
การตดัสนิใจของสภาแหง่ดอรท์ (synods of dort) เก�ียวกบัหลกัคาํ

สอน 5 ประการ ในประเทศเนเธอรแ์ลนด (์หรอืท�ีคนจะเรยีกวา่

Canons of Dort) เป�นเอกสารท�ีเขยีนท�ีสภาครสิตจกั reformed ใน

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

ถกูเขยีนข�ึนในป�ค.ศ. 1619 และเป�นตวัแทนของการตอบสนองอยา่ง

เป�นทางการตอ่เอกสารอ�ืนคอื The Remonstrance ซ�ึงเป�นคาํสอน

เทจ็ท�ีเขยีนข�ึนในป�1610 โดยสาวกของ เจคบั อารม์เินยีส ผู้เขยีน

The Canons of Dort จดัระเบยีบขอ้โตแ้ยง้ของพวกเขาในหา้ประการ

แตล่ะขอ้สอดคลอ้งกบัหา้ประการท�ีกาํหนดไวใ้น The Remonstrance

หา้ประเดน็น�ีเป�นท�ีรู้จกัในช�ือ The Five Points of Calvinism หรอื

โดยยอ่ T.U.L.I.P. และในภาษาไทยผมไดแ้ตง่อกัษรยอ่เพ�ือชว่ยเราจาํ

5 ประการท�ีเขยีนไวใ้น Cannons of dort คอื ส.ล.ถ.พ.อ. (เพราะ

ขา่วประเสรฐิตอ้งนาํหนา้ดว้ยขา่วสลถพอ) หา้ประการใน

ภาษาองักฤษและภาษาไทยคอือยา่งน�ี: ส.ล.ถ.พ.อ. -ความเป�นคน

บาปของมนษุยท์กุคนกน็า่สลดพอ ถงึเวลาฟ�งขา่วประเสรฐิไดแ้ลว้

T- Total Depravity /ส- ความเส�ือมทรามโดยส�ินเชงิ

U- Unconditional Election /ล- การทรงเลอืกโดยปราศจากเง�ือนไข

L- Limited Atonement /ถ- การไถบ่าปอยา่งจาํกดั

I- Irresistible Grace /พ- พระคณุท�ีไมอ่าจขดัขวางได้

P- Perseverance of the Saints /อ- การอดทนของธรรมกิชน



T- Total depravity

ส- ความเส�ือมทรามโดยส�ินเชงิ

มนษุยต์ายในฝ�ายวญิญาณ เน�ืองจากการตกลม้ไปในบาป มนษุยไ์ด้

กลายเป�นคนตายในฝ�ายวญิญาณ ตาบอดและหหูนวกตอ่ส�ิงของของ

พระเจา้ และดว้ยเหตนุ�ีเองจงึไมส่ามารถเลอืกความดอีะไรเลยในฝ�าย

วญิญาณหรอืกาํหนดอนาคตชวีติของเขาเองได้

1. การตกลม้ไปในบาปเกดิความตายในฝ�ายวญิญาณของมนษุยท์กุคน

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้จงึตรสัส�ังมนษุยน์�ันวา่ “ผลไมท้กุอยา่งในสวนน�ี

เจา้กนิไดต้ามใจชอบ แตผ่ลของตน้ไมแ้หง่การรู้ถงึความดแีละความ

ช�ัวน�ัน หา้มเจา้กนิ เพราะในวนัใดท�ีเจา้กนิ เจา้จะตอ้งตายแน”่

ปฐมกาล 2:16-17

เพราะเหตนุ�ีบาปไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคนๆ เดยีว และความตายก็

เกดิมาเพราะบาปน�ัน และความตายกไ็ดแ้ผไ่ปถงึมวลมนษุยท์กุคน

เพราะมนษุยท์กุคนทาํบาป -โรม 5:12

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น เม�ือกอ่นพวก

ทา่นเคยดาํเนนิชวีติในการบาปน�ันตามวถิขีองโลกน�ีตามผู้

ครอบครองท�ีมอีาํนาจในฟ�าอากาศ คอืวญิญาณท�ีทาํกจิอยู่ในพวกคนท�ี

ไมเ่ช�ือฟ�งในเวลาน�ีเม�ือกอ่นเราทกุคนเคยประพฤตเิหมอืนพวกเขา

ตามตณัหาของเน�ือหนงั คอืทาํตามความตอ้งการของเน�ือหนงัและ



ของความคดิ โดยวสิยัแลว้เราจงึเป�นคนท�ีสมควรไดร้บัการลงโทษ

เหมอืนอยา่งคนอ�ืนๆ เพ�ือวา่ในยคุตอ่ๆ ไป พระองคจ์ะทรงสาํแดง

พระคณุอนัอดุมเหลอืลน้ของพระองค ด์ว้ยพระกรณุาท�ีมตีอ่เราใน

พระเยซคูรสิต -์เอเฟซสั 2:1-3,7

และทา่นซ�ึงตายแลว้เน�ืองดว้ยการละเมดิท�ังหลาย และเน�ืองดว้ยการ

ไมไ่ดเ้ขา้สหุนตัในเน�ือหนงัของพวกทา่น พระเจา้ ทรงทาํใหพ้วกทา่น

มชีวีติรว่มกบัพระครสิต แ์ละทรงใหอ้ภยัการละเมดิท�ังหลายของเรา

โคโลส 2ี:13

2. มนษุยท์�ีตกลม้ไปในความบาปแลว้กต็าบอดและหหูนวกถงึความ

จรงิฝ�ายวญิญาณของพระเจา้

พระยาหเ์วหท์รงเหน็วา่ความช�ัวรา้ยของมนษุยม์มีากบนแผน่ดนิ

และทรงเหน็วา่เคา้ความคดิในใจท�ังหมดของเขาลว้นเป�นเร�ืองช�ัวรา้ย

ตลอดเวลา -ปฐมกาล 6:5

พระยาหเ์วหท์รงไดก้ล�ินท�ีพอพระทยัแลว้ ทรงดาํรใินพระทยัวา่ “เรา

จะไมส่าปแผน่ดนิอกีตอ่ไป แมว้า่มนษุยไ์มด่ เีพราะเคา้ความคดิในใจ

ของมนษุยล์ว้นแตร่า้ยมาต�ังแตเ่ดก็ เราจะไมท่าํลายส�ิงมชีวีติท�ังปวงอกี

ดงัท�ีเราไดท้าํแลว้น�ัน -ปฐมกาล 8:21

น�ีแหละเป�นส�ิงสามานย ท์�ีมอียู่ในทกุส�ิงท�ีเกดิข�ึนภายใตด้วงอาทติยค์อื

วา่ มเีคราะหอ์นัเดยีวกนัท�ีตกแกท่กุคน เออ ใจมนษุยก์เ็ตม็ดว้ยความ



ช�ัว และความบา้บออยู่ในใจเขาเม�ือมชีวีติ และตอ่จากน�ัน เขากไ็ปอยู่

กบัคนตาย -ป�ญญาจารย 9์:3

จติใจกเ็ป�นตวัลอ่ลวงเหนอืกวา่ส�ิงใดท�ังหมด มนัเส�ือมทรามอยา่งรา้ย

ทเีดยีว ใครจะรู้จกัใจน�ันเลา่? -เยเรมยี 1์7:9

เพราะวา่จากภายในมนษุยห์รอืจากใจของมนษุยน์�ันแหละท�ีความคดิ

ช�ัวรา้ยเกดิข�ึนมา คอืการลว่งประเวณ กีารลกัขโมย การฆา่คน การ

เป�นชู้การโลภ การอธรรม การลอ่ลวง ราคะตณัหา การอจิฉา การใส่

รา้ย ความเยอ่หย�ิง ความเขลา สารพดัความช�ัวเหลา่น�ีมาจากภายใน

และทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ” -มาระโก 7:21-23

3. มนษุยท์�ีตกลม้ไปในความบาปแลว้ ไดต้กใหอ้ยู่ใตอ้าํนาจและการ

บงัคบัของมารซาตานและเป�นทาสถงึความบาป

พวกทา่นมาจากพอ่ของทา่นคอืมาร และทา่นอยากจะทาํตามความ

ปรารถนาของพอ่ มนัเป�นฆาตกรต�ังแตเ่ร�ิมแรกและไมไ่ดต้�ังอยู่ในสจัจะ

เพราะมนัไมม่สีจัจะ เม�ือมนัพดูเทจ็มนักพ็ดูตามสนัดานของมนัเอง

เพราะมนัเป�นผู้มสุา และเป�นพอ่ของการมสุา -ยอหน์ 8:44

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น เม�ือกอ่นพวก

ทา่นเคยดาํเนนิชวีติในการบาปน�ันตามวถิขีองโลกน�ีตามผู้

ครอบครองท�ีมอีาํนาจในฟ�าอากาศ คอืวญิญาณท�ีทาํกจิอยู่ในพวกคนท�ี

ไมเ่ช�ือฟ�งในเวลาน�ี-เอเฟซสั 2:1-2



แกไ้ขความคดิเหน็ของฝ�ายตรงขา้มดว้ยความสภุาพออ่นโยน เพราะ

พระเจา้อาจโปรดใหพ้วกเขากลบัใจ และมาถงึความรู้ในความจรงิ

และหลดุพน้จากบว่งของมาร ผู้ซ�ึงดกัจบัพวกเขาไวใ้หท้าํตามความ

ประสงคข์องมนั -2 ทโิมธ 2ี:25-26

เชน่น�ีแหละ จงึเหน็ไดว้า่ใครเป�นลกูของพระเจา้ และใครเป�นลกูของ

มาร คอืผู้ท�ีไมไ่ดป้ระพฤตชิอบ และไมร่กัพ�ีนอ้งของตน กไ็มไ่ดม้าจาก

พระเจา้ -1 ยอหน์ 3:10

เรารู้วา่เราเกดิจากพระเจา้ แตโ่ลกท�ังหมดอยู่ในมอืของมารรา้ย

1 ยอหน์ 5:19

เม�ือพวกทา่นเป�นทาสของบาป ความชอบธรรมกไ็มไ่ดค้รอบครองทา่น

โรม 6:20

เพราะวา่เม�ือกอ่นน�ันเราเองกโ็งเ่ขลา ไมเ่ช�ือฟ�ง หลงผดิ เป�นทาสของ

กเิลสตณัหาและความสาํราญตา่งๆ ใชช้วีติอยา่งช�ัวรา้ยและอจิฉา

รษิยา ถกูชงิชงัและเกลยีดกนั -ทติสั 3:3

4. มนษุยท์�ีตกลม้ไปในความบาปแลว้ ในขณะท�ีไมม่ชีวีติอยู่กไ็ม่

สามารถกลบัใจใหมไ่ด แ้ละไมส่ามารถเช�ือขา่วประเสรฐิได แ้ละไม่

สามารถมาหาพระเยซคูรสิตไ์ด้

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํให้



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

แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเราจงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีคร

มาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรดคนน�ัน’ ” -ยอหน์ 6:65

ถา้เชน่น�ันจะวา่อยา่งไร? พวกยวิเราจะไดเ้ปรยีบกวา่ หรอื? เปลา่เลย

เพราะเราไดช้�ีแจงใหเ้หน็แลว้วา่ มนษุยท์กุคนท�ังพวกยวิและพวกกรกี

ตา่งกอ็ยู่ใตอ้าํนาจบาป ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�น

คนชอบธรรมสกัคนเดยีวไมม่เีลย ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหา

พระเจา้ เขาทกุคนหลงผดิไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมอืนกนัส�ิน

ไมม่สีกัคนเดยีวท�ีทาํด ไีมม่เีลย -โรม 3:9-12

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไม่

ปฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติาม

ได แ้ละคนท�ีอยู่ในเน�ือหนงั จะเป�นท�ีชอบพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ด้

โรม 8:7-8

แตค่นท�ัวไปจะไมร่บัส�ิงเหลา่น�ีซ�ึงเป�นของพระวญิญาณแหง่พระเจา้

เพราะวา่เขาเหน็วา่เป�นเร�ืองโง แ่ละเขาไมส่ามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้

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

คอืในกรณขีองพวกเขา พระของยคุน�ีไดท้าํใหค้วามคดิของคนท�ีไม่

เช�ือมดืมนไป เพ�ือไมใ่หเ้หน็ความสวา่งของขา่วประเสรฐิ คอืเร�ืองพระ

สริขิองพระครสิตผ์ู้ทรงเป�นพระฉายาของพระเจา้ -2 โครนิธ 4์:4



U- unconditional election

ล- การทรงเลอืกโดยปราศจากเง�ือนไข

การทรงเลอืกของพระเจา้ไมม่เีง�ือนไขใดๆเลย การท�ีพระเจา้ทรง

เลอืกบคุคลบางคนเพ�ือความรอดไมไ่ดข้�ึนอยู่กบัการตอบสนอง

ลว่งหนา้หรอืการเช�ือฟ�งในสว่นของพวกเขา แตข่�ึนอยู่กบัพระ

ประสงคท์�ีดแีละย�ิงใหญข่องพระองคเ์ทา่น�ัน

1. พระเจา้มคีรสิตจกัรซ�ึงเป�นบคุคลท�ีพระเจา้ไดท้รงเลอืกกอ่นสรา้ง

โลกเพ�ือพระองคจ์ะประทานความรอดใหก้บัเขา

ท�ีพระยาหเ์วหท์รงรกัและทรงเลอืกทา่นท�ังหลายน�ัน ไมใ่ชเ่พราะทา่น

ท�ังหลายมจีาํนวนมากกวา่ชนชาตอิ�ืน เพราะในบรรดาชนชาตทิ�ังหลาย

ทา่นมจีาํนวนนอ้ยท�ีสดุ แตเ่พราะพระยาหเ์วหท์รงรกัทา่นท�ังหลาย

และพระองคท์รงรกัษาคาํปฏญิาณซ�ึงพระองคท์รงปฏญิาณไวก้บั

บรรพบรุษุของพวกทา่น พระยาหเ์วหจ์งึทรงนาํทา่นออกมาดว้ยพระ

หตัถอ์นัทรงฤทธ�ิและทรงไถท่า่นจากแดนทาส จากพระหตัถฟ์าโรห์

กษตัรยิอ์ยีปิต -์เฉลยธรรมบญัญตั 7ิ:7-8

ดสู ฟิ�าสวรรคแ์ละฟ�าสวรรคอ์นัสงูสดุ และโลกกบัทกุส�ิงท�ีอยู่ในโลก

เป�นของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น แตพ่ระยาหเ์วหท์รงผกูพนักบั

บรรพบรุษุของทา่น และทรงรกัพวกเขา และทรงเลอืกลกูหลานของ

เขาคอืพวกทา่นจากชนชาตทิ�ังหลาย ดงัท�ีเป�นอยู่ทกุวนัน�ี



เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ0:14-15

ถา้ไมไ่ดท้รงใหว้นัเหลา่น�ันยน่ส�ันเขา้ จะไมม่มีนษุยร์อดไดเ้ลย แต่

เพราะทรงเหน็แกพ่วกท�ีทรงเลอืก จงึทรงใหว้นัเหลา่น�ันยน่ส�ันเขา้ ใน

เวลาน�ันถา้ใครจะบอกทา่นท�ังหลายวา่ ‘น�ีแนะ่ พระครสิตอ์ยู่ท�ีน�ี’ หรอื

‘อยู่ท�ีโนน่’ อยา่เช�ือเลย เพราะวา่จะมพีระครสิตเ์ทยีมเทจ็และผู้เผย

พระวจนะเทยีมเทจ็หลายคนปรากฏข�ึน แสดงหมายสาํคญัและการ

อศัจรรยท์�ีย�ิงใหญ เ่พ�ือลอ่ลวงแมพ้วกท�ีพระเจา้ทรงเลอืกถา้เป�นได้

มทัธวิ 24:22-24

แลว้พระองคจ์ะทรงสง่ทตูสวรรคท์�ังหลายของพระองคม์าดว้ยเสยีง

แตรท�ีดงัมาก และใหร้วบรวมคนท�ังหมดท�ีพระองคท์รงเลอืกไวแ้ลว้

จากท�ังส�ีทศิ ต�ังแตท่�ีสดุฟ�าขา้งน�ีจนถงึท�ีสดุฟ�าขา้งโนน้ -มทัธวิ 24:31

สารพดัท�ีพระบดิาประทานแกเ่ราจะมาหาเรา และคนท�ีมาหาเรา เรา

จะไมข่บัไลเ่ลย เพราะวา่เราลงมาจากสวรรค ไ์มใ่ชเ่พ�ือทาํตามความ

ประสงคข์องเราเอง แตเ่พ�ือทาํตามพระประสงคข์องผู้ทรงใชเ้รามา

และพระประสงคข์องผู้ทรงใชเ้รามาน�ันกค็อื ใหเ้รารกัษาทกุส�ิงท�ี

พระองคท์รงมอบไวก้บัเรา ไมใ่หห้ายไปสกัส�ิงเดยีว แตท่าํใหเ้ป�นข�ึนมา

ในวนัสดุทา้ย -ยอหน์ 6:37-39

แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเราจงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีคร

มาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรดคนน�ัน’ ” -ยอหน์ 6:65



“พระบดิาของเราทรงมอบส�ิงสารพดัใหแ้กเ่รา และไมม่ใีครรู้จกัพระ

บตุรนอกจากพระบดิา และไมม่ใีครรู้จกัพระบดิานอกจากพระบตุร

และคนท�ีพระบตุรประสงคจ์ะสาํแดงใหรู้้-มทัธวิ 11:27

ขา้พระองคอ์ธษิฐานเพ�ือพวกเขา ขา้พระองคไ์มไ่ดอ้ธษิฐานเพ�ือโลก

แตเ่พ�ือคนเหลา่น�ันท�ีพระองคป์ระทานแกข่า้พระองค เ์พราะวา่เขา

เป�นของพระองค -์ยอหน์ 17:9

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไว้

กอ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระบตุร

น�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก และบรรดาผู้ท�ี

พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ี

พระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรม และผู้ท�ี

พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรดีว้ย

โรม 8:29-30

เชน่น�ันแหละ ป�จจบุนัน�ีกย็งัมพีวกท�ีเหลอือยู่ตามท�ีพระเจา้ไดท้รง

เลอืกไวโ้ดยพระคณุ -โรม 11:5

ดงัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรงสรา้งโลก

เพ�ือใหเ้ราบรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตรของพระองค์

พระองคท์รงกาํหนดเราไวล้ว่งหนา้ดว้ยความรกั ใหเ้ป�นบตุรของ

พระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต ต์ามความชอบพระทยัและพระ

ประสงคข์องพระองค -์เอเฟซสั 1:4-5



และในพระครสิต น์�ัน เรากไ็ดร้บัการทรงเลอืกดว้ย คอืถกูกาํหนดไว้

ลว่งหนา้ตามพระเจตนารมณข์องพระเจา้ผู้ทรงทาํกจิทกุอยา่งตาม

พระดาํรแิหง่พระทยัของพระองค -์เอเฟซสั 1:11

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัของพระเจา้ เราทราบแนว่า่พระเจา้ไดท้รง

เลอืกสรรทา่นท�ังหลายไวแ้ลว้ และขา่วประเสรฐิของเราท�ีมาถงึทา่น

ไมไ่ดม้าดว้ยถอ้ยคาํเทา่น�ัน แตด่ว้ยฤทธ�ิเดช ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

และดว้ยความม�ันใจอนัเตม็เป��ยม ทา่นท�ังหลายรู้อยู่แลว้วา่ เราเป�น

คนอยา่งไรในหมู่พวกทา่นเพราะเหน็แกท่า่น เพราะคนเหลา่น�ันร�าลอื

กนัวา่พวกทา่นใหก้ารตอ้นรบัเราดขีนาดไหน และกลา่วถงึการท�ีทา่น

ไดล้ะท�ิงรปูเคารพและหนัมาหาพระเจา้ เพ�ือรบัใชพ้ระเจา้ผู้ทรงพระ

ชนมอ์ยู่และเท�ียงแท -้1 เธสะโลนกิา 1:4-5, 9

เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดท้รงกาํหนดเราไวส้าํหรบัพระพโิรธ แตส่าํหรบั

การรบัความรอด โดยพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

1 เธสะโลนกิา 5:9

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เราควร

ขอบพระคณุพระเจา้เพราะทา่นอยู่เสมอ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รง

เลอืกทา่นไวต้�ังแตเ่ดมิ เพ�ือจะไดร้บัความรอด โดยการชาํระของพระ

วญิญาณใหบ้รสิทุธ�ิและโดยการเช�ือความจรงิ -2 เธสะโลนกิา 2:13

เปโตร อคัรทตูของพระเยซคูรสิต เ์รยีน ทา่นท�ังหลายท�ีเป�นคนตา่งดา้ว

ท�ีทรงเลอืกสรร ท�ีไดก้ระจดักระจายไปอยู่ในแควน้ปอนทสั แควน้กาล



าเทยี แควน้คปัปาโดเซยี แควน้เอเชยี และแควน้บธิเีนยี ตามท�ีพระ

เจา้พระบดิาไดท้รงกาํหนดไวล้ว่งหนา้ และพระวญิญาณทรงทาํให้

บรสิทุธ�ิเพ�ือจะเช�ือฟ�งพระเยซคูรสิต แ์ละไดร้บัการประพรมดว้ยพระ

โลหติของพระองค ข์อพระคณุและสนัตสิขุจงเพ�ิมพนูแกท่า่น

ท�ังหลายย�ิงข�ึนเถดิ -1 เปโตร 1:1-2

เพราะฉะน�ัน พระองคท์รงมคีา่มหาศาลสาํหรบัพวกทา่น ท�ีเช�ือ แต่

สาํหรบัคนท�ังหลายท�ีไมเ่ช�ือน�ัน ศลิาท�ีชา่งกอ่สรา้งปฏเิสธไมเ่อาแลว้

ศลิาน�ีกลบักลายเป�นศลิามมุเอก และ เป�นศลิาท�ีทาํใหค้นสะดดุ

และเป�นหนิท�ีทาํใหค้นหกลม้ ท�ีพวกเขาสะดดุน�ัน เพราะพวกเขาไม่

เช�ือฟ�งพระวจนะ ตามท�ีพวกเขาถกูกาํหนดใหท้าํเชน่น�ัน แตพ่วกทา่น

เป�น พงศพ์นัธุ์ท�ีทรงเลอืกสรร เป�นพวกปโุรหติหลวง เป�นชนชาติ

บรสิทุธ�ิเป�นประชากรอนัเป�นกรรมสทิธ�ิของพระเจา้ เพ�ือใหพ้วกทา่น

ประกาศพระเกยีรตคิณุ ของพระองค ผ์ู้ไดท้รงเรยีกพวกทา่นให้

ออกมาจากความมดื เขา้ไปสู่ความสวา่งอนัมหศัจรรยข์องพระองค์

1 เปโตร 2:7-9

2. การทรงเลอืกของพระเจา้ไมไ่ดข้�ึนอยู่กบั ความเช�ือท�ีมองเหน็วา่

พวกเราจะมหีรอืการกระทาํใดๆท�ีเหน็วา่เราจะทาํ

“เพราะวา่ทา่นเป�นชนชาตบิรสิทุธ�ิสาํหรบัพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

ทา่น พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรงเลอืกทา่นออกจากชนชาติ



ท�ังส�ินท�ีอยู่บนพ�ืนโลก ใหม้าเป�นชนชาตขิองพระองค เ์ป�นของล�าคา่

ของพระองค ท์�ีพระยาหเ์วหท์รงรกัและทรงเลอืกทา่นท�ังหลายน�ัน

ไมใ่ชเ่พราะทา่นท�ังหลายมจีาํนวนมากกวา่ชนชาตอิ�ืน เพราะใน

บรรดาชนชาตทิ�ังหลาย ทา่นมจีาํนวนนอ้ยท�ีสดุ แตเ่พราะพระยาหเ์วห์

ทรงรกัทา่นท�ังหลาย และพระองคท์รงรกัษาคาํปฏญิาณซ�ึงพระองค์

ทรงปฏญิาณไวก้บับรรพบรุษุของพวกทา่น พระยาหเ์วหจ์งึทรงนาํ

ทา่นออกมาดว้ยพระหตัถอ์นัทรงฤทธ�ิและทรงไถท่า่นจากแดนทาส

จากพระหตัถฟ์าโรหก์ษตัรยิอ์ยีปิต -์เฉลยธรรมบญัญตั 7ิ:6-8

แมก้อ่นบตุรน�ันเกดิมา และยงัไมไ่ดท้าํดหีรอืช�ัว (เพ�ือพระประสงค์

ของพระเจา้ในการทรงเลอืกน�ันจะต�ังม�ันคงอยู่ไมใ่ชต่ามการประพฤติ

แตต่ามซ�ึงพระองคท์รงเรยีก) พระองคจ์งึตรสัแกน่างน�ันวา่ “พ�ีจะ

ปรนนบิตันิอ้ง ” -โรม 9:11-12

เพราะฉะน�ัน ทกุส�ิงจงึไมข่�ึนกบัความต�ังใจหรอืความมานะของมนษุย์

แตข่�ึนอยู่กบัพระเมตตาของพระเจา้ -โรม 9:16

แตพ่ระเจา้ไดท้รงเลอืกพวกท�ีโลกถอืวา่โง เ่พ�ือทาํใหพ้วกมปี�ญญาอบั

อาย และไดท้รงเลอืกพวกท�ีโลกถอืวา่ออ่นแอ เพ�ือทาํใหพ้วกท�ี

แขง็แรงอบัอาย พระเจา้ไดท้รงเลอืกพวกท�ีโลกถอืวา่ต�าตอ้ยและดหูม�ิน

และเหน็วา่ไมส่าํคญั เพ�ือทาํลายส�ิงซ�ึงโลกเหน็วา่สาํคญั เพ�ือไมใ่ห้

มนษุยส์กัคนหน�ึงโออ้วดเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ได้

1 โครนิธ 1์:27-29



ผู้ทรงชว่ยเราใหร้อด และทรงเรยีกเราดว้ยการทรงเรยีกอนับรสิทุธ�ิ

ไมใ่ชต่ามการกระทาํของเรา แตต่ามพระประสงคแ์ละพระคณุของ

พระองคเ์อง คอืพระคณุท�ีประทานแกเ่ราในพระเยซคูรสิตก์อ่น

เร�ิมตน้ของกาลเวลา -2 ทโิมธ 1ี:9

3. ความเช�ือและการกระทาํเป�นผลของการทรงเลอืกไมใ่ชเ่ง�ือนไข

เม�ือคนตา่งชาตไิดย้นิอยา่งน�ันกม็คีวามยนิดแีละสรรเสรญิพระวจนะ

ของพระเจา้ และคนท�ังหลายท�ีทรงหมายไวแ้ลว้เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดร์

กเ็ช�ือถอื -กจิการ 13:48

เม�ืออปอลโลตอ้งการจะขา้มไปยงัแควน้อาคายา พ�ีนอ้งกห็นนุใจทา่น

และเขยีนจดหมายฝากไปถงึสาวกท�ีน�ันใหร้บัรองทา่นไว เ้ม�ือไปถงึ

แลว้ทา่นกไ็ดช้ว่ยเหลอืคนท�ังหลายท�ีเช�ือโดยพระคณุของพระเจา้

อยา่งมากมาย -กจิการ 18:27

เพ�ือเราผู้มคีวามหวงัในพระครสิตก์อ่นผู้อ�ืนจะอยู่เพ�ือยกยอ่งพระ

เกยีรตขิองพระองค -์เอเฟซสั 1:12

เพราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึนในพระเยซู

ครสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้

เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:10

เพราะพระเจา้ทรงใหพ้ระคณุแกท่า่นเพราะเหน็แกพ่ระครสิต ไ์มใ่ช่



ใหท้า่นท�ังหลายเช�ือในพระองคเ์ทา่น�ัน แตใ่หท้นทกุขย์ากเพราะเหน็

แกพ่ระองคด์ว้ย -ฟ�ลปิป�1:29

ฉะน�ัน พวกท�ีรกัของขา้พเจา้ เหมอืนอยา่งท�ีทา่นเช�ือฟ�งขา้พเจา้อยู่

เสมอ ทา่นจงอตุสา่หป์ระพฤตอิยา่งสมกบัความรอด ของทา่นท�ังหลาย

ดว้ยความเกรงกลวัและตวัส�ัน ไมเ่ฉพาะในเวลาท�ีขา้พเจา้อยู่ดว้ย

เทา่น�ัน แตม่ากย�ิงกวา่น�ันอกีในเวลาท�ีขา้พเจา้ไมอ่ยู่เพราะวา่พระเจา้

เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น ใหท้า่นมคีวามประสงคแ์ละมี

ความสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค -์ฟ�ลปิป�2:12-13

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัของพระเจา้ เราทราบแนว่า่พระเจา้ไดท้รง

เลอืกสรรทา่นท�ังหลายไวแ้ลว้ และขา่วประเสรฐิของเราท�ีมาถงึทา่น

ไมไ่ดม้าดว้ยถอ้ยคาํเทา่น�ัน แตด่ว้ยฤทธ�ิเดช ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

และดว้ยความม�ันใจอนัเตม็เป��ยม ทา่นท�ังหลายรู้อยู่แลว้วา่ เราเป�น

คนอยา่งไรในหมู่พวกทา่นเพราะเหน็แกท่า่น -1 เธสะโลนกิา 1:4-5

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เราควร

ขอบพระคณุพระเจา้เพราะทา่นอยู่เสมอ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รง

เลอืกทา่นไวต้�ังแตเ่ดมิ เพ�ือจะไดร้บัความรอด โดยการชาํระของพระ

วญิญาณใหบ้รสิทุธ�ิและโดยการเช�ือความจรงิ พระองคท์รงเรยีก

พวกทา่นเพ�ือการน�ีโดยทางขา่วประเสรฐิของเรา เพ�ือทา่นจะไดร้ว่ม

ในศกัด�ิศรขีองพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

2 เธสะโลนกิา 2:13-14



ดว้ยเหตนุ�ีเอง พวกทา่นจงพยายามอยา่งท�ีสดุท�ีจะเอาคณุธรรมเพ�ิม

ความเช�ือของพวกทา่น เอาความรู้เพ�ิมคณุธรรม เอาการควบคมุ

ตวัเองเพ�ิมความรู้เอาความทรหดอดทนเพ�ิมการควบคมุตวัเอง และ

เอาความยาํเกรงพระเจา้เพ�ิมความทรหดอดทน เอาความรกัฉนัพ�ีนอ้ง

เพ�ิมความยาํเกรงพระเจา้ และเอาความรกัเพ�ิมความรกัฉนัพ�ีนอ้ง ถา้

ส�ิงเหลา่น�ีเป�นคณุลกัษณะของพวกทา่นและเพ�ิมพนูข�ึนเร�ือยๆ กจ็ะทาํ

ใหพ้วกทา่นเป�นคนไมไ่รป้ระโยชน แ์ละไมไ่รผ้ลในการรู้จกัพระเยซู

ครสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา เพราะวา่ผู้ใดท�ีขาดคณุลกัษณะ

เหลา่น�ีกเ็ป�นคนตาบอดหรอืตาส�ัน และลมืไปวา่ตนไดร้บัการชาํระให้

สะอาดจากบาปแลว้ เพราะเหตนุ�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลาย จงพยายามมาก

ข�ึนท�ีจะยนืยนัการทรงเรยีกและการทรงเลอืกพวกทา่นน�ัน เพราะวา่

ถา้พวกทา่นทาํเชน่น�ัน ทา่นจะไมม่วีนัลม้ลง เพราะโดยวธินี�ีทางท�ี

จะเขา้อาณาจกัรนรินัดรข์องพระเยซคูรสิต อ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้และ

พระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา จะถกูจดัเตรยีมอยา่งพรอ้มมลูใหก้บัพวก

ทา่น -2 เปโตร 1:5-11

4. คาํวา่ "ทราบอยู่แลว้"(KJV) หรอื "เลอืกไวแ้ลว้" (THSV) (โรม 8:29)

หมายความวา่รกักอ่นลว่งหนา้ คอืการรู้ดว้ยความสนใจเป�นพเิศษ คอื

การเลอืกกอ่นลว่งหนา้

“ในบรรดาตระกลูท�ังส�ินในโลกน�ีเจา้เทา่น�ันท�ีเราเลอืกไว ด้งัน�ันเรา

จะลงโทษเจา้ เพราะความผดิบาปท�ังส�ินของเจา้” -อาโมส 3:2



“เราไดรู้้จกัเจา้กอ่นท�ีเราไดก้อ่รา่งตวัเจา้ข�ึนในครรภ แ์ละกอ่นท�ีเจา้

คลอดจากครรภ เ์รากไ็ดก้าํหนดตวัเจา้ไว เ้ราไดแ้ตง่ต�ังเจา้เป�นผู้เผย

พระวจนะแกบ่รรดาประชาชาต”ิ -เยเรมยี 1์:5

เม�ือถงึวนัน�ันจะมคีนจาํนวนมากรอ้งแกเ่ราวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขา้

พระองคไ์ดเ้ผยพระวจนะในพระนามของพระองค แ์ละไดข้บัผอีอก

ในพระนามของพระองค แ์ละไดท้าํการแหง่ฤทธานภุาพมากมายใน

พระนามของพระองคไ์มใ่ชห่รอื?’ เม�ือน�ันเราจะกลา่วแกพ่วกเขาวา่

‘เราไมเ่คยรู้จกัพวกเจา้เลย เจา้ผู้ทาํความช�ัว จงไปเสยีใหพ้น้หนา้เรา’

มทัธวิ 7:22-23

แตถ่า้ใครรกัพระเจา้ พระเจา้กท็รงรู้จกัผู้น�ัน -1 โครนิธ 8์:3

แตว่า่รากฐานอนัแขง็แกรง่ของพระเจา้ต�ังม�ันอยู่และปรากฏคาํจารกึ

ดงัน�ี“องคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงรู้จกับรรดาคนของพระองค”์ และ “ให้

ทกุคนท�ีออกพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ละท�ิงความช�ัว”

2 ทโิมธ 2ี:19

พระครสิตท์รงถกูกาํหนดไวก้อ่นทรงสรา้งโลก แตท่รงปรากฏพระองค์

ในวาระสดุทา้ยน�ีเพ�ือพวกทา่น -1 เปโตร 1:20

L- limited atonement

ถ- การไถบ่าปอยา่งจาํกดั



พระเจา้ไดอ้อกแบบการส�ินพระชนมข์องพระครสิตเ์พ�ือใหผู้้คน

ท�ังหมดท�ีพระเจา้เลอืกไวแ้ลว้ไดร้บัความรอด การส�ินพระชนมข์อง

พระครสิตไ์ดร้กัษาความรอดใหก้บั ผู้ท�ีพระเจา้เลอืกท�ังหมด พระเจา้

ไดก้าํหนดไวแ้ลว้วา่ทกุคนท�ีพระครสิตท์รงเสยีสละเพ�ือกจ็ะรอด

1. การส�ินพระชนมข์องพระครสิตม์รีะบไุวใ้นพระคมัภรีว์า่เป�นส�ิงท�ีได้

รกัษาความรอดใหก้บัเราอยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชแ่คท่าํใหค้วามรอด

สามารถเกดิข�ึนได้

แตพ่ระเจา้ทรงสาํแดงความรกัของพระองคแ์กเ่รา คอืขณะท�ีเรายงั

เป�นคนบาปอยู่น�ัน พระครสิตส์�ินพระชนมเ์พ�ือเรา เพราะฉะน�ันเม�ือ

เราถกูชาํระใหช้อบธรรมแลว้โดยพระโลหติของพระองค ย์�ิงกวา่น�ัน

เราจะพน้จากพระพโิรธของพระเจา้โดยพระองค เ์พราะวา่ถา้ขณะท�ี

เรายงัเป�นศตัรตูอ่พระเจา้เราไดก้ลบัคนืดกีบัพระองค โ์ดยท�ีพระบตุร

ของพระองคส์�ินพระชนม ย์�ิงกวา่น�ันอกีเม�ือกลบัคนืดแีลว้ เรากจ็ะรอด

โดยพระชนมช์พีของพระองค -์โรม 5:8-10

ส�ิงท�ังหมดน�ีเกดิจากพระเจา้ ผู้ทรงใหเ้ราคนืดกีบัพระองคโ์ดยทางพระ

เยซคูรสิต แ์ละประทานพนัธกจิในเร�ืองการคนืดนี�ีแกเ่รา คอืพระเจา้

ทรงใหโ้ลกน�ีคนืดกีบัพระองคโ์ดยพระครสิต ไ์มท่รงถอืโทษใน

ความผดิของพวกเขา และทรงมอบเร�ืองราวการคนืดนี�ีใหเ้ราประกาศ

2 โครนิธ 5์:18-19



ทรงทาํใหธ้รรมบญัญตัซิ�ึงประกอบดว้ยบญัญตัแิละคาํส�ังตา่งๆ น�ัน

เป�นโมฆะ เพ�ือสรา้งใหเ้ป�นคนใหมค่นเดยีวกนัในพระองคจ์ากคนสอง

ฝ�ายน�ัน เชน่น�ันแหละ พระองคจ์งึทรงทาํใหเ้กดิสนัตภิาพ และทาํให้

ท�ังสองฝ�ายคนืดกีบัพระเจา้เป�นกายเดยีวโดยทางกางเขน จงึเป�นเหตุ

ใหก้ารเป�นศตัรกูนัหมดส�ินไป -เอเฟซสั 2:15-16

และเม�ือกอ่นน�ีพวกทา่นถกูตดัขาดจากพระเจา้ และเป�นศตัรใูนใจ

โดยการทาํช�ัวตา่งๆ แตบ่ดัน�ีพระเจา้โปรดใหค้นืดกีบัพระองคเ์องโดย

ความตายของพระกายท�ีเป�นเน�ือหนงัของพระครสิต เ์พ�ือจะถวาย

พวกทา่นเป�นผู้บรสิทุธ�ิไรม้ลทนิ และปราศจากตาํหนเิฉพาะพระ

พกัตรข์องพระองค -์โคโลส 1ี:21-22

พระครสิตท์รงไถเ่ราใหพ้น้การสาปแชง่แหง่ธรรมบญัญตั โิดยการ

ทรงถกูสาปแชง่เพ�ือเรา (เพราะพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ “ทกุคนท�ีถกู

แขวนไวบ้นตน้ไมต้อ้งถกูสาปแชง่” ) -กาลาเทยี 3:13

พระองคป์ระทานพระองคเ์องแกเ่รา เพ�ือไถเ่ราใหพ้น้จากการอธรรม

ทกุอยา่ง และเพ�ือชาํระเราใหบ้รสิทุธ�ิจะไดเ้ป�นประชากรของ

พระองคโ์ดยเฉพาะ ซ�ึงมใีจกระตอืรอืรน้ท�ีจะทาํการด -ีทติสั 2:14

คอืเสดจ็เขา้ไปในสถานศกัด�ิสทิธ�ิคร�ังเดยีวเป�นพอ และพระองคไ์มไ่ด้

ทรงนาํเลอืดแพะและเลอืดลกูววัเขา้ไป แตท่รงนาํพระโลหติของ

พระองคเ์องเขา้ไป จงึไดม้าซ�ึงการไถบ่าปช�ัวนรินัดร -์ฮบีร 9ู:12



เพราะวา่บตุรมนษุยม์าเพ�ือจะแสวงหาและชว่ยผู้ท�ีหลงหายไปน�ันให้

รอด ” -ลกูา 19:10

คาํกลา่วน�ีสตัยจ์รงิและสมควรแกก่ารรบัไวอ้ยา่งย�ิง คอืวา่พระเยซู

ครสิตเ์สดจ็มาในโลก เพ�ือทรงชว่ยคนบาปใหร้อด และในพวกคน

บาปน�ันขา้พเจา้เป�นตวัเอ -้1 ทโิมธ 1ี:15

2. พระเจา้สง่พระเยซคูรสิตเ์ขา้มาในโลกเพ�ือชว่ยผู้คนท�ีพระบดิา

ประทานแกพ่ระองค์

พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เราเป�นอาหารแหง่ชวีติ คนท�ีมาหาเราจะ

ไมห่วิ และคนท�ีวางใจในเราจะไมก่ระหายอกีเลย แตเ่รากบ็อกพวก

ทา่นแลว้วา่ทา่นเหน็เราแลว้แตไ่มว่างใจ สารพดัท�ีพระบดิาประทาน

แกเ่ราจะมาหาเรา และคนท�ีมาหาเรา เราจะไมข่บัไลเ่ลย เพราะวา่

เราลงมาจากสวรรค ไ์มใ่ชเ่พ�ือทาํตามความประสงคข์องเราเอง แต่

เพ�ือทาํตามพระประสงคข์องผู้ทรงใชเ้รามา และพระประสงคข์องผู้

ทรงใชเ้รามาน�ันกค็อื ใหเ้รารกัษาทกุส�ิงท�ีพระองคท์รงมอบไวก้บัเรา

ไมใ่หห้ายไปสกัส�ิงเดยีว แตท่าํใหเ้ป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย เพราะน�ี

แหละเป�นพระประสงคข์องพระบดิาของเรา ท�ีจะใหท้กุคนท�ีเหน็พระ

บตุรและวางใจพระองคม์ชีวีตินรินัดร แ์ละเราเองจะใหค้นน�ันเป�น

ข�ึนมาในวนัสดุทา้ย” -ยอหน์ 6:35-40

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



ยอหน์ 10:11

เราเป�นผู้เล�ียงท�ีด เีรารู้จกัแกะของเราและแกะของเรากร็ู้จกัเรา

เหมอืนอยา่งท�ีพระบดิาทรงรู้จกัเราและเรารู้จกัพระบดิา และเราสละ

ชวีติเพ�ือฝงูแกะ แกะอ�ืนท�ีไมไ่ดเ้ป�นของคอกน�ีเรากม็อียู่แกะพวกน�ัน

เรากต็อ้งพามาดว้ย และแกะพวกน�ันจะฟ�งเสยีงของเราแลว้จะรวม

เป�นฝงูเดยีวและมผีู้เล�ียงเพยีงผู้เดยีว เพราะเหตนุ�ีพระบดิาจงึทรงรกั

เรา เพราะเราสละชวีติของเราเพ�ือจะรบัชวีติน�ันคนืมาอกี ไมม่ใีครชงิ

ชวีติไปจากเราได แ้ตเ่ราสละชวีติตามท�ีเราต�ังใจเอง เรามสีทิธอิาํนาจ

ท�ีจะสละชวีติน�ันและมสีทิธอิาํนาจท�ีจะรบัคนืมาอกี คาํกาํชบัน�ีเรา

ไดร้บัมาจากพระบดิาของเรา” -ยอหน์ 10:14-18

พวกยวิกพ็ากนัมาหอ้มลอ้มพระองคแ์ละทลูวา่ “ทา่นจะใหเ้ราสงสยั

ไปอกีนานแคไ่หน? ถา้ทา่นเป�นพระครสิตก์จ็งบอกใหช้ดัเจนเถดิ”

พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เราบอกพวกทา่นแลว้แตท่า่นไมเ่ช�ือ ส�ิงท�ี

เราทาํในพระนามพระบดิาของเรากเ็ป�นพยานใหก้บัเรา แตพ่วกทา่น

ไมเ่ช�ือเพราะทา่นไมไ่ดเ้ป�นแกะของเรา แกะของเรายอ่มฟ�งเสยีงของ

เรา เรารู้จกัแกะเหลา่น�ัน และแกะน�ันกต็ามเรา เราใหช้วีตินรินัดรแ์ก่

แกะท�ังหลาย แกะเหลา่น�ันจะไมม่วีนัพนิาศและจะไมม่ใีครแยง่ชงิ

แกะน�ันไปจากมอืของเราได พ้ระบดิาของเราผู้ประทานแกะน�ันใหแ้ก่

เราทรงเป�นใหญก่วา่ทกุส�ิง และไมม่ใีครสามารถชงิไปจากพระหตัถ์

ของพระบดิาได ย้อหน์ 10:24-29



สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของ

เรา ผู้ประทานพรฝ�ายจติวญิญาณทกุอยา่งแกเ่ราในสวรรคสถานโดย

พระครสิต ด์งัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรง

สรา้งโลก เพ�ือใหเ้ราบรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตร

ของพระองค -์เอเฟซสั 1:3-4

ในพระเยซนู�ัน เราไดร้บัการไถโ่ดยพระโลหติของพระองค ค์อืไดร้บั

การยกโทษจากการละเมดิ โดยพระคณุอนัอดุมของพระเจา้

เอเฟซสั 1:7

ในพระครสิต ท์า่นท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ันดว้ย คอืเม�ือพวกทา่นไดย้นิ

สจัวาทะคอืขา่วประเสรฐิเร�ืองความรอดของทา่น และวางใจใน

พระองคแ์ลว้ พวกทา่นกไ็ดร้บัการประทบัตราดว้ยพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิตามท�ีทรงสญัญาไว -้เอเฟซสั 1:13

3. การงานท�ีเสยีสละและการวงิวอนแทนของพระครสิตใ์นฐานะมหา

ปโุรหติ มไีวส้าํหรบัผู้ท�ีพระบดิาประทานแกพ่ระองค ไ์มใ่ชเ่พ�ือโลก

เม�ือพระเยซตูรสัอยา่งน�ันแลว้ พระองคก์แ็หงนพระพกัตรข์�ึนดฟู�า

และตรสัวา่ “ขา้แตพ่ระบดิา ถงึเวลาแลว้ ขอโปรดใหพ้ระบตุรของ

พระองคไ์ดร้บัเกยีรต เิพ�ือพระบตุรจะไดถ้วายพระเกยีรตแิดพ่ระองค์

ดงัท�ีพระองคโ์ปรดใหพ้ระบตุรมสีทิธอิาํนาจเหนอืมนษุยท์�ังส�ิน

เพ�ือใหพ้ระบตุรประทานชวีตินรินัดรแ์กค่นท�ีพระองคท์รงมอบแก่



พระบตุรน�ัน และน�ีแหละคอืชวีตินรินัดร ค์อืการท�ีพวกเขารู้จกั

พระองค ผ์ู้ทรงเป�นพระเจา้เท�ียงแทอ้งคเ์ดยีว และรู้จกัพระเยซคูรสิต์

ท�ีพระองคท์รงใชม้า ขา้พระองคถ์วายพระเกยีรตแิดพ่ระองคใ์นโลก

เพราะขา้พระองคท์าํกจิท�ีพระองคท์รงใหข้า้พระองคท์าํน�ันสาํเรจ็แลว้

บดัน�ีขา้แตพ่ระบดิา ขอโปรดใหข้า้พระองคไ์ดร้บัเกยีรตติอ่พระพกัตร์

ของพระองค ค์อืเกยีรตทิ�ีขา้พระองคม์รีว่มกบัพระองคก์อ่นท�ีโลกน�ีมี

มา “ขา้พระองคส์าํแดงพระนามของพระองค แ์กบ่รรดาคนท�ี

พระองคป์ระทานแกข่า้พระองคจ์ากโลก คนเหลา่น�ันเป�นของ

พระองคแ์ลว้ และพระองคป์ระทานพวกเขาแกข่า้พระองค แ์ละเขา

ไดป้ฏบิตัติามพระดาํรสัของพระองคแ์ลว้ บดัน�ีพวกเขารู้วา่ทกุส�ิงท�ี

พระองคป์ระทานแกข่า้พระองคน์�ันมาจากพระองค เ์พราะวา่พระ

ดาํรสัท�ีพระองคต์รสัแกข่า้พระองคน์�ัน ขา้พระองคใ์หพ้วกเขาแลว้

และเขารบัไว แ้ละรู้แนว่า่ขา้พระองคม์าจากพระองค แ์ละเช�ือแลว้วา่

พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า ขา้พระองคอ์ธษิฐานเพ�ือพวกเขา ขา้

พระองคไ์มไ่ดอ้ธษิฐานเพ�ือโลก แตเ่พ�ือคนเหลา่น�ันท�ีพระองค์

ประทานแกข่า้พระองค เ์พราะวา่เขาเป�นของพระองค ท์กุคนท�ีเป�น

ของขา้พระองคก์เ็ป�นของพระองค แ์ละทกุคนท�ีเป�นของพระองคก์็

เป�นของขา้พระองค แ์ละขา้พระองคไ์ดร้บัเกยีรตใินตวัพวกเขา บดัน�ี

ขา้พระองคจ์ะไมอ่ยู่ในโลกน�ีอกี แตพ่วกเขายงัอยู่ในโลกน�ีและขา้

พระองคก์าํลงัจะไปหาพระองค ข์า้แตพ่ระบดิาผู้บรสิทุธ�ิขอพระองค์

ทรงพทิกัษร์กัษาบรรดาคนท�ีพระองคป์ระทานแกข่า้พระองคไ์วโ้ดย



พระนามของพระองค เ์พ�ือเขาจะเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนัเหมอืน

อยา่งขา้พระองคก์บัพระองค -์ยอหน์ 17:1-11

“ขา้พระองคไ์มไ่ดอ้ธษิฐานเพ�ือคนเหลา่น�ีพวกเดยีว แตเ่พ�ือทกุคนท�ี

วางใจในขา้พระองคเ์พราะถอ้ยคาํของพวกเขา -ยอหน์ 17:20

ขา้แตพ่ระบดิา ขา้พระองคป์รารถนาใหค้นเหลา่น�ันท�ีพระองค์

ประทานแกข่า้พระองค อ์ยู่กบัขา้พระองคใ์นท�ีท�ีขา้พระองคอ์ยู่น�ัน

เพ�ือพวกเขาจะไดเ้หน็ศกัด�ิศรขีองขา้พระองคซ์�ึงพระองคป์ระทานแก่

ขา้พระองค เ์พราะพระองคท์รงรกัขา้พระองคก์อ่นท�ีจะทรงสรา้งโลก

ขา้แตพ่ระบดิาผู้ทรงธรรม โลกน�ีไมรู่้จกัพระองค แ์ตข่า้พระองคร์ู้จกั

พระองค แ์ละคนเหลา่น�ีรู้วา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า ขา้

พระองคท์าํใหพ้วกเขารู้จกัพระนามของพระองค แ์ละจะทาํใหเ้ขารู้อกี

เพ�ือความรกัท�ีพระองคท์รงรกัขา้พระองคน์�ันจะอยู่ในเขา และขา้

พระองคอ์ยู่ในเขา” -ยอหน์ 17:24-26

เพราะเหตนุ�ีพระองคจ์งึตอ้งเป�นเหมอืนกบัพ�ีนอ้งทกุอยา่ง เพ�ือจะได้

เป�นมหาปโุรหติ ผู้เป��ยมดว้ยความเมตตาและความซ�ือสตัย ใ์นการก

ระทาํกจิตอ่พระเจา้เพ�ือลบลา้งบาปของประชาชน -ฮบีร 2ู:17

เพราะฉะน�ันพ�ีนอ้งธรรมกิชนท�ังหลาย ผู้มสีว่นรว่มในการทรงเรยีก

จากสวรรค จ์งพจิารณาดพูระเยซผูู้ท�ีพระเจา้ทรงใชม้า และผู้เป�น

มหาปโุรหติท�ีเราประกาศวา่เช�ือ -ฮบีร 3ู:1



พระครสิตก์ฉ็นัน�ัน คอืพระองคท์รงถวายพระองคเ์อง เป�นเคร�ืองบชูา

คร�ังเดยีวเป�นพอ เพ�ือจะไดท้รงแบกบาปของคนจาํนวนมากไว แ้ลว้

พระองคจ์ะทรงปรากฏเป�นคร�ังท�ีสอง ไมใ่ชเ่พ�ือกาํจดับาป แตเ่พ�ือนาํ

ความรอดมาใหบ้รรดาผู้ท�ีรอคอยพระองคด์ว้ยใจจดจอ่ -ฮบีร 9ู:28

4. ความรอดท�ีไดม้าจากพระครสิตม์จีดุมุ่งหมายเพ�ือชว่ยคนบางคน

เทา่น�ัน

เธอจะใหพ้ระกาํเนดิบตุรชาย แลว้จงเรยีกนามทา่นวา่ เยซ เูพราะวา่

ทา่นจะทรงชว่ยชนชาตขิองทา่นใหร้อดจากบาปของพวกเขา”

มทัธวิ 1:21

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

ยอหน์ 10:11

เหมอืนอยา่งท�ีพระบดิาทรงรู้จกัเราและเรารู้จกัพระบดิา และเราสละ

ชวีติเพ�ือฝงูแกะ -ยอหน์ 10:15

แตพ่วกทา่นไมเ่ช�ือเพราะทา่นไมไ่ดเ้ป�นแกะของเรา -ยอหน์ 10:26

จงเฝ�าระวงัท�ังตวัพวกทา่นเองและฝงูแกะซ�ึงพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

ทรงต�ังพวกทา่นไวใ้หเ้ป�นผู้ดแูล และใหเ้ล�ียงดคูรสิตจกัรของพระเจา้

ท�ีพระองคท์รงไดม้าดว้ยพระโลหติของพระบตุรของพระองค์

กจิการ 20:28



สว่นสามกีจ็งรกัภรรยาของตน เหมอืนพระครสิตท์รงรกัครสิตจกัร

และประทานพระองคเ์องเพ�ือครสิตจกัร เพ�ือจะทาํใหค้รสิตจกัร

บรสิทุธ�ิโดยการชาํระดว้ยน�าและพระวจนะ เพ�ือพระองคจ์ะได้

ครสิตจกัรท�ีมศีกัด�ิศร ไีมม่ดีา่งพรอ้ย ร�ิวรอย หรอืมลทนิใดๆ เลย แต่

บรสิทุธ�ิปราศจากตาํหนิ

เอเฟซสั 5:25-27

เรารู้อยู่วา่สรรพส�ิงท�ีทรงสรา้งท�ังหมดน�ันกาํลงัคร�าครวญดว้ยกนั และ

เจบ็ปวดแบบหญงิคลอดลกูมาจนทกุวนัน�ีและไมใ่ชเ่ทา่น�ัน แตเ่ราเอง

ดว้ย ผู้ไดร้บัพระวญิญาณเป�นผลแรก ตวัเราเองกย็งัคร�าครวญคอย

การท�ีพระเจา้จะทรงใหม้ฐีานะเป�นบตุร คอืท�ีจะทรงไถก่ายของเรา

เพราะวา่เรารอดโดยความหวงั แตค่วามหวงัในส�ิงท�ีเราเหน็ไดน้�ันไมไ่ด้

เป�นความหวงัเลย ดว้ยวา่ใครเลา่จะยงัหวงัในส�ิงท�ีเขาเหน็

โรม 8:22-24

ไมม่ใีครมคีวามรกัย�ิงใหญก่วา่น�ีคอืการสละชวีติเพ�ือมติรสหายของตน

ยอหน์ 15:13

เหมอืนบตุรมนษุยท์�ีไมไ่ดม้าเพ�ือรบัการปรนนบิตั แิตม่าเพ�ือปรนนบิตัิ

คนอ�ืน และใหช้วีติของทา่นเป�นคา่ไถค่นจาํนวนมาก” -มทัธวิ 20:28

เพราะวา่น�ีเป�นโลหติ ของเราอนัเป�นโลหติแหง่พนัธสญัญา ท�ีหล�ังออก

เพ�ือยกบาปโทษคนจาํนวนมาก -มทัธวิ 26:28



พระครสิตก์ฉ็นัน�ัน คอืพระองคท์รงถวายพระองคเ์อง เป�นเคร�ืองบชูา

คร�ังเดยีวเป�นพอ เพ�ือจะไดท้รงแบกบาปของคนจาํนวนมากไว แ้ลว้

พระองคจ์ะทรงปรากฏเป�นคร�ังท�ีสอง ไมใ่ชเ่พ�ือกาํจดับาป แตเ่พ�ือนาํ

ความรอดมาใหบ้รรดาผู้ท�ีรอคอยพระองคด์ว้ยใจจดจอ่ -ฮบีร 9ู:28

5. บรรดาผู้ท�ีพระครสิตส์�ินพระชนมเ์พ�ือเป�นจาํนวนคนท�ีนบัไมถ่ว้น

จากทกุเผา่ ทกุภาษา ทกุผู้คนและทกุชาตใินโลก

และเขาท�ังหลายกร็อ้งเพลงบทใหม ว่า่ “พระองคท์รงเป�นผู้ท�ีสมควร

จะรบัมว้นหนงัสอื และทรงแกะตราหนงัสอืน�ันออก เพราะพระองค์

ถกูปลงพระชนมแ์ละทรงไถค่นดว้ยพระโลหติเพ�ือถวายพระเจา้ คอื

คนจากทกุเผา่ ทกุภาษา ทกุชนชาตแิละทกุประชาชาต -ิววิรณ 5์:9

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค์

เพ�ือทกุคนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร์

เพราะวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระบตุรเขา้มาในโลก ไมใ่ชเ่พ�ือพพิากษาโลก

แตเ่พ�ือชว่ยกู้โลกใหร้อดโดยพระบตุรน�ัน -ยอหน์ 3:16-17

พวกเขาพดูกบัหญงิคนน�ันวา่ “ต�ังแตน่�ีเป�นตน้ไป ท�ีเราเช�ือน�ันไมใ่ช่

เพราะคาํพดูของเจา้ แตเ่พราะเราไดย้นิเอง และเรารู้วา่ทา่นผู้น�ีเป�น

พระผู้ชว่ยโลกใหร้อดท�ีแทจ้รงิ” -ยอหน์ 4:42

คอืพระเจา้ทรงใหโ้ลกน�ีคนืดกีบัพระองคโ์ดยพระครสิต ไ์มท่รงถอืโทษ

ในความผดิของพวกเขา และทรงมอบเร�ืองราวการคนืดนี�ีใหเ้รา



ประกาศ -2 โครนิธ 5์:19

ลกูของขา้พเจา้เอย๋ ขา้พเจา้เขยีนขอ้ความเหลา่น�ีถงึทา่นท�ังหลาย

เพ�ือทา่นจะไดไ้มท่าํบาป และถา้ใครทาํบาป เรากม็ผีู้ชว่ยทลูขอพระ

บดิาเพ�ือเรา คอืพระเยซคูรสิตผ์ู้ทรงเท�ียงธรรมน�ัน และพระองคท์รง

เป�นเคร�ืองบชูาลบบาป ของเรา และไมใ่ชแ่คบ่าปของเราเทา่น�ัน แต่

ของท�ังโลกดว้ย -1 ยอหน์ 2:1-2

และเราไดเ้หน็และเป�นพยานวา่ พระบดิาไดท้รงใชพ้ระบตุรมาเป�น

พระผู้ชว่ยโลกใหร้อด -1 ยอหน์ 4:14

ฉะน�ันการลงโทษไดม้าถงึทกุคนเพราะการละเมดิคร�ังเดยีวอยา่งไร

การกระทาํอนัชอบธรรมคร�ังเดยีว กน็าํความชอบธรรมและชวีติ

มาถงึทกุคนอยา่งน�ัน -โรม 5:18

เพราะวา่ความรกัของพระครสิตค์วบคมุเราอยู่เราม�ันใจเชน่น�ีวา่มผีู้

หน�ึงส�ินพระชนมเ์พ�ือทกุคน ดงัน�ันทกุคนจงึตายแลว้ และพระองค์

ส�ินพระชนมเ์พ�ือทกุคน เพ�ือบรรดาคนท�ีมชีวีติอยู่จะไมอ่ยู่เพ�ือตวัเอง

อกีตอ่ไป แตจ่ะอยู่เพ�ือพระองคท์�ีส�ินพระชนม แ์ละทรงเป�นข�ึนมา

เพราะเหน็แกเ่ขาท�ังหลาย -2 โครนิธ 5์:14-15

พระองคท์รงประสงคใ์หท้กุคนไดร้บัความรอดและรู้ความจรงิ

เพราะวา่พระเจา้มอีงคเ์ดยีว และคนกลางกม็แีตเ่พยีงผู้เดยีวระหวา่ง

พระเจา้กบัมนษุย ค์อืพระเยซคูรสิตผ์ู้ทรงสภาพมนษุย ผ์ู้ประทาน



พระองคเ์องเป�นคา่ไถส่าํหรบัทกุคน เหตกุารณน์�ีเป�นพยานในเวลาท�ี

เหมาะสมของมนัเอง -1 ทโิมธ 2ี:4-6

แตเ่รากเ็หน็วา่พระเยซ ผูู้ทรงถกูทาํใหต้�ากวา่พวกทตูสวรรคเ์พยีงช�ัว

ระยะหน�ึงน�ัน ทรงไดร้บัพระสริแิละพระเกยีรตเิป�นมงกฎุ เพราะ

พระองคส์�ินพระชนมด์ว้ยความทกุขท์รมาน ท�ังน�ีโดยพระคณุของพระ

เจา้ พระองคจ์งึไดว้ายพระชนม เ์พ�ือทกุคน -ฮบีร 2ู:9

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ไมไ่ดท้รงเฉ�ือยชา้ในเร�ืองพระสญัญาของพระองค์

ตามท�ีบางคนคดิน�ัน แตท่รงอดทนกบัพวกทา่น พระองคไ์มท่รง

ประสงคใ์หใ้ครพนิาศเลย แตป่ระสงคใ์หท้กุคนกลบัใจใหม่

2 เปโตร 3:9

Note: พระคมัภรีใ์นท�ีน�ีไมไ่ดใ้ชค้าํวา่ "ทกุคน" เพ�ือพดูถงึทกุคนในโลก

แตพ่ดูถงึทกุคนในพวกทา่น ตอ้งอา่นในเน�ือหาเพ�ือไมเ่ขา้ใจผดิ

อยู่มาคราวน�ัน มรีบัส�ังจากจกัรพรรดอิอกสัตสัใหจ้ดทะเบยีน

สาํมะโนครวัท�ัวท�ังแผน่ดนิ น�ีเป�นคร�ังแรกท�ีมกีารจดทะเบยีน

สาํมะโนครวั เกดิข�ึนในสมยัท�ีครีนิอิสัเป�นเจา้เมอืงซเีรยี -ลกูา 2:1-2

“ขา้พเจา้ทาํทกุส�ิงได”้ แตไ่มใ่ชท่กุส�ิงน�ันเป�นประโยชน “์ขา้พเจา้ทาํ

ทกุส�ิงได”้ แตข่า้พเจา้ไมย่อมอยู่ใตอ้าํนาจของส�ิงใดเลย

1 โครนิธ 6์:12

เราทาํทกุส�ิงได แ้ตไ่มใ่ชท่กุส�ิงน�ันจะเป�นประโยชน เ์ราทาํทกุส�ิงได แ้ต่



ไมใ่ชท่กุส�ิงน�ันทาํใหเ้จรญิข�ึน -1 โครนิธ 1์0:23

เม�ือเราถกูยกข�ึนจากแผน่ดนิโลกแลว้ เราจะชกันาํทกุคนใหม้าหาเรา”

ยอหน์ 12:32

เพราะวา่เชน่เดยีวกบัท�ีทกุคนตอ้งตายโดยเก�ียวเน�ืองกบัอาดมั ทกุคน

กจ็ะไดร้บัชวีติโดยเก�ียวเน�ืองกบัพระครสิต -์1 โครนิธ 1์5:22

I- irresistable grace

พ- พระคณุท�ีไมอ่าจขดัขวางได้

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิทรงสรา้งผู้คนท�ีพระเจา้เลอืกใหเ้ป�นคนใหม่

ซ�ึงทาํใหพ้วกเขาเช�ือได พ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิทรงรกัษาใหท้กุคนท�ี

พระเจา้ทรงเลอืกไวใ้หบ้งัเกดิใหม ส่รา้งหวัใจใหมภ่ายในพวกเขา

และทาํใหพ้วกเขาเช�ือในพระครสิตใ์นฐานะพระผู้ชว่ยใหร้อด ได้

อยา่งอสิระและเตม็ใจ การบงัเกดิใหมน่าํหนา้และทาํใหค้วามเช�ือ

แบบนาํไปถงึความรอดไดเ้ป�นไปได ช้วีติใหมก่จ็ะเกดิความเช�ือ

1. ทกุคนท�ีพระบดิาไดเ้ลอืกไวแ้ละผู้ท�ีพระครสิตส์�ินพระชนมเ์พ�ือ จะ

ประสบกบัความรอดน�ันโดยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิดว้ยตวัเอง

สารพดัท�ีพระบดิาประทานแกเ่ราจะมาหาเรา และคนท�ีมาหาเรา เรา

จะไมข่บัไลเ่ลย -ยอหน์ 6:37



ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํให้

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

แกะอ�ืนท�ีไมไ่ดเ้ป�นของคอกน�ีเรากม็อียู่แกะพวกน�ันเรากต็อ้งพามา

ดว้ย และแกะพวกน�ันจะฟ�งเสยีงของเราแลว้จะรวมเป�นฝงูเดยีวและ

มผีู้เล�ียงเพยีงผู้เดยีว -ยอหน์ 10:16

เรารู้วา่เหตกุารณท์กุอยา่งรว่มกนักอ่ผลดแีกค่นท�ีรกัพระเจา้ คอืแก่

คนท�ังหลายท�ีพระองคท์รงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค์

โรม 8:28

พระองคผ์ู้ไมท่รงหวงพระบตุรของพระองคเ์อง แตป่ระทานพระบตุร

น�ันเพ�ือเราทกุคน ถา้เชน่น�ันพระองคจ์ะไมป่ระทานส�ิงสารพดัใหเ้รา

ดว้ยกนักบัพระบตุรน�ันหรอื -โรม 8:32

มบีางคนในพวกทา่นเคยเป�นอยา่งน�ีแตท่า่นท�ังหลายไดร้บัการลา้ง

ชาํระแลว้ ไดร้บัการชาํระใหบ้รสิทุธ�ิแลว้ และไดร้บัการชาํระใหช้อบ

ธรรมแลว้โดยพระนามของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้และโดย

พระวญิญาณแหง่พระเจา้ของเรา -1 โครนิธ 6์:11

เพราะฉะน�ันขา้พเจา้ขอบอกใหท้ราบวา่ ไมม่ใีครท�ีพดูโดยพระ

วญิญาณของพระเจา้จะพดูวา่ “ใหเ้ยซเูป�นท�ีสาปแชง่” และไมม่ใีคร

สามารถพดูวา่ “พระเยซเูป�นองคพ์ระผู้เป�นเจา้” นอกจากจะพดูโดย

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิ-1 โครนิธ 1์2:3



ผู้ประทานใหเ้ราสามารถเป�นผู้ปรนนบิตัแิหง่พนัธสญัญาใหม ท่�ีไมใ่ช่

เป�นไปตามตวัอกัษรท�ีเขยีนไวแ้ตเ่ป�นไปตามพระวญิญาณ ดว้ยวา่

ตวัอกัษรท�ีเขยีนไวน้�ันทาํใหต้าย แตพ่ระวญิญาณประทานชวีติ

2 โครนิธ 3์:6

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงเป�นพระวญิญาณ และพระวญิญาณขององค์

พระผู้เป�นเจา้ทรงอยู่ท�ีไหน เสรภีาพกม็อียู่ท�ีน�ัน แตเ่ราทกุคนไมม่ผีา้

คลมุหนา้แลว้ และมองดพูระรศัมขีององคพ์ระผู้เป�นเจา้ แลว้เราก็

ไดร้บัการเปล�ียนแปลงใหเ้ป�นเหมอืนพระฉายาของพระองคโ์ดยมี

ศกัด�ิศรเีป�นลาํดบัข�ึนไป เหมอืนอยา่งศกัด�ิศรที�ีมาจากองคพ์ระผู้เป�น

เจา้ผู้ทรงเป�นพระวญิญาณ -2 โครนิธ 3์:17-18

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของ

เรา ผู้ประทานพรฝ�ายจติวญิญาณทกุอยา่งแกเ่ราในสวรรคสถานโดย

พระครสิต ด์งัเชน่ ในพระครสิต พ์ระเจา้ทรงเลอืกเราต�ังแตก่อ่นทรง

สรา้งโลก เพ�ือใหเ้ราบรสิทุธ�ิและปราศจากตาํหนใินสายพระเนตร

ของพระองค -์เอเฟซสั 1:3-4

ในพระเยซนู�ัน เราไดร้บัการไถโ่ดยพระโลหติของพระองค ค์อืไดร้บั

การยกโทษจากการละเมดิ โดยพระคณุอนัอดุมของพระเจา้

เอเฟซสั 1:7

ในพระครสิต ท์า่นท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ันดว้ย คอืเม�ือพวกทา่นไดย้นิ

สจัวาทะคอืขา่วประเสรฐิเร�ืองความรอดของทา่น และวางใจใน



พระองคแ์ลว้ พวกทา่นกไ็ดร้บัการประทบัตราดว้ยพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิตามท�ีทรงสญัญาไว พ้ระวญิญาณน�ันเป�นมดัจาํในการรบั

มรดกของเรา จนกวา่คนของพระเจา้จะไดร้บัการไถ เ่พ�ือเป�นการยก

ยอ่งพระเกยีรตขิองพระองค -์เอเฟซสั 1:13-14

ตามท�ีพระเจา้พระบดิาไดท้รงกาํหนดไวล้ว่งหนา้ และพระวญิญาณ

ทรงทาํใหบ้รสิทุธ�ิเพ�ือจะเช�ือฟ�งพระเยซคูรสิต แ์ละไดร้บัการ

ประพรมดว้ยพระโลหติของพระองค ข์อพระคณุและสนัตสิขุจง

เพ�ิมพนูแกท่า่นท�ังหลายย�ิงข�ึนเถดิ -1 เปโตร 1:2

2. การถกูสรา้งใหมเ่ป�นการเปล�ียนแปลงภายในของมนษุยท์�ีกระทาํ

โดยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิเทา่น�ันและไมไ่ดข้�ึนอยู่กบัความชว่ยเหลอื

หรอืความรว่มมอืของมนษุย์

การบงัเกดิใหม่

วนัรุ่งข�ึน เม�ือมหาชนท�ีมารว่มงานเทศกาลน�ันไดย้นิวา่พระเยซเูสดจ็

มาถงึกรงุเยรซูาเลม็ พวกเขากถ็อืทางอนิทผลมัพากนัออกไปตอ้นรบั

พระองคร์อ้งวา่ “โฮซนันา ขอใหพ้ระองคผ์ู้เสดจ็มาในพระนาม

ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ คอื พระมหากษตัรยิแ์หง่อสิราเอล ทรงพระ

เจรญิ ” -ยอหน์ 12:12-13

เพราะฉะน�ัน ทกุส�ิงจงึไมข่�ึนกบัความต�ังใจหรอืความมานะของมนษุย์



แตข่�ึนอยู่กบัพระเมตตาของพระเจา้ -โรม 9:16

พระเยซตูรสัตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ด้

เกดิใหม ค่นน�ันไมส่ามารถเหน็แผน่ดนิของพระเจา้” นโิคเดมสัทลู

พระองคว์า่ “คนชราจะเกดิใหมไ่ดอ้ยา่งไร? จะเขา้ไปในทอ้งของแม่

คร�ังท�ีสองแลว้เกดิใหมไ่ดห้รอื?” พระเยซตูรสัวา่ “เราบอกความจรงิ

กบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากน�าและพระวญิญาณ คนน�ันจะเขา้ใน

แผน่ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ท้�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ีเกดิ

จากพระวญิญาณกเ็ป�นวญิญาณ อยา่ประหลาดใจท�ีเราบอกทา่นวา่

พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ล่ม จะพดัไปท�ีไหนกพ็ดัไปท�ีน�ัน และทา่นไดย้นิ

เสยีงลมน�ันแตไ่มรู่้วา่ลมมาจากไหนและไปท�ีไหน คนท�ีเกดิจากพระ

วญิญาณ กเ็ป�นอยา่งน�ันทกุคน” -ยอหน์ 3:3-8

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาแหง่พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของ

เรา โดยพระเมตตาลน้เหลอืของพระองค ท์รงโปรดใหเ้ราบงัเกดิใหม่

เขา้ในความหวงัท�ีย�ังยนื โดยการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต -์1

เปโตร 1:3

ทา่นท�ังหลายไดบ้งัเกดิใหมแ่ลว้ ไมใ่ชจ่ากเมลด็พนัธุ์ท�ีเส�ือมสลายได้

แตจ่ากเมลด็พนัธุ์ท�ีไมเ่ส�ือมสลาย คอืจากพระวจนะของพระเจา้ท�ีมี

ชวีติและดาํรงอยู่-1 เปโตร 1:23

เพราะทกุคนท�ีเกดิจากพระเจา้ กม็ชียัเหนอืโลก และความเช�ือของ

เราน�ีแหละเป�นชยัชนะท�ีมชียัเหนอืโลก -1 ยอหน์ 5:4



พระองคก์ท็รงชว่ยเราใหร้อด ไมใ่ชเ่พราะความชอบธรรมท�ีเราทาํเอง

แตด่ว้ยพระเมตตาของพระองคโ์ดยผา่นการชาํระใหบ้งัเกดิใหมแ่ละ

สรา้งใหมข่องพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ-ทติสั 3:5

หวัใจใหม่

แลว้พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะประทานใจเช�ือฟ�งแกท่า่น และ

แกบ่ตุรหลานของทา่น เพ�ือทา่นจะไดร้กัพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

ทา่นดว้ยสดุจติสดุใจของทา่น เพ�ือทา่นท�ังหลายจะมชีวีติอยู่ได้

เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ0:6

เราจะใหใ้จใหมแ่กพ่วกเจา้ และเราจะบรรจวุญิญาณใหมไ่วภ้ายใน

ของเจา้ท�ังหลาย เราจะนาํใจหนิออกจากเน�ือของเจา้ และใหใ้จเน�ือแก่

เจา้ เราจะใสว่ญิญาณของเราไวภ้ายในของเจา้ท�ังหลาย แลว้ทาํให้

เจา้ดาํเนนิตามกฎเกณฑข์องเรา และรกัษากฎหมายของเรา ท�ังทาํ

ตามน�ัน -เอเสเคยีล 36:26-27

ถกูสรา้งใหม่

ฉะน�ันถา้ใครอยู่ในพระครสิต เ์ขากเ็ป�นคนท�ีถกูสรา้งใหมแ่ลว้ ส�ิง

สารพดัท�ีเกา่ๆ กล็ว่งไป น�ีแนะ่กลายเป�นส�ิงใหมท่�ังน�ัน ส�ิงท�ังหมดน�ี

เกดิจากพระเจา้ ผู้ทรงใหเ้ราคนืดกีบัพระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต์

และประทานพนัธกจิในเร�ืองการคนืดนี�ีแกเ่รา -2 โครนิธ 5์:17-18



เพราะวา่จะเขา้สหุนตัหรอืไมน่�ัน ไมส่าํคญัอะไร แตก่ารท�ีถกู

สรา้งใหมน่�ันสาํคญั -กาลาเทยี 6:15

เพราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึนในพระเยซู

ครสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้

เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:10

ฟ��นข�ึนจากความตาย

เพราะพระบดิาทรงทาํใหค้นท�ีตายแลว้เป�นข�ึนมาและประทานชวีติ

ใหอ้ยา่งไร พระบตุรกจ็ะใหช้วีติแกค่นท�ีทา่นปรารถนาจะใหอ้ยา่งน�ัน

ยอหน์ 5:21

ดงัน�ันพระเยซจูงึตรสักบัพวกเขาตรงๆ วา่ “ลาซารสัตายแลว้ และ

เพราะเหน็แกพ่วกทา่นเราจงึยนิดที�ีเราไมไ่ดอ้ยู่ท�ีน�ันเพ�ือทา่นจะไดเ้ช�ือ

อยา่งไรกด็ ใีหพ้วกเราไปหาเขากนัเถดิ” พระเยซตูรสักบันางวา่ “เรา

เป�นชวีติและการเป�นข�ึนจากตาย คนท�ีวางใจในเราจะมชีวีติอกีแมว้า่

เขาจะตายไป พระเยซสูะเทอืนพระทยัอกี จงึเสดจ็มาถงึอโุมงคฝ์�งศพ

อโุมงคน์�ันเป�นถ�า มหีนิกอ้นหน�ึงวางป�ดปากอโุมงคไ์ว พ้ระเยซตูรสัวา่

“จงเอาหนิออกเสยี” มารธาพ�ีสาวของคนตายจงึทลูพระองคว์า่

“องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ศพคงจะมกีล�ินเหมน็แลว้ เพราะวา่นอ้งตายมาส�ี

วนัแลว้” พระเยซตูรสักบันางวา่ “เราบอกเธอแลว้ไมใ่ชห่รอืวา่ ถา้เธอ

เช�ือ กจ็ะไดเ้หน็ความย�ิงใหญข่องพระเจา้?” พวกเขาจงึเอาหนิออก



พระเยซแูหงนพระพกัตรข์�ึนตรสัวา่ “ขา้แตพ่ระบดิา ขา้พระองค์

ขอบพระคณุพระองคท์�ีพระองคโ์ปรดฟ�งขา้พระองค ข์า้พระองค์

ทราบวา่พระองคท์รงฟ�งขา้พระองคอ์ยู่เสมอ แตท่�ีขา้พระองคก์ลา่ว

อยา่งน�ีกเ็พราะเหน็แกฝ่งูชนท�ียนือยู่ท�ีน�ีเพ�ือพวกเขาจะไดเ้ช�ือวา่

พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า” เม�ือตรสัอยา่งน�ันแลว้ พระองคท์รง

รอ้งเสยีงดงัวา่ “ลาซารสั ออกมาเถดิ” คนตายน�ันกอ็อกมา มผีา้พนั

มอืและเทา้ และท�ีหนา้กม็ผีา้พนัอยู่ดว้ย พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่

“จงแกะผา้ท�ีพนัออกแลว้ปลอ่ยเขาเถดิ”-ยอหน์ 11:14-15, 25, 38-44

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น ถงึแมว้า่เรา

เป�นคนตายเน�ืองจากการละเมดิ พระองคย์งัทรงทาํใหม้ชีวีติอยู่

รว่มกบัพระครสิต (์พวกทา่นไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุ)

เอเฟซสั 2:1, 5

และทา่นซ�ึงตายแลว้เน�ืองดว้ยการละเมดิท�ังหลาย และเน�ืองดว้ยการ

ไมไ่ดเ้ขา้สหุนตัในเน�ือหนงัของพวกทา่น พระเจา้ ทรงทาํใหพ้วกทา่น

มชีวีติรว่มกบัพระครสิต แ์ละทรงใหอ้ภยัการละเมดิท�ังหลายของเรา

โคโลส 2ี:13

เป�นของประธาน

ดงัท�ีพระองคโ์ปรดใหพ้ระบตุรมสีทิธอิาํนาจเหนอืมนษุยท์�ังส�ิน

เพ�ือใหพ้ระบตุรประทานชวีตินรินัดรแ์กค่นท�ีพระองคท์รงมอบแก่



พระบตุรน�ัน -ยอหน์ 17:2

เพราะวา่ใครทาํใหท้า่นวเิศษกวา่คนอ�ืน? ทา่นมอีะไรท�ีไมไ่ดร้บัมา?

ถา้ทา่นไดร้บัมา ทาํไมจงึโออ้วดเหมอืนกบัวา่ทา่นไมไ่ดร้บัมา?

1 โครนิธ 4์:7

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความ

เช�ือ ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้

ไมใ่ชม่าจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได -้เอเฟซสั 2:8-9

3. การกลบัใจและความเช�ือเป�นของประทานจากสวรรคซ์�ึงเป�นผล

ไมใ่ชส่าเหตขุองการบงัเกดิใหมข่องพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

พระเจา้ทรงต�ังพระองคไ์วท้�ีพระหตัถเ์บ�ืองขวาของพระองค ใ์หเ้ป�น

องคพ์ระผู้นาํและองคพ์ระผู้ชว่ยใหร้อด เพ�ือจะใหช้นอสิราเอลกลบัใจ

ใหม แ่ลว้จะทรงอภยับาปของเขาท�ังหลาย -กจิการ 5:31

เม�ือคนท�ังหลายไดย้นิคาํเหลา่น�ันกน็�ิงอยู่แลว้สรรเสรญิพระเจา้วา่

“พระเจา้กท็รงโปรดแกค่นตา่งชาตใิหก้ลบัใจใหมจ่นไดช้วีติรอดดว้ย”

กจิการ 11:18

เม�ือคนตา่งชาตไิดย้นิอยา่งน�ันกม็คีวามยนิดแีละสรรเสรญิพระวจนะ

ของพระเจา้ และคนท�ังหลายท�ีทรงหมายไวแ้ลว้เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดร์

กเ็ช�ือถอื -กจิการ 13:48



มหีญงิคนหน�ึงในพวกท�ีฟ�งเราช�ือลเิดยี นางมาจากเมอืงธยิาทริา เป�น

คนขายผา้สมีว่งและเป�นคนท�ีนบัถอืพระเจา้ หญงิคนน�ันมาฟ�งเรา

และองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงเป�ดใจของนางใหส้นใจถอ้ยคาํท�ีเปาโลกลา่ว

กจิการ 16:14

เม�ืออปอลโลตอ้งการจะขา้มไปยงัแควน้อาคายา พ�ีนอ้งกห็นนุใจทา่น

และเขยีนจดหมายฝากไปถงึสาวกท�ีน�ันใหร้บัรองทา่นไว เ้ม�ือไปถงึ

แลว้ทา่นกไ็ดช้ว่ยเหลอืคนท�ังหลายท�ีเช�ือโดยพระคณุของพระเจา้

อยา่งมากมาย -กจิการ 18:27

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความ

เช�ือ ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้

ไมใ่ชม่าจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได -้เอเฟซสั 2:8-9

เพราะพระเจา้ทรงใหพ้ระคณุแกท่า่นเพราะเหน็แกพ่ระครสิต ไ์มใ่ช่

ใหท้า่นท�ังหลายเช�ือในพระองคเ์ทา่น�ัน แตใ่หท้นทกุขย์ากเพราะเหน็

แกพ่ระองคด์ว้ย -ฟ�ลปิป�1:29

แกไ้ขความคดิเหน็ของฝ�ายตรงขา้มดว้ยความสภุาพออ่นโยน เพราะ

พระเจา้อาจโปรดใหพ้วกเขากลบัใจ และมาถงึความรู้ในความจรงิ

และหลดุพน้จากบว่งของมาร ผู้ซ�ึงดกัจบัพวกเขาไวใ้หท้าํตามความ

ประสงคข์องมนั -2 ทโิมธ 2ี:25-26



P- perserverance

อ- การอดทนของธรรมกิชน

ทกุคนท�ีพระเจา้ทรงเลอืก ทรงไถโ่ดยพระครสิต แ์ละบงัเกดิใหมโ่ดย

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิจะรอดนรินัดร พ์ระเจา้จะทรงรกัษาความเช�ือ

ของพวกเขาไวโ้ดยอาํนาจของพระผู้เป�นเจา้ผู้ทรงฤทธานภุาพและ

ดว้ยเหตนุ�ีจงึยนืหยดัในความเช�ือตอ่ไปได้

1. ผู้คนท�ีเช�ือในพระเยซคูรสิตอ์ยา่งแทจ้รงิ คนน�ันมชีวีติใหมซ่�ึงเป�น

ชวีตินรินัดร์

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค์

เพ�ือทกุคนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร์

ยอหน์ 3:16

คนท�ีวางใจในพระบตุรกม็ชีวีตินรินัดร ค์นท�ีไมเ่ช�ือฟ�งพระบตุรกจ็ะ

ไมไ่ดเ้หน็ชวีติ แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่กบัเขา -ยอหน์ 3:36

เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ ถา้ใครฟ�งคาํของเราและวางใจผู้ทรง

ใชเ้รามา คนน�ันกม็ชีวีตินรินัดรแ์ละไมถ่กูพพิากษา แตผ่า่นพน้ความ

ตายไปสู่ชวีติแลว้ -ยอหน์ 5:24

เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ คนท�ีวางใจกม็ชีวีตินรินัดร์

ยอหน์ 6:47

เราเป�นอาหารดาํรงชวีติซ�ึงลงมาจากสวรรค ถ์า้ใครกนิอาหารน�ีคน



น�ันจะมชีวีตินรินัดร แ์ละอาหารท�ีเราจะใหเ้พ�ือชวีติของโลกน�ันกค็อื

เลอืดเน�ือของเรา” -ยอหน์ 6:51

พระเยซตูรสักบันางวา่ “เราเป�นชวีติและการเป�นข�ึนจากตาย คนท�ี

วางใจในเราจะมชีวีติอกีแมว้า่เขาจะตายไป -ยอหน์ 11:25

ขอ้ความเหลา่น�ีขา้พเจา้เขยีนถงึทา่นท�ังหลายท�ีวางใจในพระนาม

ของพระบตุรของพระเจา้ เพ�ือใหท้า่นรู้วา่ทา่นมชีวีตินรินัดร์

1 ยอหน์ 5:13

ทา่นท�ังหลายไดบ้งัเกดิใหมแ่ลว้ ไมใ่ชจ่ากเมลด็พนัธุ์ท�ีเส�ือมสลายได้

แตจ่ากเมลด็พนัธุ์ท�ีไมเ่ส�ือมสลาย คอืจากพระวจนะของพระเจา้ท�ีมี

ชวีติและดาํรงอยู่-1 เปโตร 1:23

2. ทกุคนท�ีมาหาพระครสิตด์ว้ยมคีวามเช�ือท�ีแทจ้รงิ พระองคก์จ็ะทรง

รกัษาความรอดของเขาตลอดนรินัดรด์ว้ยอาํนาจของพระเจา้

พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เราเป�นอาหารแหง่ชวีติ คนท�ีมาหาเราจะ

ไมห่วิ และคนท�ีวางใจในเราจะไมก่ระหายอกีเลย แตเ่รากบ็อกพวก

ทา่นแลว้วา่ทา่นเหน็เราแลว้แตไ่มว่างใจ สารพดัท�ีพระบดิาประทาน

แกเ่ราจะมาหาเรา และคนท�ีมาหาเรา เราจะไมข่บัไลเ่ลย เพราะวา่

เราลงมาจากสวรรค ไ์มใ่ชเ่พ�ือทาํตามความประสงคข์องเราเอง แต่

เพ�ือทาํตามพระประสงคข์องผู้ทรงใชเ้รามา และพระประสงคข์องผู้

ทรงใชเ้รามาน�ันกค็อื ใหเ้รารกัษาทกุส�ิงท�ีพระองคท์รงมอบไวก้บัเรา



ไมใ่หห้ายไปสกัส�ิงเดยีว แตท่าํใหเ้ป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย เพราะน�ี

แหละเป�นพระประสงคข์องพระบดิาของเรา ท�ีจะใหท้กุคนท�ีเหน็พระ

บตุรและวางใจพระองคม์ชีวีตินรินัดร แ์ละเราเองจะใหค้นน�ันเป�น

ข�ึนมาในวนัสดุทา้ย” -ยอหน์ 6:35-40

แกะของเรายอ่มฟ�งเสยีงของเรา เรารู้จกัแกะเหลา่น�ัน และแกะน�ันก็

ตามเรา เราใหช้วีตินรินัดรแ์กแ่กะท�ังหลาย แกะเหลา่น�ันจะไมม่วีนั

พนิาศและจะไมม่ใีครแยง่ชงิแกะน�ันไปจากมอืของเราได พ้ระบดิา

ของเราผู้ประทานแกะน�ันใหแ้กเ่ราทรงเป�นใหญก่วา่ทกุส�ิง และไมม่ี

ใครสามารถชงิไปจากพระหตัถข์องพระบดิาได เ้รากบัพระบดิาเป�น

อนัหน�ึงอนัเดยีวกนั” -ยอหน์ 10:27-30

บดัน�ีขา้พระองคจ์ะไมอ่ยู่ในโลกน�ีอกี แตพ่วกเขายงัอยู่ในโลกน�ีและ

ขา้พระองคก์าํลงัจะไปหาพระองค ข์า้แตพ่ระบดิาผู้บรสิทุธ�ิขอ

พระองคท์รงพทิกัษร์กัษาบรรดาคนท�ีพระองคป์ระทานแกข่า้พระองค์

ไวโ้ดยพระนามของพระองค เ์พ�ือเขาจะเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนั

เหมอืนอยา่งขา้พระองคก์บัพระองค เ์ม�ือขา้พระองคย์งัอยู่กบัพวกเขา

ขา้พระองคก์พ็ทิกัษร์กัษาเขา ผู้ซ�ึงพระองคป์ระทานแกข่า้พระองคไ์ว้

โดยพระนามของพระองค แ์ละขา้พระองคป์กป�องพวกเขาไว แ้ละไม่

มใีครในพวกเขาพนิาศนอกจากลกูแหง่ความพนิาศ เพ�ือใหเ้ป�นจรงิ

ตามขอ้พระคมัภรี -์ยอหน์ 17:11-12

ขา้พระองคไ์มไ่ดข้อใหพ้ระองคเ์อาพวกเขาออกไปจากโลก แตข่อให้



ปกป�องเขาไวใ้หพ้น้จากมารรา้ย -ยอหน์ 17:15

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไว้

กอ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระบตุร

น�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก และบรรดาผู้ท�ี

พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ี

พระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรม และผู้ท�ี

พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรดีว้ย

โรม 8:29-30

แลว้ใครจะใหเ้ราขาดจากความรกัของพระครสิตไ์ด?้ จะเป�นความทกุข์

หรอืความยากลาํบาก หรอืการเค�ียวเขญ็ หรอืการกนัดารอาหาร หรอื

การเปลอืยกาย หรอืการถกูโพยภยั หรอืการถกูคมดาบหรอื? ตามท�ี

เขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “เพราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคจ์งึถกู

ประหารวนัยงัค�า และนบัวา่เป�นแกะสาํหรบัเอาไปฆา่” แตว่า่ใน

เหตกุารณท์�ังหมดน�ีเรามชียัเหลอืลน้โดยพระองคผ์ู้ทรงรกัเราท�ังหลาย

เพราะขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ หรอืบรรดาทตูสวรรค์

หรอืเทพเจา้ หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมใีนภายหนา้

หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีไดท้รง

สรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํใหเ้ราขาดจากความรกัของพระเจา้ ซ�ึง

มอียู่ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราได -้โรม 8:35-39

พระองคจ์ะทรงใหพ้วกทา่นม�ันคงอยู่จนถงึท�ีสดุ เพ�ือใหท้า่น



ปราศจากท�ีตใินวนัของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

1 โครนิธ 1์:8

พระองคท์รงกาํหนดเราไวล้ว่งหนา้ดว้ยความรกั ใหเ้ป�นบตุรของ

พระองคโ์ดยทางพระเยซคูรสิต ต์ามความชอบพระทยัและพระ

ประสงคข์องพระองค -์เอเฟซสั 1:5

ในพระครสิต ท์า่นท�ังหลายกเ็ป�นเชน่น�ันดว้ย คอืเม�ือพวกทา่นไดย้นิ

สจัวาทะคอืขา่วประเสรฐิเร�ืองความรอดของทา่น และวางใจใน

พระองคแ์ลว้ พวกทา่นกไ็ดร้บัการประทบัตราดว้ยพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิตามท�ีทรงสญัญาไว พ้ระวญิญาณน�ันเป�นมดัจาํในการรบั

มรดกของเรา จนกวา่คนของพระเจา้จะไดร้บัการไถ เ่พ�ือเป�นการยก

ยอ่งพระเกยีรตขิองพระองค -์เอเฟซสั 1:13-14

และอยา่ทาํใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิของพระเจา้เสยีพระทยั ดว้ยพระ

วญิญาณน�ันทา่นไดร้บัการประทบัตราไวส้าํหรบัวนัท�ีจะไดร้บัการไถ่

เอเฟซสั 4:30

ขา้พเจา้แนใ่จอยา่งน�ีวา่พระองคผ์ู้ทรงเร�ิมตน้การดไีวใ้นพวกทา่น จะ

ทรงทาํใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต -์ฟ�ลปิป�1:6

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาแหง่พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของ

เรา โดยพระเมตตาลน้เหลอืของพระองค ท์รงโปรดใหเ้ราบงัเกดิใหม่

เขา้ในความหวงัท�ีย�ังยนื โดยการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต แ์ละ



เขา้ในมรดก ซ�ึงไมเ่ส�ือมสลายและไรม้ลทนิ และไมร่ว่งโรย ซ�ึงไดเ้กบ็

รกัษาไวใ้นสวรรคแ์ลว้เพ�ือพวกทา่น ผู้ไดร้บัการคุ้มครองโดยฤทธ�ิเดช

ของพระเจา้ทางความเช�ือใหเ้ขา้ในความรอด ซ�ึงพรอ้มจะปรากฏใน

วาระสดุทา้ย -1 เปโตร 1:3-5

3. ผู้เช�ือท�ีแทจ้รงิจะอดทนจนถงึส�ินสดุชวีติดว้ยความเช�ือและการ

เช�ือฟ�งดว้ยกาํลงัท�ีมาจากพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

ใครท�ีมบีญัญตัขิองเราและประพฤตติามบญัญตัเิหลา่น�ัน คนน�ันเป�น

คนท�ีรกัเรา และคนท�ีรกัเราน�ันพระบดิาของเราจะทรงรกัเขา และเรา

จะรกัเขาและจะสาํแดงตวัใหป้รากฏแกเ่ขา” -ยอหน์ 14:21

“เราเป�นเถาองุ่นแท แ้ละพระบดิาของเราทรงเป�นผู้ดแูลรกัษา แขนง

ทกุแขนงในเราท�ีไมอ่อกผล พระองคก์ท็รงตดัท�ิงเสยี และแขนงทกุ

แขนงท�ีออกผล พระองคก์ท็รงลดิ เพ�ือใหอ้อกผลมากข�ึน พวกทา่น

ไดร้บัการชาํระใหส้ะอาด แลว้ดว้ยถอ้ยคาํท�ีเรากลา่วกบัทา่น จงตดิ

สนทิอยู่กบัเราและเราตดิสนทิอยู่กบัพวกทา่น แขนงจะออกผลเอง

ไมไ่ดน้อกจากจะตดิสนทิอยู่กบัเถา พวกทา่นกเ็ชน่เดยีวกนัจะเกดิผล

ไมไ่ดน้อกจากจะตดิสนทิอยู่กบัเรา เราเป�นเถาองุ่น พวกทา่นเป�นแขนง

คนท�ีตดิสนทิอยู่กบัเราและเราตดิสนทิอยู่กบัเขา คนน�ันจะเกดิผลมาก

เพราะวา่ถา้แยกจากเราแลว้พวกทา่นจะทาํส�ิงใดไมไ่ดเ้ลย ถา้ใคร

ไมไ่ดต้ดิสนทิอยู่กบัเรา คนน�ันกต็อ้งถกูตดัท�ิงเสยีเหมอืนแขนง แลว้ก็



เห�ียวแหง้ไป และถกูเกบ็เอาไปเผาไฟ ถา้พวกทา่นตดิสนทิอยู่กบัเรา

และถอ้ยคาํของเราตดิสนทิอยู่กบัทา่นแลว้ ทา่นจะขอส�ิงใดท�ีทา่น

ปรารถนากจ็ะไดส้�ิงน�ัน พระบดิาของเราทรงไดร้บัพระเกยีรตเิพราะ

เหตนุ�ีคอืเม�ือพวกทา่นเกดิผลมากและเป�นสาวกของเรา พระบดิา

ทรงรกัเราอยา่งไร เรากร็กัพวกทา่นอยา่งน�ัน จงตดิสนทิอยู่กบัความ

รกัของเรา ถา้พวกทา่นประพฤตติามบญัญตัขิองเรา ทา่นกจ็ะตดิ

สนทิอยู่กบัความรกัของเรา เหมอืนอยา่งท�ีเราประพฤตติามบญัญตัิ

ของพระบดิาและตดิสนทิอยู่กบัความรกัของพระองค เ์ราบอกส�ิง

เหลา่น�ีกบัพวกทา่นแลว้ เพ�ือใหค้วามยนิดขีองเราอยู่ในทา่น และให้

ความยนิดขีองทา่นเตม็เป��ยม -ยอหน์ 15:1-11

เพราะวา่เราเป�นฝ�พระหตัถข์องพระองคท์�ีทรงสรา้งข�ึนในพระเยซู

ครสิตเ์พ�ือใหท้าํการด ซี�ึงเป�นส�ิงท�ีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวก้อ่นแลว้

เพ�ือใหเ้ราดาํเนนิตาม -เอเฟซสั 2:10

และหลงัจากพวกทา่นทนทกุขช์�ัวเวลาหน�ึงแลว้ พระเจา้แหง่พระคณุ

ท�ังส�ิน ผู้ไดท้รงเรยีกใหพ้วกทา่นเขา้ในศกัด�ิศรนีรินัดรข์องพระองคใ์น

พระ[เยซ]ู ครสิต พ์ระองคเ์องกจ็ะทรงฟ��นฟ จูะทรงค�าจนุใหม้�ันคง จะ

ทรงเสรมิเร�ียวแรง และจะทรงใหพ้วกทา่นต�ังม�ันอยู่-1 เปโตร 5:10

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

เรยีกและการทรงเลอืกพวกทา่นน�ัน เพราะวา่ถา้พวกทา่นทาํเชน่น�ัน

ทา่นจะไมม่วีนัลม้ลง -2 เปโตร 1:10



ฉะน�ัน พวกท�ีรกัของขา้พเจา้ เหมอืนอยา่งท�ีทา่นเช�ือฟ�งขา้พเจา้อยู่

เสมอ ทา่นจงอตุสา่หป์ระพฤตอิยา่งสมกบัความรอด ของทา่นท�ังหลาย

ดว้ยความเกรงกลวัและตวัส�ัน ไมเ่ฉพาะในเวลาท�ีขา้พเจา้อยู่ดว้ย

เทา่น�ัน แตม่ากย�ิงกวา่น�ันอกีในเวลาท�ีขา้พเจา้ไมอ่ยู่เพราะวา่พระเจา้

เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น ใหท้า่นมคีวามประสงคแ์ละมี

ความสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค -์ฟ�ลปิป�2:12-13

ไมใ่ชว่า่ขา้พเจา้ไดร้บัแลว้ หรอืดพีรอ้มแลว้ แตข่า้พเจา้กาํลงับากบ�ัน

มุ่งไปเพ�ือท�ีจะฉวยไวเ้พราะ พระเยซคูรสิตท์รงฉวยขา้พเจา้ไว พ้�ีนอ้ง

ท�ังหลาย ขา้พเจา้ไมถ่อืวา่ขา้พเจา้ฉวยไวไ้ดแ้ลว้ แตข่า้พเจา้ทาํอยา่ง

หน�ึง คอืลมืส�ิงท�ีผา่นพน้มา แลว้โนม้ตวัไปยงัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองหนา้ และ

ขา้พเจา้บากบ�ันมุ่งไปสู่หลกัชยั เพ�ือจะไดร้บัรางวลัคอืการทรงเรยีก

แหง่เบ�ืองบนซ�ึงมใีนพระเยซคูรสิต เ์พราะฉะน�ัน เราท�ีเป�นผู้ใหญแ่ลว้

จงคดิอยา่งน�ีและถา้พวกทา่นคดิอกีอยา่งหน�ึง พระเจา้กจ็ะทรงให้

เร�ืองน�ีประจกัษแ์กท่า่นดว้ย -ฟ�ลปิป�3:12-15

ผู้ท�ีเกดิจากพระเจา้ไมท่าํบาป เพราะเช�ือของพระเจา้อยู่ในคนน�ันและ

เขาทาํบาปไมไ่ด เ้พราะเขาเกดิจากพระเจา้ -1 ยอหน์ 3:9

เรารู้วา่ทกุคนท�ีเกดิจากพระเจา้ไมท่าํบาป แตพ่ระองคผ์ู้ทรงบงัเกดิ

จากพระเจา้ทรงคุ้มครองรกัษาเขา และมารรา้ยไมแ่ตะตอ้งเขา

1 ยอหน์ 5:18

เรามหีลายอยา่งท�ีจะกลา่วเก�ียวกบัเร�ืองน�ีแตย่ากท�ีจะอธบิายเพราะ



พวกทา่นเรยีนรู้ไดช้า้มาก ถงึแมว้า่ขณะน�ีทา่นท�ังหลายควรจะเป�นครู

ไดแ้ลว้ แตท่า่นกต็อ้งใหค้นอ�ืนสอนทา่นอกีในเร�ืองหลกัธรรมเบ�ืองตน้

แหง่พระวจนะของพระเจา้ ทา่นตอ้งการน�านมไมใ่ชอ่าหารแขง็

เพราะวา่ทกุคนท�ียงักนิน�านมน�ันยงัไมเ่ขา้ใจใน เร�ืองความชอบธรรม

เพราะเขายงัเป�นทารกอยู่อาหารแขง็น�ันสาํหรบัผู้ใหญ ส่าํหรบัคนท�ี

ฝ�กฝนจนมคีวามสามารถแยกแยะดชี�ัวไดแ้ลว้ เพราะฉะน�ันขอใหเ้รา

ผา่นหลกัคาํสอนเบ�ืองตน้เก�ียวกบัพระครสิต ไ์ปสู่ความเป�นผู้ใหญ โ่ดย

ไมว่างรากฐานซ�าอกี คอืเร�ืองการกลบัใจจากการประพฤตทิ�ีนาํไปสู่

ความตาย และเร�ืองความเช�ือในพระเจา้ และคาํสอนเร�ืองพธิลีา้ง

ชาํระตา่งๆ การวางมอื การเป�นข�ึนจากความตาย และการลงโทษช�ัว

นรินัดร ถ์า้พระเจา้ทรงอนญุาต เรากจ็ะไดเ้ดนิหนา้ตอ่ไป เพราะวา่

คนเหลา่น�ันท�ีไดร้บัความสวา่งมาคร�ังหน�ึงแลว้ และไดล้�ิมรสของ

ประทานจากสวรรค ไ์ดม้สีว่นรว่มในพระวญิญาณบรสิทุธ�ิและไดล้�ิม

รสความดงีามแหง่พระวจนะของพระเจา้ และฤทธ�ิเดชแหง่ยคุท�ีจะ

มาถงึน�ัน แลว้ยงัหลงไป กเ็หลอืวสิยัท�ีจะนาํพวกเขามาสู่การกลบัใจอกี

ได เ้พราะพวกเขาเองไดต้รงึพระบตุรของพระเจา้อกี และไดป้ระจาน

พระองคใ์หอ้บัอายตอ่สาธารณชน เพราะวา่พ�ืนดนิท�ีไดร้บัน�าฝนอยู่

เสมอ และทาํใหเ้กดิพชืผกัอนัเป�นประโยชนแ์กค่นท�ีเพาะปลกู ก็

ไดร้บัพระพรจากพระเจา้ แตถ่า้พ�ืนดนิน�ันผลติตน้หนามใหญแ่ละ

หนามยอ่ย มนักไ็รค้า่จนเกอืบจะถกูแชง่สาป แลว้ในท�ีสดุกจ็ะถกูเผาไฟ

แตท่า่นท�ีรกัท�ังหลาย แมพ้วกเราจะพดูอยา่งน�ันเรากเ็ช�ือแนว่า่ ใน



กรณขีองพวกทา่นน�ันมสี�ิงท�ีดกีวา่ น�ันกค็อืส�ิงท�ีเก�ียวกบัความรอด

เพราะวา่พระเจา้ไมท่รงอธรรมท�ีจะทรงลมืการงานของพวกทา่นและ

ความรกัท�ีพวกทา่นแสดงตอ่พระนามของพระองค ค์อืการปรนนบิตัิ

พวกธรรมกิชนน�ัน ดงัท�ีพวกทา่นยงัปรนนบิตัอิยู่และเราปรารถนาให้

ทา่นแตล่ะคนแสดงความกระตอืรอืรน้อยา่งเดยีวกนัจนถงึท�ีสดุ เพ�ือ

จะพบความสาํเรจ็ตามท�ีหวงัไว เ้พ�ือไมใ่หพ้วกทา่นเป�นคนเฉ�ือยชา้ แต่

ใหเ้ลยีนแบบคนเหลา่น�ันท�ีโดยทางความเช�ือและความอดทน จงึ

ไดร้บัส�ิงท�ีทรงสญัญาไวเ้ป�นมรดก -ฮบีร 5ู:11-6:12

พวกเขาไดอ้อกไปจากเรา แตเ่ขากไ็มไ่ดเ้ป�นของเรา เพราะวา่ถา้เขา

เป�นของเรา เขากจ็ะอยู่กบัเราตอ่ไป แตก่ารท�ีเขาไดอ้อกไปน�ันแสดงให้

เหน็ชดัวา่เขาไมไ่ดเ้ป�นของเรา -1 ยอหน์ 2:19

น�ีแหละเป�นส�ิงท�ีพระองคไ์ดท้รงสญัญาไวก้บัเรา คอืชวีตินรินัดร์

1 ยอหน์ 2:25


