
Preservation of the Saints

ความอดทนถงึความสาํเรจ็ของครสิเตยีน

บางคนชอบท�ีจะเรยีกหลกัคาํสอนน�ีวา่ “การเกบ็ครสิเตยีนไว”้ เพ�ือจะ

เนน้การทาํงานของพระเจา้: คนอ�ืนกอ็าจจะใชค้าํวา่ “ความปลอดภยันรินัดร”์

เพ�ือจะเนน้ความเป�นไปไมไ่ด ท้�ีการงานของพระเจา้จะถกูยกเลกิ (การงานของ

พระเจา้ท�ีสาํเรจ็สมบรูณแ์ลว้ คอืความรอดของเรา) แตไ่มว่า่พวกเราเรยีกหลกั

คาํสอนน�ีวา่อะไร มนัเป�นความเช�ือวา่ เม�ือพระครสิตไ์ดช้ว่ยคนหน�ึงคนใดให้

รอดแลว้, ไมม่ทีางท�ีพระองคจ์ะไมท่าํใหส้าํเรจ็ ในการจดัเกบ็รกัษาครสิเตยีน

คนน�ันไว ต้ลอดท�ังชวีติของเขา และนาํเขาเขา้การทรงสถติของพระเจา้ พดูส�ันๆ

เป�นความเช�ือวา่ พระครสิตท์รงมคีวามสามารถท�ีจะชว่ยพวกเราใหร้อดอยา่ง

สาํเรจ็สมบรูณไ์ด้

ทกุคนท�ีพระเจา้ไดเ้ลอืก ทกุคนท�ีถกูชาํระใหบ้รสิทุธ�ิดว้ยพระครสิต ท์กุ

คนซ�ึงพระวญิญาณบรสิทุธ�ิไดป้ระทานความเช�ือให ก้ไ็ดร้บัความรอดนรินัดร์

พวกเขาไดถ้กูเกบ็รกัษาไวใ้นความเช�ือดว้ยอาํนาจของพระเจา้ผู้ย�ิงใหญ่

เพราะฉะน�ัน พวกเขากจ็ะอดทนถงึวนัสดุทา้ย

ถา้พระเจา้ไดน้าํมาถงึส�ิงใด , พระองคก์จ็ะนาํใหม้าถงึความสาํเรจ็

พระยาหเ์วหจ์ะทรงใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์าํเรจ็เพ�ือขา้พระองค ข์า้แต่

พระยาหเ์วห ค์วามรกัม�ันคงของพระองคด์าํรงเป�นนติย ข์ออยา่ทรงละท�ิง

ผลงานแหง่พระหตัถข์องพระองค -์สดดุ 1ี38:8

ขา้พเจา้ทราบวา่สารพดัท�ีพระเจา้ทรงกระทาํกด็าํรงอยู่เป�นนติย จ์ะเพ�ิมเตมิ

อะไรเขา้ไปอกีกไ็มไ่ด ห้รอืจะหกัอะไรออกเสยีกไ็มไ่ด พ้ระเจา้ทรงกระทาํเชน่น�ัน

เพ�ือใหค้นท�ังหลายมคีวามยาํเกรงเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค์

-ป�ญญาจารย 3์:14



โอ วงศว์านของยาโคบเอย๋ จงฟ�งเรา และทกุคนท�ีเหลอือยู่ในวงศว์านของ

อสิราเอล ผู้ซ�ึงเราอุ้มมาต�ังแตเ่กดิ แบกมาต�ังแตอ่ยู่ในครรภ จ์นกระท�ังเจา้แก่

เรากค็อืผู้น�ัน เราจะอุ้มชเูจา้จนเจา้ผมหงอก เราไดส้รา้ง เราจะแบกไว เ้ราจะ

อุ้มชแูละเราจะชว่ยกู้-อสิยาห 4์6:3-4

ขา้พเจา้ขอบพระคณุพระเจา้ในเร�ืองทา่นท�ังหลายเสมอ เพราะพระคณุของ

พระเจา้ท�ีประทานแกท่า่นในพระเยซคูรสิต เ์พราะพวกทา่นไดร้บัความ

บรบิรูณท์กุดา้นในพระองค ค์อืในดา้นวาจาและความรู้ทกุอยา่ง ดว้ยวา่คาํ

พยานเร�ืองพระครสิตน์�ันต�ังม�ันคงอยู่ในทา่นแลว้ ทา่นท�ังหลายกไ็มไ่ดข้าดของ

ประทานเลย ในขณะท�ีทา่นรอคอยการปรากฏของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�น

เจา้ของเรา พระองคจ์ะทรงใหพ้วกทา่นม�ันคงอยู่จนถงึท�ีสดุ เพ�ือใหท้า่น

ปราศจากท�ีตใินวนัของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา พระเจา้ทรง

เป�นผู้ซ�ือสตัย พ์ระองคท์รงเรยีกพวกทา่นใหส้มัพนัธส์นทิกบัพระบตุรของ

พระองค ค์อืพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา -1 โครนิธ 1์:4-9

เพราะวา่ทา่นตายแลว้ และชวีติของพวกทา่นซอ่นไวก้บัพระครสิตใ์นพระเจา้

เม�ือพระครสิตผ์ู้ทรงเป�นชวีติของทา่นท�ังหลายทรงปรากฏ ในเวลาน�ันทา่นกจ็ะ

ปรากฏพรอ้มกบัพระองคใ์นศกัด�ิศรดีว้ย -โคโลส 3ี:3-4

ขา้พเจา้แนใ่จอยา่งน�ีวา่พระองคผ์ู้ทรงเร�ิมตน้การดไีวใ้นพวกทา่น จะทรงทาํ

ใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต -์ฟ�ลปิป�1:6

และองคพ์ระผู้เป�นเจา้จะโปรดชว่ยขา้พเจา้ใหพ้น้จากการรา้ยทกุอยา่ง และจะ

ทรงชว่ยขา้พเจา้ใหร้อดเขา้สู่อาณาจกัรสวรรคข์องพระองค ข์อพระสริมิแีด่

พระองคส์บืๆ ไปช�ัวนติยน์รินัดร อ์าเมน -2 ทโิมธ 4ี:18

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาแหง่พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา โดย

พระเมตตาลน้เหลอืของพระองค ท์รงโปรดใหเ้ราบงัเกดิใหม เ่ขา้ในความหวงั

ท�ีย�ังยนื โดยการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต แ์ละเขา้ในมรดก ซ�ึงไมเ่ส�ือม



สลายและไรม้ลทนิ และไมร่ว่งโรย ซ�ึงไดเ้กบ็รกัษาไวใ้นสวรรคแ์ลว้เพ�ือพวกทา่น

ผู้ไดร้บัการคุ้มครองโดยฤทธ�ิเดชของพระเจา้ทางความเช�ือใหเ้ขา้ในความรอด

ซ�ึงพรอ้มจะปรากฏในวาระสดุทา้ย -1 เปโตร 1:3-5

แนน่อน จะไมม่ลีกูแกะของพระองคท์�ีจะหลงทางถาวร

และพระประสงคข์องผู้ทรงใชเ้รามาน�ันกค็อื ใหเ้รารกัษาทกุส�ิงท�ีพระองคท์รง

มอบไวก้บัเรา ไมใ่หห้ายไปสกัส�ิงเดยีว แตท่าํใหเ้ป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย เพราะ

น�ีแหละเป�นพระประสงคข์องพระบดิาของเรา ท�ีจะใหท้กุคนท�ีเหน็พระบตุร

และวางใจพระองคม์ชีวีตินรินัดร แ์ละเราเองจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนั

สดุทา้ย” -ยอหน์ 6:39-40

แกะของเรายอ่มฟ�งเสยีงของเรา เรารู้จกัแกะเหลา่น�ัน และแกะน�ันกต็ามเรา เรา

ใหช้วีตินรินัดรแ์กแ่กะท�ังหลาย แกะเหลา่น�ันจะไมม่วีนัพนิาศและจะไมม่ใีคร

แยง่ชงิแกะน�ันไปจากมอืของเราได พ้ระบดิาของเราผู้ประทานแกะน�ันใหแ้ก่

เราทรงเป�นใหญก่วา่ทกุส�ิง และไมม่ใีครสามารถชงิไปจากพระหตัถข์องพระ

บดิาได -้ยอหน์ 10:27-29

แลว้ใครจะใหเ้ราขาดจากความรกัของพระครสิตไ์ด?้ จะเป�นความทกุข ห์รอื

ความยากลาํบาก หรอืการเค�ียวเขญ็ หรอืการกนัดารอาหาร หรอืการเปลอืยกาย

หรอืการถกูโพยภยั หรอืการถกูคมดาบหรอื? ตามท�ีเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่

“เพราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคจ์งึถกูประหารวนัยงัค�า และนบัวา่เป�น

แกะสาํหรบัเอาไปฆา่” แตว่า่ในเหตกุารณท์�ังหมดน�ีเรามชียัเหลอืลน้โดย

พระองคผ์ู้ทรงรกัเราท�ังหลาย เพราะขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ

หรอืบรรดาทตูสวรรค ห์รอืเทพเจา้ หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมี

ในภายหนา้ หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีได้

ทรงสรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํใหเ้ราขาดจากความรกัของพระเจา้ ซ�ึงมอียู่

ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราได -้โรม 8:35-39



ในพระครสิต ท์า่นท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ันดว้ย คอืเม�ือพวกทา่นไดย้นิสจัวาทะ

คอืขา่วประเสรฐิเร�ืองความรอดของทา่น และวางใจในพระองคแ์ลว้ พวกทา่นก็

ไดร้บัการประทบัตราดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิตามท�ีทรงสญัญาไว พ้ระ

วญิญาณน�ันเป�นมดัจาํในการรบัมรดกของเรา จนกวา่คนของพระเจา้จะไดร้บั

การไถ เ่พ�ือเป�นการยกยอ่งพระเกยีรตขิองพระองค -์เอเฟซสั 1:13-14

และอยา่ทาํใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิของพระเจา้เสยีพระทยั ดว้ยพระวญิญาณ

น�ันทา่นไดร้บัการประทบัตราไวส้าํหรบัวนัท�ีจะไดร้บัการไถ -่เอเฟซสั 4:30

เพราะเหตนุ�ีพระองคจ์งึทรงสามารถชว่ยคนท�ังหลายท�ีเขา้มาใกลพ้ระเจา้โดย

ทางพระองคน์�ันอยา่งเตม็ท�ีเพราะวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่ทกุเวลา เพ�ือ

ทลูขอเผ�ือคนเหลา่น�ัน -ฮบีร 7ู:25

โดยการถวายบชูาเพยีงคร�ังเดยีว พระองคก์ท็รงทาํใหค้นท�ังหลายท�ีไดร้บัการ

ชาํระใหบ้รสิทุธ�ิแลว้น�ันถงึความสมบรูณต์ลอดไป -ฮบีร 1ู0:14

พระเจา้ทรงทาํใหล้กูแกะของพระองคอ์ดทนอยู่ในความเช�ือ

ทา่นไมไ่ดเ้ลอืกเรา แตเ่ราเลอืกพวกทา่นและแตง่ต�ังทา่นใหไ้ปเกดิผลและ

เพ�ือใหผ้ลของทา่นคงอยู่เพ�ือวา่เม�ือพวกทา่นทลูขอส�ิงใดจากพระบดิาในนาม

ของเรา พระองคจ์ะประทานส�ิงน�ันแกท่า่น -ยอหน์ 15:16

มบีางคนในพวกทา่นเคยเป�นอยา่งน�ีแตท่า่นท�ังหลายไดร้บัการลา้งชาํระแลว้

ไดร้บัการชาํระใหบ้รสิทุธ�ิแลว้ และไดร้บัการชาํระใหช้อบธรรมแลว้โดยพระ

นามของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้และโดยพระวญิญาณแหง่พระ

เจา้ของเรา -1 โครนิธ 6์:11

แตโ่ดยพระคณุของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึเป�นอยา่งท�ีเป�นอยู่น�ีและพระคณุของ

พระองคท์�ีประทานแกข่า้พเจา้น�ัน กไ็มไ่รป้ระโยชน ต์รงกนัขา้ม ขา้พเจา้



ตรากตราํมากกวา่พวกเขาท�ังหมด ไมใ่ชต่วัขา้พเจา้เองเป�นคนทาํ แตเ่ป�น

พระคณุของพระเจา้ซ�ึงอยู่กบัขา้พเจา้ท�ีทาํ -1 โครนิธ 1์5:10

เพราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึนในพระเยซคูรสิต์

เพ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิ

ตาม -เอเฟซสั 2:10

ฉะน�ัน พวกท�ีรกัของขา้พเจา้ เหมอืนอยา่งท�ีทา่นเช�ือฟ�งขา้พเจา้อยู่เสมอ ทา่น

จงอตุสา่หป์ระพฤตอิยา่งสมกบัความรอด ของทา่นท�ังหลาย ดว้ยความเกรง

กลวัและตวัส�ัน ไมเ่ฉพาะในเวลาท�ีขา้พเจา้อยู่ดว้ยเทา่น�ัน แตม่ากย�ิงกวา่น�ันอกี

ในเวลาท�ีขา้พเจา้ไมอ่ยู่เพราะวา่พระเจา้เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น

ใหท้า่นมคีวามประสงคแ์ละมคีวามสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค -์

ฟ�ลปิป�2:12-13

ขอใหพ้ระเจา้แหง่สนัตสิขุทรงชาํระทา่นท�ังหลายใหเ้ป�นคนบรสิทุธ�ิหมดจด

และทรงรกัษาท�ังวญิญาณ จติใจ และรา่งกายของทา่นไวใ้หป้ราศจากการตเิตยีน

จนถงึวนัท�ีพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราจะเสดจ็มา พระองคผ์ู้ทรง

เรยีกทา่นน�ันซ�ือสตัย แ์ละพระองคจ์ะทรงทาํใหส้าํเรจ็ -1 เธสะโลนกิา 5:23-24

ขอพระเจา้แหง่สนัตสิขุ ผู้ทรงนาํพระผู้เล�ียงแกะย�ิงใหญค่อืพระเยซอูงคพ์ระผู้

เป�นเจา้ของพวกเราข�ึนมาจากความตาย โดยโลหติแหง่พนัธสญัญานรินัดร์

ทรงใหพ้วกทา่นเพยีบพรอ้มดว้ยส�ิงดทีกุอยา่ง เพ�ือท�ีจะทาํตามพระทยัของ

พระองคโ์ดยทรงทาํงานในเรา ใหเ้กดิผลเป�นท�ีพอพระทยัในสายพระเนตรของ

พระองคท์างพระเยซคูรสิต ข์อพระสริจิงมแีดพ่ระองคส์บืๆ ไปเป�นนติย อ์าเมน

-ฮบีร 1ู3:20-21

แดพ่ระองคผ์ู้ทรงสามารถปกป�องพวกทา่นไมใ่หส้ะดดุลม้ และทรงต�ังพวกทา่น

อยู่เบ�ืองหนา้พระสริขิองพระองค โ์ดยปราศจากตาํหนแิละมคีวามรา่เรงิยนิดี

ขอพระเกยีรต คิวามย�ิงใหญ อ่านภุาพ และสทิธอิาํนาจ จงมแีดพ่ระเจา้องค์



เดยีว ผู้เป�นพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา โดยทางพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�น

เจา้ของเรา ท�ังในอดตีกาล ป�จจบุนักาล และในกาลตอ่ๆ ไปเป�นนติย อ์าเมน -

ยดูา 1:24-25

ความอดทนจนถงึความสาํเรจ็ของครสิเตยีน

พ�ีจะมอบนอ้งใหถ้งึแกค่วามตาย พอ่จะมอบลกู และลกูกจ็ะทรยศตอ่พอ่แมใ่ห้

ถงึแกค่วามตาย คนท�ังปวงจะเกลยีดชงัทา่นเพราะนามของเรา แตผู่้ท�ีสู้ทน

จนถงึท�ีสดุจะไดร้บัความรอด -มทัธวิ 10:21-22

ความรกัของคนจาํนวนมากจะเยอืกเยน็ลงเพราะความอธรรมแผก่วา้งออกไป

แตใ่ครสู้ทนถงึท�ีสดุกจ็ะไดร้บัการชว่ยใหร้อด -มทัธวิ 24:12-13

ท�ีตกในดนิดหีมายถงึคนเหลา่น�ันท�ีไดย้นิพระวจนะแลว้จดจาํไวด้ว้ยใจท�ี

ซ�ือสตัยด์งีาม จงึเกดิผลโดยความทรหดอดทน -ลกูา 8:15

เราเป�นเถาองุ่น พวกทา่นเป�นแขนง คนท�ีตดิสนทิอยู่กบัเราและเราตดิสนทิอยู่

กบัเขา คนน�ันจะเกดิผลมาก เพราะวา่ถา้แยกจากเราแลว้พวกทา่นจะทาํส�ิงใด

ไมไ่ดเ้ลย ถา้ใครไมไ่ดต้ดิสนทิอยู่กบัเรา คนน�ันกต็อ้งถกูตดัท�ิงเสยีเหมอืนแขนง

แลว้กเ็ห�ียวแหง้ไป และถกูเกบ็เอาไปเผาไฟ -ยอหน์ 15:5-6

พระบดิาของเราทรงไดร้บัพระเกยีรตเิพราะเหตนุ�ีคอืเม�ือพวกทา่นเกดิผลมาก

และเป�นสาวกของเรา พระบดิาทรงรกัเราอยา่งไร เรากร็กัพวกทา่นอยา่งน�ัน

จงตดิสนทิอยู่กบัความรกัของเรา ถา้พวกทา่นประพฤตติามบญัญตัขิองเรา

ทา่นกจ็ะตดิสนทิอยู่กบัความรกัของเรา เหมอืนอยา่งท�ีเราประพฤตติาม

บญัญตัขิองพระบดิาและตดิสนทิอยู่กบัความรกัของพระองค -์ยอหน์ 15:8-10

เม�ือการประชมุเลกิแลว้ ยวิหลายคนกบัพวกเขา้จารตียวิท�ีนบัถอืพระเจา้กต็าม

เปาโลและบารนาบสัไป ทา่นท�ังสองจงึพดูคยุกบัพวกเขาและปลกุใจใหพ้วก



เขาดาํรงอยู่ในพระคณุของพระเจา้ -กจิการ 13:43

ทา่นท�ังสองประกาศขา่วประเสรฐิในเมอืงน�ัน และนาํคนจาํนวนมากมาเป�น

สาวก แลว้จงึกลบัไปยงัเมอืงลสิตรา เมอืงอโิคนยีมู และเมอืงอนัทโิอก ทา่นท�ัง

สองทาํใหบ้รรดาสาวกมจีติใจเขม้แขง็ข�ึน และหนนุใจพวกเขาใหด้าํรงอยู่ใน

ความเช�ือ โดยกลา่ววา่ เราจะตอ้งทนความยากลาํบากหลายอยา่งในการเขา้สู่

แผน่ดนิของพระเจา้ -กจิการ 14:21-22

ฉะน�ันพ�ีนอ้งท�ีรกัของขา้พเจา้ จงม�ันคงอยู่อยา่หว�ันไหว จงทาํงานขององค์

พระผู้เป�นเจา้ใหบ้รบิรูณท์กุเวลา ทา่นท�ังหลายพงึรู้วา่ ในองคพ์ระผู้เป�นเจา้

การตรากตราํของทา่นจะไมไ่รป้ระโยชน -์1 โครนิธ 1์5:58

ทา่นท�ังหลายจงระมดัระวงั จงม�ันคงในความเช�ือ จงเป�นคนกลา้หาญ จงเขม้แขง็

จงทาํทกุส�ิงดว้ยความรกั -1 โครนิธ 1์6:13-14

จงพจิารณาตวัเองดวูา่ทา่นท�ังหลายดาํรงอยู่ในความเช�ือหรอืไม จ่งพสิจูนต์วัเอง

พวกทา่นไมต่ระหนกัวา่พระเยซคูรสิตส์ถติอยู่ในทา่นท�ังหลายหรอื? นอกจาก

พวกทา่นไมส่ามารถผา่นการพสิจูน -์2 โครนิธ 1์3:5

อยา่ใหเ้ราเม�ือยลา้ในการทาํด เีพราะวา่ถา้เราไมท่อ้ใจแลว้ เรากจ็ะเกบ็เก�ียวใน

เวลาอนัสมควร -กาลาเทยี 6:9

ฉะน�ัน พวกท�ีรกัของขา้พเจา้ เหมอืนอยา่งท�ีทา่นเช�ือฟ�งขา้พเจา้อยู่เสมอ ทา่น

จงอตุสา่หป์ระพฤตอิยา่งสมกบัความรอด ของทา่นท�ังหลาย ดว้ยความเกรง

กลวัและตวัส�ัน ไมเ่ฉพาะในเวลาท�ีขา้พเจา้อยู่ดว้ยเทา่น�ัน แตม่ากย�ิงกวา่น�ันอกี

ในเวลาท�ีขา้พเจา้ไมอ่ยู่เพราะวา่พระเจา้เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น

ใหท้า่นมคีวามประสงคแ์ละมคีวามสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค -์

ฟ�ลปิป�2:12 - 13

ไมใ่ชว่า่ขา้พเจา้ไดร้บัแลว้ หรอืดพีรอ้มแลว้ แตข่า้พเจา้กาํลงับากบ�ันมุ่งไป



เพ�ือท�ีจะฉวยไวเ้พราะ พระเยซคูรสิตท์รงฉวยขา้พเจา้ไว พ้�ีนอ้งท�ังหลาย

ขา้พเจา้ไมถ่อืวา่ขา้พเจา้ฉวยไวไ้ดแ้ลว้ แตข่า้พเจา้ทาํอยา่งหน�ึง คอืลมืส�ิงท�ี

ผา่นพน้มา แลว้โนม้ตวัไปยงัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองหนา้ และขา้พเจา้บากบ�ันมุ่งไปสู่หลกั

ชยั เพ�ือจะไดร้บัรางวลัคอืการทรงเรยีกแหง่เบ�ืองบนซ�ึงมใีนพระเยซคูรสิต์

-ฟ�ลปิป�3:12-14

และเม�ือกอ่นน�ีพวกทา่นถกูตดัขาดจากพระเจา้ และเป�นศตัรใูนใจโดยการทาํ

ช�ัวตา่งๆ แตบ่ดัน�ีพระเจา้โปรดใหค้นืดกีบัพระองคเ์องโดยความตายของพระ

กายท�ีเป�นเน�ือหนงัของพระครสิต เ์พ�ือจะถวายพวกทา่นเป�นผู้บรสิทุธ�ิไรม้ลทนิ

และปราศจากตาํหนเิฉพาะพระพกัตรข์องพระองค แ์ตท่า่นท�ังหลายตอ้งดาํรง

อยู่ในความเช�ืออยา่งแนว่แน ม่�ันคงและไมโ่ยกยา้ยไปจากความหวงัในขา่ว

ประเสรฐิท�ีทา่นไดย้นิ ซ�ึงไดป้ระกาศแกม่นษุยท์กุคนท�ัวใตฟ้�า และขา้พเจา้เปาโ

ลเป�นผู้ปรนนบิตัขิองขา่วประเสรฐิน�ี-โคโลส 1ี:21-23

น�ีแนะ่ พ�ีนอ้งท�ังหลาย จงระวงัใหด้ เีพ�ือจะไมม่คีนหน�ึงคนใดในพวกทา่นมใีจ

ช�ัวและไมเ่ช�ือ คอืใจท�ีพาทา่นหลงไปจากพระเจา้ผู้ทรงพระชนม แ์ตจ่งหนนุใจ

กนัและกนัทกุวนั ตลอดเวลาท�ีเรยีกกนัวา่ “วนัน�ี” เพ�ือจะไมม่ใีครในพวกทา่นมี

ใจด�ือร�ันไป เพราะการลอ่ลวงของบาป เพราะเรามสีว่นรว่มกบัพระครสิต ถ์า้

เราเพยีงแตย่ดึความม�ันใจท�ีเรามอียู่ในตอนตน้ไวใ้หม้�ันคงจนถงึท�ีสดุ

-ฮบีร 3ู:12-14

ขอใหเ้รายงัคงยดึม�ันในความหวงัท�ีประกาศรบัไวน้�ันโดยไมห่ว�ันไหว เพราะวา่

พระองคผ์ู้ประทานพระสญัญาน�ันทรงซ�ือสตัย -์ฮบีร 1ู0:23

ทา่นท�ังหลายจาํเป�นตอ้งมคีวามทรหดอดทน เพ�ือทา่นจะสามารถทาํตามพระทั

ยของพระเจา้ได แ้ลว้ทา่นกจ็ะไดร้บัส�ิงท�ีทรงสญัญาไวน้�ัน เพราะอกี เพยีงไม่

นาน พระองคผ์ู้จะเสดจ็มากจ็ะเสดจ็มาและจะไมท่รงชกัชา้ แตค่นชอบธรรม

ของเราน�ันจะดาํรงชวีติอยู่ดว้ยความเช�ือ และ ถา้เขาหนักลบั เราจะไมม่คีวาม



พอใจในคนน�ันเลย -ฮบีร 1ู0:36-38

เพราะฉะน�ัน เม�ือเรามพียาน มากมายอยู่รอบขา้งอยา่งน�ีแลว้กข็อใหเ้ราละท�ิง

ทกุอยา่งท�ีถว่งอยู่และบาปท�ีเกาะแนน่ ขอใหเ้รายงัคงว�ิงแขง่ดว้ยความทรหด

อดทนในการแขง่ขนัท�ีอยู่ขา้งหนา้เรา โดยจบัตามองท�ีพระเยซผูู้เบกิทางความ

เช�ือ และผู้ทรงทาํใหค้วามเช�ือน�ันสมบรูณ พ์ระองคท์รงสู้ทนตอ่กางเขน เพ�ือ

ความยนิดที�ีอยู่ตอ่หนา้พระองค ท์รงถอืวา่ความอบัอายน�ันไมเ่ป�นส�ิงสาํคญั

และพระองคป์ระทบัเบ�ืองขวาพระท�ีน�ังของพระเจา้ ทา่นท�ังหลายจงคดิถงึ

พระองคผ์ู้ทรงยอมทนตอ่การคดัคา้นของคนบาป เพ�ือทา่นจะไมอ่อ่นลา้และ

ไมท่อ้ใจ -ฮบีร 1ู2:1-3

คนท�ีสู้ทนตอ่การทดลองใจกเ็ป�นสขุ เพราะเม�ือเขาผา่นการทดสอบแลว้ เขาจะ

ไดร้บัมงกฎุแหง่ชวีติท�ีพระเจา้ทรงสญัญาไวก้บัคนท�ังหลายท�ีรกัพระองค -์

ยากอบ 1:12

เพราะเหตนุ�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลาย จงพยายามมากข�ึนท�ีจะยนืยนัการทรงเรยีกและ

การทรงเลอืกพวกทา่นน�ัน เพราะวา่ถา้พวกทา่นทาํเชน่น�ัน ทา่นจะไมม่วีนัลม้ลง

เพราะโดยวธินี�ีทางท�ีจะเขา้อาณาจกัรนรินัดรข์องพระเยซคูรสิต อ์งคพ์ระผู้

เป�นเจา้และพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา จะถกูจดัเตรยีมอยา่งพรอ้มมลูใหก้บั

พวกทา่น -2 เปโตร 1:10-11

ถา้เราประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองค เ์ราจะม�ันใจไดว้า่เรารู้จกัพระองค์

ผู้ท�ีกลา่ววา่ “ขา้พเจา้รู้จกัพระองค”์ แตไ่มไ่ดป้ระพฤตติามพระบญัญตัขิอง

พระองค ค์นน�ันเป�นคนพดูมสุาและสจัจะไมไ่ดอ้ยู่ในเขาเลย แตผู่้ท�ีประพฤติ

ตามพระวจนะของพระองค ค์วามรกัของพระเจา้กบ็รบิรูณอ์ยู่ในผู้น�ันอยา่ง

แทจ้รงิ เพราะเหตนุ�ีแหละเราจงึรู้วา่เราอยู่ในพระองค ผ์ู้ท�ีกลา่ววา่ตนอยู่ใน

พระองค ผ์ู้น�ันกค็วรดาํเนนิชวีติเหมอืนพระองค -์1 ยอหน์ 2:3-6



พวกเขาไดอ้อกไปจากเรา แตเ่ขากไ็มไ่ดเ้ป�นของเรา เพราะวา่ถา้เขาเป�นของเรา

เขากจ็ะอยู่กบัเราตอ่ไป แตก่ารท�ีเขาไดอ้อกไปน�ันแสดงใหเ้หน็ชดัวา่เขาไมไ่ด้

เป�นของเรา -1 ยอหน์ 2:19

และบดัน�ีลกูท�ังหลายเอย๋ จงอยู่ในพระองค เ์พ�ือวา่เม�ือพระองคท์รงปรากฏ เรา

จะไดม้คีวามม�ันใจ และไมต่อ้งหลบพระพกัตรพ์ระองคด์ว้ยความละอาย เม�ือ

พระองคเ์สดจ็มา -1 ยอหน์ 2:28

ครสิเตยีนอดทนไดอ้ยา่งไร?

“เพราะฉะน�ัน ทกุคนท�ีไดย้นิคาํเหลา่น�ีของเราและประพฤตติาม ก็

เปรยีบเสมอืนผู้ท�ีมสีตปิ�ญญาสรา้งบา้นของตนไวบ้นศลิา แลว้ฝนกต็กและน�าก็

ไหลเช�ียว ลมกพ็ดัปะทะบา้นน�ัน แตบ่า้นไมไ่ดพ้งัลง เพราะวา่รากต�ังอยู่บนศลิา

แตท่กุคนท�ีไดย้นิคาํเหลา่น�ีของเราและไมป่ระพฤตติาม กเ็ปรยีบเสมอืนคนท�ีโง่

เขลา สรา้งบา้นของตนไวบ้นทราย แลว้ฝนกต็กและน�ากไ็หลเช�ียว ลมกพ็ดั

ปะทะบา้นน�ัน บา้นน�ันกพ็งัทลายลง และการพงัทลายน�ันกย็�ิงใหญ”่

-มทัธวิ 7:24-27

พระเยซจูงึตรสักบัเขาวา่ “ไมม่ใีครท�ีเอามอืจบัคนัไถแลว้หนัหลงักลบั จะ

สมควรกบัแผน่ดนิของพระเจา้” -ลกูา 9:62

ทา่นท�ังหลายรู้แลว้ไมใ่ชห่รอืวา่พวกท�ีว�ิงแขง่น�ันกว็�ิงดว้ยกนัทกุคน แตค่นท�ีได้

รางวลัน�ันมเีพยีงคนเดยีว? จงว�ิงเหมอืนผู้ท�ีจะชงิรางวลัใหไ้ด ส้ว่นนกักฬีาทกุ

คนกค็วบคมุตวัเองในทกุดา้น พวกเขาทาํเพ�ือจะไดม้งกฎุใบไมท้�ีรว่งโรยได แ้ต่

มงกฎุของเราจะไมร่ว่งโรยเลย ดงัน�ันขา้พเจา้ไมไ่ดว้�ิงแขง่โดยไมม่เีป�าหมาย

ขา้พเจา้ไมไ่ดต้อ่สู้เหมอืนอยา่งนกัมวยท�ีชกลม แตข่า้พเจา้ทบุตรีา่งกายและ

ควบคมุมนัไว เ้พราะเกรงวา่เม�ือขา้พเจา้ประกาศขา่วประเสรฐิแกค่นอ�ืนแลว้

ตวัเองกลบัเป�นคนท�ีใชก้ารไมไ่ด -้1 โครนิธ 9์:24-27



เพราะเหตนุ�ีเราจะตอ้งเอาใจใสใ่นส�ิงตา่งๆ ท�ีเราไดย้นิใหม้ากข�ึนอกี เพ�ือเราจะ

ไมห่า่งไกลไปจากขอ้ความเหลา่น�ัน เพราะหากพระดาํรสัซ�ึงบรรดาทตูสวรรค์

กลา่วไวน้�ันปรากฏเป�นความจรงิ และการลว่งละเมดิกบัการไมเ่ช�ือฟ�งทกุอยา่ง

ไดร้บัโทษตามท�ีควรแลว้ เราจะรอดพน้ไดอ้ยา่งไร? ถา้เราละเลยความรอดอนั

ย�ิงใหญเ่ชน่น�ีความรอดน�ันไดเ้ร�ิมข�ึนโดยการประกาศขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

และบรรดาผู้ท�ีไดย้นิพระองคก์ร็บัรองกบัเราวา่เป�นความจรงิ ท�ังน�ีพระเจา้ก็

ทรงเป�นพยานดว้ยโดยหมายสาํคญั การอศัจรรย แ์ละการอทิธฤิทธ�ิตา่งๆ นานา

และโดยของประทานจาก พระวญิญาณบรสิทุธ�ิตามพระประสงคข์องพระองค์

-ฮบีร 2ู:1-4

เพราะถา้เรายงัจงใจทาํบาปอยู่เร�ือยๆ หลงัจากไดร้บัความรู้เร�ืองความจรงิแลว้

กจ็ะไมม่เีคร�ืองบชูาลบบาปเหลอือยู่เลย แตจ่ะมคีวามหวาดกลวัในการรอคอย

การพพิากษาและไฟอนัรา้ยแรง ซ�ึงจะเผาผลาญบรรดาศตัร สูว่นคนท�ีละเมดิ

ธรรมบญัญตัขิองโมเสสน�ัน ถา้มพียานสกัสองหรอืสามปาก กจ็ะตอ้งตายโดย

ปราศจากความปราน แีลว้พวกทา่นคดิดซูวิา่คนท�ีเหยยีบย�าพระบตุรของพระ

เจา้ และถอืวา่พระโลหติแหง่พนัธสญัญา ซ�ึงชาํระเขาใหบ้รสิทุธ�ิน�ันเป�นมลทนิ

และดหูม�ินพระวญิญาณแหง่พระคณุ สมควรจะถกูลงโทษหนกักวา่สกัเทา่ใด

เพราะวา่เรารู้จกัพระองคผ์ู้ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�นของเรา เราจะตอบสนอง”

และตรสัอกีวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้จะทรงพพิากษาประชากรของพระองค”์ -

ฮบีร 1ู0:26-30

เพราะฉะน�ัน ใหเ้ราถวายคาํสรรเสรญิเป�นเคร�ืองบชูาแดพ่ระเจา้ตลอดไปโดย

ทางพระองคน์�ัน คอืถวายผลจากปากท�ียอมรบัเช�ือพระนามของพระองค อ์ยา่

ละเลยท�ีจะทาํความด แีละแบง่ป�นขา้วของซ�ึงกนัและกนั เพราะเคร�ืองบชูา

อยา่งน�ันเป�นท�ีพอพระทยัพระเจา้ จงนบนอบเช�ือฟ�ง บรรดาผู้นาํของทา่น

ท�ังหลาย เพราะวา่พวกเขาดแูลรกัษาจติวญิญาณของพวกทา่นอยู่อยา่งคนท�ี

ตอ้งถวายรายงาน จงใหพ้วกเขาทาํงานน�ีดว้ยความช�ืนชมยนิด ไีมใ่ชด่ว้ยความ



เศรา้ใจ ซ�ึงจะไมเ่ป�นประโยชนแ์กพ่วกทา่นเลย จงอธษิฐานเผ�ือเรา เพราะเรา

แนใ่จวา่เรามมีโนธรรมท�ีดแีละปรารถนาท�ีจะประพฤตติวัดงีามในทกุเร�ือง

ขา้พเจา้ขอรอ้งพวกทา่นมากข�ึนใหอ้ธษิฐานเชน่น�ัน เพ�ือวา่ขา้พเจา้จะได้

กลบัไปอยู่กบัทา่นเรว็ย�ิงข�ึน ขอพระเจา้แหง่สนัตสิขุ ผู้ทรงนาํพระผู้เล�ียงแกะ

ย�ิงใหญค่อืพระเยซอูงคพ์ระผู้เป�นเจา้ของพวกเราข�ึนมาจากความตาย โดย

โลหติแหง่พนัธสญัญานรินัดร ท์รงใหพ้วกทา่นเพยีบพรอ้มดว้ยส�ิงดทีกุอยา่ง

เพ�ือท�ีจะทาํตามพระทยัของพระองคโ์ดยทรงทาํงานในเรา ใหเ้กดิผลเป�นท�ีพอ

พระทยัในสายพระเนตรของพระองคท์างพระเยซคูรสิต ข์อพระสริจิงมแีด่

พระองคส์บืๆ ไปเป�นนติย อ์าเมน -ฮบีร 1ู3:15-21

เรารู้วา่ทกุคนท�ีเกดิจากพระเจา้ไมท่าํบาป แตพ่ระองคผ์ู้ทรงบงัเกดิจากพระ

เจา้ทรงคุ้มครองรกัษาเขา และมารรา้ยไมแ่ตะตอ้งเขา -1 ยอหน์ 5:18

ผู้ท�ีลว่งเกนิและไมอ่ยู่ในคาํส�ังสอนของพระครสิตก์ไ็มม่พีระเจา้ ผู้ท�ีอยู่ในคาํส�ัง

สอนของพระครสิตม์ที�ังพระบดิาและพระบตุร -2 ยอหน์ 1:9

น�ีแหละคอืความทรหดอดทนท�ีพวกธรรมกิชนจะตอ้งม คีอืพวกท�ีถอืรกัษาพระ

บญัญตัขิองพระเจา้ และจงรกัภกัดตีอ่พระเยซ -ูววิรณ 1์4:12


