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คํานํา
พระธรรมยอหน ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนคูมือครูรวีวารศึกษา แนว
เดียวกันกับพระธรรมโรม พระธรรมโครินธ พระธรรมเปโตร และพระธรรมยากอบ อันเปนสวนหนึ่ง
ของชุดพระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะไดคํานึงถึงความลําบากของครูบางคน ซึ่งอยูในถิ่นกันดาร
ขาดที่ปรึกษา และไมมีสถานที่คนควาตระเตรียมแนวการสอน ในอันที่จะชวยในการชักนําวิญญาณของ
ผูอื่น เขามาหาพระเยซูคริสตเจาได
ฉะนั้นคูมือรวีวารศึกษาในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้ จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษาและเครื่องมือ
ในการที่จะขจัดความยุงยากเหลานี้ใหหมดไป และเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียมตัว และ
ดําเนินการสอนไดอยางถูกตองและสมบูรณแบบ แตเพือ่ ใหการสอนของทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็
ควรจะใหนกั ศึกษาของทาน มีแบบเรียนประกอบบางเล็กนอย เชน ชั้นผูใหญก็ควรมีชุด “สายชลธาร”
และชั้นเด็กก็ควรมีชุด “พรทิพย” แบบเรียนดังกลาวนี้ มีทั้งขอพระธรรมและขอทองจําที่ดี มีประโยชน
ไวพรอม สะดวกในการใชมาก
แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายที่แทจริงของผูจัดทําพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ก็เพื่อเปนแนวทาง
ซึ่งจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้นเอง ทั้งนี้มิไดหมายความวาจะใหเปนการกําหนดบังคับ ใหทุก
คนสอนตามแนวทางนี้ จนละเลยการศึกษาคนควาซึ่งตนกําลังดําเนินอยูเสีย
ในที่สุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกทาน ให
การสอนของทาน จงบังเกิดผลแกจิตใจของผูศึกษายิ่งขึ้นเถิด
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 1
1 ยอหน 1:1-10

พระเจาเปนความสวาง
คํานํา ผูเขียนพระธรรมฉบับนี้ คือยอหน อัครสาวกของพระเยซูคริสต คนเดียวกันกับผูเขียนพระกิตติ
คุณยอหน ทานไดเขียนประมาณป ค.ศ.90 กอนเขียนพระธรรมวิวรณขณะนั้นมีผูพยากรณเท็จเปน
จํานวนมาก นําคําสอนที่ผิด ๆ ไปเผยแพรในคริสตจักร และในกลุมคริสเตียนตาง ๆ ทําใหความเชือ่ เดิม
ของคริสเตียน ซึ่งถูกตองอยูแลวตองไขวเขวไป ผูพยากรณเท็จเหลานี้สอนวา พระเยซูคริสตมิไดเปน
พระเจา พระองคมิไดทรงบังเกิดเปนเนื้อหนังเพื่อไถบาปมนุษย การกระทําบาปของคริสเตียนมีผล
เสียหายตอรางกายหรือสุขภาพเทานั้น ไมมีสวนเกีย่ วของใด ๆ กับฝายวิญญาณจิต เปนตน คริสเตียน
จํานวนไมนอยไดหลงเชื่อคําสอนผิด ๆ เหลานั้น หันกลับไปประพฤติชั่ว รักฝายโลก ทําใหความรักใน
พระคริสตและในระหวางพีน่ องคริสเตียนก็เย็นชาลง คริสตจักรก็คอย ๆ ออนแอทอถอยยอหนซึ่งอยูใน
วัยชราแลว เห็นคริสตจักรตกอยูในสภาพเชนนี้ก็รูสกึ หวงใยมาก จึงเขียนจดหมายถึงคริสเตียนใน
คริสตจักรตาง ๆ อธิบายใหเขาเขาใจถึงความจริงเกีย่ วกับพระคริสตและแนะนําตักเตือนใหยึดมั่นใน
ความเชื่อ ดําเนินตามพระวจนะของพระเยซูคริสตตลอดไป 1-4 ยอหนไดยืนยันและเปนพยานวา พระ
เยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจาพระองคเสด็จมาจากสวรรค มารับสภาพเปนมนุษย เพือ่ ชวย
มนุษยซึ่งตกอยูภายใตอํานาจของความบาปใหไดรับอิสรภาพ มีชีวติ นิรัดร และสามารถรวมสามัคคี
ธรรมกับพระเจา
หากเกิดการฟองรองกันขึ้นในศาล สิ่งที่จะขาดเสียมิไดคอื พยาน พยานจะเปนผูย ืนยันเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในคําฟองรองนั้นวา เท็จจริงมากนอยเพียงใด ผูที่จะเปนพยานไดจึงตองเปนผูประสบพบเห็น
เหตุการณที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง ยอหนมีคุณสมบัติครบทุกประการในการเปนพยานถึงความจริงของพระ
เยซูคริสต ประสบการณที่เกิดขึ้นแกตัวทานเอง ทําใหทานเชื่อแนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา ผูเสด็จมาไถบาปของมนุษยประสบการณของยอหนมีดังนี้
หนึ่ง ทานไดยนิ ถึงเรื่องราวของพระคริสต ในการที่พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อ
ไลบาปของมนุษย ตามคําพยากรณในพระคัมภีรเดิม ยอหนอาจจะไดยนิ จากบิดามารดา ผูเฒาปุโรหิตใน
พระวิหาร ครูบาอาจารยหรือเพื่อนก็ได
สอง การไดยนิ อยางเดียว อาจไมมีน้ําหนักพอที่จะทําใหเชื่อมั่นได แตยอหนไดเห็นพระเยซู
คริสตดวยตาของทานเอง
สาม เพียงแตไดยนิ และไดเห็นยังไมเปนการเพียงพอ ยอหนไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอดของทาน แลวติดตามพระเยซูคริสตตามคําทรงเรียกของพระองค
5

ตลอดเวลาสามปที่ยอหนติดตามพระเยซูคริสตอยางใกลชิด ทานไดยนิ พระคําของพระเจาจาก
พระเยซูคริสตโดยตรง ซึ่งเปนพระคําที่มฤี ทธิ์อํานาจ สามารถเปลี่ยนจิตใจของมนุษย เปนพระคําที่
แมแตผีรายและผีโสโครกก็ยงั ตองเกรงกลัวจนตัวสั่น
เปนพระคําซึ่งตรัสใหคนที่ตายแลวฟน คืนชีพ
ขึ้นมา ใหคนที่ปวยหายโรคเปนปกติ พระคําซึ่งประกอบดวยฤทธานุภาพอันใหญยิ่งนีม้ าจากที่อื่นไมได
นอกจากพระเจาผูทรงเดชานุภาพ ผูเปนเอกเปนตน และเปนปลายเทานัน้
นอกจากนั้นยอหนยังไดเห็นพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกายบนภูเขา และมีเสียงตรัสจาก
สวรรควา “ทานนี้เปนบุตรทีร่ ักของเรา จงเชื่อฟงทานเถิด”
พระวจนะของพระเยซูคริสต ฤทธิ์อํานาจ และชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระองค ยอมเปนเครื่อง
ยืนยันไดอยางดีที่สุดวา พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคสามารถประทานชีวิตนิรันดร
ใหแกปวงมนุษย โดยเหตุนี้ ยอหนจึงมีความเชื่อมั่นในพระองคและเปนพยานใหคนอื่นทราบถึงความ
จริงในพระองค
ประสบการณของยอหน เปนบทเรียนทีด่ ีที่สุดสําหรับผูที่ตองการเปนพยาน และดําเนินชีวิต
รวมกับพระคริสต กาวแรกที่นําใหยอหนติดตามพระเยซูคริสต คือการไดยินคงไมมีใครปฏิเสธวา เขา
รูจักพระเยซูคริสต โดยการไดยินถึงเรื่องแหงความรอดของพระเยซูคริสตกอน ครั้งแรกที่ทานไดยิน
พระนามของพระเยซูคริสต ทานจะชอบหรือไมชอบก็ตาม การไดยนิ ครั้งนั้นก็เปนกาวแรกที่นําทานมา
รูจักพระองค ฉะนั้น กาวแรกที่จะนําคนมาเชื่อพระเยซูคริสตคือใหเขามีโอกาสไดยนิ ถึงพระกิตติคุณ
ของพระองค แตเขาจะไดยนิ พระกิตติคุณไมได หากไมมีใครประกาศ หากไมมใี ครนํากิตติคุณไปใหเขา
หากไมมใี ครชักชวนหนุนน้ําใจเขาใหฟงพระองค (ดูโรม 10:14)
กาวที่สอง การที่ไดเห็นพระเยซูคริสต คริสเตียนทุกคนเปนผูแทนของพระเยซูคริสตในโลกนี้
เมื่อทานเปนพยาน ชักชวนใหคนอื่นมาเชือ่ พระองค ชีวติ ของทานเองก็ตองเปนตัวอยางที่ดี เพื่อเขาจะได
เห็นพระคริสตซึ่งสําแดงออกจากชีวิตของทาน
กาวที่สาม ทานเองตองกลับใจใหม รับความรอด มีชีวิตใหม และดําเนินอยางใกลชดิ กับพระ
เยซูคริสตกอน ทานจึงสามารถเปนพยานแกคนอื่นได
สรุปแลว ผูที่ไดกลับใจบังเกิดใหมแลว ลวนมีหนาทีแ่ ละมีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเปนพยาน ถึง
ความรอดของพระเยซูคริสตไดทุกคน
5-10 คริสเตียนบางคนปรารถนาที่จะเปนพยานเพื่อพระเจา แตไมทราบวา จะเปนพยานประการใดดี ขอ
ตอไปนี้ บอกใหเราทราบถึงสิ่งที่ควรกลาวในคําพยานของเรา
ก. “พระเจาเปนความสวาง” จุดมุงหมายสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการเปนพยาน คือเรา
ตองการใหคนอื่นรูจักพระเจาที่แทจริง ใหเขาทราบวาพระเจาที่เขาควรกราบไหวนมัสการคือผูใด มี
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ลักษณะอยางใด ยอหนกลาววา “พระเจาเปนความสวาง” ในที่นี้ ยอหนมิไดหมายความวาพระเจาเปน
แสงอาทิตย ดวงจันทร แสงไฟ หรือความสวางที่เกิดจากวัตถุธาตุใด ๆ แตยอหนไดใชความสวางเปรียบ
ใหเราเห็น ถึงพระลักษณะสําคัญบางประการของพระเจา
(1).ความสวางเปรียบเทียบถึงความบริสุทธิ์ หมายความวา พระเจาทรงเปนองคบริสุทธิ์ (1 เป
โตร 1:6, อพยพ 15:11, 1 ซามูเอล 2:2)
(2).ความสวางสองใหเรามองเห็นความสกปรก สิ่งของตาง ๆ รอบตัวเราเชนถาบานของทานไม
มีหนาตาง ไมมีชองใหแสงสวางเขาเลย ทานยอมไมสามารถมองเห็นไดวา บานของทานสกปรกรกรุงรัง
เพียงใด บางครั้งเรานึกวาหองนอนของเราสะอาดเรียบรอยที่สุดแลว แตเมื่อมีลําแสงของดวงอาทิตยสอง
ลอดเขามาทางชองหนาตาง เราจะเห็นฝุนละอองมากมายในลําแสงนั้น เมื่อเรายังไมรจู ักพระเจา เราก็ไม
ทราบเราเปนคนบาปแตเมื่อเราเขาใกลพระเจา และรูจักพระองค เห็นความบริสุทธิ์ของพระองคเราก็
ทราบวา มนุษยทุกคนเต็มไปดวยความบาป ขาดการถวายเกียรติยศแกพระเจา
(3).ความสวางสามารถขับไลความมืดออกไปได
หากบานของทานเต็มไปดวยความมืด
เนื่องจากทานปดประตูและหนาตางทุกบาน วิธีที่งายทีส่ ุดที่จะกําจัดความมืดออกไปคือ เปดหนาตาง
ออกใหแสงสวางเขามา ความมืดก็จะหายไปทันที มนุษยทุกคนเต็มไปดวยความบาป ดุจอยูในความมืด
พระเจาทรงสามรถกําจัดความบาป ออกจากจิตใจของเราไดเพียงแตเราเปดประตูใจออก ตอนรับ
พระองคเขามาในจิตใจเทานัน้
ข.มนุษยทุกคนอยูในความมืด ความมืดเปนสิ่งตรงกันขามกับความสวาง ความมืดหมายถึง
ความชั่ว ความบาปทุกชนิด เมื่อเรากลาวถึงความบริสุทธิ์ของพระเจาแลวเราก็ควรกลาวถึงความบาป
ของมนุษย เพราะความบาปนี้เอง ที่ทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา ความบาปไดนําความ
ทุกขลําบาก โรคภัยไขเจ็บ และความตายมาสูมนุษย (ครูอาจเลาเรื่องอาดามและเอวา อธิบายใหทราบถึง
ที่มาและผลของความบาปดวยก็ได)
ค.พระเยซูคริสตทรงสามารถชวยมนุษยทกุ คน ใหหลุดพนจากความบาป เพราะพระองคได
เสด็จจากสวรรค ลงมารับสภาพเปนมนุษย และสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปของมนุษย นี่คอื
จุดมุงหมายและจุดสําคัญที่สุดซึ่งจะขาดเสียมิได ในการเปนพยาน เมื่อเราอธิบายใหคนอื่นทราบถึง
ความบริสุทธิ์ ความใหญยงิ่ ของพระเจาและความบาปของมนุษยแลว เราตองบอกใหทราบถึงความรัก
ของพระเจา และทางแหงความรอด ซึ่งพระองคทรงเตรียมไวใหเราในองคพระเยซูคริส ทางที่จะทําให
เราคืนดีกับพระเจา และไดรบั ชีวิตนิรันดร มีทางเดียวเทานั้นคืออาศัยพระเยซูคริสต (ดูขอ 9)
สําหรับผูที่บอกวา ตนไดกลับใจบังเกิดใหมเปนคริสเตียนแลว แตยงั มีชีวิตอยูใ นความมืดใน
ความบาป ยอมเปนคนพูดมุสา หลอกลวงตัวเองและคนอื่น เพราะพระเจาทรงเปนความสวาง ผูที่กลับใจ
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บังเกิดใหม ไดชื่อวาเปนคริสเตียนแลว จึงตองดําเนินชีวติ ตามน้ําพระทัยของพระเจาทุกอยาง สิ่งใด ๆ ก็
ตามที่ทานคิดวาพระเจาไมทรงพอพระทัยใหทานกระทํา ก็จงอยากระทํา และสิ่งใดก็ตามที่ทานเชือ่ แน
วา พระเจาทรงตองการใหทา นกระทํา จงปฏิบัติตามดวยความเคารพเชื่อฟง
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 2
1 ยอหน 2:1-17

การดําเนินกับพระเจา
กอนจะกลาวถึงปจจัยสําคัญในการดําเนินกับพระเจา ทานควรทราบความหมายของคําวา “การ
ดําเนินกับพระเจา” เสียกอน ชีวิตของเราเปรียบเสมือนการเดินทางตั้งตนจากจุดทีเ่ รากําเนิดจากครรภ
มารดา คอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ จากวัยเด็กไปสูวัยหนุม วัยกลางคน วัยชรา และหลุมฝงศพ
ชีวิตของเรามิไดเสร็จสิ้นที่หลุมฝงศพหรือความตาย
ความตายเปนเพียงประตูแรกทีเ่ ปดใหเราเขาสู
จุดหมายปลายทางในโลกใหม และแผนดินใหม ตลอดเวลาที่เราเดินทางจากวัยเด็กจนถึงปจจุบัน และ
ตอไปในอนาคตคนเราตองผานพนชีวิตในลักษณะตาง ๆ กัน บางครั้งก็เหมือนกับขามทะเลทรายที่
ทุรกันดาร เต็มไปดวยอุปสรรค และความยากลําบาก บางครั้งก็ประดุจอยูใ นวิมานสวรรคเต็มไปดวย
ความสุขสดชื่น บางครั้งก็ประดุจความฝน บางครั้งก็ประดุจอยูในสนามรบ ตองตอสูดิ้นรนเพื่อจะนํา
ความสําเร็จมาสูตนเอง ชีวิตของทานขณะนี้จะมั่งมีดีจนอยางไรไมใชสิ่งสําคัญนัก เพราะสิ่งเหลานี้เปน
ของภายนอก ทานอาจหาไดดว ยสติปญ
 ญาและกําลังกายของทาน สิ่งสําคัญที่ทานตองเปนหวงและ
สนใจใหมาก คือจุดหมายปลายทางของทาน หลังจากทานตองใชชีวิตดวยความยากลําบากในโลกนี้แลว
ทานอยากมีชวี ติ ที่เต็มไปดวยความสงบสุขกับพระเจาตลอดไปในแผนดินสวรรค หรือชีวิตที่ตองทน
ทุกขนิรันดร อยูที่การเลือกดําเนินชีวิตของทานในปจจุบนั นี้
พระเจาไดประทานอิสระเสรีแกมนุษยในการเลือกดําเนินชีวิตของตน ทานจะเลือกพระเจาหรือ
เลือกพญามารซาตาน ผลของการเลือกนั้นแตกตางกัน ผูท ี่ดําเนินกับพระเจา ติดตามพระเจาตลอดเวลา
ยอมรับชีวิตนิรันดร สวนผูที่เลือกดําเนินกับพญามารก็ยอมไปสูจุดหมายปลายทางเชนเดียวกับมาร คือ
การถูกลงโทษ เปรียบเสมือนรถไฟสองขบวน ขบวนหนึ่งไปเชียงใหม อีกขบวนหนึ่งไปหัวหิน ทาน
ตองการไปที่ใด ทานก็โดยสารขบวนที่ไปสูจุดหมายปลายทางนั้น
ฉะนั้นการดําเนินกับพระเจาหรือการเดินทางรวมกับพระเจา จึงหมายถึงการถวายชีวิตจิตใจ
สติปญญา และทุกอยางในชีวิตใหอยูใ นการทรงนําของพระองค ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค
ดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต คือชีวิตที่บริสุทธิ์ เต็มไปดวยความอดทน เสียสละ ถอมตัว และเชื่อ
ฟงพระบิดาบนสวรรค ไมวา จะสุข ทุกข หรือตกอยูสภาพเชนใด ก็มพี ระเจาเปนผูนําเสมอ เปนการงายที่
จะกลาววา “เราจะดําเนินกับพระเจา” แตเมื่อปฏิบัติจริง ๆ แลว ก็ไมเปนสิ่งที่งายนัก เพราะนอกจากเรา
ตองระมัดระวังตัว คอยเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามน้ําพระทัยของพระเจาแลว เรายังตองเฝาระมัดระวังการ
ทดลองและการลอลวงตาง ๆ ซึ่งเกิดจากมารดวย ในบทนี้เราจะไดเรียนถึงปจจัยสําคัญในการดําเนินกับ
พระเจา เพื่อเราจะไดไปสูจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย
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1,2 ปจจัยสําคัญที่สุด ในการดําเนินกับพระเจา คือการอาศัยพระเยซูคริสต ผูที่ยังมิไดกลับใจ
บังเกิดใหม ยอมไมอาจดําเนินกับพระเจาได เพราะความบาปขัดขวางแยกมนุษยออกจากพระเจา โดย
เหตุนี้พระองคจึงตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลายความบาปซึ่งเปนสิ่งขัดขวางนั้นเสีย เมือ่ เรา
เชื่อและตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็ทรงโปรดยกความบาปของเรา ทําใหเรา
สามารถติดตอกับพระเจา และดําเนินชีวิตรวมกับพระองคได สําหรับผูที่กลับใจใหมแลว ยิ่งตองการ
พระองคมากขึน้ เราไดกลาวมาแลว การติดตามพระเจามิใชสิ่งที่งายนัก แมแตอัครสาวกของพระเยซู ซึ่ง
พระองคทรงสอนโดยพระองคเองก็ยังหนีจากพระองคไป ขณะที่พระองคตกอยูในสภาพของนักโทษ
ฉะนั้นเราซึ่งออนแอกวาทานเหลานั้นในฝายวิญญาณจิต จึงยิ่งตองการ การทรงนํา การชูกาํ ลังจาก
พระองคมากยิง่ กวานัน้ หลายเทานัก
ในชีวิตประจําวันของทาน ไมวาจะเปนการเรียน การทํางาน การเดินทางและการพักผอนหยอน
ใจ การสังคม จงใหพระเยซูคริสตมีสวนในกิจการเหลานั้นทุกอยาง เพื่อทานจะไดรับสติปญญาจาก
พระองคในการประกอบกิจเหลานั้นใหบรรลุผลสําเร็จ และเพื่อพระองคจะไดพทิ ักษรักษาทาน ให
ปลอดภัยจากการทดลองของมาร แมบางครั้งทานอาจจะออนแอและหลงกระทําผิด พระเยซูคริสตก็ทรง
ยินดีใหอภัยแกทาน หากทานสารภาพความผิดกับพระองค ทั้งนีท้ านอยาเขาใจผิดคิดวา คริสเตียน
กระทําผิดได พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนทุกคนมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากดางพรอยใด ๆ พระองค
ทรงเกลียดชังความบาปมากที่สุด ยอหนจึงไดเตือนใหคริสเตียนระมัดระวังตัว เพื่อไมใหหลงกระทําผิด
แตสําหรับผูที่ไดหลงกระทําผิดไปแลว หากเขาสํานึกตัว กลับใจใหม ความรักของพระเยซูคริสตก็มมี าก
พอที่จะยกความผิดใหเขาได
3-8 ประการที่สอง เราจะดําเนินกับพระเจาไดตลอดไป โดยการประพฤติตามพระบัญชาของ
พระเจา ไมวาจะเปนกฏขอบังคับของโรงเรียน คําสั่งของครู หรือบิดามารดาหรือกฏหมายของบานเมือง
ตางแนะนําแนวทางใหเราทราบวา สิ่งใดทีเ่ ราพึงปฏิบัติ และสิ่งใดที่ควรละเวน ผูที่ตองการเปนพลเมือง
ดี เปนที่รักใครชอบพอของบิดามารดาและคนอื่น ยอมปฏิบัติตามกฏขอบังคับ และคําสั่งเหลานั้น
พระเจาทรงไดแนะนําแนวทางการดําเนินชีวิตคริสเตียนไว ในพระคริสตธรรมคัมภีร เกี่ยวกับ
การประพฤติตน การปฏิบัตติ อพระเจา และตอคนอื่น หากเราตองการทราบพระบัญญัติของพระองค
เพื่อจะสามารถดําเนินตามน้าํ พระทัยของพระองคไดอยางถูกตองเราก็ตอ งอานพระคริสตธรรมคัมภีร
เสมอ และอธิษฐานทูลขอสติปญญาจากพระเจา ใหสามารถเขาใจพระคําอันล้ําลึกของพระองคได
การเขาใจพระบัญญัติอยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ ผูที่เปนคริสเตียนที่แทจริง ผูที่ดําเนิน
กับพระเจาอยางแทจริง ตองปฏิบัติตามพระบัญญิตหรือคําสั่งของพระองคดวย ผูใดที่บอกวาตนเปนคริส
เตียน แตมีชวี ติ ไมผิดแผกจากชาวโลกเลย ผูนั้นเปนคนพูดมุสา ไมมีใครบังเกิดใหมจากพระเจาที่แทจริง
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ที่มิไดดําเนินกับพระองค ความจริงขอนี้ ทําใหเราทราบวาผูใดเปนคริสเตียนที่แทจริง ที่มิไดดําเนินกับ
พระองค ความจริงขอนี้ทําใหเราทราบวาผูใ ดเปนคริสเตียนที่แทจริง และผูใดเปนคริสเตียนเพียงแตใน
นาม คริสเตียนที่แทจริงคือผูที่เชื่อและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา สวนคริสเตียนปลอมคือผูที่
ทราบคําสั่งของพระเจา แตไมปฏิบัติตาม
9-11 คนทีด่ ําเนินกับพระเจา เราสังเกตไดจากความรักของเขา ที่มีตอพีน่ องในพระคริสตทุกคน
เราไมอาจดําเนินกับพระเจาได หากปราศจากความรัก เพราะพระเจาทรงเปนความรัก เมื่อพระเจาทรง
เปนความรัก ชีวิตคริสเตียนจึงแยกออกจากความรักไมไดที่ไหนมีคริสเตียน ที่นั่นก็ตองมีความรักของ
พระเจา หากคนใดไมมีความรักของพระเจา ยังเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นก็ไมใชคริสเตียนที่แทจริง
“คนนั้นยังอยูในความมืด” สวนผูที่รักพี่นองของตน ไมเพียงแตแสดงวา เปนผูดําเนินกับพระเจาเทานั้น
พระองคยังทรงรักษาเขาไมใหสะดุดลมลงในความบาป เพื่อวาเขาจะไดไมกระดากอายตอการฟองรอง
ของคนอื่นอีกดวย พี่นองในที่นี้ มิไดหมายถึงพี่นองรวมบิดามารดาเทานั้น แตหมายถึงคริสเตียนทุกคน
(ดู มัทธิว 12:50)
12-17 ผูที่ตองการดําเนินกับพระเจาตองไมรักโลกหรือสิ่งของในโลก สิ่งของฝายโลกในที่นี้
หมายถึงทุกสิ่งทุกอยาง ที่ทาํ ใหความรักของเราตอพระเจา ตองเสื่อมคลายลง ไมวาจะเปนเกียรติยศ
ชื่อเสียง เพื่อน ๆ การเรียน การหยอนใจ ฯลฯ สิ่งใด ๆ ก็ตาม หากยื้อแยงความรักของเราที่มี่ตอพระเจา
ไป จัดวาเปนสิ่งของฝายโลกทั้งสิ้น เงิน เพื่อนฝูง การเรียน ลวนแตเปนสิ่งที่ดี แตเราไมควรรักสิ่งเหลานี้
มากกวารักพระเจา หากทานรักสิ่งเหลานั้น ทานอาจจะลืมพระเจาไดงาย ๆ นักเรียนบางคนเปนหวงการ
เรียนมากเกินไปจนลืมอธิษฐาน ลืมไปโบสถ ลืมอานพระคัมภีร เขาก็ไดชื่อวาเปนคนรักโลกมากกวารัก
พระเจา ไมดําเนินกับพระเจา ความจริงการยกพระเจาไวเปนอันดับสําคัญที่สุดในชีวติ การรักพระองค
มากที่สุด ไมมีผลเสียหายตอการเรียน และการงานเลย พระเจาทรงสอนใหทุกคนรูจักรักษาเวลา รูจัก
คุณคาของตัวเอง ขยันหมั่นเพียร รักผูอื่น เรายิ่งรักพระเจา ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองคมากเพียงใด เรา
ก็ยิ่งสามารถกระทํากิจการเหลานั้นสําเร็จไดมากขึ้นเทานั้น
สิ่งใด ๆ ในโลกที่นําทานไปสูการกระทําบาป ทําลายความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา คริส
เตียนทุกคนพึงละเวน อยาแตะตองเกี่ยวของเปนอันขาด เราควรจะพอใจในสภาพที่ยากลําบาก แตยัง
สามารถดําเนินชีวิตกับพระเจาตลอดไป มากกวาทีไ่ ดทกุ สิ่งทุกอยางในโลก แตตองเหินหางจากพระองค
จมอยูในความชั่วของโลก เพราะ “โลกนี้กับความใครของโลกกําลังผานพนไป แตผูที่ประพฤติตาม
พระทัยของพระเจา ยังคงตัง้ อยูเปนนิตย”
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 3
1 ยอหน 2:18-29

องคพระเยซูคริสตคือผูใด
อาทิตยที่แลวเราไดเรียนถึงการดําเนินกับพระเจา ทุกคนที่กลับใจ บังเกิดใหมแลวในพระเยซู
คริสต ตองเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามพระวจนะของพระองค มอบกายถวายชีวิตแกพระองค ใหพระองคทรง
เปนผูนําในกิจการทุกอยาง
ทางที่มนุษยทกุ คนกําลังดําเนินชีวิตอยูนนั้ แบงเปนสองทาง ทางหนึ่งเปนทางนําสูชวี ิตนิรันดร
ในแผนดินสวรรค มีพระเยซูคริสตเปนผูนํา อีกทางหนึ่ง นําไปสูความทุกขเปนนิตย มีมารเปนผูนํา พระ
คริสตธรรมคัมภีรสอนวา ทางที่นําไปสูความสุขนิรันดรในแผนดินสวรรค เปนทางแคบ และมีคนเดิน
นอย เพราะเปนทางที่ตองเดินดวยความระมัดระวัง ตามแบบอยางผูน ําคือพระเยซูคริสตเจา แตทางที่
นําไปสูความพินาศ มีคนเดินมากเพราะเปนทางกวาง ผูที่เดินในทางนั้น ไมตองระมัดระวังวา จะ
ประพฤติตัวประการใดและผูนําก็สนับสนุนใหคนทีต่ ิดตามมัน ประพฤติตามอยางมัน คือดื้อดึง ขัดขืน
คําสั่งของพระเจา กระทําทุกอยางตามความปรารถนาของเนื้อหนัง
18-23 มารกําลังทํางานแขงกับเวลาที่ยงั เหลืออยูอีกเล็กนอยของมัน พยายามชักนําคนเปน
จํานวนมากใหติดตามมันไปสูความพินาศ ไมเพียงแตหลอกลวงใหคนที่ยังไมเชื่อดําเนินตามทางของมัน
เทานั้น ยังหลอกลวงคนที่กาํ ลังติดตามพระเยซูคริสต (ขอที่ 26) ใหทรยศตอพระองคโดยใชกลอุบาย
เลหเหลี่ยม และคําสอนที่ผิด ๆ ลอลวงใหคริสเตียนหลงไป ผูที่รับหนาที่ลอลวงคริสเตียนทั้งหลาย ไมใช
คนที่ตอตานหรือขมเหงรังแกคริสเตียน แตเปนคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนคริสเตียน บัดนี้เชื่อฟงคําของมาร
ใหมารอาศัยผูเหลานั้นเปนเครื่องมือหลอกลวงคริสเตียนอื่น ๆ ใหหลงจากความจริงไป ยอหนเรียกคน
เหลานี้วา “ผูทรยศตอพระคริสต” ในพระธรรมเปโตรกลาววา ในวาระสุดทายคือวันใกลการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต จะมีผูพยากรณเท็จหรือพวกทรยศตอพระคริสตเกิดขึ้น คอย
หลอกลวงคริสเตียนเปนจํานวนมากใหหลงผิดไป พระธรรมยอหนกลาววา บัดนี้ผูทรยศตอพระคริสต
ไดเกิดมีขึ้นแลว และมีมากเสียดวย เปนสัญญลัษณเตือนใหคริสเตียนทราบถึงวาระสุดทายของโลก
ขอ19 ทําใหเรามองเห็นสภาพของคริสตจักรในยุดสุดทายของโลก ซึ่งหมายถึงคริสตจักรสมัย
ปจจุบัน มีคริสตจักรจํานวนมากมายเกิดการแตกแยก แบงพรรคแบงพวกมารก็อาศัยรางของผูทรยศตอ
พระคริสตเหลานั้น กอใหคริสตจักรเกิดการวุนวาย แตกแยกความสามัคคี แลวหาสมัครพรรคพวก ถอน
ตัวออกจากคริสตจักร ผูที่รูเทาไมถึงการ ก็ตกกระไดพลอยโจน ยอหนกลาววา การกระทําเชนนี้เกิดจาก
ผูทรยศตอพระคริสตเพราะเขามิไดเปนฝายพระคริสต จึงตองออกจากพระคริสตไป คริสเตียนทุกคนจึง
ตองระวังตัวอยาใหผูทรยศพระคริสตเหลานั้นหลอกลวงไป
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เพื่อที่จะปองกันการหลอกลวงของผูทรยศตอพระคริสต (ขอ 22) เราจําเปนจะตองทราบวาผู
ทรยศตอพระคริสตเหลานั้น คือใคร มีคําสอนอยางไรบาง
ผูทรยศตอพระคริสตมิใชเปนคนดุราย ผูฝา ฝนกฏหมายหรือไรศีลธรรมดังที่บางคนคิด แทจริง
เขาเหลานั้น ครั้งหนึ่งอาจเคยเปนคริสเตียนที่แข็งแรงรอนรน ติดตามพระเยซูคริสตอยางใกลชิดมาแลว
เชนยูดาอิศการิโอด แตเนื่องจากเห็นแกผลประโยชนสวนตัวบางประการ จึงเปดชองใหมารเขามาครอบ
จิตใจ ยอมทรยศตอพระคริสตพระผูชวยใหรอดของตน ละทิ้งความเชือ่ ในพระเยซูคริสต ไปเชื่อคําสอน
ของมาร ที่ผิดพลาดอยางรายแรงที่สุด จึงทําใหเขาเปนผูทรยศตอพระคริสต คือ เขาปฏิเสธไมยอมรับวา
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ไมเชื่อวาพระเยซูบังเกิดในครรภของหญิงสาวพรหมจารี
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปของมนุษย ผูที่มีความเชื่อเชนนี้ ไดเกิดมีขนึ้ แลวในประเทศไทย
ของเรา และกําลังจะแพรหลายมากขึ้นทุกขณะ ตามคําพยากรณของพระเยซูคริสต และคําสอนของอัคร
สาวก หากทานพบผูหนึ่งผูใด นําความเชื่อเหลานี้มาเผยแพรในสถานทีข่ องทาน โปรดทราบดวยวา นั่น
แหละคือผูทรยศตอพระคริสต ผูกลาวคํามุสาบิดเบียนความจริงของพระเจา (ขอ 23) “องคพระเยซูคริสต
คือผูใด นี่เปนปญหาสําคัญที่สุด มีคนจํานวนไมนอยทีต่ ิดตามพระเยซูมาเปนเวลานานแลว แตยังไม
ทราบแนวาพระเยซูคริสตคือผูใด เมื่อประสบการทดลอง และความทุกขลําบากตาง ๆ ก็ออนแอทอถอย
ถูกมารหลอกลวงใหละทิ้งพระเยซูคริสตไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวาระสุดทายของโลกคริสเตียน
จะตองเผชิญกับผูพยากรณเท็จ ผูทรยศตอพระคริสต และการทดลองสารพัดอยางคริสเตียนทุกคนตองมี
ความเขาใจในองคพระเยซูคริสตดี พอที่จะไมคลอยตามคําสอนของผูทรยศตอพระคริสตเหลานั้น องค
พระเยซูคริสตคือผูใด?
1. พระเยซูคริสต เปนพระบุตรของพระเจา ผูทรยศพระคริสตสอนวาพระเยซูเปนเพียงพระ
ศาสดาหรือครูผูใหญยิ่ง พระเยซูเปนศาสดาพยากรณ ที่พระเจาทรงใชใหพูดแทนพระองค เขาไมเชื่อวา
พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา เสด็จจากสวรรคจุติในครรภของหญิงสาวพรหมจารี จากขอ 22,23 เรา
ทราบวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ผูที่ปฏิเสธวาพระเยซูเปนพระบุตร ผูนั้นเปนผูทรยศตอ
พระคริสต
ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีขอยืนยันอยางชัดเจนหลายแหง เกีย่ วกับการที่พระเยซูคริสตเปน
พระบุตรของพระเจา เชน ขณะที่พระเยซูคริสตทรงบังเกิด เหลาทูตสวรรคไดนําขาวประเสริฐมาบอกแก
คนเลี้ยงแกะ ถึงการทรงบังเกิดของพระกุมาร คือพระบุตรของพระเจา เมื่อพระเยซูทรงรับศีลบัพติศมา
และทรงจําแลงพระกายบนภูเขา พระบุตรของพระเจา เมื่อพระเยซูทรงรับศีลบัพติศมา และทรงจําแลง
พระกายบนภูเขา พระเจาไดตรัสวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระองค ใหทกุ คนเชื่อฟงและปฏิบัตติ าม
พระองค นอกจากนั้น อัครสาวกของพระองค พวกนายทหาร ประชาชนในสมัยนั้นแมแตศัตรูของ
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พระองคและผีโสโครก ตางก็ยืนยันวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา (ดู มาระโก 9:7,
ยอหน 3:16,18, มัทธิว 26:63-65, ลูกา 1:26-35, มาระโก 15:39, ลูกา 4:41)
2.พระเยซูคริสตเปนพระเจา มีตําแหนง สิทธิ ฤทธิ์อํานาจทุกอยางเทาเทียมกับพระบิดาเจา ขอ
23 กลาววา “คนใดที่ปฏิเสธพระบุตร คนนั้นก็ไมมีพระบิดา คนใดที่รับพระบุตร คนนั้นก็มีพระบิดา
ดวย” หมายความวา พระบิดาและพระบุตรเปนองคเดียวกัน (เพื่อจะใหเขาใจและมองเห็นไดเดนชัด
ยิ่งขึ้น จงอาน ยอหน 1:2, โคโลสี 1:15-17, ฟลิปป 2:6)
3.พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอด มีฤทธิ์อํานาจยกความผิดบาปของมนุษยทุกคน นี่
เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง ที่เราตองเชื่อและตอนรับพระองค ผูทรยศตอพระคริสตสอนวา พระเยซู
ไมสามารถยกความผิดบาปใหมนุษยได พระบิดาหรือพระเจาผูเดียวเทานั้น ที่มีอํานาจในการยกความผิด
บาปที่เขาสอนเชนนี้ เพราะเขาไมทราบวาพระเจาคือผูใดและองคพระเยซูคริสตคือผูใด อาวุธสําคัญที่จะ
ใชในการตอสูและปองกันตัวจากคําสอนผิด ๆ เหลานั้น คือพระวจนะของพระเจา (จงอาน ขอยืนยัน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตวา มีสิทธิอํานาจยกความผิดบาปของมนุษยใน ทิตัส 2:13-14, มาระโก 2:7,10,
โคโลสี 3:13, 1 ยอหน 1:9)
4.พระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนพระบุตร เปนพระเจา และพระผูชวยใหรอดเทานั้น พระองคยัง
ทรงเปนพระผูช วยของเราในยามยาก พระองคทรงคุมครองดูแลรักษาความทุกขสุขของเราเสมอ เรามี
เรื่องเดือดเนื้อรอนใจประการใด เราสามารถทูลขอตอพระองคได พระองคทรงยินดีรับฟงและตอบคํา
อธิษฐานของเราทุกเมื่อ (ดู โฮเชยา 41:10, 63:8, ฟลิปป 4:6,7)
24-25 เมื่อทานไดทราบความจริงเหลานี้แลว จงยึดมั่นในความเชื่อและพระสัญญาของพระเจา
อยาไดมใี จสงสัยในองคพระเยซูคริสต เมื่อเผชิญกับผูทรยศตอพระคริสตอยาไปฟงเขา เพราะเขาจะนํา
ทานไปสูความพินาศ ผูที่ทา นควรจะฟงคือ พระเจาและพระวจนะของพระองคเทานั้น ทานอยาเปลี่ยน
ความเชื่อที่ถูกตองนี้เปนอยางอื่น ตามคําสอนแปลก ๆ ของผูทรยศตอพระคริสต
เนื่องดวยพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และสามารถยกความผิดบาปของเราได ฉะนั้นจง
มั่นใจในพระองค โดยเชื่อแนวา เมื่อเราตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเรา เราก็ไดรับ
ความรอดแลว
ในเมื่อพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยในยามยาก ก็จงมีใจกลา ความปติยินดีในสภาพทุกอยาง
เพราะพระองคทรงสถิตกับเราเสมอ เพียงแตเรามีความเชื่อมั่นในพระองคเทานั้น พระองคก็จะทรงนํา
เรา และชวยเราใหผานพนอุปสรรคตลอดจนความทุกขยากลําบากตาง ๆ ทุกอยาง
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26-29 เนื่องจากพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูบริสุทธิ์ และเทีย่ งธรรม ผูที่ยึดมั่นในความเชื่อ ดําเนิน
กับพระองค จึงตองเปนผูบริสุทธิ์ ประกอบดวยความเทีย่ งธรรมดวย ผูที่มีความประพฤติเชนนี้ ไดชื่อวา
เปนผูบังเกิดจากพระเจา และเปนฝายพระเจาอยางแทจริง
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 4
1 ยอหน 3:1-12

บุตรของพระเจา กับบุตรของมาร
ถาแบงมนุษยออกตามพระคริสตธรรมคัมภีรแลว เราพอจะแบงไดเปนสองพวก พวกหนึ่งเปน
บุตรของพระเจา อีกพวกหนึง่ เปนบุตรของมาร บางคนอาจกลาววา เขาจะไมอยูในพวกใดพวกหนึ่ง คือ
ไมเปนทั้งบุตรของพระเจาและบุตรของมาร
แตเปนไปไมได
ดวยมนุษยทุกคนสืบเชื้อสายจาก
บรรพบุรุษที่เปนคนบาป คืออาดาม มนุษยทุกคนจึงเปนคนบาป (ดู โรม 5:12) หากผูใดยังไมไดรบั การ
ชวยใหหลุดพนจากความบาป เขาไมอาจจะปฏิเสธไดวา เขาเปนทาสของความบาปหรือบุตรของมาร
ประดุจทาสในสมัยกอน เมือ่ บรรพบุรุษเปนทาส ลูกหลานที่สืบตอมาก็ตองเปนทาสดวย นอกจากจะมีผู
หนึ่งผูใดสละเงินไถเขาใหเปนไท ขณะที่เขายังเปนทาสอยู เขาจะบอกวาเขามิไดเปนทาสหรือเปนไท
ไมได ถาไมเปนทาสก็เปนไท ถาไมเปนไทก็เปนทาส เชนเดียวกัน หากทานยังไมเปนบุตรของพระเจา
ทานก็เปนบุตรของมาร แตถาไมเปนบุตรของมารก็เปนบุตรของพระเจา
วันนีเ้ ราจะเรียนถึงความแตกตาง ระหวางบุตรของพระเจากับบุตรของมาร ทานจงพิจารณาดู
ตัวเองวา เปนบุตรของพระเจาหรือบุตรของมาร
1 ดังไดกลาวแลววามนุษยทุกคนเปนคนบาป ตกอยูในอํานาจของมาร ไมมีใครเลยแมสักคน
เดียว ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจะเปนบุตรของพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์ ในพระองคไมมี
ความบาปเลย แตพระเจาทรงรักมนุษยทกุ คน ไมยากใหใครถูกพรากไปจากพระองค เพราะความบาป
พระองคจึงไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเปนเครื่องบูชาไถบาป
สิ้นพระชนมบนไม
กางเขน เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองคจะสามารถเขามาใกลพระเจา มีความสัมพันธกับพระองคอยาง
สนิทสนม และไดรับชีวิตนิรันดรจากพระองค พระเจาไมเพียงแตชวยใหมนุษยพน จากการเปนทาสของ
ความบาปพระองคยังทรงถอมพระองคลงมา ตอนรับมนุษย ซึ่งไมมีความดีประการใดเลย ใหเปนบุตร
ของพระองค ทําใหเราเห็นถึงความรักอันใหญยิ่งของพระเจา ที่มีตอเราทั้งหลาย
เมื่อทานนึกถึงความรักของพระเจา ก็ควรจะนึกถึงตัวเองวาทานรักพระองคมากเพียงใด พระ
เยซูคริสตทรงเปนพระเจา ไมมีความบาปใด ๆ แมแตนอ ย พระองคยงั ทรงสละพระชนมของพระองค
เพื่อคนบาป ทานสละสิ่งใดเพื่อพระองคบา ง
คําวา “บุตร” กับ “ทาส” หรือ “คนใช” ตางกัน “บุตร” มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับบิดา บุตร
ยอมมีความกลาที่จะขอสิ่งใด หรือขอคําปรึกษาใด ๆ จากบิดา บุตรยอมเปนผูรับมรดกจากบิดาใน
อนาคต และบุตรยอมเปนที่รกั เปนที่หวังของบิดา สวน “ทาส” หรือ “คนใช” ไมอาจจะรับสิ่งเหลานี้
ความสัมพันธระหวางทาสกับนาย ไมใกลชิดสนิทสนมเหมือนบุตรกับบิดา เมื่อพระเจาทรงชวยให
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มนุษยพนจากอํานาจของมารแลวพระองคก็ทรงแตงตั้งใหเราเปน “บุตร” ของพระองค มิใชเปน “ทาส”
ของพระองคหมายความวา ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา เปนอยางบุตรกับบิดา มิใช ทาสกับ
เจานาย เราจึงสามารถเขาหาพระองค ทูลขอตอพระองคดวยใจกลา ดวยใจรักเยีย่ งบุตรตอบิดา แตมคี ริส
เตียนเปนอันมากไมเขาใจพระสัญญาของพระเจาขอนี้ เขาทําตนเหมือนทาสของเจานายคนหนึ่ง ปฏิบัติ
ตอพระเจาเหมือนดังคนใชทรี่ ับจางมา เต็มไปดวยความประหวัน่ พรั่นพรึง ไมมีความเชื่อและความกลา
พอที่จะรับพระพรจากพระองคเลย
2,3 โดยทั่วไปถาเราเปนบุตรของผูใด เราก็จะมีรูปราง ทาทาง และเคาหนาเหมือนผูนนั้ ไมมากก็นอย ถา
เราเปนบุตรของพระองค เราก็จะเหมือนพระเจา ในที่นี้มไิ ดหมายความวารูปรางหนาตาของเราจะ
เหมือนพระเจา แตหมายความวาชีวิตฝายจิตวิญญาณจะเหมือนพระเจา มีอุปนิสัยเหมือนพระองค เปนผู
บริสุทธิ์ เกลียดชังความบาป หากผูใดบอกวาตนเปนบุตรของพระเจา แตยังรักความบาป มีชีวิตอยูใน
การบาป คนนัน้ ก็หลอกลวงตัวเอง
นอกจากนั้นพระองคยังทรงเต็มไปดวยความรัก (ดู ยอหน 3:16, โรม 5:8, 2 โครินธ 13:11)
พระองคทรงมีความอดกลั้นพระทัยในทุกสิ่ง (ดู อพยพ 34:6, สดุดี 86:15) แมมนุษยสวนใหญจะตอสู
พระองค ทรยศตอพระองค ขัดขืนคําสั่งของพระองค พระองคก็มิไดทรงโกรธเคืองเขาเลย เมื่อพระเยซู
คริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขนโดยคนชัว่ แทนที่พระองคจะโกรธ หรือสาปแชงเขาเหลานั้น พระองค
กลับสงสารเขาและอธิษฐานขอตอพระบิดาวา “โอพระบิดาเจาขา ขอโปรดยกโทษเขา เพราะวาเขาไมรู
วาเขาทําอะไร” (ลูกา 23:34) คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่เราควรเอยถึง คือ พระเจาทรงสัตยซื่อ (ดู เฉลย
ธรรมบัญญัติ 32:4, อิสยาห 65:16, สดุดี 89:33) เมื่อพระองคทรงสัญญาตอมนุษยอยางไรแลวพระองคก็
ทรงกระทําตามพระสัญญานั้นทุกประการ พระองคไมเคยเปลี่ยนแปลง หรือทําใหมนุษยไมอาจไดรับ
สิ่งที่พระองคทรงสัญญาไวนั้น เราผูเปนบุตรของพระเจา เราเหมือนพระองคในสิ่งเหลานีห้ รือเปลา
ขณะนีแ้ มเราจะมีชีวิตอยูในเนื้อหนังที่ผุพังเนาเปอย ชีวิตฝายวิญญาณจิตของเราก็ตองเหมือนพระองค
เพราะเราเปนบุตรของพระองค แตเมื่อวันที่พระเยซูคริสตเสด็จมา รางกายของเราจะรับการเปลี่ยนแปลง
ใหประกอบดวยสงาราศีเหมือนพระองคทกุ อยาง
4-9 บุตรของพระเจา ไมมีปกตินิสัยกระทําบาป เมือ่ เราตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
พระองคก็ทรงเปลี่ยนนิสัยเกาของเรา ซึ่งเปนนิสัยที่ชอบกระทําบาป ใหเปนนิสัยใหม ซึ่งไมชอบกระทํา
บาป หรือเรียกตามพระคริสตธรรมคัมภีรวา เปนคนทีไ่ ดรับการสรางขึ้นใหม (ดู เอเฟซัส 4:22-24) หาก
เราไมไดรับการสรางขึ้นใหมโดยพระเยซูคริสต
เรามิอาจจะตัดนิสัยที่ชอบกระทําบาปของเราได
เปรียบเสมือนหมู แมทานจะเลี้ยงมันไวในที่สะอาด ชําระกายใหสะอาดอยางสม่ําเสมอสักเพียงใดก็ตาม
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มันก็คงเปนหมูมีนิสัยชอบสกปรกอยูนนั่ เอง เมื่อมันเห็นโคลนตมที่สกปรก มันก็วิ่งไปสูโคลนตมอัน
สกปรกนั้น
เราเองไมอาจจะใชความพยายามของเราเองใหเปนคนดีได จนกวาเราจะรับการสรางขึ้นใหม
โดยพระเยซูคริสต โดยพระองคทรงเอานิสัยที่ชอบกระทําบาปของเราออกไปเสีย แลวใสนิสัยใหมหรือ
ชีวิตใหม ซึ่งเปนชีวิตของพระองคเขาไปแทนที่ การที่เรามีชีวิตใหม มิไดหมายความวา เราไมกระทํา
บาปเลย คริสเตียนอาจจะกระทําบาปไดเชนกัน แตที่กระทํานั้น มิไดเกิดจากปกตินิสัยของเขา เปรียบ
เหมือนแกะ ใชวาแกะจะสามารถรักษาตัวใหสะอาดเสมอไป มันอาจจะพลั้งพลาดตกลงไปในโคลนตม
และเปรอะเปอ นได แตแกะตางกับหมูทวี่ า แกะไมมีนิสยั ชอบโคลนตม เมื่อมันพลาดตกลงไปแลว มัน
จะรีบลุกขึ้นออกจากโคลนตม พยายามชําระตัวใหสะอาดตามเดิม สวนหมูไมมีความรูสึกเชนนี้เลย มัน
คงนอนแชอยูใ นโคลนตมดวยความสุข
บุตรของพระเจามีชีวิตใหม เมื่อพลั้งพลาดกระทําบาปแมแตเล็กนอย เขาจะรูสึกตัวทันที รีบ
กลับใจใหม สารภาพผิดตอพระเจา แลวพระโลหิตของพระเยซูคริสตก็จะชําระเขาใหขาวสะอาด
ตามเดิม
10 ตอไปเราจะพิจารณาถึงบุตรของมารวามีลักษณะเปนอยางไร (ดูขอ 8 ดวย)
ก.บุตรของมารมีคุณลักษณะตรงกันขามกับบุตรของพระเจา เขามีปกตินิสัยชอบกระทําบาป
เพราะเขามิไดรับการสรางขึ้นใหม โดยพระเยซูคริสต เมื่อกลาวถึงความบาป ทานก็ควรจะทราบวา
ความบาปหมายถึงสิ่งใดบาง พระธรรมโรม 1:28-32 ไดกลาวอยางชัดเจนถึงลักษณะของความบาป (ให
นักเรียนอาน โรม 1:28-32 หรือครูอานใหนักเรียนฟงก็ได) นอกจากความชั่วเหลานี้แลว พระธรรมยาก
อบ 4:17 ยังกลาววา “ผูใดที่รูจักกระทําการดีและไมไดกระทําบาปก็มแี กคนนั้น”
ข.บุตรของมารมิไดประพฤติตามความชอบธรรม มิไดประพฤติตามคําสั่งของพระเจา เขา
ประพฤติตามแบบอยางของคนบาปทั้งหลายซึ่งเปนบุตรของมาร โดยการประพฤตินี่แหละเปนสวน
หนึ่ง ที่ทําใหเราทราบวา ใครเปนบุตรของมารและใครเปนบุตรของพระเจา
ค.บุตรของมารไมรักพี่นองของตน ความรักในที่นหี้ มายถึงความรักตามแบบอยางของพระเยซู
(ดู 1 โครินธ 13:4-7) เปนความรักที่เกิดจากชีวิตของพระเยซูคริสตซึ่งอยูภายในจิตใจของคริสเตียนทุก
คน บุตรของมารไมมีพระเยซูคริสตอยูภายใน เขาจึงไมอาจมีความรักชนิดนี้ได
หากผูใดดูถูก เหยียดหยาม หมิ่นประมาท เกลียดชังพีน่ องของตน เขายอมไดชื่อวาเปนบุตรของ
มาร
11,12 โดยเหตุที่พระเจาทรงเปนความรัก คุณสมบัติที่เดนที่สุดประการหนึ่งของบุตรของพระองค จึง
เปนความรักเชนกัน ยอหนไดกลาวกําชับอีกครั้งหนึ่งวา “ใหเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน...คนที่ไมได
18

รักพี่นองของตน คนนั้นไมไดบังเกิดมาจากพระเจา” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา “ผูที่รักพี่นองของตน ผูนั้น
ก็ไมไดบังเกิดมาจากพระเจา”
ทานคงพอจะทราบไดแลววา ตนเปนบุตรของผูใด พระเยซูคริสตทรงรักทุกคนอยากใหทกุ คน
เปนบุตรของพระองค ไดรับชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรครวมกับพระองคทานสามารถเปนบุตรของ
พระองคไดโดยเพียงแตยอมกลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็จะทรง
โปรดเปลี่ยนแปลงทานใหเปนคนใหม มีนสิ ัยใหมเหมาะสมที่จะเปนบุตรของพระองคอยางแทจริง
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 5
1 ยอหน 3:13-24

อยาประหลาดใจ ถาโลกเกลียดชังทาน
ในการประชุมอนุชนครั้งหนึ่ง ศาสนาจารยไดเทศนาเกี่ยวกับการกลับใจใหมรับเชือ่ พระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด หลังจากการประชุมแลว ศาสนาจารยคนนัน้ ไดสนทนากับอนุชนบางคน ที่
ยังไมไดตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเขา อนุชนคนหนึ่งกลาววา “ผม
อยากจะเชื่อพระเยซูคริสต แตคุณพอคุณแมและญาติพี่นองของผมเกลียดคริสเตียนมาก ผมจึงไมกลา
เปนคริสเตียน” อีกคนหนึ่งกลาววา เขาอยากจะเปนคริสเตียนเชนกัน แตกลัวเพื่อนบานจะหัวเราะเยาะ
วันนีเ้ ราจะศึกษาวาเหตุใดคนเปนจํานวนมากจึงเกลียดคริสเตียน ทั้ง ๆ ที่คริสเตียนมิไดนําความเสียหาย
มาสูเขาเลย ตรงกันขาม คริสเตียนไดทําประโยชนแกสังคมไมนอย เชนสรางโรงพยาบาล ตั้งโรงเรียน
จัดอบรมอนุชน และการงานกุศลอื่น ๆ อีกมากมาย
13 ยอหนไดบอกเราใหทราบลวงหนาวา การที่ชาวโลกเกลียดชังเรามิใชเปนของแปลกประการ
ใด ดวยคริสเตียนในสมัยกอนก็ถูกชาวโลกรังเกียจเบียดเบียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคพระเยซู
คริสตเจาของเรา ก็ถูกศัตรูจับไปตรึงบนไมกางเขน และคริสเตียนจํานวนลาน ๆ ในประวัติศาสตรถูกขม
เหงรังแก ถูกจับไปทรมานและประหารชีวติ แตพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงเดชานุภาพ พระคํา
ของพระองคเปนความจริงและเปนชีวิต แมชาวโลกจะเกลียดชังพระองค พยายามทําลายงานทุกอยาง
ของพระองค เผาผลาญทําลายพระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งเปนพระดํารัสของพระเจา แตหาสามารถทําลาย
ความจริงของพระเจาไม “ความจริง” ยอมดํารงอยูเปนนิจ แทนทีพ่ ระนามของพระเยซูคริสตจะถูก
หลงลืมไป แทนที่พระดํารัสของพระเจาจะอันตรธานไปจากโลก คนทั่วโลกกลับรูจักพระองคมากขึ้น
ทุกวัน พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลายเปนหนังสือที่แพรหลายมากที่สดุ ในโลกปจจุบัน
เหตุใดโลกจึงเกลียดชังคริสเตียน คําวา “โลก” ในที่นี้ หมายถึงคนที่ไมใชคริสเตียนทีแ่ ทจริง ใน
จํานวนผูที่เกลียดชังคริสเตียน และเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจรับเชือ่ พระเยซูคริสต และการรับใช
พระองค อาจจะเปนบิดามารดา ญาติพี่นองและเพื่อนของทาน
บุคคลแรกที่ทานควรพิจารณาคือ บิดามารดา มีคนเปนจํานวนไมนอยที่ไมกลัาตัดสินใจรับเชื่อ
พระเยซูคริสต เพราะเกรงกลัวบิดามารดา ทั้ง ๆ ที่บิดามารดาบางทานมิไดคัดคานหามปรามประการใด
แตตัวเองกลัววา เมื่อเปนคริสเตียนแลว จะทําใหบิดามารดาและญาติพนี่ องไมพอใจ หากผูใดสํานึกถึง
พระคุณและความรักของพระเยซูคริสตและตองการจะรับเชื่อพระเยซูจริง ๆ ก็ควรสลัดความกลัวเชนนี้
ออกจากจิตใจเสีย ในเมื่อบิดามารดามิไดหา มปราม ก็แสดงวาทานใหอิสระแกเราในการเลือกพระผูนํา
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ในชีวิต ทานควรจะขอบพระคุณพระเจาและรีบฉวยโอกาสนี้ ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชว ยให
รอดของทาน อยาใหพญามารหลอกลวงทาน ทําใหทานตกใจกลัว
หากทานไมแนใจวาบิดามารดาของทานจะพอใจหรือไม ทานจงแสดงเจตจํานงของทานตอบิดา
มารดา ในการตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต จงมีความกลาที่จะรับพระนามของพระองคตอหนาคนทั้ง
ปวง พระเยซูคริสตตรัสวา หากเราไมกลารับพระนามของพระองค ตอหนาคนทั้งปวง พระองคกจ็ ะไม
ทรงรับเราในแผนดินสวรรคดวย (มัทธิว 10:32,33)
ความจริงเราทุกคนมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนาตามกฏหมาย เราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได
หมายความวาถาเราจะเปนคริสเตียน เราก็มีสิทธิบริบูรณในการเลือกโดยไมมีผูใดอาจหามปรามเราได
แตเพื่อจะแสดงใหบิดามารดาทราบวา คริสเตียนมีความรัก ความออนสุภาพของพระเยซูคริสตอยูใน
จิตใจ แมเราจะมีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกนับถือศาสนา แตเราก็ยินดีที่จะเรียนใหทา นทราบถึงเจตจํานง
ของเรา ในฐานะผูเปนบุตรที่ดีของบิดามารดา โดยทั่ว ๆ ไป หากบิดามารดาไมเคยหามปรามตอตานค
ริสเตียนมากอน ทานก็จะไมขัดขวางการเปนคริสเตียนของเรา และเราจะรูสึกสบายใจที่ทราบความจริง
เชนนั้นทั้งยังเปนการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต แสดงถึงความเชื่อที่เรามีตอพระองคอยาง
แทจริง
สําหรับบิดามารดาที่ขัดขวางไมใหทานเปนคริสเตียน เชนบิดามารดาบางทานถึงกับกลาววา
“หากเจาเปนคริสเตียน ฉันก็จะไลเจาออกจากบาน” ในกรณีเชนนี้ ทานตองใชความกลา ตัดสินใจเอาเอง
ระหวางพระเยซูกับบิดามารดา พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดที่รักบิดามารดา หรือรักบุตรชายหญิงยิ่งกวา
รักเรา ผูนั้นก็ไมสมกับเรา” (มัทธิว 10:37) ทั้งนี้มิไดหมายความวาทานอยารักบิดามารดา แตหมายความ
วา ตองรักพระเยซูคริสตเปนที่หนึ่ง
อยางไรก็ตามในกรณีเชนนี้ ทานอยาคิดไปในแงที่รายแรงเกินไปนัก กรณีบิดามารดาขัดขวาง
อาจเนื่องจากการเขาใจผิดของเขาก็ได ทานอาจเขาใจวา เรื่องพระเยซูคริสตเปนศาสนาของคนตางชาติ
การเชื่อพระเยซูคริสต เปนการผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ กลัววาเมื่อทานเชื่อพระ
เยซูแลว จะเอาใจออกหางจากบิดามารดา กลายเปนคนอกตัญูไมรูคุณเปนตน อนุชนมีหนาที่ที่จะ
อธิบายใหบิดามารดาเขาใจถึงสิ่งเหลานี้ มิใชดวยการเถียง แตดว ยใจถอม ใจออนสุภาพ ประกอบดวย
ความพยายามและความอดทน พรอมทั้งแสดงชีวิตใหมของทาน ซึ่งไดรับจากพระเยซูคริสตใหบิดา
มารดาเห็นโดยการประพฤติ หากบิดามารดาเห็นความดีตาง ๆ ที่ทานไดรับจากพระเยซูคริสต แม
ตอนตนอาจขัดขวาง แตนานวันเขา ดวยการอธิษฐานของทาน และการประพฤติของทาน บิดามารดา
จะตองยินยอมเห็นชอบดวยอยางแนนอน
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ปญหาอยูที่การตัดสินใจของทานเดี๋ยวนี้ ทานจะตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อวิญญาณจิต
ของทานจะรับความรอด และเพื่อจะมีโอกาสชวยวิญญาณของคนอื่นในครอบครัวใหรับความรอดดวย
หรือวาทานจะยอมฟงคําขูของมาร ปลอยใหความกลัวชนะจิตใจ ในที่สุดทานและทุกคนในครอบครัว
ตองพากันพินาศ
เมื่อทานไมมีปญ
 หาเกี่ยวกับบิดามารดาแลว เพื่อนและคนอื่น ๆ ก็ไมนาจะเปนปญหาอะไร
สําหรับทาน การที่เพื่อนและชาวโลกรังเกียจทาน มีเหตุหลายประการดวยกันนอกจากความเขาใจผิด
ความมืดกับความสวางเขากันไมได เนื่องจากคริสเตียนปฏิเสธความคิด และการกระทําหลายอยางของ
ชาวโลก ชาวโลกจึงไมพอใจกับคริสเตียน เนื่องจากมารเปนศัตรูของพระเจา มารไมอยากจะใหผูหนึ่ง
ผูใดเปนบุตรของพระองค จึงใสความเกลียดชังนี้ลงในจิตใจของชาวโลก ทําใหชาวโลกเกลียดชังคริส
เตียนอยางไรเหตุผล
ในเมื่อชาวโลกเกลียดชังทาน ทานควรจะปฏิบัติตอชาวโลกอยางไร พระธรรมโรมบทที่ 12
กลาววา ใหเรากระทําดีตอคนทั้งปวงที่รักเรา และผูที่เกลียดชังเรา (ดูโรม 12:14-21)
14-18 ในบทนี่มีสองประการดวยกัน ที่ทาํ ใหทานทราบวา ทานพนจากความตายเขาถึงชีวิตแลว
คือ
หนึ่ง โลกเกลียดชังทานมิใชเกลียดชังทาน เพราะทานเปนคนชั่ว แตในฐานะที่ทานอยูฝายพระ
เจา ทานควรจะดีใจหากสังคมชั่วเกลียดชังทาน ไมตอนรับทาน เขารวมสัมพันธไมตรีกับเขา เพราะชีวิต
ของทานไดแสดงใหเห็นประจักษแลววา ทานแตกตางกับเขาเหลานั้น
สอง เพราะทานรักพี่นองของทาน หากผูใดรักพี่นอง (พีน่ องทุกคนในพระคริสต) อยางแทจริง
เขาก็ไดออกจากความตายเขาถึงชีวิต แตหากผูใดเกลียดชังพี่นองของเขา เขาก็ไมแตกตางอะไรกับ
ชาวโลก ที่ยังไมไดกลับใจบังเกิดใหม พระเจาทรงวางโทษคนที่เกลียดชังพีน่ องเทากับผูที่ฆาคน ทําให
เราเห็นความสําคัญของความรัก ซึ่งเราควรมีตอพี่นองในพระคริสตทุกคน ขณะที่ชาวโลกพากันเกลียด
ชังคริสเตียน คริสเตียนก็ควรรักซึ่งกันและกันใหมากที่สดุ
พระเจาไดทรงวางแบบอยางเกี่ยวกับความรัก ใหเราปฏิบตั ิตาม โดยที่พระเยซูคริสตไดทรงสละ
พระชนมชีพของพระองค เพื่อชาวโลกทุกคน นี่แหละคือความรักที่แทจริงเปนความรักที่ไมเห็นแกตวั
เปนความรักทีเ่ สียสละทุกอยางเพื่อคนอื่น ยอหนกลาววาอยาใหเรารักเพียงแตดวยถอยคําและลิ้นเทานั้น
แตใหเรารักดวยการประพฤติ ดวยความจริง (อานขอ 16-18 อีกครั้ง)
ถาชาวโลกเกลียดชังทาน ทานไมตองกลัว เพราะทานจะไดบําเหน็จจากพระเจา (ดู ลูกา
6:22,23) แตจงตกใจกลัวใหมาก หากทานเกลียดชังพีน่ องในพระคริสตของทานเพราะทานไดชื่อวาเปน
ฆาตกร
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19-24 ผูที่รักพี่นองดวยใจจริง ดวยความรักของพระเยซูคริสต นอกจากเปนการแสดงวา เขาไดออกจาก
ความตายเขาถึงชีวิตแลว ยังเกิดผลแกเขาอีกหลายประการ
1.เขามีความกลาที่จะพบพระเจาทุกโอกาส ไมหวาดหวัน่ ตอความตาย และการพิพากษา เพราะ
ความรักของเขาที่แสดงตอพี่นองในพระคริสตทุกคน เปนสิ่งที่ยืนยันชีวิตใหมของเขาแลว
2.พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของเขา เพราะเขาไดปฏิบัตติ ามพระบัญญัติของพระเจาคือ “เจาจง
รักซึ่งกันและกัน” (ยอหน 13:34)
3.พระเจาทรงสถิตอยูกับเขา (ขอ 24) ไมมสี ิ่งใดที่ประเสริฐกวาการมีพระเจาสถิตอยูด วย แมคน
ทั้งปวงจะเกลียดชังเรา แมจะไมมีทรัพยสนิ ในโลกนีเ้ ลย แตหากมีพระเจาสถิตอยูดว ย เราก็มีความรักที่
บริบูรณและจะไดทกุ อยาง เพราะพระเจาทรงเปนความรัก และพระองคทรงเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง
จงตัดสินใจตอนรับพระเยซูเขามาในจิตใจของทานวันนี้ แลวตั้งมั่นคงในความเชื่อและความรัก
ของพระเจา นี่แหละเปนพระบัญญัตขิ องพระองค คือวาใหเราทั้งหลายเชื่อในพระนามของพระเยซู
คริสต พระบุตรของพระองค และใหรักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองคตรัสสั่งไวแลว
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 6
1 ยอหน 4:1-6

อยาเชื่อวิญญาณทั้งปวง
บทเรียนอาทิตยที่แลว เราไดเรียนถึงการหลุดพนจากความตายเขาถึงชีวิต ผูใดที่ออกจากความ
ตายเขาถึงชีวิตแลวก็รักพี่นองในพระคริสตอยางแทจริง ดวยความรักของพระเจา พระเจาทรงฟงและ
ทรงตอบคําอธิษฐานของเขา และพระองคทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเขา เปนเครื่องหมาย
แสดงวาพระเจาสถิตอยูกับเขา
1 ทานอาจจะแปลกใจทีไ่ ดอานพบขอความที่วา “อยาเชื่อวิญญาณทั้งปวง” แทนทีจ่ ะกลาววา “อยาเชื่อ
คนทั้งปวง” ขอความนี้ทําใหเราเห็นถึงอิทธิพลของ “วิญญาณทั้งปวง” ที่มีตอชีวิตของเรา การที่เราคิด
พูด กระทําทุกอยาง มิใชเกิดจากเราแตฝายเดียว แตอาจเกิดจาก “วิญญาณ” ซึ่งมีอํานาจเหนือเรา คําวา
“เรา” ในที่นี้หมายถึงรางกายและวิญญาณจิตของเราเอง สภาพการเปนคนที่แทจริงของเราคือวิญญาณจิต
รางกายเปนเพียงที่อยูอาศัย หรือเปนเครื่องมือที่วิญญาณจิตใชใหกระทําในสิ่งที่ตนตองการ หรือพูดงาย
ๆ วาวิญญาณจิตของเราเปนคนสั่งงาน รางกายของทานเปนผูรับสงและปฏิบัติตาม “วิญญาณทั้งปวง” ที่
กลาวมาแลวมีอํานาจเหนือวิญญาณจิตของทาน จึงเปนผูออกคําสั่งและควบคุมวิญญาณจิตของทานอีก
ตอหนึ่ง โดยเหตุนี้ บางครั้งเราเกิดสูรบกันในจิตใจ ระหวางวิญญาณจิตของทานกับวิญญาณอีกชนิด
หนึ่งซึ่งอยูภ ายใน เชนบางครั้งทานตั้งใจจะไปโบสถบังเอิญฝนตก ทานก็เกิดลังเลใจขึ้นมาทันที ใจหนึ่ง
วาควรไป แตอีกใจหนึ่งกลาววา “อยาไปเลย” สิ่งที่สูรบกันอยูในจิตใจของทานคือวิญญาณดังกลาว
เมื่อเราพูดวา “วิญญาณทั้งปวง” ยอมหมายความวามีวิญญาณมากกวาชนิดเดียว นอกเหนือจาก
วิญญาณจิตของเรา แตวิญญาณที่สําคัญที่สุดซึ่งเราจะตองเขาใจและรูจักใหดีมีสองชนิด ดังปรากฏในขอ
6 คือวิญญาณแหงความจริง และวิญญาณแหงความเท็จ
วิญญาณแหงความจริง เปนวิญญาณที่พระเจาประทานใหแกคริสเตียนทุกคน ซึ่งเราเรียกวาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์วา “วิญญาณแหงความจริง” ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดสอนใหคริสเตียนทราบถึง
ความจริงเกีย่ วกับพระเจา สวนวิญญาณแหงความเท็จเปนวิญญาณของพญามารซาตาน พระคริสตธรรม
คัมภีรกลาววา มารเปนบิดาแหงการมุสา (ดู ยอหน 8:44) มันบิดเบือนความจริงของพระเจา มันโกหก
หลอกลวงคนอื่นใหหลงจากพระเจา เมื่อมันอยูในจิตใจของผูใด ผูนั้นก็กลายเปนเครื่องมือของมัน ใน
การโกหกหลอกลวงนําผูอนื่ ไปสูความพินาศ
วิญญาณเท็จซึง่ มีอยูในจิตใจของคนที่ยังไมกลับใจบังเกิดใหม ยังไมเปนอันตรายตอคริสเตียน
เทาใดนัก เพราะเมื่อเราทราบวาเขามิไดเปนคริสเตียน เรายอมไมฟงคําพูดใด ๆ ของเขาที่ไมเปนความ
จริงเกี่ยวกับพระเจา แตวิญญาณเท็จที่อยูในจิตใจของคนที่เปนคริสเตียนเพียงในนาม คือคนที่มีชื่อวา
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เปนคริสเตียน แตมิไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง เปนอันตรายตอคริสเตียนมาก พญามารก็ใชเขา
เปนเครื่องมือสั่งสอนคริสเตียนไปในทางที่ผิด พระคริสตธรรมคัมภีรไดตั้งชื่อเขาเหลานั้นวา “ผู
พยากรณเท็จ” “ผูทรยศตอพระคริสต” พระเยซูคริสตทรงเตือนใหเราระวังคนเหลานี้วา “ทานทั้งหลาย
จงระวังผูพยากรณเท็จที่มาหาทาน นุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” (มัทธิว 7:15)
เนื่องจากในวาระสุดทายจะมีผูพยากรณเท็จเกิดขึ้นมากมาย และบัดนีก้ ็ถึงวาระนัน้ แลว คริส
เตียนทุกคนจึงตองระวังในคําสอนตาง ๆ ที่แปลก และที่ไมคุนเคย อยาเชื่อคําสอนของผูหนึ่งผูใดจนกวา
จะทราบแนวา คําสอนนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มิไดมาจากวิญญาณเท็จ หรือพญามาร ซึ่งสิงอยู
ในจิตใจของผูน ั้น
เราทราบไดอยางไรวา ผูใดพูดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ และผูใดพูดตามมาร
ประการแรก ผูที่พูดตามพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ จะตองมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูดวย เรา
สังเกตไดจากผลของเขา “ผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไวนาน
ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความออนสุภาพ การรูจักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22) ถาเขามี
คุณสมบัติเหลานี้ก็แสดงวา เขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูดว ย (ดู มัทธิว 7:16-21)
นอกจากสังเกตไดจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชอบ
อธิษฐาน อานพระคัมภีร ไปโบสถ ชอบฟงพระคําของพระเจา เมื่อกระทําผิดจะสํานึกตัวทันที และจะ
สารภาพผิดตอพระเจาดวยความเสียใจ
ประการที่สอง ผูที่พูดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะพูดแตความจริงตามคําสอนในพระคริสต
ธรรมคัมภีร เขาสอนและกระทําทุกอยางเพือ่ พระเจา และถวายเกียรติยศแกพระทั้งสิ้น
2 ประการที่สาม ผูสอนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ไดเสด็จ
มารับชาติเปนมนุษย แลวสิน้ พระชนมบนไมกางเขน เพือ่ ไถบาปของมนุษย วันที่สามพระองคทรงคืน
พระชนม บัดนี้พระองคประทับในสงาราศีบนสวรรค และจะเสด็จมาพิพากษาโลกในเร็ววัน
3 สวนผูที่สอนตามวิญญาณเท็จหรือพญามาร ไมมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังกลาวขางตน เขายก
ยองตัวเองแทนที่จะถวายเกียรติยศแกพระเจา เขาไมเชื่อคําสอนหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขาไมเชือ่ วาพระเยซูคริสตเสด็จมารับสภาพเปนมนุษย เพื่อชวยคนบาปใหคนื ดีกับ
พระเจา ทั้งที่พระคริสตธรรมคัมภีรหลายแหงไดบันทึกอยางชัดเจน ถึงความเปนมนุษยของพระเยซู
คริสต (1 ทิตัส 2:5, ยอหน 1:14, กิจการ 13:23, กาลาเทีย 4:4, ฟลิปป 2:5-8 เปนตน) ผูที่ไมเชื่อความจริง
เชนนี้ เปนผลเนื่องจากวิญญาณที่ทรยศตอพระคริสต ซึ่งอยูภายในเขา ยอหนไดเนนถึงคนเหลานี้อกี ครั้ง
หนึ่งในทายขอ 3 วา “ซึ่งทานทั้งหลายไดยนิ วาจะมา (คือผูทรยศตอพระคริสต) และบัดนี้อยูใ นโลกแลว”
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เหตุผลสําคัญที่สุดประการแรก
ที่พระเยซูคริสตตองเสด็จมารับสภาพเปนมนุษยกเ็ พื่อ
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนุษย ฮีบรู 9:22 กลาววา “และตามพระบัญญัตินั้น
ขาพเจาเกือบจะพูดไดวา ทุกสิ่งถูกชําระดวยโลหิต และถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมกี ารยกบาป”
แตในสภาพเปนพระเจาของพระเยซูคริสตพระองคถูกตรึงบนไมกางเขนและหลั่งพระโลหิต เพื่อชําระ
ลางความผิดบาปของมนุษยไมได พระองคจึงตองเสด็จมารับสภาพเปนมนุษย มีเนื้อหนังมังสาและ
ความรูสึกเชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย แลวยอมถูกตรึงบนไมกางเขน รับความทุกขทรมานทุกอยาง เพื่อ
โครงการแหงความรอดสําหรับมนุษยจะไดสําเร็จบริบูรณ
เหตุผลประการที่สอง ที่พระเยซูคริสตเสด็จมารับสภาพเปนมนุษยก็เพื่อจะสอนใหมนุษยรูจกั
พระเจาดียิ่งขึน้ พระองคไดทรงสําแดงความรัก ความเมตตา ความออนสุภาพ ความอดทน ความบริสุทธิ์
ฤทธิ์อํานาจ และพระลักษณะอื่น ๆ ของพระเจา ใหมนุษยเห็นจากชีวิตของพระองค
ประการสุดทาย พระองคทรงตองรับความรูสึกนึกคิดของมนุษย และมีสภาพทีแ่ ทจริงของ
มนุษย เพื่อจะสามารถชวยเหลือมนุษยไดทุกอยาง ตามความตองการของมนุษย เนือ่ งจากพระองคเคย
ยากจน ลําบาก เคยรับความทุกขทรมาน เคยหิวกระหาย เหน็ดเหนื่อย เคยเผชิญกับศัตรู เคยเกี่ยวพันกับ
คนที่มีฐานะตําแหนงสูงที่สดุ ลงไปถึงคนที่ยากจน ต่ําตอยที่สุด พระองคทรงสามารถเขาใจมนุษย เห็น
อกเห็นใจมนุษยและทราบถึงความตองการทุกอยางของมนุษย ฉะนัน้ ทานจึงไมตองกลัววา พระเยซู
คริสตจะไมเขาใจทาน หากทานมีความทุกขยากลําบากใด ๆ จงทูลขอตอพระองค ดวยความเชื่อ
พระองคจะทรงชวยทาน (1 เปโตร 5:7)
4-6 ทานอาจจะนึกวา คงมีนอ ยคนนัก ทีเ่ ชือ่ คําสอนของผูพยากรณเท็จหรือผูทรยศตอพระคริสต แตพระ
เยซูคริสตตรัสวา จะมีคนเปนอันมากหลงผิดไป (ดูมัทธิว 24:5) และยอหนกลาวในขอ 5 วา โลกก็เชื่อฟง
เขา ในวาระสุดทายใกลการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต คนจํานวนมากรวมทั้งคริสเตียนดวย จะไม
อยากฟงพระคําที่แทจริงของพระเจาไมอยากฟงเรื่องความบาป เรื่องการพิพากษา การหลั่งพระโลหิต
ของพระเยซู และคําสอนตาง ๆ ในพระคัมภีร แตกลับไปฟงเรื่องที่ชวนใหสนุกสนาน ครื้นเครง เรื่อง
ของฝายโลกคําเทศนาที่มีแตวิชาการปรัชญา ความรูฝายโลก ดังจะสังเกตไดจากคริสตจักรปจจุบัน
นักเทศนหลายทานไมกลาพูดถึงเรื่องความบาป
เพราะกลัวจะเปนที่ขัดใจของสมาชิกบางคนซึ่งมี
อิทธิพลในคริสตจักรนั้น “เขาเหลานั้นเปนฝายโลก เหตุฉะนั้นจึงพูดตามโลก และโลกก็เชื่อฟงเขา เรา
ทั้งหลายเปนฝายพระเจา และผูที่รูจักพระเจาก็ฟงเรา ผูทไี่ มรูจักพระเจาก็ไมไดฟงเรา”
วิธีที่จะเอาชนะวิญญาณเท็จเหลานั้น มีวิธีเดียวคือ อาศัยพระเจา (ขอ 4) หากเรามีพระเจาสถิตอยู
ในเรา เราก็สามารถชนะวิญญาณเท็จเหลานี้ได เพราะพระเจาผูซึ่งสถิตอยูในเรา ทรงใหญยิ่งกวาวิญญาณ
เท็จซึ่งอยูในเขาเหลานั้น อาวุธที่ไดผลที่สุดในการปราบปรามวิญญาณเท็จเหลานี้ ไดแกพระคําของพระ
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เจา เหมือนดังที่พระเยซูคริสตใชปราบปรามมาร เมื่อถูกมารทดลอง คริสเตียนทุกคนจึงตองหมั่นอาน
พระคําของพระเจาเสมอ และจดจําไวใหขนึ้ ใจ เพื่อชวยใหวิญญาณจิตของเราเจริญกาวหนา และเพือ่ เรา
จะไมหลงผิด และเพื่อจะสามารถใชเปนอาวุธสําหรับตอสูกับวิญญาณเท็จ ยิง่ กวาอะไรทั้งหมดจง
ใกลชิดสนิทสนมกับพระเจาเสมอ ดวยการอธิษฐาน
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 7
1 ยอหน 4:7-21

พระเจาทรงเปนความรัก
บทเรียนที่หนึง่ ซึ่งทานไดเรียนมาแลว สอนวาพระเจาเปนความสวาง หมายถึงความบริสุทธิ์
ของพระเจา ผูท ี่อยูในพระเจาก็คือผูที่ออกจากความมืดเขาสูความสวาง หมายถึงคนที่กลับใจบังเกิดใหม
ก็ออกจากความบาป มาดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ในพระเจา วันนีเ้ ราจะเรียนถึงพระลักษณะอีกอยางหนึ่งของ
พระเจาคือ “พระเจาทรงเปนความรัก”
7,8 ผูที่กลับใจอยางแทจริงในพระเยซูคริสต จะตองมีความรักของพระคริสตอยูในจิตใจของเขาเสมอ
ความรักเปนสิง่ สําคัญมาก เราอาจกลาวไดวา ผูใดไมมีความรัก คือไมรักพี่นองในพระคริสต ผูนั้นไมมี
พระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก “ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา”
หากทานสนใจคนควาพระคริสตธรรมคัมภีร ทานจะทราบถึงความสําคัญของความรัก ที่พระ
เจาทรงตองการใหคริสเตียนเขาใจ ดังเชน (1) พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลมพูดถึงความรักของพระเจา
พระคัมภีรเดิมกลาวถึงความรักของพระบิดา พระคริสตธรรมใหมกลาวถึงความรักของพระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (2) บัญญัติขอแรกของพระบัญญัติสิบประการ กลาวถึงความรัก คือ “อยาไดมพี ระ
เจาอื่นตอหนาเราเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:7) หมายความวา ใหเรารักพระเจาองคเดียวเทานั้น (3) คืน
สุดทายกอนทีพ่ ระเยซูคริสตจะถูกทรยศ พระองคทรงประทานบัญญัติใหม แกคริสเตียนทุกคนคือ “จง
รักซึ่งกันและกัน” (ยอหน 13:34) (4) ความรักเปนของประทานใหญยงิ่ ที่สุดในระหวางของประทานทั้ง
ปวง ซึ่งพระเจาประทานใหแกมนุษย (ดู 1:กาลาเทีย บทที่ 13) (5) ผลแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ
ความรัก (กาลาเทีย 5:22)
ถาทานใชดินสอแดง ขีดเสนใตคําวารักหรือขอความเกี่ยกับความรักในพระคริสตธรรมคัมภีร
ตั้งแตเยเนซิศ (ปฐมกาล) ถึงวิวรณ ทานจะพบวา พระคัมภีรทั้งเลมเต็มไปดวยสีแดง เราสามารถกลาวได
วา พระคําของพระเจาเปนพระวจนะแหงความรัก”
9,10 พระเจามิไดทรงรักมนุษยเพียงแตพระดํารัสของพระองค ดังเชนมนุษยทั้งหลายที่รักเพียงแตปาก
แตพระองคไดทรงสําแดงความรักของพระองค ออกมาจากการกระทําของพระองค โดยทรงสละพระ
บุตรองคเดียวของพระองค คือพระเยซูคริสตแกชาวโลก เพื่อใหเปนเครื่องบูชาไถบาปมนุษย ชวยให
มนุษยคนื ดีกับพระเจา สามารถเขาใกลชิดสนิทกับพระองคดังเดิม
การรักคนที่นารัก คนที่ควรจะรัก มิไดเปนของแปลกอะไร มนุษยทกุ คนก็สามารถมีความรัก
เชนนี้ได แตความรักของพระเจาตางกับมนุษยทวี่ า พระองคทรงรักมนุษยซึ่งเต็มไปดวยความบาป
มนุษยซึ่งไมมอี ะไรดีวิเศษ สมควรแกความรักของพระองคเลย มนุษยซึ่งพยายามตอสูพระองค หมิ่น
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ประมาทพระองค ดื้อดึงขัดขืนคําสั่งของพระองค ไมเพียงแตพระองคทรงรัก พระเยซูคริสตยังทรงพลี
ชีวิตเพื่อคนบาป โดยประการเดียวนี่แหละทําใหเราทราบถึงความรักของพระเจา (ดู โรม 5:6-8)
อีกประการหนึ่งที่ความรักของพระเจาทรงใหญยิ่ง คือ “พระเจาทรงรักเรากอน” ขณะที่เรายัง
เปนคนบาป ยังไมรูจักพระองค บางทานอาจเขาใจวาพระเจาเริ่มรักเรา เมื่อเรากลับใจใหมเชื่อพระองค
ดําเนินตามน้ําพระทัยของพระองค และเมือ่ เรากระทําผิด ทอถอย ออนแอ พระเจาก็ไมทรงรักเราอีก มิใช
เชนนั้น พระองคทรงรักเราตลอดเวลา ความรักของพระองคไมเปลี่ยนแปลง แมทา นจะหลงลืมพระเจา
เหินหางจากพระองค พระองคจะไมลืมทาน พระองคยังทรงรักทาน เปนหวงทาน อยากใหทานเขาใกล
พระองค เพื่อจะไดรับสันติสขุ จากพระองค
11-21 เมื่อพระองคทรงรักเรามากเชนนี้ เราจะตอบแทนพระคุณความรักของพระองคอยางไรบาง เราไม
อาจตอบแทนพระคุณของพระเจาได เพราะพระคุณของพระองคใหญยิ่งเกินกวาที่เราจะตอบแทนได
และพระเจาก็ไมทรงปรารถนาทรัพยสินเงินทองใด ๆ เปนเครื่องตอบแทนจากมนุษย มีอยูส ิ่งเดียว
เทานั้นที่พระองคทรงตองการจากเรา คือใหเราประกอบดวยความรักของพระองค เชนเดียวกับที่
พระองคทรงเปนความรัก โดยการรักพระเจาและรักซึ่งกันและกันในระหวางพี่นองคริสเตียน ถาทุกคน
ในโลกมีความรักของพระเจาอยูในจิตใจ โลกนี้ก็มีสันติสขุ ไมมีสงคราม ไมมีกรณีพพิ าท ไมมีโจรผูราย
ไมมีการขมเหงรังแก ไมมกี ารดูถูกเหยียดหยาม ทหารและอาวุธสําหรับประหัตประหารก็ไมจําเปนตอง
มีอีกตอไป เพราะถาทุกคนรักพระเจา ทุกคนก็ปฏิบัติตามพระคําของพระเจา ไมกระทําสิ่งใด ที่ขัดตอน้ํา
พระทัยของพระองค ถาทุกคนรักซึ่งกันและกัน เรื่องรายตาง ๆ ก็จะไมเกิดขึน้ เพียงแตมีความรักของ
พระเจา ในจิตใจของทุกคนเทานั้น กฏหมายทุกอยาง ก็จะหมดความสําคัญไป
เราจะมีความรักของพระเจาได ก็ตอเมื่อมีพระเจาอยูใ นจิตใจ โดยการตอนรับพระเยซูคริสตเขา
มาในจิตใจของเรา แมวมีนิสัยชอบจับหนูเปนอาหาร เสือยอมมีนิสัยทีด่ ุราย หมูยอมขี้เกียจตามนิสยั ของ
หมู มนุษยทกุ คนเปนคนบาป ยอมมีนิสยั ชอบกระทําบาปเปนคนเห็นแกตวั ไมรูจกั พระเจา แตเมือ่ เรา
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว พระองคประทานชีวิตใหมแกเรา เปนชีวิตที่
บริสุทธิ์ ชีวิตที่เปยมไปดวยความรัก และโดยชีวิตนี้แหละเราจึงสามารถรักพระเจา และคนอื่นได ฉะนั้น
หากเราอยากจะรักพระเจาและรักคนอื่น เราตองมีพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเรากอน “เราทั้งหลาย
เกิดความรัก ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน”
เราจึงไมทราบวาควรจะแสดงความรักของเราตอ
เนื่องจากไมมใี ครไดเห็นพระเจามากอน
พระองคอยางไร ความรักก็ตองประกอบดวยการประพฤติ การพูดแตปากวารักอาจเชื่อถือไมได เมื่อคุณ
พอคุณแมรักทาน คุณพอคุณแมก็เอาใจใสดูแลเลี้ยงดูทา นใหรับการศึกษา ใหความสุขสบายทุกอยาง
เมื่อทานรักพระเจา ทานก็แสดงความรักของทานใหปรากฏแกปวงชนเชนกัน สิ่งที่จะพิสูจนวา ทานรัก
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พระเจาหรือไม อยูที่ความรักของทานซึ่งสําแดงตอพี่นอ งในพระคริสต ทานรักคนอื่นมากเพียงใด ก็
แสดงวาทานรักพระเจามากเพียงนั้น เพราะ “พระเจาทรงเปนความรัก” ถาทานรักพระเจามาก ทานก็จะ
รักคนอื่นมาก อีกประการหนึ่ง การรักซึ่งกันและกันเปนคําสั่งของพระเจา ถาทานรักพระเจา ทานยอม
เชื่อฟงคําสั่งของพระองค พระเยซูคริสตทรงรักมนุษยมากเพียงใด เรามิอาจพรรณนาได พระองคมิ
ตองการของตอบแทนสิ่งใดจากเรา เพียงแตขอรองเราใหรักซึ่งกันและกัน ใหรักทุกคนที่เปนบุตรของ
พระองค ใหรกั เพื่อนมนุษยซึ่งเกิดจากฝพระหัตถของพระองคดวยกัน
เราสามารถแสดงความรักของเราตอคนอื่นไดหลายวิธี ในบทเรียนวันนี้ เราจะกลาวเพียงสาม
ประการพอใหเปนสังเขป
(1) เอาใจใสดแู ล และเอื้อเฟอ เผื่อแผซึ่งกันและกัน (ดูโรม 12:15, 1 โครินธ 12:25,26, กาลาเทีย
6:2, 1 ,ยอหน 3:17,18)
(2) ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (ดู เอเฟซัส 4:16) มีงานชนิดใดที่ทานพอจะชวยเหลือคนอื่นได ควร
ชวยเหลือดวยความเต็มใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคริสตจักรหรือคณะอนุชนของเราไดจัดงานอยางใด
อยางหนึ่งขึน้ ควรจะไดรับความรวมมือรวมใจจากพีน่ องในพระคริสตทุกคน โดยไมตองรอคําขอรอง
ไหววอนจากผูใ ด
(3) ตักเตือนและหนุนน้ําใจซึ่งกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 4:18, 5:11, โรม 15:14, ฮีบรู 3:13)
การรักซึ่งกันและกัน ไมเพียงแตตองเอื้อเฟอ เผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยังตองตักเตือนและหนุน
น้ําใจซึ่งกันและกันดวย เปรียบเสมือนบิดามารดาที่รักบุตรยอมแนะนําตักเตือนบุตรใหกระทําแตในสิ่ง
ที่ดี เมื่อทานเห็นพี่นองในพระคริสตกําลังเหินหางจากพระเจา จงตักเตือนเขาดวยความรักของพระองค
หากเขามีเรื่องทุกขรอนในจิตใจก็จงเลาโลม หนุนน้ําใจเขา ใหเขายึดมัน่ ในความเชื่อตลอดไป ผูที่ไดรับ
การตักเตือนจากพี่นองในพระคริสตก็ควรรับฟงดวยความถอมตนเชนกัน
ถาเราปฏิบัติตามพระคําของพระเจา รักซึ่งกันและกัน นอกจากจะเปนการแสดงวา เราเปนคริส
เตียนทีแ่ ทจริงแลว ยังกอใหเกิดคุณประโยชนแกตวั เราเองหลายประการเชน (ในขอ 12,13,17,18)
(ก) “ถาเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน พระเจาสถิตอยูในเราทั้งหลาย” หรือพูดอยางงายวา หาก
คริสตจักรใด คณะอนุชนใดรักซึ่งกันและกัน พระเจาก็จะสถิตอยูใ นทามกลางเขา ไมวาจะมีสมาชิก
มากมายเพียงใด มีโบสถและสถานที่สวยงามเพียงใด แตหากไมรักซึ่งกันและกัน พระเจาก็ไมสถิตอยูใน
ทามกลางเขา
(ข) “มีใจกลาในวันพิพากษา” เพราะการที่เขารักซึ่งกันและกันเปนเครื่องพิสูจนที่แนนอนวา
เขาไดรับชีวิตใหมจากพระเยซูคริสตแลว เมื่อถึงวันที่พระองคเสด็จมาเขาก็คอยรับเกียรติยศและสงาราศี
จากพระเจาดวยความปตยิ ินดี โดยไมตองสงสัยวา “ตนไดรับความรอดอยางแนนอนแลวหรือยัง”
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(ค) “ในความรักนั้นไมมีความกลัว” ในโลกมีหลายสิ่งหลายอยางซึ่งเรามักจะกลัว และความ
กลัวของแตละคนก็แตกตางกัน ความกลัวในเรื่องการถูกพิพากษาก็เปนอยางหนึ่ง นอกจากนั้น เราอาจ
กลัวและเปนหวงในเรื่องอนาคต กลัวความทุกขลําบาก กลัวสงคราม กลัวการเจ็บไขไดปวย กลัวความ
ตาย ถาเรามีความรักของพระเยซูอยูในเราและทุกคนรักซึ่งกันและกัน ความกลัวสิ่งเหลานี้ก็จะ
อันตรธานไปสิ้น
กอนจะจบบทเรียนวันนี้ ทานควรจะถามตัวเองวา ในเมือ่ พระเจาทรงรักทานมากมาย ทานรัก
พระองคเพียงใด ทานไดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค รักซึ่งกันและกันเพียงใด “พระบัญญัตินี้
แหละ เราทั้งหลายไดมาจากพระองค คือวาใหคนที่รักพระเจา รักพีน่ องของตนดวย”
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 8
1 ยอหน 5:1-12

ชัยชนะของคริสเตียน
หากมีคนถามทานวา คริสเตียนจะไดรับความรอดหมดทุกคนหรือไม ทานจะตอบวาประการใด
ถาทานตอบโดยไมใชความคิด ทานคงตอบวา “คริสเตียนไดรับความรอดทุกคน” แตคําตอบที่แทจริงคือ
“ไมใชคริสเตียนทุกคนจะไดรับความรอด” (ดู มัทธิว 7:21-23) ดวยคริสเตียนมีอยูสองประเภทดวยกัน
ประแภทแรก คริสเตียนที่แทจริงคือ ผูที่กลับใจบังเกิดใหม และดําเนินชีวิตตามน้าํ พระทัยของพระเจา
อีกประเภทหนึ่งเปนคริสเตียนปลอม คือผูที่มีชื่อวาเปนคริสเตียน อาจเปนสมาชิกของโบสถ อาจมี
ตําแหนงหนาที่สําคัญในคริสตจักร แตทวามิไดกลับใจบังเกิดใหมในพระคริสต ความจริงคนเหลานี้ไม
ควรจะไดชื่อวาเปนคริสเตียน เพราะการเปนคริสเตียนหมายถึง คนที่กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริงใน
พระคริสต และดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจา
1-3 ผูที่เปนคริสเตียนที่แทจริง ยอมมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) เชื่อวาพระเยซูเปนพระคริสต คือ เชื่อวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจาไดเสด็จจาก
สวรรค บังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อจะชวยใหมนุษยทกุ คนคืนดีกับพระเจาโดยยอมถูกตรึงและสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนุษย วันที่สามพระองคทรงฟนคืนพระชนม และเสด็จกลับสู
สวรรค ประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระบิดาและจะเสด็จกลับมาอีก เพื่อพิพากษามนุษยและรับผูที่
เชื่อพระองคใหไปอยูก ับพระองค
(ข) รักพระคริสต โดยตอนรับพระองคเขามาในจิตใจ เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของตน ถา
ทานรักผูใด ทานยอมอยากอยูใกลชิดกับผูนั้นเสมอ คริสเตียนที่แทจริงยอมอยากใกลชิดสนิทสนมกับ
พระเจา ชอบอธิษฐาน ชอบอานพระคําของพระเจา ชอบไปโบสถ ชอบขอบพระคุณพระเจา
(ค) รักคนที่บังเกิดจากพระเจา ผูที่รักพระเจา จะตองรักพีน่ องในพระคริสตทุกคน “เพราะวาผูที่
ไมรักพี่นองของตนที่แลเห็นแลว จะรักพระเจาที่ยงั ไมไดแลเห็นอยางไรได” (1 ยอหน 4:20) คริสเตียน
ปลอมรักพี่นองในพระคริสตเพียงแตปาก แตคริสเตียนที่แทจริงรักพี่นองในพระคริสตดวยใจจริงและ
ดวยการประพฤติ บางครั้งทานอาจจะรูสึกเปนการยากที่จะรักคนบางคน แตหากทานนึกเสมอวา เขาก็
เปนบุตรของพระเจาเปนพีน่ องในพระคริสตดวยกันกับทาน ทานก็จะสามารถรักเขาได
(ง) ประพฤติตามบัญญัติของพระเจา คริสเตียนที่แทจริงยอมเชื่อฟง และปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระเจา กระทําทุกอยางเปนที่พอพระทัยพระองค และถวายเกียรติยศแกพระองค พระบัญญัติที่
ยอหนเนนมากที่สุดคือ “จงรักพี่นองของตน” หรือ “จงรักซึ่งกันและกัน” “เพราะวาคนใดที่รักคนอื่น ก็
กระทําใหพระบัญญัติสําเร็จแลว.... พระบัญญัติอื่น ๆ ก็รวมเขาอยูในพระบัญญัติขอนี้ คือวา จงรักเพื่อน
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บานเหมือนรักตนเอง ความรักไมประทุษรายแกเพื่อนบาน เหตุฉะนั้นความรักจึงเปนที่ใหพระบัญญัติ
สําเร็จ” (โรม 13:8-10)
(จ) คริสเตียนที่แทจริงเปนผูม ีชัยชนะ หนึง่ ชนะตัวเอง หรือชนะฝายเนื้อหนัง (ทายขอ 3) ขอ ง.
กลาววาคริสเตียนที่แทจริงจะประพฤติตามพระบัญญัติ ของพระเจา มีคริสเตียนเปนจํานวนไมนองกลาว
วา การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจาทุกขอเปนสิ่งที่กระทําไดยากมาก หมายความวาเขาไม
สามารถปฏิบัติตามบางขอ มีบางคนไมกลาเปนคริสเตียนโดยใหเหตุผลวา เนื่องจากคริสเตียนตองละ
เวนหลายสิ่งหลายอยาง เชนตองงดสูบบุหรี่ งดดื่มเหลา งดการพนัน เปนตน เปนการยากสําหรับเขาที่จะ
ปฏิบัติตามได ที่จริง ผูที่กลับใจบังเกิดใหมในพระคริสต ไมมีความลําบากใจในการชนะสิ่งเหลานี้ “พระ
บัญญัติของพระองคหาหนักใจไม” ที่เขารูสึกวา เขาไมสามารถเอาชนะความชั่วบางอยาง ก็เพราะตัวเขา
เองหรือฝายเนือ้ หนังยังแข็งแรงอยู ไมยอมใหพระเยซูคริสตมีอํานาจเหนือจิตใจเขาในกิจทุกอยาง ถาเขา
กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง เขายอมชนะฝายเนื้อหนังได เพราะชีวิตที่บังเกิดใหมเปนชีวิตของพระ
เยซูคริสต เปนชีวิตที่ใฝใจในสิ่งชอบธรรม ผูที่ไมสามารถชนะฝายเนือ้ หนังได เราจะกลาวเปนอื่นไมได
นอกจากวาผูนนั้ ยังมิไดกลับใจใหมอยางแทจริง ( ดู โรม 8:5,9-11)
การชนะตัวเองมิไดหมายความวา เราจะไมกระทําผิดเลยแมแตนอย แตหมายความวาเราไมมี
นิสัยที่อยากทําความผิดอีกตอไป (1 ยอหน 3:6) และเมื่อพลั้งพลาดกระทําผิด เราจะสํานึกตัว รีบ
สารภาพตอพระเจาและกลับใจใหมทันที
4,5 สอง ชนะฝายโลก ในโลกเต็มดวยการทดลอง และความบาปตาง ๆ นานาซึ่งคอยหลอกลวงเราให
เหินหางจากพระเจา ประพฤติตามความตองการฝายเนื้อหนัง นอกจากการทดลองแลวยังมีผูพยากรณ
เท็จ คอยขัดขวางความจริงของพระเจา คริสเตียนที่แทจริงสามารถชนะสิ่งเหลานี้ได โดยอาศัยความเชื่อ
ในพระเยซูคริสต (ขอ 4)
ในชั่วโมงพละศึกษา ครูโรยแปงสีขาวบนพื้นเปนระยะทางยาว แลวบอกนักเรียนวา “ผูใด
สามารถเดินบนทางที่โรยดวยแปงนี้ จากตนทางถึงปลายทาง โดยใหรอยเทาเปนเสนตรงได” มีนักเรียน
คนหนึ่งสมัคร เขาเริ่มตนเดินจากตนทางดวยความระมัดระวังเมื่อถึงปลายทางครูบอกใหดูรอยเทาของ
เขาที่เดินผานมา ปรากฏวา รอยเทาคดเคี้ยวไปมามิไดเปนเสนตรงดังที่เขาพยายาม หลังจากนักเรียน
หลายคนไดทดลองเดิน และไมสามารถรักษารอยเทาใหเปนเสนตรงได แลวครูจึงกลาววา “ฉันจะเดิน
เปนตัวอยางใหด”ู นักเรียนทุกคนรูสึกแปลกใจเมื่อพบวา รอยเทาของครูบนแปงสีขาวนั้นเปนเสนตรง
ครูอธิบายวา “การที่พวกเธอไมสามารถเดินเปนเสนตรงได ก็เพราะพวกเธอกมมองดูพื้นดิน สังเกต
รอยเทาของตัวเอง จึงไมอาจเดินเปนเสนตรงได แตหากพวกเธอมองดูเปาที่ปลายทาง โดยไมตอ งกม
มองดูเทาของตัวเอง พวกเธอก็สามารถเดินเปนเสนตรงไดเชนกัน” ครูใหนักเรียนทดลองดูอีกครั้งหนึง่
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โดยใหนักเรียนทุกคนมองดูครู ซึ่งยืนเปนเปาอยูที่ปลายทางแลวเดินเขาสูเปานั้น โดยไมตองสังเกต
รอยเทาของตัวเอง คราวนี้ รอยเทาของนักเรียนทุกคนก็เปนเสนตรง
การที่เราไมสามารถชนะโลก เดินในเสนทางที่พระเจาทรงกําหนดไว ก็เพราะเราไดมองดู
มนุษย พยายามเปรียบเทียบตังเองกับชาวโลก ยึดตัวอยางของมนุษยเปนหลัก ในที่สดุ เราก็ถูกความชั่ว
ดึงดูดไป เคล็ดลับที่จะชวยใหเราเดินในทางตรงของพระเจา สามารถชนะสิ่งชั่วรายและการหลอกลวง
ของโลก ก็คืออยาไปมองดูสงิ่ ของฝายโลก จงมองดูพระเยซูคริสตเปนหลัก ใหพระคริสตเปนศูนยกลาง
ของความคิดและการกระทําทุกอยางของเรา เมื่อเรามอบชีวิตจิตใจและทุกอยางไวทพี่ ระเจา มารก็ไม
สามารถยื้อแยงเราไป
สาม ชนะความตาย “พระเจาไดทรงโปรดประทาน ใหเราทั้งหลายมีชวี ิตนิรันดร” ความตายใน
ที่นี่หมายถึงความพินาศในความบาป คริสเตียนที่แทจริงจะไดรับชัยชนะ โดยไมตอ งตายในความบาป
และถูกพิพากษา แตจะไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเยซูคริสต
ผูพยากรณเท็จอาจสอนวา คนที่เชื่อพระเยซูหรือพระบุตรนั้น ไมไดรับชีวิตนิรันดร ตองเชื่อ
พระเจาหรือพระบิดาเทานัน้ ยอหนไดบอกเราอยางชัดเจนในขอ 11 และ 12 วา “ชีวิตนี้มีอยูในพระบุตร
ของพระองค ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมีชีวิต” ฉะนั้นทานจงมัน่ ใจใน
ความรอด ที่ทานไดรับจากพระเยซูคริสต อยาใหผูพยากรณเท็จลอลวงไป นอกจากขอยืนยันเกี่ยวกับ
ความรอดในพระคริสต ในขอ 12,13 แลว ยังมีขอยืนยันในพระคริสตธรรมคัมภีรอีกหลายขอ เชน
กิจการ 10:43, โรม 6:23, กิจการ 2:38, ยอหน 5:24, กิจการ 11:8, 1 ยอหน 1:9 เปนตน
6-12 จากขอ 6 ถึง 12 ยอหนไดอธิบายใหเราทราบวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ผูซงึ่ จะ
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกมนุษย ในสมัยของยอหน มีคนกลุมหนึ่งไมเชื่อวาการสิ้นพระชนมบนไม
กางเขนของพระเยซูคริสต เปนการไถบาปของมนุษย เขาสอนวา พระเยซูคริสตทรงเปนคนธรรมดา
เชนเดียวกันกับเรา พระองคไดรับการแตงตั้งเปนพระบุตรจากพระเจา ขณะที่ไดรับศีลบัพติศมา โดย
พระเจาสงพระวิญญาณของพระองคใหแกพระเยซูคริสต แตกอนที่พระเยซูคริสตจะทรงถูกตรึงบนไม
กางเขน พระเจาไดทรงเรียกเอาพระวิญญาณจากพระเยซูคริสตกลับคืนไป พระเยซูคริสตจึงทรงถูกตรึง
ในสภาพของมนุษยธรรมดา หากวาเราเชือ่ อยางที่พวกเขาสอนนั้น การสิ้นพระชนม และการหลั่งพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต จึงไรความหมาย ไมอาจเปนทางนําเราไปสูการหลุดพนจากความบาปได
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดดลใจใหยอหนกลาวแกคําสอนทีผ่ ิดนั้น ยอหนกลาววาพระเยซูมิได
เสด็จมาเพื่อประกาศถึงการชวยมนุษยใหรอด โดยการรับศีลบัพติศมาเปนเครื่องหมายถึงการที่พระองค
จะตองสิ้นพระชนม เพื่อไถความผิดบาปของมนุษย ถูกฝง และทรงฟน คืนพระชนมนนั้ แตพระองคทรง
สละพระโลหิตเพื่อไถโทษความผิดบาปของเรา ทุกคนที่เชื่อในเรื่องการไถบาปของพระเยซูคริสตและ
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การสละพระโลหิตของพระองค เปนพยานถึงการทรงเปนพระบุตรของพระเยซูคริสต และการ
สิ้นพระชนมเพื่อไถความบาปของมนุษยแลว พระเจายังทรงเปนพยานใหแกพระเยซูคริสตวาพระเยซู
คริสตเปนพระบุตรของพระองค “ผูที่มีพระบุตรนั้นก็มีชวี ิต ผูที่ไมมีพระบุตรก็ไมมีชวี ิต”
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พระธรรมยอหน
ฉบับตน

บทเรียนที่ 9
1 ยอหน 5:13-21

ความกลาในการติดตอกับพระเจา
อาทิตยกอน เราไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของคริสเตียนแท คริสเตียนแทเชื่อวาพระเยซูเปน
พระคริสต รักพระคริสต และรักทุกคนที่บังเกิดใหม ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจา และเปนผู
ชนะตัวเอง ชนะโลก และชนะความตาย วันนีเ้ ราจะไดเรียนถึงคุณลักษณะของคริสเตียนแทอกี ประการ
หนึ่ง คือมีความกลาในการติดตอกับพระเจา
13-17 ยังมีคริสเตียนเปนจํานวนมากที่สงสัยไมแนใจวาตัวเองไดรับความรอดแลวหรือยัง การสงสัยเปน
อันตรายตอชีวติ ฝายวิญญาณจิตของคริสเตียนมาก เพราะมารชอบหลอกลวงคน และชอบทําใหคริส
เตียนสงสัยพระเจา เมื่อการสงสัยเกิดขึ้นในจิตใจ ความเชื่อมั่นในพระเจาก็ลดนอยลง กลายเปนเหตุใหค
ริสเตียนทอถอยออนแอ เหินหางจากพระเจาไป
ทานสามารถพูดอยางเต็มปากไดหรือไมวา “ฉันไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเยซูคริสตแลว” ถา
ทานเชื่อวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ไดทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อไถบาปของ
ทาน ทานจงมั่นใจเถิดวาทานไดรับชีวติ นิรันดรแลว เมื่อทานทราบแนชัดวาทานไดรับชีวิตนิรันดรแลว
ทานจงมีความกลาในการติดตอกับพระเจาและจงเชื่อวาพระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของทาน
คริสเตียนที่สงสัยในความรอดของตน เมื่อเขาอธิษฐาน เขาอธิษฐานเพียงแตขอใหพระเจายกความบาป
ของเขา ประทานชีวิตใหมใหแกเขา ใหเขาไดรับความรอดอยางแทจริง เปรียบเหมือนทาสที่ไดรับการ
ปลดปลอยใหเปนอิสระจากนายแลว แตเขาไมมีความมั่นใจวา เขาไดรบั การปลดปลอยจริง ๆ จึงเขาไป
หานาย และขอรองตอนายทุกวันวา “ขอใหผมไดรับอิสระเถิด” ทานลองคิดดูวาทาสคนนี้เปนคนฉลาด
หรือคนโง
การอธิษฐานทูลขอพระเจาอภัยโทษความผิดบาป ในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่ดีและคริสเตียนทุก
คนควรจะปฏิบัติเสมอ เมื่อทราบวาตนไดกระทําผิด และบกพรองตอพระเจา แตคริสเตียนที่เชื่อแนวา
ตนไดรับความรอดจากพระเจาแลว ไมจาํ เปนตองขอความรอดจากพระเจาอีก การกระทําเชนนี้เทากับ
สงสัยพระเจา แทนที่จะอธิษฐานขอความรอด จงขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจาที่พระองคไดทรง
ประทานความรอดใหแกทานจงขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค สําหรับพระคุณและความรักของ
พระองค
การอธิษฐาน ไมจําเปนตอง “ขอ” เสมอไป บางคนอธิษฐานเมื่อมีสิ่งที่ตอง “ขอ” เทานัน้ คือเมื่อ
มีสิ่งใดที่จําเปนตองขอความชวยเหลือจากพระเจา เขาจึงอธิษฐานแตเมื่อเขารูสึกวา เขาไมมีสิ่งจําเปน
อะไรที่จะตองขอจากพระเจาเขาก็ไมอธิษฐาน การกระทําเชนนี้เปนการกระทําที่ไมถูกตอง การอธิษฐาน
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เปนการติดตอ พูดคุยสนทนากับพระเจา ทานลองคิดดูวาบิดาของทานจะรูสึกอยางไร หากทานสนทนา
กับบิดาเพียงเมื่อทานตองการความชวยเหลือจากบิดาเทานั้น เชนเมื่อทานตองการเงิน เครื่องใชไมสอย
และอื่น ๆ แนนอนทีเดียว บิดาของทานจะรูสึกไมพอใจ ความสัมพันธชนิดนี้เปนความสัมพันธระหวาง
ลูกจางกับนาย มากกวาบุตรกับบิดา บิดาของทานตองการเห็นความใกลชิดสนิทสนมความไววางใจ
และความรักจากทาน
พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนทุกคน ใกลชิดสนิทสนมกับพระองคตลอดเวลาไมใชเขาเฝา
พระองค ติดตอกับพระองค เพียงเมื่อมีความจําเปนเทานัน้ ดังไดกลาวแลววาการอธิษฐานไมจําเปนตอง
“ขอ” เสมอไป บางครั้งการอธิษฐานทีม่ ีแตการสรรเสริญของพระคุณพระเจา เกิดประโยชนแกเรา
มากกวาการอธิษฐานที่เต็มไปดวยการขอ ดังเชนเมื่อเปาโลถูกจําไวในคุก อาจารยเปาโลมิไดอธิษฐานขอ
พระเจาชวยเขาตลอดเวลา แตไดรองเพลงสรรเสริญพระเจา เพราะการสรรเสริญพระเจานี่แหละ
ยังผลใหเกิดแกแผนดินไหว (กิจการ 16:25) ประตูคุกเปดออก โซตรวนที่มีมือและเทาที่หลุดออก การที่
เปาสามารถขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจาในยามทุกขยากลําบาก ก็แสดงใหเราเห็นถึงความเชือ่ ความ
ไววางใจของเขาที่มีตอพระเจา ไมมีอะไรที่จะทําใหพระเจาทรงปลื้มปติยินดีเทากับการที่ไดเห็นความ
เชื่อ และความไววางใจของคริสเตียนที่มีตอพระองค พระเจาทรงทราบความตองการของเราทุกอยาง ถา
เราเชื่อและไววางใจในพระองค เราก็จะไดรับทุกอยางจากพระองค
ในฐานะที่เราเปนบุตรของพระเจาแลว จงมีความกลาเขาเฝาพระองค พระองคทรงสนพระทัย
ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของเรา พระองคทรงเอาใจใสตอนกทุกตัวที่บินในอากาศ ดอกไมทุกตนในทุง นา
มนุษยประเสริฐกวานกและดอกไมเหลานัน้ มาก พระองคยอมทรงเอาใจใสดูแลมากกวาสิ่งเหลานั้น และ
พระองคทรงสัญญาวา พระองคจะทรงสดับฟงและตอบคําอธิษฐานของเราเสมอ (ดู ยอหน 14:4, 15:16,
มาระโก 11:24 ฯลฯ) แตมเี งื่อนไขอยูว า เราจะไดทุกสิ่งที่เราขอก็ตอเมื่อ
หนึ่ง “ขอตามที่ชอบพระทัยของพระเจา” คือขอใหสิ่งที่ถูกตอง กับน้ําพระทัยของพระองค การ
อธิษฐานทูลขอ มิใชการบัญชาใหพระเจา กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใหพระเจา กระทําทุกอยางที่เรา
ตองการ แตเรายึดน้ําพระทัยของพระเจาเปนหลัก บางครั้งพระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
เพราะเราขอผิด (ดู ยากอบ 4:3)
สอง “ขอดวยความเชื่อ” (ดู ยากอบ 1:6, มัทธิว 21:22) ความเชื่อเปนกุญแจไขใหเราเขาสูประตู
แหงขุมทรัพยของพระเจา พระบิดาของเราทรงบริบูรณไปดวยทุกอยาง และพระองคพรอมเสมอที่จะ
ประทานใหเรา เพียงแตเรามีความเชื่อซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจ ไขประตูไปเลือกทุกอยางที่เราตองการ
(แตไมขดั กับขอหนึ่ง คือเลือกสิ่งที่ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา) จงเชื่อวา “เราไดรับตามที่เราได
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ทูลขอจากพระองคนั้น” พระเจาอาจไมทรงตอบคําอธิษฐานของเราทันที แตหากเรามีความเชื่อ เราก็ตอ ง
อดทน รอคอยคําตอบของพระองค พระองคก็จะประทานใหตามพระสัญญาของพระองค
สาม บางครั้ง เรามีความเชื่อ และแนใจวา เราขอในสิ่งที่ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา แต
พระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา เพราะมีความบาปบางอยางในจิตใจของเรา เปนสิ่งขัดขวาง
ฉะนั้น ในการอธิษฐานทุกครั้ง จงสํารวจจิตใจของตัวเองกอน เราไดกระทําผิดตอพระเจาหรือตอผูหนึ่ง
ผูใดหรือไม เราไดประพฤติผดิ ทางกาย วาจา ใจ หรือเปลา ถาเราพบขอบกพรองของเรา จงสารภาพผิด
ตอพระเจา พระองคก็จะอภัยใหแกเรา การอธิษฐานของเราจึงจะเปนทีพ่ อพระทัยของพระองค
คริสเตียนที่ดีไมเพียงแตอธิษฐานเผื่อตัวเอง ยังอธิษฐานเผื่อผูอื่นดวย ขอ 16 ไดบอกใหเรา
อธิษฐานเผื่อพีน่ องที่ออนแอ ทอถอย กระทําบาป และพระองคจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา หากเรา
เปนคริสเตียนแทจริง เรายอมรักพี่นองในพระคริสต และอธิษฐานเผือ่ เขาเสมอ นอกจากนัน้ เรายังตอง
อธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง คนที่เรารูจัก ที่ยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ของเขา ถาเราอธิษฐานดวยความสัตยซื่อพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
ตอนทายของขอ 16 ไดกลาวถึงความบาปสองชนิด คือบาป ซึ่งไมไดนําถึงความตายและบาปซึ่งนํา
ถึงความตาย ยอหนมิไดอธิบายไวในทีน่ ี่วา บาปทั้งสองชนิดนั้นหมายถึงอะไรบาง แตจากขอพระคริสต
ธรรมตอนอื่น ๆ เราอาจสรุปไดดังนี้
(1) ความบาปที่นําถึงความตาย หมายถึงความบาปที่เราทราบวา ไมควรกระทํา แตจงใจไป
กระทํา เปนเหตุทําใหชวี ิตฝายวิญญาณจิตตองตายไป คือไมมีความรูสึกในเรื่องผิดและชอบ ผูที่จงใจ
กระทําบาปเชนนี้ พระเจายอมอภัยใหเขาไมได เปรียบเสมือนนักโทษที่ฆาคนตายโดยเจตนา ศาลก็ไม
อาจยกโทษให (ดู ฮีบรู 10:26-31, 12:17)
มีบาปชนิดหนึง่ ที่นําถึงความตาย ซึ่งกลาวอยางชัดเจนในพระคริสตธรรมภัมภีรคือ “กลาวหมิน่
ประมาทตอพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ดู ลูกา 12:10)
(2) ความบาปที่ไมนําถึงความตาย หมายถึงความบาปที่เรากระทําโดยมิไดเจตนา คือไมไดเกิด
จากปกตินิสัยในชีวิตบังเกิดใหมของเรา ความบาปชนิดนี้พระเจายินดีอภัยให หากเราสํานึกตัวสารภาพ
ผิดกับพระองค
แมยอหนจะไมสนับสนุน ใหคริสเตียนอธิษฐานเผื่อความบาป ที่นําไปถึงความตาย แตก็มิได
หมายความวา ยอหนหามคริสเตียนอธิษฐานเผื่อความบาปนั้น ที่ยอหนไมสนับสนุนเชนนี้ ก็เพราะคริส
เตียนบางคนนึกวาตนสามารถกระทําบาปไดตามใจ เพียงแตสารภาพตอพระเจาหลังจากกระทําบาปแลว
พระองคก็จะอภัยให ยอหนเตือนคริสเตียนวาอยาประพฤติเชนนั้น เพราะการกระทําเชนนั้น เปนการ
นําไปสูความตาย แตหากมีคริสเตียนคนใดที่พลั้งผิดไปแลว และรูสึกเสียใจตอความบาป และตองการ
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กลับใจใหมจริง ๆ เขายอมสามารถอธิษฐานทูลขอพระเจา ใหอภัยโทษในความผิดบาปของเขา ไมวา
บาปของเขาจะหนักเพียงใดก็ตาม ดวยไมมีความบาปใดที่หนักเกินกวาพระเยซูคริสตจะอภัยใหได (ดู
โรม 5:20,21)
18-20 ยอหนไดสรุปจดหมายของเขาในสามขอนี้ ตางขึน้ ตนดวย “เราทั้งหลายรูแลววา” เราทั้งหลายรู
วาคริสเตียนอาจทําบาปบางครั้ง แตเขามิไดมีปกตินิสัยในการทําบาปผูที่ระวังตัวและเขาใกลชิดกับพระ
เจาเสมอ ยอมไมถูกมารทดลองใหหลงผิดไป (ขอ 18)
มนุษยทกุ คนมีบาป แตเราสามารถรับความรอดไดโดยพระเยซูคริสต เมื่อเราเชื่อและตอนรับ
พระองค เปนพระผูชวยใหรอด จงมั่นใจวา เราไดรับชีวติ นิรันดร (ขอ 19) เรารูแนวา พระเยซูเปนพระ
คริสต ไดเสด็จเขามาในโลก เพื่อชวยใหคนบาปทุกคนคืนดีกับพระเจา พระองคทรงสัตยซื่อ จะกระทํา
ทุกอยางตามพระสัญญาของพระองค คริสเตียนทีแ่ ทจริง จึงกลาติดตอกับพระองค และทูลขอทุกอยาง
จากพระองคตามคําสัญญานั้น (ขอ 20)
สุดทาย เมื่อเราทราบสิ่งเหลานี้ดีแลว ยอหนไดเตือนใหเราเขาใกลชดิ สนิทสนมกับพระเจาให
มากที่สุด “จงรักษาตัวใหปราศจากรูปเคารพ” “รูปเคารพ” ในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหความ
สนิทสนมของเรากับพระเจาลดนอยลง ถาการเรียน กีฬา การพักผอนหยอนใจ ญาติพี่นอง ทําใหเรารัก
พระเจานอยลง หรือทําลายความสนิทสนมระหวางเรากับพระเจา ฯลฯ สิ่งเหลานีก้ ก็ ลายเปนรูปเคารพ
ทานจะรักผูใ ดมากมาย เพียงใดก็ตาม จงอยาลืมวา ตองใหพระเจาเปนอันดับหนึ่งในชีวิตของทานเสมอ
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พระธรรมยอหน
ฉบับสอง

บทเรียนที่ 10
2 ยอหน 1:1-13

มิตรภาพของคริสเตียน
พระธรรมยอหนฉบับสอง แมจะเปนจดหมายฝากฉบับที่สั้นที่สุด ในบรรดาจดหมายฝากตาง ๆ
แตก็มีเนื้อหาและสาระสําคัญควรแกการศึกษามาก บางคนกลาววา ยอหนเขียนจดหมายฉบับนี้ถึง
สุภาพสตรีคริสเตียนคนหนึง่ เปนสวนตัว ดังปรากฏในขอ 1 บางคนกลาววา สุภาพสตรีในที่นี้หมายถึง
คริสตจักร เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววาคริสตจักรเปนเจาสาวของพระเยซูคริสต ซึ่งหมายถึง
เพศหญิง วันนี้เราจะไมพิจารณาถึงผูรับจดหมายทีแ่ ทจริงวาเปนใคร เพราะไมวาผูรับจะเปนใครก็ตาม
จดหมายฉบับนี้ก็มีความสําคัญแกเราเทากัน เพราะเปนพระคําของพระเจา ซึ่งพระองคไดดลใจใหผูรับ
ใชของพระองคเขียนขึ้น สําหรับแนะนําตักเตือนคริสเตียนทุกคน
ในจดหมายฉบับนี้ ยอหนไดกลาวถึงมิตรภาพหรือความสัมพันธของคริสเตียน ที่มีตอคนอื่น
โดยชี้แจงใหเราทราบวา ผูใดบางที่เราควรคบคาสมาคม และผูใดบางทีเ่ ราไมควรมีสวนเกี่ยวของกับเขา
เลย
1-3 ความสัมพันธหรือความรักของคริสเตียนที่มีตอคนอื่นตางกับผูทไี่ มใชคริสเตียน ผูที่ไมใชคริสเตียน
รักคนที่เขารูจกั คนที่นารัก คนที่รูปรางหนาตาสวยงาม คนที่มีความรู มีตําแหนงการงานดี คนที่เปน
ประโยชนตอเขา คนที่มีความเกี่ยวพันธในชีวิตประจําวันอยางใกลชิดกับเขาเปนตน ความรักชนิดนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดงา ย ๆ บางคนรักเพื่อนเพราะเพื่อนมีเงิน สามารถชวยเหลือเขาได แตเมื่อเพื่อนยากจน
ไมสามารถชวยอะไรเขาไดอกี เขาก็เหินหางจากเพื่อนไป ความรักหรือมิตรภาพของคริสเตียนที่แทจริง
ไมเปนเชนนั้น คริสเตียนรักคนอื่น ๆ เนื่องจากความจริง คือเนื่องจากความรักของพระเยซูคริสต ซึ่งอยู
ภายในเขา เปนความรักซึ่งเกิดจากแรงกระตุนของพระคริสตภายใน มิใชความรักซึง่ เกิดจากแรงกระตุน
ของสิ่งภายนอก โดยเหตุนี้ความรักและมิตรภาพของคริสเตียนจึงยั่งยืนคงทน
เราอาจเปรียบเทียบความรักทั้งสองชนิดนี้ กับน้ําในสระและน้ําในลําธาร ในสระจะมีน้ําไดก็
ตอเมื่อมีฝนตกประจํา หากฝนไมตกเปนเวลานาน น้ําในสระก็เหือดแหงไป ซึ่งเปรียบเสมือนความรัก
ของมนุษย เกิดขึ้นเนื่องจากแรงผลักดันภายนอก เชนความสวยงาม ความมั่งมี ความสามารถ
ผลประโยชนที่ไดรับเปนตน แตเมื่อแรงกระตุนจากภายนอกนั้นหายไป ความรักก็เลือนลางไปดวย เชน
คนสวนมากไมรักคนยากจนเข็ญใจ ไมรักคนเปนโรค ไมรักนักโทษ เพราะคนดังกลาวไมมีสิ่งใดที่จะ
กระตุนใหเขารักเลย สวนความรักของคริสเตียนเปรียบเสมือนน้ําในลําธาร ซึ่งไหลอยูเปนประจํา แมฝน
จะไมตกน้ําก็ไมขาดหายไป มิตรภาพและความรักของเรามิไดเกิดจากแรงกระตุน ภายนอก แตเกิดจาก
ชีวิตของพระเยซูคริสต ซึ่งอยูภายใน โดยเหตุนี้เราจึงสามารถรักคนที่ไมนารัก รักคนที่โลกทอดทิง้ รัก
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คนที่เราไมเคยรูจักมากอนเลย เนื่องจากคริสเตียนตางมีความจริงของพระเยซูคริสตอยูภายใน ไมวาคริส
เตียนชาติใด ภาษาใด มาจากแหงหนตําบลใดซึ่งเราไมรูจกั มากอน เราก็สามารถรักใครกันดุจพีน่ อง
4-6 ผูที่เราควรจะคบคาสมาคมและมีความสัมพันธอยางใกลชิด ไดแกผทู ี่ “ดําเนินตามความจริง” คือผูที่
ไดบังเกิดใหมในพระเยซูคริสต และดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจา หมายถึงพี่นองในพระคริสต
ทุกคน เหตุทเี่ ราควรจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกันในระหวางพี่นอ งก็เพราะ
(1) ความสัมพันธในระหวางคริสเตียน นําความยินดีมาสูเรา ถาเราสังเกตตัวเองใหดี เราจะ
พบวา เพื่อนทีเ่ ราชอบที่สุด มักเปนผูที่มีบางสิ่งบางอยางคลายกับเรา คนที่เปนนักกีฬา มีเพื่อนสนิทเปน
นักกีฬา นักดนตรีมีเพื่อนสนิทที่เปนนักดนตรี หรือชอบดนตรี พอคามีความสุขใจเมื่อไดพูดคุยกับเพื่อน
พอคาดวยกัน มีสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา “ถาอยากทราบนิสัยของผูใด ก็จงดูจากเพื่อนที่เขาคบ” คําพูดนี้
เปนความจริง (ดูขอ 12 ดวย)
แมคริสเตียนไมมีนิสัยรสนิยมเหมือนกันหมดทุกคน แตเราก็มีอยางหนึ่งเหมือนกันคือทุกคนที่
มี “ความจริง” ของพระเยซูคริสตอยูภายใน ความจริงนี้แหละที่ไดผกู มัด ใหคริสเตียนเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ทําใหเรามีความปตยิ ินดีเมื่อพบปะสังสรรคกัน ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงตองไปรวมประชุมใน
โบสถเสมอ เขารวมประชุมในคณะอนุชน เรียนรวีวารศึกษา เพราะนอกจากไดนมัสการพระเจา รับ
อาหารฝายวิญญาณจิตแลว ความสัมพันธระหวางคริสเตียน จะนําความปติยินดีและความอิ่มเอิบใจมาสู
เราได หากผูใดไมมีความปติยินดีในการพบปะสังสรรค ระหวางพีน่ อ งในพระคริสต ก็แสดงวาไดมีบาง
สิ่งบางอยางผิดปกติเกิดขึ้นในชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขาแลว
(2) เราตองรับการหนุนน้ําใจ คําแนะนําตักเตือน ซึ่งกันและกันระหวางพี่นองในพระคริสต ใน
วาระสุดทายของโลก จะมีผูพยากรณเท็จเกิดขึ้น จะมีการทดลองตาง ๆ มากมาย คริสเตียนตองมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ เพื่อแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันหนุนน้าํ ใจคนที่ออนแอใหเขมแข็งขึ้น
(3) การมีความรักซึ่งกันและกันเปนพระบัญญัติของพระเจา ผูที่เชื่อฟงปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระเจา จะตองรักซึ่งกันและกัน
มารไมตองการใหคริสเตียนนมัสการพระเจา มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางคริส
เตียน มันจึงพยายามทุกวิถที างที่จะขัดขวางมิใหคริสเตียนไปโบสถ ไปรวมประชุมอนุชน ไปเรียนรวี
วารศึกษา โดยใชความสนุกสนานตาง ๆ ฝายโลกเปนสิ่งลอลวงใจมันมักชักจูงใหทานไปดูภาพยนต ไป
เที่ยวเตร ไปหาความสําราญอยางอื่น แทนที่จะไปโบสถ บางครั้งมันพยายามใชการงานตาง ๆ ผูกมัด
ไมใหทานไปรวมสามัคคีธรรมกันระหวางพี่นองในพระคริสต
ทานจงอยาเชือ่ คําของมารที่เสนอ
ความสุขฝายโลกให ความสุขที่แทจริงไดจากความสัมพันธกันอยางใกลชิด ระหวางพี่นองในพระคริสต
ซึ่งมีพระเยซูคริสตเปนประมุข จงถวายเวลาของทานในวันอาทิตยใหพระเจา อยาใหมารยื้อแยงเวลาของ
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ทานไป “ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้น อยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทํานัน้ แตจงเตือนสติกันและ
กันใหมากยิ่งขึน้ เมื่อทานทั้งหลายเห็นเวลานั้นใกลเขามาแลว” (ฮีบรู 10:25)
7-13 สุภาษิตที่คุนหูคนสวนมากบทหนึ่งกลาววา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัญฑิต บัญฑิตพาไป
หาผล” ถาจะกลาวใหกระจางกวานัน้ ก็อาจกลาววา “คบคนชั่ว คนชัว่ จะพาทานพลอยชั่วไปดวย แตถา
คบคนดี คนดียอมชวยใหทานกลายเปนคนดี” เชนถาทานคบคนที่เกียจคราน ตอนแรกทานอาจไมชอบ
ใจ แตนานวันเขา ทานจะกลายเปนคนเกียจครานโดยไมรูตัว แตถาทานคบคนขยัน ทานก็จะกลายเปน
คนขยันไปดวย การคบเพื่อนคริสเตียนก็เชนเดียวกัน ควรจะคบเพื่อนคริสเตียนใหมากที่สุด เพราะจะ
ชวยใหชวี ิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโต
ทั้งนี้มิไดหมายความวา หามคบเพื่อนที่ไมใชคริสเตียน ดังกลาวแลวตอนตน ความรักของคริส
เตียนเกิดจากความจริงของพระเยซูคริสต เรารักทุกคนในโลก และเปนเพื่อนกับทุกคน ขณะเดียวกันเรา
ก็เกลียดชังความบาป ตองการเหินหางจากความบาปทางที่จะปองกันไมใหเราพลาดพลั้งในความบาปก็
คือ พยายามหางเหินจากเพื่อนที่ชักจูงเราไปทําบาป ถาทานเปนคริสเตียนที่ดี ทานก็จะตองพยายามนํา
เพื่อนใหเปนคริสเตียนดวย
แมพระประสงคที่แทจริงของพระเจาจะตองการใหคริสเตียนรักทุกคนในโลกแตเพื่อความ
ปลอดภัยของคริสเตียน พระองคทรงหามคริสเตียนสนิทสนมกับบุคคลบางจําพวก ซึ่งมีลักษณะดังนี้
อยาสนิทสนมกับคนที่ไดชื่อวา ผูพยากรณเท็จ หรือ ผูทรยศตอพระคริสต ผูหลอกลวงใหคริส
เตียนหลงผิดไปจากความจริง ผูที่ไมรับรองวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมารับชาติเปนมนุษย พระคริสต
ธรรมคัมภีรบอกวา “อยารับเขาไวในเรือน และอยาเอออวยกับเขา” คืออยามีความสัมพันธกับคนเหลานี้
เพราะคนเหลานี้จะนําอันตรายมาสูคริสเตียน ทําใหคริสเตียนที่รักพระเจาตองออนแอทอถอย หลงจาก
ความจริงไป ถามีคนดังกลาวเขามาหาทานในบาน เพือ่ จะเผยแพรคาํ สอนที่ผิดความจริง หรือขอรอง
ทานใหเขาเทศนาในโบสถ จงปฏิเสธ อยาตอนรับเขา แตทั้งนี้มิไดหมายความวา ทานจะขับไลเขาโดยใช
กิริยาที่ไมดีงาม
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราไมควรสนิทสนมหรือตอนรับคนเหลานั้น ก็เพราะคนเหลานั้นเปน
ศัตรูของพระเจา “เปนผูลอลวงและเปนผูทรยศตอพระคริสต” “ผูที่เอออวยกับเขาก็เขาสวนในการชั่ว
ของเขานั้น” สมมุติวานองชายของทานไปขโมยเงินของคุณพอ และทานเห็นการกระทําของเขาทุกอยาง
แทนที่จะกลาวหามปรามหรือตักเตือนเขา ทานกลับเอออวยและชมเชยความสามารถของเขา (การ
ประพฤติเชนนี้ก็เทากับสนับสนุนใหนองชายของทานประพฤติชั่วยิง่ ขึ้น) หรือถามีการสงครามเกิดขึ้น
ไสศึกศัตรูไดเขามาในบานของทาน ทั้ง ๆ ที่ทานรูวาเปนไสศึก เปนศัตรูของชาติ ทานกลับตอนรับเลี้ยง
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ดูเขา ทานก็กลายเปนศัตรูของชาติไปดวย ผูทรยศตอพระคริสตเปนศัตรูของพระเจา การชวยเหลือศัตรูก็
เทากับตอตานพระเจา คริสเตียนทุกคนจึงไมควรมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับคนเหลานัน้
การมีความสัมพันธกับคนชัว่ ตอนแรกอาจมองไมเห็นอันตรายใด ๆ แตนานวันเขาความชั่วก็จะ
คอย ๆ แทรกซึมเขามาในจิตใจของทาน แลวทานก็จะหลงผิดไป สถานที่ปลอดภัยที่สุด คือภายใน
ครอบครัวของพระเจา ซึ่งมีพระเยซูคริสตเปนประมุข มี “ความจริง” (พระคําของพระเจา) เปนแสงสวาง
สองทางในการดําเนินชีวิต จงใกลชิดสนิทสนมกันและรักซึ่งกันและกัน ระหวางพีน่ องในพระคริสตให
มากที่สุด เพือ่ ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานจะไดเขมแข็งยิ่งขึ้น และเพื่อพระนามของพระเจาจะไดรับ
การเชิดชู
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พระธรรมยอหน
ฉบับสาม

บทเรียที่ 11
3 ยอหน 2:1-15

การรวมมือในการประกาศพระกิตติคุณ
ยอหนเขียนจดหมายฉบับที่สามนี้ ประมาณ ค.ศ.85 ขณะนั้น นักประกาศพระกิตติคณ
ุ หรือที่เรา
เรียกวา “มิชชั่นนารี” ไดเริ่มทํางานประกาศแลว มิชชั่นนารีเหลานั้นไดนําพระคําของพระเจาไปสั่งสอน
ในที่ตาง ๆ เพื่อใหคนรูจักพระเยซูคริสตและพบทางแหงความรอด สมัยนัน้ การคมนาคมยังไม
เจริญกาวหนา ผูประกาศตองเดินทางดวยเทา บางครั้งตองขามทะเลทรายที่รอนระอุ ตองเดินทางผานปา
ดงพงทึบ แวดลอมดวยอันตรายตาง ๆ จากสัตวปา และโรคภัยไขเจ็บ แตเพื่อพระคําของพระเจาจะได
เผยแพรไปยังทุกเมือง มิชชันนารีทุกคนจึงอดทนเพื่อพระเจา
งานประกาศพระกิตติคุณมิใชหนาที่ของมิชชันนารีเทานัน้ แตเปนหนาที่ของทุกคนทีไ่ ดกลับใจ
บังเกิดใหมแลวในพระคริสต พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก” (มัทธิว
5:14) หมายความวาคริสเตียนทุกคนมีสวนรวมในการนําวิญญาณที่อยูใ นความมืดแหงความบาป มาพบ
แสงสวางแหงความรอดของพระเยซูคริสต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาคริสเตียนทุกคนเปน “มิ
ชชั่นนารี” มีหนาที่ชวยเหลือในงานประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระเจา การรวมมือในงานประกาศพระ
กิตติคุณของพระเจา อาจกระทําไดหลายทางเชนรวมมือโดยการอธิษฐานเพื่องานประกาศพระกิตติคุณ
เมื่อผูประกาศและผูที่ยังไมไดรับความรอด รวมมือโดยการเปนพยาน แจกใบปลิว รวมมือโดยการถวาย
ทรัพยเพื่องานประกาศและอื่น ๆ ในจดหมายฉบับนี้ ยอหนไดกลาวถึงทัศนะของคนสามประเภท
เกี่ยวกับงานประกาศพระกิตติคุณของพระเจา
1-8 คนประเภทแรก ไดแกคนอยาง ฆาโย ฆาโยมิไดเปนมหาเศรษฐี มีทรัพยสินเงินทองมากมายในการ
ตอนรับดูแลแขก สิ่งที่ฆาโยมีคือ ความรักอันอุดมสมบูรณของพระเยซูคริสตภายในจิตใจ ฆาโยทราบถึง
ความสําคัญในการประกาศพระกิตติคณ
ุ จึงพยายามจนสุดความสามารถในการชวยเหลืองานประกาศ
ดวยใจสัตยซื่อ โดยการชวยเหลือคนงานของพระเจาทุกคน ที่เดินทางผานมายังตําบลของเขา การ
ชวยเหลือคนงานของพระเจานั้น ๆ พระเจามิไดมองดูวา เราสามารถชวยเหลือไดมากนอยเพียงใด แต
พระองคทรงมองดูจิตใจของเราวา เราชวยเหลือดวยใจสัตยซื่อ ดวยความเต็มใจ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
หรือไม ครั้งหนึ่งพระเยซูคริสตไดทรงเทศนาสั่งสอนในโบสถแหงหนึง่ หลังจากเทศนาแลวมีการถวาย
ทรัพย พระองคไดทรงพิเคราะหดูประชาชนที่เอาเงินไปใสไวในตูถวายทรัพยมีหญิงหมายยากจนคน
หนึ่ง นําเงินมาประมาณสองสตางคมาใสไวในตูน ั้น พระองคตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายตามจริงวา
หญิงหมายจน ๆ คนนี้ ไดใสไวในตูเ ก็บเงินถวาย มากกวาคนทั้งปวงทีใ่ สไวนนั้ ” (ดู มาระโก 12:41-44)
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และพระองคยงั ตรัสอีกวา “ผูที่ใหน้ําเย็นสักจอกหนึ่งแกคนเล็กนอยเหลานี้คนใดคนหนึ่งกินเพราะเปน
ศิษย เราบอกทานทั้งหลายตามจริงวา คนนัน้ จะขาดบําเหน็จก็หามิได” (ดู มัทธิว 10:40-42)
งานประกาศกิตติคุณเปนหนาที่ของคริสเตียนทุกคน การที่เราชวยเหลืองานประกาศนี้ จงอยา
นึกวาเราชวยเหลือคนหนึ่งคนใด หรือคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรใด แตจงนึกเสมอวา เราชวยเหลืองาน
ของพระเจา เปนหนาที่โดยตรงของเรา ที่มีสวนรวมในการรับผิดชอบ มิชชั่นนารีและนักเทศนตาง ๆ ได
สละทุกอยางเพื่อพระนามของพระเจา เพือ่ พระกิตติคณ
ุ ของพระองค เราจึงตองรวมมือกับทานเหลานั้น
อยางเต็มที่ ทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย ซึ่งเราสามารถชวยได “เพื่อเราจะไดเปนผูรวมงานกับ
ความจริง”
บางคนอาจนึกวาตนยากจนเกินกวาที่จะชวยเหลืองานของพระเจาในดานทรัพยสินได แทจริง
ปญหามิใชอยูท ี่วาเรายากจนหรือร่ํารวย แตอยูที่เรามีใจยินดี เสียสละเพือ่ พระเจา หรือไม หากเราเปนคน
เห็นแกตวั ไมนึกถึงงานของพระเจาเลย แมมีเงินสักหมืน่ ลาน เราก็ไมยินดีถวายใหแกพระองค ถาเรา
เปนคริสเตียนที่รักพระเจาดวยใจจริง เรายอมเปนหวงงานของพระองค และอยากชวยเหลือดวยความ
ยินดี ผูทยี่ ินดีถวายทรัพยทพี่ ระเจาประทาน ผูนั้นไมมที างขาดทุน พระองคตรัสวา “จงเอาบรรดาสวน
สิบซักหนึ่งนัน้ มาส่ําสมไวในคลัง เพื่อจะมีโภชนาหารไวในวิหารของเรา และจงมาลองดูในเรื่องนี้ ดูที
หรือวา เราเปดบัญชรทองฟาใหเจา และเทพรใหแกเจาจนเกิดความตองการหรือไม” (ดู มาลาคี 3:10)
(ครูอาจเลาเรื่องเอลียากับหญิงหมายทีใ่ หขนมปง จาก 1พงษกษัตริย บทที่ 17)
9,10 คนประเภทที่สอง ไดแกคนอยางดิโอเตรเฟ เปนผูท ี่ไมชวยเหลือคนงานของพระเจา และขัดขวาง
คนอื่นที่พยายามสนับสนุนงานของพระองค ดิโอเตรเฟ อาจเปนนักเทศนคนหนึ่ง หรือผูปกครอง หรือ
มัคนายก หรืออาจมีตําแหนงสําคัญในคริสตจักรเขาเปนคนเห็นแกตวั เปนหวงแตสวัสดิภาพของตนเอง
งานที่เขากระทํา เขาทําเพื่อตัวเอง เพื่อชื่อเสียงตําแหนง และอาชีพของตนเอง มิไดทาํ เพื่อพระเจา ฉะนั้น
งานใด ๆ ก็ตามที่คริสตสมาชิกกระทํา เพื่อเปนประโยชนแกพระเจาหรือผูอื่น ซึ่งไมอํานวยผลประโยชน
ใหแกเขาเอง และไมสอดคลองกับอุดมการณของเขา เขาก็ไมพอใจ และขัดขวางงานนั้นคนประเภทนี้
ไมเพียงแตมีในสมัยกอนเทานั้น แตไดปรากฏขึ้นมากมาย แมในคริสตจักรปจจุบันก็มไี มนอย ยอหนได
กลาวถึงความบาปสามประการ ของคนประเภทนี้
ประการแรก เขาอยากเปนคนใหญคนโตในคริสตจักร อยากมีอํานาจเหนือนักเทศน อยากใหคริ
สตสมาชิกยกยองนับถือ และตองการใหนักเทศน เทศนาในสิ่งซึ่งเปนที่พอใจเขา นี่เปนความบาปที่
ตอตานคําสั่งของพระเยซูคริสต พระองคตรัสวา “ถาผูใดใครจะไดเปนคนตน ก็ใหผูนั้นเปนคนทายสุด
และเปนคนรับใชของคนทัง้ ปวง” (ดู มาระโก 9:35) และพระธรรมเอเฟโซ กลาววา พระเยซูทรงเปน
ประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร (ดู เอเฟซัส 9:22) พระเยซูคริสตไมทรงประสงคใหผูหนึ่งผูใด
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เปนเจาหรือนายผูที่เปนใหญที่สุดในคริสตจักร แตทรงตองการใหทุกคนรักซึ่งกันและกัน ดุจพี่นองใน
ครอบครัวเดียวกันในคริสตจักร มีผูเดียวเทานั้นคือพระเยซูคริสต
ประการที่สอง ดิโอเตรเฟไมยอมเชื่อฟงคําตักเตือนของคนรับใชของพระเจากลับกลาวใสความ
คนรับใชพระเจาดวยถอยคําหยาบคาย พระเยซูไดกลาววา “ผูที่ฟงทานทั้งหลาย (คนรับใชพระเจา) ก็ได
ฟงเรา ผูที่ประมาททานทั้งหลายก็ไดประมาทเรา ผูที่ประมาทเรา ก็ไดประมาทผูที่ใชเรามา” (ลูกา 10:16)
การกระทําอันหยาบหยามของดิโอเตรเฟ ตอผูรับใชของพระเจา เปนความผิดบาปอยางรายกาจในสาย
พระเนตรของพระเจา
ประการสุดทาย ดิโอเตรเฟ กีดกันคน ที่ใครจะรับรองคนงานของพระเจาและคัดชื่อเขาออกจาก
คริสตจักร เขาไมเพียงแตไมสนับสนุนงานของพระเจาเทานั้น ยังตอตานงานของพระองค กลาวไดวา เขา
เปนคนตอตานพระคริสต เปนศัตรูของพระกิตติคุณเปนฝายของพญามารซาตาน
พฤติการของดิโอเตรเฟ ควรจะเตือนใจแกเราทุกคน บางครั้งเราไมเพียงแตไมรวมมือในการ
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจา เรายังหัวเราะเยาะคนเหลานั้น ที่รอนรนในการประกาศ เชนคนทีย่ ืน
แจกใบปลิวขางถนน คนที่เปนพยานดวยความกลาหาญ บางครั้งเรามิไดตอนรับคนงานของพระเจา ทุก
คนที่ไมรวมมือในงานประกาศพระกิตติคณ
ุ จัดอยูในพงศพันธของดิโอเตรเฟ ทั้งสิ้น
11-15 บุคคลประเภทที่สามไดแกคนอยางเดเมเตรียว
เดเมเตรียวเปนผูประกาศพระกิตติคุณคนหนึ่งในสมัยนัน้ จากขอ 12 เราพอจะทราบไดวา เขา
เปนนักประกาศที่รอนรนเขมแข็ง แตเขาเปนคนหนึ่งในจํานวนคนงานทั้งหลายที่ดิโอเตรเฟขัดขวาง ไม
ยอมตอนรับใหเขาไปในคริสตจักรของเขา
งานประกาศพระกิตติคุณ ไมใชเปนงานทีง่ ายนัก นอกจากจะตองมีความอดทน เสียสละแลว
บางครั้งยังตองเผชิญอุปสรรคมากมาย ทําใหเราไดรับความยากลําบาก ดังเชนเดเมเตรียว ทั้งนี้เพราะมาร
ไมตองการ ใหคริสเตียนนําขาวประเสริฐไปประกาศใหแกชาวโลก จึงใชวิธีตาง ๆ ขัดขวางงานของ
พระองค พยายามทําใหคนงานของพระเจาออนแอ ทอถอย หมดกําลังใจ สิ่งที่รายทีส่ ุด คือบางครั้ง มาร
ไดใสความคิดที่ชั่วราย และความเขาใจผิด ยุยงสงเสริมใหคริสเตียนบางคนกระทํา หรือกลาวบางอยาง
ทําลายจิตใจ ของผูรับใชพระเจา ทําใหผูรับใชของพระองคเสียใจ ชอกช้าํ ใจ และหมดกําลังใจ
ยอหนไดปลอบโยนผูรับใชพระเจา และคริสเตียนทุกคนที่สูทนความยากลําบากเพื่องานของ
พระเจา ในตอนทายของจดหมายวา แมจะมีคนตอตานขัดขวางทาน ไมตอนรับทานหรือเขาใจทานผิด
ทานไมตองเสียใจและทอใจ ทานมีพยานมากมายทีย่ ืนยันความจริงและความดีของทาน มีหลายคนที่ได
ยินพระกิตติคณ
ุ ของพระเจาจากทาน และไดรับความรอด ที่จะเปนพยานเพื่อทาน ความจริงทีท่ านได
ประกาศนัน้ จะเปนพยานที่ดีของทาน แมแตอัครสาวกจะเปนพยานถึงความดีของทาน เมื่อถึงวัน
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พิพากษา ความดีและผลตาง ๆ เหลานี้จะปรากฏออกมาตอหนาคนทั้งปวง ตรงหนาพระราชบัลลังคอัน
บริสุทธิ์ของพระเจา และพระเจาจะพระราชทานบําเหน็จ เพราะเห็นแกงาน ซึ่งทานไดกระทํา (ดู วิวรณ
2:9,10)
ในบทนี้บุคลสามประเภท คือประเภทฆาโย ประเภทดิโอเตรเฟ และประเภทเดเมเตรียว ทานจัด
อยูในประเภทใด “ดูกอนพวกที่รัก อยาเอาเยี่ยงที่ชวั่ แตจงเอาเยี่ยงทีด่ ี ผูที่กระทําการดี ก็เปนคนของพระ
เจา ผูที่กระทําชั่วก็เปนผูที่ไมเห็นพระเจา”
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พระธรรมยูดา

บทเรียนที่ 12
ยูดา 1:1-16

ทุรชนที่เล็ดลอดเขามา
1-3 พระธรรมยูดา เขียนโดยยูดานองของยากอบ ทั้งสองคนนี้เปนนองชายของพระเยซูคริสต ยูดาเขียน
พระธรรมฉบับนี้ในราว ค.ศ.66 คําขึ้นตนของพระธรรมฉบับนี้ทําใหเราเห็นถึงความถอมตนของยูดา
แทนที่จะกลาววาทานเปนนองชายของพระเยซูคริสตซึ่งความจริงทานก็มีสิทธิที่จะกลาวเชนนี้ ทานกลับ
กลาววา ทานเปนเพียงทาสคนหนึ่งของพระเยซูคริสต ผูที่เปนทาสในสมัยนั้นไมมอี ิสรเสรี ตองทําทุก
อยางตามคําสั่งของนาย ยูดาไดเจริญเติบโตในครอบครัวเดียวกับพระเยซูคริสต ความใกลชิดสนิทสนม
ความสัมพันธฉันทพี่นอง ยอมเปนการยากที่จะถอมตัวลงมาเปนทาสของพี่นองของตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสมัยปจจุบัน ผูที่เปนนองบางคนนอกจากไมยอมเคารพเชื่อฟงพีแ่ ลว บางครั้งยังทําตนใหญกวาพี่
เสียอีก และการที่จะใหนองชายเปนทาสของพี่ชายนั้น ยอมไมมีทางเปนไปได ทีย่ ูดายอมเรียกตนเองวา
ทาสของพระเยซูคริสตก็เพราะความถอมตน และเพราะเขาทราบแนวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของ
พระเจา เปนพระผูชวยใหรอดของชาวโลกทุกคน แมฝายเนื้อหนังเขาอาจมีศักดิ์เปนพีน่ อง แตฝายความ
จริง พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขา ซึ่งเขาตองกราบไหวนมัสการ
ความจริงในขอนี้ ทําใหเราเห็นวา ไมมมี นุษยคนใดในโลกนี้สามารถอางตนวามีศกั ดิ์ศรีหรือ
สิทธิตําแหนงเทากับพระเยซูได และไมมผี ูใดสามารถรับความรอดไดโดยอาศัยพงศพันธของตนทีเ่ ปน
คริสเตียน ทุกคนตองตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของตน ตนจึงจะรอดได
ตัวอยางเชนบุตรของศาสนาจารย ของนักเทศน ไมอาจรับความรอดไดโดยอาศัยบารมีของบิดาที่เปน
นักเทศน เขาเหลานั้นก็ตองกลับใจบังเกิดใหมตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของ
ตน เชนเดียวกับมนุษยทกุ คน
ยูดาไดเขียนพระธรรมฉบับนี้ เปนจดหมายถึงคริสเตียนในสมัยของเขา แตเนื้อเรื่องและคําสอน
ตาง ๆ เหมาะสมที่เปนบทเรียนแกเราในปจจุบันมากที่สุด พระธรรมเปโตรเตือนใหคริสเตียนทุกคน
ระวังใหดี เพราะผูพยากรณเท็จจะเขามาในคริสตจักร จะหลอกลวงใหคริสเตียนหลงผิดไป ยูดากลาววา
ผูพยากรณเท็จบางคนไดเล็ดลอดเขามาในคริสตจักรแลว คริสเตียนทุกคนจงอุตสาหรักษาความเชื่อไว
ใหดี คริสเตียนปจจุบันกําลังตกอยูในสภาวะดังกลาว ซึง่ แวดลอมดวยความเชื่อและคําสอนตาง ๆ ที่ผิด
จนบางคนไมทราบวาควรจะเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใดดี
และมีคริสเตียนจํานวนไมนอยไดหลงผิด
ติดตามคําสอน ที่ไมเปนความจริงเหลานัน้ ไปแลว พระเจาทรงเตือนคริสเตียนใหสมัยนั้นใหรักษาความ
เชื่อที่ถูกตองไวเชนใด พระองคก็ทรงเตือนใหคริสเตียนในปจจุบันทุกคน รักษาความเชื่อที่ถูกตองไว
เชนกัน
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4 ขอ 4 เผยใหเราเห็นถึงโฉมหนาของทุรชนผูเล็ดลอดเขามาในคริสตจักร เขาเหลานั้นมีลักษณะสําคัญ
ดังตอไปนี้
(1) เปนคนอธรรม กระทําการชั่วชาลามก โดยอาศัยพระคุณของพระเจาเขาเชื่อพระคําของพระ
เจา แตไมยอมปฏิบัติตาม เขาเชื่อพระเจาวาพระองคเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา การที่เรารอดไดก็
โดยความรักและพระคุณของพระองคทั้งสิ้น เพียงแตเราเชื่อเทานั้น เราก็รับความรอดได คําสอนเชนนี้
เปนคําสอนที่ถูกตอง แตสิ่งที่ทําใหเขากลายเปนผูหลงผิด คือเขาเชื่อแตไมปฏิบัติตาม เขาไมเอาใจใสใน
เรื่องการประพฤติเพราะถือวาเมื่อมีความเชื่อแลว ความประพฤติก็ไมสําคัญ จึงประพฤติตามใจชอบ
กระทําความบาปตาง ๆ เปนที่เสื่อมเสียเกียรติยศของพระเจา สิ่งที่ชั่วรายที่สุด ก็คือ เขากระทําชั่วโดย
อางพระนามของพระเจา
มีชายหนุมคนหนึ่งอางตัววาเปนผูประกาศขาวประเสริฐ เขาไดไปขออาศัยในบานคริสเตียน
ตาง ๆ และขอยืมเงินจากคริสเตียนผูใจดีเหลานัน้ โดยสัญญาวาจะจายใหทันทีที่ไดรับเงินเดือนจาก
คริสตจักรที่สนับสนุนเขาแลว เพื่อเห็นแกผูรับใชพระเจา คริสเตียนบางคนก็ถวายใหและบางคนก็ใหยืม
ดวยความเต็มใจ แตเมื่อชายหนุมผูนนั้ ไดเงินแลว ก็หนีจากที่นั่นไป เขาหาเลี้ยงชีพโดยวิธีนนั้ เปนเวลา
เกือบหนึ่งป ทายสุดถูกจับไดวาเปนทุรชนที่แอบอางพระคุณของพระเจา กระทําการชั่วชาลามก จึงถูก
จับสงศาล พิพากษาจําคุก การกระทําของเขาไดทําใหเกิดความแคลงใจในระหวางคริสเตียน และทําให
พระนามของพระเจาเสื่อมเสียมาก
(2) เขาไมยอมรับวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาผูยิ่งใหญ และเปนเจานายของเขา เขาสอนวา
พระเยซูคริสตมีฤทธิ์อํานาจนอยกวาพระเจา พระองคเปนเพียงมนุษยธรรมดาที่พระเจาทรงใช เปนเพียง
ศาสดาพยากรณคนหนึ่ง ซึ่งแทจริงพระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนอยางชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปน
พระบุตรของพระเจา และพระองคทรงเปนพระเจา มีสิทธิ์อํานาจทุกอยางเทากับพระบิดา
(3) เปนคนชอบบน (ขอ 16) พูดแตความไมดีของคนอื่น สวนตัวเองไมไดกระทําอะไรเลย งาน
ยากทําไมได งานงายไมอยากทํา
คนที่ชอบบนเสมอ มักทําอะไรไมคอยสําเร็จ บางคนเมือ่ พบอุปสรรค หรืองานยากอยางหนึ่ง
แทนที่จะพยายามทดลองทําดูกอน เขากลับบนเสียกอนวา “ลําบาก ทําไมได” ในที่สุดเขาก็พบความ
ลมเหลว ทั้ง ๆ ที่งานบางอยางไมใชยากจนเกินไปนัก การบน นอกจากไมสามารถนําเราไปสู
ความสําเร็จแลว ยังเปนผลกระทบกระเทือนถึงคนอื่น ๆ ซึ่งรวมงานกับเรา หรืออยูใกลชิดกับเรา พลอย
ทําใหคนอื่นหมดกําลังใจไปดวย นอกจากนั้น การบนยังเปนการแสดงถึงการขาดความเชื่อของเรา
ดังเชนชนชาติยิวที่บน ในเรื่องน้ําและอาหาร เพราะการบนซึ่งเกิดจากการไมเชื่อ พวกเขาเหลานั้นตอง
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ลมตายในปากันดารอยาใหเราเปนคนบนอีกตอไป จงพยายามกระทําทุกอยาง ไมวางานยากหรืองาย จง
กลาเผชิญกับอุปสรรคทั้งปวง โดยอาศัยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต
(4) เปนคนประพฤติตามความปรารถนาอันชั่วของตน คนเหลานี้ ยังมิไดกลับใจบังเกิดใหมใน
พระเยซูคริสต เปนทุรชนในเครื่องแบบผูดี หมูยอมมีนสิ ัยหมูแมวยอมมีนิสัยแมว กระตายยอมมีนิสัย
กระตาย เราไมอาจเปลี่ยนแปลงหมูใหเปนแมวไดทุรชนเหลานี้กด็ ุจกัน เขายังไมไดรับชีวิตใหมของพระ
เยซูคริสต แมจะไดชื่อวาเปนคริสเตียน หรืออาจไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงสําคัญในคริสตจักร แต
เขาอาจอาศัยชือ่ และตําแหนงนี้ทําใหเขาเปนคนที่ดีได มีทางเดียวเทานั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทีม่ ีความ
ประพฤติอันชัว่ ตามความปรารถนาของตัว ใหเปนชีวิตที่บริสุทธิ์ได คือโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น
“ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตรของพระเจา ก็ไมมีชีวิต” (1 ยอหน 5:12)
(5) เปนคนโออวด การโออวดเปนนิสัยของคนทั่วไป บางคนอวดกระทั่งความชัว่ ของตนเอง
โดยหาทราบไมวา การอวดของเขาเปนการนําความอัปยศอดสูมาสูตนทุรชนเหลานัน้ ชอบอวดอางความ
เชื่อของตนเองวาถูกตองที่สุด ขณะเดียวกัน ก็กลาววาความเชื่อของคนอื่นไมถูกตอง อาจารยเปาโลกลาว
วา “แตถาคนใดจะอวด ก็จงเอาองคพระผูเปนเจามาอวดเถิด” (2 โครินธ 10:17, 18) อยาอวดในสิ่งซึ่งจะ
นําเกียรติ ชื่อเสียงหรือความนิยมชมชอบมาสูตน “ผูใดจะยกตัวขึ้น ผูนนั้ คงจะถูกเหยียดลง ผูใดถอมตัว
ลง ผูนั้นคงจะถูกยกขึ้น” (มัทธิว 23:12)
(6) เปนคนเห็นแกหนาคนเพื่อหวังประโยชนแกตัว เขาอาจจะกระทําดีบางครั้ง แตการกระทําดี
ของเขามิไดเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ และมิไดเกิดจากความรักพระเจา คนประเภทนี้ มักเลือกหนาคน
ประจบประแจงผูที่นําประโยชนมาสูเขา และดูถูกเหยียดหยามคนทีย่ ากจนต่ําตอยกวา พระธรรมยากอบ
บทที่สอง สอนวา อยาใหมกี ารเลือกหนาคน “แตถาทานทั้งหลายเลือกหนาคน ทานก็กระทําบาป” (ยาก
อบ 2:9)
5-13 ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีตวั อยางมากมายเกีย่ วกับพฤติกรรมของทุรชนที่เล็ดลอดเขามาใน
คริสตจักร บิดเบือนความจริงของพระเจา ทําลายความเชือ่ ของคริสเตียน ผลสุดทายคนเหลานั้นก็พบกับ
ความพินาศ เชนชนชาติอิสราเอล พระเจาทรงชวยเขาใหไดรับอิสระภาพจากการเปนทาสของเมือง
อียิปตแลว เขาติดตามพระเจาไมนาน ก็เกิดการสงสัยพระองค ละทิ้งความเชื่อเดิม บนและตอวาโมเสส
ซึ่งเปนผูนําตาง ๆ นา ๆ พระเจาก็ทรงทําลายคนเหลานัน้ เสีย พวกฑูตสวรรคที่ขัดขืนคําสั่งของพระเจา
เยอหยิ่งอวดตัว ไมยอมอยูใตอํานาจของพระเจา ก็ตองถูกจําจองไวในที่มืด ฝายชาวเมืองชะโดม และอะ
โมราก็เชนกัน ประพฤติตามความปรารถนาของเนื้อหนัง เปนคนอธรรม ฝาฝนพระบัญญัติของพระเจา
ตองทนทรมานรับอาชญาในไฟนรกนิรันดร
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ตัวอยางเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งเตือน ไมใหเราติดตามและหลงเชื่อทุรชน หรือผูพยากรณเท็จ
เหลานั้น เพราะผลคือความพินาศ
14-16 เอโนค เปนตัวอยางที่ดีที่สุดของคริสเตียนปจจุบนั เอโนคมีชีวิตอยูทามกลางความบาปตาง ๆ
มากมายในสมัยนั้น ประชาชนทั่วโลกไดพากันประพฤติชั่วชา ละทิ้งพระเจาซึ่งพวกเขาเคยนมัสการมา
กอน แตเอโนคยืนหยัดในความจริง ไมยอมใหสิ่งแวดลอมที่ชั่วชาเลวทรามชักจูงใหหันเหไปจากพระ
เจา เขาดําเนินกับพระเจาตลอดไป จนกระทั่งวันหนึ่ง พระเจาทรงรับเขาไปจากโลก โดยไมตองพบกับ
ความตาย เพราะเขาไดเปนทีช่ อบพระทัยของพระเจา (ดู ฮีบรู 5:11)
เอโนคเปรียบเสมือนคริสตจักร และคริสเตียนในวาระสุดทายของโลก ซึ่งแวดลอมไปดวยการ
ทดลอง ความบาป และคําสอนที่ผิดตาง ๆ หากคริสเตียนเราทุกคน ยืนหยัดอยูใ นความจริง รักษาความ
เชื่อที่แทจริงไว วันหนึ่งพระเยซูคริสตจะเสด็จมา รับเราไปอยูกับพระองค เชนเดียวกับเอโนค
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พระธรรมยูดา

บทเรียนที่ 13
ยูดา 1:17-25

การรักษาตัวในความรักของพระเจา
บทเรียนบทกอน เราไดเรียนเรื่องทุรชน ผูเล็ดลอดเขามาในคริสตจักร เขาเหลานี้ไดแกผู
พยากรณเท็จ ผูทรยศตอพระคริสต ยูดากลาววา คนเหลานี้ไดเขามาในคริสตจักรแลว และจะชักนําใหค
ริสเตียนหลงผิดไป คริสเตียนทุกคนจึงตองระมัดระวังตอบุคคลเหลานี้ อยาใหเขาหลอกลวงไปสูความ
พินาศ วันนี้ เราจะศึกษาถึงการปองกันตนใหพนจากทุรชนเหลานี้ และหนาทีข่ องคริสเตียนในการ
ชวยเหลือคนอืน่ ใหหลุดพนจากอันตราย ซึ่งเกิดจากทุรชนเหลานี้
17-19 เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรือ่ งที่สําคัญมาก ยูดาจึงไดเนนใหระลึกถึงคําพยากรณตาง ๆ ของอัครสาวก
ของพระเยซูคริสตวา ในวาระสุดทายซึ่งหมายถึงสมัยแหงพระคุณนี้ ผูพยากรณเท็จและผูทรยศตอพระ
คริสตจะเกิดขึน้ อยางแนนอน เราไมอาจจะหลีกพนคนเหลานี้ได ตองพรอมเสมอที่จะเผชิญกับเขา
อันตรายที่ไดจากเขาเหลานี้ มิใชการขมเหงรังแก มิใชอาํ นาจบังคับ แตเปนเหมือนยาพิษที่อยูใ นอาหาร
อันโอชะ ทําลายคริสเตียนทีข่ าดการระมัดระวัง ผูที่ฟงและเชื่อฟงคําสอน ซึ่งประกอบดวยยาพิษนั้น ก็
ตองพบกับความตาย ยูดาไดกลาวยอ ๆ ใหเราทราบอีกครั้งหนึ่ง ถึงลักษณะสําคัญของทุรชนเหลานัน้
คนเหลานั้นคือคนที่แยกกกออก ไมวาเขาจะไปอยูในคริสตจักรใดก็ตาม เขาจะพยายามทําให
สมาชิกในคริสตจักรนั้นเกิดการแตกแยก แบงกกแบงเหลา ทําใหคณะอนุชนขัดเคืองซึ่งกันและกัน
จนกระทั่งไมอาจรวมงานกันได ตองแบงแยกออกไป คริสเตียนจึงตองระมัดระวัง หากเกิดมีรอยราวขึ้น
ในคริสตจักรและหมูคณะของทาน จงนึกถึงคําพยากรณซึ่งอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดกลาวไว มาร
ไดเริ่มงานของมันในหมูคณะของทานแลว อยาใหรอยราวตาง ๆ ขยายตัวขึ้น แตจงระงับเสีย และ
สามัคคีกลมเกลียวกันดังเดิมโดยความรักของพระเจา
คนเหลานี้ประพฤติตามสันดานอันชั่วชา และไมมีวิญญาณของพระเจา เราสังเกตไดโดยผลของ
เขา ดังสุภาษิตไทยที่วา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” ผูที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอมเกิดผลตามพระ
วิญญาณ ประพฤติทุกอยางตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สวนผูที่มีมารอยูในจิตใจ ก็ยอม
ประพฤติทุกอยางตามคําสั่งของมาร กระทําสิ่งชั่วชาโดยไมมีความอาย
20,21 การที่คนคนหนึ่งจะมีนิสัยดีหรือเลว มีสวนเกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมมาก หากเขาเจริญเติบโตใน
สิ่งแวดลอมที่เลว เชนในทามกลางนักเลง การพนัน นักดื่ม พวกเกกมะเรกเกเร เขาอาจจะมีนิสัยเชนคน
เหลานั้น แตหากเขาเจริญเติบโตในสิ่งแวดลอมที่ดี ทามกลางคนที่สุภาพเรียบรอย รักการศึกษา
ขยันหมัน่ เพียร ก็คงพลอยทําใหเขาเปนคนขยัน หมั่นเพียร รักการเรียน และสุภาพเรียบรอยไปดวย
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สําหรับคริสเตียนปจจุบัน เราไมอาจเลือกอยูในสิ่งแวดลอมที่เราตองการได ยิ่งในวาระสุดทายของโลก
สิ่งแวดลอมจะเลวรายขึ้นทุกที ถาเราจะอาศัยสิ่งแวดลอม ก็จะมีแตทําใหเราออนแอทอถอยลงทุกวัน
สิ่งที่เราพึงปฏิบัติ คือ อยามองคน อยามองสิ่งแวดลอม จงมองดูพระเยซูคริสตแมสิ่งแวดลอมจะ
เลว คริสเตียนบางคนจะทอถอย คนจะชัว่ ชาเลวทรามปานใดก็ตาม เมื่อมีพระเยซูคริสตเปนหลัก เราก็
สามารถดําเนินไปสูหลักชัยได
ยูดาไดกลาวถึงสิ่งสองประการ ที่คริสเตียนทุกคนในวาระสุดทายนั้น พึงปฏิบัติคือ
1.การรักษาตนใหพน จากการถูกลอลวง ของทุรชนผูเล็ดลอดเขามา (20,21)
2.การชวยคนที่กําลังถูกลอลวงและคนที่ถูกลวงไปแลว ใหกลับคืนมาสูความจริง (22,23) ทางที่
จะชวยรักษาคน ใหพน จากการถูกลอลวงของทุรชน ผูเล็ดลอดเขามามีดังนี้
(ก)โดยการกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่ง คือการตั้งมั่นคงในพระคําของ
พระเจา เชื่อและไววางใจในพระคําของพระองค พระคําของพระเจาเปนอาวุธที่ดีที่สดุ ในการตอสูมาร
และเปนกําแพงที่แข็งแรง ปองกันไมใหเราถูกศัตรูลอลวงไป ฉะนั้นการศึกษาพระคําของพระเจาเปนสิ่ง
สําคัญมาก คริสเตียนทุกคนตองหมัน่ อานพระคําของพระเจาเสมอ เพื่อชีวติ ฝายวิญญาณจิตจะได
เจริญเติบโตและแข็งแรง สามารถตอสู ปองกันการรุกรานของมารได มารก็ทราบเชนเดียวกันวา พระคํา
ของพระเจาเปนอาวุธที่ดีที่สดุ ในการปราบปรามศัตรู มันจึงใชอาวุธนี้โจมตีคริสเตียน โดยอางพระ
คัมภีรแตบิดเบือนความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีรเสีย คริสเตียนไมอานพระคําของพระเจาเสมอ จึง
ถูกหลอกลวงไปไดอยางงาย ๆ เพื่อจะชวย ใหทานเขาใจพระคําของพระเจาไดดยี ิ่งขึ้น ทานควรจะหา
โอกาสอานหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระคําของพระเจา หมั่นฟงเทศนาเสมอ จัดชั้นศึกษาพระคริสต
ธรรมคัมภีร และสนทนาปราศรัยกับผูที่มคี วามรู ทางพระคําของพระเจา ไตถามถึงขอสงสัย และขอไม
เขาใจตาง ๆ ซึ่งอยูในจิตใจของทาน
สิ่งสําคัญที่สุด จงมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจา ทีต่ รัสไวในพระคริสตธรรมคัมภีร มาร
มักจะทําใหคริสเตียนสงสัยพระเจา ขาดความไววางใจในพระองค โดยอางเหตุผลตาง ๆ ทําใหทาน
ไขวเขว พระเยซูตรัส “ฟาและดินจะลวงไป แตถอยคําของเรา จะลวงไปหามิไดเลย” (ลูกา 21:33) หาก
ทานเชื่อและยึดมั่น ในพระคําของพระเจา มารก็ไมอาจลอลวงทานไปได
(ข) โดยการอธิษฐาน การอธิษฐานเปนการเพิ่มกําลัง ใหแกชวี ิตฝายวิญญาณจิตของเรา เราทุก
คนเปรียบเสมือนหลอดไฟฟา พระเจาเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาหลอดไฟจะใหความสวางและความรอน
ได ก็ตอเมือ่ มีสายไฟ เกี่ยวโยงจากหลอดไปถึงเครื่องกําเนิดไฟฟา การอธิษฐานก็เปรียบเหมือน
สายไฟฟา ที่เกี่ยวโยงระหวางเรากับพระเจา ทําใหเราไดรับกําลังอํานาจจากพระองค ใหชีวิตฝาย
วิญญาณจิตของเราเขมแข็งสามารถอดทนและเอาชนะอุปสรรคไดทุกอยาง
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เหตุที่บางครั้ง เราเปนคริสเตียนที่ออนแอ เฉื่อยชา ไมมีความรอนรนในพระราชกิจของพระองค
อาจเนื่องจากขาดการอธิษฐาน หรืออธิษฐานนอยเกินไป หากทานสํานึกตนเชนนั้น จงเริ่มอธิษฐานดวย
ความสัตยซื่อ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา พระองคยังทรงตระหนักถึง
ความสําคัญในการอธิษฐาน ไมวาพระองคจะมีพระราชกิจยุงสักเพียงใดก็ตาม พระองคทรงแสวงหา
โอกาสเขาเฝาพระบิดาเสมอ บางครั้งพระองคทรงปลีกตัวไปอยูใ นทีส่ งัดแตผูเดียว และอธิษฐานตอพระ
บิดาตลอดคืนโดยไมหลับ ดวยการอธิษฐานเชนนี้ พระองคจึงทรงสามารถชนะการทดลอง ชนะความ
ออนแอฝายเนือ้ หนัง และกระทําใหน้ําพระทัยของพระบิดาสําเร็จทุกประการ
(ค) จงรักษาตัวในความรักของพระเจา โดยมีชีวิตที่บริสทุ ธิ์ เชื่อฟงและปฏิบัติตามพระคําของ
พระองค เปนแบบอยางที่ดแี กคนทั้งปวง
(ง) คอยทาพระกรุณาแดพระเยซูคริสตเจาของเรา คําวา “คอยทา” มีความหมายอยูสองประการ
ประการแรกหมายถึงความอดทน บางครั้งการ “คอยทา” ตองใชความอดทนมาก เชนทานนัดกับนาย ก.
วา จะไปเที่ยวตางจังหวัดในวันพรุงนี้ โดยทางรถไฟ ขบวนที่ออกเวลา 9.00 น. ตอนเชา เมื่อถึงวันนัด
หมาย ทานแตงตัวรอคอยนาย ก.ที่บานตั้งแต 8.30 น. แตจนกระทั่งเวลา 8.50 น. นาย ก.ยังไมไดมา ทาน
จงหลับตานึกภาพของตัวเองดูวา ขณะนั้นทานจะรูสึกอยางไร การคอยทาพระกรุณาของพระเจาก็
เชนกัน บางครั้งทานตองมีความอดทน ทัง้ นี้มิใชพระเจาแกลงเฉื่อยชา ในการตอบคําอธิษฐานของเรา
แตพระองคทรงทราบเวลาที่สมควรที่สุด ที่จะตอบคําอธิษฐานของเรา ฉะนั้นหากเราอธิษฐานทูลขอสิ่ง
ใดจากพระองค จงอดทนรอคอยใหถึงที่สดุ ความหมายของคําวา “คอยทา” ยังหมายถึง “ความเชื่อ” การ
ที่เราคอยทาผูหนึ่งผูใด เราเชื่อวาผูนั้นจะตองมาตามนัดหมาย เราจะเกิดความอดทนได ก็ตอเมื่อมีความ
เชื่อ คือเชื่อวาพระเยซูคริสตของเราไมทรงเปลี่ยนแปลง พระองคทรงกระทําทุกอยางตามพระสัญญา
ของพระองคเสมอ
ในวาระสุดทายของโลก ความเชื่อ และความอดทนเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับคริสเตียน คริส
เตียนจะตองเชือ่ มั่นในพระเยซูคริสต และอดทนตอการทดลองทุกอยาง จงจะสามารถชนะมารได
22,23 พระเจาไมเพียงแตทรงประสงค ใหคริสเตียนทุกคนรักษาตัวในความรักของพระองค ยังทรงมอบ
หนาที่ใหเราชวยเหลือคริสเตียนอื่น ๆ ที่กาํ ลังถูกลอลวง และที่ถูกลอลวงไปแลว ใหกลับคืนมา ในที่นี่มี
คนสามประเภทดวยกัน ที่ตองการความชวยเหลือจากเรา
ประเภทแรก คนที่สงสัยอยู ไดแกคนที่ถกู หลอกลวง เนื่องจากไมอานพระคําของพระเจาเสมอ
ไมใกลชิดกับพระเจาตลอดเวลา จึงทําใหความเชื่อสั่นสะเทือนไมทราบวาจะเชื่อถือผูใดดี คนเหลานี้
ทานตองรีบชวยเหลือเขา กอนที่เขาจะเปลี่ยนความเชื่อใหม ไปเชื่อในทางที่ผิด จงพยายามอธิบายความ
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จริงใหเขาทราบ หนุนน้ําใจใหอานพระคําของพระเจา อธิษฐานและไปนมัสการพระเจาที่โบสถรวมกับ
ทานในวันอาทิตย
ประเภทที่สอง คนที่ตกเขาไปอยูในไฟ จงชวยฉุดออกมา ไดแกคนทีห่ ลงผิดไปแลว จงพยายาม
จนสุดความสามารถ ที่จะชักจูงเขาใหออกจากความเชื่อทีผ่ ิด ๆ นั้นมาเชือ่ ความจริง ทีพ่ ระเยซูคริสตทรง
สอนไวในพระคริสตธรรมคัมภีร หากทานใชความรักของพระเจาตักเตือนเขา เขาอาจสํานึกตัวกลับมา
หาความจริงได
ประเภทสุดทาย ไดแกคนทีถ่ ูกหลอกลวงไปแลว และมีใจแข็งกระดาง ไมยอมฟงคําเตือนใด ๆ
ของทาน กลับไปประพฤติชวั่ ดังเชนทุรชนทั้งหลาย เมื่อทานไดพยายามจนสุดความสามารถแลว แตไม
เกิดผล ก็จงแบงแยกตัวออกหางจากเขา เพราะถายังใกลชิดสนิทสนมกับเขาอีกตอไป ทานเองอาจจะถูก
เขาชักจูงไปได
24,25 สองขอสุดทายเปนเคล็ดลับสําคัญ ที่นําชัยชนะมาสูชีวิตคริสเตียนของเราเราเองไมสามารถชนะ
ศัตรูได ตองอาศัยพระเยซูคริสตแตผูเดียวเทานัน้ “พระองคทรงสามารถปองกันรักษาไมใหทานสะดุด
ลมลง และทรงบันดาลใหตั้งมั่น เฉพาะพระรัศมีของพระองค ปราศจากตําหนิและมีความยินดีเหลือลน
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