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  บทเรยีนน้ีเหมำะกบัใครบ้ำง?

ผู้แสวงหำ

คุณเป็นคนหน่ึงท่ีอยากจะลองเรียนรู้

เก่ียวกบัพระเจา้ไหม เช่น พระองคเ์ป็น

ใคร พระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวติคุณ

อยา่งไร บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณมากท่ี

จะตอบโจทยใ์นค�าถามท่ีส�าคญัๆ ใน

ชีวติคุณ

ผู้เชื่อใหม่ (ประเภทที่ 1)

คุณเช่ือวา่พระเจา้มีจริงใช่ไหม  แต่ยงั

ไม่ค่อยแน่ใจในหลายส่ิงหลายอยา่ง 

เช่นพระเจา้เป็นอยา่งไร พระเยซู

ไถ่บาปเราไดจ้ริงหรือ พระเจา้ตอ้งการ

อะไรจากเรา บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณ

มาก เพราะจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจมาก

ข้ึน และจะช่วยใหคุ้ณกา้วขา้มจากแค่

การรับรู้ถึงเร่ืองพระเจา้ในหวัสมองน�า

ไปสู่การรู้จกั และรักพระองคอ์ยา่ง

แทจ้ริงในใจ  หรือจะพดูอีกนยัหน่ึงคือ 

บทเรียนน้ีจะน�าคุณไปสู่ความรอดท่ี 

ไมก้างเขนของพระคริสต ์

ผู้เชื่อใหม่ (ประเภทที่ 2)

คุณไดก้า้วขา้มจากแค่การเช่ือวา่พระเจา้

มีจริงไปสู่การกลบัใจ และความเช่ือ

วางใจในพระเยซู ใหพ้ระองค ์

เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ใช่ไหม ถา้เป็น

เช่นนั้นแลว้ กย็นิดีดว้ย เพราะคุณไดรั้บ

ความรอด และชีวติใหม่แลว้ บทเรียนน้ี

จะเป็นหมือนรากฐาน เพื่อช่วยคุณให้

รักพระเยซูมากข้ึน และเดินกบัพระองค์

พระผูช่้วยใหร้อดของคุณตลอดไป

ผู้เชื่อที่เข้มแขง็ 

คุณไดเ้ดินกบัพระเยซูมาซกัระยะแลว้

ใช่ไหม บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณเพราะ

คุณปรารถนาท่ีจะรู้จกั และรักพระเยซู

มากข้ึน และปรารถนาท่ีจะถวายเกียรติ

แด่พระองค ์และใชชี้วติเพื่อช่วยใหค้น

อ่ืนไดรู้้จกั และรักพระองคเ์ช่นกนั

บ
ท

น
�า
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บทน�ำ 1:“ชีวติคุณไม่ใช่เหตุบงัเอิญ”

ค�าน�า (ตอนที ่1):  ทางเดินแห่งชีวติของเราเตม็ไป

ดว้ยค�าถาม… ค�าถามเก่ียวกบัพระเจา้… วตัถุประสงค…์ 

ความหมาย…  สนัติสุข… ชีวติ/ความตาย… ความจริง…  

ความรักแท…้  ค �าถามทั้งหมดน้ี พระเจา้มีค �าตอบให ้  

คุณพร้อมหรือยงัท่ีจะหาค�าตอบนั้น?

ถา้พร้อมแลว้ กใ็หเ้ขียนช่ือลงไปยงัช่องวา่ง แต่มี

ขอ้แมว้า่ตอ้งเขียนโดยไม่ตั้งใจ หมายความวา่ใหคุ้ณวาง

ปากกาลง และปล่อยใหม้นัเกิดข้ึนมาเองโดยธรรมชาติ 

เป็นบงัเอิญ คิดวา่เราจะตอ้งใชเ้วลารออีกซกันานเท่าไหร่?

 ทางเดนิแห่งชีวติของ  

เป็นไปไม่ไดใ้ช่ไหม? คุณรู้ดีอยูแ่ลว้วา่มนัจะตอ้งใชส้ติ และความตั้งใจใน 

การเขียน เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีมนัจะเกิดข้ึนดว้ยตวัของมนัเอง แต่ตอ้งมีผูเ้ขียนแน่นอน

เช่นเดียวกนั ไม่ใช่แค่ช่ือของคุณ แต่ชีวติของคุณเองไม่ใช่เหตุบงัเอิญ แต่มีผู ้

เขียนดว้ย นั้นคือพระเจา้  ลองคิดดู… ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ท่ีคุณใส่ โทรศพัทท่ี์คุณใช ้

บา้นท่ีคุณอยู ่ทุกส่ิงลว้นบนโลกน้ีตอ้งมีผูส้ร้าง เช่นเดียวกนั ทุกส่ิงในจกัรวาล  

รวมถึงชีวติของคุณมาจากความตั้งใจ จากพระประสงค ์จากพระทยัแห่งความรัก 

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ถา้คุณพร้อมแลว้ท่ีจะพบกบัพระองค ์และท่ีจะพบค�าตอบในชีวติ กล็งมือเขียน

ช่ือของคุณเองดว้ยความตั้งใจ ดว้ยความมุ่งมัน่จริงๆ ท่ีจะรู้จกัพระเจา้  

ชีวิตคุณ 
ไม่ใช่เหตุบังเอิญ

บ
ท

น
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บทน�ำ 2:“นี่ ไม่ใช่เรือ่งศำสนำ”
 

ค �าน�า (ตอนท่ี 2): พวกคริสเตียนไม่ใช่กลุ่มคนท่ีดูถกูศาสนาอ่ืน แต่

คริสเตียนทั้งหลายนั้นหาทางท่ีจะบอกข่าวดีเร่ืองพระเจา้ใหก้บัคนท่ีไม่เคยรู้เร่ืองน้ี

มาก่อน  อ่านเร่ืองราวต่อไปน้ี และลองคิดถึงค�าถามต่างๆท่ีเสนอไว้

& ให้อ่าน กจิการ 17:16-231

1.  เร่ืองราวน้ีท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ เปรียบเทียบไดก้บัประเทศไทยในสมยัน้ี

อยา่งไร?              

ผู้สอน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  พระหลายองค ์ เจา้หลายองค ์เป็นตน้

2. ผูค้นท่ีปรากฎอยูใ่นเร่ืองราวขา้งตน้ และคริสเตียนท่ีก�าลงัพดูกบัคุณอยูใ่นวนัน้ี 

ไม่เคยดูถูกศาสนาอ่ืนๆ แต่เราน�าค�าตอบเก่ียวกบัพระเจา้สูงสุดมาให ้ เม่ือคุณ

ทราบเช่นน้ีแลว้ คุณรู้สึกอยา่งไร ในขณะเม่ือคุณก�าลงัจะเร่ิมตน้ท่ีจะแสวงหา

พระองค?์                           

3. ถา้พระเจา้มีจริงแลว้ท�าไมเราจึงไม่ไดพ้บกบัพระองค?์  

& ให้อ่าน โรม 1:19-252         

ผู้สอน เพราะวา่มนุษยไ์ดป้ฏิเสธพระเจา้ พระเจา้ได้

ทรงเปิดเผยพระองคเ์องกบัทุกๆคน ไม่เคยท่ีจะซ่อนเร้นตวัพระ

องคเ์องจากมนุษย ์มนุษยต่์างหากท่ีซ่อนตวัเองจากพระเจา้ และ

ไม่ใส่ใจพระองค ์เรากลบัไปสนใจส่ิงอ่ืนๆมากกวา่

4. พระเจา้มีจริง  มนุษยทุ์กคนไดป้ฏิเสธพระองค ์ ดงันั้น เราจะพบกบัพระองคไ์ด้

อยา่งไร? & ให้อ่าน โรม 10:9-173           

ผู้สอน เพราะทุกคนไดป้ฎิเสธท่ีจะรู้จกักบัพระเจา้ไปนานแลว้ ดงันั้นจึง

จ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีใครสกัคนบอกเราถึงความจริงของพระเจา้  เม่ือเราไดย้นิ เขา้ใจ 

และเช่ือศรัทธา  เราจะไดพ้บกบัพระองค์

ผู้สอน

บ
ท

น
�า
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ผู้สร้ำงทำงเดินชีวิตของคุณ1 พระเจ้ำคือใคร?

ก.พระเจ้ำคือพระผู้สร้ำง และองค์พระผู้เป็นเจ้ำของทุกสิ่ง 
พระองค์ไม่ใช่รูปเคำรพ หรือศำสดำ

& ให้อ่าน กจิการ 17:24-314

1. จากตอนน้ีเราไดเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัพระลกัษณะความยิง่ใหญ่

และพระปัญญาของพระเจา้?                             

ผู้สอน พระองคท์รงยิง่ใหญ่ ทรงเป็นผูส้ร้างทุกส่ิง  (สวรรค ์

โลก ชนชาติทั้งหลาย และมนุษย)์  คือเรามีชีวติอยู ่และด�าเนินอยู่

ไดเ้พราะพระองค ์

2. พระเจา้ทรงแตกต่างกบัพระหรือเจา้อ่ืนๆ ท่ีคนทัว่ไป นมสัการ

หรือบูชาอยา่งไร?        

ผู้สอน พระองคไ์ม่เหมือนรูปเคารพต่าง ๆ เลย  มนุษยเ์ราสร้างรูปเคารพ

ข้ึนมา แต่พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์คือคุณและผม/ฉนั  พระองคป์ระทานชีวติใหเ้รา

ซ่ึงหมายความวา่ พระองคท์รงเป็นกษตัริยข์องเรา และทรงสามารถช่วยเรา

ส�าหรับเร่ืองราวทุกส่ิงในชีวติไดด้ว้ย

ทุกอยา่งท่ีเรามี และท่ีเราเป็นอยู ่มาจากพระองคท์ั้งส้ิน ในตอนน้ีเราควร

ตอบสนองต่อพระเจา้อยา่งไรบา้ง?                                       

ผู้สอน แสวงหาพระองค ์ รู้จกัพระองค ์ ขอบคุณพระองค์

กำรตอบสนอง

บท
ที่ 

1
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บทที่ 1

ข. พระเจ้ำนั้นทรงเป็นควำมรัก และเต็มไปด้วย 
ควำมเมตตำสงสำร เหมือนกับบิดำที่ดี 

& ให้อ่าน ลูกา 15:11-246 (บุตรน้อยหลงหาย); อพยพ 34:5-67

3. ใหอ้ธิบายถึงความรักของพระเจา้จากพระธรรมทั้งสองตอนน้ี 

ผู้สอน พระเจา้ทรงเป่ียมไปดว้ยความรัก และทรงห่วงใย

คุณ  เม่ือเราหนัหลงัใหก้บัรูปเคารพของเรา (ซ่ึงกคื็อส่ิงท่ีเราให้

ความส�าคญัเหนือกวา่พระเจา้) และหนัมาหาพระเจา้ พระองคจ์ะ

ทรงตอ้นรับเรากลบับา้นดว้ยความรักของพระบิดา ดว้ยความรักท่ี

ยิง่ใหญ่ เม่ือนั้น เราควรท่ีจะรักพระองค ์ถวายพระเกียรติและ 

เช่ือฟังพระองค ์พระบิดาของเรา (ยอห์น 14:15)

& ให้อ่าน อสิยาห์ 45:18-235

ผู้สอน พระเจา้ทรงเป็นกษตัริย ์พระองคท์รงสมควรไดรั้บการนมสัการ

จากเรา  ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดเลย  ถา้เรานมสัการส่ิงอ่ืนๆ เราท�าใหพ้ระองคท์รงเศร้า

โศกเสียพระทยั  พระอ่ืนๆ ไม่สามารถช่วยเราใหร้อดได ้ พระเจา้ทรงห่วงใยเรา 

และทรงตอ้งการใหเ้ราหนักลบัมาหาพระองคแ์ละไดรั้บความรอด

คุณน่าจะเปล่ียนแปลง และเร่ิมตน้นมสัการพระองคใ์นชีวติของคุณอยา่งไร?

ผู้สอน เร่ิมตน้ดว้ยการหนักลบัจากการนมสัการส่ิงอ่ืนๆ และเร่ิมตน้ท่ี

จะนมสัการพระองคแ์ทน

กำรตอบสนอง
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บท
ที่ 

1

ค. พระเจ้ำทรงเป็นผู้ตรำกฎหมำยที่สมบูรณ์แบบ  
และเป็นผู้พิพำกษำที่ชอบธรรม

& ให้อ่าน กจิการ 17:29-318; สดุด ี145:17-209

4. เพราะเหตุใดพระเจา้จึงทรงมีสิทธิท่ีจะตดัสินความเรา?                       

ผู้สอน เพราะวา่พระองคท์รงสร้างเรา พระองคจึ์ง

ทรงมีสิทธิท่ีจะบอกเราวา่อะไรถกู อะไรผดิ  พระเจา้ทรง

เป็นผูพ้ิพากษาท่ีดี ดงันั้นจึงทรงตอ้งพิพากษาอยา่ง

ยติุธรรมต่อคนเหล่านั้นท่ีละเมิดกฎเกณฑข์องพระองค ์ 

เราจะไดรั้บการอวยพร ถา้หากเราเลือกท่ีจะเช่ือฟังและรัก

พระเจา้  ถา้เราเลือกท่ีจะเมินเฉยต่อพระองค ์ ไม่เช่ือฟัง 

และปฏิเสธพระเจา้ เราจะตอ้งไดรั้บโทษ 

5. คุณรู้หรือไม่วา่พระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ ทุกส่ิงในความเช่ือของคริสเตียน ข้ึนอยูก่บั

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต?์ ถา้การฟ้ืนคืนพระชนมข์อง 

พระเยซูคริสตไ์ม่เป็นความจริง คุณสามารถท้ิงเร่ืองพระเยซูกไ็ด ้ คุณคิดอยา่งไร  

การท่ีพระเยซูคริสต ์ฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นการพิสูจนย์นืยนัถึงส่ิงต่อไปน้ีอยา่งไร 

(1) พระเจา้ทรงเป็นความจริง  

(2) ทรงมีสิทธิอ�านาจท่ีจะพิพากษาคนทั้งหลาย  

(3) รวมทั้งอภยัโทษบาปใหก้บัเขาดว้ย  

                                                       

                                          

         

อธิบาย เปรียบเทียบการเช่ือฟังหรือการปฏิเสธของลกู ต่อพอ่แม่ 

และจากนั้นมนุษยต่์อพระเจา้

ตัวอย่ำง1
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ค�ำสัง่สอนของพระเจ้ำ
พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้าง จอมกษตัริย ์ผูพิ้พากษา และพระบิดาของคุณ 

พระองคท์รงสร้างทุกส่ิงในจกัรวาล ดงันั้นพระองคท์รงยิง่ใหญ่เกินกวา่ท่ีคุณจะ

จินตนาการถึงพระองคไ์ด ้พระองคป์ระทานทุกส่ิงท่ีคุณมี ดงันั้นพระองคจึ์งทรง 

รักคุณมากยิง่กวา่ท่ีคุณจะจินตนาการได ้พระองคจ์ะทรงตดัสินชีวติของคุณ และ

เน่ืองจากวา่คุณไดใ้ชเ้กือบทั้งชีวติในการเฉยเมยต่อพระองค ์คุณควรจะเปล่ียนแปลง

และตอบสนองต่อพระองคอ์ยา่งไรในวนัน้ี?                        

                           

                           

                                        

                                     

                            

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - บทที่ 1
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แผนที่ที่ดีเลิศส�ำหรับทำงเดินชีวิตของคุณ
ค�ำสัง่สอนของพระเจ้ำ

ค�าน�า: ในบทท่ีหน่ึง คุณเร่ิมรู้จกัพระเจา้วา่พระองคเ์ป็นใคร 

และดีแค่ไหน ในบทน้ีคุณจะไดรู้้จกัตวัเองมากข้ึน 

และพบวา่ตวัเองดี (หรือไม่ดี) แค่ไหนเช่นกนั…

ค�าถามส�าคญั #1 - คุณเป็นคนดไีหม?  เพราะอะไร?            

       

ค�าถามส�าคญั #2 - คุณได้ใช้ชีวติแบบทีเ่ดนิในทางของพระเจ้า 

หรือไม่?        

หมายเหตุส�าหรับผู้สอน วตัถุประสงค์ในบทที ่2: เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่ ค �าสัง่

สอนของพระองคส์�าหรับทางเดินชีวติของคุณนั้นดี บริสุทธ์ิและเพื่อประโยชน์

ของคุณ เพื่อตระหนกัวา่ พระเจา้จะไม่วดัความดีของคุณโดยมาตรฐานความดีของ

มนุษย ์แต่จะวดัโดยมาตรฐานความดีของพระองค ์ทั้งน้ีเพื่อคุณเองจะไดส้�ารวจถึง

การกระท�า ค �าพดู ความคิด และจิตใจ โดยมาตรฐานพระเจา้ เพื่อจะไดรู้้วา่พระเจา้

จะตดัสินวา่คุณเป็นคนดีหรือไม่

เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักคุณ ดังนั้นค�ำสั่งสอนของพระองค์ส�ำหรับ
ชีวิตของคุณนั้น จึงสมบูรณ์แบบและมีเพื่อประโยชน์ของคุณ  

ในขณะเดียวกันก็เพื่อพระเกียรติของพระองค์ด้วย

& ให้อ่าน - สดุด ี19:7-910; อสิยาห์ 43:6-711; เฉลยธรรมบัญญตั ิ12:2812

ใหอ้ภิปรายและเปรียบเทียบกบัเร่ืองแนวทางปฏิบติัของพอ่แม่ต่อลกูๆ ของเขา 

เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาท่ีดี ค �าสัง่สอนของพระองคจึ์งดีพร้อมส�าหรับชีวติของ

คุณ พระบญัญติัเหล่าน้ีจะเกิดประโยชนแ์ก่คุณ และกถ็วายพระเกียรติแด่พระเจา้ดว้ย  

                                        

2

ก.
บท

ที่ 
2
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บทที่ 2

ข.   เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระผู้สร้ำงที่
บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นคุณจึงต้องบริสุทธิ์ด้วย

กำรที่พระเจ้ำทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร?

ผู้สอน ค�าวา่ “บริสุทธ์ิ” ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่ “สะอาด” แต่มีความ

หมายท่ีมากกวา่นั้น  “บริสุทธ์ิ” หมายถึงพระองค ์ทรงสมบูรณ์แบบในทุกส่ิง  ดงั

นั้น ในพระลกัษณะทุกอยา่งของพระองค ์จึงมีแต่ความสมบูรณ์แบบ เช่นพระองค์

ทรงมีความรักอยา่งสมบูรณ์ ทรงชอบธรรมอยา่งสมบูรณ์  ทรงยติุธรรมอยา่ง

สมบูรณ์ เป็นตน้

1. พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิและประเสริฐ ในทุกพระลกัษณะ ในทุกการกระท�า 

ในความรัก และในความชอบบธรรม ของพระองค ์

& ให้อ่าน - สดุด ี111:2-4,7-913;  สดุด ี103:8, 1114;  1 ยอห์น 1:515

จากพระธรรมตอนน้ี บอกเราวา่ พระเจา้ทรงแตกต่างจากคนอ่ืนๆ หรือพระอ่ืนๆ

อยา่งไร? ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลอะไรในชีวติดา้นไหนของคุณบา้งหรือไม่?              

ผู้สอน พระเจา้ทรงประเสริฐอยา่งสมบูรณ์ และทรงบริสุทธ์ิ ในทุกทาง

ของพระองค ์ในพระลกัษณะ การกระท�า ความคิด  ค �าพดู  ความรักและความ

ชอบธรรมของพระองค ์ พระองคไ์ม่เคยทรงตกมาตรฐานความสมบูรณ์แบบของ

พระองค ์ ในความประเสริฐ  ความบริสุทธ์ิ  ไม่เคยสกัคร้ัง  ตลอดเวลาแห่ง 

นิรันดร์กาล  ไม่มีใครผูใ้ดอีกแลว้ท่ีเป็นเหมือนพระองค ์ พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ี

ทรงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งแทจ้ริง 

ควำมบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำ มีควำมหมำยอย่ำงไรต่อคุณ?

2. การท่ีจะเป็นคนดีได ้ตามมาตรฐานของพระเจา้ คุณตอ้งสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจา้ 

& ให้อ่าน - มทัธิว 5:4816
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4. ถา้จะเป็นคนดีได…้ คุณตอ้งกระท�าดีตลอดเวลา ทั้งในค�าพดู ความคิด จิตใจ 

และการกระท�าของคุณดว้ย 

& ให้อ่าน - โคโลสี 3:8-9, 12-1418; มาระโก 7:20-2319

ผู้สอน แค่การหลีกเล่ียงความชัว่ร้ายเท่านั้นไม่เพียงพอ คุณตอ้งกระท�าดีอยู่

เสมอดว้ย เพราะวา่พระเจา้นั้นแสนดี  พระองคท์รงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งสมบูรณ์ 

พระองคท์รงเรียกร้องใหคุ้ณดีพร้อมดว้ย  ดงันั้นเม่ือคุณท�าความดี ไม่ได้

หมายความวา่คุณจะไดค้ะแนนพิเศษ  คุณสมควรท่ีจะเป็นคนดีตลอดเวลาอยูแ่ลว้  

การไม่กระท�าดีเป็นบาปและเป็นความชัว่ร้ายในสายพระเนตรของพระเจา้

ในชัว่ชีวติของคุณ  คุณไม่ได ้“ท�าดี” ก่ีลา้นคร้ัง?  คุณคิดวา่อยา่งไร?  คุณเป็น

คนดีตามมาตรฐานของพระเจา้หรือไม่?                                  

ใคร่ครวญ

5. การจะเป็นคนดีไดน้ั้น คุณตอ้งรักอยา่งสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจา้ 

& ให้อ่าน – มทัธิว 22:37-4020

ผู้สอน การท่ีจะเป็น “คนดี” พระเจา้ตรัสวา่คุณตอ้งรักพระองคด์ว้ย  ส่ิงน้ี

ยิง่ใหญ่กวา่แค่การปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์างๆ มากมายนกั ทุกส่ิงท่ีคุณท�านั้นตอ้ง

เตม็เป่ียมไปดว้ยความรัก ต่อพระเจา้ และผูอ่ื้นอยา่งสมบูรณ์แบบตลอดเวลาดว้ย  

ถา้ไม่เป็นเช่นนั้น คุณกไ็ดท้ �าบาปในมาตรฐานของพระเจา้ 

คุณคิดวา่คุณเคยรักพระเจา้และผูอ่ื้นอยา่งสมบูรณ์ในทุกดา้น ทั้งการกระท�า 

ความคิด และค�าพดู ไดแ้มแ้ต่วนัเดียวในชีวติหรือไม่?                                   

ใคร่ครวญ

คุณคิดวา่อยา่งไร? คุณไดก้ระท�าผดิในชีวติของคุณบ่อยแค่ไหน?                 

ใคร่ครวญ

3. ถา้จะเป็นคนดีได…้ อยา่กระท�าความผดิใดๆ 

& ให้อ่าน - กาลาเทยี 5:19-2117
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6. การเป็นคนดีตามมาตรฐานของพระเจา้  คุณตอ้งบริสุทธ์ิ และชอบธรรมในทุกๆ

ขณะของชีวติคุณ

& ให้อ่าน – 1 เปโตร 1:15-1621; ยากอบ 2:1022

ผู้สอน ไม่ใช่แค่การท่ีคุณไม่ท�าอะไรท่ีผดิเลยเท่านั้น  แต่คุณจะตอ้ง

ท�าความดีตลอดเวลา ตอ้งรักพระเจา้และรักผูอ่ื้นตลอดเวลา เพื่อท่ีคุณจะสามารถ

เป็นคนดีได ้  ในยก. 2:10 บอกเอาไวว้า่ ถา้คุณละเมิดพระบญัชาเพียงขอ้เดียว คุณ

กมี็ความผดิเหมือนกบัการละเมิดพระบญัชาทั้งหมด  

ในความเป็นจริง คุณไดต้กจากมาตรฐานของพระเจา้ในการท่ีจะเป็นคนดี คุณ

ตกเป็นลา้นๆ คร้ังในชีวติของคุณ  คุณยงัจะสามารถพดูอีกไดไ้หมวา่ คุณเป็นคนดี? 

พระเจา้ตรัสไวว้า่คุณมีความผดิของการละเมิดพระบญัญติัของพระองค์

ทั้งหมด  พดูกนัตรงๆ  คุณในฐานะท่ีเป็นคนไม่ดีสมควรจะไดรั้บอะไรจาก

พระเจา้?          

ใคร่ครวญ

ถา้คุณเป็นลกูท่ีดีคุณควรท่ีจะใหเ้กียรติและรักพอ่แม่ของคุณ คุณควรจะเช่ือฟังส่ิง

ท่ีพอ่แม่สัง่ใหท้�า เพราะพวกเขาออกค�าสัง่แก่คุณเพ่ือจะปกป้องคุณไม่ใหต้อ้งรับ

อนัตรายหรือเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด การเช่ือฟังพอ่แม่กน็�าพระพรมาสู่ชีวติของ

คุณ

เหมือนกบัพระเจา้ พระองคท์รงรักคุณมาก มากกวา่พอ่แม่ของคุณดว้ยซ�้า เพราะ

พระองคท์รงสร้างคุณข้ึนมา พระองคท์รงเป็นจอมกษตัริย ์ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง  

พระองคท์รงตั้งกฏหมายของพระองคไ์ว ้เพ่ือท่ีเราจะเช่ือฟังเพราะกฏหมายเหล่านั้น

ตัวอย่ำง2

พระเจา้ประทานชีวติใหแ้ก่คุณ และประทานทุกอยา่งท่ีคุณมี คุณคิดวา่การท่ี

คุณจะรักพระองคต์อบนั้นเป็นเร่ืองท่ีควรเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติไหม?  พระองค์

ทรงรักคุณตลอดชัว่ชีวติของคุณ  แต่คุณเมินเฉยต่อพระองคเ์ป็นส่วนใหญ่ และคุณ

อาจจะรู้สึกวา่ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรักพระองค ์ส่ิงเหล่าน้ีบอกอะไรแก่คุณเก่ียวกบั

ตวัคุณเองบา้ง?                         

ใคร่ครวญ
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เพ่ือประโยชนข์องเราและแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้นั้นดีและทรงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ  

กฏหมายของพระองคก์ส็มบูรณ์แบบ และดียอดเยีย่ม  ส่ิงเหล่านั้นเป็นหนทางในการ

ด�าเนินชีวติท่ีดีท่ีสุด พระองคท์รงบญัชาใหเ้รากระท�าดี รักพระเจา้ และรักผูอ่ื้น และไม่

กระท�าส่ิงท่ีผดิ เราไดพิ้สูจนแ์ลว้วา่ เราทั้งหลายไม่ใช่คนดี เพราะกฎหมายของพระเจา้

นั้นบริสุทธ์ิ และศกัด์ิสิทธ์ิแต่เราละเมิดกฎหมายเหล่านั้นอยูต่ลอดเวลา เม่ือใดกต็ามท่ี

เราไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ เราไม่ใช่เพียงแค่ละเมิดกฏหมายอนับริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิของ

พระเจา้จอมกษตัริยเ์ท่านั้น แต่เรายงัไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราดว้ย

ในฐานะท่ีทรงเป็นกษตัริย ์พระองคท์รงเป็นผูพิ้พากษาเรา เม่ือเราตายไป พระองค์

ทรงตอ้งตดัสินอยา่งยติุธรรม เพราะวา่พระองคท์รงบริสุทธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในพระองคไ์ม่มีการคอรัปชัน่หรือความอยติุธรรมแมส้กันิด ดงันั้นพระเจา้จึงทรงตอ้ง

ลงโทษเราส�าหรับกฎเกณฑทุ์กขอ้ท่ีเราไดล้ะเมิด   พระองคไ์ม่สามารถปล่อยให ้

ความบาปเกิดข้ึนโดยไม่ลงโทษไม่ได้

ในบทท่ี 4 คุณจะไดย้นิถึงข่าวดีอนัมหศัจรรย ์คือ เพราะวา่พระเจา้ทรงรักคุณ

พระองคจึ์งไดท้รงจดัเตรียมหนทางเพ่ือคุณจะไดรั้บการอภยัโทษบาป และไดรั้บ 

การยอมรับในฐานะท่ีคุณเป็นลกูของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง แต่ก่อนอ่ืน เราจ�าเป็นตอ้ง

เห็นผลท่ีร้ายแรงของความผดิบาปของเราในบทท่ี 3 เพ่ือท่ีเราจะเขา้ใจไดว้า่ราคาค่างวด

ท่ีพระเจา้ทรงตอ้งจ่ายเพ่ือท่ีจะซ้ือเสรีภาพของเราจากความผดิบาปนั้นมากมายเพียงใด  

เม่ือเขา้ใจแลว้เราจึงจะสามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อความรักอนัยิง่ใหญ่ของ

พระเจา้ท่ีมีต่อเราได ้

พระเจา้ตรัสวา่  “เราเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่และบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ เราเป็นบิดาของเจา้ 

ผูซ่ึ้งไดส้ร้างเจา้และไดรั้กเจา้ เราตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับชีวติของเจา้ นัน่เป็น

เหตุผลวา่ท�าไมเราจึงไดใ้หค้ �าสัง่สอนแก่เจา้ เม่ือเจา้ขดัขืนท่ีจะเช่ือฟัง เจา้กท็ �าใหต้วั

ของเจา้ ตอ้งเสียหายและท�าใหเ้ราเสียใจ เพราะเจา้ไดแ้สดงวา่เจา้ไม่ไดรั้กเรา  

เจา้ไม่ใช่คนดีอยา่งท่ีเจา้คิดวา่เจา้เป็น เราจ�าเป็นตอ้งลงโทษการล่วงละเมิดกฎหมาย

อนับริสุทธ์ิของเรา  เพราะเราคือพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ และยติุธรรม   เจา้จะตอบสนอง

กบัเราอยา่งไรเล่าเวลาน้ี?             

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - บทที่ 2



บทที่ 2

ในตอนตน้ของบทเรียนน้ีเราถามคุณวา่ “คุณเป็นคนดีหรือไม่ เพราะอะไร” และ 

“คุณไดใ้ชชี้วติแบบท่ีเดินในทางของพระเจา้หรือไม่” หลงัจากท่ีไดศึ้กษามาตรฐาน

ความดีของพระเจา้ส�าหรับทางเดินชีวติของคุณแลว้ ค�าตอบของคุณเปล่ียนไปจาก

เดิมอยา่งไร ?  ภาพต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัความคิดของคุณท่ีไดเ้ปล่ียนไปอยา่งไร?   
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คุณเป็นคนดีหรือเปล่ำ? ทดสอบทำงเดินแห่งชีวิต ชื่อ:     

คะแนนสอบทั้งหมดในชีวติจะหายไป แต่วา่การทดสอบดา้นล่างน้ี 

จะมีผลกบัชีวตินิรันดร์ของคุณ คุณอาจจะยงัไม่พร้อมท่ีจะยอมรับวา่คุณ

ไม่ไดเ้ป็นคนดี และยอมรับวา่คุณตอ้งความเมตตาของพระเจา้ หรือบางที

คุณอาจจะก�าลงัเปรียบเทียบตวัเองกบัคนอ่ืน และบอกวา่ “ฉนัดีกวา่คน

นั้นนะ” ในสายของมนุษยม์นัอาจจะเป็นแบบนั้นกไ็ด ้ 

แต่คนนั้นกไ็ม่ไดต้ดัสินชีวติของคุณ แต่พระเจา้ต่างหากท่ี

จะตดัสินคุณ ดงันั้นก่อนท่ีคุณจะนอน ใหคุ้ณใชเ้วลาส่วนตวั

เพื่อส�ารวจตวัคุณเอง เพราะนิรันดร์กาลข้ึนอยูก่บัส่ิงน้ีแหล่ะ

ลองทดสอบตัวเองดูโดยใช้ศำสนำเป็นมำตรฐำน:

เรารู้วา่ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี ดงันั้นลองใชศี้ล 5 วดัดูสิวา่ คุณ

เป็นคนดีพอหรือเปล่า

c คุณเคยโกหกมัย๊       O เคย       O ไม่เคย    

(การซุบซิบ/นินทา เลก็ๆ นอ้ยๆ )  (อยา่ลืม ววิรณ์ 21:8)

c คุณเคยขโมยของหรือจ๊ิกของ ของคนอ่ืนมัย๊       O  เคย       O  ไม่เคย   

(อยา่ลืม 1 โครินธ์ 6:9-10) (ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเป็นของมีค่าหรือไม่ ลอกขอ้สอบ 

หรือ ซ้ือซีดีปลอม คือการขโมยหมด )

c คุณเคยมอง ผูห้ญิง / ผูช้าย ดว้ยใจราคะไหม       O  เคย       O  ไม่เคย      

(ถา้เคยมองอยา่งน้ี พระเยซูตรัสวา่ คุณล่วงประเวณีในใจแลว้ - มทัธิว 5:27-28)

c          (ช่ือ)         คุณยอมรับวา่ คุณเป็นคนโกหก เป็นขโมย และคนล่วง

ประเวณีแลว้ อนัน้ียงัแค่ 3 ขอ้ เองนะ

บท
ที่ 

2
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บทที่ 2

นอกจำกศำสนำ ลองทดสอบตัวเองดู 
โดยใช้จิตส�ำนึกเป็นมำตรฐำน:

บางทีคุณอาจจะไม่สนในเร่ืองศาสนากไ็ด ้คุณเลยไม่สนใจวา่คุณแหกกฎ

อะไรบา้ง ถึงแมว้า่มนัจะเป็นแค่ศีล 5 ขอ้ ถา้อยา่งนัน่ลองมาทดสอบ

จิตใตส้�านึกกนั

c ในใจมนุษย ์ทุกคนรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีผดิ  คุณเคยท�าส่ิงเหล่าน้ีหรือ

เปล่า เกลียด เมา อิจฉาพดูค�าหยาบ โลภ โกรธ ชกต่อย การท�า

ผดิเร่ืองเพศ โกง หยิง่       O  เคย       O  ไม่เคย

c ในใจมนุษย ์ทุกคนรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีดี  คุณเคยละเลยท่ีจะท�าส่ิงเหล่าน้ีไหม?  

รัก เมตตา ใหอ้ภยั ช่วยเหลือ ให ้ซ่ือสตัย ์จริงใจ ถ่อมใจ อดทน   

 O  เคย        O  ไม่เคย

c แลว้ถา้เป็นความลบัในใจของคุณล่ะ?  สมมติวา่...ถา้ใส่กลอ้งวดีีโอไวใ้นสมอง

แลว้ใหม้นับนัทึกทุกส่ิงท่ีคุณท�า มอง และ คิด คุณกลา้ท่ีจะ น�าส่ิงน้ีมาฉายให้

คนอ่ืนดูไหม       O  กล้า       O  ไม่กล้า

c            (ช่ือ)          , คุณเพิ่งยอมรับวา่คุณไดท้�าผดิและละเลยท่ีจะท�าดีทั้งใน

การกระท�า ความคิด ค�าพดู จิตใจ และความรัก และส่ิงเหล่านั้นท่ีจิตใตส้�านึก

ของคุณบอกวา่คุณไม่ผา่น 
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ลองทดสอบตัวเองดู โดยใช้กฎหมำยของพระเจ้ำเป็น
มำตรฐำน: (บัญญัติสิบประกำร)

คุณไม่ผา่นการทดสอบทั้ง 2 คร้ังท่ีผา่นมาและการทดสอบคร้ังสุดทา้ยจะ

ยากท่ีสุด เพราะวา่มนัเป็นมาตรฐานของผูพ้ิพากษา – นัน่คือ “พระเจา้” 

คุณเป็นคนดีพอหรือเปล่า  

1. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยใหส่ิ้งอ่ืนใดมีความส�าคญัมากไปกวา่

พระเจา้   ฉนัใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงทั้งในจิตใจ ความคิด ความรู้สึก 

ค�าพดู และการกระท�าเสมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

2. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยกราบไหวห้รือบูชารูปเคารพหรือส่ิงอ่ืนๆแทนท่ีจะ

นมสัการพระเจา้  ฉนัไม่เคยนบัถือรูปเคารพไม่วา่จะเป็นรูปป้ัน หรือรูปเคารพใน

ใจ ฉนัไม่เคยไหวพ้ระองคอ่ื์นแทนท่ีจะนมสัการพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทเ้พียงองคเ์ดียว 

ดว้ยส้ินสุดจิตส้ินสุดใจ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

3. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยออกพระนามพระองคอ์ยา่งไม่สมควร  ฉนัไม่เคย

ไม่สนใจท่ีจะรู้จกักบัพระองค ์ฉนัจะใหเ้กียรติแก่พระนามของพระเจา้เสมอ และ

อยากรู้จกัพระองคเ์สมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

4. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยไม่เช่ือฟัง หรือไม่ใหเ้กียรติพอ่แม่ ไม่วา่จะเป็นต่อ

หนา้หรือลบัหลงั ฉนัแสดงความเคารพ และนบัถือพอ่แม่ของฉนั รวมทั้งให้

เกียรติและเช่ือฟังท่าน       O  ใช่       O ไม่ใช่

5. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยฆ่าใครทั้งในความเป็นจริงหรือเกลียดในความคิด 

เพราะพระเยซูตรัสวา่การเกลียดกเ็หมือนกบัการฆ่าเขาในใจแลว้ แต่ฉนัรักทุกคน

และท�าดีต่อทุกคน แมก้ระทัง่ศตัรู       O  ใช่       O  ไม่ใช่

บท
ที่ 

2
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บทที่ 2

6. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยท�าความผดิบาปในดา้นเพศเลย ยกตวัอยา่งเช่น มี

เพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน ดูหนงัโป๊ เกิดราคะ เพราะพระเยซูตรัสวา่การเกิดราคะ

ในใจกเ็ปรียบเหมือนการล่วงประเวณีในใจแลว้, แต่ฉนับริสุทธ์ิในการกระท�า 

สายตา และความคิดเสมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

7. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือหลอกลวง

เพื่อไดส่ิ้งท่ีฉนัตอ้งการ ฉนัใหเ้กียรติ ต่อส่ิงของของผูอ่ื้น รวมถึงสิทธิของเขา  

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

8. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยโกหกหรือพดูใส่ร้ายคนอ่ืน หรือทบัถมคนอ่ืน  

ฉนัซ่ือสตัยแ์ละพดูความจริงเสมอในทุกๆ สถานการณ์กบัทุกๆ คนรวมทั้ง

พระเจา้ดว้ย       O  ใช่       O  ไม่ใช่

9. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยละโมบหรืออิจฉา ในส่ิงท่ีเป็นของผูอ่ื้น ทั้งในความ

สามารถ หนา้ตาของผูอ่ื้น แต่ฉนัมกัจะใหท้ั้งเวลาและทรัพยสิ์นอยา่งใจกวา้งขวาง

ต่อผูอ่ื้น และพึงพอใจในส่ิงท่ีพระเจา้ใหก้บัฉนั       O  ใช่       O  ไม่ใช่

สรุปในพระมหำบัญญัติ

1. ฉนัรักพระเจา้ดว้ยส้ินสุดใจของฉนัมากกวา่ทุกส่ิง หรือมากกวา่มนุษยค์นไหนๆ        

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

2. ฉนัรักทุกคนเหมือนรักตวัฉนัเอง และท�าในส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อคนอ่ืนเสมอ 

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

เมือ่พระเจ้ำพพิำกษำทำงเดินชีวติของคุณ, คุณจะถูกตัดสนิว่ำคุณเป็น?   

O  คนดีพร้อม       O  คนบำป

คุณคิดว่ำคุณสมควรทีจ่ะได้รบัอะไรในทำงแห่งชีวติของคุณ: 

O  รำงวลับนสวรรค์       O  โทษในนรก
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และเลือกทำงแห่งควำมพินำศ

ควำมบำป: 
กำรปฏิเสธพระเจ้ำ3

ค�าน�า:  หลงัจากท่ีคุณไดเ้รียนรู้ถึงมาตรฐานของ

พระเจา้ส�าหรับชีวติของคุณแลว้ คุณเป็นคนดี

ใช่หรือไม่? ถา้ตอบตามมาตรฐานของพระเจา้

กคื็อ ไม่ใช่  เราอาจจะดูใชไ้ดต้ามมาตรฐานของสงัคม แต่

เม่ือพระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพากษานั้น  ไม่มีใครสกัคนเดียวท่ี

เป็นคนดี ในฐานะท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพาษาท่ียติุธรรม 

และสมบูรณ์แบบ การพิพากษาส�าหรับชีวติท่ีเตม็ไปดว้ย

ความบาปทั้งหมดของคุณ คืออะไร?

หมายเหตุส�าหรับผู้สอน วตัถุประสงคใ์นบทท่ี 3: ตระหนกัถึงความบาปใน

ตวัคุณ มีความเขา้ใจถึงผลร้ายแรงของความบาป รู้วา่พระเจา้รู้สึกอยา่งไรต่อบาป 

และยอมรับถึงผลท่ีจะไดรั้บอนัเน่ืองมาจากบาป ทั้งหมดน้ีเพื่อจะเปิดเผยโรคบาป

ในชีวติ และใหะ้มีใจปรารถนาอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะไดพ้บกบัแพทยป์ระเสริฐเพื่อการ

รักษา

 พระเจ้ำตรัสว่ำคุณเต็มไปด้วยควำมบำป

1. & ให้อ่าน โรม 1:28-3123 – ความบาปคืออะไร?                                     

ผู้สอน ความบาปทั้งหลายมีรากเหงา้มาจากการปฏิเสธพระเจา้ และ

แนวทางปฏิบติัส�าหรับเสน้ทางแห่งชีวติของคุณ  จากนั้นความบาปกด็�าเนินต่อไป

ในหลายๆทาง  คือความบาปต่อพระเจา้ และความบาปต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีเราไดเ้ห็น

ในพระธรรมขอ้ต่างๆเหล่าน้ี

ก.
บท

ที่ 
3
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2. & ให้อ่าน ยากอบ 4:1724 - ความบาปคืออะไร?                 

ผู้สอน เราท�าบาปดว้ยเม่ือเราละเลยไม่ไดก้ระท�าส่ิงท่ีดี  เช่น: การไม่

ยอมรับรู้พระเจา้, ไม่มีความรัก, ไม่ใหอ้ภยั  และไม่ท�าส่ิงท่ีถกูตอ้ง เป็นตน้

3. & ให้อ่าน 2 ทโิมธี  3:2-425 – ความบาปคืออะไร?                                    

ผู้สอน จ�าพระมหาบญัญติัขอ้ใหญ่ของพระเยซูไดไ้หม?  จงรักพระเจา้ 

และรักผูอ่ื้น  ความบาปนั้นร้ายแรงยิง่กวา่การละเมิดกฎเกณฑต่์างๆเท่านั้น 

ความบาปทั้งหลาย คือความลม้เหลวท่ีจะรักพระเจา้และรักผูอ่ื้น

4. & ให้อ่าน มาระโก 7:22-2326 – ตามพระวจนะของพระเจา้ คุณเป็นคนดี ซ่ึงได้

ท�าบาปแค่นิดหน่อย หรือ พดูวา่ มนัเป็นธรรมชาติของคุณท่ีจะท�าบาป?               

ผู้สอน ความบาปทั้งหลายมาจากธรรมชาติของคุณ  มนัมาจากหวัใจของ

คุณ  ดงันั้นเราจึงตอ้งการมากกวา่เพียงแค่ศาสนา มากกวา่ค�าสอนต่างๆท่ีจะช่วย

เรา เราตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด ผูซ่ึ้งจะประทานใจใหม่ใหก้บัเรา

5. & ให้อ่าน สดุด ี53:1-327 – คุณอาจถามวา่ “พระเจา้… แลว้ส่ิงดีทั้งหลายของฉนั/

ผมล่ะ?”                                         

ผู้สอน ตามมาตรฐานของพระเจา้ “ความดี” ของคุณนั้น ไม่บริสุทธ์ิ

หมดจด เพียงพอท่ีพระเจา้จะสามารถเรียกคุณไดว้า่เป็นคนดี (ส่ิงเหล่านั้นท่ีคุณได้

ท�าแปดเป้ือนไปดว้ย ความเห็นแก่ตวั ความเยอ่หยิง่ และการหวงัท่ีจะไดร้างวลั)

กำรตอบสนองของพระเจ้ำต่อควำมบำปของคุณ คืออะไร?

6. & ให้อ่าน กาลาเทยี 3:1028                                       

ผู้สอน คุณไดน้�าการสาปแช่งมาสู่ตวัเองเพราะคุณ ไดป้ฏิเสธพระเจา้และ

หนทางของพระองค์

7. & ให้อ่าน อสิยาห์ 59:229                                       

ผู้สอน คุณไดแ้ยกตวัของคุณเองจากพระเจา้ เพราะพระองคท์รงดีพร้อม 

บริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ และคุณเตม็ไปดว้ยความบาป

ข.  
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8. & ให้อ่าน ทติสั 1:1630 และ ฮาบากกุ 1:1331                                     

ผู้สอน ความบาปของคุณเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรง ขยะแขยง เพราะวา่

พระองคบ์ริสุทธ์ิและทรงดีพร้อม 

9. & ให้อ่าน ปฐมกาล 6:5-632                                       

ผู้สอน ความบาปของคุณท�าใหพ้ระเจา้ทรงเป็นทุกข ์และเศร้าโศก เพราะ

พระองคท์รงรักคุณ และทรงสร้างคุณเพื่อใหเ้ป็นคนดี

10. & ให้อ่าน โรม 1:1833                                       

ผู้สอน ความบาปของคุณท�าใหเ้กิดการเป็นศตัรูกนั และพระพิโรธจาก

พระเจา้ เพราะพระองคท์รงชอบธรรมและยติุธรรม

ผู้สอน คุณอาจจะพดูวา่ฉนัคิดวา่พระเจา้ทรงเป่ียมไปดว้ยความรักเสียอีก?  

คุณพดูถกู พระองคท์รงเป่ียมดว้ยความรัก พระองคท์รงรักคุณ แต่พระองคท์รงรัก

ความดีงามดว้ย คุณกไ็ม่ควรคาดหวงัวา่พระองคจ์ะไม่ทรงรู้สึกอะไรเลยเก่ียวกบั

ความบาปของคุณ เพราะมนัคือส่ิงท่ีชัว่ร้ายและน่าขยะแขยงส�าหรับพระองค ์ และ

ยงัเป็นส่ิงท่ีตรง กนัขา้มกบัความบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง  

พระเจา้ยงัทรงเกลียดชงัความบาปดว้ย  เพราะเป็นส่ิงท่ีแยกเราออกจากพระองค ์

พระองคท์รงจ�าเป็นตอ้งลงโทษความผดิบาป  และบาปของคุณนั้นกไ็ม่มีขอ้ยกเวน้

บริสุทธ์ิ
ผู้สอน ตวัอยา่ง - ภาพหุบเหวท่ี

ขวางกั้นระหวา่งคนบาปกบัพระเจา้
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ค. ควำมบำปของคุณต้องได้รับกำรลงโทษจำกพระเจ้ำ  
เพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็นผู้พิพำกษำที่ชอบธรรม

11. & ให้อ่าน ปัญญาจารย์ 12:13-1434 - คุณสามารถท่ีจะ

ซ่อนความบาปของคุณ ไวจ้ากพระเจา้ไดห้รือไม่?  

ผู้สอน พระเจา้ทรงทราบการกระท�าทั้งหลาย

ของคุณและส่ิงเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการพิพากษาตดัสิน

ข้อโต้แย้ง

ข้อโต้แย้งที ่1: พระเจา้ทรงแสนดีและเป่ียมดว้ยความรัก พระองคก์ท็รงแค่ท�า

เป็นลืมๆ บาปของฉนัไปบา้งไดไ้หม?   แต่พระเจา้ตรัสวา่…  

& ให้อ่าน อสิยาห์ 5:1635;  โรม 2:5-636  

ผู้สอน ถา้พระองคท์รงปล่อยคุณไปอยา่งท่ีคุณวา่ พระองคก์จ็ะกลายเป็น

คนล�าเอียง และไม่ยติุธรรม และท�าใหท้รงเป็นผูพ้ิพากษาท่ีชัว่ร้ายไป  พระเจา้ทรง

เป็นความรัก และพระองคก์ท็รงไวซ่ึ้งความยติุธรรมและชอบธรรมดว้ย

ข้อโต้แย้งที ่2: บางทีนะฉนั/ผม อาจจะมีอีกชีวติหน่ึงท่ีจะชดใชค้วามผดิบาป

ของฉนั/ผม  แต่พระเจา้ตรัสวา่… 

& ให้อ่าน ฮีบรู 9:2737

ผู้สอน ทุกๆ คนมีแค่ชีวติเดียวและจะตอ้งเผชิญกบัการพิพากษา

ข้อโต้แย้งที ่3:  ถา้อยา่งนั้น ฉนัจะหยดุท�าส่ิงท่ีผดิ และเร่ิมเคร่งครัดในศาสนาให้

มากข้ึน กจ็ะท�าใหพ้ระเจา้พอใจได ้ แต่พระเจา้ตรัสวา่…  

& ให้อ่าน อสิยาห์ 64:638
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ลองจินตนาการวา่มีฆาตกรมาฆ่าบาง

คนในครอบครัวคุณ และฆาตกรคนนั้น

ร้องขอต่อศาลวา่ใหอ้ภยัโทษใหเ้ขา และบอก

วา่… กรุณายกโทษใหผ้มดว้ย เพราะวา่ผมได้

เคยใหเ้ส้ือผา้เพื่อช่วยเหลือคนยากจน …

เพราะผมสญัญาวา่ผมจะไม่ฆ่าคนอีกใน

อนาคต … หรือเพราะในอดีตผมเคยท�าความ

ดีมาดว้ย”  คุณเองจะรู้สึกอยา่งไรถา้หากผู ้

พิพากษาปล่อยตวัฆาตกรไปดว้ยเพียงเพราะเหตุผลน้ี?  โกรธ! โมโห!  ตอนน้ีลอง

จินตนาการวา่ คุณคือฆาตกรคนนั้นดูบา้ง คุณสมควรรับโทษอยา่งไร?  คุณได้

ละเมิดกฎหมายของพระเจา้ทั้งหมด แลว้คุณสมควรจะไดรั้บโทษอะไร?

ตัวอย่ำง

& ให้อ่าน 2 พงศาวดาร 19:739; ปฐมกาล 18:2540

ผู้สอน เม่ือเราพยายามจะหลีกเล่ียงเร่ืองความยติุธรรมของพระเจา้ พระเจา้

ตรัสวา่ คุณไม่สามารถท�าเช่นนั้นได ้“เพราะวา่องคตุ์ลาการแห่งสากลโลกจะท�า

ในส่ิงท่ีถกูตอ้งเสมอ”

  แล้วบทลงโทษส�ำหรับควำมผิดบำปของคุณคืออะไร?ง.
& ให้อ่าน โรม 6:2341 – ความตาย | & ให้อ่าน 2 เธสะโลนิกา 1:8-942 - ความ

พนิาศ  | & ให้อ่าน ววิรณ์ 21:843 – นรก | สรุป - & ให้อ่าน ฮีบรู 10:3144

ผู้สอน มาตรฐานของพระเจา้กคื็อความบริสุทธ์ิอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

คุณจะตอ้งสมบูรณ์แบบอยูต่ลอดเวลาทั้งในความคิด ค�าพดู และในการกระท�าซ่ึง

มนัเป็นไปไม่ได ้ ความดีไม่สามารถทดแทน หรือปกปิดความผดิบาปทั้งหลาย

ของคุณได ้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะวา่ ความพยายามท�าดีอยา่งท่ีสุดของเรากย็งัเป็น

ส่ิงท่ีโสมมในสายพระเนตรของพระเจา้
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ลองจินตนาการดูถึงเดก็คนหน่ึงท่ี

เกลียดพอ่ของตวัเอง  วนัหน่ึงเดก็คนน้ีถกู

จบัเร่ืองยาเสพติด และการฆาตกรรม  พอ่

ของเขาเป็นผูพ้ิพากษาแต่กย็งัคงรักลกูของ

ตวัเองอยู ่ เดก็คนน้ีตะโกนวา่ “ปล่อยฉนั

ไปนะ ฉนัไม่ใช่คนเลวมากสกัหน่อย ฉนัก็

ท�าอะไรๆท่ีดีมาบา้งนะ” แต่ผูเ้ป็นพอ่ (ซ่ึง

เหมือนกบัพระเจา้) เป็นผูพ้ิพากษาท่ีดี เขา

รู้วา่เขาจะปล่อยลกูไปไม่ได ้ หาไม่แลว้เขา

จะกลายเป็นผูพ้ิพากษาไม่ดีทนัที  เพราะลกูละเมิดกฎหมาย แต่เขากอ็ยากจะให้

ลกูชายเป็นอิสระดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะเขากย็งัรักลกูคนน้ีอยู ่แต่ปัญหากคื็อโทษ

คือความตาย ผูพ้ิพากษาคนน้ีจะแสดงใหล้กูรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ เขารักลกู  ในขณะ

เดียวกนั จะยงัเป็นผูพ้ิพากษาท่ียติุธรรมและซ่ือตรง?  ในท่ีสุด ผูพ้ิพากษา ผูเ้ป็น

พอ่ ตดัสินวา่ “นายมีความผดิ… การลงโทษคือการประหารชีวติ” 

คุณเองเหมือนกบัเดก็คนนั้น ความบาปของคุณตอ้งไดรั้บการลงโทษในนรก  

สปัดาห์หนา้เราจะมาดูกนัวา่ผูพ้ิพากษาท่านนั้นจะลงมา และจ่ายราคาของความ

ตายแทนเราอยา่งไร…  แต่เราตอ้งตอบค�าถามเหล่าน้ีก่อน…  

ตัวอย่ำง3

1. คุณรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดรู้้วา่ในทุกๆ วนั คุณไดท้�าบาปและ

อกตญัญูต่อพระบิดา ผูส้ร้าง และความบาปนั้นกส็มควรท่ีจะได้

รับโทษ พระพิโรธ และการพิพากษาในนรก?

สรุปบทท่ี 1-3 : ปัญหาของคุณ
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2. คุณไดต้ระหนกัหรือไม่วา่ มนัไม่มีความเป็นไปไดเ้ลยท่ีคุณจะ

รอดพน้จากการพิพากษาเหล่าน้ี และเป็นท่ียอมรับของพระเจา้

โดยผา่นทางความพยายามของคุณในการท�าความบาปนอ้ยลง 

ท�าความดีมากข้ึน หรือตั้งใจเขา้โบสถ ์รับใชพ้ระเจา้?

ดงันั้น คุณจะท�าอยา่งไร?        
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ชีวิตใหม่ และควำมรัก4 พระเยซคูรสิต์-หนทำง 
แห่งกำรคืนดีกบัพระเจ้ำ

ค�าน�า:  พระเจา้ทรงสร้างคุณใหเ้ป็นเหมือนพระองค ์เพื่อท่ี

คุณและพระองคจ์ะสามารถมีสมัพนัธภาพท่ีสนิท

สนมกนัได ้ แต่บาปของคุณท่ีท�าใหคุ้ณถกูตดัขาด

จากพระเจา้ บาปท�าใหพ้ระองคท์รงรังเกียจ และ

ทรงพิโรธ และเพราะพระเจา้นั้นทรงประเสริฐ และ

ทรงเป็นผูพ้ิพากษาท่ีสมบูรณ์แบบ พระองคท์รงไม่

สามารถท่ีจะอภยัโทษใหคุ้ณ “ฟรี ฟรี” ได ้ความบาป

ของคุณตอ้งมีการชดใช ้ แต่คุณไม่มีอะไรท่ีจะต่อรองได้

เลย!   ความดีของคุณกไ็ม่สามารถช่วยจ่ายทดแทนความ

บาปของคุณไดเ้ช่นกนั  แต่เรามีข่าวดี… พระเจา้ทรงรักคุณ 

และทรงกระท�าหนทางนั้นแลว้!… 

หมายเหตุส�าหรับผู้สอน วตัถุประสงค์ในบทที ่4:  (1) รักพระเยซูคริสต ์

(2) เพ่ือท่ีหวัใจของคุณจะแตกสลายเพราะความรักท่ีพระองคมี์ต่อคนบาปอยา่ง

คุณ และการท่ีพระองคย์อมทนทุกขท์รมานภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้เพื่อท่ี

คุณจะไดคื้นดีกบัพระเจา้ (3) เพ่ือตวัคุณเองจะทราบซ้ึงในพระคุณ และความรัก

ของพระเยซูคริสต์

ก.   พระเจ้ำทรงเป็นควำมรัก: พระเจ้ำคือพระเยซู 
 ลงมำหำเรำ เพรำะพระเจ้ำทรงรักคนบำป 

1. & ให้อ่าน 1 ยอห์น 4:8-1045 – แมว้า่เม่ือก่อนน้ีคุณจะไม่เคยรักพระเจา้ แต่

พระเจา้ทรงไม่เคยท่ีจะหยดุรักคุณเลย พระองคไ์ม่ใช่แค่พดูวา่ พระองครั์กคุณ

เท่านั้น แต่ทรงพิสูจนค์วามรักนั้นดว้ย พระเจา้ไดท้รงท�าอะไรท่ีแสดงถึง ความรัก

ของพระองคท่ี์มีต่อคุณ?                                       

บท
ที่ 

4
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ผู้สอน พระองคไ์ดท้รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์คือ พระเยซูคริสต ์

เพ่ือมารับพระพิโรธของพระเจา้ และจ่ายแทนความผดิบาปของเรา เพ่ือเราจะไดเ้ร่ิม

ชีวติใหม่

พระเยซูทรงจ่ำยแทนควำมผิดบำปของเรำได้อย่ำงไร?

ข. มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถไปถึงมำตรฐำนของ
พระเจ้ำได้  พระเยซูจึงทรงลงมำเป็นมนุษย์

2. & ให้อ่าน ยอห์น 10:3046 – พระเยซูทรงอา้งวา่พระองคเ์ป็นผูใ้ด?          

ผู้สอน พระเยซูทรงยนืยนัวา่พระองคคื์อพระเจา้

3. & ให้อ่าน โคโลสี 1:15,1647 – คนอ่ืนๆบอกวา่พระเยซูคือใคร?                        

ผู้สอน คนอ่ืนๆ ยนืยนัวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้

4. & ให้อ่าน ฮีบรู 1:8-1148 – พระเจา้พระผูส้ร้างตรัสวา่พระเยซูคือใคร?        

ผู้สอน พระเจา้ทรงยนืยนัวา่ พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ดว้ย เช่นเดียวกนั

คุณล่ะ จะบอกวา่พระเยซูคือใคร อาจารย ์คนดี หรือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้?                           

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ค.   พระเยซูเป็นคนดี (บริสุทธิ์)  
แบบที่คุณควรจะเป็น  (แทนเรำ) 

5. & ให้อ่าน 1 เปโตร 2:2249 และ ฮีบรู 7:26-2750 – พระเยซูไดท้รงกระท�าอะไร

ส�าเร็จเพื่อคุณ โดยความดีงามของพระองค?์          

ผู้สอน ความดีอยา่งสมบูรณ์ของพระองคท์�าใหท้รงสามารถเป็นเคร่ือง

บูชาไถ่บาปท่ีบริสุทธ์ิปราศจากมลทินส�าหรับเราได้
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พระเจ้า
มาตรฐานของพระเจ้า

มนุษย์
ความดขีองมนุษย์

พระเยซูเท่าน้ัน 
ทีส่ามารถไปถงึมาตรฐาน 

ของพระเจ้าได้35

6. & ให้อ่าน สดุด ี103:1751 & โรม 5:852 - เพราะความรักอนัสมบูรณ์ของพระองค ์

พระองคไ์ดท้รงท�าอะไรเพื่อคุณ?                                     

ผู้สอน เราไม่เคยท่ีจะรักพระเจา้ แต่พระเยซูทรงรักพระเจา้และทรงรักคุณ

อยา่งมาก พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อคุณ

7. & ให้อ่าน มทัธิว 5:1753 & ทติสั 2:1454 – การเช่ือฟังของพระเยซูช่วยคุณ

อยา่งไร?                                      

ผู้สอน เราละเมิดกฎเกณฑข์องพระเจา้ แต่พระเยซูทรงเช่ือฟัง ทรงเป็นผู ้

ท �าใหก้ฎเกณฑเ์หล่านั้นส�าเร็จ ดงันั้นจึงทรงช�าระเราใหบ้ริสุทธ์ิจากการกระท�าท่ี

ไร้กฎเกณฑท์ั้งส้ินของเรา
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เราไม่เช่ือฟังพระเจา้ และตกจากมาตรฐานของพระเจา้ทุกวนั นัน่คือ

เหตุผลวา่ท�าไมพระเยซูจึงทรงลงมาเป็นมนุษยเ์พื่อท่ีจะด�าเนินชีวติอยา่ง

สมบูรณ์แบบ  เพื่อเป็นเคร่ืองทดแทนเพ่ือถวายบูชา ความบริสุทธ์ิสมบูรณ์แบบ 

ความรัก และความชอบธรรมของพระองคแ์ด่พระเจา้แทนเรา

จุดส�ำคัญ

พระเยซูทรงรับเอำกำรลงโทษที่เรำสมควรได้รับ (แทนเรำ)

8. & ให้อ่าน กาลาเทยี 3:10-1355 – พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?            

ผู้สอน เราอยูภ่ายใตก้ารแช่งสาปเน่ืองมาจากความบาปของเรา แต่พระเยซู

ทรงรับการแช่งสาปนั้นเอาไวท่ี้พระองคเ์องเพื่อเรา

9. & ให้อ่าน 2 โครินธ์ 5:2156 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?        

ผู้สอน การแลกเปล่ียนท่ียิง่ใหญ่! พระเยซูทรงรับความผดิบาปของเรา 

และทรงประทานความชอบธรรมของพระองคแ์ก่คุณ

10. & ให้อ่าน โรม 5:8-957 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?        

ผู้สอน พระเยซูทรงรับไปซ่ึงพระพิโรธของพระเจา้ต่อความผดิบาปของ

เรา เพื่อท่ีเราจะไดมี้สนัติภาพกบัพระเจา้

11. & ให้อ่าน อสิยาห์ 53:4-1158 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?        

ผู้สอน พระเยซูทรงรับเอาการพิพากษาเพราะความบาป ไปจากเรา   

การส้ินพระชนมข์องพระเยซูเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของเรานั้น เป็นท่ีพอพระทยัของ

พระเจา้

ง.

พระเจา้ทรงสาปแช่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พราะบาปของคุณ 

เหตุผลเพราะความรักยิง่ใหญ่ท่ีทรงมีต่อคุณนัน่เอง  พระเยซูทรงเตม็พระทยัท่ีจะ

รับการแช่งสาป และการลงโทษท่ีคุณสมควรจะไดรั้บไวท่ี้พระองคเ์อง เพราะ

พระองคท์รงรักคุณ

จุดส�ำคัญ
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จ.    พระเยซูทรงเป็นขึ้นจำกควำมตำย – พิสูจน์ว่ำกำรสละชีวิต
ของพระองค์นั้น เป็นกำรจ่ำยแทนควำมบำปของเรำที่เพียงพอ

12. & ให้อ่าน 1 โครินธ์ 15:3-659                                      

ผู้สอน การส้ินพระชนม ์และการฟ้ืนจากความตายของพระเยซูเป็นเร่ืองท่ี

ส�าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ 

13. & ให้อ่าน ฮีบรู 10:12-1460                                     

ผู้สอน พระเจา้ไดท้รงแสดงวา่ พระองคไ์ดท้รงยอมรับการถวายของพระเยซู 

คือการท่ีพระองคเ์องยอมเป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาปแทนเรา โดยการชุบพระองคใ์หเ้ป็น

ข้ึนมาจากความตาย และใหท้รงประทบัอยูท่ี่เบ้ืองขวา พระหตัถข์องพระเจา้

ทุกส่ิงตามความเช่ือของคริสเตียนข้ึนอยูก่บัเร่ืองน้ี  คุณเขา้ใจไหมวา่ท�าไมถึง

เป็นเช่นนั้น                        

ใคร่ครวญ

พระเยซูทรงส้ินพระชนมไ์ม่ใช่แค่เพื่อไถ่ความผดิบาป รับการแช่งสาป 

การพิพากษา และพระพิโรธของพระเจา้ไปจากคุณเท่านั้น แต่เราไดเ้ห็นวา่การ

ถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชานั้น  ยงัเป็นส่ิงท่ีเพียงพอต่อพระเจา้อีกดว้ย  

เพราะพระองคไ์ดท้รงชุบพระเยซูใหเ้ป็นข้ึนจากความตาย  คุณค่าแห่งพระชนม์

ชีพของพระเยซูนั้นสูงมากเพราะทรงเป็นพระเจา้  นัน่คือการถวายบูชาตวัของ

พระองคน์ั้น พอเสียยิง่กวา่พอ ส�าหรับการจ่ายแทนความบาปของมนุษยชาติทั้ง

ส้ิน   ดงันั้นเราคนบาปทั้งหลายผูส้มควรแก่โทษจากพระเจา้ สามารถไดรั้บการ

ยอมรับจาก พระองคแ์ละไดถ้กูเรียกวา่ เป็นลกูท่ีชอบธรรมของพระเจา้

จุดส�ำคัญ
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 จ �าหอ้งพิจารณาคดีท่ีมีเดก็หนุ่มคนหน่ึงถกูตดัสินวา่มีความผดิในคดี และท่ี

พอ่ของเขาเป็นผูพ้ิพากษาไดใ้ช่ไหม เร่ืองต่อมีอยูว่า่ เพราะวา่พอ่คนน้ีรักลกูของ

เขามาก พอ่ไดย้อมรับโทษแทนลกูชายของเขา และรับ โทษประหารแทนลกูชาย

ของเขา เพื่อท่ีลกูของเขาจะไดรั้บอิสรภาพ และเร่ิมตน้ชีวติใหม่  แมว้า่ลกูชายของ

เขาไม่ไดแ้สดงความเคารพนบัถือและ เช่ือฟังคุณพอ่ของเขา แต่คุณพอ่กย็งัคงรัก

ลกูมากจนเขายอมตายเพ่ือท่ีจะใหชี้วติใหม่กบัลกู พระเจา้ทรงเป็นเหมือนคุณพอ่

ท่านน้ีดว้ยเช่นกนั

พระเจา้ตรัสวา่ “ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเจา้ไดท้ �าผดิไป เราไดรั้บเอาไวท่ี้ตวัของเรา

หมดแลว้  เราไดจ่้ายราคาทุกส่ิงท่ีควรจ่ายแลว้  เพื่อท่ีเจา้จะไดเ้ร่ิมตน้ชีวติใหม่  

ตอนน้ีเจา้เขา้ใจหรือยงัวา่ ท�าไมเราจึงลงมาเพื่อตายแทนเจา้?  ตอนน้ีเจา้เห็นหรือ

ยงัวา่ เรารักเจา้มากแค่ไหน?  นบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป  เจา้จงเร่ิมตน้ชีวติใหม่เพราะ

ความรักยิง่ใหญ่ของเรา และการเสียสละของเราเพื่อเจา้

ตัวอย่ำง4

บริสุทธ์ิ
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ถา้คุณเห็นคุณพอ่หรือคุณแม่ของคุณตอ้งมาตายเพราะการกระท�าความผดิของคุณ คุณ

คงจะท�ามากกวา่แค่เพียงพดูวา่ “โอ ขอบใจนะ” แต่ในทางตรงกนัขา้ม คุณคงจะกลบัตวั

กลบัใจใหม่ดว้ยใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความรัก ไปสู่ทิศทางใหม่ท่ีจะใหเ้กียรติอยา่งเตม็ท่ีต่อ

การเสียสละของท่านต่อคุณ ใช่ไหม? เช่นนั้นแหละ พระเจา้ทรงเรียกคุณท่ีจะหนัหลงัจาก

ความบาป และยอมรับพระองค ์ไวว้างใจในเคร่ืองบูชาเพ่ือความผดิบาปของพระองคท่ี์

ใหแ้ก่คุณ ในเวลาน้ี ใหคุ้ณหนัมาหาพระเยซู  และขอบพระคุณ และไวว้างใจในพระองค ์ 

และมอบชีวติของคุณต่อพระเยซู และยอมใหพ้ระองคท์รงน�าชีวติของคุณไปตามหนทาง

ท่ีพระเจา้ทรงตั้งพระทยัไวแ้ลว้ คือ ท่ีจะถวายพระเกียรติ และรักพระองค ์รักผูอ่ื้น กระท�า

ส่ิงท่ีดีดว้ยความรู้ท่ีวา่คุณไม่มีความจ�าเป็นตอ้งเกรงกลวันรกอีกต่อไปแลว้ เพราะความ

บาปของคุณไดรั้บการจ่ายแทนจนหมดส้ินโดยความรักของพระเยซู และการท่ีทรง 

เสียสละเพ่ือคุณ                        

                                     

                        

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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5 กำรตอบสนองของคุณ เลอืก
พระเจ้ำและหนทำงแห่งชีวติ และ
ควำมรกั หรอื เลอืกหนทำงแห่ง
ควำมตำย และ ควำมพนิำศ

ค�าน�า:  พระเจา้ผูท้รงสร้างคุณ และทรงเป็นกษตัริยข์อง

คุณไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อคุณ  น่ีคือความจริง ส่ิงท่ีกล่าวน้ี

มิใช่ศาสนา พระเยซูคริสตท์รงรับการลงโทษ และ

ความโกรธเกร้ียวของพระเจา้ซ่ึงเราผูท้ �าบาปสมควร

ไดรั้บ แทนเรา  ดงันั้นพระเยซูไม่ไดท้รงขอใหคุ้ณแค่ 

“เปิดใจ” และ “เช้ือเชิญพระองคเ์ขา้มาในใจ” เท่านั้น   

แต่พระองคท์รงบญัชาใหคุ้ณกลบัใจใหม่ และไวว้างใจในพระองค ์ 

การเลือกหนทางอ่ืนๆ นอกเหนือหนทางของพระเจา้ ลว้นส่งผลให้

คุณตกนรก  แต่พระเจา้ไม่ไดท้รงตอ้งการใหคุ้ณรับผลเช่นนั้น 

เพราะทรงรักคุณและทรงตอ้งการใหคุ้ณกลบัมาสู่การมีสมัพนัธ์สนิท

สนมกบัพระองค์

ส่ิงน้ีส�าคญัมาก  ถา้ตอนน้ีคุณเรียกตวัเองวา่เป็น 

“คริสเตียน” แลว้ กใ็หอ่้านต่อไปเร่ือยๆ อยา่งตั้งใจ  

และดูวา่  พระองคจ์ะเรียกคุณวา่ เป็นคริสเตียน หรือไม่  

ขอใหฟั้งพระค�าพระองคต่์อไปน้ีใหดี้  “ท่านจง

พิจารณาดูตวัของท่านวา่ ท่านตั้งอยูใ่นความเช่ือหรือ

ไม่” (2 โครินธ์ 13:5)  คุณอาจจะบอกวา่ “ใหส้�ารวจตวั

เองอีกท�าไม”  “ฉนัเช่ือในพระเยซูแลว้” แต่ขอถามวา่ 

คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุณเช่ือแลว้จริงๆ เพราะใน 

พระคมัภีร์บอกวา่ “แมแ้ต่ผกีเ็ช่ือ และพวกมนักก็ลวัจนตวัสัน่” (ยากอบ 2:19) แต่

พวกผกีไ็ม่ไดรั้บความรอด  คุณมีความเช่ือแบบไหน ใหส้�ารวจตวัเอง  กิจกรรมดีๆ 

ของคริสเตียนท่ีคุณอาจเขา้ร่วม ส่ิงเหล่านั้นช่วยคุณไม่ได ้คุณตอ้งตอบสนองต่อ

พระเจา้ตามเง่ือนไขของพระองค ์ มนัถึงเวลาแลว้…
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ค�ำถำมส�ำคัญมำก

1. ถา้หากคุณตอ้งเสียชีวติลงในคืนวนัน้ี  คุณมีความมัน่ใจ มาก-นอ้ยแค่ไหน  (จาก 

0-100%) วา่คุณจะไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้?                                     

2. ถา้พระเจา้ถามคุณวา่  “ท�าไมเราตอ้งใหเ้จา้เขา้ไปในแผน่ดินสวรรค”์ คุณจะตอบ

พระองคว์า่อยา่งไร?                                       

หมายเหตุส�าหรับผู้สอน (อยา่อ่านส่วนน้ีใหน้กัเรียนของคุณฟัง – แต่ให้

คุณจดจ�าไว)้  คนท่ีเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงจะใหค้ �าตอบลกัษณะประมาณน้ีวา่ 

“100% - เพราะวา่พระเยซูทรงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษบาปของฉนั”  ถา้นกัเรียน

ของคุณใหค้ะแนนต�่ากวา่100%  และค�าตอบของเขาไม่ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนถึง

ความเขา้ใจวา่พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา หรือพระเยซูทรงตายเพื่อ

ไถ่พวกเขา เป็นตน้  บางทีอาจเป็นไปไดว้า่พวกเขายงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหส้งัเกตวา่ ถา้นกัเรียนของคุณ รวม “การกระท�าความดี”  

หรือ “การพยายามกระท�าตวัเป็นคนดี”  หรือ “พยายามติดตามพระเจา้”  เขา้ไป

ดว้ยแลว้   ส่ิงน้ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีไดว้า่ พวกเขายงัไม่เขา้ใจชดัเจนถึงความรอด

โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ ขอ้สงัเกตสุดทา้ย บางคนอาจจะตอบง่ายๆ วา่ 

“ฉนัเช่ือพระเจา้” ช่วยพวกเขาใหเ้ขา้ใจมากข้ึนผา่นบทเรียนน้ีวา่ ค �าตอบเช่นนั้น

ไม่เพียงพอ พระเจา้ทรงตอ้งการมากกวา่แค่การรับรู้  พระองคท์รงตอ้งการการก

ลบัใจใหม่ และความเช่ือท่ีแทจ้ริง

ก.      พระเจ้ำ พระผู้สร้ำง พระบิดำ พระผู้ช่วยให้รอดและ 
องค์จอมเจ้ำนำย ทรงเรียกคุณที่จะกลับมำหำพระองค์ 

1. & ให้อ่าน โรม 3:23-2661 - ข่าวดีเร่ืองส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท�าเพื่อคุณคืออะไร?  

พระเจา้ไดจ่้ายราคาเท่าไหร่เพื่อไถ่บาปของคุณ และคุณจะตอ้ง จ่ายราคาเท่าไหร่

เพื่อรับการไถ่                                      

ผู้สอน พระเจา้ทรงไถ่ฉนัโดยการส้ินพระชนมข์องพระเยซู การกระท�า

เช่นน้ี พระเจา้ทรงจ่ายดว้ยชีวติของพระบุตรพระองค ์ ส่ิงน้ีเป็นของขวญัแห่ง

ความรักท่ีไดม้าเปล่าๆ
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2. & ให้อ่าน 2 โครินธ์ 5:2162 - การแลกเปล่ียนท่ียิง่ใหญ่ พระเยซูทรงสมควรไดรั้บ

อะไร?  พระองคท์รงไดรั้บอะไร?  คุณควรไดรั้บอะไร?  คุณสามารถรับอะไรได?้ 

ผู้สอน พระเยซูทรงสมควรไดรั้บพระพรเพราะวา่พระองคท์รงดี และ

บริสุทธ์ิ  แต่พระองคท์รงไดรั้บการสาปแช่งและความตาย  เราสมควรไดรั้บการ

ลงโทษและตกนรก แต่เรากลบัไดรั้บพระพร ความรัก และชีวติจากพระเจา้

3. & ให้อ่าน 1 ทโิมธี 2:3-663                                      

ผู้สอน พระเจา้ไม่ไดท้รงประสงคใ์หคุ้ณไดรั้บการพิพากษาลงโทษ แต่

ทรงตอ้งการใหคุ้ณรู้จกัและมีความสมัพนัธ์กบัพระองค์

4. & ให้อ่าน ยอห์น 14:664                                      

ผู้สอน มีแค่หนทางเดียวเท่านั้นท่ีจะรับของขวญัน้ี  กคื็อโดยการเช่ือใน

พระเยซู

5. & ให้อ่าน ยอห์น 3:3-765                                      

ผู้สอน การเพียงแค่รับรู้เก่ียวกบัพระเยซูเท่านั้น ไม่เพียงพอ การพยายาม

รับใชพ้ระเยซูกไ็ม่เพียงพอ  คุณจ�าเป็นตอ้งบงัเกิดใหม่  ส่ิงน้ีหมายถึงการท่ีพระเจา้

ไดป้ระทานพระวญิญาณของพระองคใ์หเ้รา และเรากลบัใจใหม่จากความบาป

ของเรา และเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ และทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีทรงจ่ายแทน

ความผดิบาปของเราโดยการส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนคืนพระชนมจ์ากความตาย การ

บงัเกิดใหม่หมายถึง พระเจา้ทรงเปล่ียนจิตใจ เปล่ียนชีวติของเราจากภายในสู่

ภายนอก

หันกลับ (กำรกลับใจใหม่)

        ค�ำว่ำ “กลับใจ” หมำยถึงอะไร?

6. & ให้อ่าน อสิยาห์ 55:6-766 – ค �าวา่ “กลบัใจ” หมายถึงอะไร?                                   

ผู้สอน พระเจา้ทรงเรียกใหคุ้ณหนักลบัจากความบาป และหนัมาหา

พระเจา้  คุณกจ็ะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้

ข.
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การกลบัใจใหม่เหมือนการกลบัรถในถนนแห่งชีวติ  การกลบัใจใหม่ คือ 

การยอมรับวา่ คุณตอ้งการพระเจา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงคุณ   ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการหนั

หลงัใหค้วามผดิบาป และหนัหนา้เขา้มาหาพระเจา้ดว้ยความรัก และมีความ

ปรารถนาท่ีใจและทศันคติของคุณในเร่ืองความผดิบาปจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง

ใหม่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคผ์ดิ ส่วนพระองคน์ั้นทรงถกูตอ้งแลว้ ขอโปรด

ช่วยขา้พระองค ์ขา้พระองคต์อ้งการพระองค”์

จุดส�ำคัญ

7. & ให้อ่าน อสิยาห์ 64:667 - พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไรเก่ียวกบัการพยายาม

ท�าความดีของคุณ?  ใหย้กตวัอยา่งของความพยายามในอดีตท่ีจะ

ท�าในส่ิงดีๆ หรือ พยายามท่ีจะท�าบุญเพื่อตวัคุณเองจะไดรั้บการ

ยอมรับจากพระเจา้ หรือเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ไปในแผน่ดิน

สวรรค ์ หรือหลุดพน้จากบาป / กรรม?                    

ผู้สอน “คุณงามความดี” ของเราเหมือนกบั

ผา้ข้ีร้ิวสกปรก ส�าหรับพระเจา้ จงหยดุท่ีจะพึ่งพา

ความพยายามของตวัคุณเองเสีย  คุณไม่มีทางท่ีจะ

ดีเพียงพอส�าหรับมาตรฐานของพระเจา้ได ้

8. & ให้อ่าน สดุด ี51:468 - ทศันคติแบบไหนท่ีควรมาพร้อมกบัการกลบัใจใหม่

ท่ีแทจ้ริง?                                        

ผู้สอน หนักลบัมาหาพระเจา้ดว้ยการสารภาพ  การส�านึกผดิ และการ

พึ่งพาพระองค ์ 

9. & ให้อ่าน เยเรมย์ี 13:2369 & กจิการ 3:1970                                    

ผู้สอน การกลบัใจใหม่ ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงตวัเอง  พระเจา้ทรงทราบวา่

ส่ิงนั้นเป็นไปไม่ได ้ การกลบัใจใหม่คือการหนัหนา้เขา้มาหาพระเจา้  ไวว้างใจ

พระองคท่ี์จะเปล่ียนแปลงคุณ ท่ีจะยกโทษบาปให ้และประทานชีวติใหม่ 

10. & ให้อ่าน ลูกา 13:371                         

ผู้สอน บุคคลท่ีเพียงแค่รับรู้วา่พระเจา้มีจริง หรือแค่ “เปิดใจของเขา” 

เท่านั้น แต่มิไดก้ลบัใจใหม่ เขากจ็ะพินาศเช่นกนั
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ควำมเชื่อศรัทธำ (กำรไว้วำงใจ และกำรพึ่งพำในพระเจ้ำ)

ควำมเชื่อศรัทธำคืออะไร?

11. & ให้อ่าน ยากอบ 2:1972 - วญิญาณชัว่เช่ือวา่พระเจา้มีจริง

ไหม?           เช่ือ      พวกมนั รู้ไหมวา่พระเยซูทรง

ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพ่ือจ่ายแทนความบาปของเรา?                    

     รู้      พวกมนัจะรอดไหม?       ไม่!       ท�าไมล่ะ? 

ผู้สอน วญิญาณชัว่รู้ และเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ 

แต่พวกมนัไม่ไดก้ลบัใจใหม่ และไวว้างใจในพระองค ์

พวกมนัจะพินาศในนรก แลว้ตวัคุณ ครอบครัวของคุณ และเพื่อนๆของคุณล่ะ?  

คุณมีความเช่ือศรัทธาแบบไหน?  คุณมีเหมือนพวกวญิญาณชัว่ไหม? หรือวา่คุณมี

ความเช่ือศรัทธาท่ีแทจ้ริง? คือ การไวว้างใจและพ่ึงพาในพระเยซู

12. & ให้อ่าน เอเฟซัส 2:8-973 & โรม 4:4-574 & ฮีบรู 11:175 – คุณจะอา้งกบัพระเจา้

ถึงการท�าความดีของคุณในขอ้ใด ท่ีจะช่วยคุณใหร้อดได?้  หนทางเดียวท่ีเราจะ

รอดไดคื้อทางใด?                                       

ผู้สอน ความเช่ือท่ีแทจ้ริง คือการพึ่งพาทั้งหมดในพระเจา้  ไม่ใช่พึ่งพาใน

ความพยายามของตนเอง  หนทางท่ีเดียวท่ีเราจะไดรั้บของประทานแห่งความ

รอดจากพระเจา้กคื็อโดยความเช่ือท่ีแทจ้ริงเท่านั้น ไม่ใช่โดยการพยามยาม

ท�าความดี

13. & ให้อ่าน โรม 10:9-1076                                      

ผู้สอน ความเช่ือท่ีแทจ้ริงนั้น คือเช่ือในพระเยซูในฐานะผูเ้ป็นพระผูช่้วย

ใหร้อด และจอมเจา้นาย  ส่ิงน้ีรวมถึงทั้งใจและการสารภาพดว้ยค�าพดู 

14. & ให้อ่าน ยอห์น 3:3677                                      

ผู้สอน หากปราศจากความเช่ือท่ีแทจ้ริง คุณจะพบกบัความพินาศ 

ค.
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จ�าเร่ืองลกูชายท่ีสมควรไดรั้บโทษถึงตายหรือไม่?  ผูพิ้พากษากคื็อพอ่ของเขา 

และตอ้งรักษากฎหมาย  อาชญากรรมของลกูชายจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการลงโทษ  แต่

เพราะวา่ความรักอนัยิง่ใหญ่ของพอ่ เขาไดเ้สียสละตวัของเขาเองแทนท่ีลกูชายของ

เขา คุณพอ่รักษากฎหมายและรับเอาการลงโทษท่ีลกูชายสมควรไดรั้บเอาไวเ้สียเอง 

เพ่ือท่ีลกูชายจะไดเ้ป็นอิสระ  ลกูชายสามารถเร่ิมตน้ชีวติใหม่เพราะวา่ความตาย

ของคุณพอ่ของเขา  เม่ือลกูชายไดเ้ห็นความรักท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ และการเสียสละ

ของท่าน ใจท่ีแขง็กระดา้งของลกูชายคนนั้นกถ็กูหลอมละลายลงดว้ยความรักของ

พอ่ เม่ือเขาไดเ้ห็นวา่พอ่ตอ้งเสียสละอะไรบา้งเพ่ือเขา ลกูชายคนนั้นรู้สึก เสียใจ  

โศกเศร้า เม่ือรู้วา่การกระท�าของตนท�าใหคุ้ณพอ่ตอ้งตาย  เขาร้องออกมาวา่  

“พอ่ครับ  ผมขอโทษในส่ิงท่ีผมไดท้�าลงไป โปรดยกโทษใหผ้มดว้ย ขอบคุณครับท่ี

ช่วยชีวติของผมเอาไว ้ ผมไม่สมควรไดรั้บมนัเลย”  “ผมจะไม่กลบัไปหาชีวติเก่า

ของผมอีกต่อไปแลว้ – เพราะวา่ความรักท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ และการเสียสละของพอ่

เพ่ือผม” หลงัจากนั้น ชีวติของลกูชายคนน้ีกเ็ปล่ียนแปลงไปโดยความรักและ

พระคุณของคุณพอ่ของเขา เขาไดด้�าเนินชีวติอยา่งท่ีเป็นการใหเ้กียรติและแสดง

ความรักต่อพอ่ของเขา และยงัรักและห่วงใยผูอ่ื้นดว้ย – เพราะวา่เขาไดรั้บความรัก

ท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ของเขานัน่เอง 

ตัวอย่ำง5

ใหถ้ามตวัคุณเองวา่  คุณไดก้ลบัใจใหม่ และหนัมาเช่ือในพระเยซูคริสต ์พึ่งพา

พระองค ์และไวว้างใจพระองคใ์นฐานะของพระผูช่้วยใหร้อด และจอมเจา้นาย

ของคุณ หรือไม่?                                          

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ความเช่ือศรัทธาคือ การพ่ึงพาในพระเยซู และไวว้างใจในฐานะท่ีพระองคเ์ป็น 

ผูแ้บกความบาปของคุณ และเอาความบาป การแช่งสาป พระพิโรธ และการ

พิพากษาออกจากชีวติของคุณ เพ่ือเป็นตวัแทนแห่งความชอบธรรมเพ่ือใหคุ้ณ 

ไดรั้บการยอมรับต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ - ไม่ใช่เพราะความดีของคุณ แต่เป็น

เพราะชีวติท่ีสมบูรณ์ในความดีเลิศของพระเยซูท่ีเป็นตวัแทนของคุณต่างหาก

จุดส�ำคัญ
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ตวัอย่างในเร่ืองนีค้อืคุณและพระเจ้า  พระเยซูทรงทนทุกข์ และส้ินพระชนม์

แทนคุณ เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณ และทรงท�าหนทางทีคุ่ณจะได้รับการอภยัโทษ

บาป และเข้าสู่ความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าได้  คุณไม่สามารถขึน้ไปถงึพระเจ้าได้   

ดงัน้ันพระองค์จงึต้องลงมาเพือ่ช่วยคุณให้รอดจากการลงโทษทีคุ่ณสมควรจะได้รับ!  

คุณจะตอบสนองด้วย การสารภาพ ด้วยการขอบพระคุณ ด้วยความรัก และ 

การกลบัใจใหม่ และเช่ือในพระองค์ หรือไม่?

หรือว่าคุณจะพูดว่า ไม่ต้องท�าแบบนีก้ไ็ด้ ผม/ฉัน จะรับผลจากบาปด้วยตวัเอง

ตลอดไปเป็นนิรันดร์?

นี่เป็นเวลำที่คุณจะตอบสนองแล้ว…

ถา้คุณพร้อมแลว้ท่ีจะตดัสินใจ  น่ีเป็นตวัอยา่งค�าอธิษฐาน  (การอธิษฐานคือการ

สนทนากบัพระเจา้ น่ีไม่ใช่บทสวด ส่ิงน้ีตอ้งมาจากใจของคุณ ถา้ไม่แลว้ มนักไ็ม่มี

ความหมายอะไรเลย พระเจา้ไม่ไดส้นใจกบัถอ้ยค�าของคุณ แต่พระองคส์นใจความ

จริงใจของคุณมากกวา่)  

พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์ได้ท�ำบำปต่อพระองค์   ข้ำพระองค์เสียใจที่
ไม่ได้รักและถวำยเกียรติแด่พระองค์ ในชีวิตของข้ำพระองค์  ข้ำ

พระองค์ต้องถ่อมใจลงเมื่อรู้ว่ำพระองค์ยังทรงรัก และสิ้นพระชนม์เพื่อ
ข้ำพระองค์ ขอทรงโปรดอภัยโทษให้ข้ำพระองค์ มิใช่เพรำะว่ำข้ำ

พระองค์เป็นคนดี  แต่เป็นเพรำะพระเมตตำของพระองค์  ข้ำพระองค์
ต้องกำรให้ทรงช่วยข้ำพระองค์ ให้รอด  พระเยซูเจ้ำข้ำ  ข้ำพระองค์ไว้
วำงใจและพึ่งพำในพระองค์อย่ำงเต็มที่ว่ำทรงจ่ำยแทนควำมผิดบำปทั้ง
สิ้นแล้ว เมื่อทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้ำพระองค์   ข้ำพระองค์ขอทรงช่วยให้

ข้ำพระองค์กลับใจใหม่จำกควำมผิดบำป  และมอบถวำยชีวิตแด่
พระองค์ ขอทรงน�ำชีวิต และทรงช่วยให้ข้ำพระองค์ติดตำมพระองค์ 

ข้ำพระองค์ขอรับเอำพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและจอมเจ้ำนำย  ขอ
ขอบพระคุณพระองค์ ในพระนำมพระเยซูคริสต์  

อำเมน
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(หรือวา่คุณตอ้งการท่ีจะศึกษาจากพระคมัภีร์เพิ่มเติมต่อไปอีก?)

บริสุทธ์ิ

เป็นเวลาระหวา่งคุณกบัพระเจา้ การเรียนไดจ้บส้ินลงแลว้ ถึงเวลาน้ีพระเจา้

ทรงก�าลงัตรัสอะไรแก่คุณ ใหคุ้ณใชเ้วลาต่อไปน้ีในการอธิษฐาน ฟังส่ิงท่ีพระเจา้

ทรงก�าลงัตรัสในหวัใจของคุณ คุณตอ้งการรอดในวนัน้ีหรือไม่ พระองคท์รง

เรียกคุณใหก้ลบัใจและเช่ือไวว้างใจหรือไม่ ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองคใ์ห้

ดี และตอบสนองไปตามนั้น                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

คุณจะตอบสนองต่อพระเจ้ำอย่ำงไร?
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“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของ

พระองค ์เพ่ือทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวตินิรันดร์  เพราะ

พระเจา้ไม่ไดท้รงส่งพระบุตรของพระองคม์าในโลกเพ่ือพิพากษาลงโทษโลก 

แต่เพ่ือช่วยโลกใหร้อดโดยทางพระบุตรนั้น ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระองคก์ไ็ม่ถกู

พิพากษา แต่ผูใ้ดท่ีไม่เช่ือกถ็กูพิพากษาอยูแ่ลว้ เพราะเขาไม่เช่ือในพระนาม

ของพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้” 

- ยอห์น 3:16-18 -

พระเจ้ำรักคุณ คุณจะเลือกอะไร?
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ข้อพระคัมภร์ี
บทน�ำ

1กิจการ 17:16-23 - “ขณะรอสิลาสกบัทิโมธีอยูใ่นกรุงเอเธนส์เปาโลกทุ็กขใ์จยิง่นกัท่ีเห็นเมืองน้ีเตม็

ไปดว้ยรูปเคารพ ...18... บางคนเอ่ยวา่ “เจา้คนน้ีมาพล่ามอะไร” คนอ่ืนๆ กล่าววา่ “ดูเหมือนเขาจะน�า

เทพเจา้ต่างชาติมาเผยแพร่” ท่ีพวกเขาพดูเช่นน้ีเพราะเปาโลประกาศข่าวประเสริฐเร่ืองพระเยซูและ

การคืนพระชนม ์19 พวกเขาจึงน�าตวัเปาโลมาท่ีสภาอาเรโอปากสัและกล่าววา่ “พวกเราขอทราบค�า

สอนใหม่ท่ีท่านก�าลงัน�าเสนอไดไ้หม 20 ท่านน�าความคิดแปลกๆ เขา้มา เราเลยอยากรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีมี

ความหมายอยา่งไร”... 22 เปาโลจึงยนืข้ึนต่อหนา้ท่ีประชุมสภาอาเรโอปากสัแลว้กล่าววา่ “ชาว

เอเธนส์ทั้งหลาย! ขา้พเจา้เห็นวา่พวกท่านเคร่งศาสนามากในทุกดา้น 23 เพราะขณะท่ีขา้พเจา้เดินไป

ทัว่และไดส้งัเกตดูส่ิงท่ีท่านนมสัการขา้พเจา้ถึงกบัพบแท่นบูชาแท่นหน่ึงท่ีมีค �าจารึกไวว้า่  

‘แด่พระเจา้ท่ีไม่รู้จกั’ บดัน้ีขา้พเจา้มาประกาศแก่ท่านถึงส่ิงท่ีท่านนมสัการทั้งท่ีไม่รู้จกั”

2โรม 1:19-25 - “เน่ืองจากส่ิงท่ีอาจจะรู้ไดเ้ก่ียวกบัพระเจา้กป็รากฏชดัแก่พวกเขา ดว้ยวา่พระเจา้ทรง

กระท�าใหส่ิ้งเหล่าน้ีปรากฏชดัแก่พวกเขา 20 เพราะตั้งแต่ทรงสร้างโลก เรากเ็ห็นและเขา้ใจสภาวะท่ี

เราไม่อาจมองเห็นไดข้องพระเจา้ คือฤทธานุภาพนิรันดร์และเทวสภาพของพระองคอ์ยา่งชดัเจนจาก

ส่ิงท่ีทรงสร้าง ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่มีขอ้แกต้วัเลย  21 เพราะแมว้า่พวกเขารู้จกัพระเจา้ พวกเขากไ็ม่ได้

ถวายพระเกียรติสิริแด่พระองคใ์หส้มกบัท่ีทรงเป็นพระเจา้ ทั้งไม่ไดข้อบพระคุณพระองค ์แต่กลบัคิด

ในส่ิงท่ีไร้สาระ และจิตใจอนัโง่เขลาของพวกเขากมื็ดมวัไป...  25 เขาเอาความจริงของพระเจา้มา

แลกกบัความเทจ็ นมสัการและปรนนิบติัส่ิงท่ีทรงสร้างแทนพระเจา้ผูท้รงสร้าง ผูท้รงเป็นท่ี

สรรเสริญตลอดนิรันดร์ อาเมน”

3โรม 10:9-17 - นัน่คือถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ “พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” และ

เช่ือในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย ท่านกจ็ะไดรั้บความรอด  10 เพราะ

ท่านเช่ือดว้ยใจ จึงทรงใหท่้านเป็นผูช้อบธรรม และเพราะท่านยอมรับดว้ยปาก จึงทรงใหท่้านรอด  

11ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “ผูใ้ดท่ีวางใจใน พระองคจ์ะไม่ไดรั้บความอบัอายเลย”  12 เพราะไม่

วา่จะเป็นคนยวิหรือคนต่างชาติกไ็ม่ต่างกนัเลย พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวกนัทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ของคนทั้งปวงและทรงอวยพรอยา่งอุดมแก่คนทั้งปวงท่ีร้องเรียกพระองค ์ 13 เพราะวา่ “ทุกคนท่ีร้อง

ออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไดรั้บการช่วยใหร้อด”  14 แลว้ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือจะร้องเรียก

พระองคไ์ดอ้ยา่งไร และผูท่ี้ยงัไม่เคยไดย้นิเร่ืองของพระองคจ์ะเช่ือไดอ้ยา่งไร ? และหากไม่มีใคร

ประกาศเร่ืองของพระองค ์พวกเขาจะไดย้นิไดอ้ยา่งไร ... 17 ฉะนั้นความเช่ือจึงเกิดข้ึนจากการไดย้นิ

เร่ืองราวนั้น และเร่ืองราวท่ีไดย้นินั้นคือพระวจนะของพระคริสต์
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4กิจการ 17:24-31 - “พระเจา้องคน้ี์ผูท้รงสร้างโลกและสรรพส่ิงในโลกทรงเป็นเจา้เหนือฟ้าสวรรค์

และแผน่ดินโลก พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัในวหิารท่ีสร้างข้ึนดว้ยน�้ามือมนุษย ์ 25 และไม่ไดพ้ึ่งการ

ปรนนิบติัจากมือมนุษยเ์สมือนหน่ึงวา่ทรงตอ้งการส่ิงใดเพราะพระองคเ์องคือผูป้ระทานชีวติ 

ลมปราณ และส่ิงอ่ืนๆ ทั้งปวงแก่มนุษย ์ 26 จากมนุษยเ์พียงคนเดียวพระองคท์รงสร้างมนุษยทุ์กชาติ

ใหอ้าศยัทัว่พิภพ พระองคท์รงก�าหนดเวลาและเขตแดนท่ีพวกเขาควรจะอยู ่ 27 พระเจา้ทรงท�าเช่นน้ี

เพื่อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผือ่วา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองคแ์ละพบพระองค ์แต่วา่

พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย  28 ‘เพราะวา่ในพระองคเ์รามีชีวติ เคล่ือนไหว และ

เป็นอยู ่‘ เหมือนท่ีกวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ ‘เราเป็นเช้ือสายของพระองค’์ 27 พระเจา้ทรง

ท�าเช่นน้ีเพื่อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผือ่วา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองคแ์ละพบพระองค ์แต่

วา่พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย  28  ‘เพราะวา่ในพระองคเ์รามีชีวติ เคล่ือนไหว และ

เป็นอยู ่‘ เหมือนท่ีกวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ ‘เราเป็นเช้ือสายของพระองค’์  29 ฉะนั้นในเม่ือ

เราเป็นเช้ือสายของพระเจา้เรากไ็ม่ควรคิดวา่พระเจา้ทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน คือเป็น

ประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนโดยการออกแบบและฝีมือของมนุษย ์ 30 ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความ

เขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจใหม่  30 ในอดีตพระเจา้ทรงมอง

ขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจใหม่ 31 เพราะพระองค์

ไดท้รงก�าหนดวนัหน่ึงไว ้วนัซ่ึงจะทรงพิพากษาโลกดว้ยความยติุธรรมโดยผูห้น่ึงท่ีไดท้รง แต่งตั้งไว ้

พระองคท์รงยนืยนัขอ้น้ีแก่คนทั้งปวงโดยใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนจากตาย”

5อิสยาห์ 45:18-23  - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค ์พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองค์

ผูท้รงป้ันแต่ง และสร้างโลก ทรงสถาปนามนัไว ้พระองคไ์ม่ไดท้รงสร้างใหเ้ป็นท่ีเวิง้วา้งวา่งเปล่า 

แต่ทรงสร้างโลกใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั พระองคต์รัสวา่ “เราคือพระยาห์เวห์ และไม่มีพระเจา้อ่ืนใดอีก  

20 ...ผูแ้ห่รูปเคารพไมก้โ็ง่เขลา ผูส้วดออ้นวอนต่อพระซ่ึงช่วยอะไรเขาไม่ได ้ 21 ...ใครเล่าแจง้เร่ือง

น้ีไวล่้วงหนา้นานแลว้ ใครเล่าลัน่วาจาไวต้ั้งแต่อดีตกาลนานนม  ไม่ใช่เราผูเ้ป็นพระยาห์เวห์หรอก

หรือ นอก จากเราแลว้ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด พระเจา้ผูช้อบธรรมและผูช่้วยใหร้อด ไม่มีใครอ่ืนนอกจาก

เรา  22 “มวลมนุษยท์ัว่โลก จงหนัมาหาเราและรับการช่วยใหร้อด เพราะเราเป็นพระเจา้ และไม่มี

พระเจา้อ่ืนใดอีก  23 เราปฏิญาณไวแ้ลว้ดว้ยตวัของเราเอง เราเองลัน่วาจาไวด้ว้ยความชอบธรรม 

ไม่มีวนัคืนค�า คือทุกคนจะคุกเข่ากราบลงต่อหนา้เรา ทุกล้ินจะปฏิญาณโดยอา้งถึงเรา”

6ลกูา 15:11-24 – “พระ เยซูตรัสวา่ “ชายคนหน่ึงมีบุตรสองคน 12 บุตรคนเลก็พดูกบับิดาวา่ ‘พอ่ ขอ

แบ่งทรัพย ์สินส่วนท่ีตก เป็นของลกูใหล้กูดว้ย’ บิดาจึงแบ่งสมบติัใหแ้ก่บุตรทั้ง สอง 13 ต่อ มาไม่ก่ีวนั 

บุตรคน เลก็นั้นกร็วบ รวมทุก ส่ิงทุก อยา่งแลว้เดิน ทางไปยงัเมืองไกล และผลาญทรัพย ์สินของตน
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ท่ี นัน่ดว้ยการใชชี้วติแบบฟุ่ ม เฟือย 14 เม่ือใชจ่้ายจนหมด ส้ินทุก อยา่งแลว้ กเ็กิดกนั ดาร อาหารอยา่ง

รุน แรงทัว่เมืองนั้น เขาจึงเร่ิมขาด แคลน 15 เขาไปอาศยัอยูก่บัชาว เมืองนั้นคนหน่ึง และคน นั้นกใ็ช้

เขาไปเล้ียงหมูท่ีทุ่ง นา 16 เขาอยากจะอ่ิม ทอ้งดว้ยฝักถัว่ท่ีหมูกินนั้น แต่ไม่ มีใครใหอ้ะไรเขาเลย 17 

เม่ือเขาส�านึก ตวัได ้จึงพดูวา่ ‘ลกู จา้งของพอ่ไม่วา่จะมีมากสกัแค่ ไหนกย็งัมีอาหารเหลือ เฟือ แต่ขา้

กลบัตอ้งมาอด ตายท่ี น่ี 18 ขา้น่าจะลุก ข้ึนไปหาพอ่ และพดูกบัท่านวา่ “พอ่ ลกูผดิต่อสวรรคแ์ละผดิ

ต่อท่านดว้ย 19 ไม่สม ควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพอ่อีก ต่อ ไป ขอโปรดใหล้กูอยูใ่นฐานะของลกู จา้ง

คนหน่ึงของท่านเถิด” ’ 20 แลว้เขากลุ็ก ข้ึนไปหาบิดา แต่เม่ือเขายงัอยูแ่ต่ไกล บิดากเ็ห็นเขาและมีใจ

สงสาร จึงวิง่ออกไปกอดคอและจูบแกม้ของเขา 21 บุตรคนนั้นจึงกล่าวกบับิดาวา่ ‘พอ่ ลกูผดิต่อ

สวรรคแ์ละผดิต่อท่านดว้ย ไม่สม ควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพอ่อีก ต่อ ไป’ 22 แต่บิดาสัง่พวกบ่าวของ

ตนวา่ ‘จงรีบไปเอาเส้ือท่ีดีท่ี สุดออกมาสวมใหเ้ขา เอาแหวนมาสวมท่ีน้ิว มือ และเอารอง เทา้มาสวม

ใหด้ว้ย 23 และจงไปเอาลกูววัตวัท่ีอว้น พีมาฆ่าเล้ียง กนัเพื่อความร่ืน เริง 24 เพราะ วา่ลกูของเราคน น้ี

ตายแลว้แต่กลบัเป็นข้ึนอีก หายไปแลว้แต่ไดพ้บ กนัอีก’ พวก เขาต่างกมี็ความร่ืน เริง”

7อพยพ 34:6-7 - “พระองคเ์สดจ็ผา่นหนา้โมเสสไปพร้อมทั้งประกาศวา่ “ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  

พระยาห์เวห์ พระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตากรุณาและพระคุณ ทรงกร้ิวชา้ บริบูรณ์ดว้ยความรัก

มัน่คงและความซ่ือสตัย ์7 ผูแ้สดงความรักมัน่คงต่อคนนบัพนัชัว่อาย ุโดยใหอ้ภยัความชัว่ร้าย  
การกบฏ และบาป…”

8กิจการ 17:29-31 - “ฉะนั้นในเม่ือเราเป็นเช้ือสายของพระเจา้เรากไ็ม่ควรคิดวา่พระเจา้ทรงเป็น

เหมือนทอง เงิน หรือหิน คือเป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนโดยการออกแบบและฝีมือของมนุษย ์ 30 

ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจ

ใหม่  30 ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่ง

ใหก้ลบัใจใหม่ 31 เพราะพระองคไ์ดท้รงก�าหนดวนัหน่ึงไว ้วนัซ่ึงจะทรงพิพากษาโลกดว้ยความ

ยติุธรรมโดยผูห้น่ึงท่ีไดท้รง แต่งตั้งไว ้พระองคท์รงยนืยนัขอ้น้ีแก่คนทั้งปวงโดยใหผู้น้ั้นเป็นข้ึน

จากตาย”

9สดุดี 145:17-20 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค ์และทรงเป่ียมดว้ย

ความรักต่อสรรพส่ิงท่ีทรงสร้างข้ึน 18 พระองคท์รงอยูใ่กลทุ้กคนท่ีร้องทูลพระองค ์ท่ีร้องทูล

พระองคด์ว้ยความสตัยจ์ริง... 20 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงพิทกัษรั์กษาคนทั้งปวงท่ีรักพระองค ์แต่จะ

ทรงท�าลายบรรดาคนชัว่ทั้งปวง”
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บทที่ 2
10สดุดี 19:7-9 - “บทบญัญติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ สมบูรณ์ไร้ท่ีติฟ้ืนฟจิูตวญิญาณ … เช่ือถือได ้

กระท�าใหค้นรู้นอ้ยมีปัญญา  8 … ถกูตอ้ง ใหค้วามช่ืนชมยนิดีแก่จิตใจ… กระจ่างชดั ใหค้วามสวา่ง

แก่ ดวงตา 9 …แน่นอน และลว้นแต่ชอบธรรมทั้งส้ิน”

11อิสยาห์ 43:6-7 - “จงพาลกูชายของเรามาจากท่ีไกลโพน้ และพาลกูสาวของเรามาจากสุดปลายแผน่

ดินโลก 7 คือทุกคนท่ีไดช่ื้อตามช่ือของเรา ผูท่ี้เราไดส้ร้างข้ึนเพื่อเกียรติสิริของเรา ผูท่ี้เราไดป้ั้นและ

สร้างข้ึนมา”

12ฉธบ 12:28 - “จงใส่ใจปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้มอบให ้เพื่อทุกส่ิงจะเป็นผลดีแก่ท่าน

และลกูหลานสืบไป เพราะท่านท�าส่ิงท่ีถกูตอ้งและดีงามในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจา้

ของท่าน”

13สดุดี 111:2-4; 7-9 - “พระราชกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยิง่ใหญ่… 3 พระราชกิจของพระองคสู์งส่ง

และทรงเกียรติ ความชอบธรรมของพระองคด์�ารงนิรันดร์  4 พระองคท์รงกระท�าใหก้ารอศัจรรยข์อง

พระองคเ์ป็นท่ีจดจ�าไม่รู้ลืม องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป่ียมดว้ยพระคุณและทรงเอน็ดูสงสาร 7 พระราช

กิจแห่งพระหตัถข์องพระองคน์ั้นซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงธรรม ขอ้บงัคบัทั้งหมดของพระองคเ์ช่ือถือได ้9 

...พระนามของพระองคน์ั้นศกัด์ิสิทธ์ิ น่าเกรงขามยิง่นกั”

14สดุดี 103:8, 11 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเมตตาและทรงพระคุณ ทรงพระพิโรธชา้และเป่ียมดว้ย

ความรักมัน่คง… 11 เพราะวา่ฟ้าสวรรคสู์งเหนือแผน่ดินเพียงใด ความรักของพระองคท่ี์มีต่อผูท่ี้

ย �าเกรงพระองคก์ย็ิง่ใหญ่เพียงนั้น”

151 ยอห์น 1:5 - “น่ีเป็นเร่ืองราวซ่ึงเราไดย้นิจากพระองคแ์ละประกาศแก่ท่าน คือพระเจา้ทรงเป็น

ความสวา่ง ในพระองคไ์ม่มีความมืดเลย”

16มทัธิว 5:48 - “เหตุฉะนั้นจงดีพร้อมเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรคท์รงดีพร้อม”

17กาลาเทีย 5:19-21 - “พฤติกรรมของวสิยับาปนั้นเห็นไดช้ดัคือ การผดิศีลธรรมทางเพศ ความไม่

บริสุทธ์ิ และการลามก 20 การกราบไหวรู้ปเคารพ การใชค้าถาอาคม ความเกลียดชงั ความบาดหมาง 

ความริษยาหึงหวง ความโมโหโทโส ความทะเยอทะยานอยา่งเห็นแก่ตวั การไม่ลงรอยกนั การแบ่ง

พรรคแบ่งพวก 21 และการอิจฉากนั การเมามาย การมัว่สุมเสพสุราและกาม และอ่ืนๆ ในท�านองน้ี 

ขา้พเจา้ขอเตือนท่านเหมือนท่ีเคยเตือนแลว้วา่ ผูท่ี้ประพฤติเช่นน้ีจะไม่ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้

เป็นมรดก”
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18โคโลสี 3:8-9; 12-14 - “แต่บดัน้ีท่านจงก�าจดัส่ิงทั้งปวงต่อไปน้ีใหห้มดจากตวัท่านคือ ความโกรธ 

ความเกร้ียวกราด การคิดปองร้าย การกล่าวร้าย และวาจาหยาบชา้จากปากของท่าน 9 อยา่โกหก

กนั…”  “…จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ และความอดทน 13 จง

อดทนอดกลั้นต่อกนัและกนั และไม่วา่ท่านมีเร่ืองขุ่นขอ้งหมองใจประการใดต่อกนักจ็งยกโทษให้

กนั … 14 และจงสวมความรักทบัคุณความดีทั้งหมดน้ี ความรักผกูพนัส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดใหเ้ป็นอนั

หน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์”

19มาระโก 7:20-23 - “ส่ิงท่ีออกมาจากมนุษยต่์างหากท่ีท�าใหเ้ขา ‘เป็นมลทิน’ 21 เพราะท่ีออกมาจาก

ภายในจากใจคนเราคือ ความคิดชัว่ การผดิศีลธรรมทางเพศ การลกัขโมย การเข่นฆ่า การล่วง

ประเวณี 22 ความโลภ การมุ่งร้าย การฉอ้ฉล ราคะตณัหา ความอิจฉา การนินทาวา่ร้าย ความหยิง่

จองหอง ความโฉดเขลา 23 สารพดัความชัว่น้ีมาจากภายในและท�าใหม้นุษย ์‘เป็นมลทิน’”

20มทัธิว 22:37-40 - “พระเยซูตรัสตอบวา่ “ ‘ จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่านอยา่งสุดใจ 

สุดจิต และสุดความคิดของท่าน’ 38 น่ีเป็นพระบญัญติัขอ้ส�าคญัท่ีสุดและขอ้แรก 39 ขอ้ท่ีสองกเ็ช่น

กนัคือ ‘ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง’ 40 หนงัสือบทบญัญติัและหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะลว้นข้ึน

กบับทบญัญติัสองขอ้น้ี”

211 เปโตร 1:15-16 - “แต่ท่านทั้งหลายจงบริสุทธ์ิในการทุกอยา่งท่ีท่านท�าเหมือนอยา่งท่ีพระองค์

ผูท้รงเรียกท่านนั้นบริสุทธ์ิ 16 เพราะมีเขียนไวว้า่ “ จงบริสุทธ์ิเพราะเราบริสุทธ์ิ’”

22ยากอบ 2:10 - “เพราะผูใ้ดท�าตามบทบญัญติัทั้งหมดแต่พลาดไปจุดเดียวกมี็ความผดิเท่ากบัละเมิด

บทบญัญติัทั้งหมด”

บทที่ 3
23โรม 1:28-31 - “ยิง่กวา่นั้นเน่ืองจากเขาไม่เห็นคุณค่าของการรู้จกัพระเจา้ พระองคจึ์งทรงปล่อยเขา

ใหมี้จิตใจเส่ือมทราม ใหท้�าส่ิงท่ีไม่สมควร 29 พวกเขาจึงเตม็ไปดว้ยความเลว ความชัว่ร้าย ความ

โลภโมโทโสและความเส่ือมทรามสารพดัชนิด พวกเขามีแต่ความอิจฉาริษยา การเข่นฆ่า การ

แก่งแยง่ชิงดี การล่อลวงและการคิดร้าย พวกเขาชอบนินทา 30 ใส่ร้ายป้ายสี เกลียดชงัพระเจา้ หยาบ

คาย หยิง่ยโสและโออ้วด พวกเขาคิดหาทางใหม่ๆ ในการท�าชัว่ พวกเขาไม่เช่ือฟังบิดามารดาของตน 

31 พวกเขาเป็นคนไร้สติ ไร้สตัย ์ไร้หวัใจ ไร้ความปรานี”
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24ยากอบ 4:17 - “เพราะ ฉะนั้น คนท่ีรู้วา่อะไรเป็นความดีท่ีตอ้งท�า แต่ไม่ ไดท้ �า คนนั้นจึงมีบาป”

252 ทิโมธี 3:2-4 - “ผูค้นจะรักตนเอง รักเงิน ชอบโออ้วด หยิง่ยโส ชอบด่าวา่ ไม่เช่ือฟังพอ่แม่ 

อกตญัญู ไม่บริสุทธ์ิ 3 ไม่มีความรัก ไม่ใหอ้ภยั ชอบนินทาวา่ร้าย ไม่มีการควบคุมตนเอง โหดร้าย 

ไม่รักความดี 4 ทรยศหกัหลงั หุนหนัพลนัแล่น ถือดี รักสนุกมากกวา่รักพระเจา้”

26มาระโก 7:22-23 - “เพราะท่ีออกมาจากภายในจากใจคนเราคือ ความคิดชัว่ การผดิศีลธรรมทาง

เพศ การลกัขโมย การเข่นฆ่า การล่วงประเวณี ความโลภ การมุ่งร้าย การฉอ้ฉล ราคะตณัหา ความ

อิจฉา การนินทาวา่ร้าย ความหยิง่จองหอง ความโฉดเขลา สารพดัความชัว่น้ีมาจากภายในและท�าให้

มนุษย ์‘ เป็นมลทิน’”

27สดุดี 53:1-3 - “คนโง่เขลาร�าพึงอยูใ่นใจวา่ “ไม่มีพระเจา้” พวกเขาเส่ือมทรามและวถีิทางของพวก

เขากช็ัว่ชา้สามานย ์ไม่มีสกัคนท่ีท�าดี 2 พระเจา้ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค ์ดูมวลมนุษยชาติ 

เพื่อดูวา่มีสกัคนไหมท่ีเขา้ใจ มีสกัคนไหมท่ีแสวงหาพระเจา้ 3 ทุกคนไดห้นัหนีไปหมด พวกเขา

กลายเป็นคนเส่ือมทรามไปดว้ยกนั ไม่มีสกัคนท่ีท�าดี ไม่มีแมแ้ต่คนเดียว”

28กาลาเทีย 3:10 - “คนทั้งปวงท่ีพึ่งการท�าตามบทบญัญติักถ็กูสาปแช่ง เพราะมีเขียนไวว้า่ ‘ขอแช่ง

ทุกคนท่ีไม่ปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือบทบญัญติั”

29อิสยาห์ 59:2 - “แต่ความชัว่ชา้ของเจา้ต่างหาก ท่ีไดแ้ยกเจา้ออกจากพระเจา้ของเจา้ บาปของเจา้

ท�าใหพ้ระองคท์รงซ่อนพระพกัตร์จากเจา้ พระองคจึ์งไม่สดบัฟัง”

30ติตสั 1:16 - “เขาอา้งวา่รู้จกัพระเจา้ แต่ปฏิเสธพระองคด์ว้ยการกระท�าของเขา เขาเป็นคนน่า

รังเกียจ ไม่เช่ือฟัง ไม่เหมาะส�าหรับการท�าดีใดๆ”

31ฮาบากกุ 1:13 -“พระเนตรของพระองคบ์ริสุทธ์ิเกินกวา่จะมองดูความชัว่ พระองคไ์ม่ทรงสามารถ

ทนต่อความผดิได…้”

32ปฐมกาล 6:5-6 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นวา่ความชัว่ร้ายของมนุษยใ์นโลกทวมีากยิง่ข้ึน และ

ความคิดจิตใจของเขากโ็นม้เอียงไปในทางชัว่อยูเ่สมอ 6 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงเสียพระทยัยิง่นกั

ท่ีไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นมาในโลก และพระองคท์รงปวดร้าวพระทยั”

33โรม 1:18 - “พระเจา้ทรงส�าแดงพระพิโรธจากสวรรคต่์อบรรดาความอธรรมและความชัว่ร้ายทั้ง

ปวงของมนุษย ์ผูใ้ชค้วามชัว่ร้ายของตนปิดกั้นความจริง”

34ปัญญาจารย ์12:13-14 - “บดัน้ีกไ็ดฟั้งกนัมาหมดส้ินแลว้ บทสรุปกคื็อ จงย �าเกรงพระเจา้และรักษา

พระบญัญติัของพระองค ์เพราะน่ีเป็นหนา้ท่ีทั้งหมดของมนุษย ์14 เพราะพระเจา้จะทรงพิพากษา
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การกระท�าทุกอยา่ง รวมถึงทุกส่ิงท่ีปกปิดไว ้ไม่วา่ดีหรือชัว่”

35อิสยาห์ 5:16 - “แต่พระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธ์ิจะเป็นท่ียกยอ่งเทิดทูนเน่ืองดว้ยความยติุธรรมของ

พระองค ์และพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิจะส�าแดงพระองคว์า่บริสุทธ์ิโดยความชอบธรรมของพระองค”์

36โรม 2:5-6 - “แต่เพราะท่านใจแขง็ด้ือดา้นและไม่ยอมกลบัใจ ท่านจึงส�่าสมพระพิโรธใหแ้ก่ตนเอง

ไวส้�าหรับวนัแห่งพระพิโรธของพระเจา้ เม่ือพระองคท์รงส�าแดงการพิพากษาอนัชอบธรรม6 พระเจา้ 

“ จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระท�าของเขา”

37ฮีบรู 9:27 - “เหมือนท่ีมนุษยถ์กูก�าหนดใหต้ายคร้ังเดียว หลงัจากนั้นตอ้งพบกบัการพิพากษา”

38อิสยาห์ 64:6 - “ขา้พระองคท์ั้งปวงกลายเป็นผูมี้มลทิน ความประพฤติอนัชอบธรรมของขา้พระองค์

ทั้งปวงเหมือนผา้ข้ีร้ิวโสโครก ขา้พระองคท์ั้งหลายเห่ียวเฉาประหน่ึงใบไมร่้วง และบาปของขา้

พระองคท์ั้งหลายเหมือนลมพดัเอาพวกขา้พระองคป์ลิวหายไป”

392 พงศาวดาร 19:7 - “ฉะนั้นจงใหค้วามย �า เกรงพระ ยาห์ เวห์อยูใ่นตวัท่าน ทั้ง หลาย จงระมดั ระวงัส่ิง

ท่ีพวก ท่านท�า เพราะพระ ยาห์ เวห์พระ เจา้ของพวก เราไม่ มีความอยติุ ธรรม ไม่ มีความล�า เอียง และไม่ มี

การรับสินบน”

40ปฐมกาล 18:25 – “…องคตุ์ลาการแห่งสากลโลกจะไม่ธ�ารงความยติุธรรมไวห้รือ?”

41โรม 6:23 - “เพราะวา่ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากบาปคือความตาย” 

422 เธสะโลนิกา 1:8-9 - “พระองคจ์ะทรงลงโทษบรรดาผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้และไม่เช่ือฟังข่าว

ประเสริฐขององคพ์ระเยซูเจา้ของเรา 9 พวกเขาจะถูกลงโทษดว้ยความพินาศนิรันดร์ จะถกูแยกจาก

เบ้ืองพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค”์ 

43ววิรณ์ 21:8 - “ส่วนคนข้ีขลาดตาขาว คนท่ีไม่เช่ือ คนชัว่ชา้ ฆาตกร คนผดิศีลธรรมทางเพศ คนใช้

คาถาอาคม คนกราบไหวรู้ปเคารพ และคนทั้งปวงท่ีพดูโกหก ท่ีของเขาคือบึงไฟก�ามะถนัลุกโชน 

นัน่คือความตายคร้ังท่ีสอง”

44ฮีบรู 10:30-31 - “เพราะเรารู้จกัพระองคผ์ูต้รัสวา่ ‘การแกแ้คน้เป็นหนา้ท่ีของเราเอง เราจะคืน

สนอง’ และวา่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค’์ การตกอยูใ่นอุง้พระหตัถ์

ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ั้นน่ากลวันกั”
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บทที่ 4
451 ยอห์น 4:8-10 - “…พระเจา้ทรงเป็นความรัก  9 น่ีคือวธีิท่ีพระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองค์

ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองคท์รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพ่ือเราจะไดมี้

ชีวติโดยทางพระบุตรนั้น  10 น่ีคือความรัก ไม่ใช่ท่ีเรารักพระเจา้ แต่ท่ีพระเจา้ทรงรักเราและทรงส่ง

พระบุตรของพระองคม์าเป็นเคร่ืองบูชาลบบาปของเรา”

46ยอห์น 10:30 - (พระเยซูตรัสวา่ ) - “เรากบัพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวกนั”

47โคโลสี 1:15-16 - “พระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจา้ผูท่ี้เราไม่อาจมองเห็นได ้เป็นบุตรหวัปี

เหนือสรรพส่ิงท่ีทรงสร้าง 16 เพราะโดยพระองคทุ์กส่ิงถูกสร้างข้ึนทั้งในฟ้าสวรรคแ์ละบนแผน่ดิน

โลก ทั้งส่ิงท่ีมองเห็นไดแ้ละไม่อาจมองเห็นได ้ไม่วา่บรรดาเทพผูค้รองบลัลงัก ์หรือเทพผูท้รง

เดชานุภาพ หรือเทพผูค้รอง หรือเทพผูท้รงอ�านาจ ทุกส่ิงถกูสร้างข้ึนโดยพระองคแ์ละเพื่อพระองค”์

48ฮีบรู 1:8-11 – “… 8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองคต์รัสวา่ “ ขา้แต่พระเจา้ ราชบลัลงักข์องพระองค์

จะด�ารงนิจนิรันดร์ พระองคจ์ะทรงปกครองราชอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยคทาแห่งความชอบธรรม 

9 พระองคท์รงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชงัความชัว่ ฉะนั้นพระเจา้ผูท้รงเป็นพระเจา้ของ

พระองคจึ์งทรงตั้งพระองคไ์วเ้หนือพระสหายทั้งปวง โดยทรงเจิมพระองคด์ว้ยน�้ามนัแห่งความ

ช่ืนชมยนิดี “ 10 และพระองคต์รัสดว้ยวา่ “ ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงวาง

ฐานรากของแผน่ดินโลก และฟ้าสวรรคเ์ป็นพระหตัถกิจของพระองค ์11 ส่ิงเหล่านั้นจะพินาศไป แต่

พระองคท์รงด�ารงอยู”่

491 เปโตร 2:22 - “พระองคไ์ม่ไดท้รงท�าบาป และไม่เคยตรัสค�าโกหกหลอกลวง”

50ฮีบรู 7:26-27 - “มหาปุโรหิตเช่นน้ีแหละท่ีตอบสนองความจ�าเป็นของเราได ้คือปุโรหิตผูท้รง

บริสุทธ์ิไร้ท่ีติ ปราศจากมลทิน แยกจากคนบาป เป็นท่ีเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค ์27 พระเยซูไม่จ�าเป็น

ตอ้งถวายเคร่ืองบูชาทุกๆ วนัเหมือนมหาปุโรหิตอ่ืนๆ ซ่ึงตอนแรกตอ้งถวายเคร่ืองบูชาส�าหรับบาป

ของตนเอง จากนั้นจึงถวายเคร่ืองบูชาส�าหรับบาปของประชาชน พระเยซูทรงถวายพระองคเ์องเป็น

เคร่ืองบูชาส�าหรับบาปของเขาทั้งหลายเพียงคร้ังเดียวเป็นพอ”

51สดุดี 103:17 - “แต่ความเมตตา ของพระเยโฮวาห์นั้นด�ารงอยูต่ ั้งแต่นิรันดร์กาลถึง นิรันดร์กาล ต่อผู ้

ท่ีย �าเกรงพระองค”์

52โรม 5:8 - “แต่พระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็น 

คนบาปอยูน่ั้น พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเรา”
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53มทัธิว 5:17 - (พระเยซู ตรัสวา่) “อยา่คิดวา่เรามาเพ่ือลม้ลา้งหนงัสือบทบญัญติัหรือหนงัสือ 

ผูเ้ผยพระวจนะ เราไม่ไดม้าลม้ลา้งแต่มาเพื่อท�าใหส้�าเร็จครบถว้น”

54ติตสั 2:14 - “ผูป้ระทานพระองคเ์องแก่เราเพื่อไถ่เราใหพ้น้จากความชัว่ทั้งปวง และเพื่อช�าระเราให้

บริสุทธ์ิไวส้�าหรับพระองค ์เป็นประชากรของพระองคเ์พียงผูเ้ดียว เป็นผูก้ระตือรือร้นท่ีจะท�าส่ิงดี”

55กาลาเทีย 3:10-13 - “คนทั้งปวงท่ีพึ่งการท�าตามบทบญัญติักถ็กูสาปแช่ง เพราะมีเขียนไวว้า่ “ขอ

แช่งทุกคนท่ีไม่ปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือบทบญัญติั” 13 พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เราพน้จาก

ค�าสาปแช่งของบทบญัญติั โดยทรงรับค�าสาปแช่งแทนเรา เน่ืองจากมีเขียนไวว้า่ “ผูใ้ดถกูแขวนบน

ตน้ไมก้ถ็กูแช่งสาปแลว้”

562 โครินธ์ 5:21 - “พระเจา้ทรงกระท�าพระองคผ์ูป้ราศจากบาปใหเ้ป็นบาป เพื่อเรา เพื่อในพระองค์

เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจา้”

57โรม 5:8-9 - “แต่พระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็น 

คนบาปอยูน่ั้น พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเรา  9 ในเม่ือบดัน้ีเราไดถ้กูนบัเป็นผูช้อบธรรมแลว้โดย

พระโลหิตของพระองค ์ยิง่ไปกวา่นั้นเราจะรอดพน้จากพระพิโรธของพระเจา้โดยพระองคอ์ยา่ง

แน่นอน!”

58อิสยาห์ 53:4-12 - “แน่ทีเดียว เขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเรา และแบกรับความทุกขโ์ศกของ

เราไป ถึงกระนั้นเรากลบัถือวา่เขาถกูพระเจา้ตี คือถกูพระองคโ์บยตีและทรมาน 5 แต่เขาถกูแทง

เพราะการล่วงละเมิดของเรา เขาบอบช�้าเพราะความชัว่ชา้ของเรา เขารับโทษทณัฑเ์พื่อเราจะมี

สนัติสุข บาดแผลของเขาท�าใหเ้ราไดรั้บการรักษาใหห้าย 6 เราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะ แต่ละ

คนหนัไปตามทางของตน และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงวางความชัว่ชา้ของเราทุกคน ไวบ้นตวัเขา 10 

ถึงกระนั้นกเ็ป็นพระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีจะบดขยี้และท�าใหเ้ขาทุกขท์รมาน…พระองค์

ทรงใช ้ชีวติของเขาเป็นเคร่ืองบูชาลบความผดิ … 11 หลงัจากท่ีชีวติจิตใจของเขาตอ้งทุกขท์รมาน

แลว้ เขาจะไดเ้ห็นแสงสวา่งแห่งชีวติ และเขาจะพึงพอใจ  โดยความรู้ของเขา คือผูรั้บใชท่ี้ชอบธรรม

ของเราจะท�าใหค้นเป็นอนัมากกลายเป็นผูช้อบธรรม และเขาจะแบกความชัว่ชา้ของคนเหล่านั้น 12 

…เขายอมพลีชีวติ และถกูนบัเป็นพวกเดียวกบัคนท่ีล่วงละเมิด เพราะเขาแบกรับบาปของคนเป็นอนั

มาก และทูลวงิวอนเพื่อคนท่ีล่วงละเมิด พระเกียรติสิริท่ีจะมาถึงของศิโยน”

591 โครินธ์ 15:3-6 - “พระคริสตท์รงวายพระชนมเ์พราะบาปของเรา… 4 ทรงถกูฝังไวแ้ละในวนัท่ี

สามพระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย… 5 และทรงปรากฏแก่เปโตร จากนั้นปรากฏแก่ 

อคัรทูตทั้งสิบสองคน 6 ต่อมาพระองคท์รงปรากฏแก่พวกพี่นอ้งกวา่หา้ร้อยคน…”
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60ฮีบรู 10:12-14 - “แต่เม่ือปุโรหิตองคน้ี์ถวายเคร่ืองบูชาลบลา้งบาปคร้ังเดียวส�าหรับตลอดไปแลว้ ก็

ประทบัลงท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้… 14 เพราะพระองคไ์ดท้รงกระท�าใหบ้รรดาผูท่ี้ก�าลงัรับ

การทรงช�าระใหบ้ริสุทธ์ินั้นบรรลุความสมบูรณ์พร้อมเป็นนิตยโ์ดยการถวายบูชาคร้ังเดียว”

บทที่ 5
61โรม 3:23-26 - “เพราะวา่ทุกคนท�าบาปและเส่ือมจากพระเกียรติสิริของพระเจา้ 24 และโดยพระคุณ

ของพระเจา้ พระองคท์รงนบัวา่พวกเขาเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ดว้ยการท่ีพระเยซูคริสตท์รง

ไถ่พวกเขา 25 พระเจา้ทรงใหพ้ระเยซูเป็นเคร่ืองบูชาลบบาป  แก่ผูท่ี้มีความเช่ือในพระโลหิตของ

พระเยซู พระเจา้ทรงกระท�าเช่นน้ีเพื่อส�าแดงความยติุธรรมของพระองค ์เพราะโดยความอดกลั้น

พระทยั พระองคจึ์งไม่ไดท้รงลงโทษบาปท่ีท�าไปก่อนหนา้นั้น 26 พระองคท์รงกระท�าเช่นน้ีเพื่อ

ส�าแดงความยติุธรรมของพระองคใ์นกาลปัจจุบนั เพื่อวา่พระองคจ์ะทรงเป็นผูเ้ท่ียงธรรมและเป็นผูท่ี้

ใหบ้รรดาคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซูถกูนบัเป็นผูช้อบธรรมดว้ย”

622 โครินธ์ 5:21 - “พระเจา้ทรงกระท�าพระองคผ์ูป้ราศจากบาปใหเ้ป็นบาป เพื่อเรา เพื่อในพระองค์

เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจา้”

631 ทิโมธี 2:3-6 - “… พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา 4 ผูท้รงประสงคใ์หค้นทั้งปวงไดรั้บความ

รอด และรู้ถึงความจริง 5 เพราะมีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว และมีคนกลางผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบั

มนุษย ์คือพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นมนุษย ์6 ผูท้รงสละพระองคเ์องเป็นค่าไถ่บาปส�าหรับมวลมนุษย ์

พระองคป์ระทานพยานน้ีใหใ้นเวลาอนัเหมาะสม”

64ยอห์น 14:6 - “พระเยซูตรัสตอบวา่ “ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีใครมาถึง 

พระบิดาไดน้อกจากมาทางเรา”

65ยอห์น 3:3-7 - “พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศวา่ “ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ไม่มีใครเห็น

อาณาจกัรของพระเจา้ได ้ถา้เขาไม่บงัเกิดใหม่‘… 5 พระเยซูตรัสตอบวา่ “ เราบอกความจริงแก่ท่าน

วา่ ไม่มีใครสามารถเขา้อาณาจกัรของพระเจา้ไดถ้า้เขาไม่ไดเ้กิดจากน�้าและพระวญิญาณ6 มนุษย ์ให้

ก�าเนิดมนุษย ์แต่พระวญิญาณ ใหก้�าเนิดวญิญาณ 7 ท่านไม่ควรแปลกใจท่ีเราบอกวา่ท่าน ตอ้งเกิด

ใหม่”

66อิสยาห 55:6-7 - “จงแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขณะท่ีจะพบพระองคไ์ด ้จงร้องทูลพระองคข์ณะท่ี

พระองคย์งัทรงอยูใ่กล ้7 ใหค้นชัว่ร้ายละท้ิงวถีิทางของตน และใหค้นชัว่ละท้ิงความคิดของตน ให้

เขาหนักลบัมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงเมตตาเขา ใหเ้ขาหนักลบัมาหาพระเจา้ของ

เรา เพราะพระองคจ์ะทรงใหอ้ภยัโดยไม่คิดมูลค่า”
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67อิสยาห์ 64:6 - “ขา้พระองคท์ั้งปวงกลายเป็นผูมี้มลทิน ความประพฤติอนัชอบธรรมของขา้พระองค์

ทั้งปวงเหมือนผา้ข้ีร้ิวโสโครก ขา้พระองคท์ั้งหลายเห่ียวเฉาประหน่ึงใบไมร่้วง และบาปของขา้

พระองคท์ั้งหลายเหมือนลมพดัเอาพวกขา้พระองคป์ลิวหายไป”

68สดุดี 51:4 - “ขา้พระองคไ์ดท้ �าบาปต่อพระองค ์ต่อพระองคผ์ูเ้ดียว และไดท้�าส่ิงท่ีชัว่ในสาย

พระเนตรของพระองค ์ดงันั้นพระองคจึ์งทรงเป็นฝ่ายถกูเม่ือทรงตดัสิน และทรงชอบธรรมเม่ือทรง

พิพากษา”

69เยเรมีย ์13:23 - “ชาวเอธิโอเปีย จะเปล่ียนสีผวิของตนไดห้รือ? เสือดาวจะลบลายของมนัไดห้รือ?  

พวกเจา้ซ่ึงคุน้เคยกบัการท�าชัว่  กไ็ม่สามารถท�าดีได”้ 

70กิจการ 3:19 - “ฉะนั้นจงกลบัใจใหม่และหนัมาหาพระเจา้เพื่อบาปทั้งหลายของท่านจะถกูลบลา้ง

ไป และวาระแห่งการฟ้ืนใจจะมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”

71ลกูา 13:3 – (พระเยซูตรัส) “‘เราบอกท่านวา่ ไม่ใช่! แต่หากพวกท่านไม่กลบัใจใหม่ พวกท่านกจ็ะ

พินาศเช่นกนั’”

72ยากอบ 2:19 - “ท่านเช่ือวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวกดี็แลว้! แมพ้วกผมีารกย็งัเช่ือเช่นนั้นและกลวัจนตวั

สัน่”

73เอเฟซสั 2:8-9 – “เพราะวา่ท่านทั้งหลายไดรั้บความรอดโดยพระคุณผา่นทางความเช่ือ ความรอดน้ี

ไม่ไดม้าจากตวัท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจา้ 9 ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะ

ไม่มีใครอวดได”้

74โรม 4:4-5 - “เม่ือคนคนหน่ึงท�างาน ค่าจา้งของเขายอ่มไม่ถือวา่เป็นของขวญั แต่เป็นส่ิงท่ีเขาพึงได้

รับ5 ส่วนคนท่ีไม่ไดอ้าศยัการประพฤติ แต่วางใจพระเจา้ผูท้รงท�าใหค้นชัว่เป็นผูช้อบธรรม 

พระองคท์รงถือวา่ความเช่ือของเขาเป็นความชอบธรรม”

75ฮีบรู 11:1 - “ความเช่ือคือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไวแ้ละมัน่ใจในส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น”

76โรม 10:9-10 - “นัน่คือถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ ‘พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ 

และเช่ือในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย ท่านกจ็ะไดรั้บความรอด 10 เพราะ

ท่านเช่ือดว้ยใจ จึงทรงใหท่้านเป็นผูช้อบธรรม และเพราะท่านยอมรับดว้ยปาก จึงทรงใหท่้านรอด”

77ยอห์น 3:36 - “คนท่ีวาง ใจในพระ บุตรกมี็ชีวตินิ รันดร์ คนท่ีไม่เช่ือ ฟังพระ บุตรกจ็ะไม่ ไดเ้ห็นชีวติ 

แต่พระ พิโรธของพระ เจา้ตกอยูก่บัเขา”
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ตัวอย่ำงส�ำหรบัผู้สอน บทที ่1-5

บทที่ 1
1
ตวัอย่าง:  จากชีวติจริง – พอ่แม่ท่ีดีจะเป็นผูท่ี้ใหทุ้กส่ิงกบัลกู ชีวติ ความรัก ค�าสัง่สอน การลง

วนิยั ลกูจะมีชีวติอยูไ่ม่ไดโ้ดยปราศจากพอ่แม่ พอ่แม่ท่ีดีจะรักลกูเสมอ แมก้ระทัง่ลกูจะกระท�าผดิ

กต็าม พอ่แม่จะห่วงใย และแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลกูอยูต่ลอดเวลา พอ่แม่ท่ีดีจะใหก้ฏระเบียบกบั

ลกู - เพื่อท่ีลกูๆจะเจริญรุ่งเรือง พอ่แม่มีสิทธิอ�านาจเหนือลกูของตน ส่วนลกูกต็อ้งรับผดิชอบในการ

ตอบสนองต่อการเลือกท่ีจะเช่ือฟังหรือปฏิเสธ ท่ีเช่ือฟังพอ่แม่ของตน  

ดงันั้น ในฐานะลกูควรขอบพระคุณ รักและเช่ือฟังพอ่แม่ของตน เช่นเดียวกบัตวัคุณ คุณควรท่ี

จะขอบพระคุณพอ่แม่ส�าหรับชีวติ ความรัก การสัง่สอน และส่ิงต่างๆท่ีท่านไดใ้หก้บัคุณ คุณควรรัก

ท่าน และ รู้อยูเ่สมอวา่พอ่แม่รักคุณ คุณควรใหเ้กียรติพอ่แม่ดว้ยการเช่ือฟังค�าสัง่สอนของท่าน การ

ไม่เช่ือฟังพอ่แม่ถือวา่เป็นการไม่ใหเ้กียรติท่าน การปฏิเสธวา่ท่านไม่ใช่พอ่แม่ของคุณ ปฏิเสธความ

รักของท่าน หรือ เมินเฉยท่าน เป็นส่ิงท่ีน่าละอายมากท่ีสุด ถา้คุณท�าผดิต่อพอ่แม่ คุณกค็วรสารภาพ

ผดิและขอการอภยัจากท่าน พระเจา้กเ็ช่นเดียวกนั… 

ประเดน็:  พระเจา้ทรงเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ พระองคท์รงประทานชีวติ และทุกส่ิงใหก้บัคุณ 

พระเจา้เป็นพอ่ท่ีเตม็ไปดว้ยความรัก  พระองคท์รงรักคุณ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคุณทุกเวลาท่ีคุณ

ร้องขอการช่วยเหลือจากพระองค ์พระเจา้เป็นผูส้ร้างกฏหมายท่ีชอบธรรม และเป็นผูพ้ิพากษาท่ี

ยติุธรรม พระองคท์รงตั้งกฏหมายส�าหรับคุณและทุกคน และประทานหวัใจใหแ้ก่คุณ เพื่อท่ีจะรู้และ

เขา้ใจวา่ส่ิงไหนผดิ หรือถกู พระองคท์รงสญัญา พระพรใหก้บัคุณ เม่ือคุณเดินในทางของพระองค ์

และทรงพิพากษาคุณถา้คุณไม่เดินในทางของพระองคด์ว้ยเช่นกนั 

ดงันั้น คุณควรขอบพระคุณพระองคส์�าหรับทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงประทานใหก้บัคุณ คุณควร

รักพระองค ์ และไม่ควรลืมความรักของพระองคท่ี์มีต่อคุณ  คุณควรถวายเกียรติพระองคโ์ดยการ 

เช่ือฟังค�าสัง่ของพระองคท่ี์มีส�าหรับชีวติของคุณเสมอ  ทุกคร้ังท่ีคุณท�าผดิ หรือเลือกท่ีจะไม่ท�าความ

ดีกเ็ป็นการไม่ถวายเกียรติพระเจา้ ผูซ่ึ้งเป็นดงักษตัริยข์องคุณผูม้อบทุกส่ิงอยา่งใหก้บัคุณ  ทุกๆคร้ังท่ี

คุณไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธความรักของพระเจา้นั้นคือการปฏิเสธพระองคใ์นฐานะพระบิดา ใน

ฐานะผูพ้ิพากษา พระองคจ์ะทรงพิพากษาชีวติของคุณอยา่งเท่ียงธรรม และการเลือกของคุณท่ีจะเช่ือ

ฟังพระองค ์และท�าความดี หรือเลือกท่ีจะปฏิเสธพระองค ์และท�าผดิ คุณจะตอ้งรับผดิชอบส�าหรับ

ส่ิงท่ีคุณท�าต่อพระองค ์และต่อชีวติของคุณ ขอใหคุ้ณจ�าไวเ้สมอวา่ พระเจา้รักคุณ และพระองค์

ก�าลงัรอคอยใหคุ้ณท่ีจะกลบัมาหาพระองค์
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บทที่ 2
2
ตวัอย่าง:  ใหเ้ราคิดถึงพอ่แม่อีกคร้ัง เพราะวา่ชีวติของเรามาจากพอ่แม่ ดงันั้นพอ่แม่ของเราจึง

มีสิทธิท่ีจะสอนใหคุ้ณเช่ือฟัง ท่านสัง่เราในฐานะลกูเพื่อส่ิงดีส�าหรับลูก พอ่แม่ออกค�าสัง่เพราะวา่รัก

เรา และเพื่อเกียรติท่านเอง ท่านสัง่วา่ “ใหเ้ราเรียนหนกัและท�าคะแนนใหดี้ๆ” เพื่อคุณเองจะได้

พฒันาตวัเองและมีชีวติท่ีดี ท่านสัง่วา่ “อยา่จบักระทะร้อนๆ” เพื่อท่ีคุณจะไม่ไดรั้บบาดเจบ็ จะเห็นวา่

ท่านสัง่เราในส่ิงท่ีถกูตอ้ง และท่านกระท�าดว้ยความรัก เพื่อใหล้กูไดรั้บส่ิงท่ีดีสูงสุดและตวัท่านกไ็ด้

รับเกียรติจากการท่ีเราเช่ือฟังท่านและเติบโตเป็นคนดี 

ตอนน้ี ใหล้องจิตนาการวา่พอ่ของคุณเป็นกษตัริยท่ี์สมบูรณ์ เน่ืองจากการท่ีท่านเป็นกษตัริย ์ 

ดงันั้นมีเพียงพอ่ของคุณเท่านั้นท่ีมีสิทธิอ�านาจในการสร้างกฏหมายของประเทศได ้เพราะวา่ท่านนั้น

ดีสมบูรณ์ ท่านไม่เคยกระท�าผดิเลย และท่านกระท�าส่ิงท่ีถกูตอ้งเสมอ กฏหมายของท่านกส็มบูรณ์

ดว้ยความรัก พอ่ของคุณสัง่ใหคุ้ณเป็นเหมือนพอ่ในทุกส่ิง เพื่อส่ิงดีในชีวติของลกู และเพื่อเกียรติ

ของตวัผูเ้ป็นพอ่เอง ดงันั้นถา้จะเป็นเหมือนพอ่ คุณจะตอ้งดีสมบูรณ์ คุณตอ้งดีสมบูรณ์ในทั้งการกระ

ท�า ค �าพดู ความคิด จิตใจและความรัก แลว้เม่ือใดกต็ามเม่ือคุณไม่เช่ือฟังพอ่ มนัไม่ใช่เพียงการ

ปฏิเสธค�าสัง่สอนของพอ่คุณเท่านั้น แต่ยงัเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายของกษตัริยซ่ึ์งกคื็อพอ่ของคุณเอง

แลว้เพราะวา่พอ่ของคุณนั้นสมบูรณ์ทุกประการ ท่านไม่เคยท�าผดิเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว และ

เพราะวา่พอ่เป็นกษตัริย ์เป็นผูส้ร้างกฏหมายสูงสุด และมีพอ่เท่านั้นท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการ

เป็นผูพ้ิพากษาสูงสุดของประเทศ ท่านไม่เคยมีปัญหาเร่ืองการคอรัปชัน่ ท่านเป็นผูพ้ิพากษาท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดในโลก ท่านรักษากฏหมายดว้ยความยติุธรรม และถา้คุณท�าผดิกฏหมาย ท่านกไ็ม่อะลุ่ม

อะล่วยหรือผอ่นปรน แต่ยงัรักษาความยติุธรรมอยา่งมัน่คง และลงโทษทุกคนท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย 

แมแ้ต่จะเป็นลกูท่ีรักของท่านกต็าม พระเจา้กค็ลา้ยกบัพอ่คนน้ี 

ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้เป็นกษตัริย ์พระองคส์ร้างมาตรฐานข้ึนมาเพื่อใหทุ้กคนท�าตาม และ

เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระบิดา ค�าสัง่สอนของพระองคส์�าหรับทางเดินชีวตินั้นตอ้งดีสมบูรณ์ 

บริสุทธ์ิ และดีเลิศเสมอ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นภาพท่ีจะสะทอ้นความดีงามของพระองค ์พระองค์

ตอ้งการความดีสมบูรณ์ทั้งในดา้นการกระท�า ความคิด ค�าพดู จิตใจ ความรัก และการเช่ือฟังจากชีวติ

ของคุณ ค�าสัง่สอนของพระเจา้ทั้งหมดนั้นกเ็พื่อประโยชนข์องคุณและเพื่อเกียรติของพระองค ์ดงันั้น

เม่ือคุณปฏิเสธค�าสัง่สอน นัน่คือการไม่ถวายเกียรติพระเจา้ คือการปฏิเสธความรักของพระองค ์การ

เลือกท่ีจะไม่เช่ือฟังค�าสัง่สอนของพระองค ์เลือกท่ีจะท�าร้ายตวัเองโดยไม่ท�าส่ิงท่ีดีท่ีสุด พระเจา้รัก

คุณดว้ยความรักท่ีไม่มีวนัส้ินสุด แต่เพราะพระองคดี์และไม่อาจยอมละเลยในการลงโทษคนผดิได ้

พระเจา้จะตดัสินคุณอยา่งยติุธรรมเพราะพระองคน์ั้นยติุธรรม พระองคจ์ะใหร้างวลัแก่การท�าดี และ

ลงโทษในความบาป ปัญหาของคุณและทุกคนบนโลกน้ีกคื็อ โดยมาตรฐานของพระเจา้ คุณไม่มี

ความดีใดๆท่ีจะกล่าวอา้งได ้คุณท�าผดิตลอดชีวติทั้งในการกระท�า ค �าพดูความคิด และจิตใจ ดงันั้น

พระเจา้ตอ้งลงโทษความบาปของคุณ
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บทที่ 3
3
ตวัอย่าง:  คุณยงัจ�าตวัอยา่งจากบทท่ี 2 ไดห้รือไม่ ยงัจ�าพอ่ท่ีเป็นกษตัริยผ์ูท่ี้เป่ียมไปดว้ย 

ความรัก และเป็นผูพ้ิพากษาท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดไดห้รือไม่ พอ่คนน้ีดว้ยความรักลกูจึงสัง่ใหล้กูนั้น

เป็นเหมือนพอ่ทุกอยา่งเพื่อชีวติท่ีดีของลกูและเพื่อเกียรติของพอ่ 

เพราะวา่พอ่คนน้ีนั้นสมบูรณ์ ดงันั้นจึงรักลกูของท่านอยา่งสมบูรณ์ดว้ย พอ่ใหชี้วติแก่ลกูๆ ให้

บา้นพกัอาศยั จดัเตรียมอาหารใหอ้ยา่งพอเพียง เตรียมส�าหรับการศึกษา อาชีพท่ีมัน่คง และทุกๆ ส่ิงท่ี

ลกูๆตอ้งการตามท่ีจ�าเป็น ท่านจดัเตรียมไวใ้หท้ั้งหมด ถา้ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส�าหรับลกูของคุณ 

ทุกส่ิงท่ีลกูๆมี ส่ิงเหล่านั้นกม็าจากผูเ้ป็นพอ่ทั้งส้ิน พอ่ไม่เคยขอใหล้กูจ่ายเงินคืนในส่ิงท่ีพอ่จดัเตรียม

ให ้ท่านใหเ้พราะวา่ท่านรักลกู มีส่ิงเดียวท่ีพอ่ตอ้งการคือการท่ีเห็นลกูเป็นคนดี และน�าเกียรติมาสู่พอ่

และครอบครัว และท่ีลูกจะมีความรักต่อพอ่อยา่งท่ีพอ่รักเขา โดยการพดูคุยกบัพอ่ และใชเ้วลากบัพอ่ 

ขอบพระคุณท่านในส่ิงท่ีท่านท�าใหล้กู มีความช่ืนชมยนิดีในการใชเ้วลาดว้ยกนั และมีความรักท่ีเป็น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูกบัพอ่  ความช่ืนบาน ความรัก และการใหเ้กียรติ เป็นส่ิงท่ีลกูคนนึงควรจะ

กระท�าส่ิงเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ เพื่อเป็นการตอบสนองในส่ิงท่ีพอ่มีใหก้บัลกู คุณเห็นดว้ยหรือไม่

ลองจินตนาการการตอบสนองของลกูต่อไปน้ี แทนท่ีจะตอบแทนส�าหรับส่ิงดีๆ มากมายท่ีมา

จากพอ่ ลกูคนน้ีกลบัไม่เคยขอบพระคุณพอ่ส�าหรับส่ิงใดๆเลย ไม่เคยแมส้กัคร้ังเดียว ลกูคนน้ีปฏิเสธ

ท่ีจะพดูคุยกบัพอ่แมว้า่พอ่จะรอคอยลกูอยา่งอดทนในทุกๆวนักต็าม ลกูจะพดูกบัพอ่กต่็อเม่ือเยาะเยย้

หรือถากถางพอ่ของตนใหเ้ป็นเหมือนตวัตลก หรือไม่กแ็ช่งด่าท่าน ลกูปฏิเสธท่ีจะใชเ้วลากบัพอ่ของ

ตน ไม่ยอมใหแ้มส้กัวนิาทีเดียวส�าหรับการใชเ้วลา หรือพดูคุยกบัพอ่แมว้า่พอ่จะรักลกูคนน้ีตลอด

เวลาของชีวติของลกูกต็าม

และมากกวา่นั้นอีก ลกูคนน้ีไดน้�าทรัพยสิ์นท่ีพอ่ใหม้านั้นไปใชใ้นทางท่ีชัว่ร้าย เขาเกลียดพอ่

ของตนเอง และฝ่าฝืนกฏของพอ่ตลอดเวลา เขาใชเ้งินของพอ่ส�าหรับส่ิงเสพติด เหลา้ และผูห้ญิง ใช้

บา้นของพอ่จดังานปาร์ต้ีโดยมีผูห้ญิงโสเภณีมาร่วมดว้ย เม่ือลกูคนน้ีใชเ้งินทุกบาททุกสตางคท่ี์พอ่

ใหเ้ขาหมดแลว้ เขากเ็ร่ิมท่ีจะลกัขโมยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีเขาตอ้งการ แค่ลกัขโมยเท่านั้นยงัไม่พอ

เขายงัฆ่าคนอ่ืนเพื่อชิงทรัพยสิ์นจากคนเหล่านั้นอีกดว้ย

ลกูคนน้ีไดใ้ชชี้วติและทุกส่ิงท่ีพอ่คนหน่ึงจะจดัหาใหไ้ด ้ไม่วา่จะเป็นส่งใหเ้ขาไดเ้รียนสูงๆ หา

งานดีๆ ใหท้�า เขาใชส่ิ้งเหล่าน้ีทรยศพอ่ของตนซ่ึงเป็นกษตัริย ์ และใหชิ้วติของเขาในการรับใชศ้ตัรู

ท่ีชัว่ร้ายท่ีสุด เขาเกลียดพอ่ของตนเอง เกลียดค�าสัง่สอนจากพอ่ และใชชี้วติของเขาเพ่ือแสดงออก

ถึง ความเกลียดท่ีเขามีต่อพอ่ของตนเอง เดก็คนน้ีเลือกท่ีจะไม่เป็นลกูชายของพอ่น้ี – ไม่ยอมรับพอ่

ของเขา และเลือกพอ่คนใหม่แทน - นัน่คือศตัรูชัว่ร้ายของพอ่

คุณคดิอย่างไรกบัลูกคนนี ้                                    
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อยูม่าวนัหน่ึงลูกคนน้ีซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นสภาพท่ีต�่าสุด ไดถ้กูต�ารวจจบักมุในขอ้หาซ้ือยาเสพติด ซ้ือขาย

โสเภณี ขอ้หาลกัขโมยและฆาตรกรรม และการกระท�าซ่ึงเป็นอาชญากรรม ความไม่ซ่ือสตัย ์การ

ทรยศต่อกษตัริยแ์ละไปเป็นพวกเดียวกบัศตัรูของกษตัริย ์เขาถกูน�าตวัมาท่ีศาลซ่ึงเป็นท่ีๆพอ่ของเขา 

ก�าลงัท�าหนา้ท่ีในฐานะผูพ้ิพากษาอยู ่แมว้า่จนกระทัง่ถึงเวลาน้ีลกูคนน้ีกย็งัเกลียดพอ่ของตนอยู ่และ

ไม่เสียใจกบัการกระท�าของตน เขาด่าพอ่ของตนเองและบอกวา่ความชัว่ของเขานั้นไม่หนกัหนา

อะไรนกั เขาตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปล่อยตวัเพราะเขากเ็คยท�าความดีมาบา้ง

พอ่ตอ้งท�าอะไรจากปัญหาน้ี ท่านยงัรักลกูของท่าน แมว้า่ลกูจะรังเกียจท่านกต็าม แต่เน่ืองจาก

ท่ีท่านเป็นทั้งกษตัริยแ์ละผูพ้ิพากษา ดงันั้นท่านจึงตอ้งกระท�าคดีน้ีอยา่งยติุธรรม ถา้ท่านเพิกเฉยต่อ

การกระท�าผดิท่ีลกูไดก้ระท�า ท่านกก็ระท�าฝ่าฝืนกฏหมายเสียเอง ท่านกต็อ้งถกูบงัคบัใหล้งจาก 

ต�าแหน่งของกษตัริยแ์ละผูพ้ิพากษา และในท่ีสุดประเทศน้ีกอ็ยูไ่ม่ได ้ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ท่านจะ

ปล่อยใหล้กูท่ีท�าผดิของท่านลอยนวลอยูเ่หนือกฏหมายโดยไม่ไดรั้บการลงโทษ แมว้า่ท่านจะรักลกู

ของท่านสกัเท่าใดกต็าม ผูเ้ป็นพอ่ท่ีอยูใ่นฐานะกษตัริยแ์ละผูพ้ิพากษากต็อ้งกระท�าอยา่งยติุธรรมและ

ถกูตอ้งในการตดัสินคดีความผดิของลกูของท่านซ่ึงกระท�าความผดิจริง การลงโทษคือการประหาร

ชีวติ 

ประเดน็:  คุณคือเดก็คนน้ี ความบาปของคุณไม่ไดม้าจากการท่ีคุณพลาดในการปฏิบติัตาม

หลกัศาสนา พระเจา้ทรงสร้างคุณใหเ้ป็นเหมือนพระองค ์เพื่อท่ีจะรักพระองค ์และถวายเกียรติแด่

พระองค ์ แต่วา่คุณเลือกท่ีจะกระท�าผดิต่อพระองคผ์ูเ้ป็นพระบิดาผูส้ร้างคุณ โดยการรังเกียจพระองค ์

ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค ์และไม่เช่ือฟังพระองค ์ความบาปน้ีไดแ้ยกคุณออกจากพระเจา้ ท�าใหคุ้ณ

เป็นท่ีรังเกียจ ท�าใหพ้ระเจา้ทรงเสียพระทยั และทรงพิโรธ คุณอาจจะเคยคิดมาก่อนวา่ พระเจา้นั้นดี 

พระองคก์ค็งยกโทษใหฉ้นัง่ายๆ  ความจริงกคื็อ เพราะวา่พระเจา้นั้นทรงแสนดี ดงันั้นพระองคจึ์งไม่

สามารถท่ีจะยกโทษบาปใหก้บัคุณไดง่้ายๆ พระเจา้เท่ียงตรง พระองคน์ั้นตอ้งพิพากษาคุณ ถึงแมว้า่

พระเจา้จะรักคุณมาก แต่การสาปแช่ง ความพินาศ ความตาย และนรก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีคุณสมควร

จะไดรั้บ ซ่ึงก�าลงัรอคุณผูท่ี้ปฏิเสธพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 

บทที่ 4
4
ตวัอย่าง:  กลบัไปท่ีหอ้งพิจารณาคดี พอ่ผูเ้ป็นผูพ้ิพากษา และลูกชายท่ีกระท�าผดิมา คดีของ

ลกูชายคนน้ีชดัเจนวา่เขากระท�าผดิจริงและโตแ้ยง้ไม่ได ้ชายคนน้ีไม่สามารถปฏิเสธความผดิของ

ตนเองไดเ้พราะหลกัฐานนั้นบ่งช้ีจดัเจนอยูแ่ลว้ถึงความผดิของเขา มีทั้งยาเสพติด การขโมย การ

ฆาตกรรม การทรยศชาติ พอ่คนนั้นท�าในส่ิงท่ีเขาสามารถท�าไดเ้พียงอยา่งเดียวเท่านั้น -  นัน่คือใช้

คอ้นทุบท่ีบงัลงักเ์พื่อตดัสินพิพากษาลกูของตนเอง และประกาศค�าพิพากษาของศาลวา่ลกูของเขา

กระท�าผดิจริง เน่ืองจากพอ่เป็นผูพ้ิพากษา ดงันั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกเสียจากการรักษา

กฎหมายตอ้งลงโทษลกูชายของตนเองโดยการประหารชีวติ 
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ต�ารวจในชั้นศาลจึงรวบตวัเขาไว ้และถึงเวลาท่ีลกูชายจะตอ้งรับโทษ แต่เม่ือต�ารวจก�าลงัใส่

กญุแจมือ เพื่อท่ีจะน�าเขาไปสู่แดนประหาร พอ่ซ่ึงเป็นผูพ้ิพากษา และเป็นกษตัริยไ์ดต้ะโกนวา่ 

“หยดุก่อน” ในเวลาน้ีบรรยากาศในหอ้งพิจารณาคดีนั้นเงียบมาก คุณคิดวา่พอ่คนน้ีจะท�าอะไร 

เน่ืองจากอาณาจกัรน้ีกเ็ป็นของเขา ดงันั้นกษตัริยจึ์งไม่สามารถละเลยกฎหมายและความยติุธรรม

ได ้มิฉะนั้นตวัของพอ่เองซ่ึงเป็นกษตัริยก์จ็ะถกูบงัคบัใหล้งจากบลัลงัคก์ารเป็นกษตัริยผ์ูป้กครอง

ประเทศและประเทศน้ีกจ็ะพงัพินาศลง อนัเน่ืองจากไม่มีผูป้กครองอีกต่อไป คุณคิดวา่จะเกิดอะไร

ข้ึนกบัประเทศน้ี

พอ่ผูเ้ป็นผูพ้ิพากษาและเป็นกษตัริยค่์อยๆ ลุกข้ึนจากเกา้อ้ีท่ีบลัลงักด์ว้ยน�้าตานองหนา้ และ

ไดถ้อดเอาเคร่ืองแบบของผูพ้ิพากษาและกษตัริยอ์อก ในเวลานั้นไม่มีใครเคล่ือนไหวเลย ทุกคน

ตกใจเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีมาก่อน ผูพ้ิพากษากา้วลงจากบลัลงักแ์ละเดินไปท่ีลกูชาย

ของตน และเอ้ือมมือของท่านมาปลดกญุแจมือจากมือของลูกชาย ในขณะท่ีทุกคนในศาลนั้นตก

ตะลึง เพราะคิดไม่ถึงวา่เหตุการณ์จะเป็นเช่นน้ี ทุกคนต่างจอ้งรอดูวา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป ความ

ชอบธรรมและความดีเลิศของผูพ้ิพากษาและกษตัริยอ์งคน้ี์ อาจจะถึงการพินาศในวนัน้ีกเ็ป็นได ้  

ผูพ้ิพากษาไดป้ลดกญุแจมือซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท�าผดิของลกูชาย และน�ากญุแจนั้นมาวางไว ้

ท่ีมือของตนเอง และประกาศใหค้นทั้งหลายในหอ้งพิจารณาคดีไดย้นิทัว่กนัวา่ “ เราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

ยติุธรรม ดงันั้นลกูของเราจึงตอ้งไดรั้บการพิพากษาลงโทษโดยการประหารชีวติ  แต่เพราะเรารัก

ลกูของเรามากซ่ึงเป็นความรักท่ีเป็นนิรันดร์  เราจึงจ�าเป็นตอ้งรักษากฎหมายท่ีเราไดต้ั้งข้ึน โดย

กฎหมายเดียวกนัน้ีท่ีเราไดใ้ชต้ดัสินลกูของเรา เราขอใชต้ดัสินใหต้วัเรานั้นเป็นผูท่ี้ถกูประหาร

แทนท่ีลกูชายของเรา เพื่อเป็นการชดใชค้วามผดิท่ีลกูชายของเราไดก้ระท�า และเขาจะไดรั้บ

อิสรภาพ”  

ทุกคนท่ีไดย้นิการประกาศของกษตัริยแ์ละผูพ้ิพากษา ถึงกบัอ้ึงไม่คิดวา่เหตุการณ์จะกลบั

ตาลปัตรเช่นน้ี ดว้ยความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข พอ่ผูน้ี้ยอมสละบลัลงักก์ษตัริย ์และผูพ้ิพากษามารับ

โทษแทนลกูชายของตนเองและเดินออกไปท่ีใจกลางของเมืองซ่ึงเป็นท่ีประหารชีวติ ข่าวน้ีได้

กระจายไปทั้งเมืองอยา่งรวดเร็ว หลายคนตกใจไม่คาดคิดวา่จะมีความรักแบบน้ีเหลืออยูอี่กในโลก 

ประชาชนไดม้ายนืออกนัท่ีแท่นประหาร เวลาของการประหารชีวติกใ็กลเ้ขา้มาแลว้ 

ผูพ้ิพากษาและกษตัริยไ์ดก้ล่าวสั้นๆ ก่อนท่ีจะถกูประหารชีวติวา่ “ขอใหทุ้กคนรู้ทัว่กนัวา่ เรา

นั้นบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และเรารักลกูชาย ของเราดว้ยความรักท่ีเป็นนิรันดร์ และโดยการตายของเรา

นั้นความผดิทั้งส้ินของเขาไดรั้บการชดใชจ้นหมดแลว้ กฎหมายและความยติุธรรมไดรั้บการรักษา

ไวแ้ลว้อยา่งเหนียวแน่น” พอ่ผูน้ี้ไดม้องมาท่ีลกูชายของท่านและกล่าววา่ “ลกูเอ๋ย ถึงแมว้า่ลกูได้

หลงผดิไปในความบาป และปฏิเสธท่ีจะเป็นลกูท่ีดีของพอ่ แต่พอ่กย็งัคงรักลกูนะ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

ลกูท�าผดิ พอ่จะเป็นคนรับไวท้ั้งหมดเอง พอ่ไดจ่้ายค่าไถ่ชีวติของลกูแลว้เพื่อท่ีลกูเองจะไดเ้ร่ิมตน้

กบัชีวติใหม่ ขอใหชี้วติของลูก นบัแต่น้ีไป จงไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่จากการท่ีพอ่ยอมเสีย

สละชีวติ จงใหเ้กียรติและรักพอ่ เพราะวา่พอ่นั้นรักลกูอยา่งแทจ้ริง” ลูกมีทางเลือกเป็นของตวัเอง 
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หลงัจากนั้นพอ่คนน้ีกใ็หส้ญัญาณกบัผูป้ระหารใหล้งมือประหารชีวติของท่าน ขวานนั้นถกูยก

ข้ึนมาและฟันลงไปท่ีคอของท่านอยา่งรวดเร็ว แลว้ทุกอยา่งกเ็สร็จส้ินลง ความผดิของชายคนน้ีไดรั้บ

การชดใชด้ว้ยชีวติพอ่ของเขาแลว้ และตอนน้ีเขาคือผูบ้ริสุทธ์ิโดยผา่นทางความบริสุทธ์ิและพระคุณ

ของพอ่ของเขาเอง

ประเดน็:  น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท�าเม่ือสองพนัปีท่ีแลว้ท่ีกางเขนโดยทางพระเยซูคริสต ์

ก่อนท่ีคุณจะเกิดมาบนโลกน้ี พระเจา้ทรงรู้จกัคุณ รู้จกัความบาปของคุณ แต่พระองคก์ย็งัทรงรักคุณ

อยู ่พระองคท์รงรู้วา่คุณจะเกลียดและไม่ใหเ้กียรติพระองค ์แต่พระองคก์ย็งัทรงรักคุณ ความบาปของ

คุณนั้นไดน้�ามาซ่ึงความตาย พระพิโรธ การพิพากษาและนรก แต่ดว้ยความรักอนัเป็นนิรันดร์ของ

พระองค ์ พระองคไ์ดท้รงน�าเอาพระพิโรธ และการพิพากษาทั้งส้ินท่ีคุณสมควรจะไดรั้บ มาไวท่ี้

พระองคเ์อง และเพื่อท่ีพระองคจ์ะแบกความบาปของมนุษยไ์ด ้ ทางเดียวกคื็อการท่ีพระเจา้จะตอ้ง

ทรงลงมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์และทรงใชช่ื้อวา่เยซู พระบุตรของพระเจา้ พระบิดาไดก้ระท�าให ้

พระบุตรของพระองคท์นทุกขแ์ละตายภายใตพ้ระพิโรธและการพิพากษาของพระองค ์เพื่อท่ี 

ความรักและพระคุณกรุณาของพระองคจ์ะมาถึงคุณ

แต่ความชอบธรรม ความบริสุทธ์ิ และความรักของพระบุตรนั้นทรงยิง่ใหญ่เหนือส่ิงอ่ืนใด 

พระองคท์รงจ่ายค่าความบาปใหแ้ก่คุณและมนุษยทุ์กคน คุณค่าของความชอบธรรม ความบริสุทธ์ิ

และความรักของพระองคน์ั้นสูงมากจนกระทัง่ท�าใหค้วามตายนั้นพา่ยแพไ้ด ้พระองคท์รงฟ้ืนคืน

พระชนมจ์ากความตาย พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ไดท้รงพระชนมอ์ยูจ่นถึงวนัน้ี และทรงประทบั

อยูใ่นสวรรคเ์พื่อเป็นการพิสูจนถึ์งการถวายบูชาของพระองคว์า่มีค่าสูงเพียงพอท่ีจะซ้ือความรอดให้

กบัมนุษยทุ์กคนได ้และเวลาน้ีพระเจา้ไดท้รงเรียกคุณใหย้อมรับการถวายบูชาของพระเยซูคริสตท่ี์

ทรงกระท�าเพื่อคุณ เพื่อท่ีจะสามารถเร่ิมตน้การด�าเนินชีวติในหนทางท่ีพระองคท์รงประสงคต์ั้งแต่

เร่ิมแรก คือการใหเ้กียรติพระองค ์รักพระองค ์และรู้วา่ชีวติของคุณและความรอดนั้นไดรั้บการจ่าย

โดยผา่นทางความบริสุทธ์ิ ความยติุธรรม และความรักอนัเป็นนิรันดร์ของพระองคแ์ลว้

บทที่ 5
5ตวัอย่าง:  ก่อนท่ีพอ่จะส้ินลม คุณกไ็ดย้นิเสียงท่ีคุน้เคยเป็นอยา่งดี เป็นเสียงของลกูชาย ซ่ึง

สมควรจะไดรั้บโทษคร้ังน้ี ลูกชายคนน้ีไดร้้องเรียกพอ่ของเขาวา่ “หยดุก่อน ไม่ยติุธรรมเลย ผมควร

เป็นคนท่ีถกูประหารมากกวา่” แต่กช็า้ไปเสียแลว้ เพราะพอ่ไดต้ดัสินใจไปแลว้ และทุกส่ิงกจ็บส้ิน

ลง ผูเ้ป็นพอ่ไดย้อมรับการตายแทนลูกของตนเองอยา่งสมคัรใจ 

ลกูชายท่ีมีหวัใจท่ีเกลียดชงัพอ่ของตนเองมาตลอดทั้งชีวติ ในเวลาน้ีเขาตอ้ง หวัใจสลายเม่ือได้

สมัผสัถึงความรัก และหวัใจของพอ่เม่ือเขาไดม้องเห็นการตายของพอ่เพื่อตวัเขาเอง เขารู้สึกเสียใจ

อยา่งสุดซ้ึง เพราะเขาตระหนกัดีวา่คนท�าผดิคือตวัของเขาเอง และเขาเป็นตน้เหตุใหพ้อ่ตอ้งตาย เขา

ไดต้ระหนกัถึงการไม่มีคุณค่าของตวัเขา การใชชี้วติท่ีไม่ใหพ้อ่ของตนเองไดรั้บเกียรติ เขาตระหนกั
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วา่การกระท�าของเขานั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษจากพอ่ แต่ตอนน้ีเขารู้สึกต้ืนตนัใจ และถ่อม

ใจอนัเน่ืองมาจากความรักและความเมตตาท่ีไดรั้บจากพอ่แทนท่ีจะเป็น ความโกรธและการลงโทษ 

เขาร้องไหอ้ยา่งเสียใจอยา่งสุดซ้ึง “พอ่... ผมเสียใจส�าหรับการกระท�าท่ีผา่นมา ยกโทษใหผ้มดว้ย 

ขอบคุณพอ่ท่ีเสียสละเพื่อผม ทั้งๆท่ีผมไม่สมควรจะไดรั้บเลย”

อนัเน่ืองจากการเสียสละของพอ่ผูน้ี้ ลูกชายคนน้ี จึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ เขาไม่หนัไป

หาวถีิชีวติเดิมๆอีกต่อไป เขารังเกียจการด�าเนินชีวติเดิมท่ีเขาเคยมีในอดีต ถา้ทั้งหวัใจและชีวติของ

เขาไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงใหม่หลงัจากการท่ีพอ่ตายแทนเขา คุณคิดวา่ชายคนน้ีเป็นคนเช่นไร แน่นอน

ทีเดียวเป็นไปไม่ไดว้า่ชายคนน้ีจะมีชีวติเหมือนอยา่งท่ีเขาเคยมีมาใหอ้ดีตอีกต่อไป

ตามกฎหมายลกูชายคนน้ีไดรั้บอิสรภาพแลว้ เพราะโทษทั้งส้ินของเขาไดรั้บการชดใช ้ดว้ย

ชีวติของพอ่ของเขาทั้งหมด ทุกส่ิงส้ินสุดลงแลว้ตามกฎหมาย และลกูชายคนน้ีกไ็ม่จ�าเป็นตอ้งจ่าย

ค่าอ่ืนๆอีกเพื่อใหเ้ขามีอิสระ แต่หลงัจากท่ีเขาไดเ้ห็นการตายของพอ่ผูบ้ริสุทธ์ิ ชายคนน้ีกไ็ม่

สามารถท่ีจะกลบัไปมีชีวติอยา่งเดิมได ้เขาไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่โดยพระคุณและกรุณาของ

พอ่ เขาหนัหลงัใหก้บัชีวติเดิมของเขาอยา่งส้ินเชิง และตดัสินใจวา่จะด�าเนินชีวติท่ีเหลืออยูน้ี่ท่ีจะรัก

และใหเ้กียรติพอ่ของเขา เขามีชีวติใหม่โดยผา่นทางการตายของอีกคนหน่ึง

อยา่งไรกต็าม คุณจะเรียกลกูชายคนน้ีวา่อยา่งไร ถา้เขารู้สึกเฉยๆ เม่ือไดย้นิข่าววา่พอ่ของเขา

ไดย้อมตายเพื่อท่ีลกูชายจะไดรั้บอิสรภาพ เขาแค่กล่าววา่ “กข็อบคุณท่ีพอ่ยอมตายแทนผม ท�าใหผ้ม

ไม่ตอ้งถกูประหารชีวติ” และหลงัจากนั้นเขาเองกย็งัด�าเนินชีวติเหมือนเดิมในทางของความบาป 

คุณจะเรียกลกูชายคนน้ี ท่ีไม่ยอมรับการตายของพอ่วา่เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด แต่กลบัพดูวา่ “ไม่ไดข้อ

ใหพ้อ่ท�า หรือเสียสละใหก้บัเขา” คุณจะอธิบายถึงลูกคนน้ีวา่อยา่งไร  

ประเดน็:  ความบาปของคุณไดรั้บการจ่ายแลว้โดยทางพระเยซูคริสต ์พระองคไ์ดก้ระท�าให้

เสร็จสมบูรณ์แลว้  พระองคท์รงทนทุกขแ์ละส้ินพระชนมภ์ายใตพ้ระพิโรธและการพิพากษาของ

พระเจา้ซ่ึงเป็นตวัคุณเองท่ีสมควรจะไดรั้บ พระองคท์รงรักคุณแมว้า่คุณจะไม่สนใจพระองคเ์ลย

กต็าม  พระองคเ์ปิดทางใหคุ้ณไดรั้บการอภยั ไดรั้บการคืนดี และไดรั้บความรักตลอดไป   ดงันั้น

การตอบสนองของคุณ ควรจะเป็นดงัต่อไปน้ีคือ : สารภาพ ถ่อมใจ ใหค้วามเคารพอยา่งแทจ้ริง 

ขอบพระคุณ กลบัใจและรักพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง  คุณควรท่ีจะไดใ้คร่ครวญถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รง

กระท�าใหแ้ก่คุณ คุณคิดวา่คุณจะเป็นอยา่งไรถา้คุณเลือกท่ีจะปฏิเสธกางเขนของพระเยซูคริสต ์โดย

แค่พดูวา่  “ฉนัไม่สนใจ และไม่ไดข้อใหพ้ระเยซูท�าใหซ้กัหน่อย และฉนัขอเลือกท่ีจะด�าเนินชีวติ 

ตามความปรารถนาของตนเอง และรับผดิชอบต่อความบาปของตนเองแต่เพียงล�าพงั พระเยซูไม่

จ�าเป็นตอ้งช่วยฉนั” คุณคิดดูวา่ความคิดน้ีจะน่ากลวัแค่ไหน โดยเฉพาะเม่ือตอ้งยนือยูต่่อเบ้ือง 

พระพกัตร์ของพระเจา้ และปฏิเสธเคร่ืองบูชาท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานใหแ้ก่คุณ คือความทนทุกข์

และการส้ินพระชนมข์องพระบุตรของพระเจา้เพื่อความบาปของคุณ  เวลานั้นมาถึงแลว้ในตอนน้ี 

คุณจะตอบสนองอยา่งไร
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- คู่มือผู้น�ำทำง -
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บทน�ำส�ำหรับผู้น�ำทำง
บทเรียนทำงเดินแห่งชีวิตคืออะไร

มีแค่ทางเดียวเท่านั้นท่ีจะน�าไปสู่ชีวติกคื็อทางแห่ง

กางเขนพระคริสต ์ ดงันั้นจุดประสงคข์องบทเรียนทางเดิน

แห่งชีวติน้ีกคื็อการน�าคนใหไ้ดเ้ร่ิมตน้ชีวติใหม่ท่ีกางเขน 

ของพระคริสต ์ ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ ผูแ้สวงหา  

ผูเ้ช่ือใหม่ หรือ คริสเตียนท่ีเขม้แขง็แลว้ ลว้นแลว้แต่มีจุด

มุ่งหมายเดียวกนั ส�าหรับหลาย ๆ คน บทเรียนน้ีจะช่วยให้

เขาไดพ้บชีวติใหม่ท่ีไมก้างเขนแห่งพระคริสต ์หรือส�าหรับคนอ่ืน บทเรียนน้ีอาจจะ

ท�าใหเ้ขาไดม้องกลบัไปท่ีกางเขนอีกคร้ังเพื่อฟ้ืนใจของเขาใหซ้าบซ้ึงในความรักของ

พระเยซูอีกคร้ัง แต่อยา่งไรกต็าม เราอธิษฐานกบัพระเจา้วา่ เม่ือถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ 

ทุกคนท่ีไดเ้รียนบทเรียนน้ีจะเตม็ลน้ไปดว้ยหวัใจท่ีรักพระเยซู และรักท่ีจะช่วยคน

หลงหายใหพ้บกบัชีวติใหม่ในพระองคด์ว้ยเช่นกนั

เรำจะเดินไปในทิศทำงไหนในบทเรียนทำงเดินแห่งชีวิต

เรารู้ดีวา่แต่ละคนท่ีเร่ิมตน้เรียนบทเรียนน้ีมีต่างกนั บางคนเร่ิมเรียนโดยไม่รู้

อะไรเก่ียวกบัพระเจา้เลย หรือบางคนกรู้็มาบา้งนิดหน่อย บางคนกรู้็เยอะอยูแ่ลว้ แต่

ไม่ไดรู้้จกัพระองคเ์ป็นการส่วนตวั บางคนน่าจะเพิ่งบงัเกิดใหม่และไดรู้้จกัพระเยซู

อยา่งแทจ้ริง และกมี็อีกหลายคนท่ีรู้จกัจริงๆ และกรั็กพระเยซูอยูแ่ลว้ แต่ไม่วา่เราจะ

เร่ิมท่ีจุดไหน ในตอนน้ีเราจะเดินไปในเสน้ทางเดียวกนัท่ีพระเจา้ไดบ้อกไวใ้น 

พระคมัภีร์ เพื่อท่ีจะไปถึงกางเขน และรักพระเยซูมากข้ึน เราไม่ไดก้�าลงัเลือกทาง

เดินของเราเอง แต่เราจะเดินไปตามทางของพระเจา้ เพราะวา่ทางของพระองคน์ั้น

เป็นทางเดียวท่ีถกูตอ้งท่ีสุด
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1 ในพระคมัภีร์ พระเจา้ได ้เร่ิมตน้เปิดเผยพระองคเ์องแก่มนุษย์

วา่พระองคคื์อผูใ้ด โดยผา่นทางส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างในปฐม

กาล  ดงันั้นเราจึงไดเ้ร่ิมตน้ในบทท่ี 1 กคื็อเร่ืองพระเจา้และเร่ืองการ

ทรงสร้างของพระองค ์พระเจา้คือใคร ท�าไมพระเจา้จึงสร้างเรา  มนั

เป็นไปไม่ไดท่ี้จะเขา้ใจกฏหมายของพระเจา้  ในบทท่ี 2  หรือเขา้ใจ

เร่ืองความบาปในบทท่ี 3  หรือท่ีจะเช่ือและไวว้างใจในองค ์

พระเยซูคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน 

บทท่ี 4 กบั 5 ถา้เขายงัไม่รู้วา่พระเจา้เป็นใครในบทท่ี 1

2 ต่อมาในพระคมัภีร์ พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องมากยิง่ข้ึน โดยผา่น

ทางการประทานกฏหมาย หรือธรรมบญัญติัของพระองค ์ ซ่ึงเป็นมาตรฐาน

ส�าหรับชีวติ กฏหมายของพระเจา้ช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจความบริสุทธ์ิของพระเจา้และ

เปิดเผยใหเ้ห็นถึงความบาปของมนุษย ์ ดงันั้นในบทท่ี 2 เราจะไดเ้ห็นถึงค�าสอนของ

พระเจา้ท่ีดีเลิศและบริสุทธ์ิส�าหรับมนุษยท่ี์พระองคท์รงสร้าง - เป็นเหมือนแผนท่ีท่ีดี

เลิศส�าหรับชีวติ  เราจะตระหนกัถึงความผดิของเรา กเ็ม่ือ

เรารู้วา่เราไม่ไดเ้ช่ือฟังแผนการท่ีดีเลิศของพระเจา้  ซ่ึง

แผนการนั้นกเ็พื่อใหเ้รารักพระองคแ์ละรักคนคนอ่ืน ๆ  

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตรัสไวว้า่ “คนป่วยตอ้งการหมอ” ดงั

นั้นเราจึงจ�าเป็นตอ้งตรวจวนิิจฉยัโรคความบาปของมนุษย ์

และเตรียมหนทางท่ีจะพบกบัหมอในบทท่ี 4 ต่อไป

3 หลงัจากนั้นในพระคมัภีร์เราไดเ้ห็นการตอบสนอง

ของพระเจา้ต่อความบาป คร้ังแลว้คร้ังเล่ามนุษยเ์ลือก

ท่ีจะปฏิเสธพระเจา้และไม่เช่ือฟังกฏหมายของพระองค ์ แต่

เน่ืองจากพระเจา้ทรงแสนดี พระองคจึ์งตอ้งทรงพิพากษา

ความบาปของเรา ดงันั้นในบทท่ี 3 เราจะไดเ้รียนรู้อยา่ง

จริงจงัถึงความบาปและการตอบสนองของพระเจา้ต่อความ

บาปของเรา  การท่ีเราจะเรียนส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เพื่อท�าใหเ้รา
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รู้สึกเศร้าหรือเขา้ใจวา่พระองคโ์หดร้าย  เราจะเรียนตามวธีิการของพระเจา้ท่ีได้

เตรียมหนทางเพื่อพระเยซูคริสต ์ เราตอ้งรู้และเขา้ใจวา่เราเป็นผูห้ลงหายใน 

ความบาป ก่อนท่ีเราจะสามารถรักและส�านึกถึงพระคุณของพระผูช่้วยใหร้อดได้

4 ทา้ยสุด ในเวลาท่ีเหมาะสม พระเจา้ไดเ้สดจ็เขา้มา

ในโลกน้ีมาเป็นพระเยซู -  เป็นการเปิดเผยของ

พระเจา้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดต่อมนุษยชาติในฐานะของ 

พระผูช่้วยใหร้อดของโลก หลงัจากท่ีพระเจา้ทรงเตรียม

หนทางส�าหรับพระเยซูคริสตผ์า่นทางการทรงสร้าง  

การประทานกฏหมาย การพิพากษาความบาป พระเจา้ได้

ทรงส่งพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในโลกน้ี ดงันั้นในบทท่ี 4 ฮีโร่ของเรากม็าถึง - พระองค์

เสดจ็มาเพื่อช่วยใหเ้รารอดจากความบาป ความตาย และการพิพากษา ซ่ึงเราไดเ้รียน

รู้ในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 วา่เราสมควรไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี หลงัจากเราไดเ้ห็นถึงความ

บาปและความส้ินหวงัของตวัเอง เราจะพบวา่ความรักและพระกรุณาของพระเจา้

เป็นส่ิงท่ีวเิศษท่ีสุดและมีคุณค่ามากท่ีสุดในโลก

5 หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อจ่าย

ค่าความบาป  พระองคท์รงฟ้ืนจากความตาย ทรงชนะ

ความบาปและความตาย พระองคไ์ดป้ระกาศใหโ้ลกรู้วา่ ใน

เวลาน้ีพระราชกิจแห่งการช่วยกูไ้ดส้�าเร็จแลว้  พระเจา้ได้

ทรงเรียกมนุษยทุ์กคนใหก้ลบัใจใหม่ และเช่ือไวว้างใจใน

พระเยซูจนถึงเวลาท่ีพระเยซูจะเสดจ็กลบัมาโดยผา่นทาง 

อคัรสาวกและผูท่ี้ติดตามพระองคต์ั้งแต่วนันั้นจนถึงทุกวนัน้ี  

น่ีเป็นบทสรุปของพระเจา้ในพระคมัภีร์ ดงันั้นน่ีกเ็ป็นบท

สรุปของเราดว้ยเช่นกนั คือใหเ้ราหนัเขา้หาพระเยซูในฐานะ

พระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และใหเ้ราด�าเนิน

ชีวติใหม่ในฐานะลกูท่ีรักของพระองค์
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นี่คือเรื่องรำวของพระคัมภีร์ และเป็นเรื่องรำวของ 
กำรเดินทำงของเรำในทำงเดินแห่งชีวิตด้วยเช่นกัน…

เรำจะประกำศเรื่องนี้ อย่ำงสั้นกระชับ และชัดเจนกับคนไทยได้อย่ำงไร

พระเจา้ทรงใชเ้วลานบัหลายพนัปีในการเปิดเผย

เร่ืองของพระองคแ์ก่มนุษย ์ เร่ิมจากการทรงสร้าง  

มาจนถึงบทบญัญติั และสุดทา้ยองคพ์ระเยซูคริสต ์

แต่ส�าหรับเรา เรามีเวลาไม่มาก ดงันั้นเราจะสรุป

ความจริงท่ีส�าคญัของพระเจา้ใหก้บัคนไทยผูซ่ึ้งไม่

ค่อยรู้เร่ืองราวของพระเจา้เท่าไหร่ หรือผูเ้ชือใหม่ได้

อยา่งไรโดยใชเ้วลาสั้นๆ 

ใหคุ้ณคิดสกันิดก่อนท่ีจะเอาวธีิการของคนอ่ืนมาใช ้คุณรู้

หรือไม่วา่ในพระคมัภีร์พระเยซูและอคัรฑูตไม่เคยสอนหรือ

เทศนาโดยใชสู้ตรหรือวธีิการท่องจ�า  และไม่เคยพดูตามบทพดู

บทเดียวกนัแมแ้ต่คร้ังเดียว ซ่ึงแตกต่างจากส่ิงท่ีเราท�าอยูใ่นยคุ

ปัจจุบนัใช่ไหม?  พระเยซูและอคัรสาวกของพระองคจ์ะ

ส่ือสารแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผูฟั้งในขณะนั้น  

หมายถึงส�าหรับคนยวิท่ีมีพื้นฐานความเขา้ใจเร่ืองของพระเจา้ 

และบทบญัญติัของพระเจา้ รวมทั้งค �าพยากรณ์ของพระเจา้ใน

สมยัโบราณ  พระเยซูและสาวกพดูถึงการละเมิดธรรมบญัญติั 

และพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ท่ีพวกเขาก�าลงัรอคอย ผูท่ี้

ท�าใหค้ �าพยากรณ์และพระสญัญาของพระเจา้นั้นส�าเร็จ  
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แต่เม่ือประกาศกบัคนต่างชาติผูซ่ึ้งไม่มีพื้นฐาน

ความเขา้ใจเร่ืองของพระเจา้ พระองคแ์ละสาวกกจ็ะ

พดูถึงพระเจา้ในฐานะของพระผูส้ร้าง พระลกัษณะ

ของพระเจา้ พดูถึงความบาป การพิพากษาของ

พระเจา้ส�าหรับมนุษยชาติ ถึงแมว้า่เน้ือหาจะเปล่ียน

ไปอนัเน่ืองมาจากผูฟั้งท่ีมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั แต่

ตอนจบของเน้ือหาประเดน็หลกักจ็ะเหมือนกนัทุก

คร้ัง - คือ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ เป็นหนทางเดียว

เท่านั้นท่ีน�าไปสู่ความรอด  ดงันั้นจึงตอ้งกลบัใจ และ

เช่ือวางใจในพระองคเ์ท่านั้น  

ดงันั้น  แบบอยา่งท่ีดีท่ีสุดจากพระคมัภีร์ท่ีเราสามารถน�ามาใชใ้นประเทศไทย

คืออะไร – คนท่ีคลา้ย ๆ กบัคนต่างชาติในพระคมัภีร์มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของ

พระเจา้นอ้ยมาก  ไม่ตอ้งกลวันะครับ  เราจะท�าตามตวัอยา่งในพระคมัภีร์ ท่ีพระเจา้

ทรงใหแ้ก่เรา

ในกิจการบทท่ี  17  เราไดอ่้านพบวธีิการของ

เปาโลท่ีประกาศกบัคนเอเธนส์ ซ่ึงจะวา่ไปแลว้คน

เอเธนส์กไ็ม่ต่างจากคนไทยสกัเท่าไรนกั ในเวลา

นั้นคนเอเธนส์ไม่ค่อยรู้เร่ืองราวของพระเจา้  และ

มีความเช่ือในเทพเจา้หลายองคร์วมทั้งรูปเคารพ

ต่าง ๆ  ดว้ยเหตุผลน้ี เน้ือหาของเปาโลเม่ือประกาศ

กบัคนเอเธนส์จึงตอ้งแตกต่างไปจากเน้ือหาส�าหรับคนยวิท่ีมีพื้นฐานเร่ืองของ

พระเจา้อยา่งลึกซ้ึง ส�าหรับคนเอเธนส์เปาโลไดใ้ชเ้วลาเล่าใหผู้ฟั้งของท่านเขา้ใจวา่

พระเจา้เป็นใคร และพระองคแ์ตกต่างจากเทพเจา้ท่ี

คนเอเธนส์เช่ือถืออยา่งไร ท่านไดช้ี้ใหพ้วกเขาเห็น

ถึงความบาปของตนเองอนัเน่ืองมาจากการไม่

นมสัการพระเจา้ท่ีเท่ียงแท ้ หลงัจากนั้นท่านได้

ประกาศถึงการพิพากษาของพระเจา้โดยทาง 
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พระเยซูคริสต ์ เปาโลสรุปจบการประกาศของท่านดว้ยการเรียกร้องใหค้นเหล่าน้ี

กลบัใจและหนัมาหาพระเจา้  ท่านไดส้รุปเร่ืองของพระเจา้ทั้งหมดในประวติัศาสตร์

เพื่อท่ีจะน�าคนต่างชาติเหล่าน้ีมาถึงพระคริสต์

ดงันั้นจากตวัอยา่งของเปาโล  ท�าใหเ้ราไดเ้ห็นวา่เม่ือเราก�าลงัแสวงหาวธีิการท่ี

จะน�าคนไทยมาถึงพระคริสต ์ เราตอ้งเรียนรู้และท�าตามวธีิการของพระเจา้ท่ีเหมาะ

กบัคนไทย  ไม่ใช่ตามความคิดของเราเอง หรือตามวธีิการท่ีเหมาะกบัคนต่างชาติท่ีมี

พื้นฐานในเร่ืองพระเจา้อยูแ่ลว้  ซ่ึงเราไดเ้ห็นผา่นทางงานรับใชข้องเปาโลท่ีประกาศ

กบัคนเอเธนส์ในบทท่ี 17  และจากตวัอยา่งน้ี เราจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาใน

บทเรียน “ทางเดินแห่งชีวติ” ต่อไป

คู่มือผู้น�ำทำง...ใช้อย่ำงไรให้เกิดผล ?

ถ้ำคุณเรียนทำงเดินแห่งชีวิตยังไม่จบ...

ก่อนท่ีคุณจะน�าคนอ่ืนไปในทางท่ีถกูตอ้งในทางเดินแห่งชีวติ  คุณเองจะตอ้ง

เดินในทางนั้นก่อน  ถา้คุณยงัไม่ไดเ้ป็นแบบนั้นกใ็หห้ยดุท่ีจะอ่านคู่มือน้ีก่อน และ

กลบัไปเรียนรู้ทางเดินชีวติในฐานะผูศึ้กษาก่อน  ถา้คุณไม่ไดศึ้กษาทางเดินชีวติดว้ย

จุดประสงคท่ี์อยากจะรู้จกั และรักพระเยซูมากข้ึน  คุณกย็งัไม่พร้อมท่ีจะสอนคนอ่ืน

ในบทเรียนน้ี  ในทุก ๆ หนา้ของบทเรียนน้ีจะประกอบดว้ยขอ้พระคมัภีร์  และใน

แต่ละหนา้นั้นกจ็ะน�าคุณใหรู้้จกัและรักพระเยซูมากข้ึนอีก และเพื่อใหห้วัใจและชีวติ

ของคุณจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง การเขา้ใกลแ้ละติดสนิทกบัพระเจา้นั้นไม่มีทางลดั 

ถา้คุณยงัไม่ไดเ้ดินในทางน้ี ใหคุ้ณวางคู่มือน้ีไวก่้อน และเร่ิมการเดินทางของคุณเอง

ในทางเดินแห่งชีวติ
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ถ้ำคุณเรียนทำงเดินแห่งชีวิตจบแล้ว คุณก็พร้อมที่จะน�ำคนอื่นแล้วเช่นกัน

1st 

2nd  ในนดัคร้ังแรก - แนะน�าใหน้อ้งเล้ียงไดเ้รียนทางเดิน     

 แห่งชีวติ คุณจะสงัเกตวา่มีบทน�าอยู ่2 บท ในบทท่ี 1 

บทน�าอนัแรกส�าหรับคนท่ีไม่แน่ใจวา่มีพระเจา้อยูจ่ริงไหม 

และบทท่ี 2 ส�าหรับคนท่ีเช่ือวา่มีพระเจา้อยูจ่ริง แต่ยงัไม่แน่ใจ

วา่พระเยซูเป็นใคร แต่ถา้คุณจะไม่ใชก้ไ็ดน้ะ หรือจะแนะน�า

บทเรียนน้ีในวธีิของคุณกไ็ด้

หลงัจากแนะน�าบทเรียนน้ี - ทา้ทายนอ้งเล้ียงใหส้ญัญาวา่จะตั้งใจแน่วแน่ในการ

แสวงหา และรู้จกัพระเจา้มากข้ึนใน 30 วนัน้ี  ถา้จะเร่ิมท�าวนัท่ี 1 ดว้ยกนัจะดีมาก 

เพราะวนัแรกน้ีกเ็หมาะส�าหรับคนท่ียงัไม่แน่ใจวา่จะแสวงหาพระเจา้อยา่งจริงจงั

หรือเปล่า เพราะอาจจะกลวัและนึกไปถึงเร่ืองของการเปล่ียนศาสนา  เพราะฉะนั้น

ใหใ้ชเ้วลาท่ีจะพดูคุยถึงวนัท่ี 1 ในบทเรียน เพราะในนั้นพดูถึงเร่ืองน้ีไวด้ว้ย (ถา้คุณ

ก�าลงัสอนคนท่ีเป็นคริสเตียนอยูแ่ลว้กดี็มากครับ แนะน�าใหเ้ขาเรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ีใน

วนัท่ี  1 เพื่อเขาจะไดเ้ขา้หาคนอ่ืนและประกาศกบัคนอ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน) ขอใหอ้ธิบายใหน้อ้งเขา้ใจถึงพื้นฐานการใชเ้วลากบัพระเจา้ในแต่ละวนัในบท

เรียนน้ีดว้ย กคื็อการอ่านขอ้พระคมัภีร์ การอธิษฐาน และการตอบสนองในส่วนของ

การเปล่ียนแปลงชีวติ  

3rd  นดัเจออีกคร้ังและคุยกบันอ้งเล้ียงถึงเน้ือหาในแต่ละบท คุณอาจจะคุยถึง 

 เฉพาะใจความส�าคญัของแต่ละวนั  และใหค้วามส�าคญัหรือเนน้ย �้าในส่วน

ของชีวติท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั หรือคุณอาจจะลงลึกไปในทุกค�าถามกไ็ด ้คุณ

อาจจะเพิ่มค�าถามอะไรเขา้ไปกไ็ด ้หรือจะขา้มบางค�าถามท่ีซ�้ า ๆ กไ็ดไ้ม่เป็นไร ซ่ึงก็

แลว้แต่คุณและนอ้งเล้ียง และท่ีส�าคญักใ็หพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูน้�า ในแต่ละ

อาทิตยน์ดัคุยกนัอาทิตยล์ะ 1 วนั และอาทิตยล์ะ 1 บท หรือคุณอาจจะใชเ้วลานอ้ย

กวา่หรือนานกวา่ 1 อาทิตยส์�าหรับ 1 บทกไ็ด ้กรุณาอยา่ท�าตามสูตร แต่ใหท้�าตามท่ี

30
 ว

นั

อธิษฐานเผือ่นอ้งเล้ียง และนดัเจอ
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พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน�าคุณใหส้อน และสอนในส่ิงท่ี

เหมาะกบันอ้งของคุณเอง ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดกคื็อการท่ีนอ้งได้

มีความเขา้ใจในแต่ละบทถึงประเดน็หลกั และซึมซบัเขา้ไป

ในหวัใจของเขา ท�าใหเ้ขารู้จกัและรักพระเจา้มากข้ึน และมี

ประสบการณ์กบัชีวติท่ีเปล่ียนแปลง  มนัไม่ส�าคญัวา่คุณจะ

ใชเ้วลาสั้น ๆ หรือนาน ๆ กบันอ้ง  แต่ใหว้างใจใน 

พระวญิญาณ์บริสุทธ์ิใหพ้ระองคน์�าคุณ ในขณะท่ีคุณก�าลงั

น�าคนอ่ืนอยูน่ั้นใหฟั้งเสียงของพระองค ์และท�าในส่ิงท่ี

พระองคบ์อก และคุณไม่ตอ้งกลวัวา่จะท�าผดิพลาด

มีเครื่องมืออยู่ 2 อย่ำงที่จะช่วยคุณให้น�ำคนอื่นบนทำงเดินแห่งชีวิต

ประเด็นส�ำคัญ & กำรเปลี่ยนแปลงชีวิตในแต่ละวัน

ใชคู่้มือน้ีกบัใครกต็ามแมว้า่จะเป็นนอ้งเล้ียง เพื่อน หรือคนในครอบครัว ท่ีคุณ

ก�าลงัสอนบทเรียนทางเดินแห่งชีวติ เม่ือเขาไดใ้ชเ้วลากบัพระเจา้ในแต่ละวนั เขา 

จะสงัเกตวา่จะมีประเดน็ส�าคญัทุก ๆ วนั และมีการทา้ทายใหมี้การเปล่ียนแปลงใน

ชีวติ  ขอย �้าอีกทีวา่มนัไม่จ�าเป็นท่ีคุณจะตอ้งมานัง่ถามทุกค�าถามเม่ือใชเ้วลาดว้ยกนั 

แต่ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดกคื็อเขาจะตอ้ง (1) เขา้ใจในเน้ือหาหลกั ๆ และ (2) อธิษฐานและ

ตอบสนองต่อพระวจนะโดยการขอใหพ้ระเจา้เปล่ียนแปลงชีวติของเขา ในทุกคร้ังท่ี

คุณใชเ้วลาดว้ยกนั ขอใหใ้ชคู่้มือพี่เล้ียงน้ีเพื่อช่วยใหคุ้ณมัน่ใจวา่คุณไดน้�าเขาอยา่ง

ชดัเจนใน 2 ส่ิงน้ี
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พี่ นอ้งทั้ง หลาย เม่ือขา้พ เจา้มาหาท่านเพื่อประ กาศความล�้า ลึกของพระ เจา้

แก่พวกท่านนั้น ขา้พ เจา้ไม่ไดม้าดว้ยถอ้ย ค�าหวาน หูหรือดว้ยความฉลาด

ปราด เปร่ือง  2 เพราะขา้พ เจา้ตั้ง ใจวา่จะไม่แสดงความรู้เร่ืองใดๆ ในหมู่พวก

ท่านเลย เวน้ แต่เร่ืองพระ เยซู คริสตแ์ละการท่ีพระ องคท์รงถกูตรึงท่ีกาง เขน  3 

และขา้พ เจา้มาหาท่านทั้ง หลายดว้ยความอ่อน แอ ดว้ยความกลวัและความ

หวาด หวัน่มาก  4 ค �า พดูและค�า เทศ นาของขา้พ เจา้ไม่ใช่เป็นการพดูชกั ชวนดว้ย

ปัญ ญาแต่เป็นการส�า แดงพระ วญิ ญาณและฤทธา นุ ภาพ  5 เพื่อความเช่ือของ

พวกท่านจะไม่ข้ึนกบัปัญ ญาของมนุษย ์แต่ข้ึนกบัฤทธ์ิ เดชของพระ เจา้

- 1 โครินธ์ 2: 1-5

สุดท้ำยแล้ว โปรดจ�ำไว้เสมอว่ำ…

แผนที่ทำงเดินชีวิต

แผนท่ีทางเดินชีวติเป็นบทสรุปของบทเรียน

ทั้งหมด และเป็นขอ้สรุปของความจริงท่ีคน ๆ หน่ึง

จะตอ้งเขา้ใจอยา่งนอ้ยซกันิดนึงก่อน เพื่อน�าไปสู่การ

เช่ือและไวว้างใจในพระเยซูใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อด

และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ใช่แค่พระอีกองคห์น่ึง และ

ถา้คนนั้นไม่ไดต้ระหนกัในส่ิงเหล่าน้ีแมแ้ต่นิดเดียว 

น่าจะสรุปไดว้า่เขาอาจจะไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนแท ้(ได้

รับความรอด) 

ในฐานะท่ีเป็นผูน้�า คุณอาจจะใชแ้ผนท่ีน้ีท่ีจะช่วยใหคุ้ณไม่หลุดจากเน้ือหา

ส�าคญัในพระคมัภีร์ เน้ือหาท่ีจ�าเป็นในเร่ืองความรอด และเน้ือหาส�าคญัของบทเรียน 

เพราะแผนท่ีจะท�าใหคุ้ณเห็นภาพรวมในพระคมัภีร์และในบทเรียน นอกจากนั้นยงั

ช่วยในการเร่ิมตน้เป็นพยานและในการสร้างสาวก คุณสามารถใชแ้ผนท่ีน้ีในการเตรี

ยมแบ่งปันในกลุ่มยอ่ยหรือค�าเทศนา หรือใชเ้ม่ือไหร่กต็ามท่ีคุณจ�าเป็นตอ้งใหภ้าพท่ี

ชดัเจนถึงเน้ือหาส�าคญัในพระคมัภีร์ท่ีจะน�าคนมาถึงไมก้างเขนของ 

พระคริสต ์
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กำรเปลีย่นแปลงชีวติในแต่ละวนั
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วันที่ 1
ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองค์

เองผา่นทางส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง และในจิตใจของ

มนุษยทุ์กคนในทุกวฒันธรรมทัว่โลก ทุกคนกรู้็วา่มี

พระเจา้หรือมีอ�านาจท่ีเหนือธรรมชาติ แต่อยา่งไร

กต็ามเราไม่สามารถรู้จกัพระองคไ์ดเ้ป็นการส่วนตวั

จนกวา่ท่ีจะมีใครไดเ้ล่าเร่ืองของพระองคใ์หเ้ราฟัง   

น่ีคือจุดประสงคข์อง “ทางเดินแห่งชีวติ”

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัยอมรับวา่พระเจา้ทรงมีอยูจ่ริง และทรงเป็นพระเจา้ของ

มนุษยทุ์กคน ไม่ใช่แค่ของฝร่ัง ดงันั้นฉนัตอ้งแสวงหาพระองค ์ในอดีตฉนัอาจจะ

ปฏิเสธท่ีจะรู้จกัพระองค ์แต่จากน้ีไปฉนัจะทุ่มเทท่ีในการรู้จกัพระองคใ์หม้ากยิง่ข้ึน

วันที่ 2
ประเดน็:  พระเจา้คือพระผูส้ร้างท่ียิง่ใหญ่ พระองคท์รงเป็นกษตัริยผ์ูท่ี้สร้าง

และครอบครองอยูเ่หนือทุกสรรพส่ิงในจกัรวาล ทรงสร้างมนุษย ์และมีสิทธิอ�านาจ

อยูเ่หนือทุกคน รวมทั้งตวัฉนัดว้ย  

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัอศัจรรยใ์จท่ีพระองคท์รงสร้างฉนัและประทานทุกส่ิง

ใหก้บัฉนั และมีพระประสงคใ์หฉ้นัไดรู้้จกักบัพระองคเ์ป็นการส่วนตวั ดงันั้นฉนัจึง

ขอบพระคุณพระองคแ์ละจะแสวงหาเพ่ือจะรู้จกักบัพระองคม์ากข้ึน

ประเด็นส�ำคัญ &
กำรเปลีย่นแปลงชีวติในแต่ละวนั
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วันที่ 3
ประเดน็:  พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิอ�านาจยิง่ใหญ่ และมีพระเมตตากรุณา พระองค์

ประทานทุกส่ิงใหก้บัฉนั พวกรูปเคารพทั้งหลายไม่สามารถช่วยฉนัได ้แต่พระเจา้ทรง

ช่วยได ้ดงันั้นพระเจา้จึงทรงมีพระประสงคใ์หทุ้กคนรวมทั้งตวัฉนัดว้ยหนัจากส่ิงอ่ืน 

ๆ ท่ีเราก�าลงันมสัการ และหนัมาหาพระเจา้ เพ่ือท่ีจะไดรั้บการช่วยใหร้อด

เปลีย่นแปลงชีวติ:  เพราะวา่พระเจา้ทรงแสนดีต่อฉนั ฉนัรู้สึกเสียใจเพราะท่ี

ผา่นมานั้นฉนันบัถือส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่พระเจา้ ดงันั้นต่อไปน้ีฉนัจะเร่ิมหนัหลงัใหก้บัส่ิง

เหล่านั้น และหนัมามนสัการพระเจา้แทน

วันที่ 4

ประเดน็:  พระเจา้เป็นเหมือนพอ่ของฉนั พระองคท์รงเลือก

ฉนัใหเ้ป็นลกูของพระองค ์พระองคท์รงรักฉนัอยา่งมากมาย  ทรง

อดทนและปรารถนาท่ีจะอภยัโทษความผดิบาปใหแ้ก่ฉนั 

พระองคท์รงตอ้งการใหฉ้นักลบัมาหาพระองค์

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัรู้สึกซาบซ้ึงใจท่ีไดรู้้วา่พระเจา้ยงัทรง

รักฉนัและอภยัโทษบาปใหแ้ก่ฉนั ดงันั้นฉนัอยากขอโทษพระองค์

ท่ีฉนัไม่รักพระองค ์ ความรักของพระองคท์�าใหฉ้นัอยากเขา้มาหา

และรักพระองค์

วันที่ 5
ประเดน็:  พระเจา้ทรงตั้งบทบญัญติัท่ีชอบธรรมและเป็นผูพ้ิพากษาท่ียติุธรรม 

หนทางของพระองคน์ั้นดีเลิศ และบริสุทธ์ิ พระองคส์ัง่ใหทุ้กคนท่ีพระองคท์รงสร้าง

เช่ือฟังพระองคแ์ละเป็นคนดี พระองคจ์ะทรงพิพากษาทุกคนรวมทั้งตวัฉนัดว้ย

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัควรท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ ฉนัตระหนกัวา่ฉนัตอ้งรับผดิ

ชอบ เม่ือฉนัไดเ้ลือกท่ีจะไม่เช่ือฟังพระเจา้
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วันที่ 6
ประเดน็:  พระเจา้กเ็ปรียบเสมือนพอ่แม่ท่ีดี พระองคป์ระทานชีวติ พระองครั์ก

เรา พระองคส์อนเรา พระองคต์อ้งการใหเ้รามีชีวติท่ีดีท่ีสุด พระองคท์รงมีสิทธิ

อ�านาจเหนือเรา  

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัควรขอบคุณพระเจา้และใหเ้กียรติพระองค ์ฉนัควรรัก

พระเจา้ และพึ่งพาความช่วยเหลือท่ีมาจากจากพระองค ์ฉนัควรเช่ือฟังพระเจา้เพราะ

พระองคท์รงดีต่อฉนั ฉนัตระหนกัวา่การตอบสนองของฉนัต่อพระเจา้จะมีผล 

กระทบในชีวติ

วันที่ 7
ประเดน็:  ประเมินตวัเอง “คุณเป็นคนดีหรือเปล่า?” เพราะวา่พระเจา้รักเรา ค�า

สัง่ท่ีพระเจา้สัง่มายงัเรานั้นจึงเป็นส่ิงท่ีดี บริสุทธ์ิ และดีเลิศ เพื่อส่ิงน้ีจะเป็นท่ีถวาย

เกียรติแด่พระองค ์และเป็นผลดีต่อเราเองดว้ย

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัตระหนกัวา่ค�าสอนของพระเจา้ไม่ใช่ขอ้ปฏิบติัทาง

ศาสนา และไม่ใช่ส่ิงท่ีโหดร้ายต่อฉนั การใชชี้วติตามแผนท่ีพระเจา้วางไวน้ั้นเป็นส่ิง

ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับชีวติของฉนั

วันที่ 8
ประเดน็:  พระเจา้พระบิดาผูส้ร้างนั้นดีงาม บริสุทธ์ิ

ในทุกทาง ทั้งพระลกัษณะ การกระท�า ความรัก และ

ความชอบธรรม พระองคป์ราศจากขอ้บกพร่อง พระเจา้

ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนพระองค ์พระองคน์ั้น

ยิง่ใหญ่เหนือทุกสรรพส่ิง

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัสามารถท่ีจะไวว้างใจพระเจา้ได้

เพราะพระองคดี์ ฉนัปลอดภยัในความรักของพระองคเ์พราะรัก

นั้นไม่มีเง่ือนไข และฉนักม็ัน่ใจวา่พระเจา้จะท�าส่ิงท่ีถกูตอ้งใน

ชีวติของฉนัเสมอ เพราะพระองคไ์ม่เคยท�าอะไรผดิเลย

30
 ว

นั
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วันที่ 9

ประเดน็:  แผนการของพระเจา้ส�าหรับชีวติของเรานั้นดีเลิศ เพราะวา่พระเจา้ดี

สมบูรณ์ในทุก ๆ ทาง ถา้เราจะเป็นคนดีตามแบบมาตรฐานของพระองค ์เราตอ้งเป็น

เหมือนพระองค ์คือดีสมบูรณ์ในทุก ๆ ทาง

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ถา้ฉนัและคนอ่ืน ๆ ใชชี้วติในทางของพระองค ์ชีวติของ

ฉนัและโลกน้ีจะดีซกัแค่ไหน แต่ฉนัตระหนกัฉนัไดท้�าผดิและไม่ไดท้�าดีในหลาย ๆ 

ทาง ตลอดชีวติ ทั้งการการท�า ค �าพดู ความคิด และในใจ ดงันั้นฉนัยอมรับวา่ฉนัจึง

ไม่ใช่คนดีตามมาตรฐานของพระองค์

วันที่ 10

ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้เป็นความรักท่ีสมบูรณ์ ถา้เราจะเป็นคนดีตามแบบ

มาตรฐานของพระองค ์เราตอ้งเป็นเหมือนพระองค ์- มีความรักท่ีสมบูรณ์

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัตระหนกัวา่ ฉนัไม่ไดรั้กในแบบท่ีควรจะเป็น หลายคร้ัง

ท่ีฉนัรักแบบเห็นแก่ตวัและไม่บริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีชดัเจนท่ีสุดกคื็อ ฉนัไม่ไดรั้กพระเจา้

อยา่งจริงใจ แมว้า่พระองคใ์หทุ้กส่ิงทุกอยา่ง และพระองคท์รงรักฉนัทุก ๆ วนั ฉนั

เขา้ใจถึงธรรมชาติบาปของตวัเองมากข้ึนกเ็ม่ือยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ียากมากท่ีจะรัก

พระเจา้ ถึงแมว้า่พระองครั์กฉนักต็าม

วันที่ 11

ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้ชอบธรรมอยา่งสมบูรณ์ ถา้เราจะเป็นคนดีตามแบบ

มาตรฐานของพระองค ์เราตอ้งเป็นเหมือนพระองค ์คือท�าแต่ส่ิงท่ีดี และไม่เคยท�าผดิ

เลยตลอดชีวติ

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัตระหนกัวา่ฉนัไม่เหมือนพระเจา้เลย ฉนัท�าผดิมาตลอด

ชีวติ ฉนัเขา้ใจถึงธรรมชาติบาปของตวัเองมากข้ึนก ็เพราะส�าหรับฉนันั้นการท�าดี

ตลอดเวลามนัเป็นไปไม่ได ้ถา้ฉนัเป็นคนดีจริง ๆ การท�าในส่ิงดี ๆ กค็วรจะเป็น

ธรรมชาติของฉนัดว้ย แต่ฉนัไม่ไดเ้ป็นคนดี ฉนัเป็นคนบาป
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วันที่ 12

ประเดน็:  พระเจา้จะพิพากษาแต่ละคนตามการกระท�าของคนนั้น พระองคจ์ะ

ตดัสินการกระท�า ความคิด และจิตใจอยา่งเท่ียงตรง

เปลีย่นแปลงชีวติ:  หลงัจากท่ีไดส้�ารวจตวัเองดว้ยมาตรฐานของพระเจา้  

ฉนัยอมรับวา่ฉนัท�าบาปทุกวนัตลอดชีวติ ดงันั้นฉนักย็อมรับวา่ฉนัสมควรจะไดรั้บ

การพิพากษาจากพระเจา้ตุลาการของจกัรวาล

วันที่ 13

ประเดน็:  ก่อนท่ีจะเรียนเร่ืองมาตรฐานแห่งความดีของพระเจา้ เราอาจจะคิดวา่

เราเป็นคนดีคนหน่ึง แต่ตามมาตรฐานของพระเจา้ เราไม่ไดเ้ป็นคนดีเลย เราเป็นคน

บาป

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ตอนน้ีฉนัไดต้ระหนกัถึงบาปของฉนัเองวา่มนัมากมาย

จริงๆ  ฉนัไม่ไดเ้ป็นคนดี ฉนัเป็นคนบาป

วันที่ 14

ประเดน็:   พระเจา้ผูส้ร้างของเราดีในทุก ๆ ทาง แต่วา่ 

ทุกคนลว้นเป็นคนบาป ความบาปทั้งหมดของเรานั้นเราไดท้�าต่อ

พระเจา้ เราไดป้ฏิเสธพระองค ์ไม่รักพระองค ์เราไม่ใช่คนดีท่ี

ท�าบาปแค่บางคร้ัง แต่วา่เราท�าบาปเพราะธรรมชาติบาปของเรา

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัตระหนกัดีวา่บาปของฉนัไม่ใช่การ

ไม่ท�าตามขอ้บงัคบัของศาสนา แต่ความบาปของฉนัคือต่อตา้น

พระเจา้ผูส้ร้างของฉนั ฉนัเสียใจส�าหรับความบาปผดิท่ีฉนัท�าต่อ

พระเจา้

30
 ว

นั
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วันที่ 15

ประเดน็:  พระเจา้ไม่ไดรู้้สึกเฉย ๆ กบับาปของเรา เพราะวา่พระองคเ์ป็น 

พระบิดาผูส้ร้างของเรา พระองคไ์ม่สามารถทนต่อความบาปของเราได ้ความบาป

ของเราท�าใหเ้ราถกูแยกขาดจากพระเจา้ และท�าใหพ้ระองครั์งเกียจ เสียใจ และทรง

พระพิโรธ   

เปลีย่นแปลงชีวติ:  การไดเ้รียนรู้ถึงการตอบสนองของพระเจา้ต่อความบาป

ของเรานั้นมนัเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั แต่เพราะฉนัไดเ้ห็นถึงบาปของฉนั ในบทท่ี 2 ท�าให้

ฉนัตระหนกัวา่ฉนัสมควรท่ีจะไดรั้บการตอบสนองแบบนั้นจากพระเจา้

วันที่ 16

ประเดน็:  เพราพระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาท่ีดี พระองคจึ์งตอ้งลงโทษความบาป

ทั้งหมด โดยท่ีเราไม่สามารถมีขอ้อา้งใด ๆ ไดเ้ลย

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัไม่มีขอ้อา้ง ขอ้โตแ้ยง้ทุกอยา่งไดรั้บค�าตอบจากพระเจา้

แลว้ พระองคดี์และพระองคจ์ะลงโทษบาปของฉนั

วันที่ 17

ประเดน็:  เราทุกคนรู้ดีวา่อาชญากรทุกคนสมควรไดรั้บการลงโทษ เราจะมี

ความรู้สึกโมโหและรังเกียจมากถา้ไดรู้้วา่ผูพ้ิพากษาตดัสินใหอ้าชญากรเป็นอิสระ

โดยไม่ตอ้งรับโทษ เรารู้วา่การท�าดีนั้นไม่สามารถจ่ายค่าความผดิได ้ความยติุธรรม

ของพระเจา้นั้นมากกวา่ความยติุธรรมของมนุษย์

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่มนัจะเป็นเร่ืองท่ีผดิมาก ถา้พระเจา้

จะปล่อยใหฉ้นัเป็นอิสระโดยปราศจากการลงโทษ ฉนัตระหนกัวา่ฉนัสมควรไดรั้บ

ความตายและนรกเป็นส่ิงตอบแทน
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วันที่ 18

ประเดน็:  พระเจา้กเ็หมือนกบัพอ่ท่ีแสนดี และกเ็ป็นผูพ้ิพากษาท่ีดีดว้ยเช่นกนั 

แต่เราทุกคนไดท้�าบาปต่อตา้นพระเจา้ พระเจา้นั้นแสนดี พระองคจึ์งตอ้งลงโทษ

ความบาป แมว้า่พระเจา้รักเรา พระองคย์งัคงตอ้งรักษาความยติุธรรมใหค้งอยู ่ดงันั้น

ความบาปของเราตอ้งไดรั้บการชดใช้

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัตระหนกัแลว้วา่ปัญหาของฉนัมนัใหญ่มาก แลว้ฉนัจะ

ไดรั้บการยกโทษบาปไดอ้ยา่งไร ฉนัจะเป็นท่ียอมรับของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร ฉนัไม่

สามารถช่วยเหลือตวัฉนัเองไดเ้ลย ฉนัตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด

วันที่ 19

ประเดน็:  พระเจา้เป็นความรัก พระเจา้ไม่เพียงแต่พดูวา่

พระองครั์กฉนั แต่พระองคไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นโดยการยอมตายแทน

ฉนั และรับโทษบาปแทนฉนัดว้ย ความรักของพระองคส์�าหรับ

ฉนันั้นยิง่ใหญ่จริง ๆ

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัรักพระเจา้ เพราะพระองคท์รงรักฉนั

ก่อน พระองคท์รงตายเพื่อฉนั ถึงแมว้า่ฉนัท�าบาปต่อพระองค์

วันที่ 20

ประเดน็:  พระเยซูเป็นพระเจา้ ผูส้ร้าง และพระเจา้สูงสุด พระองครั์กฉนัมาก 

มากถึงขนาดยอมถ่อมตวัเองลงมาจากสวรรคเ์พื่อเป็นมนุษย ์เพราะไม่มีมนุษยค์น

ไหนท่ีสามารถจ่ายค่าไถ่บาปได ้ดงันั้นพระเจา้มาเพื่อจ่ายดว้ยพระองคเ์อง

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัยอมรับวา่พระเยซูเป็นพระเจา้เหนือชีวติของฉนั เพราะ

ฉนัไม่ดีพอท่ีจะข้ึนไปหาพระองค ์พระองคจึ์งลงมาช่วยฉนัใหร้อด
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วันที่ 21

ประเดน็:  พระเจา้ตอ้งการความดีบริสุทธ์ิจากมนุษยท่ี์พระองคท์รงสร้าง  

พระเยซูเป็นคนดีซ่ึงฉนัเป็นไม่ได ้พระองคท์�าแต่ส่ิงท่ีดีแต่ฉนัท�าไม่ได ้พระเยซูดี

บริสุทธ์ิ พระเยซูถวายความดีบริสุทธ์ิ ความรัก ความชอบธรรมใหแ้ก่พระเจา้ เป็น

ตวัแทนท่ีสมบูรณ์ส�าหรับเรา

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัมีความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยการขอบพระคุณ สนัติสุข และ

เป็นอิสระ ท่ีฉนัไม่จ�าเป็นตอ้งพยายามท�าตวัใหเ้ป็นคนดีก่อนเพื่อพระเจา้จะยอมรับ

ฉนั พระองคย์อมรับฉนัเพราะวา่ความดีของพระเยซู แต่ฉนัเห็นคุณค่าของพระคริสต์

มากข้ึนและมากข้ึนอีก

วันที่ 22

ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้นั้นยติุธรรมและดี พระองคต์อ้งลงโทษความบาป 

แต่เพราะพระเจา้เป็นความรัก พระองคจึ์งยอมสละชีวติพระองคเ์องแลกกบัค�าสาป

แช่ง ความตาย  การตดัขาด ทั้งหมดน้ีควรจะเป็นของฉนั บาปของฉนันั้นไดถ้กูจ่าย

หมดแลว้โดยพระเยซู  

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัไดรั้บการปลดปล่อยจากการสาปแช่ง ฉนัมีชีวติใหม่ 

ฉนัมีสิทธ์ิท่ีไดเ้ขา้ใกลพ้ระเจา้แลว้ พระเจา้รักฉนัมากและใหอ้ภยัฉนัส�าหรับบาปของ

ฉนัทั้งหมด

วันที่ 23

ประเดน็:  เพราะวา่พระเจา้นั้นบริสุทธ์ิและดีเลิศ พระองคจึ์งพิโรธ และรังเกียจ

ความบาปของฉนั แต่เพราะวา่พระเยซูรักฉนัมาก พระองคจึ์งยอมสละชีวติพระองค์

เอง เพื่อรับพระพิโรธ และการพิพากษาของพระเจา้ส�าหรับความบาปของฉนั  

เปลีย่นแปลงชีวติ:  หวัใจของฉนัแตกสลายเพราะพระเยซูทรงทุกขท์รมาน

แทนฉนั ตอนน้ีฉนัรู้แลว้วา่พระเจา้รักฉนัเสมอ ฉนัจะไม่กลวัพระพิโรธและการ

พิพากษาท่ีมาจากพระเจา้อีกต่อไป เพราะวา่พระเยซูไดรั้บทุกส่ิงแทนฉนัหมดแลว้
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วันที่ 24
ประเดน็:  พระเยซูไดพ้ิสูจนว์า่พระองคเ์ป็นพระเจา้ 

และพิสูจนว์า่พระองคไ์ดจ่้ายค่าความบาปทั้งหมดส�าหรับ

มนุษยทุ์กคนโดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์

พระเจา้ยนืยนัแลว้วา่การไถ่บาปน้ีไดรั้บการยอมรับโดย

พระเจา้โดยใหพ้ระเยซูฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัมัน่ใจวา่พระเยซูไดจ่้ายค่าไถ่บาปทั้งหมดแลว้ และฉนั

มัน่ใจวา่พระเจา้จะยอมรับฉนั เพราะพระเยซูไดฟ้ื้นข้ึนจากความตาย พระองคช์นะ

ความบาปและความตาย

วันที่ 25
ประเดน็:  พระเจา้เป็นราชา เป็นผูพ้ิพากษา  และเป็นพอ่ เราสมควรท่ีจะตาย

เพราะความบาปของเรา แต่เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นความรัก พระองคจึ์งเลือกท่ีจะ

รักษาความบริสุทธ์ิ และความยติุธรรมของพระองคโ์ดยการรับการพิพากษาท่ีเรา

สมควรจะไดรั้บไวท่ี้พระองคเ์อง น่ีเป็นความรักท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดและน่ีคือความรักท่ี

พระเจา้มีต่อเรา 

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ตอนน้ีฉนัเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงกางเขนแห่งพระคริสตท์ั้งใน

ความคิดและในหวัใจของฉนั หวัใจฉนัแตกสลายดว้ยความรักอนัมหศัจรรยข์อง

พระองคท่ี์มีต่อคนบาปอยา่งฉนั ฉนัอยากจะสารภาพบาป กลบัใจ และเช่ือไวว้างใจ

ในพระเยซูดว้ยหวัใจท่ีขอบพระคุณ

วันที่ 26
ประเดน็:  เราทุกคนควรส�ารวจตวัเอง การรับรู้ถึงความจริงของพระเยซู หรือ

การลองพระเยซูไม่เพียงพอ เราทุกคนถกูเรียกใหก้ลบัใจและเช่ือไวว้างใจในพระเยซู

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัจะส�ารวจตวัเองตามพระวจนะของพระเจา้ ฉนัมัน่ใจ

ไหมวา่ฉนัไดรั้บความรอดแลว้  แลว้ความมัน่ใจของฉนันั้นอยูบ่นพระวจนะของ

พระเจา้หรือความคิดของฉนัเอง 
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วันที่ 27
ประเดน็:  พระเจา้เรียกใหม้นุษยทุ์กคน

กลบัไปหาพระองค ์พระเยซูรับโทษบาปและ

ความตายแทนเรา พระองคใ์หค้วามชอบธรรม 

และชีวติใหม่แก่เรา ความปรารถนาของพระเจา้

คือไม่อยากใหใ้ครซกัคนตอ้งพินาจ แต่

ปรารถนาท่ีจะเห็นทุกคนไดรั้บความรอด  

พระเยซูเท่านั้นท่ีไดจ่้ายค่าไถ่บาปของเรา

เปลีย่นแปลงชีวติ:  พระเจา้รักฉนัมาก พระองคย์อมแลกความดีงามและชีวติ

ของพระองคเ์พื่อความบาปและความตายของฉนั ดงันั้นฉนัจะเช่ือวางใจในพระเยซู 

เพราะวา่พระองค ์เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีจะไดรั้บความรอด 

วันที่ 28
ประเดน็:  พระเจา้เรียกใหเ้รา หนัจากการใชชี้วติในทางของความบาป และจาก

การปฏิเสธพระเจา้ และหนัหนา้เขา้หาพระเจา้ ใหพ้ระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นพระบิดาของเรา

เปลีย่นแปลงชีวติ:  เพราะวา่ฉนัไดเ้ห็นแลว้วา่พระเยซูรักฉนั ฉนัไม่ไดอ้ยากจะ

ใชชี้วติในทางของความบาป และการปฏิเสธพระเจา้ ฉนัจะหนัหนา้เขา้หาพระเจา้ใน

ฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อด และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของฉนั และพระเจา้จะช�าระฉนั

จากความบาป ใหอ้ภยัฉนั และใหชี้วติใหม่แก่ฉนั
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วันที่ 29
ประเดน็:  พระเจา้ไม่ไดต้อ้งการใหเ้ราเช่ือแบบ “เล่น เล่น” หรือ แค่ “รับรู้” 

และพระองคไ์ม่ไดต้อ้งการใหเ้ราพึ่งในความดีของตวัเราเอง แต่ตอ้งการใหเ้ราเช่ือ

และไวว้างใจในพระเยซูวา่พระองคจ่์ายค่าไถ่บาปทั้งหมดแทนเราแลว้ และพระเยซู

ท�าใหเ้ราไดรั้บการยอมรับ และการอภยับาปทั้งหมดจากพระเจา้ 

เปลีย่นแปลงชีวติ:  ฉนัจะไม่เช่ือแบบ “เล่น เล่น” หรือ แค่ “รับรู้” ฉนัจะไม่พ่ึง

ในความดีของตวัเอง ฉนัจะเช่ือและวางใจในพระเยซูวา่พระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

พระผูช่้วยใหร้อด

วันที่ 30

ประเดน็:  พระเจา้รักเรามากจึงยอมเสดจ็ลงมากจากสวรรค ์กลายมาเป็นมนุษย ์

และรับโทษบาปทั้งหมด รวมถึงการพิพากษาท่ีเราสมควรไดรั้บไป และตายแทนเรา 

ไม่มีความรักไหนท่ีจะยิง่ใหญ่มากกวา่น้ีแลว้  ทุกคนตอ้งตอบสนองต่อความรักท่ียิง่

ใหญ่น้ี 

ชีวติทีเ่ปลีย่นแปลง: หลงัจากท่ีไดเ้ห็นความรักท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีมีต่อฉนั 

ฉนัไม่สามารถเช่ือแบบ “เฉย เฉย” หรือแค่รับรู้ได ้เพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพื่อน

หรือพอ่แม่ท่ีจะเสียสละตวัเองเพื่อฉนัได ้แต่เป็นพระเจา้ พระผูส้ร้างท่ีตายเพื่อฉนั 

หวัใจของฉนัแตกสลายดว้ยความรักท่ียิง่ใหญ่ของพระองค ์และฉนัจะหนัหลงัใหก้บั

การใชชี้วติแบบเก่า และหนัหนา้เขา้หาพระเยซูดว้ย ความเช่ือไวว้างใจ การ

ขอบพระคุณ และความรัก 

“ส่ิงต่างๆ ท่ีท่านไดย้นิขา้พเจา้พดูต่อหนา้พยานหลายคนจงมอบ

หมายแก่ผูท่ี้เช่ือถือได ้ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะสอนผูอ่ื้นดว้ย”  

– 2 ทิโมธี 2:2
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   พระเจ้ำคือใคร?

1. กษตัริย ์ผูส้ร้างท่ี ดีบริสุทธ์ิ – 

(พระองคมี์สิทธิอ�านาจเหนือฉนั)

2. พอ่ท่ีเป่ียมไปดว้ยความรัก – 

(พระองครั์กฉนั)

3. ผูต้ดัสินท่ียติุธรรม – 

(พระองคต์ดัสินฉนั)

ประเด็น

พระเจา้ผูส้ร้าง ของฉนั ยิง่ใหญ่ ดี
บริสุทธ์ิ เตม็ไปดว้ยความรัก และ ความ
ยติุธรรม ดงันั้น ฉนัควรจะใหเ้กียรติ
พระองค ์รักพระองค ์และเช่ือฟัง

พระองค์

พระคัมภีร์

พระเจ้าคอืใคร – ค �าเทศนาของอาจารย์
เปาโล – กิจการ 17:16-34

1. กิจการ 17:24-28;  อิสยาห์ 45:18-23

2. กิจการ 17:27-30;  เยเรมีย ์31:3 
อพยพ 34:6-7

3. กิจการ 17:30-31;  อิสยาห์ 33:22; 

เฉลยธบ 32:4; สดุดี 145:17-20

ภำพตัวอย่ำง

พอ่แม่ใหทุ้กอยา่งกบัคุณ ทั้งชีวติ 
ความรัก และสัง่สอนใหอ้ยูใ่นกฎ
ระเบียบ เพื่อประโยชนข์องคุณ ดงันั้น
คุณควรจะใหเ้กียรติท่าน รักท่าน และ
เช่ือฟังท่าน

1

คนไทยหลาย ๆ คนท่ี “อธิษฐานรับเช่ือคร้ังแรก”  มกัจะอธิษฐานโดยท่ีเขายงั

ไม่กลบัใจ และเช่ือวางใจในพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยใหร้อด  และองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้  หลาย ๆ คนท่ี “อธิษฐานรับเช่ือ”แบบ “เปิดใจ” กเ็พียงแต่ เปิดใจท่ีจะลองดู

หรือ เรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีด่ี แต่วา่ยงัไม่ไดเ้ป็นความเช่ือท่ี

น�าไปสู่ความรอด  ดงันั้น “การเดินทางแห่งความรอด” ของคนเหล่านั้น เร่ิมตน้ท่ีน่ี
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22 ค�ำสั่งสอนของ
พระเจ้ำ: แผนที่

สมบูรณ์แบบส�ำหรับ
ชีวิต ของคุณ

1. เพราะพระเจา้พระบิดารัก
คุณ ค�าสัง่สอนของ
พระองคดี์ ยอดเยีย่ม และ
บริสุทธ์ิ  เป็นประโยชน์
ต่อคุณ และเป็นเกียรติของ

พระองคเ์ม่ือคุณเช่ือฟัง 

2. เพราะวา่กษตัริยผ์ูส้ร้างคุณนั้นดีใน
ความบริสุทธ์ิ ความชอบธรรม และ
ความรัก คุณจึงตอ้งเป็นคนดีในความ
บริสุทธ์ิ ความชอบธรรม และความรัก

3. เพราะผูท่ี้สร้างกฎนั้นยติุธรรม 
พระองคจ์ะตดัสินคุณ และการท่ีคุณ
ปฏิเสธพระองค ์ไม่เช่ือฟังค�าสัง่สอน 
และกฎท่ีสมบูรณ์ของพระองค์

ประเด็น

ค�าสัง่สอนของพระองคดี์ บริสุทธ์ิ 
ยอดเยีย่ม แต่ฉนัยอมรับวา่ ฉนัไม่ไดเ้ช่ือ
ฟังพระองคทุ์กวนัในชีวติ ดงันั้น พระเจา้
นั้น แสนดี แต่ฉนัเป็นคนบาป

พระคัมภีร์

1. มทัธิว 5:16; เฉลยธบ 12:28;  
สดุดี 19:7-9

2. สดุดี 11:2-9, 103:8;  มทัธิว 5:48, 
22:37-40: ยากอบ 2:10

3. โรม 2:6-8; เยเรมีย ์17:10

ภำพตัวอย่ำง

ลองจินตนาการวา่พอ่ของคุณ เป็น
กษตัริย ์และผูพ้ิพากษาท่ีไม่มีท่ีติ เป่ียม
ไปดว้ยความรัก และยติุธรรม เม่ือคุณได้
แหกกฎ ดว้ยการไม่ใหเ้กียรติ ไม่รัก และ
ไม่เช่ือฟังพระองค ์คุณเป็นลกูไม่ดีและ
อกตญัญู 



96

              ควำมบำป: กำรปฏิเสธ
กษัตริย์ผู้สร้ำง บิดำ และผู้
ตัดสิน และเลือกทำงแห่ง

ควำมพินำศ

1. ชีวติของคุณเตม็ไปดว้ยความบาป 

และคุณกไ็ม่สามารถท่ีจะ เป็นคนดี

ในสายพระเนตรพระเจา้ได้

2. บาปของคุณน�าไปสู่การสาปแช่ง 

การรังเกียจ เสียใจ และ พระพิโรธ

ของพระเจา้ – เพราะพระเจา้เป็น

ความรักและเกลียดชงัความชัว่

3. บาปของคุณตอ้งถกูลงโทษโดย

พระเจา้เพราะวา่พระองคเ์ป็นผูต้ดัสิน

ท่ียติุธรรม 

ประเด็น

คุณปฏิเสธ ไม่ใหเ้กียรติ ไม่รัก และ

ไม่เช่ือฟังพอ่ผูส้ร้างคุณ คุณสมควรท่ีจะ

ไดรั้บการสาปแช่ง รังเกียจ การพิพากษา 

พระพิโรธ และความตาย

พระคัมภีร์

1. โรม 1:28-31; 2 ทธ. 3:2-4; มก. 7:21-23

2. กาลาเทีย 3:10; ทิตสั 1:16; 

ฮาบากกุ 1:13; นาฮูม 1:2-7

3. เอเสเคียล 12:13-14; สดุดี 11:4-7; 

2 เธสะโลนิก 1:8-9

ภำพตัวอย่ำง

ชีวติของคุณเตม็ไปดว้ยความบาปท่ี

ขดัแยง้กบัพอ่ของคุณ – ท่ีเป็นกษตัริยแ์ละ

เป็นผูพิ้พากษา และเม่ือคุณยนืต่อหนา้ศาล 

คุณสมควรจะไดรั้บการลงโทษเป็นความ

ตาย เพราะผูพิ้พากษานั้นดี และยติุธรรม 

และตอ้งรักษากฎของพระองค์

3
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บทสรุปของ 1-3 : การใคร่ครวญ การส�านึกผดิ และ

การสารภาพ .. คุณยอมรับหรือไม่วา่คุณเป็นคนบาป มีความผดิ 

และไม่สามารถท่ีจะท�าดีมากพอท่ีจะเป็นท่ียอมรับของพระเจา้ได ้

ส่ิงท่ีคุณส�าควรไดรั้บคือ พระพิโรธและ การพิพากษา เท่านั้น 

เพราะฉะนั้นท�าอยา่งไรคุณถึงจะไดคื้นดีกบัพระเจา้

บทสรุปของ 1-3 : การใคร่ครวญ การส�านึกผดิ และ

การสารภาพ .. คุณยอมรับหรือไม่วา่คุณเป็นคนบาป มีความผดิ 

และไม่สามารถท่ีจะท�าดีมากพอท่ีจะเป็นท่ียอมรับของพระเจา้ได ้

ส่ิงท่ีคุณส�าควรไดรั้บคือ พระพิโรธและ การพิพากษา เท่านั้น 

เพราะฉะนั้นท�าอยา่งไรคุณถึงจะไดคื้นดีกบัพระเจา้
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พระเยซูคริสต์ – หนทำง
แห่งกำรคืนดีกับพระเจ้ำ  
ชีวิตใหม่  และควำมรัก

1. พระเจา้รักคุณ  พระองคย์อมลงมาเป็น
มนุษย ์คือพระเยซู เพ่ือเป็นตวัแทน
เพ่ือไถ่บาป

2.  ตวัแทนในชีวติ – พระเจา้ตอ้งการ
ความบริสุทธ์ิ แต่คุณเตม็ไปดว้ย
ความบาป พระเยซูเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
พระองคจึ์งยอมแลกความดีของ
พระองค ์ใหก้บับาปของคุณ 

3.  ตวัแทนในความตาย – คุณสมควรได้
รับการสาปแช่ง พระพิโรธและการ
พิพากษา แต่พระเยซูรับส่ิงเหล่าน้ี
แทนคุณ

4.  พระเยซูพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่การจ่ายค่า
ไถ่บาปแทนคุณนั้นเพียงพอแลว้ โดย
การฟ้ืนจากความตาย – เพ่ือคุณจะได้
เป็นท่ียอมรัของพระเจา้

ประเด็น

พระเจา้รักคุณ พระเยซูคือทางเดียวท่ี
จะใหคุ้ณหลุดพน้จากบาปและการ
พิพากษาได ้และกลบัไปคืนดีกบัพระเจา้ 

เพราะพระเยซูเท่านั้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีมีค่า
เพียงพอ ความบริสุทธ์ิ ความยติุธรรม 
และความรัก ของพระเจา้ ไดม้าบรรจบ
กนัท่ีกางเขน เพ่ือเป็นการไถ่บาปท่ี

สมบูรณ์ 

พระคัมภร์ี

1.  1 ยอห์น 4:8-10; 
2.  โคโลสี 1:15-16; 2:9: ฮีบรู 1:1-12
3.  ฮีบรู 7:26-27; มทัธิว 5:17; ทิตสั 2:14
4.  กาลาเทีย 3:10-13; 2 โครินธ์ 5:21; 

1 เปโตร 3:18; โรม 5:8-9; อิสยาห์ 53
5. 1 โครินธ์ 15:3-6;13-17; กิจการ 

2:23-24; ฮีบรู 10:12-14

ภำพตัวอย่ำง

กษตัริย ์ผูพิ้พากษา และพอ่ของคุณ
ไดป้ระกาศวา่คุณฝ่าฝืนกฎ และตอ้งรับ
โทษถึงตาย แต่เพราะความรักท่ีเหนือ
ความเขา้ใจ พอ่ของคุณไดส้ละชีวติของ
ตวัท่านเองเพ่ือเป็นตวัแทนคุณ ดว้ยการท่ี
ท�าใหก้ฎหมายของพระองคน์ั้นสมบูรณ์ 
และดว้ยความรักท่ีสมบูรณ์ต่อคุณเช่นกนั

4
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ทำงเลอืกของคุณ:
 เลอืกพระเจ้ำ ชีวติ และ

ควำมรกั หรอื ปฏิเสธ
พระองค์ เพือ่ได้รบักำร
พพิำกษำ และควำมตำย

1. พระเจา้ กษตัริยผ์ูส้ร้าง บิดา 
ผูพ้ิพากษา  ผูช่้วยใหร้อด 
และ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เรียก
ใหคุ้ณกลบัมาหาพระองค์

2. พระเจา้บอกวา่คุณตอ้งกลบัมาหา
พระองคด์ว้ยการกลบัใจท่ีแทจ้ริง

3. พระเจา้บอกวา่คุณตอ้งกลบัมาหา
พระองคด์ว้ยความเช่ือไวว้างใจ
ท่ีแทจ้ริง

ประเด็น

พระเจา้ทนทุกขท์รมานและตายเพ่ือ
คุณ คุณจะตอบสนองอยา่งไร? กลบัใจ 
และเช่ือไวว้างใจ? ปฏิเสธ? หรือ ศึกษา

เพิ่มเติม?

พระคัมภร์ี

1. ยอห์น 3:16; โรม 3:23-26; 
2 โครินธ์ 5:21; 1 ทิโมธี 2:3-6;
ยอห์น 14:6; มาระโก 1:15

2. อิสยาห์ 55:6-7; สดุดี 51:1-4;
กิจการ 3:19; ลกูา 13:2-3

3. ฮีบรู 11:1; ยากอบ 2:19; โรม 4:4-5; 
เอเฟซสั 2:8-9; โรม 10:9-10; 
ยอห์น 3:16-18 

ภำพตัวอย่ำง

คุณไดเ้ห็นพอ่ของคุณเสียสละตวัเอง 
และตายเพ่ือรับโทษท่ีคุณสมควรจะไดรั้บ
อนัเน่ืองจากชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความผดิ
มากมายท่ีคุณท�า การเช่ือแบบง่ายง่าย หรือ
รับรู้วา่พอ่ตายแทนคุณไม่เพียงพอ คุณมีทาง
เลือกสองทาง – กลบัใจและเช่ือไวว้างใจใน
การเสียสละนั้น หรือเลือกปฏิเสธความรักท่ี
ดีท่ีสุดในโลก การตดัสินใจอยูท่ี่คุณ

5
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“ทางเดินแห่งชีวติ”
เป็นหน่ึงในอีกหลายๆ เคร่ืองมือการประกาศและสร้างสาวกจากทีม...

ช่วยคนไทยใหน้�าพระกิตติคุณไปสู่คนไทยดว้ยกนั… 
ถกูตอ้งตามพระคมัภีร์ เขา้กบัวฒันธรรม

เคร่ืองมือการประกาศและสร้างสาวก
โดยคนไทยเพื่อคนไทย…

ดาวนโ์หลดไดท่ี้
http://www.gospeltoolsthailand.com


