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คํานํา
ทานจะตอบอยางไร หากมีเยาวชนมาถามทานวา “ชีวิตคริสเตียนหมายถึงอะไร” ในฐานะเปน
ครูสอนรวีวารศึกษาคนหนึ่ง หรือทานที่ตองการชวยเหลือเยาวชนแหงพระคริสต จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองทราบคําตอบนี้ บทเรียนทั้ง 13 บทในคูมือเลมนี้ ไมเพียงแตชวยใหทานตอบปญหาของเยาวชน
ไดถูกตอง และเปนคูมือประกอบการสอนรวีวารศึกษาแลว ยังชวยใหทานเองเปนคริสเตียนที่เขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
หนาที่สําคัญยิง่ อยางหนึ่ง สําหรับผูนําและครูสอนรวีวารศึกษา คือ การนําผูใหญ เยาวชน และ
เยาวชนรุนเล็กมาเชื่อพระเยซูคริสต ใหมารวมเรียนรวีวารศึกษาเสมอ หากไมไดรับการหนุนใจให
ตัดสินใจรับเชือ่ พระเยซูคริสต จิตใจของเขาจะแข็งกระดางขึ้นทุกที จนยากแกการแนะนําตักเตือน
ฉะนั้นจงพยายามหาโอกาสเชิญชวนใหทุกคนมารับเชื่อพระเยซูคริสต
วิธีนํานักศึกษามารับเชื่อพระเยซูคริสต แตกตางกันไปตามสิ่งแวดลอมสถานการณ โอกาส แต
หลักสําคัญทั่ว ๆ ไปที่เหมือนกันมีดงั ตอไปนี้
1. อธิบายทางแหงความรอดดังสอนไวในพระคริสตธรรมคัมภีรใหแจมกระจาง เชน
ก. พระเจาทรงรักเรา ทรงตองการใหเรามีชวี ิตนิรันดรรวมกับพระองค (ยอหน.3:16, โรม.5:8)
ข. ทุกคนเปนบาป (โรม. 3:23) เราไมสามารถชวยตนเองใหรอดได (เยเรมีย.2:22)
ค. พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา และรับโทษแทนความบาปของเรา (1 โครินธ.15:3; 1
เปโตร.2:24)
ง. เราตองเชื่อวา เมื่อเราทูลขอพระเยซูคริสตใหอภัยโทษความผิดบาปของเรา พระองคทรงยินดี
อภัยความบาปให และยังแตงตั้งเราใหเปนบุตรของพระองค (กิจการ.16:31; กาลาเทีย.4:4,5)
จ. ทุกคนที่ตอ นรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด จะไดรับชีวติ นิรันดร (ยอหน.5:24;
โรม.1:12)
2. หนุนใจใหนักเรียนอธิษฐานทูลขอตอพระเยซูคริสตวา เขายินดีตอนรับพระองคเปนพระ
ผูชวยใหรอด (โรม.10:13) อธิบายดวยวา การที่จะเปนคริสเตียนนั้น เขาตองรับพระเยซูคริสตตามคําสั่ง
ของพระองค (ยอหน.1:12)
3.หนุนใจใหนกั เรียนอานพระคัมภีรทุกวัน และใหทอ งจําขอพระคัมภีรอยางนอยสัปดาหละ
หนึ่งขอ ทุกสัปดาหมีขอทองจําหนึ่งขอในสายชลธารและพรทิพย จงหาเวลาสําหรับทวนขอทองจําใน
สัปดาหกอนดวยทุกครั้ง เมื่อเรียนจบภาคหนึ่ง ๆ แลว นักเรียนก็จะสามารถจําขอทองจําไดถึง 13 ขอ
แลวใหใชขอทองจําเหลานี้เพื่อเปนพยานแกคนอื่น
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บางทีไมมีที่พอจะพิมพขอพระธรรมโรมทั้งหมดได ขอใหเปดพระคัมภีรอานตามทีบ่ อกไวใน
คูมือครู
4. หนุนใจใหนักเรียนบอกคนอื่นเกี่ยวกับการตัดสินใจ และการรับเชื่อพระเยซูคริสตของเขา
โดยใชขอทองจํา (โรม. 10:9)
หวังวาครูผูสอนจะเขียนภาพประกอบแตละบทเรียนลงบนกระดานดํา
เพื่อชวยนักเรียนให
เขาใจดียิ่งขึ้น
ขอพระเจาทรงอวยพระพรทุกทานที่ใชคูมอื เลมนี้
เพื่อทานจะสามารถถวายเกียรติยศแก
พระองคในกิจทุกอยาง
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บทเรียนที่ 1 พระบิดาของเรา

มัทธิว 6:5-16; ยอหน 14:5-13
การเตรียมตัวสําหรับครู
ขณะที่ทานอานคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 จงระลึกไวเสมอวา
พระเยซูคริสตไดตรัสใหเราอธิษฐานตอ “พระบิดาของเรา” มิใชอธิษฐานตอพระซึ่งอยูในที่ไกลลิบลับ
ซึ่งเราไมอาจเขาใกลได
จงทูลขอพระเจาโปรดประทานใหทา นมีประสบการณกับพระบิดาเจาอยาง
แทจริง เพื่อทานจะสามารถอธิบายใหคนอื่นฟงไดแจมแจงยิ่งขึน้ จงทูลขอพระองคประทานสติปญญา
ใหทานในการสอนนักเรียน ใหนกั เรียนเขาใจวาพระเจาของเราเปนพระบิดา เปนพระผูทรงสราง พระผู
ประทานทุกอยาง พระผูทรงเขาใจ ทรงนํา ทรงสอน ทรงรักเรา และทรงตองการใหเรารักพระองค

บทนํา
สนั่นเปนเด็กกําพราพอ และแนนอนเขาไมมีความสุขเลยในชีวิต ไมมีผูใดคอยเอาใจใสเขา
สอนเขา ชวยเหลือเขา ที่นอนของเขาคือกลองกระดาษเปลา ๆ บรรจุผาขี้ริ้ว ซึ่งชาวบานทิ้งไวในตรอก
มืด เขาตองตระเวนหาเศษอาหารรับประทาน ไมผิดอะไรกับสัตวชั้นต่ํา บางครั้งเขาตองเปนคนขอทาน
เมื่อจนปญญาจริง ๆ ก็ตองเปนขโมย
วันหนึ่งสนั่นถูกตํารวจจับในขอหาลักขโมย และถูกจําไวในคุกเยาวชนบังเอิญมีอาจารยคนหนึ่ง
ไดพบเขาในคุกนั้น รูสึกสงสาร จึงบอกสนั่นวา “หนูยินดีไปอยูก ับฉัน และเปนบุตรของฉันไหม” สนั่น
ไมกลาแมแตจะนึกฝนวา สิ่งนี้จะเปนไปได เขาทราบดีวา เขาเปนเด็กกําพราจะมีบิดาคอยรักและเอาใจ
ใสเขาไดอยางไรกัน แตสิ่งที่เขาไมนึกไมฝน ก็เกิดขึ้น ทานคงจะจินตนาการไดวา สนัน่ ตองตอบรับคําเชื้อ
เชิญของอาจารยผูนั้นทันที

พระเจาพระบิดาของเรา
ไมตองมีใครบอกสนั่นวาเขาตองการบิดาสักคนหนึ่ง ความเงียบเหงาและความผิดหวังในชีวติ
ของเขาเองเปนสิ่งบอกเขาไดอยางดีวา เขาตองการบิดา แตมีเด็กกําพราไมนอยที่ไมทราบความตองการ
ชนิดนี้ เด็กกําพราเหลานี้ คือผูที่ยังไมมีพระเจาในสวรรคเปนพระบิดาของเขา เขาอาจจะทราบวา มีพระ
ผูใหญยิ่งองคหนึ่งสถิตในพิภพจักรวาล แตไมทราบวาพระผูใหญยิ่งนั้นคือผูใด พระเยซูคริสตตรัสวา
ขณะที่เราอธิษฐานเรากําลังพูดคุยกับพระบิดาในสวรรค (ดู มัทธิว.6:9) พระองคเปนผูทรงใหญยิ่ง และ
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เปนพระเจาทีแ่ ทจริงเพียงองคเดียว พระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคนหรือ (ใหนักเรียนออกความเห็น
กอน) จงเปดอานพระธรรม ยอหน.1:12 ในวลีสุดทาย กลาวถึงการเปนบุตรของพระเจา นั่นหมายความ
วา คนที่ยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสต ยังเปนบุตรของพระเจาไมได

เราจะเปนบุตรของพระเจาไดอยางไร
จงอานยอหน 1:12 อีกครั้งหนึ่งทานอาจเชือ่ สิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต เชื่อวาพระองคเปน
พระบุตรของพระเจา ทรงสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของทาน แตถาทานไมตอนรับพระองคเปนพระ
ผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน ทานก็ยังไมเปนบุตรของพระองคอยางแทจริง
ทานตอบไดไหมวา ทําไมทานจึงเปนบุตรของบิดาของทาน และทานทราบไดอยางไรวา ทาน
เปนบุตรของบิดาของทานอยางแทจริง (ใหนักเรียนออกความคิดเห็นกอน) ตอบงาย ๆ วาเพราะทานได
บังเกิดจากบิดาของทานและบิดาของทานเองบอกวา ทานเปนบุตรของบิดา ในทํานองเดียวกัน เราเปน
บุตรของพระเจาได โดยการกลับใจบังเกิดใหม (อาน ยอหน.3:5-7) และเราทราบแนนอนวาเราไดเปน
บุตรของพระเจา เพราะพระเยซูคริสตไดตรัสเชนนั้นในพระคริสตธรรมคัมภีร (อาน ยอหน. 1:12 อีก
ครั้งหนึ่ง)

พระบิดาในสวรรค
ทานอาจจะบอกใหคนอื่นทราบหลายสิ่งหลายอยาง เกี่ยวกับบิดาของทานในโลกนี้ แตทานจะ
ทราบอะไรบางเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค (ใหนกั เรียนออกความคิดเห็น) จงอานยอหน 14:1-11 จะชวย
ใหทานเห็นภาพของพระบิดาไดชัดยิ่งขึ้น ขอความตอนนี้บอกใหเราทราบวา เราจะรูจักพระบิดาใน
สวรรคไดโดยพระเยซูคริสต ถาทานรูจักพระเยซูคริสต ทานก็รูจักพระบิดาเพราะพระเยซูคริสตกบั พระ
บิดาเปนพระเจาองคเดียวกัน ตอไปนี้เราจะเรียนถึงพระลักษณะบางอยางของพระองค
1. พระองคทรงเปนผูใหญยิ่ง สิ่งแรกที่เราเรียนรูเกีย่ วกับพระบิดา คือความใหญยิ่งของพระองค
พระคัมภีรเลมแรก บทแรก ไดกลาวถึงฤทธานุภาพและความใหญยิ่งของพระบิดาพระองคทรง
สรางสรรพสิ่ง และหัตถกิจชิน้ เลิศของพระองค คือมนุษย (ปฐมกาล.1:26,27) กษัตริยด าวิดผูทรงนิพนธ
บทสดุดี มากมายตรัสวา “มาเถิดใหเราทัง้ หลายออนนอมกายลงนมัสการ ใหคุกเขาลงตรงพระเยโฮวาห
ผูทรงสรางพวกเรา” (สดุดี. 95:6) พระบิดาของเราทรงเปนผูสรางฟาสวรรค และแผนดินโลก ฤทธิ์
อํานาจของพระองคไมมีขีดจํากัด ทรงสําแดงออกทางสากลจักรวาลซึ่งเปนหัตถกิจของพระองค
2. พระองคทรงเปนความรัก พระเจามิไดทรงสรางมนุษย แลวละทิง้ ไวในโลกอยางเดียวดาย
เหมือนอยางชางปนเมื่อปนรูปเสร็จแลวก็ตงั้ ไวในตูโชวหรือหิ้งสําหรับจําหนาย พระเจาทรงรักเราไมละ
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ทิ้งเราใหอยูเ ดียวดาย สดุดี.103:13 กลาววา “บิดาเมตตาบุตรของตนมากฉันใด พระเยโฮวาหทรงเมตตา
คนที่รักพระองคมากฉันนั้น”
มิชชันนารีหนุม คนหนึ่งพยายามอธิบายการเสียสละอันใหญยิ่งของพระเจา
ทีม่ ีตอมนุษย
เนื่องจากความรักของพระองคเขากลาววา “ผมอาจจะรักคนหนึ่งคนใดมากจนยอมเสียสละชีวิตของผม
เองเพื่อเขา แตผมไมอาจรักผูใดมาก จนกระทั่งยอมใหบตุ รของผมเองสละชีวิตเพื่อเขา” แตความรักของ
พระบิดาก็ใหญยิ่งเชนนัน้ พระองคทรงยอมสละพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อสิ้นพระชนมบนไม
กางเขนไถความผิดบาปของเรา
3. พระองคทรงอบรมสั่งสอนเรา บิดาของทานรักทาน พยายามอบรมสั่งสอนทานเพื่อทานจะ
เปนบุตรที่ดีและเปนประชากรที่ดีของชาติตอไปในอนาคต พระบิดาในสวรรคก็ทรงอบรมสั่งสอนทาน
เพื่อทานจะเปนบุตรที่ดีเปนที่พอพระทัยของพระองค สุภาษิต 3:12 สอนวา “ผูใดที่พระเยโฮวาหทรงรัก
พระองคทรงเตือนสอนผูนั้น เชน บิดากระทําตอบุตรที่ชื่นชม” เมื่อทานรักคนหนึง่ คนใด ทานอยากจะ
ใหคนนัน้ เปนที่ภูมิใจรักใครของทานและคนอื่น พระองคทรงอบรมสั่งสอนเราเพื่อเราจะไดเปนคนที่
พระองคทรงภูมิใจและพอพระทัย
พระองคทรงอบรมสั่งสอนเราอยางไร (ใหนกั เรียนออกความคิดเห็นกอน) พระองคทรง
ฝกสอนเราหลายวิธีดว ยกัน เชน (1) โดยพระคัมภีรซึ่งเปนพระดํารัสของพระองค (สดุดี.119:105) (2)
โดยบิดามารดาและผูนําในคริสตจักร (3) โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูในเรา
4. พระองคทรงเอาใจใสดูแลเรา “และพระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดตามที่พวกทาน
ตองการนั้นจากทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต” (ฟลิปป.4:19) พระองคทรงเอาใจใสตอ
ความตองการในชีวิตประจําวันของเราทุกอยาง จงสังเกตคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต “ขอทรงโปรด
ประทานอาหาร...” (มัทธิว.6:11) อาหารในที่นยี้ ังหมายถึงความตองการทุกอยางในชีวิตประจําวันของ
เรา
ศาสนาจารย มูลเลอร ชาวอังกฤษมีสถานเลี้ยงเด็กกําพราที่ใหญโตมากแหงหนึ่ง มีเด็กกําพรา
สองพันคนอยูใ นความรับผิดชอบของทาน ทานไดอาศัยความเชื่อสําหรับดําเนินงานนี้มูลเลอรไดบันทึก
การตอบคําอธิษฐานของพระบิดาไวดังนี้ “พระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของขาพเจา 25,000 อยาง มีคํา
อธิษฐาน 5,000 อยางที่พระองคทรงตอบในวันเดียวกับทีข่ าพเจาอธิษฐาน” แสดงวาพระองคทรงเอาใจ
ใสดูแลเรา คอยฟงคําอธิษฐานและประทานสิ่งที่จําเปนแกเราเสมอถาเราเชื่อและไววางใจในพระองค
นอกจากความตองการฝายรางกายแลวเรายังมีความตองการฝายวิญญาณจิต พระเยซูทรงสอนใหเราทูล
ขอ “อาหารประจําวัน” มิไดหมายความถึงตองการฝายวัตถุหรืออาหารสําหรับบํารุงเลี้ยงรางกายเทานั้น
ยังหมายถึงอาหารฝายวิญญาณจิต คือพระวจนะของพระเจา (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ.8:3;1 เปโตร.2:2; เยเร
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มีย.15:16) พระบิดาในสวรรคทรงเอาใจใสดูแลความตองการทั้งฝายวัตถุและฝายวิญญาณจิตของเรา จง
เสนอความตองการทุกอยางของทานตอพระองค
“พระองคจะไมทรงกีดกันของดีไวจากเหลาคนที่
ประพฤติในทางซื่อตรงเลย” (สดุดี.84:12)

บุตรของพระเจา
พระเจาทรงรักทาน ประทานทุกอยางทีจ่ ําเปนใหแกทาน พระองคทรงหวังสิ่งใดจากทานบาง
(ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและใหคนหนึ่งเขียนคําตอบลงบนกระดานดํา) สิง่ แรกที่พระองคทรง
ตองการจากทานคือ “ความรักของทาน” พระบัญญัติขอแรกและขอสําคัญที่สุด คือ “จงรักพระองคผูเปน
พระเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจาและดวยสิ้นสุดความคิดของเจา” (มัทธิว.22:37) และความรักของทานที่
มีตอพระองคสําแดงออกจากการที่ทานเชือ่ ฟงและปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระองค (ดู 2 ยอหน.6;
ยอหน.14:23)
จงจําไวเสมอวา พระเจผูใหญยิ่งในสวรรคเปนพระบิดาของทานพระองคทรงรักทานดุจบิดารัก
บุตร และพระองคทรงตองการใหทานรักพระองคดุจบุตรที่ดีของบิดา
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บทเรียนที่ 2 พระเยซูคริสต พระผูเ ปนเจา และพระผูชวยใหรอดของ
เรา

ยอหน 1:1-14;3:14-18
บทนํา
สมมุติวา ทานไดรับมอบหมายหนาทีใ่ หอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตูเย็นไฟฟา แกชาวอาฟริกันคน
หนึ่งฟง ชาวอาฟริกันคนนี้ ไมเคยเห็นตูเย็นมากอนเลย และเขาเขาใจแตภาษาซูลู ซึ่งเปนภาษาพื้นเมือง
ของเขาภาษาเดียวเทานั้น ทานจะทําอยางไร แนนอนทีเดียว ทานจะตองหาลามสักคนหนึ่งซึ่งเขาใจภาษา
ของทานและของเขา “คําพูด” เปนเครื่องมือวิเศษสุดสําหรับสาธยายขยายความนึกคิดของเขาใหคนอื่น
เขาใจ แตมนั จะเกิดประโยชนอยางแทจริงไดตอเมื่อทั้งผูฟ งและผูพูดเขาใจภาษาซึ่งกันและกัน
จากหลักความจริงอันเดียวกัน ถาทานตองการรูจักพระเจา ทานตองมีใครสักคนหนึง่ ที่เขาใจ
ทานและรูจกั พระเจาดี บอกเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับพระเจาใหทานฟง ในสมัยพระคัมภีรเดิม พระเจา
ตรัสกับมนุษยโดยอาศัยศาสดาพยากรณ ศาสดาพยากรณเหลานั้น ไดบอกใหเขาเขาใจพระประสงคของ
พระเจา แตเขาไมรูจักพระเจาอยางแทจริง พระเจาทรงตองการใหเราเขาใจสภาพอันแทจริงของพระองค
จึงไดสงพระบุตรของพระองคลงมาในโลกเพื่อใหเรารูจกั พระบิดา (อาน ยอหน.1:18)

พระเยซูคริสตคือผูใด
พระเยซูคริสตเทานั้นที่สามารถสําแดงพระบิดาใหเรารูจักอยางแทจริงเพราะวาพระองคเองคือ
พระเจา จงเปดอานพระธรรมยอหน บทที่ 1 คําวา “พระวาทะ” ในขอแรกหมายถึงพระเยซูคริสต (ดู
วิวรณ.19:13) ทานไดเรียนรูอ ะไรบางเกีย่ วกับพระเยซูคริสตในขอนี้ (ใหนักเรียนคนหาคําตอบกอน) เรา
เรียนรูวาพระองคทรงเปนอยูชั่วนิรนั ดร “เมื่อเดิมนั้น พระวาทะนั้นเปนอยูแลว... และพระวาทะนัน้ เปน
พระเจา” จากขอนี้เราทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระเจา และทรงเปนอยูตั้งแต “เมื่อเดิม”
ขอ 3 ไดบอกอะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสตบาง (ใหนักเรียนตอบกอน) “พระองคไดทรง
สรางสรรพสิ่งทั้งปวง” หมายความวา พระองคเปนพระผูสรางและทรงพระชนมอยูกอนปฐมกาลของ
โลก พระองคคือพระเจาที่ทรงสรางสรรพสิ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1
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พระคริสตทรงรับสภาพเปนมนุษย
ในสภาพการเปนพระเจาของพระบิดา พระองคไมอาจจะตรัสกับเราไดและเราก็ไมสามารถ
เขาใจภาษาของพระองค จงนึกถึงตัวอยางชาวอาฟริกันทีใ่ หไวในตอนตน ฉะนั้น จําเปนอยางยิ่งทีพ่ ระ
เยซูคริสต จะตองทรงบังเกิดเปนมนุษยเพือ่ บอกใหมนุษยทราบสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับพระเจา และเพื่อน
มนุษยจะเขาใจภาษาของพระองค (อาน ยอหน.1:14) ความจริงพระองคอาจเสด็จมาในสภาพของทูต
สวรรคหรือสภาพของพระวิญญาณ หรือสภาพของผูใหญย่งิ แตพระองคไมทรงกระทําเชนนั้น พระองค
เสด็จมาในสภาพของทารกออนและคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนดังเราทุกคน จากขอนี้ ทําใหเรา
มั่นใจไดวาพระองคทรงสามารถเขาใจเรา และเห็นอกเห็นใจในปญหายุงยากตาง ๆ ของเราอยางแทจริง
เพราะพระองคทรงผานพนประสพการณตาง ๆ ที่มนุษยทุกคนพึงประสบ

ทําไมพระองคจึงเสด็จมาในโลก
หากทานศึกษาคนควาพระคริสตธรรมคัมภีร ทานจะทราบวา พระองคเสด็จมาในโลกไมเพียง
เพื่อสําแดงพระบิดาใหมนุษยรูจัก แตยังทรงเตรียมหนทางใหแกเรา เพือ่ เราจะสามารถเขาใกลชิดพระเจา
และไดรับการชําระลางความผิดบาป พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “ทุกคนมีบาป และคาจางของความ
บาปคือความตาย” (ดู โรม 3:23; 6:23) มนุษยอาจไมเชื่อวาตนมีบาป พระเจาจึงทรงประทานพระบัญญัติ
10 ประการ เพื่อใหมนุษยสอดสองดูการกระทําของตนวามีบาปหรือไม พระบัญญัติขอแรกกลาววา
อยางไร (ใหนกั เรียนคนหนึ่งอาน มัทธิว .22:37) ทานรักพระเจาดวยสุดใจสุดจิตของทานไหม (อานขอ
39) ทานรักเพือ่ นบานเหมือนรักตัวเองไหม อพยพ.20:3-17 ไดบันทึกพระบัญญัติทั้ง 10 ประการ ทาน
สามารถรักษาพระบัญญัติทั้งหมดนี้ไหมพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา “เพราะวาถาคนใดรักษาพระ
บัญญัติไดทั้งหมดแตผดิ อยูข อเดียว คนนัน้ ก็เปนผูผิดพระบัญญัติทั้งหมด” (ยากอบ.2:10) หมายความวา
ถาทานกระทําทุกอยางดีและถูกตอง แตผดิ พลาดอยางเดียวแมเปนสิ่งเล็กนอย ทานก็ไดชื่อวาเปนผูลวง
ละเมิดพระบัญญัติแลว

เราไมอาจชวยตัวเองได
บางคนอาจคิดวา เขาเพียงแตกระทําดี ประพฤติดี หรือทําบุญ ทําทานพระเจาก็คงชวยเขาให
รอด แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น (อาน เอเฟซัส.2:9) ความรอดมิไดขนึ้ อยูกับ “การพยายามประพฤติดี”
หรือ “การพยายามรักษาพระบัญญัติ” เพือ่ ทําใหพระเจาทรงพอพระทัย ความรอดอยูกับการมีชวี ติ ใหม
ทานสามารถใหชีวิตใหมแกทานเองไดหรือไม ไมไดอยางแนนอน ดังนั้นจึงเปนทีป่ ระจักษแจงแลววา
ทานไมอาจชวยตัวเองใหรอดได
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เพราะความบาปของเราพระเจาทรงกระทําอะไร
พระเจาไมทรงละทิ้งเราใหอยูในสภาพที่หมดหวัง พระคริสตไดเสด็จมาเพื่อเราจะไดมีชีวิตใหม
พระองคประทานชีวิตนีแ้ กเราไดอยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อจะทราบวาเขาเขาใจเรื่อง
ความรอดมากเพียงใด) พระเยซูคริสตทรงเปนครูผูใหญยงิ่ แตพระองคมิไดทรงชวยเราใหรอดอาศัยคํา
สอนพระองค พระองคยังทรงเปนตัวอยางที่ประเสริฐที่สุด แตเราก็ไมอาจรอดได โดยปฏิบตั ิตาม
ตัวอยางของพระองค
ทางเดียวเทานัน้ ที่พระองคจะทรงชวยเราใหรอด คือสละพระโลหิตของพระองค เพื่อชําระลาง
บาปของเราและสละชีวิตของพระองคเพือ่ เราจะไดรับชีวิตใหม โดยวิธีนี้ พระองคทรงทําใหคนบาป
อยางพวกเราสามารถเขาใกลพระเจาผูทรงบริสุทธิ์ได พระองคตรัสวา “เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทาง
เราผูนั้นจะรอด” (ยอหน.10:9)
การสิ้นพระชนม บนไมกางเขนของพระองคเกี่ยวของกับความบาปของเราอยางไร (ใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็น) พระองคทรงรับสภาพเปนคนบาปแทนเรา (ดู 2 โครินธ.5:21) หมายความวา
พระองคทรงยอมถูกลงโทษและรับโทษแทนความบาปของเรา เมือ่ เราตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระ
ผูชวยใหรอด เราก็ไมตองถูกปรับโทษตอไปอีก (อาน โรม.8:1; ดู อิสยาห.1:18; สดุดี.103:12; อิสยาห.
44:22;43:25;38:17; มีคาห.7:19) เราไมสามารถชวยตัวเราเองได แตพระเจาทรงเตรียมทางแหงความ
รอดอยางสมบูรณใหแกเราแลว
จงเปดอานยอหน 5:24 อะไรเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเราเชื่อในองคพระเยซูคริสต จากขอนี้ทานคิดวา
เราไดรับชีวิตนิรันดรตั้งแตเมื่อใด (ใหนกั เรียนหาคําตอบจากพระธรรมขอนี้) พระธรรมขอนี้กลาววา
“ถาผูใดฟงคําของเรา และเชื่อพระองคที่ทรงใชเรามาผูนั้นมีชีวิตนิรนั ดร” เมื่อทานเชื่อและตอนรับ
พระองค ทานไดชีวิตนิรันดรทันที

เราตองทําอะไรบาง
เราจะไดชีวิตใหมนี้ไดอยางไรพระดํารัสของพระเจาตรัสวา มนุษยทุกคนมีบาป (โรม.3:23) เรา
ไมอาจชวยตนเองใหรอดได (เอเฟซัส.2:9) เราทราบดีแตเราตองทําประการใดจึงจะรอดไดพระธรรม
กิจการ 16:31 กลาววา “จงเชือ่ วางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดได” ทานเชือ่ ไหมวา ทานเปน
คนบาปและตองการพระผูชวยใหรอด ทานเชื่อไหมวา พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
เพื่อไถความผิดบาปของทาน ทานเชื่อไหมวาพระองคทรงสามารถชวยทานไดเพราะพระองคเปนพระ
บุตรของพระเจาทานเชื่อขอพระธรรมใน ยอหน 3:16 ไหม? ทานเชื่อไหมวา มีทางเดียวเทานั้นทีจ่ ะนํา
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ทานไปสูแผนดินสวรรค คือทางพระเยซูคริสต (อาน กิจการ.4:12) ถาทานเชื่อตามพระธรรมทั้งหมดนี้
และยินดีตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูช วยใหรอดของทาน ทานก็ไดรับความรอด
เพราะวาพระเยซูคริสตทรงพระชนมอยูชวั่ นิรันดร เมื่อทานเชื่อและตอนรับพระเยซูคริสต ทาน
ก็ไดรับชีวติ ของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนเหตุทําใหทานไดรับชีวิตนิรันดรดวย เมื่อทานไดรับชีวิตนิรันดรนี้
แลว ทานคงอยากบอกใหคนอื่นทราบ เกีย่ วกับพระผูชว ยใหรอดของทาน การกระทําเชนนี้เรียกวา “การ
รับพระนามของพระองค” (อาน โรม 10:9,10) อาจารยเปาโลกลาววา “ถาทานจะรับดวยปากของทานวา
พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และเชื่อในใจวา พระเจาไดทรงโปรดบันดาลใหพระองคเปนขึ้นมาจาก
ความตาย ทานจะรอด” ในขอนี้มีสองประการที่ทานตองสนใจเกีย่ วกับความรอดของทาน ประการแรก
ทานตองมีความเชื่อภายในจิตใจของทานวา พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของทาน และ
ทรงฟนคืนพระชนมเพื่อทานจะไดรับชีวติ ใหม ประการที่สองทานตองกลายอมรับดวยปากของทานเอง
ตอหนามวลชนวา ทานเชื่อพระเยซูคริสต ทานเปนคริสเตียน เปนบุตรของพระเจา มีบางคนคิดวา ถาตน
เชื่อพระเยซูคริสตในจิตใจ ก็เพียงพอแลวไมจําเปนตองแสดงใหคนอื่นเห็น ไมจําเปนตองไปโบสถ
อธิษฐาน หรือเปนพยาน ถาทานเชื่อพระเยซูคริสตอยางแทจริง ทานยอมกลาแสดงตนใหคนอืน่ ทราบ
และกลารับพระนามของพระองคในที่เปดเผย คนที่ไมกลารับพระนามของพระองคในที่สาธารณะยัง
ไมไดเปนคริสเตียนทีแ่ ทจริง พระเยซูตรัสวา “เหตุดังนัน้ ทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้น
เฉพาะพระพักตรพระบิดาของเรา ผูอยูในสวรรค แตผูใดจะปฏิเสธเราตอหนามนุษย เราจะปฏิเสธผูนั้น
เฉพาะพระพักตรพระบิดาของเราผูอยูในสวรรคดวย” (มัทธิว.10:32,33)
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2

บทเรียนที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอหน 16:7-13, โรม 8:1-17; กาลาเทีย 5:22-25
บทนํา
ไฟฟาคืออะไร ทานเชื่อวามีไฟฟาในโลกนีจ้ ริงหรือ แนนอน ทานเชื่อวามี แตทําไมทานเชื่อวามี
ไฟฟา ทานเคยเห็นไฟฟาหรือไม เปลาเลย ทานไมเคยเห็นตัวตนของไฟฟา สิ่งที่ทานเห็นนัน้ เปนผลของ
การกระทําของไฟฟาในรูปลักษณะของความรอน แสงสวาง เสียง เชนแสงสวางของหลอดไฟฟาความ
รอนของเตารีดไฟฟาเปนตน ถาทานอยากจะไดไฟฟาใช ทานตองตอสายจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
มายังบานของทาน ติดตั้งหลอดไฟฟา สวิชเปดปด ปลั๊กสําหรับเสียบสายไฟ และอื่น ๆ ตามคําแนะนํา
ของพนักงานไฟฟาหรือเจาของเครื่องกําเนิดไฟฟา เมื่อทานปฏิบัติตามที่เขาบอก ทานก็จะมีไฟฟาใช
ทันที
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสวนคลายคลึงกับไฟฟาบางประการ ไมเคยมีใครไดเห็นพระวิญญาณ
บริสุทธิ์มากอนเลยแตเราทราบวามีพระวิญญาณบริสุทธิ์จากฤทธิ์อํานาจที่สําแดงออกจากชีวิตคริสเตียน
ทุกคน พระคริสตธรรมคัมภีรไดแนะนําใหเรารูจักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถาเราปฏิบัติตามพระวจนะของ
พระเจาพลังอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสําแดงออกจากชีวิตของเรา วันนีท้ านจะไดเรียนจาก
พระดํารัสของพระเจาวา พระวิญญาณบริสทุ ธิ์คือผูใด และเราจะตองปฏิบัติตามกฎอะไรบาง จึงจะไดรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนหนึง่ ในตรีเอกานุภาพ มิใชเปนพลังงานหรืออํานาจลึกลับใด ๆ ที่ชักจูง
จิตใจมนุษยพระคัมภีรใชสรรพนามแทน พระวิญญาณบริสุทธิ์วา “พระองค” (ดู ยอหน.16:13) พระเยซู
คริสตทรงสอนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนบุคคล ทรงมีความรูสึก ทรงสามารถพูดสามารถสอนไดยิน
และเขาใจทุกอยาง นอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ยังเปนพระเจาดูพระธรรมกิจการ 5:3,4 ในขอ 3
เปโตรบอกวาอานาเนียไดมสุ าตอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอ 4 กลาววา อานาเนียไดมุสาตอพระเจา
เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพระเจา การมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เทากับมุสาตอพระเจาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนอยูต ั้งแตเมื่อเดิม (ดู ปฐมกาล.1:12) ทรงเปนพระเจาผูสราง (ดูโยบ 33:4) ทรง
เปนพระวิญญาณนิรันดร (ดู ฮีบรู.9:14)
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กอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับสูสวรรคพระองคตรัสวา จะสง “พระผูชวย” (พระวิญญาณบริสุทธิ์)
มายังโลก (อาน ยอหน.16:7) เมื่อพระองคทรงอยูในโลกในสภาพของมนุษย พระองคทรงสามารถอยูใน
สถานที่เพียงแหงเดียวในเวลาเดียวกัน แตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองคทรงสามารถสถิตใน
ที่ทุกแหงในจิตใจของคริสเตียนในเวลาเดียวกัน (ดู 1 โครินธ.6:19)

จุดประสงคในการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เด็กชายคนหนึง่ ตาบอดแตกําเนิดเขาไดรับการผาตัด เมื่อหมอเอาผาปดตาออก เขาก็ตะโกนดวย
เสียงดัง ขณะที่มองไปรอบ ๆ วา “โอ คุณแม ทําไมคุณแมไมบอกหนูวา ทุกสิ่งทุกอยางชางสวยงามอะไร
อยางนี”้ พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา ตาฝายวิญญาณจิตของเราไดบอดมาตั้งแตกําเนิด ทําใหเราไม
สามารถเห็นพระคุณและความรักของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเสด็จมาชวยรักษาตาฝายวิญญาณ
จิตของเรา ใหเราสามารถเห็นพระคุณและความรักของพระองค เมือ่ เราไดตอนรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอด
ทานเคยไดสองกลองจุลทัศนไหม? ทานจะสามารถมองเห็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรยหลาย
อยาง ซึ่งความจริงมันไดปรากฏเชนนั้นเสมอ แตทานไมอาจมองเห็นดวยตาเปลาของทานเมื่อเราไดรับ
การบังเกิดใหมโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็จะเห็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย และ
ประเสริฐยิ่งในองคพระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอดของเรา เราจะรูสึกเปนสุขใจและภาคภูมใิ จในชีวิตนิ
รันดรซึ่งพระองคประทานแกเราทั้งหลาย
เมื่อเราไดรับการบังเกิดใหมแลว
พระเยซูคริสตทรงตองการใหชวี ิตฝายจิตวิญญาณของเรา
เจริญเติบโตขึ้นทุกวัน พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงสอนใหเราเขาใจในสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงตองการ
ใหเราทราบ เพื่อเราจะเจริญเติบโตในพระองค (ยอหน.16:12,13)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเปดเผยความจริงทีส่ ําคัญยิ่งแกเปาโล เปโตรและสาวกอื่น ๆ เพื่อทาน
เหลานั้นจะไดนําไปสอนผูอื่นตอไป (ดู 2 เปโตร.1:21) พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสัญญาจะชวยทานให
เขาใจความจริงเหลานั้น (ยอหน.16:13)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไดทรงชวยคริสเตียนมากกวานัน้ จงอาน ยอหน.14:16,26 พระคัมภีร
ฉบับภาษาอังกฤษเรียก “พระผูชวย” วา “พระผูปลอบโยน” พระผูปลอบโยนจะทรงดําเนินใกล ๆ เรา
และทรงชวยเหลือเราเสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนเพื่อนทรงเปนผูนํา ทรงเปนกําลังและสถิตอยู
กับเราตลอดไปเปนนิจ โรม.8:16 กลาววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไดเปนพยานใหเราวา เราไดเปนของ
พระเจาแลว ขอ 26,27 สอนวา พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไดทรงอธิษฐานเผื่อพวกเรา
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ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูในผูที่เชื่อพระเยซูคริสต พระองคกจ็ ะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผูนั้น ใหเขามีผลของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ปรากฏออกมา จงอาน กาลาเทีย.5:22,23 (ใหนักเรียนนับ
ดูวามีกี่อยาง) ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบดวยหลายอยางแตทวาอยูในผลเดียวกัน สิง่ แรกที่
ปรากฏในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือความรัก พระเยซูคริสตทรงสรุปพระบัญญัติทั้งหมดไวในคํา
คําเดียวกันเทานั้นคือ “ความรัก” ดู มัทธิว.22:37-40 “จงรักพระเจา...รักมนุษย” เมื่อมีความรัก สวนอื่น ๆ
ในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในพระบัญญัติก็ปฏิบัติไดอยางงายดาย เมื่อทานมีความรักทานก็มี
ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไวนาน ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความออนสุภาพ การรูจัก
บังคับตน ฯลฯ
ทานมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูในทานมากนอยเพียงใด ทานจะมีผลเหลานี้ในชีวิตของ
ทาน หากทานมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูภายใน เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปน ผูออกผลเหลานี้
ไมใชทานเอง ทานจะสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดโดยการตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจ
ของทานเมื่อทานมีพระเยซูทานก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูชวยให
ทาน รูจักพระเยซูคริสต และตอนรับพระองคเปนพระผูช วยใหรอด แลวสถิตอยูในทาน (ดู 1 โครินธ.
6:19;3:16: โรม8:9;1 โครินธ.12:3)

ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
โรม.15:13 กลาววา โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราทั้งหลายจะอิ่มใจดวยความยินดี
ความสุขใจในความเชื่อ และจะประกอบดวยความหวังขอ 19 เปาโลกลาววา “คือดวยเดชอํานาจแหง
นิมิตและการอัศจรรยในฤทธิเ์ ดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์จนขาพเจาไดประกาศกิตติคุณของพระคริสต
โดยถวนถี่ตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยังเมืองอีลุริกัน” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่ง
และพระองคทรงตองการใหเราประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค พระเยซูคริสตไดสั่งใหเหลาสาวก
คอยที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเขาเหลานั้นจะสามารถประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู ลู
กา.24:49;กิจการ.1:8) ทานประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม บางครั้งเราไมมี
ความสามารถ แมแตจะกระทํางานที่เล็กนอยที่สุดของพระองค และงานอื่น ๆ ก็ไมบังเกิดผล ความผิด
มิใชอยูที่พระเจา แตอยูที่ทาน เพราะพระองคไดทรงสัญญาและไดเตรียมฤทธิ์อํานาจที่เพียงพอสําหรับ
ทานไวใหแลว เพื่อทานจะสามารถดําเนินงานทุกอยางไดผลดี
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีฤทธิ์อํานาจในการเปลี่ยนชีวิตของทาน สุภาพสตรีคนหนึ่งเปนคนเห็น
แกตวั เสมอตองการใหคนอืน่ เอาอกเอาใจ เขาอยากไดทกุ อยางที่เขาตองการ ดูถูกเยาะเยยคนอืน่ ที่ต่ําตอย
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กวาตน วันหนึ่งเขาไดตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจ ชีวิตของเขาก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงใหม
ทั้งหมด เขาเคยหวังอยากจะไดเปนนางพยาบาลเปนเวลานานมาแลว แตไมเคยสมหวัง เมื่อชีวิตของเขา
ไดรับการเปลีย่ นแปลงใหม เขาก็เริ่มขยันขันแข็ง และตัง้ ใจเรียนหนังสือ เพื่อจะไดเปนนางพยาบาลที่ดี
ที่สุดเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเยซูคริสตและความหวังของเขาก็บรรลุผลสําเร็จในเวลาตอมา
เขา
เปลี่ยนเปนคนที่สุภาพนิ่มนวล เต็มไปดวยความรักความเมตตา เพราะทราบวาพระเยซูคริสตทรง
ตองการใหเขาเปนเชนนัน้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เทานั้นที่ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของสุภาพสตรี
คนนี้
หลังจากพระเยซูคริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขนแลว เหลาสาวกตกใจกลัวมาก พากันซอนตัว
ในบานและลงกลอนประตูอยางแนนหนา (ดู ยอหน.20:19) แตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมายังเขา
พวกเขากลับกลายเปนผูกลาหาญขึ้นมาทันที ออกไปประกาศพระกิตติคุณโดยไมเกรงกลัวผูใด จนคน
ในสมัยนัน้ กลาววา เหลาสาวกเปน “พวกคว่ําแผนดิน” (ดู กิจการ.17:6)
เพื่อชวยใหเราเจริญเติบโตและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงทํางานในชีวิตคริสเตียนทุกคน
เขมแข็งขึ้นในพระคริสต เพือ่ เราจะไดมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรากฏเดนชัดขึ้นทุกวัน เพื่อเราจะ
ไดประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระองคในการเปนพยานเพื่อพระคริสต และประกอบกิจทุกอยางของ
เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูกับเราเสมอ ทั้งในเวลาทํางาน เวลาเรียน และเวลาพักผอนหยอนใจ ใน
ยามสุข และในยามทุกข พระองคจะทรงเปนพระผูชวยของเรา แนะนําเราประเลาประโลมเรา และทรง
ชวยเราใหเขาใกลชิดพระบิดามากยิ่งขึ้นทุกวัน
ทานมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูในทานแลวหรือยัง
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3

บทเรียนที่ 4 การบังเกิดใหม

ยอหน 3:1-18
บทนํา
อาจกลาวไดวา ลิงเปนสัตวฉลาดที่สุดในบรรดาสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย มันเปนสัตวที่สอนงาย
เราอาจสอนใหมันขี่จักรยานสองลอ แสดงละคร กระทําสิ่งตาง ๆ เหมือนมนุษย แมเราจะพยายามสอน
ใหมันแสดงกิริยาทาทางเหมือนมนุษย แตงตัวใหสวยหรูอยางสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรีทั้งหลายแตลิง
ก็คงเปนลิงอยูน ั่นเอง
ทานไมอาจใชมันชวยทําการบานใหทานหรือขอคําแนะนําจากมันในการ
แกปญหาตาง ๆ มันเกิดในตระกูลสัตวเดรัจฉาน มันก็ตองเปนสัตวจะเปลี่ยนแปลงเปนมนุษยไมได
พระเยซูคริสตตรัสวา ถาเราไมบังเกิดใหมในพระองค เราไมอาจจะเขาในแผนดินสวรรคของ
พระองคไดเพราะผูที่มีชีวิตชนิดที่มีในแผนดินสวรรคเทานั้น จึงสามารถจะอยูในแผนดินสวรรค ดุจปลา
มีชีวิตอยูใ นน้ํา มันจึงสามารถอาศัยในน้ํา ไดอยางมีความสุข มนุษยซึ่งมีชีวิตอยูบนบกไมอาจจะยายสํา
นะโมครัวไปอยูในน้ําได เชนเดียวกับปลา และปลาก็ไมอาจยายขึน้ มาอยูบนบกเชนเดียวกับมนุษย เรา
อาจฝกฝนมนุษยใหรูจักวายน้ํา ไดเร็วและนานอาจฝกฝนใหสามารถดําน้ําไดเปนเวลานาน แตไมมีใคร
สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนใหเปนชีวิตดุจปลาได การจะเขาแผนดินสวรรคก็เชนเดียวกัน เราอาจสอน
ใหคนทําดี มีนิสัยดี แตเราไมอาจเปลี่ยนชีวิตของคนใหเปนแบบชีวติ ในสวรรคได มีทางเดียวเทานั้นที่
จะชวยใหเราเขาไปอยูในแผนดินสวรรคดงั จะไดเรียนจากพระธรรมยอหนบทที่ 3

การบังเกิดใหมคืออะไร
นิโกเดโมไดมาหาพระเยซูคริสตในเวลากลางคืน เขาไดกลาวคําสรรเสริญเยินยอพระเยซูคริสต
วา
“อาจารยเจาขาขาพเจารูวาทานเปนครูมาจากพระเจาเพราะวาไมมีผูใดอาจกระทํานิมิตซึ่งทานได
กระทํานัน้ เวนไวพระเจาสถิตอยูดวย” (ยอหน.3:2) พระเยซูคริสตไมไดสนใจตอคําเยินยอนั้น แตตอบ
ทันทีทันใดวา “เราบอกทานตามจริงวาถาผูใดไมไดบังเกิดใหมแลว จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได” นิ
โกเดโม ไมเขาใจคําพูดประโยคนี้ จึงถามพระเยซูวา “การบังเกิดใหมคืออะไร” (อานขอ 4)
การบังเกิดใหมมิใชเปนเพียงการรับศีลบัพติศมา
เปนสมาชิกของโบสถหรือปฏิบัติตามกฎ
ขอบัญญัติทางศาสนาดังที่บางคนเขาใจ การรับศีล การเปนสมาชิกของโบสถ ไมอาจทําใหคนหนึง่ คน
ใดเปนคริสเตียนที่แทจริงได ดุจเครื่องแบบทหารไมสามารถทําใหคนหนึ่งคนใดที่ไมใชทหารหลายเปน
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ทหารการบังเกิดใหมก็ไมใชการพยายามประพฤติดี มีคนจํานวนไมนอยคิดวา การเปนคริสเตียนคือการ
พยายามคัดแปลงชีวิตของตนเองใหดีขนึ้ นิโกเดโมเปนคนเครงศาสนา และเชื่อเหลือเกินวาเขามีการ
ประพฤติที่ดี แตพระเยซูคริสตตรัสวา “ทานตองกลับใจบังเกิดใหม”
ถาอยางนั้น “การบังเกิดใหมคืออะไร”
ชีวิตของทานไดเริ่มตนเมื่อทานกําเนิดจากครรภมารดา เปนชีวิตที่บิดามารดาใหทาน โดยที่ทาน
มิไดขอหรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อทานบังเกิดจากมนุษย ทานก็มชี ีวิตเปนมนุษย การบังเกิดใหมก็มี
หลักความจริงเชนเดียวกัน เมื่อทานไดรับการบังเกิดใหมในครอบครัวของพระเจา ทานก็ไดรับชีวิตฝาย
วิญญาณจิตจากพระเจา เปนเหตุทําใหทานไดรับชีวิตใหม ซึ่งแตกตางกับชีวิตเกาของทาน เรียกวา “การ
บังเกิดใหม” ซึ่งเปนของประทานจากพระเจา ไมใชเปนสิ่งที่ทานพยายามจะทําดวยตนเองได และทาน
จะไมมีชวี ิตใหม หรือยังไมบงั เกิดใหม จะกวาจะไดรับชีวติ ใหม ฝายวิญญาณจิตจากพระองค

ทําไมจําเปนตอง “บังเกิดใหม”
หรือมีชีวิตใหม เรามีชีวิตฝายเนื้อหนังยังไมเพียงพอหรือ เราตอบไดดังนี้
1. เพราะเปนคําสั่งของพระเยซูคริสต (ดู ยอหน.3:3,5) พระเยซูคริสตมิไดบอกนิโกเดโมวา “ถา
เขาจะตองการบังเกิดใหม” แตบอกวา “ตองบังเกิดใหม” (ดูขอ 7) พระเยซูเนนคําวา “ตอง” เพราะถา
ทานตองการจะเห็น (ขอ 3) หรือจะเขา (ขอ 5) แผนดินสวรรคของพระเจา การบังเกิดใหมเปนสิ่งจําเปน
ที่สุด พระเยซูยังเนนอีกคําหนึ่งวา “ทานทัง้ หลาย” ตองบังเกิดใหม “ทานทั้งหลาย” หมายถึงทุกคนใน
โลกทุกคนในชั้นนี้จะตองบังเกิดสองครั้ง
2. เพราะทุกคนเปนคนบาป โรม.3:11,12,23 กลาววา “ไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย..
คนทั้งหลายไดหลงทางไปแลว... ไมมีใครประพฤติดีแมสักคนเดียว ไมมีเลย เหตุวาคนทั้งปวงไดทําผิด
ทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแกพระเจา” ทานอาจจะกลาววา “ฉันไมไดรบั รวมอยูในคนบาป
เหลานั้น” แตพระเจาตรัสวา “ไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่งไมมเี ลย ทุกคนไดทําผิด” นั่นหมายถึง
ขาพเจาและทานดวย พระเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์ พระองคจะทรงอนุญาตใหความบาป อยูดว ยกันกับ
พระองคไมได (ดู ฮาบากุก.1:13) ถาเราเปนคนบาป เราไมสามารถเขาใกลพระองคเราจะหลายเปนคน
หมดหวัง หากพระเจาไมทรงเตรียมทางแหงการหลุดพนบาปมนุษย แตพระองคทรงเปนความรัก ทรง
ประทานชีวิตของพระเยซูคริสตแกเราทั้งหลาย อาจารยเปาโลกลาววา “...ไมใชขาพเจาเองที่ยังมีชวี ิตอยู
แตพระคริสตตางหากทรงมีชีวิตเปนอยูในขาพเจา” (กาลาเทีย.2: 20)
พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม” (ยอหน.3:7) ชีวติ แหงความบาปของเรา
บอกเราวาเราตองไดรับการเปลี่ยนแปลงใหม และความบริสุทธิ์ของพระเจาทําใหเราตระหนักวา ถาเรา
ตองการเขาใกลพระองคตองไดรับการเปลีย่ นแปลงใหมหรือบังเกิดใหม
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เราจะบังเกิดใหมไดอยางไร
ใหเราคนหาคําตอบ จากสิง่ ซึ่งพระเจาไดทรงกระทําเพือ่ เราอยางครบถวนบริบูรณแลว โดยที่
พระองคไดทรงใชพระบุตรของพระองคเสด็จมาในโลก เพื่อเราจะไดชวี ิตใหม (ดูยอหน 3:16,17) มีเรื่อง
เลาวา ในสมัยที่ประเทศรัสเซียมีกษัตริยปกครองนั้นมหาดเล็กคนสนิทของจักรพรรดิ์ ซารนิโคลัส ได
เอาเงินในทองพระคลังไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก บังเอิญเขาไดยินวา สมุหบัญชีของจักรพรรดิ์
ซารจะมาสํารวจดูทรัพยสินและบัญชีในพระคลังนั้น หากสมุหบัญชีคนพบวาเขาเปนหนี้พระคลัง เปน
จํานวนมากและไมสามารถใชคืนได เขาจะตองถูกจําคุก และเรื่องนาอับอายจะตองติดตามมาอยาง
แนนอน คืนนั้นมหาดเล็กผูนี้พยายามคิดคนหาทางที่จะชําระหนี้อันมากมายนี้ จนเที่ยงคืนผานไปดวย
ความออนเพลียจากการใชสมองทําใหเขาฟุบหลับไปที่โตะอยางไมรูสกึ ตัว ขณะนั้นจักรพรรดิ์ซารกําลัง
เดินอยูใ นสวนดอกไม เห็นแสงสวางในหองของมหาดเล็กคนสนิท จึงเดินไปดูพบมหาดเล็กคนนัน้ นอน
ฟุบอยูบนโตะขาง ๆ เขามีกระดาษแผนหนึ่ง พรอมดวยขอความสั้น ๆ บอกวา “ใครอาจจายหนี้อันใหญ
หลวงนี้ได?” จักรพรรดิ์ซารพอจะเดาเหตุการณได จึงเขียนขอความสั้น ๆ ตอจากขอความนั้นวา “ฉัน
จายได” แลวลงพระนามของจักรพรรดิม์ หาดเล็กคนนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นลายเซ็นตพระนาม
และขอความของจักรพรรดิ์ซาร รูสึกตื่นเตนดีใจมากเพราะวามีผูชว ยชําระหนี้ทั้งหมดของเขาแลว เขาไม
ถูกจําคุกหรือลงโทษอีกตอไป
สภาพของเราไมแตกตางกับมหาดเล็กคนสนิทของจักรพรรดิ์ซารเพราะมนุษยทกุ คนเต็มไปดวย
ความบาปและคาจางของความบาปคือความตายใครอาจชําระหนีแ้ หงความบาปนี้แกเราได? 1 ยอหน.
1:7 กลาววา “พระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคไดทรงชําระเราทั้งหลายใหปราศจาก
บาปทั้งสิ้น”

เราควรทําอยางไร?
พระเจาไดทรงกระทําทุกอยางเพื่อใหเราหลุดพนจากความบาป ไดรับชีวิตใหม เรายังจะ
ตองการสิ่งใดบางหรือไม เพื่อเราจะไดบงั เกิดใหม (ใหนักเรียนอานยอหน 1:12 พรอมกันและพยายาม
หาคําตอบจากขอนี้) มีสองประการที่เราตองกระทําคือ เราตอง “เชื่อ” และตอง “ตอนรับ” (ใหนักเรียน
ออกความคิดเห็นวา เชื่อและตอนรับ มีความหมายวาอยางไร) การเชื่อในพระเยซูคริสตหมายความถึง
การยอมรับวา พระองคทรงเปนพระเจาและเปนบุตรของพระเจาผูทรงมีฤทธิ์อํานาจ และมีสิทธิ์เหนือ
มนุษยทกุ อยาง แมกระทั่งชีวิตของทาน เชื่อวาพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดเสด็จมาในโลก และ
สิ้นพระชนมเพื่อความบาปของทาน แลวทรงฟนคืนพระชนม เสด็จกลับสูเมืองสวรรคการตอนรับ
พระองค หมายถึงการแสดงเจตจํานงของทานตอพระองค ทูลขอพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของทาน
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เมื่อทานกลาวกับพระองควา “ขาพเจาเชื่อคําสอนทุกอยางในพระคัมภีรเกี่ยวกับพระองค ขาพเจาเชื่อวา
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพือ่ ขาพเจา
บัดนีข้ าพเจาขอตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของ
ขาพเจา” พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา ทานก็ไดเปนบุตรของพระเจา ไดรับการบังเกิดใหม ฉะนั้นการ
บังเกิดใหม จึงเปนสิ่งซึ่งทุกคนสามารถรับได เพราะพระเจาไดทรงกระทําทุกอยางพรอมบริบูรณเพือ่ เรา
แลว เราเพียงแตเชื่อและตอนรับพระองคเทานั้น
เมื่อทานไดบังเกิดใหมแลว อะไรจะเกิดขึ้นแกทาน (ใหนกั เรียนคิดถึงการบังเกิดฝายเนื้อหนัง
กอน) เมื่อทารกคลอดจากครรภมารดาแลว ชีวิตตอมาของเขาไดรับหรือประสบอะไรบาง เขาจะมีชีวิต
ของมนุษยมนี สิ ัยชอบกระทําบาป มีนามสกุล จะไดเปนผูสืบมรดก แลวสุดทายก็ “ตาย” ใหนกั เรียน
เปดดูคําตอบจากพระคัมภีร เกี่ยวกับผูบังเกิดใหมในพระคริสต แลวเปรียบเทียบกับการบังเกิดฝายเนื้อ
หนังวา แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไรบาง ผูบังเกิดใหมในพระคริสตจะได พระเจาเปนพระบิดา
(ยอหน.1:12) มีชีวิตคริสเตียน (กาลาเทีย.2:20) มีนิสัยใหม (2 โครินธ.5:17) ไดชื่อวาคริสเตียน (กิจการ.
11:26) เปนผูร บั มรดกของพระเจารวมกับพระคริสต (โรม.8:17) มีบานในสวรรค (ยอหน.14:2) และมี
ชีวิตนิรันดร (ยอหน.5:24)
ผลของการบังเกิดใหมประเสริฐเชนนี้ จะเปนสิ่งที่นาเสียดายเหลือเกิน หากยังมีผหู นึ่งผูใดใน
ทามกลางทาน ปฏิเสธพระพรอันใหญหลวงนี้ของพระเจา
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4

บทเรียนที่ 5 การเจริญเติบโตของคริสเตียน

ยอหน 6:32-35; เอเฟซัส 4:11-16; โคโลสี 1:9-11
บทนํา
อาทิตยที่แลว เราไดเรียนถึงการบังเกิดใหมของคริสเตียน วันนี้เราจะศึกษาตอไปวา เมื่อเกิด
ใหมแลวจะตองทําอะไรอีกบาง หลังจากทารกคลอดจากครรภมารดาแลว เขามิไดยตุ ิเพียงเทานั้น สิ่งที่
ติดตามมาคือการเจริญเติบโตของเขา หากทานมีนองชายคนหนึ่ง ตั้งแตกําเนิดมา ไมเคยเจริญเติบโตเลย
เมื่อคลอดออกมาใหม ๆ เปนอยางไร หลายปผานไปคงเปนอยางนัน้ ทานคงเสียใจ และคุณพอคุณแม
ของทานจะตองเสียใจมากทีส่ ุด พระบิดาในสวรรคก็เชนเดียวกัน อยากจะเห็นบุตรของพระองคทุกคน
เจริญเติบโต เปนคริสเตียนที่แข็งแรงยิ่งขึน้ ทุกวัน
การบังเกิดใหมเปนการเริ่มตนของชีวิตคริสเตียน หลังจากนั้นเขาตองเจริญเติบโต มีเหตุผล
สําคัญสองประการดวยกัน ที่บอกใหเราทราบวา เราตองเจริญเติบโต
1. เพราะพระเจาทรงตองการใหเราเจริญเติบโต (ดู 1 เปโตร.2:2) “ดังทารกที่เกิดใหม ทาน
ทั้งหลายจงปรารถนาที่จะไดน้ํานมที่สมกับฝายวิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อทานทั้งหลายไดวฒ
ั นา
ขึ้นไปสูความรอดดวยน้ํานมนั้น” และ 2 เปโตร.3:18 “แตทานทั้งหลายจงเจริญขึน้ ในพระคุณ และใน
ความรูของพระเยซูคริสตองคพระผูชวยใหรอดของเรา
2. การเจริญเติบโตเปนไปโดยธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทุกอยางตองเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตทุกอยาง
ตองเจริญเติบโต ในทางตรงกันขาม สิ่งที่ไมเจริญเติบโตคือสิ่งไมมีชีวิต ชายคนหนึ่งพูดกับเด็กชายยอด
วา “ยอด ดูเจาเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน” “แนนอนครับ ถาผมไมเจริญเติบโต ผมก็เปนคนไมมีชวี ติ เทา
นั้นเอง” เด็กชายยอดตอบ ผูท ี่บอกวาตนบังเกิดใหมและมีชีวิตใหมแลว จะตองเจริญเติบโตเชนกัน และ
การที่เขาเจริญเติบโตในพระคริสตเปนเครื่องหมายสําคัญแสดงวา เขาไดบังเกิดใหมแลว

ทานจะเจริญเติบโตไดอยางไร
คําตอบที่งายทีส่ ุดคือ ตองอาศัยอาหาร การเจริญเติบโต ขึ้นอยูกับชีวติ และสุขภาพ ชีวิตและ
สุขภาพขึ้นอยูก ับอาหารเมื่อทารกกําเนิดมาแลว เขาตองการอาหาร เมื่อคริสเตียนไดบังเกิดใหมแลว เขา
ก็ตองการอาหารเพื่อชวยใหมีชีวิตและเจริญเติบโตตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรไดเตรียมอาหารฝาย
วิญญาณจิต (พระวจนะของพระเจา) แกคริสเตียนสําหรับบํารุงเลี้ยงชีวิต “เจาทั้งหลายรูวา มนุษยจะ
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จําเริญชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตมชี ีวิตอยูเพราะบรรดาพระวจนะ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐของ
พระเยโฮวาห” (เฉลยธรรรมบัญญัติ.8:3) ใหเราศึกษาดูวาเรามีความรูอะไรเกี่ยวกับอาหารดังกลาวนีบ้ าง
(ใหนักเรียนอานออกเสียงคนละขอจากพระธรรม สดุดี.119:140 และ ฮีบรู.6:5) เราตองการอาหารที่มี
คุณภาพดี เพือ่ ชวยใหเรามีสุขภาพแข็งแรงพระวจนะของพระเจาบริสทุ ธิ์และประเสริฐยิ่ง เหมาะสมแก
การเจริญเติบโตของคริสเตียน
ทานใชอาหารชนิดใดสําหรับเลี้ยงทารก? (ดู 1 เปโตร.2:2) นมไมเพียงแตเปนอาหารสําคัญยิ่ง
สําหรับทารก แตยังเหมาะสําหรับหนุมสาวที่อยูใ นวัยเจริญเติบโต และสําหรับผูใหญทุกคนดวย อาหาร
ที่เหมาะสมทีส่ ุดสําหรับคริสเตียนที่เพิ่งกลับใจบังเกิดใหม คือพระวจนะของพระเจาในสวนทีเ่ ปนน้ํานม
มีขอพระคัมภีรบางตอนซึ่งแมแตเด็ก ๆ ก็สามารถเขาใจได ขอพระธรรมโรมที่เขาใจไดงายนี้เราเรียกวา
น้ํานมเพราะนมเปนสิ่งที่รับประทานไดงาย
สําหรับผูใหญหรือผูที่เจริญเติบโตแลว ตองการอาหารชนิดใดบาง (ดู ฮีบรู.5:14) “แตอาหาร
แข็งนั้นเปนอาหารสําหรับผูใหญ” ในพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ เรียก “อาหารแข็ง” วา “เนื้อ” คือมี
อาหารออนที่เปน “น้ํานม” และอาหารแข็งที่เปน “เนื้อ” มีขอพระธรรมบางตอนมีลักษณะคลายเนือ้ คือ
ตองใชแรงเคี้ยว ทารกไมอาจรับประทานได หมายถึงขอพระธรรมที่เขาใจยาก ตองศึกษาดวยความ
ระมัดระวังหรือดวยความตั้งใจ
พระเจายังไดทรงเตรียม “ของหวาน” ใหแกคริสเตียน (ดู สดุดี.119:103) “พระดํารัสของ
พระองคหวานยิ่งกวาน้ําผึ้ง” (อาน สดุดี.19:7-14) อาหารทัง้ หมดเหลานี้อยูในพระคริสตธรรมคัมภีร เปน
หนาที่ของทานที่จะตองรับประทานอยางสม่ําเสมอ หากผูหนึ่งผูใดไมไดรับประทานอาหาร อะไรจะ
เกิดขึ้นแกเขาทานเขาใจดี เพราะเพียงแตทานไมไดรับประทานอาหารมื้อเดียวเทานัน้ ทานก็รูสึกหิว ถา
ทานไมรับประทานอาหารตลอดวัน หรือหลาย ๆ วันทานจะออนกําลังลงเรื่อย ๆ จนไมมีเรี่ยวแรงจะเดิน
ไดตอไป
เชนเดียวกัน หากทานไมรับประทานอาหารฝายวิญญาณจิต ทานก็เปนคริสเตียนที่แข็งแรง
ไมได ทานไมอาจเจริญเติบโตได โดยไมหาเวลาทุกวันสําหรับอานพระวจนะของพระเจา ใหเราอาน
ยอหน.6:32-35 พระเจาทรงเตรียมอาหารเชนใดสําหรับชนชาติอิสราเอล เมื่อพวกเขาเดินทางเขาไปใน
ปากันดาร (ถานักเรียนไมทราบ ครูจะเลาใหฟงสั้น ๆ เกีย่ วกับชนชาติอิสราเอลที่ออกจากประเทศอียิปต
และพระเจาทรงเตรียมอาหารใหเขาโดยให “มานา” ตกลงมาจากทองฟาทุกเชา (ดูอพยพ.16:14-22 เพื่อ
ทราบรายละเอียด)
ในยอหนบทที่ 6 พระเยซูคริสตทรงกลาวถึง “มานา” ที่พระเจาประทานใหแกพลไพรของ
พระองค “แตพระเจาประทานอาหารที่ดีกวานั้น” พระเยซูคริสตตรัสแกคนทั้งหลายในเวลานัน้ วาอาหาร
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แหงชีวิตนั้นคืออะไร (ใหนกั เรียนหาคําตอบจาก ยอหน.6:32-35) ทานจะรับประทาน “พระคริสต” ได
อยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกอน) การรับประทาน “พระคริสต” หมายถึงการตอนรับพระ
คริสตเขามาในใจ “ผูที่มาหาเรามิไดอดอยาก” ทานเชื่อพระเยซูคริสตไหม ถาทานเชื่อ ชีวิตของทานจะ
สําแดงออกมาจากการปฏิบัตติ ามพระคําของพระองค คือ ตอนรับพระองคเขามาในจิตใจ แลวเชือ่ ฟง
คําสั่งของพระองค ทานไดเชื่อฟงพระองคหรือเปลา? ทานไดใชเวลามากพอในแตละวัน สําหรับทํา
ความรูจักกับพระเยซูคริสตใหดยี ิ่งขึ้นไหม? มีทางเดียวเทานั้นที่ชว ยใหทานเขาใจพระเยซูคริสตไดดี
ยิ่งขึ้น คือหาเวลาอานเรื่องราวตาง ๆ เกีย่ วกับพระองคในพระคริสตธรรมคัมภีร
คริสเตียนสวนมากปลอยใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขาอดอยากเสมอเพราะไมคอยไดอานพระ
วจนะของพระเจา บางครั้งเขาทิ้งพระคัมภีรไ วบนหิ้งหรือในลิ้นชักเปนเวลาหลายวัน โดยไมไดแตะตอง
เลย เขานึกวา การไปเรียนรวีวารศึกษาหรือฟงเทศนอาทิตยละครั้ง ก็ไดอาหารฝายวิญญาณจิตเพียงพอ
สําหรับตลอดอาทิตย ทานกระทําเชนนัน้ ดวยหรือเปลา เฉลยธรรมบัญญัติ.17:19 กลาววา “...ทานจะตอง
อานพระบัญญัตินั้น มิไดขาดจนสิ้นชีวิต” หมายความวาทานจะตองอานทุกวันรางกายของทาน
เจริญเติบโตดวยอาหารและการออกกําลังกาย อาหารฝายวิญญาณจิตของทานคือพระวจนะของพระเจา
และการออกกําลังกายฝายวิญญาณจิต คือการเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค

การพิสูจน
ทานจะทราบไดอยางไรวา ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานกําลังเจริญเติบโต มีเรื่องหนึ่งเลาวา มี
คนหนึ่งอยากจะเห็นตนไมที่เขาปลูกเจริญเติบโตขึ้นเร็ว ๆ จึงดึงตนไมนั้นขึ้นมาเล็กนอยทุกวัน เขารูสึก
ดีใจในความฉลาดของเขาที่สามารถทําใหตนไมสูงขึ้นอยางรวดเร็วแตปรากฏวา สามวันตอมา ตนไม
ของเขาไดเหีย่ วตายไปเสียแลว การเจริญเติบโตตองใชเวลา แมการเจริญเติบโตนั้นตองดําเนินตอไป
อยางชา ๆ แตถาสังเกตใหดี ทานจะสามารถเห็นการเจริญเติบโตนัน้ อยางชัดเจน พระคัมภีรก ลาววา
“พระเยซูคริสตไดจําเริญขึ้นในฝายสติปญญา ในฝายกาย และเปนที่ชอบจําเพาะพระเจาและ ตอหนาคน
ทั้งปวงดวย” (ลูกา.2:52) คริสเตียนทุกคนก็เจริญเติบโตแบบเดียวกับพระเยซูคริสต เราสังเกตไดชดั เจน
1. การชอบอานพระคัมภีร เมื่อคริสเตียนไดรับการบํารุงเลี้ยงโดยพระวจนะของพระเจา เขาก็
เจริญเติบโตขึ้นฝายความรูและปญญา (สดุดี.119:66) ความเขาใจ (สดุดี.119:130) ทานรูสึกได
เจริญกาวหนาในดานความรูเ กี่ยวกับพระคัมภีรมากกวาเมื่อเริ่มตนเรียนใหม ๆ ไหม? จงสํารวจดูตัวเอง
วา ทานรูสึกอยากอานและศึกษาพระคัมภีรมากขึ้นหรือเปลา?
2. มีผลฝายวิญญาณจิตมากขึ้น ตนไมที่เจริญเติบโตแลว เชน มะมวง มังคุด ทุเรียน ลางสาด
ฯลฯ จะตองเกิดดอกออกผล ชีวิตคริสเตียนที่เจริญเติบโตแลวจะเกิดผลเปนที่ถวายเกียรติยศแดพระเจา
เชนกัน ตอนแรกอาจมีผลนอย แตปตอ ๆ มา เขาจะเกิดผลมากยิ่งขึ้น จงถามตัวเองวา ทานมีความรักตอ
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พระเจา และตอคนอื่นมากขึน้ ไหม? ทานมีใจเมตตา นินทานอยลง เห็นแกตัวนองลง ตั้งแตไดรจู ักพระ
เยซูคริสตไหม? สิ่งเหลานี้แหละคือผลของคริสเตียน (ดู กาลาเทีย. 5:22,23)
3.ความสัตยซอื่
พระเยซูคริสตทรงเปนที่ชอบตอหนาคนทั้งปวง คนมากมายชอบอยูใกล
พระองค (ดู มาระโก.1:37) เพราะพระองคทรงเปนที่ไววางใจของคนอืน่ คนอื่น ๆ ชอบอยูใกลทานและ
ไววางใจทานไหม? เมื่อทานสัญญาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทานทําตามสัญญาหรือเปลา ทานเปนที่ไววางใจ
ของคนอื่นไหม? ทานสัตยซื่อมากยิ่งกวาเมือ่ กอนหรือไม?

เหมือนพระคริสตยิ่งขึ้นทุกวัน
พระเยซูทรงเปนที่ชอบจําเพาะพระเจาทานเปนที่ชอบจําเพาะพระเจาโดยมีชีวิตเหมือนพระเยซู
คริสตมากยิ่งขึ้นทุกวันหรือไม
พระเจาทรงพอพระทัยเปนอยางยิ่งที่เห็นบุตรของพระองคเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน
เมื่อทาน
บังเกิดใหมแลวในพระเยซูคริสต จงอยาหยุดเพียงเทานัน้ จงหมั่นอานและศึกษาพระวจนะของพระองค
เพื่อทานจะเจริญเติบโตฝายสติปญญา ฝายรางกาย เกิดผลเปนที่ชอบจําเพาะพระเจาและตอหนาคนทั้ง
ปวงเชนเดียวกับพระเยซูคริสต.
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5

บทเรียนที่ 6 การดําเนินชีวติ ของคริสเตียน

เอเฟซัส 4:1-3;5:1-16; โคโลสี 2:1-8
บทนํา
มีคําถามที่สําคัญยิ่งขอหนึ่ง คําตอบของคําถามนี้ สามารถทําใหทัศนะของทานเกี่ยวกับโลก
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง ทานเดาออกไหมวา คําถามนีค้ ืออะไร? กอนจะศึกษาบทเรียนวันนี้เราจะใช
เวลาสักเล็กนอยพิจารณาถึงคําถามขอนี้

มีทางใหเลือก
ใหเราเปดมัทธิว 7:13,14 และอานพรอมกัน ขอพระธรรมตอนนี้กลาววา มีทางสองทางซึ่ง
มนุษยทกุ คนรวมทั้งทานและขาพเจาดวยกําลังเดินอยู “ทานกําลังเดินอยูทางไหน?” ทางแรกเปนทางที่
แคบ นําทานไปสูชีวิตอีกทางหนึ่งเปนทางกวาง นําทานไปสูความพินาศสุภาษิต 2:13 เรียกทางนี้อกี ชื่อ
หนึ่งวา “ทางของความมืดมน” ทานกําลังเดินอยูทางไหน? (ไมตองรอคําตอบ) ทางที่ทานเลือกดําเนินอยู
นั้นทําใหชีวิตของทานแตกตางจากอีกทางหนึ่งอยางหนามือเปนหลังมือ มีทางเดียวเทานั้น ที่นําในชีวิต
ถาทานไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน
ทานก็กาํ ลังเดินอยูใ นทางที่
นําไปสูชีวิตนิรันดร หากทานยังไมตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดทานยังคงอยูใ นทางที่
นําไปสูความพินาศดูเปนเรือ่ งที่งาย ๆ แตทวาสําคัญยิ่ง ซึ่งทานจะตองเลือกและตัดสินใจใหเร็วที่สุด
เทาที่จะเร็วได

เดินอยางไร
เมื่อทานไดแกไขปญหาเกีย่ วกับการเลือกทางของทาน และไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระ
ผูชวยใหรอดของทานแลว ทานก็พรอมทีจ่ ะศึกษาคําถามที่สําคัญอีกขอหนึ่งตอไป คือ “ฉันจะเดิน
ในทางที่จะนําไปสูชีวิตอยางไร หรือฉันจะดําเนินชีวิตคริสเตียนอยางไร” ในขอทองจําของบทนี้อาจารย
เปาโลสอนวา เราตองดําเนินตามพระเยซูคริสต (ดู โคโลสี.2:6) ทานคิดวาการดําเนินตามพระเยซูคริสต
หมายถึงอะไร เมื่ออาจารยเปาโลบอกวาเราตองดําเนินตามพระคริสต อาจารยเปาโลตองการใหเราทราบ
ดวยวาพระเยซูคริสตไดทรงเตรียมกําลังและความสามารถแกเรา เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตเปนที่
ชอบพระทัยของพระเจา “การดําเนิน” หรือ “การเดิน” ตามความหมายในพระคริสตธรรมคัมภีรมี
ลักษณะแตกตางกันดังนี้
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1.เดินอยูตรงหนาพระเจา เราเปนพระเจาผูทรงฤทธิ์ยิ่งที่สุด เจาจงเดินอยูตรงหนาเรา ใหเปนคน
ดีรอบคอบ” (ปฐมกาล.17:1) นี่เปนคําสั่งขอหนึ่งของพระเจา พระองคตรัสใหเราเดินอยูตรงหนา
พระองค ทานทราบหรือไมวา ทานกําลังเดินอยูในสายพระเนตรของพระเจา พระองคทรง
ทอดพระเนตรดูการกระทําของทานตลอดเวลา ถาทานทราบวา คุณพอคุณแมกําลังเฝาดูทานอยู ทานคง
ไมกลากระทําบางอยางซึ่งไมควรทํา พระเจาตรัสวา เราเดินอยูตรงหนาพระองคฉะนัน้ พระองคทรงเห็น
ทุกอยางที่เรากระทําเราจึงตองระมัดระวังการกระทําทั้งกายวาจา ใจ และทานควรทราบดวยวา การที่
พระเจาทรงเฝาดูทานตลอดเวลา พระองคไมประสงคจะจับผิดทาน แตทรงอยากนําทานใหเดินในทางที่
ถูก
ตํารวจจารจรซึ่งยืนอยูในปอมที่สูง สามารถมองเห็นถนนขางหนาไดตลอดจึงสามารถควบคุม
การจราจรไดพระบิดาในสวรรคทรงเห็นเรา ทรงทราบอุปสรรคอันตราย และปญหาทุกอยางขางหนาเรา
จึงสามารถควบคุมวิถีชีวิตของเราได พระธรรมอิสยาห.30:21 สอนวา “และเมื่อเจาสงสัยวาจะเลี้ยวซาย
หรือเลี้ยวขวา หูของเจาก็ไดยินเสียงแนะนําขางหลังของเจาวา ทางนีแ้ หละเดินไปเถิด”
2. ดําเนินกับพระเจา ไมเพียงแตทาน ตองดําเนินตรงหนาพระเจาพระคัมภีรบอกวา ทานตอง
ดําเนินกับพระเจา อาน ปฐมกาล.5:24 “เอโนคไดดําเนินกับพระเจา” ถาจะกลาวใหเขาใจงาย ๆ อาจ
กลาวไดวา “เอโนคไดเชื่อฟงพระเจาและเปนเพื่อนของพระเจา” ศาสดาพยากรณอาโมศกลาววา “ทั้ง
สองจะดําเนินดวยกัน ถาเขาทั้งสองไมพรอมใจกันไดหรือ” (อาโมส.3:3) ฉะนัน้ ถาทานตองการดําเนิน
กับพระเจา ทานตองเปนเพื่อนกับพระเจามีความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตเหมือนกัน ความตัง้ ใจของ
ทานและน้ําพระทัยของพระเจาก็สอดคลองกันดวย
การดําเนินตรงหนาพระเจาและการดําเนินกับพระเจา มิใชสิ่งที่ทานกระทําเฉพาะในวันอาทิตย
ในโบสถหรือในชั้นรวีวารศึกษาเทานัน้ แตตองดําเนินกับพระองคในทุกแหงทุกเวลาทั้งในโรงเรียน ใน
บาน ในสถานกีฬาและสถานที่ทํางานของทาน
3. ดําเนินตามพระเจา เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4 “เจาทั้งหลายจงดําเนินตามพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา เกรงกลัวพระองครักษาขอบัญญัติทั้งหลายของพระองค และเชื่อฟงถอยคํา ปฏิบัติและนับถือ
พระองค” ความจริงคําวา “คริสเตียน” มิใชเปนคําในภาษาไทยเปนคํามาจากเปนภาษาอังกฤษซึ่งสะกด
ดังนี้ C-H-R-I-S-T-I-A-N อานวาคริสเตียน หมายถึงสาวกของพระเเยซูคริสตอักษรหกตัวแรกคือ
“CHRIST” อานวา “ไครสท” แปลวา พระคริสตอักษรตอมาคือ “I” แปลวา “ฉัน” อยูหลัง “CHRIST”
พระคริสตเสมอ นี่แหละคือคําจํากัดความของคําวา “คริสเตียน” คือ “I” (ฉัน) ติดตาม “CHRIST” พระ
คริสตเสมอ 1 เปโตร.2:21 บอกใหเราดําเนิน “ตามรอยพระบาทของพระองค” ทานจะดําเนินตามรอย
พระบาทของพระองคอยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น) ถาเราติดตามพระคริสตเราตองประพฤติ
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ตามพระบัญญัติของพระองค (ดู ยอหน.14:15) ตองปฏิบัติตามตัวอยางของพระองค (1 ทิโมธี.1:16) เรา
ตองอยูใกลชิดพระองคเสมอ เพื่อเราจะไดยินพระสุรเสียงของพระองค และทราบทางเดินที่ถูกตอง
(ยอหน.10:4)
เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสตพระองคทรงนําเราไปสูที่ใด (ใหนักเรียนเปดอาน สดุดี.23:2-4
แลวหาคําตอบจากขอพระธรรมนั้น) ทางบางทางที่เราเดิน จะสะดวก งายและเต็มไปดวยความสุขรื่นเริง
เราจะไมรูสึกลําบากใจในการดําเนินทางเหลานี้เปนชีวติ ที่ไมมีความทุกข อุปสรรคขัดขวาง แตเต็มไป
ดวยความสมหวังความผาสุกทั้งกายและใจในสภาพเชนนี้เรียกวา
“พระองคทรงนําขาพเจาไปริมฝง
แมน้ําที่สงบเงียบ” แตบางทางที่เราเดินอาจไมสะดวกสบาย พระเจาอาจทรงนําทาน ดําเนินไปตามหวาง
เขาอันมัวมืดแหงความตาย” อาจจะตองประสบความทุกขยากลําบากหลายอยาง แตมีความจริงขอหนึ่ง
ทานตองจําไวเสมอวาไมวาพระเยซูจะทรงนําเราไปที่ใดก็ตามที่นั่นจะตองเปนสถานที่ถูกตองเสมอ ซึ่ง
ทานจะตองดําเนินตามทานไมตองกลัววา พระองคจะทรงนําทานไปในทางที่ผดิ
เพราะทางของ
พระองคเปนทางที่ชอบธรรมแมทานจะตองดําเนินผานความทุกขยากลําบากตาง ๆ ทานก็ไมตองกลัว
เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทานทามกลางความทุกขลําบากเหลานัน้ (ดู อิสยาห.43:2) และสุดทาย
พระองคจะทรงนําเราไปสูชีวิตนิรันดร ฉะนั้นจงอยาบนเกี่ยวกับทางทีพ่ ระองคทรงนํา ทางของพระองค
ถูกตองเสมอ แมอาจจะเปนทางที่ยากแกการเดินในบางครั้ง แตจงมัน่ ใจเถิดวาพระองคทรงสถิตอยูกับ
ทาน พรอมที่จะชวยทาน
ใหเราดูจากพระ
เนื่องจากคริสเตียนทุกคนอยากจะกระทําตนเปนที่พอพระทัยของพระเจา
คัมภีรวา เราจะตอง “เดิน” อยางไร จึงจะเปนทีพ่ อพระทัยของพระองค กาลาเทีย.5:16 บอกวา “จง
ดําเนินตามพระวิญญาณ” โคโลสี.1:10,11 “ประพฤติ (เดิน) อยางที่สมควรแกพระผูเปนเจา” 2 โครินธ.
5:7 ดําเนินโดยความเชื่อ” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําทานไปสูความเจริญทุกอยาง (ยอหน.16:13) ทาง
ของพระองคเปนทางแหงความเชื่อ ใหเราดําเนินตามดวยความเชื่อและความมั่นใจในพระเยซูคริสต
อีกสองประการที่ทานจะลืมไมไดเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ คริสเตียน คือ “ดําเนินในความจริง”
(3 ยอหน.4) คือดําเนินชีวิตตามความจริงทีส่ อนไวในพระคริสตธรรมคัมภีร (พูดแตความจริงกลากระทํา
ในสิ่งที่เปนความจริง) และ “ดําเนินในความรัก” (เอเฟซัส.5:2) พระเยซูคริสตตรัสวา “คนทั้งปวงจะรูได
วา เจาเปนเหลาสาวกของเรา ก็เพราะวาเจาทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน” (ยอหน.13:35)
พระเยซูคริสตทรงทราบวา การดําเนินชีวติ คริสเตียนมิใชเปนสิ่งที่งายนัก ทานอาจจะพูดไดแต
ปาก เหมือนดังอาจารยเปโตรทูลพระเยซูคริสตวาแมทุกคนจะละทิง้ พระองคไป แตตนจะไมละทิ้ง
พระองค เมื่อความทุกขลําบากตาง ๆ เกิดขึ้น เปโตรลืมขอสัญญาที่ใหไวกับพระเยซูคริสตทั้งสิ้น เรา
มิไดเปนคนทีด่ ีกวาและเขมแข็งกวา เปโตรอาจกระทําในสิ่งที่เปโตรไดกระทําไปแลวก็ได แตพระเยซู
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คริสตไมทรงอยากใหเหตุการณนั้นเกิดขึน้ ในชีวิตของเราอีก พระองคทรงดําเนินรวมกับเรา ทรงสัญญา
วาจะไมละทิ้งเรา (ดู ยอหน.10:2-4; ฮีบรู.13:5) ยังจะมีอะไรอีกที่ประเสริฐกวาการมีพระเยซูอยูใ กลตัว
เราเสมอ คอยค้ําจุนอุดหนุนและทรงนําเราไปในทางที่ถูกตองที่สุดนอกจากนั้นพระองคยังทรงเตรียม
แสงสวาง สําหรับสองทางเดินของเราพระองคเองเปน ความสวาง (1 ยอหน.1:7) และพระองคทรง
ประทานพระวจนะของพระองค เปนตะเกียงสองสวางทางเดินแหงชีวติ (สดุดี.119:105) เรามีหนาที่เชื่อ
ฟง ปฏิบัติและไววางใจในพระเยซูคริสต สําหรับการดําเนินทางแหงชีวิตนี้
ใบปลิว “ทางถูกหรือทางผิดเปนเรื่องที่เหมาะสมกับบทเรียนวันนี้และเปนโอกาสดีที่ทานจะ
นําไปใชในการประกาศเผยแพร เพื่อเชิญชวนผูอื่นใหเดินในทางที่ถูก
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6

บทเรียนที่ 7 การเปนพยาน

ยอหน 1:35-51;1 ยอหน 4:13-17; มาระโก 8:34-38
บทนํา
เราไดเรียนติดตอกันหลายอาทิตย
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของทารกเปรียบเทียบกับการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน กอนอื่นใดทั้งสิ้นทารกตองบังเกิด แลวเริม่ เจริญเติบโต ตอมา
เมื่อมีกําลังพอสมควรแลวเขาก็หัดเดินและสามารถเดินไดในไมชาเมื่อเขาเดินไดแลว สิ่งที่เขาตองหัด
ตอจากนัน้ คือ “การพูด” หากเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนแลว เราเรียก “การพูด” นี้วา “การเปน
พยาน” หมายถึงการบอกใหคนอื่นทราบ เกี่ยวกับสิ่งซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงกระทําในชีวิตของเขา
ตัวอยางเชนทานรูสึกตื่นเตนดีใจและขอบคุณชายคนหนึ่ง จึงบอกใหคนอื่นทราบเกีย่ วกับความสามารถ
ของชายผูนั้น จนคนเปนจํานวนมากสนใจมาและหาเขา การเปนพยานใหแกพระเยซูคริสต เชนเดียวกัน
ทานบอกใหคนอื่นทราบเกีย่ วกับประสบการณที่ทานไดรับจากพระเยซูคริสต

การเปนพยานของคริสเตียนมีความหมายอยางไร
1. เปนพยานตอหนาที่ประชุม
2. เปนพยานเฉพาะบุคคล
3. ชีวิตประจําวันของเราเปนพยานเสมอ
สาวกของพระเยซูคริสตไดบอกพวกยิวใน กิจการ.4:20 วา “ทานทั้งหลายจงพิจารณาดูเถิด ดวย
วาขาพเจาจะไมพูดตามที่ไดเห็นและไดยินนั้นก็หามิได” การเปนพยานเปนการสําแดงความเชื่อของเรา

ทําไมเราตองเปนพยาน?
มีเหตุผลสําคัญหลายประการดวยกันที่เราตองเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต
ประการที่หนึ่ง
เพราะพระเจาตรัสดังนี้พระองคตรัสวา “จงแสดงพระราชกิจของพระองคในทามกลางชนประเทศทั้ง
ปวง” (1 พงศาวดาร.16:8) ประการที่สอง พระเยซูคริสตทรงสั่งใหเราเปนพยาน “จงไปหาพวกพองของ
เจาที่บาน แลวบอกถึงเรื่องการณใหญ ซึ่งพระเจาไดทรงกระทําแกเจาและไดทรงพระเมตตาแกเจาแลว”
(มาระโก. 5:19) คําสั่งสุดทายของพระเยซูคริสตกอนพระองคเสด็จกลับสูสวรรคพระองคตรัสวา “...
ทานทั้งหลายจงเปนพยานฝายเรา...” (กิจการ.1:8) ประการที่สาม มีบันทึกไวในพระธรรมโรม 10:9,10
(ใหนักเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นอาน) เราเชื่อในใจวา พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตาย และเราตองทํา
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อะไรอีก (อานขอ 9 อีกครั้งหนึ่ง) เราตองรับดวยปากของเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อในจิตใจ นีแ่ หละเปน
ทางที่ทําใหคนอื่นทราบถึงความเชื่อของทานหากทานรูจักพระเยซูคริสตจริง ๆ ทานตองมีความกลาและ
ความยินดีที่จะบอกใหคนอืน่ ทราบเกี่ยวกับสิ่งซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงกระทําในชีวิตของทาน
เหตุที่พระเจาทรงตองการใหทานรับดวยปาก ใหคนอื่นทราบความเชื่อของทาน เพราะเปน
ประโยชนแกทานเองหลายประการ
เมื่อทานไดเปนพยานตอหนาคนอื่นวา
พระเยซูคริสตทรง
เปลี่ยนแปลงทาน ใหทานมีชีวิตใหม และทานจะดําเนินตามพระทัยของพระองค คนอื่นก็เริ่มสังเกตดู
ชีวิตคริสเตียนของทานทันที เนื่องจากทานทราบวา มีคนคอยสังเกตความประพฤติของทาน และทาน
ตองการกระทําทุกอยางเปนที่ถวายพระเกียรติยศแกพระเจา ทานจึงพยายามประพฤติตนในทางทีด่ ีที่สุด
ไมยอมพายแพตอการทดลองงาย ๆ การยอมรับตอหนาคนทั้งปวงวา ตนเปนคริสเตียน เปนกําลังหรือ
อํานาจคอยยึดเหนี่ยวไมใหทา นกระทําสิ่งใด ๆ ตามความปรารถนาของฝายเนื้อหนัง นอกจากนัน้ คํา
พยานของทาน ยังสามารถชวยใหคนอืน่ รูจักพระเยซูคริสต อาจทําใหเขาตัดสินใจตอนรับพระองคเปน
พระผูชวยใหรอดสําหรับคริสเตียนทัว่ ไป คําพยานของทานจะชวยหนุนน้ําใจเขา ชวยใหเขาเขมแข็ง
ยิ่งขึ้นในพระคริสต
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมตี ัวอยางมากมายเกีย่ วกับคุณประโยชนและอํานาจของการเปนพยาน
ใน ยอหน.1:41 อันดรูวไดบอกพี่ชายของเขาคือเปโตรถึงเรื่องพระเยซูคริสต แลวเปโตรก็รับเชือ่ ใน
พระองค สามปตอมา เปโตรไดเทศนาในโบสถที่กรุงเยรูซาเล็ม มีคนรวมสามพันคนไดกลับใจใหม
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด (ดู กิจการ.2:41) จากเรื่องนี้ทําใหเราเห็นอํานาจและ
คุณประโยชนอันใหญหลวงของการเปนพยาน อันดรูวไ ดบอก เปโตรพี่ชายของเขา ถึงเรื่องพระเยซู
คริสต แลวตอมาเปโตรไดบอกใหคนอีก 3,000 คนฟง อันดรูวอาจไมมีความสันทัดในการเทศนา
เหมือนเปโตร แตการที่คน 3,000 คน ไดตอนรับพระเยซูคริสตนั้น เราจะปฏิเสธวา อันดรูวไมมีสวนรวม
ในงานนั้นมิได เพราะถาอันดรูวไมนําเปโตรมารูจักกับพระเยซูคริสต คนทั้ง 3,000 คนก็ไมมีโอกาสได
ฟงเปโตรเทศนา และไมมโี อกาสไดรูจักพระเยซูคริสตจากเปโตร เปโตรและสาวกคนอื่น ๆ ไดเปน
พยานแกพระเยซูคริสตตลอดชีวิตอยางไมหยุดยั้ง (ดู กิจการ.5:42) คริสตจักรจึงเจริญเติบโตและ
กาวหนาตอมาตามลําดับ อนาคตของคริสตจักรขึ้นอยูก บั ความรวมมือรวมใจของคริสเตียนทุกคน ใน
การเปนพยานถาทานทําตามคําสั่งของพระเยซูคริสตทานจะไมตองกลัววา
คริสตจักรของทานจะ
ออนแอ มีสมาชิกนอย ตรงกันขาม ทานจะเปนหวงวา ไมมีสถานที่พอสําหรับคริสเตียน หรือเยาวชนมา
นมัสการพระเจา และศึกษาพระวจนะของพระองค
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ทานจะเปนพยานอยางไร
บางคนอาจคิดวา นักเทศน ศิษยาภิบาล ครูสอนรวีวารศึกษาเทานัน้ จึงจะสามารถเปนพยานได
สวนตนไมมีความสามารถในการเทศนาหรือสอนผูอื่นเลยคงเปนพยานไมได นั่นเปนความคิดที่ผิด พระ
เยซูคริสตทรงมอบหมายหนาที่นี้ ใหแกคริสเตียนทุกคน “ใหเหลาคนที่พระเยโฮวาหทรงไถไวทูล
ดังกลาวนัน้ ” (สดุดี.107:2) มิใช “ใหเหลานักเทศน ทูลดังกลาวนั้น” แตหมายความวา ทุกคนที่ไดรับการ
ไถจากความผิดบาปมีหนาทีเ่ ปนพยาน
ทานอาจเปนพยานโดยสองวิธี คือ
1. โดยคําพูด ทานควรบอกอะไรใหคนอื่นทราบ เกี่ยวกับพระคริสตบาง (ใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นกอน) อยางนอยที่สุด สิ่งหนึง่ ที่เราไมควรลืมบอกคนอื่น ถึงเรื่องพระคริสต คือ พระองค
เปนพระผูชวยใหรอดของเรา ทานอาจเริ่มตนกลาววา “เมื่อกอนผม (ฉัน) เปนคนบาป พระเยซูคริสต
ทรงเปลี่ยนแปลงผม อภัยความผิดบาปทุกอยาง และประทานชีวิตนิรันดรใหแกผม...” ทานอาจเปน
พยานโดยบอกวา พระเยซูคริสตทรงดําเนินรวมกับทานทุกวัน (มัทธิว.28:20) พระผูเปนเจาทรงสัญญา
วาจะสถิตอยูกบั พระบุตรของพระองคเสมอ (อาน สดุดี.145:18) และพระองคทรงกระทําตามสัญญาของ
พระองค ทานมีสิ่งมากมายทีจ่ ะเปนพยานเพื่อพระองค เพียงแตพระพรตาง ๆ ที่ทานไดรับจากพระเจาแต
ละวันก็มากเพียงพอที่ทานจะเปนพยานไดแลว จงสงบใจคิดสักครูหนึง่ วา ตลอดอาทิตยที่ผานมานี้ ทาน
ไดรับพระพรอะไรจากพระเจาบาง มีสิ่งใดบางที่ทานควรขอบคุณสรรเสริญพระองค
2. การเปนพยานโดยความประพฤติ การเปนพยานโดยปาก อาจเปรียบไดกับการโฆษณาสินคา
ความประพฤติของทานคือ สินคา หากทานโฆษณาคุณภาพสินคาอยางเลิศลอยแตแทจริงสินคานั้นมี
คุณภาพเลว ทานโฆษณาไดไมกี่ครั้ง ก็ไมมีใครอยากฟงอีก การเปนพยานก็เชนเดียวกัน ทานอาจบอกให
คนอื่นทราบเกีย่ วกับความประเสริฐของพระเยซูคริสต และการเปนคริสเตียน แตทานมิไดประพฤติ
ตามที่ทานพูด ทานคิดหรือวา จะมีใครอยากฟงคําพยานของทาน ฉะนั้นไมเพียงแตทานตองเปนพยาน
โดยคําพูดชีวิตประจําของทานตองเปนตัวอยางที่ดีแกคนทั้งปวงดวย
มีคริสเตียน บางคนไมกลาเปนพยานไมกลาสําแดงวาตนเปนคริสเตียนบางคนรูสึกละอายและ
ตะขิดตะขวางใจแมกระทั่งจะบอกคนอื่นวา ตนไปโบสถหรือถือพระคัมภีรใหคนอืน่ เห็น อาจารยเปา
โลกลาววา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องกิตติคุณของพระคริสต” (โรม.1:16) อาจารยเปาโล
เขียนจดหมายเตือนชายหนุมชื่อทิโมธีวา “เหตุฉะนั้นอยาอายคําพยานแหงองคพระผูเปนเจาของเรา” (2
ทิโมธี.1:8) สดุดี.119:46 ดาวิดกลาววา “ขาพเจาจะอางถึงขอปฏิญาณของพระองคในเวลาเขาเฝากษัตริย
และขาพเจาไมตองละอายเลย” ฉะนั้นทานไมตองกลัวหรือละอายในการเปนพยานไมวาตอครู ตอเพื่อน
หรือตอผูใดก็ตาม
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ทานควรจะเปนพยานที่ใด เวลาใด
นี่เปนปญหาอีกขอหนึ่งซึ่งทานตองเขาใจ บางคนอาจคิดวา สถานที่และเวลาสําหรับเปนพยาน
ถือ ที่โบสถในวันอาทิตยเทานั้น แทจริงจุดมุงหมายสําคัญที่สุดในการโบสถ เราไปเพื่อนมัสการพระเจา
แตเราอาจถือโอกาสนั้นเปนพยานได การเปนพยานของคริสเตียนไมจํากัดเวลา สถานที่ทานอาจเปน
พยานไดทั้งทีบ่ าน (มาระโก. 5:19) ที่โบสถ (กิจการ.5:42) และทัว่ ทุกแหงที่ทานมีโอกาส (กิจการ.1:8)
เปนความจริงที่วา การเปนพยานตองอาศัยความกลา แตถาทานเขาใกลชิดพระเจาเสมอ และพูดกับพระ
เจาเกีย่ วกับคนอื่น พระองคจะทรงประทานใหทานมีความกลาที่จะพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับพระเจา ถาทาน
ตองการจะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตจริง ๆ จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทา นจะเปนพยาน กอนที่ทานจะเปน
พยานใหเขาฟง จงทูลขอพระเจาประทานความกลา สติปญญา และคําพูดที่สมควรใหทาน เพื่อคนที่ฟง
จะสามารถเห็นพระคุณและความรักของพระเจาจากคําพูดและการประพฤติของทาน
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7

บทเรียนที่ 8 การศึกษาของคริสเตียน

ลูกา 2:40-52; สุภาษิต 3:13-23
บทนํา
ใหนกั เรียนกระพริบตาขางขวาหลาย ๆ ครั้ง ทานทราบไหมวา อะไรจะเกิดขึ้นกอนที่จะ
กระพริบตาทานจะรูสึกอัศจรรยใจหากทราบความจริง เมื่อคนใดคนหนึ่งพูด คลื่นเสียงของคนนัน้ จะ
ผานมาทางอากาศกระทบแกวหูของทานแกวหูจะสั่นสะเทือนตามคลืน่ เสียงนั้น แลวประสาทในหูของ
ทานจะคอยรายงานสิ่งที่ทานไดยนิ ไปสูสมองและสมองของทาน จะออกคําสั่งผานทางประสาทจํานวน
สิบพันลานเสนมายังตาเฉพาะขางขวาของทานกลามเนื้อที่ตาเชื่อฟงคําสั่งของสมองก็กระพริบดังที่
ไดรับคําสั่ง ถาทานคิดตามคําอธิบายที่ใหไวนี้ จะเขาใจทันทีวา เมื่อครูบอกใหทานกระพริบตา กอนที่
ทานจะทําตามได เสียงนัน้ ตองผานหลายแหงจนกระทั่งตาของทานกระพริบ แตทานใชเวลานานเทาใด
สําหรับการไดยินคลื่นเสียงนัน้ แลวรายงานสูสมอง และสมองรายงานมาที่กลามเนื้อ และกลามเนื้อตาจึง
จะกระพริบบอกไดวา ทานเกือบจะไมตอ งใชเวลาเลย ทานกระพริบตาทันทีทันใดที่ไดยินคําสั่ง ทาน
ควรจะขอบพระคุณพระเจาที่ประทานสมองที่ลึกลับอัศจรรย นี้ใหแกทาน ใหทานสามารถรับคําสั่ง และ
สั่งใหอวัยวะของรางกายกระทําตามคําสั่งไดอยางรวดเร็วฉับไว พระเจาประทานสมองใหทานสําหรับ
ควบคุมการเคลื่อนไหว และการกระทําของอวัยวะตาง ๆ พระองคยังใหสมองของทานรูจักฝกฝนอบรม
และศึกษาสิ่งใหม ๆ ในชีวิต การกระดิก นิ้วมือ เฉย ๆ ไมตองอาศัยการศึกษาอบรม ทานกระดิกนิว้ ได
ทุกเวลาตามคําสั่งของสมองแตหากทานตองการใชนวิ้ มือนั้นเรียนพิมพดีด ทานตองศึกษาฝกหัดจึงจะ
พิมพได วันนีท้ านจะเรียนวา “การศึกษาของคริสเตียน” คืออะไร? สําคัญอยางไร?

การศึกษาของคริสเตียนคืออะไร?
ทานไปโรงเรียนเพื่อการศึกษาทานเรียนรูอ ะไรจากการศึกษาบาง เราอาจกลาวไดวา การศึกษา
คือการรวบรวมความจริงบางอยาง และการรับคําแนะนําสั่งสอนในดานตาง ๆ แตแทจริงการศึกษามี
ความหมายลึกซึ้งกวานั้นการทราบเพียงแตวาสองบวกสองเทากับสี่ หรือชาเปนสินคาออกที่สําคัญของ
ประเทศลังกาไมทําใหทานไดชื่อวาเปนคนไดรับการศึกษาดี
การศึกษาคือการวิวัฒนา หรือการปรับปรุงบุคลิกลักษณะ และจิตใจใหเหมาะสมกับชีวิตของ
ทาน เปนการฝกฝนอบรมเพื่อปจจุบันและอนาคตการศึกษาจะไมมวี ันสิ้นสุด เพราะทานตองเรียนรูใน
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การปรังปรุงชีวิตของทานใหเขากับโลกหรือสิ่งแวดลอมซึ่งเปลี่ยนแปลงเสมอการศึกษาของคริสเตียนก็
ประกอบดวยสิ่งเหลานี้ ทานจะตองเรียนรูความจริงหลายอยางและรับคําแนะนําสั่งสอนตามแบบฉบับ
ของคริสเตียน พระเจาไดทรงประทานพระบัญญัติ 10 ประการใหมนุษยซึ่งมนุษยตองเขาใจ พระองคได
ประทาน ยอหน.3:16 ที่กลาวถึงความรัก และทางแหงความรอดแกทุกคน แตการทราบความจริงเหลานี้
และรับการอบรมสั่งสอนใหเขาใจคําสอนทุกอยางของพระเจา ยังไมเปนการเพียงพอ ทานตองรูจักใช
ความรูที่ไดรับนี้ใหเปนประโยชนในชีวิตของทาน โดยตอนรับความรักของพระเจาเขามาหาพระองค
เพื่อจะไดรับความรอด นีแ้ หละคือการศึกษาของคริสเตียนที่แทจริง เปนการศึกษาที่นําทานไปสูช ีวิตนิ
รันดร

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญ
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญมาก พระเจาทรงประทานสมองใหแกทุกคนและทรงตองการใหเราใช
สมองในทางทีถ่ ูกตองที่สุดกษัตริยซาโลมอนกลาววา “ความผาสุกมีแกคนนั้นที่พบพระปญญา และแก
คนนั้นที่รับความเขาใจ เพราะวาการหาพระปญญามาไดก็ดกี วาไดเงิน และผลกําไรนั้นก็ประเสริฐกวา
ทองคําบริสุทธิ์” (สุภาษิต.3:13,14) การศึกษาทําใหทานเกิดปญญา รูจกั คิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกที่ควร นํา
ประโยชนล้ําคามาสูทานเองสมมุติวา
ทานไมเห็นคาของการศึกษาทานก็ยังคงตองศึกษาอยูนั่นเอง
เพราะเปนคําสัง่ ของพระเจาดูพระธรรม 2 ทิโมธี .2:15 เพื่อทานจะสามารถสําแดงตนเปนที่พอพระทัย
ของพระเจา ถาทานไมศึกษาพระวจนะของพระองค ทานก็จะไมทราบวาควรประพฤติตนเชนใดจึงจะ
เปนที่ชอบพระทัยของพระเจา
การศึกษายังชวยใหทานเตรียมตัวสําหรับชีวิตอนาคต ทําใหทานทราบวาควรจะดําเนินชีวิต
เชนใด โดยเหตุที่ทานเปนคริสเตียน ทานตองการรับใชพระเจาในงานบางอยาง การรับใชพระเจาตอง
อาศัยการเตรียมตัว ไมวาจะเปนการรับใชพระเจาในงานใหญหรืองานเล็ก พระเจาทรงฝกสอนโมเสสใน
พระราชวัง 40 ป และในปากันดารอีก 40 ป รวมทั้งสิ้นโมเสสใชเวลา 80 ป สําหรับเตรียมตัวรับใชพระ
เจา สิ่งที่ทา นไดเรียนจากพระราชวังและปากันดารเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกทานเมื่อพระเจา
ทรงใชทานนําชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต
ขณะนี้เราอาจไมทราบวาทําไมเราตองเรียนบางสิ่ง
บางอยางที่ไมนึกอยากจะเรียน แตหากเรายินดีเชื่อฟงพระเจา พระองคจะทรงใชสิ่งทีเ่ ราเรียนนัน้ ใหเปน
ประโยชนแกตัวเราเอง และแกพระราชกิจของพระองค

เราจะศึกษาอยางไร
การไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมิใชเปนทางเดียวเทานัน้ ที่ทานจะศึกษาเราอาจศึกษาได
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1. โดยตนเอง การศึกษาโดยตนเองเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด ทานอาจจะมีตําราที่ดีที่สดุ ครูและ
โรงเรียนที่ดีสดุ แตหากทานเองไมสนใจ ไมอยากเรียนทานก็ไมสามารถเรียนรูอะไร สิ่งที่ทานไดอานได
ยินมาก็ลืมอยางงายดาย ถาทานตองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ทานเองตองอยากเรียนรูกอน และเอา
ใจจดจอในสิ่งที่ทานอยากจะเรียนการศึกษาที่แทจริง
มิใชเปนสิ่งที่งายทานตองใชเวลาและความ
พยายามของทาน จงจําขอทองจําของเราไว ถาทานตองการสําแดงใหเปนที่พอพระทัยของพระเจา ทาน
ตองศึกษา ประโยคตอมาบอกวา “เปนคนงานที่ไมตองอาย” ทานคงเขาใจความหมายของคําวา
“คนงาน” พระเจาไมเพียงแตทรงตองการใหเราศึกษา ยังใหเราเปน “คนงาน” คือใหเราศึกษาดวยความ
มานะพากเพียรดุจคนงานทีย่ นิ ดีทํางานหนักเสมอ หากเรากระทําเชนนี้ ก็จะเปนที่พอพระทัยของพระเจา
แลวเราจะไมตอ งละอายตอพระองค
การเรียนที่ไดผลที่สุดคือเรียนโดยประสพการณ ทานจะไมสามารถเรียนรูอะไรไดอยางแทจริง
จนกวาทานจะประสบดวยตนเอง เชนการวายน้ําทานอาจอานจากตําราเกี่ยวกับวิธีวายน้ําหรือสังเกตดู
นักวายน้ําทีเ่ กงที่สุดแตทานไมอาจวายน้ําเปนไดจนกวา ทานจะกระโดดลงไปในน้ํา และฝกฝนดวย
ตนเองตอนตนทานอาจวายน้ําไดไมถูกตอง แตโดยอาศัยคําแนะนําจาก ที่ทานไดอานและไดเห็นจาก
ผูสอน ประกอบกับการพยายามฝกฝนของทานเอง ทานก็สามารถวายน้ําไดดแี ละถูกตอง ซึ่งอาจตองใช
เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหกไ็ ด
การอานหรือฟงความจริงและคําสอนตาง ๆ ของคริสเตียน จะไมเกิดประโยชนอะไรแกทาน
หากทานไมประสบดวยตัวของทานเองในสิ่งที่ทานไดเรียนทานจะรับประสพการณนี้ไดโดยเชื่อในองค
พระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเขามาใจจิตใจ ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองคทรงสอน
2. จากผูอื่น แมวา การศึกษาตองอาศัยตนเองมาก แตก็มไิ ดอาศัยตนเองเพียงผูเดียวเสมอไป ถา
เปนเชนนัน้ คงมีนอยคนทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการศึกษา พระเจาทรงประทาน “ครู” เปนผูชวย
แนะนําสั่งสอนทานในสิ่งที่ทานควรเรียน ครูคนแรกคือ “คุณพอคุณแม” (อาน เอเฟซัส.6:1-3) โดยเหตุนี้
พระเจาจึงตรัสอยางชัดเจนวา จงเชื่อฟงและเคารพนับถือบิดามารดาของตน พระเจาก็ทรงโปรดเตรียม
คุณครูที่โรงเรียนใหสอนทาน เกี่ยวกับความจริงตาง ๆ ที่ทานตองใชในอนาคต บางคนไมชอบกฎของ
ไวยากรณ แตการเรียนไวยากรณจะชวยใหทานเขียนและพูดไดถูกตองยิ่งขึ้นพระเจาอาจจะตองการให
ทานเปนครู นักเทศนหรือพอคา แตทานจะมีอาชีพอยางไรก็ตามทานควรรรูจักการเปนพยานเพื่อ
พระองค ใหคําพูดของทานถวายเกียรติยศแกพระองค พระเจาอาจทรงตองการใหทานเปนนักวิศวกร
หรือนักกอสรางในอนาคตจึงทรงใหทานเรียนคณิตศาสตรซึ่งทานเองจะไมชอบในตอนตน คริสเตียน
ทุกคนควรมีความรู ตาง ๆ เกี่ยวกับโลกกวาง เพราะพระองคทรงตองการใหคริสเตียนเปนพยานแกชน
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ทั่วโลก (มัทธิว.28:19,20) โดยเหตุนี้เราควรเรียนภูมิศาสตร พระเจาทรงสามารถใชวิชาทุกอยาง ทีท่ าน
เรียนใหเกิดประโยชน เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระองค
ครูรวีศึกษา ศิษยาภิบาลและนักเทศน เปนบุคคลที่สําคัญมากเพราะเปนผูชวยใหทา นรูจักพระ
เจาไมดยี ิ่งขึ้นและนั่นก็เปนน้ําพระทัยประการแรกของพระเจา คือใหบุตรของพระองคเขาใจพระองค
ยิ่งขึ้นทุกวัน
3. จากพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนครู ผูใหญยิ่งและสําคัญที่สุดพระเจาทรงประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แกเรา เพือ่ สอนใหเราเขาใจและจดจําพระคําของพระองค (อาน ยอหน.14:26) พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราโดยทางพระคัมภีร ชวยใหเราเขาใจในสิ่งที่เราไดอานและไดยนิ ความรูจะ
เกิดขึ้นโดยการศึกษาของทานละการทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจาก็ทรงสอนทานโดยการ
อธิษฐาน ฮีบรู.4:16 กลาววา “เหตุฉะนัน้ เราทั้งหลายจงมีใจกลาเขามาถึงพระที่นั่งแหงพระคุณ เพื่อเราจะ
ไดรับพระเมตตาและจะไดพบพระคุณที่ชว ยเรา ในวาระที่ตองการ” พระเจาทรงสัญญาจะชวยเหลือทาน
เพิ่มเติมสติปญ
 ญาใหแกทาน หากทานทูลขอตอพระองค “แตวาถาผูใ ดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ให
คนนั้นขอแตพระเจาผูทรงโปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยเต็มพระทัย และมิไดทรงติวา” (ยากอบ.
1:5) จงอธิษฐานทูลขอพระเจาทรงชวยเหลือการเรียนของทานทั้งในโรงเรียนและการเรียนรวีวารศึกษา
ชวยใหทานเขาใจและจดจําสิ่งที่ไดเรียนมาเพื่อทานจะเปนนักศึกษาที่แทจริง
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8

บทเรียนที่ 9 การชําระตนใหบริสุทธิ์

อิสยาห 6:1-31; 1 ยอหน 1:4-10
ทานเคยสังเกตไหมวา เครื่องใชทุกอยางที่ทา นใช สกปรกไดอยางงายดายโดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อ
สีขาว หรือเครื่องใชอยางอืน่ ที่เปนสีขาว ไมวาทานจะระมัดระวังมากเพียงใดก็ตามสมมุติวา ทานไม
ทราบวิธีที่จะกําจัดสิ่งสกปรกเหลานี้ออกจากเครื่องใชของทาน ทานจะตองขวางเครือ่ งใชทุกอยางทิ้ง
เสีย หลังจากใชเพียงไมกี่ครั้งสะบู ผงซักฟอก เครื่องทําความสะอาดน้ํา ฯลฯ เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการทํา
ความสะอาด ทานจะชําระตัวหรือเครื่องใชใหสะอาดไมไดหากปราศจากสิ่งเหลานี้ความจริงอยางหนึ่งที่
ทานตองทราบจากประสพการณทั่วไปในชีวิตประจําวันนีค้ ือ ถาทานตองการความสะอาดทานตองใช
สิ่งที่สามารถทําใหสะอาด

ความสะอาดสองชนิดคือ
1.ความสะอาดภายนอก ไดแกรางกาย เครือ่ งนุงหม เครือ่ งใชตาง ๆ คริสเตียนทุกคนควรรูรักษา
ความสะอาดในสิ่งเหลานี้ เพื่อเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา ความสะอาดภายนอกก็เปนพยานที่ดีแก
คนอื่นดวยหากทานเปนคนสกปรกมากอน แตหลังจากการเปนคริสเตียนแลว ทานไดกลายเปนคน
สะอาด อยางนอยที่สุด ทําใหคนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาบางอยางในชีวิตของทาน พระ
คัมภีรสอนใหเรารักษาความสะอาดเชน “ชําระตัวและผลัดผานุงหม” (ปฐมกาล.35:2) “จงชําระเขา
ทั้งหลาย...” (กันดารวิถี.8:7) “จงชําระแตงตัว...” (นางรูธ.3:3) “ลางหนา” (มัทธิว.6:17) จอน เวสเลย
นักเทศนเรืองนามคนหนึ่งกลาววา “ความสะอาดเปนคุณสมบัติสําคัญรองจากความชอบธรรม” ความ
สะอาดกับคริสเตียนตองอยูด วยกันเสมอ เพราะวารางกายเปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โค
รินธ.6:19)
2. ความสะอาดภายใน คือความสะอาดในจิตใจของทานซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาความสะอาด
ภายนอก และเปนบทเรียนทีเ่ ราจะศึกษาในวันนี้ พระเจาไมเพียงแตทรงมองภายนอก แตทรงมองภายใน
ดวงจิตของทาน (ดู 1 ซามูเอล.16:7)
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ตองรับการชําระใหสะอาด
ในเมื่อไมมีคนใด อาจมองเห็นความสกปรกภายในได กระจกสามารถบอกใหทานทราบวา
ทานควรทําความสะอาดใบหนาหรือไม พระคริสตธรรมคัมภีรก็เชนกัน บอกใหทานทราบวา จิตใจของ
ทานตองการการชําระใหสะอาด (ดู ยากอบ.1:22-25)
1. ความบริสทุ ธของพระเจา ทําใหเราตองเปนคนบริสุทธิ์ พระธรรมอิสยาหบทที่ 6 ไดกลาวถึง
ประสพการณของศาสดาพยากรณอิสยาหที่ไดเห็นองคพระผูเปนเจาผูบ ริสุทธิ์ อิสยาหไดยินเสียงของทูต
สวรรคหรือเอฟราอิมรองโตตอบกันวา “พระเยโฮวาหแหงพลโยธาทัง้ หลายเปนบริสุทธิ์ เปนบริสุทธิ์
เปนบริสุทธิ์” เมื่ออิสยาหเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจา ทานก็ตองเห็นความจําเปนของตนที่จะตอง
ไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ (ดู ขอ 4)
สุภาพสตรีคนหนึ่งกําลังทําความสะอาดบาน หลอนสวมเสื้อผาที่สกปรกสําหรับทํางาน ขณะที่
ทั่วใบหนา และรางกายของหลอนเปรอะเปอนดวยสิ่งสกปรก ก็ไดยนิ เสียงกระดิ่งที่ประตูจึงรีบวิง่ ไป
เปด เมื่อหลอนเปดประตูออกปรากฏวา คนที่กดกระดิ่งเปนเพื่อนของหลอนซึ่งแตงตัวดวยชุดที่สวยงาม
สะอาดหลอนจองดูเสื้อผา ของเพื่อนและกมดูตัวเอง แลวอุทานออกมาอยางเผลอตัววา “อุยตายจริง ฉัน
กลายเปนคนขอทานไปเสียแลว” เพื่อนของหลอนมิไดพดู อะไรแมแตคําเดียว
เมื่อทานเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจา ทานจะตองพูดเชนเดียวกับกับอิสยาห และสุภาพสตรี
คนนั้นวา “ฉันเปนคนสกปรก ตองไดรับการชําระใหบริสุทธิ์”
2. ความบาปของมนุษย ทําใหเราทราบวา เราตองไดรบั การชําระใหบริสุทธิ์ เนื่องจากพระเจา
ทรงเปนองคบริสุทธิ์ คนที่เต็มไปดวยความบาป ความสกปรกจะเขาใกลพระองคไมได 1 เปโตร.1:17
กลาววา ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสุทธิ์ เพราะเราเปนผูบริสุทธิ์” มีสิ่งใดบางอาจทําใหชวี ิตคริสเตียน
ของทานสกปรก เปนมลทินและเปนอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธระหวางทานกับพระเจา (ให
นักเรียนแสดงความคิดเห็น) สิ่งเหลานั้นอาจไดแกนวนิยายที่ไมดี ความคิดเห็นที่ชวั่ ราย คําหยาบ การ
โกหกภาพอุจาดลามก ความไมซื่อสัตย การซุบซิบนินทา การไมเชื่อฟง ถาทานตองการมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับพระเจา จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองกําจัดสิ่งเหลานี้ออกจากจิตใจของทาน แตทานจะไมมี
ความอยากจะชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ จนกวาทานจะทราบและยอมรับวา ตนยังไมบริสุทธิ์เพียงพอ และ
ทานจะไมอาจทราบวา ตนไมบริสุทธิ์จนกวาทานจะไดเขาใกลพระเยซูคริสตนําตนไปเปรียบเทียบกับ
ความบริสุทธของพระองค ฉะนั้นทางทีจ่ ะสํารวจดูความสะอาดภายในจิตใจของตนก็คือเขาใกลพระเจา
เสมอโดยการอานพระคัมภีรอธิษฐานเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามพระดํารัสของพระองค
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เราตองสารภาพความผิดบาป
เราหรืออิสยาหจะตกอยูใ นสภาพหมดหวัง หากพระเจามิไดทรงเตรียมทางแหงการรอดพนจาก
ความผิดบาปเหลานั้นแตพระเจา ทรงเปนความรักทรงเตรียมวิธีทจี่ ะใหทุกคนสามารถชําระจากความ
สกปรกกลายเปนผูบริสุทธิ์สําหรับผูที่ยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด พระคริสต
ธรรมคัมภีรสอนวา “ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและเทีย่ งธรรม ก็จะทรงโปรด
ยกโทษของเราและจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1:9) พระเยซูคริสตสามารถชําระ
ทานใหบริสุทธิ์ หากทานยินยอมถอมตัวลงจําเพาะพระพักตรพระองค สําหรับผูที่เปนคริสเตียนแลวใช
วาทานจะรักษาความบริสุทธิ์หมดจดอยางสมบูรณครบถวนไดทุกเวลานาที ทานอาจจะพลั้งผิดกระทํา
บาปไดบางครั้ง เราทราบวา เราตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูคริสตทุกอยาง แตบางครั้งเรามิได
ปฏิบัติตาม ทานยังโกรธ อิจฉาริษยา โลภ ขาดความรัก ความเมตตาปรานี ทั้งนี้มิไดหมายความวา พระ
เจาทรงอนุญาตใหคริสเตียนกระทําบาปไดบางครั้งพระองคทรงเกลียดชังบาป ไมอยากใหคริสเตียนมี
สวนเกีย่ วของกับความบาป พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์ เราจึงตองเปนผูบริสุทธิ์ คริสเตียนที่แทจริงยอม
พยายามรักษาความบริสุทธิ์ที่พระเจาทรงประทานให ไมมีนิสัยอยากจะกระทําบาปตอไป แตดงั กลาว
แลวขางตน เราอาจออนแอไดบางครั้งพระเจาทรงเขาใจสิ่งเหลานี้ดี และยินดีอภัยใหทาน หากทาน
เสียใจสํานึกผิด ยอมสารภาพผิดตอพระองค จงจําพระสัญญาใน 1 ยอหน.1:9 ไว และมั่นใจเถิดวา
พระองคทรงรักษาคํามั่นสัญญา เมื่อทานสารภาพผิดตอพระองค “พระองคจะทรงชําระเราใหพน จาก
อธรรมทั้งสิ้น
อิสยาหไดสารภาพความบาปของทานตอพระเจา (อาน อิสยาห 6:5) ทานยอมรับวาริมฝปาก
ของทานสกปรก พูดในสิ่งไมควรพูด เราไมทราบวาทานหมายถึงอะไร แตพระเจาทรงทราบและทาน
เองก็ทราบ หลังจากที่ไดสารภาพผิดตอพระเจาแลว ขอ 8 กลาววา “ความอสัตยอธรรมของเจาก็ถูกเอา
ไปเสียและความบาปของพระเจานัน้ ก็ทรงโปรดยกใหแลว” พระเจาทรงชําระและอภัยความผิดบาปทุก
อยางใหอิสยาห จงปฏิบัติตามตัวอยางของอิสยาห ถาทานทราบวาไดกระทําผิดสิ่งใดตอพระเจา จง
สารภาพตอพระเจาโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ เอยถึงสิ่งที่ทานไดกระทําในคําอธิษฐาน อยาพูดเพียงวา
“ขอทรงโปรดยกความผิดบาปทุกอยางใหแกขาพเจา” แตจงบอกพระองควา “ขอทรงโปรดอภัยให
ขาพเจาที่ไดโกหกนาย ก ในเชาวันนี”้ หรือความผิดอื่น ๆ ที่ทานไดกระทําทานไมจาํ เปนตองสารภาพให
ทุกคนไดยิน แตจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองสารภาพตอพระเจา
ประการแรกเราไดกลาวไปแลววาถาเราตองการชําระจากความผิดบาปเราตองสารภาพผิดตอ
พระเจา สดุดี.119:9 ไดบอกเคล็ดลับอีกอยางหนึ่งเกีย่ วกับการชําระใหบริสุทธิ์ “คนหนุมทําไฉนจึงจะได
ชําระทางประพฤติของตนใหบริสุทธิ์ ใหระวังในทางประพฤติตามพระดํารัสของพระองค” ในขอนี้
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กลาววา
ถาทานระวังในการประพฤติตามพระวจนะของพระเจาพระองคจะชวยใหทานรักษาความ
บริสุทธิ์ได พระเยซูคริสตตรัสแกสาวกของพระองควา “บัดนี้ทานทั้งหลายถูกชําระใหสะอาดโดยคําที่
เราไดกลาวแกทานแลว” (ยอหน.15:4) ถาทานตองการเปนผูบริสุทธิ์เสมอในพระเนตรของพระเจา จง
หาเวลาอานพระวจนะของพระเจาทุกวันศึกษาและจดจําพระวจนะของพระองคไวในจิตใจ พระวจนะ
ของพระองคจะปองกันทานไมใหพลาดพลั้งตกลงไปในที่สกปรกดังกษัตริยดาวิดกลาววา “พระดํารัส
ของพระองคนนั้ ขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่อขาพเจาจะไมกระทําผิดตอพระองค” (สดุดี.119:11)
เมื่ออิสยาหไดรับการชําระใหบริสุทธิ์จากพระเจาแลว พระเจาตรัสกับอิสยาห และทรงใชอิส
ยาหสําหรับงานของพระองค (ดู อิสยาห. 6:8) ตั้งแตนั้นมาอิสยาหไดเขาใกลชิดพระเจาและไดยินพระสุ
รเสียงของพระองคอยางชัดแจง (อิสยาห.30:21) นอกจากนั้นพระเจายังทรงชวยหนุนน้ําใจ เพิ่มเติมกําลัง
ใหแกทาน และยกชูทานไวในทางอันชอบธรรมของพระองค (ดูอสิ ยาห.41:10) คริสเตียนทีบ่ ริสุทธิ์
จําเพาะพระเนตรของพระเจา จะไดรับพระพรเชนเดียวกับอิสยาห เขาจะเปนที่ทรงโปรดปรานของ
พระองคตลอดไปเปนนิจ
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9

บทเรียนที่ 10 การทดลอง

ฮีบรู 12:6-11; ยากอบ 1:1-27
บทนํา
การทดลอง เปนสิ่งสําคัญมากตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ กอนทีโ่ รงงานจะผลิตสินคาออก
จําหนาย สินคานั้นตองผานการทดลองหลายครั้งจนเปนที่พึงพอใจของผูผลิต เชน โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต กอนที่จะสงรถยนตออกจําหนาย ผูผลิตตองทดลองดูประสิทธิภาพและคุณภาพของรถยนต
กอน เพื่อจะใหสินคาของตนอยูในมาตรฐานที่ตองการผูที่จะซื้อรถยนตก็ตองทดลองเชนกัน กอนที่เขา
จะตัดสินใจซือ้ เขาอาจขับดูกอน ทดลองดูความเร็ว ความสะดวกของเครื่องยนต ความทนทาน กําลัง
และสิ่งอื่น ๆ เมื่อทานไดกลับใจบังเกิดใหมแลวพระเจาก็ทรงตองการทดลองทาน มิใชเพื่อสืบหา
จุดออนแอของทาน เพราะพระองคทรงทราบดีวา มนุษยมีจดุ ออนแอดวยกันทั้งนัน้ แตพระองคทรง
ตองการอาศัยการทดลองนีช้ วยใหคริสเตียนเจริญเติบโตและแข็งแกรงขึ้น

ทําไมเราถูกทดลอง
พระเจาทรงสั่งสอน ดัดแปลงแกไขบุตรของพระองค ดุจบิดาของทานตักเตือนสั่งสอนและ
ลงโทษทาน เมื่อทานกระทําความผิด แตมิไดลงโทษตักเตือนบุตรของคนอื่น ฉะนั้นทานจึงควรดีใจ
หากพระเจาทรงเฆี่ยนตีสั่งสอนทาน เพราะเปนสิ่งยืนยันขอหนึ่งแลววา ทานไดเปนบุตรของพระองค
แลว แมการถูกทดลอง ดัดแปลงและลงโทษ จะมิไดเปนสิ่งที่นาชื่นชมยินดีสําหรับผูป ระสบการลงโทษ
นั้นและก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง พระธรรมฮีบรู 12:5,6 กลาววา “ดูกอนบุตรของขาพเจา อยาประมาทตอ
คําตีสอนขององคพระผูเปนเจา และอยาระอาใจเมื่อพระองคทรงติเตียนเทานัน้ เพราะวาพระองคทรงรัก
ผูใดพระองคจงึ ทรงตีสอนผูนั้น และพระองคทรงรักคนใดเปนบุตรพระองคก็ทรงเฆี่ยนตีผูนั้น”
เราตองเปนผูเขมแข็งและแข็งแรงพอที่จะทนรับความทุกขยากลําบากตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตการทดลองเพราะการทดลองนั้นประเสริฐยิ่งกวาทองคํา (ดู 1 เปโตร.1:7) และจะเปนเหตุใหเกิด
ความสรรเสริญ สงาราศีและเกียรติยศ ทั้งแกพระเจาและแกทานในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จมา
นักยกน้ําหนักที่สามารถยกน้าํ หนักไดหลายรอยปอนดนนั้ ตองผานการฝกฝนมาทีละขั้น ๆ
ตอนแรกเริ่มดวยน้าํ หนักที่เบากอน และเพิม่ ขึ้นตามลําดับ จนเขาสามารถยกน้ําหนักหลายรอยปอนดได
อยางงายดาย พระเจาก็ทรงทราบถึงความทนทานและขนาดความเชื่อของคริสเตียนทุกคนพระองคจะ
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ทรงเริ่มทดลองคริสเตียนดวยการทดลองชนิดที่เบากอน ตามขนาดความเชื่อของเขา และจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับจนเขาสามารถทนรับการทดลองชนิดที่หนักได ผลของการทดลองก็ดุจนักยกน้ําหนักทีช่ นะ
การแขงขัน เขาไมเพียงแตกลายเปนคนแข็งแกรง มีพลังมหาศาล ยังไดรับสงาราศีและเกียรติยศดวย คน
ที่ผานการทดลองแลว เขาจะกลายเปนภาชนะที่ล้ําคาซึ่งพระเจาทรงตองการใช ดุจทองคําที่ผานการ
หลอมและทุบตีจากนายชางจนกลายเปนทองคําบริสุทธิ์
สามารถดัดแปลงเปนเครื่องประดับและ
เครื่องใชที่มีคา

การทดลองและการหลอกลวง
คําวา “การทดลอง” มักจะไดรับการเขาใจผิดจากผูใชเสมอ คริสเตียนสวนมากใชคําวา “การ
ทดลอง” ปนกับ “การหลอกลวง” ซึ่งความจริงมีความหมายแตกตางกันมาก และคริสเตียนจํานวนไม
นอยเมื่อไดยินคําวา “การทดลอง” ก็มักนึกไปในสิ่งทีไ่ มดี แทจริงพระเจาทรงทดลองมนุษยเหมือนครู
บาอาจารยตองทดลองดูความสามารถ ความรูของนักเรียนประโยชนของการทดลองทานก็ทราบแลว
จากตอนตน แตความจริงทีท่ านจะเขาใจผิดไมไดก็คือ พระเจาไมทรงหลอกลวงผูใด การทดลองทําให
เกิดประโยชน สวนการหลอกลวงทําใหเกิดผลเสีย มารไมทดลองมนุษยดังที่ทานเขาใจ การกระทําของ
มารซึ่งคริสเตียนทัว่ ไปเขาใจวา เปนการทดลองนั้นคือ “การหลอกลวงของมาร” ฉะนั้นกอนทีท่ านจะ
ศึกษาตอไป โปรดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและการใชคําสองคํานี้ “การทดลอง” มาจากพระ
เจา “การหลอกลวง” มาจากมาร เมื่อมารหลอกลวงทาน จงอยาพูดวามารทดลองทาน มารไมตั้งใจจะ
ทดลองทานแมแตนอย ความตั้งใจทั้งหมดของมาร คือหลอกลวงคริสเตียน
มารอาจหลอกลวงทานหลายวิธีดวยกัน เชนในเวลาสอบ มารอาจบอกใหทานเหลือบดูคําตอบ
ของเพื่อนที่นั่งอยูขาง ๆ คําถามใดที่ทานตอบไมไดมันอาจจะทําใหทานคิดวา การขโมยดูคําตอบของคน
อื่นไมเปนการผิด เพราะคริสเตียนควรจะสอบไดคะแนนดี เพื่อเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา ทานจง
อยาหลงกลของมารเปนอันขาด พระเจาไมทรงพอพระทัยในสิ่งใด ๆ ที่ทานไดมาดวยการทําบาป นี่เปน
เพียงตัวอยางทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับการหลอกลวงของมาร มารมีวิธีแปลก ๆ และใหม ๆ หลายอยางจะ
หลอกลวงทาน เพื่อทําใหทา นหลงทําผิดทอใจและเหินหางจากพระเจาไป

พระเจาทรงทดลองคริสเตียนอยางไร
(ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกอน) มีวธิ ีหลายอยางดวยกันที่พระเจาอาจทดสอบทาน แตจะ
กลาวโดยทัว่ ๆ ไปสองวิธี คือ
1. โดยความทุกขลําบาก 1 เปโตร.1:7 บอกวา พระเจาอาจทดลองคริสเตียนดวยไฟ “ไฟ” ในทีน่ ี้
หมายถึงความทุกขยากลําบาก และความเดือดรอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในชีวิตคริสเตียน ไฟมีบทบาท
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สําคัญในการทําใหวัตถุหรือเครื่องใชตาง ๆ สะอาดและบริสุทธิ์ เชนในวงการแพทย วงการ
อุตสาหกรรมแมแตอาหารที่ทานรับประทานทุกวัน 1 เปโตร.1:7 ไดยกตัวอยาง การทําทองคําใหบริสุทธิ์
โดยใชไฟ ทองคําตองผานความรอนที่สูงมาก จนกระทั่งสิ่งสกปรกตาง ๆ ในทองคําถูกเผาไหมหมด
เหลือแตทองคําที่บริสุทธิ์
ชายคนหนึ่งไดไปเยีย่ มโรงงานถลุงทองคํา เขาเห็นนายชางนําทองคําใสในเตาที่มีความรอนสูง
จัด แลวนาน ๆ ครั้งนายชางจะเขมนดูทองคําดวยความพินิจพิจารณา ชายคนนั้นรูสึกแปลกใจจึงถามนาย
ชางวา “ทําไมคุณตองจองมองทองคําอยางนั้น” นายชางตอบวา “ผมจองดูวา ทองคํานั้นจะสะทอนเงา
ของผมหรือไม หากผมยังไมสามารถเห็นใบหนาของผมเองเดนชัดจากการสะทอนของทองคําก็แสดงวา
ทองคํานั้นยังไมบริสุทธิ์พอ
พระเจาทรงตบแตงชีวิตของคริสเตียน อนุญาตใหเราผานความทุกขลาํ บากบางครั้ง เพื่อทดลอง
เรา ทําใหชีวิตของเราบริสุทธิ์ และเพื่อคนอื่นจะไดเห็นพระองคเดนชัดยิ่งขึ้น จากชีวิตของเราเปาโลและ
ซีลารองเพลงสรรเสริญพระเจาขณะตกอยูใ นการทดลอง (กิจการ.16:23,24) พระเจาทรงนําชนชาติ
อิสราเอลผานพนความทุกขลําบากตาง ๆ ในปากันดารเปนเวลา 40 ป เพื่อวาพวกเขาจะไดรับการตบแตง
จนพรอมที่จะเขาในแผนดินที่พระเจาทรงสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ.8:2) เพื่อจะพิสูจนความเชื่อของอับ
ราฮัม พระเจาทรงรอใหอับราฮัมมีอายุมากกวา 100 ปแลวจึงประทานบุตรคนหนึ่งให และบอกใหอับ
ราฮัมถวายบุตรแกพระองค (ปฐมกาล. 22:1)
2. โดยการหลอกลวงของมาร พระเจาทรงอนุญาตใหมารหลอกลวงคริสเตียน เพือ่ ตองการ
ทดสอบดูความเชื่อของคริสเตียน ดุจเด็กที่ชอบเลนไมขีดไฟเมื่อคุณแมเห็นวาเด็กไมยอมฟงคําตักเตือน
จึงปลอยใหเด็กเลนจนกระทัง้ ไมขีดไฟไหมมือของเด็ก เด็กรูสึกเจ็บปวดรองไหวิ่งกลับมาหาคุณแมและ
ไมกลาเลนไมขีดไฟนั้นอีกตอไป
พระเจาไมทรงหลอกลวงผูใดการหลอกลวงทั้งหมดมาจากมาร เอเฟซัส.6:61 กลาววา มารได
โจมตีคริสเตียนดวยลูกศรเพลิงจากทุกดาน
พระเจาทรงใหอิสระเสรีแกทานในการเลือกและตัดสินใจ ขณะถูกมารหลอกลวงทานจะเชื่อฟง
คําของมารหรือจะปฏิเสธก็อยูที่ทานจะเลือกเอาการที่ทานถูกหลอกลวงนั้นมิไดเปนการบาป เพราะคริส
เตียนทุกคนมิอาจหลีกเลี่ยงจากการหลอกลวงของมารไดแมแตพระเยซูคริสตก็ถูกมารหลอกหลวง (ดู
มัทธิว.4:1-11) แตการถูกหลอกลวงนั้นจะกลายเปน “บาป” ทันทีเมื่อทานเชื่อและทําตามคําหลอกหลวง
ของมาร ดุจเอวาเชื่อคําหลอกลวงของมาร กินผลไมที่ตองหาม (ดู ปฐมกาล.3:1-6) ขณะที่คริสเตียนถูก
ทดลองหากเขาเขาใกลพระคริสต ตอสูมารโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มารก็จะหนีจากเขา
ไป (ดู ยากอบ.4:7,8) (ใชเวลาเล็กนอยใหนกั เรียนออกความคิดเห็นวา มารอาจหลอกลวงเขาโดยวิธี
44

ใดบาง เตือนใหเขาระวังตอการหลอกลวงนั้น จงอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเสมอเพื่อจะหลุดพนจากการ
หลอกลวง)
การผานการทดลองของพระเจาอาจเปรียบไดกับการผานการสอบซอมหรือสอบไลในโรงเรียน
ระหวางที่อยูในการสอบ ทานอาจจะรูสึกลําบากใจมาก อาจตองนอนดึกเพราะทองตําราตองทําขอสอบ
ดวยความระมัดระวังบางคนน้ําหนักลดลงระหวางทีม่ ีการสอบ เพราะคร่ําเครงเกินไป แตหลังจากการ
สอบเสร็จแลว และทราบวาสามารถผานการสอบไปไดดวยดี เขารูสึกภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจ ผูทดี่ ใี จมาก
ที่สุดคือคุณครูผูสอนและคุณพอคุณแมที่เกือ้ กูลอุดหนุน
ผูที่สามารถผานการทดลองของพระเจาไป
ดวยดี สามารถเอาชนะการหลอกลวงของมาร สามารถชนะความทุกขยากลําบากตาง ๆ ยอมจะเกิดความ
พึงพอใจความปติยินดีอยางเหลือลน และผูที่ดีใจมากทีส่ ุดคือพระเจา พระองคทรงพอพระทัยอยางยิ่งที่
ทานผานการทดลองไปดวยดีชัยชนะที่ทานไดรับยอมเปนสิ่งรับประกันวาทานเปนคนเชื่อถือได เปนคน
ที่พระเจาทรงใชได และพระเจาจะทรงใชทานมากยิ่งขึน้ อวยพรทานมากยิ่งขึน้ ในพระราชกิจของ
พระองค พระองคก็ไดรับเกียรติยศจากผลงานของทาน ประการสุดทายพระองคทรงสัญญาวา จะ
ประทานบําเหน็จแกผูที่สูทนตอการทดลอง (อานยากอบ. 1:12 พรอมกัน)
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บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงรักษาความปลอดภัยของเรา

10

อิสยาห 40:11-31; ยอหน 10:1-5
บทนํา
อี.เอ.พินสัน นักบินของกองทัพอากาศแหงสหรัฐอเมริกา เปนคนแรกที่บินเขาไปสํารวจกลุม
เมฆที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร หลังจากการระเบิดใหม ๆ พรอมกับนักบินอีกยี่สิบสามคนเขาไป
วิเคราะหหลุมเมฆนี้ กอนไปเขาอธิบายวาการเขาไปสํารวจกลุมเมฆนิวเคลียรอาจจะมีอันตรายบาง แต
คิดวาไมมากจนเกินไป หลังจากอธิบายทุกอยางเปนทีก่ ระจางแกนกั บินแลวพินสันเขาประจําที่ นํา
เครื่องบินอีกยีส่ ิบสามลําเขาไปปฏิบัติงานในกลุมเมฆนิวเคลียร แมนกั บินทั้งหลายจะทราบวา มีอนั ตราย
ในกลุมเมฆนิวเคลียรและไมทราบวาจะเผชิญเหตุการณ รายแแรงที่ไมนึกฝน แตพวกเขาไมตกใจกลัว
เพราะเชื่อและไววางใจพินสันผูนําของเขา พวกเขาทราบวาหากมีอันตรายเกิดขึน้
ผูนําซึ่งอยูใน
ทามกลางพวกเขาจะตองชวยเหลือ และแกไขไดทันทวงที

ทําไมเราตองการพระเจาเพื่อรักษาความปลอดภัย
บางครั้งชีวิตของเราก็คลายกับนักบิน 23 คนนั้น เราไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้นแกเราในวัน
ขางหนา หรือชั่วโมงขางหนา เราตองการมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบคําถามและขอสงสัยทุกอยาง
ใหแกเรา ยินดีรวมเดินทางกับเรา ในการเผชิญเหตุการณตาง ๆ ซึ่งรออยูขางหนา พระคริสตธรรมคัมภีร
ไดแนะนําใหเรารูจักบุคคลหนึ่งซึ่งยินดีรับหนาที่นี้ ทานองคนั้นคือ พระเยซูคริสต พระองคทรงสัญญา
วา “นี่แหละ เราจะอยูก ับทานทั้งหลายเสมอไปเปนนิตยกวาจะสิ้นโลก” (มัทธิว.28:20) แตทานตองการ
พระองคทุกเวลาจริง ๆ หรือทําไม
เหตุที่เราตองการพระเยซูคริสตเปนพระผูช วยรักษาความปลอดภัยแกเราเพราะวาเรามีศัตรูที่มี
ฤทธิ์อํานาจมากเปาโลกลาววา “เพราะวาเราไมไดตอสูกบั เนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับผูมีบรรดาศักดิ์
และตอสูกับผูม อี ํานาจและตอสูกับผูครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี้ และตอสูกับวิญญาณอัน
ชั่วในสถานอากาศ” (เอเฟซัส.6:12) ถาอาศัยตัวของเราเองตามลําพังแลว เราไมอาจตอสูเอาชนะศัตรู
หรือมารได เพราะมารฉลาดกวาเรา และมีอํานาจมากกวาเราทุกอยาง เปโตรเตือนวา “จงระวังใหดี ดวย
วาศัตรูของทานคือมารดุจสิงโตคํารามแผดเสียงรองนากลัว ก็เทีย่ วไปเสาะแสวงหาคนที่มันจะกัดกิน
ได” (1 เปโตร.5:8) ฉะนั้นเราตองการผูที่มีฤทธิ์อํานาจเหนือมาร คุมครองรักษาเรา 1.ยอหน.4:4 บอกแก
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เราวา “พระองคที่ดํารงอยูในทานทั้งหลายเปนใหญกวาผูที่อยูในโลก” แมซาตานจะเปนศัตรูที่นากลัวมี
ฤทธิ์อํานาจมาก แตพระเยซูคริสตทรงใหญยิ่งกวามารทุกประการ

พระเจาทรงมีฤทธิ์รักษาความปลอดภัย
พระธรรมอิสยาห 40:12 ไดบรรยายถึงความใหญยิ่งของพระเจาวาพระองคทรงตวงน้าํ ทั้งสิ้นไว
ดวยในอุงมือเดียว เหมือนกับทานตักน้ําเล็กนอยไวในฝามือของทาน พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือ
ทะเลมหาสมุทร ทานลองคิดดูวาทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกใหญโตกวางขวางเพียงใด แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับความใหญยงิ่ ของพระเจาแลว มีขนาดเพียงเทาฝามือของพระองคเทานั้น พระองคทรง
“วัดทองฟาดวยคืบเดียว” ของพระองคและยัง “ตวงผงคลีดินทั้งโลกดวยทะนานอันเดียว และชัง่ ภูเขา
ดวยตาคันชั่ง และชั่งเนินเขาดวยตราชู” มีผูใดบางที่อาจกระทําเชนนี้ มีแตพระเจาผูทรงฤทธิ์ ผูมีอํานาจ
สูงสุดเทานั้น
การมีฤทธิ์อํานาจอยางเดียวเทานั้นไมพอ ผูที่จะรักษาความปลอดภัยแกเราได จะตองเปนผูที่เขา
ใจความตองการของเราดวย พระเยซูคริสตมีคุณสมบัตินี้ (ใหนักเรียนอาน สดุดี. 139:3;4, สุภาษิต. 15:3)
พระองคทรงทราบความตองการของเรา ตรัสแกสานุศิษยของพระองควา “เพราะวาสิ่งไรที่ทานตองการ
พระบิดาของทานทรงทราบกอนเมื่อทานยังไมไดขอ” พระองคทรงสั่งใหเราอธิษฐานทูลขอตอพระองค
ในสิ่งที่เราตองการแมทานจะมั่นใจไดวา พระองคทรงทราบทุกอยางเกี่ยวกับทาน ทรงทราบวาทาน
กําลังอยูที่ไหน อะไรกําลังเกิดขึ้นแกทาน ทานขาดแคลนอะไร แตพระองคก็ทรงตองการใหทานบอก
พระองคถึงความตองการเหลานั้น พระองคตรัสวา “จงขอแลวจะได” มัทธิว. 7:7)
นอกจากพระองคทรงเขาใจเราแลวยังทรงเปนหวงและเอาใจใสเราดวย เพราะพระองคทรงมี
ฤทธิ์อํานาจทรงเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับเราจริง ใหเราอาน สดุดี.103:3; 4,ฮีบรู.4:15 และ อิสยาห.40:11
ขอพระธรรมเหลานี้และตอนอื่น ๆ อีกหลายแหงในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกเราวา พระเจาทรงรัก
เรา ทรงตองการชวยเหลือเรา พระเยซูคริสตทรงเรียกพระองคเองวา ผูเลี้ยงแกะ (ดู ยอหน.10:2-5)
พระองคทรงนําหนาทาน ทรงรูจักแมกระทั่งเสียงของทาน ในพระคัมภีรไดกลาวแลวกลาวอีกวา พระ
เจาไดทรงคุมกันรักษาผูที่รกั และเชื่อฟงพระองคโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค พระองคทรงชวยโนอาห
และครอบครัวใหพนจากจมน้ําตาย พระองคทรงชวยชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดงและไดชยั ชนะศัตรู
กระทั่งสูดินแดนที่พระองคทรงสัญญา พระองคทรงชวยดาเนียลใหหลุดพนจากการเปนเหยื่อของสิงโต
ทรงคุมครองรักษาเปาโลและคนอื่น ๆ ขณะอยูในคุก เราจึงมั่นใจไดวาพระองคสามารถพิทักษรักษาได
ดีที่สุด
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เราจะรับการพิทักษรักษาจากพระเจาไดอยางไร
การพิทักษรกั ษานี้สวนใหญขึ้นอยูกับพระเจา พระองคทรงรักเราทรงเปนหวงและเอาใจใสตอ
เรา แมบางครั้งเราอาจลืมพระองค แตพระองคไมเคยลืมเรา อยางไรก็ตามหากเราตองการไดรับการ
คุมครองรักษา จากพระองค มีบางอยางที่เราตองปฏิบัติคือ
ประการที่หนึ่ง จงจดจําพระวจนะของพระเจาไวในจิตใจของทานพระวจนะของพระองคจะ
เตือนใหทา นทราบเสมอวาพระองคทรงอยูใกลทานตลอดเวลา และทานจะไมกลากระทําบาป ทําตาม
ความตองการของฝายเนื้อหนังและคําหลอกลวงของมาร (อาน สดุดี. 19:11, 119:9,11) ทานไดจดจําพระ
วจนะของพระองคไวในจิตใจหรือเปลา พญามารอาจมาในรูปรางของเทวทูต อางพระวจนะของพระเจา
หลอกลวงทาน ถาทานมีพระคําของพระองคอยูในจิตใจ ทานก็สามารถชนะมารได เหมือนดังพระเยซู
คริสตทรงชนะการทดลองของมาร
ประการที่สอง จงรักษาตัวไวในความรักของพระเจา เมือ่ ทานทราบวาพระเจาทรงรักทาน ทรง
ตองการคุมครองรักษาทาน จงกระทําตนเปนที่รักใครของพระองค ดํารงชีวิตอยูในความรักของ
พระองค นายแพทยคนหนึ่งไดแนะนําใหคนไขของเขา นั่งรับแสงแดดตลอดวัน เพือ่ จะชวยใหสุขภาพ
ของเขาดีขึ้น คนไขทําตามคําสั่งของนายแพทย เวลาเชาเขาไดตั้งเกาอี้ไวในที่ที่เขาสามารถรับแสงแดด
ไดเต็มที่ อาการของเขาดีขึ้นตามลําดับเวลาบายนายแพทยไดมาเยีย่ มเขา เห็นเขานัง่ ในรม นายแพทยถาม
วา “ทําไมไมนั่งรับแสงแดด” “ผมนั่งในที่เดิมครับแตแสงแดดเปลี่ยนทิศทาง” คนไขตอบนายแพทย
บอกวา “คุณก็ควรเลื่อนที่ตามแสงแดดดวย” นี่แหละคือความหมายของคําวา “จงรักษาตัวไวในความรัก
ของพระเจา” (ยูดา 21) ความรักของพระเจาทรงมีอยูเชนเดิมและไมเปลี่ยนแปลง แตทานตองรักษาตัว
ของทานเองใหอยูในความรักของพระองคเสมอ พระธรรมยอหน 14:23 ไดอธิบายอยางชัดเจนวา ทาน
จะรักษาตัวไวในความรักของพระองค โดยรักพระองคและประพฤติตามบัญญัติของพระองค
บางคนกลัววา บางครั้งเขาอาจจะถูกพรากจากความรักของพระเจาเพราะความออนแอของตน
พระเยซูคริสตทรงใหความมัน่ ใจแกเราวา ถาเราอยูในพระองค จะไมมีผูใดอาจแยงเราจากพระองคไป
ได (ดู ยอหน.10:28) และเปาโลกลาววา ไมมีสิ่งใดอาจพรากเราจากความรักของพระองค (ดู โรม.8:3539)
ประการที่สาม เราไดรับการพิทักษรักษาโดยความเชื่อ (ดู 1 เปโตร.1:15) เมื่อทานเชื่อในผูใด
ทานยอมไมสงสัยการกระทําหรือการประพฤติของผูนั้น ทานอาจไมเขาใจวา ทําไมเขาปฏิบัติเชนนั้น
หรือลาชาในการบางสิ่งแตทานก็มั่นใจในเขาทุกอยางเปรียบเสมือนทานนั่งในเครื่องบิน ทานเองขับ
เครื่องบินไมได ทานไมทราบวาคนขับเครือ่ งบินจะขับอยางไรมีความชํานาญเพียงไหน ทานเพียงแตเชื่อ
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และไววางใจคนขับเครื่องบินเทานั้น เชื่อวาเขาจะพาทานไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางปลอดภัย โดย
ความเชื่อนี้ เครื่องบินก็นําทานไปสูจุดหมายที่ทานประสงค
การเชื่อและไววางใจในพระเยซูคริสตก็เชนเดียวกัน ทานไมเคยเห็นพระองคและทานไมทราบ
วา พระองคจะทรงชวยทานโดยวิธีใด ทานเพียงแตไววางใจในพระองคทุกอยาง พระองคกจ็ ะทรง
พิทักษรักษาทาน โดยฤทธิ์เดชของพระองคทานมีหนาที่ที่จะอธิษฐานแสวงหาและทําตามน้ําพระทัย
ของพระเจา อิสยาห.40:31 กลาววา “ผูที่คอยทาพระเยโฮวาห จะไดรับกําลังเพิ่มขึ้น” การคอยทานี้
หมายถึงการเชือ่ และไววางใจในพระเจา เมื่อทานไววางใจพระองคทกุ อยาง พระองคจะทรงเพิ่มเติม
กําลังใหทานไดรับชัยชนะ

49

บทเรียนที่ 12 ทหารของพระคริสต

11

เอเฟซัส 6:10-18
บทนํา
อัครสาวกเปาโลไดประกาศ พระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสตเปนเวลามากกวา 20 ป ทานได
เดินทางทัว่ ภาคอาเซียอาคเนยและประเทศกรีก ในบั้นปลายชีวิตของเปาโล ทานไดถูกจับสงตัวไปสูกรุง
โรมในฐานนักโทษ แตไดรบั สิทธิพิเศษใหเชาบานอยูได ภายใตการควบคุมดูแลของทหารโรม รัฐบาล
โรมไมอนุญาตใหเปาโลออกจากบานเชาไมวาเวลาใด แตอนุญาตใหคนอื่นมาเยีย่ มได ระหวางที่ถกู คุม
ขังอยูในบานเชา เปาโลก็คงมีธุระยุงอยูเชนเคย โดยอธิบายทางแหงความรอดใหทุกคนที่มาเยีย่ มเขาใจ
(ดู กิจการ.28:30,31) และเขียนจดหมายแนะนําตักเตือนคริสตจักรตาง ๆ ที่ทานไดตงั้ ขึ้นคริสตจักรเอเฟ
ซัสเปนคริสตจักรหนึ่งทีเ่ ปาโลไดเขียนจดหมายไปให
ในจดหมายทานไดอธิบายการดําเนินชีวิต
ของคริสเตียน โดยเปรียบชีวติ คริสเตียนเหมือนการสงคราม คริสเตียนทุกคนเปนดุจทหารหาญ
ขอทองจําในบทนี้ เปาโลไดบอกใหคริสเตียนทุกคนสวมยุทธภัณฑของพระเจา อาจเนื่องจาก
เปาโลไดเห็นเครื่องแบบของทหารโรมซึ่งยืนเฝาอยูทุกวัน ทําใหนกึ ถึงเครื่องแบบของทหารแหงพระ
คริสต การที่ทหารคนหนึ่งจะออกไปทําศึกเครื่องแบบหรือยุทธภัณฑเปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ทหารสมัยโรมโบราณซึ่งตอสูดวยหอก ดาบ ธนู จําเปนที่สุดจะตองมียุทธภัณฑเหลานี้ปองกันตัว
การทําศึกของคริสเตียนก็ดจุ กัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมียุทธภัณฑปอ งกันตัว และมีอาวุธสําหรับตอสู
ศัตรู

เราจะตอสูกับใคร
พระธรรมเอเฟซัส 6:10 เปาโลไดบอกเราเกี่ยวกับการสงครามของคริสเตียน ในสนามรบที่
กวางใหญไพศาลนี้ประกอบดวยทหารสองฝาย ฝายหนึ่งคือ คริสเตียน มีพระเยซูคริสตเปนจอมทัพอีก
ฝายหนึ่งคือ ความชั่วราย (วิญญาณชั่วในสถานอากาศ ขอ 12) มีพญามารซาตานเปนจอมทัพศัตรูที่คริส
เตียนจะตองตอสูนั้นจึงไมใชเปนมนุษยธรรมดา (เนื้อหนังและเลือด) แตเปนมารที่มอี ํานาจแหงความชั่ว
(ผูครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี”้ เปนศัตรูที่รายกาจวามนุษยที่ชั่วรายที่สุด อยางไรก็ตาม แม
มารจะเปนศัตรูที่นากลัวยิ่งของคริสเตียน แตมันอาจใชอาํ นาจไดตามทีพ่ ระเจาทรงอนุญาตเทานั้น และ
ในที่สุดพระเจาทรงเปนฝายชนะ
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เนื่องจากมารเปนศัตรูที่มีอํานาจฉลาด มีกลอุบายทุกอยางที่จะหลอกลวงคริสเตียน พระคริสต
ธรรมคัมภีรจึงไดเตือนใหคริสเตียนระวัง “ยุทธอุบาย” ของมาร หากทานพลั้งเผลอเมื่อใดก็จะตกเปน
เหยื่อของมารทันที พระเยซูคริสตทรงตระหนักถึงความนากลัวของศัตรูจึงไดทรงเตรียมยุทธภัณฑให
คริสเตียนทุกคนสวมใส และประทานอาวุธใหสําหรับตอสูศัตรู หากทานไดสวมยุทธภัณฑเหลานี้ และ
ใชอาวุธที่พระองคประทานให ทานจะตองไดชัยชนะศัตรูอยางแนนอน ตอไปนี้เปนรายชื่อยุทธภัณฑที่
พระเจาทรงประทานให

เราใชอะไรตอสูมาร
1. เข็มขัด “เอาความจริงคาดเอวไว” (ขอ 14) เข็มขัดนอกจากชวยใหเครื่องแตงตัวของทหาร
กระทัดรัด ทําใหเคลื่อนไหวไดสะดวกในยามสูรบแลวในสมัยปจจุบนั เรายังติดของหลายอยางที่เข็มขัด
เชน กระสุนปน กระติกน้าํ ยาสําหรับปฐมพยาบาลเปนตน พระเจาทรงตองการใหเราใช “ความจริง”
เปนเข็มขัดคาดเอวไว พระเยซูคริสตทรงเปนความจริง (ดู ยอหน.14:6) พระองคทรงตองการใหเรา
ปฏิบัติในสิ่งที่เปนความจริงพูดแตความจริง ยึดมัน่ ในสิ่งที่เปนความจริง ทานเอา “ความจริง” คาดเอวไว
หรือเปลา ทานยืนหยัดในความจริง แมในยามเผชิญความทุกขลําบากหรือไม
2. เครื่องทับทรวง “เอาความชอบธรรมเปนเครื่องทับทรวงปองกันอกไว” (ขอ 14) มีอวัยวะ
สําคัญบริเวณอก เชนปอด หัวใจ ที่ตองไดรับการปองกัน รักษาทหารในสมัยกอนจึงตองสวมเครื่องทับ
ทรวงหรือบางทีเรียกวา “เกราะ” คริสเตียนก็ตองการเกราะสําหรับปองกันจิตใจ (อก) จิตใจเปนจุด
ยุทธศาสตรที่ออนแอที่สุดจุดหนึ่งที่มารชอบโจมตี มันมักทําใหคริสเตียนคิดในสิง่ ที่ไมดี อิจฉาริษยา
อาฆาตพยาบาท อาจกลาวไดวาสวนที่รางกายของเราทําบาปมากที่สุดคืดจิตใจเราไมอาจปองกันสวนนี้
จากการโจมตีของมารไดดวยตนเอง มีแตยุทธภัณฑที่พระเจาประทานใหเทานั้น จึงจะสามารถปองกัน
ได ยุทธภัณฑนั้นคือ “ความชอบธรรม” เปนความชอบธรรมที่มาจากพระเจาผูชอบธรรม นอกจากไมคิด
ไมกระทําในสิง่ ที่เปนบาปแลวยังชอบกระทําดีตามน้ําพระทัยของพระเจาดวย
3. รองเทา “เอากิตติคุณแหงสันติสุข เปนเหตุใหเกิดความพรอมเพรียงมาสวมเปนรองเทา” (ขอ
15) รองเทาเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของทหาร หากทหารปราศจากรองเทาจะทําใหเดินทางลําบากมาก
เทาจะไดรับอันตรายอยางงายดายจากหนามกอนหินที่แหลมคม พระเจาทรงใหคริสเตียนสวม “กิตติคุณ
ุ ของพระองค การเปนพยานการนําขาวดีไปบอก
แหงสันติสุข” เปนรองเทาสําหรับประกาศพระกิตติคณ
ใหคนอื่นทราบ เปนทางหนึ่งที่ทานจะยือ้ แยงดวงวิญญาณมาจากมาร ทานตองสวมรองเทานี้ไวพรอม
เสมอที่จะเปนพยานเพื่อพระคริสต
เพื่อคนอื่นอีกเปนจํานวนมากจะไดรับสันติสุขจากพระองค
นอกจากนั้นรองเทานี้ยังปองกันทาน ไมใหเดินไปในสถานที่ที่ทานไมควรไป ซึ่งอาจนําอันตรายฝาย
วิญญาณจิตมาสูทาน
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4. โล “เอาความเชื่อเปนโล” (ขอ 16) ทหารในสมัยกอนไมอาจออกสนามรบไดโดยปราศจากโล
เพราะโลสามารถปองกันอาวุธตาง ๆ จากศัตรู เชนดาบ หอก ธนู ทานไมอาจตอสูกับมารไดโดย
ปราศจาก “ความเชื่อ” เชนกัน ขอ 16 กลาววา นอกจากมารจะมีอาวุธชวงสั้น เชนดาบ และหอกแลว ยัง
มีอาวุธชวงยาว คือ “ลูกศรเพลิง” ไดแก “ความสงสัย” ซึ่งมารทําใหเกิดขึ้นในจิตใจของทาน มันอาจทํา
ใหทานสงสัยพระสัญญาของพระองค สงสัยการทรงนําของพระองค การสั่งสอนหรือแมแตกระทั่ง
ความรอดของทานเอง ความสงสัยเหลานีเ้ ปรียบเสมือนธนูเพลิงที่จะประหัตประหารทาน ทานจึงตอง
สวมความเชื่อเปนโลไว ยึดมั่นในพระวจนะของพระองคให “ความเชื่อ” เปนองคประกอบสําคัญที่สุด
ในชีวิตคริสเตียน หากมีสิ่งใดทําใหสงสัย จงสืบถามใหรูความจริงจากครู ศิษยาภิบาล อาจารย คุณพอ
คุณแมศึกษาพระวจนะของพระองคเพื่อแกขอสงสัยนั้น
5. เครื่องปองกันศีรษะ “จงเอาความรอดเปนเครื่องปองกันศีรษะไว” (ขอ 17) ศีรษะที่บรรจุ
สมองเปนศูนยกลางของความรูสึก ความรอดมิไดขึ้นอยูกับความรูสึกของทาน ถาทานอาศัยความรูสึก
บางวันทานนึกวาทานรอดแลว แตบางวันเมื่อทานออนแอ ทานอาจนึกวาทานยังไมรอดความรอดขึน้ อยู
กับพระเจาทานทราบวาทานรอดแลว เพราะพระองคตรัสดังนั้น จงจดจําความจริงแหงความรอดไว
เสมอวา เมื่อทานไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดทานไดรอดแลว
6. ดาบ “จงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระคําของพระเจา” (ขอ 17) สวนยุทธภัณฑทั้ง 5 ที่
กลาวมาขางตนนั้นพระเจาทรงประทานใหสําหรับปองกันตนเองจากการรุกรานของมาร จะเห็นไดวา
พระเจาทรงหาทางปองกันทีด่ ีที่สุด ใหทานรอดพนจากอันตรายของศัตรู ยุทธภัณฑชิ้นสุดทายเปนอาวุธ
สําหรับตอสูศัตรู ทานไมเพียงแตตองปองกันตนใหรอดพนจากอันตรายซึ่งเกิดจากศัตรูแลว ยังตองถือ
อาวุธที่พระเจาประทานใหตอ สูกับศัตรูดวย จงจําไวสมอวา พระเจามิไดตองการใหทานตอสูศัตรูดวย
มือเปลาหรือดวยกําลังและความสามารถของทานเองทานไมอาจเอาชนะมารไดโดยวิธีนี้ แตทานจะชนะ
โดยพระแสงดาบของพระเจาคือ พระคําของพระองคพระเยซูคริสตเองก็ทรงใชพระคําของพระเจาตอสู
มาร (ดู มัทธิว. 4:1-11) จงลับพระแสงดาบของพระองคใหคมอยูเสมอ โดยหมัน่ อาน ศึกษา และจดจํา
พระวจนะของพระองคไวในจิตใจ

ทานจะใชยุทธภัณฑเหลานี้ใหเกิดประโยชนไดอยางไร
ประการที่หนึ่ง “จงสวมยุทธภัณฑทั้งสิ้นของพระเจา” (ขอ 11) ยุทธภัณฑเหลานีจ้ ะชวยอะไร
ทานไมไดหากทานไมยอมรับและสวมดวยตัวของทานเอง กอนทานจะออกไปทําศึกจงสวมยุทธภัณฑ
เหลานี้ไวใหพรอม จงยึดมัน่ ในความจริง ตอนรับความรอดและความชอบธรรมจากพระเยซูคริสตหมั่น
อานพระวจนะของพระองคเสมอเพราะพระวจนะของพระองคคือพระแสงดาบที่ทานสามารถทําลาย
ศัตรูได
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ประการที่สอง “จงยึดมั่น (ขอ 14) หมายความวา มีความกลาหาญยืนหยัดตอสูกับศัตรู โดยไม
วิ่งหนีไมวาในกรณีใด ๆ พระเจามิไดทรงเรียกเราไปในงานเลี้ยง แตทรงเรียกใหเราตอสู เปาโลกลาววา
“ทานจงรวมการยากลําบากดวยกันกับขาพเจา ดุจดังทหารอันดีของพระเยซูคริสต” (2 ทิโมธี .2:3) ถามี
ใครดูถูกเยาะเยยทานหรือขมขี่ทานเนื่องจากทานเชื่อในพระเยซูคริสต จงยืนมัน่ ในความเชื่อเดิมเผชิญ
กับมารดวยความกลา หากผูใ ดชวนทานไปสถานที่ที่ไมควรไป จงปฏิเสธอยางแข็งแรงวา ทานไปไมได
จงยอมสูทนความยากลําบากทุกอยาง เมื่อพระองคเสด็จมาทานจะไดรบั เหรียญกลาหาญเปนบําเหน็จ
ประการที่สาม “จงอธิษฐานทุกเวลา” (ขอ 18) การอธิษฐานเปนอาวุธที่ลึกลับซึ่งพระเจา
ประทานแกเราเมื่อรูสึกวาออนกําลัง “จงมีกําลังขึ้นในองคพระผูเปนเจา และในเรี่ยวแรงแหงฤทธิ์เดช
ของพระองค (ขอ 10)
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บทเรียนที่ 13 บําเหน็จของคริสเตียน

12

ยากอบ 1:12;1 เปโตร 5:2-4;2 ทิโมธี 4;6-8; 1 เธสะโลนิกา 2;19
บทนํา
เมื่อเดือนธันวาคม 1966 ไดมีการแขงขันเอเชี่ยนเกมสทกี่ รุงเทพฯ มีนักกีฬาถึง 18 ประเทศ
มารวมการแขงขันเสร็จสิ้นลงแลว ไดมีพิธใี หญโตสําหรับมอบรางวัลแกผูมีชัยชนะ เขาจะไดรับเหรียญ
ทองเปนสัญลักษณ ธงชาติของประเทศซึ่งเขาเปนผูแทนไดชักขึน้ ประเทศและพลเมืองในประเทศของ
เขาจึงพลอยไดรับเกียรติดวย แนนอนทีเดียว ผูที่ไดรบั เกียรติและตําแหนงชนะเลิศ รูสึกภูมิใจและดีใจ
เปนที่สุด เพราะนั่นเปนการประกาศถึงความสําเร็จของเขา แสดงวาเขาเปนคนเกงทีส่ ุดในกีฬาชนิดที่เขา
รวมแขงขันแตการที่เขาประสบความสําเร็จ จนไดรับเหรียญทองนั้น มิใชเปนสิ่งงายเขาจะตองใชเวลา
มากในการฝกฝนอบรมตองมีความทรหดอดทน สัตยซอื่ ตอตนเองและตอผูอื่น

ใครไดรับรางวัล
พระเจาทรงสัญญาจะใหบําเหน็จแกผูที่ไดรับชัยชนะในชีวิตคริสเตียนเชนกัน บทเรียนอาทิตยที่
แลว เราไดเรียนวาชีวิตคริสเตียนเปรียบเสมือนการสงครามทหารที่มีความกลาเปนพิเศษในการทําศึกยืน
หยัดตอสูศัตรูโดยไมยอทอ บางทีไดรับเหรียญเปนรางวัล พระเจาก็ประทานบําเหน็จแกคริสเตียนที่ยืน
หยัดตอสูมารจนถึงที่สุด (ดู ฟลิปป.3:14) บทเรียนวันนี้เปาโลไดเปรียบชีวิตคริสเตียนเหมือนนักกีฬาใน
สมัยของเปาโล การวิ่งแขงเปนกีฬาทีน่ ิยมกันมากชนิดหนึ่ง นักกีฬาทีม่ ีชื่อเสียงมากหลายคนมาจากเมือง
โครินธเพราะชาวเมืองโครินธชอบการแขงขันกีฬามาก
เมื่อเปาโลเขียนจดหมายแนะนําตักเตือน
คริสตจักรโครินธ จึงเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเหมือนนักกีฬา (ดู 1 โครินธ.9:24,25) เปาโลกลาววา
ผูเขารวมในการวิ่งแขงมีหลายคน แตคนที่ไดรับรางวัลมีแตคนเดียว เปาโลมิไดหมายความวา ในวัน
ขางหนาเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมาจะมีเพียงคนเดียวหรือคริสตจักรเดียว หรือคริสเตียนคณะเดียวเทานั้น
จะไดรับรางวัล ความหมายที่แทจริงที่เปาโลตองการใหเราเขาใจคือ ทุกคนที่ไดรับชัยชนะจากการวิ่ง
แขง หมายถึงไมเลิกลมเสียกลางทาง แตพยายามวิ่งจนถึงหลักชัย และแนนอนที่สุด คนที่วิ่งไดเร็วที่สุด
ทําคะแนนไดดีที่สุด ยอมไดรับรางวัลที่ดีที่สุด สวนคนอืน่ ๆ ก็ไดรับรางวัลเชนเดียวกัน มากนอยตามที่
ตนไดพยายาม อยางนอยทีส่ ุดก็ไดรับรางวัลชมเชยผูที่ไมไดรับรางวัลเลย คือผูที่พายแพและเลิกลมเสีย
กลางทาง “เพราะฉะนัน้ ขาพเจาจึงวิ่งแขงโดยหวังชนะเปนแน” (1 โครินธ.9:26)
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ประการที่หนึ่ง เราจะตองทําประการใดจึงจะสามารถชนะในการแขงขันและไดรับรางวัล กอน
นักกีฬาจะลงมือแขงขันไดจริง ๆ ในวันแขงขัน นักกีฬาตองเตรียมตัวอยางไรบาง (ใหนกั เรียนแสดง
ความคิดเห็น) สิ่งสําคัญที่สุด นักกีฬาตองฝกซอมอยางจริงจังถาเขาหวังจะไดชยั ชนะ ผูวิ่งแขงจะตอง
ฝกซอมใหรางกายแข็งแรง ปราดเปรียววองไว เขาตองระวังรักษาตัวทุกอยาง (ดูขอ 25) ตองระวังใน
เรื่องอาหาร รับประทานแตอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงคงทน คริสเตียน
ที่ตองการไดรบั ชัยชนะในการแขงขัน ก็ตอ งระวังตัวทางฝายวิญญาณจิต และระมัดระวังในเรื่องอาหาร
อาหารของคริสเตียนคืออะไร (ดู 1 เปโตร.2:2 และ ฮีบรู.5:14) พระคําของพระเจาเปนน้ํานมและเนื้อ
สําหรับเรา
ประการที่สอง เขาตองรักษาความปลอดภัยของรางกาย อยาใหมีอนั ตรายหรือโรคภัยไขเจ็บใด
ๆ เกิดขึ้นไดถา สวนหนึ่งสวนใดของรางกายไดรับบาดเจ็บ ไมสามารถทําการฝกซอมไดกย็ ากที่จะไดรับ
ชัยชนะในการแขงขันคริสเตียนก็ตองรักษาความปลอดภัยฝายวิญญาณจิตของเขา จงรักษาความสะอาด
และความบริสทุ ธิ์ของชีวิตคริสเตียนไวเสมอ
ประการที่สาม ผูที่วิ่งแขงจะตองวิ่งในทางวิ่งของเขา สายตาเพงไปสูห ลักชัย และรวบรวมกําลัง
ทั้งหมดที่มีอยู วิ่งจนสุดความสามารถคริสเตียนก็ตองวิง่ ในทางที่พระเจากําหนดใหตามน้ําพระทัยของ
พระองคเพงดูพระเยซูคริสตเปนหลักชัย
พยายามวิ่งจนกวาจะไดรับชัยชนะอยาไปมองคนมอง
สิ่งแวดลอม มองสถานะการณหรือแมแตตัวเอง เพราะสิ่งเหลานี้อาจทําใหทานทอแทใจจนหมดกําลัง
จงตั้งใจใหมนั่ ในพระเยซูคริสตแตผูเดียวแลวทานจะมีกําลังวิ่งถึงที่หมาย

มีมงกุฎชนิดใดเปนรางวัล
1 โครินธ.9:25 บอกวา นักกีฬาที่ไดชยั ชนะในเมืองโครินธ จะไดรับมงกุฎที่รวงโรยไดเปน
เกียรติยศ เปนรางวัลที่เสื่อมโทรมศูนยสลายได แตรางวัลหรือมงกุฎที่คริสเตียนไดรบั เปน “มงกุฎที่ไม
รวงโรยเลย” มงกุฎดังกลาวนีม้ ี 4 ชนิดดวยกันคือ
1. มงกุฎแหงชีวิต (ดูยากอบ 1:12) ทานจะตองทําอยางไรจึงจะไดมงกุฎแหงชีวิต (ใหนักเรียน
หาคําตอบจากพระธรรมขอเดียวกัน) พระเจาทรงสัญญาจะประทานมงกุฎแหงชีวิตแกผูที่สูทนตอการ
ทดลอง ฉะนัน้ เมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น จงยืนมั่นในพระเจาอยาใหมีสิ่งใดทําลายความเชื่อของทานทาน
จะยืนมั่นในพระเจาได โดยสวมยุทธภัณฑทั้งหมดทีพ่ ระองคประทานให อธิษฐานทูลขอกําลังจาก
พระองคอานพระคัมภีร เพื่อทราบน้ําพระทัยของพระองค ถาทานเขาใกลชิดพระเจา ทูลขอความ
ชวยเหลือจากพระองคมารก็จะหนีจากทานไป (ดู ยากอบ.4:7,8) จงจําไววา ทานจะไดรับกําลังโดยเขา
ใกลพระเจาในการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระองค
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2. มงกุฎแหงสงาราศี (1 เปโตร.5:3,4) ทานจะรับมงกุฎนี้ไดอยางไร (ใหนกั เรียนแสดงความ
คิดเห็น) มงกุฎนี้พระเจาทรงประทานใหแกผูรับใชของพระองค มีตวั อยางที่ดี ผูท ี่สอนและเปนพยาน
เพื่อพระเยซูคริสต ถาทานตองการจะไดรบั มงกุฎนี้ ทานตองสัตยซื่อในการเปนพยาน ประพฤติตนเปน
ตัวอยางทีด่ ีทั้งในบานและในโรงเรียนทานอาจเปนพยานโดยคําพูดหรือโดยชีวิตของทาน จงใหการ
กระทําของทานทุกอยางเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเยซูคริสต ใหคนอื่นเห็นพระเยซูคริสตจากชีวิตของ
ทาน บางทีในอนาคต พระเจาอาจเรียกทานใหเปนนักเทศนหรือศิษยาภิบาล จงปฏิบัติตามการทรงเรียก
ของพระองต แตทานไมจาํ เปนตองรอจนถึงวันนัน้ ทานเริ่มแขงขันชิงมงกุฎแหงสงาราศีไดตั้งแตวนั นี้
โดยการเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต
3. มงกุฎแหงความชอบธรรม (ดู 2 ทิโมธี.4:8) พระเจาทรงประทานมงกุฎนีแ้ กคนที่เชื่อฟง
และปฏบัติตามน้ําพระทัยของพระองค ในขอ 7 เปาโลกลาววา “ขาพเจาเขาในการปล้ําสูอยางดีดีแลว
ขาพเจาวิ่งแขงถึงที่สุดปลายทางแลว” มงกุฎนี้อาจจะเปนมงกุฎที่ทานรับไดยากที่สดุ เพราะการเชื่อฟง
มิไดเปนสิ่งที่งา ยนัก แตกจ็ ําเปนอยางยิ่ง สําหรับคริสเตียนทุกคน (ดู ยอหน.14:15) เปาโลไดเชื่อฟงพระ
เจา จึงพยายามปล้ําสูอยางดีที่สุดพยายามวิง่ จนถึงปลายทาง ทําทุกอยางที่พระเยซูคริสตทรงสั่ง เพราะ
ทราบวา เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา เขาจะไดรับรางวัลจากพระองค ทานไดเชื่อฟงปฏิบัติตามทุกอยางที่
พระเยซูคริสตทรงสั่งไวหรือไม บทเรียนรวีวารศึกษาชุดนี้เปนบทเรียนที่แนะนําวิธีดําเนินชีวิตคริสเตียน
ทานไดศึกษาและนําไปใชเปนประโยชนมากนอยเพียงใด การศึกษาอยางเดียวหรือการทราบแตอยาง
เดียวจะไมเกิดประโยชนแกทาน พระวจนะของพระองคจะเกิดประโยชนแกทานไดตอเมื่อทานเชื่อและ
ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค ทานสามารถพูดไดอยางเปาโลไหมวา “ขาพเจาเขาในการปล้ําสูอยาง
ดีแลว... ขาพเจาไดรกั ษาความเชื่อนั้นไวแลว แตตอ นี้ไปมีมงกุฎแหงความชอบธรรมเก็บไวสําหรับ
ขาพเจา”
4. มงกุฎแหงความชื่นชม (1 เธสะโลนิกา.2:19) รูสึกเปนการลําบากเล็กนอยสําหรับทานที่จะหา
คําตอบวาจะรับมงกุฎนี้ไดอยางไร เปาโลกลาววาชาวเธสะโลนิกาเปนความหวัง ความชื่นชมเปนมงกุฎ
สําหรับมีหนามีตาของเขา เขาจะชื่นชมยินดีเปนที่สุด เมื่อไดพบคนทีเ่ ขาไดเปนพยาน คนที่เขาไดนํามา
รูจักพระเยซูคริสตในแผนดินสวรรค จากคําพูดของเปาโล เราทราบไดวา เราจะไดรับมงกุฎนี้โดยนําคน
มาเชื่อพระเยซูคริสตทานเองจะชื่นชมยินดีสักเพียงใด หากทานไดพบคนที่ไดนํามาหาพระเยซูคริสตอยู
ในแผนดินสวรรครวมกับทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพระเยซูคริสตทรงทราบวา ทานไดนําผูใดมาเชื่อ
พระองคบางทานจะตอบไดอยางไมตองอายและชีไ้ ปที่คนซึ่งทานไดนาํ มาหาพระองควา “ขาพเจาไดนํา
นาย ก. นาง สาว ข. หรือเด็กชาย ค. ฯลฯ มาหาพระองค” ไมเพียงแตทานชื่นชมยินดีพระเยซูคริสตกท็ รง
ชื่นชมยินดีในความสัตยซื่อและความอุตสาหะของทานดวยทานคิดวา หากทานพบพระเยซูคริสตวันนี้
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ทานจะไดรับมงกุฎแหงความชื่นชมยินดีนหี้ รือไม หรือทานจะเสียใจที่มิไดนําผูใดมารูจักพระองคเลยจง
เริ่มตนเปนพยาน นําดวงวิญญาณมาสูพระคริสตวันนี้ พยายามนําเพือ่ นมาโบสถ มารวมเรียนรวีวาร
ศึกษา เชิญไปฟงเทศนในการประชุมพิเศษ แจกใบปลิว อธิษฐานเผื่อความรอดของเขาพระเยซูคริสต
มิไดดวู า ทานสามารถนําคนมาเชื่อพระองคจํานวนมากนอยเทาใดแตดูที่สัตยซื่อของทาน ความพยายาม
ของทาน จงใชสติปญญา ความสามารถเทาที่มีอยู เพื่อนําคนอื่นมาหาพระเยซูคริสต
บางคนอาจบอกวา ตนไมสนใจมงกุฎเหลานี้ ขอใหตนไดรอด ไดเขาแผนดินสวรรคของพระ
เจาก็พอแลวกระนั้นก็ตาม เขายังคงตองรับใชพระเจาปฏิบัติในทางที่พระองคทรงพอพระทัยความมุง
หมายสําคัญที่สุดที่คริสเตียนรับใชพระเจา มิใชเพราะวาจะไดรับมงกุฎเปนรางวัล แตเปนเพราะคริส
เตียนรักพระเจาจึงรับใชพระองคดวยความสมัครใจ จงใหความรักเปนแรงพลักดันใหทานรับใชพระเจา
และขอบคุณสรรเสริญพระองคสําหรับรางวัลและมงกุฎตาง ๆ ที่พระองคทรงทรงเตรียมไวใหแตละคน.
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