
ขอ้พระคมัภรีต์า่งๆเก�ียวกบัหลกัคาํสอนศาสนาพทุธ

สว่นท�ี1- อรยิสจัส�ี:

1. ทกุขห์รอืทกุขา; หมายความวา่ความทกุขท์รมานท�ีเจบ็ปวด

-เหน็ดว้ยบางสว่น (ความเป�นคนบาป)

พระยาหเ์วหท์รงเหน็วา่ความช�ัวรา้ยของมนษุยม์มีากบนแผน่ดนิ และทรง

เหน็วา่เคา้ความคดิในใจท�ังหมดของเขาลว้นเป�นเร�ืองช�ัวรา้ยตลอดเวลา

-ปฐมกาล 6:5

พระยาหเ์วหท์รงไดก้ล�ินท�ีพอพระทยัแลว้ ทรงดาํรใินพระทยัวา่ “เราจะ

ไมส่าปแผน่ดนิอกีตอ่ไป แมว้า่มนษุยไ์มด่ เีพราะเคา้ความคดิในใจของ

มนษุยล์ว้นแตร่า้ยมาต�ังแตเ่ดก็ เราจะไมท่าํลายส�ิงมชีวีติท�ังปวงอกี ดงัท�ีเรา

ไดท้าํแลว้น�ัน -ปฐมกาล 8:21

แทจ้รงิ ขา้พระองคถ์อืกาํเนดิมาในความช�ัว และขา้พระองคเ์ป�นคนบาป

ต�ังแตอ่ยู่ในครรภม์ารดา -สดดุ 5ี1:5

คนอธรรมหลงเจ�ินไปต�ังแตอ่อกจากครรภ เ์ขาหลงเตลดิและพดูมสุามา

ต�ังแตเ่กดิ -สดดุ 5ี8:3

แนท่เีดยีวไมม่คีนชอบธรรมสกัคนเดยีวบนแผน่ดนิโลก ท�ีทาํแตค่วามดี

และไมเ่คยทาํบาปเลย -ป�ญญาจารย 7์:20



ขา้พระองคท์กุคนกลายเป�นเหมอืนส�ิงท�ีเป�นมลทนิ และความชอบธรรม

ท�ังหมดของพวกขา้พระองคเ์หมอืนเส�ือผา้สกปรก ขา้พระองคท์กุคนเห�ียว

ลงเหมอืนใบไม แ้ละความผดิบาปของพวกขา้พระองคพ์ดัพาพวกขา้

พระองคไ์ปเหมอืนลม -อสิยาห 6์4:6

คนคชูเปล�ียนสผีวิของตนเอง หรอืเสอืดาวเปล�ียนลายของมนัไดห้รอื? ถา้

ไดแ้ลว้พวกเจา้ผู้ท�ีเคยชนิตอ่การทาํความช�ัว จงึจะมาทาํความดไีด้

-เยเรมยี 1์3:23

จติใจกเ็ป�นตวัลอ่ลวงเหนอืกวา่ส�ิงใดท�ังหมด มนัเส�ือมทรามอยา่งรา้ยทเีดยีว

ใครจะรู้จกัใจน�ันเลา่? -เยเรมยี 1์7:9

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา

และเราจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย -ยอหน์ 6:44

แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเราจงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีครมาถงึ

เราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรดคนน�ัน’ ”-ยอหน์ 6:65

เพราะถงึแมว้า่เขาไดรู้้จกัพระเจา้แลว้ เขากไ็มไ่ดถ้วายพระเกยีรตแิด่

พระองคใ์หส้มกบัท�ีทรงเป�นพระเจา้ หรอืขอบพระคณุพระองค แ์ตพ่วก

เขากลบัคดิในส�ิงท�ีไมเ่ป�นสาระ และจติใจโงเ่ขลาของเขากม็ดืมวัไป

-โรม 1:21

ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�นคนชอบธรรมสกัคนเดยีวไมม่ี

เลย ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหาพระเจา้ เขาทกุคนหลงผดิไปหมด

พวกเขาเลวทรามเหมอืนกนัส�ิน ไมม่สีกัคนเดยีวท�ีทาํด ไีมม่เีลย



-โรม 3:10-12

เพราะวา่ทกุคนทาํบาป และเส�ือมจากพระสริขิองพระเจา้ -โรม 3:23

ดว้ยวา่ในตวัขา้พเจา้ คอืในเน�ือหนงัของขา้พเจา้ไมม่คีวามดใีดอยู่เลย

เพราะวา่เจตนาดขีา้พเจา้กม็อียู่แตก่ารดนี�ันไมส่ามารถทาํไดเ้ลย

-โรม 7:18

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัิ

ตามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได แ้ละคนท�ี

อยู่ในเน�ือหนงั จะเป�นท�ีชอบพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ด้ -โรม 8:7-8

แตค่นท�ัวไปจะไมร่บัส�ิงเหลา่น�ีซ�ึงเป�นของพระวญิญาณแหง่พระเจา้

เพราะวา่เขาเหน็วา่เป�นเร�ืองโง แ่ละเขาไมส่ามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจ

ส�ิงเหลา่น�ีไดก้ต็อ้งวนิจิฉยัโดยพ�ึงพระวญิญาณ -1 โครนิธ 2์:14

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น เม�ือกอ่นพวกทา่น

เคยดาํเนนิชวีติในการบาปน�ันตามวถิขีองโลกน�ีตามผู้ครอบครองท�ีมี

อาํนาจในฟ�าอากาศ คอืวญิญาณท�ีทาํกจิอยู่ในพวกคนท�ีไมเ่ช�ือฟ�งในเวลาน�ี

เม�ือกอ่นเราทกุคนเคยประพฤตเิหมอืนพวกเขาตามตณัหาของเน�ือหนงั

คอืทาํตามความตอ้งการของเน�ือหนงัและของความคดิ โดยวสิยัแลว้เราจงึ

เป�นคนท�ีสมควรไดร้บัการลงโทษเหมอืนอยา่งคนอ�ืนๆ-เอเฟซสั 2:1-3

ความคดิของเขาท�ังหลายถกูทาํใหม้ดืมนไป และเขาขาดจากชวีติท�ีมา

จากพระเจา้เน�ืองจากความไมรู่้ท�ีอยู่ในตวั และความแขง็กระดา้งในจติใจ

-เอเฟซสั 4:18



-ไมเ่หน็ดว้ยบางสว่น (พระเมตตาท�ัวไป common grace ท�ีไมส่มควรไดร้บั)

พระยาหเ์วหท์รงดตีอ่ทกุคน และพระกรณุาของพระองคอ์ยู่เหนอืพระ

ราชกจิท�ังส�ินของพระองค์ -สดดุ 1ี45:9

เพ�ือวา่พวกทา่นจะเป�นบตุรของพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

เพราะวา่พระองคท์รงใหด้วงอาทติยข์องพระองคข์�ึนสอ่งสวา่งแกค่นดี

และคนช�ัวเสมอกนั และใหฝ้นตกแกค่นชอบธรรมและคนอธรรม

-มทัธวิ 5:45

แตจ่งรกัศตัรขูองทา่นและทาํดตีอ่เขา จงใหเ้ขายมืโดยไมห่วงัท�ีจะไดค้นื

แลว้บาํเหนจ็ของทา่นท�ังหลายจะมบีรบิรูณ แ์ลว้ทา่นจะเป�นบตุรขององค์

ผู้สงูสดุ เพราะวา่พระองคท์รงพระกรณุาท�ังตอ่คนอกตญั�แูละคนช�ัว

-ลกูา 6:35

ในยคุกอ่นๆ พระองคท์รงยอมใหป้ระชาชาตติา่งๆ ประพฤตติามทางของ

พวกเขา แตพ่ระองคไ์มไ่ดท้รงขาดพยานในเร�ืองคณุความด คีอืทรงใหฝ้น

ตกจากฟ�าและทรงใหเ้กดิผลตามฤด ทูรงใหพ้วกทา่นอ�ิมเอมดว้ยอาหาร

และความช�ืนบานในจติใจ” -กจิการ 14:16-17

2. สมทุยัหรอืสมทุยัา; หมายความวา่ตน้เหตแุหง่ทกุข ซ์�ึงเรารู้วา่มนัเป�น

กรรมหรอืความบาป

-เหน็ดว้ยบางสว่น (เจตนาท�ีไมบ่รสิทุธ�ิไดท้าํใหท้รมานในชวีติชวีติน�ีและ

ตอ่ไปในไฟนรก)



มทีางหน�ึงซ�ึงคนเราคดิวา่ถกู แตป่ลายทางคอืความมรณา -สภุาษติ 14:12

แตบ่าปช�ัวของพวกทา่นไดท้าํใหเ้กดิการแยก ระหวา่งพวกทา่นกบัพระ

เจา้ของทา่น และบาปของพวกทา่นไดบ้ดบงัพระพกัตรพ์ระองคเ์สยีจาก

ทา่น และจากการท�ีพระองคจ์ะทรงฟ�ง -อสิยาห 5์9:2

ตวัคนท�ีทาํบาปจะตอ้งตาย บตุรไมต่อ้งรบัโทษความผดิบาปของบดิา บดิา

กไ็มต่อ้งรบัโทษความผดิบาปของบตุร คนชอบธรรมจะรบัผลความชอบ

ธรรมของตน และคนอธรรมจะรบัผลการอธรรมของตน

-เอเสเคยีล 18:20

ถา้มอืของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี การท�ีจะเขา้สู่ชวีติดว้ยมอื

ดว้น ยงัดกีวา่มที�ังสองมอืแตต่อ้งลงไปสู่นรกในไฟท�ีไมม่วีนัดบั

-มาระโก 9:43

พระเยซตูรสัตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ดเ้กดิ

ใหม ค่นน�ันไมส่ามารถเหน็แผน่ดนิของพระเจา้” -ยอหน์ 3:3

เพราะเหตนุ�ีบาปไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคนๆ เดยีว และความตายกเ็กดิมา

เพราะบาปน�ัน และความตายกไ็ดแ้ผไ่ปถงึมวลมนษุยท์กุคน เพราะมนษุย์

ทกุคนทาํบาป -โรม 5:12

เพราะวา่คา่จา้งของบาปคอืความตาย แตข่องประทานจากพระเจา้คอื

ชวีตินรินัดรใ์นพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา -โรม 6:23

อยา่หลงเลย ทา่นจะลอ้เลน่กบัพระเจา้ไมไ่ด เ้พราะวา่ใครหวา่นอะไรลง ก็

จะเกบ็เก�ียวส�ิงน�ัน คนท�ีหวา่นส�ิงท�ีตอบสนองเน�ือหนงัของตน กจ็ะเกบ็



เก�ียวความเป��อยเนา่จากเน�ือหนงัน�ัน แตค่นท�ีหวา่นส�ิงท�ีตอบสนองพระ

วญิญาณ กจ็ะเกบ็เก�ียวชวีตินรินัดรจ์ากพระวญิญาณน�ัน -กาลาเทยี 6:7-8

ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซ�ือสตัยแ์ละเท�ียงธรรม กจ็ะทรง

โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมท�ังส�ิน

-1 ยอหน์ 1:9

สาํหรบัเมอืงโสโดม เมอืงโกโมราห แ์ละเมอืงตา่งๆ ท�ีอยู่รอบๆ น�ันก็

เชน่เดยีวกนั ไดป้ระพฤตผิดิศลีธรรมทางเพศและมวัเมาในกามวติถาร จงึ

เป�นตวัอยา่งของการรบัโทษในไฟนรินัดร -์ยดูา 1:7

-ไมเ่หน็ดว้ยบางสว่น (เจตนาท�ีบรสิทุธ�ิและยตุธิรรมเป�นส�ิงท�ีด แีตเ่ป�นส�ิง

ท�ีจาํกดัใหค้นท�ีไดร้บัการบงัเกดิใหม)่

จงป�ตยินิดใีนพระยาหเ์วห แ์ละพระองคจ์ะประทานตามใจปรารถนาของ

ทา่น -สดดุ 3ี7:4

พระองคป์ระทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ท�ียาํเกรงพระองค์

พระองคท์รงฟ�งเสยีงรอ้งทลูของพวกเขาดว้ย และทรงชว่ยเขาใหร้อด

-สดดุ 1ี45:19

เพราะถา้เจา้รอ้งหาความรอบรู้และเปลง่เสยีงของเจา้หาความเขา้ใจ ถา้

เจา้แสวงหาป�ญญาเหมอืนหาเงนิ และเสาะหาเธออยา่งหาขมุทรพัยท์�ี

ซอ่นอยู่แลว้เจา้จะเขา้ใจความยาํเกรงพระยาหเ์วห แ์ละพบความรู้ของ

พระเจา้ -สภุาษติ 2:3-5



ส�ิงท�ีคนอธรรมกลวั มนัจะมาถงึเขา แตส่�ิงท�ีคนชอบธรรมปรารถนา

พระองคจ์ะประทานให -้สภุาษติ 10:24

“คนท�ีหวิและกระหาย ความชอบธรรมกเ็ป�นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรง

ใหอ้�ิม -มทัธวิ 5:6

3. นโิรธหรอืนโิรธะ ; หมายความวา่ความทกุขใ์นชวีติของเรายอ่มมวีนัท�ีลง

ได้

-เหน็ดว้ยบางสว่น (มวีนัส�ินสดุความบาป คอื ผา่นทางการไถบ่าป มกีาร

ชาํระใหช้อบธรรม การบงัเกดิใหม ก่ารชาํระใหบ้รสิทุธ�ิการไดร้บัเกยีรตสิริ)ิ

ฉะน�ันถา้ใครอยู่ในพระครสิต เ์ขากเ็ป�นคนท�ีถกูสรา้งใหมแ่ลว้ ส�ิงสารพดัท�ี

เกา่ๆ กล็ว่งไป น�ีแนะ่กลายเป�นส�ิงใหมท่�ังน�ัน -2 โครนิธ 5์:17

พระเจา้ทรงทาํพระองคผ์ู้ทรงไมม่บีาปใหบ้าป เพราะเหน็แกเ่รา เพ�ือเรา

จะไดเ้ป�นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค์ -2 โครนิธ 5์:21

ขา้พเจา้เองไมม่ชีวีติอยู่ตอ่ไป แตพ่ระครสิตต์า่งหากท�ีทรงมชีวีติอยู่ใน

ขา้พเจา้ ชวีติซ�ึงขา้พเจา้ดาํเนนิอยู่ในรา่งกายขณะน�ีขา้พเจา้ดาํเนนิอยู่

โดยความเช�ือในพระบตุรของพระเจา้ผู้ไดท้รงรกัขา้พเจา้ และไดท้รงสละ

พระองคเ์องเพ�ือขา้พเจา้ -กาลาเทยี 2:20

แตข่า้พเจา้ขอบอกวา่จงดาํเนนิชวีติตามพระวญิญาณ แลว้ทา่นจะไม่

สนองความตอ้งการของเน�ือหนงั ผู้ท�ีอยู่ฝ�ายพระเยซคูรสิตไ์ดต้รงึเน�ือหนงั



ไวท้�ีกางเขนพรอ้มกบัราคะและตณัหาแลว้ -กาลาเทยี 5:16, 24

บตุรท�ังหลายมเีลอืดและเน�ือเชน่กนัอยา่งไร พระองคก์ท็รงมสีว่นเชน่น�ัน

ดว้ยอยา่งน�ัน เพ�ือโดยทางความตายน�ัน พระองคจ์ะทรงทาํลายมารผู้มี

อาํนาจแหง่ความตาย -ฮบีร 2ู:14

ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซ�ือสตัยแ์ละเท�ียงธรรม กจ็ะทรง

โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมท�ังส�ิน

-1 ยอหน์ 1:9

พระเจา้จะทรงเชด็น�าตาทกุๆ หยดจากตาของเขาท�ังหลาย และความตาย

จะไมม่อีกีตอ่ไป ความโศกเศรา้ การรอ้งไห แ้ละการเจบ็ปวดจะไมม่อีกี

ตอ่ไป เพราะยคุเดมิน�ันผา่นไปแลว้” -ววิรณ 2์1:4

-ไมเ่หน็ดว้ยบางสว่น (วนัส�ินสดุความบาปไมไ่ดห้มายความวา่ วนัส�ินสดุ

ความทกุข แ์ละในความเป�นจรงิความทกุขข์องเราบางอยา่งจะเพ�ิมข�ึน)

คนชอบธรรมอาจมคีวามทกุขใ์จหลายอยา่ง แตพ่ระยาหเ์วหท์รงชว่ยกู้เขา

ออกมาใหพ้น้หมด -สดดุ 3ี4:19

“คนท�ีถกูขม่เหงเพราะเหตคุวามชอบธรรม กเ็ป�นสขุ เพราะวา่แผน่ดนิ

สวรรคเ์ป�นของเขาท�ังหลาย “เม�ือพวกเขาจะตเิตยีนขม่เหง และนนิทาวา่

รา้ยทา่นท�ังหลายตา่งๆ เป�นความเทจ็เพราะเรา ทา่นกเ็ป�นสขุ จงช�ืนชม

และยนิด เีพราะวา่บาํเหนจ็ของพวกทา่นมบีรบิรูณใ์นสวรรค เ์พราะพวก

เขาขม่เหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ ท�ีอยู่กอ่นทา่นเหมอืนกนั

-มทัธวิ 5:10-12



และใครท�ีไมร่บักางเขนของตนและตามเราไป คนน�ันกไ็มม่คีา่ควรกบัเรา

-มทัธวิ 10:38

ทา่นท�ังสองทาํใหบ้รรดาสาวกมจีติใจเขม้แขง็ข�ึน และหนนุใจพวกเขาให้

ดาํรงอยู่ในความเช�ือ โดยกลา่ววา่ เราจะตอ้งทนความยากลาํบากหลาย

อยา่งในการเขา้สู่แผน่ดนิของพระเจา้ -กจิการ 14:22

ย�ิงกวา่น�ัน เรากช็�ืนชมยนิดใีนความทกุขย์ากดว้ย เพราะเรารู้วา่ความทกุข์

ยากน�ัน ทาํใหเ้กดิความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทาํใหเ้หน็วา่

เราเป�นคนท�ีพระเจา้ทรงใชไ้ด แ้ละการท�ีเป�นเชน่น�ันทาํใหม้คีวามหวงั

-โรม 5:3-4

เพราะความรกัของพระครสิตม์ากทว่มทน้เราอยา่งไร การหนนุใจของ

พระครสิตก์ม็ากทว่มทน้เราอยา่งน�ัน -2 โครนิธ 1์:5

เพราะวา่ความยากลาํบากช�ัวคราวและเลก็นอ้ยของเรา จะทาํใหเ้รามี

ศกัด�ิศรนีรินัดรม์ากมายอยา่งไมม่ที�ีเปรยีบ -2 โครนิธ 4์:17

เพราะพระเจา้ทรงใหพ้ระคณุแกท่า่นเพราะเหน็แกพ่ระครสิต ไ์มใ่ชใ่ห้

ทา่นท�ังหลายเช�ือในพระองคเ์ทา่น�ัน แตใ่หท้นทกุขย์ากเพราะเหน็แก่

พระองคด์ว้ย -ฟ�ลปิป�1:29

ขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้จกัพระองค ค์อืรู้จกัฤทธ�ิเดชแหง่การคนืพระชนม์

ของพระองคแ์ละรู้จกัการมสีว่นรว่มในความทกุขข์องพระองค แ์ละเป�น

เหมอืนกบัพระองคใ์นความตายน�ัน -ฟ�ลปิป�3:10

แทจ้รงิทกุคนท�ีต�ังใจจะดาํเนนิชวีติตามทางพระเจา้ในพระเยซคูรสิตจ์ะ



ถกูขม่เหง -2 ทโิมธ 3ี:12

เพราะองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงตสีอนผู้ท�ีพระองคท์รงรกั และเม�ือพระองค์

ทรงรบัใครเป�นบตุร พระองคก์ท็รงเฆ�ียนตคีนน�ัน” ทา่นท�ังหลายจงสู้ทน

เอาเถอะเพราะเป�นการตสีอน พระเจา้ทรงปฏบิตัติอ่ทา่นเหมอืนทา่นเป�น

บตุรของพระองค เ์พราะวา่มบีตุรคนไหนบา้งท�ีบดิาไมต่สีอน?

-ฮบีร 1ู2:6-7

พ�ีนอ้งของขา้พเจา้ เม�ือพวกทา่นพบกบัการทดลองใจตา่งๆ กจ็งถอืวา่เป�น

เร�ืองนา่ยนิดยี�ิง เพราะพวกทา่นรู้วา่การทดสอบความเช�ือของทา่นน�ัน ทาํ

ใหเ้กดิความทรหดอดทน และจงใหค้วามทรหดอดทนน�ันมผีลอยา่งสมบรูณ์

เพ�ือทา่นท�ังหลายจะไดเ้ป�นคนท�ีสมบรูณแ์ละดพีรอ้ม โดยไมข่าดส�ิงใดเลย

-ยากอบ 1:2-4

ในส�ิงน�ีพวกทา่นช�ืนชมยนิด ถีงึแมว้า่เด�ียวน�ีจาํเป�นท�ีพวกทา่นตอ้งทนทกุข์

ในการทดลองตา่งๆ นานาช�ัวระยะหน�ึง เพ�ือการทดสอบความเช�ือของ

พวกทา่น (อนัล�าคา่ย�ิงกวา่ทองคาํ ท�ีแมว้า่จะเส�ือมสลายไปไดก้ย็งัถกู

ทดสอบดว้ยไฟ) จะนาํไปสู่การสรรเสรญิ ศกัด�ิศร แีละเกยีรต ใินเวลาท�ี

พระเยซคูรสิตจ์ะเสดจ็มาปรากฏ -1 เปโตร 1:6-7

เพราะพระเจา้ทรงเรยีกพวกทา่นเพ�ือจดุประสงคน์�ีเพราะวา่พระครสิต์

ทรงทนทกุขเ์พ�ือพวกทา่น พระองคท์รงวางแบบอยา่งแกพ่วกทา่น เพ�ือ

ทา่นจะไดด้าํเนนิตามรอยพระบาทของพระองค์ -1 เปโตร 2:21

ดงัน�ัน โดยเหตทุ�ีพระครสิตไ์ดท้รงทนทกุขท์างพระกายแลว้ พวกทา่นกจ็ง

ตดิอาวธุตวัเองโดยมคีวามคดิเดยีวกนักบัพระองค เ์พราะวา่ผู้ท�ีทนทกุข์



ทางกายกเ็ลกิขอ้งเก�ียวกบับาปอกีตอ่ไป -1 เปโตร 4:1

4. มรรคหรอืมกุต;ิ หมายความวา่หนทางแหง่การหลดุพน้ (คอื มรรคมี

องคแ์ปด)

-เหน็ดว้ยบางสว่น (ถา้ความสมบรูณแ์บบเป�นไปได)้

“ถา้เจา้ท�ังหลายดาํเนนิตามกฎเกณฑข์องเรา รกัษาบญัญตัขิองเรา และ

ทาํตาม เราจะประทานฝนตามฤดแูกเ่จา้ แผน่ดนิจะเกดิพชืผล ตน้ไมใ้น

ทุ่งจะบงัเกดิผล เวลานวดขา้วจะยาวนานถงึฤดเูกบ็ผลองุ่น ฤดเูกบ็ผลองุ่น

จะยาวนานไปถงึฤดหูวา่น พวกเจา้จะรบัประทานอาหารอยา่งอ�ิมหนาํ

และอยู่ในแผน่ดนิของเจา้อยา่งปลอดภยั เราจะใหเ้กดิสนัตภิาพในแผน่ดนิ

เจา้ท�ังหลายจะนอนลง และไมม่ใีครทาํใหเ้จา้กลวั เราจะขจดัสตัวร์า้ยจาก

แผน่ดนิ และดาบจะไมผ่า่นแผน่ดนิของพวกเจา้เลย พวกเจา้จะขบัไลศ่ตัรู

ของเจา้ท�ังหลาย เขาท�ังหลายจะลม้ลงตอ่หนา้พวกเจา้ดว้ยดาบ พวกเจา้

หา้คนจะขบัไลศ่ตัรรูอ้ยคน พวกเจา้รอ้ยคนจะขบัไลศ่ตัรหูม�ืนคน ศตัรู

ของพวกเจา้จะลม้ลงดว้ยดาบตอ่หนา้เจา้ท�ังหลาย และเราจะคดิถงึพวกเจา้

จะทาํใหพ้วกเจา้มพีงศพ์นัธุ์มากย�ิงข�ึน และรกัษาพนัธสญัญาซ�ึงมไีวก้บั

เจา้ท�ังหลาย พวกเจา้จะไดร้บัประทานของท�ีสะสมไวน้าน และจะตอ้งเอา

ของเกา่ออกไปเพ�ือจะมที�ีสาํหรบัเกบ็ของใหม่-เลวนีติ 2ิ6:3-10

ถา้พวกเจา้เตม็ใจและเช�ือฟ�ง เจา้จะไดก้นิผลดแีหง่แผน่ดนิ -อสิยาห 1์:19

ถา้เจา้เช�ือฟ�งบญัญตัขิองเรา แลว้ความสมบรูณพ์นูสขุของเจา้จะเป�น



เหมอืนแมน่�า และความชอบธรรมของเจา้จะเหมอืนคล�ืนทะเล

-อสิยาห 4์8:18

เพราะฉะน�ันพวกทา่นจงเป�นคนดพีรอ้ม เหมอืนอยา่งท�ีพระบดิาของทา่น

ผู้สถติในสวรรคท์รงดพีรอ้ม -มทัธวิ 5:48

พระองคต์รสัตอบเขาวา่ “ถา้ใครรกัเรา คนน�ันจะประพฤตติามคาํของเรา

และพระบดิาจะทรงรกัเขา แลว้เราท�ังสองจะมาหาเขาและจะอยู่กบัเขา

คนท�ีไมร่กัเรากไ็มป่ระพฤตติามคาํของเรา และคาํท�ีพวกทา่นไดย้นิน�ี

ไมใ่ชค่าํของเรา แตเ่ป�นของพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามา -ยอหน์ 14:23-24

เพราะวา่คนท�ีเพยีงแตฟ่�งธรรมบญัญตัเิทา่น�ัน ไมใ่ชผู่้ชอบธรรมในสาย

พระเนตรของพระเจา้ คนท�ีประพฤตติามธรรมบญัญตัติา่งหากท�ีพระเจา้

ทรงทาํใหเ้ป�นผู้ชอบธรรม -โรม 2:13

-ไมเ่หน็ดว้ยสว่นหน�ึง (เพราะวา่ความสมบรูณแ์บบเป�นไปไมไ่ด)้

ขา้พระองคท์กุคนกลายเป�นเหมอืนส�ิงท�ีเป�นมลทนิ และความชอบธรรม

ท�ังหมดของพวกขา้พระองคเ์หมอืนเส�ือผา้สกปรก ขา้พระองคท์กุคนเห�ียว

ลงเหมอืนใบไม แ้ละความผดิบาปของพวกขา้พระองคพ์ดัพาพวกขา้

พระองคไ์ปเหมอืนลม -อสิยาห 6์4:6

แนท่เีดยีวไมม่คีนชอบธรรมสกัคนเดยีวบนแผน่ดนิโลก ท�ีทาํแตค่วามดี

และไมเ่คยทาํบาปเลย -ป�ญญาจารย 7์:20



ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�นคนชอบธรรมสกัคนเดยีวไมม่ี

เลย -โรม 3:10

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัิ

ตามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได -้โรม 8:7

ถา้เรากลา่ววา่เราไมม่บีาป เรากห็ลอกตวัเอง และสจัจะไมไ่ดอ้ยู่ในตวัเรา

เลย ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซ�ือสตัยแ์ละเท�ียงธรรม กจ็ะ

ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมท�ังส�ิน

ถา้เรากลา่ววา่เราไมไ่ดท้าํบาป กเ็ทา่กบัเราทาํใหพ้ระองคเ์ป�นผู้ตรสัมสุา

และพระดาํรสัของพระองคก์ไ็มไ่ดอ้ยู่ในตวัเราเลย -1 ยอหน์ 1:8-10

สว่นท�ี2- มรรคมอีงคแ์ปด

“จงเขา้ไปทางประตแูคบ เพราะวา่ประตใูหญ แ่ละทางกวา้งน�ันนาํไปถงึ

ความพนิาศ และคนท�ังหลายท�ีเขา้ไปทางน�ันมมีาก เพราะประตทู�ีแคบ

และทางท�ีลาํบากน�ันนาํไปสู่ชวีติ และพวกท�ีหาพบกม็นีอ้ย"

-มทัธวิ 7:13-14

1. สมัมาทฏิฐ (ิความเหน็ท�ีถกูตอ้ง)

สาระสาํคญัแหง่พระวจนะของพระองค ค์อืความจรงิ และกฎหมายอนั

ชอบธรรมของพระองคท์กุขอ้ดาํรงอยู่เป�นนติย ์ש (ซนิ) -สดดุ 1ี19:160



พระยาหเ์วหส์ถติใกลท้กุคนท�ีรอ้งทลูพระองค ค์อืทกุคนท�ีรอ้งทลูพระองค์

ดว้ยใจจรงิ -สดดุ 1ี45:18

พระวาทะทรงเกดิเป�นมนษุยแ์ละทรงอยู่ทา่มกลางเรา เราเหน็พระสริขิอง

พระองค ค์อื พระสริทิ�ีสมกบัพระบตุรองคเ์ดยีวของพระบดิา บรบิรูณ์

ดว้ยพระคณุและความจรงิ -ยอหน์ 1:14

พระองคท์รงเป�นพยานถงึส�ิงท�ีพระองคท์อดพระเนตรเหน็และทรงไดย้นิ

แตไ่มม่ใีครรบัคาํพยานของพระองค์ -ยอหน์ 3:32

พระเยซตูรสักบัเขาวา่ “เราเป�นทางน�ัน เป�นความจรงิ และเป�นชวีติ ไมม่ี

ใครมาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะมาทางเรา -ยอหน์ 14:6

ขอทรงแยกพวกเขาใหบ้รสิทุธ�ิดว้ยความจรงิ พระวจนะของพระองคเ์ป�น

ความจรงิ -ยอหน์ 17:17

เพราะฉะน�ันจงยนืหยดัไว เ้อาความจรงิคาดเอว เอาความชอบธรรมเป�น

เกราะป�องกนัอก -เอเฟซสั 6:14

พระคมัภรีท์กุตอนไดร้บัการดลใจจากพระเจา้ และเป�นประโยชนใ์นการ

สอน การตกัเตอืนวา่กลา่ว การแกไ้ขส�ิงผดิ และการอบรมในความชอบ

ธรรม เพ�ือคนของพระเจา้จะมคีวามสามารถและพรกัพรอ้มเพ�ือการดทีกุ

อยา่ง -2 ทโิมธ 3ี:16-17

และเรารู้วา่พระบตุรของพระเจา้เสดจ็มาแลว้ และประทานสตปิ�ญญาแก่

เรา เพ�ือใหเ้รารู้จกัพระองคผ์ู้ทรงสตัยจ์รงิ และเราอยู่ในพระองคน์�ันโดย

อยู่ในพระเยซคูรสิตพ์ระบตุรของพระองค พ์ระองคน์�ีแหละเป�นพระเจา้



แทแ้ละเป�นชวีตินรินัดร -์1 ยอหน์ 5:20

ลกูท�ังหลายเอย๋ อยา่ใหเ้รารกักนัดว้ยคาํพดูและดว้ยปากเทา่น�ัน แตจ่งรกั

กนัดว้ยการกระทาํและดว้ยความจรงิ -1 ยอหน์ 3:18

2. สมัมาสงักปัปะ (ความคดิท�ีถกูตอ้ง)

จงมอบทางของทา่นไวก้บัพระยาหเ์วห จ์งวางใจในพระองค แ์ลว้พระองค์

จะทรงชว่ยทา่น -สดดุ 3ี7:5

จงมอบงานของเจา้ไวก้บัพระยาหเ์วห แ์ลว้แผนงานของเจา้จะไดร้บัการ

สถาปนา -สภุาษติ 16:3

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ขา้พเจา้ไมถ่อืวา่ขา้พเจา้ฉวยไวไ้ดแ้ลว้ แตข่า้พเจา้ทาํ

อยา่งหน�ึง คอืลมืส�ิงท�ีผา่นพน้มา แลว้โนม้ตวัไปยงัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองหนา้

-ฟ�ลปิป�3:13

ขา้พเจา้ไดต้อ่สู้อยา่งเตม็กาํลงั ขา้พเจา้ไดว้�ิงแขง่จนครบถว้น ขา้พเจา้ได้

รกัษาความเช�ือไวแ้ลว้ -2 ทโิมธ 4ี:7

3. สมัมาวาจา (วาจาท�ีถกูตอ้ง)

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ผ์ู้ทรงเป�นศลิาและผู้ไถข่องขา้พระองค ข์อใหถ้อ้ยคาํ

จากปากขา้พระองค แ์ละการภาวนาในใจ เป�นท�ีโปรดปรานเฉพาะพระ

พกัตรพ์ระองคเ์ถดิ -สดดุ 1ี9:14



ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์อทรงต�ังยามเฝ�าปากของขา้พระองค ข์อทรงเฝ�า

ระวงัประตรูมิฝ�ปากของขา้พระองค์ -สดดุ 1ี41:3

พดูมากคาํยอ่มทาํบาปได แ้ตค่นท�ียบัย�ังปากของตนกเ็ป�นคนฉลาด

-สภุาษติ 10:19

คาํตอบนุ่มนวลชว่ยละลายความโกรธเกร�ียวใหห้ายไป แตค่าํกกัขฬะเรา้

โทสะ ล�ินของคนมปี�ญญายกยอ่งความรู้แตป่ากของคนโงเ่ทความโง่

ออกมา -สภุาษติ 15:1-2

ความตายและชวีติอยู่ในอาํนาจของล�ิน และผู้ท�ีรกัมนักจ็ะกนิผลของมนั

-สภุาษติ 18:21

คนท�ีระวงัปากและล�ินของตน กป็กป�องตวัเองจากความยุ่งยาก

-สภุาษติ 21:23

สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ คาํท�ีไมเ่ป�นสาระทกุคาํซ�ึงมนษุยพ์ดูน�ัน มนษุย์

จะตอ้งรบัผดิชอบถอ้ยคาํเหลา่น�ันในวนัพพิากษา -มทัธวิ 12:36

ไมใ่ชส่�ิงซ�ึงเขา้ไปในปากจะทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ แตส่�ิงซ�ึงออกมาจาก

ปากน�ันแหละทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ” -มทัธวิ 15:11

คนดยีอ่มเอาส�ิงดอีอกจากคลงัดใีนจติใจของตน และคนช�ัวยอ่มเอาส�ิงช�ัว

ออกจากคลงัช�ัวในจติใจของตน เพราะวา่ปากยอ่มพดูส�ิงท�ีเตม็ลน้อยู่ใน

จติใจ -ลกูา 6:45



อยา่ใหค้าํเลวรา้ยออกจากปากของทา่นท�ังหลาย แตจ่งกลา่วคาํดีๆท�ี

เสรมิสรา้งและท�ีเหมาะกบัความตอ้งการ เพ�ือจะไดเ้ป�นคณุแกค่นท�ีไดย้นิ

-เอเฟซสั 4:29

และการพดูลามก การพดูเลน่ไมเ่ป�นเร�ือง หรอืการพดูหยาบโลน กเ็ป�นส�ิง

ท�ีไมเ่หมาะสม แตจ่งขอบพระคณุดกีวา่ -เอเฟซสั 5:4

จงใหถ้อ้ยคาํของทา่นท�ังหลายประกอบดว้ยเมตตาคณุเสมอ ปรงุดว้ยเกลอื

ใหม้รีส เพ�ือทา่นจะไดรู้้วา่ควรจะตอบแตล่ะคนอยา่งไร -โคโลส 4ี:6

พ�ีนอ้งท�ีรกัของขา้พเจา้ จงเขา้ใจในเร�ืองน�ีคอืใหท้กุคนไวในการฟ�ง ชา้ใน

การพดู ชา้ในการโกรธ -ยากอบ 1:19

ถา้ใครคดิวา่ตวัเองเป�นคนมธีรรมะแตไ่มไ่ดค้วบคมุล�ินของตน เขาก็

หลอกลวงจติใจของตนเอง และธรรมะของคนน�ันกไ็มม่ปีระโยชน์

-ยากอบ 1:26

4. สมัมากมัมนัตะ (การปฏบิตัทิ�ีถกูตอ้ง)

มนษุยเ์อย๋ พระองคท์รงสาํแดงแกเ่จา้แลว้วา่อะไรด?ี และพระยาหเ์วห์

ทรงประสงคอ์ะไรจากเจา้? นอกจากใหท้าํความยตุธิรรมและใหร้กัความ

เมตตา และใหด้าํเนนิชวีติไปกบัพระเจา้ของเจา้ดว้ยความถอ่มใจ

-มคีาห 6์:8



ทาํนองเดยีวกนัพวกทา่นจงสอ่งสวา่งแกค่นท�ังปวง เพ�ือวา่เม�ือเขาท�ังหลาย

ไดเ้หน็ความดที�ีทา่นทาํ พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของทา่นผู้สถติ

ในสวรรค -์มทัธวิ 5:16

“จงระวงั อยา่ทาํศาสนกจิเพ�ืออวดคนอ�ืน ถา้ทาํอยา่งน�ันทา่นท�ังหลายจะ

ไมไ่ดร้บับาํเหนจ็จากพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์ -มทัธวิ 6:1

“ไมใ่ชท่กุคนท�ีเรยีกเราวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้’ จะไดเ้ขา้ในแผน่ดนิสวรรค์

แตผู่้ท�ีปฏบิตัติามพระทยัพระบดิาของเรา ผู้สถติในสวรรคจ์งึจะเขา้ได้

เม�ือถงึวนัน�ันจะมคีนจาํนวนมากรอ้งแกเ่ราวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขา้

พระองคไ์ดเ้ผยพระวจนะในพระนามของพระองค แ์ละไดข้บัผอีอกใน

พระนามของพระองค แ์ละไดท้าํการแหง่ฤทธานภุาพมากมายในพระนาม

ของพระองคไ์มใ่ชห่รอื?’ เม�ือน�ันเราจะกลา่วแกพ่วกเขาวา่ ‘เราไมเ่คย

รู้จกัพวกเจา้เลย เจา้ผู้ทาํความช�ัว จงไปเสยีใหพ้น้หนา้เรา’

-มทัธวิ 7:21-23

การงานของเน�ือหนงัน�ันเหน็ไดช้ดั คอืการลว่งประเวณ กีารโสโครก การ

เสเพล การนบัถอืรปูเคารพ การถอืวทิยาคม การเป�นศตัรกูนั การววิาทกนั

การรษิยากนั การฉนุเฉยีวกนั การใฝ�สงู การทุ่มเถยีงกนั การแตกกก๊กนั

การอจิฉากนั การเมาเหลา้ การเลน่เป�นพาลเกเร และการอ�ืนๆ ในทาํนอง

น�ีซ�ึงขา้พเจา้เคยเตอืนพวกทา่นมากอ่นวา่ คนท�ีประพฤตเิชน่น�ันจะไมม่ี

สว่นในแผน่ดนิของพระเจา้ สว่นผลของพระวญิญาณน�ัน คอืความรกั

ความยนิด สีนัตสิขุ ความอดทน ความกรณุา ความด คีวามซ�ือสตัย ค์วาม

สภุาพออ่นโยน การรู้จกับงัคบัตน เร�ืองอยา่งน�ีไมม่ธีรรมบญัญตัหิา้มไวเ้ลย



ผู้ท�ีอยู่ฝ�ายพระเยซคูรสิตไ์ดต้รงึเน�ือหนงัไวท้�ีกางเขนพรอ้มกบัราคะและ

ตณัหาแลว้ ถา้เรามชีวีติอยู่โดยพระวญิญาณ กจ็งดาํเนนิชวีติตามพระ

วญิญาณดว้ย เราอยา่อวดตวั อยา่ย�ัวโทสะกนั และอยา่อจิฉากนัเลย

-กาลาเทยี 5:19-26

อยา่ใหเ้ราเม�ือยลา้ในการทาํด เีพราะวา่ถา้เราไมท่อ้ใจแลว้ เรากจ็ะเกบ็

เก�ียวในเวลาอนัสมควร -กาลาเทยี 6:9

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ

ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ชม่า

จากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได เ้พราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์อง

พระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึนในพระเยซคูรสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระ

เจา้ทรงจดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:8-10

เพราะวา่พระเจา้เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น ใหท้า่นมคีวาม

ประสงคแ์ละมคีวามสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค์

-ฟ�ลปิป�2:13

และเม�ือทา่นท�ังหลายทาํส�ิงใดไมว่า่จะดว้ยวาจาหรอืดว้ยการประพฤติ

จงทาํทกุส�ิงในพระนามของพระเยซอูงคพ์ระผู้เป�นเจา้ และขอบพระคณุ

พระเจา้พระบดิา โดยทางพระองค ไ์มว่า่พวกทา่นจะทาํส�ิงใด กจ็งทาํดว้ย

ความเตม็ใจเหมอืนทาํถวายองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไมใ่ชเ่หมอืนทาํตอ่มนษุย์

-โคโลส 3ี:17, 23

เพ�ือคนของพระเจา้จะมคีวามสามารถและพรกัพรอ้มเพ�ือการดทีกุอยา่ง

-2 ทโิมธ 3ี:17



ทา่นเองจงประพฤตตินใหเ้ป�นแบบอยา่งในการดทีกุดา้น ในการสอนอยา่ง

จรงิใจ จรงิจงั และถกูตอ้งท�ีไมม่ใีครจะตาํหนไิด เ้พ�ือใหฝ้�ายตรงขา้มอบั

อายและไมส่ามารถกลา่วรา้ยอะไรตอ่เรา จงใหท้าสท�ังหลายเช�ือฟ�งนาย

ของตน และทาํส�ิงท�ีถกูใจนายทกุอยา่ง อยา่ใหเ้ถยีงเลย -ทติสั 2:7-9

และใหค้นของเราเรยีนรู้ท�ีจะทาํการดดีว้ย เพ�ือชว่ยจดัหาส�ิงท�ีจาํเป�นจรงิๆ

เพ�ือวา่พวกเขาจะไดไ้มเ่ป�นคนท�ีไรผ้ล -ทติสั 3:14

และขอใหเ้ราพจิารณาดเูพ�ือจะปลกุใจกนัและกนัใหม้คีวามรกัและทาํ

ความดี -ฮบีร 1ู0:24

ธรรมะท�ีบรสิทุธ�ิไรม้ลทนิเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้พระบดิาน�ัน คอืการ

ชว่ยเหลอืเดก็กาํพรา้และหญงิมา่ยท�ีมคีวามทกุขร์อ้น และการรกัษาตวัให้

พน้จากราคขีองโลก -ยากอบ 1:27

พ�ีนอ้งของขา้พเจา้ แมใ้ครจะกลา่ววา่ตนมคีวามเช�ือ แตไ่มไ่ดป้ระพฤติ

ตามจะมปีระโยชนอ์ะไร? ความเช�ือน�ันจะชว่ยใหเ้ขารอดไดห้รอื? ถา้พ�ี

นอ้งชายหญงิคนไหนขาดแคลนเส�ือผา้และอาหารประจาํวนั แลว้มใีครใน

พวกทา่นกลา่วกบัเขาท�ังหลายวา่ “ขอใหก้ลบัไปอยา่งเป�นสขุ ใหอ้บอุ่น

และอ�ิมหนาํสาํราญเถดิ” แตไ่มไ่ดใ้หส้�ิงจาํเป�นฝ�ายกายแกพ่วกเขา จะมี

ประโยชนอ์ะไร? ทาํนองเดยีวกนั ลาํพงัความเช�ือ ถา้ไมม่กีารปฏบิตั กิเ็ป�น

ส�ิงท�ีตายแลว้ กายท�ีปราศจากจติวญิญาณน�ันตายแลว้อยา่งไร ความเช�ือท�ี

ปราศจากการประพฤตกิต็ายแลว้อยา่งน�ัน -ยากอบ 2:14-17, 26

เพราะฉะน�ัน คนท�ีรู้วา่อะไรเป�นความดที�ีตอ้งทาํ แตไ่มไ่ดท้าํ คนน�ันจงึมี

บาป -ยากอบ 4:17



5. สมัมาอาชวีะ (การหาเล�ียงชพีท�ีถกูตอ้ง)

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้จงึทรงใหม้นษุยน์�ันอาศยัอยู่ในสวนเอเดน ใหท้าํและ

ดแูลสวน -ปฐมกาล 2:15

ขอความโปรดปรานขององคเ์จา้นายพระเจา้ของขา้พระองคท์�ังหลายอยู่

เหนอืเหลา่ขา้พระองค ข์อทรงสถาปนาผลงานจากมอืของขา้พระองค์

ท�ังหลายไวเ้หนอืพวกขา้พระองค ข์อทรงสถาปนาผลงานจากมอืของขา้

พระองคท์�ังหลาย -สดดุ 9ี0:17

มกีาํไรอยู่ในงานท�ีเหน�ือยยากทกุอยา่ง การเพยีงแตพ่ดูน�ันโนม้ไปทาง

ความขาดแคลน -สภุาษติ 14:23

จงมอบงานของเจา้ไวก้บัพระยาหเ์วห แ์ลว้แผนงานของเจา้จะไดร้บัการ

สถาปนา -สภุาษติ 16:3

คนเกยีจครา้นในการงาน กเ็ป�นพ�ีนอ้งกบัคนท�ีชอบทาํลาย -สภุาษติ 18:9

แผนงานของคนขยนันาํไปสู่กาํไรแนน่อน แตท่กุคนท�ีผลผีลามกม็าสู่ความ

ขาดแคลนแนแ่ท้ -สภุาษติ 21:5

มอืของเจา้จบังานอะไร กจ็งทาํการน�ันดว้ยเตม็กาํลงั เพราะในแดนคน

ตายท�ีเจา้จะไปน�ันไมม่กีารงาน หรอืความคดิ หรอืความรู้หรอืป�ญญา

-ป�ญญาจารย 9์:10

บรรดาผู้เหนด็เหน�ือยและแบกภาระหนกั จงมาหาเรา และเราจะใหท้า่น

ท�ังหลายไดห้ยดุพกั -มทัธวิ 11:28

อยา่ทาํงานเพ�ือแสวงหาอาหารท�ีเส�ือมสญูได แ้ตจ่งแสวงหาอาหารท�ี



คงทนอยู่จนถงึชวีตินรินัดร ซ์�ึงบตุรมนษุยจ์ะมอบใหก้บัพวกทา่น เพราะ

พระเจา้คอืพระบดิาทรงรบัรองทา่นผู้น�ีแลว้” -ยอหน์ 6:27

จงตดิสนทิอยู่กบัเราและเราตดิสนทิอยู่กบัพวกทา่น แขนงจะออกผลเอง

ไมไ่ดน้อกจากจะตดิสนทิอยู่กบัเถา พวกทา่นกเ็ชน่เดยีวกนัจะเกดิผลไมไ่ด้

นอกจากจะตดิสนทิอยู่กบัเรา -ยอหน์ 15:4

เพราะฉะน�ันเม�ือพวกทา่นจะรบัประทาน จะด�ืม หรอืจะทาํอะไรกต็าม

จงทาํเพ�ือถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ -1 โครนิธ 1์0:31

แตโ่ดยพระคณุของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึเป�นอยา่งท�ีเป�นอยู่น�ีและพระคณุ

ของพระองคท์�ีประทานแกข่า้พเจา้น�ัน กไ็มไ่รป้ระโยชน ต์รงกนัขา้ม

ขา้พเจา้ตรากตราํมากกวา่พวกเขาท�ังหมด ไมใ่ชต่วัขา้พเจา้เองเป�นคนทาํ

แตเ่ป�นพระคณุของพระเจา้ซ�ึงอยู่กบัขา้พเจา้ท�ีทาํ -1 โครนิธ 1์5:10

จงทาํทกุส�ิงดว้ยความรกั -1 โครนิธ 1์6:14

แตล่ะคนจงสาํรวจการกระทาํของตนเอง แลว้จงึจะมอีะไรอวดไดใ้นตวัเอง

โดยไมต่อ้งเปรยีบกบัผู้อ�ืน เพราะวา่แตล่ะคนตอ้งรบัภาระของตวัเอง

-กาลาเทยี 6:4-5

คนท�ีเคยขโมยกอ็ยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใชม้อื [ของตน]ตรากตราํทาํงาน

ท�ีดดีกีวา่ เพ�ือจะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นท�ีมคีวามจาํเป�น -เอเฟซสั 4:28

ทาสท�ังหลายจงเช�ือฟ�งนายของตนในโลกน�ีทกุอยา่ง ไมเ่ฉพาะแตเ่ม�ืออยู่

ในสายตาเหมอืนอยา่งพวกประจบสอพลอ แตท่าํดว้ยจรงิใจโดยความ

เกรงกลวัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไมว่า่พวกทา่นจะทาํส�ิงใด กจ็งทาํดว้ยความ



เตม็ใจเหมอืนทาํถวายองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไมใ่ชเ่หมอืนทาํตอ่มนษุย ท์า่น

ท�ังหลายกร็ู้วา่ ทา่นจะไดร้บัมรดกจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้เป�นบาํเหนจ็

เพราะทา่นกาํลงัรบัใชพ้ระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้อยู่-โคโลส 3ี:22-24

และจงต�ังเป�าวา่จะอยู่อยา่งสงบ และทาํกจิธรุะสว่นของตน และทาํงาน

ดว้ยมอืของตนเอง เหมอืนอยา่งท�ีเรากาํชบัทา่นแลว้ -1 เธสะโลนกิา 4:11

แมเ้ม�ือเราอยู่กบัพวกทา่น เรากไ็ดก้าํชบัอยา่งน�ีวา่ ถา้ใครไมย่อมทาํงาน ก็

อยา่ใหเ้ขากนิ -2 เธสะโลนกิา 3:10

ถา้ใครไมเ่ล�ียงดญูาตพิ�ีนอ้ง และโดยเฉพาะคนในครอบครวัแลว้ คนน�ันก็

ปฏเิสธความเช�ือ และช�ัวย�ิงกวา่คนท�ีไมเ่ช�ือเสยีอกี -1 ทโิมธ 5ี:8

6. สมัมาวายามะ (ความเพยีรท�ีถกูตอ้ง)

จงอตุสา่หถ์วายตวัทา่นเองท�ีพระเจา้ทรงรบัรองแลว้แดพ่ระองค เ์ป�นคน

งานท�ีไมอ่บัอาย สอนพระวจนะแหง่ความจรงิอยา่งถกูตอ้ง -2 ทโิมธ 2ี:15

ดว้ยเหตนุ�ีเอง พวกทา่นจงพยายามอยา่งท�ีสดุท�ีจะเอาคณุธรรมเพ�ิมความ

เช�ือของพวกทา่น เอาความรู้เพ�ิมคณุธรรม เอาการควบคมุตวัเองเพ�ิม

ความรู้เอาความทรหดอดทนเพ�ิมการควบคมุตวัเอง และเอาความยาํ

เกรงพระเจา้เพ�ิมความทรหดอดทน เอาความรกัฉนัพ�ีนอ้งเพ�ิมความยาํ

เกรงพระเจา้ และเอาความรกัเพ�ิมความรกัฉนัพ�ีนอ้ง ถา้ส�ิงเหลา่น�ีเป�น

คณุลกัษณะของพวกทา่นและเพ�ิมพนูข�ึนเร�ือยๆ กจ็ะทาํใหพ้วกทา่นเป�น

คนไมไ่รป้ระโยชน แ์ละไมไ่รผ้ลในการรู้จกัพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�น



เจา้ของเรา เพราะวา่ผู้ใดท�ีขาดคณุลกัษณะเหลา่น�ีกเ็ป�นคนตาบอดหรอืตา

ส�ัน และลมืไปวา่ตนไดร้บัการชาํระใหส้ะอาดจากบาปแลว้ เพราะเหตนุ�ัน

พ�ีนอ้งท�ังหลาย จงพยายามมากข�ึนท�ีจะยนืยนัการทรงเรยีกและการทรง

เลอืกพวกทา่นน�ัน เพราะวา่ถา้พวกทา่นทาํเชน่น�ัน ทา่นจะไมม่วีนัลม้ลง

-2 เปโตร 1:5-10

7. สมัมาสต (ิการมสีตทิ�ีถกูตอ้ง)

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ผ์ู้ทรงเป�นศลิาและผู้ไถข่องขา้พระองค ข์อใหถ้อ้ยคาํ

จากปากขา้พระองค แ์ละการภาวนาในใจ เป�นท�ีโปรดปรานเฉพาะพระ

พกัตรพ์ระองคเ์ถดิ -สดดุ 1ี9:14

จงระแวดระวงัใจของเจา้ย�ิงกวา่ส�ิงอ�ืนใด เพราะทกุส�ิงท�ีเจา้ทาํออกมาจาก

ใจ -สภุาษติ 4:23

พระองคจ์ะทรงพทิกัษผ์ู้มใีจแนว่แนไ่วใ้นสวสัดภิาพท�ีสมบรูณ เ์พราะเขา

วางใจในพระองค์ -อสิยาห 2์6:3

“เพราะฉะน�ัน อยา่กระวนกระวายถงึวนัพรุ่งน�ีเพราะวา่พรุ่งน�ีกม็เีร�ือง

กระวนกระวายของมนัเอง แตล่ะวนักม็ทีกุขพ์ออยู่แลว้ -มทัธวิ 6:34

ถา้ไมเ่ชน่น�ันแลว้หากเจา้ของบา้นกลบัมาอยา่งฉบัพลนั ทา่นอาจพบวา่

พวกทา่นกาํลงันอนหลบัอยู่ -มาระโก 13:36

“ทา่นท�ังหลายจงคาดเอวไว แ้ละใหต้ะเกยีงของทา่นจดุอยู่ -ลกูา 12:35



เรามอบสนัตสิขุไวก้บัพวกทา่น สนัตสิขุของเราท�ีใหก้บัทา่นน�ัน เราไมไ่ด้

ใหอ้ยา่งท�ีโลกให อ้ยา่ใหใ้จของทา่นเป�นทกุข อ์ยา่กลวัเลย -ยอหน์ 14:27

อยา่ลอกเลยีนแบบอยา่งคนในยคุน�ีแตจ่งรบัการเปล�ียนแปลงจติใจ แลว้

อปุนสิยัของทา่นจงึจะเปล�ียนใหม เ่พ�ือทา่นจะไดท้ราบพระประสงคข์อง

พระเจา้ จะไดรู้้วา่อะไรด อีะไรเป�นท�ีชอบพระทยั และอะไรดยีอดเย�ียม

-โรม 12:2

เพราะวา่ “ใครเลา่รู้พระทยัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้? เพ�ือจะแนะนาํส�ัง

สอนพระองคไ์ด”้ แตเ่รากม็พีระทยัของพระครสิต์ -1 โครนิธ 2์:16

สว่นผลของพระวญิญาณน�ัน คอืความรกั ความยนิด สีนัตสิขุ ความอดทน

ความกรณุา ความด คีวามซ�ือสตัย -์กาลาเทยี 5:22

อยา่กระวนกระวายในส�ิงใดๆ เลย แตจ่งทลูพระเจา้ใหท้รงทราบทกุส�ิงท�ี

พวกทา่นขอ โดยการอธษิฐานและการวงิวอน พรอ้มกบัการขอบพระคณุ

แลว้สนัตสิขุของพระเจา้ท�ีเกนิความเขา้ใจ จะคุ้มครองจติใจและความคดิ

ของทา่นท�ังหลายไวใ้นพระเยซคูรสิต์ -ฟ�ลปิป�4:6-7

จงเอาใจใสส่�ิงท�ีอยู่เบ�ืองบน ไมใ่ชส่�ิงท�ีอยู่บนแผน่ดนิโลก -โคโลส 3ี:2

เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานใจท�ีขลาดกลวัแกเ่รา แตป่ระทานใจท�ีประ

กอบดว้ยฤทธานภุาพ ความรกั และการบงัคบัตนเองแกเ่รา -2 ทโิมธ 1ี:7

8. สมัมาสมาธ (ิการมสีมาธทิ�ีถกูตอ้ง)

จงเง�ียหขูองเจา้ฟ�งป�ญญา จงเอยีงใจของเจา้เขา้หาความเขา้ใจ เพราะถา้



เจา้รอ้งหาความรอบรู้และเปลง่เสยีงของเจา้หาความเขา้ใจ ถา้เจา้

แสวงหาป�ญญาเหมอืนหาเงนิ และเสาะหาเธออยา่งหาขมุทรพัยท์�ีซอ่นอยู่

แลว้เจา้จะเขา้ใจความยาํเกรงพระยาหเ์วห แ์ละพบความรู้ของพระเจา้

-สภุาษติ 2:2-5

ใหด้วงตาของเจา้เพง่มองไปเบ�ืองหนา้ และใหก้ารจอ้งของเจา้ตรงไป

ขา้งหนา้เจา้ -สภุาษติ 4:25

“ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได เ้พราะวา่เขาจะชงันายขา้งหน�ึง

และรกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนายฝ�ายหน�ึง และดหูม�ินนายอกี

ฝ�ายหน�ึง ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และเงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด แ้ต่

พวกทา่นจงแสวงหาแผน่ดนิของพระเจา้ และความชอบธรรมของ

พระองคก์อ่น แลว้พระองคจ์ะทรงเพ�ิมเตมิส�ิงท�ังปวงน�ีให้-มทัธวิ 6:24,33

เพราะวา่คนท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายเน�ือหนงั กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของเน�ือหนงั

แตค่นท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายพระวญิญาณ กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของพระ

วญิญาณ -โรม 8:5

สดุทา้ยน�ีพ�ีนอ้งท�ังหลาย ขอจงใครค่รวญดสู�ิงเหลา่น�ีคอื ส�ิงท�ีเป�นจรงิ ส�ิงท�ี

นา่นบัถอื ส�ิงท�ียตุธิรรม ส�ิงท�ีบรสิทุธ�ิส�ิงท�ีนา่รกั ส�ิงท�ีควรแกก่ารสรรเสรญิ

รวมท�ังถา้มสี�ิงใดท�ียอดเย�ียม ส�ิงใดท�ีนา่ยกยอ่ง -ฟ�ลปิป�4:8

สว่นท�ี3- วฒันธรรมของชาวพทุธท�ีไมไ่ดเ้ก�ียวกบัหลกัคาํสอนของ

พระพทุธศาสนา (อาจจะมาจากศาสนาพราหมณห์รอืศาสนาอ�ืน)



การไหวร้ปูเคารพ

พระเจา้ตรสัพระวจนะท�ังส�ินตอ่ไปน�ีวา่ “เราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ ผู้

ไดน้าํเจา้ออกจากแผน่ดนิอยีปิตค์อืจากแดนทาส “หา้มมพีระเจา้อ�ืนใด

นอกเหนอืจากเรา “หา้มทาํรปูเคารพ สาํหรบัตน เป�นรปูส�ิงใดซ�ึงมอียู่ใน

ฟ�าเบ�ืองบน หรอืบนแผน่ดนิเบ�ืองลา่ง หรอืในน�าใตแ้ผน่ดนิ หา้มกราบไหว้

หรอืปรนนบิตัริปูเหลา่น�ัน เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ เป�นพระ

เจา้ท�ีหวงแหน ใหโ้ทษของบดิาตกทอดไปถงึลกูหลานของผู้ท�ีชงัเราจนถงึ

สามช�ัวส�ีช�ัวอายคุน แตแ่สดงความรกัม�ันคงตอ่คนท�ีรกัเรา และรกัษา

บญัญตัขิองเราจนถงึนบัพนัช�ัวอายคุน “หา้มใชพ้ระนามพระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของเจา้ไปในทางท�ีผดิ เพราะผู้ท�ีใชพ้ระนามของพระองคไ์ปในทางท�ี

ผดิน�ัน พระยาหเ์วหจ์ะทรงเอาโทษ “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเป�นวนั

บรสิทุธ�ิ-อพยพ 20:1-8

*สาํหรบัขอ้พระคมัภรีอ์�ืนเก�ียวกบักราบไหวร้ปูเคารพสามารกดดทู�ี

thaitracts.org

ไสยศาสตรแ์ละการปรกึษาหมอดู

“สาํหรบัแมม่ด เจา้อยา่ใหม้ชีวีติอยู่เลย -อพยพ 22:18

“อยา่ไปหาคนทรงหรอืพอ่มดแมม่ด อยา่เท�ียวคน้หาใหต้นเป�นมลทนิไป

เพราะพวกเขาเลย เราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ -เลวนีติ 1ิ9:31

“ผู้ใดใฝ�หาคนทรงหรอืพอ่มดแมม่ด เพ�ือเลน่ชู้กบัพวกเขา เราจะต�ังหนา้



ตอ่สู้ผู้น�ัน และไลเ่ขาออกจากทา่มกลางชนชาตขิองเขา -เลวนีติ 2ิ0:6

“ชายหรอืหญงิคนใดท�ีเป�นคนทรงหรอืพอ่มด แมม่ด จงฆา่เสยี จงเอาหนิ

ขวา้ง ท�ีเขาตอ้งตายน�ันเขาเองรบัผดิชอบ” -เลวนีติ 2ิ0:27

เพราะการกบฏกเ็ป�นเหมอืนบาปแหง่การถอืฤกษถ์อืยาม และความด�ือดงึ

กเ็ป�นเหมอืนบาปช�ัวและการไหวร้ปูเคารพ เพราะเหตทุ�ีทา่นทอดท�ิงพระ

วจนะของพระยาหเ์วห พ์ระองคจ์งึทรงถอดทา่นออกจากตาํแหนง่กษตัรยิ”์

-1 ซามเูอล 15:23

และพระองคไ์ดท้รงใหพ้ระราชโอรสลยุไฟ ทรงดฤูกษย์าม ทรงทาํเวท

มนตร แ์ละทรงตดิตอ่กบัคนทรงและพอ่มดแมม่ด พระองคท์รงทาํส�ิงช�ัว

รา้ยมากมายในสายพระเนตรของพระยาหเ์วห ท์าํใหพ้ระองคท์รงพระ

พโิรธ -2 พงศก์ษตัรยิ 2์1:6

ซาอลูจงึส�ินพระชนมด์ว้ยความไมซ่�ือสตัยข์องพระองค พ์ระองคไ์ม่

ซ�ือสตัยต์อ่พระยาหเ์วห ใ์นเร�ืองท�ีพระองคไ์มไ่ดป้ฏบิตัติามพระบญัชา

ของพระยาหเ์วห แ์ละยงัทรงไปแสวงหาคาํทาํนายจากคนทรง

-1 พงศาวดาร 10:13

และพระองคท์รงเผาพระราชโอรสดว้ยไฟ เป�นเคร�ืองบชูาในหบุเขาเบนฮิ

นโนม ทรงถอืฤกษย์าม ทรงทาํนาย ทรงทาํวทิยาคม และทรงตดิตอ่กบัคน

ทรงและพอ่มด พระองคท์รงทาํส�ิงช�ัวรา้ยมากมายในสายพระเนตรของ

พระยาหเ์วห ท์าํใหพ้ระเจา้ทรงพระพโิรธ -2 พงศาวดาร 33:6

และเม�ือเขาท�ังหลายกลา่วกบัพวกทา่นวา่ “จงปรกึษากบัคนทรงหรอืพอ่



มดแมม่ดผู้รอ้งเสยีงจอ้กแจก้และเสยีงพมึพาํ” ไมค่วรหรอืท�ีประชาชนจะ

ปรกึษาพระเจา้ของเขา? ควรหรอืท�ีเขาจะไปปรกึษาคนตายเพ�ือคนเป�น?

-อสิยาห 8์:19

และใจของคนอยีปิตจ์ะหดหู่อยา่งย�ิงในตวัเขา และเราจะทาํใหแ้ผนงาน

ของเขายุ่งเหยงิ พวกเขาจะปรกึษารปูเคารพและผู้ตดิตอ่กบัวญิญาณคน

ตาย รวมท�ังคนทรง และหมอผี -อสิยาห 1์9:3

เพราะวา่จะไมม่นีมิติปลอมหรอืคาํทาํนายประจบประแจงในพงศพ์นัธุ์

อสิราเอลอกีเลย -เอเสเคยีล 12:24

เขาท�ังหลายเหน็นมิติปลอมและคาํทาํนายเทจ็ พวกเขากลา่ววา่ ‘พระยาห์

เวหต์รสัดงัน�ี’ แมพ้ระยาหเ์วหไ์มไ่ดใ้ชเ้ขาไป แลว้พวกเขากย็งัหวงัจะให้

สาํเรจ็ตามถอ้ยคาํของเขา พวกเจา้เหน็นมิติปลอมและคาํทาํนายเทจ็

ไมใ่ชห่รอื? ดว้ยพวกเจา้กลา่ววา่ ‘พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ี’ ท�ังๆ ท�ีเราไมไ่ด้

พดูเลย “เพราะฉะน�ัน พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีวา่ เพราะเจา้

ท�ังหลายพดูมสุาและเหน็นมิติเทจ็ เพราะฉะน�ัน ดสู เิราจะตอ่สู้พวกเจา้

พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงัน�ีแหละ มอืของเราจะตอ่สู้ผู้เผยพระ

วจนะท�ีเหน็นมิติปลอมและทาํนายเทจ็ พวกเขาจะไมไ่ดเ้ขา้ไปในสภา

ประชาชนของเรา หรอืข�ึนทะเบยีนอยู่ในทะเบยีนของพงศพ์นัธุ์อสิราเอล

และพวกเขาจะไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิอสิราเอล แลว้พวกเจา้จะรู้วา่เราคอืยาห์

เวหอ์งคเ์จา้นาย -เอเสเคยีล 13:6-9

ดาเนยีลทลูกษตัรยิว์า่ “ไมม่นีกัปราชญ ห์รอืหมอด หูรอืโหร หรอืหมอดู

ฤกษย์ามคนใดเป�ดเผยความลกึลบัซ�ึงพระราชาไตถ่ามแดพ่ระองคไ์ด้



-ดาเนยีล 2:27

เราจะกาํจดัวทิยาคมใหห้มดไปจากมอืของเจา้ และเจา้จะไมม่หีมอดอูกี

ตอ่ไป-มคีาห 5์:12

เพราะวา่รปูเคารพประจาํบา้นพดูไรส้าระ และผู้ทาํนายกเ็หน็นมิติเทจ็

คนชา่งฝ�นเลา่ความฝ�นเทจ็ และใหค้าํเลา้โลมท�ีเปลา่ประโยชน์

เพราะฉะน�ัน ประชาชนจงึหลงไปอยา่งแกะ เขาตอ้งทนทกุขเ์พราะขาดผู้

เล�ียง -เศคารยิาห 1์0:2

และมคีนหน�ึงช�ือซโีมนเคยเลน่คาถาอาคมในเมอืงน�ันมากอ่น เขาทาํให้

ชาวสะมาเรยีพศิวงหลงใหล เขายกตวัวา่เป�นผู้วเิศษ -กจิการ 8:9

การงานของเน�ือหนงัน�ันเหน็ไดช้ดั คอืการลว่งประเวณ กีารโสโครก การ

เสเพล การนบัถอืรปูเคารพ การถอืวทิยาคม การเป�นศตัรกูนั การววิาทกนั

การรษิยากนั การฉนุเฉยีวกนั การใฝ�สงู การทุ่มเถยีงกนั การแตกกก๊กนั

การอจิฉากนั การเมาเหลา้ การเลน่เป�นพาลเกเร และการอ�ืนๆ ในทาํนอง

น�ีซ�ึงขา้พเจา้เคยเตอืนพวกทา่นมากอ่นวา่ คนท�ีประพฤตเิชน่น�ันจะไมม่ี

สว่นในแผน่ดนิของพระเจา้ -กาลาเทยี 5:19-21

และอยา่มสีว่นในกจิการของความมดืท�ีไรผ้ล แตจ่งเป�ดเผยกจิการน�ันให้

ปรากฏดกีวา่ -เอเฟซสั 5:11

คนนอกกฎหมายน�ันจะมาโดยการดลบนัดาลของซาตาน พรอ้มกบัการ

อทิธฤิทธ�ิทกุอยา่ง ท�ังหมายสาํคญั และการอศัจรรยจ์อมปลอม

-2 เธสะโลนกิา 2:9



และจะไมม่แีสงสวา่งของประทปี สอ่งแสงในตวัเจา้อกีตอ่ไป และจะไมม่ี

ใครไดย้นิ เสยีงเจา้บา่วเจา้สาวในตวัเจา้อกีตอ่ไป เพราะพวกพอ่คา้ของ

เจา้ลว้นเป�นคนใหญโ่ตบนแผน่ดนิโลก และเพราะทกุประชาชาตกิถ็กู

ลอ่ลวงดว้ยเวทมนตรข์องเจา้ -ววิรณ 1์8:23

นยิายตา่งๆของคนไมเ่ช�ือพระเจา้

อยา่ใหใ้ครตดัสทิธ�ิพวกทา่นดว้ยการทาํทถีอ่มใจและดว้ยการนมสัการ

พวกทตูสวรรค พ์วกเขาใฝ�ฝ�นอยู่ในนมิติ หย�ิงผยองอยา่งไมม่เีหตตุาม

ความคดิฝ�ายเน�ือหนงัของเขา และไมไ่ดย้ดึม�ันในพระครสิต ผ์ู้ทรงเป�น

ศรีษะ ซ�ึงเป�นเหตใุหท้�ัวท�ังรา่งกายไดร้บัการบาํรงุเล�ียง และประสานเขา้

ดว้ยกนัโดยขอ้และเอน็ตา่งๆ จงึไดเ้จรญิข�ึนตามท�ีพระเจา้ทรงใหเ้จรญิข�ึน

น�ัน -โคโลส 2ี:18-19

อยา่เก�ียวขอ้งกบันยิายของพวกไมน่บัถอืพระเจา้ และเร�ืองเลา่ท�ีไรส้าระ

แตจ่งฝ�กตนในทางพระเจา้ -1 ทโิมธ 4ี:7

สรปุ:

ถา้เราดพูระคมัภรี อ์รยิสจัส�ีกม็คีวามจรงิบา้งแตไ่มร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต ส์ว่น

มรรคมอีงคแ์ปด กเ็ป�นความจรงิไดท้างเดยีวท�ีเป�นไปไดค้อืผา่นทางพระ

เยซคูรสิต ค์อืการบงัเกดิใหม ส่ดุทา้ยแลว้ มวีฒันธรรมของชาวพทุธท�ี

อาจจะไมต่รงกบัหลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนา แตอ่ยา่งไรกต็ามเป�น

ประเพณขีองชาวพทุธนานแลว้ แนน่อนพระคมัภรีส์อนวา่เป�นความช�ัว



คอืการไหวร้ปูเคารพและการเลน่ไสยศาสตร ผ์มม�ันใจวา่ ถา้พระคมัภรี์

เป�นความจรงิ และพระเจา้มจีรงิ ชาวพทุธควรจะปฏบิตัมิรรคมอีงคแ์ปด

ในแบบท�ีเป�นไปได ค้อืตามพระวจนะของพระเจา้ ดว้ยกาํลงัท�ีมาจากชวีติ

ท�ีไดร้บัการบงัเกดิใหมใ่นพระเยซคูรสิต แ์ทนท�ีจะปฏบิตัติามคาํสอนของ

มนษุยท์�ีเป�นคนบาป

ถา้สนใจท�ีจะเรยีนรู้เพ�ิมเตมิเก�ียวกบัขา่วประเสรฐิและทางแหง่ความชอบ
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