
ในป ค.ศ. 1943 กองกำลังการยึดครองของญี่ปุนออกคำสั่งใหคน
อเมริกันและคนยุโรปหลายรอยคนเปน “ชนชาติฝายศัตรู” เขาไปอยูในคาย
กักกันที่เมืองชานตงในประเทศจีน ผูถูกกักกันตองอดทนกับความเบื่อหนาย
ความทอแทผดิหวงั ความแออดัและความกลวันบัเปนแรมเดอืน

ผถูกูกกักนัคนหนึง่อธบิายถงึชายผหูนึง่วา “ไมตองสงสยัเลยวาเขาเปน
คนทีท่กุคนตองการ มคีนรกัมากทีส่ดุ และเปนทีน่านบัถอืมากทีส่ดุของคนใน
คาย” คอื อาจารยอรีคิ ลดิเดลิ ผเูผยแพรศาสนาจากสกอตแลนด

ตอมาหญงิโสเภณชีาวรสัเซยีในคายหวนคดิขึน้ไดวา ลดิเดลิคอืผชูายที่
ทำอะไรตอมอิะไรใหเธอโดยไมหวงัสิง่ตอบแทน ครัง้แรกเมือ่เธอมาทีค่าย เธอ
รสูกึโดดเดีย่วและถกูดถูกูเหยยีบหยามไมมใีครคบดวย   ลดิเดลิเปนคนเดยีวที่
ยนิดชีวยทำชัน้วางของใหเธอ

ผูถูกกักกันคนอื่นหวนคิดอีกวา “เขาเปนสุภาพบุรุษและมีอารมณขัน
ทำใหระงบัอารมณรอนได”

ครัง้หนึง่ในการประชมุอยางเผด็รอนของผถูกูกกักนั ทกุคนตองการใหใคร
สกัคนทำอะไรสกัอยางเพือ่กลมุเยาวชนทีจ่ติใจวาวนุ ลดิเดลิมาพรอมคำตอบ
เขาจดัใหมกีารเลนกฬีา การแกะสลกัและมชีัน้เรยีนสำหรบัเดก็ๆ และเขาเริม่
ใชเวลาในตอนเย็นกับกลุมวัยรุนเหลานั้น

การแขงขันกีฬาโอลิมปคป 1924 ลิดเดลไดรับชัยชนะทั้งชื่อเสียงและ
เกยีรตยิศ เขาไดรบัเหรยีญทองวิง่แขง 400 เมตร และไดรบัชยัชนะในความเปน
ครสิเตยีนดวยเชนกนั เขาไดรบัการยกยองชมเชยและเปนทีก่ลาวขวญัมากทีส่ดุ
ในกลมุผถูกูกกักนัทัว่โลก

อะไรทำใหเขาเปนคนพเิศษแบบนี?้ ทานสามารถพบเคลด็ลบัของเขาได
ทกุวนัเวลา 6 โมงเชา นัน่คอืเขาเดนิยองดวยปลายเทาเงยีบๆ ผานเพือ่นๆ ที่
กำลังหลับไปยังโตะจีน เพื่อจุดตะเกียงเล็กๆ สำหรับจดบันทึกและศึกษา
พระครสิตธรรมคมัภรีของเขา ในแตละวนัอรีคิ ลดิเดลิ จะแสวงหาพระคณุและ
ความเขมแขง็ในพระวจนะของพระเจาทีม่อียางมากมาย

1. หนงัสอืคมูอืการดำเนนิชวีติครสิเตยีน
พระครสิตธรรมคมัภรีเปนหนงัสอืคมูอืสำหรบัครสิตชน ซึง่เตม็ไปดวยเรือ่ง

ราวของคนทีม่ปีระสบการณเรือ่งทาทายตางๆ เหมอืนทีเ่ราพบเจอในทกุวนันี้
การไดทราบเรือ่งราวบคุคลตางๆ ในพระครสิตธรรมคมัภรี เหน็ถงึความยนิดี
ปรดีา ความเศราโศก ปญหาและโอกาสตางๆ ของบคุคลเหลานัน้ จะชวยให
เราเปนครสิเตยีนทีเ่ตบิโตมากยิง่ขึน้

ดาวดิผเูขยีนพระธรรมสดดุใีหภาพการพึง่พาพระวจนะของพระเจา เปน
เหมอืนไฟสองทาง

“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรับเทาของขาพระองค และเปน
ความสวางแกมรรคาของขาพระองค”  สดดุ ี119:105

ความสวางที่ไดรับจากพระคริสตธรรมในแตละวันสามารถทำใหเรามี
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณที่เติบโตอยางชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใดพระคริสต
ธรรมคัมภีรแสดงใหเราเห็นพระเยซูผูทรงเปนแสงสวางของโลก  ชีวิตจะมี
ความหมายกต็อเมือ่ไดรบัแสงสวางจากพระองคเทานัน้
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2. มติรภาพทีท่ำใหเปลีย่นแปลง
พระครสิตทรงมพีระประสงคใหพระครสิตธรรมคมัภรีเปนเหมอืนจดหมาย

สวนตัวจากเพื่อนสนิทที่เขียนถึงทาน
“แตเราเรยีกทานวามติรสหาย เพราะวาทกุสิง่ทีเ่ราไดยนิจากพระบดิาเรา

สำแดงแกพวกทานแลว” ยอหน 15:15
พระเยซทูรงมพีระประสงคมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหแกเรา พระวจนะของพระองค

นำเราเขาไปอยใูกลชดิกบับรรดาผทูีว่างใจและตดิสนทิอยกูบัพระเจาและยนิดรีบั
คำสัง่สอนของพระองค

“เราบอกเรือ่งนีก้บัพวกทานเพือ่ทานจะไดมสีนัตสิขุในเรา” ยอหน 16:33
ทานตองอานจดหมายที่พระองคทรงสงมาใหเพื่อใหเกิดสันติสุขและมี

ความสมัพนัธทีม่ัน่คงกบัพระครสิต พระครสิตธรรมคมัภรีคอืจดหมายสือ่สารจาก
สวรรค อยาลมืเปดจดหมายเหลานีอ้านเพราะขาวประเสรฐิทีท่านตองการใชใน
การเปลีย่นแปลงชวีติของทานอยใูนพระวจนะ

นีค่อืประจกัษพยานจากผลของพระครสิตธรรมคมัภรี “ขาพเจาตองการ
ความชวยเหลือและไดพบความชวยเหลือนั้นจากพระเยซู ทุกสิ่งทุกอยางที่
ขาพเจาตองการไดเตรยีมไวสำหรบัผหูวิกระหายฝายวญิญาณอยางขาพเจาไดพงึ
พอใจ พระครสิตธรรมคมัภรีคอืการเปดเผยพระครสิตใหขาพเจาร ูขาพเจาจงึเชือ่
พระครสิตเพราะพระองคทรงเปนพระเจาพระผชูวยใหรอดบาปของขาพเจา ขาพเจา
จงึเชือ่พระครสิตธรรมคมัภรีเพราะพบวานีค่อืเสยีงของพระเจาทีม่ตีอวญิญาณของ
ขาพเจา”  เอลเลน จ ีไวท สขุอนมยักบัความผาสกุ (The Ministry of Healing) หนา 461

3. แนวทางการดำเนนิชวีติในพระครสิตธรรมคมัภรีและพระบญัญตัิ
สบิประการ

ใหเรามาดูพระบัญญัติสิบประการสักนิดเพื่อชวยใหเขาใจวา ทำไมเขา
เหลานัน้และพระครสิตธรรมคมัภรีจงึเปนพืน้ฐานจำเปนสำหรบัการดำเนนิชวีติที่
ถกูตอง

พระบญัญตัสิบิประการแบงเปนสองสวน   สีข่อแรกเปนความสมัพนัธของ
เรากบัพระเจาและหกขอหลงัเปนความสมัพนัธของเรากบัเพือ่นมนษุย  ทัง้สบิขอ
อยใูนพระธรรมอพยพ  20:3-17

พระบญัญตัสิองขอแรกเปนความสมัพนัธของเรากบัพระเจาเกีย่ว
กบัการนมสัการพระองค

1. “หามมพีระเจาอืน่ใดนอกเหนอืจากเรา”
2. “หามทำรปูเคารพสำหรบัตน เปนรปูสิง่ใดซึง่มอียใูนฟาเบือ้งบน หรอืบน

แผนดนิเบือ้งลาง หรอืในน้ำใตแผนดนิ อยากราบไหวหรอืปรนนบิตัริปูเหลานัน้ ...”
พระบญัญตัขิอทีส่ามและขอทีส่ีเ่ปนความสมัพนัธของเรากบัพระนามของ

องคพระเจาและวนับรสิทุธิข์องพระองค
3. “หามออกพระนามพระยาหเวหพระเจาของเจาในทางทีผ่ดิ เพราะผทูี่

ใชพระนามของพระองคไปในทางทีผ่ดินัน้ พระยาหเวหจะทรงเอาโทษ”
4. “จงระลกึถงึวนัสะบาโตถอืเปนวนับรสิทุธิ ์  จงทำงานทัง้สิน้ของเจาหก

วนั แตวนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแด พระยาหเวห พระเจาของเจา..”
พระบญัญตัขิอ 5 และขอ 7 คมุครองยดึเหนีย่วความเปนครอบครวั
5. “จงใหเกยีรตแิกบดิามารดาของเจา...”
7. “หามลวงประเวณผีวัเมยีเขา”
พระบญัญตัขิอ 6, 8, 9 และขอ 10 คอยคมุภยัเราทางดานสงัคม
6. “หามฆาคน”
8. “หามลกัทรพัย”



9. “หามเปนพยานเทจ็ใสรายเพือ่นบาน”
10. “หามโลภครวัเรอืนของเพือ่นบาน   อยาโลภภรรยา

ของเพือ่นบาน....หรอืสิง่ใดๆ ซึง่เปนของของเพือ่นบาน”
พระบญัญตัสิบิประการอธบิายหนาทีข่องเราตอองคพระเจา

และหนาทีข่องเราตอผอูืน่ เปนปายบอกทางการใชชวีติครสิเตยีน

4. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการ
อยางไร

วนัหนึง่ขณะทีพ่ระเยซทูรงกำลงัสอนประชาชน ชายหนมุ
ผูมีความกระตือรือรนมาหาพระองคและทูลถามวา “ทาน
อาจารย ขาพเจาจะตองทำความดอีะไรบาง จงึจะไดชวีตินรินัดร?”
(มทัธวิ 19:16) พระครสิตทรงทอดพระเนตรเหน็วาเขากำลงัมี
ปญหาเกีย่วกบัการเงนิ พระองคทรงแนะนำใหเขาขายและแจก
จายทรพัยสมบตัขิองตนเองและ “เชือ่ฟงพระบญัญตั”ิ   (ขอ 17)

ชายหนมุพยายามหลกีเลีย่งสิง่ทีพ่ระครสิตทรงวเิคราะห
ปญหาให โดยทลูถามวาพระบญัญตัขิอไหนทีพ่ระองคทรงกำลงัพดู
ถงึ พระเยซทูรงยกพระบญัญตัสิบิประการหลายขอ (ขอ 18, 19)

ในทีส่ดุ “ขนุนางเศรษฐหีนมุ” กห็นัหนาและเดนิหนดีวย
ความเศรา (ขอ 20-22) เขาไมเตม็ใจทำตามทีพ่ระเยซตูรสั เขา
เหน็ดวยกบัพระบญัญตัสิบิประการ แตไมเตม็ใจเชือ่ฟงเจตนา
แหงธรรมบญัญตัทิีใ่หทิง้ชวีติทีเ่หน็แกตวัของเขา

พระบญัญตัสิบิประการแสดงใหเราเหน็ขอบเขตความ
สมัพนัธทีส่มบรูณกบัพระเจาและกบัเพือ่นมนษุยทีช่วยใหชวีติ
กาวหนา พระเยซทูรงชีว้าการเชือ่ฟงเปนหนทางแหงความยนิดี
ปรีดาที่แทจริง

“ถาพวกทานประพฤตติามบญัญตัขิองเรา ทานกจ็ะตดิ
สนิทอยูกับความรักของเรา เหมือนอยางที่เราประพฤติตาม
บัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยูกับความรักของ
พระองค เราบอกสิง่เหลานีก้บัพวกทานแลว เพือ่ใหความ
ยินดีของเราอยูในทาน และใหความยินดีของทานเต็ม
เปยม”  ยอหน 15:10, 11

5. แนวทางสชูวีติมสีขุ
พระธรรมปญญาจารยเปนบันทึกเลาถึงการแสวงหา

ความสขุของกษตัรยิซาโลมอน พระองคทรงไขวควาหาความ
สุขความร่ำรวยทางโลก พระองคทรงสรางราชวังที่เลิศเลอ
ทรงปลกูไรองนุอทุยานไมดอกสวยงามและสวนผลไมรสชาตดิี
มีสาวใชหอมลอมมากมาย มีของใชทุกอยางที่คนอยากได
แตเปนเพยีงความสขุทีล่วงตาพระองค ในทีส่ดุจงึตรสัวา

“แลวขาพเจาหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือขาพเจากระทำ
และความเหน็ดเหนื่อยที่ขาพเจาทุมเทลงไปและ ดูเถิด
ทกุอยางกอ็นจิจงั คอืกนิลมกนิแลง”  ปญญาจารย 2:11

กษตัรยิซาโลมอนแสวงหาความสขุทางโลกดวยหวงัวา
จะพบความสขุทีแ่ทจรงิ พระองคทรงดืม่ของมนึเมา สำราญ

กับหญิงและเตนรำทำเพลง แตหลังจากเสวยสุขจนสุดทาย
ผลสรปุของพระองคคอื

“อนจิจงั! อนจิจงั! ...สารพดักอ็นจิจงั!” ปญญาจารย 12:8
ครั้งหนึ่งที่กษัตริยซาโลมอนทอดพระเนตรเห็นความ

ดขีองพระเจา โดยเปรยีบเทยีบชวีติเริม่แรกทีพ่ระองคทรงเชือ่
ฟงพระเจากบัชวีติทีห่าความสขุในบาปอยางฉาบฉวย จงึทรง
ตดัสนิวา

“จบเรื่องแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยำเกรงพระเจา
และรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค เพราะนีแ่หละเปนหนาที่
ของมนษุยทัง้ปวง”  ปญญาจารย 12:13

กษตัรยิซาโลมอนทรงพบทางลดัสคูวามสขุในชวีติแหง
โลกยีของพระองค ทรงเปนลกูผชูายพอทีจ่ะยอมรบัความผดิ
พลาดของตนเอง ดังนั้นเมื่อใกลสิ้นพระชนมและเพื่อชวย
คนอืน่ใหพนผดินี ้กษตัรยิซาโลมอนทรงแนะนำตกัเตอืนดงันี้

“คนทีร่กัษาธรรมบญัญตัจิะเปนสขุ” สภุาษติ 29:18

6. พระบญัญตัสิบิประการเปนแนวทางสำคญัของ
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหม

ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม ยากอบเปนพยานวา
“เพราะวาใครทีร่กัษาธรรมบญัญตัทิัง้หมด แตผดิอยขูอ

เดยีว คนนัน้กท็ำผดิธรรมบญัญตัทิัง้หมด เพราะวาพระองคผตูรสั
วา ‘อยาลวงประเวณผีวัเมยีเขา’ กต็รสัไวดวยวา ‘อยาฆาคน’ แม
ทานไมไดลวงประเวณีแตไดฆาคน ทานก็เปนผูละเมิดธรรม
บญัญตั ิเชนนัน้แหละ พวกทานจงพดูและทำเหมอืนอยางคนที่
จะถกูพพิากษาดวยหลกัเกณฑแหงเสรภีาพ” ยากอบ 2:10-12

ชารล สเปอรเจยีน นกัเทศนคณะแบพ็ตสีทีย่ิง่ใหญใน
ศตวรรษที่ผานมา ประกาศวา “พระบัญญัติของพระเจาคือ
กฎเกณฑสวรรคที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มาจากสวรรค สมบูรณ
แบบ.... เปนบญัญตัทิีไ่มมากเกนิไปหรอืนอยเกนิไป แตชางเปน
ความสมบรูณแบบเปนความประเสรฐิในตวัเองเกนิพรรณนา”

จอหน เวสลี่ย หนึ่งในผูกอตั้งคริสตจักรเมโธดิสท ได
เขยีนถงึการคงอยขูองเนือ้หาในพระบญัญตัวิา  “พระบญัญตัิ
ที่มีอยูในบัญญัติสิบประการ...พระองค (พระคริสต) ไมได
นำตดิกลบัไปดวย....ทกุๆ สวนของพระบญัญตันิีต้องยงัคงอยู
ใหมนุษยในทุกยุคทุกสมัยไดถือปฏิบัติ”  หนังสือ “การเทศนา”
เลม 1 หนา 221, 222

บลิลี ่ เกรแฮม ผสูอนศาสนาซึง่ไดรบัการยกยองมากที่
สดุในโลก พจิารณาพระบญัญตัสิบิประการอยางชืน่ชมมาก
จนเขยีนเปนหนงัสอืเลมหนึง่เกีย่วกบัความสำคญัของบญัญตัิ
สบิประการลวนๆ ใหแกครสิเตยีน

7. พลงัอำนาจทีท่ำใหเราเชือ่ฟงได
ถงึแมพระครสิตธรรมคมัภรีและพระบญัญตัสิบิประการ

เปนสิ่งจำเปน ไมมีเปลี่ยนแปลง และเปนคูมือสมบูรณแบบ
นำไปสูวิถีชีวิตที่เปนสุข แตจิตใจยังคงขัดแยงอยดู ีหญงิสาว

บทที ่15 เคลด็ลบัแหงความสขุ - 11

พบแลว



คนหนึง่อธบิายวา “ฉนัเชือ่พระบญัญตัสิบิประการทีย่ดึเหนีย่ว
ใจฉนั แนนอนวาฉนัจะรกัษาพระบญัญตัเิพือ่นำไปสคูวามสขุ
แตฉันพยายามอยางที่สุดแลว พบวาการรักษาพระบัญญัติ
ไมใชเรือ่งงาย และฉนัเริม่เชือ่วาไมมใีครปฏบิตัไิด”

สำหรับคนที่พยายามโนมเอียงมาใชชีวิตเชื่อฟง
พระบญัญตัขิองพระเจา แตในคำตอบทีบ่อกวาพยายามอยาง
เหลือเกิน จากหัวใจที่มีมลทินบาปซ้ำแลวซ้ำเลาตอบอยาง
ทอแทวา “ฉนัไมสามารถจะปฏบิตัติามได!” ทำไม? เพราะวา

“การเอาใจใสเนือ้หนงันัน้คอื การเปนศตัรตูอพระเจา
ไมปฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา และทีจ่รงิไมสามารถ
ปฏบิตัติามได”  โรม 8:7

วตัถปุระสงคของพระบญัญตัสิบิประการคอือะไร?
“เพราะวาธรรมบญัญตันิัน้ทำใหเรารจูกับาป” โรม 3:20
บทบาทหนาที่ของธรรมบัญญัติคือ ทำใหเขาใจอยาง

ถองแทวา เราคอืคนบาปทีห่ลงทาง สิน้หวงัและตองการพระ
ผชูวยใหรอดบาป

“เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเปนผูควบคุมของเรา
จนพระคริสตเสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระใหชอบธรรมโดย
ความเชือ่” กาลาเทยี 3:24

พระเยซูทรงเปนคำตอบ เมื่อเราอยูใตพระบาทของ
พระองคอยางสิน้หวงั โดยความเชือ่เราสามารถรบัการใหอภยั
บาปและจะไดรับฤทธานุภาพจากพระองคดลใจใหเรา
สามารถปฏบิตัติามพระธรรมบญัญตัไิด

8. ความรกัทำใหเราเชือ่ฟงพระบญัญตัสิบิประการ
พระเยซตูรสัวาการเชือ่ฟงนัน้เปนผลมาจากความรกั
“ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิอง

เรา” ยอหน 14:15
หากเรารกัองคพระผเูปนเจา กจ็ะเชือ่ฟงพระบญัญตัสิี่

ขอแรกซึง่นยิามความสมัพนัธของเรากบัพระเจา และถาเรารกั
เพือ่นมนษุย กจ็ะเชือ่ฟงพระบญัญตัหิกขอหลงัซึง่นยิามความ
สมัพนัธของเรากบัคนอืน่ๆ

คนเหยยีบย่ำพระบญัญตัสิบิประการเปนคนบาป
“ทกุคนทีท่ำบาปกป็ระพฤตผิดิธรรมบญัญตั ิบาปเปน

สิง่ทีผ่ดิธรรมบญัญตั”ิ 1 ยอหน 3:4
ขอขอบพระคณุพระเจา   เรามพีระผชูวยใหรอดซึง่เสดจ็

มาในโลกนี ้ทรงสิน้พระชนม ทรงฟนคนืพระชนม และขณะนี้
ทรงประทบัอยเูพือ่จดุประสงคเดยีวคอื

“พวกทานรอูยแูลววา พระองคทรงปรากฏเพือ่กำจดั
บาปของเราใหหมดไป” ขอ 5

พระผูชวยใหรอดบาปทรงใหอภัยและกำจัดบาปของ
เราจนหมดสิน้ (1 ยอหน 1:9) ทรงสญัญาจะมอบความรกัของ
พระองคใหแกเรา เพือ่ใหรกัคนอืน่ตอไป จงึเปนเหมอืนยาถอน
พิษขนานใหญสำหรับชีวิตที่เห็นแกตัว

“เพราะเหตุวาความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสู
จติใจของเรา โดยทางพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ซึง่พระองคได
ประทานใหแกเราแลว”  โรม 5:5

12 - พบแลว

ไมมใีครมคีวามสามารถรกัษาธรรม
บญัญตัขิองพระเจามาแตกำเนดิ ความรกั
ของพระองค  “ไดหลัง่ไหล........เขาสจูติใจ
ของเรา” เปนความหวงัเดยีวเทานัน้ของเรา
ทัง้หลาย

9. พระคณุของพระเจาและการรกัษาพระบญัญตัิ
การชวยใหรอดจากบาปเปนของประทาน มนุษยไม

สามารถชวยตัวเองใหรอดพนได เรารอดไดโดยความเชื่อ
เทานัน้ ไดรบัการตดัสนิใหเปนคนชอบธรรม (มสีทิธิย์นือยตูอ
พระพกัตรพระเจาได) เปนของประทานทีไ่ดรบัโดยทางความ
เชือ่ เพราะเปนพระคณุของพระเจา

“เพราะวาทานทัง้หลายไดรบัความรอดแลวดวย
พระคณุโดยทางความเชือ่ ความรอดนีไ้มไดมาจากตวัทาน
แตเปนของประทานจากพระเจา ไมใชมาจากการกระทำ
เพือ่ไมใหใครอวดได”  เอเฟซสั 2:8

ลำพงัตวัเราเองไมสามารถรกัษาพระบญัญตัเิพือ่ใหรอด
ได แตเมือ่ยอมจำนนตอพระเยซดูวยความเชือ่ กจ็ะไดรบัความ
รอดจากบาปดวยความรักของพระองคที่มีเต็มลนในจิตใจ
ผลของพระคณุ และการยอมรบัพระองคทำใหเราตดิตามและ
เชือ่ฟงพระครสิตโดยความรกัของพระองคทีห่ลัง่เขาสจูติใจของ
เรา (โรม 5:5)

อคัรทตูเปาโลเนนถงึความพยายามทีไ่รประโยชนของ
มนษุย   และชีใ้หเหน็วาเราไมไดรบัความรอดจากการประพฤติ
ตามธรรมบญัญตั ิ  แตไดรบัความรอดจากความรสูกึทีพ่ระเจา
ม ี“พระคณุ” แกเรา

“เราจะทำบาปเพราะไมอยูใตธรรมบัญญัติ แตอยูใต
พระคณุอยางนัน้หรอื? เปลาเลย!”  โรม 6:15

ทำไมหรือ? ก็เพราะวาความรักเปนแรงจูงใจใหจิตใจ
มีชีวิตที่เชื่อฟงดวยความรัก (โรม 13:10) ความรักที่มีตอ
พระครสิตทำใหเราเชือ่ฟงพระองค

“ใครทีม่บีญัญตัขิองเราและประพฤตติามบญัญตัเิหลา
นัน้ คนนัน้เปนคนทีร่กัเรา” ยอหน 14:21

อาจารยอรีคิ ลดิเดลิ อธบิายวา ในสถานการณเลวราย
ทีส่ดุ ผเูชือ่ในฤทธานภุาพของพระเจาจะสามารถมชีวีติทีเ่ชือ่
ฟงและเกดิความพอใจในสิง่นัน้ ลดิเดลิแสดงใหเหน็ถงึพระคณุ
ทรงพลงัในยามคบัขนัและหวาดกลวั ความรกัทีม่ตีอพระครสิต
จะกอตวัเปนพลังรวมกับการดลใจจากพระวิญญาณบรสิุทธิ์
เพื่อใหเขาถึง “หลักความประพฤติที่เปนตามธรรมบัญญัติ”
(โรม 8:1-4) ความสมัพนัธแหงรกั การถกูตรงึกางเขนและการ
ฟนคนืพระชนมสามารถทำใหคณุภาพชวีติเกดิขึน้ได

ทานคนพบความลับนี้เพื่อตัวทานเองแลวหรือยัง?
ความรักของพระเยซูที่มีตอทานทำใหพระองคทรงยอมสิ้น
พระชนมเพื่อบาปของทาน พระองคทรงทำใหทานมีพลัง
อำนาจดวยความรกัของพระองคและ “ทรงใหพวกทานเพยีบ
พรอมดวยสิง่ดีๆ  ทกุอยาง เพือ่ทีจ่ะทำตามพระทยัของพระองค”
(ฮบีร ู13:21) ทานตอบรบัพระองคอยางไร?



58 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่15

เคลด็ลบัแหงความสขุ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่15 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 15

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 15 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมขีอความถกูตองทกุขอ)
1, 2. พระครสิตธรรมคมัภรี

___ เตม็ไปดวยเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้กบัคนจำนวนมากเหมอืนเราทัง้หลาย
___ เหมอืนกบัจดหมายสวนตวัจากมติรใกลชดิ

3. พระบญัญตัสิบิประการ
___ สรปุคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้หมด
___ หลกัการเบือ้งตนในการดำเนนิชวีติทีถ่กูตอง

    พระบญัญตัสิีข่อแรกบอกถงึ
___ ความสมัพนัธระหวางเรากบพระเจา
___ ความสมัพนัธระหวางเรากบัคนอืน่ๆ

4. พระเยซูทรงแนะนำแกเศรษฐีหนุมวา
___ พระบญัญตัสิบิประการใชไดเฉพาะในสมยัของพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิเทานัน้
___ ใหรกัษาพระบญัญตัสิบิประการ

5. ตามความคดิเหน็ของพระเยซ ูพระบญัญตัปิระทานใหมาเพือ่
___ ควบคมุเราไว
___ เสรมิความสขุในการดำเนนิชวีติของเรา

6. ตามทีก่ลาวไวในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม พระบญัญตัิ
___ มคีวามสำคญัยิง่
___ ลาสมัยแลว

7, 8. จดุประสงคของพระบญัญตักิเ็พือ่
___ ชีใ้หเราเหน็ความบาปและวางเปาหมายใหกาวไปใหถงึดวยกำลงัของตนเอง
___ ชีใ้หเหน็ความบาปและนำเราเขาหาพระเยซเูพือ่ชวยใหรอดพนจากความบาป

9,10. มนษุยรอดพนจากบาปไดโดย
___ พระคณุของพระครสิต
___ รกัษาพระบญัญตัิ
มนษุยไดรบัความรอดพนจากบาปโดยพระคณุ โดยความเชือ่ในความตายและการเปนขึน้มาจากความตายของพระครสิต
___ ทำใหเปนอสิระไมตองรกัษาพระบญัญตัิ
___ ทำใหรกัพระครสิตและเชือ่ฟงพระบญัญตัขิองพระองคโดยความสำนกึดี

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาใหเขียนพระบัญญัติของพระเจาในใจทานหรือไม?

________________________________________________________________________________________________________

พบแลว  บทที ่ 15


