The New Creation

ผู้ท่ ถี ูกสร้ างขึน้ ใหม่

โดย เจย์ วิลสัน
(By Jay Wilson)
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ผู้อา่ นที่รัก
บทเรี ยนพระคัมภีร์เรื่ องนี ้เป็ นบทเรี ยนต่อเนื่องชุดที่สซี่ งึ่ เขียนขึ ้นเพือ่ สอนพื ้นฐานของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่
ให้ แก่ทา่ น และเพราะความสาคัญของบทเรี ยนนี ้กับแนวคิดของพระคัมภีร์ที่จาเป็ นต้ องเผยออกไปจึงทาให้ เราได้ อธิษฐาน
อย่างมากเพื่อให้ บทเรี ยนนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการเบื ้องต้ นที่ทา่ นจะได้ รับจากการศึกษาบทเรี ยนชุดนี ้คือ
1.คริ สเตียนสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้ เพราะเราเป็ นคนที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ตามบัพติศมาของพระองค์เพื่อ
เข้ าส่วนในพระคริ สต์
2.คนที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่นี ้จะต้ องเข้ าสูข่ นตอนการเปลี
ั้
ย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องให้ มี ความคิดใหม่ – โดยการมองดู
ภาพพระเยซูคริ สต์ที่ฟืน้ ขึ ้นจากตาย การทาความเข้ าใจภาพพระเยซูคริ สต์ที่ฟืน้ ขึ ้นจากตาย และการจดจ่ออยูก่ บั
ภาพของพระเยซูคริ สต์ที่ฟืน้ ขึ ้นจากตาย
3.จุดประสงค์ของพระเจ้ าที่มีอยูต่ ลอดมาคือการส่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ลงมาให้ กบั คนที่สตั ย์ซื่อกับพระองค์
เพื่อให้ มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้ า และคนสัตย์ซื่อนันจะได้
้
เป็ นผู้ที่ดีพร้ อมเหมือนอย่างพระบิดาผู้สถิตอยูบ่ นสวรรค์
พระเจ้ าทรงสือ่ สารความคิดที่นา่ ตื่นเต้ นนี ้ด้ วยคาต่างๆ เช่น คาว่า พระสัญญา ความล้าลึก พระเกี ยรติ /สง่าราศี
และ กระจกเงา เพือ่ ให้ เราเข้ าใจจุดประสงค์ของพระองค์ได้ ดีขึ ้น การยกโทษบาปเป็ นแนวคิดที่สาคัญและเป็ น
พาหนะที่นาไปถึงพระวิญญาณผู้สถิตอยูภ่ ายในเรา ดังนันเราจ
้
าเป็ นต้ องเข้ าใจความซับซ้ อนของข้ อความในพระ
คัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ ส่วนใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมนันไม่
้ ได้ เน้ นเพียงแค่พระคริ สต์เท่านัน้ แต่เป็ น
พระคริ สต์อยูใ่ นเรา ส่วนกระจกเงาของการเปิ ดเผยเรื่ องราวทังหมดของพระเจ้
้
านัน้ – ความครบถ้ วนของพระ
คัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่กบั ความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ – เราเห็นพระฉายาของพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตาย
และผลที่ตามมาของการเปลีย่ นแปลงให้ เป็ นเหมือนพระฉายาของพระองค์
4.พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงช่วยคริ สเตียนให้ เป็ นคนดีพร้ อม โดยตรึงกายของเรา พระวิญญาณทรงนาเราเพื่อให้
เราเป็ นบุตรของพระเจ้ า และทรงทูลขอแทนเรา
5.คริ สเตียนถูกสอนให้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า ไม่ทาให้ พระวิญญาณทรงเสียพระทัย ไม่ดบั พระ
วิญญาณ และทาให้ เราเป็ นนายเหนือร่างกายของเรา
6.ชีวติ ในพระคริ สต์มีเสรี ภาพจากความคิดแบบเก่าๆ คริ สเตียนทาด้ วยความชื่นชมยินดีในสิง่ ที่พระเจ้ าทรง
ประสงค์ให้ เราทาคือการพยายามที่จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์ คริ สเตียนเชื่อว่าพระเจ้ าทรงสามารถกระทาสิง่
สารพัดมากยิง่ กว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา
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การเข้ าใจแนวคิดของการถูกสร้ างขึ ้นใหม่นี ้คือจุดศูนย์กลางในการเข้ าใจศาสนาคริ สต์ ด้ วยภาพที่เราสามารถ
เป็ นได้ ในพระคริ สต์และความปรารถนาอันจริ งใจที่จะยึดถือภาพนันไว้
้ ก็จะเป็ นแรงบันดาลใจให้ เราเป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าทรง
ประสงค์ให้ เราเป็ น นี่คือเรื่ องราวของข่าวประเสริ ฐอย่างแท้ จริ ง
เราขอย ้าท่านผู้อา่ นอีกครัง้ หนึง่ ว่าผู้เขียนบทเรียนนี ้ไม่ได้ รับการดลใจ จึงยอมรับในความผิดพลาด การตกหล่น
และความอคติ ผู้อา่ นต้ องอ่านพระคัมภีร์ด้วยเพื่อหาคาตอบ – สิง่ ที่เราทาได้ คือท้ าทายความคิดของท่านเท่านัน้
บทเรี ยนนี ้ใช้ พระคัมภีร์ภาคภาษาไทยฉบับ 1971และฉบับคิงเจมส์ เพื่ออ้ างอิง (โดยผู้แปลบทเรี ยนนี ้)
ผู้รับใช้ ของท่าน
เจย์ วิลสัน

“พระคัมภีร์เท่ านั้น ที่สร้ างคริสเตียนให้ เป็ นคริ สเตียน”
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ผู้ท่ ถี ูกสร้ างขึน้ ใหม่
คานา
“เพราะว่าการที่ถือพิธีสห
ุ นัตหรื อไม่ถือ ไม่เป็ นของสาคัญอะไร แต่การที่ถกู สร้ างใหม่นนส
ั ้ าคัญ ” (กาลาเทีย 6:15)
I. ความหมายของการถูกสร้ างขึน
้ ใหม่ (The Meaning of the New Creation)
A. การเกิดใหม่

- 2 โคริ นธ์ 5:17 – สาหรับผู้ที่เป็ นคริ สเตียน ทุกสิ่ งเป็ นสิง่ ใหม่
- ยอห์น 3:5; กิจการ 2:38 – การเริ่ มต้ นใหม่นี ้เกิดขึ ้นจากการรับบัพติศมา
B. ศักยภาพใหม่

- มัทธิว 5:48 – คริ สเตียนต้ องเป็ นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของพวกเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
เป็ นผู้ดีรอบคอบ
- โรม 8:29 – คริ สเตียนถูกเปลีย่ นให้ เป็ นไปตามลักษณะพระฉายาของพระคริ สต์
- 1 โคริ นธ์ 11:1 – คริ สเตียนประพฤติตามอย่างเปาโล เหมือนอย่างที่เปาโลประพฤติตามอย่างพระ
คริ สต์
- 1 เปโตร 2:21, 22 – พระคริ สต์ได้ วางแบบอย่างไว้ ให้ คริ สเตียนดาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์
ผู้ซงึ่ ไม่ได้ ทรงกระทาบาปเลย
C. ภาพใหม่

- มัทธิว 11:11 – ผู้ที่เล็กน้ อยที่สดุ ในแผ่นดินสวรรค์(คริ สตจักร)ก็ยงั เป็ นใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้ บพั ติศมาซึง่
เป็ นผู้ที่ใหญ่ที่สดุ ในบรรดาคนซึง่ เกิดมาจากมนุษย์
- ฮีบรู 11:34 – ในบรรดาผู้ที่เป็ นใหญ่ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม ยอห์นเป็ นผู้ที่ใหญ่กว่าคนอื่น
- คริ สตจักรคือแผ่นดินของพระเจ้ า
- ยอห์น 1:12, 13 – คริ สเตียนเป็ นใหญ่กว่ายอห์นเพราะว่าเราได้ เกิดใหม่จากพระเจ้ า
D. ตายต่อความบาป
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- โรม 6:3-7 – มนุษย์เก่าได้ ถกู ฝั งไว้ กบั พระคริ สต์ในการรับบัพติศมา แต่ที่สาคัญยิง่ กว่านันคื
้ อมนุษย์
ใหม่เป็ นเหมือนกับพระเยซูตอนทีพ่ ระองค์เสด็จออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ
- สุภาษิ ต 23:7 – เพราะมนุษย์คดิ อยูใ่ นใจ เขาจึงเป็ นแบบนัน้
- โรม 3:23 – เพราะว่าทุกคนทาบาปและเสือ่ มจากพระสิริของพระเจ้ า
E. มีชีวิตอยูใ่ นพระเจ้ า

- โรม 6:8-11 – คริ สเตียนคนใหม่ได้ ตายต่อบาป
- ฮีบรู 2:14 – พระเยซูทรงทาลายมารผู้มีอานาจแห่งความตาย
- โคโลสี 3:1-11 – ชีวติ เก่านันได้
้ ถกู ละไว้ ส่วนชีวิตใหม่ได้ ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ให้ มีความรู้ที่แท้ จริ งตามพระ
ฉายาของพระองค์ผ้ ทู รงสร้ างเขาขึ ้นมา
- เอเฟซัส 4:20-24 – ชีวิตเก่าได้ ถกู ละไว้ ส่วนชีวติ ใหม่ที่ได้ ถกู สร้ างตามพระฉายาของพระเจ้ านันได้
้ รับ
วิญญาณจิตใหม่
สิ่ งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นไปได้สาหรับคริ สเตียนเพราะว่าเราเป็ นผูท้ ีถ่ ูกสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยการเกิ ดใหม่ให้เป็ นเหมื อนพระ
คริ สต์

II. พัฒนาการของผู้ท่ ถ
ี กู สร้ างขึน้ ใหม่ (Developing the New Creation)
A. เราต้ องเชื่อว่าเราสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้

- อิสยาห์ 1:18; โรม 10:17 – พระเจ้ าทรงทางานกับจิตใจของเรา
- โรม 8:3, 4 – พระคริ สต์เสด็จมาเพื่อเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาปในสภาพเสมือนเนื ้อหนังที่บาป เพื่อสิง่ ที่
ธรรมบัญญัติสงั่ ไว้ จะได้ สาเร็จในตัวเราทังหลายด้
้
วยการดาเนินตามพระวิญญาณ
- ฟิ ลปิ ปี 4:13 – เราทาทุกสิ่งได้ โดยพระคริ สต์
B. เราจะต้ องกาหนดความคิดของเรา

- โรม 8:5-8 – การสนใจอยูก่ บั เนื ้อหนังก็คือความตาย แต่การสนใจอยูก่ บั พระวิญญาณก็คือชีวิตและ
สันติสขุ
1. ให้ คริ สตจักรมาเป็ นที่หนึง่ (มัทธิว 6:33)
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2. ออกไปแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหาย (ลูกา 19:10)
3. พยายามประพฤติเพื่อให้ ได้ ความรอด (ฟิ ลปิ ปี 2:12)
4. เอาใจใส่สงิ่ ที่อยูเ่ บื ้องบน (โคโลสี 3:2)
C. เอาใจจดจ่ออยูก่ บ
ั เรื่ องของพระเจ้ า

- โรม 12:2 – รับการเปลีย่ นแปลงให้ มจี ิตใจใหม่
- ฟิ ลปิ ปี 4:8 – ใคร่ครวญสิง่ ต่างๆ ที่ดี
- จุดประสงค์ของศาสนาคริ สคือการช่วยให้ คริ สเตียนมีใจจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ซึง่ อยูเ่ บื ้องบน
1. การทาพิธีระลึก
2. การประชุมของธรรมิกชน
3. การอธิษฐาน
4. การศึกษาและท่องจาข้ อพระคัมภีร์
5. การร้ องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ
6. การเป็ นครูสอนพระคาของพระเจ้ า
- มัทธิว 12:30 – คนทีไ่ ม่ถกู รวบรวมไว้ กบั พระคริ สต์ก็ถกู ทาให้ กระจัดกระจายไป เพราะไม่มีแผน
สาหรับการอยูค่ รึ่งๆ กลางๆ
ผูท้ ีถ่ ูกสร้างขึ้นใหม่ได้รบั การเปลีย่ นแปลงจากขัน้ ตอนทีต่ ่อเนือ่ งของการสร้างความคิ ดขึ้นใหม่ ทุกคนจะต้องคิ ด
ว่าเขาสามารถเป็ นเหมื อนพระคริ สต์ ได้ แล้วเขาจะต้องตัง้ ใจทาแบบนัน้ พระเจ้าทรงช่วยคริ สเตียนให้รกั ษาความตัง้ ใจนัน้
ด้วยการเตรี ยมผูช้ ่วยจากคริ สตจักร

III. พระประสงค์ ของพระเจ้ า (God’s Purpose)
A. ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
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- 1 เธสะโลนิกา 5:23 – มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ มนุษย์ไม่ได้ มีแค่ร่างกายและจิตใจเท่านัน้ แต่ยงั มีจิต
วิญญาณด้ วย มนุษย์มีความต้ องการด้ านจิตวิญญาณซึง่ สามารถรับการตอบสนองได้ ด้วยการมีสาย
สัมพันธ์กบั พระเจ้ าเท่านัน้
B. พระสัญญา

- กาลาเทีย 3:22 – มนุษย์ทกุ คนอยูใ่ นความบาป เพื่อจะได้ รับพระสัญญาโดยความเชื่อในพระคริสต์
- กาลาเทีย 3:13, 14 – พระคริ สต์ทรงไถ่เราให้ พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตเิ พื่อเราจะได้ รับพระ
สัญญา – คือพระวิญญาณ
- เอเฟซัส 1:13, 14 – เราได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตามพระสัญญาเมื่อเราฟั งสัจวาทะคือข่าว
ประเสริ ฐเรื่ องความรอดของเรา
- กิจการ 2:38, 39 – การรับบัพติศมาในพระนามพระเยซู – ทาให้ ได้ รับการยกความผิดบาป –เพื่อเรา
จะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตามพระสัญญา
- ฮีบรู 11:39, 40 – คนที่มีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อซึง่ มีชีวิตอยูก่ อ่ นพระคริ สต์ก็ยงั ไม่ได้ รับสิง่ ที่ทรง
สัญญาไว้ คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
C. ความล ้าลึก

- โคโลสี 1:24-27 – ข้ อความล ้าลึกที่ถกู ซ่อนอยูห่ ลายยุคและหลายชัว่ อายุนนคื
ั ้ อพระคริ สต์ทรงสถิตใน
เรา
- โรม 8:9-11 – นามอื่นของพระวิญญาณที่สถิตอยูท่ า่ มกลางนันคื
้ อพระคริ สต์ผ้ ทู รงสถิตในเรา
- ปฐมกาล 12:3 ; กาลาเทีย 3:13, 14 – พระพรทางอับราฮัมคือคาพยากรณ์วา่ ชาวต่างชาติจะได้ รับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
- เอเฟซัส 3:1-7 – ข้ อความล ้าลึกที่ไม่ได้ เปิ ดเผยมาหลายชัว่ อายุนนคื
ั ้ อคนต่างชาติจะเป็ นผู้รับมรดก
ร่วมกัน เป็ นอวัยวะของกายเดียวกัน และมีสว่ นได้ รับพระคาสัญญาด้ วยกัน
- เอเฟซัส 3:8-10 – จุดประสงค์ของเปาโลคือทาให้ คนทังปวงเห็
้
นแผนงานแห่งความล ้าลึกนี ้
- โคโลสี 4:2-4 – เปาโลขอให้ ชาวโคโลสีอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อให้ ทา่ นมีโอกาสชี ้แจงข้ อล ้าลึกนี ้
- เอเฟซัส 6:18, 19 – เปาโลขอให้ ชาวเอเฟซัสอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อให้ ทา่ นมีคาพูดและเกิดใจกล้ า
ประกาศและสาแดงข้ อล ้าลึกแห่งข่าวประเสริ ฐ
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์ รี /สง่าราศี
D. พระเกียรติ/สิริ/ศักดิศ
- ยอห์น 8:54, 55 – การได้ รับสง่าราศีนนเป็
ั ้ นผลมาจากพระบิดาผู้ทรงให้ มีสง่าราศี
- ยอห์น 7:37-39 – พระเยซูยงั ไม่ได้ รับสง่าราศีจนกว่าจะทรงฟื น้ คืนพระชนม์ และพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ยังไม่เสด็จลงมาจนกว่าพระองค์จะได้ รับสง่าราศีนนั ้
- 1 ทิโมธี 3:16 – พระเยซูเสด็จขึ ้นรับสง่าราศี
- อิสยาห์ 6:1-10 – อิสยาห์ได้ เห็นสง่าราศีของพระยะโฮวาห์
- ยอห์น 12:36-41 – ยอห์นกล่าวว่าอิสยาห์ได้ เห็นสง่าราศีของพระเยซู
- กิจการ 2:29-36 – กษัตริย์ดาวิดในฐานะผู้พยากรณ์ได้ เห็นล่วงหน้ าและกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของ
พระเยซูเหมือนที่อิสยาห์ได้ กล่าวไว้
- ฟิ ลปิ ปี 3:20, 21 – ร่างกายของเราจะได้ รับการเปลีย่ นให้ เหมือนพระกายอันมีสง่าราศีของพระคริสต์
- 1 โคริ นธ์ 15:42-44 – ร่างกายของเราถูกหว่านลงอย่างไร้ เกียรติ แต่จะเป็ นขึ ้นใหม่อย่างมีเกียรติ/สง่า
ราศี
- โรม 8:18-21 – เรามีความหวังว่าร่างกายของเราจะได้ รอดและได้ รับสง่าราศี
- ฮีบรู 9:28 – พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อความรอดของร่างกาย
- 1 เธสะโลนิกา 5:8, 9 – เรามีความหวังใจสาหรับความรอดของร่างกาย
- โรม 8:22-25 – เรารอคอยการทีพ่ ระเจ้ าทรงให้ เป็ นบุตร คือที่จะทรงให้ ร่างกายของเรารอดตาย
- เอเฟซัส 1:13, 14 – พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือผู้รับประกันความรอดของเรา
- โคโลสี 1:27 – พระคริ สต์ผ้ ทู รงสถิตในเราทรงถูกเรี ยกว่าความหวังแห่งสง่าราศี
- 1 เปโตร 4:14 – พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ถกู เรี ยกว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศี
- ทิตสั 2:13 – เรารอคอยพระพรแห่งความหวังและการปรากฏของสง่าราศีของพระเยซู
- โรม 13:11 – ความรอดของเราอยูใ่ กล้ ยงิ่ กว่าตอนแรกที่เราเชื่อ
E. กระจกเงา
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- 1 โคริ นธ์ 13:8-13 – กระจกเงาคือความสมบูรณ์แบบของพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาใหม่
- ยากอบ 1:23-25 – กระจกเงาซึง่ สะท้ อนภาพผู้ที่พิจารณาดูพระคาของพระเจ้ านันคื
้ อพระบัญญัตอิ นั

สมบูรณ์แบบซึง่ เป็ นบัญญัติแห่งเสรี ภาพ
- 2 โคริ นธ์ 3:18 – เราแลดูพระเกียรติ/สง่าราศีขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และตัวเราก็เปลีย่ นไปเป็ นเหมือน

พระฉายาของพระองค์คือมีเกียรติ/สง่าราศีเป็ นลาดับขึ ้นไปเช่นอย่างเกียรติ/สง่าราศีที่จะมาถึงภายหน้ า
F. สรุ ป

- ยอห์น 14:23 – เราจะได้ สายสัมพันธ์กบั พระบิดากลับคืนมาผ่านทางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คือเมือ่
พระบิดาและพระบุตรอยูก่ บั เรา
- 2 โคริ นธ์ 4:16 – แม้ วา่ กายภายนอกของเรากาลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนันก็
้ ยงั คงจาเริ ญขึ ้น
ใหม่ทกุ วัน
- ทิตสั 3:5, 6 – พระเจ้ าได้ ทรงช่วยเราให้ รอดด้ วยการชาระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่(บัพติศมา)และทรง
สร้ างเราขึ ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
พระประสงค์ของพระเจ้าตลอดหลายชัว่ อายุคือการส่งพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ให้มาอยู่กบั คนทีร่ กั และเชื ่อฟั ง
พระองค์ ทรงใช้คา “รหัส” เช่น พระสัญญา, ความล้าลึก, พระเกียรติ/สง่ าราศี และ กระจกเงา เพือ่ สือ่ สารถึง
จุดประสงค์ของพระองค์ ดังนัน้ คนทีเ่ คยขาดจากพระเจ้าเนือ่ งจากความบาปของอาดัมจะได้กลับมามี สายสัมพันธ์ กบั พระ
เจ้าโดยทางพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ในฐานะของคริ สเตียน

IV. พระวิญญาณทรงทาอะไรเพื่อคริ สเตียน (What Does The Spirit Do For The Christian?)
A. 2 ทิโมธี 1:7 – เราได้ รับพระวิญญาณที่ประกอบด้ วยฤทธิ์, ความรัก, และการบังคับตน
B. กาลาเทีย 5:16-25 – พระองค์ทรงช่วยคริ สเตียนตรึ งกายฝ่ ายเนื ้อหนังแต่ให้ เกิดผลของพระวิญญาณ
C. โรม 8:14 – พระวิญญาณทรงนาเราเพื่อให้ เราเป็ นบุตรของพระเจ้ า

1. พระองค์ทรงนาเราผ่านทางพระคัมภีร์ – ยอห์น 6:63; 2 ทิโมธี 3:16, 17
2. พระองค์ทรงนาเราผ่านทางใจวินิจฉัยผิดและชอบ – 1 ทิโมธี 1:19; 1 โคริ นธ์ 8:12; 1 ทิโมธี 4:2;
1 โคริ นธ์ 4:4
3. พระองค์ทรงนาเราผ่านทางสถาณการณ์ตา่ งๆ ที่เราควบคุมไม่ได้ – กิจการ 16:7, 8; 1 โคริ นธ์ 12:18
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D. โรม 8:26, 27 – พระวิญญาณทรงอธิษฐานทูลขอแทนเรา

พระวิ ญญาณทีส่ ถิ ตอยู่กบั เราคือพระวิ ญญาณองค์เดียวกับทีท่ รงอยู่กบั พระเยซู – เป็ นพระวิ ญญาณแห่งฤทธิ์ ,
ความรัก, และการบังคับตน พระองค์ช่วยเราตรึ งกายฝ่ ายเนือ้ หนัง พระองค์ทรงนาเราเพือ่ ให้เราได้เป็ นบุตรของพระเจ้า
และพระองค์ทรงอธิ ษฐานทูลขอแทนเรา

V. คาสอนของพระพระวิญญาณ (Exhortations From The Spirit)
A. จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ – เอเฟซัส 5:18

1. ด้ วยการร้ องเพลงสดุดี, เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ – เอเฟซัส 5:19; มัทธิว 26:30;
กิจการ 16:25
2. ด้ วยการขอบพระคุณสาหรับทุกสิ่ง – เอเฟซัส 5:20; โยเซฟในอียิปต์; โรม 8:28
3. ด้ วยการยอมฟั งกันและกัน – เอเฟซัส 5:21; ลูกา 22:24 และยอห์น 13:15; มัทธิว 20:28; ยอห์น
15:11
B. อย่าทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัย

- เอเฟซัส 4:30 – อย่าทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัยด้ วยการทาสิง่ ที่ตอ่ ต้ านพระองค์
- ฮีบรู 6:4-6 – ถ้ าเราทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัยเป็ นเวลานาน เราจะขาดจากการสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ – เราจะถูกจัดอยูก่ บั คนที่แค่เคยอยูก่ บั พระองค์
C. อย่าดับพระวิญญาณ – 1 เธสะโลนิกา 5:19
D. ควบคุมร่างกายของเราให้ เป็ นทาสของเรา – 1 โคริ นธ์ 9:24-27

พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ สอนเราให้รู้จกั ควบคุมตัวเองมากยิ่ งขึ้น เพือ่ ให้ตวั เรายอมทาตามน้าพระทัยของพระเจ้า

VI. ชีวต
ิ ในพระเยซู (Life! in Jesus)

- ยอห์น 1:4; ยอห์น 14:6 – ในพระเยซูมีชีวิต
- โรม 8:2 – กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริ สต์ได้ ทาให้ เราพ้ นจากกฎแห่งบาปและความ
ตาย
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- ฟิ ลปิ ปี 3:14 – พระเจ้ าได้ ทรงเรียกเราให้ รับรางวัลในพระเยซูคริ สต์
- 1 ยอห์น 5:3, 4 – พระบัญญัติของพระคริ สต์นนไม่
ั ้ เป็ นภาระ เราสามารถเอาชนะความผิดของเราโดย
อาศัยความเชื่อ
- เอเฟซัส 3:20 – พระเจ้ าทรงสามารถกระทาสารพัดมากยิ่งกว่าทีเ่ ราจะทูลขอหรื อคิดได้ –โดยทางพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่สถิตอยูภ่ ายในตัวเรา
การอยู่ในพระคริ สต์ทาให้เรามี ความชื ่นชมยิ นดีเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทาสิ่ งยิ่ งใหญ่ผ่านตัวเราเมื ่อเรายอม
ทาตามพระบัญชาของพระองค์ พระเจ้าสามารถทาสิ่ งสารพัดยิ่ งกว่าทีเ่ ราจะทูลขอหรื อคิ ดได้โดยทางพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
ทีส่ ถิ ตอยู่ภายในตัวเรา
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ผู้ท่ ถี ูกสร้ างขึน้ ใหม่
คานา
คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” ของศาสนาคริ สต์นนไม่
ั ้ ได้ มีศนู ย์กลางอยูท่ เี่ รื่ องการยกโทษความผิดบาป สาหรับคนที่หลง
หายและต้ องตกนรกอาจจะได้ รับการยกโทษความผิดบาปนัน่ คือข่าวประเสริ ฐจริ งๆ แต่การยกโทษความผิดบาปนันจะ
้
ได้ รับเมื่อมีการกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริ สต์ ซึง่ เป็ นการทาเพื่อชีวิตในอดีต ปั ญหาของคริ สเตียนคือ
เมื่อชีวิตเก่าได้ ถกู ฝั งไปแล้ วดังนันการมี
้
ชีวิตอยูท่ กุ วันนี ้ก็เพื่อพระคริ สต์โดยไม่ทาให้ ชีวติ แปดเปื อ้ นจากความผิดและความ
บาป คริ สเตียนจะต้ อง “มีชีวติ ใหม่” หรื อที่พระเยซูตรัสว่า “ท่านจะต้ องบังเกิดใหม่” (ยน.3:7) คริ สเตียนรู้วา่ เขาต้ องการ
ความช่วยเหลือเพื่อการดาเนินชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์ ความช่วยเหลือนี ้จะได้ รับผ่านทางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าความสาคัญของเราในการดาเนินชีวติ ทางนี ้คือ “เพราะว่าการที่ถือพิธีเข้ าสุหนัตหรื อไม่
ถือ ไม่เป็ นของสาคัญอะไร แต่การทีถ่ ูกสร้างใหม่นนส
ั ้ าคัญ” (กท.6:15) แก่นของศาสนาคริ สต์นนอยู
ั ้ ท่ ี่ความเข้ าใจเรื่ องการ
ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ แต่ถ้าเราไม่เข้ าใจภาพที่พระเจ้ าให้ เราเห็นว่าเราเป็ นอย่างไรแล้ ว ศาสนาคริ สต์จะไม่มีอะไรมากไปกว่า
ความเชื่อที่จะต้ องประพฤติตามกฎบัญญัติที่เข้ มงวดโดยไม่เต็มใจ ซึง่ ความเชื่ออย่างนันคื
้ อความเชื่อที่ตายแล้ ว

I.ความหมายของคาว่ าถูกสร้ างขึน
้ ใหม่ (The Meaning of the New Creation)

การเกิดใหม่
“เหตุฉะนันถ้
้ าผู้ใดอยูใ่ นพระคริ สต์ ผู้นนก็
ั ้ เป็ นคนทีถ่ ูกสร้างใหม่แล้ ว สิง่ สารพัดที่เก่าๆก็ลว่ งไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิง่
ใหม่ทงนั
ั ้ น”
้ (2 โคริ นธ์ 5:17)
เราได้ เรียนรู้แล้ วว่า (จากบทเรี ยนเรื่ อง โครงการไถ่บาป) คนๆ หนึง่ จะเข้ าส่วนในพระคริ สต์ได้ ด้วยการบัพติศมาใน
น ้า (โรม 6:3, กาลาเทีย 3:27) ในเรื่ องของการบัพติศมา - ได้ รับชาระให้ บริ สทุ ธิ์ด้วยการเข้ าส่วนในพระคริ สต์- คนๆ นันเป็
้ น
คนทีถ่ กู สร้ างขึ ้นใหม่ เมื่อนิโคเดมัสถามว่า คนเราจะบังเกิดใหม่ได้ อย่างไร พระเยซูตอบว่า “ถ้ าใครไม่ได้ เกิดจากน ้าและพระ
วิญญาณ คนนันจะเข้
้
าในแผ่นดินของพระเจ้ าไม่ได้ ” (ยอห์น 3:5) การบังเกิดใหม่ประกอบด้ วยการเกิดจากน ้าและพระ
วิญญาณเหมือนที่เปโตรได้ เทศนาในวันเพ็นเทคอสต์วา่ “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา (ในน ้า - กิจการ 10:47, 48) ใน
พระนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระ
วิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ” (กิจการ 2:38)
ในชีวติ ใหม่นี ้ ชีวติ เก่าได้ ถกู ฝั งไว้ กบั พระเยซูในการบัพติศมา (โรม 6:4) แต่ความสาคัญที่แท้ จริ งของชีวติ ใหม่
ไม่ได้ อยูท่ ี่การฝั งไว้ กบั อดีต แต่อยูท่ ี่การเข้ าส่วนในการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซู “นี่แน่ะ กลายเป็ นสิง่ ใหม่ทงนั
ั ้ น้ !”
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(รายละเอียดเพิม
่ เติมเรื่ องการบังเกิดใหม่จากน ้าและพระวิญญาณสามารถอ่านได้ จากบทเรี ยนเรื่อง พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์

ในหัวข้ อ การสถิตอยูข่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์)
การถูกสร้ างขึ ้นใหม่คืออะไร? ที่วา่ สิง่ เก่าๆ ได้ ผา่ นไปแล้ วนันมี
้ อะไรบ้ าง? และที่สาคัญกว่านัน้ สิง่ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น
คืออะไร?
ศักยภาพใหม่
จากคาเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสกับบรรดาผู้ติดตามพระองค์วา่ “เหตุฉะนี ้ท่านทังหลายจงเป็
้
นคนดีรอบคอบ
เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็ นผู้ดีรอบคอบ” ( มัทธิว 5:48)
การอธิบายคาที่มีความหมายไม่ชดั เจน ในหลายๆ ครัง้ มีการพยายามทาให้ คาสอนของพระเยซูมีน ้าหนักน้ อยลง
บางคนพูดถึง “ความรักที่สมบูรณ์แบบ” (ดูเหมือนว่าความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ไร้ ซงึ่ การกระทาทีส่ มบูรณ์แบบเป็ นสิง่ ที่
เป็ นไปได้ ) เป็ นความรักที่พระเยซูประสงค์ แต่พระเยซูทรงตรัสชัดเจนว่า – พวกเราเป็ นผู้ที่ดีรอบคอบ (สมบูรณ์แบบ, เป็ น
ผู้ใหญ่) ดังเช่นพระบิดาผู้ทรงสถิตอยูบ่ นสวรรค์ทรงดีรอบคอบ (สมบูรณ์แบบ, เป็ นผู้ใหญ่) พวกเราจึงเป็ นเหมือนพระบิดา
บนสวรรค์ในทุกๆ ด้ าน
แนวความคิดเดียวกันนี ้ถูกเน้ นย ้าในจดหมายถึงคริ สตจักรต่างๆ เปาโลพูดถึงเรื่ องจุดประสงค์ทถี่ กู กาหนดไว้ แล้ ว
ของเราทีใ่ ห้ “เป็ นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์” (โรม 8:29) “จงปฏิบตั ิตามอย่างข้ าพเจ้ าเหมือนอย่างที่
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิตามอย่างพระคริ สต์” (1โคริ นธ์ 11:1) เปโตรเองก็ชี ้แจงย ้าในเรื่ องนี ้ว่า “เพราะพระเจ้ าทรงใช้ ทา่ นสาหรับ
เหตุการณ์เช่นนี ้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทังหลาย
้
ให้ เป็ นแบบอย่างแก่ทา่ นเพื่อท่านจะได้
ดาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ ทรงกระทาบาปเลย และไม่ได้ ตรัสคาเท็จเลย” (1 เปโตร 2:21, 22)
พวกเราในฐานะคริ สเตียนจะเปลีย่ นแปลงเป็ นเหมือนพระฉายของพระคริ สต์ ประพฤติตามอย่างพระคริ สต์ และดาเนินชีวติ
ตามรอยพระบาทของพระองค์ อธิบายง่ายๆ คือ พวกเราในฐานะคริ สเตียนจะเป็ นเหมือนพระคริ สต์
สิง่ นี ้เป็ นไปได้ หรื อ? พระเจ้ าจะกาหนดหน้ าที่ที่ไม่อาจทาสาเร็จได้ ให้ มนุษย์หรื อ? พระองค์ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่ไม่อาจ
ทาให้ สาเร็ จได้ ให้ เราหรื อ? พระองค์วางแอกที่ทงเราและบรรพบุ
ั้
รุษของเราไม่อาจแบกไว้ ได้ หรื อ?
คาตอบสาหรับคาถามเหล่านี ้ที่เราจะได้ เห็นคือ “ไม่” พระเจ้ าทรงเปิ ดหนทางของความสมบูรณ์แบบไว้ ให้ พวกเรา
แต่ขนตอนของการเป็
ั้
นเหมือนพระคริ สต์มีขนตอนเหมื
ั้
อนการถ่ายรูป รูปภาพของความสมบูรณ์แบบจะต้ อง “คมชัด” –
จะต้ องถูกฝั งไว้ ในความทรงจา จากนันจะต้
้ อง “เปลีย่ น” – ภาพนันจะต้
้ องเปลีย่ นไปเป็ นภาพถาวร และภาพนันจะต้
้ องเก็บ
รักษาไว้ ในใจของเรา มิฉะนันมั
้ นจะถูกลืมอย่างรวดเร็ ว
ภาพใหม่
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ก้ าวแรกของเราคือนาภาพออกมาทาความเข้ าใจว่า เราสามารถดีรอบคอบได้ เหมือนที่พระบิดาผู้สถิตอยูบ่ น
สวรรค์เป็ นผู้ดีรอบคอบ ดังนันค
้ าถามของเราคือ จะเป็ นไปได้ อย่างไร?
เราเริ่มด้ วยคาตรัสของพระเยซูทวี่ า่ “เราบอกความจริงแก่ทา่ นทังหลายว่
้
า ในบรรดาคนซึง่ เกิดจากผู้หญิงมานัน้
ไม่มีผ้ ใู ดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้ บพั ติศมา แต่วา่ ผู้ทตี่ ่าต้ อยที่สดุ ในแผ่นดินสวรรค์ก็ยงั ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก” (มัทธิว 11:11)
พระเยซูทรงอธิบายถึงยอห์นว่าเป็ นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิง (มีหลักฐานหลังจากนี ้ว่าพระเยซู
ไม่ได้ นบั รวมพระองค์เองในเรื่ องนี ้) พระองค์อธิบายว่า “ท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 11:9) เพื่อให้ เข้ าใจภาพ
ทังหมดที
้
่พระเยซูเอ่ยถึง ขอให้ ดจู ากรายชื่อบุคคลที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมคือคนอย่าง เอเบล
เอโนค อับราฮัม โมเสส ดาวิด เอลียาห์ อะลีชา อิสยาห์ เซรุบบาเบล และเศคาริ ยาห์ ในบรรดาคนเหล่านันที
้ ่ “มีความเชื่อ
ท่านจึงได้ มีชยั เหนือดินแดนต่างๆ ได้ ตงระบบความยุ
ั้
ติธรรม ได้ รับผลของพระสัญญา ได้ ปิดปากสิงห์ ได้ ดบั ไฟที่ไหม้ อย่าง
รุนแรง ได้ พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็ นความเข้ มแข็ง มีกาลังความสามารถในการทาสงคราม ได้ ตี
กองทัพประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป (ฮีบรู 11:33, 34)
บรรดารายชื่อเหล่านี ้เป็ นบุคคลทีน่ า่ ประทับใจมาก แต่ยอห์นซึง่ เป็ นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ ายของพระคัมภีร์พนั ธ
สัญญาเดิม (พระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่เริ่ มนับภายหลังจากความตายของพระคริ สต์ – ฮีบรู 9:16, 17) นันเป็
้ นใหญ่ที่สดุ
ในบรรดารายชื่อเหล่านัน้ เห็นได้ ชดั ว่าพระเจ้ าทรงพิจารณามานานแล้ วและได้ คนที่เยีย่ มที่สดุ เป็ น ผู้ที่นาหน้ าพระองค์ เป็ น
ทูตเพื่อเตรี ยมทางสาหรับการเสด็จมาของพระคริ สต์ (มัทธิว 11:10) ยอห์นนี่แหละเป็ นใหญ่กว่าทุกคนนันตั
้ งแต่
้ เอเบลถึงเศ
คาริ ยาห์
หลังจากนันพระเยซู
้
ทรงตรัสว่า “แต่วา่ ผู้ที่ต่าต้ อยที่สดุ ในแผ่นดินสวรรค์ก็ยงั ใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก” แผ่นดิน
สวรรค์คืออะไร?
เราเห็นในพระคัมภีร์ฉบับอื่นๆ ว่า แผ่นดินสวรรค์ถกู ใช้ สลับกับคาว่าคริ สตจักร (ดูได้ จากบทเรี ยนเรื่ อง คริ สตจักร
ของพระคริ สต์ – ในส่วนของคริ สตจักรในฐานะของแผ่นดิน) ตัวอย่างเช่น โคโลสี 1:13 คริ สเตียน (คนที่ได้ รับการช่วยให้
พ้ นจากอานาจของความมืด) ได้ ถกู อธิบายว่าได้ อยูใ่ นแผ่นดินของพระคริ สต์แล้ ว แผ่นดินของพระคริ สต์เปรี ยบได้ กบั
คริ สตจักร – ซึง่ ประกอบด้ วยบรรดาคริ สเตียนทุกคน การเปรียบเทียบมัทธิว 16:28 และพระคัมภีร์ที่มาคูก่ นั คือ มาระโก
9:1 ได้ แสดงให้ เห็นว่าแผ่นดินของพระคริ สต์เหมือนกันกับแผ่นดินของพระเจ้ า และเทียบมัทธิว 13:11 กับมาระโก 4:11
แสดงให้ เห็นว่าแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินของพระเจ้ า ดังนันจึ
้ งชัดเจนว่าแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินของพระคริ สต์ –
คริ สตจักรนัน่ เอง
ขอย้ อนกลับไปยังข้ อความที่วา่ ผู้ทตี่ ่าต้ อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยงั ใหญ่กว่ายอห์น สิง่ ที่พระเยซูตรัสก็คือคริ ส
เตียนทีต่ ่าต้ อยที่สุดก็ยงั ใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้ บพั ติศมา เมื่อพิจารณาให้ ละเอียดขึ ้นจะเห็นชัดเจนว่าคริ สเตียนที่ต่าต้ อยที่สดุ
ก็ยงั ใหญ่กว่าโมเสส หรื อดาวิด หรื อเอลียาห์ คริ สเตียนที่ตา่ ต้ อยทีส่ ดุ ยังใหญ่กว่าบรรพบุรุษทุกคนตังแต่
้ เอเบลถึงเศคาริ ยาห์
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ใหญ่กว่าคนทีใ่ หญ่ที่สดุ ที่เกิดมาจากผู้หญิง –คือ ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา ขอถามอีกครัง้ หนึง่ ว่าเรา – ที่เกิดมาแบบธรรมดา –
จะเป็ นใหญ่กว่าไปได้ อย่างไร?
การเกิดมาจากผู้หญิงนันพวกเราเกิ
้
ดมาพร้ อมกับข้ อจากัด ตัวอย่างเช่น ความบาปมีอานาจเหนือพวกเรา และ
พวกเราก็เสือ่ มจากพระสิริของพระเจ้ า (โรม 3:23) นี่เป็ นเรื่ องของคนทุกคนที่เกิดมาจากผู้หญิง
แต่พระเจ้ าได้ แนะนาทางออกให้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นของพระกิตติคณ
ุ ยอห์น เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ ามาในโลก แต่โลกซึง่
พระองค์ทรงสร้ างกลับไม่ร้ ูจกั พระองค์ พระองค์ได้ เสด็จมายังชาวอิสราเอลซึง่ เป็ นประชาชนของพระองค์ – แต่ประชาชน
ของพระองค์กลับไม่ต้อนรับพระองค์และได้ ปฏิเสธพระองค์ แต่มบี างคนทีต่ ้ อนรับพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ในขณะ
พระองค์มีสภาพกายแบบเนื ้อหนัง มีข้อที่เขียนไว้ วา่ “แต่สว่ นบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์
พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า ซึง่ ในฐานะนันเป็
้ นผู้ที่มิได้ เกิดจากเลือดเนื ้อ หรื อกาม หรื อความ
ประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12, 13) คนเหล่านันที
้ ่ต้อนรับพระเมสสิยาห์ของพระเจ้ าได้ รับสิทธิให้
เป็ นบุตรของพระเจ้ าในอนาคตข้ างหน้ า – ตามการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระองค์ เมื่อทรงประทานพระวิญญาณให้ (อ่าน
ยอห์น 7:37-39)
มรดกของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาซึง่ เป็ นผู้ที่ใหญ่ที่สดุ ในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงก็มีข้อจากัดเพราะว่าท่านเกิดมา
จากเนื ้อหนังเท่านัน้ แต่คริ สเตียนที่ต่าต้ อยที่สดุ เป็ นใหญ่กว่าท่านเพราะคริ สเตียนได้ เกิดใหม่ – ครัง้ นี ้ไม่ใช่เกิดจากผู้หญิง
แต่เกิ ดจากพระเจ้า!
ตอนนี ้เราเริ่ มเข้ าใจได้ วา่ เพราะเหตุใดเราจึงเป็ นผู้ดีรอบคอบได้ ตามที่พระเยซูสงั่ การกลายเป็ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่
นันเรามี
้
พระบิดาใหม่ ทาให้ ข้อจากัดของการเกิดมาจากพ่อแม่ฝ่ายโลกนี ้ลดน้ อยลงไป (คาตรัสของพระเยซูในบริ บท
ของมัทธิว 11:11 พระองค์หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้ เกิดมาจากผู้หญิง แต่เกิดจากพระเจ้ า)
ตายแก่ ความบาป
ภาพนี ้อัครสาวกเปาโลนาเรากลับมายังจุดเริ่ มต้ น จากหนังสือโรม 6 ท่านได้ เริ่ มด้ วยคาถามว่า “ควรเราจะอยูใ่ น
บาปต่อไป เพื่อให้ พระคุณมีมากยิ่งขึ ้นหรื อ?” คาตอบซึง่ เห็นได้ ชดั คือ “ไม่” ท่านได้ แสดงให้ เราเห็นสถานะสองอย่างว่าเรา
จะมีชีวิตอยูแ่ บบไม่มีบาปได้ อย่างไร ทังสองสถานะเป็
้
นภาพของตัวเราเอง
ภาพแรกคือมนุษย์เก่าที่ได้ ตายและถูกฝั งไว้ – ถูกทาลายให้ สิ ้นไป “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่า เราทังหลายที
้
่ได้ รับบัพติศมา
เข้ าในพระเยซูคริ สต์ ก็ได้ รับบัพติศมานันเข้
้ าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนัน้ เราจึงถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้ว โดยการ
รับบัพติ ศมาเข้าส่วนในการตายนัน้ เพื่อว่าเมื่อพระคริ สต์ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระ
บิดาแล้ ว เราก็จะได้ ดาเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้ าเราเข้ าสนิทกับพระองค์แล้ วในการตายอย่าง
พระองค์ เราก็จะเข้ าสนิทกับพระองค์ ในการเป็ นขึ ้นมาอย่างพระองค์ได้ ทรงเป็ นขึ ้นมาจากความตายด้ วย เราทังหลายรู
้
้ แล้ ว
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ว่า ตัวเก่าของเรานัน้ ได้ถูกตรึ งไว้กบั พระองค์แล้ว เพือ่ ตัวทีบ่ าปนัน้ จะถูกทาลายให้สิ้นไป แต่เราจะไม่เป็ นทาสของบาปอีก
ต่อไป เพราะว่าผูท้ ีต่ ายแล้วก็พน้ จากบาป” (โรม 6:3-7)
เชิญเข้ าไปดูห้องเก็บศพกัน (จาไว้ วา่ เรากาลังพูดถึงเรื่ องความตายกันอยู)่ เปิ ดผ้ าทีค่ ลุมศพออก ลองพยายามทา
อะไรกับศพนัน้ คุณจะนารูปอะไรให้ ศพนันดู
้ เพื่อให้ เขาเป็ นบาปได้ มยั ้ ? คุณจะสะกิดเขาอย่างไรให้ เขารู้สกึ ได้ ? คุณจะทาให้
เขาเกิดความกลัวขึ ้นในจิตใจได้ มยั ้ ?
“ไม่มีทาง” คุณตอบแบบนัน้ เพราะอะไรล่ะ? คุณจะตอบว่า “เพราะเขาตายแล้ ว!”
นี่เป็ นภาพที่คริ สเตียนเห็นตัวเองแบบนัน้ ในการบัพติศมา ตัวเก่าได้ ถกู ตรึงไว้ และถูกทาลายให้ สิ ้นไป พระดารัส
ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ตรัสว่า “ผู้ที่ตายแล้ วก็พ้นจากบาป”
หนึง่ ในหลักการพื ้นฐานของพระคัมภีร์ที่สาคัญคือแต่ละคนมีภาพลักษณ์ภายในของตัวเอง ตัวตนของเรา คือคา
สมัยใหม่ทใี่ ช้ เพื่ออธิบายถึงภาพลักษณ์ภายใน พระคัมภีร์มีวลีของคานี ้ว่า “เพราะเขาคิดอยูใ่ นใจ เขาก็คือคนที่อยูข่ ้ างใน”
(สุภาษิ ต 23:7) เมื่อเราวาดภาพตัวเราเอง เราจึงแสดงออกถึงตัวเอง ดังนันสิ
้ ง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรมได้ ก็คือการเปลีย่ น
ตัวตนภายใน
ในการจัดการกับมนุษย์นนพระเจ้
ั้
าทรงเข้ าตรงประเด็น ประเด็นแรกของพระเจ้ าคือทรงตังให้
้ เรามองเห็นตัวเองไม่
ว่าในแบบนี ้หรื อแบบอื่นก็ตาม ว่าเราเป็ นคนล้ มเหลวและมีพฤติกรรมที่ล้มเหล พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าทุกคนทาบาป
และเสือ่ มจากพระสิริของพระเจ้ า” (โรม 3:23)
แทนทีพ่ ระองค์จะพยายามแก้ ไขเรื่ องความล้ มเหลวของเรา - หรื อแทนที่พระองค์จะพยายามสร้ างหรื อเปลีย่ นตัว
เราใหม่ – พระเจ้ าทรงฝั งเขาไว้ นี ้เป็ นภาพแรกที่ถกู ฝั งเข้ ามาในหัวของเราโดยการตอกพระคาของพระเจ้ า – “คนที่ตาย
แล้ วก็เป็ นอิสระจากความบาป!” สิง่ เก่าๆ ก็ลว่ งไป!
มีชีวิตในพระเจ้ า
โรมบทที่ 6 ในเจ็ดข้ อแรกนันอั
้ ครสาวกเปาโลเน้ นเป็ นอย่างแรกเรื่ องการฝั งมนุษย์เก่า ในข้ อ 8-11 ของบทเดียวกัน
นี ้ท่านชี ้ให้ เห็นภาพใหม่ “แต่ถ้าเราตายแล้ วกับพระคริ สต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ด้วย เราทังหลายรู
้
้ อยูว่ า่ พระ
คริ สต์ที่ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาจากตายนันแล้
้ วจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงาพระองค์ต่อไปไม่ ด้ วยว่าซึง่ พระองค์
ได้ ทรงตายนันพระองค์
้
ได้ ทรงตายต่อบาปหนเดียวเป็ นพอ แต่ซงึ่ พระองค์ทรงชีวิตอยูน่ นั ้ พระองค์ทรงชีวติ สนิทกับพระเจ้ า”
(โรม 6:8-10) อัครสาวกผู้ได้ รับการดลใจนี ้ได้ วาดภาพการฟื น้ ขึ ้นจากความตายของพระคริ สต์ให้ เราทังหลายเห็
้
น
สถานะของพระเยซูในการฟื น้ ขึ ้นจากความตายนัน้ ได้ รับการอธิบายว่า “ตายต่อบาป แต่มีชีวติ ในพระเจ้ า” เรา
ถามว่า “ภายหลังจากที่พระเยซูเป็ นขึ ้นจากความตาย มารมีอานาจเหนือพระองค์มากแค่ไหน?” แน่นอนว่าคาตอบคือ “ไม่
มีอานาจเลย” การถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นจากความตายนัน้ พระเยซูได้ “ทรงทาลายผู้ที่มีอานาจแห่งความตาย คือมารเสียได้ ”
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(ฮีบรู 2:14) ถึงแม้ วา่ มารจะสามารถทดลองพระเยซูขณะที่พระองค์มีสภาพเนื ้อหนัง แต่พระเยซู – ทาให้ หวั ของมารแหลก
ด้ วยการฟื น้ ขึ ้นจากความตาย – ไปเกินกว่าการถูกมารทดลองแล้ วในตอนนี ้ เพราะพระองค์ “ถูกความชัว่ ล่อให้ หลงไม่ได้
และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้ หลงเลย” (ยากอบ 1:13) ความตายไม่มีอานาจเหนือพระองค์แน่นอน การฟื น้ ขึ ้นจาก
ความตายก็คือ “ตายต่อบาป แต่มีชีวติ ในพระเจ้ า”
เราได้ ถกู เตรียมไว้ สาหรับข้ อ 11 ซึง่ ได้ เขียนไว้ สาหรับเราโดยเฉพาะ “ท่านทังหลายจงถื
้
อว่าท่านได้ ตายต่อบาป
แต่มีชีวิตในพระเจ้ าในพระเยซูคคริ สต์” ข้ อความที่วา่ “ตายต่อบาป แต่มีชีวติ ในพระเจ้ า” นี ้เป็ นการบรรยายถึงพระเยซูใน
การฟื น้ ขึ ้นจากตายของพระองค์ เราสามารถเข้ าใจได้ วา่ พระเจ้ าได้ สอนเราให้ เห็นภาพ – ด้ วยคาที่พระองค์ทรงใช้ – ตัวของ
พวกเราได้ ฟืน้ ขึ ้นจากความตายแล้ ว! เราเห็นตัวเราเองเป็ นเหมือนพระเยซูขณะที่พระองค์ เสด็จออกมาจากอุโมงค์
ฝั งศพ!
พระเจ้ าไม่ได้ ทรงจัดเตรี ยมการบัพติศมาเพื่อการฝั งตัวเก่าของเราเท่านัน้ แต่ที่สาคัญคือพระองค์ได้ เตรี ยมการบัพ
ติศมาสาหรับการฟื น้ ขึ ้นจากตายของตัวใหม่หมดทังตั
้ ว! ตัวใหม่นี ้ – ซึง่ เกิดจากคาสัง่ ของพระผู้ทรงฤทธิ์ – จะเห็นตัวเอง
เป็ นผู้ที่ฟืน้ ขึ ้นจากความตาย!
ความสาคัญของการฟื น้ ขึ ้นจากตายไม่ได้ ซบั ซ้ อนเกินไป คนที่เห็นว่าตนเองเป็ นคนบาปหรื อล้ มเหลวมักจะมี
พฤติกรรมแบบนันต่
้ อไป แต่พระเจ้ าได้ ให้ ทางออกสาหรับปั ญหานี ้ของมนุษย์โดยให้ พวกเราเห็นภาพตัวเองเป็ นคนที่ซาตาน
ไม่อาจเข้ ามายุง่ เกี่ยวได้ อกี ด้ วยวิธีการมองแบบนี ้เองทาให้ เราดารงชีวติ ในพระคริ สต์และไม่ทาบาปอีก “เขาเป็ นคน
เดียวกันกับตัวตนทีเ่ ขาคิดอยูใ่ นใจ”
เพราะเหตุนี ้เปาโลจึงเน้ นว่า “เพราะว่าถ้ าเราเข้ าสนิทกับพระองค์แล้ วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้ าสนิท
กับพระองค์ ในการเป็ นขึ ้นมาอย่างพระองค์ได้ ทรงเป็ นขึ ้นมาจากความตายด้ วย” (โรม 6:5) เช่นเดียวกับทีเ่ ราเข้ าสนิทใน
ความตายของพระเยซู (ในการบัพติศมา) ดังนันเราจึ
้
งเข้ าสนิทในการฟื น้ ขึ ้นจากตายของพระเยซูด้วย! หากการทดลองและ
ความกลัวไม่มีผลต่อคนที่ตายแล้ วฉันใด มันก็ไม่มีผลต่อคนที่ฟืน้ ขึ ้นจากตายแล้ วฉันนัน้
ประเด็นนี ้ถูกเน้ นหลายแห่งในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ “ถ้ าท่านรับการทรงชุบให้เป็ นขึ้นมาด้วยกันกับพระ
คริ สต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิง่ ซึง่ อยูเ่ บื ้องบนในที่ซงึ่ พระคริ สต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้ างขวาของพระเจ้ า จงเอาใจใส่สงิ่ ที่อยู่
เบื ้องบน ไม่ใช่สงิ่ ซึง่ อยูท่ ี่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้ กบั พระคริ สต์ในพระเจ้ า เมื่อพระ
คริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนันท่
้ านก็จะปรากฏพร้ อมกับพระองค์ในศักดิศ์ รีด้วย เหตุฉะนันจงประหาร
้
โลกียวิสยั ในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึง่ เป็ นการนับถือ
รูปเคารพ เพราะสิง่ เหล่านี ้ พระอาชญาของพระเจ้ าก็จะลงมา ครัง้ หนึง่ ท่านเคยประพฤติสงิ่ เหล่านี ้ด้ วย ครัง้ เมื่อท่านยัง
ดารงชีวติ อยูก่ บั สิง่ เหล่านี ้ แต่บดั นี ้ สารพัดสิง่ เหล่านี ้ท่านจงเปลื ้องทิ ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้ าย การ
พูดให้ ร้าย คาพูดหยาบโลน อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ ปลดวิ สยั มนุษย์ กับการปฏิบตั ิของมนุษย์นนเสี
ั ้ ยแล้ ว และ
ได้ สวมวิ สยั มนุษย์ใหม่ทกี่ าลังทรงสร้ างขึ ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผ้ ทู รงสร้ างให้ ร้ ูจกั พระเจ้ า อย่างนี ้ไม่เป็ นพวกกรี ก
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หรื อพวกยิว ไม่เป็ นผู้ที่เข้ าสุหนัตหรื อไม่ได้ เข้ าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรื อชาวสิเธีย ทาสหรื อไทก็ไม่เป็ น แต่วา่ พระคริ สต์
ทรงเป็ นสารพัด และทรงดารงอยูใ่ นสารพัด” (โคโลสี 3:1-11)
“แต่วา่ ท่านไม่ได้ เรี ยนรู้จกั พระคริสต์อย่างนัน้ ถ้ าแม้ ทา่ นได้ ฟังเรื่ องพระองค์ และได้ เรี ยนรู้เรื่ องพระองค์ตามสัจ
ธรรม ซึง่ มีอยูใ่ นพระเยซูแล้ ว ท่านจงทิ้ งตัวเก่าของท่านซึง่ คูก่ บั วิถีชีวิตเดิมนันเสี
้ ย อันจะเสือ่ มเสียไปสูค่ วามตายตามตัณหา
อันเป็ นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจิ ตของท่านเปลีย่ นใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซงึ่ ทรงสร้ างขึ ้นใหม่ตาม
แบบอย่างของพระเจ้ าในความชอบธรรมและความบริ สทุ ธิ์ที่แท้ จริ ง” (เอเฟซัส 4.20-24)
การถูกสร้ างขึ ้นใหม่นนท
ั ้ าให้ สภาวะของการเป็ นเหมือนพระคริ สต์นนมี
ั ้ ศกั ยภาพใหม่ไปด้ วย ก้ าวแรกของการ
พัฒนาศักยภาพใหม่คือภาพคูใ่ หม่ – ตัวเก่าได้ ตายและตัวใหม่ได้ ฟืน้ ขึ ้นจากตายกับพระคริ สต์แล้ ว ช่างน่าตื่นเต้ นจริ งๆ “นี ่
แนะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ทงั้ นัน้ !”

ภาพของเรา – คือภาพที่เราสามารถเป็ นอยูใ่ นพระคริ สต์ – เราถ่ายภาพนันเก็
้ บไว้ ในใจ


เราถ่ายภาพพระคริ สต์ที่ทรงพระสง่าราศี



เรานาภาพเข้ ามาในความคิด



เราจดจาภาพนันไว้
้ ในใจ

สรุ ป
การเป็ นเหมือนพระคริ สต์เป็ นสิง่ ที่เป็ นไปได้ สาหรับคริ สเตียนเพราะว่าเราถูกสร้ างขึ ้นใหม่จากการเกิดใหม่
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II.พัฒนาการของการถูกสร้ างขึน
้ ใหม่ (Developing the New Creation)

เราต้ องเชื่อว่ าเราเป็ นเหมือนพระคริสต์ ได้
ศาสนาคริ สต์อยูต่ รงกลางระหว่างสิง่ ที่เห็นตรงหน้ ากับสิง่ ที่เข้ าใจ ข้ าพเจ้ ารู้ดวี า่ พระคัมภีร์กล่าวว่า ท่านจะต้ อง
“เชื่อในจิตใจว่า พระเจ้ าได้ ทรงชุบพระองค์ให้ เป็ นขึ ้นมาจากความตาย” (โรม 10:9) และในจดหมายฉบับเดียวกันนี ้ อัคร
สาวกท่านนี ้ก็เน้ นเรื่ อง “ปั กใจเชื่อ” เป็ นอย่างมากด้ วย (โรม 8:5)
สารจากพระเจ้ าเริ่ มต้ นด้ วยการขอร้ องให้ ผ้ ทู ี่จิตใจแตกร้ าวเข้ ามา “มาเถิด ให้ เราสู้ความกัน” พระเจ้ าทรงตรัส (อิส
ยาห์ 1:18) “ฉะนันความเชื
้
่อเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะการได้ ยิน และการได้ ยินเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะการประกาศพระคริ สต์” (โรม
10:17)
ในทานองเดียวกันการพัฒนาของศักยภาพใหม่ก็เริ่มด้ วย “มาสู้ความกัน” กับพระเจ้ าและเชื่อว่าเราสามารถเป็ น
อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเราสามารถเป็ นได้ เราต้ องเชื่อว่าเรามีศกั ยภาพพอที่จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์ ถ้ าเราไม่เชื่อว่าเราเป็ น
แบบนันได้
้ เราก็เป็ นไม่ได้ จริ งๆ โปรดพิจารณาข้ อพระคัมภีร์นี ้ดีๆ
“เพราะว่าสิง่ ซึง่ ธรรมบัญญัติทาไม่ได้ เพราะเนื ้อหนังทาให้ ออ่ นกาลังไปนัน้ พระเจ้ าได้ ทรงกระทาแล้ ว โดย
พระองค์ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์มา ในสภาพเสมือนเนื ้อหนังที่บาป เพื่อไถ่บาป พระบุตรในเนื ้อหนังจึงได้ ทรงปรับโทษ
บาป เพือ่ สิ่ งทีธ่ รรมบัญญัติสงั่ ไว้ จะได้สาเร็จในตัวเราทัง้ หลาย ผู้ไม่ดาเนินตามฝ่ ายเนื ้อหนัง แต่ตามฝ่ ายพระวิญญาณ”
(โรม 8:3, 4)
สิง่ ที่ธรรมบัญญัติสงั่ ไว้ คืออะไร? ความบาปคือการละเมิดธรรมบัญญัติ หรื อการผิดธรรมบัญญัติ (1 ยอห์น 3:4)
สิง่ ที่ธรรมบัญญัติสงั่ ไว้ คือห้ ามทาบาป หรื อความดีพร้ อม แล้ วใครล่ะที่จะทาให้ ธรรมบัญญัตินนส
ั ้ าเร็ จได้ ? พระเยซูหรื อ?
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสว่าคริ สเตียนเป็ นผู้ที่ทาให้ ธรรมบัญญัติสาเร็ จได้ ! พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสว่าคริ สเตียนจะดาเนิน
ชีวิตทีด่ ีพร้ อมด้ วยการเดินตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื ้อหนัง
ธรรมบัญญัติ (พันธสัญญาเดิม) ไม่อาจทาให้ ใครก็ตามสามารถรักษาธรรมบัญญัตินนได้
ั ้ แต่วา่ พระกิตติคณ
ุ ให้
โอกาสคนเป็ นผู้ชอบธรรมตามที่ธรรมบัญญัติกาหนดไว้ ! พระเจ้ าได้ ทรงทาให้ สองสิง่ เกิดขึ ้นคือการปรับโทษบาปของเนื ้อ
หนังและให้ พวกเราสามารถทาตามที่ธรรมบัญญัติกาหนดไว้ ได้ ผา่ นทางพระวิญญาณ
1.พระเจ้ าทรงส่ งพระบุตรของพระองค์ มาเป็ นเครื่องบูชาไถ่ บาป พระคุณของพระเจ้ าที่ใหญ่ยิ่งประการหนึง่ คือการให้
พระเยซูจ่ายค่าไถ่ของความบาปเต็มราคา เมื่อคนหนึง่ คนใดได้ รับบัพติศมาในพระคริ สต์แล้ วอดีตของเขาจะถูกลบออกไป
จนสิ ้น ผู้เขียนหนังสือฮีบรูได้ อ้างข้ อพระคัมภีร์จากหนังสือเยเรมีห์วา่ “เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่
จดจาบาปของเขาไว้ เลย” (ฮีบรู 8:12)

19

พระคุณที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือพระองค์ได้ แสดงความเมตตาต่อมนุษย์เสมอตราบใดก็ตามทีเ่ ขาดาเนินชีวิตอยูใ่ น
พระองค์ ไม่ใช่แค่เพียงตอนที่เขารับบัพติศมาในพระคริ สต์เท่านัน้ เปาโลเขียนว่า “โดยทางพระองค์เราจึงได้ เข้ าในร่ม
พระคุณที่เรายืนอยู”่ (โรม 5:2) เราจาเป็ นต้ องจดจาว่าพระคุณของพระเจ้ านันส
้ าหรับคริ สเตียนเท่านัน้ – ไม่มีมนุษย์อื่นบน
โลกนี ้ที่จะอยูใ่ นร่มพระคุณของพระเจ้ าได้ สาหรับคนที่เป็ นคริ สเตียนมานานและมีจิตวิญญาณที่เข้ มแข็งกับคนที่เพิง่ ได้ รับ
บัพติศมา อดีตของพวกเขาได้ ผา่ นไปแล้ วโดยการตรึงไว้ ที่กางเขนกับพระคริ สต์ผ้ ซู งึ่ เป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาปของเรา
อย่างไรก็ตาม ด้ วยพระกิตติคณ
ุ เพียงส่วนหนึง่ นี ้เองพระเจ้ าก็ทรงกาจัดข้ ออ้ างประการหนึง่ ของเราทีว่ า่ “เราไม่สามารถเป็ น
ผู้ที่ดีรอบคอบได้ ในตอนนี ้เพราะว่าเมื่อวานนี ้เรายังไม่ดีพร้ อมเลย”
เกิดอะไรขึ ้นกับเมื่อวาน? มันถูกตรึงไว้ ที่กางเขนกับพระคริ สต์พร้ อมกับบาปของเราด้ วย ข้ ออ้ างที่วา่ เราไม่สามารถเป็ นผู้ที่ดี
รอบคอบได้ ในวันนี ้เพราะว่าเมื่อวานนี ้เรายังไม่ดีรอบคอบนันได้
้ ถกู ตรึงไว้ ด้วยเช่นเดียวกัน พระเจ้ าทรงพิพากษาโทษบาป
ทางเนื ้อหนังโดยเครื่ องบูชาไถ่บาปของพระองค์ที่ไม้ กางเขนเพื่อสิง่ ที่ธรรมบัญญัติสงั่ ไว้ จะสาเร็จในตัวเรา
2. พระเจ้ าทรงส่ งพระบุตรของพระองค์ มาในสภาพของเนือ้ หนังที่ผิดบาป ขณะที่พระเยซูทรงมีชีวิตในโลกนี ้
พระองค์มคี วามเป็ นมนุษย์แค่ไหน? ในการเน้ นเรื่ องสภาวะพระเจ้ าของพระเยซูคริ สต์ บางครัง้ เราเองก็ลมื ไปว่าพระองค์
เสด็จมาเป็ นบุตรมนุษย์ พระองค์ “ทรงสละสภาพของพระเจ้ า และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์” (ฟิ ลปิ ปี
2:7) พระเยซูเป็ นมนุษย์หนึง่ ร้ อยเปอร์ เซ็นเต็ม พระองค์โกรธ ทรงเหนื่อย และทรงร้ องไห้ พระองค์เสด็จมาอย่างเนื ้อหนังที่
ผิดบาป
ถ้ าอย่างนันแล้
้ วพระเยซูเคยทาบาปหรื อไม่? “เพราะว่า เรามิได้ มมี หาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา
แต่ได้ ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนันพระองค์
้
ก็ยงั ปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) พระเยซูทรงถูก
ทดลองเหมือนเราทุกประการ แต่พระองค์ก็ไม่เคยยอมต่อการทดลองนัน้
เหตุใดพระเยซูไม่ทาบาป? คาตอบของเรามีแนวโน้ มไปในทางทีว่ า่ “เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้ าอย่างไรเล่า” แต่โปรด
พิจารณาดูวา่ คาตอบนี ้ไม่ได้ ตอบคาถามทีว่ า่ เหตุใดพระเยซูไม่ทาบาปขณะที่พระองค์ทรงสภาพของมนุษย์ คาตอบของเรา
มาจากจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงคริ สตจักรในแคว้ นกาลาเทีย “เพราะว่าความต้ องการของเนื ้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ
และพระวิญญาณก็ตอ่ สู้เนื ้อหนัง เพราะทังสองฝ่
้
ายเป็ นศัตรูกนั ดังนันสิ
้ ง่ ที่ทา่ นทังหลายปรารถนาท
้
าจึงกระทาไม่ได้ ” (กา
ลาเทีย 5:17) บาปปรากฏเมื่อเนื ้อหนังชนะวิญญาณ – เมื่อเนื ้อหนังทาตามที่มนั ปรารถนา พระเยซูไม่เคยทาบาปแม้ แต่
บาปที่เล็กน้ อยที่สดุ เพราะพระวิญญาณของพระองค์ไม่ยอมให้ เนื ้อหนังของพระองค์ มีอานาจเหนือพระวิญญาณของ
พระองค์
การที่พระองค์เข้ ามามีสภาพของเนื ้อหนังที่มีบาปและทรงถูกทดลองทุกประการเหมือนอย่างพวกเรา แต่ถงึ กระนันพระองค์
้
ก็ไม่ได้ ทาบาปนัน้ พระเยซูทรงกาจัดข้ อแก้ ตวั ที่สองของพวกเราที่ทาให้ พวกเราไม่ดีพร้ อม ข้ อแก้ ตวั ทีส่ องของเราก็คือ “เรา
ทาไม่ได้ ” ข้ อแก้ ตวั ของเราหมดไปแล้ ว – พระเยซูได้ ทรงพิสจู น์แล้ วในสภาพเนื ้อหนังที่มีบาปว่าพระองค์ทาได้ !
20

ประการแรกของการพัฒนาศักยภาพใหม่ของพวกเราคือเราต้ องเชื่ออย่างสุดใจว่าเราสามารถทาให้ ธรรมบัญญัติ
สาเร็ จได้ – คือเราถูกทดลองทุกประการเหมือนอย่างพระเยซูแต่ไม่ทาบาป เราต้ องเชื่อเหมือนเปาโลว่า “ข้ าพเจ้ าผจญทุก
สิง่ ได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รงเสริ มกาลังข้ าพเจ้ า” (ฟิ ลปิ ปี 4:13)
เราต้ องกาหนดความคิดของเรา
“เพราะว่าคนทังหลายที
้
่อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนัง ก็ปักใจในสิง่ ซึง่ เป็ นของของเนื ้อหนัง แต่คนทังหลายที
้
่อยูฝ่ ่ ายพระ
วิญญาณ ก็สนใจในสิง่ ซึง่ เป็ นของพระวิญญาณ ด้ วยว่าซึง่ ปั กใจอยูก่ บั เนื ้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่ งปั กใจอยู่กบั พระ
วิ ญญาณ ก็คือชี วิตและสันติ สขุ เหตุวา่ ใจซึง่ ปั กอยูก่ บั เนื ้อหนังนันก็
้ เป็ นศัตรูตอ่ พระเจ้ า หาได้ อยูใ่ ต้ บงั คับธรรมบัญญัตขิ อง
พระเจ้ าไม่ และทีจ่ ริ งจะอยูใ่ ต้ บงั คับธรรมบัญญัตินนไม่
ั ้ ได้ 8และคนทังหลายที
้
่อยูใ่ ต้ เนื ้อหนัง จะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ าก็
หามิได้ ” (โรม 8:5-8)
เมื่อเรารู้วา่ เราสามารถเป็ นเหมือนพระเยซูได้ และเชื่อว่าเรามีความสามารถเช่นนันจริ
้ งๆแล้ ว ก้ าวต่อไปของเราคือ
การกาหนดความคิดทีจ่ ะเป็ นเหมือนพระองค์
นักกีฬาทุกคนต่างรู้วา่ การที่จะชนะการแข่งขันได้ นนั ้ เขาจะต้ องหมายใจทีช่ ยั ชนะ แต่ถ้าเขาไม่กาหนดความคิดไว้
– ถ้ าเขาไม่หวัง “สูง” – เขาจะแพ้ แน่

ดังนันพระคั
้
มภีร์ได้ เตือนพวกเราไว้ วา่ – ซึง่ ปั กใจอยูก่ บั เนื ้อหนังก็คอื ความตาย และซึง่ ปั กใจอยูก่ บั พระวิญญาณ
ก็คือชีวิตและสันติสขุ
การกาหนดความคิดในสิง่ ซึง่ อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร? พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทงเล่
ั้ ม
มีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนแต่ละคนในเรื่ องนี ้ – เพื่อเป็ นเครื่ องนาทางและสัง่ สอนให้ ร้ ูจกั การกาหนดความคิดในสิง่ ซึง่
อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ สิง่ ทีว่ า่ นี ้คือ – “พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การ
ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้ าจะพรักพร้ อมที่จะกระทาการดี
ทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16) อย่างไรก็ตามข้ อพระคัมภีร์ตอ่ ไปนี ้ก็มคี วามสาคัญเป็ นพิเศษที่แสดงให้ เรารู้วา่ เราควรจะกาหนด
ความคิดเรื่ องใดบ้ าง
1. “แต่ทา่ นทังหลายจงแสวงหาแผ่
้
นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ วพระองค์จะทรงเพิม่ เติมสิง่
ทังปวงเหล่
้
านี ้ให้ ” (มัทธิว 6:33)
เรื่ องสาคัญที่สดุ เรื่ องหนึง่ ที่คริ สเตียนหลายคนคิดถึงคือ “เงินจะมาจากที่ใด?” พระเยซูทรงยับยังความกลั
้
วของเราด้ วยการ
บอกให้ เรารู้วา่ พระเจ้ าจะทรงจัดเตรี ยมให้ สิง่ งที่เราต้ องทาก็คือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน
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สิง่ นี ้หมายความว่าคริ สตจักรต้ องมาก่ อน ซึง่ เราไม่จาเป็ นต้ องประหลาดใจเลย – พระเยซูสิ ้นพระชนม์เพื่อคริ สตจักรและ
ซื ้อคริ สตจักรด้ วยพระโลหิตของพระองค์
การเติบโตเป็ นเหมือนพระคริ สต์นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่สาคัญเพราะเราจะต้ องกาหนดความคิดของเราให้ มีสว่ นร่วมทุกการงาน
ของคริ สตจักรเท่าที่จะทาได้ – โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม การประชุมตอนเช้ า การประชุมตอนเย็น การทานอาหารร่วมกับพี่
น้ อง ฯลฯ
สิง่ ที่สาคัญมากกว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมเหล่านันคื
้ อทัศนคติของเราที่มีตอ่ เรื่ องนัน้ พระเยซูตรัสว่าการให้ เป็ นเหตุให้ มี
ความสุขยิ่งกว่าการรับ (กิจการ 20:35) เราต้ องมีความคิดที่จะทาให้ ตวั ของเราเป็ นที่หนุนใจ “ซึง่ กันและกันให้ มคี วามรัก
และกระทาการดี” (ฮีบรู 10:24) เราต้ องกาหนดความคิดของเราเพื่อเป็ นผู้ให้ ชีวิตและมีความกระตือรื อร้ นมากกว่าเป็ นผู้
ที่ “ทาให้ คนอื่นท้ อใจ”
2. เราต้ องไม่ลมื ว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อ “เที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนันให้
้ รอด” (ลูกา 19:10)
พระเยซูสิ ้นพระชนม์บนกางเขนและมอบหมายงานให้ แก่คริ สเตียนในการติดตามและการช่วยผู้ทหี่ ลงหายให้ รอด พระองค์
สัง่ เราทุกคนผ่านอัครสาวกว่า “เหตุฉะนันเจ้
้ าทังหลายจงออกไปสั
้
ง่ สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ สอนเขาให้ ถือรักษาสิง่ สารพัดซึง่ เราได้ สงั่ พวกเจ้ าไว้ นี่แหละเรา
จะอยูก่ บั เจ้ าทังหลายเสมอไป
้
จนกว่าจะสิ ้นยุค” (มัทธิว 28:19, 20) อย่าให้ ใครบอกว่ามีแค่อคั รสาวกเท่านันที
้ ่ต้องทาตาม
พระบัญชา บรรดาสาวกทุกคนจะต้ องออกไปให้ บพั ติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
จนกว่าจะสิ ้นยุค การทาให้ พระบัญชาสาเร็ จเป็ นสิง่ ที่คริ สเตียนทุกคนทาได้ ถ้ าเราจะทา
พระเยซูทรงสัง่ ให้ เรา
a) ออกไป
b) สร้ างสาวก
c) ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
d) สอนให้ ถือรักษา

เราต้ องกาหนดความคิดของเราต่อการออกไปทาตามพระบัญชาทังสี
้ ป่ ระการนี ้ พระบัญชานี ้ทาให้ เราเป็ นเหมือนพระ
เยซู เมื่อเราทาตามพระประสงค์ของพระองค์คือการออกไปเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้ รอด
3. เปาโลบอกกับคริ สตจักรเมืองฟิ ลปิ ปี ว่า “จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ ได้ ความรอด ด้ วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ ” (ฟิ ลปิ ปี
2:12)
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ความรอดนี ้คือข้ อตกลงระหว่างเรากับพระเจ้ าของเรา ความหมายของคาว่าข้ อตกลงนีเ้ ป็ นเรื่ องง่ายๆ – พระองค์ตกลงที่จะ
ช่วยพวกเราให้ รอดจากไฟนรกในวันพิพากษา ส่วนพวกเราก็ตกลงเหมือนกันว่าเราจะดาเนินชีวิตของเราทุกเวลาบนโลกนี ้
เพื่อพระองค์
เปาโลอธิบายเรื่ องนี ้ว่า “ข้ าพเจ้ าถูกตรึงไว้ กบั พระคริ สต์แล้ ว ข้ าพเจ้ าเองไม่มชี ีวติ อยูต่ อ่ ไป แต่พระคริ สต์ตา่ งหากที่ทรงมี
ชีวิตอยูใ่ นข้ าพเจ้ า” (กาลาเทีย 2:20)
พระเยซูได้ ทรงกล่าวในเรื่ องนี ้เช่นกันว่า “ถ้ าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ ผ้ นู นเอาชนะตั
ั้
วเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน
และตามเรามา เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวติ รอด ผู้นนจะเสี
ั้
ยชีวติ แต่ผ้ ใู ดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นนจะได้
ั้
ชีวติ รอด
เพราะถ้ าผู้ใดจะได้ สงิ่ ของสิ ้นทังโลก
้ แต่ต้องเสียตัวของตนเอง(จิตวิญญาณ)ผู้นนจะได้
ั้
ประโยชน์อะไร” (ลูกา 9:23-25)
เราต้ องกาหนดความคิดของเราเพื่อทาตามข้ อตกลงแห่งความรอดนี ้ ข้ อตกลงนี ้รับรองว่าเราจะเป็ นเหมือนพระเยซู
4. ขณะที่เราต้ องทางานและต้ องดิ ้นรนอยูบ่ นโลกนี ้ การเป็ นเหมือนพระเยซูเป็ นเรื่ องที่อาจทาให้ บางคนท้ อใจถ้ าเขามุง่
ความสนใจไปผิดที่ บางคนอาจผิดหวังทีต่ วั เองไม่สามารถเป็ นเหมือนพระเยซูได้ และเขาก็ยงั อาจจะผิดหวังที่คนอื่นไม่
สามารถรับข่าวแห่งความรอดได้
เราต้ องยอมรับว่าพระเยซูทรงออกเดินทางไปในโลกนี ้ก่อนเรา พระองค์พบปั ญหาเช่นเดียวกับเราแต่พระองค์ก็เอาชนะ
ปั ญหาได้ พวกเขาเกลียดชังพระองค์ (ยอห์น 15:25) และปฏิเสธข่าวของพระองค์ (ยอห์น 6:60) และฆ่าพระองค์
เราต้ องทาตามคาแนะนาของเปาโลทีม่ าจากการดลใจ ด้ วยการเอาใจใส่ตอ่ ความตังใจของเราในทางที
้
่เหมาะสม “จงเอาใจ
ใส่สิ่งทีอ่ ยู่เบือ้ งบน ไม่ใช่สงิ่ ซึง่ อยูท่ ี่แผ่นดินโลก” (โคโลสี 3:2)
คริ สเตียนจะต้ องมองเห็นว่าตัวเองมีศกั ยภาพที่จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้ แล้ วเราก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถเป็ น
เหมือนพระคริ สต์ได้ จริงๆ ต่อจากนันเราก็
้
ต้องกาหนดความคิดของเราให้ ทาเป้าหมายให้ สาเร็ จ
คริ สเตียนกาหนดความคิดเรื่ องการเป็ นเหมือนพระคริ สต์โดยการกาหนดความคิดของเขาในสิง่ ซึง่ เป็ นฝ่ ายพระ
วิญญาณ ซึง่ ประกอบด้ วยสิง่ เหล่านี ้
1. ให้ คริ สตจักรมาเป็ นที่หนึง่ ก่อน
2. ออกไปเที่ยวหาและช่วยผู้หลงหายให้ รอดโดยทาแบบส่วนตัว
3. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงแห่งความรอด
4. เอาใจใส่ในสิง่ ที่อยูเ่ บื ้องบน
เอาใจใส่ ในสิ่งที่เป็ นของพระเจ้ า
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เมื่อคริ สเตียนได้ กาหนดความคิดของตัวเองทีจ่ ะเป็ นเหมือนพระคริสต์แล้ ว เราจะพบกับอุปสรรคขันต่
้ อไป – คือมี
โอกาสสูญเสียความตังใจ
้
เราได้ รับการเตือนว่าอาจจะสูญเสียความตังใจ
้ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี ้ แต่จงรับการเปลีย่ นแปลง
จิ ตใจ แล้ วอุปนิสยั ของท่านจึงจะเปลีย่ นใหม่ เพื่อท่านจะได้ ทราบน ้าพระทัยของพระเจ้ า จะได้ ร้ ูวา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ
พระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)
พระวิญญาณได้ ย ้าอีกครัง้ หนึง่ ว่า “ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
้
ในที่สดุ นี ้ขอจงใคร่ครวญถึงสิง่ ที่จริ ง สิง่ ที่นา่ นับถือ สิง่ ที่
ยุติธรรม สิง่ ที่บริ สทุ ธิ์ สิง่ ที่นา่ รัก สิง่ ที่ทรงคุณ คือถ้ ามีสงิ่ ใดที่ล ้าเลิศ สิง่ ใดทีค่ วรแก่การสรรเสริ ญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดู” (ฟิ ลปิ
ปี 4:8)
ความคิดของเราต้ องการการเปลีย่ นแปลงใหม่ วิธีเดียวที่จะรับการเปลีย่ นแปลงก็คือการเข้ าสูก่ ระบวนการ
เปลีย่ นแปลงหรื อการตังกระบวนการความคิ
้
ดใหม่ มีหลายคนที่อธิษฐานขอให้ พระเจ้ าเปลีย่ นแปลงพวกเขา – แต่พระเจ้ า
ทรงบอกกับเราว่าเราสามารถทาได้ อย่างไร นัน่ คือ การเปลีย่ นแปลงความคิดใหม่ ! คนที่ไม่สามารถเปลีย่ นความคิดใหม่
จะกลายเป็ นคนทีเ่ ปลีย่ นไปตามโลกนี ้
คริ สเตียนมีความจาเป็ นมากที่สดุ ที่จะต้ องควบคุมสิง่ แวดล้ อมทางความคิด ปฏิกิริยาตอบสนองทีแ่ สดงออกมา
ภายนอกนันสะท้
้ อนออกมาจากจิตใจข้ างใน นี่เป็ นสิง่ ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ตกั เตือนเราให้ ใคร่ครวญ – ดาเนินอยูก่ บั –
ความคิดทีด่ ีงาม
เรายังจาเป็ นต้ องมีวิธีในทางปฏิบตั ิเพื่อให้ ความคิดของเราจดจ่อทีพ่ ระคริ สต์ พระเจ้ าได้ ทรงออกแบบคริ สตจักร
โดยการให้ ทกุ ๆ กิจกรรมพื ้นฐานของศาสนาคริ สต์มคี วามสมบูรณ์ดีพร้ อมเพื่อช่วยพวกเราให้ มีจิตใจทีแ่ น่วแน่มนั่ คง
1. พิธีการระลึกเป็ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ที่สาคัญที่สดุ ในการรักษาความคิดของเราให้ เป็ นเหมือนพระคริ สต์ ในคืนที่พระเยซู
ถูกทรยศนัน้ พระองค์ทรงหยิบขนมปั งและถ้ วย(ที่มีน ้าองุ่น) แล้ วพระองค์ตรัสว่า “จงกระทาอย่างนี ้ให้ เป็ นที่ระลึกถึงเรา” (1
โคริ นธ์ 11:24, 25)
คริ สตจักรในศตวรรษแรกได้ ทาพิธีระลึก(หรื อที่เรี ยกว่า “การหักขนมปั ง” – 1 โคริ นธ์ 10:16) ทุกวันแรกของสัปดาห์ซงึ่
บรรดาคริ สเตียนใช้ นดั ประชุมกันในตอนแรกเริ่ ม (กิจการ 20:7) การระลึกถึงพระเยซูถือได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางของจุดประสงค์
ที่พวกเรามาประชุมกัน – เราควรจะได้ รับแรงจูงใจจากพิธีการระลึกนัน้
ความสาคัญของการระลึกได้ รับการอธิบายจากพระเยซูวา่ “ถ้ าท่านไม่กินเนื ้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มี
ชีวิตในตัวท่าน” (ยอห์น 6:53) นี่ไม่ใช่สงิ่ ที่พวกเราต้ องการหรื อ- คือมีชีวิต?
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การประชุมกันของธรรมิกชนได้ รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเราให้ มีจิตใจจดจ่ออยูก่ บั การเป็ นเหมือนพระคริ สต์ ขณะที่พระ
เยซูทรงออกทาคุณประโยชน์ (กิจการ 10:38) เราเองก็ต้อง “พิจารณาดูวา่ จะทาอย่างไร จึงจะปลุกใจซึง่ กันและกันให้ มี
ความรักและทาความดี” (ฮีบรู 10:24)
2. พระเจ้ าทรงรู้คณ
ุ ค่าของการทางานเป็ นกลุม่ และการหนุนน ้าใจกันและกันที่เกิดขึ ้นเมื่อกลุม่ ร่วมกันทางานเพื่อเป้าหมาย
เดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้เอง “พระเจ้ าได้ ทรงตังอวั
้ ยวะไว้ ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ ” (1 โครินธ์ 12:18)
การทางานในคริ สตจักรท้ องถิ่นนันไม่
้ ควรเป็ นสิง่ ที่นา่ เบื่อหน่าย – แต่ควรจะมีความชื่นใจที่ได้ พบปะกันและช่วยเหลือกันให้
แต่ละคนเป็ นเหมือนพระคริ สต์
3. การอธิษฐานก็ถกู ออกแบบมาให้ ความคิดของเราจดจ่ออยูก่ บั การเป็ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ พึงระลึกว่าพระเจ้ าได้ ทรงทา
อย่างดีที่สดุ กับความคิดและความปรารถนาของเราก่อนที่พระองค์จะทรงตอบเรา
a) พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานที่อธิษฐานในนามพระเยซู (ยอห์น 14:14) สิง่ นี ้ได้ ดงึ ความคิดของเราให้ เข้ า

ใจความจริงที่วา่ เราไม่สามารถมาถึงพระเจ้ าได้ ด้วยตัวเราเอง แต่ด้วยพระองค์นนที
ั ้ ่ ทรงตายเพื่อเราจะได้ เป็ น
เหมือนพระองค์
b) พระเจ้ ายังทรงทาให้ ความคิดของเราเชื่ออย่างจริ งจังว่า “สิง่ สารพัดซึง่ ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื ่อ ท่านจะ

ได้ ” (มัทธิว 21:22) นี่เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ช่วยกระตุ้นความคิดของเราให้ ร้ ูวา่ ไม่ใช่แค่การรับรู้ถึงศักยภาพที่เรามีใน
พระคริ สต์เท่านัน้ แต่เราจาเป็ นต้ องทางานกับระดับความเชื่อของเราอย่างใส่ใจทุกครัง้ !
c) การอธิษฐานยังทางานกับแรงจูงใจภายในของเราด้ วย “ท่านขอและไม่ได้ รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ ไปเพื่อ

สนองกิเลสตัณหาของท่าน” (ยากอบ 4:3) เรามีแรงจูงใจจากภายในให้ เป็ นเหมือนพระคริ สต์และทาทุกอย่างเพื่อ
การเผยแผ่และเพื่อการเจริ ญเติบโตของแผ่นดินของพระเจ้ าหรื อไม่?
d) พระเจ้ าทรงใช้ คาอธิษฐานเพือ่ พัฒนาความหนักแน่นภายในของเรา “พระองค์ตรัสคาอุปมาเรื่ องหนึง่ ให้ เขาฟั ง

เพื่อสอนว่าคนทังหลายควรอธิ
้
ษฐานอยูเ่ สมอ ไม่ออ่ นระอาใจ” (ลูกา 18:1) พระเยซูทรงมีสายสัมพันธ์กบั พระ
บิดาด้ วยการอธิษฐานอย่างสม่าเสมอ แม้ วา่ พระบิดาไม่ได้ ตอบคาอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานตามความต้ องการ
ฝ่ ายเนื ้อหนังของพระองค์ทกุ ครัง้ “โอพระบิดาของข้ าพระองค์ ถ้ าเป็ นได้ ขอให้ ถ้วยนี ้เลือ่ นพ้ นไปจากข้ าพระองค์
เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้ เป็ นตามใจปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว
26:39) ความหนักแน่นมัน่ คงและการยอมตามน ้าพระทัยของพระบิดาจะทาให้ เราสามารถแบกกางเขนของเรา
ในการดาเนินชีวติ ตามรอยพระบาทของพระเยซูได้
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4. การเรี ยนและการท่องจาพระคัมภีร์เป็ นวิธีการที่สาคัญมากสาหรับพื ้นฐานของการถูกสร้ างขึ ้นใหม่ เปาโลเขียนว่า “พระ
วจนะของพระเจ้ า ซึง่ กาลังทางานอยูภ่ ายในท่านทังหลายที
้
่เชื่อ” (1 เธสะโลนิกา 2:13) พระเยซูตรัสว่า “ถ้ อยคาซึง่ เราได้
กล่าวกับท่านทังหลายนั
้
น้ เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวิต” (ยอห์น 6:63)
วิธีเดียวทีจ่ ะรับการเปลีย่ นแปลงคือ “การเปลีย่ นจิตใจเสียใหม่” (โรม 12:2) และวิธีที่ดีที่สดุ สาหรับการเปลีย่ นใหม่ก็คือการ
กระทาตามพระคาของพระเจ้ าอย่างต่อเนื่อง ความคิดของพระเจ้ าจะกลายเป็ นความคิดของเราไม่ได้ นอกเสียจากว่าเราจะ
อ่านจนรู้สกึ คุ้นเคยกับพระคัมภีร์
การอ่านและเรี ยนพระคัมภีร์แค่เล็กน้ อยไม่สามารถทาให้ เราเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ในเวลาไม่นานเราจะรู้วา่ การท่องจาข้ อ
พระคัมภีร์จะทาให้ เราเป็ นเหมือนพระเจ้ าได้ ลองนึกถึงตอนที่พระเยซูตรัสกับมารในถิ่นทุรกันดาร (มัทธิว 4:1-11) – โดย
การใช้ ข้อพระคัมภีร์ที่จาได้ แม้ ตอนที่พระองค์มีอายุสบิ สองปี ก็ยงั ทาให้ พวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติร้ ูสกึ ประหลาดใจใน
ความรู้และการใช้ พระคาของพระเจ้ าของพระองค์ สาหรับความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูนนก็
ั ้ ไม่ได้ ทาให้ พระองค์ทรงท่องจา
ข้ อพระคัมภีร์ได้ ง่ายกว่าพวกเราทังหลายเลย
้
ดังนันเรามาท่
้
องพระคัมภีร์กนั เถิด
พระเยซูทรงเน้ นความสาคัญของการท่องจาพระคัมภีร์ด้วยวิธีนี ้ “ถ้ าท่านทังหลายเข้
้
าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้ อยคาของเราฝั ง
อยูใ่ นท่านแล้ ว ท่านจะขอสิง่ ใด ซึง่ ท่านปรารถนาก็จะได้ สงิ่ นัน”
้ (ยอห์น 15:7) หรื อจะเป็ นข้ อที่วา่ มนุษย์จะดารงชีวิตด้ วย
อาหารเพียงสิง่ เดียวได้ หรื อ?
5. การร้ องเพลงสดุดีและเพลงสรรเสริ ญและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณก็เป็ นสิง่ ที่ชว่ ยเปลีย่ นเราให้ เป็ นเหมือนพระเยซูได้ โคโล
สี 3:16 ได้ ระบุไว้ ชดั เจนว่าการร้ องเพลงเป็ นวิธีการสอนและตักเตือนซึง่ กันและกัน และเป็ นการทาให้ พระคาของพระคริ สต์
สถิตอยูก่ บั เราอย่างมากล้ น เอเฟซัส 5:19 ก็ชี ้ว่าการร้ องเพลงเป็ นวิธีทาให้ เราได้ เติมเต็มด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า
6. การเป็ นครูสอนพระคาของพระเจ้ าก็มคี วามหมายทีบ่ ง่ บอกถึงการเปลีย่ นแปลง หลักการที่เราตระหนักชัดคือเราไม่ได้
เรี ยนรู้อะไรมากนักถ้ าเราไม่ได้ เรียนถึงระดับทีจ่ ะสามารถสอนผู้อนื่ ต่อได้ การทบทวน การตอบปั ญหา ความกระตือรื อร้ นที่
จะจุดประกายความสนใจของคนอื่น รวมทังความยากล
้
าบากในการเตรี ยมงานสอน ล้ วนแล้ วแต่ทาให้ เราเหมือนกับ
พระองค์ที่ทรงเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะพระอาจารย์ (ยอห์น 13:14)
ในการเป็ นครูผ้ สู อนนัน้ ยากอบเตือนว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า อย่าให้ เป็ นอาจารย์กนั มากหลายคนเลย เพราะท่านก็ร้ ู
ว่า เราทังหลายที
้
่เป็ นผู้สอนนัน้ จะได้ รับการทรงพิพากษาที่เข้ มงวดกว่าผู้อื่น” (ยากอบ 3:1) เราได้ รับการหนุนใจให้ เป็ นครู
(ฮีบรู 5:12) แต่เราก็ถกู เตือนว่าอย่าด่วนไปเร็ วเกินไป เพราะครูผ้ สู อนต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ าในสิง่ ที่เขาพูด และเขาต้ อง
มีความเที่ยงตรงในการถือรักษาพระคาแห่งความจริ งอยูเ่ สมอ
พระเจ้ าต้ องการให้ เราอุทศิ ตัวในการฝึ กฝนความคิดของเราเพื่อเราจะเป็ นเหมือนพระเยซู พระองค์ได้ มอบ
กิจกรรมหลากหลายให้ แก่คริ สตจักรเพื่อช่วยพวกเราให้ สนใจและจดจ่อความคิดของเราที่พระบุตรของพระองค์เพื่อเราจะ
ได้ ก้าวต่อไปด้ วยความกระตือรื อร้ น
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เห็นได้ ชดั ว่าการจะทาให้ ความคิดของเราจดจ่อในสิง่ ซึง่ เป็ นของวิญญาณนันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัยการอุทิศตัวและ
ความอ่อนน้ อมถ่อมตน เพราะว่าไม่มีหลักสูตรแค่ครึ่งๆ กลางๆ หรื อไม่มีทางลัดเพื่อจะเป็ นคนที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ตามที่เราจะ
สามารถเป็ นได้ เราต้ องเลือกเอาระหว่างจะทาเต็มที่หรื อไม่ทาอะไรเลย ตามที่พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดไม่อยูฝ่ ่ ายเราก็เป็ น
ปฏิปักษ์ ตอ่ เรา.....” (มัทธิว 12:30) ขอให้ เรายังคงมุง่ มัน่ ที่จะทาตามข้ อตกลงของเราด้ วยความกระตือรื อร้ น!
สรุ ป
ผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่มกี ารพัฒนาขึ ้นโดยขันตอนที
้
่ตอ่ เนื่องของการเปลีย่ นแปลงความคิดใหม่ ความคิดของแต่ละ
คนจะต้ องเชื่อว่าเขาสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้ และเขาจะต้ องตัดสินใจแน่วแน่วา่ จะทา พระเจ้ าทรงช่วยคริ สเตียนให้
ปฏิบตั ิตามการตัดสินใจนันด้
้ วยการเตรี ยมความช่วยเหลือจากคริ สตจักร

27

III. จุดประสงค์ ของพระเจ้ า (God’s Purpose)
ร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
“ขอให้ องค์พระเจ้ าแห่งสันติสขุ ทรงให้ ทา่ นเป็ นคนบริ สทุ ธิ์หมดจด และทรงรักษาทังวิ
้ ญญาณ จิตใจและร่างกาย
ของท่านไว้ ให้ ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริ สต์เจ้ าของเราเสด็จมา” (1 เธสะโลนิกา 5:23)
มนุษย์ประกอบด้ วยสามสิง่ – ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
1. ร่างกายทางกายภาพของเราในพระคัมภีร์เรี ยกว่า “เนื ้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16) หรื อ “เรื อนดิน” (2 โคริ นธ์ 5:1) ร่างกาย
คือบ้ านชัว่ คราวและไม่ใช่ “ตัวเรา” จริ งๆ – มันเป็ นแค่ที่อาศัยของตัวเราบนโลกนี ้เท่านัน้
2. จิตใจคือ “ชีวิต” ของเรา และจิตใจนี่แหละทีม่ องเห็นได้ สัมผัสได้ ได้ ยินเสียง และคิดได้ – เป็ นนิรันดร์ !
การตายทางกายภาพเป็ นการแยกจิตใจออกจากร่างกาย (ดูกิจการ 2:27) เมื่อร่างกายตายลง – ตัวอย่างเช่น ดวงตาไม่
สามารถมองเห็นอะไรได้ – แต่จิตใจก็ยงั สามารถทีจ่ ะเห็นได้ ใน เฮดีส (สถานที่สาหรับพักชัว่ คราวของจิตใจของคนตาย)
ในลูกา 16:23 อธิบายว่าเศรษฐี “แหงนดูจากเฮดีส” – ภาพนี ้ทาให้ เรารู้วา่ เขายังคงมองเห็นอยู่
จิตใจคือชีวิตของมนุษย์ เมื่อจิตใจละจากไป ดวงตาก็ไม่สามารถเห็น หูก็ไม่สามารถได้ ยิน ทังตาและหู
้
มีสถานะทาง
กายภาพซึง่ จิตใจใช้ ประโยชน์ขณะที่อยูบ่ นโลกนี ้
3. จิตวิญญาณคือส่วนที่อยูล่ กึ เข้ าไปของบุคคล เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล
1:26) พระองค์สร้ างมนุษย์ให้ มีจิตวิญญาณ เพราะว่าพระเจ้ าทรงเป็ นวิญญาณ (ยอห์น 4:24)ไม่ใช่กายภาพหรื อจิตใจของ
มนุษย์ทเี่ ป็ นแบบพระฉายของพระเจ้ า แต่จิตวิญญาณต่างหากที่พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างให้ เหมือนตามแบบพระฉายของ
พระองค์
การมีจิตวิญญาณทาให้ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ สัตว์มีร่างกายและจิตใจ แต่ไม่มีจิตวิญญาณ มนุษย์มจี ิต
วิญญาณทาให้ เป็ นสิง่ มีชีวิตทีม่ ีคณ
ุ ธรรม มนุษย์ไม่ได้ ใช้ สญ
ั ชาตญาณเหมือนอย่างสัตว์อื่นๆ ซึง่ ไม่ร้ ูจกั เหตุและผล (2 เป
โตร 2:12) แต่วา่ มนุษย์มีทางเลือกว่าจะเลือกด้ านถูก หรื อ ผิด
จิตวิญญาณของมนุษย์นี ้อาจเรี ยกได้ อีกอย่างหนึง่ ว่า ความต้ องการ – ความปรารถนาทีจ่ ะทา – ความปรารถนา
ที่อยากจะมีสายสัมพันธ์ที่ลกึ ซึ ้ง
พระสัญญาแห่ งพระวิญญาณ
บางครัง้ พระเจ้ าก็ทรงใช้ คาซึง่ เป็ นคาที่พระองค์ตงใจจะเรี
ั้
ยก ด้ วยการเน้ นหรื อมีความหมายเป็ นพิเศษซึง่ จะเข้ าใจ
ได้ โดยการศึกษาคาเหล่านี ้จากบริ บทนันๆ
้ ข้ าพเจ้ าขอเรี ยกว่า คา “รหัส” เมื่อเข้ าใจความหมายของ “รหัส” ความหมายใน
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ข้ อความที่ใช้ ก็จะถูก “ถอดรหัส” แต่ถ้าไม่เข้ าใจความหมายของ “รหัส” ผู้ที่ศกึ ษาพระคาของพระเจ้ าก็จะไม่สามารถเข้ าใจ
ความหมายของพระคัมภีร์ได้
คา “รหัส” อย่างเช่นคาว่า พระสัญญา บางครัง้ ก็หมายถึงชีวติ นิรันดร์ (1 ยอห์น 2:25) ตัวอย่างใน 2 เปโตร 1:4
คาว่า สัญญา หมายถึงพระพรมากมายที่พระเยซูได้ เผยให้ ร้ ูในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ แต่สงิ่ ทีเ่ ราอยากจะแสดงให้ ร้ ูจกั
คือคาว่า พระสัญญา เมื่อใช้ คานี ้เดี่ยวๆ โดยปกติมกั หมายถึงการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (สาเหตุทมี่ นั หมายถึง
การสถิตอยูข่ องพระวิญญาณแทนที่จะเป็ นการบัพติศมาในพระวิญญาณหรื อของขวัญของพระวิญญาณนันสามารถเข้
้
าใจ
ได้ ชดั เจนจากการศึกษาในหัวข้ อ พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ) และด้ วยกุญแจแห่งความเข้ าใจ เราจึงอยากจะปลดล็อกประตูของ
แนวความคิดบางประการที่สาคัญมากในพันธสัญญาใหม่
ในจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงคริ สตจักรที่เมืองกาลาเทียนัน้ ท่านเขียนว่า “แต่พระคัมภีร์ได้ บง่ ว่าทุกคนอยูใ่ น
ความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทังปวง
้ ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เป็ นหลัก” (กาลาเทีย
3:22) การที่เปาโลเรี ยกว่าพระสัญญา – ซึง่ อาศัยความเชื่อในพระเยซู – มีความสาคัญมาก เพราะพระเจ้ าได้ ทรงกักมนุษย์
ทุกคนในคุกแห่งความบาปเพื่อให้ เขาเหล่านันได้
้ รับพระสัญญาของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือเหตุผลที่พระเจ้ าทรงผูกมัด
มนุษย์ให้ อยูภ่ ายใต้ บาปเพื่อพวกเขาจะได้ รับพระสัญญา คาถามทีส่ าคัญคือ พระสัญญาคืออะไร?
ตอนต้ นของจดหมายฉบับนี ้ อัครสาวกอธิบายถึงพระสัญญาสาหรับพวกเราทังหลาย
้
“พระคริ สต์ทรงไถ่เราให้ พ้น
ความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ วา่ ทุกคนที่ ต้อง
ถูกแขวนไว้ บนต้ นไม้ ต้องถูกสาปแช่ง) เพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้ มาถึงคนต่างชาติทงหลาย
ั้
เพราะพระเยซูคริ สต์ เพื่อเรา
จะได้ รับพระวิ ญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:13, 14) ในทานองเดียวกันพระสัญญาก็คือพระ
วิญญาณ กิจการ 2:38 กล่าวถึงของประทานคือพระวิญญาณ เปาโลเน้ นในจุดเดียวกันในจดหมายทีท่ า่ นเขียนถึง
คริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัส “ในพระองค์นนั ้ ท่านทังหลายก็
้
เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริ ฐเรื่ องความ
รอดของท่าน และได้ วางใจในพระองค์ ได้ รับการผนึกตราไว้ ด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แห่งพระสัญญา เป็ นมัดจาของการ
รับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้ รับเป็ นกรรมสิทธิ์ เป็ นที่ถวายสรรเสริ ญแด่พระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 1:13, 14) พระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์คือพระสัญญา!
เราเข้ าใจคาว่า “รหัส” แล้ วดังนันตอนนี
้
้เราจึงสามารถถอดรหัสข้ อความจาก กาลาเทียบทที่ 3 และยังพบพื ้นฐาน
ที่สาคัญที่สดุ ของพันธสัญญาใหม่ด้วย กาลาเทีย 3:22 ได้ บอกไว้ ชดั เจนว่าเหตุผลที่พระเจ้ าทาให้ เราอยูใ่ นความบาปเพื่อ
เราจะได้ รับพระสัญญา ในประเด็นนี ้ก็ยงั เห็นได้ ชดั เจนจาก กาลาเทีย 3:13, 14 ซึง่ เปาโลกล่าวว่า “พระคริ สต์ทรงไถ่เรา”
และท่านยังกล่าวต่อว่า “เพื่อเรา” การไถ่บาปนี ้ – ความรอด หรื อการยกโทษบาป – เพื่อจุดประสงค์อื่น แล้ วจุดประสงค์อื่น
คืออะไร?
ความสาคัญของคาว่าจุดประสงค์อาจอธิบายได้ แบบนี ้คือ สมมติวา่ คุณขับรถเข้ าไปในเมือง “เพื่อ” ซื ้อของใช้ จา
ไว้ วา่ จุดประสงค์ของคุณคือซื ้อของใช้ – รถยนต์คือพาหนะที่คณ
ุ เลือกใช้ เพื่อพาคุณไปที่นนั่
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จุดประสงค์ของพระเจ้ าก็อธิบายได้ แบบนี ้ “เพื่อที”่ พระพรทางอับราฮัมจะได้ มา นัน่ คือเราจะได้ รับพระสัญญา
ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จุดประสงค์คือคาสัญญาของพระวิญญาณ
ข้ อสังเกต การยกโทษบาป – การไถ่ บาป – คือพาหนะที่พระเจ้ าได้ เลือกเพื่อทาตามจุดประสงค์ ของพระองค์
การยกโทษบาปคือพาหนะ และจุดประสงค์ของพระเจ้ าคือการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ทังสองอย่
้
างนี ้มี
ผลที่ตามมาที่สาคัญสองประการ ประการแรกคือใจความสาคัญของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ไม่ใช่เรื่ องการยกโทษบาป
จริ งๆ แล้ วการยกโทษบาปเป็ นพาหนะที่สาคัญมากและมันยังมหัศจรรย์เหลือเกินเพราะการยกโทษบาปนันเราได้
้
รับผ่าน
ทางพระคริ สต์พระผู้ชว่ ยให้ รอดของเรา – แต่พาหนะมีความสาคัญน้ อยกว่าจุดประสงค์อยูเ่ สมอ เมื่อใดก็ตามที่ใจความ
สาคัญของคาเทศนาคือเรื่ องการยกโทษบาป คาเทศนานันได้
้ พลาดจากใจความสาคัญของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่แล้ ว
เรื่ องการยกโทษบาปเหมาะสาหรับคนที่หลงหาย – ซึง่ เป็ นเรื่ องที่มนุษย์ธรรมดาทัว่ ไปจะเข้ าใจเป็ นสิง่ แรก เรื่ องต่อมาคือ
การบัพติศมา ความสนใจของคริสเตียนควรจะเปลีย่ นจาก “จะต้ อง” ทาตามธรรมบัญญัติ มาเป็ น “อยากจะ” ดีพร้ อมซึง่ เรา
ได้ รับผ่านทางพระวิญญาณ การเข้ าใจว่าการยกโทษบาปคือพาหนะ และพระสัญญาของพระวิญญาณคือจุดประสงค์ของ
พระเจ้ านันคื
้ อความแตกต่างระหว่าง ชีวติ และความตาย และความแตกต่างระหว่าง ธรรมบัญญัตแิ ละความเชื่อ!
ประการที่สองของผลที่ตามมานันเป็
้ นเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับความสาคัญของการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณของพระเจ้ า
ในตอนแรกพระเจ้ าทรงจัดการกับมนุษย์บนระนาบของใจวินิจฉัยผิดและชอบของมนุษย์และการยกโทษซึง่ พระองค์ทรง
หยิบยื่นให้ เป็ นทีช่ ดั เจนว่าจิตใจที่เป็ นฝ่ ายเนื ้อหนังไม่สามารถเข้ าใจความสาคัญของการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณได้
ดังนันพระเจ้
้
าจึงใช้ พระคัมภีร์เพื่อกักพวกเราไว้ ในคุกแห่งความบาปเพื่อให้ มนุษย์เข้ าใจถึงเรื่ องนี ้โดยเฉพาะ (การถูกกักไว้
ในคุกเป็ นขันที
้ ่รุนแรงมากแต่ก็เป็ นวิธีการสือ่ สารเพียงวิธีเดียวเท่านัน)
้ การถูกขังไว้ และการเห็นถึงสภาวะที่หมดทางเลือก
ทาให้ ตอนนี ้เราพร้ อมทีจ่ ะฟั งเสียงของพระองค์ผ้ ทู รงฤทธิ์แล้ ว
ในการทีจ่ ะเข้ าใจถึงความสาคัญของการยกโทษบาป – ความแตกต่างระหว่างสง่าราศีบนสวรรค์และนิรันดร์ กาล
ในบึงไฟ – และเข้ าใจว่าการยกโทษบาปเป็ นพาหนะไปยังจุดประสงค์ที่สาคัญมากกว่านัน้ ตอนนี ้เราจึงเข้ าใจว่าพระสัญญา
ของพระวิญญาณมีความสาคัญเพียงใด สิง่ นี ้เป็ นวิธีการสือ่ สารของพระเจ้ าที่พระองค์ใช้ กบั จิตใจทีย่ งั งัวเงียอยู่ – แต่ร้ ูสกึ ตัว
– ในเรื่ องความสาคัญของการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณของพระองค์ “นี่แน่ะคนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ ้นและจงฟื น้ ขึ ้นมาจาก
ความตาย และพระคริ สต์จะทรงส่องสว่างแก่ทา่ น” (เอเฟซัส :.14)
ใจความสาคัญของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ คือพระสัญญา – การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์!
ดังนันโปรดฟั
้
งคาที่ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าของเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อปี ค.ศ. 30 “จงกลับใจใหม่” ท่าน
ประกาศถึงพันธสัญญาใหม่ซงึ่ ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ ของโลกเป็ นครัง้ แรก “และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซู
คริ สต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้ วย
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ว่าพระสัญญานันตกแก่
้
ทา่ นทังหลายกั
้
บลูกหลานของท่านด้ วย และแก่คนทังหลายที
้
่อยูไ่ กล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
พระเจ้ าของเราทรงเรี ยกมาเฝ้ าพระองค์” (กิจการ 2:38, 39)
สิง่ ที่ผลักดันคาตอบของเปโตรนันไม่
้ ใช่เรื่ องของการยกโทษบาป – แม้ วา่ การยกโทษบาปนันจะเกี
้
่ยวข้ องด้ วย แต่
ประเด็นที่ผลักดันให้ ทา่ นตอบคือพระสัญญาต่างหาก เห็นได้ ชดั อยูแ่ ล้ วว่าการยกโทษบาปเป็ นเพียงพาหนะที่นาไปถึงของ
ประทานของพระวิญญาณตามพระสัญญาของพระเจ้ า
หมายเหตุสาหรับคนที่ได้ รับพระสัญญา พระสัญญานันเพื
้ ่อ “ท่านและลูกหลานของท่าน” เป็ นคาพูดภาษาฮีบรู
เพื่อชาวยิว แต่วา่ พระวิญญาณตามพระสัญญานันมาเพื
้
่อชาวต่างชาติด้วย (เปโตรเองก็ไม่เข้ าใจคาของท่านอยูน่ าน
จนกระทัง่ ท่านได้ เทศนาให้ กบั นายร้ อยโครเนลิอสั ซึง่ เป็ นชาวต่างชาติ) – “สาหรับคนที่อยูไ่ กล” เปาโลอธิบายข้ อความนี ้
ให้ กบั เราทังหลายในขณะที
้
่ทา่ นอธิบายเรื่ องสายสัมพันธ์กบั พระคริ สต์สาหรับชาวยิวและชาวต่างชาติในจดหมายเอเฟซัส
“และพระองค์ได้ เสด็จมาประกาศสันติสขุ แก่ทา่ นที่อยูไ่ กล และประกาศสันติสขุ แก่คนที่อยูใ่ กล้ เพราะว่าพระองค์ทรงทาให้
เราทังสองพวกมี
้
โอกาสเข้ าเฝ้ าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน” (เอเฟซัส 2:17, 18) พระสัญญาที่พดู ถึงเมื่อวันเพ็น
เทคอสต์นนส
ั ้ าหรับทังชาวยิ
้
วและชาวต่างชาติด้วย
ถึงตอนนี ้เราก็พร้ อมที่จะพิจารณาข้ อความที่สาคัญยิง่ ซึง่ เขียนโดยผู้เชียนหนังสือฮีบรูวา่ “คนเหล่านัน้ (บรรพบุรุษ
แห่งความเชื่อในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม) ทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยงั ไม่ได้ รับสิ่ งทีท่ รงสัญญา
ไว้ (ตรงตามตัวอักษร คือพระสัญญา) เพราะพระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมสิง่ ซึง่ ประเสริ ฐยิ่งกว่านัน้ (ผู้หนึง่ ) ไว้ สาหรับเขา เพื่อเขา
ทังหลายจะได้
้
รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านัน”
้ (ฮีบรู 11:39, 40)
เราคงจาได้ วา่ พระเยซูตรัสว่าคริ สเตียนที่เป็ นผู้ตา่ ต้ อยที่สดุ จะเป็ นใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้ บพั ติศมา (มัทธิว 11:11)
เรารู้วา่ ยอห์นนันเป็
้ นใหญ่ที่สดุ ในบรรดาผู้ที่อยูใ่ นสมัยพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม และนับตังแต่
้ นนมาเราจะเห็
ั้
นข้ อสรุปได้
ว่าผู้ที่ตา่ ต้ อยที่สดุ บนแผ่นดินสวรรค์ก็เป็ นใหญ่กว่าผู้ที่เป็ นใหญ่ที่สดุ ทุกคนในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม เราอาจสงสัยว่า
“จะเป็ นอย่างนันได้
้ อย่างไร?” เราก็จะได้ คาตอบว่าคริ สเตียนทีเ่ ป็ นผู้ต่าต้ อยที่สดุ ได้ เกิดใหม่ในพระเจ้ า ซึง่ ไม่มใี ครในพระ
คัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม – รวมทังยอห์
้ นด้ วย – ได้ เกิดใหม่ด้วยน ้าและพระวิญญาณ ผู้เขียนหนังสือฮีบรูได้ ยืนยันข้ อนี ้อีกครัง้
– ทุกคนที่ตายในความเชื่อยังไม่ได้ รับสิง่ ที่ทรงสัญญาไว้ ! พวกเขาไม่เคยเกิดด้ วยพระวิญญาณ ดังนันผู
้ ้ ที่ต่าต้ อยที่สดุ ใน
บรรดาพวกเราทังหลายก็
้
เป็ นใหญ่กว่าทุกคนในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมเพราะพวกเราอยูใ่ นพระวิญญาณของพระเจ้ า
ใจความสาคัญของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่คือพระสัญญาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คนที่ได้ รับพระสัญญานัน้
ก็ได้ รับมากมายกว่าทุกคนในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมได้ รับมากนัก
ความล้าลึก
คา “รหัส”อีกคาหนึง่ คือคาว่า ความล้าลึก ความล ้าลึกคือความลับ หรื อจะพูดให้ เฉพาะเจาะจงมากขึ ้นคือปริ ศนา
แต่ละชิ ้นที่ซอ่ นไว้ ในตอนแรกและถูกนามารวมกันในตอนสุดท้ าย
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เช่นเดียวกับคาว่าพระสัญญา บางครัง้ คาว่าความล้าลึกก็ใช้ ได้ หลายวิธี เช่น อัครสาวกเปาโลพูดถึง “อานาจ
ลึกลับนอกกฎหมาย” เริ่ มทางานอยูแ่ ล้ ว (2 เธสะโลนิกา 2:7) แต่พระเจ้ าทรงใช้ คาว่า ความล้าลึก เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
เปาโลบอกเราถึงความหมายที่แปลกออกไปของคาว่า ความล ้าลึก ซึง่ อาจจะทาให้ เรารู้สกึ ติดขัดกับความสาคัญ
ของความหมายที่ทา่ นใช้ ว่า “บัดนี ้ข้ าพเจ้ าปลื ้มปี ติในการที่ได้ รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน ส่วนการทนทุกข์ข องพระคริ สต์ที่
ยังขาดอยูน่ นั ้ ข้ าพเจ้ าก็รับทนจนสาเร็ จในเนื ้อหนังของข้ าพเจ้ า เพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์ คือคริ สตจักร ข้ าพเจ้ า
ได้ มาเป็ นผู้รับใช้ ของคริ สตจักร ตามที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดมอบภาระให้ ข้าพเจ้ าเพื่อท่าน เพื่อจะได้ กล่าวพระวจนะของพระ
เจ้ าอย่างสมบูรณ์ คือข้อความล้าลึกซึง่ ซ่อนเร้ นอยูห่ ลายยุคและหลายชัว่ อายุนนั ้ บัดนี ้ได้ ทรงโปรดให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่
ธรรมิกชนของพระองค์แล้ ว พระเจ้ าทรงชอบพระทัยที่จะสาแดงให้ ธรรมิกชนเหล่านันรู
้ ้ วา่ ในหมูค่ นต่างชาตินนอะไรเป็
ั้
น
ความมัง่ คัง่ แห่งข้อล้าลึกนี ้ คือทีพ่ ระคริ สต์ทรงสถิ ตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ” (โคโลสี 1:24-27)
ท่านอัครสาวกบอกกับเราว่าข้ อล ้าลึก – ซึง่ ซ่อนเร้ นอยูห่ ลายยุคและหลายชัว่ อายุ – นันคื
้ อ “พระคริ สต์ทรงสถิตใน
เรา” แล้ วคาว่าพระคริ สต์ทรงสถิตในเราหมายความว่าอย่างไร?
ให้ เราทบทวนคาของเปาโลในหนังสือโรมที่วา่ “ถ้ าพระวิ ญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ นท่านทังหลายจริ
้
งๆแล้ ว
ท่านก็มิได้ อยูใ่ ต้ เนื ้อหนัง แต่อยูใ่ ต้ พระวิ ญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิ ญญาณของพระคริ สต์ ผู้นนก็
ั ้ ไม่เป็ นของพระองค์ และถ้ า
พระคริ สต์อยู่ในท่านทัง้ หลายแล้ ว ถึงแม้ วา่ ร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดารงอยู่
เพราะความชอบธรรม ถ้ าพระวิ ญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้ พระเยซูเป็ นขึ ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยูใ่ นท่าน
ทังหลายพระองค์
้
ผ้ ทู รงชุบให้ พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ ้นมาจากความตายแล้ วนัน้ จะทรงกระทาให้ กายซึง่ ต้ องตายของท่าน เป็ น
ขึ ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิ ญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิ ตอยู่ในท่านทัง้ หลาย” (โรม 8:9-11)
หมายเหตุ พระนามของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่เห็นได้ จากข้ อความนี ้คือ
พระวิญญาณ
พระวิญญาณของพระเจ้ า
พระวิญญาณของพระคริ สต์
พระคริสต์ ทรงสถิตในเรา
พระวิญญาณของพระองค์ผ้ ทู รงชุบให้ พระเยซูเป็ นขึ ้นมาจากความตาย
พระวิญญาณของพระองค์ซงึ่ ทรงสถิตอยูใ่ นเรา
พระนามอื่นๆ ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็คือ พระคริ สต์อยู่ในเรา! ข้ อลา้ ลึกก็เหมือนกับพระสัญญา – คือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ซ่ งึ ทรงสถิตอยู่ในเรา!
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เราจาเป็ นต้ องเข้ าใจและประกาศเรื่ องข้ อความล ้าลึกเพื่อจะได้ ประกาศพระคาของพระเจ้ าแก่คนในโลกนี ้ได้ เต็มที่
เราไม่อาจจะกล่าวได้ วา่ จะฟื น้ ฟูพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ของศาสนาคริ สต์ได้ จนกว่าเรื่ องข้ อความล ้าลึกนันจะเป็
้
น
ศูนย์กลางของการเทศนาของเรา ดังนันแล้
้ วเราจึงกาลังสาแดงให้ คนต่างชาติที่อยูใ่ นปั จจุบนั รู้จกั ความมัง่ คัง่ แห่งสง่าราศี
ของข้ อล ้าลึกนี ้
ท่านอัครสาวกกล่าวว่าข้ อความล ้าลึกนี ้ซ่อนเร้ นอยูห่ ลายยุคและหลายชัว่ อายุ แล้ วชิ ้นส่วนต่างๆ ของข้ อความล ้า
ลึกเหล่านี ้ซ่อนอยูท่ ี่ไหน? ข้ อความเหล่านี ้ซ่อนอยูใ่ นพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมและได้ เผยให้ เราเห็นโดยบรรดาอัครสาวก
และผู้เผยพระวจนะผู้บริ สทุ ธิ์ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ ขอให้ เราพิจารณาดูชิ ้นส่วนชิ ้นหนึง่ ในข้ อความล ้าลึกนี ้และ
จดจาไว้ วา่ มันถูกซ่อนอยูใ่ นพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมเป็ นอย่างดีได้ อย่างไร นอกจากนันขอให้
้
จดจาว่าเราจะลืมได้ ง่ายๆ
ว่ามันได้ ถกู เผยในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่แล้ ว
ย้ อนกลับไปยังช่วงแรกๆ ที่พระเจ้ าได้ ให้ นิมติ กับมนุษย์ พระองค์ทรงอวยพระพรอับราฮัม (ตอนนันท่
้ านยังใช้ ชื่อ
อับรามอยู)่ พระองค์ตรัสว่า “เราจะอานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้ า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้ า บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้พร
เพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:3)
ข้ อความนี ้เหมือนเป็ นคาพยากรณ์ถึงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อเปล่า? ขอให้ พิจารณาดีๆ เพราะว่าคาตอบคือใช่
ปฐมกาล 12:3 โดยปกติเราคิดว่าเป็ นคาพยากรณ์ถงึ พระคริ สต์ พระคริ สต์จะเสด็จมาโดยทางอับราฮัม – ไม่ใช่
เพื่อชาวอิสราเอลเท่านัน้ แต่สาหรับคนทุกชาติ แต่พระคริ สต์ในสภาพเนื ้อหนังถูกส่งมาสาหรับแกะที่หลงหายในวงศ์วาน
อิสราเอลเท่านัน้
เปาโลอธิบายว่า “พระคริ สต์ทรงไถ่เราให้ พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่ง
สาปเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ วา่ ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้ บนต้ นไม้ ต้องถูกสาปแช่ง) เพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้
มาถึงคนต่างชาติทงหลาย
ั้
เพราะพระเยซูคริ สต์ เพื่อเราจะได้ รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย
3:13, 14)
มีความเป็ นไปได้ เพียงสองประการที่จะบอกว่าพระพรทางอับราฮัมคืออะไร ความเป็ นไปได้ ประการแรกคือความ
รอดบาป และความเป็ นไปได้ อีกประการหนึง่ คือพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ การตัดความหมายว่าหมายถึงความรอดบาปออกไป
นันง่
้ ายกว่าเพราะในข้ อ 13 ท่านกล่าวว่า “พระคริ สต์ทรงไถ่(ช่วย)เรา” และในข้ อ 14 ท่านกล่าวว่า “เพื่อ” ดังนันพระพรทาง
้
อับราฮัมก็คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตามพระสัญญา
คาพยากรณ์ในปฐมกาล 12:3 สาเร็ จแล้ ว – ในพระวิญญาณ พระคริ สต์ได้ ทรงอวยพระพรมนุษย์ทกุ คนบนโลกนี!้
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มีตวั อย่างของชิ ้นส่วนข้ อความล ้าลึกอีกมากมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม แต่ประเด็นของเราตอนนี ้
คือใจความในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมไม่ใช่แค่เรื่ องพระคริ สต์ ความจริ งแล้ วหากจะเคี่ยวพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมให้
เหลือเพียงแค่หยดเข้ มข้ นหยดเดียวแล้ ว หยดสุดท้ ายนันจะมี
้ ชื่อว่า ข้อความล้าลึก
ใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมไม่ใช่แค่พระคริ สต์ แต่เป็ นพระคริสต์ ทรงสถิตในเรา!
สาหรับบางคนแล้ วความแตกต่างอาจเป็ นแค่เรื่ องเล็กน้ อย แต่ความแตกต่างระหว่างพระคริ สต์กบั พระคริ สต์ที่
ทรงสถิ ตอยู่ในเรานันเปรี
้ ยบเหมือนกับลูกอเมริ กนั ฟุตบอลที่อยูต่ รงเส้ น 10 หลาแล้ วลองคิดดูวา่ คุณสามารถทาทัชดาวน์ได้
ใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมคือพระคริ สต์ทรงสถิ ตในเรา และนี่คือวิธีการสือ่ สารของพระเจ้ าอีกวิธีหนึง่ ที่พระองค์
ใช้ กบั จิตใจที่ยงั งัวเงียอยู่ – แต่ร้ ูสกึ ตัว – ในเรื่ องความสาคัญของการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณของพระองค์
ขอให้ อา่ นคาของอัครสาวกอีกครัง้ หนึง่ ที่ทา่ นเขียนไปให้ ชาวต่างชาติคือคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส ท่านได้ รวบรัด
ให้ เราเห็นถึงพระสัญญาและข้ อความล ้าลึกว่า “เพราะเหตุนี ้ข้ าพเจ้ าเปาโล ผู้ที่ถกู จาจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริ สต์เพื่อ
ท่านซึง่ เป็ นคนต่างชาติ ถ้ าแม้ ทา่ นทังหลายได้
้
ยินถึงพระคุณของพระเจ้ าอันเป็ นพันธกิจ ซึง่ ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ า
เพื่อท่านทังหลายแล้
้
ว และรู้วา่ พระองค์ได้ ทรงสาแดงให้ ข้าพเจ้ ารู้ข้อล ้าลึก ตามทีข่ ้ าพเจ้ าได้ เขียนไว้ แล้ วอย่างย่อๆ และโดย
คาเหล่านัน้ เมื่อท่านอ่านแล้ ว ท่านก็ร้ ูถึงความเข้ าใจของข้ าพเจ้ าในเรื่ องความล ้าลึกของพระคริ สต์ ซึง่ ในสมัยก่อนพระองค์
ไม่ได้ ทรงโปรดสาแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี ้ ซึง่ ทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริ สทุ ธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระ
วิญญาณ นี่คือคนต่างชาติได้ เป็ นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีสว่ นได้ รับคาสัญญาในพระ
เยซูคริ สต์โดยข่าวประเสริ ฐนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึง่ เป็ นของประทาน
จากพระเจ้ า ซึง่ ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ าโดยฤทธิ์เดชของพระองค์” (เอเฟซัส 3:1-7)
ลองสังเกตว่าตอนนี ้เปาโลอธิบายว่าข้ อความล ้าลึกนันคื
้ อชาวต่างชาติได้ เป็ นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็ นอวัยวะ
ของกายอันเดียวกัน และมีสว่ นได้ รับคาสัญญา ซึง่ สอดคล้ องกันอย่างสมบูรณ์ แบบกับความหมายที่ทา่ นเขียนไว้ ในโคโลสี
1:27 ว่าข้ อล ้าลึกนันคื
้ อพระคริ สต์ทรงสถิตในเรา และโดยการมีสว่ นได้ รับพระสัญญา – คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ – คริ ส
เตียนก็คือผู้รับมรดกร่วมและเป็ นอวัยวะเดียวกัน สิง่ ที่ถกู ปิ ดบังไว้ จากคนหลายชัว่ อายุนนได้
ั ้ ถกู เปิ ดเผยผ่านทางอัครสาวก
และผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ และได้ บนั ทึกไว้ สาหรับพวกเราเป็ นหลักการของพระคัมภีร์พนั ธสัญญา
ใหม่!
ข้ อความล ้าลึกเหล่านี ้ – พระคริ สต์ทรงสถิตในเรา พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ ทรงสถิตอยู่ พระสัญญา – เป็ นจุดสุด
ยอดของแผนการของพระเจ้ าสาหรับช่วงเวลาบนโลกนี ้ “ทรงโปรดประทานพระคุณนี ้แก่ข้าพเจ้ า ผู้เป็ นคนเล็กน้ อยกว่าคน
เล็กน้ อยที่สดุ ในพวกธรรมิกชนทังหมด
้
ทรงให้ ข้าพเจ้ าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริ สต์อนั หาที่สดุ
มิได้ และทาให้ คนทังปวงเห็
้
นแผนงานแห่งความล้าลึก ซึง่ ตังแต่
้ แรกสร้ างโลกทรงปิ ดบังไว้ ที่พระเจ้ าผู้ทรงสร้ างสารพัดทัง้
ปวง ประสงค์จะให้ เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รู้จกั ปั ญญาอันซับซ้ อนของพระเจ้ าทางคริ สตจักร ณ บัดนี ”้
(เอเฟซัส 3:8-10)
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เราควรจะเน้ นเรื่ องใดในคาสอนและการประกาศของเราผู้ซงึ่ ตามอย่างเปาโล? “จงขะมักเขม้ นอธิษฐาน จงเฝ้ า
ระวังอยูใ่ นการนันด้
้ วยขอบพระคุณ และอธิษฐานเผื่อเราด้ วย เพื่อพระเจ้ าจะได้ ทรงโปรดเปิ ดประตูไว้ ให้ เราสาหรับพระวา
ทะนัน้ ให้ เรากล่าวความล้าลึกของพระคริ สต์ (ที่ข้าพเจ้ าถูกจาจองอยูก่ ็เพราะเหตุนี ้) เพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ กล่าวชี ้แจงข้ อความ
ตามสมควรที่ข้าพเจ้ าควรจะกล่าวนัน”
้ (โคโลสี 4:2-4)! “และอธิษฐานเพื่อข้ าพเจ้ าด้ วย เพื่อจะทรงประทานให้ ข้าพเจ้ ามี
คาพูดและเกิดใจกล้ า ประกาศและสาแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริ ฐได้ เพราะข่าวประเสริ ฐนี ้เองทาให้ ข้าพเจ้ าเป็ นทูตผู้
ต้ องติดโซ่อยู่ เพื่อข้ าพเจ้ าจะเล่าข่าวประเสริ ฐด้ วยใจกล้ าตามที่ข้าพเจ้ าควรจะกล่าว” (เอเฟซัส 6:19, 20)!
ความล ้าลึกของพระกิตติคณ
ุ – ชิ ้นส่วนที่ซอ่ นอยูใ่ นพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิม – ก็คือพระคริ สต์ทรงสถิตในเรา
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ ทรงสัญญาไว้ ใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ก็คือข้ อความล ้าลึกและ
พระสัญญา ข้ อล ้าลึกนี ้ได้ ถกู ประกาศอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ งว่า ประสงค์จะให้ เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคส
ถาน รู้จกั ปั ญญาอันซับซ้ อนของพระเจ้ า
พระเกียรติ/สิริ/ศักดิ์ศรี/สง่ าราศี
คา “รหัส” คาต่อไปคือคาว่า “สง่าราศี” เป็ นคาที่ใช้ ทวั่ ไป ซึง่ ตรงข้ ามกับคาว่า “ข้ อความล ้าลึก” และ “พระ
สัญญา” แต่ความหมายที่แท้ จริงนันเรายั
้
งเข้ าใจไม่มากนัก เราต้ องการเน้ นในความหมายที่เจาะจงของคาว่า “สง่าราศี” ซึง่
จะช่วยเปิ ดประตูที่นา่ สนใจมากขึ ้นถึงความมัง่ คัง่ ที่หาสุดมิได้ ของพระคริ สต์ สิง่ ที่เราต้ องการแสดงให้ เห็นคือคาว่า “สง่า
ราศี” เป็ นคาบรรยายถึงการฟื น้ ขึ ้นจากความตาย และความหมายอื่นๆ ของคาว่า “สง่าราศี” เช่น “ทอแสง” หรื อ “ยกขึ ้น”
ซึง่ ล้ วนมาจากคาว่า “สง่าราศี”
ในการโต้ แย้ งทีด่ เุ ดือดกับชาวยิว พระเยซูตรัสว่า “ถ้ าเราให้เกียรติ แก่ตวั เราเอง เกียรติของเราก็ไม่มคี วามหมาย
พระองค์ผ้ ทู รงให้ เกียรติแก่เรานันคื
้ อ พระบิดาของเรา ผู้ซงึ่ พวกท่านกล่าวว่าเป็ นพระเจ้ าของพวกท่าน ท่านไม่ร้ ูจกั พระองค์
แต่เรารู้จกั พระองค์ ถ้ าเรากล่าวว่าเราไม่ร้ ูจกั พระองค์ เราก็จะเป็ นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู้จกั พระองค์ และประพฤติ
ตามพระดารัสของพระองค์” (ยอห์น 8:54, 55) ประเด็นของเราตรงนี ้เป็ นสิง่ ที่เห็นได้ ชดั – คือพระเยซูทรงนาเข้ าประเด็น
เรื่ องสง่าราศี พระองค์จะต้ องฟื น้ ขึ ้นพระชนม์สคู่ วามสว่างที่เราเข้ าไม่ถึง
อัครสาวกยอห์นอธิบายไว้ ก่อนหน้ านี ้ ตอนที่พระเยซูทรงอยูท่ ี่วิหารในเทศกาลอยูเ่ พิง “ในวันสุดท้ ายของงาน
เทศกาลซึง่ เป็ นวันใหญ่นนั ้ พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า “ถ้ าผู้ใดกระหาย ผู้นนจงมาหาเราและดื
ั้
ม่ ผู้ที่วางใจในเราตามที่
มีคาเขียนไว้ แล้ วว่า ‘แม่น ้าที่มีน ้าธารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นนั ้ ’” ยอห์นอธิบายต่อว่า “สิง่ ที่พระเยซูตรัสนัน้
1

หมายถึงพระวิญญาณ * ซึง่ ผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้ รับ เหตุวา่ ยังไม่ได้ ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยงั มิ ได้
ประสบเกี ยรติ กิจ” (ยอห์น 7:37-39) พระเยซูได้ รับสง่าราศีเมื่อพระองค์ทรงฟื น้ ขึ ้นจากตาย พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสด็จมาใน
1

นี่คือชิ ้นส่วนของข้ อความล ้าลึกอีกชิ ้นส่วนหนึ่ง ยอห์นบอกกับเราว่าคาว่า แม่น้าทีม่ ีน้าธารงชี วิต เป็ นคาที่โยงถืงพระเยซูจากพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม ซึง่ คืออีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ หากต้ องการตรวจดูข้ออ้ างอิงในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมเรื่องชิ ้นส่วนของ
ข้ อความล ้าลึกนี ้ สามารถค้ นหาได้ ใน เศคาริยาห์ 14:8 และ เอเสเคียล 47:1-12
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วันเพ็นเทคอสต์ “พระองค์ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ พระวิญญาณได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว หมูท่ ตู สวรรค์ก็เห็นและมีผ้ ปู ระกาศ
พระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิ ริ” (1 ทิโมธี 3:16)
การฟื น้ ขึ ้นจากตายและสง่าราศีของพระคริ สต์คือเหตุการณ์ที่สาคัญที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ซงึ่ เป็ นการพิสจู น์วา่
พระคาของพระเจ้ าเป็ นความจริงและเป็ นสมอหลักของจิตใจ ตัวอย่างที่สาคัญตัวอย่างหนึง่ ในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมที่
จะอธิบายได้ ชดั เจนตรงนี ้ถึงความสาคัญของการฟื น้ ขึ ้นจากตายของพระเยซูและความหมายของสง่าราศี
“ในปี ที่กษัตริ ย์อสุ ซียาห์สิ ้นพระชนม์ ข้ าพเจ้ าเห็นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าประทับ ณ พระที่นงั่ สูงและเทิดทูนขึ ้น และ
ชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร เหนือพระองค์มีเสราฟิ มยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปี ก ใช้ สองปี กบังหน้ า และ
สองปี กคลุมเท้ า และด้ วยสองปี กบินไป ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า “บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ บริ สทุ ธิ์ พระเจ้ าจอมโยธา แผ่นดินโลก
ทังสิ
้ ้นเต็มด้ วยพระสิริของพระองค์”และรากฐานของธรณีประตูทงหลาย
ั้
ก็สนั่ สะเทือนด้ วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิเวศก็มี
ควันเต็มไปหมด”
“และข้ าพเจ้ าว่า “วิบตั ิแก่ข้าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าพินาศแล้ ว เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นคนริ มฝี ปากไม่สะอาด และ
ข้ าพเจ้ าอยูใ่ นหมูช่ นชาติที่ริมฝี ปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้ าพเจ้ าได้ เห็นกษัตริ ย์ คือพระเจ้ าจอมโยธา” (อิสยาห์
6:1-5)
คาว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในภาษาฮีบรูใช้ คาว่า อะโดนาย (Adonai) แปลว่า เจ้ านาย ส่วนคาว่า พระเจ้าจอม
โยธา มาจากภาษาฮีบรูวา่ เตตรากรัมเมตอน (Tetragrammeton) โดยเขียนเป็ นอักษรลาตินว่า YHWH ซึง่ ปกติออก
เสียงว่า ยาเวห์ หรื อ ยะโฮวาห์
ตอนนี ้เราก็เตรี ยมตังค
้ าถามได้ วา่ “อิสยาห์เห็นสง่าราศีของผู้ใด?” คาตอบคือ พระเจ้ าจอมโยธา – ยาเวห์ หรื อ ยะ
โฮวาห์จอมโยธา
ขอให้ อา่ นข้ อความจากหนังสืออิสยาห์ตอ่ อีกสักนิด “แล้ วตนหนึง่ ในเสราฟิ มบินมาหาข้ าพเจ้ า ในมือมีถ่านเพลิง
ซึง่ เขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา และเขาถูกต้ องปากของข้ าพเจ้ าพูดว่า “ดูเถิด สิง่ นี ้ได้ ถกู ต้ องริ มฝี ปากของเจ้ าแล้ ว กรรม
ชัว่ ของเจ้ าก็ถกู ยกเสีย และเจ้ าก็จะรับการลบมลทินบาป”
“และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่า “เราจะใช้ ผ้ ใู ดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้ ว
ข้ าพเจ้ าทูลว่า “ข้ าพระองค์อยูน่ ี่ พระเจ้ าข้ า ขอทรงใช้ ข้าพระองค์ไปเถิด”
“และพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี ้ว่า ‘ฟั งแล้ วฟั งเล่า แต่อย่าเข้ าใจ ดูแล้ วดูเล่า แต่อย่า
มองเห็น’ จงกระทาให้ จิตใจของชนชาตินี ้มึนงงและให้ หทู งหลายของเขาหนั
ั้
ก และปิ ดตาของเขาทังหลายเสี
้
ย เกรงว่าเขาจะ
เห็นด้ วยตาของเขา และได้ ยินด้ วยหูของเขา และเข้ าใจด้ วยจิตใจของเขา และหันกลับมาได้ รับการรักษาให้ หาย” (อิสยาห์
6:6-10) จาไว้ วา่ พระเจ้ าจอมโยธาตรัสอะไรกับอิสยาห์
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ตอนนี ้ขอให้ เปิ ดหนังสือยอห์น “เมื่อพระเยซูตรัสดังนันแล้
้ วก็ทรงจากเขาไป และซ่อนพระองค์ให้ พ้นจากพวกเขา
ถึงแม้ วา่ พระองค์ได้ ทรงกระทาหมายสาคัญหลายประการทีเดียวให้ เขาเห็น เขาทังหลายก็
้
ยงั ไม่วางใจในพระองค์ ทังนี
้ ้เพื่อ
จะสาเร็จตามคาของอิสยาห์ผ้ เู ผยพระวจนะซึง่ ว่า “พระองค์เจ้ าข้ า ผู้ใดจะเชื่อสิง่ ที่เราได้ ประกาศ และพระกรของพระเจ้ าได้
ทรงสาแดงแก่ผ้ ใู ด” ฉะนันพวกเขาจึ
้
งเชื่อไม่ได้ เพราะอิสยาห์ได้ กล่าวไว้ อกี ว่า “พระองค์ได้ ทรงปิ ดตาของเขาทังหลาย
้
และ
ทาใจของเขาให้ มืดมัวไป เกรงว่าเขาจะเห็นด้ วยตาของเขา และเข้ าใจด้ วยจิตใจของเขา และหันกลับมาให้ เรารักษาเขาให้
หาย” อิสยาห์กล่าวดังนี ้ เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิ ริของพระองค์ และได้ กล่าวถึงพระองค์ (ยอห์น 12:36ก – 41)
ยอห์น 12:40 อ้ างถึงอิสยาห์ 6:10 ถึงตอนนี ้เราจึงถามว่า “สง่าราศีของผู้ใดที่อิสยาห์ได้ เห็น?” คาตอบคือ “พระ
เยซู”
ความจริงที่วา่ อิสยาห์ได้ เห็นสง่าราศีของพระเยซูนนท
ั ้ าให้ มีสองประเด็นที่ชดั เจน ประเด็นแรกคือพระเยซูคือพระ
ยาเวห์ (หรื อยะโฮวาห์) ประเด็นทีส่ องคืออิสยาห์ได้ เห็นพระเยซูในสถานะที่พระองค์ฟืน้ ขึ ้นจากตายแล้ ว
อิสยาห์ได้ เห็นสง่าราศีของพระเยซูตอนที่พระองค์ทรงนัง่ บนบัลลังก์ ส่วนเปโตรอธิบายคาพยากรณ์ของดาวิดและ
นาไปอธิบายถึงบัลลังก์ที่อิสยาห์เห็น “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ ามีใจกล้ าที่จะกล่าวแก่ทา่ นทังหลายถึ
้
งดาวิดบรรพบุรุษของ
เราว่า ท่านสิ ้นชีวิตแล้ วฝั งไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยูก่ บั เราจนถึงทุกวันนี ้ ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ และทราบว่า
พระเจ้ าตรัสสัญญาไว้ แก่ทา่ นด้ วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผู้หนึง่ ในวงศ์ตระกูลของท่านให้ ประทับบนพระ
ทีน่ งั่ ของท่าน กษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี ้ก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ ของพระคริ สต์วา่ พระเจ้ ามิได้ ทรง
ละพระองค์ไว้ ในแดนคนตาย ทังพระมั
้
งสะของพระองค์ก็ไม่เปื่ อยเน่าไป พระเยซูนี ้พระเจ้ าได้ ทรงบันดาลให้ คืนพระชนม์
แล้ ว ข้ าพเจ้ าทังหลายเป็
้
นพยานในข้ อนี ้ เหตุฉะนันเมื
้ ่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ ้นอยูท่ ี่พระหัตถ์เบื ้องขวาของพระเจ้ า และครัน้
พระองค์ได้ ทรงรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ ทรงเทฤทธิ์เดชนี ้ลงมา ดังที่ทา่ นทังหลาย
้
ได้ ยิน และเห็นแล้ ว เหตุวา่ ท่านดาวิดไม่ได้ ขึ ้นไปยังสวรรค์แต่ทา่ นได้ กล่าวว่า ‘พระเจ้ าตรัสกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า
ว่า จงนัง่ ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทาให้ ศตั รูของเจ้ าอยูใ่ ต้ เท้ าเจ้ า ’ เหตุฉะนัน้ ให้ พงศ์พนั ธุ์อสิ ราเอลทังปวงทราบ
้
แน่นอนว่า พระเจ้ าได้ ทรงยกพระเยซูนี ้ ซึง่ ท่านทังหลายได้
้
ตรึงไว้ ทกี่ างเขนนัน้ ทรงตังขึ
้ ้นให้ เป็ นทังองค์
้ พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
เป็ นพระคริ สต์” (กิจการ 2:29-36)
พระเยซูได้ รับการประการว่ าทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า (พระยาเวห์ ) และพระคริสต์ (กษัตริย์) จากการ
ฟื ้ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ ! และนี่จึงตรงกับสิง่ ที่อิสยาห์ได้ เห็น – กษัตริย์ พระยาเวห์จอมโยธา บนพระบัลลังก์!
ด้ วยภาพทีช่ ดั เจนของสง่าราศีซงึ่ สลักติดไว้ ในใจของเรา เราจึงเห็นสง่าราศีของพระเจ้ าได้ งา่ ยกว่าภาพที่โมเสส
เห็นสง่าราศีของพระเจ้ าเมื่อเสด็จผ่านไป หรื อจะเป็ นภาพตอนที่กษัตริ ย์โซโลมอนเห็นสง่าราศีของพระเจ้ าปกคลุมพระวิหาร
พวกเรายังเข้ าใจความหมายของคาว่าการสรรเสริ ญสง่าราศีหรื อการยกย่องพระเจ้ าด้ วย เหมือนที่พระเยซูทรงตรัสว่า “พระ
บิดาของเราทรงได้ รับเกียรติเพราะเหตุนี ้คือเมื่อท่านทังหลายเกิ
้
ดผลมาก ท่านก็เป็ นสาวกของเรา” (ยอห์น 15:8)
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สง่าราศีคือคาบรรยายถึงการฟื น้ ขึ ้นจากตาย “แต่บ้านเมืองของเรานันอยู
้ ท่ ี่สวรรค์ เรารอคอยผู้ชว่ ยให้ รอด ซึง่ จะ
เสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้ า พระองค์จะทรงเปลีย่ นแปลงกายอันต่าต้ อยของเรา ให้ เหมือนพระกายอันทรงพระ
สิ ริของพระองค์ ด้ วยฤทธานุภาพซึง่ ทาให้ พระองค์ปราบสิง่ สารพัดลงใต้ อานาจของพระองค์” (ฟิ ลปิ ปี 3:20, 21) “การซึง่ จะ
เป็ นขึ ้นมาจากความตายนันก็
้ เหมือนกัน สิง่ ที่หว่านลงนันเป็
้ นของที่จะเน่าเปื่ อย สิง่ ทีเ่ ป็ นขึ ้นมาใหม่นนก็
ั ้ จะไม่ร้ ูจกั เน่าเปื่ อย
สิง่ ที่หว่านลงนันไร้
้ เกียรติ สิง่ ทีเ่ ป็ นขึ ้นมาใหม่ก็จะมีศกั ดิศ์ รี สิง่ ที่หว่านลงนันอ่
้ อนกาลัง สิง่ ทีเ่ ป็ นขึ ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ
สิง่ ที่หว่านลงนันเป็
้ นร่างกาย สิง่ ที่เป็ นขึ ้นมาก็จะเป็ นกายวิญญาณ ถ้ าร่างกายมี กายวิญญาณก็มดี ้ วย” (1 โคริ นธ์ 15:4244)
ความปรารถนาที่จะเป็ นขึ ้นจากตาย - ความปรารถนาสาหรับสง่าราศี – เป็ นความหวังของคริ สเตียน “เพราะ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าความทุกข์ลาบากแห่งสมัยปั จจุบนั ไม่สมควรทีจ่ ะเอาไปเปรี ยบกับศักดิ์ ศรี ซึง่ จะเผยให้ แก่เราทังหลาย
้
ด้ วย
ว่าสรรพสิง่ ที่ทรงสร้ างแล้ ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้ บตุ รทังหลายของพระเจ้
้
าปรากฏ 20เพราะว่าสรรพสิง่ เหล่านัน้
ต้ องเข้ าอยูใ่ นอานาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็ นไปตามที่พระเจ้ าได้ ทรงให้ เข้ าอยูน่ นั ้ ด้ วยมีความหวัง
ใจว่า สรรพสิง่ เหล่านันจะได้
้
รอดจากอานาจแห่งความเสือ่ มสลาย และจะเข้ าในเสรี ภาพและศักดิ์ ศรี แห่งบุตรทังหลายของ
้
พระเจ้ า” (โรม 8:18-21)
สง่าราศีในขันนี
้ ้เรียกว่าความรอด หรื อการไถ่บาป ของร่างกาย ความรอดในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมหมายถึง
การช่วยให้ พ้นมือศัตรู ตัวอย่างเช่น เมื่อโมเสสเตรี ยมแหวกทะเลแดงเพื่อช่วยบรรดาอิสราเอลให้ รอดพ้ นจากกองทัพของ
ฟาโรห์ ท่านพูดว่า “อย่ากลัวเลย มัน่ คงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้ า” (อพยพ 14:13) จากแนวคิดแบบนี ้ทาให้ เรา
เห็นได้ ง่ายว่าเหตุใดพวกอิสราเอลจึงเข้ าใจผิดเรื่ องคาพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระผู้ชว่ ยให้ รอด พระผู้ไถ่บาป หรื อการ
ช่วยให้ พ้นของอิสราเอล มีการเปลีย่ นจุดที่เน้ นด้ วยการเข้ ามาทาหน้ าที่ของหนทางใหม่และมีชีวิตใหม่ซงึ่ สาเร็ จโดยความ
ตายของพระเยซู ดังนันคริ
้ สเตียนจึงถูกเรี ยกได้ วา่ “รอด” (ทิตสั 3:5) “ถูกไถ่” (กาลาเทีย 3:13) และ “ได้ รับการช่วยให้ พ้น”
(โคโลสี 1:13) จิตใจของเรา “รอด” “ถูกไถ่” และ “ได้ รับการช่วยให้ พ้น” แต่ก็ยงั มีเรื่ องความรอด หรื อการไถ่บาป ซึง่ เรายัง
รอคอยอยู่
ผู้เขียนฮีบรูได้ กล่าวถึงเรื่ องการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเยซูวา่ “พระคริ สต์ก็ฉนั นัน้ คือพระองค์ทรงถวาย
พระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาครัง้ เดียว เพื่อจะได้ ทรงแบกบาปของคนเป็ นอันมากไว้ พระองค์จะทรงปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง
มิใช่เพื่อกาจัดบาป แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ ได้รบั ความรอด” (ฮีบรู 9:28) ถ้ าหากว่าคริ สเตียน
รอดแล้ ว เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จมาครัง้ ที่สองเพือ่ ความรอดอีก? หรื อที่เปาโลเขียนถึงคริ สตจักรที่เมืองเธสะโลนิกาว่า “แต่
เมื่อเราเป็ นของกลางวันแล้ วก็อย่าให้ เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็ นเกราะป้องกันอก และสวมความหวังทีจ่ ะ
ได้ความรอดเป็ นหมวกเหล็ก เพราะว่าพระเจ้ ามิได้ ทรงกาหนดเราไว้ สาหรับพระอาชญา แต่สาหรับให้ เข้าสู่ความรอด โดย
พระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 5:8, 9)
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ความหวังของความรอดทีเ่ รามี – ความรอดที่เรารอคอยอยู่ – คือการไถ่ร่างกาย “เรารู้อยูว่ า่ บรรดาสรรพสิง่ ที่ทรง
สร้ างนันก
้ าลังคร่ าครวญ และผจญความทุกข์ยากด้ วยกันมาจนทุกวันนี ้ และไม่ใช่เท่านัน้ แต่เราทังหลายเองด้
้
วย ผู้ได้ รับ
พระวิญญาณเป็ นผลแรก ตัวเราเองก็ยงั คร่ าครวญคอยการที่พระเจ้ าทรงให้ เป็ นบุตร คือทีจ่ ะทรงให้กายของเราทัง้ หลาย
รอดตาย เหตุวา่ เราทังหลายรอดแม้
้
เป็ นเพียงความหวังใจ แต่ความหวังใจในสิง่ ที่เราเห็นได้ หาเป็ นความหวังใจไม่ ด้ วยว่า
ใครเล่าจะยังหวังในสิง่ ที่เขาเห็น แต่ถ้าเราทังหลายคอยหวั
้
งใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้ เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นัน”
้ (โรม
8:22-25)
การรับรองว่าร่างกายของเราจะได้ รับการไถ่คือการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “ในพระองค์นนั ้ ท่าน
ทังหลายก็
้
เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริ ฐเรื่องความรอดของท่าน และได้ วางใจในพระองค์ ได้ รับการ
ผนึกตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แห่งพระสัญญา เป็ นมัดจาของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รบั เป็ นกรรมสิ ทธิ์
เป็ นที่ถวายสรรเสริ ญแด่พระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 1:13, 14) ร่างกายของเราซึง่ เป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนั ้
เป็ นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้ าที่พระองค์จะไถ่เมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมาครัง้ ที่สอง เพราะว่าการไถ่บาปของเรานันเป็
้ นความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้ าของเรา และเพราะว่าการไถ่บาปนี ้ได้ รับการรับรองโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ คือความล ้าลึก –
พระคริ สต์ทรงสถิตในเรา – เรี ยกว่า ทีห่ วังแห่งศักดิ์ ศรี ! (โคโลสี 1:27) “ถ้ าท่านถูกด่าว่า เพราะพระนามของพระคริ สต์ ท่าน
ก็เป็ นสุข ด้ วยว่าพระวิ ญญาณแห่งพระสิ ริและของพระเจ้ าทรงสถิตอยูก่ บั ท่าน” (1 เปโตร 4:14)
เมื่อเรามองดู “ความสุขซึง่ จะได้ รับตามความหวัง ได้ แก่การปรากฏของพระสิ ริของพระเจ้ าใหญ่ยิ่ง และพระเยซู
คริ สต์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (ทิตสั 2:13) เราได้ มองดูตวั เราเองเหมือนเป็ นขึ ้นจากตายแล้ ว เช่นเดียวกับคนเหล่านันที
้ ่
ได้ เป็ นประชาชนชาวสวรรค์ เช่นเดียวกับคนเหล่านันที
้ ่ได้ นงั่ เบื ้องขวาพระหัตถ์พระบัลลังก์ของพระเจ้ า ซึง่ ได้ รับสง่าราศีแล้ ว
พวกเราก็เช่นเดียวกันเราจะรับรู้ได้ วา่ “เวลาที่เราจะรอดนันใกล้
้ กว่าเวลาที่เราได้ เริ่ มเชื่อนัน”
้ (โรม 13:11)
สง่าราศีคือคาบรรยายถึงสถานะของการเป็ นขึ ้นจากตาย พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่สถิตอยูใ่ นเราเป็ นความหวังแห่ง
สง่าราศี ตามที่พระเจ้ าทรงรับรองว่าพระองค์จะไถ่ร่างกายของเรา
กระจกเงา
“รหัส” สุดท้ ายของเราก็คือคาว่า กระจกเงา เมื่อเราพิจารณาดูข้อความที่เชื่อมโยงกับคาว่า กระจกเงา เราจะ
สามารถผูกใจความเหล่านันเข้
้ าเป็ นเรื่ องเดียวกันนัน่ คือจุดประสงค์ของพระเจ้ า
“ความรักไม่มวี นั สูญสิ ้น แม้ การเผยพระวจนะก็จะเสือ่ มสูญไป แม้ การพูดภาษาแปลกๆนัน้ ก็จะมีเวลาเลิกกัน
แม้ วิชาความรู้ก็จะเสือ่ มสูญไป เพราะความรู้ของเรานันไม่
้ สมบูรณ์ และการเผยพระวจนะนันก็
้ ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อความ
สมบูรณ์มาถึงแล้ ว ความบกพร่องนันก็
้ จะสูญไป เมื่อข้ าพเจ้ ายังเป็ นเด็ก ข้ าพเจ้ าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหา
เหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ใหญ่ ข้ าพเจ้ าก็เลิกอาการเด็กเสีย เพราะว่าบัดนี ้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่
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เวลานันจะได้
้
เห็นพระพักตร์ ชดั เจน เดี๋ยวนี ้ความรู้ของข้ าพเจ้ าไม่สมบูรณ์ เวลานันข้
้ าพเจ้ าจะรู้แจ้ งเหมือนพระองค์ทรงรู้จกั
ข้ าพเจ้ า ดังนันยั
้ งตังอยู
้ ส่ ามสิง่ คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สดุ ” (1 โคริ นธ์ 13:8-13)
เราได้ เริ่มศึกษาในตอนแรก (เรื่ องพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ในหัวข้ อเรื่องของประทาน) ที่วา่ ความบกพร่องก็จะสูญ
หายไปนัน้ คือเรื่ องของประทานของพระวิญญาณ เช่นการพยากรณ์ การพูดภาษาต่างๆ ของประทานให้ มคี วามรู้ เป็ นต้ น
ความสมบูรณ์หรื อความครบถ้ วนซึง่ ต่างกับความบกพร่องและจะสูญหายไป ก็คือความครบถ้ วนสมบูรณ์ของพระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่ สิง่ ที่หายไปของคาว่าครบถ้ วนสมบูรณ์นนก็
ั ้ คือคริ สตจักรในยุคเริ่ มต้ นจาเป็ นต้ องมีสงิ่ ที่คอยช่วยเหลือ
“ความเป็ นเด็ก” – คือของประทาน - เพื่อช่วยทาให้ คริ สตจักรเติบโต แต่วา่ เมื่อคริ สตจักรเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ตามคาทีเ่ ขียนไว้
นัน้ ความเป็ นเด็กก็จะหายไป
เปาโลและชาวเมืองโคริ นธ์เห็นได้ แค่ภาพสลัวในกระจกเงา แต่ผ้ ทู จี่ ะมาภายหลังจะเห็นได้ ชดั เหมือนเห็นกันต่อ
หน้ า เปาโลรู้เพียงบางส่วน แต่ผ้ ทู ี่จะมาภายหลังจะรู้ทกุ อย่างเหมือนว่าเขารู้ดีแล้ ว
เป็ นที่ชดั เจนว่ากระจกเงาก็คือพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ที่สมบูรณ์ คาถามของเราคือ “เราจะเห็นอะไรได้ ใน
กระจกเงา?” ไม่วา่ จะเห็นอะไรในนันก็
้ ตามเราก็จะเห็นชัดเจนเหมือนเห็นกันต่อหน้ า และสิง่ ทีเ่ ราเห็นคือตัวเราเองแบบ
ชัดเจน
“เพราะว่าถ้ าผู้ใดฟั งพระวจนะ และไม่ได้ ประพฤติตาม ผู้นนก็
ั ้ เป็ นเหมือนคนที่ดหู น้ าของตัวในกระจกเงา
เพราะว่าเมื่อดูตวั เองแล้ วก็ไป และก็ลมื ในทันทีนนว่
ั ้ าตัวเองเป็ นอย่างไร แต่ผทู้ ีพ่ ิ จารณาดูในวิ สทุ ธิ บญ
ั ญัติ ซึง่ เป็ นพระ
บัญญัติแห่งเสรี ภาพ และตังอยู
้ ใ่ นพระบัญญัตินนั ้ มิได้ เป็ นผู้ฟังแล้ วก็หลงลืม แต่เป็ นผู้ที่ประพฤติปฏิบตั ิตาม ผู้นนก็
ั ้ จะ
ได้ รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบตั ิของตน” (ยากอบ 1:23-25)
คาว่า กระจกเงา ถูกใช้ อีกครัง้ หนึง่ ตอนนี ้มันถูกอ้ างถึงพระบัญญัติที่สมบูรณ์ (วิสทุ ธิบญ
ั ญัต)ิ แต่วา่ มีคนดูอยูส่ อง
จาพวก พวกแรกคือคนทีด่ แู ล้ วก็ไปและลืม อีกพวกหนึง่ คือคนที่พิจารณาดูแล้ วประพฤติตามสิง่ ที่ได้ เห็น
พันธสัญญาใหม่ที่สมบูรณ์ก็เป็ นเช่นเดียวกับพระบัญญัติที่สมบูรณ์ซงึ่ ต่างกับพันธสัญญาเดิมซึง่ ไม่ได้ ทาอะไรให้
สมบูรณ์ คาถามของเราคือ “เราเห็นอะไรในกระจกเงาของพระบัญญัติที่สมบูรณ์?”
“แต่เราทังหลายไม่
้
มีผ้าคลุมหน้ าแล้ ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และตัวเราก็เปลีย่ นไปเป็ นเหมือนพระ
ฉายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า คือมีศกั ดิศ์ รี เป็ นลาดับขึ ้นไป เช่นอย่างศักดิศ์ รี ทมี่ าจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าซึง่ เป็ นพระวิญญาณ”
(2 โคริ นธ์ 3:18)!
พวกเรา – ถ้ าเราไม่มีผ้าคลุมหน้ าแล้ ว – เห็นสง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในกระจกเงาแห่งพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่
(และพระบัญญัติที่สมบูรณ์)– คือพระคริ สต์ผ้ ฟู ื น้ ขึ ้นจากตาย!
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ผลจากการที่ได้ พิจารณาดูในกระจกเงาและประพฤติตามสิง่ ที่ได้ เห็นก็คือ คนนันได้
้ เปลีย่ นแปลงเป็ นเหมือนพระ
ฉาย – คือพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตาย นับตังแต่
้ เริ่ มแรก –ตังแต่
้ เรารับบัพติศมาในพระคริ สต์ – เราเห็นภาพตัวเองเป็ น
เหมือนผู้ที่เป็ นขึ ้นจากตายแล้ ว หากคนๆ หนึง่ เห็นภาพ –พิจารณาภาพตัวเองที่อยูต่ รงหน้ า – เป็ นภาพสง่าราศีขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว นัน่ เป็ นเพราะเขาเองจะได้ เป็ นแบบนัน้ !
จากสถานะของเราทีม่ ีสง่าราศีในปั จจุบนั – ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของความเหมือนกับการเป็ นขึ ้นจากตายของพระเยซู
– จนถึงสถานะในอนาคตที่มีสง่าราศีเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึง่ จะเกิดขันตอนของการเปลี
้
ย่ นแปลงขึ ้น และเมื่อ
เสียงเป่ าแตรครัง้ สุดท้ ายดังขึ ้น ร่างกายทีต่ ้ องตายจะสวมกายใหม่ที่ไม่ตาย เมื่อนันเราจะเป็
้
นเหมือนพระองค์ ร่างกายที่ต่า
ต้ อยนี ้จะเปลีย่ นเป็ นเหมือนร่างกายที่มีสง่าราศีของพระองค์! พวกเรากาลังรับการเปลีย่ นแปลงเป็ นเหมือนพระฉายทีม่ ีสง่า
ราศีขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า จากสง่าราศีในปั จจุบนั สูส่ ง่าราศีในอนาคต
แล้ วใครเป็ นผู้ผลักดันอยูเ่ บื ้องหลังการเปลีย่ นแปลงนี ้ – คือองค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระวิญญาณ ด้ วยเหตุนี ้พระองค์ –
ตามพระสัญญา – จึงเป็ นใจความสาคัญของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ และในฐานะของความล ้าลึก พระองค์ก็เป็ น
ใจความสาคัญของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมด้ วย เป็ นความหวังแห่งสง่าราศีที่อยูภ่ ายในพระองค์ที่เป็ นผู้รับประกันการ
เปลีย่ นแปลงขันสุ
้ ดท้ ายของเราในการเป็ นเหมือนพระคริ สต์
สรุ ปและบทเรียน
ตังแต่
้ แรกเริ่ มมนุษย์สญ
ู เสียสายสัมพันธ์กับพระเจ้ าเพราะความบาป ความสัมพันธ์นนไม่
ั ้ อาจฟื น้ คืนกลับดังเดิม
ได้ จนกระทัง่ พระเยซูเสด็จมาทาให้ เราคืนดีกบั พระบิ ดา มนุษย์ในฐานะที่มจี ิตวิญญาณ เรามีความต้ องการภายในลึกๆ ซึง่
มีแต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่สามารถตอบสนองได้ ด้ วยพระวิญญาณตามพระสัญญาที่ทาให้ ความสัมพันธ์นนกลั
ั ้ บคืนมา
“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้ าผู้ใดรักเรา ผู้นนจะประพฤติ
ั้
ตามคาของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้ วพระบิ ดากับเราจะ
มาหาเขา และจะอยู่กบั เขา” (ยอห์น 14:23)
โดยการทางานภายในร่วมกัน - กับจิตวิญญาณของเรา – คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระคริ สต์ที่ทรงสถิตในเรา
ความหวังแห่งสง่าราศี ได้ ทาให้ เราเป็ นเหมือนพระคริ สต์ เพราะว่า “ถึงแม้ วา่ กายภายนอกของเรากาลังทรุดโทรมไป แต่
จิตใจภายในนันก็
้ ยงั คงจาเริ ญขึ ้นใหม่ทกุ วัน” (2 โคริ นธ์ 4:16) ด้ วยการสร้ างขึ ้นใหม่นี ้ทาให้ เรายังคงรอดอยู่ – การชาระให้
บังเกิดใหม่ได้ ล้างความบาปในอดีตของเรา การเริ่ มต้ นใหม่ของพระวิญญาณได้ ดแู ลชีวิตปั จจุบนั ของเรา “พระองค์ได้ ทรง
ช่วยเราให้ รอด มิใช่ด้วยการกระทาที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชาระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรง
สร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ พระองค์นนได้
ั ้ ทรงประทานแก่เราทังหลายอย่
้
างบริบรู ณ์ โดยพระเยซูคริ สต์
พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (ทิตสั 3.5, 6)
ดังนันจุ
้ ดประสงค์ของพระเจ้ าคือการเปลีย่ นเราให้ เป็ นเหมือนพระฉายของพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตาย บทสรุป
ของเรื่ องนี ้คือ ให้ เราพิจารณาถึงคา “รหัส” ต่างๆ เหล่านี ้
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พระสัญญา
ข้อความล้าลึก
พระเกี ยรติ /สิ ริ/ศักดิ์ ศรี /สง่าราศี
กระจกเงา
ในการ “ถอดรหัส” ข้ อความในพระคัมภีร์ที่มีคาเหล่านี ้นัน้ เราได้ ข้อสรุปดังนี ้
1. การยกโทษบาปไม่ใช่ศนู ย์กลางใจความในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ แต่เป็ นพาหนะที่นาไปถึงพระสัญญาของพระ
วิญญาณที่สถิตอยูภ่ ายในเรา
2. ใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมไม่ใช่แค่เรื่ องพระคริ สต์ – แต่เป็ นข้ อความล ้าลึกว่าพระคริ สต์ทรงสถิตในเรา
3. พระเกียรติ/สง่าราศีเป็ นคาบรรยายเบื ้องต้ นของพระเยซูในสถานะที่พระองค์ฟืน้ ขึ ้นจากตาย
4. ในกระจกเงาของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่และธรรมบัญญัตทิ ี่สมบูรณ์(วิสทุ ธิบญ
ั ญัต)ิ เราได้ เห็นพระฉายของพระคริ สต์
ที่เป็ นขึ ้นจากตาย และการทีเ่ ราพิจารณาดูพระฉายนันได้
้ เปลีย่ นแปลงให้ เราเป็ นภาพเดียวกันกับพระองค์
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IV. พระวิญญาณทรงทาอะไรเพื่อคริ สเตียน? (What Does The Spirit Do For The Christian?)

พระองค์ ทาให้ เราเป็ นเหมือนพระคริสต์ ได้
เมื่อพระเยซูยงั ทรงมีเนื ้อหนัง ซึง่ ประกอบด้ วย ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เหมือนที่เราทังหลายมี
้
พระกาย
ของพระองค์ถกู แขวนบนไม้ กางเขน จิตใจของพระองค์ไปอยูท่ ี่เฮดีส และทรงมอบพระวิญญาณของพระองค์ให้ กบั พระบิดา
ของพระองค์ พระวิญญาณของพระเยซูเป็ นใคร? เป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อพระวิญญาณของพระคริ สต์ (ดูกิจการ
16:7)
เมื่อพระวิญญาณได้ เสด็จมาอยูใ่ นร่างกายของเราและทาร่างกายของเราให้ เป็ นวิหารของพระองค์เหมือนเช่น
เมื่อก่อน และด้ วยร่างกายที่พระองค์เสด็จมาอยูน่ นพระองค์
ั้
ทรงพิสจู น์วา่ พระองค์ทรงทาอะไรได้ บ้าง “เพราะว่าพระเจ้ ามิได้
ทรงประทานจิตทีข่ ลาดกลัวให้ เรา แต่ได้ ทรงประทานจิตทีก่ อปรด้ วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้ แก่เรา” (2 ทิโมธี
1:7) พระวิญญาณผู้ทรงฤทธิ์องค์นี ้ – ด้ วยพลังแห่งความมุง่ มัน่ – ครัง้ หนึง่ ได้ ตงพระพั
ั้
กตร์ ของพระองค์แน่วแน่ที่จะไปกรุง
เยรูซาเลม พระองค์ขบั ไล่ผ้ คู น ฝูงแกะ วัว และนกเขา ออกจากพระวิหาร – บัดนี ้พระวิญญาณนันสถิ
้ ตอยูใ่ นเรา พระ
วิญญาณแห่งความรักองค์เดียวกันนี ้ – ผู้ตรัสว่า “พระบิดาเจ้ าข้ า ขอทรงโปรดยกโทษเขา เพราะเขาไม่ร้ ูวา่ เขากาลังทา
อะไร” – พระวิญญาณองค์นนได้
ั ้ สถิตอยูใ่ นเรา พระวิญญาณแห่งการบังคับตนองค์เดียวกันนี ้ – ผู้ทไี่ ม่ยอมแม้ แต่เศษเสี ้ยว
วินาทีที่จะปล่อยให้ เนื ้อหนังของพระองค์ควบคุมการกระทาของพระองค์ – พระวิญญาณองค์นนได้
ั ้ สถิตอยูใ่ นเรา เราอาจ
สงสัยว่าบางทีพระองค์อาจมีอานาจในร่างกายของเราน้ อยกว่าที่พระองค์มีอานาจในพระองค์เองหรือเปล่า? หรื อว่า
พระองค์ทรงมีปัญหากับเราหรื อเปล่า?
“เหตุวา่ ท่านไม่ได้ รับน ้าใจทาสซึง่ ทาให้ ตกในความกลัวอีก แต่ทา่ นได้ รับพระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็ นบุตรของพระ
เจ้ า ให้ เราทังหลายร้
้
องเรียกพระเจ้ าว่า “อับบา” คือพระบิดา” (โรม 8:15) ความกลัวไม่อาจทาอะไรเราได้ อีกต่อไป ในฐานะ
ที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้ าเราเป็ นอิสระที่จะก้ าวไปสูค่ วามไพบูลย์
พระองค์ ทรงช่ วยเราในการตรึงเนือ้ หนังของเรา
“เพราะว่าความต้ องการของเนื ้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอ่ สู้เนื ้อหนัง เพราะทังสองฝ่
้
ายเป็ น
ศัตรูกนั ดังนันสิ
้ ง่ ที่ทา่ นทังหลายปรารถนาท
้
าจึงกระทาไม่ได้ ” (กาลาเทีย 5:17) เป็ นทีช่ ดั เจนว่าพวกเรามีสงครามที่ต้องต่อสู้
กองทัพศัตรูของเราคือเนื ้อหนัง (ร่างกาย) ซึง่ ต่อสู้กบั วิญญาณ หากเนื ้อหนังชนะเราก็จะพบกับความตายเป็ นนิตย์ แต่ถ้า
วิญญาณชนะ เราจะได้ พบกับชีวติ นิรันดร์ (โรม 8:5-8)
ในสงครามเช่นนี ้เราจึงจาเป็ นต้ องมีการทดสอบเล็กน้ อยโดยการพิจารณาดูภายในตัวเราเองว่าการต่อสู้ดาเนินไป
อย่างไรบ้ าง
ประการแรกเปาโลเขียนรายชื่อการงานของเนื ้อหนังว่า “การงานของเนื ้อหนังนันเห็
้ นได้ ชดั คือการล่วงประเวณี
การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็ นศัตรูกนั การวิวาทกัน การริ ษยากัน การโกรธกัน การ
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ใฝ่ สูง การทุม่ เถียงกัน การแตกก๊ กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้ า การเล่นเป็ นพาลเกเร และการอื่นๆในทานองนี”้ (กาลา
เทีย 5:19-21) ท่านชี ้แจงต่อว่า “คนที่ประพฤติเช่นนันจะไม่
้
มีสว่ นในแผ่นดินของพระเจ้ า” จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องสนใจว่าพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงใช้ คาว่า ประพฤติ เราอาจสะดุดและกระทาสิง่ ที่เป็ นการงานของเนื ้อหนังเป็ นบางครัง้ แต่เมื่อการ
กระทาเช่นนันได้
้ กลายมาเป็ นความประพฤติของเรา ซึง่ มันเป็ นการส่งสัญญาณเตือนชัดเจนว่าเนื ้อหนังกาลังจะชนะ
สงครามนี ้ มีเพียงจิตใจทีเ่ ข้ มแข็งที่พร้ อมสาหรับการกลับใจใหม่ด้วยใจจริงเท่านันที
้ จ่ ะเปลีย่ นความประพฤตินี ้ได้
ในทางกลับกันเปาโลได้ เขียนรายชื่อ “ผลของพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:22, 23) ผลเหล่านันประกอบด้
้
วย
“ความรัก ความปลาบปลื ้มใจ สันติสขุ ความอดกลันใจ
้ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้ อม การรู้จกั
บังคับตน”
เราจาเป็ นต้ องเอาใจใส่คณ
ุ สมบัติทวั่ ไปของผลต่างๆ เหล่านี ้ เช่น ผลของความรักนันองค์
้ พระผู้เป็ นเจ้ าพระเยซู
คริ สต์ได้ สงั่ ไว้ วา่ “สิง่ ที่เราสัง่ ท่านทังหลายไว้
้
ก็คือ ท่านจงรักกันและกัน” (ยอห์น 15:17) ความรักของคริ สเตียนเป็ น
คุณสมบัติที่เราทาได้ ด้วยการพยายามคิด และพระเยซูก็สงั่ เราให้ พยายามคิด สาหรับเรื่ องความปลาบปลื ้มใจ (ยากอบ
1:2) และผลของพระวิญญาณด้ านอื่นๆ ก็ต้องใช้ การพยายามคิดเช่นเดียวกัน คุณสมบัตเิ หล่านี ้เป็ นผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงความคิดหรื อจิตใจ – เพราะว่าคนที่มชี ีวิตอยูโ่ ดยพระวิญญาณจะดาเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ
เป็ นเรื่ องจาเป็ นอีกเช่นกันที่จะเข้ าใจภาพที่เปาโลเปรี ยบ – ผลของพระวิญญาณ – ต้ นแอปเปิ ลออกดอกในฤดู
ใบไม้ ผลิและจะไม่ออกผลจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ ร่วง ภายหลังจากทีค่ นๆ หนึง่ ได้ เกิดใหม่ก็จะต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่ ก่อนที่
ดอกของการถูกสร้ างขึ ้นใหม่นนจะกลายเป็
ั้
นผลของพระวิญญาณ เราต้ องเข้ าใจเรื่ องนี ้เพื่อเราจะไม่หมดความอดทนกับตัว
เราเอง ความอดทนของพระเจ้ าในขณะที่เราเติบโตขึ ้นทาให้ พนั ธสัญญาใหม่เป็ น “พระบัญญัติที่สมบูรณ์(วิสทุ ธิบญ
ั ญัต)ิ
หรื อพระบัญญัติแห่งเสรี ภาพ” (ยากอบ 1:25) เราอาจจะยังทาผิดพลาดบ้ างแต่ความผิดพลาดนันจะไม่
้
กล่าวโทษตัวเราเอง
“ผู้ที่อยูฝ่ ่ ายพระเยซูคริ สต์ได้ เอาเนื ้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื ้อหนังตรึงไว้ ที่กางเขนแล้ ว” (กาลาเทีย
5:24) พระวิญญาณทรงช่วยเราให้ เกิดผลของพระวิญญาณ และพระองค์ก็ทรงช่วยเราตรึงเนื ้อหนังกับความอยากด้ วย ถ้ า
พระองค์ไม่ได้ ชว่ ย เราก็คงไม่สามารถเริ่ มต้ นที่จะประสบความสาเร็ จในงานที่ยงิ่ ใหญ่นนได้
ั้
พระวิญญาณทรงนาเรา
“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้ าทรงนาผู้ใด ผู้นนก็
ั ้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า ” (โรม 8:14)
1. วิธีแรกที่พระวิญญาณทรงนาเราคือโดยผ่านพระคัมภีร์ พระเยซูตรัสว่า “จิตวิญญาณเป็ นทีใ่ ห้ มชี ีวิต ส่วนเนื ้อหนังไม่มี
ประโยชน์อนั ใด ถ้อยคาซึ่ งเราได้กล่าวกับท่านทัง้ หลายนัน้ เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวิต” (ยอห์น 6:63) งพระองค์ตรัสใน
อีกเหตุการณ์หนึง่ ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการโต้ แย้ งกับพวกยิวหัวรัน้ ว่า “จะฝ่ าฝื นพระคัมภีร์ไม่ได้ ” (ยอห์น 10:35) พระเจ้ าจะ
ไม่ทรงทาอะไรที่ขดั แย้ งกับพระคัมภีร์ ดังนันเปาโลจึ
้
งเขียนว่า “พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ น
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ประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้ าจะ
พรักพร้ อมที่จะกระทาการดีทกุ อย่าง” (2 ทิโมธี 3:16, 17)
2. วิธีที่สองที่พระวิญญาณทรงนาเราคือโดยผ่านทางจิตสานึกของเรา เปาโลบอกให้ ทิโมธีมี “จิตสานึกผิดชอบ” (1 ทิโมธี
1:19) ตัวอย่างเช่น คริ สเตียนได้ รับการเตือนเรื่ อง”การทาร้ ายจิตสานักผิดชอบ” (1 โคริ นธ์ 8:12) ของพี่น้องที่ออ่ นแอ พระ
คัมภีร์ยงั กล่าวถึงคนที่ “ทาไปทังรู้ ้ ๆเหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสานึกผิดชอบของเขา” (1 ทิโมธี 4:2)
จิตสานึกเป็ นเครื่ องนาทางที่พระเจ้ าทรงให้ ไว้ และคริ สเตียนจะต้ องเชื่อฟั งจิตสานึกของตนเอง ไม่ใช่เชื่อฟั งคนอื่นที่ออ่ นแอ
อย่างไรก็ตามจิตสานึกไม่ใช่เครื่ องนาทางที่นา่ เชื่อถือได้ เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ พระคัมภีร์มีความชัดเจน แม่นยา และมี
ขอบเขตที่สมบูรณ์ระหว่างถูกและผิด จิตสานึกทีม่ าจากการเปรี ยบเทียบนันไม่
้ สามารถใช้ ตดั สินได้ ตามที่เปาโลอธิบายชัด
ว่า “จิตสานึกของข้ าพเจ้ าไม่ได้ ฟ้องว่าข้ าพเจ้ าทาผิด แต่นนั่ ไม่ทาให้ ข้าพเจ้ าไร้ ผิด ” (1 โคริ นธ์ 4:4)
3.พระวิญญาณทรงนาผ่านสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เราควบคุมไม่ได้ ในกิจการ 16:7, 8 เปาโลได้ พยายามประกาศพระกิตติ
คุณบริ เวณทีเ่ ป็ นประเทศตุรกีในปั จจุบนั นี ้ แต่พระวิญญาณได้ ห้ามท่าน พระองค์กลับนาท่านไปยังมาซิโดเนียแทน ปั จจุบนั
นี ้ “พระเจ้ าได้ ทรงตังอวั
้ ยวะไว้ ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ ” (1 โคริ นธ์ 12:18)
คริ สเตียนควรได้ รับการเตือนสติเรื่ องการวางใจในหัวข้ อที่ (2) และ (3) มากเกินไป พระคัมภีร์ได้ เขียนไว้ เพื่อเป็ น
การสือ่ สารจากพระเจ้ าถึงพวกเรา พระเจ้ าทรงคาดหวังว่าเราจะ “พากเพียร” ในการศึกษาพระคาของพระองค์ และด้ วยวิธี
นี ้เราจึงกลายเป็ นผู้ที่ประพฤติตามเปาโลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็ นผู้ประพฤติตามพระเยซู พระองค์สิ ้นพระชนม์ด้วย
ความสมัครใจ (ยอห์น 10:18) และพระเจ้ าทรงคาดหวังให้ พวกเราตามรอยพระบาทของพระเยซูโดยความสมัครใจด้ วย
พระวิญญาณทรงทูลขอแทนเรา
“ในทานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกาลังด้ วย เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เราควรจะอธิษฐานขอสิง่ ใด
อย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ าครวญอธิษฐานไม่เป็ นคา และพระองค์ผ้ ทู รงชันสูตรใจมนุษย์ ก็
ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้ า”
(โรม 8.26, 27)
ครัง้ หนึง่ ข้ าพเจ้ าและครอบครัวไปเยี่ยมพ่อแม่ของข้ าพเจ้ าซึง่ อยูห่ า่ งไปประมาณ 50 กิโลเมตร ตอนที่เราเดินทาง
กลับนันเป็
้ นเวลาดึกแล้ ว พายุพดั หิมะปกคลุมถนนหนาราวหนึง่ นิ ้ว พอข้ ามเนินเขามา ข้ าพเจ้ ามองเห็นแสงสะท้ อนของ
หิมะที่ถกู เกลีย่ ไว้ ข้างทางด้ านล่าง ตอนแรกข้ าพเจ้ าเห็นว่ากองหิมะอยูข่ ้ างทางฝั่ งของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงเหยียบเบรก – แต่
พื ้นถนนมีน ้าแข็งเกาะจนทาให้ ถนนลืน่ ดูเหมือนว่ารถจะไหลเร็ วขึ ้นไปอีก พอมาถึงใกล้ ๆ ข้ าพเจ้ ากลับเห็นกองหิมะกองอยู่
กลางถนน ข้ าพเจ้ ารู้วา่ รถไม่สามารถหยุดได้ ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงหักรถไปทางซ้ าย แต่พอเรากาลังขับผ่านไปปรากฏว่าทาง
แคบเกินกว่ารถจะผ่านไปได้ แล้ วล้ อหน้ าข้ างซ้ ายก็เลยขอบถนนออกไป ข้ าพเจ้ าจาได้ วา่ ข้ าพเจ้ าส่งเสียงว่า (ข้ าพเจ้ าเคยขับ
รถแล้ วรถหมุนติ ้วรอบตัวเองครัง้ หนึง่ ดูเหมือนว่าคราวนี ้มันจะซ ้ารอยเดิม) “ช่วยด้ วย พระบิดาเจ้ าข้ า ช่วยด้ วย!”
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ขณะที่ข้าพเจ้ าส่งเสียงคานัน้ รถก็ชนกับกันชนข้ างทางจนรถของเราหมุนขวางกับถนน เราต้ องใช้ “เลือ่ น” ไถลลง
ไปยังตีนเขาด้ านล่าง ตอนเช้ าเราออกไปดูสถานที่เกิดเหตุ เราเห็น – จากคาบอกเล่าของตารวจที่มาตรวจอุบตั เิ หตุ – ว่า
“ปาฏิหาริ ย์จริ งๆ ที่คณ
ุ ไม่ได้ กลิ ้งลงไปข้ างล่าง”
ข้ าพเจ้ าไม่มีทางรู้เลยจริงๆ ว่ามันเป็ นเรื่ องบังเอิญหรื อว่าพระวิญญาณ “ทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ าครวญ
อธิษฐานไม่เป็ นคา” แต่ข้าพเจ้ าเชื่อว่าเรื่ องนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีที่พระองค์จะทรงใช้ พระคัมภีร์ข้อนี ้ถ้ าพระองค์จะเลือกใช้
สรุ ป
พวกเราได้ รับพระวิญญาณที่สถิตอยู่กบั ร่างกายของเรา เหมือนกับที่พระองค์สถิตอยูก่ บั พระเยซู – พระวิญญาณ
ผู้ทรงฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตน พระองค์ทรงช่วยเราในการตรึงเนื ้อหนัง พระองค์ทรงนาเราเพื่อเราจะได้ เป็ นบุตรของ
พระเจ้ า และพระองค์ทรงทูลขอแทนเรา
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V.คาสอนของพระวิญญาณ (Exhortation From The Spirit)

จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ
พวกเราได้ รับคาสัง่ ว่า “อย่าเมาเหล้ าองุ่นซึง่ จะทาให้ เสียคน แต่จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)
เราจะประกอบด้ วยพระวิญญาณได้ อย่างไร? เปาโลแนะนาเราสามประการเพือ่ ให้ เราสามารถประกอบด้ วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้ า
1. ”จงปราศรัยกันด้ วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ คือร้ องเพลงสรรเสริ ญและสดุดีจากใจของท่าน
ถวายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (เอเฟซัส 5:19)
การร้ องเพลงเป็ นวิธีที่ทาให้ เราประกอบด้ วยพระวิญญาณ! ก่อนทีพ่ ระเยซูจะเสด็จข้ ามลาห้ วยเข้ าไปในสวนเกทเสมนีนนั ้
พระองค์และเหล่าสาวกร้ องเพลง (มัทธิว 26:30) ตอนทีเ่ ปาโลกับสิลาสถูกขังคุกในเมืองฟี ลปิ ปี แคว้ นมาซิโดเนียนัน้ ในเวลา
เที่ยงคืน ณ ใจกลางคุก “เปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานและร้ องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ า” (กิจการ 16:25)
เปาโลและสิลาสมีทศั นคติทดี่ !ี หลายคนที่ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนัน้ – ถูกขังอยูใ่ นคุกมืด – มักจะราพึงว่า “ทาไม
ต้ องเป็ นข้ าพเจ้ า พระองค์เจ้ าข้ า?” แต่พวกเขากลับร้ องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ า!
การประกอบด้ วยพระวิญญาณนันเราต้
้
องปราศรัยกันด้ วยเพลงสดุดีและเพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ เวลาที่
เรารู้สกึ ไม่คอ่ ยอยากร้ องเพลงคือเวลาทีเ่ ราต้ องร้ องเพลงจริงๆ!
พระเจ้ าตรัสว่า – จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ คาแนะนาที่ตามมาคือ – จงร้ องเพลง! หลักสูตรของ เดล คาร์ เนกี ้
(ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยให้ คนมีทศั นคติที่ด)ี สอนนักเรี ยนของตนว่า จงกระตือรื อร้ นแล้ วคุณก็จะมีความกระตือรื อร้ น!
ถ้ าเราร้ องเพลง เราจะประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ประสงค์ให้ เราร้ องเพลงสดุดีและเพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ มีวธิ ีนี ้เป็ นวิธีเดียวที่จะทา
ให้ เราประกอบด้ วยพระวิญญาณ ถ้ าเรายืนกรานว่าจะร้ องเพลงร็ อคแอนด์โรล หรื อเพลงคันทรี่ ตะวันตกแล้ วล่ะก็ เราจะไม่มี
วันประกอบด้ วยพระวิญญาณ นีไ่ ม่ใช่ข้อบังคับ – แต่เป็ นทางเลือก เราอยากเป็ นเหมือนพระคริ สต์หรื อเปล่า?
2.”จงขอบพระคุณพระเจ้ าคือพระบิดาสาหรับสิง่ สารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา” (เอเฟซัส 5:20)
วิธีที่สองซึง่ สาคัญสาหรับการประกอบด้ วยพระวิญญาณคือการขอบพระคุณสาหรับทุกสิ่ งเสมอ สมมติวา่ ตอนนี ้อุณหภูมิ
ติดลบ 20 องศา ลมพัดแรง และมีหิมะตกข้ างนอกนัน้ แล้ วคุณจาเป็ นต้ องเข้ าไปในเมืองเพื่อทาธุระที่สาคัญบางอย่าง
คุณออกไปสตาร์ ทรถ แต่มนั สตาร์ ทไม่ติด คุณจะขอบคุณพระเจ้ าจากส่วนลึกของใจหรื อเปล่า? คุณจาได้ วา่ การ
ประกอบด้ วยพระวิญญาณนันเราต้
้
องขอบพระคุณสาหรับสิง่ สารพัดอยูเ่ สมอ หรื อคุณจะพูดกับตัวเองว่า “ทาไมต้ องเป็ น
ข้ าพเจ้ า พระองค์เจ้ าข้ า?”
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ลองนึกถึงโยเซฟ – เด็กหนุม่ ที่สวมเสื ้อคลุมหลากสี? พี่ๆ ของโยเซฟขายท่านให้ เป็ นทาสในอียิปต์ ท่านปฏิบตั ิตอ่ นายผู้ชาย
อย่างดีในขณะที่ภรรยาของนายเกิดความคิดที่ไม่ดขี ึ ้นในหัว ในที่สดุ โยเซฟต้ องติดคุก – โดยไม่มีความผิด และได้ พยายาม
ทาดีที่สดุ แล้ ว
เมื่ออยูใ่ นคุก แต่เพราะจิตวิญญาณของท่าน – ทัศนคติ – ท่านได้ รับหน้ าที่ดแู ลนักโทษคนอื่นๆ แต่เมื่อท่านแปลความฝั น
ให้ กบั เจ้ าพนักงานน ้าองุ่นและเจ้ าพนักงานขนมของกษัตริ ย์ (โดยบอกว่าเจ้ าพนักงานขนมจะถูกประหาร แต่เจ้ าพนักงาน
น ้าองุ่นจะได้ กลับไปรับใช้ ฟาโรห์เช่นเดิม) กาลกลับตาลปั ตร ท่านขอให้ เจ้ าพนักงานน ้าองุ่นเล่าเรื่ องของท่านต่อกษัตริ ย์ แต่
เจ้ าพนักงานน ้าองุ่นกลับลืมท่านเสีย!
โยเซฟขณะอยูใ่ นคุกได้ พดู ว่า “ทาไมต้ องเป็ นข้ าพเจ้ า พระองค์เจ้ าข้ า” หรื อเปล่า? ไม่เลย ท่านไม่ได้ พดู ท่านยังคงไว้ วางใจ
พระเจ้ า และพระเจ้ ามอบรางวัลให้ กบั ท่านโดยให้ ทา่ นดูแลอียิปต์ทงประเทศ
ั้
เราจาเป็ นต้ องจาข้ อพระคัมภีร์จาก โรม 8:28 “เรารู้วา่ พระเจ้ าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้ เกิดผลอันดีในทุกสิง่ คือคนทัง้
ปวงที่พระองค์ได้ ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” ดังนันเราจึ
้
งต้ องขอบพระคุณสาหรับทุกสิ่งสารพัด
3.”จงยอมฟั งกันและกันด้ วยความเคารพในพระคริ สต์” (เอเฟซัส 5:21)
การยอมฟั งกันและกันเกี่ยวอะไรกับการประกอบด้ วยพระวิญญาณ?
ในคืนที่พระเยซูถกู ทรยศ ขณะทีเ่ ขาทังหลายก
้
าลังรับประทานอาหารด้ วยกัน “มีการเถียงกันด้ วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขา
เป็ นใหญ่ที่สดุ ” (ลูกา 22:24) เมื่อพวกเขายังถกเถียงกันอยู่ พระเยซูทรงลุกขึ ้นเอาผ้ าคาดเอวและทรงล้ างเท้ าของเหล่าอัคร
สาวก เมื่อพระองค์ทรงล้ างเท้ าพวกเขาเสร็ จแล้ ว ทรงอธิบายว่า “เราได้ วางแบบแก่ทา่ นแล้ ว เพื่อให้ ทา่ นทาเหมือนดังทีเ่ รา
ได้ กระทาแก่ทา่ นด้ วย” (ยอห์น 13:15)
พระเยซูเสด็จมาเพื่อรับใช้ ไม่ใช่เพื่อได้ รับการรับใช้ (มัทธิว 20:28) และพระองค์ทรงยินดีที่ได้ กระทา “นี่คือสิง่ ที่เราได้ บอก
แก่ทา่ นทังหลายแล้
้
ว เพื่อให้ ความยินดีของเราดารงอยูใ่ นท่าน และให้ ความยินดีของท่านเต็มเปี่ ยม” (ยอห์น 15:11)
มีความยินดีอย่างมากในการรับใช้ ด้วยความเต็มใจ เราต้ องรั บใช้ – เราต้ องยอมฟั งกันและกันและยอมเป็ นผู้รับใช้ กนั และ
กัน – เพื่อที่จะประกอบด้ วยพระวิญญาณและเป็ นเหมือนองค์พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา
อย่ าให้ พระวิญญาณทรงเสียพระทัย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเป็ นผู้ชว่ ยของเรา แต่พระองค์ก็ทรงเสียพระทัยเป็ น ดังนันพระองค์
้
จงึ เตือนว่า “อย่าทา
ให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนันท่
้ านได้ ถกู ประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะ
ทรงไถ่ให้ รอด” (เอเฟซัส 4:30)
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ถ้ าเราทาให้ พระวิญญาณทรงเสียพระทัยเป็ นเวลานาน โดยทาเหมือนพระองค์เป็ นแขกที่เราไม่อยากต้ อนรับ
พระองค์จะทรงละจากเราไป หรื ออย่างน้ อยพระองค์ก็จะไม่ได้ ประทับตราหมายเราไว้ สาหรับวันแห่งการไถ่บาป “เพราะว่า
คนเหล่านันที
้ ่ได้ รับความสว่างมาครัง้ หนึง่ แล้ ว และได้ ร้ ูรสของประทานจากสวรรค์ ได้มีส่วนในพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ และได้
ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้ า และฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนัน้ ถ้ าเขาเหล่านันได้
้ ชิมแล้ วหลงไป ก็เหลือวิสยั ที่จะ
นาเขามาสูก่ ารกลับใจอีกได้ ” (ฮีบรู 6:4-6) มีบางคนที่เคยเข้ าส่วนในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แต่พระองค์ทรงเสียพระทัยที่ไม่
อาจนาเขามาสูก่ ารกลับใจได้ อีก
บางทีเพลงที่เด็กๆ ร้ องในชันเรี
้ ยนรวีก็บง่ บอกเรื่ องนี ้ได้ ดีที่สดุ
“จงระวังดวงตาเล็กๆ หนูมองอะไร
จงระวังดวงตาเล็กๆ หนูมองอะไร
พระบิ ดาบนสวรรค์ทรงมองลงมาด้วยความรัก
ดังนัน้ จงระวังดวงตาเล็กๆ หนูมองอะไร”
เรื่ องนี ้ยังเป็ นจริงสาหรับหู มือและเท้ า ปาก และความคิด อย่าทาให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ าเสีย
พระทัย!
อย่ าดับพระวิญญาณ
กองไฟดับได้ ถ้ามีใครราดน ้าลงไป มีคนหลายคนที่ราดน ้าลงบนน ้าพระทัยของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่พระองค์
เตือนว่า “อย่าดับพระวิญญาณ” (1 เธสะโลนิกา 5:19)
บางคนบอกว่าเขาไม่สามารถอธิษฐานในที่สาธารณะได้ เพราะเขาอาย มีบางคนบอกว่าเขาไม่สามารถพูดเรื่ อง
พระเยซูให้ กบั คนอื่นได้ เพราะเขาไม่มีลกั ษณะนิสยั ทีจ่ ะทาในเรื่ องนี ้ มีสตรี บางคนที่บอกว่าเธอไม่สามารถยอมอยูใ่ ต้ อาณัติ
สามีของเธอได้ เพราะเธอไม่ได้ เกิดมาเพื่อทาแบบนัน้ คนเหล่านี ้ไม่เข้ าใจเรื่ องการถูกสร้างขึ้นใหม่เสียเลย
เมื่อเราถูกฝั งไว้ กบั พระคริ สต์ในการบัพติศมา เราฝั งตัวตนและธรรมชาติเก่าๆ ของเราไปด้ วย เราจึงเป็ นคนที่ถกู
สร้ างขึ ้นใหม่พร้ อมกับตัวตนและธรรมชาติใหม่ เราสามารถจะทาอะไรก็ตามที่พระคัมภีร์บอกว่าเราทาได้ ดังนันอย่
้ าให้ เรา
ดับพระวิญญาณ!
ให้ เราเป็ นนายเหนือร่ างกายของเรา
1 โคริ นธ์ 9:24-27 เปาโลเน้ นความสาคัญของการใช้ จิตใจควบคุมร่างกาย “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่าคนเหล่านันที
้ ่วิ่งแข่ง
กันก็วงิ่ ด้ วยกันทุกคน แต่คนที่ได้ รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนัน้ จงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ ได้ ฝ่ ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดใน
ระเบียบ เขากระทาอย่างนันเพื
้ ่อจะได้ มงกุฎใบไม้ ซงึ่ ร่วงโรยได้ แต่เรากระทาเพื่อจะได้ มงกุฎที่ไม่มีวนั ร่วงโรยเลย ส่วน
49

ข้ าพเจ้ าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้ าพเจ้ ามิได้ ตอ่ สู้อย่างนักมวยทีช่ กลม แต่ข้าพเจ้าก็ทบุ ตีร่างกายให้มนั แข็งจนอยู่มือ เพราะ
เกรงว่าเมื่อข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนอื่นแล้ ว ตัวข้ าพเจ้ าเองจะเป็ นคนทีใ่ ช้ การไม่ได้ ”
ร่างกายของเราชอบเลือกทาสิง่ ทีง่ ่ายๆ มันเป็ นธรรมชาติเก่าของเราที่ชอบงานง่ายๆ ชอบพักร้ อนบ่อยๆ ชอบหยุด
พักผ่อน ร่างกายอยากเลิกงานเร็วในวันนี ้แล้ วก็นอนอยูบ่ นเตียงนานอีกหน่อยในวันพรุ่งนี ้
เราจาเป็ นต้ องเข้ มงวดกับร่างกายของเราเหมือนกับเข้ มงวดเด็กๆ – ร่างกายของเราต้ องการถูกฝึ กซ้ อมบ่อยๆ ถ้ า
เราปล่อยให้ ร่างกายทาอะไรง่ายๆ โดยที่ไม่บงั คับให้ ทาในสิง่ ที่ควรทาในวันนี ้ ร่างกายก็จะเรี ยกร้ องอะไรๆ ที่ง่ายยิง่ ขึ ้นในวัน
พรุ่งนี ้
นักวิ่งทุกคนรู้วา่ เขาจะต้ องทาให้ เต็มความสามารถเพื่อจะได้ รับชัยชนะ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็เร่งเร้ าให้ เราวิง่
เต็มที่ด้วย!
นักกรี ฑาทุกคนรู้วา่ เขาจะต้ องฝึ กฝนอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อจะเข้ าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิ กได้ พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์บอกเราว่ารางวัลที่จะได้ รับในโอลิมปิ กฝ่ ายวิญญาณนันมี
้ คณ
ุ ค่ามากกว่าการฝึ กฝนอย่างหนักเสียอีก
นักฟุตบอลจะต้ องวิง่ ไปในทิศทางที่ถกู ต้ องเพื่อจะได้ ทาคะแนนได้ นักมวยรู้วา่ เขาต้ องต่อยให้ เข้ าเป้าเพื่อได้
คะแนน คริ สเตียนเองก็ต้องตังเป
้ ้ าหมายของตัวเอง – เราจะต้ องวิง่ ให้ ถกู ทิศทาง และเราต้ องต่อยให้ เข้ าเป้า
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงช่วยเราให้ ควบคุมร่างกายของเราได้ ถ้าเราทาตามวิธีการที่วางไว้ ในพระคัมภีร์ แต่ผ้ ู
ฝึ กสอนก็จาเป็ นต้ องให้ ทีมของเขามีวินยั และมีการฝึ กฝนทางความคิดเหมือนกัน ถ้ าเราปฏิเสธไม่ยอมเป็ นนายเหนือ
ร่างกายของเรา แม้ เราจะประกาศแก่คนมากมาย แต่เราก็จะเป็ นคนใช้ การไม่ได้ ให้ เราไปออกแรงกันเถอะ!
สรุ ป
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงแนะนาเราให้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณโดยทรงบอกเราว่าต้ องทาอย่างไร
1. ร้ องเพลงสรรเสริ ญและสดุดจี ากใจของเรา ถวายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
2. ขอบพระคุณพระเจ้ าสาหรับสิง่ สารพัดเสมอ
3. ยอมฟั งกันและกันด้ วยความเคารพในพระคริ สต์
พระวิญญาณทรงเตือนไม่ให้ เราทาให้ พระองค์เสียพระทัย ไม่ดบั พระวิญญาณ และให้ เราเป็ นนายเหนือร่างกาย
ของเรา
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คาแนะนาทังหมดนี
้
้ที่มาจากพระวิญญาณรวมกับการมีวินยั บังคับตน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้ ทรงเปลีย่ นเรา
ด้ วยการทาอิทธิฤทธิ์เพื่อให้ เราเป็ นเหมือนพระคริ สต์ แต่พระองค์ขอให้ เรามีความยินดีในการเปลีย่ นแปลงตัวเราเองให้ เป็ น
เหมือนพระองค์โดยการช่วยเหลือในการฝึ กฝนจากพระองค์
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VI.ชีวิต! ในพระเยซู (Life! In Jesus)

“พระองค์ทรงเป็ นแหล่งชี วิต และชีวิตนันเป็
้ นความสว่างของมนุษย์” (ยอห์น 1:4) ยอห์นยังบันทึกไว้ อีกว่าพระเยซู
ทรงตรัสว่า “เราเป็ นทางนัน้ เป็ นความจริงและเป็ นชีวิต ไม่มีผ้ ใู ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
ชี วิตอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ แต่บางครัง้ เราเจอกับความยากลาบากจนไม่เข้ าใจว่าชี วิตนันเป็
้ นอย่างไร
ข้ อพระคัมภีร์ที่สาคัญมากที่สดุ ข้ อหนึง่ คือ โรม 8:2 “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวติ ในพระเยซูคริ สต์ ได้
ทาให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่งบาปและความตาย” กฎของพระวิญญาณแห่งชีวติ คืออะไร มีความแตกต่างกับกฎแห่งบาป
และความตายอย่างไร?
กฎเป็ นตัวบอกความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล – ในโลกของกายภาพ มันจะแสดงออกในรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ กฎแห่งบาปและความตาย (ถูกจัดหมวดหมูไ่ ว้ โดยพระบัญญัติสบิ ประการ) บอกความสัมพันธ์ของสาเหตุและ
ผลไว้ อย่างชัดเจนมาก – ท่านบาปเหตุฉะนันท่
้ านจึงตาย ถ้ าคุณไม่บาปผลสาคัญที่ตามมาก็คือ คุณจะมีชีวิต
อย่างไรก็ตามกฎแห่งบาปและความตายเป็ นงานของความตาย (2 โคริ นธ์ 3:7) ภาพภายในของการเป็ นคนบาป
ซึง่ พัฒนาขึ ้นเรื่ อยๆ คือมันจะค่อยๆ บังคับความตังใจของคนให้
้
กลับไปหาศิลาแห่งธรรมบัญญัติ และหากคนคนนันเห็
้ นว่า
ตัวเองเป็ นคนบาปต่อไปเรื่ อยๆ เขาก็จะทาตัวเป็ นคนบาปอย่างแน่นอน เราควรมุง่ เน้ นความคิดของเราไปที่การเปลีย่ นจาก
“ผลักสิง่ ที่ไม่ใช่ออกไป” ให้ กลายเป็ น “ดึงสิง่ ที่ใช่เข้ ามา” แทน
นี่คือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวติ ในพระเยซูคริ สต์ ด้ วยการเกิดใหม่ของเราทาให้ ตอนนี ้เรามีความสามารถที่จะ
เป็ นเหมือนพระคริ สต์! เราจึงเดินหน้ าต่อไปในการติดตาม “การทรงเรี ยกของพระเจ้ าจากเบื ้องบนในพระเยซูคริ สต์” (ฟิ ลปิ
ปี 3:14) เรามีความคิดใหม่ – เราอยากจะเป็ นเหมือนพระคริ สต์! เราไม่ถกู บังคับให้ นมัสการพระเจ้ า – แต่เราต้ องการ
นมัสการพระองค์เอง! เราไม่ถกู บังคับให้ ไปคริ สตจักร – แต่เราอยากจะไปเอง!
คริ สเตียนหลายคนไม่เคยเห็นนิมติ หมายของความกระตือรื อร้ นที่จะทาบางสิง่ เพื่อพระเจ้ า คนเหล่านันยั
้ งคง
ทางานหนักภายใต้ กฎแห่งบาปและความตาย พวกเขาจึงคิดว่าพวกเขาจาเป็ นต้ องไปคริ สตจักร พวกเขาคิดว่าพวกเขา
จาเป็ นต้ องคุยกับคนอื่นเรื่ องพระเยซู มีหลายสิง่ หลายอย่างที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจาเป็ นต้ องทา ศาสนาคริ สต์เป็ นภาระที่
หนักมากจริ งๆ สาหรับพวกเขา ปั ญหาของพวกเขาคือทัศนคติของพวกเขาเอง!
มาถึงจุดนี ้อัครสาวกยอห์นเขียนว่า “เพราะนีแ่ หละเป็ นความรักต่อพระเจ้ า คือที่เราทังหลายประพฤติ
้
ตามพระ
บัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นนไม่
ั ้ เป็ นภาระ” (1 ยอห์น 5:3) คาสัง่ ของพระองค์ไม่ใช่ภาระหนัก แต่
ถ้ าเราเห็นว่ามันเป็ นภาระหนัก เราต้ องมองเข้ าไปให้ ลกึ เพื่อรับความช่วยเหลือ! “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้ า ก็มีชยั ต่อ
โลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็ นชัยชนะที่ชนะโลก” (1 ยอห์น 5:4)

52

ความเชื่อของเรามีชยั ชนะต่อโลก สาหรับพวกเราแล้ วไม่มคี าว่าหมดหวัง ไม่มีปัญหาที่ยากเกินไป ไม่มีภเู ขาที่
ใหญ่เกินจะเคลือ่ นย้ ายได้ เพราะสาหรับพวกเราสิง่ ที่ต้องทาคือการพัฒนาความเชื่อ เพิ่มเติมระดับความเชื่อจนถึงขนาดที่
เราเข้ าใจด้ วยความชื่นชมยินดีวา่ พระเจ้ า “ทรงสามารถกระทาสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์ เดชที่
ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา” (เอเฟซัส 3:20)
ด้ วยฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณที่สถิตอยูภ่ ายใน เราสามารถคว่าโลกนี ้ได้ เมื่อเราแต่ละคนพยายามอย่างเต็ม
กาลังที่จะทาให้ คนทุกคนเป็ นคนดีรอบคอบในพระคริ สต์ เราสามารถมอบชีวติ ที่เป็ นที่ต้องการให้ แก่โลกที่กาลังจะตายซึง่
อยูร่ อบตัวเรา “ผู้ที่วางใจในเรา” พระเยซูตรัส “แม่น ้าที่มีน ้าธารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นน”
ั ้ (ยอห์น 7:37, 38)
เราได้ เห็นแล้ วว่าพระองค์ทรงตรัสถึงพระวิญญาณที่เราได้ รับแล้ ว ขอให้ แม่น ้านันไหลล้
้
นออกมา!
สรุ ป
การอยูใ่ นพระคริ สต์นนมี
ั ้ ความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้วา่ พระเจ้ าจะทรงทาสิง่ ที่ยงิ่ ใหญ่โดยพวกเรา เมื่อเรายอม
มอบตัวเราให้ ถือรักษาคาสัง่ ของพระองค์ พระเจ้ าทรงสามารถกระทาสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์
เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา
บทเรียนที่ได้ รับ
สิง่ ที่ได้ รับจากบทเรี ยนนี ้มีดงั นี ้
1. คริ สเตียนสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้ เพราะเราเป็ นคนที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ตามบัพติศมาของพระองค์เพื่อเข้ าส่วนใน
พระคริ สต์
2. คนที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่นี ้จะต้ องเข้ าสูข่ นตอนการเปลี
ั้
ย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องให้ มีความคิดใหม่ – โดยการมองดูภาพพระ
เยซูคริ สต์ที่ฟืน้ ขึ ้นจากตาย การทาความเข้ าใจภาพพระเยซูคริ สต์ที่ฟืน้ ขึ ้นจากตาย และการจดจ่ออยูก่ บั ภาพของพระเยซู
คริ สต์ทฟี่ ื น้ ขึ ้นจากตาย
3. จุดประสงค์ของพระเจ้ าทีม่ ีอยูต่ ลอดมาคือการส่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ลงมาให้ กบั คนที่สตั ย์ซื่อกับพระองค์ เพื่อให้
มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้ า และคนสัตย์ซื่อนันจะได้
้
เป็ นผู้ที่ดีพร้ อมเหมือนอย่างพระบิดาผู้สถิตอยูบ่ นสวรรค์ พระเจ้ าทรงสือ่ สาร
ความคิดที่นา่ ตื่นเต้ นนี ้ด้ วยคาต่างๆ เช่น คาว่า พระสัญญา ความล้าลึก พระเกียรติ /สง่าราศี และ กระจกเงา เพื่อให้ เรา
เข้ าใจจุดประสงค์ของพระองค์ได้ ดีขึ ้น การยกโทษบาปเป็ นแนวคิดที่สาคัญและเป็ นพาหนะที่นาไปถึงพระวิญญาณผู้สถิต
อยูภ่ ายในเรา ดังนันเราจ
้
าเป็ นต้ องเข้ าใจความซับซ้ อนของข้ อความในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ ส่วนใจความของพระ
คัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมนันไม่
้ ได้ เน้ นเพียงแค่พระคริ สต์เท่านัน้ แต่เป็ นพระคริ สต์อยูใ่ นเรา ส่วนกระจกเงาของการเปิ ดเผย
เรื่ องราวทังหมดของพระเจ้
้
านัน้ – ความครบถ้ วนของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่กบั ความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ – เรา
เห็นพระฉายาของพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตายและผลที่ตามมาของการเปลีย่ นแปลงให้ เป็ นเหมือนพระฉายาของพระองค์
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4. พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงช่วยคริ สเตียนให้ เป็ นคนดีพร้ อม โดยตรึงกายของเรา พระวิญญาณทรงนาเราเพื่อให้ เราเป็ น
บุตรของพระเจ้ า และทรงทูลขอแทนเรา
5. คริ สเตียนถูกสอนให้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า ไม่ทาให้ พระวิญญาณทรงเสียพระทัย ไม่ดบั พระวิญญาณ
และทาให้ เราเป็ นนายเหนือร่างกายของเรา
6. ชีวิตในพระคริ สต์มเี สรี ภาพจากความคิดแบบเก่าๆ คริ สเตียนทาด้ วยความชื่นชมยินดีในสิง่ ที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เรา
ทาคือการพยายามที่จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์ คริ สเตียนเชื่อว่าพระเจ้ าทรงสามารถกระทาสิง่ สารพัดมากยิ่งกว่าทีเ่ ราจะทูล
ขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา
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คาถามเกี่ยวกับ

การถูกสร้ างขึน้ ใหม่
คาแนะนา คาถามชุดนีแ้ บ่งเป็ นสองส่วนคือ คาถามทีเ่ จาะจง และ คาถามทัว่ ไป สาหรับคาถามทีเ่ จาะจงจะนา
รายละเอียดต่างๆ ในบทเรี ยนมาถาม และช่วยให้คณ
ุ เข้าใจประเด็นทีส่ าคัญๆ หลายประเด็น และสามารถหาคาตอบ
ธรรมดาทัว่ ไปในพระคัมภีร์ได้ ส่วนคาถามทัว่ ไปจะช่วยให้คณ
ุ สามารถจับความคิ ดหลักในบทเรี ยนได้ คุณสามารถใช้พระ
คัมภีร์และสมุดจดเพือ่ ตอบคาถามทีเ่ จาะจง แต่ควรพยายามตอบคาถามทัว่ ไปจากความทรงจาของคุณ
ในแต่ละส่วนจะแบ่งเป็ นหัวข้อย่อยซึ่ งแต่ละหัวข้อย่อยก็มีคาถามในหมวดหมู่เดียวกันและตามคาแนะนาทีใ่ ห้ไว้
หมวดคาถามเฉพาะเจาะจง
คาถามแบบถูกหรือผิด
____1.ข่าวดีของศาสนาคริ สต์ไม่ได้ มีศน
ู ย์กลางอยูท่ ี่การยกโทษบาป
____2.พระเยซูตรัสว่า “ท่านต้ องบังเกิดใหม่”
____3.เราสามารถได้ รับการยกโทษบาปโดยการขอให้ พระเยซูเข้ ามาอยู่ในใจ
____4.คริ สเตียนพบว่าเราต้ องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ในพระคริ สต์
____5.อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “จะรับพิธีเข้ าสุหนัตหรื อไม่รับก็ไม่สาคัญ แต่การถูกสร้ างขึ ้นใหม่นนส
ั ้ าคัญ ”
____6.ถ้ าหากว่าเราไม่เข้ าใจในสิง่ ที่พระเจ้ าทรงให้ เราเห็นว่าเราจะเป็ นอย่างไรแล้ ว ศาสนาคริ สต์ก็ไม่มีอะไรสาคัญไปกว่า

กฎบัญญัติที่เป็ นภาระหนักซึง่ ต้ องเชื่อฟั งโดยไม่เต็มใจ

คาถามแบบมีตัวเลือก อาจมีตวั เลือกที่ถกู ต้ องมากกว่าหนึง่ ข้ อ จงเลือกคาตอบที่ถกู ต้ องทังหมด
้
____1.หากใครอยูใ่ นพระคริ สต์
a) คนนันเป็
้ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่
b) คนนันอยู
้ ใ่ นพระคริ สต์ได้ โดยการบัพติศมาเข้ าส่วนในพระคริ สต์
c) คนนันสามารถเดิ
้
นบนน ้าได้
d) สิง่ สารพัดที่เก่าๆ ก็ลว่ งไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิง่ ใหม่ทงนั
ั ้ น้
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____2.การบังเกิดใหม่
a) เป็ นผลจากการกลับเข้ าไปในท้ องแม่อีกครัง้ หนึง่
b) เป็ นผลจากการเกิดจากน ้าและพระวิญญาณ
c) เกิดขึ ้นตามที่อธิบายใน กิจการ 2.38
d) ไม่มีทางเกิดขึ ้นอีกตลอดไป
____3.เราได้ รับคาสัง่ ในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาใหม่
a) ให้ นอนหลับทังวั
้ น
b) ให้ ตด
ิ ตามรอยพระบาทของพระเยซู
c) ให้ เปลีย่ นไปเป็ นเหมือนพระฉายาของพระคริ สต์
d) ให้ เป็ นผู้ที่ประพฤติตามพระเยซูคริ สต์
____4.พระเยซูทรงสัง่ ว่า
a) ระวังสุนขั
b) เราต้ องเกิดใหม่
c) ปิ ดประตูห้องเมื่ออธิษฐาน
d) เราจะเป็ นผู้ที่ดีพร้ อมเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงสถิตอยูบ
่ นสวรรค์เป็ นผู้ดีพร้ อม
____5.ยอห์นผู้ให้ บพ
ั ติศมา
a) เป็ นส่วนหนึง่ ของแผ่นดินของพระเจ้ า
b) ไม่เคยได้ เข้ าสูแ่ ผ่นดินของพระเจ้ าที่อยูบ
่ นโลกนี ้
c) เป็ นผู้ที่ใหญ่ที่สดุ ในบรรดาผู้ยงิ่ ใหญ่ในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิม
d) ถูกทาให้ ด้อยลงโดยผู้ที่เล็กน้ อยที่สดุ ในแผ่นดินของพระเจ้ า
____6.แผ่นดินสวรรค์
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a) คือคริ สตจักร
b) คือกายของพระคริ สต์
c) ประกอบด้ วยทุกคนที่ได้ เกิดใหม่
d) ยังมาไม่ถงึ
____7.ศักยภาพใหม่
a) ประกอบด้ วยเครื่ องควบคุมไฟฟ้ าแรงสูงเครื่ องใหม่
b) เป็ นผลมาจากการเกิดใหม่
c) ประกอบด้ วยทุกคนที่ได้ เกิดใหม่
d) เปิ ดช่องทางสาหรับภาพใหม่ของตัวเอง
____8.การถูกสร้ างขึ ้นใหม่
a) มีศกั ยภาพใหม่
b) เกิดจากพระเจ้ าไม่ใช่จากมือมนุษย์
c) จาเป็ นต้ องนอนเพิม
่ อีก
d) ใช้ เวลามากซ ้าไปซ ้ามากับความผิดพลาดในอดีต
____9.โรม 6.1-11
a) ชัดเจนว่าเราถูกฝั งไว้ กบ
ั พระคริ สต์ในการบัพติศมา
b) ตัวเก่าถูกตรึ งไว้ แล้ ว
c) มนุษย์จะเป็ นขึ ้นเพื่อมีชีวิตอยูใ่ นชีวต
ิ ใหม่
d) คิดถึงตัวเองในตอนนี ้ว่าได้ ตายต่อบาปแต่มีชีวิตอยูก่ บ
ั พระเจ้ าในองค์พระเยซูคริ สต์
____10.ในการเป็ นขึ ้นจากตายของพระเยซู
a) ตอนนี ้พระเยซูเป็ นทูตสวรรค์
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b) หมายถึงตายต่อบาปแต่มชี ีวิตอยูก่ บ
ั พระเจ้ า
c) มารไม่สามารถทดลองพระองค์ได้ อีกต่อไป
d) คริ สเตียนที่ได้ รับบัพติศมาได้ เข้ าส่วนในการเป็ นขึ ้นจากตายของพระเยซูคริ สต์และคิดว่าตัวเองเป็ นพระเยซู

ตอนที่พระองค์เป็ นขึ ้นจากตาย
____11.ตัวตนใหม่
a) ได้ รับการสวมให้ หลังจากที่ตวั ตนเก่าถูกถอดวางไว้ ข้างๆ
b) ได้ รับการเปลีย่ นใหม่ในความรู้ ที่แท้ จริ งเกี่ยวกับพระฉายาของผู้ที่สร้ างเขาขึ ้นมา
c) ถูกสร้ างขึ ้นตามพระฉายาของพระเจ้ าในด้ านความชอบธรรม ความบริ สท
ุ ธิ์ และความจริ ง
d) คือตัวตนที่เราสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์

คาถามแบบเติมคาในช่ องว่ าง
1. ศาสนาคริ สต์อยูต่ รงกลางระหว่าง____________กับ___________
2. พระคัมภีร์กล่าวว่า เราจะต้ องเชื่อ__________ว่า พระเจ้ าได้ ทรงชุบ_________ให้ เป็ นขึ ้นมาจาก__________แต่
การเชื่อในจิตใจนี ้ไม่ได้ แยกออกหรื อแตกต่างจาก___________________
3. มาเถิด ให้ เรา______________

____________ทรงตรัส

4. เราต้ อง______ว่าเรามี_____________พอที่จะเป็ นเหมือนพระคริ สต์
5. ถ้ าเราไม่เชื่อว่าเราเป็ น__________________ได้ เราก็เป็ น_________จริ งๆ
6. เพราะว่าสิง่ ซึง่ ________________ทาไม่ได้ เพราะ___________ทาให้ ___________ไปนัน้ พระเจ้ าได้ ทรงกระทา
แล้ ว โดยพระองค์ทรงใช้ __________________มา ในสภาพเสมือน____________ เพื่อ_________ พระบุตร
ใน_________จึงได้ ทรงปรับโทษบาป เพื่อสิง่ ทีธ่ รรมบัญญัติ________ จะได้ สาเร็ จใน______________ ผู้ไม่ดาเนิน
ตามฝ่ าย__________ แต่ตามฝ่ าย____________
7. ธรรมบัญญัติไม่อาจ___________________สามารถรักษาธรรมบัญญัตินนได้
ั้
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8. พระเจ้ าทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเป็ น______________ อดีตได้ _____________ เมื่อวานนี ้ได้ _________ไว้ ที่
กางเขนกับ___________ ข้ ออ้ างที่วา่ เราไม่สามารถเป็ น______________ได้ ในวันนี ้เพราะว่า___________เรายังไม่
ดีพร้ อมนันได้
้ ถกู ตรึงไว้ ด้วยเช่นเดียวกัน
9. การที่พระองค์เข้ ามามีสภาพของ_________ที่มีบาป พระเยซูทรงทาให้ เห็นว่า_______สามารถควบคุมร่างกาย
ไม่ให้ _________ได้ พระเยซูได้ ทรงพิสจู น์แล้ วว่า_____________
10. ข้ าพเจ้ า_____________ โดย____________ผู้ทรง____________ข้ าพเจ้ า

ตอบคาถามต่ อไปนี ้
1. ความแตกต่างระหว่างชีวติ และความตายคืออะไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. เมื่อเรารู้วา่ เราสามารถเป็ นเหมือนพระเยซูได้ และเราเชื่อว่าเรามีศกั ยภาพพอที่จะทาเช่นนัน้ เรื่ องต่อไปที่ต้องทาคืออะไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. การปั กใจ/กาหนดความคิดหมายความว่าอย่างไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. การปั กใจ/กาหนดความคิดถึงสิง่ ที่เกี่ยวกับเนื ้อหนังหมายความว่าอย่างไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. เขียนรายการทีเ่ กี่ยวกับพระวิญญาณสีข่ ้ อซึง่ คริ สเตียนจะต้ องปั กใจ/กาหนดความคิดไว้ กบั สิง่ นี ้
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. การปั กใจ/กาหนดความคิดถึงสิง่ ที่เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ าหมายความว่าอย่างไร?
________________________________________________________________________________

59

________________________________________________________________________________

7. มีอยูส่ ขี่ ้ อที่เราต้ องปั กใจ/กาหนดความคิดเพื่อการแสวงหาและช่วยผู้หลงหายให้ รอด สีข่ ้ อนันคื
้ ออะไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. “จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ ได้ ความรอด ด้ วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ ” หมายความว่าอย่างไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. การปั กใจ/กาหนดความคิดถึงสิง่ ซึง่ อยูเ่ บื ้องบนหมายความว่าอย่างไร?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

คาถามแบบถูกหรือผิด
____1. เมื่อคริ สเตียนได้ กาหนดความคิดว่าเราจะเป็ นเหมือนพระคริ สต์แล้ ว เราจะเจอกับปั ญหาใหม่นน
ั่ คือเราจะสูญเสีย

ความตังใจ
้
____2. เราถูกสอนว่าไม่ต้องวิตกกังวลเรื่ องการสูญเสียความตังใจ
้
____3. เราจะรับการเปลีย่ นแปลงด้ วยการเปลีย่ นความคิดใหม่
____4. คริ สเตียนต้ องคิดถึงแต่เรื่ องที่ดีงามและสวยงาม
____5. เรื่ องทีเ่ กี่ยวกับศาสนาคริ สต์ทกุ เรื่ องถูกออกแบบมาเพื่อให้ พวกเราปั กใจ/กาหนดความคิดที่จะเป็ นเหมือนพระ

คริ สต์
____6. พิธีการระลึกไม่ได้ ทาเพือ่ การระลึกถึงพระเยซู แต่เป็ นพิธีกรรมที่ทาเพื่อความสนุกเท่านัน้
____7. คริ สตจักรในยุคแรกมีการประชุมกันในวันแรกของสัปดาห์เพื่อหักขนมปั งสาหรับการระลึกถึงพระเยซู
____8. พระเจ้ าทรงออกแบบที่ประชุมของบรรดาธรรมิกชนเพื่อช่วยให้ คริ สเตียนมีใจจดจ่อทีจ่ ะเป็ นเหมือนพระคริ สต์
____9. คริ สเตียนจะปลุกใจกันและกันให้ เป็ นคนขี ้เกียจและเห็นแก่ตวั
____10. พระเจ้ าได้ ทรงตังอวั
้ ยวะไว้ ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์
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____11. การทางานในคริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นสิง่ ที่นา่ เบื่อหน่ายและฝื นใจ
____12. การอธิษฐานถูกออกแบบมาเพื่อให้ ความคิดของเราจดจ่ออยูก่ บ
ั การเป็ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่
____13.จุดประสงค?อย่างหนึง่ ของการอธิษฐานถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ เรากลับมาจดจ่อความคิดของเราว่าเราได้ รับ

คาตอบในนามของพระเยซูคริ สต์
____14. พระเจ้ าทรงทางานกับความคิดของเราในการอธิษฐาน พระองค์ทรงบอกให้ เราเชื่อว่าเราจะได้ รับในสิง่ ทีเ่ ราทูลขอ
____15. บางคนอาจจะอธิษฐานด้ วยแรงจูงใจที่ผิดแต่สามารถยอมรับได้
____16. พระเจ้ าทรงใช้ การอธิษฐานเพื่อพัฒนาความอดทนของเรา เราต้ องอธิษฐานอยูเ่ สมอโดยไม่ออ่ นระอาใจ
____17. วิธีที่สาคัญที่จะทาให้ พระคาของพระเจ้ าอยูใ่ นใจของเราคือการท่องจาพระคัมภีร์
____18. พระคาของพระเจ้ ากระทากิจอยูภ
่ ายในคนเหล่านันที
้ ่เชื่อ
____19. พระเยซูตรัสว่า “ถ้ าท่านทังหลายเข้
้
าสนิทอยูใ่ นเรา และเราฝั งอยูใ่ นท่านแล้ ว ท่านจะขอสิง่ ใด ซึง่ ท่านปรารถนาก็

จะได้ สงิ่ นัน”
้ (ยอห์น 15:7)
____20. มนุษย์สามารถดารงชีวต
ิ ด้ วยอาหารเพียงอย่างเดียว
____21. การร้ องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ ช่วยให้ เรามีจิตใจจดจ่ออยูก่ บ
ั พระเยซูคริ สต์
____22. ถ้ าคริ สเตียนกาลังพยายามพัฒนาจิตใจของตัวเองขึ ้นใหม่ การที่เรายังร้ องเพลงของโลกนี ้อยูใ่ นใจเป็ นเรื่ องที่

ยอมรับได้
____23. วิธีการเรี ยนรู้ จกั การยอมกันและกันได้ ดีที่สดุ คือการสอนและอธิบายให้ คนอื่นเข้ าใจ
____24. วิธีการที่ได้ ผลที่สดุ ในการพัฒนาให้ เป็ นคนทีถ่ กู สร้ างขึ ้นใหม่คือการเป็ นครู สอนพระคาของพระเจ้ า
____25. ครู ผ้ สู อนจะต้ องระมัดระวังในเวลาสอนเพราะเขารู้ วา่ เขาจะได้ รับการทรงพิพากษาทีเ่ ข้ มงวดกว่าผู้อื่น
____26. บางคนอาจแบ่งใจครึ่ งหนึง่ สาหรับการพยายามเป็ นเหมือนพระเยซู และพระเจ้ าทรงยอมรับการทาแบบนันได้
้

คาถามแบบจับคู่
____1. มนุษย์ประกอบด้ วยร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
____2. พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์
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____3. พระสัญญาคือพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
____4. คนในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิมไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และการแยกออกจากพวกเรานันท
้ าให้ พวกเขาไม่

สามารถเป็ นผู้ที่ดีรอบคอบได้
____5. พระบิดาและพระบุตรทรงสถิตอยูใ่ นคริ สเตียนผ่านทางพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
____6. วิธีที่พระเจ้ าทรงช่วยเราให้ รอดมีสองวิธี คือการชาระให้ บงั เกิดใหม่ และการสร้ างขึ ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์

a) ยอห์น 14:23
b) กาลาเทีย 3:13, 14
c) 1 เธสะโลนิกา 5:23
d) ปฐมกาล 1:2
e) ฮีบรู 11:39, 40
f) ทิตสั 3:5, 6

คาถามแบบเลือกตอบ ให้ เลือกคาตอบที่ถกู ต้ องทังหมด
้
บางข้ ออาจมีคาตอบที่ถกู ต้ องมากกว่าหนึง่ ตัวเลือก
____1. พระสัญญา
a) เป็ นคาอ้ างถึงลักษณะทัว่ ไปของการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
b) เป็ นคา “รหัสลับ”
c) เป็ นเหตุผลที่ทาให้ มนุษย์ทกุ คนถูกกักไว้ ภายใต้ ความบาป
d) เป็ นเหตุผลที่พระคริ สต์ไถ่เราจากคาแช่งสาปของพระบัญญัติ
____2. พระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
a) เรี ยกว่าเป็ นพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์แห่งพระสัญญาในเอเฟซัส 1:13
b) คือจุดประสงค์ที่ทาให้ การยกโทษบาปเป็ นเพียงพาหนะไปสูจ่ ด
ุ หมาย
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c) เป็ นของขวัญสุดท้ ายสาหรับคนที่เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของสิง่ ที่สาคัญที่สดุ ของพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาใหม่ – คือ

การยกโทษบาป
d) เป็ นพระสัญญาในกิจการ 2:38, 39
____3. บรรพบุรุษแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิม
a) ตกนรก
b) รวมยอห์น ผู้ให้ บพ
ั ติศมาด้ วย
c) ไม่ได้ รับพระสัญญา
d) ได้ รับมากล้ นจากคนที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์แห่งพระสัญญา
____4. ข้ อความล ้าลึก
a) เป็ นคา “รหัส” อีกคาหนึง่
b) คือพระคริ สต์สถิตในเราซึง่ เป็ นอีกชื่อหนึง่ ของพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
c) ถูกซ่อนไว้ ในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิม
d) คือเรื่ องที่จะต้ องประกาศออกไปเพื่อการประกาศพระคาของพระเจ้ าจะครบถ้ วน
____5. พระพรทางอับราฮัม
a) อับราฮัมมอบให้ ลกู ของท่านคือยาโคบและเอซาว
b) คือชิ ้นส่วนของข้ อความล ้าลึกที่ซอ่ นไว้ ในปฐมกาล 12:3
c) เปาโลอธิบายว่าคือพระสัญญาแห่งพระวิญญาณในกาลาเทีย 3:14
d) ทาให้ ชด
ั เจนแล้ วว่าใจความของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมไม่ใช่แค่เรื่ องพระคริ สต์ แต่เป็ น “พระคริ สต์ทรงสถิต

ในเรา”
____6. เปาโลกล่าวว่า
a) ข้ อความล ้าลึกถูกซ่อนไว้ หลายยุคและหลายชัว่ อายุ
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b) ข้ อความล ้าลึกคือคนต่างชาติจะเป็ นผู้รับมรดกร่วมกัน เป็ นอวัยวะของกายเดียวกัน และมีสว่ นได้ รับพระคา

สัญญาด้ วยกัน
c) จุดประสงค์ของท่านคือทาให้ คนทังปวงเห็
้
นแผนงานแห่งความล ้าลึกนี ้
d) ให้ คริ สเตียนในยุคแรกอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อให้ ทา่ นมีคาพูดและเกิดใจกล้ าประกาศและสาแดงข้ อล ้าลึกของ

พระคริ สต์
____7. สง่าราศี
a) คือความหมายของการเป็ นขึ ้นจากตาย
b) เป็ นผลจากการได้ รับสง่าราศี
c) เป็ นการแสดงออกถึงการสรรเสริ ญซึง่ ได้ รับจากการเป็ นขึ ้นจากตาย
d) เป็ นคาพยากรณ์ของธงชาติอเมริ กา
____8. อิสยาห์
a) เขียนจากจินตนาการของท่านเอง
b) เห็นบุรุษจากนอกโลกจริ งๆ ซึง่ ท่านได้ อธิบายอย่างดีที่สดุ เท่าทีท
่ า่ นจะทาได้
c) เห็นพระยาเวห์จอมโยธาทรงสง่าราศี
d) เห็นพระคริ สต์ผ้ ท
ู รงเป็ นขึ ้นจากตายตามคาของอัครสาวกยอห์น
____9. เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึง่
a) ร่ างกายของเราจะถูกเปลีย่ นแปลง ให้ เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์
b) ร่ างกายของเราจะได้ รับความรอดหรื อการไถ่
c) เราได้ รับการรับรองว่าจะเป็ นขึ ้นจากตายเพราะการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณ
d) พวกเรารอคอยอย่างจดจ่อถึงแผ่นดินของพระเจ้ าทีจ่ ะมาตังอยู
้ บ่ นโลก
____10. กระจกเงา
a) คือพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาใหม่ที่สมบูรณ์ หรื อพระบัญญัติที่สมบูรณ์ (วิสทุ ธิบญ
ั ญัต)ิ
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b) เปิ ดเผยพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตาย
c) เมื่อเราพิจารณาดูอย่างถ้ วนถี่จะทาให้ เราเปลีย่ นแปลงเป็ นเหมือนพระฉายของพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตาย
d) แสดงให้ เห็นจริ งๆ ว่าใครเป็ นผู้ที่ยอดเยีย่ มที่สดุ
____11. เรารอด
a) โดยยอมรับพระเยซูเข้ ามาในจิตใจ
b) โดยการชาระให้ บงั เกิดใหม่และได้ รับการสร้ างขึ ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
c) แม้ วา่ ร่างกายภายนอกกาลังเสือ่ มโทรมไป แต่ร่างกายภายในนันเจริ
้ ญขึ ้นใหม่ทกุ วัน
d) พระบิดาและพระบุตรทรงสถิตอยูภ
่ ายในผ่านทางการสถิตอยูข่ องพระวิญญาณของพระเจ้ า

ตอบคาถามต่ อไปนี ้
1. อธิบายถึงพระวิญญาณที่เราได้ รับตาม 2 ทิโมธี 1:7 และ โรม 8:16 ขอให้ คาตอบเชื่อมโยงกับตัวตนของพระคริ สต์
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. เขียนรายชื่อการงานของเนื ้อหนังจากกาลาเทีย 5:19-21
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. เขียนรายชื่อผลของพระวิญญาณจากกาลาเทีย 5:22, 23
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. อธิบายว่าพันธสัญญาใหม่เป็ นพระบัญญัติที่สมบูรณ์(วิสทุ ธิบญ
ั ญัติ) ซึง่ เป็ นพระบัญญัตแิ ห่งเสรี ภาพได้ อย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. พระวิญญาณของพระเจ้ าทรงนาหน้ าคริ สเตียนอย่างไร ยกมาสามข้ อ
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

6. อธิบายว่าพระวิญญาณทรงช่วยทูลขอแทนเราอย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. การประกอบด้ วยพระวิญญาณเป็ นอย่างไร ยกมาสามข้ อ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. อธิบายว่าการทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัยหมายความว่าอย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. อธิบายว่าการดับพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. อธิบายว่าร่างกายและพระวิญญาณที่กล่าวถึงใน 1 โคริ นธ์ 9:24-27 เกี่ยวข้ องกันอย่างไร
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

คาถามแบบถูกหรือผิด
____1. ในพระเยซูมชี ีวต
ิ และชีวติ นันคื
้ อแสงสว่างของมนุษย์
____2. พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นทางนัน้ เป็ นความจริ งและเป็ นชีวต
ิ ไม่มีใครมาถึงพระบิดาเว้ นแต่มาทางเรา”
____3. กฎของพระวิญญาณแห่งชีวต
ิ ในพระเยซูคริ สต์เหมือนกับกฎแห่งบาปและความตายมากๆ
____4. ถ้ าหากเรามีชีวต
ิ อยูภ่ ายใต้ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวติ ในพระเยซูคริ สต์ เราจะอยากทาในสิง่ ซึง่ เราอยากทา

มากกว่าการรู้สกึ ว่าเราถูกบังคับให้ ทา เรื่ องนี ้มีความแตกต่างกันมาก
____5. พระคัมภีร์กล่าวถึงเปาโลว่าท่านตามการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าผู้ทรงสถิตอยูเ่ บื ้องบน
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____6. พระบัญชาของพระเจ้ าเป็ นภาระหนัก
____7. พระเจ้ าทรงสามารถกระทาสารพัดมากยิ่งกว่าทีเ่ ราจะทูลขอหรื อคิดได้

โดยทางฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณ

บริ สทุ ธิ์ทที่ างานอยูภ่ ายในตัวเรา
____8. แม่น ้าธงรงค์ชีวิตเป็ นอีกชื่อหนึง่ ของพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
____9. เพื่อชีวิตที่เกิดผลมากเราจะต้ องกาหนดความคิดของเราให้ เป็ นเหมือนพระคริ สต์ และการทางานเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น

สาหรับการสร้ างจิตใจใหม่ให้ เป็ นเหมือนพระองค์

หมวดคาถามทั่วไป
คาถามแบบถูกหรือผิด
____1. การที่ถือพิธีเข้ าสุหนัตหรื อไม่ถือพิธีเข้ าสุหนัต ไม่เป็ นของสาคัญอะไร แต่การที่ถกู สร้ างใหม่นนส
ั ้ าคัญ
____2. แนวความคิดเรื่ องการสร้ างขึ ้นใหม่เป็ นแนวความคิดที่สาคัญที่สดุ ของศาสนาคริ สต์
____3. ทุกสิง่ เป็ นสิง่ ใหม่สาหรับการเป็ นคริ สเตียน
____4. การถูกสร้ างขึ ้นใหม่เริ่ มขึ ้นเมื่อคนหนึง่ ยอมรับพระเยซูเข้ าในจิตใจ
____5. ยอห์นผู้ให้ บพ
ั ติศมาเป็ นผู้ยิ่งใหญ่ที่สดุ ทีใ่ นบรรดาคนที่เกิดจากมนุษย์
____6. คริ สเตียนมีศกั ยภาพใหม่เพราะเราเกิดจากพระเจ้ า
____7. คริ สเตียนทีเ่ ป็ นผู้ต่าต้ อยที่สดุ ไม่สามารถเทียบเท่ากับยอห์นผู้ให้ บพ
ั ติศมาได้ เลย
____8. คริ สเตียนเป็ นผู้ดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาผู้อยูบ
่ นสวรรค์เป็ นผู้ดีรอบคอบ
____9. คาสอนที่สาคัญที่สดุ เรื่ องบัพติศมาคือเราถูกฝั งไว้ กบ
ั พระคริ สต์ในการรับบัพติศมา
____10. บัพติศมาเป็ นภาพที่แสดงถึงความตาย การฝั ง และการเป็ นขึ ้นจากตายของพระเยซูคริ สต์ซงึ่ เราได้ เข้ าส่วนด้ วย

เมื่อเราเกิดใหม่
____11. เมื่อใครได้ พ้นขึ ้นจากหลุมศพน ้าแห่งการรับบัพติศมาของคริ สเตียน เขาจะคิดว่าตัวเขาเองเป็ นเหมือนพระเยซู

ตอนที่พระองค์เป็ นขึ ้นจากความตาย
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คาถามแบบเติมคาในช่ องว่ าง
1. เราต้ อง_________เราสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้
2. พระเจ้ าตรัสว่า “มาเถิด ให้ เรา_________กัน” เป็ นคาที่พระเจ้ าท้ าทายเราซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน__________ของเรา
3. พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความเชื่อเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะ_________ และการได้ ยินเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะ_______________”
4. เพราะว่าสิง่ ซึง่ ธรรมบัญญัติทาไม่ได้ เพราะ______ทาให้ _______ไปนัน้ พระเจ้ าได้ ทรงกระทาแล้ ว โดยพระองค์ทรงใช้
พระบุตรของพระองค์มา ใน____________________ เพื่อ_______ พระบุตรในเนื ้อหนังจึงได้ ทรงปรับโทษบาป เพื่อ
สิง่ ที่__________________สัง่ ไว้ จะได้ สาเร็ จใน______________ ผู้ไม่ดาเนินตามฝ่ ายเนื ้อหนัง แต่
ตาม______________
5. _______ผจญ______ได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รง__________ข้ าพเจ้ า
6. องค์ประกอบแรกของ_______เป็ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่นนคื
ั ้ อเราต้ อง______เราสามารถเป็ นเหมือนพระคริ สต์ได้
7. เราต้ อง_______________ของเรา
8. ด้ วยว่าซึง่ ปั กใจอยูก่ บั เนื ้อหนัง ก็คือ_________ และซึง่ ปั กใจอยูก่ บั ___________ ก็คือชีวิตและสันติสขุ
9. เรื่ องที่คริ สเตียนต้ องกาหนดความคิดของเขาซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับพระวิญญาณมีอะไรบ้ าง เขียนมาสีร่ ายการ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. การจะเป็ นผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่คริ สเตียนจะต้ อง____________อยูก่ บั เรื่ องของพระเจ้ า
11. พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงรับ_____________ให้ ม_ี ______ใหม่”
12. สิง่ ที่คริ สเตียนต้ องใคร่ครวญอยูเ่ สมอมีอะไรบ้ าง เขียนมาห้ ารายการ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. พระเจ้ าทรงออกแบบคริ สตจักรเพื่อช่วยให้ _________มี________อยูก่ บั เรื่ องของพระเจ้ า
14. สิง่ ที่ถกู ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ คริ สเตียนมีใจจดจ่อมีอะไรบ้ าง เขียนมาหกรายการ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. “คนที่ไม่ถกู ___________ไว้ กบั พระคริ สต์ก็ถกู ทาให้ ____________ไป” ไม่มี_________________________
ผู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ได้ รับการเปลีย่ นแปลงจาก______________ของ_______________
16. ____จะต้ อง______เขาสามารถเป็ นเหมือน__________ได้ แล้ วเขาจะต้ อง______ทาแบบนัน้
17. พระเจ้ าทรงช่วย________ให้ รักษา____________นันด้
้ วยการเตรี ยม______________

คาถามแบบเลือกตอบ ให้ เลือกคาตอบที่ถกู ต้ องทังหมด
้
บางข้ ออาจมีคาตอบที่ถกู ต้ องมากกว่าหนึง่ ตัวเลือก
____1. มนุษย์มี
a) ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
b) ความเกียจคร้ าน
c) ความแตกต่างจากสัตว์
d) ความต้ องการด้ านจิตวิญญาณซึง่ สามารถได้ รับการเติมเต็มได้ โดยการมีสายสัมพันธ์ กบ
ั พระเจ้ าเท่านัน้
____2. มนุษย์สญ
ู เสียสายสัมพันธ์กบั พระเจ้ า
a) เพราะความยากจน ขาดความรู้ และโรคภัย
b) ผ่านมาทางความผิดพลาดของอาดัม
c) ความสัมพันธ์ นนได้
ั ้ รับการคืนดีผา่ นทางพระคริ สต์เท่านัน้
d) ตลอดกาล
____3. พระสัญญาแห่งพระวิญญาณ
a) เป็ นประเด็นทางอ้ อมของศาสนาคริ สต์
b) เป็ นศูนย์กลางของจุดประสงค์ของพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาใหม่
c) เป็ นสิง่ ที่สาคัญเพราะการยกโทษบาปมีความหมายแค่วา่ เราอาจจะได้ รับพระสัญญา
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d) เป็ นพระพรซึง่ บุคคลในพระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิมเป็ นผู้ได้ รับ
____4. พระวิญญาณผู้สถิตอยูภ
่ ายในเรา
a) เป็ นทังความล
้
้าลึกและพระสัญญา
b) เปลีย่ นคริ สเตียนให้ เป็ นเหมือนพระฉายของพระคริ สต์ผ้ เู ป็ นขึ ้นจากตายเมื่อเขาพิจารณาดูกระจกเงาแห่งพระ

คัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่
c) เป็ นความหวังแห่งสง่าราศี
d) ไม่ควรจะอภิปรายเรื่ องนี ้
____5. การเป็ นขึ ้นจากตายของร่ างกาย
a) เป็ นคาสัญญาหลอกๆ
b) คือสง่าราศี
c) เป็ นความรอดหรื อการไถ่บาปที่เรารออยู่
d) เป็ นความหวังแห่งสง่าราศี
____6. เรามีสายสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้ าในพระเยซู
a) เพราะเราไม่เคยสูญเสียสายสัมพันธ์ นนเลย
ั้
b) เหมือนกับมนุษย์ที่มีสายสัมพันธ์ กน
ั อยูต่ ลอดเวลา
c) ทางพระวิญญาณผู้สถิตอยูใ่ นเรา
d) ถูกทุกข้ อ
____7. ร่ างกายที่อยูภ
่ ายใน
a) หมดหวัง
b) เกิดใหม่ในการรับบัพติศมา
c) ค่อยๆ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์
d) ทาให้ เกิดหลายสิง่ หลายอย่างขึ ้น
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คาถามแบบถูกหรือผิด
____1. จุดประสงค์ของพระเจ้ าตลอดหลายชัว่ อายุคือการส่งพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์ให้ มาอยูใ่ นคนที่รักและเชื่อฟั งพระองค์
____2. คริ สเตียนมีสายสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้ าผ่านทางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แบบเดียวกับที่อบั ราฮัมมีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั

พระเจ้ า
____3. พระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์ทรงช่วยเหลือคริ สเตียนในการตรึงเนื ้อหนังและทาให้ เกิดผลของพระวิญญาณ
____4. พระวิญญาณทรงนาเราโดยการตรัสกับความคิดข้ างในของเราเป็ นอย่างแรก
____5. พระวิญญาณทรงนาคริ สเตียนผ่านทางพระคัมภีร์ ทางใจวินิจฉัยผิดชอบ และทางสถานการณ์ซงึ่ เราไม่สามารถ

ควบคุมได้
____6. พระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์ทรงสามารถทูลขอแทนคริ สเตียนได้
____7. คริ สเตียนไม่ได้ ถกู สัง่ ให้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณ
____8. การร้ องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นสิง่ ที่สาคัญเพราะเป็ นส่วนหนึง่ ของความคิด

ของคริ สเตียนที่ทาให้ คริ สเตียนประกอบด้ วยพระวิญญาณ
____9. คริ สเตียนจะขอบคุณพระเจ้ าเฉพาะสิง่ ที่เขาคิดว่าเป็ นประโยชน์กบ
ั ตัวเขาเท่านัน้
____10. วิธีการที่สาคัญสาหรับการประกอบด้ วยพระวิญญาณก็คือการยอมกันและกันเพราะความเกรงกลัวพระคริ สต์
____11. คริ สเตียนถูกสอนไม่ให้ ทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัย
____12. ถ้ าคริ สเตียนทาให้ พระวิญญาณเสียพระทัยเป็ นเวลานาน คนที่เคยมีสายสัมพันธ์ ผา่ นทางพระวิญญาณก็จะถูก

จัดให้ เป็ นพวกทีแ่ ค่เคยอยูก่ บั พระองค์
____13. อย่าดับพระวิญญาณ
____14. ตามปกติเราไม่สามารถควบคุมร่ างกายของเราได้ ดังนันจึ
้ งไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามควบคุมร่างกาย
____15. เมื่อเราประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สท
ุ ธิ์เราไม่สามารถควบคุมการกระทาของเราได้

คาถามแบบจับคู่
____1. ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนันเป็
้ นความสว่างของมนุษย์
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____2. เราเป็ นทางนัน้ เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวต
ิ ไม่มีใครมาถึงพระบิดาเว้ นแต่มาทางเรา
____3. พระเจ้ าทรงสามารถทาสิง่ สารพัดมากยิง่ กว่าทีเ่ ราจะขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภ
่ ายในเรา
____4. กฎของพระวิญญาณแห่งชีวต
ิ ในพระเยซูคริ สต์ทาให้ เราเป็ นอิสระจากกฎแห่งความบาปและความตาย
____5. เพราะนี่แหละเป็ นความรักต่อพระเจ้ า คือที่เราทังหลายรั
้
กษาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของ

พระองค์นนไม่
ั ้ เป็ นที่หนักใจ
____6. เพราะว่าพระเจ้ ามิได้ ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้ เรา แต่ได้ ทรงประทานจิตที่กอปรด้ วยฤทธิ์ ความรัก และการ

บังคับตนเองให้ แก่เรา
____7. ข้ าพเจ้ ากาลังบากบัน
่ มุง่ ไปสูห่ ลักชัย เพื่อจะได้ รับรางวัลซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกจากเบื ้องบนให้ เราไปรับในพระเยซู

คริ สต์
a) ฟิ ลป
ิ ปี 3:14
b) 1 ยอห์น 5:3
c) 2 ทิโมธี 1:7
d) เอเฟซัส 3:20
e) โรม 8:2
f) ยอห์น 1:4
g) ยอห์น 14:6
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