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พระเจ�าที่รงสู่ร�างโลุก

พระเจ�าที่รงสู่ร�างโลุก
โลิกแลิะจ่กรวาลินีิ�เกิดข้�นิจากการที�พระเจ้าสิร้างแผู่้นิดินิแลิะท้องฟ้า  
(ปฐมูกาลิ 1:1) คริสิต์์ช้นิเช้้�อว่าพระเจ้าสิร้างโลิกแลิะจ่กรวาลินีิ�จากสิิ�งที� 
มูองไมู่เห็นิ ให้เห็นิได้เป็นิรูปธิ์รรมูด้วยคำาส่ิ�งของพระองค์ (ฮีีบรู 11:3)

ทุี่กอย�างในุโลุกลุ�วนุด่เย่�ยม
พระเจ้าเห็นิว่าทุกสิิ�งที�ได้สิร้างข้�นิเป็นิสิิ�งที�ดียิ�ง (ปฐมูกาลิ 1:31)

แติ�มนุุษย์ไม�เช่่� อฟ่ังพระเจ�าแลุะที่ำาบาป
พระเจ้าให้สิิทธิิ์แก่มูนุิษย์ที�จะเล้ิอกโดยบอกความูจริงแก่ช้ายคนิที�พระองค์
ได้สิร้างว่า “เจ้าจะกินิจากต้์นิไมู้ต้์นิไหนิ ๆ ก็ได้ในิสิวนินีิ� แต่์เจ้าต้์องไมู่กินิ
จากต้์นิไมู้แห่งการรู้จ่กผิู้ดช้อบช่้�วดี เพราะในิว่นิที�เจ้ากินิจากต้์นิไมู้น่ิ�นิ  
เจ้าจะต้์องต์ายอย่างแน่ินิอนิ...” (ปฐมูกาลิ 2:16,17 2:16,17)

แต่์มูนุิษย์ที�พระเจ้าได้สิร้างน่ิ�นิ อยากจะมีูอำานิาจเป็นิเหมู้อนิอย่างพระเจ้า 
ต์ามูที�งูซ้้ำ�งหมูายถ้งมูารได้หลิอกลิวงท่�งสิองคนินีิ� เขาจ้งได้กินิผู้ลิจากต้์นิไมู้
น่ิ�นิ แล้ิวเกิดความูกล่ิวที�ไมู่ได้เช้้�อฟังพระเจ้า เขาจ้งหลิบซ่้ำอนิต่์วจากพระองค์ 
(ปฐมูกาลิ 3:1-8) 

พระเจ้าจ้งถามูว่า “...นีิ�เจ้ากินิจากต้์นิที�เราส่ิ�งห้ามูไมู่ให้เจ้ากินิแลิ้วใช่้ไหมู” 
ช้ายคนิน่ิ�นิต์อบว่า “หญิิงที�พระองค์ได้มูอบให้ก่บข้าพเจ้า เป็นิคนิเอาผู้ลิไมู้
จากต้์นิน่ิ�นิมูาให้ข้าพเจ้าแล้ิวข้าพเจ้าก็กินิมู่นิ” แต่์หญิิงอ้างว่า “งู (หมูายถ้ง
มูาร) น่ิ�นิล่ิอลิวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จ้งกินิ” (ปฐมูกาลิ 3:11-13)
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มนุุษย์ติายในุฝ่� ายวิญญาณ
เมู้�อไมู่มีูกฎเกณฑ์์ในิการดำาเนิินิชี้วิต์ เราก็ไมู่มีูความูผู้ิดบาป แต์่เมู้�อมีูกฎ 

ข้�นิมูา คนิเราก็ไมู่ต้์องการทำาต์ามูกฎ (โรมู 7:9) เราจ้งต์กอยู่ใต้์อำานิาจของ

บาปที�นิำาไปสู่ิความูต์ายในิจิต์วิญิญิาณ จิต์ใจ แลิะการดำาเนิินิชี้วิต์ มูนุิษย์ 

ต์กอยู่ในิอำานิาจของการไมู่เช้้�อฟัง แลิะมีูชี้วิต์ที�ทำาบาป (เอเฟซ่้ำสิ 2:1)

มนุุษย์ถู้กแยกจากพระเจ�า
เพราะมูนิุษย์ฝ่่าฝื่นิหล่ิกเกณฑ์์การดำาเนิินิชี้วิต์ของพระเจ้า ความูส่ิมูพ่นิธ์ิ์

ระหว่างมูนุิษย์ก่บพระเจ้าที�สิร้างเขา ถูกแยกห่างออกเหมู้อนิมีูเหวล้ิกที� 

ขวางก่�นิ (ลูิกา 16:26) เพราะการที�มูนุิษย์ทำาบาป ทำาให้เขาต้์องหลิบซ่้ำอนิจาก

พระเจ้า ห่างไกลิจากพระองค์ ความูส่ิมูพ่นิธ์ิ์ขาดสิะบ่�นิลิง (อิสิยาห์ 59:2)

มนุุษย์ติ�องเผชิ่ญก่บ 
ป่ญห้ามากมายเพราะความบาป
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มนุุษย์ไปถูึงพระเจ�าโดยวิธ่ของเขาเองไม�สู่ำาเร็จ
มูนุิษย์พยายามูทุกหนิทางที�จะไปให้ถ้งสิวรรค์ให้ได้ มีูความูพยายามูทำาดี 

แต่์ก็ล้ิมูเหลิว ทุ่มูเทการประกอบพิธีิ์กรรมูทางศาสินิาก็ไมู่เกิดผู้ลิ เพราะย่ง

มีูชี้วิต์ที�ทำาบาป เปรียบเหมู้อนิเขาพยายามูที�จะสิร้างสิะพานิเพ้�อข้ามูหุบเหว

ที�ขวางก่�นิระหว่างเขาก่บพระเจ้า แต่์ประสิบความูล้ิมูเหลิวในิทุกวิธีิ์ เพราะ

สิวรรค์เป็นิที�บริสุิทธิิ์�ที�คนิช่้�วผิู้ดบาปเข้าไปไมู่ได้ โดยธิ์รรมูช้าต์ิแลิะสิ่วนิล้ิก

ในิจิต์ใจของมูนุิษย์ถูกครอบงำาด้วยอำานิาจแห่งความูช่้�วร้าย สิิ�งดีจะเกิดข้�นิ

จากอำานิาจความูช่้�วร้ายในิมูนุิษย์ได้อย่างไร?

พวกเราทกุคนิได้กลิายเป็นิสิิ�งที�แปดเปื�อนิโสิโครก การพยายามูทำาดีของเรา

เป็นิเหมู้อนิขยะที�เน่ิาเหม็ูนิ พวกเราทุกคนิเหี�ยวเฉาเหมู้อนิใบไมู้ ความูบาป

ช่้�วท่�งหลิายของเราทำาใหชี้้วิต์ของเราเต์ลิิดไปเหมู้อนิแกลิบที�ถูกลิมูพ่ดใหฟุ้้ง

กระจายไป (อิสิยาห์ 64:6)

กฎเกณฑ์์ไมู่ได้ช่้วยให้มูนุิษย์ทำาดีได้ แต่์ต์รงก่นิข้ามูกล่ิบเป็นิต่์วบ่งชี้�ช่้ดว่า 

มูนุิษย์ได้ทำาต์ามูกฎเกณฑ์์หร้อเปล่ิา ซ้้ำ�งเห็นิได้ช่้ดว่า มูนุิษย์ล้ิมูเหลิวในิการ 

กระทำาต์ามูกฎเกณฑ์์ที�ได้กำาหนิดไว้ เป็นิการสิะท้อนิให้เห็นิถ้งอำานิาจของ

ความูบาปที�ครอบงำาในิชี้วิต์ของเราแต่์ลิะคนิ (โรมู 3:20; เอเฟซ่้ำสิ 2:8-10)
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จิติใจของมนุุษย์เป็นุมลุทิี่นุ
ใจมูนุิษย์น่ิ�นิเจ้าเล่ิห์กว่าทุกสิิ�ง แลิะมู่นิไมู่มีูทางเยียวยาร่กษาได้ ใครจะเข้าใจ

มู่นิได้ล่ิะ (เยเรมีูย์ 17:9)

เหมู้อนิก่บที�พระค่มูภีร์เขียนิไว้ว่า

“ไมู่มีูใครทำาต์ามูที�พระเจ้าต้์องการเลิย ไมู่มีูเลิยแมู้แต่์คนิเดียว” (โรมู 3:10)

...ใจนีิ�เองเป็นิที�มูาของความูคิดช่้�วร้าย ความูผิู้ดบาปทางเพศ การล่ิกขโมูย 

การฆ่่าก่นิ การมีูชู้้ ความูโลิภ การคดโกง ความูช่้�วต่์างๆ การหลิอกลิวง ราคะ

ต่์ณหา การอิจฉาริษยา การนิินิทาว่าร้าย ความูเย่อหยิ�งจองหอง แลิะ ความู

โง่เขลิา “สิิ�งช่้�วร้ายท่�งหมูดนีิ�ออกมูาจากข้างในิแลิะทำาให้คนิสิกปรกมีูมูลิทินิ

ในิสิายต์าพระเจ้า” (มูาระโก 7:21-23)

ก่อนิที�จะกล่ิบใจเช้้�อพระเจ้า มูนุิษย์ได้ดำาเนิินิชี้วิต์ต์ามูกิเลิสิต่์ณหาของ

ต์นิเอง ปล่ิอยต่์วปล่ิอยใจไปต์ามูกิเลิสิน่ิ�นิ ซ้้ำ�งโดยส่ินิดานิเดิมูของเรา เราก็

สิมูควรที�จะถูกลิงโทษเหมู้อนิคนิท่�วไปเช่้นิก่นิ (เอเฟซ่้ำสิ 2:3)

จากภาพนีิ� จิต์ใจมูนิุษย์เต็์มูไปด้วยความูบาป เช้่นิ ความูอยากได้ 

ขโมูย เจ้าชู้้ (สุิน่ิข) ความูโกหกล่ิอลิวง นิินิทาว่าร้าย แช่้งด่า (งู) 

เกลีิยดช่้ง โกรธิ์แค้นิทำาลิาย (เส้ิอ) ความูเกียจคร้านิ (เต่์า) ความู

ต์ะกลิะ (หมูู) ความูด้�อด้ง ไมู่ฟังคนิอ้�นิ (แพะ) ความูเย่อหยิ�ง ดูถูก

คนิอ้�นิ (นิกยูง) ดวงดาวที�มู้ดมู่ว ค้อจิต์สิำาน้ิกของเราที�มู้ดบอด พญิา

มูารเป็นิผูู้้ทำาให้ดวงต์าแห่งจิต์ใจของเรามู้ดมู่ว (2โครินิธ์ิ์ 4:4) ด่งน่ิ�นิ

เราจ้งไมู่เห็นิพระวิญิญิาณของพระเจ้า (นิกพิราบ) หร้อไมู่ฟัง 

พระวจนิะของพระองค์ (พระค่มูภีร์) ซ้้ำ�งสิามูารถขจ่ดความูบาป 

ออกจากจิต์ใจของมูนุิษย์เราได้





13

มนุุษย์แก�ไขสู่ภาพจิติใจท่ี่�ช่่�วร�ายของตินุเองไม�ได�
พระเยซู้ำต่์อว่าผูู้้นิำาศาสินิาในิขณะน่ิ�นิว่า น่ิาลิะอายจริง ๆ พวกเจ้าที�เป็นิครู

สิอนิกฎปฏิิบ่ติ์แลิะพวกผูู้้นิำาศาสินิา เป็นิพวกเสิแสิร้งทำาต่์วเป็นิเหมู้อนิคนิดี 

แต่์พวกเจ้าเหมู้อนิก่บอุโมูงค์ฝั่งศพ ที�ทาสีิขาวข้างนิอกดูสิวยงามู แต่์ข้างในิ

เต็์มูไปด้วยซ้ำากศพ กระดูกคนิต์าย แลิะสิิ�งสิกปรก เน่ิาเหม็ูนิ พวกเขาทำาต่์ว

ให้คนิอ้�นิเห็นิว่าต์นิเป็นิคนิที�ทำาต์ามูที�พระเจ้าต้์องการ แต่์ภายในิเต็์มูไปด้วย

ความูหน้ิาซ้้ำ�อใจคด ความูช่้�วร้าย แลิะหลิอกลิวง (มู่ทธิิ์ว 23:27,28) 

จากภาพนีิ� นิำ�าที�ได้จากเคร้�องสูิบนิำ�าเคร้�องนีิ�เป็นินิำ�าเน่ิาเหม็ูนิ 

เน้ิ�องจากแหล่ิงนิำ�าข้างล่ิางเป็นินิำ�าเน่ิา ด่งน่ิ�นิแมู้จะพยายามูใช้้สีิขาว

ทาเคร้�องสูิบนิำ�าให้ดูสิะอาดหมูดจด หร้อย้นิเทศนิาส่ิ�งสิอนิให้ 

เคร้�องสูิบนิำ�าน่ิ�นิฟัง หร้อใช้้ไมู้เรียวฟาดทำาโทษมู่นิ ก็ไมู่อาจแก้ไขได้

แต่์ประการใด เพราะปญัิหามู่นิอยู่ภายในิสิว่นิล้ิกค้อแหลิง่นิำ�าใต์ดิ้นิ 

มิูใช่้ภายนิอกที�เป็นิเคร้�องสูิบนิำ�า

ด่งน่ิ�นิ การแก้ไขต้์องแก้ไขที�ส่ิวนิล้ิกค้อแหล่ิงนิำ�าที�เน่ิา เช่้นิก่นิ การ

แก้ไขความูบาปช่้�วในิชี้วิต์มูนุิษย์ต้์องแก้ไขที�ภายในิชี้วิต์จิต์ใจของ

มูนุิษย์ แล้ิวใครล่ิะที�จะสิามูารถแก้ไขเปลีิ�ยนิจิต์ใจของมูนุิษย์ได้?
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มนุุษย์ติกเป็นุที่าสู่พญามาร
ต่์�งแต่์แรกเริ�มูที�มูนุิษย์ไมู่เช้้�อฟังพระเจ้า แต่์เช้้�อฟังมูาร เราก็ต์กอยู่ใต้์อำานิาจ

ของมูารร้าย ที�ครอบงำาความูน้ิกคิด จิต์ใจของเรา

พวกเราใช้้ชี้วิต์ต์ามูทางช่้�วของโลิกนีิ� ต์ามูอำานิาจช่้�วในิย่านิฟ้าอากาศซ้้ำ�งเป็นิ

วิญิญิาณที�กำาล่ิงส่ิ�งการทำางานิอยู่ภายในิต่์วของคนิที�ไมู่เช้้�อฟังพระเจ้า  

(เอเฟซ่้ำสิ 2:2)

ทุกว่นินีิ�...พวกเราไมู่ได้ต่์อสู้ิก่บมูนุิษย์ แต่์ต่์อสู้ิก่บพวกผูู้้ครอบครอง พวก 

ผูู้้มีูอำานิาจ ต่์อสู้ิก่บพวกเทพเจา้ที�ครองโลิกที�มู้ดนีิ� แลิะต่์อสู้ิก่บพวกวิญิญิาณ

ช่้�วร้ายในิโลิกฝ่่ายวิญิญิาณ (เอเฟซ่้ำสิ 6:12)

ถ้งแมู้ว่าโลิกนีิ�จะอยู่ในิมู้อของพญิามูารก็ต์ามู แต่์ในิส่ิวนิล้ิกของจิต์ใจเรารู้ว่า  

มีูอำานิาจที�ดีเหน้ิอความูช่้�ว (1 ยอห์นิ 5:19) แต่์เราก็ช่้วยต์นิเองให้หลุิดรอด

ออกจากอำานิาจของมูารไมู่ได้

แลิะ “ใครก็ต์ามูที�ย่งทำาบาปอยู่ก็ต์กเป็นิพวกของมูาร... ด้วยเหตุ์นีิ�ที�พระบุต์ร

ของพระเจ้ามูาในิโลิกนีิ� เพ้�อจะได้ทำาลิายการงานิของมูารเสีิย”

(1ยอห์นิ 3:8 ขจง.)

ชี้วิต์ที�อยู่ภายใต้์การครอบงำาของซ้ำาต์านิ

เป็นิชี้วิต์ที�เต็์มูไปด้วยปัญิหา ความูทุกข์ยากลิำาบาก แลิะความูต์าย
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มนุุษย์ติ�องติายแลุะห้ลุ่งจากนุ่�นุจะถู้กพิพากษา
มูนุิษย์ต์กอยู่ใต้์อำานิาจของความูบาปช่้�ว เขาจ้งดำาเนิินิชี้วิต์ในิความูผิู้ดบาป 

เมู้�อเขาต์ายลิง เขาต้์องพบก่บการพิพากษา (ฮีีบรู 9:27)

มูนุิษย์ทุกคนิจะต้์องร่บการพิพากษาต์ามูการดำาเนิินิชี้วิต์ของต์นิ

จากภาพ ช้ายคนิหน้ิ�งฝั่นิว่าเส้ิอ (ผู้ลิกรรมูของเขา) ไลิ่ต์ามู แมู้ว่าเขา 

จะพยายามูหนิีเอาต่์วรอดโดยกระโดดเกาะเถาว่ลิย์เอาไว้ แต่์ก็หนีิไมู่พ้นิ 

เพราะย่งมีูจระเข้คอยด่กอยู่เบ้�องล่ิาง (ความูต์ายแลิะการพิพากษา) หนูิสิอง

ต่์ว (เป็นิส่ิญิล่ิกษณ์ถ้งว่นิเวลิา) ที�กำาล่ิงก่ดแทะเถาว่ลิย์ (เส้ินิเวลิาชี้วิต์)  

ที�เหล้ิออยู่ แลิะว่นิหน้ิ�งเถาว่ลิยจ์ะต้์องขาดลิง (เขาต์อ้งต์กลิงขา้งล่ิาง เขาต์อ้ง

ต์ายเพราะจระเข้) ไมู่มีูใครที�จะหนีิพ้นิการพิพากษาได้

ในิอดีต์พระเจ้าไมู่ถ้อสิาเพราะคนิย่งไมู่เข้าใจ แต่์เมู้�อพระเจ้าให้พระเยซู้ำ

คริสิต์์เข้ามูาในิโลิกนีิ� เพ้�อประกาศให้มูนุิษย์ได้เข้าใจถ้งความูจริงอย่าง 

ถูกต้์องค้อ “ให้ทุกคนิกล่ิบต่์วกล่ิบใจเสีิยใหมู่ เพราะหล่ิงจากความูต์ายมูนุิษย์

ทุกคนิจะต้์องเข้าสู่ิการพิพากษาอย่างยุติ์ธิ์รรมู จากผูู้้ที�พระเจ้าแต่์งต่์�งให้เป็นิ

คนิที�พิพากษามูนุิษย์โลิก” (กิจการ 17:30, 31) ค้อพระเยซู้ำคริสิต์์ ที�พระองค์

มีูสิิทธิิ์อำานิาจในิการพิพากษามูนุิษย์เพราะ อำานิาจแห่งความูบาปช่้�ว 

ไมู่สิามูารถที�จะครอบงำาพระองค์ให้อยู่ในิความูต์ายได้ พระเจ้าให้พระเยซู้ำ

คริสิต์์เป็นิข้�นิจากความูต์าย
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พระเยซู้คริสู่ต์ิค่อคำาติอบจากพระเจ�า
สู่ำาห้ร่บป่ญห้าของมนุุษย์
“เพราะว่าพระเจ้าร่กผูู้กพ่นิก่บมูนุิษย์ในิโลิกนีิ�ที�พระองค์ทรงสิร้าง จนิถ้ง

ขนิาดยอมูสิลิะพระบุต์รองค์เดียวของพระองค์ เพ้�อว่าทุกคนิที�ไว้วางใจในิ

พระบุต์รน่ิ�นิจะมิูได้สูิญิเสีิยชี้วิต์ แต่์จะมีูชี้วิต์ใหมู่อยู่ก่บพระเจ้าต์ลิอดไป” 

(ยอห์นิ 3:16)

“พระเจ้าส่ิงพระบุต์รของพระองค์เข้ามูาในิโลิกนีิ� เพ้�อช้่วยกอบกู้มูนิุษย์โลิก

ให้รอดพ้นิจากความูหายนิะแลิะอำานิาจครอบงำาของความูบาปช่้�ว”

“พระเจ้ามีูความูเมูต์ต์ากรุณาแลิะพระองค์ยอมูร่บทุกคนิมูาเป็นิคนิของ

พระองค์โดยไมู่คิดมููลิค่า แลิะเพราะสิิ�งที�พระเยซู้ำคริสิต์์ได้ทำา พระเจ้าได้ 

ปลิดปล่ิอยพวกเขาให้เป็นิอิสิระจากการเป็นิทาสิของบาป” (โรมู 3:24)
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พระเยซู้ม่สิู่ที่ธิอำานุาจในุการร่กษาคนุเจ็บป� วย
พระวิญิญิาณของพระเจ้าสิถิต์ในิพระเยซู้ำคริสิต์์ พระองค์จ้งมีูสิิทธิิ์อำานิาจ

เหน้ิอธิ์รรมูช้าติ์ในิโลิกนีิ�

พระเจ้าเจิมูพระเยซ้ำูคริสิต์์ด้วยพระวิญิญิาณบริสุิทธิิ์� แลิะด้วยฤทธิ์ิ�อำานิาจ 

แลิะพระเยซู้ำได้ทำาสิิ�งดี ๆ ไปท่�ว แลิะร่กษาทุกคนิที�ต์กอยู่ภายใต้์อำานิาจของ

มูารร้ายให้หายโรค ที�พระองค์ทำาเช่้นินีิ�ได้ก็เพราะพระเจา้อยู่ด้วยก่บพระเยซ้ำู

คริสิต์์ (กิจการ 10:38)

เมู้�อพระเยซู้ำคริสิต์์เสิด็จเข้ามูาในิโลิก

“พระเยซู้ำเดินิทางไปท่�วทุกเมู้องแลิะทุกหมูู่บ้านิ ไปส่ิ�งสิอนิในิที�ประชุ้มูของ

ช้าวยิว แลิะประกาศข่าวดีเกี�ยวก่บการมูาต่์�งอยู่ของอาณาจ่กรพระเจ้า พร้อมู

ก่บร่กษาโรคภ่ยไข้เจ็บต่์าง ๆ ของประช้าช้นิ” (มู่ทธิิ์ว 9:35)

สิิ�งที�พระเยซู้ำคริสิต์์ได้กระทำาในิเวลิาน่ิ�นิ ค้อร่กษาคนิต์าบอดให้มูองเห็นิ  

คนิง่อยเดินิได้ คนิเป็นิโรคผิู้วหน่ิงร้ายแรงก็หาย คนิหูหนิวกก็ได้ยินิ คนิต์าย

ก็กล่ิบเป็นิข้�นิมูาใหมู่ แลิะแมู้แต่์คนิยากจนิก็มีูโอกาสิได้ยินิได้ฟังถ้งข่าวดี

แห่งการกอบกู้มูนุิษย์ให้รอดจากอานิาจช่้�วนีิ�ด้วย (มู่ทธิิ์ว 11:4,5)
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พระเยซู้ที่รงม่สิู่ที่ธิอำานุาจเห้นุ่อผ่ แลุะ ข่บวิญญาณช่่�ว
“เย็นิว่นิหน้ิ�ง เมู้�อต์ะว่นิต์กดินิแล้ิว ผูู้้คนิต่์างพาคนิเจ็บไข้ได้ป่วย แลิะคนิที�ถูก

ผีู้สิิงมูาหาพระองค์ คนิท่�งเมู้องได้มูาออก่นิอยู่ที�หน้ิาประตู์ (บ้านิ) พระองค์

ได้ร่กษาโรคต่์าง ๆ ให้ก่บคนิมูากมูาย แลิะข่บไล่ิพวกผีู้ช่้�วออกไปหลิายต์นิ 

แต่์พระองค์ไมู่ยอมูให้พวกผีู้ช่้�วเหล่ิานีิ�พูด เพราะพวกมู่นิรู้ว่าพระองค์เป็นิ

ใคร” (มูาระโก 1:32-34)

“เมู้�อไรก็ต์ามูที�พวกผีู้ช่้�วเห็นิพระองค์ พวกมู่นิก็จะก้มูลิงกราบ แลิะต์ะโกนิว่า 

“ท่านิเป็นิลูิกของพระเจ้า” (มูาระโก 3:11 มูต์ฐ.)

ยิ�งกว่าน่ิ�นิ พระองค์ได้ให้สิาวกมีูสิิทธิิ์อำานิาจอย่างพระองค์ในิการออกไป 

ร่บใช้้ประช้าช้นิ แลิะการประกาศเร้�องแผู้่นิดินิของพระเจ้า ในินิามูของ

พระองค์

ศิษย์ท่�งเจ็ดสิิบสิองคนิ กล่ิบมูารายงานิพระเยซู้ำด้วยความูดีใจว่า “อาจารย์

คร่บ ต์อนิที�เราอ้างช้้�อของอาจารย์ แมู้แต่์พวกผีู้ร้ายย่งเช้้�อฟังเราเลิย”  

พระเยซู้ำต์อบว่า “เราเห็นิซ้ำาต์านิต์กลิงมูาจากฟ้าเหมู้อนิฟ้าแลิบ (ลูิกา 10:17-18)
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คำาสู่อนุท่ี่�สู่ำาค่ญบางสู่�วนุท่ี่�พระเยซู้สู่่�งสู่อนุประช่าช่นุ
พระเยซ้ำูบอกก่บคนิฟังว่า “เราเป็นิความูสิว่างของโลิก คนิที�ติ์ดต์ามูเรามูา 

จะไมู่เดินิอยู่ในิความูมู้ด แต่์จะมีูความูสิว่างที�นิำาไปสู่ิชี้วิต์” (ยอห์นิ 8:12)

“...เรามูาเพ้�อเขาจะได้มีูชี้วิต์แท้ ค้อชี้วิต์ที�สิมูบูรณ์พูนิสุิข” (ยอห์นิ 10:10)

พระเยซู้ำบอกอีกว่า “ทุกคนิที�รู้ส้ิกเหน็ิดเหน้ิ�อยแลิะแบกภาระหน่ิกให้มูาหา

เรา แล้ิวเราจะใหพ้วกท่านิหายเหนิด็เหน้ิ�อย จงใหเ้ราเป็นิผูู้้นิำาชี้วิต์ของทา่นิ 

แลิะเรียนิรู้จากเรา เพราะเราอ่อนิน้ิอมู แลิะถ่อมูสุิภาพ แล้ิวพวกท่านิจะได้

หายเหน้ิ�อยท่�งกายใจ ...” (มู่ทธิิ์ว 11:28-30)

ท่านิจงทำาก่บคนิอ้�นิเหมู้อนิก่บที�ท่านิอยากให้คนิอ้�นิทำาก่บท่านิ (ลูิกา 6:31)

“ถ้าท่านิยกโทษให้ก่บคนิที�ทำาบาปต่์อท่านิ พระบิดาของท่านิที�อยู่ในิสิวรรค์ 

ก็จะยกโทษให้ท่านิด้วย แต่์ถ้าท่านิไมู่ยอมูยกโทษให้คนิอ้�นิ พระบิดาของท่านิ

ก็จะไมู่ยกโทษให้ก่บบาปของท่านิเหมู้อนิก่นิ” (มู่ทธิิ์ว 6:14-15) ถ้าเราย่งถ้อ

โทษ โทษน่ิ�นิจะอยู่ก่บใคร?

“อย่าแก้แค้นิเลิย..อย่าให้ความูช่้�วช้นิะคุณ แต่์ให้เอาช้นิะความูช่้�วด้วย 

ความูดี” (โรมู 12:19, 21)

คำาสิอนิท่�งสิิ�นิของพระเยซู้ำคริสิต์์ พระองค์ได้สิรุปเป็นิสิองข้อใหญ่ิๆค้อ “ร่ก

พระเจ้าด้วยสุิดจิต์ใจ ความูคิด แลิะสิิ�นิสุิดกำาล่ิง แลิะ ร่กเพ้�อนิบ้านิเหมู้อนิ

ร่กต์นิเอง” (มู่ทธิิ์ว 22:37-39)
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สิู่�งท่ี่�พระเยซู้คริสู่ต์ิกระที่ำาในุโลุกนุ่�

พระองค์ร่บใช่�คนุอ่�นุ แลุะปลุดปลุ�อยให้�คนุห้ลุุดรอดจาก
ความบาป
พระเยซู้ำคริสิต์์ไมู่ได้มูาในิโลิกนีิ�เพ้�อจะให้คนิอ้�นิร่บใช้้ต์นิเอง แต่์มูาเพ้�อจะ 

ร่บใช้้คนิอ้�นิ แลิะยอมูสิลิะชี้วิต์ของพระองค์เพ้�อปลิดปล่ิอยให้คนิมูากมูาย

เป็นิอิสิระจากอำานิาจแห่งความูผิู้ดบาป (มูาระโก 10:45) 

พระองค์ที่รงแบกร่บความบาปของมนุุษย์
พระเยซู้ำคริสิต์์ได้แบกร่บบาปของเราไว้เป็นิของพระองค์บนิไมู้กางเขนิน่ิ�นิ 

เพ้�อหยุดชี้วิต์ที�บาปช่้�วของเรา แลิะมีูชี้วิต์ใหมู่ต์ามูที�พระเจ้าต้์องการ 

บาดแผู้ลิช้ีวิต์แห่งความูบาปของพวกเราได้ร่บการร่กษาให้หาย ก็เพราะ

บาดแผู้ลิแลิะความูเจ็บปวดของพระคริสิต์์บนิกางเขนิที�ร่บแทนิเรา...  

(1 เปโต์ร 2:24)

“...พระคริสิต์์ผูู้้ที�ไมู่มีูบาปยอมูกลิายเป็นิคนิบาปเพ้�อเรา ชี้วิต์ที�เปลีิ�ยนิแปลิง

ใหมู่ของเรา จ้งเป็นิเคร้�องชี้�บ่งช่้ดถ้งความูเที�ยงธิ์รรมูส่ิต์ย์ซ้้ำ�อของพระเจ้า”  

(2 โครินิธ์ิ์ 5:21)

พระองค์ที่รงม่ช่่ยช่นุะเห้นุ่ออำานุาจช่่�วร�าย
การร่กษาโรค การข่บผีู้ การข่บวิญิญิาณช่้�ว แลิะการเป็นิข้�นิจากความูต์าย

ของพระคริสิต์์ เป็นิการแสิดงถ้งช่้ยช้นิะของพระเจ้าเหน้ิออำานิาจแห่งความู

บาปช่้�ว ด่งน่ิ�นิ ถ้าใครเล้ิอกดำาเนิินิชี้วิต์ใต้์ร่มูพระคุณของพระคริสิต์์ ชี้วิต์ 

ของเขาก็จะไมู่ถูกครอบงำาจากอำานิาจช่้�วต่์อไป (โคโลิสีิ 2:15)
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พระเยซู้ม่ช่่ยช่นุะเห้นุ่อความติาย โดยการเป็นุขึ�นุมาให้ม�
เมู้�อสิาวกไปที�ฝั่งศพพระเยซ้ำ ูทูต์สิวรรคบ์อกพวกเขาวา่ พระเยซ้ำไูมู่ได้อยู่ที�นีิ�

แล้ิว พระองค์เป็นิข้�นิจากความูต์ายแล้ิว ต์ามูที�พระองค์บอกพวกท่านิ 

ล่ิวงหน้ิาที�แค้วนิกาลิิลีิว่า พระองค์จะต้์องถูกมูอบไว้ในิมู้อของพวกคนิบาป 

แลิะจะถูกต์ร้งที�กางเขนิ แล้ิวพระองค์จะเป็นิข้�นิมูาใหมู่ในิว่นิที�สิามู (ลูิกา 

24:6,7)

การเป็นิข้�นิจากความูต์ายไมู่ใช่้เร้�องล้ิกล่ิบ แมู้แต่์ทหารโรมู่นิที�เฝ้่าอุโมูงค์ 

ฝั่งศพพระเยซู้ำก็ย้นิย่นิว่า พระเยซู้ำเป็นิข้�นิจากความูต์าย แลิะนีิ�ค้อช่้ยช้นิะของ

พระคริสิต์์เหน้ิอความูต์าย ความูต์ายไมู่สิามูารถที�จะครอบงำาพระองค์ไว้ แลิะ 

มีูคนิมูากมูาย แลิะเปาโลิด้วยที�เป็นิพยานิที�ได้พบเห็นิพระเยซู้ำ ต์ามูที�บ่นิท้ก

ในิพระค่มูภีร์ (กิจการ 2:24,32; 1โครินิธ์ิ์ 15:3-8)

ผูู้้เขียนิพระธิ์รรมูวิวรณ์บอกว่า พระคริสิต์์กล่ิาวว่า “เราค้อจุดเริ�มูต้์นิแลิะ

จุดจบ เราเป็นิผูู้้ที�มีูชี้วิต์อยู่ เราเคยต์าย แต่์ดูสิิต์อนินีิ�เรามีูชี้วิต์อยู่ต์ลิอดไป 

เราถ้อกุญิแจที�ให้เรามีูอำานิาจที�จะเปิดหร้อปิดที�อยู่ของคนิต์าย แลิะสิามูารถ

นิำาพวกเขาให้มูามีูชี้วิต์อีกคร่�งหน้ิ�ง” (วิวรณ์ 1:17,18)
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พระเยซู้ที่รงยิ�งให้ญ�เห้นุ่ออำานุาจช่่�วร�ายท่ี่�งสิู่�นุ
เพราะพระเยซู้ำคริสิต์์ฟื�นิข้�นิจากความูต์าย พระองค์ได้ข้�นิไปสิวรรค์แลิะน่ิ�ง

อยู่ทางขวาของพระเจ้า พระเจ้าทำาให้พวกทูต์สิวรรค์ พวกผูู้้มีูสิิทธิิ์อำานิาจ 

แลิะพวกผูู้้มีูฤทธิิ์�อำานิาจ มูาอยู่ภายใต้์อำานิาจของพระเยซู้ำคริสิต์์ (1เปโต์ร 

3:22)

สิิทธิิ์อำานิาจของพระเยซ้ำูคริสิต์์ ได้มูอบให้สิาวกผูู้้เช้้�อในิพระองค์ให้มีูสิิทธิิ์

อำานิาจเหน้ิอวิญิญิาณช่้�วด้วย เช่้นิ เมู้�อเปาโลิกำาล่ิงจะไปร่วมูกลุ่ิมูอธิิ์ษฐานิ 

ทาสิหญิิงคนิหน้ิ�งที�มีูผีู้หมูอดสิูิง กล่ิาวโพนิทะนิาวา่เปาโลิเปน็ิใคร ...จนิเปาโลิ

ทนิไมูไ่หว จ้งห่นิไปพดูก่บวิญิญิาณที�สิิงเธิ์ออยู่วา่ “ในินิามูของพระเยซ้ำคูริสิต์์ 

เราขอส่ิ�งให้เจ้าออกมูาจากร่างของหญิิงคนิน่ิ�นิเดี�ยวนีิ�” แล้ิววิญิญิาณต์นิน่ิ�นิ

ก็ออกจากร่างของเธิ์อท่นิที (กิจการ 16:18)

พระเยซู้คริสู่ต์ิติ�องการให้�เราม่ช่่วิติให้ม�
พระองค์ไมู่เพียงแต่์ต้์องการให้เราจดจำาคำาส่ิ�งสิอนิ หร้อเรียนิรู้ จดจำาชี้วิต์

แลิะเร้�องราวของพระองค์เท่าน่ิ�นิ แต่์สิิ�งที�พระองค์ต้์องการค้อ ต้้องการให้้

เราแต่้ละคนมีีชีีวิิต้ให้ม่ีต้ามีทีี่�พระองค์ต้้องการ

แต่์เน้ิ�องจากช้ีวิต์ของเราถูกครอบงำาด้วยอำานิาจของความูบาปช้่�ว เราไมู่มีู

กำาล่ิงความูสิามูารถที�จะเปลีิ�ยนิแปลิงชี้วิต์ของเราเองได้ ด่งน่ิ�นิ พระเยซู้ำคริสิต์์

จ้งให้พระวิญิญิาณบริสุิทธิิ์�ของพระองค์เข้ามูาในิชี้วิต์ของเราแต่์ลิะคนิ เพ้�อ

ที�จะเปลีิ�ยนิแปลิง แลิะเสิรมิูสิรา้งชี้วิต์ของเราใหมู ่ให้เป็นิไปต์ามูคำาสิอนิ แลิะ 

แบบอย่างชี้วิต์ของพระเยซู้ำคริสิต์์
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พระเยซู้ที่รงเป็นุที่างไปถึูงพระเจ�าในุสู่วรรค์
พระเยซู้ำบอกว่า “เราเป็นิทางน่ิ�นิ เป็นิความูจริงแลิะเป็นิชี้วิต์ ไมู่มีูใครไปถ้ง

พระเจ้าได้นิอกจากมูาทางเราเท่าน่ิ�นิ” (ยอห์นิ 14:6)

เปโต์รผูู้้เป็นิสิาวกของพระเยซู้ำพูดก่บพวกเขาว่า จงกล่ิบต่์วกล่ิบใจเสีิยใหมู่ 

แลิะเข้าพิธีิ์จุ่มูนิำ�าในินิามูของพระเยซ้ำูคริสิต์์ เพ้�อพระเจ้าจะได้ยกโทษความู

ผิู้ดบาปของท่านิ แล้ิวท่านิก็จะได้ร่บพระวิญิญิาณบริสิุทธิิ์�เป็นิพล่ิงชี้วิต์ที�

พระเจ้าให้แก่ทา่นิ...เพราะนีิ�เป็นิสิิ�งที�พระเจ้าส่ิญิญิาไว้ก่บพวกท่านิ ลูิกหลิานิ

ของท่านิ แลิะคนิอ้�นิ ๆ ด้วย... (กิจการ 2:38-39)

“คนิที�ไว้วางใจพระบุต์ร (พระเยซู้ำคริสิต์์) ก็มีูชี้วิต์อยู่ก่บพระเจ้าต์ลิอดไป แต่์

คนิที�ไมู่ยอมูเช้้�อฟังพระบุต์รก็จะไมู่พบก่บชี้วิต์น่ิ�นิ แลิะย่งต้์องต์กอยู่ภายใต้์

การลิงโทษของพระเจ้า” (ยอห์นิ 3:36)

มอบช่่วิติของที่�านุให้�พระเจ�าเปลุ่�ยนุแปลุงให้ม�
“ด่งน่ิ�นิ พี�น้ิองท่�งหลิาย โดยเห็นิแก่ความูเมูต์ต์ากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า

จ้งวิงวอนิท่านิท่�งหลิายให้มูอบต่์วของท่านิแด่พระองค์ เพ้�อเป็นิเคร้�องบูช้า

อ่นิบริสุิทธิิ์�ที�มีูชี้วิต์ แลิะเป็นิที�พอพระท่ยพระเจ้า ซ้้ำ�งเป็นิการนิมู่สิการโดย

วิญิญิาณจิต์ของท่านิ อย่าลิอกเลีิยนิแบบการดำาเนิินิชี้วิต์อย่างคนิในิยุคนีิ�  

แต่์จงให้พระเจ้าเปลีิ�ยนิแปลิงจิต์ใจ แล้ิวอุปนิิส่ิยของท่านิจ้งจะเปลีิ�ยนิใหมู่ 

เพ้�อท่านิจะไดรู้้ถ้งความูต์อ้งการของพระเจา้ ว่าอะไรด ีอะไรเปน็ิที�พอใจของ

พระเจ้า แลิะอะไรดียอดเยี�ยมู” [สิมูบูรณ์แบบ] (โรมู 12:1-2 มูต์ฐ.)
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พระเจ�าที่รงยกโที่ษความผิดบาปของเรา
แลุะที่รงแก�ไขจิติใจ แลุะเปลุ่�ยนุแปลุงให้�เราเป็นุคนุให้ม�
“ที�พวกเรารอดน่ิ�นิเป็นิเพราะความูเมูต์ต์ากรุณาของพระเจ้า ผู่้านิมูาทาง

ความูเช้้�อของเรา ไมู่ได้เกิดจากต่์วของพวกเราเอง แต่์เป็นิสิิ�งที�พระเจ้ามูอบ

ให้แก่เรา” (เอเฟซ่้ำสิ 2:8 มูต์ฐ.)

“ฉะน่ิ�นิถ้าใครอยู่ในิพระคริสิต์์ เขาก็เป็นิคนิที�ถูกสิร้างใหมู่แล้ิว สิิ�งสิารพ่ดที�

เก่าๆ ก็ล่ิวงไป นีิ�แน่ิะกลิายเป็นิสิิ�งใหมู่ท่�งน่ิ�นิ” (2 โครินิธ์ิ์ 5:17มูต์ฐ.)

“แต่์ทุกคนิที�ยอมูร่บพระองค์ ค้อคนิที�เช้้�อในิพระนิามูของพระองค์น่ิ�นิ 

พระองค์ก็จะประทานิสิิทธิิ์ให้เป็นิลูิกของพระเจ้า ซ้้ำ�งในิฐานิะน่ิ�นิพวกเขาไมู่

ได้เกิดจากเล้ิอดเน้ิ�อหร้อกามู หร้อความูประสิงค์ของมูนุิษย์ แต่์เกิดจาก

พระเจ้า (ยอห์นิ 1:12-13 มูต์ฐ.)

การที�เราได้เป็นิคนิใหมู่ ไมู่สิำาค่ญิว่าเราจะเป็นิใคร ฐานิะอะไร แต่์ที�สิำาค่ญิ

ยิ�งกว่าทุกสิิ�งก็ค้อ...พระคริสิต์์อยู่ในิชี้วิต์พวกเราทุกคนิ ด่งน่ิ�นิ ให้เราทุกคนิ

มีูชี้วิต์ที�ร่บการสิร้างใหมู่ ให้มีูชี้วิต์อย่างพระคริสิต์์
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พระเยซู้เติร่ยมท่ี่�สู่ำาห้ร่บเรา
ในิบ้านิของพระบิดาของเรามีูที�อยู่มูากมูาย “ถ้าหากไมู่มีู เราก็คงไมู่บอกท่านิ

ว่า เรากำาล่ิงไปเต์รียมูที�ไว้ให้ท่านิ เมู้�อเราเต์รียมูเสิร็จแล้ิว ก็จะกล่ิบมูาร่บ

ท่านิไปอยู่ก่บเรา” (ยอห์นิ 14:2-3)

คนุเห้ลุ�านุ่�นุท่ี่�ยอมร่บแลุะร่กพระองค์
จะได�อย้�ก่บพระองค์ติลุอดไปเป็นุนิุติย์
“...เมู้�อคนิได้ยินิคำาส่ิ�งอ่นิด่งก้กก้องของห่วหน้ิาทูต์สิวรรค์ แลิะเสีิยงเป่าแต์ร

ของพระเจ้าด่งข้�นิ องค์พระผูู้้เป็นิเจ้าก็จะลิงมูาจากสิวรรค์แลิะบรรดาคนิที�

ได้ต์ายไปแล้ิวในิพระคริสิต์์จะฟื�นิค้นิชี้วิต์ข้�นิมูาก่อนิ หล่ิงจากน่ิ�นิพวกเราที�

ย่งมีูชี้วิต์อยู่ในิโลิกนีิ� ก็จะถูกนิำาต่์วข้�นิไปในิเมูฆ่พร้อมูก่บคนิเหล่ิาน่ิ�นิ เพ้�อไป

พบก่บองค์พระผูู้้เป็นิเจ้าบนิฟ้าสิวรรค์ แลิะพวกเราก็จะได้อยู่ก่บพระองค์

ต์ลิอดไป” (1เธิ์สิะโลินิิกา 4:16,17)

จากภาพข้างบนินีิ� ผูู้้ที�ต้์อนิร่บพระเยซู้ำจะร่บการอภ่ยโทษจาก

พระองคใ์ห้ไปอยู่ก่บพระองค.์..ความูต์าย, การครำ�าครวญิ, การรอ้งไห้ 

แลิะการเจ็บปวดจะไมู่มีูอีกต่์อไป เพราะยุคเดิมูน่ิ�นิได้ผู่้านิพ้นิไปแล้ิว 

ส่ิวนิผูู้้ที�ไมู่ต้์อนิร่บพระองค์ต้์องต์กลิงไปในิบ้งไฟเพราะความูบาป 

ที�เขากระทำา (วิวรณ์ 20:11-15; 21:4)

พระเยซู้ำพูดก่บผูู้้เช้้�อว่า “เราย้นิเคาะอยู่ที�ประตู์ (ใจ) ถ้าใครได้ยินิเสีิยง 

ของเราแลิะเปดิประตู์ (ใจ) เราจะเขา้ไปหาเขา...” (ววิรณ์ 3:20 มูต์ฐ.)



ถ้าท่านิมีูจิต์ใจที�ต้์องการต์อ้นิร่บพระเยซ้ำเูข้ามูาในิช้วิีต์ของท่านิ 

ท่านิสิามูารถเปิดชี้วติ์จิต์ใจของท่านิต้์อนิร่บพระองค์ได้เดี�ยวนีิ� 

แล้ิวให้ท่านิอธิิ์ษฐานิซ้้ำ�งเป็นิการพูดคุยก่บพระเจ้าเป็นิการ 

ส่ิวนิต่์ว ต์ามูอย่างคำาอธิิ์ษฐานิข้างล่ิางนีิ�

การอธิิ์ษฐานิไมู่ใช่้คาถา แต่์คำาอธิิ์ษฐานิของท่านิเป็นิคำาที�ท่านิ

กล่ิ�นิกรองพูดจากใจจริงของท่านิ ด้วยภาษาที�เรียบง่าย  

ที�ต้์องการบอก ต้์องการพูดคุยก่บพระเจ้า เชิ้ญิพระเจ้าเข้ามูา 

ในิชี้วิต์ของท่านิ

เมู้�อพระเยซู้ำเข้ามูาในิชี้วิต์ของท่านิ พระองค์จะช้ำาระความูบาป

ผิู้ดต่์าง ๆ ที�ท่านิเคยกระทำา พระองค์จะเปลีิ�ยนิแปลิงให้ท่านิ

เป็นิคนิใหมู่ แลิะท่านิจะได้เป็นิลูิกของพระเจ้า เป็นิชี้วิต์ใหมู่ 

ซ้้ำ�งอยู่ก่บพระเจ้าต์ลิอดไป ที�คริสิเต์ียนิเรียกว่า “ชี้วิต์นิิร่นิดร์” 

พระเจ้าจะทรงนิำาการดำาเนิินิชี้วิต์ประจำาว่นิของท่านิ

ในิการอธิิ์ษฐานิ ไมู่ใช่้อธิิ์ษฐานิได้ต์ามูแบบข้างล่ิางนีิ�เท่าน่ิ�นิ แต่์

ท่านิสิามูารถอธิิ์ษฐานิพูดคุย ปร้กษาในิทุกเร้�อง แลิะอธิิ์ษฐานิ

ได้ทุกเวลิา ทุกสิถานิที�

ที่�านุผ้�อ�านุท่ี่�เคารพร่ก
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แต่์ข้างล่ิางนีิ�เป็นิแบบอย่างในิการอธิิ์ษฐานิที�ท่านิสิามูารถใช้้ 

ในิการเริ�มูต้์นิพูดคุยก่บพระเจ้าในิคร่�งแรก ด่งนีิ�

พระเจ้้าผู้้้บริสุุที่ธิิ์� ศัักดิิ์�สิุที่ธิิ์� และสุ้งสุุดิ์ ล้กขอเปิิดิ์ใจ้ต้้อนรับ

พระเยซูค้ริสุต์้ให้้เข้ามีาเป็ินองค์พระผู้้้เป็ินเจ้้า และเป็ินพระเจ้้า

ทีี่�ชี่วิยล้กให้้รอดิ์พ้นจ้ากอำานาจ้บาปิชัี�วิร้ายทัี่�งสิุ�น ขอพระเจ้้า

โปิรดิ์ยกโที่ษ และ ชีำาระควิามีบาปิชัี�วิทีี่�ล้กได้ิ์ที่ำามีาในชีีวิิต้ และ

ช่ีวิยล้กในการเริ�มีต้้นชีีวิิต้ให้ม่ีอย่างทีี่�พระองค์ต้้องการ

ขอพระเจ้้าโปิรดิ์ขับไล่อำานาจ้ชัี�วิร้ายทัี่�งปิวิงออกไปิจ้ากชีีวิิต้ 

ของล้ก มีีเพียงพระองค์เท่ี่านั�นทีี่�เป็ินพระเจ้้าผู้้้สุ้งสุุดิ์ในชีีวิิต้ล้ก 

โปิรดิ์เปิลี�ยนแปิลงชีีวิิต้ของล้กให้้ดีิ์ข้�น และให้้กำาลังแก่ล้กทีี่�จ้ะ

ดิ์ำาเนินชีีวิิต้ปิระจ้ำาวัินต้ามีทีี่�พระองค์ต้้องการ อาเมีน**

นิอกจากการพูดคุยปร้กษาก่บพระเจ้าด้วยการอธิิ์ษฐานิแล้ิว 

ท่านิควรมีูโอกาสิได้อ่านิเร้�องราวของพระเจ้าที�อยู่ในิพระค่มูภีร์ 

แลิะควรมีูโอกาสิไปร่วมูก่บกลุ่ิมูคริสิเตี์ยนิ ท่�งต์ามูบ้านิแลิะ 

ในิโบสิถ์ (คริสิต์จ่กร)

**คำาว่ิา “อาเมีน” เป็ินภาษาเดิิ์มีมีีควิามีห้มีายว่ิา “ขอให้้เป็ินไปิเช่ีนนั�น”
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โดยพระเยซู้คริสู่ต์ิ เราได�ร่บความรอดพ�นุจากสิู่�งเห้ลุ�านุ่�...
 การรอดพ�นุจากบาป  ได้ร่บการยกโทษเป็นิคนิช้อบธิ์รรมูโดย 

ความูเช้้�อ (โรมี 3:23-25; มีาระโก 2:10)

 การรอดพ�นุจากอำานุาจแห้�งความม่ด ค้อพ้นิจากอำานิาจของผีู้ มูาร 

ซ้ำาต์านิ ได้ร่บสิิทธิิ์เป็นิบุต์รของพระเจ้า (1ยอห์้น 3:8; ยอห์้น 1:12-13)

 การรอดพ�นุจากความติาย มีูช่้ยช้นิะเหน้ิอความูต์าย ร่บชี้วิต์ที�ครบ

บริบูรณ์ ค้อชี้วิต์นิิร่นิดร์ หร้อชี้วิต์อมูต์ะ (ยอห์้น 3:16; 10:10)

 การรอดพ�นุจากความทุี่กข์ ในิโลิกนีิ�มีูความูทุกข์มูากมูาย แต่์พระเยซู้ำ

คริสิต์์ช่้วยเรามีูส่ินิติ์สุิขท่ามูกลิางความูทุกข์ ด้วยการส่ิงพระวิญิญิาณ

ของพระองค์มูาอยู่ในิชี้วิต์ของเรา นิำาเราไปสู่ิช่้ยช้นิะ (ยอห์้น 14:16-18; 

26-27; 16:33; โรมี 8:18, 26; ฟีีลิปิปีิ 4:6-7)

 การรอดพ�นุจากช่่วิติท่ี่�ไร�เป� าห้มาย ไปสู่ิการมีูเป้าหมูายชี้วิต์ต์ามู

ความูต์อ้งการของพระเจา้ ทำาให้ชี้วิต์มีูความูหว่ง รอดพน้ิจากช้วิีต์ที�เบ้�อ 

เซ็้ำง โดดเดี�ยวกลิายเป็นิชี้วิต์ที�มีูพระเจ้าเคียงข้าง มีูที�ปร้กษาทุกเวลิา  

มีูจุดประสิงค์ที�ช่้ดเจนิในิการดำาเนิินิชี้วิต์ประจำาว่นิ (เอเฟีซัูสุ 1:4, 11; 

2:10; 1โครินธ์ิ์ 15:57-58; โรมี 8:28; ยอห์้น 14:18-20; 15:15-16)



ดาวน์ุโห้ลุดแลุะแช่ร์

พิมูพ์โดย

ActsCo Printing
12/89-91 หมูู่ที� 3 ต์.ส่ินิกลิาง อ.ส่ินิกำาแพง จ.เชี้ยงใหมู่ 

Email: moreinfo@actsco.org  Website: www.actsco.org
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