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บทท่ี 1 
ชีวิตนิรันดร 

ในยอหน 3:16 กลาววา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อในพระบุตรนั้น จะไม
พินาศแตมีชีวิตนิรันดร” แมวาคนสวนใหญมักเขาใจผิดและนำไปใชอยางผิด ๆ ตามธรรมเนียมเดิมแลว พระคำขอนี้สอนวา พระเยซูคริสต ได
เสด็จลงมา และตาย เพ่ือไถบาป เพ่ือเราท้ังหลายจะไมตองพินาศ คำสอนนี้เปนความจริง พระวจนะขอนี้ไดบอกถึงจุดประสงคท่ีแทจริงท่ีพระ
เยซูไดเสด็จลงมาในโลกและตายเพ่ือเราเพื่อใหเราไดมีชีวิตนิรันดร  

เปนท่ีรูกันวาบาปท้ังหลายนั้นคืออุปสรรคท่ีขวางกั้นเรากับชีวิตนิรันดร เปนเรื่องจริงท่ีพระเยซูสิ้นพระชนม เพ่ือไถบาปเราและก็จริงดวยวาถา
เราเชื่อในพระองค เราจะไมพินาศ แตในพระกิตติคุณนั้นยังมีมากกวานี้ ความหมายท่ีแทจริงของพระกิตติคุณก็คือ พระเจาตองการประทาน
ชีวิตนิรันดรใหกับเรา ผมขออธิบายตรงนี้นะครับ 

คืนกอนท่ีพระเยซูจะถูกตรึงกางเขน พระองคทรงอธิษฐานและตรัสวา “นี่คือชีวิตนิรันดร คือท่ีเขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเท่ียงแทองค
เดียว และรูจักพระเยซูคริสตท่ีพระองคทรงใชมา” (ยอหน 17:3) พระคำขอนี้บอกวา ชีวิตนิรันดร คือ “การไดรูจักพระบิดา” ผูทรงเปนพระ
เจาท่ีแทจริงพระองคเดียว และ “รูจักพระเยซูคริสต” ซ่ึงพระบิดาไดทรงสงมา นั่นคือความหมายของชีวิตนิรันดร คนจำนวนมากคิดวา การมี
ชีวิตนิรันดรนั้น คือ การท่ีสักวันหนึ่งพวกเขาจะมีชีวิตอยูชั่วนิรันดรบนสวรรค เปนเร่ืองจริงท่ีวาเม่ือคนๆหนึ่งตอนรับพระเยซูคริสต เขาก็จะได
อยูกับพระเยซูตลอดไป ยังมีความเขาใจท่ีผิดๆ ท่ีคิดวา เม่ือคนๆ หนึ่งหมดลม เขาก็สิ้นสลายไป ความจริงคือจิตใจและจิตวิญญาณกลับไปสู
พระเจา รางกายก็เนาเปอยในหลุมศพ และเม่ือพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา ทุกคนก็จะฟนข้ึนจากความตาย ผูท่ีฟนข้ึนและมีชีวิตนิรันดรนั้นจะ
ไดอยูกับพระเจาชั่วนิรันดร แตผูท่ีปฏิเสธพระคริสตจะถูกประนามและพินาศ ชีวิตนิรันดรไมใชการมีชีวิตอยูตลอดกาลเทานั้น แตยังมีอะไรอ่ืน 
อีกมากมาย ยอหน 3:16 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนแลววาชีวิตนิรันดรก็ไมไดใหแกทุกคน บางคนบอกวา “ชีวิตนิรันดรคือการมีชีวิตอยูชั่ว
นิรันดรในสวรรคสถานสักวันหนึ่ง” แตชีวิตนิรันดรนั้น คือสิ่งท่ีพระเยซูกลาวในยอหน 17:3 นั่นคือการไดรูจักพระเจา และพระเยซูคริสต สิ่งนี้
สำคัญมากย่ิงกวาความรูทางปญญา คำวา “รูจักพระองค” ในพระคัมภีร ใชอธิบายถึงความใกลชิด ความสัมพันธสวนตัวท่ีใกลชิดสนิทท่ีสุดท่ี
เรามีกับพระเจา 

จุดประสงคท่ีแทจริงของความรอดนั้น ไมใชเพ่ือจะไดมีชีวิตอยูท่ีสวรรคนิรันดรกาล แมวาสิ่งนี้จะวิเศษสุดก็ตาม แตจุดประสงคท่ีแทจริงของ
การไดรับความรอดนั้นก็คือ การมีความสัมพันธสนิทสนมสวนตัวกับพระเจา ผูคนจำนวนมากมายมหาศาล รองขอการยกโทษบาปจากพระเจา 
แตมิไดตองการมีความสัมพันธ ใกลชิดกับพระเจาอยางแทจริง 

การท่ีเรามิไดอธิบายถึงจดุประสงคท่ีแทจริงของความรอดนั้น ก็เทากับวาเราไมไดสอนความจริงของพระกิตติคุณของพระเจา เม่ือเราแบงปน
เร่ืองความรอดจากบาป อันหมายถึงเร่ืองจิตวิญญาณท่ีจะเปนประโยชนสำหรับอนาคต ดวยชีวิตนิรันดรเทานั้น ซ่ึงไมเปนประโยชนกับผูคน
เลย คนจำนวนหนึ่งมีชีวิตอยูในโลกนี้ราวกับอยูในนรกก็ไมปาน พวกเขาตกอยูในสภาพหดหู มีชีวิตอยูอยางยากจนขนแคน มีแตการทะเลาะ
วิวาท ถูกปฏิเสธ จิตใจเต็มไปดวยความปวดราว ลมเหลวในชีวิตคู คนเหลานี้พยายามกระเสือกกระสนใหชีวิตรอดไปวัน ๆ เม่ือเขารูสึกวาภาพ
ของความรอดจากบาปเปนเรื่องอนาคต คนสวนมากจึงเลื่อนการตัดสินใจออกไป เพราะเขามัวสาละวนอยูกับการมีชีวิตรอดไปวันๆ 
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ความจริงก็คือพระเยซูมิไดเพียงเสด็จมาเพ่ือใหเกิดผลตอบั้นปลายในชีวิตของเราเทานั้น หรือเพ่ือท่ีเราจะไดรับพระพรและมีชีวิตอยูชั่วนิรันดร
กับพระองค แทนความพินาศจากการถูกลงโทษ ถูกสาปสงลงนรก แตพระองคเสด็จมาเพ่ือปลดปลอยเราจากโลกแหงความชั่วรายในปจจุบัน 
(กาลาเทีย 1:4) พระเยซูเสด็จมาเพ่ือใหเรามีความสัมพันธสนิทสนมกับองคพระบิดาในวันนี้ 

พระเยซูเสด็จมาเพ่ือนำเรากลับมามีความสัมพันธสนิทแนนแฟนกับพระองค เพราะทรงรักเรามาก และตองการรูจกัเราเปนการสวนตัว ทรง
ปรารถนาใหเรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหนือกวาสิ่งอ่ืนใดท้ังปวง เหนือกวาท่ีเราคิดวาจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งใด ๆ ได 

พระเยซูตรัสในยอหน 10:10 วา “ขโมย (หมายถึงซาตาน) มาเพ่ือจะลัก ฆาและทำลายเสีย เราไดมาเพ่ือเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และจะได
อยางครบบริบูรณ” พระเจาประสงคท่ีจะใหชีวิตนิรันดรกับเรา พระองคปรารถนาใหเรามีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ ผมเชื่อวาเราจำเปนตองไดรับ
วันนี้ และเราตองการเด๋ียวนี้ พระคริสตทรงส้ินพระชนม ไมเพียงเพื่อยกโทษบาปใหกับเราเทานั้น แตเพ่ือจะนำเรากลับไปติดสนิทกับพระองค 
หากเราไมรูจักพระเจา เราก็จำเปนตองรูจักพระองคตามพระประสงคนั้น เม่ือเราบังเกิดใหมแลว เราตองไปใหไกลเกินกวาแคการไดรับการ
อภัยบาป เราตองกาวสูการมีชีวิตนิรันดรกับพระบิดาเจา   

 
ความจริงเกี่ยวกบัชีวิตนิรนัดร  ์

 
1. วัตถุประสงคของพระกิตติคุณคือชีวิตนิรันดร (ยอหน 3:16) 
2. ชีวิตนิรันดรคือการรูจักพระเจา (ยอหน 17:3) 
3. การรูจักพระเจาก็คือการมีความสัมพันธสวนตัวอันสนิทสนมกับพระองค (1โครินธ 6:16-17) 
4. ชีวิตนิรันดรนั้นมีไดต้ังแตตอนนี้ (1 ยอหน 5:12) 
5. พระเจาปรารถนาท่ีจะมีความสัมพันธสวนตัวกับเรา (วิวรณ 3:20) 
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คำถาม 

ขอพระคำท่ีใชกับคำถาม 
 

1. อาน ยอหน 3:16 พระเจาสงพระเยซูลงมา เพ่ือ  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อในพระบุตรนั้น 
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร 

2. อาน ยอหน 17:3 ชีวิตนิรันดรคืออะไร ตามพระคำขอนี้  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 17:3 – และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร คือท่ีเขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเท่ียงแทองคเดียวและรูจักพระเยซูคริสตท่ี
พระองคทรงใชมา 

3. อาน 1 ยอหน 5:11--12 ตามพระคำขอนี้ ชีวิตนิรันดรเร่ิมตนเม่ือ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 5:11-12 – พยานหลักฐานนั้นก็คือวา พระเจาไดทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดรแกเราท้ังหลาย และชีวิตนี้มีอยูในพระ
บุตรของพระองค ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมีชีวิต  

4. อาน ยอหน 10:10 ชีวิตแบบไหนท่ีพระเยซูทรงเสด็จมาเพ่ือประทานใหกับเรา  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 10:10 – ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทำลาย เราไดมาเพื่อเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ 

5. อธิบายโดยใชคำพูดตัวเองถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของชีวิตท่ีครบบริบูรณ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

6. คุณเชื่อไหมวา พระเจาไดสงพระบุตรองคเดียวของพระองคมาในโลก เพ่ือตายและไถบาปใหกับโลก และพระองคทรงประทานชีวิต 
นิรันดรใหกับผูท่ีเชื่อ  

______________________________________________________________________________________________ 

7. เห็นชัดหรือไมวา ชีวิตนิรันดรไมไดหมายถึงชั่วเวลา (นิรันดร) เทานั้น แตหมายถึง ปริมาณและคุณภาพของชีวิตดวย 
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 2 
ความรอดดวยพระคุณ 

หลายคร้ังพระเยซูทรงใชคำอุปมา เปนเรื่องราวเปรียบเทียบซ่ึงทำใหเขาใจภาพท่ีเปนจริงทางจิตวิญญาณ ลูกาบทท่ี 18 ขอ 9-14 เร่ิมตนวา 
“สำหรับบางคนที่ไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรม และไดดูถูกคนอ่ืนนั้น” พระเยซูทรงพุงไปท่ีผูฟงประเภทหนึ่ง ท่ีเชื่อวาตนเองคือผูชอบ
ธรรม และดูหม่ินผูอ่ืน พระองคทรงเลาเร่ืองอุปมาน้ีใหคนท่ีวางใจในส่ิงท่ีตนไดปฏิบัติเสมอมา คนเหลานี้เราเรียกวา ผูชอบธรรมดวยตนเอง 
คนเหลานี้คือคนท่ีพระเยซูเจาทรงกลาวถึง คือคนที่ดูหม่ินผูอ่ืนดวยคำพูดและความคิดท่ีวา “ฉันดีกวาคนอ่ืน” 

พระคำขอท่ี 10 พระองคทรงเลาวา “มีชายสองคนข้ึนไปท่ีวิหารเพ่ืออธิษฐาน คนหนึ่งเปนฟาริสี อีกคนเปนคนเก็บภาษี” สมัยนี้เราพูดวา เขา
ไปท่ีคริสตจักรเพ่ืออธิษฐาน คนหนึ่งคือฟาริสี ผูเครงศาสนา ซ่ึงอันท่ีจริงหมายถึง “ผูท่ีแยกตัวออกมา” พวกเครงศาสนานั้นปรารภวา “อยาทำ
ใหฉันแปดเปอน อยาเขามาใกลฉัน ฉันไมเหมือนคนอ่ืน ๆ ฉันดีกวาใคร ๆ” อีกคนท่ีพระเยซูเอยถึง ก็คือพวกพับลิกัน คือคนเก็บภาษี ซ่ึงเปนท่ี
รูจักกันดีวาเปนพวกบาปหนา ข้ีโกง ขูดรีดภาษีทุกวิถีทางเทาท่ีจะทำได เก็บเขาพกเขาหอตัวเอง สงรายไดเพียงบางสวนใหรัฐบาลโรมัน ไมมี
ใครชอบหนาคนเหลานี้สักเทาไร 

เร่ืองราวดำเนินไปในขอ 11 “คนฟาริสีนั้น ยืนนึกในใจของตน อธิษฐานวา ‘ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค ท่ีขาพระองคไม
เหมือนคนอ่ืนซ่ึงเปนคนฉอโกง อธรรม ลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้’  ผมอยากใหลองตั้งขอสังเกตวา เขากำลังอธิษฐานถึงใคร 
แทจริงแลวเขาอธิษฐานถึงตัวเอง แมวาเขาจะพูดถึง “พระเจา” และใชคำพูดท่ีสวยหรูก็ตาม แตพระเจาไมรับคำอธิษฐานของเขา เราจะเห็น
กันตอไปวาเพราะเหตุใด สังเกตไหม เขาอธิษฐานวา“ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณท่ีขาพระองคไมเหมือนคนอ่ืน” ฟาริสีผูเครง
ศาสนานี้พูดวา “ขาพระองคไมเหมือนคนอ่ืน ขาพระองคไมใชคนบาป ขาพระองคไมใชคนฉอโกง คนอธรรมคนลวงประเวณี และขาพระองค
ไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ท่ีมาอธิษฐานเชนกัน” เห็นไหมวาเขาดูหม่ินผูอ่ืน เพราะคิดวาตัวเองดีกวาใคร ๆ 

พระคำขอท่ี 12 ฟาริสีคนนี้พูดวา “ในสัปดาหหนึ่ง ขาพระองคถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซ่ึงขาพระองคหาได ขาพระองคไดเอาสิบ
ชักหนึ่งมาถวาย” เขากำลังวา ‘สังเกตเห็นไหมวาฉันทำอะไร’ เขาใจไหมวาการถือศีลอดคืออะไร โดยทั่วไปหมายถึงการไมรับประทานอาหาร
เลย เขายังถวายเงินใหคริสตจักร เขาเปนคนหนึ่งในจำพวกท่ีวา “อยามายุงกับฉัน ฉันใชชีวิตท่ีดี ฉันบริจาคเงิน ฉันถวายเงินใหคริสตจกัร” 

มาถึงเร่ืองราวของคนเก็บภาษีในพระคำขอท่ี13 “ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนวา ‘ขาแตพระเจา ขอทรง
โปรดเมตตาแกขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด’ โปรดสังเกตภาษากายของเขา “ยืนอยูแตไกล” เขาไมแมกระท่ังจะเดินเขาไปในพระวิหาร เขา
ละอายชีวิตตัวเอง ละอายสิ่งท่ีเขาทำ จนทำใหเขาตองยืนอยูหางๆ ไมแมแตจะเงยหนาข้ึนมองเบื้องบนสวรรค ไดแตตีอกชกตัว ในพระคัมภีร
เดิม เม่ือกลาวถึงการตีอกชกตัว พวกเขามักจะฉีกเสื้อผาดวย อันเปนการแสดงออกวา “ขาพระองคขออภัยโทษตอสิ่งท่ีไดกระทำลงไป” มัน
คือสัญญาณของการสำนึกบาป สำนึกผิดดวยความเสียใจ ดวยจิตวิญญาณท่ีแตกสลาย ซ่ึงพระเจาจะไมดูหม่ินเลย นี่คือคนเก็บภาษี คือคน
บาปท่ีรองขอตอพระเจา และอธิษฐานวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงเมตตาขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด” 

พระคำขอท่ี 14 กลาววา “ เราบอกทานท้ังหลายวา คนนี้แหละ เม่ือกลับลงไปยังบานของตน ก็นับวาชอบธรรมย่ิงกวาอีกคนหนึ่งนั้น 
เพราะวาทุกคนท่ียกตัวข้ึน จะตองถูกเหยียดลง แตทุกคนท่ีถอมตัวลงจะตองถูกยกข้ึน” คนเก็บภาษี เม่ือกลับลงไปยังบานของตนก็มีความ 
ชอบธรรม พระเจาทรงประทานความชอบธรรมแกเขา เขาไดยืนอยูในจุดท่ีชอบธรรมกับพระเจา ไดรับการยกโทษบาปจากพระเจา 
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เหตุใดพระเจาจึงยกโทษบาปใหเขา เหตุใดเม่ือเขากลับไปยังบานของเขาก็นับวาชอบธรรมตอหนาพระเจา แตฟาริสีไมไดนับวาชอบธรรม
เพราะพวกเขายกตัวเองดวยคำพูดท่ีวา“ขาพระองคดีกวาผูอ่ืน ขาพระองคไมใชคนบาป ขาพระองคไมเหมือนคนอ่ืนๆ” ขณะท่ีคนเก็บภาษี
รูตัวดีวาเขาไมมีท่ียืนตอพระพักตรพระเจา ไมมีสิ่งใดท่ีเขาจะถวายพระองคไดเลย เขาเปนคนบาป พระวจนะกลาวไววา พระเยซูมิไดมาเพื่อ
ชวยผูชอบธรรม แตมาเพื่อคนบาป เราท้ังหลายก็ลวนเปนคนบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา คนเก็บภาษีคนนี้ถอมใจ เขาไดรับการให
อภัย และยกโทษบาป 

เรากำลังพูดถึงความรอดโดยพระคุณ พระคุณเปนคำท่ีวิเศษย่ิง ผมขออธิบายความหมายของคำนี้ ซ่ึงคนสวนใหญยอมรับกันก็คือ “ความโปรด
ปรานท่ีใหแบบฟรี ๆ ของพระเจาท่ีมีตอมนุษยผูซ่ึงไมสมควรไดรับ” แตคำวา พระคุณ มีความหมายมากกวานั้น คนเก็บภาษีนี้ไมสมควรจะ
ไดรับสิ่งใดจากพระเจาเลย แตเขาไดรับความโปรดปรานจากพระเจา เพราะเขาถอมใจ  

โรม 5:17 กลาววา “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้นคน
ท้ังหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียวคือพระเยซู
คริสต”พระเจาทรงเสนอความชอบธรรมตอพระพักตรพระองคใหคุณกับผมดั่งของขวัญ ตามความในพระคัมภีร คนเก็บภาษีไดคนพบของ
ประทานแหงความชอบธรรม และของประทานแหงความชอบธรรมท่ีวานี้ ไดมาโดยผานทางพระเยซูคริสตเทานั้น ในยอหน 1:17 กลาววา 
“เพราะวาไดทรงประทานพระราชบัญญัตินั้นทางโมเสส สวนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต” พระคุณเชนนี้เสนอใหกับคนจำพวก
เดียวเทานั้นคือ คนถอมใจ คนท่ีรูวาเขาไมมีจุดยืนตอพระพักตรของพระเจา และผูท่ีรองขอความเมตตาจากพระเจา คนเหลานี้จะพบพระ
เมตตาคุณของพระองค และไดรับการใหอภัยบาป 

พระเจาไมใหเกียรติฟาริสี เพราะความหย่ิงจองหองของเขา และความชอบธรรมที่เขาสรางข้ึนดวยตนเอง เขาไมเชื่อวาตัวเองเปนคนบาปท่ี
ตองการการอภัยบาปจากพระเจา สวนคนเก็บภาษีไดรับการอภัยบาปดวยพระคุณ เพราะเขาถอมใจ รูตัวดีวาเปนคนบาป จึงรองขอความ
เมตตาจากพระเจา ในยากอบ 4:6 กลาววา “พระเจาทรงตอสูผูท่ีหย่ิงจองหอง แตทรงประทานพระคุณแกคนท่ีใจถอม”  

  



ระดับท่ี 1 

ระดับท่ี 1      1-6 

คำถาม 

บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม 
 

1. อาน ลูกา 18:9 อะไรคือคำอุปมา  
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 18:9 สำหรับบางคนท่ีไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรมและดูถูกคนอื่นนั้น พระองคกลาวคำอุปมา 

2. อาน ลูกา 18:9 พระเยซูทรงกลาวคำอุปมาน้ีแกผูใดโดยตรง  
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน ลูกา 18:9 (ชวงสุดทายของพระคำขอนี้) บุคคลท่ีไวใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรม มักจะแสดงทัศนคติตอผูอ่ืนเสมอ ตามลูกา 
18:9 ทัศนคตินั้นคือ  
ก. พวกเขาชอบผูอ่ืน 
ข. พวกเขาดูหม่ินเหยียดหยามผูอ่ืน 
ค. พวกเขารักผูอ่ืน 

4. อาน ลูกา 18:10 คนสองคนท่ีไปอธิษฐาน ภาษาท่ีพูดกันในสมัยนี้ เราเรียกสถานท่ีท่ีพวกเขาไปอธิษฐานนั้นวาอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 18:10 – มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่งเปนพวกฟาริสี คนหนึ่งเปนพวกเก็บภาษี 

5. อาน ลูกา 18:10 คนเหลานี้คือ  
______________________________________________________________________________________________ 

6. อาน ลูกา 18:11 ฟาริสีอธิษฐานวาอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 18:11 – คนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานวา ‘ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคุณพระองค ท่ีขาพระองคไม
เหมือนคนอื่นซ่ึงเปนคนฉอโกง คนอธรรม คนลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้’ 

7. อาน ลูกา 18:12 การอธิษฐานอดอาหารหมายความวา  
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 18:12 – ในสัปดาหหนึ่งขาพระองคถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซ่ึงขาพระองคหาได ขาพระองคไดเอาสิบชัก
หนึ่งมาถวาย 

8. อาน ลูกา 18:12 การถวายสิบลดหมายถงึ  
______________________________________________________________________________________________ 

9. อาน ลูกา 18:13 คนเก็บภาษียืนอยูท่ีไหน และเหตุใดจึงไปยืนอยูท่ีนั่น   
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 18:13 – ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกลไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนวา ‘ขาแตพระเจาขอทรงโปรดพระเมตตาแกขา
พระองคผูเปนคนบาป’ 
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10. อาน ลูกา 18:13 เหตุใดคนเก็บภาษีจึงยืนคอตก และไมเงยหนาข้ึน  
______________________________________________________________________________________________ 

11. อาน ลูกา 18:13 คนเก็บภาษีอธิษฐานวา  
______________________________________________________________________________________________ 

12. อาน ลูกา 18:14 ใครไดรับความชอบธรรมตอพระเจา เม่ือกลับถึงบาน  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 18:14 – เราบอกทานท้ังหลายวา คนนี้แหละเม่ือกลับลงไปยังบานของตนก็นับวาชอบธรรมยิ่งกวาอีกคนหนึ่งนั้น เพราะวา
ทุกคนท่ียกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลง แตทุกคนท่ีไดถอมตัวลงจะตองถูกยกขึ้น 

13. อาน ลูกา 18:14 เหตุใดคนเก็บภาษีจึงเปนผูไดรับความชอบธรรม แทนท่ีจะเปนฟาริสี 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

14. อาน ลูกา 18:14 พระเจาทรงยกโทษบาปใหกับคนเก็บภาษีไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

15. อาน โรม 10:13 หากเราคุกเขาลงในเวลานี้ รองขอตอพระเจาจากหัวใจของเราวา “พระเจาโปรดเมตตาขาพระองคผูเปนคนบาป
ดวย”พระองคจะทรงปฏิบัติกับเราเหมือนกับท่ีทรงปฏิบัติกับคนเก็บภาษีหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

โรมัน 10:13 – เพราะวา ‘ผูใดท่ีจะรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาก็จะรอด’ 

1 ยอหน 1:8-9 – ถาเราท้ังหลายจะวาเราไมมีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา 
พระองคทรงสัตยซ่ือ และเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราใหพนจากการอธรรมท้ังสิ้น 
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บทท่ี 3 
ความชอบธรรมดวยพระคุณ 

โรม 3:21-23 กลาววา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ ซ่ึงพระราชบัญญัติกับ
บรรดาศาสดาพยากรณเปนพยานอยู คือความชอบธรรมของพระเจา ซ่ึงทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคน และแกทุก
คนท่ีเชื่อ เพราะวาคนท้ังหลายไมตางกัน เหตุวาทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา” 

สังเกตใหดีในขอพระคำนี้ท่ีวา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ” ผมเคยถามชาย
คนหนึ่งวา “คุณคิดวาคุณตองทำอยางไรจึงจะไดไปสวรรค” เขาตอบวา เขาตองรักษาบัญญัติ 10 ประการ ซ่ือสัตยตอภรรยา ใชชีวิตอยางมี
ศีลธรรม รวมถึงอะไรตออะไรอีกมากมาย ผมถามวา “คุณรูไหมวา เพ่ือใหเรามีท่ียืนตอพระพักตรพระเจา หรือเขาสูอาณาจักรพระองคได คุณ
ตองมีความชอบธรรมเทาเทียมกับความชอบธรรมของพระเจา” เขาตอบวา “ประทานโทษครับ ไมมีใครมีความชอบธรรมเทาเทียมกับพระ
เจาไดแน มีเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ท่ีจะมีความชอบธรรมเชนนั้นได บุคคคลนั้นคือพระเยซูคริสต” ผมจึงวา “นั่นแหละ ตรงประเด็นเลย ไมมี
ใครในโลกนี้สักคนท่ีจะรักษาบัญญัติสิบประการไดอยางสมบูรณแบบโดยลำพังตนเอง ไมวาจะภายในหรือภายนอก แตเราจำเปนตองมีความ 
ชอบธรรมท่ีเทาเทียมกับพระเจา เพ่ือเปนท่ียอมรับของพระองค” 

นั่นตรงกับพระคำในขอ 21-22 ท่ีวา “แตบัดนี้ไดปรากฏแลววา ความชอบธรรมของพระเจานั้น ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ ... คือ
ความชอบธรรมของพระเจา ท่ีโปรดประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคนและแกทุกคนที่เชื่อ... ” ความชอบธรรมท่ีพระองค
ทรงหยิบย่ืนใหกับคุณและผมนั้น เปนความชอบธรรมท่ี “ผานความเชื่อในพระเยซูคริสต” เปนความชอบธรรมท่ีประทานใหกับทุกคน และตอ
ทุกคนท่ีเชื่อในพระองค ความชอบธรรมมีสองชนิด ความชอบธรรมของมนุษย และความชอบธรรมของพระเจา ความชอบธรรมของมนุษย มา
จากพฤติกรรมท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติอยางดีท่ีสุด เพียรทำความดี แตนั่นไมไดทำใหเราเปนท่ียอมรับของพระเจา เราจำตองมีความชอบธรรม
ท่ีเทาเทียมกับพระเจาและพระองคก็กำลังเสนอใหกับเรา ซ่ึงเปนความชอบธรรมของพระองคโดยปราศจากธรรมบัญญัติ 

อันท่ีจริง พระคำขอนี้บอกวา พระเจากำลังเสนอความชอบธรรมของพระองคใหเราโดยปราศจากธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมตามธรรม
บัญญัติ คือความชอบธรรมท่ีไดมาจากการประพฤติ เปนคาตอบแทน บรรลุถึงเปาหมาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยอมรับตอพระพักตรพระเจา 
ศาสนาท้ังหลายในโลกนี้ ลวนสอนวาความชอบธรรมนั้นข้ึนอยูกับการกระทำ คาจางคาตอบแทน และการบรรลุเปาหมายที่สำเร็จผล เพ่ือให
พระเจายอมรับ 

คำวา “พระกิตติคุณ” นั้นหมายถึง “ขาวประเสริฐ” พระกิตติคุณก็คือ พระเจาไดประทานความชอบธรรมของพระองคเองและการยอมรับ 
เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อในสิ่งท่ีพระเยซูคริสตเตรียมไว คือความตายของพระองคบนไมกางเขน เพ่ือไถบาปเรา เปนการนำเราเขาสูความชอบธรรม ท่ี
เทาเทียมกับธรรมบัญญัติ นี่คือความชอบธรรมของพระเจา ท่ีแยกออกจากธรรมบญัญัติโดยท่ีเราไมตองทำอะไร หรือมีคาตอบแทนใด ๆ ท้ังยัง
ไมตองประสบความสำเร็จอะไรเลย ความชอบธรรมนี้ไดมาโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสตลวน ๆ 

สังเกตขอความในพระคำที่ 22 ที่วา ‘นี่คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต สำหรับทุกคนและแก  
ทุกคนที่เชื่อ’ เหตุใดพระเจาจึงประทานความชอบธรรมของพระองคใหกับทุกคน “เพราะวาคนท้ังหลายไมตางกัน (ไมมีการแบงแยก) เหตุวา
ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา” คุณทำบาป ผมทำบาปทุกคนทำบาป เสื่อมจากมาตรฐานหรือ ความสมบูรณแบบของ
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พระองค เพราะเรามีบาป สิ่งสำคัญที่สุดที่เราตองการ ก็คือการยอมรับจากพระเจา มีความสัมพันธที่ดีงามและยืนอยูในจุดที่ถูกตองกับ
พระองค พระเจาทรงเสนอให มิใชดวยการกระทำตามพระบัญญัติ แตมาโดยผานความเชื่อในองคพระเยซูคริสต ความชอบธรรมของพระเจา 
มิไดมาจากการกระทำของเรา หรือจากความพยายาม หรือแลกกับการงาน หรือการไขวควาใหสำเร็จ แตโดยผานความเชื่อ การพึ่งพาใน
พระองค และความเชื่อม่ันในองคพระเยซู 

อับราฮัม (บิดาแหงชาวยิว) รับความรอดไดอยางไร พระคัมภีรบอกวา เพราะเขาเชื่อในพระเจา เชื่อม่ันในพระสัญญาท่ีพระองคประทานให 
เม่ือนั้นความชอบธรรมก็เปนของเขา ความจริงท่ีวาอับราฮัมไดรับความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรของพระเจา โดยผานความเชื่อ ก็มิใชใหกับ
เขาแตเพียงผูเดียว โรม 3:21-22 บอกวา มนุษยไดรับความชอบธรรม โดยผานความเชื่อในองคพระเยซูคริสต พระคัมภีรกลาวไวอยางนั้น ก็
เพราะสิ่งท่ีพระองคไดชำระใหเราบนไมกางเขน เม่ือพระองคทรงหลั่งพระโลหิตเพ่ือไถบาปเรา ความชอบธรรมก็จะเปนของผูท่ีมีความเชื่อใน
พระคริสต 

โรม 5:17 บอกวา “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้น
คนท้ังหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว คือพระเยซู
คริสต” พระเจาทรงหยิบย่ืนของประทานแหงความชอบธรรมใหเรา ของประทานท่ีจะไดมีท่ียืนตอพระพักตรพระองค ของประทานนั้นมีคามี
ราคา แตผูรับไมตองจาย หากคุณใหของขวัญผมสักชิ้น แลวบอกวาผมตองจาย มันก็ไมใชของขวัญ เพราะผมตองจายคืน ความชอบธรรมของ
พระเจาท่ีคุณกับผมรับเอาด่ังของขวัญ และของประทานแหงความชอบธรรมนี้ ทำใหเราพนผิด และมีท่ียืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค ท่ี
ไดมาโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต  
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ทิตัส 3:5 ความชอบธรรมท่ีเราตองมีนั้นคือความชอบธรรมท่ีเราสรางข้ึนเองไดใชไหม  

______________________________________________________________________________________________ 

ทิตัส 3:5 – พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำท่ีชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

2. อาน 2 โครินธ 5:21 ความชอบธรรมแบบไหนท่ีเราตองการ  
______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินธ 5:21 – เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพ่ือเราจะไดเปน
คนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค 

3. อาน โรม 3:22 เราจะรับความชอบธรรมนี้ไดอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 3:22 – คือความชอบธรรมของพระเจาซ่ึงทรงประทานโดยความเช่ือในพระเยซูคริสตสำหรับทุกคนและแกทุกคนท่ีเชื่อ 
เพราะวาคนท้ังหลายไมตางกัน 

4. อาน ฟลิปป 3:9 อะไรคือความชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติ  
______________________________________________________________________________________________ 

ฟลิปป 3:9 – และจะไดปรากฏอยูในพระองค ไมมีความชอบธรรมของขาพเจาเองซ่ึงไดมาโดยพระราชบัญญัติ แตมีมาโดย
ความเชื่อในพระคริสต เปนความชอบธรรมซ่ึงมาจากพระเจาโดยความเชื่อ 

5. อาน กาลาเทีย 2:21 เราทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชนไดอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

กาลาเทีย 2:21 – ขาพเจามิไดกระทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน เพราะวาถาความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัติ
แลว พระคริสตก็ทรงสิ้นพระชนมโดยเปลาประโยชน 

6. อาน โรม 5:17 เรารับความชอบธรรมของพระเจา เปรียบไดกับ 
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดย คนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้น
คนท้ังหลายท่ีรับพระคุณอันไพบูลย และรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว 
คือพระเยซูคริสต 
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บทท่ี 4 

ความสัมพันธกับพระเจา 
สิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดประการหนึ่งของความสัมพันธก็คือความเขาใจในบุคคลท่ีเรากำลังมีความสัมพันธดวย เฉกเชนเดียวกันกับพระเจา ท่ีเราตอง
เขาใจพ้ืนฐานธรรมชาติ และบุคลิกของพระองค เพ่ือท่ีจะมีความสัมพันธอันม่ันคงกับพระองค ความเขาใจลักษณะของพระเจา และธรรมชาติ
ของพระองคผิด ๆ ก็เปนหนึ่งในหลาย ๆ เหตุผลท่ีคนจำนวนมากไมอาจมีความสัมพันธท่ีดีกับพระองคได นี่เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับท่ีเกิด
ในสวนเอเดน เม่ืออาดัมเอวาถูกงูลอลวง ท้ังสองกาวเขาสูการทดลอง ท่ีสุดก็ไมเชื่อฟงพระเจา พาใหมนุษยชาติตองตกอยูในบาป การท่ีพวก
เขาขาดความเขาใจในธรรมชาติของพระเจานั้น เปนสวนสำคัญย่ิงท่ีทำใหถูกลอลวง 

เร่ืองราวในปฐมกาล 3:1-5 เปนเร่ืองท่ีหลายคนคุนเคยกันดี “งูนั้นเปนสัตวท่ีฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุง ซ่ึงพระเยโฮวาหพระเจาไดทรง
สรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา “จริงหรือท่ีพระเจาตรัสวา 'เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้' หญิงนั้นจึงกลาวแกงูวา "ผลของตนไม
ชนิดตาง ๆ ในสวนนี้เรากินได แตผลของตนไมตนหนึ่งซ่ึงอยูทามกลางสวน พระเจาบอกวา 'เจาอยากินหรือแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตาย' " 
งูจึงกลาวแกหญิงนั้นวา "เจาจะไมตายแน เพราะวาพระเจาทรงทราบวา เจากินผลไมนั้นวันใด ตาของเจาจะสวางข้ึนวันนั้น และเจาจะเปน
เหมือนพระเจาผูรูดีรูชั่ว” 

คำพูดออมๆ ของซาตานในท่ีนี้ บอกวา พระเจามิใชพระเจาท่ีดี พระองคพยายามเก็บงำอะไรไวจากอาดัมเอวา ไมทรงประสงคใหเขาท้ังสอง
กาวไปถึงศักยภาพอันสูงสุดของตัวเอง ไมทรงประสงคใหท้ังสองเปนเหมือนพระองค นั่นกระมังคือเหตุผลท้ังหมด ท่ีพระองคทรงต้ังกฏไมให
ท้ังสองคนเก็บกินผลจากตนไมแหงความรูดีรูชั่ว คงเพราะพระองคตองการจะซอนอะไรบางอยางหรือประสงคจะทำรายคนท้ังสอง กลาวอีก
นัยหนึ่ง ซาตานไดบิดเบือนธรรมชาติและลักษณะความเปนพระเจา เม่ือมันกลาวหาวา พระเจาไมตองการใหเขาท้ังสองไดสิ่งท่ีดีท่ีสุด เร่ืองราว
แบบนี้ก็กำลังเกดิข้ึนกับผูคนทุกวันนี้ ซาตานหลอกเราวา “ถาเจาเดินตามพระเจาและไมปฏิบัติตามคำสอนท้ังหลายของพระองค เจาก็ไมมี
ทางจะมีความสุข ชีวิตจะตองนาเบื่อและเฉาตาย” นาเศรามาก ท่ีผูคนตองเรียนรูจากประสบการณตรงวา บรรดายาเสพติด แอลกอฮอล เร่ือง
เพศ ความเปนกบฏ การเสพสุขเพ่ือตัวเอง ความสำเร็จในหนาท่ีการงาน รวมท้ังสิ่งตาง ๆ ท้ังหลายท่ีพวกเขาไดทดลองเหลานั้น ไมอาจจะให
ความพึงพอใจกับตัวเองได หนำซ้ำกวาจะรูสึกตัวเขาเหลานั้นก็ทำลายชีวิตตัวเอง ทำลายครอบครัว และทำลายสุขภาพไปเรียบรอยแลว 

ความเปนจริง พระเจาคือพระเจาท่ีดีงาม นำ้พระทัยของพระองค คือใหเราไดรับแตสิง่ดีเทานั้น ซาตานนั่นแหละท่ีใชการลอลวงเดิม ๆ อันเปนกับ
ดักสำหรับอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั้นมาใชกบัเราทุกวันนี้ โดยพ้ืนฐานก็มีความหมายเปนนัยวา พระเจามิใชพระเจาท่ีดี คนท่ีมีความเขาใจในพระ
คัมภีรเพียงเล็กนอยแตจดจำพระคำท่ีพูดถึงตัวอยางมากมาย ท่ีพระเจาทรงปฏิบัติกับมนุษยอยางรุนแรงและโหดราย ในกนัดารวิถี 15:32-36 
กลาววา ชายคนหนึ่งเก็บฟนในวันสะบาโต จึงถูกหินขวางจนตายเพราะไมปฏิบัติตามกฎของวันสะบาโต ฟงดูแลวเปนเรื่องรุนแรงมาก ทวามัน
มีเหตุผลเบื้องหลังการลงโทษนั้น แมวาคนสวนใหญท่ีอานพระคำอยางผานๆ จะไมทันสังเกต แตหากต้ังใจศึกษาอยางรอบคอบแลวจะพบวา 
ธรรมบัญญัติในพระคัมภีรเดิมนั้น ถูกตราข้ึนก็เพ่ือใหรูวาความบาปท่ีเรากระทำนั้นเปนความบาปอันใหญหลวง เชนท่ีอัครสาวกเปาโล กลาวใน
โรม 7:13 วาจุดประสงคของธรรมบัญญัติก็คือ ผูคนไมตระหนักวาความบาปของตัวเองรายแรงมากแคไหน พวกเขาทำผิดตอพระเจา 
เปรียบเทียบตัวเองทามกลางพวกตัวเอง ซ่ึงเปนเรื่องผิด ไมสมควรทำ และยังประเมินการกระทำของตนเองจากการกระทำของผูอ่ืน   

หากใครทำบาปสักคน และไมไดถูกทำโทษถึงตาย พวกเขาจะคิดวาบาปก็ไมนาจะแยนัก แลวก็ลดมาตรฐานของตัวเองลง คนเหลานี้สูญเสีย
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วิสัยทัศนในการเล็งเห็นความดีความชั่วท่ีแทจริง พระเจาจึงจำตองนำมนุษยกลับเขาสูมาตรฐานท่ีเหมาะสมในการดำเนินชีวิตท่ีถูกตองเพื่อ
มนุษยจะไดปฏิเสธมารและการลอลวงของมัน ตระหนักถึงผลบั้นปลายของการเลือกทางผิด ในการนี้ พระองคตองบังคับใชธรรมบัญญัติท่ี
พระองคทรงประทานให 

พระเจามิไดประทานธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมโดยมุงหมายวา “ตราบเทาท่ีเจาไมไดทำสิ่งท่ีเราบัญญัติไว เราไมอาจยอมรับ หรือรักเจา
ได” นั่นไมใชธรรมชาติหรือลักษณะของพระองค ท่ีจริงพระองคทรงประทานธรรมบัญญัติ ก็เพ่ือตองการใหมนุษยเขาใจอยางถองแทถึง
ความถูกผิด เพ่ือนำเรากลับเขามาสูความจริงท่ีวา เราตองการพระผูชวยใหรอด ปญหาก็คือมนุษยมักจะคิดไปวาพระเจาทรงบัญชาใหมนุษย
สมบูรณแบบกอนจึงจะรักมนุษยได ความคิดนี้นำไปสูทัศนคติท่ีคนสวนใหญคิดวา ความรักท่ีทรงมีตอเขานั้น ข้ึนตรงตอสัดสวนของการ
แสดงออกของเขาเอง คนเหลานี้รูสึกวาตราบใดท่ีเขายังไมพยายามทำทุกอยางใหถูกตองท่ีสุด พระองคจะไมทรงยอมรับเขา แตนั่นไมใชสิ่งท่ี
พระคัมภีรตองการจะสื่อกับเรา 

น้ำพระทัยพระเจานั้นตองการคืนดีกับมนุษย ไมตัดสินมนุษย ไมคิดบัญชีบาปมนุษย ไมตองการยึดเอาบาปเหลานั้นไวเปนปฏิปกษกับมนุษย 
นั่นคือพระทัยของพระองคในพระคัมภีรซ่ึงยังคงเปนน้ำพระทัยตอเราในวันนี้เชนกัน เราจำเปนตองรูพระทัยท่ีแทจริงของพระองควา “พระเจา
คือความรัก” (1 ยอหน 4:8) พระองคทรงแสวงหาทางท่ีจะใหเราหลุดพนจากบาป ทรงทำทุกวิถีทางท่ีจะไมใหเราแยกจากพระองค พระองค
ทรงทำสำเร็จเรียบรอยแลวผานทางพระเยซูคริสต พระองคทรงเสนอความสัมพันธกับเราในวันนี้ โดยไมไดต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการกระทำ 
แตบนพ้ืนฐานของความเชื่อและการยอมรับพระเยซูท่ีรับบาปของเราไว เราจะมีความสัมพันธกับพระเจาไดในวันนี้ โดยไมตองหวนคิดถึงความ
ลมเหลวใด ๆ ในชีวิตของเราเลย สิ่งท่ีพระองคขอจากเราเพียงสิ่งเดียวก็คือ ใหเชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ปฐมกาล 3:1 ซาตานถามอะไรเอวา  

______________________________________________________________________________________________ 

ปฐมกาล 3:1 – งูนั้นเปนสัตวท่ีฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุงซ่ึงพระเยโฮวาหพระเจาไดทรงสรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา 
“จริงหรือท่ีพระเจาตรัสวา ‘เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้' ” 

2. อาน ปฐมกาล 2:17 และ 3:3. มีคำใดท่ีเอวาเติมเขาไปในคำท่ีพระเจา้ตรสักบัอาดมั 
______________________________________________________________________________________________ 

ปฐมกาล 2:17 – แตตนไมแหงความรูดีและรูชั่วเจาอยากินผลจากตนนั้นเปนอันขาด เพราะวาเจากินในวันใด เจาจะตายแนใน
วันนั้น 
ปฐมกาล 3:3 – แตผลของตนไมตนหนึ่งซ่ึงอยูทามกลางสวน พระเจาตรัสวา ‘เจาอยากินหรือแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตาย' 

2. อาน ปฐมกาล 3:6 เม่ือซาตานไดปลูกฝงความสงสยัไวในใจของเอวาใน เร่ืองพระคำของพระเจาแลว เธอทำอยางไรตอไปในพระคำ
ขอนี้  
______________________________________________________________________________________________ 

ปฐมกาล 3:6 เม่ือหญิงนั้นเห็นวา ตนไมนั้นเหมาะสำหรับเปนอาหารและมันงามนาดู และตนไมตนนั้นเปนท่ีนาปรารถนาเพ่ือให
เกิดปญญา หญิงจึงเก็บผลไมนั้นแลวกินเขาไป สงใหสามีของนางดวย และเขาไดกิน 

3. อาน ปฐมกาล 3:9-10. หลังจากที่อาดัม และเอวาทำบาป พระเจายังคงพูดคุยและพยายามสานตอความสัมพันธกับเขาท้ังสอง
หรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

ปฐมกาล 3:9-10 – พระเยโฮวาหพระเจาทรงเรียกอาดัมและตรัสแกเขาวา “เจาอยูท่ีไหน” [10] เขาทูลวา “ขาพระองคไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคในสวนและขาพระองคก็กลัว เพราะวาขาพระองคเปลือยกายอยู ขาพระองคจึงไดซอนตัวเสีย” 

4. อาน ปฐมกาล 3:22-24. เหตุใดพระเจาจึงขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวน  
______________________________________________________________________________________________ 

ปฐมกาล 3:22-24 – พระเยโฮวาหพระเจาตรัสวา “ดูเถิด มนุษยกลายมาเปนเหมือนผูหนึ่งในพวกเราท่ีรูจักความดีและความ
ชั่ว บัดนี้เกรงวาเขาจะย่ืนมือไปหยิบผลจากตนไมแหงชีวิตมากินดวยกัน และมีชีวิตนิรันดรตลอดไป” เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาห
พระเจาจึงทรงใหเขาออกไปจากสวนเอเดน เพ่ือทำไรไถนาจากท่ีดินท่ีเขากำเนิดมานั้น ดังนั้นพระองคทรงไลมนุษยออกไป ทรง
ต้ังพวกเครูบไวทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน ต้ังดาบเพลิงซ่ึงหมุนไดรอบทิศทาง เพ่ือปองกันทางเขาไปสูตนไมแหงชีวิต 

6. เห็นหรือไม วานี่คือการแสดงออกถึงความเมตตาตอเขาท้ังสองมากกวาการลงโทษ 
______________________________________________________________________________________________ 

7. อาน โรม 5:17 เราจะรับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรมไดอยางไร  
ก. ซ้ือหามา   
ข. ทำงานใหถึงจุดท่ีจะไดรับรางวัล  
ค. รับเอามา 
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โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้น
คนท้ังหลายท่ีรับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว 
คือพระเยซูคริสต 

8. อาน โรม 6:23 เราสมควรจะไดรับอะไรเม่ือทำบาป  
 ______________________________________________________________________________________________ 

โรม 6:23 – เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานของพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา 

9. โดยพระคุณ พระเจาทรงประทานอะไรใหเราแทน  
______________________________________________________________________________________________ 

10. อาน โรม 10:3 หากเราพยายามสรางความชอบธรรมดวยตนเอง เราลมเหลวในการ 
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 10:3 – เพราะวาเขาไมรูจักความชอบธรรมของพระเจา แตอุตสาหจะต้ังความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไมไดยอมอยูใน
ความชอบธรรมของพระเจา 

11. อาน 1 ยอหน 1:9 โรม 4:3 พระเจาทรงสัญญาวาจะทำอยางไร กับบาปและความผิดท่ีเรากระทำตอพระองค หากเราเพียงแตเชื่อ
เทานั้น  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 1:9 – ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระ
เราใหพนจากการอธรรมท้ังสิ้น 

โรม 4:3 – ดวยวาพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา ‘อับราฮัมไดเชื่อพระเจา และพระองคทรงนับวาเปนความชอบธรรมแกทาน' 

12. พระคำน้ีสอนทานอยางไรเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 5 
ธรรมชาติของพระเจา 

การท่ีจะมีความสัมพันธท่ีดีกับพระเจา เราตองรูจักธรรมชาติและบุคลิกท่ีแทจริงของพระองค พระองคทรงกร้ิวเพราะบาปของเรา หรือทรง
เปนพระเจาท่ีเมตตา ผูซ่ึงตองการจะประทานชีวิตของพระองคและพระพรใหเราโดยไมข้ึนอยูกับการกระทำของเรา ขอพระคำนั้นทำใหเรา
มองเห็นภาพของพระองคในสองลักษณะ ซ่ึงมิไดหมายความวาพระองคทรงเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรท่ีแตกตางจากที่เคยทำ แมในพระคัมภีร
จะมีชวงท่ีใชคำวา พระเจา ‘ทรงถือโทษบาปของมนุษย’ 

เร่ืองนี้อาจเปรียบไดกับการเลี้ยงดูลูก เม่ือลูกยังเล็กอยู เปนไปไมไดท่ีเราจะใชเหตุผลเพ่ือสอนวา ทำไมลูกๆ จึงตองประพฤติตนใหเหมาะสม 
หรือไมควรเห็นแกตัว แยงของเลนไปจากพ่ีนอง เราตองสอนลูกถึงกฎ ขอหามตาง ๆ และถาไมทำตามกฎ ก็ตองถูกลงโทษ กฎก็ตองเปนกฎท่ี
เรานำมาบังคับใช แมวาลูก ๆจะไมรูเร่ืองราวเกี่ยวกับพระเจา เกี่ยวกับมารราย หรือการเปดชองใหมาร เวลาเห็นแกตัว ลูก ๆ อาจจะไมเขาใจ
ความคิดแบบนี้ แตเขาจะเขาใจไดวาเม่ือใดท่ีทำความผิดซ้ำ เขาจะตองถูกลงโทษ 

ในทำนองเดียวกันกับท่ีพระเจาทรงกระทำในพระคัมภีรเดิม กอนท่ีมนุษยจะเขาสูการบังเกิดใหม มนุษยไมไดมีความเขาใจทางจิตวิญญาณ 
ดังเชนท่ีเรามีภายใตพันธสัญญาใหม ดังนั้นพระองคจึงทรงวางกฎ ขอบังคับ ใหพวกเขาปฏิบัติพรอมกับบทลงโทษ บางคร้ังถึงแกความตาย 
เพ่ือยับย้ังพวกเขาจากบาป นั่นก็เพราะ ซาตานใชบาปทำลายมนุษย จึงจำตองมีท่ียับย้ังบาป บทลงโทษตองถูกบังคับใชอยางเขมงวด แมวา
ความเขมงวดนี้จะทำใหเกิดความเขาใจผิด ๆ ท่ีวาพระเจาไมไดรักเราจริงเพราะความบาปของเรา ซ่ึงมิใชสิ่งท่ีพระเจาสอน ในโรม 5:13 กลาว
วา “บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนพระราชบัญญัติ แตท่ีใดไมมีพระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป” 'กอนพระราชบัญญัติ' หมายความวา กระท่ังถึง
วันท่ีพระเจาไดประทานบัญญัติสิบประการ และกฎพิธีกรรมอ่ืน ๆ ใหโมเสสนำไปใชกับชนชาติยิว กระท่ังถึงเวลาน้ัน บาปดำรงอยูในโลก แตก็
ไมไดถือโทษบาปของพวกเขาชั่วนิรันดร คาจางของบาปคือความตาย ดังนั้นผูคนท่ีมีชีวิตอยูกอนท่ีพระราชบัญญัติไดเกิดข้ึน ผลของความผิด
บาปของเขา อาจไดรับการลงโทษถึงตาย ทวาพระเจาก็มิไดถือโทษบาปของพวกเขาไปจนตลอดชั่วนิรันดร นี่คือ เหตุผลท่ีพระเยซูไปเทศนาสั่ง
สอนพวกเขาโดยเฉพาะเจาะจง เห็นไดจาก 1 เปโตร 3:18-20 "ดวยวาพระคริสตเชนกันก็ไดทนทุกขคร้ังเดียวเทานั้น เพราะความผิดบาป คือ
พระองคผูชอบธรรมเพื่อผูไมชอบธรรม เพ่ือพระองคจะไดทรงนำเราท้ังหลายไปถึงพระเจา ฝายเนื้อหนังพระองคก็ทรงส้ินพระชนม แตทรงมี
ชีวิตข้ึนโดยพระวิญญาณ และโดยพระวิญญาณเชนกัน พระองคไดเสด็จไปประกาศแกวิญญาณท่ีติดคุกอยู ซ่ึงแตกอนไมไดเชื่อฟง คราวเมื่อ
พระเจาทรงโปรดงดโทษไวนาน คือคร้ังโนอาห เม่ือกำลังจัดแจงตอนาวา ในนาวานั้นไดรอดจากน้ำนอยคนคือแปดคน" 

พระคำโรม 5:13 บอกวา ตราบกระทั่งบัญญัติสิบประการไดกำเนิดข้ึน พระเจามิไดทรงถือโทษกับบาปของมนุษย นี่เปนขอความที่นาท่ึงมาก 
มองยอนไปในปฐมกาล บทท่ี 3 และ 4 คนสวนใหญเขาใจวา เม่ืออาดัมและเอวาทำบาปตอพระเจา เพราะพระเจาบริสุทธ์ิและมนุษยมีบาป
หนา พระเจาจึงไมตองการท่ีจะมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยผูเต็มไปดวยบาป คนเหลานั้นจึงคิดวา พระเจาขับไลมนุษยออกจากสวนเอเดน จาก
พระพักตรของพระองค เพราะพระเจาผูบริสุทธ์ิไมอาจจะมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยท่ีมีมลทินได 

พวกนั้นคิดไกลถึงข้ันวา ตราบใดท่ีใครยังไมชำระบาปของตนดวยการกระทำท่ีถูกตอง พระเจาก็ไมอาจมีความสัมพันธกับเขาผูนั้นได ความคิด
เชนนี้ขัดแยงกับขอความในโรม 5:8 ท่ีวา “แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราท้ังหลาย คือขณะท่ีเรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระ
คริสตไดทรงส้ินพระชนมเพ่ือเรา” ดังนั้น พันธสัญญาใหมสอนวา พระเจาทรงแผความรักมายังเรา ท้ัง ๆ ท่ีเรามีชีวิตอยูในความบาป ไมใช
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หลังจากที่เรากระทำดีและถูกตองแลว ความจริงอันย่ิงใหญท่ีสุดอันหนึ่งของขาวประเสริฐ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไดก็คือ ตองเขาใจวา พระ
เจาทรงรักเราอยางท่ีเราเปน ทรงรักเรามากจนกระท่ังวา หากเรายอมรับความรักของพระองค เราจะไมอยากเปนอยางท่ีเปนอยูนี้ เราจะ
เปลี่ยนแปลง แตเปลี่ยนแปลงเพราะผลแหงความรักท่ีมีตอพระเจา ไมใชเพราะอยากไดรับความรักจากพระองค 

ในปฐมกาลบทท่ี 4 จะเห็นวา พระเจายังคบหากับมนุษย พระองคยังคงสนทนากับอาดัม และเอวา แมหลังจากที่ท้ังสองไดทำบาป พระองค
ตรัสกับคาอิน และเอเบล เม่ือเขาท้ังสองมาถวายเครื่องบูชากับพระองค พระองคยังตรัสกับเขาดวยพระสุรเสียงของพระองค จากปฏิกริยา
ของท้ังสองคน เราจะเห็นไดวาเขาท้ังคูคุนเคยกับเสียงของพระเจา และมิไดรูสึกตกใจกลัว เม่ือคาอินฆาเอเบล นองชายของตัวเอง เขากลาย 
เปนฆาตกรคนแรกของแผนดินโลก พระสุรเสียงของพระเจาตรัสถามจากสวรรควา “เอเบล นองชายของเจาอยูท่ีไหน” คาอินโกหกพระเจา 
ซ่ึงดูเหมือนจะไมรูสึกสะทกสะทานกับการกระทำของตนเอง เหตุการณอยางนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือคนคนนั้นคุนเคยตอเสียงของพระเจา จนไม
รูสึกหวาดวิตกใด ๆ ท้ังหมดนี้ก็พอจะเห็นไดวา พระเจายังคงคบหาพูดคุยกับมนุษยตอไป มิไดเลิกความสัมพันธกับมนุษยอยางท่ีคนท่ัวไปเชื่อ
กัน พระองคไมทรงคิดบัญชีบาปของมนุษย หมายความวา พระองคไมเอาผิดบาปนั้น หรือเปนเพราะพวกเขาไมไดทำอะไรผิด มิใชเลย นี่
แหละท่ีเปนเหตุใหพระองคทรงตราพระราชบัญญัติข้ึน เพ่ือจะนำมนุษยกลับสูมาตรฐานท่ีเหมาะสม พระเจาจึงตองสำแดงใหมนุษยเห็นวา 
มนุษยตองการผูชวยใหรอด ตองถอมใจจริง ๆ ยอมรับการอภัยโทษบาปเปนของขวัญ นาเศราท่ีพวกวิญญาณศาสนาท้ังหลาย บังคับบงการ
ความเชื่อนี้โดยสอนวาพระบัญญัตินั้นทรงประทานใหกับมนุษยเพ่ือใหเรารักษาใหได พระองคจึงจะยอมรับและอภัยบาปเรา มิใชเชนนั้นเลย 
จุดมุงหมายของกฎเกณฑในภาคพันธสัญญาเดิมนั้น ก็เพ่ือขยายภาพแหงบาปของเรา ใหรูวาเราหมดหวังท่ีจะชวยตัวเองใหรอด จนเราจำนน
วา “พระเจา ถานี่คือมาตรฐานของความบริสุทธ์ิ ขาพระองคทำไมได ขอทรงโปรดยกโทษบาป ประทานพระเมตตาใหกับขาพระองคดวย” 
โดยภาพรวมแลว ธรรมชาติของพระเจาคือ ทรงเปนความรักเสมอ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน โรม 5:13 คำวา “ถือวา” หมายความวา  

______________________________________________________________________________________________ 

โรม 5:13 – บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนมีพระราชบัญญัติ แตท่ีใดไมมีพระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป 

2. อาน โรม 7:7 อะไรคือวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ  
______________________________________________________________________________________________ 

 โรม 7:7 – ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร วาพระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้นเลย แตวาถามิใช
เพราะพระราชบัญญัติแลว ขาพเจาก็จะไมรูจักบาป เพราะวาถาพระราชบัญญัติมิไดหามวา อยาโลภ ขาพเจาก็จะไมรูวาอะไร
คือความโลภ 

3. อาน กาลาเทีย 3:24 ตามขอความในพระคำนี้ วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติคือ  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 กาลาเทีย 3:24 – เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติจึงเปนครูของเราซ่ึงนำเรามาถึงพระคริสต เพ่ือเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดย
ความเชื่อ 

4. อานยอหน 8:1-11 พระเยซูทรงปฏิบัติอยางไรกับหญิงสาวท่ีถูกจับไดขณะลวงประเวณี  
______________________________________________________________________________________________ 

 ยอหน 8:1-11 – แตพระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ [2] ในตอนเชาตรูพระองคเสด็จเขาในพระวิหารอีก และคนทั้งหลายพา
กันมาหาพระองค พระองคก็ประทับนั่งและสั่งสอนเขา [3] พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีไดพาผูหญิงคนหนึ่งมาหาพระองค 
หญิงผูนี้ถูกจับฐานลวงประเวณี และเม่ือเขาใหหญิงผูนี้ยืนอยูทามกลางฝูงชน [4] เขาทูลพระองควา พระอาจารยเจาขา หญิง
คนนี้ถูกจับเม่ือกำลังลวงประเวณีอยู [5] ในพระราชบัญญัตินั้นโมเสสส่ังใหเราเอาหินขวางคนเชนนี้ใหตาย สวนทานจะวา
อยางไรในเรื่องนี้ [6] เขาพูดอยางนี้เพ่ือทดลองพระองค หวังจะหาเหตุฟองพระองค แตพระเยซูทรงนอมตัวลงเอานิ้วพระหัตถ
เขียนท่ีดิน เหมือนด่ังวาพระองคไมไดยินพวกเขาเลย [7] และเม่ือพวกเขายังทูลถามพระองคอยูเรื่อย ๆ พระองคก็ทรงลุกขึ้น
และพูดกับเขาวา ผูใดในพวกทานท่ีไมมีบาป ก็ใหผูนั้นเอาหินขวางเขากอน [8] แลวพระองคก็ทรงนอมตัวลงและเอานิ้วมือ
เขียนท่ีดินอีก [9] และเม่ือเขาท้ังหลายไดยินดังนั้นจึงรูสำนึกโดยใจวินิจฉัยผิดชอบ เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคนๆ เริ่มจากคน
เฒาคนแกจนหมด เหลือแตพระเยซูตามลำพังกับหญิงท่ียังยืนอยูท่ีนั้น [10] เม่ือพระเยซูทรงลุกขึ้นแลว และมิไดเห็นผูใด เห็นแต
หญิงผูนั้น พระองคพูดกับนางวา หญิงเอย พวกเขาที่ฟองเจาไปไหนหมด ไมมีใครเอาโทษเจาหรือ [11] นางนั้นทูลวา พระองค
เจาขา ไมมีผูใดเลย และพระเยซูพูดกับนางวา เราก็ไมเอาโทษเจาเหมือนกัน จงไปเถิด และอยาทำบาปอีก 

5. อาน ยอหน 3:34 พระคำและการกระทำของพระเยซูสะทอนถึงธรรมชาติท่ีแทจริงของพระเจาหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 3:34 – พระองค ผูที่พระเจาทรงใชมานั้น ทรงกลาวพระคำของพระเจา เพราะพระเจามิไดประทานพระวิญญาณอยาง
จำกัดแดพระองค         
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6. อาน 1 ยอหน 4:8 อะไรคือธรรมชาติท่ีแทจริงของพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

 1 ยอหน 4:8 – ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก 

7. อาน โรม 5:6 ความรักของพระเจาตอเราโดยตรง เกิดข้ึนขณะท่ี  
______________________________________________________________________________________________ 

 โรม 5:6 – ขณะเม่ือเรายังขาดกำลัง พระคริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพ่ือชวยคนอธรรมในเวลาท่ีเหมาะสม 

8. อาน โรม 5:8 พระเจารักเราในขณะท่ีเรายังเปน  
______________________________________________________________________________________________ 

 โรม 5:8 – แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราท้ังหลาย คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรง
สิ้นพระชนมเพ่ือเรา 

9. อาน โรม 5:10 พระเจารักเราในขณะที่เรายังเปน  
______________________________________________________________________________________________ 

 โรม 5:10 – เพราะวาถาขณะท่ีเรายังเปนศัตรู เราไดกลับคืนดีกับพระเจาโดยท่ีพระบุตรของพระองคสิ้นพระชนม ยิ่งกวานั้นอีก
เม่ือเรากลับคืนดีแลว เราก็จะรอดโดยพระชนมชีพของพระองคแน 

10. หากเราขอใหพระเยซูคริสตยกโทษบาปให ขอใหพระองคเปนผูชวยใหรอดและเปนพระเจาของเรา วางใจในการเสียสละพระชนม
ของพระองคเพ่ือไถบาปเรา พระเจาจะแสดงธรรมชาติท่ีแทจริงแหงพระเมตตา และพระคุณของพระองค หรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 6 

การกลับใจใหม 
หลายคนมีความเขาใจผิด ๆ เกี่ยวกับการกลับใจใหม การกลับใจใหม ไมใช การทำใหสมบูรณแบบ แตคือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ขอพูดถึงคำ
อุปมาเร่ืองบุตรนอยหลงหาย พระเยซูทรงบรรยายใหเห็นภาพท่ีชัดเจน ในความหมายของการกลับใจใหมของคน ๆ หนึ่ง จากลูกา 15:11-12 
พระเยซูตรัสวา "ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน [12] บุตรคนนอยพูดกับบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขอทรัพยท่ีตกเปนสวนของขาพเจาเถิด' บิดาจึง 
แบงสมบัติใหแกบุตรท้ังสอง" 

บุตรคนเล็กตองการมรดกของเขากอนท่ีบิดาจะตาย ซ่ึงเปนเร่ืองคอนขางจะผิดธรรมดา แตบิดาตอบรับคำขอของบุตร และแบงมรดกใหบุตร
ท้ังสอง ขอ 13 กลาวตอไปวา “ตอมาไมกี่วัน บุตรคนนอยนั้นก็รวบรวมทรัพยท้ังหมดแลวไปเมืองไกล และไดผลาญทรัพยของตนท่ีนั่นดวย
การเปนนักเลง” พระคัมภีรบางฉบับถอดความวา "บุตรคนนอยนั้น นำทรัพยสมบัติท่ีเปนมรดกของตนเขาไปในถ่ินไกลจากบานเกิด และ
ผลาญสมบัตินั้นดวยการใชชีวิตนักเลง เขาใชจายในการเท่ียวในงานเลี้ยงร่ืนเริง และใชจายเงินกับโสเภณี"  

ขอ 14-15 บอกวา “เม่ือใชทรัพยหมดแลวก็เกิดกันดารอาหารย่ิงนักท่ัวเมืองนั้น (แผนดินเริ่มกันดาร และผูคนก็พากันอดอยาก) เขาจึงเร่ิมขัด
สน เขาไปอาศัยอยูกับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใชเขาไปเลี้ยงหมูท่ีทุงนา” เขาไดทำงานใหกับชายคนหนึ่ง นั่นก็คือเปนคนเลี้ยงหมู” 
ขอ 16 บอกวา “เขาใครจะไดอ่ิมทองดวยฝกถ่ัวท่ีหมูกินนั้น แตไมมีใครใหอะไรเขากิน” เขาอดอยากมาก จนออนวอนวา “ขออาหารหมูใหขา 
หรืออะไรสักอยาง” แตไมมีใครหยิบย่ืนอะไรเขาเลย เขาผลาญทรัพยจากมรดกของตนไปจนหมดสิ้นแลว ในขอท่ี 17 กลาวตอไปวา “เม่ือเขารู
สำนึกแลวจึงพูดวา ‘ลูกจางของบดิาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอ่ิมและเหลืออีก สวนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร’ บางฉบับถอดความวา 
“เม่ือเขาคิดไดแลว” หรืออีกนัยหนึ่ง ลูกจางของบิดาเขายังมีอาหารมากเกินพอ ขณะที่เขากำลังจะอดตาย 

เขาตัดสินใจกลับใจใหม การกลับใจใหมนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจ โดยเริ่มเปล่ียนท่ีจิตใจน่ันเอง เปนเหตุใหบุคคลนั้นกลับหลัง
หัน มุงไปสูทิศทางใหม ขอ 18-19 เขากลาววา “จำเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา และพูดกับทานวา “บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำผิดตอสวรรคและ
ทำผิดตอหนาทานดวย ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวา เปนลูกของทานอีกตอไป ขอทานใหขาพเจาเปนเหมือนคนรับใชของทานคนหนึ่งเถิด” 
(“ขอใหขาพเจาเปนเหมือนทาสคนหนึ่งเถิด บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำบาปตอทาน ไดผลาญทรัพยของทาน และไดกระทำบาปตอพระเจา 
โปรดใหขาพเจาไดเปนทาสเถิด”) แลวเขาก็ลุกข้ึน เดินทางไปหาบิดา การกลับใจใหมนั้นมีความหมายมากย่ิงกวาการเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยน
ความคิด เปลี่ยนจิตใจ มันจะนำบุคคลนั้น ไปสูการกระทำตามความเชื่อของเขา หันหลังกลับ เปลี่ยนมาสูทิศทางใหม เราทุกคนลวนแลวแตได
หันหลังใหกับพระเจา พระบิดาของเรา ละจากสวรรค ซ่ึงเปนบานของเรา ในพระคัมภีรกลาวในอิสยาห 53:6 วา “เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือน
แกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง” แตพระเจาในความเมตตาของพระองคทรงนำบาปของเราท้ังหลายวางไวท่ีองคพระเยซูคริสต 

เร่ืองราวดำเนินตอไปในขอท่ี 20-24 วา “แลวเขาก็ลุกข้ึนไปหาบิดาของตน” ตอนนี้เราอาจนึกถึงพอ ซ่ึงนาจะพูดวา “บุตรเอย ดูซิวาเจาไดทำ
อะไรลงไป เจาไดผลาญสมบติัของพอ สิ่งท่ีพอสะสมมาตลอดชีวิต จงมาเปนทาสของพอเสีย” พอในฝายโลกสวนใหญอาจจะโกรธสุดขีด และ 

แสดงทัศนคติเชนนั้น แตโปรดสังเกตทัศนคติของบิดาผูนี้ “แตเม่ือเขายังอยูแตไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา (ความรักบุตรไดหลั่งออก
จากหัวใจ) จึงว่ิงออกไปกอดคอ จุบเขา ฝายบุตรนั้นจึงกลาวแกบิดาวา ‘บิดาเจาขา ขาพเจาไดทำบาปตอสวรรคและตอสายตาของทานดวย 
ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวาเปนลูกของทานอีกตอไป’ แตบิดาไดสั่งผูรับใชของตนวา ‘จงรีบไปเอาเสื้ออยางดีท่ีสุดมาสวมใหเขา และเอา
แหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเทามาสวมใหเขา จงเอาลูกวัวอวนพีมาฆาเลี้ยงกัน เพ่ือความรื่นเริงยินดีเถิด เพราะวาลูกของเราคนนี้ตายแลว 



ระดับท่ี 1 

ระดับท่ี 1      1-20 

แตกลับเปนอีก หายไปแลว แตไดพบกันอีก’ เขาท้ังหลายตางก็เร่ิมมีความร่ืนเริงยินดี” พวกเขาก็เฉลิมฉลองกัน 

เขาใจนะครับวา พระเยซูกำลังสื่ออะไร ถาเราเพียงหันกลับไปหาพระบิดาเจาบนสวรรค เพ่ือรองขอความเมตตา และพูดวา “พระบิดาเจา ขา
พระองคทำผิดบาปตอพระองค ขาพระองคไมสมควรจะเปนลูกของพระองค” พระองคก็จะยอมรับเรา พระบิดาเจาบนสวรรคจะมีแตความ
เมตตาตอเรา พระองคจะไมยอมใหเราเปนทาส พระองคจะฟนฟูเราใหกลับเปนบุตรของพระองค พระเจาทรงรอคอยเราอยู เราไดหันหลัง
ใหกับพระองคหรือเปลา ทำไมไมหันกลับไปหาพระเจา พระบิดาของเรา และสวรรค บานของเราเสียแตวันนี้เลา 
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คำถาม 

บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
 

1. ใหความหมายของคำวา “การกลับใจใหม”  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. อาน ลูกา 13:1-5 เราตองทำอยางไรจึงจะไมพินาศ 
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 13:1-5 – ขณะนั้น มีบางคนอยูท่ีนั่นเลาเรื่องชาวกาลิลี ซ่ึงปลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขา ใหพระองค
ฟง [2] พระเยซูจึงตรัสตอบเขาวา “ทานท้ังหลายคิดวาชาวกาลิลีเหลานั้นเปนคนบาปยิ่งกวาชาวกาลิลีอื่น ๆ ท้ังปวง เพราะวา
เขาไดทุกขทรมานอยางนั้นหรือ [3] เราบอกทานท้ังหลายวา มิใช แตถาทานท้ังหลายมิไดกลับใจเสียใหมก็จะตองพินาศ
เหมือนกัน [4] หรือสิบแปดคนนั้นซ่ึงหอรบท่ีสิโลอัมไดพังทับเขาตายเสียนั้น ทานท้ังหลายคิดวา เขาเปนคนบาปยิ่งกวาคนท้ัง
ปวงที่อาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็มหรือ [5] เราบอกทานท้ังหลายวา มิใช แตถาทานท้ังหลายมิไดกลับใจเสียใหมจะตองพินาศ
เหมือนกัน” 

3. อาน 2 เปโตร 3:9 พระเจาทรงปรารถนาสิ่งใดตอมนุษย  
______________________________________________________________________________________________ 

2 เปโตร 3:9 – องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉ่ือยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามท่ีบางคนคิดนั้น แตพระองคไดทรงอด
กลั้นใจไว เพราะเห็นแกเราทั้งหลายมาชานาน ไมทรงประสงคท่ีจะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาท่ีจะใหคนท้ังปวง
กลับใจเสียใหม 

4.  อาน ลูกา 16:19-31 พระคำท่ี 16:28 เหตุใดชายมั่งมีผูนั้น จึงตองการให คนฟนข้ึนจากความตาย ไปพูดคุยกับพ่ีนองของเขา  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 16:19-31 – ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุงหมผาสีมวงและผาปานเนื้อละเอียด รับประทานอาหารอยางประณีตทุกวันๆ [20] และมี
คนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเปนแผลท้ังตัว นอนอยูท่ีประตูรั้วบานของเศรษฐี [21] และเขาใครจะกินเศษอาหารท่ีตกจากโตะ
ของเศรษฐีนั้น แมสุนัขก็มาเลียแผลของเขา [22] อยูมาคนขอทานน้ันตายและเหลาทูตสวรรคไดนำเขาไปไวท่ีอกของอับราฮัม 
ฝายเศรษฐีนั้นก็ตายดวย และเขาก็ฝงไว [23] แลวเม่ืออยูในนรก เปนทุกขทรมานย่ิงนัก เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูแต
ไกล และลาซารัสอยูท่ีอกของทาน [24] เศรษฐีจึงรองวา ‘อับราฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด ขอใชลาซารัสมาเพ่ือจะเอา
ปลายนิ้วจุมน้ำมาแตะลิ้นของขาพเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรำทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี้’ [25] แตอับราฮัมตอบวา ‘ลูกเอย 
เจาจงระลึกวาเม่ือเจายังมีชีวิตอยู เจาไดของดีสำหรับตัว และลาซารัสไดของเลว แตเด๋ียวนี้เขาไดรับความเลาโลม แตเจา
ไดรับความทุกขทรมาน [26] นอกจากนั้น ระหวางพวกเรากับพวกเจามีเหวใหญต้ังขวางอยู เพ่ือวาถาผูใดปรารถนาจะขามไป
จากท่ีนี่ถึงเจาก็ไมได หรือถาจะขามจากท่ีนั่นมาถึงเราก็ไมได’ [27] เศรษฐีนั้นจึงวา ‘บิดาเจาขา ถาอยางนั้นขอทานใชลาซารัส
ไปยังบานบิดาของขาพเจา [28] เพราะวาขาพเจามีพ่ีนองหาคน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขา เพ่ือมิใหเขามาถึงท่ีทรมานน้ี’ [29] 
แตอับราฮัม ตอบเขาวา ‘เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณนั้นแลว ใหเขาฟงคนเหลานั้นเถิด’ [30] เศรษฐีนั้นจึงวา 
‘มิได อับราฮัมบิดาเจาขา แตถาคนหนึ่งจากหมูคนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม’ [31] อับราฮัมจึงตอบเขาวา ‘ถาเขาไม
ฟงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ แมคนหนึ่งจะเปนขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไมเชื่อ’ ” 
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5. อาน ลูกา 16:30 พ่ีนองของเขาตองทำอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงท่ีทรมานนี้ (นรก) 

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 16:30 – เศรษฐีนั้นจึงวา ‘มิได อับราฮัมบิดาเจาขา แตถาคนหนึ่งจากหมูคนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม’ 

6. อาน กิจการ 26:18 แมวาในพระคำขอนี้จะไมไดเอยเฉพาะเจาะจง แตเรารูวาขอนี้พูดถึงการกลับใจใหม จะเกิดอะไรข้ึนกับผูท่ีกลับ
ใจใหม  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 26:18 – เพ่ือจะใหเจาเปดตาของเขา เพ่ือเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง และจากอำนาจของซาตานมาถึง
พระเจา เพ่ือเขาจะไดรับการยกโทษความผิดบาปของเขา และใหไดรับมรดกดวยกันกับคนท้ังหลายซ่ึงถูกแยกต้ังไวแลวโดย
ความเชื่อในเรา 

7. อาน กิจการ 26:20 ในชวงทายของพระคำขอนี้ มี 3 สิ่งท่ีคนตางชาติพึง ปฏิบัติ สิ่งเหลานั้นคือ  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 26:20 – แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขาต้ังตนท่ีเมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแวนแควนยูเดีย และแกชาว
ตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจาและกระทำการซ่ึงสมกับท่ีกลับใจใหมแลว 

8. อาน มัทธิว 7:21-23  พระเยซูตรัสวาคนเหลานั้นประพฤติสิ่งใดแทนท่ีจะทำตามความตองการของพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 7:21-23 – มิใชทุกคนท่ีรองแกเราวา ‘พระองคเจาขา พระองคเจาขา’จะไดเขาในอาณาจักรแหงสวรรค แตผูท่ีปฏิบัติ
ตามความตองการของพระบิดาของเราผูอยูในสวรรคจึงจะเขาได [22] เม่ือถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา ‘พระองค
เจาขา พระองคเจาขา ขาพระองคไดพยากรณในพระนามของพระองค ไดขับผีออกในพระนามของพระองค และไดกระทำการ
มหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ’ [23] เม่ือนั้นเราจะแจงแกเขาวา ‘เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทำ
ความชั่วชา จงไปเสียใหพนจากเรา’ 

9. เร่ืองนี้แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการกลับใจใหมท่ีแทจริงอยางไร  เม่ือเทียบกับ การแคพูดแตปากและบอกวารับใชพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

10. อาน อิสยาห 55:7 คนชั่วตองทำอะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

อิสยาห 55:7 – ใหคนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละท้ิงความคิดของเขา ใหเขากลับมายังพระยาหเวห และพระองค
จะทรงเมตตาเขา และมายังพระเจาของพวกเรา เพราะพระองคทรงมีการอภัยอยางเหลือลน 

11. สองสิ่งท่ีคนไมชอบธรรมตองทำนั้นคืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

12. พระเจาจะทรงทำอะไรใหกับคนท่ีปฏิบัติตามแบบท่ีกลาวไวในขางตน 
______________________________________________________________________________________________ 

13. อาน ลูกา 15:7 ปฏิกริยาท่ีสวรรคจะมีกับคนบาปท่ีกลับใจใหม  
______________________________________________________________________________________________ 
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ลูกา 15:7 – เราบอกทานท้ังหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวท่ีกลับใจใหม มากกวาคน
ชอบธรรมเกาสิบเกาคนท่ีไมตองการกลับใจใหม 

14. อาน กิจการ 3:19 หากเรากลับใจใหมและหันหลังจากบาป จะเกิดอะไร ข้ึนกับบาปของเรา  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 3:19 – เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงหันกลับและต้ังใจใหม เพ่ือจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย เพ่ือเวลาชื่นใจ
ยินดีจะไดมาจากหนาขององคพระผูเปนเจา 
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บทท่ี 7 
ขอผูกพัน 

ลูกา 14:25-26 วา “คนเปนอันมากไดไปกับพระองค พระองคจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาวา “ถาผูใดมาหาเรา และไมชังบิดามารดา บุตรภรรยา 
และพี่นองชายหญิง แมท้ังชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได” 

“คนเปนอันมากไดไปกับพระองค พระองคจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาวา ...” (ลูกา 14:25) ในเวลานั้น ฝูงชนจำนวนมหาศาลติดตามพระเยซู ใน
พันธกิจของพระองค นั่นหมายความวา ระหวางนั้นฝูงชนจำนวนนี้เร่ิมติดตามพระองคไปอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ อาจเปนเพราะหมายสำคัญและ
การอัศจรรยท่ีพระองคทรงกระทำ หรืออาจเปนเพราะพระองคทรงเลี้ยงอาหารพวกเขา เราไมอาจหย่ังรูสาเหตุท่ีแทจริง รูแตวาฝูงชนจำนวนมหาศาล
ไดติดตามพระองค เวลานั้นเองท่ีพระเยซูทรงหันกลับมากลาวกับเขาอยางจงใจ ซ่ึงสงผลใหผูคนถอยออกจากพระองคและไมติดตามพระองคอีก “ถา
ผูใดมาหาเรา (หมายความวาตองการไปดวยกันกับเรา ตองติดตามเรา นี่คือขอเรียกรอง) และไมชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพ่ีนองชายหญิงแมท้ัง
ชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นเปนสาวกของเราไมได” (ลูกา 14:26) ขณะที่พิจารณาขอพระคัมภีรนี้ เราอาจจะคิดวา พระเจา พระองคคงไมไดหมายความ
วาอยางนั้นใชไหม คำวา “ชัง” มีความหมายวาอยางไร อาจจะหมายถึงรักนอยลง อะไรทำนองนั้น เราจะเขาใจเม่ือศึกษาอยางจริงจงั คำคำนี้
หมายถึง “ชัง” จริง ๆ 

พระเยซูทรงใชคำท่ีแรงท่ีสุดเพ่ือจะย้ำถึงความหมายท่ีพระองคตองการจะสื่อ พระองคตรัสวา หากเราไมชังบิดา มารดา พ่ีนองชายหญิง หรือ
แมกระท่ังชีวิตตัวเอง เราก็ไมสามารถจะเปนสาวกของพระองคได ความสัมพันธแบบใดของเราในโลกนี้ท่ีใกลชิดท่ีสุด จะเปนความสัมพันธกับบิดา
มารดา หรือคูครองและลูกๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากภรรยาหรือสามีกลายเปนปฏิปกษและหยารางกับเรา หรือบิดามารดาตายจากไป ใครจะเปนผูท่ี
เกาะติดใกลชิดเราถัดจากนั้น จะเปนพ่ีนองชายหญิงไหม พระเยซูจึงตรัสวา หากเราไมชังเขาเหลานี้ เราก็ไมอาจเปนสาวกของพระองคได พระองค
ตรัสถึงอะไรกันแน 

พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดท่ีสุดของเรา พระองคทรงขอขอผูกพันจากเรา ขอผูกพันท่ีวา พระองคตองมากอนใครท้ังหมด พระองคตองการ
เปนอันดับแรกในชีวิตของเรา ทรงเปรียบเทียบระหวางความสัมพันธของพระองคท่ีมีตอเรา กับความสัมพันธของเราตอผูท่ีใกลชิดท่ีสุดในโลกนี้ คำวา 
“ชัง” เปนคำอุปมาเปรียบเทียบ พระเยซูกำลังจะบอกวา “ความสัมพันธของเรากับเจา เปนสิ่งสำคัญท่ีสดุ ท่ีเราตองการใหเจาวางไวเหนือสิ่งอ่ืนใด
ท้ังหมดในโลกนี้” ยังมีคนอีกผูหนึ่งท่ีเรารักมากย่ิงกวาภรรยา มากกวาลูก ๆ บิดา มารดา หรือพ่ีนองชายหญิง รูใชไหมวาคนนั้นคือใคร ไมใชพระเจา
... นั่นคือตัวเราเอง เรารักตัวเองมากกวาใคร ๆ ท้ังหมดในบรรดาความสัมพันธท่ีใกลชิดท่ีสุด 

ทำไมชีวิตแตงงานจึงแตกสลาย ทำไมผูคนจึงหยาราง เพราะวาพวกเขารักตัวเองมากกวารักคูครอง “เธอไมไดทำในสิ่งท่ีฉันตองการใหเธอทำ ดังนั้น
เธอก็ออกไปใหพนทางฉัน” 

พระเยซูตรัสวา ยังมีความสัมพันธอยางหนึ่ง ท่ีทรงตองการใหเราใหความสำคัญเหนือความสัมพันธนั้น เหนือความเห็นแกตัวของเราเอง นี่คือการเปน
สาวกท่ีแทจริง พระองคมิไดตรัสถึงการเปนสาวกโดยไมตองจายราคา พระองคทรงขอใหเราติดตามพระองค ทรงขอเปนท่ีหนึ่งในชีวิตของเรา 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ลูกา 9:57-62 สอนวา เราตองมีขอผูกพันกับพระเจามากเทาใดในการติดตามพระเยซู 

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 9:57-62 – ตอมาเม่ือพระองคกับเหลาสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองควา “พระองคเสด็จไปทางไหน ขา
พระองคจะตามพระองคไปทางน้ัน” [58] พระเยซูกลาวแกเขาวา “หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แตบุตร
มนุษยไมมีท่ีจะวางศีรษะ” [59] พระองคตรัสแกอีกคนหนึ่งวา “จงตามเรามาเถิด” แตคนนั้นทูลตอบวา “พระองคเจาขา ขอ
ทรงโปรดใหขาพระองค ไปฝงศพบิดาขาพระองคกอน” [60] พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ปลอยใหคนตายฝงคนตายของเขาเอง
เถิด แตสวนทานจงไปประกาศแผนดินของพระเจา” [61] อีกคนหนึ่งทูลวา “พระองคเจาขา ขาพระองคจะตามพระองคไป 
แตขออนุญาตใหขาพระองคไปลาคนที่อยูในบานของขาพระองคกอน” [62] พระเยซูตรัสกับเขาวา “ผูใดเอามือจับคันไถแลว 
หันหลังกลับเสีย ผูนั้นก็ไมสมควรกับแผนดินของพระเจา” 

2. อาน ลูกา 8:13-14 เหตุใดคนจึงหันเหจากความเชื่อแบบคริสเตียน  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 8:13-14 – ซ่ึงตกท่ีหินนั้นไดแกคนเหลานั้นท่ีไดยินแลวก็รับพระวจนะนั้นดวยความปรีดี แตไมมีราก เชื่อไดแตชั่วคราว 
เม่ือถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป [14] ท่ีตกกลางหนามนั้นไดแกคนเหลานั้นท่ีไดยินแลวออกไปและความปรารภปรารมย ทรัพย
สมบัติ ความสนุกสนานแหงชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไมเกิด 

3. อาน เอเสเคียล 16:8 พระเจาทรงใชอุปมาเร่ืองการแตงงาน เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธระหวางพระองคกับคนของพระองค ใน
ความสัมพันธนี้คนเหลานั้นจะกลายเปนคนของ  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเสเคียล 16:8 – และเม่ือเราผานเจาไปอีกครั้งหนึ่ง และมองดูเจา ดูเถิด เจามีอายุรูจักรักแลว เราก็ขยายชายเสื้อคลุมเจา 
และปกคลุมความเปลือยเปลาของเจาไว องคพระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา เออ เราก็ปฏิญาณ และกระทำพันธสัญญากับเจา 
และเจาก็เปนของเรา 

4. อาน 1 โครินธ 6:19 คุณคือคนของใคร  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 6:19 – ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูในทาน ซ่ึงทานไดรับจากพระ
เจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง 

5. อาน 1 โครินธ 6:20 รางกายและจิตวิญญาณของคุณเปนของ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 6:20 – พระเจาไดทรงซ้ือทานไวแลวดวยราคาสูง เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวยรางกายของทาน 
และดวยจิตวิญญาณของทาน ซ่ึงเปนของพระเจา 
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6. อาน ยากอบ 4:4 คุณนอกใจทางฝายจิตวิญญาณตอพระเจาไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 4:4 – ทานท้ังหลายผูลวงประเวณีชายหญิงเอย ทานไมรูหรือวาการเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา เหตุ
ฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลก ผูนั้นก็ต้ังตัวเปนศัตรูกับพระเจา 

7. อาน โรม 1:25 อะไรท่ีเปนการนอกใจฝายจิตวิญญาณในสายตาพระเจา 
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 1:25 – เพราะวา เขาไดเอาความจริง เรื่องพระเจามาแลกกับความเท็จ และไดนมัสการ และปรนนิบัติสิ่งท่ีพระองคไดทรง
สรางไว แทนพระองคผูทรงสราง ผูซ่ึงควรจะไดรับความสรรเสริญเปนนิตย อาเมน 

8. อาน ยอหน 2:23-25 เราไดเรียนรูอะไรในเรื่องขอผูกพันและความเชื่อจากพระคำเหลานั้น  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 2:23-25 – เม่ือพระองคประทับ ณ กรุงเยรูซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปสกา มีคนเปนอันมากไดเชื่อในพระนามของ
พระองค เม่ือเขาไดเห็นการอัศจรรยท่ีพระองคไดทรงกระทำ [24] แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น [25] เพราะ
พระองคทรงรูจักมนุษยทุกคน และไมมีความจำเปนท่ีจะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวาอะไรมีอยูในมนุษย 

9. อาน ลูกา 14:28-30 คุณไดประเมินราคาท่ีตองจายเพ่ือท่ีจะติดตามพระเยซูหรือไม แลวคุณยังตองการจะติดตามพระองคไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 14:28-30 – ดวยวา ในพวกทานมีผูใดเมื่อปรารถนาจะสรางปอม จะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวา จะมีพอสรางใหสำเร็จ
ไดหรือไม [29] เกรงวาเม่ือลงรากแลว และกระทำใหสำเร็จไมได คนท้ังปวงท่ีเห็นจะเริ่มเยาะเยยเขา [30] วา ‘คนนี้ต้ังตนกอนแต
ทำใหสำเร็จไมได’ 
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บทท่ี 8 
การรับบัพติศมาในน้ำ 

การเขาไปในพระอาณาจักรของพระเจา เราจำเปนตองรับบัพติศมาไหม พูดอีกนัยหนึ่ง การรับบัพติศมาจำเปนสำหรับความรอดไหม บางคน
ไดรับบัพติศมาตอนเปนเด็ก บางก็วา เด็กเล็ก ๆ ยังไมเขาใจเร่ืองความรอด ยังไมสมควรท่ีจะรับบัพติศมา คริสตจักรบางแหงสอนวา เราจะขึ้น
สวรรคไมได ถายังไมไดรับบัพติศมา บางแหงสอนวา เราข้ึนสวรรคไดโดยไมตองรับบัพติศมา เราอาจเปนหนึ่งในนั้น ท่ีไดรับบัพติศมาเม่ือตอน
เปนเด็ก แลวเราจำเปนตองรับบัพติศมาอีกไหมเม่ือโตเปนผูใหญ คริสตจักรบางแหงบัพติศมาเด็กทารก เม่ือเขาเกิดไดสัก 2-3 วัน การทำแบบ
นี้จะชวยไถบาปเด็กนอยใหรอดไดไหม เราจะเจอกับคำถามแบบนี้และอีกหลายขอท่ีคลายคลึงกันบอย ๆ มาดูกันวาพระคัมภีรวาไวอยางไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือเราจะไดรูความจริงเกี่ยวกับการรับบัพติศมา 

การชวยใหรอดและการใหอภัยบาปนั้นเปนของประทานท่ีใหเปลา ผานทางความเชื่อในพระเยซูคริสต ในกิจการ 10:43 วา “ศาสดา 
พยากรณ ท้ังหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ทุก ๆ คนท่ีเชื่อถือในพระองคนั้นจะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนาม
ของพระองค” ความรอด ไดรับผานทางความเชื่อ นั่นคือ ความวางใจ ความพ่ึงพาในองคพระเยซูและพระโลหิตของพระองคท่ีหลั่งออกเพื่อให
เราจะไดมีท่ียืนอยางถูกตองตอพระพักตรพระเจา กิจการ 10:44-48 ผูเชื่อท้ังหลายไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ยืนยันความรอดของเขา) 
กอนท่ีเขาเหลานั้นไดรับบัพติศมาในน้ำ 

แมวานี่คือความจริง จนดูเหมือนวา การรับการอภัยบาปนั้นเกิดข้ึนในขณะท่ีรับบัพติศมา (กิจการ 2:38) เพราะการรับบัพติศมานั้น เปนการ
แสดงออก หรือเปนการกระทำ ท่ีแสดงถึงความเชือ่ตลอดระยะเวลาท่ีผูเชื่อนั้นหันมารับพระเยซูดวยการกลับใจใหม มีความเชื่อในพระองค 
มาระโก 16:16 กลาววา “ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ” นี่ยังเปนวิธีท่ีเรียกหาพระเจาดวยจิตสำนึกท่ี
ใสสะอาดดวย (กิจการ 22:16/1 เปโตร 3:21) 

หากเรากลับใจรับพระเยซูจากใจจริง เม่ือคร้ังเปนเด็กและไดรับบัพติศมา พระเจาก็ยอมรับความเชื่ออยางเด็ก ๆ ของเราแลว การรับบัพติศมา
นั้นมีขอเรียกรองดวย ขอเรียกรองหนึ่งก็คือ การกลับใจใหม เราไดเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดใหมท่ีสงผลใหหันหลังจากบาป หันสูพระ
เยซูและการยกโทษบาปของพระองคไหม (กิจการ 2:38, 20:21 และ17:30) เราใชความเชื่อท่ีวาพระเยซูเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอด
หรือเปลา (มาระโก 6:16, ยอหน 3:16, และโรม 10:9-10) ถายัง ก็ขอใหกลับใจสูพระเยซูในเวลานี้ กลับใจละทิ้งบาปของตนเองเสีย และหัน
ไปสูพระคุณท่ีทรงยกโทษบาปให ประทับตราการตัดสินใจท่ีจะติดตามพระองคโดยผานทางการรับบพัติศมาในนำ้ 

การรับบัพติศมาเปนการแสดงออกถึงความเชื่อของผูนั้นในองคพระเยซู ปราศจากความเชื่อนั้นการกระทำก็ไรคา ผูคนท่ีหันเขาหาพระเยซูใน
ฐานะพระเจาและพระผูชวยใหรอดก็เต็มใจอยางย่ิงท่ีจะแสดงความเชื่อนั้น และสารภาพบาปกับพระเยซูอยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ ผูคนท่ี
ปฏิเสธ (ไมรับ) คำบัญชาของพระเยซู ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง ผูนั้นไดแสดงออกถึงความเชื่อท่ีตายแลว ความเชื่อตายเมื่อคนผูนั้นไมเต็มใจ
ประพฤติปฏิบัติตาม (ยากอบ 2:18-19) ลำพังความเชื่อนั้นจะทำใหเราสูความรอดไดแตความเชื่อท่ีทำใหรอดนั้นไมสามารถจะอยูไดโดยลำพัง 
จักตองมีความยินยอมพรอมใจท่ีจะแสดงออกดวย การรับบัพติศมาคือวิถีแหงการแสดงออกถึงความเชื่อ บัพติศมาไมใชสิ่งท่ีนำมาซ่ึงความรอด 
พระเยซูตางหากคือความรอด น้ำไมไดชำระความบาป แตพระโลหิตของพระเยซูนั่นแหละท่ีชำระบาป ความเชื่อทำใหพระโลหิตมีผลตอการ
ชำระบาป เม่ือบุคคลรับบัพติศมา เขาก็สำแดงออกถึงความเชื่อนั้น (กิจการ 22:16)  
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การรับบัพติศมาจำเปนไหม ในการรับอภัยโทษบาป เพ่ือนำเราเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา มาดูอีกตัวอยางหนึ่งของนักโทษผูท่ีถูกตรึงบน
ไมกางเขนพรอมกับพระเยซู ลูกา 23:39-43 “ฝายคนหนึ่งในผูรายท่ีถูกตรึงไวจึงพูดหยาบชาตอพระองควา “ถาทานเปนพระคริสต จงชวย
ตัวเองกับเราใหรอดเถิด” [40] แตอีกคนหนึ่งหามปรามเขาวา “เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจาเปนคนถูกโทษเหมือนกัน [41] และเราก็
สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราไดรับสมกับการท่ีเราไดกระทำ แตทานผูนี้หาไดกระทำผิดประการใดไม" [42] แลวคนนั้นจึงทูลพระเยซูวา 
“พระองคเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคเม่ือพระองคเสด็จเขาในอาณาจักรของพระองค” [43] ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เรา
บอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” จะเห็นจากตรงน้ีวา ชายคนหนึ่งไดกลับใจใหม แลวขอความเมตตาจาก
พระเยซู เขากำลังแสดงออกถึงความเชื่อของเขาในพระองค เขาไมไดมีโอกาสท่ีจะรับบัพติศมา แตพระเยซูสัญญากับเขาวา เขาจะไดไปอยูกับ
พระองคในเมืองบรมสุขเกษม มีหลายคนท่ีกลับใจเขาหาพระเยซูขณะที่ใกลจะสิ้นลม และไมสามารถจะรับบัพติศมาในน้ำได 

คำถามคือ คุณกลับใจใหมแลวหรือยัง คุณเชื่อในพระเยซูหรือไม ถาเชื่อ จะมัวรีรออะไรอยู ลุกข้ึนรับบัพติศมาเลย 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ลูกา 23:39-43 นักโทษท่ีถูกตรึงบนไมกางเขนพรอมกับพระเยซู แสดงออกถึงการกลับใจใหม ขอความเมตตาจากพระองคไหม  

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 23:39-43 – ฝายคนหนึ่งในผูรายท่ีถูกตรึงไวจึงพูดหยาบชาตอพระองควา “ถาทานเปนพระคริสตจงชวยตัวเองกับเราให
รอดเถิด” [40] แตอีกคนหนึ่งหามปรามเขาวา “เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจาเปนคนถูกโทษเหมือนกัน [41] และเราก็
สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราไดรับสมกับการท่ีเราไดกระทำ แตทานผูนี้หาไดกระทำผิดประการใดไม” [42] แลวคนนั้นจึงทูลพระ
เยซูวา “พระองคเจาขา ขอพระองคจงระลึกถึงขาพระองคเม่ือพระองคเสด็จเขาในอาณาจักรของพระองค” [43] ฝายพระเยซู
ทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

2. อาน ลูกา 23:43 พระเยซูแสดงความเมตตาแกเขาไหม แมเขาไมสามารถรับบัพติศมา  

______________________________________________________________________________________________ 

3. ตามพระคำกิจการ 10:43 ความรอดจะมาถึงเราไดอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 10:43 – ศาสดาพยากรณท้ังหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ผูท่ีเชื่อถือในพระองคนั้น จะไดรับการทรงยกความผิด
บาปของเขา เพราะพระนามของพระองค 

4. การรับบัพติศมาคือการแสดงออกถึงความเชื่อท่ีมักจะเกิดข้ึนเม่ือเราไดรับความรอด กิจการ 2:38 ไดอธิบายความจริงขอนี้อยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:38 – ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน 
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ 

5. มาระโก 16:16 อธิบายความจริงขอนี้อยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 16:16 – ผูท่ีเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูท่ีไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา 

6. กิจการ 22:16 อธิบายวาการรับบัพติศมาเปนวิธีท่ีเรียกหาพระเจาอยางไร  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 22:16 – เด๋ียวนี้ทานจะรอชาอยูทำไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ดวยออกพระนามขององคพระผูเปนเจา ลบลางความผิด
บาปของทานเสีย 
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7. การรับบัพติศมาคือวิ ธีแสวงหาพระเจาดวยจิตสำนึกอันใสสะอาด 1 เปโตร 3:21 ยืนยันไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

1 เปโตร 3:21 – เชนเดียวกัน บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เปนภาพที่รอดแกเราทั้งหลาย (ไมใชดวยชำระราคีแหงเนื้อหนัง แตโดยใหมี
ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจา) โดยซ่ึงพระเยซูคริสตไดเปนขึ้นจากตาย   

8. ตามพระคำในกิจการ 2:38 ขอเรียกรองในการบัพติศมาคือ 
______________________________________________________________________________________________ 

9. ตามพระคำในมาระโก 16:16 ขอเรียกรองในการรับบัพติศมาคือ 
______________________________________________________________________________________________ 

10. ทารกกลับใจใหมไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

11. ทารกมีความเชื่อไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

12. อานกิจการ 10:44-48 หลังจากการมีความเชื่อในพระคริสต ผูเชื่อควรจะทำอะไรตอไป  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 10:44-48 – เม่ือเปโตรยังกลาวคำเหลานั้นอยู พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงท่ีฟงพระวจนะนั้น 
[45] ฝายพวกที่ไดเขาสุหนัตซ่ึงเชื่อถือแลว คือคนท่ีมาดวยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะวาของประทานแหงพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดลงมาบนคนตางชาติดวย [46] เพราะเขาไดยินคนเหลานั้นพูดภาษาตาง ๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา เปโตรจึงยอน
ถามวา [47] “ใครอาจจะหามคนเหลานี้ท่ีไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนเรา โดยมิใหเขารับบัพติศมาดวยน้ำได” [48] เปโตร
จึงสั่งใหเขารับบัพติศมาในพระนามขององคพระผูเปนเจา และเขาท้ังหลายไดขอใหเปโตรยับยั้งอยูกับเขาอีกสองสามวัน 
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บทท่ี 9 
อัตลักษณของเราในพระคริสต (ตอนท่ี 1) 

2 โครินธ 5:17 กลาววา “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนท่ีถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเปนสิ่ง
ใหมท้ังนั้น” คำวา “ในพระคริสต” เปนคำศัพทท่ีใชในภาคพันธสัญญาใหมมากกวา 300 คร้ัง มักจะพาดพิงถึงความสัมพันธท่ีแนนแฟน เปน
อันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา เม่ือเราเชื่อในพระเยซู เราก็จะกลายเปนคนท่ีถูกสรางข้ึนใหม บางฉบับแปลวา “สิ่งทรงสรางใหม” 

นี่นำไปสูประเด็นท่ีสำคัญย่ิง ซ่ึงผมเชื่อวาเปนสิ่งจำเปนท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเลย ท่ีตองทำความเขาใจเร่ืองอัตลักษณใหมของเราในพระคริสต การ
เปลี่ยนแปลงนั้นมิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนในมิติทางกายภาพ มิไดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย วาทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง หรือรูปราง
หนาตาจะเปล่ียนไป เชน ถาคนๆ หนึ่งอวนกอนท่ีจะรับเชื่อพระเจา เขาก็ยังอวนอยูอยางนั้น ยกเวนเขาจะลดความอวน ผมไมไดพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานความคิดและอารมณ หรือสิ่งท่ีคนสวนใหญพิจารณาวาเปน “ตัวตน” ท่ีแทจริงของเขา เชน ถาเราไมฉลาดกอนท่ีจะรับ
เชื่อในพระเยซู เราก็ยังคงไมฉลาดเหมือนเดิมหลังจากรับเชื่อ ท้ังยังคงความทรงจำและความคิดเดิม ๆ อยู 

ยังมีสวนท่ีสามตามพระคำน้ี หลังจากกลาวถึงสองสวนนั้น จะเหลือสวนท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง นั่นก็คือจิตวิญญาณ พระคำท่ียืนยัน
เร่ืองนี้คือ 1 เธสะโลนิกา 5:23 ซ่ึงเปาโลไดอธิษฐานเผื่อชาวเมืองเธสะโลนิกา "ขอใหองคพระเจาแหงสันติสุขทรงต้ังทานเปนคนบริสุทธ์ิหมดจด 
และขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาใหทรงรักษาท้ังจิตวิญญาณ จิตใจและรางกายของทานไวใหปราศจากการติเตียนจนถึงวันท่ีพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเราเสด็จมา" ขอนี้แสดงใหเห็นวา เรามีจิตวิญญาณ จติใจ และรางกาย รางกายเปนสวนท่ีสังเกตเห็นไดมากท่ีสุด เปนสวนท่ี
เรามองเห็น เปนบุคลิกภายนอกของเรา แตเราลวนตระหนักดีวา มีสวนอ่ืน ๆ ท่ีมากกวานั้น นั่นคืออารมณความรูสึก จิตใจของเรา ซ่ึงพระ
คัมภีรเรียกวาจิตใจ เรารูวา บางคนที่แมวาเขามิไดสัมผัสรางกายเรา แตคนเหลานั้นสามารถสัมผัสเราไดดวยคำพูด ไมวาจะในแงบวกหรือแง
ลบ คนสวนใหญมักจะเขาถึงแคเพียงกายภาพและจิตใจ แตตามพระคัมภีรแลว ยังมีอีกสวนหนึ่ง นั่นคือ จิตวิญญาณ 

จิตวิญญาณเปนสวนท่ีเปลี่ยนแปลง และเกิดใหมหลังจากเราไดรับความรอด ใหชีวิตใหมแกเรา ยากอบ 2:26 บอกวา "เพราะกายท่ีปราศจาก
จิตวิญญาณน้ันตายแลวฉันใด ความเชื่อท่ีปราศจากการกระทำ ก็ตายแลวฉันนั้น เชนเดียวกัน" นั่นแสดงใหเห็นวา จิตวิญญาณคือสวนท่ีให
ชีวิตกับรางกายของเรา คือตนกำเนิดของชีวิต ในปฐมกาล 2 เมื่อพระเจาทรงสรางอาดัม และเอวา รางกายของอาดัมสมบูรณแบบแลว
พระเจาทรงระบายลมปราณแหงชีวิตใหกับอาดัม คำวา ‘ระบาย’ ในภาคพันธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรูเปนคำเดียวกันกับคำท่ีเราใชใน
ความหมายของการหายใจ แปลวา ‘จิตวิญญาณ’ หลายๆ ท่ีในพระคัมภีร พระเจาทรงสรางกายภาพและจิตใจในรางของอาดัม แลวทรง
ระบายลมปราณแหงชีวิตเขาไปในอาดัม ทำใหเขากลายเปนจิตวิญญาณท่ีมีชีวิต จิตวิญญาณเปนสวนท่ีใหชีวิต  

กอนท่ีจะไดรับความรอด กอนท่ีบุคคลนั้นจะผูกพันชีวิตของเขาอยางหมดหัวใจและรับพระเจาเขามาในชีวิตของเขา จิตวิญญาณในตัวเขาเปน
จิตวิญญาณท่ีตายแลว ในเอเฟซัส 2:1 กลาววา “พระองคทรงกระทำใหทานท้ังหลายมีชีวิตอยู แมวาทานตายแลวโดยการละเมิดและการ
บาป” เรารูวาเรามีชีวิตอยูกอนท่ีเราจะบังเกิดใหม แตคำวา “ตาย” หมายถึง ตายฝายวิญญาณ หลายคร้ังคำวาตายในพระคัมภีรไมได
หมายความวาหยุดการมีชีวิตอยู เหมือนท่ีคนบางคนในปจจุบันนี้คดิกัน ท่ีจริงแลวมันหมายถึง “การแยกจากกัน” เม่ือบุคคลหนึ่งตายไป เขา
ไมไดหยุดการมีชีวิตอยูเพียงแคนี้ จิตใจและจิตวิญญาณยังคงดำรงอยูตอไป แตแยกสวนจากรางกาย ซ่ึงสญูสลายและเนาเปอยไป 

ปฐมกาล 2:17 บอกวา “เพราะวาเจากินในวันใด เจาจะตายแนในวันนั้น” นั่นมิไดหมายความวา เขาเหลานั้นจะตายฝายรางกาย แตตายฝาย
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วิญญาณ แลวเขาจะถูกแยกออกจากพระเจา จิตวิญญาณสวนท่ีพระเจาทรงระบายลมปรานใหกับเรา เพ่ือใหเกิดชีวิตและแรงผลักดันนั้นจะถูก
แยกออกจาก “ชีวิตท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา ความบริสุทธ์ิและชีวิตท่ีครบบริบูรณของพระองค” หลังจากนั้นมนุษยเร่ิมเสื่อมถอย เขา
ยังคงมีชีวิตตอไป แตจะมีชีวิตท่ีดำเนินไปเอง แยกจากพระเจา นั่นคือท่ีมาของปญหาท้ังหลายที่เกิดข้ึนในชีวิตเรา เปนบอเกิดของอารมณ
ความเครียดกงัวลทั้งหลายของเรา 

เม่ือบุคคลหนึ่งเขามาหาพระเจา เขาไดรับจิตวิญญาณใหมและบังเกิดใหม ซ่ึงเปนคำศัพทท่ีพระเยซูทรงใชในยอหน 3:5 ในทำนองเดียวกันกับ
ท่ีบุคคลเกิดมาพรอมกับจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย เม่ือเขาบังเกิดใหม เขาไดรับจิตวิญญาณของพระคริสต ในกาลาเทีย 4:6 กลาววา 
“และเพราะทานเปนบุตรแลว พระเจาจึงทรงใชพระวิญญาณแหงพระบุตรของพระองคเขามาในใจของทานรองวา อับบา คือพระบิดา” อันท่ี
จริงพระเจาทรงบรรจุจิตวิญญาณของพระองคในตัวเรา ตอนนี้เรามีคุณภาพชีวิตใหมแลว มีอัตลักษณใหม เปนบุคคลใหมท้ังหมดในฝายจิต
วิญญาณ ท่ีเหลือในชีวิตคริสเตียนของคุณก็คือ การเรียนรูในมิติของจิตใจ กับความคิดท่ีวา เกิดอะไรข้ึนในจิตวิญญาณของเรา ความจริงก็คือ
หนึ่งสวนสามของการรับความรอดของเราจบไปแลว เม่ือเรารับพระเยซูคริสตเปนพระเจา จิตวิญญาณเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิงแลว เปนจิต
วิญญาณเดียวที่เราจะมีไปจนตลอดนิรันดรกาล ท่ีเต็มไปดวยความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข และเปยมไปดวยการทรงสถิตอยูของ
พระเจา ไมมีสวนท่ีขาด หรือไมเพียงพอในจิตวิญญาณของเรา แตเราจะตองเขาใจและรับเอาไว นี่คือ เหตุผลสำคัญท่ีวา การเรียนรูพระคำของ
พระเจานั้นเปนสวนสำคัญย่ิงยวดตอชีวิตคริสเตียน เราเปนคนใหมโดยสมบูรณ แตหากเราปราศจากความรูใด ๆ เราก็ไมเปลี่ยนแปลง ชัยชนะ
ในชีวิตคริสเตียนนั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเราเขาใจพระวจนะ ซ่ึงหมายถึงจิตวิญญาณและชีวิต เขาใจวาเราคือใคร เขาใจวาพระเจาทรงทำสิ่ง
ใดใหกับเรา และเชื่อในสิ่งนั้น 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน 2 โครินธ 5:17 ถาผูใดอยูในพระคริสต เขาจะเปน  

______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินทร 5:17 – เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัด
กลายเปนสิ่งใหมท้ังนั้น 

2. 2 โครินทร 5:17 จะเกิดอะไรกับสิ่งเกาๆ  

______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน 2 โครินธ 5:17 อะไรจะกลายเปนสิ่งใหม  

______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน เอเฟซัส 2:1 เรามีสภาพแบบใดกอนท่ีจะบังเกิดใหม หรือทำใหมีชีวิต  

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 2:1 พระองคทรงกระทำใหทานท้ังหลายมีชีวิตอยู แมวาทานตายแลวโดยการละเมิดและการบาป 

5. อาน เอเฟซัส 2:2 ในฐานะผูไมเชื่อ เรามีวิถีชีวิตอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 2:2 – ครั้งเม่ือกอน ทานเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ ตามเจาแหงอำนาจยานอากาศ คือ วิญญาณที่ครอบครองอยูใน
บุตรแหงการไมเชื่อฟง 

6. อาน เอเฟซัส 2:3-5 พระเจาทรงเปยมไปดวยสิ่งใด  

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 2:3-5 – เม่ือกอน เราทั้งปวงเคยประพฤติเปนพรรคพวกกับคนเหลานั้นท่ีประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเชนกัน คือ
กระทำตามความปรารถนาของเน้ือหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเรา จึงเปนบุตรแหงพระอาชญา เหมือนอยางคนอื่น [4] 

แตพระเจาผูทรงเปยมดวยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญหลวง ซ่ึงพระองคทรงรักเรา [5] ถึงแมวาเราเปนคนตาย 
เนื่องจากการละเมิด  และการบาป พระองคยังทรงทำใหมีชีวิตอยูรวมกับพระคริสต 

7. อาน เอเฟซัส 2:4 พระเจาเปยมไปดวยพระกรุณาเพราะ  

______________________________________________________________________________________________ 

8. อาน เอเฟซัส 2:5 พระเจาทรงทำอะไรใหเราในขณะท่ีเรายังตายอยูในการละเมิด และการบาป  

______________________________________________________________________________________________ 

9. อาน เอเฟซัส 2:5 พระเจาทรงชวยใหเรารอดอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 
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10. อาน 1 โครินธ 6:9-10 คุณสามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดไหม จากประสบการณของคุณ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินทร 6:9-10 – ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมไดรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก อยาหลงเลย คนลวงประเวณี คน
ถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผูหญิงหรือคนท่ีเปนกะเทย [10] คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง 
จะไมไดรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก 

11. อาน 1 โครินธ 6:11 คำวา “แตกอน” เปนคำท่ีแสดงถึงสภาพในอดีต ปจจุบันหรืออนาคต  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินทร 6:11 – แตกอนมีบางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับทรงชำระแลว และไดทรงแยกต้ังทานไวแลวแต
พระวิญญาณแหงพระเจาของเราไดทรงต้ังทานใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของพระเยซู 

12. อาน 1 โครินธ 6:11 เม่ือคุณ “บังเกิดใหม” มี 3 สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับคุณ สิ่งเหลานั้นคืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

13. อาน 1 โครินธ 6:11 เปนสภาพในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต  
______________________________________________________________________________________________ 

14. อาน 1 โครินธ 6:17 “แตสวนคนท่ีผูกพันกับองคพระผูเปนเจาก็เปน ___________________________________ กับพระองค  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 6:17 – แตสวนคนท่ีผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนอันเดียว กันกับพระองคฝายจิตวิญญาณ 
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บทท่ี 10 
อัตลักษณของเราในพระคริสต (ตอนท่ี 2) 

บทท่ีแลวเราอธิบายถึงความหมายของการบังเกิดใหม วาในจิตวิญญาณของเรา หัวใจของเราไดรับการเปลี่ยนแปลง เราใช 2 โครินธ 5:17 ท่ีกลาววา 
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนท่ีถูกสรางใหมแลว สิ่งเกาๆ ก็ลวงไป ดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเปนสิ่งใหมท้ังนั้น” ทำใหเห็นวา
เม่ือเราบังเกิดใหม จิตวิญญาณของเราไดรับการแปลงสภาพใหมท้ังหมด ทางเดียวท่ีจะรูถึงสิ่งท่ีเปลี่ยนไปในฝายจิตวิญญาณก็โดยผานทางพระ
วจนะของพระเจา เราไมอาจรูไดจากภายนอก โดยผานทางอารมณความรูสึกของเรา เพราะนั่นคือ มิติของจิตใจ แตจิตวิญญาณท่ีอยูในเราน้ัน
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง 

ผมขออางถึงพระคำสักสองสามขอท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับพระเยซูเขามาในชีวิต ในเอเฟซัส 4:24 บอกวา“ใหทานสวมมนุษยใหม
ซ่ึงทรงสรางข้ึนใหมตามแบบอยางของพระเจา ในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิท่ีแทจริง” เม่ือบุคคลนั้นบังเกิดใหม จิตวิญญาณของเขามี
ความชอบธรรมและบริสุทธ์ิอยางท่ีสุด อันท่ีจริง พระคัมภีรกลาวถึงความชอบธรรมสองประเภท 

มีความชอบธรรมท่ีเราสรางข้ึนจากการกระทำของตัวเองซ่ึงเราตองรักษาความชอบธรรมนั้นเพ่ือดำรงความสัมพันธกับคนอ่ืน หากเราไมใช
ชีวิตอยางถูกตอง ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง เราอาจถูกเจานายไลออก หรือไมก็ถูกคูสมรสขอหยา ดังนั้นเราจึงจำตองมีความชอบธรรม
ของตัวเอง อยางไรก็ตาม พระเจาไมไดยอมรับเราบนพ้ืนฐานของความชอบธรรมภายนอก ท่ีจริงแลวพระเจาตางหากท่ีเปนผูประทาน
ความชอบธรรมแกเรา 

ใน 2 โครินธ 5:21 กลาววา “พระบิดาเจาไดทรงกระทำใหพระบุตรผูทรงไมมีบาปใหบาป เพ่ือเราจะไดถูกทำใหเปนคนชอบธรรมของพระเจา
ในทางของพระองค”  ดังนั้นยังมีความชอบธรรมอีกอยางหนึ่งซ่ึงอยูเหนือความชอบธรรมภายนอก ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของสิ่งท่ีพระเจาทรง
กระทำเพื่อเรา ท่ีจริงแลว เรารับความชอบธรรมของพระเจาโดยผานความเชื่อท่ีมีในพระคริสต เราถูกสรางข้ึนในความชอบธรรมและความ
บริสุทธ์ิอยางแทจริง เราไมเติบโตข้ึนในความชอบธรรมนั้น แตเราเปนผูชอบธรรมเรียบรอยแลว คำจำกัดความที่เรียบงายก็คือ เราเปนผูท่ีอยู
ในทางท่ีถูกตองกับพระเจาแลว พระเจาทรงพอพระทัยเราดวยพ้ืนฐานของพระคริสต ไมใชดวยเหตุอ่ืนใดท้ังสิ้น จิตวิญญาณของเราคือท่ีท่ี
ไดรับการเปลี่ยนแปลง เราเปนผูท่ีถูกสรางใหชอบธรรมและบริสุทธ์ิอยางแทจริงแลว เปนผูท่ีถูกสรางอยางใหมเอ่ียม เอเฟซัส 2:10 บอกวา 
“เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ท่ีทรงสรางข้ึนในพระเยซูคริสต เพ่ือใหประกอบการดี” ในจิตวิญญาณของเรา เราสมบูรณแบบและ
ดีพรอม ไมมีบาปหรือความไมพอเพียง ในเอเฟซัส 1:13 กลาววา เม่ือเราเชื่อในพระองค เราไดรับการผนึกตราไวดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแหง
พระสัญญา 

บางคนคิดวา เมื่อเรารับเชื่อพระเจาครั้งแรกนั้น เราเชื่อวาบาปของเราไดรับการอภัยและถูกชำระใหสะอาดแลว และทุกอยางก็เปนไปดวยดี 
ทวานับแตนั้น เราก็ยังทำบาป ทำผิดกับพระเจาอีก ถาเชนนั้น เราก็ลมเหลวในความประพฤติของเราเอง ตลอดทั้งอารมณความรูสึก แตจิต
วิญญาณของเราไมไดบาปไปดวย มันถูกผนึกตราไวเรียบรอยแลว เปรียบไดกับ เมื่อเราบรรจุผลไมในขวดแกวแลวผนึกดวยขี้ผึ้ง เพื่อไมให
อากาศเขา และปลอดภัยจากสิ่งไมบริสุทธิ์ทั้งหลาย พระเจาผนึกตราเราไวแลว ดังนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม เราก็ไดรับจิตวิญญาณใหม บาปไม
สามารถชำแรกเขาไปในจิตวิญญาณของเราได เรามีอัตลักษณใหม ถาเราตองการมีความสัมพันธกับพระเจา เราตองสามัคคีธรรมและนมัสการ
พระองค โดยใหข้ึนอยูกับอัตลักษณของเราทางจิตวิญญาณ ไมใชทางเนื้อหนัง  
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นี่คือการแปลงสภาพท่ียิ่งใหญในชีวิตคริสเตียน ท่ีบุคคลจะตองเปลี่ยนอัตลักษณของตัวเอง เราตองมีความสัมพันธกับพระเจา ท่ีไมใชบน
พ้ืนฐานของส่ิงท่ีเราประพฤติในมิติทางกายภาพ ไมใชสิ่งท่ีอยูในหวงความคิดของเรา แตดวยความท่ีเปนตัวของเราเองในทางจิตวิญญาณ บน
พ้ืนฐานของส่ิงท่ีพระองคทรงกระทำใหเรา นั่นคือพันธกิจท่ีสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลว เปนสิ่งท่ีไมแปรปรวนข้ึนลง (เปลี่ยนไปเปลีย่นมา) 
เราถูกสรางข้ึนใหมในความชอบธรรมและความบริสทุธ์ิอยางแทจริง นั่นคือจิตวิญญาณของเรา และหากเราจะสามัคคธีรรมกับพระเจา เราตอง
นมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและความจริง เราตองยืนหยัดอยูในอัตลักษณนี้ของเราในองคพระเยซูคริสต 
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คำถาม 

บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
 

1. อาน 1 โครินธ 6:17 ทางเดียวท่ีเราจะรูไดวา จิตวิญญาณของเราไดรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอยางสิ้นเชิง ก็โดยผานพระคำของพระ
เจา พระคำขอนี้ไดบอกวาเกิดอะไรข้ึนกับเรา  

______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 6:17 – แตสวนคนท่ีผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนอันเดียวกันกับพระองคฝายจิตวิญญาณ 

2. อาน เอเฟซัส 3:17 พระคริสตทรงสถิตอยูท่ีใด ณ ตอนน้ี  

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 3:17 – เพ่ือพระคริสตจะทรงสถิตในใจของทานโดยความเชื่อ เพ่ือวาเม่ือทานไดวางรากลงม่ันคงในความรักแลว 

3. อาน เอเฟซัส 3:17 สิ่งนี้เกิดข้ึนไดอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน 1 ยอหน 5:12 เราตองมีผูใด จึงจะไดรับความรอด  

______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 5:12 – ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมีชีวิต 

5. อาน โคลิสี 1:26-27 อะไรคือขอความลึกลับซ่ึงซอนเรนอยูหลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น แตบัดนี้ไดทรงโปรดใหเปนที่ประจักษแก  
วิสุทธิชนของพระองคแลว  

 ______________________________________________________________________________________________ 

โคลิสี 1:26-27 – คือขอความลึกลับซ่ึงซอนเรนอยูหลายยุคและหลายช่ัวอายุนั้น แตบัดนี้ไดทรงโปรดใหเปนท่ีประจักษแก
วิสุทธิชนของพระองคแลว [27] พระเจาทรงชอบพระทัยท่ีจะสำแดงใหคนตางชาติรูวา อะไรเปนความม่ังคั่งของสงาราศีแหงขอ
ลึกลับนี้คือ ท่ีพระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนท่ีหวังแหงสงาราศี 

6. อาน เอเฟซัส 4:23-24 อะไรท่ีพระองคทรงสรางข้ึนใหมในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิท่ีแทจริง  

_____________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 4: 23-24 – และจงใหจิตวิญญาณของทานเปล่ียนใหม [24] และใหทานสวมมนุษยใหมซ่ึงทรงสรางขึ้นใหมตาม
แบบอยางของพระเจา ในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิท่ีแทจรงิ 

7. อาน 2 โครินธ 5:21 เรามีความชอบธรรมของผูใด  

______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินธ 5:21 – เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเราเพ่ือเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจาทางพระองค 
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8. อาน เอเฟซัส 1:4 ผูเชื่อจะเปนอยางไรตอพระพักตรพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:4 – ในพระเยซูคริสตนั้นพระองคไดทรงเลือกเราไว ต้ังแตกอนท่ีจะทรงเริ่มสรางโลก เพ่ือเราจะบริสุทธ์ิและ
ปราศจากตำหนิตอพระพักตรของพระองคดวยความรัก 

9. อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะไดเปนท่ีชอบพระทัยไดอยางไร  
_____________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:6 – เพ่ือจะใหเปนท่ีสรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซ่ึงโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบนัดาลใหเราเปนท่ี
ชอบพระทัย ในผูทรงเปนท่ีรักของพระองค 
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บทท่ี 11 
จะเกิดอะไรข้ึนเมื่อคริสเตียนทำบาป 

วันนี้เราจะคุยกันเร่ือง “จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือคริสเตียนทำบาป” พระคัมภีรบอกใน 1 ยอหน 1:8-9 วา “ถาเราท้ังหลายจะวาเราไมมี
บาป เราก็ลวงตนเอง และความจริงไมไดอยูในเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคผูทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราใหพนจากการอธรรมท้ังสิ้น” ในฐานะคริสเตียน บางคร้ังเราก็สะดุด บางคร้ังเราก็ทำบาป 
สิ่งท่ีทำใหเราแตกตางจากคร้ังกอนท่ีจะเปนคริสเตียน ก็คือ ตอนนี้เรามีนิสัยใหม ท่ีทำใหเราเศราเสียใจทุกคร้ังท่ีทำบาป เราไมอยาก
ทำบาป เราปรารถนาจะใชชีวิตอยางชอบธรรม แตจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือเราทำบาป เราตองรับความรอดอีกหรือเปลา พระคัมภีรสอน
เราวาอยางนั้นไหม ในกรณีนี้ เราไมมีความม่ันคงทางใจในบางเร่ือง เรารูสึกวาตัวเองแยย่ิงกวาชาวโลกท่ัวไปเสียอีก อยางนอยท่ีสุด
ชาวโลกก็ไมตองทนทุกขกับสำนึกแหงบาป แตในฐานะผูเชื่อ เราไมควรจดจออยูกับบาป ฮีบรู 10:2 กลาววา ผานทางการเสียสละของ
พระเยซูคริสต ผูเชื่อท้ังหลายไมควรนำสำนึกไปวนเวียนอยูท่ีบาป พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไมควรนำชีวิตไปจดจออยูกับบาปอีก พระเจา
ตางหากท่ีเปนผูท่ีเราควรจดจอ 

ในโรม 4:2 กลาววา “ถาอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยการประพฤติ ทานก็มีทางท่ีจะอวดได แตมิใชจำเพาะพระพักตรพระเจา” หาก
ความรอดขึ้นอยูกับคุณงามความดี การกระทำของเราเอง เราจึงจะโออวดได เราอาจบอกวา “โอพระเจา ขาพระองคขอบคุณจริง ๆ 
สำหรับสิ่งท่ีพระองคทรงกระทำบนไมกางเขน เพ่ือขาพระองค แตขอทรงระลึกถึงสิ่งท่ีขาพระองคไดกระทำดวย” ดังนั้น ตลอดชีวิต  
นิรันดรของเรา เราก็คงจะตบไหลพระเยซูพรอมกับตบไหลตัวเองถึงสิ่งท่ีเราไดปฏิบัติไว ไมใชเลย! พระเจาทรงออกแบบความรอดให 
กับเรา เปนแบบท่ีเราไมมีวันจะอวดศักดาวามนุษยผูใดจะกระทำได ผูท่ีมีศักด์ิมีสิทธ์ิท่ีจะไดรับการเชิดชูพระเกียรติแตเพียงผูเดียว ก็คือ 
องคพระเยซูคริสต (โรม 3:27) ของประทานสำหรับชีวิตนิรันดร คือของประทานแทจริง ของประทานท่ีใครก็ไมสามารถจะแลกมาได
ดวยความสามารถของตน (โรม 6:23) 

โรม 4:2 กลาววา หากอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยความประพฤติของเขา เขาก็มีเหตุผลท่ีจะโออวดได แตมิใชเลย พระคำกลาวถึง
ความรอดของมนุษยไววาอยางไร โดยการกระทำของเขาเองหรือ และโดยความดีท่ีเขาไดทำหรือ โดยวิธีใดอับราฮัมจึงถูกนับวาชอบ
ธรรมหรือถูกประกาศวาชอบธรรม เปนเพราะสิ่งท่ีเขาทำหรือไมไดทำหรือเปลา หรือเกิดจากเพียงแคเขาเชื่ออยางงาย ๆ วางใจ และ
พ่ึงพิงในพระเจาโดยความเชื่อเทานั้น พระคัมภีรบอกในโรม 4:3 วา “อับราฮัมไดเชื่อพระเจา และพระองคทรงนับวาเปนความชอบ
ธรรมแกทาน” สิ่งท่ีเหนี่ยวร้ังผมไว และรักษาผมมิใหพินาศไป แมวาจะมีชวงเวลาท่ีผมพายแพและตกอยูในบาป ก็คือพระเยซูผูท่ีรับ
เอาบาปทุกอยางของผมไปตรึงไวท่ีกางเขนแลว และโดยความเชื่อในพระองค (ไมใชเพราะเชื่อในการกระทำดีของผม) ผมก็ชอบธรรม 
(ถูกทำใหชอบธรรมตอหนาพระพักตรพระเจา) 

โรม 4:6 บอกวา “ดังท่ีดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนท่ีพระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการประพฤติ” ดาวิด
กลาวในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมวา ตองมีวันท่ีพระเจาจะทรงประทานความชอบธรรมใหกับมนุษยผานพันธสัญญาใหม ใหมีท่ี
ยืนอยางถูกตองกับพระเจา โดยมนุษยไมจำเปนตองอาศัยการประพฤติเลย ตอมาในขอ 7 วา “คนท้ังหลายซ่ึงพระเจาทรงโปรดยก
ความชั่วชาของเขาแลว และพระเจาทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแลวก็เปนสุข” นี่คือประเด็นหลัก “ความสุขเปนของบุคคลผูซ่ึงพระ
เจาจะไมถือโทษบาป” (โรม 4:7) ไมไดเขียนวา พระองคอาจจะไม หรือบางทีพระองคอาจจะ บางทีอาจจะไม แตเขียนไววา 
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“ความสุขมีแดผูท่ีพระเจามิไดถือโทษบาป” นี่คือขาวดีของพันธสัญญาใหม ฮีบรู 10:16 กลาววา “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว
ในจิตใจของเขาท้ังหลาย และจะจารึกมันไวท่ีในดวงใจของเขาท้ังหลาย” สวนหนึ่งของขอตกลงน้ี พระเจาทรงกลาวไวในขอ 17 วา 
“และจะไมจดจำบาปและความชั่วชาของเขาอีกตอไป” 

มีสิ่งท่ียังคงยึดเราไวในความชอบธรรม ใหยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา ถึงแมวาเราจะทำบาปและไมมีเวลาสารภาพบาปก็ตาม สิ่ง
นั้นก็คือ ความเชื่อของเราในองคพระเยซูคริสต พระนามของพระองคคือพระเยซู และพระองคเปนผูทรงชวยใหมนุษยรอดจากบาป
ของเขาเหลานั้น (มัทธิว 1:21) 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน โรม 4:5 พระเจา ผูทรงโปรดใหคน ___________________ เปนคนชอบธรรมได  

โรม 4:5 – สวนคนท่ีมิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของ
คนนั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม 

2. อาน โรม 4:2-3 พระเจาทรงบรรจุอะไรเขาไวในบัญชีของอับราฮัม (เม่ือเขาเชื่อ) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเขาไมเคยมีมากอน นั่นคืออะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

โรม 4:2-3 – ถาอับราฮัมเปนผูชอบธรรมโดยการประพฤติ ทานก็มีทางท่ีจะอวดได แตมิใชจำเพาะพระพักตรพระเจา [3] ดวย
วาพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา อับราฮัมไดเชื่อพระเจา พระองคทรงนับวาเปนความชอบธรรมแกทาน 

3. อาน โรม 4:22-24 หากเราเชื่ออยางท่ีอัมราฮัมเชื่อพระเจาจะทรงบรรจุ ___________________________ ในบัญชีเรา 

โรม 4:22-24 ดวยเหตุนี้เอง พระเจาทรงถือวาความเชื่อของทานเปนความชอบธรรมแกทาน แตคำวา ทรงนับวาเปน
ความชอบธรรมแกทานนั้นมิไดเขียนไวสำหรับทานแตผูเดียว แตสำหรับพวกเราดวย จะทรงถือวาเราเปนคนชอบธรรม คือเรา
ท่ีเชื่อในพระองคผูทรงใหพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเราฟนจากความตาย 

4. อาน โรม 4:6 พระเจาทรงบรรจุความชอบธรรม (หรือท่ียืนอยางถูกตอง) ในบัญชีของมนุษยนั้น 

 ก. ตามกิจท่ีเขาไดกระทำ  

ข. แยกจากสิ่งท่ีเขากระทำ  

ค. ตามขนาดความดีของเขา  

โรม 4:6 – ดังท่ีดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนท่ีพระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการประพฤติ 

5. อาน ฮีบรู 10:14 ผเูชื่อจะสมบูรณแบบตอพระเจานานเพียงใด  

______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:14 – เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีถูกชำระแลวถึงท่ีสำเร็จเปนนิตย 

6. อาน โรม 5:17 ความชอบธรรมนั้นไดมาโดย 

ก. เปนคาตอบแทน  

ข. เปนของขวัญ  

ค. การกระทำเพื่อใหไดมา 

โรม 5:17 – เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้น 
คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว 
คือพระเยซูคริสต  

7. คำวา “ของขวัญ” หมายความวา  
______________________________________________________________________________________________ 
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8. เราตองวางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอด เพ่ือท่ีพระองคจะนำเราไปสู  

ก. โบสถ  
ข. สวรรค  
ค. รัสเซีย 
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บทท่ี 12 
ความสัตยซ่ือของพระวจนะพระเจา 

มาระโกบทท่ี 4 เปนบทย่ิงใหญท่ีสุดซ่ึงกลาวถึงความสัตยซ่ือของพระวจนะพระเจา ฤทธ์ิอำนาจ พระลักษณะและความเชื่อในพระวจนะของ
พระองค มีคำอุปมาเปรียบเทียบอยางนอย 10 เร่ืองท่ีสอนในวันเดียวกัน เราอาจจะเปรียบเทียบมาระโก 4 กับมัทธิว 13 และลูกา 8 จึงจะ
เห็นสิ่งท่ีผมกลาวถึงนี้ หนึ่งในคำอุปมาน้ันก็คือเร่ืองผูหวานท่ีหวานเมล็ดพืช ในมาระโก 4:26  “อาณาจักรของพระเจาเปรียบเหมือนชายคน
หนึ่งหวานเมล็ดพืชลงในดิน” โปรดระลึกไววา ‘เมล็ดพืช’ ในขอท่ี 14 นั้น หมายถึงพระวจนะของพระเจา พระเจาไมไดสอนเราใหเปนชาวนา 
แตพระองคทรงใชธรรมชาติแสดงใหเห็นภาพอันเกี่ยวกับความเปนจริงทางจิตวิญญาณ ขอท่ี 27 กลาวไววา “แลวกลางคืนก็นอนหลับและ
กลางวันก็ต่ืนข้ึน ฝายพืชนั้นจะงอกจำเริญข้ึนอยางไรเขาก็ไมรู” เร่ืองนี้สำคัญมาก ซ่ึงพระคำกลาววา คนผูนั้นไมเขาใจจริง ๆ และไมรูวามัน
เกิดข้ึนไดอยางไร  

บางคนก็วา “ฉันไมเขาใจเลยวาคุณพูดอะไร การอานพระคำพระเจาจะทำใหชีวิตเราเปลี่ยนแปลง ทำใหชีวิตของพระเจาเขามาสถิตในตัวฉัน
ไดอยางไร” เราไมอาจเขาใจไดอยางถองแทท้ังหมด แตผมรูวามันไดผล เราจะไมเขาใจวาการท่ีเราหวานเมล็ดพืชเม็ดจิ๋ว ๆ ลงในดิน แลวมัน
จะงอกเงยข้ึนมาเปนตนขาวโพด มีฝก จนสามารถขยายพันธุไดอีกหลายรอยเทาไดอยางไร ไมมีใครเขาใจไดอยางแทจริง แตมันไดผล ผมขอ
บอกวามันไดผล การอานพระวจนะพระเจาและปลอยใหซึมซับเขาไปในหัวใจเรา จะทำใหเราเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ และมุมมองแน 

พระคำขอท่ี 28 กลาววา “เพราะแผนดินเอง ทำใหพืชงอกจำเริญข้ึน” แผนดินไดถูกสรางใหอบเมล็ดไว และทำใหงอกจำเริญข้ึน และจะ
ปลอยใหชีวิตงอกเงยออกมาจากเมล็ดเล็ก ๆ นั้น หัวใจของเราถูกสรางข้ึนเพ่ือพระวจนะของพระเจาจริง ๆ พระคำของพระองคถูกสถาปนา
ข้ึนเพ่ือจารึกไวในดวงใจเรา การท่ีเราพกพระคัมภีรไวขางกายตลอดเวลา วางบนโตะกาแฟ ติดตัวไปทุกหนแหง ก็ไมไดทำใหเกิดประโยชนอัน
ใด มันไมสามารถปลดปลอยฤทธ์ิอำนาจในชีวิตเรา เราเองตองรับเอาพระวจนะเขามาใหเปนเหมือนเมล็ดพืช ปลูกไวในใจเรา เชนนั้น หัวใจ
ของเราถูกออกแบบใหเกิดดอกออกผล มันจะเปลี่ยนวิถีตาง ๆ ในชีวิตเราอยางอัตโนมัติ พระวจนะของพระเจาอธิบายตอไปวา “เปนลำตน
กอน ภายหลงัก็ออกรวง แลวก็มีเมล็ดขาวเต็มรวง” นี่มีความหมายเปนนัยวา มีข้ันตอนและจังหวะกาวในการเติบโตจนแกรวงเต็มท่ี บางคน
กลาววา เขาเชื่อวาพระเจาจะทำใหเกิดผลอันดี ตามพระประสงคพระเจา แตหากเขาเหลานั้นไมเคยทำอะไรสักอยาง ไมเคยนำคนมารูจักพระ
เจา ผมรับประกันไดวาเขาเหลานั้นก็ไมมีทางจะใหเกิดพันธกิจใด ๆ เชน รายการวิทยุโทรทัศน ตามที่คาดหวังไว ภายในสองสามสัปดาหอยาง
แนนอน 

เราตองเริ่มพันธกิจ อยางมีข้ันตอน นับต้ังแตข้ันตอนท่ีรับจากพระเจา นี่คือความหมายที่คำอุปมาเปรียบเทียบไว อยางแรกคือ เร่ิมตนกอน 
แลวก็มาถึงความหวัง ความเชื่อ จากนั้นจึงจะเกิดผลตามมา มันตองมีจังหวะกาวไปสูชัยชนะเสมอ ไมมีใครจะกาวจากศูนยไปสูหนึ่งพัน
กิโลเมตรตอชั่วโมงไดทันที ถึงแมวาจะเปนความปรารถนาในทางของพระเจา วิถีกาวกระโดดเชนนั้นก็ไมอาจเกดิผล ขอพระคำนี้แสดงใหเรา
เห็นวาอาณาจักรของพระเจาเปนด่ังเมล็ดพืช พระวจนะของพระองคตองถูกปลูกไวในหัวใจ และเติบโตไปเปนลำดับข้ัน เร่ิมจากลำตนกอน 
ภายหลังก็ออกรวง แลวก็มีเมล็ดขาวเต็มรวง พระคำขอตอมาก็บอกวา “คร้ันสุกแลวเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะวาถึงฤดูเกี่ยวแลว” มัน
เปนข้ัน เปนตอน ท่ีสุดก็จะมาถึงเวลาท่ีเกิดผลผลิตสะพร่ัง และเติบโตเต็มท่ี 

ประเด็นนี้ปรากฎอยูในพระคำขอท่ี 35 วา “เย็นวันนั้น พระองคไดตรัสแกเหลาสาวกทั้งหลายวา “ใหพวกเราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด” พระ
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เยซูไดสอนมาตลอดท้ังวันเกี่ยวกับฤทธ์ิเดชของพระวจนะ วาพระวจนะเปนด่ังเมล็ดพืช และทำอยางไรพระวจนะจึงจะปลดปลอยชีวิตของพระ
เจาสูชีวิตของเรา พระองคทรงสอนพวกเขาเชนนี้ ดวยคำอุปมาเปรียบเทียบอยางนอยสิบเร่ือง หลังจากนั้นพระองคจึงทรงทดสอบเขา 
พระองคทรงบอกวา “เอาหละ นี่คือพระวจนะจากพระเจา เราจะขามไปฝงฟากขางโนนกัน” พระองคไมไดตรัสวา “เราลงเรือกันเถิด ไปสัก
คร่ึงทางทะเลสาปน้ีแลวก็จมน้ำกัน” แตตรัสวา “ใหเราขามไปอีกฝงหนึ่ง” คร้ันแลวพระองคก็เสด็จเขาไปในเรือและบรรทมหลับไป เร่ืองราว
ดำเนินตอไปวา เกิดพายุใหญและน้ำทวมเรือ นึกออกไหมครับวา ในเรือนั้นไมมีหองโดยสารท่ีมีชวงใตดาดฟาเรือ ซ่ึงจะกำบังใหพระเยซู
บรรทมอยางไมเปยกฝน โดยไมรูวาเกิดอะไรข้ึน แตมันเปนเรือเปดประทุนท่ีพระเยซูทรงบรรทมหลับ ขณะท่ีเรือกำลังประสบภัยอยูในน้ำ 
ประเด็นสำคัญย่ิงก็คือ เพราะพระองคทรงรูวาเกิดอะไรข้ึนแตก็ยังบรรทมตอ สาวกไมพอใจจึงมาทูลถามวา “พระอาจารย พระองคไมสนใจท่ี
พวกเราจะจมน้ำหรือ พูดอีกนัยหนึ่ง สาวกกำลังทูลวา “ทำอะไรบางอยางซิพระองค เอาถังมาวิดน้ำออก ชวยกันพาย หรืออะไรก็ได ไมใชทำ
ทองไมรูรอนแบบน้ี”  

บอยคร้ังท่ีผูคนปฏิบัติกับพระเจาเชนเดียวกับเรื่องนี้ ดวยการตอวา “พระเจา เหตุใดพระองคจึงไมทำอะไรบาง” พระเจาไดกระทำแลว 
พระองคทรงประทานสิ่งจำเปนใหกับเราทุกอยาง ผานทางการเปนเครื่องบูชาของพระเยซู พระองคทรงมีพระวจนะ และประทานเมล็ดพืช
เหลานั้นกับเรา มันเปนหนาท่ีของเราท่ีจะหวานพระวจนะเหลานั้นเขาไปในหัวใจเรา ตรึกตรองในพระคำจนเมล็ดพืชนั้นปลดปลอยชีวิตใหกับ
เรา แตเหลาสาวกก็ยังตองการจะปลุกพระเยซูแลวถามวา “ทำไมพระองคไมทำอะไรสักอยาง” พระองคทรงลุกข้ึนสั่งลมสั่งคลื่นใหหยุด และ
ทองทะเลก็สงบลง แลวพระองคจึงทรงหันหลังกลับมาตรัสกับเหลาสาวกวา “เหตุใดเจาจึงกลัว เจาไมมีความเชื่อหรือ” พระองคไมไดตรัสวา 
“โอ สหาย ขอโทษดวย เรานาจะทำอะไรสักอยาง” ไมใชเชนนั้นเลย พระราชกิจของพระองคคือสอนเหลาสาวกใหรูจักพระคำ และใหพันธ
สัญญา สวนหนาท่ีสาวกคือรับพระวจนะของพระองค เชื่อในพันธสัญญานั้น พระเจาทรงจัดเตรียมทุกอยางใหเราแลว ดวยการใหพระเยซู
เสด็จลงมาในโลกนี้  พระองคประทานทุกสิ่งทุกอยางท่ีจะนำเราไปสูความสำเร็จในทุก ๆ ดานของชีวิต ดวยรูปแบบของเมล็ดพืชในพระวจนะ
ของพระองค สิ่งท่ีเราตองทำก็เพียงรับเอาพระวจนะของพระองคเขาไปปลูกไวในหัวใจ  ผานการอาน ตรึกตรอง คิดทบทวน ใหหย่ังรากลงไป
ในชีวิตของเรา เม่ือทำเชนนั้น เราจะลุกข้ึนยืนตานกระแสพายุในชีวิตของเราได  

ผมเชื่อวาพระเจาทรงปรารถนาอยางท่ีสุดท่ีจะใหเหลาสาวกนำคำสอนของพระองคในวันนั้นไปใช ท่ีตรัสวา “เราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด” 
เหลาสาวกอาจจะบอกวา “ตามท่ีพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนในวันนี้ นี่คือพันธสัญญา ท่ีผูสรางจักรวาล ทรงส่ังใหเราขามไปฟากโนน ไมใชขาม
ไปเพียงแคคร่ึงทาง แลวจมลง” เหลาสาวกนาจะนำพระวจนะไปผสานเขากับความเชื่อ สั่งหามลมและคลื่นทะเล นี่เปนด่ังท่ีพระเยซูตรัสวา 
“โอ เจาผูไมมีความเชื่อ เหตุใดจึงยังสงสัยอยู” ทราบใชไหมวา เราตองเชื่อในพระวจนะของพระเจาและนำไปปฏิบัติ จึงจะเกิดผล 
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คำถาม 

บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
 

1. อาน มัทธิว 13:19 หากเราไมปลูกพระคำของพระเจาไวในหัวใจของเราจะเกิดอะไรข้ึนกับพระคำ  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 13:19 – เม่ือผูใดไดยินพระวจนะแหงอาณาจักรนั้นแตไมเขาใจ มารรายก็มาฉวยเอาพืชซ่ึงหวานในใจเขาน้ันไปเสีย นั่น
แหละไดแกผูซ่ึงรับเมล็ดริมหนทาง 

2. อาน โยชูวา 1:8 เราควรจะตรึกตรองพระคำของพระเจาท้ัง  
______________________________________________________________________________________________ 

โยชูวา 1:8 – อยาใหหนังสือพระราชบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามน้ันท้ังกลางวันและกลางคืน 
เพ่ือเจาจะไดระวังท่ีจะกระทำตามขอความที่เขียนไวนั้นทุกประการ แลวเจาจะมีความจำเริญ และเจาจะสำเร็จผลเปนอยางดี 

3. อาน ยอหน 6:63 พระคำของพระเจาคืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 6:63 – จิตวิญญาณเปนท่ีใหมีชีวิต สวนเนื้อหนังไมมีประโยชนอันใด ถอยคำซ่ึงเราไดกลาวกับทานท้ังหลายนั้นเปนจิต
วิญญาณและเปนชีวิต 

4. อาน มัทธิว 4:4 มนุษยจะบำรุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตตองบำรุงดวย  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 4:4 – ฝายพระองคตรัสตอบวา พระคัมภีรเขียนไววา "มนุษยจะบำรุงชีวิตดวยอาหารส่ิงเดียวหามิได แตบำรุงดวยพระ
วจนะทุกคำซ่ึงออกมาจากปากของพระเจา” 

5. อาน เอเฟซัส 6:17 พระคำของพระเจาเปรียบเหมือน  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 6:17 – จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะและจงถือดาบของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจา 

6. ดาบน้ันทำอันตรายศัตรูไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

7. อาน โรม 8:6 เม่ือเราใหพระคำของพระเจาสถิตอยูในชีวิตเราอยางม่ันคง เราจะมีอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 8:6 – ดวยวาซ่ึงปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซ่ึงปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข 

8. อาน 2 โครินธ 3:18 สิ่งท่ีเราจดจออยูจะทำใหเรากลายเปนสิ่งนั้น เราควรจดจออยูกับ  
______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินธ 3:18 – แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาไว จึงแลดูสงาราศีขององคพระผูเปนเจาเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็
เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจาคือมีสงาราศีเปนลำดับขึ้นไป เชนอยางสงาราศีที่มาจากพระวิญญาณของ
องคพระผูเปนเจา  
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บทท่ี 13 

พระเจาไมผิด 
วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับความจริงท่ีสำคัญท่ีสุดเกี่ยวกับพระเจา ดูเหมือนวาผูคนจะเชื่อทันที วาทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนกับเขามาจากพระเจา 
พระองคทรงควบคุมทุกอยาง เหตุผลก็คือ โดยคำจำกัดความแลว พระเจาคือผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด เขาก็เลยเหมาเอาวาพระเจาทรงควบคุม
ทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต แมผูไมเชื่อในพระเจาก็ยังเชื่อเชนนั้น คริสเตียนจำนวนมากท่ีสนับสนุนหลักขอเชื่อนี้ กระท่ังกลายเปนความคิดท่ีฝงแนน
ในชีวิตเขา ท่ีจริงแลวพระคัมภีรสอนตรงขามกับความคิดนี้ นี่เปนสิ่งสำคัญย่ิงท่ีเราตองเรียนรู ยากอบ 1:13-17 วา “เม่ือผูใดถูกลอลวงใหหลง 
อยาใหผูนั้นพูดวา ‘พระเจาทรงลอลวงขาพเจาใหหลง’ เพราะวาความชั่วจะมาลอลวงพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอลวง
ผูใดใหหลงเลย แตวาทุกคนก็ถูกลอลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำใหกระทำผิด แลวตัวก็กระทำตาม คร้ันตัณหาเกิดข้ึนแลวก็ทำใหเกิดบาป 
เม่ือบาปโตเต็มท่ีแลวก็นำไปสูความตาย พ่ีนองท่ีรักของขาพเจา อยาหลงผิดเลย ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยาง
ยอมมาจากเบื้องบน และสงลงมาจากพระบิดาแหงบรรดาดวงสวาง ในพระบิดาไมมีการแปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่องจากการเปลีย่นแปลง”  

พระคำเหลานี้บอกอยางชัดแจงวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรคแตสิ่งท่ีดีงาม พระเยซูทรงกลาวในยอหน 10:10 วา “ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะ
ลัก ฆา และทำลายเสีย เราไดมาเพ่ือเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” ถาเปนเรื่องดี นั่นมาจากพระเจา ถาเปนเร่ืองชั่วราย 
นั่นมาจากมาร นี่คือศาสนศาสตรเบื้องตน เหตุผลท่ีเร่ืองนี้เปนเรื่องสำคัญย่ิง ก็จาก ยากอบ 4:7 ท่ีกลาววา “ทานท้ังหลายจงนอมใจยอมฟง
พระเจา จงตอสูกับพญามาร และมันจะหนีไปจากทาน” ในท่ีนี้บอกวาเราตองนอมใจฟงพระเจา ยอมใหพระองคทรงควบคุม และตอสูกับ
พญามาร คำวา ‘ตอสู’ หมายถึง การตอสูอยางแข็งขัน 

เม่ือผูคนเชื่อวาทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตนั้นลวนมาจากพระเจา เชน ความเจ็บปวย ความลมเหลวทางธุรกิจ การตกงาน มีลูกท่ีไมเชื่อฟง การหยา
ราง มันทำใหพวกเขานั่งนิ่งดูอยูเฉยๆ เขาเชื่อจริง ๆ วาพระเจาเปนผูบันดาลสถานการณตาง ๆ และใชสถานการณเหลานั้นมาลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงเขา ไมเชนนั้นจะกลายเปนวา พวกเขาตอสูกับพระองค แตในยากอบ 4:7 บอกให “ตอสูมารแลวมันจะหนีทานไป” เราตองยอม
นอมใจตอพระเจา นี่แสดงใหเห็นวาบางอยางนั้นมาจากพระเจา บางอยางนั้นมาจากมาร มันมีอำนาจของซาตานอยูในโลกนี้ และไมใชวาทุก
สิ่งในชีวิตของเรามาจากพระเจา หากไมเขาใจขอนี้ เราจะจบลงดวยการยอมนอมใจตอมารและเสริมกำลังใหแกซาตาน 

บอยคร้ังท่ีขอความในพระธรรมโรมเปนท่ีเขาใจอยางผิดๆ ในงานศพหลายครั้ง แมผูท่ียังไมไดรูอะไรเกี่ยวกับพระเจา ไมไดไปคริสตจักร และ
แทบจะไมรูพระวจนะในพระคัมภีรเลย แตมักไดยินพระคำขอนี้ จากโรม 8:28 ท่ีวา “เรารูวาพระเจาทรงรวมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค
ใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนท้ังปวงท่ีพระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค” ขอความในพระคัมภีรบทนี้ไดถูกตีความไปวา ทุก
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเรา พระเจาทรงเปนผูกระทำ แลวก็จะทำใหมันเกิดผลดีเอง ยกตัวอยางเชน ท่ีงานศพของเด็กหนุมเด็กสาวท่ีด่ืมสุรา เสพยา 
แลวก็ซ่ิงรถออกไปดวยความเร็วเกินอัตราบนถนนลื่น ไปแฉลบกับมุมถนน ชนเสาโทรศัพท ถึงแกความตาย ผูท่ีเทศนาในงานศพนั้นใชพระ
วจนะขอนี้ท่ีวา “เรารูวาพระเจาทรงทำใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” สอนวา พระเจาคงมีพระประสงคบางอยางท่ีทรงทำเชนนี้ แตพระเจาไมไดฆา
เด็กวัยรุนท้ังสองนี้ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง เราก็พูดไมไดวามารไดกระทำสิ่งนี้ มันเกิดจากเด็กวัยรุนท้ังสองคนนั่นเอง หรืออาจเปนเพราะมาร
ลอลวงใหเด็กท้ังสองไมเชื่อฟงคำสั่งสอนตักเตือนของผูปกครอง หรือคนรอบขางท่ีพร่ำสอนเขา ถึงท่ีสุดแลว เขาก็เลือกทางของเขาเอง ท้ังสอง
เสพยา ด่ืมสุรา ขับรถชนเสาโทรศัพทเอง มันเปนไปตามธรรมชาติ พระเจาไมไดเปนผูบันดาลใหเกิดข้ึนเลย 
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ถาเชนนั้น พระวจนะนี้มีความหมายอยางไรท่ีบอกวา “เรารูวาพระเจาทรงรวมมือกับคนท้ังหลายที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” กอน
อ่ืน พระคัมภีรไมไดเขียนวา เรารูวาทุกอยางมาจากพระเจา และทรงทำใหเกิดผลอันดีทุกอยาง พระคำเขียนไววา ทุกสิ่งทำงานรวมกันเพ่ือให
เกิดผลอันดี แตก็ไดใสคุณสมบัติไววา “เพ่ือคนท่ีรักพระเจา” ดังนั้นขอความนี้ใชไมไดกับผูท่ีไมไดรักพระเจา เห็นไดชัดเจนมากและไมจำเปน
จะตองพูดอะไรอีกแลว แตนาแปลกมากท่ีผูคนนำพระคำขอนี้ไปใชกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับวัยรุนสองคน ท่ีเสพยา ด่ืมเหลา ตอตานพระเจา 
ไมเชื่อฟงในหลักการของพระองค ในพระคำก็บอกไวแลววา จะทรงทำใหเกิดผลอันดีเฉพาะกับผูท่ี “รักพระเจา และผูท่ีพระเจาทรงเรียกตาม
พระประสงคของพระองค” 

1 ยอหน 3:8 กลาววา “พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพ่ือทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย” พระเจาเสด็จมา
ปรากฏก็เพ่ือทำลายกิจการของมาร นั่นคือพระประสงคของพระองค และมันจะเกิดผลอันดีเฉพาะกับผูท่ีรักพระองค และผูท่ีพระองคทรง
เรียกตามพระประสงคของพระองค นั่นก็คือผูท่ีเดินตามคำเรียกของพระองค ตอตานมาร และออกไปทำลายงานของมัน ผูท่ีตอตานมารและมี
ชีวิตเพ่ือพระเจา พูดไดเต็มปากวา ไมวามารจะทำอะไรกับชีวิตของเขา พระเจาสามารถหันกลับมาใชประโยชนจากสิ่งนั้นไดเสมอ เราตอง
ตระหนักวาพระเจามิไดควบคุมทุกอยางในชีวิตเรา ศัตรูมันมีอยูจริง มันมาเพ่ือฆา ลักขโมย ทำลาย แตพระเยซูมาเพื่อใหชีวิตแกเรา เราตอง
เลือกดานท่ีเปนชีวิต ยืนหยัดเสมอวาพระเจาไมมีความผิดในสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตเรา  

หากพระเจาทรงอยูในรางมนุษย ทรงกระทำในสิ่งท่ีถูกกลาวหา เชน บันดาลมะเร็ง ความพิกลพิการ ความเครียด ความเศรา และความทุกข
ระทมขมข่ีนใหกับมนุษยแลว ผมรับประกันไดวา จะไมมีรัฐบาลไหนในโลกนี้ท่ีจะไมจับกุมพระองค หรือพยายามที่จะหยุดพระองค แตเราคิด
วาพระเจา ผูซ่ึงทรงพระเมตตามากมายเกินกวาผูใดในชีวิตท่ีเราเคยพบเคยเห็น เกินกวาท่ีเราจะจินตนาการได พระองคนั่นหรือท่ีจะทำราย
มนุษยและกระทำสิ่งเลวรายตาง ๆ เหลานั้น บางอยางมาจากการสิงสูของผีมาร บางอยางเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และไมใชวาหายนะท้ังหลาย
แหลนั้น เกิดจากพระเจาทรงอนุมัติใหเกิด แมบริษัทประกันภัยท้ังหลายก็เขียนไวในนโยบายวา “การกระทำของพระเจา เชนแผนดินไหว และ
โรคระบาด” เปลาเลย พระเจาไมใชผูท่ีทำใหสิ่งตาง ๆ เหลานั้นเกิดข้ึน ไมใชจริง ๆ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ยากอบ 1:13 พระเจาเปนเหตุใหมนุษยถูกลอลวงจากความชั่วหรือ  

______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 1:13 – เม่ือผูใดถูกลอลวงใหหลง อยาใหผูนั้นพูดวา “พระเจาทรงลอลวงขาพเจาใหหลง” เพราะวาความชั่วจะมา
ลอลวงพระเจาใหหลงไมได และพระองคเองก็ไมทรงลอลวงผูใดใหหลงได 

2. อาน ยากอบ 1:17 ของประทานอันดีงามมาจากไหน 
______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 1:17 – ของประทานอันดีทุกอยาง และของประทานอันเลิศทุกอยางยอมมาจากเบื้องบน และสงลงมาจากพระบดิา
แหงบรรดาดวงสวาง ในพระบิดาไมมีการแปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลง 

3. อาน ยอหน 10:10 ใครคือขโมย 
______________________________________________________________________________________________ 
ยอหน 10:10 – ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลัก ฆาและทำลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ 

4. อาน ยอหน 10:10 จุดประสงคของขโมยคือ  
______________________________________________________________________________________________ 

5. อาน ยอหน 10:10 พระเยซูจึงเสด็จลงมาเพ่ือ 
______________________________________________________________________________________________ 

6. อานยากอบ 4:7 ผลของการยอมนอมใจตอพระเจา และตอสูกับมารรายคือ  
______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับพญามารและมันจะหนีไปจากทาน 

7. อาน โรม 8:28 ในขอนี้ บอกไหมวาทุกสิ่งมาจากพระเจา 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:28 – เรารูวา พระเจาทรงรวมมือกับคนท้ังหลายท่ีรักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค 

8. อาน กิจการ 10:38 ความเจ็บปวยมาจากพระเจาไหม  
______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 10:38 – คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดวยฤทธานุภาพ
อยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยู
กับพระองค 

9. อาน 1 ยอหน 3:8 อะไรคือจุดประสงคของการปรากฏตัวของพระบุตร  
______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 3:8 – พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพ่ือทรงทำลายกิจการของพญามาร    
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บทท่ี 14 
พลังของชีวิตท่ีเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เปนท่ีรูกันดีวามาระโก 16:15-16 คือพระมหาบัญชา ฝายพระเยซูทรงตรัสสั่งพวกสาวกวา “ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองถูกปรับโทษ” ในกิจการบทท่ี 8 ขอ 5 และขอ 12 จะ
เห็นวาพระมหาบัญชานี้ไดดำเนินการไปท่ัวดวยคำสอนของฟลิปในแควนสะมาเรีย “สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย ประกาศเรื่องพระ
คริสตใหชาวเมืองนั้นฟง แตเม่ือฟลิปไดประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนท้ังหลายก็เชื่อ และรับ 
บัพติศมาท้ังชาย หญิง” 

คำถามมีอยูวา ชาวสะมาเรียเหลานี้ เปนคริสเตียนหรือไมตามขอพระคำในมาระโก 16:15 -16 ใชแลว พวกเขากลายเปนคริสเตียน ฟลิปไป
เมืองสะมาเรีย เทศนาเรื่องพระเยซูคริสต ดวยความเชื่อในพระคริสต พวกเขาก็รับบัพติศมาท้ังชายและหญิงตามพระมหาบัญชา เรารูวาคน
เหลานั้นไดรับความรอด แตเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือไม 

พระคัมภีรกลาวถึงยอหนวาเปนผูใหบัพติศมาในน้ำ แตมีเพียงพระเยซูคริสตเทานั้น ท่ีจะใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามพระวจนะ
ในพระคัมภีร ผูเชื่อจะเปนผูไดรับความรอด และไดรับบัพติศมาในน้ำ พวกเขายังไมเคยรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ กิจการ 8:14 -17 
ระบุวา “เม่ือพวกอัครสาวกซ่ึงอยูในกรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของพระเจาแลว จึงใหเปโตรกับยอหนไปหาเขา 
คร้ันเปโตรกับยอหนลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพ่ือใหเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ดวยวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิยังไมไดเสด็จลงมาสถิตกับ
ผูใด เปนแตเขาไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานั้น) เปโตรกับยอหนจึงวางมือบนเขา แลวเขาท้ังหลายก็ไดรับพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” 

เห็นไดจากพระคัมภีรวา เม่ือคนคนหนึ่งรับเชื่อ ไดรับบัพติศมา รับความรอด ก็ไมไดหมายความวา พวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขามาในชีวิตของพวกเขา ในยอหน 20:22 เราจะเห็นไดวา พระวิญญาณบริสุทธ์ิใหชีวิตใหมกับสาวก
ท้ังหลาย วันแหงเพ็นเทคอสตเปนวันท่ีพวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไดรับฤทธานุภาพจากพระเจา มีความแตกตาง
ระหวางการไดชีวิตใหมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในความรอด และการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมา
สวมทับในบุคคล มีการจุมลงในพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีเขามาสวมทับ และประทานสิทธิอำนาจกับพวกเขา แมวาคนคนนั้นจะไดรับความรอด
แลว ก็ไมไดหมายความวาพวกเขาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

กิจการ 19:1-2 กลาววา “ตอมาขณะท่ีอปอลโลยังอยูในเมืองโครินธนั้น เปาโลไดไปตามแวนแควนฝายเหนือ แลวมายังเมืองเอเฟซัส และพบ
สาวกบางคน จงึถามเขาวา ‘ต้ังแตทานท้ังหลายเชื่อนั้น ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือเปลา’ เขาตอบเปาโลวา ‘เปลา เร่ืองพระวิญญาณ
บริสุทธ์ินั้นเราก็ยังไมเคยไดยินเลย’ เปาโลจึงถามวา ‘ถาทานไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิเม่ือทานเชื่อ แลวทานไดรับบัพติศมาอัน
ใดเลา’ เขาตอบวา ‘บัพติศมาของยอหน’” เห็นชัดเจนวาอัครสาวกเปาโลอธิบายไดสมบูรณมากกวาในเร่ืองท่ีพระเยซูเปนพระคริสต ผูเชื่อ
เหลานี้ไดเขากับพระเยซูโดยการรับบัพติศมาในน้ำ ในพระคำท่ี 6-7 กลาววา “เม่ือเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลง
มาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆ  และไดพยากรณดวย คนเหลานั้นมีผูชายประมาณสิบสองคน” 

แมวาคนเหลานี้คือสาวกซ่ึงเชื่อในพระเมสสิยาหวาจะตองเสด็จมา พวกเขาก็ยังไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ บุคคลหนึ่งบังเกิดใหม 
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รับบัพติศมาในน้ำไดโดยมิไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นเปนลักษณะเฉพาะเจาะจง และ
แยกจากประสบการณของการบังเกิดใหม  

ถึงแมวาผมจะใหบัพติศมาในน้ำกับใครก็ได แตผมไมอาจจะใหบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิกับพวกเขาได มีเพียงพระเยซูเจาเทานั้นท่ีทำ
ได ถาคุณไมเคยขอพระเยซูใหบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทำไมไมขอพระองคเสียแตเด๋ียวนี้ ในลูกา 11:13 กลาววา “เพราะฉะนั้น ถา
ทานท้ังหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ย่ิงกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงประทานพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิแกผูท่ีขอตอพระองค” ทำไมไมขอตอพระองคเสียวันนี้เลา 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. อาน มาระโก 16:16 กิจการ 8:5, 12 ผูท่ีอยูในกิจการ 8:12 เปนคริสเตียนหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 16:16 – ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ 

กิจการ 8:5, 12 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [12] แตเม่ือฟลิปได
ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนท้ังหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง 

2. อาน กิจการ 8:14-16 คนเหลานั้นไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลวหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 8:14-16 – เม่ือพวกอัครสาวกซ่ึงอยูในกรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของพระเจาแลว จึงให 
เปโตรกับยอหนไปหาเขา ครั้นเปโตรกับยอหนลงไปถึงก็อธิษฐานเผ่ือเขา เพ่ือใหเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  (ดวยวาพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิยังไมไดเสด็จลงมาสถิตกับผูใด เปนแตไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานั้น) 

3. อาน กิจการ 19:1-5 คนเหลานั้นเปนผูเชื่อหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 19:1-5 – ตอมาขณะท่ีอปอลโลยังอยูในเมืองโครินธนั้น เปาโลไดไปตามแวนแควนฝายเหนือ แลวมายังเมืองเอเฟซัส 
และพบสาวกบางคนจึงถามเขาวา “ต้ังแตทานท้ังหลายเชื่อนั้น ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือเปลา” เขาตอบเปาโลวา 
“เปลา เรื่องพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นเราก็ยังไมเคยไดยินเลย” เปาโลจึงถามเขาวา “ถาอยางนั้นทานไดรับบัพติศมาอันใดเลา” 
เขาตอบวา “บัพติศมาของยอหน” เปาโลจึงวา “ยอหนใหรับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหมก็จริง แลวบอกคนท้ังปวงให
เชื่อในพระองคผูจะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต” เม่ือเขาไดยินอยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจา 

4. อาน กิจการ 19:6-7 คนเหลานั้นไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลวหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 19:6-7 – เม่ือเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได
พยากรณดวย [7] คนเหลานั้นมีผูชายประมาณสิบสองคน 

5. อาน ลูกา 11:13 ในขอนี้กลาววาเราตองทำอยางไรจึงจะรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 11:13 – เพราะฉะนั้น ถาทานท้ังหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของ
ทานผูทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกผูท่ีขอตอพระองค 

6. อาน 1 โครินธ 14:2 เม่ือคนพูดภาษาแปลก ๆ นั้น พวกเขากำลังทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:2 – เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลก ๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใด
เขาใจได แตเขาพูดเปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ     
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7. อาน 1 โครินธ 14:14 เม่ือคนพูดภาษาแปลกๆ นั้น พวกเขากำลังทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:14 – เพราะถาขาพเจาอธิษฐานเปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไม
เขาใจ 

8. อาน 1 โครินธ 14:16-17 ผูคนท่ีพูดภาษาแปลกๆ นั้นเขากำลัง 
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:16-17 – มิฉะนั้นเม่ือทานขอบพระคุณดวยจิตวิญญาณแลว คนท่ีอยูในพวกท่ีรูไมถึงจะวา "เอเมน" เม่ือทาน
ขอบพระคุณอยางไรได ในเมื่อเขาไมเขาใจส่ิงท่ีทานพูด แมทานขอบพระคุณอยางไพเราะก็ตาม แตคนอื่นนั้นจะไมจำเริญขึ้น 

9. อาน กิจการ 2:4 เม่ือคนพูดภาษาแปลกๆ นั้น ใครเปนพูด  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด 

10. อาน กิจการ 2:4 ใครเปนผูใหคนนั้นพูด  
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 15 
จะรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดอยางไร 

วันนี้เราจะศึกษากันเรื่องจะรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดอยางไร กิจการ 10:1 วา “ยังมีชายคนหนึง่ชื่อโครเนลิอัส อาศัยอยูในเมืองซีซารียา เปนนาย
รอยอยูในกองทหารท่ีเรียกวากองอิตาเลีย” เปนตำแหนงทางการทหารยศรอยเอกในกองทหาร ในพระคำขอท่ี 2 กลาวตอวา “เปนคนมีศรัทธา
มาก คือทานและทั้งครอบครัวเปนคนยำเกรงพระเจา ทานเคยใหทานมากมายแกประชาชน และอธิษฐานตอพระเจาเสมอ” ชายผูนี้เปนคนชอบ
ธรรม กระทำแตในสิ่งท่ีควร ยำเกรงพระเจา ใหทานมากมายแกประชาชนท่ีขัดสน พระคัมภีรก็บอกวาเขาอธิษฐานตอพระเจาเสมอ แตเราพบวา 
เปนเรื่องพิศวงท่ีแมวาชายผูนี้จะกระทำแตสิง่ดีงาม ยำเกรงพระเจา มีชีวิตอยูในการอธิษฐานเสมอ แตเขากลับไมมีความสมัพันธสวนตัวกับพระเจา
ผานทางพระเยซูคริสต 

พระคำท่ี 3-6 กลาววา “เวลาประมาณบายสามโมง นายรอยนั้นเห็นนิมิตแจมกระจาง คือเห็นทูตสวรรคองคหนึง่ของพระเจาเขามาหาทานและ
กลาวแกทานวา "โครเนลิอัสเอย" เม่ือโครเนลิอัสเขมนดูทูตสวรรคองคนั้น ดวยความตกใจกลัว จงึถามวา "นี่เปนประการใด พระองคเจาขา" ทูต
สวรรคจึงตอบทานวา "คำอธิษฐานและทานของทานนั้น ไดข้ึนไปเปนท่ีระลึกถึงจำเพาะหนาพระเจาแลว บัดนี้จงใชคนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมน
ท่ีเรียกวาเปโตรมา เปโตรอาศัยอยูกับคนหนึง่ชื่อซีโมนเปนชางฟอกหนัง บานของเขาอยูริมฝงทะเล เปโตรจะบอกทานวาทานควรจะทำอะไร" 

ชายผูนีแ้มวาจะยำเกรงพระเจา มีความชอบธรรมตามท่ีเขาไดปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกท่ีควร ใชชีวิตอยูในการอธิษฐานกบัพระเจาเสมอ ก็ยังตองมีฑูต
สวรรคมาบอกใหไปพบกบัซิโมนเปโตรเพื่อใหเปโตรชี้วา เขาควรจะตองทำสิง่ใดตอไป เห็นไดชัดเจนในกิจการ 10:43 วาเปโตรไดรับคำส่ังใหบอก
นายรอยผูนี้วา“ศาสดาพยากรณท้ังหลายยอมเปนพยานถึงพระองควา ทุก ๆ คนท่ีเชื่อถือในพระองคนัน้จะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา 
เพราะพระนามของพระองค (ผานพระนามของพระเยซูคริสต)” นาอัศจรรยไหม ชายผนูี้ท่ีไดกระทำแตสิง่ดีงาม กลบัไมมีความสัมพันธสวนตัวกับ
พระเจาผานทางองคพระเยซูคริสต พระเจาตรัสวา “สิ่งท่ีเจาไดกระทำอยูนั้นย่ิงใหญและยอดเย่ียมมาก เปนสิ่งท่ีระลึกถึงเรา แตเราจะบอกใหเจา
ทำอะไร เราไดสงฑูตสวรรคลงมา บอกเจาเพ่ือไปหาคนคนหน่ึงชื่อเปโตร และเขาจะบอกเจาวาตองทำอะไร” ใน กิจการ 10:43 เม่ือเปโตรไปท่ีบาน
โครเนลิอัส เขากลาววา “ทุกคนท่ีเชื่อถือในพระองค (พระเยซูคริสตเจา) นั้นจะไดรับการทรงยกความผิดบาปของเขา” 

มาดูวาเกิดอะไรข้ึนท่ีนี่ “เม่ือเปโตรยังกลาวคำเหลานั้นอยู พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมาสถิตกบัคนทั้งปวงท่ีฟงพระวจนะนั้น” (กจิการ 10:44) 
โครเนลิอัสไดรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิในขณะท่ีเขาไดยินเรื่องความเชือ่ในพระคริสต และไดใสความเชื่อของตัวเองในพระครสิตเพ่ือไดรับการอภัย
โทษบาป ในทันทีท่ีเขาเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมาสวมทับเขาและทุก ๆ คนในบานหลงันั้น พระคำท่ี 45 กลาวตอไปวา “ฝายพวกท่ีได
เขาสุหนัตซ่ึงเชื่อถือแลว คือคนท่ีมาดวยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดลงมาบนคนตางชาติดวย” 
พวกเขารูไดอยางไร “เพราะเขาไดยินคนเหลานัน้พูดภาษาแปลกๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา” (พระคำที่ 46) 

ทุกคร้ังท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขามาสวมทับบคุคลในภาคพันธสัญญาใหม ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิจกัสำแดงผล เปนประจักษ
พยานวาพวกเขาไดรับการเติมเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในภาคพันธสัญญาใหม ปกติแลวพวกเขามักจะพูดภาษาแปลกๆ หรือพยากรณ 

ลองจินตนาการวา ตอนนี้เรากำลังคุกเขาลงอยูตรงน้ัน อธิษฐานกับพระเจาวา “ถามีทางใดท่ีลูกจะยกยองสรรเสริญพระองค ทางใดท่ีลูกทำได
เหนือความสามารถของภาษามนุษย ลูกก็ปรารถนาสิ่งนั้น พระเยซูโปรดเตมิเต็มลูกดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเถิด” เม่ือเราเริ่มนมัสการพระเจา 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็จะเต็มลนในเรา และใหภาษากับเรา พูดในสิ่งท่ีไมเคยไดยิน หรือเรียนรูมากอน พระคัมภีรกลาวในกิจการ 2:4 วา “เขา
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เหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด” ใครเปนคนพูดภาษาแปลกๆ 
พวกเขาพูด ใครเปนผูใหพูด พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนผูใหพูด 

ลูกา 11:13 กลาววา “เพราะฉะนั้น ถาทานท้ังหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ย่ิงกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผู
ทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกผูท่ีขอตอพระองค” สิ่งท่ีเราตองทำในเวลานี้ก็เพียงแตขอ จงเชื่อวาเราจะไดรับ 
ยอมนอมตัวตอพระเจา เร่ิมนมัสการพระองค พระองคจะทรงโปรดใหเราพูดเพ่ือนมัสการและสรรเสริญพระองคในภาษาแปลกๆ ท่ีเราไมเคย
เรียนรูมากอน 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. จงบอกคำอ่ืน ๆ ท่ีพระคัมภีรใชเกี่ยวกับความรอด 

______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 3:3 – พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจา
ไมได” 

กิจการ 3:19 – เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงหันกลับและต้ังใจใหม เพ่ือจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย เพ่ือเวลาชื่นใจ
ยินดีจะไดมาจากพระพักตรขององคพระผูเปนเจา 

มาระโก 16:16 – ผูใดเชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ 

โคโลสี 2:13 – และทานท่ีตายแลวดวยความบาปท้ังหลายของทานดวยเหตุท่ีเนื้อหนังของทานมิไดเขาสุหนัต พระองคไดทรง
ใหทานมีชีวิตดวยกันกับพระองค และทรงโปรดยกโทษการละเมิดท้ังหลายของทาน 

โรม 8:9 – ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานท้ังหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝายเนื้อหนัง แตอยูฝายพระ
วิญญาณ แตถาผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของพระองค 

มัทธิว 25:46 – และพวกเหลานี้จะตองออกไปรับโทษอยูเปนนิตย แตผูชอบธรรมจะเขาสูชีวิตนิรันดร 

2. อาน กิจการ 11:15 พระวจนะนี้อธิบายถึงประสบการณในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยางไร 

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 11:15 – เม่ือขาพเจาต้ังตนกลาวขอความนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จมาสถิตกับเขาท้ังหลาย เหมือนไดเสด็จลง
มาบนพวกเราในตอนตนนั้น 

3. สาวกของพระเยซูรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ยอหน 20:22) สองสามวันตอมาก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (กิจการ 2:1-4) 
ขอใหเปรียบเทียบขอเท็จจริงในพระคำสองขอนี้ (ยอหน 20:22 และ กิจการ 2:1-4) 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 20:22 – ครั้นพระองคตรัสดังนั้นแลวจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรัสกับเขาวา “ทานท้ังหลายจงรับพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเถิด” 

กิจการ 2:1-4 – เม่ือวันเทศกาลเพ็นเทคอสตมาถึง จำพวกสาวกจึงมารวมใจกันอยูในท่ีแหงเดียวกัน [2] ในทันใดนั้น มีเสียงดัง
มาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองท่ัวบานท่ีเขานั่งอยูนั้น [3] มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขา และกระจายอยู
บนเขาสิ้นทุกคน [4] เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรด
ใหพูด 

4. อาน กิจการ 1:8 วัตถุประสงคของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิคืออะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 1:8 – แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลาย
จะเปนพยานฝายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผนดินโลก     
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5. อาน กิจการ 2:38-39, 1 โครินธ 1:7 การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิยังมีใหสำหรับเราในทุกวันนี้ไหม 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:38-39 – ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน 
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ [39] ดวยวาพระ
สัญญานั้นตกแกทานท้ังหลายกับลูกหลานของทานดวย และแกคนท้ังหลายท่ีอยูไกล คือทุกคนท่ีองคพระผูเปนเจาพระเจาของ
เราทรงเรียกมาเฝาพระองค”  

1 โครินธ 1:7 – เพ่ือวาทานท้ังหลายจึงมิไดขาดของประทานเลย ในขณะที่ทานรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา 

6. อาน ลูกา 11:13 ถาคุณยังไมไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คุณควรจะทำอยางไรในขณะนี้  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 11:13 – เพราะฉะนั้น ถาทานท้ังหลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของ
ทานผูทรงสถิตอยูในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกผูท่ีขอตอพระองค 

7. อาน กิจการ 2:4 คุณจะขอ รับ พูด และนมัสการพระเจา ดวยการอธิฐานในภาษาท่ีพระองคทรงประทานใหกับคุณไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด 
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บทท่ี 16 
ประโยชนของการพูดภาษาแปลกๆ 

หนึ่งในหลาย ๆ อยางท่ีเกิดข้ึน เม่ือคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็คือ พวกเขาท้ังหมดท่ีอยูนั่นพูดภาษาแปลก ๆ กิจการ 2:4 บอกไว
วา วันแหงเพ็นเทคอสต เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังตนพูดภาษาแปลก ๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดใหพูด 
กิจการอัครฑูตบอกถึงการสำแดงการทรงสถิตของพระเจาทุกคร้ัง เม่ือมีผูรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

แนนอน ยังมีอะไรมากมายหลายอยางในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ นอกเหนือจากการพูดภาษาแปลกๆ สิ่งสำคัญอยางหนึ่งของการเปดเผยสำแดง 
ใน 1 โครินธ 14:13-14 ท่ีกลาวไวคือ “เหตุฉะนั้นใหคนท่ีพูดภาษาแปลกๆ อธิษฐานวา เขาจะสามารถแปลไดดวย เพราะถาขาพเจาอธิษฐาน
เปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ” เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของเรา
อธิษฐาน ขณะท่ีเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ ขอใหอธิษฐานวาเราจะแปลไดดวย เพ่ือความเขาใจของเราจะเกิดผล 

เม่ือเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิและเร่ิมพูดภาษาแปลกๆ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอยางนาท่ึง เม่ือเราบังเกิดใหม พระเยซูเสด็จมา
ประทับในตัวเรา บรรจุทุกสิ่งทุกอยางไวในวิญญาณของเรา เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาสวมทับเรา ก็จะเริ่มสำแดงผลกับเรา และคนอ่ืน 
มีปรากฏการณสองสามอยางเกิดข้ึน คร้ังแรกท่ีเร่ิมอธิษฐานภาษาแปลกๆ ใจของเราอาจบอกวามันเปนเรื่องบา ๆ และท่ีกำลังทำอยูนี้เสียเวลา
เปลา ตองอาศัยความเชื่อในการอธิษฐานภาษาแปลกๆ ซ่ึงเปนเหตุผลท่ี ยูดา 20 กลาววา จงกอสรางตัวของทานข้ึนบนความเชื่ออันบริสุทธ์ิย่ิง
ของทาน มันทำใหเราอยูเหนือความคิดและเหตุผลธรรมชาติ และนำเราไปสูมิติแหงความเชื่ออันเหนือธรรมชาติ 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีเราอาจพบก็คือ เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ คนท่ีเราไมเคยนึกถึงมาเปนป ๆ กลับเขามาอยูในความทรงจำ ถาสิ่งนี้เกิดขึ้น 
ก็ขอใหเร่ิมอธิษฐานเผื่อเขา ภายในวันสองวัน เราอาจจะแปลกใจ ท่ีคนเหลานี้โทรมาหา และเราจะเห็นสิ่งอัศจรรย เม่ือเร่ืองทำนองนี้
เกิดข้ึนหลายคร้ัง ท่ีสุดเราจะตะหนักวา เวลาเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ เราไดอธิษฐานพรอมกับสติปญญาท่ีไปไกลเหนือกวาสติปญญาของ
ตัวเอง จิตวิญญาณของเราหย่ังรูทุกสิ่งทุกอยาง โดยมีหัวใจของพระคริสตท่ีกำลังอธิษฐานใหกับคนอ่ืน ในวิถีท่ีความเขาใจฝายกายภาพของเรา
ไมอาจจะเขาใจได 

บางคร้ังเม่ือกำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆ (ตองอาศัยความเชื่อในการอธิษฐานภาษาแปลกๆ) เราอาจพบวาตัวเองกำลังตอสูกับความคิด
บางอยาง เชน เรานาจะทำอะไรดี ๆ ไดหลายอยางถาเราพูดภาษาตัวเอง แทนท่ีจะพูดภาษาที่ไรสาระอยางนี้ เราตองจัดการกับความคิด
เหลานี้ ขจัดมันออกไป แลวอธิษฐานตอ บางคร้ังเรากำลังอธิษฐานภาษาแปลก ๆ อยู แลวก็เกิดนึกถึงคนคนหนึ่งท่ีไมไดพบมานาน เรา
อาจจะพบวาคนคนนั้นโทรมา แลวเราก็จะตระเตรียมใหพรอมในอันท่ีจะแบงปนกับเขาได ปกติขณะที่เราอธิฐานภาษาแปลก ๆ 
เฉพาะเจาะจงใหใครสักคน เราก็ไดอธิษฐานแทนบุคคลนั้น พระเจากำลังเตรียมเราใหพรอมดวยสติปญญาที่ตองใช เพ่ือแบงปนกับบุคคล
นั้นในสิ่งที่เขาตองการฟง สิ่งเหลานี้จะไมอาจเกิดข้ึน ถาเราอธิษฐานดวยความเขาใจของตัวเอง 

นั่นคือฤทธานุภาพของพระเจา ท่ีพระองคทรงสำแดงอยางเหนือธรรมชาติ ซ่ึงก็คือเม่ือเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของเราเปนผู
อธิษฐาน จิตวิญญาณของเราบังเกิดใหม มีจิตใจของพระคริสต รูถองแทวาตองทำอะไร จะมีการเจิมจากพระเจา เพ่ือท่ีเราจะรูทุกสิ่ง โดยไม
มีขอจำกัดในจิตวิญญาณหากเรากาวเดินไปอยางมีพลัง มีการเปดเผยสำแดงในจิตวิญญาณของเรา มันจะเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตทาง
กายภาพของเรา ยังมีอีกทางหนึ่งซ่ึงไมใชทางเดียว นั่นก็คือใหเราเร่ิมพูดภาษาแปลก ๆ ขอใหตระหนักใหดี และเชื่อวาขณะท่ีเรากำลังพูด
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ภาษาแปลก ๆ นั้น เราไดเสริมสรางตัวของเราข้ึนบนความเชื่ออันบริสุทธ์ิย่ิง จิตวิญญาณของเราอธิษฐานดวยสติปญญาท่ีซอนเรนของพระ
เจา การเปดเผยอันสมบูรณแบบของพระเจาจะบังเกิดข้ึน ดังปรากฎใน 1 โครินธ 14:13 วา ใหเราอธิษฐานเพื่อเราจะแปลได นั่นไมได
หมายความวาเราตองหยุดอธิษฐานภาษาแปลกๆ แลวอธิษฐานในภาษาของตนเองเพื่อใหแปลได แตหมายความวาความเขาใจของเราจะ
เกิดผล 

หากเราแบงปนขอความเปนภาษาแปลก ๆ ในการนมัสการท่ีคริสตจักร เราตองหยุดและแปลเปนภาษาของเรา หรืออาจจะมีคนแปลดวยของ
ประทานการแปลจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เวลาท่ีเราอธิษฐานดวยตัวเองแตลำพัง อธิษฐานตอพระเจาดวยวาพระองคจะเปดเผยสำแดงกับเรา 
บางคร้ังทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไป เราอาจไมไดรับพระคำอะไรเปนพิเศษ แตเวลานั้น เราจะเขาใจส่ิงตาง ๆ กระจางชัดข้ึน มีมุมมองท่ี
แตกตางออกไป บางทีอาจใชเวลาหนึ่งสัปดาหกอนท่ีจะไดรับการเปดเผยสำแดง แตเวลาท่ีใชในการอธิษฐานภาษาแปลก ๆ และเชื่อวาจะ
ไดรับการแปลนั้น เปนสวนหนึ่งของการเปดเผยสำแดง 

การพูดภาษาแปลก ๆ เปนสิ่งสำคัญดวยเหตุผลนานับประการ มากกวาการเปนเพียงเคร่ืองพิสูจนถึงการท่ีเรารับพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว มัน
ควรจะเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นี่คือหนทางหนึ่งท่ีเราจะสื่อกับพระบิดาจากหัวใจของเราโดยตรง ใหเราออมออกจากความสงสัย 
ความหวาดหวั่นในสมองเรา มันจะเสริมสรางตัวเราข้ึนบนความเชื่ออันบริสทุธ์ิย่ิงของเรา และปลดปลอยปญญาท่ีซอนเรนของพระเจา  

พระเจาปรารถนาใหทุกคนท่ีทำตามสิ่งเหลานี้ได ปลดปลอยความเชื่อของเรา รับประโยชนเต็มท่ีจากการอธิษฐานภาษาแปลก ๆ เสียแตวันนี้ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ยูดา 1:20 เราจะไดประโยชนอะไรจากการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

______________________________________________________________________________________________ 

ยูดา 1:20 – แตทานท้ังหลายผูเปนท่ีรัก จงกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธ์ิยิ่งของทาน โดยการอธิษฐานในพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ 

2. อาน กิจการ 2:4 มีกี่คนท่ีประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:4 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด 

3. อาน กิจการ 2:4 พวกเขาไดกระทำสิ่งใดซ่ึงเปนผลที่ไดจากการรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน 1 โครินธ 14:14 สวนไหนของเราท่ีอธิษฐาน เม่ือเราอธิษฐานภาษาแปลก ๆ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:14 – ถาขาพเจาอธิษฐานเปนภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ 

5.  อาน 1 โครินธ 14:2 เม่ือคนคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ เขากำลังพูดกับใคร  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:2 – เพราะวาผูหนึ่งผูใดท่ีพูดภาษาแปลกๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใด
เขาใจได แตเขาพูดเปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ 

6. อาน 1 โครินธ 14:2 เม่ือบุคคคลหนึ่งอธิษฐานภาษาแปลกๆ คนอ่ืนจะเขาใจในสิ่งท่ีเขาอธิษฐานหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

7. อาน 1 โครินธ 14:2 เม่ือคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของคุณกำลงัพูดอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

8. อาน 1 โครินธ 14:4 เม่ือเราอธษิฐานภาษาแปลกๆ เรา  
______________________________________________________________________________________________ 

 1 โครินธ 14:4 – ฝายคนท่ีพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็ทำใหตนเองเจริญฝายเดียว แตผูท่ีพยากรณนั้นยอมทำใหคริสตจักรจำเริญขึ้น 
9. อาน 1 โครินธ 14:16 เม่ือเราอธิษฐานภาษาแปลกๆ เรากำลังทำอะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:16 – มิฉะนั้นเม่ือทานขอบพระคุณดวยจิตวิญญาณแลว คนท่ีอยูในพวกท่ีรูไมถึงจะวา “อาเมน” เม่ือทาน
ขอบพระคุณอยางไรได ในเมื่อเขาไมเขาใจส่ิงท่ีทานพูด 
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คำตอบ 
บทท่ี 1 คำตอบ 

1. เพ่ือชวยใหโลกรอด ประทานชีวิตนิรนัดรใหกับผทูี่เชื่อในพระเยซู โดยการลบลางผลบาป 

2. ชีวิตนิรันดร คือการรูจักพระเจา และพระเยซูคริสต ชึ่งไมใชแคความรูทางปญญาเทานั้น แตรจูักและมีความสัมพันธสนิทกับพระองค 

3. เริ่มตนเม่ือเรารับพระบุตร (พระเยซูคริสต) เขามาในชีวติเรา 

4. ชีวิตที่อุดมสมบูรณ 

5. ชีวิตที่อุดมสมบูรณ คือสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งที่พระเยซูกลาวถึงขโมย ที่มาเพ่ือลัก ฆา และทำลาย 

6. เชื่อ 

7. เห็นไดชัด 

บทท่ี 2 คำตอบ 
1. คำอุปมา ในพระคัมภีรเปนเรื่องราวทีอ่ธิบายถึงความจรงิทางจิตวิญญาณ 

2. พระองคทรงกลาวถึงผูที่ไวใจในตนเองวา เปนคนชอบธรรม พวกเขาเปนผชูอบธรรมดวยตนเอง 

3. ข. พวกเขาดูหม่ินเหยียดหยามผูอื่น 

4. คริสตจักร 

5. ฟาริสี และคนเก็บภาษี 

6. ขาแตพระเจา ขาพระองคโมทนา ขอบพระคุณพระองคที่ขาพเจาไมเหมือนคนอืน่ (ขาพระองคไมใชคนบาป) ขาพระองคไมใชคนฉอโกง คนอธรรม 
คนลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี ้

7. คือการอดอาหาร 

8. การถวายสิบเปอรเซ็นต จากรายไดทั้งหมดของคนคนนัน้ 

9. เขาไปยืนอยูแตไกล เพราะเขามีความละอายที่จะเขาไปในคริสตจักร (วหิาร) เขาเปนคนบาปหนาสาหัส ดังนัน้เขาจึงยืนอยูขางนอก 

10. เขามีความละอาย แลว 

11. ขาแตพระบิดาเจา โปรดเมตตาขาพระองคผเูปนคนบาป 

12. คนเก็บภาษี 

13. เพราะเขาถอมใจตอพระเจา ฟาริสีคนนั้น เต็มไปดวยความหย่ิงจองหอง และไมคิดวาตัวเองตองการผูชวยใหรอด 

14. พระองคทรงยกโทษบาปให 

15. คนถอมใจ 

16. ความหย่ิงจองหอง 

17. ใช พระองคจะทรงยกโทษบาปใหฉัน และชำระลางฉันจากความอธรรมทั้งมวล ดูในยอหน 1:8-9 

บทท่ี 3 คำตอบ 
1. ไมไดเลย 

2. ความชอบธรรมของพระเจา (ที่ผานมาทางพระคริสต) เทานั้น 
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3. โดยความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา 

4. ความชอบธรรมที่เปนของเรา เปนความชอบธรรมที่มาจากการกระทำ ดวยตัวเอง 

5. เราทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน โดยการพยายามไถบาปดวยการกระทำดี ดวยตัวเราเอง แทนที่จะวางใจในพระคริสต วางใจในความรอด
ที่พระองคไดทรงสละพระชนมของพระองคเพ่ือไถบาปเรา 

6. ของขวัญ  

บทท่ี 4 คำตอบ 

1. จริงหรือที่พระเจาตรัสวา เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี ้
2. เจาอยาแตะตองมัน 
3. เก็บผลไมนั้นแลวกินเขาไป 
4. ใชแลว พระองคยังทรงพยายามสานตอความสัมพันธกับเขาทั้งสองอยู 
5. เพ่ือเขาทั้งคูจะไมเขาไปกินผลไมแหงชีวิต และมีชีวิตเปนอมตะในสถานภาพของความบาป  
6. ใชแลว เรามองเหน็ 
7. ค. รับเอามา 
8. ความตาย 
9. ชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต 
10. เราลมเหลวในการยอมอยูในความชอบธรรมของพระเจา 
11. ทรงขจัดบาป ทรงลืม และทรงยกโทษบาป  
12. พระองคทรงเปนผูเปยมดวยพระเมตตา และความรัก 

บทท่ี 5 คำตอบ 

1. “ถือวา” หมายถึง การเพ่ิมเขาบัญชีของบุคคลนั้น 

2. เพ่ือใหบาปเปนที่รจูัก 

3. ในกาลาเทีย 3:24 วัตถุประสงคของธรรมบัญญัติก็คือ แสดงใหมวลมนุษยเห็นวา พวกเขาตองการพระผูชวยใหรอด พระเยซูคริสต 

4. พระองคทรงจัดการดวยความเมตตาและพระคุณ 

5. ใชแลว 

6. ความรัก 

7. เม่ือเราขาดกำลัง (หมดหวัง และไมประพฤติตนตามพระเจา) 

8. คนบาป 

9. ศัตรูของพระองค 

10. แนนอน 
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บทท่ี 6 คำตอบ 

1. คือการ “กลับหลังหัน” มาสูขอตกลงใหม 
คือการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม 
คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่สงผลใหหนักลับมาหาพระเจา หันจากการเดินในหนทางของตนเองมายังหนทางของพระเจา 
คือการเปลี่ยนทิศทางในชีวิต ไมใชการทำใหสมบูรณแบบ 
คือการตัดสินใจที่เปลี่ยนทิศทางในชวีติ ของบุคคลนั้น 
คือการละจากสิ่งเกาๆ และผูกพันตนเองอยางถึงทีสุ่ดกับพระเจา และวิถีทางของพระองค 
คือการหันสูพระเจาโดยผานทางพระเยซูคริสต 

2. กลับใจใหม 
3. ใหทุกคนกลับใจใหม 
4. เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหพวกเขามาถึงที่ทรมานนี้ 
5. เขาตองกลับใจใหม 
6. ตาของเขาจะเปดออก 

กลับจากความมืดสูความสวาง 
กลับจากอำนาจของซาตานสูอำนาจของพระเจา 
ไดรับอภัยโทษบาป 
ไดรับมรดก 

7. กลับใจใหม  
หันกลับมาหาพระเจา  
กระทำการซ่ึงสมกับที่กลับใจใหมแลว 

8. พวกเขาประพฤติสิ่งชั่วราย และไรศีลธรรม 
9. การกลับใจใหมคือสิ่งที่มาจากหัวใจ ไมใชดวยวาจา (พูดแตปาก) 
10. ละทิ้งทางของพวกเขา 
11. ละทิ้งความคิดของพวกเขา และหันกลับมาหาพระเจา 
12. พระองคทรงประทานพระเมตตา และทรงอภัยอยางเหลือลน 
13. จะมีความปรีดีในสวรรค 
14. บาปของเราจะถูกลบลางไป 

บทท่ี 7 คำตอบ 
1. การยอมจำนนอยางสิ้นเชงิ 

2. คนเหลานี้ไมเคยใหพระคำของพระเจาหย่ังรากลึกลงในหวัใจของเขา ความกังวลในชีวิตนี้ ทรพัยสมบัติ และความสนุกสนานแหงชวีิตนี้ไดนำพาเขา
ออกจากพระเจา 

3. เปนของพระเจา 

4. พระเจา 

5. พระเจา 
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6. ได 

7. หัวใจทีห่ันเหออกจากพระเจาไปสูรูปเคารพ (สิ่งที่คุณใหความสำคัญมากกวาพระเจา) ดูในโรม 1:25 

8. พระเยซูทรงตองการหมดทั้งหวัใจของเรา (การผูกพันธอยางสิ้นเชิง) 

9. แนนอน 

บทท่ี 8 คำตอบ 

1. ไดแสดงออก 
2. ไดแสดง 
3. เปนของประทานทีใ่หแบบฟรีๆ โดยผานความเช่ือในพระเยซูคริสต 
4. เปโตรบอกวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา” 
5. พระเยซูทรงตรัสวา “ผูที่เชื่อและรับบพัติศมาก็จะรอด” นั่นมีความหมายเปนนัยวา มันเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกัน 
6. พระคำขอนี้กลาววา เม่ือบุคคลไดเรียกหาพระนามของพระเจา ความผิดบาปของเขาจะถูกลบลางออกไป แสดงใหเหน็วาการเรียกหาพระนามของ

พระเจาสามารถทำไดโดยการออกเสียง (ลูกา 18:13) หรอืโดยการแสดงออกดวยการรับบัพติศมา เชนเดียวกับในพระคำขอนี ้

7. ไดยืนยัน 
8. ตองกลับใจใหม 
9. บุคคลนัน้ตองเช่ือ 
10. ไมได  
11. ไมได  

12. รับบัพติศมาดวยน้ำ 
13. ________________________________________________________________________________________ 

บทท่ี 9 คำตอบ 

1. คนที่ถูกสรางใหมแลว 
2. มันหมดสิ้นไป 
3. ทุกสิ่ง 
4. เราตายแลวโดยการละเมิดและการบาป 
5. เราเคยดำเนินตามวิถีของโลก เชื่อฟงซาตาน (เจาแหงอำนาจในยานอากาศ) และไดใชชีวิตอยูในวิญญาณแหงการไมเชื่อฟง 
6. พระกรุณา 
7. เพราะความรักอันใหญหลวงของพระองคที่มีตอเรา 
8. ทำใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต 
9. โดยพระคุณของพระองค 
10. เขาใจได 
11. อดีต 
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12. ไดถูกชำระแลว ทำใหบริสุทธิ์แลว และถูกแยกตั้งไวแลว (ทำใหชอบธรรม) ตอพระพักตพระเจา 
13. ปจจุบัน 
14. อันเดียวกัน … ฝายจิตวิญญาณ 

บทท่ี 10 คำตอบ 

1. จิตวิญญาณของเราไดเปนอันเดียวกันกับพระเจา 
2. ในใจเรา 
3. โดยความเช่ือ 
4. พระบุตร (พระเยซูคริสต) 
5. พระคริสตทรงสถิตในเรา อันเปนที่หวงัแหงสงาราศ ี
6. คนใหมของเรา (จติวิญญาณที่บังเกิดใหม) 
7. ความชอบธรรมของพระเจาทางพระเยซูคริสต 
8. บริสุทธและปราศจากตำหน ิ
9. ในผูทรงเปนที่รักของพระองค (พระเยซูคริสต) 

บทท่ี 11 คำตอบ 

1. คนอธรรม 
2. ความชอบธรรม หรือที่ยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา 
3. ความชอบธรรม หรือที่ยืนอยางถูกตองตอหนาพระเจา 
4. ข. แยกจากสิ่งที่เขากระทำ 
5. ตลอดกาล 
6. ข. เปนของขวัญ 
7. สิ่งที่ใหมาแบบฟรีๆ โดยผูรับไมตองจายสิ่งใดเลย 
8. ข. สวรรค  

บทท่ี 12 คำตอบ 

1. มารรายก็มาฉวยเอาไป ดังนั้นจึงไมสามารถเกิดผลในชีวติได 
2. ทั้งกลางวันและกลางคืน 
3. เปนจิตวิญญาณและเปนชีวิต 
4. บำรุงดวยพระวจนะทุกคำซ่ึงออกมาจากปากของพระเจา 
5. ดาบ 
6. ไดแนนอน 
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7. ชีวิตและสันติสุข 
8. พระเจาและพระสงาราศีของพระองค  

บทท่ี 13 คำตอบ 

1. ไมใช 
2. พระบิดาแหงบรรดาดวงสวาง 
3. พญามาร 
4. เพ่ือจะลักและฆาและทำลายเสีย 
5. เพ่ือใหชีวิตแกเราทัง้หลาย และใหอยางครบบริบูรณ 
6. มันจะหนีไปจากเรา 
7. ไมไดบอก 
8. ไมใช 
9. เพ่ือทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย 

บทท่ี 14 คำตอบ 

1. เปน 
2. ไมไดรับ 
3. เปน 
4. ไมไดรับ (หมายเหตุ นี่แสดงใหเหน็วาประสบการณจากการไดรับบัพติศมา ก็แตกตางจากการไดรับความรอด) 
5. ขอตอพระเจา 
6. ทูลตอพระเจา และพูดเปนความลึกลบัฝายจิตวิญญาณ 
7. วิญญาณของเขาอธิษฐานกับพระเจา 
8. อวยพระพรพระเจาดวยจิตวิญญาณของพวกเขา และขอบพระคุณพระองค (สรรเสริญพระเจา) 
9. คนคนนั้นเปนผูพูด 

10. พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูพูด 

บทท่ี 15 คำตอบ 

1. บังเกิดใหม (ยอหน 3:3)  
ตั้งใจใหม (กิจการ 3:19)  
เชื่อและรับบัพติศมา (มาระโก 16:16)  
ยกโทษบาป (โคลิสี 2:13)  
ไดรับพระวิญญาณของพระคริสต (โรม 8:9)  
และชีวิตนิรันดร (มัทธิว 25:46) 

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย 
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3. ในยอหน 20:22 สาวกของพระเยซูไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
4. ในกิจการ 2:1-4 สาวกเดียวกันนั้นเองก็ไดรับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดวยการจุมทั้งภายในและภายนอก) ดูกิจการ 1:8 

5. เพ่ือใหอำนาจในการรับใช (เพ่ือเปนพยาน) 
6. ยังมีใหกับเราในทุกวันนี้ (ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหยุดในทันทีที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง แตจะยังไมหยุดในขณะนี้ จนกวา

พระองคจะเสด็จมา) 

7. ขอพระเจา 
8. จะทำแนนอน เราจะพูด แตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปนผทูรงโปรดใหพูด (ภาษาแปลกๆ)  

บทท่ี 16 คำตอบ 

1. เม่ือเราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรากอสรางตัวของเราขึ้น 
2. ทั้งหมดทุกคน 
3. พวกเขาพูดภาษาแปลกๆ  
4. จิตวิญญาณของเรากำลังอธิษฐาน 
5. พระเจา 
6. ไมเขาใจ 
7. พูดถึงความลึกลับ  
8. ทำใหตนเองเจริญขึ้น (กอสรางตัวเองขึ้น)  
9. อวยพระพรและขอบพระคุณพระเจา  
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บทท่ี 1 

การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง 
การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนท่ีมาของหลายเร่ืองราวท่ีเรามักประสบอยู มีขอพระคำจากสุภาษิตบทท่ี 13 ท่ีควรจะอานดวยตัวเอง เพราะ
เราจะไมเชื่อถาไมไดอานจากพระคัมภีรของตัวเอง พระคำสุภาษิต13:10 กลาวไววา “เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดข้ึน แต
ปญญาอยูกับบรรดาผูท่ีรับคำแนะนำ” คร้ังแรกเมื่อหลายคนเห็นประเด็นนี้ ก็คงพูดวา “เด๋ียวกอน ความทะนงตัวไมนาจะเปนสิ่งเดียวท่ีกอให 
เกิดความขัดแยงหรือการทะเลาะวิวาทกัน” ในสุภาษิต 17:14 บอกวา ความขัดแยงเปนจุดเริ่มตนของการวิวาท ดังนั้นการวิวาทก็นาจะมี
สาเหตุมากกวาแคความทะนงตัว บางคนวา “เปนเพราะคนนั้นทำกับฉัน” บางก็วา “คุณไมเขาใจหรอก ฉันก็เปนของฉันอยางนี้แหละ” ใน
พระคัมภีรบอกไววาความทะนงตัวเทานั้นเปนท่ีมาของความขัดแยง มันไมใชปจจัยหลัก แตมันคือสาเหตุเดียวเทานั้น อาจมีบางคนแยง
ประเด็นนี้วา “ผมมีปญหามาก แตไมใชเร่ืองความทะนงตัว ถาจะมี ก็นาจะเปนเรื่องการขาดความนับถือในตัวเอง ผมไมเชื่อหรอก ถามีใครหา
วา ผมมีปญหาเร่ืองความเยอหย่ิง” 

ขอใหเราทบทวนกันใหมวา ความทะนงตัวคืออะไรกันแน มันไมใชแคเร่ืองท่ีคิดวาคุณดีกวาคนอ่ืน พูดงาย ๆ ความทะนง ก็คือการเอาตัวเอง
เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง การเอาตัวเองเปนศูนยกลาง คือรากเหงาท่ีแทจริงของความทะนงตัวท้ังหลาย ในกันดารวิถี 12:2 มิเรียมและอาโรน 
พ่ีนองของโมเสสตอตาน วิพากษวิจารณโมเสสเพราะการแตงงานขามเผาพันธุ ท้ังคูวา “พระเยโฮวาหพูดทางโมเสสคนเดียวเทานั้นจริงหรือ 
พระองคไมพูดทางเราบางหรือ” ในพระคำท่ีอยูในวงเล็บขอท่ี 3 กลาววา “โมเสสเปนคนถอมใจมากย่ิงกวาคนท้ังปวงในพ้ืนแผนดิน” แทนท่ี
โมเสสจะพูดปกปองตัวเอง เขากลับอธิษฐานแทนพ่ีนอง 

มาถึงตอนท่ีวา โมเสสเปนคนท่ีถอมใจมากท่ีสดุในผืนแผนดินโลก ขอใหหยุดคิดสักนิด เราไมรูวามีผูคนสักเทาใดในโลกในเวลานั้น แตแนนอน
ตองมีเปนลานๆ คนแน โมเสสเปนผูท่ีถอมใจท่ีสุดในบรรดาคนเหลานั้น ท่ีนาประหลาดใจท่ีสุดก็คือ โมเสสเองคือคนเขียนขอความนี้ คนสวน
ใหญคิดวาถาเราถอมใจและนอมใจจริง เราก็คงไมรูหรอก นั่นคือความคิดท่ีผิดในแงของความทะนงตัวท่ีแทจริง ความทะนงตัวไมไดเพียงแค
คิดวาเราดีกวาคนอ่ืน มันหมายถึงการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปรียบกับไมทอนหนึ่ง ปลายดานหน่ึงเปนความทะนงตัว ปลายอีกดานหนึ่ง
เปนการขาดความนับถือในตัวเอง ท้ังสองเปนการแสดงออกท่ีตรงกันขามในสิ่งเดียวกัน แตอยูคนละดานของไมทอนเดียวกัน นั่นคือการเอา
ตัวเองเปนศูนยกลาง ไมวาจะคิดวาเราดีกวาคนอ่ืน หรือคิดวาเราแยกวาใครท้ังหมด นั่นก็คือเอาตัวเองเปนศูนยกลางอยูดี ทุกสิ่งทุกอยางผาน
เคร่ืองกรองอันนั้นหมด คนท่ีขลาด ข้ีอายก็คือคนท่ีทะนงตัวอยางย่ิงและเอาตัวเองเปนศูนยกลาง คิดถึงแตตัวเอง 

ประเด็นท่ีผมกำลังพูดถึง เร่ืองการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ก็คือรากท่ีแทจริงของความทะนงตัว และหากคุณมองยอนกลับไปในสุภาษิต 
13:10 คุณจะเห็นวา “เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดข้ึน” ซ่ึงกลาวในท่ีนี้ก็คือ การเอาตัวเองเปนศูนยกลางนั่นแหละท่ีทำใหเรา
โกรธ หาใชใครทำอะไรใหเราโกรธไม การท่ีเราเอาตัวเองเปนศูนยกลางตางหาก คอืสาเหตุท่ีทำใหเรามีปฏิกริยากับสิ่งท่ีผูคนปฏิบัติกับเรา 
เปนไปไมไดท่ีจะหยุดผูคน ไมใหเขาทำอะไรขัดใจเรา ความเชื่อนั้นไมใชการควบคุมผูอ่ืน แตคือการชวยใหเราจัดการกับตัวเอง จัดการกับสิ่งท่ี
อยูในใจเรา จึงไมไดข้ึนอยูท่ีคนอ่ืนจะทำอะไรกับเรา  

ในขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน พระองคทรงหันไปมองคนท่ีจับพระองคตรึง แลวตรัสวา “พระบิดาเจาขา โปรดยกโทษบาปใหกับพวก
เขาดวย เพราะเขาไมรูวาเขาทำอะไร” พระองคไมไดควบคุมคนเหลานั้น แตพระองคควบคุมตัวพระองคเอง การเอาตัวเองเปนศูนยกลางคือ
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เหตุท่ีทำใหเราโกรธ พระเยซูไมไดเสด็จมาในโลกเพ่ือตัวพระองคเอง แตพระองคทรงรักโลกมากจึงทรงเสด็จลงมาในโลกเพื่อเรา พระองคยัง
ทรงนึกถึงมารดาของพระองคในขณะท่ีถูกตรึงอยูบนกางเขน และกลาวฝากใหหนึ่งในสาวกดูแลเธอ เหตุท่ีพระเยซูสามารถใหอภัย แสดงความ
รักในทามกลางความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส ความอยุติธรรม และหลายสิ่งหลายอยางท่ีประดังเขามาตอพระองคไดนั้น เปนเพราะ
พระองคไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง 

ความเห็นแกตัวของเราคือสิ่งท่ีทำใหเราโกรธ พระคัมภีรบอกเสมอวาใหเราตายตอตนเอง เอาเปนวา หากผมมีซากศพอยูตรงหนาผมในเวลาน้ี 
ผมจะพูดจาดูถูก เตะ ถมน้ำลายใส ทำทาไมสนใจมัน ถามันคือซากศพจริง มันก็จะไมตอบสนอง เหตุผลท่ีเราตอบสนองอยางท่ีเราทำตอสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวเรา ก็ไมใชเพราะสิ่งภายนอก แตเพราะสิ่งท่ีอยูในใจเรา เราไมอาจมีความเชื่อท่ีเขมแข็ง จนขจัดอุปสรรคและสิ่งท่ีขัดใจเรา
ออกไปไดดวยตัวเอง แตเราจัดการกับตัวเองได เม่ือถึงจดุท่ีเรายอมใหพระเยซูเปนพระเจาในชีวิตของเรา จุดท่ีเราสามารถรักพระองค รัก
อาณาจักรของพระองค และคนอ่ืน ๆ มากกวารักตัวเราเอง เราจะพบวาเม่ือเราทำเชนนั้น เราจัดการกับตัวเองได ความขัดแยงและการวิวาท
ในชีวิตของเราก็จะหยุดไปเอง 

หนึ่งในกุญแจดอกสำคัญท่ีจะใชไขไปสูสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทำใหกับชีวิตของเรา ก็คือตระหนักวา พระองคไมไดประทานอาณาจักรของ
พระองคเพ่ือสนองความตองการท่ีเห็นแกตัวของเรา พระองคไมไดกระทำสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพียงเพื่อเราจะไดมีทุก ๆ สิ่งท่ีจำเปน เราตอง
เรียนรูท่ีจะปฏิเสธตัวเองและไมจดจอกับชีวิตตัวเอง เพ่ือจะไดเร่ิมตนคนพบสักทีวา ชีวิตคืออะไรกันแน ชีวิตคือการรักคนอื่น และรักพระเจา
มากกวาตัวเอง แลวเราก็จะเริ่มลดทอนความโกรธ ความเจ็บปวด และสิ่งตาง ๆ ท่ีคางคาอยูภายในตัวเรา 

ขออธิษฐานในวันนี้วา พระเจาจะนำสองสามประเด็นท่ีไดศึกษากันมาใชเพ่ือเปดหัวใจของเราใหตระหนักและเขาใจวา การเอาตัวเองเปน
ศูนยกลางของเราเองน่ันแหละ ท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความทุกขใจ แทนท่ีจะมัวโทษคนอ่ืน เราจำเปนตองยอมรับความรับผิดชอบ เผชิญหนากับ
มัน ถอมใจลงตอหนาพระเจา และรองขอใหพระองคเขามา เปนองคผูย่ิงใหญในชีวิต นั่นแหละคือหนทางท่ีเราจะกาวไปสูชัยชนะ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน มาระโก 9:33-34 สาวกของพระองคถกเถียงกันเรื่องอะไร ระหวางทางไปคาเปอรนาอูม  

______________________________________________________________________________________________ 
มาระโก 9:33-34 – พระองคจึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อเขาไปในเรือนแลว พระองคตรัสถามเหลาสาวกวา 
“เม่ือมาตามทางนั้น ทานท้ังหลายไดโตแยงกันดวยขอความอันใด" [34] เหลาสาวกก็นิ่งอยู เพราะเม่ือมาตามทางนั้นเขาไดเถียง
กันวา คนไหนจะเปนใหญกวากัน 

2. เร่ืองนี้สะทอนความเห็นแกตัวในตัวเราทุกคนไหม 
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน มาระโก 9:35 ตามพระคำขอนี้ หากผูหนึ่งตองการเปนคนตน เขาตองยอมเปนอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
มาระโก 9:35 – พระองคไดประทับนั่ง แลวทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมาตรัสแกเขาวา "ถาผูใดใครจะไดเปนคนตน ก็ใหผู
นั้นเปนคนทายสุด และเปนผูรับใชของคนท้ังปวง” 

4. อาน ลูกา 22:24-27 อธิบายอยางละเอียด ถึงสิ่งท่ีพระเยซูทรงกลาวสั่งสอน  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 22:24-27 – ท้ังมีการโตเถียงกันในหมูพวกเขาดวยวาใครท่ีนับวาเปนใหญท่ีสุด [25] พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา “กษัตริย
ของคนตางชาติยอมเปนเจาเปนนายเขา และผูท่ีใชอำนาจเหนือเขาเรียกตนเองวาเจาบุญนายคุณ [26] แตพวกทานไมควรเปน
เชนนั้น ตรงกันขาม ผูท่ียิ่งใหญท่ีสุดในหมูพวกทานควรเปนเหมือนผูเยาวท่ีสุด และผูท่ีปกครองเสมือนเปนผูรับใช [27] เพราะ
คนท่ีนั่งโตะกับคนที่คอยรับใช ใครย่ิงใหญกวากัน คนท่ีนั่งโตะไมใชหรือ แตเราอยูทามกลางพวกทานเหมือนคนรับใช 

5. อาน สุภาษิต 13:10 สิ่งเดียวท่ีทำใหเกิดความทะนงตัว คือ 
______________________________________________________________________________________________ 
สุภาษิต 13:10 – เพราะความทะนงตัวเทานั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แตปญญาอยูกับบรรดาผูท่ีรับคำแนะนำ 

6. อาน กาลาเทีย 2:20 เราควรใชชีวิตอยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 
กาลาเทีย 2:20 – ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาจึงไมมีชีวิตอยูตอไป พระคริสตตางหากทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา 
ชีวิตท่ีขาพเจาดำเนินอยูในกายน้ี ขาพเจาดำเนินดวยความเชื่อในพระบุตรของพระเจาผูทรงรักขาพเจาและประทานพระองค
เองเพ่ือขาพเจา 

7. อาน มัทธิว 7:12 อะไรคือยาขนานเอกสำหรับรักษาอาการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง  
______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ 
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บทท่ี 2 
การใครครวญในพระคำของพระเจาตองทำอยางไร 

คำวา “ใครครวญ” หมายถึง “ไตรตรอง ขบคิด วางแผนในใจ ต้ังเปาหมาย หรือต้ังใจ” คำในภาษากรีก มีนัยวา “คิดทบทวนกลับไปกลับมา
ในใจ” รวมท้ังการจินตนาการ เหตุผลสองขอในการใครครวญตามแบบพระคัมภีรคือ “การขบคิดอยูกับความรูท่ีถูกตองรวมถึงการเปลี่ยน 
แปลงจิตใจเสียใหม และการติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค” ผานคำอธิษฐาน คำสรรเสริญ การใครครวญ ตัวอยางเชน การ
ไตรตรอง การขบคิด ระลึกถึงพระเจา 

การใครครวญทำไดดวยการศึกษาหัวขอเรื่อง เลือกหัวขอท่ีจะตรึกตรอง ตัวอยางเชน การรับบัพติศมา แลวหาคำจำกัดความจากภาษากรีก ฮีบรู 
หรือจากพจนานุกรมดี ๆ สักเลม หารากศัพทซ่ึงเปนท่ีมาของคำนั้น คิดและไตรตรองเนื้อหาของพระคำท่ีจะนำใหเราไปศึกษาหัวขออ่ืน ๆ ท่ี
สัมพันธกัน ดังเชน การยกความผิดบาป (กิจการ 2:38) การกลับใจใหม (กิจการ  2:38) ความเชื่อ (มาระโก 16:16) จิตสำนึก (1 เปโตร 3:21) 
การเรียกหาพระเจา (กิจการ 22:16) และอ่ืน ๆ 

เราตองครุนคิดถึงคำถามท่ีมี ท่ีเกิดข้ึนจากการอานพระคำ ตัวอยางเชน เราตองมีคุณสมบัติอยางไรกอนรับบัพติศมา จุดประสงคของการรับ
บัพติศมาคืออะไร มันเกิดข้ึนเม่ือไร ในชวงเวลาใด การใครครวญทำไดโดยการอธิบายศัพท คืออะไร การศึกษาทีละขอพระคำในแตละเลมใน
พระคัมภีร กุญแจสำคัญคือการไตรตรองและครุนคิด จดจออยูกับหนังสือนั้นเปนเวลานาน จนกระทั่งเราคุนเคยกับเนื้อหาของมัน (ท้ัง
ขอความ และบทของพระคำ) 

การใครครวญทำไดโดยผานการศึกษาพระคำโดยตรง คำเฉพาะในนั้นหมายถึงอะไร เชน ความเชื่อคืออะไร คำวาพระเจาหมายถึงอะไร 
คำวาพระเยซูหมายถึงอะไร คำวาพระคริสตหมายถึงอะไร คำวาความชอบธรรมหมายถึงอะไร เปนตน 

เราอาจใครครวญจากยอหนาในพระคัมภีรยอหนาหนึ่ง ซ่ึงก็คอื หนวยความคิดหนึ่งท่ีถูกเขียนไว โดยทั่วไปก็ประกอบดวยหลายๆ ประโยค 
เม่ือผูเขียนเปลี่ยนเรื่องท่ีจะเขียน ก็มักจะขึ้นยอหนาใหม เม่ือใครครวญผานพระคำ ขอใหมองหาคำท่ีเปนคำถาม อยางเชน เหตุใดเขาจึงถาม
เชนนั้น มันสัมพันธกับเนื้อหาอยางไร เปนตน การใครครวญตามแบบพระคัมภีรไมใชการมุงหาแคคำ แตมองหาพระเจาผานพระคำ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. คำวา “ใครครวญ” หมายความวาอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

2. อะไรคือเหตุผลสองขอของการใครครวญตามแบบพระคัมภีร  
1) ____________________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________________ 

3. อะไรคือการศึกษาจากหัวขอเร่ือง 
______________________________________________________________________________________________ 

4. อะไรคือการศึกษาแบบอธิบายศัพท  
______________________________________________________________________________________________ 

5. อาน ลูกา 6:46 คำวา "พระองคเจาขา" หมายความวา 
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 6:46 – เหตุไฉนทานท้ังหลายจึงเรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” แตไมกระทำตามที่เราบอกนั้น 

6. อาน มัทธิว 1:21 คำวา “พระเยซู” หมายความวา  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 1:21 – เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจะเรียกนามของทานวา เยซู เพราะวาทานจะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอด
จากความผิดบาปของเขาท้ังหลาย 

7. อาน ลูกา 23:1-2 คำวา “พระคริสต” หมายความวา 
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 23:1-2 - จากนั้นท่ีประชุมท้ังหมดจึงลุกขึ้น นำพระองคมาพบปลาต [2] และฟองวา “เราพบวาชายผูนี้ยุยงคนในชาติของ
เรา เขาคัดคาน การเสียภาษีใหซีซารและอางตัวเปนพระคริสต กษัตริยองคหนึ่ง” 

8. ยอหนาคืออะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

9. การใครครวญตามแบบพระคัมภีร ไมใชเพียงแคมองหาคำ แตเพ่ืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 3 
การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม 

วันนี้เราจะคุยกันเร่ืองการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม จากพระคำสองขอ ขอแรกมาจาก ฟลิปป 4:8 “พ่ีนองท้ังหลาย ในท่ีสุดนี้ สิ่งใดท่ีจริง สิ่งใดท่ี
นานับถือ สิ่งใดท่ียุติธรรม สิ่งใดท่ีบริสุทธ์ิ สิ่งใดท่ีนารัก สิ่งใดท่ีนาฟง คือถามีสิ่งใดท่ีล้ำเลิศ สิ่งใดท่ีควรแกการสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดูสิ่ง
เหลานี้” อัครสาวกเปาโลบอกเราอยางชัดแจงถึงสิง่ท่ีควรจะตองใครครวญถึง พูดอีกนัยหนึ่ง ก็คือเราเลือกท่ีจะคิดได เราทุกคนบางคร้ังก็มี
ความคิดท่ีขัดแยงกับพระคำของพระเจา ตามที่กลาวในโรมบทท่ี 7 ขอ 22 และ 23 กฎแหงบาปท่ีทำสงครามอยูในใจของเรานั้น รุกราน
ความคิดของเรา แตในฟลิปปก็บอกวา เราไมจำเปนตองใหความคิดเหลานั้นเกาะกินอยูในใจ เพราะเราเลือกสิ่งท่ีจะคิดได พระคัมภีรยังบอก
ไวอีกวา “เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขาก็เปนอยางนั้น” (สุภาษิต 23:7) ดังนั้นสิ่งท่ีเรานึกคิดจึงสำคญัจริง ๆ  

ในโรมบทท่ี 12:1-2 เขียนไววา “พ่ีนองท้ังหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวาย
ตัวของทานแดพระองค เพ่ือเปนเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต อันบริสุทธ์ิ และเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ซ่ึงเปนการปรนนิบัติอันสมควรของทาน
ท้ังหลาย อยาประพฤติตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม” พระคัมภีรบอกไววาเราสามารถแปรสภาพจิตใจของเรา
ได ดวยการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม ทราบไหมวา เม่ือยานอวกาศอพอลโลทะยานขึ้นสูอวกาศน้ัน เขาตองทำการปรับทิศทางทุก ๆ 10 นาที 
ท่ีนักบินอวกาศข้ึนไปบนดวงจันทรดวยวิถีซิกแซก ในท่ีสุดเม่ือยานอวกาศรอนลง พวกเขาวางแผนท่ีจะลงจอดในเขตพ้ืนท่ีกวาง 805 กิโลเมตร 
และแลวก็ลงจอดบนพ้ืนท่ีซ่ึงหางจากเสนขอบเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เท่ียวบินนี้ก็ประสบความสำเร็จ เราจำตองต้ังเปาไว มี
การผูกพันตัวอยางถึงท่ีสุดกับพระเยซูคริสตเจา โดยใชชีวิตดังเชนเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต ปญหาของการเปนด่ังเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตก็คือ บางคร้ังเรา
ก็อยากจะคลานออกนอกแทนบูชานัก ดังนั้นเราจึงตองปรับทิศทาง ทางความคิดของเรา เราตองมีหัวใจท่ีต้ังม่ันตอพระองควา “พระเจา ขา
พระองคตองการพระองค และตองการที่จะเดินตามทางของพระองค” 

ไมเพียงแตเราจะตองผูกพันตัวอยางถึงท่ีสุดกับพระเจา เพ่ือท่ีจะมีชัยในชีวิตคริสเตียน เราตองเรียกรองตัวเอง กาวไปขางหนา แปลงสภาพ
จิตใจใหมดวยการเปล่ียนแปลงจิตใจของเรา อยาคิดอยางชาวโลก ถาเราไมตองการผลลัพธแบบชาวโลก เหมือนเชนท่ีอานในฟลิปป 4:8 เรา
เลือกสิ่งท่ีคิดได สิ่งใดท่ีนารัก ยุติธรรม นาฟง ใหเราคิดถึงสิ่งเหลานั้น คนรุนกอน ๆในสมัยพระคัมภีรเดิมทำกันก็คือ เขาเอาพระคำของพระ
เจาแขวนไวบนขอบประตู บนเสื้อผา พระคำจึงอยูตรงหนาเขาเสมอ พระเจาทรงบัญชาใหเขาพูดพระคำของพระองคท้ังกลางวัน กลางคืน 
เพ่ือใหทำตามพระวจนะ ท้ังยังตองเลาขานสิ่งเหลานี้กับลูกหลานสืบไปดวย สิ่งท่ีเรานึกคิดนั้นสำคัญย่ิง ยังสำคัญย่ิงข้ึนไปอีกท่ีจะเก็บพระคำ
ของพระเจาไวตอหนาเราตลอดเวลา หากเราตองการมีชัยในชีวิตคริสเตียน  

สิ่งท่ีตรงขามกับความคิดถึงเร่ืองท่ีนารัก ยุติธรรม และนาฟง ก็คือการไมคิดถึงสิ่งท่ีเกี่ยวกับพระเจา หรือเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในโรม 8:6 
กลาวไววา “ดวยวาซ่ึงปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย” สวนหลังของขอนี้คือ “และซ่ึงปกใจอยูกับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข” นี่
คือชีวิต และสันติสุขท่ีคิดถึงสิ่งท่ีเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระเจา แตหากเราเริ่มคิดถึงการลวงประเวณี สิ่งของตาง ๆ ทางโลก เงินทอง สิ่งท่ี
อยากไดอยากมี ตาง ๆ นาๆ รูไหมวาจะเกิดอะไรข้ึนกับชีวิตของเรา เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขาก็เปนเชนนั้น เราจะเริ่มทำในสิ่งท่ีเราคิด จะ
เร่ิมประพฤติปฏิบัติ รับเอาสิ่งเหลานี้เขามาในชีวิตจนมันทำลายชีวิตเรา เห็นไหมวาสงครามทางจิตวิญญาณท่ีแทจริงของผูเชื่อนั้นไมใชการ
ตอตาน ปฏิเสธซาตานตลอดเวลา แมวาเราก็ยังตองทำอยู อันท่ีจริงสงครามทางจิตวิญญาณน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรานึกคิดและใครครวญ 
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ในอิสยาห 26:3 บอกวา “พระเจาทรงรักษาเขาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค” แตมีบางเวลาในชวงวันท่ีเราตองปรับ
ทิศทางแหงชีวิตของเราอยูมากมาย เชน ในโรม 12 ท่ีกลาววา “ขาแตพระบิดาเจา ความคิดท่ีผิด ๆ ท้ังหลายของขาพระองคนั้น ขาพระองค
จะตองกลับใจใหมเปลี่ยนสภาพจิตใจของขาพระองค เร่ิมคิดแตในสิ่งท่ีนารัก ยุติธรรม และนาฟง” 

ดังนั้นหากเรามีปอมปราการท่ียึดเหนี่ยวเราไวอยางเหนียวแนน หากเรารูตัววากำลังคิดในสิ่งท่ีไมควรคิด เราจะตองยับย้ังตัวเองทันที พระ
คัมภีรบอกวา หากเราเขาหาพระเจา พระองคจะทรงอยูใกลเรา หากเราตอตานศัตรู มันก็จะหนีไปจากเรา ในชีวิตของเราบางคร้ังเราอาจ
ปลอยใหสิ่งตาง ๆ เล็ดลอดเขามาจนเครียด ในชวงเวลาเหลานั้นก็ยากที่จะหยิบจับพระคัมภีรข้ึนมาน่ังอาน สนทนากับพระเจาวา “พระองค
เจาขา นี่คือสิ่งท่ีพระองคทรงพูดถึงขาพระองค นี่คือสิ่งท่ีพระองคทรงบอกวา ขาพระองคคือใคร พระองคคือกำลังของขาพระองค”รูไหมวาชัย
ชนะของเราน้ันเปนเรื่องงายๆธรรมดา ๆ แคไหน เพียงพูดวา “ขาพระองคจะตอตานสิ่งท่ีขาพระองคปลอยใหศัตรูรุมเราขาพระองคในเวลานี้ 
ขาพระองคจะนั่งลงและเปดพระคัมภีร และไมเพียงแตจะอานพระคำของพระองคผาน ๆ ไปเทานั้น แตขาพระองคจะติดตอกับพระเจาผาน
พระคำพระองค ขาพระองคจะใหความคิดของขาพระองคจดจออยูท่ีพระองค พระองคเจาขา นี่คือสิ่งท่ีพระองคตรัสถึงขาพระองค พระองค
ทรงบอกวา ขาพระองคไดรับการอภัยบาป พระองคตรัสวาขาพระองคไดรับการชำระลาง พระองคตรัสวาไมมีสิ่งใดท่ีจะแยกขาพระองคออก
จากความรักของพระองคได” เม่ือนั่งอยูตรงน้ัน คิดถึงแตสิ่งท่ีดีงามทั้งหลายที่พระองคทรงกระทำให สักพัก เราก็จะลืมเร่ืองอ่ืน ๆ  

ขอยกตัวอยางสักเรื่อง คร้ังหนึ่งผมไดยินชายคนหนึง่พูดวา “เอาละ ตอนนี้ผมจะไมใหคุณนึกถึงชางสชีมพูสักสิบนาที” รูไหมวาจะเกิดอะไรขึ้น สิบ
นาทีถัดมาส่ิงท่ีเรานึกคิดกค็ือเจาชางสชีมพูนั่นแหละ เขาถามอีกวา “เทพีสันติภาพสอีะไร” มีคนตอบวาสีเขียว แลวก็ถามตอ “ทีนี้ เทพีสันติภาพ
ยกแขนขางไหน” มีคนตอบวาแขนขางขวา เขาถามอีกวา “เทพีสันติภาพถืออะไรในมือ” ตอบวาถือคบเพลิง แลวนายคนนั้นก็ถามวา “มันเกิด
อะไรข้ึนกับความคิดถึงชางสีชมพูนั่นหละ” ความคดินั้นหายไปเลย เห็นไหมวา มันไมใชท่ีแคพูดวา “เอาหละ อยาคิดถึงเร่ืองเหลานี้” เพราะรูวา
เราจะคิดแน อันท่ีจริงพระคัมภีรบอกใหเราแทนท่ีความคิดเหลานัน้ดวยความคดิของพระเจา เม่ือเราเห็นสิ่งเหลานีจ้ะเขามาเปนปฏิปกษกับเรา คิด
ในสิ่งท่ีไมควรคิด ใหเราเรียกความเปนตัวตนของเรากลับคืนมาทันที เราตองหันเขาหาพระเจาเด๋ียวนั้น สื่อกับพระองค ไมใชแคพระคำในพระ
คัมภีร แตสื่อสารกับพระเจาผานพระคำของพระองค พระคัมภีรบอกในโรม 8:6 บอกวา ขณะที่เราส่ือสารกับพระองคเชนนั้น เราจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในชวิีต และไดรับสนัติสุขท่ีพระองคทรงประทานให วางจิตใจเราจดจออยูท่ีพระองค จดจอสิ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกบัพระวิญญาณ คดิถึงแต
สิ่งเหลานี้ พ่ีนองท้ังหลาย ใหเรากาวเดินไปทุก ๆ วันดวยอิสรภาพ เสรีภาพ ท่ีพระครสิตไดไถไวใหกับเราแลว 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน โรม 12:1 เราตองทำอยางไรกับรางกายของเรา  

______________________________________________________________________________________________ 
โรม 12:1 – พ่ีนองท้ังหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวายตัว
ของทานแดพระองค เพ่ือเปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิต อันบริสุทธ์ิ และเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ซ่ึงเปนการปรนนิบัติอันสมควร
ของทานท้ังหลาย 

2. อาน โรม 12:2 พระคำขอนี้บอกวาเราจะตองแตกตางจาก 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 12:2 – อยาทำตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม เพ่ือทานจะไดทราบพระประสงคของพระเจา
วาอะไรดี อะไรเปนท่ีชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม 

3. อาน กิจการ 17:11 เราตองใหความนึกคิดของเราสอดคลองกับ 
______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 17:11 – ชาวเมืองนั้นสุภาพกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา ดวยเขาไดรับพระวจนะดวยความเต็มใจ และคนดูพระคัมภีรทุก
วัน หวังจะรูวา ขอความเหลานั้นจะจริงดังกลาวหรือไม 

4. อาน โรม 8:5-6 การมีความคิดฝายพระวิญญาณคือ  
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:5-6 – เพราะวาคนท้ังหลายที่อยูฝายเนื้อหนังก็ปกใจในส่ิงซ่ึงเปนของของเนื้อหนัง แตคนท้ังหลายท่ีอยูฝายพระวิญญาณ
ก็ปกใจในสิ่งซ่ึงเปนของของพระวิญญาณ [6] ดวยวาซ่ึงปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซ่ึงปกใจอยูกับพระวิญญาณก็
คือชีวิตและสันติสุข 

5. อาน โรม 12:1-2 สองสิ่งท่ีตองทำตามพระวจนะขอนี้คือ 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 12:1-2 – พ่ีนองท้ังหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวายตัว
ของทานแดพระองค เพ่ือเปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตอันบริสุทธ์ิ เปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ซ่ึงเปนการปรนนิบัติอันสมควรของ
ทานท้ังหลาย อยาทำตามอยางชาวโลกนี้ แตจงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม เพ่ือทานจะไดทราบพระประสงคของพระ
เจาวาอะไรดี อะไรเปนท่ีชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม 

6. อาน อิสยาห 26:3 เราจะอยูในหวงแหงสันติสุขอันสมบูรณไดโดย  
______________________________________________________________________________________________ 
อิสยาห 26:3 – ใจแนวแนในพระองคนั้น พระองคทรงรักษาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค 

7. อาน อิสยาห 26:3-4 หนทางท่ีจะทำใหจติใจเราจดจออยูแตกับพระเจา คือ  
______________________________________________________________________________________________ 
อิสยาห 26:4 – จงวางใจในพระเยโฮวาหเปนนิตย เพราะพระเยโฮวาหคือพระเยโฮวาห ทรงเปนพระกำลังนิรันดร 
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บทท่ี 4 
ความสำคัญของคริสตจักรแหงพระคริสต 

วันนี้เราจะคุยเรื่องความสำคัญของคริสตจักรแหงพระคริสต พระคำในฮีบรู 10:25 กลาววา “ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือน
อยางบางคนเคยกระทำนั้น แตจงเตือนสติกันและกัน และใหมากย่ิงข้ึนเม่ือทานท้ังหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว” ในขณะท่ีเรากำลัง
มองหาความสำคัญของคริสตจักรพระคริสต คำถามของผมก็คือ “คริสตจักรคืออะไร” 

คริสตจักรท่ีสหรัฐไดนำโปรแกรมการประกาศโดยการสรางสาวกนีม้าใชกอน คริสตจักรไดสอนใหสมาชิกใชโปรแกรมนี้ ดังนั้นคนกลุมนี้จึงเร่ิม
จับกลุมศึกษาพระคัมภีรนอกคริสตจักร ภายใน 6 สัปดาหของการใชโปรแกรมนี้ ก็เกิดกลุมศึกษาพระคัมภีรนอกคริสตจักรกวา 20 กลุม คน
กลุมนี้ใชเวลาศึกษาโปรแกรมอยูหลายเดือน วันหนึ่งศิษยาภิบาลคริสตจักรนั้นเอยวา “คุณก็รูวา พระคัมภีรบอกเราวา ‘ฝายองคพระผูเปนเจา
ไดทรงโปรดใหผูท่ีกำลังจะรอด เขาสมทบกับคริสตจักรทวีข้ึนทุก ๆ วัน’ ทำไมผมไมเห็นคนท่ีอยูในกลุมศึกษาพระคัมภีรเหลานี้มาคริสตจักร
ของเรา”  

กลุมศึกษาพระคัมภีรนี้มีผูคนท่ีเขามารับเชื่อ ไดรับการเลี้ยงดูและไดรับคำสอน แตสิ่งท่ีศิษยาภิบาลหมายถึงจริง ๆ ก็คือ “ทำไมพวกเขาไมมา
พบกันท่ีคริสตจักรในเชาวันอาทิตย” ดูเหมือนแนวความคิด ความเขาใจเร่ืองคริสตจักรจริง ๆ นั้นผิดไปนิดหนึ่ง สิ่งท่ีศิษยาภิบาลพูดนั้นทำ 
ใหเรายุงยากใจเล็กนอย แตก็ไมรูจะทำอยางไร เราเริ่มสงสัยวาโปรแกรมนี้ไดผลจริงหรือ เราเขาถึงชีวิตผูคนจริงหรือ เรากำลังเขาถึงคนจำนวน
มาก แตสิ่งท่ีทำใหเราสับสนก็คือ ทำไมเขาไมมาเขารวมฟงเทศนาท่ีคริสตจักรตอนเชาวันอาทิตย 

เม่ือทำความเขาใจกับคำวา “คริสตจักร” และสิ่งท่ีอยูในบทนี้เราก็จะพบคำตอบ ในโรม 16:3, 1 โครินธ 16:19, โคโลสี 4:15, ฟเลโมน 1:2, 
กิจการอัครฑูต 5:42, และกิจการอัครฑูต 20:20 พระคัมภีรสวนใหญพูดถึงคริสตจักรในพันธสัญญาใหม ท่ีเขาชุมนุมกันตามบานคน ใชแลว 
มีคริสตจักรมากมายหลายประเภท ไมวาจะเปนคริสตจักรตามบานคริสตจักรใหญ คริสตจักรเล็ก และคริสตจักรท่ีมีคนจำนวนมหาศาล 
สิ่งหนึ่งท่ีนาสนใจมากในพระคัมภีรก็คือ คริสตจักรในพันธสัญญาใหม ดูเหมือนวาผูคนพบปะกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามบาน 

พจนานุกรมอธิบายศัพทในพระคัมภีร โดย ลอเรนซ โอ ริชารด (หนา 164) วา “หลายคนอาจจะอางความสับสนเกี่ยวกับความหมายของคำ
วา “คริสตจักร” ซ่ึงเปนคำท่ีเราใชหลากหลายความหมาย หมายถึงอาคารสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง (เชน คริสตจักรท่ีถนนท่ี 4) นิกายหรือความเชื่อ
เฉพาะ (เชน คริสตจักรปฏิรูปในอเมริกา หรือคริสตจักรแบพติสท) กระท่ังการพบปะกันวันอาทิตย (เชน วันนี้ไปโบสถหรือเปลา) ท้ังหมดนี้
ไมไดใชตามแบบในพระคัมภีรเลย แลวมันหมายถึงอะไรกันแน ความหมายท่ีแทจริงของ“คริสตจักร”คืออะไรหนอ ใหเราอานตอไป “ดวยเหตุ
ท่ีหลายคนมักนึกถึงคริสตจักรในฐานะอาคาร หรือสถานท่ีท่ีใชในทางศาสนา มากกวาท่ีจะนึกถึงการชมุนุมนมัสการพระเจา การตีความคำวา
คริสตจักร อาจทำใหเขาใจผิดกันได” พระคัมภีรภาษากรีก คำวา “คริสตจักร” (church) มาจากคำวา ecclesia ท่ีจริงแลวหมายถึง การทรง
เรียกใหแยกออก กลุมคนท่ีมาชุมนุมกันดวยจุดประสงค เพ่ือนมัสการ อธิษฐาน สรรเสริญพระเจา 

คำวา “ecclesia” ในพันธสัญญาใหมอาจหมายถึง ผูเชื่อจำนวนหนึ่ง ท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ พบปะกันตามบาน (โรม 16:5) หรือผูเชื่อท่ีอยูในเมือง
ใหญ (กิจการ 11:22) หรือเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรขนาดใหญ เชน เอเชีย หรือ เมืองกาเลเทีย หนังสือเลมนี้ยังกลาวอีกวา “การประชุมแบบ
ด้ังเดิมของคริสตจักรนั้นมีอยูตามบาน เม่ือท่ีประชุมมาชุมนุมกัน ทุกคนก็รองเพลงสดุดี มีคำสอน มีคำวิวรณ พูดภาษาแปลก ๆ และการแปล 
(1 โครินธ 14:26) แตละคนแบงปนความคิดกนั สวนคนอ่ืน ๆ ก็ตรึกตรองอยางระมัดระวังในสิ่งท่ีพูด (1 โครินธ 14:29) การแบงปนเชนนั้น
สำคัญและจำเปนย่ิงยวดตอการดำรงอยูของคริสตจักรในฐานะชุมชนท่ีมีความเชื่อ โดยคาดหวังใหแตละคนมีสวนรวมในการรับใชผูอ่ืน ดวย
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ของประทานฝายจิตวิญญาณของแตละคน ฮีบรู 10:25 บัญญัติวา “ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด” คริสตจักรคือกลุมคนท่ีมาชุมนุมกัน 
เพ่ือจุดมุงหมายในการเขาเฝาพระเยซู สรรเสริญพระเจา รับทิศทางจากพระองคและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค จุดมุงหมายหลักของ
คริสตจักรในพันธสัญญาใหมก็คือ การยกชูฝายจิตวิญญาณ คนเหลานี้พบปะกันเพ่ือเสริมสรางซ่ึงกันและกันใหมีความเชื่อท่ีแข็งแกรง 

คริสตจักรยุคตน ๆ มีลักษณะประกาศใหคนรับเชื่อในองคพระเยซูคริสต ผูคนกระจัดกระจายไปท่ัว แบงปนความเชื่อในพระเยซูคริสต ขณะท่ี
พวกเขาแบงปนเรื่องพระคริสต พระเจาก็เพ่ิมพูนผูคนเขามาในคริสตจักร ไมใชท่ีตัวอาคาร แตเพ่ิมเขาเปนประชากรของพระเจาเม่ือพวกเขา
กลับใจใหมและรับเชื่อ แลวคนเหลานั้นก็รวมตัวกันข้ึน เพ่ือเสริมสรางกันและกัน ตางคนตางฝกฝนใชของประทานฝายจิตวิญญาณของตน รับ
ใชกันและกัน ใชเวลาสามัคคีธรรมตอกัน ผานการรับประทานอาหารรวมกัน เม่ืออยูรวมกัน ก็ฝกฝนของประทานฝายจิตวิญญาณเพ่ือยกชูกันข้ึน 
จากนั้นเขาก็จะออกไปประกาศเทศนาส่ังสอนพระคำของพระเจา และวัฏจักรเดมิเดียวกันนี้ก็จะเร่ิมตนอีกคร้ัง พวกเขาเชื่อในองคพระเยซูคริสต เขามาชุมนมุรวมตัว
กัน ไมวาจะเปนสถานท่ีใดก็ไมใชปญหา อาจจะเปนอาคาร หรือบานของคนใดคนหนึ่ง ไมวาจะคนหมูมากหรือหมูนอย ท่ีชุมนุมกันตามบานก็ไมใชปญหา ตราบใด
ท่ีพวกเขาชุมนุมกนัในพระนามของพระเจา เพ่ือจุดประสงคของการฝกฝนของประทาน เพ่ือใหกำลังใจกัน เพ่ือสามัคคีธรรมรวมกัน และจบลงดวยผลลัพธท่ีทุกคน
ไดรับการยกชู หรือเสริมสรางจิตวิญญาณใหเขมแข็งข้ึน 

อันท่ีจริงเราใชโปรแกรม ‘การประกาศโดยการสรางสาวก’ ผานคริสตจักรทองถ่ินท่ีเอยถึงกอนหนานี้ โดยการพบปะกลุมศึกษาพระคัมภีร 20 
กลุมตาง ๆ กันท่ัวเมือง คือ เราชุมนมุกับคริสตจักร 20 กลุมตาง ๆ กัน ซ่ึงมิใชคริสตจักรอยางท่ีเรารูจักกันในปจจุบนั แตก็ชุมนุมกันในฐานะ
คริสตจักรถึงสัปดาหละ 20 คร้ัง เพราะเราชุมนุมกันในนามของพระเยซูคริสต เพ่ือหนุนใจกัน เพ่ือเขาเฝาพระเยซูคริสต เพ่ือใหพระวจนะพระ
เจานำเราและใชของประทานฝายจิตวิญญาณท่ีพระองคทรงประทานให  

ไมวาเราจะเขารวมกับคริสตจักรใดก็ตาม สังกัดนิกายหรือไมสังกัดนิกาย ไมวาจะชุมนุมกันในคริสตจักรท่ีมีคนจำนวนมหึมา หรือกลุมนอย ๆ 
ตามบาน พระคัมภีรบอกเสมอวา เม่ือเราเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว ในขณะที่บาปนั้นเริ่มแผขยายมากย่ิงข้ึน พระคุณของพระเจาก็จะย่ิง
อุดมมากกวา จะย่ิงแผไพศาลไปในหมูชนของพระเจา ในคริสตจักรท่ีผูเชื่อแตละคนเปนสวนหนึ่งในพระราชกิจของพระเยซูคริสต เราสามารถ
ชวยเหลือรับใชซ่ึงกันและกัน ตักเตือนซ่ึงกันและกัน หนุนใจซ่ึงกันและกันขณะท่ีเราฝกฝนของประทานฝายวิญญาณตอกันและกัน 

เราจะไดรับประโยชนท้ังมวลจากการเขาชุมนุมกับกลุมผูเชื่อในวิถีเชนนี้ แมวาจะเปนเพียงสองหรือสามคนท่ีชุมนุมกันในนามพระเยซูคริสต 
เราจำเปนตองพบปะกันเปนประจำสม่ำเสมอ เปนเรื่องดีท่ีเราพบปะกัน เพ่ือใชของประทาน เพ่ือตักเตือนกัน หนุนใจกัน เขาเฝาพระเยซู
ดวยกัน เพื่ออธิษฐานเผื่อกันและกัน อีกนานัปการ หากกลาวถึงคริสตจักร เราอาจจะพูดถึงผูอาวุโส ผูดูแลงานสงเคราะหของคริสตจักร 
ศิษยาภิบาล และผูปกครองคริสตจักรนั้น แตจุดประสงคท่ีจะสอนวันนี้ ก็คือใหรูจักวัตถุประสงคท่ีแทจริงของคริสตจักร เพ่ือใหรูวาเราไมได
โดดเด่ียวเหมือนถูกปลอยเกาะแตลำพัง เราคงไมรอดชีวิตดวยวิธีนั้น เม่ือเราไดรับความรอด พระเจาทรงนำเราเขาสูกายของพระคริสต ซ่ึงเปน
จักรวาลแหงกายของผูเชื่อท้ังหลาย เราตองมีกันและกัน เราตองชุมนุมกันในนามของคริสตจักรของพระเจา เพ่ือหนุนใจซ่ึงกันและกัน รับใช
กันและกันดวยของประทานฝายจิตวิญญาณท่ีพระองคทรงประทานใหกับเรา ขอหนุนใจใหเราพบปะกับคนของพระเจาเสียแตวันนี้  
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ฮีบรู 10:25 เราตองอยาหยุดทำอะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:25 – ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทำน้ัน แตจงเตือนสติกันและกันใหมากย่ิงขึ้นเม่ือ
ทานท้ังหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว 

2. อาน กิจการ 5:42  ท่ีในพระวิหารและตามบานเรือน เขา __________________ และ ______________________________
ของพระเยซูคริสต ทุกวันมิไดขาด 

กิจการ 5:42 – ท่ีในพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตทุก ๆวันมิไดขาด 

3. อาน กิจการ 2:42 สี่สิ่งท่ีคริสตจักรในสมัยแรกเร่ิมไดกระทำอยางตอเนื่องคืออะไร  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:42 – เขาทั้งหลายไดต้ังม่ันคงในคำสอนและสามัคคีธรรมของจำพวกอัครสาวก และรวมใจกันในการหักขนมปงและ
การอธิษฐาน 

4. อาน กิจการ 2:44-45 คริสตจักรสมัยแรกเริ่มถวายเงินเพ่ือสรางท่ีจอดรถใหคริสตจักร ถูกหรือผิด  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:44-45 – บรรดาผูท่ีเชื่อถือนั้นก็อยูพรอมกัน ณ ท่ีแหงเดียว และทรัพยสิ่งของของเขาเหลานั้นเขาเอามารวมกันเปน
ของกลาง [45] เขาจึงไดขายทรัพยสมบัติและสิ่งของมาแบงใหแกคนท้ังปวงตามซ่ึงทุกคนตองการ 

5. อาน 1 โครินธ 12:28 ใหบอกของประทาน 8 อยางท่ีพระเจาทรงประทานใหแกคริสตจักรของพระองค  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 12:28 – และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครสาวก สองผูพยากรณ สามครูบาอาจารย 
แลวตอจากนั้นก็มีการอัศจรรย ของประทานในการรักษาโรค การชวยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาตาง ๆ 

6. อาน 1 โครินธ 14:26  เม่ือคนของพระเจามาชุมนุมกันในฐานะคริสตจักร เขามีอิสรภาพท่ีจะแสดงของประทานของแตละคน ให
บอกสิ่งท่ีเกิดข้ึน 5 ประการ เม่ือพวกเขาชุมนุมกัน 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 14:26 – พ่ีนองท้ังหลาย เม่ือทานประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มีคำสั่งสอน ทุกคนก็พูดภาษาแปลกๆ ทุก
คนก็มีคำวิวรณ ทุกคนก็แปลขอความจะวาอยางไรกัน จงกระทำทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือใหจำเริญขึ้น 
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7. อาน กิจการ 6:1 คริสตจักรในยุคแรก ๆ ของพันธสัญญาใหมไมไดแบงปนอาหารใหใคร 

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 6:1 – ในคราวนั้น เม่ือศิษยกำลังทวีมากขึ้น พวกกรีกบนติเตียนพวกฮีบรูเพราะในการแจกทานทุก ๆ วันนั้น เขาเวน
ไมไดแจกใหพวกแมมายชาวกรีก” 

8. อาน ยากอบ 1:27 การนมัสการท่ีบริสุทธท่ีพระเจาทรงใสพระทัยคืออะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 1:27 – การนมัสการท่ีบรสิุทธ์ิไรมลทินตอพระพักตรพระเจาและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพราพอและหญิง
มายท่ีมีความทุกขรอน และการรักษาตัวใหพนจากราคีของโลก 

9. อาน 1 ทิโมที 5:9-11 หญิงมายท่ีไดรับการอุปถัมภจากคริสตจักรในยุคแรกเริ่มพันธสัญญาใหมตองมีคุณสมบัติ  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

1 ทิโมธี 5:9-11 – อยาใหแมมายคนใดที่อายุต่ำกวาหกสิบป ลงชื่อในทะเบียนแมมาย จะตองเปนภรรยาของชายคนเดียว 
[10] และจะตองเปนผูท่ีไดชื่อวาไดกระทำดี เชนไดเอาใจใสเลี้ยงดูลูก ไดมีน้ำใจรับรองแขก ไดลางเทาวิสุทธิชน ได
สงเคราะหคนท่ีมีความทุกขยาก และไดบำเพ็ญคุณความดีทุกอยาง [11] แตแมมายสาวๆนั้นอยารับขึ้นทะเบียน เพราะวา
เม่ือเขาหลงระเริงหางจากพระคริสตไปแลว ก็ใครจะสมรสอีก 

10. อาน 1 โครินธ 9:14 นอกจากคริสตจักรจะอุปถัมภหญิงมาย เด็กกำพรา และคนยากจนแลวยังอุปถัมภ  

______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 9:14 – ทำนองเดียวกัน องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาไววา คนท่ีประกาศขาวประเสริฐควรไดรับการเลี้ยงชีพดวย
ขาวประเสริฐนั้น 

11. อาน มัทธิว 25:35-40 เหตุใดผูคนจึงคิดวาการถวายเงินในถุงถวายเปนทางเดียวท่ีจะใหกับพระเจา 

______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 25:35-40 – เพราะวาเม่ือเราหิว ทานท้ังหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำ ทานก็ใหเราด่ืม เราเปนแขกแปลก
หนา ทานก็ไดตอนรับเราไว [36] เราเปลือยกาย ทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เม่ือเราเจ็บปวย ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา เม่ือเราตอง
จำอยูในคุก ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา [37] เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะกราบทูลพระองควา พระองคเจาขา ท่ีขาพระองคเห็น
พระองคทรงหิว และไดจัดมาถวายแดพระองคแตเม่ือไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคด่ืมแตเม่ือไร [38] ท่ีขา
พระองคไดเห็นพระองคทรงเปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับพระองคไวแตเม่ือไร หรือเปลือยพระกาย และไดสวมฉลอง
พระองคใหแตเม่ือไร [39] ท่ีขาพระองค เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุก และไดมาเฝาพระองคนั้นแตเม่ือไร [40] แลว
พระมหากษัตริยจะตรัสตอบเขาวา เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ซ่ึงทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพ่ีนองของ
เรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไร ก็เหมือนไดกระทำแกเราดวย 
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12. อาน กิจการ 4:32-35 สุภาษิต 3:9-10 คริสตจักรในยุคแรกเริ่มนั้น ผูอาวุโสและศิษยาภิบาลจัดการอยางไรในสวนท่ีเกี่ยวกับการเงิน  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 4:32-35 – คนท้ังปวงที่เชื่อนั้นเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไมมีใครอางวาสิ่งของท่ีตนมีอยูเปนของตน แตท้ังหมดเปนของ
กลาง [33] อัครสาวกจึงเปนพยานดวยฤทธ์ิเดชใหญยิ่งถึงการคืนพระชนมของพระเยซูเจา และพระคุณอันใหญยิ่งไดอยูกับเขาทุก
คน [34] และในพวกศิษยไมมีผูใดขัดสน เพราะผูใดมีไรนาบานเรือนก็ขายเสีย และไดนำเงินคาของท่ีขายไดนั้นมา [35] วางไวท่ีเทา
ของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจายใหทุกคนตามท่ีตองการ 

สุภาษิต 3:9-10 – จงถวายเกียรติแดพระเยโฮวาหดวยทรัพยสินของตน และดวยผลแรกแหงผลิตผลท้ังสิ้นของเจา [10] แลวยุง
ของเจาจะเต็มดวยความอุดม และบอย่ำองุนของเจาจะลนดวยน้ำองุนใหม   
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บทท่ี 5 
การปลดปลอย 

วันนี้เราจะพูดกันเรื่องผีสงิ พระเยซูทรงใชเวลาปฏิบัติพันธกิจของพระองคบนโลกนี้กบัการขับผี รักษาคนปวย ชบุชีวิตคนตายใหฟนคืนชพีและ
กระทำสิง่มหัศจรรยมากมายนานับประการ ประมาณหนึ่งในสีข่องพันธกิจของพระองคนั้นทรงใชไปกับการขับวิญญาณชัว่ออกจากผคูน กจิการ 
10:38 บอกวา “คือเร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดวยฤทธานุภาพอยางไร พระเยซูเสด็จ
ไปกระทำคณุประโยชน และรักษาบรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยูกับพระองค” 1 ยอหน 3:8 บอกวา “พระ
บุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพ่ือทรงทำลายกจิการของพญามารเสีย” บางคนคิดวาบรรดาเหลาภูติผีปศาจ ซาตาน 
วิญญาณชั่ว วิญญาณโสโครก ปศาจราย หรือสุดแลวแตจะเรียกนั้น ปรากฏเฉพาะในประเทศยากจน หรือประเทศโลกท่ีสาม ท่ีไมไดนมัสการพระ
เจาท่ีเท่ียงแทท่ีเปนอยูจริง แตบชูารูปเคารพ ซ่ึงไมจริงเลย 

ตอไปนี้เปนคำพยานของ คณุดอน โครว (ผูรับใชและผูสอนพระคัมภีร) “ผมขอเลาประสบการณท่ีไดรับเม่ือสองสามปท่ีผานมา มันเกิดข้ึนใน
คริสตจกัรท่ีสหรัฐ ขณะที่ผูคนกำลงัรองเพลงนมัสการพระเจา ทันใดนัน้เด็กสาวคนหนึ่งลมลงกองท่ีพ้ืน ดูเหมือนเธอเปนลมชัก ท่ีนั่นมีหมอคนหนึ่ง
ชื่อ คุณหมอไรซ คนในคริสตจักรคนหนึ่งมีบานอยูถัดจากคริสตจักรไปประมาณหนึง่ชวงตึกซ่ึงไมไกลนกั หมอจึงใหนำเดก็คนนีไ้ปท่ีบานนัน้ เพ่ือ
ตรวจอาการ เม่ือเขานำเด็กสาวคนนี้ไปถึงบาน เธอกลับกลายเปนเหมอืนนางแมวปา รูมานตาของเธอขยายใหญมาก มีเสียงเหมือนผูชายเปลง
ออกมาจากเด็กสาววัยรุนตัวเล็ก ๆ ท่ีน้ำหนักตัวไมนาจะเกนิ 45 กิโลกรัม ทันใดนั้นปศาจรายก็ใชวาจาตะคอกใสผมวา “แกไปลงนรก” ผมสวน
กลับวา “ไม” ผมชักกลัวเพราะไมเคยเห็นอะไรแบบนี้มากอน แลวมันก็ตะคอกตอไปวา “แก ตองไปลงนรก” ผมตอบอีกวา “ไม ชั้นไมไปนรกแน” 
ดูเหมือนมันจะมีอำนาจเหนือผม และผมกไ็มทราบเหมือนกันวาจะจดัการกบัสิ่งท่ีสงิอยูในรางของเด็กหญิงคนนี้ไดอยางไร 

เพ่ือนผมในกลุมคนหนึ่งกลัวมากจนรีบหลบฉากออกไปอยางเร็ว ท้ิงใหผมอยูท่ีนั่น ผมคิดวา “จะทำอยางไรดี” เด็กสาวคนนี้มีกำลงัเหนือธรรมชาติ
มาก แลวเธอก็เร่ิมพูดจาคลายๆ ภาษาเยอรมัน ซ่ึงเธอไมเคยเรียนมากอน เจาปศาจรายยังสำแดงอะไรอีกมากมายผานเธอ เด็กสาวนี้ถูกผีเขา แมไม
รูวาจะทำอยางไร แตผมก็เชื่อวาพระคัมภีรมีฤทธ์ิเดชเสมอ ตอนน้ีผมนึกถึงสมัยเด็ก ๆ ท่ีดูหนังผีแดรกคลูาขนลกุขนพอง เราเห็นผีดูดเลือดกำลงั
เดินเขามาใกลคน แลวทันใดนั้น หมอนั่นก็กระชากกางเขนออก เจาผีดูดเลือดก็จะรอง “อากกกก” นัน่คือสิง่ท่ีผมคิดเกีย่วกับพระคัมภีร ผมรูวา
พระคัมภีรมีฤทธ์ิอำนาจแนนอน แตไมรูวา จะดึงเอาฤทธ์ิอำนาจออกจากพระคัมภีรไดอยางไร พระคณุของพระเจาชวยผมไว ดวยความท่ีผมไมเคย
มีประสบการณเชนนี้มากอน ผมเปดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แลวพระคัมภีรนัน้ก็เผยออกท่ีหนาบทฟลิปป ผมเริม่อานบทท่ี 2:8-11 ท่ีเขียน
วา “และเม่ือทรงปรากฏพระองคในสภาพมนุษยแลว พระองคก็ทรงถอมพระองคลง ยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณากระท่ังความมรณาท่ีกางเขน 
เหตุฉะนั้นพระเจาจงึไดทรงยกพระองคข้ึนอยางสงูท่ีสุดดวย และไดประทานพระนามเหนือนามท้ังปวงใหแกพระองคเพ่ือหัวเขาทุกหัวเขาใน
สวรรคก็ดี ท่ีแผนดินโลกก็ดีใตพ้ืนแผนดินโลกก็ดี จะตองคุกกราบลงนมัสการในพระนามแหงพระเยซูนั้น เพ่ือลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสต
ทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระเจาพระบิดา” 

เจาปศาจสำรอกกลับมาวา “หุบปาก ขาทนไมไหว หยุดเด๋ียวนี้” ผมคิดในใจวา “ปฏิกริยาอะไรแบบนี้” แลวจึงพูดตอวา “ในพระนามแหงพระเยซู
นั้น หัวเขาทุกหัวเขาจะตองคุกกราบลงภายใตอำนาจของพระองค ทุกสิ่งในสวรรค ทุกสิ่งในแผนดินโลก และทุกสิ่งใตพ้ืนแผนดินโลก” เด็กสาว
ตะคอกกลับมาอีกวา “หยุดพูดแบบนั้น หยุดพูด ขาทนไมไหว” ผมคิดวา “เจาปศาจรายนี่กำลังอาละวาดคลุมคลั่งอยูในรางสาวนอยนี้” สิ่งท่ีผมทำก็
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เพียงแคอานพระคำของพระเจา ดังนั้นผมจึงอานซ้ำ “เม่ือทรงปรากฏพระองคในสภาพมนุษยแลว พระองคก็ทรงถอมพระองคลง ยอมเชื่อฟงจนถึง
ความมรณา กระท่ังความมรณาท่ีกางเขน เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยกพระองคข้ึนอยางสูงท่ีสุดดวย ไดทรงประทานพระนามเหนือนามท้ังปวง
ใหแกพระองค เพ่ือหัวเขาทุกหัวเขาจะตองคุกกราบลงนมัสการในพระนามแหงพระเยซูนั้น” และแลวปฏิกริยาก็เหมือนเดิม “หยุดเด๋ียวนี้ หยุดพูด 
ขาทนไมได” เจาปศาจรายดึงหูเด็กสาว คำรามตอวา “หยุด หยุดพูด ขาทนไมได” เม่ือนั้นเจาผีรายนี้ก็โยนเด็กสาวลงไปกองตอหนาตอตาแลวเธอก็
คุกเขาลงตอพระนามของพระเยซู ผมจึงพูดซ้ำอีกวา “ในนามพระเยซู ทุกเขาจะคุกกราบลง ไมวาจะบนสวรรคหรือบนพ้ืนโลกหรือใตบาดาล”  

กอนหนานี้ดูเหมือนวาเจาผีรายยังมีสิทธิอำนาจเหนอืผม ผมเหมาเอาวามันคงจะอาละวาดฟาดฟน ทุบตี แลวโยนผมออกมากองขางนอกแน ผมไม
รู แตสิ่งท่ีผมประจักษแจงก็คือ พระคัมภีรมีพลังอำนาจในเวลาท่ีผมเปดอาน พระคัมภีรยังบอกในเอเฟซัส 6:17 วา “จงถือดาบของพระวิญญาณ 
คือพระวจนะของพระเจา” คณุคงเห็นวา ยังมีอาวุธตอสูปองกันตัวอยางหนึ่ง ท่ีมีอำนาจราวกบัดาบ ดาบนั้นจะฟาดฟน บั่นทอน ทำรายศตัรู นั่น
คือดาบแหงพระวิญญาณ คือพระคำของพระเจา ปศาจน้ันละจากตัวสาวนอย เธอเปนอิสระโดยพระคำของพระเจา ปศาจนั้นตองยอมจำนนตอ
อำนาจในนามของพระเยซู” (จบคำพยาน) 

พระคำบอกเราในเวลาท่ีพระเยซูถูกทดลอง มารเขาหาพระองค มันพูดวา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา เราจะใหสิง่ท้ังปวงเหลานีแ้กทาน” พระ
เยซูจึงตรัสวา “อายซาตาน จงไปเสียใหพน เพราะมีเขียนไวแลววา จงนมัสการองคพระผูเปนเจาผูเปนพระเจาของทาน และปรนนิบัติพระองคแต
ผูเดียว” (มัทธิว 4:10) ซาตานก็ทดลองพระองคอีกคร้ังแลวคร้ังเลา แตทุกคร้ังพระเยซูตรัสวา “เพราะมีเขียนไวแลววา … เพราะมีเขียนไวแลววา” 
แลวพระเยซูทรงกลาวพระคำของพระเจา พระองคทรงใชพระแสงแหงพระวิญญาณ พระคัมภีรกลาววา ซาตานก็ละพระองคไปในชั่วฤดูหนึ่ง 

อาวุธเพียงชิน้เดียวท่ีเราใชฟาดฟนศัตรูก็คือ ดาบแหงพระวิญญาณ ซ่ึงก็คือ พระคำของพระเจา เราจะพบวาทุกคร้ังท่ีเราตองการศึกษาพระวจนะ 
เราจะเริ่มนึกถึงอาหาร แลวก็เสาะแสวงหาของกิน หรือไมก็นึกถึงสิ่งท่ียังไมไดทำตลอดท้ังวัน เรามักจะมีขออางมากมายสารพัดวาทำไมจงึไม
สามารถศกึษาพระวจนะ มีเหตุผลวาเหตุใดสิ่งเหลานั้นเริ่มเกิดข้ึนเม่ือเราจะศึกษาพระคำ มีอะไรหลายอยางในพระคัมภีรท่ีพระเจาตองการใหเรา
เรียนรู แตซาตานไมปรารถนาใหเรารู ดังนั้นทุกคร้ังท่ีเราจะศึกษาพระคำของพระเจา หรือเขาชั้นเรียนการสรางสาวก ศตัรูไมอยากใหเราอานพระ
คำของพระเจา มารไมตองการใหเรารูจักพระเจาผานพระคำของพระองค 

มีอาณาจักรของความมืดก็มีอาณาจักรของบุตรท่ีรักของพระเจา ในโคโลสี 1:13 เปาโลกลาวไววา “พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอำนาจของ
ความมืด และไดทรงยายเรามาต้ังไวในอาณาจักรแหงพระบุตรท่ีรักของพระองค” เราละอยูในอาณาจกัรไหน ท่ีอาณาจกัรหนึ่งจะมีผูครองราชย
ปกครองอยู พระเยซูคริสตทรงเปนกษัตริย เราไดมอบชีวิตใหกับพระองคแลวหรือยัง วันนี้เรากำลังเดินตามพระองคไหม หรือเรามีสิ่งใดสำคัญย่ิง
กวาในชีวิต พระเยซูตรัสในลูกา 6:46 วา “เหตุไฉนทานท้ังหลายจงึเรียกเราวา พระองคเจาขา พระองคเจาขา แตไมกระทำตามท่ีเราบอกนั้น” 
พระองคตองการใหพระองคเปนสิง่แรกและสิง่สำคัญ เปนท่ีหนึ่งในชีวิตของเรา อาณาจกัรของความมืดคอยกันเราออกจากการใหพระองคเปน
ความสำคัญอันดับแรก อันดับท่ีจะมีแตพระองคเปนผูครอบครองชีวิตของเรา สาเหตุก็เพราะศัตรูตองการเปนอันดับหนึ่งแทนท่ีพระองค ขอให
กลับใจมาหาพระองคเสียแตวันนี้ ดวยสุดจิตสุดใจ ตระหนักถึงศัตรูในชีวิตของเรา ชื่อของมันคือซาตาน ผูมีอำนาจครอบงำอันชั่วราย แตพระ
คัมภีรบอกวา เราตางหากท่ีมีสิทธิอำนาจเหนือมัน 

พระเยซูทรงกลาวในมัทธิว 10:8 วา “จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีออก ทานทั้งหลาย
ไดรับเปลา ๆ จงใหเปลา ๆ” ออกไปสั่งสอนพระคำของอาณาจักรแหงสวรรค เม่ือเราออกไป เรามีอำนาจเหนือศัตรู อยายอมใหศัตรูทำใหเราหันเห
ไปจากพระเจาอีกเด็ดขาด ตองใหองคพระเยซูเจาเปนหมายเลขหนึ่งในชีวิตของเรา แลวเราจะไมมีวันเสียใจเลย       
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน เอเฟซัส 6:12 พระคำขอนี้ไดอธิบายความขัดแยงระหวางจิตวิญญาณของเรากับฝายของวิญญาณชั่วอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 6:12 – เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือดแตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืด
แหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ 

2. อาน มาระโก 16:17 พระคำขอนี้สอนอะไรเรา เกี่ยวกับสิทธิอำนาจของผูเชื่อ  

______________________________________________________________________________________________ 
มาระโก 16:17 – มีคนเชื่อท่ีไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นท่ีนั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษา
แปลกๆ 

3. อาน ยากอบ 4:7  ผูท่ีแสวงหาการปลดปลอยจากวิญญาณชั่วนั้น ตองทำสิ่งใด  

______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 4:7 – เหตุฉะนั้น ทานท้ังหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับพญามาร และมันจะหนีไปจากทาน 

4. อาน ยากอบ 1:14 ซาตานหลอกลวงเราอยางไร ท่ีจะใหเรามองเห็นสิ่งชั่วรายเปนเรื่องท่ีนาทำ  

______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 1:14 – แตวาทุกคนก็ถูกลอลวง เม่ือตัณหาของตัวชักนำตนใหกระทำผิด แลวตัวก็กระทำตาม 

5. อาน โรม 6:13  บุคคลท่ีเติมเต็มไปดวยสิ่งตาง ๆ ของพระคริสต มารจะไมอยูเปนสุขและจะหนีไปโดยตัวของมันเอง พระคำนี้บอกให
เรา  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 6:13 – อยายกอวัยวะของทานใหแกบาป ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของทานแดพระเจาเหมือนหนึ่งคน
ท่ีเปนขึ้นมาจากความตายแลว และจงใหอวัยวะของทานเปนเครื่องใชในการชอบธรรมถวายแดพระเจา 

6. อาน โรม 13:14  มารจะบำรุงดวยการงานของเนื้อหนัง ดังนั้นเราตองใหมันอดโซทางเน้ือหนัง ดวยการท่ีเราดำรงชีวิตดวยความรัก 
และความบริสุทธ์ิในทางของพระเจา และเราอยา _______________________________________ เนื้อหนัง  
โรม 13:14 – แตทานท้ังหลายจงประดับตัวดวยพระเยซูคริสตเจา และอยาจัดเตรียมอะไรไวบำเรอเนื้อหนัง เพ่ือจะใหสำเร็จ
ตามความปรารถนาของเนื้อหนังนั้น 

7. อาน ลูกา 10:17-19 พระเยซูไมเคยบอกใหเราอธิษฐานขอตอพระองค เพ่ือขับไลวิญญาณชั่ว พระองคทรงใหสิทธิอำนาจกับเรา ใน
พระคำขอนี้บอกเราวา เรามีสิทธิและอำนาจเหนืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 10:17-19 – ฝายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นกลับมาดวยความปรีดีทูลวา “พระองคเจาขาถึงผีท้ังหลายก็ไดอยูใตบังคับของพวก
ขาพระองคโดยพระนามของพระองค” [18] พระองคตรัสกับเขาท้ังหลายวา “เราไดเห็นซาตานตกจากสวรรคเหมือนฟาแลบ 
[19] ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอำนาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมีอำนาจใหญยิ่งกวากำลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำ
อันตรายแกทานไดเลย   



ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 2  2-83 
 

บทท่ี 6 
สิทธิอำนาจของผูเชื่อ 

บทเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องสิทธิอำนาจท่ีพระเจาทรงมอบใหกับเราในฐานะผูเชื่อ เพ่ือครอบคลุมเนื้อหาของบทนี้ เราคงไมพูดถึงแตเร่ืองของ
สิทธิอำนาจท่ีเรามี แตจะตองพูดถึงสิทธิอำนาจของซาตานดวย ซาตานถูกสรางภาพใหดูมีอำนาจมากกวาท่ีเปนจริง คริสเตียนถูกชักนำใหเชื่อ
วาเรากำลังตอสูกับผูมีอำนาจอันทรงพลังสูงสุดเหนือเรา ท่ีไมอาจจะตานทานได นั่นไมใชสิ่งท่ีพระคำของพระเจาสอนเราไวเลย เอเฟซัส 6:12 
บอกวา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับ
เหลาวิญญาณท่ีชั่วในสถานฟาอากาศ” ดังนั้นซาตานเปนตัวแปรตัวหนึ่ง มันดำรงอยูจริง มีลำดับข้ันของฐานันดรของเทพผูครอง มีอำนาจตาง 
ๆ ท่ีเราเกี่ยวของ แตในพระคำขอกอนหนานี้บอกวา เราตองยืนหยัดตอตานยุทธอุบายของพญามาร อำนาจเดียวท่ีซาตานใชตอตานเรา ก็คือ
การหลอกลวงเทานั้น มันไมมีอำนาจใด ๆ ท่ีจะเอาชนะเราไดเลย 

ในปฐมกาลบทท่ี 3 จะเห็นวาการลอลวงเริ่มเกิดข้ึนคร้ังแรกกับอาดัมและเอวา ซาตานไมไดเขาไปเปนปฏิปกษกับเขาท้ังสองดวยอำนาจท่ี
เหนือกวาแตอยางใด ตัวอยางคือ แทนท่ีจะเขาสิงรางแมมมอธ หรือชางสักตัว เอาเทาเหยียบหัวอาดัม แลวขมขู หรือตะคอกวา “เจาจะกมหัว
รับใชขาหรือไม” แตซาตานกลับสิงรางงู สัตวท่ีฉลาดท่ีสุดท่ีพระเจาทรงสราง คำวา “ฉลาด” ก็คือ “มีเลหเหลี่ยม หลอกลวง ฉลาดแกมโกง” 
เหตุผลท่ีซาตานเขามาทางงู ก็เพราะมันไมมีอำนาจพอที่จะบังคับใหอาดัมกับเอวาทำอะไรไดเลย มันทำไดเพียงหลอกลวง มันเขามาตอตาน
พระลักษณะของพระเจา เร่ิมวิพากษวิจารณพระองค ดวยวิธีพูดวา “พระเจาไมไดรักเจาจริงหรอก พระองคทรงเกบ็งำอะไรบางอยางไวจาก
เจา” มันใชเลหกลลอลวงอาดัมเอวาใหกระทำบาปตอตานพระเจา อาดัมและเอวาคือผูท่ีมีอำนาจท้ังหมด เหตุผลท่ีซาตานใชวิธีนี้ ก็เพราะมัน
ไมมีอำนาจอะไรท่ีจะใชในการตอตานพระเจาไดเลย 

มีอีกมากมายหลายอยางท่ีเรามีเวลาไมพอท่ีจะอธิบาย แตหนึ่งในประเด็นหลักท่ีอยากจะใหเขาใจก็คือ เร่ืองสิทธิอำนาจของผูเชื่อ เราตอง
ตระหนักเสมอวา ซาตานไมมีอำนาจใด ๆ เหนือเราเลย มันคือศัตรูข้ีแพ อำนาจเพียงประการเดียวของมันท่ีจะใชตอตานเราก็คือ การโกหก
หลอกลวง หากชีวิตเรากำลังถูกทำลาย เราอาจใชขออางวา “ซาตานเปนผูลั่นไกใสผม” แตเราเองนั่นแหละท่ีสงกระสุนใหซาตาน เราคือผูท่ี
ตอบสนองตอคำโกหกหลอกลวงของมัน หากเราไมยอมออนขอตอซาตาน มันก็หมดหนทางที่จะเขามากล้ำกราย หรือมีอำนาจเหนือเราได ใน 
2 โครินธ 10:3-5 กลาววา “เพราะวา ถึงแมเรายังดำเนินอยูในเนื้อหนังก็จริง แตเราก็ไมไดสูรบตามฝายเนื้อหนัง (เพราะวาศาสตราวุธแหงการ
สงครามของเราไมเปนฝายเนื้อหนัง แตมีอานุภาพอันย่ิงใหญจากพระเจาท่ีจะทลายปอมปราการท่ีแข็งแกรงลงได) คือการทำลายความคิด 
ทำลายทิฐิมานะทุกประการท่ีต้ังตัวข้ึนขัดขวางความรูของพระเจา และนอมนำความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงเชื่อฟงพระคริสต” 
พระคำเหลานี้พูดถึงศาสตราวุธในสงครามของเรา ทุก ๆ ศาสตราวุธนั้นเกี่ยวของกับความคิด ซาตานไมมีอำนาจท่ีจะทำอะไรเราได ยกเวนใช
วิธีการหลอกลวง 

เราสรุปกันวา แรกเร่ิมเดิมที แนนอนพระเจาเปนผูมีสิทธิอำนาจท้ังหมด อำนาจท้ังมวลและสิทธิอำนาจท้ังหมดนั้นตองมีแหลงกำเนิดมาจาก
พระเจา เพราะพระองคเทานั้น ทรงเปนผูมีฤทธานุภาพในตนเอง อำนาจอ่ืนใดนั้นจะตองไดรับมอบจากพระเจาเทานั้น เม่ือพระองคทรงสราง
ฟาสวรรคและแผนดินโลก พระองคทรงมีสิทธิอำนาจท้ังหมดเหนือสิ่งใดท้ังมวล ในปฐมกาล 1:26 เม่ือพระเจาสรางอาดัม เอวา พระองคตรัส
วา “ใหพวกเขาครอบครองท่ัวท้ังแผนดินโลก” เม่ือนำเอาสดุดี 115:16 ท่ีวา “ฟาสวรรคเปนฟาสวรรคของพระเยโฮวาห แตพระองคทรง



ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 2  2-84 
 

ประทานแผนดินโลกใหแกบุตรท้ังหลายของมนุษย” มารวม ก็จะเห็นวาพระเจาเปนเจาของสรรพสิ่งท้ังมวลโดยสิทธิอยางถูกตองในฐานะพระ
ผูสราง แตพระองคทรงมอบการครอบครองหรือมอบอำนาจเหนือโลกท้ังโลกใหกับมนุษยทางกายภาพ ซาตานไมเคยมีสิทธิอำนาจปกครอง
เหนือแผนดินโลกเลย มันเขามาครอบงำผานวิธีการลอลวงมนุษยใหตกอยูในบาป พระเจาทรงมอบอำนาจนั้นใหกับมนุษยแลว เม่ือมนุษยลม
ลงในความบาป เขาเปนฝายยินยอมยกใหสิทธิอำนาจท่ีพระเจาทรงประทานนั้นกับซาตาน มันไมเคยไดรับอำนาจใดจากพระเจา ที่จะเขา 
มาขมเหงมนุษย หรือปกครองแผนดินโลกท้ังสิ้น 

พระคำยังไดบอกเราวาซาตานเปนเจาของโลกนี้ แตมิใชเพราะพระเจาทรงสรางใหมันเปนเจาโลก ท้ังยังไมเคยมอบตำแหนงใหซาตานอยูเหนือ
มนุษย พระองคใหมนุษยครอบครอง และมีอำนาจเหนือแผนดินโลก เหตุผลเพียงประการเดียวท่ีซาตานเขามาขมเหง ครอบครอง ทำใหเกิด
ความโกลาหลได ก็เพราะมนษุยยอมออนขอ มอบสิทธิอำนาจท่ีพระเจาทรงประทานใหเขานั้นแกซาตาน นี่แหละท่ีเปนตัวปญหาอยางแทจริง
สำหรับพระเจา เพราะพระองคเปนพระวิญญาณ พระองคทรงมอบสิทธิอำนาจเหนือแผนดินโลกใหแกมนุษยท่ีมีกายภาพแลว มนุษยท่ีมี
กายภาพเทานั้น จึงจะมีสิทธิและอำนาจในการปกครอง มีอิทธิพลเหนืออาณาจักรโลก ซาตานตองเขาหาเราและจัดการใหเรายินยอมมอบ
อำนาจใหกับมัน นี่คือเหตุผลท่ีมันตองเขาสิงรางมนุษย พระคัมภีรยังบอกอีกวา ผีรายตาง ๆ ลวนตองมีรางกายเพ่ือเขามาสิงสู นี่ก็เพราะเจา
ซาตานไมสามารถจะทำอะไรได ถาไมอาศัยกายมนุษย พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และทรงมอบอำนาจใหกับมนุษยไปแลว ตอนนี้ก็ดูคลาย
กับวา พระองคทรงถูกมัดมือ ไมใชเพราะพระองคไมมีสิทธิอำนาจ แตเปนเพราะพระองคทรงยึดม่ันในความซ่ือสัตย พระองคทรงมอบฉันทะ
ใหกับมนุษยท่ีมีกายภาพไปเรียบรอยแลว พระองคตองดำรงสัตยในพระคำของพระองค ดวยพระองคไมอาจเรียกสิทธินั้นกลับคืนมา และบอก
วา “เอาละ มนุษยเอย นี่ไมใชสิ่งท่ีเราตองการ เราจะขอเวลานอก หยุดแคนี้ ลมกระดานและต้ังตนใหมหมด” เปลาเลย พระองคทรงรักษา
คำพูดของพระองค ตลอดประวัติศาตรท่ีผานมา พระองคทรงมองหาใครสักคนท่ีพระองคจะทำงานผานได แตปญหาก็คือ มนุษยทุกคนลวน
แตดางพรอยและยอมจำนนใหกับซาตาน พระองคจะทรงทำอยางไรได  

ในท่ีสุด สิ่งท่ีพระองคทรงทำก็คือ เสด็จมาในโลกนี้ดวยพระองคเองในรางมนุษย นี่นับเปนสิ่งท่ีนาคร่ันครามท่ีสุด เม่ือเราเขาใจวาพระองคทรง
ทำอะไร เพราะวาบัดนี้ซาตานตกท่ีนั่งลำบากแนนอน มันใชอำนาจของมนุษยชาติตลอดเวลา ซ่ึงพระเจาไมอาจจะเขามาแทรกแซงโดยตรง
เพ่ือแกปญหาเหลานั้น ดวยมนุษยเต็มอกเต็มใจยอมมอบฉันทะทั้งหมด ท่ีพระองคประทานให กับซาตาน ผีมารนั้นผิดมาตลอด แตมนุษยเองท่ี
กลับใหฉันทานุมัติและอำนาจกับมัน บัดนี้พระเจาเสด็จมาแลว พระองคมิไดเปนพระวิญญาณอีกตอไป แตเสด็จมาในกายเนื้อของมนุษย นี่ทำ
ใหซาตานเขาตาจน เพราะพระเจาไมใชมีสิทธิอำนาจเฉพาะในสวรรค แตทรงลงมาเปนมนุษยท่ีมีสิทธิอำนาจบนโลกดวย พระเยซูตรัสใน
ยอหน 5:26-27 วา “เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด พระองคก็ไดทรงประทานใหพระบุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น ไดทรง
ประทานใหพระบุตรมีสิทธิอำนาจท่ีจะพิพากษาดวย เพราะพระองคทรงเปนบุตรมนุษย” พระเยซูตรัสถึงกายเนื้อของพระองคเอง 

พระเยซูเสด็จมาและทรงใชสิทธิอำนาจท่ีพระเจาประทานให มารก็ยังตามมาลอลวงพระองค แตพระองคไมเคยยอมตามมัน ซาตานพายแพ
ทุกการตอสูกับพระองค เม่ือพระเยซูทรงรับเอาบาปของเราท้ังหมด ทรงตายเพ่ือบาปของเรา เสด็จลงนรก และกลับเปนข้ึนมาอีก ดังท่ีกลาว
ไวในมัทธิว 28:18 วา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว” พระองคทรงชนะและนำสิทธิอำนาจท่ีพระ
เจาทรงประทานใหกับมนุษยคืนมา มนุษยนำไปใชในทางท่ีผิด ในฐานะท่ีเปนพระเจา ท่ีมีกายภาพปรากฏ พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือแผนดิน
สวรรคและแผนดินโลก พระคำถัดมากลาววา “ทานท้ังหลายจงออกไปแลวทำส่ิงตาง ๆ เหลานี้” ความหมายก็คือ ทรงดำริวา “บัดนี้ เรามี
อำนาจท้ังหมดในสวรรค และแผนดินโลก เรากำลังแบงปนกับเจาท้ังหลาย” ในเวลาน้ี อยางไรก็ตาม สิทธิอำนาจท่ีพระเจาทรงมอบคืนใหกับ
เราในฐานะผูเชื่อนั้น มีลักษณะพิเศษที่ตางออกไป มันเปนสิทธิอำนาจรวมระหวางเราและองคพระเยซูคริสต มิไดมอบใหเรามีอำนาจน้ันเพียง
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ผูเดียว เหมือนท่ีอาดัมเอวาเคยมีอีกตอไป เพราะมนุษยอาจมอบอำนาจใหผูอ่ืน ยอมใหซาตานเขามาครอบงำ และตกอยูในสภาพสิ้นหวัง แต
บัดนี้อำนาจของเราน้ันมีรวมกับองคพระเยซูคริสต ราวกับวาเรามีบัญชีธนาคารรวมกับพระเยซู ใหเราไดลงชื่อรวมกับพระองค เพ่ือเบิกเงินสด 
หรือจายเช็ค อำนาจของเรานั้นไดใชรวมกับองคพระเยซู และสิทธิอำนาจของพระองคนั้นก็ใชรวมกับคริสตจักร 

ถึงแมวาเราจะลมเหลว พระเจาก็จะไมมีทางเซ็นชื่อมอบสิทธิอำนาจน้ันแกมารแนนอน ซาตานนั้นไรอำนาจโดยสิ้นเชิง มันไมสามารถท่ีจะเขา
มายุมยามอะไรในชีวิตเราได เวนแตจะลอลวงเราใหทำตามมันโดยสมัครใจ เราอาจยอมใหอำนาจกับซาตานเขามาครอบครองชีวิต และตอง
ทนทุกขสารพัด แตสิทธิอำนาจท่ีพระเจาประทานใหกับมนุษยนั้น ไมมีวันท่ีจะมอบท้ังหมดใหกับมารอีกตอไป เพราะบัดนี้เรามีสิทธิอำนาจรวม
ระหวางเรากับพระเยซูคริสต พระองคยังคงสัตยซ่ือกับเราโดยไมคำนึงถึงเร่ืองอ่ืนใดท้ังสิ้น เราจำเปนตองตระหนักเสมอวา เราเปนผูหนึ่งท่ีมี
สิทธิและฤทธิ์อำนาจ ซาตานกำลังตอสูกับเราดวยความคิด อาวุธของเราก็คือเราตองควบคุมความคดิ ตองตระหนักวา จะไมปลอยมารรายให
เขามากดขี่เบียดเบียนรางกายเรา ตองคนดูวา พระคำกลาวไววาอยางไรในเรื่องการรักษาโรค ยอหน 8:32 กลาววา “ทานท้ังหลายจะรูจัก
ความจริง และความจริงนั้นจะทำใหทานท้ังหลายเปนไทย” เราคือผูท่ีมีอำนาจและใชสิทธิอำนาจท่ีพระเจาประทานให สิ่งเดียวท่ีทำใหเราหาง
เหินจากการฝกฝนการใชสิทธิอำนาจน้ันก็คือการไมควบคุมความคิดของเรา ทำใหเราไมไดใชขอพระคำเหลานี้เปนอาวุธฝายจิตวิญญาณท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม ซ้ำยังไมตระหนักวาตัวเรามีอะไร คร้ันเม่ือคนพบวาเราคือผูหนึ่งท่ีมีสิทธิและฤทธิอำนาจ มันจะเสริมกำลังใจเราอยาง
ทวีคูณ 

ขออธิษฐานใหเรารับเรื่องนี้ไปใครครวญ ขอพระเจาเปดเผยสำแดงวา เราคือผูท่ีทำใหซาตานหวาดกลัว เราตองไมกลัวซาตาน เพราะเราคือผูมี
สิทธิอำนาจท่ีพระเจาทรงประทานให หากเราตอตานซาตาน มันจะหนีไปจากเรา (ยากอบ 4:7) 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ปฐมกาล 3:1 ซาตานมีอยูจริง แตอำนาจท่ีแทจริงของมันอยูท่ีความสามารถในการลอลวง เจางรูายนั้น (ซาตาน) พยายาม

ลอลวงใหเอวาเกิดคำถามอะไร 

______________________________________________________________________________________________ 
ปฐมกาล 3:1 – งูนั้นเปนสัตวท่ีฉลาดกวาบรรดาสัตวในทองทุงซ่ึงพระเยโฮวาหพระเจาไดทรงสรางไว มันกลาวแกหญิงนั้นวา 
“จริงหรือท่ีพระเจาตรัสวา เจาอยากินผลจากตนไมทุกชนิดในสวนนี้” 

2. อาน ปฐมกาล 3:1 เหตุใดซาตานจึงใชการลอลวง  
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน ปฐมกาล 1:26, 28 ใครคือผูใหสิทธิอำนาจแกมนุษย  
______________________________________________________________________________________________ 
ปฐมกาล 1:26 –พระเจาตรัสวา “จงใหพวกเราสรางมนุษยตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอยางพวกเรา และใหพวกเขา
ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตวใชงาน ใหครอบครองทั่วทั้งแผนดินโลก และบรรดาสัตวเลื้อยคลานที่คลานไป
มาบนแผนดินโลก”  
ปฐมกาล 1:28 – พระเจาทรงอวยพรพวกเขา และพระเจาตรัสแกพวกเขาวา “จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น จนเต็มแผนดิน จงมี
อำนาจเหนือแผนดินนั้น ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตวท่ีมีชีวิตท่ีเคลื่อนไหวบนแผนดินโลก” 

4. อาน สดุดี 8:4-8 เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงใหอะไรแกเขา  
______________________________________________________________________________________________ 
สดุดี 8:4-8 – มนุษยเปนผูใดเลาซ่ึงพระองคทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษยเปนผูใดซ่ึงพระองคทรงเยี่ยมเยียนเขา [5] เพราะ
พระองคทรงใหเขาต่ำกวาพวกทูตสวรรคแตหนอยเดียวและทรงประทานสงาราศีกับเกียรติเปนมงกุฎใหแกเขา [6] พระองคทรง
มอบอำนาจใหครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองคพระองคทรงใหสิ่งท้ังปวงอยูใตฝาเทาของเขา [7] คือฝูงแกะและฝูง
วัวท้ังสิ้นท้ังสัตวปาดวย [8] ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรตาง ๆ ท่ีวายไปมาอยูตามทะเล 

5. อาน 2 โครินธ 4:4 พระคำขอนี้แสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึน 
______________________________________________________________________________________________ 
2 โครินธ 4:4 – สวนคนท่ีไมเชื่อนั้น พระของยุคนี้ไดกระทำใจของเขาใหมืดไป เพ่ือไมใหความสวางของขาวประเสริฐอันมีสงา
ราศีของพระคริสต ผูเปนพระฉายของพระเจา สองแสงถึงพวกเขา 

6. อาน มัทธิว 4:8-9 พระคำขอนี้ไดเนนย้ำประเด็นนี้ไหม  
______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 4:8-9 – อีกครั้งหนึ่งพญามารไดนำพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ท้ัง
ความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร [9] แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา 
เราจะใหสิ่งท้ังปวงเหลานี้แกทาน” 

7. อาน มัทธิว 28:18 หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม และฟนคืนชีพ ปจจุบันนี้ผูท่ีมีสิทธิอำนาจท้ังสิ้นในสวรรคและแผนดินโลกคือ 
______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 28:18 – พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพท้ังสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไว
แกเราแลว” 
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8. อาน มัทธิว 28:18-19 ตามพระคำขอนี้ ผูใดเปนผูท่ีไดรับสิทธิอำนาจในตอนนี้  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 28:19 – เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

9. อาน เอเฟซัส 1:19 ฤทธานุภาพอันย่ิงใหญของพระเจามีตอผูใด  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:19 – และรูวาฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระองคมีมากเพียงไรสำหรับเราท้ังหลายที่เชื่อ ตามการกระทำแหงฤทธา
นุภาพอันใหญยิ่งของพระองค 
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บทท่ี 7 
การรักษาโรคอยูในการลบลางบาปของพระเจา 

บทเรียนวันนี้เกี่ยวกับเร่ืองการรักษาโรค ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีพระเยซูทรงซ้ือใหเราแลว มาระโก 2 และลูกา 5 พระเยซูกำลังสั่งสอนอยูในบานซ่ึง
แนนขนัดไปดวยฝูงชน กระท่ังชายงอยถูกหยอนลงมาจากหลังคาโดยความชวยเหลือของเพื่อนๆ ใหหยุดตรงหนาพระเยซูท่ีทรงประทับอยู 
และพระองคทรงรักษาชายงอยนั้นใหหายอยางอัศจรรย ในมัทธิว 8:14-16 หลังจากที่พระเยซูไดทรงรักษาผูคนแลวพระคัมภีรกลาววา “คร้ัน
พระเยซูเสด็จเขาไปในเรือนของเปโตร ก็ทอดพระเนตรเห็นแมยายของเปโตรนอนจับไขอยู พอพระองคทรงถูกตองมือนางไขก็หาย นางจึงลุก
ข้ึนปรนนิบัติเขาท้ังหลาย ค่ำลงเขาพาคนเปนอันมากท่ีมีผีเขาสิงมาหาพระองค พระองคก็ทรงขับผีออกดวยพระดำรัสของพระองค บรรดาคน
เจ็บปวยนั้นพระองคก็ไดทรงรักษาใหหาย” ขอความ ในพระคำท่ี 17 กลาวถึงเหตุท่ีทำใหสิ่งเหลานี้เกิดข้ึน “ท้ังนี้เพ่ือจะใหสำเร็จตามพระ
วจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณท่ีวา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราท้ังหลาย และหอบโรคของเราไป”  ในกรณีนี้ พระเยซูทรงรักษาโรค
ใหกับผูคนมากมาย และกลาวถึงพระคำท่ีถอดจากอิสยาห 53:3-5 วา “ทานไดถูกมนุษยดูหม่ินและทอดทิ้ง (นี่คือคำพยากรณเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต) เปนคนท่ีเศราโศกและคุนเคยกับความระทมทุกข และดังผูหนึ่งซ่ึงคนทนมองดูไมได ทานถูกดูหม่ินและเราท้ังหลายไมไดนับถือทาน แน
ทีเดียวทานไดแบกความระทมทุกขของเราท้ังหลาย และหอบความเศราโศกของเราไป กระนั้นเราท้ังหลายก็ยังถือวาทานถูกตี คือพระเจาทรง
โบยตีและขมใจ แตทานถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราท้ังหลาย ทานฟกช้ำเพราะความชั่วชาของเรา การตีสอนอันทำใหเราท้ังหลาย
ปลอดภัยนั้นตกแกทาน ท่ีตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี” 

นี่เปนขอพระคำท่ีทรงพลัง หลายคนรับพระคำขอนี้แลวบอกวา “นี่ไง พระคำขอนี้พูดถึงเร่ืองฝายจิตวิญญาณ” บางคริสตจักรมิไดเชื่อการ
รักษาโรคทางกาย พวกเขาตีความพระคำขอนี้ไปในเรื่องของจิตวิญญาณ ซ่ึงเกี่ยวของกับการรักษาบาดแผลทางอารมณ เม่ือเราถวายตัว ใช
ชีวิตกับพระเจา พระองคจะทรงรักษา แตถาเรานำพระคำน้ี รวมเขากับพระคำท่ีเรากลาวไวตอนเร่ิมตน จะทำใหความคิดนั้นอันตรธานไป
ตลอดกาล เปนเร่ืองจริงท่ีพระเยซูทรงรักษาบาดแผลทางอารมณของเรา และก็ทรงรักษาดานอ่ืนดวยเชนกัน แตพระคำตอนนี้กลาวถึงการ
รักษาโรคทางรางกาย จะเห็นไดในมัทธิว 8:17 ท่ีกลาววา การรักษาโรคที่เกิดข้ึนท้ังนี้เพื่อจะใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห ศาสดา
พยากรณ ซ่ึงไดอานไปแลว “ท่ีตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี” ท่ีกลาวเชนนี้ ก็เพ่ือใหสำเร็จตามคำเผยพระวจนะท่ีวาพระองคไดแบกความเจ็บไข
ของเราท้ังหลายและหอบโรคของเราไป นี่พูดถึงการเจ็บปวยทางรางกาย ความปวดเจ็บท้ังหลาย ท่ีพระเยซูทรงรักษาผูคนทางกายภาพ 
เพ่ือใหสำเร็จตามขอพระคัมภีรท่ีวา “ดวยท่ีตองฟกช้ำนั้นก็ใหเราหายดี” 

พระคัมภีรยังกลาวตอไปใน 1 เปโตร 2:24 วา “พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคท่ีตนไมนั้น เพ่ือวาเรา
ท้ังหลายซ่ึงตายจากบาปแลวจะไดดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวยรอยเฆ่ียนของพระองค ทานท้ังหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย” นี่เปน
ประโยคท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอดีต พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้แลว สวนหนึ่งของเหตุผลท่ีพระองคเสด็จมาก็เพ่ือรักษาโรคทางรายกายเรา เรา
มิไดลดคุณคาของความจริงท่ีพระองคเสด็จมาเพ่ืออภัยโทษบาปเรา เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ และการอภัยโทษบาปก็เปรียบเสมือนประตูอันเปน
หนทางสูทุก ๆ สิ่ง แตพระองคมิไดมาเพียงเพ่ือยกโทษบาปใหแกเราเทานั้น พระองคเสด็จมาเพ่ือรักษาโรคทางกายของเราดวย ในภาษากรีก 
คำท่ีใชสำหรับความรอด ในพันธสัญญาใหมก็คือ “SOZO” เปนคำท่ีมีความหมายหลายอยาง ถาเราคนดูก็จะเห็นวามันแปลไดอีกวา “รักษา
ใหหาย” ในยากอบ 5:14-15 บอกไววา “มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจกัรมา ใหทานเหลานั้น
อธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ำมันในพระนามขององคพระผูเปนเจา การอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต” คำวา “รอด” 
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ในภาษากรีก ใชคำวา “sozo” หมายถึง ผูคนท่ีเจ็บปวยทางกายไดรับการรักษาใหหาย คำคำเดียวกันนี้ท่ีแปลอีกความหมายหนึ่งวาการยก
โทษบาป ถูกใชนับรอย ๆ คร้ังในพันธสัญญาใหม ท่ีแปลวา ‘รักษาใหหาย’ ดวย 

เม่ือพระเยซูสงสาวกของพระองคออกไปในมัทธิว 10 พระองคทรงมีบัญชาใหเขารักษาคนปวย ทำใหคนโรคเรื้อนหายสะอาด ทำใหคนตายฟน
คืนข้ึนมา ขับภูติผีออกและสั่งสอนพระคำของพระเจาเชนเดียวกบัท่ีไดทรงบัญชาใหสาวกประกาศพระคำของพระเจา ทรงส่ังใหเขารักษาคน
ปวยรักษาคนโรคเรื้อนใหหายสะอาดและขับภูติผี การรักษาโรคเปนสวนสำคัญเชนเดียวกับการยกโทษบาปของเรา ท่ีพระเยซูไดเสด็จลงมา
เพ่ือสัมฤทธิ์ผลในชีวิตเรา 

ในทำนองเดียวกัน เราคงไมเคยนึกมากอนวา พระเจาอยากใหเราทำบาปเพื่อสอนเรา ดวยการเรียนรูผานบาปนั้น พระองคไมตองการใหเรามี
ชีวิตอยูในความเจ็บปวย พระเจาไมใชผูประทานความเจ็บปวยใหกับเรา บางคร้ังมีคนพูดกันวา “โอ ความเจ็บปวยนี้เปนพรจากพระเจาจริง ๆ 
เพราะทำใหผมหันกลับไปหาพระองค” จริงอยูท่ีในยามคับขัน ผูคนหันกลับไปหาพระเจา แตพระองคไมไดสงโรคภัยไขเจ็บมาเพ่ือสั่งสอนเรา 
พระองคไมทรงทำเชนนั้นแนนอน เชนเดียวกับท่ีจะไมเอาบาปมาให เราจะเรียนรูอะไรไดม้ัยถาเราดำเนินชีวิตในความบาป ใชชีวิตในการเลนชู 
ลวงประเวณี หรือรักรวมเพศ แลวติดโรคมา เราไดเรียนรูไหมวาการใชชีวิตแบบน้ันมันผิด ไดเรียนรูแนนอน แตพระเจาไมใหเราใชชีวิตแบบ
นั้น พระองคไมไดนำบาปมาใสในชีวิตเรา เราเองก็ยังเรียนรูจากการทำบาปได เราอาจเอาหัวไปโขกกำแพงแลวคอยนึกไดวานั่นไมใชสิ่งท่ีควร
ทำ อันท่ีจริง เราก็เรียนรูไดโดยไมตองเอาหัวไปโขกกำแพงจริง ๆ 

เราไมจำเปนตองเรียนรูทุกอยางผานความเจ็บปวด พระเจาไมไดเอาโรคภัยมาโยนใสชีวิตเรา เพ่ือสอนใหเราถอมใจ หรือสอนเรื่องอ่ืนใด พระ
เยซูตายเพ่ือยกโทษบาปเรา และเพ่ือรักษาโรคเราใหหายดวย ทรงแบกบาปของเราไวในรางกายของพระองค และโดยรอยเฆ่ียนของพระองค 
เราก็ไดรับการรักษาใหหายแลว 

ฤทธ์ิเดชเหนือธรรมชาติในการรักษาโรคใหหายของพระเจานั้น พรอมจะเปนของเราเสมอ ท้ังยังเปนสวนหนึ่งของการลบลางบาปท่ีพระเยซู
ยอมตายเพ่ือใหเกิดข้ึน หากเราไมไดรับการรักษาใหหาย ก็ไมใชเพราะพระเจาทรงกริ้วอะไรเรา แมเราไมไดหาย เราก็ยังคงรักพระเจาหมดท้ัง
หัวใจ แมเราจะไมเชื่อเร่ืองการรักษาโรคเลยเราก็ยังมีความรอด ยังอยูในราชอาณาจักรของพระเจา แตความจริง เราอาจจะไดไปสวรรคเร็ว
กวาท่ีคิด เพราะเราไมรูวาจะดำเนินชีวิตอยางมีสุขภาพดีไดอยางไร ทราบไหมวา การรักษาโรคนั้นพรอมจะเปนของเราเสมอ พระเยซูตายก็
เพ่ือใหเราพนจากโรคภัย พระเจาตองการใหเราแข็งแรงนะครับ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. อาน มัทธิว 8:16-17 พระเยซูทรงรักษาโรคใหคนไปจำนวน  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 8:16-17 – พอค่ำลง เขาพาคนเปนอันมากท่ีมีผีเขาสิงมาหาพระองค พระองคก็ทรงขับผีออก ดวยพระดำรัสของ
พระองค บรรดาคนเจ็บปวยนั้น พระองคก็ไดทรงรักษาใหหาย [17] ท้ังนี้เพ่ือจะใหสำเร็จ ตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดา
พยากรณท่ีวา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราท้ังหลาย และหอบโรคของเราไป 

2. อาน อิสยาห 53:3-5 การรักษาชนิดไหนท่ีพระคำนี้พูดถึง  
______________________________________________________________________________________________ 

อิสยาห 53:3-5 – ทานไดถูกมนุษยดูหม่ินและทอดทิ้ง เปนคนท่ีรับความเศราโศกและคุนเคยกับความระทมทุกข และดังผูหนึ่ง
ซ่ึงคนทนมองดูไมได ทานถูกดูหม่ินและเราทั้งหลายไมไดนับถือทาน [4] แนทีเดียวทานไดแบกความระทมทุกขของเราทั้งหลาย 
และหอบความเศราโศกของเราไป กระนั้นเราท้ังหลายก็ยังถือวาทานถูกตี คือพระเจาทรงโบยตีและขมใจ [5] แตทานถูก
บาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ทานฟกช้ำเพราะความชั่วชาของเรา การตีสอนอันทำใหเราทั้งหลายปลอดภัยนั้น
ตกแกทานท่ีตองฟกช้ำ นั้นก็ใหเราหายดี 

3. อาน มัทธิว 8:17 จะเกิดอะไรขึ้นกับความปวยไขและโรคของเรา  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 8:17 – ท้ังนี้เพ่ือใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณท่ีวา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราท้ังหลาย และ
หอบโรคของเราไป 

4. อาน 1 เปโตร 2:24  พูดถึงสองสิ่งท่ีพระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา นั่นคือ 
______________________________________________________________________________________________ 

1 เปโตร 2:24 – พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคท่ีตนไมนั้น เพ่ือวาเราท้ังหลายซ่ึงตายจาก
บาปแลว จะไดดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานท้ังหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย 

5. อาน ยากอบ 5:14-15 คำวา “รอด” เปนภาษากรีกคำวา “sozo” หมายถึง การปลดปลอย การปกปองการรักษา การถนอม และ
การมีครบถวน นั่นหมายถึงคำเดียวกับคำวา “การชวยใหรอด” ในพระคัมภีร ตามพระคำขอนี้จากภาษากรีก คำวา การชวยใหรอด 
มีอะไรท่ีรวมอยูกับการชวยใหรอดดวย 
______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 5:14-15 – มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา และใหทานเหลานั้น
อธิษฐานเพ่ือเขา และเจิมเขาดวยน้ำมันในพระนามขององคพระผูเปนเจา [15] และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวย
รอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทำบาป ก็จะทรงโปรดอภัยใหแกเขา 

6. อาน มัทธิว 10:7 เม่ือพระเยซูสงสาวกของพระองคออกไป พระองคทรงใหพวกเขาพูดอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว10:7 – จงไปพลางประกาศพลางวา อาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว 
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7. อาน มัทธิว 10:8 พระเยซูบอกใหพวกเขาทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 10:8 – จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีใหออก ทานท้ังหลาย
ไดรับเปลาๆ ก็จงใหเปลาๆ 

8. อาน มาระโก 16:15 พระเยซูบอกใหสาวกทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 16:15-18 – ฝายพระองคจึงสั่งพวกสาวกวา ทานท้ังหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน 
[16] ผูท่ีเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูท่ีไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา [17] มีคนเชื่อท่ีไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้น
ท่ีนั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ [18] เขาจะจับงูได ถาเขาด่ืมยาพิษอยางใด จะไมเปน
อันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค 

9. อาน มาระโก 16:16 ผูคนท่ีตอบสนองตอขาวประเสริฐจะทำสิ่งใด 
______________________________________________________________________________________________ 

10. อาน มาระโก 16:17 จะมีหมายสำคัญใดท่ีติดตามผูเชื่อ  
______________________________________________________________________________________________ 

11. อาน มาระโก 16:18 จะมีหมายสำคัญใดอีกท่ีติดตามผูเชื่อ 
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 8 
อุปสรรคที่ขวางการหายโรค 

บทท่ีแลว เราเรียนรูขอเท็จจริงท่ีวาพระเจามีพระประสงคท่ีจะรักษาเราใหหายโรค และการรักษาโรคนัน้ก็เปนสวนหนึง่ของการลบลางบาป แตยัง
มีอีกหลายประเดน็ท่ีตองพูดถึงกันอีกมาก เพราะถึงแมวาเราจะยอมรบั และเห็นไดจากพระคำแลวก็ตาม ก็ยังมีคำถามตามมาอีกเปนตนวา “หาก
เปนพระประสงคของพระเจาแลว เหตุใดทุกคนจึงไมหายโรค” เหตุผลยังมีหลากหลาย และผมก็เพ่ิงอธิบายถึงเรื่องนี้เพียงผิวเผินเทานั้น มีขอมูล
อีกมากท่ีเราไมอาจอธิบายไดหมดในท่ีนี้ แตถาเปนพระประสงคของพระเจาจริง ๆ ท่ีจะรักษาโรค เราจะเอยถึงเหตุผลบางอยางท่ีวาเหตุใดผคูนจงึ
ไมไดรับการรักษา หนึ่งในเหตุผลนัน้ก็คือความไมรู เราไมสามารถทำงานกับสิง่ท่ีไมรูหรือไมเขาใจ  

บางคนเชื่อวาพระประสงคของพระเจานั้นเกิดผลโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเราไมมีสิทธิอำนาจหรือจะกระทำการใดได ดังนั้น ดวยความไมรูจงึอาจทำใหเกิด
อะไรข้ึนหลายอยาง (ตอไปน้ีเปนคำพยานของ คุณแอนดรูว วอมแมค อาจารยสอนพระคัมภีร) “คุณพอผมเสียชีวิตเม่ือผมอายุ 12 ป และก็มีคน
อีกสอง สามคนเสียชีวิตไปตอหนาตอตาในระหวางท่ีผมอายุ 21 ป ผมอธิษฐานใหเขาเหลานั้นหายจากโรค แตก็ไมเห็นผลสักคร้ัง นั่นไมใชเพราะขัด
พระประสงคของพระเจา แตเปนเพราะความไมรูของผม ความไมรูเปนเหตุใหเกิดอะไรหลายอยางข้ึน ซ่ึงก็ไมใชขออาง มันก็เหมือนกฎแรงดึงดูด
โลก เราอาจบอกวา “ผมไมรูวา หากผมเดินตกตึก 10 ชั้น ผมจะตองตาย” เราไมจำเปนตองรูกฎแรงดึงดูด เพ่ือใหเกิดผลในการงานท่ีตอตานเรา 
ผูคนขาดความรูเกี่ยวกับกฎของพระเจา ผคูนไมรูวาข้ันตอนการรักษาโรคของพระเจาทำงานอยางไร ดังนั้น ความไมรูก็ทำใหคนตายกันมากมาย” 
(จบคำพยาน) 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการหายโรคกค็ือบาป จุดนี้ทำใหผูคนไมพอใจ เม่ือไดยินเชนนั้น เพราะเขาตีความวา มันหมายถึงโรคภัย
ท้ังหลายเปนผลมาจากบาปท่ีทำ ซ่ึงไมจริง เราไมไดวาอยางนัน้ ยอหนบทที่ 9 มีตัวอยางวา ขณะท่ีพระเยซูกำลังเสด็จออกจากวิหาร สาวกชี้ให
พระองคดูชายผูซ่ึงตาบอดแตกำเนดิ สาวกไดถามพระองคในพระคำท่ี 2 วา “พระองคเจาขา ใครทำบาปกันแน ชายคนน้ี หรือพอแมเขา ท่ีทำให
เขาเกิดมาตาบอด” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกสาวกกำลังพยายามโยงเอาความเจบ็ปวยพิการนี้ เขามาเก่ียวของกับบาปโดยตรง และถามวามันเปน
บาปของชายคนน้ัน หรือบาปของพอแมเขากันแนท่ีทำใหเขาตาบอดแตกำเนิด คำตอบของพระเยซูก็คือ ไมไดเกิดจากบาปของใครสักคน นั่นไมได
หมายความวา พอ แม หรือลูกชายไมเคยทำบาป แตบอกวามันไมใชบาปโดยตรงท่ีเขากระทำ เปนเหตุใหตาบอดแตกำเนดิ ไมจริงถาจะบอกวา
ความเจ็บปวยพิการท้ังหลายนั้นสัมพันธกับบาป แตก็ไมจริงเชนกันท่ีจะบอกวา บาปมิใชสวนประกอบหนึ่งของความเจบ็ปวย 

ยอหนบทที่ 5 ก็มีตัวอยางท่ีตอนพระเยซูเสด็จไปท่ีสระน้ำเบธซาธา และทรงรักษาชายผนูั้นใหหายโรคอยางมหัศจรรย มีผคูนมากมายในท่ีนั้น สวน
คนท่ีหายโรคกลบัมีเพียงคนเดียว ตอมาในพระคัมภีรบทเดียวกันก็ชี้ใหเห็นวา ชายคนนัน้ไมรูดวยซ้ำวาใครคือผูรักษาเขาใหหาย เม่ือชาวยิวเขาไป
ถามในพระคำท่ี 12 “คนท่ีสั่งเจาวา จงยกแครของเจาแบกเดินไปเถิดนั้น เปนผูใด” ขอ 13-14 กลาวตอวา “คนท่ีไดรับการรักษาใหหายโรคนั้นไมรู
วาเปนผูใด เพราะพระเยซูเสด็จเลี่ยงไปแลว เนื่องจากขณะนั้นมีคนอยูท่ีนั่นเปนอันมาก ภายหลังพระเยซูทรงพบคนน้ันในบริเวณพระวิหาร และ
ตรัสกับเขาวา “ดูเถิด เจาหายโรคแลว อยาทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุรายกวานั้นจะเกิดกบัเจา” พระเยซูทรงกลาวในท่ีนี้วา บาปจะทำใหเกิดอะไร
บางอยางท่ีเลวรายกวาความพิการของเขา พระองคทรงนำเอาความเจ็บปวยนั้นมาผูกกับบาป ท้ังยังตรัสในยอหน บทท่ี 9 วา ไมใชบาปของผูใด
ท้ังสิ้นท่ีชายผูนั้นเกิดมาตาบอด  

ปรากฏการณบางอยางเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แตก็มีบางครัง้ท่ีความเจบ็ปวย โรคภัยหรอืปญหาท้ังหลายนั้นเปนผลโดยตรงมาจากความบาป ถึง
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กระนั้นก็มิไดหมายความวาพระเจาเปนผูทำใหสิ่งเหลานั้นเกิดข้ึนกบัเรา ยกตัวอยางเชน คนท่ีใชชีวิตรักรวมเพศ ซ่ึงเปนการวิปริตผิดธรรมชาติ 
รางกายมนุษยไมไดถูกสรางใหใชชวิีตแบบนัน้ โรคติดตอทางเพศสัมพันธเกิดจากการใชชีวิตเชนนั้น พระเจามิไดเปนผูทำใหเกิดโรค นั่นคือการฝน
กฎธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไมไดสรางเราแบบนั้น อีกตัวอยางคือ เม่ือเราออกไปรับประทานอาหารผิดสำแดงนอกบาน รางกายเราตอบสนองตอ
อาหารนัน้ ไมไดเกิดจากพระเจา มีกฎธรรมชาติ องคประกอบทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้น เปนความจริงท่ีบาปจะเปนองคประกอบหนึ่งของการท่ี
ทำใหผูคนไมหายจากโรค 

หากเรารูตัววากำลังทำบาปในชีวิตของเรา และกำลงัรอใหพระเจารักษาดวยความเชื่อ เราจำตองหยุดบาปนั้น เพราะเทากบัวาเรากำลังเปดประตู
ใหซาตานเขามาขัดขวางส่ิงท่ีพระเจากำลังกระทำในชีวิตเรา ในโรม 6:16 กลาววา “ทานท้ังหลายไมรูหรือวา ทานจะยอมตัวรับใชเชื่อฟงคำของ
ผูใด ทานก็เปนทาสของผูท่ีทานเชือ่ฟงนั้น คือเปนทาสบาปซ่ึงนำไปสคูวามตาย หรือเปนทาสของการเชือ่ฟง ซ่ึงนำไปสคูวามชอบธรรม” นั่นไมได
บอกวาซาตานกลายเปนนาย ในแงท่ีเราจะสญูเสียความรอดหรือตกนรก แตหมายความวาเราเปนครสิเตียน ท่ีหากใชชีวิตในความบาป เราก็
เปดทางใหซาตานกาวเขามาในชีวิตเรา ยอหน 10:10 บอกไววา ขโมยนั้นมา ไมไดมีจดุประสงคอ่ืนใด นอกจากเพื่อขโมย ฆา และทำลาย พระเยซู
ทรงมาเพ่ือประทานชีวิตใหเรา ดังนั้นเราจงึมีพระเยซูท่ีพยายามจะนำชีวิตของพระองคและสุขภาพท่ีดีมาประทาน แตก็ยังมีซาตานท่ีพยายามจอง
จะคอยทำใหเจ็บปวย หากเรายอมซาตานโดยการอยูในบาป ก็เทากบัเสริมอำนาจใหซาตานเขามาในชวิีตเรา ไมวาเราจะอธิษฐานขอพระเจาให
หายจากโรคบอยแคไหนก็ตาม แตการกระทำของเรากลับยอมใหมารเขามาในชีวิต นำโรครายตาง ๆ เขามา ฉะนั้นหากเรามีชีวิตอยูในความบาป 
เราตองหยุดชีวิตแบบนัน้ 

ขอเสริมวาเราอาจจะคิดมากจนบอกวา “ผมนีแ่ยกวาท่ีควรจะเปนเสยีอีก” แตก็ยังอยูในจุดท่ีเชื่อวา พระเจารักษาเราได เราเองตางหากท่ีคิดวา
พระเจาไมรักษา เพราะเราไมคคูวรท่ีจะไดรับการรักษา นั่นก็ผิดอีก ไมมีใครสักคนเดียวท่ีสมควรจะไดรับการรักษาจากพระเจา เชนเดียวกับท่ี ไม
เคยมีใครมีคุณสมบัติพอท่ีจะทำงานใหกับพระองคเลย ดังนั้น ก็ไมมีความจำเปนใด ๆ ท่ีจะนำเอาพฤตกิรรมหรือการรักษาความบริสุทธ์ิของตัวเอง
ไปผูกไวกับการท่ีพระเจาจะเคล่ือนไหวในชีวิตเรา มันตองข้ึนอยูกับรากฐานท่ีพระเยซูทรงกระทำการใดไวใหกับเรา บวกกับความเชื่อของเราตอ
พระองค ขณะเดยีวกัน เราก็ไมอาจจะละเลยพฤติกรรมของตัวเอง จนยอมใหซาตานเขามาเปนตัวขัดขวางในชีวิต ดังนัน้แลว เราจะมองเห็นการ
รักษาโรคงายข้ึน ดีข้ึนกวา ถาเราสำนึกบาป และหยุดสิ่งท่ีกำลังทำ อันจะเชื้อเชิญซาตานเขามาในเสนทางชีวิตเราได 

ความจริงอีกประการหนึง่ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการรักษาโรคก็คือ ผคูนบางสวนไมไดมองลึกลงไปวา การคิดลบกับความไมเชื่อท่ีคนอ่ืน ๆ มีนั้น จะ
สงผลกระทบตอเราดวย ตัวอยางอันเปนแบบฉบับ อยูในมาระโกบทท่ี 6 ขณะที่พระเยซูทรงประทับอยูในถ่ินฐานบานเกิดของพระองค ผูคนไม
เคารพพระองค เพราะพวกเขาจำภาพท่ีเห็นพระองคต้ังแตเล็กแตนอย พวกเขารูจักบดิามารดา นองชายนองสาวของพระองค ไมใหความเคารพ
พระองคเหมือนอยางท่ีคนอ่ืนเคารพ หนำซ้ำ ยังต้ังตัวเปนปฏิปกษ วิพากษวิจารณพระองค ในมาระโก 6:4-6 บอกอยูวา “ศาสดาพยากรณจะไม
ขาดความนบัถือ เวนแตในเมืองของตน ทามกลางญาติพ่ีนองของตน และในวงศวานของตน และพระองคจะกระทำการมหัศจรรยท่ีนั่นไมได เวน
แตไดวางมือถูกตองคนเจบ็บางคนใหหายโรค พระองคก็ประหลาดใจ เพราะเขาไมมีความเชื่อ” นี่ก็ไมไดบอกวาพระเยซูไมอยากกระทำการ
มหัศจรรย แตพระองคกระทำไมได นั่นคือพระเยซู พระบุตรของพระเจา ผูบงัเกิดมาในโลก ในรางมนษุย ผูไมเคยขาดความเชื่อ แนนอนพระองค
ไมเคยเชื้อเชิญใหซาตานเขามาในชวิีตของพระองค แตพระองคก็ยังถูกจำกัดท่ีจะกระทำหมายสำคัญ ดวยความไมเชื่อของมนุษย ลองเอาไปผนวก
กับมัทธิว 13:58 ท่ีกลาววา “พระองคจงึมิไดทรงกระทำการมหัศจรรยมากในเมืองนัน้ เพราะเขาไมมีความเชื่อ” แลวเราจะเห็นวา พระเยซูผูซ่ึงไม
มีขอจำกัดในตัวพระองคเอง และแนนอน ไมมีบาปใด ๆ ในพระองคท่ีจะมีสวนในการยอมใหซาตานเขามาสูชีวิตของพระองค ยังถูกจำกัดในสิ่งท่ี
พระองคจะทรงกระทำได ดวยผูคนรอบขางของพระองค  
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เปนสิ่งท่ีสำคญัมากจริง ๆ ท่ีจะตองทำความเขาใจ เม่ือเรารูวา เปนพระประสงคของพระเจาท่ีตองการจะรักษาเราทุกคนใหหายจากโรค ถาเราเชื่อ
เชนนั้นก็เปนไปไดท่ีเราจะผิดพลาด โดยการพยายามรักษาคนปวยในโรงพยาบาลใหหมด ดวยความเชื่อวาพระเจาต้ังใจท่ีจะรักษาเขาเหลานั้นให
หายจากโรค มันเปนพระประสงคของพระเจาจริง ๆ ท่ีตองการใหพวกเขาหายโรค แตพระองคจะไมทรงกระทำสิง่ท่ีขัดกับความตองการของคนไข
เหลานั้น พระเจาทรงปกปองสทิธิของพวกเขา ท่ีจะเจ็บปวย สิทธิของพวกเขาท่ีจะไมรับการรักษาใหหาย พระเจาใหอิสระท่ีเขาเลือกท่ีจะหาย
หรือไมหาย ไมมีผูใดสามารถจะบงัคบัใหพวกเขาใหหายได เขาไมสามารถจะหายไดดวยความเชื่อของคนอ่ืน ความเชื่อของคนอ่ืนจะชวยพวกเขาได 
หากพวกเขากำลังตอสูกับความเจบ็ปวย แตไมมีใครสามารถทำแทนได เราอาจจะดันรถไดเม่ือมันอยูในเกียรวาง แตไมสามารถจะดันรถไดเม่ือรถ
อยูในเกียรจอดหรือถอยหลัง หากมีใครสักคนต้ังใจท่ีจะตอตานการรกัษาโรคเราก็ทำอะไรไมได เหตุนี้แหละท่ีเราไมอาจจะรักษาคนไขท้ังหมดใน
โรงพยาบาล หรือไปนมัสการท่ีคริสตจักร และเห็นทุกคนไดรับการรักษาใหหาย หากเขาไมไดใหความรวมมือ  

มีอะไรอ่ืนๆ อีกมากมายเกี่ยวกบัประเด็นนี้ เม่ือพระเยซูรักษาประชาชน ทรงชุบชีวิตคนใหฟนคืนจากความตาย พระองคไปหาเขาท่ีนั่น ตรัสวา 
“อยารองไหไปเลย” พระองคทรงบอกแมใหหยุดรองไห แลวจึงทรงเรียกลูกชายของเธอใหฟนคืนชีพ ในท่ีนั้นตองใชความเชื่อของใครบางคน 
จำเปนตองมีความเชื่อในสวนของเรา ท้ังยังอีกมากมายหลายอยางเกี่ยวของในการรักษาโรค วันนี้เราอธิบายไดเพียงแคสองสามประเด็นโดยหวังวา
จะชวยได แตปจจัยหลักท่ีสำคญัสำหรับประเด็นนี้ท่ีตองเขาใจ กค็ือ พระเจาทรงสัตยซ่ือเสมอ มันเปนพระประสงคของพระองคท่ีตองการใหเรา
หายโรค แตเราตองเรียนรูท่ีจะรวมมือกับพระองค พระองคทำแทนเราไมได พระองคตองการกระทำผานเรา มันจะตองออกมาจากภายในของเรา
เอง 

ขออธิษฐานวา สิง่เหลานีจ้ะเปนประโยชนในการชวยใหเรายอมตัว ยอมใจใหอำนาจของพระเจาทำงานไหลผานตัวเรา และดำเนินชีวิตดวยสุขภาพ
ท่ีเหนือธรรมชาติในพระองค 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน มัทธิว 8:17 พระเยซูทรงกระทำสิ่งใดท่ีรักษาเรา  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 8:17 – ท้ังนี้เพ่ือจะใหสำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาหศาสดาพยากรณท่ีวา ทานไดแบกความเจ็บไขของเราท้ังหลาย 
และหอบโรคของเราไป 

2. อาน โฮเชยา 4:6 คนบางคนไมไดรับการรักษาเพราะ  
ก.  ความไมรู (ขาดความรู)  

ข.  เพราะเขาไมไปคริสตจักร  

ค.  เพราะเขาไมดีพอ 
โฮเชยา 4:6 – “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู เพราะเจาปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิเสธเจาไมใหรบัเปน
ปุโรหิตของเรา เพราะเจาหลงลืมพระราชบัญญัติแหงพระเจาของเจา เราก็จะลืมวงศวานของเจาเสียดวย 

3. อาน ยอหน 9:1-3 สาวกคิดวาชายคนนั้นตาบอดเพราะอะไร พวกเขาคิดถูกหรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 9:1-3 – เม่ือพระเยซูกำลังเดินไปนั้น พระองคเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแตกำเนิด [2] และพวกสาวกของพระองคถาม
พระองควาพระอาจารยเจาขา ใครไดทำผิดบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด [3] พระเยซูตอบวา 
มิใชชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาไดทำบาป แตเพ่ือใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา 

4. อาน ยอหน 5:14 บาปไดเปดประตูใหแกความเจ็บปวย แตก็ไมเสมอไป นอกเหนือจากการเจ็บปวย บาปสามารถทำใหเกิดผลอะไร
อีกไดในชีวิตของแตละบุคคล  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 5:14 – ภายหลังพระเยซูไดทรงพบคนนั้นในพระวิหารและตรัสกับเขาวา ดูเถิดเจาหายโรคแลวอยาทำบาปอีก มิฉะนั้น
เหตุรายกวานั้นจะเกิดกับเจา 

5. อาน โรม 5:12-14 หากบาปไมใชสาเหตุของความเจ็บปวยเสมอไป อะไรท่ีนาจะเปนสาเหตุได  

______________________________________________________________________________________________ 
โรม 5:12-14 – เหตุฉะนั้นเชนเดียวกับท่ีบาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปน้ัน และความ
ตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทำบาป [13] บาปไดมีอยูในโลกแลวกอนมีพระราชบัญญัติ แตท่ีใดไมมี
พระราชบัญญัติก็ไมถือวามีบาป [14] อยางไรก็ตามความตายก็ไดครอบงำตลอดมาต้ังแตอาดัมจนถึงโมเสส แมคนท่ีมิไดทำบาป
อยางเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผูซ่ึงเปนแบบของผูท่ีจะเสด็จมาภายหลัง 

6. อาน กิจการ 10:38 ตามพระคำขอนี้ ความเจ็บปวยอาจเกิดจากสาเหตุใด  

______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 10:38 – คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดวยฤทธานุภาพ
อยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดทรงสถิตอยู
กับพระองค 
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7. อาน มัทธิว 13:58 การรักษาโรคอาจถูกขัดขวางไดจากอะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 13:58 – พระองคจึงมิไดทรงกระทำการอิทธิฤทธ์ิมากที่นั่น เพราะเขาไมมีความเชื่อ 

8. อาน ยากอบ 5:15 อะไรท่ีจะชวยคนเจ็บไขได  
______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 5:15 – และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค 
และถาเขาไดกระทำบาป ก็จะทรงโปรดอภัยใหแกเขา 
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บทท่ี 9 
การใหอภัยผูอื่น 

วันนี้เราจะคุยกันเร่ืองการใหอภัย จากมัทธิว 18:21-22 “ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองควา “พระองคเจาขา หากพ่ีนองของขาพระองคจะ
กระทำผิดตอขาพระองคเร่ือยไป ขาพระองคควรจะยกความผิดของเขาสักกี่คร้ัง ถึงเจ็ดคร้ังหรือ” พระเยซูตอบเขาวา “เรามิไดวาเพียงเจ็ด
คร้ังเทานั้น แตเจ็ดสิบคร้ังคูณดวยเจ็ด” เปโตรคงจะคิดวาตัวเองใจกวางมากแลวท่ีถามพระองควา เขาควรจะใหอภัยคนท่ีทำบาปตอเขาสักกี่
คร้ัง ท่ีวา “พระองคคิดวา 7 คร้ังในหนึ่งวันไหม” พระเยซูตอบวา “เปโตร ไมใช 7 คร้ัง” มันเปน 490 คร้ัง แตไมไดหมายความวา หลังจาก 
490 คร้ัง แลวเราจะไมใหอภัยเขาอีกตอไป สิ่งท่ีพระเยซูตรัสนั้น เปนตัวเลขท่ีเปนไปไมได วาใครจะทำใหใครโกรธไดวันละเทานั้นคร้ัง 
พระองคกำลังหมายความวา การใหอภัยนั้น เปนเร่ืองท่ีตองทำตอเนื่อง ตอไปเรื่อย ๆ การใหอภัยนาจะเปนทัศนคติท่ีแทจริงของคริสเตียน 
พระเยซูตรัสในลูกา 23:34 วา “ขาแตพระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะวาเขาไมรูวาเขาทำอะไร” เชนเดียวกับสเทเฟนผูพลีชีพในกิจการ 
7:60 ท่ีพูดวา “พระองคเจาขา ขอโปรดอยาทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้” ไมใชวาคนทุกคนจะรับการใหอภัยบาป แตทัศนคติในหัวใจของคริส
เตียนนั้น เราตองเปนผูเสนอการใหอภัยเสมอ 

พระเยซูเลาเร่ืองคำอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใหอภัย พระคำท่ีตรัสในมัทธิว 18:23-26 วา “เหตุฉะนั้นอาณาจักรแหงสวรรคเปรียบ
เหมือนกษัตริยองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับผูรับใชของทาน เม่ือต้ังตนทำการนั้น เขาพาคนหนึ่งซ่ึงเปนหนี้หนึ่งหม่ืนตะลันต (ประมาณ 
300 ลานบาท) มาเฝาเจานายของเขา จึงสั่งใหขายตัวกับท้ังภรรยา ลูก และบรรดาสิ่งของท่ีเขามีอยูนั้นเอามาใชหนี้ เพราะเขาไมมีเงินจะใช
หนี้ ผูรับใชลูกหนี้ผูนั้นจึงกราบลงนมัสการทานวา ขาแตทาน ขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้ท้ังสิ้น” นี่คือเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน ชายคนหนึ่งเปนหนี้เจานายอยูประมาณ 300 ลานบาท จึงเปนไปไมไดท่ีเขาจะใชหนี้เจานายไดหมด เขารูตัวดีวาเขาไมมีปญญาใชหนี้ 
และเจานายก็รูวาเขาไมสามารถชดใชไดเชนกัน ในสมัยนั้น ยังไมมีเร่ืองบุคคลลมละลายเหมือนในบางประเทศท่ีทำกันในสมัยนี้ พวกเจาหนี้จะ
ขายลูกหนี้ ขายภรรยา ขายลูก ๆ และทุก ๆ สิ่งท่ีลูกหนี้มี แลวใหไปเปนทาส ลูกหนี้จะถูกสงเขาคุกจนกวาจะชดใชหนี้สินจนครบ หาไมแลวก็
จะติดคุกจนตาย ชายคนนี้ทำในสิ่งท่ีรูวาตองทำ นั่นก็คือคุกเขาลงรองออนวอนขอความเมตตาวา “ขาแตทาน ขอโปรดมีความอดทนตอ
ขาพเจาดวย กรุณาเถิด ขาขอรอง แลวขาพเจาจะใชหนี้ท้ังสิ้น แตขอใหมีความอดทนตอขาดวย” สังเกตใหดีนะครับ วาเกิดอะไรข้ึนในพระคำ
ท่ี 27 เจานายของผูรับใชผูนั้นมีใจเมตตาตอเขา และไดโปรดยกหนี้ใหเขา 

เรามีหนี้สินท่ีเราไมสามารถจะชดใชได พระคัมภีรบอกวา เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) บาปแยกเราจากพระเจา 
นิรันดร เงินและทองคำท้ังหมดในโลกก็ไมอาจจะไถบาปของเราได แตพระเจาผูทรงเมตตาทรงพระกรุณาธิคุณอยางย่ิง ท่ีทรงสงพระเยซูคริสต
พระบุตรองคเดียวของพระองคลงมาในโลก เพ่ือชดใชหนี้ท่ีเราไมอาจจะชดใชได พระเจามองดูเราดวยใจเมตตากรุณา และตรัสวา “เรายกหนี้
ใหเจา” 

ชายผูนี้ซ่ึงไดรับการยกหนี้ใหถึง 300 ลานบาท เปนเจาหนี้ลูกนองอยู มูลคาประมาณ 600 บาท หากเขาพบลูกนองคนนั้น แลวพูดวา “ขา
ไดรับการยกหนี้สินใหถึง 300 ลานบาท เจาเปนหนี้ขาอยู 600 บาท นั่นมันไมใชเร่ืองใหญเลย ขาอยากใหเจาเปนอิสระเหมือนขา ลืมเร่ืองหนี้
เสียเถอะไมเปนไรแลว เพราะขาก็ไดรับการยกหนี้ถึง 300 ลานบาท” เร่ืองมันก็นาจะเปนแบบนี้ใชไหม มิใชเลย เรามาอานตอวาเร่ืองจริงเปน
อยางไร พระคำท่ี 28-31 บอกวา“ผูรับใชผูนั้นออกไปพบคนหนึ่งเปนเพ่ือนผูรับใชดวยกัน ซ่ึงเปนหนี้เขาอยูหนึ่งรอยเดนาริอัน จึงจับคนนั้นบีบ
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คอวา “จงใชหนี้ใหขา” เพ่ือนผูรับใชผูนั้นไดกราบลงแทบเทาออนวอนวา ขอโปรดผัดไวกอน แลวขาพเจาจะใชหนี้ท้ังสิ้น  แตเขาไมยอม จึงนำ
ผูรับใชลูกหนี้นั้นไปจำจองไว จนกวาจะใชเงินนั้น ฝายพวกเพ่ือนผูรับใชเม่ือเห็นเหตุการณเชนนั้น ก็พากันสลดใจย่ิงนัก จึงนำเหตุการณท้ังปวง
ไปกราบทูลเจานายของพวกตน” ชายคนนั้นจับลูกนองขังคุกดวยขอหาเปนหนี้เขา 600 บาท หลังจากที่ตัวเองเพิ่งจะไดรับการยกหนี้ถึง 300 
ลานบาท นึกภาพออกไหมครับ 

พระคำท่ี 32-34 กลาวตอวา “แลวเจานายของเขาจึงทรงเรียกผูรับใชนั้นมาสั่งวา โอ เจาผูรับใชชั่ว เราไดโปรดยกหนี้ใหเจาหมด เพราะเจาได
ออนวอนเรา เจาควรจะเมตตาเพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ แลวเจานายของเขาก็โกรธจึงมอบผูนั้นไวแกเจาหนาท่ีให
ทรมาน จนกวาจะใชหนี้หมด” ชายคนนี้จึงไดถูกนำเขาคุกเพราะสิ่งท่ีเขาทำกับเพ่ือนผูรับใชดวยกัน และเขาก็ไดสูญเสียการยกโทษคร้ังแรก
ของเขา พระเยซูตรัสในพระคำท่ี 35 วา “พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากทานแตละคน
ไมยกโทษการละเมิดใหแกพ่ีนองของทานดวยใจกวางขวาง” เปนความโงเขลาแคไหน ท่ีไดรับการยกโทษบาปท้ังหมด ซ่ึงมีโทษถึงตายและถูก
แยกจากพระเจาชั่วนิรันดร แตกลับปฏิเสธการใหอภัยผูอ่ืน เรารองออนวอนขอพระเจาวา “ขอทรงโปรดยกโทษบาปและเมตตาตอขาพระองค
ผานพระเยซูคริสตดวย” เรารับการยกโทษบาปจากพระองค แตกลับปฏิเสธท่ีจะใหอภัยผูอ่ืนในสิ่งเล็กนอย ท่ีคิดวามันใหญโตเสียเต็มประดา
หลังจากที่ไดรับการใหอภัยบาปในทุกสิ่งท่ีเราไดกระทำมา พระเจาตรัสวา นั่นคือความชั่วราย (ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณดอน โครว 
อาจารยสอนพระคัมภีรและผูรับใชพระเจา) “ผมเคยเปนศิษยาภิบาลในคริสตจักรเม่ือนานมาแลว ตอนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่ง ในหมูสมาชิก
คริสตจักรซ่ึงมีความสามารถในการมองเห็นอนาคต วันหนึ่งเธอเขามาคุยกับผมวา “คุณวาใชพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือเปลา ท่ีบอกและสำแดง
ใหฉันเห็นเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ฉันรูวาเม่ือไรคนไหนกำลังจะตาย คนไหนจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต และเร่ืองอ่ืน ๆ ทำนองน้ัน” 
ผมบอกไปวา “คุณตองไมชอบคำตอบผมแน ผมไมเชื่อวานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผมคิดวานั้นคือวิญญาณการทำนายโชคชะตา วิญญาณ
อยางเดียวกับท่ีติดตามสาวกเปาโลไปท่ัว ในกิจการบทท่ี 16 ในท่ีสุดสาวกเปาโลก็ดาวามัน และสั่งใหมันออกจากหญิงสาวคนนั้น แลวเธอก็
สูญเสียความสามารถในการทำนาย” ผมบอกเธอวาผมไมใชพระเจา และสำทับวา “ผมอยากใหคุณถามพระเยซูวา “พระเจา สิ่งท่ีบอกและให
ขอมูลกับขาพระองค แมกระท่ังกอนหนาท่ีขาพระองคจะไดรับความรอด นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค หรืออะไรกันแน” วันหนึ่ง
เธอก็กลับมาหาผม บอกวา “ฉันคุยกับพระเจาแลว ฉันวามันไมเปนไร” ผมจึงวา “สิ่งใดก็ตามที่พระเจาบอกคุณ เปนสิ่งท่ีถูกตองท้ังนั้น ผม
ไมใชผูเลี้ยงแกะย่ิงใหญผูนั้น” 

เวลานั้นเปนชวงตนๆ ป ค.ศ. 1986 รูไหมวาเกิดอะไรขึ้นในป ค.ศ. 1986 เราสงยานอวกาศชื่อชาเลนเจอร มีคน 8 คนข้ึนไปกับยานลำนั้น 
หนึ่งในนั้นเปนครูสาวซ่ึงสอนในโรงเรียนแหงหนึ่ง หญิงสาวผูนี้ขณะท่ีนั่งดูทีวี เธอเห็นครูสาวคนนี้พูดวา “พรุงนี้ดิฉันจะข้ึนไปกับยานอวกาศชา
เลนเจอร” เธอพูดถึงยานอวกาศ วิญญาณน้ันบอกกับเธอวา “ครูสาวคนนี้จะตาย เธอจะเสียชีวิต” วันรุงข้ึนเม่ือยานอวกาศชาเลนเจอรทะยาน
ข้ึน มันก็ระเบิดแลวคนท้ังโลกก็เห็น ลูกเรือตายหมด หญิงสาวผูนั้นกลับมาหาผม บอกผมวา “คุณดอน ฉันคิดวาสิ่งท่ีพูดกับฉันและใหขอมูล
ฉันนั้น อาจจะไมใชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คุณจะชวยอธิษฐานใหฉันไดไหม” หลังการนมัสการคืนนั้น ทุก ๆ คนกลับไปหมดแลว ผมก็จับมือเธอ
และอธิษฐานวา “เจาวิญญาณสกปรกแหงการทำนาย จงออกมาจากรางของเธอ” แตไมมีอะไรเกิดข้ึน คร้ังหนึ่งสาวกของพระเยซูพยายามขับ
ผีโสโครกออกจากเด็กหนุมคนหนึ่ง แตทำไมสำเร็จ พระเยซูจึงตรัสวา“จงนำเด็กหนุมนั้นมาหาเรา” ดังนั้นผมจึงพูดวา “พระองคเจาขา ขา
พระองคคิดวาขาพระองครูวาเกิดอะไรขึ้นในเวลาน้ี แตขาพระองคขอมอบหญิงสาวผูนี้แดพระองค ขอทรงโปรดสำแดงใหเรารูวา มันคืออะไร” 
ภรรยาของผมกำลังอธิษฐานอยูกับเราดวย พระเจาทรงประทานถอยคำแหงความรูกับเธอ ภรรยาผมทักวา “ตองมีอะไรเกี่ยวของกับคุณแม
ของเธอ” ผมจึงพูดกับสาวคนนั้นวา “คุณจะยอมยกโทษใหคุณแมของคุณไหม” ในจังหวะท่ีผมกำลังพูดอยูนั้น เสียงกรีดรองก็ออกมาจากเธอ 
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“ไม แมฉันยกฉันใหคนอ่ืน” แลวผมก็พูดวา “ฉันผูกมัดแก เจาวิญญาณโสโครก” แลวก็ถามหญิงสาวคนนั้นอีกวาเธอจะยอมยกโทษใหแมของ
เธอไหม คร้ังนี้เธอยกโทษใหแม และปลดปลอยความรูสึกท่ีมีกับแม ปลอยไปกับพระคุณและความชวยเหลือของพระเจา เธอปลดปลอย
ความรูสึกนั้นได ดวยการตัดสินใจยอมยกโทษใหกับแม  วิญญาณรายนั้นก็ถูกขับออกจากเธอ เธอไดรับการปลดปลอยและไดรับอิสรภาพ” 
(จบคำพยาน) 

เชนเดียวกับท่ีพระเยซูตรัสคำอุปมาในมัทธิวบทท่ี 18 หากวาเราไมยอมยกโทษดวยหัวใจของเรา หลังจากที่พระบิดาของเราในสวรรคไดยกหนี้
ท่ีใหญหลวงใหกับเรา เราเองจะถูกสงไปอยูในเงื้อมมือมารแหงความทุกขทรมาน อะไรคือมารแหงความทุกขทรมาน มันเปนไดหลายๆ อยาง 
เชน ปอมปราการของวิญญาณชั่ว การถูกกดข่ี ความเจ็บปวย ความเครียด โรครายตาง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย รากของมันก็คือการไมให
อภัย ไมใหอภัยคนอ่ืนในขณะท่ีเราไดรับการใหอภัย สิ่งนี้เปดชองใหเรายอมใหซาตานเขามายึดท่ีม่ันประจำการในชีวิตของเรา พระคัมภีรสอน
ใหเราตัดสินใจท่ีจะใหอภัย ในคำอธิษฐานของพระเยซู (มัทธิว 6:9-11) พระองคสอนใหเรายกโทษใหผูอ่ืนเหมือนท่ีเราไดรับการยกโทษจาก
พระเจา 

มาระโก 11:25-26 บอกวาเม่ือเราอธิษฐาน หากเรามีสิ่งใดท่ีเปนปฏิปกษกับผูใด เราตองใหอภัย นั่นหมายความวาอะไร การไมใหอภัยควรติด
คางในใจของเรานานสักเทาไรกัน เอาแคนานจนถึงเวลาท่ีเราจะไปหาพระเจาและอธิษฐานตอพระองค หากเรามีการติดคางแมสักนิด ท่ีจะ
ไมใหอภัยใครก็ตาม เราควรตองปลอยไปแลวอธิษฐานวา “ขาแตพระเจา ขาพระองคจะขอปลดปลอยคนเหลานี้ไปในวันนี้ ขาพระองคขอยก
โทษใหกับเขา ขาพระองคตัดสินใจเชนนี้ เพราะพระองคทรงยกโทษหนี้อันใหญหลวงใหกับขาพระองค” 

หากเราไดอานบทเรียนบทนี้ ขอใหอธิษฐานกัน ถาเรายังไมไดยกโทษใหกับผูใดในชีวิต ขอใหตัดสินใจในบัดนี้ ท่ีจะยอมปลอยคนผูนั้นไป ยก
โทษใหเขาไมวาเขาจะยังมีชีวิตอยูหรือลวงลับไปแลว อธิษฐานปลอยเขาไป ใหความเจ็บปวดของคุณไดรับการรักษาเยียวยา ดวยอำนาจและ
พระคุณของพระเยซูคริสตเจา 
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คำถาม 

บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
 

1. อาน มัทธิว 18:21 เปโตรเสนอการยกโทษใหกี่คร้ัง  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 18:21 – ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองควา พระองคเจาขา หากพ่ีนองของขาพระองคจะกระทำผิดตอขาพระองคเรื่อยไป 
ขาพระองคควรจะยกความผิดของเขาสักก่ีครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ 

2. อาน มัทธิว 18:22 พระเยซูตรัสวาเราควรตองใหอภัยสักกี่คร้ัง  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:22 – พระเยซูตรัสตอบเขาวา เรามิไดวาเพียงเจ็ดครั้งเทานั้น แตเจ็ดครั้งคูณดวยเจ็ดสิบ 
3. อาน มัทธิว 18:23-24  บาวคนนั้นเปนหนี้นายเขาเทาไร  

______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:23-24 – เหตุฉะนั้น อาณาจักรแหงสวรรคเปรียบเหมือนกษัตริยองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับผูรับใชของทาน 
[24] เม่ือต้ังตนทำการนั้น เขาพาคนหนึ่งซ่ึงเปนหนี้หนึ่งหม่ืนตะลันตมาเฝา 

4. อาน มัทธิว 18:25 เม่ือบาวคนนี้ไมสามารถฟองลมละลายได แลวจะเกิดอะไรข้ึน  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 18:25 – เจานายของเขาจึงสั่งใหขายตัวกับท้ังภรรยาและลูก และบรรดาส่ิงของท่ีเขามีอยูนั้นเอามาใชหนี้ เพราะเขาไม
มีเงินจะใชหนี้ 

5. อาน มัทธิว 18:26 บาวคนนั้นขอรองอะไรตอนาย  
______________________________________________________________________________________________ 
เขาสามารถคืนเงินท่ีกูยืมมาไดไหม  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 18:26 – ผูรับใชลูกหนี้ผูนั้นจึงกราบลงนมัสการทานวา ขาแตทานขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้
ท้ังสิ้น 

6. อาน มัทธิว 18:27 นายคนนั้นไดแสดงทัศนคติอยางไรตอบาวของเขา  

______________________________________________________________________________________________ 
พระเจาทรงแสดงทัศนคติใดตอเราและหนี้ของเรา (บาป)  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:27 – เจานายของผูรับใชผูนั้นมีใจเมตตา โปรดยกหน้ีปลอยตัวเขาไป 
7. อาน มัทธิว 18:28 บาวคนท่ีไดรับการยกหนี้ มีเพ่ือนบาวท่ีเปนหนี้เขาอยูเทาไร  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 18:28 – แตผูรับใชผูนั้นออกไปพบคนหนึ่งเปนเพ่ือนผูรับใชดวยกัน ซ่ึงเปนหนี้เขาอยูหนึ่งรอยเดนาริอัน จึงจับคนนั้นบีบ
คอวา จงใชหนี้ใหขา 
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8. อาน มัทธิว 18:28 บาวคนนี้มีทัศนะคติอยางไรกับเพ่ือนบาวคนนั้น 
_____________________________________________________________________________________________ 

9. อาน มัทธิว 18:29-30  บาวคนนี้ทำอยางไรกับเพ่ือนบาวของเขา 
_____________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:29-30 – เพ่ือนผูรับใชผูนั้นไดกราบลงแทบเทาออนวอนวา ขอโปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลวขาพเจาจะใชหนี้
ท้ังสิ้น [30] แตเขาไมยอม จึงนำผูรับใชลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว จนกวาจะใชเงินนั้น 

10. อาน มัทธิว 18:31-33 เจานายไดเรียกบาวผูไมยอมยกโทษใหวาอะไร  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:31-33 – ฝายพวกเพ่ือนผูรับใชเม่ือเห็นเหตุการณเชนนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนำหตุการณท้ังปวงไป กราบทูล
เจานายของพวกตน [32] แลวเจานายของเขาจึงทรงเรียกผูรับใชนั้นมาสั่งวา โอ เจาผูรับใชชั่ว เราไดโปรดยกหนี้ใหเจาหมด 
เพราะเจาไดออนวอนเรา [33] เจาควรจะเมตตาเพ่ือนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ 

11. อาน มัทธิว 18:33 นายไดบอกกับบาววาเขาควรทำอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:33 – เจาควรจะเมตตาเพ่ือนผูรับใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเจามิใชหรือ 

12. อาน มัทธิว 18:34 เม่ือนายรูวาบาวคนนี้ไดกระทำกับเพ่ือนบาว มันสงผลกระทบตออารมณนายอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:34 – แลวเจานายของเขาก็กริ้วจึงมอบผูนั้นไวแกเจาหนาท่ีใหทรมาน จนกวาจะใชหนี้หมด 

13. อาน มัทธิว 18:34 ความไมใหอภัยของบาวคนนี้โดยการกระทำของเขา มีผลลบลางการยกโทษท่ีเขาไดรับจากเจานายแตด้ังเดิม
หรือไม  
______________________________________________________________________________________________ 

14. อาน มัทธิว 18:35 ประเด็นของคำอุปมาเปรียบเทียบนี้คืออะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 18:35 – พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทานแตละคนไมยกโทษ
การละเมิดใหแกพ่ีนองของทานดวยใจกวางขวาง 
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บทท่ี 10 
การแตงงาน (ตอนที่ 1) 

วันนี้เราจะพูดเรื่องการแตงงาน กอนอ่ืนเรามาพิจารณาสถิติของครอบครัวท่ีสมรสท้ังหมด มีถึง 75% ท่ีจำเปนตองไดรับการปรึกษาปญหา
ครอบครัว หนึ่งในสองครอบครัวนั้นจบลงดวยการหยาราง 50% ของครอบครัว คูสมรสจะไมซ่ือสัตยในชวงหาปแรก แมในโลกของคริสเตียน
ก็มีเปอรเซ็นตสูงถึง 30% ในหมูนักเทศนหรือผูรับใชพระเจาท่ีมีความสัมพันธอันไมเหมาะสม กับสมาชิกในคริสตจักรของตน นี่แสดงวาเราไม
เขาใจหลกัการในพระคัมภีรอยางเห็นไดชัด หากเห็นวาตัวเลขสถิติท่ีปรากฏนั้นใกลเคียง ก็ขอใหเราพิจารณาในเรื่องการแตงงาน สิ่งท่ีพระเจา
ทรงกลาวถึงเร่ืองนี้ ทำอยางไรความสัมพันธในชีวิตคูของเราจึงจะแข็งแกรง สนิทแนนแฟน 

สิ่งแรกท่ีจักตองตระหนักก็คือ การแตงงานเปนความคิดของพระเจาท่ีทรงออกแบบมา ปฐมกาล 2:18 กลาววา “พระเยโฮวาหพระเจากลาว
วา ซ่ึงมนุษยนั้นอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางผูอุปถัมภใหเขา” เชนเดียวกับปฐมกาล 1:31 ท่ีวา “พระเจาเห็นบรรดาสิ่งท่ีพระองคไดทรง
สราง และดูเถิด เปนสิ่งท่ีดีย่ิงนัก มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันท่ีหก” พึงระลึกวา นี่คือการสรางสรรคท่ีสมบูรณแบบ พระเจาเสด็จมาและใช
เวลากับมนุษย มีความสัมพันธท่ียอดเย่ียมกับเขา ทุกวันพระองคจะเสด็จมาในเวลาเย็นอันรมร่ืน สนทนากับอาดัม บางคร้ังเราก็คิดวา หากเรา
มีสัมพันธภาพท่ีสนิทแนนแฟน สมบูรณแบบกับพระเจา เราคงไมตองการอะไรอีกแลว นั่นไมจริง พระเจาทรงกลาวในปฐมกาล 1:31 ถึงสิ่งท่ี
พระองคทรงสรางวา “ดูเถิด เปนสิ่งท่ีดีย่ิงนัก” สิ่งแรกท่ีพระองคทรงกลาววา “ไมดี” อยูในปฐมกาล 2:18 วา “ซ่ึงมนุษยนั้นอยูคนเดียวก็ไม
เหมาะ” ดังนั้น การแตงงานจงึเปนความคิดของพระเจาท่ีจะใหมนุษยไดสิ่งท่ีเขาจำเปนตองมี ใหผูอุปถัมภแกเขา ในการแกปญหาความโดด
เด่ียวอางวาง ท่ีมนุษยจะตองเผชิญในชีวิต หากเราทำตามคูมือท่ีพระองคทรงใหไว และทำในสิ่งท่ีเปนพระประสงคของพระองค  เราก็คงมี
ชีวิตแตงงานที่เปนสุข ไมตกอยูในความทุกขเปนแน 

ปฐมกาล 2:24 เปนคร้ังแรกท่ีพระคัมภีรเอยถึงมากในเรื่องการแตงงาน พระคำบอกวา “เหตุฉะนั้นผูชายจะละจากบดิามารดาของเขา ไป
ผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปนเนื้ออันเดียวกัน” การแตงงานคือการละจากความสัมพันธท้ังหลาย เพ่ือไปรวมศูนยชีวิตของเราอยู
กับชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง นี่คือสิ่งท่ีพระเจาทรงออกแบบไว เหมือนกับความสัมพันธสามทาง เม่ือพูดถึงความสัมพันธในเร่ืองการแตงงาน พระเจา
ทรงเรียกอาดัม และเอวา มาใชชีวิตอยูรวมกัน มิใชมีเพียงอาดัมท่ีสัมพันธกับพระเจาหรือเอวาสัมพันธกับพระเจาเทานั้น เวลานั้นอาดัม เอวา 
กลายเปนหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวอันนั้นคือจุดประสงคท่ีจะสัมพันธกับพระเจา พระคัมภีรกลาวใน 1 เปโตร 3:7 วา “ฝายทานท้ังหลายท่ีเปนสามี 
ก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู เพ่ือจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของทาน” ปฐมกาล 5:1-2 เปนพระวจนะสุดยอด
ท่ีวา “นี่เปนหนังสือลำดับพงศพันธุของอาดัม วันท่ีพระเจาไดทรงสรางมนุษยนั้น พระองคทรงสรางตามแบบพระฉายาของพระเจา พระองค
ทรงสรางใหเปนผูชายและผูหญิง และทรงอวยพระพรแกเขา ทรงเรียกชื่อเขาท้ังสองวาอาดัม ในวันท่ีเขาถูกสรางข้ึนนั้น” สังเกตใหดีวา อาดัม
ต้ังชื่อภรรยาวา เอวา แตพระเจาทรงเรียกวา อาดัมกับเอวา ท้ังสองคนเปนหนึ่งเดียว คืออาดัม ดังนั้นในความสัมพันธของการแตงงาน จะไมมี
คำวาพระเจากับผม หรือพระเจากับผูหญิงคนนั้น มันคือผมและภรรยาเปนหนึ่งเดียว ท่ีเดินดวยกันไปในความเปนหนวยเดียว กลายเปนผูรับ
มรดกตามพระประสงค อันเปยมดวยพระคุณตอชีวิตของผูซ่ึงพระองคทรงเรียกใหรับใชพระองคดวยเปาหมายการเปนหนึ่งเดียว ในหนวย
เดียวกัน 

ปฐมกาล 2:24 ท่ีเราเพ่ิงอานไปบอกวา “เหตุฉะนั้นผูชายจะจากบดิามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปนเนื้อ
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อันเดียวกัน” คำวา “ผูกพัน” หมายความวา ติดสนิทหรือเชื่อมติดกัน กลายเปนหนึ่งเดียว กลายเปนหนึ่งเปาหมาย หากเรามีปญหาชีวิตคูใน
เวลานี้ ถามคำถามกับตัวเองสักสองสามขอวา สิ่งท่ีกำลังทำอยู วิธีท่ีปฏิบัติตอคูสมรสเรา คำพูดท่ีพูดกับเขาหรือเธอทำใหเราท้ังสองมีความ 
สัมพันธใกลชิดกันเปนหนึ่งเดียวหรือเปลา หรือกลับทำใหเกิดความราวฉาน แตกแยก คำสั่งในพระคำเกี่ยวกับเร่ืองการแตงงานนั้น คือให
ผูกพันกัน ใหติดสนิทกัน ดังนั้นใหพิจารณาดูวา สิ่งท่ีเรากำลังปฏิบติัอยูนั้นกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดี หรือทำใหความสัมพันธขาดสะบ้ัน เรา
จำเปนตองพิจารณาสิ่งเหลานี้ 

คนท่ัวไปมักคิดวาความรักเปนเพียงอารมณความรูสึก “ผมเคยรักคุณ บัดนี้ผมไมรูสึกรักคุณ ผมหมดรักคุณแลว” สมมุติวาเรามาจาก
ครอบครัวท่ีไมปกติ เราใหศิษยาภิบาลหรือผูพิพากษาทำพิธีแตงงานให เราผูกพันชีวิตกับคนคนนั้น ปรารถนาอยางจริงใจท่ีจะใหชีวิตสมรส
ดำเนินไปตราบจนความตายมาพรากจากกัน แตดวยความท่ีเรามาจากครอบครัวท่ีไมปกติ ไมเคยเห็นความรัก หรือการแสดงความรักใน
ครอบครัว ไมเคยเห็นพอแมแบงปน แสดงความอบอุนดวยความรักใหกัน ภรรยาเราอาจจะมาจากครอบครัวท่ีแสดงความรักตอกันมาก แตเรา
ไมรูวาจะแสดงความรักอยางไร แมวาเราอยากจะรักคนท่ีไดผูกพันชีวิตไวดวยสักเพียงไร แตดวยความท่ีมาจากครอบครัวท่ีไมเคยเห็นการ
แสดงความรักมากอน เราอาจจะลมเหลวได  ถึงข้ันมีโอกาสท่ีจะไปรับคำปรึกษา ในชวงการแตงงานสักสองสามปใหหลัง ไปบอกวา “เราเขา
กันไมได ผมไมไดรักเธอแลว” มีขาวดีวันนี้ หากเรากำลังเผชิญปญหาในชีวิตคู ผมมีคูมือท่ีชวยได 

เวลาซ้ือตูเย็นใหมมา เม่ือมีปญหาเราก็หันไปเปดคูมือ ในนั้นจะบอกวาตูเย็นทำงานผิดปกติอยางไร หรือไมก็เอาไปใหชางซอม เรามีคูมือ
สำหรับการแตงงาน และปญหาการแตงงานดวย เรียกวาพระคำพระเจา และในทิตัส 2:4 พระคัมภีรบอกเราวา ความรักเปนสิ่งท่ีสอนกันได 
เรียนรูกันได ถาเรามาจากครอบครัวไมปกติ ไมรูวาจะแสดงความรักตอสามีหรือภรรยาอยางไร ชีวิตแตงงานกำลังลมสลาย ผมมีขาวดี
ครับ 1 ยอหน 5:3 กลาววา “เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค และพระ
บัญญัติของพระองคนั้นไมเปนท่ีหนักใจ” ตลอดคำสั่งของพระเยซูคริสต พระองคทรงแสดงใหเห็นวาเราควรจะรักอยางไร ควรแสดง
ความเมตตาและเอ้ืออาทรกันอยางไร ควรมองหาความอุปถัมภท่ีจะเกื้อหนุนอีกฝายหนึ่งในชีวิตสมรสอยางไร พระเจาเปลี่ยน
สถานการณนั้นใหเปนคุณแกเราได 

นี่เปนเพียงแคอารัมภบทในหัวขอชีวิตสมรสเทานั้น เรากำลังจะเรียนรูในบทตอไป ขอใหพระเจาทรงอวยพระพรในขณะท่ีเรากำลังศึกษา
เร่ืองนี้อยู พระเจามีพระประสงคท่ีจะทรงนำสติปญญา ใหความรูกับเรามากข้ึน เม่ือศึกษาลึกเขาไปอีกในหัวขอนี้ 
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คำถาม 
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม 

 
1. อาน เอเฟซัส 5:31-32 เอเฟซัส 5:31 คือคำพูดท่ีคัดมาจากบทปฐมกาล 2:24 ขอใหดูท่ีเอเฟซัส 5:32 คุณคิดวาพระเจาตรัสถึงอะไร

ในพระคำขอนี้  
______________________________________________________________________________________________ 
เอเฟซัส 5:31-32 – เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองจะเปนเนื้ออัน
เดียวกัน [32] ขอนี้เปนขอลึกลับท่ีสำคัญมาก แตวาขาพเจาพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักร 

2. อาน ยากอบ 4:4-5 พระคำเหลานี้สอนเร่ืองอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
ยากอบ 4:4-5 – ทานท้ังหลายผูลวงประเวณีชายหญิงเอย ทานไมรูหรือวา การเปนมิตรกับโลกนั้นคือการเปนศัตรูกับพระเจา 
เหตุฉะนั้นผูใดใครเปนมิตรกับโลกผูนั้นก็เปนศัตรูของพระเจา [5] ทานคิดวาพระคัมภีรกลาวไวอยางเปลาประโยชนหรือท่ีวา 
พระวิญญาณท่ีสถิตอยูในเราทั้งหลายมีความรูสึกหึงหวง 

3. อาน 1 เปโตร 3:7 เหตุใดเราจึงควรเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และใชชีวิตดวยความรักกับสามีหรือภรรยาของเรา  
______________________________________________________________________________________________ 
1 เปโตร 3:7 ฝายทานท้ังหลายท่ีเปนสามีก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู จงใหเกียรติภรรยาเหมือนหน่ึงเปนภาชนะ
ท่ีออนแอกวา และเหมือนเปนคูรบัมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน เพ่ือจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของทาน 

4. อาน ยอหน 15:5  ชีวิตสมรสของคุณจะประสบความสำเร็จโดยปราศจากพระเยซูซ่ึงเปนพระเจาของคุณไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 
ยอหน 15:5 – เราเปนเถาองุน ทานท้ังหลายเปนก่ิง ผูท่ีเขาสนิทอยูในเราและเราเขาสนิทอยูในเขา ผูนั้นจะเกิดผลมาก เพราะ
ถาแยกจากเราแลวทานจะทำส่ิงใดไมไดเลย 

5. อาน ทิตัส 2:4 ความรักไมใชเพียงแคอารมณความรูสึก ตามพระคัมภีรความรักเปนสิ่งท่ี  
______________________________________________________________________________________________ 
ทิตัส 2:4 – เพ่ือเขาจะไดฝกสอนพวกผูหญิงสาวๆใหรูจักประมาณตนในการกินด่ืม รักสามี รักบุตรของตน 

6. อาน 1 ยอหน 5:3 เม่ือเราดำเนินชีวิตในคำส่ังของพระเจา เราดำเนินชีวิตในอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือท่ีเราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนท่ีหนักใจ 

7. อาน มัทธิว 7:12  หากเรากำลังมีปญหาในชีวิตสมรส เปนเพราะอีกฝายหนึ่งไมไดดำเนินชีวิตใน  
______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ 

8. อาน 1 โครินธ 13:4 ความรักคือ 
ก.  อารมณความรูสึก  
ข.  ความรูสึกอบอุน  
ค.  กระทำคุณให  
1 โครินธ 13:4 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง 
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บทท่ี 11 

การแตงงาน (ตอนที่ 2) 
วันนี้เรายังอยูในหัวขอการแตงงาน “การแตงงานคืออะไร” เคยคิดถึงเร่ืองนี้ไหม ตามท่ีปรากฏในพระคัมภีร เปนความคิดของพระเจาท่ีออกแบบใหมี
การแตงงาน การแตงงานคือการเชือ่มเขาดวยกัน เปนหนึ่งเดียวกัน กลมเกลียวกัน ในปฐมกาล 2:24 กลาววา “เหตุฉะนั้นผูชายจะละจากบิดามารดา
ของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา (เขาท้ังสองจะเชื่อมเขาดวยกัน เขาจะผูกพันอยูกับภรรยา) และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออันเดียวกัน” ทราบไหม
วาการแตงงานนัน้เปนมากย่ิงกวาการเชื่อมเขาดวยกัน มากกวาการเปนหนึ่งเดียวกัน ตัวอยางเชน ใน 1 โครินธ 6:15-16 บอกวา ในฐานะคริสเตียน 
หากผมออกไปใชชีวิตขางนอกกับหญิงโสเภณี ผมกับหญิงโสเภณีนั้นก็เชื่อมเขาดวยกันแลวผมก็เปนกายอันเดียวกันกับเธอ เม่ือพิจารณาในปฐมกาล 
2:24 เกี่ยวกับการแตงงาน การเชื่อมเขาดวยกันกับหญิงโสเภณีนั้น มิไดหมายความวาผมหยาจากภรรยาโดยอัตโนมัติ หรือทำใหผมแตงงานกับหญิง
โสเภณีนั้น ดวยเหตุท่ีผมมีเพศสัมพันธกับเธอ เชนนั้น อะไรคือการแตงงานกันแน หากการแตงงานคือการเปนหนึ่งเดียวกัน หากมันกลายเปนการ
เชื่อมเขาดวยกัน กลายเปนกายอันเดียวกัน แลวมันจะตางกันตรงไหนระหวางการแตงงานกับการออกไปมีเพศสัมพันธกับหญิงโสเภณี เพราะเม่ือเรา
ออกไปอยูกับโสเภณีเราก็เปนกายอันเดียวกันกับเธอ 

พระคัมภีรกลาววา การแตงงานคือการเปนหนึ่งเดียวกัน เชื่อมเขาดวยกัน เปนหนวยเดียวกัน  แตมันมีอะไรมากกวานั้น มันคือความกลมเกลียวกัน
ดวยพันธสัญญา คำวา “พันธสัญญา” ในภาษาฮีบรูคือ “berith” นั่นคือความคิดของการผูกพันซ่ึงกันและกัน คือพันธสัญญาสุดทายของบุคคล ซ่ึง
เปนพันธสัญญาตราบจนความตายมาพรากจากกัน เอาละ เม่ือผมออกไปมีเพศสัมพันธกับหญิงโสเภณี ถาผมทำบาปชั่วรายเชนนั้น ผมก็มิไดผูกพันธ
สัญญาในสวนของผมตอเธอ สวนท่ีเปนปจจัยของการแตงงาน อยางแรกก็คือการจากและละท้ิงคนอื่น ๆ ในพระคัมภีรเขียนไววาเราจะจากบดิา
มารดา และไปผูกพันอยูกับภรรยา พระคำเอเสเคียลบอกไววา “เธอกลายเปนของฉัน” นั่นหมายถึงการละท้ิงคนอื่น ๆ เพ่ือคนนี้คนเดียว เพ่ืออุทิศตน
ผูกพันตัวกับคนนี้คนเดียว เปนเร่ืองท่ีชัดเจนวา หากคุณทำผิดศีลธรรมไปมีเพศสัมพันธกับคนอ่ืนในเวลาท่ีคุณแตงงานแลว นั่นเปนการละเมิดตอ
หลักการของการแตงงาน การเปนหนึ่งเดียวกัน ความกลมเกลียวกันท่ีไดมาจากพันธสัญญา หรือการอุทิศตน ผูกพันตัวซ่ีงในเอเสเคียล 16:8 เรียกวา 
พันธสัญญาแหงการสมรส ในเอเฟซัส 5 เราไดเรียนรูวาในการแตงงานนั้น ใหสามีรักภรรยาของตนเชนเดียวกับพระคริสตรักคริสตจักร ดังนั้นมันคือ
พันธสัญญาของความรัก เหตุผลท่ีเปนพันธสัญญาแหงความรักนั้นก็เพราะวา ความรักเปนหลักการท่ีปกครองเหนือการแตงงาน เหนือสิ่งอ่ืนใดนั้น 
ความรักตองเปนหลักการท่ีปกครองอยูในชีวิตสมรส 

การแตงงานคือพันธสัญญาแหงการเปนหนึ่งเดียวกัน 1 เปโตร 3:7 บอกวาถาผมไมใหเกียรติ ไมเคารพนับถือภรรยาของผม ปฏิบัติตอเธอเหมือนหนึ่ง
เปนภาชนะท่ีออนแอกวา และตระหนักวาเราเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตนั้น คำอธิษฐานของเราจะถูกขัดขวาง ใหเราพิจารณาถึงเร่ืองนี้กนัหนอย 
การดำเนินชีวิตฝายวิญญาณของเราอาจถูกกีดขวาง หากเราไมเดินไปดวยความเปนหนึ่งเดียว และความสามัคคีท่ีพระเจาไดสรางไวสำหรับความ 
สัมพันธในการแตงงาน สุภาษิต 2:16-17  พูดถึงหญิงชั่วท่ีละท้ิงพันธสัญญาของการสมรส ละท้ิงคูเคียงของเธอท่ีไดมาเม่ือยังสาว ความสัมพันธในการ
แตงงานนั้นเรียกไดวาเปนพันธสัญญาแหงพระเจาของเธอ นี่เปนเร่ืองจริงจัง มันเปนพันธสัญญาท่ีเราทำข้ึนเฉพาะแตละบุคคล แตมันก็เปนพันธ
สัญญาท่ีเราทำตอหนาพระเจาดวย ตราบเทาท่ีเรารักการแบงปนพระคำของพระเจากับคนอ่ืน ๆ พระเจาทรงใหเราจัดระดับความสำคัญ นั่นก็คือเรา
ควรตองจดจอกับชีวิตสมรสของเรา การแตงงานที่แทจริงก็คือการจดจอชีวิตของเรารวมกับชีวิตของคนอีกคนหนึ่ง หลักการท่ีตองปกครองเหนือชีวิต
สมรส คือ ความรัก 

มัทธิว 7:12 บอกวา สิ่งสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทานจงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกัน เพราะพระราชบัญญัติและคำของ
ศาสดาพยากรณสอนดังนั้น นี่คือหลักการท่ีจะตองปกครองเหนือชีวิตสมรส การแตงงานไมใชความเห็นแกตัว ไมใชเพ่ือตัวเอง ไมใชเพราะคน
คนนี้จะใหอะไรแกเราได พระคัมภีรกลาวไวใน 1 โครินธ 13:4 วา ความรักคือการกระทำคุณให นั่นหมายถึงการแสวงหาความอุปถัมภเพ่ืออีก
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คนหนึ่ง มีใจโอบออม มีใจกรุณา แสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดสำหรับอีกฝายหนึ่งอยูเสมอ เหตุท่ีการสมรสถูกออกแบบไวเชนนั้นก็เพราะมันคือตัวอยาง 
คือแบบอยางของความสัมพันธท่ีแทจริงระหวางเรากับพระเจา พระองคทรงใหเราเห็นตัวอยางตามธรรมชาติ พระองคทรงแสดงใหเราเห็นถึง
วิธีการของการมีชีวิตสมรสท่ีดี ชีวิตสมรสท่ีดีเย่ียม เพราะวาพระองคประสงคใหเรามีแบบอยางของความสัมพันธอันเปนนิรันดรแท นั่นคอืการ
ไดอยูกับพระองค ชีวิตสมรสน้ันมีอยูแคตราบเทาท่ีความตายพรากจากเราไป ซ่ึงเปนเพียงสิ่งชั่วคราว พระคัมภีรกลาววา ในการฟนข้ึนมาจาก
ความตายนั้น จะไมมีการสมรสหรือยกใหเปนสามีภรรยากันอีก พระเจาตองการใหเราเขาใจวาการสมรสท่ีดีนั้นตองใชหลักการของความรัก 
หลักการของการใหโดยไมเห็นแกตัวเอง พระองคทรงกลาววา “สิ่งท่ีเราตองการใหเจาเขาใจอยางแทจริงก็คือ เราไดเรียกใหเจามีความสัมพันธ
กับเรา ไมใชความสัมพันธแคชั่วคราว ไมใชสิ่งท่ีมีอยูแคสองสามปแลวก็จากไป แตเปนความสัมพันธนิรันดร ท่ีความรักของเราท้ังหมดจะ
ประจักษแจงอยูกับเจา ไปตลอดชั่วนิรันดร" 

หันมาพิจารณาหลักการสองสามขอของการแตงงาน การแตงงานคือการรวมเขาดวยกัน ไมใชเพียงแคหุนสวน พระคัมภีรพูดเร่ืองนี้ในปฐมกาล
บทท่ี 4 วา เปนการสมสูกัน ใน 1 เปโตร 3:7 ก็บอกวา เหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน การแตงงานเปนพันธสัญญา ซ่ึงหมาย 
ถึงการผูกมัด มีพันธสัญญาเขามาเกี่ยวของ บาปไมไดเขามาในคริสตจักรคร้ังแรก แตเขามาในชีวิตคูคร้ังแรก ดังนั้นเราจำตองหยิบคูมือข้ึนมา 
รับคำสอนตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตสมรส แลวนำหลักการของความรักไปปฏิบัติในชีวิตของเรา เรามักจะถามกันวา “ความรักคืออะไร” คำนิยาม
ของความรักนั้น ก็คือความไมเห็นแกตนเอง ด่ังอิสยาห 53:6 ท่ีบอกวา เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของ
ตนเอง แตในชีวิตสมรส เรามุงไปท่ีอีกฝายหนึ่งเพ่ือท่ีจะแสวงหาสิ่งดีตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนสำหรับคูครองของเราเสมอ  

พระคัมภีรบอกเราในเอเฟซัสวา ใหรักภรรยาของเราดุจดังรางกายของเราเอง เราท้ังหลายที่เปนสามีจะตองใหความรัก ใหเกียรติภรรยา ท่ี
พระเจาทรงมอบใหเรา ซ่ึงหมายถึงเคารพนับถือเธอ การรักตัวเองไมไดหมายความวา นั่งอยูกับท่ีแลวก็จับมือตัวเอง ลูบตัวเองแลวพูดวา “โอ 
ฉันรักเธอ” มันไมใชอยางนั้น การรักตัวเองก็คือการปกปองตัวเอง เลี้ยงดูตัวเอง และระแวดระวังเพ่ือตนเอง อยานึกเด็ดขาดวาภรรยาเปนของ
ตายที่ไดมาอยางงายดาย ไมสมควรอยางย่ิงท่ีจะนำจุดออน หรือขอดอยของเธอออกมาประจานในท่ีสาธารณะ ท้ังไมสมควรอยางย่ิงท่ีจะ
ลอเลียนหรือทำใหเธอเจ็บปวด เราควรที่จะรักเธอเหมือนรักตัวเอง 

เราควรยกตัวข้ึนในการอธิษฐานตอพระเจา ขอแรกคือขอบพระคุณพระองคท่ีรักเรา ขอสองคือ ขอบพระคุณพระองคสำหรับคูชีวิตของเรา คู
พระพรท่ีทรงประทานให สวนหนึ่งของปญหาท่ีพระคัมภีรบอกไวก็คือ หากเราดูหม่ินไมใหเกียรติคูครองของเรา นั่นคือความเห็นแกตัวโดย
พ้ืนฐาน นั่นคือบาป เอเฟซัสบทท่ี 5 บอกวาพระเยซูทรงชำระคริสตจักรโดยการลางดวยน้ำ โดยพระวจนะ ดวยพระคำของพระองคท่ีตรัสกับ
คริสตจักร สิ่งท่ีเราพูดกับคูครองจะยกระดับเธอเทียบเทากับคำของเรา แตหากเราวา “เธอนี่ไมเอาไหน ดูไมได แถมอวนฉุอีก” เราเองนี่แหละ 
ท่ีจะทำใหชีวิตคูสิ้นสลายและเปนเหตุใหไมเกิดความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดการแตกแยกและบาดหมาง แตเม่ือเราใชถอยคำท่ีเมตตา 
ออนโยน เชน “ท่ีรัก ผมเคารพ และนับถือในสิ่งท่ีคุณทำนะ ผมรักคณุ” และสนับสนุนคำพูดดวยการกระทำ คูครองของเราก็จะยกระดับข้ึน
สูงเทียบเทากับคำที่เราพูด 

เห็นหรือยังครับวา วันนี้ ปญหาสวนใหญของชีวิตสมรสมาจากคำพูดที่เราใชกัน ถาเราทำใหคูครองรูสึกต่ำตอย แทนที่จะยกยองเธอ เชนนั้น
ควรใชถอยคำในแงบวกกับคูครองของเราเสียแตบัดนี้ ความรักไมใชอารมณความรูสึก ความรักคือการเสาะแสวงหาความเกื้อหนุนและเอ้ือ
ประโยชนใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยไมไดขึ้นตออารมณความรูสึกของเรา เริ่มตนวันนี้ดวยการกระทำที่ออนสุภาพ เหมือนกับการทาสีแลคเกอร 
หลาย ๆ ชั้นบนชิ้นไมสักชิ้นหนึ่ง ความรักก็จะเริ่มกอตัวขึ้นเชนนั้น จากการกระทำอันเมตตา ทีละเล็กละนอย เริ่มสรางขวัญกำลังใจใหคูครอง
มั่นใจในตนเอง ใหเกียรติกัน ใหคุณคา ใชถอยคำในแงบวกกับคูครอง แลวเราจะเห็นความแตกตาง ขอใหพระเจาอวยพระพรเราทุกคนใน
ขณะท่ีนำหลักการเหลานี้ไปปฏิบัติ      
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. อาน สุภาษิต 18:22 การแตงงานคือ  
ก.  สิ่งท่ีดี   
ข.  สิ่งเลวราย  
ค.  สิ่งท่ีโปรดปรานจากพระเยโฮวาห 
สุภาษิต 18:22 – บุคคลท่ีพบภรรยาก็พบของดี และไดความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห 

2. อาน ฮิบรู 13:4  เร่ืองเพศสัมพันธในชีวิตสมรสน้ันคือ  
ก.  บาป   
ข.  เร่ืองสกปรก และชั่วราย   
ค.  ปราศจากมลทิน 
ฮิบรู 13:4 – การสมรสเปนท่ีนับถือแกคนท้ังปวง และที่นอนก็ปราศจากมลทิน แตคนท่ีลวงประเวณีและคนเลนชูนั้น พระเจา
จะทรงพิพากษาโทษ 

3. อาน ปญญาจารย 9:9 การแตงงานอยางพระเจาคือของขวัญและรางวัลท่ีพระเจาทรงประทานใหเราในชีวิตนี้ ถูกหรือผิด  
______________________________________________________________________________________________ 
ปญญาจารย 9:9 – เจาจงอยูกินดวยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจารักตลอดปเดือนแหงชีวิตอนิจจังของเจา ซ่ึงพระองคได
ทรงประทานใหแกเจาภายใตดวงอาทิตยตลอดปเดือนอนิจจังของเจา ดวยวานั่นเปนสวนในชีวิตและในการงานของเจา ซ่ึงเจา
ไดออกแรงกระทำภายใตดวงอาทิตย 

4. อาน 1 ยอหน 3:18 เราควรตองแสดงความรักอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ท้ังหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการ
กระทำและดวยความจริง 

5. อาน เอเฟซัส 5:28 ผมไมควรละเลยภรรยาของผมมากไปกวาการละเลยการดูแลรางกายของผมเอง ถูกหรือผิด  
______________________________________________________________________________________________ 
เอเฟซัส 5:28 – เชนนั้นแหละ สามีจึงควรจะรกัภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผูท่ีรักภรรยาของตนก็รักตนเอง 

6. อาน 1 ยอหน 3:16 คำวา “ผมรักคุณ” จะงดงามมากหากมีการกระทำท่ีสนับสนุนคำพูดนี้ พระเยซูทรงสนับสนุนพระวจนะของ
พระองค ดวยการส้ินพระชนมเพ่ือเรา เราก็ควรจะเสียสละชีวิตของเราในทางปฏิบัติเพ่ือคูครองของเรามากเทาท่ีจะมากไดเชนกัน 
ถูกหรือผิด เขียนสิ่งท่ีอยากใหคูครองของเราปฏิบัติเพ่ือแสดงความรักกับเรา 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 3:16 - ดังนี้แหละเราจึงรูจักความรักของพระเจาเพราะพระองคไดทรงยอมปลอยวางชีวิตของพระองคเพ่ือเรา
ท้ังหลาย และเราท้ังหลายก็ควรจะปลอยวางชีวิตของเราเพ่ือพ่ีนอง 
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7. อาน เอเฟซัส 5:25-26 ภรรยาผมจะดำเนินชีวิตตามคำท่ีผมพูดถึงเธอ เธอจะมีศักยภาพเทียบเทากับสิ่งท่ีผมพูด ถูกหรือผิด  
_____________________________________________________________________________________________ 
เอเฟซัส 5:25-26 – ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอยางท่ีพระคริสตทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองคเอง
เพ่ือคริสตจักร [26] เพ่ือพระองคจะไดทรงแยกต้ังไว และชำระคริสตจักรนั้นใหบริสุทธ์ิโดยการลางดวยน้ำโดยพระวจนะ 

8. อาน โรม 8:38-39, 1 ยอหน 4:19  เราถูกดึงดูดโดยคำพูดอันลึกซ้ึงท่ีตรัสกับเรา ตามดวยการกระทำ พระเจาดึงดูดเราโดยดวยคำ   
ท่ีลึกซ้ึงจากจดหมายรักของพระองคท่ีบันทึกไวในพระคัมภีร ถูก หรือผิด 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:38-39 – เพราะขาพเจาเชื่อม่ันวา แมความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักด์ิ หรือฤทธ์ิเดชท้ังหลาย 
หรือสิ่งซ่ึงมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา [39] หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ท่ีไดทรงสรางแลวนั้น จะไม
สามารถกระทำใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา ซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสต พระผูเปนเจาของเราได 
1 ยอหน 4:19 – เราทั้งหลายรักพระองค ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน 

9. อาน 1 ยอหน 5:3, 2 ยอหน 1:6 ความรักนั้นแสดงออกโดย หรือรูจักไดดวยพระบัญญัติของพระเยซู เราสามารถเรียนรูหลักการแหง
ความรักจากพระคำของพระเจา ถูก หรือ ผิด 
______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือท่ีเราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนท่ีหนักใจ 
2 ยอหน 1:6 – และความรักนั้นก็คือ การท่ีเราทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค นี่เปนพระบัญญัตินั้นซ่ึงทาน
ท้ังหลายไดยินไดฟงมาต้ังแตเริ่มแรก เพ่ือทานท้ังหลายจะดำเนินตาม 

10. อาน ยอหน 14:15 ความรักไมใชเร่ืองของอารมณความรูสึกแตคือความตั้งใจของเรา พระบัญญัติทุกขอของพระเจาทรงบัญญัติไวใน
ความมุงม่ันของมนุษย มิใชในอารมณความรูสึก พระเจาไมเคยบอกวาเราควรรูสึกอยางไร แตพระองคทรงบอกวาเราควรทำอยางไร 
จริงหรือไม 
______________________________________________________________________________________________ 
ยอหน 14:15 – ถาทานท้ังหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา 

11. อาน กาลาเทีย 5:22-23 ความรักไมไดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เราจะตองเรียนรูและใสไวในใจของมนุษยโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ความรักเปนผลของ  
ก.  ความคิดของมนุษย   
ข.  ธรรมชาติของมนุษย   
ค.  พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา 
กาลาเทีย 5:22-23 – ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี 
ความดี ความเชื่อ [23] ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีพระราชบัญญัติหามไวเลย 

12. อาน เอเฟซัส 5:31-32   การแตงงานที่ดี เปนรูปจำลองในอัตราสวนเล็ก ๆ ของอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 
เอเฟซัส 5:31-32 – เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะเปนเนื้ออัน
เดียวกัน [32] ขอนี้เปนขอลึกลับท่ีสำคัญมาก แตวาขาพเจาพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักร     
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บทท่ี 12 

ความรักแบบพระเจา (ตอนที่ 1) 
วันนี้เราจะพูดถึงเร่ืองความรักอยางพระเจา ใน 1 โครินธ 13:13 กลาวไววา “ดังนั้นยังต้ังอยูสามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต
ความรักใหญท่ีสุด” 1 โครินธ 14:1 บอกอีกวา “จงมุงหาความรัก จงปรารถนาของประทานฝายจิตวิญญาณ เฉพาะอยางย่ิงการพยากรณ” 
พระคัมภีรใหเราแสวงหาความรัก ติดตามเอามา ทำใหเปนเปาหมายท่ีสูงสุด พระคัมภีรบางเลมแปลวา ทำใหเปนการแสวงหาท่ีย่ิงใหญท่ีสุด 
มันเปนสิ่งเดียวเทานั้นท่ีเราจะนำไปจากชีวิตนี้สูชีวิตนิรันดร เราไมสามารถนำรถ บานหรือเงินทองของเราเขาสูชีวิตนิรันดรกับเราได แตเรานำ
ความรักท่ีพระเยซูคริสตมอบใหกับเรา ดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขาสูชีวิตนิรันดรไดแนนอน ความรักเปนเพียงสิ่งเดียวท่ีเปนแกนสารและมี
คุณคานิรันดร 

ความรักหมายความวาอะไรกันแน เม่ือเราใชคำวา ‘รัก’ บางคนคดิไปถึงเร่ืองเพศสัมพันธ บางคนคิดวาเปนความรูสึกอบอุน ผูคนตางก็มีนิยาม
ของความรักแตกตางกันไป ในภาษากรีก มีคำวา รัก อยู 4  คำหลัก ๆ คำแรกคือ “eros” ซ่ึงไมไดใชในพระคัมภีร หมายถึงความรักทางเพศ 
ท่ีเปนรักแบบเสนหา พระเจาทรงบัญญัติความรักแบบนี้ไว เม่ือพระองคทรงกลาววา ชายควรจะตองจากบิดามารดาไปผูกพันอยูกับภรรยาของ
เขา และเขาท้ังสองจะผูกเปนกายเดียวกัน ในพระคัมภีรมีบทท่ีเกี่ยวกับความรักพิศวาท อยูในบทเพลงซาโลมอน ซ่ึงเปนความรักท่ีพระเจาทรง
จำกัด และตราไวสำหรับความสัมพันธในชีวิตแตงงานเทานั้น ความรักชนิดอ่ืน พระเจาใหเรามีอิสระที่จะใชกับมนุษยทุกผูทุกนาม แตคำวา 
“eros” จำกัดไวเฉพาะในชีวิตสมรสเทานั้น 

ความรักอีกแบบหนึ่งเรียกวา “storge” คือความรักท่ีผูกพันทางธรรมชาติระหวางความสัมพันธในครอบครัว อีกคำคือ “phileo” มีรากศัพท
มาจากคำวา philia คำคำนี้ใชในภาคพันธสัญญาใหมประมาณ 72 คร้ัง หมายถึงความรูสึกอบอุนรักใครท่ีเขามาและจากไปอยางเรารอน คน
สวนใหญท่ีพูดถึงความรักจะคิดถึงความรักท่ีแทจริงในแงนี้วา “เราตกหลุมรักได และก็หนายรักได” หากชีวิตคูของเราต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
ความรักแบบนี้ มันจะมีชวงท่ีข้ึน ๆ ลงๆ จะตกหลุมรักแลวก็หนายรักบนรากฐานของความรกัแบบนี้ 

พระคัมภีรกลาววา เราตองรักซ่ึงกันและกันดวยความรักอยางพระเจา ซ่ึงก็คือ ความรักแบบ agape ความรักแบบ agape คืออะไร คำคำนี้
ประกอบไปดวยสวนประกอบมากมายหลายมุม ใน 1 โครินธ 13 ไดแจกแจงคำจำกดัความเกี่ยวกับความรักไวครบถวน พระคำใน 1 ยอหน 
5:3 กลาววา “เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือท่ีเราท้ังหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค” พระบัญญัติของพระเยซูได
แสดงใหเราเห็นการแสดงออกถึงความรัก แตถาหากจะใหสรุปความ ผมขอใชมัทธิว 7:12 “เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทำ
แกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาเหมือนกันเพราะวาพระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณสอนดังนั้น” ปญหาไมไดอยูท่ีวา “ผูคนใน
คริสตจักรไมรักผมไมสนใจผม อะไรทำนองน้ัน” ไมเลย พระคัมภีรบอกวา หากคุณอยากใหใครปฏิบัติกับคุณอยางไร ก็จงปฏิบัติกับเขากอน 
นั่นแหละคือความรัก มันตอสูกับฝายเนื้อหนังแนนอน มันตอตานทุกอนูทางธรรมชาติของเรา ท่ีจะไขวควาแสวงหาประโยชนและสวัสดิการ
ของผูอ่ืนกอน ใหเหนือความตองการของเรา เราตองมีพระเจานำ อยาคิดวาสิ่งท่ีผมพูดนี้จะเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการนำของพระเจา พระ
วจนะบอกวา ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิคือ ความรัก และพระเจาคือความรัก พระองคคือแหลงแหงความรัก ทรงเปนผูเดียวท่ีแสดงใหเรา
เห็นวาตองรักอยางไร ผานทางพระบัญญัติของพระองค พระองคทรงเปนผูใหกำลงัแกเรา แมจะมีชีวิตอยูในเนื้อหนัง พระองคก็ชวยเราเลือก 
ชวยใหตัดสินใจ และปฏิบัติตามหลักการอยางถูกตอง  
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ตอไปน้ีเปนคำพยานของ คุณดอน โครว (ผูรับใชพระเจาและอาจารยสอนพระคัมภีร) วันหนึ่ง ผมอยากจะออกไปอธิษฐานขางนอกเหมือน
อยางท่ีผมเคยทำประจำหลังเลิกงาน ผมเดินอยูในสวนสาธารณะ และพูดวา “พระเจาลูกอยากจะแบงปนกับใครสักคนหนึ่ง” ในวันนั้นเปน
วันท่ีอากาศอบอุน ผมเห็นเด็กผูหญิงกับเด็กผูชายตัวเล็ก ๆ นั่งอยูบนชิงชา มีชงิชาตัวหนึ่งวางอยู ผมจึงเดินเขาไปนั่งบนนั้น หันไปพูดกับ
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนนั้นวา “วันนี้อากาศดีจริง ๆ เธอวาม้ัย ” เธอตอบวา “หนูพูดอังกฤษไมได” ผมจึงถามตอไปวา “หนูมาจากไหนนะ” เธอ
ตอบวามาจากประเทศโรมาเนีย ผมรูวามีชาวโรมาเนียอยูแถวนั้นมากมาย ผมเห็นบางคนจองมองมาที่ผม พวกเขาคงจะสงสัยวาทำไมผมจึง
เขามาพูดคุยกับลูกหลานของเขา ผมจึงเขาไปทักทายเขาวา “ผมอยากจะชวยพวกคุณ” พวกเขาถามกลับวา “คุณอยากจะชวยพวกเราหรือ 
ทำไมถึงอยากชวย คุณไมรูจักเราสักหนอย” ผมตอบวา “เพราะพระเจาตองการชวยคุณ” ผมไดคิดใครครวญเกี่ยวกับหลักการของความรักใน 
1 ยอหน 3:18 ท่ีวา “อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำและดวยความจริง” เราไมควรท่ีจะรักกันแต
ปากเทานั้น แตตองรักกันดวยการกระทำดวย ถึงแมวาผมจะไมคอยพกเงินสดติดตัว แตวันนั้นผมมีเงินติดกระเปา ผมจึงหยิบออกมา บอกวา 
“นี่สำหรับคุณ” แลวก็ย่ืนเงินให วันนั้นผมมีอาหารกลางวันติดตัวมาดวย แตผมตัดสินใจท่ีจะอดอาหารอธิษฐาน ผมก็เลยบอกเขาวา “นี่เปน
อาหารเล็ก ๆ นอย ๆ สำหรับครอบครัวของคุณ” พวกเขารูสึกจับใจ และถามวา “คุณเปนใคร” ผมตอบวา “เราไดพบกันในวันนี้ดวยการนัด
หมายท่ีมาจากพระเจา และผมจะไดพบกับคุณอีก” 

ผมกลับบาน เลาใหภรรยาฟงเกี่ยวกับการพบปะกับชาวโรมาเนียเหลานั้น ผมเอาเนื้ออบออกมาจากตูแชแข็ง ปรุงอาหาร วันรุงข้ึนผมไปซ้ือ
ถวยชามที่ใชแลวเต็มกลอง แลวผมกับภรรยาเอาไปท่ีสวนสาธารณะนั้น ชาวโรมาเนียเหลานั้นก็อยูท่ีนั่น ผมบอกวา “ผมเอาของขวัญมาให แต
มันหนักมาก ผมจะไปเอารถ ถาคุณชวยบอกวาบานคุณอยูท่ีไหน ผมจะขับรถเอาไปสงให” เม่ือเราไปถึงหองเชาท่ีมีหองนอนเดียวของเขา เรา
ก็ลำเลียงเอาถวยชาม ชอนสอม อะไรตออะไรท่ีเปนชุด ออกมาจากกลอง ทยอยใหเขาทีละอยาง ๆ ในตอนท่ีผมย่ืนอาหารให น้ำตาเขาเริ่ม
ไหลอาบแกม ผูหญิงพูดวา “ฉันจะรองไห ฉันจะรองไหแลว” ผมจึงบอกวา “คืนวันจันทรนี้ เรามีการเรียนพระคัมภีรท่ีบานเรา ผมอยากจะ
เชิญคุณไปดวย” พวกเขาบอกวา “เราอยากไป” แตผมพูดวา “ผมไมอยากใหคุณไปเพราะผมใหของขวัญคุณ” พวกเขาบอกวา “ไมหรอก เรา
อยากไปเพื่อพบกับเพ่ือน ๆ คุณ” 

พวกเขาไมมีรถ ผมจึงขับรถมารับไปท่ีบานผม ไมนานนัก พระเจาเร่ิมสัมผัสพวกเขา เขาไมคอยรูภาษาอังกฤษ แตพระเจาทรงสัมผัสเขาเมื่อเรา
อธิษฐานเผื่อ ความรักของพระเจาเร่ิมสำแดงออกตอพวกเขา หลังจากนั้นไมนาน ผมไดพบกับชาวโรมาเนียอีกคูหนึ่ง ผมถามชาวโรมาเนียคู
แรกนั้นวา “คุณจะไปกับผม ชวยผมพบกับชาวโรมาเนียอีกคูหนึ่งไหม” เขาก็ตกลง แลววันหนึ่งผมก็ไดรับโทรศัพทจากเขาวา “คุณดอน เราได
ยินเรื่องราวของคุณแลว เราโดดเด่ียวมาก เราอยากพบคุณ” ดังนั้นผมจึงพาเพ่ือนชาวโรมาเนียไปหาเขา ผมเอาของขวัญ อาหาร สิ่งตาง ๆ อีก
มากมายไปใหเขา ขณะท่ีผมเวียนไปเยี่ยมเยียน ทุกอยางเปนไปดวยดี กระทั่งวันหนึ่งชาวโรมาเนียคูแรกเอยข้ึนวา “คุณนาจะไปท่ีกลุมศึกษา
พระคัมภีรนะ พวกเขาพูดถึงพระเยซู ซ่ึงเปนเร่ืองนายินดีมาก” คนคูนั้นพูดวา “ชากอน เรามาจากประเทศคอมมิวนิสต เราไมรูหรอกวาพระ
เจามีจริงหรือเปลา เราไมตองการฟงเร่ืองราวพระเยซูอะไรนั่นหรอก” 

ผมจึงบอกวา “ขอผมเปนเพ่ือนคุณก็แลวกัน” แลวผมก็พาเขาไปซ้ือเสื้อผา เสื้อโคท และสิ่งของท่ีจำเปนในวันสุดสัปดาห พวกเขารูสึกอายและ
กระอักกระอวน “อาว คุณไมตองใชเสื้อโคทหรือ” “เออ มันก็จำเปน แต ...” “เอา ถางั้นก็เอาเสื้อโคทนี้ไป” ผมเร่ิมรักเขาดวยการกระทำของ
ผม เขาก็ยังไมมาท่ีกลุมพระคัมภีรของเราจนกระทั่งผมพูดวา “ในกลุมอาจจะมีคนอเมริกันชวยคุณหางานทำได” เขาจึงรีบไปทันที ในวันนั้นท่ี
กลุมพระคัมภีร ผมอธิษฐานกับพระเจาอยางท่ึม ๆ วา “ขาแตพระบิดา พระองคตองใหพระพรทางภาษาแกขาพระองคในค่ำคืนนี้ เพราะเรา
ไมรูวาจะสื่อสารกับเขาแตละคนอยางไรจึงจะเกิดผล” มีชาวอเมริกันในกลุมพระคัมภีรคืนนั้นเปนพยาน เม่ือผมเร่ิมพูด หญิงชาวโรมาเนียคูท่ี
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สองก็เร่ิมมีตาเปนประกาย ผมรูวาอะไรบางอยางกำลังจะเกิดข้ึน หลังจากจบการศกึษาพระคัมภีรคืนนั้น ผมบอกวา “ผมขออธิษฐานเผ่ือคุณ
นะครับ” ในขณะท่ีเราอธิษฐานใหเขา พระเจาก็เร่ิมสัมผัสพวกเขา บรรยากาศในหองนั้นเปยมไปดวยความรักของพระองค ตอมาหญิงคนนั้นก็
บอกวา “คุณรูไหม ตอนท่ีคนอเมริกันเลาเร่ืองของเขาอยู ฉันฟงไมรูเร่ืองเลยสักนิดวาเขาพูดอะไร แตตอนท่ีคุณลุกข้ึนพูดถึงพระเยซู ความรัก
ของพระองคท่ีมีตอเรา พูดถึงสิ่งท่ีพระองคทรงทำใหกับเรา เพ่ือเราจะไดมีความสัมพันธกับพระเจา ฉันเขาใจทุก ๆ คำท่ีคุณพูดอยางชัดเจน 
มันตองเปนเพราะพระเจา ตองเปนพระเจาแนนอน” ผลจากวันนั้น หลายชีวิตก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงไมเฉพาะชาวโรมาเนียเทานั้น 

ผมขอเลาตอวาเกิดอะไรข้ึนหลังจากนั้น ทุกวันจันทรบานผมจะเต็มไปดวยคนจากนานาชาติ ชาวโรมาเนีย บัลแกเรีย ผคูนจากรัสเซีย พระเจา
ทรงเปลี่ยนชีวิตเรา พวกเขารูวาเรารักเขา เรามีแมกระท่ังคนจากแอฟริกา ถึงเราจะพูดกันไมคอยเขาใจ แตสิ่งหนึ่งท่ีเรารูก็คือ เม่ือเราอธิษฐาน
พระเจาจะสำแดงพระองคใหเขารู พวกเขาก็รูดวยวาผมจะทำทุกอยางใหพวกเขา และผมรักพวกเขา พระเจาทรงเปลี่ยนชีวิตของเขาเหลานั้น 
และชีวิตของคนอีกมากมาย ผมอยากจะบอกวามันเกิดข้ึนไดอยางไร มันเกิดข้ึนก็เพราะวันหนึ่งในสวนสาธารณะ ผมเห็นคนตางผิว ตางเชื้อ
ชาติ ผมไมไดมีความรูสึกอบอุน หรือมีความรักใครใยดีอะไร แตผมรูวาความรักคืออยางนี้ คือสิ่งใดท่ีเราอยากใหคนอ่ืนปฏิบัติกับเรา ก็จง
ปฏิบัติกับเขาเชนนั้น ผมเสาะแสวงหาสวัสดิการและสิ่งท่ีเปนประโยชนกับพวกเขา โดยไมไดคำนึงวาผมรูสึกอยางไร แลวคุณรูไหมวาเกิดอะไร
ข้ึน พวกเขาซาบซ้ึงในสิ่งท่ีผมไดทำใหกับเขา สิ่งท่ีเร่ิมเกิดข้ึนภายในใจพวกเขา คือ ความรักแบบ philia ตอผม นั้นคือความรักท่ีมีอารมณ
ความรูสึก พวกเขาเริ่มพูดกับผมวา “เรารักคุณ” แลวเขาก็กอดและจุบผม สิ่งท่ีเกิดข้ึนในตัวผม ก็เร่ิมกอความรูสึกแบบเดียวกันกับพวกเขา 
หากเราตองการท่ีจะมีความรักท่ีใหความรูสึกเชนนี้ในชีวิตเรา ขอใหเร่ิมฝกฝนความรักแบบ agape เสาะแสวงหาสวัสดิการและผลประโยชน
ของผูอ่ืนโดยไมตองคำนึงถึงความรูสึกของตัวเอง แลวความรักท่ีใหความรูสึกเชนนั้นจะกอข้ึน (จบคำพยาน) 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน 1 ยอหน 5:3 ความรักของพระเจาแสดงผานอะไร  

______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือท่ีเราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนท่ีหนักใจ 

2. อาน โรม 13:9-10  พระบัญญัติเหลานี้ไดสำแดงความรักอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 13:9-10 – พระบัญญัติกลาววา `อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา อยาฆาคน อยาลักทรัพย อยาเปนพยานเท็จ อยาโลภ' ท้ัง
พระบัญญัติอื่น ๆ ก็รวมอยูในขอนี้คือ `ทานจงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง' [10] ความรักไมทำอันตรายเพ่ือนบานเลย เหตุ
ฉะนั้นความรักจึงเปนท่ีใหพระราชบัญญัติสำเร็จแลว 

3. อาน โรม 12:19-21 เราจะรักศัตรูไดอยางไร แมเราจะไมรูสึกอยากจะรักเลย  

______________________________________________________________________________________________ 
โรม 12:19-21 – ทานผูเปนท่ีรักของขาพเจา อยาทำการแกแคน แตจงมอบการน้ันไวแลวแตพระเจาจะทรงลงพระอาชญา 
เพราะมีคำเขียนไวแลววา `องคพระผูเปนเจากลาววา การแกแคนเปนของเรา เราเองจะตอบสนอง [20] เหตุฉะนั้น ถาศัตรูของ
ทานหิว จงใหอาหารเขารับประทาน ถาเขากระหาย จงใหน้ำเขาด่ืม เพราะวาการทำอยางนั้นเปนการสุมถานท่ีลุกโพลงไวบน
ศีรษะของเขา' [21] อยาใหความชั่วชนะทานได แตจงชนะความช่ัวดวยความดี 

4. อาน ทิตัส 2:4 ขอความนี้แสดงใหเห็นวาความรัก  

______________________________________________________________________________________________ 
ทิตัส 2:4 – เพ่ือเขาจะไดฝกสอนพวกผูหญิงสาวๆ ใหรูจักประมาณตนในการกินด่ืม ใหรักสามี รักบุตรของตน 

5. อาน 1 โครินธ 13:4-8 อธิบายหลักการของความรักอยางละเอียด 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
1 โครินธ 13:4-8 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง [5] ไมทำสิ่งท่ี
ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด [6] ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีใน
ความจริง [7] ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุก
อยาง [8] ความรักไมมีวันสูญสิ้น  

6. อาน 1 ยอหน 3:18 เราตองแสดงความรักดวย  

______________________________________________________________________________________________ 
1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ท้ังหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำ
และดวยความจริง    
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บทท่ี 13 

ความรักแบบพระเจา (ตอนที่ 2) 
บทท่ีแลวเรื่อง “ความรักแบบพระเจา” ตอนท่ี 1 ไดเลาเร่ืองชาวโรมาเนียคูหนึ่งท่ีคุณดอน โครวพบในสวนสาธารณะ เราจะมาดูเพ่ิมอีกนิดวา
เกิดอะไรข้ึน กอนอ่ืนขอทบทวนสิ่งท่ีไดพูดไปเกี่ยวกับความรักของพระเจา พระเยซูคริสตเปนตัวแทนอันประเสริฐและสมบูรณท่ีสุดในการ
แสดงออกถึงความรักอยางสูงท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมาในโลกนี้ ตามที่มีการบันทึกในพระคัมภีร พระองคไมเคยพูดคำวา “เรารักเจา” เลย นา
ประหลาดไหม ผูท่ีแสดงความรักอันย่ิงใหญสูงสุด กลับไมเคยพูดคำวา “เรารักเจา” เลย รูไหมวาทำไม ก็เพราะความรักนั้น มันเปนมากกวา
คำพูด ความรักคือการแสดงออก ตัวอยางเชน ถาคุณบอกภรรยาคุณวา “ผมรักคุณ” แตกลับออกไปเลนชูนอกบาน คุณคิดวาเธอจะเชื่อคำพูด
หรือเชื่อการกระทำของคุณ เธอจะเชื่อคุณจากการกระทำ เพราะวา 95% ของความรักมิไดมาจากคำพูด ความรักไมใชสิ่งท่ีเราพูด แตมันคอื
สิ่งท่ีเราทำ 

1 ยอหน 3:18 กลาววา “อยาใหเรารักกันดวยคำพูด และดวยลิ้นเทานั้น (อยาใหเรารักกันแตปาก) แตจงรักกันดวยการกระทำและ
ดวยความจริง” ความรักคือการกระทำ ในมัทธิว 25:35-36 พระเยซูอธิบายความรักดวยการกระทำท่ีฉับพลัน พระองคตรัสวา “เพราะวาเม่ือ
เราหิว ทานท้ังหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำทานก็ใหเราด่ืม เราเปลือยกายทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เม่ือเราเจ็บปวยทานก็ไดมา
เย่ียมเรา” พระคำถัดมาขอท่ี 40 ตรัสวา “ซ่ึงทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพ่ีนองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไรก็เหมือนไดกระทำ
แกเราดวย” เห็นหรือยังวา ความรักคือการกระทำ ความรักคือสิ่งท่ีเราประพฤติ ฮีบรู 6:10 บอกวา “เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมท่ีจะทรง
ลืมการงานและการทำงานหนักดวยความรัก ซ่ึงทานไดแสดงตอพระนามของพระองค คือการรับใชวิสุทธิชนนั้นและยังรับใชอยู” เม่ือมีคนถาม
พระเยซูใน มัทธิว 22 วาพระบัญญัติใดท่ีย่ิงใหญท่ีสุด พระองคทรงตอบวา นั่นคือ จงรักพระเจาและรักผูอ่ืน แทท่ีจริงพระบัญญัติท้ังสองนี้คือ
อันเดียวกัน ถาเขาใจกันอยางถูกตอง เพราะเม่ือเราแสดงความรักกับพ่ีนองแมเปนผูเล็กนอยสักคนหนึ่ง พระเยซูบอกวานั่นก็คือการแสดง
ความรักตอพระองค พระคัมภีรสอนวา เรามีโอกาสดีเสมอท่ีจะแสดงความรักแทตอพระเยซูโดยการแสดงความรักตอผูอ่ืน 

บทท่ีแลวเราอานเรื่องของชาวโรมาเนีย ท่ีคุณดอนพบในสวนสาธารณะ ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะคุณดอนแสวงประโยชน และสวัสดิการเพ่ือ
พวกเขา โดยไมไดคำนึงถึงความรสูึกของตนเอง คนพวกนี้มีความแตกตางทางสีผิวและเชื้อชาติ แตคุณดอนรูวาคนเหลานี้สัมผัสความรักของ
พระเจาได เม่ือเราเหยียดมือออกแสวงหาประโยชนและสวัสดิการใหกับเขา เชนเดียวกับท่ีพระเยซูเจาทรงกระทำ พระองคไมอยากไปถูกตรึง
กางเขน พระองคตรัสวา “พระบิดาเจาขา หากมีทางอ่ืนใด ขอใหเปนไปทางน้ัน แตขอใหไมเปนไปตามประสงคของขาพระองค แตเปนไปตาม
พระประสงคของพระองค” พระเยซูแสวงหาประโยชน สวัสดิการของเรา โดยไมคำนึงถึงสิ่งท่ีพระองคทรงรูสึก 

ตอไปเปนคำพยานของคุณดอน โครว (ผูรับใชพระเจาและผูสอนพระคัมภีร) วันหนึ่งผมไดรับโทรศัพทจากชาวโรมาเนีย น้ำเสียงท่ีพูดดวย
น้ำตา เขาเลาวา หลังจากที่เขามาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงเจ็ดปคร่ึง ทำงานและอาศัยอยูในรัฐแคนซัส เขาบอกวา “ในท่ีสุดเราก็ถูก
ปฏิเสธเรื่องสิทธิผูลี้ภัย เขาใหเวลาเรา 30 วันท่ีจะรองอุทธรณ ไมเชนนั้นพวกเขาก็จะเนรเทศเราออกนอกประเทศ” โดยท่ัวไป คนสวนใหญจะ
มีโอกาส 2 ถึง 5 เปอรเซ็นตท่ีจะไดรับสิทธิผูลี้ภัยในอเมริกา พวกเขาไปหาทนายซ่ึงบอกวาโดยพ้ืนฐานแลวชาวโรมาเนียเหลานี้ไมมีโอกาสเลย 
ผมบอกพวกเขาวาเราจะอธิษฐานและจะพยายามชวยพวกเขา ชวยอยางไรผมไมรู แตใจผมคิดวามันไมยุติธรรมอยางย่ิงท่ีจะสงพวกเขากลับ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือลูก ๆเขาแทบจะพูดภาษาโรมาเนียนไมไดเลย 
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เพ่ือนผมคนหนึ่งโทรไปหาสามาชิกสภาทองถ่ิน ซ่ึงบอกใหติดตอกับวุฒิสมาชิกท่ีรัฐแคนซัส เพราะตอนนี้ชาวโรมาเนียเหลานี้อยูในรัฐแคนซัส 
เย่ียมเลย ผมมีเพ่ือนคนหนึ่งชื่อคิม ทำงานใหกับวุฒิสมาชิกท่ีรัฐแคนซัส ผมติดตอกับคิม แลวเธอก็ไดคนสี่คนท่ีวอชิงตันดีซีชวยงานนี้ ชุมชนใน
ซับเลท รัฐแคนซัสก็ชวยกันสนับสนุนชาวโรมาเนีย ดวยการย่ืนคำรองพรอมลายมือชื่อวา พวกเขาตองการใหชาวโรมาเนียเหลานี้อยูท่ีนี่ “พวก
เขาเปนคนดี เขาจายภาษี พวกเขาทำงานหนัก เราตองการใหพวกเขาอยูท่ีนี่” หนังสือพิมพลงขาวเรื่องนี้เต็มหนา นี่คือปาฏิหารย เพราะมี
เจาหนาท่ีระดับสูงในรัฐบาลของเราเขาใจเร่ืองราวความเปนมา ในท่ีสุดชาวโรมาเนียก็ไดรับจดหมายวา รัฐบาลกลับคำตัดสิน ใหพวกเขาอยูตอ
ในสหรัฐอเมริกาได 

ผมเดินทางไปท่ีรัฐแคนซัส เพ่ือนผมไมทราบวาผมมา เม่ือไปถึง พวกเขากำลังคุยโทรศัพทกับวุฒิสมาชิก ขอบคุณเขาท่ีใหความชวยเหลือ แต
วุฒิสมาชิกมาไมได เพราะเปนวันสุดทายท่ีเขาตองพิจารณาคดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีท่ีศาล สถานีโทรทัศนขาว ABC NBC News อยูท่ีนั่น
พรอมกลองถาย ทันทีท่ีเขาวางหูโทรศัพท เขาก็โผเขามากอดผม กลองก็มาจับท่ีผม นักขาวก็รุมถามกันวา “คุณเปนใคร รูจักคนพวกนี้ได
อยางไร” ผมจึงเลาเร่ืองท้ังหมดใหเขาฟง วาผมพบพวกเขาไดอยางไร ท่ีผมเสาะแสวงหาประโยชนและสวัสดิการใหเขาก็เพราะพระเจา และ
สิ่งท่ีพระเยซูไดกลาวไวในมัทธิว 7:12 หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามกีฬาท่ีเต็มไปดวยลูกโปงสีแดงสีขาวและน้ำเงินท่ัวไปหมด แลว
เสียงเพลงชาติก็เร่ิมดังกระห่ึม เม่ือเพ่ือนๆ ผมเดินเขามา ทุกคนก็เร่ิมรองตะโกน แลวก็ร่ำไห เจาเมืองลุกข้ึนกลาววา “วันนี้ วันท่ี 12 
กุมภาพันธ จะเปนวันแหงครอบครัวจูคาน เพ่ือเปนเกียรติแกชาวโรมาเนียเหลานี้” พวกเขาปลดธงชาติอเมริกันท่ีวุฒิสมาชิกชักข้ึนเสา เหนือ
กรุงวอชิงตัน นำมาใหชาวโรมาเนียกลุมนี้ เพ่ือเปนเกียรติแกพวกเขาและนำเอกสารแสดงสิทธิท่ีเขาจะอยูไดอยางถูกกฎหมายใหกับคนกลุมนี้
ดวย อันท่ีจริงอยูไดตลอดชีวิตนั่นแหละ พวกเขาเปนพยานเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน และขอใหผมอธิษฐานให ผมกลาววา “มีบุคคลผูหนึ่งท่ีเราไม
อาจจะขอบคุณไดเพียงพอในวันนี้ นั่นก็คือพระเจาผูย่ิงใหญของเรา ในสวนสาธารณะแหงหนึ่ง เม่ือ 7 ปคร่ึงท่ีแลว ผมกำลังแสวงหาพระเจา 
ในวันนั้นผมบอกกับพระองควา ผมตองการจะเขาถึงใครสักคนหนึ่ง ดวยความรักของพระองคท่ีมีตอเขา จึงทรงนำผมไปพบชาวโรมาเนียกลุม
นั้น” แลวผมก็เลาซ้ำเร่ืองเดิมและพูดวา “พระเจาตองการจะชวยคุณ ยินดีตอนรับสูสหรัฐอเมริกา” 

เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีดำเนินมาท้ังหมดนั้นคือปาฏิหารย ผมรูจักคนถูกท่ีถูกเวลา คิมเพ่ือนผมไดจัดการนัดหมายใหวุฒิสมาชิกคนนั้นเดินทางเขามา
พบกับผมในพันธกิจท่ีผมทำงานอยู หนึ่งปกอนท่ีเร่ืองราวเหลานี้จะเกิดข้ึน เธอบอกเขาวา “คุณจะตองพบกับดอน โครว” ผมก็ไมรูวาทำไม 
และผมก็รูสึกไมคอยสบายใจเอามาก ๆ ผมไมไดรูเลยวาพระเจากำลังมีแผนการใหญเพ่ือชวยครอบครัวหนึ่ง ท่ีพระองคจะทรงสำแดงพระองค
และความรักของพระองคตอพวกเขาดวยเรื่องธรรมดาๆ ตามพระบัญญัติของพระเยซูวา เราตองการใหใครปฏิบัติกับเราอยางไร ก็จงปฏิบัติ
กับเขาอยางนั้น นี่คือปาฏิหาริยท่ีพวกเขาจะไมมีวันลืม พวกเขาจะเลาขานกับคุณวันนี้ “นั่นเปนเพราะพระเจา” อันคา หญิงชาวโรมาเนีย
กลาววา “ความเชื่อของฉันไมม่ันคง แตพระเจาทรงสัตยซ่ือ และพระองคทรงใหพวกเราอยูในประเทศอเมริกา” (จบคำพยาน) 

ขณะนี้ มีผูคนมากมาย มหาศาลท่ีรองหาความรัก ทางเดียวท่ีพวกเขาจะไดรับความรักนั้นก็ตอเม่ือคุณและผมตัดสินใจเลือกเขาใจหลักการของ
ความรักจากพระคำของพระเจา ความรักคือการกระทำคุณให เสาะแสวงหาสวัสดิการของผูอ่ืน เชนเดียวกับท่ีพระเยซูเสาะแสวงหาสวัสดิการ
ของเราเมื่อพระองคทรงถูกตรึงท่ีกางเขน ขอพระเจาทรงอวยพระพรคุณในวันนี้ เม่ือคุณเขาใจถึงหลักการแหงความรักวา ความหมายท่ีแทจริง
ของการท่ีเรารักผูอ่ืนดวยความรักของพระเจาคืออะไร 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
 

1. อาน มัทธิว 7:12 ใชคำพูดเปนคำพูดของตัวเองเขียนวา “กฎทอง” ของพระเจา คืออะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 7:12 – เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซ่ึงทานปรารถนาใหมนุษยทำแกทาน จงกระทำอยางนั้นแกเขาหมือนกัน เพราะวานี่คือ
พระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ 

2. อาน มัทธิว 7:12 ผูคนมากมายพยายามคนหาความรัก พยายามท่ีจะมองหาคนท่ีเหมาะกับตัวเอง เราควรจะหาคนที่เหมาะกับเรา 
หรือทำใหตัวเองกลายเปนคนท่ีเหมาะกับคนอ่ืน  
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน 1 ยอหน 5:3 ความรักคือความรูสึก หรือสิ่งท่ีเรากระทำ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 5:3 – เพราะนี่แหละเปนความรักตอพระเจา คือท่ีเราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค และพระบัญญัติของ
พระองคนั้นไมเปนท่ีหนักใจ 

4. อาน 1 ยอหน 3:18 หากคุณบอกภรรยาหรือสามีของคุณวา “ผม/ฉันรักคุณ” แตคุณกลับออกไปเลนชูนอกบาน สามีหรือภรรยา
ของคุณจะเชื่อคำพูดหรือการกระทำของคุณ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 3:18 – ลูกเล็ก ๆ ท้ังหลายของขาพเจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคำพูดและดวยลิ้นเทานั้น แตจงรักกันดวยการ
กระทำและดวยความจริง 

5. อาน โรม 5:6-8 คุณคิดวาพระเยซูอยากจะสิ้นพระชนมไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 5:6-8 – ขณะเม่ือเรายังขาดกำลัง พระคริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพ่ือชวยคนอธรรมในเวลาท่ีเหมาะสม [7] ไมใครจะมีใคร
ตายเพ่ือคนชอบธรรม แตบางทีจะมีคนอาจตายเพ่ือคนดีก็ได [8] แตพระเจาทรงสำแดงความรักของพระองคแกเราท้ังหลาย คือ
ขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพ่ือเรา 

6. อาน กาลาเทีย 5:22 เราสามารถรักโดยไมมีพระเจาเปนศูนยกลางของชีวิตไดไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

กาลาเทีย 5:22 – ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี 
ความเชื่อ 

7. อาน 1 ยอหน 4:8 เหตุผลท่ีเราตองใหพระเจาชวยเราใหรักผูอ่ืนไดอยางแทจริงก็เพราะวาพระองคเปนผูเดียวท่ี  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 4:8 – ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนความรัก 
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8. อาน 1 โครินธ 13:5 อะไรท่ีไมใชความหมายของความรักจากคำเหลานี้ หยาบคาย เห็นแกตัว ไมใหอภัย  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 13:5 – ไมทำสิ่งท่ีไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด 

9. อาน 1 โครินธ 13:8 สิ่งเดียวท่ีคุณจะนำติดตัวไปไดเม่ือคุณจากโลกนี้ไปสูชีวิตหนา หรือชีวิตหลังความตายคือ  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 13:8 – ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมคำพยากรณก็จะเสื่อมสูญไป แมการพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม
ความรูก็จะเสื่อมสูญไป 

10. อาน สุภาษิต 10:12 และ 1 โครินธ 13:5 “ความรักไมชางจดจำความผิดของผูอ่ืน” ความรักสามารถครอบงำความบาปไดมากแค
ไหน  
______________________________________________________________________________________________ 

สุภาษิต 10:12 – ความเกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงำบรรดาความผิดบาปเสีย 
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บทท่ี 14 
การเงิน (ตอนที่ 1) 

วันนี้เราจะเรียนรูวาพระเยซูอยากใหเราม่ังคั่งทางการเงิน เร่ืองนี้สำคัญสำหรับเราทุกคน เงินยังเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีพ เพ่ือสนอง
สิ่งจำเปนของชีวิต เพ่ือเปนพระพรกับผูอ่ืน พระเจามิไดทรงปลอยเราตามยถากรรมเมื่อเผชิญปญหาการเงิน แลวตรัสวา “เราหวงใยจิต
วิญญาณของเจา แตสำหรับเรื่องการเงินนั้นเจาตองด้ินรนเอาเอง” เปลาเลย พระองคทรงรักเราในทุก ๆ ดาน ท้ังจิตวิญญาณ จิตใจ และ
รางกาย ซ่ึงพระองคก็คือผูจัดสรรใหกับเรา คนสวนใหญตระหนักดีวาความมั่งคั่งทางการเงินในระดับหนึ่งเปนเรื่องจำเปน แตพวกวิญญาณ
ศาสนามักจะมีความคิดผิด ๆ และมักจะตอตานความม่ังคั่งสมบูรณ 

พระคำของพระเจาสอนใหเราเปนปฏิปกษตอความโลภหลายดาน แตก็แจมชัดวาการมีเงินนั้นเปนพระพร ใน 3 ยอหน 2 อัครสาวกยอหนกลาววา 
“ทานท่ีรัก ขาพเจาปรารถนามากกวาทุกสิ่งวา ทานจะจำเริญและมีสุขภาพดี อยางจิตวิญญาณของทานจำเริญอยูนั้น” เปนประโยคท่ีหนัก
แนนจริง ๆ ท่ียอหนกลาววา “ปรารถนามากกวาทุกสิ่ง” นั่นหมายถึง ท้ังการรักษาโรค อารมณความรูสึก ความสัมพันธ และความมั่งมีทาง
การเงิน พระเจาตองการใหเราม่ังคั่งไพบูลย มีสุขภาพดีเหนือกวาสิ่งอ่ืนใด พระองคประสงคใหเราจำเริญดวยจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย 
นี่คือสิ่งท่ีพระองคทรงปรารถนาสำหรับเราอยางย่ิงยวด 

อันท่ีจริงพวกวิญญาณศาสนาจำนวนมากบอกเราวา พระเจาตองการใหเรายากจน เพราะความยากจนคือสิ่งท่ีทำใหเราเหมือนพระเจา ย่ิงจน
มากเทาไรเราก็ย่ิงเหมือนพระเจามากเทานั้น หลายคนถูกเลื้ยงดูมาในกรอบความคิดเชนนี้ กรอบความคิดท่ีวาผูสอนพระวจนะไมควรมีอะไร
มากมาย กรอบความคิดท่ีวาคริสเตียนควรตองดำเนินชีวิตโดยปราศจากของท่ีจำเปน หากแตพระคัมภีรมิไดยืนยันคำพูดเหลานี้เกี่ยวกับเร่ือง
เงิน อับราฮัมเปนคนท่ีร่ำรวยท่ีสุดในยุคสมัยของเขา ร่ำรวยจนกระทั่ง บรรดากษัตริยท้ังหลายตองอัญเชิญเขาใหออกนอกราชอาณาจกัร 
เพราะเหตุวาสมบัติพัสถารของอับราฮัมมีผลกระทบตอความมั่งคั่งในประเทศเหลานั้น ทำนองเดียวกับเร่ืองจริงของอิสอัค และยาโคบ โยเซฟ
เปนบุรุษท่ีมั่งคั่ง อุดมไปดวยความไพบูลยอยางลนเหลือ กษัตริยดาวิดไดถวายพระเจาดวยทรัพยจากคลังของเขาเองจำนวนมากกวา 
72,500,000,000 บาท เพ่ือสรางพระวิหารดวยทองคำและเงิน กษัตริยโซโลมอนโอรสกษัตริยดาวิดเปนกษัตริยท่ีม่ังคั่งท่ีสุดในบรรดาผูม่ังคั่งใน
โลกนี้ เม่ือเราพินิจพิเคราะหพระวจนะ เราจะพบวาผูคนท่ีรับใชพระเจาไดรับพระพรดานการเงินอยางแทจริง  

มีตัวอยางมากมาย ท่ีคนซ่ึงด้ินรนทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยูดวยเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เปาโลพูดใน ฟลิปป 4:13 วา เขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอยางได
โดยผานพระเยซูคริสต เขาเรียนรูท่ีจะพึงพอใจในทุกสถานะท่ีเขาดำรงอยู เขาบอกวาเขารูจักท่ีจะเผชิญกับความตกต่ำ รูจักท่ีจะเผชิญกับ
ความอุดมสมบูรณ มีชวงเวลามากมายท่ีผูรับใชของพระเจาเผชิญกับความยากจนและเดือดรอน แตเราไมเคยเห็นพระวจนะขอไหนเลยที่บอก
เราวา ย่ิงจนก็ย่ิงเหมือนพระเจา เพราะนั่นไมใชความจริง เร่ืองนี้พิสูจนไดวาไมจริง เม่ือเราออกไปสูโลกภายนอก ใชครับ เปนความจรงิท่ีวา
ความโลภเปนเรื่องผิด ใน 1 ทิโมธี 6:10 ก็บอกวา “ดวยวาการรักเงินทองนั้นก็เปนรากแหงความชั่วทุกอยาง” คนบางคนเอาไปตีความวาเงิน
เปนรากแหงความชั่วทุกอยาง แตในพระวจนะบอกวา การรักเงินทองนั้นเปนรากแหงความชั่วทุกอยาง มีหลายคนท่ีรักเงินแตก็ไมมีเงินสักบาท
เดียว แตคนบางคนมีเงินมาก แตก็ไมไดรักมัน เขาแคใชมันไป 

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 8:18 แสดงใหเห็นถึงจุดประสงคท่ีแทจริงของความม่ังคั่งทางการเงิน พระเจาทรงกลาวกับชาวอิสราเอล ผูซ่ึงกำลังจะเขา
สูแผนดินพันธสัญญา กำลังจะกาวสคูวามม่ังคั่งและไพบูลยอยางท่ีพวกเขาไมเคยมีมากอน แตพระองคทรงตรัสวา "ทานท้ังหลายจงจำพระเยโฮวา
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พระเจาของทานท้ังหลาย เพราะวาพระองคทรงเปนผูใหกำลังแกทานท่ีจะไดทรัพยสมบัตินี้ เพ่ือวาพระองคจะดำรงพันธสัญญา ซ่ึงพระองค
ทรงกระทำโดยปฏิญาณตอบรรพบุรุษของทานดังวันนี้” ตามความในพระคัมภีรตอนนี้ จุดประสงคของความอุดมไพบูลยนั้นมิใชเพ่ือความมั่ง
คั่งเพ่ือสนองความเห็นแกตัวของตนเอง แตเพ่ือเราจะไดสถาปนาพระสัญญาของพระเจาบนแผนดินโลก พูดอีกนัยหนึ่ง พระเจาทรงอวยพระ
พรเราเพ่ือเราจะไดเปนพระพรกับผูอ่ืนตอไป ในปฐมกาล 12:2 พระเจาทรงตรสักับอับราฮัมวา “เราจะทำใหเจาเปนชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง 
เราจะอวยพรเจา ทำใหเจามีชื่อเสียงใหญโต และเจาจะเปนแหลงพระพร” กอนท่ีเราจะเปนพระพรใหกับผูใด เราจะตองไดรับพระพรกอน 

เราจำเปนตองมีอะไรบางอยาง และตองไดรับสิ่งท่ีพระเจามีพระประสงคใหเราไดรับ เปนเรื่องท่ีอยูเหนือความเห็นแกตัว พระองคทรงประสงค
ท่ีจะประทานความมั่งมีใหกับเรา เพ่ือจะทรงนำทรัพยของพระองคผานทางเรา แลวใหเราเปนพระพรตอไป ใน 2 โครินธ 9:8 บอกวา “พระ
เจาทรงฤทธ์ิสามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอยางแกทานท้ังหลาย เพ่ือใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ท้ังจะมีสิ่งของ
บริบูรณสำหรับงานท่ีดีทุกอยาง” นี่บอกเราวา เหตุใดพระเจาจึงประทานพระพรอันบริบูรณกับเรา เพ่ือเราจะมีสิ่งของบริบูรณสำหรับงานท่ีดี
ทุกอยาง นี่คือคำจำกัดความของพระคัมภีรในเร่ืองความม่ังคั่งบริบรูณ อะไรคือความมั่งคั่งบริบูรณ คือการมีบานสวยสักหลัง มีรถหรูสักคัน 
เสื้อผาดี ๆ ใส มีอาหารอรอยๆ บนโตะอาหารกระน้ันหรือ ตามพระคำขอนี้ มันหมายถึงการท่ีมีสิ่งของตองประสงคตามความจำเปนเพียงพอ 
บริบูรณสำหรับงานดีทุกอยาง หากเราไมอาจใหในสิ่งท่ีรูอยูแกใจวาพระเจาทรงมีน้ำพระทัย หากเราเปนพระพรสำหรับใครไมได นั่นก็
หมายความวาการเงินของเรามิไดบริบูรณเพียงพอตามพระวจนะของพระองค พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงอวยพระพรใหเราถึงระดับท่ี
ตอบสนองความจำเปนในชีวิตของเราไดท้ังหมด แลวเราจะมีสิ่งของบริบูรณสำหรับงานดีทุกอยาง 

ความม่ังคั่งบริบูรณตามพระคัมภีรท่ีแทจริงนั้น มิไดหมายความเพียงแคตอบสนองตอความจำเปนในการดำรงชีพ แตเพ่ือท่ีเราจะไดเปนพระ
พรสำหรับคนอ่ืนอีกดวย คนท่ีคิดถึงแตตัวเอง คือคนเห็นแกตัว หากใครวา “ผมเชื่อในพระเจาวาพระองคจะทรงประทานใหมากกวานี้” คนท่ี
ไดยินก็อาจคิดวา นั่นคือคนเห็นแกตัวหรือโลภ แตข้ึนอยูกับแรงจูงใจของเขา หากเราขอพระเจาใหประทานพรเรามากกวานี้ เพ่ือจะไดมีบาน
ใหญข้ึน หรือมีรถดีกวานี้ นั่นไมใชทัศนคติท่ีถูกตองตามพระคัมภีร แตหากเชื่อวาพระเจาจะประทานใหมากกวานั้น เพราะเรามองออกไป
เหนือกวาความจำเปนของตัวเอง เราตองการเปนพระพรสำหรับคนอ่ืน นั่นคือทัศนคติท่ีเปนน้ำพระทัยพระองค ทรงปรารถนาจะอวยพระพร
เรา เปนความตั้งใจของพระองคท่ีจะใหเรามีความม่ังคั่ง ไพบูลย 

มัทธิว 6 กลาวถึงสิ่งท่ีเปนความจำเปนของเรา แลวยังกลาวตอไปวา หากเราแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองค
กอน พระองคจะทรงเพ่ิมเติมสิ่งท้ังปวงใหกับเรา ขณะที่เราเริ่มแสวงหาพระองคกอน พระองคจะทรงประทานสิ่งท้ังปวงใหกับเรา ความ
จำเปนในชีวิตเราจะไดรับการตอบสนอง จนเรากลายเปนพระพรสำหรับคนอ่ืนตอไปอีก พระเจาทรงพระประสงคใหเราไดรับความเจริญม่ังคั่ง 
แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับเจตนาและการประพฤติปฏิบัติของเราในสวนนี้ดวย 

หากรูสึกวาไดรับคำทาทายจากคำสอนวันนี้ ก็ขอใหเราอธิษฐานกบัพระเจาท่ีจะชวยใหเราเร่ิมเชื่อพระองคในสิ่งท่ีดีท่ีสุดของพระองค เพ่ือให
เราไดม่ังคั่งสมบูรณ  

  



ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 2  2-119 
 

คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน 2 โครินธ 8:7-8 เม่ือเราใหกับผูตกยาก เปนวิธีหนึ่งท่ีเราพิสูจนไดวา  

______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินธ 8:7-8 – เม่ือทานมีพรอมบริบูรณทุกสิ่ง คือความเชื่อ ถอยคำ ความรู ความกระตือรือรนท้ังปวง และความรักตอเรา 
ทานท้ังหลายก็จงประกอบพระคุณนี้อยางบริบูรณเหมือนกันเถิด [8] ขาพเจาพูดอยางนี้มิไดหมายวาใหเปนคำบัญชา แตไดนำ
เรื่องของคนอื่นท่ีมีความกระตือรือรนมาทดลองความรักของทาน ดูวาแทหรือไม 

2. อาน 2 โครินธ 8:13-14 เม่ือเราท้ังหลายไดมารวมกันเพ่ือแจกจายใหผูอ่ืน พระเจาตองการใหเราใหอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

2 โครินธ 8:13-14 – ขาพเจาไมไดหมายความวา ใหการงานของคนอ่ืนเบาลงและใหการงานของพวกทานหนักขึ้น [14] แตเปน
การใหกันไปใหกันมา ในยามที่พวกทานมีบริบูรณเชนเวลานี้ ทานก็ควรจะชวยคนเหลานั้นท่ีขัดสน ในยามที่เขามีบริบูรณ เขา
ก็จะไดชวยพวกทานเมื่อขัดสน เพ่ือเปนการใหกันไปใหกันมา 

3. อาน 2 โครินธ 8:13-14 ทำอยางไรความจำเปนของเราทุกคนจึงจะไดรับการตอบสนอง  
______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน เอเฟซัส 4:28 คนท่ีเคยขโมยก็อยาขโมยอีก แตควรเร่ิมทำมาหากิน ในพระคำขอนี้บอกวา พวกเขาควรทำอะไรดวย  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 4:28 – คนท่ีเคยขโมยก็อยาขโมยอีก แตจงใชมือทำงานท่ีดี ดีกวา เพ่ือจะไดมีอะไร ๆแจกใหแกคนท่ีขัดสน 

5. อาน ปฐมกาล 13:2 และ 12:2 พระเจาทรงไววางใจอับราฮัมในเร่ืองของความมั่งคั่ง เพราะอับราฮัมไมคิดถึงแตตัวเอง แตเขา 
_______________________________ ใหกับผูอ่ืน 

ปฐมกาล 13:2 – อับรามก็ม่ังคั่งสมบูรณดวยฝูงสัตว เงินและทองมาก 

ปฐมกาล 12:2 – เราจะทำใหเจาเปนชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง เราจะอวยพรเจา ทำใหเจามีชื่อเสียงใหญโต และเจาจะเปน
แหลงพระพร 

6. อาน 1 ทิโมธี 6:17-18 สามประการที่คนม่ังคั่งควรทำกับเงินของเขามีอะไรบาง 
______________________________________________________________________________________________ 

1 ทิโมธี 6:17-18 – จงกำชับคนเหลานั้นท่ีม่ังมีฝายโลก อยาใหมีใจถือมานะทิฐิ อยาใหความหวังของเขาอิงอยูกับทรัพย
อนิจจัง แตใหหวังในพระเจาผูทรงพระชนมอยู ผูทรงประทานส่ิงสารพัดใหแกเราอยางบริบูรณ เพ่ือจะใหเราใชดวยความปติ
ยินดี [18] จงกำชับเขาใหกระทำการดี ใหร่ำรวยในการดีนั้น ใหมีใจพรอมท่ีจะใหทาน ใหมีใจกวางขวาง 

7. เราจะสามารถเชื่อใจพระเจาไดไหมในเรื่องการเงิน  
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 15 
การเงิน (ตอนที่ 2) 

วันนี้เราจะเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเร่ืองการเงิน บทท่ีแลว เราอธิบายวาเปนน้ำพระทัยของพระเจาท่ีจะประทานพรใหเราม่ังคั่งอุดม ตอนนี้เราจะดู
หลักการสำคัญบางอยางท่ีจะทำใหเกิดผล ลูกา 6:38 กลาววา “จงใหเขา และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่น
แนนพูนลนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น” มีหลักการหลายอยางเขามาเกี่ยวของ 
เราไมอาจพูดถึงความม่ังคั่งบริบูรณโดยไมพูดถึงการให 

เม่ือพูดถึงความมั่งคั่งทางการเงิน คนหลายคนอางวา “เอาละ พระเจาตองการอวยพรใหผมมีเงิน แตผมไมมีอะไรจะให” เราเห็นไดจากพระคัมภีร ตอน
ท่ีพระเยซูตรัสถึงหญิงมายซ่ึงหยอดเหรียญสตางคสองเหรียญสุดทายท่ีเธอมีในกลองถวาย พระเยซูทรงเฝามองดูคนร่ำรวยท่ีถวายเงินจำนวนมาก ทรง
เรียกสาวกท้ังหลายใหมารวมกัน ตรัสวาหญิงมายผูนี้ใหเงินมากกวาผูใดท้ังหมด พระองคตรัสเชนนี้เพราะคนร่ำรวยถวายออกจากความมั่งคั่งของตน แต
หญิงมายถวายออกจากความขัดสนของเธอ พระเจามิไดทรงประเมินคาจากจำนวนของท่ีใหดวยคาของเงินตรา แตทรงมองจากรอยละของจำนวนที่เรามี
ท่ีจะถวายให เม่ือคนบอกวา “ผมไมมีอะไรจะใหเลย” นั่นไมจริง หากไมมีอะไรจริง ๆ เรายังถอดเสื้อผาออกสักชิ้นแลวใหเปนทานได ทุกคนมีอะไรจะให
เสมอ เพราะฉะนั้นหยุดความคิดแบบนี้ไดแลว ในเวลาท่ีดูเหมือนวาเรามีนอยนั้น อาจเปนเวลาที่การถวายของเรา เม่ือคิดเปนจำนวนรอยละแลว
มากกวาคร้ังอ่ืนใด คนท่ีมีสามรอยบาทและถวายใหหนึ่งรอยหาสิบบาท จะเปนผูท่ีใหมากกวาคนท่ีถวายเงินหนึ่งลานบาท ในขณะท่ีเขามีเงินเปนพัน ๆ 
ลานบาทเหลืออยู พระเจาต้ังกฎเกณฑไวเชนนั้น เพ่ือใหทุกคนสามารถใหได 

เหตุใดพระเจาจึงประสงคใหเราถวาย มีปจจัยหลายอยางเกี่ยวของอยู เร่ืองหลักท่ีพระองคทรงประสงคก็คือ ใหทานวางใจพระองคในทุก ๆ ดานของ
ชีวิตหากไมมีพระเจา หากพระคำของพระองคไมเปนจริง เม่ือพระองคตรัสวา “จงใหแลวทานจะไดรับดวย” ถาพระเจาไมไดทรงสัญญาท่ีจะอวยพรเรา 
การเอาสวนท่ีมีอยูแลวใหไปกับผูอ่ืนนั้น ชางเปนสิ่งท่ีโงเงาท่ีสุด เพราะแทนท่ีจะมุงตอบสนองความตองการของตัวเอง เรากลับหักมุมออกจากการ
สนองตอบความตองการของตัวเอง เราตองอาศัยความเชื่อในการให และใหในวิธีท่ีพระองคตรัสไว นั่นก็คือเหตุผลท่ีพระองคทรงบัญชาใหเราถวาย 

มีคำอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับผูรับใชท่ีโกงเจานาย ในลูกา 16 ท่ีสุดก็มาถึงจุดท่ีวา พระเจากลาววาหากเราไมสัตยซ่ือในทรัพย และความชอบธรรม 
(พูดถึงเร่ืองเงิน) แลวใครเลาจะใหคำม่ันสัญญาท่ีจะประทานพรอันอุดมตอความไมวางใจของเรา หากเราไมเชื่อพระเจาในเร่ืองเพียงเล็กนอยดานทรัพย 
แลวเราจะกาวสูความเชื่อท่ีสำคัญและย่ิงใหญกวา ในดานจิตวิญญาณ ท่ีแทจริงไดอยางไร ขอพระคัมภีรเชนนี้แสดงใหเห็นวาเงินเปนสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดใน
ความดูแลของเรา หากเราไมวางใจพระเจาดานการเงิน แลวเราจะวางใจพระองคในจุดหมายแหงชีวิตนิรันดรไดอยางไร เราจะเชื่ออยางสุดหัวใจได
อยางไรวาพระเยซูทรงยกโทษบาปใหเราแลว และเราจะไดไปใชชีวิตนิรันดรกับพระองค หากจะเปรียบแลว การวางใจในพระเจาดวยความความเชื่อฝาย
จิตวิญญาณน้ันสำคัญย่ิงยวดกวาการวางใจในพระองคดานการเงิน เงินเปนเร่ืองรอง แตเปนพ้ืนฐานในการวางใจในพระเจา สุภาษิต 11:24 วา มีบางคน
ท่ีใหมากกวาท่ีควรจะให แลวเขาก็ย่ิงไดรับพระพรในความม่ังคั่ง แตคนท่ีสะสมกักตุนสิ่งท่ีมี กลับกอใหเกิดความขัดสนภายในตัวเขาเอง  

หากเราแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพ่ิมเติมสิ่งท้ังปวงใหกับเราเอง หากเราขอใหพระเจาชวย
เร่ืองเศรษฐกิจ และอธิษฐานใหพระเจาชวย แตมิไดแสวงหาแผนดินของพระองคกอน และไมไดกระทำดวยความเชื่อ โดยวางใจพระเจาในดานการเงิน
ดวยการให นั่นหมายถึงวาทานมิไดวางใจในพระเจาอยางแทจริง 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ยอหน 3:16 อะไรคือแรงจูงใจของพระเจาท่ีทรงให 

______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร 

2. อาน 1 โครินธ 13:3 สิ่งท่ีควรจะเปนแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลังการใหของเราคือ  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 13:3 – แมขาพเจามอบของสารพัดเพ่ือเลี้ยงคนยากจน และแมขาพเจายอมใหเอาตัวขาพเจาไปเผาไฟเสีย แตไมมี
ความรัก จะหาเปนประโยชนแกขาพเจาไม 

3. จงอธิบายความหมายของพระคำ ในยากอบ 2:15-16 

______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 2:15-16 – ถาพ่ีนองชายหญิงคนใดเปลือยเปลาและขาดแคลนอาหารประจำวัน [16] และมีคนใดในพวกทานกลาวแก
เขาวา เชิญไปเปนสุขเถิด ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด และไมไดใหสิ่งซ่ึงจำเปนตอรางกายแกเขา จะเปนประโยชนอะไรเลา 

4. อาน ลูกา 6:38 พระคำขอนี้บอกอะไรเรา  

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 6:38 – จงให และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให เพราะวาทาน
จะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด จะตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น 

5. อาน เอเฟซัส 1:7 พระเจาทรงประทานใหออกจากความอุดมของพระองค หรือ ตามความอุดมของพระองค อธิบายความแตกตาง 

______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:7 – ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอัน
อุดมของพระองค 

6. อาน สุภาษิต 19:17 เม่ือเราใหกับผูยากจนเรากำลังทำอะไร พระเจาจะทรงตอบแทนเราไหม  

______________________________________________________________________________________________ 

สุภาษิต 19:17 – บุคคลท่ีเอ็นดูคนยากจนก็ใหพระเยโฮวาหทรงยืม และพระองคจะทรงตอบแทนแกการกระทำของเขา 
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7. อาน สดุดี 41:1-3 จงบอก 5 สิ่งท่ีพระเจาทรงกระทำใหกับผูท่ีแจกจายใหกับคนยากจน 

______________________________________________________________________________________________ 

1)_____________________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________________________________ 

สดุดี 41:1-3 – ผูใดเอาใจใสคนจนก็เปนสุข พระเยโฮวาห จะทรงชวยเขาใหพนในวันยากลำบาก [2] พระเยโฮวาห จะทรง
ปองกันเขาและรักษาเขาใหมีชีวิต ในแผนดินเขาจะไดรับพระพร พระองคจะไมทรงมอบเขาไวกับศัตรูของเขาใหทำตามใจชอบ 
[3] เม่ือเขาอยูบนท่ีนอนดวยความอิดโรย พระเยโฮวาหจะทรงทำใหเขาแข็งแรงขึ้น เม่ือเขาอยูบนท่ีนอนแหงความเจ็บไข
พระองคจะทรงรักษาเขาใหหายหมด     
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บทท่ี 16 

ทำอยางไรเมื่อดูเหมือนพระเจาไมตอบรับคำอธิษฐาน 
วันนี้จะคุยกันเรื่อง ทำอยางไรเม่ือดูเหมือนคำอธิษฐานไมไดรับคำตอบ อยากจะเนนขอเท็จจริงท่ีวาคำอธิษฐานของเรานั้น “ดูเหมือน” ไมไดรับ
คำตอบ ความจริงก็คือ พระเจาตอบรับคำอธิษฐานเสมอ หากคำอธิษฐานนัน้เปนไปตามพระคำของพระองคดวยความเชือ่ 1 ยอหน 5:14-15 บอก
วา “และนีค่ือความม่ันใจท่ีเรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิง่ใดตามพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา ถาเรารูวา พระองคทรง
โปรดฟงเรา เม่ือเราทูลขอสิง่ใด เราก็รูวาเราไดรับตามท่ีเราทูลขอจากพระองคนั้น” นีค่ือความม่ันใจอยางย่ิง พระเจาทรงตอบรับคำอธิษฐานเสมอ 
แตก็ดูเหมือนวาไมใชเสมอไป มัทธิว 7:7-8 กลาววา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวาทุกคนท่ีขอกไ็ด ทุก
คนท่ีแสวงหาก็พบ ทุกคนท่ีเคาะกจ็ะเปดใหเขา” พระคำเหลานั้นบอกวาพระเจาทรงตอบคำอธิษฐานเสมอ แตทุกคนก็นกึไปถึงบางชวงของชีวิต ท่ี
เราขอในสิง่ท่ีเราเชื่อวาเปนสิง่ท่ีถูกตอง ชอบธรรม ไมใชสิ่งท่ีเห็นแกตัว หรืออยูนอกเหนือน้ำพระทัยพระเจาเลย กระน้ันเราก็ยังไมไดรับคำตอบ 

พระวจนะของพระเจาบอกวาใหเราทูลขอ แลวจะได แตประสบการณของเราบอกวา เม่ือทูลขอ เราก็ยังไมได จริงแลวมันเปนยังไงกันแน คำตอบ
อาจจะเปนท่ีแปลกใจ แตความจริงก็คือ มันอาจจะถูกท้ังสองอยาง คนสวนใหญคิดวา อาว ก็พระคำของพระเจาบอกวา พระองคจะตอบรับคำ
อธิษฐาน แตก็ไมเห็นวาจะเปนไปตามนั้น ยอหน 4:24 บอกวา “พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ผูท่ีนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง” พระเจาทรงทำงานในมิติของจิตวิญญาณในการตอบคำอธิษฐานของเรา แตเราตองใชความเชื่อในสวนของเราเพื่อทำใหเกิดผล 
ความเชื่อเปนสิง่ท่ีนำจากโลกของจิตวิญญาณ เคลือ่นไปสูโลกทางกายภาพ นีค่ือพ้ืนฐานท่ีกลาวในฮบีรู 11:1 วา “บัดนีค้วามเชื่อคือความแนใจใน
สิ่งท่ีเราหวงัไว เปนหลักฐานม่ันใจวา สิ่งท่ียังไมไดเห็นนั้นมีจริง” นี่ไมไดบอกวาความเชือ่นั้นคือหลักฐานของส่ิงท่ีไมมีอยูจริง มันมีอยูจริง แตเรา
มองไมเห็นในมิติทางกายภาพ เพราะมันอยูในมิติของจิตวิญญาณ ความเชื่อจะเขาไปสมิูติของจิตวิญญาณ ดึงสิง่เหลานีก้ลับมาสูมิติทางกายภาพ 

ยกตัวอยาง สัญญาณคล่ืนวิทยุ โทรทัศนท่ีกระจายเสยีงออกจากสถานตีลอดเวลา เราอาจจะอยูในหองท่ีมองไมเห็น หรือไมไดยินสัญญาณ แตก็
ไมไดหมายความวาท่ีนั่นไมมีสัญญาณ เราตองเปดวิทยุ หมุนไปท่ีคลื่นความถี่ท่ีเราตองการฟง วิทยุจะรับสัญญาณคลื่นในมิติท่ีเรารมองไมเห็น 
แปลงเปนคลืน่ในมิติท่ีเราไดยินดวยหูของมนุษย พระเจาตอบคำอธิษฐานของเราในวิธีท่ีคลายกัน พระองคประทานใหเราในมิติของจิตวิญญาณ ซ่ึง
โดยความเชื่อ เราตองเอื้อมไปรับ และนำกลับเขามาในโลกทางกายภาพ โลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณเคล่ือนไหวขนานกันไป พระเจา
ทรงเคล่ือนไหวและตอบคำอธิษฐานของเราแตเราไมอาจมองเห็นการเกิดผลทางกายภาพ นอกจากจะใหความเชื่อเปนสะพานเชื่อมชองวางระหวาง
มิติท่ีมองไมเห็นทางจิตวิญญาณและโลกทางกายภาพท่ีเราอาศัยอยู 

ยกตัวอยางดาเนยีลบุรุษของพระเจาท่ีอธิษฐานทูลขอพระเจาใหเปดเผยสำแดงกับเขา ในสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกับเวลา ผมจะสรุปเรื่องคราวๆ วาพระ
เจาทรงสงทูตสวรรคเกเบรียล ใหปรากฏแกดาเนียล และตอบคำอธิษฐานของเขา ดาเนยีล 9:22-23 บอกวา “ทานใหความรูและกลาวแกขาพเจา
วา โอ ดาเนียล ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้ เพ่ือจะใหปญญาและความเขาใจแกทาน ในตอนตนแหงคำวิงวอนของทานก็มีคำสั่งออกไป ขาพเจาจงึมา
บอกใหทานทราบเพราะทานเปนผูท่ีทรงรักมาก เพราะฉะนัน้จงเขาใจคำสั่งนัน้และพิจารณานิมิตนัน้” นี่คือประเด็น เกเบรียลกลาวไววาต้ังแต
ดาเนียลเริ่มตนอธิษฐาน พระเจากไ็ดบัญชาใหเกเบรยีลนำคำตอบมาใหดาเนียล เม่ือเราอานกจ็ะเห็นวา การนำสารนี้ใชเวลาประมาณ 3 นาที มัน
แค 3 นาทีหางจากเวลาท่ีพระเจาไดสั่งคำบัญชาและจนกระท่ังมันสำแดงผล 

เรามักสันนิษฐานมากมายวาถาพระเจาคือพระเจาท่ีแทจริง แลวทรงมีพระประสงคท่ีจะใหเกิดข้ึน มันก็ควรจะเกิดข้ึนเพียงชั่วพริบตา แตนั่นไมจริง 
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ในตัวอยางนี้ พระเจาทรงใหบัญชาท่ีใชเวลาโดยประมาณ 3 นาทีสำหรับเกเบรียลท่ีจะนำคำตอบไปให เราไมเขาใจเหตุผลทุกอยางในเรื่องนี้ 
ซ่ึงไมใชประเด็นหลัก ประเด็นก็คือ จากเวลาท่ีพระเจาทรงมีคำสั่ง มีชวงเวลาประมาณ 3 นาทีกอนท่ีมันจะแสดงผล เอาละ ถานี่คือเวลาท่ี
ยาวนานท่ีสุดท่ีเราจะเชื่อในการรอคอยคำตอบของคำอธิษฐาน เราก็คงจะอดทนรอไดในชวงเวลาแคนั้น แตมันก็ไมเปนเชนนี้เสมอไป 

ในดาเนียล 10 เราพบวาผูอธิษฐานคนเดียวกันกำลังอธิษฐานอีก และคราวนี้มันใชเวลาถึง สามสัปดาหกวาจะไดรับคำตอบ หลายคนท่ีอาน
ตรงน้ีอาจจะบอกวา “เหตุใดพระเจาจึงตอบคำอธิษฐานแรกของดาเนียลในสามนาทีแตตอบคำอธิษฐานตอไปในสามสัปดาหตอมา” ดาเนียล 
10:11-12 บอกวา “ทานกลาวแกขาพเจาวา โอ ดาเนียล บุรุษผูเปนท่ีรักอยางย่ิง จงเขาใจถอยคำท่ีเราพูดกับทาน และยืนตรง เพราะบัดนี้
ขาพเจาไดรับใชใหมาหาทาน ขณะท่ีทานกลาวคำนี้แกขาพเจา ขาพเจาก็ยืนสั่นสะทานอยู แลวทานพูดกับขาพเจาวา ดาเนียลเอย อยากลัว
เลย เพราะต้ังแตวันแรกท่ีทานไดต้ังใจจะเขาใจ และถอมลงตอพระพักตรพระเจาของทานนั้น พระเจาทรงฟงถอยคำของทาน และขาพเจามา
ดวยเรื่องถอยคำของทาน” นี่แสดงใหเห็นวา พระเจาทรงมีคำสั่งใหกับผูนำสารตั้งแตวันแรกท่ีดาเนียลกลาวคำอธิษฐาน มันใชเวลาสามสัปดาห
กวาจะเห็นผลคำอธิษฐาน แตพระเจาทรงสตัยซ่ือ ในพระคำของพระองคก็ยังกลาวไววาพระองคทรงเหมือนเดิมเม่ือวานนี้ วันนี้ และตลอด
กาลนาน (ฮีบรู 13:8) 

ถาเราเอาบทที่ 9 และ10 มารวมกัน ชัดเจนท่ีวา พระเจาตอบรับคำอธิษฐานท้ังสองทันที คร้ังแรกใชเวลา สามนาที คร้ังหลังใชเวลา สาม
สัปดาห แตพระเจาไมแปรปรวน นี่คือประเด็น พระเจาตอบคำอธิษฐานของเรา พระองคทรงทำงานแตมีตัวแปรหลากหลายเกิดข้ึนในชวง
ระหวางเวลาท่ีพระองคทรงตอบคำอธิษฐานกับเวลาท่ีแสดงผล เราตองเชื่อ ความเชื่อจะตองเขาสูมิติของจิตวิญญาณและนำคำตอบกลับมาใน
มิติทางกายภาพ ดังนั้นความเชื่อจึงเปนหนึ่งในสวนประกอบท่ีสำคัญอยางย่ิง 

เราก็ยังไดเห็นอีกในดาเนียล 10:13 ท่ีวา “เจาผูพิทักษราชอาณาจกัรเปอรเซียไดขัดขวางขาพเจาไวถึงย่ีสิบเอ็ดวัน ขาพเจาจึงยังอยูท่ีนั่นกับ
กษัตริยท้ังหลายของเปอรเซีย แตดูเถิด มีคาเอลเจาผูพิทักษชั้นหัวหนาผูหนึ่งมาชวยขาพเจา” ขอความนี้ไมไดพูดถึงบุคคลท่ีมีตัวตน แตเอยถึง
วิญญาณชั่วท่ีกออุปสรรค ซาตานเปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งในกระบวนการนี้ หลายคร้ังท่ีพระเจาตอบคำอธิษฐานของเรา แตซาตานเขาขัดขวาง
โดยใชคนอ่ืน ยกตัวอยางเชน ถาเรากำลังอธิษฐานขอพระเจาชวยเร่ืองการเงิน พระเจาจะไมย่ืนเงินใหกับเราดวยพระองคเอง พระองคจะไม
ปลอมแปลงเงินสกุลบาทหรือสกุลอ่ืนใดในโลกนี้ พระองคจะไมบันดาลใหเงินตกจากสวรรค แลวยัดใสกระเปาเรา ลูกา 6:38 บอกวา “จงให 
และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให และผูคนจะใหแกทานในลักษณะเดียวกัน” พระ
เจาจะเคลื่อนไหวและตอบคำอธิษฐานของเรา แตจะตองผานทางมนุษย คนบางคนอยูในหวงของความโลภ หากเขากำลังโกรธเราอยู หรือเรา
ทำใหเขารูสึกไมพอใจหรือตอตานเรา เชนนั้น ซาตานอาจใชผูคนเหลานั้นขัดขวางการเกิดผลแหงคำอธิษฐานนั้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาท่ี
เราอธิษฐานเรื่องเศรษฐกิจ จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรูวา อาจมีใคร เปนสวนหนึ่งในปาฎิหารยทางการเงินของเรา และเราตองอธิษฐานเผื่อเขา
เหลานั้นดวย 

พระเจาทรงสัตยซ่ือเสมอ พระองคไมเคยพลาดที่จะตอบคำอธิษฐานของเรา หากคำอธิษฐานนั้นอยูบนพ้ืนฐานของพระคำของพระองคและคำ
อธิษฐานนั้นเปนไปดวยความเชื่อ พระองคทรงตอบเสมอแตเราอาจยังไมเห็นผล นี่ขึ้นอยูกับตัวแปรอื่นดวย ขออธิษฐานใหคำสอนบทนี้ที่จะ
ชวยเสริมสรางความเชื่อของเรา และใหเรารูวาพระเจาจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราเสมอ       
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราขอจากพระเจา เราคาดหวังอะไรได  
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 7:7-8 – จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน [8] เพราะวาทุกคนที่ขอก็ไดรับ คนท่ีแสวงหาก็
พบ และคนท่ีเคาะก็จะเปดใหเขา 

2. อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราแสวงหาพระเจา เราสามารถคาดหวังอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน มัทธิว 7:7-8 หากเราเคาะ เราสามารถคาดหวังอะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน ยอหน 10:35 พระเจาจะทรงประทานใหเรานอยกวาท่ีพระคำของพระองคทรงสัญญาไวกับเราไหม  
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 10:35 – ถาพระองคไดทรงเรียกผูท่ีรับพระวจนะของพระเจาวาเปนพระ และจะฝาฝนพระคัมภีรไมได 

5. อาน ยากอบ 4:1-3  เหตุใดผูคนเหลานั้นจึงถูกขัดขวางจากการรับพระพรจากพระเจา  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 4:1-3 – สาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกทาน มิใชราคะตัณหาของทานหรือท่ีตอสูกันในอวัยวะ
ของทาน [2] ทานท้ังหลายอยากได แตไมได ทานก็ฆากัน ทานโลภแตไมได ทานก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่ีทานไมมีเพราะ
ทานไมไดขอ [3] ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังไดไปเพื่อสนองราคะตัณหาของทาน 

6. อาน 1 เปโตร 3:7 หากเราปฏิบัติผิดๆ ตอคูครองของเรา จะเกิดผลอยางไรกับคำอธิษฐานของเรา  
______________________________________________________________________________________________ 

เปโตร 3:7 – ฝายทานท้ังหลายที่เปนสามีก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู จงใหเกียรติแกภรรยาเหมือนหนึ่งเปน
ภาชนะที่ออนแอกวา และเหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน เพ่ือจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของ
ทาน 

7. อาน 1 ยอหน 5:14-15 กุญแจท่ีจะทำใหเราไดรับคำตอบจากคำอธิษฐานคือ 
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 5:14-15 – และนี่คือความม่ันใจท่ีเรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงคของพระองค พระองคก็ทรง
โปรดฟงเรา [15] และถาเรารูวา พระองคทรงโปรดฟงเรา เม่ือเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับตามท่ีเราทูลขอจากพระองคนั้น 

8. อาน มาระโก 11:24 เม่ือเราอธิษฐาน เราควรตองทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 11:24 – เหตุฉะนั้นเราบอกทานท้ังหลายวา ขณะเม่ือทานจะอธิษฐานขอส่ิงใด จงเชื่อวาไดรับ และทานจะไดรับสิ่งนั้น   
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คำตอบ 
บทท่ี 1 คำตอบ 

1. เขาถกเถียงกันเรื่องใครจะไดเปนใหญท่ีสุด 
2. ใชแลว  
3. เปนผูรับใชของคนท้ังปวง 
4. “พวกเขาเริ่มถกเถียงกันดวยวาจะนับวาใครเปนใหญท่ีสุด ในพระอาณาจักรของพระเจา พระองคจึงตรัสแกเขาวา ‘ในโลกนี้ 

กษัตริยและผูมีอำนาจเปนผูออกคำสั่ง แตผูคนก็ไดเรียกเขาวา’เพ่ือนของประชาชน’ แตทามกลางพวกทาน คนท่ีเปนใหญสุด 
ควรจะรับเอาตำแหนงท่ีนอยสุด และผูนำควรเปนผูรับใช ปกติแลวเจานายนั่งบนโตะ และมีผูรับใชไวคอยรับใช แตไมใชท่ีนี้ 
เพราะเราเปนผูรับใชของพวกทาน” (ลูกา 22: 24-27) 

5. ความทะนงตัว 
6. โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต ไมใชศูนยกลางหรือจดจออยูท่ีจุดเดนของตัวเอง หรือจุดดอยของตัวเอง 
7. การใหพระเจาเปนศูนยกลาง และใหผูอื่นเปนศูนยกลาง ปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนท่ีเราอยากใหเขาปฏิบัติกับเรา 

บทท่ี 2 คำตอบ 
1. ไตรตรอง ขบคิด คิดทบทวน กลับไปกลับมาในใจ 
2. การขบคิดอยูกับความรูท่ีถูกตอง (การเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม) และการติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค (โดยการ

ไตรตรอง การขบคิด และนึกถึงพระเจา) 

3. เลือกหัวขอเรื่องจากพระคัมภีร แลวคิดตรึกตรอง 
4. การศึกษาพระคำ ทีละขอ ในแตละเลมในพระคัมภีร 
5. บุคคลท่ีเราเชื่อฟง (เชน เจานาย) 
6. ผูชวยใหผูอื่นรอดจากบาปของเขา 
7. ผูซ่ึงไดรับการทรงเจิมใหเปนกษัตริย 
8. หนวยของความคิดท่ีเขียนออกมา 
9. ติดตอกับพระเจาผานพระคำของพระองค 

บทท่ี 3 คำตอบ 
1. ถวายตัวของทานแดพระเจา  
2. ชาวโลก หรือผูไมเชื่อท้ังหลาย 
3. พระคัมภีร พระคำของพระเจา  
4. ชีวิต และสันติสุข 
5. ถวายตัวเปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตแดพระเจา และเริ่มรับการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม 
6. โดยรักษาจิตใจของเราใหจดจออยูแตกับพระเจา 

7. อธิษฐาน สรรเสริญโมทนาพระคุณ การตรึกตรองอยูกับพระคำของพระเจา ขอบคุณพระเจา และอื่น ๆ 
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บทท่ี 4 คำตอบ 
1. มาประชุมกันนั้นอยางผูเชื่อ 
2. เขาไดสั่งสอน และประกาศขาวประเสริฐ 
3. พวกเขาทั้งหลายไดต้ังม่ันคงอยูในคำสอนของจำพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และรวมใจกันในการหักขนมปง (ทาน

อาหารรวมกันและรับศีลมหาสนิทรวมกัน) และการอธิษฐาน 

4. ผิด 
5. อัครสาวก ผูพยากรณ ครูบาอาจารย  ผูทำการอัศจรรย ผูมีของประทานในการรักษาโรค ผูชวยเหลือ ผูครอบครอง และผูพูด

ภาษาแปลกๆ 
6. คนหน่ึงมีเพลงสดุดี อีกคนมีคำสั่งสอน อีกคนก็มีคำวิวรณท่ีพระเจาประทานให อีกคนก็พูดภาษาแปลกๆ อีกคนก็แปลขอความ

ของภาษาแปลกๆ 

7. หญิงมาย 
8. พระองคทรงใสใจ ดูแลเด็กกำพรา และหญิงมายท่ีตกทุกขไดยาก 
9. หญิงมายท่ีมีชื่ออยูในการอุปถัมภของคริสตจักร ตองมีอายุไมต่ำกวา 60 ป และซ่ือสัตยตอสามี และเธอตองเปนคนที่ทุกคนนับ

ถือใหเกียรติ เพราะสิ่งดี ๆ ตาง ๆ ท่ีเธอกระทำ เอาใจใสเลี้ยงดูลูก มีน้ำใจ รับใชวิสุทธิชนดวยความถอมใจ ชวยเหลือผูท่ีทุกข
ยาก มีความพรอมท่ีจะทำแตคุณความดีเสมอ และหญิงมายสาวๆ ไมควรมีชื่ออยูในทะเบียน 

10. ประกาศพระคำของพระเจา 
11. เพราะเขาไดถูกสอนมาแบบนั้น 
12. ใหกับผูท่ีจำเปน ถวายเกียรติแดพระเจาดวยการให  

บทท่ี 5 คำตอบ 
1. เหมือนการตอสู 
2. เรามีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสตท่ีจะขับผีออกได 
3. เขาตองนอมใจยอมฟงพระเจา และตอสูกับพญามาร  
4. มันทำงานกับตัณหาของเรา (ทำใหสิ่งชั่วรายนั้นดูนาทำ) 
5. อยายอมทำตามบาป แตยอมทำตามพระเจา จงถวายตัวของเรา(อวัยวะของเรา) ใหเปนเครื่องใชในการชอบธรรมถวายแด

พระเจา 

6. จัดเตรียมอะไรไวบำเรอ  
7. กำลังศัตรู  

บทท่ี 6 คำตอบ 
1. พระคำของพระเจา (จริงหรือท่ีพระเจาตรัสวา) 
2. มันไมสามารถจะบังคับใหผูใดเชื่อฟงมันได มันจึงตองลอลวงมนุษยใหละท้ิงสิทธิอำนาจของตัวเอง 
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3. พระเจา 
4. พระองคทรงใหอำนาจในการครอบครองบรรดาสิ่งท่ีพระองคทรงสรางท้ังสิ้น 
5. ซาตานเอาสิทธิอำนาจจากมนุษย และกลายมาเปนเจาของโลกนี้  
6. ใชแลว 
7. พระเยซูคริสต 
8. เชื่อท้ังหลาย 
9. มีตอเราผูเชื่อ  

บทท่ี 7 คำตอบ 

1. ทุกคนท่ีเขามาหาพระองค 
2. ทุกชนิด (รวมทั้งการรักษาทางกายดวย) 
3. พระเยซูทรงแบกรับไปหมดแลว 
4. พระองคไดทรงแบกรับบาปของเราไวในรางกายของพระองค และดวยรอยเฆี่ยนของพระองค ทานท้ังหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย 
5. การรักษา 
6. อาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว 
7. รักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คนตายแลวใหฟน และจงขับผีใหออก 
8. ใหออกไปท่ัวโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน 
9. เชื่อและรับบัพติศมา 
10. เขาจะขับผีออกและพูดภาษาแปลกๆ 
11. เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวจะเห็นเขาเหลานั้นหายโรค 

บทท่ี 8 คำตอบ 

1. ทานไดแบกความเจ็บไขของเราท้ังหลาย และหอบโรคของเราไป 

2. ความไมรู (ขาดความรู) 

3. ความบาป พวกเขาคิดผิด 

4. สิ่งท่ีเลวรายมากกวาความเจ็บปวย แมกระทั่งความตาย (โรม 6:23) 

5. การลมลงในความบาป (ปฐมกาล 3) ดวยการละเมิดของอาดัม เขาไดนำบาปและความเจ็บปวยมาสูมวลมนุษย 

6. ถูกพญามารเบียดเบียน 

7. ความไมเชื่อ 

8. การอธิษฐานดวยความเชื่อ     



ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 2  2-129 
 

บทท่ี 9 คำตอบ 

1. เจ็ดครั้ง 

2. สี่รอยเกาสิบครั้ง (หรือไมมีวันจบส้ิน และอยางตอเนื่อง) 

3. หนึ่งหม่ืนตะลันหรือ 300 ลานบาท (จำนวนท่ีไมมีวันใชคืนไดเลย) 

4. ตัวเขา ภรรยา ลูกๆ และสมบัติพัสถารท่ีเขามีท้ังหมด จะตองถูกประมูลขายท่ีตลาดทาส เพ่ือนำไปจายหนี้สิน 

5. ใหเจานายมีความอดทนกับเขา และเขาจะจายคืนหนี้สินใหทุกอยาง … อาจจะไม 

6. ความเมตตาและการอภัยบาป … ความเมตตาและการอภัยบาป 

7. หนึ่งรอยเพนซ (คาจางแรงงาน 1 วัน หรือประมาณ 600 บาท) 

8. ไมอดทน ใชความรุนแรง และไมใหอภัย 

9. นำเขาเขาคุก จนกวาเขาจะคืนหนี้สินจนหมด 

10. โอ เจาผูรับใชชั่ว 

11. เขาควรจะแสดงความเมตตาตอเพ่ือนบาวของเขา เชนเดียวกับท่ีเจานายไดเมตตาสงสารเขา เขาควรจะปลอยเพ่ือนบาวไป 
และยกโทษใหเขาดวย 

12. โกรธมาก 

13. ใชแลว 

14. “พระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจะทรงกระทำแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทานแตละคนไมยกโทษการละเมิด
ใหแกพ่ีนองของทานดวยใจกวางขวาง” 

บทท่ี 10 คำตอบ 
1. ความสัมพันธระหวางพระเยซูกับคริสตจักรของพระองค (เปรียบเหมือนการแตงงาน) 

2. พระเจาทรงหึงหวงเรา และตองการใหเราจริงใจกับพระองค 

3. เพ่ือวาคำอธิษฐานของคุณจะไมถูกขัดขวาง 

4. ไมไดเลย 

5. สอนกันได 

6. ความรัก  

7. ความรัก 

8. ค. กระทำคุณให 
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บทท่ี 11 คำตอบ 
1. ก. สิ่งท่ีดี และ ค. สิ่งท่ีโปรดปรานจากพระเยโฮวาห 

2. ค. ปราศจากมลทิน 

3. ถูก 

4. ดวยการกระทำและดวยความจริง  

5. ถูก 

6. ถูก 

7. ถูก (ภาษากรีกท่ีใชในเอเฟซัส 5:26 “Rhema” หมายถึง พระวจนะที่เปลงออกมา) 

8. ถูก (พระคำของพระเจาเต็มไปดวยวจนะแหงความรักท่ีมีตอเรา) 

9. ถูก 

10. จริง 

11. ค. พระวิญญาณบรสิุทธ์ิของพระเจา 

12. พระคริสตและคริสตจักรของพระองค 

บทท่ี 12 คำตอบ 
1. พระบัญญัติ 

2. ความรักคือการไมกระทำสิ่งผิดกับเพ่ือนบาน บัญญัติแตละบทแสดงความรัก โดยวิธีท่ีเราควรตอบสนองตอเพ่ือนบานของเรา 

3. หากศัตรูของเราหิว เราควรจะหาอาหารใหกิน หากเขากระหาย เราควรจะหาน้ำใหด่ืม เราคอยแสวงหาสวัสดิการและ
ผลประโยชนเพ่ือผูอื่น โดยตองไมคำนึงถึงความรูสึกของตัวเอง 

4. ความรักสอนกันได มันไมใชแคความรูสึก 

5. ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรกัไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมทำสิ่งท่ีไมบังควร ไมคิดเห็นแก
ตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีในความจริง ไมแคะไคคุยเขี่ย
ความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุกอยาง ความรักไมมีวันสูญสิ้น 

6. อยาใหเรารักกันดวยคำพูดเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทำดวย 

บทท่ี 13 คำตอบ 

1. ปฏิบัติกับผูอื่น เชนเดียวกับท่ีคุณตองการใหเขาปฏิบัติกับคุณ 

2. กลายเปนคนท่ีเหมาะสม 
3. คือสิ่งท่ีเรากระทำดวยการเดินตามหลักการของพระเจา (พระบัญญัติของพระองค) 
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4. การกระทำ (เพราะการกระทำของคุณเสียงดังกวาคำพูด) 

5. ไมเลย (พระองคยังคงเสาะหาประโยชนสุขและสวัสดิการของเรา โดยไมคำนึงถึงความรูสึกของพระองค) 

6. ไมไดเลย 

7. ความรัก 

8. ทุกคำ (ความหยาบคาย, เห็นแกตัว, และไมใหอภัย) อธิบายถึงลักษณะท่ีไมใชความรัก 

9. ความรัก (ซ่ึงจะไมมีวันสูญสิ้น) 

10. บาปทุกอยาง  

บทท่ี 14 คำตอบ 

1. ความรักของเราน้ันมีจริง 
2. ความเทาเทียมกัน (ทุกคนควรใหเทาท่ีจะสามารถใหได) 
3. โดยการใหเทาท่ีเราจะใหได เม่ือสามารถใหได 
4. ใหกับผูยากจน (ผูท่ีขัดสน) 
5. เปนพระพร 
6. ทำสิ่งดี แจกจายใหกับผูขัดสนดวยใจกวางขวาง และแบงปนใหกับผูอื่นในสิ่งท่ีพระเจาทรงประทานให 
7. ________________________________________________________________________________________ 

บทท่ี 15 คำตอบ 

1. ความรักของพระองค 
2. ความรัก (ตัวอยางเชน การแสวงหาสวัสดิการ และประโยชนสุขของผูอื่น โดยไมตองคำนึงถึงความรูสึกของตัวเรา) (มัทธิว 7:12) 
3. 95 % ของความรักท้ังหมด คือการกระทำที่ไมตองใชคำพูด ไมใชในสิ่งท่ีเราพูด แตเปนสิ่งท่ีเราทำ 
4. ทานจะตวงใหดวยทะนานอันใด (ใหญหรือเล็ก) จะตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น  
5. ตามความอุดมของพระองค พระองคทรงใหทุกอยางเพ่ือไถเรา พระบุตรองคเดียวของพระองค 
6. เราใหพระเจาทรงยืม ใช พระองคจะทรงตอบแทนเรา 
7. จงบอก 5 สิ่งท่ีพระเจาทรงกระทำใหกับผูท่ีแจกจายใหกับคนยากจน 

1) พระองคจะทรงชวยเขาใหพนในวันยากลำบาก 
2) พระองคจะทรงปองกันเขาและรักษาเขาใหมีชีวิต 
3) พระองคจะทรงใหพระพรกับเขา  
4) พระองคจะไมทรงมอบเขาไวกับศัตรูของเขาใหทำตามใจชอบ 
5) พระองคจะทรงรักษาเขาใหหายจากโรค (ดูแลใหสุขภาพแข็งแรง) 
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บทท่ี 16 คำตอบ 

1. เราสามารถคาดหวังท่ีจะไดรับ 
2. เราจะพบ 
3. จะเปดใหแกเรา 
4. ไมเลย 
5. แรงจูงใจและจิตใจของพวกเขาผิด ทุกสิ่งนั้นเก่ียวกับตัวเองและเพ่ือตัวเขาเอง แรงจูงใจของพวกเขานั้นลวนแตเปนความเห็น

แกตัวอยางท่ีสุด 

6. คำอธิษฐานของคุณจะถูกขัดขวาง 
7. ขอตามน้ำพระทัยของพระองค 
8. จงเชื่อวาเราไดรับ แลวเราจะไดรับ 
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บทท่ี 1 

การเคลื่อนไหวของพระเจา 
วันนี้เราจะศึกษากันวาทำอยางไร พระเจาจึงจะทรงเคล่ือนไหวผานเราในการแบงปนใหกับคนอ่ืน เรามีอำนาจและการเจมิของพระเจาอยูในตัวเรา 
แตทำอยางไรจึงจะนำออกมาสูผูอ่ืนได มีขอพระคัมภีรหลายขอใหเราศึกษา เปาโลอธษิฐานในฟเลโมน 6 วา “เพ่ือการเปนพยานถึงความเชื่อของ
ทานจะไดเกิดผลโดยการรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซ่ึงมีอยูในทานโดยทางพระเยซูคริสต” อันดับแรกท่ีจะใหพลังอำนาจของพระเจาไหลผานเราไปสูผอ่ืูนก็
คือ เราตองรับรูถึงความดงีามตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวเรา เราไมอาจใหในสิง่ท่ีเราไมมี คร้ันรูวามีอะไรในตัวเรา สิ่งตาง ๆ จะเกดิข้ึนโดยอัตโนมัติ เราจะ
เร่ิมแบงปนความต่ืนเตนยินดีกับผูอ่ืน เปนพยานถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทำในชีวิตเรา แลวก็จะชวยผูคนไดอยางอัตโนมัติ 

1 ยอหน 4:7-8 กลาวไววา “ทานท่ีรักท้ังหลาย ขอใหเรารักซ่ึงกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนท่ีรักก็บังเกิดมาจากพระเจา 
และรูจักพระเจา…เพราะวาพระเจาทรงเปนความรกั” เม่ือใดก็ตาม ท่ีเรารูสึกวาความรักไหลผานจากเราไปสูบุคคลอ่ืน นัน่คือความรักของพระเจา
ไหลผานเราไปสูเขา อันท่ีจริงคำวา ‘รัก’ ในภาษากรีก มีอยู 4 คำหลัก ความรักท่ีสงูสุดเรียกวา agape เปนความรักแบบพระเจาอันเหนือ
ธรรมชาติ เราตองแยกแยะความแตกตางระหวางความรักแบบเสนหาหรือแรงปรารถนาตอใครคนใดคนหนึ่ง กับความรักของพระเจา อันสูงสง
เหนือธรรมชาติ ยามท่ีเรารูวาความรักของพระเจาไหลผานเราไปยังผูอ่ืน เราจะรูวา นั่นไมใชความรักท่ีเห็นแกตัว พิสูจนไดจาก 1 โครินธ์ิ 13:4-8 
ซ่ึงอธิบายถึงพระลักษณะของความรักแบบพระเจา ความรักไมอิจฉา ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉนุเฉียว ฯลฯ เราตองวิเคราะหสิ่งท่ีเรา
เรียกวาความรัก วาใชความรักของพระเจาจริง ๆ ไหม ความรักนั้นจะตองไมเห็นแกตัวฝายเดียว ไมรับใชตัวเอง ตองแนใจวาเรารักคนคนนั้นไมใช
เพราะเขาจะทำอะไรใหเราได ขณะท่ีเราเติบโตไปทามกลางความรักเชนนี้ เราจะเริ่มหย่ังรูความรักแบบพระเจาอยางแทจริง แลวจะรูสึกวาความ
รักนี้ไดไหลผานเราไปสูผูอ่ืน นั่นแหละพระเจาทรงเคลื่อนไหวแลว คร้ันเม่ือเราหย่ังรูความรักของพระองคท่ีไหลผานเราไปสูผูอ่ืน สิ่งท่ีเราจะทำ
ตอไปก็คือ ใชคำพูดท่ีกอใหเกิดกำลังใจหรือมีการกระทำท่ีสำแดงความรักนั้น 

ชวงเวลาที่เรากำลังอธิษฐานอยูนั้น อาจจะมีใครสักคนเขามาในใจเรา แลวเราจะเกิดความรัก ความเห็นใจแบบพระเจาไปถึงเขา อาจดูเหมือนวาจู ๆ 
เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้น แตมันเปนเรื่องเหนือธรรมชาติ แลวถาเราโทรหา สงจดหมาย หรือติดตอเขาไมทางใดก็ทางหนึ่ง แทบจะทุกครั้ง บุคคลนั้นจะ
พูดวา “โอ! อัศจรรยจริง ๆ นั่นเปนสิ่งที่พระเจาตรัสกับผมผานคุณ พระองคทรงสัมผัสชีวิตของผมผานคุณ” รูไหมวามันเกิดขึ้นไดอยางไร มัน
เกิดขึ้นก็เพราะเราสัมผัสไดถึงความรักเชนนี้ ความสงสารอยางพระเจานี้ไหลผานเราไปสูคนคนนั้น เมื่อเรารูสึกเชนนั้น ใหตระหนักวามันไมใชตัว
เรา แตนั่นคือพระเจา พระเจาคือความรัก และเมื่อเรารักคนอื่น นั่นก็คือพระองคทรงรักเขาผานเรา นี่คือวิธีที่พระเยซูทรงดำเนินในพันธกิจของ
พระองค มัทธิว 14:14 กลาววา “ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็เห็นประชาชนหมูใหญ พระองคทรงสงสารเขา จึงไดทรงรักษาคนปวยของ
เขาใหหาย” วิถีที่พลังของพระเจาไหลผานพระเยซูเปนวิถีที่ผานจากความรูสึกสงสารและความรักที่พระองคมีตอประชาชนที่พระองคทรงสั่งสอน
อยู ในมัทธิว 8:2-3 ชายหนุมโรคเรื้อนคนหนึ่ง ที่มีมลทิน และไมอาจถูกสัมผัสไดตามบัญญัติของชาวยิว (ไมมีใครแตะตองคนเปนโรคเรื้อนได มิ
เชนนั้นพวกเขาจะติดเชื้อกลายเปนคนมีมลทินไปดวย) ไดรองขึ้นตอพระเยซูเจาดวยเสียงอันดังแตไกลวา “พระองคเจาขา เพียงแตพระองคจะ
โปรด ก็จะทรงบันดาลใหขาพระองคหายโรคได พระเยซูทรงย่ืนมือแตะตองเขา แลวตรัสวา เราพอใจแลว จงหายเถิด ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขา
ก็หาย” พระองคทรงรูสึกสงสารชายโรคเรื้อนนั้นอยางจบัใจ แลวเอ้ือมไปสัมผัสตัวเขา เม่ือเราศึกษาพระคำ เราจะพบความเมตตาสงสาร และความ
รักแบบพระองคไดในหลายแหงจากพระคัมภีร มันไมใชเพียงแคอารมณความรูสึก แตเปนความเมตตาสงสารท่ีไหลผานตัวเราออกมา   

ขณะท่ีพระเยซูถูกตรึงอยูบนกางเขน พระองคทรงรักผูคนรอบขางพระองคอยางย่ิง จนตรัสวา “โอ พระบิดาเจาขา ขอโปรดอภัยโทษเขา 
เพราะวาเขาไมรูวาเขาทำอะไร” (ลูกา 23:34) คนเหลานั้นคือคนท่ีตรึงกางเขนพระองคแท ๆ แตพระองคก็ยังทรงมีความเมตตาสงสารพวกเขา 



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-134 
 

ไดทูลขอตอพระบิดาใหทรงยกโทษบาปใหกับเขาเหลานี้ เรารูดีวา นี่ไมใชแคอารมณ ความรูสึก มันคือทางเลือก ไมวาจะอยางไรก็ตาม 
พระองคทรงสัมผัสได และทรงแสดงความสงสารนั้นออกมาสูผูคนท่ีลอมรอบพระองค เราทุกคนผูซ่ึงเกิดใหมในพระองค ยอมมีพระเจาสถิตอยู
ภายในตัวเรา ตามพระคำท่ีเร่ิมไวแตแรก ใน 1 ยอหน 4:8 วา พระเจาคือความรัก พระองคทรงปรารถนาใหความรักของพระองคไหลผานเรา
ไปสัมผัสผูอ่ืน ในการนี้พระองคจะทรงสำแดงความเมตตาสงสารของพระองค ท่ีเราจะสัมผัสไดวา ความรักนั้นไหลผานเราไปยังผูอ่ืน เม่ือเปน
เชนนั้น เราจะตองสนองตอบพระองค  

เราไมจำเปนตองทำอะไรพิเศษตลอดเวลา ไมจำเปนตองใชคำวา “ดวยพระองคทรงกลาว” บางคร้ังหากเราเกิดรูสึกเมตตาอาทรใครสักคน ก็
แคเดินเขาไปโอบไหลเขา แลวบอกวา “พระเจารักคุณ ผมก็รักคุณเชนกัน” (ตอไปน้ีเปนคำพยานของคุณ แอนดรูว วอมแม็ค ผูรับใชพระเจา 
และผูสอนพระคัมภีร)  

“ผมรูวาเร่ืองนี้เกิดผลจริง คร้ังหนึ่งผมตกอยูในสถานการณท่ีเกือบตองถูกไลออกจากคริสตจักร มีคนโกหกเร่ืองผม คนหนึ่งถึงขนาดขูจะฆาผม 
ผมรูสึกทอใจจนกระทั่งตองถามพระเจาวา “พระองคเจาขา มีประโยชนอะไรเลาท่ีขาพระองคทำอยูนี้ ไมมีใครซาบซ้ึงในสิ่งท่ีขาพระองค
พยายามทำเลย” ผมตองตอสูกับมารในเร่ืองนี้ แลวขณะนั้นผมก็ไดรับโทรศัพททางไกลจากเพ่ือนคนหนึ่ง เขาคุยกับผมสองสามนาที แลวผมก็
ถามวา “คุณมีธุระอะไรหรือเปลา ท่ีโทรมา” เขาบอกวา ”ผมแคอยากจะบอกใหคุณรูวาผมรักคุณ วันนี้ผมอธิษฐานและรูสึกวาความรักของ
พระเจาไหลผานผมไปยังคุณ ผมก็ซาบซ้ึงคุณในสิ่งท่ีคุณทำ” เขาพูดแคนั้น เขาไมไดรูเร่ืองอะไรท่ีกำลังเกิดข้ึนในชีวิตผมเลย แตพระเจาใชเขา 
ผมรูดีวานั่นคือพระเจา ท่ีแสดงความรักกับผมผานเขา เร่ืองราวคราวนั้นทำใหผมยังยืนอยูในพันธกิจของพระองคและเปลี่ยนแปลงชีวิตผม” 
(จบคำพยาน) 

ไมจำเปนจะตองเปนคำท่ีลึกซ้ึงกินใจอะไรมากมาย พระเจาคือความรัก และเม่ือเราสัมผัสถึงความรักนั้นไหลผานเรา นั่นคือการเคลื่อนไหว 
ของพระเจานั่นเอง … ชีวิตอันบริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิของพระเจา เม่ือเราสัมผัสได เราตองทำตาม ออกไปทำอะไรสักอยาง พูดอะไรสักอยาง 
เปนพระพรใหกับใครสักคน พระเจาจะใสคำในปากของเรา พระองคจะทรงใชเรา และจะทรงปลดปลอยคนใหเปนอิสระในขณะท่ีเรา
เคลื่อนไหว ดวยความเมตตาสงสารและแบงปนใหกับคนรอบ ๆ ตัวเรา 
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คำถาม 

บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
 

1. อาน ฟเลโมน 6 อะไรคืออันดับแรกท่ียอมใหพระเจาเคลื่อนไหวผานเรา  
______________________________________________________________________________________________ 

ฟเลโมน 1:6 – เพ่ือการเปนพยานถึงความเชื่อของทานจะไดเกิดผลโดยการรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซ่ึงมีอยูในทานโดยทางพระเยซู
คริสต 

2. อาน 1 ยอหน 4:7-8 อะไรคือแหลงท่ีมาท่ีแทจริงท่ีใหเรานำความรักไปสูผูอ่ืน 
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 4:7-8 – ทานท่ีรักท้ังหลาย ขอใหเรารักซ่ึงกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนท่ีรักก็บังเกิดจาก
พระเจา และรูจักพระเจา [8] ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก 

3. เม่ือใดก็ตาม ท่ีคุณรูสึกไดวาความรักไดไหลผานคุณ นั่นหมายความวา  พระเจาไดทรงเคล่ือนไหวผานตัวคุณ อาน 1 ยอหน 4:7 ได
พิสูจนความจริงขอนี้อยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน 1 โครินธ 13:4-8 อะไรคือลักษณะเฉพาะบางอยางของความรักของพระเจา 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 13:4-8 – ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง [5] ไมทำสิ่งท่ี
ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจำความผิด [6] ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีใน
ความจริง [7] ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุก
อยาง [8] ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมคำพยากรณก็จะเสื่อมสูญไป แมการพูดภาษาแปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แมความรูก็จะ
เสื่อมสูญไป    
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5. อาน มัทธิว 14:14 พระเยซูเคลื่อนไหวในพันธกิจตอผูอ่ืนอยางไร 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 14:14 เม่ือพระเยซูขึ้นจากเรือแลว ก็เห็นประชาชนหมูใหญ พระองคทรงสงสารเขา จึงไดทรงรักษาคนปวยของเขาใหหาย 

6. อาน มัทธิว 25:37-40 เม่ือเราเหยียดออกสูผูอ่ืนดวยความรักความเมตตาสงสาร ความเปนจริงเรากำลังรักและใสใจผูใด 
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 25:37-40 – เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะถามพระองควา พระองคเจาขา ท่ีขาพระองคเห็นพระองคทรงหิว และไดจัด
มาถวายแดพระองคแตเม่ือไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคด่ืมแตเม่ือไร [38] ท่ีขาพระองคไดเห็นพระองคทรง
เปนแขกแปลกหนา และไดตอนรับพระองคไวแตเม่ือไร หรือเปลือยตัว และไดสวมฉลองพระองคใหแตเม่ือไร [39] ท่ีขาพระองค
เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุก และไดมาเฝาพระองคนั้นแตเม่ือไร [40] แลวพระมหากษัตริยจะกลาวตอบเขาวา เรา
บอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ซ่ึงทานไดกระทำแกคนใดคนหน่ึงในพวกพ่ีนองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไรก็เหมือนได
กระทำแกเราดวย 

ฮีบรู 6:10 – เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักดวยความรักซึ่งทานไดแสดงตอพระนาม
ของพระองค คือการรับใชวิสุทธิชนนั้นและยังรับใชอยู  
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บทท่ี 2 

การใชของประทานในการรับใช 
วันนี้เราจะพูดเร่ือง วิธีนำความรักท่ีเราไดรับจากพระเจาไปแบงปนผูอ่ืน ทำอยางไรเราจึงจะเปนผูรับใชท่ีมีประสิทธิภาพ 1 เปโตร 4:11 กลาว
ไววา “ถาผูหนึ่งผูใดจะกลาวสั่งสอน ก็ใหกลาวตามพระโอวาทของพระเจา” คำวา “พระโอวาทของพระเจา” อางยอนไปถึงพระคัมภีรในภาค
พันธสัญญาเดิม เม่ือเขามีสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในพระวิหาร พระคำของพระเจาบรรจุไวในหีบพันธสัญญา ท่ีเรียกวา “พระโอวาท” เม่ือพูดถึง 
“กลาวตามพระโอวาทของพระเจา” นั่นหมายถึงการกลาวจากพระโอษฐของพระเจา ราวกับพระองคไดตรัสดวยพระองคเอง พระคำกลาว
ตอไปวา “ถาคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ใหปรนนิบัติตามกำลังซ่ึงพระเจาทรงโปรดประทานนั้น เพ่ือวาพระเจาจะทรงไดรับเกียรติในการท้ังปวง
โดยพระเยซูคริสตการสรรเสริญ และไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย เอเมน” สิ่งท่ีพูดในท่ีนี้บอกวา เราตองรับใชผูอ่ืน ซ่ึง
มิใชจากความสามารถของเราเอง แตใชความสามารถท่ีพระเจาทรงประทานให 

เร่ืองย่ิงใหญเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนนั้น ไมใชแคผมหรือคุณพูดคุยกับผูอ่ืน แบงปนเร่ืองราวกับเขาจากความสามารถของเราเอง แตเปนเร่ืองท่ี
พระเจาเสด็จมาประทับและอยูในตัวเราดวยพระองคเอง ตรัสผานเราและใหพลังอำนาจไหลผานเรา เราคือผูท่ีพระเจาประทับอยูดวย มีพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคทำงานผานเราอยางแทจริง ขณะท่ีเราเร่ิมแบงปนกับผูอ่ืน พึงระลึกไวเสมอวานั่นคือของประทานทางจิตวิญญาณ
ท่ีพระองคทรงประทานมาเพ่ือการนี้ พระเจาทรงโปรดใหของประทานเฉพาะอยางสำหรับทุกผูทุกนามในพระกายของพระคริสต  

1 โครินธ์ิ 12 กลาววา ทุกคนไดรับของประทานตาง ๆ กัน ตามพระประสงคของพระองค พระคำท่ี 4-6 เขียนวา “ของประทานนั้นมีตาง ๆ 
กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน งานรับใชมีตาง ๆ กัน แตมีองคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน กิจกรรมมีตางๆกัน แตมีพระเจาองคเดียวกัน ท่ี
ทรงกระทำสารพัดในทุกคน” นี่หมายความวาพระเจาทรงทำงานเหลานี้ในตัวเราทุกคน ดังพระคำท่ี 7 วา “การสำแดงของพระวิญญาณน้ันมี
แกทุกคนเพ่ือประโยชนรวมกัน” หรือเพ่ือประโยชนแกทุกคน 

พระวจนะเหลานี้อธิบายวา พระเจาทรงบรรจุความสามารถท่ีเหนือธรรมชาติไวในตัวเราทุกคนแลว เราอาจไมรูสึก ไมไดรับรู แตนั่นคือพระ
สัญญาของพระเจา เม่ือเรามาไกลถึงข้ันเรียนรูการประกาศโดยการสรางสาวกเชนนี ้ไดรับพระเยซูเปนพระเจาของเรา ไดเรียนรูวิธีรับพระพร
จากพระองค และเริ่มนำมาใชในชีวิต เม่ือนั้นผมสัญญาไดเลยวาพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทำงานอยูในตัวเรา เรามีสิ่งมหัศจรรย
สำหรับสำแดงใหกับผูคนอยูในตัวเรา พระเจาใสเมล็ดพืชแหงความมหัศจรรยไวในตัวเราเพื่อผูอ่ืน มันข้ึนอยูกับเรา ท่ีจะถายทอดออกไปสูชีวิต
ของคนเหลานั้นหรือไม พระคัมภีรบอกวาของประทานนี้ไดประทานใหกับทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไมมีผูใดเลยท่ีไมไดรับ 1โครินธ์ิ 12 
กลาวถึงของประทานทางจิตวิญญาณท้ัง 9 ชนิด ตัวอยางเชน ถอยคำแหงสติปญญา ถอยคำแหงความรู การหย่ังรูทางวิญญาณ การทำการ
อัศจรรย ของประทานในการรักษาโรค ฯลฯ ยังมีของประทานอ่ืน ๆ อีกท่ีกลาวไวในโรม 12 ซ่ึงเราไมมีเวลาพูดถึง ใหเราศึกษาดวยตัวเอง 
ตระหนักรูวาทุก ๆ คนมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิสวมทับดวยการเจิมพิเศษ มีความสามารถพิเศษท่ีนำไปรับใชผูอ่ืนได ไมใชทุกคนจะรับใชไดใน
แบบเดียวกัน เปนตนวา เราอาจไมมีของประทานในการสอน แตทุกคนในพระกายของพระคริสตก็สอนได โดยการแบงปนความเชื่อกับผูอ่ืน 
พระเจาทรงเรียกคนเฉพาะใหสอนได ทรงเรียกบางคนใหเทศนา เปนศิษยาภิบาลในคริสตจักร ของประทานอีกแบบหนึ่งในโรม 12 ก็คือของ
ประทานในการรับรองแขก หลายๆ คนอาจมีความสามารถ หรือของประทานอ่ืน ๆโดยไมรูตัวเลย เราปรารถนาท่ีจะใชความสามารถเปนพร
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ใหกับผูอ่ืน เราอาจจะเปนคนประเภทที่ เม่ือเดินเขาไปในหอง ก็รับรูไดวาใครกำลังมีปญหา เราก็เวทนา ดวยรูวาเขาเผชิญอะไรมาบาง อยาก
ชวย อยากรับใชเขา รูไหมวานั่นคือของประทานท่ีเหนือธรรมชาติจากพระเจา 

โรม 12 บอกวา พระเจาประทานของประทานในการใหกับคนบางคน ใหเขามีความสามารถในการหารายได สนับสนุนงานประกาศขาว
ประเสริฐของพระเจา นั่นก็คือของประทานของเขา เปนเสียงเรียกสำหรับชีวิตเขา พระเจาอาจจะเรียกพวกเราบางคนเชนนี้ บางคนมีของ
ประทานในการเตือนสติผูอ่ืน บางคนมีของประทานในการบริหารจัดการ ซ่ึงคริสตจักรจะใชชื่อเฉพาะวา ของประทานในการใหความ
ชวยเหลือ มีอะไรตออะไรหลายอยางท่ีจะตองจัดการใหสำเร็จลุลวงมากมาย ไมเฉพาะแตในคริสตจักรเทานั้น ยังมีเร่ืองท่ีตองดูแลในแตละวัน 
ท่ีเกี่ยวของกับผูคนเปนเบื้องตนอีกดวย บางคนมีความสามารถในการใหกำลังใจกับผูท่ีกำลังเสียขวัญ กำลังทอถอย ซ่ึงนั่นเปนสิ่งท่ีผูสอนพระ
คัมภีรบางคนทำไมได เราอาจมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ในการเดินเขาไปโอบไหลใครสักคน ใหพรเขาและใหกำลังใจเขา ประเด็นก็
คือ เราตองไมมองวาเร่ืองเหลานี้เปนเร่ืองธรรมชาติ เหมือนกับจะคิดวา “อาว! นี่ก็เปนบุคลิกของผมเอง” เราอาจอุปโลกนเอาวานี่คือบุคลิก
ของเรา แตรูไหมวา นั่นคือความสามารถท่ีเหนือธรรมชาติท่ีพระเจาทรงใสไวในตัวเรา เปนของประทาน ความสามารถ และมุมมองท่ีดึงดูดให
เราเขาไปทำในสิ่งท่ีเปนเร่ืองเฉพาะเชนนั้น 

เม่ือเรากำลังแบงปน รับใชผูคน พระคัมภีรบอกวา เราตองรับใชดวยสิ่งท่ีพระเจาทรงประทานใหกับเรา เราท้ังหลายจักตองกลายเปนผูรับใช 
ไมวาจะโดยอาชีพผูรับใชเต็มเวลา หรือในท่ีทำงานของเรา ไมวาเราจะอยูท่ีใด หากเรารับใชเพ่ือนบานหรือผูคนในรานขายของ เราตองปฏิบัติ
ดวยความสามารถท่ีพระเจาทรงประทานให มิใชดวยความสามารถของตัวเอง ดังนั้นจงแสวงหาพระเจา คนใหพบของประทานท่ีพระองคทรง
บรรจุไวแลวในตัวเรา อยาลดคาของของประทานนั้น หากเรามิไดเปนผูถูกเรียกใหรับใชเต็มเวลาในพันธกิจใด ก็ขอใหตระหนักไวเสมอวาเรามี
ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดบรรจุไวในตัวเราอยางเหนือธรรมชาติทุกคน ใหเรารับใชผูอ่ืนผานของประทานท่ีพระเจาไดบรรจง
บรรจไุวในตัวเรา 

เราตองใชเวลาและการฝกฝนปฏิบัติ เราไมอาจจะทำไดสมบูรณแบบในคร้ังแรก อยากลัวท่ีจะฝกฝน หากเราทำพลาด พระเจาคงไมกลิ้งตกลง
จากบัลลังกของพระองค ผูคนจะเห็นความจริงใจจากจิตใจของเรา ความรักของเรานั่นแหละจะแสดงใหพวกเขาเห็นเอง แมจะทำไดไมสมบูรณ
แบบ แตขอใหเร่ิมรับใชผูอ่ืน ตระหนักไวเสมอวา เราไดรับของประทานเปนพระพรจากพระองค ใหเราเร่ิมแบงปนความสามารถอันเหนือ
ธรรมชาติท่ีพระองคทรงประทานไวกับผูอ่ืน  
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 

1. อาน 1 เปโตร 4:11 ความสามารถของผูใดท่ีเราใชในการรับใชผูอ่ืน  
______________________________________________________________________________________________ 
1 เปโตร 4:11 – ถาผูหนึ่งผูใดจะกลาวสั่งสอน ก็ใหกลาวตามพระโอวาท ของพระเจา ถาคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ใหปรนนิบัติ
ตามกำลังซ่ึงพระเจา ทรงโปรดประทานน้ัน เพ่ือวาพระเจาจะทรงไดรับเกียรติในการท้ังปวงโดยพระเยซูคริสต การสรรเสริญ 
และไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย เอเมน 

2. อาน 1 โครินธ 12:4 มีของประทานหลากหลายและนานาชนิด แตผูใดคือแหลงของของประทานเหลานั้น  
______________________________________________________________________________________________ 
1 โครินธ 12:4 –ของประทานนั้นมีตาง ๆกัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน 

3. อาน 1 โครินธ 12:6 เลือกขอความที่ถูกท่ีสุด  
ก. พระเจาทรงทำงานเพียงวิธีเดียว  
ข. มีหลายทางท่ีพระเจาทรงทำงานผานผูคน  
ค. พระเจาทรงทำงานผานเฉพาะอาจารยเทานั้น 
1 โครินธ 12:6 – กิจกรรมมีตาง ๆ กัน แตมีพระเจาองคเดียวกันท่ีทรงกระทำสารพัดในทุกคน 

4. อาน 1 โครินธ 12:7 การสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และการมีของประทานทางจิตวิญญาณนั้น ไดใหไวกับทุก ๆ คน และเพ่ือ
ประโยชนแกทุกคน ถูก หรือ ผิด  
______________________________________________________________________________________________ 
1 โครินธ 12:7 – การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพ่ือประโยชนรวมกัน 

5. อาน 1 โครินธ 12:8-10 จงบอกรายชื่อและใหความหมายของของประทานบางอยางท่ีพระเจาทรงประทานใหมนุษย  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
1 โครินธ 12:8-10 – ดวยพระวิญญาณทรงโปรดประทานใหคนหนึ่งมีถอยคำประกอบดวยสติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมี
ถอยคำอันประกอบดวยความรู แตเปนโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน [9] และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนโดยพระวิญญาณ
องคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน [10] และใหอีกคนหนึ่งทำ
การอัศจรรยตาง ๆ และใหอีกคนหนึ่งพยากรณได และใหอีกคนหนึ่งรูจักสังเกตวิญญาณตาง ๆ และใหอีกคนหนึ่งพูดภาษา
แปลกๆ และใหอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้น ๆ ได       
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6. อาน โรม 12:6-8 จงใหความหมายของของประทานฝายวิญญาณท่ีพระเจาทรงประทานใหมนุษย  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 12:6-8 – และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณท่ีไดทรงประทานใหแกเรา คือ ถาเปนการพยากรณก็จง
พยากรณตามกำลังของความเชื่อ [7] ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการส่ังสอนก็จงสั่งสอน [8] ถาเปนการเตือนสติก็
จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหโดยเต็มใจ ผูท่ีครอบครองก็จงครอบครองดวยเอาใจใส ผูท่ีแสดงความเมตตาก็จงแสดง
ดวยใจยินดี 

7. สังเกตเห็นไหมวา ของประทานเหลานี้ทำงานผานคุณ หากเปนดังนั้น อะไรคือของประทานของคุณ  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2 ทิโมธี 4:11 – ลูกาคนเดียวเทานั้นท่ีอยูกับขาพเจา จงไปตามมาระโกและพาเขามาดวย เพราะเขาเปนประโยชนแกขาพเจา
สำหรับการรับใชนี้ 

กิจการ 13:1 – คราวนั้นในครสิตจักรท่ีอยูในเมืองอันทิโอก มีบางคนท่ีเปนผูพยากรณ และอาจารย มีบารนาบัส สิเมโอนท่ี
เรียกวานิเกอรกับลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผูไดรับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นดวยกับเฮโรดเจาเมือง และเซาโล 

กิจการ 13:15 – เม่ืออานพระราชบัญญัติกับคำของศาสดาพยากรณแลว บรรดานายธรรมศาลาจึงใชคนไปบอกเปาโลกับ 
บารนาบัสวา ทานพ่ีนองท้ังหลาย ถาทานมีคำกลาวเตือนสติแกคนท้ังปวงก็เชิญกลาวเถิด 

สุภาษิต 22:9 – บุคคลท่ีมีเมตตาแสดงใจกวางขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบงสวนอาหารของเขาแกคนยากจน 

กิจการ 20:28 – เพราะฉะนั้นทานท้ังหลายจงระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูงแกะท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดทรงต้ังทานไวใหเปน
ผูดูแล และเพ่ือจะไดบำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจา ท่ีพระองคทรงไถดวยพระโลหิตของพระองคเอง 

มัทธิว 5:7 –บุคคลผูใดมีใจกรุณาผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณา 

8. อาน 1 โครินธ 12:7 ผูใดคือผูท่ีไดรับประโยชนจากของประทานเหลานี้ 
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 12:7 – การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพ่ือประโยชนรวมกัน 

 

  



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-141 
 

เพิ่มเติม บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
กิจการ 27:21-25 – ครั้นเขาไดอดอาหารมานานแลว เปาโลจึงยืนอยูในหมูเขากลาววา ทานท้ังหลาย ทานควรไดฟงขาพเจาและไม
ควรออกจากเกาะครีตเลย จะไดพนจากอันตรายนี้และไมเสียสิ่งของ [22] บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานท้ังหลายใหทำใจดี ๆ ไว ดวยวาใน
พวกทานจะไมมีผูใดเสียชีวิต จะเสียก็แตเรือเทานั้น [23] เพราะวา เม่ือคืนนี้เองทูตสวรรคของพระเจาผูเปนเจาของขาพเจา ซ่ึง
ขาพเจาไดปรนนิบัตินั้นไดมายืนอยูใกลขาพเจา [24] ทูตนั้นกลาววา เปาโลเอย อยากลัวเลย ทานจะตองเขาเฝาซีซาร สวนคนท้ังปวง
ท่ีอยูในเรือกับทานนั้น ดูเถิด พระเจาจะทรงโปรดใหรอดตายเพราะเห็นแกทาน [25] เพราะฉะนั้น ทานท้ังหลายจงทำใจดี ๆ ไว เพราะ
ขาพเจาเชื่อพระเจาวา การณจะเปนไปเหมือนอยางท่ีพระองคไดทรงกลาวแกขาพเจานั้น 
กิจการ 9:11-12 – องคพระผูเปนเจาจึงตรัสกับเขาวา จงลุกขึ้น ไปท่ีถนนท่ีเรียกวาถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมือง
ทารซัสอยูในบานของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู [12] ในนิมิตเขาไดเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขามาวางมือบนเขา เพ่ือเขา
จะเห็นไดอีก 
1 โครินธ 13:2 – แมขาพเจามีของประทานแหงการพยากรณ และเขาใจในความลึกลับท้ังปวงและมีความรูท้ังสิ้น และแมขาพเจามี
ความเชื่อท้ังหมดพอจะยกภูเขาไปได แตไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมีคาอะไรเลย 
มาระโก 16:18 – เขาจะจับงูได ถาเขาดื่มยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้น
จะหายโรค 
ฮีบรู 2:3-4 – ถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความรอดนั้นได เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององคพระ
ผูเปนเจาเอง และบรรดาผูท่ีไดยินพระองค ก็ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง [4] ท้ังนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดง
หมายสำคัญและการมหัศจรรย และโดยการอัศจรรยตาง ๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงทรงประทานตามพระ
ประสงคของพระองค 
กิจการ 11:27-28 – คราวนี้มีพวกศาสดาพยากรณลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก [28] ฝายผูหนึ่งในจำนวนนั้นชือ่
อากาบัส ไดลุกขึ้นกลาวโดยพระวิญญาณวาจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งท่ัวแผนดินโลก การกันดารอาหารนั้นไดบังเกิดขึ้นใน
รัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร 
1 โครินธ 14:3 – ฝายผูท่ีพยากรณนั้นพูดกับมนุษยทำใหเขาเจริญขึ้น เปนท่ีเตือนสติและหนุนใจ 
กิจการ 16:16-18 – ตอมาเม่ือเรากำลังออกไปยังท่ีสำหรับอธิษฐาน มีหญิงสาวคนหน่ึงท่ีมีผีหมอดูเขาไดมาพบกับเรา เขาทำการทาย
ใหพวกเจานายของเขาไดเงินเปนอันมาก [17] หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปรองวา คนเหลานี้เปนผูรับใชของพระเจาผูสูงสุด มา
กลาวประกาศทางรอดแกเราท้ังหลาย [18] เขาทำอยางนั้นหลายวัน  
กิจการ 2:4-11 – เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังตนพูดภาษาแปลกๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดใหพูด [5] 
มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใตฟา ซ่ึงเปนผูเกรงกลัวพระเจามาอยูในกรุงเยรูซาเล็ม [6] เม่ือมีเสียงอยางนั้น เขาจึงพากันมาและสับสน
เพราะตางคนตางไดยินเขาพูดภาษาของตนเอง [7] คนท้ังปวงจึงประหลาดและอัศจรรยใจพูดกันวา ดูเถิด คนท้ังหลายท่ีพูดกันนั้นเปน
ชาวกาลิลีทุกคนไมใชหรอื [8] เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา [9] เชนชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
เอลามและคนท่ีอยูในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแควนยูเดียและแควนคัปปาโดเซีย ในแควนปอนทัสและเอเชีย [10] ในแควนฟรีเจีย 
แควนปมฟเลียและประเทศอียิปต ในแควนเมืองลิเบียซ่ึงขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ท้ังพวกยิวกับคนเขาจารีตยิว [11] 
ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทั้งหลายตางก็ไดยินคนเหลานี้กลาวถึงมหกิจของพระเจาตามภาษาของเราเอง 
1 โครินธ 14:13-14 – เหตุฉะนั้นใหคนท่ีพูดภาษาแปลกๆ อธิษฐานวา เขาจะสามารถแปลไดดวย [14] เพราะถาขาพเจาอธิษฐานเปน
ภาษาแปลกๆ จิตวิญญาณของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แตขาพเจาเองก็ไมเขาใจ   
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บทท่ี 3 

การอัศจรรยถวายเกียรติพระเจา 
เราไดพูดถึงการดำเนินชีวิตดวยฤทธานุภาพของพระเจา และการปรนนิบัติผูอ่ืนผานของประทานท่ีพระเจาประทานใหเราแลว ตอนนี้เราจะดู
กิจการบางอยางวา สิ่งเหลานี้จะถวายเกียรติพระเจาไดอยางไร รวมท้ังสิ่งท่ีพระองคทรงคาดหวังใหเราใชความสามารถอันเหนือธรรมชาติท่ีมา
จากพระองค มีพระคำหลายขอท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตจะขอกลาวสักสองสามขอเทานั้น มัทธิวบทท่ี 9 มีตัวอยางตอนท่ีพระเยซูทรงรักษาชาย
อัมพาต แตเราจะพูดถึงรายละเอียดเพ่ิมข้ึนในมาระโกบทที่ 2 ในมัทธิว 9:8 บอกวา “เม่ือประชาชนเปนอันมากเห็นดังนั้น เขาก็อัศจรรยใจ 
แลวพากันสรรเสริญพระเจา ผูไดทรงประทานสิทธิอำนาจเชนนั้นแกมนุษย” เราทราบไหมวาของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และการ
อัศจรรยท้ังหลายนั้น ถวายเกียรติพระเจา นั่นคือเหตุผลท่ีพระองคทรงประทานความสามารถอันมหัศจรรยใหกับเรา 

เม่ือเราเร่ิมแบงปนกับคนอ่ืนๆ โดยธรรมชาติแลว มีแนวโนมท่ีเขาจะสงสัยและเร่ิมต้ังคำถาม “เราจะรูไดอยางไรวาสิ่งท่ีคุณพูดมา เปนเร่ือง
จริง” ที แอล ออสบอรน เปนผูเผยแพรพระคำท่ีมีชื่อเสียง นำคนมารับเชื่อพระเจานับรอยนับพันคน เขาเลาประสบการณของตัว เม่ือยางสู
พันธกิจของพระเจาในตางประเทศคร้ังแรก เขาพยายามเปนพยาน แบงปนใหกับผูคน แตไมมีใครเชื่อสิ่งท่ีเขาพูด จนท่ีสุดวันหนึ่งเขาพูดกับ
ชายคนหนึ่งวา “ในพระคัมภีรบอกวา” ชายคนนั้นกลับถามวา “อะไรท่ีทำใหหนังสือดำของคุณเลมนั้น แตกตางจากหนังสือดำเลมอ่ืน ๆ” ที 
แอล ออสบอรนรำพึงในใจวา คนเหลานี้จะรูไดอยางไรวาพระคัมภีรเปนเร่ืองจริง ฉันเชื่อวาพระคัมภีรคือพระคำของพระเจา แตจะทำอยางไร
จึงจะจงูใจใหเขาเชื่อได 

เขาละจากพันธกิจนั้นดวยความรูสึกพายแพ และส้ินหวัง กลับมาบาน แลวเร่ิมแสวงหาพระเจา พระเจาตรัสวา เขาตองใชความสามารถท่ีเหนือ
ธรรมชาติของพระองค หมายสำคัญและการการอัศจรรยท้ังหลายมีไวเพ่ือจุดประสงคท่ีจะพิสูจนพระคำของพระเจา ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผูคน ใน 1 เปโตร 1:23 กลาววา “ดวยวาทานท้ังหลายไดบังเกิดใหม ไมใชจากพืชท่ีจะเปอยเนาเสีย แตจากพืชอันไมรูเปอยเนา คือดวย
พระวจนะของพระเจาอันทรงชีวิตและดำรงอยูเปนนิตย” พระคำของพระเจาคือสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตคน แตทำอยางไรเราจึงจะทำใหเขาเชื่อ
ไดวานั่นคือสิ่งท่ีพระเจาตรัสจริง ๆ นั่นแหละคือจุดประสงคของการอัศจรรย เม่ือเราออกไปประกาศวา เปนพระประสงคของพระเจาท่ี
ตองการใหเราไดรับการรักษาใหหายโรค เราสาธิตดวยการพูดกับโรคน้ันดวยพระนามของพระเยซู ตาบอดที่กลับมองเห็น หูหนวกท่ีกลับไดยิน
นั้นเปนพยานพิสูจนวานั่นคือพระเจา การอัศจรรยจะไมเปลี่ยนแปลงคน แตจะมีผลใหพวกเขาเชื่อวาคำพูดท่ีเราพูดกับเขานั้นเปนพระคำของ
พระเจา 

ตัวอยางของพระคำในเรื่องนี้มีอยูในมาระโก 2:1-9 ซ่ึงกลาวถึงรายละเอยีดของคนเปนอัมพาตท่ีไดรับการรักษาใหหาย “คร้ันลวงไปหลายวัน 
พระองค (พระเยซู) ไดเสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนท้ังหลายไดยินวา พระองคประทับท่ีบาน และในเวลาน้ันคนเปนอันมากมา
ชุมนุมกันจนไมมีท่ีจะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได พระองคจึงเทศนาพระวจนะนั้นใหเขาฟง แลวมีคนนำคนอัมพาตคนหน่ึงมาหาพระองค มีสี่
คนหาม เม่ือเขาเขาไปใหถึงพระองคไมไดเพราะคนมาก เขาจึงร้ือดาดฟาหลังคาตรงท่ีพระองคประทับนั้น เม่ือร้ือเปนชองแลว เขาก็หยอนแคร
ท่ีคนอัมพาตนอนอยูลงมา เม่ือพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาท้ังหลาย พระองคจึงตรัสกับคนอัมพาตวา "ลูกเอย บาปของเจาไดรับการอภัย
แลว" แตมีพวกธรรมาจารยบางคนนั่งอยูท่ีนั่น และเขาคิดในใจวา "ทำไมคนนี้พูดหม่ินประมาทเชนนั้น ใครจะยกความผิดบาปไดเวนแตพระเจา 
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เทานั้น" ในทันใดนั้นเม่ือพระเยซูทรงทราบในใจวาเขาคิดในใจอยางนั้น จึงตรัสแกเขาวา "เหตุไฉนทานท้ังหลายจึงคิดในใจอยางนี้เลา ท่ีจะวา
กับคนอัมพาตวา `บาปของเจาไดรับการอภัยแลว' หรือจะวา `จงลกุข้ึนยกแครเดินไปเถิด' นั้น ขางไหนจะงายกวากัน” ความจริงก็คือ ท้ังสอง
สิ่งเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได เปนไปไมไดท่ีมนุษยจะยกโทษบาปใหแกมนุษย และก็เปนไปไมไดท่ีมนุษยจะรักษาคนเปนอัมพาตใหหายไดเชนกัน 
ดังนั้นหากพระเจาทรงทำสิ่งหนึ่งได พระองคก็จะทรงทำอีกสิ่งหนึ่งไดอยางแนนอน 

พระเยซูกลาวในพระคำท่ี 10-12 วา “แตเพ่ือทานท้ังหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได พระองคจึง
สั่งคนอัมพาตวา ‘เราสั่งเจาวา จงลุกข้ึนยกแครไปบานของเจาเถิด’ ทันใดนั้นคนอัมพาตไดลุกข้ึนแลวก็ยกแครเดินออกไปตอหนาคนท้ังปวง 
คนท้ังปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจาวา ‘เราไมเคยเห็นการเชนนี้เลย’ พระเยซูตรัสอยางชัดเจนวา “แตเพ่ือทานท้ังหลายจะไดรูวา 
บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได (พระองคตรัสกับชายอัมพาตนั้น)” พระองคทรงบันดาลการรักษาโรค เพ่ือมนุษย
จะไดรูวาหากพระองคทรงกระทำสิ่งท่ีเห็นทางกายภาพใหเกิดข้ึนไดดวยพระคำของพระองค พวกเขาจะรูไดในฝายจิตวิญญาณ ดังเชน การยก
โทษบาปก็เกิดข้ึนไดเชนกัน พระเยซูทรงใชการอัศจรรยพิสูจนยืนยันพระคำของพระองค 

ฮีบรู 2:2-3 กลาวไวในทำนองเดียวกันวา “ดวยวาถาถอยคำซ่ึงทูตสวรรคไดกลาวไวนั้นม่ันคง และการละเมิดกับการไมเชื่อฟงทุกอยางไดรับ
ผลตอบสนองตามความยุติธรรมแลว ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันย่ิงใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความรอดนั้นไดเร่ิมข้ึนโดยการ
ประกาศขององคพระผูเปนเจาเอง และบรรดาผูท่ีไดยินพระองค ก็ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง” นั่นบอกวาพระเจาทรงสนับสนุนพระคำนี้
ดวยอำนาจแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ลองเอามารวมเขากับมาระโก 16:20 “องคพระผูเปนเจาทรงรวมงานกับเขา ทรงสนับสนุนคำสอนของ
เขาโดยหมายสำคัญท่ีประกอบนั้น” ประเด็นก็คือ พระเจาตองการใหเราใชความสามารถอันเหนือธรรมชาติและพลังอำนาจของพระองคใน
การรับใชผูอ่ืน พระองคตรัสกับเขาแนนอน อันท่ีจริงแลว ทรงปรารถนาท่ีจะปลดปลอยหัวใจมนุษยใหเปนอิสระ แตบางคร้ังวิธีท่ีจะเขาถึงหัวใจ
ของมนุษยได ก็โดยผานทางรางกาย และอารมณความรูสึก หากเราเขาถึงผูคนไดโดยผานวิธีนี้ มองเห็นผูคนไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ 
เขาเหลานั้นจะเปดใจยอมใหพระเจาเขามาสัมผัสสวนท่ีเหลือในชีวิตของเขา และยอมผูกพันตัวกับพระองคตลอดชั่วชีวิตของพวกเขา 

เปาโลไดเขียนถึงชาวโครินธใน 1 โครินธ 2:1-5  ในวิธีท่ีเขาเขาถึงชาวโครินธคร้ังแรก “พ่ีนองท้ังหลาย เม่ือขาพเจามาหาทาน ขาพเจามิไดมา
เพ่ือประกาศสักขีพยานของพระเจาแกทานท้ังหลาย ดวยถอยคำอันไพเราะหรือดวยสติปญญา เพราะขาพเจาต้ังใจวาจะไมแสดงความรูเร่ืองใด 
ในหมูพวกทานเลยเวนแตเร่ืองพระเยซูคริสต และการท่ีพระองคทรงถูกตรึงท่ีกางเขน และเม่ือขาพเจาอยูกับทานท้ังหลาย ขาพเจาก็ออนกำลัง 
มีความกลัวและตัวสั่นเปนอันมาก คำพูดและคำเทศนาของขาพเจา ไมใชคำท่ีเกลี้ยกลอมดวยสติปญญาของมนุษย แตเปนคำซ่ึงไดแสดงพระ
วิญญาณและพระเดชานุภาพเพ่ือความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธ์ิเดชของพระเจา” เปาโลพูดชัดเจนวาเขา
มิไดมาเพื่อเปนสักขีพยานดวยการใชถอยคำเทานั้น แตมาเพื่อสำแดงฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพ่ือวาความเชื่อของชาวโครินธจะได
อาศัยฤทธ์ิเดชของพระเจา มิใชดวยสติปญญาของมนุษย 

ความเชื่อในพระคริสตนั้นมีเหตุผลท่ีวิเศษอยูในตัวเอง คร้ันเม่ือเราประจักษความจริงแลว เราจะสงสัยวาเราพลาดไปไดอยางไร เพราะเหตุใด
ใครตอใครจึงไมยอมรับความจริงนั้น ความเชื่อในพระคริสตไมใชแคเร่ืองเหตุผล…แตเปนเร่ืองของประสบการณจริงกับพระเจาท่ีแทจริง 
พระองคทรงพระชนมอยูทุกวันนี้ ทรงมีพระประสงคท่ีจะแสดงพระองคเองถึงฤทธานุภาพอยางเดียวกับท่ีพระองคทรงแสดงในพระวจนะของ
พระองค ฮีบรู 13:8 กลาววา “พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และตอ ๆ ไปเปนนิจกาล” พระเยซูทรงเสด็จลง
มาเปนมนุษย พิสูจนความเปนพระเจา ดวยหมายสำคัญและการอัศจรรยตาง ๆ ท่ีเราเห็น กิจการ 10:38 บอกวา “คือเรื่องพระเยซูชาว 
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นาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดวยฤทธานุภาพอยางไร พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชนและรักษา
บรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวาพระเจาไดสถิตอยูกับพระองค” พระองคทรงสนับสนุนพระคำดวยสิ่งมหัศจรรยท่ีเกิดข้ึน สิ่ง
มหัศจรรยเหลานั้นสงเสียงกังวานราวกับระฆัง ท่ีดึงดูดผูคนใหเขามาหาพระวจนะของพระองค พวกเขาเหลานั้นถวายเกียรติพระเจา หลาย ๆ 
พระคำก็บอกอยูวาการอัศจรรยเหลานี้ถวายเกียรติพระเจา หากพระเยซูตองใชฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการปรนนิบัติและเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงชีวิตผูคน เราคิดวาเราจะทำไดดีกวาท่ีพระองคทรงกระทำหรือ พระเยซูทรงทำการอัศจรรยเพ่ือดึงดูดผูคนใหเขามาหาพระองค 
มารับพระวจนะ คิดหรือวาเราจะจูงใจและพิสูจนตอชาวโลกไดโดยปราศจากการใชฤทธานุภาพอันเหนือธรรมชาติของพระเจา ความจริงก็คือ 
หมายสำคัญและการอัศจรรยนั้นถวายเกียรติพระองค มันคือเสียงระฆังกังวานท่ีดึงดูดผูคนเขามา ราวกระด่ิงท่ีบอกสัญญาณอาหารเย็น คือ
อาหารท่ีจะทำใหเราอ่ิม ระฆังหรือกระด่ิงนั้นเรียกรองความสนใจจากเรา หากไมมีกระดิ่ง บางคนก็จะพลาดอาหารม้ือนั้น เฉกเชนเดียวกับท่ี
หากปราศจากฤทธิ์เดชและการอัศจรรยของพระเจาแลว หลายคนก็จะพลาดความจริงท่ีวา พระเจามีอยูจริง พระองคทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ
ของเขา ยกโทษบาปใหเขาได 

ตองตระหนักใหดีวาพระเจาตองการเคล่ือนไหวผานเราแตละคน ใหฤทธานุภาพของพระองคทำงานผานเราทุกคน และทำการอัศจรรยผานเรา
ไปสูชีวิตผูอ่ืน บางคนพูดวา “จะเกิดอะไรข้ึนถาผมอธิษฐานแลวเขาไมหาย ผมจะรูไดอยางไรวามันจะไดผล มันขมขวัญผม” เราตองระลึกไว
เสมอวา เราไมใชผูท่ีสำแดงการอัศจรรย พระเจาตางหากท่ีเปนผูกระทำ ไมใชความรับผิดชอบของเรา หากเกิดการอัศจรรยข้ึน แลวบุคคลนั้น
เปนอิสระ และก็ไมใชความผิดของเราหากมันไมไดผล สิ่งท่ีเราทำไดก็แคการอธิษฐาน พระเจาเปนผูสำแดงการอัศจรรยในการรักษาโรค แต
พระองคตองเคลื่อนไหวผานเรา พระเจาตองการใชเราทำการอัศจรรย เราจำเปนตองศึกษาพระคำของพระองค ดูวามันไดผลอยางไร นำไปใช
กับชีวิตของตัวเอง เร่ิมตนยอมใหหมายสำคัญและการอัศจรรยเหนือธรรมชาติของพระเจาทำงานผานเราเสียแตวันนี้ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. การอัศจรรยคืออะไร  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. อาน มาระโก 2:10-12 การอัศจรรยนี้แสดงใหเห็นวา พระเยซูทรงมีอำนาจ ในการทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 2:10-12 – แตเพ่ือทานท้ังหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอำนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได (พระองคจึง
ตรัสสั่งคนอัมพาตวา) [11] เราสั่งเจาวา จงลุกขึ้นยกแครไปบานของเจาเถิด [12] ทันใดนั้นคนอัมพาตไดลุกขึ้นแลวก็ยกแครเดิน
ออกไปตอหนาคนท้ังปวง คนท้ังปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจาวา เราไมเคยเห็นการเชนนี้เลย 

3. อาน มาระโก 16:15-18 ในฐานะผูเชื่อ เราตองทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 16:15-18 – ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน 
[16] ผูท่ีเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตผูท่ีไมเชื่อจะตองถูกลงพระอาชญา [17] มีคนเชื่อท่ีไหน หมายสำคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้น
ท่ีนั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ [18] เขาจะจับงูได ถาเขาด่ืมยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตราย
แกเขา และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค 

4. อาน กิจการ 8:5-8, 12 คนเหลานั้นเห็นอะไร พวกเขาตอบสนองอยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 8:5-8, 12 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [6] ประชาชนก็พรอมใจกัน
ฟงถอยคำท่ีฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นการอัศจรรยซ่ึงทานไดกระทำนั้น [7] ดวยวาผีโสโครกท่ีสิงอยูใน
คนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้น และคนที่เปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ [8] จึงเกิด
ความปล้ืมปติอยางยิ่งในเมืองนั้น… [12] แตเม่ือฟลิปไดประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และพระนามแหงพระเยซูคริสตแลว 
คนท้ังหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาท้ังชายและหญิง 

5.  อาน กิจการ 3:12 อัครสาวกเปโตร พูดวาอะไร เกี่ยวกับความบริสุทธ์ิของตัวเขาเอง ในการทำการอัศจรรย  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 3:12 – พอเปโตรแลเห็นก็กลาวแกคนเหลานั้นวา ทานชนชาติอิสราเอลท้ังหลาย ไฉนทานพากันประหลาดใจดวยคนนี้ 
เขมนดูเราทำไมเลา อยางกับวาเราทำใหคนนี้เดินไดโดยฤทธ์ิหรือความบริสุทธ์ิของเราเอง 

6. อาน กิจการ 3:16 การอัศจรรยเกิดข้ึนไดอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 3:16 – โดยความเชื่อในพระนามของพระองค พระนามนั้นจึงไดกระทำใหคนนี้ซึ่งทานทั้งหลายเห็นและรูจักมีกำลงัขึ้น 
คือความเชื่อซ่ึงเปนไปโดยพระองคไดกระทำใหคนนี้หายปกติตอหนาทานท้ังหลาย       
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7. มีตัวอยางการอัศจรรยท่ีเกิดข้ึนในพระคัมภีรพันธสัญญาใหมหรือไม ท่ีไมไดเกิดจากอัครสาวก 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 9:38-39 – ยอหนจึงทูลพระองควา พระอาจารยเจาขา พวกขาพระองคไดเห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของ
พระองค ซ่ึงคนนั้นมิไดตามพวกเรามา และพวกขาพระองคไดหามเขา เพราะเขามิไดตามพวกเรา มา [39] พระเยซูจึงตรัสวา 
อยาหามเขาเลย เพราะวาไมมีผูใดจะกระทำการอัศจรรยในนามของเรา แลวอีกประเด๋ียวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา 

กิจการ 8:5-7 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย และประกาศเร่ืองพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง [6] ประชาชนก็พรอมใจกัน
ฟงถอยคำท่ีฟลิปได ประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นการอัศจรรยซ่ึงทานไดกระทำนั้น [7] ดวยวาผีโสโครกท่ีสิงอยู
ในคนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้น คนท่ีเปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ 

กิจการ 9:10-18 – ในเมืองดามัสกัสมีศิษยคนหนึ่งชื่ออานาเนีย องคพระผูเปนเจาไดตรัสกับผูนั้นโดยนิมิตวา อานาเนียเอย 
อานาเนียจึงทูลตอบวา พระองคเจาขา ดูเถิด ขาพระองคอยูท่ีนี่ [11] องคพระผูเปนเจาจึงตรัสกับเขาวา จงลุกขึ้น ไปท่ีถนนท่ี
เรียกวาถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทารซัสอยูในบานของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู [12] และ
ในนิมิตเขาไดเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขามาวางมือบนเขา เพ่ือเขาจะเห็นไดอีก [13] แตอานาเนียทูลตอบวา พระองคเจาขา ขา
พระองคไดยินหลายคนพูดถึงคนนั้นวา เขาไดทำรายวิสุทธิชนของพระองคในกรุงเยรูซาเล็มมาก [14] และในท่ีนี่เขาไดอำนาจมา
จากพวกปุโรหิตใหญ ใหผูกมัดคนท้ังปวงท่ีรองออกพระนามของพระองค [15] ฝายองคพระผูเปนเจาตรัสกับทานวา จงไปเถิด 
เพราะวาคนน้ันเปนภาชนะท่ีเราไดเลือกสรรไวสำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริยและชนชาติอิสราเอล [16] 
เพราะวาเราจะสำแดงใหเขาเห็นวา เขาจะตองทนทุกขลำบากมากเทาใดเพราะนามของเรา [17] แลวอานาเนียก็ไป และเขาไป
ในบานวางมือบนเซาโลกลาววา พ่ีเซาโลเอยองคพระผูเปนเจาคือพระเยซู ทรงปรากฏแกทานกลางทางท่ีทานมานั้นไดทรงใช
ขาพเจามาเพ่ือทานจะเห็นไดอีก เพ่ือทานจะประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ [18] ในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตา
ของเซาโลแลวก็เห็นไดอีกทานจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา 

8. อาน 1 โครินธ 1:7 ของประทานในการทำการอัศจรรยจะยุติลงเม่ือใด  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 1:7 – เพ่ือวาทานท้ังหลายจึงมิไดขาดของประทานเลย ในขณะที่ทานรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา 

  



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-147 
 

บทท่ี 4 
อานุภาพแหงความสัมพันธอยางพระเจา 

วันนี้เราจะพูดถึงอานุภาพแหงความสัมพันธอยางพระเจา พระคัมภีรเอยถึงเร่ืองนี้ตลอด เชน คำวา “คริสตจักร” มาจากภาษากรีก 
“ekklesia” ซ่ึงหมายถึง “กลุมบุคคลท่ีถูกเรียกกลุมหนึ่ง” ขณะที่เราอานพระคัมภีร จะเห็นวาคริสตจักร หรือกลุมคนของพระเจา ได
รวมใจมาพบปะกัน หนุนใจใหอธิษฐานดวยกัน เปนกำลังใจซ่ึงกันและกันทุก ๆ วัน พวกเขาไดรับกำลังใจจากอานุภาพแหงความ 
สัมพันธอยางพระเจาขณะท่ีเขากาวไปขางหนาดวยกัน จะเห็นวา พระคัมภีรใชคำวา“ผูปกครองคริสตจักร” หลายตอหลายคร้ังซ่ึงเปน
คำท่ีใชเรียกผูสูงวัย ผูท่ีมีวุฒิภาวะ ผูท่ีเดินในทางของพระคริสต ผูท่ีประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการแตงงาน หากผูใด
ประสบปญหาชีวิตคู เขาควรไปพบผูท่ีใชชีวิตตามแบบอยางของพระเจา ผูท่ีมีสติปญญาจากพระเจาสะสมมานานนับป 

ตระหนักใหดีวา พระวจนะอธิบายถึงพระกายของพระคริสต ในรูปของรางกายฝายกายภาพ กายที่ประกอบดวยมือ ตา หู และอวัยวะ
สวนอ่ืน ๆ เราลวนเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ในฐานะท่ีเปนอวัยวะของกันและกัน เราสงถายพลังใหกันและกัน แตละเสนเอ็นแตละ
สวนของรางกายมีของประทานของตัวเอง  มีความสามารถ มีวิธีการของตัวเองท่ีจะถายทอดความแข็งแกรงและความรูตอสวนอ่ืน ๆ  

พระคัมภีรกลาวในยากอบ 5:16 วา “ทานท้ังหลายจงสารภาพความผิดตอกันและกัน จงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพ่ือทานท้ังหลายจะ
ไดหายโรค คำอธิษฐานดวยใจรอนรนของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทำใหเกิดผล” นี่คือตัวอยางหนึ่งในพระคัมภีรท่ีกลาวถึงอานุภาพแหง
ความสัมพันธอยางพระเจา กายของพระคริสตมีอะไรบางอยางขาดหายไป นั่นดูเหมือนวาเปนเพราะเราเนนย้ำเร่ืองความเปนปุโรหิต
ของผูเชื่อ ท่ีพวกเขามุงไปท่ีพระเจา จนไมไดเขาหากันและกัน จึงมีบางอยางขาดหายไป พระคัมภีรกลาวถึงการสารภาพความผิดซ่ึง
กันและกัน (ตอไปนี้เปนคำพยานของคุณดอน โครว ผูรับใชพระเจาและผูสอนพระคัมภีร)  

“ผมมีเพ่ือนคนหนึ่งชื่อคุณหมอลอเรน ลูอิส เปนชายสูงอายุ เราใชเวลาดวยกันมากพอควร เขาเปนผูมีความรูภาษากรีก อานจาก
ภาษากรีกโดยตรง เม่ือมีขอความอะไรในพระคัมภีรท่ีผมไมเขาใจ ผมมักไปถามเขาวาในภาษากรีกวาอยางไร ผมถามเขาถึง
ความหมายท่ีลึกลงไปอีกในภาษากรีก เขาชวยผมในเรื่องการศึกษาพระคำเปนอยางมาก ผมใชเวลาหลายชั่วโมงกับคุณหมอทานนี้ 
เขามีสติปญญาล้ำเลิศ มีชีวิตท่ีเปนแบบอยางของพระเจา มีชีวิตคูท่ีดีเย่ียม มีครอบครัวท่ีประสบความสำเร็จ แตมีบางเวลาท่ีเราลวน
จะตองสารภาพความผิดของตนเอง ผมรูวาพระคัมภีรบอกวา เราตองสารภาพบาปของเราตอพระเจา ผมไมไดบอกวาเราตองสารภาพ
บาปกับผูใด เสมือนหนึ่งวาเขาจะยกโทษบาปใหเราได เพราะเราตองมุงไปท่ีพระเจา แตเราก็มีผูท่ีเรารายงานสิ่งท่ีเรากระทำดวย” 
(จบคำพยาน) 

อานุภาพแหงการมีความสัมพันธอยางพระเจา เปนอานุภาพท่ีเราตองมีเพ่ือใหเกิดความเชื่อถือ เพ่ือท่ีจะมีผูหนุนใจเราใหแสวงหาพระ
เจา พระคัมภีรบอกใหเราเตือนสติซ่ึงกันและกันทุกวันในฮีบรู ไมใหละเลยการประชุมรวมกัน ใหกำลังใจกันและกัน ตักเตือนกันและ
กัน เพ่ือวาจะไมมีผูใดในพวกทานมีใจแข็งกระดางไปเพราะเลหกลของบาป ท้ังหลายทั้งปวงนี้ลวนกลาวถึงความสำคัญของ
ความสัมพันธอยางพระเจา ในดานลบ พระคัมภีรยังเตือนเราบอยคร้ังเร่ืองความสัมพันธท่ีไมใชอยางพระเจา และผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนตอความคิดจิตใจของเรา กอนท่ีเราจะรูตัว เราอาจจะถูกชักนำไปในทางท่ีไมถูกไมควร นั่นก็เพราะวาเราไมไดปองกันตัวเอง 
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ไมไดพบท่ีปรึกษาในแบบอยางของพระเจา (สุภาษิต 11:14, 13:20, 1 โครินธ 15:33) พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาความชอบธรรม
จะมีหุนสวนอะไรกับความอธรรม” (2 โครินธ 6:14) 

ขณะที่เดินอยูในวิถีชีวิตคริสเตียน เราตองหนุนใจตัวเองใหวนเวียนอยูกับความสัมพันธอยางพระเจา ออกหางจากผูท่ีจะมีอิทธิพลดาน
ลบตอชีวิตของเรา เปนเร่ืองสำคัญมากท่ีเราจะมีผูเชื่ออยางพระเจาในชีวิตของเรา ผูเชื่อซ่ึงจะลับเราใหแหลมคมได (สุภาษิต 27:17) 
เปนผูท่ีเรารายงานตัวดวย ขอพระเจาอวยพระพรในขณะท่ีเราครุนคิดตริตรอง ใชสมาธิอยางตอเนื่องกับเร่ืองนี้ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน 1 โครินธ 15:33 พระคำขอนี้สอนอะไรเราเก่ียวกับความสัมพันธ  

______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 15:33 – อยาหลงเลย การคบกับคนชั่วยอมทำใหนิสัยท่ีดีเสียไป 

2. อาน 1 โครินธ 12:12 พระคำขอนี้แสดงใหเราเห็นถึงชีวิตคริสเตียนอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 12:12 – ถึงกายน้ันเปนกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายสวน และบรรดาอวัยวะตาง ๆ ของกายเดียวนั้นแมจะมีหลาย
สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนฉันนั้น 

3. อาน ฮีบรู 10:24 เราเรียนรูอะไรจากพระคำขอนี้ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธอยางพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:24 – และใหเราพิจารณาดูกันและกัน เพ่ือเปนเหตุใหมีความรักและกระทำการดี 

4. อาน ฮีบรู 10:25 เราเรียนรูอะไรจากพระคำขอนี้ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธอยางพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:25 – ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทำนั้น แตจงเตือนสติกันและกัน และใหมาก
ยิ่งขึ้นเม่ือทานท้ังหลายเห็นวันเวลานั้นใกลเขามาแลว 

5. อาน สุภาษิต 5:22-23 เหตุใดเราจึงตองปกปองใจเราจากความสัมพันธท่ีไมเปนอยางพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

สุภาษิต 5:22-23 – ความชั่วชาของคนชั่วรายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยูกับตาขายบาปของเขา [23]เขาจะตาย
ปราศจากคำสั่งสอน และเพราะความโงอยางยิ่งของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่นไป 

6. อาน 2 ทิโมธี 2:22 เราตองแสวงหาความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขกับผูใด  
______________________________________________________________________________________________ 

2 ทิโมธี 2:22 – จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุม แตจงใฝในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข 
รวมกับผูท่ีออกพระนามขององคพระผูเปนเจาดวยใจบริสุทธ์ิ 

7. อาน ฮีบรู 13:7 เราตองระลึกถึงและถือแบบอยางชีวิตของเราจากใคร  
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 13:7 – ทานท้ังหลายจงระลึกถึงคนเหลานั้นท่ีปกครองทาน ผูซ่ึงไดประกาศพระวจนะของพระเจาแกทาน และจง
พิจารณาดูผลปลายทางของเขา แลวจงตามอยางความเชื่อของเขา 
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บทท่ี 5 
การถูกขมเหง 

วันนี้จะพูดเร่ืองการถูกขมเหง จากพระคำพระเยซู  ในมัทธิว 10:16-23 พระองคตองการเตรียมเหลาสาวกของพระองคใหพรอมท่ีจะเผชิญ
การถูกตอตาน พระองคตองการใหพวกเขารูวาการตอตานนั้นจะเกิดข้ึน บรรดาผูท่ีใชชีวิตอยางพระเจา มีชีวิตท่ีพระคริสตเปนศูนยกลาง
จะตองทนทุกขทรมานจากการถูกขมเหง (2 ทิโมธี 3:12) นี่เปนสิ่งท่ีเราไมอาจสั่งหามได ศัตรูจะอยูเบื้องหลังการขมเหง การถูกขมเหงเปนสวน
หนึ่งของการยืนหยัดเพ่ือความชอบธรรม พระคัมภีรบอกวา บรรดาผูท่ีใชชีวิตอยางพระเจาจะตองถูกทรมานจากการขมเหง พระเยซูไดเตรียม
สาวกของพระองคดวยพระวจนะวา “ดูเถิด เราใชพวกทานไปดุจแกะอยูทามกลางฝูงสุนัขปา” (มัทธิว 10:16) คำวา ‘ดูเถิด’ หมายความวา 
“ฟงเราใหดี ทานท้ังหลาย เราตองการใหพวกทานเขาใจสิ่งนี้ เรากำลังจะสงพวกทานไป เหมือนแกะอยูทามกลางสุนัขปา” ในบรรดาสัตว
ท้ังหลาย แกะเปนสัตวท่ีชวยเหลือและปองกันตัวเองไดนอยท่ีสุด แกะไมมีฟนท่ีแหลมคม ไมมีพิษเหมือนงู ไมมีเคร่ืองปองกันใด ๆ ท้ังสิ้น สิ่งท่ี
ปกปองมันไดสิ่งเดียว คือผูเลี้ยงแกะ 

ความรับผิดชอบของผูเลี้ยงแกะก็คือกันสุนัขปาใหออกจากฝูงแกะ แตพระเยซูกลับตรัสตรงกันขาม “เราใชพวกทานไป เหมือนแกะอยู
ทามกลางสุนัขปา” นาแปลกไหม เหตุท่ีพระองคตรัสดังนั้นก็เพราะประสงคท่ีจะเตรียมพวกเขาใหพรอมสำหรับการถูกตอตาน ในเอเฟซัส 
6:12 กลาววา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอบครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลก
นี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณท่ีชั่วในสถานฟาอากาศ” จะมีการตอตานเกิดข้ึน สวนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนก็คือการถูกตอตาน พระเยซูอยากใหเรารู
เร่ืองนี้ พระองคอยากใหเราเตรียมตัวไว จึงตรัสวา “เหตุฉะนั้นทานจงฉลาดเหมือนงู” (มัทธิว 10:16) คำวา ‘ฉลาด’ หมายถึงฉลาดในทุก ๆ
สถานการณ เราไมจำเปนตองปลุกปนสรางปญหา แตเราตองใชปญญาท่ีติดตัว ตองฉลาดเหมือนงูและไรพิษสงเหมือนนกเขา  

พระเยซูตรัสวา “แตจงระวังผูคนไวใหดี” (มัทธิว 10:17) ในเอเฟซัส 2:2 บอกวามี “เจาแหงอำนาจในยานอากาศ คือวิญญาณท่ีครอบครองอยู
ในบุตรแหงการไมเชื่อฟง” ซาตานจะใชคนนี่แหละมาตอตานเรา ตอตานเปาหมายของพระเยซูคริสต ตอตานพระวจนะของพระเจา “แตจง
ระวังผูคนไวใหดี เพราะพวกเขาจะมอบทานท้ังหลายไวกับศาล และจะเฆ่ียนทานในธรรมศาลาของเขา” (มัทธิว 10:17) เปาโลวา “ขาพเจาถูก
โบยตีหาคร้ัง และถูกเฆ่ียนตีหาคร้ัง คร้ังละสามสิบเกาที เพราะวาขาพเจารับใชพระเยซู ประกาศพระคำของพระองค” (2 โครินธ์ิ 11:23-24) 
พระเยซูตรัสวา เราจะถูกมอบไวกับศาล กระท่ังรัฐก็ถูกใชใหตอตานพระเยซูตริสต เราจะถูกมอบไวกับรัฐหรือกษัตริยเพ่ือพระเยซูเจา เพ่ือเปน
พยานใหกับเรา หรือเพ่ือตอตานเรา 

คริสเตียนมักใชจดหมายในการประกาศใหขาวประเสริฐเขาถึงผูคน โดยสุมรายชื่อสงจดหมายออกไป สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือผูท่ีไดรับจดหมายบางคน
เดือดดาลมาก บางคนโทรไปแจงตำรวจเพื่อสรางปญหาใหคริสเตียน ตำรวจก็ตองรุดไปสืบสวน เห็นตัวอยางของการขมเหงไหม แทนท่ีตำรวจ
จะออกตรวจความเรียบรอยบนทองถนน  กลับตองเสียเวลาไตสวนคริสเตียน ทำไมละ ก็เพราะพระเยซูคริสต เพราะขาวประเสริฐ พระวจนะ
ของพระเจาเปนจริง หากเรายืนอยูบนสัจธรรมของพระวจนะ กลาท่ีจะเปนพยาน อาจหาญพอท่ีจะประกาศเร่ืองพระเยซู อาจหาญท่ีจะใชชีวิต
อันชอบธรรมตอหนามนุษย จะตองมีผูตอตานเราแนนอน มีแรงขับแหงความชั่ว ก็มีแรงขับแหงความดี พระเยซูตองการใหสาวกของพระองค
เตรียมตัวไว     
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พระเยซูตรัสในมัทธิว 10:19 “แตเม่ือเขามอบทานไวนั้น อยาเปนกังวลวาจะพูดอะไรหรืออยางไร เพราะเม่ือถึงเวลา คำท่ีทานจะพูดนั้นจะทรง
ประทานแกทานในเวลานั้น” พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาจะใหปญญาเชนเดียวกับสเทเฟน ผูคนไมอาจรับปญญาของสเทเฟนไดในขณะที่
เขาพูด พระเยซูตรัสในพระคำท่ี 22-23 วา “ทานจะถูกคนท้ังปวงเกลียดชังเพราะเห็นแกนามของเรา แตผูใดท่ีทนไดถึงท่ีสุดผูนั้นจะรอด แต
เม่ือเขาขมเหงทานในเมอืงนี้ จงหนีไปยังอีกเมืองหน่ึง” ปฏิปกษท่ีตอตานความชอบธรรม ตอตานเปาหมายของพระเยซูคริสต คือของจริงท่ีเรา
ตองเผชิญ หากเราเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ ไมใชแคผูฟง 

 (ตอไปน้ีเปนคำพยานของคุณดอน โครว) วันหนึ่งขณะท่ีผมกำลังเดินเลนท่ีสวนสาธารณะแหงหนึ่ง เห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งกำลังนั่งเลนชิงชาอยู 
ผมคิดกับตัวเองวา เธอดูไมมีพิษไมมีภัย เธอไมทำรายผมแน ผมจึงขอนั่งชิงชาขางๆ เธอ พอนั่งลงแลวผมก็เร่ิมพูดคุยกับเธอ เธอชื่อเจน ผม
ถามวา “คุณทำงานอะไรครับ เจน” เธอตอบวา  "ปลดเกษียณเรียบรอยแลวหละ” เธอถามกลับวา “แลวคุณละ” ผมทำงานใหหนวยงานของ
พันธกิจ และหนวยงานของคริสตจักรครับ” ในวินาทีนั้นเอง สีหนาเธอก็เปลี่ยนไป เธอตะคอกออกมาวา “อยามาพูดกับฉันเร่ืองพระเจา อยา
มาพูดเร่ืองพระเยซูนะ” ผมวา “โอ เจนพูดอะไรอยางนั้น” เธอพูดตอวา “ถาพระเยซูมายืนอยูตรงหนาฉันตอนนี้ ฉันจะถมนำลายใสหนาให
ดวย” ผมรองวา “เจนอยาพูดอยางนั้น คุณถูกใครท่ีคริสตจักรทำรายคุณหรือเปลา จึงพูดแบบน้ี อยาพูดอยางนั้นเลย ใหผมเลาเร่ืองครอบครัว
ผมใหฟงไดไหม” เธอกราวใสผมวา “ไม ฉันบอกแลววานายหามพูดกับฉัน นายกำลังจะพูดกับฉันเร่ืองพระเยซูอะไรของนาย กับพระเจาไดทำ
อะไรใหครอบครัวนาย ฉันไมปลอยใหนายพูด หยุดไดแลว” ผมพูดไปตอวา “ไดโปรดเถอะเจน ผมตองเลาเร่ืองพระเยซูใหคุณฟง” เธอตะคอก
ใสผมวา “หยุด ฉันบอกใหนายหุบปาก” 

เธอมีสุนัขเล็ก ๆ ตัวหนึ่งท่ีผูกสายจูงอยู “อากก” เธอกระชากเจาสนุัขนอยนั้นจากท่ีกำลังนั่งอยูใหเดินตามเธอ ขณะท่ีเธอสะบัดตัวจากไป นี่
คือหญงิท่ีควบคุมตัวเองไมได ดวยจิตวิญญาณท่ีพลุงพลานในตัวเอง จิตวิญญาณท่ีไมเชื่อฟง เธอถูกศัตรูควบคุม ผมบอกตัวเองวา ผมไมคุนกับ
การถูกตะโกนใสหนา ไมคุนกับการถูกสบประมาท แตผมทำอะไรไมไดนอกจากสงสารเธอ ไมมีอะไรนอกจากความรักท่ีมีตอเจน  เธอควบคุม
ตัวเองไมได แตผมควบคุมได ผมกลับถึงบานแลวถามพระเจาวา “พระองคเจาขา พระองคทรงทราบใชไหมวา สิ่งท่ีอัศจรรยท่ีสุดก็คือ ขา
พระองคต้ังสติได เม่ือถูกคนปะทะซ่ึงๆหนา ขาพระองคไมรูสึกอะไร นอกจากรัก และสงสารเขา” (จบคำพยาน) 

การขมเหง การถูกตอตานจะเกิดข้ึนเม่ือเราออกไปในนามของพระเยซู พระวิญญาณของพระเจาองคเดียวกันนี้แหละท่ีใหเรามีใจกลาหาญ
ประกาศเร่ืองพระเยซู แมวาเราจะถูกปฏิเสธเพ่ือพระองค พระวิญญาณองคเดียวกันนี้ก็จะทรงปลอบขวัญและเสริมกำลังความเขมแข็งใหเราใน
ทุก ๆ สถานการณ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน 2 ทิโมธี 3:12 ผูท่ีดำเนินชีวิตแบบพระเจาจะเผชิญกับ __________________________________________________ 

2 ทิโมธี 3:12 แทจริงทุกคนท่ีปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสตจะถูกกดขี่ขมเหง 
2. คุณจะอธิบายคำวา “การถูกขมเหง” อยางไร  

_____________________________________________________________________________________________ 
3. อาน มาระโก 4:16-17 ความทุกขยากและการถูกขมเหงมาจากสาเหตุใด  

_____________________________________________________________________________________________ 
มาระโก 4:16-17 – และซ่ึงตกท่ีซ่ึงมีพ้ืนหิน มีเนื้อดินแตนอยนั้นก็ทำนองเดียวกัน ไดแกบุคคลท่ีไดยินพระวจนะ และก็รับ
ทันทีดวยความปรีดี [17] แตไมมีรากในตัวจึงทนอยูไดชั่วคราว ภายหลังเม่ือเกิดการยากลำบากและการขมเหงตาง ๆ เพราะ
พระวจนะนั้น ก็เลิกเสียในทันทีทันใด 

4. อาน กิจการ 8:1, 4 การถูกขมเหงในกรุงเยรูซาเล็มสงผลใหเกิดอะไร  
_____________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 8:1, 4 - การท่ีเขาฆาสเทเฟนเสียนั้น เซาโลก็เห็นชอบดวย คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุง
เยรูซาเล็ม และศิษยท้ังปวงนอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปท่ัวแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย [4] ฉะนั้นฝายศิษย
ท้ังหลายซ่ึงกระจัดกระจายไปก็เท่ียวประกาศพระวจนะนั้น 

5. อาน มัทธิว 5:10-12 มีพระพรสำหรับผูท่ีถูกขมเหงเพราะ  
_____________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 5:10-12 – บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคเปนของ
เขา [11] เม่ือเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวารายทานท้ังหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็เปนสุข [12] จงชื่นชมยินดี
อยางเหลือลน เพราะวาบำเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงศาสดาพยากรณท้ังหลายท่ีอยูกอนทาน
เชนกัน 

6. อาน มัทธิว 5:12 เม่ือผูเชื่อถูกขมเหงเพราะความชอบธรรม เขาคาดหวังท่ีจะไดรับอะไรในอนาคต  
_____________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 5:12 - จงชื่นชมยินดีอยางเหลือลน เพราะวาบำเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงศาสดา
พยากรณท้ังหลายท่ีอยูกอนทานเหมือนกัน 

7. อาน กิจการ 9:4-5 เซาโลขมเหงใคร __________________________________________________________________ 
กิจการ 9:4-5 – เซาโลจึงลมลงถึงดินและไดยินเสียงพูดแกเขาวา "เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหงเราทำไม" [5] เซาโลจึงทูลถามวา 
"พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด" องคพระผูเปนเจาตรัสวา "เราคือเยซู ท่ีเจาขมเหง ซ่ึงเจาถีบประตักก็ยากนัก” 

8. อาน กิจการ 9:1 ในความเปนจริง เซาโลขมเหง __________________________________________________________ 
กิจการ 9:1 – ฝายเซาโลยังขูคำรามกลาววาจะฆาศิษยขององคพระผูเปนเจาเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต 

9. อาน กาลาเทีย 6:12 ผูคนในหนังสือกาลาเทีย พวกเขาพยายามเพ่ิมพระบัญญัติทางศาสนาเขาไปในขาวประเสริฐ เขาทำเชนนั้น
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยง 
_____________________________________________________________________________________________ 
กาลาเทีย 6:12 - คนท่ีปรารถนาไดหนาตามเนื้อหนัง เขาบังคับใหทานรับพิธีเขาสุหนัต เพ่ือเขาจะไดไมถูกขมเหงเพราะเรื่อง
กางเขนของพระคริสตเทานั้น  
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บทท่ี 6 
 กษัตริยและราชอาณาจักรของพระองค 

ในพระคัมภีรเดิม สิ่งท่ีชนชาติอิสราเอลตางจากชนชาติอ่ืนก็คือ การปกครองแบบตีอาคราซ่ี (การปกครองโดยใหพระเจาเปนผูปกครอง
สูงสุด) อีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครองโดยตรงจากพระเจา (อิสยาห 43:15) ตอมาตามประวัติศาสตรของอิสราเอล อิสราเอลปรารถนาจะมี
กษัตริยผูเปนมนุษยปกครองพวกเขาเหมือนชนชาติอ่ืน ๆ (1 ซามูเอล 8:5-19) พระเจาจึงประทานตามท่ีรองขอ พระองคทรงเลือกกษัตริย
นามวาซาอูล (1 ซามูเอล 10:24-25) ตอมาดวยความไมเชื่อฟงของซาอูล พระเจาจึงแตงต้ังดาวิดเปนกษัตริยแทน ดาวิดไดชื่อวา เปนผูท่ีพระ
เจาทรงชอบพระทัย (กิจการ 13:21-22, 1 พงศกษัตริย 15:3) 

กษัตริยจักเปนตัวแทนท่ีมองเห็นไดของพระเจาท่ีมองไมเห็น (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-2) ยามใดท่ีกษัตริยติดตามพระเจา พระองคกับ
ราชอาณาจักรของพระองคจะม่ังคั่ง ยามใดท่ีกษัตริยไมติดตามพระเจา ยามนั้นกษัตริยและอาณาจักรของพระองคจะตกไปเปนเชลย และ
ประสบความหายนะ (1 ซามูเอล 15:22-23)  

เม่ือพระเจาทรงเลือกกษัตริยองคหนึ่ง พระองคจะสงผูเผยพระวจนะไปเจิมบุคคลนั้นดวยน้ำมัน นี่เปนสัญลักษณใหรูวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ของพระเจาเสด็จลงมาเพ่ือประทานกำลังและทรงเจิมกษัตริยนั้นในการปกครองประเทศ ชวงเวลานี้เองท่ีพระวิญญาณของพระเจาจะเสด็จลง
มาสวมทับเขา เปลี่ยนหัวใจใหปกครองดวยความชอบธรรม เพราะพระเจาสถิตอยูกับเขา (1 ซามูเอล 10:1, 6-7, 9) การทรงเจิมใหปกครอง 
(การแตงต้ังใหเปนกษัตริย) คือท่ีมาของเร่ือง พระเมสิยาห คำวา ‘ผูท่ีพระเจาทรงเจิม’ ในภาษาฮีบรู คือ Mashiac (พระเมสิยาห)  คำแปลใน
ภาษากรีกคือ Christos (Christพระคริสต) ในพระคัมภีรเดิมนั้นผูเผยพระวจนะไดพยากรณวา พระเมสิยาห (ผูท่ีพระเจาทรงเจิม) จะเสด็จมา 
พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนาราชอาณาจกัรซ่ึงจะไมลมสลาย (ดาเนียล 2:44, 7:14, และ 27) ตามพระคัมภีรจะเห็นวา พระเยซูไม
เคยอธิบายใหชาวยิวเขาใจวาพระองคหมายถึงอะไร  ในขณะที่พระองคทรงเอยถึงราชอาณาจักร นั่นเปนแนวคิดต้ังแตสมัยพระคัมภีรเดิมท่ี
พวกเขาเฝารอคอยการเสด็จกลับมา (อิสยาห 9:6-7, 11:1-6, ดาเนียล 2:44, 7:13-14, 18, 27) 

หากเราไมเขาใจพ้ืนฐานเรื่องราชอาณาจักรของพระองค ก็เปนไปไมไดท่ีเราจะเขาใจสาสนท่ีพระเยซูตรัส ราชอาณาจักรนั้นคอืคำสอนของพระเยซู 
เปนคำสอนเดียวเทานั้นท่ีพระองคสั่งใหเหลาสาวกออกไปประกาศสั่งสอน (มาระโก 1:14-15, ลูกา 9:1-2, กิจการ 28:23-31, ลูกา 16:16 และมัทธิว 
24:14) ขอความน้ียังอางถึง “ความรอด” หรือการมอบ “ชีวิตนิรันดร” ให (ฮีบรู 2:3, มัทธิว 19:16, 23, กิจการ 28:23-24, 28 และ 30-31) วลีท่ีวา 
“ราชอาณาจักรของพระเจา” หมายถึงความคิดท่ีประชาชนกลุมหนึ่งอยูภายใตการปกครองของพระเจา การท่ีจะเขาไปในอาณาจักรของพระ
เจาไดนั้น เราตองทำตามเงื่อนไข มีขอเรียกรองใหเราตองเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม การเปลี่ยนแปลงจิตใจลักษณะนี้ในพระคัมภีรเรียกวาการ
กลับใจใหม คือการเปลี่ยนหัวใจใหหันมาหาพระเจา หันหลังใหกับซาตาน หันหลังจากบาปและวิถีแหงบาป หันมาหาพระเจา พระคริสต และ
วิถีของพระองค เม่ือคนๆ หนึ่งหันมาหาพระเจา พระองคประทานการอภัยโทษบาป ชีวิตนิรันดรใหแกเขา  (โรม 6:23) ใหเปนของขวัญผาน
โลหิตท่ีหลั่งออกของพระเยซูคริสต ขาวประเสริฐนี้คือ “ขาวประเสริฐแหงพระคณุ” หรือการเทศนาเร่ือง “อาณาจักรของพระเจา”  

(กิจการ 20:24-25) อาณาจักรของพระเจานั้นมีคุณลักษณะแหงพระคุณ (มัทธิว 20:1-16) อาณาจักรนี้ไดเขามาอยางเงียบๆ อยางลับๆ โดย
พันธกิจของพระเยซู (มัทธิว13:33) และวันหนึ่งในอนาคต อาณาจักรของพระองคจะปรากฏใหเราเห็นอยางสมบูรณเดนชัด เต็มลนดวยพระ
สิริและพระสงาราศี (มัทธิว 13:36-43)             



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-154 
 

คำถาม 
ขอพระธรรมท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ดาเนียล 2:44 ในพระคัมภีรเดิม บรรดาผูเผยพระวจนะพยากรณวา ในอนาคต พระเมสิยาห (ผูท่ีพระเจาทรงเจิม) 

จะเสด็จมา และพระเจาผูสรางฟาสวรรคจะกอต้ังอาณาจักรซ่ึงจะ  

ก. มีอายุถึง 1,000 ป 

ข. ไมมีวันทำลายได 

ค. อยูเพียงชั่วคราว 

ดาเนียล 2:44 - ในสมัยของกษัตริยเหลานั้น พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซ่ึงไมมีวัน
ทำลายเสียได หรือราชอาณาจักรนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะกระทำใหบรรดาราชอาณาจักร
เหลานี้แตกเปนชิ้นๆ ถึงอวสาน และราชอาณาจักรนั้นจะต้ังม่ันอยูเปนนิตย 

2. อาน มัทธิว 4:17, 23 พระเยซูเทศนาเร่ือง  

______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 4:17, 23 - ต้ังแตนั้นมาพระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา "จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมา
ใกลแลว"… [23] พระเยซูไดเสด็จไปท่ัวแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศขาวประเสริฐแหง
อาณาจักรนั้น และทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกอยางของชาวเมืองใหหาย 

3. อาน มาระโก 1:14-15 พระเยซูทรงเทศนาขาวประเสริฐเร่ือง  

______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 1:14-15 – ครั้นยอหน ถูกขังไวในคุกแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงประกาศขาวประเสริฐแหง
อาณาจักรของพระเจา ตรัสวา ‘เวลากำหนดมาถึงแลว อาณาจักรของพระเจามาใกลแลว ทานท้ังหลายจงกลับใจเสีย
ใหม เชื่อขาวประเสริฐ’  

4. อาน ลูกา 4:43 เหตุผลท่ีพระเจาทรงสงพระเยซูลงมาคือ  

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 4:43 - แตพระองคตรัสแกเขาวา "เราตองไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาท่ีเรา
ไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง” 

5. อาน ยอหน 4:25 พระเยซูไมเคยอธิบายใหชาวยิวไดเขาใจวาพระองคทรงหมายถึงอะไรในขณะท่ีทรงเอยถึงราชอาณาจักร 
มันคือแนวคิดต้ังแตสมัยพระคัมภีรเดิมท่ีพวกเขา  

ก. รูเร่ืองนี้นอยมาก  

ข. คิดวาจะไมมีวันเกิดข้ึน  

ค. กำลังรอคอยกันอยู  

ยอหน 4:25 - นางทูลพระองควา ‘ดิฉันทราบวาพระเมสสิยาหท่ีเรียกวา พระคริสตจะเสด็จมา เม่ือพระองคเสด็จมา
พระองคจะทรงช้ีแจงทุกสิ่งแกเรา’   
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6. อาน ลูกา 9:1-2 สาวกท้ังสิบสองคนนั้นไดกระทำสามอยางคือ  
______________________________________________________________________________________________ 
ลูกา 9:1-2 – พระองคทรงเรยีกสาวกสิบสองคนของพระองคมาพรอมกัน แลวทรงประทานใหเขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผี
ท้ังปวงและรักษาโรคตางๆใหหาย แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจา และรักษาคนเจ็บปวยใหหาย 

7. อาน ลูกา 10:1-2, 8-9 พระเยซูทรงใหสาวกท้ังเจ็ดสิบคนนั้นไปประกาศท่ี 
 ______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 10:1-2, 8-9 – ภายหลังเหตุการณเหลานี้ องคพระผูเปนเจาทรงต้ังสาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไวและใชเขาออกไปทีละสองคนๆ ให
ลวงหนาพระองคไปกอน ใหเขาไปทุกเมืองและทกุตำบลท่ีพระองคจะเสด็จไปนัน้ [2] พระองคตรัสกับเขาวา ‘การเก็บเก่ียวนั้นเปน
การใหญนกัหนาแตคนงานยังนอยอยู เหตุฉะนั้นพวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของการเก็บเก่ียวนั้น ใหสงคนงานมา
ในการเก็บเก่ียวของพระองค … [8] ถาทานจะเขาไปในเมืองใด ๆ และเขารับรองทานไว จงกินของท่ีเขาต้ังให [9] และจงรักษาคน
ปวยในเมืองนัน้ใหหาย และแจงแกเขาวา อาณาจักรของพระเจามาใกลทานท้ังหลายแลว’ 

8. อาน ลูกา 23:2 คำจำกัดความของยิว คำวา “พระคริสต” หมายถึงผูท่ีเปน 
 ______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 23:2 - และเขาเริ่มฟองพระองควา เราไดพบคนน้ียุยงชนชาติของเราและหามมิใหสงสวยแกซีซาร และวาตัวเองเปนพระ
คริสต กษัตริยองคหนึ่ง 

9. อาน กิจการ 17:7 ตรงขามกับกฎโรมัน ชาวยิววาเปาโลสอนวายังมี ______________ อีกพระองคหนึ่ง นั่นคือ ______________ 

กิจการ 17:7 - ยาโสนรับรองเขาไว และบรรดาคนเหลานี้ไดกระทำผิดคำสั่งของซีซาร โดยเขาสอนวามีกษัตริยอีกองคหนึ่งคือพระเยซู 

10. อาน กิจการ 19:8-10 เปาโลไดโตแยงและชักชวนอยางกลาหาญตอชาวเมืองเอเฟซัส ในเร่ืองใด 
______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 19:8-10 – เปาโลเขาไปกลาวโตแยงในธรรมศาลาดวยใจกลาสิ้นสามเดือน ชักชวนใหเชื่อในสิ่งท่ีกลาวถึงอาณาจักรของ
พระเจา [9] แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อและพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชมุนุมชน เปาโลจงึแยกไปจากเขาและพาพวก
สาวกไปดวย แลวทานไดไปโตแยงกันทุกวันในหองประชุมของทานผูหนึ่งชื่อ ทีรันนัส [10] ทานไดกระทำอยางนั้นสิน้สองป จนชาว
แควนเอเชียท้ังพวกยิว และพวกกรีกไดยินพระวจนะของพระเยซูเจา 

11. อาน กิจการ 28:23-31 ขอท่ี 31 อัครสาวกเปาโล เทศนาเร่ือง  
______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 28:23-31 - เม่ือเขานัดวันพบกับทาน คนเปนอันมากก็พากันมาหายังท่ีอาศัยของทาน ทานจึงกลาวแกเขาต้ังแตเชาจนเย็น 
เปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา และชักชวนใหเขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใชขอความจากพระราชบัญญติัของโมเสส และจากคัมภีร
ศาสดาพยากรณ [24] คำท่ีทานกลาวนั้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไมเชื่อ [25] และเม่ือเขาไมเห็นพองกันจึงลาไป เม่ือเปาโลไดกลาวขอความ
แถมวา "พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย โดยอิสยาหศาสดาพยากรณถูกตองดีแลว [26] วา `จงไปหาชนชาตินี้
และกลาววา พวกเจาจะไดยินก็จริง แตจะไมเขาใจ จะดูก็จริง แตจะไมสังเกต [27] เพราะวาจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉ่ือยชา หูก็ตึง และตา
ของเขาก็ปด เกรงวาเขาจะเห็นดวยตาของเขา และไดยินดวยหูของเขา และเขาใจดวยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะ
รักษาเขาใหหาย' [28] เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงรูวา ความรอดของพระเจาไดไปถึงคนตางชาติแลว และเขาจะฟงดวย" [29] เม่ือเปาโลได
กลาวคำเหลานี้เสร็จแลว พวกยิวก็ไดจากไป และไดเถียงกันเปนการใหญ [30] เปาโลจึงไดอาศัยอยูครบสองปในบานท่ีทานเชา และได
ตอนรับคนท้ังปวงท่ีมาหาทาน [31] ท้ังประกาศอาณาจกัรของพระเจา และส่ังสอนเร่ืองพระเยซูคริสตเจาโดยใจกลา ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง  
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12. อาน มัทธิว 24:14 สิ่งท่ีจะตองประกาศสั่งสอนไปท่ัวโลกคือ  

______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 24:14 - ขาวประเสรฐิเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปท่ัวโลกใหเปนคำพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวท่ีสดุปลายจะมาถึง 

13. อาน กิจการ 20:24-25 ขาวประเสริฐแหงอาณาจกัรนั้นคือขาวประเสริฐแหง  

______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 20:24-25 – แตสิ่งเหลานี้ไมไดเปลี่ยนแปลงขาพเจาเลย ขาพเจามิไดถือวาชีวิตของขาพเจาเปนสิ่งประเสริฐแกขาพเจา แต
ในชีวิตของขาพเจาขอทำหนาท่ีใหสำเร็จดวยความปติยินดี และทำการปรนนิบัติท่ีไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา คือท่ีจะเปน
พยานถึงขาวประเสริฐแหงพระคณุของพระเจานัน้ [25] ดูเถิด ขาพเจาเท่ียวปาวประกาศอาณาจักรของพระเจาในหมูพวกทาน 
บัดนี้ ขาพเจาทราบอยูวาทานท้ังหลายจะไมเห็นหนาขาพเจาอีก 

14. อาน ลูกา 16:16 เปนไปไมได ท่ีเราจะเขาใจพระคำของพระเยซูโดยไมมีความเขาใจพ้ืนฐานเร่ืองแผนดินของพระเจา แผนดินของพระเจา
เปนสิ่งเดียวเทานัน้ท่ีพระเยซูสั่งใหสาวกของพระองค  
ก. ไปประกาศสัง่สอน  

 ข. ไมตองใสใจ  

 ค. นำไปครุนคิด  
ลูกา 16:16 - มีพระราชบัญญัติและศาสดาพยากรณมาจนถึงยอหน ต้ังแตนั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา และคน
ท้ังปวงก็ชิงกันเขาไปในอาณาจักรนั้น 

15. อาน มัทธิว 6:10 โดยพ้ืนฐานแลว อาณาจกัรของพระเจาคืออาณาจกัรท่ีปกครองโดยพระเจา ในพระคำขอนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  
 ______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 6:10 - ขอใหอาณาจักรของพระองคมาต้ังอยู ขอใหเปนไปตามใจของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นใน
แผนดินโลก 

16.  อาน โคโลสี 1:13-14, โรม 14:9 วลีท่ีวา“อาณาจกัรของพระเจา”คีอความคิดของกลุมคนท่ีจะรบัพระเยซูเขามาในหัวใจของเขายอมรับ
การปกครองของพระเจา (ปฏิเสธซาตาน) และรบัการอภัยโทษบาปจากพระองคเขาไปมีสวนรวมในอาณาจักร 
______________________________________________________________________________________________ 
โคโลสี 1:13-14 – พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอำนาจของความมืด และไดทรงยายเรามาต้ังไวในอาณาจักรแหงพระบุตรท่ีรัก
ของพระองค [14] ในพระบุตรนั้นเราจึงไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือเปนการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา 
โรม 14:9 - เพราะเหตุนี้เองพระคริสตจึงไดทรงสิ้นพระชนมและไดทรงเปนขึน้มาและทรงพระชนมอีก เพ่ือจะไดเปนองคพระผูเปน
เจาของทั้งคนตายและคนเปน 

17. อาน มัทธิว 4:17 เพ่ือท่ีจะเขาสูอาณาจักรของพระองค ทรงเรียกรองใหเราเปลี่ยนแปลงจิตใจ การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ ในพระคัมภีร
เรียกวา  
ก. การทำบุญ  

 ข. การรักษาธรรมบญัญัติ  

 ค. การกลบัใจใหม 
มัทธิว 4:17 - ต้ังแตนั้นมาพระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา "จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว”  
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18. อาน กิจการ 26:18 คุณเคยหันกลับจาก ________________________ มาถึงความสวาง ____________________________ 
______________ ของซาตานมาถึง ___________________________ และเพ่ือรับการยกโทษบาปหรือยัง 

กิจการ 26:18 - เพ่ือจะใหเจาเปดตาของเขา เพ่ือเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวาง จากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจา 
เพ่ือเขาจะไดรับการยกโทษความผิดบาปของเขาใหไดรับมรดกดวยกันกับคนทั้งหลายซ่ึงถูกแยกต้ังไวแลว โดยความเชื่อในเรา 

19. อาน เอเสเคียล 36:26-27 และกิจการ 11:15-18 คุณไดรับหัวใจใหมและจิตวิญญาณใหมเพ่ือนำใหคุณเดินในทางของพระเจาแลว
หรือยัง  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเสเคียล 36:26-27 – เราจะใหใจใหมแกเจา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเจา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของ
เจา และจะใหใจเนื้อแกเจา [27] เราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และกระทำใหเจาดำเนินตามกฎเกณฑของเรา และเจาจะ
รักษาคำตัดสินของเราและกระทำตาม 

กิจการ 11:15-18 – “เม่ือขาพเจาต้ังตนกลาวขอความนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จมาสถิตกับเขาท้ังหลาย เหมือนไดเสด็จ
ลงมาบนพวกเราในตอนตนนั้น [16] แลวขาพเจาไดระลึกถึงคำตรัสขององคพระผูเปนเจา ซ่ึงพระองคตรัสไววา 'ยอหนใหรับ 
บัพติศมาดวยน้ำก็จริง แตทานท้ังหลายจะรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ' [17] เหตุฉะนั้น ถาพระเจาไดทรงโปรด
ประทานของประทานแกเขาเหมือนแกเราท้ังหลาย ผูท่ีไดเชื่อในพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาเปนผูใดเลาท่ีจะขัดขืนพระเจาได" 
[18] ครั้นคนท้ังหลายไดยินคำเหลานั้นก็นิ่งอยู แลวไดสรรเสริญพระเจาวา "พระเจาไดทรงโปรดแกคนตางชาติใหกลับใจใหมจน
ไดชีวิตรอดดวย” 

20. อาน ลูกา 18:13-14 คุณเคยเรียกหาพระเจาเพ่ือขอการยกโทษบาปหรือยัง  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 18:13-14 – ฝายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอกของตนเองวา ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดพระเมตตา
แกขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด เราบอกทานท้ังหลายวาคนน้ีแหละเมื่อกลับลงไปยังบานของตนก็นับวาชอบธรรมย่ิงกวาอีกคน
หนึ่งนั้น เพราะวาทุกคนท่ียกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลงแตทุกคนท่ีไดถอมตัวลงจะตองถูกยกขึ้น 
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บทท่ี 7 
ตัวตนความเช่ือท่ีนำไปสูความรอด  

ชายหนุมคนหน่ึงท่ียืนอยูตอหนาศิษยาภิบาลในวันแตงงานของเขา ศิษยาภิบาลกลาววา “ทานจะรับหญิงสาวผูนี้เปนแมครัวประจำตัว ทำความ
สะอาดบานและลางจานของทานหรือไม ทานจะรับเธอเปนผูดูดฝุน ปดกวาดบานนับแตนี้ไปจนตลอดอายุขัยของทานท้ังสองหรือไม” วินาที
นั้นเอง ภรรยาในอนาคตของชายผูนั้นก็สวนข้ึนทันควันวา “เด๋ียวกอน ถาคุณอยากไดใครสักคนมาทำสิ่งเหลานี้ให คุณจางแมบานสักคนมาทำ
ใหก็ได ดิฉันตองการใหคุณรัก ยอมรับตัวตนของดิฉันทุกอยางท่ีดิฉันเปน หากคุณยอมรับอยางท่ีดิฉันเปน ดิฉันจะทำทุกอยางใหคุณ แตใหคุณ
ยอมรับสิ่งท่ีเปนตัวตนของดิฉันท้ังหมด ไมใชเฉพาะประโยชนท่ีคุณจะไดจากดิฉันเทานั้น” 

ครูสอนพระคัมภีรชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียงโดงดังคนหนึ่ง ชื่อ เอ ดับเบิ้ลยู โทเซอร กลาวเม่ือหลายปกอนวา “นาแปลก ท่ีผูสอนพระคัมภีรบาง
คนไมเคยรูเลยวา ตัวตนความเชื่อท่ีนำไปสูความรอดท่ีแทจริงเพียงสิ่งเดียว ก็คือ ตัวตนของพระเยซูคริสตเอง ไมใชเฉพาะเพียงฤทธานุภาพที่จะ
ชวยเราใหรอด หรือดวยความเปนพระเจาเทานั้น แตเพราะตัวตนของพระคริสตเอง พระเจาไมไดเสนอความรอดแกผูท่ีเชื่อในแคฤทธ์ิอำนาจ
อยางใดอยางหนึ่งของพระคริสตเทานั้น สิทธิอำนาจของพระคริสตนั้นไมใชตัวตนของความเชื่อ เราไมเคยไดรับการหนุนใจ หรือถูกสอนใหมี
ความเชื่อในการลบลางบาป เฉพาะไมกางเขน หรือในความเปนปุโรหิตของพระผูชวยใหรอดเทานั้น ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีอยูในพระคริสต ไมมี
ทางจะแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากกันไดแมแตสิ่งเดียว นี่ไมตางอะไรกับการท่ีเรายอมรับหนึ่งในฤทธ์ิอำนาจของพระเจา แตปฏิเสธฤทธ์ิอำนาจอีก
อยางหนึ่งของพระองค ความคิดแบบนี้แหละท่ีเรายอมรับเขามาเปนคำสอนเท็จในสมัยนี้ ผมขอย้ำอีกคร้ังวา มันไมตางจากคำสอนเท็จอ่ืน ๆ ท่ีมี
ผลชั่วรายติดตามมาในหมูคริสเตียน (จาก ‘รากแหงความชอบธรรม’ หนา 84-86) 

เขาใจประเด็นหรือไมวาเหตุใด เราจึงมัวมุงเนนอยูเพียงสวนเดียวของพระคริสต ประโยชนหรือฤทธ์ิอำนาจท่ีไดรับจากพระองค ตำแหนงของ
พระองค แตไมมุงท่ีตัวพระองคเอง เชนเดียวกับการแตงงานท่ีรับเอาภรรยาเขามาในฐานะแมครัว ไมใชเพราะความเปนตัวเธอ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน ยอหน 1:12 แตสวนบรรดาผูท่ีตอนรับ ___________________ ของพระเจา คือคนท้ังหลายท่ีเชื่อในพระนามของพระองค 

ก. พระองค (พระเยซูคริสตเจา)  

ข. พระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด  

ค. พระเยซูในฐานะพระเจา  

ง. พระเยซูในฐานะปุโรหิต ท่ีทรงประทานอำนาจใหเปนบุตร 

ยอหน 1:12 - แตสวนบรรดาผูท่ีตอนรับพระองค พระองคประทานอำนาจ ใหเปนบุตรของพระเจาคือคนท้ังหลายที่เชื่อในพระ
นามของพระองค 

2. อาน กิจการ 16:31 เราตองเชื่อ (นั่นก็คือความวางใจ) ผูใด  

______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 16:31 - เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา "จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดไดท้ังครอบครัวของทานดวย” 

3. อาน ลูกา 6:46 คำวา “พระองคเจาขา” มีความหมายเปนนัยวา 

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 6:46 - เหตุไฉนทานท้ังหลายจึงเรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา' แตไมกระทำตามท่ีเราบอกนั้น 

4. อาน มัทธิว 1:21 คำวา “พระเยซู” มีความหมายเปนนัยวา  

______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 1:21 - เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจะเรียกนามของทานวา เยซู เพราะวาทานจะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอด
จากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย 

5. อาน ลูกา 23:2 คำวา “พระคริสต” มีความหมายเปนนัยวา  

______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 23:2 - และเขาเร่ิมฟองพระองควา "เราไดพบคนนี้ยุยงชนชาติของเรา และหามมิใหสงสวยแกซีซาร และวาตัวเองเปนพระ
คริสต กษัตริยองคหนึ่ง” 

6. อาน โรม 1:16 ตามพระคำขอนี้ ขาวประเสริฐหรือขาวดีนั้นคือ  

______________________________________________________________________________________________ 

โรม 1:16 - ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเร่ืองขาวประเสริฐของพระคริสต เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธ์ิเดชของพระ
เจา เพ่ือใหทุกคนท่ีเชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน และพวกกรีกดวย 
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7. อาน โรม 1:1-3 ขาวประเสริฐของพระเจามีศูนยกลางหรือเกี่ยวของกับ ___________________________________________ 

 เปนสวนหนึ่งของพระบุตรหรือสวนท้ังหมดของพระองค ______________________________________________________ 

โรม 1:1-3 – เปาโล ผูรับใชของพระเยซูคริสต ผูซ่ึงพระองคทรงเรียกใหเปนอัครสาวก และไดถูกแยกต้ังไวสำหรับขาวประเสริฐ
ของพระเจา [2] คือขาวประเสริฐท่ีพระองคไดทรงสัญญาไวลวงหนาโดยพวกศาสดาพยากรณของพระองคในพระคัมภีรอัน
บริสุทธ์ิ [3] เก่ียวกับพระบุตรของพระองค คือพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา ผูบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดฝายเนื้อหนัง 

8. อาน ยอหน 6:54 เม่ือเรารับประทานสิ่งนั้นเขาไป มันความหมายวาอยางไร  

______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 6:54 - ผูท่ีกินเนื้อ และด่ืมโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะใหผูนั้นฟนขึ้นมาในวันสุดทาย  
9. อาน กาลาเทีย 3:27 เม่ือรับบพัติศมาในพระคริสต พวกเขาสวม _____________________________________ ของพระคริสต 

กาลาเทีย 3:27 - เพราะเหตุวา ทุกคนในพวกทานท่ีรับบัพติศมาเขารวมในพระคริสตแลว ก็ไดสวมชีวิตพระคริสต 

10. อาน กิจการ 9:5-6 เม่ือเซาโลไดรับการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อในพระเยซู เขาถามพระเยซู 2 คำถามวาอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 9:5-6 – เซาโลจึงทูลถามวา "พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด" องคพระผูเปนเจากลาววา "เราคือเยซู ท่ีเจาขม
เหง ซ่ึงเจาถีบประตักก็ยากนัก" [6] เซาโลก็ตัวสั่นและรูสึกประหลาดใจจึงถามวา "พระองคเจาขา พระองคประสงคจะใหขา
พระองคทำอะไร" องคพระผูเปนเจาตรัสแกเขาวา "เจาจงลุกขึ้นเขาไปในเมือง และเจาจะตองทำประการใดจะมีคนบอกใหรู” 

11. อาน โรม 7:4 เราเปนของผูใด _______________________เราเปนสวนไหนของพระองค ____________________________ 

โรม 7:4 - เชนนั้นแหละพ่ีนองท้ังหลายของขาพเจา ทานท้ังหลายไดตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสตดวย 
เพ่ือทานจะตกเปนของผูอื่น คือของพระองคผูทรงฟนขึ้นมาจากความตายแลวเพ่ือเราท้ังหลายจะไดเกิดผลถวายแดพระเจา  

12. เรามีความสุขกับการอยูกับพระคริสตหรือไม เราพูดกับพระองค รักพระองค และนมัสการ พระองคหรือเปลา  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 8 
การนำพระธรรมบัญญัติไปใชอยางเหมาะสม 

วันหนึ่งขณะท่ีโจ บิล สตีฟ และผมกำลังคุยกันท่ีหนองน้ำ คนหนึ่งถามข้ึนกลางวงสนทนาวา “เปนไปไดไหมท่ีพระเจาจะใหมนุษยรับผิดชอบ
ตอการกระทำของเขา ถาเขาไมเคยไดยินไดฟงเร่ืองพระเจาหรือพระเยซูมากอนเลย” ผมจึงถามวา “บิล สมมุติวาคุณไปเย่ียมสตีฟท่ีบาน แต
เขาไมอยู อยูแตภรรยาเขา แลวถาคุณเขาไปหลับนอนกับเธอ คุณจะรูสึกผิดท่ีละเมิดตอเพ่ือนคุณหรือเปลา ถึงแมคุณจะไมรูเร่ืองอะไรเกี่ยวกับ
ธรรมบัญญัติ 10 ประการหรืออานพระคัมภีรมากอน คุณคิดวาความรูสึกผิดชอบชั่วดีตอการกระทำผิดนั่นมันมาจากไหนละ” 

เห็นหรือไมวา พระเจาทรงปลูกฝงความรูสึกผิดชอบชั่วดีใหมนุษยทุกคน ผานทางธรรมบัญญัติผานจิตสำนึกเพ่ือรับรูความดี รูสึกผิดตอการทำ
ชั่ว ธรรมบัญญัติและจิตสำนึกเปนสิ่งท่ีตัดสินตัวเราท่ีจะกลาวโทษเรา หรือไมก็แกตางใหกับตัวเองในความผิดท่ีไดกระทำลงไป (โรม 2:14-15) 

บิลเลาใหผมฟงวาเขาเปนคนดีขนาดไหน เขาไมจำเปนตองมีพระผูชวยใหรอด ผมจึงเปดอพยพบทท่ี 20 อานธรรมบัญญัติ 10 ประการใหฟง “บิล 
พระเจามาเปนท่ีหนึ่งเสมอในชีวิตคุณหรือเปลา คณุรักพระองคตลอดเวลาเหนือสิง่อ่ืนใดในโลกหรือเปลา ถาไม คณุก็ทำผิดธรรมบัญญัติขอท่ี 1” 
(อพยพ 20:3) “คุณเคยยกยองสิ่งอ่ืนใดเหนือพระเจาไหม ถาเคยคณุกล็ะเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 2” (อพยพ 20:4) “คุณเคยเอยนามพระเยซูคริสต
เจาอยางคำหยาบคายไหม” ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 3 (อพยพ 20:7) “คุณเคยจดัสักหนึ่งวันเพ่ือถวายเกียรติและนมัสการพระเจา
เสมอไหม ถาไม คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 4” (อพยพ 20:8) “คุณใหเกียรติบุพการีในวัยหนุมของคณุเสมอหรือไม ถาไม คณุก็ละเมิดธรรม
บัญญัติขอท่ี 5 (อพยพ 20:12) “คุณเคยโกรธใครสุดขีดหรือเปลา ถาเคย คุณกล็ะเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 6 ” (เปรียบเทียบอพยพ 20:13 กับ 
มัทธิว 5:21-22) “คุณเคยมองผูหญิง และเกิดความกำหนัดกับเธอหรือเปลา ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 7 (เปรียบเทียบอพยพ 
20:14 กับมัทธิว 5:27-28) “คุณเคยหยิบฉวยของท่ีไมใชของคุณไหม ถาเคย คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 8 (อพยพ 20:15) “คุณพูดความ
จริงตลอดเวลาหรือเปลา ถาไม คุณก็ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 9” (อพยพ 20:16) “คุณเคยอยากไดของของคนอ่ืนหรือเปลา ถาเคย คุณก็
ละเมิดธรรมบัญญัติขอท่ี 10 (อพยพ 20:17) “เห็นไหมวาเหตุใดพระเยซูจึงเสด็จลงมาเพ่ือชวยคนบาปใหรอด” (มาระโก 2:16-17) 

ประเด็นท่ีคิดวาเราดีพอหรือพยายามทำดีใหพอท่ีจะไปสวรรคนั้น เราลวนละเมิดธรรมบัญญัติ 10 ประการ ยากอบ 2:10 บอกไววา ผูใดรักษา
พระบัญญัติท้ังหมด แตผิดอยูขอเดียว ผูนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติท้ังหมด ธรรมบัญญัติมิไดมีไวเพ่ือทำใหเราเปนคนชอบธรรม แตเพ่ือเผยใหเรา
เห็นถึงบาปของเรา (โรม 3:19-20) 

เราทุกคนตองการพระผูชวยใหรอด คำวา “พระผูชวยใหรอด” คือ ผูชวยเราใหรอดพนจากโทษของบาป พระเยซูชวยผูที่กำลังพินาศ เพื่อท่ี
พวกเขาเหลานั้นจะไดมีชีวิตนิรันดร (มัทธิว 1:21) การท่ีจะเปนคนดีพอท่ีจะข้ึนสวรรคไดนั้น เราตองมีความชอบธรรมเทาเทียมกับของพระเจา 
(2 โครินธ 5:21) ขาวประเสริฐของพระกิตติคุณก็คือไมเพียงแตพระเยซูไดยกโทษบาปใหกับเราเทานั้น แตพระองคยังเสนอที่จะใหความชอบ
ธรรมของพระองคแกเราเปนของขวัญอีกดวย (โรม 5:17 “เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดย
คนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้น คนท้ังหลายที่รับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานแหงความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดย
พระองคผูเดียว คอืพระเยซูคริสต”)           
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน มาระโก 2:16-17 พระเยซูเสด็จมาเพ่ือชวยผูใดใหรอด  

______________________________________________________________________________________________ 

มาระโก 2:16-17 ฝายพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี เม่ือเห็นพระองคทรงเสวยอาหารกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป จึง
ถามสาวกของพระองควา "เหตุไฉนพระองคจึงกินและด่ืมรวมกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปเลา" [17] ครั้นพระเยซูทรงไดยิน
ดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา "คนแข็งแรงไมตองการหมอ แตคนเจ็บปวยตองการหมอ เราไมไดมาเพ่ือเรียกคนชอบธรรม แตมาเรียกคน
บาปใหกลับใจเสียใหม" 

อาน โรม 2:1 เม่ือเราตัดสินคนอ่ืน เรากำลังทำอะไรกับตัวเราเอง __________________ เพราะ _______________________ 

โรม 2:1- เหตุฉะนั้น มนุษยเอย ไมวาทานจะเปนใคร เม่ือทานกลาวโทษผูอื่นนั้นทานไมมีขอแกตัวเลย เพราะเม่ือทาน
กลาวโทษผูอื่น ทานก็กลาวโทษตัวเองดวย เพราะวาทานท่ีกลาวโทษเขาก็ยังประพฤติอยูอยางเดียวกับเขา 

2. อาน ยากอบ 2:10 หากเรารักษาธรรมบัญญัติของพระเจาไดเกอืบท้ังหมด แตทำผิดไปสักสองสามขอ เราไดทำผิดอะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 2:10 – เพราะผูใดรักษาธรรมบัญญัติไดท้ังหมด แตผิดอยูขอเดียว ผูนั้นก็เปนผูผิดธรรมบัญญัติท้ังหมด 

3. อาน กาลาเทีย 3:10 การจะเปนผูชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจา เราตองรักษาธรรมบัญญัติมากเทาไร  

______________________________________________________________________________________________ 

เราตองรักษาธรรมบัญญัตินั้นนานเทาใด _________________ เหตุนี้เราจึงไมสามารถรอดได โดยความพยายามท่ีจะเปนคนดีพอ  

กาลาเทีย 3:10 – เพราะวาคนท้ังหลายซ่ึงพ่ึงการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแชง เพราะพระคัมภีรเขียนไววา ทุกคนท่ี
มิไดประพฤติตามขอความทุกขอ ท่ีเขียนไวในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแชง 

4. อาน กาลาเทีย 2:16 การทำใหชอบธรรมคือของขวัญ ท่ีพระเจาทรงหยิบย่ืนให ซ่ึงนำคนมาสูความสัมพันธอันถูกตองกับพระเจา 
พระองคทรงเสนอความชอบธรรมใหแกคนบาปผานทางความเชื่อในพระเยซูคริสต ซ่ึงสำเร็จในครั้งเดียวเพ่ือเราท้ังหมด ผานความ
ตายและการฟนคืนชีพของพระเยซู (1 โครินธ 15:3-4 และโรม 4:25) สิ่งใดที่ไมสามารถทำใหมนุษยชอบธรรมได มนุษยจะรอดได
อยางไร มีกี่คนท่ีสามารถรอดไดโดยธรรมบัญญัติ ___________________________________________________________ 

กาลาเทีย 2:16 – ก็ยังรูวาไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมไดโดยการกระทำตามธรรมบัญญัติ แตโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต
เทานั้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต เพ่ือเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดยความเช่ือในพระคริสต ไมใชโดยการกระทำ
ตามธรรมบัญญัติ เพราะวาโดยการกระทำตามธรรมบัญญัตินั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดเปนคนชอบธรรมไดเลย 

6.  อาน โรม 6:14 ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียนคุณอยูภายใตอะไร  

ก. พระธรรมบัญญัติ  

ข. พระคุณ  

ค. ศีลธรรม  

โรม 6:14 - เพราะบาปจะมีอำนาจเหนือทานท้ังหลายตอไปก็หามิได เพราะวาทานท้ังหลายมิไดอยูใตธรรมบัญญัติ แตอยูใตพระคุณ 
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7. อาน เอเสเคียล 18:20 หากเราอยูภายใตธรรมบัญญัติเราจะถูกโทษอยางไร ตอบาปของเรา  
______________________________________________________________________________________________ 
เอเสเคียล 18:20 - ตัวคนทีทำบาปจะตองตาย บุตรไมตองรับโทษความผิดบาปของบิดา บิดาก็ไมตองรับโทษความผิดบาปของบุตร 
คนชอบธรรมจะรับผลความชอบธรรมของตน และคนอธรรมจะรับผลการอธรรมของตน  

8. อาน โรม 4:6-8 ภายใตพระคุณ พระเจาทรงกระทำ 3 สิ่งกับบาปของเรา คืออะไร ___________________________________ 

โรม 4:6-8 – ดังท่ีดาวิดไดกลาวถึงความสุขของคนที่พระเจาไดทรงโปรดใหเปนคนชอบธรรม โดยมิไดอาศัยการกระทำ [7] วา
คนท้ังหลายซ่ึงพระเจา ทรงโปรดยกความชั่วชาของเขาแลว และพระเจาทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแลวก็เปนสุข [8] บุคคลท่ี
องคพระผูเปนเจามิไดทรงถือโทษบาปของเขาก็เปนสุข 

9. อาน โรม 5:1 ตอนนี้เราเปนคนชอบธรรมแลว เราไดรับประโยชนอะไร  

______________________________________________________________________________________________ 

โรม 5:1- เหตุฉะนั้นเม่ือเราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจาทางพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจาของเรา 

10. อาน โรม 5:9 บัดนี้เรามีความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซู เราจะรอดพนจาก ____________________________________ 

โรม 5:9 – เพราะเหตุฉะนั้น เม่ือเราเปนคนชอบธรรมแลวโดยพระโลหิตของพระคริสต ยิ่งกวานั้น เราจะพนจากความโกรธ
ของพระองค 

11. อาน โรม 10:4 พระคริสตเปนจุดจบของธรรมบัญญัติ เพ่ือผูท่ีเชื่อจะไดรับ _________________________ ตอพระพักตรพระเจา  

โรม 10:4 – เพราะวาพระคริสตทรงเปนจุดจบของธรรมบัญญัติ เพ่ือใหทุกคนท่ีมีความเชื่อไดรับความชอบธรรม 

12. อาน 1โครินธ 1:30 พระเจาทรงต้ังพระเยซูใหเปน ______________________ และ ________________________________ 

1 โครินธ 1:30 - โดยพระองคทานจึงอยูในพระเยซูคริสต เพราะพระเจา ทรงต้ังพระองคใหเปนปญญาและความชอบธรรม 
และผูทรงชำระเราใหบริสุทธ์ิ และทรงเปนผูไถเราไวใหพนบาป 

13. อาน ฟลิปป 3:9 เม่ือเรารักษาธรรมบัญญัติของโมเสส เราพยายามท่ีจะรับเอา ______________________________ ดวยตนเอง 

ฟลิปป 3:9 - และจะไดปรากฏอยูในพระองค ไมมีความชอบธรรมของขาพเจาเองซ่ึงไดมาโดยธรรมบัญญัติ แตมีมาโดยความ
เชื่อในพระคริสต เปนความชอบธรรมซ่ึงมาจากพระเจาโดยความเชื่อ 

14. อาน 1 โครินธ 11:1 ในฐานะคริสเตียน เราดำเนินชีวิตภายใตกฎของพระคริสต ธรรมบัญญัติของพระองคมิไดตราไวเพ่ือเชื่อฟง แต
คือการใชชีวิตในการตอบสนองตอบุคคลหนึ่ง บคุคลนั้นคือ ____________________________________________________ 

1 โครินธ 11:1 - ทานท้ังหลายก็จงปฏิบัติตามอยางขาพเจา เหมือนอยางท่ีขาพเจาปฏิบัติตามอยางพระคริสต 

15. อาน โรม 8:3 ธรรมบัญญัติไมชวยใหเรารอดได มิใชเพราะธรรมบัญญัติผิด แตเปนเพราะความออนแอใน ___________________
ของตัวเราท่ีทำใหเราไมอาจรักษาธรรมบัญญัติได 

โรม 8:3 – เพราะวาสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไมได เพราะเนื้อหนังทำใหออนกำลังไป พระเจาไดทรงทำแลว โดยพระองคทรงใช
พระบุตรของพระองคเองมา ในสภาพเสมือนเนื้อหนังท่ีบาปและเพ่ือไถบาป พระบุตรในเนื้อหนังจึงไดทรงรับโทษบาป         
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บทท่ี 9 

ไมใชภายใตพระธรรมบัญญตัิ แตภายใตรมพระคุณ 
เม่ือคืน ผมฝนถึงหญิงสาวคนหนึ่งท่ีถูกทำโทษในสิ่งท่ีเธอกระทำ (บาปของเธอ) ชายคนหนึ่งติดตามเธอไปตลอดเวลา เม่ือใดก็ตามท่ีเธอทำผิด 
เขาก็จะสายหัวดวยความรังเกียจ แลวก็ถอดเข็มขัดออกฟาดเธอ เม่ือเธอพูดผิดหรือทำผิด เขาก็จะทำโทษเธอ เธอเขยกขาไปท่ัว พยายามย้ิม
แลวทำใจดี ๆ แตก็ไมวายที่จะทำในสิ่งท่ีทำใหตัวเองเดือดรอน แมสิ่งท่ีเธอทำท้ังหลายนั้นไมใชเร่ืองใหญเลย แตเปนเพียงเร่ืองเล็กเร่ืองนอยท่ี
ชายคนนี้เห็นเธอทำผิด ก็จะฟาดเธอทุกคร้ังจนดูสิ้นหวังไปหมด เธอไมอาจหลีกเลี่ยงการถูกทำโทษไดเลย จำไดวา ผมรูสึกเสียใจกับเธอ 
อยากจะชวยเธอหนีใหพนชายใจมารคนนั้นท่ีเอาแตฟาดเธอ แลวผมก็ต่ืน 

ผมเร่ิมนึกถึงเร่ืองพระคุณของพระเจา ความโปรดปรานท่ีพระเจาทรงประทานให เปนความโปรดปรานท่ีเราไมสมควรจะไดรับ หรือมิอาจจะ
แลกเปลี่ยนไดดวยความสามารถ เม่ือหัวใจเราไดรับพระคุณของพระองค หย่ังรากลงแลว เราจะไมพยายามทำสิ่งใดเพ่ือใหพระเจาทรงยอมรับ
โดยการกระทำของเราหรือโดยการรักษาธรรมบัญญัติ ดวยกำลังความสามารถของเราเอง ท่ีสุดเราก็สามารถหลีกหนีการถูกโบยตี เม่ือเราทำ
ผิดกฎธรรมบัญญัติ เพราะความรอดดวยพระเยซู 

คำวาความโปรดปราน นั้นหมายถึงการไดรับการยอมรับ สนับสนุนหรือรับพรจากใครสักคน เม่ือเราอยากเปนท่ีโปรดปรานของใครคนนั้น 
เราจะทำอยางไร จะพยายามทำและพูดในสิ่งท่ีทำใหเขาพอใจ ไมพูดหรือทำอะไรที่จะทำใหเขาไมพอใจ นั่นคือ ตองประพฤติตัวดีตลอดเวลา 
เปนไปไดจริง ๆ หรือท่ีจะทำเชนนั้น คลายกับการตอตานแรงโนมถวงของโลกซ่ึงเราทำไดแคชั่วครูชั่วยามแตสุดทายก็ลมเหลว แรงโนมถวงของ
โลกมันแข็งแรงกวาเรา  

ผมเขาใจความรูสึกของหญิงสาวท่ีผมฝนเห็น รูสึกวาเวลาท่ีผมพยายามอยางหนักท่ีจะทำทุกอยางใหถูกตอง แตกลับพลาดในรายละเอียดเล็ก 
นอย และลมเหลว ผมคิดวาหากเพียงผมผานวันนี้ไปไดดวยดีโดยไมทำอะไรพลาด ผมก็คงจะประสบความสำเร็จบาง แตเปลาเลย ความผิด 
พลาดของผมทำใหผมทำอะไรไมสมบูรณเสียทุกที ผมวานั่นไมเพียงแตทำใหพระบิดาบนสวรรคผิดหวังเทานั้น แตผมจะประณามตัวเองและ
ลงโทษตัวเองเสมอ คิดวาตัวเองไปไมรอด เฝาแตวนเวียนอยูกับความสามารถทำอะไรไดหรือทำอะไรไมไดของตัวเอง กาวไมถึงระดับมาตรฐาน
สักที ไมดีพอท่ีจะกาวไปถึงตรงนั้น ผมตองการความชวยเหลือ 

พระเจาทรงเมตตาท่ีจะประทานผูชวยใหเรา นามน้ันคือพระเยซู ผูท่ีพระองคทรงสงลงมา เพ่ือทำใหเรามีอิสรภาพจากตัวเอง จากความไรซ่ึง
อำนาจท่ีจะทำตามพระบัญญัติของพระองค พระเยซูทรงรับการลงโทษท่ีเราไมสามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติ เพ่ือท่ีเราจะไมตองตาย แตกลับ
มีอิสระท่ีจะมีชีวิตอยู และมีชีวิตนิรันดรรวมกับพระองค พระเยซูประทานของขวัญแหงความชอบธรรมใหกับเรา เพ่ือเราจะไดเปนผูชอบธรรม
และบริสุทธ์ิตอพระพักตรพระเจา พระบดิา และเขาขายขอเรียกรองในธรรมบัญญัติ เรามีสันติสุขกับพระเจา ดวยสิ่งท่ีพระองคทรงกระทำเพื่อ
เรา ดวยความตาย การถูกฝง และการฟนคืนชีพของพระเยซู 

เรามีความโปรดปรานของพระเจา ท่ีไมอาจทำไดดวยตนเอง ท้ังยังไมสมควรจะไดรับจากพระองค ซ่ึงก็คือพระคุณ ดวยความเชื่อดังนี้ หัวใจ
ของเราจะตองต้ังม่ันอยูอยางปราศจากขอสงสัย รูวาพระองคทรงประทานสิ่งนี้ให เพราะพระองคทรงรักเรา ทำหัวใจของเราใหสมบูรณ ม่ันคง 
ต้ังตรง และหย่ังรากในพระคุณของพระองค คือต้ังม่ันอยางหนักแนน ไมหว่ันไหวดวยคำถาม หรือขอสงสัยใด ๆ วาพระองคทรงใหทุก ๆ สิ่งท่ี
จำเปนกับเราในการดำรงชีพ และใหชีวิตท่ีสมบูรณพูนสุขผานทางพระเยซูคริสต    
หากเรายังคงจดจอ รวมศูนยความคิดอยูที่ความขาดแคลน ความผิดพลาด และบาปของเรา แทนที่จะจดจออยูกับพระเยซูเจาผูทรงสิทธ์ิ
อำนาจ และผูสำเร็จในความเชื่อของเรา หัวใจของเราคงจะเศราหมองและขาดกำลัง ที่จะยอมเชื่อวาเราไดรับสิ่งดี ๆ จากพระเจา เราตองใช
ความเชื่อจากหัวใจเรา รับความชอบธรรมพรอมกับพระคุณของพระองค หัวใจเราตองเปนของพระเจาอยางหมดเปลือก เมื่อนั้นแหละเราจะ
เขาถึงพระองคอยางเต็มลน และไดพักพิงในพระองค “จงรักษาใจของเจาดวยความระวังระไวรอบดาน เพราะแหลงแหงชีวิตเริ่มตนออกมา
จากใจ” (สุภาษิต 4:23)   
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คำถาม 
ขอพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. พระคุณ มีความหมายวาอยางไรในบทนี้  

______________________________________________________________________________________________ 

2. เม่ือหัวใจเราไดรับพระคุณหย่ังรากลงแลว เราจะไมพยายามทำเพื่อใหเกิดการยอมรับจากพระเจา ผานทาง  
______________________________________________________________________________________________ 

3. อาน ฮีบรู 10:14 ความผิดพลาดของเรา มักจะทำใหเรากลายเปนคนไมสมบูรณแบบ ในพระคำขอนี้เราจะสมบูรณแบบไดโดย  
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:14 - โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองคทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีไดรับการทรงชำระใหบริสุทธ์ิแลวนั้นถึง
ความสมบูรณเปนนิตย 

4. อาน โรม 5:17 พระเยซูทรงประทาน _____________________________________________________ แหงความชอบธรรม ใหแกเรา  

เพ่ือวาเราจะไดเปนผูชอบธรรม และบริสุทธ์ิ ตอหนาพระเจา พระบิดา และมีคุณสมบัติครบพรอมทุกขอตามกฎพระธรรมบัญญัติ  

โรม 5:17 - เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตายครอบงำอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากย่ิงกวานั้น
คนท้ังหลายท่ีรับพระคุณอันไพบูลยและรับของประทานคือความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองคผูเดียว 
คือพระเยซูคริสต 

5. อาน อิสายาห 26:3 หากเรายังคงจดจอ รวมศูนยความคิดอยูท่ีขอผิดพลาด บกพรองท้ังหลาย และบาปของเรา แทนท่ีจะจดจออยูท่ี
พระเยซูเจาผูทรงสิทธ์ิอำนาจ ผูซ่ึงสำเร็จในความเชื่อของเรา หัวใจเราจะเต็มไปดวยความเศราหมอง ถดถอย มากกวาท่ีจะเชื่อวาเรา
ไดรับทุกสิ่งทุกอยางจากพระเจา ดังนั้น เราควรจดจออยูท่ีใด __________________________________________________ 

อิสายาห 26:3 - ใจแนวแนในพระองคนั้น ทรงรกัษาไวในสันติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค 

6. อาน เอเฟซัส 3:17 หัวใจเราตองเปนของพระองคท้ังหมดเพียงผูเดียวเพ่ือเราจะ  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 3:17 - เพ่ือพระคริสตจะสถิตอยูในใจของทานโดยความเช่ือ เพ่ือวา เม่ือทรงวางรากฐานทานไวอยางม่ันคงในความรักแลว 

7. อาน โรม 4:5 ความรอดจากบาปเปนรางวัลท่ีเราตองแลกมา หรือเปนของขวัญท่ีไดเปลาโดยพระคุณพระเจา  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 4:5 - สวนคนท่ีมิไดอาศัยการกระทำ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคน
นั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม 

8. อาน โรม 5:17 ความชอบธรรม (จากขอ 4) การมีท่ียืนอยางชอบธรรมกับพระเจา เปนของประทาน เราตองทำอะไรเพ่ือแลกกับของ
ของประทานนั้นหรือไม _____________ เราจะไดของประทานนั้นมาอยางไร _____________________________________ 

9. อาน โรม 6:23 อะไรคือของประทานของพระเจาในพระคำขอนี้  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 6:23 - เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานของพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจาของเรา    
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10. อาน ติตัส 3:5 ผลงานที่ดีและการกระทำดี กี่อยางของเราท่ีมีสวนรวมตอ ความรอดจากบาปของเรา  
_____________________________________________________________________________________________ 

ทิตัส 3:5 - พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำท่ีชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราข้ึนมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

11. อาน โรม 6:14 อธิบายความหมายของ “ใตรมพระคุณของพระเจา” ดวยคำของคุณเอง  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 6:14 - เพราะวาบาปจะมีอำนาจเหนือทานท้ังหลายตอไปก็หามิได เพราะวาทานท้ังหลายมิไดอยูใตพระราชบัญญัติ แตอยู
ใตพระคุณ 

12. อาน โรม 11:6 หากพระพรของพระเจามาจากพระคุณพระองค หมายความวานั่นไมไดมาโดย ____________________ ของเรา 

 โรม 11:6 - แตถาเปนทางพระคุณก็หาไดเปนเพราะทางการกระทำไม ฉะนั้นแลว พระคุณก็ไมเปนพระคุณอีกตอไป แตถาเปน
ทางการกระทำก็หาไดเปนเพราะทางพระคุณไม ฉะนั้นแลว การกระทำก็ไมเปนการกระทำอีกตอไป 

13. อาน โรม 3:24 ขอใหอธิบายความหมายพระคำขอนี้ดวยถอยคำของคุณเอง  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 3:24 - แตพระเจาทรงพระกรุณาใหเราเปนผูชอบธรรม โดยไมคิดมูลคา โดยท่ีพระเยซูคริสตทรงไถเราใหพนบาปแลว 

14. อาน เอเฟซัส 1:7 การยกโทษบาปของเราน้ันมาโดย  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:7 - ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอัน
อุดมของพระองค 
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บทท่ี 10 
ไมมีสติอยูกับบาปอีกตอไป 

ชายขี้เมาคนหนึ่งขับรถผิดทาง ไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง ในอุบัติเหตุนั้นเด็กสาวอายุ 18 ปเสียชีวิต ครอบครัวของเด็กสาวนั้นฟองรองและได
คาเสียหาย 30 ลานบาท แตครอบครัวนี้ใหนายคนนี้จายเงินเพียง 30,888 บาท แทนท่ีจะเปน 30 ลานบาท พวกเขามีเหตุผลเฉพาะ ท่ีใหนาย
คนนี้จายเงินในลักษณะนี้ เขาตองการใหชายขี้เมาน้ีสำนึกในสิ่งท่ีเขาไดกระทำลงไปโดยเขียนเช็คสั่งจายในนามของเด็กสาวท่ีตายสัปดาหละ 
33 บาท สงใหกับครอบครัว เราคงคิดวาการไดจายเพียง 30,888 บาท นาจะดูดีกวาหากคิดเทียบกับเงินจำนวน 30 ลานบาท ในตอนแรกการ
จายเงินสัปดาหละ 33 บาท เปนเร่ืองงาย แตพอผานไปสักพัก การเขียนเช็คในนามของเด็กสาวท่ีตายเร่ิมครอบงำความคิดของเขา ทุกสัปดาห
เขาจะรูสึกซึมเศรา นึกถึงแตเร่ืองของเด็กสาวคนท่ีตองตายเพราะเขา 

หลายปผานไป ในท่ีสุด เขาก็เลิกเขียนเช็ค ครอบครัวนี้จึงนำเขาข้ึนศาล ใหเขาจายเงิน ในหกหรือเจ็ดปหลังเขาหยุดจายเงินสี่หรือหาคร้ัง ทุก
คร้ังเขาจะถูกนำข้ึนศาลและถูกสั่งใหจายเงิน ครอบครัวนี้บอกวา พวกเขาไมไดโกรธอะไรอีกตอไป แตตองการใหนายคนน้ีระลึกถึงสิ่งท่ีเขาได
ทำลงไป  

หากลองทบทวนดู ครอบครัวนี้ก็ติดบวงไมแพนายคนนั้น ทุกสัปดาหท่ีครอบครัวนี้ไดรับเช็คก็ตอกย้ำใหนึกถึงความสูญเสียของตัวเอง เอาเขา
จริง ๆ ครอบครัวนี้ก็หาความสงบไมไดหลังความตายของเด็กสาวนี้เชนกัน นายคนนั้นก็ฟองกลับครอบครัวนี้ในขอหา “การทำโทษท่ีโหดราย
และวิปริต” เขาวา “อยางนี้มันฆากันชัด ๆ มันทำลายชีวิตผมจนไมสามารถหันหลังใหอดีต กาวออกไปมีชีวิตไดเลย” 

มาถึงสิ่งท่ีตองทำความเขาใจในเร่ืองนี้ ผมพบคริสเตียนมากมายท่ีรูสึกวาตัวเองอยูภายใตการถูกตัดสินอยางเดียวกัน พวกเขาบอกวา “พระเยซู
ไดชดใชใหหมดแลว” แตก็ยังรูสึกวา ตัวเองยังตองชดใชในภารกิจทางศาสนาทุก ๆ สัปดาห ไมเชนนั้นจะไมเปนท่ียอมรับจากพระเจา 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. ความสัมพันธระหวางชายคนนี้กับครอบครัวนั้นจะเปนเชนไร เม่ือเหตุการณนี้ยังดำเนินอยูตอไป  

______________________________________________________________________________________________ 

2. อาน ฮีบรู 10:1 พระบัญญัติไมสามารถทำอะไร 
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:1 – โดยเหตุท่ีพระราชบัญญัตินั้นไดเปนแตเงาของสิ่งดีท่ีจะมาภายหนา มิใชตัวจริงของส่ิงนั้นทีเดียว พระราชบัญญัติ
นั้นจะใชเครื่องบูชาท่ีเขาถวายทุกปเสมอมา กระทำใหผูถวายสักการะบูชานั้นถึงท่ีสำเร็จมิได 

3. อาน ฮีบรู 10:1 ในพระคำน้ี มีอะไรท่ีบอกเราวาการถวายเคร่ืองบูชาในพระสัญญาเดิมนั้น ไมอาจทำใหเราถึงท่ีสำเร็จได  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

4. อาน ฮีบรู 10:2 หากการถวายเคร่ืองบูชานั้นมีผลตอการชำระบาปแลวจะเกิดอะไรข้ึนกับผูนมัสการ  
______________________________________________________________________________________________ 

ฮีบรู 10:2 - เพราะถาเปนเชนนั้นได เขาคงไดหยุดการถวายเครื่องบูชาแลวมิใชหรือ เพราะถาผูนมัสการนั้นไดรับการชำระให
บริสุทธ์ิครั้งหนึ่งแลว เขาคงจะไมรูสึกวามีบาปอีกตอไป 

5. ในเรื่องนี้ คนขับข่ีดวยความมึนเมาถูกบังคับใหทำอะไร  
______________________________________________________________________________________________ 

6. อาน ฮีบรู 10:14 พระเจาทรงทำใหคนของพระองคสมบูรณแบบโดย  

ก. ทำความดี  
ข. ไปโบสถ  
ค. รักษาบัญญัติ 10 ประการ  
ง. ประทานพระเยซูเปนเคร่ืองบูชา  

ฮีบรู 10:14 – เพราะโดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองคทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีถูกชำระแลวถึงท่ีสำเร็จเปนนิตย 

7. อาน ฮีบรู 10:14 เม่ือมีผูรับพระเยซูเปนเคร่ืองบูชาดวยความเชื่อ จะทำใหผูเชื่อนั้นถึงท่ีสำเร็จ  

ก. จนกระทั่งเขากระทำบาปคร้ังหนา  
ข. จากความบาปครั้งกอน  
ค. ตลอดไป 

8. อาน ปฐมกาล 20:1-18 ชายสองคนท่ีกลาวถึงคือใคร ________________________________________________________ 

ปฐมกาล 20:1-18 - อับราฮัมเดินทางจากท่ีนั่นไปยังดินแดนเนเกบ และอาศัยอยูระหวางคาเดชและชูร ทานไปอาศัยอยูในเก-
ราร อับราฮัมพูดถึงภรรยาของทานวา “นางเปนนองสาวของฉัน” อาบีเมเลคพระราชาแหงเก-รารก็ใชคนมานำซาราหไป แต
พระเจาเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุบินในเวลากลางคืน และตรัสกับอาบีเมเลควา “เจาจะตองตาย เพราะหญิงซ่ึงเจานำมา 
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นั้นมีสามีแลว” ฝายอาบีเมเลคยังไมไดเขาใกลนาง ทานจึงทูลวา “ขาแตองคเจานาย พระองคจะทรงประหารประชาชาติท่ีไมมี
ความผิดหรือ ตัวเขาเองบอกขาพระองคไมใชหรือวา ‘นางเปนนองของฉัน’ และนางเองก็พูดเชนกันวา ‘เขาเปนพ่ีของฉัน’ ขา
พระองคทำดังนี้ดวยใจซ่ือ และดวยมือนี้ท่ีไมมีความผิด” แลวพระเจาตรัสกับทานในพระสุบินอีกวา “เราเองรูแลววาเจาทำ
ดังนี้ดวยใจซ่ือ ยิ่งกวานั้นอีก เราเองเปนผูท่ีปองกันเจาไมใหทำบาปตอเรา เหตุฉะนี้ เราจึงไมใหเจาแตะตองหญิงนั้น บัดนี้ จง
คืนภรรยาของชายนั้นไปเสีย เพราะเขาเปนผูเผยพระวจนะ เขาจะอธิษฐานเพ่ือเจา แลวเจาจะมีชีวิตอยูได แตถาเจาไมคืน ก็จง
รูเถิดวาเจาจะตองตายแน ท้ังเจาเอง และทุกคนท่ีเปนของเจา อาบีเมเลคต่ืนบรรทมแตเชามืด ทรงเรียกบรรดาขาราชการ
ท้ังหมดของพระองคมา ทรงรับสั่งเรื่องเหลานี้ท้ังหมดใหพวกเขาฟง คนเหลานั้นก็กลัวยิ่งนัก อาบีเมเลคตรัสเรียกอับราฮัม 
มาเขาเฝา และตรัสกับทานวา “เจาทำอะไรแกเรานี่ เราไดทำบาปตอเจาอยางไร? เจาจึงนำบาปใหญโตมายังเราและราช 
อาณาจักรของเรา เจาทำสิ่งซ่ึงไมนาทำแกเราเลย” อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมวา “เจาคิดอะไร เจาจึงทำเชนนี้” อับราฮัมทูล
วา “เพราะขาพระบาทคิดวา ในท่ีนี้ไมมีความยำเกรงพระเจาเสียเลย พวกเขาจะฆาขาพระบาทเสียเพราะเหตุภรรยาของขา
พระบาท นอกจากนั้นเธอก็เปนนองสาวของขาพระบาทจริงๆ เปนบุตรหญิงของบิดาขาพระบาท แตไมใชบุตรหญิงของมารดา
ขาพระบาท และนางไดมาเปนภรรยาขาพระบาท เม่ือพระเจาโปรดใหขาพระบาทตองเดินทางจากบานบิดาของขาพระบาท 
ขาพระบาทพูดกับนางวา ‘นี่เปนความเมตตาท่ีเจาจะทำเพ่ือเรา คือทุกท่ีท่ีพวกเราจะไปนั้นจงพูดถึงเราวา ‘เขาเปนพ่ีชายของ
ขาพเจา’ ” อาบีเมเลคจึงทรงนำแกะ โคและทาสชายหญิงประทานใหแกอับราฮัม แลวทรงคืนซาราหภรรยาของทานใหทาน 
แลวอาบีเมเลคตรัสวา “ดูนี่ แผนดินของเราก็อยูตอหนาเจา จงอาศัยอยูท่ีไหนก็ไดตามใจชอบ” พระองคตรัสกับซาราหวา “นี่
แนะ เราใหเงินหนึ่งพันแผนแกพ่ีชายของเจา เปนคาชดใชตอหนาทุกคนท่ีอยูกับเจา เจารับการแกไขในทุกเรื่องแลว” อับราฮัม
ก็อธิษฐานตอพระเจา พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลคและมเหสีของพระองคและทาสหญิงใหหาย สตรีเหลานั้นก็คลอดบุตร  
เพราะวาพระยาหเวหทรงปดครรภสตรีท้ังหมดในราชสำนักของอาบีเมเลค เพราะเรื่องซาราหภรรยาของอับราฮัม 

9. อาน ปฐมกาล 20:2, 5 ในเร่ืองนี้ ใครโกหกและหลอกลวง ______________________________________________ 

ปฐมกาล 20:2, 5 - อับราฮัมพูดถึงภรรยาของทานวา “นางเปนนองสาวของฉัน” อาบีเมเลคพระราชาแหงเก-รารก็ใชคนมา
นำซาราหไป … [5] ตัวเขาเองบอกขาพระองคไมใชหรือวา ‘นางเปนนองของฉัน’ และนางเองก็พูดเชนกันวา‘เขาเปนพ่ีของฉัน’ 
ขาพระองค ทำดังนี้ดวยใจซ่ือ และดวยมือนี้ท่ีไมมีความผิด” 

10. อาน ปฐมกาล 20:7 ผมเชื่อวาพระเจาไมไดยอมรับการกระทำของอับราฮัม แตพระเจาทรงเขาขางผูใดระหวางอับราฮัมและ 
อาบีเมเลค เพราะเหตุใด (อาน ปฐมกาล 15:1, 18 ยากอบ 2:23) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
ปฐมกาล 20:7 – ฉะนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาใหแกชายนั้น เพราะเขาเปนผูพยากรณ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจาแลวเจาจะมีชีวิตอยู 
ถาเจาไมคืนนางน้ัน เจาจงรูวาเจาจะตายเปนแน ท้ังเจาและทุกคนท่ีเปนของเจา  

ปฐมกาล 15:1,18 ภายหลังเหตุการณเหลานี้ พระดำรัสของพระเยโฮวาหมาถึงอับราฮัมดวยนิมิตวา "อับราม อยากลัวเลย เรา
เปนโลของเจาเปนบำเหน็จยิ่งใหญของเจา ในวันเดียวกันนั้นพระเยโฮวาหทรงกระทำพันธสัญญากับอับรามวา "เราไดยก
แผนดินนี้แกเชื้อสายของเจาแลว ต้ังแตแมน้ำอียิปตไปจนถึงแมน้ำใหญ คือแมน้ำยูเฟรติส”  
ยากอบ 2:23 - พระคัมภีรก็สำเร็จที่วา `อับราฮัมเชื่อพระเจา ทรงนับเปนความชอบธรรมแกทาน' และทานไดชื่อวาเปน`สหาย
ของพระเจา’   
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11. อาน ปฐมกาล 20:7, 17-18 แมวาอับราฮัมเปนฝายผิด พระเจาทรงบอกใหผูใดอธิษฐานเผื่อใคร  

ก. อับราฮัมอธิษฐานเผื่ออาบีเมเลค   
ข. อาบีเมเลคอธิษฐานเผื่ออับราฮัม  
ค. ท้ังสองคนอธิษฐานเผื่อกันและกัน  
ปฐมกาล 20:7, 17-18 - ฉะนั้นบดันี้จงคืนภรรยาใหแกชายนั้น เพราะเขาเปนผูพยากรณ เขาจะอธิษฐานเพ่ือเจาแลวเจาจะมีชีวิต
อยู ถาเจาไมคืนนางนั้น เจาจงรูวาเจาจะตายเปนแน ท้ังเจาและทุกคนท่ีเปนของเจา [17] เพราะฉะนัน้ อับราฮัมก็อธิษฐานตอพระ
เจา พระเจาทรงรักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองคและทาสหญิงใหหาย และเขาเหลานั้นก็มีบุตร [18] เพราะวาพระเยโฮวาห
ไดทรงเปดครรภสตรีในราชสำนักของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ่งซาราหภรรยาอับราฮัม 

12. อาน โรม 8:31 แมวาบางคร้ังเราจะทำผิดพลาด ____________________________________________ ยังคงอยูขางเราเสมอ  

โรม 8:31 - ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใครจะขัดขวางเรา 

13. อาน โรม 4:8 แมวาเราทำผิด พระเจาทรงกลาววาพระองคจะไม  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 4:8 – บุคคลท่ีองคพระผูเปนเจามิไดทรงถือโทษบาปของเขาก็เปนสุข 

14. อาน ฮีบรู 8:12-13 ในพันธสัญญาใหม พระเจาสัญญาวาจะไม _________________________________________________ 

ฮีบรู 8:12-13 – เพราะเราจะกรุณาตอการอธรรมของเขา และจะไมจดจำบาป และความชั่วชาของเขาอีกตอไป [13] เม่ือ
พระองคกลาวถึง "พันธสัญญาใหม" พระองคทรงถือวา พันธสัญญาเดิมนั้นพนสมัยไปแลว และสิ่งท่ีพนสมัย และเกาไปแลว
นั้น ก็พรอมท่ีจะเสื่อมสูญไป 

15. อาน เอเฟซัส 2:5, 8-9 เรารอดโดย  
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 2:5, 8-9 - ถึงแมวาเม่ือเราตายไปแลวในการบาป พระองคยังทรงกระทำใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต (ซ่ึงทาน
ท้ังหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) … [8] ดวยวาซ่ึงทานท้ังหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัว
ทานท้ังหลายเอง แตพระเจาทรงประทานให [9] ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทำก็หามิไดเพ่ือมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได 

16. อาน ติทัส 3:5 เราจะไมรอดเพราะ __________________________ เราจะรอดไดโดย __________________________ 

ติทัส 3:5 - พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทำท่ีชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชำระใหเรามี
ใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราข้ึนมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

17. อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะสรรเสริญพระเจาไปจนชัว่นิรันดร ท่ีไดชวยใหเรารอดโดย _________________________ ของพระองค 
ทรงบันดาลใหเราเปน _____________________________________________ในผูทรงเปนท่ีรักของพระองค (พระเยซูคริสต) 

เอเฟซัส 1:6 - เพ่ือจะใหเปนท่ีสรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซ่ึงโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบันดาลใหเราเปนท่ี
ชอบใจในผูทรงเปนท่ีรักของพระองค 

  



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-171 
 

บทท่ี 11  
ฉันเปนท่ีรัก ฉันงดงาม 

วันหนึ่งไมเคิ้ล ซ่ึงเปนนักศึกษาคนหนึ่งเขามาท่ีหองทำงานของอาจารย เพ่ือเลาเร่ืองลับสุดยอดของเพ่ือนนักเรียนคนหนึ่ง ไมเคิ้ลเลาวา “ชวงท่ี
อาจารยกำลังสอนหนังสือในชั้นเรียนท่ีวิทยาลัยพระคัมภีรอยูนั้น ผมเห็นแพททริเชียเขียนโนตลงในสมุดของเธอ ขอความวา “ฉันเปนท่ีรัก ฉัน
งดงาม” แพททริเชียเปนสาวจำพวกท่ีมักแตงตัวใหเปนท่ีดึงดูดสายตาผูอ่ืนเสมอ เหตุผลท่ีแทจริง ท่ีเธอเขียนคำเหลานั้นก็เพราะ ความจริงเธอ
รูสึกไมเปนท่ีรัก หรืองดงามเลย แตกลับรูสึกถูกปฏิเสธ ขาดความรัก ในฐานะมนุษยปุถุชน เราลวนมีความตองการพื้นฐานอยางเดียวกัน คือ
ปรารถนาจะเปนท่ีรัก เปนท่ียอมรับ มีคา เชนเดียวกับความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง และรูวาเราเปนผูท่ีชอบธรรมสำหรับพระเจา วิญญาณ
ศาสนาสวนใหญทำใหเรารูสึกวาไมเปนท่ีรัก ไมมีคุณคา ไมเปนท่ียอมรับ ความเชื่อและความคิดท่ีผิดท่ีสุดท่ีซาตานใชตอสูกับผูเชื่อท้ังหลาย ก็
คือ ความรูสึกผิดและการประณามตนเอง เม่ือรูตัววาเราอยูในฝายจิตวิญญาณ 

คำถามมีอยูวา จะมีคนสักกี่คนท่ีเม่ือแรกเริ่มเขามาพบพระเยซูแลวไดรับคำบอกเลาวา พระองคไมเพียงแตจะรักเราเทานั้น แตดวยการท่ีเรา
ยอมรับพระองค พระองคก็กลายเปนความชอบธรรมโดยสมบูรณแบบของเราไปแลว ท่ีจริง ความชอบธรรมท่ีพระองคทรงประทานใหนั้นคอื
ความชอบธรรมท้ังหมดท่ีเราตองการ (1 โครินธ 1:30 บอกวา “โดยพระองค ทานจึงอยูในพระเยซูคริสต เพราะพระเจาทรงต้ังพระองคใหเปน
ปญญา ความชอบธรรม การแยกต้ังไว และการไถโทษ สำหรับเราท้ังหลาย”) นี่คือขาวประเสริฐของพระเจา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอาย
ในเรื่องขาวประเสริฐของพระคริสต เพราะขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธ์ิเดชของพระเจา เพ่ือใหทุกคนท่ีเชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอนและพวก
กรีกดวย เพราะวาในขาวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจาก็ไดแสดงออก โดยเริ่มตนก็ความเชื่อ สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว
แลววา ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยูโดยความเชื่อ’ (โรม 1:16-17) สวนคนท่ีมิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อในพระองค ผูทรงโปรดใหคน
อธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคนนั้นตองนับวาเปนความชอบธรรม” (โรม 4:5) พระเจามิไดทรงเรียกเราใหเชื่อในสิ่งของท่ีจับตอง
ได แตทรงใหเราเชื่อดวยความเชื่อม่ัน เชื่อใจ วางใจอยางท่ีสุดและข้ึนตอพระองค  

พระเจาไมอาจรักเราไดมากกวาท่ีทรงรักเรา พระเจาคือความรัก (1 ยอหน 4:8) แตเราจะรับไดมากข้ึน รูสึกมากข้ึน มีประสบการณมากข้ึน ย่ิง
ความเชื่อของเราเขมแข็งมากข้ึนเทาใด เราก็จะย่ิงรักพระเจามากข้ึนเทานั้น ในพระคำเขียนไววา “เราท้ังหลายรักพระองค ก็เพราะพระองค
ทรงรักเรากอน” (1 ยอหน 4:19) ขอจงใครครวญใหดี เชื่อและยอมรับเอาเถิด 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน โรม 8:38-39 อัครสาวกเปาโล เชื่อม่ันวาอะไร  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 8:38-39 –เพราะขาพเจาเชื่อม่ันวาแมความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักด์ิหรือฤทธ์ิเดชท้ังหลาย หรือสิ่ง
ซ่ึงมีอยูในปจจุบัน หรือสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา [39] หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ท่ีไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถ 
กระทำใหเราท้ังหลายขาดจากความรักของพระเจา ซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได 

2. ท่ีวิทยาลัยพระคัมภีร มีศาสตราจารยผูหนึ่งไดสงขอความเวียนไปท่ัววา “ความชอบธรรม คือ การกระทำของตุลาการโดยท่ีพระเจา
ประกาศใหทุกคนที่เชื่อนั้นเปนคนชอบธรรม ไมใชการทำใหเปนคนชอบธรรม” เม่ือเราศึกษาพระคัมภีรดวยตัวเองก็จะเชือ่วาการทำให
เปนคนชอบธรรมนั้น เปนของประทานแหงความชอบธรรม ท่ีทำใหเราเปนคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค อาน โรม 5:19 
โดยความเชื่อฟงของพระเยซู (รักษาพระบัญญัติ และถูกตรึงบนกางเขน) ผูคนจำนวนมาก  

 ก. ไดถูกประกาศใหเปนคนชอบธรรม  
ข. คิดวาตัวเองเปนผูชอบธรรม  
ค. ไดทำใหเปนคนชอบธรรม  

โรม 5:19 – เพราะวาคนเปนอันมากเปนคนบาปเพราะคนๆ เดียวท่ีมิไดเชื่อฟงฉันใด คนเปนอันมากก็เปนคนชอบธรรมเพราะ
พระองคผูเดียวท่ีไดทรงเชื่อฟงฉันนั้น 

3. อาน 2 โครินธ 5:21 “เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำใหพระองค (พระเยซูคริสต) ผูทรงไมมีบาป (ไมเคยทำบาป) ใหเปนความบาป
เพราะเห็นแกเรา เพ่ือเราจะไดเปน _____________________________________________________________________ 

2 โครินธ 5:21 - เพราะวาพระเจาไดทรงกระทำพระองคผูทรงไมมีบาป ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพ่ือเราจะไดเปนคน
ชอบธรรมของพระเจา ทางพระองค 

4. อาน โคลีสี 1:21-22 พระเยซูคริสตเสด็จมาในโลกนี้ เพ่ือตายและไถบาปเรา ดวยเหตุฉะนี้ เราจึงยืนอยูเฉพาะหนาของพระเจาไดใน
ฐานะผูบริสุทธ์ิ ไรตำหนิ และไรขอกลาวหาในสายตาของ  
ก. คูครองเรา  
ข. เพ่ือนของเรา  
ค. พระเจา  
โคลีสี 1:21-22 – และพวกทานซ่ึงเม่ือกอนนี้ไมถูกกันและเปนศัตรูในใจดวยการชั่วตาง ๆ บัดนี้ พระองคทรงโปรดใหคืนดีกับ
พระองค [22] โดยความตายแหงพระกายเน้ือหนังของพระองคเพ่ือจะไดถวายทานใหเปนผูบริสุทธ์ิ ไรตำหนิและไรขอกลาวหา
ในสายตาของพระองค 

5. อาน เอเฟซัส 1:6 เราจะสรรเสริญพระเจาตลอดช่ัวนิรันดร ในพระคุณของพระองค เพราะวาพระองคทรงทำใหเรา 
______________________________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 1:6 - เพ่ือจะใหเปนท่ีสรรเสริญสงาราศีแหงพระคุณของพระองค ซ่ึงโดยพระคุณนั้นพระองคทรงบันดาลใหเราเปนท่ี
ชอบใจในผูทรงเปนท่ีรักของพระองค    
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6. อาน ฮีบรู 10:14 โดยผานพระเยซูและการสละพระชนมชีพของพระองคบนไมกางเขน ทำใหเราสมบูรณแบบไปนานเทาไร 
ก. จนกวาเราจะทำบาปอีก  
ข. จนกวาเราจะไปโบสถ  
ค. ตลอดกาล  
ฮีบรู 10:14 – เพราะโดยการทรงถวายบูชาครั้งเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีถูกชำระแลว ถึงท่ีสำเร็จเปนนิตย 

7. อาน ฮีบรู 10:15-17 ในพันธสัญญาใหม พระเจาสัญญาวาจะจดจำบาปเรา  
ก. ทุกคร้ังท่ีเราทำบาป  
ข. เม่ือเราไมถวายสิบลด  
ค. ไมจดจำอีกตอไป  
ฮีบรู 10:15-17 – และพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ทรงเปนพยานใหแกเราดวย เพราะวาพระองคไดกลาวไวแลววา [16] "นี่คือพันธ
สัญญาซ่ึงเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น" องคพระผูเปนเจากลาววา "เราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไวใน
จิตใจของเขาทั้งหลาย จารึกมันไวท่ีในดวงใจของเขาทั้งหลาย [17] และจะไมจดจำบาปและความชั่วชาของเขาอีกตอไป 

8. อาน โรม 6:1-2 พระคุณของพระเจาย่ิงใหญกวาบาปของเราท้ังหมด ดังนั้น เราควรทำบาปตอไปหรือ เพ่ือวาพระคุณของ
พระเจาจะไดสำแดงความย่ิงใหญใหปรากฏ  
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 6:1-2 – ถาเชนนั้นแลวเราจะวาอยางไร ควรเราจะอยูในบาปตอไปเพ่ือใหพระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ [2] ขอพระเจาอยายอม
ใหเปนเชนนั้นเลย พวกเราท่ีตายตอบาปแลว จะมีชีวิตในบาปตอไปอยางไรได 

9. อาน ฮีบรู 9:12 การไถบาปชนิดไหน ท่ีพระเยซูเจาทรงประทานแกเรา  
ก. การไถบาปชั่วคราว  
ข. การไถบาปบางสวน  
ค. การไถบาปชั่วนิรันดร  
ฮีบรู 9:12 - พระองคเสด็จเขาไปในท่ีบริสุทธ์ิเพียงครั้งเดียวเทานั้น และพระองคไมไดทรงนำเลือดแพะ และเลือดลูกวัวเขาไป 
แตทรงนำพระโลหิตของพระองคเองเขาไป และทรงสำเร็จการไถบาปชั่วนิรันดรแกเรา 

10. อาน โรม 8:33 เขียนชื่อผูท่ีจะฟองคนท่ีพระเจาไดทรงเลือกไว 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:33 - ใครจะฟองคนเหลานั้นท่ีพระเจาไดทรงเลือกไว พระเจาทรงเปนผูท่ีทำใหเราเปนคนชอบธรรมแลว 

11. อาน โรม 8:34 เขียนชื่อผูท่ีจะประณามคนของพระเจา 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:34 - ใครเลาจะเปนผูปรับโทษอีก ก็คือพระคริสตผูทรงสิ้นพระชนมแลว และยิ่งกวานั้นอีกไดทรงคืนพระชนม ทรงสถิต
อยู ณ เบื้องขวามือของพระเจา และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราท้ังหลายดวย 

12. อาน โรม 8:35 เขียนชื่อผูท่ีจะแยกผูเชื่อออกจากความรักของพระเจาได 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:35 – แลวใครจะใหเราท้ังหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา จะเปนความยากลำบาก ความทุกข หรือการขม
เหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ 

13. อาน โรม 8:31 บทสรุปของบทเรียนนี้คืออะไร 
______________________________________________________________________________________________ 
โรม 8:31 - ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใครจะขัดขวางเรา   
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บทที่ 12  
ผลแหงความรอด (ตอนที่ 1) 

ความเชื่อคร้ังเดียวสามารถทำให “รอด” ไดไหม ถาไมเชื่อติดตอกัน ความเชื่อนั้นยุติลงไหม แลวเราจะยังคงไดรับพระสัญญาหรือไม อับราฮัมเชื่อใน
พระเจา ผูทรงนับวาเปนความชอบธรรม (ปฐมกาล 15:6) หากความเชื่อของอับราฮัมหยุดลง ความชอบธรรมท่ีอับราฮัมไดรับนั้นจะยุติไปดวยไหม 

จากพระวจนะ เรารูวา “ความเชื่อ” เร่ิมตนเปนการกระทำคร้ังเดียวเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตามคำท่ีใชในภาษากรีก อันเปนภาษาตนกำเนดิซ่ึงใชเขียน
พระคัมภีร เรารูวาความเชื่อดำเนินอยางตอเนื่องในชีวิตคริสเตียน คำเฉพาะบางคำ ท่ีใชในภาษากรีกตนกำเนิดนั้น นำมาใชเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ
คาดหวังวา ความเชื่อจะเปนไปอยางตอเนื่อง หรือซ้ำ ๆ เม่ือนำเอาคำเฉพาะบางคำในภาษากรีก หรือวลีนั้นไปใหอธิบายใหผูอานพระคัมภีร จะชวย
ใหเขาใจในขอพระคัมภีรไดอยางมากมายทีเดียว คำเหลานี้คือ ซ้ำแลวซ้ำเลา คร้ังแลวครั้งเลา ไมวางเวน อยางตอเนื่อง ตามปกติ เปนนิสัยหรือไลฟ
สไตล หรือ อยางไมขาดระยะ 

มาดูขอพระคัมภีรเหลานี้วาคำเฉพาะบางคำในภาษากรีกมีผลกระทบตอความหมายอยางไร 

ยอหน 3:16 เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อ (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป) ในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร 

ฮีบรู 10:14 เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีถูกชำระแลว (คนเหลานั้นท่ีถูกแยกออกและยังคงถูกแยก
ออกตอไป ซ่ึงการถวายบูชาหนเดียวทำใหสมบูรณแบบตลอดกาล พระคัมภีรฉบับ นิวคิงเจมส บอกวา “ถูกชำระลางบาปตลอดกาล” สวนฉบับ เดอะ
นิวอินเตอรเนชั่นแนล บอกวา “ถูกชำระใหบริสุทธ์ิตลอดกาล”) ถึงท่ีสำเร็จเปนนิตย 

1 ยอหน 3:9 ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป (ผูไมใชชีวิตในความบาป แสดงการกลับใจใหม) เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยู (เมล็ดของ
พระเจาดำรงอยูและยังคงดำรงอยูตอไป) กับผูนั้น และเขากระทำบาปไมได (เปนวิถีชีวิตของเขา หรือ อยางไมขาดระยะ) เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา 

มาระโก 1:15 "เวลากำหนดมาถึงแลว และอาณาจักรของพระเจาก็มาใกลแลว ทานท้ังหลายจงกลับใจเสยีใหม (กลับใจใหม และยังคงกลับใจใหมอีก
เม่ือเกิดเหตุการณท่ีตองกลับใจ) และเชื่อขาวประเสริฐเถิด (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป)  

ยอหน 5:24 เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ถาผูใดฟงคำของเราและเชื่อ (เชื่อและยังคงเช่ือตอไป) ในพระองคผูทรงใชเรามา ผูนั้นก็มีชีวิต 
นิรันดร และไมถูกพิพากษา แตไดผานพนความตายไปสูชีวิตแลว 

ลูกา 15:7 เราบอกทานท้ังหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวท่ีกลับใจใหม (และยังคงกลับใจตอไป) มากกวา 
เพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนท่ีไมตองการกลับใจใหม 

กิจการ 17:30 ในเวลาเมื่อมนุษยยังโฉดเขลาอยู พระเจาทรงมองขามไปเสีย แตเด๋ียวนี้พระองคไดกลาวสั่ง (และยังทรงกลาวสั่งตอไป) แกมนุษยท้ัง
ปวงท่ัวทุกแหงใหกลับใจใหม (และยังคงกลับใจตอไป)  

ยอหน 6:47 เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ผูท่ีเชื่อ (และยังเชื่อตอไป) ในเราก็มีชีวิตนิรันดร 

โรม 4:5 สวนคนที่มิไดอาศัยการประพฤติ แตไดเชื่อ (และยังเชื่อตอไป) ในพระองค ผูทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคนชอบธรรมได ความเชื่อของคนนั้น
ตองนับวาเปนความชอบธรรม            
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กิจการ 26:20  แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ต้ังตนท่ีเมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแวนแควนยูเดีย และแกชาวตางประเทศ ใหเขากลับ
ใจใหม (และยังกลับใจตอไป) ใหหัน (ยังหันตอไป) มาหาพระเจาและกระทำ (ยังทำงาน หรือ กระทำตอไป เพ่ือพิสูจนการกลับใจใหม) การซ่ึงสมกับท่ี
กลับใจใหมแลว 

สรุป: คำเฉพาะบางคำในภาษากรีกถูกใชหลายรอยครั้งในขอพระคัมภีร ผมไมไดต้ังใจนำขอพระคัมภีรท่ีเกี่ยวของกับหัวขอนี้ท้ังหมดมาใหดู ความจริง
เกี่ยวกับความเชื่อท่ีชวยใหรอดนั่นคือ เชื่ออยางตอเนื่อง ถูกสอนโดยทั้งศาสนศาสตรของคาลวินนิสอิสซ่ึม และอามิเนียนอิสซ่ึม แมวาจะมาจากทัศนะ
ท่ีแตกตางกัน 

คาลวินนิสอิสซ่ีม ท่ีประกาศตัวในเร่ืองของความมั่นคงนิรันดร สอนวาผูเชื่อท่ีแทจริงอาจสะดุดหรือลม แตพวกเขาจะยังคงดำรงความเชื่อของคริส
เตียนอยูตลอดไป (1 โครินธ์ิ 1:8) ผูท่ีเชื่อในความม่ันคงนิรันดรจะเชื่อดวยวา คริสเตียนท่ีแทจริงมีประสบการณกับความตายจากบาป และจะไมดำรง
ในความบาปอีก (โรม 6:1-3) ผูท่ีหันหลังกลับจากพระคริสตอยางสมบูรณแบบไดแสดงใหเห็นแลววาเขาไมไดบังเกิดใหมอยางแทจริง (1 ยอหน 2:9) 

ศาสนศาสตรอามิเนียนอิสซ่ึม บอกวา ผูเชื่อท่ีแทจริงอาจหันออกจากความเชื่อคริสเตียนได พวกเขาเชื่อ และสอนวา ผูท่ีหันออกจากความเชื่อนั้นจะ
สูญเสียความรอด ระบบความเชื่อนี้ไมใหโอกาสผูท่ีเรียกตนเองวาคริสเตียน (แตในนาม) ท่ีใชชีวิตอยูแบบปฏิปกษ หรือต้ังใจทำบาปท่ีไมมีผลพิสูจนถึง
การกลับใจใหมของเขา อัครสาวก ยอหนกลาววา “ถาเราท้ังหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง” (1 ยอหน 1:8) ทานกลาวอีกวา “ผูใดบังเกิด
จากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป” (1ยอหน 3:9) ตอนนี้เราก็มีขอพระคำท่ีดูเหมือนจะขัดแยงกัน แตไมไดขัดกัน คริสเตียนทุกคนบาป (1 ยอหน 1:8) 
แตคริสเตียนท้ังหลายก็ยังเชื่อฟงพระองค (1 ยอหน 2:3) บาปและตัณหาราคะยังคงมีอยูในชีวิตคริสเตียน แตบาปไมสามารถเปนนายหรือเปน
ลักษณะเดนของพวกเขาได (1 ยอหน 3:9)  

การกลับใจใหมท่ีแทจริง และความเชื่อนั้น ตองมาจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ เปลี่ยนจากหัวใจของบุคคลน้ัน เปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแมจะทำไมไดอยาง
สมบูรณแบบ (กิจการ 26:18, 1 ยอหน 1:8) ‘ผล’ ยังเปนบททดสอบความเปนจริงของความเชื่อ และความจริงใจ ความเชื่อคือความเชื่อม่ันอันเหนือ
ธรรมชาติท่ีควบคุมความประพฤติของผูเชื่อท่ีแทจริง สงผลเปนการกระทำท่ีตามมารวมท้ังผลแหงการกระทำท่ีเกิดจากความเชื่อนั้น เห็นไดจาก
ตัวอยางของความเชื่อในฮีบรู บทท่ี 11 ถึงผลท่ีตามมาจากการกระทำพูดอีกนัยหนึ่ง สิ่งท่ีเราประพฤติปฏิบัตินั้นมาจากความเชื่อของเราน่ันเอง 
ยากอบ 2:18 กลาววา “จงแสดงความเชื่อของทานท่ีปราศจากการประพฤติใหขาพเจาเห็น และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อของขาพเจาโดย
การประพฤติของขาพเจา”  

เม่ือใดท่ีอัครสาวกท้ังหลายพูดถึงความประพฤติในทางลบ เม่ือนั้นพวกเขาอางอิงถึง “การประพฤติในธรรมบัญญัติ” นั่นก็คือสิ่งใดก็ตามท่ีคนคนหนึ่ง
กำลังกระทำเพื่อใหไดมาหรือทำงานเพื่อไดรับความรอดของตนเอง พระคัมภีรกลาวถึงผลแหงความรอด ซ่ึงก็คือความประพฤติท่ีดีหรือการกระทำ
ดวยความเชื่อ สิ่งเหลานั้นเปนการงาน หรือการกระทำ ท่ีเปนผลจากการกลับใจใหมและความเชื่อ (กิจการ 26:20, มัทธิว 3:7-10, 1 เธสะโลนิกา 1:3, 
และยากอบ 2:14-26) นั่นคือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงความรอด ความเปนหนึ่งเดียวท่ีแสดงออกระหวางการกลับใจใหมและความเชื่อคือท้ังสองมีผล
อยางเดียวกัน หรือมีหลักฐานอยางเดียวกัน นั่นคือความประพฤติท่ีดี เราไมไดรับความรอดโดยการประพฤติดี แตเราไดรับความรอดเพ่ือให
ประกอบการดี (เอเฟซัส 2:8-10 ดูความแตกตางระหวางไดรับความรอดโดยและไดรับความรอดเพ่ือ) ความประพฤติเปนบททดสอบของความเชื่อท่ี
แทจริง สวนพระคุณท่ีไมมีผลตอชีวิตและการกระทำของคนคนนั้น ไมอาจนับวาเปนพระคุณของพระเจาท่ีแทจริง (ทิตัส 2:11-12) พระเยซูทรงส่ัง
สอนโดยผลผลซ่ึงผูเชื่อท่ีแทจริงจะเปนท่ีรูจักจากการกระทำของเขา (มัทธิว 3:8, 7:16-20, 25:34-40, ยอหน 13:35, 14:23, กิจการ 26:20 โรม 2:6-
11, ยากอบ 2:14-18 และ 1 ยอหน 3:10)   
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. หลายคร้ังคำเฉพาะบางคำ ซ่ึงภาษากรีกในตนฉบับขอพระคัมภีร แสดงใหเห็นวา คำสั่งเฉพาะท่ีสั่งออกไปนั้น คาดหวังใหเปน  

______________________________________________________________________________________________ 

2. อาน ยอหน 3:16 ท่ีอธิบายในบทเรียนนี้ ตามขอพระคัมภีรตนฉบับในภาษากรีก ยอหน 3:16 กลาววาอยางไร  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 3:16 – เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพ่ือทุกคนท่ีเชื่อในพระบุตร จะ
ไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร  

3. อาน 1 ยอหน 3:9 ผูใดบังเกิดจากพระเจาผูนั้นไมกระทำบาป หมายความวา  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 3:9 - ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยูในผูนั้น เขากระทำบาปไมได
เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา 

4.  อาน ลูกา 15:7 จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียว เม่ือคนบาปคนหนึ่งกระทำสิ่งใด  
______________________________________________________________________________________________ 

ลูกา 15:7 - เราบอกทานท้ังหลายวา เชนนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค เพราะคนบาปคนเดียวท่ีกลับใจใหม มากกวา
เพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนท่ีไมตองการกลับใจใหม 

5. อาน กิจการ 17:30 พระเจาทรงสั่งมนุษยท้ังปวงท่ัวทุกแหงให  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 17:30 – ในเวลาเมื่อมนุษยยังโฉดเขลาอยูพระเจาทรงมองขามไปเสีย แตเด๋ียวนี้พระองคกลาวสั่งแกมนุษยท้ังปวงท่ัว
ทุกแหงใหกลับใจใหม 

6. อาน กิจการ 26:20 บอกใหเรา _______________________________________________________________________ 

กิจการ 26:20 - แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ต้ังตนท่ีเมืองดามัสกัส และในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแวนแควนยูเดีย และแก
ชาวตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจา กระทำการซ่ึงสมกับท่ีกลับใจใหมแลว 

7. อาน 1 ยอหน 2:3 อะไรคือผลจากการท่ีมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา ซ่ึงก็คือการรูจักกับพระองค  
______________________________________________________________________________________________ 

1 ยอหน 2:3 - เราจะม่ันใจไดวาเรารูจักพระองคโดยขอนี้ คือถาเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค 

8. อาน ยากอบ 2:18 วา “จงแสดงความเชื่อของทานท่ีปราศจากการประพฤติ ใหขาพเจาเห็น ขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อ
ของขาพเจาโดย _________________________________________________________________________________” 

ยากอบ 2:18 - แตคงมีผูคานวา "ทานมีความเชื่อ และขาพเจามีการประพฤติ" จงแสดงความเชื่อของทานที่ปราศจากการ
ประพฤติใหขาพเจาเห็น และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นความเชื่อของขาพเจาโดยการประพฤติของขาพเจา    
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9. อาน 1 เธสะโลนิกา 1:3 การงานหรือการกระทำท่ีดำเนินมาจากความเชื่อนั้น เรียกวา 
______________________________________________________________________________________________ 

1 เธสะโลนิกา 1:3 - ในสายตาของพระเจาและพระบิดาของเรา เราระลึกถึง อยางไมหยุดหยอนในกิจการท่ีเกิดจากความเชื่อ
ของทานและการงานท่ีเนื่องมาจากความรัก และความพากเพียรซ่ึงเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของ
เรา 

10. อาน กาลาเทีย 2:16, 21 การประพฤติตามพระราชบัญญัติเปนการงานท่ีมนุษยทำ ในความพยายามท่ีจะใหไดมาซ่ึงความรอด หรือ 
____________________ (ในขอท่ี 21) การงานเหลานี้ไมสามารถทำใหรอดได ความประพฤติไมมีอำนาจท่ีจะทำใหไดความรอด 

กาลาเทีย 2:16, 21 -ไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมไดโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ แตโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต
เทานั้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต เพ่ือเราจะไดเปนคนชอบธรรมโดยความเช่ือในพระคริสต ไมใชโดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะวาโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้น ไมมีผูหนึ่งผูใดเปนคนชอบธรรมไดเลย   [21] 
ขาพเจาไมไดกระทำใหพระคุณของพระเจาไรประโยชน เพราะวา ถาความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัติแลว พระคริสตก็
ทรงสิ้นพระชนมโดยเปลาประโยชน 

11. อาน โรม 2:7-10 อธิบายถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับคนสองกลุม ซ่ึงก็คือ  
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 2:7-10 – สำหรับคนที่พากเพียรทำความดี แสวงหาสงาราศี เกียรติ และความเปนอมตะนั้น พระองคจะประทานชีวิต
นิรันดรให [8] แตพระองคจะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแกคนท่ีมักยกตนขมทานและไมเชื่อฟงความจริง แตเชื่อฟงความ
อธรรม [9] ความทุกขเวทนาจะเกิดแกจิตใจทุกคนท่ีประพฤติชั่ว แกพวกยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย [10] แตสงาราศี 
เกียรติ และสันติสุขจะเกิดมีแกทุกคนท่ีประพฤติดี แกพวกยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย 
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บทท่ี 13 
ผลแหงความรอด (ตอนที่ 2) 

โปรดสังเกตขอความในพระคัมภีรขอนี้ “ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา และผูใดเปนลูกของมาร คือ ผูใดท่ีมิไดประพฤติตาม
ความถูกตอง ผูนั้นไมใชบุตรของพระเจา และผูใดไมรักพ่ีนองของตน ผูนั้นก็มิใชบุตรของพระเจา” (1 ยอหน 3:10) พระคำขอนี้ ไมไดกลาววา 
“นี่คือวิธีท่ีเรารอดดวยตัวเราเอง” แตกลาววา “ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา” (1 ยอหน 3:10) พระเยซูตรัสเชนนี้ “เหตุ
ฉะนั้น ทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:20) 

ในพระคัมภีร พระเจาตรัสถึงความรอดสองทาง [1] ความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8-9) [2] ในกรณีดวยการทำดี ท่ีผูไดรับ
ความรอดทุกคนจะปฏิบัติ (เอเฟซัส 2:10) เหตุใดเราจึงกลัวท่ีจะกลาวถึงผลแหงความเปนผูเชื่อ พระคัมภีรมิไดหลีกเลี่ยงเร่ืองนี้เลย วิธีท่ีจะ
บอกวาเราอยูในอาณาจักรแหงพระเจาและภายใตกฎของพระองค มีดังนี้ 

1 ยอหน 2:3-5 เราจะม่ันใจไดวาเรารูจักกับพระองคโดยขอนี้ คือถาเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนใดท่ีกลาววา "ขาพเจารูจัก
กับพระองค" แตมิไดประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค คนนั้นเปนคนพูดมุสา และความจริงไมไดอยูในคนนั้นเลย แตผูใดท่ีประพฤติตาม
พระวจนะของพระองค ความรักของพระเจาก็ถึงความสมบูรณในคนนั้นแลวอยางแนแท ดวยอาการอยางนี้แหละเราท้ังหลายจึงรูวาเราอยูใน
พระองค 

หากเรารูวาพระเจาทรงเปนผูชอบธรรม เราก็รูวาทุกคนท่ีกระทำในสิ่งท่ีชอบธรรมก็คือผูท่ีเกิดใหมในพระองค (1 ยอหน 2:29) (เปนท่ีเขาใจวา
ธรรมชาติของพระเจา และพระคริสตนั้นชอบธรรม ผูท่ีประพฤติปฏิบัติอยางชอบธรรมก็เปนหลักฐานใหเห็นวาผูนั้นไดเขามีสวนในธรรมชาติ
ของพระองค ท่ียอหนกลาววา เปนผูเกิดใหมในพระองค) 

1 ยอหน 3:5-10 - ทานท้ังหลายรูแลววา พระองคไดทรงปรากฏเพื่อจะไดโปรดนำบาปของเราไป และบาปในพระองคไมมีเลย [6] คนใดท่ี
อาศัยอยูในพระองค คนนั้นไมไดกระทำบาป (คำตนฉบับในภาษากรีก ใชเพ่ือแสดงใหเห็นวา เปนการกระทำตอเนื่อง หรือเปนนิสัย ผูอานพระ
คัมภีรจะชวยใหตัวเองเขาใจขอพระคำไดดีข้ึน โดยนำเอาคำเหลานี้มาใชในการอาน คือคำวา อยางตอเนื่อง ซ้ำแลวซ้ำเลา คร้ังแลวคร้ังเลา 
อยางไมขาดระยะ ติดตอกัน ตอไปเร่ือย ๆ อยางปกติ เปนนิสัย เปนไลฟสไตล) ผูใดท่ีกระทำบาป ผูนั้นยังไมไดเห็นพระองค และยังไมไดรูจัก
พระองค [7] ลูกเล็ก ๆ ท้ังหลายเอย อยาใหใครชักจูงทานใหหลง ผูท่ีประพฤติชอบธรรม (ซ้ำแลวซ้ำเลา คร้ังแลวคร้ังเลา) ก็เปนผูชอบธรรม 
เหมือนอยางพระองคทรงเปนผูชอบธรรม [8] ผูท่ีกระทำบาป (เปนนิสัย เปนวิถีชีวิต เพราะเปนลักษณะนิสัยของพวกเขา) ก็มาจากพญามาร 
เพราะวาพญามารไดกระทำบาปต้ังแตเร่ิมแรก พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพ่ือทรงทำลายกิจการของพญามาร
เสีย [9] ผูท่ีบังเกิดจากพระเจาผูนัน้ไมกระทำบาป (คือเปนวิถีชีวิตของเขา ซ่ึงแสดงถึงการกลับใจใหม) เพราะเมล็ดของพระองคดำรงอยูกับผู
นั้น และเขากระทำบาปไมได (อยางไมขาดระยะ) เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา [10] ดังนี้แหละจึงเห็นไดวาผูใดเปนบุตรของพระเจา และผูใด
เปนลูกของพญามาร คือวาผูใดท่ีมิไดประพฤติตามความชอบธรรม และไมรักพ่ีนองของตน ผูนั้นก็มิไดมาจากพระเจา 

ยอหนบอกวา “นี่แหละเราจึงรูวาผูใดเปนบุตรของพระเจา ผูใดเปนบุตรของพญามาร” ผูใดท่ีมิไดประพฤติในทางชอบธรรมดวยความรัก 
แสดงใหเห็นวาเขาผูนั้นไมไดมีธรรมชาติของพระบิดา (หลักฐานของการเปนผูเกิดใหมไมสำคัญเลยหรือ) 1 ยอหน 3:14 เราท้ังหลายรูวา 
เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารักพ่ีนอง ผูใดท่ีไมรักพ่ีนองของตน ผนูั้นก็ยังอยูในความตาย 1 ยอหน 4:6 เราท้ังหลายเปนฝาย
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พระเจา ผูท่ีรูจักกับพระเจาก็ฟงเรา (อัครสาวก) และผูท่ีไมใชฝายพระเจาก็ไมฟงเรา (อัครสาวก) ดังนี้แหละเราท้ังหลายจึงรูจักวิญญาณของ
ความจริงและวิญญาณของความเท็จ 

1 ยอหน 4:8 ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก (ความรักเปนสัญญาณของผูเชื่อ เพราะธรรมชาติของพระเจาคือ
ความรัก) 

1 ยอหน 5:2 เม่ือเราท้ังหลายรักพระเจา (และรักพระเจาตอไป) ไดรักษา (ยังรักษาตอไป) พระบัญญัติของพระองค เราจึงรูวาเรารักคน
ท้ังหลายที่เปนบุตรของพระเจา 

1 ยอหน 5:18-19 - เราท้ังหลายรูแลววา คนใดท่ีบังเกิดจากพระเจาไมไดกระทำบาป (เปนวิถีชีวิต แสดงออกถึงการกลับใจใหม) แตวาคนท่ี
บังเกิดจากพระเจาไดระวังรักษาตัว (ระวังรักษาตัวอยางตอเนื่อง) และมารรายนั้นไมแตะตองคนนั้นเลย [19] เราท้ังหลายรูวาเราเปนของพระ
เจา ชาวโลกท้ังสิน้อยูใตอานุภาพของความชั่วราย 

เหตุใดอัครสาวกยอหน จึงแบงปนสิ่งเหลานี้กับเรา ขอความเหลานี้ขาพเจาไดเขียนถึงทานท้ังหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจา 
เพ่ือทานท้ังหลายจะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร (1 ยอหน 5:13) 

ขอสรุป ความชอบธรรม ความบริสุทธ์ิ ความรัก และผลแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาเปนพยานหลักฐานถึงการเกิดใหม เราเองก็ไม
ม่ันใจเลยวาเราเปนของพระเจา ตราบท่ีเรายังไมใชชีวิตแบบพระเจา จิตสำนึกจะประนามเราจนขาดความมั่นใจ อัครสาวกเปโตร เตือนสติให
เราจงย่ิงอุตสาหกระทำตนใหเปนไปตามท่ีพระเจาทรงเรียก (2 เปโตร 1:10) หมายความวา “เพราะฉะนั้น พ่ีนองท้ังหลาย จงย่ิงอุตสาหกระทำ
ตนใหเปนไปตามท่ีพระเจาทรงเรียก และทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะวาถาทานประพฤติเชนนั้น ทานจะไมสะดุดลมเลย” จงแนใจไดวาเรา
เปนของพระองคอยางแนนอนดวยการดำเนินชวิีตท่ีตอบสนองตอพระกิตติคุณอันรุงเรือง ผมไมไดบอกวา “นี่คือวิธีท่ีเราจะรอดได” แตผมวา 
“นี่คือวิธีท่ีเราจะรูวาเราเปนของพระองค” 

  



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-180 
 

คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. อาน กิจการ 8:13, 18-22 ยอหนกลาวถึง “ผล” หรือหลักฐานพยานของผูเชื่อท่ีแทจริง เหลานี้คือปญหาท่ีผุดออกจากใจ เม่ือหัวใจ

ของผูเชื่อไมถูกตอง (เชน ซีโมน) พวกเขาควรตองกระทำสิ่งใด 
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 8:13 - ฝายซีโมนเองจึงเชื่อดวย เม่ือรับบัพติศมาแลวก็อยูกับฟลิปตอไป และประหลาดใจท่ีเห็นการอัศจรรยกับหมาย
สำคัญตางๆซ่ึงฟลิปไดกระทำ  

กิจการ 8:18-22 เม่ือซีโมนเห็นวา คนเหลานั้นไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิดวยการวางมือของอัครสาวก จึงนำเงินมาใหอัคร
สาวก และวา “ขอใหขาพเจามีฤทธ์ิอยางนี้ดวย เพ่ือวาเม่ือขาพเจาจะวางมือบนผูใด ผูนั้นจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
ฝายเปโตรจึงกลาวแกซีโมนวา “ใหเงินของเจาพินาศไปดวยกันกับเจาเถิด เพราะเจาคิดวาจะซ้ือของประทานแหงพระเจา
ดวยเงินได เจาไมมีสวนหรือสวนแบงในการนี้เลย เพราะใจของเจาไมซ่ือตรงในสายพระเนตรของพระเจา เหตุฉะนั้น จงกลับใจ
ใหมจากการชั่วรายของเจานี ้และอธิษฐานขอพระเจา ชะรอยพระองคจะทรงโปรดยกความผิดซ่ึงเจาคิดในใจของเจา  

2. อาน 2 เปโตร 1:5-11 ประจักษพยานหลักฐานวาคนผูนั้นอยูทามกลางผูท่ีพระเจาทรงเรียกคือ  
______________________________________________________________________________________________ 

2 เปโตร 1:5-11 เพราะเหตุนี้เองทานจงอุตสาหจนสุดกำลังท่ีจะเอาคุณธรรมเพิ่มความเช่ือ เอาความรูเพ่ิมคุณธรรม เอาความ
เหนี่ยวรั้งตนเพ่ิมความรู เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน เอาการท่ีเปนอยางพระเจาเพ่ิมความอดทน เอาความรักฉันพ่ี
นองเพ่ิมการท่ีเปนอยางพระเจา และเอาความรักคนท่ัวไปเพ่ิมความรักฉันพ่ีนอง เพราะถามีใจอยางนั้นอยูในทานท้ังหลาย
พรอมบริบูรณแลว ก็จะกระทำใหทานไมเกียจครานหรือไรผลในความรูแหงพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา เพราะวา
ผูใดท่ีขาดสิ่งเหลานี้ก็เปนคนตาบอดตาสั้น และลืมไปวาตนไดรับการชำระจากความผิดบาปเมื่อกอนนั้นเสียแลว เพราะฉะนั้น 
พ่ีนองท้ังหลาย จงยิ่งอุตสาหกระทำตนใหเปนไปตามท่ีพระเจาทรงเรียก และทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะวาถาทาน
ประพฤติเชนนั้น ทานจะไมสะดุดลมเลย ดวยวาอยางนั้นทานท้ังหลายจะมีสิทธิสมบูรณท่ีจะเขาในอาณาจักรนิรันดรของพระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอดของเรา 

3. อาน มัทธิว 25:34-40 คุณสมบัติท่ีแสดงออกของผูเชื่อในขอพระคำขอนี้ คืออะไร 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
มัทธิว 25:34-40 ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะกลาวแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวามือของพระองควา`ทานทั้งหลายที่ไดรับพระ
พรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไวสำหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลกเปนมรดก 
[35] เพราะวาเม่ือเราหิว ทานท้ังหลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรากระหายน้ำ ทานก็ใหเราด่ืม เราเปนแขกแปลกหนาทานก็ไดตอนรับเราไว 
[36] เราเปลือยกาย ทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม เมื่อเราเจ็บปวย ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา เมื่อเราตองจำอยูในคุก ทานก็ไดมาเยี่ยม
เรา' [37] เวลานั้นบรรดาผูชอบธรรมจะกราบทูลพระองควา `พระองคเจาขา ที่ขาพระองคเห็นพระองคทรงหิวและไดจัดมา
ถวายแดพระองคแตเมื่อไร หรือทรงกระหายน้ำ และไดถวายใหพระองคดื่มแตเมื่อไร [38] ที่ขาพระองคไดเห็นพระองคทรงเปน
แขกแปลกหนา ไดตอนรับพระองคไวแตเมื่อไร หรือเปลือยพระกาย และไดสวมฉลองพระองคใหแตเมื่อไร [39] ที่ขาพระองค
เห็นพระองคประชวรหรือตองจำอยูในคุกและไดมาเฝาพระองคนั้นแตเม่ือไร' [40] แลวพระมหากษัตริยจะกลาวตอบเขาวา “เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทำแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ถึงแมจะต่ำตอยเพียงไร ก็เหมือนได
กระทำแกเราดวย”         
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4. อาน ยอหน 13:35 สาวกของพระเยซูเปนท่ีรูจักดวย 
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 13:35 - ถาเจาท้ังหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนท้ังปวงก็จะรูได วาเจาท้ังหลายเปนสาวกของเรา 

5. อาน มัทธิว 7:21-23 คนเหลานี้หันหลังใหกับอาณาจักรของพระเจาเพราะ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

มัทธิว 7:21-23 – มิใชทุกคนท่ีเรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา' จะไดเขาในอาณาจักรแหงสวรรค แตผูท่ีปฏิบัติ
ตามใจพระบิดาของเราผูทรงสถิตอยูในสวรรคจึงจะเขาได [22] เม่ือถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา `พระองคเจาขา 
พระองคเจาขา ขาพระองคไดพยากรณในพระนามของพระองค และไดขับผีออกในพระนามของพระองค และไดกระทำการ
มหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ' [23] เม่ือนั้นเราจะไดกลาวแกเขาวา `เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทำ
ความชั่วชา จงไปเสียใหพนหนาเรา' 

6. อาน ยอหน 14:23 คนท่ีรักพระเจา เขาจะทำอยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 

ยอหน 14:23 - พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แลว
พระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยูกับเขา" 

7. อาน กิจการ 26:20 กลาวถึงเร่ือง _____________________________________________________________________ 

กิจการ 26:20 - แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ต้ังตนท่ีเมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแวนแควนยูเดีย และแกชาว
ตางประเทศ ใหเขากลับใจใหม ใหหันมาหาพระเจาและกระทำการซ่ึงสมกับท่ีกลับใจใหมแลว 

8.  อาน ยากอบ 2:17 หากความเชื่อปราศจากการทำงานหรือการกระทำท่ีดี ความเชื่อนั้นจะเปนประเภทใด 
______________________________________________________________________________________________ 

ยากอบ 2:17 - ความเชื่อก็เชนเดียวกัน ถาปราศจากการประพฤติ ก็ตายอยูในตัวเองแลว 
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บทท่ี 14 
เรียกใหเปนสาวก 

วันนี้จะพูดเร่ืองการเปนสาวก และวิธีสรางสาวกจากคนท่ัวไป ผมอยากจะเตือนใหระลึกวาพระเจามิไดบัญชาใหเราออกไปเปลี่ยนศาสนาผูคน 
ไมไดใหออกไปทำใหผูคนสารภาพ รับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด เปนพระเจาของเขา ยอมรับการยกโทษบาปจากพระองค แตใหออกไปสราง
สาวก ถึงแมวาสองสิ่งแรกน่ันสำคญัมาก และผมก็มิไดลดทอนความสำคัญลง จุดมุงหมายท่ีแทจริงก็เพ่ือใหกาวออกไปเหนือการบังเกิดใหม 
และกาวไปสูข้ันการเติบโตทางวุฒิภาวะ ทางจิตวิญญาณ เปาหมายของคริสเตียนผูเปนสาวกของพระเยซู ก็เพ่ือออกไปประกาศและสราง
สาวกจากคนท่ัวไป 

พระเยซูรับสั่งใหเราออกไปสรางสาวกเพื่อนำผูคนใหเติบโตทางวุฒิภาวะ มีความสามารถในการขยายสาวกเพ่ิมได คริสตจักรของเราในขณะนี้
ไมไดปฏิบัติเชนนี้ เราเอาความรับผิดชอบในการเรียกผูคนใหเกิดใหมไปใสไวในมือศิษยาภิบาล อาจารย และผูนำพันธกิจ เรามีผูประกาศ
เผยแพรคำสอนของพระเยซูออกเดินทางท่ัวโลก มีการชุมนุมทางศาสนาท่ีย่ิงใหญ เห็นผูคนนับพันตัดสินใจรับเชื่อพระเจา แตในนั้นบางคนก็ 
ไมใชผูเกิดใหมอยางแทจริง เปนเพียงมีประสบการณทางอารมณความรูสึก แตผมแนใจวาบางคนบังเกิดใหมจริง และมีความสัมพันธกับ 
พระเจาจริง อยางไรก็ดี สวนใหญแลว ไมคอยมีใครเนนถึงการออกไปสรางสาวก นัน่ไมใชวิถีท่ีพระเจาทรงต้ังไว 

ผมขอเปรียบเทียบกับคนท่ีรักเด็กทารก นาจะเปนเร่ืองท่ีขาดความรับผิดชอบอยางย่ิง ท่ีรูสึกต่ืนเตนแคเพียงแรกเห็นตอนเขาเกิดเทานั้น 
เพราะเม่ือมีลูก เราก็ตองรับผิดชอบท่ีจะฝกฝน เลี้ยงดูจนเขาเติบใหญ เชนเดียวกับท่ีเราประกาศกับคนท่ัวไปวา “ความสำคัญอันย่ิงยวด คือ
การบังเกิดใหม การสารภาพบาป และรับพระเยซูเปนพระเจาของเรา” เม่ือเขารับพระเยซูเปนท่ีเรียบรอยแลว เราก็ตบหลังเขาแลวบอกวา 
“ตอนนี้คุณเปนคริสเตียนแลว เชื่อในพระเจา ศึกษาพระคัมภีร แลวทุกอยางจะเรียบรอยเอง” นั่นมิใชสิ่งท่ีพระเจาบอกเรา  

ดวยเหตุนี้เราจึงตองสรางคน ซ่ึงหลายคนในจำนวนนี้ถึงจะผูกพันตัวตอพระเจา แตก็ยังขาดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ คนเหลานี้สรางความเชื่อ
ของตนไมไดเพราะไมมีปจจัยเอ้ืออำนวย ซ่ึงตอมา แทนท่ีจะเปนพยานดานบวกเพ่ือพระคริสต พวกเขากลับกลายเปนพยานดานลบไป 
พระองคทรงมีพระประสงคใหเราออกไปเพื่อจะเหยียดออกสูผูคน สูหนทางท่ีพวกเขาจะเขาเปนสาวกของพระเจาอยางเต็มตัว จนกระทั่ง
ฝกฝนความเชื่อใหกับคนอ่ืน ๆ ตอไป 

หากเรานำคนคนหนึ่งใหมาเชื่อพระเจาทุก ๆ หกเดือน แลวแยกตัวออกมา สรางใหเขาเปนสาวกจนถึงข้ันท่ีเขากลายเปนผูเชื่อท่ีมีวุฒิภาวะ ซ่ึง
สามารถฝกฝนความเชื่อของตนเองได พอครบหกเดือนก็จะมีคริสเตียนสองคน ทีนี้แตละคนก็ไปนำคนเชื่อพระเจาอีก แยกตัวออกไปและนำให
เขาเปนสาวกอีกหกเดือน พอถึงสิ้นปก็จะมีคริสเตียนสี่คน นี่ดูไมนาจะเทียบไดกับคนท่ีนำผูคนเปนพัน ๆ ในท่ีชุมนุมใหญมารับเชื่อพระเจา 
สารภาพรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด สวนใหญก็จะบอกวา “เอาละ วิธีการสรางสาวกแบบนี้สรางคนใหเปนคริสเตียนไดสี่คนเทานั้นในปแรก 
ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งสรางคริสเตียนไดเปนพันคน เรานาจะใชวิธีนั้นมากกวา” คนท่ีสามารถนำคนนบัพันใหมารับเชื่อในพระเจาในทุกป อาจจะ
นำใหมีผูเชื่อถึง 30,000 คนในเวลา 30 ป นั่นเปนเร่ืองดีนะครับ และก็ไมมีใครวิพากษวิจารณเปนแน แตนั่นก็เปนเพียงน้ำหยดหนึ่งในทะเล
หากเทียบกับประชากรในโลก โดยพื้นฐานแลว นั่นคือวิธีท่ีคริสตจักรถือปฏิบัติกันอยู 

หากเราหันกลับมาเนนการสรางสาวก คนท่ีนำคนเชื่อพระเจาทุกหกเดือน กับสองคนที่เกิดใหมนั่นก็ทำแบบเดียวกัน ระยะเวลาเพียงแค 12 ป



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-183 
 

กวาๆ พวกเขาก็จะสามารถนำคนมาเชื่อไดมากกวาประชากรโลกเสียอีก บางคนคิดวาจะเปนไปไดอยางไร แตผมทาใหคุณคิด ผมลองบวกเลข
ทวีคูณดูแลว ดวยระยะ 12 ป กวาๆ คนคนหนึ่งเร่ิมสรางสาวกหนึ่งคนทุกหกเดือน สรางใหเขาแตละคนขยายสมาชิกท่ีเปนพระกายของพระ
คริสตออกไปเชนเดียวกัน ก็จะสามารถนำผูคนมารับเชื่อไดถึง 7.8 พันลานคน เปรียบกับอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงจะนำผูมารับเชื่อไดเพียง 12,000 คน
เทานั้น  

หากเราไปถึงจุดท่ีไมเพียงแตจะมีชัยชนะ มีวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณในตัวเอง แตยังมีความรอนรนท่ีจะออกไปขยายสาวกกับผูคนขางนอก 
หากเรากลายเปนผูฝกแทนท่ีจะเปนผูถูกฝก เราจะมีประสบการณกับสิ่งเหลานี้ ขอเพียงมีคนเขาใจกระบวนคิดนี้ ตามพระเจาไปจนกระท่ังถึง
จุดท่ีเราเกิดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ เร่ิมขยายสาวกเพิ่มอีกคนหนึ่ง ทำเชนนี้ปละคน พอสิ้นปก็จะเปนเราและคนอีกคนหนึ่งท่ีเราสราง รวม
เปนสองคน พอสิ้นปท่ีสองก็จะเปนสี่คน หากเราสามารถกระทำตอเนื่องไปเร่ือย ๆ พอถึงปท่ี 10 ก็จะกลายเปน 1,024 สาวกท่ีไดขยายออกไป 
คนท่ีเปนกายของพระคริสต หากเรายังกระทำตอเนื่องไปอีก เร่ิมจากคนคนเดียวท่ีรับเชื่อ ในสิ้นปท่ี 20 เราก็จะมีผูคนมากกวาหนึ่งลานคน 
เย่ียมไหมละครับ นี่เปนวิธีท่ีพระเจาทรงจัดต้ังไวสำหรับทวีคูณคนของพระองค ออกไปสรางสานศุิษย มิใชออกไปเปลี่ยนศาสนาผูคน นี่คือสิ่งท่ี
ดีท่ีสุดท่ีจะขยายอาณาจักรของพระองคออกไปสูผคูน แตใจเราตางหาก ท่ีเฝามองหาวิธีการท่ีเร็วท่ีสุด 

มีคนสักเทาใดท่ีออกไปประกาศพระคำในท่ีชุมนุมใหญๆ มีพันธสัญญากับพระเจา ประกาศตัวเปนคริสเตียน แตยังเต็มไปดวยโทสะโมหะ 
ความขมข่ืน และริษยาอาฆาต กลายเปนพยานท่ีติดลบไป เรานาจะนับตัวเลขทางสถิติจริง ๆ วาคนจำนวนเทาไรท่ีหันหลังใหกับพระคำท่ี
แทจริงของพระเจา เพียงเพราะไดเห็นคนท่ีประกาศตัวเปนคริสเตียนแลวก็คิดวา ฉันก็ไมตางจากเจาคนมือถือสาก ปากถือศีลท่ีคริสตจักร
พวกนั้น ฉันไมอยากเปนอยางเขา  

ประเด็นก็คือ การสรางสาวกเปนวิธีการท่ีพระเจาทรงจัดต้ังไว สำหรับการเผยแพรพระวจนะของพระองคออกไปท่ัวโลก สัจธรรมของพระเจา
ไมอาจปลดปลอยใหเราเปนอิสระได จนกวาเราจะมีพระวจนะของพระองคอยางตอเนื่อง (ยอหน 8:31-32) นี่คือสิ่งท่ีพระเจาทรงพระประสงค
จากแตละบุคคล เพ่ือเราจะไดรับประสบการณอยางเต็มเปยมในพระองค และนี่ก็ยังเปนวิธีการเผยแพรพระคำท่ีพระองคทรงใหไว ใครก็ตามที่
ต้ังใจจะไมทำในสิ่งท่ีพระองคทรงจัดไว แลวกลับไปใชวิธีการอ่ืน ก็จะไมเกิดผล 

ผมขออธิษฐานใหพระเจาตรัสในใจของเรา ใหเห็นคุณคาของการสรางสาวกของพระองค ผมขอหนุนใจใหรุดหนาตอไป เปนสาวกและผูสราง
สาวกใหกับผูคน 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 

 
1. เราอาจจะแปลกใจท่ีรูวา พระเยซูไมเคยเรียกใหใครมาเปน “คริสเตียน” เลย แตพระองคกลับเรียกใหผูคนเปน “สาวก” ขอใหดู

ตลอดพระคัมภีร (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน) เขียนลงในกระดาษเปลาอีกแผนถึงขอพระคำ ท่ีกลาวถึงการเรียกใหเราเปนสาวก
ของพระองค เขียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีเราจะหาได ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. ในพระธรรมกิจการ คนท้ังหลายไมไดถูกเรียกใหเปน “คริสเตียน” แตถูกเรียกใหเปน “สาวก” ขอใหอานกิจการ และเขียนรายการ
ลงในกระดาษเปลา ท่ีพระคำแสดงใหเราเห็นวาผูคนไดถูกเรียกใหเปนสาวกของพระองค_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. ในพระคัมภีรมีคำวา “สาวก” ถึง 273 คร้ัง แตใชคำวา “คริสเตียน” เพียง 3 คร้ัง ขอใหเขียนลงในกระดาษอีกแผนหนึ่งท่ีใชคำวา 
“คริสเตียน”_____________________________________________________________________________________ 

4. อาน มัทธิว 10:25 อะไรคือสาวกตามขอพระคำนี้ __________________________________________________________ 

มัทธิว 10:25 - ซ่ึงศิษยจะไดรับการรับรองเสมอครูของตน และทาสเสมอนายของตนก็พออยูแลว ถาเขาไดเรียกเจาบานวา 
เบเอลเซบูล เขาจะเรียกลูกบานของเขามากยิ่งกวานั้นเทาใด  

5. อาน ลูกา 14:26 การเปนสาวกของพระเยซู หมายถึงการเสียสละชีวิตของเราเองอยางไมมีเงื่อนไขเพ่ือผูอ่ืน ถูกหรือผิด ________ 

ลูกา 14:26 - ถาผูใดมาหาเรา และไมชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพ่ีนองชายหญิง แมท้ังชีวิตของตนเองดวย ผูนั้นจะเปน
สาวกของเราไมได 

6. อาน ลูกา 14:33 ในบางกรณี การเปนสาวกของพระเยซู หมายถึงการสละท้ิงทุกสิ่งทุกอยาง และใหการทรงเรียกของพระองคมา
กอน ถูกหรือผิด __________________________________________________________________________________ 

ลูกา 14:33 - ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานท่ีมิไดสละสิ่งสารพัดท่ีตนมีอยู จะเปนสาวกของเราไมได  

7. อาน มัทธิว 19:29 ทุก ๆ คนท่ีละท้ิงบานเรือนของตนเอง พ่ีนองชายหญิง บิดามารดา สามีหรือภรรยา ลูกหรือท่ีดินของตนเอง เพ่ือ
เห็นแกพระเยซู จะไดรับผลเปนรอยเทา และจะไดเขารวมสวนในชีวิตนิรันดร ถูกหรือผิด ______________________________ 

มัทธิว 19:29 - ผูใดไดสละบานหรือพ่ีนองชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือลูกหรือไรนา เพราะเห็นแกนามของเรา ผู
นั้นจะไดผลรอยเทา และจะไดชีวิตนิรันดรเปนมรดก 

8. อาน กิจการ 14:22 สาวกจำตองดำรงชีวิตอยูในความเชื่อไหม _________________________________________________ 

กิจการ 14:22 - กระทำใหใจของสาวกท้ังหลายถือม่ันขึ้น เตือนเขาใหดำรงอยูในความเชื่อ และสอนวา เราท้ังหลายจำตองทน
ความยากลำบากมากจนกวาจะไดเขาในอาณาจักรของพระเจา  

9. อาน ฮีบรู 10:14 วัตถุประสงคท่ีแทจริงท่ีกลาวย้ำไวในพระคำ วาการเปนสาวกก็คือ การเปน “คริสเตียน” ไมไดมีขอเรียกรองอะไร
มาก (เพราะมาโดยพระคุณ) แตการเปน “สาวก” เรียกรองความเสียสละ และคำม่ันอยางแทจริง ความจริงก็คือ การไถบาปของ
พระคริสตไมไดมีขอเรียกรองในสวนของเรา มันสมบูรณแบบ และไมตองใชความพยายามใด ๆ จากตัวเรา แตการทรงเรียกของพระ
คริสตนั้น เพ่ือท้ังหมดสิ้นของตัวตนและชีวิตท้ังหมดของเรา ถูกหรือผิด ___________________________________________ 

ฮีบรู 10:14 - เพราะวาโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองคไดทรงกระทำใหคนท้ังหลายท่ีถูกชำระแลวถึงท่ีสำเร็จเปนนิตย  
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10. อาน กิจการ 11:26 การทรงเรียกของพระคริสตนั้นมิใชเพ่ือผูเชื่อสองแบบ แบบหนึ่งเปนคริสเตียนท่ียังคงดำรงในฝายเนื้อหนัง ฝาย
หนึ่งเปนสาวก ความเปนจริง คริสเตียนและสาวกนั้นควรตองเปนเหมือนกัน ถูกหรือผิด _______________________________ 

กิจการ 11:26 - เม่ือพบแลวจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ตอมาทานท้ังสองไดประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปหนึ่ง สั่งสอนคน
เปนอันมากและในเมืองอันทิโอกน่ันเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปนครั้งแรก  

11. อาน มัทธิว 28:19 พระมหาบัญชาท่ีย่ิงใหญของพระเยซูก็คือใหออกไป 

ก. สรางสาวก 
 ข. ใหทุกชนชาติเปลี่ยนศาสนา 

มัทธิว 28:19 - เหตุฉะนั้น ทานท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

12. อาน มัทธิว 28:20 ผูเชื่อตองสอนผูอ่ืนใหเชื่อในทุกสิ่งท่ีพระเยซูทรงบัญชา ถูกหรือผิด _________________________________ 

มัทธิว 28:20 - สอนเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกทานไว ดูเถิด เราจะอยูกับทานท้ังหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก 

13. อาน ยอหน 1:12 พระเยซูประทานประโยชนของพระองคแกเรา (การยกโทษบาป การใหความชอบธรรม และอ่ืนๆ) แตตองรับ
พระองคดวย_____________________________________________________________________________________ 

ยอหน 1:12 - แตสวนบรรดาผูท่ีตอนรับพระองค พระองคทรงประทานอำนาจใหเปนบุตรของพระเจา คือคนท้ังหลายที่เชื่อใน
พระนามของพระองค  
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บทท่ี 15 
วิธีใชคำพยานของคุณ 

คำพยานสวนตัวของคณุดอนโครว (ผูสอนพระคัมภีรและผูเผยแพรพระคำของพระเจา) วันนี้ผมขอพูดเร่ืองการใชคำพยานสวนตัว ในกิจการ 5:42 
กลาววา “และทุกวันในพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต” เปนท่ีรูกันวา เหลาสาวกใน
คริสตจักรยุคแรกน้ันไดพบปะกันท่ีพระวิหารทุกวัน จากบานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่ง พวกเขาสั่งสอนเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะพระคริสต 
คนจำนวนมากรสูึกวาการสัญจรจากบานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่ง หรือจากบานนี้ไปบานนั้น เปนวิธีการท่ีไมคอยจะเปนธรรมชาติ หรือไมสะดวก
ใจ ผมอยากจะขอแบงปนอะไรสักสองสามอยาง ท่ีไดเรียนรูจากการท่ีไดออกไปสัญจร เคาะประตูบานเพ่ือขยายสาวก และไดเห็นผูคนกลับใจ
หันมารับเชื่อในพระเยซูคริสต 

ก็ไมยากอยางท่ีเขาเลากัน สิ่งหนึ่งท่ีผมสังเกตเห็นในพระคำก็คืออัครสาวกเปาโลใชคำพยานสวนตัวถึงสามคร้ังในขณะท่ีพูดคุยกับผูท่ียังไมกลับ
ใจ ในกิจการ 9, 22, 26 เขาใชคำพยานสวนตัวประกอบกับประสบการณ เลาเร่ืองราวที่เกิดข้ึนกับเขา ใชเปนพยานกับผูท่ียังไมเชื่อ สิ่งท่ีดีท่ีสุด
ในบรรดาวิธีการเขาถึงผูคนเพื่อนำสารของพระเยซูคริสต คือวิธีท่ีเราเรียกวา “อธิษฐานสัญจร” เราเขาไปเคาะประตูบาน บอกเขาวา “เรามา
ท่ีนี่เพ่ืออธิษฐานใหกับคนในละแวกนี้ เราเชื่อวาพระเจาไดยินเสียงเรา และตอบรับคำอธิษฐานของเรา คุณมีปญหาครอบครัว สุขภาพ หรือ
ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีอยากใหเราอธิษฐานใหหรือไม” บางทีพวกเขาก็บอกวา “เออ เรามีปญหาเหมือนกัน” และก็อยากใหเราอธิษฐานให บางทีพวก
เขาก็รูสึกไมคอยสบายใจหรืออายท่ีจะบอก บอกปดไปวา “ไมละ เราไมมีอะไรจะใหอธิษฐานเผื่อตอนนี้” แลวเราก็เร่ิมเลาเร่ืองพยานของเราให
เขาฟง 

ผมพูดไปวา “ผมเห็นวาคุณมีลูก ผมเองก็มีลูก 3 คน ลูกสาวฝาแฝดของผมเกิดในป 1981 แฝดคนท่ีสองตายตอนคลอด” ถึงตรงนี้ พวกเขาพา
กันรองวา “โอ ผมเสียใจดวย” แลวผมก็บอกวา “อยาเสียใจเลยครับ ผมจะเลาใหฟงวาเกิดอะไรข้ึน” แลวก็เลาตอ แฝดคนที่สองคลอดทากน 
นั่นก็คือเธอเอาเทาออกมากอน เธอขาดออกซิเจนในชวงเวลาหนึ่งในระหวางทำคลอด เธอจึงเสียตอนนั้น ซ่ึงหมายความวาเม่ือเธอคลอด
ออกมาก็ไมมีลมหายใจแลว 

หมอตำแยดึงเธอข้ึนมาแลว (ตบเธออยางสุดแรง) ดูดน้ำในปอดออก เผื่อยังมีสิ่งท่ีคั่งอยูในนั้น เธอทำสุดความสามารถ จนยอมแพในท่ีสุด ผมก็
เหมือนกับพอทุกคนที่เพ่ิงสูญเสียลูกสาวไป ผมนึกวาจะทำอยางไรดี ในจังหวะนั้นเอง ผมก็พูดกับคนที่อยูหนาประตูวา “ขอถามหนอยนะครับ
วา คุณอานพระคัมภีรมากไหม” เขาตอบวา “เออ ผมก็อานนิดๆ หนอยๆ แหละ” หรือบางทีก็ “ไมเลย ไมไดอาน” ผมอธิบายตอไปวา “ท่ีผม
ถามนี่ก็เพราะในพระคัมภีรกลาวไวในกิจการ 10:38 วา พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน รักษาบรรดาผูซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ดวยวา
พระเจาไดทรงสถิตอยูกับพระองค ผมจะบอกคุณวาเกิดอะไรข้ึน คุณจะฟงเร่ืองนี้ตอ หรือจะไมสนใจก็ได ข้ึนอยูกับวามันจะมีความหมายกับ
คุณอยางไร แตทารกนอยลูกสาวผมเสียชีวิต ผมนึกวาอีกสองสามวันเราก็จะนำศพลูกไปฝง” ผมคิดในใจวาขอใหผมไดอุมลูกกอน ขณะท่ีผม
อุมเธอข้ึนมา ผมรูวามีวิญญาณชั่วสิงเธออยู ในพระคมัภีรเรียกวาวิญญาณชั่ว มันจูโจมผมและทำใหผมเปนอัมพาตไปชั่วขณะ ฉับพลันนั้น ผมก็
ออกคำสั่งวา “ขาสั่งใหเจาผีโสโครกออกจากรางของทารกนอยนี้ และขอสั่งใหชีวิตกลับคืนสูรางของทารกนี้ ในนามพระเยซูเจา เอเมน” ลูก
นอยของผม ซ่ึงไมเคยหายใจมากอน พะงาบ และเร่ิมหายใจหนึ่งคร้ัง และแลวก็หยุดหายใจ ผมพูดอีกวา “ในนามพระเยซูคริสตเจา เจาผี
โสโครก ขาสั่งใหเจาออกจากรางของลูกขาเด๋ียวนี้ จงใหชีวิตคืนสูรางของลูกขา” คราวนี้เธอพะงาบอยูหลายคร้ัง เร่ิมหายใจ แลวก็หายใจตอไป 
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ผมเรียกชื่อคนท่ีผมกำลังสนทนาดวยแลวก็พูดตอวา “คุณรูไหมวาชวงเวลา 3 นาทีท่ีมนุษยไมไดรับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง สมองจะถูกทำลาย 
แตลูกสาวผมมีสุขภาพสมบูรณทุกอยาง เราจึงต้ังชื่อเธอวาวีตา ในภาษาลาตินแปลวา “ชีวิต” เพราะเราตองการใหเปนพยานในสิ่งท่ีพระเจา
ทรงสำแดงกับเธอ พระองคทรงคืนชีวิตใหลูกสาวผม นับแตนั้นมา ผมก็เร่ิมศึกษาพระคัมภีรอยางเอาจริงเอาจัง ผมพบวาเม่ือมีอาณาจักรแหง
ความมืด ท่ีผีโสโครกเขาสิงลูกสาวผม ซ่ึงซาตานครอบครองอยู ก็มีอาณาจักรของพระบุตรสุดท่ีรักของพระเจาเชนเดียวกัน 

“เม่ือพระเยซูเสด็จลงมาสูพ้ืนพิภพ พระองคทรงเรียกผูคนใหออกจากอาณาจักรแหงความมืด กาวเขาสูอาณาจักรของพระองค ผานทางการ
กลับใจใหมและความเชื่อท่ีมีตอพระองค รับเอาการไถโทษบาปและกลับใจติดตามพระองคไป ผมไมรูวาคุณเชื่อในอะไร แตผมก็เพ่ิงเลาใหฟง
วาเกิดอะไรข้ึนในครอบครัวผม และในชีวิตของผม ผมอยากบอกถึงเหตุผลอันแทจริงท่ีผมมายืนอยูท่ีประตูของคุณ พระเยซูสั่งใหเราออกไป
สรางสาวก ผมทราบดีวา มีคนอีกมากมายกำลังสาละวนยุงเหยิงจนไมอาจไปคริสตจกัรได หรือไมก็ไมอยากไป เม่ือเรามีคำถามจะถามใน
คริสตจักร ก็ไมสามารถยกมือถามวา “ขออภัยครับ ท่ีพูดอยางนั้นหมายความวาอะไร” นี่คือเหตุผลท่ีผมมายืนอยูท่ีหนาประตูคุณ” เพียง
ชวงเวลา 10 นาที เราก็สอนเร่ืองพระคำของพระเจาอยางเขมขน แลวเราก็พูดถึงพระคัมภีร ถามคำถามเพื่อใหแนใจวาทุกคนเขาใจกัน เปนบท
สนทนาท่ีโตตอบไปมา เราไมไดไปเทศนใหเขาฟง หรือบอกวามีอะไรในพระคัมภีร แตพยายามชวยใหเขาคนพบเองวาพระคัมภีรเขียนอะไร 
โดยการใชคำถามสองสามขอ  

 “คุณสนใจไหม หากเราจัดเวลาท่ีคุณสะดวก มาท่ีบานคุณ และพูดคุยแลกเปลี่ยน ใหอานบทเรียน ถาคุณไมไดอะไรจากบทเรียนบทแรก และ
ไมไดชวยอะไรคุณ ไมทำใหเกิดกำลังใจ หรือเสริมสรางอะไร คุณก็จะไมเห็นหนาเราอีก เราไมไดมารบกวน หรือชวนคุณไปคริสตจักร หรือเขา
รวมองคกร อะไรอยางนั้น เรามาเพ่ือบอกคุณวาพระเยซูคริสตไดทรงกระทำอะไรเพ่ือคุณโดยเฉพาะเพ่ือชวยใหคุณเขาใจพระคำของพระเจา
สำหรับตัวคุณเอง มีเร่ืองราวอีกมากมายหลายอยางในพระคัมภีรท่ีเราไมรูหรือไมเขาใจอยางถองแท เรามาท่ีนี่เพ่ือเสนอบทเรียนใหคุณศึกษา
ในระยะสั้นๆ คุณสนใจหรือเปลาครับ” คนจำนวนมากจะตอบวา “ครับ ผมสนใจ” ดังนั้นเราจึงจัดเวลาไปบานเขาแลวก็เร่ิมบทเรียนสาวก
เหลานี้ เราไมไดไปเพ่ือจะทำในสิ่งท่ีเรียกวา “เผยแพรพระคำอยางไมโครเวฟ” บิดแขนเขา แลวก็จัดการใหเขาอธิษฐานสั้นๆ ท้ังท่ีเขาไมรูเลย
วากำลังทำอะไร เราทำตามบทเรียนการสรางสาวก ชวยใหเขาเขาใจพระคริสต พระองคผูทรงถูกตรึงกางเขน 

ผมบอกศิษยาภิบาลเกี่ยวกับเร่ืองบทเรียนการสรางสาวกของเรา เขาถามวา “คุณดอน เกิดอะไรขึ้นหลังจากบทเรียนบทแรกผานไป” หลัง
บทเรียนแรก ผูคนกเ็ขาใจวาเขาตองทำอะไรเพื่อตอบสนองพระเยซูคริสต เพ่ือรับพระคุณและการอภัยโทษบาปท่ีพระองคทรงเสนอให เราไม
เหมือนพนักงานขายท่ีกดดันผูซ้ือ นั่นไมใชเปาหมายของเรา ต้ังแตบทเรียนบทแรก เขาจะตระหนักดวยใจวาเขาตองทำอะไร ศิษยาภิบาล 
ถามตอไปวา “เออ แลวเกิดอะไรขึ้นหลังจากบทที่ 15” ผมก็เลาวา “หลังจากบทที่ 15 หากคนคนนั้นยังศึกษาอยูกับเรา พวกเขาก็จะสารภาพ
บาปของเขา รับบัพติศมาในน้ำ และรับเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราเห็นคนท่ีรับเชื่อไมใชแคหลังจบบทเรียนท่ี 15 แตหลังจบบทเรียนท่ี 6 ก็ยังมี” 

ในมัทธิว 28 พระเยซูสั่งใหเราออกไปท่ัวทุกประชาชาติและสรางสาวกอยางเปนข้ันเปนตอน บัพติศมาเขาเหลานั้นในนามแหงพระบิดา พระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทามกลางการสรางสาวก เราทำความเขาใจกับผูท่ียังไมเชื่อถึงเร่ืองพระเยซูคริสตและการท่ีพระองคทรงถูกตรึง
กางเขน ในการกอความเขาใจนี้เราสรางความสัมพันธกับเขาสัปดาหแลวสัปดาหเลา คนเหลานี้เขามาดวยความรักและวางใจในตัวเรา เรานำ
พระคำของพระเจาไปสูเขา ไมใชต้ังหนาต้ังตาเทศนา เราอานพระคำดวยกัน ทำใหเขาไดอานดวย ต้ังคำถามในวิธีท่ีมองเห็นคำตอบไดจากพระ
คำของพระองคดวยตัวเขาเอง สัปดาหแลวสัปดาหเลา เรามองเห็นเขามุงหนาไปสูจุดท่ีเราชื่นชมยินดีนัก เม่ือเขาเปดและเทใจอยางเต็มท่ีท่ีจะ
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มอบชีวิตของเขาใหกับพระคริสต เขารูวามันมีความหมายเพียงใดท่ีจะยอมรับ ติดตาม และอุทิศตนใหกับพระองค มันแตกตางจากวิธีการท่ีผู
เผยแพรพระวจนะทำกันอยูในทุกวันนี้อยางมากมาย 

วิธีท่ีเราจะสามารถเขาถึงผูท่ียังไมรูจักพระเจา ก็โดยการเปนพยานเร่ืองสวนตัวของเราเอง แตละคนก็มีคำพยานสวนตัวอยูแลว เราใชใบปลิว
สั้น ๆ ของเราเองบอยไป ผมเองก็เขียนเร่ือง “ความตายของลูกสาวผม” ซ่ึงผมมกัจะเอาวางไวหนาประตูบานเขาเม่ือไมมีคนอยูบาน คนอ่ืนใน
ทีมสรางสาวกของเราก็เขียนใบปลิวสั้น ๆ ดวย ตัวอยางเชน “ทาสท่ีเปนอิสระ” โดยโจ โรส ผูถูกพันธนาการไวกับสุรา และยาเสพติด เร่ือง 
“ความตายของข้ียา” โดยรอคกี้ ฟอรร่ี ผูตกเปนทาสของยาเสพติดต้ังแตอายุ 15 ผูซ่ึงพระเยซูทรงปลดปลอยเขาใหเปนอิสระ เราเลาเร่ือง
เหลานี้ ท่ีหนาประตูบานของผูคนนั่นแหละ 

บางคนบอกวา “แตเราไมมีคำพยานท่ีมีพลังอยางนั้น ผมไมมีเร่ืองทารกฟนข้ึนจากความตายหลังจากสิ้นใจไป 8 นาทีนะ” ผมทราบดีวาคน
สวนใหญก็ไมมีเร่ืองพยานอะไรแบบน้ัน คุณอาจจะใหคำพยานอ่ืน เชน แอนดรูว วอมแมคผูมีฤทธานุภาพของพระเจาเคลื่อนไหวอยูในชีวิต 
เขา ตลอดชีวิตวัยเด็กของเขา พระองคทรงปกปองเขาจากบาป สิ่งอนาจาร ความชัว่รายตาง ๆ ท่ีคนสวนใหญตองเผชิญ แตละคนก็มีคำพยาน
ของตัวเอง และถาคุณไมคิดวาเร่ืองของคุณมีพลังพอ ก็ใชคำพยานของผมได เม่ือแรกเร่ิมของทีมสรางสาวก การเขาหาผูคนตาง ๆ โจ โรส ก็ใช
คำพยานของผม หลังจากนั้นสักพัก เขากลับเลาคำพยานไดดีกวาของผมเสียอีก ผมถึงขนาดบอกเขาวา “เฮ! โจ เลาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกับผมก็ได” 

ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม อัครสาวกเปาโลใชพยานสวนตัวของทานถึงสามคร้ัง เพ่ือเขาถึงผูท่ียังไมรูจักพระเยซู เราก็ทำแบบนั้นได
เชนกัน ทุกวันนี้เรามีคอมพิวเตอรซ่ึงบรรจุโปรแกรมตาง ๆ ท้ังเวอรดเพอรเฟค ไมโครซอฟเวอรด เปนตน การสรางใบปลิวเร่ืองพยานสวนตัว
สั้น ๆ ของตัวเองเปนเร่ืองงาย ซ่ึงนาจะเกิดประสิทธิภาพมากกวา ถาเราบอกวา “นี่ไมใชเร่ืองท่ีผมซ้ือหามาจากรานพระคัมภีรนะครับ มันเปน
เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนกับผม และผมอยากแบงปนกับคณุ” 

ผมอยากใหเรานั่งลงและเริ่มเขียนคำพยานสวนตัว เขียนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับเรา วารับเชื่อพระเยซูอยางไร แลวนำไปเลาใหใครสักคนฟงเหมือนกับ
วากำลังเลาใหคนท่ีเราไปเคาะประตูบานเขา 

หากอยากจะไดขอมูลเพ่ิมเติม เขาไปท่ีเว็บไซตผม www.krowtracts.com เขาไปแลวก็ดูท่ี “เคล็ดในการแบงปนความเชื่อ (Tips on Sharing 
Your Faith)” เขียนคำพยานของตัวเอง ฝกพูด ฝกเลาเร่ือง แลวก็ศึกษา “เคล็ดในการแบงปนความเชื่อ” ท่ีสำคัญคือ เราจะตองศึกษา ไมใช
แคอานเทานั้น ขณะที่ออกไปและเผยแพรพระคำของพระเจาใหท่ัวทุกประชาชาติ เผยแพรทีละคนทีละคน ขอพระเจาอวยพร 
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คำถาม 
บทพระคัมภีรที่ใชกับคำถาม 

 
1. อาน มาระโก 16:15 เราจะประกาศขาวประเสริฐใหแกใคร ___________________________________________________ 

มาระโก 16:15 - ฝายพระองคจึงกลาวสั่งพวกสาวกวา "ทานท้ังหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" 
2. อาน มัทธิว 28:19-20 ใครท่ีสมควรไดรับการอบรมเปนสาวก __________________________________________________ 

มัทธิว 28:19-20 - เหตุฉะนั้น ทานท้ังหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ [20] สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกทานไว ดูเถิด เราจะอยูกับทานท้ังหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก 
เอเมน 

3. อาน กิจการ 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21 การประกาศขาวประเสริฐเกิดข้ึนท่ีใด  

______________________________________________________________________________________________ 
กิจการ 8:5, 26 – สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง   [26] แตทูตสวรรคขององคพระ
ผูเปนเจาไดสั่งฟลิป วา "จงลุกขึ้นไปยังทิศใตตามทางท่ีลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซ่ึงเปนทางปาทราย 
กิจการ 16:13-15, 23 - ในวันสะบาโตเราไดออกจากเมืองไปยังฝงแมน้ำ เขาใจวามีท่ีสำหรับอธิษฐาน จึงไดนั่งสนทนากับพวกผูหญิง
ท่ีประชุมกันท่ีนั่น มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเปนคนขายผาสีมวง เปนผูนมัสการพระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และองค
พระผูเปนเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคำซ่ึงเปาโลไดกลาว เม่ือหญิงคนนั้นกับท้ังครอบครัวของเขาไดรับบัพติศมาแลวจึง
ออนวอนเราวา "ถาทานเห็นวาขาพเจาเปนคนสัตยซ่ือตอองคพระผูเปนเจา เชิญเขามาพักอาศัยในบานของขาพเจาเถิด" และเขาได
วิงวอนจนเราขัดไมได   [23] ครั้นโบยหลายทีแลวจึงใหจำไวในคุก และกำชับนายคุกใหรักษาไวใหม่ันคง 
กิจการ 20:20-21 - และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงเปนคุณประโยชนแกทานท้ังหลาย ขาพเจามิไดปดซอนไว แตไดชี้แจงใหทานเห็นกับไดสั่ง
สอนทานตอหนาคนทั้งปวงและตามบานเรือน [21] ท้ังเปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา 
และความเชื่อในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา  

4.  อาน มาระโก 4:11-12 กอนกลับใจมาเปนคริสเตียนท่ีแทจริง บุคคลนั้นตอง 

ก. มองเห็น 

ข. รับรู  
ค. ไดยิน  

ง. เขาใจ  

จ. ถูกทุกขอ 
มาระโก 4:11-12 - พระองคจึงตรัสแกเขาวา "ขอความลึกลับแหงอาณาจักรของพระเจาทรงโปรดใหทานท้ังหลายรูได แตฝายคน
นอกนั้นบรรดาขอความเหลานี้จะแจงใหเปนคำอุปมาทุกอยาง [12] เพ่ือวาเขาจะดูแลวดูเลา แตมองไมเห็น และฟงแลวฟงเลา แต
ไมเขาใจ เกลือกวาในเวลาหนึ่งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม และความผิดบาปของเขาจะไดยกโทษเสีย 

5. อาน กิจการ 28:23-24 เม่ือเปาโลแจกแจง อธิบาย เปนพยานในเร่ืองของขาวประเสริฐ เขาใชเวลานานเทาใดในการโนมนาวใหผูคน
เชื่อในเร่ืองของพระเยซู _____________________________________________________________________________ 
กิจการ 28:23-24 – เมื่อเขานัดวันพบกับทาน คนเปนอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของทาน ทานจึงกลาวแกเขาตั้งแตเชาจนเย็น 
เปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา ชักชวนใหเขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใชขอความจากพระราชบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร
ศาสดาพยากรณ คำท่ีทานกลาวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไมเชื่อ     
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6.  อาน กิจการ 16:14 เม่ือบุคคลหันเขาหาพระคริสตอยางแทจริงเขาตองเปด ________________________________________ 

กิจการ 16:14 - มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเปนคนขายผาสีมวง เปนผูนมัสการพระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และ
องคพระผูเปนเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคำซ่ึงเปาโลไดกลาว 

7.  อาน กิจการ 2:37 เม่ือหัวใจของบุคคลเปดออกและรูสำนึก จะเกิดอะไรข้ึน ___________________________________________ 

กิจการ 2:37 - เม่ือคนท้ังหลายไดยินแลวก็รูสึกแปลบปลาบใจ จึงกลาวแกเปโตรและอัครสาวกอื่นๆ วา "พ่ีนองเอย เราจะทำ
อยางไรดี” 

8.  อาน กิจการ 16:31, 2:38 บุคคลนั้นตองทำอยางไร _________________________________________________________ 

กิจการ 16:31 - เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา "จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดไดท้ังครอบครัวของทานดวย” 

กิจการ 2:38 - ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา "จงกลับใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน 
เพราะวาพระเจาทรงยกความผิดบาปของทานเสีย และทานจะไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ"  

9. อาน กิจการ 2:42 และยอหน 8:31-32 บุคคลนั้นตองทำอยางไร  
______________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 2:42 - เขาท้ังหลายไดต้ังม่ันคงอยูในคำสอนของจำพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และรวมใจกันในการหัก
ขนมปงและการอธิษฐาน 

ยอหน 8:31-32 – พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวท่ีเชื่อในพระองคแลววา ถาทานท้ังหลายดำรงอยูในคำของเรา ทานก็เปนสาวก
ของเราอยางแทจริง [32] ทานท้ังหลายจะรูจักความจริง และความจริงนั้นจะทำใหทานท้ังหลายเปนไทย  

10.  อาน โรม 10:14-15 จากขอ 15 ลงมาหาขอ 14 ผูคนเขามาหาพระเยซูไดอยางไร เกิดอะไรข้ึน 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

โรม 10:14-15 - แตผูท่ียังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูท่ียังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อในพระองค
อยางไรได และเม่ือไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินอยางไรได [15] และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได 
ตามท่ีมีคำเขียนไวแลววา `เทาของคนเหลานั้นท่ีประกาศขาวประเสริฐแหงสันติสุข และประกาศขาวประเสริฐแหงสิ่งอัน
ประเสริฐ ก็งามสักเทาใด' 
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บทท่ี 16 
ใชของประทานของเราทุกคนในการสรางสาวก 

วันนี้เราจะพูดถึงเร่ืองการใชของประทานของแตละคนในการสรางสาวก เรานำของประทานมาใชได เราใชโปรแกรมการประกาศดวยการสราง
สาวกมาหลายปแลว และประสบผลสำเร็จมหาศาลเลยทีเดียว ไดเห็นชีวิตผูคนเปลี่ยนแปลงไปจากการเกิดใหม รับบัพติศมาในน้ำ และในพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ 

ตอไปน้ีเปนวิธีท่ีจะนำเอาคริสตจักรท่ีปดกั้นตัวเอง (หมายถึงคนท่ีมานั่งเฉยๆ ฟงศิษยาภิบาลเทศนา แลวก็กลับบานไป) ใหพวกเขาออกไปสู
โลกภายนอกกำแพงส่ีดานท่ีลอมรอบคริสตจักรอยู อันนี้เปนสถิติจริงนะครับ 95% ของคริสเตียนไมเคยนำใครมาเชื่อพระเจาเลยและ 90% 
ของการประกาศพระวจนะก็มุงตรงไปท่ีคริสเตียน ในคริสตจักรเปนท่ีท่ีประกาศพระคำมากสุด เราประกาศพระคำในชั้นเรียนระวีวันอาทิตย 
ในท่ีสักการะสถาน วิธีการท่ีเราประกาศในคริสตจักร ราวกับวาคนในคริสตจักรตองการกลับใจใหม 

กอนหนานั้นไมเคยมีอาคารคริสตจักร กระท่ังศตวรรษท่ีสามภายใตการปกครองของกษัตริยคอนสแตนติน มีการสรางอาคารคริสตจกัรข้ึน 
ต้ังแตนั้นมา คริสตจักรไดกลายเปนคริสตจักรปดและซอนตัวอยูหลังกำแพง สวนการเขาหาผูไมเชื่อท้ังหลาย เราพูดถึงการออกไปนอกกำแพง
คริสตจักร เปลี่ยนแปลงจากคริสตจักรปด ไปสูคริสตจักรเปด สูโลกภายนอก โดยสถิติแลวมีเพียง 0.5% (นอยกวา 1%) ของโครงการใน
คริสตจักรท่ีออกไปนอกกำแพงคริสตจักร นั่นก็คือ ยังไมมีนิกายใดในโลก ท่ีมีแผนจริงจังในการเขาถึงผูไมเชื่อ การออกไปสูโลกภายนอก สราง
สาวกนอกคริสตจักรของเรา เปนสวนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนท่ีตองมีการรื้อฟนใหมอีกคร้ัง  

ตลอดการปฏิรูป มารติน ลูเธอร ไดนำความเขาใจเร่ืองความชอบธรรมโดยความเช่ือ มาจุดประกายใหคริสตจักร ในคริสศตวรรษ 1800 มีการ
เผยแพรพระคำมากมายจาก ยอหน เวสลี่ แตดูเหมือนวายังไมมีการคนพบวิธีสรางสาวกตัวตอตัวนับต้ังแตยุคอัครสาวก ในสวนของการ
เผยแพรพระวจนะ เรามักคิดวา “ไมรูวาจะทำอยางไร” ขอแสดงใหเห็นวามันไมยากเลยท่ีจะเขาหาผูคนดวยโปรแกรมน้ี ไปพบกับคนใหมๆ ท่ี
หนาประตูบานเขา โดยใชคำพยานสวนตัวของเราเอง นี่คือสิ่งท่ีเราขอเนนในตอนนี้ นับเปนขาวดีครับ 

เราอยากจะทำในสิ่งท่ีตัวเองตองการ ไมใชทำในสิ่งท่ีคนอ่ืนตองการใหทำ (ซ่ึงเราไมชอบ) ขอใหเปนสิ่งท่ีอยากทำจริง ๆ นี่แหละท่ีเรากำลังพูด
ถึง เม่ือเราแสดงใหเห็นวิธีการสรางสาวกแลว “สิ่งท่ีพวกเรากำลังทำกันอยูคือเขาไปสัมผัสชีวิตผูคน ใหพวกเขาไดรับความรอด เกิดใหม เปยม
ไปดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และรับบัพติศมาในน้ำ” คนท้ังหลายก็จะโจษกันวา “ยอดเย่ียม” แตเม่ือเราบอกวา “เอาละตอนนี้มีสักกี่คนท่ี
อยากไปกับเรา” ถึงตอนนั้น อาจมีสักสามคนในจำนวนสองรอยคนกระมังท่ีจะออกไปดวย นั่นก็เพราะวาท่ีเหลือกลัว หรือไมรูวาจะทำอยางไร 
เม่ือเราเสริมวา “อยากังวล อยากลัว เราจะออกไปจัดกลุมศึกษาพระคัมภีรและจัดต้ังการสรางสาวกให มีใครอยากจะไปสอนบาง” ถึงตอนนี้ก็
จะมีประมาณ 10 หรือ 12 คนบอกวา “เอาเลย ผมจะไปสอน” แตก็ไมมากไปกวานั้น 

สิ่งท่ีเราอยากทำก็คือ แสดงใหเห็นวิธีการนำของประทานท่ีทุก ๆ คนในกายของพระคริสตมีอยูในตัว ไปใชในการเรียกผูไมรูจักพระเจาใหเขา
มาหาพระองคดวยความรัก สรางใหเขาเปนสาวก ซ่ึงตองอาศัยของประทานทุกอยาง ของประทานเหลานั้นจะมีอยูแตเฉพาะผูท่ีเปนพระกาย
ของพระคริสตเทานั้น ก็คือในคริสตจักรทองถ่ิน บางคนวา “ผมชอบอธิษฐานใหคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การรักษาโรค ทำนอง
นั้น” ชวงเวลาระหวางการสรางสาวก เราจะใหทำตามนั้น แตบางคนมีปญหาวา “ผมไมคอยสะดวกท่ีจะทำเทาไร” ถางั้นคุณทำขนมพายได
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ไหม คุณสงการดไดไหม คุณโทรศัพทไดไหม คุณทาสีร้ัวไดไหม คุณชวยดูเด็กใหแมเลี้ยงเดี่ยวไดไหม เพ่ือใหเธอมีเวลาเรียนกับเรา สักหนึ่ง
ชั่วโมง เพ่ือเธอจะไดออกนอกบาน คุณทำหนาท่ีนี้ไหม อธิษฐานเผื่อ พระเจาอาจเรียกบางคนในกลุมใหอธิษฐานเผื่อ เราจะแนะนำใหคุณไดพบ
กับทีมงานของเรา ใหรายชื่อเขากับคุณ เพ่ือคุณจะไดอธิษฐานเผื่อเขา เปนกลุมหรือเด่ียว อธิษฐานใหพวกเขาและทีมงานสรางสาวกที่ออกไป
ทำงานทุกสัปดาห 

มีท่ีท่ีทุกคนจะไดออกไปพบผูคนเพ่ือสรางสาวก มีโปรแกรมที่จะใชของประทานทุกอยาง พัฒนาทีมผูสอนและผูชวยสอนใหออกไปแบงปน
สรางสาวกอยางเต็มรูปแบบ เราใหคนสองคนเขามาชวยงานอยูเบื้องหลัง ทำในสิ่งท่ีทำได เชน ใหอาหาร ทำขนมพาย หรือโทรถามความ
เปนไปของทุก ๆ อยาง เรายังมีผูคนท่ีอธิษฐานใหเราและทีมงานท่ีเราทำงานดวย 

ทราบไหมวาพวกเราเห็นอะไร เราเห็นพระเจาเปลี่ยนแปลงชีวิตคน เพราะพวกเขาไดรับการดูแลดวยพระคำ ไดรับความเอาใจใส เพราะความ
รักของพระเจาไดฉายมาสูเขา ทราบไหมวาผูท่ีกำลังทำงานอยู ก็คือวิสุทธิชนท่ีสมควรจะเขาไปทำน่ันเอง เอเฟซัส 4:11 บอกวา อัครสาวก 
ศาสดาพยากรณ ผูประกาศขาวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย เปนผูท่ีตองสอนและเตรียมวิสุทธิชนในการรับใชในพันธกิจ คนใน
คริสตจักรทุกคนคือผูปฏิบัติพันธกิจของพระเจา ไมใชเฉพาะ “ศิษยาภิบาล” ท่ียืนอยูหนาธรรมาสเทานั้น เม่ือศิษยาภิบาลสอนและถายทอดสิ่ง
ตางๆ ใหกับผูคนในคริสตจักร เพ่ือการทำงาน และรับใชพระเจาแลว พวกเขาก็ออกไปและปฏิบัติตาม นั่นแหละคือความสำเร็จท่ีแทจริง  

ใหผมจำลองภาพใหเห็นนะครับ ถาเราประกาศสงครามกับอีกชาติหนึ่ง ผูนำของเรากลาววา “เราสูญเสียคนมากมายในสงคราม ดังนั้นผมจึง
ตัดสินใจท่ีจะยกเลิกกองทัพทหาร แตจะสงเฉพาะนายพลออกไปรบแทน” เม่ือนั้นเราก็จะถูกคนท้ังโลกหัวเราะเยาะเยย นี่แหละคือสิ่งท่ีกำลัง
เกิดข้ึน มารมันกำลังหัวเราะเยาะ  เพราะเราสงนายพลออกไป เราสงอัครสาวก ศาสดาพยากรณ ผูประกาศขาวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และ
อาจารย ใหทำท้ังหมดทุกอยาง บางคนอาจจะคิดวา “ใหพวกเขาทำเลย เราถวายเงินใหพันธกิจเขา” เราประสบความลมเหลวในการสรางกอง
ทหาร พระเจาทรงมีพระประสงคท่ีจะพัฒนากองทัพนั้น ซ่ึงเราจะนำเอาของประทานท่ีพระองคทรงประทานแกเราทุกคนออกมาใชในการ
สรางสาวกของพระองคได 

เราประสงคท่ีจะสรางกองทัพพระเจาใหพัฒนารุดหนาไป จัดเตรียมอาวุธยุทธภัณฑใหเต็มอัตราศึก เปยมลนไปดวยสรรพกำลังไมเพียงแตใน
เมืองของเราท่ีนี่เทานั้น แตขยายกวางออกไปท่ัวโลก ท่ีสามารถรองรับกองทัพของพระเจาไดดวยเครื่องมือท่ีเราพัฒนาขึ้น กับบทเรียนการ
สรางสาวกและยุทธวิธีตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงประทานให ขอพระเจาทรงอวยพระพรเม่ือทุกคนเขามารวมสวนกันในการใชของประทานแบงปน
แกผูหลงหาย แกผูเชื่อใหม และเพ่ือทำตามมหาบัญชาของพระเยซูเจา ท่ีใหออกไปและสรางสาวกแกชนทุกชาติ 
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คำถาม 
บทพระคัมภรีท่ีใชกับคำถาม 
แบบฟอรมการสรางสาวก 

 
1. คำอธิบายสั้นๆ ท่ีเรานำทีมออกไปทำงานดวยกัน ไปประกาศ ไปสรางสาวก วิธีท่ีเขาถึงผูหลงหาย คนในคริสตจักรของทาน อาจจะ

อาสาเขาทำงานในสวนใดของทีม หากทานออกไปอยางสม่ำเสมอ และติดตามผล ใชของประทานทุกอยางในการแบงปน ทานจะนำ
คนเขาสูอาณาจักรของพระเจาได เขาจะเติบโตทางจิตวิญญาณอยางรวดเร็ว ตอไปน้ีเปนแบบสอบถาม สำหรับสมาชิกในคริสตจักร 
เพ่ือท่ีทานจะไดจัดทีมออกไปติดตามผลดวย 
ขาพเจาสนใจท่ีจะทำ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
____ เคาะประตู ติดตอเจาของบาน 
____ สอนบทเรยีนเรื่องสาวก  
____ อธิษฐานเผ่ือ อธิษฐานเผ่ือผูหลงหาย และทีมงานการสรางสาวก 
____ ใหอาหารหรือปจจัยอื่นกับครอบครัวท่ีขาดแคลน 
____ ติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทหรือการเยี่ยมเยียน 
____ การประกาศดวยการให: ทำขนมอบ สงการด ชวยเรื่องท่ีชวยได  
____ ทำงานกับคุณแมเลี้ยงเด่ียวและลูกๆ ของเธอ 
____ จัดรถรับสงไปท่ีคริสตจักร 
____ อื่นๆ ขาพเจาตองการทำ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. ตอไปน้ีเปนตัวอยางแบบฟอรมติดตามผลของผูสอนบทเรียน ท่ีใชหลังจากการสอนบทเรียนสาวก ซ่ึงจะบอกศิษยาภิบาลหรือผูนำ
ท้ังหลายวา ทานไดสอนไปกี่บทแลว และผลเปนอยางไรในแตละบท 

แบบติดตามและการประเมินผล 
 
วันท่ีเยี่ยมเยียน/บทเรียนท่ี_______________ / ______________ ผูสอนบทเรียน _______________________________ 
ผูเรียน _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
สถานท่ีเรียน___________________________________________ หัวขอบทเรียน _________________________ 
การเรียนการสอนเปนอยางไร ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
ขอเสนอแนะ _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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3. อาน ยากอบ 1:22 หากเราไดยินพระคำของพระเจา แตไมเคยนำไปปฏิบัติ เราไดทำอะไร ______________________________________________ 

ยากอบ 1:22 - แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น ซ่ึงเปนการลอลวงตนเอง  

4. อาน มัทธิว 7:24-27 ในการเปนคนมีปญญา เราจะตองไมเพียงแตฟงคำสอนของพระเยซูเทานั้น แตเราตอง _____________________________ ดวย 

มัทธิว 7:24-27 – เหตุฉะนั้นผใูดที่ไดยินคำเหลานี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผูที่มีสติปญญาสรางเรือนของตนไวบนศิลา [25] ฝน
ก็ตกและน้ำก็ไหลเช่ียว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แตเรอืนมิไดพังลง เพราะวารากตั้งอยูบนศิลา [26] แตผูที่ไดยินคำเหลานี้ของเราและไมประพฤติตาม 
เขาก็เปรียบเสมือนผูที่โงเขลาสรางเรือนของตนไวบนทราย [27] ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเช่ียว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนัน้ก็พังทลายลง และการซ่ึง
พังทลายนั้นก็ใหญย่ิงนัก  

5. อาน เอเฟซัส 4:11-12 ผูปฏิบัติงานในพันธกิจคือ __________________________________________________________________________ 

เอเฟซัส 4:11-12 – พระองคจึงใหบางคนเปนอคัรสาวก บางคนเปนศาสดาพยากรณ บางคนเปนผูประกาศขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาล 
และอาจารย [12] เพ่ือเตรียมวิสุทธิชนใหดีรอบคอบ เพ่ือชวยในการรับใช เพ่ือเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจำเริญขึ้น  

6. อาน กิจการ 8: 1,4 ผูที่ถูกสงออกไปทุกที่เพ่ือเทศนาพระคำคือ_________________________________________________________________ 

กิจการ 8: 1, 4 – การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนัน้เซาโลก็เหน็ชอบดวย คราวนัน้เกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวง
นอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปทั่วแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย [4] ฉะนั้นฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระ
วจนะนั้น  

7. อาน กิจการ 8:1, 4 ผูที่ไมไดไปเทศนาพระคำทุกแหงหนคือ  
 ______________________________________________________________________________________________________________ 

8. อาน กิจการ 11:19-22 ในสมัยคริสตจักรเร่ิมแรกในพันธสัญญาใหม ผูเชื่อเปนผูทำงานของพันธกิจ และผูนำในอัครสาวกเปนผูติดตามผล และใหคำส่ัง
สอน ในคริสตจักรปจจุบันนี้ ผูนำคริสตจักรเปนผูเร่ิมทำงานในพันธกิจ แลวผูเชื่อติดตามผล กิจการ 11:19-22 แสดงใหเห็นถึงเร่ืองนี้อยางไร  
______________________________________________________________________________________________________________ 

กิจการ 11:19-22 – คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนือ่งจากสเทเฟน ก็พากันไปยังเมืองฟนิเซีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอก 
และไมไดกลาวพระวจนะแกผูใดนอกจากแกยิวพวกเดียว [20] มีบางคนในพวกเขาเปนชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเม่ือมายังเมือง อนัทิโอก ก็ได
กลาวประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูเจาแกพวกกรีกดวย [21] และมือขององคพระผูเปนเจาทรงอยูกับเขา คนเปนอันมากไดเชื่อและกลับมาหา
องคพระผูเปนเจา [22] ขาวนี้ก็เลาลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใชบารนาบัสใหไปยังเมืองอันทิโอก 

9. อาน 1 โครินธ 12:14-18 แตละสวนในกายของพระคริสตสำคัญทั้งส้ิน เราไมควรเปรียบเทียบตัวเราเองกับผูอ่ืน ในการอุทิศการทำงานทั้งหมดใหกับพระ
คริสต ไมใชตองทำทุกส่ิงทุกอยาง แตเปนการทำในส่ิงที่พระเจาทรงตระเตรียมใหเราทำ เราจะทำอะไรกับขอมูลที่เราไดรับในบทเรียนน้ี 
______________________________________________________________________________________________________________ 

1 โครินธ 12:14-18 – เพราะวารางกายมิไดประกอบดวยอวัยวะเดียวแตดวยหลายอวัยวะ [15] ถาเทาจะพูดวา "เพราะขาพเจามิไดเปนมือ ขาพเจา
จึงไมไดเปนอวัยวะของรางกายนั้น" เทาจะไมเปนอวัยวะของรางกายเพราะเหตุนัน้หรือ [16] และถาหูจะพูดวา "เพราะขาพเจามิไดเปนตา ขาพเจา
จึงมิไดเปนอวัยวะของรางกายนั้น" หจูะไมเปนอวัยวะของรางกายเพราะเหตุนั้นหรือ [17] ถาอวัยวะทั้งหมดในรางกายเปนตา การไดยินจะอยูที่ไหน 
ถาทั้งรางกายเปนห ูการดมกลิ่นจะอยูที่ไหน [18] แตบัดนี้พระเจาไดทรงต้ังอวัยวะทุกสวนไวในรางกายตามชอบใจของพระองค 
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คำตอบ 
บทท่ี 1 คำตอบ 

1. โดยการรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซ่ึงพระเจาทรงใสไวในทานโดยทางพระเยซู 
2. พระเจา เพราะพระเจาคือความรัก (1 ยอหน 4:8) 
3. “ความรักมาจากพระเจา” (พระองคเปนแหลงท่ีมาของความรัก) 
4. ความรักไมโกรธงาย และอดทน 

ความรักกระทำคุณให (ความรักแสดงออกเองดวยการกระทำสิ่งท่ีดี)  
ความรักไมอิจฉา (ไมขุนเคืองใจในเรื่องดี ๆ หรือความสำเร็จของผูอื่น) 

ความรักไมอวดตัว (ไมอวดอาง หรือคุยโวถึงตัวเอง)  
ความรักไมหยิ่งผยอง (ไมเห็นแกตัว ไมเยอหยิ่ง หรือจองหอง) 
ความรักไมทำสิ่งท่ีไมบังควร (ไมหยาบคาย)  
ความรักไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว (ไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง)  
ความรักไมถูกยั่วยุไดงายๆ (ไมใจรอน) 
ความรักไมชางจดจำความผิด (ไมนึกถึงในสวนท่ีไมดีของคนอื่นอยูเสมอ) 
ความรักไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา (ไมยินดีในความอธรรม หรือสิ่งผิด) 
ความรักชื่นชมยินดีในความจริง 
ความรักเพียรทนเอาทุกอยาง (สนับสนุนใหกำลังใจเสมอ ไมเคยยอมแพ) 
ความรักเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ (ความรักเชื่อใจเสมอ)  
ความรักไมมีวันสูญสิ้น (ความรักสานตอ ดำรงอยูจนสุดปลายชั่วนิรันดร) 

5. พระองคทรงเคล่ือนไหวดวยความเมตตาสงสารตอผูคน  
6. ตอพระเยซู (ดูฮีบรู 6:10) 

บทท่ี 2 คำตอบ 
1. ความสามารถของพระเจา 
2. พระเจา หรือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
3. ข. มีหลายทางที่พระเจาทรงทำงานผานผูคน 
4. ถูก 
5. พระคำแหงสติปญญา = การเปดเผยสำแดงอยางเหนือธรรมชาติของพระเจา ดวยพระประสงคและน้ำพระทัยของพระองค 

กิจการ 27:21-25 

พระคำแหงความรู = การเปดเผยสำแดงอยางเหนือธรรมชาติของพระเจา ถึงขอเท็จจริง หรือ เหตุการณบางอยาง กิจการ 9:11-12 

ของประทานทางความเชื่อ = ความสามารถในการเชื่อพระเจาอยางเหนือธรรมชาติ โดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ ท้ังสิ้น 1 โครินธ 13:2  

ของประทานในการรักษาโรค = ความสามาถอยางเหนือธรรมชาติในการรักษาโรค โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือจากมนุษย
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หรือยารักษาโรค มาระโก 16:18  

การสำแดงการอัศจรรย = การแทรกแซงดวยสิ่งมหัศจรรยอันเหนือธรรมชาติ และขัดกับกฏทางธรรมชาติ ฮีบรู 2:3-4  
การพยากรณ = การพูดอันเหนือธรรมชาติ ท่ีไดรับการดลบันดาลจากพระเจา ใหพูดในภาษาท่ีเขาใจได กิจการ 11:27-28 
และ 1 โครินธ 14:3  
การหยั่งรูทางจิตวิญญาณ = การเปดเผยสำแดงจากพระเจา ในการสถิตอยู หรือกิจกรรมฝายจิตวิญญาณ กิจการ 16:16-18.  
การพูดภาษาแปลกๆ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติท่ีดลบันดาลจากพระเจา ในการพูดภาษาที่ไมรูจัก (ภาษาท่ีผูพูดไมเขาใจ) 
กิจการ 2:4-11 
การแปลภาษาแปลกๆ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติท่ีไดรับการดลบันดาลจากพระเจา แปลภาษาท่ีไมรูจัก 1 โครินธ 14:13-14  

6. การพยากรณ = การพูดอยางเหนือธรรมชาติโดยไดดลบันดาลจากพระเจา โดยผูพูด พูดภาษาท่ีเขาใจได  
การปรนนิบัติ = การรับใชผูอื่น เปนการบริการท่ีปฏิบัติไดจริง 2 ทิโมธี 4:11  
การสอน = การอธิบาย ชี้แจง ใหคำสั่งสอน กิจการ 13:1 
การเตือนสติ = การใหกำลังใจ ใหคำแนะนำ วิงวอน ตักเตือน ปลอบประโลมใจ การเตือน กิจการ 13:15 
การให = การแบงปนใหอยางมีใจกวางขวาง ถวายใหแดพระเจา และผูอื่น สุภาษิต 22:9  
การปกครอง = การนำหรือเปนผูนำ กิจการ 20:28 
ความเมตตา = ความเห็นอกเห็นใจท่ีแสดงออกตอผูกระทำผิด หรือ เหยื่อ มัทธิว 5:7  

7. ________________________________________________________________________________________ 

8. ทุก ๆ คน (โดยการใชของประทานเหลานี้ชวยผูอื่น ก็ไดใหพระเจาทำงานผานตัวเรา) 

บทท่ี 3 คำตอบ 
1. การอัศจรรย คือเหตุการณท่ีนามหัศจรรย หรือเหตุการณท่ีไมปกติ ซ่ึงเปนการสำแดงอันมาจากพลังอำนาจของพระเจา และ

เปนการแทรกแซงเหนือธรรมชาติของพลังอำนาจของพระเจาเหนือกฎธรรมชาติ 

2. อำนาจในการยกโทษบาป 

3. ออกไปประกาศขาวประเสริฐ บัพติศมาผูเชื่อ ขับผีออก พูดภาษาแปลกๆ และรักษาคนปวยใหหายโรค 

4. พวกเขามองเห็นการอัศจรรย (พระคำที่ 7) เชื่อในพระเยซู และรับบัพติศมาในน้ำ (พระคำที่ 12)  

5. มันไมใชความบริสุทธ์ิหรอืฤทธานุภาพของเขาที่รักษาชายคนนั้น แตเปนฤทธานุภาพของพระเจา 

6. โดยพระนามของพระเยซู และความเชื่อในพระองค 

7. มี สาวกผูติดตามของพระเยซูท่ีมิไดระบุชื่อ (มาระโก 9:38-39) ฟลิป (กิจการ 8:5-7) อานาเนีย (กิจการ 9:10-18) 

8. จะยุติลงเมื่อพระเยซูเจาเสด็จกลับมา 

บทท่ี 4 คำตอบ 
1. การคบกับคนชั่วยอมทำใหนิสัยท่ีดีเสียไป 

2. เชนเดียวกับรางกายทางกายภาพ เราทุกคนตองการสมาชิกอื่น ๆ ของกายของพระคริสต 

3. คนท่ีมีความสัมพันธอยางพระเจานั้น ใหหนุนใจกันและกัน เพ่ือใหมีความรักและกระทำการดี 



ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 3      3-197 
 

4. เราตองมาประชุมรวมกัน สามัคคีธรรมรวมกัน และเตือนสติกันและกัน  

5. เพ่ือเราจะไมหลงเจิ่นไป ดวยความโงของเรา (พระคำขอ 23) 

6. ผูท่ีออกพระนามขององคพระผูเปนเจาดวยใจบริสุทธ์ิ 

7. คนเหลานั้นท่ีปกครองทาน ผูซ่ึงไดประกาศพระวจนะของพระเจา 

บทท่ี 5 คำตอบ 
1. การถูกขมเหง 

2. การกวนใจ ทำใหทุกขทรมาน เพราะความเชื่อ 

3. เพราะพระวจนะนั้น (การกำจัดพระคำของพระเจา) 

4. ผูคนเดินทางไปท่ัวทุกถ่ิน เพ่ือเทศนาพระคำของพระเจา 

5. เพ่ือเห็นแกความชอบธรรม 

6. รางวัลอันยิ่งใหญในสวรรค 

7. พระเยซู 

8. สาวกของพระเยซู (คริสเตียน) 

9. การทนทุกขทรมาน การถูกขมเหงเพื่อกางเขนของพระเยซู ในอีกนัยหนึ่ง พวกเขาหลีกเลี่ยงการถูกขมเหงท่ีมาจากการเทศนา
เรื่องความรอดโดยพระคุณดวยความเชื่อผานทางพระคริสตเทานั้น 

บทท่ี 6 คำตอบ 
1. ข. จะไมมีวันทำลายเสียได 

2. จงกลับใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักรแหงสวรรคมาใกลแลว 

3. อาณาจักรของพระเจา 

4. ไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา 

5. ค. พวกเขากำลังรอคอยอยู 

6. ขับผีออก รักษาคนเจ็บปวยใหหาย และประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา  

7. อาณาจักรของพระเจา 

8. กษัตริย  

9. กษัตริย อีกพระองคหนึ่งนั่นคือ พระเยซู 

10. อาณาจักรของพระเจา 

11. ประกาศอาณาจักรของพระเจา และสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสตเจา 

12. ขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจา 
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13. พระคุณของพระเจา  

14. ก. ไปประกาศสั่งสอน 

15. ขอใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก  

16. ข. ยอมรับการปกครองของพระเจา (ปฏิเสธซาตาน) และรับการอภัยโทษบาปจากพระองค 

17. ค. การกลับใจใหม 

18. ความมืด มาถึงความสวาง จาก อำนาจ ของซาตาน มาถึง พระเจา  

19. __________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________ 

บทท่ี 7 คำตอบ 
1. ก. พระองค (พระเยซูคริสต)  

2. พระเยซูคริสต 

3. เจานาย ผูปกครอง หัวหนา ผูซ่ึงมีสิทธ์ิท่ีจะควมคุมชีวิตของเรา และยังหมายถึงองคพระผูเปนเจา 

4. พระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด 

5. พระเยซูในฐานะกษัตริยของเรา และพระเมสสิยาห 

6. องคพระคริสตเอง ซ่ึงรวมถึงประโยชนท้ังหมดของพระองคดวย  

7. ขาวประเสริฐของพระเจามีศูนยกลางหรือเก่ียวของกับ บุตรของพระเจา พระเยซูคริสตพระเจาของเรา เปนสวนหนึ่งของพระ
บุตรหรือสวนท้ังหมดของพระองค สวนท้ังหมดของพระองค 

8. เรารับทุกอยางเขาไปท้ังหมด สิ่งท่ีรับทานเขาไป กลายเปนชีวิต และกำลังของเรา 

9. เม่ือคนรับบัพติศมาในพระคริสต พวกเขาสวมพระคริสต สวนไหนของพระคริสตท่ีเขาสวม ทุกสวนของพระองค 

10. พระองคทรงเปนผูใด และพระองคประสงคจะใหขาพระองคทำอะไร 

11. เราเปนของผูใด องคพระเยซูคริสต และเราเปนสวนไหนของพระองค ทุกสวนของพระองค 

12. ตอบคำถามนี้ดวยตัวเอง 

บทท่ี 8 คำตอบ 
1. คนบาป 

2. เรากำลังกลาวโทษตนเอง  เพราะวา แมเราจะตัดสินผูอื่น เราก็ทำในสิ่งเดียวกับเขาเชนกัน 

3. เราผิดธรรมบัญญัติท้ังหมด 

4. หากเราจะเปนผูชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจา เราตองรักษาธรรมบัญญัติมากเทาไร ท้ังหมด  

 และเราตองรักษาธรรมบัญญัติเหลานั้นนานเทาใด เราตองรักษาธรรมบัญญัติท้ังหมดอยางตอเนื่อง (โดยไมพลาดเลย)  
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  คุณเห็นไหมวาเหตุใดเราจึงไมสามารถรอดได โดยความพยายามที่จะเปนคนดีพอ ไดเห็นแลว 

5. สิ่งใดที่ไมสามารถทำใหมนุษยชอบธรรมได การกระทำของตนเอง การทำตามธรรมบัญญัติ  

 มนุษยจะรอดไดอยางไร โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต  

 มีก่ีคนท่ีสามารถรอดไดโดยธรรมบัญญัติ ไมมีใครสักคนเดียว 

6. ข. ภายใตรมพระคุณ 

7. ความตาย 

8. ยกโทษบาปใหเขา กลบเกลื่อนบาปของเขา และไมถือโทษบาปของเขา 

9. สันติสุขท่ีเรามีกับพระเจา (พระองคไมโกรธเรา) 

10. ความโกรธ (การตัดสินลงโทษความบาปของเรา) 

11. ความชอบธรรม 

12. ปญญา ความชอบธรรม ชำระเราใหบริสุทธ์ิ และไถเราใหพนบาป 

13. ความชอบธรรม 

14. พระเยซูคริสต 

15. เนื้อหนัง 

บทท่ี 9 คำตอบ 
1. สิ่งท่ีไมสามารถแลกมาได ความโปรดปรานท่ีไมสมควรจะไดรับ และความสามารถของพระเจา 

2. การกระทำของเรา  

3. โดยการถวายบูชาของพระเยซู พระองคทำใหเราสมบูรณแบบชั่วนิรันดร 

4. ของประทาน 

5. ความคิด จิตใจของเราตองจดจออยูกับพระเจา 

6. อิ่มเอม และไดพัก 

7. ของประทานจากพระคุณของพระเจา 

8. เราตองทำอะไรเพ่ือแลกกับของประทานน้ันหรือไม ไม  

9. เราจะไดของประทานนั้นมาอยางไร เพียงเรายื่นมือออกไปและรับเอามา 

10. ชีวิตนิรันดร (แทนความตายช่ัวกัปชั่วกัลป) 

11. ไมมีเลย  

12. เราไมไดรับสิ่งท่ีความบาปของเราสมควรจะไดรับ แตกลับไดสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีพระเจาทรงประทานใหผานทางพระคริสต ความชอบ
ธรรม การยอมรับ การอภัยบาปเปนของเราทั้งหมด (ดวยของประทานจากพระกรุณาธิคุณของพระเจา) 
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13. การทำงาน 

14. ความชอบธรรม คือ (การทำใหเปนคนชอบธรรม) ของประทานท่ีไดมาเปลาๆ จากพระเจา ซ่ึงประทานใหกับผูเชื่อท้ังหลาย 
จากการไถของพระคริสตบนไมกางเขนนั้น 

15. พระคุณอันอุดมของพระเจา       

บทท่ี 10 คำตอบ 
1. ความสัมพันธท่ีเต็มไปดวยการไมใหอภัย ความขมขื่น และการปะทะกัน 

2. ทำใหผูถวายสักการะบูชานั้นถึงท่ีสำเร็จ (ไมมีขอบกพรองหรือจุดดางพรอย) 

3. พวกเขากระทำซ้ำแลว ซ้ำเลา เปนกิจวัตรประจำวัน ประจำสัปดาห ประจำเดือน สัจจธรรมท่ีบอกวาพวกเขาไมสามารถแก
เรื่องความบาปของเขาไดอยางถาวร ก็คือการท่ีเขาไดกระทำซ้ำแลว ซ้ำเลา  

4. จะทำใหพวกเขาไมมีสติอยูกับบาปอีกตอไป (รูสึกพายแพตอความลมเหลวตลอด) 

5. ใหนึกถึงความบาปของเขาทุกครั้ง 

6. ง. ประทานพระเยซูเปนเครื่องบูชา  

7. ค. ตลอดไป 

8. อับราฮัม และอาบีเมเลค 

9. อับราฮัม 

10. อับราฮัม เพราะอับราฮัมมีพันธสัญญากับพระเจา และเปนสหายของพระเจา 

11. ก. อับราฮัมอธิษฐานเผ่ืออาบีเมเลค 

12. พระเจา 

13. พระเจามิไดทรงถือโทษบาปของเรา  

14. พระเจาจะไมจดจำบาปของเรา หรือถือโทษเราอีก 

15. โดยพระคุณของพระองค โดยพระคุณท่ีเราไมสมควรจะไดรับเลย และดวยพระเมตตาตอเรา 

16. เราจะไมรอดเพราะอะไร ดวยการกระทำท่ีชอบธรรมของเราเอง  
เราจะรอดไดอยางไร โดยความเมตตาของพระองค ท่ีไดชำระเราใหมีใจบังเกิดใหม และสรางเราขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ของพระองค  

17. เราจะสรรเสริญพระเจาไปจนชั่วนิรันดรท่ีไดชวยใหเรารอดโดย พระคุณ ทรงบันดาลใหเราเปน ท่ีชอบใจ 

บทท่ี 11 คำตอบ 
1. เขาเชื่อม่ันวา แมความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค หรือผูมีบรรดาศักด์ิ หรือฤทธ์ิเดชท้ังหลาย หรือสิ่งซ่ึงมีอยูในปจจุบันนี้ 

หรือสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือสิ่งอื่นใด ๆ ท่ีไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถกระทำใหเราทั้งหลายขาด
จากความรักของพระเจาซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได  
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2. ค. ไดทำใหเปนคนชอบธรรม 

3. ทำใหเราเปนผูชอบธรรมของพระเจาในพระคริสต 

4. ค. พระเจา 

5. เปนท่ีชอบใจ ในผูทรงเปนท่ีรักของพระองค (ซ่ึงก็คือพระคริสต)  

6. ค. ตลอดกาล 

7. ค.ไมจดจำอีกตอไป  

8. ไม ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้นเลย  

9. ค. การไถบาปชั่วนิรันดร 

10. ไมมีเลยสักคนเดียว 

11. ไมมีเลยสักคนเดียว 

12. ไมมีเลยสักคนเดียว 

13. พระเจาทรงอยูฝายเรา และไมมีใครจะขัดขวางเราได  

บทท่ี 12 คำตอบ 
1. กระทำตอเนื่อง หรือกระทำซ้ำ ๆ อยูเสมอ 

2. เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีเชื่อ (เชื่อและยังคงเชื่อตอไป) ใน
พระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร 

3. ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้นไมกระทำบาป (ผูไมใชชีวิตในความบาป เปนการแสดงวาไดกลับใจใหม)  

4. กลับใจใหมและยังคงกลับใจใหมตอไป 

5. กลับใจใหมและยังคงกลับใจใหมตอไป  

6. แตขาพระองคไดกลาวสั่งสอนเขา ต้ังตนท่ีเมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแวนแควนยูเดีย และแกชาวตางประเทศ ให
เขากลับใจใหม (และยังคงกลับใจใหมตอไป) ใหหัน (และยังคงหันตอไป) มาหาพระเจาและกระทำ (และยังคงทำงาน หรือ
กระทำตอไป เพ่ือพิสูจนการกลับใจใหม) การซ่ึงสมกับท่ีกลับใจใหมแลว 

7. ทำตามที่พระองคบอก ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค 

8. การประพฤติของขาพเจา 

9. กิจการท่ีเกิดจากความเชื่อ 

10. ความชอบธรรม 

11. ผูเชื่อ และผูไมเชื่อ  

บทท่ี 13 คำตอบ 
1. กลับใจใหมจากบาป (การช่ัวราย) และอธิษฐานขอพระเจาใหโปรดยกความผิดซ่ึงเขาคิดในใจของเขา 
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2. พวกเขาไดเสริมคุณลักษณะของพระวิญญาณในความเชื่อ ซ่ึงคุณลักษณะที่เปนธรรมชาติใหมของพวกเขา 

3. การงานท่ีปฏิบัติได ท่ีมาจากความเชื่อ ดังเชน การใหอาหารผูโหยหิว การใหท่ีพักพิงแกผูอื่น การใหเสื้อผาแกผูยากไร การดูแล
คนเจ็บปวย การไปเยียมเยียนผูคนในเรือนจำ เปนตน 

4. ความรักท่ีพวกเขาแสดงตอกันและกัน 

5. พวกเขาทำงานใหกับสิ่งชั่วราย ในภาษากรกี นั่นหมายถึง การมีวิถีชีวิตท่ีเลวราย เปนธรรมชาติของพวกเขา พระเยซูตรัสวา
พระองคไมเคยรจูักพวกเขา พวกวิญญาณศาสนาท่ีหลงทาง ไมยอมเปล่ียนแปลงหัวใจ หรือความคิดท่ีจะหันหนาเขาหาพระเจา 

6. รักษาพระบัญญัติของพระองค หรือทำตามพระดำรัสของพระองค 

7. พิสูจนการกลับใจโดยการกระทำของเราเอง 

8. ความเชื่อท่ีตายแลว เปนความเชื่อท่ีไมไดชวยใหรอด (ยากอบ 2:14) 

บทท่ี 14 คำตอบ 
1. จากหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เทาท่ีจะหาได ท่ีแสดงใหเห็นวา การทรงเรียกของพระเยซูนั้นคือการเปนสาวก 

2. ในหนังสือพระธรรมกิจการ ผูคนไมไดถูกเชื้อเชิญใหมาเปน “คริสเตียน” แตพวกเขาถูกเรียกใหเปน “สาวก” ใหเขียนขอพระ
คำในกระดาษเปลาอีกแผน จากหนังสือกิจการ ถึงคำวา “สาวก” 

3. กิจการ 11:26, 26:28, และ1 เปโตร 4:16.  

4. สาวกคือผูท่ีกลายเปนเหมือนครูหรืออาจารยของเขา 

5. ถูก 

6. ถูก 

7. ถูก 

8. ถูก 

9. ถูก 

10. ถูก 

11. ก. สรางสาวก 

12. ถูก 

13. ถูก 

บทท่ี 15 คำตอบ 
1. ทุกคน 

2. ประชาชนทุกชาติ 

3. ในเมือง ในทะเลทราย ริมแมน้ำ ในเรือนจำ ในสถานท่ีสาธารณะ และจากบานหนึ่งสูอีกบานหนึ่ง 
4. จ. ถูกทุกขอ 
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5. จากเชาจนเย็น อาจจะประมาณหกถึงแปดชั่วโมง 

6. หัวใจ ซ่ึงเปนท่ีสุดแหงศูนยกลางของความเปนมนุษย 

7. หากเขาเหลานั้นตอบสนองอยางถูกตอง เขาจะถามวา “ผมตองทำอยางไร” 

กลับใจใหมและเชื่อในพระองคพระเยซูคริสตเจา และรับบัพติศมา     

8. ดำเนินตามหลักคำสอนของอัครสาวก (คำสอน) เรียนรูและฝกฝนตามพระคำของพระเยซูอยางตอเนื่อง 

9. คนท่ีถูกสงออกไปประกาศ บุคคลจะไดรับการเทศนาและรับการประกาศ เนื่องจากเขาไดยินพระคำของพระเยซู เขาจึงเชื่อได 
เพราะเขาเชื่อ เขาจึงออกพระนามของพระเยซูคริสตเพ่ือความรอดของเขา 

บทท่ี 16 คำตอบ 
1. แบบฟอรมการสรางสาวกอยูในคำถาม 

2. แบบฟอรมการติดตามอยูในคำถาม 

3. เราไดลอลวงตัวเอง 

4. เราตองทำตามดวย 

5. วิสุทธิชนทุกคน ไมใชเฉพาะอาจารย หรือ ศิษยาภิบาล หรือ ผูนำในคริสตจักรเทานั้น 

6. ผูเชื่อท่ีกระจัดกระจายไป 

7. คริสตจักรเริ่มแรกในพันธสัญญาใหม คนในคริสตจักรเปนผูรับผิดชอบการสรางสาวก และการประกาศ 

8. คริสตจักรไดยินเรื่องการกลับใจใหมของผูเชื่อใหม และไดสงบารนาบัสไปชวยพวกเขา (ขอ 22) 

9. นำไปปฏิบัติ โดยออกไปสูโลกภายนอก ใชของประทานของเราเพ่ือชวยเหลือผูอื่น 

 


