโมงคฝั์งศพแห่งหน่ึง ซ่ึงยงัไม่เคยฝังศพใครมาก่อนเลย 
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เน่ืองจากพระเยซูเคยตรัสไว ้ ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกปลงพระชนมว์า่ พระองค์จะทรงฟ้ืนขึน้มำ
จำกควำมตำย ฉะนั้นภายหลงัจากท่ีเหล่าสาวกไดน้ าพระศพของพระองค ์ ไม่เก็บไวใ้นอุโมงคแ์ลว้ ปน
เตียวปีลาตก็ไดส่้งทหารไปรักษาอุโมงคน์ั้นอยา่งแน่นหนามิใหใ้ครเคล่ือนยา้ยพระศพไปได ้ แต่รุ่งเชา้
วนัท่ีสาม นบัแต่วนัท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมน์ัน่เอง พระองคก์็ไดท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย สมจริง
ตามท่ีพระองคต์รัสไวแ้ก่เหล่าสาวกของพระองค ์ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูมี้ชยัเหนือส่ิงสารพดั ทรงมี
ชยัชนะเหนือความตาย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชมน์อยู ่ ฉะนั้นอุโมงคฝั์งศพนั้นจึงวา่งเปล่า
อยู ่มิไดมี้พระศพของพระองคใ์นนั้นอีกเลย นอกจากผา้พนัพระศพของพระองคเ์ท่านั้น 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาแลว้ พระองคก์็ไดท้รงปรากฏแก่บรรดาสาวกของ
พระองค ์ เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีหนุนน ้าใจในการประกาศพระกิตติคุณ และเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ให้
ชาวโลกรู้ทัว่ไป ในท่ีสุดพระเจา้ก็ทรงรับพระองคข้ึ์นสู่สวรรคท์่ามกลางเหล่าสาวกซ่ึงรู้เห็นเป็นพยาน
หลายคน 

ขณะเม่ือพระองคเ์สด็จจากเหล่าสาวก ข้ึนสู่สวรรคน์ั้นพระองคไ์ดท้รงอวยพระพร และตรัสสั่ง
พวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” (มาระโก 16:15) “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ ให้เป็นสาวกใหรั้บบพัติศมา ในนามแห่งพระบิดา และพระ
บุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดั ซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว ้น่ีแหละ เราจะอยู่
กบัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย ์กวา่จะส้ินโลก” (มทัธิว 28:19,20) ดงันั้น คนของพระองคจึ์งออกไป
เป็นพยานถึงพระองคท์ัว่ทุกหนทุกแห่ง ทัว่ทั้งแผน่ดินโลกตามพระบญัชาของพระองค ์ พระองคต์รัสวา่ 
“เราจะมาอีก” (ยอห์น 14:3) พระองคจ์ะเสด็จมาพิพากษาโลก และเวลานั้นก็ใกลเ้ขา้มาแลว้ ฉะนั้นหาก
ท่านยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน ก็จงส านึกในความผดิบาปของท่านกลบัใจเสียใหม่ เช่ือฟัง และปฏิบติัตาม
ค าสั่งสอนของพระองค ์

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. พระนาม “เยซู” หมายความวา่อะไร? 
2. จงเขียนเร่ืองราวของพวกนกัปราชญม์าพอเป็นสังเขป 
3. เหตุใดคนทัว่ไปจึงเรียกพระเยซูคริสตว์า่ “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ”? 
4. เม่ือพระเยซูคริสต ์ทรงมีพระชนมายไุดสิ้บสองพรรษาพระองคท์รงกระท าอะไรบา้ง? 
5. จงอธิบายยอ่ ๆ เก่ียวกบัการรับศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสต์ 
6. ท่านเรียนรู้อะไรบา้ง จากการท่ีพระเยซูถูกพญามารผจญ? 
7. ค  าเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์มีใจความวา่อยา่งไร? 
8. เหตุใดจึงมีผูค้นติดตามพระเยซูไป มากมายเช่นนั้น? 
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9. พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อใคร? 
10. เหตุใดพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่สูงสุด จึงยอมทนทุกขแ์ทนเรา

ผูเ้ป็นคนบาป? 
11. ภายหลงัจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระองคต์รัสสั่งบรรดาสาวกของพระองค์

วา่อยา่งไร? 
12. ท่านเองไดย้อมอ่อนนอ้ม กลบัใจใหม่ และรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยของท่านแลว้

หรือยงั? 
13. ท่านผูเ้ป็นคริสเตียน ท่านเช่ือฟังท าตามค าสั่งของพระเยซูดงัท่ีปรากฏในพระธรรม มทัธิว 

28: 19, 20 แลว้หรือยงั? 
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บทที ่5 ความผดิบาปของมนุษย์ 

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์น ตามแบบพระฉายาของพระองค ์ (ปฐมกาล 1:26,27) ใหเ้ป็นคน
บริสุทธ์ิปราศจากความผดิบาป มนุษยแ์ต่ปฐมกาลนั้น จึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และชอบธรรมจ าเพาะพระพกัตร์
พระเจา้ แต่เน่ืองจากบรรพชนของเราคือ อาดมัและเอวา ไดห้ลงกระท าบาป (ปฐมกาล บทท่ี 3) ซ่ึง
เท่ากบัเป็นการท าใหชี้วติอนับริสุทธ์ิ ท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างเขาข้ึนมานั้นสูญส้ินไป เม่ือเขาปล่อยตวัท า
ใหเ้ป็นมลทินดว้ยบาป มนุษยโ์ลกทุกชาติสืบเผา่พนัธ์ุจากเขาทั้งสอง จึงตอ้งพลอยเป็นคนบาปไปดว้ย
เน่ืองดว้ยอาดมัเป็นตน้เหตุ มนุษยชาติจึงกระท าบาป เพราะมีสันดานบาปติดตวัมาแต่ก าเนิด “ไม่มีคน
ชอบธรรมสักคนหน่ึงไม่มีเลย” (โรม 3:10) “เหตุวา่คนทั้งปวงไดท้  าผดิทุกคน และขาดการถวาย
เกียรติยศแก่พระเจา้” (โรม 3:23) “ท าไมเจา้ทั้งหลายยงัขืนทรยศต่อไป แลว้ก็ตอ้งถูกเฆ่ียนตีมากข้ึน ทั้ง
ศีรษะก็เจบ็ไปทัว่และทั้งใจก็ละเห่ียม่อยไป ตั้งแต่ฝ่าเทา้ข้ึนไปตลอดกระทัง่ศีรษะไม่มีท่ีปกติเลย” (อิส
ยาห์ 1: 5, 6) ทั้งน้ีก็เพราะวา่ทั้งจิตใจ และอวยัวะทุกส่วน ในร่างกายของมนุษย ์มกัมีความโนม้เอียงเขา้
หาพญามาร และพยายามต่อสู้ขดัขืนพระประสงคข์องพระเจา้เสมอ 

การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีฝ่าฝืนต่อพระบญัญติัยอ่มถือวา่เป็นบาปทั้งส้ิน (1 ยอห์น 3:4) ความ 
อยติุธรรมทุกประการลว้นเป็นบาปทั้งส้ิน ฉะนั้นการท าบาปจึงเป็นการขดัต่อพระประสงคข์องพระเจา้ 
ความเจบ็ปวด โรคระบาด โรคภยัไขเ้จบ็ทั้งหลาย ความโง่เขลา การวา่งงาน ความยากจน ตลอดจน
สงคราม และความตาย ทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นเป็นผลของบาปทั้งส้ิน 

บาปท าใหม้นุษยเ์ส่ือมลง ดงันั้นมนุษยจึ์งเดินห่างไกลออกไปจากพระเจา้ทุกที จนในท่ีสุดก็ขาด
จากกนั การอยูห่่างไกลออกไปจากพระเจา้น้ี หมายถึงความตายในท่ีสุด เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็น
แหล่งก าเนิดแห่งชีวติ “ผลท่ีมนุษยจ์ะพึงไดรั้บเน่ืองในการท าบาป คือความตาย” (โรม 6:23) 

ศาสดาพยากรณ์เอเสเคียล ผูรั้บใชข้องพระเจา้กล่าววา่ “จิตวิญญำณท่ีกระท ำบำป จิตวิญญำณ
นั้นจะตำย...” (เอเสเคียล 18: 20) หากวา่มนุษยไ์ม่ยอมกลบัใจใหม่ ละทิ้งความผดิบาปของตนเองและ
เช่ือพึ่งพระเจา้แลว้ พระองคก์็จะทรงปรับโทษเขาใหถึ้งความตายเป็นนิตยนิ์รันดร์ พระคริสตธรรม
คมัภีร์เรียกความตายน้ีวา่ ควำมตำยคร้ังท่ีสอง คือการอยูใ่นบึงไฟนรก 

ความตายไดเ้ขา้มาในโลก เพราะการไม่เช่ือฟังของอาดมัและการกระท าบาปน้ีเองท่ีน าไปถึง
ความตาย มนุษยทุ์กคนต่างก็หลงกระท าบาปดว้ยกนัทุกคน ดงันั้นจึงไม่มีใครหนีพน้ความตายไปได ้
พระคริสตธรรมใหม่ไดย้  ้าถึงเหตุ และผลของความตายดงัน้ีวา่ 

ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ ประการส าคญัก็คือ กำรหลุดพ้นจำกควำมผิดบำป และ รับกำรอภัยโทษ 
พระเยซูคริสตผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีทรงสามารถช่วยเราใหพ้น้จากความผดิบาป เพราะวา่ “ในผูอ่ื้นความรอด
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ไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” 
(กิจการ 4:12) 

ความพยายามของมนุษย ์ การท่ีจะช าระความผิดบาปให้แก่ตนเองนั้นลว้นแต่ไม่เป็นผลทั้งส้ิน 
ขอ้น้ีปรากฏอยา่งเด่นชดัในคมัภีร์แห่งศาสนาคริสต ์ พระเยซูเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถปลดปล่อยใหเ้รา
พน้จากบาปได ้พระองคเ์สด็จมายงัโลกน้ี ก็เพื่อจะรับเอาความผดิบาปของมนุษยทุ์กคน พระเจา้ตรัสโดย
เล็งถึงองคพ์ระเยซูวา่ “เขาผูน้ั้นถูกเจบ็เป็นบาดแผล ก็เพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา และถูกฟกซ ้ าก็
เพราะความอสัตยอ์ธรรมของพวกเรา การลงโทษเพื่อให้เกิดความสุขแก่พวกเขา ไปตกอยูก่บัเขาผูน้ั้น 
และท่ีพวกเราหายเป็นปกติได ้ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของผูน้ั้น” (อิสยาห์ 53:5) 

พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนม ์ เพื่อคนบาปบนไมก้างเขนทรงยอมวายพระชนมเ์พราะความผดิ
บาปของเรา ทั้ง ๆ ท่ีพระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปราศจากความผดิบาปหรือขอ้ด่างพร้อยมลทินใด ๆ 
ทรงสมคัรพระทยัรับเอาการแช่งสาปของพวกเราพระองคท์รงซ้ือเราไวแ้ลว้ ดว้ยพระโลหิตอนับริสุทธ์ิ
ของพระองค(์กาลาเทีย 3: 13) พระศพของพระองคถู์กฝังไวใ้นอุโมงคท่ี์ถูกประทบัตราไวอ้ยา่งหนาแน่น 
แต่ในวนัท่ีสามนั้น พระองคก์็ทรงฟ้ืนข้ึนมาใหม่ พระองคท์รงมีชยัชนะเหนือความผิดบาป (1 โครินธ์ 
15: 3, 4) ขอ้น้ีพิสูจน์ไดโ้ดยการท่ีพระองคท์รงมีชยัชนะเหนือความตาย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่ พระองคไ์ดท้รงแบกรับเอาความผดิบาปของเราดว้ยพระองคเ์อง ท่ีไมก้างเขนนั้น เพ่ือเม่ือ
เรำท้ังหลำยตำยฝ่ำยกำรบำปแล้ว เรำจะได้มีชีวิตอยู่ฝ่ำยกำรชอบธรรม (1 เปโตร 2:24) 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นลูกแกะของพระเจา้ พระองคท์รงตายแทนเรา เพื่อไถ่เราใหพ้น้จาก
ความผดิบาป อนัเป็นผลเน่ืองมาแต่การกระท าของเรา และสันดานบาปของเราเอง อนัเป็นมูลเหตุให้เรา
หลงกระท าผดิ พระองคไ์ดท้รงแบกรับเอาบาปของโลกหมดส้ินแลว้ 

พระเยซูคริสต ์ จะไม่ทรงหนัหนีไปจากผูท่ี้มาหาพระองคเ์ป็นอนัขาด ฉะนั้นขอใหเ้ราอธิษฐาน
ขอต่อพระองคด์งัน้ีวา่ “โอพระองคเ์จา้ขา้ ขอโปรดทรงพระเมตตาแก่ขา้พระองค ์ ผูเ้ป็นคนบาปเถิด” (ลู
กา 18:13) 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. บาปคืออะไร? 
2. จงอ่านปฐมกาล (เยเนซิศ) 3: 1-6 แลว้อธิบายวา่ มนุษยไ์ดห้ลงท าบาปอยา่งไร? 
3. ผลของบาปคืออะไร? 
4. ใครเป็นผูป้ลดปล่อยเราให้พน้จากความผดิบาป? 
5. ท่านไดรั้บการช าระใหพ้น้จากความผดิบาปดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสตแ์ลว้หรือยงั? 
6. จงท่อง โรม 3: 23 และ 1ทิโมธี 1:15 ใหจ้  าข้ึนใจ 
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บทที ่6 การกลบัใจใหม่ 

“การกลบัใจใหม่” เป็นถอ้ยค าท่ีมีความส าคญัยิง่ในคริสตศาสนา พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
กล่าวถึงการกลบัใจใหม่หลายคร้ัง นบัตั้งแต่พระธรรมเล่มแรกคือปฐมกาล (ปฐมกาล) จนกระทัง่ถึงเล่ม
สุดทา้ยคือพระธรรมววิรณ์ กล่าวไดว้า่ เร่ืองการกลบัใจใหม่ เป็นค าสอนท่ีส าคญัยิง่ส่วนหน่ึงของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงจะขาดเสียมิได ้

เหตุท่ีการกลบัใจใหม่ มีความส าคญัและมีความหมายต่อคริสเตียนมาก ก็เพราะ การกลบัใจใหม่ 
ท ำให้เรำได้เข้ำส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้ำ เป็นกำรเปิดประตูสวรรค์ ให้เรำเข้ำไปในแผ่นดินของ
พระเจ้ำ บุคคลใดท่ีมิใดท่ีกลบัใจใหม่ บุคคลนั้นจะตอ้งตายและถึงแก่ความพินาศในท่ีสุด พระคริสต
ธรรมคมัภีร์เรียกความตายน้ีวา่ “ความตายท่ีสอง” น่ีคือการตายฝ่ายจิตวิญญาณ (ดูลูกา 13:1-5) ไม่มีอะไร
ท่ีจะน่ากลวัเท่ากบัความพินาศน้ี การกลบัใจใหม่ จะช่วยเราใหร้อดพน้จากความพินาศฝ่ายจิตวญิญาณ
และขบัไล่ความชัว่ออกจากจิตใจ ใหเ้ร่ิมตน้ชีวิตใหม่ พดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือการกลบัใจใหม่ เป็นรากฐาน
แห่งการสร้างชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณ โดยเหตุน้ีศาสนาคริสต ์ จึงเนน้ถึงความส าคญัแห่งการท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
กลบัใจเสียใหม่ไวอ้ยา่งหนกัแน่น 

การท่ีจะตอบปัญหาวา่ “กำรกลับใจใหม่” มีความหมายอยา่งไรนั้น ก็ขอใหเ้ราจงศึกษารากศพัท์
ของค าวา่ “การกลบัใจใหม่” น้ีเสียก่อน ทั้งในภาษาฮีบรูท่ีใชเ้ขียนพระคมัภีร์เดิม และในภาษากรีกท่ีใช้
เขียนพระคริสตธรรมใหม่ ในพระคมัภีร์เดิมรากศพัทข์องค าน้ีหมายความวา่ “เหน่ือยหอบ” หรือ “ทอด
ถอนใจ” ซ่ึงหมายถึงอากปักิริยาของบุคคลท่ีร้องไหค้ร ่ าครวญดว้ยความเศร้าโศก เป็นการแสดงออกถึง
ความทุกขโ์ศกภายในจิตใจของเขา อนัเน่ืองมาจากความคิดและการกระท าท่ีชัว่ของเขานัน่เอง ฉะนั้น
เม่ือเขารู้สึกเสียใจในการกระท าผดิของเขาเช่นน้ี ก็เท่ากบัวา่ เขาไดบ้รรลุถึงแลว้ซ่ึงการกลบัใจใหม่ 

ในภาษากรีก ไดอ้ธิบายความหมาย ไวช้ดัเจนกวา่น้ีมากกล่าวคือ หมายถึง การรู้สึกเศร้าโศก
เสียใจในความผดิบาป จนกระทัง่หนัหนีออกไปจากความผดิบาป ทั้งกลบัใจจากการชัว่ หลีกเล่ียง
ความผดิบาป ละทิ้งไป รู้สึกเสียใจในการท าผดิบาปของตน และแสวงหาหนทางท่ีจะรับการยกโทษบาป 
น่ีแหละคือการกลบัใจใหม่ผูท่ี้กลบัใจใหม่ยอ่มไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่ในพระคริสต ์ (2 โครินธ์ 5:17) 
การท่ีเขารับศีลบพัติศมา ก็เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงน้ี เขารับศีลบพัติศมา
ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต ์ เขารู้แน่ชดัและยอมรับวา่ พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 
เขาตดัสินใจแน่วแน่วา่จะให้พระองคท์รงช่วยเขาใหมี้ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ด ารงอยูใ่นความชอบธรรมและ
ไดรั้บการเปล่ียนแปลง ทั้งในดา้นอุปนิสัยและความประพฤติทุกอยา่ง ซ่ึงท าใหเ้ขากลายเป็นบุคคลท่ีน่า
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นบัถือแก่บุคคลทัว่ไปเขาพิสูจน์ใหค้นทัว่ไป เห็นถึงความรักของพระคริสตด์ว้ยค าพดูและการกระท า
ของเขา 

การกลบัใจใหม่ เป็นกุญแจท่ีจะไขไปสู่ความรู้แจง้ในพระกิตติคุณ หวัขอ้ค าเทศนาของยอห์น
บพัติศโตมีอยูว่า่ “จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้” (มทัธิว 3:2) เม่ือพระเยซู
คริสต ์ ทรงเร่ิมตน้เสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนนั้นพระองคไ์ดท้รงสอนวา่ “จงกลบัใจเสียใหม่ 
เพราะวา่แผน่ดินสวรรคม์าใกลแ้ลว้” (มทัธิว 4:17) และค าสั่งสอนสุดทา้ยท่ีพระองคท์รงสอนสาวกของ
พระองค ์ ก่อนท่ีจะเสด็จข้ึนสู่สวรรคก์็คือ ใหบ้รรดาสาวกออกไปประกาศเร่ืองการกลบัใจใหม่ และการ
ยกโทษความผดิบาป ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ทุกประเทศ (ลูกา 24:47) 

เม่ืออคัรสาวกทั้งสิบสองคน เร่ิมออกไปประกาศในตอนแรกนั้น ก็ไดส้อนถึงความจ าเป็นท่ี
มนุษยต์อ้งกลบัใจใหม่ (มาระโก 6: 12) 

ค าเทศนาของอคัรสาวกเปโตรวนัเพนเทคศเต ไดเ้ตือนประชาชนไวว้า่ “จงกลบัใจเสียใหม่ และ
รับศีลบพัติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อความผดิบาปของท่านจะทรงยกเสีย” (กิจการ 
2:38) อคัรสาวกเปาโลไดส้ั่งสอนชกัชวนใหม้นุษยก์ลบัใจใหม่ และหนัมาหาพระเยซู (กิจการ 20:21) 

สาระส าคญัของค าตกัเตือนคร้ังสุดทา้ย ของอคัรสาวกยอห์น ท่ีมีต่อคริสตจกัรแต่ละแห่งนั้น ก็
คือ “การกลบัใจใหม่” (ววิรณ์ 2:5, 16; 3:3, 19) พระบญัชาของพระเจา้ก็คือ ใหม้นุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่ง 
กลบัใจเสียใหม่ (กิจการ 17:30) 

ความพินาศก าลงัคอยอยูท่ี่มิไดก้ลบัใจใหม่ทุกคน (ลูกา 13:1-5) และน่ีคือเหตุผลท่ีวา่ เหตุใดการ
กลบัใจใหม่ จึงเป็น กุญแจไขไปสู่ความสวา่งแห่งพระกิตติคุณ 

มนุษยทุ์กคนจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งสารภาพความผดิบาปของตนต่อพระเยซูคริสต ์ เพราะวา่
พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะทรงโปรดยกโทษบาปใหเ้ราได ้ ความสุขยอ่มบงัเกิดแก่ผูท่ี้ไดรั้บการ
ยกโทษบาป เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหด้ าเนินชีวติอยูใ่นทางชอบธรรม และ
เป็นพยานแก่สาธารณชนถึงการเปล่ียนแปลงในชีวติของเขา โดยการรับศีลบพัติศมา ตามพิธีทางศาสนา
คริสต ์หลงัจากไดก้ลบัใจใหม่แลว้การกลบัใจใหม่ของคนบาป แมเ้พียงคนเดียว ก็ก่อใหเ้กิดมีความยนิดี
แก่บรรดาทูตสวรรค ์(ลูกา 15: 7, 10) 

ปัญหาท่ีเราทุกคนควรจดจ าและส ารวจตนเองใหดี้คือ “ท่านไดก้ลบัใจใหม่ และหนัเขา้หาพระ
เยซูเจา้แลว้หรือยงั?” “.....วนัน้ี ถา้ท่านทั้งหลายจะไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค ์ อยา่กระท าใหใ้จของ
ท่านแขง็กระดา้งไป...” (ฮีบรู 3: 7, 8) วนัน้ีเป็นโอกาสดีของท่านแลว้ ท่ีจะรับเอาความรอด “วนัน้ีเป็นวนั
แห่งความรอด” พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อช่วยคนบาปใหร้อด (1 ทิโมธี 1:15) พระองค์
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ทรงเชิญชวนดงัน้ีวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา และเราจะใหท้่านทั้งหลายหายเหน่ือยเป็น
สุข” (มทัธิว 11:28) 

การกลบัใจใหม่เป็นของประทานแต่พระเจา้ พระองคป์ระทานใหเ้ราดว้ยพระคุณของพระองค ์
โดยการรับฟังพระวจนะของพระเจา้และเช่ือพึ่งในพระองค ์ โดยการรู้ซ้ึงถึงความบริสุทธ์ิของพระเจา้วา่ 
ตรงกนัขา้มกบัความไม่บริสุทธ์ิของเรา เราจึงส านึกในความผดิบาปของเรา กลบัใจใหม่ และรับวิญญาณ
จิตท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยพระเยซูคริสต ์

เม่ือ โมเสส รู้สึกตวัวา่ พระรัศมีของพระเจา้ปรากฏทัว่ใบหนา้ของท่าน ท่านจึงเอาผา้คลุมหนา้
ไวใ้หดู้แลเห็น (อพยพ 3:6) เม่ือศาสดาพยากรณ์อิสยาห์มองเห็นพระเจา้ เขาจึงกล่าววา่ “วบิติัแก่ขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้พินาศแลว้ เพราะขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีริมฝีปากไม่สะอาด และอาศยัอยูท่่ามกลางผูท่ี้มีริมฝีปากไม่
สะอาด” (อิสยาห์ 6:5) 

โยบ กล่าววา่ “...แต่บดัน้ีขา้ฯ เห็นพระองคด์ว้ยตาของขา้ฯ แลว้ เพราะฉะนั้นขา้ฯ จึงชงัตวัของ
ขา้ฯ เองอยา่งยิง่และกลบัใจรับผดิ ดว้ยอาการเกลือกลงในฝุ่ นและข้ีเถา้” (โยบ 42:5,6) 

อคัรสาวกยอห์นกล่าววา่ “คร้ันขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระองคข์า้พเจา้ก็ลม้ลงแทบพระบาทของ
พระองค ์เหมือนคนตายแลว้” (ววิรณ์ 1:17) 

ท่านเคยประจกัษใ์นความบริสุทธ์ิของพระเจา้ และความผิดบาปของท่านเองบา้งหรือไม่? ท่าน
เกลียดชงับาปหรือไม่? ท่านอยากหนัไปจากความชัว่ของท่านไหม? ถา้ท่านตอ้งการเช่นนั้น ก็จงถ่อมตวั 
คุกเข่าลง แลว้สารภาพความผดิบาปของท่านต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

จงกลบัใจใหม่ และอ่อนนอ้มต่อพระเยซูคริสต ์ “ถา้เราสารภาพความผดิของเรา พระองคท์รง
ซ่ือสัตยแ์ละเท่ียงธรรม ก็จะทางโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” (1 
ยอห์น 1:9) พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวแ้ลว้วา่จะประทาน “จิตใจใหม่” จิตวญิญาณใหม่” ใหแ้ก่เรา (โย
เอล 36: 26) 

มีหลายคร้ังท่ีเราไดรั้บความเดือดร้อน หรือเผชิญภยัอนัตรายต่าง ๆ ซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกเศร้าโศก
เสียใจ แต่เราก็ไม่ส านึกในความผดิบาปของเรา และกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง การกระท าเช่นน้ีเป็นการ
กลบัใจท่ีเทียมเทจ็ เรามกัเรียกวา่เป็นการแสดงความเสียใจ แต่ก็เป็นเพียงการผอ่นคลายอารมณ์ของเรา
เท่านั้นเอง เพราะเรามิไดร้้องขอความช่วยเหลือจากพระเจา้เลย พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงจิตใจของเราใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองคไ์ด ้

จงศึกษาเร่ืองราวของบุคคลต่อไปน้ี จากพระคริสตธรรมคมัภีร์ และจงสังเกตถึงอุปนิสัยและ
พฤติการณ์ของแต่ละบุคคลดว้ย ซ่ึงลว้นแต่เป็นการกลบัใจท่ีเทียมเทจ็ทั้งส้ิน 
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1. กษตัริยฟ์าโรห์ ขอให้อ่านจากพระธรรมอพยพ บทท่ี 6 ถึงบทท่ี 25 เร่ืองภยัพิบติัท่ีมาสู่กษตัริย์
ฟาโรห์เอง และพลเมืองในแผน่ดินอียปิต ์ การส าแดงพระพิโรธของพระเจา้ในคร้ังนั้น ท าใหก้ษตัริย์
ฟาโรห์ทรงตกใจกลวัยิง่นกั จึงไดส้ารภาพวา่ “ในคร้ังน้ีเราก็ไดผ้ดิแลว้” การกลบัใจใหม่อยา่งผวิเผินซ่ึง
มิไดเ้กิดจากใจจริงเช่นน้ี ยอ่มใหเ้กิดผลแต่อยา่งใด 

2. ปีละอาม ใน กนัดารวถีิ 22: 34 เขาทูลต่อทูตของพระเยโฮวาห์วา่ “ขา้พเจา้ไดท้  าผดิแลว้” จง
ศึกษาเร่ืองราวของเขา การกลบัใจเช่นนั้นจะไม่เกิดผลแต่อยา่งใด 

3. กษตัริยซ์าอูล ขอใหท้่าน 1 ซามูเอล บทท่ี 15 ซามูเอลไดทู้ลต่อกษตัริยซ์าอูลวา่ “พระเจา้ได้
ทรงถอดพระองค ์ ออกจากต าแหน่งกษตัริยแ์ลว้” กษตัริยซ์าอูลไดท้รงสารภาพวา่ “เราไดท้  าผิดแลว้” 
ท่านผูอ่้านจงพิจารณาเอาเองก็แลว้กนัวา่การสารภาพน้ี เป็นการกลบัใจใหม่หรือไม่ 

4. อาคาน ขอให้อ่านจาก โยชูวา บทท่ี 7 อาคานทูลต่อโยชูวา วา่ “จริงอยูข่า้พเจา้ไดท้  าผดิต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจา้แห่งพวกอิสราเอล โดยไดท้  าเช่นน้ีเช่นนั้น” (โยชูวา 7:20) เขามีโอกาสท่ีจะกลบัใจ
ใหม่จากทางชัว่ของเขาหลายคร้ัง แต่เขาไม่ยอมรับเขาไดท้  าผดิ จนกระทัง่ความผดิของเขาปรากฏแจง้
แลว้ ดงัน้ีจะเรียกไดว้า่ เขามีความเสียใจในความผดิบาปของเขาอยา่งนั้นหรือ? ไม่มีเลย ดงันั้นเขาจึง
ไม่ไดก้ลบัใจใหม ่

5. ยดูา ขอใหอ่้าน ยอห์น 12:1-8 18:2-5 มทัธิว 27:3-10 ยดูาไม่ไดก้ลบัใจใหม่ แต่เป็นเพราะผล
ของความผดิบาปของเขานัน่เองไดท้  าใหน้ าเงินสามสิบแผน่ ไปคืนใหแ้ก่พวกปุโรหิต โดยพดูวา่ 
“ขา้พเจา้ท าบาปมาก ท่ีท าให้คนบริสุทธ์ิตอ้งมาไดรั้บโทษถึงตายเช่นน้ี” (มทัธิว 27:4) 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัมีบุคคลอ่ืน ๆ อีกมาก ซ่ึงพอท่ีจะยกเอาพฤติการณ์ของเขาข้ึนมาเป็น
ตวัอยา่ง ท านองเดียวกบัท่ีกล่าวมาน้ี ขอใหท้่านจง สังเกตคน้ควา้และศึกษาดูใหล้ะเอียดแลว้จงหลีกเล่ียง
จากการกลบัใจท่ีเทียมเทจ็ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีปำกกับใจไม่ตรงกัน อนัมิใช่การแสวงหาพระเจา้เพื่อรับ
การอภยัโทษเลย การกระท าเช่นน้ีจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อยา่งใดนอกจากจะเป็นการหลอกลวง
ตวัเองเท่านั้น 

ขอใหท้่านศึกษาชีวติของบุคคลต่อไปน้ี จงสังเกตถึงการกลบัใจใหม่ท่ีซ่ือสัตยแ์ละแทจ้ริงของ
เขา แลว้จงปฏิบติัตามเพราะวา่เป็นตวัอยา่งแห่งการกลบัใจใหม่ท่ีดียิง่ ท่ีทุกคนพึงยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั 

1. กษตัริยด์าวดิ ขอให้อ่านจาก 2 ซามูเอล บทท่ี 12 และ สดุดี บทท่ี 51 กษติัรยด์าวดิไดท้  าผดิ 
ดว้ยการล่วงประเวณี แต่ต่อมาภายหลงัท่านไดส้ านึกผดิ รู้สึกเสียใจ เป็นทุกขใ์นการกระท าของตน และ
สารภาพความผดิของท่านต่อพระเจา้ขอใหพ้ระองคท์รงโปรดยกความผดิของท่านเสีย ท่านไดก้ลบัใจ
ใหม่ อยา่งแทจ้ริง นบัแต่นั้นมาท่านมิไดห้ลงกระท าบาปเช่นนั้นอีกเลย 
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2. อคัรสาวกเปโตร ขอให้อ่านจาก ลูกา 22: 54-62 ศึกษาใหถ่ี้ถว้นวา่ เปโตรไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับ
พระเยซูคริสตเจา้อยา่งไรบา้ง และท่านกลบัใจในกาลต่อมาอยา่งไร จงสังเกตดว้ยวา่ในท่ีสุด พระเยซู
คริสตท์รงมอบหมายใหท้่านท าอะไรบา้งดู ยอห์น 21:15-19 ต่อจากนั้นเป็นตน้มา จนกระทัง่วาระ
สุดทา้ยของชีวติ เปโตรไม่เคยปฏิเสธพระเยซูคริสตอี์กเลย 

3. กษตัริยม์ะนาเซ ใหศึ้กษาจาก 2 พงศาวดาร  บทท่ี 33 และ 2 พงศาวดาร บทท่ี 21 ให้ละเอียดถ่ี
ถว้น แลว้สังเกตวา่กษตัริยม์ะเนเซเคยท าความผดิบาปอะไรบา้ง? ท่านเคยหม่ินประมาทต่อพระเจา้
อยา่งไร? ท่านไดก้ลบัใจใหม่เม่ือใด? หลงัจากท่านไดก้ลบัใจใหม่แลว้ ท่านกระท าส่ิงใดเพื่อเป็นการ
พิสูจน์ถึงการกลบัใจใหม่ของท่านบา้ง? 

4. บุตรเสเพล (บุตรชายผูมี้นิสัยสุรุ่ยสุร่าย หรือเรียกตามภาษาชาวบา้นวา่ “บุตรลา้งผลาญ”) 
ขอใหอ่้านจาก ลูกา 15:11-24 อยา่งละเอียดถ่ีถว้น เม่ือท่านอยูต่ามล าพงัคนเดียวแลว้จงสังเกตวา่ บาปได้
ท าใหเ้ขาเป็นคนชนิดใด จงสังเกตดูวา่ส าหรับบิดาของเขานั้น มีความรู้สึกวา่เขาเป็นเสมือนคนท่ีตายแลว้ 
แต่ไดก้ลบัมีชีวติใหม่ เพราะการกลบัใจใหม่ของเขา 

จงสังเกตดูการเปล่ียนแปลงในชีวติของ “บุตรเสเพล” ผูน้ี้ แลว้ถามตวัท่านเองวา่ไดก้ลบัจากทาง
ของตนเอง และคืนดีกบัพระบิดาเจา้ของท่านในสวรรคแ์ลว้หรือยงั? 

5. หญิงคา้ประเวณี ขอใหอ่้านจาก ลูกา 7: 36-50 นางเป็นทุกขแ์ละไม่มีความสุขเน่ืองดว้ยอะไร? 
จงสังเกตถึงความเศร้าโศกของนาง และความรักท่ีนางมีต่อพระเยซูคริสตแ์มว้า่เร่ืองน้ีจะประทบัใจเรา
มาก แต่การส าแดงพระเมตตากรุณาของพระเจา้ ในการท่ีพระองคไ์ดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตจิตใจของนางเสีย
ใหม่ โดยการรับเอาภาระบาปของนางทิ้งสู่เหวลึก กลบัยิง่ประทบัใจเรากวา่นั้นอีกมากนกั 

ท่านเคยรู้สึกเสียใจในความผิดบาปของท่าน กลบัใจใหม่และอ่อนนอ้มต่อพระเยซูคริสต์
หรือไม่? ถา้ยงัก็จงฉวยเอาโอกาสน้ีเสีย ฝนยงัมีฤดูกาล หรือยงัมีวนัขาดเม็ดจากทอ้งฟ้าฉนัใด ช่วง
ระยะเวลาท่ีพระองคจ์ะส าแดงพระคุณใหแ้ก่เรานั้นยอ่มจะมีวนัส้ินสุดลงอยา่งแน่นอนฉนันั้น 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. หลกัค าสอนวา่ดว้ยการกลบัใจใหม่ มีความส าคญัอยา่งไรในศาสนาคริสต?์ 
2. เหตุใดจึงกล่าววา่ การกลบัใจใหม่เป็นกุญแจท่ีจะไขไปสู่ความสวา่งแห่งพระกิตติคุณ? 
3. เหตุใดมนุษยทุ์กคนจึงจ าเป็นตอ้งกลบัใจใหม่? 
4. ผูท่ี้เป็นตวัอยา่งในการกลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริงนั้น มีใครบา้ง? 
5. กษตัริยฟ์าโรห์ อาคาน และยดูา กลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริงหรือไม่? 
6. ท่านเองไดก้ลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง และหนัเขา้หาองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้หรือยงั? 
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7. ถา้ท่านกลบัใจอยา่งแทจ้ริงแลว้ ก็จงสอนคนอ่ืนใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีทุกคนจ าตอ้งกลบัใจ
ใหม่ เช่ือพึ่งพระเยซูคริสตเ์พื่อรับการอภยัโทษดว้ย 
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บทที ่7 ความเช่ือ 

เราทุกคนคงคุน้เคยกบัค าวา่ ควำมเช่ือ กนัดี การท่ีเรามีความเช่ือต่อส่ิงใด หมายความวา่เรามี
ความมัน่ใจในส่ิงนั้น วา่จะตอ้งเป็นไปตามท่ีเราคาดคิดไว ้ แมว้า่เราจะไม่สามารถมองเห็นส่ิงนั้นก็ตาม 
พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบายความหมายของค าน้ีวา่ “....ควำมเช่ือนั้น คือควำมแน่ใจในส่ิงท่ีเรำหวังไว้ 
เป็นควำมรู้สึกอย่ำงแน่นอนว่ำ ส่ิงท่ียงัไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1) 

“โดยความเช่ือ เม่ือพระเจา้ทรงเตือนถึงการณ์ท่ียงัไม่ไดเ้ห็นโนอาห์จึงมีใจเกรงกลวั จดัแจงต่อ
นาวา ซ่ึงเป็นท่ีใหค้รอบครัวของตนรอดได ้ เพราะความเช่ือนั้นท่านจึงปรับโทษแก่โลกและเป็นเจา้
มรดกแห่งความชอบธรรม ซ่ึงเกิดแต่ความเช่ือ โดยความเช่ือถึงนางซาราเองก็ไดต้ั้งครรภเ์ม่ืออายแุก่เกิน
แลว้ เพราะนางนั้นถือวา่ พระองคผ์ูไ้ดท้รงสัญญาไวน้ั้นเป็นผูซ่ื้อสัตย ์ โดยความเช่ือเม่ืออบัราฮมัถูกลอง
ใจ ก็ไดถ้วายอิสอคัเป็นเคร่ืองบูชา น่ีแหละ ท่านผูไ้ดรั้บค าสัญญานั้นไวด้ว้ยความยนิดี ก็ไดถ้วายบุตรคน
เดียวของตน คือเช่ือวา่พระเจา้ทรงฤทธ์ิ อาจบนัดาลใหอิ้สอคันั้นเป็นข้ึนมาจากตายได ้ และท่านไดรั้บ
บุตรนั้นกลบัคืนมาอีก ประหน่ึงวา่บุตรนั้นเป็นข้ึนมาจากตาย โดยความเช่ือ เม่ือพวกอิสราเอลลอ้ม
ก าแพงเมืองเยรีโคไวถึ้งเจด็วนัแลว้ก าแพงนั้นก็พงัลง” (ฮีบรู 11:7,11,17,19,30) 

ความเช่ือมัน่ของคริสเตียนมีรากฐานอยูท่ี่พระเจา้ “แต่ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีชอบ
พระทยัพระเจา้ก็หามิได.้..” (ฮีบรู 11:6) ดงันั้น ควำมเช่ือ ของเรา จึงเป็นผลแห่งความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
พระเจา้กบัเรา และการท่ีเราหวงัพึ่งพระองคทุ์กประการนัน่เอง เป็นท่ีแน่นอนอยา่งปราศจากขอ้สงสัย
ต่าง ๆ วา่ พระเจา้จะโปรดประทานให ้ ตามท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญาไวทุ้กประการ พระองคไ์ดท้รง
เตรียมพร้อม ท่ีจะประทานทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่ชีวติและความรอดใหแ้ก่เรา พระองคไ์ดท้รงปฏิบติัพระราช
กิจน้ีโดยทางพระบุตรของพระองค ์ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เรา
ทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12) 

ผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตจ์ะไม่ถึงแก่ความพินาศ หากแต่จะมีชีวตินิรันดร์ ผูใ้ดท่ีเช่ือมัน่ในพระองค ์
กล่าวคือไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคก์็จะทรงโปรดให้มีฐานะเป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1: 12) 
บุคคลใดท่ีพกัความเช่ือของตนไวก้บัพระคริสตส์ารภาพความผดิบาปของตน และยอมอ่อนนอ้มต่อ
พระองค ์ ใหพ้ระองคท์รงเป็นพระผูน้ าในชีวิตของเขา ผูน้ั้นจะไดรั้บการอภยัโทษบาป ส าหรับขอ้น้ีมี
บนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ความวา่ “จงเช่ือวำงใจในพระเยซูคริสตเจ้ำ และท่ำนจะรอดได้...” 
(กิจกำร 16: 31) พระคริสตเ์สด็จเขา้มาในโลกเพื่อเรา ทรงยอมวายพระชนมบ์นไมก้างเขน ทรงหลัง่พระ
โลหิตอนัล ้าค่าของพระองคเ์พื่อเป็นค่าไถ่ ใหเ้ราพน้จากความผดิบาปของเรา พระองคท์รงถูกฝังไว ้ แต่
แลว้ก็ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ และจะเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีอีก รับผูท่ี้มีความศรัทธาต่อ
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พระองคใ์หข้ึ้นไปอยูก่บัพระองค ์ ฉะนั้นเม่ือเราเช่ือในพระกิตติคุณของพระองค ์ คือข่าวประเสริฐ
เก่ียวกบัพระเยซูคริสตเจา้ เราก็จะไดรั้บความรอด 

ผูท่ี้เช่ือมัน่ในพระองค ์ ยอ่มเดินตามทางของพระองค ์ คือปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองค ์
เม่ือใดท่ีไดรั้บความทุกขย์ากล าบาก ก็จงอธิษฐานขอใหพ้ระองคท์รงเป็นผูน้ า ในการแกไ้ขปัญหา
เหล่านั้น แลว้จะไดรั้บชยัชนะ อนัเป็นชยัชนะท่ียิง่ใหญ่เหนือโลก และพญามารแต่ชยัชนะน้ีมิไดข้ึ้นอยู่
กบัความสามารถของเขาเอง หากแต่อยูท่ี่ความเช่ือในพระคริสต ์เพรำะควำมเช่ือย่อมน ำไปสู่ควำมมีชัย 

เราทั้งหลายรับการอภยัโทษ โดยความเช่ือในพระคริสตผ์ูท้รงแบกรับความผดิบาปของโลกไป 
ดงันั้นการกลบัใจจากความผิดบาป และความเช่ือจึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อกนั ความเช่ือ ท าใหค้น
บาปส านึกในความผดิบาปและกลบัใจใหม่ และผลลพัธ์กคื็อ ท าใหผู้น้ั้นรับชีวิตนิรันดร์ 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ความเช่ือคืออะไร? 
2. จงเขียนรายช่ือของบุคคลทั้งชายและหญิง ท่ีมีความเช่ือมัน่ในพระเยซูคริสต ์ เท่าท่ีท่านจะหา

ไดจ้ากพระธรรมฮีบรูบทท่ี 11 
3. ท่านเช่ือพระเยซูคริสต ์และยอมใหพ้ระองคเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดของท่านแลว้หรือยงั? 
4. ผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตค์วรจะประพฤติตนอยา่งไร? 
5. ส าหรับท่านผูท่ี้เช่ือแลว้ ขอใหพ้ิจารณาการประพฤติของท่านเองวา่เหมาะสมกบัการเป็นบุตร

ของพระเจา้หรือไม่? 
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บทที ่8 ความรอด 

“เม่ือเราไม่เอาใจใส่ต่อความรอดอนัใหญ่หลวงนั้น เราจะหนีพน้อยา่งไรได?้...” (ฮีบรู 2: 3) 
“ควำมรอด” หมายถึงการรอดพน้จากความหายนะ ความทุกขย์ากล าบาก ภยนัอนัตราย หรือ

ความตาย เราทุกคนคงรู้ซ้ึงดีวา่หากเราก าลงัจะจมน ้าตาย และมีผูช่้วยเราใหพ้น้จากสภาวะเช่นนั้น เราจะ
มีความรู้สึกต่อบุคคลนั้น ๆ อยา่งไร หลายคนก าลงัจมลงในทะเลลึกแห่งบาป เขาเหล่านั้นจะรอดพน้ได้
ดว้ยวธีิใด ในสมยัของโนอาห์ มนุษยไ์ดท้วพีงคพ์นัธ์ุข้ึนเป็นจ านวนมากแต่ขณะเดียวกนั ความชัว่ร้าย 
และกิจการของพญามารก็ไดท้วยีิง่ข้ึนเป็นเงาตามตวัไปดว้ย มนุษยใ์นสมยันั้น เร่ิมมีความคิดท่ีชัว่ร้าย 
ประพฤติตนในทางท่ีผิด การท าการต่าง ๆ โดยขาดการวนิิจฉยัผดิและชอบ หนัเหออกจากแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงตั้งไวใ้ห ้ดงันั้นโลกจึงสกปรกโสมมไปดว้ยความชัว่ 

แต่โนอาห์เป็นคนดีมีสัจธรรม ปฏิบติัตนตามแนวทางของพระเจา้เสมอ เขาไดส้ร้างนาวาใหญ่
ข้ึนล าหน่ึง ตามพระบญัชาของพระองค ์ โนอาห์ไดต้กัเตือนเพื่อนมนุษยโ์ลกเป็นเวลาถึงหน่ึงร้อยยีสิ่บปี 
วา่พระเจา้จะทรงลงโทษมนุษยโ์ลก แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่เช่ือ ยงัขืนด้ือดึงฝักใฝ่กบัการบาปอยูอี่ก ฉะนั้น
เม่ือวนัพิพากษาลงโทษมาถึง พระองคจึ์งทรงบนัดาลให้น ้าท่วมโลก เพื่อกวาดลา้งความชัว่ร้ายใหสู้ญ
ส้ินไป อุทกภยัคร้ังน้ีมีใครรอดบา้งและเหตุใดเขาเหล่านั้นจึงไดรั้บความรอด ขอใหอ่้านเร่ืองน้ีใน ปฐม
กาล บทท่ี 6,7 และ 8 แลว้ท่านจะทราบค าตอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

สารพดัส่ิงท่ีมีอยูบ่นพื้นโลก ถูกพระเจา้ท าลายลา้งเสียส้ินเวน้ไวแ้ต่โนอาห์และครอบครัวของ
เขา ซ่ึงอาศยัอยูใ่นนาวาท่ีเขาไดส้ร้างข้ึนตามพระบญัชาของพระเจา้เท่านั้นท่ีปลอดภยั (ปฐมกาล 7:23) 
แต่แลว้ในยคุต่อมา บาปก็ไดแ้ผซ่่านไปทัว่แผน่ดินโลกอีก ประดุจกระแสน ้าเช่ียวกราก ท่ีไหลบ่าท่วมไป
ทุกหนทุกแห่งโลกจึงสกปรกโสมมเตม็ไปดว้ยความชัว่ร้าย อนัสืบเน่ืองมาแต่บาปอีกเช่นเดิม ไม่มีคนดี
ตามบรรทดัฐานของพระเจา้เลยแมส้ักคนหน่ึง เพราะวา่ต่างก็หลงไปจากพระเจา้ และประพฤติผดิ
ดว้ยกนัทุกคน คนทั้งปวงไดก้ระท าผดิทุกคน จึงมิไดรั้บพระสง่าราศีของพระเจา้ ขอให้อ่าน โรม 3: 10-
24 และจงพิจารณาใหถ้ว้นถ่ี 

“ถา้เราพดูวา่เราไม่ไดก้ระท าผดิ ก็เท่ากบัเราท าใหพ้ระองคเ์ป็นผูต้รัสมุสา...” (1 ยอห์น 1:10) “...
ผลแห่งการท าบาปคือความตาย” (ดู โรม 6:23) แต่พระเจา้ทรงรักเรามากจึงไดป้ระทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค ์ เพื่อช่วยเราทุกคนใหไ้ดรั้บความรอด พระองคท์รงยอมวายพระชนม ์ และหลัง่พระ
โลหิตท่ีปราศจากมลทินของพระองคท่ี์ไมก้างเขนเพื่อไถ่เรา พระโลหิตของพระองค ์ ไดช้ าระลา้ง
ความผดิบาปของเราหมดส้ิน แลว้พระองคท์รงส้ินพระชนม ์ ทรงถูกฝังไว ้ แต่ในวนัท่ีสาม หลงัจากท่ี
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พระองคท์รงส้ินพระชนม ์ พระองคก์็ทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก (1 โครินธ์ 15:3,4) พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นมหานาวาของเรา ผูใ้ดท่ีอาศยัอยูใ่นพระองคก์็จะไดรั้บความรอด 

พระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงเป็นนาวาแห่งชีวติของขา้พเจา้ 
หากไม่มีพระคริสต ์พระผูน้ าแลว้ไซร้ 
ขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บความสงบและปลอดภยัเลย 
ความรอดน้ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่ทุกคน “และใครผูใ้ดมีน ้าใจประสงค ์ ก็ใหผู้น้ั้นมารับน ้าแห่ง

ชีวติ โดยไม่ตอ้งเสียค่าอะไร? (ววิรณ์ 22: 17) ความรอดไม่ใช่ส่ิงซ่ึงซ้ือหากนัไดด้ว้ยเงินตรา หรือหามา
ไดด้ว้ยความเพียรพยายามของเราเอง แต่เป็นโดยพระคุณของพระเจา้ เพราะความเช่ือของเราเอง (ดู โรม 
11:6, เอเฟซสั 2:8, 9) 

การท่ีเรารอดจากโทษทภัฑแ์ห่งความผดิบาปนั้น มิใช่ดว้ยการกระท าของตวัเราเอง มิใช่เป็น
เพราะการท าความดีใด ๆ หรือดว้ยการซ้ือหาไดด้ว้ยเงินตราประการหน่ึงประการใด ท่านเปโตรได้
เทศนายนืยนัความจริงน้ีท่ามกลางมหาชนในวนัเพน็เทคศเตวา่ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นาม
อ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:16) “ผูใ้ดเช่ือ
พึ่งพระบุตรของพระเจา้ ผูน้ั้นจะมีชีวตินิรันดร์” (1 ยอห์น 5:12) 

“เพราะวา่พระเจา้ทางรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พระเจา้ทรงเชิญชวนคนบาปทุกคนดงัน้ี 

“โอใ้ครท่ีกระหาย จงมาท่ีน ้าเถอะ” (ปฐมกาล 55:1) 
บรรดาผูท่ี้หลงหาย จงมาหาพระคริสต ์(ลูกา 19:10) 
พระเยโฮวาห์ตรัสเชิญชวนวา่ “มาเถิด” (ปฐมกาล 1:18) 
ความรอดในผูอ่ื้นนั้นไม่มีเลย พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็น

ชีวติ” (ยอห์น 14:6) “เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูน้ั้นก็จะรอด” (ยอห์น 10:9) 
พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา ฉะนั้นหากปรารถนาท่ีจะไดรั้บความรอด ก็จงตั้ง

ปัญหาถามตนเองวา่ “ขา้พเจา้จะตอ้งท าอะไรจึงจะรอดได”้ (ดูกิจการ 16:30) จงส ารวจตนเอง จงส านึก
ถึงความผดิบาปของตน แลว้ถ่อมตวัลงเช่ือพึ่งพระเจา้ดว้ยความจริงใจของท่าน และยอมรับเอาพระเยซู
เจา้พระเยซูยงัทรงร้องเรียกหาเราอยู ่ฉะนั้นจึงขอใหเ้ราตอบสนองค าเช้ือเชิญของพระองค ์

หากเราไดรั้บความรอดแลว้ ก็ขอใหเ้ราไปสอนผูอ่ื้นให้รู้ถึงการรับความรอดน้ี 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ความรอดคืออะไร? 
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2. เหตุใดโนอาห์และครอบครัวของท่านจึงรอดจากน ้าท่วม? 
3. พระผูช่้วยใหร้อดมีเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น พระองคผ์ูน้ั้นคือผูใ้ด? 
4. เรารับความรอดไดโ้ดยวธีิใด? ท่านไดรั้บความรอดแลว้หรือยงั? 
5. หากวา่ท่านไดรั้บความรอดแลว้ ท่านไดป้ระกาศใหผู้อ่ื้นรู้ถึงความรอดนั้นหรือยงั? 
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บทที ่9 การเกดิใหม่ 

หากวา่จะพึงมีหลกัความจริงประการอ่ืนใดในศาสนาคริสตท่ี์จ าเป็นตอ้งสอนใหทุ้กคนรู้ หลกั
ความจริงนั้นก็คือ “การเกิดใหม่” หรือหลกัวา่ดว้ย “ทวชิาติ”ในพระธรรมยอห์นบทท่ีสามก็ไดอ้ธิบายถึง
หลกัความจริงขอ้น้ีไวอ้ยา่งละเอียด ในตอนน้ีพระเยซูคริสตเจา้ ทรงสั่งสอนและอธิบายใหนิ้โกเดโมซ่ึง
เป็นขนุนาง และผูน้ าท่ีส าคญัคนหน่ึงของศาสนายดูา ใหท้ราบถึงความหมายของการเกิดใหม่ และความ
จ าเป็นท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งเกิดใหม่ 

ในคริสตจกัรต่าง ๆ แต่ละคริสตจกัร ยอ่มประกอบไปดว้ยบุคคลสองประเภท ประเภทแรก
ไดแ้ก่ผูท่ี้เกิดใหม่แลว้ ส่วนประเภทท่ีสองไดแ้ก่ผูท่ี้ยงัมิไดเ้กิดใหม่ ถา้จะเปรียบเทียบบุคคลสองประเภท
น้ีแลว้ ก็อุปมาดัง่ตน้ขา้วสาลีและตน้ขา้วละมาน ซ่ึงก าลงัเจริญงอกงามในทอ้งทุ่ง ผูเ้ป็นเจา้ของนาจะ
ปล่อยใหต้น้ขา้วทั้งสองอยา่งน้ี เจริญเติบโตเตม็ท่ีดว้ยกนั จนกระทัง่ถึงฤดูเก็บเก่ียว เขาก็จะเก่ียวเอาขา้ว
ละมานนั้นแยกไวต่้างหาก แลว้เผาท าลายเสีย ส่วนขา้วสาลีนั้นเล่า เขาก็จะเอาไปฝัดร่อนเก็บไวใ้นยุง้ฉาง 
(มทัธิว 13: 24-30) 

“...ผูใ้ดท่ีมิไดเ้กิดใหม่ จะไม่มีโอกาสประสบพบเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ลย” (ยอห์น 3:3) 
“...ถา้ผูใ้ดไม่ไดเ้กิดจากน ้าและพระวญิญาณ จะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:4) พระธรรม
ทั้งสองขอ้น้ี แสดงใหเ้ราเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดใหม่ เพื่อจะไดเ้ขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ใน
สวรรคส์ถาน ในท่ีซ่ึงจะมีแต่ความสุข ความร่ืนรมย ์ไม่มีท่ีส้ินสุด และเพื่อจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ ซ่ึงถา้เรา
ไม่เกิดใหม่แลว้เราจะเขา้ไปในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ไดเ้ลย 

ในขอ้พระธรรม 1 ยอห์น 2:29 3:9,10 4:7 5:1,4,18 สอนใหเ้ราทราบถึงผูท่ี้เกิดใหม่ ผูท่ี้เกิดใหม่ 
พระเจา้ทรงรับไวเ้ป็นบุตรของพระองคทุ์กคน ดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงทราบไดว้า่ ใครบา้งเป็นบุตรของพระ
เจา้ และใครบา้งเป็นบุตรของพญามาร ผูท่ี้เกิดใหม่แลว้ จะไม่ยอมประพฤติฝ่ายการบาป หากแต่จะ
ประพฤติอยูใ่นทางชอบธรรม ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้อยูเ่สมอ พระเจา้ทรง
แยกชีวติของเขาไวใ้หพ้น้จากอ านาจของบาป ผูน้ั้นจึงยอ่มหลีกใหพ้น้จากการกระท าบาป จงสังเกตใหดี้
วา่ ผูน้ั้นไดรั้บชยัชนะต่อการล่อลวงของพญามาร และไดรั้บความรักจากพระเจา้ไวอ้ยา่งเตม็เป่ียม พระ
เยซูตรัสวา่ “ส่ิงซ่ึงเกิดจากเน้ือหนงั ก็เป็นเน้ือหนงั และส่ิงซ่ึงเกิดจากวญิญาณก็เป็นวญิญาณ” (ยอห์น 3: 
6) “ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนท่ีไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ีเก่า ๆ 
ก็ไดล่้วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) ปัญหาท่ีน่าคิดส าหรับท่านผูอ่้านในบทน้ีก็
คือ “เราเป็นคนเกิดใหม่หรือยงั? เราไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่โดยพระคริสตแ์ลว้หรือยงั?” 
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ไม่มีผูใ้ดท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงได ้ โดยเพียงเกิดในครอบครัวคริสเตียน และมีบิดามารดา
เป็นคริสเตียนเท่านั้น เขาอาจเป็นคริสเตียนในแง่กฎหมายบา้นเมือง คือเป็นคริสเตียนเพียงแต่ในนาม ยงั
หาใช่คริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่ เพราะเขายงัไม่ไดเ้กิดใหม่ เขาจะเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงได ้ก็ต่อเม่ือเกิดใหม่
เป็นบุตรของพระเจา้แลว้เท่านั้น พระคริสตธรรมคภัมีร์กล่าวไวว้า่ “ส่ิงซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงั ก็เป็นเน้ือ
หนงั” ดงันั้นในคริสตจกัรจึงมีสมาชิกสองประเภทคือ คริสเตียนแต่ช่ือ และ ผู้ท่ีเกิดใหม่แล้วจริง ๆ พระ
เยซูคริสตเจา้ตรัสไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ท่านทั้งหลายตอ้งเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) 

หลายคนไดรั้บศีลบพัติศมา เขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร แต่เขาก็ยงัไม่ไดเ้กิดใหม่เลย พระเยซูตรัส
วา่ “...ถา้ผูใ้ดไม่ไดเ้กิดจากน ้าและพระวญิญาณ จะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:5) 

การเกิดใหม่น้ีมาจากพระเจา้ โดยทางพระวจนะของพระองค ์และโดยทรงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
แต่ทั้งน้ีก็โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์และดว้ยพระคุณของพระองค ์เราจึงเกิดใหม่ได ้

ซีโมนนกัแสดงกลเอง ก็ไดรั้บศีพบติัศมาดว้ย แต่แลว้ก็ดูเหมือนวา่ เขามิไดเ้กิดใหม่อยา่งแทจ้ริง
เลย เพียงแต่เห็นคนอ่ืนรับศีลบพัติศมา ก็อยากรับศีลบพัติศมาดว้ย จึงเป็นการล่อลวงประชาชน (กิจการ 
8: 13-23) เปโตรจึงพดูกบัเขาวา่ “ใจของเจ้ำไม่ซ่ือสัตย์เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสีย
ใหม่จำกกำรบำป...ของเจ้ำและอธิษฐำนขอพระเจ้ำ...ด้วยเรำเห็นว่ำเจ้ำเป็นดีขม และเป็นกองแห่งควำม
ช่ัว” (กิจกำร 8:21,23) การรับศีลบพัติศมาท่ีปราศจากการส านึกในความผดิบาป กลบัใจเช่ือพระเยซู
คริสตน์ั้น ยอ่มเป็นการไร้ผล คนท่ีรับศีลบพัติศมาเช่นน้ีไม่ใช่ผูเ้กิดใหม่ 

การเกิดใหม่ ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยการศึกษาเล่าเรียน หรือววิฒัาการในดา้นวตัถุหรือจิตใจ แมแ้ต่นิ
โกเดโมผูซ่ึ้งไดรั้บการศึกษาดี มีความรู้สูง เป็นศาสนาจารยข์องชาวยดูาเอง ก็ยงัไม่ไดเ้กิดใหม่ เราไม่อาจ
เป็นผูเ้กิดใหม่ไดโ้ดยวชิาความรู้ความสามารถ หรือความกา้วหนา้ โดยอาศยัหลกัการปรัชญา หรือ
การศึกษาในทางศาสนศาสตร์ อนัเป็นหลกัการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเองไดเ้ลย เราจ าเป็นตอ้งเกิดใหม่
เหมือนทารกนอ้ยคือ จ าตอ้งพึ่งพระเจา้ทุกประการ ใหพ้ระองคส์ร้างนิสัยใหม่แก่เรา ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเวน้แต่
พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถสร้างเราใหเ้ป็นคนใหม่ได ้

จงอ่านเร่ืองของโยอาชใน 2 พงศาวดาร 12: 2-28 แลว้จะทราบไดดี้วา่ การศึกษาดีมีความรู้ หรือ
การประพฤติตามท านองคลองธรรมนั้น ไม่อาจท าให้โยอาชเกิดใหม่ไดเ้ลย 

เม่ือก่อนชายผูน้ี้ประพฤติชัว่ร้ายมาก มีนิสัยเลวทราม เขามกัทะเลาะเบาะแวง้กบัคนอ่ืน ไม่
ระมดัระวงัค าพดู คือพดูจาแต่เร่ืองเหลวไหล ไม่ดีไม่งาม และกระท าการชัว่อยูเ่สมอ ต่อมาเขากลบัเป็น
คนรักษาพระบญัญติั ประพฤติตามบทบญัญติัอยา่งเคร่งครัด แต่ทั้งน้ีก็มิไดช่้วยใหเ้ขา เป็นผูเ้กิดใหม่แต่
ประการใด เพียงแต่เปล่ียนสถาพชีวติของเขาให้ดีข้ึนกวา่เดิม เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น คือลดการพดูจา การ
ประพฤติในทางท่ีไม่เหมาะสมใหน้อ้ยลง แต่อยา่งไรก็ตาม จิตใจของเขาก็คงยงัด้ือดา้นอยูต่ามเดิม หาก
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วา่เราอยากเกิดใหม่ มีชีวติใหม่ เราก็ตอ้งละนิสัยเดิมของเราทิ้งเสีย ใหพ้ระเจา้ท าลายใหส้ิ้น ยอมอ่อน
นอ้ม และเช่ือพึ่งพระองคทุ์กประการ คือใหพ้ระเจา้ทรงสร้างเราข้ึนใหม่ตามแบบอยา่งของพระองค ์“ใน
ความชอบธรรม และความบริสุทธ์ิแห่งความจริง” (เอเฟซสั 4:22-24) การเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจของเรา
แต่เพียงผวิเผนิ จะท าใหเ้ราเกิดใหม่ไม่ไดเ้ลย 

เราไม่สามารถเกิดใหม่ได ้ โดยการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดต่อศาสนา หรือโดยการถือ
ขนบธรรมเนียม พิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ การอธิษฐาน การ
บริจาคส่ิงของ การถวายทรัพย ์การเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ การแจกจ่ายใบปลิว การไปร่วม
ในพิธีศาสนา และการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ เหล่าน้ีลว้นแต่ไม่สามารถท าใหเ้ราเกิดใหม่ไดเ้ลย 
พระคริสตธรรมใหม่ไดติ้งในธรรมจริยาขอ้น้ีวา่ “เหตุไฉนท่ำนท้ังหลำยเรียกเรำว่ำ พระองค์เจ้ำข้ำ 
พระองค์เจ้ำข้ำ และยงัไม่ประพฤติตำมส่ิงท่ีเรำสอนนั้น” (ลูกำ 6:46) การทูลต่อพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้
ขา้ พระองคเ์จา้ขา้” เพียงเท่านั้นมิไดท้  าใหเ้ราเกิดใหม่ หากแต่เราจะตอ้งเปิดจิตใจออกตอ้นรับองคพ์ระ
เยซูคริสตเ์จา้ ใหเ้สด็จเขา้มาประทบัอยูก่บัเรา เม่ือเราเกิดใหม่แลว้ เราจึงจะสามารถท าตามพระบญัชา
ของพระองคไ์ด ้

จงอ่านเร่ืองราวของยดูา อิศการิโอคผูท้รยศต่อพระเยซูคริสตใ์หเ้ขา้ใจวา่ เหตุใดยดูาจึงตอ้ง
พินาศ 

การเกิดใหม่ คือการพน้จากความตาย และเขา้สู่ชีวติอนันิรันดร์ เหตุท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งตาย ก็
เน่ืองดว้ยมนุษยเ์กิดในปลกัตมของบาป และมีสันดานบาป ผูท่ี้มาหาพระเยซูคริสตโ์ดยส านึกผดิ 
สารภาพความผดิบาปของตนต่อพระองค ์ ยอมกลบัใจใหม่ ตายในฝ่ายการบาปและรับศีลบพัติศมาใน
พระนามพระเยซูคริสต ์ (เพราะผูท่ี้รับศีลบพัติศมายอ่มหมายถึงผูท่ี้เขา้ส่วนในความตาย และการฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสต)์ ผูน้ั้นจึงไดเ้กิดใหม่ นิสัยสันดานเดิมของเขาถูกตรึงไวท่ี้ไมก้างเขนร่วมกบั
พระคริสต ์ ชีวติฝ่ายการบาปไดถู้กท าลายเสียแลว้ ดงันั้นเขาจึงไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เขาไดรั้บ
การปลดปล่อยใหพ้น้จาก การปรับโทษอนัเน่ืองดว้ยความผดิบาป และไดรั้บนิสัยใหม่ (โรม 12:2) และ
จะไดรั้บส่วนในสภาพของพระองค ์ (2 เปโตร 1:4) แมว้า่ผูเ้กิดใหม่จะยงัอยูใ่นโลกน้ี แต่เขาก็ไม่ใช่
ชาวโลกอีกต่อไป ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ไดท้รงสร้างเขาข้ึนใหม่บดัน้ีเขาไดล้ะทิ้งนิสัยเก่า และไดรั้บนิสัย
ใหม่แทน ซ่ึงเป็นนิสัยท่ีพระเจา้ทรงสร้างให้ตามแบบฉายาของพระองค ์ โดยพระกรุณาคุณของพระองค ์
เขาจึงมีความคิดใหม่ มีเพื่อนใหม่ มีหลกัการปฏิบติัใหม่ จิตใจใหม่ ความปรารถนาใหม่ ความรักใหม่ 
ดวงตาใหม่  ล้ินใหม่ และดวงใจใหม่ “ส่ิงเก่า ๆ ไดล่้วงไปน่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” เด๋ียวน้ีกิจการ
ฝ่ายความมืดไม่มีอ านาจ ท่ีจะท าลายเขาไดอี้กต่อไป เพรำะเขำเป็นบุตรของควำมสว่ำง และด ำเนินชีวิต
อยู่ในควำมสว่ำงนั้น อ ำนำจของพญำมำรท่ีเคยครอบง ำเขำกสู็ญหำยไป ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำคุ้มครอง
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เขำไว้ บุตรมีนิสัยเหมือนบิดำมำรดำฉันใด คนท่ีเกิดใหม่ ย่อมมีควำมคิด ควำมชอบธรรมเหมือนพระ
บิดำฉันนั้น 

ความปรารถนาของเน้ือหนงั บาป และความมืดในจิตใจไดสู้ญหายไป พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
สถิตอยูใ่นใจของเขาแทนดงันั้นเขาจึงมิไดด้ าเนินตามความปรารถนาของเน้ือหนงั หากแต่ด าเนินตาม
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ (โรม 8:9) ชีวิตท่ีเขามีอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ไม่ใช่ของเขา แต่เป็นของพระคริสต ์ผูส้ถิต
อยูใ่นเขา แมว้า่ความปรารถนาท่ีจะท าผดิบาป จะแขง็แกร่งมีฤทธ์ิมากเพียงใด แต่พระคริสตก์็ทรงโปรด
ประทานฤทธ์ิเดช และพละก าลงัในการด าเนินชีวติใหม่ใหแ้ก่เขา 

ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมยอห์น 3:14-21 นั้น กล่าววา่การท่ีเรารับชีวิตใหม่น้ี ก็เพราะการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระเจา้ทรงรักเรามาก พระองคจึ์งไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองค ์ คือพระเยซู ใหล้งมาตายเพื่อไถ่เราออกจากโทษทณัฑท่ี์เราจะตอ้งไดรั้บเพราะผลแห่งการท า
บาป เพราะฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่ ท่ีเราไดรั้บชีวติใหม่นั้น ก็โดยการส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความรักของพระเจา้นัน่เอง พระเยซูคริสตเ์สด็จลงมาในโลก เพื่อเป็นแสงสวา่งแก่โลก โดย
แสงสวา่งน้ีเอง เราจึงไดรั้บชีวติใหม่ คือการเกิดใหม่น้ีจากพระเจา้โดยอาศยัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระ
วจนะของพระองค ์และความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ท่านเกิดใหม่แลว้หรือยงั? 
2. ถา้ท่านเกิดใหม่แลว้ จงเล่าประสบการณ์ในชีวติใหม่ของท่านมาพอสังเขป 
3. กิจการฝ่ายเน้ือหนงั และผลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิมีอะไรบา้ง? (กาลาเทีย 5: 19-24) 
4. การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ การอธิษฐาน และการถือพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา ท าใหม้นุษย์

เกิดใหม่ไดห้รือไม่? 
5. เหตุใดจึงตอ้งมีการฟ้ืนฟูในคริสตจกัร? 
6. จงท่อง 2 โครินธ์ 5: 17 ใหจ้  าข้ึนใจ 
7. เหตุใดเราจึงตอ้งเกิดใหม่? 
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บทที ่10 พธีิศีลบพัติศมา 

ค าวา่ “ศีลบพัติศมา” เป็นค าท่ีคริสเตียนรู้จกัดี ในศาสนาคริสต ์ กำรรับศีลบัพติศมำ เป็น
เคร่ืองหมำยแสดงว่ำผู้ รับศีลได้ตำยฝ่ำยกำรบำป และฟ้ืนขึน้มำมีชีวิตฝ่ำยกำรชอบธรรม บุคคลใดท่ีมี
ความเช่ือมัน่ในพระเยซูคริสต ์อยา่งสุดจิตสุดใจส านึกในความผดิบาป สารภาพต่อพระองค ์และกลบัใจ
ใหม่บุคคลผูน้ั้นยอ่มอยูใ่นสภาพพร้อมแลว้ท่ีจะรับศีพบพัติศมา 

การรับศีลบพัติศมามิใช่การเปล่ียนใหเ้ป็นคนใหม่ ผูท่ี้มีชีวติใหม่นั้น ก็คือผูท่ี้ไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือผูท่ี้ไดล้ะทิ้งชีวติฝ่ายการบาป ไดเ้กิดใหม่ และไดฟ้ื้นข้ึนมา
มีชีวติใหม่โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ กำรรับศีลบัพติศมำเป็นแต่เพียงเคร่ืองหมำยชี้บ่งแต่ภำยนอกให้
ทรำบว่ำ บัดนีภ้ำยในจิตวิญญำณของผู้นั้นได้รับกำรเปล่ียนแปลง เขำก ำลังจะเร่ิมด ำเนินชีวิตใหม่ เท่ำนั้น 

มีคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงผูห้น่ึง ไดเ้ขียนค าพยานเก่ียวกบัการรับศีลบพัติศมาของเขาไวใ้นเพลง
สรรเสริญบทหน่ึงวา่ “บดัน้ีขา้พเจา้เป็นสมบติัของพระเจา้แลว้ ขา้พเจา้มิใช่เป็นของตวัขา้พเจา้เอง 
หากแต่เป็นของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง” น่ีคือความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัผูรั้บศีลบพัติศมา 

เราไม่ควรรับศีลบพัติศมา เพียงเพื่อจุดประสงคท่ี์จะแต่งงานกบัผูท่ี้เป็นคริสเตียน หรือโดยคิดวา่ 
บดัน้ีเราเป็นผูใ้หญ่ ก็สมควรแลว้ท่ีจะรับศีลบพัติศมา หลกัการท่ีชอบดว้ยเหตุผลควรเป็นดงัน้ี เรารับศีล
บพัติศมา เพราะวา่เราเป็นของพระคริสตโ์ดยการเกิดใหม่แลว้ หลายคน รับศีลน้ี โดยน้ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเกิดใหม่ โดยพระคุณของพระเจา้มาก่อนการกระท าเช่นน้ี จะเป็นโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรืออะไรก็ตาม ยอ่มเป็นการหลอกลวงตวัเอง เขาอาจประสบความส าเร็จในการ
หลอกลวงคริสตจกัร มิตรสหาย หรือผูอ่ื้น แต่อยา่งไรก็ตาม การรับศีลบพัติศมาของเขา ก็มิไดเ้ป็นโดย
พระคุณของพระเจา้แต่อยา่งใด 

เราไดท้ราบมาแลว้วา่ เราไดรั้บการยกโทษบาป โดยการเช่ือพึ่งพระเยซูคริสต ์ ผูท่ี้เช่ือเช่นน้ี
เท่านั้นท่ีไดรั้บศีลบพัติศมาอยา่งแทจ้ริง การรับศีลบพัติศมาเป็นเคร่ืองหมายแสดงออกสองประการคือ 
ประกำรแรก เป็นการตายฝ่ายการบาป (การกลบัใจใหม่) ประกำรท่ีสอง เป็นการเช่ือพึ่งพระเยซูผูท้รง
ฟ้ืนคืนพระชนม ์เพื่อรับชีวิตใหม่ ซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่ การเกิดใหม่ การรับศีลบพัติศมา เป็น
การประกาศแก่สาธารณชนวา่ ผูท่ี้รับศีลนั้นได ้ เกิดใหม่แลว้ โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริสต ์ ใหเ้ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของเขา โดยมีศิษยาภิบาลประจ าคริสตจกัรเป็นผูใ้หศี้ลบพัติศมา ทั้งน้ีหมายถึงทั้งผูท่ี้
เกิดในครอบครัวคริสเตียนดว้ย โดยไม่มีการยกเวน้ 

ส าหรับบางคน แมว้า่เขาอาจแสดงความปรารถนาท่ีจะรับศีลบพัติศมาก็ตาม แต่ถา้เขายงัไม่ได้
กลบัใจจากความผดิบาปและเป็นบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแลว้ เขาก็ไม่สมควรท่ีจะรับศีลบพัติศมา
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เลย หากวา่ศิษยาภิบาลหรือคนใดยอมใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดรับศีลน้ี ก่อนท่ีผูน้ั้นจะกลบัตวักลบัใจใหม่ดงักล่าว
แลว้ ยอ่มเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของคริสตจกัร และพระบญัชาของพระเยซูคริสต ์ ผูใ้ดก็ตามท่ีจะรับศีล
บพัติศมา ตอ้งรู้ตวัวา่ตนไม่สามารถหกัหาญต่อบาปหรือมารไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งถ่อมตวัลง ละทิ้งการทุก
อยา่งท่ีขดัต่อพระวจนะของพระเจา้ รวมทั้งการเคารพบูชาเทพหรือท่ีพึ่งอ่ืน ๆ โดยรู้วา่เป็นการกระท าท่ี
ไร้ประโยชน์ ผูน้ั้นตอ้งแน่ใจวา่ ความรอดมีอยูใ่นพระเยซูคริสต ์องคเ์ดียวเท่านั้น 

การท่ีพระเยซูคริสตท์รงรับศีลบพัติศมานั้น มิใช่เป็นเพราะพระองคท์รงเป็นคนบาป หากแต่
พระองคท์รงรับศีลบติัศมาก็เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่เรา เราควรเดินตามรอยพระบาทของพระองค ์โดยยอม
ปฏิบติัตามอยา่งพระองค ์ในการรับศีลบพัติศมาและในการมีชีวติท่ีบริสุทธ์ิเพื่อพระองค ์

การรับศีลบพัติศมา เป็นเคร่ืองหมายแสดงวา่คริสเตียนผูรั้บศีลนั้น มีส่วนร่วมในการ
ส้ินพระชนม ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตอี์กดว้ย ผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมาแลว้ ไดล้ะทิ้งชีวติ
เก่าท่ีเตม็ไปดว้ยความผดิบาป เขา้สู่ชีวติใหม่ กำรลงไปในน ำ้ เพ่ือรับศีลบัพติศมำ นั้น หมายถึงการตาย
ฝ่ายการบาปในชีวติเก่า ๆ ส่วนกำรขึน้มำจำกน ำ้ นั้น หมายถึงการฟ้ืนข้ึนมาสู่ชีวติใหม่ หรือสรุปความได้
วา่ เขาไดต้ายฝ่ายการบาป และฟ้ืนข้ึนมาสู่ชีวติใหม่ การรับศีลบพัติศมาจะไร้ประโยชน์ หากวา่ผูรั้บศีล
บพัติศมา มิไดต้ั้งมัน่อยูใ่นสัจธรรม คือด าเนินชีวติใหม่ในทางบริสุทธ์ิเพื่อพระเจา้แลว้ การรับศีลของเขา
ก็ยอ่มไม่มีความหมายอนัใด 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตเจา้จะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดต้รัสสั่งสาวกของพระองคว์า่ “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมา ในนามแห่งพระบิดา 
และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มทัธิว 28:19) นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา สาวกของพระเยซูจึง
ออกไปประกาศพระวจนะของพระองค ์ให้แก่ประชาชนทัว่ทุกหนทุกแห่งตามพระบญัชาของพระองค ์

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. บุคคลท่ีสมควรจะรับศีลบพัติศมา ควรอยูใ่นสภาพเตรียมพร้อมอยา่งไร? 
2. การรับศีลบพัติศมา เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงอะไรบา้ง? 
3. การรับศีลบพัติศมา จะท าใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงไดห้รือไม่? 
4. เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งทรงรับศีลบพัติศมา? 
5. จงคน้ควา้ และศึกษาใหถ่ี้ถว้นถึงความหมายของพิธีศีลบพัติศมา จากพระธรรม โรม 6:1-10 
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บทที ่11 พธีิศีลมหาสนิท 

พิธีศีลมหาสนิท เป็นพิธีท่ีส าคญัมากพิธีหน่ึงในคริสตศาสนา พิธีน้ีพระเยซูคริสตเจา้เป็นผูท้รง
จดัใหมี้ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือใกลจ้ะถึงวนัส้ินพระชนมข์องพระองค ์ พระองคท์รงทราบวา่สาวกคนหน่ึง
ในบรรดาสาวกสิบสองคนของพระองค ์ จะทรยศต่อพระองค ์และจะ “มอบ” พระองคใ์หแ้ก่เหล่าศตัรูผู ้
มุ่งร้ายต่อพระองค ์ พระองคท์รงเล้ียงพระกระยาหารแก่สาวกเป็นคร้ังสุดทา้ย การเล้ียงน้ีจดัข้ึนในวาระ
เดียวกนักบัการเล้ียงฉลองเทศกาลปัสกาของชาวยดูา ซ่ึงจดัข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระเจา้ ท่ีไดท้รงส าแดงฤทธานุภาพในการปลดปล่อยเขาเหล่านั้น ใหพ้น้จากการเป็นทาสใน
ประเทศอียปิต ์ ซ่ึงท่านจะหาอ่านรายละเอียดไดจ้ากพระธรรมอพยพบทท่ี 12 การเล้ียงคร้ังสุดทา้ยของ
พระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงจดัข้ึนในระหวา่งการเล้ียงปัสกานั้น ศีลมหาสนิทน้ีบางคนเรียกวา่ “ศีล
ระลึก” คือระลึกถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูบนไมก้างเขนเพื่อเรา (มทัธิว 26:26-29) 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัในพิธีศีลมหาสนิท ก็คือ ขนมปังและน ำ้องุ่น ขนมปังเหมือนถึงพระกาย 
คือเน้ือหนงัของพระเยซูคริสตซ่ึ์งตอ้งฟกซ ้ าเพื่อเรา ส่วนน ้าองุ่นนั้น หมายถึงพระโลหิตของพระองคท่ี์
ไดห้ลัง่ไหลเพื่อเรา เป็นค่าไถ่ ใหเ้ราพน้จากความผดิบาป พระเยซูตรัสวา่ “จงกระท ำอย่ำงนีใ้ห้เป็นท่ี
ระลึกถึงเรำ” ฉะนั้นพิธีรับศีลมหาสนิท จึงเป็นพิธีท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็นการนอ้มจิตร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค ์ในการส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษมนุษย ์

การประกาศเร่ืองการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เพื่อไถ่มนุษย ์ เป็นหนา้ท่ีอนัดบัแรก
ของคริสเตียนท่ีจะตอ้งท า คริสเตียนทุกคนท่ีร่วมในพิธีรับศีลมหาสนิทไม่เพียงแต่เป็นการประกาศเร่ือง
การส้ินพระชมน์ของพระเยซู เพื่อไถ่โทษมนุษยโ์ลกใหพ้น้จากความผดิบาปเท่านั้น แต่ยงัประกาศวา่เขา
มีความสัมพนัธ์และมีส่วนในการตายนั้นอีกดว้ย โดยการรับศีลมหาสนิท ซ่ึงเป็นการสมานไมตรี
ระหวา่งคริสเตียนกบัพระคริสต ์ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมค์ริสเตียนจึงเป็นพยานวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น
พระเจา้ของเขาและเขาเป็นสมบติัของพระองค ์ เพราะพระองคไ์ดท้รงซ้ือเขาไวแ้ลว้ ดว้ยพระโลหิตไถ่
อนัสูงค่าของพระองค ์

พิธีศีลมหาสนิทน้ี เป็นการแสดงออกใหเ้ห็นถึงชีวติใหม่ของผูท่ี้มีศรัทธาต่อพระเยซูคริสตว์า่ 
ไดเ้ขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระองค ์ เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงอยูใ่นเราและเราก็อยูใ่น
พระองค ์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ตวัเราเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงในพระกายของพระคริสต ์ ฉะนั้นการ
แสดงความใกลชิ้ดสนิทสนม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสตข์องคริสเตียนประการหน่ึงก็คือ การ
ร่วมในพิธีศีลมหาสนิท 
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นอกจากนั้นแลว้ ศีลมหาสนิทน้ียงัเป็นค าสัญญาใหม่ของพระเจา้ประการหน่ึงอีกดว้ย ดงัจะเห็น
ไดจ้ากพระธรรม 1 โครินธ์ 11: 23-29 วา่ “....จอกน้ีคือค าสัญญาใหม่ดว้ยโลหิตของเรา...” ซ่ึงเปรียบ
เหมือนทหารท่ีไดส้ัญญาวา่ จะจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน จะปกปักษรั์กษาประเทศชาติของตน 
เพื่อความสุขของประชาชาติส่วนรวม และประเทศชาติของเขาก็สัญญาวา่ จะใหค้วามอุปถมัภแ์ก่เขาทุก
อยา่ง ดงันั้นการรับศีลมาหาสนิท จึงเป็นการปฏิญาณในการมอบความซ่ือสัตยข์องเราต่อองคพ์ระผูช่้วย
ใหร้อดของเรา ผูท้รงจดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งไวส้ าหรับเรา คริสเตียนส่วนมาก มกัจะทบทวนค าปฏิญาณ
ท่ีเขาไดใ้หไ้วแ้ก่พระคริสต ์ดว้ยการรับศีลมหาสนิทอยา่งเปิดเผยในคริสตจกัร 

พระเจา้ไดต้รัสสั่งไวว้า่ บุตรของพระองคทุ์กคนควรเขา้ร่วมในการรับศีลมหาสนิท ฉะนั้นเราจึง
จ าตอ้งรักษาพระบญัชาน้ีเอาไว ้แต่เราตอ้งพึงระวงัวา่ จะตอ้งไม่รับศีลมหาสนิทอยา่งท่ีไม่สมควร หรือมี
ขอ้บกพร่องอยา่งหน่ึงอยา่งใด ทุกคนตอ้งตรวจจิตใจของตนเอง ควรคืนดีกบัเพื่อนบา้น หรือผูท่ี้มีเร่ือง
ผดิพอ้งหมองใจกบัเราเสียก่อน พระคริสตธ์รรมคมัภีร์กล่าวย  ้าในเร่ืองน้ีวา่ “เพราะวา่เม่ือท่านทั้งหลาย
กินขนมปังน้ี และด่ืมจากจอกน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กวา่
พระองคจ์ะเสด็จมา” (1 โครินธ์ 11:26) การท่ีจะรับไวเ้พื่อตนเอง และประกาศใหผู้อ่ื้นทราบ ถึงการ
ส้ินพระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสตเจา้เพื่อไถ่มนุษย ์ เป็นหนา้ท่ีท่ีคริสเตียนจ าตอ้งกระท าก่อนอ่ืนใด ซ่ึง
นบัเป็นสิทธิพิเศษอนัสูงส่งของคริสเตียนทุกคน 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ใครเป็นผูจ้ดัใหมี้พิธีศีลมหาสนิทข้ึนเป็นคร้ังแรก? 
2. ขนมปัง หมายถึงอะไร? 
3. น ้าองุ่น หมายถึงอะไร? 
4. การท่ีเรารับศีลมหาสนิทนั้น เป็นการประกาศถึงอะไรบา้ง? 
5. พิธีศีลมหาสนิทนั้น จดัข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงอะไร? 
6. ในการเตรียมตวัเพื่อรับศีลมหาสนิท เราจะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง? 
7. จงท่อง 1 โครินธ์ 11:26 ใหจ้  าข้ึนใจ 
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บทที ่12 นิรโทษกรรม 

พระธรรมโรมกล่าววา่ ผลท่ีมนุษยจ์ะพึงไดรั้บจากการท าบาปก็คือความตาย จิตวิญญาณท่ี
กระท าบาปจะตอ้งถึงแก่ความตาย น่ีคือการปรับโทษผูก้ระท าบาป ความจริงเราเป็นคนผดิบาป ดงันั้นก็
สมควรจะตอ้งไดรั้บโทษ แต่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงแบกรับความผดิของเราไวแ้ลว้ ดว้ยพระองคเ์องบน
ไมก้างเขนดงันั้นจึงเท่ากบัวา่ เราไดต้ายฝ่ายการบาปแลว้ เพื่อจะไดมี้ชีวิตอยูฝ่่ายการชอบธรรม “...ด้วย
รอยซ่ึงพระองค์ได้ถกูเฆ่ียนนั้น กเ็ป็นเหตุท่ีรักษำท่ำนท้ังหลำย ให้หำยแล้ว” (1 เปโตร 2:24) 

บดัน้ีเราไดรั้บการปลดปล่อย ใหพ้น้จากความผดิบาป โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ คือ
ไดรั้บการอภยัโทษในความผิดของเราแลว้ (เอเฟซสั 1: 7) 

“เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระท าใหพ้ระองคน์ั้น ผูไ้ม่มีความผดิ เป็นผูมี้ความคิด เพราะเห็นแก่
เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ โดยพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21) 

“เหตุฉะนั้นการปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต”์ (โรม 8:1) ผูท่ี้เช่ือพระ
เยซูคริตสเจา้ ไดรั้บนิรโทษกรรมโดยความเช่ือ (โรม 5:1) “ความชอบธรรมของพระเจา้ ซ่ึงประทานแก่
คนทั้งปวงโดยความเช่ือ ท่ีเขาไดเ้ช่ือในพระเยซูคริสต ์ เพราะไม่ทรงเห็นวา่คนทั้งหลายต่างกนั” (โรม 3: 
22) 

พระเยซูคริสตเจา้ ทรงถูกลงโทษเพราะความผิดบาปของเรา พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนม ์
เพื่อใหม้นุษยห์นักลบัจากความผดิบาปของเขาหนัมาพึ่งพระองค ์ ดงันั้นถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดละเลยไม่ยอมรับ
เอาความรอด ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงจดัเตรียมให ้ ก็ตอ้งถือวา่เป็นความผดิของเขาเอง หาใช่ความผดิ
ของพระเจา้ไม่โดยการส้ินพระชนม ์และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่ีท าใหเ้ราไดรั้บ
นิรโทษกรรมมาจากพระเจา้ได ้และเพราะผลแห่งการน้ีเอง พระเจา้จึงทรงนบัวา่เราเป็น “ผู้ชอบธรรม” 

บุคคลใดซ่ึงรู้ส านึกในความผิดบาปของตน และกลบัใจหนัมาหาพระเยซูคริสต ์ ยอมเช่ือพึ่ง
พระองค ์ พระเจา้ก็จะทรงโปรดยกความผดิบาปให้เขา และทรงใหบุ้คคลนั้นเป็น “คนชอบธรรม” นิร
โทษกรรมหรือการท่ีพระเจา้ทรงนบัวา่เป็นผูช้อบธรรมน้ี เป็นของประทานจากพระเจา้ ดว้ยพระคุณของ
พระองค ์โดยมิไดคิ้ดค่าตอบแทนใด ๆ เป็นการยกโทษให ้และยอมรับเอาคนบาปท่ีกลบัใจจากความผดิ
ของตน หนัมาเช่ือพึ่งพระองค ์ จึงเป็นการลบลา้ง “ผลท่ีจะพึงไดรั้บจากการท าบาป” ของเขาเสีย และ
ประทานความชอบธรรมให้แทน พระเจา้เป็นผูท้รงปลดปล่อยคนบาปทุกคนท่ีกลบัใจเช่ือพึ่งพระคริสต ์
เน่ืองดว้ยพระคริสตไ์ดท้รงรักษาพระบญัญติัของพระเจา้อยา่งครบถว้นแลว้ และเน่ืองดว้ยการตายไถ่
โทษแทนของพระเยซูคริสต ์ เม่ือเราเช่ือพึ่งในความชอบธรรมของพระเยซูคริสต ์ พระเจา้จึงทรงยกบาป
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โทษของเราทุกประการ และทรงโปรดให้เราเป็น “ผูช้อบธรรม”ในสายพระเนตรของพระองคเ์สมือนวา่
เราไม่เคยท าผิดแมแ้ต่ ประการใดเลย (ฟีลิปปี 3:9) 

“เพราะวา่ พระเจา้ไดท้รงกระท าใหพ้ระองคน์ั้นผูไ้ม่มีความผดิ เป็นความผดิเพราะเห็นแก่เรา 
เพื่อวา่เราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรม ของพระเจา้โดยพระองค”์ (2 กิจการ 5:21) แต่ท้ังนีมิ้ได้หมำยควำมว่ำ 
เรำเป็นผู้บริสุทธ์ิ ปรำศจำกควำมผิดบำปท้ังหมด แต่หมายความวา่ อยูใ่นฐานะท่ีพระเจา้ทรงท าให้
สะอาดหมดจดปราศจากมลทินท่ีจะต าหนิได ้ และพระบญัญติัซ่ึงเป็นบทลงโทษเรานั้น พระเจา้ทรงยก
เสียแลว้ 

การลงโทษคนผดิบาปน้ี เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความยุติธรรมของพระเจา้ ส่วนการอภยัโทษ
แก่คนบาป ท่ีไดส้ านึกในความผดิบาปของเขานั้น เป็นการแสดงพระเมตตากรุณาของพระองค ์ พระ
ลกัษณะทั้งสองประการน้ี มีในพระเยซูคริสตแ์ละพระราชกิจของพระเยซูคริสตอ์ยา่งสมบูรณ์ (อ่าน โรม 
3:23-26) พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ปราศจากความผดิบาปใด ๆ แมก้ระนั้นพระองคย์งัทรงยอม
ทนทุกข ์ รับเอาการปรับโทษทั้งปวง ซ่ึงเป็นผลแห่งความผดิบาปของเรา ไวแ้ต่พระองคเ์ดียว (กาลาเทีย 
3:13 2 โครินธ์ 5:21 ปฐมกาล 53:6) 

โดยการรับนิรโทษกรรมจากพระเจา้ ผูท่ี้เช่ือพระองคจึ์งไดรั้บสันติสุข บดัน้ีไม่มีการปรับโทษ
เขาอีกต่อไป เพราะเขารอดพน้จากพระพิโรธของพระเจา้ (โรม 5:9) และมีชีวตินิรันดร์แลว้ 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ใครเป็นผูช้  าระหน้ีบาปแทนเรา? และช าระดว้ยวธีิใด? 
2. เราจะตอ้งท าอยา่งไร จึงจะรอดพน้จากความผิดบาปน้ี? 
3. จงท่อง โรม 3:24 ปฐมกาล 53:6 และ เอเฟซสั 1:7 ใหจ้  าข้ึนใจ 
4. การท่ีพระเจา้ทรงนิรโทษกรรมให้เรา ให้ผลประโยชน์อะไรแก่เราบา้ง? 
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บทที ่13 การช าระให้บริสุทธ์ิ 

“...ท่านทั้งหลาย จะเป็นคนบริสุทธ์ิ เพราะเราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” (1 เปโตร 1:16) พระเยซูคริสตท์รง
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้น สาวกของพระองคทุ์กคน จึงควรเป็นผูบ้ริสุทธ์ิตามแบบอยา่งของพระองค์
ดว้ย 

ถอ้ยค าในภาษาเดิมซ่ึงแปลวา่ ช าระใหบ้ริสุทธ์ิน้ี ถา้แปลตามตวัจะไดค้วามวา่ แยกออกจาก
กิจการของฝ่ายโลก และตั้งไวเ้พื่อพระเจา้ ความจริงคริสเตียนทุกคนไดรั้บการแยกไวเ้พื่อพระเจา้ เพื่อรับ
ใชพ้ระองคด์ว้ยชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ แมใ้นทุกวนัน้ีพระเจา้ก็ยงัทรงเรียกร้องศิษยท์ั้งหลายของพระองค ์ ใหรั้บ
การช าระใหบ้ริสุทธ์ิอยู ่ คริสเตียนทุกคนไดรั้บการเลือกสรรไวใ้หอ้ยูเ่พื่อพระเจา้แลว้ ดงันั้นจึงตอ้ง
แยกตวัออกจากการฝ่ายโลกกล่าวคือ เลิกกระท าบาปหรือตดัสัมพนัธ์กบัความชัว่ทุกอยา่ง (เลวนิิติ 
20:26) ดงันั้นการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ จึงเป็นการกระท าทั้งของพระเจา้และของมนุษย ์

กิจการของพระเจา้นั้น ก็คือการช าระจิตใจของเราโดยพระคุณของพระองค ์ “...พระเยซูไดท้รง
ทนทุกขท์รมาน ภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกนั เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงช าระพลไพร่ทั้งหลาย...” (ฮีบรู 
13:12) “...พระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร...และไดป้ระทานพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อจะไดท้รง
กนัคริสตจกัรนั้นไว ้ โดยท่ีไดท้รงช าระดว้ยน ้าพระค า” (เอเฟซสั 5:25,26) คนบาปท่ีกลบัใจใหม่แลว้นั้น 
ไม่เพียงแต่ไดรั้บการยกโทษบาปเท่านั้น แต่พระเจา้ยงัทรงปลูกฝังหลกัปฏิบติัใหม่ในการด าเนินชีวติไว้
ในจิตใจของเขาดว้ย ซ่ึงจะท าใหเ้ขาพน้จากนิสัยท่ีมกัหลงกระท าบาป ผูท่ี้เช่ือพระเจา้ไม่เพียงแต่รอดพน้
จากมลทินแห่งความผดิบาป (คือรับนิรโทษกรรม) เท่านั้น หากยงัรอดพน้จากการครองง าของบาปอีก
ดว้ย (คือไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ) เหตุการณ์ทั้งสองอยา่งน้ี แมว้า่จะเกิดข้ึนในบุคคลคนเดียวในเวลา
เดียวกนัก็ตาม แต่ถา้พิจารณาใหดี้แลว้ ก็มีขอ้แตกต่างกนัอยู ่

การรับนิรโทษกรรมนั้น สัมฤทธ์ิผลในคร้ังเดียวส่วนการช าระใหบ้ริสุทธ์ินั้น เป็นการกระท า
ของพระเจา้ซ่ึงเราตอ้งรับสม ่าเสมอวนัต่อวนั คือตอ้งรับการช าระดว้ยน ้าและดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 
(เอเฟซสั 5:26) 

หนา้ท่ีของมนุษย ์ ในการรับการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ ก็คือการด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ โดยการยดึถือ
และพึ่งพระคุณของพระเจา้ และการช่วยเหลือของพระวญิญาณบริสุทธ์ิตลอดเวลา พระคริสตธรรม
คมัภีร์เร่งเร้าคริสเตียนทุกคนให ้“ต่อสู้” (1 ทิโมธี 6:12) ให ้“เฝ้าระวงั”ในการอธิษฐาน (โคโลสี 4:2) ให้
มีความพากเพียรและอธิษฐานโดย “ไม่หยดุย ั้ง” เพื่อจะไดด้ ารงชีวิตในแนวทางท่ีบริสุทธ์ิ 

นิรโทษบำปหรือนิรโทษกรรม คือ การท่ีพระเจา้ทรงถือวา่ เราเป็น “คนชอบธรรม” ส่วนการ
ช ำระให้บริสุทธ์ิ คือการท่ีพระองคท์รงท าใหเ้ราเป็น “คนชอบธรรม” โดยการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจ 
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การท่ีพระเยซูคริสตท์รงตายเพื่อไถ่มนุษยท์  าใหม้นุษยพ์น้จากโทษทณัฑ ์ ในการท่ีไดล่้วงละเมิดต่อพระ
บญัญติั 

ตราบใดท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงครอบครอง ผูท่ี้เช่ือพระเจา้ ตราบนั้นเขาก็จะด าเนินชีวติอยู่
ในความชอบธรรม เพราะไดเ้ขา้สนิทในพระเยซูคริสต ์และพระเยซูคริสตท์รงเขา้สนิทอยูใ่นเขา (ยอห์น 
15:4) เขาไดรั้บความชอบธรรมของพระคริสต ์ ดงันั้นเขาจึงสามารถหลีกเล่ียงการชัว่ทุกอยา่งไดค้ริสต
เตียนแทก้็คือผูท่ี้ถวายตวัใหพ้ระองค ์ และไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิแลว้ (1 โครินธ์ 1:2) และจะเป็นผู ้
บริสุทธ์ิหมดจดโดยสมบูรณ์ เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาอีกเท่านั้น 

ดงันั้นโดยการรับการช าระใหบ้ริสุทธ์ิน่ีเอง คริสเตียนจึงบงัเกิดผลแห่งความดีงามนานาประการ 
เป็นตน้วา่ ความรัก ความช่ือชนยนิดี ความอดทน ความเช่ือ ความสุภาพอ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน 
ทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นเป็นผลของการด าเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิทั้งส้ิน “น่ีแหละเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ คือท่ี
จะใหท้่านทั้งหลายเป็นบริสุทธ์ิ...” (1 เธสะโลนิกา 4:3) ขอใหเ้ราถวายตวัใหแ้ก่พระเจา้อยา่งหมดส้ิน ไม่
ควรสงวนสิทธ์ิบางอยา่งไวเ้พื่อความปรารถนาของตนเอง และจงด าเนินชีวิตอยา่งมีสัมปชญัญะอยา่ง
ยติุธรรม และมีธรรมะ (ทิตสั 2:12) 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. การช าระใหบ้ริสุทธ์ิหมายความวา่อะไร? 
2. เราพน้จากมลทินแห่งความผดิบาปของเราไดอ้ยา่งไร? 
3. เราจะด าเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร? 
4. ผลแห่งการด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิมีอะไรบา้ง? 
5. ท่านไดถ้วายตวัของท่านใหแ้ก่พระเจา้ อยา่งหมดส้ินแลว้หรือยงั? 
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บทที ่14 การพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

สารพดัส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างนั้น ลว้นเป็นส่ิงท่ีดีทั้งส้ิน ปฐมกาล 1:31 ส่วนบรรดาความไม่ดีไม่
งามทั้งหลาย รวมทั้งโรคภยัไขเ้จบ็ ความตายและอ่ืน ๆ ลว้นเป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีมนุษยไ์ม่ยอมเช่ือ
ฟังและขดัขืนต่อค าสั่งของพระเจา้ ฉะนั้นมนุษยจ์ะพน้โรคภยัไขเ้จบ็และความตายได ้ ก็โดยพึ่งอ านาจ
ของพระเจา้เท่านั้น พระองตต์รัสวา่ “...เราคือเยโฮวาห์ ผูรั้กษาเจา้” (อพยพ 15:26) 

พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมาในโลกน้ี เพื่อท าลายพญามารและกิจการของมนั พระองคท์รง
ปลดปล่อยเราใหห้ลุดพน้จากการเป็นทาสบาป และทรงรักษาเราใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็พระองคท์รง
ส้ินพระชนม ์เพื่อช่วยมนุษยชาติ ใหห้ลุดพน้จากบาป และผลของบาป ดว้ยเหตุน้ีเองพระองคจึ์งเสด็จลง
มาเกิดในโลก ในรูปกายเน้ือหนงัเยีย่งสามญัชน พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มคือ มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น ช้ี
ใหเ้ราทราบวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูรั้กษาโรค เช่นกล่าววา่ “บรรดาคนเจบ็ป่วยพระองคไ์ดท้รงรักษา
ใหห้าย” (มทัธิว 8:16) พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปรักษาคนเจบ็ป่วยทัว่ทุกแวน่แควน้ ไดท้รงรักษาโรคภยั
ไขเ้จบ็ของมนุษยทุ์กอยา่ง โรคเหล่านั้นบางชนิดก็เป็นโรคร้ายซ่ึงยากแก่การรักษาใหห้ายได ้ พระองค์
ทรงสามารถบ าบดัโรคไดทุ้กอยา่งตลอดทุกยคุทุกสมยั แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีพระเยซูทรงพระชนมอ์ยูอ่งค์
เดียวกนัน้ี  ก็ยงัทรงรักษาเราอยู ่ พระองคต์รัสวา่ “...เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย ์ กวา่จะ
ส้ินโลก” (มทัธิว 28:20) ฤทธ์ิอ านาจของพระองคน้ี์มีอยูโ่ดยไม่มีท่ีส้ินสุดและพระนามของพระองคก์็
ประเสริฐยิง่นกั พระองคท์รงสามารถช่วยเราใหพ้น้จากความตาย ฉะนั้นจงสรรเสริญพระนามของ
พระองค ์

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ไดก้ล่าววา่ “ถึงอยา่งนั้นก็ยงัเป็นคนเจบ็ปวดของเราเอง ท่ีเขาผูน้ั้นรับ
แบกหาม... และท่ีพวกเราหายเป็นปกติได ้ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของเขาผูน้ั้น” (อิสยาห์ 53:4,5) 

อคัรสาวกเปโตรไดก้ล่าวไวว้า่ “...ดว้ยรอยซ่ึงพระองคถู์กเฆ่ียนนั้น ก็เป็นเหตุท่ีรักษาท่าน
ทั้งหลายใหห้ายแลว้” (1 เปโตร 2:24) 

พญามารเป็นตน้เหตุแห่งโรคภยัไขเ้จบ็ทุกประการ ตรงกนัขา้มพระเยซูคริสตก์ลบัเสด็จออกไป
รักษาผูท่ี้ถูกการเบียดเบียน (กิจการ 10: 38) นอกจากนั้นพระองคย์งัไดป้ระทานฤทธ์ิอ านาจในการขบัผี
ร้าย และอ านาจในการรักษาโรคต่าง ๆ แก่สาวกของพระองคอี์กดว้ย (มทัธิว 10:1 ลูกา 9:1) 

ดงันั้นหากวา่มีผูห้น่ึงผูใ้ดในท่ามกลางพวกเรา ท่ีเจบ็ป่วยก็ใหอ้ธิษฐานขอต่อพระเจา้ ตามท่ี
พระองคส์ั่งไว ้ แลว้พระองคจ์ะทรงโปรดรักษาผูเ้จบ็ป่วยนั้นใหห้าย และผูน้ั้นควรอธิษฐานทุกวนัสืบ ๆ
ไป เพราะวา่การอธิษฐานขอต่อพระเจา้ดว้ยความซ่ือสัตยน์ั้น มีอ านาจมาก ผูป่้วยควรขอร้องใหศิ้ษยาภิ
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บาล และพวกผูป้กครองในคริสตจกัรมาอธิษฐานเพื่อเขา และชโลมทาเขาดว้ยน ้ามนั ในพระนามของ
พระผูเ้ป็นเจา้ การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ มีฤทธ์ิในการรักษาคนเจบ็ป่วยใหห้าย ยากอบ 5:14,15) 

แต่ถา้หากวา่ยงัมีความชัว่ท่ีซ่อนเร้น หรือแอบแฝงอยูใ่นจิตใจของเรา พระเจา้จะไม่ทรงฟังค า
อธิษฐานของเราเลย (สดุดี 66:18) ดงันั้นเราจึงควรสารภาพความผดิบาปของเราต่อกนัและกนั และ
อธิษฐานเพื่อกนัและกนั เพื่อท่ีพระเจา้จะทรงรักษาเราให้หายจากโรคภยัไขเ้จบ็ เก่ียวกบัประเด็นน้ีพระ
คริสตธรรมคมัภีร์บ่งช้ีถึงเคล็ดลบัวา่ “...ค  าอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนแห่งผูช้อบธรรม ก็มีอ านาจมาก ซ่ึงจะ
น าใหเ้กิดผล” (ยากอบ 5:16) ถา้เรายงัหวงัพึ่งพระเจา้อยู ่ เราก็จ  าตอ้งเช่ือฟังพระองค ์ “ถา้เจา้ทั้งหลายจะ
เช่ือฟังค าตรัสของเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ จะประพฤติในทางชอบต่อพระพกัตร์ของพระองค ์ ...และจะ
รักษาขอ้ปฏิบติัของพระองคทุ์กประการ โรคต่าง ๆ ซ่ึงเราบนัดาลใหเ้กิดแก่ชาวอายฆุปโตนั้น เราจะ
ไม่ใหเ้กิดแก่พวกเจา้เลย...” (อพยพ 15: 26) 

จงสรรเสริญพระนามของพระเยซูคริสตเจา้ แพทยผ์ูป้ระเสริฐของเรา และจงมอบโรคภยัไขเ้จบ็
ของท่าน ไวใ้หพ้ระองคบ์  าบดัรักษา 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1.อะไรเป็นตน้เหตุแห่งโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งปวง? 
2. จงบอกช่ือบุคคล ท่ีพระเยซูทรงรักษาใหห้ายโรค เท่าท่ีปรากฏในพระกิตติคุณทั้งส่ีมาสักหา้

คน 
3. พระธรรมยากอบกล่าววา่ เราควรท าอยา่งไร จึงจะไดรั้บการบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็? 
4. จงท่องขอ้พระธรรมต่อไปน้ี ใหจ้  าข้ึนใจ อพยพ 15: 26 1 เปโตร 2:24 สดุดี 66:18 
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บทที ่15 การอธิษฐาน 

“จงเฝ้าระวงั และอธิษฐาน เพื่อวา่ท่านจะไดไ้ม่พา่ยแพต่้อการทดลอง...” (มทัธิว 26: 41) 
การอธิฐาน หมายถึงการสนทนากบัพระเจา้ พระเจา้ตรัสกบัเราทางพระวจนะของพระองค ์ คือ

พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉะนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ต่อพระวจนะของพระองคว์า่ พระองคต์รัสกบัเรา
อยา่งไร และเม่ือมีความกงัวลใจในส่ิงใด หรือเศร้าโศกเสียใจดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด ก็ควรทูลต่อพระองค ์
ฝากความหวงัและความไวว้างใจกบัพระองค ์ ดีกวา่ท่ีจะยึดเอามิตรสหายเป็นท่ีพึ่งหรือท่ีปรึกษา เราควร
เปิดจิตใจของเราให้แก่พระบิดาเจา้ โดยการอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือในพระนามของพระเยซูคริสต ์
พระเจา้จะทรงมอบทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์หแ้ก่เรา (ฟีลิปปี 4:19) 

การอธิษฐานของผูช้อบธรรม ยอ่มเกิดผลมาก (ยากอบ 5:16) 
“ถา้ท่านทั้งหลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา และถอ้ยค าของเราฝังอยูใ่นท่าน ๆ จะขอส่ิงใด ซ่ึงท่าน

ปรารถนา ก็จะไดส่ิ้งนั้น” (ยอห์น 15:7) 
พระเจา้พระบิดาทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของผูท่ี้เช่ือ (มาระโก 9:23) ถา้เรายงัฝักใฝ่อยูใ่นการท า

บาปอีกต่อไป และไม่ยอมรักษาพระบญัชาของพระเจา้ พระองคก์็จะไม่ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของเรา 
พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของผูท่ี้รู้สึกส านึกในความผดิของเขา และปรารถนาท่ีจะใหพ้ระองค์
อภยัโทษใหเ้ขา ทั้งอธิษฐานขอดว้ยการถ่อมจิตใจลง (ลูกา 18:13,14) ในท านองเดียวกนั พระเจา้ก็จะ
ทรงสดบัฟังค าอธิษฐาน ของผูท่ี้เกรงกลวัพระองค ์ และรักษาพระบญัญติัของพระอง ์ ถา้เราอธิษฐานขอ
ต่อพระองค ์พระองคก์็จะทรงโปรดประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่เราเพื่อสอนเราใหอ้ธิษฐาน 

พระเจา้ไดป้ระทานพระคุณอยา่งใหญ่หลวงใหแ้ก่เรา ดงันั้นในการอธิษฐาน เราจึงควร
ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองคส์ าหรับพระพรท่ีเราไดรั้บนั้น นอกนั้นเราควรสารภาพความผดิของ
เรา และทูลขอส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิตของเราต่อพระองคด์ว้ยอาการท่ีสุภาพอ่อนนอ้ม 

เพราะเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนลว้นเป็นคนบาป และจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 
ฉะนั้นเราจึงไม่ควรอธิษฐานเพื่อตวัเราเองเท่านั้น หากควรอธิษฐานเพื่อบุคคลอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดรั้บความ
รอด เพื่อผูรั้บใชข้องพระเจา้ เพื่อคริสตจกัรของเรา เพื่อศิษยาภิบาล หรือผูป้กครองคริสตจกัร เพื่อ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารรัฐบาล เพื่อคนขดัสน เพื่อคนเจบ็ป่วย เพื่อผูค้ดัคา้นหรือใส่ร้ายเรา เพื่อครอบครัว
ของเรา และเพื่อนมนุษยทุ์กคนดว้ย 

เราควรอธิษฐานทุก ๆ วนั ทั้งเวลาเชา้ กลางวนั และกลางคืน เราควรอธิษฐานเสมอเป็นกิจวตัร 
โดยไม่หยดุย ั้ง (ลูกา 18:1) เราควรอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารทุกม้ือ ก่อนเขา้นอน ทั้งเม่ือตกอยูใ่น
ความทุกขล์ าบาก และเม่ือมีความช่ืนชมยนิดี ชีวิตของเราควรประกอบไปดว้ยการอธิฐาน เราควร
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อธิษฐานเสมอ ไม่วา่เม่ืออยูต่ามล าพงั หรืออยูก่บัครอบครัวหรือแมก้ระทัง่อยูก่บัผูอ่ื้นไม่วา่ในท่ีประชุม
หรือสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ ก็ตาม (1 ทิโมธี 2:8) เราควรอธิษฐานเพื่อให้แผน่ดินของพระเจา้ ขยาย
อาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลออกไป และเพื่อใหพ้ระเยซูเสด็จกลบัมาเร็ววนัเขา้ เราควรอธิษฐานเพื่อไม่ให้
พา่ยแพต่้อการล่อลวงของพญามาร เพื่อใหพ้น้จากความผดิบาปทั้งปวง เพื่อท่ีจะไดรั้บชีวติไป มีก าลงั
กาย มีใจเขม้แขง็ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ควรอธิษฐานขอดว้ยความเห็นแก่ตวั หรือดว้ยการหลอกลวงเช่นคนหนา้
ซ่ือใจคอ ขอใหเ้ราอธิษฐานดว้ยใจซ่ือสัตย ์ ดว้ยการถ่อมตวัและดว้ยความพากเพียร จนกระทัง่ไดรั้บ
ค าตอบ แมพ้ระเยซูคริสตเจา้เอง ก็ทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนมชี์พของพระองคใ์หก้บัการอธิษฐาน
เช่นเดียวกนั 

พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐาน ทรงวงิวอน และกนัแสงดว้ยความโทมนสัอยูเ่สมอ บางคร้ังก็ทรง
อธิษฐานดว้ยน ้าพระเนตรไหลพราก แมว้า่พระองคจ์ะทรงมีพระราชกิจมากมายพระองคก์็มิไดล้ะเวน้
การอธิษฐาน พระองค์อธิษฐำน ท้ังก่อนและหลังปัฏิบัติพระรำชกิจท่ีส ำคัญ ๆ ทุกคร้ัง แมว้า่บางคร้ัง
พระองคจ์ะทรงเหน็ดเหน่ือย ก็ยงัทรงอธิษฐาน ทั้งเม่ือตกอยูใ่นยามทุกขย์าก และทรงไดรั้บชยัชนะ พระ
เยซูทรงอธิษฐานเพื่อมนุษยท์ั้งปวง แมว้า่จะเป็นศตัรูของพระองคก์็ตาม พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งท่ี
ประเสริฐท่ีสุดของเรา ธุรกิจหรือส่ิงท่ียุง่ยากเกินความสามารถของเรา ก็อาจส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยการ
อธิษฐานจงอธิษฐานโดยการเช่ือพึ่งและมอบทุกอยา่งใหก้บัพระองค ์ขอใหศึ้กษาค าอธิษฐานของผูรั้บใช้
พระเจา้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์จากขอ้พระธรรมต่อไปน้ี ดาวดิ 2 ซามูเอล 7:18-29 ซาโลมอน 1
พงศาวดาร 8: 22-53 ดาเนียล 9:4-19 

จงพิจารณาดว้ยวา่ ขณะท่ีเปโตรถูกจ าคุกนั้น คริสตจกัรไดอ้ธิษฐานเพื่อท่านอยา่งไร ถา้
ปราศจากการอธิษฐานคริสตจกัรจะเส่ือมลงอยา่งแน่นอน ฉะนั้นจงอธิษฐานอยูเ่สมอ 

การอธิษฐานตามแบบของพระเยซู (มทัธิว 6:9-13) 
จงศึกษาและท่องจ าค าอธิษฐานเหล่าน้ี และตีความหมายใหแ้ตกฉาน แลว้น าไปใชใ้นการ

อธิษฐานประจ าวนัของท่านเอง 

ค าอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร 

ขา้แต่พระบิดาเจา้ พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานสารพดัส่ิงใหแ้ก่ขา้พระองคท์ั้งหลาย พระองค์
เป็นผูป้ระทานอาหารประจ าวนัใหพ้วกขา้พระองค ์ ทรงโปรดใหพ้วกขา้พระองคไ์ดอ่ิ้มหน าส าราญ ขอ
โปรดใหอ้าหารน้ีช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหมี้ก าลงักาย ใหด้ ารงชีวิตอยูต่่อไป เพื่อจะไดส้รรเสริญเชิดชู
พระเกียรติ และปรนนิบติัพระองค ์ ขอพระองคท์รงโปรดใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย มีความหิวกระหาย
ทิพยอาหารแห่งชีวติ และน ้ าประกอบดว้ยชีวิตจากพระองค ์ ขอพระองคท์รงโปรดสดบัฟังค าอธิษฐาน
ของขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายอธิษฐานขอใหพ้ระนามของพระเยซูคริสตเจา้ อาเมน 
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ค าอธิษฐานในเวลาเช้า 

โอ ขา้แต่พระบิดาเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอสรรเสริญพระองค ์ พระองคท์รงเป็นพระผู ้
ประเสริฐยิง่ของขา้พระองคท์ั้งหลาย พระองคท์รงโปรดประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคแ์ก่พวก
ขา้พระองค ์ ก็เพราะความเมตตาท่ีทรงมีต่อพวกขา้พระองค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอสรรเสริญพระองค ์
เพราะพระองคท์รงพิทกัษรั์กษาพวกขา้พระองคต์ลอดคืน และไดป้ระทานพระคุณ ใหแ้ก่ขา้พระองค์
ทั้งหลายในวนัใหม่น้ีดว้ย 

ขา้แต่พระบิดาเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ขา้พระองคท์ั้งหลายเป็นคนบาป และด าเนินชีวิตในความผดิบาป 
ขอพระองคท์รงโปรดประทานฤทธ์ิอ านาจ ให้แก่พวกขา้พระองค ์ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อ
เอาชนะต่อบาป และขอพระองคท์างน าวถีิชีวติของขา้พระองคท์ั้งหลาย ใหด้ าเนินอยูใ่นแสงสวา่งของ
พระองค ์ ใหไ้ดมี้โอกาสเป็นพยานเพื่อพระองคท์ั้งในวนัน้ีและวนัหนา้ ขอพระองคท์รงช่วยพวกขา้
พระองคใ์หพ้น้จากความชัว่ร้ายทั้งปวงอยา่ใหต้กอยูภ่ายใตก้ารล่อลวงใด ๆ ขอใหไ้ดท้  าแต่ความดี 

ขอพระองคท์รงโปรดอวยพระพรใหแ้ก่เพื่อนบา้น มิตรสหาย และญาติพี่นอ้งของขา้พระองค์
ทั้งหลายดว้ย ขอทรงรักษาผูท่ี้เจบ็ไขไ้ดป่้วย และประโลมใจของผูท่ี้ตกอยูใ่นความโศกเศร้า ขอพระองค์
โปรดรับพระเกียรติ จากชีวติของพวกขา้พระองคใ์นวนัน้ี 

ขา้พระองคอ์ธิษฐานขอต่อพระองค ์ ในพระนามพระผูช่้วยใหร้อด คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ อา
เมน 

ค าอธิษฐานเวลาเข้านอน 

โอ ขา้แต่พระบิดาผูใ้หญ่ท่ีสูงสุด พระองคท์รงเป็นพระผูเ้ล้ียงของขา้พระองคท์ั้งหลาย พวกขา้
พระองค ์ ขอสรรเสริญพระองค ์ ท่ีทรงปกปักรักษาพวกขา้พระองคใ์หพ้น้จากภยัพิบติัและโรคภยัไขเ้จบ็ 
มีชีวติอยูอ่ยา่งปลอดภยั ตลอดทั้งวนัขา้พระองคท์ั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีทรงโปรดใหมี้เวลา
กลางคืนส าหรับพกัผอ่น 

ขอพระองคท์รงโปรดยกโทษบาปใหข้า้พระองคท์ั้งหลายท่ีไดฝ่้าฝืนค าสั่งของพระองค ์ และได้
หลงท าผดิบาปในวนัน้ี ขอพระองคท์รงโปรดช าระขา้พระองคท์ั้งหลาย ดว้ยพระโลหิตไถ่ขอทรงช่วย
พวกขา้พระองค ์ ใหพ้น้จากภยัอนัตราย ความทุกขโ์ศกและความผดิบาป ขอพระองคท์รงปกป้องพิทกัษ์
รักษาพวกขา้พระองคใ์หน้อนหลบัสนิท เพื่อให้ร่างกายและจิตใจสดช่ืนส าหรับรับใชพ้ระองคใ์นวนั
ต่อไป พวกขา้พระองคข์อมอบชีวติจิตใจไวใ้นพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองค ์

ขา้แต่พระองค ์ ขอทรงโปรดสดบัฟังค าอธิฐานของขา้พระองคท์ั้งหลาย ในพระนามพระเยซู
คริสตเ์จา้ อาเมน 
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ค าถามส าหรับศึกษา 

1. การอธิษฐานมีความหมายอยา่งไร? 
2. พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของผูใ้ดบา้ง? 
3. เราควรอธิษฐานเพื่อใครบา้ง? 
4. พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐานเม่ือใด? และทรงอธิษฐานอยา่งไร? 
5. ท่านอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ ตามล าพึงแต่ผูเ้ดียวทุก ๆ วนัหรือไม่? 
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บทที ่16 พระกติตคุิณ 

“พระกิตติคุณ” คืออะไร “กิตติ” หมายถึงค าสรรเสริญหรือค าเล่าลือ “คุณ” หมายถึงความดี 
ฉะนั้นกิตติคุณจึงหมายถึง “ข่ำวดี” “ข่ำวประเสริฐ” หรือ “คุณงำมควำมดี อันเป็นท่ีเล่ืองลือ” ข่าว
ประเสริฐท่ีวา่น้ี ก็คือข่าวดีท่ีวา่มนุษยจ์ะไดคื้นดีกบัพระเจา้มีสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ และรับของ
ประทานจากพระองคข์่าวน้ีเป็นข่าวยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยไดฟั้งมา (พี่นอ้งฝ่ายคาธอลิกเรียก “พระกิตติคุณ” 
น้ีวา่ “พระวรสาส์น”) 

ข่าวเหล่าน้ีแหละคือพระกิตติคุณ “...เราน าข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซ่ึงจะใหเ้ป็นท่ีช่ืน
ชมยนิดี เป็นอนัมากแก่คนทั้งปวง คือวา่ ในวนัน้ีพระผูช่้วยใหร้อดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจา้ มา
บงัเกิดท่ีเมืองดาวดิ” (ลูกา 2:10, 11) 

“…พระเยซูคริสต ์ไดเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อจะไดท้รงช่วยคนบาปใหร้อด....” (1 ทิโมธิ 1:15)  
“...บุตรมนุษยไ์ดม้า เพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด” (ลูกา 19:10) 
“...จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้ และท่านจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่านดว้ย” 
(กิจการ 16: 31) 
“...ท่านทั้งหลายจงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือกิตติคุณเถิด” (มาระโก 1:15) 
พระเยซูคริสตเจา้ ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของโลกทรงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีโปรดยกความผดิ

บาปของเราได ้ ไม่มีข่าวอ่ืนใดท่ีจะประเสริฐเท่ากบัข่าวน้ี ข่าวท่ีน่าช่ืนชมยนิดีน้ี ไดมี้บญัญติัเป็นบท
พยากรณ์ล่วงหนา้ไว ้ อยา่งละเอียดถ่ีถว้นในพระคริสตธรรมคมัภีร์ บุคคลใดท่ียอมตอ้นรับพระองค ์
“พระเมซียา” พระผูช่้วยใหร้อดคือพระเยซูคริสตเจา้ บุคคลนั้นก็จะรอดพน้จากบึงไฟนรกท่ีไหมอ้ยูเ่ป็น
นิตย ์ และไดรั้บชีวิตนิรันดร์ ความปีติยนิดีอนัอ่ิมเอิบของผูน้ั้น จะสังเกตไดจ้ากใบหนา้ของเขา และจาก
การด ารงชีวติของเขา แมผู้อ่ื้นก็อดประหลาดใจไม่ไดเ้ม่ือเห็นความยนิดีของเขา และเขาก็ยอมบอกกล่าว
ใหผู้อ่ื้นทราบวา่เหตุใดเขาจึงมีความยนิดีเหลือลน้เช่นนั้น 

ข่าวประเสริฐวา่ดว้ยพระเยซูคริสต ์ พระผูช่้วยใหร้อดของโลก ไดแ้พร่สะพดัไปทัว่ทุกหนทุก
แห่งอยา่งรวดเร็ว และยงัคงแพร่ไปจนกระทัง่ทุกวนัน้ี พระเยซูคริสตเจา้ทรงยอมพลีพระชนมบ์นไม้
กางเขนเพื่อเรา แต่ในวนัท่ีสามหลงัจากนั้นพระองคไ์ดท้รงฟ้ืนข้ึนมาอีก ทรงปรากฏพระองคใ์หม้นุษย์
เห็น และทรงก าชบัคนเหล่านั้นใหบ้อกเล่าเร่ืองท่ีเขาประสบน้ีใหผู้อ่ื้นฟัง 

ก่อนหนา้ท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรคส่ี์สิบวนั พระองคไ์ดท้รงเทศนาประกาศสั่งสอนเร่ือง
แผน่ดินของพระเจา้ และทรงหนุนน ้าใจบรรดาสาวกของพระองค ์ ใหป้ระกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ
ออกไป และหนุนน ้าใจสาวกเหล่านั้นใหมี้ความเขม้แขง็ในหนา้ท่ีการงาน เพื่อใหพ้ระราชกิจของ
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พระองคใ์นส่วนท่ีตอ้งท าในโลกน้ีส าเร็จ พระองคท์รงเร่งเร้าจิตใจของอคัรสาวกในการเป็นพยาน 
จนกระทัง่การประกาศพระกิตติคุณกลายเป็นงานประจ าท่ีส าคญัท่ีสุดของเขา 

ค าวา่ “ผูป้ระกาศเผยแพร่” น้ี หมายถึงผูท่ี้พระเจา้ทรงใชอ้อกไป คือผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกไว ้ ให้
ออกไปเป็นพยานเพื่อพระองค ์หรือผูท่ี้น าข่าวประเสริฐวา่ดว้ยองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่ ออกไปเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบพระองคต์รัสวา่ “พระบิดำได้ทรงใช้เรำมำฉันใด เรำใช้
ท่ำนท้ังหลำยไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) เน่ืองจากพระบิดาเจา้ไดท้รงใชพ้ระเยซูใหเ้สด็จลงมาเพื่อสอน 
ใหม้นุษยโ์ลกไดรู้้ถึงความรักของพระองค ์ ดงันั้น พระเยซูคริสตจึ์งไดส่้งผูเ้ช่ือวางใจในพระองคทุ์กคน 
ใหอ้อกไปเป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐหากวา่เราไม่ออกไปประกาศพระกิตติคุณ ก็เท่ากบัวา่ เราไม่ท า
ตามพระบญัชาของพระองค ์

ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงบญัชาสาวกของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลาย
จงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” (มาระโก 16:15) “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” (มทัธิว 28:19) 

พระบญัชาน้ีมิไดเ้ป็นพระบญัชาของกษตัริย ์ ซ่ึงเป็นเพียงมนุษยโลกเช่นเดียวกบัเราทั้งหลาย 
หากแต่เป็นพระบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ในฐานะท่ีทรงเป็นพระเจา้ และราชาแห่งราชาทั้งปวง 
พระองคท์รงสั่งใหส้าวกของพระองค ์ ตั้งตน้เผยแพร่พระกิตติคุณในกรุงเยรูซาเล็มเป็นแห่งแรก แลว้จึง
เผยแพร่ข่าวประเสริฐน้ีไปทัว่มณฑลยดูา และท่ีอ่ืน ๆ ต่อไปการประกาศพระกิตติคุณไดเ้ร่ิมตน้ในทวปี
เอเชีย ต่อจากนั้นจึงแผไ่ปสู่ทวปีอาฟริกา ทวปียโุรป และอเมริกา คือเร่ิมประกาศจากทางทิศตะวนัออก
ไปสู่ทิศตะวนัตก ในทุกวนัน้ีการประกาศพระกิตติคุณ ก็ไดแ้ผไ่ปทัว่ทุกส่วนของโลก จากซีกโลกดา้น
ตะวนัตกจรดตะวนัออก หรือจากตะวนัออกจรดตะวนัตก ในการประกาศพระกิตติคุณน้ี ไม่มีการ
แบ่งแยกผวิพรรณ ชาติชั้นวรรณะ ผูดี้มีจน ชายหญิง คนมีวชิาความรู้หรือไร้การศึกษา “ข่าวดี” น้ี เป็น
ของมนุษยทุ์กคนท่ียอมรับเอา ท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาพระเยซู ทุกคนจึงตอ้งเผยแพร่พระกิตติคุณออก
ไปสู่ชาวโลก งานขั้นแรกของคริสเตียนทุกคน ทุกครอบครัว และทุกคริสตจกัรก็คือ กำรเป็นพยำน การ
ประกาศพระกิตติคุณ และการบอกกล่าวใหบุ้คคลอ่ืนทราบถึงความช่ืนชมยนิดีของเรา ท่ีไดรั้บทราบข่าว
ประเสริฐน้ี 

การประกาศพระกิตติคุณน้ี จะด าเนินไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด จนกวา่พระเยซูคริสตเจา้จะ
เสด็จกลบัมาอีก เราตอ้งนบัวา่ งานน้ีเป็นการงานท่ีส าคญัท่ีสุดโลก คือช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความ
พินาศในอนาคต อาจารยเ์ปาโลเป็นพยานวา่ “ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมละอำยในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต์ 
เพรำะว่ำกิตติคุณน้ันเป็นฤทธ์ิเดชของพระเจ้ำ ให้คนท้ังปวงท่ีเช่ือน้ัน ได้ถึงท่ีรอดทุกคน” (โรม 1:16) 
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ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ค  าวา่ “พระกิตติคุณ” หมายความวา่อะไร? 
2. “ผูป้ระกาศเผยแพร่” มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง? 
3. ใครเป็นผูบ้ญัชาใหเ้ราท าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐน้ี? 
4. อาจารยเ์ปาโลเป็นพยานวา่อยา่งไร เก่ียวกบัการประกาศพระกิตติคุณ? 
5. จงท่องขอ้พระธรรมต่อไปน้ี ใหจ้  าข้ึนใจ ลูกา 2: 10, 11 มาระโก 1:15, 16:15 
6. ท่านเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านทุกวนัหรือไม่? 
7. ท่านไดเ้ร่ิมตน้มีส่วนร่วม ในการประกาศข่าวประเสริฐน้ีแลว้หรือยงั 
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บทที ่17 พญามาร 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ เม่ือเดิมนั้นพญามารเป็นทูตสวรรค์ท่ีพระเจา้ทางสร้างข้ึน และ
ตั้งไวใ้หอ้ยูท่ี่ภูเขาบริสุทธ์ิของพระองค ์ เป็นผูท่ี้มีสติปัญญา และมีความงดงาม ไม่มีทูตสวรรคอ์งคใ์ด
เสมอเหมือน เพราะความเด่นเป็นพิเศษเหนือผูอ่ื้นน้ีเอง จึงท าใหพ้ญามารเกิดความเยอ่หยิง่ ทรนง และ
เกิดความทะเยอะทยาน คิดจะเป็นใหญ่ในสวรรคแ์ทนพระเจา้ พระเจา้จึงทรงขบัไล่ออกจากสวรรคล์ง
มายงัโลก พร้อมกบัพรรคพวกของมนั (ปฐมกาล 14: 12, 15) 

พญามารเป็นผูมี้อ  านาจมาก มนุษยจึ์งขดัขวาง หรือต่อสู้กบัพญามารไม่ไดเ้ลย นอกจากจะอาศยั
ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้เท่านั้น และมิใช่เพียงแต่เท่านั้น พญามารยงัมีบริวารท่ีชัว่ร้ายซ่ึงลว้นแต่เป็นผูท่ี้มี
อ านาจดว้ยกนัเป็นจ านวนมากมายแทรกซึมอยูท่ ัว่แผน่ดินโลก (เอเฟซสั 6:12) บดัน้ีพญามารเป็นผูมี้
อ  านาจครอบครองสถานอากาศ เป็นผูค้รอบครองในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี และเป็นท่ียดึเหน่ียวของ
คนส่วนใหญ่ในสมยัน้ี (เอเสเคียล 28:1-19 เอเฟซสั 2:2 ยอห์น 12:31 2 โครินธ์ 4:4) พระคริสตธรรม
คมัภีร์เรียกพญามารตามช่ือต่าง ๆ สุดแลว้แต่การชัว่ท่ีพญามารกระท านั้น เช่น “ปีศาจร้าย” “พญานาค” 
“งูโบราณ” “ผูค้รอบครองโลก” “ดาวประจ าวนัท่ีตกมาจากฟากฟ้า” “ผูล่้อลวง” “ผูท้รยศ” “พอ่ของการ
มุสา” “ผูฆ่้าคน” “ผูมี้อ านาจแห่งความตาย” “ศตัรู” “ผร้ีาย” และช่ืออีกมาก 

พญามารเป็นผูท่ี้มีอ านาจมาก พร้อมทั้งมีความเฉลียวฉลาดและเล่ห์เหล่ียมนานาประการ มนั
พยายามขดัขืนและขดัขวางกิจการงานของพระเจา้ทุกอยา่ง เป็นตน้วา่คอยท าใหผู้ท่ี้เช่ือพระเจา้ใหห้ลง 
คอยแยง่เอาพระวจนะของพระเจา้จากจิตใจของมนุษย ์ และท าใหด้วงใจมนุษยมื์ดมน เพื่อไม่ใหเ้ห็น
ความสวา่งของพระเยซูคริสต ์ พญามารมุ่งท าลายมนุษยทุ์กวถีิทาง จนอคัรสาวกเปโตรตอ้งคอยตกัเตือน
เราวา่ “ท่ำนท้ังหลำยจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวงัไว้ให้ดี ด้วยว่ำศัตรูของท่ำนคือมำร ดุจสิงโตค ำรำม
แผดเสียงร้องน่ำกลัว และเท่ียวไปเสำะแสวงหำคนท่ีมนัจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8) แมว้า่พญามารจะมี
ฤทธ์ิอ านาจมากเพียงใดมนัก็ยงัหว ัน่กลวัและไม่อาจต่อสู้กบัพระเจา้ได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรม
ต่อไปน้ี “ท่านทั้งหลายจงมีใจนอ้มยอมฟังพระเจา้แต่จงต่อสู้กบัมาร และมนัจะหนีไปจากท่าน” (ยากอบ 
4:7) จงศึกษาและพิจารณาขอ้ความจากจดหมายฝาก ท่ีอาจารยเ์ปาโลเขียนถึงคริสตจกัรเอเฟซสัต่อไปน้ี
ละเอียดถ่ีถว้น 

พระธรรมเอเฟซสั 6: 10-18 บญัญติัเร่ืองราววา่ดว้ยยทุธภณัฑข์องคริสเตียน ไวด้งัน้ี 
“ในท่ีสุดน้ี ท่านจงมีก าลงัข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และในเร่ียวแรงแห่งฤทธ์ิเดชของพระองค ์

จนสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจา้ เพื่อจะต่อตา้นยทุธอุบายของพญามารได ้ เพราะวา่เราไม่ไดต่้อสู้กบั
เน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดาศกัด์ิและต่อสู้กบัผูมี้อ  านาจ และต่อสู้กบัผูป้กครองในโมหะ
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ความมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดาวิญญาณอนัชัว่ในสถานอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยทุธภณัฑท์ั้งส้ิน
ของพระเจา้ เพื่อท่านทั้งหลายจะต่อตา้นไดใ้นวนัชัว่ร้าย และเม่ือเสร็จแลว้จะยนืมัน่ได ้ เหตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงยดืมัน่ เอาความจริงคาดเอวไว ้ เอาความชอบธรรมเป็นเคร่ืองทบัทรวงป้องกนัอกไว ้ และเอา
กิตติคุณแห่งสันติสุข ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความพร้อมเพรียง มาสวมเป็นรองเทา้ และนอกนั้น จงเอาความ
เช่ือเป็นโล่ ดว้ยโล่นั้นจะไดด้บัลูกศรเพลินของพญามารเสีย และจงเอาความรอดเป็นเคร่ืองป้องกนั
ศีรษะไว ้ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระค าของพระเจา้ และโดยค าอธิษฐานวงิวอนทุก
อยา่ง จงขอโดยพระวญิญาณทุกเวลา จงระวงัตวัดว้ยความเพียรทุกอยา่งและอธิษฐานเพื่อสิทธิชน
ทั้งหมด” 

พญามารพยายามล่อลวงพระเยซูคริสตใ์หพ้ระองคก์ระท าผิดดว้ยประการต่าง ๆ นานา แต่แลว้
มนัก็ตอ้งพา่ยแพแ้ก่พระองคพ์ระเยซูคริสตเจา้พระผูน้ าของเราผูท้รงมีชยัต่อพญามาร ทรงสามารถ
ประทานชยัชนะเหนือพญามาร ใหแ้ก่ผูเ้ช่ือพึ่งพระองคทุ์กคน 

พญามารเป็นตน้เหตุแห่งบาป และโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งปวงในโลกน้ี เป็นผูล่้อลวงมนุษยใ์หห้ลง
กระท าผดิดว้ยเล่ห์กลต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งระมดัระวงัใหดี้ เพราะวนัเวลาแห่งการเสด็จกลบัมา
ของพระเยซูคริสตเจา้ใกลเ้ขา้มาแลว้ พญามารเองก็ประจกัษถึ์งความจริงในขอ้น้ี และรู้ตวัวา่ มีเวลาเหลือ
อีกไม่มากนกั จึงพยายามทุกอยา่งท่ีจะท าใหม้นุษยต์กอยูใ่นหว้งแห่งบาป 

แต่โดยการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระองคไ์ดท้รงท าลายความมุ่งหวงัของพญามารให้
สูญส้ินไปทุกอยา่ง พระองคท์รงจดัเตรียมบึงไฟท่ีไหมอ้ยูเ่ป็นนิตยไ์วค้อยท่าพญามารอยูแ่ลว้ เม่ือพระ
เยซูเสด็จกลบัมา พญามารจะถูกจบั ทูตสวรรคจ์ะผกูมดัมนัไว ้ ทิ้งลงในเหวลึก จนถึงหน่ึงพนัปี แลว้จึง
ปล่อยคราวน้ี มนัก็จะทุ่มเทสติปัญญาและอ านาจของมนั เพื่อล่อลวงมนุษยใ์หห้ลงกระท าผดิ แต่อยา่งไร
ก็ตาม ในท่ีสุดพญามารก็ “จะถูกโยนทิ้งในบึงไฟท่ีไหมก้ ามะถนั.... ทนทุกขท์รมานทั้งกลางวนัและ
กลางคืนสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

ฉะนั้นจึงขอให้เราทั้งหลาย จงถวายตวั ทั้งกายและจิตใจของเราทุกอยา่ง ใหแ้ก่พระเยซูคริสต
เจา้ พระผูน้ าแห่งความมีชยัของเรา ขอใหเ้ราจงสวมยทุธภณัฑข์องพระองค ์ สู้รบกบัพญามาร ดุจทหาร
กลา้ จนกระทัง่วนัตาย 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. จงบอกช่ือต่าง ๆ ของพญามารตามท่ีบนัทึกไว ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ อยา่งนอ้ย 8 ช่ือ 
2. กิจการของพญามารมีอะไรบา้ง? 
3. ยทุธภณัฑข์องพระเจา้ ท่ีคริสเตียนควรใช ้ในการสู้รบกบัพญามารนั้น คืออะไร? 
4. จงอธิบายยอ่ ๆ พอเป็นสังเขปวา่ พญามารจะถูกท าลายโดยวธีิใด? 
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5. จงท่องขอ้พระธรรม 1 เปโตร 5: 8, 9 ยากอบ 4:7 ใหจ้  าข้ึนใจ 
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บทที ่18 การเสดจ็กลบัมาของพระเยซูคริสตเจ้า 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ พระองคเ์สด็จลงมายงัโลกน้ีเพื่อช่วยคนบาปให้รอด พระองค์
ทรงสละความสุขในสวรรคเ์สด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษย ์ เราเรียกการเสด็จมาของพระองคใ์นคร้ังน้ีวา่ 
การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสตพ์ระองคท์รงเจริญวยั ทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน ทรงฟ้ืนคืน
พระชนม ์และเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรคพ์ระองคไ์ดต้รัสวา่ “เราจะมาอีก รับ
ท่านใหไ้ปอยูก่บัเรา” (ยอห์น 14:3) พระเจา้ทรงรับพระองคข้ึ์นสู่สวรรคอ์ยา่งไร พระองคก์็จะเสด็จ
กลบัมาเพื่อรับเราอีกอยา่งนั้น (กิจการ 1:11) น่ีคือความหวงัท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดของเหล่าผูเ้ช่ือถือศาสนา
คริสต ์ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตน้ี์ ไดมี้บนัทึกพยากรณ์ล่วงหนา้ไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์เดิม 
และในพระคริสตธรรมใหม่ก็ไดก้ล่าวถึงหลายคร้ัง 

อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงเร่ืองน้ีไวใ้น พระธรรม  1 เธซะโชนิกา 4: 13-18 ดงัน้ี 
“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้อยากใหท้่านทั้งหลายทราบถึงคนเหล่านั้นท่ีล่วงลบัไปแลว้ เพื่อ

ท่านจะไม่เป็นทุกขโ์ศกเศร้าเหมือนอยา่งคนอ่ืนท่ีไม่มีหวงั เพราะถา้เราเช่ือวา่ พระเยซูวายพระชนมแ์ละ
คืนพระชนมแ์ลว้ฉนัใด โดยพระเยซูนั้นพระเจา้จะทรงน าบรรดาคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ ใหเ้ขา้มากบั
พระองคฉ์นันั้นเพราะเราจะบอกขอ้น้ี ใหท้่านทราบตามค าขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่เราผูย้งัเป็นอยู ่ และ
คอยท่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมา จะล่วงหนา้ไปก่อนคนเหล่านั้นท่ีล่วงลบัไปแลว้ ก็หามิได ้ ดว้ยวา่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ยส าเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์อง
พระเจา้ และคนทั้งหลายท่ีตายในพระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมาก่อน ภายหลงันั้นเราผูย้งัเป็นอยูแ่ละคอยอยู ่จะ
ถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทอ้งฟ้า อยา่งนั้นแหละเรา
จึงจะอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย ์เหตุฉะนั้นจงเลา้โลมซ่ึงกนัและกนั ดว้ยค าเหล่านั้นเถิด” 

พระเยซูตรัสวา่ “ดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพลนั” (ววิรณ์ 22:12, 20) ผูท่ี้เช่ือพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 
ยอ่มคอยท่าการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ โดยละทิ้งการอธรรม โลกียต์ณัหา และด าเนินชีวติอยา่งมี
สติสัมปชญัญะ อยา่งยติุธรรม และอยา่งเป็นธรรม (ทิตสั 2:12) แต่ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้จะเยาะเยย้ ไม่เช่ือ
การเสด็จกลบัมาของพระองค ์(2 เปโตร 3:4) 

พระองคจ์ะเสด็จมาบนเมฆบนฟ้า ดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนัยิง่ใหญ่ (มทัธิว 24: 30) 
พระองคจ์ะเสด็จมาพร้อมดว้ยเหล่าทูตสวรรคท่ี์บริสุทธ์ิของพระองค ์ แต่เราไม่รู้เวลาแห่งการเสด็จ
กลบัมาของพระองค ์แต่อยา่งไรก็ตาม จากพระธรรมขอ้ท่ีอา้งถึงการเสด็จกลบัมาของพระองคน์ั้น ท าให้
เราทราบวา่ใกลเ้ขา้มาแลว้ดงันั้นเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือพึ่งพระองค ์เฝ้าระวงัอยูเ่สมอ หมัน่อธิษฐาน และ
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คอยท่าพระองค ์ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเพื่อรับพลไพร่ของพระองค ์ เพื่อครอบครอง และเพื่อพิพากษา 
ทั้งคนเป็นและคนตาย (2 ทิโมธี 4:1) 

พระองคจ์ะเสด็จมาปรับโทษคนชัว่ และคนทั้งปวงท่ีไม่เช่ือฟังพระกิตติคุณของพระองค ์เปโตร
ไดก้ล่าวเตือนเราไวว้า่เราควรรอคอยวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมดว้ยความ
ขะมกัเขมน้ (2 เปโตร 3: 11-13) 

พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “แทจ้ริง เราจะมาโดยเร็วพลนั” (ววิรณ์ 22:20) เราควรอธิษฐานอยูเ่สมอ
เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้เสด็จกลบัมาเร็วยิง่ข้ึน และควรเฝ้าระวงั ด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยความเช่ือและดว้ยความ
ซ่ือสัตยต่์อพระองค ์ ใหส้มกบัชีวติท่ีพระองคป์ระทานแก่เรา ขอใหเ้ราสนใจเฉพาะแต่ส่ิงของฝ่ายจิต
วญิญาณเท่านั้น 

“พระเยซูเจา้ เชิญเสด็จมาเถิด” (ววิรณ์ 22:20) 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ความหวงัท่ีใหญ่ท่ีสูงสุด ของผูเ้ช่ือถือศาสนาคริสตคื์ออะไร? 
2. คริสเตียนท่ีแทจ้ริง คอยท่าการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตด์ว้ยอาการอยา่งไร? 
3. พระเยซูคริสตม์ารับใครบา้ง? 
4. พระองคจ์ะเสด็จมารับใครบา้ง? 
5. จงท่องบทเพลง “จะทรงกลบัมาอีกที” จากหนงัสือ “เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน” ใหจ้  าข้ึนใจ 
6. ท่านเตรียมตวัพร้อมแลว้หรือยงั? ท่านปรารถนาท่ีจะให้พระองคเ์สด็จกลบัมาโดยเร็ว 
หรือไม่? 
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บทที ่19 คริสเตียน 

คริสเตียน คือผูท่ี้ไดรั้บพระเยซูคริสตไ์ว ้ เป็นพระผูช่้วยให้ของเขาเป็นส่วนตวั แมว้า่เขาจะอาศยั
อยูใ่นโลกน้ี แต่เขาก็ไดรั้บการแยกไวจ้ากชาวโลกแลว้ คริสเตียนคือผูท่ี้ตายจากกิจการของความผดิบาป
และราคะตณัหาของโลกน้ี เขาสนใจแต่ในส่ิงซ่ึงเป็นของสวรรค ์ และด ารงชีวิตอยูเ่พื่อหวงับ าเหน็จ
รางวลัจากพระเจา้ไม่ใช่จากชาวโลกดว้ยกนั เขาเกรงกลวัพระเจา้ และด าเนินชีวิตตามมรรคาของ
พระองค ์ เขามีความสุขและไดรั้บพระพรโดยความเช่ือ ซ่ึงเป็นเหตุใหต้ลอดทั้งครอบครัวของเขา และ
ประเทศของเขารับพระพรไปดว้ย คริสเตียนมีชีวิตอยูเ่พื่อศึกษาพระวจนะของพระเจา้ เพื่ออธิษฐานเพื่อ
ปรนนิบติัพระองค ์ และเพื่อเป็นพยานให้ชาวโลกรู้ถึงพระองค ์ คริสเตียนคือดวงประทีปในโลกท่ีมืดมน
แสงสวา่งของเขาฉายใหม้นุษยโลกเห็นการงานของเขาซ่ึงเป็นการเทิดพระเกียรติยศและสง่าราศีแด่พระ
บิดาเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นสวรรค ์

คริสเตียนมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรอยา่งใกลชิ้ด เพราะวา่เขาเป็นสมาชิกหรือองคก์รหน่วย
หน่ึงของคริสตจกัร คริสตจกัรเปรียบเสมือนพระกายของพระคริสต ์ โดยมีพระคริสตเ์ป็นศีรษะ เป็น
ประมุข เขาไดใ้หส้ัตยป์ฏิญาณต่อพระเจา้แลว้วา่จะเป็นอวยัวะท่ีเขม้แขง็แห่งพระกายของพระคริสต ์
แลว้เขาก็หนัจากบาป และตกัเตือนผูท่ี้ยงักระท าบาปอยู ่ อีกทั้งยงัอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้น และพยายาม
หาหนทางท่ีจะน าบุคคลเหล่านั้นมาสู่มรรคาท่ีบริสุทธ์ิของพระเจา้อีกดว้ย 

คริสเตียนยอ่มรักษาวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไวอ้ยา่งเคร่งครัด ร่วมประชุมนมสัการพระองคใ์น
วนัน้ีเสมอ ร่วมรับศีลมหาสนิท (ศีลระลึก) เตรียมจิตใจให้พร้อมท่ีจะรับศีลน้ีดว้ยการอธิษฐาน คริสเตียน
ท างานอยา่งเขม้แขง็ เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของคริสตจกัร และยนิดีถวายหน่ึงในสิบส่วนของรายได้
ของเขา เพื่อช่วยการงานของพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้นเขายงัอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลและ
ผูป้กครองคริสตจกัร และช่วยเหลือท่านเหล่านั้นทุก ๆ ดา้นเท่าท่ีจะท าได ้สรุปสั้น ๆ ก็คือ วา่ คริสเตียน
ท่ีแท้จริงคือผู้ ท่ีแบกภำระของคริสตจักรนั่นเอง 

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงยอ่มรักประเทศชาติของตนเอง เป็นพลเมืองท่ีดี และใหเ้กียรติแก่รัฐบาล
เสมอ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัของบา้นเมือง ช่วยต่อสู้ด้ินรนเพื่อความอยูดี่กินดีของ
ประชาชาติและความเจริญของประเทศชาติ อธิษฐานเพื่อประมุข และน าต่าง ๆ ของประเทศชาติ และ
พยายามรับใชป้ระเทศชาติทุกวถีิทาง 

พระเจา้ผูท้รงมหิทฤทธ์ิใหญ่ท่ียิง่สูงสุด ทรงเป็นผูบ้งการอาณาจกัรของมนุษยโ์ลก และประทำน
อ ำนำจให้แก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงโปรด* (ดาเนียล 4: 23) คริสเตียนจึงให้เกียรติแก่เจา้หนา้ท่ีของบา้นเมืองวา่ 
เป็นผูท่ี้พระองคท์รงแต่งตั้งข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์
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แนวทางการปฏิบติัของคริสเตียนดงักล่าวมาแลว้ คือการปรนนิบติัพระเจา้ การช่วยเหลือ
คริสตจกัรและประเทศชาติ นบัเป็นการท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนทัว่ไป ฉะนั้นเราทั้งหลายจึง
ควรส ารวจตนเองเสมอวา่ เราด ารงชีวิตคริสเตียนตามแบบท่ีกล่าวมาแลว้น้ีหรือไม่ 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. หนา้ท่ี ท่ีคริสเตียนจะตอ้งปฏิบติัต่อพระเจา้ มีอะไรบา้ง? 
2. คริสเตียนควรช่วยเหลือคริสตจกัรอยา่งไร? 
3. หนา้ท่ี ท่ีคริสเตียนจะตอ้งปฏิบติัต่อประเทศชาติของตน มีอะไรบา้ง? 
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บทที ่20 บ้านและครอบครัวคริสเตียน 

ค าวา่  “บา้น” ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงเพียงตวัตึก หรือตวัอาคารบา้นช่องเท่านั้น หากแต่หมายถึง
ครอบครัว หรือบุคคลผูท่ี้อยูใ่นตวัอาคารบา้นช่องนั้น ๆ ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้า้นนั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัอยา่งแทจ้ริง
ดว้ย เราทุกคนยอ่มรู้ซ้ึงถึงความส าคญัของค าวา่ “บา้น” เป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นบิดา มารดา หรือบุตร 
ต่างก็ฝากฝังชีวติของตนไวก้บับา้นช่องดว้ยกนัทั้งนั้น การด าเนินชีวิตภายในบา้นของครอบครัวคริส
เตียนนั้น จึงมีความส าคญัยิง่ 

ในปฐมกาลนั้น พระเจา้ไดท้รงตั้งครอบครัวคริสเตียนไวใ้นสวนเอเดน คือท่ีอยูข่องอาดมัและเอ
วา เป็นสถานท่ีช่างสวยงามน่าช่ืนชมเป็นอนัมาก ณ ท่ีนัน่เตม็ไปดว้ยความสงบสุข ความร่ืนรมย ์ ความ
บริสุทธ์ิ ความเกรงกลวัพระเจา้ และความชอบธรรมพระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ ท่ีจะใหอ้ยูอ่าศยั
ของคริสเตียนทุกคนเป็นเช่นน้ี 

ขอ้แตกต่างระหวา่งบา้นของคริสเตียนและบา้นของชาวโลกมีอะไรบา้ง? โดยเหตุท่ีพระคริสต์
ทรงเป็นรากฐานของท่ีอยูอ่าศยัของคริสเตียนโครงสร้างทุกอยา่งของครอบครัวคริสเตียนจึงสร้างข้ึนบน 
“ศิลาหวัมุม” คือพระเยซูคริสตท์ั้งส้ิน ถา้หากวา่ครอบครัวใดมิไดมี้รากฐานในพระคริสตแ์ลว้ ครอบครัว
นั้นก็มิใช่ครอบครัวคริสเตียน พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เราเป็นความสวา่งของโลก” (ยอห์น 8:12) เม่ือชีวิต
ของเราตั้งอยูบ่นรากฐานของพระองคเ์ราจึงพลอยรับเอาแสงสวา่งจากพระองค ์ และส่องแสงน้ีไปสู่ผูอ่ื้น 
ดงัท่ีพระองคท์รงรับรองวา่ “ท่านทั้งหลายเป็นความสวา่งของโลก” (มทัธิว 5:14) ซ่ึงหากเราไม่รับเอา
แสงสวา่งจากพระองคเ์ป็นมูลฐานเบ้ืองตน้เสียก่อนแลว้ เราจะส่องแสงสวา่งน าทางใครมิไดเ้ลย พระ
ประสงคข์องพระเจา้ในการจดัตั้งใหมี้ครอบครัวคริสเตียนข้ึน ก็เพื่อใหส่้องสวา่งแก่ชาวโลกท่ีเตม็ไป
ดว้ยความมืดมนน้ี 

คริสเตียนทุกครอบครัว จะตอ้งมีการนมสัการ การเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยกนัทั้งครอบครัว จะตอ้งมี
การอ่านพระวจนะของพระเจา้และอธิษฐานขอต่อพระองคทุ์ก ๆ วนั และอาจมีการร้องเพลงคริสเตียน 
ทั้งน้ีก็เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในครอบครัวนัน่เองครอบครัวใดกระท าดงัน้ีเท่านั้น จึงนบัวา่เป็น
ครอบครัวคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง 

บิดามารดาควรจะเล้ียงดูบุตรของตน สั่งสอนอบรมให้รู้จกัและเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ จะตอ้ง
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรธิดา ในการด ารงชีวิตเพื่อพระเจา้ เพื่อน าให้รู้จกัพระเยซูคริสตต์ั้งแต่เยาวว์ยั
ฉะนั้นในบา้นเรือนของคริสเตียน ควรจะมีการนมสัการพระเจา้บิดามารดาจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
ครอบครัวของตน ชีวติของบุตรธิดาจึงจะเจริญรอยตามอยา่งบิดามารดา ดงันั้นในแต่ละครอบครัว จึง
จ าเป็นอยา่งท่ีเราจะตอ้งใหพ้ระคริสตเ์ป็นประมุขโดยมีบิดามารดาเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่บุตรธิดาของตน ใน
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การอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในการถวายทรัพยต์ลอดจนการอธิษฐานขอ ส่ิงท่ีตนตอ้งการ* 
จากพระเจา้ นอกจากนั้นยงัจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลรับผิดชอบต่อการร่วมประชุมรวีวารศึกษา และนมสัการ
ท่ีคริสตจกัรอีกดว้ย 

ปัญหาท่ีวา่ เหตุใดเยาวชนของชาติบางกลุ่ม จึงเป็นเด็กท่ีหยาบคายขาดจรรยามารยาท เป็นเด็ก
หวัด้ือ ขาดความรอบคอบ และมีนิสัยไม่ดีงาม ทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากผูใ้หญ่ทั้งส้ิน 
เพราะเด็ก ๆ ยอ่มเอาอยา่งผูใ้หญ่ เหตุฉะนั้นบิดามารดาจึงควรเอาใจใส่ต่อบุตรธิดาของตนเป็นพิเศษ 
หนา้ท่ีขั้นแรกของครอบครัวคริสเตียน ก็คือการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนให้รู้จกัพระเจา้ และ
เกรงกลวัพระองค ์

นอกเหนือไปจากนั้น คริสตจกัรเองก็มกัเป็นแบบจ าลองของครอบครัวคริสเตียน โดยท่ี
คริสตจกัรประกอบไปดว้ยครอบครัวคริสเตียน ฉะนั้นหากขจดัอิทธิพลคริสเตียนเสีย คริสตจกัรยอ่มจะ
เส่ือมลง คริสตจกัรใดจะมัน่คงแขง็แรงเพียงใดนั้นเรายอ่มทราบได ้ โดยการสังเกตจากชีวติภายในบา้น
ของครอบครัวคริสเตียน ซ่ึงเป็นสมาชิกของคริสตจกัรนั้นเป็นหลกั 

ไม่เพียงแต่ปัญหาดงักล่าวมาแลว้เท่านั้น แมปั้ญหาอ่ืน เช่น เหตุใดชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของ
สมาชิกคริสตจกัร จึงอ่อนเปล้ียและเยน็ชา? เหตุใดคนส่วนมากจึงไม่ค่อยสนใจในกิจการของคริสตจกัร 
และไม่เล่ือมใสเคารพนบัถือ เจา้หนา้ท่ี ผูป้กครอง ศิษยาภิบาล หรือสมาชิกคริสตจกัร? เหล่าน้ีก็คงเป็น
ผลมาจากการด าเนินชีวติท่ีผิดพลาด ของคริสเตียนในแต่ละครอบครัวเช่นกนั ส ำหรับผู้ ท่ีเป็นคริสเตียน
ท่ีแท้จริง ซ่ึงปรำรถนำท่ีจะให้คริสตจักรของตนมีอ ำนำจและเข้มแขง็ ย่อมเร่ิมต้นด้วยกำรด ำเนินชีวิต
ภำยในครอบครัวของตน ให้อยู่ในทำงท่ีถกูท่ีควรอย่ำงเคร่งครัดเสียก่อนเป็นขั้นแรก 

ส าหรับในประเทศไทยเราน้ี ก็ยงัเป็นปัญหาอยูว่า่ ประชากรในประเทศไทยจะเขา้สนิทกบัพระ
เจา้ไดอ้ยา่งไร? ใครเล่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อภาระอนัน้ี? ใครเล่าจะสมคัรเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ทั้งชายและ
หญิง พร้อมท่ีจะยนืหยดัอยูบ่นหลกัแห่งความจริงและช่วยแบกภาระในการด าเนินงานของคริสตจกัร? 
คนเหล่าน้ีตอ้งมาจากครอบครัวคริสเตียนของเรามิใช่หรือ? หนา้ท่ีรับผดิชอบของครอบครัวคริสเตียน ดู
ช่างเป็นภาระท่ีใหญ่ยิง่นกั คริสตจกัรตอ้งพึ่งครอบครัวคริสเตียนอยา่งไร ประเทศชาติก็ตอ้งพึ่งพลเมือง
เช่นนั้น รากฐานของประเทศชาติและสังคมใด ๆ ก็ตามก็คือครอบครัวนัน่เอง การไม่รับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีในครอบครัวของตน ยอ่มท าใหป้ระเทศชาติตอ้งพินาศไปดว้ย บาปน าไปสู่ความพินาศเพียงใด 
ความชอบธรรมก็ช่วยเชิดชูประเทศชาติใหสู้งเด่นข้ึนเพียงนั้น 

ความผดิบาป ไม่ช่วยเชิดชูเกียรติยศของประเทศชาติแต่ประการใดเลย (สุภาษิต 14:34) ใครจะ
เป็นผูช่้วยใหค้วามสวา่งของพระเจา้ส่องไปสู่หมู่ชนท่ีก าลงัจะจมด่ิงลงสู่ความมืด เพราะความผดิบาป
ของเขา ผูน้ าท่ีจะปักธงชยัแห่งพระคริสตล์งเหนืออาณาเขตของพญามาร จะมาจากไหน มิใช่มาจาก
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ครอบครัวคริสเตียนดอกหรือ? ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัวควรจะส าแดงออก ซ่ึงความสวา่ง 
ความสง่างาม และความบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตใ์หป้ระชาชนไดเ้ห็นประจกัษ ์ เพื่อวา่เพื่อนร่วมชาติ
ของเราจะไดเ้ขา้มาหาพระเยซูคริสต ์ เหตุฉะนั้นจงเชิดชูพระเกียรติของพระเจา้ในครอบครัวของท่าน 
เพื่อวา่ความสุขจะไดเ้กิดแก่ภรรยาและบุตรหลานของท่าน (อ่าน สดุดี บทท่ี 128) 

สมาชิกในครอบครัวคริสเตียนทุก ๆ ครอบครัว ควรจะไดรั้บการศึกษา แต่ละคนจะตอ้งอ่าน
ออกเขียนได ้ แมเ้ขาจะมีดวงตาสุกใสเป็นปกติ สามารถมองเห็นส่ิงใด ๆ ได ้ แต่ถา้อ่านหนงัสือไม่ออก
เขียนไม่ได ้ เขาก็เป็นเสมือนคนตาบอด ส่วนผูท่ี้รู้หนงัสือก็ควรสอนผูอ่ื้นใหอ่้านออกดว้ย ถา้ท าเช่นน้ี
อตัราส่วนของผูท่ี้อ่านออกได ้ก็จะทวยีิง่ข้ึน อนัเป็นผลท าใหป้ระเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไปดว้ย คริสเตียน
ท่ีอ่านหนงัสือออกยอ่มสามารถอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็นอมตะธรรมของพระเจา้ไดก้ารสอน
ใหค้ริสเตียนอ่านออกเขียนได ้ ยอ่มเป็นผลท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทั้งสองดา้น คือทั้งดา้นส่วนรวม 
คือประเทศชาติ และทางดา้นคริสตจกัร แต่เป็นท่ีน่าสังสัยวา่ คริสเตียนในปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยตระหนกัใน
ความรับผดิชอบน้ี เท่าท่ีควร 

คริสเตียนทุกครอบครัว จะตอ้งตดัสินใจรับใชพ้ระเจา้ส าหรับโยชูวานั้นตดัสินในดงัน้ีวา่ “ฝ่าย
เราทั้งครอบครัว จะปฏิบติัพระเยโฮวาห์” (โยชูวา 24:15) ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัว ตอ้ง
ตดัสินใจเสียแต่วนัน้ีวา่ จะรับใชผู้ใ้ด 

ขณะท่ีสาวกทั้งสองคนของพระเยซู ก าลงัเดินทางไปยงัหมู่บา้นเอม็มาอู พวกเขาไดทู้ลเชิญพระ
เยซูวา่ “เชิญท่านหยดุพกักบัเรา...” พระองคจึ์งเสด็จเขา้ไปเพื่อพกัอยูก่บัเขา (ลูกา 24:29) ขอใหเ้ราจง
อธิษฐานทูลเชิญพระองคเ์ช่นน้ีเถิด หากพระคริสตส์ถิตอยูก่บัเรา เราก็จะมีความสุขและจะไดรั้บพระพร 

ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัว จ าตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูจิตใจอยูเ่ป็นคร้ังเป็นคราว จะเป็นการดี
ยิง่ ถา้คริสเตียนแต่ละครอบครัว จะริเร่ิมจดัวนัหน่ึงไวเ้ป็นประจ าปี ท าความสะอาดบา้นเรือนให้
เรียบร้อย แลว้พากนัเขา้เฝ้าพระเจา้ร่วมกนั เพื่อรับการฟ้ืนฟูจิตใจใหม่ ในประเทศอินเดียนั้น หลงัจากท่ี 

คริสเตียนไดท้  าความสะอาดบา้นช่องของตนเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้ เขาจะจุด
เทียนประดบัประดาบา้นใหส้วา่งไสว เพื่อใหร้ าลึกถึง พระด ารัสของพระเยซูคริสตท่ี์วา่ “ท่านทั้งหลาย
เป็นความสวา่งของโลก” (มทัธิว 5:14) นอกจากนั้นยงัเป็นการแสดงถึงความปรารถนาของเขาท่ีจะเป็น
เช่นนั้นอีกดว้ย 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. ครอบครัวคริสเตียนมีข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือใด? ใครเป็นผูต้ ั้งข้ึน? 
2. ใครควรเป็นรากฐานของครอบครัวคริสเตียน? เพราะเหตุใด? 
3. การนมสัการและการเขา้เฝ้าพระเจา้ภายในครอบครัว มีความส าคญัอยา่งไรบา้ง? 
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4. เหตุใดการประพฤติของเด็ก ๆ จึงเป็นการส าแดงออกถึงชีวติภายในครอบครัว? 
5. การด าเนินชีวติภายในครอบครัว แสดงให้เห็นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของคริสตจกัรอยา่งไร? 
6. ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ข้ึนอยูก่บัครอบครัวของประชาชนอยา่งไรบา้ง? 
7. ตวัท่านเองและครอบครัวของท่าน ควรปฏิบติัรับใชผู้ใ้ดบา้ง? 
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บทที ่21 คริสตจักร 

กำรท่ีคริสเตียนประชุมนมสักำรร่วมกันอยู่เสมอ เป็นประจ ำนั้น เรำเรียกคริสเตียนกลุ่มนีว่้ำ 
“คริสตจักร” คริสตจกัรเช่นน้ีอยูม่ากมายหลายแห่ง ทั้งท่ีเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กตามหมู่บา้นและใน
เมืองต่าง ๆ ทัว่ไป กิจการของคริสตจกัรไดแ้ผข่ยายไปเกือบทุกส่วนของโลก ในโลกท่ีเตม็ไปด้วยควำม
มืดมนแห่งควำมผิดบำปนี ้ คริสตจักรควรจะเป็นประดุจแสงสว่ำง หรือประดุจเมืองท่ีตั้งเด่นไวบ้นยอด
เขา พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหค้นทัว่ไปเห็นสง่าราศี และความชอบธรรมของพระองค ์ โดยทาง
คริสตจกัร 

คริสตจกัรเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ เป็นสถานท่ีซ่ึงเตม็ไปดว้ยสง่าราศีของพระองค ์ พระเจา้
ทรงตั้งคริสตจกัรข้ึน เพื่อช่วยมนุษยโลกใหรั้บความรอด “...พระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร...และได้
ประทานพระองคเ์อง เพื่อคริสตจกัรนั้น” (เอเฟซสั 5:25) 

พระเยซูเจา้ทรงเป็นรากฐานของคริสตจกัร โดยเหตุท่ีคริสตจกัรตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งพระองค ์
ดงันั้นคริสตจกัรจึงไม่มีวนัเส่ือมสลายไป คริสตจกัรท่ีย ัง่ยืนถาวรของพระเจา้น้ีแหละ “เป็นหลกัและราก
แห่งความจริง” (1 ทิตสั 3:15 เทียบ โคโลสี 1:18) 

พระเยซูเจา้ทรงเป็นประมุข เป็นศรีษะของคริสตจกัร คริสตจกัรเป็นพระกายของพระองค ์ ผูท่ี้
เช่ือพระองคทุ์กคนเป็นอวยัวะของพระกายนั้น ขอใหศึ้กษาจาก เอเฟซสั 5:22-32 และ 1โครินธ์ 12:12-
31 โดยท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นประมุขของคริสตจกัร พระองค์จึงทรงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ของ
องคก์ารคริสตจกัรทัว่โลก และทรงเป็นผูส้นบัสนุนค ้าจุนคริสตจกัรไว ้แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีคริสตจกัร
ทั้งในหมู่บา้นชนบท และในเมืองจะเจริญรุดหนา้ไปไดน้ั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีคริสเตียนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
เป็นผูบ้ริหารงาน โดยเหตุน้ี พระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงทรงแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรข้ึน สมาชิก
คริสตจกัรทั้งปวง ตลอดจนศิษยาภิบาล หรือผูป้กครองคริสตจกัร จะตอ้งพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิในการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา 

งานท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดของคริสตจกัรก็คือ การประกาศใหป้ระชาชนทัว่ทุกหนทุกแห่งในโลก รู้ถึง
วธีิการหรือวถีิทางท่ีจะไดรั้บความรอดและเผยแผพ่ระกิตติคุณ ซ่ึงเป็นการขยายอาณาจกัรของพระเจา้ให้
กวา้งขวางออกไปทัว่แผน่ดินโลก หากคริสตจกัรใดไม่กระท าเช่นน้ี คริสตจกัรนั้นยอ่มไดช่ื้อวา่ เป็น
คริสตจกัรท่ีตายแลว้ คริสตจกัรจะตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูให้ต่ืนตวัอยูเ่สมอ 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการประกาศเร่ืองราวของพระคริสตแ์ก่ประชาชนในประเทศไทย หนา้ท่ี
ในการเปิดเผยความสวา่งของพระเยซูคริสต ์ ประกาศพระกิตติคุณของพระคริสตใ์หแ้ก่เขา และช้ีใหเ้ขา
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เห็นทางแห่งความรอด ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นหนา้ท่ีของคริสตจกัรทั้งส้ิน ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงจ าตอ้งแบก
ภาระและมีส่วนรับผดิชอบในคริสตจกัรดว้ย 

คริสตจกัรแต่ละคริสตจกัรจะตอ้งเล้ียงตนเอง โดยไม่หวงัพึ่งผูอ่ื้นผูใ้ด ขอ้น้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งเนน้ใหส้มาชิกคริสตจกัร ทุกคนทราบเสียแต่แรก เม่ือรู้ถึงความจ าเป็นอนัน้ีแลว้สมาชิกคริสตจกัร 
ก็ตอ้งถวายหน่ึงในสิบของรายไดข้องตนให้แก่คริสตจกัรเพื่อเป็นกองทุนในการด าเนินงานของพระเจา้ 
คริสตจกัรท่ีมีการถวายเช่นน้ี ไม่วา่จะเป็นคริสตจกัรท่ีเล็กหรือใหญ่โตเพียงใด และไม่วา่จะอยูใ่น
หมู่บา้นตามชนบท หรืออยูใ่นเมืองใหญ่ก็ตาม หากถวายอยา่งสม ่าเสมอแลว้ ก็ยอ่มสามารถด าเนิน
กิจการใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้ คริสตจกัรในประเทศไทย ก็จ  าเป็นตอ้งเล้ียงตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง 
ออกไปท าการประกาศเผยแพร่ดว้ยตนเอง ฉะนั้นขอใหเ้ราทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยซูคริสตเจา้ผูท้รง
เป็นรากฐานเป็นประมุข และศีรษะของคริสตจกัร ในการท่ีพระองคท์รงปลุกใหเ้ราต่ืนข้ึน เพื่อ
รับผดิชอบในคริสตจกัรเราทั้งหลายควรยอมเหน็ดเหน่ือยในการรับใชง้านของคริสตจกัรควรท างาน
อยา่งจริงจงัเพื่อค ้าจุนและพฒันาคริสตจกัร 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. คริสตจกัรคืออะไร? 
2. คริสตจกัรเปรียบเสมือนอะไร? 
3. ใครเป็นรากฐานของคริสตจกัร? 
4. งานท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดของคริสตจกัรคืออะไร? 
5. เราควรท าอยา่งไรในการท่ีจะสนบัสนุนคริสตจกัรของเรา ใหย้ ัง่ยนื ใหเ้ล้ียงตวัเองได ้และให้

เจริญกา้วหนา้สืบ ๆ ไป? 
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บทที ่22 คลงัสมบตัิของพระเจ้า 

การถวายทรัพยใ์หแ้ก่พระเจา้นั้น มีความส าคญัอยา่งยิง่คริสเตียนท่ีแทจ้ริงยอ่มอุทิศทรัพยส์มบติั
ของเขาทั้งหลาย แด่พระเจา้ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวตินิรันดร์...” (ยอห์น 3:16) พระองคท์รงรักโลก
มาก ดงันั้นพระองคจึ์งไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ ใหล้งมาตายเพื่อไถ่มนุษยใ์หพ้น้จาก
บ่วงมาร และโทษทณัฑท่ี์จะตอ้งไดรั้บจากพระบิดาเจา้เพราะผลแห่งการท าบาป 

ความรักเป็นรากฐานแห่งการเสียสละหรือการให ้ เพราะปกติแลว้ ถา้เราไม่รัก เราก็ยอ่มไม่ให ้
พระเยซูคริสตท์รงรักเรามาก พระองคจึ์งไดย้อมเสียสละเพื่อเรา ถา้เรารักพระเยซูคริสต ์ เราก็ตอ้งมอบ
ชีวติของเราถวายใหแ้ก่พระองค ์ เป็นภาระแรกก่อนอ่ืนใดเป็นการตอบแทน พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าว
วา่คริสเตียนในคริสตจกัรมณฑลมากะโดเนียไดถ้วายตวัใหแ้ก่พระองคเ์ป็นขั้นแรกก่อน แลว้ต่อมาก็ได้
ถวายทรัพยแ์ละถวายเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนเกินความสามารถของเขาเสียอีก (2 โครินธ์ 8:1-6) 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ทรงเป็นเจา้ของบรรดาสารพดัส่ิงท่ีเรามีอยู ่ เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ จิต
วญิญาณของเราตลอดจนร่างกาย จิตใจ ความนึกคิด หนา้ท่ีการงาน และทรัพยส์มบติัทั้งหมดท่ีเรามีอยู ่
จึงเป็นของพระองคท์ั้งส้ิน จงศึกษาพระวจนะของพระเจา้ ใคร่ครวญดูใหดี้ แลว้ท่านจะทราบความจริง
ในเร่ืองน้ี “แผน่ดินโลกกบัสรรพส่ิงทัว่โลกนั้น เป็นของพระเยโฮวาห์ทั้งพิภพกบับรรดาผูท่ี้อยูใ่นพิภพ
นั้น” (สดุดี 24:1) “พระเยโฮวาห์จอมพลโยธา ตรัสต่อไปวา่ เงินและทองเป็นของเราทั้งส้ิน” (ฮาบากุก 
2:8) 

ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นของพระเจา้ทั้งส้ิน การท่ีพระองคท์รงเรียกร้องจากเรา ก็เพื่อท่ีจะน าไป
ขยายกิจการของพระองคแ์ละทรงเรียกร้องเพียงหน่ึงในสิบส่วนของรายไดข้องเราเท่านั้นเอง หน่ึงในสิบ
ส่วนของรำยได้ของเรำเป็นของพระเจ้ำ เป็นส่วนของพระองค์ ท่ีเรำจะต้องถวำยเพ่ือกิจกำรงำนของ
พระองค์น่ีคือพระบญัชาของพระองค ์

จงอ่านขอ้พระธรรมต่อไปน้ี แลว้จะไตร่ตรองใหถ่ี้ถว้น 
“...ส่วนสิบลดหน่ึง แต่บรรดาขา้วพืชท่ีแผน่ดินก็ดี หรือผลไดท้ั้งปวงก็ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ 

เป็นของบริสุทธ์ิแก่พระเยโฮวาห์ ถา้ผูใ้ดจะใคร่ไถ่คืน เอาสิบลดหน่ึงของตนไป...และฝ่ายส่วนสิบลด
หน่ึงในฝงูโค และฝงูแกะ และฝงูแพะ แต่บรรดาท่ีลอดเขา้ไปใตไ้มเ้รียวนั้น สิบลดหน่ึงจะเป็นของพระ
เยโฮวาห์” (เลวนิีติ 27:30-32) 

ตามพระราชบญัชาของพระเจา้นั้น หน่ึงในสิบส่วนของทรัพยสิ์นของเราเป็นของพระเจา้ ซ่ึงเรา
จะตอ้งถวายแด่พระองคไ์ม่วา่ทรัพยสิ์นท่ีเราไดน้ั้นเป็นอะไรก็ตาม  (อาจเป็นววั ควาย ผลก าไร เบ้ีย
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บ านาญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม) เหตุใดเราจึงตอ้งถวายสิบชกัหน่ึง ทั้งน้ีก็เพราะเป็นพระบญัชา
ของพระเจา้พระองคต์รัสไวด้งัน้ีวา่ “จงเอาบรรดาส่วนสิบชกัหน่ึงนั้นมาส ่าสมไวใ้นคลงั เพื่อจะมี
โภชนาหารไวใ้นวิหารของเรา และจงมาลองดูเราในเร่ืองน้ี ดูทีหรือวา่ เราจะเปิดบญัชรทอ้งฟ้าใหเ้จา้
และเทพรใหแ้ก่เจา้ จนเกิดความตอ้งการหรือไม่” (มาลาคี 3:10) เราควรถวายทรัพยใ์หแ้ก่พระเจา้ มิใช่
เพียงดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นส่วนแบ่งอนับริสุทธ์ิท่ีพระเจา้สมควรจะไดรั้บเท่านั้น แต่เพื่อพระองคจ์ะได้
ทรงอวยพระพรใหแ้ก่เราอีกดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ เป็นหลกัความจริงซ่ึง
จะไม่น าเราให้หลงทางไปเป็นอนัขาด 

จงใหด้ว้ยความยนิดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศแด่พระเจา้ “จงถวายพระเกียรติยศแด่พระเย
โฮวาห์ ดว้ยทรัพยสิ์นของเจา้ และดว้ยผลแรกทั้งหมดท่ีเพิ่มพนูแก่เจา้นั้น เม่ือกระท าเช่นนั้นแลว้ ยุง้ฉาง
ของเจา้จะเตม็บริบูรณ์ และถงัของเจา้จะเป่ียมลน้ดว้ยน ้าองุ่นสด” (สภาษิต 3:9, 10) 

ขอใหเ้ราศึกษาบทเรียนจากการถวายสิบลด (สิบชกัหน่ึง) ของคริสเตียนชาวดายคั ท่ีเกาะ
บอร์เนียวไวบ้า้ง ก็จะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ย คริสเตียนชาวดายคัเป็นคนยากจนมาก จนแทบจะกล่าวได้
วา่ ไม่มีแมแ้ต่เส้ือผา้จะห่อหุ้มร่างกาย แต่เขาเหล่านั้นก็มิไดย้อ่ทอ้ ในการถวายหน่ึงในสิบของรายไดข้อง
พวกเขา และผลท่ีสุดพระเจา้ก็ไดท้รงอวยพระพร ใหเ้ขาประสบความเจริญและมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ตราบเท่าทุกวนัน้ี 

ความยากจน ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย และความทุกขอ่ื์น ๆ ไมใ่ช่เหตุท่ีผลท่ีจะน ามาอา้ง ในการท่ีไม่
ยอมถวายทรัพยใ์หแ้ก่พระเจา้ ถา้เรารักพระองคจ์ริง เราก็ตอ้งถวายใหไ้ด ้ หากเราไม่ยอมใหพ้ระเยซู
คริสตเ์ป็นผูน้ าในครอบครัวของเรา และไม่ยอมถวายผลก าไรของเราใหแ้ก่พระองค ์ก็เท่ากบัวา่เราไม่ได้
ถวายอะไรแก่พระองคเ์ลย ส่ิงใดท่ีเป็นของพระเจา้ เราก็ตอ้งถวายใหแ้ก่พระองค ์ ในเม่ือเราช าระค่าเช่า
บา้น ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้สมควรจะไดรั้บ ซ่ึงเป็นชาวโลกได ้ก็ไฉนเล่าเราจึงถวาย
สิบลดใหแ้ก่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในสวรรคข์องเราไม่ได ้ ถา้เราไม่ถวาย เราก็ยอ่มจะไม่ไดรั้บพระพรเป็น
ธรรมดา ฉะนั้นเม่ือมีปัญหาชีวติจงอยา่พร ่ าบ่นต่อวา่พระองค ์ แต่จงส ารวจดูตนเองเสียก่อนวา่ เรา
ประพฤติตวับกพร่องต่อพระองคอ์ยา่งไรแลว้รีบแกไ้ขเสีย 

“เคร่ืองบูชาท่ีสมควรแก่พระเจา้ คือจิตวิญญาณท่ีชอกซ ้ าแลว้...” (สดุดี 51: 17) บุคคลใดท่ียอม
นอ้มกายลงแทบพระบาทขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กลบัใจใหม่ เกิดใหม่อยา่งจริงใจบุคคลนั้นไม่เพียงแต่จะ
ถวายทรัพยส์มบติั ความมัง่คัง่ของเขาเท่านั้น หากแต่ยงัถวายส่ิงอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีอยู ่ ใหแ้ก่พระองคอี์ก
ดว้ย พระเจา้ไดท้รงส าแดงพระเมตตากรุณาของพระองคใ์หแ้ก่เรา สุดท่ีจะพรรณนา และเกินกวา่ท่ีเราจะ
ทดแทนได ้ แต่เราก็สามารถแสดงความกตญัญูกตเวทีตอบสนองพระองคไ์ด ้ ดว้ยการถวายหน่ึงในสิบ
ของรายได ้ส าหรับสนบัสนุนการงานของพระองค์ 
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เราไม่ควรถวายเงินบาท หรือสตางคท่ี์เหลือใช ้ หรือขา้วของตลอดจนพืชผลท่ีเสียหายหรือท่ีมี
คุณภาพต ่าใหแ้ก่พระเจา้ หากแต่จะตอ้งถวายส่วนท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่พระองค ์ ดว้ยความเคารพนบนอบเท่าท่ี
จะท าได ้

ท่านอยากมีสุขภาพพลานามยัดี ตลอดจนทรัพยส์มบติัวตัถุส่ิงของ และพระพรฝ่ายจิตวญิญาณ 
อยา่งนั้นมิใช่หรือ? ถา้เช่นนั้นก็จงปฏิบติัตามกฎของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในการถวายคือถวายใหแ้ก่
พระเจา้ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ “การใหเ้ป็นเหตุใหมี้ความสุขยิง่กวา่การรับ” (กิจการ 20:35) 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. อะไรเป็นรากฐานการให?้ จงยกตวัอยา่งมาพอสมควร 
2. ความยากจน เป็นสาเหตุท่ีจะตอ้งปัดความรับผิดชอบในการถวายจริงหรือ? 
3. หนทางท่ีจะไดรั้บพระพรนั้นคืออะไร? 
4. จงท่องขอ้พระธรรมต่อไปน้ีใหจ้  าข้ึนใจ มาลาคี 3: 10 มทัธิว 6:19 
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บทที ่23 ระเบยีบการเกีย่วกบัผู้รับศีลบพัติศมา 

เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดติดสินใจวา่จะรีบศีลบพัติศมา ก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเขาผูน้ั้นจะตอ้งรู้ถึงระเบียบการ 
และตอ้งไดรั้บการสั่งสอนอบรมเสียก่อน เป็นตน้วา่เร่ืองความผดิบาป การกลบัใจใหม่การเกิดใหม่
ตลอดจนหลกัค าสอนง่าย ๆ อนัเป็นมูลฐานทั้งหลายในพระคริสตธรรมคมัภีร์ หากวา่เขาเกิดใหม่แลว้ 
และมีความเช่ือมัน่ในพระเยซูคริสต ์ถา้เขาขอรับศีลบพัติศมา ก็สมควรใหเ้ขารับศีลน้ี 

หากทุกคริสตจกัรปฏิบติัตามท่ีกล่าวมาแลว้ คริสตจกัรท่ีจะมีสมาชิกท่ีเขม้แขง็ ไม่ใช่สมาชิกท่ี
คอยอ่อนลู่ไหวไปตามการเหน่ียวน าของชาวโลก คริสตจกัรจะเจริญกา้วหนา้ เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้
กวา่ท่ีเป็นอยูม่าก 

แบบรายงานเก่ียวกบัผูรั้บศีลบพัติศมา ท่ีคริสตจกัรควรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
1. ช่ือและนามสกุลของผูรั้บศีล..................................................................................................... 
2. ท่ีอยู.่............... หมู่บา้น ................. ถนน..............อ  าเภอ...................จงัหวดั .......................... 
3. อาย.ุ.............. ปี การศึกษา........................................................................................................ 
4. สมรสแลว้หรือยงัเป็นโสด........................................................................................................ 
5. ถา้สมรสแลว้ กรอกช่ือของสามีหรือภรรยา และบุตร (ถา้มี) พร้อมดว้ยอาย.ุ............................ 
..................................................................................................................................................... 
6. ผูข้อรับศีลสนใจรับเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดตั้งแต่เม่ือใด................................ 
7. ผูข้อรับศีลไดรั้บการสั่งสอนอบรม เก่ียวกบัพระเยซูคริสตเจา้เป็นเวลานานเท่าใด และใคร
เป็นผูส้อน.................................................................................................................................... 
8. ผูข้อรับศีลเกิดใหม่เม่ือใด......................................................................................................... 
9. ค  าปฏิญาณของผูข้อรับศีล........................................................................................................ 
10. ผูข้อรับศีลแสดงความจ านง ท่ีจะรับศีลบพัติศมาตั้งแต่เม่ือใด................................................. 
11. ใครเป็นผูใ้หศี้ลบพัติศมา........................................................................................................ 
12. สถานท่ีรับศีลบพัติศมา........................................................................................................... 
13. วนัท่ี................................ เดือน..................... พ.ศ. ................................................................ 
14. .......................................................ลายเซ็นผูรั้บศีบบพัติศมา 
15. .......................................................ลายเซ็นพยาน 
16. ........................................................ลายเซ็นผูใ้หศี้ลบพัติศมา 
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บทที ่24 วนัส าคญัทางศาสนาคริสต์ 

วนัอาทติย์ ทุกสัปดาห์คริสเตียนถือรักษาวนัน้ี เพื่อระลึกถึงการท่ีองคพ์ระเยซูเจา้ทรงฟ้ืน
คืนพระชมน์ ข้ึนมาจากความตายในวนัอาทิตย ์ อนัเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของศาสนาคริสตใ์น
วนัน้ีคริสเตียนจึงพากนัไปประชุม นมสัการ สรรเสริญ และอธิษฐานขอต่อพระเจา้ ตลอดจนถวายทรัพย ์
เพื่อช่วยในกิจการงานของพระองค ์

วนัคริสตมาส เป็นวนัประสูติของพระเยซูคริสต ์ ตรงกบัวนัท่ี 25 ธนัวาคม ทุกปีเราจดังาน
เฉลิมฉลองในวนัน้ีข้ึน เพื่อเป็นการร าลึกถึงองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร์ผู ้
เสด็จลงมายงัโลกรักสภาพเป็นมนุษย ์เพื่อช่วยมนุษยท์ั้งหลายใหร้อดจากความผิดบาปของเขา 

วนัต้อนรับกำรเสดจ็เขำสู่กรุงเยรูซำเลม็ วนัน้ีตรงกบัวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยก่อนท่ีจะถึงวนั 
อิสเตอร์ เป็นวนัท่ีพระเยซูคริสตเจา้เสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็ม ดว้ยความมีชยัอนัใหญ่หลวง

ประชาชนไดถ้วายการตอ้นรับอยา่งเนืองแน่น ดว้ยการปูใบปาลม์ตามถนนท่ีพระองคเ์สด็จผา่น ดว้ยเหตุ
น้ี วนัส าคญัน้ี จึงเรียกกนัวา่ “ปำล์มซันเดย์” 

วนัส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ตรงกบัวนัศุกร์ (ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน) เป็นวนัท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงถูกตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน เป็นวนัท่ีพระองคท์รงวางชีวิตของ
พระองคล์งเพื่อมนุษยโ์ลกทั้งปวง พระองคท์รงทนทุกขท์รมานท่ีไมก้างเขนนั้นจนกระทัง่ส้ินพระชนม ์
ดงันั้นวนัศุกร์น้ี คริสเตียนทุกคนควรจะร าลึกถึงพระองคด์ว้ยความสงบกายใจ ไตร่ตรองถึงการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์พื่อเรา 

วนัอสิเตอร์ เป็นวนัท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรง
ส้ินพระชนม ์ ทรงถูกฝังไว ้ แต่แลว้ในวนัท่ีสามหลงัจากนั้น (ดูวนัส้ินพระชมน์ของพระเยซูคริสต)์ 
พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก ดว้ยเหตุน้ีเองพระองคจึ์งทรงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่
และศาสนาคริสตก์็ตั้งอยูบ่นรากฐานอนัมัน่คงน้ี วนัอิสเตอร์เป็นวนัส าคญัในทางศาสนาคริสตเ์พราะเป็น
วนัฉลองชยัชนะเหนือศตัรูสุดทา้ยของพระคริสต ์คือ ความตาย 

วนัเพนเทคศเต วนัอนัส าคญัน้ีตรงกบัวนัอาทิตยภ์ายหลงัวนัอิสเตอร์เจด็สัปดาห์ เป็นวนัระลึก
ถึงการสถาปนาคริสตจกัรเพราะ ในวนัน้ีพระเยซูเจา้ไดท้รงส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาสวมทบั
คริสตจกัร ดงันั้นเราจึงเรียกวนัน้ีวา่เป็นวนัท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมา (กิจการ 2:1-12) นบัตั้งแต่
การสถาปนาคริสตจกัรคร้ังนั้นเป็นตน้มา ตราบจนกระทัง่ทุกวนัน้ี คริสตจกัรไดเ้ป็นพยานอยา่งเขม้แขง็
และกลา้หาญ จนเผยแผพ่ระกิตติคุณของพระองคอ์อกไปทัว่โลก 
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วนัฉลองภายในบ้าน วนัฉลองน้ีมีข้ึนเป็นคร้ังแรก ในประเทศจีน แต่บดัน้ีคริสเตียนหลาย
ประเทศ ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนทุกปี จุดมุ่งหมายของการฉลองน้ี ก็เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูจิตใจภายในครอบครัว ใน
ประเทศอินเดียจดัใหมี้วนัฉลองน้ีข้ึนในเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤษภาคม วนัฉลองน้ีตั้งอยูบ่น
รากฐานแห่งความจริงท่ีวา่พระเยซูคริสตเจา้ “ทรงเป็นแสงสวา่งของโลก” (มทัธิว 5:14) เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงหลกัความจริงน้ี คริสเตียนจึงตกแต่ง ประดบัประดาบา้นเรือนของตนดว้ยดวงเทียม จุดไวอ้ยา่ง
สวา่งไสวงดงามยิง่ อน่ึง นอกจากจะเป็นการร าลึกถึงหลกัความจริงดงักล่าวแลว้ยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็น
ถึงความปรารถนาของเขาเหล่านั้นในอนัท่ีจะใหบ้า้นของตนไดส่้องสวา่งเพื่อพระเยซูคริสต ์ เช่น 
เดียวกบัแสงเทียบท่ีส่องไปในบา้นอีกดว้ย 

วนัขอบพระคุณ วนัฉลองไดถื้อกนัมาแต่โบราณ  เป็นวนัถวายผลิตผลส่วนแรกของเรา และ
หน่ึงในสิบส่วนของพืชผลท่ีเราหามาได ้ ให้แก่พระเจา้ คริสเตียนจดัวนัฉลองน้ีข้ึนปลายฤดูเก็บเก่ียว วนั
นั้นเขาจะเฝ้าแต่สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ 

วนัพระคัมภีร์สากล ตรงกบัวนัอาทิตยท่ี์สองของเดือนธนัวาคมในวนัน้ีคริสตจกัรทัว่ไป
มกัมีการถวายทรัพย ์เพื่อการส่งเสริมการพิมพแ์ละจ าหน่วยพระคริสตธรรมคมัภีร์ทัว่โลก 

หมายเหตุ เราจะตอ้งรักษาวนัส าคญัเหล่าน้ีไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพื่อวา่พระเจา้จะได้
ประทานใหแ้ก่เรา และเพื่อวา่เราจะไดเ้ป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บพระพร วนัเหล่าน้ีมีคุณค่าต่อคริสเตียนทุก
คนยอ่มเหลือลน้ ทั้งยงัท าใหส้มาชิกคริสตจกัรให้รับพระพรฝ่ายวญิญาณจิต และเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระเจา้อีกดว้ย 

ขอ้พระธรรมท่ีส าคญับางตอน 
1. ขอ้ความท่ีส าคญัท่ีสุด 1 โครินธ์ 15: 3, 4 
2. ค  าเทศนาบนภูเขา มทัธิว 5: 1-16 
3. ผูท่ี้รับพระพร สดุดี บทท่ี 1 
4. พระเยโฮวาห์เป็นผูท้รงบ ารุงเล้ียงขา้พเจา้ สดุดี บทท่ี 23 
5. พระบญัญติัสิบประการ ปฐมกาล 20: 1-17 
6. แสงสวา่งท่ีแทจ้ริง ยอห์น 1: 1-18 
7. พระธรรมทองท่ีส าคญั “ถา้ท่านปรารถนาจะใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อท่านอยา่งไร ก็จงปฏิบติัต่อเขา

อยา่งนั้น” (มทัธิว 7:12) 
8. พระกติติคุณโดยย่อ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของ

พระองค ์เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 
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9. พระบัญญตัิข้อยิง่ใหญ่ดันดับหน่ึง “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ ดว้ยสุดใจจิตของเจา้ และ
ดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้” (มทัธิว 22:37) 

10. พระบัญญตัิข้อยิง่ใหญ่อันดับสอง “จงรับเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” (มทัธิว 22:39) 
11. หนา้ท่ีส่ีประการของพลเมืองดี 
 1. จงใหเ้กียรติแก่คนทั้งปวง 
 2. จงเช่ือฟังพระเจา้ 
 3. จงรักพวกท่ีนอ้ง 
 4. เคารพนบัถือพระมหากษตัริย ์(และรัฐบาลดว้ย) (1 เปโตร 2: 17 โรม 13:1-12 
กิจการ 5: 29) 
12. เราควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งไร “...ท่านทั้งหลายจงเมตตาซ่ึงกนัและกนั มีใจเอน็ดูซ่ึงกนัและ

กนั และอภยัโทษใหก้นัและกนั เหมือนพระเจา้ไดท้รงโปรดอภยัโทษ ใหแ้ก่ท่านทั้งหลายในพระคริสต”์ 
(เอเฟซสั 4:32) 

13. การปฏิบติัต่อศตัรูและผูท่ี้มุ่งร้ายต่อเรา “จงรักศตัรูและอวยพรแก่ผูท่ี้แช่งด่าท่าน จงท าคุณ
แก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน” (มทัธิว 5:44) 

14. หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของมนุษย ์ “จงเกรงกลวัพระเจา้จงถือรักษาบญัญติัทั้งปวงของพระองค ์
เพราะวา่การน้ีเป็นหนา้ท่ีของมนุษยทุ์กคน” (ปัญญาจารย ์12:13) 

15. หนา้ท่ีของสามีและภรรยา เอเฟซสั 5: 22-28 
16. หนา้ท่ีของบิดามารดาของบุตร เอเฟซสั 6: 1, 4 
17. หนา้ท่ีของนายและผูรั้บใช ้โคโลสี 4: 1 1 เปโตร 2:18 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. จงบอกช่ือวนัส าคญัทางศาสนาคริสตม์าสักหา้วนัเหตุใดคริสเตียนจึงควรฉลอง หรือรักษาวนั
เหล่าน้ีไว?้ 

2. ท่านคิดวา่วนัส าคญัท่ีสุดคือวนัอะไร? เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น? 
3. จงเลือกท่องจ าขอ้พระธรรม ท่ีท่านไม่เคยท่องมาก่อนอยา่งนอ้ยหา้ขอ้ จากบทเรียนน้ี 
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บทที ่25 บทสรุป 

บดัน้ีผูอ่้านก็คงพอจะเขา้ใจไดแ้ลว้กระมงัวา่ ศาสนาคริสตคื์ออะไร และเหตุใดคริสเตียนจึงเช่ือ
พึ่งพระเยซูคริสตปุ์ถุชนทัว่ไปมกัเขา้ใจผดิโดยคิดวา่ สถานท่ีท่ีจะรับช าระลา้งความผดิบาปนั้น มี
มากมายหลายแห่ง แต่ท่ีจริงแลว้ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีจิตใจมนุษยจ์ะรับการช าระลา้งความผดิบาป
ได ้ สถานท่ีแห่งนั้นก็คือไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์ ณ ท่ีนั้นพระองคไ์ดไ้ดท้รงช าระหน้ีแห่งความผดิ
บาปของมนุษยโ์ลกทุกประการ ณ ท่ีนั้นพระคริสตไ์ดท้รงหลัง่พระโลหิตของพระองคเ์พื่อมนุษยช์นชาติ
แมว้า่พระองคไ์ดส้ิ้นพระชมน์และถูกฝัง แต่พระศพของพระองคก์็มิไดเ้ป่ือยเน่าอยูใ่นอุโมงคบ์รรจุพระ
ศพ ในวนัท่ีสามหลงัจากนั้นพระองคก์็ไดท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย พระองคคื์อพระเจา้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่ ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของโลก ทรงเป็นมิตรของมนุษยโลก ทรงเป็นพระผูป้ระทานทุกส่ิงท่ี
จ  าเป็นแก่ชีวิตมนุษยพ์ระองคท์รงเป็นผูป้ระทานสันติสุขท่ีแทจ้ริงแต่ผูเ้ดียว 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา และเราจะใหท้่านทั้งหลายหาย
เหน่ือยเป็นสุข” (มทัธิว 11:28) สันติสุขไม่มีในทรัพยส์มบติั ความมัง่คัง่ การศึกษาความเจริญกา้วหนา้ 
ตลอดจนความสนุกสนานใด ๆ เลย หากแต่มีอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์จา้ผูเ้ดียวเท่านั้น พระองคท์รงเชิญ
ชวนใหทุ้กคนรับเอาความอ่ิมหน าใจจากพระองค ์ โดยตรัสวา่ “โอใ้คร ๆ ท่ีกระหาย จงมาท่ีน ้าเถอะ” 
(อิสยาห์ 55:1) ท่านรู้สึกหิวกระหายความชอบธรรมบา้งไหม? พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “เราเป็นพิทยอ์าหาร
แห่งชีวติ” (ยอห์น 6:48) ท่านรู้สึกหิวกระหายฝ่ายวิญญาณจิตบา้งไหม? พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ด
กระหาย ใหผู้น้ั้นมาหาเราและด่ืม” (ยอห์น 7:37) มีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีเจริญรอยตามพระองค ์และเขา
เหล่านั้นก็ไดรั้บสันติสุข และชีวติใหม่ หากท่านยงัไม่ไดรั้บ ก็จงขอ จงศึกษาคน้ควา้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ และอธิษฐานขอในพระนามของพระเยซูคริสตแ์ลว้ท่านจะไดรั้บ 

ชีวติของเราในโลกน้ีไม่ย ัง่ยนื แต่จิตวิญญาณของเราจะตอ้งด ารงอยูเ่ป็นนิตย ์ สถานท่ีซ่ึง
วญิญาณของเราจะตอ้งไปอยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร์ มีเพียงสองแห่งเท่านั้น เราตอ้งเลือกเอาแห่งใดแห่งหน่ึง 
ระหวา่งสวรรค์กับนรก พระเยซูเจา้ทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถประทานชีวตินิรันดร์
ใหแ้ก่เรา และทรงรับเราข้ึนสู่สรรค ์

ท่านผูอ่้านท่ีรัก หากท่านยงัไม่ไดต้ดัสินใจ รับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน 
บดัน้ีวาระแห่งการตดัสินใจของท่านอยูแ่ค่ม้ือเอ้ือมแลว้ วาระสุดทา้ยของโลก และวนัเวลาแห่งการ
พิพากษาโทษคนบาปก็ใกลเ้ขา้มาแลว้ จงกลบัใจใหม่และเช่ือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ และ
ยอมรับเอาค าเช้ือเชิญของพระองค ์แลว้ท่านจะไดรั้บความรอด 
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ในโลกน้ีมีผูย้งัไม่ไดรั้บความรอดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมกัเรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียน แต่เขา
เหล่านั้นเป็นเพียงคริสเตียนผิวเผนิและยงัไม่ไดรั้บความรอดเลย หาไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่ และ
เน่ืองจากการท่ีเขามิใช่คริสเตียนท่ีแทจ้ริงน่ีเอง จึงเป็นการหลู่พระเกียรติพระเจา้ และท าใหค้นอ่ืนดูหม่ิน
พระเยซูคริสต ์ ทั้งยงัเป็นอุปสรรคต่อผูอ่ื้นดว้ย เขาเหล่าน้ีมิไดด้ าเนินชีวิตอยูใ่นความสวา่งของพระเยซู
คริสต ์ และมิไดย้ดึถือเอาพระวจนะของพระเจา้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติั เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งการฟ้ืนฟูจิตใจของคริสเตียนใหต่ื้นอยูเ่สมอ ขอใหเ้ราจงอธิษฐานเพื่อการน้ีดว้ย หากวา่คริสตจกัร
ไดรั้บการฟ้ืนฟูตลอดเวลา ก็จะเป็นหนทางท่ีจะน าผูค้นใหห้นัเขา้หาพระเจา้ทุก ๆ วนั จ านวนผูติ้ดตาม
พระคริสตก์็จะเพิ่มยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ศาสนาคริสตจ์ะไดแ้ผอ่อกไปอยา่งน่ามหศัจรรย ์

พระเยซูคริสตเจา้ ทรงพร้อมท่ีจะช่วยทุกคนท่ีมาหาพระองคใ์หไ้ดรั้บความรอด ท่านพร้อมท่ีจะ
ร่วมงานกบัพระองคห์รือยงั 

ขอใหท้่านผูเ้ป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง จงรีบเขา้ส่วนในการท าใหโ้ครงการของพระเจา้ส าหรับโลก
น้ีส าเร็จผล เพื่อวา่พระเยซูเจา้จะไดเ้สด็จกลบัมาโดยเร็ว (มทัธิว 24:14) และเพื่อวา่เราจะไดเ้ป็นคริส
เตียนท่ีสมบูรณ์คือ “จนเราทั้งปวงจะมีความเช่ือและมีความรู้ถึงพระบุตรของพระเจา้อยา่งเดียวกนั จนถึง
โตข้ึนเป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี คือเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต”์ (เอเฟซสั 4:13) 

ค าถามส าหรับศึกษา 

1. อะไรเป็นเหตุใหม้นุษยบ์างคนดูหม่ินพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูช่้วยของเรา? 
2. พระเจา้มีความประสงคท่ี์จะใหเ้หล่าผูท่ี้เช่ือพระองคป์ฏิบติัต่อพระองคอ์ยา่งไร จึงจะเป็นการ

ช่วยใหก้ารเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์พระมหากษติัรยข์องเรา เร่งเวลาเร็ววนัเขา้? 
3. จงท่องจ าบทเพลง “เดี๋ยวนีม้ีพระเจ้า” (Himself) จากหนงัสือ “เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน” 

(ท่องใหจ้  าข้ึนใจทั้งสามขอ้ และรวมทั้งสร้อยร้องรับดว้ย) 
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เดีย๋วนีม้ีพระเจ้า 
 1. คร้ังหน่ึงขา้อยากไดพ้ร  เด๋ียวน้ีไดพ้ระเจา้ 
  คร้ังหน่ึงพึ่งใจตวัเอง  เด๋ียวน้ีพึ่งพระธรรม 
  คร้ังหน่ึงตอ้งการส่ิงของ  เด๋ียวน้ีมีพระเจา้ 
  คร้ังหน่ึงอยากแต่หายป่วย  เด๋ียวน้ีไดพ้ระองค ์
ร้องรับ  เด๋ียวน้ีขา้จะร้องเพลง  สรร-เสริญสาธุการ 
  สารพดัท่ีมีอยู ่   เป็นของพระองคป์ระทาน 
 2.  คร้ังหน่ึงวางแต่โครงการ  เด๋ียวน้ีอธิษฐาน 
  คร้ังหน่ึงเป็นห่วงกงัวล  เด๋ียวน้ีทรงคุม้ครอง 
  คร้ังหน่ึงตามอ าเภอใจ  เด๋ียวน้ีตามพระองค ์
  คร้ังหน่ึงชอบแต่ทูลขอ  เด๋ียวน้ีขอบพระคุณ 
 3.  คร้ังหน่ึงขา้พึ่งความดี  เด๋ียวน้ีพึ่งพระเจา้ 
  คร้ังหน่ึงขา้ใชพ้ระองค ์  เด๋ียวน้ีทรงใชข้า้ 
  คร้ังหน่ึงขา้ตอ้งการฤทธ์ิ  เด๋ียวน้ีมีพระคริสต ์
  คร้ังหน่ึงท าเพื่อตนเอง  เด๋ียวน้ีเพื่อพระเจา้ 

4.  คร้ังหน่ึงมีแต่ความหวงั  เด๋ียวน้ีรอดจริงจงั 
  คร้ังหน่ึงความเช่ือจวนดบั  เด๋ียวน้ีกลบัแจ่มใส 
  คร้ังหน่ึงคอยท่าความตาย  เด๋ียวน้ีมีชีวิต 
  เด๋ียวน้ีขา้ไดร้อดแน่  มัน่คงในพระคริสต ์
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รากูล บูรานซิงห์ ชวาน  - รวบรวมและเรียบเรียง 
สมชาติ ศิริวงศ์   - ถอดความเป็นภาษาไทย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ - คณะ ซี.เอม็.เอ พิมพเ์ผยแพร่ 
พิมพค์ร้ังแรก ปี 1965  พิมพค์ร้ังท่ีสอง ปี 1975 


