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คํานํา 
คูมือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้ ผูเรียบเรียงไดเพงเล็งถึงความตองการใน

ชีวิตประจําวันของอนุชนเปนหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดใหเหมาะสมกับความคิด ความรู ความ
เขาใจ และวยัของอนุชน นอกจากนัน้ยังเหมาะสมสําหรับคนทุกรุนทุกวยัอีกดวย ผูศึกษาสามารถนําส่ิง
ตาง ๆ ในบทเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัของตนได 

สําหรับครูผูใชคูมือเลมนี้ อยากจะขอแนะนําวา ทานไมจําเปนตองสอนตามบทเรียน หรือ
คําอธิบายทุกอยางท่ีใหไวเสมอไป จงใชหนังสือเลมนี้เปนเพียงสวนประกอบหรือท่ีปรึกษาเทานัน้ ทางท่ี
ดีท่ีสุด ครูควรศึกษาขอพระธรรมท่ีจะสอนโดยตนเองเสียกอน (กอนท่ีจะอานจากคูมือ) เพราะทานอาจ
ไดความคิดและคําสอนท่ีดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเหมาะสมยิ่งกวาท่ีใหไวในคูมือ
ครูก็ได 

ขอพระเจาทรงอวยพรแกทุกทานท่ีใชคูมือเลมนี้ 

 3 



สารบัญ 
บทเรียนท่ี 1 มีคายิ่งกวาทองคํา ................................................................................................................ 5 

บทเรียนท่ี 2 ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ...................................................................................................................... 9 

บทเรียนท่ี 3 ความเจริญเติบโตของคริสเตียน ........................................................................................ 12 

บทเรียนท่ี 4 คริสเตียนกับสังคม ............................................................................................................ 15 

บทเรียนท่ี 5 วธีิชนะจิตใจคนอ่ืน ........................................................................................................... 18 

บทเรียนท่ี 6 วธีิชนะจิตใจของตัวเอง ..................................................................................................... 21 

บทเรียนท่ี 7 ความทุกขลําบาก ............................................................................................................... 25 

บทเรียนท่ี 8 การแนะนําตักเตือน ........................................................................................................... 29 

บทเรียนท่ี 9 คําสัญญาอันประเสริฐ ....................................................................................................... 33 

บทเรียนท่ี 10 คําพยากรณท่ีเชื่อถือได .................................................................................................... 37 

บทเรียนท่ี 11 ผูพยากรณเท็จคือใคร....................................................................................................... 40 

บทเรียนท่ี 12 การเลือกผูนํา ................................................................................................................... 44 

บทเรียนท่ี 13 เม่ือพระเยซูคริสตเจาเสด็จกลับมา ................................................................................... 48 

 4 



บทเรียนที่ 1 มีคาย่ิงกวาทองคํา 0

1 เปโตร.1:1-12 

คํานํา ผูแตงพระธรรมเปโตรคือเปโตรอัตรสาวกของพระเยซูคริสต แทจริงเปโตรเปนเพียง
ชาวประมงธรรมดา ไมมีความรูพิเศษทางอักษรศาสตรหรือการประพันธเลย เปนเหตุสุดวิสัยสําหรับเป
โตรเองท่ีจะเขียนพระธรรมเปโตรนี้ได แตไดกลาวแลวในพระธรรม 2 ทิโมธี.3:16 วาพระคริสตธรรม
คัมภีรทุกตอน พระเจาทรงเปนผูดลใจใหเขียนข้ึน ฉะนัน้การท่ีเปโตรเขียนพระธรรมฉบับนี้ได จงึมิได
อาศัยความสามารถของตัวเอง แตอาศัยสติปญญาซ่ึงพระเจาประทานให ดังท่ีอาจารยเปาโลกลาววา 
“ขาพเจาทําทุกส่ิงไดโดยพระเยซูคริสต (ฟลิปป.4:13) เปโตรอาศัยพระเจา ดังนั้นทานจึงสามารถกระทํา
ในส่ิงท่ีตัวเองกระทําไมได 

คร่ึงหลังของศตวรรษท่ีหนึ่งแหงคริสตศักราช คือประมาณ ค.ศ.62 เปนตนมาไดเกดิการ
แตกแยกระหวางศาสนายิวกบัศาสนาคริสต การขมเหงรังแกคริสเตียนไดเร่ิมข้ึนและรุนแรงข้ึน
ตามลําดับ จนกระท่ัง ค.ศ.64 กษัตริยเนโรทรงเปนผูนําในการขมเหงรังแกคริสเตียน คริสเตียนถูกใสราย
ปายสีอยางไมเปนธรรมท่ีสุด เชนคร้ังหนึง่เกิดไฟไหมในกรุงโรม กษัตริยเนโรทรงส่ังใหจับพวกคริส
เตียนมา กลาวหาวาพวกคริสเตียนกอการราย เปนพวกบอนทําลาย เปนผูวางเพลิง แลวลงโทษอยางไม
เปนธรรม ท้ัง ๆ ท่ีคริสเตียนเหลานั้นเปนผูบริสุทธ์ิ 

ขณะนัน้เปโตรอยูท่ีกรุงบาบิโลน (1 เปโตร.5:13) ไดทราบขาวการถูกขมเหงของคริสเตียน จึง
ไดเขียนจดหมายมายังคริสเตียนทุกคน ใหความหวัง ใหกําลังใจ และใหคําปลอบโยนแกคนเหลานั้น 
ดวยพระคําของพระเจา เพื่อใหเขาทุกคนมีความอดทน กลาหาญตอการทดลองตาง ๆ ซ่ึงกําลังเผชิญอยู 

1,2 เปโตรไดเขียนจดหมายมายังคนเหลานั้น “ซ่ึงพระเจาทรงเลือกไว” ในพระคัมภรี เม่ือพูดถึง 
“คนซ่ึงพระเจาทรงเลือกไว” ก็หมายถึง “ชนชาติอิสราเอล” แตในสมยัพระคริสตธรรมใหม คริสเตียน
ทุกคนไดช่ือวาเปนผูท่ีพระเจาทรงเลือกไว (1 เปโตร. 2:9,20) คือไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระ
เยซูคริสต ใหพนจากการเปนทาสของมาร เขาเปนบุตรของพระเจา 

แทจริงมนุษยเปนคนบาป ไมสามารถเขาใจความรักของพระเจาได แตพระวิญญาณบริสุทธ์ิได
ทรงดลใจมนษุยใหเขาใจ และถอมตัวลงรับความรักจากพระองค เม่ือมนุษยเช่ือและตอนรับพระองค 
พระโลหิตของพระเยซูคริสตก็ชําระจิตใจ ใหขาวสะอาดบริสุทธ์ิและใหมีสิทธิเปนบุตรของพระองค (ด ู
ยอหน.1:12) คนเหลานี้แหละท่ีพระเจาทรงเลือกไว ไมเพียงแตคริสเตียนสมัยโนนเทานั้น แตหมายถึงค

 5 



ริสเตียนทุกคนในสมัยนี้ดวย ผูท่ีพระเจาทรงเลือกไวแลว พระองคทรงปรารถนาใหนบนอบเช่ือฟงพระ
ดํารัสของพระองคและผูท่ีเช่ือฟงพระองค พระองคทรงอวยพระพรและประทานสันติสุขใหแกเขา 

3, 4 การท่ีพระเจาทรงเลือกมนุษยคนหนึ่งคนใดน้ัน มิใชเปนเพราะคนนั้นดวีิเศษ ในสายพระ
เนตรของพระองค มนุษยทุกคนเปนคนบาป ขาดการถวายเกียรติยศแกพระองค (โรม.3:23) แตเปน
เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาท้ังส้ิน เหตุฉะนั้นเราจึงตองสรรเสริญ ขอบพระคุณพระองค
สําหรับพระคุณและความรักอันใหญหลวงนี้ 

คนท่ีไดรับชีวติใหมหรือบังเกิดใหมแลวในองคพระเยซูคริสต จะไดรับของประทานจากพระ
เจาดังตอไปนี ้

ก. ความหวัง มนุษยทุกคนมีชีวิตอยูดวยความหวัง การท่ีนักเรียนพยายามศึกษาหาความรู การท่ี
พอคาแมคาสูทนความลําบากทุกอยาง การท่ีชาวนาตากแดดกรําฝนในนาก็เพื่อความหวังในอนาคต แต
ผูใดเลาท่ีบันดาลใหความหวังของเราสําเร็จได พอคานับจํานวนไมถวนท่ีหวังความร่ํารวย ตองการเปน
เศรษฐีแตกลับลมจมขาดทุนยอยยับ หนุมสาวมากมายหวังความสุขในชีวิต แตกลับพบแตเร่ืองยุงยาก
ลําบากใจ ความหวังท่ีเราไดจากมนษุยนัน้เช่ือถือไมไดเสมอไป อาจเปล่ียนแปลงสูญหายไปงาย โดยเหตุ
นี้จึงมีคํากลาววา “อยาหวังใหมากนกั หวังมาก ผิดหวังมาก” ถามองดูชีวิตในแงนี้ ทานจะรูสึกวาชีวติไร
จดุมุงหมาย ทานจะไมมีความม่ันคงความแนใจในอนาคต ทําใหทานเปนหวงกังวลตลอดเวลา แตพระ
คริสตธรรมคัมภีรบอกวา “พระเยซูคริสตทรงประทานความหวังให” และพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
ผูทรงพระชนมอยู ไมใชพระซ่ึงไรชีวิต ไรความรูสึก พระองคทรงประกอบดวยฤทธานุภาพอันใหญยิ่ง
พระองคจึงสามารถประทานความหวังแกเราได หากความหวังของทานต้ังอยูบนรากฐานแหงความเช่ือ
ในพระเยซูคริสต พระองคกจ็ะทรงชวยใหความหวังของทานสําเร็จ 

ข. มรดกซ่ึงไมรูเปอยเนา ทรัพยสินตาง ๆ ซ่ึงทานมีอยูในปจจุบันนี้ จะเปนเงินทอง บาน ท่ีดิน 
วิชาความรู ของมีคาส่ิงใดกต็าม วนัหนึ่งส่ิงเหลานี้จะไรคาและสูญหายไป เพราะเม่ือทานจากโลกนี้ไป
แลวทานไมอาจนําไปไดแมแตส่ิงเดียว ทานเกิดมาสองมือเปลา ๆ ทานก็จะจากไปอยางสองมือเปลา ๆ 
เชนกัน แตคนท่ีกลับใจบังเกิดใหม และสัตยซ่ือตอพระเจา พระองคจะประทานมรดกซ่ึงไมรูเนาเปอย 
ปราศจากมลทินให พระองคตรัสวา คนท่ีรักพระเจา สัตยซ่ือตอพระองค จะไดครอบครองรวมกับ
พระองคดวย (ววิรณ.5:10; 2 ทิโมธี 2:12) พระบิดาบนสวรรคของเราเปนผูรํ่ารวยท่ีสุด พิภพจักรวาล 
ดวงดาวทุกดวง ส่ิงท่ีมีชีวิต ทรัพยสินทุกอยางในโลก เปนของพระองคท้ังส้ิน และวนัหนึ่งพระองคจะ
ประทานใหแกเรา ฉะนั้นเราจึงไมควรอิจฉาริษยาเศรษฐีในโลกน้ี ไมโลภในทรัพยของคนอ่ืน ไมรูสึก
นอยใจหรือเสียใจท่ีมิไดเปนเศรษฐีในโลกปจจุบันนี ้ เพราะเรามีมรดกท่ีดีท่ีสุด มีคาที่สุดในเมืองสวรรค
แลว 
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5, 6 ค. ความสขุความยินดี มนุษยทุกคน ไมวาชาติใด ภาษาใด ยอมตองการความสุข ความยินดี 
เชนเดยีวกันท้ังส้ิน โดยเหตนุี้ ทุกคนจึงพยายามศกึษาหาความรูพยายามทํางานหาเงิน เพื่อบํารุงบําเรอ
ความสุขใหแกตัวเอง แตจากความจริงและประสบการณท่ีทุกคนประสบมา ทําใหเราทราบวา ความรู 
ทรัพยสินเงินทอง และเกยีรติยศช่ือเสียง ไมอาจใหความสุขอยางแทจริงแกมนษุยได ท้ังนี้ก็เพราะส่ิง
ท้ังหมดเหลานี ้ ไมสามารถกําจัดความบาปใหหมดส้ินไปได ความบาปไดนําความทุกขมาสูมนุษย (ดู 
โรม.3:13-17; สุภาษิต.23:29,30) เราจะมีความสุขไดก็ตอเม่ือความบาปถูกกําจัดออกจากจติใจของเรา
แลวพระเยซูคริสตเทานั้นท่ีสามารถชําระลางบาปของเรา พระองคทรงสามารถประทานความสุขความ
ยินดีอยางแทจริงใหแกทุกคน ไมวาทานจะเปนคนยากจน ดอยความรู และอยูในส่ิงแวดลอมชนดิใดก็
ตาม หากทานไดรับความรอด โดยรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของทาน ทานก็จะมีความสุขยินด ี
(ยอหน.14:27;16:33) 

ของประทานทั้งสามประการท่ีกลาวมานี ้ ยอมมีคามากกวาเพชรนิลจินดา หรือทรัพยสินเงิน
ทองใด ๆ ในโลก ทานยังตองการอะไรอกีเลา หากทานมีความสุข ความหวังและมรดกอันลํ้าคาท่ีไมมี
วันสูญหาย หรือตกทอดไปเปนของคนอ่ืนเชนนี้แลว 

7 มีบางคนเขาใจวา เม่ือไดรับความรอดแลว เขาจะไมพบความทุกขลําบากหรืออุปสรรคใด ๆ 
ในชีวิตอีกเลย นั่นเปนการเขาใจท่ีผิด เพราะพระเยซูคริสตตรัสวา “ในโลกน้ีทานท้ังหลายมีความทุกข” 
แตเราจะมีความสุขทามกลางความทุกขนัน้โดยพระองค (ยอหน.16:33) ความทุกขอาจเกิดข้ึนไดหลาย
ทาง เชนเกดิจากโรคภัยไขเจบ็ การประพฤติช่ัว การพลาดจากคนท่ีตนรักเปนตน ความทุกขเหลานีมี้ท้ัง
โทษและประโยชนกลาวคือ ความทุกขทําลายความสุขของจิตใจ และพลอยทําลายสุขภาพของรางกาย
ดวย แตความทุกขก็ใหบทเรียนแกเราไดหลายอยาง คนท่ีเคยผานความทุกขลําบากมา ยอมมีความอดทน 
ความพากเพียร และเขาใจชีวิตมนษุยดกีวาคนท่ีไมเคยผานความทุกขลําบากมากอน 

มีความทุกขชนิดหนึ่งท่ีมีคามากสําหรับคริสเตียนทุกคน คือความทุกขท่ีเกิดจากการทดลอง 
“การทดลองเช่ือของทาน ประเสริฐยิง่กวาทองคํา” เม่ือทานไดรับความรอดแลว ส่ิงท่ีทานไมอาจ
หลีกเล่ียงไดคือ การทดลอง 

เหตุท่ีการทดลองมีคามากกวาทองคําก็เพราะ 
ก. สามารถเตือนสติทานใหระลึกถึงพระเจา (ตัวอยางเชน “บุตรนอย” ลูกา.15:14-20) 
ข. สามารถทําใหเราทราบวา ผูใดมีใจสัตยซ่ือตอพระเจา (ตัวอยางเร่ืองโยเซฟ) 
ค. ชวยใหเราเปนคริสเตียนเขมแข็ง (ลูกา.22:31,32) 
ง. นําสงาราศีและเกียรติยศมาสูพระเจา (ตวัอยางเร่ืองลาซะโรคืนชีพ) 
จ. ทําใหเราไดรับสงาราศีในเมืองสวรรค (2 โครินธ.4:17, 18: โรม.8:18) 
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นอกจากนั้นการทดลองยังใหประโยชนแกชีวิตฝายวิญญาณจิตอีกมากมาย เชนทําใหเรามีความ
อดทน ทําใหชีวิตฝายวิญญาณจิตเจริญเติบโต ทําใหความเชื่อดีข้ึน ทําใหรูจักพระเยซูคริสตเจาดยีิ่งข้ึน 
ใหมีความหวังในการเสดจ็กลับมาของพระองคมากข้ึน เปนตน ส่ิงเหลานี้เราไมอาจซ้ือไดดวยทองคํา 
หรือแลกเปล่ียนดวยของมีคาใด ๆ ในโลก นอกจากทานตองประสบดวยตัวของทานเองในเม่ือถูก
ทดลองเทานั้น 
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บทเรียนที่ 2 ชีวิตที่บริสุทธ์ิ 1

1 เปโตร.1:13-25 

หากทานตองการเดินทางไปตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน พมา อินเดีย หรืออเมริกาเปนตน 
ทานตองไปท่ีสถานทูตเพื่อทําหนังสือเดนิทางไปตางประเทศ เพราะเม่ือไปถึงประเทศนัน้ ๆ แลว 
รัฐบาลของเขาจะขอดหูลักฐานสําคัญจากเรา หากเรามีหลักฐานยืนยนัวา เราเปนคนไทยถูกตองตาม
กฏหมาย เราก็จะไดรับอนญุาตใหเขาไปในประเทศเขาได เม่ือทานจะเขาไปในแผนดินสวรรค ทานก็
ตองมีหลักฐานยืนยันวา ทานมีสิทธิท่ีจะเขาไปในแผนดินนั้นเชนกนั ทานทราบไหมวา หลักฐานนั้นคือ
อะไร หลักฐานนั้นก็คือ “ความบริสุทธ์ิ” นั้นเอง (ดู กาลาเทีย.5:21; วิวรณ.22:15; เอเฟซัส.5:5) 

15-17 เหตุท่ีพระเจาทรงประสงคใหเราเปนคนบริสุทธ์ิ ก็เพราะวา พระองคทรงเปนผูบริสุทธ์ิ 
คนท่ีไมบริสุทธ์ิจะเขาเฝาพระองคไมได และพระองคไมทรงฟงคําอธิษฐานของผูไมบริสุทธ์ิ (ยอหน.
9:31) เม่ืออาดัมและเอวายังไมกระทําบาป พระเจาเสดจ็มาสนทนากับเขาทุกวัน แตเม่ือเขาหลงทําบาป
แลว โดยเช่ือคําของมาร พระเจากไ็มอาจมาสนทนากับเขาเหมือนเดิมได พระเจายังทรงมีพระประสงค
ใหเราบริสุทธ์ิ เพราะวาแผนดินของพระองคเปนสถานท่ีบริสุทธ์ิ คนท่ีเต็มไปดวยความผิดบาป สกปรก
โสมม ยอมไมสมควรท่ีจะเขาไปอยูในแผนดินของพระองค เปรียบดังหมูซ่ึงนอนอยูในโคลนตมท่ี
สกปรกสงกล่ินเหม็น เรายอมไมใหเขาไปในบานของเรา และพระเจาประสงคท่ีจะใหเราเปนคน
บริสุทธ์ิก็เพราะ พระองคทรงเลือกเราเปนบุตรของพระองค เราจึงตองมีความบริสุทธ์ิเหมาะสมกับ
ตําแหนงอันสูงท่ีพระองคประทานใหนี ้ เพื่อถวายเกียรติยศแกพระองค แมเราเองอาจไมทราบวา คริส
เตียนตําแหนงสูงเพียงใด แตสายตาชาวโลก เขามองคริสเตียนในตําแหนงท่ีสูง เพราะเม่ือคนท่ีไมใชคริส
เตียนทําบาป คนท่ัวไปมกัไมคอยสนใจนกั แตถาคริสเตียนทําบาป เชนสูบบุหร่ี เตนรํา เมาเหลา ลัก
ขโมย ทะเลาะวิวาทกัน คําติฉินนินทาจากคนภายนอกจะเกิดข้ึนทันที นี่ยอมเปนหลักฐานยืนยนัวา คริส
เตียนไดรับการยกยองใหอยูในตําแหนง ท่ีสูงกวาคนท่ัวไปโดยปริยาย หากคริสเตียนถูกติฉินนินทา พระ
นามของพระเจาก็พลอยดางพรอยไปดวย แตหากคริสเตียนประพฤติในทางบริสุทธ์ิ พระเจาก็จะไดรับ
เกียรตยิศเชนกนั 

18-21 แมพระเจาทรงเกลียดความบาปมากมายเพียงใดกต็าม แตพระองคก็ยังทรงรักคนบาปทุก
คน เม่ืออาดัมและเอวาทาํบาป พระเจาทรงเสียพระทัยมาก เพราะความบาปไดกลายเปนเคร่ืองกีดขวาง
ไมใหมนุษยตดิตอกับพระองค พระองคทรงวางโครงการไวท่ีจะชวยใหมนุษยคืนดกีบัพระองค โดยให
มนุษยฆาลูกแกะท่ีบริสุทธ์ิ ถวายเปนเคร่ืองบูชาไถบาปของตน ในสมัยกอนหากคนใดรูสึกวา ตนกระทํา

 9 



ผิดตอพระเจาหรือตอมนุษย เขาเพียงแตเอาลูกแกะถวายเปนเคร่ืองบูชาไถบาปตอพระเจาเทานั้น พระเจา
ก็จะทรงอภัยโทษแกเขา เพราะลูกแกะนัน้ไดเล็งถึงพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค ซ่ึงพระองคจะ
ประทานเปนเคร่ืองบูชาไถบาปท่ีถาวรแกชาวโลก เม่ือพระเจาทรงเห็นเลือดของลูกแกะท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงถูก
ฆา พระองคก็ทรงระลึกถึงพระบุตรของพระองค ท่ีจะตองส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถโทษ
ความผิดบาปของมนุษย กอนที่พระเยซูคริสตจะทรงประสูติ มนุษยจึงฆาลูกแกะเปนเคร่ืองไถบาป แต
เม่ือพระองคเสด็จลงมา และไดส้ินพระชนมบนไมกางเขนเปนเคร่ืองบูชาไถบาปท่ีถาวรของมนุษยแลว 
มนุษยก็ไมตองฆาลูกแกะถวายเปนเคร่ืองบูชาอีกตอไป หากทานรูสึกวาตนเปนคนบาป ทานเพยีงแต
สารภาพความผิดบาปของทานตอพระองค กลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของ
ทาน พระองคก็ทรงโปรดยกความผิดบาปของทาน ชําระใหทานเปนผูบริสุทธ์ิ (โรม.10:9,10;ยอหน.1:9) 
แลวทานก็จะสามารถติดตอกับพระองค มีหุนสวนในแผนดินของพระองค 

ในชีวิตประจําวันของคริสเตียน เราอาจมีความบกพรองและพลาดพล้ัง ในบางส่ิงบางอยาง ทํา
ใหการอธิษฐานของเราไมไดผล จนดูประหนึ่งวาพระเจาไมทรงฟงคําอธิษฐานของเรา หากเปนเชนนั้น 
ก็จงสํารวจดูตวัเอง หากวามีความบาปใด ๆ ท่ีขัดขวางการอธิษฐานของทาน จงทูลขอใหพระเจาชําระ
ลางเสีย ใหทานเปนผูบริสุทธ์ิดังเดิมเพื่อคําอธิษฐานและคําทูลขอของทานจะเปนท่ีพอพระทัยพระเจา 

ผูท่ีไดรับการไถโดยพระโลหิตอันมีคาของพระเยซูคริสตแลว จะตองรักษาความบริสุทธ์ินั้น
ตลอดไป ผูท่ีบริสุทธ์ิยอมมีคุณลักษณะสําคัญดังตอไปนี ้(ขอใหครูอานขอ 14) 

ก. “ดุจดังเปนบุตรท่ีเชื่อฟง” คนท่ีไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิแลว โดยพระโลหิตของเยซูคริสต 
ยอมเปนผูท่ีเช่ือฟงปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจาทุกอยาง การเช่ือฟงบางคร้ังไมใชส่ิงท่ีกระทํากนัไดงาย
นัก เชนพระเจาส่ังใหอับราฮามถวายบุตรท่ีรักแกพระองค ซ่ึงเปนคําส่ังท่ียากท่ีสุดสําหรับเราท่ีจะปฏิบัติ
ตาม แตอับราฮามเช่ือฟงพระเจา และไดถวายบุตรของทานแกพระองค พระเจาก็ทรงอวยพระพรแกทาน
มากมาย พระองคอาจทรงตองการใหเราดาํเนินชีวิตอยูในฐานะท่ีลําบาก ประสบการทดลองหลายอยาง 
เพื่อจะส่ังสอนเรา เรายินดีท่ีจะเช่ือฟงและรับการอบรมส่ังสอนจากพระองคหรือเปลา ผูท่ีเชื่อฟงพระเจา 
พระเจายอมทรงอวยพรเสมอ 

หากเราเช่ือฟงพระองค เรายอมไมทําบาป ไมทําในส่ิงท่ีนําความเส่ือมเสียมาสูพระนามของ
พระองค แตบอยคร้ังแทนท่ีเราจะเช่ือฟงพระเจา เรากลับเช่ือฟงฝายเนื้อหนังเช่ือมาร เช่ือฟงคํายุแหยของ
เพื่อน เปนเหตทํุาใหจิตใจของเราเปนมลทินไป ผูท่ีเชื่อฟงพระเจา ยอมเชื่อฟงคําแนะนําส่ังสอนของบิดา
มารดา ครูบาอาจารย ผูอาวุโส และคําตักเตอืนท่ีดีของเพ่ือนดวย 

ข. “ไมประพฤติตามใจปรารถนาเชนแตกอน” ผูท่ีบริสุทธ์ิโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต 
ยอมมีชีวิตท่ีแตกตางกับชีวิตเกาของเขา และแตกตางกับชาวโลกเขาไดรับการเปล่ียนแปลงใหมอยาง
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แทจริง ความชั่วและความบาปตาง ๆ ท่ีเคยทํามากอนบัดนี้ไดละท้ิงจนหมดส้ิน และไมอยากกระทําอีก
ตอไป (ดู เอเฟซัส.4:22-32) 

คนท่ีบริสุทธ์ินั้นมิไดหมายความวา เขาจะไมมีขอบกพรอง หรือไมกระทําผิดอีกเขาอาจจะ
กระทําผิดพลาดไดเชนกัน แตคนท่ีบริสุทธ์ิตางกับคนบาปตรงท่ีวา คนบริสุทธ์ิไมมีความคิดท่ีจะทําบาป 
เม่ือเขาทําผิดไปแมแตนอย เขาจะรูสึกเสียใจทันที และรีบกลับใจใหมสารภาพผิดตอพระเจา 

22, 23 ค. “มีใจรักพี่นองดวยความรักอันแท” ผูท่ีจะรักคนอ่ืนดวยใจอันแทจริงได ตองเปนผูท่ีมี
จิตใจบริสุทธ์ิเทานั้น โดยทั่วไป ความรักของมนุษยไมไดเกิดจากความรักอันแทจริงภายในจติใจเลย 
เปนแตเพียงความรูสึกฉาบฉวยภายนอก การท่ีเขารักคนหนึ่งคนใด กเ็พราะคนน้ันสวย นารักนาเอ็นด ู
สุภาพเรียบรอย มีฐานะด ี เฉลียวฉลาด หรือเหตุหนึ่งเหตุใด เพราะเหตุนี้ ความรักของมนุษยจึง
เปล่ียนแปลงไดงาย ๆ แตความรักท่ีเกดิจากจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ เปนความรักของพระเจา เขาจะรักคนอ่ืน
เพราะความรักเปนสวนหนึ่งของนิสัยของเขา เขารักทุกคนไมวาจะเปนคนไมนารักเพยีงใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขายอมรักพี่นองในพระคริสต ดุจดังญาติพี่นองของตนเอง 

24, 25 ผูท่ีบริสุทธ์ิแลวในพระคริสต ยอมอานพระวจนะของพระเจาเสมอ พระคําของพระเจา
เปรียบเสมือนกระจกเงา ท่ีสองใหเขาเหน็ขอบกพรองและความผิดบาปของตัวเองหากทานไมอานพระ
คําของพระเจา ทานยอมไมทราบวา ส่ิงใดบางท่ีเปนน้ําพระทัยของพระเจา ส่ิงใดบางท่ีพระเจาไมทรง
พอพระทัย เนื่องจากคริสเตียนอาจพลาดพล้ังไดงาย จึงตองอานพระคําของพระเจา เพื่อสองดูความ
บกพรองของตัวเอง (ดู ฮบีรู.4:12) ผูท่ีปฏิบัติตามพระคําของพระเจา รักษาความบริสุทธ์ิ ในชีวิตฝาย
วิญญาณจิตเสมอยอมไดรับบําเหน็จจากพระองค และจะมีความปตยินิดีอยางเหลือลน ในวันท่ีพระเยซู
คริสตเสด็จกลับมา 
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บทเรียนที่ 3 ความเจริญเติบโตของคริสเตียน 2

1 เปโตร.2:1-10 

เม่ือบิดามารดาไดใหกําเนิดทานแลว ส่ิงท่ีบิดามารดาตองการเห็นจากทานก็คือความ
เจริญเติบโตท้ังฝายรางกายและสติปญญาของทาน หากอายุของทานเพ่ิมข้ึนตามลําดับแตรางกายของ
ทานไมเจริญเติบโตเลย คือเม่ือกําเนิดออกมามีลักษณะเชนใด สองสามปผานพนไปก็คงเปนเชนนั้น 
หรือรางกายของทานเจริญเติบโต แตสติปญญาของทานไมเจริญเติบโตตามไปดวย เชนทานมีอายุสิบ
สองป แตความคิดความเหน็ การกระทําของทานทุกอยางยังคงเหมือนเด็กอายุหาหกขวบ บิดามารดา
ของทานยอมเสียใจ และเปนหวงมาก พระบิดาบนสวรรคของเราก็เชนเดียวกนั เม่ือทานไดรับชีวิตใหม
จากพระองคแลวพระองคทรงตองการเห็นชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ หาก
ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานไมเจริญเติบโต ทานยังมีความคิดการกระทําทุกอยางเหมือนสมัยท่ีทานยัง
ไมกลับใจบังเกิดใหม พระเจาก็ทรงเศราพระทัยเปนอันมากเชนกนั 

1-3 ถาทานตองการใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโต ส่ิงแรกท่ีทานตองปฏิบัติคือละ
ท้ิงการช่ัวรายทุกอยางเสีย ความชั่วรายตาง ๆ หรือนิสัยท่ีไมดีตาง ๆ ในชีวิตของทาน เปรียบเสมือนเชื้อ
โรคท่ีขัดขวางความเจริญเติบโตของรางกาย เด็กบางคนกินจุ แตรูปรางซูบผอม ไมเจริญเติบโตแข็งแรง
ตามท่ีควร เม่ือบิดาพาไปใหนายแพทยตรวจ นายแพทยจะบอกวามีพยาธิในทอง พยาธิเหลานีไ้ดแยง
อาหารเสียหมด เด็กจึงไมอวนทวนแข็งแรง แมจะรับประทานอาหารมากสักเทาใดก็ตาม เม่ือนายแพทย
ไดชวยกําจัดพยาธิออกจากรางกายแลว เดก็ก็เร่ิมแข็งแรงและเจริญเติบโตข้ึน หากทานยังมีความช่ัวราย
อยูในจิตใจของทาน ไมวาทานจะอานพระคัมภีร อธิษฐาน ฟงเทศนามากเพียงใด ชีวติฝายวิญญาณจิต
ของทานก็จะไมเจริญเติบโต เพราะความช่ัวเหลานัน้เปรียบเสมือนหนามซ่ึงปกคลุมเมล็ดพืชเหลานั้นอยู 
(อานคําอุปมาผูหวานพืช ลูกา.8:4-15) 

ถาหากทานรูสึกวา ทานเปนคริสเตียนมานานแลว แตทานไมไดเจริญเติบโตในพระคริสต ไมมี
ความรอนรน ไมรักคนอ่ืนเหมือนรักตนเอง ไมมีความอดทน และขาดคุณลักษณะอ่ืนอีกหลายอยางซ่ึง
ควรจะมี จงสํารวจตัวเองดใูหดวีามีส่ิงหนึ่งส่ิงใดบกพรองหรือยังมีความบาปอันใดที่ตกคางอยูในจิตใจ
ของทานบาง เพราะความบาป “เล็กนอย” นั้นสามารถขัดขวางความเจริญกาวหนาฝายวิญญาณของทาน
ได ทําใหทานไมอยากอานพระคัมภีร ไมอยากอธิษฐาน ไมอยากไปโบสถ ความบาปอัน “เล็กนอย” นั้น 
อาจเปนความขี้เกียจ โมโหราย อิจฉาริษยา ฯลฯ จงกําจดัส่ิงเหลานี้ออกจากจิตใจเสียใหหมดส้ินโดยการ
สารภาพผิดตอพระเจา เม่ือจติใจของทานบริสุทธ์ิแลว ชีวติฝายวิญญาณจิตของทานก็จะเร่ิมเจริญเติบโต 
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ทุกคนคงตอบไดวา ส่ิงท่ีจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต คืออาหาร เม่ือทารกคลอดจากครรภ
มารดาแลว มารดาก็ตองปอนน้ํานมให เปนอาหารบํารุงเล้ียงรางกายเม่ือทารกไดรับอาหารบริบูรณ 
ทารกก็โตวันโตคืน เพื่อความนารักนาเอ็นดูข้ึนทุกวัน การเจริญเติบโตฝายจิตวญิญาณของคริสเตียนก็
ตองการอาหารเชนเดียวกนั อาหารที่กลาวนี้ คือพระคําของพระเจา พระเยซูตรัสวา “เราเปนทิพยอาหาร
แหงชีวิต” (ด ู ยอหน.6:35) ถาทานตองการความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจิต ทานตองอานพระคํา
ของพระเจาทุกวันพระคําของพระองคจะชวยใหทานเขาใจน้ําพระทัยของพระองค สอนใหทาน
ประพฤติในทางท่ีถูกตอง ละเวนจากส่ิงท่ีช่ัวราย เตือนสติทานเม่ือทานคิดจะทําบาป ใหความหวังและ
กําลังใจแกทานในยามทุกขยากลําบาก และแนะนําทางเดินใหแกทาน เม่ือทานไมทราบวาจะดําเนนิชีวิต
ประการใดด ี

ขอแนะนําบางอยาง ท่ีทานควรทราบเกี่ยวกับการอานพระคําของพระเจาคือ 
หนึ่ง พระคริสตธรรมคัมภีรไมใชหนังสือเริงรมย หรือตําราธรรมดาท่ัว ๆ ไป แตเปนพระวจนะ

ของพระเจา จงอานดวยใจเคารพเช่ือฟง 
สอง จงหาเวลาท่ีแนนอนสําหรับอานพระคําของพระเจาทุกวัน เวลานัน้ ควรจะเปนเวลาท่ีเงียบ

สงบ ไมมีส่ิงใดรบกวนทาน อาจจะเปนตอนเชาหรือตอนกลางคืนกไ็ดและถาทานตองการอานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเวลาท่ีทานกําหนดไวแลวก็เปนการด ี

สาม ตองสัตยซ่ือตอตัวเอง ในการอานพระคําของพระเจา ไมใชอานเพราะผูหนึ่งผูใดขอรอง 
แตอานเพื่อความเจริญฝายวญิญาณจิตของตัวเอง ทานสัตยซ่ือตออาหารทั้งสามม้ือเชนใด ทานควรจะ
สัตยซ่ือตอการอานพระคําของพระเจาเชนนัน้ รางกายของทานตองการอาหารบํารุงรางกายทุกวัน ชีวิต
ฝายจิตวิญญาณของทานก็ตองการอาหารบํารุงเล้ียงทุกวนัเชนเดยีวกัน 

4,5 เม่ือทารกคอยเจริญเติบโตข้ึนมาแลว เขาจะมีรูปรางทาทางเหมือนกับบิดาหรือมารดามาก
ข้ึนตามลําดับ หากมีแขกมาเยี่ยมทานท่ีบาน บางคร้ังเขาอาจมาถามทานวา ทานเปนบุตรของบิดาของ
ทานไชไหม ท้ังนี้เพราะทานมีใบหนาหรือลักษณะทาทางเหมือนบิดาของทาน คริสเตียนท่ีเจริญเติบโต
แลวจะมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต เม่ือชาวโลกปฏิเสธพระเยซูคริสต เขาจะปฏิเสธทานดวย เพราะ
ทานก็เหมือนพระเยซูคริสต ทานมีชีวิตใหมซ่ึงแตกตางกบัชีวิตของเขา ในทางตรงกนัขามหากทานกลับ
ใจบังเกดิใหมแลว แตทานไมมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากยิ่งข้ึนทุกวนั ทานไมคิดไมกระทําส่ิงท่ีพระองค
ตองการใหกระทํา ยอมแสดงวา ชีวติฝายวิญญาณจิตของทานไมเจริญเติบโตเลย ทานอาจยังไมกลับใจ
ใหมอยางแทจริง หรือไมก็เปนทารกท่ีนาสงสาร เพราะ “เล้ียงไมโต” หากเปนเชนนั้นทานจําเปนตอง
สํารวจตัวใหม บางทีอาจเปนเนื่องจากทานไมรับประทานอาหารฝายวิญญาณจิตอยางสมํ่าเสมอ หรือมี
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เช่ือโรค (ความบาป) บางชนิดอยูในจิตใจของทาน จงรีบแกไขปรับปรุงใหม เพื่อทานจะเจริญเติบโต
และเหมือนพระเยซูคริสตยิง่ข้ึนทุกวนั บุตรของพระเจาจะตองเหมือนพระองค จะเหมือนอยางอ่ืนไมได 

ขณะท่ีทานยังเปนเด็กอยู ทานไมอาจจะชวยงานของคุณพอคุณแมได แตเม่ือทานเจริญเติบโต
ข้ึนมาแลว ทานก็เปนกําลังสวนหนึ่งของครอบครัว ทานอาจชวยตักน้ํากวาดบานถูพื้น เปนตน คริส
เตียนท่ีเจริญเติบโตแลวก็กลายเปนกําลังสวนหนึ่งของคริสตจักรถาคริสตจักรเปรียบเสมือนบานซ่ึงกอ
ดวยหิน คริสเตียนทุกคนก็เปนหินกอนใดกอนหนึง่ในบานนั้น ในคริสตจักรของเรามีหลายอยางดวยกัน
ท่ีตองการความรวมมือจากทาน เชนการจัดสถานท่ี การเช้ือเชิญคนอ่ืนมาโบสถ งานอนุชน งานประกาศ
พระกิตติคุณ การชวยอธิษฐาน การสอนรวีวารศึกษา เปนตน ถาทานเปนคริสเตียนท่ีเจริญเติบโตแลว 
ทานยอมมีความยินดี ชวยเหลือคริสตจักร ชวยใหคริสตจกัรของพระเจาเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึน 

คริสเตียนท่ีเจริญเติบโต นอกจากจะเหมือนพระเยซูคริสตยิ่งข้ึนทุกวนั และอยากชวยงานของ
พระเจาแลว เขายังเปนปุโรหิตบริสุทธ์ิ ปุโรหิตมีหนาท่ีอธิษฐานเขาเฝาพระเจาเสมอ การอธิษฐานเปน
งานสําคัญมากท่ีสุดของคริสเตียน มีผูเปรียบการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาเหมือนลมหายใจเขาออกของเรา 
เราอาจจะอดน้าํ อดอาหาร เปนเวลาหลายวันไดแตเราไมอาจกล้ันลมหายใจเขาออกของเราไดแมแต
ช่ัวโมงเดยีว คริสเตียนท่ีตองการความเจริญทางฝายวิญญาณจิต จําเปนตองเอาใจใสในการอธิษฐาน อาจ
กลาวไดวา คริสเตียนท่ีไมอยากอธิษฐาน ไมเพียงแตเปนคริสเตียนท่ียังไมเจริญเติบโตเทานั้น เขาอาจ
เปนคริสเตียนท่ีตายแลวทางฝายวิญญาณจิตก็ได 

6-8 คริสเตียนท่ีเจริญเติบโต นอกจากจะเอาใจใสตอการอธิษฐานแลว เขายังถวายจิตใจทุกอยาง
แกพระเจาอีกดวย ขอพระเจาทรงเปนผูบงการและเปนผูนํา ในชีวิตของเขาทุกอยาง 

9,10 ส่ิงสําคัญอีกสองประการ ท่ีแสดงวาทานไดเจริญเติบโตแลวในพระคริสต คือทานมีชีวิต
แตกตางกับชาวโลก ในความคิดและการประพฤติ เพราะ “ทานท้ังหลายเปนตระกลูท่ีทรงเลือกไว” มี
หลายส่ิงหลายอยางท่ีชาวโลกกระทํา แตเรากระทําอยางเขาไมได พระเจาไดทรงชําระเราใหบริสุทธ์ิแลว
ฉะนั้นเราจึงตองรักษาความบริสุทธ์ินั้นตลอดไป 
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บทเรียนที่ 4 คริสเตียนกับสังคม 3

1 เปโตร 2:11-25 

ผูท่ีกลับใจบังเกิดใหมแลว อาจประสบกับปญหาเกีย่วกับการดําเนินชีวิตคริสเตียนหลายอยาง 
เพราะแมเขาจะตัดขาดจากความบาป ความชั่วตาง ๆ ในโลก แตมิไดหมายความวาเขาจะตัดขาดจาก
สังคม เขายังติดตอกับเพือ่นฝูง ท้ังคริสเตียนและผูท่ีไมเปนคริสเตียน เขายังตองดําเนินชีวติใน
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ตองเช่ือฟงอยูท่ีอยูในตําแหนงสูงกวาเขา ตองปฏิบัติตามกฏหมายของ
บานเมือง บางคร้ังทานอาจจะรูสึกลําบากในการตัดสินใจ เม่ือมีปญหาเฉพาะหนาเกดิข้ึน เชนระหวาง
กฏหมายกับพระเจา ทานจะปฏิบัติตามผูใดดี ถาเพื่อนท่ีทานรักท่ีสุดชวนทานไปเตนรํา ทานจะทํา
ประการใด ถาทานจําเปนตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของคนยุติธรรม คนท่ีทานไมชอบ ทานจะ
วางตัวอยางไรหรือกลาวอยางส้ัน ๆ วา ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน เราควรปฏิบัติตนในสังคมอยางไร 

11,12 เปโตรไดใหคําแนะนําหลายอยาง เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคริสเตียนในสังคมมนุษย 
เปโตรไดกลาวถึงทัศนะของคริสเตียนพึงมีตอสังคมมนุษยเปนประการแรก ทานกลาววาโลกนีเ้ปนท่ีอยู
ของเราเพียงช่ัวคราว เราทุกคนเปรียบเหมือนแขกเมือง นักทองเท่ียวเม่ือเราพูดถึงแขกเมือง หรือนัก
ทัศนาจร เราทราบวา คนท่ีเรากลาวถึง ไมใชคนท่ีอาศัยอยูในถ่ินฐานของเราตลอดกาล เม่ือเขามา
ทัศนาจร หรือมาประกอบธุรกิจเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็กลับไปสูบานเกิดเมืองนอนของเขา ชีวิต
ของคริสเตียนทุกคนก็เชนกนั วันหนึ่งเราจะตองจากโลกนี้ไป ผูท่ีกลับใจใหมเช่ือพระเยซูเปนพระผูชวย
ใหรอดแลว จะกลับไปอยูบานท่ีแทจริงของเขา ซ่ึงพระเจาทรงเตรียมไวในเมืองสวรรค เขาจะรับ
ความสุขนิรันดรท่ีนั้น 

สังคมซ่ึงแตละคนอาศัยอยูนัน้ อาจจะไมเหมือนกนั สภาพ ฐานะ ความเปนอยูกแ็ตกตางกันไป 
บางคนไดรับเกียรติยศ มีตําแหนงสูง มีฐานะด ี แตบางคนยากจนลําบากถูกคนอ่ืนดูถูก ขมเหง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียน เม่ือมีคริสเตียนจํานวนนอยอาศัยอยูทามกลางผูท่ีไมใชคริสเตียนจํานวน
มาก บางคร้ังตองขอพระเจาทรงชวยใหมีความอดทนแตเม่ือนึกไดวา สังคมท่ีทานอาศัยอยู ตลอดจน
ความสุขหรือความทุกขท่ีไดรับนั้น เปนแตเพียง ของช่ัวคราวเทานั้น ไมยั่งยืนจีรังเลย ทานเปนเพียงแขก
เมือง วันหนึ่งจะจากสังคมไปอยูในออมอกพระเจา ทานก็มีกําลังใจท่ีจะดําเนินชีวติตอไปดวยความสุข 

ในเวลาส้ัน ๆ ไมกี่สิบปนี้ พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนดําเนินชีวิต เปนท่ีถวายเกยีรติยศแก
พระองค ไมใชทําตามความปรารถนาของเน้ือหนังอีกตอไป (1 โครินธ.10:21) เม่ือทานสงสัยวา ส่ิง
ใดบางท่ีคริสเตียนไมควรทํา ส่ิงใดบางท่ีคริสเตียนควรทํา เชน คริสเตียนควรดื่มเหลา สูบบุหร่ี ดู
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ภาพยนต อิจฉาริษยาไดหรือไม คําตอบท่ีงาย ๆ ก็คือหากวาส่ิงนั้นเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา ไม
ทําใหพระนามของพระเจาตองเส่ือมเสียไมขัดตอมโนธรรมของตัวเอง ก็ทําได เปโตรไดย้ําในขอ 12 วา 
“จงใหการประพฤติของทานท้ังหลายเปนท่ีนานับถือทามกลางคนตางประเทศ” เพื่อใหผูท่ียังไมไดเช่ือ
พระเจาเห็นการกระทําของทาน ทําใหเขาตองชมเชยสรรเสริญ กลับใจใหม เช่ือพระเยซูคริสต 

13-17 คนท่ีไมใชคริสเตียนบางคนกลาววา พวกคริสเตียนไมรักชาติ ศาสนา ฯลฯ แทจริงเปน
การเขาใจผิด พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “ทานท้ังหลายจงยอมฟงการบังคับบัญชาท่ีมนุษยตั้งไวทุก
อยาง” จะเปนกฏหมายบานเมืองก็ดี จะเปนกฏตาง ๆ ท่ีเจาหนาท่ีในทองถ่ินของทานต้ังข้ึนก็ด ีจะเปนกฏ
ของสมาคม โรงเรียนก็ด ี คริสเตียนทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะเช่ือฟงกฏเหลานั้น และคริสเตียนยังตองเคารพ
เช่ือฟง “พระมหากษัตริย” “ผูมีอํานาจ” “เจาเมือง” (ผูปกครองประเทศหรือขาราชการตาง ๆ) ดวย และค
ริสเตียนจะตองใหเกียรติแกคนท้ังปวง ไมวาจะเปนคนศานาใด หรือชนช้ันใด คริสเตียนตองใหเกียรติ
แกเขาเสมอ 

สําหรับคริสเตียนอาจมีขอยุงยากบางประการ เกี่ยวกับการเช่ือฟงผูมีอํานาจและปฏิบัติตาม
กฏหมายและกฏตาง ๆ เพราะเม่ือเราเปนคริสเตียนแลว เราไมเพียงแตคํานึงถึงการปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีถูกตองตามกฏหมายของประเทศเทานัน้ แตยังตองคํานึกถึงพระเจาดวย ในสมัยของเปโตร ไดมีคําส่ัง
จากผูมีอํานาจของประเทศ ไมใหคริสเตียนรวมกันนมัสการพระเยซูคริสต ผูท่ีไมเช่ือฟงถือวาผิด
กฏหมาย ในกรณีเชนนี้ เปนการยากสําหรับเราท่ีจะปฏิบัติตามพระคําของพระเจาท่ีวา “จงยอมฟงการ
บังคับบัญชาท่ีมนุษยตั้งไวทุกอยาง” แตคริสเตียนในสมัยนั้นก็ไดปฏิบัติตามแลว โดยการยอมฟงคํา
บังคับบัญชาของผูมีอํานาจยอมถูกจับ ถูกเฆ่ียนตี ถูกประหารชีวิต โดยมิไดขัดขืนหรือตอสู 

ขอความท่ีทานตองสนใจและเขาใจในท่ีนี้ ก็คือ เปนความจริงท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา 
ตองยอมฟงการบังคับบัญชาท่ีมนุษยตั้งไวทุกอยาง แตมีขอแมวา การเช่ือฟงนั้นตองทํา “เพราะเหน็แก
องคพระผูเปนเจา” การท่ีเราปฏิบัติตาม มิใชเพื่อเห็นแกตวัเองเพื่อตัวเองจะไมถูกหัวเราะเยาะ ไมตองรับ
ความลําบาก ไมตองไดรับความเดือดรอน มิใชเพื่อเห็นแกคนหน่ึงคนใด ไมใชเพื่อเห็นแกเงิน ตําแหนง 
ช่ือเสียง แตเพือ่ “เห็นแกพระเจา” 

ดาเนียลในพระคัมภีรเดิม เปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองนี้ สมัยของดาเนียล ผูท่ีอํานาจในประเทศไทย
ไดออกคําส่ังหามคริสเตียนทุกคนนมัสการพระเจา ถาใครฝาฝนจะถูกลงโทษประหารชีวิต ดาเนยีลไม
ปฏิบัติตาม ทานยังนมัสการพระเจาเชนเดมิ จึงถูกจับไปลงโทษดาเนียลมิไดฝาฝนหรือตอสู ทานยอมให
จับโดยดี เพื่อเห็นแกพระเจา ทานทราบวา การกระทําของทานเปนท่ีชอบพระทัยพระเจาแลว แมมนุษย
จะคิดวาทานกระทําผิด ทานก็ยินดีรับความผิดนั้นเพื่อเหน็แกพระเจา ดาเนียลทําทุกอยางเพื่อเห็นแกพระ
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เจา พระเจาจงึทรงชวยทานทุกอยางเชนเดยีวกัน เม่ือถูกจับโยนลงในถํ้าสิงโต สิงโตเหลานั้นไมไดทํา
อันตรายแกดาเนียลเลย ถาทานเห็นแกพระเจา พระเจาก็จะทรงชวยเหลือทาน 

คริสเตียนทุกคนควรจะขอบพระคุณพระเจา และขอบพระคุณรัฐบาลท่ีไดใหอิสระเสรีในทาง
ศาสนา ไมเหมือนกับประเทศอ่ืนหลายประเทศในปจจบัุน ท่ีรัฐบาลเหลานั้นไดจํากัดสิทธิในการนับถือ
ศาสนา ทําใหคริสเตียนเปนจํานวนมาก ไมสามารถนมัสการพระเจาไดอยางเสรีเชนพวกเรา ฉะนัน้จงใช
เสรีภาพท่ีเราไดรับนี้ ใหเปนประโยชนตอพระราชกิจของพระเจามากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ทําใหพระ
ราชกิของพระองคเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไปใหพระกิตติคุณของพระเจาแผกระจายไปท่ัวทกุหนแหง 
กอนท่ีพระเยซูคริสตเจาจะเสด็จกลับมา หรือกอนท่ีประตูแหงความรอดจะปดลง 

18-25 พระเจาไมเพียงแตส่ัง ใหคริสเตียนเคารพเช่ือฟงกฏหมายและผูมีอํานาจเทานั้นพระองค
ยังทรงส่ังใหเราเคารพเช่ือฟง คนท่ีอาวุโสกวาเรา คนท่ีมีตําแหนงสูงกวาเราและนายจางของเราอีกดวย 
(ขอ 18) โดยทั่วไป คนท่ีเรายอมเคารพเช่ือฟงนั้น มักเปนคนท่ีเรารัก และการท่ีเรารักเขา อาจเพราะเขา
เปนคนยุติธรรม เปนคนใจดี เปนคนท่ีมีความหมายเปนพเิศษ เปนคนท่ีเขาใจคนอ่ืน ๆ ฯลฯ นี่คือนายจาง 
หรือหัวหนาคนงานในมโนภาพของเรา แตถาทานตองประกอบอาชีพโดยการรับจาง ทานก็จะเขาใจดีวา 
นายจางทุกคนไมใชเปนคนมีใจโอบออมอารี นายจางบางคนเปนคนหยิง่อวดตัว เจาเลห คดในของอใน
กระดูก โดยปกติแลวสัญชาตญาณของทานจะเตือนทานอยูเสมอวา อยารวมงานกบันายจางแบบนี้เลย 
แตบางคร้ังทานอาจเผชิญกับนายจางชนิดนีเ้ขาโดยไมรูตวั ขณะท่ีทานกําลังเผชิญอยู ทานควรจะทํา
ประการใดดี พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา “จงฟงคําของนายดวยใจเกรงกลัวทุกอยาง ไมใชนายท่ีเปน
คนใจดใีจออนเทานั้น แตท้ังนายท่ีเปนคนทุจริตดวย” หมายความวา นายจางของเราจะเปนคนอยางไรก็
ตาม จงปฏิบัติเขาดวยความอดทน จงใหความเคารพเช่ือฟงแกเขา แตอยางไรก็ตามทานควรจะยึดคติ
พจนสําหรับคริสเตียนเปนหลัก คือไมวาจะทําอะไรก็ตาม จงนึกถึงพระเจาเปนท่ีหนึง่ คนอ่ืนเปนท่ีสอง 
และตัวเองเปนท่ีสาม 
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บทเรียนที่ 5 วิธีชนะจิตใจคนอ่ืน 4

1 เปโตร บทท่ี 3 

อาทิตยท่ีแลว เราไดเรียนถึงทรรศนะของคริสเตียนตอสังคม ประเทศชาติพระมหากษัตริย 
ผูปกครองประเทศ และผูมีอํานาจ มีสิทธิตําแหนงสูงกวาเรา อาทิตยนี้เราจะศึกษาในวงแคบเขามาอีก
เล็กนอย จากสังคมภายนอกมาสูครอบครัวและชีวิตประจําวันของทาน 

1-7 แมทานอาจยังไมไดแตงงาน แตทรรศนะของคริสเตียนเกีย่วกบัสามีภรรยา ก็เปนส่ิงท่ี
นาสนใจสําหรับทาน เพราะทานไมเพยีงแตศึกษาไวเปนความรูรอบตัวของทานเอง ทานอาจนําไป
แนะนําส่ังสอนผูอ่ืน ในเวลาที่ตองการได 

การแตงงานเปนส่ิงท่ีพระเจาพอพระทัย เม่ือพระเจาไดสรางอาดัมและเอวามาแลว พระองคก็
ทรงดําริ ใหท้ังสองแตงงานกัน (ดู ปฐมกาล.2:18-24) ในพระคริสตธรรมใหม พระเยซูคริสตก็ทรงสอน
เร่ืองการแตงงาน (มัทธิว.19:4,5) และในพระธรรมเปโตร ก็สอนถึงเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันและ
กันของสามีภรรยา เปโตรสอนใหภรรยายอมเช่ือฟงคําของสามีและสามีตองใหเกียรติแกภรรยา คือท้ัง
สองฝายตองรักใครซ่ึงกันและกัน ชีวิตสมรสของคริสเตียนควรเต็มไปดวยความรักของพระเจา คือท้ัง
สองฝายตองรักซ่ึงกันและกนั ชีวิตการแตงงานเปนคําพยานท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถดลใจใหคนอ่ืน เห็นถึง
ความรักของพระเจา และถวายเกยีรติแกพระเจา แตตรงกันขาม หากชีวิตการสมรสของคริสเตียนเตม็ไป
ดวยเร่ืองนาเศราใจ เชนทะเลาะวิวาทกัน ไมรวมมือรวมใจกนั กินแหนงแคลงใจกันเปนตน ชีวิตสมรส
นั้นไมเพยีงแตไรความสุขเทาน้ัน ยังไมเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจาดวย โดยเหตุนี้ พระเจาจึงไม
ทรงสนับสนุน ใหคริสเตียนแตงงานกับคนท่ียังไมเปนคริสเตียน (2 โครินธ.6:15) 

สําหรับผูชายหรือผูหญิงท่ีไดหมายปองคนหนึ่งคนใด ท่ีไมใชคริสเตียนไวแลว และมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดจนรูสึกวา ตางฝายตางมิอาจแยกจากกันได ทางท่ีดีท่ีสุด จงชักชวนฝายท่ี
ยังไมเปนคริสเตียนใหเปนคริสเตียนเสียกอน กอนท่ีจะแตงงานกัน ถาฝายชายเปนคริสเตียนก็อาจไม
เปนการยากนักท่ีจะชักชวนใหฝายหญิงเปนคริสเตียน แตถาฝายหญิงเปนคริสเตียนก็อาจยากลําบากสัก
หนอย แตหากท้ังสองฝายรักใครกันจริง ๆ ฝายหญิงก็มีทางชักชวนใหฝายชายมาเปนคริสเตียนได
เชนเดยีวกัน 

มีปญหายุงยากขอหนึ่งสําหรับสตรีท่ีแตงงานแลว ท่ีตองการชักชวนใหสามีของตนเปนคริส
เตียนก็คือ โดยทั่วไป จิตใจของผูชายมักแข็งกวาจิตใจของผูหญิง การท่ีจะชักชวนใหเขาเปนคริสเตียนจึง
เปนไปไดยาก ผูท่ีเปนสามีบางคนถึงกับหามภรรยา ไมใหพดูเร่ืองพระเยซูคริสตกับเขาเลย ในกรณี
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เชนนี้เปนการยากลําบากอยางยิ่งสําหรับผูท่ีเปนภรรยา แตหากภรรยารักพระเจาและเปนหวงในวญิญาณ
ของสามีจริง ก็ยอมไมทอถอยหรือเลิกลมความพยายามเสีย ทางท่ีจะชวยเขาเอาชนะสามีไดสองทางคือ 

หนึ่ง อธิษฐานเผ่ือดวยใจรอนรน นอกจากตัวเองตองอธิษฐานแลว ขอรองคนอ่ืนใหอธิษฐาน
เผ่ือดวย พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐานท่ีเกดิจากน้าํใสใจจริงของเรา 

สอง ถาหากสามีไมยอมฟงคําพยานหรือกิตติคุณท้ังส้ิน การพูดอยางเดียวอาจไรผล แตภรรยาก็
ยังมีโอกาสเปนพยานแกเขาโดยการประพฤติ ความรัก ความอดทน ความออนสุขภาพ ความเช่ือฟง การ
เอาใจใส และความดีอ่ืน ๆ ในชีวิตคริสเตียน ซ่ึงอาจเปนส่ิงหนึ่งท่ีสามารถเอาชนะจิตใจของสามีได
ดีกวาคําพูด 

ท้ังสองวิธีท่ีกลาวมานี้ อาจไมเกดิผลรวดเร็วทันใจดังท่ีทานนึก ทานจึงตองมีความอดทน
พยายาม อธิษฐานเผ่ือเขาตลอดไป ประพฤติตนเปนคริสเตียนท่ีดีเสมอ ชักชวนเขาไปฟงเทศนา ฟง “ผู
ประกาศขาวประเสริฐ” ทางวิทยุ หรือเปนพยานใหเขาหากมีโอกาส หากทานอดทนถึงสุด ทานก็จะพบ
ความสําเร็จ 

8-12 ปญหาของสามีภรรยา ใหความคิดเหน็ท่ีดีแกเยาวชนสองประการดวยกันคือ 
ประการแรก เยาวชนของทานตองมีความรักซ่ึงกันและกนั เพราะเม่ือคนภายนอกเหน็ความรัก 

ความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของพวกทาน เขาก็ยอมนิยมชมชอบ เปนการถวายเกียรติยศ
แกพระเจา แตหากวาเยาวชนของคริสตจักรของทานแตกแยกกนั ไมมีความรักใครกลมเกลียวกัน 
นอกจากทําใหคณะเยาวชนเส่ือมทุกวันแลวยังไมเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจาดวย 

ประการท่ีสอง เยาวชนทุกคนตองเปนตัวอยางท่ีดีแกกนัและกัน และเปนตัวอยางท่ีดีแกคนท่ียัง
ไมเช่ือพระเจา บางคร้ังในการเปนพยานของทาน ทานอางคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร เพื่อนท่ีไม
เปนคริสเตียนอาจไมเช่ือ แตความรัก ความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน ความมีใจเอ็นด ู ความออนสุขภาพ 
ความอดทน การไมกระทํารายตอบแทนการราย ฯลฯ ในชีวิตของทานและคริสเตียนทุกคน อาจเปนเหตุ
ทําใหเขาสนใจยอมฟงพระคําของพระเจา และตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของเขา 

ในการกลาวถึงการแตงกายของสตรี (ขอ 3,4) เปโตรมิไดหมายความวา สตรีจะแตงตัวให
สวยงามไมได แตเปโตรสอนใหสตรีทุกคนเพงเล็ง ถึงเคร่ืองประดับภายในจิตใจมากกวาเคร่ืองประดับ
ภายนอก เสนหท่ีสามารถประทับใจของผูท่ีพบเห็นไดนานท่ีสุดคือเสนหท่ีเกดิจากเคร่ืองประดับภายใน
ใจ เคร่ืองประดับนั้นคือ “จิตใจออนสุภาพ และสงบเสง่ียม” มีสตรีมากมายท่ีแตงตัวสวยงาม ประดับดวย
เคร่ืองแตงกายท่ีมีคา พรมดวยน้ําหอมท่ีดีท่ีสุดจากตางประเทศ แตไมเคยมีผูใดนยิมชมชอบ ก็เพราะเขา
เต็มไปดวยการถือตัว ดูถูกเหยยีดหยามคนท่ีต่ําตอยกวา บางคนมีรูปรางหนาตาสวยงาม แตการประพฤติ
และนิสัยหลายอยางไมสมกบัความเปนสตรี นอกจากจะทําลายเสนหของตนเองแลวยังเปนท่ีนารังเกียจ
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ของคนอ่ืนดวย ฉะนัน้ผูท่ีไมมีเคร่ืองแตงกายสวยงามท่ีมีคาเชนคนอ่ืน จึงไมตองเสียใจหรือนอยใจ 
เพราะทานสามารถสรางความสวยงามและเอาชนะจิตใจคนอ่ืนไดจากเคร่ืองประดับท่ีพระเจาประทาน
ให คือความออนสุขภาพ และความสงบเสง่ียมเจียมตัวซ่ึงเปนเคร่ืองประดับท่ีมีคาท่ีสุดสําหรับ
สุภาพสตรีทุกคน ผูท่ีมีเครื่องแตงกายท่ีสวยงามอยูแลวหากเพิ่มความออนสุภาพ และความสงบเสง่ียม
ในจิตใจข้ึนอีก ยอมทําใหตนมีเสนหยิ่งข้ึน 

ท่ีกลาวมานี้มิไดหมายความวา เคร่ืองแตงกายภายนอกไมเปนส่ิงสําคัญ การแตงกายท่ีสุขภาพ
เรียบรอย ยอมเปนท่ีพึงพอใจแกผูท่ีพบเหน็ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือทานไปโบสถ หรือไปรวม
ประชุมเยาวชน ควรจะแตงตัวใหสุภาพเรียบรอยท่ีสุด เพราะทานกําลังไปนมัสการพระเจา พระเจาของ
เราเปนผูใหญยิ่งท่ีสุด ฉะนั้นเม่ือไปนมัสการพระองคจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะแตงตัวใหสุภาพเรียบรอย
ท่ีสุด 

สมัยนี้หนุมสาวเปนจํานวนมากชอบประดับตัวตามแบบหรือทรงตาง ๆ ท่ีเรียกวา “ทรง
ทันสมัย” หรือ “ทรงสมัยใหม” เชนทรงผมท่ีแปลกแหวกแนว กางกางท่ีสอไปในทางเปนนักเลงอันพาล 
เส้ือท่ีขัดตอประเพณีอันดีงามเปนตน คริสเตียนทุกคนพึงละเวนจากการแตงกายในลักษณะน้ัน พระ
คริสตธรรมคัมภีรสอนวา ไมวาจะกิน จะดื่ม หรือทําอะไรก็ตาม ตองเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจา การ
แตงกายไมเหมาะสมซ่ึงทําใหเกิดการซุบซิบนินทาในหมูคนอ่ืนนั้น ยอมไมเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระ
เจา 

13-22 คริสเตียนทุกคนนอกจากจะตองมีความรักเปนน้ําหนึ่งในเดียวกนั เปนตัวอยางท่ีดีในดาน
ความประพฤติและดานการแตงกายแลว ยังตองมีความกลาในการกระทําส่ิงท่ีดีเชน การเปนพยาน การ
ชักชวนใหคนอ่ืนมาเช่ือพระเยซูคริสต การแจกใบปลิว การชวยเหลือคนอ่ืน และการชวยงานของพระ
เจาทุกอยางเปนตน มีคนมากมายไดใชความกลาหาญในทางท่ีผิด เชนกลาลักขโมย กลาหนีการเรียน 
กลาดื่มเหลา กลาเลนการพนัน กลาทะเลาะวิวาท เม่ือเปนคริสเตียนแลว เราจึงตองใชความกลาในทางท่ี
ถูก ใชความกลาท่ีมีอยูในการประพฤติด ี ชวยงานพระเจา แมวาบางคร้ังทานอาจจะพบอุปสรรค พบ
ความยากลําบาก พบกับความเขาใจผิด แตถาทานทราบวา ส่ิงท่ีทานกระทําเปนส่ิงท่ีถูกตองแลว จงมี
ความกลากระทําตอไปโดยเชื่อพึ่งฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสต ทานจะเปนผูชนะในบ้ันปลาย เชนการ
ประกาศพระกติติคุณ บางคร้ังทานอาจจะพบอุปสรรค มีคนมาขัดขวาง หัวเราะ พูดจาขมขูทาน ทานไม
ตองกลัว จงเอาชนะเขาโดยอาศัยพระเยซูคริสตเพราะฤทธ์ิอํานาจทุกอยางเปนของพระเยซูคริสตแลว 
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บทเรียนที่ 6 วิธีชนะจิตใจของตัวเอง 5

1 เปโตร 4:1-11 

นายทหารคนหนึ่งมีความเกงกลาสามารถในการสงครามมาก เขานาํทหารภายใตบังคับบัญชา
ของเขาออกไปทําศึก และไดรับชัยชนะกลับมาแทบทุกคร้ัง แตมีอยูส่ิงหนึ่งท่ีเขาไมอาจจะชนะไดตลอด
ชีวิตของเขา คือนิสัยชอบดืม่เหลา และโมโหราย เม่ือเขาโกรธข้ึนมาไมมีใครกลาเขาใกลเขา และไมมี
ใครอาจยับยัง้อารมณของเขาได แมเขาจะเกงกาจในเชิงยทุธ แตสุดทายเขาก็ตองเสียชีวิตเพราะเหลาและ
อารมณของเขา 

คนเปนจํานวนมากมีความสามารถบังคับบัญชาคนอ่ืนได สามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ แต
ไมอาจชนะจิตใจของตนเอง เพราะจิตใจเปนส่ิงท่ีบังคับกันไดยากท่ีสุด ทานทราบวาไมควรโกรธ ไม
ควรโมโห ไมควรเกียจคราน ไมควรคิดในเร่ืองสกปรกลามกเปนตนแตทานก็ไมอาจกระทําได บอยคร้ัง
ทีเดียว ท่ีทานพล้ังเผลอไมสามารถระงับจิตใจไวได ตองกระทําในส่ิงท่ีไมสมควรออกมาเปนท่ี
เดือดรอนแกผูอ่ืน และเปนท่ีเส่ือมเสียพระเกยีรติยศแกพระเจา โดยเหตุนี้จึงมีคํากลาววา “ถาทานชนะ
จิตใจของตนเองได ทานก็สามารถชนะจิตใจของคนอ่ืนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง คริสเตียนทุกคนท่ี
ตองการเปนพยานเพื่อพระเจา จําตองชนะจติใจของตัวเองเสียกอน เพื่อจะสามารถชนะจิตใจของคนอ่ืน 

1,2 ทานสามารถชนะจิตใจตัวเองไดโดยพึ่งพระเยซูคริสต การท่ีทานจะสามารถชนะความช่ัว
รายหรือนิสัยสันดานท่ีไมดตีาง ๆ ของทาน ไมใชส่ิงท่ีจะทําไดโดยการใชความพยายาม เพราะความช่ัว
รายนั้นติดนิสัยของเราอยูแลว หากทานตองการเอาชนะความช่ัว ทานตองกําจัดเอานิสัยช่ัวนั้นออกจาก
จิตใจของตนเสีย เม่ือนิสัยช่ัวออกจากจิตใจแลว ทานก็จะไมกระทําช่ัว ตัวอยางเชนนายจุนซ่ึงเปนคน
ชอบดื่มเหลา วันหนึ่งเขาตัดสินใจวา จะไมดื่มเหลาอีก วันแรกเขาสามารถเอาชนะได แตวันตอ ๆ มา เขา
เร่ิมรูสึกหงุดหงิดใจบังเอิญเขาเดินผานรานขายเหลา เหน็เพื่อนนั่งดื่มเหลาอยางสนุกสนาน เขากดัฟน
บังคับตัวไมใหเดินเขาไปดืม่เหลากับเพื่อน แตแลวก็ตองพายแพ เม่ือเพ่ือนเหลือบมาเห็นเขาและชักชวน
เขารวมวงดวย เขาปฏิเสธไมได จึงบอกเพ่ือนวา “ฉันเลิกดื่มเหลาแลว” แตเพื่อเห็นแกมิตรภาพ ฉันจะด่ืม
เพียงแกวเดยีว” เม่ือเหลาตกเขาไปในปาก เขาก็มีอาจจะทนตอไปไดอีก เขาจึงตองดื่มเหลาเร่ือยมา สาม
เดือนผานพนไป นายจุนไดยนิพระกิตติคุณของพระเยซู เขากลับใจใหมเช่ือพระเจา และสามารถเลิกดื่ม
เหลาไดอยางเด็ดขาด เพราะเขามีชีวิตใหมจากพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตไดทรงกําจัดนิสัยช่ัวออกจาก
จิตใจของเขา เดี๋ยวนี้เขาไมตองบังคับตัวเองไมใหดื่มเหลา แมเขาจะเดนิผานรานขายเหลา เหน็เพื่อนดื่ม
อยางมีความสุข เขาก็ไมรูสึกอึดอัดใจ หรืออยากดื่มเชนเม่ือกอนอีก 
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เราจะไมคิดทําช่ัว หากเราตรึงชีวิตเกาของเรารวมกับพระเยซูคริสตบนไมกางเขนของพระองค 
หมายความวา เรากลับใจใหมอยางแทจริง ละท้ิงความบาปทุกอยางเสียการท่ีทานมีนิสัยบางอยางท่ีไมดี
เหลืออยู ก็เพราะทานไมยอมใหพระเยซูคริสตกําจัดความช่ัวทุกอยางออกจากจติใจของทาน ทานยังคง
เก็บบางอยางไวสําหรับตัวเอง เม่ือนิสัยท่ีไมดียังเหลืออยู ทานก็ไมอาจเอาชนะจิตใจของทานได ฉะนั้น
จงท้ิงนิสัยท่ีไมดีทุกอยางไวกับพระเยซูคริสต และรับชีวติใหม นิสัยใหมจากพระองค แลวทานจะไมคิด
ทําช่ัวอีกตอไป 

3-6 ทานสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได โดยระลึกถึงฐานะของตนเองเสมอวาเปนคริส
เตียน หลายคร้ังเราปลอยใหอารมณของเราเอง ชนะตัวเองเพราะเราลืมนึกถึงวาเราเปนคริสเตียน เปน
บุตรของพระเจาผูบริสุทธ์ิ จะประพฤติตามอยางชาวโลกไมได หากเราระลึกตลอดเวลาวา เราเปนคริส
เตียน กจ็ะชวยระงับจิตใจท่ีคิดจะทําช่ัวของทาน และคนที่ทราบวาเราเปนคริสเตียนก็อาจเตือนสตเิราได 
เม่ือเรากําลังจะประพฤติในส่ิงไมควร แมจะไมเกิดจากความหวังดีท่ีแทจริงก็ตาม เชนคร้ังหนึ่ง เกิดการ
โตงแยงกนัข้ึนระหวาง ด.ช. แดง ซ่ึงเปนคริสเตียนกับเพือ่นของเขาหลายคน ซ่ึงยังไมเปนคริสเตียน แดง
รูสึกโมโหมากท่ีหลายคนรุมกันโตเถียงเขา เขาจึงกลาวคําท่ีไมนาฟงออกมาคําหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งจึงพูด
ข้ึนวา “คริสเตียนพดูคําหยาบคายเปนหรือ” แดงไดยนิเชนนั้น ก็รูสึกละอายมาก จงึรีบกลาวคําขอโทษ
และระงับจติใจไวได 

7 ทานสามารถชนะจิตใจของตนเองไดโดยคํานึกถึง การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต การ
ชนะจิตใจตนเอง มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดกับความอดทน อาจกลาวไดวา ถาเรามีความอดทนมาก 
เราก็ชนะจิตใจของตนเองไดมาก เชน ถามีคนยุแหยทาน และทานสามารถอดทนได ทานก็ชนะ ในยุค
ซ่ึงเต็มไปดวยการทดลองนี้ คริสเตียนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความอดทนตอทุกส่ิง จากประสบการณ
ของทานเอง ทานยอมทราบวา การอดทนไมใชส่ิงท่ีกระทําไดงาย ๆ บางคร้ัง จิตใจของทานบอกวาตอง
อดทน แตแลวก็ตองแพพาย การนึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต จะชวยใหทานมีความอดทน
มากยิ่งข้ึน ประการแรก เราไมทราบวาพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาเม่ือใด หากพระองคเสด็จมาขณะท่ี
เรากําลังเปนทาสของอารมณอยู กําลังกระทําในส่ิงท่ีพระองคไมพอพระทัยเราจะตองเสียใจมาก 
ประการท่ีสอง พระองคจะเสด็จมาพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของเขา หากเราประพฤติในส่ิงท่ีไม
สมควร เรากจ็ะถูกลงโทษ ประการท่ีสาม พระองคจะประทานบําเหน็จแกทุกคนท่ีมีความอดทนเพ่ือ
พระองค ประการสุดทาย การเสด็จกลับมาของพระองคใกลเขามาแลว 

แมการพยายามเอาชนะจิตใจของตนเอง บางคร้ังจะยากลําบาก แตกต็องพยายามตอไป เพราะ
เราอดทนไปอีกไมนาน พระเยซูก็จะเสด็จมา เม่ืออารมณของทานไมดีกําลังคิดจะกระทําส่ิงท่ีไมควร จน
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นึกถึงการเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสตวา การกระทําของทานนั้นเปนส่ิงท่ีพอพระทัยพระคริสต
หรือไม 

มีเหตุประการหน่ึง ท่ีเราพายแพตอจิตใจของตนเองอยางงายดาย เพราะเราขาดการอธิษฐาน เม่ือ
ทานพบปญหา พบอุปสรรค พบการทดลองอ่ืน ๆ บางคร้ังแทนท่ีจะเชื่อพึ่งพระเจาในการแกไขปญหา
เหลานั้น ทานกลับพยายามทาํดวยตนเองทุกอยาง เม่ือความพยายามไมเกิดผล อารมณเสียกเ็กิดข้ึน การ
พายแพก็ติดตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือทานมีปญหาหลายอยางกําลังตอสูในจิตใจของทาน ซ่ึงทาน
ตองใชความตัดสินใจ ถาหากทานตองพึ่งตัวเอง ทานจะพายแพ โดยเหตุนี ้ พระเยซูคริสตจึงทรง
อธิษฐานมากที่สุด บางคร้ังพระองคอธิษฐานตลอดคืนโดยมิไดนอนหลับ บางคร้ังพระองคอดอาหาร 
อธิษฐานเพื่อทูลขอกําลังและอํานาจจากพระบิดา เพื่อจะสามารถชนะตอการทดลอง หากเราทุกคนมี
ความสัตยซ่ือในการอธิษฐานเสมอ ทูลขอพระเจาใหทรงเพิ่มเติมกําลังใหแกเรา เพื่อเราจะสามารถชนะ
จิตใจของตนเองได พระองคก็จะทรงฟงคําอธิษฐานของเรา 

8 เราสามารถชนะจิตใจของตนเองได โดยมีความรักของพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเรา 
ความรักของพระคริสตสําแดงออกจากความรักของเราท่ีมีตอคนอ่ืน เม่ือเรารักคนอ่ืนอยางแทจริง เรา
ยอมยินดีอภยัขอพบพรอง และความผิดซ่ึงเขาไดกระทําตอเรา บางคร้ังการกระทําของเขาอาจเกิดจาก
ความพล้ังเผลอ หรืออาจเปนเพราะนิสัยของเขาเปนอยางนั้น เชน บางคนมีนิสัยคอนขางซุกซน เขา
อาจจะกระทําบางอยางท่ีทําใหอารมณของทานเสียไป หากทานไมเขาใจ ทานอาจนึกวาเขามีเจตนาราย
ตอทานทําใหอารมณของทานเสียไป ถาทานมีความรักของพระเจาอยูในจิตใจ ทานยอมสามารถระงับ
อารมณของตนไวได แทนท่ีจะโกรธเขา ทานก็สามารถเตือนเขาดวยความรักของพระเจา การกระทํา
เชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหทานสามารถชนะจิตใจของตัวเองเทานั้น ยังสามารถชนะจิตใจผูอ่ืนดวย 

9-11 ประการสุดทาย ทานสามารถชนะจิตใจของตนเองได โดยนึกถึงเกียรติยศของพระเจา 
พระเจาไดประทานสติปญญา ความสามารถซ่ึงแตกตางกันแกเราทุกคนเพื่อใหเราไดใชส่ิงเหลานี้เปนท่ี
ถวายเกยีรติยศแกพระองค ไมวาจะกิน จะดื่ม จะคิดกระทําอะไรก็ตาม เราทําเพื่อพระองค เพราะฉะน้ัน 
กอนท่ีทานจะแสดงกริยาทาทาง หรือกระทําส่ิงหนึ่งใดออกมา จงนกึเสียกอนวา ส่ิงนัน้จะถวายเกียรติยศ
แกพระเจาหรือไม หรือวาทําใหพระนามของพระองคเส่ือมเสีย การท่ีทานโกรธ ทะเลาะววิาท กลาวคํา
แดกดัน และการกระทําอ่ืน ๆ ทํานองนี้ จะเปนเหตุใหคนท่ีไมเช่ือ ถือโอกาสหัวเราะเยาะทานหรือไมจง
นึกถึงส่ิงเหลานี้ กอนท่ีทานจะกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีไมดีออกมา 

ทานอาจเคยไดรับการอบรมจากโรงเรียนวา กอนท่ีทานจะโกรธและแสดงปฏิกิริยาออกมา จง
นับหนึ่งถึงสิบกอน บางคร้ังคําแนะนํานี้อาจจะไมเกดิผล เพราะทานไมอาจระงับใจนบัหนึ่งถึงสิบได แต
ถาทานนึกถึงพระเจา นึกถึงพระนามของพระองค ทานก็สามารถระงับจิตใจไวได 
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ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการชนะจิตใจของเรา คือเราตองมีชีวติใหมอยางแทจริงจากพระคริสต ชีวิต
เกานั้นจะตองละท้ิงเสียอยางส้ินเชิง และทูลของพระเยซูคริสตเสด็จเขามาในจิตใจของเรา เปนผู
เตือนสติควบคุมทุกเวลา เม่ือเรามีชีวิตใหมและพระเยซูคริสตอยูในจติใจ เราไมจําเปนตองเอาชนะจิตใจ
ของเราอีกตอไป เพราะชีวิตเกานั้นไดตายไปแลวชีวิตใหมท่ีเรามีอยู เปนชีวิตจากพระคริสต เปนชีวติซ่ึง
ไมคิดในการทําบาป 
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บทเรียนที่ 7 ความทุกขลําบาก 6

1 เปโตร 4:12-19 

ถามีคนถามทานวา ทําไมทานจึงเชื่อพระเยซูคริสต ทําไมทานตองไปโบสถ ทานจะตอบวา
ประการใด คร้ังหนึ่งมีผูเชี่ยวชาญทางแผนกเยาวชนคนหนึ่ง ไดสัมภาษณเยาวชนหลายคริสตจักร 
เกี่ยวกับปญหานี้ เยาวชนเหลานั้นใหคําตอบแตกตางกัน ตามความรูสึกความเขาใจของตน เชนบางคนมี
ความเหน็วา “ฉันเช่ือพระเยซูเพราะพระเยซูรักฉัน” “ฉันเช่ือพระเยซูเพราะฉันอยากไปสวรรค” “ฉันมา
โบสถเพราะฉันชอบรองเพลง” “ฉันมาโบสถเพราะตองการพบเพื่อนฝูง” ฉันมาโบสถเพื่อนมัสการพระ
เจา” “ฉันมาโบสถเพราะศาสนาจารยขอรองใหฉันมา” ฯลฯ เปนตน คําตอบของเขาจะถูกหรือไมก็ตาม
สรุปแลว คนสวนมากมาโบสถ มาเปนคริสเตียน ก็เพื่ออยากจะไดบางส่ิงบางอยางจากเพ่ือนมนุษย หรือ
จากพระเจา ทานคงไมปฏิเสธวา ทานมาโบสถก็เพื่อจะไดบางส่ิงบางอยางจากพระเจา อยากไดรับพระ
พรจากพระเจา อยากมีความสุขสนุกสนานในระหวางเพ่ือนเยาวชนดวยกัน ฯลฯ การท่ีทานอยากไดส่ิง
เหลานี้ มิใชเปนความบาปหรือความผิดประการใด แตหากทานเปนคริสเตียนหรือมานมัสการพระเจา
เพียงแตคิดจะได ฝายเดยีวเทานั้นทานยังเปนคริสเตียนท่ีไมสมบูรณ และทานอาจจะเลิกเปนคริสเตียน 
เลิกมาโบสถไดงาย ๆ ในเม่ือทานไมไดในส่ิงท่ีทานตองการ เชนเม่ือทานเปนคริสเตียนแลว แทนท่ีทาน
จะมีความสุข ทานกลับพบความทุกขลําบาก และอุปสรรคตาง ๆ ทานนึกวาจะไดรับความสนุกสนามใน
ระหวางเพ่ือนฝูง แตกลับพบความเฉ่ือยชา และนาเบ่ือหนาย การท่ีทานจะเปนคริสเตียนท่ีสมบูรณ
แข็งแรง มีส่ิงหนึ่งท่ีทานตองเรียนรูไวกอน คือ ความทุกขลําบาก 

12-14 “อยาคิดประหลาดใจ ท่ีทานตองมีความทุกขอยางสาหัสเปนท่ีลองใจของทาน” เปน
ความจริงท่ีวา เม่ือเปนคริสเตียนแลว ทานจะมีความสุขความยินดีจากพระเจา ทานจะไดพระพรจาก
พระองค แตส่ิงซ่ึงพระเจาตองการใหทานเรียนรูนอกเหนอืจากส่ิงเหลานี้ คือ ความทุกขลําบาก หากทาน
ไมเคยผานความทุกขลําบากมากอน ทานจะเขาใจคําวา “สุขสบาย” ไมได ทานจะไมเขาใจพระคุณและ
ความรักของพระเจา เชนทานมี น้ําดื่ม น้ําใชอยางสบาย ทานก็ไมคํานึงถึงคุณคาของน้ําเทาใดนัก แตคน
ท่ีอยูในถ่ินกันดารน้ํา เชนคนเดินทางอยูกลางทะเลทราย ขณะท่ีกระหายน้ําจดั เขาจะรูจักคุณคาของน้ํา
ทันที หรือขณะท่ีทานเลิกจากทํางานกลางแดด อากาศรอนอบอาว หากมีคนนําน้ําเยน็ ๆ มาใหทานดื่ม
ทานตองรูสึกขอบคุณเขาอยางมากมายทีเดยีวพระคุณและความรักของพระเจา ก็เชนเดียวกนั ในเวลา
ปกติ ทานจะไมคอยสํานึกถึงความรักของพระเจาเทาใดนัก แตเม่ือทานพบความทุกขลําบาก ทานทูลขอ
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พระเจา และพระเจาทรงชวยเหลือทาน ทานจะสํานกึถึงความรักอันใหญยิ่งของพระองคทันที นี่เปน
เหตุผลประการแรก ท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหความทุกขลําบากเกิดข้ึนแกคริสเตียน 

ประการท่ีสอง พระเจามีพระประสงคใหความทุกขลําบาก เปนเคร่ืองลองใจคริสเตียน พระเจา
มิไดประทานความทุกขลําบากแกมนุษย พญามารเปนตนเหตุแหงความทุกขลําบากท้ังปวง จุดประสงค
ของมารก็เพื่อใชความทุกขลําบากนี้ ลอลวงคริสเตียนใหทอถอย ทําผิด หลงจากพระเจา ขณะเดยีวกัน 
พระเจาทรงอนุญาตใหคริสเตียนถูกมารทดลอง ก็เพื่อจะลองดูความรัก ความสัตยซ่ือ ของคริสเตียนท่ีมี
ตอพระองค 

ประการท่ีสาม การท่ีทานตองทนทุกข ก็เพราะทานไมไดอยูฝายโลก ทานไมทําตามแบบอยาง
ของชาวโลก ทานไดปฏิบัตติามแบบอยางของพระเจา ทานปฏิเสธความหวังดีของชาวโลก ซ่ึงแทจริง
ความหวังดีนัน้ เปนความบาปจําเพาะพระเนตรของพระเจาโดยเหตุท่ีทานไมรวมมือกับชาวโลก 
ชาวโลกจึงเกลียดชังทาน เม่ือความชังเกดิข้ึน ความทุกขยากลําบากก็ติดตามมา 

ประการสุดทาย ความทุกขลําบากท่ีเกิดแกคริสเตียน ไมใชของใหม หรือของแปลก และไมใช
เหตุบังเอิญ พระเยซูคริสตและสานุศิษยของพระองคไดผานความทุกขลําบากมาแลวท้ังนั้น หากทาน
ไดรับความทุกขลําบากก็แสดงวา ทานไดเดินตามทางท่ีพระเยซูทรงเดนิ และมีสวนในความทุกขลําบาก
ของพระองค เม่ือทานเรียนวชิาประวัติศาสตรเกี่ยวกับชีวประวัติของวีรบุรุษ และวีรสตรีตาง ๆ ท่ีไดสละ
ชีพเพื่อชาติ ทานคงรูสึกภมิูใจและอยากจะเปนเหมือนบุคคลเหลานั้น หรือมีสวนรวมอยางใกลชิด ใน
การประพฤติตาง ๆ ของคนเหลานั้น พระเยซูคริสตของเราทรงเปนกษตัริยท้ังปวง ทรงเปนพระเจาเหนือ
พระท้ังปวง ทานควรจะภูมิใจท่ีสุดท่ีไดรวมทุกขรวมสุขกับพระองค เพราะช่ือของทานท่ีไดบันทกึไวใน
แผนดินสรรคแลว และเม่ือพระเยซูเจาเสด็จกลับมาพรอมดวยสงาราศีทานจะมีความโสมนัสยินด ี และ
จะไดรับสงาราศีจากพระองคดวย 

15,16 มีคนเปนจํานวนไมนอยท่ีมีช่ือวาเปนคริสเตียน แตไมกลารับตอหนาคนท้ังปวงวาตน
เปนคริสเตียน เขารูสึกละอายท่ีจะบอกคนอื่นวา เขาเช่ือและตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ของเขาแลว เพราะกลัวจะถูกเพื่อนหวัเราะเยาะหรือลอเลียน บางคนไมกลาประกาศตนเปนคริสเตียน 
เพราะกลัววาเมื่อประกาศตนเปนคริสเตียนแลว จะไมสามารถประพฤติตนดังท่ีตนเคยประพฤติตอไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาท่ีมีการขมเหงรังแกคริสเตียนเกดิข้ึน คนท่ีรับวาตนเปนคริสเตียนตองถูกจบัไป
ลงโทษ รับการทรมาน ทรัพยสินเงินทองอาจถูกยึด เพราะช่ือของคริสเตียนกลายเปนส่ิงท่ีนารังเกียจของ
สังคม ขณะนัน้จะมีคนเปนจํานวนมากปฏิเสธพระเยซูคริสต ไมกลารับวาตนเปนคริสเตียน แตพระเยซู
คริสตตรัสวา “ทุกคนท่ีรับเราตอหนามนษุย บุตรมนุษย (พระเยซูคริสต) ก็จะรับคนนั้นตอหนาเหลาทูต
ของพระเจา” การท่ีทานเปนคริสเตียน ทาตองมีความกลาท่ีจะรับตอหนาคนท้ังปวงวา ตนเปนคริสเตียน
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แลว หากทานไมกลารับวาตนเปนคริสเตียน แสดงวาทานยังไมไดเชื่อพระเยซูคริสตอยางแทจริง อาจ
กลาวไดวาทานหม่ินประมาทพระนามของพระเยซูคริสต 

สมมติวา ทานมีบุตรคนหนึ่ง มีคนถามบุตรของทานวา เขาเปนบุตรของทานใชไหม หากบุตร
ของทานคงรีบตอบมันมีวาใช หากบุตรของทานไมกลารับวาทานเปนบิดาของเขาทานคงเสียใจมากและ
เขาใจเปนอ่ืนไปไมได นอกจากจะคิดวา ลูกคนนี้เลวทรามมาก หรือไมก็เพราะทานเองช่ัวเกนิไป ไม
เหมาะสมท่ีจะเปนบิดาของเขา จนเขาอับอายท่ีจะรับวาทานเปนบิดาของเขา การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต มิใชการกระทํานาละอาย พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของมนุษยโลกทุกคนท่ีตอนรับ
พระองค นักวิทยาศาสตร นักปรัญชา นกัการเมือง นกัธุรกิจ ผูมีช่ือเสียง และคนอ่ืน ๆ เปนจํานวน
มากมายท่ัวโลก ยังกลารับวาตนเปนคริสเตียน เราเปนผูใดเลา จึงไมกลารับพระนามของพระองค 

ไมวาทานจะไปอยูท่ีใดก็ตาม หากทานประกาศตนวาเปนคริสเตียนเสียกอน ทานจะสามารถตัด
ปญหายุงยากหลายอยาง ตรงกันขาม หากทานไมกลาประกาศตนวา เปนคริสเตียน ความยุงยากลําบาก
จะเกิดข้ึนแกทาน หากคนอ่ืนทราบวาทานเปนคริสเตียน เขาจะไมนําเหลามาใหทานดื่ม ไมชวนทานไป
เตนรํา ไมชวนทานเลนการพนันโดยท่ีทานไมตองพยายามแกตวั หรือหลีกเล่ียงประการใด เพราะเขา
ทราบวาคริสเตียนไมกระทําส่ิงนั้น 

17-19 มีสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา หากเราสามารถชนะจิตใจขอตัวเองได ก็ยิ่งใหญกวาขุนศึกท่ี
ชนะศัตรูเปนหมื่นแสน ขณะท่ีความทุกขลําบากเกิดแกคริสเตียน ตอนแรกเราอาจมีความอดทน ยังคง
ดําเนินชีวิตตามแบบคริสเตียนท่ีดี แตเม่ือความทุกขลําบากเพ่ิมข้ึน มีปญหาขอยุงยากตาง ๆ มากข้ึน 
ความอดทนตาง ๆ อาจลดนอยลง จนในท่ีสุด ไมอาจอดทนได กทํ็าตามความตองการของเน้ือหนัง 
ตอนทายของบทนี้เปโตรไดอธิบายความจริงหลายอยางซ่ึงจะชวยหนนุน้ําใจเราทุกคน ใหเราสามารถ
เอาชนะความทุกขลําบากได 

ประการแรกเราตองทราบวา ความทุกขลําบากท่ีเกิดข้ึนนั้นไมใชบังเอิญ แตเปนสัญลักษณท่ี
เตือนใหเราทราบวา การพพิากษาของพระองคใกลเขามาแลว เม่ือพระองคเสด็จมา พระองคจะทรง
ทดสอบคริสเตียนแตละคนกอน ตามความดีและความชอบท่ีเขากระทําขณะท่ีมีชีวติอยู คริสเตียนท่ีรัก
พระเจารวมทุกขรวมสุขกับพระองค ยอมทนทุกขลําบากเพื่อพระองค พระองคจะประทานบําเหน็จให 
(ยากอบ.1:12) สวนผูท่ีไมมีความดีความชอบอะไรเลยก็เปนผูท่ีนาสงสาร เพราะรอดไดอยางหวุดหวิด 
ไมไดรับบําเหน็จอะไรจากพระเจาเลย ผูท่ีนาสงสารท่ีสุดผูท่ียังไมกลับใจบังเกิดใหม ผูท่ีขมเหงคริส
เตียนขณะนี้ทานไมตองเจ็บแคนเขาประการใด ควรจะเมตตาสงสารเขามากกวา เพราะการพิพากษาซ่ึง
จะมาถึงเขาน้ีรายแรงนกั (ลูกา.23:30) ดวยเขาอยากจะตาย อยากจะหลีกพนจากวิบัตท่ีิเกิดขึ้นแกเขา แต
ไมอาจหลีกเล่ียงได 
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ประการท่ีสอง เม่ือความทุกขลําบากเกิดข้ึน จงมีความอดทนถึงท่ีสุด ดวยพระเจาทรงพอ
พระทัยคนเชนนั้น ท่ีเรายอมทนความลําบากเพ่ือพระองค แตตามลําพังตัวเราเอง เรามิอาจมีความอดทน
ไดถึงท่ีสุด เราอาจออนแอพลาดพล้ังอยางงายดาย ทางท่ีปลอดภัยท่ีสุด จงมอบกายวญิญาณจิตของทาน
ไวกับพระองค ขอพระองคเปนผูควบคุม คุมครองรักษา เพิ่มเติมกําลังใจ กําลังกายใหแกทาน ดงับท
เพลงสดุดี 46:1,2 กลาววา “พระเจาเปนท่ีพึ่งพํานัก และเปนกําลังของพวกขาพเจา พระองคเปนผูทรง
ชวยอันเลิศสถิตอยูใกลในเวลาลําบาก เหตุฉะนั้นพวกขาพเจาจะไมหวาดหวัน่...... 

ประการสุดทายท่ีทานจะลืมเสียมิได คือไมวาทานจะประสบความทุกขลําบาก ถูกขมเหงรังแก 
ถูกดูถูกเหยียดหยาม ไมวาทานจะอยูในส่ิงแวดลอมสภาพใด จงรับพระนามของพระเยซูคริสต ประกาศ
ตนอยางเปดเผยวา “ฉันเปนคริสเตียน” 
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บทเรียนที่ 8 การแนะนําตักเตือน 7

1 เปโตร 5:1-14 

ปจจุบันประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกกําลังเรงรัดพัฒนาประเทศของตน ใหเจริญรุงเรืองในประเทศ
ไทยของเรา รัฐบาลกําลังสรางถนนเพ่ิมข้ึนหลายสาย ถนนตาง ๆ ท่ีชํารุดเสียหายไมทันสมัย ไมรับการ
ซอมแซมปรับปรุงใหดีข้ึน ทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามขยับขยายใหมีโรงเรียนเพียงพอ แกความ
ตองการของจํานวนนักเรียน โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็เพิ่มข้ึนตามลําดับ และมีอีกหลายอยางท่ีกาํลัง
พัฒนา เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของประชาราษฏรใหดีข้ึน เพื่อใหประเทศของเราเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ เพื่อความม่ังคงแข็งแรงของประเทศ และเพือ่ไมเปดชองทางใหแกศัตรู ท่ีจะ
เขามากอกวนหรือแทรกแซงได 

ระหวางท่ีชาติตาง ๆ กําลังพัฒนากันนี้ พญามารก็เรงรัดพัฒนางานของมันใหเจริญข้ึนเปนการ
ใหญ จะเห็นไดวา ปจจุบัน ความช่ัวรายตาง ๆ ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว มารไดใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยที่สุด 
ท่ีไดผลดีท่ีสุดในการดําเนินงานของมัน มันอาศัยเพลงภาพยนต โทรทัศน หนังสือ รูปภาพ รูปรส กล่ิน
เสียง และการบาปทุกอยาง ซ่ึงมนุษยชอบทําใหมนษุยหลงผิด กระทําบาปโดยไมรูสึกตัว แตนาเสียดาย
เหลือเกิน ทามกลางความเจริญกาวหนาของชาวโลก และงานอันช่ัวรายของมารน้ัน คริสเตียนมากมาย
กําลังนอนหลับไมชวยกันพฒันางานของพระเจาใหเจริญกาวหนา งานของมารเจริญกาวหนาข้ึนทุกที 
แตงานของพระเจาในประเทศไทยออนแอลงทุกวัน คริสเตียนมากมายไมเพยีงแตจะไมยอมเปนพยาน 
ไมยอมทํางานใหพระเจาเทานั้น มิหนําซํ้ายงัถูกมารชักจูงลอลวงไปอีกดวย 

การเสด็จกลับมาของพระเยซูใกลเขามาแลว คริสเตียนทุกคนควรต่ืนตัวข้ึนชวยกนัทําการของ
พระเจา ชวยวญิญาณมากมายท่ีกําลังพินาศ ชวยพัฒนาใหคริสตจักรของพระเจาเจริญกาวหนาข้ึน 

1-6 มีงานพระเจาอยางหนึ่งซ่ึงคริสเตียนท่ัวไปเขาใจผิด คืองานแนะนําส่ังสอนพี่นองในพระ
คริสตดวยกนั หรืองาน “เล้ียงดูฝูงแกะของพระเจา” คริสเตียนสวนมากเขาใจวา งานเล้ียงดูฝูงแกะของ
พระเจา เปนหนาท่ีของศิษยาภิบาลเทานัน้ จึงปลอยใหศิษยาภิบาลทําหนาท่ีนีแ้ตผูเดียว โดยเหตุนี้ งาน
ของพระเจาจึงไมเจริญกาวหนาเทาท่ีควร ในคริสตจักรหนึ่ง ๆ ศิษยาภบิาลไมอาจดูแลคริสตสมาชิกทุก
คนไดอยางท่ัวถึง และทานเหลานั้น ไมอาจติดตามแนะนําส่ังสอนสมาชิกไดตลอดเวลา ฉะนั้นจงึตอง
อาศัยหลาย ๆ คนชวยกันแนะนําส่ังสอนตักเตือนซ่ึงกนัและกัน การแนะนําส่ังสอนไมจําเปนตองเปน
การเทศนาบนธรรมมาสเสมอไป ทานแนะนําตักเตือนคนไดทุกโอกาส จะเปนการสนทนากนัตาม
ธรรมดาในการเยี่ยมเยียน หรือเม่ือเห็นเขามีความทุกขลําบาก หรือเห็นเขาประพฤติในทางท่ีไมถูกตอง 
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หรือขณะท่ีเขาออนแอทอถอยตอการนมัสการพระเจา ทานอาจใหคําของพระเจาเปนการเตือนสต ิ
เลาโลมหรือหนุนน้ําใจเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับอนุชนทุกคน ทานมีโอกาสรับใชพระเจาในการ
ส่ังสอนไดมากท่ีสุด โดยการสอนนักเรียนรวีวารศึกษา 

งานส่ังสอนคนอ่ืนไมใชงานท่ีงาย หากทานไมระมัดระวัง บางคร้ังแทนท่ีคนอ่ืนจะเขาใจเจตนา
ดีของทาน เขาอาจโกรธเคืองหรือแสดงความไมพอใจก็ได อยางไรก็ตามผูท่ีจะสอนคนอ่ืนอยางนอย
ท่ีสุด ควรจะทราบหลักเกณฑดังตอไปนี ้

หนึ่ง “เอาใจใสดูแล” การสอนผูอ่ืน เราไมใชสอนเพื่ออวดโอ สติปญญาของตัวเอง และไมใช
ชนิดท่ีเรียกวา “สอดรูสอดเห็น” ในเร่ืองของคนอ่ืน แตเราสอนเพราะเรารักและเปนหวงเขา เปนการ
สอนท่ีหวังดตีอเขาจริง ๆ ไมมีอคติหรืออุปทานใด ๆ ท้ังส้ิน 

สอง “ไมใชดวยขืนใจทํา” ตัวอยางเชนการสอนรวีวารศึกษา หากทานรูสึกวาทานมี
ความสามารถในการสอน จงชวยสอนดวยความเต็มใจ มิใชฝนใจสอนเพราะศิษยาภิบาลหรือผูหนึ่งผูใด
ขอรอง คนท่ีฝนใจสอนไมเพยีงแตสอนไมไดดีแลว ยังไมเปนท่ีพอพระทัยพระเจาดวย 

สาม “ไมใชดวยเห็นแกทรัพยสิน” โดยท่ัวไปเรามักทํางานเพื่อเหน็แกรางวัล คําชมเชย หรือของ
ตอบแทน แตในการทํางานใหพระเจา เราไมควรเห็นแกส่ิงตอบแทนจากมนุษย จงทําเพื่อพระเจา
โดยตรง จงนกึเสมอวา “นั่นเปนงานของพระเจาเปนหนาท่ีของตนโดยเฉพาะ พระองคก็จะทรงประทาน
บําเหน็จใหแกทาน” (มัทธิว.6:4) 

ส่ี “จงเปนแบบอยาง” การท่ีจะสอนคนอื่นใหไดผลนัน้ เราเองตองเปนตัวอยางท่ีดีตอคนอ่ืน 
หากเราไมปฏิบัติตามในส่ิงท่ีเราสอน เราจะใหคนอ่ืนเช่ือและปฏิบัติตามท่ีเราสอนไดอยางไร 

หา “มีความถอมใจ” ไมวาจะเปนการสอนรวีวารศกึษา การพูดในท่ีประชุมเยาวชน หรือการ
แนะนําตักเตือนคนอ่ืนเปนการสวนตัว การพูดดวยใจถอมเปนส่ิงสําคัญมาก ทานไมชอบคนท่ีเยอหยิ่ง
อวดตัวฉันใด คนอ่ืนก็ไมชอบการเยอหยิ่งอวดตัวของทานฉันนั้น ยิ่งกวานั้น พระเจาไมทรงใชคนท่ี
อวดอางตัว พระองคทรงใชและอวยพระพรคนท่ีถอมตัวเทานัน้ 

7-9 ดังไดกลาวมาแลว งานสอนคนอ่ืนไมใชเปนงานท่ีงาย ทานอาจจะพบอุปสรรคตาง ๆ และ
ความยากลําบาก ทําใหทานทอถอยเลิกลมความต้ังใจไปได โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานประกาศพระกิตติคุณ 
การแจกใบปลิว การชกัชวนคนใหมาเช่ือพระเยซูคริสตการเตือนสตคิริสเตียนท่ีกําลังหลงไปทําความ
บาป ทานอาจประสบปญหายุงยากหลายอยางท้ังนี้เพราะขณะท่ีทํางานใหพระเจา พญามารก็ทํางานดวย 
มารไมตองการใหคริสเตียนคนหน่ึงคนใดรับใชพระเจา จึงใชวิธีตาง ๆ เพื่อจะทําใหคนของพระเจา
ผิดหวัง เสียใจ ทอถอย และละท้ิงงานของพระเจาไป เม่ือทานทราบฉะนี้แลว จงระวังใหดี อยาไดตก
หลุมพรางของมาร เม่ือทานรูสึกตัววา ตนกําลังทอใจ เบ่ือหนายตองานของพระเจา โปรดเขาใจวา มาร
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กําลังทํางานในจิตใจของทานแลว หากทานปลอยใหความทอใจหรือเบ่ือ ๆ หนายมีอยูในจิตใจของทาน
ตอไป ทานก็จะพายแพมารในท่ีสุด ทางท่ีจะเอาชนะมารได มีทางเดียวเทานั้น คือ “ตั้งใจม่ันคงในความ
เช่ือ” เม่ือมีอุปสรรค ความทุกขลําบากตาง ๆ เกิดข้ึน อยาเก็บไวเปนเร่ืองกลุมใจหรือเสียใจ จงนําเร่ือง
เหลานั้นกราบทูลอธิษฐานขอตอพระเจา “เพราะพระองคทรงระลึกถึงและรักษาทานท้ังหลาย” 

10-11 ความทุกข ความกระวนกระวายใจ อาจเกดิแกทานไดทุกขณะ ทานอาจจะกระวน
กระวายใจดวยไมทราบวา จะสอนรววีารศึกษาประการใดดี ทานอาจกระวนกระวายดวยไมทราบวา จะ
เตือนเพื่อนท่ีกาํลังหลงผิดดีหรือไม การกระวนกระวายเปนอุปสรรคอยางรายแรงตองานของทาน 
เปรียบเหมือนนักวิ่งท่ีถูกถวงไวดวยโซ ความจริงงานบางอยางทานทําไดดี แตเนื่องจากกระวนกระวาย
มากเกินไป จงึทําใหทานประสบความลมเหลวในงานน้ัน ตัวอยางเชนนายเจตนไปใหนายแพทยตรวจ 
เขาบอกนายแพยวา ผมปวดหัวบอย ๆ รางกายออนเพลีย การเรียนและการงานตาง ๆ เส่ือมถอยลงทุกที 
ท้ัง ๆ ทีเม่ือกอน ผมเปนนกักฬีาและเรียนไดคะแนนเยี่ยม” นายแพทยตรวจดูรางกายแลวบอกวา “เธอไม
เปนอะไรหรอก รางกายสมบูรณดีทุกสวน หมอคิดวาเธอหวงและกระวนกระวายมากเกินไป ถาเธอ
พยายามอยาคิดมาก ตัดความกระวนกระวายออกเสียเธอก็แข็งแรง และเรียนไดดีเชนเดิม” ฉะนั้น 
“บรรดาความกระวนกระวายของทานจงฝากไวกับพระองค เพราะวาพระองคยอมทรงระลึกถึงและ
รักษาทานท้ังหลาย” แมวาการสอนและการตักเตือนของทานอาจไมไดผลในตอนแรก ทานไมตอง
เสียใจรือทอทอยจงพยายามตอไป พระเจาทรงระลึกถึงทาน และจะทรงชวยเหลือทาน 

12-14 คริสเตียนท่ีไดรับความรอดแลว (ขอใหยอนกลับไปดูขอ 4) มีงานสองอยางท่ีควรจะทํา 
อยางแรกคือ การนําคนอ่ืนมาเช่ือพระเจา อยางท่ีสอง คือการบํารุงเล้ียงชีวิตฝายวิญญาณของตัวเองและ
คนอ่ืนใหเจริญข้ึน เราอาจจะนําคนอ่ืนมาเช่ือได โดยการเปนพยาน การชักชวนใหมาโบสถ การ
อธิษฐานเผ่ือเขา แตการชวยใหชีวิตฝายวิญญาณจิตเจริญกาวหนา นอกจากอธิษฐานเผ่ือซ่ึงกันและกัน
แลว ยังตองแนะนําตักเตือนซ่ึงกันและกันดวย (ฮีบรู.3:13) เม่ือเห็นพีน่องในพระคริสตมีส่ิงใดบกพรอง 
ซ่ึงตนพอจะแนะนําตักเตือนซ่ึงกันและกันได ก็ควรตักเตือน และถาตนเองมีส่ิงใดบกพรอง ก็ควรยินดี
รับการตักเตือนจากผูอ่ืนดวย ทานท่ีรับผิดชอบในการสอนรวีวารศกึษา งานเยาวชน งานประกาศพระ
กิตติคุณ จงทําดวยความสัตยซ่ือ เพื่อทานจะไดรับสงาราศีเปนมงกุฏท่ีรวงโรยไมไดเปนบําเหน็จ เม่ือ
พระเยซูคริสตเสด็จมา 

งานของมารเจริญกาวหนาทุกวัน ผูคนนบัจํานวนไมถวนกําลังพนิาศ คริสเตียนเปนจํานวน
มากมายกําลังออนแอทอถอย หากทานไมตื่นตัวข้ึนมาชวยงานของพระเจาก็เทากบัสนับสนุนงานของ
มาร ฉะนั้นจงต่ืนตัวข้ึน เราทํางานของพระองค นําคนมาเช่ือพระเยซูคริสต หนุนน้ําใจคริสเตียนให
เขมแข็งข้ึน คนท่ัวโลกเปนจํานวนมากที่ยอมเปนเคร่ืองมือของมาร แตมีคริสเตียนไมกี่คนท่ียอมเปน
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เคร่ืองมือของพระเจา พระเจาทรงตองการใชทาน พระองคทรงเรียกรองทาน พระองคตรัสวา “เราจะใช
ผูใดไป และผูใดจะไปแทนเรา” ทานจงตอบวาอยางอิสยาหวา “ขาพเจาอยูท่ีนี่ ทรงใชขาพเจาเถิด” (อิส
ยาห.6:8) 
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บทเรียนที่ 9 คําสญัญาอันประเสริฐ 8

2 เปโตร 1:1-11 

1,2 พระธรรมเปโตรฉบับสอง เขียนโดยเปโตรอัครสาวกของพระเยซู เชนเดียวกับพระธรรมเป
โตรฉบับตน เปโตรไดเขียนพระธรรมฉบับนี้ ถึงทุกคนท่ีมีความเชื่ออันประเสริฐคือคริสเตียนทุกคน 
การท่ีเปโตรกลาววาคริสเตียนทุกคนไดรับความเช่ืออันประเสริฐ ก็เพราะไดรับจากองคพระเยซูคริสต 
เปนความเช่ือซ่ึงนําใหคริสเตียนหลุดพนจากบาป กลายเปนคนชอบธรรม เปนความเช่ือซ่ึงนําพระพร
และความหวังมาสูเรา เปนความเช่ือซ่ึงชวยใหเราชนะการทดลอง ชนะความทุกขยากลําบาก เปนความ
เช่ือท่ีสามารถทําใหเรายิม้ไดขณะท่ีมีความทุกข และเพราะความเช่ือในพระเจาและองคพระเยซูคริสต 
เราจึงไดรับพระคุณ สันติสุข อันลนเหลือจากพระเจา 

ความเช่ือมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการรูจักพระเยซูคริสต การท่ีทานจะเช่ือพระเยซูคริสต
ไดมากหรือนอยเพียงใดน้ัน อยูท่ีความสนทิสนม ความใกลชิดของทานท่ีมีตอพระองค ถาทานรูจักพระ
เยซูคริสตดี ทานยอมมีความเช่ือและความไววางใจในพระองคทุกอยาง เหตุท่ีเรามีความเช่ือนอย ยังมี
ความสงสัยอยู ไมเช่ือพึ่งและไววางใจในพระองคทุกอยางนั้น เปนเพราะเรารูจักพระองคนอยเกนิไป 
ตัวอยางเชนคร้ังหนึ่งเดก็ชายสมนึกไปเรียนหนังสือตางจังหวดั บิดาไดฝากใหอยูในความดแูลของลุง
ของเขา ซ่ึงอยูในจังหวัดนัน้คุณลุงบอกสมนึกวา “ถาเธอตองการอะไร ก็มาเอากบัฉันได” เนื่องจาก
สมนึกไมคุนเคยกับคุณลุงด ี จึงไมกลาบอกใหคุณลุงทราบ จนคุณลุงตองคอยถามเขาเสมอ แตเม่ือสอง
สามเดือนผานไป สมนึกก็สนิทสนมกับคุณลุงและกลาขอความชวยเหลือจากคุณลุง 

เรามักนึกวา คนท่ีไมใชคริสเตียนเทานั้นท่ีไมรูจักพระเยซูคริสต แตความจริงแมคริสเตียนเอง ก็
มีไมนอยท่ียังไมรูจักพระเยซูคริสต บางทีทานอาจเปนคนหนึ่งในจํานวนคนเหลานัน้ เพราะมีคนจํานวน
ไมนอยท่ีคิดวาเปนคริสเตียนโดยปฏิบัติตามบิดามารดาเขานึกวาเม่ือคุณพอคุณแมเปนคริสเตียน เขาก็
ควรเปนคริสเตียนดวย บางคนมาเปนคริสเตียนโดยคําชักชวนของเพื่อน และมีเหตุอ่ืนอีกหลายอยาง ท่ี
ทําใหเขาเปนคริสเตียน โดยไมเขาใจความหมายท่ีแทจริงของการเปนคริสเตียน การท่ีเขามาเปนคริส
เตียนโดยลักษณะเชนนี้ เราไมอาจกลาววาเขาเปนคริสเตียนท่ีไมถูกตอง แตมีส่ิงหนึ่งซ่ึงคริสเตียนทุกคน
ตองทราบไว คือทานจะมาเปนคริสเตียนเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม ทานจําเปนอยางยิ่งจะตองรูจักพระเยซู
คริสต ทานตองทราบวา การเปนคริสเตียนท่ีแทจริงนัน้ไมใชการนับถือศาสนาทานไมควรนับถือพระ
เยซูคริสตในฐานะท่ีพระองคเปนศาสดาเทานั้น ถาทานเขาใจพระเยซูเชนนี้ ก็เทากับวาทานกย็ังไมรูจัก
พระเยซูคริสต พระเยซูคริสตมิใชเปนเพียงศาสดา หากทานนับถือพระเยซูคริสตเพราะเพยีงนกึวา 
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พระองคเปนศาสดาของศาสนาคริสต ซ่ึงเปนศาสนาหน่ึงของโลก ทานไมจําเปนตองนับถือพระองคก็
ได หากทานนับถือพระเยซูคริสตในฐานะท่ีพระองคเปนพระศาสดาผูยิ่งใหญ ทานก็ไมไดอะไรจาก
พระองค ถาเชนนั้นเราควรจะรูจักพระเยซูคริสตในลักษณะใด ประการสําคัญท่ีสุด ทานตองทราบวา
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทาน การท่ีเรามาเปนคริสเตียน ก็เพราะเราทราบวา เราเปนคน
บาป ตองการความรอดจากพระองค ประการท่ีสอง เราตองทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาผูยิง่ใหญ 
พระองคทรงเปนบอเกิดแหงทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต และพระองคทรงพระชนมอยูเปน
นิจ ประการท่ีสาม พระองคทรงเปนพระเจาผูทรงไวซ่ึงความยุติธรรม พระองคทรงพิพากษาลงโทษ
ความบาป ขณะเดียวกนัพระองคทรงมีพระทัยเต็มไปดวยความรัก และพระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญา
ของพระองคท่ีมีตอมนุษยเสมอ 

ท่ีกลาวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซ่ึงทานตองทราบเก่ียวกับพระเยซูคริสตหากทานทราบวา
พระเยซูคริสตเปนพระเจาผูใหญยิ่ง พระองคทรงเต็มไปดวยความรัก พระองคทรงพระชนมอยูเสมอ 
อยางไมเปล่ียนแปลง พระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญาของพระองคอยางเสมอตนเสมอปลาย ทานยอมจะ
มีความเช่ือและไววางใจในพระองค บางทีอาจเนื่องจากทานรูจักพระเยซูเพยีงแตผิวเทานัน้ ทานมิได
สนิทสนมกับพระเยซูอยางแทจริง ทานรูจกัพระเยซูเพียงแตนาม จึงทําใหทานขาดความเช่ือในพระองค 
ทานจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองติดตอใกลชิดสนิทสนมกับพระองคอยางแทจริง ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป โดย
การรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของทาน สนทนากบัพระองค โดยการอานพระคัมภีรและอธิษฐาน 
และดําเนินชีวติรวมกับพระองค โดยการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค 

3,4 ถามีพระมหากษัตริยองคหนึ่ง ทรงประกาศวา “ถาใครรูจักเรา เราจะใหครองเมือง ๆ หนึ่ง” 
หรือ “ถาใครรูจักเรา เราจะยกพระราชวังใหหลังหนึ่ง” เช่ือวาทุกคนท่ีไดอานคําประกาศน้ันคงตองการ
รูจักพระองคเปนแน เพราะเพียงแตรูจักกบัพระองคเทานั้นก็จะไดทรัพยสมบัติมหาศาล พระเยซูคริสต
ไดทรงสัญญาวาจะมอบส่ิงประเสริฐท่ีสุดใหแกทุกคนท่ีไดรูจักพระองค ประการแรกที่สุดก็คือชีวิต พระ
เยซูคริสตทรงสัญญาวา ผูท่ีรูจักพระองค จะไดรับชีวิต และชีวิตนั้นเปนชีวิตนิรันดรจากพระองค เปน
ชีวิตที่ไมตองตายอีกตอไป (ยอหน 3:16, 36, 5:24, 6:40) 

ของประทานประการท่ีสอง ท่ีพระเยซูคริสตจะประทานใหแกเรา คือ ความชอบธรรม พระองค
ตรัสวา คนท่ีชอบธรรมเทานั้น จึงจะมีชีวิตนิรันดร (มัทธิว. 25:46) แตพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา 
“ไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย” (โรม.3:10) มนุษยทุกคนเปนคนบาป และเพราะความบาปนี้
แหละมนุษยทุกคนจึงตองตาย (โรม.6:23) โดยเหตุนี้นกับุญและนกัพรตตาง ๆ มากมายจึงพยายาม
แสวงหาความชอบธรรม บางคนตองธุดงคไปในท่ีตาง ๆ บางคนบําเพญ็ทุกขกิริยา บางคนจําศีลภาวนา
อยูในถํ้า เพื่อแสวงหาสันติสุข ความรอด ความบริสุทธ์ิ ความชอบธรรม และเพื่อจะใหพนความทุกข
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ทรมานฝายโลก แตวิธีเหลานี้ไมอาจชวยใหเขาพบความสําเร็จ มีทางเดียวเทานั้น คือเขามาหาพระเยซู
คริสต พระองคสามารถประทานความชอบธรรมใหทุกคน และความชอบธรรมของพระองคจะนาํเราสู
นิรันดร ใหเรามีความสุขตลอดไปกับพระองค 

คําสัญญาอันใหญยิ่งอีกประการหนึ่ง ท่ีพระองคจะประทานใหแกคนท่ีรูจักพระองคคือ “จะ
ไดรับสวนในสภาพของพระองค” หมายความวา พระองคจะประทานนิสัยของพระองคใหแกเรา ใหเรา
มีนิสัยเหมือนพระองค มีชีวติเหมือนพระองค นิสัยดั้งเดมิของมนุษยทุกคนเปนนิสัยบาป ทุกคนทราบวา
ไมควรทําช่ัว ไมควรกลาวคําหยาบคาย ไมควรมีอารมณราย ฯลฯ และทุกคนอยากกระทําดี แตก็กระทํา
ไมได เพราะเราไมอาจเอาชนะนิสัยดัง้เดิม หรือนิสัยบาปของเราไดนั่นเอง แมจะพยายามสักเทาใดก็ตาม 
วิธีแกไขท่ีดีท่ีสุด ไมใชพยายามบังคับตนมิใหคิดหรือกระทําช่ัว เพราะเราไมอาจบังคับตนเองได แตจง
กําจัดนิสัยช่ัวออกจากจิตใจของเรา โดยสารภาพความบาปตอพระเยซูคริสต พระองคก็จะทรงโปรดยก
โทษใหเรา และทรงชําระเราใหพนจากอธรรมทั้งส้ิน (1 ยอหน.1:9) เม่ือจิตใจของเราไดรับการชําระให
บริสุทธ์ิแลว พระองคก็จะเสด็จเขามาในจิตใจของเรา ความคิดทุกอยางของเรากจ็ะเปล่ียนใหม เปน
ความคิดของพระเจา ชีวิตของเราก็จะเหมือนชีวิตของพระองค ส่ิงใดท่ีพระองคไมอยากกระทํา เราก็จะ
ไมอยากกระทําดวย 

5-9 บัดนี้ทานทราบแลววา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะประทานของประทานท่ีประเสริฐ
หลายอยางแกทาน และทานทราบวาพระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญาเสมอ บุตรท่ีดีเม่ือทราบวาบิดาจะ
ใหของขวัญแกเขา ยอมพยายามประพฤตดิีเปนพิเศษใหเปนท่ีพอใจของบิดา หากทานรูจักพระเยซูคริสต
ดี ทานกจ็ะทราบวาส่ิงใดบาง ท่ีทานสามารถกระทําใหเปนท่ีพึงพอใจของพระเยซูคริสต ส่ิงสําคัญท่ีสุด
ท่ีทานไดรับของประทานอันประเสริฐจากพระเยซูคริสต ตามท่ีพระองคทรงสัญญาไวนัน้ คือ “ความ
เช่ือ” ซ่ึงไดกลาวมาแลวในตอนตน เม่ือทานเชื่อวาพระเยซูคริสตสามารถประทานชีวิตนิรันดร 
ความชอบธรรมและชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ แกทานได ทานกย็อมตอนรับพระองคเขามาในจิตใจของทาน เม่ือ
ทานมีพระเยซูคริสตอยูในจติใจของทาน คําสัญญาอันประเสริฐก็จะสําเร็จบริบูรณในชีวิตของทาน 

ในพระธรรมยากอบไดพดูถึงความเช่ือกับการประพฤต ิ หากทานมีความเช่ือ ทานยอมสําแดง
ความเช่ือของทานออกมาใหเห็นโดยการประพฤติ ในบทนี้เปโตรกลาววา คนท่ีมีความเชื่อยอมมีการ
ประพฤติท่ีดี มีความเหนี่ยวร้ังตน มีความอดทน มีความชอบธรรมมีความรักระหวางพี่นอง และรักคน
ท่ัวไปดวย หากผูใดบอกวาเขามีความเช่ือ และรูจักพระเยซูคริสต แตไมมีการประพฤติท่ีกลาวมาแลวนั้น 
แสดงวาเขายังไมมีความเชื่อและยังไมรูจักพระเยซูคริสต 
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10,11 เม่ือทานรูจักพระเยซู และดําเนินชีวิตเพื่อพระองคแลว ทานจะสามารถชนะตัวเอง ชนะ
ความบาป ชนะพญามารซาตาน นอกจากจะไดรับพระพรในโลกน้ีแลว ทานก็ยังมีสิทธิอันสมบูรณ ใน
แผนดินสวรรคอีกดวย 
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บทเรียนที่ 10 คําพยากรณที่เชื่อถือได 9

2 เปโตร 1:12-21 

12 ขณะเปโตรเขียนพระคริสตธรรมเลมนี้ ทานอยูในวัยชรามากแลว ทานไดหวนนึกถึง
เหตุการณตาง ๆ ท่ีผานมาในอดีต นึกถึงความออนแอของตน ขณะเดยีวกันกน็ึกถึงความรักของพระเยซู
คริสตท่ีมีตอตน แมวาเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึงสามคร้ัง และละท้ิงพระองคกลับไปประกอบอาชีพ
เปนชาวประมง แตพระเยซูก็ยังรักเปโตร เม่ือพระองคทรงฟนคืนพระชนมแลว พระองคไดเสดจ็ไปหา
ทาน ขณะท่ีทานกําลังจับปลาอยูในทะเลพระเยซูไดถามทามวา “เปโตรเอย เจารักมากกวาส่ิงเหลานี้
หรือ” เปโตรตอบพระเยซูวา “พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” แตพระเยซูทราบวาเปโตรมิได
ตอบจากน้ําใสใจจริง จึงทรงถามอีกสองคร้ัง คร้ังท่ีสามเปโตรทราบวา ตนมิไดรักพระเยซูอยางแทจริง
ดังท่ีตอบไป จึงรูสึกเสียใจมาก เม่ือเปโตรทราบวาตนไดพล้ังผิดไปแลว ก็รีบกลับใจใหมตอบพระเยซู
คริสตเปนคร้ังสุดทายวา “ขาพเจารักพระองค” พระเยซูตรัสส่ังวา “จงเล้ียงดูลูกแกะของเรา” แลวพระ
เยซูทรงพยากรณใหเปโตรทราบถึงความลําบากท่ีเปโตรจะไดรับในอนาตค ยามเม่ือทานแกชราลง 
(ยอหน 21:18,19) 

13,14 เปโตรทราบวาเวลาท่ีตนจะอยูในโลกน้ีมีอีกไมนาน ตนก็จะจากโลกนี้ไป แตทานไมมี
ความกลัวตอความตาย เพราะทราบวาโลกนี้เปนท่ีอยูเพยีงช่ัวคราวเทานั้น (1 เปโตร.2:11) รางกาย
เปรียบเสมือนบาน ซ่ึงจิตวญิญาณอาศัยอยู การตายเปนเพียงการยายท่ีอยูจากบานท่ีผุพังเนาเปอย ท่ี
ลอมรอบไปดวยความยากลําบากรอบดาน ไปสูบานใหมท่ีเต็มไปดวยความสุขความสบาย แวดลอมไป
ดวยความสวยงาม เปนบานท่ีปราศจากความทุกขโศกเศรา โดยเหตุนี้เปาโลจึงกลาววา “ขาพเจามีความ
ปรารถนาจะลาไปอยูกับพระคริสต ซ่ึงประเสริฐกวามากนกั” 

ขณะนัน้การขมเหงรังแกคริสเตียนยังคงดาํเนินอยู ตามคําพยากรณของพระเยซูเปโตรทราบวา 
ตนจะพบจุดจบในชีวิตดวยความลําบาก จะถูกจับไปประหารชีวิตและตองทนทุกขทรมาน แตแทนท่ีเป
โตรจะหวาดหวั่นตอเหตุการณขางหนาท่ีอาจเกิดข้ึน จนเปนทุกขใจ เปโตรกลับเปนฝายหนนุน้ําใจคน
อ่ืน เตือนสติคนอ่ืนใหนึกถึงคําสอนของพระเยซูคริสต คําสัญญา ตลอดจนพยากรณของพระองค 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปโตรไดเตือนสติใหคริสเตียนทุกคน นึกถึงการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู
คริสต เพื่อใหคริสเตียนทุกคนมีกําลังใจท่ีจะอดทนตอความทุกขลําบาก และเตรียมตัวพรอมเสมอท่ีจะ
พบพระองค 
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เราทุกคนก็เชนเดียวกนักับเปโตร วันหนึง่จะจากโลกน้ีไป ทานไดเตรียมพรอมสําหรับพบพระ
เจาหรือยัง ความตายมีอยูทุกหนทุกแหงในโลก มันอาจเกิดข้ึนทุกขณะและเกิดข้ึนแกคนทุกเพศทุกวยั 
ความตายมิไดบังเกิดแกคนชราเทานั้น แตเกิดแกทุกคนสําหรับคนท่ีรักพระเจา เช่ือพระเยซูคริสต ยอม
ไมกลัวความตาย เพราะนอกจากพระเจาอนุญาต ความตายจะเกิดข้ึนแกเราไมได แตถาหากจะถึงวนัตาย
ของเรา ๆ ก็มีความยินดีท่ีจะไดอยูในออมอกของพระเยซูคริสต 

แมเปโตรจะไมมีความกลัวในเร่ือง “ความตาย” แตทานก็เปนหวงอยูเร่ืองหนึ่งคือคนในสมัยนั้น
เปนจํานวนมากไมเช่ือคําพยากรณ เกีย่วกบังานการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต และปจจุบันก็
มีคริสเตียนจํานวนไมนอยท่ีสงสัยการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองคเชนเดียวกนั เปโตรจงึใชเวลา
เล็กนอยท่ียังเหลืออยู พยายามอธิบายใหทุกคนทราบวา คําพยากรณนี้เปนความจริง เพื่อใหคริสเตียนทุก
คนยึดม่ันในความเช่ือ และเตรียมพรอมเสมอท่ีจะพบพระองค 

15-21 เหตุท่ีคริสเตียนสงสัย และเฉยเมยตอคําพยากรณ เกี่ยวกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระ
เยซูคริสต อาจเนื่องจากเหตุสองประการ ประการแรก คริสเตียนไดรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู
คริสตเปนเวลานานแลว แตยังไมปรากฏวา พระองคจะเสดจ็มา จงึกอใหเกิดความสงสัยและเหนื่อย
หนาย ประการท่ีสอง เขาไมเช่ือในฤทธ์ิอํานาจของพระองคไมเช่ือวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจา 
ผูไดทรงส้ินพระชนมเพื่อไถคนบาป และทรงฟนคืนพระชนมในวนัท่ีสาม เขาไมเช่ือวาพระเยซูคริสตมี
ฤทธ์ิอํานาจท่ีจะเสด็จกลับมาอีกบางคนกลาววา คําพยากรณเกีย่วกับเร่ืองนี้เปนเพยีงคําสอนท่ีพระเยซู
คริสตคิดข้ึน เพื่อใหคริสเตียนทุกคนยึดม่ันในคําสอนของพระองค พระองคคงไมเสด็จมาจริง ๆ ดงัท่ีเรา
เขาในคริสเตียนท่ีออนแออยูแลว เม่ือไดฟงคําสอนตาง ๆ ท่ีผิดก็ยิ่งออนแอลง เปโตรเปนหวงในเร่ืองนี้
มาก จึงพิสูจนใหทุกคนทราบวา คําพยากรณในพระคัมภีรเปนความจริง และพระเยซูคริสตจะเสด็จมา
จริง ๆ ดังคําตรัสพระองค 

เราเช่ือวา การเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูเปนความจริง ก็เพราะ 
หนึ่ง เปโตรกลาววา การเสด็จกลับมานัน้ มิใชเปนนิยายท่ีเลาสูกันฟงหรือเปนเร่ืองที่คิดข้ึนเอง 

แตทานไดเหน็ฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสตดวยตาของทานเอง ขณะพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกาย
บนภูเขาอันศักดิ์สิทธ์ิ พระกายของพระองคประกอบไปดวยรัศมีอันเจิดจา ทานไดเหน็โมเสสและเอลียา
ยืนอยูขาง ๆ พระองค และสนทนากับพระองคและมีเสียงจากสวรรคตรัสวา “ทานนี้เปนบุตรท่ีรักของ
เรา เราชอบใจทานมาก” ประสบการณท่ีเปโตรไดพบเหน็นั้น ยอมเปนขอยืนยันไดอยางดีวา พระเยซู
เปนพระบุตรของพระเจา พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจใหญยิ่ง คําสอนและคําพยากรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเสด็จมาของพระองคจึงเปนไปไดอยางแนนอน 
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สอง คําพยากรณและคําสัญญาของพระเยซูคริสตเอง ทําใหเราม่ันใจในขอนี้มีผูเฉล่ียวาในพระ
คริสตธรรมคัมภีรท้ังเลม มีขอความเกีย่วกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตหนึ่งขอในทุก ๆ 
ยี่สิบหาขอ แสดงวาเร่ืองการเสด็จมาคร้ังสองของพระเยซูคริสตเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก คําพยากณตลอด
ตลอดจนคําสัญญาตาง ๆ ท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรจะตองเปนผลสําเร็จทุกประการ เพราะคํา
พยากรณเหลานี้พวกผูพยากรณมิไดคิดข้ึนมาเอง “แตไดกลาวคําซ่ึงมาจากพระเจา ตามท่ีพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงดลใจใหกลาวนัน้และพระเยซูคริสตตรัสวา” “ฟาและดินจะลวงไป แตถอยคําของเราจะลวง
ไปหามิไดเลย (ลูกา.21:33) ตัวอยางเชน คําพยากรณเกีย่วกับการบังเกิด การส้ินพระชนม การคืนพระ
ชนมของพระเยซูคริสต ในพระคัมภีรเดมิ ลวนสําเร็จครบถวนทุกประการ คําพยากรณเกีย่วกับ
เหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนกอนท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาเชน เกดิแผนดนิไหวการกันดารอาหาร 
การสงคราม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ก็กาํลังเกิดข้ึนตามลําดับ ส่ิงเหลานั้นยอมเปนขอพิสูจนไดอยาง
ชัดเจนวา คําพยากรณในพระคัมภีรเปนความจริงท่ีเช่ือถือได 

เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกในปจจุบัน นาจะเปนอุทารณเตือนสติเราทุกคนใหทราบวา 
วันท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมานั้นใกลเขามาแลว หมายความวาอีกไมนานเราจะไดพบพระเยซู
คริสต เราควรจะถามตัวเองวา เราพรอมท่ีจะพบพระองคแลวหรือยังถาพระองคจะเสด็จมาในวันนี้ ใน
อาทิตยหนา หรือเดือนหนา ปหนา เราจะรูสึกยินดหีรือเสียใจ เปนความจริงท่ีวา เม่ือเราเชื่อและตอนรับ
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลวเราจะไดชีวิตนิรันดร แตเราจะไปพบพระองคดวยมือเปลาหรือ 
มีคนเปนจํานวนมากท่ียังอยูในความมืด มีชีวิตอยูในความบาป บางคนเปนเพื่อนของทาน บางคนเปน
ญาติพี่นองของทาน ทานไดทําหนาท่ีของทานโดยการบอกกลาวขาวประเสริฐแหงความรอดใหเขา
ทราบหรือเปลา ทานอาจจะคิดวายังมีเวลาอีกนานนกัวาพระองคจะเสด็จมา ยังไมจาํเปนท่ีจะตองเตรียม
ตัวพบพระองค ถาทานเขาใจเชนนั้น จงเขาใจเสียใหมเถิดวา ทานจะตองเตรียมพรอมท่ีจะพบพระเยซู
คริสตตั้งแตวนิาทีนี้เปนตนไป เพราะแมพระเยซูยังไมเสด็จมาในปนี้หรือปขางหนา แตเราไมอาจ
รับประกันวา ชีวิตของเราจะยืนอยูไดนานเทาใด โรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ และเหตุการณเลวรายตาง ๆ 
อาจเกิดข้ึนแกเราไดทุกขณะ ทานพรอมท่ีจะพบพระเยซูคริสตหรือยัง 

ผูท่ียังมิไดบังเกิดใหม จงเชื่อและตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัวของ
ทาน สวนผูท่ีบังเกิดใหมแลว ก็จงทํางานเพื่อพระองค ขณะท่ียังมีโอกาศอยูเพื่อทานจะไมเช่ือความ
ละอายท่ีจะพบพระเยซูคริสต มีคริสเตียนเปนจํานวนมากท่ีออนแอและขาดความเชื่อ ตองการความ
ชวยเหลือจากทาน พระเยซูไมเพียงแตตองการใหเปโตร เล้ียงดูลูกแกะของพระองคเทานั้น พระองคก็ยัง
ตองการใหทาน เล้ียงดูลูกแกะของพระองคดวย 
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10บทเรียนที่ 11 ผูพยากรณเทจ็คือใคร 

2 เปโตร 2:1-9 

อาทิตยท่ีแลว เราไดเรียนถึงคําพยากรณ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริตและเหตุผลตาง ๆ 
ท่ีทําใหเราเชื่อวา การเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระองคนัน้เปนความจริงถาทานอานหนังสือพิมพหรือฟง
ขาวจากวิทยุทุกวัน ทานก็จะทราบวา โลกปจจุบันเต็มไปดวยความวุนวาย การสงคราม การฆาฟนกัน 
การฉอโกง การกันดารอาหาร ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสัญลักษณ เตือนใหทราบถึง
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ตามคําพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีร นอกจากความทุกขลําบาก
และส่ิงเหลานีจ้ะเกิดข้ึนกอนพระเยซูคริสตจะเสดจ็กลับมาแลว ยังจะมีส่ิงสําคัญอีกหลายอยางเกดิข้ึนส่ิง
สําคัญอยางหนึ่งในจาํนวนเหลานั้น ซ่ึงเราจะเรียนในวนันี้คือผูพยากรณเท็จ พระเยซูคริสตตรัสวา กอน
พระองคเสด็จกลับมา จะมีผูพยากรณเท็จเกิดข้ึน เท่ียวลอลวงคนเปนอันมากใหหลงไป ผูพยากรณเท็จ
เหลานี้จะมาหาทานนุงหมดจุแกะ แตภายในเขาก็รายกาจดุขสุนัขปา (มัทธิว.24:11; 7:15) 

กอนท่ีจะกลาวถึง “ผูพยากรณเท็จ” ตอไป ก็ใครท่ีจะใหทานเขาใจคําวา “ผูพยากรณ” เสียกอน 
คนสวนมากเขาใจเพยีงวา “ผูพยากรณ” หมายถึงคนท่ีสามารถทํานายเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตเทานั้น แตความจริงแลว “ผูพยากรณ” มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานั้น ความหมายท่ีแทจริง
ของคําวา “ผูพยากรณ” ในพระคริสตธรรมคัมภีรคือ “คนซ่ึงพูดแทนพระเจา” เชนเม่ือพระเจาทรง
ตองการสงขาวหรือคําตักเตือน มายังชนชาติอิสราเอล คนท่ีพระเจาทรงแตงต้ัง ใหพูดกับชนชาติ
อิสราเอลแทนพระองคนั้นแหละ ท่ีเราเรียกวา “ผูพยากรณ” เร่ืองท่ีพระองคทรงบัญชาใหผูพยากรณพูด 
ไมจําเปนตองเปนคําทํานายหรือคําพยากรณเสมอไป อาจจะเปนคําตักเตือน คําส่ัง คําส่ังสอนหรือเร่ือง
ใด ๆ ก็ได ท่ีพระองคทรงตองการใหมนษุยทราบ ฉะนัน้แมวาอับราฮาม เอลียา อะลีซา ยอหนบัพติศโต 
และคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน มิไดกลาวคําพยากรณแตประการใด แตเราก็เรียกทานเหลานั้นวา “ศาสดา
พยากรณ” เพราะพระเจาทรงใชใหเขาเหลานั้นพูดแทนพระองค 

1-3 เปโตรกลาววากอนวนัท่ีพระเยซูคริสตจะเสดจ็มา จะมีผูพยากรณเท็จเกิดข้ึน ในเม่ือผู
พยากรณหมายถึง “คนท่ีพูดแทนพระเจา” ผูพยากรณเท็จจึงหมายถึง “คนท่ีพูดโดยแอบอางพระนามของ
พระเจา” พวกผูพยากรณเท็จ เปนอันตรายตอคริสตจักรของพระเจามาก ซ่ึงคริสเตียนทุกคนตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะเขาจะมาหาทานมิใชในลักษณะท่ีนาเกลียดนาชัง แตจะมาหาทานดวยความ
ออนสุภาพ ดจูากภายนอกเปนคนท่ีนาเล่ือมใสมาก นาเคารพนับถือ ดังท่ีพระเยซูตรัสไววา “จงระวังผู
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พยากรณท่ีมาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” โดยเหตุท่ีเขามาในลักษณะเชนนี ้
คนท่ีรูเทาไมถึงการจึงถูกลอลวงไป 

ผูพยากรณเท็จอาจมาในรูปลักษณะของนกัเทศนท่ีเครงตอคําสอนของพระเจา เขาอาจมาใน
ลักษณะของนกัฟนฟู หรือลักษณะใดลักษณะหน่ึง ซ่ึงทําใหทานหลงเขาใจวาเขาเปนคนท่ีพระเจาทรง
ใชใหมา อยางไรก็ตามจากคําอธิบายของเปโตร เราพอจะทราบวา “ผูพยากรณเท็จ” มีลักษณะอยางไร
บาง 

หนึ่ง ผูพยากรณเท็จจะแอบอางเอามิจฉาสิทธิมาเส้ียมสอน ทานอยาเขาใจวาเขาไมสอนจากพระ
คัมภีร ตรงกันขาม เขาจะใชพระคริสตธรรมคัมภีรมากท่ีสุด เขามีความรูความชํานาญในพระคัมภีรดี จน
สามารถหาขออางในพระครสิตธรรมคัมภีรทุกขอท่ีทานตองการ และทุกคร้ังท่ีเขาอธิบาย เขาจะอางขอ
พระธรรมเปนหลักฐาน แตทานจะไปเช่ือเขาไมได เพราะเม่ือคร้ังพญามารทดลองพระเยซูคริสต มารก็
ไดอางขอพระธรรมเชนเดียวกัน ท่ีเราไมเช่ือคําอางจากพระคัมภีรของเขา ไมใชเพราะพระคําของพระ
เจาบกพรองแตเพราะคนท่ีใชนั้นใชในทางที่ผิด เขาบิดเบือนความจริงในพระคัมภีรเสีย โดยยกขอหนึ่ง
ขอใดหรือตอนหน่ึงตอนใดของพระคริสตธรรมคัมภีรข้ึนมาอาง แลวใชเหตุผล ความคิดลัทธิ หรือคํา
สอนท่ีผิดของเขา อธิบายขอพระธรรมนั้นใหบิดเบือนจากความจริงไป ตัวอยางเชนในมัทธิว 23:9 กลาว
วา “อยาใหผูใดในแผนดนิโลกเรียกตนวา “บิดา” หากทานจะปฏิบัติตามขอนี้ ทานก็ไมควรเรียกบิดา
ของทานวา “บิดา” ตามขอ 7 ถาทานปฏิบัติเชนนี้ ทานคงนึกภาพไดวา “อะไรจะเกิดข้ึน” ท่ีเปนเชนนี ้
มิไดหมายความวาพระเยซูสอนผิด แตความหมายท่ีแทจริงของพระองคลึกซ้ึงกวานัน้ และถาทานอาน
พระคริสตธรรมคัมภีรท้ังเลม ไมวาจะเปนคําสอนของพระเยซู หรือของอัครสาวก หรือของผูพยากรณก็
ตาม ลวนแตสอนใหทานเคารพบิดามารดา หากพระเยซูคริสตไมทรงตองการใหเราเรียกผูบังเกดิเกลาวา
บิดาแลว ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็คงไมมีคําวา “บิดา” สําหรับคนอีกตอไปและจะเปนสงท่ีนาหวัเราะ
เพียงใด หากทานเรียกบิดาของทานวา “พี่” 

ผูพยากรณเท็จเหลานั้น นอกจากอาศัยพระคัมภีรเปนเคร่ืองมือประกอบในการอธิบายคําสอนท่ี
ผิด ๆ ของเขาแลว กย็ังไมเช่ือขอพระธรรมบางตอน เชน เขาไมมีเชื่อเร่ืองการอัศจรรย ไมเช่ือเร่ืองการ
ฟนคืนพระชนม บางคนถึงกับไมเช่ือวามีวิญญาณเปนตนทางปองกันไมใหเราหลงผิดเนื่องดวยคําสอน
ผิดของเขาเหลานั้น ก็คือ จงอานพระคัมภรีเสมอศึกษาใหมีความรูในพระคัมภีรกวางขวางข้ึน อยาดวน
ยึดถือขอหนึ่งขอใด หรือตอนหน่ึงตอนใดท่ีมีขอความกํากวมหรือขัดตอความรูสึกเปนหลัก จงศึกษาให
รูความหมายท่ีแทจริงในพระคริสตธรรมขอนั้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตอนอ่ืน ๆ ในพระคริสต
ธรรมคัมภีร 
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สอง “เขาปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว” ดังเชน มีคริสเตียนนิกายหนึ่งสอนวา พระ
เยซูไมสามารถชวยทานได พระองคเปนเพียงศาสดาพยากรณเทานัน้ และพระองคกไ็ดส้ินชีพไปแลว มี
อีกกลุมหนึ่งสอนวา พระเยซูคริสตไดมีสิทธิอํานาจดังพระบิดา พระองคเปนพระบุตร ยอมมีอํานาจนอย
กวาพระบิดา และเขาสอนอีกวา พระเยซูไมใชพระเจา และคําสอนแปลก ๆ อีกมากมาย ซ่ึงจะทําใหทาน
หลงผิดไปจากพระเจา ดังพระคําของพระเยซูคริสตกลาววา “จะมีผูพยากรณเท็จหลายคน เท่ียวลอลวง
คนเปนอันมากใหหลงไป” 

หลักความเช่ือท่ีเปนรากฐานของคริสเตียน ซ่ึงทานตองทราบไวก็คือ 1. พระคริสตเจาไดถวาย
พระชนมเพราะความผิดของเราท้ังหลาย 2. พระองคทรงถูกฝง 3. วันท่ีสามพระองคทรงฟนคืนพระ
ชนม (1 โครินธ.15:3,4) หากมีผูใดสอนผิดจากความจริงท้ังสามประการน้ี ทานจงอยาเช่ือถือ อีก
ประการหน่ึง ซ่ึงทานตองทราบคือ คําสอนท่ีมาจากพระเจาจะชวยใหเราเห็นพระเจาเดนชัดข้ึน แตคํา
สอนซ่ึงมาจากมนุษยจะทําใหเราเหน็พระเจาเลือนลางไป และตัวเขาเองเดนชัดข้ึนแทนท่ี 

สาม ผูพยากรณเท็จจะกลาวราย “ทางความจริง” สวนมากเขาเหลานัน้ไมไดทําตามคําส่ังของ
พระเจาท่ีตรัสวา “จงไปและส่ังสอนใหปวงชนกลับใจใหม” แทนท่ีเขาจะไปประกาศพระกิตติคุณ 
ตักเตือนคนท่ียังไมไดเช่ือและกลับใจเสียใหม เขากลับไปหาคนท่ีเช่ืออยางถูกตองแลว ชักชวนคน
เหลานั้นใหเช่ือตามเขาโดยกลาววา ความเชื่อท่ีคนเหลานั้นมีอยูกอนนัน้เปนความเช่ือท่ีผิด จะตองกลับ
ใจใหม โดยเหตุนี้ จึงทําใหคริสเตียนและคริสตจักรตาง ๆ วุนวายและแบงแยกกนั ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปน
การกระทําของมารท้ังส้ิน 

ส่ี ดังไดกลาวแลวในตอนตน “ผูพยากรณ” เปนผูท่ีพูดแทนพระเจา แนะนาํส่ังสอนตามคําส่ัง
ของพระเจา การกระทําของเขาทุกอยางก็เพื่อพระเจาท้ังส้ิน แตเนื่องจาก “ผูพยากรณเท็จ” มิไดแนะนํา
ส่ังสอนเพ่ือพระเจา เขาเพยีงแตอางนามของพระเจาเปนเคร่ืองมือทํางานเทานั้น ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเขา
กระทําจึงทําเพื่อตัวเอง การท่ีเขาออกไปแนะนําส่ังสอนอาจเกิดจากการรักพระเจาอยางแทจริง แตเพราะ
เห็นแกสินจางรางวัล เห็นแกเกยีรติยศช่ือเสียง เห็นแกผลพลอยไดบางอยาง เม่ือเขาทําเพื่อตัวเอง เขาก็
กลาทําในส่ิงท่ีขัดตอน้ําพระทัยของพระเจา โดยไมคํานึงวา คนอ่ืนจะพินาศเพราะเขา 

4-9 กลาวถึงความพินาศของพวก “ผูพยากรณเท็จ” ท่ีบังอาจอางพระนามของพระองคทําใหคน
อ่ืนหลงผิดไป บางทีเขาเหลานั้นอาจคิดวาตนก็ไดรับเช่ือเปนคริสเตียนแลว การกระทําเชนนี้คงไมทําให
เขาถึงกับตองพินาศ แตขอ 4 กลาววา พระเจาไมทรงยกเวนผูใดท่ีไดทําบาป พระเจาทรงลงโทษ
แมกระท่ังทูตสวรรค มนุษยในสมัยกอนเชนในสมัยโนอาหเมืองสโดม และกะโมรา ท่ีไดประพฤติ
อธรรม พระเจาทรงทําลายท้ังส้ิน ผูพยากรณเท็จไมเพยีงแตนาํความพินาศมาสูตัวเองเทานั้น เขายังนํา
ความพินาศสูผูอ่ืนดวย พระเจาก็ตองทรงลงโทษเชนเดยีวกับท่ีลงโทษคนบาปเหลานัน้ 
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เนื่องจากในยคุสุดทายของโลก มีการทดลองตาง ๆ มากมายเกิดข้ึน ท้ังจากคําสอนท่ีผิด ๆ ของ
ผูพยากรณเท็จ และการทดลองอยางอื่น คริสเตียมทุกคนจึงตองยึดม่ันในพระเจา เขาใกลชิดกับพระเจา
มากท่ีสุด อยาอาศัยวิธีของตัวเองเพื่อเอาชนะผูพยากรณเท็จเหลานั้น หรืออวดความรูความสามารถกับ
เขา เพราะจะทําใหทานพลาดพล้ังหลงผิดไดแตจงพึ่งพระเจาทุกอยาง อธิษฐานขอกําลังจากพระองค 
อานพระวจนะของพระองคเสมอพระเจาเทานั้นท่ีทรงสามารถเอาชนะ “ผูพยากรณเท็จ” เหลานี้ได “องค
พระผูเปนเจาทรงทราบวิธีท่ีจะชวยคนชอบธรรม ใหรอดพนจากการทดลองตาง ๆ” 
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11บทเรียนที่ 12 การเลือกผูนํา 

2 เปโตร 2:10-22 

ยุคน้ีจัดอยูในยคุแหงวาระสุดทายของโลก เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ขาวท่ีทานไดยิน
ทุกวัน ยอมเปนเคร่ืองยืนยนัอยางดวีา วนัท่ีพระเยซูคริสตเจาจะเสด็จกลับมาใกลเขามาเต็มทีแลว คริส
เตียนทุกคนจึงตองต่ืนตัวตืน่ใจรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค จากบทเรียนท่ีผานมา เราไดเรียน
ถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในยุคสุดทายของโลก ตลอดจนส่ิงซ่ึงคริสเตียนจะตองเผชิญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คริสเตียนจะตองเผชิญกับการทดลองตาง ๆ ความทุกขยากลําบาก และคําสอนท่ีผิด ๆ ส่ิงเหลานี้
ลอนเปนเคร่ืองมือท่ีพญามารใช ในการทําลายความเช่ืออันแทจริงของคริสเตียน 

พญามารทราบวา การเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสตยิง่ใกลเขามาเพียงใด วาระสุดทายของมัน
ก็ยิ่งใกลเขามาเพียงนัน้ มันจึงใชเวลาท่ีเหลืออยูเพยีงเล็กนอย พยายามหลอกลวงทําลายความเช่ือ
ของคริสเตียน ใหคริสเตียนหลงผิดและตดิตามมันไป เคร่ืองมือท่ีพญามารใชหลอกลวงคริสเตียนแบง
ออกเปนสองชนิดคือ ชนิดแรก พญามารอาศัยส่ิงภายนอก เชนการขมเหงรังแก ความทุกขลําบาก และ
โลกท่ีเต็มไปดวยส่ิงยัว่ยวนหรือคนท่ีไมเปนคริสเตียนเปนตน ชนดิท่ีสอง พญามารใชคนในวงการคริส
เตียน หรือคนภายในคริสตจกัรของเรา ดังเชน “ผูพยากรณเท็จ” ท่ีเราไดศึกษาเม่ืออาทิตยท่ีแลว จะเห็น
ไดวาการคุกคามของพญามารเพิ่มความนากลัวและอันตรายข้ึนตามลําดับ จากวงการภายนอกเขาสู
วงการภายในของคริสเตียน ฉะนั้นเราทุกคนตองระมัดระวังใหดี อยาใหศัตรูหลอกลวงไดและจงระวัง
ใหดี เกลือกวา เราเองจะกลายเปนเคร่ืองมือของพญามารโดยไมรูตัว 

10-12 นอกจากเตือนคริสเตียนใหระวังผูพยากรณเท็จแลว เปโตรยังเตือนใหระวังเหลาผูนํา ใน
วงการคริสเตียนท่ีประพฤติตามเน้ือหนัง ไมวาในวงการราชการ ในโรงเรียนสมาคม คณะ หรือ
ครอบครัว “ผูนํา” เปนคนสําคัญมาก หากประเทศชาติใดไดผูนําท่ีดีประเทศชาตินั้นก็เจริญกาวหนา หาก
สมาคมมีผูนําท่ีดี ก็จะทําใหสมาคมมีชีวติชีวา มีความสามัคคีธรรม หากครอบครัวมีผูนําท่ีดี ก็จะเปน
ครอบครัวท่ีเต็มไปดวยความสุข คริสตจักรก็เชนเดยีวกนั ยอมตองการผูนําท่ีดีมาชวยงานของพระเจา 
เพื่อใหกิจการเจริญกาวหนาฉะนั้นหากมีการเลือกผูนําในคริสตจักรหรือในคณะอนชุนของทาน จึงตอง
เลือกดวยความระมัดระวัง หากทานเลือกผิด มองแตบุคลิกลักษณะภายนอกเทานั้น ไมมองใหลึกซ้ึงเขา
ไปในชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขา ทานอาจจะเสียใจและลําบากใจภายหลัง เพราะนอกจากไมชวยงาน
ของพระเจาใหเจริญกาวหนาแลว ผูนําชนดินี้ยังทําลายความเช่ือของคนอ่ืนทําลายงานของพระองคดวย 
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เปนท่ีนาเสียดายเหลือเกนิ ท่ีคริสเตียนปจจุบันมากมายไดเลือกผูนําท่ีผิด เพราะเขามองแต
ภายนอก มองแตฐานะ ตําแหนงผูนําดังกลาวนี้ เปนคริสเตียนเพยีงแตในนาม แทจริงเขายังไมไดกลับใจ
บังเกิดใหมเขายังคงประพฤติตาม ความตองการของฝายเนื้อหนัง ทําตัวเดนในทางสังคม สมองของเขา
เต็มไปดวยความคิดท่ีช่ัวชาเลวทรามเปโตรเปรียบคนเหลานี้วา “เหมือนสัตวเดยีรัจฉานท่ีปราศจาก
ความคิด” เขาอาจนึกวาเขาเปนคนสําคัญ เขาเปนผูใหญในคณะของเขา แตพระเจาทรงมองเห็นเขาเปน
คนไรคา ท่ีเกิดมารังแตจะถูกจับฆาตายเสียเปลา 

การประพฤติชัว่อยางหน่ึงท่ีผูนําเหลานี้ชอบกระทําอยูเสมอ คือการยุยงเสริมคริสเตียนให
แตกแยกความสามัคคีกัน เขาหม่ินประมาทตอผูใหญท่ีมีอํานาจ ประพฤติตามอําเภอใจ ไมสะทกสะทาน
ในการที่จะบริการผูใหญ เขานึกวาตนเองฉลาด เปนคนทันสมัยจึงพยายามใชความคิดสมัยใหม ตาม
แบบชาวโลกมาบริหารงานในคณะอนุชนของเขา แตเม่ือไดรับการตักเตือนแนะนําจากผูอาวุโส แทนท่ี
จะเคารพเช่ือฟง หรือนําไปคิดพิจารณาเขากลับโตตอบดวยคําพูดท่ีไมสุภาพ เต็มไปดวยความเยอหยิ่ง
อวดดี และการกระทําของเขาทําใหเกดิรอยราวข้ึนในคริสตจักร เกิดการโตเถียงกนัระหวางผูปกครอง
และมัคนายกเกิดการกนิแหนงแคลงใจกันในกลุมอนุชน คนท่ีมีจิตใจโลเล ไมมีความเช่ือท่ีแข็งแรงใน
พระเจา ก็ปฏิบัติตามคํายุแหยของเขาและพบกับความพินาศ 

13-16 คริสเตียนทุกคนตองระวังผูนําชนดินี้ใหดี อยาใหมีข้ึนในคริสตจักร หรือในคณะอนุชน
ของทานเปนอันขาด เพราะเขาเปนลูกแหงความแชงสาป เขาจะนําความแชงสาปมาสูคณะของทาน จะ
พาทานไปสูความหายนะ แตทานก็ไมควรใชคําพูดหยาบคาย หรือคําพูดท่ีรุนแรงใด ๆ ตอผูนําเหลานี้ 
แมทานจะไมพอใจเขามากมายเพียงใดกต็าม เพราะแมแตทูตสวรรคก็ยังไมกลากลาวคําหยาบคายตอ
พญามาร (ดู ยูดา.9) จงปลอยใหเปนหนาท่ีของพระเจาท่ีจะลงโทษเขา “เขาจะพินาศในการช่ัวรายของ
ตัวเอง” ทางแกของทานก็คือ จงอธิษฐานเผื่อเขา ขอพระเจาทรงดลใจใหเขากลับใจเสียใหมอยางแทจริง 
ทางท่ีดีท่ีสุดจงทําตามสุภาษติท่ีวา “กันดกีวาแก” เม่ือมีการเลือกผูนาํ จงพินจิพิจารณาไตรตรองใหดี
เสียกอน 

17-19 “คนเหลานี้เปนบอท่ีไรน้ํา” ดูจากภายนอก เขาเต็มไปดวยความสามารถ เต็มไปดวย
ปญญา เต็มไปดวยความรัก ทานอาจจะหวงัพึ่งเขา หวังความชวยเหลือเขา แตอยาพยายามเลย หากทาน
ใกลชิดกับเขาจริง ๆ ทานจะทราบวาเขาเปนคน “หนาซ่ือใจคด” เพราะเขาเปนเหมือนอุโมงคฝงศพ ซ่ึง
ฉาบดวยปูนขาว ขางนอกดูงดงาม แตขางในเต็มไปดวยกระดูกคนตายและส่ิงใสโครกสารพัด (ดู มัทธิว.
23:27) เขาไมสามารถชวยทานใหดีข้ึน หรือเจริญฝายวญิญาณจิต มีแตทําใหทานออนแอลงทุกวนั หาก
ทานมีปญหาทางจิตใจมีความทุกขยากลําบาก จงอยาไปปรึกษากับเขา เพราะบอน้ําท่ีทานเห็นนั้น ไมมี
น้ําสะอาดแมแตหยดเดยีว ท่ีจะแกความกระหายของทานได 
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“เขาเปนหมอกที่ถูกพายพุัดไป” ผูนําชนิดนี้มีคุณสมบัติเดนอยูประการหน่ึง คือเปนพูดเกง 
คําพูดของเขาเต็มไปดวยสํานวนโวหาร เต็มไปดวยวิทยาการ เพราะคําพูดของเขานั่นเอง หลายคนจึงได
ถูกลอลวงใหหลงผิดไป 

เขาอาจสัญญาวาจะนําคณะของทาน คริสตจักรของทาน ไปสูความเจริญกาวหนาเสนอ
โครงการหลายอยางลวนแตวิจิตรตระการตา นาเส่ือมใส จนบางคร้ังทานอดท่ีจะชมเชยและเคลิบเคล้ีม
ไมได แตเขาเปนเหมือนหมอกที่จางหายไปอยางงายดาย เขาเปนคนที่เปล่ียนแปลงไดงายท่ีสุด และ
ไมไดปฏิบัติตามคําพูดของเขา ผูนําชนิดท่ีดีแตปาก ทานจะพบมากในวงการคริสเตียนปจจุบัน เม่ือทาน
ไดมองเหน็ภาพคนเหลานัน้แลว จงนึกถึงตัวเองดวยวา เราเปนคน “ดีแตปาก” หรือเปลา เราเปนคนที่พูด
จริง ทําจริง รักษาคําม่ันสัญญาหรือเปลา หรือคําพูดของเราเปนเหมือนหมอกที่ปรากฏอยูประเดีย๋วหน่ึง 
แลวก็จางหายไปอยางไมมีความหาย 

คุณสมบัติของผูนําท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ในวงการคริสเตียนของเรา คือผูนําเองจะตองเปน
ผูท่ีรูจักพระเยซูคริสต และตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวอยางแทจริงของเขา 
จุดประสงคท่ีแทจริงในการสรางคริสตจักร ตั้งคณะอนชุน ก็เพื่อนมัสการ เพื่อเปนแหลงประกาศพระ
กิตติคุณ เพื่อเปนแหลงใหคนรูจักพระเจา เพื่อความสามัคคีธรรม เปนอันหนึ่งอันเดยีวกันในพระเจา คน
ท่ีเปนผูนํานอกจากมีคุณสมบัติภายนอกเปนท่ีพอใจของคนอ่ืนแลว เขายังตองเปนคนท่ีพระเจาทรงพอ
พระทัย เปนผูท่ีไดรับชีวิตใหมจากพระองค เพื่อเขาจะสามารถนําคนอ่ืนมาเขาใกลพระเจา และรับชีวิต
ใหมจากพระองคดวย การท่ีจะนําคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ผูนําเองตองมีประสบการณในเร่ืองความรอด
มากอน จึงจะสามารถแนะนําใหคนอ่ืนรับความรอดได 

20-22 นักโทษท่ีศาลพิจารณาลงโทษหนัก คือโทษท่ีกระทําผิดโดยเจตนา คือรูวาผิด แตจงใจไป
กระทํา ผูนําท่ีกลาวมาแลวขางตนนี้สวนมากเคยไดรับการอบรม เคยไดฟงเร่ืองเกี่ยวกบัความรอดมาแลว 
เขาอาจจะมีช่ือวาเปนคริสเตียนตั้งแตยังเดก็แตวาเขายังคงเปนทาสของความช่ัว ยังไมไดความรอด คน
เหลานี้พระเจาจะพิพากษาลงโทษอยางหนกั 

คนอีกจําพวกหน่ึง คือผูท่ีเคยเชื่อและรักพระเจาในตอนตน และเม่ือเวลาผานไปเขาไดคลุกคลี
กับฝายโลก คลุกคลีกับความช่ัว ความรักก็คอยเส่ือมคลายไป จนเยื่อกเย็นเฉ่ือยชา และเขาก็ละท้ิงพระ
เจาในท่ีสุด คนชนิดนี้โปโตรกลาววา “เบ้ืองปลายของเขาก็ช่ัวยิ่งกวาเบ้ืองตน” เขาเปรียบเหมือน” สุกรท่ี
ไดรับชําระลางใหสะอาด แตแลวกลับไปคลุกกับโคลนตมอีก” ในทางตรงกันขาม จะเปนส่ิงประเสริฐ
ท่ีสุด หากสํานึกตัววาสกปรกโสมมแลว ไดหลงหางจากพระเจา ลืมพระเจาไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง แลว
กลับใจใหมออกจากความสกปรกความมืดนั้น เขามาหาความบริสุทธ์ิ ความสวางในพระคริสต ถาทํา
ดังนั้น เบ้ืองปลายจะประเสริฐยิ่งกวาเบ้ืองตน 
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สรุปแลว หากทานเลือกผูนาํในคณะของทาน จงอยามองเพียงแตบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติ
ภายนอกเปนหลักเทานั้น แตจงพิจารณาใหลึกซ้ึงถึงชีวิตฝายวิญญาณของเขาดวย ในยดุสุดทายของโลก
ท่ีเต็มไปดวยการทดลอง ความทุกขลําบาก และคําสอนตาง ๆ ท่ีผิดจากความจริง เราตองการผูนําท่ีดี ท่ี
รักพระเจา และท่ีเขมแข็งฝายวิญญาณจิต มาชวยดําเนินงานของพระเจา พระเยซูคริสตทรงเปนผูนําท่ีดี
ท่ีสุดของเรา ฉะนั้นผูนําท่ีดียอมดําเนินตามแบบอยางของพระเยซูคริสต 
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12บทเรียนที่ 13 เมื่อพระเยซคูริสตเจาเสด็จกลับมา 

2 เปโตร 3:1-18 

1,2 ในบทสุดทายของพระธรรมเลมนี้ เปโตรไดใชคําวา “ดูกอนพวกท่ีรัก” หลายคร้ัง เราใชคํา
วา “ท่ีรัก” กับคนท่ีเรารักอยางแทจริงเทานัน้ เชนเวลาเขียนจดหมายถึงพี่นอง เราอาจจะเขียนวา “คุณพี่ท่ี
รัก” หรือเม่ือเราเขียนถึงเพื่อนเราก็ข้ึนตนดวยคําวา “เพื่อนท่ีรัก” เหลานี้เปนตน ส่ิงท่ีนาสนใจเก่ียวกับคํา
วา “พวกท่ีรัก” ของเปโตรคือเปโตรมิไดใชคําวา “พวกท่ีรัก” เปนเพียงคําข้ึนตนหรือคําทักทายเทานั้น 
แตเปโตรมีใจรัก ใจเปนหวงตอคริสเตียนทุกคนอยางแทจริง เปโตรรูสึกวาทุกคนท่ีไดกลับใจบังเกิดใหม
แลวในพระเยซูคริสต เปนท่ีนารักสําหรับทานจริง ๆ ความรูสึกชนิดนีค้วรจะมีอยูในจิตใจของคริสเตียน
ทุกคน เราอาจทักทายคนไดอยางไมลําบากเลยวา “คุณท่ีรัก” แตเรารักเขาดังคําทักทายของเราหรือเปลา 
พระเยซูทรงทราบถึงขอบกพรองและจุดออนของคริสเตียนทุกคน กอนท่ีพระองคจะเสด็จกลับสูสวรรค 
พระองคจึงประทานพระบัญญัติใหมใหเราทุกคน เพื่อใหเรา “รักซ่ึงกันและกัน” (ยอหน. 13:34) ความ
รักท่ีกลาวนี้มิใชความรักท่ีพดูแตปาก แตเปนความรักท่ีออกจากน้ําใสใจจริงของเรา เปนความรักท่ีไม
เลือกหนา ไมแบงช้ันวรรณะ ไมแบงผิวหรือภาษา เปนความรักท่ีแมจริงซ่ึงเราไดรับจากพระเจา 

3-7 เปโตรไดแสดงความรักในการหวงใยคริสเตียนทุกคน โดยการแนะนํา ตักเตือนใหคริส
เตียนรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ดวยความระมัดระวัง เพราะในวาระส้ินสุดของโลก จะ
มีผูพยากรณเท็จเกิดข้ึน จะมีผูนําซ่ึงเปนเคร่ืองมือของมาร นําคนอ่ืนไปสูความพินาศ ดังท่ีเราไดเรียน
มาแลว เปโตรไดเตือนใหคริสเตียนระวังคนอีกกลุมหนึง่ ซ่ึงไมเช่ือในการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองพระ
เยซูคริสต ไมเปนการแปลกอะไรสําหรับคนท่ีไมใชคริสเตียน ท่ีไมเช่ือในการเสดจ็กลับมาของพระเยซู
คริสต ไมเปนการแปลกอะไรสําหรับคนท่ีไมใชคริสเตียน ท่ีไมเช่ือในการเสดจ็กลับมาของพระเยซู
คริสต แตนิกายหรือคณะเหลานี้เปนอันตรายตอความเช่ือของคริสเตียนท่ัวไปอยางยิง่ เพราะนอกจากเขา
เองไมเช่ือแลวเขายังพยายามแพรคําสอนของเขา ไปสูคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ทําใหความเช่ือของคนอ่ืน
ไขวเขวไปดวย 

เพื่อจะเพิ่มเติมความเช่ือของทาน และชวยหนุนน้ําใจคนอื่นใหมีความเชื่อแข็งแรงข้ึน ทานตอง
อานพระวจนะของพระเจาเสมอ และยดึม่ันในคําม่ันสัญญาของพระองคเฉพาะในพระคริสตธรรมใหม
เทานั้น มี 218 ขอท่ีกลาวถึงการเสด็จกลับมาของพระองคพระเยซูคริสตเองก็ทรงสัญญาอยางม่ันคง
แข็งแรงวา พระองคจะเสดจ็มา และคร้ังสุดทายเม่ือพระเยซูคริสตเสด็จข้ึนสูสวรค ทูตสวรรคก็ยนืยันวา
พระองคจะเสด็จกลับมาอีก (กิจการ.1:10,11) 
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บางคนอาจจะถามทานดังขอ 4 วา “พระเยซูคริสตสัญญาวาจะเสด็จมาในเร็ววันแตแมกระท่ัง
บัดนี้ เปนเวลารวมสองพันปแลว ทําไมพระองคยังไมเสด็จมา” คําตอบสําหรับคําถามนี้ ทานจะพบใน
ขอ 8, 9 

8-10 มีเหตุสองประการดวยกัน ท่ีพระเยซูคริสตยังไมเสด็จมา 
ประการแรก เกี่ยวกับเวลาของพระองคซ่ึงแตกตางกับเวลาของมนุษย ขอ 8 กลาววา “วันเดยีว

ของพระเจาเหมือนพันป และพันปก็เหมือนวันเดียว” ตัวเลขท่ีกลาวนี้ไมใชอัตราเปรียบเทียบแนนอน
ระหวางวันของพระเจากับของมนุษย ดงัท่ีเราเปรียบเทียบเงินตราของตางประเทศเชน 1 ดอลลาร
อเมริกันเทากบัเงินไทย 20 บาท หมายความวาวนัเดยีวของพระเจามิไดเทากับหนึ่งพันปของมนุษยเสมอ
ไป ฉะนัน้การท่ีพระเยซูคริสตตรัสวา พระองคจะเสด็จมาในเร็ววนั ความเร็วหรือชาเพยีงใดของ
พระองค เรามิอาจทราบไดแตพระองคทรงเตือนใหคริสเตียนรอคอยการเสด็จมาของพระองคทุกขณะ 
“เหตุฉะนัน้จงเฝาอธิษฐานอยูทุกเวลา เพื่อทานท้ังหลายจะพนเหตุการณท้ังปวง ซ่ึงจะบังเกดิมานั้น และ
จะยนือยูตอหนาบุตรมนุษยได” (ลูกา.21:36) และขอ 10 ในบทนี้กลาววา “วันขององคพระผูเปนเจาคง
จะมาเหมือนอยางขโมยดอดมา” ท่ีเราเช่ือวาการเสด็จกลับมาเขามาใกลแลวก็โดยคําพยากรณของพระ
เยซูคริสตเอง พระองคไดตรัสสอนคําอุปมาวา “จงดูตนมะเดื่อเทศและตนไมท้ังปวงเถิด เม่ือผลิใบออก
แลว ทานท้ังหลายก็เห็นและรูอยูเองวา ฤดูรอนจวนจะถึงแลว เชนนั้นแหละ เม่ือทานทั้งหลายเห็น
เหตุการณท้ังปวงนั้นบังเกิดมา จงรูวาแผนดนิของพระเจาใกลจะถึงแลว” (ลูกา.21:29-31) 

คําวา “วันเดียวของพระเจาก็เหมือนพนัป” ทําใหเราเห็นถึงความกระตือรืนรนของพระเยซู
คริสต ท่ีทรงประสงคจะเสด็จมาใหเร็วท่ีสุดที่จะเร็วได หากทานนอนปวยอยูในโรงพยาบาล ทานจะ
รูสึกวาวันและเวลาชางผานพนไปอยางเช่ืองชาเหลือเกิน หนึ่งวันท่ีนอนอยูในโรงพยาบาลก็เหมือนกับ
หนึ่งป หมายความวา ทานออกจากโรงพยาบาลเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได ความตองการเสด็จกลับมาของ
พระเยซูคริต ก็เปรียบเสมือนตองรอคอยหนึ่งพันป จะเห็นไดวา พระองคมิไดทรงเฉ่ือยชา ความตองการ
เสด็จมาของพระองคมีมากกวาเราตองการใหพระองครีบเสด็จมาเสียอีก 

ประการท่ีสอง พระเยซูคริสตทรงประสงคท่ีจะเสด็จกลับมาใหเร็วท่ีสุด แตพระองคตองอด
กล้ันพระทัยไว ไมอาจจะเสด็จมาเม่ือสมัยหนึ่งพันปกอน หรือในวันนี้ไดเพราะพระองคทรงเห็นแกคน
ท้ังหลายท่ียังไมไดกลับใจใหม พระองคไมทรงประสงคจะใหคนหนึง่คนใดพนิาศ แตทรงปรารถนาจะ
ใหคนท้ังปวงกลับใจเสียใหม พระองคทรงอดกล้ันพระทัยเพื่อใหคนเหลานั้นมีโอกาสไดยนิพระกิตติ
คุณ และกลับใจใหมตอนรับเอาพระองคเปนพระผูชวยใหรอด แตเขาจะไดยินพระกติติคุณของพระองค
จากผูใด นี่เปนโอกาสท่ีคริสเตียนทุกคนควรจะไดทํางานเพ่ือพระองค เปนพยานเพื่อพระองคเต็มกําลัง 
จงเรงทํางานเพื่อพระองคเม่ือยังมีโอกาสอยู 
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11-13 การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสต แตกตางกับคร้ังท่ีสองมาก เม่ือพระองคเสด็จมา
คร้ังแรก (1) มีทูตสวรรครองเพลงอยางไพเราะออนหวานในเวลากลางคืน (2) มีนอยคนท่ีรูวาพระเยซู
คริสตไดเสด็จมาบังเกิดแลวในคืนนัน้ นอกจากโยเซฟและมาเรียแลวมีคนเล้ียงแกะเทานั้น (3) พระองค
เสด็จมาบังเกดิรับสภาพเปนมนุษย (4) พระองคเสด็จมาในฐานะคนยากจน ต่ําตอย ไมมีแมกระท่ังเตียง
หรือเปล สําหรับเปนท่ีบรรทมของพระองค (5) พระองคเสด็จมาในฐานะพระผูชวยใหรอดของโลก 

เม่ือพระองคเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (1) พระองคจะมิไดเสด็จมาอยางเงียบ ๆ ไมมีทูตสวรรครอง
เพลงอยางออนหวาน ดังคืนท่ีพระองคประสูติ แตพระองคจะเสด็จมาดวยเสียงกูกอง ดวยสําเนียงของ
เทพบดี ดวยเสียงแตรสังขของพระเจา (1 เธสะโลนิกา.4:16; 2 เปโตร 3:10) (2) ทุกคนจะเหน็พระเยซู
เสด็จมา (ววิรณ.1:7) (3) พระองคจะเสด็จมาจากสวรรคโดยตรง ในรางของพระเจาผูยิ่งใหญ (4) 
พระองคจะเสด็จมาดวยฤทธานุภาพและสงาราศี มิใชในฐานะคนตํ่าตอย (5) พระองคจะเสด็จมา
พิพากษามนุษยทุกคน (2 ทิโมธี.4:1) มิใชเสด็จมาในฐานะพระผูไถอีกตอไป 

เม่ือพระองคเสด็จมา ส่ิงท่ีพระองคจะทรงกระทําไดแก 
ก. ใชไฟอันรอนยิ่งลางผลาญทองฟา อากาศ และทุกส่ิงทุกอยางท่ีมีอยูในโลกใหละลายหายไป 

(ดู ขอ 10, 12) ความรอนแรงนากลัวของไฟจะเปนอยางไร เราพอจะนึกไดจากขอความท่ีวา “ทองฟา
อากาศ จะลวงไปดวยเสียงอันดังสนั่น และโลกธาตุจะละลายไปดวยไฟอันรอนยิ่ง” 

ข. กอนท่ีพระองคจะทําลายโลกดวยไฟ พระองคจะทรงรับคริสเตียนทุกคนท่ีเช่ือและตอนรับ
พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเขา ข้ึนไปอยูใน “ทองฟา อากาศใหมและแผนดินโลกใหม ซ่ึง
พระองคไดทรงเตรียมไวแลว สําหรับเปนท่ีอยูของคนชอบธรรม (ดู ขอ 31) 

ค. พระองคจะทรงเปดสมุดทะเบียนประจําชีพ และพิพากษาทุกคนตามท่ีเขาไดประพฤติ 
(ววิรณ.20:11-13) 

14-18 เม่ือทราบเหตุการณตาง ๆ และจุดประสงคของการท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
แลว คนท่ียังมิไดกลับใจใหม ควรรีบฉวยโอกาสซ่ึงพระองคประทานใหนี้กลับใจเสียใหม และตอนรับ
พระองคเปนพระผูชวยใหรอด เพื่อจะไดหลีกพนจากความทุกขทรมานและความนากลัว ท่ีจะเกดิข้ึนใน
วันท่ีพระองคเสด็จมา 

ผูท่ีกลับใจบังเกิดใหมเปนคริสเตียนแลว ก็จงระวังใหด ี ดวยยุคส้ินสุดของโลกมีการทดลอง
มากมายหลายอยาง ท้ังภายนอกและภายในคริสตจักร จงระวังคําสอนท่ีผิด ๆ ซ่ึงจะนําทานไปสูความ
พินาศ จงอยูใกลชิดกับพระเจาใหมากท่ีสุด โดยการอานพระคําของพระองค และอธิษฐานขอใหความ
เช่ือของทานแข็งแรงยิ่งข้ึน และขอใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโตและเขมแข็งข้ึนทุกวนั 
ยิ่งกวานั้นเม่ือทานพบการทดลองและความทุกขยากลําบาก แทนท่ีจะเศราโศกเสียใจ จงสรรเสริญพระ
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เจาดวยเสียงเพลง ดวยคําพยาน ดวยการประพฤติ ทานจึงจะสามารถชนะการทดลองและอุปสรรคท้ัง
ปวงได เม่ือเปโตรถูกขังอยูในคุก เปโตรรองเพลงสรรเสริญพระเจา ประตูคุกก็เปดออก โซตรวนกห็ลุด
จากมือและเทาของทาน เม่ือชนชาติอิสราเอลสรรเสริญพระเจาดวยเสียงอันดังทําใหกําแพงเมืองยะริโฮ
พังลง จงสดุดีพระองคตลอดไปจนกวาพระองคจะเสด็จมา “จงมีใจราเริงยินดเีสมอ จงอธิษฐานเสมอ
อยาเวน จงขอบพระคุณสําหรับทุกส่ิง เพราะน่ีแหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ปรากฏในพระเยซูคริสต
เพื่อทานทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา.5:16-18). 
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