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คํานํา 
ทานจะตอบอยางไร หากมีเยาวชนมาถามทานวา “ชีวิตคริสเตียนหมายถึงอะไร” ในฐานะเปน

ครูสอนรวีวารศึกษาคนหน่ึง หรือทานที่ตองการชวยเหลือเยาวชนแหงพระคริสต จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองทราบคําตอบนี้ บทเรียนท้ัง 13 บทในคูมือเลมนี้ ไมเพียงแตชวยใหทานตอบปญหาของเยาวชน
ไดถูกตอง และเปนคูมือประกอบการสอนรวีวารศกึษาแลว ยังชวยใหทานเองเปนคริสเตียนท่ีเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน 

หนาท่ีสําคัญยิง่อยางหนึ่ง สําหรับผูนําและครูสอนรวีวารศึกษา คือ การนําผูใหญ เยาวชน และ
เยาวชนรุนเล็กมาเช่ือพระเยซูคริสต ใหมารวมเรียนรวีวารศึกษาเสมอ หากไมไดรับการหนุนใจให
ตัดสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสต จิตใจของเขาจะแข็งกระดางข้ึนทุกที จนยากแกการแนะนําตักเตือน 
ฉะนั้นจงพยายามหาโอกาสเชิญชวนใหทุกคนมารับเช่ือพระเยซูคริสต 

วิธีนํานักศึกษามารับเช่ือพระเยซูคริสต แตกตางกันไปตามส่ิงแวดลอมสถานการณ โอกาส แต
หลักสําคัญท่ัว ๆ ไปท่ีเหมือนกันมีดงัตอไปนี้ 

1. อธิบายทางแหงความรอดดังสอนไวในพระคริสตธรรมคัมภีรใหแจมกระจาง เชน 
ก. พระเจาทรงรักเรา ทรงตองการใหเรามีชีวิตนิรันดรรวมกับพระองค (ยอหน.3:16, โรม.5:8) 
ข. ทุกคนเปนบาป (โรม. 3:23) เราไมสามารถชวยตนเองใหรอดได (เยเรมีย.2:22) 
ค. พระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมเพื่อเรา และรับโทษแทนความบาปของเรา (1 โครินธ.15:3; 1

เปโตร.2:24) 
ง. เราตองเช่ือวา เม่ือเราทูลขอพระเยซูคริสตใหอภยัโทษความผิดบาปของเรา พระองคทรงยินดี

อภัยความบาปให และยังแตงตั้งเราใหเปนบุตรของพระองค (กิจการ.16:31; กาลาเทีย.4:4,5) 
จ. ทุกคนท่ีตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด จะไดรับชีวตินิรันดร (ยอหน.5:24; 

โรม.1:12) 
2. หนุนใจใหนักเรียนอธิษฐานทูลขอตอพระเยซูคริสตวา เขายินดีตอนรับพระองคเปนพระ

ผูชวยใหรอด (โรม.10:13) อธิบายดวยวา การท่ีจะเปนคริสเตียนนั้น เขาตองรับพระเยซูคริสตตามคําส่ัง
ของพระองค (ยอหน.1:12) 

3.หนุนใจใหนกัเรียนอานพระคัมภีรทุกวัน และใหทองจําขอพระคัมภีรอยางนอยสัปดาหละ
หนึ่งขอ ทุกสัปดาหมีขอทองจําหนึ่งขอในสายชลธารและพรทิพย จงหาเวลาสําหรับทวนขอทองจําใน
สัปดาหกอนดวยทุกคร้ัง เม่ือเรียนจบภาคหนึ่ง ๆ แลว นักเรียนก็จะสามารถจําขอทองจําไดถึง 13 ขอ 
แลวใหใชขอทองจําเหลานี้เพื่อเปนพยานแกคนอ่ืน 

 4 



บางทีไมมีท่ีพอจะพิมพขอพระธรรมโรมท้ังหมดได ขอใหเปดพระคัมภีรอานตามท่ีบอกไวใน
คูมือครู 

4. หนุนใจใหนักเรียนบอกคนอ่ืนเกี่ยวกบัการตัดสินใจ และการรับเช่ือพระเยซูคริสตของเขา 
โดยใชขอทองจํา (โรม. 10:9) 

หวังวาครูผูสอนจะเขียนภาพประกอบแตละบทเรียนลงบนกระดานดํา เพื่อชวยนักเรียนให
เขาใจดยีิ่งข้ึน 

ขอพระเจาทรงอวยพระพรทกุทานท่ีใชคูมือเลมนี้ เพื่อทานจะสามารถถวายเกยีรติยศแก
พระองคในกิจทุกอยาง 
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บทเรียนที่ 1 พระบิดาของเรา 0

มัทธิว 6:5-16; ยอหน 14:5-13 

การเตรียมตัวสําหรับคร ู

ขณะท่ีทานอานคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 จงระลึกไวเสมอวา 
พระเยซูคริสตไดตรัสใหเราอธิษฐานตอ “พระบิดาของเรา” มิใชอธิษฐานตอพระซ่ึงอยูในท่ีไกลลิบลับ 
ซ่ึงเราไมอาจเขาใกลได จงทูลขอพระเจาโปรดประทานใหทานมีประสบการณกับพระบิดาเจาอยาง
แทจริง เพื่อทานจะสามารถอธิบายใหคนอ่ืนฟงไดแจมแจงยิ่งข้ึน จงทูลขอพระองคประทานสติปญญา
ใหทานในการสอนนักเรียน ใหนกัเรียนเขาใจวาพระเจาของเราเปนพระบิดา เปนพระผูทรงสราง พระผู
ประทานทุกอยาง พระผูทรงเขาใจ ทรงนํา ทรงสอน ทรงรักเรา และทรงตองการใหเรารักพระองค 

บทนํา 

สนั่นเปนเด็กกาํพราพอ และแนนอนเขาไมมีความสุขเลยในชีวิต ไมมีผูใดคอยเอาใจใสเขา 
สอนเขา ชวยเหลือเขา ท่ีนอนของเขาคือกลองกระดาษเปลา ๆ บรรจุผาข้ีร้ิว ซ่ึงชาวบานท้ิงไวในตรอก
มืด เขาตองตระเวนหาเศษอาหารรับประทาน ไมผิดอะไรกับสัตวช้ันต่ํา บางคร้ังเขาตองเปนคนขอทาน 
เม่ือจนปญญาจริง ๆ ก็ตองเปนขโมย 

วันหนึ่งสนั่นถูกตํารวจจับในขอหาลักขโมย และถูกจําไวในคุกเยาวชนบังเอิญมีอาจารยคนหน่ึง
ไดพบเขาในคุกนั้น รูสึกสงสาร จึงบอกสนั่นวา “หนูยินดีไปอยูกับฉัน และเปนบุตรของฉันไหม” สนั่น
ไมกลาแมแตจะนึกฝนวา ส่ิงนี้จะเปนไปได เขาทราบดีวา เขาเปนเดก็กาํพราจะมีบิดาคอยรักและเอาใจ
ใสเขาไดอยางไรกัน แตส่ิงท่ีเขาไมนึกไมฝนก็เกดิข้ึน ทานคงจะจินตนาการไดวาสนัน่ตองตอบรับคําเช้ือ
เชิญของอาจารยผูนั้นทันที 

พระเจาพระบิดาของเรา 

ไมตองมีใครบอกสนั่นวาเขาตองการบิดาสักคนหนึ่ง ความเงียบเหงาและความผิดหวังในชีวติ
ของเขาเองเปนส่ิงบอกเขาไดอยางดวีา เขาตองการบิดา แตมีเดก็กําพราไมนอยท่ีไมทราบความตองการ
ชนิดนี้ เดก็กําพราเหลานี้ คือผูท่ียังไมมีพระเจาในสวรรคเปนพระบิดาของเขา เขาอาจจะทราบวา มีพระ
ผูใหญยิ่งองคหนึ่งสถิตในพภิพจกัรวาล แตไมทราบวาพระผูใหญยิ่งนั้นคือผูใด พระเยซูคริสตตรัสวา
ขณะท่ีเราอธิษฐานเรากําลังพดูคุยกับพระบิดาในสวรรค (ดู มัทธิว.6:9) พระองคเปนผูทรงใหญยิ่ง และ
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เปนพระเจาท่ีแทจริงเพยีงองคเดียว พระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคนหรือ (ใหนักเรียนออกความเห็น
กอน) จงเปดอานพระธรรม ยอหน.1:12 ในวลีสุดทาย กลาวถึงการเปนบุตรของพระเจา นั่นหมายความ
วา คนท่ียังไมไดตอนรับพระเยซูคริสต ยังเปนบุตรของพระเจาไมได 

เราจะเปนบุตรของพระเจาไดอยางไร 

จงอานยอหน 1:12 อีกคร้ังหนึ่งทานอาจเช่ือส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับพระเยซูคริสต เช่ือวาพระองคเปน
พระบุตรของพระเจา ทรงส้ินพระชนมเพื่อความบาปของทาน แตถาทานไมตอนรับพระองคเปนพระ
ผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน ทานกย็ังไมเปนบุตรของพระองคอยางแทจริง 

ทานตอบไดไหมวา ทําไมทานจึงเปนบุตรของบิดาของทาน และทานทราบไดอยางไรวา ทาน
เปนบุตรของบิดาของทานอยางแทจริง (ใหนักเรียนออกความคิดเห็นกอน) ตอบงาย ๆ วาเพราะทานได
บังเกิดจากบิดาของทานและบิดาของทานเองบอกวา ทานเปนบุตรของบิดา ในทํานองเดียวกัน เราเปน
บุตรของพระเจาได โดยการกลับใจบังเกดิใหม (อาน ยอหน.3:5-7) และเราทราบแนนอนวาเราไดเปน
บุตรของพระเจา เพราะพระเยซูคริสตไดตรัสเชนนั้นในพระคริสตธรรมคัมภีร (อาน ยอหน. 1:12 อีก
คร้ังหนึ่ง) 

พระบิดาในสวรรค 

ทานอาจจะบอกใหคนอ่ืนทราบหลายส่ิงหลายอยาง เกี่ยวกับบิดาของทานในโลกน้ี แตทานจะ
ทราบอะไรบางเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค (ใหนกัเรียนออกความคิดเหน็) จงอานยอหน 14:1-11 จะชวย
ใหทานเห็นภาพของพระบิดาไดชัดยิ่งข้ึน ขอความตอนนี้บอกใหเราทราบวา เราจะรูจักพระบิดาใน
สวรรคไดโดยพระเยซูคริสต ถาทานรูจักพระเยซูคริสต ทานก็รูจักพระบิดาเพราะพระเยซูคริสตกบัพระ
บิดาเปนพระเจาองคเดียวกนั ตอไปน้ีเราจะเรียนถึงพระลักษณะบางอยางของพระองค 

1. พระองคทรงเปนผูใหญยิ่ง ส่ิงแรกท่ีเราเรียนรูเกีย่วกับพระบิดา คือความใหญยิ่งของพระองค 
พระคัมภีรเลมแรก บทแรก ไดกลาวถึงฤทธานุภาพและความใหญยิ่งของพระบิดาพระองคทรง
สรางสรรพส่ิง และหัตถกจิช้ินเลิศของพระองค คือมนุษย (ปฐมกาล.1:26,27) กษัตริยดาวิดผูทรงนิพนธ
บทสดุดี มากมายตรัสวา “มาเถิดใหเราท้ังหลายออนนอมกายลงนมัสการ ใหคุกเขาลงตรงพระเยโฮวาห
ผูทรงสรางพวกเรา” (สดุดี. 95:6) พระบิดาของเราทรงเปนผูสรางฟาสวรรค และแผนดินโลก ฤทธ์ิ
อํานาจของพระองคไมมีขีดจาํกัด ทรงสําแดงออกทางสากลจักรวาลซ่ึงเปนหัตถกจิของพระองค 

2. พระองคทรงเปนความรัก พระเจามิไดทรงสรางมนุษย แลวละท้ิงไวในโลกอยางเดียวดาย
เหมือนอยางชางปนเม่ือปนรูปเสร็จแลวก็ตัง้ไวในตูโชวหรือหิ้งสําหรับจําหนาย พระเจาทรงรักเราไมละ
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ท้ิงเราใหอยูเดยีวดาย สดุดี.103:13 กลาววา “บิดาเมตตาบุตรของตนมากฉันใด พระเยโฮวาหทรงเมตตา
คนท่ีรักพระองคมากฉันนั้น” 

มิชชันนารีหนุมคนหนึ่งพยายามอธิบายการเสียสละอันใหญยิ่งของพระเจา ท่ีมีตอมนุษย 
เนื่องจากความรักของพระองคเขากลาววา “ผมอาจจะรักคนหนึ่งคนใดมากจนยอมเสียสละชีวิตของผม
เองเพื่อเขา แตผมไมอาจรักผูใดมาก จนกระท่ังยอมใหบุตรของผมเองสละชีวิตเพื่อเขา” แตความรักของ
พระบิดากใ็หญยิ่งเชนนัน้ พระองคทรงยอมสละพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อส้ินพระชนมบนไม
กางเขนไถความผิดบาปของเรา 

3. พระองคทรงอบรมส่ังสอนเรา บิดาของทานรักทาน พยายามอบรมส่ังสอนทานเพื่อทานจะ
เปนบุตรท่ีดีและเปนประชากรท่ีดีของชาติตอไปในอนาคต พระบิดาในสวรรคก็ทรงอบรมส่ังสอนทาน 
เพื่อทานจะเปนบุตรท่ีดีเปนท่ีพอพระทัยของพระองค สุภาษิต 3:12 สอนวา “ผูใดท่ีพระเยโฮวาหทรงรัก
พระองคทรงเตือนสอนผูนั้น เชน บิดากระทําตอบุตรท่ีช่ืนชม” เม่ือทานรักคนหนึง่คนใด ทานอยากจะ
ใหคนนัน้เปนท่ีภูมิใจรักใครของทานและคนอ่ืน พระองคทรงอบรมส่ังสอนเราเพ่ือเราจะไดเปนคนท่ี
พระองคทรงภมิูใจและพอพระทัย 

พระองคทรงอบรมส่ังสอนเราอยางไร (ใหนกัเรียนออกความคิดเห็นกอน) พระองคทรง
ฝกสอนเราหลายวิธีดวยกัน เชน (1) โดยพระคัมภีรซ่ึงเปนพระดํารัสของพระองค (สดุดี.119:105) (2) 
โดยบิดามารดาและผูนําในคริสตจักร (3) โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูในเรา 

4. พระองคทรงเอาใจใสดูแลเรา “และพระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดตามท่ีพวกทาน
ตองการนั้นจากทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต” (ฟลิปป.4:19) พระองคทรงเอาใจใสตอ
ความตองการในชีวิตประจําวันของเราทุกอยาง จงสังเกตคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต “ขอทรงโปรด
ประทานอาหาร...” (มัทธิว.6:11) อาหารในท่ีนีย้ังหมายถึงความตองการทุกอยางในชีวิตประจําวนัของ
เรา 

ศาสนาจารย มูลเลอร ชาวอังกฤษมีสถานเล้ียงเดก็กําพราท่ีใหญโตมากแหงหนึ่ง มีเด็กกําพรา
สองพันคนอยูในความรับผิดชอบของทาน ทานไดอาศัยความเช่ือสําหรับดําเนินงานนี้มูลเลอรไดบันทึก
การตอบคําอธิษฐานของพระบิดาไวดังนี้ “พระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของขาพเจา 25,000 อยาง มีคํา
อธิษฐาน 5,000 อยางท่ีพระองคทรงตอบในวันเดียวกับท่ีขาพเจาอธิษฐาน” แสดงวาพระองคทรงเอาใจ
ใสดูแลเรา คอยฟงคําอธิษฐานและประทานส่ิงท่ีจําเปนแกเราเสมอถาเราเช่ือและไววางใจในพระองค 
นอกจากความตองการฝายรางกายแลวเรายงัมีความตองการฝายวิญญาณจิต พระเยซูทรงสอนใหเราทูล
ขอ “อาหารประจําวนั” มิไดหมายความถึงตองการฝายวตัถุหรืออาหารสําหรับบํารุงเล้ียงรางกายเทานั้น 
ยังหมายถึงอาหารฝายวิญญาณจิต คือพระวจนะของพระเจา (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ.8:3;1 เปโตร.2:2; เยเร
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มีย.15:16) พระบิดาในสวรรคทรงเอาใจใสดูแลความตองการท้ังฝายวัตถุและฝายวิญญาณจิตของเรา จง
เสนอความตองการทุกอยางของทานตอพระองค “พระองคจะไมทรงกีดกันของดีไวจากเหลาคนท่ี
ประพฤติในทางซ่ือตรงเลย” (สดุดี.84:12) 

บุตรของพระเจา 

พระเจาทรงรักทาน ประทานทุกอยางท่ีจําเปนใหแกทาน พระองคทรงหวังส่ิงใดจากทานบาง 
(ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและใหคนหนึ่งเขียนคําตอบลงบนกระดานดํา) ส่ิงแรกท่ีพระองคทรง
ตองการจากทานคือ “ความรักของทาน” พระบัญญัติขอแรกและขอสําคัญท่ีสุด คือ “จงรักพระองคผูเปน
พระเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจาและดวยส้ินสุดความคิดของเจา” (มัทธิว.22:37) และความรักของทานที่
มีตอพระองคสําแดงออกจากการท่ีทานเช่ือฟงและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค (ดู 2 ยอหน.6; 
ยอหน.14:23) 

จงจําไวเสมอวา พระเจผูใหญยิ่งในสวรรคเปนพระบิดาของทานพระองคทรงรักทานดจุบิดารัก
บุตร และพระองคทรงตองการใหทานรักพระองคดุจบุตรท่ีดีของบิดา 
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บทเรียนที่ 2 พระเยซูคริสต พระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอดของ

เรา 

1

ยอหน 1:1-14;3:14-18 

บทนํา 

สมมุติวา ทานไดรับมอบหมายหนาท่ีใหอธิบายเกี่ยวกบัเร่ืองตูเย็นไฟฟา แกชาวอาฟริกันคน
หนึ่งฟง ชาวอาฟริกันคนนี้ ไมเคยเห็นตูเยน็มากอนเลย และเขาเขาใจแตภาษาซูลู ซ่ึงเปนภาษาพ้ืนเมือง
ของเขาภาษาเดียวเทานั้น ทานจะทําอยางไร แนนอนทีเดยีว ทานจะตองหาลามสักคนหนึ่งซ่ึงเขาใจภาษา
ของทานและของเขา “คําพูด” เปนเคร่ืองมือวิเศษสุดสําหรับสาธยายขยายความนึกคิดของเขาใหคนอ่ืน
เขาใจ แตมันจะเกดิประโยชนอยางแทจริงไดตอเม่ือท้ังผูฟงและผูพูดเขาใจภาษาซ่ึงกนัและกนั 

จากหลักความจริงอันเดยีวกนั ถาทานตองการรูจักพระเจา ทานตองมีใครสักคนหนึง่ ท่ีเขาใจ
ทานและรูจกัพระเจาดี บอกเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับพระเจาใหทานฟง ในสมัยพระคัมภีรเดิม พระเจา
ตรัสกับมนุษยโดยอาศัยศาสดาพยากรณ ศาสดาพยากรณเหลานั้น ไดบอกใหเขาเขาใจพระประสงคของ
พระเจา แตเขาไมรูจักพระเจาอยางแทจริง พระเจาทรงตองการใหเราเขาใจสภาพอันแทจริงของพระองค
จึงไดสงพระบตุรของพระองคลงมาในโลกเพ่ือใหเรารูจกัพระบิดา (อาน ยอหน.1:18) 

พระเยซูคริสตคือผูใด 

พระเยซูคริสตเทานั้นท่ีสามารถสําแดงพระบิดาใหเรารูจักอยางแทจริงเพราะวาพระองคเองคือ
พระเจา จงเปดอานพระธรรมยอหน บทท่ี 1 คําวา “พระวาทะ” ในขอแรกหมายถึงพระเยซูคริสต (ด ู
วิวรณ.19:13) ทานไดเรียนรูอะไรบางเกีย่วกับพระเยซูคริสตในขอนี้ (ใหนักเรียนคนหาคําตอบกอน) เรา
เรียนรูวาพระองคทรงเปนอยูช่ัวนิรันดร “เม่ือเดิมนั้น พระวาทะน้ันเปนอยูแลว... และพระวาทะนัน้เปน
พระเจา” จากขอนี้เราทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระเจา และทรงเปนอยูตั้งแต “เม่ือเดิม” 

ขอ 3 ไดบอกอะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสตบาง (ใหนักเรียนตอบกอน) “พระองคไดทรง
สรางสรรพส่ิงท้ังปวง” หมายความวา พระองคเปนพระผูสรางและทรงพระชนมอยูกอนปฐมกาลของ
โลก พระองคคือพระเจาท่ีทรงสรางสรรพส่ิงในพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 1 
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พระคริสตทรงรับสภาพเปนมนุษย 

ในสภาพการเปนพระเจาของพระบิดา พระองคไมอาจจะตรัสกับเราไดและเราก็ไมสามารถ
เขาใจภาษาของพระองค จงนึกถึงตัวอยางชาวอาฟริกันท่ีใหไวในตอนตน ฉะนั้น จาํเปนอยางยิ่งท่ีพระ
เยซูคริสต จะตองทรงบังเกดิเปนมนษุยเพือ่บอกใหมนุษยทราบส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับพระเจา และเพื่อน
มนุษยจะเขาใจภาษาของพระองค (อาน ยอหน.1:14) ความจริงพระองคอาจเสดจ็มาในสภาพของทูต
สวรรคหรือสภาพของพระวญิญาณ หรือสภาพของผูใหญยิ่งแตพระองคไมทรงกระทําเชนนั้น พระองค
เสด็จมาในสภาพของทารกออนและคอย ๆ เจริญเติบโตข้ึนมาเหมือนดังเราทุกคน จากขอนี้ ทําใหเรา
ม่ันใจไดวาพระองคทรงสามารถเขาใจเรา และเหน็อกเหน็ใจในปญหายุงยากตาง ๆ ของเราอยางแทจริง 
เพราะพระองคทรงผานพนประสพการณตาง ๆ ท่ีมนุษยทุกคนพึงประสบ 

ทําไมพระองคจึงเสด็จมาในโลก 

หากทานศึกษาคนควาพระคริสตธรรมคัมภีร ทานจะทราบวา พระองคเสด็จมาในโลกไมเพียง
เพื่อสําแดงพระบิดาใหมนษุยรูจัก แตยังทรงเตรียมหนทางใหแกเรา เพือ่เราจะสามารถเขาใกลชิดพระเจา 
และไดรับการชําระลางความผิดบาป พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “ทุกคนมีบาป และคาจางของความ
บาปคือความตาย” (ดู โรม 3:23; 6:23) มนุษยอาจไมเชื่อวาตนมีบาป พระเจาจึงทรงประทานพระบัญญัติ 
10 ประการ เพื่อใหมนุษยสอดสองดูการกระทําของตนวามีบาปหรือไม พระบัญญัติขอแรกกลาววา
อยางไร (ใหนกัเรียนคนหนึ่งอาน มัทธิว .22:37) ทานรักพระเจาดวยสุดใจสุดจิตของทานไหม (อานขอ 
39) ทานรักเพือ่นบานเหมือนรักตัวเองไหม อพยพ.20:3-17 ไดบันทกึพระบัญญัติท้ัง 10 ประการ ทาน
สามารถรักษาพระบัญญัติท้ังหมดนี้ไหมพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา “เพราะวาถาคนใดรักษาพระ
บัญญัติไดท้ังหมดแตผิดอยูขอเดียว คนนัน้ก็เปนผูผิดพระบัญญัติท้ังหมด” (ยากอบ.2:10) หมายความวา 
ถาทานกระทําทุกอยางดแีละถูกตอง แตผิดพลาดอยางเดียวแมเปนส่ิงเล็กนอย ทานก็ไดช่ือวาเปนผูลวง
ละเมิดพระบัญญัติแลว 

เราไมอาจชวยตัวเองได 

บางคนอาจคิดวา เขาเพยีงแตกระทําด ี ประพฤติดี หรือทําบุญ ทําทานพระเจาก็คงชวยเขาให
รอด แตความจริงมิไดเปนเชนนั้น (อาน เอเฟซัส.2:9) ความรอดมิไดข้ึนอยูกับ “การพยายามประพฤติดี” 
หรือ “การพยายามรักษาพระบัญญัติ” เพือ่ทําใหพระเจาทรงพอพระทัย ความรอดอยูกับการมีชีวติใหม 
ทานสามารถใหชีวิตใหมแกทานเองไดหรือไม ไมไดอยางแนนอน ดังนั้นจึงเปนท่ีประจักษแจงแลววา
ทานไมอาจชวยตัวเองใหรอดได 
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เพราะความบาปของเราพระเจาทรงกระทําอะไร 

พระเจาไมทรงละท้ิงเราใหอยูในสภาพที่หมดหวัง พระคริสตไดเสด็จมาเพื่อเราจะไดมีชีวิตใหม 
พระองคประทานชีวิตน้ีแกเราไดอยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อจะทราบวาเขาเขาใจเร่ือง
ความรอดมากเพียงใด) พระเยซูคริสตทรงเปนครูผูใหญยิง่ แตพระองคมิไดทรงชวยเราใหรอดอาศัยคํา
สอนพระองค พระองคยังทรงเปนตัวอยางท่ีประเสริฐท่ีสุด แตเราก็ไมอาจรอดได โดยปฏิบัติตาม
ตัวอยางของพระองค 

ทางเดียวเทานัน้ท่ีพระองคจะทรงชวยเราใหรอด คือสละพระโลหิตของพระองค เพื่อชําระลาง
บาปของเราและสละชีวิตของพระองคเพือ่เราจะไดรับชีวิตใหม โดยวิธีนี้ พระองคทรงทําใหคนบาป
อยางพวกเราสามารถเขาใกลพระเจาผูทรงบริสุทธ์ิได พระองคตรัสวา “เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทาง
เราผูนั้นจะรอด” (ยอหน.10:9) 

การส้ินพระชนม บนไมกางเขนของพระองคเกี่ยวของกบัความบาปของเราอยางไร (ใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็น) พระองคทรงรับสภาพเปนคนบาปแทนเรา (ด ู 2 โครินธ.5:21) หมายความวา 
พระองคทรงยอมถูกลงโทษและรับโทษแทนความบาปของเรา เม่ือเราตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระ
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 อะไรเกิดข้ึนแกเรา เม่ือเราเช่ือในองคพระเยซูคริสต จากขอนี้ทานคิดวา
เราไดรับชีวิตนิรันดรตั้งแตเม่ือใด (ใหนกัเรียนหาคําตอบจากพระธรรมขอนี้) พระธรรมขอนี้กลาววา 
“ถาผูใดฟงคําของเรา และเช่ือพระองคท่ีทรงใชเรามาผูนั้นมีชีวิตนิรันดร” เม่ือทานเช่ือและตอนรับ
พระองค ทานไดชีวิตนิรันดรทันที 

เราตองทําอะไรบาง 

เราจะไดชีวิตใหมนี้ไดอยางไรพระดํารัสของพระเจาตรัสวา มนุษยทุกคนมีบาป (โรม.3:23) เรา
ไมอาจชวยตนเองใหรอดได (เอเฟซัส.2:9) เราทราบดีแตเราตองทําประการใดจึงจะรอดไดพระธรรม
กิจการ 16:31 กลาววา “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดได” ทานเช่ือไหมวา ทานเปน
คนบาปและตองการพระผูชวยใหรอด ทานเช่ือไหมวา พระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน 
เพื่อไถความผิดบาปของทาน ทานเช่ือไหมวาพระองคทรงสามารถชวยทานไดเพราะพระองคเปนพระ
บุตรของพระเจาทานเช่ือขอพระธรรมใน ยอหน 3:16 ไหม? ทานเช่ือไหมวา มีทางเดียวเทานั้นท่ีจะนํา
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ทานไปสูแผนดินสวรรค คือทางพระเยซูคริสต (อาน กิจการ.4:12) ถาทานเช่ือตามพระธรรมท้ังหมดนี้ 
และยนิดีตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของทาน ทานก็ไดรับความรอด 

เพราะวาพระเยซูคริสตทรงพระชนมอยูช่ัวนิรันดร เม่ือทานเช่ือและตอนรับพระเยซูคริสต ทาน
ก็ไดรับชีวติของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนเหตุทําใหทานไดรับชีวิตนิรันดรดวย เม่ือทานไดรับชีวิตนรัินดรนี้
แลว ทานคงอยากบอกใหคนอ่ืนทราบ เกีย่วกับพระผูชวยใหรอดของทาน การกระทําเชนนี้เรียกวา “การ
รับพระนามของพระองค” (อาน โรม 10:9,10) อาจารยเปาโลกลาววา “ถาทานจะรับดวยปากของทานวา
พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และเช่ือในใจวา พระเจาไดทรงโปรดบันดาลใหพระองคเปนข้ึนมาจาก
ความตาย ทานจะรอด” ในขอนี้มีสองประการที่ทานตองสนใจเกีย่วกบัความรอดของทาน ประการแรก 
ทานตองมีความเช่ือภายในจติใจของทานวา พระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมเพื่อไถบาปของทาน และ
ทรงฟนคืนพระชนมเพื่อทานจะไดรับชีวติใหม ประการท่ีสองทานตองกลายอมรับดวยปากของทานเอง
ตอหนามวลชนวา ทานเช่ือพระเยซูคริสต ทานเปนคริสเตียน เปนบุตรของพระเจา มีบางคนคิดวา ถาตน
เช่ือพระเยซูคริสตในจิตใจ ก็เพยีงพอแลวไมจําเปนตองแสดงใหคนอ่ืนเหน็ ไมจําเปนตองไปโบสถ
อธิษฐาน หรือเปนพยาน ถาทานเช่ือพระเยซูคริสตอยางแทจริง ทานยอมกลาแสดงตนใหคนอ่ืนทราบ 
และกลารับพระนามของพระองคในท่ีเปดเผย คนท่ีไมกลารับพระนามของพระองคในท่ีสาธารณะยัง
ไมไดเปนคริสเตียนท่ีแทจริง พระเยซูตรัสวา “เหตุดังนัน้ทุกคนท่ีจะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้น
เฉพาะพระพักตรพระบิดาของเรา ผูอยูในสวรรค แตผูใดจะปฏิเสธเราตอหนามนษุย เราจะปฏิเสธผูนั้น
เฉพาะพระพักตรพระบิดาของเราผูอยูในสวรรคดวย” (มัทธิว.10:32,33) 
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บทเรียนที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 2

ยอหน 16:7-13, โรม 8:1-17; กาลาเทีย 5:22-25 

บทนํา 

ไฟฟาคืออะไร ทานเช่ือวามีไฟฟาในโลกนีจ้ริงหรือ แนนอน ทานเช่ือวามี แตทําไมทานเช่ือวามี
ไฟฟา ทานเคยเหน็ไฟฟาหรือไม เปลาเลย ทานไมเคยเหน็ตัวตนของไฟฟา ส่ิงท่ีทานเห็นนัน้เปนผลของ
การกระทําของไฟฟาในรูปลักษณะของความรอน แสงสวาง เสียง เชนแสงสวางของหลอดไฟฟาความ
รอนของเตารีดไฟฟาเปนตน ถาทานอยากจะไดไฟฟาใช ทานตองตอสายจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
มายังบานของทาน ติดต้ังหลอดไฟฟา สวชิเปดปด ปล๊ักสําหรับเสียบสายไฟ และอ่ืน ๆ ตามคําแนะนํา
ของพนักงานไฟฟาหรือเจาของเคร่ืองกําเนดิไฟฟา เม่ือทานปฏิบัติตามท่ีเขาบอก ทานก็จะมีไฟฟาใช
ทันที 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิมีสวนคลายคลึงกับไฟฟาบางประการ ไมเคยมีใครไดเหน็พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิมากอนเลยแตเราทราบวามีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจากฤทธ์ิอํานาจท่ีสําแดงออกจากชีวิตคริสเตียน
ทุกคน พระคริสตธรรมคัมภีรไดแนะนําใหเรารูจักพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถาเราปฏิบัติตามพระวจนะของ
พระเจาพลังอํานาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็จะสําแดงออกจากชีวิตของเรา วันนีท้านจะไดเรียนจาก
พระดํารัสของพระเจาวา พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือผูใด และเราจะตองปฏิบัติตามกฎอะไรบาง จึงจะไดรับ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร? 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนหนึง่ในตรีเอกานภุาพ มิใชเปนพลังงานหรืออํานาจลึกลับใด ๆ ท่ีชักจูง
จิตใจมนุษยพระคัมภีรใชสรรพนามแทน พระวิญญาณบริสุทธ์ิวา “พระองค” (ดู ยอหน.16:13) พระเยซู
คริสตทรงสอนวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนบุคคล ทรงมีความรูสึก ทรงสามารถพูดสามารถสอนไดยิน 
และเขาใจทุกอยาง นอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น ยังเปนพระเจาดูพระธรรมกิจการ 5:3,4 ในขอ 3 
เปโตรบอกวาอานาเนียไดมุสาตอ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขอ 4 กลาววา อานาเนียไดมุสาตอพระเจา 
เพราะวาพระวญิญาณบริสุทธ์ิเปนพระเจา การมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เทากับมุสาตอพระเจาพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนอยูตั้งแตเม่ือเดิม (ดู ปฐมกาล.1:12) ทรงเปนพระเจาผูสราง (ดูโยบ 33:4) ทรง
เปนพระวิญญาณนิรันดร (ดู ฮีบรู.9:14) 
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กอนท่ีพระเยซูจะเสดจ็กลับสูสวรรคพระองคตรัสวา จะสง “พระผูชวย” (พระวิญญาณบริสุทธ์ิ) 
มายังโลก (อาน ยอหน.16:7) เม่ือพระองคทรงอยูในโลกในสภาพของมนุษย พระองคทรงสามารถอยูใน
สถานท่ีเพียงแหงเดยีวในเวลาเดียวกัน แตเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมา พระองคทรงสามารถสถิตใน
ท่ีทุกแหงในจติใจของคริสเตียนในเวลาเดียวกัน (ดู 1 โครินธ.6:19) 

จุดประสงคในการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เด็กชายคนหนึง่ตาบอดแตกําเนิดเขาไดรับการผาตัด เม่ือหมอเอาผาปดตาออก เขาก็ตะโกนดวย
เสียงดัง ขณะท่ีมองไปรอบ ๆ วา “โอ คุณแม ทําไมคุณแมไมบอกหนวูา ทุกส่ิงทุกอยางชางสวยงามอะไร
อยางนี”้ พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา ตาฝายวิญญาณจิตของเราไดบอดมาต้ังแตกําเนิด ทําใหเราไม
สามารถเห็นพระคุณและความรักของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเสด็จมาชวยรักษาตาฝายวิญญาณ
จิตของเรา ใหเราสามารถเห็นพระคุณและความรักของพระองค เม่ือเราไดตอนรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอด 

ทานเคยไดสองกลองจุลทัศนไหม? ทานจะสามารถมองเห็นส่ิงแปลกประหลาดอัศจรรยหลาย
อยาง ซ่ึงความจริงมันไดปรากฏเชนนั้นเสมอ แตทานไมอาจมองเหน็ดวยตาเปลาของทานเม่ือเราไดรับ
การบังเกิดใหมโดยฤทธ์ิอํานาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราก็จะเหน็ส่ิงแปลกประหลาดอัศจรรย และ
ประเสริฐยิ่งในองคพระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอดของเรา เราจะรูสึกเปนสุขใจและภาคภูมิใจในชีวิตนิ
รันดรซ่ึงพระองคประทานแกเราท้ังหลาย 

เม่ือเราไดรับการบังเกิดใหมแลว พระเยซูคริสตทรงตองการใหชีวิตฝายจิตวิญญาณของเรา
เจริญเติบโตข้ึนทุกวนั พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงสอนใหเราเขาใจในส่ิงท่ีพระเยซูคริสตทรงตองการ
ใหเราทราบ เพื่อเราจะเจริญเติบโตในพระองค (ยอหน.16:12,13) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเปดเผยความจริงท่ีสําคัญยิ่งแกเปาโล เปโตรและสาวกอ่ืน ๆ เพื่อทาน
เหลานั้นจะไดนําไปสอนผูอ่ืนตอไป (ดู 2 เปโตร.1:21) พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ทรงสัญญาจะชวยทานให
เขาใจความจริงเหลานั้น (ยอหน.16:13) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิยังไดทรงชวยคริสเตียนมากกวานัน้ จงอาน ยอหน.14:16,26 พระคัมภีร
ฉบับภาษาอังกฤษเรียก “พระผูชวย” วา “พระผูปลอบโยน” พระผูปลอบโยนจะทรงดําเนินใกล ๆ เรา
และทรงชวยเหลือเราเสมอ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนเพื่อนทรงเปนผูนํา ทรงเปนกําลังและสถิตอยู
กับเราตลอดไปเปนนิจ โรม.8:16 กลาววาพระวิญญาณบริสุทธ์ิยังไดเปนพยานใหเราวา เราไดเปนของ
พระเจาแลว ขอ 26,27 สอนวา พระวิญญาณบริสุทธ์ิยังไดทรงอธิษฐานเผ่ือพวกเรา 
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ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูในผูท่ีเช่ือพระเยซูคริสต พระองคกจ็ะทรงเปล่ียนแปลงชีวิต
ของผูนั้น ใหเขามีผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิปรากฏออกมา จงอาน กาลาเทีย.5:22,23 (ใหนักเรียนนับ
ดูวามีกี่อยาง) ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิประกอบดวยหลายอยางแตทวาอยูในผลเดียวกัน ส่ิงแรกท่ี
ปรากฏในผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คือความรัก พระเยซูคริสตทรงสรุปพระบัญญัติท้ังหมดไวในคํา
คําเดียวกันเทานั้นคือ “ความรัก” ดู มัทธิว.22:37-40 “จงรักพระเจา...รักมนุษย” เม่ือมีความรัก สวนอ่ืน ๆ 
ในผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และในพระบัญญัติก็ปฏิบัติไดอยางงายดาย เม่ือทานมีความรักทานก็มี
ความยินดี สันติสุข ความอดกล้ันไวนาน ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ ความออนสุภาพ การรูจัก
บังคับตน ฯลฯ 

ทานมีผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูในทานมากนอยเพยีงใด ทานจะมีผลเหลานี้ในชีวิตของ
ทาน หากทานมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูภายใน เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปน ผูออกผลเหลานี้
ไมใชทานเอง ทานจะสามารถรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดโดยการตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจ
ของทานเม่ือทานมีพระเยซูทานก็มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนผูชวยให
ทาน รูจักพระเยซูคริสต และตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด แลวสถิตอยูในทาน (ดู 1 โครินธ.
6:19;3:16: โรม8:9;1 โครินธ.12:3) 

ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

โรม.15:13 กลาววา โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราท้ังหลายจะอ่ิมใจดวยความยนิด ี
ความสุขใจในความเช่ือ และจะประกอบดวยความหวังขอ 19 เปาโลกลาววา “คือดวยเดชอํานาจแหง
นิมิตและการอัศจรรยในฤทธ์ิเดชแหงพระวญิญาณบริสุทธ์ิจนขาพเจาไดประกาศกิตติคุณของพระคริสต
โดยถวนถ่ีตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยังเมืองอีลุริกัน” พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงมีฤทธ์ิอํานาจใหญยิ่ง 
และพระองคทรงตองการใหเราประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจของพระองค พระเยซูคริสตไดส่ังใหเหลาสาวก
คอยท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเขาเหลานั้นจะสามารถประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ดู ลู
กา.24:49;กิจการ.1:8) ทานประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิไหม บางคร้ังเราไมมี
ความสามารถ แมแตจะกระทํางานท่ีเล็กนอยท่ีสุดของพระองค และงานอ่ืน ๆ ก็ไมบังเกิดผล ความผิด
มิใชอยูท่ีพระเจา แตอยูท่ีทาน เพราะพระองคไดทรงสัญญาและไดเตรียมฤทธ์ิอํานาจท่ีเพียงพอสําหรับ
ทานไวใหแลว เพื่อทานจะสามารถดําเนินงานทุกอยางไดผลดี 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิยังมีฤทธ์ิอํานาจในการเปล่ียนชีวิตของทาน สุภาพสตรีคนหน่ึงเปนคนเหน็
แกตวัเสมอตองการใหคนอ่ืนเอาอกเอาใจ เขาอยากไดทุกอยางท่ีเขาตองการ ดูถูกเยาะเยยคนอ่ืนท่ีต่ําตอย

 16 



กวาตน วนัหนึ่งเขาไดตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจ ชีวิตของเขาก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงใหม
ท้ังหมด เขาเคยหวังอยากจะไดเปนนางพยาบาลเปนเวลานานมาแลว แตไมเคยสมหวงั เม่ือชีวิตของเขา
ไดรับการเปล่ียนแปลงใหม เขาก็เร่ิมขยันขันแข็ง และต้ังใจเรียนหนังสือ เพื่อจะไดเปนนางพยาบาลที่ดี
ท่ีสุดเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเยซูคริสตและความหวังของเขาก็บรรลุผลสําเร็จในเวลาตอมา เขา
เปล่ียนเปนคนท่ีสุภาพนิ่มนวล เต็มไปดวยความรักความเมตตา เพราะทราบวาพระเยซูคริสตทรง
ตองการใหเขาเปนเชนนัน้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเทานั้นท่ีทรงสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของสุภาพสตรี
คนนี ้

หลังจากพระเยซูคริสตทรงถูกตรึงบนไมกางเขนแลว เหลาสาวกตกใจกลัวมาก พากันซอนตัว
ในบานและลงกลอนประตูอยางแนนหนา (ดู ยอหน.20:19) แตเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมายังเขา 
พวกเขากลับกลายเปนผูกลาหาญขึ้นมาทันที ออกไปประกาศพระกิตติคุณโดยไมเกรงกลัวผูใด จนคน
ในสมัยนัน้กลาววา เหลาสาวกเปน “พวกคว่ําแผนดิน” (ด ูกิจการ.17:6) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิยังทรงทํางานในชีวิตคริสเตียนทุกคน เพื่อชวยใหเราเจริญเติบโตและ
เขมแข็งข้ึนในพระคริสต เพือ่เราจะไดมีผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ปรากฏเดนชัดข้ึนทุกวนั เพื่อเราจะ
ไดประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจของพระองคในการเปนพยานเพ่ือพระคริสต และประกอบกิจทุกอยางของ
เรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูกับเราเสมอ ท้ังในเวลาทํางาน เวลาเรียน และเวลาพักผอนหยอนใจ ใน
ยามสุข และในยามทุกข พระองคจะทรงเปนพระผูชวยของเรา แนะนําเราประเลาประโลมเรา และทรง
ชวยเราใหเขาใกลชิดพระบิดามากย่ิงข้ึนทุกวัน 

ทานมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูในทานแลวหรือยัง 
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บทเรียนที่ 4 การบังเกิดใหม 3

ยอหน 3:1-18 

บทนํา 

อาจกลาวไดวาลิงเปนสัตวฉลาดท่ีสุดในบรรดาสัตวเดรัจฉานท้ังหลาย มันเปนสัตวท่ีสอนงาย 
เราอาจสอนใหมันข่ีจักรยานสองลอ แสดงละคร กระทําส่ิงตาง ๆ เหมือนมนษุย แมเราจะพยายามสอน
ใหมันแสดงกริิยาทาทางเหมือนมนุษย แตงตัวใหสวยหรูอยางสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีท้ังหลายแตลิง
ก็คงเปนลิงอยูนั่นเอง ทานไมอาจใชมันชวยทําการบานใหทานหรือขอคําแนะนําจากมันในการ
แกปญหาตาง ๆ มันเกิดในตระกูลสัตวเดรัจฉาน มันก็ตองเปนสัตวจะเปล่ียนแปลงเปนมนุษยไมได 

พระเยซูคริสตตรัสวา ถาเราไมบังเกิดใหมในพระองค เราไมอาจจะเขาในแผนดินสวรรคของ
พระองคไดเพราะผูท่ีมีชีวิตชนิดท่ีมีในแผนดินสวรรคเทานั้น จึงสามารถจะอยูในแผนดินสวรรค ดจุปลา
มีชีวิตอยูในน้ํา มันจึงสามารถอาศัยในน้ํา ไดอยางมีความสุข มนุษยซ่ึงมีชีวิตอยูบนบกไมอาจจะยายสํา
นะโมครัวไปอยูในน้ําได เชนเดียวกับปลา และปลาก็ไมอาจยายข้ึนมาอยูบนบกเชนเดียวกับมนุษย เรา
อาจฝกฝนมนษุยใหรูจักวายน้ํา ไดเร็วและนานอาจฝกฝนใหสามารถดาํน้ําไดเปนเวลานาน แตไมมีใคร
สามารถเปล่ียนชีวิตของคนใหเปนชีวิตดุจปลาได การจะเขาแผนดินสวรรคก็เชนเดียวกัน เราอาจสอน
ใหคนทําดี มีนิสัยดี แตเราไมอาจเปล่ียนชีวิตของคนใหเปนแบบชีวติในสวรรคได มีทางเดียวเทานั้นท่ี
จะชวยใหเราเขาไปอยูในแผนดินสวรรคดงัจะไดเรียนจากพระธรรมยอหนบทท่ี 3 

การบังเกิดใหมคืออะไร 

นิโกเดโมไดมาหาพระเยซูคริสตในเวลากลางคืน เขาไดกลาวคําสรรเสริญเยินยอพระเยซูคริสต
วา “อาจารยเจาขาขาพเจารูวาทานเปนครูมาจากพระเจาเพราะวาไมมีผูใดอาจกระทํานิมิตซ่ึงทานได
กระทํานัน้ เวนไวพระเจาสถิตอยูดวย” (ยอหน.3:2) พระเยซูคริสตไมไดสนใจตอคําเยินยอนั้น แตตอบ
ทันทีทันใดวา “เราบอกทานตามจริงวาถาผูใดไมไดบังเกดิใหมแลว จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได” นิ
โกเดโม ไมเขาใจคําพูดประโยคนี้ จึงถามพระเยซูวา “การบังเกิดใหมคืออะไร” (อานขอ 4) 

การบังเกิดใหมมิใชเปนเพียงการรับศีลบัพติศมา เปนสมาชิกของโบสถหรือปฏิบัติตามกฎ
ขอบัญญัติทางศาสนาดังท่ีบางคนเขาใจ การรับศีล การเปนสมาชิกของโบสถ ไมอาจทําใหคนหนึง่คน
ใดเปนคริสเตียนท่ีแทจริงได ดุจเคร่ืองแบบทหารไมสามารถทําใหคนหน่ึงคนใดท่ีไมใชทหารหลายเปน
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ทหารการบังเกิดใหมก็ไมใชการพยายามประพฤติดี มีคนจํานวนไมนอยคิดวา การเปนคริสเตียนคือการ
พยายามคัดแปลงชีวิตของตนเองใหดีข้ึน นิโกเดโมเปนคนเครงศาสนา และเช่ือเหลือเกินวาเขามีการ
ประพฤติท่ีดี แตพระเยซูคริสตตรัสวา “ทานตองกลับใจบังเกิดใหม” 

ถาอยางนั้น “การบังเกิดใหมคืออะไร” 
ชีวิตของทานไดเร่ิมตนเม่ือทานกําเนดิจากครรภมารดา เปนชีวิตท่ีบิดามารดาใหทาน โดยท่ีทาน

มิไดขอหรือกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด เม่ือทานบังเกิดจากมนุษย ทานก็มีชีวิตเปนมนุษย การบังเกิดใหมก็มี
หลักความจริงเชนเดยีวกัน เม่ือทานไดรับการบังเกิดใหมในครอบครัวของพระเจา ทานก็ไดรับชีวิตฝาย
วิญญาณจิตจากพระเจา เปนเหตุทําใหทานไดรับชีวิตใหม ซ่ึงแตกตางกับชีวิตเกาของทาน เรียกวา “การ
บังเกิดใหม” ซ่ึงเปนของประทานจากพระเจา ไมใชเปนส่ิงท่ีทานพยายามจะทําดวยตนเองได และทาน
จะไมมีชีวิตใหม หรือยังไมบังเกิดใหม จะกวาจะไดรับชีวติใหม ฝายวิญญาณจิตจากพระองค 

ทําไมจําเปนตอง “บังเกิดใหม” 

หรือมีชีวิตใหม เรามีชีวิตฝายเนื้อหนังยังไมเพียงพอหรือ เราตอบไดดังน้ี 
1. เพราะเปนคําส่ังของพระเยซูคริสต (ดู ยอหน.3:3,5) พระเยซูคริสตมิไดบอกนิโกเดโมวา “ถา

เขาจะตองการบังเกิดใหม” แตบอกวา “ตองบังเกิดใหม” (ดูขอ 7) พระเยซูเนนคําวา “ตอง” เพราะถา
ทานตองการจะเหน็ (ขอ 3) หรือจะเขา (ขอ 5) แผนดินสวรรคของพระเจา การบังเกดิใหมเปนส่ิงจาํเปน
ท่ีสุด พระเยซูยังเนนอีกคําหนึ่งวา “ทานท้ังหลาย” ตองบังเกิดใหม “ทานท้ังหลาย” หมายถึงทุกคนใน
โลกทุกคนในชั้นนี้จะตองบังเกิดสองคร้ัง 

2. เพราะทุกคนเปนคนบาป โรม.3:11,12,23 กลาววา “ไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย.. 
คนท้ังหลายไดหลงทางไปแลว... ไมมีใครประพฤติดีแมสักคนเดียว ไมมีเลย เหตุวาคนท้ังปวงไดทําผิด
ทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแกพระเจา” ทานอาจจะกลาววา “ฉันไมไดรับรวมอยูในคนบาป
เหลานั้น” แตพระเจาตรัสวา “ไมมีคนชอบธรรมสักคนหน่ึงไมมีเลย ทุกคนไดทําผิด” นั่นหมายถึง
ขาพเจาและทานดวย พระเจาทรงเปนผูบริสุทธ์ิ พระองคจะทรงอนญุาตใหความบาป อยูดวยกันกับ
พระองคไมได (ดู ฮาบากุก.1:13) ถาเราเปนคนบาป เราไมสามารถเขาใกลพระองคเราจะหลายเปนคน
หมดหวัง หากพระเจาไมทรงเตรียมทางแหงการหลุดพนบาปมนุษย แตพระองคทรงเปนความรัก ทรง
ประทานชีวิตของพระเยซูคริสตแกเราท้ังหลาย อาจารยเปาโลกลาววา “...ไมใชขาพเจาเองท่ียังมีชีวิตอยู 
แตพระคริสตตางหากทรงมีชีวิตเปนอยูในขาพเจา” (กาลาเทีย.2: 20) 

พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานท้ังหลายตองบังเกิดใหม” (ยอหน.3:7) ชีวติแหงความบาปของเรา 
บอกเราวาเราตองไดรับการเปล่ียนแปลงใหม และความบริสุทธ์ิของพระเจาทําใหเราตระหนักวา ถาเรา
ตองการเขาใกลพระองคตองไดรับการเปล่ียนแปลงใหมหรือบังเกิดใหม 
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เราจะบังเกิดใหมไดอยางไร 

ใหเราคนหาคําตอบ จากส่ิงซ่ึงพระเจาไดทรงกระทําเพือ่เราอยางครบถวนบริบูรณแลว โดยท่ี
พระองคไดทรงใชพระบุตรของพระองคเสด็จมาในโลก เพื่อเราจะไดชีวิตใหม (ดยูอหน 3:16,17) มีเร่ือง
เลาวา ในสมัยท่ีประเทศรัสเซียมีกษัตริยปกครองนั้นมหาดเล็กคนสนทิของจักรพรรดิ์ ซารนิโคลัส ได
เอาเงินในทองพระคลังไปเลนการพนนัเปนจํานวนมาก บังเอิญเขาไดยินวา สมุหบัญชีของจักรพรรดิ์
ซารจะมาสํารวจดูทรัพยสินและบัญชีในพระคลังนั้น หากสมุหบัญชีคนพบวาเขาเปนหนี้พระคลัง เปน
จํานวนมากและไมสามารถใชคืนได เขาจะตองถูกจําคุก และเร่ืองนาอับอายจะตองติดตามมาอยาง
แนนอน คืนนั้นมหาดเล็กผูนี้พยายามคิดคนหาทางที่จะชําระหนี้อันมากมายน้ี จนเที่ยงคืนผานไปดวย
ความออนเพลียจากการใชสมองทําใหเขาฟุบหลับไปท่ีโตะอยางไมรูสึกตัว ขณะนั้นจักรพรรดิ์ซารกําลัง
เดินอยูในสวนดอกไม เห็นแสงสวางในหองของมหาดเล็กคนสนิท จึงเดินไปดพูบมหาดเล็กคนนัน้นอน
ฟุบอยูบนโตะขาง ๆ เขามีกระดาษแผนหนึ่ง พรอมดวยขอความส้ัน ๆ บอกวา “ใครอาจจายหน้ีอันใหญ
หลวงนี้ได?” จักรพรรดิ์ซารพอจะเดาเหตุการณได จึงเขียนขอความสั้น ๆ ตอจากขอความนั้นวา “ฉัน
จายได” แลวลงพระนามของจักรพรรดิม์หาดเล็กคนนั้นต่ืนข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่งเห็นลายเซ็นตพระนาม 
และขอความของจักรพรรดิ์ซาร รูสึกตื่นเตนดีใจมากเพราะวามีผูชวยชําระหนี้ท้ังหมดของเขาแลว เขาไม
ถูกจําคุกหรือลงโทษอีกตอไป 

สภาพของเราไมแตกตางกับมหาดเล็กคนสนิทของจักรพรรดิ์ซารเพราะมนุษยทุกคนเต็มไปดวย
ความบาปและคาจางของความบาปคือความตายใครอาจชําระหนีแ้หงความบาปน้ีแกเราได? 1 ยอหน.
1:7 กลาววา “พระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคไดทรงชําระเราท้ังหลายใหปราศจาก
บาปท้ังส้ิน” 

เราควรทําอยางไร? 

พระเจาไดทรงกระทําทุกอยางเพ่ือใหเราหลุดพนจากความบาป ไดรับชีวิตใหม เรายังจะ
ตองการส่ิงใดบางหรือไม เพื่อเราจะไดบังเกิดใหม (ใหนักเรียนอานยอหน 1:12 พรอมกันและพยายาม
หาคําตอบจากขอนี้) มีสองประการที่เราตองกระทําคือ เราตอง “เช่ือ” และตอง “ตอนรับ” (ใหนักเรียน
ออกความคิดเห็นวา เช่ือและตอนรับ มีความหมายวาอยางไร) การเช่ือในพระเยซูคริสตหมายความถึง
การยอมรับวา พระองคทรงเปนพระเจาและเปนบุตรของพระเจาผูทรงมีฤทธ์ิอํานาจ และมีสิทธ์ิเหนือ
มนุษยทุกอยาง แมกระท่ังชีวิตของทาน เช่ือวาพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดเสด็จมาในโลก และ
ส้ินพระชนมเพื่อความบาปของทาน แลวทรงฟนคืนพระชนม เสด็จกลับสูเมืองสวรรคการตอนรับ
พระองค หมายถึงการแสดงเจตจํานงของทานตอพระองค ทูลขอพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของทาน
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เม่ือทานกลาวกับพระองควา “ขาพเจาเช่ือคําสอนทุกอยางในพระคัมภรีเกี่ยวกับพระองค ขาพเจาเช่ือวา
พระองคทรงส้ินพระชนมเพือ่ขาพเจา บัดนีข้าพเจาขอตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของ
ขาพเจา” พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา ทานก็ไดเปนบุตรของพระเจา ไดรับการบังเกิดใหม ฉะนั้นการ
บังเกิดใหม จึงเปนส่ิงซ่ึงทุกคนสามารถรับได เพราะพระเจาไดทรงกระทําทุกอยางพรอมบริบูรณเพือ่เรา
แลว เราเพียงแตเช่ือและตอนรับพระองคเทานั้น 

เม่ือทานไดบังเกิดใหมแลว อะไรจะเกดิข้ึนแกทาน (ใหนกัเรียนคิดถึงการบังเกิดฝายเนื้อหนัง
กอน) เม่ือทารกคลอดจากครรภมารดาแลว ชีวิตตอมาของเขาไดรับหรือประสบอะไรบาง เขาจะมีชีวิต
ของมนุษยมีนสัิยชอบกระทําบาป มีนามสกุล จะไดเปนผูสืบมรดก แลวสุดทายก ็ “ตาย” ใหนกัเรียน
เปดดูคําตอบจากพระคัมภีร เกี่ยวกับผูบังเกิดใหมในพระคริสต แลวเปรียบเทียบกบัการบังเกิดฝายเนื้อ
หนังวา แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไรบาง ผูบังเกิดใหมในพระคริสตจะได พระเจาเปนพระบิดา 
(ยอหน.1:12) มีชีวิตคริสเตียน (กาลาเทีย.2:20) มีนิสัยใหม (2 โครินธ.5:17) ไดช่ือวาคริสเตียน (กจิการ.
11:26) เปนผูรับมรดกของพระเจารวมกบัพระคริสต (โรม.8:17) มีบานในสวรรค (ยอหน.14:2) และมี
ชีวิตนิรันดร (ยอหน.5:24) 

ผลของการบังเกิดใหมประเสริฐเชนนี้ จะเปนส่ิงท่ีนาเสียดายเหลือเกนิ หากยังมีผูหนึ่งผูใดใน
ทามกลางทาน ปฏิเสธพระพรอันใหญหลวงนี้ของพระเจา 
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บทเรียนที่ 5 การเจริญเติบโตของครสิเตียน 4

ยอหน 6:32-35; เอเฟซัส 4:11-16; โคโลสี 1:9-11 

บทนํา 

อาทิตยท่ีแลว เราไดเรียนถึงการบังเกิดใหมของคริสเตียน วันนี้เราจะศึกษาตอไปวา เม่ือเกิด
ใหมแลวจะตองทําอะไรอีกบาง หลังจากทารกคลอดจากครรภมารดาแลว เขามิไดยตุิเพียงเทานั้น ส่ิงท่ี
ติดตามมาคือการเจริญเติบโตของเขา หากทานมีนองชายคนหนึ่ง ตั้งแตกําเนิดมา ไมเคยเจริญเติบโตเลย 
เม่ือคลอดออกมาใหม ๆ เปนอยางไร หลายปผานไปคงเปนอยางนัน้ทานคงเสียใจ และคุณพอคุณแม
ของทานจะตองเสียใจมากท่ีสุด พระบิดาในสวรรคก็เชนเดียวกนั อยากจะเห็นบุตรของพระองคทุกคน
เจริญเติบโต เปนคริสเตียนท่ีแข็งแรงยิ่งข้ึนทุกวนั 

การบังเกิดใหมเปนการเร่ิมตนของชีวิตคริสเตียน หลังจากนั้นเขาตองเจริญเติบโต มีเหตุผล
สําคัญสองประการดวยกัน ท่ีบอกใหเราทราบวา เราตองเจริญเติบโต 

1. เพราะพระเจาทรงตองการใหเราเจริญเติบโต (ดู 1 เปโตร.2:2) “ดังทารกท่ีเกดิใหม ทาน
ท้ังหลายจงปรารถนาท่ีจะไดน้ํานมท่ีสมกับฝายวิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อทานท้ังหลายไดวฒันา
ข้ึนไปสูความรอดดวยน้ํานมน้ัน” และ 2 เปโตร.3:18 “แตทานท้ังหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณ และใน
ความรูของพระเยซูคริสตองคพระผูชวยใหรอดของเรา 

2. การเจริญเติบโตเปนไปโดยธรรมชาต ิ ส่ิงมีชีวิตทุกอยางตองเจริญเติบโต ส่ิงมีชีวิตทุกอยาง
ตองเจริญเติบโต ในทางตรงกันขาม ส่ิงท่ีไมเจริญเติบโตคือส่ิงไมมีชีวิต ชายคนหนึ่งพูดกับเด็กชายยอด
วา “ยอด ดเูจาเจริญเติบโตขึ้นทุกวนั” “แนนอนครับ ถาผมไมเจริญเติบโต ผมก็เปนคนไมมีชีวติเทา
นั้นเอง” เด็กชายยอดตอบ ผูท่ีบอกวาตนบังเกิดใหมและมีชีวิตใหมแลว จะตองเจริญเติบโตเชนกนั และ
การท่ีเขาเจริญเติบโตในพระคริสตเปนเคร่ืองหมายสําคัญแสดงวา เขาไดบังเกดิใหมแลว 

ทานจะเจริญเติบโตไดอยางไร 

คําตอบท่ีงายท่ีสุดคือ ตองอาศัยอาหาร การเจริญเติบโต ข้ึนอยูกับชีวติและสุขภาพ ชีวิตและ
สุขภาพข้ึนอยูกับอาหารเม่ือทารกกําเนดิมาแลว เขาตองการอาหาร เม่ือคริสเตียนไดบังเกิดใหมแลว เขา
ก็ตองการอาหารเพ่ือชวยใหมีชีวิตและเจริญเติบโตตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรไดเตรียมอาหารฝาย 
วิญญาณจิต (พระวจนะของพระเจา) แกคริสเตียนสําหรับบํารุงเล้ียงชีวิต “เจาท้ังหลายรูวา มนษุยจะ
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จําเริญชีวิตดวยอาหารส่ิงเดยีวหามิได แตมีชีวิตอยูเพราะบรรดาพระวจนะ ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐของ
พระเยโฮวาห” (เฉลยธรรรมบัญญัติ.8:3) ใหเราศึกษาดูวาเรามีความรูอะไรเก่ียวกับอาหารดังกลาวนีบ้าง 
(ใหนักเรียนอานออกเสียงคนละขอจากพระธรรม สดุดี.119:140 และ ฮีบรู.6:5) เราตองการอาหารท่ีมี
คุณภาพดี เพือ่ชวยใหเรามีสุขภาพแข็งแรงพระวจนะของพระเจาบริสุทธ์ิและประเสริฐยิ่ง เหมาะสมแก
การเจริญเติบโตของคริสเตียน 

ทานใชอาหารชนิดใดสําหรับเล้ียงทารก? (ดู 1 เปโตร.2:2) นมไมเพยีงแตเปนอาหารสําคัญยิ่ง
สําหรับทารก แตยังเหมาะสําหรับหนุมสาวท่ีอยูในวยัเจริญเติบโต และสําหรับผูใหญทุกคนดวย อาหาร
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับคริสเตียนท่ีเพิ่งกลับใจบังเกิดใหม คือพระวจนะของพระเจาในสวนท่ีเปนน้ํานม 
มีขอพระคัมภรีบางตอนซ่ึงแมแตเดก็ ๆ กส็ามารถเขาใจได ขอพระธรรมโรมท่ีเขาใจไดงายนี้เราเรียกวา
น้ํานมเพราะนมเปนส่ิงท่ีรับประทานไดงาย 

สําหรับผูใหญหรือผูท่ีเจริญเติบโตแลว ตองการอาหารชนิดใดบาง (ดู ฮีบรู.5:14) “แตอาหาร
แข็งนั้นเปนอาหารสําหรับผูใหญ” ในพระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ เรียก “อาหารแข็ง” วา “เนื้อ” คือมี
อาหารออนท่ีเปน “น้ํานม” และอาหารแข็งท่ีเปน “เนื้อ” มีขอพระธรรมบางตอนมีลักษณะคลายเนือ้ คือ
ตองใชแรงเค้ียว ทารกไมอาจรับประทานได หมายถึงขอพระธรรมท่ีเขาใจยาก ตองศึกษาดวยความ
ระมัดระวังหรือดวยความต้ังใจ 

พระเจายังไดทรงเตรียม “ของหวาน” ใหแกคริสเตียน (ดู สดุดี.119:103) “พระดํารัสของ
พระองคหวานยิ่งกวาน้ําผ้ึง” (อาน สดุดี.19:7-14) อาหารทัง้หมดเหลานี้อยูในพระคริสตธรรมคัมภีร เปน
หนาท่ีของทานท่ีจะตองรับประทานอยางสมํ่าเสมอ หากผูหนึ่งผูใดไมไดรับประทานอาหาร อะไรจะ
เกิดข้ึนแกเขาทานเขาใจดี เพราะเพยีงแตทานไมไดรับประทานอาหารม้ือเดียวเทานัน้ทานก็รูสึกหวิ ถา
ทานไมรับประทานอาหารตลอดวัน หรือหลาย ๆ วันทานจะออนกําลังลงเร่ือย ๆ จนไมมีเร่ียวแรงจะเดิน
ไดตอไป 

เชนเดยีวกัน หากทานไมรับประทานอาหารฝายวิญญาณจิต ทานก็เปนคริสเตียนท่ีแข็งแรง
ไมได ทานไมอาจเจริญเติบโตได โดยไมหาเวลาทุกวันสําหรับอานพระวจนะของพระเจา ใหเราอาน 
ยอหน.6:32-35 พระเจาทรงเตรียมอาหารเชนใดสําหรับชนชาติอิสราเอล เม่ือพวกเขาเดินทางเขาไปใน
ปากันดาร (ถานักเรียนไมทราบ ครูจะเลาใหฟงส้ัน ๆ เกีย่วกับชนชาติอิสราเอลท่ีออกจากประเทศอียิปต 
และพระเจาทรงเตรียมอาหารใหเขาโดยให “มานา” ตกลงมาจากทองฟาทุกเชา (ดูอพยพ.16:14-22 เพื่อ
ทราบรายละเอียด) 

ในยอหนบทท่ี 6 พระเยซูคริสตทรงกลาวถึง “มานา” ท่ีพระเจาประทานใหแกพลไพรของ
พระองค “แตพระเจาประทานอาหารท่ีดีกวานั้น” พระเยซูคริสตตรัสแกคนท้ังหลายในเวลาน้ันวาอาหาร
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แหงชีวิตนั้นคืออะไร (ใหนกัเรียนหาคําตอบจาก ยอหน.6:32-35) ทานจะรับประทาน “พระคริสต” ได
อยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็กอน) การรับประทาน “พระคริสต” หมายถึงการตอนรับพระ
คริสตเขามาในใจ “ผูท่ีมาหาเรามิไดอดอยาก” ทานเช่ือพระเยซูคริสตไหม ถาทานเชื่อ ชีวิตของทานจะ
สําแดงออกมาจากการปฏิบัตติามพระคําของพระองค คือ ตอนรับพระองคเขามาในจิตใจ แลวเช่ือฟง
คําส่ังของพระองค ทานไดเช่ือฟงพระองคหรือเปลา? ทานไดใชเวลามากพอในแตละวัน สําหรับทํา
ความรูจักกบัพระเยซูคริสตใหดยีิ่งข้ึนไหม? มีทางเดียวเทานั้นท่ีชวยใหทานเขาใจพระเยซูคริสตไดดี
ยิ่งข้ึน คือหาเวลาอานเร่ืองราวตาง ๆ เกีย่วกบัพระองคในพระคริสตธรรมคัมภีร 

คริสเตียนสวนมากปลอยใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขาอดอยากเสมอเพราะไมคอยไดอานพระ
วจนะของพระเจา บางคร้ังเขาท้ิงพระคัมภีรไวบนหิ้งหรือในล้ินชักเปนเวลาหลายวัน โดยไมไดแตะตอง
เลย เขานึกวา การไปเรียนรวีวารศึกษาหรือฟงเทศนอาทิตยละคร้ัง กไ็ดอาหารฝายวิญญาณจิตเพยีงพอ
สําหรับตลอดอาทิตย ทานกระทําเชนนัน้ดวยหรือเปลา เฉลยธรรมบัญญัติ.17:19 กลาววา “...ทานจะตอง
อานพระบัญญัตินั้น มิไดขาดจนส้ินชีวิต” หมายความวาทานจะตองอานทุกวันรางกายของทาน
เจริญเติบโตดวยอาหารและการออกกําลังกาย อาหารฝายวิญญาณจิตของทานคือพระวจนะของพระเจา 
และการออกกาํลังกายฝายวญิญาณจิต คือการเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค 

การพิสูจน 

ทานจะทราบไดอยางไรวา ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานกําลังเจริญเติบโต มีเร่ืองหนึ่งเลาวา มี
คนหน่ึงอยากจะเห็นตนไมท่ีเขาปลูกเจริญเติบโตข้ึนเร็ว ๆ จึงดึงตนไมนั้นข้ึนมาเล็กนอยทุกวนั เขารูสึก
ดีใจในความฉลาดของเขาท่ีสามารถทําใหตนไมสูงข้ึนอยางรวดเร็วแตปรากฏวา สามวันตอมา ตนไม
ของเขาไดเหีย่วตายไปเสียแลว การเจริญเติบโตตองใชเวลา แมการเจริญเติบโตนั้นตองดําเนินตอไป
อยางชา ๆ แตถาสังเกตใหดี ทานจะสามารถเห็นการเจริญเติบโตนัน้อยางชัดเจน พระคัมภีรกลาววา 
“พระเยซูคริสตไดจําเริญข้ึนในฝายสติปญญา ในฝายกาย และเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจาและ ตอหนาคน
ท้ังปวงดวย” (ลูกา.2:52) คริสเตียนทุกคนก็เจริญเติบโตแบบเดยีวกับพระเยซูคริสต เราสังเกตไดชัดเจน 

1. การชอบอานพระคัมภีร เม่ือคริสเตียนไดรับการบํารุงเล้ียงโดยพระวจนะของพระเจา เขาก็
เจริญเติบโตข้ึนฝายความรูและปญญา (สดุดี.119:66) ความเขาใจ (สดุดี.119:130) ทานรูสึกได
เจริญกาวหนาในดานความรูเกี่ยวกับพระคัมภีรมากกวาเม่ือเร่ิมตนเรียนใหม ๆ ไหม? จงสํารวจดูตัวเอง
วา ทานรูสึกอยากอานและศึกษาพระคัมภรีมากข้ึนหรือเปลา? 

2. มีผลฝายวิญญาณจิตมากขึ้น ตนไมท่ีเจริญเติบโตแลว เชน มะมวง มังคุด ทุเรียน ลางสาด 
ฯลฯ จะตองเกิดดอกออกผล ชีวิตคริสเตียนท่ีเจริญเติบโตแลวจะเกดิผลเปนท่ีถวายเกียรติยศแดพระเจา
เชนกัน ตอนแรกอาจมีผลนอย แตปตอ ๆ มา เขาจะเกิดผลมากยิ่งข้ึน จงถามตัวเองวา ทานมีความรักตอ
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พระเจา และตอคนอ่ืนมากข้ึนไหม? ทานมีใจเมตตา นนิทานอยลง เห็นแกตัวนองลง ตั้งแตไดรูจักพระ
เยซูคริสตไหม? ส่ิงเหลานี้แหละคือผลของคริสเตียน (ดู กาลาเทีย. 5:22,23) 

3.ความสัตยซ่ือ พระเยซูคริสตทรงเปนท่ีชอบตอหนาคนท้ังปวง คนมากมายชอบอยูใกล
พระองค (ด ูมาระโก.1:37) เพราะพระองคทรงเปนท่ีไววางใจของคนอ่ืน คนอ่ืน ๆ ชอบอยูใกลทานและ
ไววางใจทานไหม? เม่ือทานสัญญาจะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด ทานทําตามสัญญาหรือเปลา ทานเปนท่ีไววางใจ
ของคนอ่ืนไหม? ทานสัตยซ่ือมากยิ่งกวาเม่ือกอนหรือไม? 

เหมือนพระคริสตยิ่งขึ้นทุกวัน 

พระเยซูทรงเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจาทานเปนท่ีชอบจาํเพาะพระเจาโดยมีชีวิตเหมือนพระเยซู
คริสตมากยิ่งข้ึนทุกวนัหรือไม 

พระเจาทรงพอพระทัยเปนอยางยิ่งท่ีเห็นบุตรของพระองคเจริญเติบโตข้ึนทุกวนั เม่ือทาน
บังเกิดใหมแลวในพระเยซูคริสต จงอยาหยุดเพยีงเทานัน้ จงหม่ันอานและศึกษาพระวจนะของพระองค 
เพื่อทานจะเจริญเติบโตฝายสติปญญา ฝายรางกาย เกิดผลเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจาและตอหนาคนท้ัง
ปวงเชนเดียวกบัพระเยซูคริสต. 
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บทเรียนที่ 6 การดําเนินชีวติของครสิเตียน 5

เอเฟซัส 4:1-3;5:1-16; โคโลสี 2:1-8 

บทนํา 

มีคําถามท่ีสําคัญยิ่งขอหนึ่ง คําตอบของคําถามนี้ สามารถทําใหทัศนะของทานเกี่ยวกับโลก
เปล่ียนแปลงอยางส้ินเชิง ทานเดาออกไหมวา คําถามนีคื้ออะไร? กอนจะศึกษาบทเรียนวนันี้เราจะใช
เวลาสักเล็กนอยพิจารณาถึงคําถามขอนี้ 

มีทางใหเลือก 

ใหเราเปดมัทธิว 7:13,14 และอานพรอมกัน ขอพระธรรมตอนน้ีกลาววา มีทางสองทางซ่ึง
มนุษยทุกคนรวมทั้งทานและขาพเจาดวยกาํลังเดินอยู “ทานกําลังเดินอยูทางไหน?” ทางแรกเปนทางท่ี
แคบ นําทานไปสูชีวิตอีกทางหน่ึงเปนทางกวาง นําทานไปสูความพินาศสุภาษิต 2:13 เรียกทางนี้อีกช่ือ
หนึ่งวา “ทางของความมืดมน” ทานกําลังเดินอยูทางไหน? (ไมตองรอคําตอบ) ทางท่ีทานเลือกดําเนินอยู
นั้นทําใหชีวิตของทานแตกตางจากอีกทางหน่ึงอยางหนามือเปนหลังมือ มีทางเดียวเทานั้น ท่ีนําในชีวิต
ถาทานไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน ทานก็กาํลังเดินอยูในทางท่ี
นําไปสูชีวิตนรัินดร หากทานยังไมตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดทานยังคงอยูในทางท่ี
นําไปสูความพินาศดูเปนเร่ืองท่ีงาย ๆ แตทวาสําคัญยิ่ง ซ่ึงทานจะตองเลือกและตัดสินใจใหเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะเร็วได 

เดินอยางไร 

เม่ือทานไดแกไขปญหาเกีย่วกับการเลือกทางของทาน และไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระ
ผูชวยใหรอดของทานแลว ทานก็พรอมท่ีจะศึกษาคําถามท่ีสําคัญอีกขอหนึ่งตอไป คือ “ฉันจะเดนิ
ในทางท่ีจะนําไปสูชีวิตอยางไร หรือฉันจะดําเนินชีวิตคริสเตียนอยางไร” ในขอทองจาํของบทนี้อาจารย
เปาโลสอนวา เราตองดําเนินตามพระเยซูคริสต (ดู โคโลสี.2:6) ทานคิดวาการดาํเนนิตามพระเยซูคริสต
หมายถึงอะไร เม่ืออาจารยเปาโลบอกวาเราตองดําเนินตามพระคริสต อาจารยเปาโลตองการใหเราทราบ
ดวยวาพระเยซูคริสตไดทรงเตรียมกําลังและความสามารถแกเรา เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตเปนท่ี
ชอบพระทัยของพระเจา “การดําเนนิ” หรือ “การเดนิ” ตามความหมายในพระคริสตธรรมคัมภีรมี
ลักษณะแตกตางกันดังนี ้
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1.เดินอยูตรงหนาพระเจา เราเปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิยิ่งท่ีสุด เจาจงเดนิอยูตรงหนาเรา ใหเปนคน
ดีรอบคอบ” (ปฐมกาล.17:1) นี่เปนคําส่ังขอหนึ่งของพระเจา พระองคตรัสใหเราเดินอยูตรงหนา
พระองค ทานทราบหรือไมวา ทานกําลังเดินอยูในสายพระเนตรของพระเจา พระองคทรง
ทอดพระเนตรดูการกระทําของทานตลอดเวลา ถาทานทราบวา คุณพอคุณแมกําลังเฝาดูทานอยู ทานคง
ไมกลากระทําบางอยางซ่ึงไมควรทํา พระเจาตรัสวา เราเดินอยูตรงหนาพระองคฉะนัน้พระองคทรงเห็น
ทุกอยางท่ีเรากระทําเราจึงตองระมัดระวังการกระทําท้ังกายวาจา ใจ และทานควรทราบดวยวา การท่ี
พระเจาทรงเฝาดูทานตลอดเวลา พระองคไมประสงคจะจับผิดทาน แตทรงอยากนําทานใหเดินในทางท่ี
ถูก 

ตํารวจจารจรซ่ึงยืนอยูในปอมท่ีสูง สามารถมองเห็นถนนขางหนาไดตลอดจึงสามารถควบคุม
การจราจรไดพระบิดาในสวรรคทรงเห็นเรา ทรงทราบอุปสรรคอันตราย และปญหาทุกอยางขางหนาเรา
จึงสามารถควบคุมวิถีชีวิตของเราได พระธรรมอิสยาห.30:21 สอนวา “และเม่ือเจาสงสัยวาจะเล้ียวซาย
หรือเล้ียวขวา หูของเจากไ็ดยินเสียงแนะนําขางหลังของเจาวา ทางนีแ้หละเดินไปเถิด” 

2. ดําเนินกับพระเจา ไมเพียงแตทาน ตองดําเนินตรงหนาพระเจาพระคัมภีรบอกวา ทานตอง
ดําเนินกับพระเจา อาน ปฐมกาล.5:24 “เอโนคไดดําเนนิกับพระเจา” ถาจะกลาวใหเขาใจงาย ๆ อาจ
กลาวไดวา “เอโนคไดเช่ือฟงพระเจาและเปนเพื่อนของพระเจา” ศาสดาพยากรณอาโมศกลาววา “ท้ัง
สองจะดําเนนิดวยกัน ถาเขาท้ังสองไมพรอมใจกันไดหรือ” (อาโมส.3:3) ฉะนัน้ถาทานตองการดาํเนิน
กับพระเจา ทานตองเปนเพื่อนกับพระเจามีความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตเหมือนกัน ความต้ังใจของ
ทานและน้ําพระทัยของพระเจาก็สอดคลองกันดวย 

การดําเนนิตรงหนาพระเจาและการดําเนนิกับพระเจา มิใชส่ิงท่ีทานกระทําเฉพาะในวนัอาทิตย 
ในโบสถหรือในช้ันรวีวารศกึษาเทานัน้ แตตองดําเนินกบัพระองคในทุกแหงทุกเวลาท้ังในโรงเรียน ใน
บาน ในสถานกีฬาและสถานท่ีทํางานของทาน 

3. ดําเนินตามพระเจา เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4 “เจาท้ังหลายจงดําเนินตามพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา เกรงกลัวพระองครักษาขอบัญญัติท้ังหลายของพระองค และเช่ือฟงถอยคํา ปฏิบัติและนับถือ
พระองค” ความจริงคําวา “คริสเตียน” มิใชเปนคําในภาษาไทยเปนคํามาจากเปนภาษาอังกฤษซ่ึงสะกด
ดังนี ้ 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” ทานจะดําเนนิตามรอย
พระบาทของพระองคอยางไร (ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น) ถาเราติดตามพระคริสตเราตองประพฤติ
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ตามพระบัญญัติของพระองค (ดู ยอหน.14:15) ตองปฏิบัติตามตัวอยางของพระองค (1 ทิโมธี.1:16) เรา
ตองอยูใกลชิดพระองคเสมอ เพื่อเราจะไดยินพระสุรเสียงของพระองค และทราบทางเดินท่ีถูกตอง 
(ยอหน.10:4) 

เม่ือเราติดตามพระเยซูคริสตพระองคทรงนําเราไปสูท่ีใด (ใหนักเรียนเปดอาน สดุดี.23:2-4 
แลวหาคําตอบจากขอพระธรรมนั้น) ทางบางทางท่ีเราเดนิ จะสะดวก งายและเต็มไปดวยความสุขร่ืนเริง 
เราจะไมรูสึกลําบากใจในการดําเนินทางเหลานี้เปนชีวติท่ีไมมีความทุกข อุปสรรคขัดขวาง แตเต็มไป
ดวยความสมหวังความผาสุกท้ังกายและใจในสภาพเชนนี้เรียกวา “พระองคทรงนําขาพเจาไปริมฝง
แมน้ําท่ีสงบเงียบ” แตบางทางท่ีเราเดินอาจไมสะดวกสบาย พระเจาอาจทรงนําทาน ดําเนินไปตามหวาง
เขาอันมัวมืดแหงความตาย” อาจจะตองประสบความทุกขยากลําบากหลายอยาง แตมีความจริงขอหนึ่ง 
ทานตองจําไวเสมอวาไมวาพระเยซูจะทรงนําเราไปท่ีใดก็ตามท่ีนั่นจะตองเปนสถานท่ีถูกตองเสมอ ซ่ึง
ทานจะตองดําเนินตามทานไมตองกลัววา พระองคจะทรงนําทานไปในทางท่ีผิด เพราะทางของ
พระองคเปนทางท่ีชอบธรรมแมทานจะตองดําเนินผานความทุกขยากลําบากตาง ๆ ทานก็ไมตองกลัว 
เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทานทามกลางความทุกขลําบากเหลานัน้ (ดู อิสยาห.43:2) และสุดทาย 
พระองคจะทรงนําเราไปสูชีวิตนิรันดร ฉะนั้นจงอยาบนเกี่ยวกับทางท่ีพระองคทรงนํา ทางของพระองค
ถูกตองเสมอ แมอาจจะเปนทางท่ียากแกการเดินในบางคร้ัง แตจงม่ันใจเถิดวาพระองคทรงสถิตอยูกับ
ทาน พรอมท่ีจะชวยทาน 

เนื่องจากคริสเตียนทุกคนอยากจะกระทําตนเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ใหเราดูจากพระ
คัมภีรวา เราจะตอง “เดิน” อยางไร จึงจะเปนท่ีพอพระทัยของพระองค กาลาเทีย.5:16 บอกวา “จง
ดําเนินตามพระวิญญาณ” โคโลสี.1:10,11 “ประพฤติ (เดิน) อยางท่ีสมควรแกพระผูเปนเจา” 2 โครินธ.
5:7 ดําเนินโดยความเช่ือ” พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําทานไปสูความเจริญทุกอยาง (ยอหน.16:13) ทาง
ของพระองคเปนทางแหงความเช่ือ ใหเราดําเนินตามดวยความเช่ือและความมั่นใจในพระเยซูคริสต 

อีกสองประการท่ีทานจะลืมไมไดเกี่ยวกับการดําเนนิชีวติคริสเตียน คือ “ดําเนินในความจริง” 
(3 ยอหน.4) คือดําเนินชีวิตตามความจริงท่ีสอนไวในพระคริสตธรรมคัมภีร (พดูแตความจริงกลากระทํา
ในส่ิงท่ีเปนความจริง) และ “ดําเนินในความรัก” (เอเฟซัส.5:2) พระเยซูคริสตตรัสวา “คนท้ังปวงจะรูได
วา เจาเปนเหลาสาวกของเรา ก็เพราะวาเจาท้ังหลายรักซ่ึงกันและกัน” (ยอหน.13:35) 

พระเยซูคริสตทรงทราบวา การดําเนนิชีวติคริสเตียนมิใชเปนส่ิงท่ีงายนัก ทานอาจจะพูดไดแต
ปาก เหมือนดังอาจารยเปโตรทูลพระเยซูคริสตวาแมทุกคนจะละท้ิงพระองคไป แตตนจะไมละท้ิง
พระองค เม่ือความทุกขลําบากตาง ๆ เกดิข้ึน เปโตรลืมขอสัญญาท่ีใหไวกับพระเยซูคริสตท้ังส้ิน เรา
มิไดเปนคนท่ีดีกวาและเขมแข็งกวา เปโตรอาจกระทําในส่ิงท่ีเปโตรไดกระทําไปแลวก็ได แตพระเยซู
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คริสตไมทรงอยากใหเหตุการณนั้นเกิดข้ึนในชีวิตของเราอีก พระองคทรงดําเนินรวมกับเรา ทรงสัญญา
วาจะไมละท้ิงเรา (ดู ยอหน.10:2-4; ฮีบรู.13:5) ยังจะมีอะไรอีกท่ีประเสริฐกวาการมีพระเยซูอยูใกลตัว
เราเสมอ คอยคํ้าจุนอุดหนุนและทรงนาํเราไปในทางที่ถูกตองท่ีสุดนอกจากนั้นพระองคยังทรงเตรียม
แสงสวาง สําหรับสองทางเดินของเราพระองคเองเปน ความสวาง (1 ยอหน.1:7) และพระองคทรง
ประทานพระวจนะของพระองค เปนตะเกยีงสองสวางทางเดินแหงชีวติ (สดุดี.119:105) เรามีหนาท่ีเช่ือ
ฟง ปฏิบัติและไววางใจในพระเยซูคริสต สําหรับการดําเนินทางแหงชีวิตนี ้

ใบปลิว “ทางถูกหรือทางผิดเปนเร่ืองที่เหมาะสมกบับทเรียนวันนี้และเปนโอกาสดีท่ีทานจะ
นําไปใชในการประกาศเผยแพร เพื่อเชิญชวนผูอ่ืนใหเดนิในทางท่ีถูก 
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บทเรียนที่ 7 การเปนพยาน 6

ยอหน 1:35-51;1 ยอหน 4:13-17; มาระโก 8:34-38 

บทนํา 

เราไดเรียนติดตอกันหลายอาทิตย เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของทารกเปรียบเทียบกับการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน กอนอ่ืนใดท้ังส้ินทารกตองบังเกิด แลวเร่ิมเจริญเติบโต ตอมา
เม่ือมีกําลังพอสมควรแลวเขาก็หัดเดินและสามารถเดินไดในไมชาเม่ือเขาเดินไดแลว ส่ิงท่ีเขาตองหัด
ตอจากนัน้ คือ “การพูด” หากเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนแลว เราเรียก “การพูด” นี้วา “การเปน
พยาน” หมายถึงการบอกใหคนอ่ืนทราบ เกี่ยวกับส่ิงซ่ึงพระเยซูคริสตไดทรงกระทําในชีวิตของเขา 
ตัวอยางเชนทานรูสึกตื่นเตนดีใจและขอบคุณชายคนหน่ึง จึงบอกใหคนอ่ืนทราบเกีย่วกับความสามารถ
ของชายผูนั้น จนคนเปนจํานวนมากสนใจมาและหาเขา การเปนพยานใหแกพระเยซูคริสต เชนเดียวกนั 
ทานบอกใหคนอ่ืนทราบเกีย่วกับประสบการณท่ีทานไดรับจากพระเยซูคริสต 

การเปนพยานของคริสเตียนมีความหมายอยางไร 

1. เปนพยานตอหนาท่ีประชุม 
2. เปนพยานเฉพาะบุคคล 
3. ชีวิตประจําวันของเราเปนพยานเสมอ 
สาวกของพระเยซูคริสตไดบอกพวกยวิใน กิจการ.4:20 วา “ทานท้ังหลายจงพจิารณาดูเถิด ดวย

วาขาพเจาจะไมพูดตามท่ีไดเห็นและไดยินนั้นกห็ามิได” การเปนพยานเปนการสําแดงความเช่ือของเรา 

ทําไมเราตองเปนพยาน? 

มีเหตุผลสําคัญหลายประการดวยกันท่ีเราตองเปนพยานเพ่ือพระเยซูคริสต ประการท่ีหนึ่ง 
เพราะพระเจาตรัสดังนี้พระองคตรัสวา “จงแสดงพระราชกิจของพระองคในทามกลางชนประเทศท้ัง
ปวง” (1 พงศาวดาร.16:8) ประการท่ีสอง พระเยซูคริสตทรงส่ังใหเราเปนพยาน “จงไปหาพวกพองของ
เจาท่ีบาน แลวบอกถึงเร่ืองการณใหญ ซ่ึงพระเจาไดทรงกระทําแกเจาและไดทรงพระเมตตาแกเจาแลว” 
(มาระโก. 5:19) คําส่ังสุดทายของพระเยซูคริสตกอนพระองคเสด็จกลับสูสวรรคพระองคตรัสวา “...
ทานท้ังหลายจงเปนพยานฝายเรา...” (กจิการ.1:8) ประการท่ีสาม มีบันทึกไวในพระธรรมโรม 10:9,10 
(ใหนักเรียนคนหนึ่งยืนข้ึนอาน) เราเช่ือในใจวา พระเยซูคริสตทรงเปนข้ึนจากความตาย และเราตองทํา
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อะไรอีก (อานขอ 9 อีกคร้ังหนึ่ง) เราตองรับดวยปากของเราเกี่ยวกับส่ิงท่ีเราเช่ือในจิตใจ นีแ่หละเปน
ทางท่ีทําใหคนอื่นทราบถึงความเช่ือของทานหากทานรูจักพระเยซูคริสตจริง ๆ ทานตองมีความกลาและ
ความยินดีท่ีจะบอกใหคนอ่ืนทราบเกี่ยวกับส่ิงซ่ึงพระเยซูคริสตไดทรงกระทําในชีวิตของทาน 

เหตุท่ีพระเจาทรงตองการใหทานรับดวยปาก ใหคนอ่ืนทราบความเช่ือของทาน เพราะเปน
ประโยชนแกทานเองหลายประการ เม่ือทานไดเปนพยานตอหนาคนอ่ืนวา พระเยซูคริสตทรง
เปล่ียนแปลงทาน ใหทานมชีีวิตใหม และทานจะดําเนนิตามพระทัยของพระองค คนอ่ืนก็เร่ิมสังเกตดู
ชีวิตคริสเตียนของทานทันที เนื่องจากทานทราบวา มีคนคอยสังเกตความประพฤติของทาน และทาน
ตองการกระทําทุกอยางเปนท่ีถวายพระเกยีรติยศแกพระเจา ทานจึงพยายามประพฤติตนในทางทีด่ีท่ีสุด 
ไมยอมพายแพตอการทดลองงาย ๆ การยอมรับตอหนาคนท้ังปวงวา ตนเปนคริสเตียน เปนกาํลังหรือ
อํานาจคอยยึดเหน่ียวไมใหทานกระทําส่ิงใด ๆ ตามความปรารถนาของฝายเนื้อหนงั นอกจากนัน้คํา
พยานของทาน ยังสามารถชวยใหคนอ่ืนรูจักพระเยซูคริสต อาจทําใหเขาตัดสินใจตอนรับพระองคเปน
พระผูชวยใหรอดสําหรับคริสเตียนท่ัวไป คําพยานของทานจะชวยหนุนน้ําใจเขา ชวยใหเขาเขมแข็ง
ยิ่งข้ึนในพระคริสต 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีตัวอยางมากมายเกีย่วกับคุณประโยชนและอํานาจของการเปนพยาน 
ใน ยอหน.1:41 อันดรูวไดบอกพ่ีชายของเขาคือเปโตรถึงเร่ืองพระเยซูคริสต แลวเปโตรก็รับเช่ือใน
พระองค สามปตอมา เปโตรไดเทศนาในโบสถท่ีกรุงเยรูซาเล็ม มีคนรวมสามพันคนไดกลับใจใหม 
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด (ด ู กจิการ.2:41) จากเร่ืองนี้ทําใหเราเหน็อํานาจและ
คุณประโยชนอันใหญหลวงของการเปนพยาน อันดรูวไดบอก เปโตรพี่ชายของเขา ถึงเร่ืองพระเยซู
คริสต แลวตอมาเปโตรไดบอกใหคนอีก 3,000 คนฟง อันดรูวอาจไมมีความสันทัดในการเทศนา
เหมือนเปโตร แตการท่ีคน 3,000 คน ไดตอนรับพระเยซูคริสตนั้น เราจะปฏิเสธวา อันดรูวไมมีสวนรวม
ในงานน้ันมิได เพราะถาอันดรูวไมนําเปโตรมารูจักกับพระเยซูคริสต คนท้ัง 3,000 คนก็ไมมีโอกาสได
ฟงเปโตรเทศนา และไมมีโอกาสไดรูจักพระเยซูคริสตจากเปโตร เปโตรและสาวกคนอ่ืน ๆ ไดเปน
พยานแกพระเยซูคริสตตลอดชีวิตอยางไมหยุดยั้ง (ด ู กิจการ.5:42) คริสตจักรจึงเจริญเติบโตและ
กาวหนาตอมาตามลําดับ อนาคตของคริสตจักรข้ึนอยูกบัความรวมมือรวมใจของคริสเตียนทุกคน ใน
การเปนพยานถาทานทําตามคําส่ังของพระเยซูคริสตทานจะไมตองกลัววา คริสตจักรของทานจะ
ออนแอ มีสมาชิกนอย ตรงกนัขาม ทานจะเปนหวงวา ไมมีสถานท่ีพอสําหรับคริสเตียน หรือเยาวชนมา
นมัสการพระเจา และศึกษาพระวจนะของพระองค 
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ทานจะเปนพยานอยางไร 

บางคนอาจคิดวา นกัเทศน ศิษยาภิบาล ครูสอนรวีวารศกึษาเทานัน้จึงจะสามารถเปนพยานได 
สวนตนไมมีความสามารถในการเทศนาหรือสอนผูอ่ืนเลยคงเปนพยานไมได นั่นเปนความคิดท่ีผิด พระ
เยซูคริสตทรงมอบหมายหนาท่ีนี้ ใหแกคริสเตียนทุกคน “ใหเหลาคนท่ีพระเยโฮวาหทรงไถไวทูล
ดังกลาวนัน้” (สดุดี.107:2) มิใช “ใหเหลานกัเทศน ทูลดังกลาวนั้น” แตหมายความวา ทุกคนท่ีไดรับการ
ไถจากความผิดบาปมีหนาท่ีเปนพยาน 

ทานอาจเปนพยานโดยสองวธีิ คือ 
1. โดยคําพูด ทานควรบอกอะไรใหคนอ่ืนทราบ เกี่ยวกับพระคริสตบาง (ใหนักเรียนแสดง

ความคิดเหน็กอน) อยางนอยท่ีสุด ส่ิงหนึง่ท่ีเราไมควรลืมบอกคนอ่ืน ถึงเร่ืองพระคริสต คือ พระองค
เปนพระผูชวยใหรอดของเรา ทานอาจเร่ิมตนกลาววา “เม่ือกอนผม (ฉัน) เปนคนบาป พระเยซูคริสต
ทรงเปล่ียนแปลงผม อภัยความผิดบาปทุกอยาง และประทานชีวิตนิรันดรใหแกผม...” ทานอาจเปน
พยานโดยบอกวา พระเยซูคริสตทรงดําเนินรวมกับทานทุกวนั (มัทธิว.28:20) พระผูเปนเจาทรงสัญญา
วาจะสถิตอยูกบัพระบุตรของพระองคเสมอ (อาน สดดุี.145:18) และพระองคทรงกระทําตามสัญญาของ
พระองค ทานมีส่ิงมากมายท่ีจะเปนพยานเพื่อพระองค เพียงแตพระพรตาง ๆ ท่ีทานไดรับจากพระเจาแต
ละวันก็มากเพยีงพอท่ีทานจะเปนพยานไดแลว จงสงบใจคิดสักครูหนึง่วา ตลอดอาทิตยท่ีผานมานี้ ทาน
ไดรับพระพรอะไรจากพระเจาบาง มีส่ิงใดบางท่ีทานควรขอบคุณสรรเสริญพระองค 

2. การเปนพยานโดยความประพฤติ การเปนพยานโดยปาก อาจเปรียบไดกับการโฆษณาสินคา 
ความประพฤติของทานคือ สินคา หากทานโฆษณาคุณภาพสินคาอยางเลิศลอยแตแทจริงสินคานั้นมี
คุณภาพเลว ทานโฆษณาไดไมกี่คร้ัง ก็ไมมีใครอยากฟงอีก การเปนพยานกเ็ชนเดยีวกัน ทานอาจบอกให
คนอ่ืนทราบเกีย่วกับความประเสริฐของพระเยซูคริสต และการเปนคริสเตียน แตทานมิไดประพฤติ
ตามท่ีทานพูด ทานคิดหรือวา จะมีใครอยากฟงคําพยานของทาน ฉะนั้นไมเพยีงแตทานตองเปนพยาน
โดยคําพูดชีวิตประจําของทานตองเปนตัวอยางท่ีดีแกคนท้ังปวงดวย 

มีคริสเตียน บางคนไมกลาเปนพยานไมกลาสําแดงวาตนเปนคริสเตียนบางคนรูสึกละอายและ
ตะขิดตะขวางใจแมกระท่ังจะบอกคนอ่ืนวา ตนไปโบสถหรือถือพระคัมภีรใหคนอ่ืนเห็น อาจารยเปา
โลกลาววา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต” (โรม.1:16) อาจารยเปาโล
เขียนจดหมายเตือนชายหนุมช่ือทิโมธีวา “เหตุฉะนั้นอยาอายคําพยานแหงองคพระผูเปนเจาของเรา” (2 
ทิโมธี.1:8) สดุดี.119:46 ดาวิดกลาววา “ขาพเจาจะอางถึงขอปฏิญาณของพระองคในเวลาเขาเฝากษตัริย 
และขาพเจาไมตองละอายเลย” ฉะนั้นทานไมตองกลัวหรือละอายในการเปนพยานไมวาตอครู ตอเพ่ือน 
หรือตอผูใดกต็าม 
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ทานควรจะเปนพยานท่ีใด เวลาใด 

นี่เปนปญหาอีกขอหนึ่งซ่ึงทานตองเขาใจ บางคนอาจคิดวา สถานท่ีและเวลาสําหรับเปนพยาน
ถือ ท่ีโบสถในวันอาทิตยเทานั้น แทจริงจดุมุงหมายสําคัญท่ีสุดในการโบสถ เราไปเพื่อนมัสการพระเจา 
แตเราอาจถือโอกาสนั้นเปนพยานได การเปนพยานของคริสเตียนไมจํากัดเวลา สถานท่ีทานอาจเปน
พยานไดท้ังท่ีบาน (มาระโก. 5:19) ท่ีโบสถ (กิจการ.5:42) และท่ัวทุกแหงท่ีทานมีโอกาส (กิจการ.1:8) 
เปนความจริงท่ีวา การเปนพยานตองอาศัยความกลา แตถาทานเขาใกลชิดพระเจาเสมอ และพูดกบัพระ
เจาเกีย่วกับคนอื่น พระองคจะทรงประทานใหทานมีความกลาท่ีจะพดูกับคนอ่ืนเกี่ยวกับพระเจา ถาทาน
ตองการจะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตจริง ๆ จงอธิษฐานเผ่ือคนท่ีทานจะเปนพยาน กอนท่ีทานจะเปน
พยานใหเขาฟง จงทูลขอพระเจาประทานความกลา สติปญญา และคําพูดท่ีสมควรใหทาน เพื่อคนท่ีฟง
จะสามารถเห็นพระคุณและความรักของพระเจาจากคําพดูและการประพฤติของทาน 
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บทเรียนที่ 8 การศกึษาของคริสเตียน 7

ลูกา 2:40-52; สุภาษิต 3:13-23 

บทนํา 

ใหนกัเรียนกระพริบตาขางขวาหลาย ๆ คร้ัง ทานทราบไหมวา อะไรจะเกดิข้ึนกอนท่ีจะ
กระพริบตาทานจะรูสึกอัศจรรยใจหากทราบความจริง เม่ือคนใดคนหนึ่งพูด คล่ืนเสียงของคนน้ันจะ
ผานมาทางอากาศกระทบแกวหูของทานแกวหูจะส่ันสะเทือนตามคล่ืนเสียงนั้น แลวประสาทในหูของ
ทานจะคอยรายงานส่ิงท่ีทานไดยนิไปสูสมองและสมองของทาน จะออกคําส่ังผานทางประสาทจํานวน
สิบพันลานเสนมายังตาเฉพาะขางขวาของทานกลามเนื้อท่ีตาเช่ือฟงคําส่ังของสมองก็กระพริบดังท่ี
ไดรับคําส่ัง ถาทานคิดตามคําอธิบายท่ีใหไวนี้ จะเขาใจทันทีวา เม่ือครูบอกใหทานกระพริบตา กอนท่ี
ทานจะทําตามได เสียงนัน้ตองผานหลายแหงจนกระท่ังตาของทานกระพริบ แตทานใชเวลานานเทาใด
สําหรับการไดยินคล่ืนเสียงนัน้แลวรายงานสูสมอง และสมองรายงานมาท่ีกลามเนื้อ และกลามเนื้อตาจึง
จะกระพริบบอกไดวา ทานเกือบจะไมตองใชเวลาเลย ทานกระพริบตาทันทีทันใดท่ีไดยินคําส่ัง ทาน
ควรจะขอบพระคุณพระเจาท่ีประทานสมองท่ีลึกลับอัศจรรย นี้ใหแกทาน ใหทานสามารถรับคําส่ัง และ
ส่ังใหอวยัวะของรางกายกระทําตามคําส่ังไดอยางรวดเร็วฉับไว พระเจาประทานสมองใหทานสําหรับ
ควบคุมการเคล่ือนไหว และการกระทําของอวัยวะตาง ๆ พระองคยังใหสมองของทานรูจักฝกฝนอบรม
และศึกษาส่ิงใหม ๆ ในชีวิต การกระดิก นิ้วมือ เฉย ๆ ไมตองอาศัยการศึกษาอบรม ทานกระดิกนิว้ได
ทุกเวลาตามคําส่ังของสมองแตหากทานตองการใชนิว้มือนั้นเรียนพิมพดีด ทานตองศึกษาฝกหดัจงึจะ
พิมพได วันนีท้านจะเรียนวา “การศึกษาของคริสเตียน” คืออะไร? สําคัญอยางไร? 

การศึกษาของคริสเตียนคืออะไร? 

ทานไปโรงเรียนเพื่อการศึกษาทานเรียนรูอะไรจากการศึกษาบาง เราอาจกลาวไดวา การศึกษา
คือการรวบรวมความจริงบางอยาง และการรับคําแนะนาํส่ังสอนในดานตาง ๆ แตแทจริงการศึกษามี
ความหมายลึกซ้ึงกวานั้นการทราบเพียงแตวาสองบวกสองเทากับส่ี หรือชาเปนสินคาออกท่ีสําคัญของ
ประเทศลังกาไมทําใหทานไดช่ือวาเปนคนไดรับการศึกษาดี 

การศึกษาคือการวิวัฒนา หรือการปรับปรุงบุคลิกลักษณะ และจิตใจใหเหมาะสมกบัชีวิตของ
ทาน เปนการฝกฝนอบรมเพื่อปจจุบันและอนาคตการศึกษาจะไมมีวันส้ินสุด เพราะทานตองเรียนรูใน
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การปรังปรุงชีวิตของทานใหเขากับโลกหรือส่ิงแวดลอมซ่ึงเปล่ียนแปลงเสมอการศึกษาของคริสเตียนก็
ประกอบดวยส่ิงเหลานี้ ทานจะตองเรียนรูความจริงหลายอยางและรับคําแนะนําส่ังสอนตามแบบฉบับ
ของคริสเตียน พระเจาไดทรงประทานพระบัญญัติ 10 ประการใหมนุษยซ่ึงมนุษยตองเขาใจ พระองคได
ประทาน ยอหน.3:16 ท่ีกลาวถึงความรัก และทางแหงความรอดแกทุกคน แตการทราบความจริงเหลานี้ 
และรับการอบรมส่ังสอนใหเขาใจคําสอนทุกอยางของพระเจา ยังไมเปนการเพยีงพอ ทานตองรูจักใช
ความรูท่ีไดรับนี้ใหเปนประโยชนในชีวิตของทาน โดยตอนรับความรักของพระเจาเขามาหาพระองค
เพื่อจะไดรับความรอด นีแ้หละคือการศึกษาของคริสเตียนท่ีแทจริง เปนการศึกษาท่ีนําทานไปสูชีวิตนิ
รันดร 

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญ 

การศึกษาเปนส่ิงสําคัญมาก พระเจาทรงประทานสมองใหแกทุกคนและทรงตองการใหเราใช
สมองในทางท่ีถูกตองท่ีสุดกษัตริยซาโลมอนกลาววา “ความผาสุกมีแกคนนั้นท่ีพบพระปญญา และแก
คนนั้นท่ีรับความเขาใจ เพราะวาการหาพระปญญามาไดก็ดกีวาไดเงิน และผลกําไรนั้นก็ประเสริฐกวา
ทองคําบริสุทธ์ิ” (สุภาษิต.3:13,14) การศึกษาทําใหทานเกิดปญญา รูจกัคิดพิจารณาในส่ิงท่ีถูกท่ีควร นํา
ประโยชนลํ้าคามาสูทานเองสมมุติวา ทานไมเห็นคาของการศึกษาทานกย็ังคงตองศึกษาอยูนั่นเอง 
เพราะเปนคําส่ังของพระเจาดพูระธรรม 2 ทิโมธี .2:15 เพื่อทานจะสามารถสําแดงตนเปนท่ีพอพระทัย
ของพระเจา ถาทานไมศึกษาพระวจนะของพระองค ทานก็จะไมทราบวาควรประพฤติตนเชนใดจึงจะ
เปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา 

การศึกษายังชวยใหทานเตรียมตัวสําหรับชีวิตอนาคต ทําใหทานทราบวาควรจะดําเนินชีวิต
เชนใด โดยเหตุท่ีทานเปนคริสเตียน ทานตองการรับใชพระเจาในงานบางอยาง การรับใชพระเจาตอง
อาศัยการเตรียมตัว ไมวาจะเปนการรับใชพระเจาในงานใหญหรืองานเล็ก พระเจาทรงฝกสอนโมเสสใน
พระราชวัง 40 ป และในปากันดารอีก 40 ป รวมท้ังส้ินโมเสสใชเวลา 80 ป สําหรับเตรียมตัวรับใชพระ
เจา ส่ิงท่ีทานไดเรียนจากพระราชวังและปากันดารเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกทานเมื่อพระเจา
ทรงใชทานนําชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิต ขณะน้ีเราอาจไมทราบวาทําไมเราตองเรียนบางส่ิง
บางอยางท่ีไมนึกอยากจะเรียน แตหากเรายินดีเช่ือฟงพระเจา พระองคจะทรงใชส่ิงท่ีเราเรียนนัน้ใหเปน
ประโยชนแกตัวเราเอง และแกพระราชกิจของพระองค 

เราจะศึกษาอยางไร 

การไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมิใชเปนทางเดียวเทานัน้ท่ีทานจะศกึษาเราอาจศึกษาได 
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1. โดยตนเอง การศึกษาโดยตนเองเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุด ทานอาจจะมีตําราท่ีดีท่ีสุด ครูและ
โรงเรียนท่ีดีสุดแตหากทานเองไมสนใจ ไมอยากเรียนทานก็ไมสามารถเรียนรูอะไร ส่ิงท่ีทานไดอานได
ยินมาก็ลืมอยางงายดาย ถาทานตองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ทานเองตองอยากเรียนรูกอน และเอา
ใจจดจอในส่ิงท่ีทานอยากจะเรียนการศกึษาท่ีแทจริง มิใชเปนส่ิงท่ีงายทานตองใชเวลาและความ
พยายามของทาน จงจําขอทองจําของเราไว ถาทานตองการสําแดงใหเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ทาน
ตองศึกษา ประโยคตอมาบอกวา “เปนคนงานท่ีไมตองอาย” ทานคงเขาใจความหมายของคําวา 
“คนงาน” พระเจาไมเพียงแตทรงตองการใหเราศึกษา ยงัใหเราเปน “คนงาน” คือใหเราศึกษาดวยความ
มานะพากเพยีรดุจคนงานท่ียนิดีทํางานหนักเสมอ หากเรากระทําเชนนี้ ก็จะเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา 
แลวเราจะไมตองละอายตอพระองค 

การเรียนท่ีไดผลท่ีสุดคือเรียนโดยประสพการณ ทานจะไมสามารถเรียนรูอะไรไดอยางแทจริง
จนกวาทานจะประสบดวยตนเอง เชนการวายน้ําทานอาจอานจากตําราเกี่ยวกับวิธีวายน้ําหรือสังเกตดู
นักวายน้ําท่ีเกงท่ีสุดแตทานไมอาจวายน้ําเปนไดจนกวา ทานจะกระโดดลงไปในน้ํา และฝกฝนดวย
ตนเองตอนตนทานอาจวายน้ําไดไมถูกตอง แตโดยอาศัยคําแนะนําจาก ท่ีทานไดอานและไดเห็นจาก
ผูสอน ประกอบกับการพยายามฝกฝนของทานเอง ทานก็สามารถวายน้ําไดดแีละถูกตอง ซ่ึงอาจตองใช
เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาหกไ็ด 

การอานหรือฟงความจริงและคําสอนตาง ๆ ของคริสเตียน จะไมเกดิประโยชนอะไรแกทาน 
หากทานไมประสบดวยตัวของทานเองในส่ิงท่ีทานไดเรียนทานจะรับประสพการณนี้ไดโดยเช่ือในองค
พระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเขามาใจจิตใจ ปฏิบัติตามส่ิงท่ีพระองคทรงสอน 

2. จากผูอ่ืน แมวาการศึกษาตองอาศัยตนเองมาก แตก็มิไดอาศัยตนเองเพียงผูเดยีวเสมอไป ถา
เปนเชนนัน้ คงมีนอยคนท่ีจะประสบความสําเร็จในการศึกษา พระเจาทรงประทาน “ครู” เปนผูชวย
แนะนําส่ังสอนทานในส่ิงท่ีทานควรเรียน ครูคนแรกคือ “คุณพอคุณแม” (อาน เอเฟซัส.6:1-3) โดยเหตุนี้
พระเจาจึงตรัสอยางชัดเจนวา จงเช่ือฟงและเคารพนับถือบิดามารดาของตน พระเจาก็ทรงโปรดเตรียม
คุณครูท่ีโรงเรียนใหสอนทาน เกี่ยวกบัความจริงตาง ๆ ท่ีทานตองใชในอนาคต บางคนไมชอบกฎของ
ไวยากรณ แตการเรียนไวยากรณจะชวยใหทานเขียนและพูดไดถูกตองยิ่งข้ึนพระเจาอาจจะตองการให
ทานเปนครู นักเทศนหรือพอคา แตทานจะมีอาชีพอยางไรก็ตามทานควรรรูจักการเปนพยานเพื่อ
พระองค ใหคําพูดของทานถวายเกียรติยศแกพระองค พระเจาอาจทรงตองการใหทานเปนนักวิศวกร 
หรือนักกอสรางในอนาคตจงึทรงใหทานเรียนคณิตศาสตรซ่ึงทานเองจะไมชอบในตอนตน คริสเตียน
ทุกคนควรมีความรู ตาง ๆ เกี่ยวกับโลกกวาง เพราะพระองคทรงตองการใหคริสเตียนเปนพยานแกชน
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ท่ัวโลก (มัทธิว.28:19,20) โดยเหตุนี้เราควรเรียนภูมิศาสตร พระเจาทรงสามารถใชวิชาทุกอยาง ท่ีทาน
เรียนใหเกดิประโยชน เปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระองค 

ครูรวีศึกษา ศิษยาภิบาลและนักเทศน เปนบุคคลท่ีสําคัญมากเพราะเปนผูชวยใหทานรูจักพระ
เจาไมดยีิ่งข้ึนและนั่นก็เปนน้ําพระทัยประการแรกของพระเจา คือใหบุตรของพระองคเขาใจพระองค
ยิ่งข้ึนทุกวัน 

3. จากพระเจา พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนครู ผูใหญยิ่งและสําคัญท่ีสุดพระเจาทรงประทานพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิแกเรา เพือ่สอนใหเราเขาใจและจดจําพระคําของพระองค (อาน ยอหน.14:26) พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงสอนเราโดยทางพระคัมภีร ชวยใหเราเขาใจในส่ิงท่ีเราไดอานและไดยนิ ความรูจะ
เกิดข้ึนโดยการศึกษาของทานละการทรงสอนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจาก็ทรงสอนทานโดยการ
อธิษฐาน ฮีบรู.4:16 กลาววา “เหตุฉะนัน้เราท้ังหลายจงมใีจกลาเขามาถึงพระท่ีนั่งแหงพระคุณ เพื่อเราจะ
ไดรับพระเมตตาและจะไดพบพระคุณท่ีชวยเรา ในวาระท่ีตองการ” พระเจาทรงสัญญาจะชวยเหลือทาน 
เพิ่มเติมสติปญญาใหแกทาน หากทานทูลขอตอพระองค “แตวาถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ให
คนนั้นขอแตพระเจาผูทรงโปรดประทานใหแกคนท้ังปวงดวยเต็มพระทัย และมิไดทรงติวา” (ยากอบ.
1:5) จงอธิษฐานทูลขอพระเจาทรงชวยเหลือการเรียนของทานท้ังในโรงเรียนและการเรียนรววีารศึกษา
ชวยใหทานเขาใจและจดจําส่ิงท่ีไดเรียนมาเพ่ือทานจะเปนนักศึกษาท่ีแทจริง 
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บทเรียนที่ 9 การชําระตนใหบริสุทธ์ิ 8

อิสยาห 6:1-31; 1 ยอหน 1:4-10 

ทานเคยสังเกตไหมวา เคร่ืองใชทุกอยางท่ีทานใช สกปรกไดอยางงายดายโดยเฉพาะอยางยิ่งเส้ือ
สีขาว หรือเครื่องใชอยางอ่ืนท่ีเปนสีขาว ไมวาทานจะระมัดระวังมากเพียงใดก็ตามสมมุติวา ทานไม
ทราบวิธีท่ีจะกาํจัดส่ิงสกปรกเหลานี้ออกจากเคร่ืองใชของทาน ทานจะตองขวางเคร่ืองใชทุกอยางท้ิง
เสีย หลังจากใชเพียงไมกี่คร้ังสะบู ผงซักฟอก เคร่ืองทําความสะอาดนํ้า ฯลฯ เปนส่ิงสําคัญยิ่งในการทํา
ความสะอาด ทานจะชําระตัวหรือเคร่ืองใชใหสะอาดไมไดหากปราศจากส่ิงเหลานี้ความจริงอยางหน่ึงท่ี
ทานตองทราบจากประสพการณท่ัวไปในชีวิตประจําวันนีคื้อ ถาทานตองการความสะอาดทานตองใช
ส่ิงท่ีสามารถทําใหสะอาด 

ความสะอาดสองชนิดคือ 

1.ความสะอาดภายนอก ไดแกรางกาย เคร่ืองนุงหม เคร่ืองใชตาง ๆ คริสเตียนทุกคนควรรูรักษา
ความสะอาดในส่ิงเหลานี้ เพื่อเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจา ความสะอาดภายนอกก็เปนพยานที่ดีแก
คนอ่ืนดวยหากทานเปนคนสกปรกมากอน แตหลังจากการเปนคริสเตียนแลว ทานไดกลายเปนคน
สะอาด อยางนอยท่ีสุด ทําใหคนอ่ืนเห็นความเปล่ียนแปลง ความกาวหนาบางอยางในชีวิตของทาน พระ
คัมภีรสอนใหเรารักษาความสะอาดเชน “ชําระตัวและผลัดผานุงหม” (ปฐมกาล.35:2) “จงชําระเขา
ท้ังหลาย...” (กันดารวิถี.8:7) “จงชําระแตงตัว...” (นางรูธ.3:3) “ลางหนา” (มัทธิว.6:17) จอน เวสเลย 
นักเทศนเรืองนามคนหนึ่งกลาววา “ความสะอาดเปนคุณสมบัติสําคัญรองจากความชอบธรรม” ความ
สะอาดกับคริสเตียนตองอยูดวยกันเสมอ เพราะวารางกายเปนพระวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (1 โค
รินธ.6:19) 

2. ความสะอาดภายใน คือความสะอาดในจิตใจของทานซ่ึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งกวาความสะอาด
ภายนอก และเปนบทเรียนท่ีเราจะศึกษาในวันนี ้พระเจาไมเพียงแตทรงมองภายนอก แตทรงมองภายใน
ดวงจิตของทาน (ดู 1 ซามูเอล.16:7) 
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ตองรับการชําระใหสะอาด 

ในเม่ือไมมีคนใด อาจมองเห็นความสกปรกภายในได กระจกสามารถบอกใหทานทราบวา 
ทานควรทําความสะอาดใบหนาหรือไม พระคริสตธรรมคัมภีรก็เชนกัน บอกใหทานทราบวา จิตใจของ
ทานตองการการชําระใหสะอาด (ดู ยากอบ.1:22-25) 

1. ความบริสุทธของพระเจา ทําใหเราตองเปนคนบริสุทธ์ิ พระธรรมอิสยาหบทท่ี 6 ไดกลาวถึง
ประสพการณของศาสดาพยากรณอิสยาหท่ีไดเหน็องคพระผูเปนเจาผูบริสุทธ์ิ อิสยาหไดยินเสียงของทูต
สวรรคหรือเอฟราอิมรองโตตอบกันวา “พระเยโฮวาหแหงพลโยธาท้ังหลายเปนบริสุทธ์ิ เปนบริสุทธ์ิ 
เปนบริสุทธ์ิ” เม่ืออิสยาหเห็นความบริสุทธ์ิของพระเจา ทานก็ตองเห็นความจําเปนของตนท่ีจะตอง
ไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ (ดู ขอ 4) 

สุภาพสตรีคนหน่ึงกําลังทําความสะอาดบาน หลอนสวมเส้ือผาท่ีสกปรกสําหรับทํางาน ขณะท่ี
ท่ัวใบหนา และรางกายของหลอนเปรอะเปอนดวยส่ิงสกปรก ก็ไดยนิเสียงกระด่ิงท่ีประตูจึงรีบวิง่ไป
เปด เม่ือหลอนเปดประตูออกปรากฏวา คนท่ีกดกระด่ิงเปนเพื่อนของหลอนซ่ึงแตงตัวดวยชุดท่ีสวยงาม
สะอาดหลอนจองดูเส้ือผา ของเพื่อนและกมดูตัวเอง แลวอุทานออกมาอยางเผลอตัววา “อุยตายจริง ฉัน
กลายเปนคนขอทานไปเสียแลว” เพื่อนของหลอนมิไดพดูอะไรแมแตคําเดียว 

เม่ือทานเหน็ความบริสุทธ์ิของพระเจา ทานจะตองพูดเชนเดียวกับกับอิสยาห และสุภาพสตรี
คนนั้นวา “ฉันเปนคนสกปรก ตองไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ” 

2. ความบาปของมนุษย ทําใหเราทราบวา เราตองไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ เนื่องจากพระเจา
ทรงเปนองคบริสุทธ์ิ คนท่ีเต็มไปดวยความบาป ความสกปรกจะเขาใกลพระองคไมได 1 เปโตร.1:17 
กลาววา ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสุทธ์ิ เพราะเราเปนผูบริสุทธ์ิ” มีส่ิงใดบางอาจทําใหชีวิตคริสเตียน
ของทานสกปรก เปนมลทินและเปนอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธระหวางทานกับพระเจา (ให
นักเรียนแสดงความคิดเหน็) ส่ิงเหลานั้นอาจไดแกนวนยิายท่ีไมดี ความคิดเห็นท่ีช่ัวราย คําหยาบ การ
โกหกภาพอุจาดลามก ความไมซ่ือสัตย การซุบซิบนินทา การไมเชื่อฟง ถาทานตองการมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกบัพระเจา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําจดัส่ิงเหลานี้ออกจากจิตใจของทาน แตทานจะไมมี
ความอยากจะชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ จนกวาทานจะทราบและยอมรับวา ตนยังไมบริสุทธ์ิเพียงพอ และ
ทานจะไมอาจทราบวา ตนไมบริสุทธ์ิจนกวาทานจะไดเขาใกลพระเยซูคริสตนําตนไปเปรียบเทียบกับ
ความบริสุทธของพระองค ฉะนั้นทางท่ีจะสํารวจดูความสะอาดภายในจิตใจของตนก็คือเขาใกลพระเจา
เสมอโดยการอานพระคัมภรีอธิษฐานเช่ือฟงและปฏิบัตติามพระดํารัสของพระองค 
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เราตองสารภาพความผิดบาป 

เราหรืออิสยาหจะตกอยูในสภาพหมดหวงั หากพระเจามิไดทรงเตรียมทางแหงการรอดพนจาก
ความผิดบาปเหลานั้นแตพระเจา ทรงเปนความรักทรงเตรียมวิธีท่ีจะใหทุกคนสามารถชําระจากความ
สกปรกกลายเปนผูบริสุทธ์ิสําหรับผูท่ียังไมไดตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด พระคริสต
ธรรมคัมภีรสอนวา “ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองคทรงซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรด
ยกโทษของเราและจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรมท้ังส้ิน” (1 ยอหน 1:9) พระเยซูคริสตสามารถชําระ
ทานใหบริสุทธ์ิ หากทานยนิยอมถอมตัวลงจําเพาะพระพักตรพระองค สําหรับผูท่ีเปนคริสเตียนแลวใช
วาทานจะรักษาความบริสุทธ์ิหมดจดอยางสมบูรณครบถวนไดทุกเวลานาที ทานอาจจะพล้ังผิดกระทํา
บาปไดบางคร้ัง เราทราบวา เราตองปฏิบัติตามคําส่ังของพระเยซูคริสตทุกอยาง แตบางคร้ังเรามิได
ปฏิบัติตาม ทานยังโกรธ อิจฉาริษยา โลภ ขาดความรัก ความเมตตาปรานี ท้ังนี้มิไดหมายความวา พระ
เจาทรงอนุญาตใหคริสเตียนกระทําบาปไดบางคร้ังพระองคทรงเกลียดชังบาป ไมอยากใหคริสเตียนมี
สวนเกีย่วของกับความบาป พระองคทรงเปนผูบริสุทธ์ิ เราจึงตองเปนผูบริสุทธ์ิ คริสเตียนท่ีแทจริงยอม
พยายามรักษาความบริสุทธ์ิท่ีพระเจาทรงประทานให ไมมีนิสัยอยากจะกระทําบาปตอไป แตดงักลาว
แลวขางตน เราอาจออนแอไดบางคร้ังพระเจาทรงเขาใจส่ิงเหลานี้ดี และยนิดีอภยัใหทาน หากทาน
เสียใจสํานกึผิด ยอมสารภาพผิดตอพระองค จงจําพระสัญญาใน 1 ยอหน.1:9 ไว และม่ันใจเถิดวา 
พระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญา เม่ือทานสารภาพผิดตอพระองค “พระองคจะทรงชําระเราใหพนจาก
อธรรมท้ังส้ิน 

อิสยาหไดสารภาพความบาปของทานตอพระเจา (อาน อิสยาห 6:5) ทานยอมรับวาริมฝปาก
ของทานสกปรก พูดในส่ิงไมควรพูด เราไมทราบวาทานหมายถึงอะไร แตพระเจาทรงทราบและทาน
เองก็ทราบ หลังจากท่ีไดสารภาพผิดตอพระเจาแลว ขอ 8 กลาววา “ความอสัตยอธรรมของเจาก็ถูกเอา
ไปเสียและความบาปของพระเจานัน้ก็ทรงโปรดยกใหแลว” พระเจาทรงชําระและอภัยความผิดบาปทุก
อยางใหอิสยาห จงปฏิบัติตามตัวอยางของอิสยาห ถาทานทราบวาไดกระทําผิดส่ิงใดตอพระเจา จง
สารภาพตอพระเจาโดยตรงเกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ เอยถึงส่ิงท่ีทานไดกระทําในคําอธิษฐาน อยาพูดเพยีงวา 
“ขอทรงโปรดยกความผิดบาปทุกอยางใหแกขาพเจา” แตจงบอกพระองควา “ขอทรงโปรดอภัยให
ขาพเจาท่ีไดโกหกนาย ก ในเชาวนันี”้ หรือความผิดอ่ืน ๆ ท่ีทานไดกระทําทานไมจาํเปนตองสารภาพให
ทุกคนไดยิน แตจําเปนอยางยิง่ท่ีจะตองสารภาพตอพระเจา  

ประการแรกเราไดกลาวไปแลววาถาเราตองการชําระจากความผิดบาปเราตองสารภาพผิดตอ
พระเจา สดุดี.119:9 ไดบอกเคล็ดลับอีกอยางหนึ่งเกีย่วกบัการชําระใหบริสุทธ์ิ “คนหนุมทําไฉนจงึจะได
ชําระทางประพฤติของตนใหบริสุทธ์ิ ใหระวังในทางประพฤติตามพระดํารัสของพระองค” ในขอนี้
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กลาววา ถาทานระวังในการประพฤติตามพระวจนะของพระเจาพระองคจะชวยใหทานรักษาความ
บริสุทธ์ิได พระเยซูคริสตตรัสแกสาวกของพระองควา “บัดนี้ทานท้ังหลายถูกชําระใหสะอาดโดยคําท่ี
เราไดกลาวแกทานแลว” (ยอหน.15:4) ถาทานตองการเปนผูบริสุทธ์ิเสมอในพระเนตรของพระเจา จง
หาเวลาอานพระวจนะของพระเจาทุกวันศึกษาและจดจําพระวจนะของพระองคไวในจิตใจ พระวจนะ
ของพระองคจะปองกันทานไมใหพลาดพลั้งตกลงไปในที่สกปรกดังกษัตริยดาวิดกลาววา “พระดํารัส
ของพระองคนัน้ขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่อขาพเจาจะไมกระทําผิดตอพระองค” (สดุดี.119:11) 

เม่ืออิสยาหไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิจากพระเจาแลว พระเจาตรัสกบัอิสยาห และทรงใชอิส
ยาหสําหรับงานของพระองค (ดู อิสยาห. 6:8) ตั้งแตนั้นมาอิสยาหไดเขาใกลชิดพระเจาและไดยินพระสุ
รเสียงของพระองคอยางชัดแจง (อิสยาห.30:21) นอกจากนั้นพระเจายงัทรงชวยหนนุน้ําใจ เพิ่มเติมกําลัง
ใหแกทาน และยกชูทานไวในทางอันชอบธรรมของพระองค (ดูอิสยาห.41:10) คริสเตียนท่ีบริสุทธ์ิ
จําเพาะพระเนตรของพระเจา จะไดรับพระพรเชนเดียวกับอิสยาห เขาจะเปนท่ีทรงโปรดปรานของ
พระองคตลอดไปเปนนิจ 
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บทเรียนที่ 10 การทดลอง 9

ฮีบรู 12:6-11; ยากอบ 1:1-27 

บทนํา 

การทดลอง เปนส่ิงสําคัญมากตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ กอนท่ีโรงงานจะผลิตสินคาออก
จําหนาย สินคานั้นตองผานการทดลองหลายคร้ังจนเปนท่ีพึงพอใจของผูผลิต เชน โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต กอนท่ีจะสงรถยนตออกจําหนาย ผูผลิตตองทดลองดูประสิทธิภาพและคุณภาพของรถยนต
กอน เพื่อจะใหสินคาของตนอยูในมาตรฐานท่ีตองการผูท่ีจะซ้ือรถยนตก็ตองทดลองเชนกัน กอนท่ีเขา
จะตัดสินใจซ้ือ เขาอาจขับดูกอน ทดลองดูความเร็ว ความสะดวกของเคร่ืองยนต ความทนทาน กําลัง
และส่ิงอ่ืน ๆ เม่ือทานไดกลับใจบังเกดิใหมแลวพระเจาก็ทรงตองการทดลองทาน มิใชเพื่อสืบหา
จุดออนแอของทาน เพราะพระองคทรงทราบดีวา มนษุยมีจดุออนแอดวยกันท้ังนัน้ แตพระองคทรง
ตองการอาศัยการทดลองนีช้วยใหคริสเตียนเจริญเติบโตและแข็งแกรงข้ึน 

ทําไมเราถูกทดลอง 

พระเจาทรงส่ังสอน ดัดแปลงแกไขบุตรของพระองค ดุจบิดาของทานตักเตือนส่ังสอนและ
ลงโทษทาน เม่ือทานกระทําความผิด แตมิไดลงโทษตักเตือนบุตรของคนอ่ืน ฉะนั้นทานจึงควรดีใจ 
หากพระเจาทรงเฆ่ียนตีส่ังสอนทาน เพราะเปนส่ิงยนืยนัขอหนึ่งแลววา ทานไดเปนบุตรของพระองค
แลว แมการถูกทดลอง ดัดแปลงและลงโทษ จะมิไดเปนส่ิงท่ีนาช่ืนชมยินดีสําหรับผูประสบการลงโทษ
นั้นและก็เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง พระธรรมฮีบรู 12:5,6 กลาววา “ดูกอนบุตรของขาพเจา อยาประมาทตอ
คําตีสอนขององคพระผูเปนเจา และอยาระอาใจเม่ือพระองคทรงติเตียนเทานัน้ เพราะวาพระองคทรงรัก
ผูใดพระองคจงึทรงตีสอนผูนั้น และพระองคทรงรักคนใดเปนบุตรพระองคก็ทรงเฆ่ียนตีผูนั้น” 

เราตองเปนผูเขมแข็งและแข็งแรงพอท่ีจะทนรับความทุกขยากลําบากตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ชีวิตการทดลองเพราะการทดลองนั้นประเสริฐยิ่งกวาทองคํา (ด ู 1 เปโตร.1:7) และจะเปนเหตุใหเกิด
ความสรรเสริญ สงาราศีและเกยีรติยศ ท้ังแกพระเจาและแกทานในวนัท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา 

นักยกน้ําหนักท่ีสามารถยกน้าํหนักไดหลายรอยปอนดนัน้ ตองผานการฝกฝนมาทีละข้ัน ๆ 
ตอนแรกเร่ิมดวยน้าํหนกัท่ีเบากอน และเพิม่ข้ึนตามลําดับ จนเขาสามารถยกนํ้าหนักหลายรอยปอนดได
อยางงายดาย พระเจาก็ทรงทราบถึงความทนทานและขนาดความเช่ือของคริสเตียนทุกคนพระองคจะ

 42 



ทรงเร่ิมทดลองคริสเตียนดวยการทดลองชนิดท่ีเบากอน ตามขนาดความเช่ือของเขา และจะเพิ่มข้ึน
ตามลําดับจนเขาสามารถทนรับการทดลองชนิดท่ีหนักได ผลของการทดลองก็ดุจนกัยกน้ําหนักท่ีชนะ
การแขงขัน เขาไมเพียงแตกลายเปนคนแข็งแกรง มีพลังมหาศาล ยังไดรับสงาราศีและเกียรติยศดวย คน
ท่ีผานการทดลองแลว เขาจะกลายเปนภาชนะท่ีลํ้าคาซ่ึงพระเจาทรงตองการใช ดุจทองคําท่ีผานการ
หลอมและทุบตีจากนายชางจนกลายเปนทองคําบริสุทธ์ิ สามารถดัดแปลงเปนเคร่ืองประดับและ
เคร่ืองใชท่ีมีคา 

การทดลองและการหลอกลวง 

คําวา “การทดลอง” มักจะไดรับการเขาใจผิดจากผูใชเสมอ คริสเตียนสวนมากใชคําวา “การ
ทดลอง” ปนกับ “การหลอกลวง” ซ่ึงความจริงมีความหมายแตกตางกันมาก และคริสเตียนจํานวนไม
นอยเม่ือไดยินคําวา “การทดลอง” ก็มักนึกไปในส่ิงท่ีไมดี แทจริงพระเจาทรงทดลองมนุษยเหมือนครู
บาอาจารยตองทดลองดูความสามารถ ความรูของนักเรียนประโยชนของการทดลองทานก็ทราบแลว
จากตอนตน แตความจริงท่ีทานจะเขาใจผิดไมไดก็คือ พระเจาไมทรงหลอกลวงผูใด การทดลองทําให
เกิดประโยชน สวนการหลอกลวงทําใหเกดิผลเสีย มารไมทดลองมนุษยดังท่ีทานเขาใจ การกระทําของ
มารซ่ึงคริสเตียนท่ัวไปเขาใจวา เปนการทดลองนั้นคือ “การหลอกลวงของมาร” ฉะนั้นกอนท่ีทานจะ
ศึกษาตอไป โปรดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและการใชคําสองคําน้ี “การทดลอง” มาจากพระ
เจา “การหลอกลวง” มาจากมาร เม่ือมารหลอกลวงทาน จงอยาพูดวามารทดลองทาน มารไมตั้งใจจะ
ทดลองทานแมแตนอย ความตั้งใจท้ังหมดของมาร คือหลอกลวงคริสเตียน 

มารอาจหลอกลวงทานหลายวิธีดวยกนั เชนในเวลาสอบ มารอาจบอกใหทานเหลือบดูคําตอบ
ของเพื่อนท่ีนั่งอยูขาง ๆ คําถามใดท่ีทานตอบไมไดมันอาจจะทําใหทานคิดวา การขโมยดูคําตอบของคน
อ่ืนไมเปนการผิด เพราะคริสเตียนควรจะสอบไดคะแนนดี เพื่อเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา ทานจง
อยาหลงกลของมารเปนอันขาด พระเจาไมทรงพอพระทัยในส่ิงใด ๆ ท่ีทานไดมาดวยการทําบาป นี่เปน
เพียงตัวอยางท่ัว ๆ ไปเกี่ยวกับการหลอกลวงของมาร มารมีวิธีแปลก ๆ และใหม ๆ หลายอยางจะ
หลอกลวงทาน เพื่อทําใหทานหลงทําผิดทอใจและเหินหางจากพระเจาไป 

พระเจาทรงทดลองคริสเตียนอยางไร 

(ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกอน) มีวธีิหลายอยางดวยกันท่ีพระเจาอาจทดสอบทาน แตจะ
กลาวโดยท่ัว ๆ ไปสองวิธี คือ  

1. โดยความทกุขลําบาก 1 เปโตร.1:7 บอกวา พระเจาอาจทดลองคริสเตียนดวยไฟ “ไฟ” ในท่ีนี้
หมายถึงความทุกขยากลําบาก และความเดือดรอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตคริสเตียน ไฟมีบทบาท
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สําคัญในการทําใหวัตถุหรือเคร่ืองใชตาง ๆ สะอาดและบริสุทธ์ิ เชนในวงการแพทย วงการ
อุตสาหกรรมแมแตอาหารท่ีทานรับประทานทุกวนั 1 เปโตร.1:7 ไดยกตัวอยาง การทําทองคําใหบริสุทธ์ิ
โดยใชไฟ ทองคําตองผานความรอนท่ีสูงมาก จนกระทั่งส่ิงสกปรกตาง ๆ ในทองคําถูกเผาไหมหมด 
เหลือแตทองคําท่ีบริสุทธ์ิ 

ชายคนหนึ่งไดไปเยีย่มโรงงานถลุงทองคํา เขาเห็นนายชางนําทองคําใสในเตาท่ีมีความรอนสูง
จัด แลวนาน ๆ คร้ังนายชางจะเขมนดูทองคําดวยความพินิจพิจารณา ชายคนน้ันรูสึกแปลกใจจึงถามนาย
ชางวา “ทําไมคุณตองจองมองทองคําอยางนั้น” นายชางตอบวา “ผมจองดูวา ทองคํานั้นจะสะทอนเงา
ของผมหรือไม หากผมยังไมสามารถเห็นใบหนาของผมเองเดนชัดจากการสะทอนของทองคําก็แสดงวา 
ทองคํานั้นยังไมบริสุทธ์ิพอ 

พระเจาทรงตบแตงชีวิตของคริสเตียน อนญุาตใหเราผานความทุกขลําบากบางคร้ัง เพื่อทดลอง
เรา ทําใหชีวิตของเราบริสุทธ์ิ และเพื่อคนอื่นจะไดเหน็พระองคเดนชัดยิ่งข้ึน จากชีวิตของเราเปาโลและ
ซีลารองเพลงสรรเสริญพระเจาขณะตกอยูในการทดลอง (กิจการ.16:23,24) พระเจาทรงนําชนชาติ
อิสราเอลผานพนความทุกขลําบากตาง ๆ ในปากนัดารเปนเวลา 40 ป เพื่อวาพวกเขาจะไดรับการตบแตง
จนพรอมท่ีจะเขาในแผนดินท่ีพระเจาทรงสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ.8:2) เพื่อจะพิสูจนความเช่ือของอับ
ราฮัม พระเจาทรงรอใหอับราฮัมมีอายมุากกวา 100 ปแลวจึงประทานบุตรคนหน่ึงให และบอกใหอับ
ราฮัมถวายบุตรแกพระองค (ปฐมกาล. 22:1) 

2. โดยการหลอกลวงของมาร พระเจาทรงอนุญาตใหมารหลอกลวงคริสเตียน เพือ่ตองการ
ทดสอบดูความเช่ือของคริสเตียน ดุจเด็กท่ีชอบเลนไมขีดไฟเม่ือคุณแมเหน็วาเด็กไมยอมฟงคําตักเตือน 
จึงปลอยใหเดก็เลนจนกระท้ังไมขีดไฟไหมมือของเด็ก เด็กรูสึกเจ็บปวดรองไหวิ่งกลับมาหาคุณแมและ
ไมกลาเลนไมขีดไฟนั้นอกีตอไป 

พระเจาไมทรงหลอกลวงผูใดการหลอกลวงท้ังหมดมาจากมาร เอเฟซัส.6:61 กลาววา มารได
โจมตีคริสเตียนดวยลูกศรเพลิงจากทุกดาน 

พระเจาทรงใหอิสระเสรีแกทานในการเลือกและตัดสินใจ ขณะถูกมารหลอกลวงทานจะเช่ือฟง
คําของมารหรือจะปฏิเสธก็อยูท่ีทานจะเลือกเอาการท่ีทานถูกหลอกลวงนั้นมิไดเปนการบาป เพราะคริส
เตียนทุกคนมิอาจหลีกเล่ียงจากการหลอกลวงของมารไดแมแตพระเยซูคริสตก็ถูกมารหลอกหลวง (ด ู
มัทธิว.4:1-11) แตการถูกหลอกลวงนั้นจะกลายเปน “บาป” ทันทีเม่ือทานเช่ือและทําตามคําหลอกหลวง
ของมาร ดุจเอวาเช่ือคําหลอกลวงของมาร กินผลไมท่ีตองหาม (ดู ปฐมกาล.3:1-6) ขณะท่ีคริสเตียนถูก
ทดลองหากเขาเขาใกลพระคริสต ตอสูมารโดยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มารก็จะหนีจากเขา
ไป (ด ู ยากอบ.4:7,8) (ใชเวลาเล็กนอยใหนกัเรียนออกความคิดเห็นวา มารอาจหลอกลวงเขาโดยวิธี
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ใดบาง เตือนใหเขาระวังตอการหลอกลวงนั้น จงอธิษฐานเผ่ือซ่ึงกันและกันเสมอเพ่ือจะหลุดพนจากการ
หลอกลวง) 

การผานการทดลองของพระเจาอาจเปรียบไดกับการผานการสอบซอมหรือสอบไลในโรงเรียน 
ระหวางท่ีอยูในการสอบ ทานอาจจะรูสึกลําบากใจมาก อาจตองนอนดึกเพราะทองตําราตองทําขอสอบ
ดวยความระมัดระวังบางคนน้ําหนกัลดลงระหวางท่ีมีการสอบ เพราะครํ่าเครงเกินไป แตหลังจากการ
สอบเสร็จแลว และทราบวาสามารถผานการสอบไปไดดวยด ี เขารูสึกภูมิใจอ่ิมอกอ่ิมใจ ผูท่ีดใีจมาก
ท่ีสุดคือคุณครูผูสอนและคุณพอคุณแมท่ีเกือ้กูลอุดหนุน ผูท่ีสามารถผานการทดลองของพระเจาไป
ดวยดี สามารถเอาชนะการหลอกลวงของมาร สามารถชนะความทุกขยากลําบากตาง ๆ ยอมจะเกิดความ
พึงพอใจความปติยินดีอยางเหลือลน และผูท่ีดีใจมากท่ีสุดคือพระเจา พระองคทรงพอพระทัยอยางยิ่งท่ี
ทานผานการทดลองไปดวยดชัียชนะที่ทานไดรับยอมเปนส่ิงรับประกันวาทานเปนคนเช่ือถือได เปนคน
ท่ีพระเจาทรงใชได และพระเจาจะทรงใชทานมากยิ่งข้ึน อวยพรทานมากยิ่งข้ึนในพระราชกจิของ
พระองค พระองคก็ไดรับเกียรติยศจากผลงานของทาน ประการสุดทายพระองคทรงสัญญาวา จะ
ประทานบําเหน็จแกผูท่ีสูทนตอการทดลอง (อานยากอบ. 1:12 พรอมกัน) 
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10บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงรักษาความปลอดภัยของเรา 

อิสยาห 40:11-31; ยอหน 10:1-5 

บทนํา 

อี.เอ.พินสัน นักบินของกองทัพอากาศแหงสหรัฐอเมริกา เปนคนแรกที่บินเขาไปสํารวจกลุม
เมฆท่ีเกิดจากระเบิดนวิเคลียร หลังจากการระเบิดใหม ๆ พรอมกับนักบินอีกยี่สิบสามคนเขาไป
วิเคราะหหลุมเมฆนี้ กอนไปเขาอธิบายวาการเขาไปสํารวจกลุมเมฆนิวเคลียรอาจจะมีอันตรายบาง แต
คิดวาไมมากจนเกินไป หลังจากอธิบายทุกอยางเปนท่ีกระจางแกนกับินแลวพนิสันเขาประจําท่ี นาํ
เคร่ืองบินอีกยีสิ่บสามลําเขาไปปฏิบัติงานในกลุมเมฆนิวเคลียร แมนกับินท้ังหลายจะทราบวา มีอันตราย
ในกลุมเมฆนิวเคลียรและไมทราบวาจะเผชิญเหตุการณ รายแแรงท่ีไมนึกฝน แตพวกเขาไมตกใจกลัว 
เพราะเช่ือและไววางใจพินสันผูนําของเขา พวกเขาทราบวาหากมีอันตรายเกดิข้ึน ผูนําซ่ึงอยูใน
ทามกลางพวกเขาจะตองชวยเหลือ และแกไขไดทันทวงที 

ทําไมเราตองการพระเจาเพ่ือรักษาความปลอดภัย 

บางคร้ังชีวิตของเราก็คลายกบันักบิน 23 คนนั้น เราไมทราบวาอะไรจะเกิดข้ึนแกเราในวัน
ขางหนา หรือช่ัวโมงขางหนา เราตองการมีใครสักคนหนึ่งท่ีสามารถตอบคําถามและขอสงสัยทุกอยาง
ใหแกเรา ยนิดรีวมเดินทางกบัเรา ในการเผชิญเหตุการณตาง ๆ ซ่ึงรออยูขางหนา พระคริสตธรรมคัมภีร
ไดแนะนําใหเรารูจักบุคคลหน่ึงซ่ึงยินดีรับหนาท่ีนี้ ทานองคนั้นคือ พระเยซูคริสต พระองคทรงสัญญา
วา “นี่แหละ เราจะอยูกับทานท้ังหลายเสมอไปเปนนิตยกวาจะส้ินโลก” (มัทธิว.28:20) แตทานตองการ
พระองคทุกเวลาจริง ๆ หรือทําไม 

เหตุท่ีเราตองการพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยรักษาความปลอดภัยแกเราเพราะวาเรามีศัตรูท่ีมี
ฤทธ์ิอํานาจมากเปาโลกลาววา “เพราะวาเราไมไดตอสูกบัเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับผูมีบรรดาศักดิ ์
และตอสูกับผูมีอํานาจและตอสูกับผูครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี้ และตอสูกับวิญญาณอัน
ช่ัวในสถานอากาศ” (เอเฟซัส.6:12) ถาอาศัยตัวของเราเองตามลําพังแลว เราไมอาจตอสูเอาชนะศัตรู
หรือมารได เพราะมารฉลาดกวาเรา และมีอํานาจมากกวาเราทุกอยาง เปโตรเตือนวา “จงระวังใหดี ดวย
วาศัตรูของทานคือมารดุจสิงโตคํารามแผดเสียงรองนากลัว ก็เท่ียวไปเสาะแสวงหาคนท่ีมันจะกดักิน
ได” (1 เปโตร.5:8) ฉะนั้นเราตองการผูท่ีมีฤทธ์ิอํานาจเหนอืมาร คุมครองรักษาเรา 1.ยอหน.4:4 บอกแก
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เราวา “พระองคท่ีดํารงอยูในทานท้ังหลายเปนใหญกวาผูท่ีอยูในโลก” แมซาตานจะเปนศัตรูท่ีนากลัวมี
ฤทธ์ิอํานาจมาก แตพระเยซูคริสตทรงใหญยิ่งกวามารทุกประการ 

พระเจาทรงมีฤทธิ์รักษาความปลอดภัย 

พระธรรมอิสยาห 40:12 ไดบรรยายถึงความใหญยิ่งของพระเจาวาพระองคทรงตวงนํ้าท้ังส้ินไว
ดวยในอุงมือเดียว เหมือนกับทานตักน้ําเล็กนอยไวในฝามือของทาน พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจเหนือ
ทะเลมหาสมุทร ทานลองคิดดูวาทะเลและมหาสมุทรท่ัวโลกใหญโตกวางขวางเพียงใด แตเม่ือ
เปรียบเทียบกบัความใหญยิง่ของพระเจาแลว มีขนาดเพียงเทาฝามือของพระองคเทานั้น พระองคทรง 
“วัดทองฟาดวยคืบเดยีว” ของพระองคและยัง “ตวงผงคลีดินท้ังโลกดวยทะนานอันเดียว และช่ังภูเขา
ดวยตาคันช่ัง และช่ังเนนิเขาดวยตราชู” มีผูใดบางท่ีอาจกระทําเชนนี้ มีแตพระเจาผูทรงฤทธ์ิ ผูมีอํานาจ
สูงสุดเทานั้น 

การมีฤทธ์ิอํานาจอยางเดยีวเทานั้นไมพอ ผูท่ีจะรักษาความปลอดภัยแกเราได จะตองเปนผูท่ีเขา
ใจความตองการของเราดวย พระเยซูคริสตมีคุณสมบัตินี้ (ใหนักเรียนอาน สดุดี. 139:3;4, สุภาษิต. 15:3) 
พระองคทรงทราบความตองการของเรา ตรัสแกสานุศิษยของพระองควา “เพราะวาส่ิงไรท่ีทานตองการ 
พระบิดาของทานทรงทราบกอนเม่ือทานยงัไมไดขอ” พระองคทรงส่ังใหเราอธิษฐานทูลขอตอพระองค
ในส่ิงท่ีเราตองการแมทานจะมั่นใจไดวา พระองคทรงทราบทุกอยางเกี่ยวกับทาน ทรงทราบวาทาน
กําลังอยูท่ีไหน อะไรกําลังเกิดข้ึนแกทาน ทานขาดแคลนอะไร แตพระองคก็ทรงตองการใหทานบอก
พระองคถึงความตองการเหลานั้น พระองคตรัสวา “จงขอแลวจะได” มัทธิว. 7:7) 

นอกจากพระองคทรงเขาใจเราแลวยังทรงเปนหวงและเอาใจใสเราดวย เพราะพระองคทรงมี
ฤทธ์ิอํานาจทรงเขาใจทุกอยางเก่ียวกับเราจริง ใหเราอาน สดุดี.103:3; 4,ฮีบรู.4:15 และ อิสยาห.40:11 
ขอพระธรรมเหลานี้และตอนอ่ืน ๆ อีกหลายแหงในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกเราวา พระเจาทรงรัก
เรา ทรงตองการชวยเหลือเรา พระเยซูคริสตทรงเรียกพระองคเองวา ผูเล้ียงแกะ (ดู ยอหน.10:2-5) 
พระองคทรงนําหนาทาน ทรงรูจักแมกระท่ังเสียงของทาน ในพระคัมภีรไดกลาวแลวกลาวอีกวา พระ
เจาไดทรงคุมกันรักษาผูท่ีรักและเช่ือฟงพระองคโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค พระองคทรงชวยโนอาห
และครอบครัวใหพนจากจมน้ําตาย พระองคทรงชวยชนชาติอิสราเอลขามทะเลแดงและไดชัยชนะศัตรู 
กระท่ังสูดินแดนท่ีพระองคทรงสัญญา พระองคทรงชวยดาเนยีลใหหลุดพนจากการเปนเหยื่อของสิงโต
ทรงคุมครองรักษาเปาโลและคนอ่ืน ๆ ขณะอยูในคุก เราจึงม่ันใจไดวาพระองคสามารถพทัิกษรักษาได
ดีท่ีสุด 
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เราจะรับการพิทักษรักษาจากพระเจาไดอยางไร 

การพิทักษรักษานี้สวนใหญข้ึนอยูกับพระเจา พระองคทรงรักเราทรงเปนหวงและเอาใจใสตอ
เรา แมบางคร้ังเราอาจลืมพระองค แตพระองคไมเคยลืมเรา อยางไรก็ตามหากเราตองการไดรับการ
คุมครองรักษา จากพระองค มีบางอยางท่ีเราตองปฏิบัติคือ 

ประการท่ีหน่ึง จงจดจําพระวจนะของพระเจาไวในจติใจของทานพระวจนะของพระองคจะ
เตือนใหทานทราบเสมอวาพระองคทรงอยูใกลทานตลอดเวลา และทานจะไมกลากระทําบาป ทําตาม
ความตองการของฝายเนื้อหนังและคําหลอกลวงของมาร (อาน สดุดี. 19:11, 119:9,11) ทานไดจดจําพระ
วจนะของพระองคไวในจิตใจหรือเปลา พญามารอาจมาในรูปรางของเทวทูต อางพระวจนะของพระเจา
หลอกลวงทาน ถาทานมีพระคําของพระองคอยูในจติใจ ทานก็สามารถชนะมารได เหมือนดังพระเยซู
คริสตทรงชนะการทดลองของมาร 

ประการท่ีสอง จงรักษาตัวไวในความรักของพระเจา เม่ือทานทราบวาพระเจาทรงรักทาน ทรง
ตองการคุมครองรักษาทาน จงกระทําตนเปนท่ีรักใครของพระองค ดํารงชีวิตอยูในความรักของ
พระองค นายแพทยคนหนึ่งไดแนะนําใหคนไขของเขา นั่งรับแสงแดดตลอดวัน เพือ่จะชวยใหสุขภาพ
ของเขาดีข้ึน คนไขทําตามคําส่ังของนายแพทย เวลาเชาเขาไดตั้งเกาอ้ีไวในท่ีท่ีเขาสามารถรับแสงแดด
ไดเต็มท่ี อาการของเขาดีข้ึนตามลําดับเวลาบายนายแพทยไดมาเยีย่มเขา เห็นเขานัง่ในรม นายแพทยถาม
วา “ทําไมไมนั่งรับแสงแดด” “ผมนั่งในท่ีเดิมครับแตแสงแดดเปล่ียนทิศทาง” คนไขตอบนายแพทย
บอกวา “คุณกค็วรเล่ือนท่ีตามแสงแดดดวย” นี่แหละคือความหมายของคําวา “จงรักษาตัวไวในความรัก
ของพระเจา” (ยูดา 21) ความรักของพระเจาทรงมีอยูเชนเดิมและไมเปล่ียนแปลง แตทานตองรักษาตัว
ของทานเองใหอยูในความรักของพระองคเสมอ พระธรรมยอหน 14:23 ไดอธิบายอยางชัดเจนวา ทาน
จะรักษาตัวไวในความรักของพระองค โดยรักพระองคและประพฤติตามบัญญัติของพระองค 

บางคนกลัววา บางคร้ังเขาอาจจะถูกพรากจากความรักของพระเจาเพราะความออนแอของตน 
พระเยซูคริสตทรงใหความม่ันใจแกเราวา ถาเราอยูในพระองค จะไมมีผูใดอาจแยงเราจากพระองคไป
ได (ดู ยอหน.10:28) และเปาโลกลาววา ไมมีส่ิงใดอาจพรากเราจากความรักของพระองค (ดู โรม.8:35-
39) 

ประการท่ีสาม เราไดรับการพิทักษรักษาโดยความเช่ือ (ดู 1 เปโตร.1:15) เม่ือทานเชื่อในผูใด 
ทานยอมไมสงสัยการกระทําหรือการประพฤติของผูนั้น ทานอาจไมเขาใจวา ทําไมเขาปฏิบัติเชนนั้น 
หรือลาชาในการบางส่ิงแตทานก็ม่ันใจในเขาทุกอยางเปรียบเสมือนทานนั่งในเคร่ืองบิน ทานเองขับ
เคร่ืองบินไมได ทานไมทราบวาคนขับเคร่ืองบินจะขับอยางไรมีความชํานาญเพียงไหน ทานเพยีงแตเช่ือ
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และไววางใจคนขับเคร่ืองบินเทานั้น เช่ือวาเขาจะพาทานไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางปลอดภยั โดย
ความเช่ือนี้ เคร่ืองบินก็นําทานไปสูจุดหมายท่ีทานประสงค 

การเช่ือและไววางใจในพระเยซูคริสตก็เชนเดียวกัน ทานไมเคยเห็นพระองคและทานไมทราบ
วา พระองคจะทรงชวยทานโดยวิธีใด ทานเพียงแตไววางใจในพระองคทุกอยาง พระองคกจ็ะทรง
พิทักษรักษาทาน โดยฤทธ์ิเดชของพระองคทานมีหนาท่ีท่ีจะอธิษฐานแสวงหาและทําตามน้ําพระทัย
ของพระเจา อิสยาห.40:31 กลาววา “ผูท่ีคอยทาพระเยโฮวาห จะไดรับกําลังเพิ่มข้ึน” การคอยทานี้ 
หมายถึงการเช่ือและไววางใจในพระเจา เม่ือทานไววางใจพระองคทุกอยาง พระองคจะทรงเพิ่มเติม
กําลังใหทานไดรับชัยชนะ 
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11บทเรียนที่ 12 ทหารของพระคริสต 

เอเฟซัส 6:10-18 

บทนํา 

อัครสาวกเปาโลไดประกาศ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเปนเวลามากกวา 20 ป ทานได
เดินทางท่ัวภาคอาเซียอาคเนยและประเทศกรีก ในบ้ันปลายชีวิตของเปาโล ทานไดถูกจับสงตัวไปสูกรุง
โรมในฐานนักโทษ แตไดรับสิทธิพิเศษใหเชาบานอยูได ภายใตการควบคุมดูแลของทหารโรม รัฐบาล
โรมไมอนุญาตใหเปาโลออกจากบานเชาไมวาเวลาใด แตอนุญาตใหคนอ่ืนมาเยีย่มได ระหวางท่ีถูกคุม
ขังอยูในบานเชา เปาโลก็คงมีธุระยุงอยูเชนเคย โดยอธิบายทางแหงความรอดใหทุกคนท่ีมาเยีย่มเขาใจ 
(ดู กจิการ.28:30,31) และเขียนจดหมายแนะนําตักเตือนคริสตจักรตาง ๆ ท่ีทานไดตัง้ข้ึนคริสตจักรเอเฟ
ซัสเปนคริสตจักรหนึ่งท่ีเปาโลไดเขียนจดหมายไปให ในจดหมายทานไดอธิบายการดําเนินชีวิต
ของคริสเตียน โดยเปรียบชีวติคริสเตียนเหมือนการสงคราม คริสเตียนทุกคนเปนดุจทหารหาญ 

ขอทองจําในบทนี้ เปาโลไดบอกใหคริสเตียนทุกคนสวมยุทธภัณฑของพระเจา อาจเนื่องจาก
เปาโลไดเห็นเคร่ืองแบบของทหารโรมซ่ึงยืนเฝาอยูทุกวัน ทําใหนกึถึงเคร่ืองแบบของทหารแหงพระ
คริสต การท่ีทหารคนหนึ่งจะออกไปทําศึกเคร่ืองแบบหรือยุทธภัณฑเปนส่ิงสําคัญมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ทหารสมยัโรมโบราณซ่ึงตอสูดวยหอก ดาบ ธน ู จําเปนท่ีสุดจะตองมียุทธภณัฑเหลานี้ปองกันตัว 
การทําศึกของคริสเตียนก็ดจุกัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมียุทธภณัฑปองกันตัว และมีอาวุธสําหรับตอสู
ศัตรู 

เราจะตอสูกับใคร 

พระธรรมเอเฟซัส 6:10 เปาโลไดบอกเราเก่ียวกับการสงครามของคริสเตียน ในสนามรบท่ี
กวางใหญไพศาลนี้ประกอบดวยทหารสองฝาย ฝายหนึ่งคือ คริสเตียน มีพระเยซูคริสตเปนจอมทัพอีก
ฝายหนึ่งคือ ความชั่วราย (วญิญาณช่ัวในสถานอากาศ ขอ 12) มีพญามารซาตานเปนจอมทัพศัตรูท่ีคริส
เตียนจะตองตอสูนั้นจึงไมใชเปนมนุษยธรรมดา (เนื้อหนังและเลือด) แตเปนมารท่ีมีอํานาจแหงความช่ัว 
(ผูครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี”้ เปนศัตรูท่ีรายกาจวามนษุยท่ีช่ัวรายท่ีสุด อยางไรก็ตาม แม
มารจะเปนศัตรูท่ีนากลัวยิ่งของคริสเตียน แตมันอาจใชอํานาจไดตามท่ีพระเจาทรงอนุญาตเทานั้น และ
ในท่ีสุดพระเจาทรงเปนฝายชนะ 
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เนื่องจากมารเปนศัตรูท่ีมีอํานาจฉลาด มีกลอุบายทุกอยางท่ีจะหลอกลวงคริสเตียน พระคริสต
ธรรมคัมภีรจึงไดเตือนใหคริสเตียนระวัง “ยุทธอุบาย” ของมาร หากทานพล้ังเผลอเม่ือใดกจ็ะตกเปน
เหยื่อของมารทันที พระเยซูคริสตทรงตระหนักถึงความนากลัวของศัตรูจึงไดทรงเตรียมยุทธภณัฑให 
คริสเตียนทุกคนสวมใส และประทานอาวธุใหสําหรับตอสูศัตรู หากทานไดสวมยทุธภัณฑเหลานี้ และ
ใชอาวุธท่ีพระองคประทานให ทานจะตองไดชัยชนะศัตรูอยางแนนอน ตอไปนี้เปนรายช่ือยุทธภณัฑท่ี
พระเจาทรงประทานให 

เราใชอะไรตอสูมาร 

1. เข็มขัด “เอาความจริงคาดเอวไว” (ขอ 14) เข็มขัดนอกจากชวยใหเคร่ืองแตงตัวของทหาร
กระทัดรัด ทําใหเคล่ือนไหวไดสะดวกในยามสูรบแลวในสมัยปจจุบันเรายังติดของหลายอยางท่ีเข็มขัด 
เชน กระสุนปน กระติกน้าํ ยาสําหรับปฐมพยาบาลเปนตน พระเจาทรงตองการใหเราใช “ความจริง” 
เปนเข็มขัดคาดเอวไว พระเยซูคริสตทรงเปนความจริง (ดู ยอหน.14:6) พระองคทรงตองการใหเรา 
ปฏิบัติในส่ิงท่ีเปนความจริงพูดแตความจรงิ ยึดม่ันในส่ิงท่ีเปนความจริง ทานเอา “ความจริง” คาดเอวไว
หรือเปลา ทานยืนหยดัในความจริง แมในยามเผชิญความทุกขลําบากหรือไม 

2. เคร่ืองทับทรวง “เอาความชอบธรรมเปนเคร่ืองทับทรวงปองกันอกไว” (ขอ 14) มีอวัยวะ
สําคัญบริเวณอก เชนปอด หัวใจ ท่ีตองไดรับการปองกนั รักษาทหารในสมัยกอนจงึตองสวมเคร่ืองทับ
ทรวงหรือบางทีเรียกวา “เกราะ” คริสเตียนก็ตองการเกราะสําหรับปองกันจิตใจ (อก) จติใจเปนจุด
ยุทธศาสตรท่ีออนแอที่สุดจดุหนึ่งท่ีมารชอบโจมตี มันมักทําใหคริสเตียนคิดในส่ิงท่ีไมดี อิจฉาริษยา
อาฆาตพยาบาท อาจกลาวไดวาสวนท่ีรางกายของเราทําบาปมากท่ีสุดคืดจิตใจเราไมอาจปองกันสวนนี้
จากการโจมตขีองมารไดดวยตนเอง มีแตยุทธภัณฑท่ีพระเจาประทานใหเทานั้น จึงจะสามารถปองกัน
ได ยุทธภณัฑนั้นคือ “ความชอบธรรม” เปนความชอบธรรมท่ีมาจากพระเจาผูชอบธรรม นอกจากไมคิด
ไมกระทําในส่ิงท่ีเปนบาปแลวยังชอบกระทําดีตามนํ้าพระทัยของพระเจาดวย 

3. รองเทา “เอากิตติคุณแหงสันติสุข เปนเหตุใหเกิดความพรอมเพรียงมาสวมเปนรองเทา” (ขอ 
15) รองเทาเปนส่ิงสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของทหาร หากทหารปราศจากรองเทาจะทําใหเดินทางลําบากมาก 
เทาจะไดรับอันตรายอยางงายดายจากหนามกอนหนิท่ีแหลมคม พระเจาทรงใหคริสเตียนสวม “กติติคุณ
แหงสันติสุข” เปนรองเทาสําหรับประกาศพระกิตติคุณของพระองค การเปนพยานการนําขาวดีไปบอก
ใหคนอ่ืนทราบ เปนทางหนึ่งท่ีทานจะยือ้แยงดวงวิญญาณมาจากมาร ทานตองสวมรองเทานี้ไวพรอม
เสมอท่ีจะเปนพยานเพื่อพระคริสต เพื่อคนอ่ืนอีกเปนจํานวนมากจะไดรับสันติสุขจากพระองค 
นอกจากนั้นรองเทานี้ยังปองกันทาน ไมใหเดนิไปในสถานท่ีท่ีทานไมควรไป ซ่ึงอาจนําอันตรายฝาย
วิญญาณจิตมาสูทาน 
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4. โล “เอาความเช่ือเปนโล” (ขอ 16) ทหารในสมัยกอนไมอาจออกสนามรบไดโดยปราศจากโล 
เพราะโลสามารถปองกันอาวธุตาง ๆ จากศัตรู เชนดาบ หอก ธน ู ทานไมอาจตอสูกับมารไดโดย
ปราศจาก “ความเช่ือ” เชนกนั ขอ 16 กลาววา นอกจากมารจะมีอาวุธชวงส้ัน เชนดาบ และหอกแลว ยัง
มีอาวุธชวงยาว คือ “ลูกศรเพลิง” ไดแก “ความสงสัย” ซ่ึงมารทําใหเกิดข้ึนในจิตใจของทาน มันอาจทํา
ใหทานสงสัยพระสัญญาของพระองค สงสัยการทรงนําของพระองค การส่ังสอนหรือแมแตกระท่ัง
ความรอดของทานเอง ความสงสัยเหลานีเ้ปรียบเสมือนธนูเพลิงท่ีจะประหัตประหารทาน ทานจึงตอง
สวมความเช่ือเปนโลไว ยดึม่ันในพระวจนะของพระองคให “ความเชื่อ” เปนองคประกอบสําคัญท่ีสุด
ในชีวิตคริสเตียน หากมีส่ิงใดทําใหสงสัย จงสืบถามใหรูความจริงจากครู ศิษยาภิบาล อาจารย คุณพอ
คุณแมศึกษาพระวจนะของพระองคเพื่อแกขอสงสัยนั้น 

5. เคร่ืองปองกันศีรษะ “จงเอาความรอดเปนเคร่ืองปองกันศีรษะไว” (ขอ 17) ศีรษะท่ีบรรจุ
สมองเปนศูนยกลางของความรูสึก ความรอดมิไดข้ึนอยูกับความรูสึกของทาน ถาทานอาศัยความรูสึก 
บางวันทานนกึวาทานรอดแลว แตบางวนัเม่ือทานออนแอ ทานอาจนึกวาทานยังไมรอดความรอดข้ึนอยู
กับพระเจาทานทราบวาทานรอดแลว เพราะพระองคตรัสดังนั้น จงจดจําความจริงแหงความรอดไว
เสมอวา เม่ือทานไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดทานไดรอดแลว 

6. ดาบ “จงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระคําของพระเจา” (ขอ 17) สวนยุทธภัณฑท้ัง 5 ท่ี
กลาวมาขางตนนั้นพระเจาทรงประทานใหสําหรับปองกันตนเองจากการรุกรานของมาร จะเห็นไดวา
พระเจาทรงหาทางปองกันท่ีดีท่ีสุด ใหทานรอดพนจากอันตรายของศัตรู ยุทธภัณฑช้ินสุดทายเปนอาวุธ
สําหรับตอสูศัตรู ทานไมเพยีงแตตองปองกันตนใหรอดพนจากอันตรายซ่ึงเกิดจากศัตรูแลว ยังตองถือ
อาวุธท่ีพระเจาประทานใหตอสูกับศัตรูดวย จงจําไวสมอวา พระเจามิไดตองการใหทานตอสูศัตรูดวย
มือเปลาหรือดวยกําลังและความสามารถของทานเองทานไมอาจเอาชนะมารไดโดยวิธีนี้ แตทานจะชนะ
โดยพระแสงดาบของพระเจาคือ พระคําของพระองคพระเยซูคริสตเองก็ทรงใชพระคําของพระเจาตอสู
มาร (ดู มัทธิว. 4:1-11) จงลับพระแสงดาบของพระองคใหคมอยูเสมอ โดยหม่ันอาน ศึกษา และจดจํา
พระวจนะของพระองคไวในจิตใจ 

ทานจะใชยุทธภัณฑเหลาน้ีใหเกิดประโยชนไดอยางไร 

ประการท่ีหน่ึง “จงสวมยุทธภัณฑท้ังส้ินของพระเจา” (ขอ 11) ยุทธภัณฑเหลานีจ้ะชวยอะไร
ทานไมไดหากทานไมยอมรับและสวมดวยตัวของทานเอง กอนทานจะออกไปทําศึกจงสวมยุทธภัณฑ
เหลานี้ไวใหพรอม จงยึดม่ันในความจริง ตอนรับความรอดและความชอบธรรมจากพระเยซูคริสตหม่ัน
อานพระวจนะของพระองคเสมอเพราะพระวจนะของพระองคคือพระแสงดาบท่ีทานสามารถทําลาย
ศัตรูได 
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ประการท่ีสอง “จงยึดม่ัน (ขอ 14) หมายความวา มีความกลาหาญยืนหยัดตอสูกับศัตรู โดยไม
วิ่งหนไีมวาในกรณีใด ๆ พระเจามิไดทรงเรียกเราไปในงานเล้ียง แตทรงเรียกใหเราตอสู เปาโลกลาววา 
“ทานจงรวมการยากลําบากดวยกันกับขาพเจา ดุจดังทหารอันดีของพระเยซูคริสต” (2 ทิโมธี .2:3) ถามี
ใครดูถูกเยาะเยยทานหรือขมข่ีทานเนื่องจากทานเช่ือในพระเยซูคริสต จงยืนม่ันในความเช่ือเดมิเผชิญ
กับมารดวยความกลา หากผูใดชวนทานไปสถานท่ีท่ีไมควรไป จงปฏิเสธอยางแข็งแรงวา ทานไปไมได 
จงยอมสูทนความยากลําบากทุกอยาง เม่ือพระองคเสด็จมาทานจะไดรับเหรียญกลาหาญเปนบําเหนจ็ 

ประการท่ีสาม “จงอธิษฐานทุกเวลา” (ขอ 18) การอธิษฐานเปนอาวุธท่ีลึกลับซ่ึงพระเจา
ประทานแกเราเม่ือรูสึกวาออนกําลัง “จงมีกําลังข้ึนในองคพระผูเปนเจา และในเร่ียวแรงแหงฤทธิ์เดช
ของพระองค (ขอ 10) 
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12บทเรียนที่ 13 บําเหน็จของคริสเตียน 

ยากอบ 1:12;1 เปโตร 5:2-4;2 ทิโมธี 4;6-8; 1 เธสะโลนิกา 2;19 

บทนํา 

เม่ือเดือนธันวาคม 1966 ไดมีการแขงขันเอเช่ียนเกมสท่ีกรุงเทพฯ มีนักกฬีาถึง 18 ประเทศ
มารวมการแขงขันเสร็จส้ินลงแลว ไดมีพิธีใหญโตสําหรับมอบรางวัลแกผูมีชัยชนะ เขาจะไดรับเหรียญ
ทองเปนสัญลักษณ ธงชาติของประเทศซึ่งเขาเปนผูแทนไดชักข้ึนประเทศและพลเมืองในประเทศของ
เขาจึงพลอยไดรับเกียรติดวย แนนอนทีเดียว ผูท่ีไดรับเกียรติและตําแหนงชนะเลิศ รูสึกภูมิใจและดีใจ
เปนท่ีสุด เพราะนั่นเปนการประกาศถึงความสําเร็จของเขา แสดงวาเขาเปนคนเกงท่ีสุดในกฬีาชนดิท่ีเขา
รวมแขงขันแตการท่ีเขาประสบความสําเร็จ จนไดรับเหรียญทองนั้น มิใชเปนส่ิงงายเขาจะตองใชเวลา
มากในการฝกฝนอบรมตองมีความทรหดอดทน สัตยซ่ือตอตนเองและตอผูอ่ืน 

ใครไดรับรางวัล 

พระเจาทรงสัญญาจะใหบําเหน็จแกผูท่ีไดรับชัยชนะในชีวิตคริสเตียนเชนกัน บทเรียนอาทิตยท่ี
แลว เราไดเรียนวาชีวิตคริสเตียนเปรียบเสมือนการสงครามทหารที่มีความกลาเปนพเิศษในการทําศึกยืน
หยัดตอสูศัตรูโดยไมยอทอ บางทีไดรับเหรียญเปนรางวัล พระเจากป็ระทานบําเหน็จแกคริสเตียนท่ียืน
หยัดตอสูมารจนถึงท่ีสุด (ด ูฟลิปป.3:14) บทเรียนวันนี้เปาโลไดเปรียบชีวิตคริสเตียนเหมือนนักกฬีาใน
สมัยของเปาโล การวิ่งแขงเปนกีฬาทีน่ิยมกันมากชนิดหนึ่ง นักกฬีาท่ีมีช่ือเสียงมากหลายคนมาจากเมือง
โครินธเพราะชาวเมืองโครินธชอบการแขงขันกีฬามาก เม่ือเปาโลเขียนจดหมายแนะนําตักเตือน
คริสตจักรโครินธ จึงเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเหมือนนกักีฬา (ดู 1 โครินธ.9:24,25) เปาโลกลาววา
ผูเขารวมในการวิ่งแขงมีหลายคน แตคนท่ีไดรับรางวัลมีแตคนเดยีว เปาโลมิไดหมายความวา ในวัน
ขางหนาเม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมาจะมีเพยีงคนเดยีวหรือคริสตจักรเดยีว หรือคริสเตียนคณะเดียวเทานั้น
จะไดรับรางวลั ความหมายท่ีแทจริงท่ีเปาโลตองการใหเราเขาใจคือ ทุกคนท่ีไดรับชัยชนะจากการวิ่ง
แขง หมายถึงไมเลิกลมเสียกลางทาง แตพยายามวิ่งจนถึงหลักชัย และแนนอนท่ีสุด คนท่ีวิ่งไดเร็วท่ีสุด 
ทําคะแนนไดดีท่ีสุด ยอมไดรับรางวัลท่ีดีท่ีสุด สวนคนอ่ืน ๆ ก็ไดรับรางวัลเชนเดยีวกัน มากนอยตามท่ี
ตนไดพยายาม อยางนอยท่ีสุดก็ไดรับรางวัลชมเชยผูท่ีไมไดรับรางวัลเลย คือผูท่ีพายแพและเลิกลมเสีย
กลางทาง “เพราะฉะน้ันขาพเจาจึงวิ่งแขงโดยหวังชนะเปนแน” (1 โครินธ.9:26) 
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ประการท่ีหน่ึง เราจะตองทําประการใดจึงจะสามารถชนะในการแขงขันและไดรับรางวัล กอน
นักกฬีาจะลงมือแขงขันไดจริง ๆ ในวันแขงขัน นักกฬีาตองเตรียมตัวอยางไรบาง (ใหนกัเรียนแสดง
ความคิดเหน็) ส่ิงสําคัญท่ีสุด นักกฬีาตองฝกซอมอยางจริงจังถาเขาหวังจะไดชัยชนะ ผูวิ่งแขงจะตอง
ฝกซอมใหรางกายแข็งแรง ปราดเปรียววองไว เขาตองระวังรักษาตัวทุกอยาง (ดูขอ 25) ตองระวังใน
เร่ืองอาหาร รับประทานแตอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงคงทน คริสเตียน
ท่ีตองการไดรับชัยชนะในการแขงขัน ก็ตองระวังตัวทางฝายวิญญาณจิต และระมัดระวังในเร่ืองอาหาร 
อาหารของคริสเตียนคืออะไร (ดู 1 เปโตร.2:2 และ ฮบีรู.5:14) พระคําของพระเจาเปนน้ํานมและเน้ือ
สําหรับเรา 

ประการท่ีสอง เขาตองรักษาความปลอดภยัของรางกาย อยาใหมีอันตรายหรือโรคภัยไขเจ็บใด 
ๆ เกิดข้ึนไดถาสวนหนึ่งสวนใดของรางกายไดรับบาดเจบ็ ไมสามารถทําการฝกซอมไดกย็ากท่ีจะไดรับ
ชัยชนะในการแขงขันคริสเตียนก็ตองรักษาความปลอดภยัฝายวิญญาณจิตของเขา จงรักษาความสะอาด
และความบริสุทธ์ิของชีวิตคริสเตียนไวเสมอ 

ประการท่ีสาม ผูท่ีวิ่งแขงจะตองวิ่งในทางวิ่งของเขา สายตาเพงไปสูหลักชัย และรวบรวมกําลัง
ท้ังหมดท่ีมีอยู วิ่งจนสุดความสามารถคริสเตียนก็ตองวิง่ในทางท่ีพระเจากําหนดใหตามนํ้าพระทัยของ
พระองคเพงดพูระเยซูคริสตเปนหลักชัย พยายามวิ่งจนกวาจะไดรับชัยชนะอยาไปมองคนมอง
ส่ิงแวดลอม มองสถานะการณหรือแมแตตัวเอง เพราะส่ิงเหลานี้อาจทําใหทานทอแทใจจนหมดกําลัง 
จงต้ังใจใหม่ันในพระเยซูคริสตแตผูเดียวแลวทานจะมีกําลังวิ่งถึงท่ีหมาย 

มีมงกุฎชนิดใดเปนรางวัล 

1 โครินธ.9:25 บอกวา นกักีฬาท่ีไดชัยชนะในเมืองโครินธ จะไดรับมงกุฎท่ีรวงโรยไดเปน
เกียรตยิศ เปนรางวัลท่ีเส่ือมโทรมศูนยสลายได แตรางวลัหรือมงกุฎท่ีคริสเตียนไดรับเปน “มงกุฎท่ีไม
รวงโรยเลย” มงกุฎดังกลาวนีมี้ 4 ชนิดดวยกนัคือ 

1. มงกุฎแหงชีวิต (ดยูากอบ 1:12) ทานจะตองทําอยางไรจึงจะไดมงกุฎแหงชีวิต (ใหนักเรียน
หาคําตอบจากพระธรรมขอเดียวกัน) พระเจาทรงสัญญาจะประทานมงกุฎแหงชีวิตแกผูท่ีสูทนตอการ
ทดลอง ฉะนัน้เม่ือมีการทดลองเกิดข้ึน จงยืนม่ันในพระเจาอยาใหมีส่ิงใดทําลายความเช่ือของทานทาน
จะยนืม่ันในพระเจาได โดยสวมยุทธภณัฑท้ังหมดท่ีพระองคประทานให อธิษฐานทูลขอกาํลังจาก
พระองคอานพระคัมภีร เพื่อทราบน้ําพระทัยของพระองค ถาทานเขาใกลชิดพระเจา ทูลขอความ
ชวยเหลือจากพระองคมารกจ็ะหนีจากทานไป (ดู ยากอบ.4:7,8) จงจําไววา ทานจะไดรับกําลังโดยเขา
ใกลพระเจาในการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระองค 
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2. มงกุฎแหงสงาราศี (1 เปโตร.5:3,4) ทานจะรับมงกฎุนี้ไดอยางไร (ใหนกัเรียนแสดงความ
คิดเห็น) มงกฎุนี้พระเจาทรงประทานใหแกผูรับใชของพระองค มีตวัอยางท่ีด ี ผูท่ีสอนและเปนพยาน
เพื่อพระเยซูคริสต ถาทานตองการจะไดรับมงกุฎนี้ ทานตองสัตยซ่ือในการเปนพยาน ประพฤตตินเปน
ตัวอยางท่ีดีท้ังในบานและในโรงเรียนทานอาจเปนพยานโดยคําพดูหรือโดยชีวิตของทาน จงใหการ
กระทําของทานทุกอยางเปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระเยซูคริสต ใหคนอ่ืนเห็นพระเยซูคริสตจากชีวิตของ
ทาน บางทีในอนาคต พระเจาอาจเรียกทานใหเปนนกัเทศนหรือศิษยาภิบาล จงปฏิบัติตามการทรงเรียก
ของพระองต แตทานไมจาํเปนตองรอจนถึงวันนัน้ ทานเร่ิมแขงขันชิงมงกุฎแหงสงาราศีไดตั้งแตวนันี้ 
โดยการเปนพยานเพ่ือพระเยซูคริสต 

3. มงกุฎแหงความชอบธรรม (ดู 2 ทิโมธี.4:8) พระเจาทรงประทานมงกุฎนีแ้กคนท่ีเช่ือฟง 
และปฏบัติตามนํ้าพระทัยของพระองค ในขอ 7 เปาโลกลาววา “ขาพเจาเขาในการปลํ้าสูอยางดีดีแลว 
ขาพเจาวิ่งแขงถึงท่ีสุดปลายทางแลว” มงกุฎนี้อาจจะเปนมงกุฎท่ีทานรับไดยากที่สุด เพราะการเชื่อฟง
มิไดเปนส่ิงท่ีงายนัก แตกจ็ําเปนอยางยิ่ง สําหรับคริสเตียนทุกคน (ดู ยอหน.14:15) เปาโลไดเช่ือฟงพระ
เจา จึงพยายามปลํ้าสูอยางดีท่ีสุดพยายามวิง่จนถึงปลายทาง ทําทุกอยางท่ีพระเยซูคริสตทรงส่ัง เพราะ
ทราบวา เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา เขาจะไดรับรางวัลจากพระองค ทานไดเช่ือฟงปฏิบัติตามทุกอยางท่ี
พระเยซูคริสตทรงส่ังไวหรือไม บทเรียนรวีวารศึกษาชุดนี้เปนบทเรียนท่ีแนะนําวิธีดําเนินชีวิตคริสเตียน 
ทานไดศึกษาและนําไปใชเปนประโยชนมากนอยเพียงใด การศึกษาอยางเดยีวหรือการทราบแตอยาง
เดียวจะไมเกิดประโยชนแกทาน พระวจนะของพระองคจะเกดิประโยชนแกทานไดตอเม่ือทานเชื่อและ
ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค ทานสามารถพูดไดอยางเปาโลไหมวา “ขาพเจาเขาในการปล้ําสูอยาง
ดีแลว... ขาพเจาไดรักษาความเช่ือนั้นไวแลว แตตอนี้ไปมีมงกุฎแหงความชอบธรรมเก็บไวสําหรับ
ขาพเจา” 

4. มงกุฎแหงความชื่นชม (1 เธสะโลนิกา.2:19) รูสึกเปนการลําบากเล็กนอยสําหรับทานท่ีจะหา
คําตอบวาจะรับมงกุฎนี้ไดอยางไร เปาโลกลาววาชาวเธสะโลนิกาเปนความหวัง ความช่ืนชมเปนมงกุฎ
สําหรับมีหนามีตาของเขา เขาจะช่ืนชมยนิดีเปนท่ีสุด เม่ือไดพบคนท่ีเขาไดเปนพยาน คนท่ีเขาไดนํามา
รูจักพระเยซูคริสตในแผนดนิสวรรค จากคําพูดของเปาโล เราทราบไดวา เราจะไดรับมงกุฎนี้โดยนําคน
มาเช่ือพระเยซูคริสตทานเองจะช่ืนชมยินดสัีกเพียงใด หากทานไดพบคนท่ีไดนํามาหาพระเยซูคริสตอยู
ในแผนดินสวรรครวมกับทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพระเยซูคริสตทรงทราบวา ทานไดนําผูใดมาเช่ือ
พระองคบางทานจะตอบไดอยางไมตองอายและช้ีไปท่ีคนซ่ึงทานไดนาํมาหาพระองควา “ขาพเจาไดนํา
นาย ก. นาง สาว ข. หรือเดก็ชาย ค. ฯลฯ มาหาพระองค” ไมเพียงแตทานช่ืนชมยนิดีพระเยซูคริสตกท็รง
ช่ืนชมยินดีในความสัตยซ่ือและความอุตสาหะของทานดวยทานคิดวา หากทานพบพระเยซูคริสตวันน้ี 
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ทานจะไดรับมงกุฎแหงความช่ืนชมยินดีนีห้รือไม หรือทานจะเสียใจที่มิไดนําผูใดมารูจักพระองคเลยจง
เร่ิมตนเปนพยาน นําดวงวญิญาณมาสูพระคริสตวันนี้ พยายามนําเพือ่นมาโบสถ มารวมเรียนรววีาร
ศึกษา เชิญไปฟงเทศนในการประชุมพิเศษ แจกใบปลิว อธิษฐานเผื่อความรอดของเขาพระเยซูคริสต
มิไดดวูา ทานสามารถนําคนมาเช่ือพระองคจํานวนมากนอยเทาใดแตดูท่ีสัตยซ่ือของทาน ความพยายาม
ของทาน จงใชสติปญญา ความสามารถเทาท่ีมีอยู เพื่อนําคนอ่ืนมาหาพระเยซูคริสต 

บางคนอาจบอกวา ตนไมสนใจมงกุฎเหลานี้ ขอใหตนไดรอด ไดเขาแผนดินสวรรคของพระ
เจาก็พอแลวกระนั้นกต็าม เขายังคงตองรับใชพระเจาปฏิบัติในทางท่ีพระองคทรงพอพระทัยความมุง
หมายสําคัญท่ีสุดท่ีคริสเตียนรับใชพระเจา มิใชเพราะวาจะไดรับมงกุฎเปนรางวัล แตเปนเพราะคริส
เตียนรักพระเจาจึงรับใชพระองคดวยความสมัครใจ จงใหความรักเปนแรงพลักดันใหทานรับใชพระเจา 
และขอบคุณสรรเสริญพระองคสําหรับรางวัลและมงกุฎตาง ๆ ท่ีพระองคทรงทรงเตรียมไวใหแตละคน. 
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