


จะรูจักพระเจาไดอยางไร 
อับราฮัมไดชื่อวาเปน “สหายของพระเจา” เพราะการเชื่อฟงและยอมทํา

ตามน้ําพระทัยของพระเจา คุณเองก็สามารถที่จะรูจักพระเจา และรัประสบการณ

ความเมตตา สันติสขุและพระพรของพระองคไดเชนกัน การรูจักพระเจาโดยการ

ยอมเชื่อฟงในพระองคอยางแทจริงเปนประสบการณที่สําคัญที่สุดในชีวิต 

นับเปนสิ่งวิเศษสุดที่พระเจาทรงสําแดงพระองคตอผูที่แสวงหาพระองคดวย

สิ้นสุดใจ 

ขอพระเจาทรงประทานความเขาใจใหคุณเมื่อคุณเรียนรูขอพระคําที่คัด

ตอนจากพระคมัภีรเหลานี้ พระเจาทรงดลใจคนของพระเจาใหเขียนพระคํา

เหลานี้ และคุมครองรักษาจากการพยายามทําลายลางของซาตานไดอยางนา

อัศจรรย 
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(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4.5)  “พระเจาเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายเปน

พระเจาเดียว พวกทานจงรักพระเยโฮวาหพระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ และ

สิ้นสุดกําลังของทาน” 

 (อิสยาห 45:18) เพราะพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรค (พระองคคือพระเจา) 

ผูทรงปนแผนดินโลกและทํามันไว พระองคทรงสถาปนามันไว พระองคมิได

ทรงสรางมันไวใหยุงเหยิง พระองคทรงปนไวใหมีคนอาศัย” ตรัสดังนี้วา “เราคือ

พระเจาและไมมีอื่นใดอีก”  

(1พงศกษัตริย 8:60)  “เพื่อบรรดาชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลก จะ

ทราบวาพระเยโฮวาหนั้นเปนพระเจาไมมีองคอื่นเลย”  



2            พระเจาทรงเปยมดวยพระกรุณาและเมตตา 

(สดุดี 103:8.11) พระเจาทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วชาและอุดม

ดวยความรักมั่นคง เพราะวาฟาสวรรคสูงเหนือแผนดินเทาใด ความรักมั่นคงของ

พระองคที่มีตอบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองคก็ใหญยิ่งเทานั้น  

(สดุดี 103:17ก, 18ข)  แตความรักมั่นคงของพระเจานั้นดํารงอยูตั้งแต 

นิรันดรกาลถึงนิรันดรกาลตอผูที่ยําเกรงพระองค... และระลึกอยูที่จะกระทําตาม

ขอบังคับของพระองค  

(มีคาห 7:18)  ใครเลาจะเปนพระเจาเสมอเหมือนพระองคผูทรงยกโทษ...

เพราะวาพระองคทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง  
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(เยเรมีย 31:3) พระเจาทรงปรากฎแกเขาจากที่ไกล ตรัสวา “เราไดรักเจา

ดวยความรักนิรันดร เพราะฉะนั้น เราจึงมีความรักมั่นคงตอเจาสืบไป”  

 (เยเรมีย 29:11) พระเจาตรัสวาเพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจาเปน

แผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไมใชเพื่อทุขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแก

เจา  

(มาลาคี 1:2ก) พระเจาตรัสวา “ เราไดรักเจาทั้งหลาย”  

(สดุดี 103:13) บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจาทรงสงสารบรรดาคน

ที่ยําเกรงพระองคฉันนั้น  



4            สิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตคือการรูจักพระเจา 
(ดาเนียล 11:32ข)  แตประชาชนผูรูจักพระเจาของเขาทั้งหลายจะยึดมั่น

และปฏิบัติงาน  

(เยรีมีย 9:24)  “แตใหผูอวดอวดในสิ่งนี้คือ ในการที่เขาเขาใจและรูจักเรา 

วาเรา คือ พระเจาทรงสําแดงความรักมั่นคง ควมยุติธรรม และความชอบธรรม 

ในโลก เพราะวาเราพอใจในสิ่งเหลานี้ พระเจาตรัสดังนี้แหละ”  

(สดุดี 119:2) ผูที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคก็เปนสุข คือผูที่

แสวงหาพระองคดวยสุใจ  

(สดุดี 42:1) กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีนํ้าไหลฉันใด ขาแต

พระองค จิตวิญญาณของขาพระองค กระเสือกกระสนหาพระองคฉันนั้น  
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สิ่งอันตรายอยางใหญหลวง 
(2พงศาวดาร 15:2ข)  พระเจาทรงสถิตกับทานทั้งหลาย ตอเมื่อทาทั้งหลาย

อยูกับพระองคถาทานทั้งหลายแสวงหาพระองคทานก็จะพบพระองค แตถาทาน

ทั้งหลายทอดทิ้งพระองค พระองคจะทรงทอดทิ้งทานทั้งหลาย 

(เยเรมีย 17:9) จิตใจก็เปนตัวลอลวงเหนือกวาสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทราม

อยางเลยรายทีเดียว ผูใดจะรูจักใจนั้นเลา 

(สุภาษิต 16:25) มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคดิวาถูก แตมันสิ้นสุดที่ทางของความ

มรณา 

(ยอหน 15:6) ถาผูใดมิไดเขาสนิทอยูในเรา ผูนั้นก็ตองถูกตัดทิ้งเสียเหมือน

แขนง แลวก็เหี่ยวแหงไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ 



6        เราตองแสวงหาพระเจาจึงจะรูจักกับพระองคได 
(เยเรมีย 29:13) เจาจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจาแสวงหาเราดวยสิ้นสุด

ใจของเจา  

(สุภาษิต 2:4-5) ถาเจาแสวงปญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปญญาอยางหา

ขุมทรัพยที่ซอนไว นั่นแหละ เจาจะเขาใจความยําเกรงพระเจาและพบความรูของ
พระเจา  

(มัทธิว 7:7) จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ    จงเคาะแลวจะเปด  ใหแก
ทาน              

(ฮีบรู 11:6) แตถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็
ไมไดเลย เพราะวาผูที่จะมาเฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํารงพระ
ชนมอยู และพระองคทรงเปนผูประทานบําเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค       
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(2พงศาวดาร 30:9ข) เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของทานทรงพระเมตตา

และพระกรุณาถาทานกลับมาหาพระองค พระองคจะไมทรงหันพระพักตรไป

จากทาน  

(สดุดี 86:5) ขาแตพระองคพระผูเปนเจา เพราะพระองคประเสริฐและทรง

พรอมที่จะประทานอภัยอุดมดวยความรักมั่นคงตอบรรดาผูรองทูลพระองค  

 (ยากอบ 4:8ก) ทานทั้งหลายจงเขาใกลพระเจา และพระองคจะเสด็จมาก

ใกลทาน  

( สดุดี 145:18) พระเจาทรงสถิตใกลทุกคนที่รองทูลพระองค ทุกคนที่รอง

ทูลพระองคดวยใจจริง  



8                             พระเจาทรงบริสุทธิ์ 
(อพยพ 15:11) ขาแตพระเจาในบรรดาพระทั้งปวง องคไหนจะเปนเหมือน

พระองคเลา องคไหนจะเหมือนพระองคผูทรงประกอบดวยความบริสุทธิ์และนา
เกรงขามเนื่องดวยพระราชกิจอันรุงเรือง และอัศจรรยที่พระองคกระทํา    

(1ซามูเอล 2:2ก) “ไมมีผูใดบริสุทธิ์ดังพระเจา ไมมีผูใดนอกเหนือพระเจา”       

(โยบ 34:10ข) เมินเสียเถิดที่พระเจาจะทรงกระทําความอธรรม และที่องคผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงกระทําผิด  

(อิสยาห 6:3ข) “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจาจอมโยธาแผนดินโลก
ทั้งสิ้นเต็มดวยพระสิริของพระองค”  

(อิสยาห 57:15ก) องคผูสูงเดน คือ ผูอยูในนิรันดรกาล ผูทรงพระนามวา
บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้วา “เราอยูในที่สูงและบริสุทธิ์”  
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(ยากอบ 2:19-20,1:22) ทานเชื่อวาพระเจาทรงเปนหนึ่ง นั่นก็ดีอยูแลว แม

พวกปศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น แนะคนโฉดเขลา ทานตองการใหพิสูจนหรือ
วาความเชื่อทีไ่มประพฤติตามนั้นไรผลแตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตาม
พระวจนะนั้นไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้นซึ่งเปนการลวงตนเอง 

(สุภาษิต 15:9)ทางของคนชั่วรายเปนที่นาเกลียดนาชังแกพระเจา แต
พระองคทรงรักบุคคลผูตามติดความชอบธรรม  

(ฮีบรู 12:14) จงอุตสาหที่จะอยูอยางสงบกับคนทั้งหลาย และอุตสาหที่จะ
ไดใจบริสุทธิ์ซึ่งถาใจไมบริสุทธิ์ก็จะไมมีผูใดไดเห็นองคพระผูเปนเจาเลย  

                                                                                                       

(อาโมส 5:14ก)จงแสงหาความดี อยาแสวงหาความชั่ว เพือ่เจาจะดํารงชีวิต
ได พระเจาจอมโยธาจึงทรงสถิตกับเจา  



10                    พระบัญชาของพระเจา 
(มีคาห 6:8ข) และพระเจาทรงพระประสงคอะไรจากเจา นอกจากให

กระทําความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดําเนินชีวิตดวยความถอมใจไปกับ
พระเจาของเจา 

(เลวีนิติ 19:2ข)เจาทั้งหลายตองบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห พระ
เจาของเจาผูบริสุทธิ์  

(ลูกา 10:27ข) “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดจิตสุดใจของเจา 
ดวยสุดกําลังและสิ้นสุดความคิดของเจา และจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”  

 (มาระโก 10:19) ทานรูจักพระบัญญัติแลวซึ่งวา “อยาฆาคน อยาลวง
ประเวณีผัวเมียเขา อยาลักทรัพย อยาเปนพยานเท็จ อยาฉอเขา จงใหเกียรติแก
บิดามารดาของตน”  
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(สุภาษิต 6:16-19) มีหกสิ่งที่พระเจาทรงเกลียด มีเจ็ดสิ่งซึ่งเปนที่นาเกลียด

นาชังสําหรับพระองค ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่ทําโลหิตไรผิดใหตก จิตใจที่คิด
แผนงานโหดราย เทาซึ่งรีบวิ่งไปสูความชั่ว พยานเท็จซึ่งหายใจออกเปนคํามุสา 
และคนผูหวานความแตกราวทามกลางพวกพี่นอง  

(อิสยาห 61:8ก) เพราะเราคือพระเจารักความยุติธรรม เราเกลียดการ
โจรกรรมและความผิด  

(วิวรณ 21:8)  “แตคนขลาด คนไมเชื่อ คนที่นาเกลียกนาชัง คนที่ฆามนุษย 
คนลวงประเวณี คนใชเวทมนต คนไหวรูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น 
มรดกของเขาอยูที่ในบึงไฟ และกํามะถันที่กําลังไหมอยูนั้น นั่นคือความตายครั้ง
ที่สอง”  

(มาลาคี 2:15ข, 16ก)  “อยาคิดอุบายชั่วในใจตอกันและกัน อยารักคํา
สาบานเท็จ สิ่งเหลานี้เราเกลียดชัง”  



12     มนุษยลมเหลวในการักษาพระบัญญัติของพระเจา 
(ยอหน 5:42) แตเรารูวาทานไมมีความรักพระเจาในตัวทาน  

(ยากอบ 2:10) เพราะวาผูใดรักษาธรรมบัญญัติไดทั้งหมด แตผิดอยูขอเดียว 
ผูนั้นก็เปนผูผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด  

(ยากอบ 4:17) เหตุฉะนั้นผูใดรูวาอะไรเปนความดีและไมไดกระทํา คนนั้น
จึงมีบาป  

(โรม 3:10) ตามที่พระคัมภีรมีเขียนไววา ไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมสักคน
เดียว ไมมีเลย  

(โรม 3:23)เพราะวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา  

(1ยอหน 3:10ข) ผูใดที่มิไดประพฤติชอบ และไมรักพี่นองของตน ผูนั้นก็มิ
ไดมาจากพระเจา  
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                     ทําใหพระเจาทรงพอพระทัยได 
(โรม 10:2-3) ขาพเจาเปนพยานใหเขาวามีความกระตือรือรนที่จะปรนนิบัติ

พระเจาแตหาไดเปนตามปญญาไม เพราะวาเขาไมรูจักความชอบธรรมที่พระเจา
ประทานให แตอุตสาหตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไมไดยอมอยูใน
ความชอบธรรมของพระเจา  

(อิสยาห 64:6ก) ขาพระองคทุกคนไดกลายเปนเหมือนคนที่ไมสะอาด และ
การกระทําอันชอบธรรมของขาพระองคทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผาที่สกปรก  

(โรม 8:8) และคนทั้งหลายที่อยูใตเนื้อหนังจะเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็
หามิได  

(โรม 3:20ก) เพราะวาในสายพระเตรของพระเจาไมมีผูหนึ่งผูใดเปนคน
ชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได  



14               ความบาปแยกเราออกจากพระเจา 
(โรม 5:12) เหตุฉะนั้นเชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ เดียว 

และความตายก็เกิดเพราะบาปนั้น และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน
เพราะมนุษยทุกคนทําบาป  

(ยากอบ 1:15) ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแลวก็ทําใหเกิดบาป และเมื่อบาปเจริญ
เต็มที่แลวก็นําไปสูความตาย  

(สุภาษิต 11:19) บุคคลผูตั้งมั่นอยูในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู แตบุคคล
ผูติดตามความชั่วรายจะถึงความตาย  

(อิสยาห 59:2) แตวาความบาปชั่วของเจาทั้งหลายไดกระทําใหเกิดการแยก
ระหวางเจากับพระเจาของเจา และบาปของเจาทั้งหลายไดบังพระพักตรของ
พระองคเสยีจากเจา พระองคจึงมิไดยิน  

(เอเสเคียล 18:20ก) ชีวิตที่กระทําบาป จะตองตาย  



              พระพิโรธของพระเจาอยูเหนือความบาป            15 
(สดุดี 7:11) พระเจาทรงเปนผูพิพากษาที่ชอบธรรม และเปนผูประทานคํา

พิพากษาทุกวัน  

(นาฮูม 1:3ก) พระเจาทรงกริ้วชา ทรงฤทธานุภาพใหญยิ่ง  พระเจาจะไม

ทรงงดโทษเลย 

(โคโลสี 3:6) เพราะสิ่งเหลานี้ พระอาชญาของพระเจาก็จะลงมา  

(โรม 1:18) เพราะวาพระเจาทรงสําแดงพระพิโรธของพระองคจากสวรรค

ตอความหมิ่นประมาทพระองค และความชั่วรายทั้งมวลของมนุษยที่เอาความชั่ว

รายนั้นบีบคั้นความจริง  

(โรม 2:9ก) ความทุกขเวทนาจะเกิดแกทุกคนที่ประพฤติชั่ว  

 



16                   การพิพากษาจะมีมาในภายหนา 
(ฮีบรู9:27ข) มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียว และ

หลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา  

(มัทธิว 12:36) ฝายเราบอกเจาทั้งหลายวา คําที่ไมเปนสาระทุกคําซึ่งมนุษย
พูดนั้นมนุษยจะตองรับผิดในถอยคําเหลานั้นในวันพิพากษา  

(ปญญาจารย 12:14) ดวยวาพระเจาจะทรงเอาการงานทุกประการเขาสูการ
พิพากษาพรอมดวยสิ่งเรนลับทุกอยาง ไมวาดีหรือชั่ว  

(มัทธิว 13:49-50) ในเวลาสิ้นยุคก็จะเปนอยางนั้น พวกทูตสวรรคจะ
ออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แลวจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่
นั่นจะมีการรองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน  

 



            เราไมสามารถซอนตัวใหพนจากพระเจาได              17 

(สุภาษิต 15:3) พระเนตรของพระเจาอยูทุกแหงหน ทรงเฝาดูคนชั่วและคนดี   

(1 ซามูเอล 16:7ข)  “เพราะพระเจาทอดพระเนตรไมเหมือนกับที่มนุษยดู 

มนุษยดูที่รูปรางภายนอกแตพระเจาทอดพระเนตรจิตใจ  

(เยเรมีย 16:17) เพราะวาเรามองดูพฤติการณทั้งสิ้นของเขา จะปดบังไวจาก

เราไมได และบาปชั่วของเขาทั้งหลายจะซอนพนตาเราไมได  

(ฮีบรู 4:13) ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซอนไวพนพระเนตรพระองค แตตรงขามทุก

สิ่งปรากฎแจงตอพระองคผูซึ่งเราตองสัมพันธดวย  

(โยบ 34:22) ไมมีที่มืดครึ้มหรือที่มืดทึปซึ่งคนชั่วจะซอนตัวได  



18             จําเปนที่เราจะตองหันกลับจากความบาป 

(ลูกา 13:3) เราบอกทานทั้งหลายวา มิใชแตถาทานทั้งหลายมิไดกลับใจ

ใหมจะตองพินาศเหมือนกัน  

(โฮเชยา 14:2ก) จงนําถอยคํามาดวย และกลับมาหาพระเจา จงทูลพระองค

วา “ขอทรงโปรดยกความผิดบาปทั้งหมด ขอทรงรับสิ่งดี”  

(เอเสเคียล 18:30ข) จงกลับใจและหันเสียจากการกบฎทั้งสิ้นของเจา เกรง

วาความบาปชั่วของเจาจะเปนสิ่งสะดดุใหเจาพินาศ  

(สุภาษิต 28:13) บุคคลที่ซอนการละเมิดของตนจะไมจําเริญ แตะบุคคลที่

สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะไดความกรุณา  



              การกลับใจใหมนํามาซึ่งการใหอภยั                     19 

(1 ยอหน 1:9) ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยง

ธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น  

(กิจการ 3:19ก) เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม เพื่อพระ

เจาจะทรงลบลางความผิดบาปของทานเสีย  

(เยเรมีย 36:3ข)  “...เพื่อวาทุกคนจะหันกลับจากทางชั่วรายของเขา และ

เพื่อเราจะอภัยโทษความผิดของเขาและบาปของเขา”  

             “การกลับใจใหม หมายถึง การหับกลับจากความบาป  

                 พรอมทั้งสารภาพความบาปของเรากับพระเจา” 



20            เครื่องบูชาเพื่อการกลับคืนดีกันกับพระเจา 

                                    (ใหดูและเปรียบเทียบกับหนา 14) 

(ฮีบรู 9:22) ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือวา เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์
เพราะโลหิตและถาไมมีโลหิตไหลออกแลวก็จะไมมีการอภัยบาปเลย  

(อพยพ 12:5ก,13ก) ลูกแกะของเจาตองปราศจากตําหนิเปนตัวผูอายุไมเกิน
หนึ่งขวบ,  เลือดทีบ่านที่เจาทั้งหลายอยูนั้น จะเปนหมายสําคัญสําหรับเจา เมื่อเรา
เห็นเลือดนั้น เราจะผานเวนเจาทั้งหลายไป จะไมมีภยัพิบตัิบังเกิดแกเจา 

(ปฐมกาล 22:7ข-8ก, 13) ลูกจึงวา “นี่ไฟและฟน แตลูกแกะสําหรับเครื่อง
เผาบูชาเราอยูที่ไหน” อับราฮัมตอบวา “ลูกเอย พระเจาจะทรงจัดหาลูกแกะ
สําหรับพระองคเอง เปนเครื่องเผาบขูา” อับราฮัมเงยหนาขึ้นมองดู เห็นขางหลัง
ทานมีแกะผูตัวหนึ่ง เขาของมนัติดอยูในพุมไมทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมา
ถวายเปนเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย  



             พระเยซูเปนแกะที่พระเจาทรงประทานให           21 
(ยอหน 1:29) วันรุงขึ้นยอหนเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาทางทาน ทานจึง

กลาววา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”   

(ฮีบรู 9:14)พระโลหิตของพระเยซูคริสตผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระ

เจาโดยพระวิญญาณนิรันดรใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิก็จะทรงชําระ

ไดมากยิ่งกวานั้นสกัเพียงใด เพื่อใหจิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่

นําไปสูความตาย หันไปรับใชพระเจาผูทรงพระชนมอยู  

(1เปโตร 1:18ก, 19) ทานรูวาพระองคไดทรงไถทานทั้งหลายออกจากการ

ประพฤติอันหาสาระมิได... มิใชไถไวดวยสิ่งที่เสื่อมสลายได เชน เงินและทอง 

แตทรงไถดวยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก

ตําหนิหรือจุดดาง  



22  การไถนั้นเปนมาโดยการเตรียมการของพระเจาเทานั้น 

(โรม 3:24-25ก) แตพระเจาทรงพระกรุณาใหเขาเปนผูชอบธรรม โดยไมคิด

มูลคา โดยที่พระเยซูคริสตทรงไถเขาใหพนบาปแลว พระเจาไดทรงตั้งพระเยซู

ไวใหเปนที่ลบลางพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค โดยความเชือ่จึงไดผล 

(กิจการ 4:12)“ในผูอื่นความรอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นซึง่ใหเราทั้งหลาย

รอดไดไมทรงโปรดใหมีในทามกลางมนุษยทั่วใตฟา”  

(เอเฟซัส 1:7) ในพระเยซูนั้นเราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของ

พระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค  

 



                     พระเยซูทรงมาบังเกิดแลว                            23 
(ลูกา 1:26-38) พระเจาทรงใชทูตสวรรคมาหามารียในเมืองนาซาเร็ธแควน

กาลิลีและกลาวแกเธอวา “...มารียเอย อยากลัวเลย เพราะเธอเปนที่พระเจาทรง

โปรดปรานแลว ดูเถิด เธอจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นวา

เยซู...” บุตรนั้นจะเปนใหญและจะทรงเรียกวาเปนบุตรของพระเจาสูงสุด พระ

เจาจะประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของทานใหแกทาน และจะ

ครอบครองพงศพนัธุของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานจะไมรูจัด

สิ้นสุดเลย “...พระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผูสูงสุด

จะปกเธอ เหตุฉะนัน้บุตรที่จะเกิดมานั้นจะไดเรียกวาวิสุทธิ์ และเรียกวาพระบุตร

ของพระเจา...” “...สวนมารียจึงทูลวา ดูเถิด ขาพเจาเปนทาสีของพระเปนเจา 

ขาพเจาพรอมที่จะเปนไปตามคําของทาน แลวทูตสวรรคนั้นจึงจากเธอไป”  



24                            องคพระเยซูคือผูใด 

(ฟลิปป 2:5ข-8) พระเยซูคริสต ผูทรงสภาพของพระเจามไิดทรงถือวาการ

เทาเทียมกับพระเจานั้นเปนสิ่งที่จะตองยึดถือ แตไดกลับทรงสละและรับสภาพ

ทาส ทรงถือกําเนิดเปนมนุษย และเมื่อทรงปรากฎพระองคในสภาพมนุษยแลว 

พระองคก็ทรงถอมพระองคลงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่

กางเขน  

(ยอหน 10:30,36)  “เรากับพระบิดาเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ทานทั้งหลาย

จะกลาวหาทานที่พระบิดาไดทรงตั้งไว และทรงใชเขามาในโลกวา “ทานกลาว

คําหมิ่นประมาทพระเจา” เพราะเราไดกลาววา “เราเปนบุตรของพระเจา” อยาง

นั้นหรือ  



                              องคพระเยซูคือผูใด                              25 

(โคโลสี 2:9) เพราะวาในพระองคนั้นสภาพของพระเจาดํารงอยูอยาง

บริสุทธิ์  

(อิสยาห 9:6) ดวยมเีด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทาน

มาใหเราและการปกครองจะอยูที่บาของทาน และทานจะเรียกนามของทานวา 

“ที่ปรึกษามหัศจรรย พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร องคสันติราช”  

(ยอหน 8:58) พระเยซูตรัสกับเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา เราดํารง

อยูกอนอับราฮัมเกิด”  

 



26               พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา 

(2เปโตร 1:21) เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะนั้นไมไดมาจากความคิดใน

จิตใจของมนุษยแตมนุษยไดกลาวคําซึง่มาจากพระเจา ตามที่พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดทรงดลใจเขา  

(ลูกา 1:70,77) ตามที่พระองคไดตรัสไวตั้งแตโบราณ โดยปากของผูเผย

พระวจนะบริสุทธิข์องพระองค เพื่อจะใหชนชาติของพระองคมีความรูถึงความ

รอดที่มาทางการทรงยกบาปของเขา  

(2ทิโมธี 3:16) พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปน

ประโยชนในการสอน การตัดเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการ

อบรมในทางธรรม  



             พระเยซูทรงเปนพระวาทะของพระเจา                27 

(ยอหน 1:1, 14ก) ในปฐมกาลพระวาทะดํารงอยูและพระวาทะทรงสถิตอยู

กับพระเจา และพระวาทะทรงเปนพระเจา พระวาทะไดทรงบังเกิดเปนมนุษย 

และทรงอยูทามกลางเรา  

(2โครินธ 4:6) เพราะวาพระเจาองคนั้นผูไดตรัสสั่งใหความสวางออกมา

จากความมืดไดทรงสองสวางเขามาในจิตใจของเรา เพื่อใหเรามีความสวางแหง

ความรูถึงพระสิริของพระเจาปรากฎในพระพักตรของพระคริสต  

(วิวรณ 19:13) พระองคทรงฉลองพระองคที่จุมเลือด และพระนามที่เรียก

พระองคนั้นคือ พระวาทะของพระเจา 

 



28               พระวจนะคําของพระเจาเปรียบเสมือน... 

(โยบ 23:12ข) ขาตรีาคาพระวจนะแหงพระโอษฐของพระองคสูงกวา

เจตนาของขา  

(มัทธิว 4:4ข)  “มนษุยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตบํารุงดวย

พระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจา”  

(สดุดี 119:105) พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองค 

และเปนความสวางแกมรรคาของขาพระองค  

(สดุดี 119:130) การคลี่คลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทั้งให

ความเขาใจแกคนรูนอย  
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                บอกถึงเรื่องขององคพระเยซูคริสต  
 

 (ยอหน 5:39,46) ทานทั้งหลายคนดูในพระคัมภีร เพราะทานคิดวาในนั้นมี

ชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้นเปนพยานใหแกเรา ถาทานทั้งหลายเชื่อโมเสส 

ทานทั้งหลายก็คงจะเชื่อเราเพราะโมเสสไดเขียนกลาวถงึเรา  
 

(ลูกา 24:27)พระองคจึงทรงอธิบายพระคัมภีรที่เล็งถึงพระองคทุกขอใหเขา

ฟงเริ่มตนตั้งแตโมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะ  

 



30         พระวจนะคําของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลง 
(สดุดี 119:89) ขาแตพระเจา พระวจนะของพระองคหนักแนนอยูใน

สวรรคเปนนิตย  

(สดุดี 119:160) สาระสําคัญแหงพระวจนะของพระองคคอืความจริง และ

กฎหมายอันชอบธรรมของพระองคทกุขอดํารงอยูเปนนติย  

(อิสยาห 40:8) หญานั้นก็เหี่ยวแหง ดอกไมนั้นก็รวงโรยไป แตพระวจนะ

ของพระเจาของเราจะยั่งยืนอยูเปนนิตย  

 (มัทธิว 5:18ข) ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่ง

ก็จะไมสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกวาสิ่งที่จะตองเกิด ไดเกิดขึ้นแลว  

(สุภาษิต 13:13ก) บุคคลผูดูหมิ่นพระวจนะ นําการทําลายมาถึงตนเอง  
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                   ทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จ 
(มัทธิว 26:53-54) ทานคิดวาเราจะขอพระบิดาของเราไมไดหรือ และในครู

เดียวพระองคจะประทานทูตสวรรคแกเรากวาสิบสองกอง แตถาเชนนั้นพระ

คัมภีรที่วาจําจะตองเปนอยางนี้ จะสําเร็จไดอยางไร  

(กิจการ 3:18) แตวาเหตุการณเหลานั้นซึ่งพระเจาไดทรงประกาศไว

ลวงหนา โดยปากของผูเผยพระจนะทั้งหลายวา พระคริสตของพระองคตองทน

ทุกขทรมาน พระองคทรงใหสําเร็จตามนั้น  

(กิจการ 2:23) พระเยซูนี้ ทรงถูกมอบไวตามที่พระเจาไดทรงดําริแนนอน

ลวงหนาไวกอนทานทั้งหลายไดใหคนอธรรมจับพระองคไปตึงที่กางเขนและ

ประหารชีวิตเสีย  



32    พยานรูเห็นถึงการสิ้นพระชนมขององคพระเยซูคริสต 
(มาระโก 15:27-28) เขาเอาโจรสองคนตรึงไวพรอมกับพระองค ขางขาว

คนหนึ่งขางซายคนหนึ่ง ตองสําเร็จตามพระคัมภีรที่วา “ทานถูกนับเขากับคน

ลวงเกิน”  

(ยอหน 19:32-37) ดังนั้น พวกทหารจึงมาทุบขาของคนทีห่นึ่ง และขาของ

อีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยูกับพระองค แตเมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นวา พระองค

สิ้นพระชนมแลว เขาจึงมิไดทุบขาของพระองค แตทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่

สีขางของพระองค และโลหิตกับน้ําก็ไหลออกมาทันที คนนั้นที่เห็นก็เปนพยาน

และคําพยานของเขาก็เปนความจริง และเขาก็รูวาเขาพูดความจริง เพื่อทาน

ทั้งหลายจะไดเชื่อ เพราะสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น เพื่อใหเปนจริงตามขอพระธรรมอีกขอ

หนึ่งวา “พวกเขาจะมองดูพระองคผูที่เขาไดแทง”  
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(กิจการ 2:24,32) พระเจาไดทรงบันดาลใหพระองคคืนพระชนม ดวยทรง

กําจัดความเจ็บปวดแหงความตายเสีย เพราะวาความตายจะครอบงําพระองคไว

ไมได พระเยซูนีพ้ระเจาไดทรงบันดาลใหคืนพระชนมแลว ขาพเจาทั้งหลายเปน

พยานในขอนี ้  

(วิวรณ 1:18) และเปนผูที่ดํารงชีวิตอยู เราไดตายแลว แตนี่แนะ เราก็ยัง

ดํารงชีวิตอยูตลอดไปเปนนิตย และเราถือลูกกุญแจแหงความตายและแหงแดน

คนตาย  

(โรม 6:9ข) ความตายหาครอบงําพระองคตอไปไม  

 



34              เราตองทําอะไรกบัองคพระเยซูบาง 
 (วิวรณ 3:20) นี่แนะ เรายืนเคาะอยูที่ประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและ

เปดประตูเราจะเขาไปหาผูนั้น และจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะ

รับประทานอาหารรวมกับเรา  

(โรม 10:9) คือวาถาทายจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองค

พระผูเปนเจาและเชื่อในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจาก

ความตายทานจะรอด  

(กิจการ 16:31) เปาโลกับสิลาศจึงกลาววา “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจา 

และทานจะรอดไดทั้งครอบครัวของทานดวย”  

(ยอหน 16:24,20:22ข) “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด จงขอเถิดแลวจะได 

เพื่อความชื่นชมยินดีของทานจะมเีต็มเปยม”  



            โดยทางพระเยซูคริสตเราจึงมีชีวิตใหม                 35 
(1ยอหน 5:11-12) และพยานหลักฐานนั้นก็คือวา พระเจาไดทรงโปรด

ประทานชีวิตนิรันดรใหเราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยูในพระบุตรของพระองค ผูที่

มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตร ก็ไมมีชีวิต  

(2โครินธ 5:17) เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูก

สรางใหมแลวสิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไปนี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น  

(1เปโตร 1:23) ทานทั้งหลายไดบังเกดิใหมแลว ไมใชจากพันธุมตะ แตจาก

พันธุอมตะ คือดวยพระวจนะของพระเจาอันทรงชีวิตและดํารงอยู  

(1เปโตร 2:2) เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงประารถนาน้ํานมฝายวิญญาณ

อันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ํานมนั้นจะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด  

 



36        พระเจาทรงเปนบดิาแหงชนชาติของพระองค 
(สดุดี 68:5) พระเจาในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค ทรงเปนพระบิดา

ของคนกําพราและทรงเปนผูปองกันหญิงมาย  

(โฮเชยา 1:10ข) และในสถานที่ซึ่งทรงกลาวแกเขาวา “เจาทั้งหลายไมใช

ประชากรของเรา” ก็จะกลาวแกเขาวา “เจาเปนบุตรของพระเจาผูทรงพระชนม

อยู”  

(2โครินธ 6:17-18) “เราจึงจะรับพวกเจาทั้งหลาย เราจะเปนดังบิดาของพระ

เจา และพวกเจาจะเปนบุตรชายบุตรหญิงของเรา” พระเจาผูทรงฤทธานุภาพ

ทั้งสิ้นไดตรัสดังนั้น  

(โรม 8:14) เพราะวาวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของ

พระเจา  



   โดยทรงพระเยซูเราจึงรูวาพระเจาเปนดัง่บิดาของเรา    37 
(กาลาเทีย 3:26, 4:4ข,5ข) พระเจาก็ทรงใชพระบุตรของพระองคมา...

เพื่อใหเราไดรับฐานะเปนบุตรและเพราะทานเปนบุตรของพระเจา แลวพระองค
จึงทรงใชพระวิญญาณแหงพระบุตรของพระองคเขามาในใจของเรา รองวา “อา
บา” คือ พระบิดาเหตุฉะนั้นโดยพระเจา ทานจึงไมใชทาสอีกตอไป แตเปนบุตร
และถาเปนบุตรแลว ทานก็เปนทายาท เพราะวาทานทั้งหลายเปนบุตรของพระ
เจาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต  

(ยอหน 1:12) แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของ
พระองค พระองคก็ทรงประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา  

(1ยอหน 2:1ข) และถาผูใดทําบาป เราก็มีพระองคผูทูลของพระบิดาเพื่อเรา 
คือพระเยซูคริสตผูทรงเที่ยงธรรมนั้น  

(เอเฟซัส 2:18) เพราะวาพระองคทรงทาํใหเราทั้งสองพวกมีโอกาสเขาเฝา
พระบิดาโดยพระวญิญาณองคเดียวกัน  



38                     พระเยซูคริสตทรงนําความรัก 

                     สันติสุขและความชื่นชมยินดีมาให 
(1ยอหน 4:8,16ข) ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความ

รัก, พระเจาทรงเปนความรัก และผูใดที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา และพระ
เจาก็ทรงสถิตอยูในผูนั้น  

(ยอหน 13:35) ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูได
วา เจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา  

(กาลาเทีย 5:22ก) ฝายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบ
ปลื้มใจ สันติสุข  

(โรม 5:1) เหตุฉะนัน้เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึง
มีสันติสุขในพระเจาทางพระเยซูคริสตเจาของเรา  

(ฟลิปป 4:7) แลวสันติสุขแหงพระเจา ซึ่งเกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจ
และความคิดของทานใวในพระเยซูคริสต  



พระเยซูจะประทานชีวิตแกผูที่ติดตามพระองคดวยสดุใจ 39 

(โรม 8:11) ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจาก

ความตายทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปน

ขึ้นมาจากความตายแลวนั้น จะทรงกระทําใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึน้มา

ใหม โดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองคซึ่งทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย  

(1โครินธ 6:14) พระเจาไดทรงชุบใหองคพระผูเปนเจาเปนขึ้นมาใหม และ

พระองคจะทรงชุบใหเราทั้งหลายเปนขึ้นมาใหมโดยฤทธิ์เดชของพระองค  

(ยอหน 6:40) เพราะนั่นแหละเปนพระประสงคของพระบดิาของเรา ที่จะ

ใหทุกคนที่เห็นพระบุตร และวางใจในพระบุตรไดมีชีวิตนิรันดร และเราจะใหผู

นั้นฟนขึ้นมาในวันสุดทาย  



40               อยาปฏิเสธความรอดอันยิ่งใหญนี้เลย 

(ยอหน 12:48) ถาผูใดไมยอมรับเราและไมรับคําของเรา ผูนั้นจะมีสิ่งหนึ่ง

พิพากษาเขา คําทีเ่ราไดกลาวแลวนั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดทาย  

(ยอหน 8:24)  “เราบอกทานทั้งหลายวาทานจะตายเพราะบาปของทาน 

เพราะวาถาทานมิไดเชื่อวาเราเปนผูนัน้ ทานจะตองตายในการบาปของตัว”  

(ฮีบรู 2:3ก) ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไป

อยางไรได  

(ยอหน 3:36ข) ผูที่ไมเชื่อฟงพระบุตรก็จะไมไดเห็นชีวิต แตพระพิโรธของ

พระเจาตกอยูกับเขา  
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(ยอหน 5:22-23) เพราะวาพระบิดามไิดทรงพิพากษาผูใด แตพระองคได

ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไวกับพระบุตรเพื่อคนทั้งปวงจะไดถวายเกียรติแด

พระบุตรเหมือนที่เราถวายเกียรติแดพระบิดา ผูใดไมถวายเกียรติแดพระบุตรผู

นั้นก็ไมถวายเกียรตแิดพระบิดาผูทรงใชพระบุตรมา  

(2โครินธ 5:10) เพราะวาจําเปนที่เราทกุคนจะตองปรากฎตัวที่หนาบัลลังค

ของพระคริสตเพื่อทุกคนจะไดรับสมกับการที่ไดประพฤติในรางกายนี้ แลวแต

จะดีหรือชั่ว  

(โรม 2:16ก) ในวันที่พระเจาทรงพิพากษาความลับของมนุษยโดยพระเยซู

คริสต  



42               ไมใชทุกคนที่ตดิตามองคพระเยซูคริสต 

                                 จะเปนของพระองค 

(ทิตัส 1:16ก) เขาแสดงตัววารูจักพระเจา แตวาในการกระทําของเขา เขาก็

ปฏิเสธพระองค  

(โรม 8:9ข) ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของ

พระองค  

(มัทธิว 15:8)  “ประชาชนนี้ใหเกียรติเราแตปาก ใจของเขาหางไกลจากเรา”  

(มัทธิว 23:28)  “เจาทั้งหลายก็เปนอยางนั้นแหละ ภายนอกแลดูเหมือนวา

เปนคนชอบธรรม แตภายในเต็มไปดวยความเท็จเทยีมและอธรรม”  
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                          ตองเชื่อฟงพระองค  
(1ยอหน 2:3) เราจะมั่นใจไดวาเราคุนกับพระองคโดยขอนี้ คือถาเรา

ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค  

(โรม8:10,13) และถาพระคริสตอยูในทานทั้งหลายแลว ถึงแมวารางกาย

ของทานจะตายไปเพราะบาป แตวิญญาณจิตของทานก็จะดํารงอยูเพราะ

ความชอบธรรม เพราะวาถาทานทั้งหลายดําเนินชีวิตตามฝายเนื้อหนังแลวทาน

จะตองตาย แตถาโดยฝายพระวิญญาณ ทานไดทําลายการของฝายกายเสีย ทานก็

จะดํารงชีวิตได  

(2ทิโมธี 2:19ข)  “ใหทกุคนซึ่งออกพระนามขององคพระเปนเจาละทิ้ง

ความชั่วเสยี”  



44          โลกเกลียดชงัผูที่ตดิตามองคพระเยซูคริสต 
(ยอหน 15:18-19)  “ถาโลกนี้เกลียดชังทานทั้งหลาย ก็จงรูวาโลกไดเกลียด

ชังเรากอน ถาทานทั้งหลายเปนของโลก โลกก็จะรักทานซึ่งเปนของโลก แต

เพราะทานไมใชของโลก เพราะเราไดเลือกทานออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึง

เกลียดชังทาน  

(กิจการ 14:22) เราทั้งหลายจําตองทนความยากลําบากมากจึงจะไดเขาใน

แผนดินของพระเจา  

(2ทิโมธี 3:12) แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวติตามทางของพระ

เจาในพระเยซคูริสตจะถูกกดขี่ขมแหง  

(ยอหน 16:33ข)  “ในโลกนี้ทานจะประสบความทุกขยาก แตจงชื่นใจเถิด

เพราะวาเราไดชนะโลกแลว”  
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(1 เปโตร 5:7) จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค เพราะวา

พระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย  

(อิสยาห 41:10) อยากลัวเลยเพราะเราอยูกับเจา อยาขยาดเพราะเราเปนพระ

เจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา เออ เราจะชูเจาดวยมือขวาอันมี

ชัยของเรา  

(ฮีบรู 13:6) เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกลาวดวยใจเชื่อมั่นวา องคพระผู

เปนเจาทรงเปนพระผูชวยของขาพเจา ขาพเจาจะไมกลัว มนุษยจะทําอะไรแก

ขาพเจาไดเลา  

(สดุดี 91:11) เพราะพระองคจะรับสั่งเหลาทูตสวรรคของพระองคในเรื่อง

ทานใหระแวดระวังทานในทางทั้งปวงของทาน  



46              ชัยชนะเหนือซาตานและความบาป 
(1โครินธ 10:13) ไมมีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับทานนอกเหนือจากการ

ทดลองซึ่งเคยเกิดกบัมนุษยทั้งหลาย พระเจาทรงสัตยธรรม พระองคจะไมทรง

ใหทานตองถูกทดลองเกินกวาที่ทานจะทนได และเมื่อทรงทดลองทานนั้น 

พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดวย เพื่อทานจะมีกําลังทน

ได  

(2ทิโมธี 2:22) ดังนั้นทานจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุม และ

จงใฝในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข รวมกับผูที่ออกพระนาม

ขององคพระผูเปนเจาดวยใจบริสุทธิ์  

(ยากอบ 4:7) เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา จงตอสูกับ

มารและมันจะหนีทานไป  
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                 เปนการสรางสัมพันธภาพกับพระเจา 
(สดุดี 27:8, 62:8) พระองคตรัสแลววา “จงหาหนาของเรา” จิตใจของขา

พระองคทูลพระองควา “ขาแตพระเจา ขาพระองคแสวงพระพักตรของพระองค” 

ประชาชนเอย จงวางใจในพระองคตลอดเวลา จงระบายความในใจของทานตอ

พระองค พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยของเรา  

(1เธสะโลนิกา 5:17-18) จงอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ จงขอบพระคุณในทุก

กรณี เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ซึ่งปรากฎอยูในพระเยซคุริสต 

เพื่อทานทั้งหลาย  

(ยอหน 15:7) ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูในเรา และถอยคําของเราฝงอยู

ในทานแลว ทานจะขอสิ่งใด ซึ่งทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น  



48                       จงเตรียมตวัใหพรอม 

                เพราะพระเยซูกําลังจะเสด็จมาในไมชา 
(2โครินธ 7:1) ดูกอนทานที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเขนนี้แลว ใหเราชําระ

ตัวเราใหปราศจากมลทินทุกอยางของเนื้อหนังและวิญญาณจิต และจงทําใหมี

ความบริสุทธิ์ครบถวนโดยความเกรงกลัวพระเจา  

(ยากอบ 5:8-9) ทานทั้งหลายก็จงอดทนเชนนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให

ดี เพราะใกลจะถึงเวลาที่องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาแลว พี่นองทั้งหลาย จงอยา

บนวากันและกัน เพื่อทานจะไมตองถกูทรงพิพากษา จงดูองคพระผูพิพากษาทรง

ประทับยืนอยูที่ประตูแลว  

(ลูกา 12:40) ทานทั้งหลายจงเตรียมตัวไวใหพรอมดวย เพราะในโมงที่ทาน

ไมคิดไมฝนนั้นบุตรมนุษยจะเสด็จมา  
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(เอเฟซัส 5:18-20)  “และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทําใหเสียคน แตจง

ประกอบดวยพระวญิญาณ จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลง

สรรเสริญ คือรองเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของทานถวายองคพระผูเปนเจา 

จงขอบพระคุณพระเจาคือพระบิดาสําหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระ

เยซูคริสตเจาของเรา จงยอมฟงกันและกันดวยความเคารพในพระคริสต”  

(ฟลิปป 2:13) เพราะวาพระเจาเปนผูทรงกระทํากิจอยูภายในทานใหทานมี

ใจปรารถนาทั้งใหพระพฤติตามชอบพระทัยของพระองค  

(กิจการ 4:31ข) คนเหลานั้นประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดกลาว

พระวจนะของพระเจาดวยใจกลาหาญ 
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