


ลกัษณะของพระเจ�า

ความบรสิทุธิ์ของพระเจ�า

พระเนตรของพระองค�บรสิทุธิ์เกนิกว�าจะทอดพระเนตรการชัว่ จะทรง
มองดคูวามบาปกไ็ม�ได�ไฉนพระองค�ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรง
เงยีบอย�ูเมื่อคนอธรรมกลนื คนที่ชอบธรรมกว�าตวัเขาเสยี? -ฮาบากกุ 1:13

แต�บาปชัว่ของพวกท�านได�ทาํให�เกดิการแยก ระหว�างพวกท�านกบัพระ
เจ�าของท�าน และบาปของพวกท�านได�บดบงัพระพกัตร�พระองค�เสยีจาก
ท�าน และจากการที่พระองค�จะทรงฟัง -อสิยาห�59:2

ความยตุธิรรมของพระเจ�า

เพราะพระยาห�เวห�ทรงชอบธรรมจงึทรงรกักจิการที่ชอบธรรม คน
เที่ยงตรงจะเหน็พระพกัตร�ของพระองค�-สดดุ 1ี1:7

เราจะทาํให�มนัเป็นที่ร�าง จะไม�มใีครลดิแขนงหรอืพรวนดนิ หนามย�อย
หนามใหญ�กจ็ะงอกขึ้น และเราจะบญัชาเมฆ ไม�ให�โปรยฝนรดมนั -อสิ
ยาห�5:6

พระเจ�าทรงเป็นผ�ูพพิากษาที่ชอบธรรม และทรงลงโทษคนอธรรม ทกุวนั
ถ�าคนไม�กลบัใจ พระองค�จะทรงลบัดาบของพระองค�ให�คม พระองค�ทรง
โก�งธนเูตรยีมพร�อม -สดดุ 7ี:11 - 12

ความอธรรมของมนษุย�และการพพิากษามนษุยชาติ

เพราะว�าทกุคนทาํบาป และเสื่อมจากพระสริขิองพระเจ�า -โรม 3:23

ข�าพระองค�ทกุคนกลายเป็นเหมอืนสิ่งที่เป็นมลทนิ และความชอบธรรม
ทัง้หมดของพวกข�าพระองค�เหมอืนเสื้อผ�าสกปรก ข�าพระองค�ทกุคนเหี่ยว
ลงเหมอืนใบไม�และความผดิบาปของพวกข�าพระองค�พดัพาพวกข�า
พระองค�ไปเหมอืนลม -อสิยาห�64:6

เพราะว�าคนทัง้หลายซึ่งพึ่งการประพฤตติามธรรมบญัญตั กิถ็กูสาปแช�ง
เพราะพระคมัภรี�เขยีนไว�ว�า “ทกุคนที่ไม�ได�ประพฤตติามข�อความทกุข�อที่
เขยีนไว�ในหนังสอืธรรมบญัญตักิถ็กูสาปแช�ง” -กาลาเทยี 3:10



ปัญหาใหญ�โต

บคุคลที่ตดัสนิว�าคนอธรรมไม�มคีวามผดิและบคุคลที่ลงโทษคนชอบธรรม
ทัง้สองกเ็ป็นที่เกลยีดชงัต�อพระยาห�เวห� -สภุาษติ 17:15

ขอพระองค�อย�าทรงคดิทาํเช�นนี้เลย อย�าทรงคดิที่จะฆ�าคนชอบธรรม
พร�อมกบัคนอธรรม ทาํกบัคนชอบธรรมอย�างเดยีวกบัคนอธรรม ขอ
พระองค�อย�าทรงทาํเช�นนัน้เลย พระองค�ผ�ูพพิากษาสากลโลกจะไม�ทรง
ทาํสิ่งที่ยตุธิรรมหรอื?” ปฐมกาล 18:25

การจดัการของพระเจ�า
พระคมัภรี�ได�ยนิยนัความบรสิทุธิ์และความยตุธิรรมของพระเจ�าแต�
ในขณะเดยีวกนัได�ยนืยนัว�าพระเจ�าเป็นความรกั และความรกัของพระ
เจ�าได�โต�ตอบปัญหาของมนษุยชาติ

แรงบนัดาลใจจากความรกั

ผ�ูที่ไม�รกักไ็ม�ร�ูจกัพระเจ�า เพราะว�าพระเจ�าทรงเป็นความรกั ความรกัของ
พระเจ�ากเ็ป็นที่ประจกัษ�แก�เราโดยข�อนี้คอืพระเจ�าทรงใช�พระบตุรองค�
เดยีวของพระองค�เข�ามาในโลก เพื่อเราจะได�ดาํรงชวีติโดยพระบตุร
ความรกัที่ข�าพเจ�าพดูถงึนี้ไม�ใช�ที่เรารกัพระเจ�า แต�ที่พระองค�ทรงรกัเรา
และทรงใช�พระบตุรของพระองค�มา เพื่อเป็นเครื่องบชูาลบบาปของเรา -
1ยอห�น 4:8-10

ไม�กางเขนของพระครสิต�

เพราะว�าทกุคนทาํบาป และเสื่อมจากพระสริขิองพระเจ�า แต�พระเจ�าทรง
มพีระคณุให�เขาเป็นผ�ูชอบธรรมโดยไม�คดิมลูค�า โดยที่พระเยซคูรสิต�
ทรงไถ�เขาให�พ�นบาปแล�ว พระเจ�าได�ทรงตัง้พระเยซไูว�ให�เป็นเครื่องบชูา
ไถ�บาป โดยพระโลหติของพระองค�ความเชื่อจงึได�ผล ทัง้นี้เพื่อแสดงให�
เหน็ความชอบธรรมของพระเจ�า ในการที่พระองค�ได�ทรงอดกลัน้พระทยั
และทรงยกบาปที่ได�ทาํไปแล�วนัน้ และเพื่อจะสาํแดงในปัจจบุนันี้ว�า
พระองค�ทรงเป็นผ�ูชอบธรรม และทรงให�ผ�ูที่เชื่อในพระเยซเูป็นผ�ูชอบ
ธรรมด�วย โรม 3:23-26

การฟืน้ขึ้นจากความตาย

คอืพระเยซผู�ูทรงถกูมอบให�ถงึความตาย เพราะการล�วงละเมดิของเรา



คอืผ�ูที่พระเจ�าทรงให�เป็นขึ้นเพื่อให�เราเป็นคนชอบธรรม -โรม 4:25

การตอบสนองของมนษุย�
การกลบัใจใหม�เริ่มต�นด�วยการยอมรบัว�าสิ่งที่พระเจ�าได�พดูเกี่ยวกบัพวก
เราเป็นความจรงิ คอืว�าพวกเราได�ทาํบาป
เพราะข�าพระองค�ทราบถงึการละเมดิของข�าพระองค�แล�ว และบาปของ
ข�าพระองค�อย�ูต�อหน�าข�าพระองค�เสมอ ข�าพระองค�ได�ทาํบาปต�อพระองค�
ต�อพระองค�เท�านัน้ และได�ทาํสิ่งชัว่ร�ายในสายพระเนตรพระองค�ดงันัน้
พระองค�ทรงชอบธรรมในการพพิากษา และไร�ตาํหนใินการตดัสนินัน้ -
สดดุ 5ี1:3-4

การยอมรบัที่เที่ยงแท�ของการเป็นคนบาปแรดความผดิบาปของพวกเรา
จะนาํเราไปถงึความสขุเศร�า ความเสยีใจ และความอบัอาย รวมถงึการ
เกลยีดสิ่งที่พวกเราได�ทาํมาแล�ว

ข�าพเจ�าไม�เข�าใจการกระทาํของข�าพเจ�าเอง เพราะว�าข�าพเจ�าไม�ทาํสิ่งที่
ข�าพเจ�าปรารถนาที่จะทาํ แต�กลบัทาํสิ่งที่ข�าพเจ�าเกลยีดชงันัน้ โอย
ข�าพเจ�าเป็นคนน�าสมเพชอะไรเช�นนี้? ใครจะช�วยให�พ�นจากร�างกายแห�ง
ความตายนี้-โรม 7:15, 24

การสารภาพหรอืการยอมรบัที่ดเูหมอืนจรงิใจ ไม�เคยพอที่จะเป็น
หลกัฐานของการกลบัใจใหม�ที่เที่ยงแท�ของมนัเอง จาํเป็นต�องค�ูกบัการ
หนัหนจีากความบาป

ตัง้แต�ฝ�าเท�าถงึศรีษะ ไม�มตีรงไหนปรกตเิลย ล�วนแต�ฟกชํ้าและเป็นรอย
เฆี่ยน ทัง้ยงัเป็นแผลเลอืดไหล ไม�ได�บบีออกหรอืพนัไว�หรอืบรรเทาปวด
ด�วยนํ้ามนั
อสิยาห�1:6

บดันี้ขวานวางไว�ที่โคนต�นไม�แล�ว และทกุต�นที่ไม�เกดิผลดจีะต�องถกูตดั
แล�วโยนทิ้งในกองไฟ -มทัธวิ 3:10

การตคีวามความเชื่อ

ความเชื่อคอืความมัน่ใจในสิ่งที่หวงัไว�เป็นความแน�ใจในสิ่งที่มองไม�เหน็
ฮบีร 1ู1:1

ท�านเชื่อมัน่ว�า พระเจ�าทรงสามารถทาํสิ่งที่ทรงสญัญาได�-โรม 4:21



ความเชื่อมตี�นกาํเนดิในพระสญัญาของพระเจ�า

พระเจ�าทรงรกัโลกดงันี้คอืได�ประทานพระบตุรองค�เดยีวของพระองค�
เพื่อทกุคนที่วางใจในพระบตุรนัน้จะไม�พนิาศ แต�มชีวีตินรินัดร�-ยอห�น
3:16

เปาโลกบัสลิาสจงึกล�าวว�า “จงวางใจในพระเยซอูงค�พระผ�ูเป็นเจ�า แล�ว
ท�านและครอบครวัจะได�รบัความรอด” -กจิการ 16:31

ตวัอย�างของผ�ูเชื่อ

เพราะว�าเราต�างหากที่เป็นพวกเข�าสหุนัต เป็นพวกที่นมสัการโดยพระ
วญิญาณของพระเจ�า อวดพระเยซคูรสิต�และไม�ไว�ใจในเนื้อหนัง -ฟีลปิปี
3:3
 

รากของความมัน่ใจที่เที่ยงแท�
การเกดิใหม�ที่เที่ยงแท�: ครสิเตยีนแท�กเ็ป็นคนที่ถกูสร�างใหม�และเขากจ็ะ
ใช�ชวีติในแบบที่สะท�อนการทาํงานการสร�างใหม�ของพระเจ�าในชวีติของ
เขา

ฉะนัน้ถ�าใครอย�ูในพระครสิต�เขากเ็ป็นคนที่ถกูสร�างใหม�แล�ว สิ่งสารพดัที่
เก�าๆ กล็�วงไป นี่แน�ะกลายเป็นสิ่งใหม�ทัง้นัน้ -2 โครนิธ�5:17

“อย�าให�ของบรสิทุธิ์แก�สนัุข อย�าโยนไข�มกุให�แก�สกุร เกรงว�ามนัจะ
เหยยีบยํ่าเสยี และจะหนักลบัมากดัพวกท�านด�วย มทัธวิ 7:6

ความมัน่ใจมรีากในการ พจิารณาตวัเองภายใต�ความสว�างของพระคมัภรี�

จงพจิารณาตวัเองดวู�าท�านทัง้หลายดาํรงอย�ูในความเชื่อหรอืไม�จง
พสิจูน�ตวัเอง พวกท�านไม�ตระหนักว�าพระเยซคูรสิต�สถติอย�ูในท�าน
ทัง้หลายหรอื? นอกจากพวกท�านไม�สามารถผ�านการพสิจูน�-2 โครนิธ�
13:5

คนที่ได�รบัการรกัษานัน้กไ็ม�ร�ูว�าเป็นใคร เพราะพระเยซทูรงหายไป
ท�ามกลางฝงูชนที่อย�ูที่นัน่ -ยอห�น 5:13

การทดสอบความมัน่ใจที่ตรงกบัพระคมัภรี�



นี่เป็นข�อความที่เราได�ยนิจากพระองค�และบอกกบัพวกท�าน คอืว�าพระ
เจ�าทรงเป็นความสว�าง และความมดืในพระองค�ไม�มเีลย ถ�าเราจะว�า เรามี
สามคัคธีรรมกบัพระองค�ขณะที่ยงัเดนิอย�ูในความมดื เรากโ็กหก และ
ไม�ได�ดาํเนนิชวีติตามความจรงิ แต�ถ�าเราเดนิอย�ูในความสว�าง เหมอืน
อย�างที่พระองค�สถติในความสว�าง เรากม็สีามคัคธีรรมซึ่งกนัและกนั และ
พระโลหติของพระเยซคูรสิต�พระบตุรของพระองค�กช็าํระเราให�
ปราศจากบาปทัง้สิ้น
1 ยอห�น 1:5 - 7 (การเดนิในความสว�าง)

แต�ถ�าเราเดนิอย�ูในความสว�าง เหมอืนอย�างที่พระองค�สถติในความสว�าง
เรากม็สีามคัคธีรรมซึ่งกนัและกนั และพระโลหติของพระเยซคูรสิต�พระ
บตุรของพระองค�กช็าํระเราให�ปราศจากบาปทัง้สิ้น ถ�าเรากล�าวว�าเราไม�
มบีาป เรากห็ลอกตวัเอง และสจัจะไม�ได�อย�ูในตวัเราเลย ถ�าเราสารภาพ
บาปของเรา พระองค�ทรงซื่อสตัย�และเที่ยงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชาํระเราให�พ�นจากการอธรรมทัง้สิ้น ถ�าเรากล�าวว�า
เราไม�ได�ทาํบาป กเ็ท�ากบัเราทาํให�พระองค�เป็นผ�ูตรสัมสุา และพระดาํรสั
ของพระองค�กไ็ม�ได�อย�ูในตวัเราเลย -1 ยอห�น 1:7-10 (การสารภาพบาป)

ถ�าเราประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองค�เราจะมัน่ใจได�ว�าเราร�ูจกั
พระองค�ผ�ูที่กล�าวว�า “ข�าพเจ�าร�ูจกัพระองค�” แต�ไม�ได�ประพฤตติามพระ
บญัญตัขิองพระองค�คนนัน้เป็นคนพดูมสุาและสจัจะไม�ได�อย�ูในเขาเลย
1 ยอห�น 2:3 - 4 (การเชื่อฟัง)

ผ�ูที่กล�าวว�าตนอย�ูในความสว�าง ขณะที่ยงัเกลยีดชงัพี่น�องของตน ผ�ูนัน้ก็
ยงัอย�ูในความมดื ผ�ูที่รกัพี่น�องของตนกอ็ย�ูในความสว�าง และในตวัเขานัน้
ไม�มอีะไรทาํให�สะดดุ แต�ผ�ูที่เกลยีดชงัพี่น�องของตนกอ็ย�ูในความมดื และ
เดนิในความมดืและไม�ร�ูว�าตนกาํลงัไปไหน เพราะว�าความมดืทาํให�ตาของ
เขาบอดไปเสยีแล�ว
1 ยอห�น 2:9-11 (การรกัพี่น�อง)

อย�ารกัโลกหรอืสิ่งของในโลก ถ�าใครรกัโลก ความรกัของพระบดิาไม�ได�
อย�ูในผ�ูนัน้ เพราะว�าทกุสิ่งที่อย�ูในโลก คอืตณัหาของเนื้อหนังและตณัหา
ของตา และความทะนงในลาภยศไม�ได�มาจากพระบดิา แต�มาจากโลก
และโลกกบัสิ่งยัว่ยวนของโลกกาํลงัผ�านพ�นไป แต�คนที่ประพฤตติามพระทั
ยของพระเจ�าจะดาํรงอย�ูเป็นนติย�-1 ยอห�น 2:15-17 (การเกลยีดชงัโลก)

ท�านทัง้หลาย จงให�สิ่งที่ท�านได�ยนิมาตัง้แต�ต�นนัน้ดาํรงอย�ูกบัท�านเถดิ



ถ�าสิ่งที่ท�านได�ยนิตัง้แต�ต�นนัน้ดาํรงอย�ูกบัท�าน ท�านกจ็ะอย�ูในพระบตุร
และในพระบดิาด�วย นี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค�ได�ทรงสญัญาไว�กบัเรา คอื
ชวีตินรินัดร�
1 ยอห�น 2:24-25 (ความอดทนในการดาํเนนิอย�ูในหลกัคาํสอนที่ถกูต�อง)
เช�นนี้แหละ จงึเหน็ได�ว�าใครเป็นลกูของพระเจ�า และใครเป็นลกูของมาร
คอืผ�ูที่ไม�ได�ประพฤตชิอบ และไม�รกัพี่น�องของตน กไ็ม�ได�มาจากพระเจ�า
1 ยอห�น 3:10 (ความชอบธรรม)

เช�นนี้แหละ เราจงึร�ูว�าเราอย�ูในพระองค�และพระองค�ทรงอย�ูในเรา เพราะ
พระองค�ประทานพระวญิญาณของพระองค�เองแก�เรา
1 ยอห�น 4:13 (พยานของพระวญิญาณ)
  

และท�านได�ลมืคาํเตอืนที่พระองค�ทรงเตอืนพวกท�านในฐานะที่เป็นบตุรว�า
“บตุรชายของเราเอ�ย อย�าละเลยต�อการตสีอนขององค�พระผ�ูเป็นเจ�า
และอย�าท�อใจเมื่อพระองค�ทรงตกัเตอืน เพราะองค�พระผ�ูเป็นเจ�าทรงตี
สอนผ�ูที่พระองค�ทรงรกั และเมื่อพระองค�ทรงรบัใครเป็นบตุร พระองค�ก็
ทรงเฆี่ยนตคีนนัน้” ท�านทัง้หลายจงส�ูทนเอาเถอะเพราะเป็นการตสีอน
พระเจ�าทรงปฏบิตัติ�อท�านเหมอืนท�านเป็นบตุรของพระองค�เพราะว�ามี
บตุรคนไหนบ�างที่บดิาไม�ตสีอน? แต�ถ�าท�านทัง้หลายไม�ได�ถกูตสีอน
เช�นเดยีวกบัคนอื่นๆ ท�านกไ็ม�ใช�บตุร แต�เป็นลกูนอกกฎหมาย -ฮบีรู
12:5 - 8 (ระเบยีบวนัิย)  




