
ทาํไมครสิเตยีนตอ้งแบง่ป�นขา่วประเสรฐิ?

แลว้พระองคต์รสักบัสาวกท�ังหลายของพระองคว์า่ “ขา้วท�ี

ตอ้งเก�ียวน�ันมมีากนกัหนา แตค่นงานยงันอ้ยอยู่เพราะฉะน�ัน

ทา่นจงออ้นวอนพระองคผ์ู้ทรงเป�นเจา้ของนา ใหท้รงสง่

คนงานมาเกบ็เก�ียวพชืผลของพระองค”์ -มทัธวิ 9:37-38

พระเยซจูงึเสดจ็เขา้มาใกลแ้ลว้ตรสักบัพวกเขาวา่ “สทิธิ

อาํนาจท�ังหมดในสวรรคก์ด็ ใีนแผน่ดนิโลกกด็ทีรงมอบไวแ้ก่

เราแลว้ เพราะฉะน�ัน ทา่นท�ังหลายจงออกไปและนาํชนทกุ

ชาตมิาเป�นสาวกของเรา จงบพัตศิมาพวกเขาในพระนาม

ของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิและสอน

พวกเขาใหถ้อืรกัษาส�ิงสารพดัท�ีเราส�ังพวกทา่นไว แ้ละน�ีแนะ่

เราจะอยู่กบัทา่นท�ังหลายเสมอไป จนกวา่จะส�ินยคุ”

มทัธวิ 28:18-20

พระองคต์รสัส�ังพวกสาวกวา่ “พวกทา่นจงออกไปท�ัวโลก

ประกาศขา่วประเสรฐิแกม่นษุยท์กุคน -มาระโก 16:15

พระองคต์รสักบัเขาวา่ “มถีอ้ยคาํเขยีนไวอ้ยา่งน�ันวา่ พระ

ครสิตจ์ะตอ้งทนทกุขแ์ละเป�นข�ึนจากตายในวนัท�ีสาม และ



จะตอ้งประกาศท�ัวทกุประชาชาตใินพระนามของพระองค์

เร�ืองการกลบัใจใหม เ่พ�ือ การยกบาป โดยเร�ิมตน้ท�ีกรงุ

เยรซูาเลม็ -ลกูา 24:46-47

พระเยซตูรสักบัเขาอกีวา่ “สนัตสิขุจงดาํรงอยู่กบัทา่นท�ังหลาย

พระบดิาทรงใชเ้รามาอยา่งไร เรากใ็ชพ้วกทา่นไปอยา่งน�ัน”

ยอหน์ 20:21

แตพ่วกทา่นจะไดร้บัพระราชทานฤทธานภุาพ เม�ือพระ

วญิญาณบรสิทุธ�ิเสดจ็มาเหนอืทา่น และทา่นท�ังหลายจะเป�น

สกัขพียานของเราในกรงุเยรซูาเลม็ ท�ัวแควน้ยเูดยี ท�ัวแควน้

สะมาเรยี และจนถงึท�ีสดุปลายแผน่ดนิโลก” -กจิการ 1:8

และถา้ไมม่ใีครใชพ้วกเขาไป เขาจะไปประกาศไดอ้ยา่งไร?

ตามท�ีมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “เทา้ของคนเหลา่น�ันท�ีนาํ

ขา่วดมีา ชา่งงามจรงิๆ หนอ” -โรม 10:15

โทษของการท�ีไมเ่ช�ือขา่วประเสรฐิ

คนท�ีวางใจในพระบตุรจะไมถ่กูพพิากษา สว่นคนท�ีไมไ่ด้

วางใจกถ็กูพพิากษาอยู่แลว้ เพราะเขาไมไ่ดว้างใจในพระนาม

พระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้ คนท�ีวางใจในพระบตุรกม็ี



ชวีตินรินัดร ค์นท�ีไมเ่ช�ือฟ�งพระบตุรกจ็ะไมไ่ดเ้หน็ชวีติ แต่

พระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่กบัเขา -ยอหน์ 3:18, 36

เราบอกพวกทา่นวา่ ทา่นจะตายในการบาปของตวัเอง

เพราะวา่ถา้พวกทา่นไมเ่ช�ือวา่เราเป�นผู้น�ัน ทา่นกจ็ะตอ้งตาย

ในการบาปของตวั” -ยอหน์ 8:24

พระเยซตูรสักบัเขาวา่ “เราเป�นทางน�ัน เป�นความจรงิ และ

เป�นชวีติ ไมม่ใีครมาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะมาทางเรา

ยอหน์ 14:6

ทา่นอาจจะแยง้วา่ “ก�ิงเหลา่น�ันถกูหกัออกเสยีแลว้กเ็พ�ือขา้

จะถกูตอ่เขา้แทนท�ี” ถกูแลว้ พวกเขาถกูหกัออก กเ็พราะเขา

ไมเ่ช�ือ แตท่�ีทา่นอยู่ไดก้เ็พราะความเช�ือเทา่น�ัน อยา่เยอ่หย�ิง

ไปเลยแตจ่งเกรงกลวั เพราะวา่เม�ือพระองคไ์มไ่ดท้รงหวงก�ิง

เหลา่น�ันท�ีเป�นก�ิงเดมิ พระองคก์จ็ะไมท่รงหวงทา่นเหมอืนกนั

เพราะฉะน�ันจงพจิารณาดทู�ังพระกรณุาและความเขม้งวด

ของพระเจา้ คอืพระองคท์รงเขม้งวดกบัคนเหลา่น�ันท�ีหลงผดิ

ไป แตพ่ระองคท์รงพระกรณุาทา่น ถา้วา่ทา่นจะดาํรงอยู่ใน

พระกรณุาน�ันตอ่ไป มฉิะน�ันกจ็ะทรงตดัทา่นออกเสยีดว้ย

โรม 11:19-22



แตถ่า้ไมม่คีวามเช�ือแลว้ จะไมเ่ป�นท�ีพอพระทยัเลย เพราะวา่

ผู้ท�ีจะมาเฝ�าพระเจา้น�ัน ตอ้งเช�ือวา่พระองคท์รงดาํรงพระ

ชนมอ์ยู่และพระองคท์รงเป�นผู้ประทานบาํเหนจ็แกค่น

เหลา่น�ันท�ีแสวงหาพระองค -์ฮบีร 1ู1:6

แบง่ป�นขา่วประเสรฐิไดอ้ยา่งไรบา้ง

-อยา่ใชค้าํอธษิฐานรบัเช�ือ

คาํอธษิฐานรบัเช�ือน�ีไมม่ใีนพระคมัภรี แ์มแ้ตส่กัคร�ังเดยีว

และไมไ่ดม้ใีนประวตัศิาสตรค์รสิตจกัรจนถงึประมาณ 70 ป�ท�ี

แลว้ ความผดิของคาํอธษิฐานรบัเช�ือกค็อืทาํใหค้วามเช�ือ

เทา่กบัการตดัสนิใจ ถา้คณุตดัสนิใจท�ีจะยอมรบัอะไรดว้ย

เจตจาํนงของตวัเองท�ีคณุคดิวา่พระเจา้ไดป้ระทานใหท้กุคน

ทกุท�ีความรอดของตวัเองกเ็กดิจากเน�ือหนงัไมใ่ชด่ว้ยพระ

วญิญาณ ถา้คณุเช�ือเพราะวา่พระเจา้ไดเ้ป�ดดวงตาของหวัใจ

ใหเ้หน็ส�ิงท�ีไมส่ามารถเหน็กอ่นหนา้น�ัน ความเช�ือของตวัเองก็

ไมไ่ดเ้ร�ิมตน้ดว้ยการตดัสนิใจแตเ่ร�ิมตน้ดว้ยการไดร้บัหวัใจใหม่

คอืการบงัเกดิใหมด่ว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิของพระเจา้ อยา่

ถอนความล�ีลบัจากวธิปีระทานชวีติใหมข่องพระเจา้ แคต่อ้ง



เขา้ใจวา่ความเช�ือมาจากการไดย้นิพระวจนะของพระเจา้

หลงัจากน�ันทกุอยา่งเป�นการทาํงานของพระเจา้ในชวีติของเรา

พระเยซตูรสัวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิ

จากน�าและพระวญิญาณ คนน�ันจะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้

ไมไ่ด ท้�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ีเกดิจากพระ

วญิญาณกเ็ป�นวญิญาณ อยา่ประหลาดใจท�ีเราบอกทา่นวา่

พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ล่ม จะพดัไปท�ีไหนกพ็ดัไปท�ีน�ัน และ

ทา่นไดย้นิเสยีงลมน�ันแตไ่มรู่้วา่ลมมาจากไหนและไปท�ีไหน

คนท�ีเกดิจากพระวญิญาณ กเ็ป�นอยา่งน�ันทกุคน”

ยอหน์ 3:5-8

แตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อืคนท�ีเช�ือในพระนามของ

พระองคน์�ัน พระองคก์จ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�นลกูของพระเจา้

ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจากเลอืดเน�ือหรอืกาม หรอื

ความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้ -ยอหน์ 1:12-13

ฉะน�ันความเช�ือเกดิข�ึนไดก้เ็พราะการไดย้นิ และการไดย้นิ

เกดิข�ึนไดก้เ็พราะการประกาศพระครสิต -์โรม 10:17



-อยา่ลอ่ลวงผู้ฟ�งดว้ยการสญัญาเร�ืองความม�ังค�ัง

เป�นเร�ืองท�ีนา่ประหลาดใจวา่ครสิตจกัรท�ีชอบเทศนา

เร�ืองพระกติตคิณุแหง่ความม�ังค�ังกจ็ะมพีธิรีกัษาโรคซ�ึงคนจะ

บอกวา่ไดร้บัประสบการณอ์ศัจรรยจ์ากพระเจา้ แมแ้ตก่าร

แสดงเหลา่น�ีเป�นแคก่ารหลอกลวงเพ�ือไดร้บัเงนิถวาย

ครสิตจกัรเหลา่น�ีกจ็ะชอบเขา้ใจวา่การพดูถงึหรอืสญัญาเร�ือง

ความม�ังค�ังใหก้บัผู้ฟ�งกจ็ะชว่ยใหเ้ราแบง่ป�นขา่วประเสรฐิกบั

คนอ�ืน แตถ่า้การทาํงานของพระเจา้ในชวีติของเราเป�นการ

อศัจรรยจ์รงิๆพวกเราไมต่อ้งสญัญาเร�ืองเงนิทองหรอืสขุภาพ

ท�ีด กีารลอ่ลวงแบบน�ีกอ็าจจะทาํใหบ้างคนอยากจะตดัสนิใจ

เขา้ศาสนาครสิต ด์ว้ยวา่ไมไ่ดใ้หโ้อกาสใหพ้ระเจา้ประทาน

ความเช�ือท�ีแทจ้รงิ อาจารยเ์ปาโลไดเ้จอกบัผู้สอนเทจ็แบบน�ี

เชน่เดยีวกนัและไดเ้ขยีนเก�ียวกบัคนเหลา่น�ี:

ถา้ใครสอนผดิแปลกไป และไมย่อมเหน็ดว้ยกบับรรดาพระ

วจนะท�ีถกูตอ้งของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

และกบัคาํสอนท�ีสมกบัทางพระเจา้ เขากเ็ป�นคนยโสและไม่

เขา้ใจอะไรเลย เขามคีวามผดิปกตทิ�ีชอบทุ่มเถยีงและโตแ้ยง้

ในเร�ืองถอ้ยคาํ ซ�ึงเป�นเหตใุหเ้กดิการอจิฉา การววิาท การกลา่



วรา้ย การไมไ่วว้างใจ และการโตเ้ถยีงทา่มกลางพวกท�ีมี

ความคดิเส�ือมทรามและสญูเสยีความจรงิ ท�ีคดิวา่ทางพระ

เจา้น�ันเป�นชอ่งทางแสวงหาผลประโยชน อ์นัท�ีจรงิ การอยู่

ในทางพระเจา้พรอ้มกบัมคีวามพอใจกเ็ป�นประโยชนอ์ยา่ง

ใหญห่ลวง เพราะวา่เราไมไ่ดเ้อาอะไรเขา้มาในโลกเชน่ไร เราก็

เอาอะไรออกไปจากโลกไมไ่ดเ้ชน่กนั ถา้มอีาหารและเส�ือผา้

เรากค็วรพอใจในส�ิงเหลา่น�ัน สว่นพวกท�ีอยากร�ารวยกต็กอยู่

ในการลอ่ลวงและตดิกบัดกัของความอยากมากมายท�ีโงเ่ขลา

และอนัตราย ซ�ึงฉดุคนเราใหล้งไปสู่ความพนิาศและความ

ยอ่ยยบั เพราะวา่การรกัเงนิทองเป�นรากเหงา้ของความช�ัว

ท�ังหมด ความโลภเงนิทองน�ีท�ีทาํใหบ้างคนหลงไปจากความเช�ือ

และตรอมตรมดว้ยความทกุขม์ากมาย -1 ทโิมธ 6ี:3-10

วธิแีบง่ป�นขา่วประเสรฐิ

-จงเทศนาความเส�ือมทรามโดยส�ินเชงิ

พระยาหเ์วหท์รงเหน็วา่ความช�ัวรา้ยของมนษุยม์มีากบน

แผน่ดนิ และทรงเหน็วา่เคา้ความคดิในใจท�ังหมดของเขาลว้น

เป�นเร�ืองช�ัวรา้ยตลอดเวลา -ปฐมกาล 6:5



แทจ้รงิ ขา้พระองคถ์อืกาํเนดิมาในความช�ัว และขา้พระองค์

เป�นคนบาปต�ังแตอ่ยู่ในครรภม์ารดา -สดดุ 5ี1:5

จติใจกเ็ป�นตวัลอ่ลวงเหนอืกวา่ส�ิงใดท�ังหมด มนัเส�ือมทราม

อยา่งรา้ยทเีดยีว ใครจะรู้จกัใจน�ันเลา่? -เยเรมยี 1์7:9

ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�นคนชอบธรรมสกั

คนเดยีวไมม่เีลย ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหาพระเจา้

เพราะวา่ทกุคนทาํบาป และเส�ือมจากพระสริขิองพระเจา้

โรม 3:10-11, 23

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้

ไมป่ฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถ

ปฏบิตัติามได -้โรม 8:7

แตค่นท�ัวไปจะไมร่บัส�ิงเหลา่น�ีซ�ึงเป�นของพระวญิญาณแหง่

พระเจา้ เพราะวา่เขาเหน็วา่เป�นเร�ืองโง แ่ละเขาไมส่ามารถ

เขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจส�ิงเหลา่น�ีไดก้ต็อ้งวนิจิฉยัโดยพ�ึงพระ

วญิญาณ -1 โครนิธ 2์:14

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น

เม�ือกอ่นพวกทา่นเคยดาํเนนิชวีติในการบาปน�ันตามวถิขีอง



โลกน�ีตามผู้ครอบครองท�ีมอีาํนาจในฟ�าอากาศ คอืวญิญาณ

ท�ีทาํกจิอยู่ในพวกคนท�ีไมเ่ช�ือฟ�งในเวลาน�ีเม�ือกอ่นเราทกุคน

เคยประพฤตเิหมอืนพวกเขาตามตณัหาของเน�ือหนงั คอืทาํ

ตามความตอ้งการของเน�ือหนงัและของความคดิ โดยวสิยัแลว้

เราจงึเป�นคนท�ีสมควรไดร้บัการลงโทษเหมอืนอยา่งคนอ�ืนๆ

เอเฟซสั 2:1-3

-จงเทศนาการทรงเลอืกโดยปราศจากเง�ือนไข

(ไมไ่ดร้อดโดยการกระทาํ)

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรง

ชกันาํใหเ้ขามา และเราจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย

ยอหน์ 6:44

ทา่นไมไ่ดเ้ลอืกเรา แตเ่ราเลอืกพวกทา่นและแตง่ต�ังทา่นใหไ้ป

เกดิผลและเพ�ือใหผ้ลของทา่นคงอยู่เพ�ือวา่เม�ือพวกทา่นทลู

ขอส�ิงใดจากพระบดิาในนามของเรา พระองคจ์ะประทานส�ิง

น�ันแกท่า่น -ยอหน์ 15:16

เม�ือคนตา่งชาตไิดย้นิอยา่งน�ันกม็คีวามยนิดแีละสรรเสรญิ

พระวจนะของพระเจา้ และคนท�ังหลายท�ีทรงหมายไวแ้ลว้



เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดรก์เ็ช�ือถอื -กจิการ 13:48

เรารู้วา่เหตกุารณท์กุอยา่งรว่มกนักอ่ผลดแีกค่นท�ีรกัพระเจา้

คอืแกค่นท�ังหลายท�ีพระองคท์รงเรยีกตามพระประสงคข์อง

พระองค เ์พราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้

พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระ

บตุรของพระองค เ์พ�ือพระบตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�

ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก และบรรดาผู้ท�ีพระองคท์รง

กาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ีพระองค์

ทรงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรม และผู้ท�ี

พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรี

ดว้ย -โรม 8:28-30

ดงัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรงสรา้ง

โลก เพ�ือใหเ้ราบรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตร

ของพระองค พ์ระองคท์รงกาํหนดเราไวล้ว่งหนา้ดว้ยความรกั

ใหเ้ป�นบตุรของพระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต ต์าม

ความชอบพระทยัและพระประสงคข์องพระองค์

เอเฟซสั 1:45

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดย



ทางความเช�ือ ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของ

ประทานจากพระเจา้ ไมใ่ชม่าจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้คร

อวดได เ้พราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึน

ในพระเยซคูรสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรง

จดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:8-10

ผู้ทรงชว่ยเราใหร้อด และทรงเรยีกเราดว้ยการทรงเรยีกอนั

บรสิทุธ�ิไมใ่ชต่ามการกระทาํของเรา แตต่ามพระประสงค์

และพระคณุของพระองคเ์อง คอืพระคณุท�ีประทานแกเ่ราใน

พระเยซคูรสิตก์อ่นเร�ิมตน้ของกาลเวลา -2 ทโิมธ 1ี:9

-จงเทศนาการไถบ่าปอยา่งจาํกดั

(คนสว่นนอ้ยกจ็ะเขา้ได เ้ฉพาะคนท�ีเช�ือพระเยซไูถบ่าปและ

เฉพาะคนท�ีเป�นของพระองค)์

เธอจะใหพ้ระกาํเนดิบตุรชาย แลว้จงเรยีกนามทา่นวา่ เยซู

เพราะวา่ทา่นจะทรงชว่ยชนชาตขิองทา่นใหร้อดจากบาป

ของพวกเขา” -มทัธวิ 1:21

“จงเขา้ไปทางประตแูคบ เพราะวา่ประตใูหญ แ่ละทางกวา้ง

น�ันนาํไปถงึความพนิาศ และคนท�ังหลายท�ีเขา้ไปทางน�ันมมีาก

เพราะประตทู�ีแคบและทางท�ีลาํบากน�ันนาํไปสู่ชวีติ และพวก



ท�ีหาพบกม็นีอ้ย -มทัธวิ 7:13-14

เหมอืนบตุรมนษุยท์�ีไมไ่ดม้าเพ�ือรบัการปรนนบิตั แิตม่าเพ�ือ

ปรนนบิตัคินอ�ืน และใหช้วีติของทา่นเป�นคา่ไถค่นจาํนวนมาก”

-มทัธวิ 20:28

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของ

พระองค เ์พ�ือทกุคนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ี

ชวีตินรินัดร -์ยอหน์ 3:16

เราเป�นผู้เล�ียงท�ีด ผีู้เล�ียงท�ีดยีอ่มสละชวีติของตนเพ�ือฝงูแกะ

ยอหน์ 10:11

ขา้พระองคอ์ธษิฐานเพ�ือพวกเขา ขา้พระองคไ์มไ่ดอ้ธษิฐาน

เพ�ือโลก แตเ่พ�ือคนเหลา่น�ันท�ีพระองคป์ระทานแกข่า้พระองค์

เพราะวา่เขาเป�นของพระองค -์ยอหน์ 17:9

จงเฝ�าระวงัท�ังตวัพวกทา่นเองและฝงูแกะซ�ึงพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิทรงต�ังพวกทา่นไวใ้หเ้ป�นผู้ดแูล และใหเ้ล�ียงดู

ครสิตจกัรของพระเจา้ ท�ีพระองคท์รงไดม้าดว้ยพระโลหติ

ของพระบตุรของพระองค -์กจิการ 20:28

และเขาท�ังหลายกร็อ้งเพลงบทใหม ว่า่ “พระองคท์รงเป�นผู้ท�ี



สมควรจะรบัมว้นหนงัสอื และทรงแกะตราหนงัสอืน�ันออก

เพราะพระองคถ์กูปลงพระชนมแ์ละทรงไถค่นดว้ยพระโลหติ

เพ�ือถวายพระเจา้ คอืคนจากทกุเผา่ ทกุภาษา ทกุชนชาตแิละ

ทกุประชาชาต -ิววิรณ 5์:9

-จงเทศนาพระคณุท�ีไมอ่าจขดัขวางได้

(เม�ือพระเจา้เป�ดตาท�ีบอดน�ันใหเ้หน็ พระคณุท�ีไมส่ามารถ

เหน็กอ่นหนา้น�ันไดก้ส็วยงามเกนิท�ีจะปฏเิสธ)

สารพดัท�ีพระบดิาประทานแกเ่ราจะมาหาเรา และคนท�ีมาหา

เรา เราจะไมข่บัไลเ่ลย ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิา

ผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา และเราจะใหค้นน�ันเป�น

ข�ึนมาในวนัสดุทา้ย แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเราจงึ

บอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะ

โปรดคนน�ัน’ ” -ยอหน์ 6:37, 44, 65

แกะอ�ืนท�ีไมไ่ดเ้ป�นของคอกน�ีเรากม็อียู่แกะพวกน�ันเรากต็อ้ง

พามาดว้ย และแกะพวกน�ันจะฟ�งเสยีงของเราแลว้จะรวมเป�น

ฝงูเดยีวและมผีู้เล�ียงเพยีงผู้เดยีว -ยอหน์ 10:16

เม�ือคนตา่งชาตไิดย้นิอยา่งน�ันกม็คีวามยนิดแีละสรรเสรญิ



พระวจนะของพระเจา้ และคนท�ังหลายท�ีทรงหมายไวแ้ลว้

เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดรก์เ็ช�ือถอื -กจิการ 13:48

เพราะพระองคต์รสักบัโมเสสวา่ “เราประสงคจ์ะกรณุาใคร

เรากจ็ะกรณุาคนน�ัน และเราจะเมตตาใคร เรากจ็ะเมตตาคน

น�ัน” เพราะฉะน�ัน ทกุส�ิงจงึไมข่�ึนกบัความต�ังใจหรอืความ

มานะของมนษุย แ์ตข่�ึนอยู่กบัพระเมตตาของพระเจา้

โรม 9:15-16

-จงเทศนาการอดทนของธรรมกิชน

(เม�ือพระเจา้เร�ิมทาํงานใดๆพระเจา้กจ็ะทาํใหม้นัสาํเรจ็)

แกะของเรายอ่มฟ�งเสยีงของเรา เรารู้จกัแกะเหลา่น�ัน และ

แกะน�ันกต็ามเรา เราใหช้วีตินรินัดรแ์กแ่กะท�ังหลาย แกะ

เหลา่น�ันจะไมม่วีนัพนิาศและจะไมม่ใีครแยง่ชงิแกะน�ันไปจาก

มอืของเราได พ้ระบดิาของเราผู้ประทานแกะน�ันใหแ้กเ่ราทรง

เป�นใหญก่วา่ทกุส�ิง และไมม่ใีครสามารถชงิไปจากพระหตัถ์

ของพระบดิาได -้ยอหน์ 10:27-29

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รง

กาํหนดไวก้อ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค์



เพ�ือพระบตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวน

มาก และบรรดาผู้ท�ีพระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองค์

ทรงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ีพระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองค์

ทรงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรม และผู้ท�ีพระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบ

ธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรดีว้ย -โรม 8:29-30

เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดท้รงเปล�ียนพระทยั ในการท�ีไดท้รงให้

ของประทานและในการทรงเรยีก -โรม 11:29

และอยา่ทาํใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิของพระเจา้เสยีพระทยั

ดว้ยพระวญิญาณน�ันทา่นไดร้บัการประทบัตราไวส้าํหรบัวนัท�ี

จะไดร้บัการไถ -่เอเฟซสั 4:30

ขา้พเจา้แนใ่จอยา่งน�ีวา่พระองคผ์ู้ทรงเร�ิมตน้การดไีวใ้นพวก

ทา่น จะทรงทาํใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต์

ฟ�ลปิป�1:6

ผู้ไดร้บัการคุ้มครองโดยฤทธ�ิเดชของพระเจา้ทางความเช�ือให้

เขา้ในความรอด ซ�ึงพรอ้มจะปรากฏในวาระสดุทา้ย

1 เปโตร 1:5

พวกเขาไดอ้อกไปจากเรา แตเ่ขากไ็มไ่ดเ้ป�นของเรา เพราะวา่



ถา้เขาเป�นของเรา เขากจ็ะอยู่กบัเราตอ่ไป แตก่ารท�ีเขาได้

ออกไปน�ันแสดงใหเ้หน็ชดัวา่เขาไมไ่ดเ้ป�นของเรา

1 ยอหน์ 2:19

เพราะเหตนุ�ีขา้พเจา้จงึตอ้งทนทกุขล์าํบากเชน่น�ีแตข่า้พเจา้ก็

ไมอ่บัอาย เพราะวา่ขา้พเจา้รู้จกัพระองคท์�ีขา้พเจา้เช�ือ และ

ขา้พเจา้เช�ือม�ันวา่ พระองคท์รงสามารถรกัษาส�ิงท�ีพระองค์

ทรงมอบไวก้บัขา้พเจา้ จนถงึวนัพพิากษา ได -้2 ทโิมธ 1ี:12


