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คุณเคยได้ยนิ เกี่ยวกับซานตาคลอสไหม? มีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขา
เป็ นชายแก่อว้ นท้วนที่สวมใส่ ชุดสี แดงและขาวอาศัยอยูท่ ี่ข้ วั โลก
เหนือ แต่ละปี ในช่วงคริ สมาสต์เขาจะให้ของขวัญแก่เด็กๆ แต่ความ
จริ งแล้วซานตาคลอสไม่มีอยูจ่ ริ ง ทุกอย่างเป็ นเรื่ องโกหก และช่าง
น่าเศร้าที่ผมเชื่อเรื่ องโกหกนี้มานานหลายปี เด็กๆหลายคนยังคงเชื่อ
ว่าซานตาคลอสมีอยูจ่ ริ ง การเชื่อบางสิ่ งบางอย่างไม่ได้หมายความ
ว่าสิ่ งนั้นเป็ นจริ งเสมอ เราต้องดูที่ขอ้ เท็จจริ ง ข้อเท็จจริ งเท่านั้นที่จะ
ระบุสิ่งที่เป็ นความจริ งได้ บางคนเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนแต่
หลอกลวง พวกเขาเชื่อว่าศาสนาเหล่านั้นแค่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้คนจากต่างวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตที่ดีข้ ึน บางคนยังเชื่ออีก
ว่าทุกศาสนานั้นดี ดังนั้นจึงไม่สาคัญว่าคุณจะเชื่อศาสนาใด แต่สิ่งใดล่ะที่เป็ นข้อเท็จจริ งของศาสนาเหล่านั้น? เราจะต้องดูที่ขอ้ เท็จจริ ง
เพียงเพราะพวกเขามีความคิดเช่นนั้นไม่ได้ทาให้สิ่งเหล่านั้นเป็ นความจริ งเสมอไป ผมเคยได้ยนิ คริ สเตียนบางคนบอกว่าพระเจ้าตอบคา
อธิษฐานของเขา เขาจึงรู ้ได้ว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริ ง กรณีน้ ีอาจโน้มน้าวใจคริ สเตียนผูน้ ้ นั ได้แต่คงไม่อาจโน้มน้าวใจเพื่อนของผมที่เป็ นคน
มุสลิมซึ่งเชื่อว่าคาอธิษฐานของเขาก็ยงั ได้รับคาตอบเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าศาสนาของเขาก็ถูกต้อง หรื อสาหรับเพื่อนชาวพุทธของผม
ที่เชื่อว่าคาอธิษฐานของเธอก็ได้รับคาตอบดังนั้นศาสนาของเธอก็ถูก จากกรณีน้ ีจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็ นความจริ งสาหรับคน
ที่ได้ประสบพบเจอ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นความจริ งสาหรับคนอื่น ๆ เพราะพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าประสบการณ์น้ นั เป็ น
ความจริ ง หรื อเป็ นเพียงแค่การสร้างเรื่ องขึ้นเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้น
ผมไม่เคยเห็นใครที่สนุกกับการถูกโกหก ดังนั้นเมื่อพูดถึงการดารงอยูข่ องพระเจ้า มันจะเป็ นเพียงแค่เรื่ องโกหกเช่นเดียวกับเรื่ องของ
ซานตาคลอสหรื อไม่? แล้วหลักฐานใดล่ะที่สามารถยืนยันการมีอยูจ่ ริ งของพระเจ้า?
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เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. พระคัมภีร์สอนอะไรที่เป็ นหลักฐานแสดงให้ เห็นว่ าผู้ใดคือพระเจ้ า?

อิสยาห์ 41:23 จงแจ้ งแก่ เราว่ า_________________อะไรจะเกิดขึน้ เพื่อเราจะรู้ว่าเจ้ าเป็ น ____________ เออ จงทาดี
หรื อจงทาร้ าย เพื่อเราจะได้ ขยาดและดูกัน
หมายเหตุ: พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าผูใ้ ดสามารถทานายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างละเอียดและแม่นยา 100% แสดงว่าผูน้ ้ นั
เป็ นพระเจ้า ต้องไม่ใช่ 90% หรื อ 99.99% แต่ตอ้ งเป็ น 100% ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์หรื อโดยธรรมชาติแล้วเป็ นไปไม่ได้ที่ใครคนหนึ่งจะทานาย
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 100% เพราะสิ่ งนั้นไม่ได้เป็ นไปโดยธรรมชาติแต่มนั เป็ นสิ่ งที่เหนื อกว่าธรรมชาติ ถ้าผูใ้ ดสามารถทาได้อย่างนั้น
แสดงว่าผูน้ ้ นั มีอานาจที่เหนื อธรรมชาติ มีหลายคนที่คาดเดาเกี่ยวกับอนาคต อาจจะมีผทู ้ ี่ทานายได้อย่างถูกต้อง 99.99% แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าต้อง
เป็ น 100% เท่านั้น หากผูใ้ ดที่สามารถทานายเกี่ยวกับอนาคตได้อย่างละเอียด 100% ผูน้ ้ นั สมควรที่จะได้รับการเรี ยกว่าเป็ นพระเจ้าผูท้ รงมีอานาจ
เหนื อธรรมชาติ
2. พระเจ้ าในพระคัมภีร์ได้ เรียกพระองค์เองไว้ ว่าอย่ างไร?

อิสยาห์ 46:9 จงจาสิ่ งล่ วงแล้ วในสมัยก่ อนไว้ เพราะเราเป็ น ____________ และไม่ มอี ื่ นใดอีก เราเป็ นพระเจ้ า และ
__________________อื่ นใดเหมือนเรา
หมายเหตุ: พระเจ้าแห่ งพระคัมภีร์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์คือพระเจ้าและไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน
3. อะไรคือเหตุผลของพระเจ้ าในข้ อที่ 10 สาหรั บเหตุผลหลักที่พระองค์ ใช้ ในข้ อที่ 9?

อิสยาห์ 46:10 ผู้แจ้ ง _______________ให้ ทราบตัง้ แต่ เริ่ มต้ น และแจ้ งถึงสิ่ งที่ยงั ไม่ ได้ ทาเลยให้ ทราบตัง้ แต่ กาลโบราณ
หมายเหตุ: พระเจ้าในพระคัมภีร์ตรัสว่าพระองค์สามารถที่จะทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอย่างละเอียดและถูกต้อง 100% พระองค์ตรัสว่า
อานาจเหนือธรรมชาติน้ ี คือสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าและไม่มีผเู ้ ป็ นเหมือนพระองค์ พบได้ใน อิสยาห์ 42:8-9
4. พระเยซู ได้ ตรั สบางอย่ างที่คล้ ายคลึงกันไว้ ในพระคัมภีร์หรื อไม่ ?

ยอห์ น 13:19 เราบอกท่ านทั้งหลายเดีย๋ วนี_้ _______________ที่เรื่ องนีจ้ ะเกิดขึน้ เพื่อว่ าเมื่อเรื่ องนีเ้ กิดขึน้ แล้ วท่ านจะได้
เชื่ อว่ า____________
หมายเหตุ: พระเยซู ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ได้กล่าวประโยคที่คล้ายคลึงกันมากกับสิ่ งที่เราพบในพันธสัญญาเดิมในอิสยาห์ 46:9-10 พระเยซู
ตรัสว่าพระองค์สามารถทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างละเอียดและถูกต้อง 100% และอานาจเหนื อธรรมชาติน้ ี จึงเป็ นสิ่ งที่แสดงว่า
พระองค์เป็ นผูว้ ิเศษ
5. พระเจ้ าได้ ทรงทานายเกี่ยวกับกรุ งบาบิโลนในโบราณไว้ อย่ างไร?

อิสยาห์ 13:19-20 และบาบิโลน ซึ่ งโอ่ อ่าในบรรดาราชอาณาจักร เมืองที่สง่ าและเป็ นที่ภมู ิใจของชาวเคลเดีย จะเป็ นดัง
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เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมื่อพระเจ้ าทรงควา่ มันเสียนั้น จะ _____________ใคร
เข้ าอยู่ในบาบิโลน หรื ออาศัยอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพนั ธุ์ คนอาหรั บจะไม่ กางเต็นท์ ของเขา
ที่นั่น ไม่ มีผ้ เู ลีย้ งแกะที่จะให้ แกะของเขานอนลงที่นั่น
หมายเหตุ: พระเจ้าในพระคัมภีร์กล่าวว่ากรุ งบาบิโลนโบราณจะไม่มีใครเข้าอาศัยอยูอ่ ีก ปัจจุบนั นี้ เป็ นเรื่ อง
จริ งไหม? เราสามารถไปดูสถานที่กรุ งบาบิโลนโบราณในปัจจุบนั เราจะพบว่ามันอยูใ่ นซากปรักหักพังและ
ไม่มีคนอาศัยอยูด่ งั่ ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว พบใน เยเรมีย ์ 51:26, 37
6. พระเจ้ าทรงทานายถึงการล่ มสลายของประเทศอียิปต์ ได้ อย่ างถูกต้ องหรื อไม่ ?

แล้ วประเทศอียปิ ต์ จะกลายเป็ น

ประเทศมหาอานาจของโลกอีกครั้งหรือไม่ ?
เอเสเคียล 29:15 จะเป็ นราชอาณาจักรที่ _________________ ในบรรดาราชอาณาจักรทั้งหลาย และจะไม่ เคยยกตนขึน้
เหนือประชาชาติทั้งหลายอีกเลย และเราจะทาให้ เขาเป็ นราชอาณาจักรเล็กจนไม่ สามารถจะ ____________________
ประชาชาติอื่นได้
หมายเหตุ: อ่านเอเสเคียล 30:4, 12-13 มีช่วงเวลาหนึ่ งที่ประเทศอียปิ ต์เคยเป็ นประเทศแนวหน้าของโลก เป็ นศูนย์กลางของศิลปะวิทยาศาสตร์และ
ศาสนา
7. พระเจ้ าทรงทานายถึงเมืองไทระโบราณไว้ อย่างไร?

เอเสเคียล 26:12-14 ทรั พย์สมบัติของเจ้ า ท่ านจะเอาเป็ นของริ บ และสิ นค้ าของเจ้ า ท่ านจะเอามาเป็ นของปล้ น เขา
ทั้งหลายจะพังกาแพงของเจ้ าลง และจะทาลายบ้ านอันพึงใจของเจ้ าเสี ย หิ น ไม้ และดินของเจ้ านั้นเขาจะโยนทิง้ เสีย
กลาง_____________ เสี ยงเพลงของเจ้ านั้นเราก็จะให้ หยุด และเสียงพิณเขาคู่ของเจ้ าจะไม่ ได้ ยินอีก เราจะกระทาเจ้ าให้
เป็ นศิลาโล้ น เจ้ าจะเป็ นสถานที่สาหรั บตาก_______________จะไม่ มีใครสร้ างเจ้ าขึน้ ใหม่ เลย เพราะเราคือพระเจ้ าได้ ลนั่
วาจาแล้ ว พระเจ้ าตรั สดังนีแ้ หละ
หมายเหตุ: พระเจ้าทรงทานายลักษณะของการทาลายและอนาคตอันเหลือเชื่อนับพันปี ของสถานที่แห่ งนี้ เมืองไทระเป็ นเมืองแห่ งนักธุ รกิจ อย่างไรก็
ตามกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ได้เข้าโจมตีและทาลายเมืองนี้ เสี ย บาบิโลนไม่เคยพิชิตเกาะนี้ แต่ได้จดั ข้าราชการไว้ประจาการในเกาะเพื่อทาหน้าที่เก็บ
ส่ วยแก่กรุ งบาบิโลน เมืองไทระแห่ งแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในเวลานั้น แต่เมืองในเกาะดารงอยูเ่ รื่ อยไปจนผ่านช่วงเวลาของเปอร์เซี ย เมื่อ
อเล็กซานเดอร์ได้คุกคามเมืองไทระ เมืองในเกาะนี้ ก็ปฏิเสธที่จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรี ก ดังนั้นอเล็กซานเดอร์จึงใช้ไม้และเศษซากจากเมืองเก่า
ของไทระ สร้างเส้นทางผ่านน้ าไปยังเกาะ ซึ่ งสิ่ งนี้ สาเร็จตามคาพยากรณ์ของเอเสเคียล 26:12 กองทัพของเขาเดินเหนื อน้ าไปยังเกาะและทาลายเมือง
นั้นเสี ย เขาฆ่าผูน้ าและขายคนให้เป็ นทาส เมืองนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนดัง่ ที่เคยเป็ นมา ต่อมาใน ค.ศ. 1291 เมืองนี้ เกือบถูกทาลาย
อย่างสิ้ นซากโดยซาราเซ็นส์ เส้นทางที่อเล็กซานเดอร์สร้างขึ้นผ่านน้ าได้ขยายเพิ่มขึ้นทุกๆปี จนมีความกว้างถึง 800 เมตร อาคารโบราณบางส่ วนยัง
สามารถเห็นได้ในน้ า และยังคงมีท่าเรื อประมงทางด้านทิศเหนื อของเกาะ อาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ในยุคของเอเสเคียลได้สูญสิ้ นไปแล้วเหมือนดัง่ ที่พระ
เจ้าได้ทรงตรัสไว้

3
arminkritzinger@live.com

8. เหตุการณ์ อะไรพระเจ้ าทานายว่ าจะปรากฏให้ เห็นในธรรมชาติ?

วิวรณ์ 6:12-13 เมื่อพระองค์ ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้
เห็น_____________________ใหญ่ โต ดวงอาทิตย์กก็ ลับมืดดา ดุจผ้ ากระสอบขน
สัตว์ และดวงจันทร์ วนั เพ็ญก็กลายเป็ น_________________
และ_____________________ทั้งหลายในท้ องฟ้าก็ตกลงบนแผ่ นดิน เหมือนกับต้ น
มะเดื่ออันถูกลมกล้ าพัดจนทาให้ ผลที่ยงั ไม่ ทันสุกหล่ นลงหมด
หมายเหตุ: เหตุการณ์ท้งั หมดเหล่านี้ ได้สาเร็ จตามลาดับอย่างถูกต้อง ซึ่ งในปี 1755ได้เกิดแผ่นดินไหวที่
รุ นแรงที่สุดที่เคยถูกบันทึกไว้ หรื อที่เรารู ้จกั กันทัว่ ไปว่าเป็ นแผ่นดินไหวแห่ งลิสบอน มันได้ขยายไปยัง
ยุโรป แอฟริ กาและอเมริ กา และสามารถรับรู ้ได้ในกรี นแลนด์ เวสต์อินดีสในเกาะมาเดรา นอร์เวย์และ
สวีเดน สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มันครอบคลุมขอบเขตไม่นอ้ ยกว่าสี่ ลา้ นตารางไมล์ ซึ่งในแอฟริ กาก็เกือบจะรุ นแรงเท่าในยุโรป พื้นที่ส่วน
ใหญ่ของแอลเจียร์ถูกทาลาย และไม่ไกลจากโมร็อกโกหมู่บา้ นที่มีประชากรประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นคนก็ถูกกลืนหายไป คลื่นลูกใหญ่กวาด
ชายฝั่งของสเปนและแอฟริ กา เกิดน้ าท่วมในเมืองต่างๆและการสู ญเสี ยก็ยงิ่ ใหญ่นกั ยีส่ ิ บห้าปี ต่อมาได้ปรากฏสัญญาณทีก่ ล่าวถึงในคาพยากรณ์ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดลง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 1780 คาทานายนี้ ก็เป็ นจริ ง "วันมืด 19 พฤษภาคม 1780 - ตามในบันทึก ความมืดที่น่าทึ่ง
ในวันนั้นขยายทัว่ นิ วอิงแลนด์ ... สาเหตุที่แท้จริ งของปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้ ไม่มีผใู ้ ดรู ้ "พจนานุ กรมโนอาห์เว็บสเตอร์ เอ็ด ปี 1869 "เทียนถูก
นามาใช้ ... สัตว์ปีกกลับคืนสู่ ที่พกั และหลับไหล วัวควายรวมตัว ณ ท้องทุ่งและเอนกายนอน กบส่ งเสี ยงร้อง นกน้อยขับขานบทเพลงยามเย็นและ
ค้างคาวบินวนเวียนไปมา แต่มนุษย์รู้ว่าค่าคืนนั้นยังมาไม่ถึง" หนังสื อเอสเซ็กซ์โบราณ (The Essex Antiquarian), เมษายน, 1899, ฉบับที่ 3,
หมายเลข 4, หน้า 53, 54 หลังจากเที่ยงคืน ความมืดก็หายไปและดวงจันทร์ก็ปรากฏ "ดวงจันทร์เต็มดวงเหมือนดัง่ สี เลือด” สัญญาณเตือนถึงผลที่
เกิดจากวันมืดและการพูดถึงมันบ่อยครั้งสร้างความตราตรึ งลึกๆในใจของผม "ไมโล บอสท์วิค ประวัติศาสตร์หินแห่ งเบเวอร์ลี แมสซาชูเซต และใน
วิวรณ์ 6:13ได้สาเร็ จในปี 1833" น่าจะเป็ นฝนดาวตกที่โดดเด่นมากที่สุด... ที่เราเรี ยกว่าฝนดาวตกสิ งโต วันที่ 12 พฤศจิกายน 1833 จานวนของดาว
ตกเป็ นที่คาดการณ์วา่ สู งถึง 200, 000 ดวงต่อชัว่ โมงและตกต่อเนื่ องเป็ นเวลาห้าหรื อหกชัว่ โมง "ชาร์ลส์ เอ ยัง คู่มือดาราศาสตร์ หน้า 469" คน
กล่าวว่า แม้ไม่ตอ้ งจุดเทียนพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการอ่านหนังสื อพิมพ์ท้งั คืนนั้น "วารสารวิทยาศาสตร์และศิลปะอเมริ กนั ฉบับที่ 25, 1834 เรามี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นก่อนที่คาพยากรณ์เหล่านั้นจะสาเร็ จ สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้นดัง่ ที่พระเจ้าได้
ทรงตรัสไว้แล้ว หลายคนไม่ทราบและอาจไม่เคยได้ยนิ ถึงข้อเท็จจริ งนี้
9. เป็ นเรื่ องที่สาคัญสาหรั บเราหรื อไม่ ที่ต้องแน่ ใจ 100% ว่ าพระเจ้ ามีอยู่จริ ง?

ฮีบรู 11:6 แต่ ถ้าไม่ มีความเชื่ อแล้ ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ าก็ ______________________ เพราะว่ าผู้ที่จะมาเฝ้า
พระเจ้ าได้ นั้น ต้ องเชื่ อว่ าพระองค์ ทรง _______________________ และพระองค์ ทรงเป็ นผู้ประทานบาเหน็จให้ แก่ ทุก
คนที่แสวงหาพระองค์
หมายเหตุ: ซาตานผูเ้ ป็ นศัตรู ของพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้ผคู ้ นได้เห็นหลักฐานการดารงอยูข่ องพระเจ้า นัน่ เป็ นเหตุผลที่มีการตีความคาพยากรณ์ของ
พระคัมภีร์อย่างแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามคาพยากรณ์เหล่านั้นยืนยันการดารงอยูข่ ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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บทสรุ ป
การที่คุณพ่อคุณแม่หรื อครู บาอาจารย์สอนเราถึงบางสิ่ งบางอย่าง นัน่ ไม่ได้ทาให้สิ่งนั้นเป็ นจริ งเสมอไป หลายครั้งสิ่ งต่างๆที่พวกเขาเชื่อก็
ถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่เป็ นความจริ ง เราต้องดูทขี่ อ้ เท็จจริ ง พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าผูใ้ ดสามารถทานายถึงเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างละเอียดและถูกต้อง100% แล้ว เราก็สามารถรู ้ได้ว่าผูน้ ้ นั เป็ นพระเจ้า ความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ดังนั้นจึงต้องเป็ นความสามารถที่เหนือธรรมชาติ พระเจ้าแห่ งพระคัมภีร์ตรัสว่าพระองค์ผเู ้ ดียวมีความสามารถที่เหนือธรรมชาติน้ ี
เพราะฉะนั้นพระองค์คือพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของการที่พระเจ้าในพระคัมภีร์ได้พยากรณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีความแม่นยา 100% ไว้แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริ ง ดังนั้นอะไรคือหลักฐานที่แสดงว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริ ง? พระวจนะของพระ
เจ้า (พระคัมภีร์ไบเบิล) ที่ทานายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างละเอียดและแม่นยา100% นั้นเองที่เป็ นหลักฐานสาหรับการดารง
อยูข่ องพระเจ้า ถ้าหากพระวจนะเป็ นความจริ งและคาพยากรณ์ก็สาเร็ จตามจริ งแล้ว ในทางหลักการและเหตุผล ผูท้ ี่กล่าวพระวจนะนั้นก็
ย่อมดารงอยูจ่ ริ ง ไม่มีคมั ภีร์อื่นใดที่เต็มไปด้วยคาพยากรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิลจึงมีขอบเขตที่เหนือกว่าคัมภีร์ อื่นๆ เช่น คัมภีร์อลั กุรอาน
หนังสื อของมอร์มอน หนังสื อเดอะเชิ๊ทฟาเธอร์ คัมภีร์ของศาสนาฮินดู พุทธ เต๋ าและแนวคิดที่ไม่ได้มีบนั ทึกไว้เกี่ยวกับชนเผ่าสัตว์
(Animalistic tribes) ซึ่งขอบเขตนี้อยูเ่ หนือการวิจยั ของคนสมัยใหม่ ขอบเขตนี้คือคาพยากรณ์จากความสามารถของพระเจ้าแห่ งพระคัมภีร์
ไบเบิลที่ทานายถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างละเอียดและแม่นยา 100% ดังนั้นการดารงอยูข่ องพระเจ้าจึงเป็ นความจริ ง

การตอบสนองของคุณ
ตอนนี้คุณได้เห็นว่าคาพยากรณ์ คือหลักฐานที่แสดงถึงการดารงอยูข่ อง
พระเจ้าดังนั้นคุณยินดีที่จะเรี ยนรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับพระเจ้าผ่านทางพระ
วจนะของพระองค์หรื อไม่

คำตอบ: __________________
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Living
Faith

by

โลกของเราได้สร้างซุปเปอร์ฮีโร่ มากมายที่มีพลังอานาจ มี
ทั้งฮีโร่ ที่มีความสามารถในการบิน และทั้งที่มีพลังวิเศษ
เด็กๆหลายคนฝันถึงพลังอานาจที่พวกเขาจะได้รับ ถ้าพวก
เขาเป็ นซุปเปอร์ฮีโร่ แต่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่ ของโลกใบนี้ไม่ได้มี
อยูจ่ ริ ง สิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นคาโกหก อย่างไร
ก็ตามในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ชื่อ "101 - พระเจ้ามีอยูจ่ ริ ง
หรื อไม่" เราได้เห็นว่ามีหลักฐานยืนยันการมีอยูจ่ ริ งของพระ
เจ้า การดารงอยูข่ องพระเจ้านั้นเป็ นความจริ งและไม่ใช่คา
โกหก คาพยากรณ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงดารงอยู่ แล้วเพราะเหตุใดหล่ะพระเจ้าจึงมีความสามารถในการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 100%? พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับพลังอานาจของพระเจ้า? และความเชื่อจะ
ช่วยให้เราเข้าใจคาตอบสาหรับคาถามเหล่านี้

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. สิ่ งใดคือสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้ าตามที่พระคัมภีร์ได้ กล่ าวไว้ ?

ฮีบรู 11:6 แต่ ถ้าไม่ มี _____________ แล้ ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ าก็ไม่ ได้ เลย
หมายเหตุ: เหตุผลก็คือว่า "สิ่ งใดที่ไม่ได้มาจากความเชื่อสิ่ งนั้นก็เป็ นความบาป" (โรม 14:23) และแน่นอนว่าบาปไม่สามารถเป็ นที่พอพระทัยของ
พระเจ้าได้ ดังนั้นความเชื่อจึงต้องเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเลยทีเดียว
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2. ตามที่พระคัมภีร์ได้ กล่ าวไว้ เราควรดารงชีวิตอย่ างไร?

โรม 1:17 คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยู่โดย _____________
หมายเหตุ: คนของพระเจ้าดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ ดังนั้นเราจาเป็ นต้องรู ้ว่าความเชื่อคืออะไร หลายคนรู ้ว่านิ ยามของความเชื่อคืออะไร แต่พวกเขาไม่รู้
ว่าสิ่ งที่อยูใ่ นนิ ยามนั้นคืออะไร พวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่อยูใ่ นนิ ยามนั้น
3. เราพบความเชื่ อได้ จากที่ไหน?

โรม 10:17 ฉะนั้น _________ เกิดขึน้ ได้กเ็ พราะการได้ ยิน และการได้ ยินเกิดขึน้ ได้ กเ็ พราะการประกาศ
___________ ของพระเจ้ า (ฉบับไทย KJV)
หมายเหตุ: หากความเชื่อมาจากพระวจนะของพระเจ้าแล้ว เราต้องค้นหาในพระวจนะคาเพื่อให้ได้มาซึ่ งความเชื่อนั้น
4. ในพระคัมภีร์พระเยซู ได้ กล่ าวถึงผู้ใดว่ ามีความเชื่ ออันยิ่งใหญ่ ?

มัทธิว 8:5-10 เมื ่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมื องคาเปอรนาอุม
มี ______________ คนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า บ่าวของข้าพระองค์เป็ นง่อยอยูท่ ีบ่ ้านทน
ทุกข์เวทนามาก" พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "เราจะไปรักษาเขา
ให้หาย"นายร้อยผูน้ นั้ ทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์เป็ นคนไม่สมควรทีจ่ ะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคา
ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านัน้ บ่าวของข้าพระองค์ก็
จะหายโรค ข้าพระองค์รู้ดี เพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินยั
ทหาร แต่ก็ยงั มี ทหารอยู่ใต้บงั คับบัญชาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนีว้ ่า "ไป" เขาก็ไป บอกแก่คนนัน้ ว่า
"มา" เขาก็มา บอกทาสของข้าพระองค์ว่า "จงทาสิ่งนี"้ เขาก็ทา" ครัน้ พระเยซูทรงได้ยินดังนัน้ ก็ประหลาดพระทัยนัก ตรัส
กับบรรดาคนทีต่ ามพระองค์ว่า "เราบอกความจริ งแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่เคยพบ __________(ความเชื ่อ)ที ่
ไหนมากเท่านีแ้ ม้ในอิ สราเอล
หมายเหตุ: พระเยซู ทรงเป็ น "ผูป้ ระพันธ์ ... ของความเชื่อ" (ฮีบรู 12:2) และพระองค์ตรัสว่านายร้อยมี "ความเชื่อ" ใช่แล้ว “ความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่” นัน่
คือสิ่ งที่พระเยซู ทรงเรี ยกว่าเป็ นความเชื่อ เมื่อเราพบว่าสิ่ งที่พระเยซู ทรงเรี ยกว่าความเชื่อนั้นคืออะไร เราก็ได้พบความเชื่อแล้ว และเมื่อเรารู ้ว่าสิ่ งที่
พระเยซู ทรงเรี ยกว่าความเชื่อนั้นคืออะไร เราก็จะรู ้เช่นเดียวกันว่าความเชื่อคืออะไร
5. นายร้ อยต้ องการให้ พระเยซู ทรงรั กษาคนใช้ ของเขา แล้ วนายร้ อยต้ องการให้ พระองค์รักษาอย่ างไร?

แมทธิว 8:8

นายร้ อยผู้นั้นทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ เป็ นคนไม่ สมควรที่จะรั บเสด็จพระองค์ เข้ าใต้ ชายคาของข้ าพระองค์ ขอพระองค์

______________________ บ่ าวของข้ าพระองค์ กจ็ ะหายโรค
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หมายเหตุ: นายร้อยคาดหวังให้อะไรทาการรักษา? คาตอบคือจากพระดารัสของพระเยซู เท่านั้น และนายร้อยพึ่งพาสิ่ งใดในการช่วยเหลือคนใช้ของ
เขา? คาตอบคือจากพระดารัสของพระเยซู อีกเช่นกัน ดังนั้นท่านผูอ้ ่านที่รัก แล้วความเชื่อคืออะไร ความเชื่อก็คอื การคาดหวังในพระวจนะของพระ
เจ้าให้พระวนจะเหล่านั้นสาแดงผลดัง่ ที่ได้กล่าวเอาไว้ และพึ่งพาพระวจนะเหล่านั้นให้เป็ นไปดัง่ ที่ได้กล่าวเอาไว้ ความเชื่อคือความเข้าใจว่าพระ
วจนะของพระเจ้านั้นเป็ นจริ งเสมอ เพราะพระวจนะของพระองค์พิสูจน์ตนเองว่าเป็ นจริ ง
6. เราจะพิสูจน์ พระวจนะของพระเจ้ าว่ าเป็ นจริ งได้ อย่ างไร?

ฮีบรู 4:12 เพราะว่ า พระวจนะของพระเจ้ านั้นไม่ ตายและทรง _____________ อยู่เสมอ
หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้าเป็ นพระวจนะที่มีชีวิต และทรงพลานุภาพ คาว่า พลานุภาพ มีความหมายตามตัวอักษรก็คือ "เต็มไปด้วยพลัง"
7. พระวจนะของพระเจ้ าเต็มไปด้วยอานาจใด?

สดุดี 33:9 เพราะพระองค์ ___________ มันก็เกิดขึน้ มา พระองค์ ทรง ____________ มันก็ออกมา
หมายเหตุ: โลกของเรานี้ ไม่มีสิ่งใดๆเลย ก่อนที่พระเจ้าจะทรงตรัส แต่หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสแล้ว "สิ่ งนั้นก็เกิดขึ้น" อะไรเป็ นเหตุให้สิ่งต่างๆ
เหล่านั้นเกิดขึ้น คาตอบคือพระวจนะของพระเจ้า พระดารัสของพระองค์มีความสร้างสรรค์ นัน่ หมายความว่าพระวจนะของพระองค์เต็มไปด้วย
อานาจแห่ งการสร้าง ที่จะสามารถสร้างสิ่ งใดๆก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้สาเร็ จตามพระวจนะนั้น มนุ ษย์ไม่มีอานาจอันเหนื อธรรมชาติน้ ี
คาพูดของมนุ ษย์สามารถพรรณนาและอธิ บายสิ่ งต่างๆได้ แต่ไม่สามารถสร้างสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ นายร้อยกที่กล่าวถึงในมัทธิวบทที่ 8 รู ้ว่าพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีอานาจในการทรงสร้าง ด้วยเหตุน้ ี ท่านจึงรู ้ได้ว่าพระเยซู สามารถที่จะรักษาคนใช้ของท่านให้หายได้จากพระดารัสของพระองค์เท่านั้น
8. เมื่อพระเจ้ าทรงตรั สสิ่ งใดแล้ วจะบรรลุตามพระประสงค์ ของพระองค์ จริ งหรื อ?

อิสยาห์ 55:10-11 เพราะ ฝนและหิ มะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่ กลับที่นั่นเว้ นแต่ รดแผ่ นดินโลก กระทาให้ มันบังเกิด
ผลและแตกหน่ อ อานวยเมล็ดแก่ ผ้ หู ว่ านและอาหารแก่ ผ้ กู ินฉันใด ________ ของเราซึ่ งออกไปจากปากของเรา จะ
ไม่ กลับมาสู่เราเปล่ า แต่ จะสัมฤทธิ์ ผลซึ่ งเรามุ่งหมายไว้ และให้ สิ่งซึ่ งเราใช้ ไปทานั้นจาเริ ญขึน้ ฉันนั้น
หมายเหตุ: พระเจ้าไม่จาเป็ นต้องทาสิ่ งที่นอกเหนื อจากพระวจนะของพระองค์ อานาจแห่ งการทรงสร้างในพระวจนะของพระองค์จะกระทาในสิ่ งที่
พระองค์ทรงประสงค์
9. อะไรคือความแตกต่ างระหว่ างคาพูดของมนุษย์ และพระวจนะของพระเจ้ า?

กันดารวิถี 23:19 พระเจ้ ามิใช่ มนุษย์จึงมิได้ ___________
ฮีบรู 6:18 เพื่อด้ วยสองประการนั้นที่เปลีย่ นแปลงไม่ ได้ ในที่ซึ่งพระองค์ จะตรั ส _____________ไม่ ได้ นนั้ เรา
ซึ่ งได้ หนีมาหาที่ลภี ้ ยั นั้นจึงจะได้ รับการหนุนนา้ ใจอย่างจริ งจัง ที่จะฉวยเอาความหวังซึ่ งมีอยู่ตรงหน้ าเรา (พระคัมภีร์
ภาษาไทยฉบับ KJV)
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หมายเหตุ: เพราะเหตุใดจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่พระเจ้ าจะโกหก? ที่เป็ นไปไม่ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะพระองค์ไม่ต้องการที่จะโกหกเท่านัน้ แต่เพราะว่า
พระองค์ไม่สามารถทาอย่างนันได้
้ และที่พระองค์ไม่สามารถโกหกได้ ก็เพราะว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่พระองค์จะกระทาเช่นนัน้ แล้ วทาไมจึงเป็ นไปไม่ได้ ?
เพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัส อานาจแห่งการทรงสร้ างอยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ ดังนัน้ "พระวจนะเท่านัน"้ ที่ ก่อให้ เกิดสิ่งต่างๆขึ ้นมา นี่คือความ
แตกต่างระหว่างพระวจนะของพระเจ้ าและคาพูดมนุษย์ มนุษย์อาจจะพูดแต่สิ่งนันอาจไม่
้
เกิดขึ ้นเนื่องจากว่าไม่มีอานาจในคาพูดเหล่านันที
้ ่ จะ
สาแดงสิ่งที่เขาพูด มนุษย์จะต้ องทาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ คาพูดนันเป็
้ นจริ ง แต่เมื่อพระเจ้ าทรงตรัส สิ่งนันก็
้ เกิดขึ ้น คาพูดได้ สาเร็ จดัง่ ที่
พระองค์ทรงตรัส ซึง่ ไม่จาเป็ นที่พระเจ้ าจะต้ องกระทาสิ่งใดเพิ่มเติมต่อพระคาของพระองค์
เหมือนดัง่ มนุษย์ พระองค์เพียงแค่ตรัสเท่านันแล้
้ วสิ่งต่างๆก็สาเร็ จ ดังนันมนุ
้ ษย์สามารถโกหกได้
เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่พดู ไปแล้ วแต่ไม่เป็ นไปอย่างนันก็
้ คือคาโกหก และมนุษย์สามารถโกหกได้
เมื่อถ้ อยคาที่พดู ไม่เป็ นไปอย่างนัน้ เพราะในคาพูดของมนุษย์ไม่มีอานาจในตนเองที่จะบันดาล
ให้ เป็ นไปดัง่ ที่พดู ซึง่ ในพระเจ้ าสิ่งนี ้เป็ นไปไม่ได้ พระองค์ไม่สามารถโกหก (ทิตสั 1:2) เมื่อเราชี ้
ไปยังคนตาบอดและบอกว่าเขาเป็ นคนตาบอด มันเป็ นเพียงการอธิบายถึงคนอีกคนหนึ่ง แต่หาก
เราชี ้ไปที่คนตาบอดและบอกว่าคนตาบอดสามารถมองเห็นเราก็เป็ นคนโกหก ซึง่ จะไม่เป็ น
เช่นเดียวกันนกับพระเจ้ า พระคาของพระเจ้ ามีอานาจแห่งการทรงสร้ างและไม่ใช่แค่พรรณนา หรือ อธิบาย (ดัง่ คาพูดของมนุษย์) เมื่ อพระเจ้ าชี ้ไป
ยังคนตาบอดและตรัสว่าจงมองเห็น เขาก็จะมองเห็น เพราะว่าอานาจแห่งการทรงสร้ างที่อยูใ่ นพระคาของพระองค์สามารถทาให้ เขามองเห็นได้
10. พระเจ้ าทรงสร้ างจักรวาลนีอ้ ย่ างไร?

สดุดี 33:6 โดย_______________ของพระเจ้ า ฟ้าสวรรค์ กถ็ กู สร้ างขึน้ มา
หมายเหตุ: ผูใ้ ดที่เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไร ก็จะรู ้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีอานาจแห่ งการทรงสร้างและสามารถบันดาลให้เกิดสิ่ งที่พระเจ้าทรงตรัส
นั้น ดังนั้นเราสามารถเข้าใจโดยไม่ตอ้ งคาดเดาเลยว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นและดารงอยูน่ ้ ี เป็ นมาโดยพระวจนะของพระเจ้า นัน่ คือเหตุผลที่ว่า โดยความ
เชื่อเราจึงเข้าใจว่ากัลปจักรวาลปรากฏขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้า ฉะนั้นสิ่ งซึ่ งมองเห็นได้จะไม่ถูกสร้างจากสิ่ งที่เป็ นอยูแ่ ล้ว (ฮีบรู 11: 3) การเข้า
ใจความเชื่อที่ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีอานาจแห่งการทรงสร้างโดยธรรมชาติ จะสยบคาถามต่างๆที่เกี่ยวกับการวิวฒั นาการเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ทรงสร้าง "พระเจ้า...ทรงเรี ยกสิ่ งของที่ยงั ไม่มี ให้มีข้ นึ " (โรม 4:17)
11. มีหลักฐานใดยืนยันได้ ว่าพระวจนะของพระเจ้ ามีพลังแห่ งการทรงสร้ าง?

อิสยาห์ 42:8-9 เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็ นนามของเรา พระสิ ริของเรา เรามิได้ ให้ แก่ ผ้ อู ื่ น หรื อให้ คาที่สรรเสริ ญเราแก่ รูป
แกะสลักดูเถิด สิ่ งล่ วงแล้ วนั้นก็สาเร็จแล้ ว และเราก็แจ้ งสิ่ งใหม่ ๆ _____ที่สิ่งเหล่ านั้นจะเกิดขึน้ เราก็ได้ เล่ าให้ ฟังแล้ ว
อิสยาห์ 48:3 สิ่ งล่ วงแล้ วเราได้ แจ้ งให้ ทราบแต่ ___________เออ มันไปจาก__________ของเรา และเรา
ได้ เล่ าให้ ฟังทั่ว แล้ วในทันใดนั้นเราก็ได้ กระทาและก็เป็ นไป___________
หมายเหตุ: พระเจ้าทรงกระทาให้คาพยากรณ์สาเร็ จได้ นัน่ คือหลักฐานที่แสดงว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานาจแห่ งการทรงสร้างโดยธรรมชาติ
ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ ที่ชื่อว่า "101 - พระเจ้ามีอยูจ่ ริ งหรื อไม่?" เราจะเห็นได้ว่าการที่คาพยากรณ์สาเร็ จได้ตามนั้น เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงการมี
อยูจ่ ริ งของพระเจ้า และอะไรคือคาพยากรณ์ที่สาเร็จแล้ว? คาตอบก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงตรัสให้สิ่งใดเกิด สิ่ งนั้นก็เกิดขึ้นตรงตามที่
พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ แล้วเพราะอะไร? ก็เพราะว่าพระวจนะของพระองค์มีพลังแห่ งการทรงสร้าง ในขณะเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงตรัสถึง
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งในคาพยากรณ์ไว้เป็ นระยะหลายร้อยปี ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง คาพยากรณ์ก็ได้สาเร็จตามจริ ง คา
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พยากรณ์น้ นั ไม่ได้เป็ นจริ งเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทาสิ่ งที่นอกเหนื อจากพระวจนะของพระองค์ แต่เป็ นเพราะว่าพระวจนะที่แฝงด้วยอานาจแห่ งการ
ทรงสร้างได้ตรัสในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงเป็ นเหตุให้พระวจนะ ณ เวลาที่กาหนดนั้นเกิดผลตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้
12. อะไรคือนิยามของความเชื่อตามพระคัมภีร์?

ฮีบรู 11:1 บัดนี ้ _____________คือความแน่ ใจในสิ่ งเหล่ านั้นที่ได้ หวังไว้ เป็ นพยาน__________ของสิ่ ง
เหล่ านั้นที่มองไม่ เห็น(พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV)
หมายเหตุ: เนื่ องจากพระวจนะของพระเจ้ามีอานาจแห่งการทรงสร้าง ดังนั้นมันจึงสามารถที่จะสร้างตัวตนของพระวจนะได้ดงั่ ที่พระองค์ทรงตรัสไว้
และนี่ เป็ นเรื่ องธรรมดาพอที่จะเข้าใจได้ว่า ความเชื่อเป็ นตัวตนของสิ่ งที่เราหวังไว้ และเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีอานาจแห่ งการทรงสร้าง ดังนั้น
พระวจนะจึงสามารถที่จะบันดาลให้เกิดสิ่ งที่ไม่เคยปรากฏ หรื อสิ่ งที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าความเชื่อเป็ น
"พยานหลักฐานของสิ่ งที่ไม่เคยได้เห็น."

บทสรุ ป
พระเจ้าทรงมหาอานาจ และพระวจนะของพระองค์มีอานาจแห่ งการทรงสร้าง มหาอานาจนี้ยงั รวมถึงมหาอานาจอื่น ๆอีกด้วยเพราะว่า
พระวจนะของพระเจ้ามีอานาจในตัวที่จะทาให้สาเร็ จได้ตามที่พระวจนะนั้นควรเป็ นไป ถ้าพระเจ้าตรัสว่าควรที่จะมีนกพระวจนะแห่ งการ
ทรงสร้างจะก่อให้เกิดนกขึ้นมา หากพระวจนะแห่ งอานาจนี้ตรัสว่านกจงบินได้ นกนั้นก็จะบินได้ นัน่ เป็ นเหตุผลที่พระคัมภีร์ได้สอนว่า
"ในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็ นไปไม่ได้" (ลูกา 1:37) นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ พระองค์ไม่สามารถที่จะโกหก
ได้ เพราะพระวจนะของพระองค์มีอานาจแห่ งการทรงสร้างและไม่ใช่คาที่ใช้เพื่อการพรรณนาหรื ออธิบายเท่านั้น เพราะพระวจนะนี้เอง
จักรวาลจึงถูกสร้างขึ้น ปฐมกาลบทที่ 1 ได้บนั ทึกไว้ว่า “พระ
เจ้าทรงตรัสและมันก็เกิดขึ้น" ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า
"101 - พระเจ้ามีอยูจ่ ริ งหรื อไม่?" เป็ นหลักฐานที่แสดงว่าพระ
วจนะของพระเจ้ามีอานาจแห่ งการสร้างโดยธรรมชาติ คา
พยากรณ์ที่สาเร็ จแล้วไม่ได้เป็ นเพียงการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริ ง
เท่านั้น แต่ยงั พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังอานาจแห่ งการทรงสร้างที่มี
อยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ มันจึงเป็ นความจริ งที่ว่าพระเจ้ามี
อยูจ่ ริ งและพระวจนะมีพลังอานาจแห่ งการทรงสร้าง

การตอบสนองของคุณ
คุณจะยอมรับหรื อไม่วา่ พระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานาจแห่งการทรงสร้าง ดังนั้นพระวจนะของพระองค์จึงเป็ นจริ ง
เสมอ?

คำตอบ: __________________
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โลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ีช่างน่าทึ่งเสี ยเหลือเกิน เพราะ แพทย์บางท่านเจ็บป่ วยอยู่
บ่อยๆ ครู ฝึกสอนออกกาลังกายมีสุขภาพร่ างกายไม่แข็งแรงและยังมีภาวะ
น้ าหนักเกิน ครู สอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรี ยนไม่สามารถผ่านการ
สอบทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ ช่างเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าเหลือเกินและสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้เกิดเรื่ องเช่นนี้ข้ ึนก็เพราะว่าหลายคนมีความรู ้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
บางสิ่ งบางอย่าง แต่พวกเขาไม่ได้ประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั ในชีวิตประจาวัน
แม้ว่าแพทย์จะเข้าใจว่าทาอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที่ดี แต่หากเขาไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตาม เขาก็เจ็บป่ วยได้ แม้ครู ฝึกสอนออกกาลังกายมีความเข้าใจว่าทาอย่างไร
ให้มีร่างกายที่แข็งแรงดูดี แต่หากเขาไม่ได้ปฏิบตั ิตาม เขาก็ไม่สามารถดูดีได้
เช่นนั้น แม้ครู สอนคณิตศาสตร์จะเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้ประยุกต์ใช้ความเข้าใจนั้น เขาก็จะไม่สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาใดๆได้
ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ (102 – ความเชื่อคืออะไร) เราได้เรี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับความเชื่อ และความเชื่อคือ ความเข้าใจว่า
พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นจริ งเสมอเพราะว่าพระวจนะของพระองค์มีพลังอานาจที่จะบันดาลให้สิ่งต่างๆสาเร็ จได้ดงั่ ที่ทรงตรัสไว้

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. หากเราแค่เข้ าใจถึงความเชื่ อจะเพียงพอหรื อไม่ ที่จะเป็ นทีพ
่ อพระทัยของพระเจ้ า?

ยากอบ 2:19 แม้ พวกปิ ศาจก็ ____________ และกลัวจนตัวสั่น
หมายเหตุ: พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าแม้ซาตานและสมุนของมัน (ศัตรู ของพระเจ้า) รู ้ว่าความเชื่อคืออะไร นอกจากนี้ พวกมันยังเข้าใจอีกว่าพระ
เจ้ามีจริ งและพระวจนะขององค์มีอานาจแห่ งการทรงสร้าง พวกมันได้เห็นพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้ โดยพระวจนะของพระองค์
11
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2. เมื่อข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ าพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นจริงเสมอเพราะพระวจนะนั้นมีอานาจแห่ งการทรงสร้ าง ฉะนั้นพระเจ้ า

จะคาดหวังให้ ข้าพเจ้ าทาอย่างไรกับความรู้ นี?้
โรม 1:17 คนชอบธรรมจะมีชีวิต____________โดยความเชื่ อ
หมายเหตุ: พระเจ้าทรงคาดหวังให้ประชากรของพระองค์ดารงชีวิตตามความรู ้ที่ว่าพระวจนะของพระองค์น้ นั เป็ นความจริ งเสมอเพราะพลังแห่ งการ
ทรงสร้างนั้น พระเจ้าต้องการให้เราปฏิบตั ิหรื อ "กระทา" เพือ่ แสดงออกถึงความเชื่อและจากนั้นเราก็จะมีชีวิตนิ รันดร์
3. เราควรจะดารงชี วิตอย่ างไรตามทีพ
่ ระเยซู ได้ ทรงตรัสไว้ ?

แมทธิว 4:4 ฝ่ ายพระองค์ ตรั สตอบว่ า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า "มนุษย์ จะ________________ด้ วยอาหารสิ่ ง
เดียวหามิได้ แต่ บารุงด้ วย__________________ทุกคา ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า
หมายเหตุ: จากข้อความนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชากรของพระเจ้าควรดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ใน
โรม 1:17 เปาโลให้กล่าวว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยู่โดยความเชื่อ ซึ่ งข้อความทั้งสองนี้ มีแนวคิดเดียวกัน ให้เราจาไว้เสมอว่าความเชื่อคือ
ความเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นความจริ งเสมอและมีอานาจแห่ งการทรงสร้าง ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าการดารงชีวิตโดยความเชื่อคือการ
ดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า โปรดจาไว้ว่าพระเยซูไม่ได้บอกให้เราดารงชีวิตอยูโ่ ดยการเข้าใจในพระวจนะทุก
คาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์คาดหวังให้เราดารงชีวิตตามพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ แล้วพระ
วจนะนั้นจะกระทาให้เรามีชีวิตนิ รันดร์
4. เรามีความเชื่ อประเภทใดหากเพียงเราเข้ าใจว่ าพระวจนะของพระเจ้ านั้นเป็ นจริงเสมอเพราะมันมีพลังแห่ งการทรง

สร้ าง แต่ เราไม่ ได้ ดารงชีวิตอยู่ตามความเข้ าใจนี?้
ยากอบ 2:17 ความเชื ่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติ ตามก็ _____________
หมายเหตุ: พระคัมภีร์เรี ยกความเชื่อนี้ ว่า ความเชื่อที่ตายแล้ว หากนี่ เป็ นความเชื่อที่ตายแล้ว และอะไรคือความเชื่อที่มีชีวิต ความเชื่อที่มีชีวิตคือเมื่อเรา
เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรและดาเนิ นชีวิตตามความเข้าใจนั้น
5. เราเลือกได้ หรื อไม่ ว่าเราจะดารงหรื อไม่ ดารงชีวิตด้ วยความเชื่ อ?

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19 ข้ าพเจ้ าขออัญเชิ ญสวรรค์ และโลกให้ เป็ นพยานต่ อท่ านในวันนีว้ ่ า ข้ าพเจ้ าตัง้ ชีวิตและความ
ตาย พระพรและคาสาปแช่ งไว้ ต่อหน้ าท่ าน เพราะฉะนั้นท่ านจงเลือกเอาข้ าง__________เพื่อท่ านและลูกหลาน
ของท่ านจะได้มีชีวิตอยู่
หมายเหตุ: พระเจ้าทรงให้เราเสรี ภาพในการเลือก ความรักเป็ นทางเลือก ฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบังคับ พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราเลือกที่จะดารงชีวิต
ตามพระวจนะของพระองค์เราจะมีชีวิต แต่หากเราเลือกที่จะดารงชีวิตตามคาของผูอ้ ื่นเราก็จะตาย
6. ใครที่ต้องเลือกระหว่ าง ปฏิบัติตามความเชื่ อและมีชีวิตอยู่ กับไม่ ปฏิบัติตามความเชื่ อและต้ องตาย?

ปฐมกาล 2:16-17 พระเจ้ าจึ งทรงบัญชาแก่ มนุษย์นั้นว่ า "บรรดาผลไม้ ทุกอย่างในสวนนี ้ เจ้ ากินได้ ทั้งหมด เว้ นแต่ ต้นไม้
แห่ งความสานึกในความดีและความชั่ว ผลของต้ นไม้ นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ าขืนกิน เจ้ า
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จะต้ อง___________แน่ "
หมายเหตุ: ตราบใดที่อาดัมและเอวาเลือกที่จะดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ คือการดารงชีวิตตาม
พระวจนะทุกคาของพระเจ้า พวกเขาก็จะมีชีวิตนิรันดร์ แต่พระเจ้าทรงเตือนพวกเขาว่าถ้าพวกเขา
เลือกที่จะดารงชีวิตตามคาของผูอ้ ื่น พวกเขาจะต้องตาย การรับประทานผลไม้จากต้นไม้ตอ้ งห้าม
นัน่ หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
7. พระเยซู ทรงปรารถนาให้ เราเลือกสิ่ งใด?

มาระโก 9:23 พระเยซูจึงตรั สแก่ บิดานั้นว่ า ""ถ้ าช่ วยได้ " น่ ะหรื อ ใคร__________ก็ทาให้ ได้ ทุกสิ่ ง"
หมายเหตุ: พระเยซู ตอ้ งการให้เราเลือกที่จะดารงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า ดวงจันทร์ไม่มีเสรี ภาพในการเลือกและถ้าพระเจ้าบอกให้ดวงจันทร์
หมุนรอบโลก ดวงจันทร์ก็จะเชื่อฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์และหมุนรอบโลก เพราะอานาจที่อยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้ดวงจันทร์ทา
เช่นนั้น แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ให้มีเสรี ภาพในการเลือก นัน่ หมายความว่าพระองค์จะไม่เข้ามาบังคับชีวิตของคุณ เมื่อพระองค์ประทานพระวจนะ
ที่เต็มไปด้วยพลังอานาจให้แก่คุณ อานาจนั้นจะสาแดงผลก็ตอ่ เมื่อคุณเลือกที่จะให้มนั เกิดผลในชีวิตของคุณ โปรดจาไว้ว่าพระเยซู ตรัสว่า "มนุ ษย์จะ
บารุ งชีวิตด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคา ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (มัทธิ ว 4:4) ถ้าเพื่อนของคุณวางก้อนขนม
ปังไว้บนโต๊ะ คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะกินหรื อไม่ หากคุณเลือกที่จะกิน คุณก็จะได้รับสารอาหารจากขนมปังก้อนนั้น แต่หากคุณเลือกที่จะ
ไม่กินคุณก็จะไม่ได้รับอะไรจากขนมปังก้อนนั้นเลย นี่ เป็ นลักษณะเดียวกันกับพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าประทานพระวจนะให้คุณ แต่พระองค์
ไม่ได้บงั คับให้คุณดารงชีวิตอยูต่ ามพระวจนะนั้น หากคุณเลือกที่จะรับเอาพระวจนะเข้ามาในชีวิตและดารงชีวิตตามพระวจนะนั้น คุณก็จะได้รับพลัง
อานาจจากพระวจนะนั้น ในทางตรงกันข้ามหากคุณเลือกที่จะไม่รับเอาพระวจนะนั้นเข้ามาในชีวิต คุณก็จะไม่ได้รับพลังอานาจนั้น ฉะนั้นไม่ใช่การที่
คุณได้ขนมปังก้อนนั้นแล้วจะทาให้คุณอิ่มแต่เป็ นการกินขนมปังต่างหาก และเช่นเดียวกันกับพระวจนะ ไม่ใช่การที่คุณมีพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
จะทาให้คุณได้รับพลังอานาจนั้น แต่เป็ นการดารงชีวิตตามพระวจนะ เพราะคุณเชื่อว่าพระวจนะมีอานาจในตัวของมันเองที่จะให้อานาจแก่คุณได้
8. อับราฮัมและซาราห์ ได้ เรี ยนรู้ บทเรียนทีส
่ าคัญใด?

ปฐมกาล 15:5-6 พระองค์ จึงพาอับรามออกมากลางแจ้ งแล้ วตรั สว่ า "มองดูฟ้า ถ้ าเจ้ านับดาว
ทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด" แล้ วพระองค์ ตรั สว่ า "พงศ์ พนั ธุ์ของเจ้ าจะมากมายเช่ นนั้น" อับราม
ก็____________พระเจ้ า ความเชื่ อนั้นพระองค์ ทรงนับว่ าเป็ นความชอบธรรมแก่ ท่าน
หมายเหตุ: เมื่ออับรามมีอายุแปดสิบกว่าปี และยังไม่มีบุตร พระเจ้ าตรัสกับท่า นว่าท่านจะมีบุตร อับรามยอมรับพระวจนะของพระเจ้ าและเชื่อว่าพระ
วจนะของพระเจ้ าจะสามารถบันดาลให้ เกิดสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสได้ แต่นางซารายภรรยาของท่านไม่ได้ คาดหวังในพระวจนะของพระเจ้ า เธอทา
ตามแผนของตัวเองเพื่อจะได้ มาซึง่ บุตรนัน้ เธอมอบสาวใช้ ของเธอเพื่อหลับนอนกับอับราม จากนันสาวใช้
้
ผ้ นู นก็
ั ้ ตงครรภ์
ั้
และให้ กาเนิดบุตร แต่พระ
เจ้ ามิได้ ยอมรับเด็กคนนันให้
้ เป็ นบุตรแห่งพระสัญญา พระเจ้ าทรงเปลี่ยนชื่อของอับรามให้ เป็ นอับราฮัมและนางซารายให้ เป็ นซาราห์ พระเจ้ าทรง
สอนเขาทังสองให้
้
เข้ าใจว่าในการดาเนินการตามพระสัญญาของพระเจ้ านัน้ ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการพึง่ พาพระวจนะของพระเจ้ าเพื่อ
ตอบสนองต่อพระสัญญานัน้ ซึง่ การทาตามแผนการของเราเองมักจะนาปั ญหาและความล่าช้ ามาสูพ่ ระสัญญาของพระองค์ อย่างไรก็ตามเมื่ออับ
ราฮัมมีอายุ 99 ปี และซาราห์มีอายุ 89 ปี เขาทังสองได้
้
วางใจในพระวจนะแห่งการทรงสร้ างของพระเจ้ าที่จะทาให้ เรื่องของบุตรแห่งพันธสัญญานัน้
สาเร็ จ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาต่างๆ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ แผนการทังสิ
้ ้น และความพยายามทังหมดของเขาทั
้
งสองถู
้
กละทิ ้งไป ตอนนี ้เขาดารงอยู่
ด้ วยความเชื่อเท่านัน้ และแล้ วบุตรแห่งพระสัญญาก็ถือกาเนิด นามว่า อิสอัค “เพราะนางซาราห์มีความเชื่อ นางจึงได้ รับพลังตังครรภ์
้
เมื่อชรามาก
แล้ ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผ้ ไู ด้ ทรงประทานพระสัญญานันทรงเป็
้
นผู้สตั ย์ซื่อ ” (ฮีบรู 11:11)
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9. อับราฮัมได้ ชื่อว่ าเป็ นบิดาแห่ งความเชื่ อ ทาไมจึงเป็ นเช่ นนั้น?

ปฐมกาล 22:2 พระองค์ ตรั สว่ า "จงพาบุตรของเจ้ าคืออิ สอัค บุตรคนเดียวของเจ้ าผู้ที่เจ้ ารั ก ไปยังแคว้ นโมริ ยาห์ และถวาย
เขาที่นั่นเป็ น___________________ บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่ งเราจะบอกแก่ เจ้ า"
หมายเหตุ: อับราฮัมได้รับอิสอัคก็เนื่องด้วยการวางใจในพระวจนะของพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากการถือกาเนิดของอิสอัค พระเจ้าได้ยนื ยัน
ถึงพระวจนะของพระองค์โดยการประกาศว่า "เพราะชื่อของเจ้าจะสื บต่อไปทางเชื้อสายอิสอัค" ปฐมกาล 21:12 แต่ตอนนี้ พระเจ้าทรงตรัสสั่งให้อบั
ราฮัมถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องเผาบูชา! แล้วถ้าหากอิสอัคเสี ยชีวิตลง อะไรหล่ะที่จะเป็ นพระสัญญาแห่ งพระพรแก่ชนชาติท้งั หลายโดยผ่านทางเขา เชื้อ
สายของเขาจะเป็ นดัง่ ดาวบนฟ้าอันนับไม่ถว้ นได้อย่างไรหากเขาไม่มีชีวิตอยู่ ณ สถานการณ์เช่นนี้ อบั ราฮัมจะต้องเชื่อและวางใจในพระวจนะของ
พระเจ้าที่ต่อต้านกันอย่างสิ้ นเชิง ความหวังที่ขดั แย้งกับความหวัง แต่ทา้ ยที่สุดแล้วอับราฮัมก็ยอมเชื่อฟังและได้ทาตามทีพ่ ระเจ้าได้ทรงบัญชา อับ
ราฮัมไม่ได้ยนื กรานให้พระเจ้าอธิ บายว่าหากอิสอัคเสี ยชีวิตลงแล้วเรื่ องเชื้อสายของอิสอัคที่จะมีจานวนมากมายดุจดวงดาวบนฟ้านั้นจะเป็ นอย่างไร
อับราฮัมเข้าใจว่าความเชื่อคือการเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นจริ งเสมอเพราะพระวจนะนั้นมีอานาจแห่ งการทรงสร้างและอับราฮัมดาเนิ นชีวติ
ตามความเข้าใจนี้ซ่ ึ งมันฝังอยูใ่ นใจของเขาเสมอ อับราฮัมออกเดินทางไปพร้อมกับคนใช้และอิสอัค พวกเขาใช้เวลาเดินทางถึงสามวัน อับราฮัมพูกบั
คนใช้ว่า "อยูก่ บั ลาที่นี่เถิด เรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระเจ้า แล้วจะกลับมาพบเจ้า" (ปฐมกาล 22:5) ผูใ้ ดจะไป? "เรากับลูกจะไป" และ
ผูใ้ ดจะกลับมาอีกครั้ง? "เรากับลูกจะเดินไป...แล้วจะกลับมาพบเจ้า" อับราฮัมคาดหวังว่าอิสอัคจะต้อ งกลับมาพร้อมกับเขาเช่นเดียวกับตอนที่ไปด้วย
ฮีบรู 11:17-19 "เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจ ท่านจึงได้ถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องบูชา และท่านซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับพระสัญญา ก็ได้
พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน คือบุตรที่มีพระดารัสไว้ว่า ชื่อของอับราฮัมจะสื บต่อไปทางเชื้อสายของเขา ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์
สามารถชุบคนตายให้ฟ้ื นได้ ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมา"อับราฮัมคาดหวังว่าเมื่อถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องเผาบูชาแล้วพระเจ้า
จะทรงชุปให้เขาฟื้ นขึ้นจากขี้เถ้าและกลับไปกับเขา เพราะอะไร? เพราะเขารู ้ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าชื่อของเขาจะสื บต่อไปทางเชื้อ
สายอิสอัคและลูกหลานของเขาจะมีมากมายดุจดาวบนท้องฟ้า อับราฮัมจะเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เคยล้มเหลว เขารู ้ว่าพระเจ้าจะไม่โกหก
เพราะพระวจนะของพระองค์มีอานาจแห่ งการทรงสร้าง ซึ่ งบนภูเขานั้นพระเจ้าได้ทรงเตรี ยมเครื่ องบูชาแทนที่อิสอัคและท้ายที่สุดอับราฮัมกับอิสอัค
ก็ได้ลงมาจากภูเขานั้นทั้งที่มีชีวิตอยู่ นี่ คือความเชื่อที่มาจากการกระทา หรื อที่เรี ยกว่าดารงชีวิตด้วยความเชื่อ นัน่ จึงเป็ นเหตุผลที่ว่าเราเรี ยกอับราฮัมว่า
บิดาแห่ งความเชื่อ
10. ใช้ เวลานานเพียงใดก่อนที่จะเห็นผลของความเชื่ อ?

มัทธิว 8:2-3 ขณะนั้นมีคนโรคเรื ้อนมากราบไหว้ พระองค์ แล้ วทูลว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็จะทรง
บันดาลให้ ข้าพระองค์ หายโรคได้ " พระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์ ถกู ต้ องเขาแล้ วตรั สว่ า "เราพอใจแล้ ว จงหายเถิด
ใน__________ โรคเรื ้อนของเขาก็หาย
หมายเหตุ: ความเชื่อเกิดผลในทันที เมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับและปฏิบตั ิตามพระวจนะที่ตรัสโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระวจนะเหล่านั้นจะมีอานาจ
เมื่อพระองค์ทรงตรัสคาๆหนึ่ งในเวลาที่เจาะจงถึงเหตุการณ์ในอนาคต คาๆนั้นจะสาเร็ จเมื่อเวลานั้นมาถึง

ยอห์ น 5:5-9 ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่ วยมาสามสิ บแปดปี แล้ ว เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้น และทรงทราบว่ าเขาป่ วย
อยู่อย่างนั้นนานแล้ ว พระองค์ ตรั สกับเขาว่ า "เจ้ าปรารถนาจะหายโรคหรื อ" คนป่ วยนั้นทูลตอบพระองค์ ว่า "ท่ านเจ้ าข้ า
เมื่อนา้ กาลังกระเพื่อมนัน้ ไม่ มีผ้ ใู ดที่จะเอาตัวข้ าพเจ้ าลงไปในสระ และเมื่อข้ าพเจ้ ากาลังไปคนอื่นก็ลงไปก่ อนแล้ ว" พระ
เยซูตรั สกับเขาว่ า "จงลุกขึน้ ยกแคร่ ของเจ้ าเดินไปเถิด" ใน_____________คนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ ของ
เขาเดินไป วันนั้นเป็ นวันสะบาโต
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หมายเหตุ: อีกครั้งหนึ่ งที่ความเชื่อเกิดผลในทันที ชายป่ วยผูน้ ้ ี สามารถกล่าวว่า "พระเจ้าหากว่าพระองค์
ทรงปรารถนาให้ขา้ พระองค์หายดี ข้าพระองค์จะเชื่อฟัง แต่เขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ชายผูน้ ้ ี เชื่อในพระ
ดารัสของพระคริ สต์ และเชื่อว่าเขาถูกรักษาให้หายแล้ว ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นเดิน และเขาสามารถที่จะเดิน
ได้ สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้กลับเป็ นไปได้ เพราะว่าชายผูน้ ้ ี ปฏิบตั ิตามพระดารัสของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึง
ทรงประทานอานาจในการรักษา นี่จึงเป็ นความหมายของการดารงชีวิตด้วยความเชื่อ เมื่อเราปฏิบตั ิตาม
พระวจนะของพระเจ้าเพราะเราเข้าใจว่าพระวจนะนั้นมีอานาจแห่ งการทรงสร้าง และเราอนุญาตให้พระ
วจนะนั้นทางานในชีวิตของเราและอานาจนั้นทาให้พระวจนะนั้นสาเร็ จผล อย่ารอที่จะเห็นหรื อรู ้สึกถึงบางสิ่ งบางอย่างก่อน แต่ให้ปฏิบตั ิตามพระ
วจนะของพระเจ้าและเชื่อว่าพระวจนะนั้นจะเป็ นจริ ง ไม่ใช่เพราะคุณรู ้สึกหรื อเห็น แต่เป็ นเพราะพระเจ้าทรงตรัสพระวจนะนั้น

11. ในพระคัมภีร์ได้ บันทึกไว้ หรื อไม่ ถึงผู้ที่มีความเชื่ อและสามารถทาสิ่ งที่เป็ นไปไม่ ได้ ?

มัทธิว 14:26-29 เมื่อเหล่ าสาวกเห็นพระองค์ ทรงดาเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนัก ร้ องอึ งไปเพราะกลัว คิดว่ าเป็ นผี ใน
ทันใดนั้นพระเยซูตรั สกับเขาว่ า "ทาใจให้ ดไี ว้ เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย" ฝ่ ายเปโตรจึ งทูลตอบพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า
ถ้ าเป็ นพระองค์ แน่ แล้ ว ขอทรงโปรดบอกให้ ข้าพระองค์ เดินบนนา้ ไปหาพระองค์ " พระองค์ ตรั สว่ า "มาเถิด" เปโตรจึงลง
จากเรื อ__________บนนา้ ไปหาพระเยซู
หมายเหตุ: เป็ นไปไม่ได้ที่คนจะเดินบนน้ า แต่เมื่อเปโตรเชื่อและฟังพระวจนะ ทาให้ท่านเดินบนน้ าได้ เปโตรรู ้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานาจ
แห่ งการทรงสร้างและท่านดารงชีวิตตามความรู ้น้ นั ท่านไม่ได้รอให้เห็นสัญลักษ์หรื อรู ้สึกก่อน แต่ท่านเชื่อเพราะว่าพระคริ สต์ตรัสและท่านก็ยา่ งท้าว
ของท่านลงบนผิวน้ า พระวจนะของพระเจ้าให้อานาจแก่ทา่ นในการเดินบนผิวน้ า เพือ่ ให้คานั้นสาเร็ จตามพระดารัสของพระเยซู คริ สต์ที่กล่าวว่า “มา
เถิด”

ยอห์ น 2:2-9 พระเยซูและสาวกของพระองค์ ได้รับเชิ ญไปในงานนั้น เมื่อเหล้ าองุ่น {เครื่ องดื่มที่ชาวปาเลสไตน์ ดื่มกัน
เป็ นประจา แม้ ว่าในพระคริ สตธรรมคัมภีรไม่ บัญญัติห้ามดื่มเหล้ าองุ่น แต่ กม็ คี าเตือน ไม่ ให้ ดื่มเหล้ าองุ่นจนเกิดความ
เสียหาย} หมดแล้ ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ ว่า "เขาไม่ มีเหล้ าองุ่น" พระเยซูตรั สกับนางว่ า "หญิงเอ๋ ย ให้ เป็ นธุระ
ของข้ าพเจ้ าเถิด เวลาของข้ าพเจ้ ายังไม่ มาถึง" มารดาของพระองค์ จึงบอกพวกคนใช้ ว่า "จง ___________ตามที่
ท่ านสั่งเจ้ าเถิด" มีโอ่ งหิ นตัง้ อยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชาระของพวกยิว จุนา้ โอ่ งละสี่ห้าถัง พระเยซูตรั สสั่ งเขาว่ า
"จงตักนา้ ใส่ โอ่ งให้ เต็มเถิด" และเขาก็ตกั นา้ เต็มโอ่ งเสมอปาก แล้ วพระองค์ ตรั สสั่งเขาว่ า "จงตักเอาไปให้ เจ้ าภาพเถิด"
เขาก็เอาไปให้ เมื่อเจ้ าภาพชิ มนา้ ที่กลายเป็ นเหล้ าองุ่นแล้ ว และไม่ ร้ ูว่ามาจากไหน (แต่ คนใช้ ที่ตกั นา้ นั้นรู้) เจ้ าภาพจึงเรี ยก
เจ้ าบ่ าวมา
หมายเหตุ: เป็ นเพราะพวกเขาเชื่อฟังทุกถ้อยคาที่พระเยซูคริ สต์ทรงตรัส เหตุฉะนั้นพวกเขาจึงเห็นอานาจแห่ งการทรงสร้างของพระองค์ หากพวกเขา
ไม่ได้ดารงอยูต่ ามพระวจนะทุกคาของพระองค์แล้ว พวกเขาคงไม่ได้เห็นการอัศจรรย์ แต่ที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์น้ นั ก็ไม่ได้เป็ นเพราะว่าพวกเขา
เห็นหรื อรู ้สึกถึงบางสิ่ งบางอย่าง แต่ว่าพวกเขาวางใจในพระวจนะของพระองค์แต่เพียงอย่างเดียว และนี่คือบทเรี ยนที่พระเยซูทรงสอนในขณะที่
พระองค์อยูใ่ นโลกนี้ ว่า ของขวัญที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานให้แก่เรา เราต้องเชื่อว่าเราจะได้รับแล้วเราก็จะได้รับอย่างแท้จริ ง
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บทสรุ ป
ความเชื่อคือความเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นจริ งเสมอ เพราะพระวจนะของ
พระองค์มีพลังแห่ งการทรงสร้าง แต่ถา้ หากเราเพียงแค่เข้าใจในพระวจนะเท่านั้น พระ
วจนะนั้นก็ไม่อาจให้อานาจแก่เราได้ เหมือนดัง่ การถือขนมปังไว้ในมือซึ่งจะไม่ช่วยให้
เราอิ่มท้อง พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเลือกที่จะอนุญาตให้พระวจนะของพระองค์เข้ามา
สู่ ชีวิตของเราและดารงชีวิตตามพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า เรา
ไม่จาเป็ นต้องรู ้สึกหรื อเห็นสัญลักษณ์ใดๆก่อนที่จะปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์ ที่
เราปฏิบตั ิตามพระวจนะนั้นก็เพราะเรารู ้ว่าพระวจนะนั้นมีอานาจและเป็ นจริ ง ความ
เชื่อมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้าจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิตาม และเมื่อเราปฏิบตั ิตาม พระ
วจนะนั้นก็จะสาแดงอานาจที่จะทาให้สิ่งที่ตรัสนั้นสาเร็ จ และเราก็จะได้เห็นอานาจแห่ ง
การทรงสร้างของพระองค์

การตอบสนองของคุณ
ท่านปรารถนาที่จะดารงชีวติ ด้วยความเชื่อคือด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และเพือ่ จะได้
สัมผัสถึงประสบการณ์อานาจแห่งพระคาของพระเจ้าหรื อไม่?

คำตอบ: __________________

16
arminkritzinger@live.com

Living
Faith

by

ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ชื่อ "102 – ความเชื่อคืออะไร?" เราได้เรี ยนรู ้ว่าความเชื่อคือ
ความเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นจริ งเสมอเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นมี
พลังแห่ งการทรงสร้างที่จะทาให้พระวจนะนั้นเป็ นจริ ง และในบทเรี ยน "103 – การ
ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ" กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์
ปฏิบตั ิตามความเชื่อ พระองค์ตอ้ งการให้เราดารงชีวิตอยูต่ ามความเข้าใจที่ว่าพระ
วจนะของพระองค์เป็ นจริ งเสมอ การที่เรามีขนมปังไว้ในมือแต่ไม่ทานขนมปังนั้น ก็
จะไม่ทาให้เราอิ่ม การเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้
หากเราไม่ประยุกต์ใช้พระวจนะนั้น โดยความเชื่อเราจึงอนุญาตให้พระวจนะของ
พระเจ้าสาเร็ จในชีวิตของเรา และโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากที่เราจะประเมินความเชื่อของเรา

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. ความเชื่ อที่ยิ่งใหญ่ มลี ักษณะอย่ างไร?

มัทธิว 15:22-28 มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้ อง ทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ ผ้ ทู รงเป็ นบุตรดาวิดเจ้ าข้ า
ขอทรงโปรด_________ข้ าพระองค์ เถิด ลูกสาวของข้ าพระองค์ มีผสี ิ งอยู่ เป็ นทุกข์ ลาบากยิ่งนัก"ฝ่ ายพระองค์ ไม่ ทรง
ตอบเขาสักคาเดียว และพวกสาวกของพระองค์ มาทูลพระองค์ ว่า "ไล่ เขาไปเสียเถิด เพราะเขาร้ องตามเรามา"พระองค์ ตรั ส
ตอบว่ า "เรามิได้ รับใช้ มาหาผู้ใด เว้ นแต่ แกะหลงของวงศ์ วานอิ สราเอล"ฝ่ ายหญิงนั้นก็มา____________พระองค์
ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า ขอทรงโปรดช่ วยข้ าพระองค์ เถิด"พระองค์ จึงตรั สตอบว่ า "ซึ่ งจะเอาอาหารของลูกโยนให้ แก่ สุนัขก็ไม่
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ควร"ผู้หญิงนั้นทูลว่ า "จริ งเจ้ าข้ า แต่ __________นั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ ะนายของมัน"แล้ ว พระเยซูตรั สตอบ
เขาว่ า "หญิงเอ๋ ย ความเชื่ อของเจ้ าก็_________ ให้ เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้ าเถิด" และลูกสาวของเขาก็หาย
เป็ นปกติตงั้ แต่ ขณะนั้น
หมายเหตุ: พระเยซู ตรัสว่าหญิงผูน้ ้ ี ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็ นชาวคานาอันมีความเชื่อมาก ในพระคัมภีร์มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้บนั ทึกไว้ว่าเป็ นผู ้
ที่มีความเชื่อมาก เธอเชื่อในพลังสร้างสรรค์ของพระวจนะ และอีก 3 ลักษณะที่หญิงผูน้ ้ ี มีคือ
(1) เธอขอเพื่อผูอ้ ื่น คือ ลูกสาวของเธอ เธอมีความต้องการต่างๆในชีวิต แต่เธอทูลขอพระเยซูเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นแทนที่จะขอ
เพื่อตัวเอง
(2) เธอตัดสิ นใจแน่ วแน่ที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเยซู เธอร้องทูลพระเยซู แม้ว่าเหล่าสาวกจะขอให้พระเยซูปฏิเสธเธอไปและพระเยซูก็กล่าว
กับเธออย่างชัดเจนว่าพระองค์มีงานพิเศษที่จะต้องทาเพื่อชาวอิสราเอล แต่เธอก็ยงั คงร้องขอต่อพระเยซูเพื่อช่วยเหลือ พระเยซูแสดงให้เห็ นอย่าง
ชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีขนมปังพิเศษ (วจนะของพระองค์) ที่จาเป็ นต้องให้กบั บุตร (ชาวอิสราเอล) และไม่ใช่ให้แก่สุนขั (ชาวต่างชาติ) แต่หญิงผูน้ ้ ี
เต็มใจที่จะถูกเรี ยกว่าสุ นขั ตราบใดที่เธอจะได้รับความช่วยเหลือจากพระวจนะของพระเยซูในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่ตอ้ งการที่จะรับ
(3) เธอไม่ได้รู้สึกว่าตนเองสมควรได้รับ เธอร้องทูลพระเยซูให้เมตตาเธอ แล้วความเมตตาคืออะไร? ความเมตตาก็คือการที่เราปฏิบตั ิต่อใครบางคน
ดีกว่าที่เขาสมควรจะได้รับการปฏิบตั ิ เธอปรารถนาให้พระเยซูปฏิบตั ิต่อเธอดีกว่าที่เธอสมควรจะได้รับและเธอก็เต็มใจที่จะถูกเรี ยกว่าสุ นัขเพื่อให้
ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์
2. ในมุมมองของพระเยซู มีผ้ ูใดอีกที่พระคัมภีร์กล่ าวไว้ ว่ามีความเชื่ อมาก?

มัทธิว 8:5-10 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มีนายร้ อยคน
หนึ่งมา____________พระองค์ ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า บ่ าวของข้ า
พระองค์ เป็ นง่ อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ เวทนามาก" พระเยซูจึงตรั สกับเขาว่ า
"เราจะไปรั กษาเขาให้ หาย" นายร้ อยผู้นั้นทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ า
พระองค์ เป็ นคนไม่ __________ที่จะรั บเสด็จพระองค์ เข้ าใต้ ชายคาของข้ าพระองค์ ขอพระองค์ ตรั สเท่ านั้น บ่ าวของ
ข้ าพระองค์ กจ็ ะหายโรค ข้ าพระองค์ ร้ ูดี เพราะเหตุว่าข้ าพระองค์ อยู่ใต้ วินัยทหาร แต่ กย็ งั มีทหารอยู่ใต้ บังคับบัญชาของข้ า
พระองค์ ข้ าพระองค์ จะบอกแก่ คนนีว้ ่ า "ไป" เขาก็ไป บอกแก่ คนนั้นว่ า "มา" เขาก็มา บอกทาสของข้ าพระองค์ ว่า "จงทา
สิ่ งนี"้ เขาก็ทา"ครั้ นพระเยซูทรงได้ ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนัก ตรั สกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ ว่า "เราบอกความ
จริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่ า เราไม่ เคยพบศรั ทธาที่ไหน__________เท่ านีแ้ ม้ ในอิ สราเอล
หมายเหตุ: พระเยซู ตรัสว่านายร้อยผูน้ ้ ี ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็ นชาวโรมันที่มีความเชื่อมาก ท่านเชื่อในพลังอานาจแห่ งพระวจนะของพระเจ้าที่จะ
สามารถทาให้พระวจนะนั้นสาเร็ จเองได้ และคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการที่ชายผูน้ ้ ี มีคือ
(1) ท่านทูลขอเพื่อผูอ้ ื่น - ผูร้ ับใช้ของท่าน ซึ่ งแท้จริ งแล้วท่านยังมีความต้องการต่างๆในชีวิต แต่ท่านทูลขอพระเยซูเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูอ้ ื่นแทนความต้องการของตนเอง
(2) ท่านตัดสิ นใจแน่ วแน่ที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเยซู ท่านอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยผูร้ ับใช้ของท่าน แม้ตวั ท่านจะเป็ นผูน้ าชาวโรมันและพระ
เยซู เป็ นชาวยิว แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจว่าผูค้ นรอบข้างจะทาหรื อคิดอย่างไร ท่านตัดสิ นใจแล้วที่จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น
หรื อผูค้ นจะพูดอย่างไร
(3) ท่านไม่ได้รู้สึกว่าตนเองคู่ควรที่จะได้ และไม่ได้รู้สึกว่าตนเองสมควรจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซู หรื อพระองค์เป็ นหนี้ อะไรท่าน เมื่อ
พระเยซู ทรงรักษาคนรับใช้ของท่าน ท่านได้เล็งเห็นว่าสิ่ งนี้ เป็ นของขวัญที่ท่านไม่สมควรที่จะได้รับเลย
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3. ความเชื่ อน้ อยมีลักษณะอย่างไร?

มัทธิว 14:25-31 ครั้ นเวลาสามยามเศษ พระองค์ จึงทรงดาเนินบนนา้ ทะเลไปยังเหล่ าสาวก เมื่อเหล่ าสาวกเห็นพระองค์
ทรงดาเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนัก ร้ องอึ งไปเพราะกลัว คิดว่ าเป็ นผี ในทันใดนั้นพระเยซูตรั สกับเขาว่ า "ทาใจให้ ดไี ว้
เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย" ฝ่ ายเปโตรจึ งทูลตอบพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า ถ้ าเป็ นพระองค์ แน่ แล้ ว ขอทรงโปรดบอกให้
ข้ าพระองค์ เดินบนนา้ ไปหาพระองค์ " พระองค์ ตรั สว่ า "มาเถิด" เปโตรจึ งลงจากเรื อเดินบนนา้ ไปหาพระเยซู แต่ เมื่อเขา
เห็น_________พัดแรงก็กลัว และเมื่อกาลังจะจมก็ร้องว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า ช่ วยข้ าพระองค์ ด้วย" ในทันใดนั้นพระ
เยซูทรงเอื ้อมพระหัตถ์ จับเขาไว้ แล้ วตรั สว่ า "ท่ าน_________ทาไม ท่ านช่ างมีความเชื่ อ________เสียจริ ง"
หมายเหตุ: พระเยซู ตรัสว่าเปโตรซึ่ งเป็ นชาวยิวมีความเชื่อน้อย และลักษณะ 3 ประการที่เปโตรมีก็คือ
(1) ท่านขอเพื่อตนเอง ท่านไม่ได้ขอพระเยซู เพื่อให้คนอื่นเดินบนน้ าได้
(2) ท่านไม่ได้รู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควร ในทางกลับกันท่านสงสัยในพระลักษณะของพระเยซูและทูลพระองค์ว่า"พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นพระองค์แน่
แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ขา้ พระองค์เดินบนน้ าไปหาพระองค์"
(3) แตกต่างจากนายร้อยและหญิงชาวคานาอันที่มุ่งมัน่ ในการขอความช่วยเหลือจากพระเยซู ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เปโตรเริ่ มที่จะสงสัยในพระวจนะ
ของพระเยซู เมื่อท่านเริ่ มให้ความสาคัญกับตนเอง และคลื่นลม
4. ผู้ที่มีความเชื่ อน้ อยเชื่ อหรื อไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้ ามีอานาจที่จะทาให้ พระวจนะนั้นสาเร็จได้ ?

มัทธิว 14:28 ฝ่ ายเปโตรจึ งทูลตอบพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นพระองค์แน่แล้ว ขอทรง____________
ให้ขา้ พระองค์เดิ นบนน้าไปหาพระองค์"
หมายเหตุ: ใช่แล้ว! ผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยเชื่อในอานาจของพระเจ้า เปโตรเชื่อว่าถ้าพระเยซู ตรัสให้ท่านเดินบนน้ าแล้ว ท่านจะสามารถทาได้ ฉะนั้น
เพียงแค่เราเชื่อในอานาจของพระเจ้า ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีความเชื่อมาก
5. การมีความเชื่ อน้ อยเพียงพอหรือที่จะทาให้ เดินบนน้าได้ ?

มัทธิว 14:29-30 พระองค์ ตรั สว่ า "มาเถิด" เปโตรจึงลงจากเรื อ________บนนา้ ไปหาพระเยซู แต่ เมื่อเขาเห็นลมพัด
แรงก็กลัว และเมื่อกาลังจะ_______ก็ร้องว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า ช่ วยข้ าพระองค์ ด้วย"
หมายเหตุ: การมีความเชื่อน้อยเพียงพอที่จะเดินบนน้ าได้เป็ นครั้งคราวและผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยก็วางใจในพระวจนะของพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู ้
ที่มีความเชื่อน้อยมองไปยังตัวเองหรื อปัญหารายรอบ ความเชื่อนั้นก็เริ่ มที่จะสงสัยพระวจนะของพระเจ้า เปโตรสามารถเดินบนน้ าได้เมื่อท่านวางใจ
ในพระวจนะของพระเจ้า แต่เมื่อท่านมองไปที่ตนเองและคลื่นลม ท่านก็เริ่ มที่จะสงสัย ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะเป็ นไปตามที่
พระองค์ได้ทรงตรัสไว้น้ นั การมีความเชื่อน้อยไม่ใช่ชีวิตที่ดีนกั เพราะว่ามันเป็ นประสบการณ์ที่ข้ นึ และลง ซึ่ งคริ สเตียนหลายคนเป็ นเหมือนดัง่ เป
โตร มีช่วงเวลาที่พวกเขาเดินบนน้ ากับพระเยซู และช่วงเวลาที่ยงุ่ ยากและจมลง แตกต่างจากความเชื่อของหญิงคานาอันทีม่ ีมากซึ่ งเดินอย่างมัน่ คงกับ
พระเยซู เพราะเธอไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาและไม่ได้มองไปยังตนเอง หรื อเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออานวย
6. ผู้ใดที่พระเยซู กล่ าวถึงว่ าเป็ นผู้มีความเชื่ อน้ อย?
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มัทธิว 16:5-10 ฝ่ ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อข้ ามฟากนัน้ ได้ ________เอาขนมปั งไปด้ วย เมื่อพระเยซูตรั สกับเขา
ว่ า "จงสังเกตและระวังเชื ้อแห่ งพวกฟาริ สี และพวกสะดูสีให้ ด"ี เหล่ าสาวกจึงพูดกันว่ า "เพราะเหตุที่เรามิได้ เอาขนมปั ง
มา" ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบจึ งตรั สกับเขาว่ า "โอ ผู้มีความเชื่ อ_________ เหตุไฉนพวกท่ านจึงพูดกันและกันถึงเรื่ อง
ไม่ มีขนมปั ง ท่ านยังไม่ หยัง่ รู้และ_______ไม่ ได้ หรื อ เรื่ องขนมปั งห้ าก้ อนกับคนห้ าพันคนนัน้ ท่ านเก็บที่เหลือได้ กี่
ตะกร้ า หรื อขนมปั งเจ็ดก้ อนกับคนสี่พนั คนนั้น ท่ านเก็บที่เหลือได้ กี่ตะกร้ า
หมายเหตุ: ช่วงเวลานี้ เหล่าสาวกกลับกลายเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อน้อย ซึ่ งพระเยซู ทรงพยายามที่จะเปลี่ยนการสนทนาให้เป็ นด้านจิตวิญญาณ และ
พระองค์พยายามที่จะเทศนาสั่งสอนพวกเขา แต่เหล่าสาวกกลับเปลี่ยนบทสนทนาและไปใส่ ใจในขนมปังแทน ฉะนั้นเมือ่ มีความต้องการทางกายภาพ
ผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยจะรู ้สึกว่ามันเป็ นการยากที่จะฟังสิ่ งที่อยูฝ่ ่ ายจิตวิญญาณ นอกจากนี้ เหล่าสาวกไม่มีขนมปังเพราะพวกเขาลืมนาขนมปังมาด้วย การ
ที่ผมู ้ ีความเชื่อน้อยไม่ได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ทรงประทานให้ แต่เป็ นเพราะเขาลืมที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ไว้แล้ว
พระเยซู ทรงเลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยขนมปัง 5 ก้อนและทรงเลี้ยงคน 4,000 คน ด้วยขนมปัง 7 ก้อน แต่เหล่าสาวกก็ยงั คงกังวลกับการหาขนมปัง
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีความเชื่อน้อยมักจะลืมได้อย่างง่ายดายถึงวิธีการที่พระวจนะของพระเจ้าสาเร็ จได้ในอดีต ดังนั้นหากปราศจากการจดบันทึก
เอาไว้ หรื อ แบ่งปันคาพยาน(เกี่ยวกับวิธีการที่พระวจนะของพระเจ้าสาเร็จผล) ก็จะทาให้ลืมการอัศจรรย์ของพระเจ้าไปอย่างง่ายดาย หรื อ อย่างกับว่า
เรื่ องราวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
7. ผู้ที่มีความเชื่ อน้ อยกังวลถึงเรื่ องใดอีก?

มัทธิว 6:25-30 "เหตุฉะนั้น เราบอกท่ านทั้งหลายว่ า อย่ากระวนกระวาย
ถึง__________ของตนว่ า จะเอาอะไร_________ หรื อจะเอาอะไรดื่ม
และอย่ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตนว่ า จะเอาอะไรนุ่งห่ ม ชีวิตสาคัญยิ่งกว่ า
อาหารมิใช่ หรื อ และร่ างกายสาคัญยิ่งกว่ า_______________มิใช่ หรื อ จง
ดูนกในอากาศ มันมิได้ หว่ าน มิได้ เกี่ยว มิได้ สา่ สมไว้ ในยุ้งฉาง แต่ พระบิดาของท่ านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรง
เลีย้ งนกไว้ ท่ านทั้งหลายมิประเสริ ฐกว่ านกหรื อ มีใครในพวกท่ านโดยความกระวนกระวาย อาจต่ อชีวิตให้ ยาวออกไปอีก
สักศอกหนึ่งได้ หรื อ ท่ านกระวนกระวายถึงเครื่ องนุ่งห่ มทาไม จงพิจารณาดอกไม้ ที่ท่ งุ นาว่ า มันงอกงามเจริ ญขึน้ ได้
อย่างไร มันไม่ ทางานมันไม่ ปั่นด้ าย แต่ เราบอกท่ านทั้งหลายว่ ากษัตริ ย์ซาโลมอนเมื่อบริ บูรณ์ ด้วยสง่ าราศี ก็มิได้
ทรงเครื่ องงามเท่ าดอกไม้ นีด้ อกหนึ่ง แม้ ว่าพระเจ้ าทรงตกแต่ งหญ้ าที่ท่ ุงนาอย่างนั้น ซึ่ งเป็ นอยู่วนั นีแ้ ละรุ่งขึน้ ต้ องทิง้ ใน
เตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่ อ___________ พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ งท่ านมากยิ่งกว่ านั้นหรื อ
หมายเหตุ: ผูม้ ีความเชื่อน้อยเข้าใจในอานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้า แม้เขาจะรู ้ว่าพระเจ้าทรงดูแลผูท้ ี่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ แต่เขาก็ ยงั คงกังวล
เกี่ยวกับการอยูร่ อด ไม่ว่าจะเป็ นอาหารและเสื้ อผ้า ซึ่ งปัญหาและอุปสรรคต่างๆทาให้ผมู ้ ีความเชื่อน้อยไขว้เขวไปจากพระสัญญาของพระเจ้า
8. เพราะเหตุใดพระเยซู จึงตรั สถามสาวกว่ าความเชื่ อของพวกเขาอยู่ที่ไหน?

ลูกา 8:22-25 อยู่มาวันหนึ่งพระองค์ เสด็จลงเรื อกับเหล่ าสาวกของพระองค์ แล้ วพระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า "ให้
เรา________ทะเลสาบไปฟากข้ างโน้ น" เขาก็ถอยเรื อออกไป เมื่อกาลังแล่ นไปพระองค์ บรรทมหลับ และ
บังเกิด_______กล้ ากลางทะเล นา้ เข้ าเรื ออยู่น่ากลัวจะมีอันตราย เขาจึงมาปลุกพระองค์ ว่า "อาจารย์เจ้ าข้ า อาจารย์เจ้ า
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ข้ า ข้ าพเจ้ ากาลังจะจมอยู่แล้ ว" พระองค์ จึงทรงตื่นขึน้ ห้ ามลมและคลื่น แล้ วคลื่นลมก็
หยุดเงียบสงบทีเดียว พระองค์ จึงตรั สแก่ เขาว่ า "___________.ของเจ้ าอยู่ที่
ไหน" เขาเหล่ านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่ า "ท่ านนีเ้ ป็ นผู้ใดจึงสั่งบังคับลม
และนา้ ได้ ลมกับนา้ นั้นก็เชื่ อฟั งท่ าน"
หมายเหตุ: พระเยซู ตรัสว่า "ให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้น" ตราบใดที่พวกเขาปฏิบตั ิตามความ
เชื่อในพระดารัส พระดารัสนั้นก็จะสาเร็ จ แต่เมื่อพวกเขาเห็นลมพายุในทะเลสาบพวกเขาก็เริ่ มที่จะ
สงสัย ดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสถามว่าความเชื่อของพวกเขาอยูท่ ี่ไหน เพราะพวกเขาสงสัยในพระ
วจนะของพระองค์และมองไปยังปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงห้ามลมและคลื่น ดังนั้น
เรื่ องนี้ จึงเป็ นสิ่ งยืนยันว่ามีพลังสร้างสรรค์ในพระวจนะของพระองค์
9. เมื่อพระเยซู เสด็จกลับมา สิ่ งใดทีพ
่ ระองค์จะถามถึง?

ลูกา 18:8 เราบอกท่ านทั้งหลายว่ า พระองค์ จะทรงประทานความยุติธรรมให้ เขาโดยเร็ ว แต่ เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่ านจะ
พบ_____________ในแผ่ นดินโลกหรื อ"
หมายเหตุ: ในขณะที่หลายคนกาลังดิ้นรนเดินบนน้ าเพราะการที่พวกเขามีความเชื่อน้อย แต่ยงั มีอีกกลุ่มซึ่ งไม่เคยเลยแม้ที่จะเดินบนผิวน้ า สิ่ งนี้ ก็
เนื่ องจากว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อนัน่ เอง ดังนั้นบุตรมนุ ษย์จะถามถึงผูท้ ี่ดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ และสามารถเดินบนน้ ากับพระองค์ได้ตลอดเวลา
10. สิ่ งใดที่อัครสาวกทูลขอจากพระเยซู ?

ลูกา 17:5 ฝ่ ายอัครทูตทูลพระองค์ ว่า "ขอพระองค์ โปรดให้ _____________ของพวกข้ าพเจ้ ามากยิ่งขึน้ "
หมายเหตุ: เหล่าสาวกคงรู ้สึกอับอายที่พวกเขาซึ่ งเป็ นชาวอิสราเอล แต่กลับมีความเชื่อน้อยในขณะที่นายร้อยชาวโรมันและหญิงชาวคานาอันกลับมี
ความเชื่อที่มากกว่า ซึ่ งแท้จริ งแล้วเหล่าสาวกเป็ นผูท้ ี่มีส่วนในแสงที่สว่างกว่าคนอื่น ๆ แต่เหล่าสาวกก็มิได้ยอ่ ท้อ พวกเขาได้ตระหนักแล้วว่าตนเองมี
ความเชื่อน้อยซึ่ งเป็ นวิถีชีวิตที่ไม่สู้ดีนกั ฉะนั้นพวกเขาจึงปรารถนาความเชื่อที่มากกว่าและนัน่ คือเหตุผลที่พวกเขาทูลขอพระเยซู ให้เพิ่มเติมความเชื่อ
ของพวกเขา

บทสรุ ป
ความเชื่อคือ ความเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นความจริ งเพราะพระวจนะมีพลังสร้างสรรค์ และพระองค์ตอ้ งการให้เราดารงชีวิต
อยูต่ ามความเข้าใจนี้
สิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้จากผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยคือ:
1. ผูม้ ีความเชื่อน้อยดารงอยูต่ ามพระวจนะของพระเจ้าเป็ นบางครั้ง มักสงสัยในพระวจนะของพระเจ้าและมองไปยังตัวเองหรื อ

ปัญหาที่ประสบ
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2. ผูม้ ีความเชื่อน้อยมักจะรู ้สึกว่าเขาควรได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซู เขาคิดว่า "ฉันได้กระทาสิ่ งนี้ สาหรับพระเจ้าแล้ว

ดังนั้นพระองค์ควรที่จะทาสิ่ งนี้เพื่อฉัน"
สิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้จากผูท้ ี่มีความเชื่อมากคือ:
1. ผูท้ ี่มีความเชื่อมากจะดารงอยูด่ ว้ ยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเสมอ เมื่อใดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง

เขาก็จะยังวางใจในพระวจนะของพระองค์
2. ผูท้ ี่มีความเชื่อมากจะรู ้สึกว่าตนเองไม่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ เขาเห็ นว่าทุกอย่างที่ประทานมาจากพระเจ้านั้นเป็ น

ของขวัญที่เขาไม่สมควรจะได้รับ
เหล่าสาวกรู ้ความจริ งมากมาย แต่กลับมีความเชื่อน้อย ส่วนนายร้อยชาวโรมันและหญิงชาวคานาอัน รู ้ความจริ งเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีเชื่อ
มาก สิ่ งนี้แสดงให้เห็นว่าการยืนหยัดของเราเพื่อพระเจ้านั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณของความเป็ นจริ งที่เราได้รับ แต่ข้ ึนอยูก่ บั การนาความ
จริ งนั้นไปปฏิบตั ิมากน้อยเพียงใด ดังนั้นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามความจริ งเล็กน้อยที่พวกเขาได้รับก็ดีกว่าผูท้ ี่ได้รับความจริ งมากมายแต่มิได้นาความ
จริ งนั้นมาใช้ในชีวิตประจาวัน คาว่า "ซื่อสัตย์" (Faithful) หมายถึง "เต็มไปด้วยความเชื่อ" (Full of faith) ดังนั้นบรรดาผูท้ ี่ดารงอยู่
อย่างมัน่ คงตามความจริ งทั้งหมดที่เขาได้รับอย่างต่อเนื่อง จะถูกเรี ยกว่าผูท้ ี่ซื่อสัตย์และมีความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ึงเป็ นชีวิตที่ดียงิ่ ต่างจากผูท้ ี่
ประสบการณ์ชีวิตคริ สเตียนไม่มนั่ คงอันเกิดจากการมีความเชื่อน้อยซึ่งไม่ได้เป็ นชีวิตที่ดีนกั พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความเชื่อที่
ยิง่ ใหญ่และดารงไว้ซ่ึงความสัตย์ซื่อต่อพระองค์

การตอบสนองของคุณ
ให้คุณประเมินความเชื่อของคุณในวันนี้วา่ คุณมี
ความเชื่อมาก คือ ดารงชีวติ อย่างมัน่ คงตามพระวจนะ
ของพระเจ้า หรื อคุณมีความเชื่อน้อย คือ ดารงชีวติ
ตามพระวจนะของพระองค์เป็ นครั้งคราวเท่านั้น และ
คุณปรารถนาเช่นเดียวกับเหล่าสาวกที่จะมีความเชื่อ
มากขึ้นหรื อไม่?

คำตอบ: __________________
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ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ที่ชื่อ "102 – ความเชื่อคืออะไร?" เราได้
เรี ยนรู ้ว่าการเข้าใจในความเชื่อ คือการเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้ามี
อานาจในการสร้างโดยธรรมชาติ ดังนั้นพระวจนะจึงเป็ นจริ งเสมอ
ในบทเรี ยน "103 – การดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ" เราได้เรี ยนรู ้ว่าการ
สอนให้ผคู ้ นดารงอยูโ่ ดยความเชื่อคือการสอนให้เขาดาเนินชีวิตตาม
ความเข้าใจในสิ่ งที่เชื่อซึ่งก็คือ การคาดหวังให้พระวจนะของพระเจ้า
เป็ นไปดัง่ ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้และพึ่งพาในพระวจนะที่จะสาแดง
ผลตามที่ได้ทรงตรัสไว้น้ นั
ในบทเรี ยน "104 – ความเชื่อมาก และความเชื่อน้อย" เราได้เรี ยนรู ้ว่าผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยจะดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยความเชื่อเป็ นครั้งคราว แต่
ไม่ใช่ตลอดเวลา ชีวิตที่มีความเชื่อน้อยไม่ได้เป็ นชีวิตที่น่ารื่ นรมย์นกั
ในบทเรี ยนนี้ "105 - การเติบโตในความเชื่อ" เราจะมาดูวิธีการบ่มเพาะความเชื่อ ซึ่งก็คือการฝึ กฝนที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในอานาจ
แห่ งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้พระวจนะนั้นสาเร็ จตามที่ได้ทรงตรัสไว้ และพึ่งพาในพระวจนะนั้น เมื่อเราเพาะเลี้ยงความเชื่อของเรา
ความเชื่อนั้นก็จะเติบโตจากความเชื่อน้อยจนกลายเป็ นความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ในที่สุด

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
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1. อะไรคือสิ่ งกีดกั้นเราในการฝึ กฝนให้ มีความเชื่อมาก?

มัทธิว 14:31 ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื ้อมพระหัตถ์ จับเขาไว้ แล้ วตรั สว่ า
"ท่ าน_________ทาไม ท่ านช่ างมีความเชื่ อน้ อยเสียจริ ง"
หมายเหตุ: เป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะโกหก (ทิตสั 1: 2) เมื่อผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยสงสัยในพระวจนะของ
พระเจ้า นัน่ ก็หมายความว่าผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยเชื่อว่าเป็ นไปได้ที่พระเจ้าจะโกหก แต่พระองค์ไม่สามารถที่
จะโกหกได้เพราะพระวจนะของพระองค์มีอานาจสร้างสรรค์ ฉะนั้นเมื่อผูท้ ี่มีความเชื่อน้อยสงสัยในพระ
วจนะของพระเจ้า นัน่ ก็หมายความว่าเขากาลังสงสัยในอานาจของพระเจ้าซึ่ งผูท้ ี่มีความเชื่อมากจะไม่มี
ความสงสัย แต่กลับพึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าเสมอ
2. เหล่ าอัครสาวกทูลขอให้ พระเยซู กระทาสิ่ งใด?

ลูกา 17:5 ฝ่ ายอัครทูตทูลพระองค์ ว่า "ขอพระองค์ โปรดให้ ______________ของพวกข้าพเจ้ ามากยิ่งขึน้ "
หมายเหตุ: พระเยซู ทรงดารัสถึงเรื่ องความเชื่อน้อยของเหล่าสาวก (มัทธิว 8:26) ดังนั้นจึงสมควรที่เหล่าสาวกจะขอให้เพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา
ซึ่ งพวกเขามีความเชื่อน้อยและพึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าเป็ นบางครั้งแต่ไม่ใช่ตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่และพึ่งพา
ในพระวจนะนั้นตลอดเวลา การปลูกฝังการพึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถสาเร็ จได้น้ นั ก็คือการปลูกฝังความเชื่อนัน่ เอง
3. พระเยซู ทรงสอนพวกเขาอย่ างไรในการเพิ่มพูนความเชื่ อ?

ลูกา 17:6 พระองค์ จึงตรั สว่ า "ถ้ าพวกท่ านมีความเชื่ อ________เมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง(เมล็ดมัสตาร์ ด) ท่ านก็จะสั่งต้ น
หม่ อนนีไ้ ด้ ว่า "จงถอนขึน้ ออกไปปั กในทะเล" และมันจะฟั งท่ าน
หมายเหตุ: หลายคนเข้าใจผิดในคาพูดเหล่านี้ ของพระเยซู พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า "ให้มีความเชื่อขนาดเท่าเมล็ดมัสตาร์ด" แต่พระองค์กล่าวว่า "ความ
เชื่อเหมือนดัง่ เมล็ดมัสตาร์ด" ศัตรู ของพระเจ้าซึ่ งคือซาตานพยายามที่จะหลอกลวงผูค้ น โดยการทาให้พวกเขาคิดว่า ควรที่จะมีความสุ ขกับความเชื่อ
เล็กน้อยที่พวกเขามี แต่พระเยซู ไม่ได้สอนว่า เราควรที่จะมีความเชื่อขนาดเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ด พระเยซู ทรงทราบว่าเมล็ดมัสตาร์ดเริ่ มจากขนาดที่
เล็ก แต่สิ้นสุ ดที่ตน้ ไม้ขนาดใหญ่ ซึ่ งแสดงถึงความมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยิง่ ในการเจริ ญเติบโต พระเยซู กาลังสอนเหล่าสาวกให้ทราบว่า จะทาให้ความ
เชื่อเล็กน้อยนั้นเจริ ญเติบโตอย่างยิง่ ใหญ่ได้อย่างไร แม้ว่าเมล็ดมัสตาร์ดจะมีขนาดเล็ก แต่มนั ก็ยงั บรรจุหลักการเดียวกันของชีวิตที่จะเจริ ญเติบโตเป็ น
ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด เมื่อเมล็ดมัสตาร์ดอยูใ่ นดิ น มันก็จะใช้ประโยชน์จากแร่ ธาตุต่างๆที่พระเจ้าทรงตระเตรี ยมไว้ให้ และเจริ ญขึ้นอย่างว่องไวและ
แข็งแรง พระเยซู ทรงต้องการให้เรามีความเชื่อเช่นนี้ คือการยึดถือในพระวจนะของพระเจ้าและตัวแทนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้น และนี่ ก็คือวิธีการที่
เราจะสามารถเพิ่มพูนความเชื่อของเราได้
4. อะไรอีกทีพ
่ ระเยซู ทรงถือว่ าเป็ นสิ่ งสาคัญในการทาให้ ความเชื่ อเติบโตขึน้ ?

ลูกา 17:7-10 "ในพวกท่ านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรื อเลีย้ งแกะ เมื่อบ่ าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนา จะบอกเขาว่ า "เชิ ญนั่งลง
รั บประทานทีเดียวเถิด" หรื อจะไม่ บอกเขาว่ า "จงหาให้ เรารั บประทานและคาดเอวไว้ เดินโต๊ ะให้ เรา จนเราจะกินและดื่ม
อิ่ มแล้ ว และภายหลังเจ้ าจึงค่ อยกินและดื่มเถิด" นายจะขอบใจบ่ าวนั้น เพราะบ่ าวได้ ทาตามคาสั่งหรื อ ฉันใดก็ดี เมื่อท่ าน
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ทั้งหลายได้ กระทาสิ่ งสารพัด ซึ่ งเราบัญชาไว้ แก่ ท่านนั้น ก็จงพูดด้ วยว่ า "ข้ าพเจ้ าทั้งหลายเป็ นบ่ าวที่ ___________
ต่ อนาย ข้ าพเจ้ าได้ กระทาตามหน้ าที่ซึ่งข้ าพเจ้ าควรกระทาเท่ านั้น"
หมายเหตุ: เราต้องเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือ พระเจ้าไม่ได้เป็ นหนี้ อะไรเราเลย แต่เราเป็ นหนี้ พระเจ้าในทุกๆอย่าง เราเป็ นของพระองค์โดยการทรงสร้าง
(ปฐมกาล 1:27) และโดยการไถ่ (1 โคริ นธ์ 6:20) ถ้าเราทาทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พระองค์ได้ตรัสสั่งให้เราทา เราก็ได้ทาตามหน้าที่ที่คาดหวังไว้
เท่านั้น เราไม่สามารถทาอะไรมากไปกว่าสิ่ งที่คาดหวังนั้นเพื่อที่จะได้รับบุญ นอกจากนั้นเราไม่ควรที่จะพูดว่า " พระเจ้า ข้าพระองค์ได้กระทาสิ่ งนี้
เพื่อพระองค์ ดังนั้นพระองค์จาเป็ นต้องกระทาสิ่ งนั้นเพื่อข้าพระองค์" ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทาให้กบั เรานั้นถือว่าเป็ นพระคุณและความเมตตา
ของพระองค์ – ทรงปฏิบตั ิต่อเราเกินกว่าที่เราสมควรได้รับการปฏิบตั ิและทรงประทานของขวัญที่เราไม่สมควรได้รับ
5. เราจะแน่ ใจได้ อย่ างไรว่ าเรากาลังแสดงออกถึงความเชื่ อ?

สดุดี 119:105 _______________ของพระองค์ เป็ นโคมสาหรั บเท้ าของข้ าพระองค์ และเป็ นความสว่ างแก่
มรคาของข้ าพระองค์
โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึน้ ได้ กโ็ ดยการได้ ยิน และการได้ ยิน
เกิดขึน้ ได้ กโ็ ดย______________ของพระเจ้ า (พระคัมภีร์
ภาษาไทยฉบับ KJV)
หมายเหตุ: ความเชื่อนั้นพึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยการที่พระวจนะ
นั้นสาเร็ จตามที่ได้ทรงตรัสไว้ และเราไม่ควรลืมว่า หากไม่มีพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่มี
ความเชื่อใดๆเลย ในโรม 10:17 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเชื่อเกิดขึ้นโดยพระ
วจนะของพระเจ้า ฉะนั้นหากไม่มีพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ก็ไม่สามารถมีความเชื่อได้เช่นกัน ถ้าเราต้องการให้ความเชื่อเจริ ญเติบโตโดยการดารง
อยูอ่ ย่างมัน่ คงในความเชื่อนั้น ก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่เราจะต้องเดินในทางที่ส่องสว่างโดยพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรแก่
ความเชื่อและสามารถพึ่งพาได้ ซึ่ งโดยการปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ ความเชื่อของเราจึงจะเติบโตขึ้นในขณะที่เราได้เห็นพระ
สัญญาของพระองค์เป็ นจริ ง
6. การทรงนาในอดีตของพระเจ้ ามีความสั มพันธ์ อย่ างไรในชีวิตของข้ าพเจ้ าที่จะสามารถช่ วยให้ ข้าพเจ้ าเจริญเติบโต

อย่ างมัน่ คงในพระวจนะของพระองค์ ?
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:18-19 ท่ านทั้งหลายอย่ากลัวเขาเลย แต่ จง__________ถึงการที่พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
กระทาต่ อฟาโรห์ และต่ อชาวอียิปต์ ทั้งสิ ้นนั้น การทดลองใหญ่ ยิ่งซึ่ งนัยน์ ตาท่ านได้ เห็นแล้ วทั้งหมายสาคัญ การอัศจรรย์
พระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้ ทรงใช้ พาท่ านทั้งหลายออกมา พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้ าของท่ านทั้งหลายจะทรงกระทาต่ อชนชาติทั้งหลายที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ
สดุดี 77:11 ข้ าพเจ้ าจะ___________ถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้ าพระเจ้ าข้ า
หมายเหตุ: การระลึกถึงว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นสาเร็ จได้อย่างไรในอดีต จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เราว่าพระวจนะของพระองค์จะสาเร็จได้
อีกครั้งในอนาคต เมื่อเราได้เห็นบางสิ่ งบางอย่างก่อนหน้าแล้ว จะทาให้เรามีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถเห็นสิ่ งนั้นเกิดขึ้นอีก เราไม่มีอะไรจะต้องกลัว
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สาหรับอนาคต นอกเสี ยจากว่าเราได้หลงลืมความสัตย์ซื่อแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ได้เป็ นจริ งในอดีตไปแล้ว การเขียนบันทึกและการแบ่งปัน
ความสัตย์ซื่อแห่ งพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นวิธีการที่ดียงิ่ ในการระลึกถึงอานาจของพระองค์
7. ผู้อื่นจะสามารถช่ วยให้ ข้าพเจ้ าเติบโตอย่ างมั่นคงในพระวจนะอันสั ตย์ จริ งของพระเจ้ าได้ อย่ างไร?

ยอห์ น 4:39 ชาวสะมาเรี ยเป็ นอันมากที่มาจากเมืองนั้น ได้ มีศรั ทธาในพระองค์ เพราะ______________ของ
หญิงผู้นั้นที่ว่า "ท่ านเล่ าถึงสิ่ งสารพัดซึ่ งฉันได้ ทา"
หมายเหตุ: การฟังคาพยานถึงการที่พระวจนะของพระเจ้าเป็ นจริ งในชีวิตของคนอื่นนั้นจะช่วยให้คุณเติบโตอย่างมัน่ คงในพระวจนะของพระองค์
พระวจนะของพระเจ้าสามารถเป็ นจริ งได้ในชีวิตของคุณเช่นเดียวกับที่ได้เป็ นจริ งในชีวิตของผูอ้ ื่น และผูท้ ี่พูดด้วยความเชื่อมัน่ ก็จะสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่คุณได้ แต่ผทู ้ ี่พูดด้วยความสงสัยก็จะเพิม่ ความสงสัยให้แก่คุณด้วย ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะคบหากับผูท้ ี่ส่งเสริ มความสงสัยและไม่ใช่
ความเชื่อมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ก็จะมีผลกระทบในแง่ลบต่อความเชื่อของคุณ (2 โคริ นธ์ 6:14; 1 โคริ นธ์ 5:11)
8. ถ้ าหากข้ าพเจ้ าสะดุดและล้ มลงระหว่ างทาง?

โรม 13:14 แต่ ท่านจงประดับกายด้ วยพระเยซูคริ สตเจ้ า และอย่า_______________อะไรไว้ บารุงบาเรอตัณหา
ของเนือ้ หนัง
สุ ภาษิต 24:16 เพราะคนชอบธรรมล้ มลงเจ็ดครั้ งแล้ วก็______________อีก
หมายเหตุ: อย่าวางแผนที่จะล้มเหลว แต่ถา้ คุณล้มเหลวแล้วให้ลุกขึ้น ซึ่ งเมื่อเปโตรสงสัยและเริ่ มที่จะจมลง ท่านก็ร้องขอให้พระเจ้าทรงช่วย
9. ความเชื่ อสามารถเจริญเติบโตได้ เร็วเพียงใด?
2 เธสะโลนิกา 1:3 ดูก่อนพีน
่ ้ องทั้งหลาย เราต้ องขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะท่ านทั้งหลายอยู่เสมอ และเป็ นการสมควร

เพราะความเชื่ อของท่ านก็________________
หมายเหตุ: เท่าที่มนุ ษย์รับรู ้มาไม่มีสิ่งใดที่เมื่อได้รับการปลูกแล้ว จะเติบโตรวดเร็ วเท่าความเชื่อ

บทสรุ ป
ความสงสัยและความไม่เชื่อหยุดเราจากการพัฒนาความเชื่อให้ยงิ่ ใหญ่ การที่จะเพิ่มพูนการพึ่งพาในอานาจแห่ งพระวจนะของพระเจ้าและ
ลดความสงสัยกับความไม่เชื่อลง ก็คือการเพิ่มพูนความเชื่อนั้นเอง นี่ คือวิธีการปฏิบตั ิจากบทเรี ยนนี้ที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนการพึ่งพาใน
อานาจแห่ งพระวจนะของพระเจ้า:
1. เมล็ดมัสตาร์ ดใช้ประโยชน์จากแร่ ธาตุต่างๆที่พระเจ้าทรงตระเตรี ยมไว้ให้เพื่อการเจริ ญเติบโต ดังนั้นเราก็ควรที่จะยึดถือในพระวจนะ

ของพระเจ้าและตัวแทนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้เพื่อให้เราเจริ ญเติบโตขึ้น เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่เรากระทานั้นมีพ้นื ฐาน
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มาจากพระวจนะของพระเจ้า ขณะที่เราพัฒนาความเชื่อของเราโดยการปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์ พระวจนะนั้นก็จะสาเร็ จผลและ
เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ ถ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นแหล่งแห่ งอานาจของเราแล้ว ไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะต้องสงสัย แต่การ
พึ่งพาสิ่ งอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจนั้นควรเป็ นสิ่ งที่น่าสงสัยกว่า
2. เราควรต้องเข้าใจในข้อนี้ ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็ นหนี้ อะไรเราเลย แต่เราต่างหากที่เป็ นหนี้ พระองค์ในทุกๆสิ่ ง ถ้าเราได้ทาทุกอย่างที่

พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งให้เราทาแล้ว เราก็ได้ทาแค่หน้าที่ของเราเท่านั้น เราไม่สามารถที่จะทาอะไรได้มากไปกว่าสิ่ งที่ถูกคาดหวังให้ทา
ดังนั้นทุกอย่างที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่ได้เป็ นเพราะเราสมควรที่จะได้รับ แต่เป็ นเพราะพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อเราเกินกว่าที่เราคู่ควรและ
ประทานของขวัญที่เราไม่สมควรจะได้รับ
3. การระลึกถึงว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เป็ นจริ งแล้วอย่างไรในอดีต จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ว่าพระวจนะนั้นจะเป็ นจริ งได้อีกใน

อนาคต เมื่อเราลืมการอัศจรรย์ของพระเจ้าในอดีต ก็เป็ นเรื่ องง่ายที่เราจะมีความสงสัย การแบ่งปันการอัศจรรย์ต่างๆในชีวิตของเราแก่ผู อ้ ื่น
เป็ นวิธีการที่ดียงิ่ ในการระลึกถึงพระวจนะของพระองค์
4. การอยูท
่ ่ามกลางผูท้ ี่ส่งเสริ มให้เรามีความเชื่อและไม่สงสัยในพระวจนะของพระองค์ก็เป็ นวิธีการที่ดีในการเพิ่มพูนการพึ่งพาในพระ

วจนะของพระองค์ เมื่อเราได้ฟังคาพยานที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เป็ นจริ งอย่างไรในชีวิตของผูอ้ ื่น ก็จะทาให้เรามีกาลังใจด้วยว่าพระ
วจนะของพระองค์จะสามารถเป็ นจริ งได้ในชีวิตของเรา
5. ในการเดินทางไปกับพระเจ้า เราไม่ควรวางแผนที่จะล้มเหลว แต่หากเราล้มเหลวแล้วเราควรจะยืนขึ้นอีกครั้งและหันกลับไปยังความ

สัตย์ซื่อแห่ งพระวจนะคาของพระเจ้า

การตอบสนองของคุณ
คุณปรารถนาหรื อไม่ที่จะเพิม่ พูนความเชื่อของคุณโดยการเริ่ มต้น
พึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นและมีความสงสัยในพระ
วจนะน้อยลง

คำตอบ: __________________
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คุณเคยเห็นสวนผักไหม? บางทีคุณอาจจะมีสวนของตนเอง เมื่อเกษตรกรปลูกต้น
มะเขือเทศ เขาหวังที่จะได้ผลอะไรจากต้นนั้นหล่ะ? แน่นอนว่าเขาต้องหวังผล
มะเขือเทศ หากเกษตรกรต้องการผลมะม่วง เขาก็จะปลูกต้นมะม่วง วัตถุประสงค์
ของต้นมะเขือเทศก็คือผลิตผลมะเขือเทศ ถ้าต้นนั้นไม่ได้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ ก็ไร้ประโยชน์ มีบริ ษทั มากมายทัว่ โลกที่ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน บริ ษทั ที่ผลิตตูเ้ ย็นก็จะออกแบบให้ตูเ้ ย็นมีความเย็นเพื่อว่าเมื่อใส่ อาหารไว้
ข้างในแล้วจะทาให้อาหารมีความเย็นและสดใหม่ ในทางตรงกันข้ามถ้าตูเ้ ย็นไม่ได้ให้ความเย็น แต่กลับให้ ความร้อนแทน จะมีใครหล่ะที่
ต้องการซื้อตูเ้ ย็นนี้ ? หากตูเ้ ย็นไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของมันเองแล้ว ก็ไร้ประโยชน์

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. อะไรเป็ นวัตถุประสงค์ หลักของการสร้ างมนุษย์ ?

อิสยาห์

43:7

คือทุกคนที่เขาเรี ยกตาม ___ ของเรา คือผู้ที่เราได้ สร้ างเพื่อพระสิ ริของเรา ผู้ที่เราได้ ปั้นและได้ กระทาไว้

ปฐมกาล 1:27 พระเจ้ าจึงทรงสร้ างมนุษย์ขึน้ ตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของ________นั้น พระองค์
ทรงสร้ างมนุษย์ขึน้ และได้ ทรงสร้ างให้ เป็ นชายและหญิง
หมายเหตุ: มนุ ษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูตวั เอง แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชิดชูพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว มนุ ษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทาให้ตวั เองมี
ชื่อเสี ยง แต่เพื่อจะทาให้พระเจ้ามีชื่อเสี ยง ธรรมชาติของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ของพระองค์คือความรัก ( 1 ยอห์น 4:8) ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของความ
เป็ นมนุ ษย์ของเราก็คือการเปิ ดเผยพระลักษณะของพระเจ้าให้แก่จกั รวาล นอกจากนี้ ในพระธรรม
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ปัญญาจารย์ 12:13 ยังสอนเราอีกว่าหน้าที่ท้งั สิ้ นของมนุ ษย์คือการถวายพระเกียรติแด่พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าโดยดาเนิ นตามพระวจนะของพระองค์
2. พระเจ้ าได้ ทรงตรัสแก่ มนุษย์ คู่แรกถึงการมีชีวติ และการตายไว้ หรื อไม่

อย่ างไร?
ปฐมกาล 2:16-17 (พระคัมภีร์ฉบับปี 2011) พระยาห์ เวห์ พระเจ้ าจึงตรั สสั่งมนุษย์นั้นว่ า “ผลไม้ ทุกอย่างในสวนนี ้ เจ้ า
กินได้ ___________ แต่ ผลของต้ นไม้ แห่ งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ ามเจ้ ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ ากิน เจ้ า
จะต้ อง_________แน่ ”
หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตและคู่มือนาทางของมนุษยชาติ พระเจ้าทรงสอนถึงวิถีทางที่เขาควรจะเดินไปและมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้
พระองค์ยงั สอนถึงวิถีทางที่เขาไม่ควรจะเดินไปเพื่อประสบกับความตาย พระเจ้าสอนเขาว่าวิธีเดียวที่จะทาให้เขากลับมีชีวิตได้อีกครั้งก็คือการมีความ
เชื่อ และความเชื่อคืออะไรหล่ะ? ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ ที่มีชื่อว่า "102 – ความเชื่อคืออะไร?" เราได้เรี ยนรู ้แล้วว่าความเชื่อคือความเข้าใจว่าพระ
วจนะของพระเจ้านั้นเป็ นจริ งเสมอเพราะพระวจนะนั้นมีพลังสร้างสรรค์ ตราบใดที่มนุ ษย์อาศัยอยูโ่ ดยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาจะ
สรรเสริ ญพระเจ้า และตราบใดที่มนุ ษย์มีความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่จะไม่กินผลไม้จากต้นไม้น้ นั พวกเขาก็จะมีชีวิต พระเจ้าจะเป็ นที่รู้จกั
ผ่านชีวิตของพวกเขาเพราะว่าพระฉายาของพระองค์สะท้อนผ่านเขานัน่ เอง
3. พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ในมนุษย์ เมื่อใด?

ยอห์ น 14:23 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า "ถ้ าผู้ใดรั กเรา ผู้นั้นจะประพฤติตาม________ของเรา และพระบิดาจะทรง
รั กเขา แล้ วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา
ยอห์ น 15:7 ถ้ าท่ านทั้งหลายเข้ าสนิทอยู่ในเรา และถ้อย________ของเราฝั งอยู่ในท่ านแล้ ว
หมายเหตุ: เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกในสวน พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเขาและสาแดงให้เขาเห็นผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ตราบใดที่พวก
เขาดารงอยูโ่ ดยความเชื่อในพระวจนะนั้น พวกเขาสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าและมีจิตใจของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงตรัสให้กระทาสิ่ งใดเขาก็
จะกระทา และหากพระองค์ทรงห้ามไม่ให้กระทาสิ่ งใด เขาก็จะไม่กระทาสิ่ งนั้น ฉะนั้นทั้งจักรวาลจะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างประจักษ์แจ้ง
ได้ในมนุ ษย์นนั่ เอง
4. ความสั มพันธ์ ระหว่างสามีภรรยาแสดงให้ เห็นถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างพระเจ้ า

และมนุษย์ อย่ างไร?
เอเฟซัส 5:22-25 ฝ่ ายภรรยา จง________สามี ของตน เหมื อนยอมฟัง
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าสามี เป็ น___________ของภรรยา
เหมื อนพระคริ สต์ทรงเป็ น_________ของคริ สตจักร และพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของกายนัน้ เหตุฉะนัน้
คริ สตจักร__________พระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี ทกุ ประการฉันนัน้ ฝ่ ายสามี ก็จงรักภรรยาของตน
เหมื อนอย่างทีพ่ ระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพือ่ คริ สตจักร
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หมายเหตุ: พระคัมภีร์สอนเราว่าสามีเป็ นศีรษะของครอบครัวและพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (เรี ยกว่าภรรยาของพระองค์ในวิวรณ์ 19:
7) เมื่อครอบครัวต้องทาการตัดสิ นใจใดๆ สามีจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในขั้นสุ ดท้าย เขาจะตัดสิ นใจด้วยความรักเพื่อผลที่ดีที่สุดของครอบครัวและเขายัง
ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจของตนเองด้วย ดังนั้นภรรยาจึงควรเต็มใจเชื่อฟังสามีของเธอ พระคัมภีร์ยงั สอนหลักการนี้ ใน 1 เปโตร 3:1 พระ
คริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร ฉะนั้นคริ สตจักรจึงต้องเชื่อฟังด้วยความเต็มใจในพระวจนะของพระเจ้า

ปฐมกาล 2:24 เพราะเหตุนนั้ ผูช้ ายจึ งจากบิ ดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กบั ภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็ นเนือ้ ____
หมายเหตุ: เมื่อสามีเป็ นศีรษะของครอบครัวและภรรยายินดีที่จะเชื่อฟัง เขาก็จะเป็ นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริ ง ถึงแม้ว่าจะมีสองบุคลิกลัก ษณะแต่ก็จะมี
จิตใจและเป้าหมายเดียวกันทาให้ครอบครัวเป็ นหนึ่ งเดียวกันได้ แต่เมื่อภรรยาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังสามีของเธอ ครอบครัวก็จะไม่เป็ นหนึ่ งเดียวและ
เป้าหมายของครอบครัวก็จะถูกแบ่งแยกออก ซึ่ งภรรยาที่เต็มใจเชื่อฟังสามีของเธอ ก็จะเป็ นสง่าราศีของสามี (1 โคริ นธ์ 11:7) เช่นเดียวกันนั้น
มนุ ษย์จะสะท้อนให้เห็นถึงพระสิ ริของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เต็มใจเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ ซึ่งนี่หมายถึงการไม่มีเสรี ภาพหรื อไม่ ? ไม่ใช่
เลย เพราะสิ่ งนี้ ตอ้ งทาด้วยความเต็มใจเท่านั้น ยอห์น 17:21 พระเยซูตอ้ งการเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า เช่นเดียวกับสามีและภรรยาที่มีจิตใจและ
เป้าหมายเดียวกันด้วยความเต็มใจเชื่อฟังของภรรยา ฉะนั้นแล้ว พระเจ้าและมนุ ษย์จะสามารถมีจิตใจและเป้าหมายเดียวกันได้ก็โดยการเชื่อฟังด้วย
ความเต็มใจของมนุ ษย์นนั่ เอง
5. จะเกิดอะไรขึน
้ หากอาดัมและเอวามนุษย์ คู่แรกตัดสิ นใจที่จะทาตามคาของผู้อื่น?

โรม 6:16 ท่ านทั้งหลายไม่ ร้ ูหรื อว่ า ถ้ าท่ าน_________รั บใช้ ฟังคาของผู้ใด ท่ านก็เป็ นทาสของผู้ที่ท่านเชื่ อฟั งนั้น
หมายเหตุ: อาดัมและเอวาจาเป็ นต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเต็มใจหากพวกเขาต้องการจะสะท้อนพระสิ ริของพระองค์และตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของการดารงอยู่ ถ้าพวกเขาแยกตัวจากพระเจ้าแล้ว พระองค์จะไม่สามารถเป็ นที่รู้จกั ผ่านชีวิตพวกเขา พระฉายาของพระองค์ก็ จะไม่
สะท้อนให้เห็น และหากพวกเขาไม่ได้กระทาตามพระวจนะของพระเจ้า เขาก็ไม่ได้สะท้อนถึงฉายาของพระองค์เช่นกัน ซึ่งในโรม 6:16 ได้กล่าวไว้
ว่าจะมีผหู ้ นึ่ งที่จะสะท้อนในเขา ผูห้ นึ่ งจะยังเป็ นที่ประจักษ์และสรรเสริ ญในชีวิตของพวกเขา ผูน้ ้ นั จะเป็ นใครก็ข้ นึ อยูก่ บั ว่าเขาปฏิบตั ิตามคาของผูใ้ ด

โรม 14:23 แต่ ผ้ ทู ี่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้ าเขากินก็มีความผิด เพราะเขามิได้ กินตามที่ตนเชื่ อ ทั้งนีเ้ พราะการกระทาใดๆที่
มิได้ เกิดจากความเชื่ อมัน่ ก็เป็ น_________ทั้งสิ ้น
หมายเหตุ: โปรดจาไว้ ว่าความเชื่อคือ ความเข้ าใจว่าพระวจนะของพระเจ้ านันเป็
้ นจริ งอยูเ่ สมอเพราะพระวจนะนันมี
้ พลังสร้ างสรรค์ ซึง่ ไม่ ใช่คาของ
ผู้อื่น แต่เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าอย่างเดียวเท่านัน้ ขณะที่อาดัมและเอวาเลือกที่จะทาตามคาพูดของผู้อื่น พวกเขาก็ไม่ได้ ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ
อีกต่อไป เมื่อไม่มีพระวจนะของพระเจ้ าก็ไม่มีความเชื่อใด ๆ พวกเขาจะไม่ได้ สะท้ อนพระสิริของพระเจ้ า แต่สะท้ อนสง่าราศีของผู้อื่น ดังนันแล้
้ วจึง
เป็ นสิ่งที่เข้ าใจได้ งา่ ยว่าการดารงอยูโ่ ดยความเชื่อเป็ นวิถีทางเดียวที่จะเชิดชูพระเจ้ าและสะท้ อนถึงพระลักษณะของพระองค์ ซึง่ วิธีเดียวที่จะ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การดารงอยูข่ องเราก็คือการมีชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ เมื่อเราสงสัยพระวจนะของพระเจ้ า เราก็ไม่สามารถตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ และเป็ นเรื่ องง่ายที่เข้ าใจได้ วา่ ความบาปที่แท้ จริ งแล้ วเป็ นอย่างไร เมื่อใดก็ ตามที่พระเจ้ าทรงตรัสถึงบางสิ่งบางอย่าง
แต่เราไม่ได้ ดาเนินชีวิตตามพระวจนะนันแล้
้ ว เราก็อยูใ่ นความบาป ซึง่ ในโรม 6:23 ทาให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าผลของความบาปก็คือความตาย
เท่านัน้ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่สิ่งหนึ่งก่อกาเนิดมาแต่ไม่ได้ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของมัน ฉะนันการด
้
ารงอยูโ่ ดยความเชื่อก็คือการดาเนินชีวิต
ตามพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า
6. มนุษย์ จะถูกแยกออกจากพระเจ้ าได้ อย่ างไร?
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ปฐมกาล 3:4-5 __________จึงพูดกับหญิงนั้นว่ า "เจ้ าจะไม่ ตายจริ งดอก เพราะพระเจ้ าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ ากิน
ผลไม้ นั้นวันใด ตาของเจ้ าจะสว่ างขึน้ ในวันนั้น แล้ วเจ้ าจะเป็ นเหมือนพระเจ้ า คือ
สานึกในความดีและความชั่ว"
หมายเหตุ: หากความคิดของเอวาหันเหไปจากพระวจนะของพระเจ้าและเธอทาตามคาของเธอเองแล้ว
ก็จะเป็ นการสะท้อนและสรรเสริ ญตัวเธอเอง แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น เอวาไม่ได้ทาตามคาของเธอเอง
หรื อพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นเธอจึงสะท้อนและสรรเสริ ญผูท้ ี่เธอเชื่อและฟังคา ในปฐมกาล 3:45 กล่าวอย่างชัดเจนว่าเธอเชื่อและปฏิบตั ิตามคาของซาตานเหนื อพระวจนะของพระเจ้า และนัน
่ หมายความว่าเธอยอมรับและติดตามความคิดของ
ซาตานแทนที่ความคิดของพระเจ้า เมื่ออาดัมและเอวาตกสู่ ความบาป ไม่ใช่พระเจ้าที่สาแดงในตัวเขา หรื อตัวพวกเขาเองที่สาแดงตนเอง แต่เป็ นฉายา
ของซาตานทีส่ ะท้อนให้เห็นในอาดัมและเอวาหลังจากที่พวกเขากระทาบาป ฉะนั้นพวกเขาจะต้องเลือกระหว่างการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าหรื อ
คาของซาตาน สิ่ งเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งสิ้ น
7. เกิดอะไรขึน
้ กับจิตใจของมนุษย์ เมื่อบาปเข้ ามาในโลกนี้?

โรม 8:7 เหตุว่าใจซึ่ งปั กอยู่กับเนือ้ หนังนั้นก็เป็ น_________ต่อพระเจ้ า หาได้ อยู่ใต้ บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้ า
ไม่ และที่จริ งจะอยู่ใต้ บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ ได้
หมายเหตุ: ตอนนี้ อาดัมและเอวามีจิตใจแห่ งศัตรู ของพระเจ้านัน่ ก็คือซาตาน ผูเ้ ป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า ซึ่ งอาดัมและเอวาจะสามารถส่ งต่อสิ่ งใดให้แก่
ลูกหลานของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามีสิ่งนั้นเท่านั้นและนัน่ ก็คือ จิตใจแห่ งความบาปของซาตาน ลูกหลานของอาดัมตั้งแต่ถือกาเนิ ดมาได้สะท้อนให้เห็น
ถึงจิตใจแห่ งความบาปของซาตานที่ไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้า "เมื่ออาดัมอยูม่ าได้ร้อยสามสิ บปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขา
ชื่อเสท" (ปฐมกาล 5:3)
8. หลังจากการทาบาปอาดัมและเอวาตอบสนองอย่ างไรต่ อพระเจ้ า?

ปฐมกาล 3:10 ชายนั้นทูลว่ า "ข้ าพระองค์ ได้ ยินพระสุรเสี ยงของพระองค์ ในสวนก็เกรง
กลัว เพราะข้ าพระองค์ เปลือยกายอยู่ จึงได้ __________ตัวเสีย"
หมายเหตุ: อาดัมซ่ อนตัวจากพระเจ้า ความเห็นแก่ตวั แทนทีค่ วามรักในจิตใจของเขา ก่อนที่จะทาบาปอาดัมมี
ความชื่นชมยินดีในการสนทนากับพระเจ้า แต่หลังจากการกระทาบาป เขากลับไม่มีความสุ ขในความบริ สุทธิ์
ของพระเจ้า อาดัมและเอวาไม่มีความสุ ขในการอยูต่ ่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอีกต่อไป ตอนนี้ เขาทั้งสองมีความคิดทีจ่ ะเชิดชูซาตานและปฏิบตั ิ
ตามคาของมัน ซึ่ งเขาทั้งสองไม่ได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการดารงอยู่ เขาจึงสมควรที่จะต้องจ่ายค่าจ้างของความบาปนัน่ ก็คือ ความตาย
9. ทาไมพระเจ้ าจึงไม่ ได้ ทาลายอาดัมและเอวาในทันที?

ยอห์ น 3:16 เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรนั้นจะไม่ _________ แต่ มีชีวิตนิรันดร์
หมายเหตุ: แผนการที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่จกั รวาลไม่เคยเห็นมาก่อนได้เคลื่อนไหว อันเป็ นแผนการแห่ งความรอด ซึ่ งพระเจ้าได้วางแผนที่จะช่วย
มนุ ษยชาติจากอานาจ ความรู ้สึกผิด และค่าจ้างของความบาป ใน 1 เปโตร 1:12 บอกแก่เราว่าแผนการของพระเจ้าที่จะฟื้ นฟูพระฉายาของพระองค์
ในมนุ ษย์เป็ นแผนการที่ยงิ่ ใหญ่ถึงขนาดที่ว่า "เหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาที่สืบดู" แผนการอันน่ าเกรงขามนี้
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บทสรุ ป
การดารงอยูโ่ ดยความเชื่อคือการดารงชีวิตตามความรู ้ที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นจริ งเสมอ เพราะพระวจนะของพระองค์มีพลัง
สร้างสรรค์ ซึ่งการดารงอยูโ่ ดยความเชื่อนี้จะช่วยให้เราตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าและสะท้อนให้เห็นถึง
พระอุปนิสัยแห่ งรักของพระองค์ต่อจักรวาล เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า เราก็จะมีความคิดและเป้าหมายเดียวกันกับพระองค์ เมื่อ
เราเลือกที่จะปฏิบตั ิตามคาของผูใ้ ด เราก็จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของผูน้ ้ นั เมื่อเราไม่ได้ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อตามพระวจนะของพระ
เจ้า แต่ดาเนินชีวิตตามคาของผูอ้ ื่นแล้ว เราก็ทาบาปและไม่ได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการดารงอยูอ่ ีกต่อไป ซึ่งความบาปก็คือการไม่
เชื่อฟังพระวจนะหรื อบทบัญญัติของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:4) ผูท้ ี่ไม่ได้ดาเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ก็ไม่มี
วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยูแ่ ละต้องตาย (โรม 6:23) อาดัมและเอวาทาบาปโดยการเชื่อคาพูดของซาตาน ดังนั้นเขาจึงสะท้อนจิตใจ
และอุปนิสัยของมัน พวกเขาไม่มีความยินดีในการอยูต่ ่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าอีกต่อไป ดังนั้นพระองค์จึงทรงดาเนินการแผนการที่
ยิง่ ใหญ่ที่จกั รวาลไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อจะช่วยเหลือเราให้รอดและฟื้ นฟูพระฉายาของพระองค์ในเราทั้งหลาย

การตอบสนองของคุณ
คุณปรารถนาหรื อไม่ที่จะเต็มใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและ
ดารงชีวติ อยูโ่ ดยความเชื่อเพือ่ สรรเสริ ญพระเจ้าและสะท้อนพระ
ฉายาของพระองค์ เพือ่ จะได้มีความคิดและเป้าหมายอันเดียวกันกับ
องค์พระผูเ้ ป็ นพระเจ้า?

คำตอบ: __________________
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พระเยซูตรัสว่า "ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา" (มัทธิว
11:30) นี่ เป็ นความจริ งเพราะในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ ที่มีชื่อว่า "102 – ความเชื่อ
คืออะไร" เราได้เรี ยนรู ้ว่าเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะโกหกเพราะพระวจนะของ
พระองค์มีพลังสร้างสรรค์ ผูเ้ ป็ นคริ สเตียนหลายคนไม่ได้รู้สึกว่าแอกของพระคริ สต์
นั้นพอเหมาะหรื อภาระของพระองค์น้ นั เบา พวกเขารู ้สึกว่ามันเป็ นเรื่ องยากที่จะ
ปฏิบตั ิตามบัญญัติของพระเจ้าและไม่มีความชื่นชมยินดีในชีวิตคริ สเตียน และ
เหตุผลหนึ่งก็คือพวกเขาไม่ได้คิดดูก่อนอย่างเหมาะสมในการเอาชนะศัตรู พระเยซู
ตรัสว่า "หรื อมีกษัตริ ยอ์ งค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทาสงครามกับกษัตริ ยอ์ ื่น จะมิได้
นัง่ ลงคิดดูก่อนหรื อว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ง จะสู ้กบั กองทัพที่ยกมารบสอง
หมื่นนั้นได้หรื อไม่ ถ้าสู ้ไม่ได้ เมื่อยังอยูห่ ่ างกัน ก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็ นไมตรี กนั "(ลูกา 14:31-32) การที่จะเอาชนะศัตรู จาเป็ นต้องรู ้ถึง
พละกาลังของศัตรู รวมทั้งพละกาลังที่จาเป็ นในการเอาชนะศัตรู น้ นั

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. ศัตรู ที่คริ สเตียนต้ องเผชิ ญหน้ าคืออะไร?

สดุดี 51:5 ดูเถิด ข้ าพระองค์ ถือกาเนิดมาในความผิด__________ และมารดาตัง้ ครรภ์ ข้าพระองค์ ในบาป
โรม 3:23 เพราะว่ าทุกคน___________ และเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้ า
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หมายเหตุ: ดาวิดกล่าวอย่างชัดเจนว่าเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติของความบาป และนี่หมายความ
ว่าอย่างไร? ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ "106 - ในพระฉายาของพระเจ้า" เราได้เรี ยนรู ้ว่าอาดัมและเอ
วาทาบาปโดยการเชื่อฟังคาของผูอ้ ื่นมากกว่าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า เพราะการตัดสิ นใจนี้ เอง
อาดัมและเอวาจึงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิ ริของพระเจ้าอีกต่อไป แต่สะท้อนถึงความรุ่ งโรจน์
ของซาตาน และความเห็นแก่ตวั แทนที่ความรักในจิตใจ ทาให้พวกเขามีจิตใจและวัตถุประสงค์
เดียวกันกับซาตาน และไม่มีความยินดีในการอยูต่ ่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า เมื่อพวกเขามีลูก ก็จะ
สามารถให้สิ่งที่เขามีเท่านั้นให้แก่ลูกหลาน ดังนั้นลูกๆของเขาจึงกาเนิ ดมาด้วยความคิดและจิตใจที่
อยากเชิดชูซาตาน (ปฐมกาล 5:3) ซึ่ งนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกิดมาพร้อมกับความผิดบาป แต่หมายความว่าเราเกิดมาด้วยจิตใจที่อยากจะเชิดชู
ซาตานและมีความยินดีในความบาป เมื่อใดก็ตามที่เราต้องทาการตัดสิ นใจ เราก็มกั จะตัดสิ นใจเลือกความบาป เป้าหมายของเราคือการสะท้อนพระ
สิ ริของพระเจ้าโดยการกระทาตามพระวจนะของพระองค์ ในโรม 3:23 กล่าวอย่างชัดเจนว่าความบาปเป็ นตัวขัดขวางการสะท้อนพระสิ ริของพระ
เจ้าและดังนั้นความบาปจึงเป็ นศัตรู น้ นั
2. พระคัมภีร์สอนเกีย่ วกับจิตใจไว้ อย่ างไร?

เยเรมีย์ 17:9 จิตใจก็เป็ นตัวล่ อลวงเหนือกว่ าสิ่ งใดทั้งหมดมันเสื่ อมทรามอย่าง_____ทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่ า
หมายเหตุ: คาแนะนาของโลกที่ให้เราทาตามหัวใจของตัวเองนั้นไม่ได้เป็ นคาแนะนาที่ดีเลย ซึ่ งสาหรับพระเจ้าแล้ว จิตใจของเรานั้นชัว่ ร้าย เราเกิดมา
พร้อมกับธรรมชาติของมนุ ษย์ที่มีบาปและชื่นชมยินดีในความบาป ฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยูท่ ี่ว่าเขารับรู ้ว่าตนเองทาผิดหรื อไม่ ซึ่ งหลายคนอาจจะ
ยอมรับว่าได้ทาผิดไป ความคิดและจิตใจของเขาต้องการทาในสิ่ งที่ผดิ แต่ปัญหาอยูท่ ี่ว่าเขาไม่รับรู ้ถึงอานาจแห่งความบาป ซึ่งเป็ นอานาจแห่งจิตใจที่
ปรารถนาจะกระทาตามความบาป เขาคิดว่าจะสามารถทาได้ดีกว่าหากสถานการณ์เอื้ออานวย คือ การมีครอบครัว หรื อสมาชิกคริ สตจักรที่ดีกว่า ฯลฯ
แท้จริ งแล้วมันไม่ใช่สิ่งใดที่อยูภ่ ายนอกตัวเราที่ขดั ขวางการเป็ นคริ สเตียน แต่กลับเป็ นอานาจแห่ งบาปที่ทางานในจิตใจต่างหากอันเป็ นตัวขวางกั้น
การเป็ นคริ สเตียน
3. เราสามารถเปลี่ยนจิตใจตนเองได้ หรื อไม่ ?

โยบ 14:4 ใครจะเอาสิ่ งสะอาดออกมาจากสิ่ งไม่ สะอาดได้ไม่
มี__________
เยเรมีย์ 13:23 คนเอธิ โอเปี ยเปลีย่ นวรรณของตนเองได้ หรื อ หรื อเสื อดาวเปลีย่ นลายของมัน ถ้ าได้ แล้ วเจ้ าทั้งหลายผู้ที่
เคยต่ อการกระทา____________จะมากระทาความดีกไ็ ด้
หมายเหตุ: จิตใจของเราชัว่ ร้ายและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ หากเสื อดาวสามารถเปลี่ยนลายของมันได้แล้ว เราก็จะสามารถเปลี่ยนจิตใจจาก
ร้ายให้กลายเป็ นดีได้ นอกจากนี้ การศึกษา วัฒนธรรม ความปรารถนา ความพยายามของมนุ ษย์ทุกอย่างมีความเหมาะสมของมัน แต่เมื่อพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงตรงนี้ สิ่ งต่างๆที่กล่าวถึงกลับไม่มีอานาจอะไรเลย เราสามารถสร้างพฤติกรรมภายนอกที่ถูกต้องได้ แต่ไม่ได้มาจากจิตใจ ดังนั้นจึงไม่
สามารถนามาซึ่ งความสุ ข และมันเป็ นไปได้อย่างมากที่จะมีพฤติกรรมภายนอกที่เหมาะสมด้วยเหตุผลของความเห็นแก่ตวั เราไม่สามารถทาให้จิตใจ
บริ สุทธิ์ ได้คือ จิตใจที่เป็ นน้ าพุแห่ งชีวิต เมื่อจิตใจที่มีบาปพยายามที่จะทาตามพระวจนะของพระเจ้าก็มกั จะล้มเหลว มันอาจจะพยายามครั้งแล้วครั้ง
เล่าแต่มนั ก็จะล้มเหลวอีก และเพราะการล้มเหลวมากมายหลายหน ก็เลยกลายเป็ นการหาข้ออ้างต่างๆต่อบาป และหาความสันติสุขในประสบการณ์
แห่ งบาปนั้น
34
arminkritzinger@live.com

4. เปาโลได้ อธิบายถึงอานาจของบาปไว้ อย่างไร?

โรม 5:21 เพือ่ ว่าบาปได้__________ทาให้ถึงซึ่ งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงาด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่ ง
ชี วิตนิรนั ดร์ โดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราฉันนัน้
หมายเหตุ: การครอบงา คือ"การยึดถือและใช้อานาจอธิปไตย" "เป็ นการใช้อิทธิพลของการบังคับ ในการควบคุม ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรื อการ
บังคับที่เหนื อกว่า ซึ่ งเกินกว่าที่จะต้านทาน ปรากฎอย่างแพร่ หลายหรื อเพื่อการยกเว้นบางอย่าง นัน่ คือเหตุผลที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถ
เป็ นคาโกหกได้ อันกล่าวถึงความบาปที่กระทาในมนุษย์และกับมนุษย์ ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเราให้พน้ จากอานาจของความบาปได้จนกว่าความ
จริ งจะได้รับการยอมรับ และไม่มีใครมองหาทางแก้ไขจนกว่าจะมีการรับรู ้ถึงปัญหาและการสารภาพบาป

5. เปาโลได้ เปรียบเทียบอานาจของบาปกับสิ่ งใด?

โรม 7:14 เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็ นมาโดยฝ่ ายพระวิญญาณ แต่ ว่า
ข้ าพเจ้ าเป็ นมนุษย์ถกู _________ไว้ ให้ อยู่ใต้ บาป
หมายเหตุ: เปาโลพรรณาภาพนี้ จากระบบทาสของโรมัน ในเวลานั้นคนที่ถูกขายเป็ นทาส
ทุกสิ่ งอย่างจะขึ้นอยูก่ บั เจ้านายของเขา ผูม้ ีอานาจเด็ดขาดในทุกอย่าง แม้กระทัง่ ชีวิตหรื อ
ความตายของทาส เจ้านายสามารถทรมานหรื อฆ่าเขาด้วยมือและจะไม่มีใครสงสัยในการ
กระทานี้ เลย รัฐบาลให้การรับรองอย่างสมบูรณ์ต่อผูเ้ ป็ นเจ้าของในการครอบครองและควบคุมผูท้ ี่เขาซื้อมาด้วยเงินดังนั้นพระคัมภีร์จึงแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเราเป็ นทาสของความบาป
6. พระเยซู ทรงสอนเกีย่ วกับอานาจของบาปไว้ อย่ างไร?

ยอห์ น 8:34 พระเยซูตรั สตอบเขาทั้งหลายว่ า "เราบอกความจริ งแก่ ท่านว่ า ทุกคนที่ทาบาปก็เป็ น________ของบาป
หมายเหตุ: ในภาษากรี กคาว่า "คนรับใช้" คือคาว่า เดาลอส (Doulos) ซึ่งหมายถึง ความเหมาะสม ผูเ้ กิดเป็ นทาส หรื อทาส ซึ่งไม่ได้หมายถึงผูท้ ี่ถูก
ทาให้เป็ นทาส แต่หมายถึงผูท้ ี่กาเนิดมาเป็ นทาส พระเยซูกาลังสอนว่าเราเกิดมาเป็ นทาสของความบาป บาปมีอานาจอย่างเด็ดขาดในการควบคุมทุ ก
สิ่ งของผูท้ ี่เป็ นทาสของมัน พระเยซู กล่าวอย่างชัดเจนในมัทธิ ว 7:18 ว่าต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรื อต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ ซึ่งเช่นเดียวกัน
กับทาสของความบาปที่ยอ่ มจะไม่ทาสิ่ งที่ดีๆ ดัง่ พุ่มหนามที่ไม่สามารถเกิดผลองุ่นได้ พระเยซู ตรัสในมัทธิ ว 6:24 "ไม่มีใครสามารถเป็ นข้าของสอง
เจ้า หรื อบ่าวของสองนายได้" พระเยซูไม่ได้บอกว่าเรา “ไม่ควร” แต่พระองค์ตรัสว่า “ไม่สามารถ” เมือ่ ใจของเราเป็ นของพระเจ้า พระองค์ประทาน
เสรี ภาพในการเลือก แต่เมื่อใจของเราถูกยึดครองโดยซาตาน มันจึงมีอานาจเด็ดขาดและไม่ให้อิสรภาพในการเลือกว่าเราจะเชื่อฟังมันหรื อไม่
7. ประสบการณ์การเป็ นทาสของบาปคืออะไร?

โรม 7:15, 18-19 ข้ าพเจ้ าไม่ เข้ าใจการกระทาของข้ าพเจ้ าเอง เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ทาสิ่ งที่ข้าพเจ้ าปรารถนาที่จะทา แต่
กลับทาสิ่ งที่ข้าพเจ้ าเกลียดชังนั้นด้ วยว่ าในตัวข้ าพเจ้ า คือในตัวของข้ าพเจ้ าไม่ มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่ าเจตนาดี
ข้ าพเจ้ าก็มีอยู่ แต่ ซึ่งจะกระทาการดีนั้นข้ าพเจ้ าหาได้ กระทาไม่ ด้ วยว่ าการ______นัน้ ซึ่ งข้ าพเจ้ าปรารถนาทา ข้ าพเจ้ า
ไม่ ได้กระทา แต่ การ_______ซึ่ งข้ าพเจ้ ามิได้ปรารถนาทา ข้ าพเจ้ ายังทาอยู่
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หมายเหตุ: ทาไมมนุ ษย์จึงทาสิ่ งชัว่ ร้ายที่เขาเกลียดชัง? ทาไมจึงไม่ทาสิ่ งดีๆที่เขาปรารถนา
จะกระทา?

โรม 7:20 ถ้ าแม้ ข้าพเจ้ ายังทาสิ่ งซึ่ งข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาจะทา ก็ไม่ ใช่ ตวั
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กระทา แต่ ________ซึ่ งอยู่ในตัวข้ าพเจ้ านั่นเองเป็ น
ผู้กระทา
หมายเหตุ: ทาสของความบาปอาจไม่อยากที่จะไม่เชื่อฟังเสี ยงของพระเจ้า แต่บาปที่อยูใ่ น
เขาทาให้เขาไม่เชื่อฟัง แม้ว่าเขาอยากที่จะทาดี แต่บาปที่อยูใ่ นเขาได้ยดึ เขาไว้ไม่ให้ทาสิ่ งที่ดีๆ พระวจนะของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนว่าความบาปมี
อานาจมากในจิตใจของเรา ซึ่ งจิตใจฝ่ ายเนื้ อหนัง "ไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและไม่สามารถเชื่อฟังได้" (โรม 8:7) นัน่ คือเหตุผลที่หลายคน
พบว่าเป็ นการยากที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและไม่มีความสุ ขในการดาเนินชีวิตคริ สเตียน และก็เป็ นเหตุผลที่หลายคนผูเ้ ชื่อในศาสนา
สาคัญๆของโลกเห็นด้วยกับสิ่ งที่ผสู ้ อนศาสนาสอนไว้และต้องการที่จะทาตาม แต่จิตใจก็ยงั คงต้องการทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ยังคงชัว่ ช้าและเป็ นทาส
แห่ งอุปนิ สัยที่ไม่ดีในชีวิต

8. มนุ ษย์ผม
ู ้ ีบาปมีความสุขกับการฟังพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่?
1 โคริ นธ์ 2:14 แต่ มนุษย์ ธรรมดาจะรั บสิ่ งเหล่ านั้น ซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่ งพระเจ้ า__________ เพราะเขา

เห็นว่ าเป็ นสิ่ งโง่ เขลา และเขาไม่ สามารถเข้ าใจได้ เพราะว่ าจะเข้ าใจสิ่ งเหล่ านั้นได้ กต็ ้ องสังเกตด้ วยวิญญาณ
9. มีการช่ วยให้ พ้นจากการเป็ นทาสอย่ างสมบูรณ์ หรื อไม่ ?

โรม 7:24-25 โอย ข้ าพเจ้ าเป็ นคนน่ าสมเพชอะไรเช่ นนี ้ ใครจะช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากร่ างกายนีซ้ ึ่ งเป็ นของความตายได้
ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ า โดยทาง_______________องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ฉะนั้นทางด้ านจิตใจของ
ข้ าพเจ้ านั้น ข้ าพเจ้ าเชื่ อฟั งกฎของพระเจ้ า แต่ ด้านฝ่ ายเนือ้ หนังของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเป็ นทาสของกฎแห่ งบาป
หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่าเมื่อมีการกระทาให้เป็ นทาส ก็ยอ่ มมีการปลดปล่อยอย่างแน่นอน

บทสรุ ป
เราทุกคนจะเกิดมาเป็ นทาสของความบาปซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงพระสิริของพระเจ้ า เราไม่สามารถ
ที่จะเปลี่ยนจิตใจของตนเองได้ เพราะว่าบาปมีอานาจสูงสุดที่จะครอบครองเหนือชีวติ เรา โอ้ ! ถ้ าเพียงเรารับรู้ได้ วา่ การพยายามมากแค่
ไหนก็ไม่สามารถหยุดยังตนเองจากการท
้
าบาปได้ และหันมาเริ่มต้ นเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ า ผู้ที่พยายามจะเอาชนะความบาปด้ วย
กาลังของตัวเองย่อมประสบกับความล้ มเหลวอย่างแน่นอน ซึ่งแท้ จริงแล้ วไม่ใช่ปัจจัยภายนอกหรื อรอบตัวที่ขดั ขวางเราจากการเป็ นคริ ส
เตียน แต่เป็ นความบาปที่อยู่ภายในตัวเราเอง เราไม่สามารถรู้อานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้ าได้ จนกว่าเราจะได้ รับรู้และยอมรับ
อานาจของบาปดัง่ ที่พระวจนะของพระองค์ได้ ทรงตรัสไว้ และเราไม่สามารถยอมรับอานาจการปกครองอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้ าได้
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จนกว่าเราจะยอมรับอานาจการปกครองอย่างสมบูรณ์ ของบาป ฉะนันทุ
้ กคนที่ ร้ ูและ
ยอมรับอานาจของบาปในชีวติ ของเขาและความอ่อนแอของตนเองที่จะเอาชนะมันได้ พวก
เขาก็จะได้ รับการช่วยให้ รอดจากการเป็ นทาสของความบาป ซึ่งย่อมมีการปลดปล่อยจาก
การเป็ นทาสเมื่อมีการทาให้ เป็ นทาสและเมื่อมีความเป็ นทาสก็ย่อมมีความเป็ นไทด้ วย
เช่นกัน

การตอบสนองของคุณ
คุณยินดีที่จะรับรู ้และยอมรับหรื อไม่วา่ เราทุกคนเกิดมาเป็ นทาสของความบาปอย่างสมบูรณ์ซ่ ึงเราไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ บาปนั้นมีอานาจอย่างสมบูรณ์ในการครอบครองเหนือชีวติ เรา และเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะต้านทานด้วยอานาจ
ของเราเอง?

คำตอบ: __________________
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Living
Faith

by

มีการอ้างว่าเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะทาบางสิ่ งบางอย่าง เช่น การจักจี้ตวั เอง การวาดขาข้างหนึ่ง
ตามเข็มนาฬิกาพร้อมกับมือข้างหนึ่งที่วาดเลข "6" หรื อการปิ ดจมูกอย่างสนิทและทาเสี ยง
“อืม” ในเวลาเดียวกันได้นานเกินกว่า 15 วินาที ซึ่งเมื่อเราได้ลองพยายามทาหลายๆครั้ง สิ่ งที่
เป็ นไปไม่ได้เหล่านี้ก็อาจเป็ นไปได้ แต่ในบทก่อนหน้านี้ที่ชื่อ "107 – อานาจแห่ งบาป" เรา
ได้เรี ยนรู ้ว่าเราเกิดมาเป็ นทาสของความบาป ดังนั้นทุกอย่างที่เราเคยทาก็บาป เราอาจจะเชื่อ
ฟังจากภายนอก แต่ไม่ได้เชื่อฟังจากจิตใจ และเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเอง
ไม่ว่าเราจะพยายามเพียงใดก็ตาม ผูเ้ ป็ นทาสของความบาปไม่สามารถปฏิบตั ิตามพระวจนะ
ของพระเจ้าได้ แต่ข่าวดีมีอยูว่ ่า พระคัมภีร์ได้สอนถึงการช่วยให้รอดจากการเป็ นทาสของความบาป (โรม 5:21)

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. ทาไมการอัศจรรย์ ต่างๆของพระเยซู จึงถูกบันทึกไว้ ในพระคัมภีร์?

ยอห์ น 20:31 แต่ การทีไ่ ด้ บันทึกเหตุการณ์ เหล่ านีไ้ ว้ ก็เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ เชื่ อว่ า พระเยซูทรงเป็ น __________
พระบุตรของพระเจ้ า และเมื่อมีความเชื่ อแล้ ว ท่ านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
2. อะไรคือบทเรี ยนหลักที่พระเยซู ทรงสอนผ่ านการอัศจรรย์ ของพระองค์ ?

มาระโก 2:10-11 แต่ เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ร้ ูว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิ อานาจในโลกที่จะโปรด_____________ได้ "
พระองค์ จึงตรั สสั่งคนง่ อยว่ า "เราสั่ งเจ้ าว่ า จงลุกขึน้ ยกแคร่ ไปบ้ านของเจ้ าเถิด"
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arminkritzinger@live.com

หมายเหตุ: เมื่อผูค้ นมีความเชื่อในพลังสร้างสรรค์แห่ งพระวจนะนั้นแล้ว พระเยซู ก็ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคและทรงทาการอัศจรรย์อย่างมากมาย
ฉะนั้นแล้วพระองค์ทรงช่วยพวกเขาในสิ่ งที่มองเห็นได้ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาที่จะมีความเชื่อมัน่ ในพระวจนะอันเกี่ยวกับสิ่ งที่มองไม่
เห็น ซึ่ งเป็ นการนาพวกเขาให้เชื่อในอานาจแห่งการยกโทษความผิดบาปของพระองค์ เมื่อพระเยซูทรงอภัยความผิดบาปของเราแล้ว เราจะมีชีวิตอยู่
ได้โดยพระนามของพระองค์
3.

อะไรคือภารกิจของพระเยซู ?

มัทธิว 1:21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ วเจ้ าจงเรี ยกนามท่ านว่ า เยซู เพราะว่ าท่ านเป็ นผู้ที่จะโปรดช่ วยชนชาติของท่ านให้
รอดจาก_______________ของเขา"
หมายเหตุ: พระเยซู เสด็จมาเพื่อช่วยและปลดปล่อยผูค้ นจากการเป็ นทาสของความบาป จากการบันทึกในพระคัมภีร์ที่เรี ยบง่ายถึงวิธีการรักษาให้หาย
ป่ วยของพระเยซู เราได้เรี ยนรู ้ที่จะเชื่อในอานาจการอภัยบาปของพระองค์ เมื่อพระคริ สต์ทรงบัญชาให้คนอัมพาตเดิน เขาอาจจะรอให้เห็นสัญลักษณ์
หรื อให้มีความรู ้สึกบางอย่างก่อน แต่ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น คนอัมพาตเชื่อในพระดารัสของพระคริ สต์ เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการเยียวยาและเขาก็พยายาม
เดินในทันที เขาปรารถนาที่จะเดินและก็ได้เดินไป เขาปฏิบตั ิตามพระคาของพระคริ สต์และพระเจ้าทรงประทานอานาจ ซึ่งเขาได้รับการรักษาให้หาย
เราก็อาจจะเดินได้เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาหนึ่ งที่เราทุกๆคนมีเหมือนกันมาตั้งแต่กาเนิ ด คือ เราทุกคนเกิดมาเป็ นทาสของความบาป และไม่สามารถที่
จะนาความบาปในอดีตออกไปจากชีวิตของเราได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองและไม่สามารถทาตามพระคาของพระเจ้า อย่างไรก็
ตามพระคริ สต์ทรงรักษาคนอัมพาตเพื่อที่จะสอนให้เรารู ้ว่าพระองค์จะช่วยเราจากการเป็ นทาสของความบาปได้
4. พระเยซู ต้องการที่จะช่ วยเราให้ รอดจากการเป็ นทาสของความบาปอย่ างไร?

ยอห์ น 3:3 พระเยซูตรั สตอบเขาว่ า "เราบอกความจริ งแก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ใดไม่ ได้ ___________ {หรื อ จากเบือ้ งบน} ผู้นั้นจะ
เห็นแผ่ นดินของพระเจ้ าไม่ ได้ "
หมายเหตุ: เราเกิดมาในโลกใบนี้ พร้อมกับการเป็ นทาสของความบาป พระคริ สต์กล่าวว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่ เราจะเป็ นส่ วนหนึ่งในอาณาจักรของพระ
เจ้า และเฉพาะผูเ้ ป็ นอิสระจากบาปเท่านั้นจึงจะเข้าไปสู่ อาณาจักรของพระองค์ได้ (1 โคริ นธ์ 6:9) ดังนั้นจึงเป็ นการง่ายที่จะเข้าใจได้ว่าผูท้ ี่บงั เกิด
ใหม่ก็คือผูท้ ี่เป็ นอิสระจากบาป และไม่ได้เป็ นทาสของความบาปอีกต่อไป
5. เราจะได้ รับอะไรเมื่อเราบังเกิดใหม่ ?

เอเสเคียล 36:26-27 เราจะให้ _____ใหม่ แก่ เจ้ าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้
ในเจ้ า เราจะนาใจหิ นออกไปเสียจากเนือ้ ของเจ้ า และให้ ใจเนือ้ แก่ เจ้ าและเราจะใส่
วิญญาณของเราภายในเจ้ าและกระทาให้ เจ้ าดาเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา และให้ รักษา
กฎหมายของเราและกระทาตาม.
หมายเหตุ: เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราก็ได้รับหัวใจดวงใหม่แล้ว พระเจ้าได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าหัวใจดวงนี้ จะทาให้เราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ เราจะ
เป็ นอิสระจากบาปและจะสามารถทาสิ่ งที่ถูกต้องได้

โรม 5:20-21 เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทาให้ มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึน้ แต่ ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึน้ ที่นนั้
พระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึน้ เพื่อว่ าบาปได้ ครอบงา ทาให้ ถึงซึ่ งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงาด้ วย_________ให้
ถึงซึ่ งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราฉันนั้น
39
arminkritzinger@live.com

หมายเหตุ: เราจะได้รับหัวใจที่ครอบครองโดยพระคุณและไม่มีบาป พระคุณมีอย่างอุดมสมบูรณ์มากกว่าความบาป เพราะอานาจของพระคุณ
เหนื อกว่าความบาป เนื่ องจากว่าพระคุณนั้นมาจากพระเจ้าและความบาปมาจากซาตานดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะเข้าใจได้ว่าพระคุณมีอานาจเหนือ
ความบาป เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงมีอานาจเหนื อซาตาน ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ "106 – อานาจของความบาป" เราได้เรี ยนรู ้ว่าความบาปมีอานาจ
ปกครองเหนื อมนุ ษย์และยึดเขาไว้ภายใต้การปกครอง และเช่นเดียวกันนั้นที่พระคุณจะมีอานาจปกครองเหนื อความบาปและยึดมนุ ษย์ไว้ภายใต้การ
ปกครองเพื่อต่อต้านอานาจทุกอย่างของความบาป หากความบาปมีอานาจอย่างสมบูรณ์แล้ว พระคุณก็ยอ่ มมีอานาจอย่างสมบูรณ์ดว้ ยเช่นกัน ด้วยเหตุ
นี้ จึงจาเป็ นที่จะต้องทราบอานาจอย่างสมบูรณ์ของความบาปก่อน เพื่อเราจะได้เข้าใจอานาจอย่างสมบูรณ์ของพระคุณ สาหรับผูท้ ี่บงั เกิดใหม่ พระเจ้า
ทรงสัญญาว่าจะประทานจิตใจดวงใหม่ที่มีอิสรภาพจากบาปและปฏิบตั ิตามความชอบธรรมให้แก่เขา เมื่อก่อนเขาเป็ นอิสระจากพระคุณและปฏิบตั ิ
ตามความบาป และความบาปไม่ได้ให้อิสรภาพแก่เขา แต่พระเจ้าทรงประทานอิสรภาพ ดังนั้นพระคุณจะสามารถปกครองจิตใจของเราได้ก็ต่อเมื่อเรา
ยอมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และปฏิบตั ิตามทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
6. เราจะได้ รับชีวิตใหม่ จากพระเจ้ าได้ อย่ างไร?

ท่ านทั้งหลายได้ บังเกิดใหม่ แล้ ว ไม่ ใช่ จากพันธุ์มตะ แต่ จากพันธุ์อมตะ คือด้ วย___________ของ
พระเจ้ าอันทรงชีวิตและดารงอยู่
1 เปโตร 1:23

หมายเหตุ: เช่นเดียวกับที่คนตาบอดได้มองเห็นโดยพระเยซู เราก็จะได้รับจิตใจดวงใหม่จากพระเจ้าด้วยเช่นกัน และเหมือนดัง่ ที่พระคาของพระเจ้าได้
ตรัสแก่คนอัมพาตให้เดิน พระคาของพระองค์ก็ให้คามัน่ สัญญาว่าจะประทานจิตใจดวงใหม่ให้แก่เราด้วยเช่นกัน หากเราเชื่อในคาสัญญา คือ เชื่อว่า
พระองค์จะประทานจิตใจดวงใหม่ที่เป็ นอิสระจากความบาป – พระองค์จะทรงโปรดให้เป็ นจริ ง เราจะได้รับหัวใจดวงใหม่เช่นเดียวกับที่พระคริ สต์
ทรงประทานอานาจในการเดินแก่คนอัมพาตเมื่อเขาเชื่อว่าเขาได้รับการรักษาแล้ว และมันจะเป็ นดังนั้นหากท่านมีความเชื่อ ซึ่ งนี่ คือสิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้
ในบทเรี ยน "102 – ความเชื่อคืออะไร?" และ "103 – ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ" โดยการปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงสร้างจิตใจใหม่ในเรา และเราไม่ควรที่จะรอให้รู้สึกหรื อให้เห็นก่อนว่าเรามีจิตใจใหม่น้ ี หรื อยัง แต่ให้เราพูดว่า "ฉันเชื่อและให้เป็ นไปอย่างนั้น
ไม่ใช่เพราะฉันรู ้สึก แต่เป็ นเพราะพระเจ้าทรงสัญญาแล้ว"
7. คาใดที่เราต้ องเชื่ อหากเราต้ องการจิตใจใหม่ นี้?

โรม 5:8-10 แต่ พระเจ้ าทรงสาแดงความรั กของพระองค์ แก่ เราทั้งหลาย คือ
ขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่นั้น พระคริ สต์ ได้ ทรง___________เพื่อเรา
เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมแล้ วโดยพระโลหิ ตของพระองค์
ยิ่งกว่ านั้นเราจะพ้ นจากพระอาชญาของพระเจ้ าโดยพระองค์ เพราะว่ าถ้ าขณะที่
เรายังเป็ นศัตรูต่อพระเจ้ าเราได้ กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของ
พระองค์ สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่ านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ ว เราก็จะรอดโดยพระ
ชนม์ ชีพของพระองค์ แน่
หมายเหตุ: วิธีเดียวที่เราจะเป็ นอิสระจากการเป็ นทาสของความบาปคือการตาย พระคริ สต์ตอ้ งการให้เรามีชีวิตอยู่ และดังนั้นในการแสดงออกอัน
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของความรักซึ่ งทั้งจักรวาลไม่เคยเห็นมาก่อน คือพระผูส้ ร้างได้สละชีวิตเพื่อสิ่ งที่ถูกสร้าง สาหรับทุกคนที่ยอมรับการเสี ยสละนี้ พระ
โลหิ ตของพระองค์ก็ได้ไถ่เขาจากความบาปแล้ว คนที่ยอมรับการเสี ยสละนี้ จึงไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความบาปอีก แต่อยูภ่ ายใต้พระคริ สต์ นี่คือเหตุผลที่ว่า
ทาไมพระคริ สต์จึงสามารถให้อภัยความบาปได้ แล้วความหมายของการให้อภัยคืออะไร? คาว่า "ให้อภัย" (Forgive) ประกอบด้วยคาว่า "อภัย"
40
arminkritzinger@live.com

(for) และ "ให้" (give) หรื อ "ให้เพื่อ" (give for) การให้อภัย ในความหมายที่เข้าใจง่ายก็คือการให้เพื่อ (give for) พระคริ สต์สามารถให้
อภัยบาปได้เพราะพระองค์ให้เพื่อ (give for) ความบาป แล้วอะไรหล่ะที่พระคริ สต์ทรงให้เพื่อความบาป? พระองค์ทรงให้ชีวิตอันชอบธรรมของ
พระองค์เองเพื่อความบาป เมื่อพระคริ สต์ให้อภัย พระองค์ให้ความชอบธรรมเพื่อความบาป ฉะนั้นผูท้ ี่ยอมรับการวายพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ก็
ได้รับการให้อภัย พระคริ สต์ทรงนาเอาชีวิตแห่ งบาปที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อออกไปและทรงประทานชีวิตอันชอบธรรมของพระองค์เอง
ให้แก่เราแทน และนั้นเป็ นเหตุผลที่ว่าพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ดงั นี้ :

กาลาเทีย 2:20 ข้ าพเจ้ าถูกตรึ งไว้ กับพระคริ สต์ แล้ ว ข้ าพเจ้ าเองไม่ มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ __________ต่ างหากที่ทรงมี
ชีวิตอยู่ในข้ าพเจ้ า ชีวิตซึ่ งข้ าพเจ้ าดาเนินอยู่ในร่ างกายขณะนี ้ ข้ าพเจ้ าดาเนินอยู่โดยศรั ทธาในพระบุตรของพระเจ้ า ผู้ได้
ทรงรั กข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพื่อข้ าพเจ้ า
หมายเหตุ: ข้อพระคัมภีร์ดงั กล่าวไม่ได้พูดว่า "ฉันต้องการถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์ " หรื อ "ฉันหวังว่าฉันจะถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์เพื่ อพระองค์จะ
ทรงดารงอยูใ่ นฉัน" แต่กล่าวว่า “ฉันถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์" " และตอนนี้ ก็คือพระคริ สต์ที่จะดารงอยูใ่ นเรา เมื่อเราดารงอยูด่ ว้ ยพระวจนะทุกคาที่
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ ที่มีชื่อว่า "105 – ในพระฉายาของพระเจ้า" เราจะเห็นได้ว่าการดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ
ในพระวจนะของพระเจ้าเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงพระฉายาของพระองค์ และเป็ นวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยูข่ องเรานัน่ เอง

โรม 6:3-4, 6 ท่ านไม่ ร้ ูหรื อว่ า เราทั้งหลายที่ได้ รับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูคริ สต์ ก็ได้ รับบัพติศมานั้นเข้ าในความตาย
ของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝั งไว้ กับพระองค์ แล้ ว โดยการรั บบัพติศมาเข้ าส่ วนในการตายนั้น เพื่อว่ าเมื่อพระคริ สต์
ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึน้ มาจากความตายโดยเดชพระสิ ริของพระบิดาแล้ ว เราก็จะได้ ดาเนินตามชีวิตใหม่ ด้วยเหมือนกัน
เราทั้งหลายรู้ แล้ วว่ า ตัวเก่ าของเรานั้นได้ ถกู ตรึ งไว้ กับพระองค์ แล้ ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูก __________ให้ สิ้นไป
และเราจะไม่ เป็ นทาสของบาปอีกต่อไป
หมายเหตุ: ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะนั้นจะไม่มีบาปอีกต่อไป เพราะพวกเขาได้ตายต่อความบาปแล้ว (โรม 6:11) เมื่อเขาตายต่อสิ่ งใด
แล้วเขาจะไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นสิ่ งนั้นได้อีก แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระคริ สต์ เพราะพวกเขามีชีวิตอยูเ่ พื่อความชอบธรรม ตราบใดที่มี
การปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า พระคริ สต์ก็จะอาศัยอยูใ่ นเรา ชีวิตและความตายของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็ นการให้อภัยในสิ่ งที่ทา
ผ่านมาเท่านั้น แต่ยงั ให้อานาจสาหรับอนาคตด้วย พระคริ สต์จึงสถิตอยูใ่ นประชากรของพระองค์ผา่ นทางคาสัญญาอันมีคา่ ในพระวจนะ และ
ประชากรเหล่านี้ ก็ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในลักษณะอันล้ าเลิศของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)
8. จะเกิดอะไรขึน
้ เมื่อคนยอมรับและเชื่ อว่ าคาสัญญานี้มาจากพระเจ้ า?
2 โคริ นธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริ สต์ ผู้นั้นก็เป็ นคนที่ถก
ู สร้ าง_________แล้ ว สิ่ งสารพัดที่เก่ าๆก็ล่วง

ไป นี่แน่ ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ ทั้งนั้น
หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้ามีพลังสร้างสรรค์ และพระวจนะอันสร้างสรรค์น้ ี ได้สร้างสิ่ งมีชีวิตใหม่ สิ่ งที่พวกเขาเคยเกลียดตอนนี้ พวกเขากลับ
รัก และสิ่ งที่พวกเขาเคยรักตอนนี้ พวกเขากลับเกลียด นัน่ คือเหตุผลที่ว่าคาสอนของพระคริ สต์เป็ นอานาจของพระเจ้า (โรม 1:16) สดุดี 33:9
"เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา" ดังนั้นมันจึงเป็ นการสร้าง และการไถ่ให้รอด เช่นเดียวกับการที่พระเจ้าทรง
สร้างโลกทั้งโลกจากความว่างเปล่า ฉะนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะสร้างความชอบธรรมในคนที่ปราศจากความชอบธรรมได้เช่นกัน และพระองค์ทรง
เป็ นเช่นเดิมในอดีต ปัจจุบนั และเสมอไป พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างอยูเ่ สมอ ทรงสร้างทุกสิ่ งจากพระวจนะของพระองค์เสมอ และทรงทาทุกสิ่ งได้
โดยพระวจนะนั้นเสมอ เพราะมันเป็ นลักษณะเฉพาะในพระวจนะของพระเจ้าที่จะบันดาลพลังสร้างสรรค์เพื่อทาให้พระวจนะนั้นสาเร็ จผล
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บทสรุ ป
เราทุกคนจะเกิดมาเป็ นทาสของความบาปซึ่งเราไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ และไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิ ริของพระเจ้า นอกจากนี้เป็ นไปไม่ได้ที่
เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา ทาไมหล่ะ? เพราะความบาปมีอานาจสู งสุ ด
เหนือชีวิตของเรา แต่พระเจ้าทรงสามารถช่วยเราจากอานาจสู งสุ ดของความ
บาปได้ พระคริ สต์ทรงสอนเราว่า โดยพระวจนะอันสร้างสรรค์ของพระองค์
พระองค์สามารถแทนที่อานาจอันสมบูรณ์ของความบาปด้วยอานาจของ
พระคุณได้ พระองค์ยงั ทรงสอนอีกว่า ของประทานที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะ
ประทานให้น้ นั เราต้องเชื่อว่าเราจะได้รับ แล้วเราก็จะได้รับอย่างแท้จริ ง และ
ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นเพียงเพราะว่าเรารู ้สึกหรื อเห็นได้ แต่เป็ นเพราะพระเจ้าทรง
สัญญาแล้ว พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้หัวใจดวงใหม่ที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์แก่เรา เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสร้างโลกจาก
ความว่างเปล่าพระองค์ก็จะสามารถสร้างหัวใจดวงใหม่ในเราคือ โดยพระวจนะของพระองค์ เมื่อเรายอมรับการเสี ยสละของพระคริ สต์เพื่อ
เราแล้ว หัวใจแห่ งบาปของเราจะถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์และพระองค์ก็จะดารงชีวิตอันชอบธรรมของพระองค์ในเราโดยความเชื่อในพระ
วจนะ ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นการง่ายที่เราจะทาสิ่ งที่ถูกต้องภายใต้การปกครองของพระคุณเช่นเดียวกับที่เป็ นการง่ายในการทาสิ่ งที่ผดิ ภายใต้การ
ปกครองของความบาป อานาจเดียวกันนั้นได้ถูกใช้สาหรับการสร้างและการไถ่: พระวจนะอันสร้างสรรค์ของพระเจ้า

การตอบสนองของคุณ
คุณยินดีที่จะยอมรับการวายพระชนม์ขององค์พระคริ สต์เพือ่ คุณและปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะเพือ่ พระองค์จะ
สามารถดารงชีวติ อันชอบธรรมของพระองค์ในตัวคุณหรื อไม่

คำตอบ: __________________
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ในบทเรี ยนก่อนหน้านี้ ที่ชื่อ "108 – อิสรภาพจากบาป" ทาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
ปฏิบตั ิตามความเชื่อในชีวติ ความตายและการฟื้ นคืนชีพของพระคริ สต์สามารถปลดปล่อย
เราให้เป็ นอิสระจากการเป็ นทาสของความบาปที่ได้กล่าวไว้ในบทเรี ยน "107 – อานาจ
แห่ งบาป" แต่น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนจานวนมากได้พยายามหาข้ออ้างเรื่ องการทาบาปราวกับ
ว่าไม่มีหนทางป้ องกันจากชีวติ คริ สเตียนได้ พวกเขาได้อา้ งว่า ถึงแม้หลังจากการยอมรับเอา
องค์พระคริ สต์เข้ามาในชีวติ แล้ว ก็ยงั เป็ นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟั งทุกอย่างในพระบัญญัติของ
พระเจ้า และเขายังเชื่ออีกว่าพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เขาปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
อย่างสมบูรณ์ สาหรับเขาแล้วชัยชนะถูกปราชัย ซึ่งชัยชนะที่ถูกปราชัยนี้ เป็ นลักษณะวิถีชีวติ ของคริ สเตียนโดยทัว่ ไป อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจผิดเรื่ อง
ความชอบธรรมโดยความเชื่อแต่กลับเป็ นความชอบธรรมโดยการประพฤติเสี ยมากกว่า ให้เรามาศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวถึงประสบการณ์การบังเกิดใหม่
ของผูเ้ ชื่อด้วยกัน

เติมคำลงในช่ องว่ำงหลังจำกที่ได้ อ่ำนข้ อควำมในพระคัมภีร์แล้ ว
1. ผู้ที่ยังคงทาบาปต่ อไปจะได้ รับราชอาณาจักรของพระเจ้ าเป็ นมรดกหรื อไม่ ?

ท่ านไม่ ร้ ูหรื อว่ า ________จะไม่ มีส่วนในแผ่ นดินของพระเจ้ า อย่าหลงเลย คนล่ วงประเวณี คนถือรูป
เคารพ คนผิดผัวเมียเขา โสเภณี ชาย ชายรั กร่ วมเพศ
1 โคริ นธ์ 6:9

หมายเหตุ: ข้อกาหนดของพระเจ้าทาให้เราเห็นได้ว่า เป็ นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่ความบาปหรื อความไม่เชื่อฟั งจะมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนินชีวิตคริ ส
เตียน จากสมัยของอาดัมการต่อสู เ้ กิดขึ้นก็เนื่องด้วยเรื่ องความเชื่อฟังในพระคาของพระเจ้า หากซาตานต้องออกจากสวรรค์เพราะความบาป และ
อาดัมต้องออกจากสวนเอเดนเพราะความบาปด้วยแล้ว ดังนั้นอะไรหล่ะที่ทาให้เราคิดว่าเราจะมีส่วนในราชอาณาจักรของพระเจ้าขณะที่ยงั คงทาบาป
อยู่? "อย่าหลอกตัวเองเลย"
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2. ผู้ใดจะได้ รับอาณาจักรของพระเจ้ าเป็ นมรดก?

วิวรณ์ 21:7 ผู้ใดมี__________ ผู้นั้นจะได้รับสิ่ งเหล่ านีเ้ ป็ นมรดก และเราจะเป็ น
พระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา
หมายเหตุ: ผูเ้ ชื่อที่บงั เกิดใหม่จะมีชยั ชนะเหนื อการเสื่ อมทั้งปวง ความหยิง่ ยโส ความเห็นแก่ตวั ความรัก
ในทางโลก รวมทั้งทุกคาพูดและการกระทาที่ไม่ถูกต้อง พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
นอกเหนื อจากสิ่ งมีชีวิตที่บริ สุทธิ์ เท่านั้นที่จะอยูต่ ่อหน้าพระพักต์ของพระเจ้าได้ พระองค์ทรงสร้างเราให้เหมือนพระองค์ (ปฐมกาล 1:26-27) และ
หากเราไม่ได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของเราแล้ว เราก็จะไม่สามารถอยูก่ บั พระองค์ได้ หากเราไม่สามารถมีชยั ชนะเหนือความบาปแล้ว ความบาป
ก็จะมีชยั ชนะเหนื อเรา
3. มีการล่อลวงใด ๆ หรื อไม่ ที่เราจะไม่ สามารถเอาชนะได้ ?

ไม่ มีการทดลองใดๆเกิดขึน้ กับท่ าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่ งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้ าทรง
สัตย์ธรรม พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่ าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่ านถูกทดลองนั้น พระองค์ จะทรง
โปรดให้ ท่านมีทางที่จะหลีกเลีย่ งได้ ด้วย เพื่อท่ านจะ________ทนได้
1 โคริ นธ์ 10:13

หมายเหตุ: เราไม่มีขอ้ แก้ตวั สาหรับการทาบาป เพราะพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ และพระองค์ยงั ให้อานาจในการ
เอาชนะการทดลองแก่เราอีกด้วย
4. เราจะมีชัยชนะเหนือการทดลองได้ อย่างไร?
2 เปโตร 1:4 ด้วยพระองค์ จึงได้ทรงประทาน___________อันประเสริ ฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา

เพือ่ ว่าด้วยเหตุเหล่านี ้
ท่านทัง้ หลายจะพ้นจากความเสือ่ มโทรม ทีม่ ี อยูใ่ นโลกนีเ้ พราะตัณหา และจะได้รบั ส่วนในสภาพของพระองค์
หมายเหตุ: เรากลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในสภาพของพระเจ้าและรอดพ้นจากความผิดบาปต่างๆโดยพระคุณอันมากมายและสัญญาอันประเสริ ฐในพระ
วจนะของพระเจ้า
5. พระเยซู ทรงเอาชนะการทดลองได้ อย่ างไร?

มัทธิว 4:4 ฝ่ ายพระองค์ ตรั สตอบว่ า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า "มนุษย์ จะบารุงชีวิตด้ วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ บารุง
ด้ วย_________ทุกคา ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า
หมายเหตุ: พระคริ สต์ทรงเอาชนะการทดลองได้โดยการปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่ งไม่ใช่แค่การอ้างถึงพระวจนะเท่านั้นที่ทาให้พระองค์มีชยั แต่เป็ นการเชื่อฟังในพระ
วจนะนั้น ในพระธรรม 1 เปโตร 2:21 สอนเราว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่างของเรา และเรา
จะมีชยั ชนะเช่นเดียวกันกับพระองค์

สดุดี 119:11 ข้ าพระองค์ ได้ สะสม________ของพระองค์ ไว้ ในใจของข้ า
พระองค์ เพื่อข้ าพระองค์ จะไม่ ทาบาปต่ อพระองค์
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หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้าที่ทาให้เรามีอานาจในการเอาชนะความบาปในทุกๆวันได้ หากเอวาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว เธอก็จะไม่ทา
บาปเลย เอวารู ้ถึงพระดารัสของพระเจ้าที่ทรงห้ามไม่ให้ทานผลไม้จากต้นไม้น้ นั แต่ซาตานมาพร้อมกับถ้อยคาใหม่ที่บอกเธอว่าสามารถกินผลจาก
ต้นไม้น้ นั ได้ และหากเอวาเชื่อในพระดารัสของพระเจ้า เธอก็จะไม่มีบาป ตราบใดที่เธอยังเชื่อพระวจนะของพระเจ้า เธอก็ไม่สามารถมีบาปได้เลย
และเป็ นความจริ งอันเดียวกันกับอาดัม ซึ่ งหลักการที่ว่านี้ ยงั คงเป็ นจริ งในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับที่เป็ นในวันนั้น ผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าก็จะไม่ทาบาป ตราบ
ใดที่เรายังเชื่อในพระเจ้าเราก็จะไม่ทาบาป หลักการนี้ เป็ นหลักการนิ รันดร์ แต่การเรี ยกให้มีความเชื่ออย่างแท้จริ งนี้ ไม่ใช่ยอมรับพระวจนะบางส่ วน
แต่ปฏิเสธอีกส่ วน เราจาเป็ นที่จะต้องเชื่อพระวจนะทุกคาของพระเจ้า หากเราต้องการที่จะเอาชนะความบาป นี่คอื เหตุ ผลที่ว่าพระเยซูคริ สต์ทรงตรัส
ว่า หากปราศจากพระองค์แล้ว เราไม่สามารถทาสิ่ งใดได้เลย (ยอห์น 15:5) และเราจะสามารถทาทุกสิ่ งได้ก็โดยพระองค์ผทู ้ รงประทานกาลังให้แก่
เรา (ฟิ ลิปปี 4:13)
6. พระคัมภีร์สัญญาไว้ หรือไม่ ว่าเราจะสามารถเอาชนะความบาปได้ ?

โรม 8:37 แต่ ว่าในเหตุการณ์ ทั้งปวงเหล่ านี ้ เรา________เหลือล้ นโดยพระองค์ ผ้ ไู ด้ ทรงรั กเราทั้งหลาย
แต่ ขอบพระคุณพระเจ้ า ผู้ทรงนาเราเสมอมาโดยพระคริ สต์ ด้วยความ________ และทรงโปรด
ประทานกลิ่นหอมแห่ งความรู้ของพระองค์ ให้ ปรากฏด้ วยตัวเราทุกแห่ ง
2 โคริ นธ์ 2:14

1 ยอห์ น 5:4 เพราะทุกคนที่เกิ ดจากพระเจ้ า ก็มีชัยต่ อโลก และความเชื่ อของเรานี่แหละเป็ นชัยชนะที่ _______โลก
1 ยอห์ น 3:6 ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ ผู้นั้น________กระทาบาป ส่ วนผู้ใดที่กระทาบาป

ผู้นั้นยังไม่ เห็นพระองค์ และยังไม่ ร้ ูจักพระองค์
หมายเหตุ: พระวจนะของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนว่าความเชื่อของเราคือความมีชยั ชนะ แล้วความเชื่อคือ
อะไร? ความเชื่อคือความเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นจริ งเสมอเพราะมีพลังสร้างสรรค์ (ดูใน "102
– ความเชื่อคืออะไร") เมื่อเราปฏิบตั ิตามความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสนิทในพระองค์ เราจะมีชยั
ชนะเหนื อความบาปทั้งปวง การที่เราบอกว่า เราไม่สามารถเอาชนะความบาปทั้งปวงได้ คือการทาลายอานาจคาสอนของพระเยซู และทาให้อานาจ
ของความบาปแข็งแกร่ งกว่าอานาจของพระเจ้า
7. อะไรเป็ นขั้นตอนแรกที่เราต้ องทาความเข้ าใจเมื่อเราอยากเอาชนะความบาป ?
1 โคริ นธ์ 15:57 สาธุการแด่ พระเจ้ าผู้ทรง__________ชัยชนะแก่ เราทั้งหลาย โดยพระเยซู คริ สตเจ้ าของเรา

หมายเหตุ: ซาตานมักจะแข็งแกร่ งกว่าเราเสมอ ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาชนะการทดลองโดยกาลังของเราเองได้ ชัยชนะนั้นเป็ นของประทาน ซึ่ งเรา
ไม่ได้รับมาด้วยความพยายามของตนเองหรื อเรานั้นสมควรได้รับเพราะการดีใดๆ สิ่ งเดียวที่เราต้องทาคือการขอและชัยชนะจะถูกมอบให้เปล่าๆโดย
พระคริ สต์ พระองค์เป็ นเพียงผูเ้ ดียวที่เคยได้รับชัยชนะเหนื อซาตานและเราจะมีชยั ชนะได้ก็โดยการประทานจากพระเจ้านัน่ เอง
8. อะไรเป็ นขั้นตอนทีส
่ องที่เราต้ องทาความเข้ าใจเมื่อเราอยากเอาชนะความบาป?

มัทธิว 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้ าท่ านทั้งหลายเองผู้เป็ นคนบาป ยังรู้จักให้ ของดีแก่ บุตรของตน ยิ่งกว่ านั้นสักเท่ าใดพระบิดาของ
ท่ านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ ผ้ ทู ี่_______ต่อพระองค์
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หมายเหตุ: คุณต้องการมีชยั ชนะเหนือนิสัยแห่งบาปในชีวิตของคุณหรื อไม่ เช่น การสู บบุหรี่ การสาบาน การนินทา ความคิดเรื่ องเพศ เป็ นต้น ซึ่งพระ
คัมภีร์กล่าวว่าคุณจะได้รับชัยชนะอันเป็ นของประทานจากองค์พระเยซูคริ สต์ เราควรที่จะทูลขออานาจจากพระองค์ในการเอาชนะความบาป หากเรา
ต้องการชัยชนะแล้ว เราก็จะทูลขอ พระองค์ได้ตรัสกับเราในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะช่วยเราจากความผิดบาป และเราจะรู ้ได้อย่างไร
ว่าเราจะมีชยั ชนะหลังจากที่เราได้ทูลขอต่อพระองค์แล้ว เรารู ้ได้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสแล้วและพระองค์จะไม่ทรงโกหก ฉะนั้นเราจึงสามารถ
เชื่อในพระสัญญาของพระองค์ได้ เมื่อเราทูลขอ เราต้องยอมรับในความจริ งที่ว่าพระวจนะนั้นจะเป็ นจริ งเสมอ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับของ
ประทานนั้นและทาเหมือนดัง่ ว่าสิ่ งนั้นได้เป็ นจริ งแล้ว โดยไม่มีการคาดหวังถึงหลักพิสูจน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้สึกหรื อการมองเห็น พระสัญญา
ของพระองค์จะเป็ นจริ งได้ก็ข้ นึ อยูก่ บั ความเชื่อของเรานั้นเอง
9. อะไรเป็ นขั้นตอนทีส
่ ามที่เราต้ องทาความเข้ าใจเมื่อเราอยากเอาชนะความบาป?

โรม 6:11 เหมือนกันเช่ นนั้นแหละ ท่ านทั้งหลายจง_______ท่ านได้ ตายต่ อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้ าในพระ
เยซูคริ สต์
หมายเหตุ: คาว่า "ถือว่า" หมายถึงการเชื่อหรื อคิดว่าได้สาเร็จแล้ว ให้เรานึกถึงเรื่ องราวของเปโตรในพระธรรมมัทธิว บทที่14พระวจนะของพระ
คริ สต์ทาให้เปโตรสามารถทาในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ นัน่ ก็คือการเดินบนน้ า ตราบใดที่เขาปฏิบตั ิดว้ ยความเชื่อในพระวจนะของพระคริ สต์ เขาก็จะ
สามารถทาสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ แต่ในทันทีที่เขาสงสัยในพระวจนะของพระเจ้าเขาก็จมดิ่งลงไป แล้วตอนนี้ อะไรหล่ะที่เป็ นสิ่ งซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ที่เรา
กาลังกังวลอยู่ อาจไม่ใช่การเดินบนผิวน้ าแต่อาจเป็ นการมีชยั ชนะเหนื อนิ สัยแห่ งบาปบางอย่าง พระคริ สต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงประทานชัยชนะ
ให้แก่คุณ ตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณจะได้รับ คุณก็จะได้รับชัยชนะซึ่งไม่ใช่เรื่ องยากเลย พระวจนะของพระเจ้าจะประทานอานาจถึงแม้คุณจะไม่รู้สึกแต่
มันจะอยูท่ ี่นนั่ เสมอ และมันจะยังคงอยูท่ ี่นนั่ ตราบใดที่คุณยังคงยอมรับด้วยความเชื่อ และถึงแม้ความปรารถนาแห่ งบาปยังคงอยูแ่ ต่พระเจ้าจะทรง
ประทานกาลังให้เราสามารถควบคุมความปรารถนาเหล่านี้ ได้
10. อะไรเป็ นขั้นตอนที่สี่ที่เราต้ องทาความเข้ าใจเมื่อเราอยากเอาชนะความบาป ?

โรม 13:14 แต่ ท่านจงประดับกายด้ วยพระเยซูคริ สตเจ้ า และอย่าจัดเตรี ยมอะไรไว้ __________ตัณหาของเนือ้ หนัง
หมายเหตุ: ความมัน่ ใจในอานาจของพระเจ้านั้นแข็งแกร่ งมากถึงขั้นที่ว่าจะไม่มีการคิดพิจารณาให้ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของความบาปอีกและไม่มีการ
สนับสนุ นความล้มเหลวด้วย ซึ่ งชัยชนะไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั กาลังของเราเองแต่ข้ นึ อยูก่ บั อานาจของพระเจ้า แผนการใดๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
ประนี ประนอมก็จะถูกละทิ้งไป
11. หากผู้หนึ่งผู้ใดสงสั ยในพระวจนะของพระเจ้ าและล้ มลงในความบาปจะเป็ นอย่ างไร?
1 ยอห์ น 1:9 ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสั ตย์ ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง_________บาปของเรา และ

จะทรงชาระเราให้ พ้นจากการอธรรมทั้งสิ ้น
หมายเหตุ: พระองค์จะทรงช่วยให้ เราเป็ นอิสระอีกครัง้ แต่การที่พระองค์ทรงช่วยเราให้ เป็ นอิสระนันก็
้ เพื่อเราจะได้ มีความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคง
ในพระองค์ ความขมขื่นของความบาปสอนถึงความอ่อนแอและความไร้ คา่ ของเรา ความหวานชื่นแห่งการอภัยสอนถึงอานาจแห่งการทรงช่วยของ
พระองค์ แม้ เปโตรจะจมลงเมื่อเขาสงสัยในพระวจนะของพระคริ สต์ สิ่งนี ้ก็ไม่ได้ เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ที่จะให้ เขาเดินบนน ้าได้ ซึง่ ไม่ใช่อานาจ
ของพระเจ้ าที่ล้มเหลวแต่กลับเป็ นเปโตรต่างหากที่ล้มเหลวเมื่อเขาพึง่ พาอานาจของตัวเอง และนี่เป็ นการชี ้ให้ เห็นว่าเปโตรต้ องมีความเชื่ อที่เข้ มแข็ง
มากขึ ้นในการเชื่อฟั งคาสัง่ ของพระคริ สต์ ดังนันหากเราล้
้
มลงในความบาป เราก็ต้องสานึกผิดและมอบถวายชีวิตของเราให้ กบั พระเจ้ า เราต้อ งมี
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ความเชื่อมากขึ ้นในพระสัญญาของพระองค์ ในบทเรี ยน "105 - การเติบโตในความเชื่อ" เราได้ เรี ยนรู้ หลักการบางอย่างในการเพิ่มพูนความเชื่อ ซึง่
พระสัญญาของพระเจ้ าจะไม่มีอานาจสาหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อ และในคาพูดของพระเยซูก็มีข้อจากัดที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนคือ "ให้ เป็ นไปตาม
ความเชื่อของเจ้ าเถิด" (มัทธิว 9:29)

บทสรุ ป
พระคริ สต์ไม่เพียงแต่มาเพื่อช่วยเราจากผลและความรู ้สึกผิดบาปเท่านั้นแต่ยงั ช่วย
เราจากอานาจของความบาปอีกด้วย ซึ่งโดยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเรา
สามารถมีชยั ชนะได้อย่างองค์พระเยซูคริ สต์ ตราบใดที่เรามีความเชื่อในพระวจนะ
ของพระเจ้า มันก็เป็ นไปไม่ได้ที่เราจะทาบาป เมื่อใดก็ตามที่เราล้มลงในความบาปก็
แสดงว่า ณ เวลานั้นความเชื่อของเราได้ละทิ้งพระเจ้าและไม่เชื่อในพระองค์ ฉะนั้น
พระเจ้าจะทรงชาระเราให้บริ สุทธิ์ทุกๆวันโดยพระวจนะของพระองค์ดว้ ยการ
เปิ ดเผยความผิดบาปและประทานอานาจในการเอาชนะความผิดบาปให้แก่เรา
(ยอห์น 17:17)
กุญแจ 4 ดอก และ ชัยชนะ 4 ประการ
1.

ตระหนักว่าชัยชนะเหนือความบาปนั้นเป็ นของประทาน และไม่ใช่ การกระทาของเราเอง 1 โคริ นธ์ 15:57

2.

อ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้ าในพระคัมภีร์โดยทูลขอต่อพระองค์ถึงพระสัญญานั้น มัทธิว 7:11

3.

ให้ เชื่ อว่าพระสัญญาของพระเจ้ านั้นเป็ นจริงเพราะพระวจนะของพระองค์มพี ลังสร้ างสรรค์ โรม 6:11

4.

อย่าให้ โอกาสหรื อวางแผนในการทาความบาป โรม 13:14

การตอบสนองของคุณ
คุณปรารถนาที่จะดาเนินชีวติ ทุกวันด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและมีชีวติ ที่เป็ นอิสระจากความบาปหรื อไม่?

คำตอบ:__________________
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