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คํานํา 
พระธรรมยอหน ฉบับ 1,2,3 และพระธรรมยูดานี้ จดัพมิพข้ึนเพื่อเปนคูมือครูรวีวารศึกษา แนว

เดียวกันกับพระธรรมโรม พระธรรมโครินธ พระธรรมเปโตร และพระธรรมยากอบ อันเปนสวนหน่ึง
ของชุดพระคริสตธรรมศึกษา ท้ังนี้ก็เพราะไดคํานึงถึงความลําบากของครูบางคน ซ่ึงอยูในถ่ินกันดาร 
ขาดท่ีปรึกษา และไมมีสถานท่ีคนควาตระเตรียมแนวการสอน ในอันท่ีจะชวยในการชักนําวิญญาณของ
ผูอ่ืน เขามาหาพระเยซูคริสตเจาได 

ฉะนั้นคูมือรววีารศึกษาในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้ จึงเปรียบเสมือนท่ีปรึกษาและเคร่ืองมือ
ในการที่จะขจดัความยุงยากเหลานี้ใหหมดไป และเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียมตัว และ
ดําเนินการสอนไดอยางถูกตองและสมบูรณแบบ แตเพือ่ใหการสอนของทานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็
ควรจะใหนกัศึกษาของทาน มีแบบเรียนประกอบบางเล็กนอย เชน ช้ันผูใหญก็ควรมชุีด “สายชลธาร” 
และช้ันเด็กก็ควรมีชุด “พรทิพย” แบบเรียนดังกลาวนี้ มีท้ังขอพระธรรมและขอทองจําท่ีดี มีประโยชน
ไวพรอม สะดวกในการใชมาก 

แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายท่ีแทจริงของผูจัดทําพระคริสตธรรมศึกษาชุดนี้ ก็เพื่อเปนแนวทาง 
ซ่ึงจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้นเอง ท้ังนี้มิไดหมายความวาจะใหเปนการกาํหนดบังคับ ใหทุก
คนสอนตามแนวทางนี้ จนละเลยการศกึษาคนควาซ่ึงตนกําลังดําเนินอยูเสีย 

ในท่ีสุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศกึษาทุกทาน ให
การสอนของทาน จงบังเกดิผลแกจิตใจของผูศึกษายิ่งข้ึนเถิด 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 1 
ฉบับตน          1 ยอหน 1:1-10 

พระเจาเปนความสวาง 

คํานํา ผูเขียนพระธรรมฉบับนี้ คือยอหน อัครสาวกของพระเยซูคริสต คนเดยีวกันกับผูเขียนพระกิตติ
คุณยอหน ทานไดเขียนประมาณป ค.ศ.90 กอนเขียนพระธรรมวิวรณขณะนั้นมีผูพยากรณเท็จเปน
จํานวนมาก นาํคําสอนท่ีผิด ๆ ไปเผยแพรในคริสตจักร และในกลุมคริสเตียนตาง ๆ ทําใหความเช่ือเดิม
ของคริสเตียน ซ่ึงถูกตองอยูแลวตองไขวเขวไป ผูพยากรณเท็จเหลานี้สอนวา พระเยซูคริสตมิไดเปน
พระเจา พระองคมิไดทรงบังเกิดเปนเนื้อหนังเพื่อไถบาปมนุษย การกระทําบาปของคริสเตียนมีผล
เสียหายตอรางกายหรือสุขภาพเทานั้น ไมมีสวนเกีย่วของใด ๆ กับฝายวิญญาณจิต เปนตน คริสเตียน
จํานวนไมนอยไดหลงเช่ือคําสอนผิด ๆ เหลานั้น หันกลับไปประพฤติช่ัว รักฝายโลก ทําใหความรักใน
พระคริสตและในระหวางพีน่องคริสเตียนก็เย็นชาลง คริสตจักรก็คอย ๆ ออนแอทอถอยยอหนซ่ึงอยูใน
วัยชราแลว เห็นคริสตจักรตกอยูในสภาพเชนนี้ก็รูสึกหวงใยมาก จึงเขียนจดหมายถึงคริสเตียนใน
คริสตจักรตาง ๆ อธิบายใหเขาเขาใจถึงความจริงเกีย่วกับพระคริสตและแนะนําตักเตือนใหย ึดม่ันใน
ความเช่ือ ดําเนินตามพระวจนะของพระเยซูคริสตตลอดไป 1-4 ยอหนไดยืนยันและเปนพยานวา พระ
เยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจาพระองคเสด็จมาจากสวรรค มารับสภาพเปนมนุษย เพือ่ชวย
มนุษยซ่ึงตกอยูภายใตอํานาจของความบาปใหไดรับอิสรภาพ มีชีวตินิรัดร และสามารถรวมสามัคคี
ธรรมกับพระเจา 

หากเกิดการฟองรองกันข้ึนในศาล ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิไดคือพยาน พยานจะเปนผูยืนยันเหตุการณ
ท่ีเกิดขึ้นในคําฟองรองนั้นวา เท็จจริงมากนอยเพยีงใด ผูท่ีจะเปนพยานไดจึงตองเปนผูประสบพบเห็น
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนดวยตัวเอง ยอหนมีคุณสมบัติครบทุกประการในการเปนพยานถึงความจริงของพระ
เยซูคริสต ประสบการณท่ีเกดิข้ึนแกตัวทานเอง ทําใหทานเช่ือแนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา ผูเสดจ็มาไถบาปของมนุษยประสบการณของยอหนมีดังนี ้

หนึ่ง ทานไดยนิถึงเร่ืองราวของพระคริสต ในการที่พระเยซูจะเสดจ็มาบังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อ
ไลบาปของมนุษย ตามคําพยากรณในพระคัมภีรเดิม ยอหนอาจจะไดยนิจากบิดามารดา ผูเฒาปุโรหิตใน
พระวหิาร ครูบาอาจารยหรือเพ่ือนก็ได 

สอง การไดยนิอยางเดยีว อาจไมมีน้ําหนักพอท่ีจะทําใหเช่ือม่ันได แตยอหนไดเห็นพระเยซู
คริสตดวยตาของทานเอง 

สาม เพยีงแตไดยนิและไดเห็นยังไมเปนการเพียงพอ ยอหนไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอดของทาน แลวตดิตามพระเยซูคริสตตามคําทรงเรียกของพระองค 
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ตลอดเวลาสามปท่ียอหนติดตามพระเยซูคริสตอยางใกลชิด ทานไดยนิพระคําของพระเจาจาก
พระเยซูคริสตโดยตรง ซ่ึงเปนพระคําท่ีมีฤทธ์ิอํานาจ สามารถเปล่ียนจิตใจของมนุษย เปนพระคําท่ี
แมแตผีรายและผีโสโครกก็ยงัตองเกรงกลัวจนตัวส่ัน เปนพระคําซ่ึงตรัสใหคนท่ีตายแลวฟนคืนชีพ
ข้ึนมา ใหคนท่ีปวยหายโรคเปนปกติ พระคําซ่ึงประกอบดวยฤทธานุภาพอันใหญยิ่งนีม้าจากท่ีอ่ืนไมได 
นอกจากพระเจาผูทรงเดชานุภาพ ผูเปนเอกเปนตน และเปนปลายเทานัน้ 

นอกจากนั้นยอหนยังไดเห็นพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกายบนภเูขา และมีเสียงตรัสจาก
สวรรควา “ทานนี้เปนบุตรท่ีรักของเรา จงเชื่อฟงทานเถิด” 

พระวจนะของพระเยซูคริสต ฤทธ์ิอํานาจ และชีวิตอันบริสุทธ์ิของพระองค ยอมเปนเคร่ือง
ยืนยนัไดอยางดีท่ีสุดวา พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคสามารถประทานชีวิตนรัินดร
ใหแกปวงมนษุย โดยเหตุนี้ ยอหนจึงมีความเช่ือม่ันในพระองคและเปนพยานใหคนอ่ืนทราบถึงความ
จริงในพระองค 

ประสบการณของยอหน เปนบทเรียนท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูท่ีตองการเปนพยาน และดําเนินช ีวิต
รวมกับพระคริสต กาวแรกท่ีนําใหยอหนติดตามพระเยซูคริสต คือการไดยินคงไมมีใครปฏิเสธวา เขา
รูจักพระเยซูคริสต โดยการไดยินถึงเร่ืองแหงความรอดของพระเยซูคริสตกอน คร้ังแรกท่ีทานไดยิน
พระนามของพระเยซูคริสต ทานจะชอบหรือไมชอบกต็าม การไดยนิคร้ังนั้นก็เปนกาวแรกท่ีนําทานมา
รูจักพระองค ฉะนั้น กาวแรกท่ีจะนําคนมาเช่ือพระเยซูคริสตคือใหเขามีโอกาสไดยนิ ถึงพระกิตติคุณ
ของพระองค แตเขาจะไดยนิพระกิตติคุณไมได หากไมมีใครประกาศ หากไมมีใครนํากิตติคุณไปใหเขา 
หากไมมีใครชักชวนหนนุน้ําใจเขาใหฟงพระองค (ดูโรม 10:14) 

กาวท่ีสอง การท่ีไดเห็นพระเยซูคริสต คริสเตียนทุกคนเปนผูแทนของพระเยซูคริสตในโลกน้ี 
เม่ือทานเปนพยาน ชักชวนใหคนอ่ืนมาเช่ือพระองค ชีวติของทานเองก็ตองเปนตัวอยางท่ีดี เพื่อเขาจะได
เห็นพระคริสตซ่ึงสําแดงออกจากชีวิตของทาน 

กาวท่ีสาม ทานเองตองกลับใจใหม รับความรอด มีชีวิตใหม และดําเนินอยางใกลชิดกับพระ
เยซูคริสตกอน ทานจึงสามารถเปนพยานแกคนอ่ืนได 

สรุปแลว ผูท่ีไดกลับใจบังเกดิใหมแลว ลวนมีหนาท่ีและมีคุณสมบัติเพยีงพอ ท่ีจะเปนพยาน ถึง
ความรอดของพระเยซูคริสตไดทุกคน 
5-10 คริสเตียนบางคนปรารถนาท่ีจะเปนพยานเพื่อพระเจา แตไมทราบวา จะเปนพยานประการใดดี ขอ
ตอไปนี้ บอกใหเราทราบถึงส่ิงท่ีควรกลาวในคําพยานของเรา 

ก. “พระเจาเปนความสวาง” จุดมุงหมายสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการเปนพยาน คือเรา
ตองการใหคนอ่ืนรูจักพระเจาท่ีแทจริง ใหเขาทราบวาพระเจาท่ีเขาควรกราบไหวนมัสการคือผูใด มี
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ลักษณะอยางใด ยอหนกลาววา “พระเจาเปนความสวาง” ในท่ีนี ้ ยอหนมิไดหมายความวาพระเจาเปน
แสงอาทิตย ดวงจันทร แสงไฟ หรือความสวางท่ีเกิดจากวัตถุธาตุใด ๆ แตยอหนไดใชความสวางเปรียบ
ใหเราเห็น ถึงพระลักษณะสําคัญบางประการของพระเจา 

(1).ความสวางเปรียบเทียบถึงความบริสุทธิ์ หมายความวา พระเจาทรงเปนองคบริสุทธ์ิ (1 เป
โตร 1:6, อพยพ 15:11, 1 ซามูเอล 2:2) 

(2).ความสวางสองใหเรามองเห็นความสกปรก ส่ิงของตาง ๆ รอบตัวเราเชนถาบานของทานไม
มีหนาตาง ไมมีชองใหแสงสวางเขาเลย ทานยอมไมสามารถมองเห็นไดวา บานของทานสกปรกรกรุงรัง
เพียงใด บางคร้ังเรานึกวาหองนอนของเราสะอาดเรียบรอยท่ีสุดแลว แตเม่ือมีลําแสงของดวงอาทิตยสอง
ลอดเขามาทางชองหนาตาง เราจะเหน็ฝุนละอองมากมายในลําแสงนั้น เม่ือเรายังไมรูจักพระเจา เราก็ไม
ทราบเราเปนคนบาปแตเม่ือเราเขาใกลพระเจา และรูจักพระองค เหน็ความบริสุทธ์ิของพระองคเราก็
ทราบวา มนุษยทุกคนเต็มไปดวยความบาป ขาดการถวายเกียรติยศแกพระเจา 

(3).ความสวางสามารถขับไลความมืดออกไปได หากบานของทานเต็มไปดวยความมืด 
เนื่องจากทานปดประตูและหนาตางทุกบาน วิธีท่ีงายท่ีสุดที่จะกําจัดความมืดออกไปคือ เปดหนาตาง
ออกใหแสงสวางเขามา ความมืดก็จะหายไปทันที มนุษยทุกคนเต็มไปดวยความบาป ดุจอยูในความมืด 
พระเจาทรงสามรถกําจัดความบาป ออกจากจิตใจของเราไดเพยีงแตเราเปดประตูใจออก ตอนรับ
พระองคเขามาในจิตใจเทานัน้ 

ข.มนุษยทุกคนอยูในความมืด ความมืดเปนส่ิงตรงกันขามกับความสวาง ความมืดหมายถึง
ความช่ัว ความบาปทุกชนดิ เม่ือเรากลาวถึงความบริสุทธ์ิของพระเจาแลวเราก็ควรกลาวถึงความบาป
ของมนุษย เพราะความบาปน้ีเอง ท่ีทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา ความบาปไดนําความ
ทุกขลําบาก โรคภัยไขเจ็บ และความตายมาสูมนุษย (ครูอาจเลาเร่ืองอาดามและเอวา อธิบายใหทราบถึง
ท่ีมาและผลของความบาปดวยก็ได) 

ค.พระเยซูคริสตทรงสามารถชวยมนุษยทุกคน ใหหลุดพนจากความบาป เพราะพระองคได
เสด็จจากสวรรค ลงมารับสภาพเปนมนุษย และส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปของมนุษย นี่คือ
จุดมุงหมายและจุดสําคัญท่ีสุดซ่ึงจะขาดเสียมิได ในการเปนพยาน เม่ือเราอธิบายใหคนอ่ืนทราบถึง
ความบริสุทธ์ิ ความใหญยิง่ของพระเจาและความบาปของมนุษยแลว เราตองบอกใหทราบถึงความรัก
ของพระเจา และทางแหงความรอด ซ่ึงพระองคทรงเตรียมไวใหเราในองคพระเยซูคริส ทางท่ีจะทําให
เราคืนดีกับพระเจา และไดรับชีวิตนิรันดร มีทางเดียวเทานั้นคืออาศัยพระเยซูคริสต (ดูขอ 9) 

สําหรับผูท่ีบอกวา ตนไดกลับใจบังเกิดใหมเปนคริสเตียนแลว แตยงัมีชีวิตอยูในความมืดใน
ความบาป ยอมเปนคนพูดมุสา หลอกลวงตัวเองและคนอ่ืน เพราะพระเจาทรงเปนความสวาง ผูท่ีกลับใจ
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บังเกิดใหม ไดช่ือวาเปนคริสเตียนแลว จึงตองดําเนินชีวติตามน้ําพระทัยของพระเจาทุกอยาง ส่ิงใด ๆ ก็
ตามท่ีทานคิดวาพระเจาไมทรงพอพระทัยใหทานกระทํา ก็จงอยากระทํา และส่ิงใดก็ตามท่ีทานเช่ือแน
วา พระเจาทรงตองการใหทานกระทํา จงปฏิบัติตามดวยความเคารพเช่ือฟง 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 2 
ฉบับตน          1 ยอหน 2:1-17 

การดําเนินกับพระเจา 

กอนจะกลาวถึงปจจัยสําคัญในการดําเนินกบัพระเจา ทานควรทราบความหมายของคําวา “การ
ดําเนินกับพระเจา” เสียกอน ช ีวิตของเราเปรียบเสมือนการเดินทางต้ังตนจากจุดท่ีเรากําเนิดจากครรภ
มารดา คอย ๆ เจริญเติบโตข้ึนตามลําดบั จากวยัเดก็ไปสูวัยหนุม วัยกลางคน วยัชรา และหลุมฝงศพ 
ช ีวิตของเรามิไดเสร็จส้ินท่ีหลุมฝงศพหรือความตาย ความตายเปนเพียงประตูแรกท่ีเปดใหเราเขาสู
จุดหมายปลายทางในโลกใหม และแผนดนิใหม ตลอดเวลาท่ีเราเดินทางจากวยัเด็กจนถึงปจจุบัน และ
ตอไปในอนาคตคนเราตองผานพนชีวิตในลักษณะตาง ๆ กัน บางคร้ังก็เหมือนกับขามทะเลทรายท่ี
ทุรกันดาร เต็มไปดวยอุปสรรค และความยากลําบาก บางคร้ังก็ประดุจอยูในวิมานสวรรคเต็มไปดวย
ความสุขสดช่ืน บางคร้ังกป็ระดุจความฝน บางคร้ังกป็ระดุจอยูในสนามรบ ตองตอสูดิ้นรนเพื่อจะนํา
ความสําเร็จมาสูตนเอง ชีวิตของทานขณะนี้จะม่ังมีดีจนอยางไรไมใชส่ิงสําคัญนัก เพราะส่ิงเหลานี้เปน
ของภายนอก ทานอาจหาไดดวยสติปญญาและกําลังกายของทาน ส่ิงสําคัญท่ีทานตองเปนหวงและ
สนใจใหมาก คือจุดหมายปลายทางของทาน หลังจากทานตองใชช ีวิตดวยความยากลําบากในโลกนี้แลว 
ทานอยากมีชีวติท่ีเต็มไปดวยความสงบสุขกับพระเจาตลอดไปในแผนดินสวรรค หรือชีวิตท่ีตองทน
ทุกขนิรันดร อยูท่ีการเลือกดาํเนินชีวิตของทานในปจจุบันนี ้

พระเจาไดประทานอิสระเสรีแกมนุษยในการเลือกดําเนนิช ีวิตของตน ทานจะเลือกพระเจาหรือ
เลือกพญามารซาตาน ผลของการเลือกนั้นแตกตางกัน ผูท่ีดําเนินกับพระเจา ติดตามพระเจาตลอดเวลา 
ยอมรับชีวิตนรัินดร สวนผูท่ีเลือกดําเนนิกับพญามารกย็อมไปสูจุดหมายปลายทางเชนเดียวกับมาร คือ
การถูกลงโทษ เปรียบเสมือนรถไฟสองขบวน ขบวนหนึ่งไปเชียงใหม อีกขบวนหนึ่งไปหวัหนิ ทาน
ตองการไปท่ีใด ทานก็โดยสารขบวนท่ีไปสูจุดหมายปลายทางนั้น 

ฉะนั้นการดําเนินกับพระเจาหรือการเดินทางรวมกับพระเจา จึงหมายถึงการถวายชีวิตจิตใจ 
สติปญญา และทุกอยางในชีวิตใหอยูในการทรงนําของพระองค ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค 
ดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต คือชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ เต็มไปดวยความอดทน เสียสละ ถอมตัว และเช่ือ
ฟงพระบิดาบนสวรรค ไมวาจะสุข ทุกข หรือตกอยูสภาพเชนใด ก็มีพระเจาเปนผูนําเสมอ เปนการงายที่
จะกลาววา “เราจะดําเนินกบัพระเจา” แตเม่ือปฏิบัติจริง ๆ แลว ก็ไมเปนส่ิงท่ีงายนกั เพราะนอกจากเรา
ตองระมัดระวงัตัว คอยเช่ือฟงและปฏิบัตติามนํ้าพระทัยของพระเจาแลว เรายังตองเฝาระมัดระวงัการ
ทดลองและการลอลวงตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากมารดวย ในบทนี้เราจะไดเรียนถึงปจจยัสําคัญในการดําเนินกับ
พระเจา เพื่อเราจะไดไปสูจุดหมายปลายทางโดยปลอดภยั 
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1,2 ปจจัยสําคัญท่ีสุด ในการดําเนินกับพระเจา คือการอาศัยพระเยซูคริสต ผูท่ียังมิไดกลับใจ
บังเกิดใหม ยอมไมอาจดําเนินกับพระเจาได เพราะความบาปขัดขวางแยกมนุษยออกจากพระเจา โดย
เหตุนี้พระองคจึงตองส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลายความบาปซึ่งเปนส่ิงขัดขวางนั้นเสีย เม่ือเรา
เช่ือและตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็ทรงโปรดยกความบาปของเรา ทําใหเรา
สามารถติดตอกับพระเจา และดําเนนิชีวิตรวมกับพระองคได สําหรับผูท่ีกลับใจใหมแลว ยิ่งตองการ
พระองคมากข้ึน เราไดกลาวมาแลว การตดิตามพระเจามิใชส่ิงท่ีงายนกั แมแตอัครสาวกของพระเยซู ซ่ึง
พระองคทรงสอนโดยพระองคเองก็ยังหนีจากพระองคไป ขณะท่ีพระองคตกอยูในสภาพของนักโทษ 
ฉะนั้นเราซ่ึงออนแอกวาทานเหลานั้นในฝายวิญญาณจิต จึงยิ่งตองการ การทรงนํา การชูกาํลังจาก
พระองคมากยิง่กวานัน้หลายเทานัก 

ในชีวิตประจําวันของทาน ไมวาจะเปนการเรียน การทํางาน การเดนิทางและการพกัผอนหยอน
ใจ การสังคม จงใหพระเยซูคริสตมีสวนในกิจการเหลานั้นทุกอยาง เพื่อทานจะไดรับสติปญญาจาก
พระองคในการประกอบกิจเหลานั้นใหบรรลุผลสําเร็จ และเพื่อพระองคจะไดพทัิกษรักษาทาน ให
ปลอดภัยจากการทดลองของมาร แมบางคร้ังทานอาจจะออนแอและหลงกระทําผิด พระเยซูคริสตก็ทรง
ยินดใีหอภัยแกทาน หากทานสารภาพความผิดกับพระองค ท้ังนีท้านอยาเขาใจผิดคิดวา คริสเตียน
กระทําผิดได พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนทุกคนมีช ีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากดางพรอยใด ๆ พระองค
ทรงเกลียดชังความบาปมากท่ีสุด ยอหนจงึไดเตือนใหคริสเตียนระมัดระวังตัว เพื่อไมใหหลงกระทําผิด 
แตสําหรับผูท่ีไดหลงกระทําผิดไปแลว หากเขาสํานึกตวั กลับใจใหม ความรักของพระเยซูคริสตก็มีมาก 
พอท่ีจะยกความผิดใหเขาได 

3-8 ประการท่ีสอง เราจะดําเนินกับพระเจาไดตลอดไป โดยการประพฤติตามพระบัญชาของ
พระเจา ไมวาจะเปนกฏขอบังคับของโรงเรียน คําส่ังของครู หรือบิดามารดาหรือกฏหมายของบานเมือง 
ตางแนะนําแนวทางใหเราทราบวา ส่ิงใดท่ีเราพึงปฏิบัติ และส่ิงใดท่ีควรละเวน ผูท่ีตองการเปนพลเมือง
ดี เปนท่ีรักใครชอบพอของบิดามารดาและคนอ่ืน ยอมปฏิบัติตามกฏขอบังคับ และคําส่ังเหลานั้น 

พระเจาทรงไดแนะนําแนวทางการดําเนนิชีวิตคริสเตียนไว ในพระคริสตธรรมคัมภีร เกี่ยวกับ
การประพฤติตน การปฏิบัตติอพระเจา และตอคนอ่ืน หากเราตองการทราบพระบัญญัติของพระองค 
เพื่อจะสามารถดําเนินตามน้าํพระทัยของพระองคไดอยางถูกตองเราก็ตองอานพระคริสตธรรมคัมภีร
เสมอ และอธิษฐานทูลขอสติปญญาจากพระเจา ใหสามารถเขาใจพระคําอันลํ้าลึกของพระองคได 

การเขาใจพระบัญญัติอยางเดยีวยอมไมเปนการเพียงพอ ผูท่ีเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ผูท่ีดําเนิน
กับพระเจาอยางแทจริง ตองปฏิบัติตามพระบัญญิตหรือคําส่ังของพระองคดวย ผูใดท่ีบอกวาตนเปนคริส
เตียน แตมีชีวติไมผิดแผกจากชาวโลกเลย ผูนั้นเปนคนพดูมุสา ไมมีใครบังเกิดใหมจากพระเจาท่ีแทจริง 
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ท่ีมิไดดําเนินกบัพระองค ความจริงขอนี้ ทําใหเราทราบวาผูใดเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ท่ีมิไดดําเนนิกับ
พระองค ความจริงขอนี้ทําใหเราทราบวาผูใดเปนคริสเตียนท่ีแทจริง และผูใดเปนคริสเตียนเพยีงแตใน
นาม คริสเตียนท่ีแทจริงคือผูท่ีเช่ือและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา สวนคริสเตียนปลอมคือผูท่ี
ทราบคําส่ังของพระเจา แตไมปฏิบัติตาม 

9-11 คนท่ีดําเนินกับพระเจา เราสังเกตไดจากความรักของเขา ท่ีมีตอพีน่องในพระคริสตทุกคน 
เราไมอาจดําเนินกับพระเจาได หากปราศจากความรัก เพราะพระเจาทรงเปนความรัก เม่ือพระเจาทรง
เปนความรัก ชีวิตคริสเตียนจึงแยกออกจากความรักไมไดท่ีไหนมีคริสเตียน ท่ีนั่นกต็องมีความรักของ
พระเจา หากคนใดไมมีความรักของพระเจา ยังเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นกไ็มใชคริสเตียนท่ีแทจริง 
“คนนั้นยังอยูในความมืด” สวนผูท่ีรักพี่นองของตน ไมเพียงแตแสดงวา เปนผูดําเนินกับพระเจาเทานั้น 
พระองคยังทรงรักษาเขาไมใหสะดุดลมลงในความบาป เพื่อวาเขาจะไดไมกระดากอายตอการฟองรอง
ของคนอ่ืนอีกดวย พี่นองในท่ีนี้ มิไดหมายถึงพี่นองรวมบิดามารดาเทานั้น แตหมายถึงคริสเตียนทุกคน 
(ดู มัทธิว 12:50) 

12-17 ผูท่ีตองการดําเนนิกบัพระเจาตองไมรักโลกหรือส่ิงของในโลก ส่ิงของฝายโลกในท่ีนี้
หมายถึงทุกส่ิงทุกอยาง ท่ีทําใหความรักของเราตอพระเจา ตองเส่ือมคลายลง ไมวาจะเปนเกียรติยศ 
ช่ือเสียง เพื่อน ๆ การเรียน การหยอนใจ ฯลฯ ส่ิงใด ๆ ก็ตาม หากยื้อแยงความรักของเราท่ีม่ีตอพระเจา
ไป จัดวาเปนส่ิงของฝายโลกท้ังส้ิน เงิน เพื่อนฝูง การเรียน ลวนแตเปนส่ิงท่ีดี แตเราไมควรรักส่ิงเหลานี้
มากกวารักพระเจา หากทานรักส่ิงเหลานั้น ทานอาจจะลืมพระเจาไดงาย ๆ นักเรียนบางคนเปนหวงการ
เรียนมากเกินไปจนลืมอธิษฐาน ลืมไปโบสถ ลืมอานพระคัมภีร เขากไ็ดช่ือวาเปนคนรักโลกมากกวารัก
พระเจา ไมดําเนินกับพระเจา ความจริงการยกพระเจาไวเปนอันดับสําคัญท่ีสุดในชีวติ การรักพระองค
มากท่ีสุด ไมมีผลเสียหายตอการเรียน และการงานเลย พระเจาทรงสอนใหทุกคนรูจักรักษาเวลา รูจัก
คุณคาของตัวเอง ขยันหม่ันเพียร รักผูอ่ืน เรายิ่งรักพระเจา ปฏิบัติตามคําส่ังของพระองคมากเพียงใด เรา
ก็ยิ่งสามารถกระทํากิจการเหลานั้นสําเร็จไดมากข้ึนเทานั้น 

ส่ิงใด ๆ ในโลกท่ีนําทานไปสูการกระทําบาป ทําลายความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา คริส
เตียนทุกคนพึงละเวน อยาแตะตองเกี่ยวของเปนอันขาด เราควรจะพอใจในสภาพท่ียากลําบาก แตยัง
สามารถดําเนินชีวิตกับพระเจาตลอดไป มากกวาท่ีไดทุกส่ิงทุกอยางในโลก แตตองเหนิหางจากพระองค 
จมอยูในความช่ัวของโลก เพราะ “โลกน้ีกับความใครของโลกกําลังผานพนไป แตผูท่ีประพฤติตาม
พระทัยของพระเจา ยังคงต้ังอยูเปนนิตย” 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 3 
ฉบับตน          1 ยอหน 2:18-29 

องคพระเยซูคริสตคือผูใด 

อาทิตยท่ีแลวเราไดเรียนถึงการดําเนินกับพระเจา ทุกคนที่กลับใจ บังเกิดใหมแลวในพระเยซู
คริสต ตองเช่ือฟงและปฏิบัตติามพระวจนะของพระองค มอบกายถวายช ีวิตแกพระองค ใหพระองคทรง
เปนผูนําในกิจการทุกอยาง 

ทางท่ีมนุษยทุกคนกําลังดําเนินชีวิตอยูนัน้ แบงเปนสองทาง ทางหนึ่งเปนทางนําสูชีวิตนิรันดร
ในแผนดินสวรรค มีพระเยซูคริสตเปนผูนํา อีกทางหนึ่ง นําไปสูความทุกขเปนนิตย มีมารเปนผูนํา พระ
คริสตธรรมคัมภีรสอนวา ทางท่ีนําไปสูความสุขนิรันดรในแผนดินสวรรค เปนทางแคบ และมีคนเดิน
นอย เพราะเปนทางท่ีตองเดินดวยความระมัดระวัง ตามแบบอยางผูนําคือพระเยซูคริสตเจา แตทางท่ี
นําไปสูความพินาศ มีคนเดินมากเพราะเปนทางกวาง ผูท่ีเดินในทางนั้น ไมตองระมัดระวังวา จะ
ประพฤติตัวประการใดและผูนําก็สนับสนนุใหคนท่ีติดตามมัน ประพฤติตามอยางมัน คือดื้อดึง ขัดขืน
คําส่ังของพระเจา กระทําทุกอยางตามความปรารถนาของเน้ือหนัง 

18-23 มารกําลังทํางานแขงกับเวลาท่ียงัเหลืออยูอีกเล็กนอยของมัน พยายามชักนําคนเปน
จํานวนมากใหติดตามมันไปสูความพินาศ ไมเพียงแตหลอกลวงใหคนท่ียังไมเช่ือดําเนินตามทางของมัน
เทานั้น ยังหลอกลวงคนท่ีกาํลังติดตามพระเยซูคริสต (ขอท่ี 26) ใหทรยศตอพระองคโดยใชกลอุบาย 
เลหเหล่ียม และคําสอนท่ีผิด ๆ ลอลวงใหคริสเตียนหลงไป ผูท่ีรับหนาท่ีลอลวงคริสเตียนท้ังหลาย ไมใช
คนท่ีตอตานหรือขมเหงรังแกคริสเตียน แตเปนคนซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเปนคริสเตียน บัดนี้เช่ือฟงคําของมาร 
ใหมารอาศัยผูเหลานั้นเปนเครื่องมือหลอกลวงคริสเตียนอ่ืน ๆ ใหหลงจากความจริงไป ยอหนเรียกคน
เหลานี้วา “ผูทรยศตอพระคริสต” ในพระธรรมเปโตรกลาววา ในวาระสุดทายคือวันใกลการเสด็จ
กลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต จะมีผูพยากรณเท็จหรือพวกทรยศตอพระคริสตเกิดข้ึน คอย
หลอกลวงคริสเตียนเปนจํานวนมากใหหลงผิดไป พระธรรมยอหนกลาววา บัดนี้ผูทรยศตอพระคริสต
ไดเกดิมีข้ึนแลว และมีมากเสียดวย เปนสัญญลัษณเตือนใหคริสเตียนทราบถึงวาระสุดทายของโลก 

ขอ19 ทําใหเรามองเห็นสภาพของคริสตจักรในยุดสุดทายของโลก ซ่ึงหมายถึงคริสตจักรสมัย
ปจจุบัน มีคริสตจักรจํานวนมากมายเกิดการแตกแยก แบงพรรคแบงพวกมารก็อาศัยรางของผูทรยศตอ
พระคริสตเหลานั้น กอใหคริสตจักรเกิดการวุนวาย แตกแยกความสามัคคี แลวหาสมัครพรรคพวก ถอน
ตัวออกจากคริสตจักร ผูท่ีรูเทาไมถึงการ ก็ตกกระไดพลอยโจน ยอหนกลาววา การกระทําเชนนี้เกิดจาก
ผูทรยศตอพระคริสตเพราะเขามิไดเปนฝายพระคริสต จงึตองออกจากพระคริสตไป คริสเตียนทุกคนจึง
ตองระวังตัวอยาใหผูทรยศพระคริสตเหลานั้นหลอกลวงไป 
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เพื่อท่ีจะปองกนัการหลอกลวงของผูทรยศตอพระคริสต (ขอ 22) เราจําเปนจะตองทราบวาผู
ทรยศตอพระคริสตเหลานั้น คือใคร มีคําสอนอยางไรบาง 

ผูทรยศตอพระคริสตมิใชเปนคนดุราย ผูฝาฝนกฏหมายหรือไรศีลธรรมดังท่ีบางคนคิด แทจริง
เขาเหลานั้น คร้ังหนึ่งอาจเคยเปนคริสเตียนท่ีแข็งแรงรอนรน ติดตามพระเยซูคริสตอยางใกลชิดมาแลว 
เชนยูดาอิศการิโอด แตเนื่องจากเหน็แกผลประโยชนสวนตวับางประการ จึงเปดชองใหมารเขามาครอบ
จิตใจ ยอมทรยศตอพระคริสตพระผูชวยใหรอดของตน ละท้ิงความเช่ือในพระเยซูคริสต ไปเช่ือคําสอน
ของมาร ท่ีผิดพลาดอยางรายแรงท่ีสุด จึงทําใหเขาเปนผูทรยศตอพระคริสต คือ เขาปฏิเสธไมยอมรับวา
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ไมเช่ือวาพระเยซูบังเกิดในครรภของหญิงสาวพรหมจารี 
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปของมนุษย ผูท่ีมีความเชื่อเชนนี้ ไดเกิดมีข้ึนแลวในประเทศไทย
ของเรา และกําลังจะแพรหลายมากข้ึนทุกขณะ ตามคําพยากรณของพระเยซูคริสต และคําสอนของอัคร
สาวก หากทานพบผูหนึ่งผูใด นําความเช่ือเหลานี้มาเผยแพรในสถานท่ีของทาน โปรดทราบดวยวา นั่น
แหละคือผูทรยศตอพระคริสต ผูกลาวคํามุสาบิดเบียนความจริงของพระเจา (ขอ 23) “องคพระเยซูคริสต
คือผูใด นี่เปนปญหาสําคัญท่ีสุด มีคนจํานวนไมนอยท่ีติดตามพระเยซูมาเปนเวลานานแลว แตยังไม
ทราบแนวาพระเยซูคริสตคือผูใด เม่ือประสบการทดลอง และความทุกขลําบากตาง ๆ ก็ออนแอทอถอย 
ถูกมารหลอกลวงใหละท้ิงพระเยซูคริสตไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวาระสุดทายของโลกคริสเตียน
จะตองเผชิญกบัผูพยากรณเท็จ ผูทรยศตอพระคริสต และการทดลองสารพัดอยางคริสเตียนทุกคนตองมี
ความเขาใจในองคพระเยซูคริสตดี พอท่ีจะไมคลอยตามคําสอนของผูทรยศตอพระคริสตเหลานั้น องค
พระเยซูคริสตคือผูใด? 

1. พระเยซูคริสต เปนพระบุตรของพระเจา ผูทรยศพระคริสตสอนวาพระเยซูเปนเพียงพระ
ศาสดาหรือครูผูใหญยิ่ง พระเยซูเปนศาสดาพยากรณ ท่ีพระเจาทรงใชใหพูดแทนพระองค เขาไมเช่ือวา
พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา เสด็จจากสวรรคจุติในครรภของหญิงสาวพรหมจารี จากขอ 22,23 เรา
ทราบวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ผูท่ีปฏิเสธวาพระเยซูเปนพระบุตร ผูนั้นเปนผูทรยศตอ
พระคริสต 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีขอยืนยนัอยางชัดเจนหลายแหง เกีย่วกบัการท่ีพระเยซูคริสตเปน
พระบุตรของพระเจา เชน ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงบังเกิด เหลาทูตสวรรคไดนําขาวประเสริฐมาบอกแก
คนเล้ียงแกะ ถึงการทรงบังเกิดของพระกมุาร คือพระบุตรของพระเจา เม่ือพระเยซูทรงรับศีลบัพติศมา 
และทรงจําแลงพระกายบนภเูขา พระบุตรของพระเจา เม่ือพระเยซูทรงรับศีลบัพติศมา และทรงจาํแลง
พระกายบนภูเขา พระเจาไดตรัสวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระองค ใหทุกคนเช่ือฟงและปฏิบัตติาม
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 ฤทธ์ิอํานาจทุกอยางเทาเทียมกับพระบิดาเจา ขอ 
23 กลาววา “คนใดท่ีปฏิเสธพระบุตร คนนั้นกไ็มมีพระบิดา คนใดท่ีรับพระบุตร คนนั้นก็มีพระบิดา
ดวย” หมายความวา พระบิดาและพระบุตรเปนองคเดียวกัน (เพื่อจะใหเขาใจและมองเห็นไดเดนชัด
ยิ่งข้ึน จงอาน ยอหน 1:2, โคโลสี 1:15-17, ฟลิปป 2:6) 

3.พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอด มีฤทธ์ิอํานาจยกความผิดบาปของมนุษยทุกคน นี่
เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง ท่ีเราตองเช่ือและตอนรับพระองค ผูทรยศตอพระคริสตสอนวา พระเยซู
ไมสามารถยกความผิดบาปใหมนุษยได พระบิดาหรือพระเจาผูเดยีวเทานั้น ท่ีมีอํานาจในการยกความผิด
บาปท่ีเขาสอนเชนนี้ เพราะเขาไมทราบวาพระเจาคือผูใดและองคพระเยซูคริสตคือผูใด อาวุธสําคัญท่ีจะ
ใชในการตอสูและปองกันตวัจากคําสอนผิด ๆ เหลานั้น คือพระวจนะของพระเจา (จงอาน ขอยนืยัน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตวา มีสิทธิอํานาจยกความผิดบาปของมนุษยใน ทิตัส 2:13-14, มาระโก 2:7,10, 
โคโลสี 3:13, 1 ยอหน 1:9) 

4.พระเยซูคริสตไมเพียงแตเปนพระบุตร เปนพระเจา และพระผูชวยใหรอดเทานั้น พระองคยัง
ทรงเปนพระผูชวยของเราในยามยาก พระองคทรงคุมครองดูแลรักษาความทุกขสุขของเราเสมอ เรามี
เร่ืองเดือดเนื้อรอนใจประการใด เราสามารถทูลขอตอพระองคได พระองคทรงยินดีรับฟงและตอบคํา
อธิษฐานของเราทุกเม่ือ (ดู โฮเชยา 41:10, 63:8, ฟลิปป 4:6,7) 

24-25 เม่ือทานไดทราบความจริงเหลานี้แลว จงยึดม่ันในความเช่ือและพระสัญญาของพระเจา 
อยาไดมีใจสงสัยในองคพระเยซูคริสต เม่ือเผชิญกับผูทรยศตอพระคริสตอยาไปฟงเขา เพราะเขาจะนํา
ทานไปสูความพินาศ ผูท่ีทานควรจะฟงคือ พระเจาและพระวจนะของพระองคเทานั้น ทานอยาเปล่ียน
ความเช่ือท่ีถูกตองนี้เปนอยางอ่ืน ตามคําสอนแปลก ๆ ของผูทรยศตอพระคริสต 

เนื่องดวยพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และสามารถยกความผิดบาปของเราได ฉะนั้นจง
ม่ันใจในพระองค โดยเช่ือแนวา เม่ือเราตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเรา เราก็ไดรับ
ความรอดแลว 

ในเม่ือพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยในยามยาก กจ็งมีใจกลา ความปติยินดใีนสภาพทุกอยาง 
เพราะพระองคทรงสถิตกับเราเสมอ เพียงแตเรามีความเช่ือม่ันในพระองคเทานั้น พระองคก็จะทรงนํา
เรา และชวยเราใหผานพนอุปสรรคตลอดจนความทุกขยากลําบากตาง ๆ ทุกอยาง 
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26-29 เนื่องจากพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูบริสุทธ์ิ และเท่ียงธรรม ผูท่ียึดมั่นในความเช่ือ ดาํเนิน
กับพระองค จงึตองเปนผูบริสุทธ์ิ ประกอบดวยความเท่ียงธรรมดวย ผูท่ีมีความประพฤติเชนนี ้ไดช่ือวา 
เปนผูบังเกิดจากพระเจา และเปนฝายพระเจาอยางแทจริง 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 4 
ฉบับตน          1 ยอหน 3:1-12 

บุตรของพระเจา กับบุตรของมาร 

ถาแบงมนุษยออกตามพระคริสตธรรมคัมภีรแลว เราพอจะแบงไดเปนสองพวก พวกหนึ่งเปน
บุตรของพระเจา อีกพวกหน่ึงเปนบุตรของมาร บางคนอาจกลาววา เขาจะไมอยูในพวกใดพวกหน่ึง คือ
ไมเปนท้ังบุตรของพระเจาและบุตรของมาร แตเปนไปไมได ดวยมนุษยทุกคนสืบเช้ือสายจาก
บรรพบุรุษท่ีเปนคนบาป คืออาดาม มนุษยทุกคนจึงเปนคนบาป (ด ูโรม 5:12) หากผูใดยังไมไดรับการ
ชวยใหหลุดพนจากความบาป เขาไมอาจจะปฏิเสธไดวา เขาเปนทาสของความบาปหรือบุตรของมาร 
ประดุจทาสในสมัยกอน เม่ือบรรพบุรุษเปนทาส ลูกหลานท่ีสืบตอมาก็ตองเปนทาสดวย นอกจากจะมีผู
หนึ่งผูใดสละเงินไถเขาใหเปนไท ขณะท่ีเขายังเปนทาสอยู เขาจะบอกวาเขามิไดเปนทาสหรือเปนไท
ไมได ถาไมเปนทาสก็เปนไท ถาไมเปนไทก็เปนทาส เชนเดยีวกัน หากทานยังไมเปนบุตรของพระเจา 
ทานก็เปนบุตรของมาร แตถาไมเปนบุตรของมารก็เปนบุตรของพระเจา 

วันนีเ้ราจะเรียนถึงความแตกตาง ระหวางบุตรของพระเจากับบุตรของมาร ทานจงพิจารณาดู
ตัวเองวา เปนบุตรของพระเจาหรือบุตรของมาร 

1 ดังไดกลาวแลววามนุษยทุกคนเปนคนบาป ตกอยูในอํานาจของมาร ไมมีใครเลยแมสักคน
เดียว ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนบุตรของพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนผูบริสุทธ์ิ ในพระองคไมมี
ความบาปเลย แตพระเจาทรงรักมนุษยทุกคน ไมยากใหใครถูกพรากไปจากพระองค เพราะความบาป 
พระองคจึงไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเปนเคร่ืองบูชาไถบาป ส้ินพระชนมบนไม
กางเขน เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระองคจะสามารถเขามาใกลพระเจา มีความสัมพันธกับพระองคอยาง
สนิทสนม และไดรับชีวิตนรัินดรจากพระองค พระเจาไมเพียงแตชวยใหมนษุยพนจากการเปนทาสของ
ความบาปพระองคยังทรงถอมพระองคลงมา ตอนรับมนุษย ซ่ึงไมมีความดีประการใดเลย ใหเปนบุตร
ของพระองค ทําใหเราเห็นถึงความรักอันใหญยิ่งของพระเจา ท่ีมีตอเราท้ังหลาย 

เม่ือทานนึกถึงความรักของพระเจา ก็ควรจะนกึถึงตัวเองวาทานรักพระองคมากเพยีงใด พระ
เยซูคริสตทรงเปนพระเจา ไมมีความบาปใด ๆ แมแตนอย พระองคยงัทรงสละพระชนมของพระองค
เพื่อคนบาป ทานสละส่ิงใดเพื่อพระองคบาง 

คําวา “บุตร” กับ “ทาส” หรือ “คนใช” ตางกัน “บุตร” มีความสัมพันธอยางใกลชิดกบับิดา บุตร
ยอมมีความกลาท่ีจะขอส่ิงใด หรือขอคําปรึกษาใด ๆ จากบิดา บุตรยอมเปนผูรับมรดกจากบิดาใน
อนาคต และบุตรยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีหวังของบิดา สวน “ทาส” หรือ “คนใช” ไมอาจจะรับส่ิงเหลานี้ 
ความสัมพันธระหวางทาสกบันาย ไมใกลชิดสนิทสนมเหมือนบุตรกับบิดา เม่ือพระเจาทรงชวยให

 16 



มนุษยพนจากอํานาจของมารแลวพระองคก็ทรงแตงต้ังใหเราเปน “บุตร” ของพระองค มิใชเปน “ทาส” 
ของพระองคหมายความวา ความสัมพันธระหวางเรากบัพระเจา เปนอยางบุตรกับบิดา มิใช ทาสกับ
เจานาย เราจึงสามารถเขาหาพระองค ทูลขอตอพระองคดวยใจกลา ดวยใจรักเยีย่งบุตรตอบิดา แตมีคริส
เตียนเปนอันมากไมเขาใจพระสัญญาของพระเจาขอนี้ เขาทําตนเหมือนทาสของเจานายคนหนึ่ง ปฏิบัติ
ตอพระเจาเหมือนดังคนใชท่ีรับจางมา เต็มไปดวยความประหวัน่พร่ันพรึง ไมมีความเชื่อและความกลา
พอท่ีจะรับพระพรจากพระองคเลย 
2,3 โดยท่ัวไปถาเราเปนบุตรของผูใด เรากจ็ะมีรูปราง ทาทาง และเคาหนาเหมือนผูนัน้ ไมมากกน็อย ถา
เราเปนบุตรของพระองค เราก็จะเหมือนพระเจา ในท่ีนี้มิไดหมายความวารูปรางหนาตาของเราจะ
เหมือนพระเจา แตหมายความวาชีวิตฝายจิตวิญญาณจะเหมือนพระเจา มีอุปนิสัยเหมือนพระองค เปนผู
บริสุทธ์ิ เกลียดชังความบาป หากผูใดบอกวาตนเปนบุตรของพระเจา แตยังรักความบาป มีชีวิตอยูใน
การบาป คนนัน้ก็หลอกลวงตัวเอง 

นอกจากนั้นพระองคยังทรงเต็มไปดวยความรัก (ดู ยอหน 3:16, โรม 5:8, 2 โครินธ 13:11) 
พระองคทรงมีความอดกล้ันพระทัยในทุกส่ิง (ดู อพยพ 34:6, สดุดี 86:15) แมมนุษยสวนใหญจะตอสู
พระองค ทรยศตอพระองค ขัดขืนคําส่ังของพระองค พระองคก็มิไดทรงโกรธเคืองเขาเลย เม่ือพระเยซู
คริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขนโดยคนช่ัว แทนท่ีพระองคจะโกรธ หรือสาปแชงเขาเหลานั้น พระองค
กลับสงสารเขาและอธิษฐานขอตอพระบิดาวา “โอพระบิดาเจาขา ขอโปรดยกโทษเขา เพราะวาเขาไมรู
วาเขาทําอะไร” (ลูกา 23:34) คุณสมบัติอีกประการหนึ่งท่ีเราควรเอยถึง คือ พระเจาทรงสัตยซ่ือ (ดู เฉลย
ธรรมบัญญัติ 32:4, อิสยาห 65:16, สดุดี 89:33) เม่ือพระองคทรงสัญญาตอมนุษยอยางไรแลวพระองคก็
ทรงกระทําตามพระสัญญานั้นทุกประการ พระองคไมเคยเปล่ียนแปลง หรือทําใหมนุษยไมอาจไดรับ
ส่ิงท่ีพระองคทรงสัญญาไวนั้น เราผูเปนบุตรของพระเจา เราเหมือนพระองคในส่ิงเหลานีห้รือเปลา 
ขณะน้ีแมเราจะมีช ีวิตอยูในเนื้อหนังท่ีผุพังเนาเปอย ชีวิตฝายวิญญาณจิตของเรากต็องเหมือนพระองค 
เพราะเราเปนบุตรของพระองค แตเม่ือวนัท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา รางกายของเราจะรับการเปล่ียนแปลง 
ใหประกอบดวยสงาราศีเหมือนพระองคทุกอยาง 
4-9 บุตรของพระเจา ไมมีปกตินิสัยกระทําบาป เม่ือเราตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 
พระองคก็ทรงเปล่ียนนิสัยเกาของเรา ซ่ึงเปนนิสัยที่ชอบกระทําบาป ใหเปนนิสัยใหม ซ่ึงไมชอบกระทํา
บาป หรือเรียกตามพระคริสตธรรมคัมภีรวา เปนคนท่ีไดรับการสรางข้ึนใหม (ดู เอเฟซัส 4:22-24) หาก
เราไมไดรับการสรางข้ึนใหมโดยพระเยซูคริสต เรามิอาจจะตัดนิสัยท่ีชอบกระทําบาปของเราได 
เปรียบเสมือนหมู แมทานจะเล้ียงมันไวในท่ีสะอาด ชําระกายใหสะอาดอยางสมํ่าเสมอสักเพียงใดก็ตาม 
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มันก็คงเปนหมูมีนิสัยชอบสกปรกอยูนัน่เอง เม่ือมันเหน็โคลนตมท่ีสกปรก มันกว็ิ่งไปสูโคลนตมอัน
สกปรกน้ัน 

เราเองไมอาจจะใชความพยายามของเราเองใหเปนคนดีได จนกวาเราจะรับการสรางข้ึนใหม
โดยพระเยซูคริสต โดยพระองคทรงเอานิสัยท่ีชอบกระทําบาปของเราออกไปเสีย แลวใสนิสัยใหมหรือ
ชีวิตใหม ซ่ึงเปนชีวิตของพระองคเขาไปแทนท่ี การท่ีเรามีชีวิตใหม มิไดหมายความวา เราไมกระทํา
บาปเลย คริสเตียนอาจจะกระทําบาปไดเชนกัน แตท่ีกระทํานั้น มิไดเกิดจากปกตินิสัยของเขา เปรียบ
เหมือนแกะ ใชวาแกะจะสามารถรักษาตัวใหสะอาดเสมอไป มันอาจจะพล้ังพลาดตกลงไปในโคลนตม
และเปรอะเปอนได แตแกะตางกับหมูท่ีวา แกะไมมีนิสัยชอบโคลนตม เม่ือมันพลาดตกลงไปแลว มัน
จะรีบลุกข้ึนออกจากโคลนตม พยายามชําระตัวใหสะอาดตามเดิม สวนหมูไมมีความรูสึกเชนนี้เลย มัน
คงนอนแชอยูในโคลนตมดวยความสุข 

บุตรของพระเจามีชีวิตใหม เม่ือพล้ังพลาดกระทําบาปแมแตเล็กนอย เขาจะรูสึกตวัทันที รีบ
กลับใจใหม สารภาพผิดตอพระเจา แลวพระโลหิตของพระเยซูคริสตก็จะชําระเขาใหขาวสะอาด
ตามเดิม 
10 ตอไปเราจะพิจารณาถึงบุตรของมารวามีลักษณะเปนอยางไร (ดูขอ 8 ดวย)  

ก.บุตรของมารมีคุณลักษณะตรงกันขามกบับุตรของพระเจา เขามีปกตินิสัยชอบกระทําบาป 
เพราะเขามิไดรับการสรางข้ึนใหม โดยพระเยซูคริสต เม่ือกลาวถึงความบาป ทานก็ควรจะทราบวา 
ความบาปหมายถึงส่ิงใดบาง พระธรรมโรม 1:28-32 ไดกลาวอยางชัดเจนถึงลักษณะของความบาป (ให
นักเรียนอาน โรม 1:28-32 หรือครูอานใหนักเรียนฟงกไ็ด) นอกจากความช่ัวเหลานี้แลว พระธรรมยาก
อบ 4:17 ยังกลาววา “ผูใดที่รูจักกระทําการดีและไมไดกระทําบาปก็มีแกคนนั้น” 

ข.บุตรของมารมิไดประพฤติตามความชอบธรรม มิไดประพฤติตามคําส่ังของพระเจา เขา
ประพฤติตามแบบอยางของคนบาปท้ังหลายซ่ึงเปนบุตรของมาร โดยการประพฤตินี่แหละเปนสวน
หนึ่ง ท่ีทําใหเราทราบวา ใครเปนบุตรของมารและใครเปนบุตรของพระเจา 

ค.บุตรของมารไมรักพี่นองของตน ความรักในท่ีนีห้มายถึงความรักตามแบบอยางของพระเยซู 
(ดู 1 โครินธ 13:4-7) เปนความรักท่ีเกดิจากชีวิตของพระเยซูคริสตซ่ึงอยูภายในจิตใจของคริสเตียนทุก
คน บุตรของมารไมมีพระเยซูคริสตอยูภายใน เขาจึงไมอาจมีความรักชนิดนี้ได 

หากผูใดดูถูก เหยยีดหยาม หม่ินประมาท เกลียดชังพีน่องของตน เขายอมไดช่ือวาเปนบุตรของ
มาร 
11,12 โดยเหตุท่ีพระเจาทรงเปนความรัก คุณสมบัติท่ีเดนที่สุดประการหนึ่งของบุตรของพระองค จึง
เปนความรักเชนกัน ยอหนไดกลาวกําชับอีกคร้ังหนึ่งวา “ใหเราท้ังหลายรักซ่ึงกนัและกนั...คนท่ีไมได
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รักพี่นองของตน คนนั้นไมไดบังเกดิมาจากพระเจา” หรือกลาวอีกนยัหนึ่งวา “ผูท่ีรักพี่นองของตน ผูนั้น
ก็ไมไดบังเกิดมาจากพระเจา” 

ทานคงพอจะทราบไดแลววา ตนเปนบุตรของผูใด พระเยซูคริสตทรงรักทุกคนอยากใหทุกคน
เปนบุตรของพระองค ไดรับชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรครวมกับพระองคทานสามารถเปนบุตรของ
พระองคไดโดยเพยีงแตยอมกลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคก็จะทรง
โปรดเปล่ียนแปลงทานใหเปนคนใหม มีนสัิยใหมเหมาะสมท่ีจะเปนบุตรของพระองคอยางแทจริง 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 5 
ฉบับตน          1 ยอหน 3:13-24 

อยาประหลาดใจ ถาโลกเกลียดชังทาน 

ในการประชุมอนุชนคร้ังหน ึ่ง ศาสนาจารยไดเทศนาเกี่ยวกับการกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด หลังจากการประชุมแลว ศาสนาจารยคนนัน้ไดสนทนากบัอนุชนบางคน ท่ี
ยังไมไดตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของเขา อนุชนคนหนึ่งกลาววา “ผม
อยากจะเช่ือพระเยซูคริสต แตคุณพอคุณแมและญาติพี่นองของผมเกลียดคริสเตียนมาก ผมจึงไมกลา
เปนคริสเตียน” อีกคนหนึ่งกลาววา เขาอยากจะเปนคริสเตียนเชนกัน แตกลัวเพื่อนบานจะหัวเราะเยาะ 
วันนีเ้ราจะศึกษาวาเหตุใดคนเปนจํานวนมากจึงเกลียดคริสเตียน ท้ัง ๆ ท่ีคริสเตียนมิไดนําความเสียหาย
มาสูเขาเลย ตรงกันขาม คริสเตียนไดทําประโยชนแกสังคมไมนอย เชนสรางโรงพยาบาล ตั้งโรงเรียน 
จัดอบรมอนุชน และการงานกุศลอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

13 ยอหนไดบอกเราใหทราบลวงหนาวา การที่ชาวโลกเกลียดชังเรามิใชเปนของแปลกประการ
ใด ดวยคริสเตียนในสมัยกอนก็ถูกชาวโลกรังเกียจเบียดเบียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคพระเยซู
คริสตเจาของเรา ก็ถูกศัตรูจับไปตรึงบนไมกางเขน และคริสเตียนจํานวนลาน ๆ ในประวัติศาสตรถูกขม
เหงรังแก ถูกจบัไปทรมานและประหารชีวติ แตพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงเดชานุภาพ พระคํา
ของพระองคเปนความจริงและเปนช ีวิต แมชาวโลกจะเกลียดชังพระองค พยายามทําลายงานทุกอยาง
ของพระองค เผาผลาญทําลายพระคริสตธรรมคัมภีร ซ่ึงเปนพระดํารัสของพระเจา แตหาสามารถทําลาย
ความจริงของพระเจาไม “ความจริง” ยอมดํารงอยูเปนนิจ แทนท่ีพระนามของพระเยซูคริสตจะถูก
หลงลืมไป แทนท่ีพระดํารัสของพระเจาจะอันตรธานไปจากโลก คนท่ัวโลกกลับรูจักพระองคมากข้ึน
ทุกวัน พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลายเปนหนังสือท่ีแพรหลายมากท่ีสุดในโลกปจจบัุน 

เหตุใดโลกจึงเกลียดชังคริสเตียน คําวา “โลก” ในท่ีนี้ หมายถึงคนท่ีไมใชคริสเตียนท่ีแทจริง ใน
จํานวนผูท่ีเกลียดชังคริสเตียน และเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสต และการรับใช
พระองค อาจจะเปนบิดามารดา ญาติพี่นองและเพื่อนของทาน 

บุคคลแรกท่ีทานควรพิจารณาคือ บิดามารดา มีคนเปนจาํนวนไมนอยท่ีไมกลัาตัดสินใจรับเช่ือ
พระเยซูคริสต เพราะเกรงกลัวบิดามารดา ท้ัง ๆ ท่ีบิดามารดาบางทานมิไดคัดคานหามปรามประการใด 
แตตัวเองกลัววา เม่ือเปนคริสเตียนแลว จะทําใหบิดามารดาและญาติพีน่องไมพอใจ หากผูใดสํานกึถึง
พระคุณและความรักของพระเยซูคริสตและตองการจะรับเช่ือพระเยซูจริง ๆ ก็ควรสลัดความกลัวเชนนี้
ออกจากจิตใจเสีย ในเม่ือบิดามารดามิไดหามปราม ก็แสดงวาทานใหอิสระแกเราในการเลือกพระผูนํา
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ในชีวิต ทานควรจะขอบพระคุณพระเจาและรีบฉวยโอกาสนี้ ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยให
รอดของทาน อยาใหพญามารหลอกลวงทาน ทําใหทานตกใจกลัว 

หากทานไมแนใจวาบิดามารดาของทานจะพอใจหรือไม ทานจงแสดงเจตจํานงของทานตอบิดา
มารดา ในการตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต จงมีความกลาท่ีจะรับพระนามของพระองคตอหนาคนท้ัง
ปวง พระเยซูคริสตตรัสวา หากเราไมกลารับพระนามของพระองค ตอหนาคนท้ังปวง พระองคกจ็ะไม
ทรงรับเราในแผนดนิสวรรคดวย (มัทธิว 10:32,33) 

ความจริงเราทุกคนมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนาตามกฏหมาย เราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได 
หมายความวาถาเราจะเปนคริสเตียน เราก็มีสิทธิบริบูรณในการเลือกโดยไมมีผูใดอาจหามปรามเราได 
แตเพื่อจะแสดงใหบิดามารดาทราบวา คริสเตียนมีความรัก ความออนสุภาพของพระเยซูคริสตอยูใน
จิตใจ แมเราจะมีสิทธ์ิเต็มท่ีในการเลือกนับถือศาสนา แตเรากย็ินดท่ีีจะเรียนใหทานทราบถึงเจตจํานง
ของเรา ในฐานะผูเปนบุตรท่ีดีของบิดามารดา โดยท่ัว ๆ ไป หากบิดามารดาไมเคยหามปรามตอตานค
ริสเตียนมากอน ทานก็จะไมขัดขวางการเปนคริสเตียนของเรา และเราจะรูสึกสบายใจท่ีทราบความจริง
เชนนั้นท้ังยังเปนการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต แสดงถึงความเช่ือท่ีเรามีตอพระองคอยาง
แทจริง 

สําหรับบิดามารดาท่ีขัดขวางไมใหทานเปนคริสเตียน เชนบิดามารดาบางทานถึงกบักลาววา 
“หากเจาเปนคริสเตียน ฉันกจ็ะไลเจาออกจากบาน” ในกรณีเชนนี้ ทานตองใชความกลา ตัดสินใจเอาเอง
ระหวางพระเยซูกับบิดามารดา พระเยซูคริสตตรัสวา “ผูใดท่ีรักบิดามารดา หรือรักบุตรชายหญิงยิ่งกวา
รักเรา ผูนั้นก็ไมสมกับเรา” (มัทธิว 10:37) ท้ังนี้มิไดหมายความวาทานอยารักบิดามารดา แตหมายความ
วา ตองรักพระเยซูคริสตเปนท่ีหนึ่ง 

อยางไรก็ตามในกรณีเชนนี้ ทานอยาคิดไปในแงท่ีรายแรงเกินไปนัก กรณีบิดามารดาขัดขวาง 
อาจเนื่องจากการเขาใจผิดของเขาก็ได ทานอาจเขาใจวา เร่ืองพระเยซูคริสตเปนศาสนาของคนตางชาติ 
การเช่ือพระเยซูคริสต เปนการผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ กลัววาเม่ือทานเช่ือพระ
เยซูแลว จะเอาใจออกหางจากบิดามารดา กลายเปนคนอกตัญูไมรูคุณเปนตน อนุชนมีหนาท่ีท่ีจะ
อธิบายใหบิดามารดาเขาใจถึงส่ิงเหลานี้ มิใชดวยการเถียง แตดวยใจถอม ใจออนสุภาพ ประกอบดวย
ความพยายามและความอดทน พรอมท้ังแสดงชีวิตใหมของทาน ซ่ึงไดรับจากพระเยซูคริสตใหบิดา
มารดาเห็นโดยการประพฤติ หากบิดามารดาเห็นความดีตาง ๆ ท่ีทานไดรับจากพระเยซูคริสต แม
ตอนตนอาจขัดขวาง แตนานวันเขา ดวยการอธิษฐานของทาน และการประพฤติของทาน บิดามารดา
จะตองยนิยอมเห็นชอบดวยอยางแนนอน 
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ปญหาอยูท่ีการตัดสินใจของทานเดี๋ยวนี้ ทานจะตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อวิญญาณจิต
ของทานจะรับความรอด และเพื่อจะมีโอกาสชวยวิญญาณของคนอ่ืนในครอบครัวใหรับความรอดดวย 
หรือวาทานจะยอมฟงคําขูของมาร ปลอยใหความกลัวชนะจิตใจ ในท่ีสุดทานและทุกคนในครอบครัว
ตองพากันพนิาศ 

เม่ือทานไมมีปญหาเกี่ยวกับบิดามารดาแลว เพื่อนและคนอ่ืน ๆ ก็ไมนาจะเปนปญหาอะไร
สําหรับทาน การท่ีเพื่อนและชาวโลกรังเกียจทาน มีเหตุหลายประการดวยกันนอกจากความเขาใจผิด 
ความมืดกับความสวางเขากนัไมได เนื่องจากคริสเตียนปฏิเสธความคิด และการกระทําหลายอยางของ
ชาวโลก ชาวโลกจึงไมพอใจกับคริสเตียน เนื่องจากมารเปนศัตรูของพระเจา มารไมอยากจะใหผูหนึ่ง
ผูใดเปนบุตรของพระองค จึงใสความเกลียดชังนี้ลงในจติใจของชาวโลก ทําใหชาวโลกเกลียดชังคริส
เตียนอยางไรเหตุผล 

ในเม่ือชาวโลกเกลียดชังทาน ทานควรจะปฏิบัติตอชาวโลกอยางไร พระธรรมโรมบทท่ี 12 
กลาววา ใหเรากระทําดีตอคนท้ังปวงท่ีรักเรา และผูท่ีเกลียดชังเรา (ดูโรม 12:14-21) 

14-18 ในบทนี่มีสองประการดวยกัน ท่ีทําใหทานทราบวา ทานพนจากความตายเขาถึงชีวิตแลว 
คือ 

หนึ่ง โลกเกลียดชังทานมิใชเกลียดชังทาน เพราะทานเปนคนช่ัว แตในฐานะท่ีทานอยูฝายพระ
เจา ทานควรจะดีใจหากสังคมช่ัวเกลียดชังทาน ไมตอนรับทาน เขารวมสัมพันธไมตรีกับเขา เพราะชีวิต
ของทานไดแสดงใหเห็นประจักษแลววา ทานแตกตางกบัเขาเหลานั้น 

สอง เพราะทานรักพี่นองของทาน หากผูใดรักพ่ีนอง (พีน่องทุกคนในพระคริสต) อยางแทจริง 
เขาก็ไดออกจากความตายเขาถึงชีวิต แตหากผูใดเกลียดชังพี่นองของเขา เขาก็ไมแตกตางอะไรกับ
ชาวโลก ท่ียังไมไดกลับใจบังเกิดใหม พระเจาทรงวางโทษคนท่ีเกลียดชังพีน่องเทากับผูท่ีฆาคน ทําให
เราเห็นความสําคัญของความรัก ซ่ึงเราควรมีตอพ่ีนองในพระคริสตทุกคน ขณะท่ีชาวโลกพากันเกลียด
ชังคริสเตียน คริสเตียนก็ควรรักซ่ึงกันและกันใหมากท่ีสุด 

พระเจาไดทรงวางแบบอยางเกี่ยวกับความรัก ใหเราปฏิบัติตาม โดยท่ีพระเยซูคริสตไดทรงสละ
พระชนมชีพของพระองค เพื่อชาวโลกทุกคน นี่แหละคือความรักท่ีแทจริงเปนความรักท่ีไมเหน็แกตวั 
เปนความรักท่ีเสียสละทุกอยางเพื่อคนอ่ืน ยอหนกลาววาอยาใหเรารักเพียงแตดวยถอยคําและล้ินเทานั้น 
แตใหเรารักดวยการประพฤติ ดวยความจริง (อานขอ 16-18 อีกคร้ัง) 

ถาชาวโลกเกลียดชังทาน ทานไมตองกลัว เพราะทานจะไดบําเหน็จจากพระเจา (ดู ลูกา 
6:22,23) แตจงตกใจกลัวใหมาก หากทานเกลียดชังพีน่องในพระคริสตของทานเพราะทานไดช่ือวาเปน
ฆาตกร 
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19-24 ผูท่ีรักพี่นองดวยใจจริง ดวยความรักของพระเยซูคริสต นอกจากเปนการแสดงวา เขาไดออกจาก
ความตายเขาถึงชีวิตแลว ยังเกิดผลแกเขาอีกหลายประการ 

1.เขามีความกลาท่ีจะพบพระเจาทุกโอกาส ไมหวาดหวัน่ตอความตาย และการพพิากษา เพราะ
ความรักของเขาท่ีแสดงตอพี่นองในพระคริสตทุกคน เปนส่ิงท่ียืนยันชีวิตใหมของเขาแลว 

2.พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของเขา เพราะเขาไดปฏิบัตติามพระบัญญัติของพระเจาคือ “เจาจง
รักซ่ึงกันและกัน” (ยอหน 13:34) 

3.พระเจาทรงสถิตอยูกับเขา (ขอ 24) ไมมีส่ิงใดที่ประเสริฐกวาการมีพระเจาสถิตอยูดวย แมคน
ท้ังปวงจะเกลียดชังเรา แมจะไมมีทรัพยสินในโลกนีเ้ลย แตหากมีพระเจาสถิตอยูดวย เราก็มีความรักท่ี
บริบูรณและจะไดทุกอยาง เพราะพระเจาทรงเปนความรัก และพระองคทรงเปนบอเกิดของสรรพส่ิง 

จงตัดสินใจตอนรับพระเยซูเขามาในจิตใจของทานวันนี ้ แลวตั้งม่ันคงในความเช่ือและความรัก
ของพระเจา นี่แหละเปนพระบัญญัตขิองพระองค คือวาใหเราท้ังหลายเช่ือในพระนามของพระเยซู
คริสต พระบุตรของพระองค และใหรักซ่ึงกันและกัน ตามท่ีพระองคตรัสส่ังไวแลว 

 23 



พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 6 
ฉบับตน          1 ยอหน 4:1-6 

อยาเช่ือวิญญาณท้ังปวง 

บทเรียนอาทิตยท่ีแลว เราไดเรียนถึงการหลุดพนจากความตายเขาถึงช ีวิต ผูใดท่ีออกจากความ
ตายเขาถึงชีวิตแลวก็รักพ่ีนองในพระคริสตอยางแทจริง ดวยความรักของพระเจา พระเจาทรงฟงและ
ทรงตอบคําอธิษฐานของเขา และพระองคทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกเขา เปนเคร่ืองหมาย
แสดงวาพระเจาสถิตอยูกับเขา 
1 ทานอาจจะแปลกใจท่ีไดอานพบขอความท่ีวา “อยาเช่ือวิญญาณท้ังปวง” แทนท่ีจะกลาววา “อยาเช่ือ
คนท้ังปวง” ขอความนี้ทําใหเราเห็นถึงอิทธิพลของ “วิญญาณท้ังปวง” ท่ีมีตอชีวิตของเรา การท่ีเราคิด 
พูด กระทําทุกอยาง มิใชเกดิจากเราแตฝายเดยีว แตอาจเกิดจาก “วิญญาณ” ซ่ึงมีอํานาจเหนือเรา คําวา 
“เรา” ในท่ีนี้หมายถึงรางกายและวิญญาณจิตของเราเอง สภาพการเปนคนท่ีแทจริงของเราคือวิญญาณจิต 
รางกายเปนเพยีงท่ีอยูอาศัย หรือเปนเคร่ืองมือท่ีวิญญาณจิตใชใหกระทําในส่ิงท่ีตนตองการ หรือพดูงาย 
ๆ วาวิญญาณจิตของเราเปนคนส่ังงาน รางกายของทานเปนผูรับสงและปฏิบัติตาม “วิญญาณท้ังปวง” ท่ี
กลาวมาแลวมีอํานาจเหนือวญิญาณจิตของทาน จึงเปนผูออกคําส่ังและควบคุมวิญญาณจิตของทานอีก
ตอหนึ่ง โดยเหตุนี้ บางคร้ังเราเกิดสูรบกันในจิตใจ ระหวางวิญญาณจิตของทานกับวิญญาณอีกชนิด
หนึ่งซ่ึงอยูภายใน เชนบางคร้ังทานต้ังใจจะไปโบสถบังเอิญฝนตก ทานก็เกดิลังเลใจขึ้นมาทันที ใจหนึ่ง
วาควรไป แตอีกใจหนึ่งกลาววา “อยาไปเลย” ส่ิงท่ีสูรบกันอยูในจิตใจของทานคือวิญญาณดังกลาว 

เม่ือเราพูดวา “วิญญาณท้ังปวง” ยอมหมายความวามีวิญญาณมากกวาชนิดเดยีว นอกเหนือจาก
วิญญาณจิตของเรา แตวิญญาณท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงเราจะตองเขาใจและรูจักใหดีมีสองชนดิ ดังปรากฏในขอ 
6 คือวิญญาณแหงความจริง และวิญญาณแหงความเท็จ 

วิญญาณแหงความจริง เปนวญิญาณท่ีพระเจาประทานใหแกคริสเตียนทุกคน ซ่ึงเราเรียกวาพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิวา “วิญญาณแหงความจริง” ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดสอนใหคริสเตียนทราบถึง
ความจริงเกีย่วกับพระเจา สวนวิญญาณแหงความเท็จเปนวิญญาณของพญามารซาตาน พระคริสตธรรม
คัมภีรกลาววา มารเปนบิดาแหงการมุสา (ดู ยอหน 8:44) มันบิดเบือนความจริงของพระเจา มันโกหก
หลอกลวงคนอื่นใหหลงจากพระเจา เม่ือมันอยูในจิตใจของผูใด ผูนั้นก็กลายเปนเคร่ืองมือของมัน ใน
การโกหกหลอกลวงนําผูอ่ืนไปสูความพนิาศ 

วิญญาณเท็จซ่ึงมีอยูในจิตใจของคนท่ียังไมกลับใจบังเกิดใหม ยังไมเปนอันตรายตอคริสเตียน
เทาใดนกั เพราะเม่ือเราทราบวาเขามิไดเปนคริสเตียน เรายอมไมฟงคําพูดใด ๆ ของเขาท่ีไมเปนความ
จริงเกี่ยวกับพระเจา แตวิญญาณเท็จท่ีอยูในจิตใจของคนท่ีเปนคริสเตียนเพยีงในนาม คือคนท่ีมีช่ือวา
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เปนคริสเตียน แตมิไดกลับใจบังเกดิใหมอยางแทจริง เปนอันตรายตอคริสเตียนมาก พญามารกใ็ชเขา
เปนเคร่ืองมือส่ังสอนคริสเตียนไปในทางท่ีผิด พระคริสตธรรมคัมภีรไดตั้งช่ือเขาเหลานั้นวา “ผู
พยากรณเท็จ” “ผูทรยศตอพระคริสต” พระเยซูคริสตทรงเตือนใหเราระวังคนเหลานี้วา “ทานท้ังหลาย
จงระวังผูพยากรณเท็จท่ีมาหาทาน นุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” (มัทธิว 7:15) 

เนื่องจากในวาระสุดทายจะมีผูพยากรณเท็จเกิดข้ึนมากมาย และบัดนีก้็ถึงวาระนัน้แลว คริส
เตียนทุกคนจึงตองระวังในคําสอนตาง ๆ ท่ีแปลก และท่ีไมคุนเคย อยาเช่ือคําสอนของผูหนึ่งผูใดจนกวา
จะทราบแนวา คําสอนนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มิไดมาจากวิญญาณเท็จ หรือพญามาร ซ่ึงสิงอยู
ในจิตใจของผูนั้น 

เราทราบไดอยางไรวา ผูใดพดูตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และผูใดพดูตามมาร 
ประการแรก ผูท่ีพูดตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะตองมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูดวย เรา

สังเกตไดจากผลของเขา “ผลของพระวิญญาณน้ันคือ ความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดกล้ันไวนาน 
ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ ความออนสุภาพ การรูจักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22) ถาเขามี
คุณสมบัติเหลานี้ก็แสดงวา เขามีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูดวย (ดู มัทธิว 7:16-21) 

นอกจากสังเกตไดจากผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว คนท่ีมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะชอบ
อธิษฐาน อานพระคัมภีร ไปโบสถ ชอบฟงพระคําของพระเจา เม่ือกระทําผิดจะสํานึกตัวทันที และจะ
สารภาพผิดตอพระเจาดวยความเสียใจ 

ประการท่ีสอง ผูท่ีพูดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะพดูแตความจริงตามคําสอนในพระคริสต
ธรรมคัมภีร เขาสอนและกระทําทุกอยางเพือ่พระเจา และถวายเกยีรติยศแกพระทั้งส้ิน 
2 ประการท่ีสาม ผูสอนตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เช่ือวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ไดเสด็จ
มารับชาติเปนมนุษย แลวส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพือ่ไถบาปของมนุษย วันท่ีสามพระองคทรงคืน
พระชนม บัดนี้พระองคประทับในสงาราศีบนสวรรค และจะเสดจ็มาพิพากษาโลกในเร็ววัน 
3 สวนผูท่ีสอนตามวิญญาณเท็จหรือพญามาร ไมมีผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิดังกลาวขางตน เขายก
ยองตัวเองแทนที่จะถวายเกยีรติยศแกพระเจา เขาไมเช่ือคําสอนหลายอยางในพระคริสตธรรมคัมภีร  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขาไมเช่ือวาพระเยซูคริสตเสด็จมารับสภาพเปนมนุษย เพื่อชวยคนบาปใหคืนดีกับ
พระเจา ท้ังที่พระคริสตธรรมคัมภีรหลายแหงไดบันทึกอยางชัดเจน ถึงความเปนมนุษยของพระเยซู
คริสต (1 ทิตัส 2:5, ยอหน 1:14, กิจการ 13:23, กาลาเทีย 4:4, ฟลิปป 2:5-8 เปนตน) ผูท่ีไมเช่ือความจริง
เชนนี้ เปนผลเนื่องจากวิญญาณท่ีทรยศตอพระคริสต ซ่ึงอยูภายในเขา ยอหนไดเนนถึงคนเหลานี้อีกคร้ัง
หนึ่งในทายขอ 3 วา “ซ่ึงทานท้ังหลายไดยนิวาจะมา (คือผูทรยศตอพระคริสต) และบัดนี้อยูในโลกแลว” 
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เหตุผลสําคัญท่ีสุดประการแรก ท่ีพระเยซูคริสตตองเสด็จมารับสภาพเปนมนษุยกเ็พื่อ
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนุษย ฮีบรู 9:22 กลาววา “และตามพระบัญญัตินั้น 
ขาพเจาเกือบจะพูดไดวา ทุกส่ิงถูกชําระดวยโลหิต และถาไมมีโลหิตไหลออกแลว กจ็ะไมมีการยกบาป” 
แตในสภาพเปนพระเจาของพระเยซูคริสตพระองคถูกตรึงบนไมกางเขนและหล่ังพระโลหิต เพื่อชําระ
ลางความผิดบาปของมนุษยไมได พระองคจึงตองเสด็จมารับสภาพเปนมนษุย มีเนื้อหนังมังสาและ
ความรูสึกเชนเดียวกับมนษุยท้ังหลาย แลวยอมถูกตรึงบนไมกางเขน รับความทุกขทรมานทุกอยาง เพื่อ
โครงการแหงความรอดสําหรับมนุษยจะไดสําเร็จบริบูรณ 

เหตุผลประการที่สอง ท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมารับสภาพเปนมนษุยก็เพื่อจะสอนใหมนุษยรูจกั
พระเจาดียิ่งข้ึน พระองคไดทรงสําแดงความรัก ความเมตตา ความออนสุภาพ ความอดทน ความบริสุทธ์ิ 
ฤทธ์ิอํานาจ และพระลักษณะอ่ืน ๆ ของพระเจา ใหมนษุยเหน็จากชีวิตของพระองค 

ประการสุดทาย พระองคทรงตองรับความรูสึกนึกคิดของมนุษย และมีสภาพท่ีแทจริงของ
มนุษย เพื่อจะสามารถชวยเหลือมนุษยไดทุกอยาง ตามความตองการของมนุษย เนือ่งจากพระองคเคย
ยากจน ลําบาก เคยรับความทุกขทรมาน เคยหิวกระหาย เหนด็เหนื่อย เคยเผชิญกับศัตรู เคยเกี่ยวพนักับ
คนท่ีมีฐานะตําแหนงสูงท่ีสุด ลงไปถึงคนท่ียากจน ต่ําตอยท่ีสุด พระองคทรงสามารถเขาใจมนุษย เหน็
อกเห็นใจมนษุยและทราบถึงความตองการทุกอยางของมนุษย ฉะนัน้ ทานจึงไมตองกลัววา พระเยซู
คริสตจะไมเขาใจทาน หากทานมีความทุกขยากลําบากใด ๆ จงทูลขอตอพระองค ดวยความเช่ือ 
พระองคจะทรงชวยทาน (1 เปโตร 5:7) 
4-6 ทานอาจจะนึกวา คงมีนอยคนนัก ท่ีเช่ือคําสอนของผูพยากรณเท็จหรือผูทรยศตอพระคริสต แตพระ
เยซูคริสตตรัสวา จะมีคนเปนอันมากหลงผิดไป (ดูมัทธิว 24:5) และยอหนกลาวในขอ 5 วา โลกก็เช่ือฟง
เขา ในวาระสุดทายใกลการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต คนจํานวนมากรวมท้ังคริสเตียนดวย จะไม
อยากฟงพระคําท่ีแทจริงของพระเจาไมอยากฟงเร่ืองความบาป เร่ืองการพิพากษา การหล่ังพระโลหิต
ของพระเยซู และคําสอนตาง ๆ ในพระคัมภีร แตกลับไปฟงเร่ืองท่ีชวนใหสนุกสนาน คร้ืนเครง เร่ือง
ของฝายโลกคําเทศนาท่ีมีแตวิชาการปรัชญา ความรูฝายโลก ดังจะสังเกตไดจากคริสตจักรปจจุบัน
นักเทศนหลายทานไมกลาพดูถึงเร่ืองความบาป เพราะกลัวจะเปนท่ีขัดใจของสมาชิกบางคนซ่ึงมี
อิทธิพลในคริสตจักรนั้น “เขาเหลานั้นเปนฝายโลก เหตุฉะนั้นจึงพูดตามโลก และโลกก็เช่ือฟงเขา เรา
ท้ังหลายเปนฝายพระเจา และผูท่ีรูจักพระเจาก็ฟงเรา ผูท่ีไมรูจักพระเจาก็ไมไดฟงเรา” 

วิธีท่ีจะเอาชนะวิญญาณเท็จเหลานั้น มีวิธีเดียวคือ อาศัยพระเจา (ขอ 4) หากเรามีพระเจาสถิตอยู
ในเรา เราก็สามารถชนะวิญญาณเท็จเหลานี้ได เพราะพระเจาผูซ่ึงสถิตอยูในเรา ทรงใหญยิ่งกวาวญิญาณ
เท็จซ่ึงอยูในเขาเหลานั้น อาวุธท่ีไดผลที่สุดในการปราบปรามวิญญาณเท็จเหลานี ้ ไดแกพระคําของพระ
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เจา เหมือนดงัท่ีพระเยซูคริสตใชปราบปรามมาร เม่ือถูกมารทดลอง คริสเตียนทุกคนจึงตองหม่ันอาน
พระคําของพระเจาเสมอ และจดจําไวใหข้ึนใจ เพื่อชวยใหวิญญาณจิตของเราเจริญกาวหนา และเพือ่เรา
จะไมหลงผิด และเพื่อจะสามารถใชเปนอาวุธสําหรับตอสูกับวิญญาณเท็จ ยิง่กวาอะไรท้ังหมดจง
ใกลชิดสนิทสนมกับพระเจาเสมอ ดวยการอธิษฐาน 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 7 
ฉบับตน          1 ยอหน 4:7-21 

พระเจาทรงเปนความรัก 

บทเรียนท่ีหนึง่ซ่ึงทานไดเรียนมาแลว สอนวาพระเจาเปนความสวาง หมายถึงความบริสุทธ์ิ
ของพระเจา ผูท่ีอยูในพระเจาก็คือผูท่ีออกจากความมดืเขาสูความสวาง หมายถึงคนที่กลับใจบังเกดิใหม 
ก็ออกจากความบาป มาดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิในพระเจา วันนีเ้ราจะเรียนถึงพระลักษณะอีกอยางหนึ่งของ
พระเจาคือ “พระเจาทรงเปนความรัก” 
7,8 ผูท่ีกลับใจอยางแทจริงในพระเยซูคริสต จะตองมีความรักของพระคริสตอยูในจติใจของเขาเสมอ 
ความรักเปนส่ิงสําคัญมาก เราอาจกลาวไดวา ผูใดไมมีความรัก คือไมรักพ่ีนองในพระคริสต ผูนั้นไมมี
พระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก “ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา” 

หากทานสนใจคนควาพระคริสตธรรมคัมภีร ทานจะทราบถึงความสําคัญของความรัก ท่ีพระ
เจาทรงตองการใหคริสเตียนเขาใจ ดังเชน (1) พระคริสตธรรมคัมภีรท้ังเลมพูดถึงความรักของพระเจา 
พระคัมภีรเดิมกลาวถึงความรักของพระบิดา พระคริสตธรรมใหมกลาวถึงความรักของพระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (2) บัญญัติขอแรกของพระบัญญัติสิบประการ กลาวถึงความรัก คือ “อยาไดมีพระ
เจาอ่ืนตอหนาเราเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:7) หมายความวา ใหเรารักพระเจาองคเดียวเทานั้น (3) คืน
สุดทายกอนท่ีพระเยซูคริสตจะถูกทรยศ พระองคทรงประทานบัญญัติใหม แกคริสเตียนทุกคนคือ “จง
รักซ่ึงกันและกัน” (ยอหน 13:34) (4) ความรักเปนของประทานใหญยิง่ท่ีสุดในระหวางของประทานท้ัง
ปวง ซ่ึงพระเจาประทานใหแกมนุษย (ดู 1:กาลาเทีย บทท่ี 13) (5) ผลแรกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือ
ความรัก (กาลาเทีย 5:22) 

ถาทานใชดินสอแดง ขีดเสนใตคําวารักหรือขอความเก่ียกับความรักในพระคริสตธรรมคัมภีร 
ตั้งแตเยเนซิศ (ปฐมกาล) ถึงวิวรณ ทานจะพบวา พระคัมภีรท้ังเลมเต็มไปดวยสีแดง เราสามารถกลาวได
วา พระคําของพระเจาเปนพระวจนะแหงความรัก” 
9,10 พระเจามิไดทรงรักมนุษยเพียงแตพระดํารัสของพระองค ดังเชนมนุษยท้ังหลายท่ีรักเพยีงแตปาก 
แตพระองคไดทรงสําแดงความรักของพระองค ออกมาจากการกระทําของพระองค โดยทรงสละพระ
บุตรองคเดียวของพระองค คือพระเยซูคริสตแกชาวโลก เพื่อใหเปนเคร่ืองบูชาไถบาปมนุษย ชวยให
มนุษยคืนดีกับพระเจา สามารถเขาใกลชิดสนิทกับพระองคดังเดิม 

การรักคนท่ีนารัก คนท่ีควรจะรัก มิไดเปนของแปลกอะไร มนุษยทุกคนก็สามารถมีความรัก
เชนนี้ได แตความรักของพระเจาตางกับมน ุษยท่ีวา พระองคทรงรักมนุษยซ่ึงเต็มไปดวยความบาป 
มนุษยซ่ึงไมมีอะไรดวีิเศษ สมควรแกความรักของพระองคเลย มนุษยซ่ึงพยายามตอสูพระองค หม่ิน
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ประมาทพระองค ดื้อดึงขัดขืนคําส่ังของพระองค ไมเพียงแตพระองคทรงรัก พระเยซูคริสตยังทรงพลี
ชีวิตเพื่อคนบาป โดยประการเดียวนี่แหละทําใหเราทราบถึงความรักของพระเจา (ดู โรม 5:6-8) 

อีกประการหนึ่งท่ีความรักของพระเจาทรงใหญยิ่ง คือ “พระเจาทรงรักเรากอน” ขณะท่ีเรายัง
เปนคนบาป ยงัไมรูจักพระองค บางทานอาจเขาใจวาพระเจาเร่ิมรักเรา เม่ือเรากลับใจใหมเช่ือพระองค 
ดําเนินตามน้ําพระทัยของพระองค และเม่ือเรากระทําผิด ทอถอย ออนแอ พระเจาก็ไมทรงรักเราอีก มิใช
เชนนั้น พระองคทรงรักเราตลอดเวลา ความรักของพระองคไมเปล่ียนแปลง แมทานจะหลงลืมพระเจา
เหินหางจากพระองค พระองคจะไมลืมทาน พระองคยังทรงรักทาน เปนหวงทาน อยากใหทานเขาใกล
พระองค เพื่อจะไดรับสันติสุขจากพระองค 
11-21 เม่ือพระองคทรงรักเรามากเชนนี้ เราจะตอบแทนพระคุณความรักของพระองคอยางไรบาง เราไม
อาจตอบแทนพระคุณของพระเจาได เพราะพระคุณของพระองคใหญยิ่งเกนิกวาท่ีเราจะตอบแทนได 
และพระเจากไ็มทรงปรารถนาทรัพยสินเงินทองใด ๆ เปนเคร่ืองตอบแทนจากมนุษย มีอยูส่ิงเดียว
เทานั้นท่ีพระองคทรงตองการจากเรา คือใหเราประกอบดวยความรักของพระองค เชนเดียวกับท่ี
พระองคทรงเปนความรัก โดยการรักพระเจาและรักซ่ึงกนัและกนัในระหวางพี่นองคริสเตียน ถาทุกคน
ในโลกมีความรักของพระเจาอยูในจิตใจ โลกน้ีก็มีสันติสุข ไมมีสงคราม ไมมีกรณีพพิาท ไมมีโจรผูร าย 
ไมมีการขมเหงรังแก ไมมีการดูถูกเหยยีดหยาม ทหารและอาวุธสําหรับประหัตประหารก็ไมจําเปนตอง
มีอีกตอไป เพราะถาทุกคนรักพระเจา ทุกคนก็ปฏิบัติตามพระคําของพระเจา ไมกระทําส่ิงใด ท่ีขัดตอน้ํา
พระทัยของพระองค ถาทุกคนรักซ่ึงกันและกัน เร่ืองรายตาง ๆ ก็จะไมเกิดข้ึน เพยีงแตมีความรักของ
พระเจา ในจิตใจของทุกคนเทานั้น กฏหมายทุกอยาง ก็จะหมดความสําคัญไป 

เราจะมีความรักของพระเจาได ก็ตอเม่ือมีพระเจาอยูในจิตใจ โดยการตอนรับพระเยซูคริสตเขา
มาในจิตใจของเรา แมวมีนิสัยชอบจับหนูเปนอาหาร เสือยอมมีนิสัยท่ีดุราย หมูยอมข้ีเกียจตามนิสัยของ
หมู มนษุยทุกคนเปนคนบาป ยอมมีนิสัยชอบกระทําบาปเปนคนเหน็แกตวั ไมรูจกัพระเจา แตเม่ือเรา
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว พระองคประทานชีวิตใหมแกเรา เปนชีวิตท่ี
บริสุทธ์ิ ชีวิตที่เปยมไปดวยความรัก และโดยชีวิตนี้แหละเราจึงสามารถรักพระเจา และคนอ่ืนได ฉะนั้น
หากเราอยากจะรักพระเจาและรักคนอ่ืน เราตองมีพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเรากอน “เราท้ังหลาย
เกิดความรัก กเ็พราะพระองคทรงรักเรากอน” 

เนื่องจากไมมีใครไดเหน็พระเจามากอน เราจึงไมทราบวาควรจะแสดงความรักของเราตอ
พระองคอยางไร ความรักกต็องประกอบดวยการประพฤติ การพูดแตปากวารักอาจเชื่อถือไมได เม่ือคุณ
พอคุณแมรักทาน คุณพอคุณแมก็เอาใจใสดูแลเล้ียงดูทานใหรับการศึกษา ใหความสุขสบายทุกอยาง 
เม่ือทานรักพระเจา ทานก็แสดงความรักของทานใหปรากฏแกปวงชนเชนกัน ส่ิงท่ีจะพิสูจนวา ทานรัก
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พระเจาหรือไม อยูท่ีความรักของทานซ่ึงสําแดงตอพี่นองในพระคริสต ทานรักคนอื่นมากเพยีงใด ก็
แสดงวาทานรักพระเจามากเพียงนั้น เพราะ “พระเจาทรงเปนความรัก” ถาทานรักพระเจามาก ทานก็จะ
รักคนอ่ืนมาก อีกประการหนึ่ง การรักซ่ึงกันและกันเปนคําส่ังของพระเจา ถาทานรักพระเจา ทานยอม
เช่ือฟงคําส่ังของพระองค พระเยซูคริสตทรงรักมนุษยมากเพียงใด เรามิอาจพรรณนาได พระองคมิ
ตองการของตอบแทนส่ิงใดจากเรา เพยีงแตขอรองเราใหรักซ่ึงกันและกัน ใหรักทุกคนท่ีเปนบุตรของ
พระองค ใหรักเพื่อนมนุษยซ่ึงเกิดจากฝพระหัตถของพระองคดวยกัน 

เราสามารถแสดงความรักของเราตอคนอ่ืนไดหลายวิธี ในบทเรียนวันนี้ เราจะกลาวเพยีงสาม
ประการพอใหเปนสังเขป 

(1) เอาใจใสดแูล และเอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน (ดูโรม 12:15, 1 โครินธ 12:25,26, กาลาเทีย 
6:2, 1 ,ยอหน 3:17,18) 

(2) ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (ดู เอเฟซัส 4:16) มีงานชนิดใดท่ีทานพอจะชวยเหลือคนอ่ืนได ควร
ชวยเหลือดวยความเต็มใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือคริสตจักรหรือคณะอนุชนของเราไดจัดงานอยางใด
อยางหนึ่งข้ึน ควรจะไดรับความรวมมือรวมใจจากพ่ีนองในพระคริสตทุกคน โดยไมตองรอคําขอรอง
ไหววอนจากผูใด 

(3) ตักเตือนและหนุนน้ําใจซ่ึงกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 4:18, 5:11, โรม 15:14, ฮีบรู 3:13) 
การรักซ่ึงกันและกัน ไมเพียงแตตองเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยังตองตักเตือนและหนุน
น้ําใจซ่ึงกนัและกันดวย เปรียบเสมือนบิดามารดาท่ีรักบุตรยอมแนะนําตักเตือนบุตรใหกระทําแตในส่ิง
ท่ีดี เม่ือทานเห็นพี่นองในพระคริสตกําลังเหินหางจากพระเจา จงตักเตือนเขาดวยความรักของพระองค 
หากเขามีเร่ืองทุกขรอนในจติใจกจ็งเลาโลม หนนุน้ําใจเขา ใหเขายึดม่ันในความเช่ือตลอดไป ผูท่ีไดรับ
การตักเตือนจากพ่ีนองในพระคริสตก็ควรรับฟงดวยความถอมตนเชนกัน 

ถาเราปฏิบัติตามพระคําของพระเจา รักซ่ึงกันและกัน นอกจากจะเปนการแสดงวา เราเปนคริส
เตียนท่ีแทจริงแลว ยังกอใหเกิดคุณประโยชนแกตวัเราเองหลายประการเชน (ในขอ 12,13,17,18) 

(ก) “ถาเราท้ังหลายรักซ่ึงกันและกัน พระเจาสถิตอยูในเราท้ังหลาย” หรือพูดอยางงายวา หาก
คริสตจักรใด คณะอนุชนใดรักซ่ึงกันและกัน พระเจาก็จะสถิตอยูในทามกลางเขา ไมวาจะมสีมาชิก
มากมายเพียงใด มีโบสถและสถานท่ีสวยงามเพียงใด แตหากไมรักซ่ึงกนัและกนั พระเจาก็ไมสถิตอยูใน
ทามกลางเขา 

(ข) “มีใจกลาในวันพพิากษา” เพราะการท่ีเขารักซ่ึงกันและกนัเปนเคร่ืองพิสูจนท่ีแนนอนวา 
เขาไดรับชีวิตใหมจากพระเยซูคริสตแลว เม่ือถึงวันท่ีพระองคเสด็จมาเขาก็คอยรับเกียรติยศและสงาราศี
จากพระเจาดวยความปตยิินดี โดยไมตองสงสัยวา “ตนไดรับความรอดอยางแนนอนแลวหรือยัง” 
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(ค) “ในความรักนั้นไมมีความกลัว” ในโลกมีหลายส่ิงหลายอยางซ่ึงเรามักจะกลัว และความ
กลัวของแตละคนก็แตกตางกนั ความกลัวในเร่ืองการถูกพิพากษาก็เปนอยางหนึ่ง นอกจากนั้น เราอาจ
กลัวและเปนหวงในเร่ืองอนาคต กลัวความทุกขลําบาก กลัวสงคราม กลัวการเจ็บไขไดปวย กลัวความ
ตาย ถาเรามีความรักของพระเยซูอยูในเราและทุกคนรักซ่ึงกันและกัน ความกลัวส่ิงเหลานี้ก็จะ
อันตรธานไปส้ิน 

กอนจะจบบทเรียนวนันี้ ทานควรจะถามตัวเองวา ในเม่ือพระเจาทรงรักทานมากมาย ทานรัก
พระองคเพียงใด ทานไดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค รักซ่ึงกนัและกนัเพยีงใด “พระบัญญัตินี้
แหละ เราท้ังหลายไดมาจากพระองค คือวาใหคนท่ีรักพระเจา รักพ่ีนองของตนดวย” 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 8 
ฉบับตน          1 ยอหน 5:1-12 

ชัยชนะของคริสเตียน 

หากมีคนถามทานวา คริสเตียนจะไดรับความรอดหมดทุกคนหรือไม ทานจะตอบวาประการใด 
ถาทานตอบโดยไมใชความคิด ทานคงตอบวา “คริสเตียนไดรับความรอดทุกคน” แตคําตอบท่ีแทจริงคือ 
“ไมใชคริสเตียนทุกคนจะไดรับความรอด” (ดู มัทธิว 7:21-23) ดวยคริสเตียนมีอยูสองประเภทดวยกัน 
ประแภทแรก คริสเตียนท่ีแทจริงคือ ผูท่ีกลับใจบังเกิดใหม และดําเนินชีวิตตามนํ้าพระทัยของพระเจา 
อีกประเภทหนึ่งเปนคริสเตียนปลอม คือผูท่ีมีช่ือวาเปนคริสเตียน อาจเปนสมาชิกของโบสถ อาจมี
ตําแหนงหนาท่ีสําคัญในคริสตจักร แตทวามิไดกลับใจบังเกิดใหมในพระคริสต ความจริงคนเหลานี้ไม
ควรจะไดช่ือวาเปนคริสเตียน เพราะการเปนคริสเตียนหมายถึง คนท่ีกลับใจบังเกดิใหมอยางแทจริงใน
พระคริสต และดําเนินช ีวิตตามนํ้าพระทัยของพระเจา 
1-3 ผูท่ีเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ยอมมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(ก) เชื่อวาพระเยซูเปนพระคริสต คือ เช่ือวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจาไดเสด็จจาก
สวรรค บังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อจะชวยใหมนุษยทุกคนคืนดีกับพระเจาโดยยอมถูกตรึงและส้ินพระชนม
บนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนุษย วนัท่ีสามพระองคทรงฟนคืนพระชนม และเสด็จกลับสู
สวรรค ประทับเบ้ืองขวาพระหัตถของพระบิดาและจะเสด็จกลับมาอีก เพื่อพิพากษามนุษยและรับผูท่ี
เช่ือพระองคใหไปอยูกับพระองค 

(ข) รักพระคริสต โดยตอนรับพระองคเขามาในจิตใจ เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของตน ถา
ทานรักผูใด ทานยอมอยากอยูใกลชิดกับผูนั้นเสมอ คริสเตียนท่ีแทจริงยอมอยากใกลชิดสนิทสนมกับ
พระเจา ชอบอธิษฐาน ชอบอานพระคําของพระเจา ชอบไปโบสถ ชอบขอบพระคุณพระเจา 

(ค) รักคนท่ีบังเกิดจากพระเจา ผูท่ีรักพระเจา จะตองรักพีน่องในพระคริสตทุกคน “เพราะวาผูท่ี
ไมรักพี่นองของตนท่ีแลเหน็แลว จะรักพระเจาท่ียงัไมไดแลเหน็อยางไรได” (1 ยอหน 4:20) คริสเตียน
ปลอมรักพี่นองในพระคริสตเพียงแตปาก แตคริสเตียนท่ีแทจริงรักพี่นองในพระคริสตดวยใจจริงและ
ดวยการประพฤติ บางคร้ังทานอาจจะรูสึกเปนการยากท่ีจะรักคนบางคน แตหากทานนึกเสมอวา เขาก็
เปนบุตรของพระเจาเปนพีน่องในพระคริสตดวยกนักบัทาน ทานกจ็ะสามารถรักเขาได 

(ง) ประพฤตติามบัญญัติของพระเจา คริสเตียนท่ีแทจริงยอมเช่ือฟง และปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระเจา กระทําทุกอยางเปนท่ีพอพระทัยพระองค และถวายเกียรติยศแกพระองค พระบัญญัติท่ี
ยอหนเนนมากท่ีสุดคือ “จงรักพี่นองของตน” หรือ “จงรักซ่ึงกันและกัน” “เพราะวาคนใดท่ีรักคนอ่ืน ก็
กระทําใหพระบัญญัติสําเร็จแลว.... พระบัญญัติอ่ืน ๆ ก็รวมเขาอยูในพระบัญญัติขอนี้ คือวา จงรักเพื่อน
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บานเหมือนรักตนเอง ความรักไมประทุษรายแกเพื่อนบาน เหตุฉะนั้นความรักจึงเปนท่ีใหพระบัญญัติ
สําเร็จ” (โรม 13:8-10) 

(จ) คริสเตยีนท่ีแทจริงเปนผูมีชัยชนะ หนึง่ ชนะตัวเอง หรือชนะฝายเนื้อหนัง (ทายขอ 3) ขอ ง. 
กลาววาคริสเตียนท่ีแทจริงจะประพฤติตามพระบัญญัติ ของพระเจา มีคริสเตียนเปนจาํนวนไมนองกลาว
วา การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจาทุกขอเปนส่ิงท่ีกระทําไดยากมาก หมายความวาเขาไม
สามารถปฏิบัติตามบางขอ มีบางคนไมกลาเปนคริสเตียนโดยใหเหตุผลวา เนื่องจากคริสเตียนตองละ
เวนหลายส่ิงหลายอยาง เชนตองงดสูบบุหร่ี งดดื่มเหลา งดการพนนั เปนตน เปนการยากสําหรับเขาท่ีจะ
ปฏิบัติตามได ท่ีจริง ผูท่ีกลับใจบังเกดิใหมในพระคริสต ไมมีความลําบากใจในการชนะส่ิงเหลานี้ “พระ
บัญญัติของพระองคหาหนักใจไม” ท่ีเขารูสึกวา เขาไมสามารถเอาชนะความช่ัวบางอยาง ก็เพราะตัวเขา
เองหรือฝายเนือ้หนังยังแข็งแรงอยู ไมยอมใหพระเยซูคริสตมีอํานาจเหนือจิตใจเขาในกิจทุกอยาง ถาเขา
กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง เขายอมชนะฝายเนื้อหนงัได เพราะชีวิตท่ีบังเกดิใหมเปนชีวิตของพระ
เยซูคริสต เปนชีวิตท่ีใฝใจในส่ิงชอบธรรม ผูท่ีไมสามารถชนะฝายเนือ้หนังได เราจะกลาวเปนอ่ืนไมได 
นอกจากวาผูนัน้ยังมิไดกลับใจใหมอยางแทจริง ( ดู โรม 8:5,9-11) 

การชนะตัวเองมิไดหมายความวา เราจะไมกระทําผิดเลยแมแตนอย แตหมายความวาเราไมมี
นิสัยท่ีอยากทําความผิดอีกตอไป (1 ยอหน 3:6) และเม่ือพล้ังพลาดกระทําผิด เราจะสํานึกตวั รีบ
สารภาพตอพระเจาและกลับใจใหมทันที 
4,5 สอง ชนะฝายโลก ในโลกเต็มดวยการทดลอง และความบาปตาง ๆ นานาซ่ึงคอยหลอกลวงเราให
เหินหางจากพระเจา ประพฤติตามความตองการฝายเนื้อหนัง นอกจากการทดลองแลวยังมีผูพยากรณ
เท็จ คอยขัดขวางความจริงของพระเจา คริสเตียนท่ีแทจริงสามารถชนะส่ิงเหลานี้ได โดยอาศัยความเช่ือ
ในพระเยซูคริสต (ขอ 4) 

ในช่ัวโมงพละศึกษา ครูโรยแปงสีขาวบนพ้ืนเปนระยะทางยาว แลวบอกนักเรียนวา “ผูใด
สามารถเดินบนทางท่ีโรยดวยแปงนี้ จากตนทางถึงปลายทาง โดยใหรอยเทาเปนเสนตรงได” มีนักเรียน
คนหน่ึงสมัคร เขาเร่ิมตนเดินจากตนทางดวยความระมัดระวังเม่ือถึงปลายทางครูบอกใหดูรอยเทาของ
เขาท่ีเดินผานมา ปรากฏวา รอยเทาคดเค้ียวไปมามิไดเปนเสนตรงดังท่ีเขาพยายาม หลังจากนกัเรียน
หลายคนไดทดลองเดิน และไมสามารถรักษารอยเทาใหเปนเสนตรงได แลวครูจึงกลาววา “ฉันจะเดนิ
เปนตัวอยางใหด”ู นักเรียนทุกคนรูสึกแปลกใจเม่ือพบวา รอยเทาของครูบนแปงสีขาวน้ันเปนเสนตรง 
ครูอธิบายวา “การท่ีพวกเธอไมสามารถเดินเปนเสนตรงได ก็เพราะพวกเธอกมมองดูพื้นดนิ สังเกต
รอยเทาของตัวเอง จึงไมอาจเดินเปนเสนตรงได แตหากพวกเธอมองดูเปาท่ีปลายทาง โดยไมตองกม
มองดูเทาของตัวเอง พวกเธอก็สามารถเดินเปนเสนตรงไดเชนกัน” ครูใหนักเรียนทดลองดูอีกคร้ังหนึง่ 
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โดยใหนักเรียนทุกคนมองดูครู ซ่ึงยืนเปนเปาอยูท่ีปลายทางแลวเดินเขาสูเปานั้น โดยไมตองสังเกต
รอยเท าของตัวเอง คราวนี้ รอยเทาของนักเรียนทุกคนก็เปนเสนตรง 

การท่ีเราไมสามารถชนะโลก เดินในเสนทางท่ีพระเจาทรงกําหนดไว กเ็พราะเราไดมองดู
มนุษย พยายามเปรียบเทียบตังเองกับชาวโลก ยึดตัวอยางของมนุษยเปนหลัก ในท่ีสุดเราก็ถูกความช่ัว
ดึงดูดไป เคล็ดลับท่ีจะชวยใหเราเดินในทางตรงของพระเจา สามารถชนะส่ิงช่ัวรายและการหลอกลวง
ของโลก ก็คืออยาไปมองดูส่ิงของฝายโลก จงมองดูพระเยซูคริสตเปนหลัก ใหพระคริสตเปนศูนยกลาง
ของความคิดและการกระทําทุกอยางของเรา เม่ือเรามอบช ีวิตจิตใจและทุกอยางไวท่ีพระเจา มารก็ไม
สามารถยื้อแยงเราไป 

สาม ชนะความตาย “พระเจาไดทรงโปรดประทาน ใหเราท้ังหลายมีชีวิตนิรันดร” ความตายใน
ท่ีนี่หมายถึงความพินาศในความบาป คริสเตียนท่ีแทจริงจะไดรับชัยชนะ โดยไมตองตายในความบาป
และถูกพิพากษา แตจะไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเยซูคริสต 

ผูพยากรณเท็จอาจสอนวา คนท่ีเช่ือพระเยซูหรือพระบุตรนั้น ไมไดรับชีวิตนิรันดร ตองเช่ือ
พระเจาหรือพระบิดาเทานัน้ ยอหนไดบอกเราอยางชัดเจนในขอ 11 และ 12 วา “ชีวิตนี้มีอยูในพระบุตร
ของพระองค ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตรของพระเจากไ็มมีช ีวิต” ฉะนั้นทานจงม่ันใจใน
ความรอด ท่ีทานไดรับจากพระเยซูคริสต อยาใหผูพยากรณเท็จลอลวงไป นอกจากขอยืนยันเกี่ยวกับ
ความรอดในพระคริสต ในขอ 12,13 แลว ยังมีขอยนืยันในพระคริสตธรรมคัมภีรอีกหลายขอ 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 ผูซ่ึงจะ
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกมนุษย ในสมัยของยอหน มีคนกลุมหนึ่งไมเช่ือวาการส้ินพระชนมบนไม
กางเขนของพระเยซูคริสต เปนการไถบาปของมนุษย เขาสอนวา พระเยซูคริสตทรงเปนคนธรรมดา
เชนเดยีวกันกบัเรา พระองคไดรับการแตงต้ังเปนพระบุตรจากพระเจา ขณะท่ีไดรับศีลบัพติศมา โดย
พระเจาสงพระวิญญาณของพระองคใหแกพระเยซูคริสต แตกอนท่ีพระเยซูคริสตจะทรงถูกตรึงบนไม
กางเขน พระเจาไดทรงเรียกเอาพระวิญญาณจากพระเยซูคริสตกลับคืนไป พระเยซูคริสตจึงทรงถูกตรึง
ในสภาพของมนุษยธรรมดา หากวาเราเช่ืออยางท่ีพวกเขาสอนน้ัน การส้ินพระชนม และการหลั่งพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต จึงไรความหมาย ไมอาจเปนทางนําเราไปสูการหลุดพนจากความบาปได 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดดลใจใหยอหนกลาวแกคําสอนท่ีผิดนั้น ยอหนกลาววาพระเยซูมิได
เสด็จมาเพื่อประกาศถึงการชวยมนุษยใหรอด โดยการรับศีลบัพติศมาเปนเคร่ืองหมายถึงการท่ีพระองค
จะตองส้ินพระชนม เพื่อไถความผิดบาปของมนุษย ถูกฝง และทรงฟนคืนพระชนมนัน้ แตพระองคทรง
สละพระโลหิตเพื่อไถโทษความผิดบาปของเรา ทุกคนที่เช่ือในเร่ืองการไถบาปของพระเยซูคริสตและ
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การสละพระโลหิตของพระองค เปนพยานถึงการทรงเปนพระบุตรของพระเยซูคริสต และการ
ส้ินพระชนมเพื่อไถความบาปของมนุษยแลว พระเจายังทรงเปนพยานใหแกพระเยซูคริสตวาพระเยซู
คริสตเปนพระบุตรของพระองค “ผูท่ีมีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตรก็ไมมีชีวิต” 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 9 
ฉบับตน          1 ยอหน 5:13-21 

ความกลาในการติดตอกับพระเจา 

อาทิตยกอน เราไดศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของคริสเตียนแท คริสเตียนแทเช่ือวาพระเยซูเปน
พระคริสต รักพระคริสต และรักทุกคนท่ีบังเกิดใหม ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจา และเปนผู
ชนะตัวเอง ชนะโลก และชนะความตาย วันนีเ้ราจะไดเรียนถึงคุณลักษณะของคริสเตียนแทอีกประการ
หนึ่ง คือมีความกลาในการติดตอกับพระเจา 
13-17 ยังมีคริสเตียนเปนจํานวนมากท่ีสงสัยไมแนใจวาตัวเองไดรับความรอดแลวหรือยัง การสงสัยเปน
อันตรายตอชีวติฝายวิญญาณจิตของคริสเตียนมาก เพราะมารชอบหลอกลวงคน และชอบทําใหคริส
เตียนสงสัยพระเจา เม่ือการสงสัยเกิดข้ึนในจิตใจ ความเชื่อม่ันในพระเจาก็ลดนอยลง กลายเปนเหตุใหค
ริสเตียนทอถอยออนแอ เหินหางจากพระเจาไป 

ทานสามารถพูดอยางเต็มปากไดหรือไมวา “ฉันไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเยซูคริสตแลว” ถา
ทานเช่ือวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ไดทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือไถบาปของ
ทาน ทานจงม่ันใจเถิดวาทานไดรับชีวตินิรันดรแลว เม่ือทานทราบแนชัดวาทานไดรับชีวิตนิรันดรแลว 
ทานจงมีความกลาในการติดตอกับพระเจาและจงเช่ือวาพระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของทาน 
คริสเตียนท่ีสงสัยในความรอดของตน เม่ือเขาอธิษฐาน เขาอธิษฐานเพยีงแตขอใหพระเจายกความบาป
ของเขา ประทานชีวิตใหมใหแกเขา ใหเขาไดรับความรอดอยางแทจริง เปรียบเหมือนทาสที่ไดรับการ
ปลดปลอยใหเปนอิสระจากนายแลว แตเขาไมมีความม่ันใจวา เขาไดรับการปลดปลอยจริง ๆ จึงเขาไป
หานาย และขอรองตอนายทุกวันวา “ขอใหผมไดรับอิสระเถิด” ทานลองคิดดูวาทาสคนนี้เปนคนฉลาด
หรือคนโง 

การอธิษฐานทูลขอพระเจาอภัยโทษความผิดบาป ในชีวิตประจําวนัเปนส่ิงท่ีดีและคริสเตียนทุก
คนควรจะปฏิบัติเสมอ เม่ือทราบวาตนไดกระทําผิด และบกพรองตอพระเจา แตคริสเตียนท่ีเช่ือแนวา 
ตนไดรับความรอดจากพระเจาแลว ไมจาํเปนตองขอความรอดจากพระเจาอีก การกระทําเชนนี้เทากับ
สงสัยพระเจา แทนท่ีจะอธิษฐานขอความรอด จงขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจาท่ีพระองคไดทรง
ประทานความรอดใหแกทานจงขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค สําหรับพระคุณและความรักของ
พระองค 

การอธิษฐาน ไมจําเปนตอง “ขอ” เสมอไป บางคนอธิษฐานเม่ือมีส่ิงท่ีตอง “ขอ” เทานัน้ คือเม่ือ
มีส่ิงใดท่ีจําเปนตองขอความชวยเหลือจากพระเจา เขาจงึอธิษฐานแตเม่ือเขารูสึกวา เขาไมมีส่ิงจาํเปน
อะไรท่ีจะตองขอจากพระเจาเขาก็ไมอธิษฐาน การกระทําเชนนี้เปนการกระทําท่ีไมถูกตอง การอธิษฐาน
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เปนการติดตอ พูดคุยสนทนากับพระเจา ทานลองคิดดวูาบิดาของทานจะรูสึกอยางไร หากทานสนทนา
กับบิดาเพยีงเมื่อทานตองการความชวยเหลือจากบิดาเทานั้น เชนเม่ือทานตองการเงิน เคร่ืองใชไมสอย
และอ่ืน ๆ แนนอนทีเดยีว บิดาของทานจะรูสึกไมพอใจ ความสัมพันธชนิดนี้เปนความสัมพันธระหวาง
ลูกจางกับนาย มากกวาบุตรกับบิดา บิดาของทานตองการเห็นความใกลชิดสนิทสนมความไววางใจ 
และความรักจากทาน 

พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนทุกคน ใกลชิดสนทิสนมกับพระองคตลอดเวลาไมใชเขาเฝา
พระองค ติดตอกับพระองค เพียงเม่ือมีความจําเปนเทานัน้ ดังไดกลาวแลววาการอธิษฐานไมจําเปนตอง 
“ขอ” เสมอไป บางคร้ังการอธิษฐานท่ีมีแตการสรรเสริญของพระคุณพระเจา เกิดประโยชนแกเรา
มากกวาการอธิษฐานท่ีเต็มไปดวยการขอ ดังเชนเม่ือเปาโลถูกจําไวในคุก อาจารยเปาโลมิไดอธิษฐานขอ
พระเจาชวยเขาตลอดเวลา แตไดรองเพลงสรรเสริญพระเจา เพราะการสรรเสริญพระเจานี่แหละ
ยังผลใหเกดิแกแผนดนิไหว (กิจการ 16:25) ประตูคุกเปดออก โซตรวนท่ีมีมือและเทาท่ีหลุดออก การท่ี
เปาสามารถขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจาในยามทุกขยากลําบาก ก็แสดงใหเราเห็นถึงความเช่ือความ
ไววางใจของเขาท่ีมีตอพระเจา ไมมีอะไรท่ีจะทําใหพระเจาทรงปล้ืมปติยินดเีทากับการที่ไดเห็นความ
เช่ือ และความไววางใจของคริสเตียนท่ีมีตอพระองค พระเจาทรงทราบความตองการของเราทุกอยาง ถา
เราเช่ือและไววางใจในพระองค เราก็จะไดรับทุกอยางจากพระองค 

ในฐานะท่ีเราเปนบุตรของพระเจาแลว จงมีความกลาเขาเฝาพระองค พระองคทรงสนพระทัย
ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตของเรา พระองคทรงเอาใจใสตอนกทุกตวัท่ีบินในอากาศ ดอกไมทุกตนในทุงนา 
มนุษยประเสริฐกวานกและดอกไมเหลานัน้มาก พระองคยอมทรงเอาใจใสดูแลมากกวาส่ิงเหลานั้น และ
พระองคทรงสัญญาวา พระองคจะทรงสดับฟงและตอบคําอธิษฐานของเราเสมอ (ดู ยอหน 14:4, 15:16, 
มาระโก 11:24 ฯลฯ) แตมีเง่ือนไขอยูวา เราจะไดทุกส่ิงท่ีเราขอก็ตอเม่ือ 

หนึ่ง “ขอตามท่ีชอบพระทัยของพระเจา” คือขอใหส่ิงท่ีถูกตอง กับน้ําพระทัยของพระองค การ
อธิษฐานทูลขอ มิใชการบัญชาใหพระเจา กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือใหพระเจา กระทําทุกอยางท่ีเรา
ตองการ แตเรายึดน้ําพระทัยของพระเจาเปนหลัก บางคร้ังพระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา 
เพราะเราขอผิด (ดู ยากอบ 4:3) 

สอง “ขอดวยความเช่ือ” (ดู ยากอบ 1:6, มัทธิว 21:22) ความเช่ือเปนกญุแจไขใหเราเขาสูประตู
แหงขุมทรัพยของพระเจา พระบิดาของเราทรงบริบูรณไปดวยทุกอยาง และพระองคพรอมเสมอท่ีจะ
ประทานใหเรา เพียงแตเรามีความเช่ือซ่ึงเปรียบเสมือนกุญแจ ไขประตูไปเลือกทุกอยางท่ีเราตองการ 
(แตไมขัดกับขอหนึ่ง คือเลือกส่ิงท่ีถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา) จงเช่ือวา “เราไดรับตามท่ีเราได
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ทูลขอจากพระองคนั้น” พระเจาอาจไมทรงตอบคําอธิษฐานของเราทันที แตหากเรามีความเช่ือ เราก็ตอง
อดทน รอคอยคําตอบของพระองค พระองคก็จะประทานใหตามพระสัญญาของพระองค 

สาม บางคร้ัง เรามีความเช่ือ และแนใจวา เราขอในส่ิงท่ีถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา แต
พระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา เพราะมีความบาปบางอยางในจิตใจของเรา เปนส่ิงขัดขวาง 
ฉะนั้น ในการอธิษฐานทุกคร้ัง จงสํารวจจติใจของตัวเองกอน เราไดกระทําผิดตอพระเจาหรือตอผูหนึ่ง
ผูใดหรือไม เราไดประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ หรือเปลา ถาเราพบขอบกพรองของเรา จงสารภาพผิด
ตอพระเจา พระองคก็จะอภยัใหแกเรา การอธิษฐานของเราจึงจะเปนท่ีพอพระทัยของพระองค 

คริสเตียนท่ีดีไมเพียงแตอธิษฐานเผ่ือตัวเอง ยังอธิษฐานเผื่อผูอ่ืนดวย ขอ 16 ไดบอกใหเรา
อธิษฐานเผ่ือพีน่องท่ีออนแอ ทอถอย กระทําบาป และพระองคจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา หากเรา
เปนคริสเตียนแทจริง เรายอมรักพี่นองในพระคริสต และอธิษฐานเผ่ือเขาเสมอ นอกจากนัน้เรายังตอง
อธิษฐานเผ่ือเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง คนท่ีเรารูจัก ท่ียังไมไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ของเขา ถาเราอธิษฐานดวยความสัตยซ่ือพระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา 

ตอนทายของขอ 16 ไดกลาวถึงความบาปสองชนิด คือบาป ซ่ึงไมไดนําถึงความตายและบาปซ่ึงนํา
ถึงความตาย ยอหนมิไดอธิบายไวในท่ีนี่วา บาปท้ังสองชนิดนั้นหมายถึงอะไรบาง แตจากขอพระคริสต
ธรรมตอนอ่ืน ๆ เราอาจสรุปไดดังนี ้

(1) ความบาปท่ีนําถึงความตาย หมายถึงความบาปท่ีเราทราบวา ไมควรกระทํา แตจงใจไป
กระทํา เปนเหตุทําใหชีวิตฝายวิญญาณจิตตองตายไป คือไมมีความรูสึกในเร่ืองผิดและชอบ ผูท่ีจงใจ
กระทําบาปเชนนี้ พระเจายอมอภัยใหเขาไมได เปรียบเสมือนนักโทษท่ีฆาคนตายโดยเจตนา ศาลก็ไม
อาจยกโทษให (ดู ฮีบรู 10:26-31, 12:17) 

มีบาปชนิดหนึง่ท่ีนําถึงความตาย ซ่ึงกลาวอยางชัดเจนในพระคริสตธรรมภัมภีรคือ “กลาวหม่ิน
ประมาทตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (ดู ลูกา 12:10) 

(2) ความบาปท่ีไมนําถึงความตาย หมายถึงความบาปท่ีเรากระทําโดยมิไดเจตนา คือไมไดเกดิ
จากปกตินิสัยในชีวิตบังเกิดใหมของเรา ความบาปชนิดนี้พระเจายินดอีภัยให หากเราสํานึกตัวสารภาพ
ผิดกับพระองค 

แมยอหนจะไมสนับสนุน ใหคริสเตียนอธิษฐานเผ่ือความบาป ท่ีนําไปถึงความตาย แตก็มิได
หมายความวา ยอหนหามคริสเตียนอธิษฐานเผ่ือความบาปนั้น ท่ียอหนไมสนับสนนุเชนนี้ ก็เพราะคริส
เตียนบางคนนกึวาตนสามารถกระทําบาปไดตามใจ เพยีงแตสารภาพตอพระเจาหลังจากกระทําบาปแลว 
พระองคก็จะอภัยให ยอหนเตือนคริสเตียนวาอยาประพฤติเชนนั้น เพราะการกระทําเชนนั้น เปนการ
นําไปสูความตาย แตหากมีคริสเตียนคนใดท่ีพล้ังผิดไปแลว และรูสึกเสียใจตอความบาป และตองการ
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กลับใจใหมจริง ๆ เขายอมสามารถอธิษฐานทูลขอพระเจา ใหอภยัโทษในความผิดบาปของเขา ไมวา
บาปของเขาจะหนกัเพยีงใดก็ตาม ดวยไมมีความบาปใดท่ีหนกัเกนิกวาพระเยซูคริสตจะอภยัใหได (ด ู
โรม 5:20,21) 
18-20 ยอหนไดสรุปจดหมายของเขาในสามขอนี้ ตางข้ึนตนดวย “เราท้ังหลายรูแลววา” เราท้ังหลายรู
วาคริสเตียนอาจทําบาปบางคร้ัง แตเขามิไดมีปกตนิิสัยในการทําบาปผูท่ีระวังตัวและเขาใกลชิดกบัพระ
เจาเสมอ ยอมไมถูกมารทดลองใหหลงผิดไป (ขอ 18) 

มนุษยทุกคนมีบาป แตเราสามารถรับความรอดไดโดยพระเยซูคริสต เม่ือเราเช่ือและตอนรับ
พระองค เปนพระผูชวยใหรอด จงม่ันใจวา เราไดรับช ีวตินิรันดร (ขอ 19) เรารูแนวา พระเยซูเปนพระ
คริสต ไดเสดจ็เขามาในโลก เพื่อชวยใหคนบาปทุกคนคืนดีกับพระเจา พระองคทรงสัตยซ่ือ จะกระทํา
ทุกอยางตามพระสัญญาของพระองค คริสเตียนท่ีแทจริง จึงกลาติดตอกับพระองค และทูลขอทุกอยาง
จากพระองคตามคําสัญญานั้น (ขอ 20) 

สุดทาย เม่ือเราทราบส่ิงเหลานี้ดีแลว ยอหนไดเตือนใหเราเขาใกลชิดสนิทสนมกบัพระเจาให
มากท่ีสุด “จงรักษาตัวใหปราศจากรูปเคารพ” “รูปเคารพ” ในท่ีนี้หมายถึงทุกส่ิงทุกอยางท่ีทําใหความ
สนิทสนมของเรากับพระเจาลดนอยลง ถาการเรียน กีฬา การพักผอนหยอนใจ ญาติพี่นอง ทําใหเรารัก
พระเจานอยลง หรือทําลายความสนิทสนมระหวางเรากับพระเจา ฯลฯ ส่ิงเหลานีก้ก็ลายเปนรูปเคารพ 
ทานจะรักผูใดมากมาย เพยีงใดก็ตาม จงอยาลืมวา ตองใหพระเจาเปนอันดับหนึ่งในชีวิตของทานเสมอ 
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พระธรรมยอหน         บทเรียนท่ี 10 
ฉบับสอง         2 ยอหน 1:1-13 

มิตรภาพของคริสเตียน 

พระธรรมยอหนฉบับสอง แมจะเปนจดหมายฝากฉบับท่ีส้ันท่ีสุด ในบรรดาจดหมายฝากตาง ๆ 
แตก็มีเนื้อหาและสาระสําคัญควรแกการศึกษามาก บางคนกลาววา ยอหนเขียนจดหมายฉบบันี้ถึง
สุภาพสตรีคริสเตียนคนหน่ึงเปนสวนตัว ดังปรากฏในขอ 1 บางคนกลาววา สุภาพสตรีในท่ีนี้หมายถึง
คริสตจักร เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววาคริสตจักรเปนเจาสาวของพระเยซูคริสต ซ่ึงหมายถึง
เพศหญิง วันนี้เราจะไมพิจารณาถึงผูรับจดหมายท่ีแทจริงวาเปนใคร เพราะไมวาผูรับจะเปนใครกต็าม 
จดหมายฉบับนี้ก็มีความสําคัญแกเราเทากนั เพราะเปนพระคําของพระเจา ซ่ึงพระองคไดดลใจใหผูรับ
ใชของพระองคเขียนข้ึน สําหรับแนะนําตักเตือนคริสเตียนทุกคน 

ในจดหมายฉบับนี้ ยอหนไดกลาวถึงมิตรภาพหรือความสัมพันธของคริสเตียน ท่ีมีตอคนอ่ืน 
โดยช้ีแจงใหเราทราบวา ผูใดบางท่ีเราควรคบคาสมาคม และผูใดบางท่ีเราไมควรมีสวนเกี่ยวของกบัเขา
เลย 
1-3 ความสัมพันธหรือความรักของคริสเตียนท่ีมีตอคนอื่นตางกับผูท่ีไมใชคริสเตียน ผูท่ีไมใชคริสเตียน
รักคนท่ีเขารูจกั คนท่ีนารัก คนท่ีรูปรางหนาตาสวยงาม คนท่ีมีความรู มีตําแหนงการงานดี คนท่ีเปน
ประโยชนตอเขา คนท่ีมีความเก่ียวพันธในชีวิตประจําวันอยางใกลชิดกบัเขาเปนตน ความรักชนิดนี้อาจ
เปล่ียนแปลงไดงาย ๆ บางคนรักเพื่อนเพราะเพ่ือนมีเงิน สามารถชวยเหลือเขาได แตเม่ือเพ่ือนยากจน 
ไมสามารถชวยอะไรเขาไดอีกเขาก็เหินหางจากเพื่อนไป ความรักหรือมิตรภาพของคริสเตียนท่ีแทจริง
ไมเปนเชนนั้น คริสเตียนรักคนอ่ืน ๆ เนื่องจากความจริง คือเนื่องจากความรักของพระเยซูคริสต ซ่ึงอยู
ภายในเขา เปนความรักซ่ึงเกิดจากแรงกระตุนของพระคริสตภายใน มิใชความรักซ่ึงเกิดจากแรงกระตุน
ของส่ิงภายนอก โดยเหตุนี้ความรักและมิตรภาพของคริสเตียนจึงยั่งยืนคงทน 

เราอาจเปรียบเทียบความรักท้ังสองชนิดนี ้ กับน้ําในสระและน้ําในลําธาร ในสระจะมีน้ําไดก็
ตอเม่ือมีฝนตกประจํา หากฝนไมตกเปนเวลานาน น้ําในสระก็เหือดแหงไป ซ่ึงเปรียบเสมือนความรัก
ของมนุษย เกิดข้ึนเนื่องจากแรงผลักดันภายนอก เชนความสวยงาม ความม่ังมี ความสามารถ 
ผลประโยชนท่ีไดรับเปนตน แตเม่ือแรงกระตุนจากภายนอกนั้นหายไป ความรักกเ็ลือนลางไปดวย เชน
คนสวนมากไมรักคนยากจนเข็ญใจ ไมรักคนเปนโรค ไมรักนักโทษ เพราะคนดังกลาวไมมีส่ิงใดที่จะ
กระตุนใหเขารักเลย สวนความรักของคริสเตียนเปรียบเสมือนน้ําในลําธาร ซ่ึงไหลอยูเปนประจํา แมฝน
จะไมตกน้ํากไ็มขาดหายไป มิตรภาพและความรักของเรามิไดเกิดจากแรงกระตุนภายนอก แตเกดิจาก
ช ีวิตของพระเยซูคริสต ซ่ึงอยูภายใน โดยเหตุนี้เราจึงสามารถรักคนท่ีไมนารัก รักคนท่ีโลกทอดท้ิง รัก
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คนท่ีเราไมเคยรูจักมากอนเลย เนื่องจากคริสเตียนตางมีความจริงของพระเยซูคริสตอยูภายใน ไมวาคริส
เตียนชาติใด ภาษาใด มาจากแหงหนตําบลใดซ่ึงเราไมรูจกัมากอน เรากส็ามารถรักใครกันดุจพีน่อง 
4-6 ผูท่ีเราควรจะคบคาสมาคมและมีความสัมพันธอยางใกลชิด ไดแกผูท่ี “ดําเนินตามความจริง” คือผูท่ี
ไดบังเกดิใหมในพระเยซูคริสต และดําเนนิชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจา หมายถึงพี่นองในพระคริสต
ทุกคน เหตุท่ีเราควรจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกนัในระหวางพี่นองก็เพราะ 

(1) ความสัมพันธในระหวางคริสเตียน นําความยนิดีมาสูเรา ถาเราสังเกตตัวเองใหดี เราจะ
พบวา เพื่อนท่ีเราชอบท่ีสุด มักเปนผูท่ีมีบางส่ิงบางอยางคลายกับเรา คนท่ีเปนนกักฬีา มีเพื่อนสนิทเปน
นักกฬีา นกัดนตรีมีเพื่อนสนิทท่ีเปนนกัดนตรี หรือชอบดนตรี พอคามีความสุขใจเม่ือไดพูดคุยกบัเพื่อน
พอคาดวยกัน มีสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา “ถาอยากทราบนสัิยของผูใด กจ็งดูจากเพื่อนท่ีเขาคบ” คําพูดนี้
เปนความจริง (ดูขอ 12 ดวย) 

แมคริสเตียนไมมีนิสัยรสนิยมเหมือนกนัหมดทุกคน แตเราก็มีอยางหนึ่งเหมือนกันคือทุกคนท่ี
มี “ความจริง” ของพระเยซูคริสตอยูภายใน ความจริงนี้แหละท่ีไดผูกมัด ใหคริสเตียนเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ทําใหเรามีความปตยิินดีเม่ือพบปะสังสรรคกัน ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงตองไปรวมประชุมใน
โบสถเสมอ เขารวมประชุมในคณะอนุชน เรียนรววีารศึกษา เพราะนอกจากไดนมัสการพระเจา รับ
อาหารฝายวิญญาณจิตแลว ความสัมพันธระหวางคริสเตียน จะนําความปติยินดแีละความอ่ิมเอิบใจมาสู
เราได หากผูใดไมมีความปติยินดใีนการพบปะสังสรรค ระหวางพีน่องในพระคริสต ก็แสดงวาไดมีบาง
ส่ิงบางอยางผิดปกติเกิดข้ึนในชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขาแลว 

(2) เราตองรับการหนุนน้ําใจ คําแนะนําตักเตือน ซ่ึงกันและกันระหวางพี่นองในพระคริสต ใน
วาระสุดทายของโลก จะมีผูพยากรณเท็จเกิดข้ึน จะมีการทดลองตาง ๆ มากมาย คริสเตียนตองมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพื่อแนะนําตักเตือนซ่ึงกนัและกันหนนุน้าํใจคนท่ีออนแอใหเขมแข็งข้ึน 

(3) การมีความรักซ่ึงกันและกันเปนพระบัญญัติของพระเจา ผูท่ีเชื่อฟงปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระเจา จะตองรักซ่ึงกันและกัน 

มารไมตองการใหคริสเตียนนมัสการพระเจา มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางคริส
เตียน มันจึงพยายามทกุวิถีทางท่ีจะขัดขวางมิใหคริสเตียนไปโบสถ ไปรวมประชุมอนุชน ไปเรียนรวี
วารศึกษา โดยใชความสนุกสนานตาง ๆ ฝายโลกเปนส่ิงลอลวงใจมันมักชักจูงใหทานไปดภูาพยนต ไป
เท่ียวเตร ไปหาความสําราญอยางอ่ืน แทนท่ีจะไปโบสถ บางคร้ังมันพยายามใชการงานตาง ๆ ผูกมัด
ไมใหทานไปรวมสามัคคีธรรมกันระหวางพี่นองในพระคริสต ทานจงอยาเช่ือคําของมารท่ีเสนอ
ความสุขฝายโลกให ความสุขท่ีแทจริงไดจากความสัมพนัธกันอยางใกลชิด ระหวางพี่นองในพระคริสต 
ซ่ึงมีพระเยซูคริสตเปนประมุข จงถวายเวลาของทานในวนัอาทิตยใหพระเจา อยาใหมารยื้อแยงเวลาของ
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ทานไป “ซ่ึงเราเคยประชุมกนันั้น อยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทํานัน้ แตจงเตือนสติกันและ
กันใหมากยิ่งข้ึน เม่ือทานทั้งหลายเหน็เวลานั้นใกลเขามาแลว” (ฮีบรู 10:25) 
7-13 สุภาษิตท่ีคุนหูคนสวนมากบทหนึ่งกลาววา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัญฑิต บัญฑิตพาไป
หาผล” ถาจะกลาวใหกระจางกวานัน้ ก็อาจกลาววา “คบคนช่ัว คนช่ัวจะพาทานพลอยช่ัวไปดวย แตถา
คบคนดี คนดยีอมชวยใหทานกลายเปนคนดี” เชนถาทานคบคนท่ีเกยีจคราน ตอนแรกทานอาจไมชอบ
ใจ แตนานวันเขา ทานจะกลายเปนคนเกยีจครานโดยไมรูตัว แตถาทานคบคนขยัน ทานก็จะกลายเปน
คนขยันไปดวย การคบเพ่ือนคริสเตียนกเ็ชนเดียวกนั ควรจะคบเพ่ือนคริสเตียนใหมากท่ีสุด เพราะจะ
ชวยใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโต 

ท้ังนี้มิไดหมายความวา หามคบเพ่ือนท่ีไมใชคริสเตียน ดังกลาวแลวตอนตน ความรักของคริส
เตียนเกิดจากความจริงของพระเยซูคริสต เรารักทุกคนในโลก และเปนเพื่อนกับทุกคน ขณะเดยีวกนัเรา
ก็เกลียดชังความบาป ตองการเหินหางจากความบาปทางท่ีจะปองกนัไมใหเราพลาดพล้ังในความบาปก็
คือ พยายามหางเหินจากเพ่ือนท่ีชักจูงเราไปทําบาป ถาทานเปนคริสเตียนท่ีด ี ทานก็จะตองพยายามนํา
เพื่อนใหเปนคริสเตียนดวย 

แมพระประสงคท่ีแทจริงของพระเจาจะตองการใหคริสเตียนรักทุกคนในโลกแตเพื่อความ
ปลอดภัยของคริสเตียน พระองคทรงหามคริสเตียนสนทิสนมกับบุคคลบางจําพวก ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้

อยาสนิทสนมกับคนท่ีไดช่ือวา ผูพยากรณเท็จ หรือ ผูทรยศตอพระคริสต ผูหลอกลวงใหคริส
เตียนหลงผิดไปจากความจริง ผูท่ีไมรับรองวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมารับชาติเปนมนุษย พระคริสต
ธรรมคัมภีรบอกวา “อยารับเขาไวในเรือน และอยาเอออวยกับเขา” คืออยามีความสัมพันธกับคนเหลานี้ 
เพราะคนเหลานี้จะนําอันตรายมาสูคริสเตียน ทําใหคริสเตียนท่ีรักพระเจาตองออนแอทอถอย หลงจาก
ความจริงไป ถามีคนดังกลาวเขามาหาทานในบาน เพือ่จะเผยแพรคําสอนท่ีผิดความจริง หรือขอรอง
ทานใหเขาเทศนาในโบสถ จงปฏิเสธ อยาตอนรับเขา แตท้ังนี้มิไดหมายความวา ทานจะขับไลเขาโดยใช
กิริยาท่ีไมดีงาม 

เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีเราไมควรสนิทสนมหรือตอนรับคนเหลานั้น ก็เพราะคนเหลานั้นเปน
ศัตรูของพระเจา “เปนผูลอลวงและเปนผูทรยศตอพระคริสต” “ผูท่ีเอออวยกับเขาก็เขาสวนในการช่ัว
ของเขาน้ัน” สมมุติวานองชายของทานไปขโมยเงินของคุณพอ และทานเห็นการกระทําของเขาทุกอยาง 
แทนท่ีจะกลาวหามปรามหรือตักเตือนเขา ทานกลับเอออวยและชมเชยความสามารถของเขา (การ
ประพฤติเชนนี้ก็เทากับสนบัสนุนใหนองชายของทานประพฤติช่ัวยิง่ข้ึน) หรือถามีการสงครามเกิดข้ึน 
ไสศึกศัตรูไดเขามาในบานของทาน ท้ัง ๆ ท่ีทานรูวาเปนไสศึก เปนศัตรูของชาติ ทานกลับตอนรับเล้ียง
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ดูเขา ทานกก็ลายเปนศัตรูของชาติไปดวย ผูทรยศตอพระคริสตเปนศัตรูของพระเจา การชวยเหลือศัตรูก็
เทากับตอตานพระเจา คริสเตียนทุกคนจึงไมควรมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับคนเหลานัน้ 

การมีความสัมพันธกับคนช่ัว ตอนแรกอาจมองไมเห็นอนัตรายใด ๆ แตนานวนัเขาความช่ัวก็จะ
คอย ๆ แทรกซึมเขามาในจิตใจของทาน แลวทานก็จะหลงผิดไป สถานท่ีปลอดภัยท่ีสุด คือภายใน
ครอบครัวของพระเจา ซ่ึงมีพระเยซูคริสตเปนประมุข มี “ความจริง” (พระคําของพระเจา) เปนแสงสวาง
สองทางในการดําเนินชีวิต จงใกลชิดสนทิสนมกันและรักซ่ึงกันและกัน ระหวางพีน่องในพระคริสตให
มากท่ีสุด เพือ่ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานจะไดเขมแข็งยิ่งข้ึน และเพื่อพระนามของพระเจาจะไดรับ
การเชิดช ู

 43 



พระธรรมยอหน         บทเรียท่ี 11 
ฉบับสาม         3 ยอหน 2:1-15 

การรวมมือในการประกาศพระกิตติคุณ 

ยอหนเขียนจดหมายฉบับท่ีสามนี้ ประมาณ ค.ศ.85 ขณะนั้น นักประกาศพระกิตติคุณหรือท่ีเรา
เรียกวา “มิชช่ันนารี” ไดเร่ิมทํางานประกาศแลว มิชช่ันนารีเหลานั้นไดนําพระคําของพระเจาไปส่ังสอน
ในท่ีตาง ๆ เพื่อใหคนรูจักพระเยซูคริสตและพบทางแหงความรอด สมัยนัน้การคมนาคมยังไม
เจริญกาวหนา ผูประกาศตองเดินทางดวยเทา บางคร้ังตองขามทะเลทรายท่ีรอนระอุ ตองเดินทางผานปา
ดงพงทึบ แวดลอมดวยอันตรายตาง ๆ จากสัตวปา และโรคภัยไขเจบ็ แตเพื่อพระคําของพระเจาจะได
เผยแพรไปยังทุกเมือง มิชชันนารีทุกคนจงึอดทนเพื่อพระเจา 

งานประกาศพระกิตติคุณมิใชหนาท่ีของมิชชันนารีเทานัน้ แตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีไดกลับใจ
บังเกิดใหมแลวในพระคริสต พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานท้ังหลายเปนความสวางของโลก” (มัทธิว 
5:14) หมายความวาคริสเตียนทุกคนมีสวนรวมในการนําวิญญาณท่ีอยูในความมืดแหงความบาป มาพบ
แสงสวางแหงความรอดของพระเยซูคริสต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาคริสเตียนทุกคนเปน “มิ
ชช่ันนารี” มีหนาท่ีชวยเหลือในงานประกาศพระกิตติคุณของพระเจา การรวมมือในงานประกาศพระ
กิตติคุณของพระเจา อาจกระทําไดหลายทางเชนรวมมือโดยการอธิษฐานเพ่ืองานประกาศพระกิตติคุณ 
เม่ือผูประกาศและผูท่ียังไมไดรับความรอด รวมมือโดยการเปนพยาน แจกใบปลิว รวมมือโดยการถวาย
ทรัพยเพื่องานประกาศและอ่ืน ๆ ในจดหมายฉบับนี ้ ยอหนไดกลาวถึงทัศนะของคนสามประเภท 
เกี่ยวกับงานประกาศพระกิตติคุณของพระเจา 
1-8 คนประเภทแรก ไดแกคนอยาง ฆาโย ฆาโยมิไดเปนมหาเศรษฐี มีทรัพยสินเงินทองมากมายในการ
ตอนรับดูแลแขก ส่ิงท่ีฆาโยมีคือ ความรักอันอุดมสมบูรณของพระเยซูคริสตภายในจติใจ ฆาโยทราบถึง
ความสําคัญในการประกาศพระกิตติคุณ จึงพยายามจนสุดความสามารถในการชวยเหลืองานประกาศ
ดวยใจสัตยซ่ือ โดยการชวยเหลือคนงานของพระเจาทุกคน ท่ีเดนิทางผานมายังตําบลของเขา การ
ชวยเหลือคนงานของพระเจานั้น ๆ พระเจามิไดมองดวูา เราสามารถชวยเหลือไดมากนอยเพียงใด แต
พระองคทรงมองดูจิตใจของเราวา เราชวยเหลือดวยใจสัตยซ่ือ ดวยความเต็มใจ ดวยความบริสุทธ์ิใจ
หรือไม คร้ังหนึ่งพระเยซูคริสตไดทรงเทศนาส่ังสอนในโบสถแหงหนึง่ หลังจากเทศนาแลวมีการถวาย
ทรัพย พระองคไดทรงพเิคราะหดูประชาชนท่ีเอาเงินไปใสไวในตูถวายทรัพยมีหญิงหมายยากจนคน
หนึ่ง นําเงินมาประมาณสองสตางคมาใสไวในตูนั้น พระองคตรัสวา “เราบอกทานท้ังหลายตามจริงวา 
หญิงหมายจน ๆ คนนี้ ไดใสไวในตูเก็บเงินถวาย มากกวาคนท้ังปวงท่ีใสไวนัน้” (ดู มาระโก 12:41-44) 
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และพระองคยงัตรัสอีกวา “ผูท่ีใหน้ําเย็นสักจอกหนึ่งแกคนเล็กนอยเหลานี้คนใดคนหน่ึงกินเพราะเปน
ศิษย เราบอกทานท้ังหลายตามจริงวา คนนัน้จะขาดบําเหน็จกห็ามิได” (ดู มัทธิว 10:40-42) 

งานประกาศกติติคุณเปนหนาท่ีของคริสเตียนทุกคน การท่ีเราชวยเหลืองานประกาศน้ี จงอยา
นึกวาเราชวยเหลือคนหนึ่งคนใด หรือคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรใด แตจงนึกเสมอวา เราชวยเหลืองาน
ของพระเจา เปนหนาท่ีโดยตรงของเรา ท่ีมีสวนรวมในการรับผิดชอบ มิชช่ันนารีและนักเทศนตาง ๆ ได
สละทุกอยางเพ่ือพระนามของพระเจา เพือ่พระกิตติคุณของพระองค เราจึงตองรวมมือกับทานเหลานั้น
อยางเต็มท่ี ท้ังกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย ซ่ึงเราสามารถชวยได “เพื่อเราจะไดเปนผูรวมงานกับ
ความจริง” 

บางคนอาจนึกวาตนยากจนเกินกวาท่ีจะชวยเหลืองานของพระเจาในดานทรัพยสินได แทจริง
ปญหามิใชอยูท่ีวาเรายากจนหรือรํ่ารวย แตอยูท่ีเรามีใจยนิดี เสียสละเพ่ือพระเจา หรือไม หากเราเปนคน
เห็นแกตวั ไมนึกถึงงานของพระเจาเลย แมมีเงินสักหม่ืนลาน เราก็ไมยินดีถวายใหแกพระองค ถาเรา
เปนคริสเตียนท่ีรักพระเจาดวยใจจริง เรายอมเปนหวงงานของพระองค และอยากชวยเหลือดวยความ
ยินดี ผูท่ียินดถีวายทรัพยท่ีพระเจาประทาน ผูนั้นไมมีทางขาดทุน พระองคตรัสวา “จงเอาบรรดาสวน
สิบซักหนึ่งนัน้มาสํ่าสมไวในคลัง เพื่อจะมีโภชนาหารไวในวิหารของเรา และจงมาลองดูในเร่ืองนี้ ดูที
หรือวา เราเปดบัญชรทองฟาใหเจา และเทพรใหแกเจาจนเกดิความตองการหรือไม” (ดู มาลาคี 3:10) 
(ครูอาจเลาเร่ืองเอลียากับหญิงหมายท่ีใหขนมปง จาก 1พงษกษัตริย บทท่ี 17) 
9,10 คนประเภทท่ีสอง ไดแกคนอยางดิโอเตรเฟ เปนผูท่ีไมชวยเหลือคนงานของพระเจา และขัดขวาง
คนอ่ืนท่ีพยายามสนับสนุนงานของพระองค ดิโอเตรเฟ อาจเปนนกัเทศนคนหน่ึง หรือผูปกครอง หรือ
มัคนายก หรืออาจมีตําแหนงสําคัญในคริสตจักรเขาเปนคนเห็นแกตวั เปนหวงแตสวสัดิภาพของตนเอง  
งานท่ีเขากระทํา เขาทําเพื่อตัวเอง เพื่อช่ือเสียงตําแหนง และอาชีพของตนเอง มิไดทําเพื่อพระเจา ฉะนั้น
งานใด ๆ ก็ตามท่ีคริสตสมาชิกกระทํา เพื่อเปนประโยชนแกพระเจาหรือผูอ่ืน ซ่ึงไมอํานวยผลประโยชน
ใหแกเขาเอง และไมสอดคลองกับอุดมการณของเขา เขาก็ไมพอใจ และขัดขวางงานน้ันคนประเภทนี้ 
ไมเพียงแตมีในสมัยกอนเทานั้น แตไดปรากฏข้ึนมากมาย แมในคริสตจักรปจจุบันก็มีไมนอย ยอหนได
กลาวถึงความบาปสามประการ ของคนประเภทนี ้

ประการแรก เขาอยากเปนคนใหญคนโตในคริสตจักร อยากมีอํานาจเหนือนักเทศน อยากใหคริ
สตสมาชิกยกยองนับถือ และตองการใหนักเทศน เทศนาในส่ิงซ่ึงเปนท่ีพอใจเขา นี่เปนความบาปท่ี
ตอตานคําส่ังของพระเยซูคริสต พระองคตรัสวา “ถาผูใดใครจะไดเปนคนตน กใ็หผูนั้นเปนคนทายสุด 
และเปนคนรับใชของคนท้ังปวง” (ดู มาระโก 9:35) และพระธรรมเอเฟโซ กลาววา พระเยซูทรงเปน
ประมุขเหนือส่ิงสารพัดแหงคริสตจักร (ดู เอเฟซัส 9:22) พระเยซูคริสตไมทรงประสงคใหผูหนึ่งผูใด
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เปนเจาหรือนายผูท่ีเปนใหญท่ีสุดในคริสตจักร แตทรงตองการใหทุกคนรักซ่ึงกันและกัน ดุจพ่ีนองใน
ครอบครัวเดียวกันในคริสตจักร มีผูเดียวเทานั้นคือพระเยซูคริสต 

ประการท่ีสอง ดิโอเตรเฟไมยอมเช่ือฟงคําตักเตือนของคนรับใชของพระเจากลับกลาวใสความ
คนรับใชพระเจาดวยถอยคําหยาบคาย พระเยซูไดกลาววา “ผูท่ีฟงทานท้ังหลาย (คนรับใชพระเจา) ก็ได
ฟงเรา ผูท่ีประมาททานทั้งหลายก็ไดประมาทเรา ผูท่ีประมาทเรา ก็ไดประมาทผูท่ีใชเรามา” (ลูกา 10:16) 
การกระทําอันหยาบหยามของดิโอเตรเฟ ตอผูรับใชของพระเจา เปนความผิดบาปอยางรายกาจในสาย
พระเนตรของพระเจา 

ประการสุดทาย ดิโอเตรเฟ กีดกนัคน ท่ีใครจะรับรองคนงานของพระเจาและคัดช่ือเขาออกจาก
คริสตจักร เขาไมเพียงแตไมสนับสนุนงานของพระเจาเทานั้น ยังตอตานงานของพระองค กลาวไดวาเขา
เปนคนตอตานพระคริสต เปนศัตรูของพระกิตติคุณเปนฝายของพญามารซาตาน 

พฤติการของดิโอเตรเฟ ควรจะเตือนใจแกเราทุกคน บางคร้ังเราไมเพียงแตไมรวมมือในการ
ประกาศพระกติติคุณของพระเจา เรายังหัวเราะเยาะคนเหลานั้น ท่ีรอนรนในการประกาศ เชนคนท่ียืน
แจกใบปลิวขางถนน คนท่ีเปนพยานดวยความกลาหาญ บางคร้ังเรามิไดตอนรับคนงานของพระเจา ทุก
คนท่ีไมรวมมือในงานประกาศพระกิตติคุณ จัดอยูในพงศพันธของดิโอเตรเฟ ท้ังส้ิน 
11-15 บุคคลประเภทท่ีสามไดแกคนอยางเดเมเตรียว 

เดเมเตรียวเปนผูประกาศพระกิตติคุณคนหน่ึงในสมัยนัน้ จากขอ 12 เราพอจะทราบไดวา เขา
เปนนักประกาศท่ีรอนรนเขมแข็ง แตเขาเปนคนหนึ่งในจาํนวนคนงานท้ังหลายท่ีดิโอเตรเฟขัดขวาง ไม
ยอมตอนรับใหเขาไปในคริสตจักรของเขา 

งานประกาศพระกิตติคุณ ไมใชเปนงานท่ีงายนัก นอกจากจะตองมีความอดทน เสียสละแลว 
บางคร้ังยังตองเผชิญอุปสรรคมากมาย ทําใหเราไดรับความยากลําบาก ดังเชนเดเมเตรียว ท้ังนี้เพราะมาร
ไมตองการ ใหคริสเตียนนําขาวประเสริฐไปประกาศใหแกชาวโลก จึงใชวิธีตาง ๆ ขัดขวางงานของ
พระองค พยายามทําใหคนงานของพระเจาออนแอ ทอถอย หมดกําลังใจ ส่ิงท่ีรายท่ีสุด คือบางคร้ัง มาร
ไดใสความคิดท่ีช่ัวราย และความเขาใจผิด ยุยงสงเสริมใหคริสเตียนบางคนกระทํา หรือกลาวบางอยาง
ทําลายจิตใจ ของผูรับใชพระเจา ทําใหผูรับใชของพระองคเสียใจ ชอกชํ้าใจ และหมดกําลังใจ 

ยอหนไดปลอบโยนผูรับใชพระเจา และคริสเตียนทุกคนท่ีสูทนความยากลําบากเพื่องานของ
พระเจา ในตอนทายของจดหมายวา แมจะมีคนตอตานขัดขวางทาน ไมตอนรับทานหรือเขาใจทานผิด 
ทานไมตองเสียใจและทอใจ ทานมีพยานมากมายท่ียืนยนัความจริงและความดีของทาน มีหลายคนท่ีได
ยินพระกิตติคุณของพระเจาจากทาน และไดรับความรอด ท่ีจะเปนพยานเพื่อทาน ความจริงท่ีทานได
ประกาศนัน้ จะเปนพยานท่ีดีของทาน แมแตอัครสาวกจะเปนพยานถึงความดขีองทาน เม่ือถึงวัน
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พิพากษา ความดีและผลตาง ๆ เหลานี้จะปรากฏออกมาตอหนาคนท้ังปวง ตรงหนาพระราชบัลลังคอัน
บริสุทธ์ิของพระเจา และพระเจาจะพระราชทานบําเหนจ็ เพราะเห็นแกงาน ซ่ึงทานไดกระทํา (ดู ววิรณ 
2:9,10) 

ในบทนี้บุคลสามประเภท คือประเภทฆาโย ประเภทดิโอเตรเฟ และประเภทเดเมเตรียว ทานจดั
อยูในประเภทใด “ดูกอนพวกท่ีรัก อยาเอาเย่ียงท่ีช่ัวแตจงเอาเยี่ยงท่ีดี ผูท่ีกระทําการด ีก็เปนคนของพระ
เจา ผูท่ีกระทําช่ัวก็เปนผูท่ีไมเห็นพระเจา” 
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พระธรรมยูดา         บทเรียนท่ี 12 
ยูดา 1:1-16 

ทุรชนที่เล็ดลอดเขามา 

1-3 พระธรรมยูดา เขียนโดยยูดานองของยากอบ ท้ังสองคนนี้เปนนองชายของพระเยซูคริสต ยูดาเขียน
พระธรรมฉบับนี้ในราว ค.ศ.66 คําข้ึนตนของพระธรรมฉบับน้ีทําใหเราเห็นถึงความถอมตนของยูดา 
แทนท่ีจะกลาววาทานเปนนองชายของพระเยซูคริสตซ่ึงความจริงทานก็มีสิทธิท่ีจะกลาวเชนนี ้ทานกลับ
กลาววา ทานเปนเพยีงทาสคนหนึ่งของพระเยซูคริสต ผูท่ีเปนทาสในสมัยนั้นไมมีอิสรเสรี ตองทําทุก
อยางตามคําส่ังของนาย ยูดาไดเจริญเติบโตในครอบครัวเดยีวกับพระเยซูคริสต ความใกลชิดสนิทสนม 
ความสัมพันธฉันทพี่นอง ยอมเปนการยากท่ีจะถอมตัวลงมาเปนทาสของพ่ีนองของตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสมัยปจจบัุน ผูท่ีเปนนองบางคนนอกจากไมยอมเคารพเช่ือฟงพีแ่ลว บางคร้ังยังทําตนใหญกวาพี่
เสียอีก และการท่ีจะใหนองชายเปนทาสของพ่ีชายน้ัน ยอมไมมีทางเปนไปได ท่ียูดายอมเรียกตนเองวา 
ทาสของพระเยซูคริสตก็เพราะความถอมตน และเพราะเขาทราบแนวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของ
พระเจา เปนพระผูชวยใหรอดของชาวโลกทุกคน แมฝายเน้ือหนังเขาอาจมีศักดิ์เปนพีน่อง แตฝายความ
จริง พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขา ซ่ึงเขาตองกราบไหวนมัสการ 

ความจริงในขอนี้ ทําใหเราเห็นวา ไมมีมนุษยคนใดในโลกนี้สามารถอางตนวามีศักดิ์ศรีหรือ
สิทธิตําแหนงเทากับพระเยซูได และไมมีผูใดสามารถรับความรอดไดโดยอาศัยพงศพันธของตนท่ีเปน 
คริสเตียน ทุกคนตองตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของตน ตนจึงจะรอดได 
ตัวอยางเชนบุตรของศาสนาจารย ของนักเทศน ไมอาจรับความรอดไดโดยอาศัยบารมีของบิดาท่ีเปน
นักเทศน เขาเหลานั้นกต็องกลับใจบังเกดิใหมตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของ
ตน เชนเดียวกบัมนุษยทุกคน 

ยูดาไดเขียนพระธรรมฉบับนี้ เปนจดหมายถึงคริสเตียนในสมัยของเขา แตเนื้อเร่ืองและคําสอน
ตาง ๆ เหมาะสมท่ีเปนบทเรียนแกเราในปจจุบันมากท่ีสุด พระธรรมเปโตรเตือนใหคริสเตียนทุกคน
ระวังใหดี เพราะผูพยากรณเท็จจะเขามาในคริสตจักร จะหลอกลวงใหคริสเตียนหลงผิดไป ยูดากลาววา
ผูพยากรณเท็จบางคนไดเล็ดลอดเขามาในคริสตจักรแลว คริสเตียนทุกคนจงอุตสาหรักษาความเชื่อไว
ใหดี คริสเตียนปจจุบันกําลังตกอยูในสภาวะดังกลาว ซ่ึงแวดลอมดวยความเช่ือและคําสอนตาง ๆ ท่ีผิด 
จนบางคนไมทราบวาควรจะเช่ือฟงคําส่ังสอนของผูใดดี และมีคริสเตียนจํานวนไมนอยไดหลงผิด
ติดตามคําสอน ท่ีไมเปนความจริงเหลานัน้ไปแลว พระเจาทรงเตือนคริสเตียนใหสมัยนั้นใหรักษาความ
เช่ือท่ีถูกตองไวเชนใด พระองคก็ทรงเตือนใหคริสเตียนในปจจุบันทุกคน รักษาความเช่ือท่ีถูกตองไว
เชนกัน 
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4 ขอ 4 เผยใหเราเหน็ถึงโฉมหนาของทุรชนผูเล็ดลอดเขามาในคริสตจักร เขาเหลานั้นมีลักษณะสําคัญ
ดังตอไปนี ้

(1) เปนคนอธรรม กระทําการช่ัวชาลามก โดยอาศัยพระคุณของพระเจาเขาเช่ือพระคําของพระ
เจา แตไมยอมปฏิบัติตาม เขาเช่ือพระเจาวาพระองคเต็มไปดวยความรัก ความเมตตา การท่ีเรารอดไดก็
โดยความรักและพระคุณของพระองคท้ังส้ิน เพยีงแตเราเช่ือเทานั้น เราก็รับความรอดได คําสอนเชนนี ้
เปนคําสอนท่ีถูกตอง แตส่ิงท่ีทําใหเขากลายเปนผูหลงผิด คือเขาเช่ือแตไมปฏิบัติตาม เขาไมเอาใจใสใน
เร่ืองการประพฤติเพราะถือวาเม่ือมีความเชื่อแลว ความประพฤติก็ไมสําคัญ จึงประพฤติตามใจชอบ 
กระทําความบาปตาง ๆ เปนท่ีเส่ือมเสียเกียรติยศของพระเจา ส่ิงท่ีช่ัวรายท่ีสุด ก็คือ เขากระทําช่ัวโดย
อางพระนามของพระเจา 

มีชายหนุมคนหนึ่งอางตัววาเปนผูประกาศขาวประเสริฐ เขาไดไปขออาศัยในบานคริสเตียน
ตาง ๆ และขอยืมเงินจากคริสเตียนผูใจดีเหลานัน้ โดยสัญญาวาจะจายใหทันทีท่ีไดรับเงินเดอืนจาก
คริสตจักรท่ีสนับสนุนเขาแลว เพื่อเห็นแกผูรับใชพระเจา คริสเตียนบางคนก็ถวายใหและบางคนก็ใหยืม
ดวยความเต็มใจ แตเม่ือชายหนุมผูนัน้ไดเงินแลว กห็นจีากท่ีนั่นไป เขาหาเล้ียงชีพโดยวิธีนัน้เปนเวลา
เกือบหนึ่งป ทายสุดถูกจับไดวาเปนทุรชนท่ีแอบอางพระคุณของพระเจา กระทําการช่ัวชาลามก จึงถูก
จับสงศาล พิพากษาจําคุก การกระทําของเขาไดทําใหเกิดความแคลงใจในระหวางคริสเตียน และทําให
พระนามของพระเจาเส่ือมเสียมาก 

(2) เขาไมยอมรับวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาผูยิ่งใหญ และเปนเจานายของเขา เขาสอนวา
พระเยซูคริสตมีฤทธ์ิอํานาจนอยกวาพระเจา พระองคเปนเพียงมนุษยธรรมดาท่ีพระเจาทรงใช เปนเพียง
ศาสดาพยากรณคนหนึ่ง ซ่ึงแทจริงพระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนอยางชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปน
พระบุตรของพระเจา และพระองคทรงเปนพระเจา มีสิทธ์ิอํานาจทุกอยางเทากับพระบิดา 

(3) เปนคนชอบบน (ขอ 16) พูดแตความไมดีของคนอ่ืน สวนตัวเองไมไดกระทําอะไรเลย งาน
ยากทําไมได งานงายไมอยากทํา 

คนท่ีชอบบนเสมอ มักทําอะไรไมคอยสําเร็จ บางคนเม่ือพบอุปสรรค หรืองานยากอยางหนึ่ง 
แทนท่ีจะพยายามทดลองทําดูกอน เขากลับบนเสียกอนวา “ลําบาก ทําไมได” ในท่ีสุดเขาก็พบความ
ลมเหลว ท้ัง ๆ ท่ีงานบางอยางไมใชยากจนเกนิไปนัก การบน นอกจากไมสามารถนําเราไปสู
ความสําเร็จแลว ยังเปนผลกระทบกระเทือนถึงคนอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมงานกับเรา หรืออยูใกลชิดกับเรา พลอย
ทําใหคนอ่ืนหมดกําลังใจไปดวย นอกจากนั้น การบนยังเปนการแสดงถึงการขาดความเช่ือของเรา 
ดังเชนชนชาตยิิวท่ีบนในเร่ืองน้ําและอาหาร เพราะการบนซ่ึงเกิดจากการไมเช่ือ พวกเขาเหลานั้นตอง
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ลมตายในปากนัดารอยาใหเราเปนคนบนอีกตอไป จงพยายามกระทําทุกอยาง ไมวางานยากหรืองาย จง
กลาเผชิญกับอุปสรรคท้ังปวง โดยอาศัยความเช่ือในองคพระเยซูคริสต 

(4) เปนคนประพฤติตามความปรารถนาอันชั่วของตน คนเหลานี้ ยังมิไดกลับใจบังเกิดใหมใน
พระเยซูคริสต เปนทุรชนในเคร่ืองแบบผูดี หมูยอมมีนสัิยหมูแมวยอมมีนิสัยแมว กระตายยอมมีนิสัย
กระตาย เราไมอาจเปล่ียนแปลงหมูใหเปนแมวไดทุรชนเหลานี้กด็ุจกนั เขายังไมไดรับชีวิตใหมของพระ
เยซูคริสต แมจะไดช่ือวาเปนคริสเตียน หรืออาจไดรับการแตงต้ังใหมีตําแหนงสําคัญในคริสตจักร แต
เขาอาจอาศัยช่ือและตําแหนงนี้ทําใหเขาเปนคนท่ีดีได มีทางเดียวเทานั้นท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีมีความ
ประพฤติอันช่ัว ตามความปรารถนาของตัว ใหเปนชีวิตท่ีบริสุทธ์ิได คือโดยอาศัยพระเยซูคริสตเทานั้น 
“ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตรของพระเจา ก็ไมมีชีวิต” (1 ยอหน 5:12) 

(5) เปนคนโออวด การโออวดเปนนิสัยของคนท่ัวไป บางคนอวดกระท่ังความช่ัวของตนเอง 
โดยหาทราบไมวา การอวดของเขาเปนการนําความอัปยศอดสูมาสูตนทุรชนเหลานัน้ชอบอวดอางความ
เช่ือของตนเองวาถูกตองท่ีสุด ขณะเดยีวกัน ก็กลาววาความเช่ือของคนอ่ืนไมถูกตอง อาจารยเปาโลกลาว
วา “แตถาคนใดจะอวด ก็จงเอาองคพระผูเปนเจามาอวดเถิด” (2 โครินธ 10:17, 18) อยาอวดในส่ิงซ่ึงจะ
นําเกยีรติ ช่ือเสียงหรือความนิยมชมชอบมาสูตน “ผูใดจะยกตัวข้ึน ผูนัน้คงจะถูกเหยยีดลง ผูใดถอมตัว
ลง ผูนั้นคงจะถูกยกข้ึน” (มัทธิว 23:12) 

(6) เปนคนเห็นแกหนาคนเพื่อหวังประโยชนแกตัว เขาอาจจะกระทําดีบางคร้ัง แตการกระทําดี
ของเขามิไดเกดิจากความบริสุทธ์ิใจ และมิไดเกดิจากความรักพระเจา คนประเภทนี้ มักเลือกหนาคน 
ประจบประแจงผูท่ีนําประโยชนมาสูเขา และดูถูกเหยียดหยามคนท่ียากจนตํ่าตอยกวา พระธรรมยากอบ
บทท่ีสอง สอนวา อยาใหมีการเลือกหนาคน “แตถาทานท้ังหลายเลือกหนาคน ทานก็กระทําบาป” (ยาก
อบ 2:9) 
5-13 ในพระคริสตธรรมคัมภีร มีตวัอยางมากมายเกีย่วกับพฤติกรรมของทุรชนท่ีเล็ดลอดเขามาใน
คริสตจักร บิดเบือนความจริงของพระเจา ทําลายความเช่ือของคริสเตียน ผลสุดทายคนเหลานั้นก็พบกับ
ความพินาศ เชนชนชาติอิสราเอล พระเจาทรงชวยเขาใหไดรับอิสระภาพจากการเปนทาสของเมือง
อียิปตแลว เขาติดตามพระเจาไมนาน ก็เกิดการสงสัยพระองค ละท้ิงความเช่ือเดิม บนและตอวาโมเสส
ซ่ึงเปนผูนําตาง ๆ นา ๆ พระเจาก็ทรงทําลายคนเหลานัน้เสีย พวกฑูตสวรรคท่ีขัดขืนคําส่ังของพระเจา
เยอหยิ่งอวดตัว ไมยอมอยูใตอํานาจของพระเจา กต็องถูกจําจองไวในท่ีมืด ฝายชาวเมืองชะโดม และอะ
โมราก็เชนกัน ประพฤติตามความปรารถนาของเนื้อหนัง เปนคนอธรรม ฝาฝนพระบัญญัติของพระเจา 
ตองทนทรมานรับอาชญาในไฟนรกนิรันดร 
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ตัวอยางเหลานี้ลวนแตเปนส่ิงเตือน ไมใหเราติดตามและหลงเช่ือทุรชน หรือผูพยากรณเท็จ
เหลานั้น เพราะผลคือความพินาศ 
14-16 เอโนค เปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของคริสเตียนปจจุบัน เอโนคมีชีวิตอยูทามกลางความบาปตาง ๆ 
มากมายในสมัยนั้น ประชาชนท่ัวโลกไดพากันประพฤติช่ัวชา ละท้ิงพระเจาซ่ึงพวกเขาเคยนมัสการมา
กอน แตเอโนคยืนหยัดในความจริง ไมยอมใหส่ิงแวดลอมท่ีช่ัวชาเลวทรามชักจูงใหหันเหไปจากพระ
เจา เขาดําเนินกับพระเจาตลอดไป จนกระทั่งวันหนึ่ง พระเจาทรงรับเขาไปจากโลก โดยไมตองพบกับ
ความตาย เพราะเขาไดเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา (ดู ฮีบรู 5:11) 

เอโนคเปรียบเสมือนคริสตจักร และคริสเตียนในวาระสุดทายของโลก ซ่ึงแวดลอมไปดวยการ
ทดลอง ความบาป และคําสอนท่ีผิดตาง ๆ หากคริสเตียนเราทุกคน ยนืหยดัอยูในความจริง รักษาความ
เช่ือท่ีแทจริงไว วนัหนึ่งพระเยซูคริสตจะเสด็จมา รับเราไปอยูกับพระองค เชนเดียวกับเอโนค 

 51 



พระธรรมยูดา         บทเรียนท่ี 13 
ยูดา 1:17-25 

การรักษาตัวในความรักของพระเจา 

บทเรียนบทกอน เราไดเรียนเร่ืองทุรชน ผูเล็ดลอดเขามาในคริสตจักร เขาเหลานี้ไดแกผู
พยากรณเท็จ ผูทรยศตอพระคริสต ยูดากลาววา คนเหลานี้ไดเขามาในคริสตจักรแลว และจะชักนําใหค
ริสเตียนหลงผิดไป คริสเตียนทุกคนจึงตองระมัดระวังตอบุคคลเหลานี้ อยาใหเขาหลอกลวงไปสูความ
พินาศ วันนี ้ เราจะศึกษาถึงการปองกันตนใหพนจากทุรชนเหลานี ้ และหนาท่ีของคริสเตียนในการ
ชวยเหลือคนอ่ืน ใหหลุดพนจากอันตราย ซ่ึงเกิดจากทุรชนเหลานี ้
17-19 เนื่องจากเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ยดูาจึงไดเนนใหระลึกถึงคําพยากรณตาง ๆ ของอัครสาวก
ของพระเยซูคริสตวา ในวาระสุดทายซ่ึงหมายถึงสมัยแหงพระคุณนี้ ผูพยากรณเท็จและผูทรยศตอพระ
คริสตจะเกิดข้ึนอยางแนนอน เราไมอาจจะหลีกพนคนเหลานี้ได ตองพรอมเสมอท่ีจะเผชิญกบัเขา 
อันตรายท่ีไดจากเขาเหลานี้ มิใชการขมเหงรังแก มิใชอํานาจบังคับ แตเปนเหมือนยาพิษท่ีอยูในอาหาร
อันโอชะ ทําลายคริสเตียนท่ีขาดการระมัดระวัง ผูท่ีฟงและเช่ือฟงคําสอน ซ่ึงประกอบดวยยาพษินั้น ก็
ตองพบกับความตาย ยดูาไดกลาวยอ ๆ ใหเราทราบอีกคร้ังหนึ่ง ถึงลักษณะสําคัญของทุรชนเหลานัน้ 

คนเหลานั้นคือคนท่ีแยกกกออก ไมวาเขาจะไปอยูในคริสตจักรใดก็ตาม เขาจะพยายามทําให
สมาชิกในคริสตจักรนั้นเกิดการแตกแยก แบงกกแบงเหลา ทําใหคณะอนุชนขัดเคืองซ่ึงกันและกัน 
จนกระท่ังไมอาจรวมงานกันได ตองแบงแยกออกไป คริสเตียนจึงตองระมัดระวัง หากเกิดมีรอยราวข้ึน
ในคริสตจักรและหมูคณะของทาน จงนกึถึงคําพยากรณซ่ึงอัครสาวกของพระเยซูคริสตไดกลาวไว มาร
ไดเร่ิมงานของมันในหมูคณะของทานแลว อยาใหรอยราวตาง ๆ ขยายตัวข้ึน แตจงระงับเสีย และ
สามัคคีกลมเกลียวกนัดังเดิมโดยความรักของพระเจา 

คนเหลานี้ประพฤติตามสันดานอันช่ัวชา และไมมีวิญญาณของพระเจา เราสังเกตไดโดยผลของ
เขา ดังสุภาษิตไทยท่ีวา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” ผูท่ีมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ยอมเกิดผลตามพระ
วิญญาณ ประพฤติทุกอยางตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ สวนผูท่ีมีมารอยูในจิตใจ ก็ยอม
ประพฤติทุกอยางตามคําส่ังของมาร กระทําส่ิงช่ัวชาโดยไมมีความอาย 
20,21 การท่ีคนคนหนึ่งจะมีนิสัยดีหรือเลว มีสวนเกีย่วของกับส่ิงแวดลอมมาก หากเขาเจริญเติบโตใน
ส่ิงแวดลอมท่ีเลว เชนในทามกลางนักเลง การพนัน นักดื่ม พวกเกกมะเรกเกเร เขาอาจจะมีนิสัยเชนคน
เหลานั้น แตหากเขาเจริญเติบโตในส่ิงแวดลอมท่ีดี ทามกลางคนท่ีสุภาพเรียบรอย รักการศึกษา 
ขยันหม่ันเพยีร ก็คงพลอยทําใหเขาเปนคนขยัน หม่ันเพียร รักการเรียน และสุภาพเรียบรอยไปดวย 
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สําหรับคริสเตียนปจจุบัน เราไมอาจเลือกอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเราตองการได ยิ่งในวาระสุดทายของโลก 
ส่ิงแวดลอมจะเลวรายข้ึนทุกที ถาเราจะอาศัยส่ิงแวดลอม ก็จะมีแตทําใหเราออนแอทอถอยลงทุกวนั 

ส่ิงท่ีเราพึงปฏิบัติ คือ อยามองคน อยามองส่ิงแวดลอม จงมองดูพระเยซูคริสตแมส่ิงแวดลอมจะ
เลว คริสเตียนบางคนจะทอถอย คนจะช่ัวชาเลวทรามปานใดก็ตาม เม่ือมีพระเยซูคริสตเปนหลัก เราก็
สามารถดําเนินไปสูหลักชัยได 

ยูดาไดกลาวถึงส่ิงสองประการ ท่ีคริสเตียนทุกคนในวาระสุดทายนั้น พึงปฏิบัติคือ 
1.การรักษาตนใหพนจากการถูกลอลวง ของทุรชนผูเล็ดลอดเขามา (20,21) 
2.การชวยคนท่ีกําลังถูกลอลวงและคนท่ีถูกลวงไปแลว ใหกลับคืนมาสูความจริง (22,23) ทางท่ี

จะชวยรักษาคน ใหพนจากการถูกลอลวงของทุรชน ผูเล็ดลอดเขามามีดังนี ้
(ก)โดยการกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธ์ิยิ่ง คือการตั้งม่ันคงในพระคําของ

พระเจา เช่ือและไววางใจในพระคําของพระองค พระคําของพระเจาเปนอาวุธท่ีดีท่ีสุดในการตอสูมาร 
และเปนกําแพงท่ีแข็งแรง ปองกันไมใหเราถูกศัตรูลอลวงไป ฉะนั้นการศึกษาพระคําของพระเจาเปนส่ิง
สําคัญมาก คริสเตียนทุกคนตองหม่ันอานพระคําของพระเจาเสมอ เพื่อชีวติฝายวิญญาณจิตจะได
เจริญเติบโตและแข็งแรง สามารถตอสู ปองกันการรุกรานของมารได มารก็ทราบเชนเดียวกนัวา พระคํา
ของพระเจาเปนอาวุธท่ีดีท่ีสุดในการปราบปรามศัตรู มันจึงใชอาวุธนี้โจมตีคริสเตียน โดยอางพระ
คัมภีรแตบิดเบือนความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีรเสีย คริสเตียนไมอานพระคําของพระเจาเสมอ จึง
ถูกหลอกลวงไปไดอยางงาย ๆ เพื่อจะชวย ใหทานเขาใจพระคําของพระเจาไดดยีิ่งข้ึน ทานควรจะหา
โอกาสอานหนังสือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระคําของพระเจา หม่ันฟงเทศนาเสมอ จัดช้ันศึกษาพระคริสต
ธรรมคัมภีร และสนทนาปราศรัยกับผูท่ีมีความรู ทางพระคําของพระเจา ไตถามถึงขอสงสัย และขอไม
เขาใจตาง ๆ ซ่ึงอยูในจิตใจของทาน 

ส่ิงสําคัญท่ีสุด จงมีความเช่ือในพระสัญญาของพระเจา ท่ีตรัสไวในพระคริสตธรรมคัมภีร มาร
มักจะทําใหคริสเตียนสงสัยพระเจา ขาดความไววางใจในพระองค โดยอางเหตุผลตาง ๆ ทําใหทาน
ไขวเขว พระเยซูตรัส “ฟาและดินจะลวงไป แตถอยคําของเรา จะลวงไปหามิไดเลย” (ลูกา 21:33) หาก
ทานเช่ือและยดึม่ัน ในพระคําของพระเจา มารก็ไมอาจลอลวงทานไปได 

(ข) โดยการอธิษฐาน การอธิษฐานเปนการเพ่ิมกําลัง ใหแกชีวิตฝายวญิญาณจิตของเรา เราทุก
คนเปรียบเสมือนหลอดไฟฟา พระเจาเปนเคร่ืองกําเนดิไฟฟาหลอดไฟจะใหความสวางและความรอน
ได ก็ตอเม่ือมีสายไฟ เกี่ยวโยงจากหลอดไปถึงเคร่ืองกําเนิดไฟฟา การอธิษฐานก็เปรียบเหมือน
สายไฟฟา ท่ีเกี่ยวโยงระหวางเรากับพระเจา ทําใหเราไดรับกําลังอํานาจจากพระองค ใหชีวิตฝาย
วิญญาณจิตของเราเขมแข็งสามารถอดทนและเอาชนะอุปสรรคไดทุกอยาง 

 53 



เหตุท่ีบางคร้ัง เราเปนคริสเตียนท่ีออนแอ เฉ่ือยชา ไมมีความรอนรนในพระราชกิจของพระองค 
อาจเนื่องจากขาดการอธิษฐาน หรืออธิษฐานนอยเกินไป หากทานสํานกึตนเชนนั้น จงเร่ิมอธิษฐานดวย
ความสัตยซ่ือ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา พระองคยังทรงตระหนักถึง
ความสําคัญในการอธิษฐาน ไมวาพระองคจะมีพระราชกิจยุงสักเพียงใดก็ตาม พระองคทรงแสวงหา
โอกาสเขาเฝาพระบิดาเสมอ บางคร้ังพระองคทรงปลีกตัวไปอยูในท่ีสงัดแตผูเดียว และอธิษฐานตอพระ
บิดาตลอดคืนโดยไมหลับ ดวยการอธิษฐานเชนนี ้ พระองคจึงทรงสามารถชนะการทดลอง ชนะความ
ออนแอฝายเนือ้หนัง และกระทําใหน้ําพระทัยของพระบิดาสําเร็จทุกประการ 

(ค) จงรักษาตัวในความรักของพระเจา โดยมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ เช่ือฟงและปฏิบัติตามพระคําของ
พระองค เปนแบบอยางท่ีดแีกคนท้ังปวง 

(ง) คอยทาพระกรุณาแดพระเยซูคริสตเจาของเรา คําวา “คอยทา” มีความหมายอยูสองประการ 
ประการแรกหมายถึงความอดทน บางคร้ังการ “คอยทา” ตองใชความอดทนมาก เชนทานนัดกับนาย ก.
วา จะไปเท่ียวตางจังหวัดในวันพรุงนี้ โดยทางรถไฟ ขบวนท่ีออกเวลา 9.00 น. ตอนเชา เม่ือถึงวนันัด
หมาย ทานแตงตัวรอคอยนาย ก.ท่ีบานตั้งแต 8.30 น. แตจนกระท่ังเวลา 8.50 น. นาย ก.ยังไมไดมา ทาน
จงหลับตานึกภาพของตัวเองดูวา ขณะนั้นทานจะรูสึกอยางไร การคอยทาพระกรุณาของพระเจาก็
เชนกัน บางคร้ังทานตองมีความอดทน ท้ังนี้มิใชพระเจาแกลงเฉ่ือยชา ในการตอบคําอธิษฐานของเรา 
แตพระองคทรงทราบเวลาท่ีสมควรท่ีสุด ท่ีจะตอบคําอธิษฐานของเรา ฉะนั้นหากเราอธิษฐานทูลขอส่ิง
ใดจากพระองค จงอดทนรอคอยใหถึงท่ีสุด ความหมายของคําวา “คอยทา” ยังหมายถึง “ความเช่ือ” การ
ท่ีเราคอยทาผูหนึ่งผูใด เราเช่ือวาผูนั้นจะตองมาตามนัดหมาย เราจะเกิดความอดทนได ก็ตอเม่ือมีความ
เช่ือ คือเช่ือวาพระเยซูคริสตของเราไมทรงเปล่ียนแปลง พระองคทรงกระทําทุกอยางตามพระสัญญา
ของพระองคเสมอ 

ในวาระสุดทายของโลก ความเช่ือ และความอดทนเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับคริสเตียน คริส
เตียนจะตองเช่ือม่ันในพระเยซูคริสต และอดทนตอการทดลองทุกอยาง จงจะสามารถชนะมารได 
22,23 พระเจาไมเพียงแตทรงประสงค ใหคริสเตียนทุกคนรักษาตัวในความรักของพระองค ยังทรงมอบ
หนาท่ีใหเราชวยเหลือคริสเตียนอ่ืน ๆ ท่ีกาํลังถูกลอลวง และท่ีถูกลอลวงไปแลว ใหกลับคืนมา ในท่ีนี่มี
คนสามประเภทดวยกัน ท่ีตองการความชวยเหลือจากเรา 

ประเภทแรก คนท่ีสงสัยอยู ไดแกคนท่ีถูกหลอกลวง เนื่องจากไมอานพระคําของพระเจาเสมอ 
ไมใกลชิดกับพระเจาตลอดเวลา จึงทําใหความเช่ือส่ันสะเทือนไมทราบวาจะเช่ือถือผูใดดี คนเหลานี้
ทานตองรีบชวยเหลือเขา กอนท่ีเขาจะเปลี่ยนความเช่ือใหม ไปเช่ือในทางท่ีผิด จงพยายามอธิบายความ
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จริงใหเขาทราบ หนุนนํ้าใจใหอานพระคําของพระเจา อธิษฐานและไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถรวมกับ
ทานในวันอาทิตย 

ประเภทท่ีสอง คนท่ีตกเขาไปอยูในไฟ จงชวยฉุดออกมา ไดแกคนท่ีหลงผิดไปแลว จงพยายาม
จนสุดความสามารถ ท่ีจะชักจูงเขาใหออกจากความเช่ือท่ีผิด ๆ นั้นมาเช่ือความจริง ท่ีพระเยซูคริสตทรง
สอนไวในพระคริสตธรรมคัมภีร หากทานใชความรักของพระเจาตักเตือนเขา เขาอาจสํานึกตวักลับมา
หาความจริงได 

ประเภทสุดทาย ไดแกคนท่ีถูกหลอกลวงไปแลว และมีใจแข็งกระดาง ไมยอมฟงคําเตือนใด ๆ 
ของทาน กลับไปประพฤติช่ัวดังเชนทุรชนทั้งหลาย เม่ือทานไดพยายามจนสุดความสามารถแลว แตไม
เกิดผล ก็จงแบงแยกตัวออกหางจากเขา เพราะถายังใกลชิดสนิทสนมกับเขาอีกตอไป ทานเองอาจจะถูก
เขาชักจูงไปได 
24,25 สองขอสุดทายเปนเคล็ดลับสําคัญ ท่ีนําชัยชนะมาสูชีวิตคริสเตียนของเราเราเองไมสามารถชนะ
ศัตรูได ตองอาศัยพระเยซูคริสตแตผูเดียวเทานัน้ “พระองคทรงสามารถปองกันรักษาไมใหทานสะดุด
ลมลง และทรงบันดาลใหตั้งม่ัน เฉพาะพระรัศมีของพระองค ปราศจากตําหนิและมีความยนิดีเหลือลน 
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