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 หัวขอศึกษาของเราไตรมาสน้ีคือ พระธรรม 1 และ 2 เปโตร เราจะได
อานถอยคําของอัครทูตเปโตรเอง ซึ่งนาตื่นเตนเพียงไรใจที่ไดอานถอยคําของ
คนหน่ึง ผูไดอยูกับพระเยซูตลอดชวงเวลาสําคัญในพันธกิจการรับใชพระเจา
ของพระองคไมใชแคทานเปโตรไดอยูกับพระเยซูเกือบตลอดเวลา แตทาน
เปโตรไดกลายเปนผูนําอันเปนที่รูจักทามกลางคริสเตียนรุนแรก ขอมูลนี้เพียง
อยางเดียว ทําใหจดหมายฝากของทานเปโตรมีคุณคาตอการอาน แตมีสิ่งอื่นๆ
เชนกันที่ทําใหจดหมายฝากเหลานี้มีความพิเศษ ทานเปโตรเขียนไปยัง
คริสตจักรตางๆ ที่กําลังประสบกับความยากลําบาก ผูคนในคริสตจักรกําลัง
เผชิญกับศัตรูนอกคริสตจักร และพวกเขากําลังพบอันตรายของพวกครูสอน
เทียมเท็จท่ีผุดขึ้นจากภายในคริสตจักรดวย
 อัครทูตเปโตรกลาวเตือนครูสอนเหลานี้วา พวกเขาเปนสาเหตุทําให
คนอื่นเกิดความสงสัยในการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของพระเยซู พวกเขาจะ
ถามวา “คําที่ทรงสัญญาไววา พระองคจะเสด็จมานั้นอยูที่ไหน เพราะวาตั้งแต
บรรพบุรุษหลับลวงไปแลว สิ่งทั้งปวงก็เปนอยูเหมือนเปนอยูตั้งแตเดิมทรง
สรางโลก” (2 เปโตร 3:4) นับต้ังแตทานเปโตรเขียนจดหมายฝากฉบับแรก 
เวลาไดลวงเลยมารวมสองพันป และปจจุบันยิ่งมากยิ่งกวาที่เคยเปนมา 
เราทราบวาถอยคําเหลานี้เปนความจริงเพียงใด
 การเตือนของอัครทูตเปโตรเกี่ยวกับครูสอนเทียมเท็จเปนเพียงหัวขอ
เดียวท่ีทานเขียน สวนอีกหัวขอหน่ึงทานเขียนเก่ียวกับความทุกขยากลําบาก
ที่คริสตจักรตางๆ กําลังประสบอยู ทานเปโตรยอนกลับมายังหัวขอน้ีสองสาม
ครั้งในจดหมายฝากของทาน ทานกลาววา ความยากลําบากของคริสตจักรเปน
กระจกเงาสะทอนความเจ็บปวดรวดราวของพระเยซู พระองคทรงแบกรับ
ความบาปของเราไวในพระกายของพระองค เมื่อพระองคสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขน (1 เปโตร 2:24) แตตรงน้ีเปนขาวดี การส้ินพระชนมของพระเยซู

คํานํา
การเลี้ยงแกะ



ไมไดนําอะไรมาใหเรานอยกวาเสรีภาพจากความตายนิรันดร อันมีสาเหตุมา
จากความบาป และการส้ินพระชนมของพระองคทําใหเปนไปไดสําหรับผูที่ไว
วางใจในพระองคที่จะดํารงชีวิตอยางบริสุทธิ์ (1 เปโตร 2:24)
 ทานเปโตรกลาววา พระเยซูทรงส้ินพระชนมเพื่อความบาปของเรา 
และพระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกอีกครั้งหน่ึง จากนั้นพระองคทรงเกริ่นให
ทราบถึงการพิพากษาของพระเจา (2 เปโตร 3:10-12) อัครทูตกลาวชัดเจนวา
การพิพากษาท่ีจะมาถึงควรจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตสําหรับผูเชื่อ
ทุกคน พระเยซูจะทรงทําลายความบาปท้ังส้ินเม่ือพระองคเสด็จกลับมา 
พระองคจะทรงชําระโลกใหสะอาดดวยไฟ (2 เปโตร 3:7) จากน้ันคริสเตียน
ทั้งหลายจะไดรับทรัพยอันล้ําคาที่พระเจาทรงเก็บไวเพื่อพวกเขาในสวรรค 
(1 เปโตร 1:4)
 อคัรทตูเปโตรใชถอยคาํทีม่ปีระโยชนมากซึง่บอกวาครสิเตยีนควรดาํเนนิ
ชีวิตอยางไร ประการแรก ที่สําคัญที่สุดคือ คริสเตียนควรรักซึ่งกันและกัน 
(1 เปโตร 4:8) ทานเปโตรสรุปยอดทัศนะของทานดวยการกลาววา “ในที่สุดนี้
ทานทั้งหลายจงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพ่ีนอง 
มีจิตใจออนโยนและออนนอม” (1 เปโตร 3:8)
 จดหมายฝากท้ังสองของอัครทูตเปโตรมีลักษณะการประกาศพระ-
กิตติคุณอยางกระตือรือรน ซึ่งจะวาไปเรื่องพระกิตติคุณเปนขาวสารสําคัญของ
พระคัมภีรทั้งเลม และหากคนใดจะรูจักพระกิตติคุณแหงความรอดขององค
พระผูเปนเจา นั่นคือพระกิตติคุณที่ทานเปโตรประกาศ ซึ่งทานเปโตรคนเดียว
กันนี้คร้ังหน่ึงไดหันหนาหนีจากพระเยซูองคพระผูเปนเจาของทาน ทานหันเห
ออกจากพระเยซูในฐานะพระผูชวยรอดของทานในท่ีสาธารณะ และทานไดทํา
เชนนั้นดวยคําสบถ ดังขอพระคัมภีรบันทึกไว “เปโตรก็สบถสาบานใหญวา 
“ขาไมรูจักคนน้ัน” ในทันใดนั้นไกก็ขัน” (มัทธิว 26:74) แตพระเยซูองค
เดียวกันน้ี คือผูที่ตรัสส่ังในโอกาสตอมาวา “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด” (ยอหน 
21:17) จดหมายฝากทั้งสองของทานเปโตรเปนตัวอยางเชิงปฏิบัติจริงของการ 
“เลี้ยงแกะขององคพระผูเปนเจา”



 และแนนอน การเลี้ยงแกะจะรวมไปถึงความจริงยิ่งใหญแหงความรอด
โดยความเชื่อในพระคริสต อัครทูตเปโตรเพื่อนรวมงานแหงพระกิตติคุณของ
อัครทูตเปาโล ตางก็เปนผูประกาศเทศนาความจริงยิ่งใหญนี้ ความจริงสําคัญ
คือหัวขอหลักแหงพระคุณของพระเจา อยางท่ีไดเราเห็น “พระคุณไมเปน
เพียงแนวคิดสําหรับทานเปโตร ไมเพียงเปนคําสอนหนึ่ง แตทานเปโตร
สามารถอธิบาย “พระคุณ” นี้เพราะวาทานไดรับประสบการณจริงวา พระคุณ
มีอํานาจย่ิงใหญเพียงใดสําหรับตัวทานเอง
 มารติน ลูเธอร เขียนเรื่องของเปโตรในหนังสือของเขาตอนหนึ่งกลาว
วา “นักบุญเปโตรเปนผูเขียนหนังสือเลมยิ่งใหญที่สุด (จดหมายฝากสองฉบับ)
ของพระคัมภีรใหม ซึ่งเปนความจริง เพราะเปนพระกิตติคุณบริสุทธิ์ อัครทูต
เปโตร “กระทําการอยางเดียวกัน” กับที่อัครทูตเปาโลไดทํา ตลอดจนการ
ประกาศพระกิตติคุณดวย ทานเปโตรสอนวาพระเจาทรงประทานพระเยซู
แกเรา ทานเปโตรสอนวาพระคริสตไดแบกรับความบาปของเราไป และทรง
ชวยเราใหรอด” จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร ตอนหนังสือของทานเปโตร 
และยูดา ป 1982 หนา 2, 3
 พระเยซูทรงตรัสสั่งทานเปโตรวา “จงเลี้ยงแกะของเรา” เราทั้งหลาย
เปนแกะทามกลางแกะท้ังหลายของพระเจา ดังนั้นใหเราท้ังหลายไดรับการ
เลี้ยงดู

 โรเบิรต แมคไอเวอร เติบโตขึ้นใน นิวซีแลนด ทานทํางานเกือบ
ตลอดชีวิตที่ “วิทยาลัยอวอนเดล” ประเทศออสเตรเลีย ทานสอนวิชา
พระคัมภีร และวิชาโบราณคดี ทานเปนผูเขียนหนังสือหลายเลม สองเลมใน
จํานวนน้ันของทานคือ “สี่พระพักตรของพระเยซู” และ “เหนือกวารหัสของ
ดาวินชี” ไดรับการตอนรับมากที่สุด อาจารยแมคไอเวอรเปนที่รูจักทั้งในและ 
นอกคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส
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6   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

“แตเมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกําลังจะจมก็
รองวา “พระองคเจาขาชวยขาพระองคดวย ในทันใดน้ัน
พระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถจับเขาไว แลวตรัสวา “ทาน
สงสัยทําไม ทานชางมีความเช่ือนอยเสียจริง” (มัทธิว 
14:30, 31)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 5:1-11; มัทธิว 16:13-17; มัทธิว 14:22-23; 
ลูกา 22:31-34, 54-62; กาลาเทีย 2:9, 11-14

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 อัครทูตเปโตรไดเขียนจดหมายฝากสองฉบับ คือพระธรรม
1 และ 2 เปโตร ทานเปนคนกลุมแรกที่ติดตามพระเยซู (ซึ่งได

ชื่อวาเปนอัครทูต) อัครทูตเปโตรใชชีวิตกับพระเยซูชวงที่พระเยซูทรงดําเนิน
พันธกิจบนแผนดินโลก ทานเปโตรเปนหนึ่งในจํานวนอัครทูตสิบสองคน ทาน
เปนคนแรกของกลุมอัครทูตที่ไดไปเห็นอุโมงควางเปลา ดังนั้นทานเปโตรมี
ประสบการณหลายอยางที่ชวยใหทานเขียนพระธรรมอันทรงพลังสองเลมนี้ขึ้น 
(อาน 2 เปโตร 1:16) และแนนอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูนําอัครทูตเปโตร
ในงานเขียนของทาน
 อัครทูตเปโตรปรากฏใหเห็นบอยในเรื่องตางๆ พบในพระกิตติคุณ
ทั้งส่ี เร่ืองเหลานี้แสดงใหเห็นชัยชนะ ความลมเหลว พละกําลัง และความ

บทที่ 1
พบทานเปโตร

Meet Peter
วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2017



บทที่ 1   พบทานเปโตร     7

ขอเสด็จไปใหหางขาพระองคเถิด (ลูกา 5:1-9)
“GO AWAY FROM ME”วันอาทิตย

 ทานเปโตรคือใคร ทานกําลังทําอะไรอยู เมื่อเราพบทานเปโตรคร้ังแรก
ในพระธรรมสามเลมแรกของพระคัมภีรใหม ทานเปโตรกําลังทําการประมง
เพ่ือเลี้ยงชีพที่ทะเลกาลิลี ทานกําลังทอดแหกับอันดรูวนองชายของทานเอง
(มัทธิว 4:18; มาระโก 1:16; และ ลูกา 5:1-11)

 อานพระธรรมลูกา 5:1-9 ถอยคําที่ทานเปโตรพูดกับพระเยซู 
และลูกา 5:8 บอกเราเก่ียวกับทานเปโตรอะไรบาง กลาวคือ ความ
เขาใจอยางถองแทในถอยคําของทานเปโตร จะบอกใหเราทราบอะไร
เกี่ยวกับสภาพฝายจิตวิญญาณของทานเปโตร

 พระเยซูคงไดสรางผลกระทบอยางทรงพลังกับทานเปโตร กลาวคือ
ทานเปโตรเกิดความประทับใจในชีวิต และพันธกิจการรับใชของพระเยซูอยาง
ซาบซ้ึง ณ ตอนนี้กอนการอัศจรรยในการจับปลาบังเกิดขึ้น พระเยซูทรงสั่งให
ถอยเรือออกไปหางฝงหนอยหน่ึง แลวหยอนอวนลงไปในนํ้า จากคําสนทนาดู
เหมือนบอกใหทราบวาทานเปโตรรูสึกลําบากใจกับคําสั่งของพระเยซู ทั้งนี้
เพราะทานเปโตรและเพือ่นชาวประมงใชเวลาทัง้คนืออกไปจบัปลา  และพวกเขา

ออนแอของทานเปโตร บอยคร้ังทานเปโตรเปนผูพูดแทนสาวกคนอื่นๆ ชวง
เวลาท่ีพระเยซูอยูบนโลก หลังจากพระเยซูทรงฟนพระชนมจากความตาย 
และเสด็จขึ้นสูสวรรค และอัครทูตเปโตรไดกลายเปนผูนําท่ีรูจักกันดีทามกลาง
คริสเตียนยุคแรกเริ่ม พระธรรมกิจการของอัครทูตพูดเกี่ยวกับทานเปโตร และ
พระธรรมกาลาเทียก็กลาวถึงทานเปโตรเชนกัน
 สิ่งสําคัญที่สุด ทานเปโตรทราบดีวา “การทําผิด” หมายถึงอะไร และ
ทานทราบเชนกนัวาการเคลือ่นไหวสูความเชือ่ตองอาศยัความถอมใจลง อคัรทตู
เปโตรมีประสบการณตรงในพระคุณของพระเจา เชนกัน เราทุกคนจําเปนตอง
มีประสบการณในพระคุณโดยตรง นี่คือเหตุผลวา เสียงของทานเปโตรยังทรง
พลังสําหรับเราในทุกวันนี้
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จับปลาไมไดเลย “ซีโมนทูลตอบวา “พระองคเจาขา ขาพระองคทั้งหลาย
ทอดอวนคืนยังรุงไมไดอะไรเลย แตขาพระองคจะหยอนอวนลงตามดํารัส
ของพระองค” (ลูกา 5:5) ดูเหมือนวาทานเปโตรจะไดทราบบางสิ่งเกี่ยวกับ
พระเยซูมาแลว และสิ่งที่ทานเปโตรทราบทําใหทานเชื่อฟง ซึ่งที่จริงมีขอ
พิสูจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นวาทานเปโตรไดอยูกับพระเยซูมาแลวชวงหนึ่ง
กอนเหตุการณนี้
 บางทีพระธรรมลูกา 5:3 สามารถชวยเราใหเขาใจวาเหตุใดทานเปโตร
มีใจพรอมจะเช่ือฟงพระเยซู ลูกา 5:3 กลาวเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นกอนการ
อัศจรรยเรื่องการจับปลา “พระองคจึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ง เปนเรือของซีโมน 
ทรงขอใหเขาถอยไปจากฝงหนอยหนึ่ง แลวพระองคทรงนั่งลง สอนประชาชน
จากเรือนั้น” (ลูกา 5:3) กลาวไดวาทานเปโตรไดฟงคําสอนของพระเยซูพรอม
กับคนอ่ืนๆ เปนไดวาคําเทศนาส่ังสอนของพระเยซูในครั้งนั้นเปนเหตุผลทํา
ใหทานเปโตรพรอมที่จะเชื่อฟงพระองค
 จากน้ันพระเยซูทรงทําการอัศจรรย และทานเปโตรสัมผัสบางสิ่งมาก
ขึ้นในพระเยซู บางสิ่งที่บริสุทธิ์ ซึ่งทานไมมี ดังนั้นทานเปโตรมองเห็นตัวทาน
เองวาเปน “คนบาป” และทานมีความเต็มใจเชนกันที่จะกลาวถึงความจริง
ขอน้ีในที่สาธารณะ การกลาววาทานเปนคนบาปเปนการแสดงใหเห็นวาทาน
เปดใจใหองคพระผูเปนเจามากเพียงใด และไมสงสัยเลยท่ีพระเยซูทรงเรียก
ใหทานเปโตรติดตามพระองคไป ถูกแลวทานเปโตรไดทําความผิดหลายครั้ง
แตทานยังเปนบุคคลฝายจิตวิญญาณ และทานพรอมท่ีจะติดตามองคพระผู-
เปนเจา ไมวาจะตองจายคาแพงสักเทาใด

 อานพระธรรมลูกา 5:11 เราไดพบกฎสําคัญอะไรในพระคัมภีร
ขอนี้ ชาวประมงเหลานี้มีความเต็มใจที่จะละทิ้งทุกสิ่ง แมในอวนของ
พวกเขาจะเต็มไปดวยปลาตัวใหญ ความจริงสําคัญน้ีสอนเราวาพระเยซู
ทรงเรียกใหเราจงรักภักดีตอพระองคมากเพียงใด
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เปโตรยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต
(มัทธิว 16:13-17)วันจันทร

 อานพระธรรมมัทธิว 16:13-17 มีอะไรเกิดขึ้นในขอพระคัมภีร
เหลานี ้ถอยคาํของทานเปโตรทีพ่ดูกบัพระเยซมูคีวามสาํคญัตอพระองค
อยางไร    

 ถอยคําที่ทานเปโตรพูดวา “พระองคทรงเปนพระคริสตพระบุตรของ
พระเจาผูทรงพระชนมอยู” (มัทธิว 16:16) เปนความกลาหาญดานความ
เชื่อที่ทานเปโตรมีในพระเยซู และพระธรรมมัทธิว 16:20 ไดแสดงวาอัครทูต
ทานอื่นตางแบงปนความเชื่อของทานเปโตรวา พระเยซูคือพระเมสสิยาห 
(พระองคผูไดรับการเลือกสรรไว) สิ่งที่ไดเกิดขึ้นในขณะนี้เปนจุดเปลี่ยน
แปลงในพันธกิจของพระเยซู กระนั้นรวมทั้งทานเปโตรดวย ยังมีอีกหลายสิ่ง
ที่ตองเรียนรูตอไป
 “เหลาอคัรทตู  และเหลาสาวกทัง้หลายยงัคงคาดหวงัใหพระครสิตเปน
เจาชายองคหนึ่งบนโลกนี้ พระคริสตทรงเก็บแผนลับแทจริงของพระองคไว
จนถึงเวลาเหมาะสม แตเหลาสาวกเชื่อวาพระเยซูจะไมดํารงชีวิตยากจน 
และทําใหพระองคไมเปนที่รูจักเสมอไป เวลานั้นใกลเขามาที่พระองคจะทรง
สถาปนาอาณาจักรของพระองค แตความเกลียดชังของพวกปุโรหิต และ
พวกธรรมจารยที่ตอตานพระเยซู อาจไมมีวันเอาชนะได พระคริสตจะถูก
ปฏิเสธโดยประชาชนในชาติของพระองคเอง พระองคจะถูกกลาวหาวาเปน
ผูกลาวมุสา และจะถูกจับไปตรึงกางเขนเหมือนเปนอาชญากรคนหนึ่ง แต
เหลาสาวกไมเคยคิดถึงสิ่งนาสะพรึงกลัวเหลานี้เลย” (เอลเลน จี. ไวท ผูพึง-
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 415)
 เมื่อเหลาสาวกไดรับพระเยซูเปนพระเมสสิยาหแลว พระเยซูเริ่ม
เทศนาสั่งสอนวาพระองคตองทนทุกขทรมานและสิ้นพระชนม (อานมัทธิว 
16:21-23) แตทานเปโตรไมอาจยอมรับคําสอนในเรื่องนี้ ทานไปไกลถึงขั้น
ทูลทักทวงไมใหพระเยซูยอมรับชะตากรรมเชนนั้น ซึ่งพระเยซูทรงหันกลับ
มาและพูดกับทานเปโตรรุนแรงวา “อายซาตานจงไปใหพน เจาเปนเครื่อง

PETER CONFESSES THAT JESUS IS THE CHRIST



10   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

กีดขวางเราเพราะเจาคิดอยางคน ไมไดคิดอยางพระเจา” (มัทธิว 16:23) 
ประโยคนี้เปนหนึ่งในจํานวนไมกี่ครั้งที่พระเยซูตรัสกับคนในชวงดําเนิน
พันธกิจของพระองค แตพระเยซูตรัสออกมาเพื่อใหเปนผลดีสําหรับทาน
เปโตรทั้งนี้เพราะถอยคําของทานเปโตรแสดงใหเห็นความปรารถนาของ
ทานเอง อันเปนการแสดงใหเห็นทาทีความเห็นแกตัวในสิ่งที่ทานตองการ 
ดังนั้นพระเยซูจะตองหยุดไมใหทานเปโตรเดินไปบนเสนทางผิดในทันที 
ณ ตอนนั้น (ที่จริงตรงนี้ พระเยซูพูดกับซาตาน แตทานเปโตรเปนผูรับ
ทราบขาวสาร) ทานเปโตรจําเปนตองเรียนรูวาการรับใชองคพระผูเปนเจา
รวมไปถึงการรับเอาความเจ็บปวดรวดราวดวย  ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากขอเขียน
ของทานเปโตรเอง ซึ่งเผยใหทราบวาทานไดเรียนรูบทเรียนนี้ (1 เปโตร 4:12)

 บอยครั้งเพียงใด ที่ความปรารถนาสวนตัวของคุณขัดแยงกับ
สิ่งที่คุณทราบวาพระเจาทรงประสงคใหคุณทํา คุณจะตัดสินใจอยางไร
ในสถานการณเชนนั้น

การเดินบนน้ํา (มัทธิว 14:22-33)วันอังคาร
 อานเรื่องที่บันทึกในพระธรรมมัทธิว 14:22-33 ขาวสารสําคัญ
ที่สุดในเร่ืองน้ีคืออะไร และขาวน้ันไดชวยเราในการดําเนินไปกับองค
พระผูเปนเจาอยางไร

 พระเยซูทรงเล้ียงฝูงชนนับเฉพาะผูชายไดหาพันคน เหลาอัครทูตของ
พระองคไดเปนพยานในฤทธิ์อํานาจของพระเยซูในการประกอบการอัศจรรยที่
นาทึ่งยิ่งนัก พระองคมีอํานาจควบคุมเหนือธรรมชาติของโลก เพราะวาทาน
เปโตรพ่ึงไดเห็นการอัศจรรยเชนนี้ ดังนั้นฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูจะตองเปน
สวนหน่ึงของเหตุผลท่ีทานเปโตรมีความม่ันใจในพระเยซู และทานอัครทูต
เปโตรยังไดทูลขออยางกลาหาญวา “พระองคเจาขา ถาเปนพระองคแนแลว 
ขอทรงโปรดบอกใหขาพระองคเดินบนน้ําไปหาพระองค” (มัทธิว 14:28)
 ชางเปนถอยคําที่เต็มไปดวยความเช่ือม่ัน      

WALKING ON THE WATER
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 พระเยซทูรงยอมรับการแสดงออกซ่ึงความเช่ือของทานเปโตร  พระองค
ทรงส่ังใหทานเปโตรกาวออกจากเรือ ซึ่งทานเปโตรเช่ือฟง การกาวเทาออก
จากเรือไปยืนบนนํ้าเปนการแสดงออกถึงความเช่ือ และการเดินบนผิวน้ําขณะ
ที่น้ําสงบราบเรียบเปนอยางหนึ่ง แตการที่ทานเปโตรกาวเดินไปทามกลาง
พายุพัดจัด และทองทะเลปนปวนเปนอีกเรื่องหน่ึง
 บทเรียนท่ีบอยครั้งเราถูกสอนในเรื่องนี้คือ “อยาละสายตาที่จองไปยัง
พระเยซ”ู แตมมีากกวาน้ัน แนนอนทานเปโตรมคีวามไววางใจในพระเยซ ูความ
เชื่อมั่นทําใหทานเปโตรทูลขอพระเยซูอยางกลาหาญ ความเชื่อนั้นไดใหพละ
กําลังแกทานเปโตรทําในสิ่งที่พระเยซูสั่งใหทํา ดังนั้นทานเปโตรไดกาวลงจาก
เรือไปยืนบนผิวน้ํา แตเมื่อทานรูสึกตกใจกลัว ทานก็เริ่มจมลง
 เหตุใดพระเยซูไมทําใหทานเปโตรทรงตัวยืนอยูไดแมวาทานจะ
รูสึกกลัว ไดแนนอน แตพระเยซูปลอยใหทานเปโตรลงถึงจุดที่ทานรูสึก
สิ้นหวัง ทานเปโตรไมสามารถทําอะไรไดนอกจากรองขอใหชวย “พระองค
เจาขา ชวยขาพระองคดวย” (มัทธิว 14:30) พระเยซูทรงเอ้ือมพระหัตถจับ
เขาไว พระองคทรงตอบสนองตามที่ทานเปโตรรองขอ พระคัมภีรกลาว
พรรณนาไววา: “ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถจับเขาไว แลวตรัสวา 
“ทานสงสัยทําไม ทานชางมีความเช่ือนอยเสียจริง” (มัทธิว 14:31) ตอนน้ัน
พระเยซูทรงสามารถทําใหทานเปโตรลอยตัวอยูไดอยางงายดาย โดยไมตอง
เอื้อมพระหัตถไปพยุงเขาข้ึน แตการท่ีพระเยซูทรงเอ้ือมออกไป และดึงตัว
ทานเปโตรจากการจมน้ํา เปนสิ่งที่จะทําใหทานเปโตรตระหนักวา ทานจําเปน
ตองเรียนรูที่จะพึ่งพิงในพระเยซูมากเพียงใด
 เราสามารถเร่ิมชีวิตดวยความเช่ือยิ่งใหญ และเราสามารถไววางใจ
ในฤทธ์ิอํานาจขององคพระผูเปนเจา แตบางครั้งสถานการณปดลอมเราไว 
ทําใหเรารูสึกหวาดหวั่น เชนนั้นเราจําเปนตองนึกถึงถอยคําที่พระเยซูทรงตรัส
กับทานเปโตรวา “ทานชางมีความเชื่อนอยเสียจริง” พระเยซูทรงช้ีใหเห็น
ตัวปญหาวา “ทานสงสัยเราทําไม” (มัทธิว 14:31)
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การปฏิเสธพระผูเปนเจาของเขา 
(ลูกา 22:31-34, 54-62)พุธ

 อานพระธรรมลูกา 22:31-34, 54-62 จากขอพระคัมภีรเหลานี้ 
เราสามารถเรียนรูอะไรจากความลมเหลวของทานเปโตร

 ทานเปโตรตองการทําในสิ่งที่ถูก และจะวาไปทานแสดงความกลา
หาญออกมามากกวาอัครทูตคนอ่ืนๆ ที่จริงแลวทานติดตามพระเยซูเพ่ือจะ
คอยดูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค แตในการทําเชนนั้น ทานเปโตรพยายาม
ซอนตัวตนที่แทจริงของทาน การกระทําผิดทําใหทานออกหางสิ่งที่ดีและ
ถูกตอง ทําใหทานปฏิเสธพระเยซู สามคร้ัง พระเยซูทรงเตือนทานเปโตร
ลวงหนาวาทานจะปฏิเสธพระองค สิ่งนั้นไดเกิดขึ้นจริงอยางแมนยํา
 เร่ืองราวตอนนี้ของทานเปโตรสอนบทเรียนอันนาเศราแกเราวา ชาง
นากลัวเพียงใดที่คนหนึ่งจะ “ยอมแพ” ตอส่ิงที่ผิด
 ประวัติศาสตรของคริสเตียนถูกทําใหสกปรกดวยผลลัพธอันนาสะพรึง
กลัว มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนยอมละท้ิงความจริงสําคัญ ซึ่งก็จริงชีวิตของ
คนเรามักมี “การยอมแพ” หรือ “การพบกันคร่ึงทาง” และมีบางคร้ังเราตอง
เต็มใจที่จะใหไป เพื่อจะไดในส่ิงแลกเปล่ียนกลับมา แตเราจะตองยืนหยัดใน
ความจริง ในฐานะท่ีเราเปนมนุษย เราจะตองเรียนรูสิ่งตองหาม.. อยาใหเรา
ละทิ้งความเชื่อ ความศรัทธาของเรา แตใหเรายืนหยัดในความจริงในกาลเวลา 
(อานตัวอยางใน วิวรณ 14:12)
 เอลเลน จี. ไวท บอกเราวาทานเปโตรเริ่ม “ยอมแพ” ตอสิ่งผิดตั้งแต
อยูในสวนเกทเสมนี แทนที่จะอธิษฐานทานกลับนอนหลับ ดังนั้นจึงไมพรอม
ในฝายจิตวิญญาณตอส่ิงที่ประดังเขามา ทานเปโตรควรไดอธิษฐานอยาง
สัตยซื่อ หากไดทําอยางน้ัน ทานก็จะไมปฏิเสธองคพระผูเปนเจาของทาน”
เอลเลน จี. ไวท ในบทชื่อวา “ทานไมควรจะปฏิเสธองคพระผูเปนเจาของ
ทาน” ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 714 
 ถูกแลว ทานเปโตรลมลงอยางไมเปนทา ความลมเหลวน้ีใหญหลวง 
แตพระคุณของพระเจานั้นยิ่งใหญไมนอยกวากัน พระธรรมโรมกลาววา “แต

CASTING OFF HIS LORD
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ทานเปโตรในฐานะผูนําคริสตจักร
(กาลาเทีย 1:18, 19)วันพฤหัสบดี

 บอยคร้ังอัครทูตเปโตรทําหนาที่เปนผูนําของอัครทูตทั้ง 12 คน ขณะที่
พระเยซูทรงดําเนินพันธกิจบนโลก ยกตัวอยางเชน ทานเปาโลทําหนาที่โฆษก
สําหรับเหลาสาวก อัครทูตมัทธิว เขียนพระธรรมมัทธิวลําดับรายชื่อของ
อัครทูตดังนี้ “อัครทูตสิบสองคนน้ันมีชื่อดังนี้ คนแรกช่ือซีโมนที่เรียกวาเปโตร 
กับอันดรูวนองของเขา ยากอบบุตรเศเบดีกับยอหนนองชายของเขา” (มัทธิว 
10:2) นอกจากนี้อัครทูตเปโตรยังมีบทบาทเปนผูนําของคริสตจักรยุคแรกเริ่ม
เชนกัน และอัครทูตเปโตรเองเปนผูแนะนําเพื่อนอัครทูตใหทําการเลือกอัครทูต
คนใหมเขามาแทนท่ี “ยูดาส อิสคาริโอท” ผูซึ่งไดทรยศตอพระเยซู (กิจการ-
ของอัครทูต 1:15-25)
 ในวัน “เพนเทคอสต” ทานเปโตรยืนขึ้นเทศนาใหฝูงชนฟงวา พระเจา
ทรงหล่ังพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสวมทับประชากรของพระองค (กิจการฯ 

PETER AS CHURCH LEADER

ที่ใดมีบาปปรากฏมากข้ึน ที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลยยิ่งขึ้น” โรม 5:20 ใน
ทํานองนี้ การใหอภัยบาปของพระเยซูทําใหทานเปโตรกลายเปนผูนําสําคัญ
ที่สุดคนหน่ึงของคริสตจักรแรกเร่ิมของคริสเตียน นี่ชางเปนบทเรียนท่ีทรงพลัง
ยิ่งสําหรับเราท้ังมวลเก่ียวกับฤทธ์ิอํานาจแหงพระคุณของพระเจา บทเรียน
สําหรับเราท้ังปวงคือ เราควรเดินรุดหนาไปในความเช่ือ ไมวาการลมลงของเรา
จะเปนเพราะสาเหตุอะไร
 ถูกแลว ทานเปโตรทราบวา “การใหอภัยบาป” หมายความวาอยางไร 
ทานรูจักดวยประสบการณของตัวทานเองวา ที่แทแลว “พระคุณ” มีลักษณะ
อยางไร  ทานมีประสบการณวาความบาปรายแรงเพียงใด  และทานมปีระสบการณ
ดวยวา “ความรัก” และ “พระคุณ” ของพระเจาที่มีตอคนบาป มีมิติความ
กวางความลึกสักปานใด

 เราจะเรียนรูเพื่อใหอภัยแกคนท่ีทําใหเราผิดหวัง เหมือนท่ีเปโตร
สรางความผิดหวังแกพระเยซูไดอยางไร
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2:14-36) เปนทานเปโตรผูถูกทางการจับตัวไป เพราะทานไดพูดเกี่ยวกับวันที่
พระเยซทูรงฟนขึน้จากความตาย  ทานเปโตรอกีเชนกนัเปนผูพดูกบัมหาปโุรหิต 
และผูนําชาวยิว (กิจการฯ 4:1-12) ทานเปโตรคืออัครทูตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
นําทานไปพบกับ “นายรอยโครเนลิอัสและครอบครัว” ซึ่งเปนชาวตางชาติ
กลุมแรกที่ถูกรับเขามาเปนผูติดตามของพระเยซู (กิจการ 10:1-48) และก็เปน
ทานเปโตร ที่ไดไปเย่ียมทานเปาโลหลังจากท่ีทานรับเอาพระเยซูเปนพระผู
ชวยใหรอด (กาลาเทีย 1:18) ตอมา ในจดหมายฝากของทานเปาโล ทานเอย
ถึงชื่อผูนําของคริสตจักรคือ: ทานเปโตร ยากอบ นองชายของพระเยซู และ
ยอหนอัครทูตอันเปนที่รัก (กาลาเทีย 2:9)
 ในชวงเริ่มแรกของคริสตจักร ผูเชื่อเกือบทั้งหมดเปนชาวยิว และหลาย
คนในจํานวนน้ี “ยงัมใีจรอนรนในการถือธรรมบัญญตั”ิ (กจิการฯ 21:20)  สาํหรับ
คริสเตียนชาวยิวเหลาน้ีถือวาการรับประทานอาหารรวมกับชาวตางชาติเปน
ปญหา คริสเตียนชาวยิวเชื่อวา “ธรรมบัญญัติ” กลาววาชาวตางชาติไมสะอาด 
มีชาวยิวท่ีเปนคริสเตียนบางคนไดเดินทางมายังเมือง “อันทิโอก” พวกเขา
เดินทางมาจากทานยากอบ ซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อคนเหลานี้เดินทาง
มาถึง ทานเปโตรหยุดรับประทานอาหารกับชาวตางชาติในเมืองอันทิโอก
 สําหรับทานเปาโลพฤติกรรมเชนนี้เปนการโจมตีพระกิตติคุณตรงๆ 
เมื่อทานเปาโลเห็นทานเปโตรทําตัวเหมือนมนุษยสองหนา ทานไมเกรงใจที่จะ
ตอวาทานเปโตรทําในสิ่งท่ีผิดพลาด ที่จริงแลว อัครทูตเปาโลใชการเตือนนี้
เปนโอกาสกลาวเนนถึงแกนคําสอนของคริสเตียน คําสอนที่วาคือ เราทั้งหลาย
ไดรับความรอดโดยความเช่ือเพียงอยางเดียว (อานกาลาเทีย 2:14-16)

 แมวาทานเปโตรจะถูกเรียกโดยพระเจา ทานเปโตรยังมีขอผิด
พลาดท่ีจําเปนตองไดรับการแกไข เราจะตอบสนองอยางไร เมื่อมีบาง
คนช้ี “จุดบอด” หรือ “ขอบกพรอง” บางประการของเราออกมา
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 หนังสือของ เอลเลน จี. ไวท ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน ในช่ือบท 
“การทรงเรยีกทีฝ่งทะเล” หนา 244-251, “กลางคนืบนทะเลสาบ” หนา  377-382
 “กอนท่ีทานเปโตรลมลงคร้ังใหญ ทานแสดงใหเห็นวาทานเปนคน 
“กลาหาญ” และ “ออกคําสั่ง” ทานมักจะสั่งใหผูคนทําสิ่งนั้น สิ่งนี้ คิดอยางไร
ทานก็จะโพลงออกไปโดยไมใครครวญกอน  และทานพรอมจะแกไขขอผดิพลาด
ของคนอ่ืน แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเปลี่ยนแปลงทานเปโตร และทานเปโตร
คนใหมมีความแตกตางจากทานเปโตรผูพูด หรือทําโดยไมคิดใหรอบคอบกอน 
อยางไรก็ดีทานเปโตรคนใหมยังคงมีความกระตือรือรนอยางเดิม แตบัดนี้
พระคุณของพระคริสตคอยควบคุมความปรารถนาอันรอนรนของทาน ทานไม
ใชทานเปโตรท่ีพูด หรือทําอะไรโดยไมคิดถึงผลกระทบอีกตอไป อนึ่งทานจะ
ไมพูดวาทานแนใจสุดๆ ในตัวของทานเอง และทานไมไดเต็มไปดวยความหย่ิง
อกีตอไป  สิง่ท่ีเขามาแทนท่ีคอืทานสงบเยือกเย็น  ทานสามารถควบคุมตัวเองได 
ทานเปนอีกคนหน่ึงท่ีเต็มใจที่จะเรียนรู ดวงใจที่เปล่ียนใหมของทาน ทําให
ทานสามารถเล้ียงดู “ลูกแกะ” ไดดี พอๆ กับ “แกะตัวโต” ซึ่งอยูในฝูงแกะ
ของพระคริสต” เอลเลน จี. ไวท คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 5, หนา 334 
 เราแตละคนสามารถเชื่อมโยงกับอัครทูตเปโตรในบางลักษณะ จะถาม
อยางนี้ไดไหม มีใครไมเคยยืนหยัดดวยความกลาสําหรับความเชื่อของเขา
หรือเธอ มีใครบางไมเคยลมลงอยางนาสงสาร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อัครทูตเปโตรเคยหันหนีจากพระเยซู แตยังคงกลายเปนผูนําคน
 สําคัญในความเชื่อของคริสเตียน ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรเราเกี่ยว
 กับพระคุณอันลนพสุธาของพระเจา มีบทเรียนอะไรที่เราไดจาก
 การที่ทานเปโตรถูกนํากลับมาคืนดีกับพระเจา และการเปลี่ยน
 แปลงของทานเปโตรสอนเราวา เราจะปฏิบัติตอผูลมลง ซึ่งทําให
 พระเจาผิดหวังอยางไร

2. ในชัน้ อภปิรายหลายแงมมุในอนัตรายของการ “ละทิง้” ความจริง 
 เราจะทราบความแตกตางไดอยางไรระหวางสิ่งที่เรา “อาจละทิ้ง” 
 ได และส่ิงท่ีเรา “ไมอาจละท้ิง” เราไดพบตัวอยาง “การละท้ิง” 
 ความเชื่ออะไรในประวัติศาสตร การละทิ้งความเชื่อนําไปสูความ
 หายนะอยางไร เราสามารถเรียนรูอะไรจากเหตุการณเหลานี้

3. ทานเปโตรเรียนรูบทเรียนบางอยางจากประสบการณหนักๆ มอง
 อยางพจิารณาไปท่ีความผิดพลาดของทานเปโตร เราสามารถเรียน
 รูบทเรียนอะไรที่จําเปนตองเรียนรูในวิธีที่งายกวาทานเปโตรได
 เรียนรูบทเรียนของทาน
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“ทีท่านทัง้หลายไดชาํระจิตใจของทานใหบรสิทุธิแ์ลว ดวย
การเช่ือฟงความจริง จนมีใจรักพวกพ่ีนองอยางจริงใจ 
ทานทั้งหลายจงรักกันใหมากดวยน้ําใสใจจริง” (1 เปโตร 
1:22)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 1:1, 2; ยอหน 3:16; เอเสเคียล 33:11; 
1 เปโตร 1:3-21; เลวีนิติ 11:44, 45; 1 เปโตร 1:22-25

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 มีคําถามบางขอ ที่จําเปนตองไดรับคําตอบ เมื่อศึกษาพระคัมภีร 
คําถามแรกคือ ใครเปนคนที่ผูเขียนเขียนถึง เปนคนเดียวหรือ

กลุมคน คําตอบของคําถามแรกน้ีบอกเราวา ใครเปนผูอานพระธรรมเลมนั้น 
คําถามที่สองคือ เพราะเหตุใดจึงเขียนขึ้น คําถามที่สองสําคัญกวาคําถามแรก 
ดังนั้นใหเราถามตางออกไปวา มีอะไรพิเศษที่ผูเขียนตองการกลาวถึง
 คําตอบสําหรับคําถามที่สอง เปนการดีที่เราจะทราบใหมากที่สุดเทา
ที่จะทําไดวา มีอะไรเกิดขึ้นในประวัติศาสตรในเวลานั้น ที่ทําใหอัครทูตเปโตร
เขียนจดหมายฝากฉบับแรกของทาน ทานกําลังพูดอะไร และเหตุใดทานจึงพูด
เชนนั้น และแนนอน ตรงน้ีเปนคําถามสําคัญที่สุด มีขาวสารอะไรที่เราสามารถ
ไดจากจดหมายฝากฉบับนี้

บทที่ 2
ของประทานที่ไมอาจถูกทําลายได

วันที่ 1 – 7 เมษายน 2017
A Gift That Can Never Be Destroyed
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 กระน้ันการท่ีจะตอบคําถามขอนี ้เราจะตองถามคําถามตอไปน้ี:  มอีะไร
เปนไปไดที่ ทานเปโตรอาจจะพูดกับเรา ซึ่งจะวาไป ทานเขียนจดหมายฝาก
ของทาน ดวยการชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เม่ือหลายรอยปที่แลว 
แตเรายังคงมองเห็นคําตอบสําหรับคําถามของเราอยางชัดเจน ขณะท่ีเราอาน
เพียงไมกี่ขอแรกของจดหมายฝากของทาน เราจะทราบไดวาทานเปโตรมี
ความจริงสําคัญหลายอยาง ที่จะใหกับเราในทุกวันนี้

ถึงกลุมผูถูกบังคับใหดํารงชีวิตในตางประเทศ
(1 เปโตร 1:1)วันอาทิตย

 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:1 พระคัมภีรขอนี้บอกเราเกี่ยวกับ
สถานการณ ซึ่งทําใหจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้น

 อัครทูตเปโตรบอกถึงฐานะหนาที่ของทานอยางชัดเจน ทานใสชื่อ 
“เปโตร อัครทูตของพระเยซู” ไวในตอนเริ่มตนจดหมายฝากของทาน ซึ่งจะ
วาไปอัครทูตเปโตรทําอยางเดียวกับทานอัครทูตเปาโลทําบอยๆ ในจดหมาย
ฝากของทาน (กาลาเทีย 1:1; โรม 1:1; เอเฟซัส 1:1) การที่ทานเปโตรกลาว
เชื่อมโยงตัวทานกับพระเยซู เปนการแสดงใหเห็นวาทานมีสิทธิ์ที่จะเขียน
จดหมายฝาก และสงใหกลุมคนที่อาน ทานกลาวเนนเปนพิเศษในการที่ทาน
ถูกเรียกโดยองคพระผูเปนเจา ทานจึงทําหนาที่ในฐานะเปน “อัครทูต” และ
บุคคลที่สงทานออกไปประกาศ และดําเนินพันธกิจคือพระคริสต
 อัครทูตรเปโตรกําหนดสถานที่ใหจดหมายฝากของทานสงไปยังผูอาน
ซึ่งดํารงชีวิตอยูที่แควนปอนทัส แควนกาลาเทีย แควนคัปปาโดเซีย แควน
เอเซีย และแควนบิธีเนีย แควนตางๆ เหลานั้นทั้งหมดอยูในเอเซียนอย (Asia 
Minor) ซึ่งอยูบนพื้นที่ของประเทศตุรกีสมัยปจจุบัน แควนเหลานี้ตั้งอยูบน
ภาคตะวันออกของ “โบสโปรัส” (Bosporus) โบสโปรัสเปนหวงน้ําซึ่งมีความ
ยาวประมาณ 29 กิโลเมตร หวงน้ําแหงนี้แยกพื้นที่ของประเทศตุรกีออกเปน
สองสวน  คือสวนของตุรกีที่อยูในอาณาเขตของยุโรป  และสวนของตุรกีซึ่งอยู

(TO THOES WHO HAVE BEEN FORCED TO LIVE 
IN A FOREIGN COUNTRY)
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ไดทรงเลือกไว (1 เปโตร 1:2)วันจันทร
 อาน พระธรรม 1 เปโตร 1:2 มีอะไรอื่นที่พระคัมภีรขอนี้บอกเรา
เกี่ยวกับกลุมคนท่ีทานเปโตรสงจดหมายฝากไปให ทานเรียกเขาวาอะไร 

 เราอาจไมทราบแนชัดวาทานเปโตรเขียนจดหมายฝากสงไปใหคน
กลุมใด แตทานเปโตรชัดเจนในส่ิงหน่ึง กลุมคนท่ีทานเขียนสงใหคือ “ผูที่
พระเจาพระบิดาไดทรงเลือก และทรงกําหนดไวแลว” (1 เปโตร 1:2) เราจาํเปน
ตองระมัดระวังในการอธิบายพระคัมภีรขอนี้ คือคําวา “ทรงเลือก และทรง
กําหนดไวแลว” ไมไดหมายความวา พระเจาทรงเลือกหรือกําหนดบางคนให

CHOSEN

ในอาณาเขตของเอเซยี หวงน้าํแหงนีเ้ชือ่มตอทะเล “มารมารา” กบั “ทะเลดาํ”
เขาดวยกัน
 อาจมีคําถามวา อัครทูตเปโตรเขียนจดหมายฝากถึงผูเชื่อชาวยิว หรือ
ชาวตางชาติ ถอยคําที่ทานเปโตรเอยใน 1 เปโตร 1:1 ที่วา “ถึงพวกที่กระจัด
กระจายไปอยูในแควนฯ” คําวา “กระจัดกระจาย” เคยมีการใชคํานี้พรรณนา
ถึงชาวยิวทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตอยูนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land)
ในศตวรรษที่หนึ่ง และคําวา “ทรงเลือก และทรงกําหนดไวแลว” และ “ได
ทรงชําระแลว” ใน 1 เปโตร 1:2 สามารถใชพรรณนาถึงไดทั้ง “ชาวยิว” และ 
“คริสเตียน” อยางไรก็ดีในจดหมายฝาก ทานเปโตรพรรณนาถึงกลุมคนที่อยู
นอกชมุชนแตกตางกนัออกไป ทานเรยีกพวกเขาวา “คนตางชาต”ิ (Gentiles) 
(1 เปโตร 2:12; 1 เปโตร 4:3) จากขอเท็จจริงนี้ดูเหมือนจะบอกเราวาทาน
เปโตรเขียนจดหมายฝากของทานสวนใหญถึงกลุมผูเชื่อชาวยิว
 แตนักศึกษาพระคัมภีรบางทานใหเหตุผลยืนยันวา ที่ทานเปโตร
กลาวใน 1 เปโตร 1:18; 1 เปโตร 4:3 หมายถึงผูเชื่อคนตางชาติ ไมใช
ชาวยิว เราอาจไมมีวันทราบแนวาทานเปโตรเขียนถึงคนกลุมใด แตมีสิ่งหนึ่ง
ที่สําคัญกวานั้นสําหรับเราจะทราบวาผูอานเปนกลุมใด และขาวสารนั้นพูด
ถึงอะไร
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ไดรับความรอด และบางคนใหพินาศกอนที่พวกเขาเกิด และกลุมคนที่ทาน
เปโตรเขียนถึงบังเอิญเปนพวกท่ีพระเจาทรงเลือกสรรไวสําหรับความรอด 
แนวคิดนี้ไมใชสิ่งที่พระคัมภีรสอน

 อาน พระธรรม 1 ทิโมธี 2:4; 2 เปโตร 3:9; ยอหน 3:16 และ 
เอเสเคียล 33:11 ขอพระคัมภีรเหลาน้ีชวยเราใหเขาใจวา ทานเปโตร
หมายความถึงอะไร เมื่อทานเรียกคนเหลานี้วา “ผูที่พระจาทรงเลือก 
และทรงกําหนดไวแลว” (1 เปโตร 1:2)

 พระคัมภีรกลาวชัดเจนวา แผนการของพระเจามีไวสําหรับใหทุกคน
ไดรับความรอด และแผนนี้ทรงกําหนดไวใหแมแตกอนที่โลกนี้จะถูกเนรมิต
สรางขึ้น (เอเฟซัส 1:4) แนวคิดคือคน “ทั้งหมด” ถูก “เลือกสรรไวแลว” เปน
ความจริงในมิติหนึ่งที่วา แผนของพระเจาตอนเร่ิมแรกน้ันคือใหแตละคนไดรับ
ความรอด ไมมีแมคนเดียวตองพินาศ หรืออีกนัยหนึ่งพระเจาทรงเลือกคน
ทั้งปวงใหไดรับชีวิตนิรันดร แผนการแหงความรอดเพียงพอท่ีจะชวยให 
“ทุกคน” หมายถึง คน “ทั้งมวล” ถูกครอบคลุมโดยขอเสนอคือการอภัยบาป
ของพระเจา แมวาจะมีบางคนไมยอมรับขอเสนอท่ีพระเจาทรงหยิบยื่นให
 ดังน้ันพระเจาทรงทราบวาใครคือผูที่ถูกเลือกสรรไว พระเจาทรงทราบ
ลวงหนาวาพวกเขาจะเลือกอยางเสรีอยางไร พระองคทรงทราบวาพวกเขาจะ
เลือกของประทานแหงความรอดหรือปฏิเสธ พระเจาทรงทราบลวงหนาโดย
ไมทรงบังคับการเลือกของบุคคล ตัวอยางตอไปนี้อธิบายความจริงขอนี้ได
ชัดเจนข้ึนสมมติวาคุณแมคนหน่ึงทราบลวงหนาวาบุตรของนางจะเลือก 
“เคกช็อกโกแลต” แทนท่ีจะเปน “ถั่วเขียว” การที่คุณแมทราบลวงหนากอน
เวลา หมายความวาคุณแมบังคับบุตรของนางใหเลือกเคกช็อกโกแลตใชไหม 
ไมใชแนนอน ในทํานองเดียวกัน การท่ีพระเจาทรงทราบลวงหนาวาเราจะ
เลือกอะไร ไมใชการบังคับการเลือกของเราแตอยางใด เราทุกคนมีอิสระในการ
เลือก 

 พระเจาไดทรงเลือกคุณใหไดรับความรอด ความจริงขอน้ีหนุน
ใจคุณ และใหความหวังแกคุณอยางไร
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หัวขอสําคัญตางๆ (1 เปโตร 1:3-12)วันอังคาร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:3-12 หัวขอหลักในขาวสารของทาน
เปโตรในขอพระคัมภีรเหลานี้คืออะไร

 ทานเปโตรเขียนเก่ียวกับพอและบุตรชาย และทานเขียนเก่ียวกับงาน
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในเวลาเดียวกันทานเปโตรยังแนะนําอีกหลายหัวขอ 
ซึ่งทานจะกลับมากลาวถึงในภายหลัง 
 ทานเปโตรเร่ิมใน 1 เปโตร 1:3 ดวยการกลาววาคริสเตียนทั้งหลาย
ตางไดเกิดใหมแลว ชีวิตทั้งส้ินของพวกเขาไดรับการเปล่ียนแปลง พระเยซูได
ทรงเปลีย่นแปลงชวีติของพวกเขาโดยฤทธ์ิอาํนาจแหงการฟนจากความตายมาสู
ชีวิตของพระองค “นี่เปนของประทานท่ีไมมีใครอาจทําลายได ซึ่งพระเจาทรง
จัดเตรียมไวเพื่อคริสเตียนในสวรรค” (1 เปโตร 1:3, 4) ดังน้ันการทรงฟน
พระชนมของพระเยซูจึงเปนแกนกลางแหงความหวังของคริสเตียน เราพบ
ความจริงขอนี้ในท่ีอื่นอีกหลายแหงในพระคัมภีรใหม
 ความหวังนี้ทําใหคริสเตียนมีเหตุผลท่ีจะชื่นชมยินดี คริสเตียนยุคแรก
เริ่มจํานวนมากไดอาน พระธรรมเปโตรฉบับที่หนึ่งขณะท่ีพวกเขากําลังประสบ
กับความยากลําบาก ความยากลําบากนี้เปนขอทดสอบความเชื่อของพวกเขา 
ทําใหความเช่ือของพวกเขาบริสุทธิ์ ไฟนั้นจะชําระทองคําใหบริสุทธิ์ในลักษณะ
เดียวกัน ผูอานจดหมายฝากของทานเปโตรไมไดพบพระเยซูขณะพระองค
ทรงดําเนินพันธกิจของพระองคบนโลก แตพวกเขารักและเช่ือในพระองค และ
ผลลัพธแหงความเช่ือในพระเยซูของพวกเขาคือความรอด ตรงน้ีทานเปโตร
กลาววา พระเยซูทรงสัญญากับพวกเขาและพวกเรา “เพื่อใหไดรับมรดกซ่ึง
ไมรูเปอยเนา ปราศจากมลทิน และไมรวงโรยซ่ึงไดเตรียมไวในสวรรคเพ่ือ
ทานท้ังหลาย” (1 เปโตร 1:4)
 อัครทูตเปโตรแจงผูอานของทานใหทราบวา “บรรดาผูเผยพระวจนะ
ผูไดพยากรณถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแกทานทั้งหลายก็ไดสืบคน และสอบถาม
เก่ียวกับเร่ืองความรอดน้ี” (1 เปโตร 1:10) ผูเผยพระวจนะท้ังหลายกอนสมัย

IMPORTANT TOPICS



22   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

ของพระเยซู “ก็ไดสืบคน” อยางหนักเพื่อจะพบเรื่องความรอด พวกเขาตอง
การทราบเกี่ยวกับความรอดที่ผูอานของทานเปโตรในตอนนั้น และเราเดี๋ยวนี้
กําลังมีประสบการณในพระเยซู
 ผูอานของทานเปโตรไดรับความทุกขลําบากสําหรับความเช่ือของ
พวกเขา พวกเขาถูกขมเหงสําหรับความเชื่อของพวกเขา แตทานเปโตรช้ีให
พวกเขาเห็นวา พวกเขาเปนสวนหนึ่งของ “การสงครามที่ขยายเปนวงกวาง
ระหวางความดีและความชั่ว” ในตอนสิ้นสุด ทานเปโตรตองการชวยพวกเขา
ใหยนืหยัดอยางสัตยซือ่ในความจริงผานความยากลําบากของพวกเขาท้ังหลาย 

 พระธรรม 1 เปโตร 1:4 กลาววามี “มรดก” เก็บไวบนสวรรคเพ่ือ
คุณ คิดเกี่ยวกับความจริงอัศจรรย ที่วา มี “พื้นที่” ในสวรรคสําหรับ
คุณโดยเฉพาะ ความจริงนี้หมายความถึงอะไรเปนการสวนตัวสําหรับ
คุณ และอะไรควรเปนคําตอบสวนตัวของคุณตอพระสัญญาอัศจรรยนี้

การดํารงชีวิตแหงความรอด (1 เปโตร 1:13-21)พุธ

 อาน พระธรรม 1 เปโตร 1:13-21 จากขอพระคัมภีรนี้ เพราะ
เหตุใดคริสเตียนควรดําเนินชีวิตบริสุทธิ์และสัตยซื่อ

 พระธรรม 1 เปโตร 1:13 ขึ้นตนดวยคําวา “เหตุฉะนั้น” คําวา “เหตุ
ฉะนั้น” แสดงใหเห็นสิ่งที่ทานเปโตรจะพูดตอจากที่ทานพึ่งไดพูดไป ใน
หัวขอศึกษาของเมื่อวานนี้ เราไดเห็นวาทานเปโตรไดพูดเกี่ยวกับพระคุณ
ของพระเจา และไดพูดเกี่ยวกับความหวังที่คริสเตียนมีในพระเยซูคริสตเชน
กัน (1 เปโตร 1:3-12)
 ถูกแลวคริสเตียนทั้งมวลมีพระคุณ และความหวังนี้ เหตุฉะนั้นทาน
เปโตรเราใจผูเชื่อวา “จงเตรียมตัว เตรียมใจของทานไวใหดี และจงขมใจ ตั้ง
ความหวังใหเต็มเปยมในพระคุณ คือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแกทาน 
เมื่อพระเยซูคริสตจะทรงสําแดงพระองค” (1 เปโตร 1:13) ทั้งนี้เพราะผู
อานของทานไดรับความรอดแลวในพระเยซู บัดนี้พวกเขาตองเตรียมจิตใจ

LIVING THE LIFE OF SALVATION
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ของพวกเขาไวเพื่อจะยืนหยัด และคงความสัตยซื่อไดตลอดไป (1 เปโตร 
1:13) 

 อาน พระธรรม 1 เปโตร 1:13 พระคัมภีรขอนี้บอกเราใหมอบ 
“ความหวัง” ของเราไวในพระคุณที่จะทรงประทานใหในวันขางหนา 
หมายถึงอะไร

 ไมมีขอกังขาใด เพราะทานเปโตรบอกผูอานทั้งหลายของทานวา 
ความหวังของพวกเขา “วาง” ไวในพระเยซูแตผูเดียว จากนั้นทานเปโตร
กลาวอยางชัดเจนวา พวกเขาตองประพฤติตนดี เพราะเหตุวาพวกเขาตางได
รับความรอดแลว ทานเปโตรเอยถึงเหตุผลสําคัญสามประการที่คริสเตียน
ตองมี เพื่อจะดําเนินชีวิตบริสุทธิ์และสัตยซื่อได
 เหตุผลแรก ทานเปโตรกลาวที่จะชวยคริสเตียนใหดําเนินชีวิต
บริสุทธิ์ และสัตยซื่อคือ “การรูวาใครคือพระเจา” ซึ่งการจะทราบวาใครคือ
พระเจา อาจพูดในทํานองนี้: “เพราะพระเจาทรงบริสุทธิ์” ทานเปโตรยก
พระธรรมเลวีนิติ 11:44, 45 ขึ้นมาอาง เมื่อทานกลาววา “ทานทั้งหลายจง
เปนคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์” (1 เปโตร 1:16) ดังนั้นเหลาผูติดตาม
พระเยซูตองเปนคนบริสุทธิ์เชนกัน (1 เปโตร 1:15-17)
 เหตุผลที่สอง ที่วาเหตุใด “คริสเตียนตองประพฤติตัวดี” จะพบไดใน
การพิพากษาที่จะมาถึง คริสเตียนตระหนักวาพระเจาจะทรงพิพากษาอยาง
ยุติธรรม พระบิดาจะ “พิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขา โดยไมมีอคติ
จงประพฤติตนดวยความยําเกรงตลอดเวลาอยูในโลกนี้” (1 เปโตร 1:17)
 เหตุผลที่สาม มาจากความจริงยิ่งใหญที่วา คริสเตียนไดรับความ
รอดแลว พวกเขาถูกซื้อไวดวยราคาสูงล้ํา เปนราคาที่ไมมีใครจะจายได 
ทานเปโตรบอกวา “ทรงไถดวยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต ดังเลือด
ลูกแกะที่ปราศจากตําหนิ หรือจุดดาง” (1 เปโตร 1:19) และทานเปโตรกลาว
ชัดเจนตอวา การสิ้นพระชนม (บนกางเขน) ของพระคริสตไมใชเหตุที่เกิด
ขึ้นโดยบังเอิญในประวัติศาสตร แตเปนบางสิ่งซึ่งไดวางแผนไวกอนที่โลกนี้
จะอุบัติขึ้น (1 เปโตร 1:20)
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จงรักกันและกัน (1 เปโตร 1:22-25)วันพฤหัสบดี
 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:22-25 ทานเปโตรไดเนนจุดสําคัญ
อะไรตรงนี้วา การเปนคริสเตียนหมายถึงอะไร และการดําเนินชีวิต
บริสุทธิ์ และสัตยซื่อหมายความวาอยางไร

 ทานเปโตรเร่ิมตน พระธรรม 1 เปโตร 1:22 ดวยการกลาววาคริสเตียน
ทั้งปวง “ไดทําใหพวกเขาบริสุทธิ์โดยเชื่อฟงความจริง” คําในภาษากรีกเพื่อ 
“จะทําใหบริสุทธ์ิ” เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับคําสองคํา คือ “บริสุทธ์ิ” (holy) 
และ “ความบริสุทธ์ิ” (holiness) ทั้งสองคํานี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทานเปโตรได
เขียนสองสามขอกอนหนาน้ีใน 1 เปโตร 1:15 ประการแรก คริสเตียนทั้งมวล
ถวายชีวิตของพวกเขาใหพระเยซู และพวกเขาไดรับบัพติศมา (อาน 1 เปโตร 
3:21, 22) ในการทําเชนนั้น คริสเตียนไดแยกชีวิตของพวกเขาออกมาติดตาม
พระเจา พวกเขาทําสิ่งเหลานี้โดยการเชื่อฟงความจริง 
 การเปลีย่นแปลงในชวีติของครสิเตยีนนี ้ มผีลทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลง
อีกอยางหนึ่ง ตอนนี้พวกเขาพบวาพวกเขาเองมีความใกลชิดตอคนอื่นผูมี
ความเช่ืออยางเดียวกัน ความใกลชิดนี้มีระดับความใกลชิดเปนพิเศษ ทาน
เปโตรใชความใกลชิดของ “ครอบครัว” มาเปนสิ่งเปรียบเทียบ ทานกลาววา
คริสเตียนทั้งปวงจะตองรักซึ่งกันและกันเหมือนพี่นองในครอบครัวรักซึ่งกัน
และกัน โดยทานไดกลาวถงึความรักนี้วา “ทานทั้งหลายไดชําระจิตใจของทาน
ใหบริสุทธิ์แลว ดวยการเชื่อในความจริง จนมีใจรักพวกพี่นองอยางใจจริง ทาน
ทั้งหลายจงรักกันใหมากดวยน้ําใสใจจริง” (1 เปโตร 1:22) ทานเปโตรกลาวถึง
ความรกัดังกลาว ดวยการใชคาํในภาษากรีกสําหรบัความรกั คอื “ฟลาเดลเฟย” 
(philadelphia) ความรักประเภทนี้คือความรักของคนในครอบครัว ซึ่งมีใหแก
กันและกนั

LOVE ONE ANOTHER

 อะไรเปนเหตุใหคุณเปนคริสเตียน ถามีคนถามวา “เหตุใดคุณ
จึงเปนคริสเตียน” คุณจะตอบอยางไร นําคําตอบของคุณไปอภิปราย
ในชั้นเรียนวันสะบาโต
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 จะวาไปมีคําหลายคําในภาษากรีก ที่เมื่อแปลเปนภาษาอื่นแลวมักจะ
ใชคําแปลเปนคําเดียวกันคือ “รัก” หรือ “ความรัก” (love) คําแรก คือคําวา 
“ฟเลีย” (philia) ซึ่งหมายถึงความรักแบบมิตรภาพ คําที่สอง คือ “อีรอส” 
(eros) ซึ่งหมายถึงความรักของชายและหญิงอยางความรักของหนุมสาวท่ีมี
ความปรารถนาจะเปนสามีและภรรยา คําที่สาม คือคําวา “อากาเป” (agape)
ซึ่งเปนความรักที่บริสุทธิ์อันเปนเหตุทําใหบุคคลหน่ึงพยายามทําดีเพ่ืออีก
คนหนึ่ง ทานเปโตรใชคําวา “อากาเป” สําหรับ “ความรัก” เมื่อทานเขียน 
“จงมีใจรักพวกพี่นองอยางใจจริง” (1 เปโตร 1:22) ตรงนี้คําวา “อากาเป” ปกติ
จะหมายถึง “ความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งแสวงหาวิธีจะทําดีตอคนอื่น” ความรักเชนนี้
จะออกมาจากจิตใจท่ีผานการ “บังเกิดใหมแลว” (1 เปโตร 1:23; อาน 1 เปโตร
1:3 ดวย) หรืออีกนัยหน่ึง ทานเปโตรกําลังพูดวา การเกิดใหมนี้มาจากการ
ดําเนินชีวิตสอดคลองกับความจริงของพระคัมภีร ความรักประเภทนี้มาจาก
พระเจาเทานั้น ดวงใจท่ีเห็นแกตัวไมสามารถแสดงออกถึงความรักประเภทน้ี
นีเ่ปนเหตผุลวาทาํไมทานเปโตรกลาวเนนถงึความสําคัญทีว่า “การทีจ่ะบรสิทุธิ์
คือ “การเชื่อฟงความจริง” (1 เปโตร 1:22) ความจริงที่วาจึงไมใชเพียงการ
บอกวา “เชื่อ” แตตองมาจากการดําเนินชีวิต

 เราจะเรียนรูเพือ่เปนคนทีม่คีวามรกัมากขึน้ไดอยางไร  เราจะตอง
ทําการเลือกอะไรเพื่อจะสามารถแสดงความรักที่มาจาก “ใจที่บริสุทธิ์” 
หรือดวย “น้ําใสใจจริง” ได

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อานหนงัสอืของ เอลเลน จ.ี ไวท Perfect Obedience Through Christ, 
หนา 373-376, Selected Messages, เลม 1 และ Christ the Way of 
Life, หนา 365-368 
 บทแรกของพระธรรมเปโตรฉบับที่หนึ่ง มีเนื้อหา “รุมรวย” (rich) 
และ “ลึกซึ้ง” (deep) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มหาศาล อัครทูตเปโตรเร่ิมจดหมาย
ฝากของทานดวยแนวคิดลุมลึกเรื่องพระเจาสามพระภาค ซึ่งหมายถึงการพูด
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เก่ียวกับ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทานกลาววาพระบิดา
ไดทรงประทานพระผูชวยใหรอด ซึ่งก็คือพระบุตร หรือพระเยซูคริสตแกเรา 
นี่หมายถึงการที่เราถูกเลือกในพระเยซูใหดําเนินชีวิตบริสุทธิ์และเชื่อฟง 
ดังนั้นเราไดปกใจรักพระเยซู และในพระองคเรารูสึกชื่นชมยินดี ทําไมหรือ 
การสิ้นพระชนม และฟนพระชนมจากความตายสูชีวิตเปนพระสัญญาที่ทรง
ประทานใหกับเรา ซึ่งไมมีใครจะทําลายได และของประทานนี้ถูกรักษาไวให
เราบนสวรรค เปนความจริงในโลกนี้เราอาจพบกับความยากลําบาก แตเราจะ
พบความชื่นชมยิ่งใหญในความรอดที่ีพระเจาทรงประทานใหในพระคริสต และ
เปนความจริงท่ีวา “จดหมายฝากของทานเปโตร ซึ่งบัดนี้คือพระธรรมเปโตร 
ไดใหการหนุนใจ และเสริมพลังใหกับความเช่ือของผูที่กําลังประสบกับความ
ทกุขยากลําบาก ผูอานจดหมายฝากของทานเปโตรบางคนตองผานการทดลอง
นานาประการ พวกเขาตกอยูในอันตรายของการสูญเสียความเช่ือในพระเจา 
จดหมายฝากของทานเปโตรถูกเขียนข้ึนเพื่อชวยผูอานใหเร่ิมทําในสิ่งที่ถูกตอง
อีกครั้งหน่ึง” เอลเลน จี. ไวท กิจการของอัครทูต, หนา 517
 ดังนั้นคริสเตียนควรดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ หรือกลาวไดอีกอยางวา 
ชีวิตของพวกเขาท้ังหลายควรแสดงใหเห็นวาพวกเขาเช่ือฟงความจริง และ
คริสตจักรทั้งหลายควรแสดงออกวาเต็มไปดวยความรักที่มาจาก “ดวงใจท่ี
บริสุทธิ์”
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในชั้น ทบทวนคําตอบของคุณสําหรับคําถามขอสุดทายของ
 หัวขอศึกษาสําหรับวันพุธ: อะไรคือสาเหตุทําใหเราเปนคริสเตียน 
 คาํตอบของทุกคนมีลกัษณะเดียวกันอยางไร  และคําตอบเหลานัน้
 แตกตางกันอยางไร

2. ในบทแรกของพระธรรมเปโตรฉบับที่หนึ่ง ทานเปโตรกลาวถึง 
 “พระเยซทูรงฟนพระชนมจากความตายสูชวีติ” สองครัง้ (1 เปโตร
 1:3, 23) การฟนคืนพระชนมของพระเยซู มีความสําคัญตอความ
 เชื่อของเราอยางไร

3. ทานเปโตรพูดถึง “ของประทานท่ีไมมีใครอาจจะทําลายได”
 (1 เปโตร 1:4) (อาน ดาเนียล 7:18 ดวย) นี่หมายถึงอะไร
 คิดเกี่ยวกับสรรพส่ิงในโลกน้ี และชีวิตซึ่งจะตายจากไป และส่ิง
 ตางๆ ที่อาจพินาศไปในทันที สิ่งตางๆ เหลาน้ีควรบอกอะไรแก
 เราเกี่ยวกับของประทานท่ีทรงสัญญาไวที่มีอยูจริงของเรา 
4. ความเช่ือของเราจะเจริญเติบโต แมในยามท่ีเราไดรับความทุกข
 ยากไดอยางไร อะไรคือตัวเลือกที่จะชวยใหเราเรียนรูจากความ
 ยากลําบากของเรา
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“แตทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว 
เปนพวกปุโรหิตหลวงเปนประชาชาติบรสิทุธิ ์ เปนชนชาติ
ของพระเจาโดยเฉพาะ เพื่อใหทานท้ังหลายประกาศ
พระบารมขีองพระองค  ผูทรงเรยีกทานทัง้หลายใหออกมา
จากความมืด เขาสูความสวางอนัมหัศจรรยของพระองค” 
(1 เปโตร 2:9)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 2:1-3; ฮีบรู 4:12; 1 เปโตร 2:4-8; 
อิสยาห 28:16; อพยพ 19:3-6; 1 เปโตร 2:5, 9, 10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 อัครทูตเปโตรไดซึมซับวัฒนธรรมของชาวยิวมาอยางเต็มๆ 
ไมวาจะเปนเรื่องศาสนา และประวัติศาสตร งานเขียนของทาน

แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชนทานกลาววา “ทานทั้งหลายเปนชาติ
ที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์ เปน
ชนชาติของพระเจา” (1 เปโตร 2:9) ดวยการกลาวเชนนี้ ทานอางถอยคํา
ของพระคัมภีรเดิม เพ่ือพรรณนาถึงชนอิสราเอลในอดีตนานมาแลว และทาน
ใชถอยคําเดียวกันนี้เพื่อพรรณนาคริสตจักรสมัยพระคัมภีรใหม

บทที่ 3
อาณาจักรของปุโรหิต

วันที่ 8 - 14 เมษายน 2017
A Kingdom of Priests
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การดํารงชีวิตเปนคริสเตียน (1 เปโตร 2:1-3)วันอาทิตย
 พระธรรม 1 เปโตร 2:1 เร่ิมตนดวยคําวา “เหตุฉะนั้น” คําวา “เหตุ
ฉะน้ัน” หมายถึงถอยคําทีเ่ปนผลลัพธตามมาจากส่ิงทีอ่ยูกอนหนา เราไดเหน็วา 
พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 1 เปนคําอธิบายทรงพลังในสิ่งที่พระคริสตไดทรงทํา
ไปเพื่อเรา ถอยคําดังกลาวสอนเราวา เราควรตอบสนองตอของประทานแหง
ความรอดอยางไร ในบทตอไปทานเปโตรไดอธิบายหัวขอหลักนี้กวางออกไป

 อาน พระธรรม 1 เปโตร 2:1-3 ทานเปโตรบอกเราวา เราควร
ดํารงชีวิตอยางไร

LIVING AS A CHRISTIAN

 ทําไมจะไมได เพราะจะวาไปผูเชื่อชาวตางชาติ และผูเช่ือชาวยิวตอนนี้
ไดรวมเขาดวยกัน พระคัมภีรใชถอยคําพิเศษเพ่ือชวยเราใหเขาใจวา อะไรคือ
ความหมายของคําวารวมกันเปนหน่ึง ถอยคําดังกลาวจะพบในพระธรรมโรม
คือ “การตอ” หรือ “การทาบกิ่ง” (graft) นั่นก็คือการนําเอากิ่งจากตนใหมมา
ตอ หรือทาบกับก่ิงของตนเดิม ทําใหกิ่งใหมรวมเปนกิ่งของตนเดิม นั่นคือ “ผู
เชื่อใหม” ถูกทาบเขากับ “ประชากร” ดั้งเดิมของพระเจาคือชาวยิว บัดนี้ผูเช่ือ
ชาวตางชาติไดเขาสวนในพระสัญญาของพระคัมภีรเดิม พระธรรมโรมไดกลาว
วา “ทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแลว และไดทรงนําทานผูเปนกิ่งมะกอกเทศปา
มาตอไวแทนกิ่งเหลานั้น เพื่อใหเขาเปนสวนไดรับนําเลี้ยงจากรากตนมะกอก”
(โรม 11:17 อานขอ 18 ดวย) 
 ขอพระคัมภีรสําหรับสัปดาหนี้ ทานเปโตรเตือนผูอานของทานวา 
พวกเขาเปนประชากรที่ถูกเรียกใหทําหนาที่ซึ่งมีความรับผิดชอบสูงสง เพราะ
พวกเขาไดรับการตอเขากับกิ่งของตนมะกอก และตนมะกอกเปนสัญลักษณ
ของพระเยซู ความรับผิดชอบบางอยางของผูเชื่อใหมเปนอยางเดียวกับ
ประชากรอิสราเอลในพระคัมภีรเดิม ภารกิจหนึ่งที่ไดรับมอบหมายคือการ
บอกคนอื่นๆ ถึงความจริงยิ่งใหญที่พระเยซูทรงชวยเราใหรอดพนการถูก
ลงโทษจากความบาปของเรา การที่พระคริสตทรงทําเชนนั้น ก็เพื่อจะทรง
ประทานชีวิตชั่วนิรันดรใหเรา
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 ทานเปโตรใชคําสองคําที่ทําใหมองเห็นภาพสองภาพแยกจากกัน ที่จะ
แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงขอสองสิ่งจากคริสเตียนทั้งปวง ประการแรก 
เราตอง “ละเลิก” (give up) บางสิ่งเปนสําคัญ ประการท่ีสอง คริสเตียนควร
พยายามทําบางสิ่งซึ่งเปนดานบวกดวยชีวิตของพวกเขาเพ่ือพระเจา
 คําแรกที่ทานเปโตรกลาว เรามองเห็นภาพคือ ทานเราใจใหคริสเตียน 
“โยนท้ิง” หรือ หรือกําจัดความปรารถนาที่ทําใหคนอ่ืนเจ็บปวด คริสเตียนจะ
ไมกลาวเท็จ หรือโกหกคนอ่ืน พวกเขาตองพูดความจริง คริสเตียนจะไมอิจฉา
ริษยาคนรํ่ารวย หรือมีบางส่ิงมากกวา ดีกวาพวกเขา แทนท่ีจะอิจฉาตารอน
พวกเขาจะใชชีวิตอยางมีความสุขจากสิ่งที่พวกเขามีอยู หรือเปนอยูในชีวิต
ของพวกเขาเอง พวกเขาจะประสบความสําเร็จในจุดที่พระเจาทรงใหพวกเขา
เปนอยู และคริสเตียนจะไมกลาวในส่ิงท่ีสรางความเสียหายแกชื่อเสียง หรือ
ความนับถือของคนอ่ืน
 คําที่สองที่ทานเปโตรกลาวแลวทําใหมองเห็นภาพ คือเด็กทารก
รองไหหานม (1 เปโตร 2:2) มโนภาพนี้แสดงใหเห็นดานบวกของการ
ดําเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งจะวาไปชีวิตของคริสเตียนไมเพียงแคขจัดส่ิงชั่วราย 
ชีวิตเชนนั้นรังแตจะใหความวางเปลา ชีวิตของคริสเตียนเปนความตองการที่
จะปอนอาหารฝายจิตวิญญาณ และคริสเตียนตองการอาหารฝายจิตวิญญาณ
เชนเดียวกับ “อํานาจของความอยากบังคับเด็กทารกที่กําลังหิวคนหนึ่งให
รองไหขอนมด่ืม”
 ทานเปโตรช้ีใหผูอานของทานมองเห็น “แหลงที่มาของอาหารฝาย
จิตวิญญาณ” (อาน ฮีบรู 4:12; มัทธิว 22:29; 2 ทิโมธี 3:15-17) พระคัมภีร
เปนแหลงที่มา (source) ของจิตวิญญาณ เปนพระวจนะของพระเจา การเล้ียง
ดดูวยพระวจนะของพระเจาชวยเราใหเตบิโต และชวยเราใหอยูฝายจิตวญิญาณ
มากขึ้น พระวจนะสอนเราใหมองเห็นความแตกตางระหวาง “สิ่งที่ถูก” และ 
“สิ่งที่ผิด”
 พระคัมภีรมีภาพเต็มที่สุด และชัดเจนที่สุดของพระเยซูคริสต และ
พระเยซูทรงเปนตัวอยางย่ิงใหญที่สุดวาพระเจาคือใคร ในพระเยซูเรามองเห็น
พระเจาผูทรงฤทธ์ิ บริสุทธิ์ และศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเราควรจะรัก และรับใชพระองค
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พระศิลาท่ีทรงชีวิต (1 เปโตร 2:4-8)วันจันทร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:4-8 (อาน อิสยาห 28:16; เพลงสดุดี 
188:22; อิสยาห 8:14, 15 ดวย) มีความจริงสําคัญอะไรท่ีทานเปโตร
กําลังอางถึงใน 1 เปโตร 2:4-8 ทานพูดกับเราวา เราจะตอบสนองตอ
พระเยซูอยางไร เราจะกระทําตัวอยางไร

 อคัรทูตเปโตรบอกผูอานของทานใหหวิอาหารฝายจติวญิญาณ  จากนัน้
ทันทีทานเปโตรหันเหความสนใจของพวกเขาไปยังพระคริสต พระเยซูทรง 
“เปนศิลาท่ีทรงชีวิต” ทานเปโตรใชคําวา “ศิลา” ดูเหมือนจะอางถึงพระวิหาร
ในกรุงเยรูซาเล็ม ใน 1 เปโตร 2:4-8 ทานเปโตรอางอิงขอพระคัมภีรเดิม
สามขอ ขอพระคัมภีรเหลานี้พูดเกี่ยวกับความสําคัญของ “ศิลาหัวมุม” ศิลา
หัวมุมเปนภาพพจนแสดงใหมองเห็นงานท่ีพระเยซูทรงทําในคริสตจักรของ
พระองค
 จดุทีท่านเปโตรเนนคอืพระเจาทรงเลอืกพระเยซใูหกลายเปนศลิาหวัมมุ
ของพระนิเวศฝายจิตวิญญาณของพระเจา คริสเตียนก็เชนกันเปนกอนศิลามี
ชวีติทีป่ระกอบกนัขึน้เปนวหิารนี ้ ครสิตจกัรวางรากฐานบนพระเยซ ู แตครสิตจกัร
นั้นกอสรางขึ้นจากเหลาผูติดตามพระองค
 ใหสังเกตุวาการกลายเปนคริสเตียนหมายถึง คุณกลายเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนคริสเตียน หรือโบสถทองถิ่น ตัวอยางของกอนอิฐชวยใหเราเขาใจ
แนวคิดนี้ ในการสรางอาคารท่ีมีโครงสรางขนาดใหญยังตองสรางดวยกอนอิฐ
ขนาดเล็กจํานวนมาก แตละกอนเรียงตามแนว และกอตัวกันสูงขึ้นเปนช้ันๆ 
ในทํานองเดียวกัน หมายความวาคริสเตียนแตละคนเปนสวนหน่ึงของชุมชน
ที่มีขนาดใหญกวาของเหลาผูเช่ือทั้งหลาย พวกเขาไมไดถูกเรียกใหติดตาม
พระคริสต และแยกตัวจากคนอื่นๆ คริสเตียนคนหนึ่งตองนมัสการ และทํางาน

THE LIVING STONE

 เราตอง “ปอน” ดวยพระวจนะของพระเจา เหตุใดการทําเชนน้ัน
จะชวยเรา “ใหโยน” สิ่งไมพึงประสงคทิ้งไป หรือไมก็ “หยุด” ทําในส่ิงที่
เปนอันตราย ตามที่ทานเปโตรไดกลาวเตือนเราไว
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ประชากรแหงพระสัญญา (ปฐมกาล 17:1-4) วันอังคาร
 ขณะที่ทานเปโตรเขียนพระธรรมเปโตรทั้งสองเลม จิตใจของทาน
คํานึงถึงพระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรเดิมอยางลุมลึก แนวคิดสําคัญ
อยางหน่ึงในพระคัมภีรเดิมคือเร่ือง “พันธสัญญา” (covenant)
 คาํวา “พนัธสญัญา” มาจากภาษาฮีบรูคอื “เบริท” (berit) ซึง่พรรณนา
ถงึขอตกลงทางกฎหมายระหวางสองกลุม  คาํวาพนัธสญัญาอาจหมายถึงบคุคล
สองคนก็ได (ปฐมกาล 31:44) ตรงนี้คือพันธสัญญาถูกแปลวา “สนธิสัญญา”      
(treaty) ในพระคัมภีรใหม อนึ่งพันธสัญญาอาจเปนสัญญาผูกพันระหวาง
กษัตริยองคหน่ึง และประชากรของพระองค (2 ซามูเอล 5:3) ก็ไดเชนกัน

THE PEOPLE OF THE PROMISE

รวมกับคริสเตียนคนอ่ืนๆ เพื่อสรางอาณาจักรของพระเจา คริสเตียนผูไมทําใน
สิ่งเหลานี้ ไมอาจเรียกวาเปนคริสเตียนแทได เพราะเหตุใด คริสเตียนคือผู
รับบัพติศมาเขาสูพระคริสต และการรับบัพติศมาเขาสูพระคริสตหมายความวา 
คริสเตียนรับบัพติศมาเขาสูคริสตจักรของพระองคนั่นเอง
 ทานเปโตรพูดถึงวัตถุประสงคของคริสตจักร ซึ่งประกอบกันขึ้น
ดวย “ปโุรหติบรสิทุธ์ิ” (1 เปโตร 2:5) และปุโรหิตบรสิทุธิเ์หลานี ้“ถวายสกัการะ
บูชาฝายวิญญาณ” ในพระคัมภีรฉบับภาษาตนฉบับ คือภาษาฮีบรู เหลา
ปุโรหิตทําการรับใชเปนคนกลาง คือพวกเขารับใชพระเจา และประชากรของ
พระองค ทานเปโตรและคนอืน่ๆ ในพระคมัภรีใหมบอยครัง้ใชคาํวา “พระวหิาร” 
และ “ปุโรหิต” พวกเขาใหคําเหลานี้เพื่อแสดงใหเห็นวา โบสถ หรือวิหารเปน
วิหารที่มีชีวิตของพระเจา และประชากรของพระองคเปนปุโรหิตสําหรับวิหาร
นั้น ทานเปโตรช้ียอนกลับไปยังระบบการนมัสการในพระคัมภีรเดิม จากการ
ศึกษาความจริงเหลานี้ในพระคัมภีรเดิม ทานเปโตรแสดงใหเห็นวาคริสเตียน
ควรดํารงชีวิต และประพฤติตนอยางไรในปจจุบัน

 อาน พระธรรม 1 เปโตร 2:5 หมายถึงอะไร เมื่อทานกลาวถึง 
“การถวายบูชาฝายวิญญาณจิต” คริสเตียนจะปฏิบัติตามคํากลาว
อยางไร
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 แตมีพันธสัญญาฉบับหน่ึงซึ่งโดดเดนกวาพันธสัญญาท้ังมวล เปน
พันธสัญญาพิเศษ ซึ่งวาดวย “สัมพันธภาพ” ระหวางพระเจา และประชากรที่
ไดทรงเลือกสรรไวของพระองค

 อานพระธรรมปฐมกาล 17:1-4; อพยพ 2:24; และ อพยพ  24:
3-8 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเราเกี่ยวกับพันธสัญญาที่พระเจาทรงทํา
กับชนอิสราเอลอยางไร

 หนังสือเลมแรกของพระคัมภีรบอกเราวา พระเจาทรงทําพันธสัญญา
กับทานอับราฮัมอยางไร (ปฐมกาล 15:9-21; ปฐมกาล 17:1-27) พระเจา “ทรง
ระลึกถึง” (remember) พันธสัญญานี้ เม่ือพระองคทรงชวยประชากรของ
พระองคใหพนจากการเปนทาสในประเทศอยีปิต (อพยพ 2:24) จากนัน้พระเจา
ทรง “ตอ” พันธสัญญากับพวกเขาเม่ือทรงประทานพระบัญญัติสิบประการ 
และกฎเกณฑอื่นๆ กับพลไพรอิสราเอล (อพยพ 19:1-24:8; โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อพยพ 24:3-8) 
 แตพันธสัญญาของพระเจามาพรอมกับขอกําหนด “องคพระผูเปนเจา
ทรงทํา “ขอตกลง” (agreement) กับประชากรของพระองค พวกเขาตองสัตย
ซื่อเปนการตอบแทน พวกเขาจะตองเช่ือฟงขอกําหนดของพระองค หาก
พวกเขาทําไดพระองคก็จะทรงอวยพรครอบครัว และสรรพส่ิงท่ีพวกเขาเปน
เจาของ อีกทั้งจะทรงอวยพรใหงานท่ีมือของพวกเขาจับทํา” เอลเลน จี. ไวท  
คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 2, หนา 574
 พันธสัญญาใหคําสัญญาวา พระเจาจะทรงอวยพรใหประชากรของ
พระองค แตพระเจาจะทรงอวยพรพวกเขาเม่ือพวกเขารักษาพระบัญญัติของ
พระองคเทานั้น และนอกจากนี้พันธสัญญายังเตือนถึงความพินาศ แตการ
เตือนเหลาน้ันสําหรับเหลาผูไมเชื่อฟงพันธสัญญาของพระเจาเทานั้น

 หมายความวาอยางไร เมือ่คณุทาํพนัธสญัญาเชือ่มความสมัพันธ
กับพระเจา มีขอกําหนดพิเศษอะไรที่ความสัมพันธนี้ผูกพันคุณไว
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อาณาจักรของปุโรหิต (1 เปโตร 2:5, 9, 10)พุธ

 องคพระผูเปนเจาตรัสกับทานโมเสสใน พระธรรมอพยพ 19:3-6 
วา “โมเสสขึ้นไปเฝาพระเจา พระเจาตรัสจากภูเขานั้นวา “บอกวงศวาน
ยาโคบ และชนชาติอิสราเอลดังนี้วา พวกเจาไดเห็นกิจการซึ่งเรากระทํากับ
ชาวอียิปตแลว และที่เราเทิดชูเจาขึ้น ดุจดังดวยปกนกอินทรี เพื่อนําเจามา
ถึงเรา เหตุฉะนี้ถาเจาฟงเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว เจาจะ
เปนกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากทามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะ
แผนดินทั้งสิ้นเปนของเรา เจาทั้งหลายจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปน
ชนชาติบริสุทธิ์สําหรับเรา นี่เปนถอยคําที่เจาตองบอกใหคนอิสราเอลฟง” 
 นี่คือขาวพระกิตติคุณ ซึ่งไดแสดงใหเห็นหลายพันปกอนไมกางเขน 
ขาวสารนั้นคือ: พระเจาทรงชวยใหรอดพน พระองคทรงชวยประชากรของ
พระองคใหพนจากความบาป และจากการตกเปนทาสของความบาป และ
จากนั้นทรงบัญชาพวกเขาใหรัก และเชื่อฟงพระองค เพราะบัดนี้พวกเขา
เปนประชากรแหงพันธสัญญาพิเศษของพระองค พวกเขาจะตองเปนพยาน
ของพระเจาตอหนาชาวโลก

 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:5, 9, 10 และ อพยพ 19:6 ทานเปโตร
หมายความถึงอะไร เมื่อทานเรียกคริสเตียนทั้งมวลวา “ทานทั้งหลาย
เปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง” (1 เปโตร 
2:9) ถอยคําเหลานี้กลาวกับเราซึ่งเปนคริสเตียนเซเวนธเดยแอด-
เวนตีส เกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบของเราที่มีตอพระเจา และตอโลก
ทั้งใบอยางไร

 คําวา “ประชาชาติบริสุทธิ์” “พวกปุโรหิตหลวง” และ “ประชาชาติ
ที่พระองคทรงเลือกไวแลว” ทั้งหมดเปนชุดของถอยคํา “ประเภท” ใหเกียรต ิ
พระคัมภีรใชถอยคําเหลานี้พรรณนาถึงสัมพันธภาพพิเศษที่พระเจาทรง
มีกับพงศพันธุของทานอับราฮัม อัครทูตเปโตรใชถอยคําชุดเดียวกัน เมื่อ

A KINGDOM OF PRIESTS
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ทานพูดเกี่ยวพระเยซู และไมกางเขน และใชในการพรรณนาถึงสมาชิกของ
คริสตจักร
 พันธสัญญาที่พระเจาทรงทํากับชนอิสราเอล ก็ไดทรงทํากับชาวยิว
และคนตางชาติที่เชื่อในพระเยซู และเชนเดียวกันทรงทํากับชนตางชาติที่
เชื่อในพระเยซูเชนกัน ถูกแลวผานทางพระเยซูชาวตางชาติสามารถอางสิทธิ์
เปนพงศพันธุของทานอับราฮัมได ดังขอพระคัมภีรกลาววา “และถาทาน
เปนของพระคริสตแลว ทานก็เปนพงศพันธุของอับราฮัม คือเปนผูรับมรดก
ตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29) ผานทางพระคริสต ใครที่เชื่อในพระเยซู
สามารถเขารวมเปน “พวกปุโรหิตหลวง” ของพระองค หรือกลาวไดอีกอยาง
วา แมพวกเขาไมใชสายเลือดของชาวยิวก็สามารถเขารวมได

 คําวา “ชนชาติบริสุทธิ์” หรือ “ปุโรหิตหลวง” บอกเราถึงรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของบุคคลและคริสตจักรอยางไร เราจะดําเนินชีวิตให
ดีขึ้นตามการทรงเรียกที่สูงสงนี้ไดอยางไร

ประกาศพระบารมีของพระเจา (1 เปโตร 2:9)วันพฤหัสบดี
 คริสตจักรสมัยพระคัมภีรใหมคลายกับคริสตจักรพระคัมภีรเดิมหลาย
ประการ เชน คริสตจกัรทัง้สองยคุตางไดรบัเอา “ความจริงแหงความรอด” และ
คริสตจักรทั้งสองยุคถูกเรียกใหออกมา และถูกเลือกโดยพระเจา คําถามคือ 
ไดรับการเรียกและเลือกเพื่ออะไร
 อัครทูตเปโตรชี้ใหเห็นถึง “วัตถุประสงค” ในความสัมพันธพิเศษ
ระหวางพระเจาและคริสตจักร นั่นคือคริสเตียนถูกเรียก “เพ่ือใหทานท้ังหลาย
ประกาศพระบารมีของพระองค ผูทรงไดเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจาก
ความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของพระองค” (1 เปโตร 2:9) 
ชนอิสราเอลในสมัยพระคัมภีรเดิมถูกเรียกใหทํางานช้ินนี้ พระเจาทรงเรียก
พวกเขาใหเปนพยานของพระองคแกชาวโลก ทั้งนี้เพราะวาพระเจาทรงมี
พระประสงคที่จะทรงอวยพรแกโลกผานทางชนอิสราเอล ซึ่งเปนประชากรแหง
พระสัญญาของพระองค

PRAISING GOD
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 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้: เฉลยธรรมบัญญัติ 4:6; เฉลยธรรม-
บัญญัติ 26:18, 19; อิสยาห 60:1-3; เศคาริยาห 8:23 อะไรคือจุดเนน
เดียวกันที่ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวถึง

 ชนอิสราเอลเปนประชากรแหงพันธสัญญาของพระเจา เปนภาระของ
พวกเขาที่จะเอื้อมถึงชาวโลกดวยพระกิตติคุณ คริสเตียนก็เชนกันไดรับการ
ทรงเรียกจากพระเจาใหดําเนินพันธกิจอยางเดียวกัน พวกเขาถูกเรียกใหทํา
การแบงปนพระกิตติคุณ คือส่ิงที่พระเจาไดทรงทําสําหรับชาวโลกผานทาง
พระคริสต

 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:10 ซึ่งกลาววา “เมื่อกอนทานท้ังหลาย
ไมมชีาต ิ แตบดันีท้านเปนชนชาตขิองพระเจาแลว  เมือ่กอนทานทัง้หลาย
หาไดรับพระกรุณาไม แตบัดนี้ทานไดรับพระกรุณาแลว” เหตุใดพระ-
คัมภีรขอนี้จึงเปนแกนกลางสําหรับพันธกิจ และวัตถุประสงคทั้งส้ินของ
คริสเตียนทั้งมวล

 โลกนี้ตกอยูในหวงลึกของความบาป ความตาย และความพินาศที่
จะตามมา พระเยซูทรงประทานพระชนมชีพของพระองคเพื่อชวยทุกคนจาก
ความพินาศ คําที่สรรมาเฉพาะคือ “ที่ใหเกียรติยกยอง” พระเจาทรงประทาน
ใหชนอิสราเอลและไดทรงประทานใหคริสเตียนท้ังปวงเชนกัน: เราเปนพวก
ปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธ์ิ เชนเดียวกับชนอิสราเอลยุคกอน คํา 
“ที่ใหเกียรติยกยอง” ทรงใหมาพรอมกับความรับผิดชอบ เราทั้งหลายมีหนาที่
นําคนอ่ืนมาหาพระคริสต
 ดังขอพระคัมภีร 1 เปโตร 2:10 กลาว คริสเตียนในปจจุบันไดรวมกัน
เปนคริสตจักรตางๆ แตทั้งมวลไดรับพระกรุณาใหกลายเปน “ผูบริสุทธิ์” (อาน
พระธรรมโฮเชยา บทที่ 1, 2) ในพระคัมภีร คําวา “บริสุทธิ์” โดยปกติหมาย
ถึงการแยกออกมานมัสการพระเจา ดังนั้นในฐานะที่เปนชนชาติ “บริสุทธิ์” 
คริสเตียนจะตองแยกตัวเองออกจากโลกมานมัสการพระเจา การแยกตัวนี้จะ
แสดงออกมาใหเห็นในลักษณะการดําเนินชีวิต อนึ่งพวกคริสเตียนเปนประดุจ
ไฟที่โนมนําคนอื่นๆ ใหเขามารับความอบอุน ในทํานองนี้พระเจาทรงประทาน
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ใหครสิเตยีนทาํการแบงปนความรอดกบัคนทัง้ปวง  จากประสบการณทีพ่วกเขา
มีกับพระองคมาแลว

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “คริสตจักรเปนส่ิงมีคาสูงสงในสายพระเนตรของพระเจา พระองค
ตีราคาไวสูง แตพระองคไมทรงตีราคาจากความงามสงาของอาคาร ความมี
ชื่อเสียง ความม่ังคั่ง หรือการมีพลังอํานาจ พระองคทรงตีคาจากความบริสุทธิ์
ความบริสุทธ์ิที่คริสตจักรแยกออกจากโลก พระเจาทรงตีคาจากมาตรฐานสอง
ประการ ประการแรก พระองคทรงใหคุณคาจากการเติบโตในความรูเรื่อง
พระเยซูของสมาชิกคริสตจักร และประการที่สอง พระองคทรงใหคุณคาวา
เหลาผูเชื่อเติบโตในประสบการณฝายจิตวิญญาณมากเพียงใด
 “พระคริสตทรงปรารถนาท่ีจะรับผลจากสวนองุน (คริสตจักร) ผลนั้น
คือ “ความบริสุทธิ์” และ “ความไมเห็นแกตัว” พระองคทรงเฝามองดูเหลา
สมาชิกแสดงออกถึงความรักและความดี ไมมีความงดงามดานศิลปะใดๆ 
จะเขาเทียบเคียงกับ “ความงามของความกรุณา” และ “ความดี” ซึ่งแสดง
ใหเห็นในเหลาตัวแทนของพระคริสต ไดมองเห็นพระคุณของพระองคหอหุม
ดวงวิญญาณของเหลาผูเช่ือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในดวงจิต และดวงใจ
เขาหรือเธอจนไดกลายเปนดุจ “น้ําหอมแหงชีวิต” (1 โครินธ 2:16) พระเจา
ทรงทํางานกับเราผานของประทานแหงพระคุณ และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในลักษณะนี้พระองคสามารถอวยพระพรใหงานของพระองค” เอลเลน จี. ไวท 
อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 278
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การถูกนําออกมาจากความมืดเขาสู “ความสวางอันมหัศจรรย
 ของพระเจา” (1 เปโตร 2:9) หมายความวาอยางไร ถาจะใหคุณ
 อธิบายความคิดนี้ใหคนท่ียังไมเชื่อในพระเยซู คุณจะอธิบาย
 อยางไร อะไรคือความมืด อะไรคือความสวาง ทานเปโตรเขียน
 เปรียบเทียบตรงน้ี ทานพยายามอธิบายใหเรามองเห็นความจริง
 อะไร มีอะไรแตกตางกันระหวางสองสิ่งนี้ (ความมืดและความ
 สวาง)

2. อานเฉลยธรรมบัญญัติ 4:5-8 ขอพระคัมภีรเหลาน้ีพูดอะไรกับ
 เราท่ีเปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส ขอพระคัมภีรเหลาน้ีชวยเรา
 ใหเขาใจวา เราไดรับการเรียกโดยพระเจาใหดําเนินการ หรือ
 ปฏิบัติในสิ่งทั้งปวงที่ทรงประทานใหกับคริสตจักรของเราอยางไร

3. อานพระธรรม 1 เปโตร 2:3 ทานเปโตรหมายความอยางไร เมื่อ
 ทานพูดวา “เพราะทานไดลิ้มรสพระกรุณาคุณขององคพระผู-
 เปนเจา” โดยวิธีใดบางที่คุณ “ไดลิ้มรส” วาองคพระผูเปนเจา
 ทรงแสนดีเพียงใด

4. คริสตจักรทองถิ่นของคุณทําอยางไรเพื่อใหพี่นองสมาชิกปฏิบัติ
 ตนใหเปนที่ดึงดูดแกผูคนที่ยังไมรูจักเซเวนธเดยแอดเวนตีส
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“ที่สําคัญย่ิงกวาอะไรหมดก็คือ จงรักซึ่งกันและกัน
ใหมาก เพราะวาความรักลบลางความผิดมากมายได” 
(1 เปโตร 4:8)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 2:13-23; 1 เปโตร 3:1-7; 1 โครินธ 7:12-16; 
กาลาเทีย 3:27, 28; กิจการฯ 5:27-32; เลวีนิติ 19:18

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 จดหมายฝากฉบับที่หนึ่งของอัครทูตเปโตร จัดการเร่ืองคําถาม
ทีย่ากย่ิงบางขอเก่ียวกับเร่ืองของสังคมในสมัยของทาน  ยกตัวอยาง

เชน คริสเตียนจะดํารงชีวิตอยางไรกับรัฐบาลที่ทารุณ และชั่วราย อัครทูต
เปโตรบอกใหผูอานของทานทําตัวอยางไร และถอยคําของทานเปโตรเชนนั้น
มีความหมายตอเราในปจจุบันอะไรบาง 
 คริสเตียนท่ียังเปนทาสจะปฏิบัติตนอยางไร เมื่อเจานายของพวกเขา
ปฏบิตัติอพวกเขาอยางรนุแรงและไมเปนธรรม  ความสมัพันธระหวาง  “นายจาง” 
และ “ลูกจาง” ในปจจุบันมีความแตกตางจากสมัยของทานเปโตร ไมสงสัยเลย
สิ่งที่ทานเปโตรไดกลาว ยังมีความหมายสําหรับเหลาลูกจางที่ตองเกี่ยวของ
กับเจานายที่ไมยุติธรรม ชางนาสนใจที่ทานเปโตรชี้ไปยังพระเยซู ยิ่งกวานั้น
พระองคทรงเปนแบบอยางที่บอกวาคริสเตียนควรทําตัวอยางไร เมื่อเผชิญกับ

บทที่ 4
ความสัมพันธของเรากับคนอื่น

วันที่ 15 – 21 เมษายน 2017
Our Relationships With Others
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คริสตจักรและรัฐบาล (1 เปโตร 2:13-17)วันอาทิตย
 พระคัมภีรถูกเขียนข้ึนนานแลว แตการอภิปรายปญหามีความหมาย
อยางยิ่งสําหรับเราในปจจุบัน ประเด็นหนึ่งของปญหาเหลานี้คือ ความสัมพันธ
ระหวางคริสเตียนและรัฐบาลของพวกเขา  

 อาน พระธรรม 1 เปโตร 2:13-17 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเรา
โดยสรุปวาเราจะเกี่ยวของกับรัฐบาลอยางไร

 ความช่ัวรายของอาณาจักรโรมันเปนที่ทราบกันดีโดยผูอาศัยภายใน
เขตแดนของอาณาจักรนี้ จะวาไปอาณาจักรโรมันถูกสรางขึ้นจากคนโหดราย
ทั้งหลาย คนเหลานี้ใชกองทัพอันเกรียงไกรปฏิบัติตามแผนของพวกเขา 
พวกเขาจะใชความโหดรายทารุณตอตานใครก็ตามที่กลาทําตัวเปนปรปกษ 
พวกเขาใชวิธีการโหดรายดวยการทรมานหรือลงโทษศัตรูของพวกเขา และวิธี
การหน่ึงของการทรมานศัตรูของพวกเขาคือการตอกตะปูท่ีมือ และเทาทั้งสอง
ขางตรึงนักโทษบนไมกางเขน รัฐบาลโรมันนําเอาวิธีปฏิบัติแบบ “การเห็นแก
ประโยชนหรือเกื้อกูลญาติมิตร” (nepotism) มาใช วิธีการดังกลาวเปนระบบ
ปฏิบัติที่ไมยุติธรรม ซึ่งผูมีอํานาจในกองทัพนํามาใช กลาวคือใหงานหรือ
ตาํแหนงแกคนของตัวเอง คนท่ีประจบสอพลอหรือเครือญาติ ไมใชการพิจารณา
จากผลงานหรือความสามารถ

THE CHURCH AND THE GOVERNMENT

การปฏิบัติที่รุนแรงหรือไมเปนธรรมจากนายจาง หรือความอยุติธรรม (1 เปโตร
2:21-24)
 ทานเปาโลใหโอวาทเร่ืองการครองเรือนดวย โดยแนะนําวาสามี และ
ภรรยาควรมีความสัมพนัธตอกนัอยางไร พวกเขาควรปฏิบตัติอกนัอยางไร เมือ่
พวกเขามีความเห็นไมลงรอยกันในบางเร่ือง โดยเฉพาะถาเปนเร่ืองสําคัญมาก
อยางเชนเรื่องของความเช่ือในศาสนาของพวกเขา
 ในท่ีสุดคริสเตียนควรมีความเก่ียวของกับรัฐบาลอยางไร และพวกเขา
ควรปฏิบัติตนอยางไรเม่ือรัฐบาลช่ัวรายและทําการตอตานความเช่ือของ
คริสเตียน
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 ดังนั้นอัครทูตเปโตรรูจักความโหดรายของชาวโรมันวาเปนอยางไร 
แตกระนั้นทานยังขอรองใหผูอานของทานยอมรับบุคคลผูอยูในอํานาจ 
ทุกตําแหนงที่อยูในอาณาจักร จากจักรพรรดิ ลงมาถึงเจาเมือง ทานกลาววา 
“ทานท้ังหลายจงยอมฟงการบังคับบัญชา ที่มนุษยตั้งไวทุกอยาง เพราะเห็น
แกองคพระผูเปนเจา ไมวาผูนั้นจะเปนมหาจักรพรรดิ ผูมีอํานาจยิ่ง” (1 เปโตร 
2:13) 
 ทานเปโตรอางเหตุผลวา เพราะจักรพรรดิและเจาเมืองเปนผูมีอํานาจ
“เจาเมืองผูไดรับคําสั่งจากมหาจักรพรรดิใหลงโทษผูกระทําความช่ัว และยก
ยองคนท่ีประพฤติดี” (1 เปโตร 2:14) ทั้งนี้เพราะผูนําเหลานี้มีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดรูปแบบของสังคม
 อาณาจักรโรมันมีขอผิดพลาดหลายประการ แตกระน้ันยังสงเสริมให
สังคมเปนที่ไววางใจได ยกตัวอยางเชนอาณาจักรโรมันนําอิสรภาพจากการ
สงครามมาให อาณาจักรสรางถนนหลายสายท่ัวอาณาจักร ทั้งสถาปนาระบบ
การเงินเพื่อเลี้ยงดูกองทัพ ในการทําเชนนั้น โรมันไดสรางสิ่งแวดลอมให
ประชากรสามารถเติบโตได ในหลายกรณีทําใหบางคนมีฐานะรํ่ารวยข้ึน และ
ประสบความสําเร็จ เปนความจริงท่ีวา “กระบวนการยุติธรรม” ของโรมัน
รุนแรงเด็ดขาด แตนั่นเปนพื้นฐานในการบังคับใชกฎหมาย เมื่อมีความเขาใจ
เชนนี้ในจิตใจ ทานเปโตรแสดงขอคิดเห็นวารัฐบาลโรมันมีความฉลาด แตจะ
วาไปไมมีรัฐบาลไหนดีสมบูรณ แนนอนรัฐบาลโรมันก็ไมดีพรอมเชนกัน เหตุ
นี้เราสามารถเรียนรูจากทานเปโตรไดวา คริสเตียนตองเปนประชากรที่ดี 
พวกเขาจาํเปนตองเชือ่ฟงกฎหมายของแผนดินใหมากทีส่ดุเทาทีส่ามารถทาํได 
อน่ึง ครสิเตยีนตองประพฤตตินด ี แมวารฐับาลทีป่กครองประเทศหรอือาณาจักร
ยังอยูหางไกลจากคําวาสมบูรณแบบก็ตาม

 เหตใุดจงึสาํคัญท่ีครสิเตยีนจะเปนประชากรทีด่ใีหมากท่ีสดุเทาที่
จะเปนไปได แมวาสถานการณดานการเมืองจะไมสมบูรณ คุณสามารถ
ทําอะไรไดบางเพื่อทําใหสังคมของคุณดีขึ้น แมวาจะเพียงเล็กนอย
ก็ตามที
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เจานายและทาส (1 เปโตร 2:18-23)วันจันทร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:18-23 เราเขาใจขอพระคัมภีรเหลานี้
วาหมายความอยางไรในวันนี้ มีกฎเกณฑสําคัญอะไรท่ีเราสามารถนํา
ขอพระคัมภัรเหลานี้มาใชสําหรับตัวเราเอง

 เมื่ออานขอพระคัมภีร 1 เปโตร 2:18-23 อยางรอบคอบ จะพบวาขอ
พระคมัภรีเหลาน้ีไมใหการสนบัสนนุการมทีาส แตใหคาํแนะนําดานจติวญิญาณ
แกประชากรขณะท่ีตกอยูในสถานการณลําบากท่ีไมอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได
ในเวลานั้น
 คําที่แปลวา “ผูรับใช” (servant) หรือ “ทาส” (slave) ใน 1 เปโตร 
2:18 คือ “ออยเคทเตส” (oiketes) คํานี้ถูกนําไปใชอยางชัดเจนในความหมาย
วา “กลุมของทาสผูทํางานในบานท่ัวไปหรือบานซ่ึงเจานายเปนชาวโรมัน” 
อาณาจักรโรมันประกอบข้ึนดวยผูคนหลากหลายกลุมในสังคม และพวกทาส
เปนกลุมลางสุด พวกเขาเปนสมบัติของเจานายของพวกเขา เจานายของ
พวกเขามีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมชีวิตของพวกทาส และเจานายของ
พวกเขาสามารถปฏิบัติตอพวกเขาอยางดี หรือโหดรายก็ทําได
 อยางไรก็ดี ทาสสามารถซื้ออิสรภาพของตนได ทาสที่ซื้ออิสรภาพได
รับการพรรณนาวา “การไถถอน” (redeem) อัครทูตเปาโลใชถอยคําที่ทําให
มองเห็นภาพเพื่อพรรณนาสิ่งที่พระเยซูไดทรงไดทําเพื่อเราใน (เอเฟซัส 1:7; 
โรม 3:24; โคโลสี 1:14)
 เปนส่ิงสําคัญที่จะจําไววา คริสเตียนยุคแรกเริ่มจํานวนไมนอยที่เปน
ทาส ในกรณีนี้พวกเขาพบวาพวกเขาเองติดพันอยูในระบบที่พวกเขาไมอาจ
เปล่ียนแปลง ทาสหลายคนโชคไมดีที่มีเจานายเปนคนชอบความรุนแรง และ
เปนคนไมมีเหตุผล เชนนี้ทาสท่ีอยูใตการปกครองของพวกเขาตองเผชิญกับ
สถานการณยากลําบาก จะวาไปมีทาสจํานวนไมนอยมีเจานายที่ดีกวา แตก็
อาจพบกับความลําบากในบางครั้งเชนกัน
 อัครทูตเปโตรใหคําแนะนําอยางเดียวกันสําหรับทาสท่ีเปนคริสเตียน 
กับที่เราอานพบคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองทาสในท่ีอื่นของพระคัมภีรใหม ทาน

MASTERS AND SLAVES
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ภรรยาและสามี (1 เปโตร 3:1-7)วันอังคาร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 3:1-7 ทานเปโตรตองเผชิญกับสถาน-
การณพิเศษอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ ถอยคําของทานมีความหมาย
ตอ “การสมรสในสังคมปจจุบัน” อยางไร
 มีเบาะแสสําคัญอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ ซึ่งจะชวยผูที่อานอยาง
ระมดัระวงัใหคดิออกวาทานเปโตรตองจดัการกบัอะไร ใน 1 เปโตร 3:1 ทานเปโตร
กลาววา ทานกําลังพูดเกี่ยวกับสามี ผูยังไมเชื่อในพระวจนะของพระเจา ดังนั้น
เราสามารถมองเห็นทานเปโตรพูดวา จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อภรรยาผูเปน
คริสเตียนแตงงานกับสามีผูไมเชื่อ

WIVES AND HUSBANDS

เปโตรใหคําแนะนําผูเปนทาสวา “ทานที่เปนคนรับใช จงเชื่อฟงนายของทาน
ทุกอยางไมใชเฉพาะนายท่ีเปนคนใจดี และสุภาพเทานั้น แตทั้งนายท่ีรายดวย 
เพราะวาผูที่ไดรับความเห็นชอบวาดีนั้น ก็ตอเม่ือเขาเห็นแกพระเจา และยอม
อดทนตอความทุกขที่ไรความเปนธรรม” (1 เปโตร 2:18, 19 อานขอ 20 ดวย)
ทานเปโตรวางตนเปนตัวอยางแกพวกเขา จะไมมีคํายกยองสําหรับผูไดรับ
ความลําบากจากการถูกลงโทษในความผิดที่ไดทําไป ไมมีน้ําใจของคริสเตียน
แสดงใหเห็น เม่ือพวกเขาตองทนความทุกขยากสําหรับความผิดที่พวกเขา
ไมไดทํา และท่ีพวกเขาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เชนเดียวกับสมัย
พระเยซูขณะทรงอยูบนโลก คริสเตียนไมควรทําสิ่งเลวรายเปนการแกแคน 
ทานเปโตรยกตัวอยางเรื่องพระเยซูไววา “เมื่อพวกเขากลาวคําหยาบคายตอ
พระองค พระองคไมไดทรงกลาวตอบเขาดวยคําหยาบคายเลยเม่ือพระองค
ทรงทนทุกข พระองคไมไดทรงมาดราย แตทรงมอบเร่ืองของพระองคไวแก
พระเจาผูทรงพิพากษาอยางยุติธรรม” (1 เปโตร 2:23)

 เราสามารถไดรับประโยชนอะไรจากขอเขียนของทานเปโตร
ตรงน้ี นั่นหมายความวาจะไมมีเวลาที่เราจะยืนข้ึนเพ่ือสิ่งที่ถูกตองหรือ 
นําคําตอบของคุณไปอภิปรายในช้ันโรงเรียนวันสะบาโต
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 ภรรยาผูเปนคริสเตียนจะพบกับความลําบากนานัปการประดังเขามา
ในชีวิตคู เมื่อผูเปนสามีไมอาจแบงปนความเช่ือของเธอ จะมีอะไรตามมาใน
สถานการณเหลานี้ เธอจะตีจากสามีของเธอหรือ เหมือนทานเปาโลกลาวใน
ที่อื่น ที่แนะนําไมใหภรรยาคริสเตียนหยาสามีผูไมเชื่อ (อาน 1 โครินธ 7:
12-16) ตรงนี้ทานเปโตรกลาวกับภรรยาท้ังหลายผูตกอยูในสถานะเดียวกันวา 
พวกเธอตองดําเนนิชวีติอยางซือ่สตัยและบริสทุธิ ์ ชวีติของพวกเธอควรจะดีมาก 
เพื่อคนอื่นจะมองเห็นพวกเขา และตองการเลียนแบบชีวิตของพวกเขา
 สอดคลองตามกฎหมายของโรมัน ภรรยามีสิทธิ์ในทรัพยสิน กลาวคือ
ภรรยาเหลานี้มีสิทธิ์ใชกฎหมายแกไขสิ่งไมยุติธรรม แตสังคมในศตวรรษแรก
สตรีไมไดรับอนุญาตใหเขาไปมีสวนในเร่ืองการเมือง ในรัฐบาลหรือการเปน
ผูนาํในเร่ืองศาสนาในหลายหนาที ่ เหตฉุะนัน้ทานเปโตรหนุนใจใหสตรีครสิเตยีน
ประพฤติตนใหนานับถือในทุกสถานการณที่พวกเธอเขาไปมีสวน ทานเราใจ
พวกเธอใหใชชีวิตบริสุทธิ์ และถวายสักการพระเจาอยางลึกซึ้ง (1 เปโตร 3:2) 
ทานกลาววาสตรีคริสเตียนควรใหความสนใจในความงามภายในมากกวา
ภายนอก ทานเปโตรกลาววา “การประดับกายของทานนั้น อยาใหเปนการ
ประดับภายนอก ดวยการถักผม ประดับดวยเคร่ืองทองคํา และนุงหมผา
สวยงาม” (1 เปโตร 3:3 อานขอ 4-5 ดวย) หรือกลาวอีกอยางไดวา สตรี
คริสเตียนควรประพฤติตนในลักษณะที่จะทําใหชีวิตคริสเตียนของเธอมีเสนห 
นาประทับใจสําหรับสามีของเธอ
 อยางไรก็ดีสามีทั้งหลายไมควรถือวาพวกตนมีเสรีภาพท่ีจะปฏิบัติตอ
ภรรยาอยางไมถูกตองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได อยางที่ทานเปโตรไดชี้
ประเด็นออกมา สามีทั้งหลายควรแสดงความนุมนวล และความสุขุมตอภรรยา
ของพวกเขาเอง (1 เปโตร 3:7)
 เปนความจริง คําแนะนําของทานเปโตรท่ีใหแกภรรยาคริสเตียนที่
แตงงานกบัสามีผูไมเชือ่ กระนัน้กต็าม เราสามารถมองเหน็ขอพระคมัภรีเหลานี้
มีมาตรฐานสมบูรณ หรือตัวอยางชีวิตคูของคริสเตียน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
หุนสวนชีวิตคริสเตียนใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการถวายเกียรติ และ
ถวายสักการพระเจาควรพบเห็นไดในกิจวัตรประจําวัน และภารกิจเลี้ยงชีวิต 
การดํารงชีวิตเชนนี้ เปนอีกวิธีหนึ่งของการนมัสการพระเจา



บทที่ 4   ความสัมพันธของเรากับคนอื่น     45

ความสัมพันธดานสังคม (โรม 13:1-7)พุธ
 อานสิ่งที่ทานเปาโลกลาวในพระธรรมโรม 13:1-7; เอเฟซัส 5:
22-33; 1 โครินธ 7:12-16 และ กาลาเทีย3:27, 28 ทานเปาโลกลาว
อยางเดียวกันหรือแตกตางจากกัน  กับส่ิงทานเปโตรกลาวใน 1 เปโตร
2:11- 3:7  

 ทานเปาโลจัดการกับประเด็นอยางเดียวกันที่ทานเปโตรยกขึ้นมาใน 
พระธรรม 1 เปโตร 2:11-3:7 สิ่งที่ทานเปาโลกลาวมีลักษณะเหมือนกันมาก
กับสิ่งที่พบในเปโตรฉบับตน ยกตัวอยางเชน ทั้งทานเปาโล และเปโตรเราใจ
ผูอานของทานให “ยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํานาจปกครอง” (โรม 13:1) 
ทั้งนี้เพราะพระเจาทรงแตงตั้งผูปกครอง และผูปกครองทําโทษผูทําความช่ัว
ไมใชทําความดี (โรม 13:3) ดังน้ันทานทั้งหลายในฐานะเปนคริสเตียน “ทาน
จงใหแกทุกคนตามท่ีเขาควรจะไดรับ จงเสียสวยสาอากรตามท่ีควร เสียภาษี
ตามที่ควร ความยําเกรงควรแกผูใด จงยําเกรงผูนั้น จงใหเกียรติยศแกผูที่ควร
จะไดรับ” (โรม 13:7)
 อัครทูตเปาโลกลาววา สตรีผูแตงงานกับสามีที่ไมเชื่อ ควรดําเนินชีวิต
ดวยความสัตยซื่อ และบริสุทธิ์ ผลลัพธที่ตามมาคือ สามีของพวกเธออาจเขา
รวมกับคริสตจักร (1 โครินธ 7:12-16) และทานเปาโลบอกเราวา ตนแบบการ
สมรสของคริสเตียนคือ การที่คูชีวิตท้ังสองแบงปนความรูสึก และสิ่งที่พวกเขา
สนใจแกกันและกัน ทานเปาโลกลาววา “ฝายสามีจงรักภรรยาของตน เหมือน
อยางท่ีพระคริสตทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองคเองเพ่ือคริสต-
จักร” (เอเฟซัส 5:25) เชนเดียวกันทานเปาโลแนะนําวา พวกทาสควรเช่ือฟง
เจานายฝายโลกของพวกเขาเสมือนหน่ึงพวกเขาเช่ือฟงพระคริสต (เอเฟซัส 6:5)
 ดังน้ันทานเปาโลมีความเต็มใจจะทํางานภายในกรอบของกฎหมายที่
สังคมไดตราข้ึนแลว ทานเขาใจสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของทาน และสิ่งใดที่ไมอาจเปล่ียน แตทานมองเห็นดวยวาภายในหลักการ
บางอยางของคริสเตียนอาจจบลงดวยการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกับผูคน 
ในทํานองเดียวกัน พระเยซูทรงทํางานกับกฎหมายที่ลงรากฐานไวแลวใน

SOCIAL RELATIONSHIPS
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คริสเตียนและการเช่ือฟงกฎหมาย 
(กิจการฯ 5:27-32)วันพฤหัสบดี

 ทั้งทานเปาโลและทานเปโตรทราบวาการจัดระเบียบองคกรของมนุษย 
และรัฐบาลตางมีขอบกพรอง และบางครั้งเต็มไปดวยความบาป ผูคนก็เชนกัน
อาจมีประสบการณเลวรายกับรัฐบาล และผูนําศาสนาท้ังหลาย แตทั้งเปาโล 
และเปโตรเราใจคริสเตียนใหเชื่อฟงผูอยูในอํานาจรับผิดชอบ 1 เปโตร 2:13-17;
โรม 13:1-10) ทานเปาโล และเปโตรกลาววาคริสเตียนควรเสียภาษี และควร
จะเปนประชากรท่ีดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได

 อานพระธรรมกิจการฯ 5:27-32 ทานเปโตรสอนใหเชื่อฟงผูมี
อํานาจปกครอง (1 เปโตร 2:13-17) แตสิ่งท่ีทานเปโตร และอัครทูตคน
อืน่ๆ ปฏบิตัจิรงิคอือยางไร ในกิจการฯ 5:27-32 ทานเปโตรและอัครทูต
คนอืน่ๆ หมายความอยางไรเม่ือทานเหลานัน้พูดวา “เราควรเช่ือฟงทาน 
หรือควรจะเชื่อฟงพระเจา” เหตุใดการเชื่อฟงพระเจาควรมากอน เหนือ
การเช่ือฟงสิ่งอื่นใด

 ความสําเร็จของคริสตจักรยุคแรกเริ่มนําไปสู การที่ทานเปโตร และ
ทานยอหนถูกจับ (กจิการฯ 4:1-4) พวกเขาถกูนาํตวัไปสอบสวนโดยผูปกครอง 
พวกผูใหญ และพวกธรรมาจารย พวกเขาไดรับการกําชับอยางแข็งขันใหหยุด

(CHRISTIANS AND OBEYING THE LAW)

สังคม พระองคไมพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดดวยการปฏิรูปดานการเมือง 
พระองคไมพยายามลมลางรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเปล่ียนระเบียบของสังคม ทั้งทาน
เปโตร และทานเปาโลตางก็ไมพยายามเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองเชนกัน
พวกทานเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของคนดีในสังคม 
อิทธพิลนี้จะแพรขยายไปทั่วสังคม อันเปนเหตุทําใหคนอื่นเปลี่ยนแปลง

 อานพระธรรมกาลาเทีย 3:27-39 ขอพระคัมภรีเหลาน้ีสอนอะไร
เราเก่ียวกับคริสเตียนจะตองมีความสัมพันธตอกันและกัน อันเนื่องมา
จากสิ่งท่ีพระเยซูไดทรงทําเพื่อพวกเขา
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การเทศนาสั่งสอนเรื่องพระเยซู (กิจการฯ 4:5-23) ตอมาอีกไมนานทาน
เปโตร และทานยอหนถูกจับตัวไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองถูกสอบถามอีกวา 
เหตุใดพวกเขาไมเชื่อฟงผูมีอํานาจในการปกครอง (กิจการฯ 5:28) ทานเปโตร
ตอบวา “ขาพเจาจําตองเช่ือฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟงมนุษย” (กิจการฯ 5:29)

 มีความจริงสําคัญอะไร ที่เราตองรับจากถอยคําของอัครทูตใน 
กิจการฯ 5:29

 ทานเปโตรไมใชเปน “ผูเสแสรง” (hypocrite) ผูเสแสรงคือบุคคลท่ี
พูดอยางหนึ่ง และทําอีกอยาง สมมติเราตองทําการเลือกระหวางการติดตาม
พระเจา หรือติดตามผูคน การเลือกอยางนี้ชัดเจน: เราตองติดตามพระเจา
ขณะเดียวกันใหการสนับสนุน และเชื่อฟงรัฐบาล จนกระทั่งการที่ตองเชื่อฟง
กฎหมายของแผนดินนั้นขัดกับความเชื่อ และหลักคําสอนของพระเจา ถึงเวลา
นั้นพวกเขาตองทําการเลือก จะเชื่อฟงกฎหมายของแผนดิน หรือเชื่อฟง
พระเจา แมวาพวกเขาเองพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมก็ตาม 

 อานพระธรรมเลวีนิติ 19:18 และ มัทธิว 22:39 ขอพระคัมภีร
เหลานี้บัญชาเราวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” พระบัญชานี้
อาจรวมถึงความจําเปนเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจทําใหชีวิตดีขึ้น และ
ยุติธรรมมากขึ้นสําหรับเพื่อนบานของคุณอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท สงครามแหงประวัติศาสตร (The Great Con-
troversy) บทที่ชื่อ “ความขัดแยงที่ใกลเขามา” หนา 582-592, “พระคัมภีร 
และการปกปองไว” หนา 593-602 และ “เวลาแหงความยากลําบาก” หนา 
613-634
 กฎหมายในสมัยของ เอลเลน จี.ไวท กําหนดไววา ทาสคนท่ีหลบหนี
เมื่อถูกจับไดจะตองสงคืนใหเจานายของทาสคนน้ัน แต เอลเลน จี. ไวท พูด
ตอตานกฎหมายบทนั้น เอลเลน จี. ไวท แนะนําชาวแอดเวนตีสอยาไดเช่ือ
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กฎหมายดังกลาว แมวาพวกเขาอาจตองไดรับผลของความทุกขยาก นาง
กลาววา “สมมติกฎหมายของมนุษยตอตานพระคัมภีรและบัญญัติของพระเจา 
เชนนั้นใหเชื่อฟงพระคัมภีร และพระบัญญัติของพระเจา เราจะตองเชื่อฟง
พระคัมภีร ไมวาผลลัพธจะออกมาอยางไร กฎหมายแหงแผนดินของเรา
กําหนดใหเรานําทาสสงใหกับเจานายของเขา แตเราไมตองเช่ือฟงกฎหมาย
ขอนี้ และเราตองดําเนินชีวิตที่เกิดจากการตอตานกฎหมายนี้ ทาสไมใชทรัพย
สมบัติของมนุษยคนใด พระเจาทรงเปนเจานายท่ีถูกตอง และมนุษยไมมีสิทธิ์
ใชมือทั้งสองควบคุมอีกบุคคลหนึ่งที่พระเจาทรงสรางไว และพระองคทรงอาง
วาเขาหรือเธอเปนของพระองค” (คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 1, หนา
201, 202)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คริสเตียนไมควรยืนขึ้นเพื่อตอตานสิทธิ์ของพวกเขาใชไหม ขณะ
 คุณอภิปราย ใหคิดเกี่ยวกับคําถามนี้เชนกัน: “อะไรคือสิทธิ์
 ของเรา” 

2. อะไรคือตัวอยาง ซึ่งคริสเตียนเคยเปนกลุมทรงพลังในการเปล่ียน
 แปลงสังคมเพ่ือส่ิงทีด่ ี มบีทเรียนอะไร  ทีเ่ราสามารถไดจากตัวอยาง
 เหลานี้ 

3. พระธรรม 1 เปโตร 2:17 ซึ่งกลาววา “จงใหเกียรติแกทุกคน 
 จงรักบรรดาพี่นอง จงยําเกรงพระเจา และจงถวายเกียรติแด
 มหาจักรพรรดิ” และจักรพรรดิเวลานั้นอาจเปน “เนโร” ซึ่งถือวา
 เปนจักรพรรดิชั่วรายที่สุดคนหน่ึงของอาณาจักรโรมัน พระคัมภีร
 ขอนี้ใหขาวสารอะไรแกเราในปจจุบัน ตอนนี้ใหเราอานส่ิงที่ทาน
 เปโตรกลาวตอนเริ่มตนของขอพระคัมภีร “จงใหเกียรติแกทุกคน
 ตามความเหมาะสม” สวนน้ีของขอพระคัมภีรชวยเราใหเขาใจดี
 ขึ้นถึงสิ่งที่ทานเปโตรกําลังกลาวเกี่ยวกับการถวายเกียรติแก
 จักรพรรดิแหงแผนดินของเราอยางไร

4. อานพระธรรม 1 เปโตร 2:21-25 ในชั้น ขาวสารแหงพระกิตติคุณ
 แสดงใหเราเหน็ในขอพระคมัภรีเหลานีอ้ยางไร  ขอพระคมัภรีเหลา
 นี้เสนอความหวังอะไรแกเรา ขอพระคัมภีรเหลาน้ีเรียกใหเราทํา
 อะไร
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“เพราะวาพระเนตรขององคพระผูเปนเจา เฝาดูคนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระองคทรงสดับคําออนวอน
ของเขา แตพระพักตรของพระองคไมเปนมิตรกับคน
ทั้งหลายที่ทําความช่ัว” (1 เปโตร 3:12)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 3:8-12; กาลาเทีย 2:20; 1 เปโตร 4:1, 2; 
โรม 6:1-11; 1 เปโตร 4:3-11; 2 ซามูเอล 11:4

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ผูเขียนพระคัมภีรทั้งหลายทราบวา ความบาปมีจริงและนาสะพรึงกลัว แตยังมีคนอีกมากท่ีไมเช่ือในเร่ืองนี้ทั้งๆ ที่โลกถูก
  เหลก็ในของความบาปสะกดไว  ผูรบัรูวามคีวามบาป  ตางตระหนกั
วาพวกเขาลวนเปนคนบาป อัครทูตเปาโลกลาวถึงตัวทานเองวา “และในพวก
คนบาปน้ันขาพเจาเปนตัวเอก” (1 ทิโมธี 1:15) ผูติดตามพระคริสตตางทราบ
วาความบาปนั้นรายแรง และมองไปยังวิธีแกปญหาความบาปของพระเจา 
ซึ่งตองใชไมกางเขนของพระคริสต นั่นบอกใหทราบวาความบาปนั้นแสนลึกล้ํา 
และแพรขยายไปทั่วโลก แตผูเขียนพระคัมภีรตางรับรูถึงอํานาจของพระคริสต
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และสรางใหเราเปนคนใหมในพระองค
 สัปดาหนี้ อัครทูตเปโตรกลาวตอเน่ืองบนเสนทางเดิมตอไป ทานเขียน
เกี่ยวกับชีวิตใหมที่คริสเตียนจะไดรับหลังจากพวกเขาถวายตัวแดพระคริสต 

บทที่ 5
การดํารงชีวิตเพื่อพระเจา

วันที่ 22 – 28 เมษายน 2017
Living for God
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จงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (1 เปโตร 3:8-12)วันอาทิตย
 อานพระธรรม 1 เปโตร 3:8-12 ทานเปโตรเนนวา คริสเตียน
ควรดํารงชีวิตอยางไร เรื่องใดท่ีทานกลาวซํ้ากับ 1 เปโตร 2:20, 21

       ทานเปโตรเร่ิมดวย 1 เปโตร 3:8 ดวยการบอกคริสเตียนวา “ในที่สุดนี่ 
ทานทั้งหลายจงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพ่ีนอง 
มีจิตใจออนโยน และออนนอม” อีกวิธีหน่ึงของการพูดคือ “จงเห็นพองตอกัน
และกัน” นั่นหมายถึงการมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” หรือ “ที่จะมีดวงจิตเดียวกัน” 
ภาษากรีกคําวา “ดวงจิตเดียวกัน” คือ “โฮโมโฟรนส” (homophones) ทาน
เปโตรกําลังพูดวาทุกคนจะตองคิด ทํา และเชื่ออยางเดียวกัน ตัวอยางดีที่สุด
ของแนวคิดนี้พบไดใน 1 โครินธ 12:1-26 ในขอพระคัมภีรชุดนี้ ทานเปาโลชี้ให
เห็นรางกายประกอบดวยอวัยวะตางๆ ในทํานองเดียวกัน คริสตจักรประกอบ
ดวยเหลาผูเชือ่ของปจเจกชน และหลายคน ซึง่มขีองประทานแหงพระวญิญาณ
ตางกัน แตพวกเขาทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางความเปนหนึ่งในคริสตจักร       
 แนนอน ความเปนหน่ึงเชนนั้นบอยคร้ังใชจะบรรลุผลไดงาย ดังนั้น
ทานเปโตรเตือนผูเชื่อทั้งหลายวาอยาไดขัดแยง หรือตอตานกัน จากนั้นทาน

และรับบัพติศมา การเปล่ียนแปลงนั้นยิ่งใหญแมคนอื่นก็จะสังเกตเห็นได ทาน
เปโตรกลาววาการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไมงายเสมอไป บางคร้ังพวกเขาอาจตอง
ทนทุกขทรมานทางกาย (1 เปโตร 4:1) หรือกลาวไดอีกอยางวา เราตอง
ทนทุกขในเน้ือหนังเพื่อจะมีชัยชนะที่พระเจาทรงสัญญาไวกับเรา
 ทานเปโตรยังกลาวถึง “หัวขอหลัก” ซึ่งปรากฏใหเห็นตลอดใน
พระคัมภีร หัวขอนั้นคือ “ความรักแทจะอยูในชีวิตของผูเช่ือในพระเยซู ทาน
เนนความรักวา “ที่สําคัญยิ่งกวาอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันใหมาก 
เพราะวาความรักลบลางความผิดมากมายได” (1 เปโตร 4:8) ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เรารัก และใหอภัย เราแสดงใหเห็นในสิ่งท่ีพระเยซูทรงไดทํา และยังคงทํา
เพื่อเรา

AGREEING WITH ONE ANOTHER
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บอกผูอานของทาน วาครสิเตียนสามารถแสดงออกถึง “อดุมคติของคริสเตยีน” 
ดวยการเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดอยางไร
 ยกตัวอยางเชนคริสเตียนควรมีความ “เห็นอกเห็นใจกัน” (sympa-
thy) (1 เปโตร 3:8) ความเห็นอกเห็นใจคือความรูสึกที่คุณ “ใหความใสใจ” 
และ “เสียใจ” เกี่ยวกับความทุกขยาก ความเศราโศก หรือความเจ็บปวดของ
คนอ่ืน คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจแกใครบางคนผูประสบความทุกขยาก 
ดวยการแสดงความเสียใจตอความเจ็บปวดของเขาหรือเธอ ความเห็นอก
เห็นใจเปนกาวยางสําคัญขณะเดินไปบนเสนทาง ทานเปโตรกลาววา “จงรัก
กันฉันพี่นอง” (1 เปโตร 3:8) และทานกลาวดวยวาคริสเตียนควรมี “จิตใจ
ออนโยน และออนนอม” (1 เปโตร 3:8) พวกเขาตองมีความเมตตา และสงสาร
ตอกันและกัน เมื่อคนหนึ่งประสบกับความทุกขยากและลมลง
 “จงตรึงตัวตนของคุณบนไมกางเขน จงคิดวาคนอ่ืนดีกวาตัวคุณเอง 
ในการทําเชนนั้น คุณจะถูกนําสู “ความเปนหน่ึงกับพระคริสต” ตอหนา
สวรรคและจักรวาล และตอหนาคริสตจักร และโลก คุณจะตองพิสูจนวาคุณ
เปนบุตรชายหรือบุตรหญิงของพระเจา พระเจาจะทรงไดรับเกียรติจากตัวอยาง
ของคุณ” เอลเลน จี. ไวท คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 9, หนา 188

 ทานเปโตรกลาววา “อยาทําการรายตอบแทนการราย อยาดา
ตอบการดา แตตรงกันขามจงอวยพรแกเขา ดวยวาพระองคไดทรงเรียก
ใหทานกระทําเชนนั้น เพื่อทานจะไดรับพระพร” (1 เปโตร 3:9) เหตุใด
เราตองตายตอตัวเองเพ่ือที่จะติดตามถอยคําเหลานี้ เราสามารถมี 
“ความตาย” ประเภทนี้ไดอยางไร (อานกาลาเทีย 2:20)

ที่จะทุกขทรมานในเนื้อหนัง (1 เปโตร 3:18, 21)วันจันทร
 พระเยซูทรงส้ินพระชนมเพื่อความบาปของเรา และความหวังแหง
ความรอดของเราถูกพบในพระองคเทานั้น คือพบในชีวิตบริสุทธิ์ของพระองค 
ชีวิตบริสุทธ์ิของพระองคปกปดเราไว ซึ่งเปนเหตุทําใหเราถูกสรางใหบริสุทธิ์
ในสายพระเนตรของพระเจา  เพราะพระเยซ ู คณุจงึเปน  “ทีย่อมรับตอพระพักตร

TO SUFFER IN THE FLESH
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ของพระเจาเสมือนหน่ึงคุณไมเคยทําบาปมากอน” เอลเลน จี. ไวท สันติวิถี, 
หนา 62
       แต “พระคุณของพระเจา” ไมไดสิ้นสุดลงกับคําประกาศของพระเจาที่วา 
ความบาปของเราท้ังหลายไดรับการอภัยแลว พระเจาทรงประทานกําลังใหเรา
มีชัยชนะเหนือความบาปของเราเชนกัน 

 อานพระธรรม 1 เปโตร 3:18, 21; 1 เปโตร 4:1, 2 และ โรม 
6:1-11 มีอะไร “เชื่อมโยง” ขอพระคัมภีรเหลานี้เขาดวยกันระหวาง
ความทุกขยาก และชัยชนะเหนือความบาป 

 ในภาษากรีก คําเล็กๆ ที่ถูกใชใน 1 เปโตร 3:18 แตแสดงใหเห็น
ความย่ิงใหญและกวางไกล คือ “การถวายบูชาไถบาป” ของพระเยซู
สําหรับเรา คําภาษากรีกที่วาคือ “ฮาแพ็คซ” (hapax) คํานี้หมายถึง
“คร้ังเดียวเพื่อบาปทั้งหมด” ทานเปโตรใชคํากรีกดังกลาวเพื่อประกาศถึง
ฤทธิ์อํานาจย่ิงใหญแหงการสิ้นพระชนมของพระเยซูเพ่ือเรา
 คําวา “ฉะน้ัน” ที่ปรากฏใน 1 เปโตร 4:1 คํานี้ “เช่ือมโยง” 1 เปโตร 
4:1, 2 กับสิ่งที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้ใน 1 เปโตร 3:18-22 ทานเปโตรชี้ให
เห็นวาพระคริสตทรงทนทุกขทรมานเพ่ือความบาปของเรา พระองคทรงเจ็บ
ปวดรวดราวเพื่อพระองคจะสามารถนําเราท้ังหลายกลับไปสูพระเจา (1 เปโตร
3:18) ผลลัพธที่ไดคือเราสามารถเขาสวนใน “บัพติศมาซึ่งชวยเราทั้งหลายให
รอด” (1 เปโตร 3:21)
 ดังน้ัน “บัพติศมา” บางทีอาจเปนเสนทางดีที่สุดเพ่ือชวยเราใหเขาใจ
ถอยคําของทานเปโตรที่วา “ฉะน้ันโดยเหตุที่...เพราะวาผูที่ไดทนทุกขทรมาน
ทางกายเชนน้ีก็ไมสัมพันธกับบาปแลว” (1 เปโตร 4:1) โดยการรับบัพติศมา
คริสเตียนเขาสวนในความทุกขทรมาน การส้ินพระชนม และการฟนพระชนม
สูชีวิตของพระเยซู และคริสเตียนไดทําการเลือกท่ีจะไม “ดําเนินชีวิตท่ียัง
เหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย แตตามพระประสงคของพระเจา” 
(1 เปโตร 4:2) การเลือกนี้สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อคนหน่ึงมอบอุทิศถวายตัวเอง
แดองคพระผูเปนเจาทุกวัน และทุกวันที่วาหมายถึงการที่คริสเตียน “ตอกตะปู
ตรึงความปรารถนาท่ีเปนบาปของเขา หรือเธอท่ีไมกางเขน” (กาลาเทีย 5:24) 



54   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

บังเกิดใหมอีกครั้ง (1 เปโตร 4:3-6)วันอังคาร
 ในพระเยซูคริสตเรามีชีวิตใหม พระองคทรงประทานการเริ่มตนใหม
ใหเรา เราบังเกิดใหมอีกคร้ัง ชีวิตใหมในพระคริสตหมายความวา เราดําเนิน
ชีวิตแตกตางจากสิ่งที่เราไดเคยทํามากอน ผูยังไมไดยินเรื่องอันนาทึ่งของ
เหลาคนนัน้ทีค่รัง้หนึง่ไมใชผูเชือ่  แตจากนัน้พวกเขามปีระสบการณอนัทรงพลงั 
และเกิดการเปล่ียนแปลงใหมโดยสิ้นเชิงในชีวิตของพวกเขา เพราะเหตุใด
พระเยซูและพระคุณแหงความรอดถึงไดเปลี่ยนแปลงพวกเขา
 เหตุฉะนี้ ทานเปโตรพูดถึงการตายตอ “ตัวเอง” และชีวิตใหมที่เรา
มีในพระเยซู ทานพูดถึงการรับบัพติศมาเขาสูการส้ินพระชนมของพระคริสต 
และการฟนพระชนมสูชีวิตของพระองค จากน้ันทานเปโตรพูดถึงชนิดของการ
เปล่ียนแปลงที่ผูเชื่อใหมจะไดรับประสบการณ

 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:3-6 มีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึ้น
ในชีวิตของผูเชื่อใหม และคนอ่ืนๆ มีปฏิกิริยาอยางไรเมื่อพวกเขาเห็น
การเปลี่ยนแปลงเหลานั้น

 ทานเปโตรใชหลาย “สํานวน” เกี่ยวกับการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางผิดๆ ทานกลาววา “คุณเมาเมื่อคุณไปในงานเลี้ยงแบบปลอยตัวเต็มที่”
หากจะกลาวนิยามดวยคําทันสมัย “เม่ือหลายวันแหงการเล้ียงฉลองผานไป” 
สอดคลองกับทานเปโตร การเปลี่ยนแปลงที่คริสเตียนคนหน่ึงมีประสบการณ
ควรจะยิ่งใหญ ที่จริงเหลาผูที่รูจักคริสเตียนในอดีตจะรูสึก “ประหลาดใจที่บัดนี้ 
ทานท้ังหลายไมไดประพฤติชั่วเหมือนอยางเขา และเขาก็กลาวราย” (1 เปโตร 
4:4) ดังนั้น เราสามารถมองเห็นตรงน้ีเปนโอกาสท่ีจะเปนพยานใหแกคนอ่ืน
โดยไมตองเทศนาส่ังสอน ชีวิตคริสเตียนท่ีประพฤติดีทําใหบังเกิดผลมากกวา
การเทศนาท้ังปวงในโลก

BORN AGAIN

 เม่ือไรเปนครั้งสุดทายที่คุณพบวาตัวคุณ “ทนทุกขทรมาน...ใน
รางกาย” เพื่อที่จะตอตานความบาป คําตอบของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับ
ชีวิตคริสเตียนของคุณ
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 ทานเปโตรกลาวอะไรใน 1 เปโตร 4:3-6 เก่ียวกับการพิพากษา

 ตรงน้ีก็เชนที่อื่นๆ ในพระคัมภีร (ยอหน 5:29; 2 โครินธ 5:10; ฮีบรู 
9:27) ทานเปโตรกลาวชัดเจนวา วันหน่ึงจะมีการพิพากษาสําหรับส่ิงที่เราได
ทํา “ในฝายเน้ือหนัง” (1 เปโตร 4:2) ทานเปโตรพูดถึงพระกิตติคุณวา “ดวย
เหตุนี้เอง ขาวประเสริฐจึงไดประกาศแมแกคนที่ตายไปแลว” (1 เปโตร 4:6) 
นี่หมายความวา แมคนตายมีโอกาสรับรูถึงพระคุณแหงความรอดของพระเจา
เมื่อตอนท่ีคร้ังหนึ่งเขายังมีชีวิต ดังนั้นจึงกลาวไดวาพระเจาทรงความยุติธรรม 
และไมลําเอียงเมื่อพระองคจะทรงพิพากษาพวกเขาเชนกัน 

 ตอนนี้คุณเปนผูเชื่อในพระเยซู ปจจุบันคุณดําเนินชีวิตแตกตาง
จากตอนที่คุณยังไมเชื่อในพระองคใชไหม พระเยซูทรงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณ

ความบาปของเนื้อหนัง (1 เปโตร 4:3) พุธ
 ทานเปโตรเขียนรายการความบาปท่ีผูอานของทานไดทําในอดีต แต
พวกเขาไดหยุดทําในส่ิงเหลานั้นภายหลังที่พวกเขากลายเปนผูเช่ือในพระเยซู 
จากนั้นทานเปโตรไดเขียนส่ิงที่อาจเรียกไดวา “ความบาปในการลวงประเวณี” 
หรือความบาปอันเนื่องมาจากการละเมิดทางเพศ

 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:3 ทานเปโตรเขียนรายการอะไรอีก

 มกีลุมคําอยูสองกลุมในพระคมัภรีขอนีใ้หความหมายวา “การประพฤติ
ตัวดวยราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว” คําวา “ตามใจปรารถนา” มา
จากภาษากรีกคือ “อะเซลเกีย” (aselgia) ซึ่งหมายถึง “สิ่งชั่วรายทั้งหลาย”
ซึ่งมาจากคําภาษากรีกวา “อีพิธูเมีย” (epithumia) ซึ่งหมายถึง “ความ
เพลิดเพลนิทางเพศ” ซึง่เปนสิง่ชัว่ราย และมกัจะมาพรอมกบั “ความปรารถนา
รุนแรง” 

SINS OF THE FLESH
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 แตเปนการงายเพียงใดสําหรับคริสเตียนท่ีจะมีแนวคิดผิดๆ ในความ
ปรารถนาทางเพศ พระคัมภีรไมตอตานความตองการมีเพศสัมพันธที่ถูกตอง
เพราะวาพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีสัญชาตญานทางเพศ และความปรารถนา
ทางเพศเปนพระพรย่ิงใหญที่พระเจาทรงประทานใหอยางหนึ่ง ความตองการ
ทางเพศมีมาแตครั้งเร่ิมตนสวนเอเดน (ปฐมกาล 2:24, 25) ความรูสึกทาง
เพศเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ผูกพันชีวิตสมรสของสามีภรรยาใหอยูเคียงคูกัน
ชั่วชีวิต พิธีมงคลสมรสจึงเปนการจัดการที่ดีที่สุดในการสรางครอบครัว และ
มีบุตร ความใกลชิดผูกพันระหวางสามีภรรยาหมายถึงการแสดงออกในการ
เปนหุนสวนชีวิตของท้ังสอง ที่พระเจาทรงประสงคใหประชากรของพระองค
เปนเชนนั้น ดังตัวอยางใน พระธรรมเยเรมีย บทที่ 3; เอเสเคียล บทที่ 16; 
และ โฮเชยา บทที่ 1-3
 ความปรารถนาทางเพศเปนพระพรลึกล้ํา เมื่อใชสรางความชื่นชมให
กับชีวิตคูสอดคลองกับแผนการแตงงานของพระเจา แตการใชความตองการ
ทางเพศนอกชีวิตสมรส จะกลายเปนพลังแหงความพินาศในโลกอยางหนึ่ง 
ผลลัพธอันนาสะพรึงกลัวของการผิดประเวณี กลายเปนความบาปไกลเกินที่
เราจะจินตนาการได ทามกลางพวกเรามีใครไมเคยรับรู หรือไดยินมากอน
เกี่ยวกับชีวิตคูที่พังพินาศ จากการนําเอาของประทานอัศจรรยไปใชอยางผิดๆ

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้สอนอะไรแกเรา 2 ซามูเอล 11:4; 1 โครินธ
5:1; ปฐมกาล 19:5; 1 โครินธ 10:8

 แนนอน คนหนึ่งไมจําเปนตองอานพระคัมภีรก็จะรับรูไดถึง “ความ
เจ็บปวด” และ “ความทุกขเดือดรอน” ที่ความบาปเปนตนเหตุนํามาให
 แตเราตองระมัดระวังเชนกัน เปนความจริงที่ การลวงประเวณีทางเพศ
เปนความบาปที่มีอิทธิพลดานลบตอผูคน ในปจจุบันดูเหมือนมีแนวโนมวา
สังคมจะทําเปนเฉยตอ “ความบาป” และผูมีสวนรวมทําความผิดดังกลาว แต
ความบาปคือความบาป และการส้ินพระชนมของพระคริสตปกปดความบาป
ทางเพศ เหมือนกับความบาปอื่นๆ ในฐานะคริสเตียน เราควรระมัดระวังที่จะ
ไมพิพากษาคนอ่ืน ผูไดลมลงในความบาปทางเพศ (อาน ลูกา 6:42)
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ความรักปกปดทั้งหมด (1 เปโตร 4:7-11)วันพฤหัสบดี
 แมในสมัยของอัครทูตเปโตร คริสเตียนท้ังหลายเช่ือวาพระเยซูจะ
เสด็จกลับมาในไมชา และจากน้ันโลกจะส้ินสุดลง 1 เปโตร 4:7 การประกาศ
ความเชื่อน้ี ทานเปโตรเขียนวา “อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกลจะมาถึงแลว 
เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะ และรูจักสงบใจเพื่อการอธิษฐาน”
หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง จงเตรียมพรอมสําหรับวาระสุดทาย อีกนัยหนึ่ง
ถอยคํานี้เปนความจริงเชนกัน “วาระส้ินสุด” ก็ใกลเขามาอีกครูหนึ่งหลังจาก
เราตาย เราปดตาท้ังสองของเราในความตาย จากน้ันหน่ึงพันปอาจผานไป 
หรือเพียงไมกี่วัน แตสิ่งตอไปที่เราจะรับรูคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระเยซู และวาระสุดทายของโลกนี้

 ตามทีท่านเปโตรกลาว “วาระสดุทายของสรรพสิง่” อยูใกล ดงันัน้
คริสเตียนควรดํารงชีวิตอยางไร อานพระธรรม 1 เปโตร 4:7-11       

 คริสเตียนท้ังปวงจําเปนตองเอาจริงเอาจัง และเฝาระมัดระวังในการ
อธิษฐาน และพวกเขาตอง “รักซึ่งกันและกันใหมาก เพราะความรักลบลาง
ความผิดมากมายได” (1 เปโตร 4:8)
 พระคัมภีรขอนี้หมายถึงอะไร ความรักจะลบลางความบาปไดอยางไร 
เราจะพบเบาะแสไดใน สุภาษิต 10:12 ซึ่งทานเปโตรยกมาอาง “ความ
เกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงําบรรดาการทรยศเสีย” 
(1 เปโตร 4:8) กลาวไดอีกอยางวา “ความรักทําใหงายกวาที่จะใหอภัยผูที่ทํา
ผิดตอเรา เหตุฉะนั้น “ความรักของพระคริสตนําพระองคทรงยกโทษใหอภัย
แกเรา และความรักของเราควรนําเราใหอภัยแกคนอื่นๆ ยิ่งกวานั้น สมมติ
ความรักปกครองดวงใจ แมเราจะถูกดูหมิ่นเล็กๆ หรือถูกดูแคลนย่ิงใหญ ก็
เปนการงายกวาที่จะมองขามหรือลืมมันไปเสีย
 อัครทูตเปโตรกลาวเนนในความคิดอยางเดียวกับพระเยซู และอัครทูต
เปาโล ทั้งพระเยซู และทานเปาโลกลาววา พระบัญญัติทั้งหมดสรุปรวมใน
ภาระหนาที่ของเรา พระเยซูทรงตอบพวกเขาท่ีถามพระองควาพระบัญญัติ

LOVE COVERS ALL
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ความรกัคือความอดทนและความกรณุา  มนัจะไมทาํใหความผดิพลาด
เล็กนอยมองดูใหญกวาที่เปนจริง หรือลุมลึกเกินกวาที่จะอภัยให ความรักจะ
ไมทําใหเกิดการนินทา เกี่ยวกับความผิดพลาดของคนอ่ืน พระคัมภีรสอน
ชัดเจนวา เราจะตองปฏิบัติตอคนผิดบาปดวยความอดกล้ันอดทน ขณะเดียว
กันแสดงความกรุณา และมีความคิดสุขุมรอบคอบ แนะนําทางถูกตองใหหลัง
จากที่เขาหรือเธอสํานึกผิด เราจะตองใหกําลังใจ หนุนใจอยูใกลชิดเหลาผูที่
ลมลงในความบาป อยางนี้ดวงใจที่ครั้งกอนที่ปรากฏใหเห็นความดื้อดึงอาจ
เอาชนะและนํามาหาพระคริสตได ความรักของพระคริสตลบลางความบาปได
ไมจํากัด พระเมตตา กรุณา การใหอภัยของพระเจา จะไมนําไปสูการเปดเผย
ความผิดบาปของเขาหรือเธอเวนแตมีความจําเปนจริงๆ” (เอลเลน จี. ไวท ใน
Counsels to Parents, Teachers, and Students, หนา 267
 พระเยซูทรงปฏิบัติตอคนบาปอยางไร ใหคิดถึงพระเยซู และเร่ืองของ
ผูหญิงที่ทําความผิดทางเพศ เธอถูกจับได และเธอถูกนําตัวมาหาพระเยซู 

ขอใดใหญที่สุดวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจสุดจิต
ของเจา และดวยส้ินสดุความคิดของเจา” และจงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง” 
(มัทธิว 22:34-39; โรม 13:8-10) 
 ทานเปโตรเราใจคริสเตียนใหมีน้ําใจตอนรับแขก การเสด็จกลับมา
ครั้งที่สองอาจอยูใกล แตคริสเตียนทั้งปวง “ไมควรถอนตัวจากการมีความ
สัมพันธดานสังคมเพราะเรื่องนี้ ในที่สุดคริสเตียนทั้งมวลควรกลาวถอยคําของ
พระเจา หรือกลาวไดอีกอยางวา เพราะความเขมขนของเวลา ควรเรียกใหเรา
ทําการส่ือสารอยางเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับความจริงฝายจิตวิญญาณ

 “เพราะวาความรักลบลางความผิดมากมายได และทําใหเราลืม
ความผิดนั้นเสีย” (1 เปโตร 4:8) มีใครที่ทําผิด ทําบาปตอคุณ และคุณ
จะสามารถสําแดงความรักที่ตองการ เพื่อท่ีจะ “ลบลาง” ความบาปนั้น
เสีย เหตุใดความรักจึงชวยคุณใหทําเชนนั้น
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ซึ่งจะพบไดในยอหน 8:1-11 เธอถูกจับไดขณะทําการลวงประเวณี การลวง
ประเวณีเปนความบาปรายแรง เพราะเปนการมีเพศสัมพันธนอกเหนือคูสมรส 
เหลาผูนําทางศาสนานําผูหญิงคนนี้มาหาพระเยซู เพื่อขอใหพระองคตัดสิน
ลงโทษ พระเยซูทรงเขียนชื่อผูจะลงโทษ ดวยการเอาหินขวางผูหญิงคนน้ีให
ตายเปนคนแรกบนพื้นดิน “ซึ่งที่พระองคทรงเขียนน้ันเปนการเปดเผยใหเห็น
ความบาปในทีล่ีล้บัของเหลาผูนาํ” (เอลเลน จ.ี ไวท ผูพงึปรารถนาแหงปวงชน,
หนา 461) เหตุใดพระคริสตทรงเขียนช่ือของพวกเขาบนพ้ืนดิน เพราะวาช่ือที่
พระเยซูทรงเขียนบนพื้นดินสามารถกวาดลบไดในครั้งเดียว พระเยซูทรงแสดง
ใหผูนําทางศาสนาเห็นวา พระองคมองเห็นการเปนคนสองหนา ทั้งดานดี และ
ดานรายของพวกเขา แมกระน้ันพระองคไมประสงคจะเปดเผยความบาปที่
ปกปดไวของพวกเขา อาจเปนวา นี่เปนเพราะพระองคมีความกรุณา ซึ่งเปน
วิธีการของพระองคเองในการเขาถึงผูคนเหลานั้น นับวาเปนบทเรียนที่ทรง
พลังยิ่งเมื่อเราตองเผชญิหนาอยางกลาหาญกับเหลาผูไดทําความบาป
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีสิ่งใดบางไหม ที่ผู เชื่อทั้งปวงจําเปนตองมีแนวคิดในทาง
 เดียวกัน เพื่อจะสามารถทํางานรวมกันในฐานะเปนคริสตจักร
 เดียวกันได ถาอยางนั้นอะไรคือประเด็นปญหาที่วา และเรา
 สามารถเขามารวมกันเปนหนึ่งในความคิดเห็นของเราไดอยางไร
 ในประเด็นเหลานี้

2. คณุมปีระสบการณความคิดอยางไรท่ีวา  จาํเปนตอง “ทกุขทรมาน
 ในเนื้อหนัง” เพื่อที่จะหยุดการทําบาปได อะไรคือความหมาย
 ของแนวคิดนี้

3. มองดูผลลัพธอันนากลัวซึ่งเกิดขึ้นจากการดื่มสุราจัดของคน
 มากมายที่คุณรูจัก หรือไดอานเกี่ยวกับพวกเขา เราจะสามารถ
 ทําอะไรไดในฐานะของคริสตจักรเพื่อชวยคนอื่นๆ ใหมองเห็น
 อันตรายของการดื่มสุรา และการใชสารเสพติดอื่นๆ เราสามารถ
 ทําอะไรไดบางที่จะรักษาเด็กๆ และเยาวชนของเราใหตื่นตัวรับรู
 วาอะไรคือความผิดพลาด แมแตจะไปลองดูเอง หรือถูกทาทาย
 ใหทดลองบางส่ิงที่สามารถเปนอันตรายอยางนากลัวสําหรับเขา
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“เพราะพระเจาทรงใชทานสาํหรบัเหตกุารณเชนน้ี เพราะ
วาพระครสิตกไ็ดทนทกุขทรมานเพือ่ทานทัง้หลาย ใหเปน
แบบอยางแกทาน  เพือ่ทานจะไดดาํเนนิตามรอยพระบาท
ของพระองค” (1 เปโตร 2:21)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 1:6; 1 เปโตร 3:13-22; 2 ทิโมธี 3:12; 
1 เปโตร 4:12-14; วิวรณ 12:17; 1 เปโตร 4:17-19 

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ประวัติศาสตรของการขมเหงทางศาสนา ในชวงสองสามรอย
ปแรกของประวตัศิาสตรคริสตจกัรเปนเร่ืองทีท่ราบกนัด ี พระคัมภรี

แสดงใหเห็นประเภทของการขมเหงท่ีคริสตจักรจะตองกาวผาน เราสามารถ
มองเห็นการขมเหงดังกลาวชัดเจนในพระธรรมกิจการของอัครทูต การขมเหง
นําความเจ็บปวด และความทุกขทรมานมาให การขมเหงคร้ังนั้นเปนเรื่องจริง
ที่เจ็บปวดในชีวิตของคริสเตียน ทําใหทานเปโตรรูสึกหวงใยจึงเขียนจดหมาย
ฝากสงไปหนุนใจ
 บทแรกในจดหมายฝากของทานเปโตร ทานเปโตรพูดเกี่ยวกับความ
ทุกขทรมานที่เหลาผูเชื่อไดรับจากประสบการณอันเนื่องมาจากการถูกขมเหง 
“ในความรอดน้ัน ทานทั้งหลายช่ืนชมยินดี ถึงแมวาเด๋ียวน้ี จําเปนที่ทานจะ

บทที่ 6
ความทุกขทรมานเพื่อพระคริสต

วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2017
Suff ering for Christ
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การขมเหงของครสิเตยีนยคุแรกเริม่ (1 เปโตร 1:6)วันอาทิตย
 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:6 และ 1 เปโตร 5:10 ทานเปโตร
พูดถึงอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ และทานบอกผูอานของทานให
ตอบสนองตอสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยางไร

 ชวงสองสามรอยปแรกของประวัติศาสตรคริสตจักรนั้น การเปน
คริสเตียนอาจมีผลลัพธถึงขั้นถูกขมเหง และถูกฆาใหตายอยางนากลัว 
จดหมายท่ีสงถึงจักรพรรดิโรมัน “ทราจัน” แสดงใหเห็นความไมปลอดภัยที่
จะรับเชื่อเปนคริสเตียนในชวงเวลานั้น จดหมายดังกลาวสงไปจาก “ปลินนี”
(Pliny) ปลินนีเขียนจดหมายเม่ือเขาอยูในตําแหนงขาหลวงของแควน 
“ปอนทัส และแควน บิทีเนีย” (Pontus and Bithynia) (ค.ศ. 111-143)
นี่เปนสองพื้นที่ ที่กลาวถึงใน 1 เปโตร 1:1
 ขาหลวงปลินนีเขียนถามจักรพรรด์ิทราจันวาเขาควรปฏิบัติอยางไร
กับพวกคริสเตียนท่ีกําลังถูกกลาวหา ปลินน่ีอธิบายวาเขาไดประหารหลายคน

ตองทนทุกขทรมานช่ัวขณะหน่ึงในการถูกทดลองตางๆ เพ่ือการลองดูความ
เชื่อของทาน อันประเสริฐย่ิงกวาทองคํา ซึ่งแมเสียไปไดก็ยังถูกลองดวยไฟจะ
ไดเปนเหตุใหเกิดความสรรเสริญ เกิดศักด์ิศรีและเกียรติ ในเวลาท่ีพระคริสต
จะเสด็จมาปรากฏ” (1 เปโตร 1:6, 7) หนึ่งในขอคิดเห็นสุดทาย ทานเปโตร
กลาวในจดหมายฝากพูดเกี่ยวกับ “การทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว พระเจา
ผูทรงพระคุณลํ้าเลิศ ผูไดทรงเรียกทานท้ังหลายเขาในศักดิ์ศรีนิรันดรใน
พระคริสต”  (1 เปโตร 5:10) 
 ในจดหมายส้ันของทานเปโตร ขอพระคัมภีรที่กลาวถึงความทุกขยาก
เพื่อพระคริสตของผูอานของทานเปโตรแบงออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ (1) 
1 เปโตร 2:18-25 (2) 1 เปโตร 3:13-21 และ (3) 1 เปโตร 4:12-19 ดังนั้น
เราสามารถมองเห็นความทุกขเดือดรอนท่ีเปนมาจากการขมเหง ซึ่งถือวา
เปนหัวขอใหญของพระธรรมเปโตรฉบับตน และในหัวขอดังกลาวใหเราหัน
มาศึกษาบทเรียนของเรา

PERSECUTION OF THE FIRST CHRISTIANS
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ที่อางตัวเปนคริสเตียน สวนคนอื่นๆ ที่สารภาพวาพวกเขาเคยเปนคริสเตียน
แตบัดนี้ไมไดเปนแลว ปลินนีบอกใหพวกเขาพิสูจนความบริสุทธิ์ใจ คือให
พวกเขาจุดธูปกมกราบรูปหลอของจักรพรรดิทราจัน และเทพเจาองคอื่นๆ 
และแชงดาพระเยซู เมื่อพวกเขาทําตามจะถูกปลอยใหเปนอิสระ แตถาหากมี
คนใดปฏิเสธจะทําการทดสอบ ปลินนีจะสั่งประหารพวกเขา
 ในชวงศตวรรษแรกคริสเตียนตางเผชิญกับอันตรายรายแรง เพียง
เพราะพวกเขาเปนคริสเตียน พวกเขาตกอยูกับการเสี่ยงชีวิตรุนแรงที่สุดอยูใน
ชวง 14 ปที่เนโรเปนจักรพรรดิของอาณาจักรโรม “เนโร” (ค.ศ. 54-68) และ
จักรพรรดิ “โดมิเตียน” (Domitian) ขึ้นนั่งบัลลังกอีก 15 ป (ค.ศ. 81-96) 
 แตการถูกขมเหงที่กลาวถึงในพระธรรมเปโตรฉบับตน มีลักษณะแตก
ตางออกไป มีตัวอยางจริงสองสามตัวอยางในจดหมายฝากท่ีทานเปโตรกลาว
ถึง “การขมเหง” แตบางทีตัวอยางเหลาน้ีอาจรวมไปถึงการถูกกลาวหาหรือ
การถูกใสรายวาประพฤติชั่วทั้งที่ไมเปนความจริง (1 เปโตร 2:12) และพวก
คริสเตียนอาจถูกขมเหงจากเหลาผูไมเชื่อ ดวยการกลาวตอตานคริสเตียน
ในดานลบ และดูหมิ่นวิถีชีวิตของพวกเขา หรือกลุมผูเชื่อตองเผชิญการเยาะ
เยย ถูกดูหมิ่นในที่สาธารณะสําหรับความเช่ือของพวกเขา (1 เปโตร 3:9; 
1 เปโตร 4:14)
 คริสเตียนจํานวนไมนอยตองเผชิญกับการทดสอบอยางรุนแรง และ
พบกับความยากลําบาก แตดูเหมือนพวกเขาไมพบการถูกจับตัวไปขังคุกใน
วงกวางหรือถูกฆา อยางนอยก็ในชวงเวลาหนึ่ง กระน้ันก็ตามการดําเนินชีวิต
คริสเตียนยังทําใหผูเชื่อเปนกลุมคนท่ีแปลกสําหรับกฎหมายสําคัญ และแนว
ปฏิบัติโดยทั่วไปของสังคมในศตวรรษที่หนึ่ง ผลที่ตามมาคริสเตียนอาจไดรับ
ความเดือดรอนเพราะความเช่ือของพวกเขา ดังนั้นทานเปโตรกลาวอยาง
จริงจัง และหวงใยอยางย่ิงเม่ือทานเขียนจดหมายฝากฉบับที่หนึ่งสงไปหนุนใจ
พวกเขา



64   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

ความทุกขทรมานและตัวอยางของพระคริสต 
(1 เปโตร 3:13-22)วันจันทร

 อานพระธรรม 1 เปโตร 3:13-22 คริสเตียนควรตอบสนองตอ
ผูขมเหงพวกเขาสําหรับความเชื่ออยางไร มีอะไรที่เหมือนกันเกี่ยวกับ
ความยากลําบากของพระเยซู และประสบการณดวามทุกขยากของผู
เชื่อทั้งหลายในพระธรรมเปโตรฉบับที่หนึ่ง 

 ทานเปโตรกลาววา “แตถึงแมทานทั้งหลายตองทนทุกข เพราะเหตุ
ประพฤติการชอบธรรม ทานก็เปนสุข อยากลัวเขา และอยาคิดวิตก” (1 เปโตร 
3:14) ดวยการทําสิ่งนี้ ทานสะทอนถอยคําของพระเยซูซึ่งตรัสวา “บุคคล
ผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาแผนดิน
สวรรคเปนของเขา” (มัทธิว 5:10) จากนั้นทานเปโตรกลาววาคริสเตียน
ไมควรกลัวผูโจมตีพวกเขา แทนที่จะกลัวพวกเขาควร “ถวายความนับถือ
พระคริสตวาเปนองคพระผูเปนเจา” (1 เปโตร 3:15) ทั้งนี้เพราะการถวาย
พระเกียรติแดพระคริสตในดวงใจของพวกเขา จะชวยพวกเขาใหหยุดความ
รูสึกกลัวเมื่อถูกโจมตี
 ทานเปโตรแนะนําวาคริสเตียนทั้งหลายควรสามารถอธิบายถึงความ
หวังที่พวกเขามีเสมอ แตพวกเขาควรทําเชนนั้นในลักษณะการเชิญชวน 
และควรทําดวยดวงใจที่ถอมลง และมีใจยําเกรงพระเจา คําวา “กลัว” (fear)
บางครั้งในดานจิตวิญญาณ “ความกลัว” จะแปลวา “ความยําเกรง” สําหรับ
ความรูสึกของที่มีตอพระเจา (อาน 1 เปโตร 3:15, 16)
 ทานเปโตรเตือนคริสเตียนเชนกัน พวกเขาควรมั่นใจวาจะไมทําตัว
ใหคนอื่นมีเหตุที่จะตําหนิพวกเขาได อันเนื่องมาจากการประพฤติตัวผิด 
พวกเขาตองรักษาดวงจิต ดวงใจของพวกเขาใหใสกระจางปราศจากมลทิน 
(1 เปโตร 3:16) ดวยการเนนในความบริสุทธิ์ และเปนอิสระจากความรูสึกผิด
เปนสําคัญ ชีวิตที่บริสุทธิ์สัตยซื่อจะทําใหผูปรักปรําคริสเตียนดวยขอกลาว
หาผิดๆ เกิดความละอาย

SUFFERING AND THE EXAMPLE OF CHRIST
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การทดสอบดวยไฟ (1 เปโตร 4:12-14) วันอังคาร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:12-14 เหตุใดทานเปโตรจึงกลาววา 
คริสเตียนไมควรรูสึกประหลาดใจ เมื่อพวกเขาไดรับความทุกขเจ็บปวด 
อานพระธรรม 2 ทิโมธี 3:12 และยอหน 15:18 

 ทานเปโตรกลาวชัดเจนวา คริสเตียนจะไดความทุกขเดือดรอนจาก
การถูกขมเหงสําหรับความเชื่อของพวกเขา เราจะตองไมรูสึกประหลาดใจเมื่อ
การขมเหงเชนนั้นเขามาหา ดังที่อัครทูตเปาโลบอกเราวา “แทจริงบรรดาคนท่ี
ปรารถนาจะดาํเนินชีวติตามทางของพระเจา ในพระเยซูครสิตจะถกูกดข่ีขมเหง” 
(2 ทิโมธี 3:12) พระเยซูเองทรงเตือนเหลาผูติดตามพระองควาพวกเขาจะ
เผชิญอะไร “ในเวลานั้นเขาจะอายัดทานทั้งหลายไวใหทนทุกขลําบากและฆา

THE TRIAL BY FIRE

 เปนที่ชัดเจนวา จะไมมีคํายกยอง หรือการใหเกียรติแกความทุกข
เดือดรอนของผูทําผิด (1 เปโตร 3:17) สวนผูไดรับความทุกขลําบากจาก
การดี และทําในสิ่งที่ถูกตอง จะแตกตางอยางชัดเจนจากผูทําผิดที่เดือดรอน 
และผูที่ทําสิ่งถูกตองแตไดรับความเดือดเนื้อรอนใจ 
 ทานเปโตรไดใชตัวอยางของพระเยซู พระคริสตเองไดรับความทุกข
ยากสําหรับชีวิตที่บริสุทธิ์และสัตยซื่อ ชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองคทําใหเหลา
ผูเกลียดชังพระองครูสึกวาพวกเขาถูกแชงดา ไมมีใครไดรับความทุกขเดือด
รอนจากการทําสิ่งที่ถูก และไมไดทําสิ่งผิดมากเหมือนกับพระเยซู
 แตการที่พระเยซูตองทนทุกขทรมาน เปนหนทางเดียวที่เราจะไดรับ
ความรอด พระองคทรงสิ้นพระชนมแทนที่คนบาป “ดวยวาพระคริสตก็ได
สิ้นพระชนมครั้งเดียวเทานั้นเพราะความผิดบาป คือพระองคผูชอบธรรมเพื่อ
ผูไมชอบธรรม” (1 เปโตร 3:18) พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อใหผูเชื่อใน
พระองคจะไดรับพระสัญญาแหงชีวิตนิรันดร

 คุณเคยไดรับความทุกขเพราะทําสิ่งที่ถูกไมใชเพราะทําสิ่งที่ผิด
หรือไม คุณไดเรียนรูอะไรจากการเปนคริสเตียน และการสําแดง
ความบริสุทธิ์ของพระคริสตนั้นหมายความวาอยางไร
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ทานเสีย และประชาชาติตางๆ จะเกลียดชังพวกทาน เพราะความจงรักภักดี
ของทานท่ีมีตอเรา คราวน้ันคนเปนอันมากจะถดถอยไป และอายัดกันและกัน 
ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันดวย” (มัทธิว 24:9, 10)
 สอดคลองกับ เอลเลน จี. ไวท “ดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนท้ังปวง
ผูดําเนินชีวิตตามอยางพระเยซูคริสต การกดข่ีขมเหง และการปรักปรํารอ
คนท้ังปวงผูซึ่งเต็มไปดวยวิญญาณของพระคริสต ประเภทของการขมเหงอาจ
เปล่ียนไปตามเวลา แตวิญญาณท่ีอยูเบื้องหลังที่หนุนคาอินใหฆาอาแบล 
เปนวิญญาณเดียวกันที่อยูเบื้องหลังของผูทําการขมเหง และฆาผูถูกเลือก
สรรไวขององคพระผูเปนเจาตั้งแตสมัยสวนเอเดน (เอลเลน จี.ไวท กิจการของ
อัครทูต, หนา 576)

 อานพระธรรมวิวรณ 12:17 พระคัมภีรขอน้ีกลาวถึงการกดขี่
ขมเหงที่จะเกิดกับคริสเตียนในวาระสุดทายอยางไร

 ไมมีคําถามเร่ือง “การถูกขมเหง” สําหรับคริสเตียนท่ีซื่อสัตย เพราะ
การขมเหงอาจเกิดขึ้นไดเสมอทุกเวลา นี่คือเหตุผลที่ทานเปโตรกลาวเตือนผู
อานของทานถึง สิ่งที่นาหวาดหวั่น ทานกลาววา “ดูกอนทานที่รัก อยา
ประหลาดใจ ที่ทานตองไดรับความทุกขยากอยางแสนสาหัส เปนการลองใจ” 
(1 เปโตร 4:12) หรือ “เปนการทดสอบดวยไฟ” ซึ่งพวกเขาตองเผชิญ
 ไฟเปนสัญลักษณที่ดี หรือเปน “ถอยคําที่แสดงใหเห็นภาพ” ไฟอาจ
สรางความหายนะให แตไฟสามารถชําระส่ิงไมบริสุทธิ์ใหหลุดออกไป แลวแต
ไฟจะไหมสิ่งใด ยกตัวอยาง บานอาจถูกทําลายดวยการถูกไฟไหม แตธาตุ
เงินแท และทองคําถูกชําระใหบริสุทธิ์ไดดวยไฟ หรือกลาวไดวา คริสเตียนไม
ควรพยายามทําตัวใหเปนตนเหตุ ทําใหเขาหรือเธอเองตองถูกขมเหง แตเมื่อ
พวกเขาถูกขมเหงพระเจาสามารถนําส่ิงดีออกมาจากการขมเหงน้ันได ดังนั้น
ทานเปโตรไดบอกผูอานของทานวา: ถูกแลว “การขมเหงเปนสิ่งเลว แตอยา
รูสึกทอถอย การขมเหงเปนส่ิงท่ีคาดหมายได ดังน้ันคริสเตียนท้ังหลายตอง
เคลื่อนที่ไปขางหนาในความเชื่อ”
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การพิพากษาและประชากรของพระเจา 
(1 มัทธิว 4:17-19)พุธ

 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:17-19 แลวอาน อิสยาห 10:11, 12 
และ มาลาคี 3:1-6 ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวถึงการพิพากษา มีคําสอน
อะไรเกีย่วกบัการพพิากษาทีส่ามารถพบไดในขอพระคมัภรีเหลาน้ีทัง้หมด

 ขอพระคัมภีรเหลานี้ทั้งหมดแสดงใหเห็นวา การพิพากษาเริ่มตนที่
ประชากรของพระเจา และทานเปโตรไดเช่ือมโยงความทุกขทรมานของผู
อานของทานเขากับการพิพากษาของพระเจา สําหรับทานเปโตรความทุกข
เดือดรอนที่คริสเตียนผูอานของทานกําลังประสบอยูอาจเปนการพิพากษา
ของพระเจา การพิพากษาน้ีเริ่มตนกับผูเชื่อทั้งหลาย “เหตุฉะน้ัน ขอใหคน
ทั้งหลายที่ทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระเจา จงประพฤติชอบ และ
ฝากวิญญาณจิตของตนไวกับองคพระผูสราง ผูเที่ยงธรรมนั้นเถิด” (1 เปโตร 
4:19) 

 อานพระธรรมลูกา 18:1-8 เรื่องนี้ชวยเราใหเขาใจการพิพากษา
ของพระเจาอยางไร

 ในสมัยพระคัมภีร การพิพากษาเปนบางสิ่งที่ประชาชนตองการ ใหเรา
มองดูภาพหญิงมายท่ียากจนคนหน่ึงบันทึกใน ลูกา 18:1-8 ที่แสดงใหเห็น
ทาทีของนางที่มีตอการพิพากษา หญิงมายแนใจวาเธอจะเปนฝายชนะคดี
เธอไมมีเงินเพียงพอ ไมมีตําแหนงสําคัญในสังคมที่จะทําใหคดีของเธอไดรับ
ความสนใจ แตในทีส่ดุหลงัจากหญิงมายยากจนเฝาออนวอนขอความเปนธรรม 
ผูพิพากยอมทําตามท่ีนางเรียกรอง พระเยซูตรัสวา “พระเจาจะไมทรง
ประทานความยตุธิรรมแกคนทีพ่ระองคไดเลอืกไว  ผูรองถงึพระองคทัง้กลางวนั
กลางคืนหรือ พระองคจะอดพระทัยไวชานานหรือ” (ลูกา 18:7) 

JUDGMENT AND THE PEOPLE OF GOD 

 เราจะชวยหนุนใจคนท่ีกําลังเผชิญกับการทดลองดานความเช่ือ
ไดอยางไร
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 ความบาปไดนาํความช่ัวรายเขาสูโลก  และจากเร่ิมแรกของประวัตศิาสตร
มนุษย ประชากรของพระเจาไดรอคอยมาเปนเวลานาน เพ่ือพระเจาจะทรง
สรางสรรพสิง่ใหถกูตองอีกครัง้ “ขาแตองคพระผูเปนเจามผีูใดบางจะไมยาํเกรง
พระองค และไมถวายพระเกียรติแดพระนามของพระองค เพราะวาพระองคผู
เดียวทรงเปนผูบริสุทธิ์ ประชาขาติทั้งปวงจะมานมัสการพระองค เพราะวา
การพิพากษาของพระองคเริ่มขึ้นแลว” (วิวรณ 15:4)

 คดิถงึความชัว่รายทัง้ปวงในโลกทีผ่านไปโดยไมไดรบัการลงโทษ 
และความชั่วรายทั้งหลายในปจจุบันที่ยังไมไดรับการลงโทษเชนกัน 
ดงันัน้เหตใุดแนวคดิเรือ่งความยตุธิรรม  และการพพิากษาอนัเทีย่งธรรม
ของพระเจาจึงสําคัญสําหรับเราในฐานะคริสเตียน มีความหวังอะไรท่ี
คุณจะไดรับจากพระสัญญาแหงความเท่ียงธรรมซ่ึงจะถูกกระทําใหแลว
เสร็จ

 อยางท่ีเราไดอานมา ทานเปโตรเขียนถึงผูเชื่อทั้งหลายซ่ึงกําลังไดรับ
ความทุกขทรมานสําหรับความเช่ือของพวกเขา และคริสเตียนแสดงใหเห็น
วาการขมเหงตกหนักอยูเฉพาะคริสเตียน อยางนอยก็ชวงเวลาหน่ึง แนนอน
คริสเตียนจํานวนมากในชวงนั้น และอีกหลายปตอมาไดพบกับการปลอบ
ประโลมจากสิ่งที่ทานเปโตรเขียน ไมสงสัยเลยมีผูเช่ืออีกไมนอยแมในปจจุบัน
ที่ไดรับการหนุนใจเชนกัน
 แตถาจะถามวาเหตุใดคริสเตียนจึงตองไดรับความทุกขเดือดรอน นั่น
เปนคําถามที่เกามากๆ พระธรรมโยบเปนหนึ่งของหนังสือเลมแรกๆ ของ
พระคัมภีรที่ถูกเขียนขึ้น และความทุกขยากลําบากเปน “หัวขอหลัก” ของ
พระธรรมโยบ ที่จริงหากจะมีใครสักคน (นอกเหนือจากพระเยซู) ผูไดรับความ
ทุกขเดือดรอนเพื่อการดี นั่นคือทานโยบ พระเจาตรัสถึงทานโยบวา “และ
พระเจาตรัสกับซาตานวา เจาไดไตรตรองดูโยบผูรับใชของเราหรือไม วาใน

การมีความเชื่อในชวงเวลายากลําบาก  
(1 เปโตร 5:8)วันพฤหัสบดี
HAVING FAITH DURING HARD TIMES
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แผนดินโลกไมมีใครเหมือนเขา เปนคนดีรอบคอบและเท่ียงธรรมเกรงกลัว
พระเจา และหันเสียจากความชั่วราย” (โยบ 1:8) อานดูวา ทานโยบไดรับ
ความทุกขเดือดรอน และเจ็บปวดทรมานมากเพียงใด ทานไดรับความทุกข
เดือดรอนไมใชเพราะความชั่วของทาน แตเพราะทานจงรักภักดีตอพระเจา 
และประกอบแตการดี

 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:8; วิวรณ 12:9 และวิวรณ 2:10 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้ชวยตอบคําถามวาเพราะเหตุใดเราจึงตองทนทุกข
เดือดรอน

 คําตอบส้ันๆ คือ เราตองไดรับความทุกขเดือดรอนก็เพราะวา เรากําลัง
อยูตรงกลางของ “สงครามใหญระหวางพระคริสตและซาตาน” สงครามนี้ไมใช
เปนการวาดภาพใหเห็นจริง แตเปนสงครามจริงที่กําลังตอสูระหวางความดี 
และความช่ัวในดวงใจของเรา ในโลกและจักรวาลน้ีซาตานมีตัวตนจริง เหมือน
พระเยซูมีตัวตนจริง ซึ่งกําลังตอสูเพื่อมวลมนุษย

 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:19 พระคัมภีรขอนี้สามารถชวยเราใน
การตอสูสิ่งตางๆ ในเวลานี้ไดอยางไร

 บางคร้ังความทุกขเดือดรอนของเราไมไดมาจากผลลัพธแหงความ
บาปของเรา ดังน้ันเปนธรรมชาติที่เราจะถามคําถามเหมือนที่ทานโยบถาม 
วาเปนเพราะอะไร และเรามักจะไมไดรับคําตอบ เหมือนทานเปโตรไดกลาว
ไววา ทั้งหมดท่ีเราสามารถทําได แมขณะกําลังอยูในความทุกขเดือดรอน
ของเรา ใหเรามอบดวงวิญญาณของเราแดพระเจาและไววางใจในพระองค

 เพราะเหตุใดการรูจักความดีและความรักของพระเจาเปนการ
สวนตัว จึงสําคัญตอการเปนเปนคริสเตียน เพราะเหตุใดการรูจัก
พระเจาในทํานองนี้จึงมีประโยชนตอคนที่กําลังประสบความทุกขยาก 
เราจะเรียนรูจักพระเจาและความรักของพระองคใหดีขึ้นไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 หัวขอศึกษาสําหรับวันอาทิตยพูดเกี่ยวกับการกดขี่ขมเหงที่พวก
คริสเตียนตองประสบ ตรงน้ีมีรายละเอียดจากผูมีอํานาจในทองถ่ิน ที่เขียน
รายงานเก่ียวกับความทุกขเดือดรอนของคริสเตียนสงไปใหจักรพรรดิโรมัน
รับทราบเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในชวงสองสามรอยปของคริตจักรเริ่มแรก 
ผูเขียนรายงานวา “นี่คือวิธีที่ขาพเจาใชเพื่อจัดการกับบรรดาคนที่ขาพเจาได
รับรายงานวาเปนคริสเตียน เม่ือนําพวกเขามาอยูตอหนา ขาพเจาประกาศกับ
พวกเขาวา ถาคนใดยังยืนหยัดที่จะเปนคริสเตียนเขาจะถูกลงโทษถึงตาย จาก
นั้นขาพเจาถามพวกเขาทีละคนวา เขาจะยังยืนยันที่จะเปนคริสเตียนอยูไหม 
ผลปรากฏออกมาวา สวนมากยังยืนหยัดในความเชื่อ เชนนั้นขาพเจาสั่งให
ทหารนําเขาไปประหารชีวิต”
 “แตมีพวกเขาบางคนบอกวาเมื่อกอนพวกเขาเปนคริสเตียน แตบัดนี้
พวกเขาขอปฏิเสธความเชื่อ เพื่อพิสูจนขาพเจาใหพวกเขากราบนมัสการรูป
เคารพของเทพเจาตางๆ ตามตัวอยางของขาพเจา พวกเขาทําตาม ทั้งจุดธูป
บชูารปูของทานซ่ึงเปนจักรพรรดดิวย...และในทีส่ดุขาพเจาสัง่ใหพวกเขาแชงดา
พระคริสต พวกเขาทําตามคําสั่ง ขาพเจาจึงสั่งปลอยพวกเขาใหเปนอิสระ 
เพราะพวกเขาผานการพิสูจนแลววา พวกเขาไมใชคริสเตียนอีกตอไป” (จาก
จดหมายของ ปลินนี่ บันทึกในหนังสือของ วิลเลี่ยม ไฮเนแมน เลมที่ 2 
หนา 401-403)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ตามจดหมายของเจาเมืองปลินนี ที่เขียนถึงจักรพรรดิโรมันวา 
 คริสเตียนตองประสบกับปญหาตางๆ มีอะไรในจดหมายฉบับนี้ที่
 จะเกิดขึ้นอีกครั้งกับคริสเตียนในยุคสุดทาย ตาม “ขาวของทูต
 สวรรคสามองค” ในพระธรรมวิวรณ 14:9-12 สิ่งเหลานี้บอกเรา
 ถึงสงครามความขัดแยงระหวางพระคริสตกับซาตานที่ลึกขึ้น
 อยางไร 

2. “เหลาผูถวายเกียรติใหพระบัญญัติของพระเจาไดรับการปรักปรํา
 วาเปนผูนําการพิพากษามาใหกับโลกพวกเขาถูกมองวาเปน
 สาเหตุทําใหเกิดเหตุการณรายตางๆ ในธรรมชาติ พวกเขาถูก
 กลาวหาวาเปนตนเหตุทําใหเกิดสงคราม และการหลั่งโลหิตทาม
 กลางผูคน สงครามเหลานี้นําความวุนวายสับสนมาให อํานาจที่
 มาพรอมกับการเตือนคร้ังสุดทาย ทําใหเหลาคนช่ัวรายรูสึกโกรธ
 ยิ่งขึ้น ความโกรธของพวกเขาระเบิดใสผูไดรับขาวสารจาก
 พระเจา ซาตานจะเปนผูปนหัวผูติดตามใหมี “วิญญาณแหง
 ความเกลียดชังหนักหนวงข้ึน” พวกเขาเร่ิมทําการกดข่ีขมเหง
 ผูเชื่อในพระเจาอยางรุนแรง” (เอลเลน จี. ไวท สงครามแหง
 ประวัติศาสตร, หนา 614, 615) เราไมทราบแนนอนวา การ
 ขมเหงรุนแรงน้ีจะเกิดข้ึนอีกเมื่อไร และเราไมทราบวาเปนการ
 ขมเหงประเภทใดท่ีเราตองเผชิญ แตเมือ่เหตุการณตางๆ เหลานัน้
 อุบัติขึ้น เราสามารถจะเตรียมความพรอม เพ่ือที่จะเผชิญกับผูตอ
 ตานความเชื่อของเราอยางไร และอะไรคือเคล็ดลับของการ
 เตรียมความพรอม
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“จงละความกระวนกระวายของทานไวกบัพระองค  เพราะ
วาพระองค” ทรงหวงใยทานทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 5:1-10; กิจการฯ 6:1-6; เยเรมีห 10:21; 
มัทธิว 20:24-28; สุภาษิต 3:34; วิวรณ 12:7-9

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ศึกษาเร่ืองการเติบโตของคริสตจักร แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีผูนําที่ดี ผูนําท่ีดีวางพ้ืนฐานในพระเจา และพระคัมภีร 
ซึ่งใหโอกาสสมาชิกทั้งปวงในคริสตจักร ใชของประทานแหงพระวิญญาณเพ่ือ
ดําเนินพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณใหประสบความสําเร็จ
 แตการเปนผูนําของคริสตจักรอาจเปนส่ิงทาทาย หนึ่งในความทาทาย
ที่เผชิญ คือสวนใหญคริสตจักรดําเนินการโดยอาสาพันธกิจ ซึ่งบอยครั้งมี
ภาระหนาท่ีของตัวเองยุงมากอยูแลว การทาทายอีกอยางที่ผูนําทั้งหลายตอง
เผชิญ คือสมาชิกทั้งหลายสามารถ “ลงมติดวยเทาของพวกเขา” นั่นคือ
พวกเขาอาจปฏิเสธจะมาโบสถถามีบางสิ่งเกิดขึ้นที่พวกเขาไมเห็นดวย และ
บอยคร้ังคริสตจักรท้ังหลายตองพบกับการขมเหง เหมือนกับสมัยของทาน
เปโตร ผูนําคริสตจักรมักเผยตัวเองใหถูกโจมตีไดเสมอ ผูนําจะตองเขมแข็ง
ฝายจิตวิญญาณ เพื่อจะพรอมสําหรับการทาทายตางๆ ดังนั้นเราอาจถามวา 
ใครเปนผูมีคุณสมบัติพรอมจะเปนผูนําที่ดี

บทที่ 7
ภาวะผูนําการรับใช

วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2017
Servant Leadership
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ผูปกครองเปนผูนําคริสตจักรยุคเริ่มแรก
(กิจการฯ 6:1-6)วันอาทิตย

 อานพระธรรมตอไปนี:้ กจิการฯ 6:1-6; กจิการฯ 14:23; กจิการฯ 
15:6; 1 ทิโมธี 5:17; 1 เปโตร 5:2 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับความทาทายท่ีคริสตจักรเผชิญในชวงหลายปของยุคแรกเร่ิม 
ผูนําทั้งหลายทําอะไรในสถานการณเชนนั้น

 ประชาชนจํานวนมากไดกลายเปนผูเชื่อ และเขารวมคริสตจักรใน
ยุคแรกเริ่ม ชางเปนพระพรยิ่งใหญจากพระเจา แตประสบการณของคริสเตียน
ยุคแรกที่เติบโตอยางรวดเร็ว การเติบโตลักษณะนั้นสามารถนําปญหามาใหได
เชนกัน
 ยกตัวอยางเชน พระธรรมกิจการฯ บทที่ 1-5 บันทึกวาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นําผูคนจํานวนมากใหกลายเปนคริสเตียน กิจการฯ 6:1-6 แสดงใหเห็น
ผลลัพธ: ผูคนที่เขาสูคริสตจักรมีจํานวนมากเกินไปสําหรับจํานวนผูนําที่มีอยู 
ดงัน้ันพวกผูนาํจําเปนตองจดัระเบียบองคกร  วาจะดําเนินการตางๆ  ในคริสตจกัร
ใหแลวเสร็จวันตอวันไดอยางไร 
 สถานการณพิเศษทําใหเห็นภาพชัดวา มีปญหาในการจัดระเบียบ
คริสตจักร มีกลุมผูพูดภาษากรีกในคริสตจักร กลุมนี้พากันบนวาหญิงมาย
ชาวกรีกถูกละเลยในแตละวัน เม่ือคริสตจักรแจกจายอาหาร ดังนั้นเพ่ือแก
ปญหาดังกลาวคริสตจักรไดเลือกคนกลุมหน่ึงเพ่ือชวยอัครทูตทั้ง 12 คน
จัดการเร่ืองอาหาร สิ่งของ เคร่ืองใชของคริสตจักร เจาหนาที่กลุมนี้ไดถูก
เรียกวา “มัคนายกของคริสตจักร”

 ใน 1 เปโตร 5:1-10 ทานเปโตรเขียนเรื่อง การเปนผูนําคริสเตียนใน
โบสถทองถ่ิน ทานอภิปรายเร่ืองคุณสมบัติการเปนผูนําทองถ่ินที่ยอดเย่ียม 
คุณสมบัติ “ยอดเยี่ยม” จําเปนตองเปนของบรรดาสมาชิกเชนกัน ถอยคําของ
ทานเปโตรยังมีความหมายสําหรับเราในปจจุบัน เหมือนมีความหมายสําหรับ
ผูเชื่อท้ังหลายในสมัยกอนโนน

ELDERS (CHURCH LEADERS) IN THE EARLY YEARS 
OF THE CHURCH
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 เปนความจรงิทีว่าพระวญิญาณบรสิทุธิน์าํครสิตจกัรในวธิกีารพเิศษเมือ่
คริสตจักรเริ่มตน แตกระนั้นยังมีความจําเปนสําหรับการจัดระเบียบ กลุมผูนํา
พิเศษที่คริสตจักรตองการคือ กลุมผูปกครอง กลุมผูปกครองถูกเลือกไวสําหรับ
ครสิตจักรทองถิน่แตละแหง  ดงัเชนทานเปาโล  และบารนาบสัไดเลอืกผูปกครอง
หลายคนสําหรับกลุมคริสเตียนใหม  ซึง่หมายความวาพวกเขาจะเลือกผูปกครอง
กอนออกเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งผูคนยังไมเคยไดยินเร่ืองความ
รอดในพระเยซู (กิจการฯ 14:23)
 พวกผูปกครองไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบหลายประการในยุค
แรกเริ่มของคริสตจักร พวกเขารับผิดชอบในฐานะเปนผูนําของชุมชนทองถ่ิน
ทําหนาที่เปนผูสอน เปนคร้ังคราวพวกเขาทําหนาที่สอนสมาชิกใหม พวกเขา
เทศนาในท่ีนมัสการ และพวกเขาตองม่ันใจวาทุกส่ิงไดรับการจัดการดูแล และ
ถูกทําใหเสร็จเพื่อความอยูดีมีสุข (well-being) ของชุมชน (กิจการฯ 15:6; 
1 ทิโมธี 5:17; 1 เปโตร 5:2)

 มีวิธีใดบางที่คุณสามารถเรียนรูเพื่อจะทํางานไดดีขึ้นกับผูนําทั้ง
หลายในคริสตจักรทองถ่ินของคุณ  แมวาคณุจะไมคอยเห็นดวยในบางส่ิง

ผูปกครองคริสตจักร (1 เปโตร 5:1-4)วันจันทร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:1-4 จากขอพระคัมภีรเหลานี้ ผูนํา
ควรคิด และรูสึกเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทําในคริสตจักรอยางไร และ
กฎเกณฑทีส่าํคญัในขอพระคมัภรีเหลานีจ้ะชวยใหเราเปนคนงานทีด่ขีึน้
ในคริสตจักรไดอยางไร

 ทานเปโตรไดชี้แนะพวกผูปกครองใน 1 เปโตร 5:14 ดวยการกลาว
วาทานเองก็เปนผูปกครองคนหนึ่ง จากนั้นทานมุงชี้สองสิ่งเกี่ยวกับตัวทาน
เอง (1) ทานเปนพยานวาทานเปนคนหนึ่งที่ไดรับความทุกขเจ็บปวดของ
พระคริสต และ (2) ทานคาดหวังไดรวมในสงาราศีเมื่อพระคริสตเสด็จกลับมา 
ในการกลาวสิ่งดังนี้ ทานเปโตชี้ไปยังสิ่งแรกที่ควรจะพบไดภายในผูปกครอง 

THE ELDERS
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และนั่นคือที่จะเขาใจวาพระคริสตไดทรงทนทรมานปวดราวเพื่อเรา ชางเปน
ความหวังยิ่งใหญอะไรเชนนั้น ที่ทรงเสนอใหกับเรา
 ทานเปโตรกลาวดวยวา งานของผูปกครองเหมือนกับงานของผู
เลี้ยงแกะมากทีเดียว ผูเลี้ยงแกะคนหนึ่งดูแล เลี้ยงดู และปกปองฝูงแกะ 
ในทํานองเดียวกัน ผูปกครองเลี้ยงดูเอาใจใสฝูงแกะของพระเจา การที่ทาน
เปโตรเปรียบคริสตจักรเสมือนฝูงแกะ ทําใหทราบวาสมาชิกทั้งหลายบางครั้ง
อาจออกไปตามทางของพวกเขาเหมือนแกะตัวที่ดื้อมักออกนอกฝูง ดังนั้น
ฝูงแกะ (สมาชิกทั้งหลาย) จําเปนตองมีผูเลี้ยงคอยชี้แนะ และนําพวกเขาให
กลับเขาฝูง (คริสตจักร) ผูปกครองจะชวยสมาชิกใหดําเนินพันธกิจสอดคลอง
กับคริสตจักร ผูปกครองไมควรเปนคนหยิ่งหรือถือดี แตควรถอมใจลงเปน
แบบอยางใหเห็นวาคริสเตียนควรประพฤติตนอยางไร

 อานพระธรรมเยเรมีย 10:21; เอเสเคียล 34:8-10; เศคาริยาห 
11:17 มีการเตือนอะไรที่ขอพระคัมภีรเหลานี้ใหกับผูเลี้ยงแกะทั้งหลาย

 ผูนําคริสเตียนทั้งหลายตองมีความอดกลั้นอดทนอยางยิ่งกับผูคน
ที่เขาทํางานดวยในคริสตจักร พวกเขาจะตองทําการขมใจไมใหเสียอารมณ
เหมือนผูเลี้ยงแกะมีตอฝูงแกะของพวกเขา งานนี้มีความสําคัญที่สุด พวกผู
ปกครองตองนําผูคนใหเขามารวมนมัสการ และนําสมาชิกทั้งหลายอยางนุม
นวลใหพวกเขาทําการแบงปนพระเยซู และความรอดที่พวกเขาพบในพระองค
แกคนอื่นๆ
 ทานเปโตรกลาวถึงจุดที่นาสังเกตวาผูปกครองจะตองมีความเต็มใจ 
ไมใชเพราะถูกบีบใหรับ การที่จะนําประชากรของพระเจา อาจไมเปนการ
งายเสมอไปที่จะหาบุคคลเปนผูนําในคริสตจักร กระนั้นคริสตจักรตั้งขึ้นเพื่อ
ความสําเร็จ ดังนั้นงานของผูนําในแผนกตางๆ จําเปนตองไดรับการเติมเต็ม 
มีเหตุผลหลายประการ ที่บางครั้งสมาชิกบางคนไมรับเปนผูนํา เพราะเขา
ทราบวางานของแผนกนั้นตองใชเวลามาก บุคคลเชนนั้นอาจมีงานอื่นทําอยู
แลวเต็มมือ สวนอีกหลายคนที่ไมรับเปนผูนํา เพราะพวกเขาอาจรูสึกยังไม
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พรอมสําหรับงานที่ทางคริสจักรเสนอให แตทานเปโตรพูดวาถาสมาชิกทาน
ใดถูกขอใหเปนผูนํา ถาเปนไปไดก็ควรตอบรับงานนั้น

ภาวะผูนําการรับใช (1 เปโตร 5:3)วันอังคาร
 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:3 และ มัทธิว 20:24-28 มีมาตรฐาน
สําคัญอะไรของการเปนผูนํา คริสเตียนที่พบไดในขอพระคัมภีรเหลานี้

 “คํา” สําคัญที่สุดคําหนึ่งในภาษากรีกใน 1 เปโตร 5:3 คือ “เจานาย
ผูปกครองเหนือ” (ruler) คาํนีใ้นภาษากรีกคอื “katakurieuontes” คาํเดยีวกัน
พบใน พระธรรมมัทธิว 20:25 หมายถึงผูปกครองที่ใชอํานาจเหนือ “to rule 
over” หรือที่จะเปนเจานายสั่งการแกผูอยูใตบังคับบัญชา ทานเปโตรสอน
ผูปกครองใน 1 เปโตร 5:3 อาจแปลไดวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูปกครอง
ของคนตางชาติ ยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ”
(มัทธิว 20:25) ซึ่งทําให “คํากําชับ” ของทานเปโตรในขอนี้ สอดคลองกับคํา
สอนของพระเยซูที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิว 20:20-25
 พระธรรมมัทธิว 20:20-23 ใหพื้นฐานเพ่ือชวยเราใหเขาใจถอยคําที่
พระเยซูตรัสใน มัทธิว 20:24-28 ซึ่งกลาวถึงมารดาของ อัครทูตยากอบ และ
ยอหน ไดมาหาพระเยซูทูลขอตําแหนงใหบุตรชายท้ังสองของนาง หลอนตอง
การใหบุตรชายทั้งสองของนางมีเกียรติเหนือคนอื่นๆ ในอาณาจักรที่พระเยซู
จะทรงสถาปนาข้ึน คือใหบุตรของนางคนหน่ึงน่ังขางขวาของพระองค และอีก
คนหนึ่งนั่งขางซายของพระองค
 “พระเยซูทรงรัก และใหความเอ็นดูตอทานยากอบ และทานยอหน 
พระเยซูไมทรง “ดาวา” ความเห็นแกตัวของพวกเขา พระองคไมทรงคนหา
ความผิดของพวกเขาที่ปรารถนาจะเปนหนึ่ง พระองคทรงอานจิตใจสวนลึก
ของพวกเขาออก ทรงทราบวาทั้งสองรักพระองคมากเพียงใด ความรักของ
พวกเขาเหนือกวาความรักของมนุษย จริงอยูความรักที่พวกเขามีใหพระเยซู
ยังไมสมบูรณ จากความจริงที่วาพวกเขายัง “มัวหมอง” เพราะพวกเขายังเปน
คนบาป เปนมนุษยที่ลมลง แตความรักของพวกเขาไหลออกมาจากนํ้าพุแหง
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สวมทบัดวยวญิญาณแหงความถอมใจ (1 เปโตร 5:5-7)พุธ

 สังคมสมัยทานเปโตรแบงเปนหลายระดับ ชนช้ันปกครองมีอํานาจ
มาก รอบตัวของพวกเขาเปนชนช้ันท่ีต่ํากวา และชนช้ันต่ําสุดคือพวกทาส 
ชาวโลกนอกเหนือจากชาวยิว และกลุมชนคริสเตียน คําวา “ถอมใจ” เปน
ถอยคําเช่ือมตอกับผูคนในสังคมระดับต่ํา ซึ่งอาจหมายถึง “เปนไทจากความ
หยิง่” และยงัหมายถงึ “ไมมคีวามสาํคญั” “ออนแอ” และ “ยากจน” ไดเชนกนั 
หรืออาจตีความหมายไดวา เปนสังคมของกลุมชนท่ีไมมีตําแหนง หรืออํานาจ
ดังนั้น “การถอมใจ” จึงเปนทาทีของผูคนในสังคมระดับต่ําที่จะแสดงตอชนช้ัน

CLOTHED IN A HUMBLE SPIRIT      

ความรักท่ีชวยใหรอดของพระเยซู ดังนั้นพระองคไมวาอะไรพวกเขา แตทรง
หาทางจะทําใหความรักของพวกเขาลึกซ้ึง และบริสุทธิ์ขึ้น” (เอลเลน จี. ไวท  
ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 548)
 พระเยซูทรงอธิบายวา การใหเกียรตินั่งขางขวา หรือขางซายไมใช
หนาที่พระองคจะประทานใหใคร แตพระบิดาองคเดียวมีอํานาจที่จะแตงตั้งให
ผูเหมาะสม จากน้ันพระเยซูทรงอธิบายความสําคัญในความแตกตางระหวาง
อาณาจักรของพระองค และอาณาจักรในแผนดินโลก ผูที่ปรารถนาจะเปนผูนํา
ในอาณาจักรของพระเยซู พวกเขาตองเปนผูรับใช พวกเขาจะตองเปนเหมือน
กับพระเยซู “อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะ
ปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” (มัทธิว 
20:28)
 จากน้ันทานเปโตรเรียกเชิญใหผูนําของคริสตจักร คือผูปกครองใหเปน
เหมือนพระเยซู คือเปนผูปกครอง หรือผูนําที่คนทั่วไปมองเห็นวา พวกเขาได
ตายแกตนเอง และไดมอบถวายชีวิตแดพระเยซูโดยสิ้นเชิง

 อานพระธรรมฟลิปป 2:4-8 ถอยคําของอัครทูตเปาโลตรงน้ี 
สอดคลองกับถอยคําของทานเปโตรใน 1 เปโตร 5:3 อยางไร ที่สําคัญ
กวานั้นคือเราจะทําตามพระคัมภีรเหลานี้ไดอยางไร
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ที่สูงกวา การทําตัวใหถอมใจลงจะไมทําใหไดรับเกียรติวาถูกตอง สําหรับชนท่ี
เปนไทจะประพฤติ

 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:5-7 คิดถึงเบื้องหลังและเวลาที่ทาน
เปโตรมีชีวิตอยูวา ขอความน้ีมีจุดเดนอะไร

 ในพระคัมภีร “การเปนคนถอมใจ” จะทําใหผูคนคิดพิศวง และถือวา
นายกยอง แตพระคัมภีรมองดู “การถอมใจ” แตกตางไปอยางมากในสายตา
ของผูคนในวัฒนธรรมสมัยของทานเปโตรมองเห็น ทานเปโตรยกพระธรรม 
สุภาษิต 3:34 ขึ้นมาอาง เพื่อแสดงใหเปนวา พระเจาทรงเห็นวา “ความหยิ่ง” 
คืออะไร ที่จริงแลวพระคัมภีรเดิมแสดงใหเห็นวา สวนหนึ่งในงานของพระเจา
ตลอดมาในประวัติศาสตร ไดทรงละทิ้งความหยิ่ง (อิสยาห 13:11; อิสยาห 
23:9; โยบ 40:11) 
 เราควรจะมีความคิดถูกตอง หรือความรูสึกอยางไรตอพระเจา คําตอบ
คอืวาเราควรมคีวามรูสกึถอมใจตอพระองค (1 เปโตร 5:6) ครสิเตยีนตางรบัรูวา
พวกเขาเปนคนบาป และทุกคนมีความเทาเทียมกันในพระเจา ตอไมกางเขน 
เราไมควรจะรูสึกหย่ิง แนนอนเปนการงายท่ีจะถอมใจลงตอพระพักตรของ
พระเจา ทั้งนี้เพราะพระองคเปนพระผูสรางฟาสวรรค และแผนดินโลก และ
เปนการงายที่จะถอมใจลงตอผูอยูเหนือเรา ผูซึ่งมีสิ่งตางๆ เหนือเรา ผูมีอํานาจ
เหนือเรา หรือผูมียศศักด์ิ ตําแหนง “สูงกวา” เรา แตขอทดสอบคือ เราแสดง
ความถอมใจตอผูอยู “ภายใต” เราที่ไมมีอํานาจเหนือเราตางหาก
 ดังนั้นคริสเตียนควรเปนท่ีรูจักเร่ืองความถอมใจ ดวงใจท่ีถอมสุภาพ
ควรถูกพบเห็นในคนทั้งปวง ไมวาจะเปนใครที่มาติดตอ หรือมีความสัมพันธ
กับเขา ไมเพียงเปนทาทีมีตอพระเจา แตกับคนทั้งปวง (1 เปโตร 5:5) เราควร
ถอมใจลงตอผูที่ทํางานใหเรา หรือภายใตการดูแลของเรา นี่คือ “วิญญาณแหง
การถอมใจ” ที่ทานเปโตรกลาววาเราควรจะมี

 มีอะไรเกี่ยวกับไมกางเขนท่ีชวยใหเราถอมใจเสมอ
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ดุจสิงโตคําราม (1 เปโตร 5:8-10)วันพฤหัสบดี
 เราทราบวา ทานเปโตรเขียนจดหมายฝากของทานในบรรยากาศของ 
“การกดขี่ขมเหง” นั่นคือการสงครามใหญระหวางพระคริสตและซาตาน ไมใช
หัวขอที่อยูหางจากเราแสนไกล หรือเปนการสอนใหผูเชื่อเพียงรับรูไว แตเปน
วาพวกเขาทั้งหลายกําลังมีประสบการณในสงครามนี้ ในลักษณะที่หลายคนใน
พวกเรายังไมเคยพบเห็นในเวลานี้

 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:8-10 และววิรณ 12:7-9 ขอพระคมัภีร
เหลาน้ีสอนเราวา ความช่ัวรายเร่ิมตนอยางไร และงานของซาตานใน
โลกนี้มีอะไรบาง

 พระธรรมวิวรณแสดงใหเห็นวาคริสเตียนตางมีสวนในมหาสงคราม 
หรือการขับเค่ียวระหวางอํานาจแหงความดี และอํานาจแหงความชั่วราย ใน
พระธรรมวิวรณ อํานาจแหงความดีนําทัพโดยพระเยซู พระเยซูทรงเปน
พระวาทะของพระเจาพระองคทรงเปน “จอมกษัตรยิ และจอมเจานาย” (ววิรณ 
19:13, 16) สวนกองกําลังแหงความชั่วรายนําโดยพญามาร ซึ่งถูกเรียกในอีก
หลายช่ือวา “ซาตาน” ในพระคัมภีรซาตานมีอีกชื่อวา “งูดึกดําบรรพ” หรือ 
“พญานาคใหญ” (วิวรณ 12:7-9; วิวรณ 20:7, 8) เคยมีการกระจายเสียงทาง
สถานีวิทยุ และการออกอากาศทางโทรทัศนวา มีคริสเตียนบางกลุมประกาศ
วา “พญามาร” หรือ “ซาตาน” ไมมีตัวตนจริง แตขอมูลความจริงมีวา
พญามารคือ “ตัวตนที่มีฤทธิ์เดช” ความมุงมั่นของพญามารคือที่จะทําลายผูที่
เชื่อในพระเจา แตขาวดีมีวา “พญามารจะถูกทําลายในวาระสุดทาย” (วิวรณ 
20:9, 10) 
 ทานเปโตรกลาววาพญามารหามีอันตรายนอยลงไม ทานเตือนวา 
“ทานทั้งหลายจงสงบใจจงระวังไวใหดี ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยู
รอบๆ ดุจสิงโตคํารามเท่ียวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได” (1 เปโตร 5:8) 
ทานเปโตรช้ีใหผูอานของทานเห็นถึงความทุกขยากลําบากท่ีพวกเขากําลัง
ประสบอยู ทานกลาวหนุนใจวา “และเมื่อทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะ

LIKE A ROARING LION
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ตัวอยางภาวะผูนําการรับใชของพระเยซู พบไดจากการท่ีพระองคทรง
ทําในชวงการรับประทานอาหารเย็นมื้อสุดทาย (the Last Supper) ในเวลา
นั้นพระเยซูทรงรับรูเต็มๆ วาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา หลังการ
รับประทานอาหาร พระองคทรงลางเทาของเหลาสาวก (ยอหน 13:14, 15) 
แตละครั้งที่ผูติดตามพระเยซูลางจะเทาใหแกกันและกัน พวกเขาปฏิบัติภาพนี้
ใหเห็นอีกครั้ง และพวกเขาเตือนซึ่งกันและกันวาการจะเปนผูนําในอาณาจักร
ของพระเยซู คนหนึ่งจะตองทําตัวเหมือนเปนผูรับใช ไมสงสัยเลย การถอม
พระองคของพระเยซูประทับใจในดวงจิตของทานเปโตร ซึ่งสะทอนออกมาเมื่อ

หนึ่งแลว พระเจาผูทรงพระคุณล้ําเลิศ ผูไดทรงเรียกทานทั้งหลายเขาในศักดิ์ศรี
นิรันดรในพระคริสต พระองคเองก็จะทรงโปรดปรับปรุงทานใหมั่นคง และมี
กําลังขึ้น” (1 เปโตร 5:10)

 อานพระธรรม 1 เปโตร 5:10 ทานเปโตรกําลังพยายามพูดอะไร
กับเราในพระคัมภีรขอนี้

 เราไมทราบวาเสนทางทดสอบ (trial) ที่ผูอานของทานเปโตรจะตอง
ผานเปนอยางไร แตสิ่งที่เราสามารถมองเห็นคือความหวังที่ทานเปโตรกลาว
เนนใหเห็นชัดเจน ถูกแลว พญามารมีตัวตนจริง การสงครามก็มีจริง และความ
ทุกขเดือดรอนมีก็จริง แตพระเจาแหงความพระกรุณา และการใหอภัยมีชัย
เหนือพญามาร ดังนั้นเราอาจไดรับความทุกขเดือดรอนช่ัวเวลาหนึ่ง แตเราจะ
ตองยืนหยัดในความสัตยซื่อ และแมถาจําเปนถึงตายก็ตองยอม (อาน ฮีบรู 
11:13-16) ในที่สุดแลวชัยชนะจะเปนของเรา ขอบพระคุณพระเยซูสําหรับ
ชัยชนะนี้

 เราจะเรียนรูเพื่อยึดมั่นในความเช่ือไดอยางไร และเราจะยืนหยัด
มั่นคงจนถึงวาระสุดทาย ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไดอยางไร
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ทานเปโตรเรียกผูปกครองคริสตจักร ทานกลาววาผูปกครองไมใชเปนเจานาย
เหนือคนอ่ืน (1 เปโตร 5:5) 
 “พระคริสตตกลงพระทัยจะรับสภาพของมนุษย ในการทําเชนนั้น 
พระองคทรงสําแดงวิญญาณแหงความถอมใจซ่ึงทําใหทั้งสวรรครูสึกพิศวง 
พระคริสตทรงเปนพระเจากอนเปนมนุษย ดังนั้นพระองคทรงถอมพระทัยลง
กลายเปนคนหนึ่งเหมือนพวกเรา เราจะตองเปดจิตใจของเราวาความจริงนี้
หมายความวาอะไร เราตองตระหนักวาพระคริสต ทรงถอดฉลองพระองค และ
มงกุฎของกษัตริยออก พระองคทรงสละสิทธ์ิที่จะประทับบนน่ังบัลลังกเพ่ือ
ปกครอง พระองคทรงสวมทับความเปนพระเจาดวยเนื้อหนังของมนุษย 
พระองคทรงรับสภาพของมนุษย เพื่อพระองคจะทรงเขาถึงมนุษย ณ จุดที่
มนุษยเปนอยู พระคริสตตองการนําอํานาจ ซึ่งมีชัยเหนือความบาปมาให
ครอบครัวของมนุษย และพระองคทรงพระประสงคใหเราทั้งหลายกลายเปน
บุตรชายและบุตรหญิงของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท Son and Daughters of 
God, หนา 81)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. พระเยซูทรงเร่ิมตนพนัธกิจของพระองคเพือ่พระเจาดวยการเผชิญ
 หนากับพญามารดวยความกลาหาญ ซึ่งตอนนั้นพระองคทรง
 ออนกําลังจากการอดพระกระยาหารมา 40 วัน แตพระองคทรง
 ตอตานการทดลองของพญามารดวยการยกขอพระคัมภีรขึ้นมา
 อาง (มัทธิว 4:1-11; มาระโก 1:12, 13; ลูกา 4:1-13) สิ่งนี้บอก
 เราวา เราสามารถตอตานพญามารไดอยางไร

2. ยกตัวอยางใหเห็นวา ความถอมใจมีลักษณะเหมือนกับอะไร 
 คุณสามารถเรียนรูอะไรจากตัวอยางเหลานั้น 

3. อะไรทําใหคนเปนผูนําคริสเตียนที่ดี สิ่งใดทําใหผูนําทางการเมือง
 ที่ดีดูคลายกับผูนําคริสเตียนที่ดี และมีอะไรท่ีทั้งสองแตกตางกัน

4. ถามีคนบอกวา ซาตานไมมีตัวตนจริง ซาตานเปนแคสัญลักษณ
 หรือภาพของความชั่วที่พบในมนุษยเทานั้น คุณจะพูดอะไรกับ
 คนนั้น
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“(พระคริสต) ถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเรา
ทั้งหลาย ทานฟกชํ้าเพราะความบาปผิดของเรา การตี
สอนอันทําใหเราท้ังหลายสมบูรณนั้น ตกแกทานที่ทาน
ตองฟกช้ํานั้นก็ใหเราหายดี” (อิสยาห 53:5) (1 เปโตร
2:24)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 เปโตร 1:1-18, 19; โคโลสี 1:13, 14; อิสยาห 53:1-12; ยอหน 11:25; 2 เปโตร 1:1

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ถึงตอนน้ีทุกอยางควรแจมชัด จากการศึกษาพระธรรมเปโตร
ฉบับตนวา ทานเปโตรมุงชี้ไปยังพระเยซู “หัวขอ” ของพระเยซู

เปนดุจดายทองคําที่ถักทอขึ้นผานจดหมายฝากฉบับนี้ 
 ในบรรทัดแรกของจดหมาย ทานเปโตรแนะนําวาทานเปน “อัครทูต
ของพระเยซูคริสต” และในบรรทัดสุดทายของจดหมาย ทานเปโตรเขียนวา 
“จงทักทายกันดวยธรรมเนียมจุบ อันแสดงความรักตอกัน” (1 เปโตร 5:14) 
เห็นไดวาจากบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดทาย พระเยซูทรงเปน “หัวขอหลัก” 
ในจดหมายฝากของทานเปโตร       
 ทานเปโตรพูดหลายส่ิงวาพระเยซูไดทําเพ่ือเรา ทานพูดถึงพระเยซู
ทรงสิ้นพระชนมเปนเครื่องถวายบูชาไถบาปเพื่อเรา ทานพูดเกี่ยวกับความ
ทรมานเจ็บปวดรวดราวท่ีพระเยซูตองผาน และทานช้ีใหเห็นวาพระเยซูทรง

บทที่ 8
พระเยซูในงานเขียนของอัครทูตเปโตร

วันที่ 13 -19 พฤษภาคม 2017
Jesus in the Writings of Peter
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พระเยซูทรงเปนเครื่องถวายบูชาของเรา 
(โคโดลสี 1:13, 14)วันอาทิตย

 มีหัวขอ “ใหญ” ที่ทอดยาวจากพระธรรมเลมแรกของพระคัมภีร
เรื่อยไปจนเลมสุดทาย บางที อาจเปน “หัวขอใหญที่สุด” ของพระคัมภีร 
และหัวขอที่วาเปนพันธกิจของพระเจาในการชวยคนบาปใหรอดพน เราพบ
หัวขอนี้ในตอนที่อาดัม และเอวาลมลงในพระธรรมปฐมกาล และการลมลง
ของ “บาบิโลน” ในพระธรรมวิวรณ และเราเห็นจากจุดแรกเริ่มจนถึงจุด
สุดทาย ที่พระเจาทรงทําการชวยผูหลงหายใหรอด (ลูกา 19:10) หัวขอนี้พบ
ไดในจดหมายฝากของทานเปโตรเชนกัน

 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:18, 19 และ โคโลสี 1:13, 14 คําวา 
“ไดรับการไถจากความบาป” หมายความวาอะไร และ “พระโลหิต” 
มีสวนอะไรกับการไดรับความรอดของเรา

 ทานเปโตรไดพรรณนาถึงความสําคัญและความหมายของ “การสิ้น
พระชนมของพระเยซู” ใน 1 เปโตร 1:18, 19 มีภาพสองภาพจากพระคัมภีร
สองขอนี้ ภาพแรกสาธิตใหเห็นแนวคิดวา เราถูกซื้อดวยพระโลหิตซึ่งทําให
เรา “เปนไท” จากความบาปอยางไร ภาพที่สองเปนภาพของสัตวบูชา 
ภาพจําลองนี้นําเรายอนกลับไปยังขั้นตอนการปลดปลอยมนุษยจากความบาป 

ทนทุกขเจ็บปวดเพ่ือเปนตัวอยางสําหรับเรา ทานเปโตรอภิปรายถึงการที่
พระเยซูทรงฟนจากความตายสูชวีติ  และทานไดกลาวดวยวา “พระเมสสิยาห” 
คือพระผูชวย ในภาษากรีกคําวา “ครสิทอส” (Christos) คือ “พระองคผูทรง
ถูกเลือกสรรของพระเจา” ใน พระธรรม 1 เปโตร เราเห็นขอพิสูจนมากข้ึนวา
พระเยซูคือพระเจา พระองคเสด็จมาบังเกิดในเนื้อหนังของมนุษย พระองทรง
ดําเนินชีวิต และในที่สุดพระองคทรงสิ้นพระชนม เพื่อเราทั้งหลายจะมีความ
หวังที่จะไดชีวิตชั่วนิรันดร
 สัปดาหนี้เราจะยอนกลับไปยังพระธรรม 1 เปโตร และมองอยางใกลชิด
ในสิ่งที่ทานเปโตรสอนเกี่ยวกับพระเยซู

JESUS, OUR SACRIFICE
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ซึ่งทราบกันวาเปน “การไถบาป” (redemption) หรือ ไดรับการไถ พระคัมภีร
ใชคําวา “การไถบาป” อยูสองสามรูปแบบ ตัวอยางที่หนึ่ง การใชเงินซื้อกลับ
คืนหรือไถสิ่งของที่นําไปจํานองไวเนื่องความขัดสน หรือเกิดวิกฤติการณ
ในชีวิต พบไดใน (เลวีนิติ 25:25, 26) สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ทาสคนหนึ่ง 
หรือญาติสามารถจายคาไถ หรือซื้ออิสระภาพจากนายทาสได (เลวีนิติ 25:
47-49) ทานเปโตรบอกผูอานของทานวา เปนพระโลหิตของพระคริสตที่
ประเมินคามิได ที่จายคาไถหรือซื้อพวกเขาทั้งหลายจาก “การประพฤติอัน
หาสาระมิได” (1 เปโตร 1:18, 19)
 ในทํานองนี้ ทานเปโตรกลาววา สัตวที่นําไปถวายบูชาไถบาปใน
พระคัมภีรภาษาฮีบรูแสดงใหเห็นการสิ้นพระชนมของพระคริสต ในสมัย
พระคัมภีรเดิม คนบาปนําเอาลูกแกะที่ปราศจากความพิการ หรือไมมีตําหนิ
ไปยังพลับพลา สถานที่ที่ชนอิสราเอลนมัสการพระเจา คนบาปวางมือบนหัว
สัตวบูชา (เลวีนิติ 4:32, 33) สัตวบูชาตัวนั้นจะถูกฆา เลือดสวนหนึ่งของ
ลูกแกะจะนําไปเจิมที่เชิงงอนของแทนเผาบูชา สวนเลือดที่เหลือจะถูกเทลง
ยังฐานของแทนบูชา (เลวีนิติ 4:34) ความตายของสัตวเปนการจายคาไถ
สําหรับความบาป (เลวีนิติ 4:35) ดังนั้นโดยการเรียกพระเยซูวา “ลูกแกะ
สมบูรณ” ทานเปโตรกลาววา พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนที่เรา พระองคทรง
จายราคาสําหรับความบาปของเรา และการสิ้นพระชนมของพระองคไถบาป
ของเรา และปลดปลอยเราจากชีวิตเกาของเรา พระองคทรงชวยใหพนจาก
ความตายในอนาคต ซึ่งนอกจากวิธีนี้เราจะตองตายในความบาปของเราเอง

 ความหวังของเราวางอยูบนพระคริสตผูยอมถูกลงโทษแทนที่เรา
ความจริงนี้สอนเราถึงการไววางในพระเจาอยางสมบูรณอยางไร

ความรักหรือความทุกขทรมานของพระคริสต 
(อิสยาห 53:1-12)วันจันทร

 บอยคร้ังที่คริสเตียนพูดถึง “the passion of Christ” (ความรักของ
พระคริสต) คําวา “passion” มาจากภาษากรีกที่หมายถึง “to suff er” (ทุกข

THE PASSION OR SUFFERING OF CHRIST
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ทรมาน) คําวา “the passion of Christ” ปกติจะใชพรรณนาการไดรับความ
ทุกขทรมานในชีวิตชวงสุดทายของพระเยซูในโลกน้ี เริ่มตั้งแตที่พระคริสต
เสด็จเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย อัครสาวกเปโตรก็ไดอยูกับ
พระองคในชวงเวลานั้นดวย

 อานพระธรรม 1 เปโตร 2:21-25 และ อิสยาห 53:1-12 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้กลาวถึงความทุกขทรมานท่ีพระเยซูทรงรับแทนเรา
อยางไร

 มีความหมายพิเศษสําหรับการทรงทนทุกขเจ็บปวดของพระเยซู คือ 
“ทานฟกช้าํเพราะความบาปผดิของเรา  การตสีอนอนัทาํใหเราทัง้หลายสมบรูณ
นั้นตกแกทาน” (อิสยาห 53:5) พระองคทรงทําเชนนั้น เพราะเราจะตาย
เพราะเราท้ังหลายมีความบาป “เพื่อเราท้ังหลายจะพนความตายจากบาปได
และดําเนินชีวิตตามคลองธรรม ดวยบาดแผลของพระองค ทานทั้งหลายจึง
ไดรับการรักษาใหหาย” (1 เปโตร 2:24) หรือกลาวไดอีกอยางวา ความบาป
นําความตายมาให (โรม 5:12) ในฐานะเปนคนบาป เราสมควรตองตาย แต
พระเยซูผูทรงปราศจากบาปทรงส้ินพระชนมแทนท่ีเรา พระเยซูไมตรัสคํามุสา
พระองคทรงสิ้นพระชนแทนที่เราบนกางเขน เปนการแลกเปลี่ยนสถานท่ี
กับเรา เราจึงไดเขาสูแผนการแหงความรอดของพระองค

 อานพระธรรมอิสยาห 53:1-12 อีกครั้ง ขอพระคัมภีรเหลานี้
กลาววา พระเยซูทรงทนทุกขยากลําบากเพ่ือทรงดําเนินตามแผนการ
แหงความรอดสาํหรบัเรา  ความจรงิขอนีบ้งบอกพระลกัษณะของพระองค
อยางไร

 “ซาตานนําเอาการทดลองอันดุรายมาบีบค้ันดวงหทัยของพระเยซู 
พระผูชวยใหรอดไมอาจมองทะลุอุโมงคฝงศพพระองคมองไมเห็นความหวัง 
วาพระองคจะทรงฟนพระชนมและออกมาจากอุโมงคไดหรือไม พระองคไม
ทราบวาพระบิดาจะทรงรับเคร่ืองถวายบูชาของพระองค พระเยซูทรงกลัว
ความบาปซึ่งไมเปนที่พอพระทัยอยางยิ่งสําหรับพระบิดา ถาเปนอยางนั้น
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พระเยซูทรงฟนคืนชีพจากความตาย 
(ยอหน 11:25)วันอังคาร

 อานพระธรรม 1 เปโตร 1:3,  4, 21; 1 เปโตร 3:21; ยอหน 11:25; 
ฟลิปป 3:10, 11 และ วิวรณ 20:6 ขอพระคัมภีรเหลานี้ชี้ไปยังความหวัง
อะไรที่ยิ่งใหญ และความหวังนี้มีความหมายกับเราอยางไร

 เราไดเห็นแลววาทานเปโตรเขียนจดหมายฝากฉบับแรกของทานถึง
พวกที่กําลังไดรับความทุกขยาก พวกเขาไดรับความทุกขเดือดรอนเพราะ
พวกเขาเช่ือในพระเยซู ดังนั้นตอนเริ่มตนในจดหมายฝากของทาน ทาน
เปโตรช้ีนําดวงจิตของผูอานของทานวามีความหวังรอพวกเขาอยู ทานเปโตร
กลาววาความหวังของคริสเตียนคือ “ความหวังที่มีชีวิต” ทั้งนี้เพราะความหวัง
ของคริสเตียนวางอยูบน “การฟนจากความตายสูชีวิตของพระเยซู” (1 เปโตร 
1:3) การฟนคืนชีพของพระเยซูทําใหคริสเตียนมีความหวัง เพราะไดเปดชอง
ใหพวกเขามุงมองไปยังของประทานแหงชีวิตนิรันดรในสวรรค ของประทานน้ี 

JESUS ‘ RETURN TO LIFE FROM THE DEAD

พระองคอาจตองแยกจากพระบิดาตลอดนิรันดร พระคริสตทรงรูสึกถึงความ
นากลัว และความโศกเศราลุมลึก ซึ่งคนบาปจะรูสึกหากไมมีพระเยซูผูทรง
พระกรุณาคุณ เปนผูทรงรองออนวอนขอเพ่ือคนบาป น้ําหนักของความบาป
ทําใหถวยท่ีพระเยซูทรงด่ืมขมขื่นยิ่งนัก นั่นเปนสัญญาณที่พระเยซูทรงขอให
ผานพนไป ความบาปของเราทําใหพระบิดาทรงพระพิโรธพระเยซู พระเยซู
ทรงตระหนักวา ความบาปอาจแยกพระองคจากพระบิดาตลอดกาล ความคิด
นีไ้ดทาํใหดวงหทยัของพระบตุรแทบแหลกสลาย” (เอลเลน จ.ี ไวท ผูปรารถนา-
แหงปวงชน, หนา 753)

 เราควรตอบสนองอยางไร  กบัส่ิงทีพ่ระครสิตทรงทาํบนไมกางเขน
เพือ่เรา  เราจะตดิตามตวัอยางของพระองค  เหมอืนทีอ่คัรทตูเปโตรกลาว
ใน 1 เปโตร 2:21 วา “เพราะวาพระคริสตก็ไดทรงทนทุกขทรมานเพ่ือ
ทานทั้งหลาย ใหเปนแบบอยางแกทาน เพื่อทานจะไดดําเนินตามรอย
พระบาทพระองค” อยางไร
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“ปราศจากมลทิน” และไม “รวงโรย” (1 เปโตร 1:4) ถูกแลว สิ่งตางๆ อาจ
ผันแปรไปในทางเลวรายในบางคร้ัง แตใหคิดวามีอะไรรอเราอยูในสวรรค เม่ือ
ความทุกขยากลําบากของเราผานพนไปแลว
 ที่จริงแลว การฟนพระชนมเปนพระสัญญาวาเราก็จะถูกเรียกใหฟน
จากความตายเชนกัน (1 โครินธ 15:20, 21) ดังที่อัครทูตเปาโลกลาววา “และ
ถาพระคริสตไมไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา ความเชื่อของทานก็ไรประโยชน 
ทานก็ยังตกอยูในบาปของตน” (1 โครินธ 15:17) แตพระเยซูทรงฟนจาก
ความตาย และพระองคทรงแสดงใหเห็นวาพระองคมีฤทธิ์อํานาจเอาชนะความ
ตาย ดังนั้นคริสเตียนจึงวางความหวังบนการฟนพระชนมของพระเยซู ซึ่งเปน
เหตุการณที่ไดเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร การฟนคืนพระชนมของพระเยซู
เปนพื้นฐานแหงการฟนคืนชีพในตอนส้ินสุดของกาลเวลา
 ทุกสิ่งทุกอยางที่พระคริสตไดทําเพื่อเราไดมาถึงจุดสูงสุด คือใน
พระสัญญาแหงการฟนคืนชีพ ถาปราศจากซ่ึงพระสัญญาขอนี้ เรายังจะมี
ความหวังอะไรอีก
 “สําหรับคริสเตียน ความตายเปนเพียงการนอนหลับ เปนชวงขณะ
แหงความเงียบสงบ และความมืด เหลาผูเชื่อในพระเยซูเมื่อพวกเขาตาย 
พวกเขาไดซอนอยูกับพระคริสตในพระเจา และ “เมื่อพระคริสตผูทรงเปนชีวิต
ของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นทานจะปรากฏพรอมกับพระองคในศักดิ์ศรีดวย” 
(โคโลสี 3:4) อานพระธรรมยอหน 8:51, 52 ดวย...เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
คร้ังที่สอง คนท้ังปวงท่ีตายในพระคริสตจะไดยินเสียงเรียกของพระองค 
พวกเขาจะฟนคืนชีพสูสงาราศี และรับเอาชีวิตนิรันดร” เอลเลน จี. ไวท ผูพึง-
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 787

 จงคดิดูวาความตายสุดทายเปนอยางไร  มนัรายกาจ  ไมนาใหอภัย 
แตจรงิ เพราะเหตใุดพระสญัญาเรือ่งการฟนคนืชพีจึงสาํคญัตอความเชือ่
ของเรา และเพราะเหตุใดจึงสําคัญตอทุกสิ่งท่ีเราเชื่อและหวังดวย
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พระเยซูองคพระเมสสิยาห (ดาเนียล 9:25)พุธ
 เราไดศึกษากอนหนานี้วา สิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือจุดแปรผันใน
พันธกิจของพระเยซูบนโลก เหตุการณนี้เกิดขึ่นเมื่อพระเยซูทรงถามเหลา
อัครทูตของพระองควา “แลวพวกทานเลา วาเราเปนใคร “ซีโมนเปโตรทูล
ตอบวา พระองคทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาผูทรงประชนมอยู” 
(มัทธิว 16:15, 16) คําวา “พระเมสสิยาห” หรือ “พระคริสต” มีความหมาย
อยางเดียวกัน คําวา “พระคริสต” มาจากภาษากรีกวา “คริสโตส” (Christos) 
ซึ่งหมาย “พระองคผูทรงไดรับการเลือกสรรไว” หรือ “พระเมสสิยาห” ใน
ภาษาฮีบรู คําวา “พระคริสต” คือ “mashiyach” ซึ่งมาจากคําวา “ที่จะเจิม 
(หรือที่จะเลือก) ซึ่งถูกใชในหลายครั้งในพระคัมภีรเดิม (แมแตถูกใชในการบง
ชี้ถึงกษัตริยเปอรเซีย คือไซรัส (อาน อิสยาห 45:11) ไซรัสอยูในกลุมชนผูไม
ติดตามพระเจา ดังนั้นจากพื้นฐานนี้ในใจ เราสามารถเขาใจมากขึ้นในสิ่งที่ทาน
เปโตรหมายความวาอยางไร เมื่อเรียกพระเยซูวาพระคริสต ทานเปโตรใช
คําวา “พระคริสต” เพื่อแสดงถึงแนวคิดท่ีพบไดหลายแหงในพระคัมภีรเดิม

 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้จากพระคัมภีรเดิม: เพลงสดุดี 2:2; 
เพลงสดุดี 18:50; ดาเนียล 9:25; 1 ซามูเอล 24:6; และ อสิยาห 45:1 
แตละขอของขอพระคัมภรีเหลานีใ้ชคาํวา “พระเมสสิยาห” หรือ “ผูทรงได
รับการเจิม” มีคําอะไรอื่นในขอพระคัมภีรเหลานี้ที่สอนเราถึงคําวา “ทรง
ไดรับการเจิมไว” หมายถึงอะไร ทานเปโตรเขาใจคําวา “ทรงไดรับการ
เจิมไว” มีหมายความวาอะไร เมี่อทานเรียกพระเยซูวา “พระเมสสิยาห”
 พระเจาทรงนําทานเปโตรใหประกาศวา พระเยซูคือพระเมสสิยาห
(มัทธิว 1:16, 17) แตทานเปโตรไมเขาใจวาพระเมสสิยาหที่จริงแลวเปนใคร 
หรือพระองคจะทรงทําอะไร และบางทีสิ่งสําคัญที่สุด ทานเปโตรไมเขาใจวา
พระเยซูจะทรงทําอยางไร
 ทานเปโตรอาจขาดความเขาใจเกี่ยวกับพระเมสสิยาห แตทานเปโตร
ไมใชเพียงคนเดียว มีแนวคิดหลากหลายในอิสราเอลเกี่ยวกับพระเมสสิยาห 
การใชคําวา “พระเมสสิยาห” หรือ “พระองคผูไดรับการเจิมไว” ในขอ

JESUS THE MESSIAH (THE CHOSEN ONE OF GOD)
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พระเยซู, พระเมสสิยาหผูทรงเปนพระเจา 
(ยอหน 20:28)วันพฤหัสบดี

 ทานเปโตรทราบวาพระเยซูคือพระเมสสิยาห และทรงเปนองคพระผู-
เปนเจา ดังนั้นในตอนท่ีทานเปโตรเขียนจดหมายฝากของทาน ทานทราบวา
พระเมสสิยาหคือพระเจาดวยตัวพระองคเอง ชื่อ หรือคําแสดงตําแหนง (title)
ของคําวา “Lord” ความหมายไมใชทางศาสนา หมายถึง “ทานลอรด, เจานาย
หรือ นายเหนือหัว” แตในทางศาสนาหมายถึง “องคพระผูเปนเจา” หรือ 
“พระองคคือพระเจา” ใน 1 เปโตร 1:3 และ 2 เปโตร 1:8, 14, 16 ทานเปโตร
กลาวถึงพระเยซู วาทรงเปนพระเมสสิยาห พระคริสต และองคพระผูเปนเจา
 ในการทําเชนนั้น ทานเปโตรทําในสิ่งที่ผูเขียนหนังสือเลมอื่นของใน
พระคัมภีรใหมไดทําอยางเดียวกัน ทานเปโตรพรรณนาเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางพระเยซู และพระเจาดวยถอยคําวา “พระบิดา” และ “พระบุตร” 
(ตัวอยาง อานพระธรรม 1 เปโตร 1:3) อน่ึงพระเยซูทรงไดรับการพรรณนาวา
“เปนบุตรท่ีรักของเรา” (พระบิดา) ใน 2 เปโตร 1:17 อีกนัยหน่ึงสิทธิอํานาจ
บางประการของพระเยซูคือ “องคพระผูเปนเจา” ตําแหนงของพระองคใน
สวรรคมาจากความสัมพันธพิเศษกับ “พระเจาองคพระบิดา” (God)  

JESUS, THE DIVINE MESSIAH

พระคัมภีรที่ผานมาไมใหภาพสมบูรณวาใครคือพระเมสสิยาห แตก็แสดงให
เห็นในบางลักษณะวาพระเมสสิยาหคือใคร และจะทรงทําอะไร
 พระธรรมยอหน 7:42 กลาววาพระเมสสิยาหมาจากวงศวานของดาวิด 
และเมืองเบธเลเฮม (อสิยาห 11:1-6; มคีาห 5:2) แตในจิตใจของชาวยิวสวนมาก 
พระเมสสิยาหที่มาจากสายเลือดของดาวิดจะทําในสิ่งที่ดาวิดไดทํา พระองคจะ
ทําสงครามเอาชนะศัตรู แตสิ่งที่ไมมีใครคาดคิดคือพระเมสสิยาหจะถูกประหาร
ใหตายบนไมกางเขนโดยชาวโรมัน
 ในชวงเวลาที่ทานเปโตรเขียนจดหมายฝากของทาน ทานเขาใจ
กระจางย่ิงขึ้นวาพระเยซูคือพระเมสสิยาห (พระเยซูทรงถูกเรียกวา “พระเยซู
คริสต 15 ครั้ง ในพระธรรมเปโตร ฉบับที่ 1 และที่ 2) และทานเปโตรเขาใจ
ชัดเจนขึ้นในส่ิงทั้งปวงที่พระเยซูจะทรงทําเพื่อมนุษยผูลมลง
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 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:1; ยอหน 1:1 และ ยอหน 20:28  ขอ
พระคัมภีรเหลานี้บอกเราวาพระเยซูทรงเปนพระเจาอยางไร

 พระธรรม 2 เปโตร 1:1 กลาววา “พระเยซูคริสตเจา พระผูชวยใหรอด
ของเรา”  ในภาษากรกี คาํวา “คาํนาํหนา” “the” ถกูใชกอนทัง้คาํวา “พระเจา” 
(God) และ “พระผูชวยใหรอด” (Savior) ซึ่งหมายถึงพระเยซู (Jesus) ดังนั้น 
พระธรรม 2 เปโตร 1:1 เปนขอพิสูจนชัดเจนในพระคัมภีรใหมวา พระเยซูทรง
สภาพของพระเจาอยางสมบูรณ
 คริสเตยีนยคุแรกเริม่ตอสูดิน้รนทีจ่ะเขาใจพระเยซ ู แตทลีะเลก็ทลีะนอย
เหลาผูเขียนพระคัมภีรใสความจริงเกี่ยวกับพระเยซูลงในพระคัมภีรใหม ทาน
เปโตรกลาวชัดเจนวา พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนสาม
พระภาคแยกจากกัน (ยกตัวอยาง: พระบิดา และพระบุตรถูกแสดงใหเห็นเปน
สองพระภาคแยกจากกัน ใน 1 เปโตร 1:3; และ 2 เปโตร 1:17 และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ถูกกลาวถึงใน 1 เปโตร 1:12 และ 2 เปโตร 1:21) เราเห็นการแยกจาก
กันในทํานองน้ีตลอดในพระคัมภีรใหม ในเวลาเดียวกัน พระเยซูถูกสําแดงให
เห็นในพระคัมภีรใหมในฐานะองคพระเจา อยางเต็มๆ และเชนเดียวกันกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เวลาผานไปนานพอควร คริสตจักรไดพัฒนาคําสอนเรื่อง 
“ตรีเอกานุภาพ” ขึ้น คําสอนน้ีรูจักกันในชื่อวา “ทรินิตี้” (Trinity) คริสตจักร
เซเวนธแอดเวนตีสรวมเอาคําสอนเร่ือง “ตรีเอกานุภาพ” ไวเปนหนึ่งในหลักขอ
เชื่อ 28 ขอ หรือขอเชื่อหลักของคริสตจักร 28 ขอ ดังนั้นเราไดเห็นภาพพระเยซู
อยางชัดเจนจากพระธรรมเปโตร วาพระองคทรงเปนทั้ง “พระเมสสิยาห” และ 
“พระเจา” ในพระองคเอง

 จงพจิารณาถงึชวีติและความตายของพระเยซ ู ตระหนกัวาพระองค
ทรงเปนพระเจา สิ่งนี้บอกเราถึงพระเจาที่เรารับใชวาเปนพระเจาประเภท
ใดและเพราะเหตุใดเราจึงควรรักและวางใจในพระองค
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ในภาษากรีก คําวาพระเมสสิยาห คือ “คริสตอส” (Christos) คําวา 
“คริสตอส” หมายถึง “องคผูไดรับการเจิมไว” หรือ “ผูไดรับการเลือกสรรไว” 
สวนคําวา “พระผูชวยใหรอด” ในภาษาฮีบรูหมายถึง ผูหนึ่งซึ่งจะชวยปลด
ปลอยชาวยิว ผูปลดปลอยนี้จะเปน “ตัวแทนของพระเจา (God’s agent) ใน
การนําสูยุคใหมสําหรับประชากรของพระเจา ทั้งในภาษาฮีบรู และภาษากรีก 
คําวาพระเมสสิยาหจากจากรากศัพทซึ่งหมายถึง “ที่จะทําการเจิม” หรือที่จะ
เทน้ํามันลงบนศีรษะหลังการเลือก ดังน้ันการเรียกพระเยซูวา “พระคริสต” 
ผูเขียนหนังสือพระคัมภีรใหมท้ังหลาย ตางแสดงใหเห็นวา พวกเขาเช่ือวา
พระเยซูทรงถูกแยกไวตางหากเพื่อพันธกิจพิเศษสําหรับพระเจา
 “พระเยซูทรงรับชื่อและตําแหนง (Title) วา “พระเมสสิยาห” แต
พระองคไมทรงหนุนใจใหใช เพราะเหตุใด เพราะคํานี้เช่ือมโยงกับความหวัง
ดานการเมืองของชาวยิว “พวกเขาเชื่อวาพระเจาจะสงพระเมสสิยาหมาเพ่ือ
ทําลายศัตรูคือชนชาติโรมัน และปลดปลอยชาวยิวใหเปนเอกราช” ดวยเหตุนี้
การใชชื่อ “พระเมสสิยาห” จะทําใหเกิดความลําบากพระเยซูจึงไมสนับสนุน
ใหคนอ่ืนๆ เรียกพระองควาพระเมสสิยาหในท่ีสาธารณะ อีกทั้งพระองคไม
ประสงคใหใชคํานี้เพ่ือพรรณนาพันธกิจของพระองค แตเมื่อทานเปโตรเปลง
คําน้ีออกมาพระองคไม “ตอวา” (scold) แตอยางใด (อานมัทธิว 16:16, 17) 
และไมทรงหามหญิงชาวสะมาเรียเชนกัน (ยอหน 4:25, 26) ที่ใชคําวา
พระเมสสียาห พระองคทรงทราบดีวาพระองคคือพระเมสสิยาห เราเห็นขอมูล
ความจริงเร่ืองน้ีจากพระธรรมมาระโก 9:41 ตรงน้ี พระเยซูตรัสวาใครก็ตามให
น้ําแกคนหนึ่งในพวกสาวกดื่มจะไดรับรางวัล “เพราะเราบอกความจริงแกทาน
วา ผูใดจะเอานํ้าถวยหน่ึงใหพวกทานด่ืม เพราะทานท้ังหลายเปนฝายพระคริสต 
ผูนั้นจะขาดบําเหน็จก็หามิได” (มาระโก 9:41) (เอลเลน จี. ไวท The SDA 
BibleCommentary, เลม 12, หนา 165)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานพระธรรมอิสยาห 53:1-12 จากขอพระคัมภีรเหลานี้ พระเยซู
 ไดทรงทําอะไรเพื่อเรา ตอนนี้ใหเขียนสิ่งเหลานั้นลงบนแผน
 กระดาษสักแผน มีวิธีใดบางท่ีเราสามารถจะมองเห็นแนวคิดของ
 พระเยซูอยางอยางชัดเจนจากขอพระคัมภีรเหลานี้วา พระเยซู
 ทรงเปน “ผูรับโทษแทนของเรา” เหตุใดเราจึงจําเปนตองให
 พระองคเปนผูรับโทษแทนเรา

2. ตลอดในประวัติศาสตร บางคนใชพระสัญญาในพระคัมภีรเรื่อง
 ชีวิตในภายหลัง เพื่อกดดันผูคนใหอยูใตบังคับ หรือกดข่ีพวกเขา 
 ยกตัวอยางเชน พวกเขาอาจพูดวา “ถูกแลว ชีวิตในโลกน้ีคุณ
 กําลังพบกับความยากลําบาก จงอยาพยายามเปลี่ยนแปลงมัน 
 หรือทําสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น แทนที่จะทําเชนน้ัน จงเนน (focus) ใน
 สิ่งที่พระเจาทรงสัญญาไวเพื่อเรา เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา” เปน
 การงายที่จะมองเห็นความจริงขอนี้ถูกนําไปใชอยางผิดๆ ผลลัพธ
 ทีต่ามมาคอื  ผูคนจาํนวนไมนอยทีจ่ะปฏเิสธความเชือ่ของครสิเตยีน
 เรื่องชีวิตหลังความตาย คุณจะพูดกับคนเหลาน้ันผูยังไมเขาใจ
 พระสัญญาของพระคัมภีร และนําไปใชในวิธีผิดๆ อยางไร

3. พระครสิตคอืพระเจา ความจรงิขอนีบ้อกเราวาพระเจาคือใคร และ
 เพราะเหตุใดความจริงขอนี้จึงเปนขาวประเสริฐ
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“เพราะเหตุนี้เอง ทานจงอุตสาหจนสุดกําลังท่ีจะเอา
คณุธรรมเพิม่ความเชือ่เอาความรูเพิม่คณุธรรม  เอาความ
เหนี่ยวร้ังตนเพิ่มความรู เอาขันตีเพ่ิมความเหน่ียวรั้งตน 
และเอาธรรมเพ่ิมขันตี เอาความรักฉันพ่ีนองเพ่ิมธรรม 
และเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพ่ีนอง” 
(2 เปโตร 1:5-7)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 เปโตร 1:1-15; เอเฟซัส 2:8; โรม 5:3-5; 
ฮีบรู 10:38; โรม 6:11; 1 โครินธ 15:12-57

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บทเรียนสัปดาหนีค้รอบคลุม 2 เปโตร 1:1-14 ในขอพระคัมภรี
ทั้ง 14 ขอนี้ ทานเปโตรสอนเราถึงการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์โดย

ความเชื่อ จากนั้นทานอธิบายถึงฤทธานุภาพของพระเจาที่สามารถทํางานใน
ชีวิตของคนที่ถวายตัวใหพระเยซู ทานพูดถึงความจริงอันนาทึ่งที่เราสามารถ  
“จะรับสวนในสภาพของพระองค” (2 เปโตร 1:4) และทานกลาวดวยวา
เราสามารถเปนอิสระจากความช่ัวรายและตัณหาของโลก
 ในขอพระคัมภีรเหลานี้ ทานเปโตรกลาวถึงสิ่งดี ที่คริสเตียนควรเปน
และทําส่ิงดีเหลานี้เรียกอีกอยางวา “คุณธรรม” (virtues) ทานเปโตรเขียน
รายการคุณธรรมเหลานี้ในลําดับพเิศษ คุณธรรมอยางหนึ่งหรือความดี ตามมา

บทที่ 9
เปนตัวของคุณเอง

วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2017
Be Who You Are
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ความเชื่อที่ล้ําคา (2 เปโตร 1:1-4)วันอาทิตย
 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:1-4 ทานเปโตรกลาววาเราไดรับ
พระราชทานอะไรในพระเยซูคริสต นั่นคือเราสามารถมองเห็นความจริง
แหงพระเมตตาคุณ และการใหอภัยบาปตรงน้ีอยางไร

 ทานเปโตรเร่ิมตนจดหมายฝากฉบับที่สองของทานโดยการพูดวา 
“ทานทั้งหลายที่ไดรับความเชื่อเทาเทียมกับเรา ดวยความชอบธรรมแหง
พระเจาของเราท้ังหลาย” (2 เปโตร 1:1) คําที่แปลวา “คุณคา” (valuable) ใน
ฉบับภาษาองักฤษบางครั้งแปลวา “ล้ําคา” (precious) ซึ่งหมายถึง “มีคุณคา
เทาเทียมกัน” (of equal value) มีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ทานเปโตร
กลาววา เหลาผูเชื่อไดรับความเชื่ออันล้ําคานี้ ทานไมไดพูดวาพวกเขา “หามา
ได” หรือ “ไดรับมา” (earned) จากการจายตามราคา หรือกระทําสิ่งดีแลก
เปลี่ยนมา เหมือนที่ทานเปาโลเขียนวา “ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดน้ันก็รอด
โดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใชโดยตัวทานทั้งหลายกระทําเอง แต

A PRECIOUS FAITH

ดวยคุณธรรมหรือความดีอีกอยาง และตามดวยคุณธรรม หรือความดีอื่นๆ 
ตามลําดับไป จนกระทั่งขึ้นสูระดับสูงซึ่งถือวาเปนคุณธรรมหรือความดีที่สําคัญ
ที่สุด คือ “ความรัก” 
 ทานเปโตรเขยีนถงึผูเชือ่เหลานัน้วาอะไรคอืความหมายของ “การอยูใน
พระคริสต” และที่จะใหความบาปในอดีตไดรับการชําระ โดยทานเขียนวา 
“เพราะวาผูใดที่ขาดธรรมเหลานี้ ก็เปนคนตาบอดตาสั้น และลืมไปวาไดรับ
การชําระใหพนความผิดบาปแลว” (2 เปโตร 1:9) จากนั้นทานเปโตรนํา
แนวคิดเพ่ือเสริมความม่ันใจในความรอด และพระสัญญาเร่ืองชีวิตชั่วนิรันดร
ทานกลาววา “ดังน้ันทานทั้งหลายจะมีสิทธิ์สมบูรณ ที่จะเขาในอาณาจักร
นิรันดรของพระเยซูเจา พระผูชวยใหรอดของเรา” (2 เปโตร 1:11)
 และในท่ีสุด ทานเปโตรกลาวส้ันๆ ในหัวขอสําคัญเรื่อง “สภาวะของ
คนตาย” ทัง้หมดท่ีทานเปโตรไดอภปิรายมาต้ังแตขอ 1-14 นบัวาเปนความจริง
ที่รุมรวย และลึกซึ้งในขอพระคัมภีรเพียง 14 ขอ



96   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

พระเจาทรงประทานให” (เอเฟซัส 2:8) นั่นคือที่จะกลาววาความเชื่อเปนสิ่ง
ล้ําคาเพราะวา “แตถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไม
ไดเลย” (ฮีบรู 11:6) และโดยความเช่ือเราไดวางใจในพระสัญญาอันอัศจรรยนั้น
 ทานเปโตรชี้ใหเราเห็นดวยวาโดย “ฤทธิ์เดชของพระองคไดใหสิ่ง
สารพัดแกเรา” และผานฤทธิ์อํานาจของพระเจาเทานั้นที่เรามีชีวิตอยู และ
โดยฤทธ์ิอํานาจดังกลาวเราสามารถเปนคนบริสุทธ์ิได และฤทธานุภาพน้ีทรง
ประทานใหแกเรา เพราะพระองค “ไดทรงเรียกเราดวยพระสิริ และความ
ล้ําเลิศของพระองค” (2 เปโตร 1:3; อาน ยอหน 17:3 ดวย)
 เราถูกเรียกใหรักพระเจา แตเราจะรักพระเจาผูที่เราไมรูจักไดอยางไร 
เราไดรูจกัพระเจาผานทางพระเยซ ูพระคมัภรี  และโลกทีพ่ระองคไดทรงสรางไว  
และเราไดมารูจักพระเจาผานประสบการณในการดําเนินชีวิตดวยความเชื่อ 
และการเช่ือฟง เราไดมารูจักพระเจา และไดสัมผัสวาพระเจามีจริงจาก
ประสบการณที่ทรงทํากับชีวิตของเรา การรับรูนี้จะเปลี่ยนแปลงเรา และไดมา
รูจักพระเจาผานทางพระคุณท่ีทรงประทานใหเรา 
 ประการตอมา ทานเปโตรกลาวดวยวา “พระองคจึงไดทรงประทาน
พระสัญญาอันประเสริฐและใหญยิ่งแกเรา” (2 เปโตร 1:4) พระสัญญาเหลานี้
รวมไปถึงการแบงปนใน “ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระเจา” (2 เปโตร 1:4) 
มนุษยถูกสรางขึ้นในพระฉายาของพระเจา และพระฉายานี้ไดเสื่อมทรามลง
เปนอันมาก ดังนั้นเราตองบังเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวเราจะมีชีวิตใหมใน
พระเยซู พระเยซูจะทําการเสริมสราง (renew) พระฉายาของพระองคขึ้นใหม
ในเรา แตเราตองหลีกหนีจากการปฏิบัติที่ชั่วรายตางๆ หากเราตองการใหการ
เปล่ียนแปลงนี้บังเกิดขึ้น 

 ชีวิตของคุณจะเปนอยางไร ถาไมมีความเชื่อ คําตอบของคุณ
ชวยใหคุณเขาใจวาของประทานดานความเช่ือมีคุณคาอยางไร
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ความรักเปนเปาหมายชีวิตของคริสเตียน 
(2 เปโตร 1:5-7)วันจันทร

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:5-7; โรม 5:3-5; ยากอบ 1:3, 4 และ 
กาลาเทีย 5:22, 23 หัวขออะไรที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรแตละขอ

 นักคิดนักปรัชญาสมัยโบราณของโลกบอยครั้งเขียนรายชื่อนามธรรม
ของคําวา “คุณธรรม, คุณความดี, ศีลธรรม”(virtues) ออกมา “คุณธรรม” 
เปนสิ่งดีที่บุคคลคนหนึ่งมี และปฏิบัติ มีตัวอยางรายชื่อคุณธรรมดังกลาว
สองสามแหงในพระคัมภีรใหม อยางเชนที่พบใน โรม 5:3-5; ยากอบ 1:3, 4; 
กาลาเทีย 5:22, 23 ผูอานของทานเปโตรไมสงสัยตางทราบรายช่ือคุณธรรม
เหลานี้ ดั้งนั้นทานเปโตรไดเรียงลําดับรายชื่อแหงคุณธรรมของทานในลําดับ
พิเศษ คุณธรรม หรือความดีแตละอยางเพ่ิมใหกับคุณธรรม หรือความดี
อันดับตอๆ ไป และในรายชื่อสุดทายของรายชื่อ คุณธรรมไดมาถึงจุดสูงสุด
นั่นคือ “ความรัก” 

 แตละรายชือ่ “คณุธรรม” ทีท่านเปโตรเขยีนออกมาใน (2 เปโตร 
5:5-7) มีความหมายสําคัญ:

 ความเช่ือ: (Faith) ตรงน้ีความเช่ือไมมีอะไรย่ิงใหญกวา ความเช่ือ
ในการชวยใหรอดของพระเยซู (อาน กาลาเทีย 3:1; ฮีบรู 10:38)
 ความดี: (Goodness) ความดีมาจากภาษากรีกวา “อะเรเต” (arête) 
คํานี้หมายถึง “ความดีประเภทใดก็ได” เปนสิ่งที่มีคุณคาในแนวคิดของผูคนใน
สมัยโบราณ ถูกแลวความเช่ือเปนสิ่งสําคัญ แตความเช่ือนั้นจะตองนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงชีวิต บุคคลเชนนั้นจะไดรับการเติมเต็มดวยความดี หรือทําในส่ิง
ที่ถูกตอง
 ความรู: (Knowledge) ตรงน้ีทานเปโตรพูดถึงความรูที่มาจากความ
สัมพันธแหงการชวยใหรอดกับเยซูคริสต
 ความสามารถในการควบคุมตัวเอง: (The ability to control 
oneself) คริสเตียนท่ีมีประสบการณสามารถจะควบคุมความคิด และความ

LOVE IS THE GOAL OF A CHRISTIAN LIFE
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เปนอยางที่คุณเปน (2 เปโตร 1:8-11)วันอังคาร
 พระธรรมเปโตรฉบับตนใหรายการของ “คุณธรรม” (virtues) แกเรา 
ที่เราควรพยายามใหไดมาในฐานะเปนคริสเตียน จากนั้นทานเปโตรบอกเราถึง
ผลลัพธจะเกิดขึ้นเมื่อเราไดรับ “คุณธรรม” ดังกลาว

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:8-11 ตรงน้ีทานเปโตรพูดถึงสองส่ิง:

BE WHO YOU ARE

ปรารถนาของพวกเขา ความคิด และความปรารถนาบางอยางสามารถนําไปสู
การกระทํา หรือปฏิบัติบางสิ่งมากเกินไป
 พละกําลังที่จะรักษายางกาวเดินตอไป: (The strength to keep 
going) พละกําลังดังกลาวน้ีรวมไปถึงการยืนหยัดอยูกับสิ่งท่ีถูก แมวาจะตอง
เผชิญกับชวงเวลาแหงความทุกขยากหรือการขมเหง
 การดําเนินตามพระทัยของพระเจา: (Godliness) คํานี้แปลจาก
ภาษาเดิมวา “ความดี” หมายถึงการทําในสิ่งที่ถูก การดําเนินตามพระทัย
พระเจาเปนผลลัพธมาจากการมีความเช่ือในพระเจา ในพระคัมภีรใหมคํานี้
อาจหมายถึง “การมีความประพฤติดี ซึ่งเปนผลมาจากการเช่ือในพระเจา
เที่ยงแทองคเดียว” (1 ทิโมธี 2:2)
 ความเมตตา กรุณา: (Kindness) คริสเตียนเปนครอบครัวหนึ่ง 
การดําเนินชีวิตตามพระทัยพระเจาจะนําไปสูการมีใจเมตตา กรุณาระหวางพี่
นองสมาชิกซึ่งอยูในครอบครัวของพระเจา และยังจะนําสูการเปนคนมีใจดี 
หวังดีตอคนอื่นๆ ที่อยูนอกครอบครัวฝายจิตวิญญาณดวย
 ความรัก: (Love) ทานเปโตรนํารายชื่อของ “คุณธรรม” สูจุดสูงสุด 
ตรงนี้ ฟงแลวเหมือนกับขอเขียนของทานเปาโลใน พระธรรม 1 โครินธ 1:13

 กอนทานเปโตรจะเริ่มรายชื่อหมวด “คุณธรรม” (virtues) 
ทานกลาววา เราควรจะอุตสาหอยางย่ิง” (2 เปโตร 1:5) ที่จะไดมาซึ่ง
“คณุธรรม”  ทานหมายความอยางไรท่ีกลาวเชนนัน้  สิง่ใดทีม่นษุยพยายาม
มีเพ่ือดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยอยางสัตยซื่อ
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(1) มีอะไรที่ไดทําไวสําหรับคริสเตียนแตละคน และ (2) คริสเตียนควร
ดําเนินชีวิตอยางไร มีอะไรเชื่อมโยงระหวางสองส่ิงน้ี

 ทานเปโตรเราใจผูอานของทานใหดาํรงชีวติสอดคลองกบัสิง่ทีเ่ปนความ
จริงในพระเยซู นั่นคือ คุณธรรมแหงความเช่ือ ความดี ความรู ความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง พละกําลังที่จะชวยใหดําเนินตอไป ดวยการใชชีวิตอยาง
บริสุทธ์ิ มีความเมตตากรุณา และความรัก ทานเปโตรกลาววา “ถาทาน
ทั้งหลายเพียบพรอมดวยของประทานเหลานี้แลว ก็จะกระทําใหทานเกิด
ประโยชน และเกิดผลที่ไดซาบซึ้งในพระเยซูคริสตเจาของเรา” (2 เปโตร 1:8) 
 ปญหาคือไมใชคริสเตียนท้ังหลายดําเนินชีวิตสอดคลองกับความจริง
ใหมในพระเยซู (2 เปโตร 1:8) คนเชนนั้นลืมไปวาพวกเขาไดถูกชําระให
สะอาดจากความบาปในอดีตแลว (2 เปโตร 1:9) แตในพระคริสต พวกเขาได
รับการอภัยบาป ทานเปโตรแบงปนธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระเจากับ
พวกเขา ผลที่ไดคือพวกเขาจะตอง “ย่ิงอุตสาหกระทําตนใหเปนไปตามท่ี
พระเจาทรงเรียก และทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะวาถาทานประพฤติเชน
นั้นทานจะไมพลาดจากทางที่จะนําไปสูความรอด” (2 เปโตร 1:10) พวกเขา
ไมมีขอแกตัวที่จะดําเนินชีวิตอยางเมื่อกอน คือไมมีขอแกตัวสําหรับคริสเตียน
ผูไมเกิดประโยชน ทั้งไมมีขอแกตัวใดๆ สําหรับคริสเตียนผูไมบังเกิดผลของ 
“คุณธรรม” ในชีวิตของพวกเขา
 เราไดยินมามากจริงๆ เกี่ยวกับ “ความเช่ือ” แตเราจําเปนตองไดยิน
เกี่ยวกับ “การงาน” ไมนอยกวาเชนกัน คนจํานวนไมนอยวางใจในชีวิตของ
พวกเขาเอง ทําไมหรือ พวกเขาดําเนินชีวิตแบบงายๆ สบายๆ พวกเขาปฏิบัติ
ศาสนาที่ไมมีไมกางเขนรวมอยูดวย” (เอลเลน จี. ไวท Faith and Works, 
หนา 50)

 อานพระธรรมโรม 6:11 เปาโลกลาวถึงอะไรท่ีตรงกับของเปโตร
ใน (2 เปโตร 1:8-11)

 ในอีกแงหนึ่ง คนท้ังสองพวกพูดวา “จงเปนตัวของคุณเอง” และนั่น
คือตัวเรา และเราเปนใคร เราเปนผูถูกสรางใหมในพระคริสต พระองคไดทรง
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การเปลี่ยน “เต็นท” (รางกาย) (2 เปโตร 1:13, 14)พุธ
 ในป ค.ศ.1956 ออสกา คัลลแมนน เขียนรายงานสั้นๆ จากการศึกษา
วา “ชีวิตไมรูตายของดวงวิญญาณ หรือการฟนคืนชีพจากความตาย เปน
พยานหลักฐานของพระคัมภีรใหม” จากงานศึกษาชิ้นนี้ เขายืนยันวา “ดวง
วิญญาณไมตาย” เปนความเช่ือท่ีผิด เพราะขัดแยงกับแนวคิดที่วา “การฟน
คืนชีพ” คัลลแมนนกลาวดวยวา พระคัมภีรใหมสนับสนุนความเชื่อเรื่อง “การ
ฟนคืนชีพจากความตาย”
 คัลลแมนนเขียนในภายหลังวา “ไมมีใครนําเอางานศึกษาของขาพเจา
ไปพิมพเผยแพร” แตรายงานจากการศึกษาของขาพเจาได “สรางใหเกิด
ความต่ืนเตนในระดับหนึ่ง หรือไมก็สรางความรูสึกเกลียดชัง หรืออยางนอย
ไมชอบรายงานจากการศึกษาของขาพเจา”

 อานพระธรรม 1 โครินธ 15:12-57 ทานเปาโลใหคําแนะนําวามี
อะไรเกิดขึ้นในความตาย

 จากการศึกษาส่ิงที่พระคัมภีรใหมกลาวเก่ียวกับความตาย และการ
ฟนคืนชีพของนักคิดนักศึกษาพระคัมภีรใหมพวกเขาตระหนักวา คัลลแมนน
กลาวถูกตอง เพราะพระคัมภีรใหมกลาวเชนนั้น ซึ่งท่ีจริง พระคัมภีรสอน
แนวคิดเรื่องการฟนคืนชีวิตจากความตาย แตไมไดสอนวาดวงวิญญาณของ
มนุษยจะไมตายขณะที่รางกายไดตายไปแลว ยกตัวอยางเชนใน พระธรรม 
1 เธสะโลนิกา 4:16-18 ทานเปาโลกลาวหนุนใจคนที่บุคคลอันเปนที่รักไดจาก
ตายไป ทานเตือนพวกเขาวาเม่ือพระเยซูเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง พระองคจะ

REMOVEING THE “TENT”        

ชําระเราใหสะอาดจากความบาป พระองคแบงปนชีวิตของพระองคกับเรา นั่น
คือเหตุผลวาเราสามารถเปน “เหมือนพระคริสต” การเปนเหมือนพระคริสตคือ
ความหมายของคําวา “คริสเตียน” 

 คุณเปน “เหมือนพระคริสต” มากเพียงใด และคุณจะเปนเหมือน
พระองคมากขึ้นไดอยางไร
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ทรงปลุกคนที่ตายไปแลวใหฟนสูชีวิต พระธรรม 1 โครินธ 15:12-57 ทาน
เปาโลกลาวพรรณนาไวยาวในเร่ืองการฟนคืนสูชีวิตใหม ทานเริ่มตนดวยการช้ี
ไปยังความเชื่อของคริสเตียนท่ีพบในการฟนพระชนมของพระเยซู ถาพระเยซู
ไมทรงฟนพระชนม อยางนี้ความเชื่อใดๆ ที่มีในพระองคก็จะสูญเปลา แตทาน
เปาโลกลาววาพระคริสตไดฟนพระชนมจากความตายแลวจริงๆ และการฟน
พระชนมของพระครสิตจากความตายทาํใหมคีวามเปนไปไดสาํหรบัผูคนทัง้ปวง
ที่อยูในพระองคจะฟนจากความตายเชนกัน 
 ในพระธรรม 1โครินธ 15:35-57 ทานเปาโลพูดถึงรางกายใหมของ
ผูเชื่อ ซึ่งพวกเขาจะไดรับเม่ือพวกเขาฟนขึ้นจากความตาย ทานเปาโลแสดง
ใหเห็นความแตกตางระหวางรางกายใหม ที่เราจะไดรับ และรางกายเราที่มีอยู
ในเวลานี้ สิ่งที่เราทราบในขณะนี้คือ สักวันหนึ่งเราจะตาย แตชีวิตใหมซึ่งเรา
จะไดรับในวันฟนคืนชีพจะเปนชีวิตที่ไมมีวันตาย
 ดังนั้นจะเห็นไดชัดเจนในส่ิงที่พระคัมภีรใหมสอนวา ความตายเช่ือม
โยงกับการฟนคืนชีพ แตพระคัมภีรใหมไมไดสอนแนวคิดเรื่องวิญญาณจะคง
อยูตลอดไป การเขาใจความจริงเรื่องการฟนคืนชีพมีความสําคัญ เมื่อไดอาน
พระธรรม 2 เปโตร 1:12-14

ความเชื่อเมื่อเผชิญกับความตาย 
(2 เปโตร 1:12-15)วันพฤหัสบดี

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:12-15 ทานเปโตรหมายความวาอะไร 
เมือ่ทานแนะนาํวา “อกีไมชาขาพเจาจะตองสละทิง้ “เตน็ท” หรอืรางกาย
ของขาพเจาไป” 

 พระธรรม 2 เปโตร 1:12-14 ใหเหตุผลแกเราวา เหตุใดทานเปโตรจึง
เขียนจดหมายฝากฉบับที่สอง และจดหมายฉบับนี้ของทานเปนขาวสาร
สุดทายสําหรับคริสตจักร เหตุผลจะพบไดในถอยคําของ 2 เปโตร 1:13, 14 
ซึ่งบอกใหทราบวา ทานเปโตรคาดวาทานจะตายในอีกไมนาน ยกตัวอยาง
ทานเปโตรใชคําวา “เต็นท” (กระโจมผาใบ) แทนความหมายวา “รางกาย”

FAITH IN FACE OF DEATH
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ของทาน ในไมชาจะถูกรื้อลงโดยความตาย เปนที่ชัดเจนวาทานเปโตร
หมายถึงรางกายของทานเมื่อทานพูดวา “อีกไมชาขาพเจาก็จะตองสละทิ้ง
รางกายของขาพเจาไป” ผลลัพธที่เกิดขึ้น ผูแปลพระคัมภีรสมัยใหมบอยครั้ง
ใชคําวา “รางกาย” แทนคําวา “เตนท” (กระโจมผาใบ) ยกตัวอยางพระคัมภีร 
“ฉบับมาตรฐานแกไขใหม” (Revised Standard Bible) แปล 2 เปโตร 1:
13-14 วา “ตราบใดที่ขาพเจาอยูในรางกายน้ี...ในเมื่อขาพเจาทราบวาความ
ตายของขาพเจาจะมาถึงในไมชา” ไมมีถอยคําไหนของทานเปโตรท่ีแนะนําวา 
ดวงวิญญาณจะดํารงอยูตลอดไปหลังจากความตาย “เต็นท” ของทานเปโตร
หรือรางกายของทาน จะถูกสละท้ิงไปโดยความตาย ดวงวิญญาณของทานจะ
แยกออกจากสิ่งที่มีชีวิต

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:12-15 อีกคร้ัง ทานเปโตรพูดถึงการ
ตายของทานที่จะมาถึงอยางไร ความคิดและความรูสึกของทานเปโตร
สอนเราถึงความเช่ืออยางไร

 ทานเปโตรเขียน พระธรรม 2 เปโตร 1:12-15 เมื่อทานทราบวาอีกไม
นานชีวิตของทานจะถึงที่สิ้นสุด แทนท่ีทานจะกลัวความเลวรายที่จะมาเมื่อ
ทานตาย ทานกลับคิดถึงการอยูดีมีสุขของคนท่ีทานท้ิงไวเบื้องหลัง ทานตอง
การใหพวกเขายืนหยัดเขมแข็งใน “ความจริงปจจุบัน” (present truth) ทั้งนี้
เพราะความจริงปจจุบัน คือความจริงท่ีจําเปนสําหรับชวงเวลาที่ผูคนดํารง
ชีวิตอยู หรือกลาวอีกอยางวา “ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู” ทานเปโตรจะเตือน
เหลาผูเชื่อใหมีความสัตยซื่อ
 เราสามารถมองเห็น “การเอาจริงเอาจัง” และ “ประสบการณลึกซึ้งที่
ทานเปโตรมีกับองคพระผูเปนเจา” ถูกแลว ทานจะตายในอีกไมนาน และ
ไมใชการตายที่นาสบายใจแตอยางใด ( ยอหน 21:18 เอลเลน จี. ไวท The 
Acts of the Apostles, หนา 537, 538) แตความหวงใยของทานเปโตรมี
สําหรับคนอื่นๆ ไมใชตัวทานเอง เปนความจริง ทานเปโตรเปนบุคคลท่ีไมเห็น
แกตัว เปนผูสําแดงชีวิตในความเชื่อตามท่ีทานสอน
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อยางที่เราไดเห็น ทานเปโตรทราบวาทานจะตายในไมชา และทาน
ทราบวาทานจะตายลักษณะไหน ทั้งนี้เพราะพระเยซูเองไดทรงบอกทาน
เปโตรใน ยอหน 21:18
 คุณทราบไหมทานเปโตรประสบกับความตายแบบไหนแน
 “ทานเปโตรเปนชาวยิวและเปนคนตางชาติ (เมือ่ทานอยูนอกอิสราเอล) 
ทานถูกตัดสินใหถูกเฆี่ยน และหลังจากน้ันถูกนําไปตรึงที่ไมกางเขน ทาน
เปโตรไดเตรียมใจสําหรับการตายอันแสนทรมานนี้ ทานจําความบาปยิ่งใหญ
ของทานไดที่ทานไดเอาใจออกหางพระเยซูขณะพระองคถูกไตสวน ครั้งนั้น
ทานเปโตรไมพรอมท่ีจะรับเอาไมกางเขน แตบัดนี้ทานคิดถึงความช่ืนชมท่ีจะ
ไดสละชีวิตของทานเพื่อพระกิตติคุณ ในเวลาเดียวกัน ทานไมอาจลืมที่ทานได
ปฏิเสธ หรือไดหันหลังใหกับองคพระผูเปนเจาของทาน ดังนั้นทานรูสึกวา
สมควรแลวที่ทานจะไดตายแบบเดียวกับพระอาจารย ซึ่งตอนนี้ทานถือวาเปน
เกียรติที่ไดตายแบบเดียวกับพระเยซู ทานเปโตรรูสึกเสียใจในความบาปที่ได
ปฏิเสธพระเยซู พระคริสตแสดงการใหอภัยให ดวยการขอใหทานเปโตรเล้ียง 
“แกะ” และ “ลูกแกะ” ในฝูงแกะของพระเจา แตทานเปโตรไมอาจใหอภัยตัว
เองแมในความคิดถึงการที่จะไดรับความทรมานเจ็บปวดรวดราวบนกางเขน
ก็ยังนอยกวา ความเสียใจขมข่ืนในความบาปของทาน ดังนั้นทานเปโตรได
ขอรองคร้ังสุดทายกอนท่ีทานจะตาย โดยการขอรองเหลาชายฉกรรจใหตรึง
ทานแบบเอาขาท้ังสองยกขึ้น และใหศีรษะหอยลง คําขอรองของทานเปโตรได
รับการอนุญาต ดังนั้นทานเปโตรถูกตรึงกางเขนโดยเอาศีรษะหอยลงยังพ้ืน 
และในลักษณะนี้ ทานเปโตรไดตาย” (เอลเลน จี. ไวท” “The Acts of the 
Apostles, หนา 537, 538) ดังนั้น แมทานเปโตรจะคิดถึงความตายท่ีเขามา

 ความเช่ือของเราชวยเราในการเผชิญกบัความตายอยางไร  สิง่ใด
ที่พระเยซูทรงทําซึ่งสามารถใหความหวังแกเรา เราจะเรียนรูที่จะยึดติด
กับความหวังอันย่ิงใหญนี้ แมจะพบกับความตายก็ตามไดอยางไร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงพจิารณาสิง่ทีจ่าํเปนเพือ่การดาํเนนิชวีติทีบ่รสิทุธิข์องครสิเตยีน
 ตามที่เปโตรเขียน เพราะเหตุใดคนมากมายยังลมเหลวที่จะเปน
 ในสิ่งที่เราควรเปนในพระเยซู

2. ในชั้น อานทวนรายการที่ใหไวใน 2 เปโตร 1:5-7 เราสามารถจะ
 แสดง “คุณธรรม” เหลานี้ใหดีขึ้นดวยตัวของเราเอง และชวยคน
 อื่นใหดีขึ้นแบบเดียวกันไดอยางไร 

3. ทานเปโตรทําใหพระเยซูผิดหวังในอดีต แตขอเขียนของทาน
 เปโตรแสดงถึงวิธีที่ทรงพลังของงานใหญ ที่พระคริสตทรงทําผาน
 ทานเปโตรในภายหลัง มีความหวังและการหนุนใจอะไรท่ีเรา
 สามารถไดจากตัวอยางของทานเปโตร

4. ในพระธรรม 2 เปโตร 1:12 ทานเปโตรเขียนเก่ียวกับ “ความจริง
 ปจจุบัน” หรือ “หยั่งรากลึกในความจริง” อะไรคือ “ความจริง
 ปจจุบัน” ในสมัยของทานเปโตรและในสมัยของเรา

อยูตอหนาทาน ความหวงใยสุดทายของทานเปโตรคือ การอยูดีมีสุขดาน
จิตวิญญาณของฝูงแกะของทาน
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“และเรามีคําพยากรณที่แนนอนกวานั้นอีก จะเปนการดี
ถาทานท้ังหลายจะถือตามคําน้ัน เพระคําน้ันเปนเสมือน
แสงประทีปที่สองสวางในที่มืด จนกวาแสงอรุณจะข้ึน 
และดาวประจํารุงจะผุดขึ้นในใจของทานทั้งหลาย” 
(2 เปโตร 1:19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 53:1-12; ดาเนียล 7:13, 14; 2 เปโตร 1:16-20; 
มัทธิว 17:1-6; 2 ทิโมธี 3:15-17

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ใหเราศึกษาจดหมายฝากของทานเปโตรอยางตอเน่ือง จุดหน่ึง
ควรจะปรากฏเดนออกมา: คือทานแนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทานเชื่ออยางไร
 ขอพระคัมภีรสําหรับสัปดาหนี้แสดงใหเราเห็น ความเชื่อ และความไว
วางใจของทานเปโตรมากขึ้น ทานแมแตบอกเราวาเหตุใดทานจึงเช่ือ และมี
ความไววางใจมากเชนนั้น ทานเปโตรกลาววา เราไมเช่ือ “นิยายที่ดําเนินเรื่อง
อยางชาญฉลาด” ที่มนุษยเปนผูประพันธขึ้น (2 เปโตร 1:16) ทานกลาวเชนนี้
เพราะวาเร่ืองตางๆ เหลานั้นเปนสวนหนึ่งของ ศาสนาที่นมัสการรูปเคารพ 
กระนั้นทานเปโตรมีความแนใจในสิ่งที่ทานเชื่อดวยเหตุผลสองประการ
 ประการแรก ทานเปโตรไดเปนพยานดวยสายตา ทานกลาววา “เรา
เปนพยานผูรูเห็นความยิ่งใหญของพระองค” (2 เปโตร 1:16) และเหตุผล 

บทที่ 10
พระคัมภีรและการทํานายอนาคต

วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2017
The Bible and Foretelling the Future
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พระเยซูในพระคัมภีรเดิม (เพลงสดุดี บทที่ 22)วันอาทิตย
 ถอยคําตลอดในจดหมายฝากของทานเปโตรท้ังสองฉบับ ทานเปโตร
แสดงใหเห็นวา ทานมั่นใจในส่ิงที่ทานเช่ือ ทานทราบในส่ิงที่ทานกําลังพูดถึง 
เพราะทานรูจักพระเยซู บุคคลที่กําลังพูดถึง ทานเปโตรทราบวาพระเยซูเปน
บุคคลผูนั้น ที่คําพยากรณในพระคัมภีรบงชี้ ทานทราบวาพระคัมภีรคือ
พระวจนะของพระเจาที่ถูกเขียนออกมาเปนถอยคํา และทานเปโตรไววางใจใน
พระวจนะท่ีถูกเขียนข้ึน ซึ่งไดชวยทานใหทราบวา พระวจนะ (พระเยซู) ที่ได
กลายมาเปนมนุษย ดังที่พระคัมภีรไดกลาววา “พระวจนะไดทรงบังเกิดเปน
มนุษย และทรงอยูทามกลางเรา” (ยอหน 1:14)
 ใน 1 เปโตร 1:10-12 ทานเปโตรไดชี้ใหผูอานของทานไปที่พระคัมภีร
ภาษาฮีบรู ทานชี้ไปยังสิ่งที่คําผูพยากรณสอนเกี่ยวกับพระเยซู สอดคลองกับ
ขอเขียนของทานเปโตร พระวิญญาณบริสุทธิ์กลาวชัดเจนในพระคัมภีรเดิมใน
ความจริงสําคัญสองประการเกี่ยวกับพระเยซู ความจริงประการแรก คือ 
“ความทุกขทรมานของพระคริสต” และความจริงประการท่ีสอง คือ “พระสิริ
ที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:11) 

 อานพระธรรมเพลงสดุดี 22; อิสยาห 53:1-12; เศคาริยาห 
12:10; เศคาริยาห 13:7; เยเรมีห 33:14, 15 และ ดาเนียล 7:13-14 

JESUS IN THE OLD TESTAMENT

ประการที่สอง เพราะเหตุใดทานจึงมั่นใจในสิ่งที่ทานเชื่อ ทานแนใจสุดๆ 
เพราะวาความเช่ือของทานวางบนรากฐานใน “ขาวสารของผูเผยพระวจนะ” 
(2 เปโตร 1:19) ดังนั้นทานเปโตรกลับไปยังพระคัมภีรทานชี้ไปยังคําพยากรณ
ตางๆ เพื่อพิสูจนวาพระคริสตคือใคร คําพยากรณเปนขาวสารพิเศษของ
พระเจาที่ส่ือขาวใหกับประชากรของพระองค คําพยากรณคือทํานายลวงหนา
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไมตองสงสัยเลยวาคําพยากรณที่ทานเปโตร
กลาวถึงบางขอเปนคําพยากรณเดียวกันที่พระเยซูทรงยกขึ้นมาอางเกี่ยวกับ
พระองคเอง (มัทธิว 26:54; ลูกา 24:27) ดังนั้นถาพระเยซู และทานเปโตรอาง
พระคมัภีรอยางเอาจริงเอาจังเชนนี้ เราก็ควรทําอยางเดียวกัน
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ขอพระคัมภีรเดิมเหลานี้ทํานายลวงหนาหลายประการเกี่ยวกับพระเยซู 
มีสิ่งใดบางที่ขอพระคัมภีรเหลานี้สอน

 ใน 1 เปโตร 1:10-12 ทานเปโตรใหความม่ันใจผูอานของทานวา 
พวกเขามีชีวิตอยูในเวลาพิเศษในประวัติศาสตรแหงความรอด ทําไมดวย
เหตุนี้: สวนมากแลวไดสําแดงใหแกพวกเขามากกวาไดทรงสําแดงใหเหลา
ผูเผยพระวจนะในสมัยพระคัมภีรเดิม ที่จริงแลวผูเผยพระวจนะท้ังหลายจะ
เปนผูพูดแทนพระเจาในสมัยของพวกเขาเอง แตสวนสําคัญในขาวสารของ
พวกเขาจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งพระคริสตเสด็จมา
 ผูเผยพระวจนะกลาวทํานายบางสิ่ง ซึ่งไดบังเกิดสมจริงในสมัยที่
ผูอานของทานเปโตรมีชีวิตอยู ผูอานเหลานี้ไดรับความจริงจากเหลาผูเผย
พระวจนะ ซึ่งทานเปโตรกลาววา “บัดนี้คนเหลานั้นที่ประกาศขาวประเสริฐแก
ทานท้ังหลาย ก็ไดกลาวส่ิงเหลานั้นแกทานแลว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ทรงโปรดประทานจากสวรรค” (1 เปโตร 1:12) ดังนั้นขาวพระกิตติคุณไดถูก
เทศนาแกประชาชน ผลลัพธที่ไดคือ พวกเขารูจักความจริงเกี่ยวกับพระคริสต 
ผูทรงไดรับความทุกขทรมาน และสิ้นพระชนมบนไมกางเขนในรายละเอียด
มากกวาบรรดาผูเผยพระวจนะในสมัยกอน แนนอนที่ผูเชื่อในสมัยทานเปโตร
จะตองคอยรวมกับเรา เพื่อจะไดรับ “พระสิริที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:11) 
สวนแรกของคําพยากรณเหลานั้นไดสําเร็จสมจริงแลว ดังนั้นเราสามารถมั่นใจ
ในสวนที่ยังเหลืออยู ซึ่งกําลังบังเกิดขึ้น และจะสําเร็จสมจริงเชนกัน

 มีพระสัญญาอะไรในพระคัมภีรที่สําเร็จสมจริงในชีวิตของคุณ 
มีขอไหนอีกที่คุณยังรอคอย คําพยากรณเหลานั้นมีความหมายอะไร
สําหรับคุณ คุณจะเรียนรูที่จะยึดถือคําพยากรณเหลาน้ันไว แมในเวลา
แหงความยากลําบากไดอยางไร
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เปนพยานดวยสายตาถึงพระสิริอันยิ่งใหญ 
(2 เปโตร 1:16-18)วันจันทร

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:16-18 มีขอพิสูจนอะไรอีก ที่ทาน
เปโตรพูดถึงความเช่ือที่ทานมีในพระเยซู 

 เราทราบวาความเชือ่ของทานเปโตรวางบนพ้ืนฐานของคําพยากรณใน
พระคัมภีรเดิม และทานเปโตรเปนพยานในหลายส่ิงที่ทานไดเห็น ไดยินและ
สัมผัสดวยตัวของทานเอง ทานจึงเทศนาส่ังสอนในส่ิงเหลานั้น ทานเปโตร
กลาววาความเชื่อของคริสเตียนไมไดวางบน “นิยายอันชาญฉลาด” ซึ่งมนุษย
เปนผูประพนัธขึน้  (2 เปโตร 1:16)  แตความเชือ่ของครสิเตยีนวางบนสถานการณ
จริงที่ไดบังเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร 
 เราสามารถอานประสบการณของทานเปโตรในหนังสือสี่เลมแรกของ
พระคมัภรีใหม  หนังสอืสีเ่ลมแรกนีม้ชีือ่เรยีกวา  “พระกติตคิณุ”  ตามพระกติตคิณุ
เหลานี้จะมีชื่อของทานเปโตรปรากฏในบันทึกสําคัญที่เกิดขึ้นใน “ชีวิตและ
พันธกิจของพระเยซู” ทานเปโตรอยูตรงนั้นเพื่อการเทศนา การสั่งสอน และ
ประกอบการอัศจรรย ทานเปโตรอยูรวมเปนพยานในการอัศจรรยชวงตน 
ในเหตุการณการจับปลา ซึ่งบันทึกใน ลูกา 5:4-6 และทานเปโตรไดเห็น
พระเยซูในแควนกาลิลีหลังจากพระองคทรงฟนพระชนมจากความตายแลว 
(ยอหน 21:15) 

 ในพระธรรม 2 เปโตร 1:17, 18 ทานเปโตรใหความสนใจกับ
เหตุการณหนึ่ง ซึ่งทานไดเห็นดวยตาของทานเอง เหตุการณนั้นคืออะไร 
และมีความหมายอะไรพิเศษ

 ทานเปโตรมุงความสนใจไปยังเหตุการณหนึ่งที่ทานมองเห็นเปนการ
สวนตวัคือ “การเปลีย่นรปูโฉมสูสงาราศ”ี (transfi guration) ระหวางเหตกุารณ
นั้น พระเยซูทรงนําทานเปโตร ทานยากอบ และทานยอหน ขึ้นไปบนยอด
ภูเขาสูงเพื่อการอธิษฐาน (ลูกา 9:28) ขณะอยูที่นั่น ตอหนาทานเปโตร 

EYEWITNESSES OF ROYAL BEAUTY AND 
GREATNESS
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ดาวประจํารุงจะผุดขึ้นในใจของคุณ 
(2 เปโตร 1:19) วันอังคาร

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:19 อยางถี่ถวน ทานเปโตรไดกลาว
อะไรที่สําคัญมากสําหรับเรา แมในปจจุบัน

 พระคัมภีรขอนี้ ทานเปโตรแสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง “แสง
สวางและความมืด” เราไดเห็นความแตกตางนี้ในพระคัมภีรอีกหลายแหง 
(ปฐมกาล 1:4; ยอหน 1:5; อิสยาห 5:20; เอเฟซัส 5:8) สําหรับทานเปโตร 
พระคัมภรีเองสองสวางในสถานท่ี “มดื” (พระคัมภีรบางฉบับใชคาํวา “สคัวลิด” 
(squalid) ซึง่มีความหมายวา “สกปรก” (fi lthy หรอื dirty) แทนคาํวา “มดื” นี่
คอืเหตุผลวาเหตุใดทานเปโตรจึงกลาวชัดเจนวาเราจําเปนตองติดตามพระคัมภรี

MORNING STAR IN OUR HEARTS

ยากอบ และยอหน ที่ขึ้นเขาไปดวยกัน “พระกายของพระองค (พระเยซู) ก็
เปลี่ยนไปตอหนา พระพักตรของพระองคก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย ฉลอง
พระองคขาวผองดุจแสงสวาง” (มัทธิว 17:2; ลูกา 9:29) บุคคลสําคัญใน
พระคัมภีรที่ไดลวงหลับไปแลวสองทานไดมาปรากฏตัว คือทานโมเสส และ
ทานเอลียาห ทั้งสองไดสนทนากับพระเยซู และทันใดน้ันมีพระสุรเสียงตรัส
จากสวรรค กลาววา “ทานผูนี้เปนบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจทานผูนี้มาก 
จงเชื่อฟงทานเถิด” (มัทธิว 17:5) 
 ทานเปโตรไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัสสิ่งตางๆ มากมายขณะที่ทาน
อยูกับพระเยซูบนแผนดินโลก แตเหตุการณนี้โดดเดนเปนพิเศษ เพราะแสดง
ใหเหน็วาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา  ทัง้แสดงใหเหน็ดวยวาพระบตุร
ไดใชเวลา และกระทําทุกสิ่งสิ่งสอดคลองกับแผนการของพระเจา และแสดงให
เห็นดวยวาพระเยซูมีความสัมพันธพิเศษกับพระบิดา

 จงคดิถงึเหตกุารณทีม่ผีลเชงิลกึตอชวีติจติวญิญาณและความเชือ่
ของคุณ เหตุการณนั้นคืออะไร มีผลกระทบตอคุณอยางไร และมีความ
หมายอะไรสําหรับคุณในปจจุบันนี้ เพระเหตุใดคุณจึงคิดวาเหตุการณ
ดังกลาวมีพลังอํานาจ
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จนกระทัง่พระเยซเูสดจ็กลบัมา  เราทัง้หลายตางเปนมนษุยทีล่มลงในความบาป 
เราใชชีวิตอยูในโลกที่ลมลง และมืดมิดเราตองการฤทธิ์อํานาจของพระเจาชวย
นําเราออกจากความมืด และเขาสูความสวาง และแสงสวางนั้นคือพระเยซู
 ทานเปโตรชี้ผูอานของทานสูเปาหมาย เพื่อจะเขาใจเปาหมายชัดเจน
ขึ้นใหเรามองไปท่ีพระคัมภีรฉบับแปลจาก “นิวคิงเจมส” (New King James)
สวนหน่ึงของประโยคกลาววา “วันที่พระเยซูเสด็จกลับมา” ฉบับแปลจาก 
“นิวคิงเจมส” ใชคําวา “จนกระท่ังรุงอรุณของวันใหม” ปจจุบันบางคนเช่ือวา
คําวา “จนกระท่ังรุงอรุณของวันใหม” หมายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระเยซู ซึ่งนั่นเปนเปาหมายแทจริงแหงความหวังของเรา ในเวลาเดียวกัน
แนวคิดเรื่อง “ดาวประจํารุง” จะผุดขึ้นในใจของเราฟงดูเหมือนสิ่งที่กําลังเกิด
ขึ้นเด๋ียวน้ี และฟงคลายเปนเร่ืองสวนตัว ประการแรก “ดาวประจํารุง” 
หมายถึง “พระเยซู” (วิวรณ 2:28; วิวรณ 22:16) และการที่จะมี “ดาวประจํา
รุงผุดขึ้นในใจของเรา” เปนการแสดงใหเห็นภาพ ซึ่งจะชวยเราใหเขาใจ
แนวคิดเรื่องการยึดมั่นในพระเยซู และเราตองเช่ือในพระองคจนหมดใจ 
จากน้ันเราสามารถจะมีประสบการณที่วา “พระคริสตทรงดํารงอยูในชีวิตของ
เรา” วาเปนจริงเพียงใด พระเยซูไมควรจะเปนเพียงคําสอนของคริสตจักร แต
พระองคควรเปนศูนยกลางแหงชีวิตของเรา และเปนแหลงแหงความหวัง และ
ความเชื่อของเรา ทานเปโตรเชื่อมโยงระหวางการศึกษาพระคัมภีร และการมี
ความสัมพันธเร่ืองการชวยใหรอดกับพระเยซู ผูซึ่งเปน “ดาวประจํารุง”
 หรือกลาวไดอีกอยางวา แสงสวางตองสองสวางในตัวเรา จากนั้นเรา
จะแพรขยายไปยังคนอ่ืน “โลกท้ังใบจะตองจุดใหสวางดวยพระสิริแหงความ
จริงของพระเจา และแสงสวางจะฉายแสงออกไปทั่วดินแดน และผูคนทั้งมวล 
กลาวคือจะฉายออกไปจากผูคนที่ไดรับแสงสวางนั้นไวกอน พระเยซูทรงเปน 
“ดาวประจํารุง” ดาวประจํารุงไดผุดขึ้นจากเรา และเราจะสองประกายความ
สวางออกไปยงัทางเดินของเหลาผูอยูในความมดื” (เอลเลน จ.ี ไวท  Christian 
Experience and Teaching, หนา 220)

 การศึกษาพระคัมภีรดวยตัวเอง ชวยใหคุณรูจักพระเยซูดีขึ้นได
อยางไร
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คําพยากรณที่แนนอนยิ่งขึ้น (2 เปโตร 1:19-21)พุธ

 อาน พระธรรม 2 เปโตร 1:19-21 คําพยากรณอะไรท่ีทานเปโตร
พูดถึงในขอพระคัมภีรเหลานี้ ทานหมายความถึงอะไร เมื่อทานพูดวา 
“เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะน้ัน ไมไดมาจากความคิดในจิตใจของ
มนุษย” 

 ทานเปโตรกลาวชดัเจนวา  ความเชือ่ของครสิเตยีนไมไดวางพ้ืนฐานบน 
“เรื่องอันชาญฉลาด” ที่แตงขึ้นโดยมนุษย (2 เปโตร 1:16) ทานเปโตรเสนอ
ขอมูลสองประการเพื่อพิสูจนจุดยืนของทาน ประการแรก มีพยานที่เห็นดวย
สายตา เมื่อพระเจาองคพระบิดากลาวใหเกียรติ และพระสิริแกพระบุตร 
(2 เปโตร 1:16-18) ประการท่ีสอง มีคําพยากรณของพระคัมภีรที่ทํานาย
เก่ียวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู (2 เปโตร 1:19-21)
 ทานเปโตรกลาววา “เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะน้ัน ไมไดมาจาก
ความคิดในจิตใจของมนุษย” แตมนษุยไดกลาวคําซึง่มาจากพระเจา” (2 เปโตร
1:20) ในการประกาศความจริงนี้ ทานเปโตรไมไดกลาวหามเราใหศึกษาพระ-
คัมภีรสําหรับตัวเราเอง แนวคิดประเภทน้ันไมสอดคลองกับส่ิงที่ทานเขียน
ใน (1 เปโตร 1:13) แทนท่ีจะหาม แตทานเปโตรกลาวเห็นชอบแนวทางท่ีผู
เผยพระวจนะแตดั้งเดิมพยายามสืบคนพระคัมภีร เพื่อที่จะเรียนรูความหมาย
ของคําพยากรณที่พระเจาทรงประทานใหพวกเขา (1 เปโตร 1:10)
 ถาอยางนัน้ทานเปโตรหมายความถงึอะไร  ครสิตจกัรสมยัพระคมัภรีใหม
เติบโตพรอมกัน และศึกษาพระคัมภีรดวยกัน คริสเตียนเปนสวนของโครงราง
ทีใ่หญโตกวาของรางกาย (คริสตจกัร) (1 โครนิธ 12:12-14) ทานเปโตรเตือนถงึ
วิธีการศึกษาท่ีคริสเตียนคนหน่ึงปฏิเสธความจริงขอใดขอหน่ึง หรือแสงสวาง
จากชุมชนของเหลาผูเชื่อหรือคริสตจกัร ดังนั้นในการทํางานรวมกัน เราเติบโต
รวมกันในฐานะเปนชุมชน ทั้งนี้ก็เพราะพระวิญญาณทํางานกับชุมชน และ
ปจเจกชนในชุมชน ความจริงสามารถแบงปนได ซึ่งจะทําใหแหลมคม และ
ลึกซึ้งกวาจากวิธีการนี้ แตสมมติมีบางคนทํางานตามลําพัง และปฏิเสธที่จะรับ

THE MORE SURE WORD OF PROPHECY



112   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

คําแนะนําจากคนอ่ืนๆ หรือจากคริสตจักร บุคคลผูนั้นมีแนวโนมจะเดินไปสู
การเขาใจผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับคําพยากรณ
 ในพระคัมภีรขอตอไป เราไดพบเหตุผลที่ดีสําหรับทานเปโตรที่เราจะ
เขาใจจดุมุงหมายของทาน  ทานเขยีนถงึครสิเตยีนโดยรวม  ซึง่ทามกลางพวกเขา
มี “ผูเผยพระวจนะเท็จ” และ “ครูสอนเท็จ” ทานเปโตรกลาววา “แตวาได
มีคนท่ีปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เชนเดียวกับที่จะ
มีผูสอนผิดเกิดข้ึนในพวกทานทั้งหลาย” (2 เปโตร 2:1) ทานเปโตรหนุนใจ
พวกเขาให “ตคีวามหมาย” (interpretation) ขอพระคัมภรี และนําสูครสิตจักร
โดยรวมเพื่อขอการรับรอง เพราะที่ผานมา มีคนจํานวนไมนอยที่หลงทางไป
จากความจริงเขาไปสูความเช่ือท่ีผิด พวกเขาปฏิเสธท่ีจะรับฟงคําแนะนําจาก
คริสตจักรซ่ึงไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณ พวกเขาลมลงสูความเช่ือที่ผิด 
ซึ่งเปนอันตราย เหตุการณทํานองนี้ยังคงอยูแมในปจจุบัน

 เพราะเหตุใดจึงสาํคญัมากท่ีจะเปดใจรับสติปญญาและคําแนะนํา
ของคริสตจักร และในเวลาเดียวกัน อะไรคือขอจํากัดที่เราไมควรจะ
ตามคนอ่ืนมากจนเกินไปดวย

พระคัมภีรในชีวิตของเรา (2 ทิโมธี 3:15-17)วันพฤหัสบดี
 อยางที่เราไดมองเห็น ทานเปโตรใหความสําคัญกับพระคัมภีร ใน 
2 เปโตร 1:19-21  แสดงใหเห็นถงึความสาํคญัของพระคมัภรีสาํหรบัประสบการณ
คริสเตียนของเรา วาพระคัมภีรถูกสรางขึ้นดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา จุดเนน
ของทานเปโตรใน 2 เปโตร 1:21 ใหความกระจางเปนพิเศษหรือกลาวไดอีกวา 
พระคัมภีรไมไดมาจากความคิดของมนุษย เหมือนหนังสือหรือขอเขียนอ่ืนๆ 
แตพระคัมภีรเปนหนังสือที่เขียนข้ึนโดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ 
“ดลใจผูเผยพระวจนะใหเขียน และพูดออกมา”

 อานพระธรรม 2 ทิโมธี 3:15-17 ขอพระคัมภีรเหลานี้ชวยเราให
เขาใจความสําคัญของพระคัมภรีในชีวติของเราอยางไร ขอพระคัมภรีเหลา
นี้ใหการสนับสนุนความจริงท่ีพบใน 2 เปโตร 1:19-21 อยางไร
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 ทานเปาโลเตือนทานทิโมธีถึงอันตรายที่ประดังมาสูทานและคริสตจักร 
จากนั้นทานเปาโลสรุปคราวๆ ใน 2 ทิโมธี 3:16 ซึ่งสอนถึงความสําคัญของ
พระคัมภีร
 ใหเรามองไปยังสามจุดที่ทานเปาโลกลาวถึงพระคัมภีร วาพระคัมภีร
ใหประโยชนยิ่งใหญอยางไร

 คําสอนหรือหลักขอเชื่อ: (Teaching or doctrine) หลักขอเชื่อ
เปนคาํสอนของคริสตจักร  หลกัขอเช่ือแตละขอควรมี  “พระคริสตเปนศนูยกลาง” 
และแตละขอควรสอนเราบางสิ่งซึ่งชวยเราให “ทราบน้ําพระทัยของพระเจา 
จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)
 ชวยแกไขความผิดของเรา: (Correcting our mistake) ทานเปาโล
บอกทานทิโมธีวาพระคัมภีรมีไวสําหรับ “การตักเตือนวากลาว การปรับปรุง
แกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) ทานเปโตรเนนใน
จุดเดียวกันเมื่อทานกลาววาคําพยากรณในพระคัมภีรเปนเหมือนตะเกียง
ดวงหนึ่ง ซึ่งสองสวางเขาไปในที่มืด (2 เปโตร 1:19) ทานเปโตรหมายถึงอะไร 
เมื่อทานกลาววาพระคัมภีรนําทางเรา วาเราจะดําเนินชีวิตของเราอยางไร 
พระคัมภีรสอนวาอะไรถูก หรืออะไรผิด และควรประพฤติตนอยางไร พระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิดลใจมนุษยใหเขียนพระคัมภีร ดังนั้นพระคัมภีรมีอํานาจท่ี
จะสําแดงแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของเรา
 “จะรอดไดอยางไร” (How to be saved) ทานเปาโลกลาววา
พระคัมภีรมีประโยชนสําหรับทําใหชีวิตของเรากลับสมบูรณพรอมอีกคร้ัง 
พระคัมภีร “สามารถสอนทานใหไดปญญาถึงความรอดไดโดยความเชื่อใน
พระเยซูคริสต” (2 ทิโมธี 3:15) ทานเปาโลชี้ใหเห็นวาพระคัมภีรนําเราสู
พระเยซู ทั้งนี้เพราะความรอดถูกสรางขึ้นบนความเช่ือวาพระเยซูทรงส้ิน
พระชนมเพื่อความบาปของเรา ดังนั้นพระคัมภีรสอนหลักขอเช่ือใหเรา ทํา
การแกไข และใหความรูเรือ่งความรอด จงึไมประหลาดใจท่ีจะกลาววาพระคัมภรี 
“เปนเสมือนแสงประทีปที่สองสวางในท่ีมืด จนกวาแสงอรุณจะขึ้น และดาว
ประจํารุงจะผุดขึ้นในใจของทานทั้งหลาย” (2 เปโตร 1:19)



114   จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “หนาท่ีประการแรกทีส่งูทีส่ดุของมนษุยทกุคน  คอืเรยีนรูจากพระคมัภรี
วาอะไรคือความจริง หลงัจากน้ันใหดาํเนนิชวีติตามความสวางนัน้และหนุนใจคน
อื่นใหทําตาม เราควรศึกษาพระคัมภีรวันตอวันอยางถี่ถวน เราควรช่ังน้ําหนัก
ทุกความคิด และเราควรรับรูวาพระคัมภีรขอหนึ่งสามารถนําไปใชอธิบาย
พระคัมภีรขออื่นๆ ไดอยางไร ดวยการชวยเหลือของพระเจา เราสามารถ
ประมวลความคิดเห็นของเราสําหรับตัวเราเอง ทําไมหรือ เพราะวาเราตอง
ตอบคําถามสําหรับตัวเราเองตอพระพักตรของพระเจา”
 “ความจริงแสดงใหเห็นชัดเจนที่สุดวาพระคัมภีรจะครอบคลุมความ
สงสัย และความมืดโดยคนคงแกเรียน คนเหลานี้แสรงทําตัววามีสติปญญา
เฉียบคม แตพวกเขาสอนวาพระคัมภีรมีความหมายซอนเรนไมสามารถเขาใจ
ได คนเหลานี้เปนครูสอนความเท็จ พระเยซูตรัสแกพวกเขาวา “เพราะขอตอ
ไปนี้พวกทานผิดแลวมิใชหรือ คือทานทั้งหลายไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดช
ของพระเจา” (มาระโก 12:24) ถอยคําของพระคัมภรีควรถูกอธิบายความหมาย
ตามเจตนารมณของผูเขียนไดชัดเจน เวนแตจะเปนสัญลักษณ หรือถอยคํา
ที่แสดงใหเห็นภาพเม่ือถูกนํามาใช พระคริสตทรงทาทายวา “ถาผูใดต้ังใจ
ประพฤติตามพระประสงคของพระองค ผูนั้นก็จะรูวาคําสอนนั้นมาจากพระเจา 
หรือวาเราพูดตามใจของเรา” (ยอหน 7:17) สมมติวาชายและหญิงทั้งหลายจะ
ยอมรับพระคัมภีรตามท่ีพระคัมภีรไดเขียนไว และสมมติวาไมมีครูสอนเทียม
เท็จที่จะนําไปในทางท่ีผิด หรือทําใหเกิดความสับสนในจิตใจคนท้ังหลาย งาน
ของพระเจาจะรุดหนาไป ซึ่งจะทําใหเหลาทูตสวรรคมีความยินดี ความจริงใน
พระคัมภีรจะชวยใหผูคนนับพันพันที่หลงเจิ่นไปในความผิดใหกลับมาสูคอก
แกะของพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 598,
599)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีกฎเกณฑสําคัญอะไรที่จะชวยใหเขาใจพระคัมภีรไดอยางชัดเจน

2. ทานมารติน ลูเธอร เขียนไววา “พระคัมภีรมีแสงสวางของตัวเอง” 
 ทานหมายความวา พระคัมภีรยอยแตละเลมมีความสอดคลองซ่ึง
 กันและกัน สวนหน่ึงสามารถนํามาใชเพื่อชวยใหเขาใจสวนอ่ืนๆ
 ได มีตัวอยางของกฎเกณฑดังกลาวน้ีที่ใดบาง ที่คุณสามารถหา
 พบได

3. สมมติมีใครสักคนจะถามคุณวา การศึกษาพระคัมภีรสามารถทํา
 ใหคุณดําเนินไปกับองคพระผูเปนเจาลึกซึ้งขึ้นไดอยางไร คุณจะ
 ตอบอยางไร
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“เขา (ครูสอนเทียมเท็จ) สัญญาวาจะใหคนเหลานั้นพน
จากการเปนทาส แตตัวเขาเองยังเปนทาสของความ
เส่ือมทราม เพราะวามนุษยพายแพแกสิ่งใด เขาก็เปน
ทาสของส่ิงนั้น” (2 เปโตร 2:19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 เปโตร2:1-22; ยอหน 8:34-36; มัทธิว 12:43-45; 
ยูดา 4-19; ปฐมกาล 18:16-33

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในจดหมายฝากฉบับแรกของทานเปโตร ทานเปโตร เขียน
หนุนใจผูอานทั้งหลายของทาน ผูกําลังประสบความทุกขเดือดรอน

เพราะถูกการขมเหง เราไมทราบวาเปนการขมเหงประเภทใดที่พวกเขาตอง
กาวผาน เราทราบเพียงวาคริสตจักรตองเผชิญกับความยากลําบากอันนากลัว
ทั้งนี้เพราะอาณาจักรโรมันพยายามอยางยิ่งจะหยุดการเติบโตของกลุมเคล่ือน
ไหวที่เรียกตนเองวา “คริสเตียน” ใหหมดไป
 ซาตานเขาโจมตีกลุมเคลื่อนไหวสองวิธี (1) โจมตีจากภายในคริสตจักร
(2) โจมตีจากภายนอกคริสตจักร การขมเหงภายนอกมาจากชาวโรมัน เปน
การใชอํานาจการปกครองเขาตอตานขูเข็ญคริสตจักร แตเมื่อเปรียบเทียบกัน
คริสตจักรที่ไดรับอันตรายจากการคุกคามภายในคริสตจักรนั้นยังมีมากกวา 
ซึ่งก็เหมือนกับชนชาติยิวในอดีต ที่บรรดาผูสัตยซื่อตอพระเจาตองจัดการ 

บทที่ 11
ครูสอนเทียมเท็จ

วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2017
False Teachers
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ผูเผยพระวจนะและครูสอนเทียมเท็จ 
(2 เปโตร 2:1-3, 10-22)วันอาทิตย

 บางครั้งเปนการงายท่ีจะคิดวาคริสตจักรยุคแรกเริ่มเปนคริสตจักรที่
สมบูรณแบบ เราอาจคิดวานั่นเปนชวงเวลาแหงความสงบสุขแทจริง ทามกลาง
ผูเชื่อในพระเยซูรุนแรกยอมจะมีความสามัคคีปรองดองกัน
 แตความคิดทํานองน้ันเปนความนึกคิดที่ผิด แมแตจากวันเวลาท่ี
พระเยซูยังอยูในโลก คริสตจักรพบกับการดิ้นรน และบอยครั้งการตอสูดิ้นรน
เหลานี้มาจากภายใน (คิดถึงกรณีของยูดาส) ยกตัวอยาง จดหมายฝากใน
พระคัมภีรใหมที่พูดถึงผูสอนหลักขอเช่ือเทียมเท็จทามกลางพวกเขา แนนอน 
คริสตจักรในสมัยพระคัมภีรใหมตองทนตอความทุกขยากกับการขมเหงท่ีมา
จากภายนอกเชนกัน

 ในจดหมายฝากฉบับที่สองของทานเปโตร ทานตองจัดการกับ
การทาทายภายในคริสตจักร มีอะไรบางท่ีกลาวไวใน 2 เปโตร 2:1-3

 ขอพระคัมภีรเหลานี้ดูเหมือนจะไมแสดงใหเห็นความสงบสุขยิ่งใหญ 
และความสามัคคีทามกลางสมาชิกของคริสตจักร ใชไหม 

FALSE PROPHETS AND TEACHERS

(deal) กับผูเผยพระวจนะ หรือผูสื่อขาวเทียมเท็จทั้งหลาย ในสมัยของทาน
เปโตรก็เชนกัน ผูติดตามพระเยซูจะตองจัดการกับครูสอนเทียมเท็จ ทาน
เปโตรเตือนผูเชื่อท้ังหลายในเร่ืองน้ีวา “จะมีคนท่ีปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะ
เกิดขึ้น...ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะทําใหถึงความพินาจเขามาเส้ียมสอน
จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูทรงไดไถเขาไว...มีหลายคนประพฤติชั่ว
ตามอยางเขา เพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ” (2 เปโตร 2:1, 2)
 มีการสอนความเช่ือเทียมเท็จอะไรบางท่ีทานเปโตรกลาวเตือน ทาน
เปโตรตอบสนองตอพวกเขาอยางไร ปจจุบันเราทั้งหลายตองเผชิญกับการ
คุกคามจากภายในคริสตจักรเชนกัน ดังนั้นมีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู
จากคําเตือนของทานเปโตรสําหรับเราเองในวันนี้
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 อานพระธรรม 2 เปโตร 2:1-3, 10-22 ทานเปโตรเตือนเร่ือง
อะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ มีความเทียมเท็จอะไรบางท่ีถูกนํามาสู
คริสตจักร 

 พระธรรม 2 เปโตร 2:1 ใหเหตุผลวาเหตุใดทานเปโตรเตือนเหลา
ผูเชื่อวา มีผูเผยพระวจนะเทียมเท็จในอดีต และทานเตือนวาจะมีครูสอนเทียม
เท็จในอนาคต ทานเปโตรเขียนรายชื่อความชั่วรายที่พวกครูเหลานี้กําลังทําอยู 
อาชญากรรมของพวกเขารวมไปถึงการนํา “เอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความ
พินาศเขามาเส้ียมสอน” (2 เปโตร 2:1) และพวกเขาจะนําไปสูการ “ดําเนิน
ชีวิตในความบาป” โดยเฉพาะผูที่จะถูกหลอกสูความบาปไดงาย (2 เปโตร 
2:19) ผูเผยพระวจนะเหลานี้มีความผิดในส่ิงอื่นๆ เชนกัน จากส่ิงที่ทานเปโตร
เขียน เราสามารถมองเห็นคําสอนผิดเหลานี้ซึ่งมีอันตรายมาก ดังนั้นเรา
สามารถมองเห็นวา เหตุใดทานเปโตรจึงตอบโตดวยความดุดันเชนนั้นตอ
ความเชื่อที่ผิดเหลานี้ ทานเปโตรเชื่ออยางแข็งขันวา เราจะตองสอนเรื่อง
ที่จริง

 จะเห็นวาทานเปโตรตอบโตคาํสอนผิดเหลานีอ้ยางไร การตอบโต
ของทานบอกเราวา ความจริงมีความสําคัญยิ่งนัก เราสามารถปกปอง
ตัวเราเองตอหลักขอเชื่อหรือคําสอนท่ีผิด ซึ่งมีผูนํามาสูคริสตจักรได
อยางไร

เสรีภาพในพระคริสต (2 เปโตร 2:18)วันจันทร
 “เพราะวาเขาไดพูดโออวดตัว และเขาใชความปรารถนาช่ัว
ทางกาย  ลอลวงคนทั้งหลายที่กําลังหนีไปจากผูที่หลงประพฤติผิด” 
(2 เปโตร 2:18) ทานเปโตรกลาวเตือนเร่ืองอะไรในขอพระคัมภีรนี้ 
ทานพูดอะไรใน 2 เปโตร 2:19 ซึ่งจะชวยอธิบายความหวงใยของทาน
อะไรคือสิ่งสําคัญของคําวา “เสรีภาพ” ในขอ 19

 ทานเปโตรใชคําพูดรุนแรงท่ีสุดเทาที่จะเปนไดในการเตือนผูอาน

FREEDOM IN CHRIST?
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ของทาน ทานเตือนพวกเขาเร่ืองพวกครูสอนเทียมเท็จที่สัญญาจะใหเสรีภาพ 
แตถาผูเชื่อหลงติดตามไป ความจริงจะกลับเปนวาพวกเขาจะถูกนําไปสูการ
ตกเปนทาส
 ครูสอนเทียมเท็จเหลานี้ทําการบิดเบือนความจริงของพระกิตติคุณ
อยางสิ้นเชิง เสรีภาพในพระคริสตควรหมายถึงเสรีภาพจากการเปนทาสของ
ความบาป (โรม 6:4-6) ผูใดท่ีสัญญาเสรีภาพแตกลับนําผูคนสูความบาป 
ถือวาคําสอนนั้นผิด นักคิดพระคัมภีรหลายคนไดกลาวโตแยงสิ่งที่ทานเปโตร
ถือวาเปนความผิด ทั้งๆ ที่ทานเปโตรกลาวชัดเจนวาหัวขอใดที่เช่ือมโยงกับ
ความบาป เทากับหัวขอน้ันนําสูการตกเปนทาส

 อานพระธรรมยอหน 8:34-36 ถอยคําของพระคริสตตรงนี้ชวย
เราใหเขาใจสิ่งที่ทานเปโตรกลาวใน 2 เปโตร 2:18-21 อยางไร

 เราไมทราบแนชัดวาครูสอนเทียมเท็จเหลานี้นําเอาคําสอนอะไรมา
เสนอตอคริสตจักร แตเราทราบเพียงวาพวกเขานําสมาชิกใหมกลับไปปฏิบัติ
ตามรูปแบบด้ังเดิมของพวกเขา ซ่ึงเปนวิถีชีวิตแหงความบาป เปนการงายท่ี
จะจินตนาการวาครูเทียมเท็จเหลานี้ สอนพระกิตติคุณใหมองเห็นความสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตอยางไรมลทิน และบริสุทธิ์นอยลง ไมสงสัยเลยวาเหตุใด
ทานเปโตรจึงกลาวตอตานคําสอนเทียมเท็จเหลานี้อยางแข็งขันและเฉียบคม 
โดยทานกลาวเตือนวาผลลัพธของการติดตามคําสอนผิดจะเปนอยางไร

 คณุมคีวามเขาใจคาํวา “เสรีภาพในพระครสิต” คอือะไร พระครสิต
ไดทรงปลดปลอยคุณจากอะไร

เหมือนสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสํารอกออกมา  
(2 เปโตร 2:17-22)วันอังคาร

 อานพระธรรม 2 เปโตร 2:17-22 และ มัทธิว12:43-45 ถา
คริสเตียนใหมกลับไปดําเนินชีวิตตามรูปแบบเดิมของเขา มีอะไรที่เขา
จะตองเผชิญ

AS A DOG RETURNS TO ITS VOMIT
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 ทานเปโตรรูสกึหวงใยเกีย่วกบัการทีพ่วกครสูอนเทยีมเทจ็ลอใจใหกลับ
ไปสูแบบเดิมของชีวิต (2 เปโตร 2:18) ครูสอนเทียมเท็จเหลานั้นสัญญาจะให
เสรีภาพ แตทานเปโตรชี้ใหเห็นวา “เสรีภาพ” ที่พวกเขาสัญญาแตกตางจาก
เสรีภาพที่พระเยซูทรงสัญญาแกผูติดตามพระองค
 มองไปยังการเตือนท่ีทรงพลังของทานเปโตร ที่วา “ถาเขาไมรูจักทาง
ชอบธรรมน้ันเสียเลย ก็จะดีกวาที่เขาไดรูแลว แตกลับหลังหันใหพระบัญญัติ
อันบริสุทธิ์ที่ไดทรงโปรดมอบใหแกเขานั้น” (2 เปโตร 2:21)
 แนนอน พระคัมภีรขอนี้ไมไดหมายความวา ไมมีความหวังสําหรับผูที่
หันกลับไปสูความบาป เราทุกคนทราบดีถึงคนที่หนีจากองคพระผูเปนเจา และ
ภายหลังไดกลับมา และทานมีความยินดีที่ไดตอนรับพวกเขากลับมา (อาน
ลูกา 15:11-32) แตการหันหนีเปนเสนทางอันตรายที่พวกเขาจะตองเดิน และ
ไมมีความช่ืนชมแตอยางใด สุนัขที่สํารอกอาหารของมันออกมา (สุภาษิต 
26:11) เปนวิธีที่ “สกปรก” และ “นารังเกียจ” เพื่อพรรณนาใหผูที่กลับไปใช
ชีวิตแบบเดิมๆ ไดมองเห็น ดวยการพรรณนาใหเห็นภาพของทานเปโตรเปน
อยางดี   
 ในพระธรรม 2 เปโตร 2:20 ทานเปโตรเปนเสียงสะทอนถอยคําของ
พระเยซูใน มัทธิว 12:45 และลูกา 11:26 ที่นั่นพระเยซูทรงเลาเร่ืองของชาย
คนหนึ่งซ่ึงไดเปนอิสระจากผีราย และผีรายตนนั้นทองเที่ยวไป และไมพบ
บุคคลใดที่มันพอใจจะเขาพํานัก มันจึงพูดกับตัวเองวา “ขาจะกลับไปยังเรือน
ของขา ที่ขาไดออกมานั้น และเม่ือมาถึงก็เห็นเรือนนั้นวาง กวาดและตกแตง
ไวแลว” (มัทธิว 12:44) บานในเร่ืองนี้ เปนสัญลักษณสําหรับชายคนหนึ่ง 
ซึง่เปนอิสระจากผีรายแลวแตยงัคงกลับไปใชชวีติแบบเดิมๆ”  ซึง่เปรียบเหมือน
กับปลอยใหผีตัวแรกไดกลับมาอาศัย เทาน้ันยังไมพอ ผีรายไดไปชวนผีราย
ตัวอื่นๆ เขามาอาศัยอยูดวยกัน พระคัมภีรกลาววา “มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก
เจ็ดผีรายกวามันเอง แลวก็เขาไปอาศัยที่นั่น และในท่ีสุดคนน้ันก็ตกท่ีนั่งราย
กวาตอนแรก” (มัทธิว 12:45)
 อันตรายที่พระเยซู และทานเปโตรพรรณนาถึงเปนสิ่งที่จริง ผูเช่ือใหม
จําเปนตองการความมั่นใจวา วิญญาณใหมที่เขามาแทนวิญญาณเกาในชีวิต
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ทานเปโตรและยูดา (2 เปโตร1:1-3:7) พุธ
 มีหลายคนไดสังเกตวา พระธรรมยูดาขอ 4-19 กลาวทวนซํ้าขาวสาร
ของ 2 เปโตร 2:1-3:7 ขอพระคัมภีรสองชุดนี้ ทานเปโตรและยูดาบอกเราถึง
ความสําคัญของความจริงวา: พระเจาจะทรงเปนผูควบคุมอนาคตของความ
ชั่วราย

 อานพระธรรม 2 เปโตร 2:1-3:7 และยูดาขอ 4-19 มีตัวอยาง
การพิพากษาอะไรของพระจากอนหนานี้ ที่ทานเปโตรและยูดาใหไว 
ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงจัดการกับความบาปอยาง
จริงจังมากเพียงใด

 ทานเปโตรและยูดา ไดบันทึกตัวอยางไว 3 ตัวอยางที่กลาวถึงการ
พิพากษาของพระเจาในอดีต ซึ่งรวมไปถึง (1) น้ําทวมโลก (2) การสงไฟมา
เผาเมืองโสโดมและโกโมราห ใหเหลือแตขี้เถา (3) การ “ลามโซ” ของเหลา
ทูตสวรรคที่ไดลมลงในความบาป (2 เปโตร 2:4-6; 2 เปโตร 3:7; ยูดา 6, 7) 
เหตุการณทั้งสามน้ีเปนการตัดสินสุดทาย พระคัมภีรกลาวถึง “พระเมตตา” 
และ “การใหอภัยบาป” ไวมาก แตการพิพากษาของพระเจาก็มีบทบาทสําคัญ
ตอความพินาศของความบาปตอนสุดทาย
 พระเจาทรงลงโทษผูมีชีวิตอยูกอนน้ําทวมโลก และชาวเมืองโสโดม
และโกโมราหสําหรับความบาปของพวกเขา พวกเขาทําบาปอะไรอันเปน
สาเหตุทําใหตองถูกลงโทษอยางรุนแรงเชนนั้น (1) พวกเขานําเอาคําสอนที่นํา

PETER AND JUDE

ของเขา มีฤทธ์ิอํานาจเหนือชีวิตของเขา นี่หมายความวาการเขาไปมีสวนใน
คริสตจักร และการแบงปนความเช่ือใหมจะตองเขามาแทนท่ีการดําเนินชีวิต
แบบเดิมๆ ถาไมเปนตามที่วา จะเปนการงายจริงๆ ที่พวกเขาจะกลับไปสูวิถี
ชีวิตดั้งเดิม

 มวีธีิใดทีเ่ราในฐานะครอบครวัของครสิตจกัรจะสามารถเอาใจใส 
และสอนสมาชิกทั้งปวง โดยเนนสมาชิกใหมใหมากที่สุด
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ไปสูความพินาศมาสอน (2) พวกเขาเกลียดชังผูมีสิทธิอํานาจ และไมเคารพ
สิทธิอํานาจน้ัน (3) พวกเขาตกเปนทาสของความบาป (4) พวกเขาใชการ
อภัยความบาปของพระเจาเปนขอแกตัวเพื่อทําบาปมากขึ้น (5) พวกเขา
ปฏิเสธพระเยซูคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอด และทรงเปน “ผูปกครองแหง
ดวงวิญญาณ” เพียงหนึ่งเดียว (6) พวกเขาทําใหรางกายของพวกเขาเปน
มลทิน (7) พวกเขาพูดถอยคําไรสาระ และการคุยโออวด (8) พวกเขาพูด
ถึงสิ่งชั่วรายทั้งหลายที่พวกเขาไมเขาใจ (2 เปโตร 2:1, 10, 19; ยูดา ขอ4, 8; 
2 เปโตร 2:12,18; ยูดา ขอ 10)
 สิ่งที่นาสนใจยิ่งคือ ความบาปเหลานี้ไมรวมถึงพฤติกรรมความรุนแรง 
และความประพฤติชั่วรายอื่นๆ ที่บอยครั้งทําใหเราสะดุงตกใจ (shock) และ
แสดงการฉุนเฉียวตอเรา ยิ่งกวานั้น ทานเปโตรและทานยูดายังไดเขียนราย
การความบาปท่ีบางคร้ังผูอยูในชุมชน และแมแตผูอยูในคริสตจักรเองกลาว
แกตัว ขอมูลนี้ควรปลุกเราใหตื่นตัวกับความเสียใจในความบาปอยางแทจริง 
และสําหรับการเปล่ียนแปลงในคริสตจักร

 อานพระธรรม 2 เปโตร 2:12 และยูดา ขอ 10 ในขอพระคัมภีร
เหลานี้ ทานเปโตรและยูดา พรรณนาถึงผูเผชิญความพินาศที่ไดกลาย
เปน “เหมือนสัตวเดียรัจฉานท่ีไมมีความผิด เขาก็ตองถึงหายนะดวย
การน้ัน” (ยดูา ขอ 10; 2 เปโตร 2:12) แตพระเจาทรงสรางเราใหมสีภาพ
อยางไรกอนความบาปเขามาในสวนเอเดน คุณสามารถทําอะไรเพื่อจะ
มั่นใจไดวา คุณจะไมจบลงเหมือนกับผูคนที่ทานเปโตรและทานยูดา
กลาวพรรณนาไว

บทเรียนเพิ่มเติมจากพระคัมภีรเดิม   
(2 เปโตร 2:6-16)วันพฤหัสบดี

 อานพระธรรม 2 เปโตร 2:6-16 มีอะไรอีกที่เปโตรเตือนวา
ความช่ัวรายจะนําไปสู

MORE OLD TESTAMENT LESSONS
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 ในพระธรรมปฐมกาล 13:12,13 โลทและทานอับราฮัมตัดสินใจแยกออก
จากกัน ที่ตองทําเชนนั้นก็เพื่อตัดปญหาการแยงพื้นที่การเล้ียงสัตว โลทเลือก
หุบเขาจอรแดนเปนหลักแหลง และตั้งกระโจมผาใบของทานใกลเมืองโสโดม 
(ปฐมกาล 13:12) พระคัมภีรกลาววา “ชาวเมืองโสโดมเปนคนชั่วชาทําบาปผิด
ตอพระเจาเปนอันมาก” (ปฐมกาล 13:12) ในเวลาตอมาพระเจาทรงเตือนทาน
อับราฮัมวา พระองคทรงวางแผนจะทําลายเมืองโสโดม ทานอับราฮัมขอรอง
พระเจาใหทรงทําขอตกลงกับทาน ซึ่งพระเจาตอบตกลง ทานอับราฮัมทูลขอ
พระเจาวาโปรดอยาทําลายเมืองโสโดมถาในเมืองนี้มีผูชอบธรรม 10 คน 
(ปฐมกาล 18:16-33) แตเอาเขาจริงในเมืองโสโดมมีคนชอบธรรมไมถึง 10 คน 
เราสามารถเห็นไดวาผูคนในเมืองโสโดมชั่วรายเพียงใด อานเก่ียวกับชาวเมือง
กลุมหนึ่งพยายามจะกระทําสิ่งนาละอายตอเหลาทูตสวรรคที่ถูกสงมาเย่ียม
เมืองนี้ เหตุนี้เมืองโสโดมจึงถูกทําลายลง มีเพียงโลทและลูกสาวสองคนท่ี
ทูตสวรรคชวยพาใหหนีรอดออกมาได (ปฐมกาล 19:12-15)
 ทานเปโตรชี้ไปยังสองเหตุผลท่ีเรื่องนี้สอน เหตุผลแรก ความพินาศ
ของสองเมืองนี้เปนตัวอยางของการลงโทษซึ่งจะตกกับคนทั้งหลายที่ประพฤติ
อธรรม (2 เปโตร 2:6) เหตุผลที่สอง เร่ืองนี้แสดงใหเห็นวา องคพระผูเปนเจา
ทรงทราบวาจะชวยคนชอบธรรมใหพนจากสถานการณอันยากลําบากได
อยางไร (2 เปโตร 2:7-9) ตอมาทานเปโตรกลาวพรรณนาความบาปของผูคน
ที่อาศัยในเมืองโสโดมและโกโมราห: (1) พวกเขาหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหา 
(2) หมิน่ประมาทสทิธอิาํนาจของพระผูเปนเจา (3) พวกเขาปลอยตามใจตวัเอง
แทนการเช่ือฟงพระเจา (4) พวกเขากลาวประณามแขกเมืองคือกลุมทูตสวรรค
ที่มาเยี่ยมโลท (2 เปโตร 2:10, 11) และทานเปโตรกลาววาครูสอนเทียมเท็จ
ในคริสตจักร และผูติดตามพวกเขาก็ประพฤติตนในทํานองเดียวกัน
 เร่ืองของบาลาอัมพบไดในพระธรรมกันดารวิถี 22:1-24:25 บาลาค
กษัตริยของชาวโมอาบจางบาลาอัมใหเดินทางไปสาปแชงชนอิสราเอลแต
ทายสุด บาลาอัมกลับกลาวอวยพรชนอิสราเอล (กันดารวิถี 23:4-24:24) 
ทานเปโตรใชเร่ืองของบาลาอัมเปนตัวอยางของพวกที่ถูกนําไปสูความบาป 
อันเนื่องมาจากความโลภ และความไมซื่อสัตยตอพระเจา (2 เปโตร 2:14, 15) 
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 บอยคร้ังเราไดยินคริสเตียนพูดกันวาเรามี “เสรีภาพในพระคริสต” 
พระคริสตไดทรงปลดปลอยเราใหเปนอิสระ เรื่องของทานมารตินลูเธอรเปน
ตัวอยางยิ่งใหญบอกใหทราบวา “เสรีภาพ” ที่กลาวหมายถึงอะไร กอนหนา
นี้ทานมารตินรูสึกเปนทุกขหนักใจอยางยิ่ง จนกระทั่งทานเขาใจเร่ืองการใหให
อภัยบาป และพระเมตตาของพระเจาวาหมายความวาอยางไร ทานจึงเขาใจ
คําวา “เสรีภาพในพระคริสต” คืออะไร
 “ตรงน้ีคือความจริงยิ่งใหญ เราตองพึ่งพิงความรอดของพระคริสตโดย
สิ้นเชิง ความจริงยิ่งใหญนี้วางอยูใกลกับความเชื่อที่ผิด ซึ่งก็คือความเชื่อ
เทียมเท็จ เสรีภาพในพระคริสตไมไดหมายความวาเรา “มีสิทธิ์ที่จะทําบาป 
หรือละเมิดพระบัญญัติ” ได คนไมนอยเชื่อในทํานองนี้วา พระคริสตเสด็จมา
ปลดปลอยเราจากท่ีตองถูกลงโทษตามพระบัญญัติ หลายคนกลาววา เสรีภาพ
นี้หมายความวา “พระบัญญัติไดถูกยกเลิกไปแลว” พวกเขาอางวาเหลาผูที่ถือ
รักษาพระบัญญัติจะหลุดออกจากพระคุณ และเหตุนี้ดวงจิตที่ไมไดรับการทรง
นําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดวงจิตนั้นจะถูกนําใหรับเอาความเช่ือที่ผิด ในการ
ทําเชนนี้ ผูคนไดวางตัวพวกเขาเองภายใตอํานาจถอยคํามุสาของซาตาน ซึ่ง
มุงจะนําผูคนใหรับเอาความเท็จ โดยการทํางานช้ินนี้ ซาตานไดทําใหโลกของ
โปรเตสแตนทนมัสการซาตาน” (เอลเลน จี.ไวท Christ Triumphant, 
หนา 324)

จุดเนนของทานเปโตรบอกวาคนเชนนั้นไดออกนอกเสนทางของพระเจาท่ี
พวกเขาควรเดินไป

 จงไตรตรองถึงคําสอนท่ีเราไดรับท้ังหมด เกี่ยวกับอันตรายของ
ความบาป เราไดรับพระคัมภีรและหนังสือของ เอลเลน จี. ไวท เราท่ีเปน
เซเวนธเดยแอดเวนตีสจึงพูดไมไดวาเราไมไดรับคําเตือนเลย
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. คิดใครครวญขอพระคัมภีร 2 เปโตร 2:19 ที่ทานเปโตรกลาวถึง
 ผลลัพธของคําสอนเทียมเท็จ เพราะเหตุใดเราจึงตองเรียนรูให
 มั่นใจถึงความจริงท่ีเราเช่ือ สําคัญมากเพียงใดท่ีทุกคนมีความ
 เห็นตรงกันวาควรจะเชื่อสิ่งใด และเมื่อมีความคิดที่แตกตางจาก
 กลุมจะเปนอันตรายอยางไร

2. ใหเรามองดูถอยคําวา “รุนแรง” ที่ทานเปโตรนํามาใชอธิบายเรื่อง
 “การถูกลงโทษ” และ “การพิพากษา” ทานกลาววา “ดังน้ันองค
 พระผูเปนเจาจึงทรงทราบวา จะชวยคนชอบธรรมใหรอดพนจาก
 การทดลองอยางไร และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไวใหรับโทษใน
 วันพิพากษา” (2 เปโตร 2:9, 2 เปโตร 2:3; 2 เปโตร 2:1, 12) 
 ขอพระคัมภีรเหลานี้ควรบอกเราวา การพิพากษามีจริงเพียงใด 
 และพระเจาทรงรูสกึอยางไรตอผูทีน่าํประชากรของพระองคใหหลง
 ผิดไป

3. มหีลายคนพูดวา “เสรภีาพในพระคริสต” หมายความวา ไมจาํเปน
 ตองถือรักษาพระบัญญัติตอไป พวกเขาอางดวยวา ไมจําเปนตอง
 ถือรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์เชนกัน การกลาวเชนน้ีทําใหเรา
 มองเห็นในอีกแงหนึ่งวา “เสรีภาพในพระคริสต” สามารถถูก
 บิดเบือนไดอยางไร
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“แตวาวันขององคพระผูเปนเจานั้น จะมาถึงเหมือน
อยางขโมยแอบยองมาและในวันนั้น ทองฟาจะลวงเสีย
ไปดวยเสียงที่ดังกึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ 
และแผนดินโลกกับส่ิงสารพัดที่มีอยูในโลกน้ัน จะตอง
ไหมเสียสิ้น เมื่อเห็นแลววาสิ่งทั้งปวงจะตองสลายไป
หมดเชนน้ี ทานท้ังหลายควรจะเปนคนเชนใดในชีวิตที่
บริสุทธิ์และดีงาม” (2 เปโตร 3:10, 11)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 เปโตร 3:1-2; ยอหน 21:15-17; 2 เปโตร 3:3-18;  
เพลงสดุดี 90:4; มัทธิว 24:43-51

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในยุคที่ผานมา ผูคนท่ีไมเชื่อในพระเจา จะไมไดรับความเช่ือถือ 
พวกเขาถูกมองวาเปนพวกอันตราย เพราะเหตุใด คําตอบคือผูที่

ไมเชื่อในพระเจาจะไมเชื่อเร่ือง “การพิพากษา” ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเขา
ไมเชื่อวา พวกเขาจะตองไปยืนตอหนาบัลลังกของพระเจาและตอบคําถาม
เกี่ยวกับการกระทําของพวกเขา คนกลุมนี้มีแนวโนมท่ีจะชอบทําความช่ัว
แนวคิดเชนนั้นคอนขางจะ “ลา-สมัย-ในปจจุบัน” แตไมใชเร่ืองยากที่จะมอง
เห็นเหตุผลเบื้องหลัง แนนอนผูคนจํานวนมากเชื่อวาไมจําเปนตองกลัวการ
พิพากษาเพ่ือจะทําในส่ิงที่ถูก แตในเวลาเดียวกัน ความคิดท่ีจะตอบคําถาม
พระเจาอาจชวยบางคนใหทําในสิ่งที่ถูก 

บทที่ 12
วันขององคพระผูเปนเจา

วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2017
The Day of the Lord



บทที่ 12   วันขององคพระผูเปนเจา     127

ที่มาของสิทธิอํานาจ (2 เปโตร 3:1, 2)วันอาทิตย
 ทานเปโตรเตือนผูอานของทานถึงคําสอนอันตรายท่ีคริสตจักรตอง
เผชิญ ทานตอตานผูใหสัญญาเรื่อง “เสรีภาพ” เพราะวาบุคคลผูกลาวสัญญา
เชนนั้น จะเปนผูนําคนใหกลับไปสูความบาป พวกเขาจะทําใหผูคนกลายเปน
ทาสของคําสัญญานั้น ทานเปโตรช้ีใหเห็นวาการเปนทาสของความบาป คือ
การอยูฝายตรงกันขามกับ “เสรีภาพ” ที่พระคริสตทรงสัญญากับเรา
 นาเศราใจ ที่เสรีภาพจอมปลอมไมเพียงเปนคําสอนอันตรายท่ีโจมตี
คริสตจักร คําสอนเทียมเท็จอีกอยางจะตามมาทานเปโตรเตือนผูอานของทาน
วาสิ่งน้ันคืออะไร แตกอนท่ีทานจะเปดเผยใหทราบ ทานหันไปพูดบางสิ่งกอน 

 “ดูกอนพวกท่ีรัก นี่เปนจดหมายฉบับที่สองซ่ึงขาพเจาไดเขียน
ถึงทานทั้งหลาย และในจดหมายท้ังสองฉบับนั้น ขาพเจาไดสะกิดใจอัน
ซื่อสัตยของทานใหระลึก เพื่อทานทั้งหลายจะไดจดจําถอยคําทั้งหลาย 
ที่พวกผูเผยพระวจนะบริสุทธิ์ไดกลาวไวเม่ือกอน และพระบัญญัติของ
องคพระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอดโดยบรรดาอัครทูต” (2 เปโตร 
3:1,2) ทานเปโตรเนนจุดใด เพราะเหตุใดผูอานของทานจึงควรเชื่อฟง
ถอยคําของทาน อานพระธรรมยอหน 21:15-17 ดวย

 ใน 2 เปโตร 3:1, 2 ทานเปโตรเตือนผูอานของทานดวยถอยคําที่ใหไว
กับพวกเขานานแลว “โดยผูเผยพระวจนะบริสุทธิ์” ผูเผยพระวจนะคือผูสื่อขาว

 อยางที่เราไดเห็น ทานเปโตรไมกลัวที่จะเตือนเรื่องการพิพากษาที่ผู
กระทําความช่ัวจะตองยืนตอพระพักตรของพระเจา ทานเปโตรกลาวชัดเจนถึง
เร่ืองวาระสุดทาย การพิพากษา และการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู
ทานเปโตรพูดเกี่ยวกับเวลาเมื่อ “ทองฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงที่ดัง
กึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ และแผนดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มี
อยูในโลกนั้น จะตองไหมเสียสิ้น” (2 เปโตร 3:10) และเชนเดียวกับการ
พิพากษา และการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองซ่ึงอยูขางหนา ทานถามวา “เมื่อ
เห็นแลววาสิ่งทั้งปวงจะตองสลายไปหมดส้ินเชนนี้ ทานทั้งหลายควรจะเปนคน
เชนใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม” (2 เปโตร 3:11)

THE SOURCE OF AUTHORITY
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พิเศษสงขาวถึงประชากรของพระองค ดังนั้นทานเปโตรเอยถึงผูเผยพระวจนะ
หลายทาน เพื่อชี้นําผูอานของทานใหกลับไปยังพระคัมภีร ทานเปโตรเตือนผู
อานของทานวา “เรามีคําพยากรณที่แนนอนย่ิงกวานั้นอีก จะเปนการดีถาทาน
ทั้งหลายจะถือตามคําน้ัน” (2 เปโตร 1:19) ทานเปโตรตองการสรางความ
ชัดเจนใหกับผูอานของทานเก่ียวกับผูเผยพระวจนะอีกคร้ังตรงน้ี ความเช่ือ
ของพวกเขาตองวางรากฐานในพระคัมภีร ไมมีสิ่งใดในพระคัมภีรใหมใหการ
สนับสนุนแนวคิดวา “พระคัมภีรเดิมไมมีความสําคัญอีกตอไป” นั่นเปนสิ่งตรง
กันขามกับความจริงเพราะพระคัมภีรเดิมชวยสถาปนาความจริงของพระคัมภีร
ใหม และทานเปโตรไดอางเร่ืองพระเยซูจากพระคัมภีรเดิมเชนกัน แตยิ่ง
กวาน้ัน ตอมาทานเปโตรแสดงสิทธิอํานาจของทานเองโดยเช่ือมโยงกับสิทธิ์
อํานาจของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิม จะวาไปแลว ทานเองเปนหนึ่งใน
กลุมอัครทูตขององคพระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอด ดังนั้นทานเปโตร
กลาวชัดเจนวาทานไดรับการทรงเรียกจากพระเยซู จึงไมสงสัยเลยทานพูด
ดวยพลังอํานาจ และความเชื่อเชนนั้น ทั้งนี้ก็เพราะทานเปโตรทราบวา
ขาวสารของทานมาจากพระเจา

 เพราะเหตุใดเราจึงไมควรใหวัฒนธรรม การตัดสิน หรือเหตุผล
มามีสิทธิอํานาจสุดทายในชีวิตของเรา และเพราะเหตุใดเราจึงควรให
พระคัมภีรเปนสิ่งที่มีสิทธิอํานาจสุดทาย

ผูที่เยาะเยยความจริง (2 เปโตร 3:3, 4)วันจันทร
 ทานเปโตรบอกผูอานของทาน “ไดจดจําถอยคําทั้งหลายที่พวกผูเผย
พระวจนะบริสุทธ์ิไดกลาวไวเม่ือกอน และพระบัญญัติขององคพระผูเปนเจา 
และพระผูชวยใหรอดโดยบรรดาอัครทูต” (2 เปโตร 3:2) จากน้ันทานเปโตร
ไดกลาวเตือนเปนพิเศษถึงคําสอนเทียมเท็จอีกหน่ึงอยาง ทานเปโตรทราบ
วาคําสอนน้ีจะเปนอันตรายมากเพียงใด อาจเปนไดที่ทานเปโตรตองการบอก
ใหทราบถึงสิทธิอํานาจเต็มของทานในฐานะอัครทูตคนหน่ึง ทั้งนี้เพื่อผูอาน
ของทานจะตระหนัก และเฝาระวังตอคําสอนเทียมเท็จดังกลาว

THE ONES WHO LAUGH AT THE TRUTH
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 อานพระธรรม 2 เปโตร 3:3, 4 คนที่สงสัยเรื่องการเสด็จกลับ
มาครั้งที่สองของพระคริสต จะพากันเยาะเยยความจริง เหมือนเปนเรื่อง
ขบขัน มีขอโตแยงอะไรท่ีพวกเขาใชเปนวิธีหันเหจากความจริง

 ทานเปโตรชี้ใหเห็นวาผูที่กลาวสัญญาเสรีภาพเทียมเท็จในพระคริสต 
มีลักษณะเหมือนกันมากกับพวกที่กลาวเยาะเยย และสงสัยเรื่องการกลับมา
ครั้งที่สองของพระเยซู กลุมแรกติดตามความปรารถนาที่มาจากการมอบ
ตัวเองอยูภายใตอํานาจของความบาป (2 เปโตร 2:10) ในเวลาเดียวกัน 
ผูเยาะเยยเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสตตาง “ประพฤติตามใจปรารถนา
ของตน” (2 เปโตร 3:3)
 ทานเปโตรเตือนผูสงสัยที่ถามวา “คําที่ทรงสัญญาไววา พระองคจะ
เสด็จมานั้นอยูที่ไหน เพราะวาตั้งแตบรรพบุรุษหลับลวงไปแลว สิ่งทั้งปวง
ก็เปนอยูตั้งแตเดิมทรงสรางโลก” (2 เปโตร 3:4) ในการต้ังคําถามเชนนั้น 
พวกเขามีความสงสัย และกลาวเยาะเยย ความเชื่อที่เปนหลักมั่นคงของ
คริสเตียนท้ังหลาย ที่เชื่อในพระสัญญาวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไมชา 
ผูสงสยัจะนาํประเดน็ขอเทจ็จรงิทีเ่หน็จรงิดวยสายตา  โดยการกลาววาครสิเตยีน
ที่เชื่อในพระสัญญาไดลมหายตายจากไปเรื่อยๆ และพวกเขายังช้ีไปยังขอเท็จ
จริงที่วา สิ่งตางๆ คงดําเนินไปอยางที่เปนอยูอยางตอเนื่องดังที่เคยเปนมา
และจะเปนไปในอีกทัศนะหนึ่ง คําถามของพวกเขาดูเหมือนสมเหตุผล เอลเลน 
จี. ไวท เขียนวาทานเอโนคผูบริสุทธ์ิไดเห็น คนชอบธรรม และคนอธรรม 
ตางกลับไปสูผงคลีดินเหมือนกัน และความตายจะเปนจุดสิ้นสุดในชีวิตของ
คนทัง้สองพวก” (หนงัสือ ของ เอลเลน จ.ี ไวท “บรรพชน และผูเผยพระวจนะ” 
หนา 85) ทานเอโนครูสึกยุงยากใจเกี่ยวกับความจริงขอนี้ ทานมีชีวิตจอยู
กอนนํ้าทวมโลก ถาทานตอสูดิ้นรนในคําถามนี้ แลวคนที่มีอายุหลังทานเอโนค
และในยุคตอๆ มาจนชวงวันสุดทาย คนเหลานั้นจะไมสงสัย ตอสูกับความเชื่อ
ในเรื่องนี้มากข้ึนหรือ
 เราในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส ความหมายของชื่อของเราชี้ไปยัง
ความหวังในการเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง แตถึงบัดนี้พระองคยังไมเสด็จกลับมา 
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หนึ่งพันปเหมือนกับวันเดียว (2 เปโตร3:8-10)วันอังคาร
 อานพระธรรม 2 เปโตร 3:8-10 ทานเปโตรตอบโตตอเหตุผล
ของผูเยาะเยยอยางไร ขอความใดท่ีชวยใหเราเขาใจเหตุผลที่พระเยซูยัง
ไมเสด็จกลับมา

 คนจาํนวนมากหวัเราะเยาะความเชือ่เรือ่งการเสดจ็กลบัมาของพระเยซ ู
พวกเขาอางวาทุกสิ่งในโลกเปนไปอยางท่ีมันเคยเปนมาอยางตอเน่ืองเสมอ 
แตทานเปโตรกลาวเตอืนผูอานของทานวา การใหเหตผุลเชนนีเ้ปนการโตแยงที่
เปนเท็จ ที่วาโลกนี้ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตแรกสรางโลกนั้นไมจริง 
เพราะมีคร้ังหน่ึง ทานเตือนเขาถึงเหตุการณที่อานพบในพระธรรมปฐมกาล 
(สงัเกตวาทานกลบัไปสูตนกาํเนดิของสิทธอิาํนาจคอืพระคัมภรี) พระธรรมปฐม
กาลบอกเราวา มีครั้งหนึ่งที่มนุษยมีความช่ัวรายมาก และพระเจาไดสงน้ํามา
ทวมเพื่อทําลายโลก (2 เปโตร 3:6) น้ําทวมโลกไดนําการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ
มาสูแผนดินโลก การเปลี่ยนแปลงยังมีหลักฐานประจักษกระทั่งถึงปจจุบัน 
จากน้ันเปโตรกลาววาโลกนี้จะถูกทําลายลางเปนครั้งสุดทาย “และโลกธาตุจะ
สลายไปดวยไฟ” (2 เปโตร 3:10) ไมใชน้ําทวมโลกเหมือนครั้งกอน
 ทานเปโตรเขียนดวยวา “แตดูกอนพวกที่รัก อยาลืมความจริงขอนี้เสีย
คือวันเดียวของพระเจาเหมือนกับพันป และพันปก็นเหมือนกับวันเดียว” 
(2 เปโตร 3:8) โดยการประกาศความจริงในเรื่องนี้ ทานเปโตรอาจกําลังคิดถึง
ขอพระคัมภีรในพระธรรมเพลงสดุดี 94:4 ซึ่งกลาววา “เพราะพันปในสาย
พระเนตรของพระองค เปนวานนี้ซึ่งผานไปแลว หรือเหมือนยามเดียวในกลาง
คนื” หรือกลาวไดอกีอยางวา การนบัเวลาของเราไมเหมอืนกบัทีพ่ระเจาทรงนบั 
เหตุนี้เราตองถี่ถวนในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องเวลา

A THOUSAND YEARS IS LIKE A DAY

กระนั้นเรายังพบผูกลาวเยาะเยยความเชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งท่ีสองของ
พระเยซู เหมือนกับที่ทานเปโตรไดกลาวทํานายไววาจะเกิดขึ้น

 จากประสบการณดานความเชื่อของคุณ คุณตอบคําถามอยางไร 
ถึงสาเหตุที่พระเยซูยังไมเสด็จกลับมา
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ควรเปนคนเชนใด (2 เปโตร3:11-13)พุธ
 ชายหนุมคนหนึ่งพยายามเปนพยานใหกับคุณแมของเขา เขาบอกเธอ
เก่ียวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซู และพระองคทรงสัญญาวาจะเสด็จกลับ
มาอีก เขาคิดวาเขาทําไดดีทีเดียว จากการนําเอาความคิดแปลออกมาเปน
คําพูด เขาจบเร่ืองเทศนที่สั้นเก่ียวกับพระเยซูและการเสด็จกลับมาของ
พระองค แลวนั่งรอดูปฏิกิริยาจากคุณแมของเขา สักครูผูเปนแมมองหนา
ลูกชายแลวพูดวา “เพราะฉะนั้นมีอะไรเก่ียวของกับแมในตอนนี้ละ” 

 อานพระธรรม 2 เปโตร 3:11-13 ทานเปโตรตอบคําถามอยางไร
“เพราะฉะนั้นมีอะไรเกี่ยวของกับขาพเจาในตอนนี้ละ” (อานมัทธิว
24:43-51)

SO WHAT?

 ในความคิดเห็นของมนุษย ดูประหนึ่งพระเจาทรงลาชาในการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต แตเรามองเรื่องนี้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏผานสายตามนุษย 
แตจากทัศนะของพระเจา ไมมีคําวา “ลาชา” ที่จริงทานเปโตรกลาววาใน
พระเมตตาของพระเจา พระองคทรงประทานเวลาใหคนบาปมากขึ้น “เพราะ
ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาใหคนทั้งปวงกลับ
ใจเสียใหม” (2 เปโตร 3:9)
 แตทานเปโตรเตือนวา การทรงอดกล้ันพระทัยของพระเจาไมควรนํา
มาเปนขออางที่คนหนึ่งจะ “ผลักวันประกันพรุง” ที่จะถวายชีวิตใหแกพระเยซู 
เพราะวันขององคพระผูเปนเจาจะมาถึงโดยปราศจากการเตือนลวงหนา แตจะ
มาเหมือนกับขโมยยองเขามายามวิกาล และแนนอนหลังจากน้ันขโมยจะเล็ด
ลอดออกไปโดยไมใหใครสังเกตเห็น ทานเปโตรกลาววา “และในวันนั้น 
ทองฟาจะลวงเสียไปดวยเสียงที่ดังกึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ 
และแผนดินโลก กับส่ิงท่ีมีอยูในโลกน้ันตองไหมเสียสิ้น” (2 เปโตร 3:10)
ในลักษณะนี้ ขาวสารของทานเปโตรเหมือนกับขาวของทานเปาโลที่กลาววา 
“ในวันแหงความรอดเราไดชวยเจา นี่แนะ บัดนี้เปนเวลาอันชอบ แนะบัดนี้
เปนวันแหงความรอด” (2 โครินธ 6:2)
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 เหมือนที่เราไดพูดไปแลวเกี่ยวกับชื่อคริสตจักรของเรา “เซเวนธเดย
แอดเวนตีส” ชี้ไปยังความเชื่อของเรา คือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระคริสตซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไมนาน ความเชื่อของเราวางบนพื้นฐานนี้ หาก
ปราศจากส่ิงนี้ ความเชื่อของเราจะไรความหมาย การเสด็จกลับมาของ
พระคริสตและพระสัญญาทั้งปวงทําใหความเชื่อของเรามีชีวิตชีวา
 แตเราตองไมตกอยูกับอันตรายของการเปนเหมือนผูรับใชที่ชั่วรายใน 
พระธรรมมัทธิว 24:43-51 เราอาจไมไดทําความช่ัวประเภทเดียวกับท่ีแสดง
ใหเห็นในเรื่องนี้ แตนั่นไมใชประเด็น ขอใหเร่ืองนี้เตือนใจวา เราอยาปลอยให
มาตรฐานของเราตํ่าลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปฏิบตัติอผูอืน่ เราอาจสุมเส่ียง
ตอการเปนคนไมมีความเมตตาหรือหยาบคาย และเราอาจเส่ียงตอการมีความ
เชื่อลดนอยลง ในเร่ืองการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา
 อนัตรายทีเ่ผชญิหนาเซเวนธเดยแอดเวนตสีไมใชการกาํหนดวนัลวงหนา
สําหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต แตอันตรายยิ่งเขามากฉันใด เราก็จะคง
ยังอยูบนโลกน้ีนานข้ึนฉันนั้น แตละปที่เคล่ือนคลอยจากไปทําใหพระสัญญา
เรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองดูเหมือนจะอยูหางออกไป และเรื่องการเสด็จ
กลับมาของพระองคจะกลายเปนสวนที่เล็กลงในความนึกคิดของเรา
 ถูกแลวเราย่ิงอยูในโลกน้ีนานเทา เราย่ิงอยูใกลวันที่พระองคจะเสด็จ
กลับมามากข้ึน แตเราย่ิงอยูในโลกนานข้ึนเทาใด ยิ่งเปนการงายข้ึนท่ีเราจะ
จินตนาการวา การเสด็จกลับมาของพระคริสตชางอยูไกลออกไป เราเร่ิมรูสึก 
และกระทําตัวเสมือนหนึ่ง ความเชื่อในเรื่องนี้ไมมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ประจําวันของเรา พระคัมภีรกลาวตอตานความพึงพอใจประเภทน้ีซึ่งเรามอง
เห็น และเปนอยู ดังที่ทานเปโตรกลาววา พระเยซูจะเสด็จกลับมา และเราจะ
เผชิญกับการพิพากษา ดังนั้นในฐานะเปนคริสเตียน เราควรจะดําเนินชีวิต 
“เปนคนเชนใดในชีวิตที่บริสุทธิ์ และดีงาม” (2 เปโตร 3:11) เราไมทราบวา
การเสด็จกลับมาคร้ังที่สองจะมาถึงเม่ือไร แตสิ่งนี้ควรเปล่ียนแปลงการดําเนิน
ชีวิตของเราในเวลาน้ี
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คําขอรองสุดทาย (2 เปโตร 3:14-18)วันพฤหัสบดี
 ทานเปโตรจบจดหมายของทานดวยหัวขอที่ไดทยอยเติมลงตั้งแต
เริ่มตน เราตองดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ ทานเปโตรเตือนวา “ระวังใหดี ทานอาจ
หลงไปกระทําผิดของคนช่ัวเหลานั้น และทานจะสูญเสียความหนักแนนมั่นคง
ของทาน” (2 เปโตร 3:17)

 อาน 2 เปโตร 3:14-18 ทานเปโตรขอรองใคร และทานเตือน
อะไรในคําขอรองของทาน

 เปนทีน่าสนใจทานเปโตรจบจดหมายของทานดวยการขอรองผูอานของ
ทาน ใหจดจําขอเขียนของทานเปาโลซ่ึง “ไดเขียนจดหมายถึงทานทั้งหลาย 
ตามสติปญญาซึ่งพระองคไดทรงโปรดประทานแกเขานั้น” (2 เปโตร 3:15) 
ทานเปาโลไดเขียนถึงความจําเปน ที่ตองดํารงชีวิตอยูอยางสันติ ดังนั้นเราควร
ตองทําเชนนั้น ขณะที่เรารอการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เราตองใช
เวลาในการพัฒนาชีวิตของเราใหบริสุทธิ์ (อานโรม 2:4; โรม 12:18; ฟลิปป 
2:12)
 ใหสังเกตวิธีที่ทานเปโตรชี้ไปยังขอเขียนของทานเปาโล ซึ่งแสดงให
เห็นวาจดหมายของทานเปาโลทรงคุณคามากในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร
คริสเตียน เราไมทราบวาทานเปโตรหมายถึงจดหมายฝากท้ังหมดของทาน
เปาโลตรงนี้หรือเพียงบางสวน แตถอยคําของทานเปโตรแสดงใหเห็นวา ทาน
มองเห็นคุณคายิ่งใหญในจดหมายฝากของทานเปาโล
 ในที่สุดทานเปโตรกลาววา ขอเขียนของทานเปาโลสามารถเขาใจได 
คําในภาษากรีก “งานเขียน” คือ (grapha) แตสําหรับพระคัมภีรขอนี้หมาย
ถึง “งานเขียนศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งอาจหมายถึงหนังสือของทานโมเสส และของ

A FINAL REQUEST

 เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูมีผลตอวิถีชีวิตประจําวัน และ
ความนึกคิดของคุณอยางไร คําตอบของคุณอธิบายถึงชีวิตและความ
เชื่อของคุณอยางไร
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ผูเผยพระวจนะอื่นก็ได ตรงนี้มีหลักฐานชัดเจนวางานเขียนของทานเปาโล 
และของทานเปโตรตางมีสิทธอํานาจเชนเดียวกับผูเผยพระวจนะที่เขียน
พระคัมภีรเดิมในภาษาฮีบรู
 อนึ่งจําไวดวยวา เราไดอานกอนหนานี้แลวเก่ียวกับครูสอนเทียมเท็จ 
พวกเขากลาวสัญญาวาผูปฏิบัติตามพวกเขาจะไดรับเสรีภาพในพระคริสต 
ไมยากเลยท่ีจะจินตนาการวา พวกเขาใชงานเขียนของทานเปาโลเก่ียวกับ 
“เสรีภาพ” “ความเมตตากรุณา” และ “การใหอภัยบาป” เปนขอแกตัวที่จะ
ทําบาป ยิ่งกวานั้น ทานเปาโลเทศนาอยางหนักแนนวา “ความชอบธรรมซึ่ง
มาจากพระเจานั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ธรรมบัญญัติกับพวกผูเผย
พระวจนะเปนพยานอยู คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งประทานโดยความ
เชื่อในพระเยซูคริสต” (2 เปโตร 3:21, 22) แตไมมีตอนใดในงานเขียนของ
ทานเปาโล ที่กลาววา “ใหผูคนมีเสรีภาพจากความบาป” (อาน โรม 6:1-14) 
ตัวทานเปาโลเองจะตองจัดการกับความผิดพลาดน้ี แมแตในสมัยของทาน 
ผูคนไดบิดเบือนส่ิงที่ทานเปาโลเทศนา และสอนเก่ียวการทําตัวใหเปนคน
บริสุทธิ์โดยความเชื่อ แตทานเปโตรเตือนวาคนที่บิดเบือนความหมายจากงาน
เขียนของทานเปาโลพวกเขา “จะถูกลําลาย” (2 เปโตร 3:16)

 เราไดรับการทรงเรียกใหดําเนินชีวิตอยางไรในพระเยซูคริสต 
และเราจะเลือกอยางไรเพื่อชวยใหคุณดําเนนิชีวิตแบบนั้น

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ดูเหมือนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองอยูหางออกไปมากในอนาคต 
พระเยซูทรงเตือนวาจะมีอะไรเกิดขึ้น ถาเราไมระมัดระวังในชวงเวลานี้ 
ยกตัวอยางพระเยซูทรงเลาเรื่องทาสสองคนใน พระธรรมมัทธิว 24:45-51 ใน
เรื่องน้ีทาสท้ังสองตางคาดหวังวาเจานายของพวกเขาจะเดินทางกลับมา ทาส
คนหนึ่งตัดสินใจวาเขาจะตองเตรียมความพรอม เพราะเจานายจะมาถึงเวลา
ใดก็ได ทาสอีกคนพูดกับตัวเองวา เจานายของเราจะมาชาเปนแน ทาสคนนั้น
จึงถือโอกาส “ชวงเวลาที่มาชา” ทําในสิ่งชั่วราย
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 พระเยซูตรัสวา “บาวซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝาอยูก็เปนสุข เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา นายนั้นจะคาดเอวไว และใหบาวเอนกายลง และ
ทานจะมาเดินโตะ” (ลูกา 12:37) ผูรอคอยการเสด็จกลับมาของพระผูเปนเจา 
ไมใชรอแบบนั่ง นอนอยูไมทําการงานอะไร ผูที่เช่ือวาพระเยซูจะเสด็จกลับ
มาอีก จะนําผูคนมานมัสการ และเช่ือฟงองคพระผูเปนเจา พวกเขาจะถวาย
ความยําเกรงและยอมรับการพิพากษาเร่ืองความบาป ผูที่เชื่อในเร่ืองการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต จะปลุกพวกเขาใหมองเห็นความบาป ที่พวกเขาได
ปฏิเสธพระเมตตาคุณของพระองค และผูที่กําลังรอคอยองคพระผูเปนเจา 
จะทําใหดวงวิญญาณของพวกเขาบริสุทธิ์โดยการเชื่อฟงความจริง” (จาก
หนังสือของ เอลเลน จี. ไวท ใน “ผูปรารถนาแหงปวงชน” หนา 634)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มีวิธีใดบาง ที่เราจะจัดการกับความคิดที่วาพระเยซูยังไมเสด็จ
 กลับมา เราสามารถเรียนรูคําตอบของแตละคนไดอยางไร

2. คําสอนแนวปฏิบัติและความเชื่อแบบใด ที่เราผูเปนเซเวนธเดย
 แอดเวนตีส ไดรับมาจากพระคัมภีรเทานั้น (คําสอนแนวปฏิบัติ 
 และความเช่ือที่ไมไดมาจากวัฒนธรรม เหตุผล หรือธรรมเนียม
 ปฏิบัติ)

3. เปโตรเช่ือมโยงความปรารถนาท่ีเปนบาป และความหลงใหลเร่ือง
 คําสอนเทียมเท็จอยางไร

4. อัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา “เวลาไมเหมือนกันสําหรับทุกคน” 
 ขึ้นอยูกับวาคุณอยูที่ไหน และคุณเคลื่อนไหวเร็วเพียงใด ดังน้ัน
 ประสบการณของคุณในเร่ืองเวลาจะแตกตางจากคนอ่ืนซ่ึงอยูใน
 สถานที่แตกตางกัน และเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่ตางกัน ชาง
 นาทึ่ง เวลาเปนความลึกลับ มันทําหนาที่ในวิธีที่เราไมเขาใจได
 เต็มๆ แนวคิดนี้อาจชวยใหเราตระหนักวา เวลาในโลกไมเหมือน
 เวลาของพระเจา และแนวคิดนี้อาจชวยเราใหเราเขาใจดีขึ้นถึง
 เหตุผลที่พระคริสตยังไมเสด็จกลับมาอยางไร
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“พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกาย
ของพระองค ที่ตนไมนั้นเพ่ือวาเราท้ังหลายจะไดตาย
จากบาปได และดําเนินชีวิตตามคลองธรรม ดวยบาด-
แผลของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาให
หาย” (อิสยาห 53:5) (1 เปโตร 2:24)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 53:5, 6, 9; เลวีนิติ 16:16-19; เลวีนิติ 11:44;
โรม 13:1-7; 1 โครินธ 14:40; 2 ทิโมธี 3:16

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทานเปโตรเขียนจดหมายฝากทั้งสองฉบับ เพื่อจะชวยผูเช่ือทั้ง
หลายจัดการกับปญหาที่พวกเขาเผชิญในชีวิตจริง ในจดหมาย

ฉบับแรกของทาน ปญหาใหญที่ทานเปโตรตองจัดการคือการท่ีคริสเตียนถูก
ขมเหง ในจดหมายเปโตรฉบับที่สอง ปญหาใหญคือครูสอนเทียมเท็จ 
 สิ่งสําคัญคือการท่ีทานเปโตรตองตอบสนองตอปญหาท้ังสอง โดยการ
ชี้ไปยังความจริงในพระคัมภีร ความทุกขยากลําบากจากการที่คริสเตียนถูก
ขมเหงทําใหเปโตรคิดไปถึงความเจ็บปวดรวดราว และการสิ้นพระชนมของ
พระเยซู ทานคิดวาประสบการณเหลานี้มีผลนําไปสูความรอด ทานเปโตร
กลาวดวยวาครูสอนเทียมเท็จจะพบกับการพิพากษา แตการพิพากษาที่
พวกเขาไดรับจะเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จกลับมายังโลกนี้พรอมกับเหลา
ผูชอบธรรม หลังจากที่ใชชีวิตนิรันดรบนสวรรคหนึ่งพันปสิ้นสุดลง 

บทที่ 13
ใจความหลักในพระธรรม 1 และ 2 เปโตร

วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2017
Major Themes in 1 and 2 Peter
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 ในสัปดาหสุดทายนี้เราจะเขาไปสูรายละเอียด 5 หัวขอในจดหมายฝาก
ที่ทานเปโตรเขียนถึง: (1) ความทุกขเจ็บปวดของพระเยซูที่นําไปสูความรอด
ของเรา (2) การตอบสนองตอความจริงของเราที่พระเจาจะทรงพิพากษาการ
กระทําของเราในการพิพากษาคร้ังสุดทาย (3) ความหวังในการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูที่จะเกิดขึ้นในไมชา (4) ระเบียบในสังคม และในคริสตจักร (5) 
และความสําคัญของพระคัมภีรซึ่งเราควรจะใชเปนแสงสวางนําทางชีวิต

ความทุกขทรมาน พระเยซู และความรอด
(1 เปโตร2:22-25)วันอาทิตย

 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้และเขียนแตละขอความที่สอนเรา
เกี่ยวกับความรอด:

1 เปโตร 1:2 ..................................................................................................
1 เปโตร 1:8, 9...............................................................................................
1 เปโตร 1:18, 19............................................................................................
1 เปโตร 2:22-25............................................................................................
1 เปโตร 3:18.................................................................................................

 ทานเปโตรกลาวถึงความรอดบอยๆ เมื่อทานพูดเกี่ยวกับความทุกข
เจ็บปวดของพระเยซูเพื่อเปนตัวแทนสําหรับคนบาปทั้งมวล ใน 1 เปโตร 2:
22-24 ทานเปโตรเขียนเกี่ยวกับความเจ็บปวดรวดราวของพระเยซู ทาน
สะทอนถอยคําของทานอิสยาห 53:5, 6, 9 คํากลาวของทานเปโตรทําใหมอง
เห็นภาพของการเปนตัวแทน และการถวายบูชา
 มีการถวายบูชาหลายประเภทท่ีพระคัมภีรเดิมพรรณนาเอาไว คนบาป
ทั้งหลายนําเอาสัตวมาทําพิธีที่พระวิหาร พวกเขาจะวางมือของพวกเขาลงบน
สัตวที่จะถวายบูชา การกระทํานี้เปนสัญลักษณซึ่งแสดงวาความบาปของ
คนบาปไดเปลี่ยนผานไปยังสัตวที่ถวายบูชา จากนั้นปุโรหิตทําการฆาสัตว
ตัวนั้น สัตวตัวที่ตายไดกลายเปนการตายแทนที่ของคนบาป (เลวีนิติ 4:29,
30, 33, 34 เลวีนิติ 14:10-13) สวนเลือดเปนสัญลักษณของความบาปลงบน

SUFFERING, JESUS, AND SALVATION
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แทนบูชา ทันใดนั้นความบาปไดถูกชําระใหสะอาด พิธีถวายบูชาไถบาป
ประจําปเรียกวา “วันลบบาป” นี่เปนวิธีลบลางบาปทั้งหมดที่ตกคางอยูที่
พลับพลา หรือพระวิหารซ่ึงไดสะสมความบาปไวตลอดป (เลวีนิติ 16:16-19)
โลหิตของสัตวที่ถวายบูชามีสวนสําคัญในการจายคาจางสําหรับความบาป 
ในลักษณะที่คลายกัน ทานเปโตรกลาววา คริสเตียนทั้งหลายไดถูกซื้อไวแลว
ดวยพระโลหิตอันล้ําคาของพระเยซู (1 เปโตร 1:18, 19) ทานเปาโลไดกลาวเนน
ในเร่ืองการใชสัตวเปนตัวแทนของมนุษย ทานเปาโลกลาววาพระเยซูไมเคย
ทําบาป แตพระองคทรงแบกรับความบาปแทนท่ีเรา(2 โครินธ 5:21) ดังที่
พระธรรม 1 เปโตร 3:18 กลาววาพระเยซูทรงเจ็บปวดทรมาน และที่สิ้น
พระชนมเพื่อไถบาปของเรา พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์หนึ่งเดียวที่ทรงทนทุกข
ปวดราวเพื่อคนบาปท่ีไมบริสุทธ์ิเชนเราทั้งหลาย เชนเดียวกับทานเปาโล (โรม 
3:21, 22) ทานเปโตรพูดถึงความตองการเร่ืองความเช่ือเชนกัน (1 เปโตร 1:8, 
9) จุดเนนของทานคือ ความรอดไมใชสิ่งท่ีจะซ้ือหา ใชของมีคาแลกเปล่ียน 
หรือดวยการประพฤติดี แตเปนวาพระเจาทรงประทานให เม่ือเราเชื่อในสิ่งท่ี
พระเยซูไดทรงทําเพื่อเรา และเรารับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว
ของเรา

 พระเยซูทรงเปนผูรับโทษแทนคุณ พระองคทรงเปนความหวัง
อยางไร และคุณไดรับการปลอบโยนจากความจริงที่มหัศจรรยนี้อยางไร

เราควรดําเนินชีวิตอยางไร (2 เปโตร 3:10, 11)วันจันทร
 มีหัวขอหน่ึงที่ทานเปโตรกลับมาทวนบอยคร้ังมากกวาหัวขออื่น ซึ่งจะ
พบไดในคําถามที่ทานตั้งขึ้น (2 เปโตร 3:10, 11) “แตวาวันขององคพระผู-
เปนเจานั้น จะมาถึงเหมือนอยางขโมยแอบยองมา ทานท้ังหลายควรจะเปน
คนเชนใดในชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงาม”

 อานขอพระคัมภรีตอไปนี้: 1 เปโตร 1:15-17, 22; 1 เปโตร 2:1;
1 เปโตร 3:8, 9; 1 เปโตร 4:7-11; 2 เปโตร 3:11 ทานเปโตรกลาวถึง
อะไรเกี่ยวกับความประพฤติของคริสเตียน

HOW SHOULD WE LIVE?
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 ทานเปโตรคิดอยางรอบคอบเกี่ยวกับความประพฤติของคริสเตียน
หลายประเด็นในจดหมายฝากทั้งสองฉบับของทาน และแตละครั้งทานทบทวน
หลายหัวขอดวยกัน ประการแรก ทานเปโตรช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงระหวาง
การพิพากษาของพระเจา และความประพฤติของคริสเตียน (1 เปโตร 1:17 
และ 2 เปโตร 3:11) หรือกลาวไดอีกอยางวา พระเจาจะทรงพิพากษาการ
กระทําของทุกคน ดังนั้นคริสเตียนควรดํารงชีวิตดวยความบริสุทธิ์ ประการท่ี
สอง มีสองสามคร้ังที่ทานเปโตรกลาววาคริสเตียนควรใชชีวิตอยางบริสุทธิ์ 
ในพระคัมภีรภาษาฮีบรูกลาววา สิ่งที่บริสุทธิ์จะถูกแยกตางหากเพื่อนําไปใช
ในพระวิหาร (อพยพ 26:34; อพยพ 28:36; อพยพ 29:6, 37) หรือสิ่งเหลานั้น
ถูกแยกออกมาสําหรับพระประสงคของพระเจา (ยกตัวอยางเชน วันสะบาโต
ในพระธรรมปฐมกาล 2:3) ที่จริงในแผนการของพระเจา ประชากรของ
พระองคควรจะเปนคนบริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระองคทรงบริสุทธิ์ (เลวีนิติ 11:44;
เลวีนิติ 19:2) ทานเปโตรเอยถึงหัวขอน้ีเชนกัน (1 เปโตร 1:15, 16) ขั้นตอนใน
การแยกบางส่ิงไวตางหากถูกเรียกวา “การชําระใหบริสุทธิ์” (sanctifi cation) 
และทานเปโตรตองการใหผูอานของทานแยกตัวออกมาเปนผูบริสุทธิ์ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงแยกพวกเขาออกมา และพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงประทานอํานาจใหพวกเขาเชื่อฟงพระเยซู (1 เปโตร 1:2) ประการที่สาม 
ทานเปโตรใหรายละเอียดบางอยางของลักษณะความประพฤติที่ถูกตองของ
ผูเขาสูการชําระใหบริสุทธิ์หรือแยกตัวออกมาตางหาก (1 เปโตร 2:1) พวกเขา
ควรรวมสามัคคีเปนหน่ึงในดวงวิญญาณ พวกเขาควรจะ “รักซึ่งกันและกัน” 
พวกเขาควรมีดวงจิตที่ไมเยอหยิ่ง แตเปนคน “มีใจออนโยนและออนนอม” 
(1 เปโตร3:8) พวกเขาควรเปนคนดี ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจา และ
เปนคนท่ีเต็มไปดวยความรัก (2 เปโตร 1:5-7) ยิ่งกวานั้นพวกเขาตองแสดง
ความรักในทุกเวลา (1 เปโตร 4:7-11) ในที่สุดทานเปโตรกลาวหนุนใจผูฟงของ
ทานวา “จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค เพราะวาพระองค
ทรงหวงใยทานท้ังหลาย” (1 เปโตร 5:7)

 เราจะเรียนรูที่จะหนุนใจกัน ไมใชวิพากษวิจารยหรือตัดสินกัน 
ไดอยางไร และเราจะดําเนินชีวิตตามแบบท่ีเปโตรเขียนในจดหมายของ
ทานไดอยางไร
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ความหวังในการเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง  
(2 เปโตร 3:1-10) วันอังคาร

 พระคัมภีรแตละขอตอไปนี้ กลาวถึงเหตุการณอะไรในอนาคต

1 เปโตร 1:4...................................................................................................
1 เปโตร 1:17..................................................................................................
1 เปโตร 4:5, 6..............................................................................................
1 เปโตร 4:17...................................................................................................
2 เปโตร 3:1-10...................................................................................................

 การขมเหงเปนประเด็นสําคัญที่สุดที่ผูอานจดหมายฝากฉบับแรกของ
ทานเปโตรตองเผชิญ ทานเปโตรปลอบโยนผูอานของทานดวยการหนุนใจ
พวกเขาถึงรางวัลในอนาคต ซึ่งพระเจาทรงเก็บไวใหพวกเขาในสวรรค ซึ่งไมมี
ใครจะแยงไปได แมวาชีวิตของพวกเขาในโลกน้ีตองพบกับความยากลําบาก
เพราะการขมเหง
 ทานเปโตรชีใ้หเห็นสองสิง่ซึง่จะบงัเกิดขึน้ในอนาคต: (1) การพิพากษา
ครั้งสุดทาย และ (2) ความพินาศของความชั่วรายดวยไฟอันรอนยิ่ง แมวาจะมี
การขมเหงเรื่องความเชื่อในเวลานั้น ทานเปโตรแสดงใหเห็นความยุติธรรม 
และการพิพากษาซึ่งจะบังเกิดขึ้น
 ทานเปโตรกลาวถึงการพิพากษาสามครั้งในเวลาที่แตกตางกันใน
จดหมายฝากฉบับแรกของทาน (1 เปโตร 1:17; 1 เปโตร 4:5, 6; 1 เปโตร 4:17)
ทานกลาววาพระเจา องคพระบดิาไมทรงชืน่ชมคนใดเหนอือกีคนหนึง่ พระองค
จะทรงพิพากษามนุษยทั้งมวล สอดคลองกับการกระทําของพวกเขา (1 เปโตร
1:17) ทานเปโตรกลาววาพระเยซูเองทรงพรอมจะพิพากษาทั้งคนที่มีชีวิตอยู 
และคนท่ีไดตายไปแลว (1 เปโตร 4:5) ทานเปโตรไดตั้งขอสังเกตอยาง
นาสนใจวาการพิพากษาจะเร่ิมตนจากสมาชิกที่อยูในครอบครัวของพระเจา 
(1 เปโตร 4:17) และทานเปโตรยังกลาวดวยวาผูที่ไมดําเนินตามพระเจาก็จะมี
ไฟไวสาํหรบั “วนัทรงพพิากษา และวนัพนิาศแหงบรรดาทรุชน” (2 เปโตร 3:7)

HOPE IN THE SECOND COMING
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ระเบียบในสังคมและในคริสตจักร 
(1 เปโตร 2:11-21) พุธ

 อานขอพระคมัภรีตอไปนี ้ ทานเปโตรกลาวถงึอะไรในขอพระคมัภรี
เหลาน้ีเกีย่วกบัความสาํคัญของทัง้รฐับาล  และการเปนผูนาํของครสิตจกัร 
คริสเตียนควรตอบสนองตอทั้งสองสิ่งนี้อยางไร จะนําถอยคําของทาน
เปโตรมาปรับใชในสถานการณของเราในปจจุบันอยางไร

1 เปโตร 2:11-21 ...........................................................................................
......................................................................................................................
1 เปโตร 5:1-5 ..............................................................................................
......................................................................................................................

 ทั้งทานเปโตรและทานเปาโล ตางอธิบายวัตถุประสงคของผูปกครอง 
และและการใชอํานาจอยางถูกตอง ทานเปโตรมีชีวิตอยูในเวลาเม่ือสิทธิอํานาจ
ของรัฐ และอํานาจของผูนําศาสนา (ที่คนสวนใหญเชื่อถือ) ไดขมเหงคริสเตียน 
ขอมูลความจริงเร่ืองนี้ทําใหทานเปโตร และทานเปาโลตองพูดถึงส่ิงที่มีความ

ORDER IN SOCIETY AND IN THE CHURCH

 ทานเปโตรใชเวลาอีกสวนหน่ึงจัดการกับปญหาอ่ืนๆ หนึ่งในจํานวน
นั้นเก่ียวของกับคําถามที่วา “พระเยซูจะเสด็จกลับมาจริงๆ หรือไม (2 เปโตร 
3:1-10) ทานเปโตรช้ีถึงเหตุผลสําหรับ “การลาชา” (delay) ในการเสด็จกลับ
มาของพระเยซู ทั้งนี้เพื่อใหเวลามากข้ึนสําหรับผูคนจะหันจากความบาป 
เพื่อมารับเอาความรอด ทานเปโตรช้ีใหตระหนักวา มีการพิพากษาในอนาคต
แนนอน ดังนั้นขอมูลความจริงนี้ควรนําทุกคนใหดํารงชีวิตบริสุทธิ์ ปราศจาก
มลทิน และควรเดินรุดหนาไปในความเช่ือ และการเช่ือฟง ไมวาเราจะกําลัง
เผชิญกับอะไรอยูก็ตาม

 เพราะเหตุใดคุณจึงตองใหความเช่ือและการเช่ือฟงดียิ่งๆ ขึ้นแม
จะตองเผชิญกับอะไรก็ตาม และมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือไม



บทที่ 13   ใจความหลักในพระธรรม 1 และ 2 เปโตร      143

หมายมากกวา (1 เปโตร 2:13-17; โรม 13:1-7) อัครทูตทั้งสองกลาววา บุคคล
เหลานั้นไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่โดยพระเจา พวกเขามีหนาที่ดูแล และ
ทําการตรวจสอบ และตอตานผูซึ่งจะทําความชั่วราย แนนอนบางเวลาอํานาจ
ในการปกครองอาจมีปญหา พวกคริสเตียนตองเผชิญกับปญหานี้ในสมัยของ
ทานเปโตร และปญหาดังกลาวมีแตจะเลวรายขึ้นไปเร่ือยๆ ในอีกหลายปที่
กําลังจะมาถึง
 แตโดยภาพรวม วัตถุประสงคของรัฐบาลคือการบังคับใชกฎหมาย 
และรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อใหประชาชนปลอดภัย รัฐบาลที่ดีถือวาเปน
พระพรอีกอยางหนึ่ง ที่พระเจาทรงประทานใหแกมนุษย ไมตองสงสัยทาน
เปโตรแบงปนความเช่ืออันเขมแข็งของทานเปาโลซ่ึงตางเช่ือวา “การจัด
ระเบียบในคริสตจักรเปนสิ่งจําเปน” ทานเปโตรไดกําชับผูนําของคริสตจักรวา 
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจา ที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจ
แตดวยความเต็มใจ” (1 เปโตร 5:2) ดังนั้นผูเลี้ยงแกะฝายจิตวิญญาณ จะตอง
นําทาง และเล้ียงดูสมาชิกของคริสตจักรทองถ่ิน จะวาไปคริสตจักรตองการ
การนําที่ดี ผูนําที่ดีจะวางแผนและต้ังเปาหมายไว พวกเขามีความสามารถนํา
สมาชิกใหรวมกันเปนหนึ่งในการทํางาน พวกเขาชวยคนอ่ืนๆ ใหใชของ
ประทานแหงพระวิญญาณเพื่อถวายพระสิริแดพระจา

 พระธรรม 1 เปโตร 5:5 กลาววา “อันที่จริงใหทานทุกคนมี
ความถอมใจในการปฏิบัติตอกันและกัน” เราจะเรียนรูเพ่ือทําสิ่งน้ีได
อยางไร และคุณจะประยุกตใชกฎขอนี้กับคนอื่นไดอยางไร

ความสําคัญของพระคัมภีร (2 เปโตร 1:16-20)วันพฤหัสบดี
 ขอพระคัมภรีตอไปน้ีกลาววาพระคัมภรีมคีวามสําคญัตอชวีติและ
ความเช่ืออยางไร

1 เปโตร 1:10-12 ............................................................................................
.......................................................................................................................

THE IMPORTANCE OF THE BIBLE
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2 เปโตร 1:16-20 ............................................................................................
.......................................................................................................................
2 เปโตร 3:2 .................................................................................................
.......................................................................................................................
2 เปโตร 3:16 .................................................................................................
.......................................................................................................................

 ในจดหมายฉบับที่สองของทานเปโตร ทานเปโตรช้ีใหผูอานของทาน
ทราบถึง “ที่มาของสิทธิอํานาจ” เมื่อทานกลาววา “เพื่อทานทั้งหลายจะได
จดจําถอยคําทั้งหลาย ที่พวกผูเผยพระวจนะบริสุทธิ์ไดกลาวไวเมื่อกอน และ
พระบัญญัติขององคพระผูเปนเจา และพระผูชวยใหรอดโดยบรรดาอัครทูต” 
(2 เปโตร 3:2) ปจจุบันเรามีโอกาสอยางเดียวกันที่จะไดรับการชวยเหลือ และ
สติปญญาสําหรับปญหาของเราจากถอยคําของ “ผูเผยพระวจนะบริสุทธิ์” และ
แหลงของสติปญญาคือพระคัมภีรเดิม เปนความจริงที่เราไมอาจพบตัวตนของ
ผูเผยพระวจนะในปจจุบัน แตเรามีถอยคําท่ีเติมเต็มดวยพระวิญญาณ หรือ
คําพยานตางๆ ซึ่งมีชีวิตอยูภายหลังสมัยผูเผยพระวจนะ
 ใน 2 เปโตร 3:16 ทานเปโตรเตือนผูอานของทานวา พระคัมภีรเปน
แหลงความจริง แตทานเปโตรเตือนดวยวา พระคัมภีรเองอาจเปนสาเหตุทําให
เขาใจผิดได และอาจนําไปสูผลลัพธอันนากลัว 
 ถอยคําของทานเปโตรควรเตือนใจเราถึงกฎการศึกษาพระคัมภีรขั้น
พื้นฐานเกาขอดังนี้ (1) เราควรอานพระคัมภีรดวยการอธิษฐานจากใจ (2) เรา
ควรพยายามเขาใจพระคัมภีรแตละขอที่เชื่อมตอกันเปนบท (3) ขอพระคัมภีร
นั้นสัมพันธกับกับพระคัมภีรยอยเลมอื่นอยางไร (4) ขอพระคัมภีรเหลานั้น
สัมพันธกับพระคัมภีรทั้งเลมอยางไร (5) ผูเขียนพระคัมภีรกําลังพูดถึงเรื่อง
อะไรเมื่อทานเขียนพระวจนะตอนนั้น (6) เราควรเขาใจประวัติศาสตรหรือ
สาเหตุเบื้อหลังที่พระคัมภีรเหลานี้ถูกเขียนขึ้น (7) เราควรอานพระคัมภีรเพ่ือ
คนหาความจริงฝายจิตวิญญาณ การอานพระคัมภีรทําใหเราไดรับสติปญญา 
และพระคัมภีรจะแสดงความรอดใหเราประจักษผานการสิ้นพระชนมของ
พระคริสตซึ่งเปนศูนยกลางของพระคัมภีร (1 เปโตร 1:10-12) (8) คําถามวา 
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มีความจริงอะไรที่พระเจาทรงประสงคจะใหเรารูจากพระคัมภีร และ (9) เรา
สามารถจะประยุกตใชความจริงในพระคัมภีรกับชีวิตของเราเองเพ่ือเสริมกําลัง
และสรางอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ในจดหมายฝากของทานเปโตร  ทานเปโตรใหความสนใจชีวติคริสเตยีน
เปนพิเศษและหัวขอตอมาคือ เราควรจะปฏิบัติตอกัน และกันอยางไร ทาน
เปโตรกลาววา “ที่ทานทั้งหลายไดชําระจิตใจของทานใหบริสุทธิ์ ดวยการ
เชื่อฟงความจริง จนมีใจรักพวกพ่ีนองอยางจริงใจ ทานทั้งหลายจงรักกันให
มากดวยน้ําใสใจจริง” (1 เปโตร 1:22) ใหสังเกตพระคัมภีรขอนี้ ทานเปโตร
เชื่อมการทําใหชีวิตบริสุทธิ์เขากับการเช่ือฟงความจริง ทานกลาววาความจริง
เปล่ียนแปลงเรา ทําใหเราเปนบุคคล ที่รักซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง และดวย 
“ใจบริสุทธิ์” คุณสามารถจินตนาการถึงความแตกตางในชีวิตของเรา และ
คริสตจักรวาจะเปนฉันใด หากเราดําเนินชีวิตสูงข้ึนสูขั้นอุดมคติ ตรึกตรองดู
วาเราจะทําอะไรเพื่อทําใหผูเชื่อทั้งหลายในคริสตจักรมีความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน
 “พี่นองชายหญิงทั้งหลาย คุณจะใหพระวิญญาณของพระคริสตรวม
เดินทางไปกับคุณขณะท่ีคุณเดินทางกลับบาน หรือไปที่คริสตจักรไหม คุณจะ
ขจัด “ความไมเช่ือ” และ “นิสัยคุยหาความผิด” ที่เคยเปน เคยทํามาออกไป
ใหหมดไหม เราไดมาถึงเวลา เม่ือเราจะตองมารวมมือกัน และทํางานดวยกัน
เหมือนเปนหนึ่งเดียว เม่ือเรารวมกันเปนหนึ่ง เราจะมีพละกําลังมหาศาล 
แตเมื่อเราทะเลาะ เราจะตีจากกันและกัน ผลลัพธที่ตามคือการออนกําลังลง” 
(จากหนังสือของ เอลเลน จี. ไวท ใน Selected Messages, book 2 หนา 373, 
374)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ในพระธรรม 2 เปโตร 3:12 ทานเปโตรบอกวาใหเรา “จงเฝารอ 
 และเรงวนั” พระคมัภรีฉบบัแปลบางฉบบัแปลขอพระคมัภรีขอน้ีวา 
 เราควรเฝารอ และเรงวันการเสด็จกลับมาของพระเยซู คําวา 
 “การเรง” หรอื “ทีจ่ะเรง” หมายถงึ “การรบีเรง” ใหมบีางสิง่บงัเกดิ
 ขึ้น หรือเร็วกวา ดังนั้นดวยแนวคิดนี้ เราจะเรงการเสด็จกลับมา
 ของพระเยซูใหเร็วขึ้นไดอยางไร

2. เราพูดวา พระคัมภีรเปน “หนังสือเลมแรก” ของพระเจา และ 
 “ธรรมชาติ” เปนหนังสือเลมที่สอง นาเสียดายท่ี หนังสือทั้งสอง
 เลมอาจนําไปสู “การอานแบบพลาดเปา” หรือ “เขาใจผิด” เชน 
 มคีนจํานวนมากไมเชือ่วาพระเจาทรงสรางฟาสวรรค  และแผนดนิ
 โลก แทนท่ีจะเช่ือ พวกเขาเช่ือวาชีวิตบนโลกน้ีมาจากการเปล่ียน
 แปลงอยางชาๆ เปนเวลายาวนาน ทีเ่รียกวา “ทฤษฎีววิฒันาการ” 
 ผูที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการสอนวาโลกไมไดสรางข้ึนโดยพระเจา
 ดังนั้นเราจะอาน และเขาใจ “หนังสือเลมที่สองของพระเจา” 
 (ธรรมชาติ) อยางไรจึงจะถูกตอง มีขอจํากัดอะไรสําหรับหนังสือ
 เลมที่สอง ที่สามารถสอนเราเก่ียวกับพระเจา และมีอะไรที่เรา
 สามารถไดรับการชวยเหลือจากหนังสือเลมแรก (พระคัมภีร) 
 ที่จะชวยใหเราเขาใจหนังสือเลมที่สองอยางถูกตอง


