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โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 12:21-51
เรื่อง “การอยู “ใน” ความโปรดปรานของพระเจา”
In our God’s favour
1. อยู “ใน” พระคริสต (21-30)
Be “in” Christ
2. สํานึกในพระคุณ (31-42)
Realize His Grace
3. รักษาใจเชื่อฟง (43-51)
Maintain our obedience
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อพยพ 12:21-30
ขอ 21-23 21 แลวโมเสสเรียกพวกผูใหญของคนอิสราเอลมา
พรอมกันสั่งวา “ทานทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัว
ของทานมาฆาเปนลูกแกะปสกา 22 เอาตนหุสบ3 กําหนึ่งจุมลง
ในเลือดทีอ่ ยูในอาง แลวปายเลือดนั้นไวที่ไมขางบน และไมวง
กบประตูทั้งสองขางดวยเลือดที่อยูในอาง อยาใหผูใดออกไป
พนประตูบานของตนจนถึงรุงเชา 23 เพราะพระเจาจะเสด็จ
ผานไปเพื่อจะไดประหารคนอียิปต เมื่อพระองคทรงเห็นเลือดที่
ไมประตูขางบน และทีไ่ มวงกบประตูทั้งสองขาง พระเจาจะทรง
ผานเวนประตูนั้น ไมทรงยอมใหผูสังหารเขาไปในบานทาน
เพื่อจะประหารทาน
ขอ 29-32 29 ในเวลาเที่ยงคืน พระเจาทรงประหารบุตรหัวป
ทุกคนในประเทศอียิปต ตั้งแตพระราชบุตรหัวปของฟาโรหผู
ประทับบนพระทีน่ ั่ง จนถึงบุตรหัวปของเชลยที่อยูในคุกมืด ทั้ง
ลูกหัวปของสัตวเลี้ยงทุกตัว 30 ฟาโรหกับขาราชการ และชาว
อียิปตทั้งปวงตื่นขึ้นในตอนกลางคืน มีเสียงรองไหคร่ําครวญดัง
ทั่วทั้งอียิปต เนื่องดวยไมมีบานใดเลยที่ไมมีคนตาย 31ฟาโรห
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จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนใหมาเฝาในคืนวันนั้น ตรัสวา “เจา
ทั้งสองกับทั้งชนชาติอิสราเอลจงยกออกไปจากประชากรของ
เราเถิด ไปนมัสการพระเจาตามที่ไดพูดไวนั้น 32 เอาฝูงแพะ
แกะและฝูงโคของเจาไปดวย ตามที่เจาไดพูดไวแลว ไป และ
อวยพรใหเราดวย”
ขอที่ 40-42 40 ชนชาติอิสราเอลอยูในอียิปตเปนเวลาสีร่ อย
สามสิบป 41 ครั้นสิ้นสี่รอยสามสิบปแลว ในวันนั้นเองพลโยธา
ของพระเจาก็ยกออกจากประเทศอียิปต 42 คืนวันนั้นเปนคืนที่
พระเจาทรงเฝาดู เพื่อทรงนําเขาออกจากประเทศอียิปต คืนวัน
นั้นจึงเปนคืนของพระเจาทีช่ นชาติอิสราเอลทั้งปวงถือเปนที่
ระลึกตลอดชั่วชาติพันธุของเขา
ขอ 50-51 คนอิสราเอลทั้งปวงก็ปฏิบัติตามทุกประการ พระเจา
รับสั่งแกโมเสสและอาโรนอยางไร พวกเขาก็กระทําอยางนั้น 51
วันนั้นแหละพระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศ
อียิปต แยกเปนกระบวนพลโยธา
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คํานํา










พี่นองเคยมีประสบการณ แบบนี้ไหมคะ เคยเปนที่รัก แลว
จูๆ ก็หลุดออกจากความโปรดปรานของคนๆ นั้น เพราะเรา
ทําอะไร หรือไมทําอะไรใหเขาถูกใจบางอยาง
เมื่ อ คุ ณ แม แ ก ไ ขชี วิ ต ลู ก บางด า น หลายครั้ ง ที่ เ ราพบว า
ลูกแสดงความไมพอใจ และทําเปนไมมองหนาแม เรียกก็ไม
ตอบแลว ปากลางก็ยื่นออกมาเกินปกติ (อาการงอน) ทําให
เรารูวา แมไมไดเปนที่โปรดปรานของลูกอีกตอไป
แตมีบุคคลผูหนึ่ง ที่เราทุกคน ไมตองการที่จะออกจากความ
โปรดปรานเลยแมแตวินาทีเดี ยว ผูนั้นคือ พระเจาของเรา
นั่นเอง ไมมีใคร อยากออกจากความโปรดปรานของพระเจา
พี่นองเห็นดวยไหมครับ
เราเดินทางมาพรอมๆ กับโมเสส เราเห็นฟาโรห ผิดคําพูด
ใจแข็ง ตอสูกับพระเจา จนตองถึงเวลาที่จะหยุดฟาโรห และ
ชาวอียิปต เพื่อที่จะปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาส
พระอาชญาของพระเจามาถึงชาวอียิปต แตพระเมตตาทําให
พระองค เ ลื อ กที่ จ ะทํ า ลายเพี ย งบุ ต รหั ว ป ทั้ ง คนและสั ต ว
เพื่อใหฟาโรหกลับใจใหม ในตอนนี้ อียิปตไดออกจากความ
โปรดปรานของพระเจาไปเสียแลว
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ในเวลานั้น พระเจาไดทรงประทานแกะปสกาใหกับอิสราเอล
เพื่อใหอิสราเอลไดรับความรอด จากพระอาชญาของพระเจา
ดังที่เราไดเรียนกันไปในสองสัปดาหที่ผานมา แกะ..เล็งถึง
องคพระเยซูคริสตที่ตองสิ้นพระชนมที่กางเขนเพื่อประทาน
ความรอดแกผูที่วางใจในพระนามของพระองค
ในช ว งเวลาแห ง การพิ พ ากษา ที่ จ ะมาถึ ง ในวั น สิ้ น โลก
ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา และความโปรดปราน
ของพระเจา เปนสิ่งที่สงผลตอความรอดของเราอยางมาก
ผมอยากให หั ว ข อคํ า เทศนาในเช า วั น นี้ ว า การอยู “ใน”
ความโปรดปรานของพระเจา
เพื่ อจะช วยใหเ ราได เข า ใจถึง การดํา เนิ นอยูใ นความโปรด
ปรานของพระเจา และระมัดระวังที่จะไมออกนอกพระคุ ณ
ของพระเจา เราจะมาดูดวยกันในประการแรก...
1. การอยู “ใน”พระคริสต (21-30)
(อานสรุป21-30) ในตอนนี้ โมเสสได เรียกพวกผูใ หญของ
อิ ส ราเอลมา และสั่ ง ให พ วกเขาไปเอาลู ก แกะมา ฆ า เป น
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แกะปสกา แลวเอาตน หุสบปายเลือดแกะไปทาที่ไมขางบน
และวงกบประตูบาน จากนั้นใหทุกคนอยูแตในบาน จนถึงรุง
เช า และย้ํ า ให อิ ส ราเอลถื อ เป น กฎเกณฑ เ พื่ อ ระลึ ก ถึ ง
เหตุ ก ารณ ที่ พ ระเจ า ทรงประหารคนอี ยิ ป ต แต ไ ว ชี วิ ต
อิสราเอล แลวทุกคนก็ไปทําตามนั้นทุกประการ ในเวลาเที่ยง
คืนวันนั้นเอง พระเจาทรงประหารบุตรหัวปทั้งคนและสัตว
เสียงรองไหดังทั่วอียิปตในคืนนั้น
พี่นองที่รัก สัญลักษณที่ทําใหเกิดการขามผาน คือเลือดแกะ
บริสุทธิ์ที่อยูตรงวงกบประตูบาน คําเตือนคือ ใหทุกคนอยูใน
บาน ที่ทําสัญลักษณนี้ เพื่อพระอาชญาของพระเจา จะขาม
ไป
ใครก็ตามที่อยู “ใน” พระคริสต ก็จะไดรับการปกปองไวจาก
การพิพากษา
แตใครก็ตามที่อยูนอกเหนือเขตแดนนี้ ก็อยูนอกเหนือการ
ปกปองของพระเจา อยูนอกเหนือการปกคลุมโดยพระเมตตา
ของพระเจา
การอยู “ใน” พระคริสต เปนการยอมรับ วาพระโลหิตพระ
คริสต จายราคาแทนความผิดบาปของตน จึงยอมเขามาสู
การเชื่อฟง และไววางใจในพระองคอยางสมบูรณ
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รม. 10:10 ดวยวาการเชื่อดวยใจ ก็นําไปสูความชอบธรรม
และการยอมรับสัจจะของพระเจาดวยปากก็นําไปสูความรอด
 การอยูในพระคริสตนั้น สําคัญไฉน?
 รม. 6:23 เพราะวาคาจา งของความบาป คือความตาย แต
ของประทานจากพระเจาคื อ ชี วิตนิรั นดรใ นพระเยซู คริส ต
องคพระผูเปนเจาของเรา
 การอยูใ นพระคริ ส ต ทํ า ใหเ ราได รั บ การอภั ย จากความผิ ด
โดยพระคุณของพระเจา ไมใชโดยคุณความดีของเราเอง
 การอยูในพระคริสต ทําใหเราไดรับ พระพรในชีวิต ไดรับการ
ปกปองไว และไดรับการสรางชีวิตภายใน ใหจําเริญขึ้น เพื่อ
เขาใจถึงพระประสงคนิรันดรของพระเจาที่สรางเรามา...
 สิ่งเหลานี้จะคงอยู ตราบเทาที่เรา อยู “ใน” พระองคเทานั้น..
 หากเราปราศจากความเข าใจ หรือไมไ ดระมัดระวั งมากพอ
เราอาจคิดวา เราไดรับการอภัยเรียบรอย เรารับพระโลหิต
แลว เหมือนเราไดทาเลือดไวที่ประตูแลว สบายแลว แตเรา
หลงลืม พลั้งเผลอ จนเดินออกมาจากวงกบประตูที่ทาเลือด
แกะไว...


8

Don’t mess up/Hope Brisbane













อพย. 12:21-51

หากเราเดิ น ออกนอกพระคริ ส ต ทุ ก สิ่ ง อย า งบรรดาพระ
สัญญาที่พระเจาไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับทาน ก็จะสิ้นสุด
ลงทันที เชนกัน
การยอมรับพระโลหิต กับการยอมเชื่อฟงและไววางใจ เปน
สิ่งที่ วัด ไมได จับ ตองไม ได แล วเราจะรู ไดอยา งไร ว า เรา
กําลังอยู “ใน” พระคริสต
มีพระธรรมตอนหนึ่งกลาวถึงเรื่องนี้ไดอยางชัดเจน....
คส. 2:6-7 เหตุฉะนั้น เมื่อทานรับพระเยซูคริสตเจาแลวฉันใด
จงปฏิบัติพระองคดวยฉันนั้น จงหยั่งราก และกอรางสรางขึ้น
ในพระองค และมั่นคงอยูในความเชื่อ ตามที่ทานไดรับคําสั่ง
สอนมาแลวนั้น และจงบริบูรณดวยการขอบพระคุณ
เราจะเห็นพระวจนะในพระธรรมโคโลสี ใหหลักการเดียวกับ
พระธรรมตอนนี้ โคโลสี 2 ขอคือบทสรุปของ อพย. 12:2151...
การอยูในพระคริสต คือ การดําเนินชีวิตในพระองค ดวยการ
หยั่งรากและกอรางสรางขึ้นในพระองคนั่นเอง
ผมได ยิ น บ อ ยๆ ว า เรารั ก พระเจ า และพระเจ า รั ก เรา ก็
พอแลว คํากลาวในลักษณะนี้ อาจชวยใหเรารูสึกดีขึ้น แต
ไมไดการันตีวา เรายังอยูในบาน อยูในพระคริสต จุดยืนยันที่
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เรายั ง อยู ในพระคริ ส ต คือ การมี พ ระคริ ส ตน อยๆ ที่ กํา ลั ง
เติบโตขึ้นในชีวิตของเราไดตางหากครับ
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
เป น คํ า กล า วที่ ส ะท อ นหลั ก การของการส ง อิ ท ธิ พ ลใน
ความสัมพันธ อยางเปนรูปธรรม ถาหากเราเชื่อและยอมรับ
พระคริสตเขามาในหัวใจของเรา อิทธิพลชีวิตของพระคริสต
ยอมตองสงผลตอชีวิตของเราอยางหลีกเลี่ยงไมได และนี่คือ
รูปธรรมที่จับตองได ของการอยู “ใน” พระคริสต
หากเราคบหากั บพระองค เราจะไมอยากทํ าบาป หากเรา
เรียกพระองควาเปน “เพื่อน” เราก็จะแครพระองคมาก และ
ไม อ ยากทํ า ให พ ระองค เ สี ย พระทั ย หากวั น นี้ ท า นไม ไ ด
ยอมรั บมิ ตรภาพเช นนี้ ก็ต องหัน กลั บ มาใครค รวญวา เรา
กําลังคิดวาพระองคเปนอะไรกับเรา สรุปแลว มีความเกี่ยว
พันธกันหรือไม อยางไร...
เรามีเพื่อนที่ถอมใจมาก เรามีเพื่อนที่รักเรามาก ยอมตาย
แทนเรา เรามีเพื่อนที่อยูกับเราเสมอและชวยเหลือเราอยาง
ไมเกรงกลัวสิ่งใด ไมชอบเวลาเราทําผิด สอนใหเราเห็นแก
ภาพรวมมากกวาการเห็นแกตัว...แลวเราจะทอดทิ้งเพื่อนที่ดี
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ที่สุดไดอยางไร แลวเราจะไมเปลี่ยนไปเปนเหมือนเพื่อนคนนี้
ไดอยางไร
พี่นองครับ หยั่งรากและกอรางสรางขึ้นในพระองค เปนสิ่งที่
สะทอนวา ทานยอมรับพระเยซูในฐานะเพื่อนที่ตายแทนได..
เมื่อเราเปน เพื่อนกับพระเยซู เราก็ไดรับ ความโปรดปราน
ของพระเจ า เท า กั บ ที่ พ ระองค ท รงโปรดปรานพระบุ ต ร
เหมือนเราเอ็นดู เพื่อนของลูก เสมือนลูกของเรา นั่นเอง...
การอยูในความโปรดปรานของพระเจาประการแรก คือ อยู
“ใน” พระคริสต ประการที่ 2 คือ...
2. สํานึกในพระคุณ (31-42)
ในที่ สุ ด ฟาโรห ก็ ป ล อยชนชาติ อิส ราเอลออกจากแผ น ดิ น
อียิปต ชาวอียิป ตชอบอกชอบใจ ใหเ ครื่องเงิน เครื่องทอง
และเครื่องนุงหม แกอิสราเอล ตอนที่อิสราเอลออกมา นั บ
ชายได ประมาณ 6 แสนคน ไมรวมผูหญิงและเด็ก มีชนชาติ
อื่นตามมาดวย มีฝูงแพะแกะ โคมากมาย...อิสราเอลอยูใน
อียิปตทั้งสิ้น 430 ป เขาก็ออกมาจากอียิปต คืนนั้น จึงเปน
คื น ของพระเจ า ที่ ช นชาติ อิส ราเอลทั้ ง ปวงถื อเป น ที่ ร ะลึ ก
ตลอดชั่วชาติพันธุของเขา
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คืนนั้น เปนคืนที่อิสราเอลจดจําพระคุณของพระเจา เปนคืนที่
เขาไดตระหนักถึงการชวยกู และพระคุณที่คนเปนทาสเยี่ยง
เขา ไมสมควรไดรับ
 ภาพคูขนาน
 จากทาส...มนุ ษ ย ที่ถู ก มนุ ษ ย ด ว ยกั น เอง ปรั บ สิ ทธิ ใ ห
กลายเปนเสมือนสิ่งของ พระเจาทรงชวยกูอิสราเอลออก
จากการเปนทาสที่เปนเสมือนสิ่งของไรสิทธิในอียิปต
 จากทาสของความบาป ที่เราตองจายราคาดวยชีวิตของ
เราเอง พระเจาทรงจายราคาซื้อเราคืนเพื่อปลดปลอยเรา
เปนไท
 อิ ส ราเอลเป น ทาสอยู น านมาก เขาไม เ คยได เ รี ย นรู
วิทยาการ ใชแตแรงงานเพียงอยางเดียว พระเจาทรงเปน
รมฤทธิ์แกเขา ดวยฤทธานุภาพของพระเจา เขาออกจาก
อียิปตที่เปนประเทศมหาอํานาจ ไดอยางปลอดภัย
 เราเคยเปนทาสของบาป เราไมเคยรูเลยวา มีหนทางชวย
เราได เราพยายามตอสูดวยตัวของเราเอง แตก็ลมเหลวจน
ตองหลบซ อนมั น แต ด ว ยฤทธานุ ภ าพของพระเจ า เรารู
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ความจริง และดวยฤทธิ์เดชทําใหชีวิตของเราพนจากการ
ครอบงําดวยความบาป
 อิสราเอลไมมีอะไรติดตัว เขาเปนทาส ไมไดมีเงินเดือน
ไมสามารถไปถึงคานาอันได พระเจาก็ใหเขาเปนที่ชอบใจ
จนชาวอียิปตใหขาวของเครื่องใชตดิ มือไป
 คุณความดีที่เราเคยคิดวาเรามี เปนเพียงผาขี้ริ้ว เราไมมี
ทางเขาสูแผนดินสวรรคได แตพระเจาทรงสวมความชอบ
ธรรมของพระองคไวบนเรา เราจึ งสามารถเดินทางเขา สู
แผนดินสวรรคได...
 เราจึงไมควรลืมพระคุณของพระเจา
 ในแตละวันที่เราลืมตาขึ้นมา เรามีชีวิตแหงเสรีภาพ ทั้งที่แต
เดิ ม เราถู ก กํ า หนดด ว ยความเชื่ อที่ ว า ทุ ก สิ่ ง เป น ไปตาม
กรรมในอดีตชาติ มันเปลี่ยนแปลงไมได บัดนี้เรารูความจริง
แลว วา เรามีเสรีภ าพ และอยูน อกเหนือกฎแหง กรรมแล ว
ยิ่งกวานั้น พระวิญญาณฯทรงชวยเราในการดําเนินชีวิตอยาง
มีชัยชนะ อยางมีปญญาได
 พระคุณ ไมใชการที่เราอธิษฐานงึมงํากอนรับประทานอาหาร
แตพระคุณ เปนเสนทางที่เราใชในการดําเนินชีวิตของเรา
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ทุกนาทีที่เราเดินไป เราระลึกถึงพระเยซู ..ระลึกถึงพระคุณ
ระลึกถึงคําสอนและแนวทางการปฏิบัติ และไมอยากทําให
พระองคเสียพระทัย
กา รสํ า นึ ก ถึ ง พ ร ะคุ ณ ทํ า ให เ ราดํ า เ นิ น ชี วิ ต ด ว ย ใจ
ขอบพระคุณพระเจาเสมอ (คส. 2:7)
(ศบ. เปนพยานถึงหัวใจที่สํานึกถึงพระคุณของพระเจา)
ในขอที่ 31 ฟาโรหขอรองใหอิสราเอล อวยพระพรแกเขาดวย
ในอดีต เราเปนใครไมรู จะไปอวยพรคนอื่นไดอยางไร แต
วันนี้ เราอยูในความโปรดปรานของพระเจาแลว เราแบงปน
พร เราอวยพรคนอื่นได
เราจะอยู ใ นความโปรดปรานของพระเจ า ได ก็ ต อ เมื่ อ
ประการแรก เราได อยู “ใน” พระคริสต ประการที่สอง เรา
สํานึกในพระคุณ และประการสุดทาย
3. รักษาใจเชื่อฟง (43-51)
พระเจาทรงเพิ่มเติมพิธีปสกาวา แกะปสกามีไวเพื่อชนชาติ
อิสราเอลเทานั้น สําหรับทาสที่นายเอาเงินซื้อมาแลว ตองให
เขาเขาสุหนัตกอนจึงรับประทานแกะปสกาได คนนอกทาน
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ไมได ทานนอกบานก็ไมได หักระดูกแกะปสกาไมได หากคน
ตางดาวอยากเขารวมปสกาเพื่อพระเจา เขาตองเขาสุหนัต
กอนเทานั้น ถึงจะรวมได คนอิสราเอลทั้งปวงก็ทําตามคําสั่ง
ของพระเจาทุกประการ
เราเห็นถึงความพิเศษ ความเฉพาะเจาะจง ที่พระเจามีพระ
ประสงค ต อ ชนชาติ ข องพระเจ า มี ช นชาติ ม ากมายเดิ น
ติดตามมา แตมีเพียงชนชาติของพระองคเทานั้น ที่รับปสกา
ได และถาเขาตองการเขารวมปสกาเพื่อถวายเกียรติแดพระ
เจา เขาจะตองเขาสุหนัต ซึ่งนั่นหมายถึงเขาตองประกาศตน
เขาเปนประชากรของพระเจากอน
สําหรับเราในยุคนี้ ผูที่จะไดรับการงดเวนพระอาชญาในวัน
สุดทายได จําเปนตองประกาศตน เขารวมในการเปนชนชาติ
ของพระเจาเสียกอน มิใชเปนสุหนัตทางกาย แตเปนการ
ตัดสินใจ เขารวมในการเปนชุมชนแหงความเชื่อ เปนชุมชน
ของพระเจา (คือการเขาอยู “ใน” พระคริสต)
พี่นองที่รัก พระเจาไมไดตั้งเงื่อนไขบนสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลง
ไมได ไมวาจะเปนเชื้อชาติ การศึกษา เพศชายหญิง สิ่งที่อยู
ในใจของเราตางหากที่สําคัญ เราเชื่อในพระเจาหรือไม เรา
รักษาความเชื่อของเราอยูหรือไม
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พระเจาทรงเลือกชนชาติของพระองคดวยจิตใจสิ่งที่อยูในใจ
ของเขา เขาเชื่อหรือไมวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา
เขายอมรั บวา ตนเป นคนบาป และยอมรั บการไถด วยพระ
โลหิตของพระคริสตหรือเปลา และที่สําคัญ เขาเชื่อฟงสิ่งที่
พระเจาทรงตรัสหรือเปลา
 ในข อที่ 50 ชนชาติข องพระเจ าทุ ก คน ก็ทํ า ตามคํา สั่ งของ
พระเจาทุกประการ
 การรักษาใจที่เ ชื่อฟงพระเจา จึงเปนสว นหนึ่งของประชากร
ของพระเจา เปนสวนที่ทําใหเราไดอยูในความโปรดปราน
ของพระเจา
 กษัตริยซ าอูล พระเจา โปรดปรานเขา ตั้งเขาใหเ ป นกษัตริ ย
คนแรกของชนชาติของพระองค แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาวิตก
กังวลวาจะสูญเสียตําแหนง ยศศักดิ์ไป จนเลือกที่จะ ไมทํา
ตามคําสั่งของพระเจา สุดทาย เขาก็สูญเสียความโปรดปราน
ของพระเจาไป
 ซมอ. 15:22-23 และซามูเ อลกลาววา “พระเจา ทรงพอพระ
ทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เทากับการที่จะ
เชื่อฟงพระสุรเสี ยงของพระองค หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟง ก็
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ดีก วา เครื่องสั ตวบูช า และซึ่ งจะสดับ ฟง ก็ดี กว าไขมั นของ
บรรดาแกะผู 23 เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการ
ถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการ
ไหวรูปเคารพ เพราะเหตุทที่ านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจา
พระองคจึงทรงถอดทานออกจากตําแหนงกษัตริย”
[บทสรุป] เราทุกคนปรารถนาจะอยูในความโปรดปรานของ
คนรอบข า ง ยิ่ ง คนที่ เ ราแคร และคนที่ มี อํ า นาจในการให
ประโยชนกับเราในทางใด ทางหนึ่ง เรายิ่งตองการที่จะไดรับ
ความโปรดปรานจากเขา และยอมทําทุกอยาง เพื่อจะไดเปน
คนที่อยูในสายตา..
แตหากเรารูวา พระเจาทรงเปนพระผูสราง ทรงฤทธานุภาพ
ทรงเมตตาและทรงยุติธรรม จะมีการพิพากษาเกิดขึ้นเปนแน
ผมเชื่อวาผูที่รูความจริงเหลานี้ ยิ่งตองการความโปรดปราน
ที่มาจากพระเจาเปนแน
และการที่เราจะไดเขาไปในความโปรดปรานของพระเจาได
นั้น เราตองอยู”ใน”พระคริสต สํานึกในพระคุณและรักษาใจ
แหงการเชื่อฟง
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คส. 2:6-7 6 เหตุฉะนั้นเมื่อทานไดรับพระเยซูคริสตเจาแลว
ฉันใด จงปฏิบัติพระองคดวยฉันนั้น 7 จงหยั่งรากและกอราง
สรางขึ้นในพระองค และมั่นคงอยูในความเชื่อ ตามที่ทาน
ไดรับคําสั่งสอนมาแลว และจงบริบูรณดวยการขอบพระคุณ
ใหเรารวมใจกันอธิษฐาน
________________________________________________
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