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คํานํา
คูมือครูรวีวารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบับนี้
ผูเรียบเรียงไดเพงเล็งถึงความตองการใน
ชีวิตประจําวันของอนุชนเปนหลัก บทเรียนทุกบทจึงพยายามจัดใหเหมาะสมกับความคิด ความรู ความ
เขาใจ และวัยของอนุชน นอกจากนัน้ ยังเหมาะสมสําหรับคนทุกรุนทุกวัยอีกดวย ผูศ ึกษาสามารถนําสิ่ง
ตาง ๆ ในบทเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนได
สําหรับครูผูใชคูมือเลมนี้ อยากจะขอแนะนําวา ทานไมจําเปนตองสอนตามบทเรียน หรือ
คําอธิบายทุกอยางที่ใหไวเสมอไป จงใชหนังสือเลมนี้เปนเพียงสวนประกอบหรือที่ปรึกษาเทานัน้ ทางที่
ดีที่สุด ครูควรศึกษาขอพระธรรมที่จะสอนโดยตนเองเสียกอน (กอนที่จะอานจากคูม ือ) เพราะทานอาจ
ไดความคิดและคําสอนที่ดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหมาะสมยิ่งกวาที่ใหไวในคูมือ
ครูก็ได
ขอพระเจาทรงอวยพรแกทุกทานที่ใชคูมือเลมนี้
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บทเรียนที่ 1 มีคายิ่งกวาทองคํา

1 เปโตร.1:1-12
คํานํา ผูแตงพระธรรมเปโตรคือเปโตรอัตรสาวกของพระเยซูคริสต แทจริงเปโตรเปนเพียง
ชาวประมงธรรมดา ไมมีความรูพิเศษทางอักษรศาสตรหรือการประพันธเลย เปนเหตุสุดวิสัยสําหรับเป
โตรเองที่จะเขียนพระธรรมเปโตรนี้ได แตไดกลาวแลวในพระธรรม 2 ทิโมธี.3:16 วาพระคริสตธรรม
คัมภีรทุกตอน พระเจาทรงเปนผูดลใจใหเขียนขึ้น ฉะนัน้ การที่เปโตรเขียนพระธรรมฉบับนี้ได จึงมิได
อาศัยความสามารถของตัวเอง แตอาศัยสติปญญาซึ่งพระเจาประทานให ดังทีอ่ าจารยเปาโลกลาววา
“ขาพเจาทําทุกสิ่งไดโดยพระเยซูคริสต (ฟลิปป.4:13) เปโตรอาศัยพระเจา ดังนั้นทานจึงสามารถกระทํา
ในสิ่งที่ตัวเองกระทําไมได
ครึ่งหลังของศตวรรษที่หนึ่งแหงคริสตศักราช คือประมาณ ค.ศ.62 เปนตนมาไดเกิดการ
แตกแยกระหวางศาสนายิวกับศาสนาคริสต
การขมเหงรังแกคริสเตียนไดเริม่ ขึ้นและรุนแรงขึ้น
ตามลําดับ จนกระทั่ง ค.ศ.64 กษัตริยเนโรทรงเปนผูนําในการขมเหงรังแกคริสเตียน คริสเตียนถูกใสราย
ปายสีอยางไมเปนธรรมที่สุด เชนครั้งหนึง่ เกิดไฟไหมในกรุงโรม กษัตริยเนโรทรงสั่งใหจับพวกคริส
เตียนมา กลาวหาวาพวกคริสเตียนกอการราย เปนพวกบอนทําลาย เปนผูวางเพลิง แลวลงโทษอยางไม
เปนธรรม ทั้ง ๆ ที่คริสเตียนเหลานั้นเปนผูบ ริสุทธิ์
ขณะนัน้ เปโตรอยูที่กรุงบาบิโลน (1 เปโตร.5:13) ไดทราบขาวการถูกขมเหงของคริสเตียน จึง
ไดเขียนจดหมายมายังคริสเตียนทุกคน ใหความหวัง ใหกําลังใจ และใหคําปลอบโยนแกคนเหลานั้น
ดวยพระคําของพระเจา เพื่อใหเขาทุกคนมีความอดทน กลาหาญตอการทดลองตาง ๆ ซึ่งกําลังเผชิญอยู
1,2 เปโตรไดเขียนจดหมายมายังคนเหลานั้น “ซึ่งพระเจาทรงเลือกไว” ในพระคัมภีร เมื่อพูดถึง
“คนซึ่งพระเจาทรงเลือกไว” ก็หมายถึง “ชนชาติอิสราเอล” แตในสมัยพระคริสตธรรมใหม คริสเตียน
ทุกคนไดชื่อวาเปนผูที่พระเจาทรงเลือกไว (1 เปโตร. 2:9,20) คือไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระ
เยซูคริสต ใหพนจากการเปนทาสของมาร เขาเปนบุตรของพระเจา
แทจริงมนุษยเปนคนบาป ไมสามารถเขาใจความรักของพระเจาได แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ได
ทรงดลใจมนุษยใหเขาใจ และถอมตัวลงรับความรักจากพระองค เมื่อมนุษยเชื่อและตอนรับพระองค
พระโลหิตของพระเยซูคริสตก็ชําระจิตใจ ใหขาวสะอาดบริสุทธิ์และใหมีสิทธิเปนบุตรของพระองค (ดู
ยอหน.1:12) คนเหลานี้แหละที่พระเจาทรงเลือกไว ไมเพียงแตคริสเตียนสมัยโนนเทานั้น แตหมายถึงค
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ริสเตียนทุกคนในสมัยนี้ดว ย ผูที่พระเจาทรงเลือกไวแลว พระองคทรงปรารถนาใหนบนอบเชื่อฟงพระ
ดํารัสของพระองคและผูที่เชื่อฟงพระองค พระองคทรงอวยพระพรและประทานสันติสุขใหแกเขา
3, 4 การที่พระเจาทรงเลือกมนุษยคนหนึ่งคนใดนัน้ มิใชเปนเพราะคนนั้นดีวิเศษ ในสายพระ
เนตรของพระองค มนุษยทกุ คนเปนคนบาป ขาดการถวายเกียรติยศแกพระองค (โรม.3:23) แตเปน
เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาทั้งสิ้น เหตุฉะนั้นเราจึงตองสรรเสริญ ขอบพระคุณพระองค
สําหรับพระคุณและความรักอันใหญหลวงนี้
คนที่ไดรับชีวติ ใหมหรือบังเกิดใหมแลวในองคพระเยซูคริสต จะไดรับของประทานจากพระ
เจาดังตอไปนี้
ก. ความหวัง มนุษยทกุ คนมีชีวิตอยูด วยความหวัง การทีน่ ักเรียนพยายามศึกษาหาความรู การที่
พอคาแมคาสูทนความลําบากทุกอยาง การที่ชาวนาตากแดดกรําฝนในนาก็เพื่อความหวังในอนาคต แต
ผูใดเลาที่บันดาลใหความหวังของเราสําเร็จได พอคานับจํานวนไมถวนที่หวังความร่ํารวย ตองการเปน
เศรษฐีแตกลับลมจมขาดทุนยอยยับ หนุม สาวมากมายหวังความสุขในชีวิต แตกลับพบแตเรื่องยุง ยาก
ลําบากใจ ความหวังที่เราไดจากมนุษยนนั้ เชื่อถือไมไดเสมอไป อาจเปลีย่ นแปลงสูญหายไปงาย โดยเหตุ
นี้จึงมีคํากลาววา “อยาหวังใหมากนัก หวังมาก ผิดหวังมาก” ถามองดูชีวิตในแงนี้ ทานจะรูสึกวาชีวติ ไร
จุดมุงหมาย ทานจะไมมีความมั่นคงความแนใจในอนาคต ทําใหทานเปนหวงกังวลตลอดเวลา แตพระ
คริสตธรรมคัมภีรบอกวา “พระเยซูคริสตทรงประทานความหวังให” และพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
ผูทรงพระชนมอยู ไมใชพระซึ่งไรชีวิต ไรความรูสึก พระองคทรงประกอบดวยฤทธานุภาพอันใหญยิ่ง
พระองคจึงสามารถประทานความหวังแกเราได หากความหวังของทานตั้งอยูบนรากฐานแหงความเชื่อ
ในพระเยซูคริสต พระองคกจ็ ะทรงชวยใหความหวังของทานสําเร็จ
ข. มรดกซึ่งไมรูเปอยเนา ทรัพยสินตาง ๆ ซึ่งทานมีอยูในปจจุบันนี้ จะเปนเงินทอง บาน ที่ดิน
วิชาความรู ของมีคาสิ่งใดก็ตาม วันหนึ่งสิ่งเหลานี้จะไรคาและสูญหายไป เพราะเมื่อทานจากโลกนี้ไป
แลวทานไมอาจนําไปไดแมแตสิ่งเดียว ทานเกิดมาสองมือเปลา ๆ ทานก็จะจากไปอยางสองมือเปลา ๆ
เชนกัน แตคนที่กลับใจบังเกิดใหม และสัตยซื่อตอพระเจา พระองคจะประทานมรดกซึ่งไมรูเนาเปอย
ปราศจากมลทินให พระองคตรัสวา คนที่รักพระเจา สัตยซื่อตอพระองค จะไดครอบครองรวมกับ
พระองคดวย (วิวรณ.5:10; 2 ทิโมธี 2:12) พระบิดาบนสวรรคของเราเปนผูร่ํารวยทีส่ ุด พิภพจักรวาล
ดวงดาวทุกดวง สิ่งที่มีชีวิต ทรัพยสินทุกอยางในโลก เปนของพระองคทั้งสิ้น และวันหนึ่งพระองคจะ
ประทานใหแกเรา ฉะนั้นเราจึงไมควรอิจฉาริษยาเศรษฐีในโลกนี้ ไมโลภในทรัพยของคนอื่น ไมรูสึก
นอยใจหรือเสียใจที่มไิ ดเปนเศรษฐีในโลกปจจุบันนี้ เพราะเรามีมรดกที่ดีที่สุด มีคาที่สุดในเมืองสวรรค
แลว
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5, 6 ค. ความสุขความยินดี มนุษยทกุ คน ไมวาชาติใด ภาษาใด ยอมตองการความสุข ความยินดี
เชนเดียวกันทัง้ สิ้น โดยเหตุนี้ ทุกคนจึงพยายามศึกษาหาความรูพยายามทํางานหาเงิน เพื่อบํารุงบําเรอ
ความสุขใหแกตัวเอง แตจากความจริงและประสบการณที่ทุกคนประสบมา ทําใหเราทราบวา ความรู
ทรัพยสินเงินทอง และเกียรติยศชื่อเสียง ไมอาจใหความสุขอยางแทจริงแกมนุษยได ทั้งนี้ก็เพราะสิ่ง
ทั้งหมดเหลานี้ ไมสามารถกําจัดความบาปใหหมดสิ้นไปได ความบาปไดนําความทุกขมาสูมนุษย (ดู
โรม.3:13-17; สุภาษิต.23:29,30) เราจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อความบาปถูกกําจัดออกจากจิตใจของเรา
แลวพระเยซูคริสตเทานั้นทีส่ ามารถชําระลางบาปของเรา พระองคทรงสามารถประทานความสุขความ
ยินดีอยางแทจริงใหแกทุกคน ไมวาทานจะเปนคนยากจน ดอยความรู และอยูใ นสิ่งแวดลอมชนิดใดก็
ตาม หากทานไดรับความรอด โดยรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของทาน ทานก็จะมีความสุขยินดี
(ยอหน.14:27;16:33)
ของประทานทั้งสามประการที่กลาวมานี้ ยอมมีคามากกวาเพชรนิลจินดา หรือทรัพยสินเงิน
ทองใด ๆ ในโลก ทานยังตองการอะไรอีกเลา หากทานมีความสุข ความหวังและมรดกอันล้ําคาที่ไมมี
วันสูญหาย หรือตกทอดไปเปนของคนอื่นเชนนี้แลว
7 มีบางคนเขาใจวา เมื่อไดรบั ความรอดแลว เขาจะไมพบความทุกขลําบากหรืออุปสรรคใด ๆ
ในชีวิตอีกเลย นั่นเปนการเขาใจที่ผิด เพราะพระเยซูคริสตตรัสวา “ในโลกนี้ทานทั้งหลายมีความทุกข”
แตเราจะมีความสุขทามกลางความทุกขนนั้ โดยพระองค (ยอหน.16:33) ความทุกขอาจเกิดขึน้ ไดหลาย
ทาง เชนเกิดจากโรคภัยไขเจ็บ การประพฤติชั่ว การพลาดจากคนที่ตนรักเปนตน ความทุกขเหลานีม้ ีทั้ง
โทษและประโยชนกลาวคือ ความทุกขทําลายความสุขของจิตใจ และพลอยทําลายสุขภาพของรางกาย
ดวย แตความทุกขก็ใหบทเรียนแกเราไดหลายอยาง คนที่เคยผานความทุกขลําบากมา ยอมมีความอดทน
ความพากเพียร และเขาใจชีวิตมนุษยดกี วาคนที่ไมเคยผานความทุกขลําบากมากอน
มีความทุกขชนิดหนึ่งที่มีคามากสําหรับคริสเตียนทุกคน คือความทุกขที่เกิดจากการทดลอง
“การทดลองเชื่อของทาน ประเสริฐยิง่ กวาทองคํา” เมื่อทานไดรับความรอดแลว สิ่งที่ทานไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดคือ การทดลอง
เหตุที่การทดลองมีคามากกวาทองคําก็เพราะ
ก. สามารถเตือนสติทานใหระลึกถึงพระเจา (ตัวอยางเชน “บุตรนอย” ลูกา.15:14-20)
ข. สามารถทําใหเราทราบวา ผูใดมีใจสัตยซื่อตอพระเจา (ตัวอยางเรื่องโยเซฟ)
ค. ชวยใหเราเปนคริสเตียนเขมแข็ง (ลูกา.22:31,32)
ง. นําสงาราศีและเกียรติยศมาสูพระเจา (ตัวอยางเรื่องลาซะโรคืนชีพ)
จ. ทําใหเราไดรับสงาราศีในเมืองสวรรค (2 โครินธ.4:17, 18: โรม.8:18)
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นอกจากนั้นการทดลองยังใหประโยชนแกชีวิตฝายวิญญาณจิตอีกมากมาย เชนทําใหเรามีความ
อดทน ทําใหชีวิตฝายวิญญาณจิตเจริญเติบโต ทําใหความเชื่อดีขึ้น ทําใหรูจักพระเยซูคริสตเจาดียิ่งขึ้น
ใหมีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระองคมากขึ้น เปนตน สิ่งเหลานี้เราไมอาจซื้อไดดวยทองคํา
หรือแลกเปลี่ยนดวยของมีคาใด ๆ ในโลก นอกจากทานตองประสบดวยตัวของทานเองในเมือ่ ถูก
ทดลองเทานั้น
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1

บทเรียนที่ 2 ชีวิตที่บริสุทธิ์

1 เปโตร.1:13-25
หากทานตองการเดินทางไปตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน พมา อินเดีย หรืออเมริกาเปนตน
ทานตองไปทีส่ ถานทูตเพื่อทําหนังสือเดินทางไปตางประเทศ เพราะเมื่อไปถึงประเทศนัน้ ๆ แลว
รัฐบาลของเขาจะขอดูหลักฐานสําคัญจากเรา หากเรามีหลักฐานยืนยันวา เราเปนคนไทยถูกตองตาม
กฏหมาย เราก็จะไดรับอนุญาตใหเขาไปในประเทศเขาได เมื่อทานจะเขาไปในแผนดินสวรรค ทานก็
ตองมีหลักฐานยืนยันวา ทานมีสิทธิที่จะเขาไปในแผนดินนั้นเชนกัน ทานทราบไหมวา หลักฐานนั้นคือ
อะไร หลักฐานนั้นก็คือ “ความบริสุทธิ์” นั้นเอง (ดู กาลาเทีย.5:21; วิวรณ.22:15; เอเฟซัส.5:5)
15-17 เหตุทพี่ ระเจาทรงประสงคใหเราเปนคนบริสุทธิ์ ก็เพราะวา พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์
คนที่ไมบริสุทธิ์จะเขาเฝาพระองคไมได และพระองคไมทรงฟงคําอธิษฐานของผูไมบริสุทธิ์ (ยอหน.
9:31) เมื่ออาดัมและเอวายังไมกระทําบาป พระเจาเสด็จมาสนทนากับเขาทุกวัน แตเมื่อเขาหลงทําบาป
แลว โดยเชื่อคําของมาร พระเจาก็ไมอาจมาสนทนากับเขาเหมือนเดิมได พระเจายังทรงมีพระประสงค
ใหเราบริสุทธิ์ เพราะวาแผนดินของพระองคเปนสถานที่บริสุทธิ์ คนที่เต็มไปดวยความผิดบาป สกปรก
โสมม ยอมไมสมควรที่จะเขาไปอยูใ นแผนดินของพระองค เปรียบดังหมูซึ่งนอนอยูในโคลนตมที่
สกปรกสงกลิ่นเหม็น เรายอมไมใหเขาไปในบานของเรา และพระเจาประสงคที่จะใหเราเปนคน
บริสุทธิ์ก็เพราะ พระองคทรงเลือกเราเปนบุตรของพระองค เราจึงตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสมกับ
ตําแหนงอันสูงที่พระองคประทานใหนี้ เพื่อถวายเกียรติยศแกพระองค แมเราเองอาจไมทราบวา คริส
เตียนตําแหนงสูงเพียงใด แตสายตาชาวโลก เขามองคริสเตียนในตําแหนงที่สูง เพราะเมื่อคนที่ไมใชคริส
เตียนทําบาป คนทั่วไปมักไมคอยสนใจนัก แตถาคริสเตียนทําบาป เชนสูบบุหรี่ เตนรํา เมาเหลา ลัก
ขโมย ทะเลาะวิวาทกัน คําติฉินนินทาจากคนภายนอกจะเกิดขึ้นทันที นี่ยอมเปนหลักฐานยืนยันวา คริส
เตียนไดรับการยกยองใหอยูใ นตําแหนง ทีส่ ูงกวาคนทัว่ ไปโดยปริยาย หากคริสเตียนถูกติฉินนินทา พระ
นามของพระเจาก็พลอยดางพรอยไปดวย แตหากคริสเตียนประพฤติในทางบริสุทธิ์ พระเจาก็จะไดรับ
เกียรติยศเชนกัน
18-21 แมพระเจาทรงเกลียดความบาปมากมายเพียงใดก็ตาม แตพระองคก็ยังทรงรักคนบาปทุก
คน เมื่ออาดัมและเอวาทําบาป พระเจาทรงเสียพระทัยมาก เพราะความบาปไดกลายเปนเครื่องกีดขวาง
ไมใหมนุษยตดิ ตอกับพระองค พระองคทรงวางโครงการไวที่จะชวยใหมนุษยคืนดีกบั พระองค โดยให
มนุษยฆาลูกแกะที่บริสุทธิ์ ถวายเปนเครื่องบูชาไถบาปของตน ในสมัยกอนหากคนใดรูสึกวา ตนกระทํา
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ผิดตอพระเจาหรือตอมนุษย เขาเพียงแตเอาลูกแกะถวายเปนเครื่องบูชาไถบาปตอพระเจาเทานั้น พระเจา
ก็จะทรงอภัยโทษแกเขา เพราะลูกแกะนัน้ ไดเล็งถึงพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค ซึ่งพระองคจะ
ประทานเปนเครื่องบูชาไถบาปที่ถาวรแกชาวโลก เมื่อพระเจาทรงเห็นเลือดของลูกแกะที่บริสุทธิ์ซึ่งถูก
ฆา พระองคก็ทรงระลึกถึงพระบุตรของพระองค ที่จะตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถโทษ
ความผิดบาปของมนุษย กอนที่พระเยซูคริสตจะทรงประสูติ มนุษยจึงฆาลูกแกะเปนเครื่องไถบาป แต
เมื่อพระองคเสด็จลงมา และไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเปนเครื่องบูชาไถบาปที่ถาวรของมนุษยแลว
มนุษยก็ไมตองฆาลูกแกะถวายเปนเครื่องบูชาอีกตอไป หากทานรูสึกวาตนเปนคนบาป ทานเพียงแต
สารภาพความผิดบาปของทานตอพระองค กลับใจใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของ
ทาน พระองคก็ทรงโปรดยกความผิดบาปของทาน ชําระใหทานเปนผูบริสุทธิ์ (โรม.10:9,10;ยอหน.1:9)
แลวทานก็จะสามารถติดตอกับพระองค มีหุนสวนในแผนดินของพระองค
ในชีวิตประจําวันของคริสเตียน เราอาจมีความบกพรองและพลาดพลั้ง ในบางสิ่งบางอยาง ทํา
ใหการอธิษฐานของเราไมไดผล จนดูประหนึ่งวาพระเจาไมทรงฟงคําอธิษฐานของเรา หากเปนเชนนั้น
ก็จงสํารวจดูตวั เอง หากวามีความบาปใด ๆ ที่ขัดขวางการอธิษฐานของทาน จงทูลขอใหพระเจาชําระ
ลางเสีย ใหทานเปนผูบริสุทธิ์ดังเดิมเพื่อคําอธิษฐานและคําทูลขอของทานจะเปนทีพ่ อพระทัยพระเจา
ผูที่ไดรับการไถโดยพระโลหิตอันมีคาของพระเยซูคริสตแลว จะตองรักษาความบริสุทธิ์นั้น
ตลอดไป ผูที่บริสุทธิ์ยอมมีคุณลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ (ขอใหครูอานขอ 14)
ก. “ดุจดังเปนบุตรที่เชื่อฟง” คนที่ไดรับการชําระใหบริสทุ ธิ์แลว โดยพระโลหิตของเยซูคริสต
ยอมเปนผูที่เชือ่ ฟงปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาทุกอยาง การเชื่อฟงบางครั้งไมใชสิ่งที่กระทํากันไดงาย
นัก เชนพระเจาสั่งใหอับราฮามถวายบุตรที่รักแกพระองค ซึ่งเปนคําสั่งที่ยากที่สุดสําหรับเราที่จะปฏิบัติ
ตาม แตอับราฮามเชื่อฟงพระเจา และไดถวายบุตรของทานแกพระองค พระเจาก็ทรงอวยพระพรแกทาน
มากมาย พระองคอาจทรงตองการใหเราดําเนินชีวิตอยูใ นฐานะที่ลําบาก ประสบการทดลองหลายอยาง
เพื่อจะสั่งสอนเรา เรายินดีทจี่ ะเชื่อฟงและรับการอบรมสั่งสอนจากพระองคหรือเปลา ผูที่เชื่อฟงพระเจา
พระเจายอมทรงอวยพรเสมอ
หากเราเชื่อฟงพระองค เรายอมไมทําบาป ไมทําในสิ่งที่นําความเสื่อมเสียมาสูพระนามของ
พระองค แตบอ ยครั้งแทนที่เราจะเชื่อฟงพระเจา เรากลับเชื่อฟงฝายเนื้อหนังเชื่อมาร เชื่อฟงคํายุแหยของ
เพื่อน เปนเหตุทําใหจิตใจของเราเปนมลทินไป ผูที่เชื่อฟงพระเจา ยอมเชื่อฟงคําแนะนําสั่งสอนของบิดา
มารดา ครูบาอาจารย ผูอาวุโส และคําตักเตือนที่ดีของเพื่อนดวย
ข. “ไมประพฤติตามใจปรารถนาเชนแตกอน” ผูที่บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต
ยอมมีชีวิตทีแ่ ตกตางกับชีวิตเกาของเขา และแตกตางกับชาวโลกเขาไดรับการเปลี่ยนแปลงใหมอยาง
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แทจริง ความชั่วและความบาปตาง ๆ ที่เคยทํามากอนบัดนี้ไดละทิ้งจนหมดสิ้น และไมอยากกระทําอีก
ตอไป (ดู เอเฟซัส.4:22-32)
คนที่บริสุทธิ์นั้นมิไดหมายความวา เขาจะไมมีขอบกพรอง หรือไมกระทําผิดอีกเขาอาจจะ
กระทําผิดพลาดไดเชนกัน แตคนที่บริสุทธิ์ตางกับคนบาปตรงที่วา คนบริสุทธิ์ไมมีความคิดที่จะทําบาป
เมื่อเขาทําผิดไปแมแตนอย เขาจะรูสึกเสียใจทันที และรีบกลับใจใหมสารภาพผิดตอพระเจา
22, 23 ค. “มีใจรักพี่นองดวยความรักอันแท” ผูที่จะรักคนอื่นดวยใจอันแทจริงได ตองเปนผูที่มี
จิตใจบริสุทธิ์เทานั้น โดยทั่วไป ความรักของมนุษยไมไดเกิดจากความรักอันแทจริงภายในจิตใจเลย
เปนแตเพียงความรูสึกฉาบฉวยภายนอก การที่เขารักคนหนึ่งคนใด ก็เพราะคนนัน้ สวย นารักนาเอ็นดู
สุภาพเรียบรอย มีฐานะดี เฉลียวฉลาด หรือเหตุหนึ่งเหตุใด เพราะเหตุนี้ ความรักของมนุษยจึง
เปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ แตความรักที่เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ เปนความรักของพระเจา เขาจะรักคนอื่น
เพราะความรักเปนสวนหนึ่งของนิสัยของเขา
เขารักทุกคนไมวา จะเปนคนไมนารักเพียงใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขายอมรักพี่นองในพระคริสต ดุจดังญาติพี่นองของตนเอง
24, 25 ผูที่บริสุทธิ์แลวในพระคริสต ยอมอานพระวจนะของพระเจาเสมอ พระคําของพระเจา
เปรียบเสมือนกระจกเงา ทีส่ องใหเขาเห็นขอบกพรองและความผิดบาปของตัวเองหากทานไมอานพระ
คําของพระเจา ทานยอมไมทราบวา สิ่งใดบางที่เปนน้ําพระทัยของพระเจา สิ่งใดบางที่พระเจาไมทรง
พอพระทัย เนื่องจากคริสเตียนอาจพลาดพลั้งไดงาย จึงตองอานพระคําของพระเจา เพื่อสองดูความ
บกพรองของตัวเอง (ดู ฮีบรู.4:12) ผูที่ปฏิบัติตามพระคําของพระเจา รักษาความบริสุทธิ์ ในชีวิตฝาย
วิญญาณจิตเสมอยอมไดรับบําเหน็จจากพระองค และจะมีความปตยิ นิ ดีอยางเหลือลน ในวันที่พระเยซู
คริสตเสด็จกลับมา

11

2

บทเรียนที่ 3 ความเจริญเติบโตของคริสเตียน

1 เปโตร.2:1-10
เมื่อบิดามารดาไดใหกําเนิดทานแลว
สิ่งที่บิดามารดาตองการเห็นจากทานก็คือความ
เจริญเติบโตทั้งฝายรางกายและสติปญญาของทาน หากอายุของทานเพิ่มขึ้นตามลําดับแตรางกายของ
ทานไมเจริญเติบโตเลย คือเมื่อกําเนิดออกมามีลักษณะเชนใด สองสามปผานพนไปก็คงเปนเชนนั้น
หรือรางกายของทานเจริญเติบโต แตสติปญญาของทานไมเจริญเติบโตตามไปดวย เชนทานมีอายุสิบ
สองป แตความคิดความเห็น การกระทําของทานทุกอยางยังคงเหมือนเด็กอายุหาหกขวบ บิดามารดา
ของทานยอมเสียใจ และเปนหวงมาก พระบิดาบนสวรรคของเราก็เชนเดียวกัน เมือ่ ทานไดรับชีวิตใหม
จากพระองคแลวพระองคทรงตองการเห็นชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ หาก
ชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานไมเจริญเติบโต ทานยังมีความคิดการกระทําทุกอยางเหมือนสมัยทีท่ านยัง
ไมกลับใจบังเกิดใหม พระเจาก็ทรงเศราพระทัยเปนอันมากเชนกัน
1-3 ถาทานตองการใหชวี ิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโต สิ่งแรกที่ทานตองปฏิบัติคือละ
ทิ้งการชั่วรายทุกอยางเสีย ความชั่วรายตาง ๆ หรือนิสัยที่ไมดีตาง ๆ ในชีวิตของทาน เปรียบเสมือนเชื้อ
โรคที่ขัดขวางความเจริญเติบโตของรางกาย เด็กบางคนกินจุ แตรูปรางซูบผอม ไมเจริญเติบโตแข็งแรง
ตามที่ควร เมือ่ บิดาพาไปใหนายแพทยตรวจ นายแพทยจะบอกวามีพยาธิในทอง พยาธิเหลานีไ้ ดแยง
อาหารเสียหมด เด็กจึงไมอวนทวนแข็งแรง แมจะรับประทานอาหารมากสักเทาใดก็ตาม เมื่อนายแพทย
ไดชวยกําจัดพยาธิออกจากรางกายแลว เด็กก็เริ่มแข็งแรงและเจริญเติบโตขึ้น หากทานยังมีความชั่วราย
อยูในจิตใจของทาน ไมวาทานจะอานพระคัมภีร อธิษฐาน ฟงเทศนามากเพียงใด ชีวติ ฝายวิญญาณจิต
ของทานก็จะไมเจริญเติบโต เพราะความชัว่ เหลานัน้ เปรียบเสมือนหนามซึ่งปกคลุมเมล็ดพืชเหลานั้นอยู
(อานคําอุปมาผูหวานพืช ลูกา.8:4-15)
ถาหากทานรูสึกวา ทานเปนคริสเตียนมานานแลว แตทานไมไดเจริญเติบโตในพระคริสต ไมมี
ความรอนรน ไมรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง ไมมีความอดทน และขาดคุณลักษณะอื่นอีกหลายอยางซึ่ง
ควรจะมี จงสํารวจตัวเองดูใหดวี ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพรองหรือยังมีความบาปอันใดที่ตกคางอยูในจิตใจ
ของทานบาง เพราะความบาป “เล็กนอย” นั้นสามารถขัดขวางความเจริญกาวหนาฝายวิญญาณของทาน
ได ทําใหทานไมอยากอานพระคัมภีร ไมอยากอธิษฐาน ไมอยากไปโบสถ ความบาปอัน “เล็กนอย” นั้น
อาจเปนความขี้เกียจ โมโหราย อิจฉาริษยา ฯลฯ จงกําจัดสิ่งเหลานี้ออกจากจิตใจเสียใหหมดสิ้นโดยการ
สารภาพผิดตอพระเจา เมื่อจิตใจของทานบริสุทธิ์แลว ชีวติ ฝายวิญญาณจิตของทานก็จะเริ่มเจริญเติบโต
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ทุกคนคงตอบไดวา สิ่งที่จะชวยใหรางกายเจริญเติบโต คืออาหาร เมื่อทารกคลอดจากครรภ
มารดาแลว มารดาก็ตองปอนน้ํานมให เปนอาหารบํารุงเลี้ยงรางกายเมื่อทารกไดรับอาหารบริบูรณ
ทารกก็โตวันโตคืน เพื่อความนารักนาเอ็นดูขึ้นทุกวัน การเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณของคริสเตียนก็
ตองการอาหารเชนเดียวกัน อาหารที่กลาวนี้ คือพระคําของพระเจา พระเยซูตรัสวา “เราเปนทิพยอาหาร
แหงชีวิต” (ดู ยอหน.6:35) ถาทานตองการความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจิต ทานตองอานพระคํา
ของพระเจาทุกวันพระคําของพระองคจะชวยใหทานเขาใจน้ําพระทัยของพระองค
สอนใหทาน
ประพฤติในทางที่ถูกตอง ละเวนจากสิ่งทีช่ ั่วราย เตือนสติทานเมื่อทานคิดจะทําบาป ใหความหวังและ
กําลังใจแกทานในยามทุกขยากลําบาก และแนะนําทางเดินใหแกทาน เมื่อทานไมทราบวาจะดําเนินชีวิต
ประการใดดี
ขอแนะนําบางอยาง ที่ทานควรทราบเกี่ยวกับการอานพระคําของพระเจาคือ
หนึ่ง พระคริสตธรรมคัมภีรไมใชหนังสือเริงรมย หรือตําราธรรมดาทั่ว ๆ ไป แตเปนพระวจนะ
ของพระเจา จงอานดวยใจเคารพเชื่อฟง
สอง จงหาเวลาที่แนนอนสําหรับอานพระคําของพระเจาทุกวัน เวลานัน้ ควรจะเปนเวลาที่เงียบ
สงบ ไมมีสิ่งใดรบกวนทาน อาจจะเปนตอนเชาหรือตอนกลางคืนก็ไดและถาทานตองการอานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเวลาที่ทานกําหนดไวแลวก็เปนการดี
สาม ตองสัตยซื่อตอตัวเอง ในการอานพระคําของพระเจา ไมใชอานเพราะผูหนึ่งผูใดขอรอง
แตอานเพื่อความเจริญฝายวิญญาณจิตของตัวเอง ทานสัตยซื่อตออาหารทั้งสามมื้อเชนใด ทานควรจะ
สัตยซื่อตอการอานพระคําของพระเจาเชนนัน้ รางกายของทานตองการอาหารบํารุงรางกายทุกวัน ชีวิต
ฝายจิตวิญญาณของทานก็ตอ งการอาหารบํารุงเลี้ยงทุกวันเชนเดียวกัน
4,5 เมื่อทารกคอยเจริญเติบโตขึ้นมาแลว เขาจะมีรูปรางทาทางเหมือนกับบิดาหรือมารดามาก
ขึ้นตามลําดับ หากมีแขกมาเยี่ยมทานที่บา น บางครั้งเขาอาจมาถามทานวา ทานเปนบุตรของบิดาของ
ทานไชไหม ทั้งนี้เพราะทานมีใบหนาหรือลักษณะทาทางเหมือนบิดาของทาน คริสเตียนที่เจริญเติบโต
แลวจะมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต เมื่อชาวโลกปฏิเสธพระเยซูคริสต เขาจะปฏิเสธทานดวย เพราะ
ทานก็เหมือนพระเยซูคริสต ทานมีชีวิตใหมซึ่งแตกตางกับชีวิตของเขา ในทางตรงกันขามหากทานกลับ
ใจบังเกิดใหมแลว แตทานไมมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นทุกวัน ทานไมคิดไมกระทําสิ่งที่พระองค
ตองการใหกระทํา ยอมแสดงวา ชีวติ ฝายวิญญาณจิตของทานไมเจริญเติบโตเลย ทานอาจยังไมกลับใจ
ใหมอยางแทจริง หรือไมก็เปนทารกที่นาสงสาร เพราะ “เลี้ยงไมโต” หากเปนเชนนั้นทานจําเปนตอง
สํารวจตัวใหม บางทีอาจเปนเนื่องจากทานไมรับประทานอาหารฝายวิญญาณจิตอยางสม่ําเสมอ หรือมี
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เชื่อโรค (ความบาป) บางชนิดอยูใ นจิตใจของทาน จงรีบแกไขปรับปรุงใหม เพื่อทานจะเจริญเติบโต
และเหมือนพระเยซูคริสตยงิ่ ขึ้นทุกวัน บุตรของพระเจาจะตองเหมือนพระองค จะเหมือนอยางอื่นไมได
ขณะที่ทานยังเปนเด็กอยู ทานไมอาจจะชวยงานของคุณพอคุณแมได แตเมื่อทานเจริญเติบโต
ขึ้นมาแลว ทานก็เปนกําลังสวนหนึ่งของครอบครัว ทานอาจชวยตักน้ํากวาดบานถูพื้น เปนตน คริส
เตียนที่เจริญเติบโตแลวก็กลายเปนกําลังสวนหนึ่งของคริสตจักรถาคริสตจักรเปรียบเสมือนบานซึ่งกอ
ดวยหิน คริสเตียนทุกคนก็เปนหินกอนใดกอนหนึง่ ในบานนั้น ในคริสตจักรของเรามีหลายอยางดวยกัน
ที่ตองการความรวมมือจากทาน เชนการจัดสถานที่ การเชื้อเชิญคนอื่นมาโบสถ งานอนุชน งานประกาศ
พระกิตติคณ
ุ การชวยอธิษฐาน การสอนรวีวารศึกษา เปนตน ถาทานเปนคริสเตียนที่เจริญเติบโตแลว
ทานยอมมีความยินดี ชวยเหลือคริสตจักร ชวยใหคริสตจักรของพระเจาเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น
คริสเตียนที่เจริญเติบโต นอกจากจะเหมือนพระเยซูคริสตยิ่งขึ้นทุกวัน และอยากชวยงานของ
พระเจาแลว เขายังเปนปุโรหิตบริสุทธิ์ ปุโรหิตมีหนาทีอ่ ธิษฐานเขาเฝาพระเจาเสมอ การอธิษฐานเปน
งานสําคัญมากที่สุดของคริสเตียน มีผูเปรียบการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาเหมือนลมหายใจเขาออกของเรา
เราอาจจะอดน้าํ อดอาหาร เปนเวลาหลายวันไดแตเราไมอาจกลั้นลมหายใจเขาออกของเราไดแมแต
ชั่วโมงเดียว คริสเตียนที่ตองการความเจริญทางฝายวิญญาณจิต จําเปนตองเอาใจใสในการอธิษฐาน อาจ
กลาวไดวา คริสเตียนที่ไมอยากอธิษฐาน ไมเพียงแตเปนคริสเตียนที่ยังไมเจริญเติบโตเทานั้น เขาอาจ
เปนคริสเตียนที่ตายแลวทางฝายวิญญาณจิตก็ได
6-8 คริสเตียนที่เจริญเติบโต นอกจากจะเอาใจใสตอการอธิษฐานแลว เขายังถวายจิตใจทุกอยาง
แกพระเจาอีกดวย ขอพระเจาทรงเปนผูบงการและเปนผูนํา ในชีวิตของเขาทุกอยาง
9,10 สิ่งสําคัญอีกสองประการ ที่แสดงวาทานไดเจริญเติบโตแลวในพระคริสต คือทานมีชีวิต
แตกตางกับชาวโลก ในความคิดและการประพฤติ เพราะ “ทานทั้งหลายเปนตระกูลที่ทรงเลือกไว” มี
หลายสิ่งหลายอยางที่ชาวโลกกระทํา แตเรากระทําอยางเขาไมได พระเจาไดทรงชําระเราใหบริสุทธิ์แลว
ฉะนั้นเราจึงตองรักษาความบริสุทธิ์นั้นตลอดไป
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บทเรียนที่ 4 คริสเตียนกับสังคม

1 เปโตร 2:11-25
ผูที่กลับใจบังเกิดใหมแลว อาจประสบกับปญหาเกีย่ วกับการดําเนินชีวิตคริสเตียนหลายอยาง
เพราะแมเขาจะตัดขาดจากความบาป ความชั่วตาง ๆ ในโลก แตมไิ ดหมายความวาเขาจะตัดขาดจาก
สังคม เขายังติดตอกับเพือ่ นฝูง ทั้งคริสเตียนและผูท ี่ไมเปนคริสเตียน เขายังตองดําเนินชีวติ ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตองเชื่อฟงอยูที่อยูใ นตําแหนงสูงกวาเขา ตองปฏิบัติตามกฏหมายของ
บานเมือง บางครั้งทานอาจจะรูสึกลําบากในการตัดสินใจ เมื่อมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้น เชนระหวาง
กฏหมายกับพระเจา ทานจะปฏิบัติตามผูใดดี ถาเพื่อนที่ทานรักที่สดุ ชวนทานไปเตนรํา ทานจะทํา
ประการใด ถาทานจําเปนตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของคนยุติธรรม คนที่ทานไมชอบ ทานจะ
วางตัวอยางไรหรือกลาวอยางสั้น ๆ วา ในฐานะที่เราเปนคริสเตียน เราควรปฏิบัติตนในสังคมอยางไร
11,12 เปโตรไดใหคําแนะนําหลายอยาง เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคริสเตียนในสังคมมนุษย
เปโตรไดกลาวถึงทัศนะของคริสเตียนพึงมีตอสังคมมนุษยเปนประการแรก ทานกลาววาโลกนีเ้ ปนที่อยู
ของเราเพียงชัว่ คราว เราทุกคนเปรียบเหมือนแขกเมือง นักทองเที่ยวเมื่อเราพูดถึงแขกเมือง หรือนัก
ทัศนาจร เราทราบวา คนที่เรากลาวถึง ไมใชคนทีอ่ าศัยอยูในถิ่นฐานของเราตลอดกาล เมื่อเขามา
ทัศนาจร หรือมาประกอบธุรกิจเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็กลับไปสูบานเกิดเมืองนอนของเขา ชีวิต
ของคริสเตียนทุกคนก็เชนกัน วันหนึ่งเราจะตองจากโลกนี้ไป ผูที่กลับใจใหมเชื่อพระเยซูเปนพระผูชวย
ใหรอดแลว จะกลับไปอยูบานที่แทจริงของเขา ซึ่งพระเจาทรงเตรียมไวในเมืองสวรรค เขาจะรับ
ความสุขนิรันดรที่นั้น
สังคมซึ่งแตละคนอาศัยอยูนนั้ อาจจะไมเหมือนกัน สภาพ ฐานะ ความเปนอยูกแ็ ตกตางกันไป
บางคนไดรับเกียรติยศ มีตําแหนงสูง มีฐานะดี แตบางคนยากจนลําบากถูกคนอื่นดูถูก ขมเหง
โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียน เมื่อมีคริสเตียนจํานวนนอยอาศัยอยูทามกลางผูที่ไมใชคริสเตียนจํานวน
มาก บางครั้งตองขอพระเจาทรงชวยใหมคี วามอดทนแตเมื่อนึกไดวา สังคมที่ทานอาศัยอยู ตลอดจน
ความสุขหรือความทุกขที่ไดรับนั้น เปนแตเพียง ของชัว่ คราวเทานั้น ไมยั่งยืนจีรังเลย ทานเปนเพียงแขก
เมือง วันหนึ่งจะจากสังคมไปอยูในออมอกพระเจา ทานก็มีกําลังใจทีจ่ ะดําเนินชีวติ ตอไปดวยความสุข
ในเวลาสั้น ๆ ไมกี่สิบปนี้ พระเจาทรงตองการใหคริสเตียนดําเนินชีวิต เปนที่ถวายเกียรติยศแก
พระองค ไมใชทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังอีกตอไป (1 โครินธ.10:21) เมื่อทานสงสัยวา สิ่ง
ใดบางที่คริสเตียนไมควรทํา สิ่งใดบางที่คริสเตียนควรทํา เชน คริสเตียนควรดื่มเหลา สูบบุหรี่ ดู
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ภาพยนต อิจฉาริษยาไดหรือไม คําตอบที่งา ย ๆ ก็คือหากวาสิ่งนั้นเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา ไม
ทําใหพระนามของพระเจาตองเสื่อมเสียไมขัดตอมโนธรรมของตัวเอง ก็ทําได เปโตรไดย้ําในขอ 12 วา
“จงใหการประพฤติของทานทั้งหลายเปนที่นานับถือทามกลางคนตางประเทศ” เพื่อใหผูที่ยังไมไดเชื่อ
พระเจาเห็นการกระทําของทาน ทําใหเขาตองชมเชยสรรเสริญ กลับใจใหม เชื่อพระเยซูคริสต
13-17 คนที่ไมใชคริสเตียนบางคนกลาววา พวกคริสเตียนไมรักชาติ ศาสนา ฯลฯ แทจริงเปน
การเขาใจผิด พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “ทานทั้งหลายจงยอมฟงการบังคับบัญชาที่มนุษยตั้งไวทุก
อยาง” จะเปนกฏหมายบานเมืองก็ดี จะเปนกฏตาง ๆ ที่เจาหนาทีใ่ นทองถิ่นของทานตั้งขึ้นก็ดี จะเปนกฏ
ของสมาคม โรงเรียนก็ดี คริสเตียนทุกคนมีหนาที่ทจี่ ะเชื่อฟงกฏเหลานั้น และคริสเตียนยังตองเคารพ
เชื่อฟง “พระมหากษัตริย” “ผูมีอํานาจ” “เจาเมือง” (ผูปกครองประเทศหรือขาราชการตาง ๆ) ดวย และค
ริสเตียนจะตองใหเกียรติแกคนทั้งปวง ไมวาจะเปนคนศานาใด หรือชนชั้นใด คริสเตียนตองใหเกียรติ
แกเขาเสมอ
สําหรับคริสเตียนอาจมีขอยุงยากบางประการ
เกี่ยวกับการเชื่อฟงผูมีอํานาจและปฏิบัติตาม
กฏหมายและกฏตาง ๆ เพราะเมื่อเราเปนคริสเตียนแลว เราไมเพียงแตคํานึงถึงการปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีถูกตองตามกฏหมายของประเทศเทานัน้ แตยังตองคํานึกถึงพระเจาดวย ในสมัยของเปโตร ไดมีคําสั่ง
จากผูมีอํานาจของประเทศ ไมใหคริสเตียนรวมกันนมัสการพระเยซูคริสต ผูที่ไมเชื่อฟงถือวาผิด
กฏหมาย ในกรณีเชนนี้ เปนการยากสําหรับเราที่จะปฏิบัติตามพระคําของพระเจาทีว่ า “จงยอมฟงการ
บังคับบัญชาที่มนุษยตั้งไวทกุ อยาง” แตคริสเตียนในสมัยนั้นก็ไดปฏิบัติตามแลว โดยการยอมฟงคํา
บังคับบัญชาของผูมีอํานาจยอมถูกจับ ถูกเฆี่ยนตี ถูกประหารชีวิต โดยมิไดขัดขืนหรือตอสู
ขอความที่ทานตองสนใจและเขาใจในทีน่ ี้ ก็คือ เปนความจริงที่พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา
ตองยอมฟงการบังคับบัญชาที่มนุษยตั้งไวทุกอยาง แตมขี อแมวา การเชื่อฟงนั้นตองทํา “เพราะเห็นแก
องคพระผูเปนเจา” การที่เราปฏิบัติตาม มิใชเพื่อเห็นแกตวั เองเพื่อตัวเองจะไมถูกหัวเราะเยาะ ไมตอ งรับ
ความลําบาก ไมตองไดรับความเดือดรอน มิใชเพื่อเห็นแกคนหนึ่งคนใด ไมใชเพื่อเห็นแกเงิน ตําแหนง
ชื่อเสียง แตเพือ่ “เห็นแกพระเจา”
ดาเนียลในพระคัมภีรเดิม เปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ สมัยของดาเนียล ผูที่อํานาจในประเทศไทย
ไดออกคําสั่งหามคริสเตียนทุกคนนมัสการพระเจา ถาใครฝาฝนจะถูกลงโทษประหารชีวิต ดาเนียลไม
ปฏิบัติตาม ทานยังนมัสการพระเจาเชนเดิม จึงถูกจับไปลงโทษดาเนียลมิไดฝาฝนหรือตอสู ทานยอมให
จับโดยดี เพื่อเห็นแกพระเจา ทานทราบวา การกระทําของทานเปนที่ชอบพระทัยพระเจาแลว แมมนุษย
จะคิดวาทานกระทําผิด ทานก็ยินดีรับความผิดนั้นเพื่อเห็นแกพระเจา ดาเนียลทําทุกอยางเพื่อเห็นแกพระ
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เจา พระเจาจึงทรงชวยทานทุกอยางเชนเดียวกัน เมื่อถูกจับโยนลงในถ้าํ สิงโต สิงโตเหลานั้นไมไดทํา
อันตรายแกดาเนียลเลย ถาทานเห็นแกพระเจา พระเจาก็จะทรงชวยเหลือทาน
คริสเตียนทุกคนควรจะขอบพระคุณพระเจา และขอบพระคุณรัฐบาลที่ไดใหอิสระเสรีในทาง
ศาสนา ไมเหมือนกับประเทศอื่นหลายประเทศในปจจุบัน ที่รัฐบาลเหลานั้นไดจํากัดสิทธิในการนับถือ
ศาสนา ทําใหคริสเตียนเปนจํานวนมาก ไมสามารถนมัสการพระเจาไดอยางเสรีเชนพวกเรา ฉะนัน้ จงใช
เสรีภาพที่เราไดรับนี้ ใหเปนประโยชนตอ พระราชกิจของพระเจามากที่สุดเทาที่จะมากได ทําใหพระ
ราชกิของพระองคเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไปใหพระกิตติคุณของพระเจาแผกระจายไปทั่วทุกหนแหง
กอนที่พระเยซูคริสตเจาจะเสด็จกลับมา หรือกอนที่ประตูแหงความรอดจะปดลง
18-25 พระเจาไมเพียงแตสง่ั ใหคริสเตียนเคารพเชื่อฟงกฏหมายและผูมีอํานาจเทานั้นพระองค
ยังทรงสั่งใหเราเคารพเชื่อฟง คนที่อาวุโสกวาเรา คนทีม่ ีตําแหนงสูงกวาเราและนายจางของเราอีกดวย
(ขอ 18) โดยทั่วไป คนที่เรายอมเคารพเชือ่ ฟงนั้น มักเปนคนที่เรารัก และการที่เรารักเขา อาจเพราะเขา
เปนคนยุติธรรม เปนคนใจดี เปนคนที่มีความหมายเปนพิเศษ เปนคนที่เขาใจคนอื่น ๆ ฯลฯ นี่คือนายจาง
หรือหัวหนาคนงานในมโนภาพของเรา แตถาทานตองประกอบอาชีพโดยการรับจาง ทานก็จะเขาใจดีวา
นายจางทุกคนไมใชเปนคนมีใจโอบออมอารี นายจางบางคนเปนคนหยิง่ อวดตัว เจาเลห คดในของอใน
กระดูก โดยปกติแลวสัญชาตญาณของทานจะเตือนทานอยูเสมอวา อยารวมงานกับนายจางแบบนี้เลย
แตบางครั้งทานอาจเผชิญกับนายจางชนิดนีเ้ ขาโดยไมรูตวั ขณะที่ทา นกําลังเผชิญอยู ทานควรจะทํา
ประการใดดี พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา “จงฟงคําของนายดวยใจเกรงกลัวทุกอยาง ไมใชนายที่เปน
คนใจดีใจออนเทานั้น แตทั้งนายที่เปนคนทุจริตดวย” หมายความวา นายจางของเราจะเปนคนอยางไรก็
ตาม จงปฏิบัติเขาดวยความอดทน จงใหความเคารพเชือ่ ฟงแกเขา แตอยางไรก็ตามทานควรจะยึดคติ
พจนสําหรับคริสเตียนเปนหลัก คือไมวาจะทําอะไรก็ตาม จงนึกถึงพระเจาเปนที่หนึง่ คนอื่นเปนที่สอง
และตัวเองเปนที่สาม
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4

บทเรียนที่ 5 วิธีชนะจิตใจคนอื่น

1 เปโตร บทที่ 3
อาทิตยที่แลว เราไดเรียนถึงทรรศนะของคริสเตียนตอสังคม ประเทศชาติพระมหากษัตริย
ผูปกครองประเทศ และผูมีอํานาจ มีสิทธิตําแหนงสูงกวาเรา อาทิตยนี้เราจะศึกษาในวงแคบเขามาอีก
เล็กนอย จากสังคมภายนอกมาสูครอบครัวและชีวิตประจําวันของทาน
1-7 แมทานอาจยังไมไดแตงงาน แตทรรศนะของคริสเตียนเกีย่ วกับสามีภรรยา ก็เปนสิ่งที่
นาสนใจสําหรับทาน เพราะทานไมเพียงแตศกึ ษาไวเปนความรูรอบตัวของทานเอง ทานอาจนําไป
แนะนําสั่งสอนผูอื่น ในเวลาที่ตองการได
การแตงงานเปนสิ่งที่พระเจาพอพระทัย เมื่อพระเจาไดสรางอาดัมและเอวามาแลว พระองคก็
ทรงดําริ ใหทงั้ สองแตงงานกัน (ดู ปฐมกาล.2:18-24) ในพระคริสตธรรมใหม พระเยซูคริสตก็ทรงสอน
เรื่องการแตงงาน (มัทธิว.19:4,5) และในพระธรรมเปโตร ก็สอนถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันและ
กันของสามีภรรยา เปโตรสอนใหภรรยายอมเชื่อฟงคําของสามีและสามีตองใหเกียรติแกภรรยา คือทั้ง
สองฝายตองรักใครซึ่งกันและกัน ชีวิตสมรสของคริสเตียนควรเต็มไปดวยความรักของพระเจา คือทั้ง
สองฝายตองรักซึ่งกันและกัน ชีวิตการแตงงานเปนคําพยานที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถดลใจใหคนอื่น เห็นถึง
ความรักของพระเจา และถวายเกียรติแกพระเจา แตตรงกันขาม หากชีวิตการสมรสของคริสเตียนเต็มไป
ดวยเรื่องนาเศราใจ เชนทะเลาะวิวาทกัน ไมรวมมือรวมใจกัน กินแหนงแคลงใจกันเปนตน ชีวิตสมรส
นั้นไมเพียงแตไรความสุขเทานั้น ยังไมเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจาดวย โดยเหตุนี้ พระเจาจึงไม
ทรงสนับสนุน ใหคริสเตียนแตงงานกับคนที่ยังไมเปนคริสเตียน (2 โครินธ.6:15)
สําหรับผูชายหรือผูหญิงที่ไดหมายปองคนหนึ่งคนใด
ที่ไมใชคริสเตียนไวแลว
และมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ จนรูสึกวา ตางฝายตางมิอาจแยกจากกันได ทางที่ดีที่สดุ จงชักชวนฝายที่
ยังไมเปนคริสเตียนใหเปนคริสเตียนเสียกอน กอนที่จะแตงงานกัน ถาฝายชายเปนคริสเตียนก็อาจไม
เปนการยากนักที่จะชักชวนใหฝายหญิงเปนคริสเตียน แตถาฝายหญิงเปนคริสเตียนก็อาจยากลําบากสัก
หนอย แตหากทั้งสองฝายรักใครกันจริง ๆ ฝายหญิงก็มีทางชักชวนใหฝายชายมาเปนคริสเตียนได
เชนเดียวกัน
มีปญหายุงยากขอหนึ่งสําหรับสตรีที่แตงงานแลว ที่ตอ งการชักชวนใหสามีของตนเปนคริส
เตียนก็คือ โดยทั่วไป จิตใจของผูชายมักแข็งกวาจิตใจของผูหญิง การที่จะชักชวนใหเขาเปนคริสเตียนจึง
เปนไปไดยาก ผูที่เปนสามีบางคนถึงกับหามภรรยา ไมใหพดู เรื่องพระเยซูคริสตกับเขาเลย ในกรณี
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เชนนี้เปนการยากลําบากอยางยิ่งสําหรับผูที่เปนภรรยา แตหากภรรยารักพระเจาและเปนหวงในวิญญาณ
ของสามีจริง ก็ยอมไมทอถอยหรือเลิกลมความพยายามเสีย ทางที่จะชวยเขาเอาชนะสามีไดสองทางคือ
หนึ่ง อธิษฐานเผื่อดวยใจรอนรน นอกจากตัวเองตองอธิษฐานแลว ขอรองคนอื่นใหอธิษฐาน
เผื่อดวย พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐานที่เกิดจากน้าํ ใสใจจริงของเรา
สอง ถาหากสามีไมยอมฟงคําพยานหรือกิตติคุณทั้งสิ้น การพูดอยางเดียวอาจไรผล แตภรรยาก็
ยังมีโอกาสเปนพยานแกเขาโดยการประพฤติ ความรัก ความอดทน ความออนสุขภาพ ความเชื่อฟง การ
เอาใจใส และความดีอนื่ ๆ ในชีวิตคริสเตียน ซึ่งอาจเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะจิตใจของสามีได
ดีกวาคําพูด
ทั้งสองวิธีที่กลาวมานี้ อาจไมเกิดผลรวดเร็วทันใจดังที่ทานนึก ทานจึงตองมีความอดทน
พยายาม อธิษฐานเผื่อเขาตลอดไป ประพฤติตนเปนคริสเตียนที่ดีเสมอ ชักชวนเขาไปฟงเทศนา ฟง “ผู
ประกาศขาวประเสริฐ” ทางวิทยุ หรือเปนพยานใหเขาหากมีโอกาส หากทานอดทนถึงสุด ทานก็จะพบ
ความสําเร็จ
8-12 ปญหาของสามีภรรยา ใหความคิดเห็นที่ดีแกเยาวชนสองประการดวยกันคือ
ประการแรก เยาวชนของทานตองมีความรักซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อคนภายนอกเห็นความรัก
ความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพวกทาน เขาก็ยอมนิยมชมชอบ เปนการถวายเกียรติยศ
แกพระเจา แตหากวาเยาวชนของคริสตจักรของทานแตกแยกกัน ไมมีความรักใครกลมเกลียวกัน
นอกจากทําใหคณะเยาวชนเสื่อมทุกวันแลวยังไมเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจาดวย
ประการที่สอง เยาวชนทุกคนตองเปนตัวอยางที่ดีแกกนั และกัน และเปนตัวอยางที่ดีแกคนที่ยัง
ไมเชื่อพระเจา บางครั้งในการเปนพยานของทาน ทานอางคําสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร เพื่อนที่ไม
เปนคริสเตียนอาจไมเชื่อ แตความรัก ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความมีใจเอ็นดู ความออนสุขภาพ
ความอดทน การไมกระทํารายตอบแทนการราย ฯลฯ ในชีวิตของทานและคริสเตียนทุกคน อาจเปนเหตุ
ทําใหเขาสนใจยอมฟงพระคําของพระเจา และตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของเขา
ในการกลาวถึงการแตงกายของสตรี (ขอ 3,4) เปโตรมิไดหมายความวา สตรีจะแตงตัวให
สวยงามไมได แตเปโตรสอนใหสตรีทุกคนเพงเล็ง ถึงเครื่องประดับภายในจิตใจมากกวาเครื่องประดับ
ภายนอก เสนหที่สามารถประทับใจของผูท ี่พบเห็นไดนานที่สุดคือเสนหที่เกิดจากเครื่องประดับภายใน
ใจ เครื่องประดับนั้นคือ “จิตใจออนสุภาพ และสงบเสงี่ยม” มีสตรีมากมายที่แตงตัวสวยงาม ประดับดวย
เครื่องแตงกายที่มีคา พรมดวยน้ําหอมทีด่ ีทสี่ ุดจากตางประเทศ แตไมเคยมีผูใดนิยมชมชอบ ก็เพราะเขา
เต็มไปดวยการถือตัว ดูถูกเหยียดหยามคนที่ต่ําตอยกวา บางคนมีรูปรางหนาตาสวยงาม แตการประพฤติ
และนิสัยหลายอยางไมสมกับความเปนสตรี นอกจากจะทําลายเสนหข องตนเองแลวยังเปนที่นารังเกียจ
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ของคนอื่นดวย ฉะนัน้ ผูท ี่ไมมีเครื่องแตงกายสวยงามที่มีคาเชนคนอื่น จึงไมตองเสียใจหรือนอยใจ
เพราะทานสามารถสรางความสวยงามและเอาชนะจิตใจคนอื่นไดจากเครื่องประดับที่พระเจาประทาน
ให คือความออนสุขภาพ และความสงบเสงี่ยมเจียมตัวซึ่งเปนเครื่องประดับที่มีคาที่สุดสําหรับ
สุภาพสตรีทุกคน ผูที่มีเครื่องแตงกายที่สวยงามอยูแลวหากเพิ่มความออนสุภาพ และความสงบเสงี่ยม
ในจิตใจขึ้นอีก ยอมทําใหตนมีเสนหยิ่งขึน้
ที่กลาวมานี้มิไดหมายความวา เครื่องแตงกายภายนอกไมเปนสิ่งสําคัญ การแตงกายที่สุขภาพ
เรียบรอย ยอมเปนที่พึงพอใจแกผูที่พบเห็น และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อทานไปโบสถ หรือไปรวม
ประชุมเยาวชน ควรจะแตงตัวใหสุภาพเรียบรอยที่สุด เพราะทานกําลังไปนมัสการพระเจา พระเจาของ
เราเปนผูใหญยิ่งที่สุด ฉะนั้นเมื่อไปนมัสการพระองคจึงสมควรอยางยิ่งที่จะแตงตัวใหสภุ าพเรียบรอย
ที่สุด
สมัยนี้หนุมสาวเปนจํานวนมากชอบประดับตัวตามแบบหรือทรงตาง ๆ ที่เรียกวา “ทรง
ทันสมัย” หรือ “ทรงสมัยใหม” เชนทรงผมที่แปลกแหวกแนว กางกางที่สอไปในทางเปนนักเลงอันพาล
เสื้อที่ขัดตอประเพณีอันดีงามเปนตน คริสเตียนทุกคนพึงละเวนจากการแตงกายในลักษณะนัน้ พระ
คริสตธรรมคัมภีรสอนวา ไมวาจะกิน จะดื่ม หรือทําอะไรก็ตาม ตองเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา การ
แตงกายไมเหมาะสมซึ่งทําใหเกิดการซุบซิบนินทาในหมูค นอื่นนั้น ยอมไมเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระ
เจา
13-22 คริสเตียนทุกคนนอกจากจะตองมีความรักเปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน เปนตัวอยางทีด่ ีในดาน
ความประพฤติและดานการแตงกายแลว ยังตองมีความกลาในการกระทําสิ่งที่ดีเชน การเปนพยาน การ
ชักชวนใหคนอื่นมาเชื่อพระเยซูคริสต การแจกใบปลิว การชวยเหลือคนอื่น และการชวยงานของพระ
เจาทุกอยางเปนตน มีคนมากมายไดใชความกลาหาญในทางที่ผิด เชนกลาลักขโมย กลาหนีการเรียน
กลาดื่มเหลา กลาเลนการพนัน กลาทะเลาะวิวาท เมื่อเปนคริสเตียนแลว เราจึงตองใชความกลาในทางที่
ถูก ใชความกลาที่มีอยูในการประพฤติดี ชวยงานพระเจา แมวาบางครั้งทานอาจจะพบอุปสรรค พบ
ความยากลําบาก พบกับความเขาใจผิด แตถาทานทราบวา สิ่งที่ทานกระทําเปนสิ่งที่ถูกตองแลว จงมี
ความกลากระทําตอไปโดยเชื่อพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต ทานจะเปนผูชนะในบัน้ ปลาย เชนการ
ประกาศพระกิตติคุณ บางครัง้ ทานอาจจะพบอุปสรรค มีคนมาขัดขวาง หัวเราะ พูดจาขมขูทาน ทานไม
ตองกลัว จงเอาชนะเขาโดยอาศัยพระเยซูคริสตเพราะฤทธิ์อํานาจทุกอยางเปนของพระเยซูคริสตแลว
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5

บทเรียนที่ 6 วิธีชนะจิตใจของตัวเอง

1 เปโตร 4:1-11
นายทหารคนหนึ่งมีความเกงกลาสามารถในการสงครามมาก เขานําทหารภายใตบังคับบัญชา
ของเขาออกไปทําศึก และไดรับชัยชนะกลับมาแทบทุกครั้ง แตมีอยูสิ่งหนึ่งที่เขาไมอาจจะชนะไดตลอด
ชีวิตของเขา คือนิสัยชอบดืม่ เหลา และโมโหราย เมื่อเขาโกรธขึ้นมาไมมีใครกลาเขาใกลเขา และไมมี
ใครอาจยับยัง้ อารมณของเขาได แมเขาจะเกงกาจในเชิงยุทธ แตสุดทายเขาก็ตองเสียชีวิตเพราะเหลาและ
อารมณของเขา
คนเปนจํานวนมากมีความสามารถบังคับบัญชาคนอื่นได สามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ แต
ไมอาจชนะจิตใจของตนเอง เพราะจิตใจเปนสิ่งที่บังคับกันไดยากที่สดุ ทานทราบวาไมควรโกรธ ไม
ควรโมโห ไมควรเกียจคราน ไมควรคิดในเรื่องสกปรกลามกเปนตนแตทานก็ไมอาจกระทําได บอยครั้ง
ทีเดียว ทีท่ านพลั้งเผลอไมสามารถระงับจิตใจไวได ตองกระทําในสิ่งที่ไมสมควรออกมาเปนที่
เดือดรอนแกผอู ื่น และเปนที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศแกพระเจา โดยเหตุนี้จึงมีคํากลาววา “ถาทานชนะ
จิตใจของตนเองได ทานก็สามารถชนะจิตใจของคนอืน่ ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง คริสเตียนทุกคนที่
ตองการเปนพยานเพื่อพระเจา จําตองชนะจิตใจของตัวเองเสียกอน เพื่อจะสามารถชนะจิตใจของคนอืน่
1,2 ทานสามารถชนะจิตใจตัวเองไดโดยพึ่งพระเยซูคริสต การที่ทานจะสามารถชนะความชัว่
รายหรือนิสัยสันดานที่ไมดตี าง ๆ ของทาน ไมใชสิ่งที่จะทําไดโดยการใชความพยายาม เพราะความชั่ว
รายนั้นติดนิสยั ของเราอยูแลว หากทานตองการเอาชนะความชั่ว ทานตองกําจัดเอานิสัยชั่วนั้นออกจาก
จิตใจของตนเสีย เมื่อนิสัยชั่วออกจากจิตใจแลว ทานก็จะไมกระทําชั่ว ตัวอยางเชนนายจุนซึ่งเปนคน
ชอบดื่มเหลา วันหนึ่งเขาตัดสินใจวา จะไมดื่มเหลาอีก วันแรกเขาสามารถเอาชนะได แตวันตอ ๆ มา เขา
เริ่มรูสึกหงุดหงิดใจบังเอิญเขาเดินผานรานขายเหลา เห็นเพื่อนนั่งดื่มเหลาอยางสนุกสนาน เขากัดฟน
บังคับตัวไมใหเดินเขาไปดืม่ เหลากับเพื่อน แตแลวก็ตองพายแพ เมื่อเพื่อนเหลือบมาเห็นเขาและชักชวน
เขารวมวงดวย เขาปฏิเสธไมได จึงบอกเพือ่ นวา “ฉันเลิกดื่มเหลาแลว” แตเพื่อเห็นแกมิตรภาพ ฉันจะดื่ม
เพียงแกวเดียว” เมื่อเหลาตกเขาไปในปาก เขาก็มีอาจจะทนตอไปไดอกี เขาจึงตองดื่มเหลาเรื่อยมา สาม
เดือนผานพนไป นายจุน ไดยนิ พระกิตติคุณของพระเยซู เขากลับใจใหมเชื่อพระเจา และสามารถเลิกดื่ม
เหลาไดอยางเด็ดขาด เพราะเขามีชีวิตใหมจากพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตไดทรงกําจัดนิสัยชัว่ ออกจาก
จิตใจของเขา เดี๋ยวนี้เขาไมตอ งบังคับตัวเองไมใหดื่มเหลา แมเขาจะเดินผานรานขายเหลา เห็นเพื่อนดื่ม
อยางมีความสุข เขาก็ไมรูสึกอึดอัดใจ หรืออยากดื่มเชนเมื่อกอนอีก
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เราจะไมคิดทําชั่ว หากเราตรึงชีวิตเกาของเรารวมกับพระเยซูคริสตบนไมกางเขนของพระองค
หมายความวา เรากลับใจใหมอยางแทจริง ละทิ้งความบาปทุกอยางเสียการที่ทานมีนิสัยบางอยางที่ไมดี
เหลืออยู ก็เพราะทานไมยอมใหพระเยซูคริสตกําจัดความชั่วทุกอยางออกจากจิตใจของทาน ทานยังคง
เก็บบางอยางไวสําหรับตัวเอง เมื่อนิสัยที่ไมดียังเหลืออยู ทานก็ไมอาจเอาชนะจิตใจของทานได ฉะนั้น
จงทิ้งนิสัยที่ไมดีทุกอยางไวกับพระเยซูคริสต และรับชีวติ ใหม นิสัยใหมจากพระองค แลวทานจะไมคิด
ทําชั่วอีกตอไป
3-6 ทานสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได โดยระลึกถึงฐานะของตนเองเสมอวาเปนคริส
เตียน หลายครั้งเราปลอยใหอารมณของเราเอง ชนะตัวเองเพราะเราลืมนึกถึงวาเราเปนคริสเตียน เปน
บุตรของพระเจาผูบริสุทธิ์ จะประพฤติตามอยางชาวโลกไมได หากเราระลึกตลอดเวลาวา เราเปนคริส
เตียน ก็จะชวยระงับจิตใจทีค่ ิดจะทําชัว่ ของทาน และคนที่ทราบวาเราเปนคริสเตียนก็อาจเตือนสติเราได
เมื่อเรากําลังจะประพฤติในสิ่งไมควร แมจะไมเกิดจากความหวังดีที่แทจริงก็ตาม เชนครั้งหนึ่ง เกิดการ
โตงแยงกันขึ้นระหวาง ด.ช. แดง ซึ่งเปนคริสเตียนกับเพือ่ นของเขาหลายคน ซึ่งยังไมเปนคริสเตียน แดง
รูสึกโมโหมากที่หลายคนรุมกันโตเถียงเขา เขาจึงกลาวคําที่ไมนาฟงออกมาคําหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งจึงพูด
ขึ้นวา “คริสเตียนพูดคําหยาบคายเปนหรือ” แดงไดยนิ เชนนั้น ก็รูสึกละอายมาก จึงรีบกลาวคําขอโทษ
และระงับจิตใจไวได
7 ทานสามารถชนะจิตใจของตนเองไดโดยคํานึกถึง การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต การ
ชนะจิตใจตนเอง มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดกับความอดทน อาจกลาวไดวา ถาเรามีความอดทนมาก
เราก็ชนะจิตใจของตนเองไดมาก เชน ถามีคนยุแหยทาน และทานสามารถอดทนได ทานก็ชนะ ในยุค
ซึ่งเต็มไปดวยการทดลองนี้ คริสเตียนจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีความอดทนตอทุกสิ่ง จากประสบการณ
ของทานเอง ทานยอมทราบวา การอดทนไมใชสิ่งที่กระทําไดงาย ๆ บางครั้ง จิตใจของทานบอกวาตอง
อดทน แตแลวก็ตองแพพาย การนึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต จะชวยใหทานมีความอดทน
มากยิ่งขึ้น ประการแรก เราไมทราบวาพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาเมือ่ ใด หากพระองคเสด็จมาขณะที่
เรากําลังเปนทาสของอารมณอยู
กําลังกระทําในสิง่ ที่พระองคไมพอพระทัยเราจะตองเสียใจมาก
ประการที่สอง พระองคจะเสด็จมาพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของเขา หากเราประพฤติในสิง่ ที่ไม
สมควร เราก็จะถูกลงโทษ ประการที่สาม พระองคจะประทานบําเหน็จแกทกุ คนที่มีความอดทนเพื่อ
พระองค ประการสุดทาย การเสด็จกลับมาของพระองคใกลเขามาแลว
แมการพยายามเอาชนะจิตใจของตนเอง บางครั้งจะยากลําบาก แตกต็ องพยายามตอไป เพราะ
เราอดทนไปอีกไมนาน พระเยซูก็จะเสด็จมา เมื่ออารมณของทานไมดีกําลังคิดจะกระทําสิ่งที่ไมควร จน
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นึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตวา
การกระทําของทานนั้นเปนสิ่งที่พอพระทัยพระคริสต
หรือไม
มีเหตุประการหนึ่ง ที่เราพายแพตอจิตใจของตนเองอยางงายดาย เพราะเราขาดการอธิษฐาน เมื่อ
ทานพบปญหา พบอุปสรรค พบการทดลองอื่น ๆ บางครั้งแทนที่จะเชื่อพึ่งพระเจาในการแกไขปญหา
เหลานั้น ทานกลับพยายามทําดวยตนเองทุกอยาง เมื่อความพยายามไมเกิดผล อารมณเสียก็เกิดขึน้ การ
พายแพก็ติดตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมือ่ ทานมีปญหาหลายอยางกําลังตอสูในจิตใจของทาน ซึ่งทาน
ตองใชความตัดสินใจ ถาหากทานตองพึ่งตัวเอง ทานจะพายแพ โดยเหตุนี้ พระเยซูคริสตจึงทรง
อธิษฐานมากที่สุด บางครั้งพระองคอธิษฐานตลอดคืนโดยมิไดนอนหลับ บางครั้งพระองคอดอาหาร
อธิษฐานเพื่อทูลขอกําลังและอํานาจจากพระบิดา เพื่อจะสามารถชนะตอการทดลอง หากเราทุกคนมี
ความสัตยซื่อในการอธิษฐานเสมอ ทูลขอพระเจาใหทรงเพิ่มเติมกําลังใหแกเรา เพื่อเราจะสามารถชนะ
จิตใจของตนเองได พระองคก็จะทรงฟงคําอธิษฐานของเรา
8 เราสามารถชนะจิตใจของตนเองได โดยมีความรักของพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเรา
ความรักของพระคริสตสําแดงออกจากความรักของเราที่มีตอคนอื่น เมื่อเรารักคนอื่นอยางแทจริง เรา
ยอมยินดีอภัยขอพบพรอง และความผิดซึง่ เขาไดกระทําตอเรา บางครั้งการกระทําของเขาอาจเกิดจาก
ความพลั้งเผลอ หรืออาจเปนเพราะนิสัยของเขาเปนอยางนั้น เชน บางคนมีนิสัยคอนขางซุกซน เขา
อาจจะกระทําบางอยางที่ทําใหอารมณของทานเสียไป หากทานไมเขาใจ ทานอาจนึกวาเขามีเจตนาราย
ตอทานทําใหอารมณของทานเสียไป ถาทานมีความรักของพระเจาอยูใ นจิตใจ ทานยอมสามารถระงับ
อารมณของตนไวได แทนที่จะโกรธเขา ทานก็สามารถเตือนเขาดวยความรักของพระเจา การกระทํา
เชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหทานสามารถชนะจิตใจของตัวเองเทานั้น ยังสามารถชนะจิตใจผูอื่นดวย
9-11 ประการสุดทาย ทานสามารถชนะจิตใจของตนเองได โดยนึกถึงเกียรติยศของพระเจา
พระเจาไดประทานสติปญญา ความสามารถซึ่งแตกตางกันแกเราทุกคนเพื่อใหเราไดใชสิ่งเหลานี้เปนที่
ถวายเกียรติยศแกพระองค ไมวาจะกิน จะดื่ม จะคิดกระทําอะไรก็ตาม เราทําเพื่อพระองค เพราะฉะนัน้
กอนที่ทานจะแสดงกริยาทาทาง หรือกระทําสิ่งหนึ่งใดออกมา จงนึกเสียกอนวา สิ่งนัน้ จะถวายเกียรติยศ
แกพระเจาหรือไม หรือวาทําใหพระนามของพระองคเสื่อมเสีย การที่ทานโกรธ ทะเลาะวิวาท กลาวคํา
แดกดัน และการกระทําอื่น ๆ ทํานองนี้ จะเปนเหตุใหคนที่ไมเชื่อ ถือโอกาสหัวเราะเยาะทานหรือไมจง
นึกถึงสิ่งเหลานี้ กอนที่ทานจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไมดีออกมา
ทานอาจเคยไดรับการอบรมจากโรงเรียนวา กอนที่ทานจะโกรธและแสดงปฏิกิริยาออกมา จง
นับหนึ่งถึงสิบกอน บางครั้งคําแนะนํานี้อาจจะไมเกิดผล เพราะทานไมอาจระงับใจนับหนึ่งถึงสิบได แต
ถาทานนึกถึงพระเจา นึกถึงพระนามของพระองค ทานก็สามารถระงับจิตใจไวได
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สิ่งสําคัญที่สุดในการชนะจิตใจของเรา คือเราตองมีชีวติ ใหมอยางแทจริงจากพระคริสต ชีวิต
เกานั้นจะตองละทิ้งเสียอยางสิ้นเชิง และทูลของพระเยซูคริสตเสด็จเขามาในจิตใจของเรา เปนผู
เตือนสติควบคุมทุกเวลา เมือ่ เรามีชีวิตใหมและพระเยซูคริสตอยูในจิตใจ เราไมจําเปนตองเอาชนะจิตใจ
ของเราอีกตอไป เพราะชีวิตเกานั้นไดตายไปแลวชีวิตใหมที่เรามีอยู เปนชีวิตจากพระคริสต เปนชีวติ ซึ่ง
ไมคิดในการทําบาป
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6

บทเรียนที่ 7 ความทุกขลําบาก

1 เปโตร 4:12-19
ถามีคนถามทานวา ทําไมทานจึงเชื่อพระเยซูคริสต ทําไมทานตองไปโบสถ ทานจะตอบวา
ประการใด ครั้งหนึ่งมีผูเชี่ยวชาญทางแผนกเยาวชนคนหนึ่ง ไดสัมภาษณเยาวชนหลายคริสตจักร
เกี่ยวกับปญหานี้ เยาวชนเหลานั้นใหคําตอบแตกตางกัน ตามความรูสึกความเขาใจของตน เชนบางคนมี
ความเห็นวา “ฉันเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูรักฉัน” “ฉันเชื่อพระเยซูเพราะฉันอยากไปสวรรค” “ฉันมา
โบสถเพราะฉันชอบรองเพลง” “ฉันมาโบสถเพราะตองการพบเพื่อนฝูง” ฉันมาโบสถเพื่อนมัสการพระ
เจา” “ฉันมาโบสถเพราะศาสนาจารยขอรองใหฉันมา” ฯลฯ เปนตน คําตอบของเขาจะถูกหรือไมก็ตาม
สรุปแลว คนสวนมากมาโบสถ มาเปนคริสเตียน ก็เพื่ออยากจะไดบางสิ่งบางอยางจากเพื่อนมนุษย หรือ
จากพระเจา ทานคงไมปฏิเสธวา ทานมาโบสถก็เพื่อจะไดบางสิ่งบางอยางจากพระเจา อยากไดรับพระ
พรจากพระเจา อยากมีความสุขสนุกสนานในระหวางเพือ่ นเยาวชนดวยกัน ฯลฯ การที่ทานอยากไดสิ่ง
เหลานี้ มิใชเปนความบาปหรือความผิดประการใด แตหากทานเปนคริสเตียนหรือมานมัสการพระเจา
เพียงแตคิดจะได ฝายเดียวเทานั้นทานยังเปนคริสเตียนที่ไมสมบูรณ และทานอาจจะเลิกเปนคริสเตียน
เลิกมาโบสถไดงาย ๆ ในเมือ่ ทานไมไดในสิ่งที่ทานตองการ เชนเมื่อทานเปนคริสเตียนแลว แทนที่ทาน
จะมีความสุข ทานกลับพบความทุกขลําบาก และอุปสรรคตาง ๆ ทานนึกวาจะไดรับความสนุกสนามใน
ระหวางเพื่อนฝูง แตกลับพบความเฉื่อยชา และนาเบื่อหนาย การที่ทานจะเปนคริสเตียนที่สมบูรณ
แข็งแรง มีสิ่งหนึ่งที่ทานตองเรียนรูไวกอน คือ ความทุกขลําบาก
12-14 “อยาคิดประหลาดใจ ที่ทานตองมีความทุกขอยางสาหัสเปนที่ลองใจของทาน” เปน
ความจริงที่วา เมื่อเปนคริสเตียนแลว ทานจะมีความสุขความยินดีจากพระเจา ทานจะไดพระพรจาก
พระองค แตสงิ่ ซึ่งพระเจาตองการใหทานเรียนรูนอกเหนือจากสิ่งเหลานี้ คือ ความทุกขลําบาก หากทาน
ไมเคยผานความทุกขลําบากมากอน ทานจะเขาใจคําวา “สุขสบาย” ไมได ทานจะไมเขาใจพระคุณและ
ความรักของพระเจา เชนทานมี น้ําดื่ม น้ําใชอยางสบาย ทานก็ไมคํานึงถึงคุณคาของน้ําเทาใดนัก แตคน
ที่อยูในถิ่นกันดารน้ํา เชนคนเดินทางอยูกลางทะเลทราย ขณะทีก่ ระหายน้ําจัด เขาจะรูจักคุณคาของน้ํา
ทันที หรือขณะที่ทานเลิกจากทํางานกลางแดด อากาศรอนอบอาว หากมีคนนําน้ําเย็น ๆ มาใหทานดื่ม
ทานตองรูสึกขอบคุณเขาอยางมากมายทีเดียวพระคุณและความรักของพระเจา ก็เชนเดียวกัน ในเวลา
ปกติ ทานจะไมคอยสํานึกถึงความรักของพระเจาเทาใดนัก แตเมื่อทานพบความทุกขลําบาก ทานทูลขอ
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พระเจา และพระเจาทรงชวยเหลือทาน ทานจะสํานึกถึงความรักอันใหญยิ่งของพระองคทันที นี่เปน
เหตุผลประการแรก ที่พระเจาทรงอนุญาตใหความทุกขลาํ บากเกิดขึน้ แกคริสเตียน
ประการที่สอง พระเจามีพระประสงคใหความทุกขลําบาก เปนเครื่องลองใจคริสเตียน พระเจา
มิไดประทานความทุกขลําบากแกมนุษย พญามารเปนตนเหตุแหงความทุกขลําบากทั้งปวง จุดประสงค
ของมารก็เพื่อใชความทุกขลาํ บากนี้ ลอลวงคริสเตียนใหทอถอย ทําผิด หลงจากพระเจา ขณะเดียวกัน
พระเจาทรงอนุญาตใหคริสเตียนถูกมารทดลอง ก็เพื่อจะลองดูความรัก ความสัตยซื่อ ของคริสเตียนที่มี
ตอพระองค
ประการที่สาม การที่ทานตองทนทุกข ก็เพราะทานไมไดอยูฝายโลก ทานไมทําตามแบบอยาง
ของชาวโลก ทานไดปฏิบัตติ ามแบบอยางของพระเจา ทานปฏิเสธความหวังดีของชาวโลก ซึ่งแทจริง
ความหวังดีนนั้
เปนความบาปจําเพาะพระเนตรของพระเจาโดยเหตุที่ทานไมรวมมือกับชาวโลก
ชาวโลกจึงเกลียดชังทาน เมื่อความชังเกิดขึ้น ความทุกขยากลําบากก็ติดตามมา
ประการสุดทาย ความทุกขลําบากที่เกิดแกคริสเตียน ไมใชของใหม หรือของแปลก และไมใช
เหตุบังเอิญ พระเยซูคริสตและสานุศิษยของพระองคไดผานความทุกขลําบากมาแลวทั้งนั้น หากทาน
ไดรับความทุกขลําบากก็แสดงวา ทานไดเดินตามทางทีพ่ ระเยซูทรงเดิน และมีสวนในความทุกขลาํ บาก
ของพระองค เมื่อทานเรียนวิชาประวัติศาสตรเกี่ยวกับชีวประวัติของวีรบุรุษ และวีรสตรีตาง ๆ ที่ไดสละ
ชีพเพื่อชาติ ทานคงรูสึกภูมิใจและอยากจะเปนเหมือนบุคคลเหลานั้น หรือมีสวนรวมอยางใกลชิด ใน
การประพฤติตา ง ๆ ของคนเหลานั้น พระเยซูคริสตของเราทรงเปนกษัตริยทั้งปวง ทรงเปนพระเจาเหนือ
พระทั้งปวง ทานควรจะภูมใิ จที่สุดที่ไดรวมทุกขรวมสุขกับพระองค เพราะชื่อของทานที่ไดบันทึกไวใน
แผนดินสรรคแลว และเมื่อพระเยซูเจาเสด็จกลับมาพรอมดวยสงาราศีทานจะมีความโสมนัสยินดี และ
จะไดรับสงาราศีจากพระองคดวย
15,16 มีคนเปนจํานวนไมนอยที่มีชื่อวาเปนคริสเตียน แตไมกลารับตอหนาคนทัง้ ปวงวาตน
เปนคริสเตียน เขารูสึกละอายที่จะบอกคนอื่นวา เขาเชื่อและตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
ของเขาแลว เพราะกลัวจะถูกเพื่อนหัวเราะเยาะหรือลอเลียน บางคนไมกลาประกาศตนเปนคริสเตียน
เพราะกลัววาเมื่อประกาศตนเปนคริสเตียนแลว จะไมสามารถประพฤติตนดังที่ตนเคยประพฤติตอไป
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาที่มีการขมเหงรังแกคริสเตียนเกิดขึ้น คนที่รับวาตนเปนคริสเตียนตองถูกจับไป
ลงโทษ รับการทรมาน ทรัพยสินเงินทองอาจถูกยึด เพราะชื่อของคริสเตียนกลายเปนสิ่งที่นารังเกียจของ
สังคม ขณะนัน้ จะมีคนเปนจํานวนมากปฏิเสธพระเยซูคริสต ไมกลารับวาตนเปนคริสเตียน แตพระเยซู
คริสตตรัสวา “ทุกคนที่รับเราตอหนามนุษย บุตรมนุษย (พระเยซูคริสต) ก็จะรับคนนั้นตอหนาเหลาทูต
ของพระเจา” การที่ทานเปนคริสเตียน ทาตองมีความกลาที่จะรับตอหนาคนทั้งปวงวา ตนเปนคริสเตียน
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แลว หากทานไมกลารับวาตนเปนคริสเตียน แสดงวาทานยังไมไดเชื่อพระเยซูคริสตอยางแทจริง อาจ
กลาวไดวาทานหมิ่นประมาทพระนามของพระเยซูคริสต
สมมติวา ทานมีบุตรคนหนึ่ง มีคนถามบุตรของทานวา เขาเปนบุตรของทานใชไหม หากบุตร
ของทานคงรีบตอบมันมีวาใช หากบุตรของทานไมกลารับวาทานเปนบิดาของเขาทานคงเสียใจมากและ
เขาใจเปนอืน่ ไปไมได นอกจากจะคิดวา ลูกคนนี้เลวทรามมาก หรือไมก็เพราะทานเองชั่วเกินไป ไม
เหมาะสมที่จะเปนบิดาของเขา จนเขาอับอายที่จะรับวาทานเปนบิดาของเขา การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต มิใชการกระทํานาละอาย พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของมนุษยโลกทุกคนที่ตอนรับ
พระองค นักวิทยาศาสตร นักปรัญชา นักการเมือง นักธุรกิจ ผูมีชอื่ เสียง และคนอื่น ๆ เปนจํานวน
มากมายทัว่ โลก ยังกลารับวาตนเปนคริสเตียน เราเปนผูใ ดเลา จึงไมกลารับพระนามของพระองค
ไมวาทานจะไปอยูที่ใดก็ตาม หากทานประกาศตนวาเปนคริสเตียนเสียกอน ทานจะสามารถตัด
ปญหายุงยากหลายอยาง ตรงกันขาม หากทานไมกลาประกาศตนวา เปนคริสเตียน ความยุงยากลําบาก
จะเกิดขึ้นแกทา น หากคนอืน่ ทราบวาทานเปนคริสเตียน เขาจะไมนําเหลามาใหทานดื่ม ไมชวนทานไป
เตนรํา ไมชวนทานเลนการพนันโดยที่ทานไมตองพยายามแกตวั หรือหลีกเลี่ยงประการใด เพราะเขา
ทราบวาคริสเตียนไมกระทําสิ่งนั้น
17-19 มีสุภาษิตบทหนึ่งกลาววา หากเราสามารถชนะจิตใจขอตัวเองได ก็ยิ่งใหญกวาขุนศึกที่
ชนะศัตรูเปนหมื่นแสน ขณะที่ความทุกขลําบากเกิดแกคริสเตียน ตอนแรกเราอาจมีความอดทน ยังคง
ดําเนินชีวิตตามแบบคริสเตียนที่ดี แตเมื่อความทุกขลําบากเพิ่มขึ้น มีปญหาขอยุงยากตาง ๆ มากขึ้น
ความอดทนตาง ๆ อาจลดนอยลง จนในที่สุด ไมอาจอดทนได ก็ทําตามความตองการของเนือ้ หนัง
ตอนทายของบทนี้เปโตรไดอธิบายความจริงหลายอยางซึ่งจะชวยหนุนน้ําใจเราทุกคน ใหเราสามารถ
เอาชนะความทุกขลําบากได
ประการแรกเราตองทราบวา ความทุกขลาํ บากที่เกิดขึน้ นั้นไมใชบังเอิญ แตเปนสัญลักษณที่
เตือนใหเราทราบวา การพิพากษาของพระองคใกลเขามาแลว เมื่อพระองคเสด็จมา พระองคจะทรง
ทดสอบคริสเตียนแตละคนกอน ตามความดีและความชอบที่เขากระทําขณะที่มีชวี ติ อยู คริสเตียนที่รัก
พระเจารวมทุกขรวมสุขกับพระองค ยอมทนทุกขลําบากเพื่อพระองค พระองคจะประทานบําเหน็จให
(ยากอบ.1:12) สวนผูที่ไมมคี วามดีความชอบอะไรเลยก็เปนผูที่นาสงสาร เพราะรอดไดอยางหวุดหวิด
ไมไดรับบําเหน็จอะไรจากพระเจาเลย ผูท ี่นาสงสารที่สุดผูที่ยังไมกลับใจบังเกิดใหม ผูที่ขมเหงคริส
เตียนขณะนี้ทา นไมตองเจ็บแคนเขาประการใด ควรจะเมตตาสงสารเขามากกวา เพราะการพิพากษาซึ่ง
จะมาถึงเขานี้รา ยแรงนัก (ลูกา.23:30) ดวยเขาอยากจะตาย อยากจะหลีกพนจากวิบัตทิ ี่เกิดขึ้นแกเขา แต
ไมอาจหลีกเลีย่ งได
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ประการที่สอง เมื่อความทุกขลําบากเกิดขึ้น จงมีความอดทนถึงที่สุด ดวยพระเจาทรงพอ
พระทัยคนเชนนั้น ที่เรายอมทนความลําบากเพื่อพระองค แตตามลําพังตัวเราเอง เรามิอาจมีความอดทน
ไดถึงที่สุด เราอาจออนแอพลาดพลั้งอยางงายดาย ทางทีป่ ลอดภัยที่สุด จงมอบกายวิญญาณจิตของทาน
ไวกับพระองค ขอพระองคเปนผูควบคุม คุมครองรักษา เพิ่มเติมกําลังใจ กําลังกายใหแกทาน ดังบท
เพลงสดุดี 46:1,2 กลาววา “พระเจาเปนทีพ่ ึ่งพํานัก และเปนกําลังของพวกขาพเจา พระองคเปนผูทรง
ชวยอันเลิศสถิตอยูใกลในเวลาลําบาก เหตุฉะนั้นพวกขาพเจาจะไมหวาดหวัน่ ......
ประการสุดทายที่ทานจะลืมเสียมิได คือไมวาทานจะประสบความทุกขลําบาก ถูกขมเหงรังแก
ถูกดูถูกเหยียดหยาม ไมวาทานจะอยูในสิ่งแวดลอมสภาพใด จงรับพระนามของพระเยซูคริสต ประกาศ
ตนอยางเปดเผยวา “ฉันเปนคริสเตียน”
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7

บทเรียนที่ 8 การแนะนําตักเตือน

1 เปโตร 5:1-14
ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกําลังเรงรัดพัฒนาประเทศของตน ใหเจริญรุงเรืองในประเทศ
ไทยของเรา รัฐบาลกําลังสรางถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย ถนนตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหายไมทันสมัย ไมรับการ
ซอมแซมปรับปรุงใหดีขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามขยับขยายใหมีโรงเรียนเพียงพอ แกความ
ตองการของจํานวนนักเรียน โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ และมีอีกหลายอยางทีก่ าํ ลัง
พัฒนา เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของประชาราษฏรใหดีขึ้น เพื่อใหประเทศของเราเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ เพื่อความมั่งคงแข็งแรงของประเทศ และเพือ่ ไมเปดชองทางใหแกศัตรู ที่จะ
เขามากอกวนหรือแทรกแซงได
ระหวางที่ชาติตาง ๆ กําลังพัฒนากันนี้ พญามารก็เรงรัดพัฒนางานของมันใหเจริญขึ้นเปนการ
ใหญ จะเห็นไดวา ปจจุบัน ความชั่วรายตาง ๆ ไดเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็ว มารไดใชเครือ่ งมือที่ทันสมัยที่สุด
ที่ไดผลดีที่สุดในการดําเนินงานของมัน มันอาศัยเพลงภาพยนต โทรทัศน หนังสือ รูปภาพ รูปรส กลิ่น
เสียง และการบาปทุกอยาง ซึ่งมนุษยชอบทําใหมนุษยหลงผิด กระทําบาปโดยไมรูสกึ ตัว แตนาเสียดาย
เหลือเกิน ทามกลางความเจริญกาวหนาของชาวโลก และงานอันชั่วรายของมารนั้น คริสเตียนมากมาย
กําลังนอนหลับไมชวยกันพัฒนางานของพระเจาใหเจริญกาวหนา งานของมารเจริญกาวหนาขึน้ ทุกที
แตงานของพระเจาในประเทศไทยออนแอลงทุกวัน คริสเตียนมากมายไมเพียงแตจะไมยอมเปนพยาน
ไมยอมทํางานใหพระเจาเทานั้น มิหนําซ้ํายังถูกมารชักจูงลอลวงไปอีกดวย
การเสด็จกลับมาของพระเยซูใกลเขามาแลว คริสเตียนทุกคนควรตืน่ ตัวขึ้นชวยกันทําการของ
พระเจา ชวยวิญญาณมากมายที่กําลังพินาศ ชวยพัฒนาใหคริสตจักรของพระเจาเจริญกาวหนาขึน้
1-6 มีงานพระเจาอยางหนึ่งซึ่งคริสเตียนทั่วไปเขาใจผิด คืองานแนะนําสั่งสอนพี่นอ งในพระ
คริสตดวยกัน หรืองาน “เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจา” คริสเตียนสวนมากเขาใจวา งานเลี้ยงดูฝูงแกะของ
พระเจา เปนหนาที่ของศิษยาภิบาลเทานัน้ จึงปลอยใหศิษยาภิบาลทําหนาที่นแี้ ตผูเดียว โดยเหตุนี้ งาน
ของพระเจาจึงไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร ในคริสตจักรหนึ่ง ๆ ศิษยาภิบาลไมอาจดูแลคริสตสมาชิกทุก
คนไดอยางทัว่ ถึง และทานเหลานั้น ไมอาจติดตามแนะนําสั่งสอนสมาชิกไดตลอดเวลา ฉะนั้นจึงตอง
อาศัยหลาย ๆ คนชวยกันแนะนําสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกัน การแนะนําสั่งสอนไมจําเปนตองเปน
การเทศนาบนธรรมมาสเสมอไป ทานแนะนําตักเตือนคนไดทุกโอกาส จะเปนการสนทนากันตาม
ธรรมดาในการเยี่ยมเยียน หรือเมื่อเห็นเขามีความทุกขลําบาก หรือเห็นเขาประพฤติในทางที่ไมถกู ตอง
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หรือขณะที่เขาออนแอทอถอยตอการนมัสการพระเจา
ทานอาจใหคําของพระเจาเปนการเตือนสติ
เลาโลมหรือหนุนน้ําใจเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับอนุชนทุกคน ทานมีโอกาสรับใชพระเจาในการ
สั่งสอนไดมากที่สุด โดยการสอนนักเรียนรวีวารศึกษา
งานสั่งสอนคนอื่นไมใชงานที่งาย หากทานไมระมัดระวัง บางครั้งแทนที่คนอื่นจะเขาใจเจตนา
ดีของทาน เขาอาจโกรธเคืองหรือแสดงความไมพอใจก็ได อยางไรก็ตามผูที่จะสอนคนอื่นอยางนอย
ที่สุด ควรจะทราบหลักเกณฑดังตอไปนี้
หนึ่ง “เอาใจใสดูแล” การสอนผูอื่น เราไมใชสอนเพื่ออวดโอ สติปญ
 ญาของตัวเอง และไมใช
ชนิดที่เรียกวา “สอดรูสอดเห็น” ในเรื่องของคนอื่น แตเราสอนเพราะเรารักและเปนหวงเขา เปนการ
สอนที่หวังดีตอ เขาจริง ๆ ไมมีอคติหรืออุปทานใด ๆ ทั้งสิ้น
สอง “ไมใชดวยขืนใจทํา” ตัวอยางเชนการสอนรวีวารศึกษา หากทานรูสึกวาทานมี
ความสามารถในการสอน จงชวยสอนดวยความเต็มใจ มิใชฝนใจสอนเพราะศิษยาภิบาลหรือผูหนึ่งผูใด
ขอรอง คนที่ฝนใจสอนไมเพียงแตสอนไมไดดีแลว ยังไมเปนที่พอพระทัยพระเจาดวย
สาม “ไมใชดวยเห็นแกทรัพยสิน” โดยทั่วไปเรามักทํางานเพื่อเห็นแกรางวัล คําชมเชย หรือของ
ตอบแทน แตในการทํางานใหพระเจา เราไมควรเห็นแกสิ่งตอบแทนจากมนุษย จงทําเพื่อพระเจา
โดยตรง จงนึกเสมอวา “นั่นเปนงานของพระเจาเปนหนาที่ของตนโดยเฉพาะ พระองคก็จะทรงประทาน
บําเหน็จใหแกทาน” (มัทธิว.6:4)
สี่ “จงเปนแบบอยาง” การที่จะสอนคนอื่นใหไดผลนัน้ เราเองตองเปนตัวอยางทีด่ ีตอคนอื่น
หากเราไมปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสอน เราจะใหคนอื่นเชือ่ และปฏิบัติตามที่เราสอนไดอยางไร
หา “มีความถอมใจ” ไมวาจะเปนการสอนรวีวารศึกษา การพูดในทีป่ ระชุมเยาวชน หรือการ
แนะนําตักเตือนคนอื่นเปนการสวนตัว การพูดดวยใจถอมเปนสิ่งสําคัญมาก ทานไมชอบคนที่เยอหยิ่ง
อวดตัวฉันใด คนอื่นก็ไมชอบการเยอหยิ่งอวดตัวของทานฉันนั้น ยิ่งกวานั้น พระเจาไมทรงใชคนที่
อวดอางตัว พระองคทรงใชและอวยพระพรคนที่ถอมตัวเทานัน้
7-9 ดังไดกลาวมาแลว งานสอนคนอื่นไมใชเปนงานที่งา ย ทานอาจจะพบอุปสรรคตาง ๆ และ
ความยากลําบาก ทําใหทา นทอถอยเลิกลมความตั้งใจไปได โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานประกาศพระกิตติคุณ
การแจกใบปลิว การชักชวนคนใหมาเชือ่ พระเยซูคริสตการเตือนสติคริสเตียนที่กําลังหลงไปทําความ
บาป ทานอาจประสบปญหายุงยากหลายอยางทั้งนี้เพราะขณะที่ทํางานใหพระเจา พญามารก็ทํางานดวย
มารไมตองการใหคริสเตียนคนหนึ่งคนใดรับใชพระเจา จึงใชวิธีตาง ๆ เพื่อจะทําใหคนของพระเจา
ผิดหวัง เสียใจ ทอถอย และละทิ้งงานของพระเจาไป เมื่อทานทราบฉะนี้แลว จงระวังใหดี อยาไดตก
หลุมพรางของมาร เมื่อทานรูสึกตัววา ตนกําลังทอใจ เบือ่ หนายตองานของพระเจา โปรดเขาใจวา มาร
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กําลังทํางานในจิตใจของทานแลว หากทานปลอยใหความทอใจหรือเบื่อ ๆ หนายมีอยูในจิตใจของทาน
ตอไป ทานก็จะพายแพมารในที่สุด ทางที่จะเอาชนะมารได มีทางเดียวเทานั้น คือ “ตั้งใจมั่นคงในความ
เชื่อ” เมื่อมีอุปสรรค ความทุกขลําบากตาง ๆ เกิดขึ้น อยาเก็บไวเปนเรื่องกลุมใจหรือเสียใจ จงนําเรื่อง
เหลานั้นกราบทูลอธิษฐานขอตอพระเจา “เพราะพระองคทรงระลึกถึงและรักษาทานทั้งหลาย”
10-11 ความทุกข ความกระวนกระวายใจ อาจเกิดแกทานไดทกุ ขณะ ทานอาจจะกระวน
กระวายใจดวยไมทราบวา จะสอนรวีวารศึกษาประการใดดี ทานอาจกระวนกระวายดวยไมทราบวา จะ
เตือนเพื่อนทีก่ าํ ลังหลงผิดดีหรือไม
การกระวนกระวายเปนอุปสรรคอยางรายแรงตองานของทาน
เปรียบเหมือนนักวิ่งที่ถูกถวงไวดว ยโซ ความจริงงานบางอยางทานทําไดดี แตเนื่องจากกระวนกระวาย
มากเกินไป จึงทําใหทานประสบความลมเหลวในงานนัน้ ตัวอยางเชนนายเจตนไปใหนายแพทยตรวจ
เขาบอกนายแพยวา ผมปวดหัวบอย ๆ รางกายออนเพลีย การเรียนและการงานตาง ๆ เสื่อมถอยลงทุกที
ทั้ง ๆ ทีเมื่อกอน ผมเปนนักกีฬาและเรียนไดคะแนนเยี่ยม” นายแพทยตรวจดูรางกายแลวบอกวา “เธอไม
เปนอะไรหรอก รางกายสมบูรณดีทุกสวน หมอคิดวาเธอหวงและกระวนกระวายมากเกินไป ถาเธอ
พยายามอยาคิดมาก ตัดความกระวนกระวายออกเสียเธอก็แข็งแรง และเรียนไดดีเชนเดิม” ฉะนั้น
“บรรดาความกระวนกระวายของทานจงฝากไวกับพระองค เพราะวาพระองคยอมทรงระลึกถึงและ
รักษาทานทั้งหลาย” แมวาการสอนและการตักเตือนของทานอาจไมไดผลในตอนแรก ทานไมตอง
เสียใจรือทอทอยจงพยายามตอไป พระเจาทรงระลึกถึงทาน และจะทรงชวยเหลือทาน
12-14 คริสเตียนที่ไดรับความรอดแลว (ขอใหยอนกลับไปดูขอ 4) มีงานสองอยางที่ควรจะทํา
อยางแรกคือ การนําคนอื่นมาเชื่อพระเจา อยางที่สอง คือการบํารุงเลี้ยงชีวิตฝายวิญญาณของตัวเองและ
คนอื่นใหเจริญขึ้น เราอาจจะนําคนอื่นมาเชื่อได โดยการเปนพยาน การชักชวนใหมาโบสถ การ
อธิษฐานเผื่อเขา แตการชวยใหชวี ิตฝายวิญญาณจิตเจริญกาวหนา นอกจากอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน
แลว ยังตองแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันดวย (ฮีบรู.3:13) เมื่อเห็นพีน่ อ งในพระคริสตมีสิ่งใดบกพรอง
ซึ่งตนพอจะแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันได ก็ควรตักเตือน และถาตนเองมีสิ่งใดบกพรอง ก็ควรยินดี
รับการตักเตือนจากผูอื่นดวย ทานที่รับผิดชอบในการสอนรวีวารศึกษา งานเยาวชน งานประกาศพระ
กิตติคุณ จงทําดวยความสัตยซื่อ เพื่อทานจะไดรับสงาราศีเปนมงกุฏที่รวงโรยไมไดเปนบําเหน็จ เมื่อ
พระเยซูคริสตเสด็จมา
งานของมารเจริญกาวหนาทุกวัน ผูคนนับจํานวนไมถว นกําลังพินาศ คริสเตียนเปนจํานวน
มากมายกําลังออนแอทอถอย หากทานไมตื่นตัวขึน้ มาชวยงานของพระเจาก็เทากับสนับสนุนงานของ
มาร ฉะนั้นจงตื่นตัวขึ้น เราทํางานของพระองค นําคนมาเชื่อพระเยซูคริสต หนุนน้ําใจคริสเตียนให
เขมแข็งขึ้น คนทั่วโลกเปนจํานวนมากที่ยอมเปนเครือ่ งมือของมาร แตมีคริสเตียนไมกี่คนที่ยอมเปน
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เครื่องมือของพระเจา พระเจาทรงตองการใชทาน พระองคทรงเรียกรองทาน พระองคตรัสวา “เราจะใช
ผูใดไป และผูใ ดจะไปแทนเรา” ทานจงตอบวาอยางอิสยาหวา “ขาพเจาอยูที่นี่ ทรงใชขาพเจาเถิด” (อิส
ยาห.6:8)
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8

บทเรียนที่ 9 คําสัญญาอันประเสริฐ

2 เปโตร 1:1-11
1,2 พระธรรมเปโตรฉบับสอง เขียนโดยเปโตรอัครสาวกของพระเยซู เชนเดียวกับพระธรรมเป
โตรฉบับตน เปโตรไดเขียนพระธรรมฉบับนี้ ถึงทุกคนที่มีความเชื่ออันประเสริฐคือคริสเตียนทุกคน
การที่เปโตรกลาววาคริสเตียนทุกคนไดรับความเชื่ออันประเสริฐ ก็เพราะไดรับจากองคพระเยซูคริสต
เปนความเชื่อซึ่งนําใหคริสเตียนหลุดพนจากบาป กลายเปนคนชอบธรรม เปนความเชื่อซึ่งนําพระพร
และความหวังมาสูเรา เปนความเชื่อซึ่งชวยใหเราชนะการทดลอง ชนะความทุกขยากลําบาก เปนความ
เชื่อที่สามารถทําใหเรายิม้ ไดขณะที่มีความทุกข และเพราะความเชือ่ ในพระเจาและองคพระเยซูคริสต
เราจึงไดรับพระคุณ สันติสุข อันลนเหลือจากพระเจา
ความเชื่อมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการรูจักพระเยซูคริสต การที่ทานจะเชื่อพระเยซูคริสต
ไดมากหรือนอยเพียงใดนั้น อยูที่ความสนิทสนม ความใกลชิดของทานที่มีตอพระองค ถาทานรูจักพระ
เยซูคริสตดี ทานยอมมีความเชื่อและความไววางใจในพระองคทุกอยาง เหตุที่เรามีความเชื่อนอย ยังมี
ความสงสัยอยู ไมเชื่อพึ่งและไววางใจในพระองคทุกอยางนั้น เปนเพราะเรารูจักพระองคนอยเกินไป
ตัวอยางเชนครั้งหนึ่งเด็กชายสมนึกไปเรียนหนังสือตางจังหวัด บิดาไดฝากใหอยูในความดูแลของลุง
ของเขา ซึ่งอยูในจังหวัดนัน้ คุณลุงบอกสมนึกวา “ถาเธอตองการอะไร ก็มาเอากับฉันได” เนื่องจาก
สมนึกไมคุนเคยกับคุณลุงดี จึงไมกลาบอกใหคณ
ุ ลุงทราบ จนคุณลุงตองคอยถามเขาเสมอ แตเมื่อสอง
สามเดือนผานไป สมนึกก็สนิทสนมกับคุณลุงและกลาขอความชวยเหลือจากคุณลุง
เรามักนึกวา คนที่ไมใชคริสเตียนเทานั้นที่ไมรูจักพระเยซูคริสต แตความจริงแมคริสเตียนเอง ก็
มีไมนอยทีย่ ังไมรูจักพระเยซูคริสต บางทีทานอาจเปนคนหนึ่งในจํานวนคนเหลานัน้ เพราะมีคนจํานวน
ไมนอยที่คิดวาเปนคริสเตียนโดยปฏิบัติตามบิดามารดาเขานึกวาเมื่อคุณพอคุณแมเปนคริสเตียน เขาก็
ควรเปนคริสเตียนดวย บางคนมาเปนคริสเตียนโดยคําชักชวนของเพื่อน และมีเหตุอื่นอีกหลายอยาง ที่
ทําใหเขาเปนคริสเตียน โดยไมเขาใจความหมายทีแ่ ทจริงของการเปนคริสเตียน การที่เขามาเปนคริส
เตียนโดยลักษณะเชนนี้ เราไมอาจกลาววาเขาเปนคริสเตียนที่ไมถูกตอง แตมีสิ่งหนึ่งซึ่งคริสเตียนทุกคน
ตองทราบไว คือทานจะมาเปนคริสเตียนเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ทานจําเปนอยางยิ่งจะตองรูจักพระเยซู
คริสต ทานตองทราบวา การเปนคริสเตียนที่แทจริงนัน้ ไมใชการนับถือศาสนาทานไมควรนับถือพระ
เยซูคริสตในฐานะที่พระองคเปนศาสดาเทานั้น ถาทานเขาใจพระเยซูเชนนี้ ก็เทากับวาทานก็ยังไมรูจัก
พระเยซูคริสต พระเยซูคริสตมิใชเปนเพียงศาสดา หากทานนับถือพระเยซูคริสตเพราะเพียงนึกวา
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พระองคเปนศาสดาของศาสนาคริสต ซึ่งเปนศาสนาหนึง่ ของโลก ทานไมจําเปนตองนับถือพระองคก็
ได หากทานนับถือพระเยซูคริสตในฐานะที่พระองคเปนพระศาสดาผูยิ่งใหญ ทานก็ไมไดอะไรจาก
พระองค ถาเชนนั้นเราควรจะรูจักพระเยซูคริสตในลักษณะใด ประการสําคัญที่สุด ทานตองทราบวา
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทาน การที่เรามาเปนคริสเตียน ก็เพราะเราทราบวา เราเปนคน
บาป ตองการความรอดจากพระองค ประการที่สอง เราตองทราบวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาผูยงิ่ ใหญ
พระองคทรงเปนบอเกิดแหงทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชวี ิต และพระองคทรงพระชนมอยูเปน
นิจ ประการที่สาม พระองคทรงเปนพระเจาผูทรงไวซึ่งความยุติธรรม พระองคทรงพิพากษาลงโทษ
ความบาป ขณะเดียวกันพระองคทรงมีพระทัยเต็มไปดวยความรัก และพระองคทรงรักษาคํามั่นสัญญา
ของพระองคที่มีตอมนุษยเสมอ
ที่กลาวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งทานตองทราบเกี่ยวกับพระเยซูคริสตหากทานทราบวา
พระเยซูคริสตเปนพระเจาผูใหญยิ่ง พระองคทรงเต็มไปดวยความรัก พระองคทรงพระชนมอยูเ สมอ
อยางไมเปลี่ยนแปลง พระองคทรงรักษาคํามั่นสัญญาของพระองคอยางเสมอตนเสมอปลาย ทานยอมจะ
มีความเชื่อและไววางใจในพระองค บางทีอาจเนื่องจากทานรูจักพระเยซูเพียงแตผิวเทานัน้ ทานมิได
สนิทสนมกับพระเยซูอยางแทจริง ทานรูจกั พระเยซูเพียงแตนาม จึงทําใหทานขาดความเชื่อในพระองค
ทานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองติดตอใกลชิดสนิทสนมกับพระองคอยางแทจริง ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป โดย
การรับพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของทาน สนทนากับพระองค โดยการอานพระคัมภีรและอธิษฐาน
และดําเนินชีวติ รวมกับพระองค โดยการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค
3,4 ถามีพระมหากษัตริยองคหนึ่ง ทรงประกาศวา “ถาใครรูจักเรา เราจะใหครองเมือง ๆ หนึ่ง”
หรือ “ถาใครรูจักเรา เราจะยกพระราชวังใหหลังหนึ่ง” เชื่อวาทุกคนทีไ่ ดอานคําประกาศนั้นคงตองการ
รูจักพระองคเปนแน เพราะเพียงแตรูจักกับพระองคเทานั้นก็จะไดทรัพยสมบัติมหาศาล พระเยซูคริสต
ไดทรงสัญญาวาจะมอบสิ่งประเสริฐที่สุดใหแกทกุ คนที่ไดรูจักพระองค ประการแรกที่สุดก็คือชีวิต พระ
เยซูคริสตทรงสัญญาวา ผูที่รูจักพระองค จะไดรับชีวิต และชีวิตนั้นเปนชีวิตนิรนั ดรจากพระองค เปน
ชีวิตที่ไมตองตายอีกตอไป (ยอหน 3:16, 36, 5:24, 6:40)
ของประทานประการที่สอง ที่พระเยซูคริสตจะประทานใหแกเรา คือ ความชอบธรรม พระองค
ตรัสวา คนทีช่ อบธรรมเทานั้น จึงจะมีชวี ิตนิรันดร (มัทธิว. 25:46) แตพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา
“ไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย” (โรม.3:10) มนุษยทกุ คนเปนคนบาป และเพราะความบาปนี้
แหละมนุษยทกุ คนจึงตองตาย (โรม.6:23) โดยเหตุนี้นกั บุญและนักพรตตาง ๆ มากมายจึงพยายาม
แสวงหาความชอบธรรม บางคนตองธุดงคไปในที่ตาง ๆ บางคนบําเพ็ญทุกขกิริยา บางคนจําศีลภาวนา
อยูในถ้ํา เพื่อแสวงหาสันติสุข ความรอด ความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และเพื่อจะใหพนความทุกข
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ทรมานฝายโลก แตวิธีเหลานี้ไมอาจชวยใหเขาพบความสําเร็จ มีทางเดียวเทานั้น คือเขามาหาพระเยซู
คริสต พระองคสามารถประทานความชอบธรรมใหทุกคน และความชอบธรรมของพระองคจะนําเราสู
นิรันดร ใหเรามีความสุขตลอดไปกับพระองค
คําสัญญาอันใหญยิ่งอีกประการหนึ่ง ทีพ่ ระองคจะประทานใหแกคนที่รูจักพระองคคือ “จะ
ไดรับสวนในสภาพของพระองค” หมายความวา พระองคจะประทานนิสัยของพระองคใหแกเรา ใหเรา
มีนิสัยเหมือนพระองค มีชวี ติ เหมือนพระองค นิสัยดั้งเดิมของมนุษยทกุ คนเปนนิสัยบาป ทุกคนทราบวา
ไมควรทําชั่ว ไมควรกลาวคําหยาบคาย ไมควรมีอารมณราย ฯลฯ และทุกคนอยากกระทําดี แตก็กระทํา
ไมได เพราะเราไมอาจเอาชนะนิสัยดัง้ เดิม หรือนิสัยบาปของเราไดนั่นเอง แมจะพยายามสักเทาใดก็ตาม
วิธีแกไขทีด่ ีทสี่ ุด ไมใชพยายามบังคับตนมิใหคิดหรือกระทําชั่ว เพราะเราไมอาจบังคับตนเองได แตจง
กําจัดนิสยั ชั่วออกจากจิตใจของเรา โดยสารภาพความบาปตอพระเยซูคริสต พระองคก็จะทรงโปรดยก
โทษใหเรา และทรงชําระเราใหพนจากอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอหน.1:9) เมือ่ จิตใจของเราไดรับการชําระให
บริสุทธิ์แลว พระองคก็จะเสด็จเขามาในจิตใจของเรา ความคิดทุกอยางของเราก็จะเปลี่ยนใหม เปน
ความคิดของพระเจา ชีวิตของเราก็จะเหมือนชีวิตของพระองค สิ่งใดทีพ่ ระองคไมอยากกระทํา เราก็จะ
ไมอยากกระทําดวย
5-9 บัดนี้ทานทราบแลววา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะประทานของประทานที่ประเสริฐ
หลายอยางแกทาน และทานทราบวาพระองคทรงรักษาคํามั่นสัญญาเสมอ บุตรที่ดีเมื่อทราบวาบิดาจะ
ใหของขวัญแกเขา ยอมพยายามประพฤติดีเปนพิเศษใหเปนที่พอใจของบิดา หากทานรูจักพระเยซูคริสต
ดี ทานก็จะทราบวาสิ่งใดบาง ที่ทานสามารถกระทําใหเปนที่พึงพอใจของพระเยซูคริสต สิ่งสําคัญที่สุด
ที่ทานไดรับของประทานอันประเสริฐจากพระเยซูคริสต ตามที่พระองคทรงสัญญาไวนนั้ คือ “ความ
เชื่อ” ซึ่งไดกลาวมาแลวในตอนตน เมื่อทานเชื่อวาพระเยซูคริสตสามารถประทานชีวิตนิรันดร
ความชอบธรรมและชีวิตที่บริสุทธิ์ แกทานได ทานก็ยอ มตอนรับพระองคเขามาในจิตใจของทาน เมื่อ
ทานมีพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของทาน คําสัญญาอันประเสริฐก็จะสําเร็จบริบูรณในชีวิตของทาน
ในพระธรรมยากอบไดพดู ถึงความเชื่อกับการประพฤติ หากทานมีความเชื่อ ทานยอมสําแดง
ความเชื่อของทานออกมาใหเห็นโดยการประพฤติ ในบทนี้เปโตรกลาววา คนที่มีความเชื่อยอมมีการ
ประพฤติที่ดี มีความเหนี่ยวรั้งตน มีความอดทน มีความชอบธรรมมีความรักระหวางพี่นอง และรักคน
ทั่วไปดวย หากผูใดบอกวาเขามีความเชื่อ และรูจักพระเยซูคริสต แตไมมีการประพฤติที่กลาวมาแลวนั้น
แสดงวาเขายังไมมีความเชื่อและยังไมรูจักพระเยซูคริสต
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10,11 เมื่อทานรูจักพระเยซู และดําเนินชีวิตเพื่อพระองคแลว ทานจะสามารถชนะตัวเอง ชนะ
ความบาป ชนะพญามารซาตาน นอกจากจะไดรับพระพรในโลกนี้แลว ทานก็ยังมีสิทธิอันสมบูรณ ใน
แผนดินสวรรคอีกดวย
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9

บทเรียนที่ 10 คําพยากรณที่เชื่อถือได

2 เปโตร 1:12-21
12 ขณะเปโตรเขียนพระคริสตธรรมเลมนี้ ทานอยูในวัยชรามากแลว ทานไดหวนนึกถึง
เหตุการณตาง ๆ ที่ผานมาในอดีต นึกถึงความออนแอของตน ขณะเดียวกันก็นึกถึงความรักของพระเยซู
คริสตที่มีตอตน แมวาเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง และละทิ้งพระองคกลับไปประกอบอาชีพ
เปนชาวประมง แตพระเยซูก็ยังรักเปโตร เมื่อพระองคทรงฟนคืนพระชนมแลว พระองคไดเสด็จไปหา
ทาน ขณะทีท่ านกําลังจับปลาอยูในทะเลพระเยซูไดถามทามวา “เปโตรเอย เจารักมากกวาสิ่งเหลานี้
หรือ” เปโตรตอบพระเยซูวา “พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” แตพระเยซูทราบวาเปโตรมิได
ตอบจากน้ําใสใจจริง จึงทรงถามอีกสองครั้ง ครั้งที่สามเปโตรทราบวา ตนมิไดรักพระเยซูอยางแทจริง
ดังที่ตอบไป จึงรูสึกเสียใจมาก เมื่อเปโตรทราบวาตนไดพลั้งผิดไปแลว ก็รีบกลับใจใหมตอบพระเยซู
คริสตเปนครั้งสุดทายวา “ขาพเจารักพระองค” พระเยซูตรัสสั่งวา “จงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา” แลวพระ
เยซูทรงพยากรณใหเปโตรทราบถึงความลําบากที่เปโตรจะไดรับในอนาตค
ยามเมื่อทานแกชราลง
(ยอหน 21:18,19)
13,14 เปโตรทราบวาเวลาทีต่ นจะอยูในโลกนี้มีอีกไมนาน ตนก็จะจากโลกนี้ไป แตทานไมมี
ความกลัวตอความตาย เพราะทราบวาโลกนี้เปนที่อยูเพียงชั่วคราวเทานั้น (1 เปโตร.2:11) รางกาย
เปรียบเสมือนบาน ซึ่งจิตวิญญาณอาศัยอยู การตายเปนเพียงการยายที่อยูจากบานที่ผุพังเนาเปอย ที่
ลอมรอบไปดวยความยากลําบากรอบดาน ไปสูบานใหมที่เต็มไปดวยความสุขความสบาย แวดลอมไป
ดวยความสวยงาม เปนบานที่ปราศจากความทุกขโศกเศรา โดยเหตุนี้เปาโลจึงกลาววา “ขาพเจามีความ
ปรารถนาจะลาไปอยูกับพระคริสต ซึ่งประเสริฐกวามากนัก”
ขณะนัน้ การขมเหงรังแกคริสเตียนยังคงดําเนินอยู ตามคําพยากรณของพระเยซูเปโตรทราบวา
ตนจะพบจุดจบในชีวิตดวยความลําบาก จะถูกจับไปประหารชีวิตและตองทนทุกขทรมาน แตแทนที่เป
โตรจะหวาดหวั่นตอเหตุการณขางหนาที่อาจเกิดขึน้ จนเปนทุกขใจ เปโตรกลับเปนฝายหนุนน้ําใจคน
อื่น เตือนสติคนอื่นใหนึกถึงคําสอนของพระเยซูคริสต คําสัญญา ตลอดจนพยากรณของพระองค
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปโตรไดเตือนสติใหคริสเตียนทุกคน นึกถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
คริสต เพื่อใหคริสเตียนทุกคนมีกําลังใจที่จะอดทนตอความทุกขลําบาก และเตรียมตัวพรอมเสมอที่จะ
พบพระองค
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เราทุกคนก็เชนเดียวกันกับเปโตร วันหนึง่ จะจากโลกนีไ้ ป ทานไดเตรียมพรอมสําหรับพบพระ
เจาหรือยัง ความตายมีอยูทกุ หนทุกแหงในโลก มันอาจเกิดขึน้ ทุกขณะและเกิดขึน้ แกคนทุกเพศทุกวัย
ความตายมิไดบังเกิดแกคนชราเทานั้น แตเกิดแกทุกคนสําหรับคนที่รักพระเจา เชื่อพระเยซูคริสต ยอม
ไมกลัวความตาย เพราะนอกจากพระเจาอนุญาต ความตายจะเกิดขึน้ แกเราไมได แตถาหากจะถึงวันตาย
ของเรา ๆ ก็มีความยินดีที่จะไดอยูใ นออมอกของพระเยซูคริสต
แมเปโตรจะไมมีความกลัวในเรื่อง “ความตาย” แตทานก็เปนหวงอยูเรื่องหนึ่งคือคนในสมัยนั้น
เปนจํานวนมากไมเชื่อคําพยากรณ เกีย่ วกับงานการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต และปจจุบันก็
มีคริสเตียนจํานวนไมนอยทีส่ งสัยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองคเชนเดียวกัน
เปโตรจึงใชเวลา
เล็กนอยทีย่ ังเหลืออยู พยายามอธิบายใหทกุ คนทราบวา คําพยากรณนี้เปนความจริง เพื่อใหคริสเตียนทุก
คนยึดมัน่ ในความเชื่อ และเตรียมพรอมเสมอที่จะพบพระองค
15-21 เหตุที่คริสเตียนสงสัย และเฉยเมยตอคําพยากรณ เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ
เยซูคริสต อาจเนื่องจากเหตุสองประการ ประการแรก คริสเตียนไดรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู
คริสตเปนเวลานานแลว แตยังไมปรากฏวา พระองคจะเสด็จมา จึงกอใหเกิดความสงสัยและเหนื่อย
หนาย ประการที่สอง เขาไมเชื่อในฤทธิ์อํานาจของพระองคไมเชื่อวาพระองคเปนพระบุตรของพระเจา
ผูไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถคนบาป และทรงฟนคืนพระชนมในวันทีส่ าม เขาไมเชื่อวาพระเยซูคริสตมี
ฤทธิ์อํานาจที่จะเสด็จกลับมาอีกบางคนกลาววา คําพยากรณเกีย่ วกับเรื่องนี้เปนเพียงคําสอนที่พระเยซู
คริสตคิดขึ้น เพื่อใหคริสเตียนทุกคนยึดมั่นในคําสอนของพระองค พระองคคงไมเสด็จมาจริง ๆ ดังที่เรา
เขาในคริสเตียนที่ออนแออยูแ ลว เมื่อไดฟง คําสอนตาง ๆ ที่ผิดก็ยิ่งออนแอลง เปโตรเปนหวงในเรือ่ งนี้
มาก จึงพิสูจนใหทกุ คนทราบวา คําพยากรณในพระคัมภีรเปนความจริง และพระเยซูคริสตจะเสด็จมา
จริง ๆ ดังคําตรัสพระองค
เราเชื่อวา การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเปนความจริง ก็เพราะ
หนึ่ง เปโตรกลาววา การเสด็จกลับมานัน้ มิใชเปนนิยายที่เลาสูกันฟงหรือเปนเรื่องที่คิดขึ้นเอง
แตทานไดเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตดวยตาของทานเอง ขณะพระเยซูคริสตทรงจําแลงพระกาย
บนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ พระกายของพระองคประกอบไปดวยรัศมีอันเจิดจา ทานไดเห็นโมเสสและเอลียา
ยืนอยูขาง ๆ พระองค และสนทนากับพระองคและมีเสียงจากสวรรคตรัสวา “ทานนี้เปนบุตรที่รกั ของ
เรา เราชอบใจทานมาก” ประสบการณที่เปโตรไดพบเห็นนั้น ยอมเปนขอยืนยันไดอยางดีวา พระเยซู
เปนพระบุตรของพระเจา พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่ง คําสอนและคําพยากรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเสด็จมาของพระองคจึงเปนไปไดอยางแนนอน
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สอง คําพยากรณและคําสัญญาของพระเยซูคริสตเอง ทําใหเรามั่นใจในขอนี้มีผูเฉลี่ยวาในพระ
คริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม มีขอความเกีย่ วกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตหนึ่งขอในทุก ๆ
ยี่สิบหาขอ แสดงวาเรื่องการเสด็จมาครั้งสองของพระเยซูคริสตเปนเรื่องที่สําคัญมาก คําพยากณตลอด
ตลอดจนคําสัญญาตาง ๆ ที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรจะตองเปนผลสําเร็จทุกประการ เพราะคํา
พยากรณเหลานี้พวกผูพยากรณมิไดคิดขึน้ มาเอง “แตไดกลาวคําซึ่งมาจากพระเจา ตามที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงดลใจใหกลาวนัน้ และพระเยซูคริสตตรัสวา” “ฟาและดินจะลวงไป แตถอ ยคําของเราจะลวง
ไปหามิไดเลย (ลูกา.21:33) ตัวอยางเชน คําพยากรณเกีย่ วกับการบังเกิด การสิ้นพระชนม การคืนพระ
ชนมของพระเยซูคริสต ในพระคัมภีรเดิม ลวนสําเร็จครบถวนทุกประการ คําพยากรณเกีย่ วกับ
เหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกอนที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาเชน เกิดแผนดินไหวการกันดารอาหาร
การสงคราม และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็กาํ ลังเกิดขึ้นตามลําดับ สิ่งเหลานั้นยอมเปนขอพิสูจนไดอยาง
ชัดเจนวา คําพยากรณในพระคัมภีรเปนความจริงที่เชื่อถือได
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน นาจะเปนอุทารณเตือนสติเราทุกคนใหทราบวา
หมายความวาอีกไมนานเราจะไดพบพระเยซู
วันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมานั้นใกลเขามาแลว
คริสต เราควรจะถามตัวเองวา เราพรอมที่จะพบพระองคแลวหรือยังถาพระองคจะเสด็จมาในวันนี้ ใน
อาทิตยหนา หรือเดือนหนา ปหนา เราจะรูส ึกยินดีหรือเสียใจ เปนความจริงที่วา เมื่อเราเชื่อและตอนรับ
พระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลวเราจะไดชีวิตนิรันดร แตเราจะไปพบพระองคดวยมือเปลาหรือ
มีคนเปนจํานวนมากที่ยังอยูในความมืด มีชีวิตอยูใ นความบาป บางคนเปนเพื่อนของทาน บางคนเปน
ญาติพี่นองของทาน
ทานไดทําหนาทีข่ องทานโดยการบอกกลาวขาวประเสริฐแหงความรอดใหเขา
ทราบหรือเปลา ทานอาจจะคิดวายังมีเวลาอีกนานนักวาพระองคจะเสด็จมา ยังไมจาํ เปนที่จะตองเตรียม
ตัวพบพระองค ถาทานเขาใจเชนนั้น จงเขาใจเสียใหมเถิดวา ทานจะตองเตรียมพรอมที่จะพบพระเยซู
คริสตตั้งแตวนิ าทีนี้เปนตนไป เพราะแมพระเยซูยังไมเสด็จมาในปนี้หรือปขางหนา แตเราไมอาจ
รับประกันวา ชีวิตของเราจะยืนอยูไ ดนานเทาใด โรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ และเหตุการณเลวรายตาง ๆ
อาจเกิดขึน้ แกเราไดทุกขณะ ทานพรอมที่จะพบพระเยซูคริสตหรือยัง
ผูที่ยังมิไดบังเกิดใหม จงเชื่อและตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชว ยใหรอดเปนสวนตัวของ
ทาน สวนผูท ี่บังเกิดใหมแลว ก็จงทํางานเพื่อพระองค ขณะทีย่ ังมีโอกาศอยูเพื่อทานจะไมเชื่อความ
ละอายที่จะพบพระเยซูคริสต มีคริสเตียนเปนจํานวนมากที่ออนแอและขาดความเชื่อ ตองการความ
ชวยเหลือจากทาน พระเยซูไมเพียงแตตองการใหเปโตร เลี้ยงดูลูกแกะของพระองคเทานั้น พระองคก็ยัง
ตองการใหทาน เลี้ยงดูลูกแกะของพระองคดวย
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บทเรียนที่ 11 ผูพยากรณเท็จคือใคร

10

2 เปโตร 2:1-9
อาทิตยที่แลว เราไดเรียนถึงคําพยากรณ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริตและเหตุผลตาง ๆ
ที่ทําใหเราเชื่อวา การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองคนนั้ เปนความจริงถาทานอานหนังสือพิมพหรือฟง
ขาวจากวิทยุทกุ วัน ทานก็จะทราบวา โลกปจจุบันเต็มไปดวยความวุนวาย การสงคราม การฆาฟนกัน
การฉอโกง การกันดารอาหาร ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สิ่งเหลานี้ลวนเปนสัญลักษณ เตือนใหทราบถึง
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ตามคําพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีร นอกจากความทุกขลาํ บาก
และสิ่งเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นกอนพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาแลว ยังจะมีสิ่งสําคัญอีกหลายอยางเกิดขึน้ สิ่ง
สําคัญอยางหนึ่งในจํานวนเหลานั้น ซึ่งเราจะเรียนในวันนี้คือผูพยากรณเท็จ พระเยซูคริสตตรัสวา กอน
พระองคเสด็จกลับมา จะมีผูพยากรณเท็จเกิดขึ้น เทีย่ วลอลวงคนเปนอันมากใหหลงไป ผูพยากรณเท็จ
เหลานี้จะมาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขาก็รายกาจดุขสุนัขปา (มัทธิว.24:11; 7:15)
กอนที่จะกลาวถึง “ผูพยากรณเท็จ” ตอไป ก็ใครที่จะใหทานเขาใจคําวา “ผูพยากรณ” เสียกอน
คนสวนมากเขาใจเพียงวา “ผูพยากรณ” หมายถึงคนทีส่ ามารถทํานายเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเทานั้น แตความจริงแลว “ผูพยากรณ” มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานั้น ความหมายที่แทจริง
ของคําวา “ผูพยากรณ” ในพระคริสตธรรมคัมภีรคือ “คนซึ่งพูดแทนพระเจา” เชนเมื่อพระเจาทรง
ตองการสงขาวหรือคําตักเตือน มายังชนชาติอิสราเอล คนที่พระเจาทรงแตงตั้ง ใหพูดกับชนชาติ
อิสราเอลแทนพระองคนั้นแหละ ที่เราเรียกวา “ผูพยากรณ” เรื่องที่พระองคทรงบัญชาใหผูพยากรณพูด
ไมจําเปนตองเปนคําทํานายหรือคําพยากรณเสมอไป อาจจะเปนคําตักเตือน คําสั่ง คําสั่งสอนหรือเรื่อง
ใด ๆ ก็ได ทีพ่ ระองคทรงตองการใหมนุษยทราบ ฉะนัน้ แมวาอับราฮาม เอลียา อะลีซา ยอหนบัพติศโต
และคนอื่น ๆ อีกหลายคน มิไดกลาวคําพยากรณแตประการใด แตเราก็เรียกทานเหลานั้นวา “ศาสดา
พยากรณ” เพราะพระเจาทรงใชใหเขาเหลานั้นพูดแทนพระองค
1-3 เปโตรกลาววากอนวันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมา จะมีผูพยากรณเท็จเกิดขึ้น ในเมื่อผู
พยากรณหมายถึง “คนที่พูดแทนพระเจา” ผูพยากรณเท็จจึงหมายถึง “คนที่พูดโดยแอบอางพระนามของ
พระเจา” พวกผูพยากรณเท็จ เปนอันตรายตอคริสตจักรของพระเจามาก ซึ่งคริสเตียนทุกคนตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะเขาจะมาหาทานมิใชในลักษณะที่นาเกลียดนาชัง แตจะมาหาทานดวยความ
ออนสุภาพ ดูจากภายนอกเปนคนที่นาเลือ่ มใสมาก นาเคารพนับถือ ดังที่พระเยซูตรัสไววา “จงระวังผู
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พยากรณที่มาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา” โดยเหตุที่เขามาในลักษณะเชนนี้
คนที่รูเทาไมถึงการจึงถูกลอลวงไป
ผูพยากรณเท็จอาจมาในรูปลักษณะของนักเทศนที่เครงตอคําสอนของพระเจา เขาอาจมาใน
ลักษณะของนักฟนฟู หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งทําใหทานหลงเขาใจวาเขาเปนคนที่พระเจาทรง
ใชใหมา อยางไรก็ตามจากคําอธิบายของเปโตร เราพอจะทราบวา “ผูพยากรณเท็จ” มีลักษณะอยางไร
บาง
หนึ่ง ผูพยากรณเท็จจะแอบอางเอามิจฉาสิทธิมาเสี้ยมสอน ทานอยาเขาใจวาเขาไมสอนจากพระ
คัมภีร ตรงกันขาม เขาจะใชพระคริสตธรรมคัมภีรมากทีส่ ุด เขามีความรูความชํานาญในพระคัมภีรด ี จน
สามารถหาขออางในพระคริสตธรรมคัมภีรทุกขอที่ทานตองการ และทุกครั้งที่เขาอธิบาย เขาจะอางขอ
พระธรรมเปนหลักฐาน แตทานจะไปเชื่อเขาไมได เพราะเมื่อครั้งพญามารทดลองพระเยซูคริสต มารก็
ไดอางขอพระธรรมเชนเดียวกัน ที่เราไมเชื่อคําอางจากพระคัมภีรของเขา ไมใชเพราะพระคําของพระ
เจาบกพรองแตเพราะคนทีใ่ ชนั้นใชในทางที่ผิด เขาบิดเบือนความจริงในพระคัมภีรเสีย โดยยกขอหนึ่ง
ขอใดหรือตอนหนึ่งตอนใดของพระคริสตธรรมคัมภีรขึ้นมาอาง แลวใชเหตุผล ความคิดลัทธิ หรือคํา
สอนที่ผิดของเขา อธิบายขอพระธรรมนั้นใหบิดเบือนจากความจริงไป ตัวอยางเชนในมัทธิว 23:9 กลาว
วา “อยาใหผใู ดในแผนดินโลกเรียกตนวา “บิดา” หากทานจะปฏิบัติตามขอนี้ ทานก็ไมควรเรียกบิดา
ของทานวา “บิดา” ตามขอ 7 ถาทานปฏิบัติเชนนี้ ทานคงนึกภาพไดวา “อะไรจะเกิดขึ้น” ที่เปนเชนนี้
มิไดหมายความวาพระเยซูสอนผิด แตความหมายทีแ่ ทจริงของพระองคลึกซึ้งกวานัน้ และถาทานอาน
พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม ไมวาจะเปนคําสอนของพระเยซู หรือของอัครสาวก หรือของผูพยากรณก็
ตาม ลวนแตสอนใหทานเคารพบิดามารดา หากพระเยซูคริสตไมทรงตองการใหเราเรียกผูบังเกิดเกลาวา
บิดาแลว ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็คงไมมีคําวา “บิดา” สําหรับคนอีกตอไปและจะเปนสงที่นาหัวเราะ
เพียงใด หากทานเรียกบิดาของทานวา “พี่”
ผูพยากรณเท็จเหลานั้น นอกจากอาศัยพระคัมภีรเปนเครื่องมือประกอบในการอธิบายคําสอนที่
ผิด ๆ ของเขาแลว ก็ยังไมเชือ่ ขอพระธรรมบางตอน เชน เขาไมมีเชื่อเรือ่ งการอัศจรรย ไมเชื่อเรื่องการ
ฟนคืนพระชนม บางคนถึงกับไมเชื่อวามีวิญญาณเปนตนทางปองกันไมใหเราหลงผิดเนื่องดวยคําสอน
ผิดของเขาเหลานั้น ก็คือ จงอานพระคัมภีรเสมอศึกษาใหมีความรูในพระคัมภีรกวางขวางขึ้น อยาดวน
ยึดถือขอหนึ่งขอใด หรือตอนหนึ่งตอนใดที่มีขอความกํากวมหรือขัดตอความรูสึกเปนหลัก จงศึกษาให
รูความหมายทีแ่ ทจริงในพระคริสตธรรมขอนั้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตอนอืน่ ๆ ในพระคริสต
ธรรมคัมภีร
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สอง “เขาปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว” ดังเชน มีคริสเตียนนิกายหนึ่งสอนวา พระ
เยซูไมสามารถชวยทานได พระองคเปนเพียงศาสดาพยากรณเทานัน้ และพระองคกไ็ ดสิ้นชีพไปแลว มี
อีกกลุมหนึ่งสอนวา พระเยซูคริสตไดมีสิทธิอํานาจดังพระบิดา พระองคเปนพระบุตร ยอมมีอํานาจนอย
กวาพระบิดา และเขาสอนอีกวา พระเยซูไมใชพระเจา และคําสอนแปลก ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทําใหทาน
หลงผิดไปจากพระเจา ดังพระคําของพระเยซูคริสตกลาววา “จะมีผูพยากรณเท็จหลายคน เที่ยวลอลวง
คนเปนอันมากใหหลงไป”
หลักความเชื่อที่เปนรากฐานของคริสเตียน ซึ่งทานตองทราบไวก็คือ 1. พระคริสตเจาไดถวาย
พระชนมเพราะความผิดของเราทั้งหลาย 2. พระองคทรงถูกฝง 3. วันที่สามพระองคทรงฟนคืนพระ
ชนม (1 โครินธ.15:3,4) หากมีผูใดสอนผิดจากความจริงทั้งสามประการนี้ ทานจงอยาเชื่อถือ อีก
ประการหนึ่ง ซึ่งทานตองทราบคือ คําสอนที่มาจากพระเจาจะชวยใหเราเห็นพระเจาเดนชัดขึ้น แตคํา
สอนซึ่งมาจากมนุษยจะทําใหเราเห็นพระเจาเลือนลางไป และตัวเขาเองเดนชัดขึ้นแทนที่
สาม ผูพยากรณเท็จจะกลาวราย “ทางความจริง” สวนมากเขาเหลานัน้ ไมไดทําตามคําสั่งของ
พระเจาที่ตรัสวา “จงไปและสั่งสอนใหปวงชนกลับใจใหม” แทนที่เขาจะไปประกาศพระกิตติคุณ
ตักเตือนคนทีย่ ังไมไดเชื่อและกลับใจเสียใหม เขากลับไปหาคนทีเ่ ชื่ออยางถูกตองแลว ชักชวนคน
เหลานั้นใหเชือ่ ตามเขาโดยกลาววา ความเชื่อที่คนเหลานั้นมีอยูก อนนัน้ เปนความเชือ่ ที่ผิด จะตองกลับ
ใจใหม โดยเหตุนี้ จึงทําใหคริสเตียนและคริสตจักรตาง ๆ วุนวายและแบงแยกกัน สิง่ เหลานี้ลวนแตเปน
การกระทําของมารทั้งสิ้น
สี่ ดังไดกลาวแลวในตอนตน “ผูพยากรณ” เปนผูที่พูดแทนพระเจา แนะนําสั่งสอนตามคําสั่ง
ของพระเจา การกระทําของเขาทุกอยางก็เพื่อพระเจาทั้งสิ้น แตเนื่องจาก “ผูพยากรณเท็จ” มิไดแนะนํา
สั่งสอนเพื่อพระเจา เขาเพียงแตอางนามของพระเจาเปนเครื่องมือทํางานเทานั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่เขา
กระทําจึงทําเพื่อตัวเอง การที่เขาออกไปแนะนําสั่งสอนอาจเกิดจากการรักพระเจาอยางแทจริง แตเพราะ
เห็นแกสินจางรางวัล เห็นแกเกียรติยศชื่อเสียง เห็นแกผลพลอยไดบางอยาง เมื่อเขาทําเพื่อตัวเอง เขาก็
กลาทําในสิ่งทีข่ ัดตอน้ําพระทัยของพระเจา โดยไมคํานึงวา คนอื่นจะพินาศเพราะเขา
4-9 กลาวถึงความพินาศของพวก “ผูพยากรณเท็จ” ที่บังอาจอางพระนามของพระองคทําใหคน
อื่นหลงผิดไป บางทีเขาเหลานั้นอาจคิดวาตนก็ไดรับเชื่อเปนคริสเตียนแลว การกระทําเชนนี้คงไมทําให
เขาถึงกับตองพินาศ แตขอ 4 กลาววา พระเจาไมทรงยกเวนผูใดที่ไดทําบาป พระเจาทรงลงโทษ
แมกระทั่งทูตสวรรค มนุษยในสมัยกอนเชนในสมัยโนอาหเมืองสโดม และกะโมรา ที่ไดประพฤติ
อธรรม พระเจาทรงทําลายทั้งสิ้น ผูพยากรณเท็จไมเพียงแตนาํ ความพินาศมาสูตัวเองเทานั้น เขายังนํา
ความพินาศสูผ ูอื่นดวย พระเจาก็ตองทรงลงโทษเชนเดียวกับที่ลงโทษคนบาปเหลานัน้
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เนื่องจากในยุคสุดทายของโลก มีการทดลองตาง ๆ มากมายเกิดขึ้น ทัง้ จากคําสอนทีผ่ ิด ๆ ของ
ผูพยากรณเท็จ และการทดลองอยางอื่น คริสเตียมทุกคนจึงตองยึดมัน่ ในพระเจา เขาใกลชิดกับพระเจา
มากที่สุด อยาอาศัยวิธีของตัวเองเพื่อเอาชนะผูพยากรณเท็จเหลานั้น หรืออวดความรูความสามารถกับ
เขา เพราะจะทําใหทานพลาดพลั้งหลงผิดไดแตจงพึ่งพระเจาทุกอยาง อธิษฐานขอกําลังจากพระองค
อานพระวจนะของพระองคเสมอพระเจาเทานั้นที่ทรงสามารถเอาชนะ “ผูพยากรณเท็จ” เหลานี้ได “องค
พระผูเปนเจาทรงทราบวิธีที่จะชวยคนชอบธรรม ใหรอดพนจากการทดลองตาง ๆ”
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บทเรียนที่ 12 การเลือกผูนํา

11

2 เปโตร 2:10-22
ยุคนี้จัดอยูในยุคแหงวาระสุดทายของโลก เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขาวทีท่ านไดยิน
ทุกวัน ยอมเปนเครื่องยืนยันอยางดีวา วันที่พระเยซูคริสตเจาจะเสด็จกลับมาใกลเขามาเต็มทีแลว คริส
เตียนทุกคนจึงตองตื่นตัวตืน่ ใจรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค จากบทเรียนทีผ่ านมา เราไดเรียน
ถึงเหตุการณตา ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดทายของโลก ตลอดจนสิ่งซึ่งคริสเตียนจะตองเผชิญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คริสเตียนจะตองเผชิญกับการทดลองตาง ๆ ความทุกขยากลําบาก และคําสอนที่ผิด ๆ สิ่งเหลานี้
ลอนเปนเครื่องมือที่พญามารใช ในการทําลายความเชื่ออันแทจริงของคริสเตียน
พญามารทราบวา การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตยงิ่ ใกลเขามาเพียงใด วาระสุดทายของมัน
ก็ยิ่งใกลเขามาเพียงนัน้
มันจึงใชเวลาที่เหลืออยูเพียงเล็กนอย พยายามหลอกลวงทําลายความเชื่อ
ของคริสเตียน ใหคริสเตียนหลงผิดและติดตามมันไป เครื่องมือที่พญามารใชหลอกลวงคริสเตียนแบง
ออกเปนสองชนิดคือ ชนิดแรก พญามารอาศัยสิ่งภายนอก เชนการขมเหงรังแก ความทุกขลําบาก และ
โลกที่เต็มไปดวยสิ่งยัว่ ยวนหรือคนที่ไมเปนคริสเตียนเปนตน ชนิดที่สอง พญามารใชคนในวงการคริส
เตียน หรือคนภายในคริสตจักรของเรา ดังเชน “ผูพยากรณเท็จ” ที่เราไดศึกษาเมื่ออาทิตยที่แลว จะเห็น
ไดวาการคุกคามของพญามารเพิ่มความนากลัวและอันตรายขึ้นตามลําดับ
จากวงการภายนอกเขาสู
วงการภายในของคริสเตียน ฉะนั้นเราทุกคนตองระมัดระวังใหดี อยาใหศัตรูหลอกลวงไดและจงระวัง
ใหดี เกลือกวา เราเองจะกลายเปนเครื่องมือของพญามารโดยไมรูตัว
10-12 นอกจากเตือนคริสเตียนใหระวังผูพยากรณเท็จแลว เปโตรยังเตือนใหระวังเหลาผูนํา ใน
วงการคริสเตียนที่ประพฤติตามเนื้อหนัง ไมวาในวงการราชการ ในโรงเรียนสมาคม คณะ หรือ
ครอบครัว “ผูนํา” เปนคนสําคัญมาก หากประเทศชาติใดไดผูนําที่ดีประเทศชาตินั้นก็เจริญกาวหนา หาก
สมาคมมีผูนําที่ดี ก็จะทําใหสมาคมมีชีวติ ชีวา มีความสามัคคีธรรม หากครอบครัวมีผูนําที่ดี ก็จะเปน
ครอบครัวที่เต็มไปดวยความสุข คริสตจักรก็เชนเดียวกัน ยอมตองการผูนําที่ดีมาชวยงานของพระเจา
เพื่อใหกิจการเจริญกาวหนาฉะนั้นหากมีการเลือกผูนําในคริสตจักรหรือในคณะอนุชนของทาน จึงตอง
เลือกดวยความระมัดระวัง หากทานเลือกผิด มองแตบุคลิกลักษณะภายนอกเทานั้น ไมมองใหลึกซึ้งเขา
ไปในชีวิตฝายวิญญาณจิตของเขา ทานอาจจะเสียใจและลําบากใจภายหลัง เพราะนอกจากไมชว ยงาน
ของพระเจาใหเจริญกาวหนาแลว ผูนําชนิดนี้ยังทําลายความเชื่อของคนอื่นทําลายงานของพระองคดวย
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เปนที่นาเสียดายเหลือเกิน ที่คริสเตียนปจจุบันมากมายไดเลือกผูน ําที่ผิด เพราะเขามองแต
ภายนอก มองแตฐานะ ตําแหนงผูนําดังกลาวนี้ เปนคริสเตียนเพียงแตในนาม แทจริงเขายังไมไดกลับใจ
บังเกิดใหมเขายังคงประพฤติตาม ความตองการของฝายเนื้อหนัง ทําตัวเดนในทางสังคม สมองของเขา
เต็มไปดวยความคิดที่ชั่วชาเลวทรามเปโตรเปรียบคนเหลานี้วา
“เหมือนสัตวเดียรัจฉานที่ปราศจาก
ความคิด” เขาอาจนึกวาเขาเปนคนสําคัญ เขาเปนผูใหญในคณะของเขา แตพระเจาทรงมองเห็นเขาเปน
คนไรคา ที่เกิดมารังแตจะถูกจับฆาตายเสียเปลา
การประพฤติชวั่ อยางหนึ่งที่ผนู ําเหลานี้ชอบกระทําอยูเสมอ
คือการยุยงเสริมคริสเตียนให
แตกแยกความสามัคคีกัน เขาหมิ่นประมาทตอผูใหญที่มีอํานาจ ประพฤติตามอําเภอใจ ไมสะทกสะทาน
ในการที่จะบริการผูใหญ เขานึกวาตนเองฉลาด เปนคนทันสมัยจึงพยายามใชความคิดสมัยใหม ตาม
แบบชาวโลกมาบริหารงานในคณะอนุชนของเขา แตเมือ่ ไดรับการตักเตือนแนะนําจากผูอาวุโส แทนที่
จะเคารพเชื่อฟง หรือนําไปคิดพิจารณาเขากลับโตตอบดวยคําพูดที่ไมสุภาพ เต็มไปดวยความเยอหยิ่ง
อวดดี และการกระทําของเขาทําใหเกิดรอยราวขึ้นในคริสตจักร เกิดการโตเถียงกันระหวางผูปกครอง
และมัคนายกเกิดการกินแหนงแคลงใจกันในกลุมอนุชน คนที่มีจิตใจโลเล ไมมีความเชื่อที่แข็งแรงใน
พระเจา ก็ปฏิบัติตามคํายุแหยของเขาและพบกับความพินาศ
13-16 คริสเตียนทุกคนตองระวังผูนําชนิดนี้ใหดี อยาใหมีขึ้นในคริสตจักร หรือในคณะอนุชน
ของทานเปนอันขาด เพราะเขาเปนลูกแหงความแชงสาป เขาจะนําความแชงสาปมาสูคณะของทาน จะ
พาทานไปสูความหายนะ แตทานก็ไมควรใชคําพูดหยาบคาย หรือคําพูดที่รุนแรงใด ๆ ตอผูนําเหลานี้
แมทานจะไมพอใจเขามากมายเพียงใดก็ตาม เพราะแมแตทูตสวรรคก็ยังไมกลากลาวคําหยาบคายตอ
พญามาร (ดู ยูดา.9) จงปลอยใหเปนหนาที่ของพระเจาที่จะลงโทษเขา “เขาจะพินาศในการชัว่ รายของ
ตัวเอง” ทางแกของทานก็คอื จงอธิษฐานเผื่อเขา ขอพระเจาทรงดลใจใหเขากลับใจเสียใหมอยางแทจริง
ทางที่ดีที่สุดจงทําตามสุภาษิตที่วา “กันดีกวาแก” เมื่อมีการเลือกผูนาํ จงพินจิ พิจารณาไตรตรองใหดี
เสียกอน
17-19 “คนเหลานี้เปนบอที่ไรน้ํา” ดูจากภายนอก เขาเต็มไปดวยความสามารถ เต็มไปดวย
ปญญา เต็มไปดวยความรัก ทานอาจจะหวังพึ่งเขา หวังความชวยเหลือเขา แตอยาพยายามเลย หากทาน
ใกลชิดกับเขาจริง ๆ ทานจะทราบวาเขาเปนคน “หนาซื่อใจคด” เพราะเขาเปนเหมือนอุโมงคฝงศพ ซึ่ง
ฉาบดวยปูนขาว ขางนอกดูงดงาม แตขางในเต็มไปดวยกระดูกคนตายและสิ่งใสโครกสารพัด (ดู มัทธิว.
23:27) เขาไมสามารถชวยทานใหดีขึ้น หรือเจริญฝายวิญญาณจิต มีแตทําใหทานออนแอลงทุกวัน หาก
ทานมีปญหาทางจิตใจมีความทุกขยากลําบาก จงอยาไปปรึกษากับเขา เพราะบอน้ําที่ทานเห็นนั้น ไมมี
น้ําสะอาดแมแตหยดเดียว ทีจ่ ะแกความกระหายของทานได
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“เขาเปนหมอกที่ถูกพายุพัดไป” ผูนําชนิดนี้มีคณ
ุ สมบัติเดนอยูประการหนึ่ง คือเปนพูดเกง
คําพูดของเขาเต็มไปดวยสํานวนโวหาร เต็มไปดวยวิทยาการ เพราะคําพูดของเขานั่นเอง หลายคนจึงได
ถูกลอลวงใหหลงผิดไป
เขาอาจสัญญาวาจะนําคณะของทาน คริสตจักรของทาน ไปสูความเจริญกาวหนาเสนอ
โครงการหลายอยางลวนแตวิจิตรตระการตา นาเสื่อมใส จนบางครั้งทานอดที่จะชมเชยและเคลิบเคลี้ม
ไมได แตเขาเปนเหมือนหมอกที่จางหายไปอยางงายดาย เขาเปนคนที่เปลี่ยนแปลงไดงายที่สุด และ
ไมไดปฏิบัติตามคําพูดของเขา ผูนําชนิดทีด่ ีแตปาก ทานจะพบมากในวงการคริสเตียนปจจุบัน เมื่อทาน
ไดมองเห็นภาพคนเหลานัน้ แลว จงนึกถึงตัวเองดวยวา เราเปนคน “ดีแตปาก” หรือเปลา เราเปนคนที่พูด
จริง ทําจริง รักษาคํามั่นสัญญาหรือเปลา หรือคําพูดของเราเปนเหมือนหมอกที่ปรากฏอยูประเดีย๋ วหนึ่ง
แลวก็จางหายไปอยางไมมีความหาย
คุณสมบัติของผูนําที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ในวงการคริสเตียนของเรา คือผูนําเองจะตองเปน
ผูที่รูจักพระเยซูคริสต และตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวอยางแทจริงของเขา
จุดประสงคทแี่ ทจริงในการสรางคริสตจักร ตั้งคณะอนุชน ก็เพื่อนมัสการ เพื่อเปนแหลงประกาศพระ
กิตติคุณ เพื่อเปนแหลงใหคนรูจักพระเจา เพื่อความสามัคคีธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจา คน
ที่เปนผูนํานอกจากมีคณ
ุ สมบัติภายนอกเปนที่พอใจของคนอื่นแลว เขายังตองเปนคนที่พระเจาทรงพอ
พระทัย เปนผูท ี่ไดรับชีวิตใหมจากพระองค เพื่อเขาจะสามารถนําคนอื่นมาเขาใกลพระเจา และรับชีวิต
ใหมจากพระองคดวย การทีจ่ ะนําคนมาเชือ่ พระเยซูคริสต ผูนําเองตองมีประสบการณในเรื่องความรอด
มากอน จึงจะสามารถแนะนําใหคนอื่นรับความรอดได
20-22 นักโทษที่ศาลพิจารณาลงโทษหนัก คือโทษที่กระทําผิดโดยเจตนา คือรูวาผิด แตจงใจไป
กระทํา ผูนําทีก่ ลาวมาแลวขางตนนี้สวนมากเคยไดรับการอบรม เคยไดฟงเรื่องเกี่ยวกับความรอดมาแลว
เขาอาจจะมีชื่อวาเปนคริสเตียนตั้งแตยังเด็กแตวาเขายังคงเปนทาสของความชั่ว ยังไมไดความรอด คน
เหลานี้พระเจาจะพิพากษาลงโทษอยางหนัก
คนอีกจําพวกหนึ่ง คือผูที่เคยเชื่อและรักพระเจาในตอนตน และเมือ่ เวลาผานไปเขาไดคลุกคลี
กับฝายโลก คลุกคลีกับความชั่ว ความรักก็คอยเสื่อมคลายไป จนเยื่อกเย็นเฉื่อยชา และเขาก็ละทิง้ พระ
เจาในที่สุด คนชนิดนี้โปโตรกลาววา “เบื้องปลายของเขาก็ชั่วยิ่งกวาเบื้องตน” เขาเปรียบเหมือน” สุกรที่
ไดรับชําระลางใหสะอาด แตแลวกลับไปคลุกกับโคลนตมอีก” ในทางตรงกันขาม จะเปนสิ่งประเสริฐ
ที่สุด หากสํานึกตัววาสกปรกโสมมแลว ไดหลงหางจากพระเจา ลืมพระเจาไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง แลว
กลับใจใหมออกจากความสกปรกความมืดนั้น เขามาหาความบริสุทธิ์ ความสวางในพระคริสต ถาทํา
ดังนั้น เบื้องปลายจะประเสริฐยิ่งกวาเบื้องตน
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สรุปแลว หากทานเลือกผูนาํ ในคณะของทาน จงอยามองเพียงแตบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติ
ภายนอกเปนหลักเทานั้น แตจงพิจารณาใหลึกซึ้งถึงชีวิตฝายวิญญาณของเขาดวย ในยุดสุดทายของโลก
ที่เต็มไปดวยการทดลอง ความทุกขลําบาก และคําสอนตาง ๆ ที่ผิดจากความจริง เราตองการผูนําที่ดี ที่
รักพระเจา และที่เขมแข็งฝายวิญญาณจิต มาชวยดําเนินงานของพระเจา พระเยซูคริสตทรงเปนผูนําที่ดี
ที่สุดของเรา ฉะนั้นผูนําทีด่ ียอ มดําเนินตามแบบอยางของพระเยซูคริสต
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บทเรียนที่ 13 เมื่อพระเยซูคริสตเจาเสด็จกลับมา

12

2 เปโตร 3:1-18
1,2 ในบทสุดทายของพระธรรมเลมนี้ เปโตรไดใชคําวา “ดูกอนพวกทีร่ ัก” หลายครั้ง เราใชคํา
วา “ที่รัก” กับคนที่เรารักอยางแทจริงเทานัน้ เชนเวลาเขียนจดหมายถึงพี่นอง เราอาจจะเขียนวา “คุณพี่ที่
รัก” หรือเมื่อเราเขียนถึงเพื่อนเราก็ขึ้นตนดวยคําวา “เพื่อนที่รัก” เหลานี้เปนตน สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับคํา
วา “พวกที่รัก” ของเปโตรคือเปโตรมิไดใชคําวา “พวกที่รัก” เปนเพียงคําขึ้นตนหรือคําทักทายเทานั้น
แตเปโตรมีใจรัก ใจเปนหวงตอคริสเตียนทุกคนอยางแทจริง เปโตรรูสึกวาทุกคนทีไ่ ดกลับใจบังเกิดใหม
แลวในพระเยซูคริสต เปนที่นารักสําหรับทานจริง ๆ ความรูสึกชนิดนีค้ วรจะมีอยูในจิตใจของคริสเตียน
ทุกคน เราอาจทักทายคนไดอยางไมลําบากเลยวา “คุณที่รัก” แตเรารักเขาดังคําทักทายของเราหรือเปลา
พระเยซูทรงทราบถึงขอบกพรองและจุดออนของคริสเตียนทุกคน กอนที่พระองคจะเสด็จกลับสูสวรรค
พระองคจึงประทานพระบัญญัติใหมใหเราทุกคน เพื่อใหเรา “รักซึ่งกันและกัน” (ยอหน. 13:34) ความ
รักที่กลาวนี้มใิ ชความรักที่พดู แตปาก แตเปนความรักทีอ่ อกจากน้ําใสใจจริงของเรา เปนความรักที่ไม
เลือกหนา ไมแบงชั้นวรรณะ ไมแบงผิวหรือภาษา เปนความรักที่แมจริงซึ่งเราไดรับจากพระเจา
3-7 เปโตรไดแสดงความรักในการหวงใยคริสเตียนทุกคน โดยการแนะนํา ตักเตือนใหคริส
เตียนรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ดวยความระมัดระวัง เพราะในวาระสิ้นสุดของโลก จะ
มีผูพยากรณเท็จเกิดขึน้ จะมีผูนําซึ่งเปนเครื่องมือของมาร นําคนอื่นไปสูความพินาศ ดังที่เราไดเรียน
มาแลว เปโตรไดเตือนใหคริสเตียนระวังคนอีกกลุมหนึง่ ซึ่งไมเชื่อในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระ
เยซูคริสต ไมเปนการแปลกอะไรสําหรับคนที่ไมใชคริสเตียน ที่ไมเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต ไมเปนการแปลกอะไรสําหรับคนที่ไมใชคริสเตียน ที่ไมเชือ่ ในการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต แตนิกายหรือคณะเหลานี้เปนอันตรายตอความเชือ่ ของคริสเตียนทั่วไปอยางยิง่ เพราะนอกจากเขา
เองไมเชื่อแลวเขายังพยายามแพรคําสอนของเขา ไปสูคริสเตียนคนอืน่ ๆ ทําใหความเชื่อของคนอื่น
ไขวเขวไปดวย
เพื่อจะเพิ่มเติมความเชื่อของทาน และชวยหนุนน้ําใจคนอื่นใหมีความเชื่อแข็งแรงขึ้น ทานตอง
อานพระวจนะของพระเจาเสมอ และยึดมัน่ ในคํามั่นสัญญาของพระองคเฉพาะในพระคริสตธรรมใหม
เทานั้น มี 218 ขอที่กลาวถึงการเสด็จกลับมาของพระองคพระเยซูคริสตเองก็ทรงสัญญาอยางมั่นคง
แข็งแรงวา พระองคจะเสด็จมา และครั้งสุดทายเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จขึ้นสูสวรค ทูตสวรรคก็ยนื ยันวา
พระองคจะเสด็จกลับมาอีก (กิจการ.1:10,11)
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บางคนอาจจะถามทานดังขอ 4 วา “พระเยซูคริสตสัญญาวาจะเสด็จมาในเร็ววันแตแมกระทั่ง
บัดนี้ เปนเวลารวมสองพันปแลว ทําไมพระองคยังไมเสด็จมา” คําตอบสําหรับคําถามนี้ ทานจะพบใน
ขอ 8, 9
8-10 มีเหตุสองประการดวยกัน ที่พระเยซูคริสตยังไมเสด็จมา
ประการแรก เกี่ยวกับเวลาของพระองคซึ่งแตกตางกับเวลาของมนุษย ขอ 8 กลาววา “วันเดียว
ของพระเจาเหมือนพันป และพันปก็เหมือนวันเดียว” ตัวเลขที่กลาวนี้ไมใชอัตราเปรียบเทียบแนนอน
ระหวางวันของพระเจากับของมนุษย ดังที่เราเปรียบเทียบเงินตราของตางประเทศเชน 1 ดอลลาร
อเมริกันเทากับเงินไทย 20 บาท หมายความวาวันเดียวของพระเจามิไดเทากับหนึ่งพันปของมนุษยเสมอ
ไป ฉะนัน้ การที่พระเยซูคริสตตรัสวา พระองคจะเสด็จมาในเร็ววัน ความเร็วหรือชาเพียงใดของ
พระองค เรามิอาจทราบไดแตพระองคทรงเตือนใหคริสเตียนรอคอยการเสด็จมาของพระองคทุกขณะ
“เหตุฉะนัน้ จงเฝาอธิษฐานอยูทุกเวลา เพื่อทานทั้งหลายจะพนเหตุการณทั้งปวง ซึ่งจะบังเกิดมานั้น และ
จะยืนอยูตอหนาบุตรมนุษยได” (ลูกา.21:36) และขอ 10 ในบทนี้กลาววา “วันขององคพระผูเปนเจาคง
จะมาเหมือนอยางขโมยดอดมา” ที่เราเชื่อวาการเสด็จกลับมาเขามาใกลแลวก็โดยคําพยากรณของพระ
เยซูคริสตเอง พระองคไดตรัสสอนคําอุปมาวา “จงดูตนมะเดื่อเทศและตนไมทั้งปวงเถิด เมื่อผลิใบออก
แลว ทานทั้งหลายก็เห็นและรูอยูเองวา ฤดูรอนจวนจะถึงแลว เชนนั้นแหละ เมือ่ ทานทั้งหลายเห็น
เหตุการณทั้งปวงนั้นบังเกิดมา จงรูวาแผนดินของพระเจาใกลจะถึงแลว” (ลูกา.21:29-31)
คําวา “วันเดียวของพระเจาก็เหมือนพันป” ทําใหเราเห็นถึงความกระตือรืนรนของพระเยซู
คริสต ที่ทรงประสงคจะเสด็จมาใหเร็วทีส่ ุดที่จะเร็วได หากทานนอนปวยอยูในโรงพยาบาล ทานจะ
รูสึกวาวันและเวลาชางผานพนไปอยางเชื่องชาเหลือเกิน หนึ่งวันที่นอนอยูในโรงพยาบาลก็เหมือนกับ
หนึ่งป หมายความวา ทานออกจากโรงพยาบาลเร็วที่สดุ เทาที่จะเร็วได ความตองการเสด็จกลับมาของ
พระเยซูคริต ก็เปรียบเสมือนตองรอคอยหนึ่งพันป จะเห็นไดวา พระองคมิไดทรงเฉื่อยชา ความตองการ
เสด็จมาของพระองคมีมากกวาเราตองการใหพระองครีบเสด็จมาเสียอีก
ประการที่สอง พระเยซูคริสตทรงประสงคที่จะเสด็จกลับมาใหเร็วทีส่ ุด แตพระองคตองอด
กลั้นพระทัยไว ไมอาจจะเสด็จมาเมื่อสมัยหนึ่งพันปกอน หรือในวันนี้ไดเพราะพระองคทรงเห็นแกคน
ทั้งหลายที่ยังไมไดกลับใจใหม พระองคไมทรงประสงคจะใหคนหนึง่ คนใดพินาศ แตทรงปรารถนาจะ
ใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม พระองคทรงอดกลั้นพระทัยเพื่อใหคนเหลานั้นมีโอกาสไดยนิ พระกิตติ
คุณ และกลับใจใหมตอนรับเอาพระองคเปนพระผูชวยใหรอด แตเขาจะไดยินพระกิตติคุณของพระองค
จากผูใด นี่เปนโอกาสที่คริสเตียนทุกคนควรจะไดทํางานเพื่อพระองค เปนพยานเพื่อพระองคเต็มกําลัง
จงเรงทํางานเพื่อพระองคเมือ่ ยังมีโอกาสอยู
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11-13 การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต แตกตางกับครั้งที่สองมาก เมื่อพระองคเสด็จมา
ครั้งแรก (1) มีทูตสวรรครองเพลงอยางไพเราะออนหวานในเวลากลางคืน (2) มีนอยคนที่รูวาพระเยซู
คริสตไดเสด็จมาบังเกิดแลวในคืนนัน้ นอกจากโยเซฟและมาเรียแลวมีคนเลี้ยงแกะเทานั้น (3) พระองค
เสด็จมาบังเกิดรับสภาพเปนมนุษย (4) พระองคเสด็จมาในฐานะคนยากจน ต่ําตอย ไมมีแมกระทัง่ เตียง
หรือเปล สําหรับเปนที่บรรทมของพระองค (5) พระองคเสด็จมาในฐานะพระผูชวยใหรอดของโลก
เมื่อพระองคเสด็จมาครั้งที่สอง (1) พระองคจะมิไดเสด็จมาอยางเงียบ ๆ ไมมีทูตสวรรครอง
เพลงอยางออนหวาน ดังคืนที่พระองคประสูติ แตพระองคจะเสด็จมาดวยเสียงกูก อง ดวยสําเนียงของ
เทพบดี ดวยเสียงแตรสังขของพระเจา (1 เธสะโลนิกา.4:16; 2 เปโตร 3:10) (2) ทุกคนจะเห็นพระเยซู
เสด็จมา (วิวรณ.1:7) (3) พระองคจะเสด็จมาจากสวรรคโดยตรง ในรางของพระเจาผูยิ่งใหญ (4)
พระองคจะเสด็จมาดวยฤทธานุภาพและสงาราศี มิใชในฐานะคนต่ําตอย (5) พระองคจะเสด็จมา
พิพากษามนุษยทุกคน (2 ทิโมธี.4:1) มิใชเสด็จมาในฐานะพระผูไถอีกตอไป
เมื่อพระองคเสด็จมา สิ่งที่พระองคจะทรงกระทําไดแก
ก. ใชไฟอันรอนยิ่งลางผลาญทองฟา อากาศ และทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูใ นโลกใหละลายหายไป
(ดู ขอ 10, 12) ความรอนแรงนากลัวของไฟจะเปนอยางไร เราพอจะนึกไดจากขอความที่วา “ทองฟา
อากาศ จะลวงไปดวยเสียงอันดังสนั่น และโลกธาตุจะละลายไปดวยไฟอันรอนยิ่ง”
ข. กอนที่พระองคจะทําลายโลกดวยไฟ พระองคจะทรงรับคริสเตียนทุกคนที่เชือ่ และตอนรับ
พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเขา ขึน้ ไปอยูใ น “ทองฟา อากาศใหมและแผนดินโลกใหม ซึ่ง
พระองคไดทรงเตรียมไวแลว สําหรับเปนทีอ่ ยูของคนชอบธรรม (ดู ขอ 31)
ค. พระองคจะทรงเปดสมุดทะเบียนประจําชีพ และพิพากษาทุกคนตามที่เขาไดประพฤติ
(วิวรณ.20:11-13)
14-18 เมื่อทราบเหตุการณตา ง ๆ และจุดประสงคของการที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาครั้งที่สอง
แลว คนทีย่ ังมิไดกลับใจใหม ควรรีบฉวยโอกาสซึ่งพระองคประทานใหนี้กลับใจเสียใหม และตอนรับ
พระองคเปนพระผูชวยใหรอด เพื่อจะไดหลีกพนจากความทุกขทรมานและความนากลัว ที่จะเกิดขึ้นใน
วันที่พระองคเสด็จมา
ผูที่กลับใจบังเกิดใหมเปนคริสเตียนแลว ก็จงระวังใหดี ดวยยุคสิ้นสุดของโลกมีการทดลอง
มากมายหลายอยาง ทั้งภายนอกและภายในคริสตจักร จงระวังคําสอนที่ผิด ๆ ซึ่งจะนําทานไปสูความ
พินาศ จงอยูใ กลชิดกับพระเจาใหมากที่สุด โดยการอานพระคําของพระองค และอธิษฐานขอใหความ
เชื่อของทานแข็งแรงยิ่งขึ้น และขอใหชีวิตฝายวิญญาณจิตของทานเจริญเติบโตและเขมแข็งขึน้ ทุกวัน
ยิ่งกวานั้นเมื่อทานพบการทดลองและความทุกขยากลําบาก แทนที่จะเศราโศกเสียใจ จงสรรเสริญพระ
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เจาดวยเสียงเพลง ดวยคําพยาน ดวยการประพฤติ ทานจึงจะสามารถชนะการทดลองและอุปสรรคทั้ง
ปวงได เมื่อเปโตรถูกขังอยูในคุก เปโตรรองเพลงสรรเสริญพระเจา ประตูคุกก็เปดออก โซตรวนก็หลุด
จากมือและเทาของทาน เมื่อชนชาติอิสราเอลสรรเสริญพระเจาดวยเสียงอันดังทําใหกําแพงเมืองยะริโฮ
พังลง จงสดุดีพระองคตลอดไปจนกวาพระองคจะเสด็จมา “จงมีใจราเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานเสมอ
อยาเวน จงขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่ง เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ปรากฏในพระเยซูคริสต
เพื่อทานทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา.5:16-18).
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