
มีชีวติอยู่เพ่ือพระองค์ 

ตอนที ่3: ผลกระทบอันเป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช 

ค ำสอนในส่วนของขำ้พเจำ้ในค่ำยคริสตจกัรคร้ังน้ีคือ กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้สำมำรถ

สร้ำงผลกระทบอนัเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชในชีวติของเรำและในชีวติของผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งไร เม่ือ

เรำมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง เรำจะเห็นถึงฤทธ์เดชของพระองค ์ เห็นถึงกำร

อศัจรรยท์ั้งในชีวิตของเรำและในชีวติของผูค้นท่ีอยูร่อบขำ้งเรำ มีดำ้นหน่ึงของฤทธ์ิเดช

ของพระเจำ้และกำรท ำงำนของพระเจำ้ท่ีจะไม่เกิดข้ึนในชีวติของเรำและจะไม่เกิดข้ึนใน

โลกน้ี จนกวำ่คริสเตียน หรือพระกำยของพระคริสตจ์ะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง 

ในขณะท่ีเรำศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ เรำจะไดเ้รียนรู้วำ่กำรมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจำ้

สำมำรถสร้ำงผลกระทบอนัเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชข้ึนทั้งในชีวิตของเรำและในชีวิตของผูค้นท่ี

อยูร่อบขำ้งเรำไดอ้ยำ่งไร ในพระธรรมดำเนียล เรำไดเ้ห็นถึงตวัอยำ่งอนัทรงพลงัถึงวธีิท่ีเรำ

มีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ และเห็นวำ่กำรใชชี้วิตอยูเ่พื่อพระเจำ้สำมำรถส่งผลกระทบต่อชีวติ

ของเรำและต่อชีวิตของผูอ่ื้นอยำ่งเตม็ดว้ยฤทธ์ิเดชไดอ้ยำ่งไร 

ผลกระทบอันเป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช บทที ่1: ตั้งปณธิานทีจ่ะมีชีวติอยู่เพ่ือพระองค์ 

บทน า: ในพระธรรมดำเนียลบทท่ี 1 เรำเห็นถึงตวัอยำ่งของดำเนียลและเพื่อนของเขำอีก 3 

คน ท่ีเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ ปูมิหลงัของเร่ืองน้ีคือ กษตัริยเ์นบูคดัเนสซำร์ของบำบิ

โลนยกทพัมำลอ้มกรุงเยรูซำเล็ม และไดน้ ำคนหนุ่มท่ีรูปร่ำงหนำ้ตำดีท่ีสุด และเฉลียว

ฉลำดท่ีสุดไปยงับำบิโลนเพื่อไปปรนนิบติัรับใชพ้ระองคใ์นรำชอำณำจกัรของพระองค ์

คนหนุ่มส่ีคนน้ีประกอบดว้ย ดำเนียล ชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโกร ให้เรำมำดูเร่ืองรำว

ของพวกเขำและเรียนรู้วำ่ กำรเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้สำมำรถสร้ำงผลกระทบท่ี

เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชได ้



1. เรำตอ้งตั้งปณธิานท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค ์

ก. ดำเนียล 1:8 แต่ดาเนียลตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเคร่ือง

เสวย ท้ังอาหารและเหล้าองุ่น จึงขออนุญาตจากหัวหน้ากรมวงัท่ีจะไม่ท าให้ตนเอง

เป็นมลทินอย่างนั้น 

1. ดำเนียลมีหวัใจเพื่อพระเจำ้และส่ิงต่ำงๆ ท่ีเป็นของพระเจำ้ 

2. พวกเขำไดเ้ลือกท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคโ์ดยกำรปฏิเสธท่ีจะประนีประนอม

เร่ืองควำมเช่ือของพวกเขำและท ำใหต้นเองเป็นมลทิน 

ข. ขำ้พเจำ้จะไม่เป็นมลทิน 

1. ดำเนียลและเพื่อนของเขำปฏิเสธท่ีจะเป็นมลทิน 

2. กำรเป็นมลทินหมำยถึงส่ิงใด? หมำยถึง กำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดก็ตำมท่ีพระ

เจำ้ถือวำ่เป็นควำมบำป 

3. 2 โครินธ์ 6:17 “ดังนั้นจงออกมาจากพวกเขาและแยกตัวออก องค์พระผู้เป็นเจ้า

ตรัส อย่าแตะต้องส่ิงมลทินแล้วเราจะรับเจ้า” 

ค. ขำ้พเจำ้จะไม่ละอำย 

1. ดำเนียลและเพื่อนของเขำไม่ไดมี้ควำมละอำยในพระเจำ้ของพวกเขำเลย และ

พวกเขำไม่กลวัท่ีจะยนืหยดัอยำ่งกลำ้หำญ 

2. มำระโก 8:38 ในช่ัวอายท่ีุบาปหนาและเอาใจออกห่างจากพระเจ้านี ้ ถ้าผู้ใดอับ

อายในตัวเราและถ้อยค าของเรา บุตรมนุษย์กจ็ะอับอายในตัวเขาเม่ือพระองค์

เสดจ็มาด้วยพระเกียรติสิริแห่งพระบิดาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธ์ิ” 

ง. ใหท้่ำนเป็นเหมือนดำเนียลและเพื่อนของเขำ ใหต้ดัสินใจท่ีท่ำนจะไม่เป็นมลทิน 

ท่ำนจะไม่ละอำย หรือกลวัท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์

2. ผลกระทบท่ีเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดช 



ก. ดำเนียล 1:17-21 17 พระเจ้าโปรดให้ชายหนุ่มท้ังส่ีมคีวามรู้ความเข้าใจใน

วรรณกรรมและวิทยาการทุกอย่าง ตัวดาเนียลนั้นสามารถเข้าใจนิมิตและความฝัน

ทุกประเภท 18 เม่ือครบก าหนดท่ีกษัตริย์ทรงบัญชา หัวหน้ากรมวงัน าชายหนุ่มท้ัง

ปวงท่ีคัดเลือกไว้เข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 19 กษัตริย์ทรงสนทนากับพวกเขา

และทรงพบว่าไม่มชีายหนุ่มคนใดเทียบเคียงดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริ

ยาห์ได้ ท้ังส่ีคนนีจึ้งเข้ารับราชการอยู่ในราชส านัก 20 กษัตริย์ทรงซักถามพวกเขา

ทุกเร่ืองในด้านสติปัญญาและความเข้าใจ และทรงพบว่าพวกเขาดีเด่นกว่าพวก

นักเล่นอาคมและนักเวทมนตร์ท่ัวราชอาณาจักรถึงสิบเท่า 21 ดาเนียลรับราชการ

เร่ือยมาจวบจนปีท่ีหน่ึงแห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัส 

1. พระเจำ้ทรงอวยพรพวกเขำในฝ่ำยธรรมชำติดว้ยควำมรู้ ทกัษะ และสติปัญญำท่ี

ยอดเยีย่ม (ขอ้ 17) 

2. พระเจำ้ทรงเล่ือนขั้นพวกเขำสู่ต ำแหน่งอนัสูงส่ง ขอ้ 19 ท้ังส่ีคนนีจึ้งเข้ารับ

ราชการอยู่ในราชส านัก  

3. เรำสำมำรถเห็นไดว้ำ่ กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ก่อให้เกิดผลกระทบอนัเป่ียมดว้ย

ฤทธ์ิเดชส ำหรับชีวติของพวกเขำ คร้ังหน่ึงพวกเขำถูกจบัมำเป็นเชลย แต่ไดก้ลำย

มำเป็นท่ีปรึกษำระดบัสูงของกษตัริย ์

บทเรียนท่ีเรำสำมำรถเรียนรู้ไดจ้ำกดำเนียลและเพื่อนทั้งสำมของเขำ: 

1. จะมีโอกำสเกิดข้ึนท่ีเรำจะประนีประนอมต่อควำมเช่ือของเรำ บำงคร้ัง จะดู

เหมือนวำ่มีควำมกดดนัใหป้ระนีประนอมและท ำตำมคนอ่ืนๆ (คนหนุ่มชำวฮีบรู

คนอ่ืนๆ รับประทำนเคร่ืองเสวยของกษตัริย)์ แต่พระเจำ้ทรงมีวธีิท่ีจะช่วยคนท่ีจะ

ไม่ละอำย ไม่กลวั แต่กลำ้หำญ และเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค)์ 



2. เรำเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้โดยกำรไม่ประนีประนอมต่อควำมเช่ือของเรำ 

3. เรำมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคโ์ดยกำรไม่ละอำยเร่ืองพระเยซู และยนืหยดัเพื่อพระเยซู

และเพื่อข่ำวประเสริฐ 

4. เม่ือเรำเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคใ์นลกัษณะน้ีแลว้ พระเจำ้จะทรงใหเ้กียรติ

เรำ อวยพรเรำ ประทำนควำมโปรดปรำนแก่เรำ และเล่ือนขั้นใหเ้รำ 

สรุป: เป็นไปไม่ไดท่ี้เรำจะด ำเนินชีวิตคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริงโดยท่ีเรำไม่ไดเ้ลือกท่ีจะมีชีวติ

อยูเ่พื่อพระองค ์ในเร่ืองรำวท่ีอยูใ่นดำเนียล บทท่ี 1 เรำไดเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีเป่ียมดว้ยฤทธ์ิ

เดชท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพวกเขำเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ หำกท่ำนตอ้งกำรเห็นพระ

เจำ้สร้ำงผลกระทบแก่ชีวิตของท่ำนอยำ่งเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดช ใหเ้ลือกท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อ

พระองค ์

 

 

 

 

ผลกระทบอันเป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช บทที ่2: รอดจากเตาไฟ 

บทน า: ในพระธรรมดำเนียล บทท่ี 3 เรำจะเห็นเร่ืองรำวของชำยหนุ่มชำวฮีบรู 3 คนซ่ึงถูก

จบัโยนลงในเตำไฟเน่ืองจำกพวกเขำเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ เรำยงัไดเ้ห็นเร่ืองรำว

อนัยอดเยีย่มเก่ียวกบัฤทธ์ิเดชของพระเจำ้ ควำมสัตยซ่ื์อ และควำมดีงำมของพระเจำ้ เร่ืองน้ี 

เป็นตวัอยำ่งท่ีเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชอีกเร่ืองหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นวำ่ กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้จะ



ก่อใหเ้กิดผลกระทบอนัเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชข้ึนในชีวิตของเรำและในชีวติของผูค้นท่ีอยูร่อบ

ขำ้งเรำไดอ้ยำ่งไร 

1. พวกเขำเลือกท่ีมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์

ก. ดำเนียล 3:16-18 – 16 ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกทูลกษัตริย์ว่า “ข้าแต่เนบู

คัดเนสซาร์ ข้าพระบาทท้ังหลายไม่จ าเป็นต้องทูลแก้ต่างให้ตนเองต่อฝ่าพระ

บาทในเร่ืองนี ้17 หากข้าพระบาทถกูโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชน ข้าแต่กษัตริย์ 

พระเจ้าท่ีข้าพระบาทท้ังหลายปรนนิบัตินั้นจะทรงกอบกู้และทรงช่วยข้าพระ

บาทท้ังหลายให้พ้นจากเงือ้มพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทได้ 18 แต่ถึงแม้พระองค์

ไม่ทรงช่วย ข้าแต่กษัตริย์ กข็อฝ่าพระบาททรงทราบเถิดว่า ข้าพระบาทจะไม่

ยอมปรนนิบัติเทพเจ้าของฝ่าพระบาทหรือนมสัการเทวรูปทองค าท่ีทรงตั้งขึน้

เป็นอันขาด” 

1. ชำยชำวฮีบรูทั้ง 3 คน เลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ 

2. พวกเขำปฏิเสธท่ีจะประนีประนอมต่อควำมเช่ือของพวกเขำ 

3. พวกเขำเห็นวำ่กำรใหเ้กียรติพระเจำ้ส ำคญัมำกกวำ่กำรช่วยใหต้นเอง

ปลอดภยั 

4. พวกเขำเลือกท่ีจะไม่กรำบนมสักำร แมว้ำ่นัน่จะหมำยถึงกำรท่ีพวกเขำตอ้ง

ตำยก็ตำม 

5. น่ีคือกำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ 

ข. พวกเขำตดัสินใจเลือกเช่นน้ีไดอ้ยำ่งไร? 

1. เม่ือท่ำนรู้จักพระเจำ้ ท่ำนจะสำมำรถต่อตำ้นกำรทดลองใหป้ระนีประนอม

ได ้



ดำเนียล 11:32 เขาจะใช้การประจบสอพลอล่อลวงผู้ ท่ีละเมิดพันธสัญญา 

แต่ประชาชนท่ีรู้จักพระเจ้าของตนจะต่อต้านเขาอย่างเข้มแขง็ 

2. พวกเขำรู้วำ่พระเจำ้ทรงสถิตอยู่กบัพวกเขา 

อิสยำห์ 43:1-2 – 1 แต่บัดนีอ้งค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนีว่้า ยาโคบเอ๋ย 

พระองค์ผู้ทรงสร้างท่าน อิสราเอลเอ๋ย พระองค์ผู้ทรงป้ันท่าน “อย่ากลัวเลย 

เพราะเราได้ไถ่เจ้าไว้แล้ว เราได้เรียกช่ือเจ้า เจ้าเป็นของเรา 2 เม่ือเจ้าลุยน า้ 

เราจะอยู่กับเจ้า เม่ือเจ้าลุยข้ามแม่น า้ น า้จะไม่ซัดท่วมเจ้า เม่ือเจ้าลุยไฟ ไฟจะ

ไม่เผาไหม้เปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้า 

3. พวกเขำคบเพ่ือนถูก 

1 โครินธ์ 15:33-34 – 33 อย่าให้ใครชักจูงให้หลงผิดเลย “เพ่ือนเลวย่อมท า

ให้อุปนิสัยท่ีดีเส่ือมทรามไป” 34 จงกลับมสีติสัมปชัญญะอย่างท่ีควรเถิด

และเลิกท าบาป เพราะมบีางคนไม่รู้จักพระเจ้าเลย ท่ีข้าพเจ้าพูดเช่นนีก้็

เพ่ือให้ท่านละอายใจ 

4. พวกเขำรู้วำ่พระเจำ้จะทรงให้เกยีรติพวกเขำ 

1 ซำมูเอล 2:30 “ฉะนั้นเรา พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประกาศว่า 

‘เราสัญญาไว้ว่าพงศ์พันธ์ุของเจ้าและของบิดาของเจ้าจะรับใช้อยู่ต่อหน้า

เราตลอดไป’ แต่บัดนีอ้งค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า ‘ให้การนั้นห่างไกลจาก

เรา! เราจะให้เกียรติคนท่ีให้เกียรติเรา และเราจะเหยยีดหยามคนท่ีดูหม่ินเรา 

5. ขอ้พระคมัภีร์เหล่ำนั้นถูกเขียนข้ึนเป็นเวลำหลำยร้อยปีก่อนถึงสมยัของ

ดำเนียล 

2. ผลกระทบอนัเป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดช 

ก. พระเจำ้ทรงช่วยพวกเขำให้รอดพน้จำกเตำไฟอย่างอัศจรรย์ 



ดำเนียล 3:24-25 – 24 แล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กท็รงลุกขึน้ทันทีด้วยความ

ประหลาดพระทัย และตรัสถามบรรดาราชมนตรีว่า “เรามดัสามคนโยนเข้าไปใน

เตาไฟไม่ใช่หรือ?” ราชมนตรีทูลว่า “ใช่แล้วพระเจ้าข้า” 

25 กษัตริย์ตรัสว่า “แต่ดูสิ เราเห็นส่ีคนเดินอยู่ในเตาไฟ ไม่ได้ถกูมดัหรือเป็น

อันตรายแต่อย่างใด และคนท่ีส่ีนั้นกด็ูเหมือนเทพบุตร” 

ข. กษตัริยเ์นบูคดัเนสซำร์ให้เกียรติพระเจำ้ 

ดำเนียล 3:26-29 – 26 เนบูคัดเนสซาร์จึงเสดจ็ไปท่ีประตูของเตาไฟอันร้อนแรงนั้น 

และทรงร้องเรียกว่า “ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดเอ๋ย จง

ออกมาเถิด! จงออกมานี่!” ดังนั้นชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกจึงออกมาจากไฟ 27 

บรรดาเสนาบดี ข้าหลวงภาค ผู้ว่าการ และราชมนตรีต่างมาห้อมล้อมคนท้ังสาม เห็น

ว่าไฟไม่ได้ท าอันตรายร่างกายของเขาเลย ผมกไ็ม่ได้ไหม้ไปแม้สักเส้น เส้ือผ้าก็

ไม่ได้ถกูเผาไหม้ ไม่มแีม้แต่กล่ินไหม้ 28 เนบูคัดเนสซาร์จึงตรัสว่า “ขอสรรเสริญ

พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ผู้ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วย

ผู้รับใช้ของพระองค์! พวกเขาไว้วางใจในพระเจ้า ละเมิดค าส่ังของกษัตริย์ และยอม

ตายเสียดีกว่ายอมปรนนิบัตินมสัการพระอ่ืนใดเว้นแต่พระเจ้าของตน 29 ฉะนั้นเรา

ขอประกาศกฤษฎกีาว่า ไม่ว่าพลเมืองชาติใดภาษาใดกล่าววาจาล่วงเกินพระเจ้าของ

ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกจะถกูฟันเป็นท่อนๆ และบ้านเรือนของเขาจะถกู

พังทลายเป็นกองขยะ เพราะไม่มเีทพเจ้าอ่ืนใดสามารถช่วยได้ถึงเพียงนี”้ 

ค. กษตัริยเ์นบูคดัเนสซำร์เล่ือนขั้นใหค้นของพระเจำ้สูงกวำ่คนของตนเอง 

ดำเนียล 3:30 แล้วกษัตริย์ทรงเล่ือนต าแหน่งให้ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกให้

สูงขึน้ในมณฑลบาบิโลน 

บทเรียนทีเ่ราได้เรียนรู้จากเร่ืองราวของเตาไฟ 



1. หำกเรำตอ้งกำรเห็นพระเจำ้ทรงท ำงำนอยำ่งเตม็ดว้ยฤทธ์ิเดช เรำจ ำเป็นตอ้งมีชีวติ

อยูเ่พื่อพระองค ์

2. ในกำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ เรำจ ำเป็นตอ้งมีเพื่อนท่ีถูกตอ้งท่ีจะคอยหนุนใจ คอย

สนบัสนุน และยนืหยดักบัเรำขณะท่ีท่ำนมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์

3. เรำสำมำรถวำงใจไดว้ำ่ พระเจำ้จะทรงช่วยกูเ้รำ 

4. เรำสำมำรถไวว้ำงใจพระเจำ้ดว้ยชีวติของเรำไดเ้ม่ือเรำรู้จกัพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง 

5. กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ คือกำรไม่ยอมท่ีจะประนีประนอม ใหเ้กียรติพระเจำ้และ

เช่ือฟังพระองค ์ ถึงแมว้ำ่นัน่จะหมำยถึงกำรท่ีเรำจะสูญเสียบำงอยำ่งไปก็ตำม (ขอ้ 

18) 

สรุป: หำกชำยสำมคนน้ีไม่ไดเ้ลือกท่ีจะยนืหยดัเพื่อพระเจำ้ และเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อ

พระองค ์พวกเขำคงจะไม่ไดเ้ห็นกำรอศัจรรย ์พระเจำ้ก็คงจะไม่ไดรั้บเกียรติ และพวกเขำก็

คงจะไม่ไดรั้บพระพร แต่กำรเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้จะก่อให้เกิดผลกระทบอนั

เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชข้ึนในชีวิตของเรำ และในชีวติของผูค้นท่ีอยูร่อบขำ้งเรำ พระเจำ้ทรง

ไดรั้บพระเกียรติสิริ และพวกเขำก็ไดรั้บพระพร ใหเ้ลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคแ์ละมี

ประสบกำรร์กบัฤทธ์ิเดชของพระเจำ้และกำรอศัจรรยข์องพระองคใ์นชีวิตของท่ำน และ

เฝ้ำดูพระเจำ้สร้ำงผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นท่ีอยูร่อบขำ้งท่ำน 

ค ำถำมอภิปรำย: 

1. จำกค ำเทศนำน้ี กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้หมำยถึงอะไร? 

2. กำรรู้จกัพระเจำ้ช่วยใหท้่ำนเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคอ์ยำ่งไร? 

3. ท่ำนไดต้ั้งปณิธำนท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคแ์ลว้หรือยงั? ใหอ้ธิษฐำนเผื่อกนัและกนัท่ี

พระเจำ้จะทรงช่วยใหท้่ำนเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ 



 

ผลกระทบอันเป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช บทที ่3: แตะต้องโลกนี้ 

บทน า: ขณะท่ีเรำมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง เรำจะแตะตอ้งโลกท่ีอยูร่อบตวัเรำ 

พระเจำ้สำมำรถใชท้่ำนเพื่อเปล่ียนแปลงชีวติของผูค้นได ้ ผูค้นสำมำรถไดรั้บควำมรอด 

ไดรั้บปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ ไดรั้บกำรรักษำใหห้ำย และมีควำมสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงกบัพระ

เจำ้ ในบทเรียนน้ี เรำจะไดเ้รียนรู้วำ่พระเยซูคริสตท์รงมีชีวติอยูเ่พื่อเรำ ผลท่ีเกิดจำกกำรมี

ชีวติอยูเ่พื่อพระเยซู และกำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์มำยถึงอะไร? 

2 โครินธ์ 5:15 และในเม่ือพระองค์ได้ส้ินพระชนม์เพ่ือคนท้ังปวง บรรดาผู้มชีีวิตอยู่จึงไม่

ควรอยู่ เพ่ือตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่เพ่ือพระองค์ผู้ ส้ินพระชนม์เพ่ือพวกเขาและคืนพระชนม์

ขึน้มาอีก 

1. พระเยซูคริสตท์รงมีชีวติอยู่และทรงส้ินพระชนม์เพื่อท่ำน 

ก. ยอห์น 15:13 ไม่มผีู้ใดมคีวามรักย่ิงใหญ่กว่านีคื้อ การท่ีเขายอมสละชีวิตของตนเพ่ือ

มิตรสหายของตนเอง 

1. พระเยซูทรงยอมสละทิ้งส้ิน เพื่อท่ีท่ำนจะไดรั้บทุกส่ิงทุกอยำ่ง 

2. พระเยซูตอ้งกำรให้เรำมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์

2. ผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่ีเรำมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค ์

ก. ควำมสุขท่ีแทจ้ริงและบ ำเหน็จรำงวลัท่ีคงอยูเ่ป็นนิรันดร์  

มำระโก 8:34-38  34 แล้วพระองค์ทรงเรียกฝงูชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่า " 

หากผู้ใดต้องการจะตามเรามา เขาต้องปฏิเสธตัวเอง รับกางเขนของตนแบก และ

ตามเรามา เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิต รอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพ่ือเรา



และข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด จะมปีระโยชน์อะไรท่ีคนๆ หน่ึงจะได้โลกนี ้

ท้ังโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ? หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิต

วิญญาณของตนได้ ? หรือใครจะเอาอะไรมาแลกกับจิตวิญญาณของตนได้ ? ในช่ัว

อายท่ีุบาปหนาและเอาใจออกห่างจากพระเจ้านี ้ ถ้าผู้ใดอับอายในตัวเราและถ้อยค า

ของเรา บุตรมนุษย์กจ็ะอับอายในตัวเขาเม่ือพระองค์เสดจ็มาด้วยพระเกียรติสิริแห่ง

พระบิดาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธ์ิ " 

3. กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์มำยถึงอะไร? 

ก. พระเจำ้ตอ้งกำรให้เรำสละชีวิตของเรำเพื่อผูอ่ื้น 

1. 1 ยอห์น 3:16  เช่นนีเ้ราจึงรู้ว่าความรักคืออะไร คือท่ีพระเยซูคริสต์ทรง

สละพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือเราและเราควรสละชีวิตของเราเพ่ือพี่

น้อง 

2. เรำจะสละชีวติของเรำเพื่อผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งไร? โดยกำรห่วงใยผูอ่ื้นมำก

พอท่ีจะเตม็ใจเสียสละเพื่อสวสัดิภำพของผูอ่ื้น และแบ่งปันข่ำวประเสริฐ

และควำมรักของพระเจำ้กบัพวกเขำ 

ข. ใหพ้ระเยซูคริสตท์รงมีชีวติผ่านทางท่าน 

1. กำลำเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถกูตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่มชีีวิตอยู่

ต่อไป พระคริสต์ต่างหากทรงมชีีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตท่ีข้าพเจ้าด าเนินอยู่

ในกายนี ้ ข้าพเจ้าด าเนินด้วยความเช่ือในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรัก

ข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพ่ือข้าพเจ้า 

2. ใหพ้ระเยซูคริสตท์รงมีชีวติผำ่นทำงท่ำน โดยกำรอนุญำตใหพ้ระองครั์ก

ผูอ่ื้น ปรนนิบติัผูอ่ื้น และแตะตอ้งผูอ่ื้นผำ่นทำงท่ำน 

ค. ผูค้นจะได้รับความรอดและกลบัมาคืนดีกนักบัพระเจำ้  



1. 2 โครินธ์ 5:19-20 คือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระ

คริสต์ ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ และพระองค์ทรงมอบหมาย

เร่ืองราวแห่งการคืนดีนีไ้ว้กับเรา ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์

เสมือนหน่ึงพระเจ้าทรงร้องเรียกท่านท้ังหลายผ่านทางเรา เราจึงขอร้อง

ท่านในนามของพระคริสต์ว่า จงคืนดีกับพระเจ้า 

2. พระเจำ้ไดท้รงใหโ้ลกน้ีกลบัคืนดีกนักบัพระองคใ์นพระเยซูคริสต ์

ในตอนน้ี เรำมีพนัธกิจแห่งกำรคืนดีกนั และในเรำ พระเจำ้ไดท้รงก ำลงั

ท ำใหโ้ลกน้ีกลบัคืนดีกนักบัพระองค ์

ง. คนท่ีก ำลงับำดเจบ็จะไดรั้บกำรท ำใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ 

1. สดุดี 147:1-3 จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการดีท่ีจะร้องเพลงสดุดี

พระเจ้าของเรา ช่างน่าช่ืนใจและสมควรอย่างย่ิงท่ีจะสรรเสริญพระองค์!  

องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสร้างเยรูซาเลม็ขึน้ พระองค์ทรงรวบรวมเชลย

อิสราเอลกลับคืนมา  พระองค์ทรงรักษาผู้ ท่ีดวงใจแหลกสลาย และสมาน

รอยแผลของเขาเหล่านั้น 

2. พระเยซูตอ้งกำรใชท้่ำนท่ีจะรัก และปรนนิบติัผูอ่ื้น เพื่อท่ีพวกเขำจะ

ไดรั้บกำรท ำใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทั้งในดำ้นวญิญำณ ควำมคิดจิตใจ และ

ร่ำงกำย 

สรุป: พระเยซูคริสตท์รงมีชีวติอยูแ่ละทรงส้ินพระชนมเ์พื่อท่ำน พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รง

ตอ้งกำรให้เรำมีชีวติอยูเ่พื่อตวัของเรำเอง แต่มีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค ์ โยกำรอนุญำตให้

พระองคมี์ชีวติผำ่นทำงเรำ ขณะท่ีเรำอนุญำตใหพ้ระเยซูมีชีวติผำ่นทำงเรำ เรำจะแตะตอ้ง

ชีวติของผูค้นท่ีอยูร่อบขำ้งเรำ ผูค้นจะไดรั้บควำมรอดและไดรั้บกำรรักษำใหห้ำย คนท่ี



ก ำลงับำดเจบ็และหวัใจแตกสลำยจะไดรั้บกำรเยยีวยำ ไม่มีชีวติและจุดประสงคใ์ดท่ี

ยิง่ใหญ่ไปกวำ่น้ี คือกำรท่ีเรำเป็นภำชนะท่ีพระเจำ้จะทรงใชเ้พื่อน ำควำมครบถว้นสมบูรณ์

ไปยงัผูอ่ื้น ในวนัน้ี ท่ำนจะเลือกท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์รือไม่? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 


