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 บทที่ 3
ขอความของขาวประเสริฐ

วัตถุประสงค
                  เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของ “ขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร”
- สรุปขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐ
- อธบิายวาเหตุใดขาวประเสริฐจึงมีอํ านาจ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
                 “เร่ืองซึ่งขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่องสํ าคัญที่สุด คือวาพระ
คริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร และทรงถูกฝงไวแลววันที่
สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีรนั้น”                    1 โครินธ 15:3-4
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คํ านํ า
                พระเจาทรงมีแผนการพิเศษที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูชาวโลกทั้งมวล พระเยซูทรงเปดเผยแผนการ
นีเ้มือ่พระองคบอกสาวกวา
               “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทานและ
ทานทัง้หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก”              กจิการ 1:8

                 ขอพระคมัภีรนี้เปดเผยแผนการหลายประการของพระเจาซึ่งเกี่ยวกับการประกาศพระกิตติคุณคือ
                 • พระเยซูคริสตทรงเปนสาระ(เนือ้หา) ของขอความขาวประเสริฐ
                 • สาวกเปนผูสงขาวประเสริฐซึ่งกระทํ าไดโดยพลังอันทรงอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                 • ชาวโลกทั้งมวลคือ ผูรับขาวประเสริฐ

                 ในบทนี้ คุณจะเรียนเกี่ยวกับ สาระสํ าคัญของขาวประเสริฐ ในบทที่ 4 คุณจะเรียนเกี่ยวกับผูสง
ขาวประเสริฐ ซึง่เปนผูเชื่อที่ไดรับกํ าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ บทที่ 5 อธบิายวา ผูสงขาวจะสื่อสารขาว
ประเสริฐไดอยางไร? และบทที่ 6 จะกลาวถึงคนที่จะเปนผูรับขอความของขาวประเสริฐ

                  พระเยซูตรัสวา “ขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยาน
แกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”                  มัทธิว 24:14

                  ขอความของการประกาศพระกิตติคุณก็คือ ขาวประเสริฐของราชอาณาจักร  คํ าวา “ขาว
ประเสริฐ” หมายถึง “ขาวดี” นัน่เอง เมือ่เรากลาวถึง ขาวประเสริฐในแงของพระคัมภีร หมายถึง ขาวดีของ
อาณาจกัรของพระเจาและความรอดโดยทางพระเยซูคริสต
                   ในโรม 1:1 เรียกขาวประเสริฐวา “ขาวประเสริฐของพระเจา ในโรม 2:16 เรียกวา “ขาวประเสริฐ
ของเปาโล” ในโรม 1:16 เปน “ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต” ไมมีขอขัดแยงในขอพระคัมภีรเหลานี้ เพราะ
วาพระเจาทรงเปนผูเร่ิมตนขาวประเสริฐ พระครสิตทรงเปนหัวขอและมนุษยเปนผูรับขาวประเสริฐ

สาระพื้นฐานของขาวประเสริฐ
                   ใน 1 โครินธ 15:1-4 เปาโลกลาวถึงสาระพื้นฐานของขาวประเสริฐวา
                  “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํ านึงถึงขาวประเสริฐที่ขาพเจาเคยประกาศแกทานทั้ง
หลายซึ่งทานไดยอมรับไว อันเปนฐานซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู และซึง่จะทํ าใหทานรอด ถาทานยังยึดตาม
หลกัค ําสอนที่ขาพเจาไดประกาศนั้น เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ
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                   เร่ืองที่ขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่องสํ าคัญที่สุด คือวาพระ
คริสตไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร ทรงถกูฝงไวแลววันที่สาม
พระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีรนั้น”                                    1 โครินธ 15:1-4

                   ขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐก็คือ พระครสิตทรงสิ้นพระชนมเพื่อบาปของเราตามที่พระ
คัมภีรกลาวไว พระองคถูกฝงและทรงเปนขึ้นมาใหมตามพระคัมภีร
                   ถาจะพูดใหแคบลงอีก ขาวประเสริฐอาจสรุปไดในขอความของยอหน 3:16
                  “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพือ่ทกุคนที่วาง
ใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”                             ยอหน 3:16

                   ในแงมุมที่กวางออกไป กร็วมถงึทกุสิง่ที่พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค
                  “พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานภุาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี
ทรงมอบไวแกเราแลว…
                   สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป
จนกวาจะสิ้นยุค”                      มทัธิว 28:18, 20

                   เราตองบอกคนเรื่องของราชอาณาจักร ทาทายเขาใหเขามาและฝกหัดเขาใหรูจักการมีชีวิตอยู
ในฐานะพลเมืองของอาณาจักรของพระเจา
                   ขาวประเสริฐที่เราประกาศนั้นไมใชขาวที่จะทํ าการเปลี่ยนแปลงสังคม แตขาวประเสริฐของพระ
เจานั้นก็เพื่อไถคนบาป ขอความของราชอาณาจักรจะตองรวมถึงการเรียกรองใหกลับใจจากความบาป
                  “คร้ันยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาประกาศขาวประเสริฐของ
พระเจา และตรัสวา เวลาก ําหนดมาถึงแลวและแผนดินของพระเจาก็มาใกลแลว จงกลับใจเสียใหม และเชื่อ
ขาวประเสริฐเถิด”                           มาระโก 1:14-15

                  “ต้ังแตนั้นมาพระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวาจงกลับใจเสียใหมเพราะวาแผนดินสวรรคมาใกล
แลว”                       มทัธิว 4:17

ขอความที่เปนสากล (ไมใชของชาติใดชาติหนึ่ง)
                  คํ าที่สํ าคัญที่สุดในขาวประเสริฐก็คือ คํ าวา “ผูใดก็ตาม(ทุกคน)”ซึง่พระเยซูทรงใชในยอหน 3:16
เปาโลใชในโรม 10:13 และยอหนใชในวิวรณ 22:17 ขาวประเสริฐนั้นมีสํ าหรับทุกคนทุกเผาพันธ ทุกวัฒน
ธรรม ทกุเผาและทุกชาติ เปนขอความสากลดวยเหตุผล 4 ประการคือ

1. บาปเปนสิ่งสากล :  โรม 3:23 ทกุคนเปนคนบาป



27

2. การเสนอความรอดใหเปนสิ่งสากล:   1 ทโิมธี 2:4 เสนอใหทุกคน
3. คํ าสั่งใหกลับใจเปนสิ่งสากล:   กจิการ 17:30 ส่ังทุกคน
4. การเชื้อเชิญใหเชื่อเปนสิ่งสากล :   โรม 10:9-11 เชญิทุกคน

ฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ
                    มฤีทธิอํ์ านาจมากในขอความแหงขาวประเสริฐ เปาโลกลาววา
              “เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดช
ของพระเจา เพือ่ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย
                    เพราะวาในขาวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจาก็ไดสํ าแดงออกโดยเริ่มตนก็ความเชื่อ
สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีรมีเขียนไววา คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํ ารงอยูโดยความเชื่อ
                    เพราะวาพระเจาทรงสํ าแดงพระพิโรธของพระองคจากสวรรคตอความหมิ่นประมาทพระองค
และความชัว่รายทั้งมวลของมนุษยที่เอาความชั่วรายนั้นบีบค้ันความจริง
                    เหตวุาเทาที่จะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย เพราะวาพระเจาไดทรงโปรดสํ าแดง
แกเขาแลว”                     โรม 1:16-19

                    ขอพระคมัภีรเหลานี้เปดเผยใหเห็นวาเหตุใดขาวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อํ านาจ
• เพราะเปนการเปดเผยใหรูถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่มีตอมนุษย
• เพราะนํ าความรอดมาสูทุกคน ไมเกี่ยวกับเผาพันธ สีผิวหรือลัทธิความเชื่อ
• เพราะเปดเผยใหเห็นการพิพากษาและพระพิโรธของพระเจาตอความบาป
• เพราะเปดเผยใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา
• เพราะแสดงใหเห็นวาจะไดรับความชอบธรรมไดอยางไรโดยความเชื่อ (ไดรับการอภัยถูกนํ ากลับมา เขามา
  สูความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา)
• เพราะวาเปนพื้นฐานของความเชื่อซึ่งเรามีชีวิตอยู

การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ
                    ขาวประเสริฐจะตองถูกประกาศและสอน แตตองรวมถึงการสํ าแดงของอาณาจักรของพระเจา
ในภาคปฏิบัติ พระเยซูบอกสาวกวา
                   “จงไปพลางประกาศพลางวา แผนดินสวรรคมาใกลแลว จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตาย
แลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลา ๆ จงใหเปลา ๆ” มัทธิว
10:7-8
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                    ขอความของราชอาณาจักรไมไดเปนเพียงคํ าพูดเทานั้น แตจะตองมีการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจาควบคูไปกับการเสนอดวยคํ าพูด ซึง่เหน็ไดชดัในส่ิงที่พระเยซูทรงกระทํ าเปนตัวอยาง
                   “พระเยซูจึงเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาของเขา
ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”
                                                                                                 มัทธิว 9:35
                   “แตเมื่อประชาชนรูแลว จงึตามพระองคไป พระองคทรงตอนรับเขา ตรัสส่ังสอนเขาถึงแผนดิน
ของพระเจาและทุกคนที่ตองการใหหายโรคพระองคก็ทรงรักษาให”             ลูกา 9:11

                    การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจเชน การอัศจรรยและการรักษาโรคก็คือ อาณาจักรของพระเจาในภาค
ปฏิบัติ ซึง่จะตองเปนสวนหนึ่งของขอความของการประกาศขาวประเสริฐ เปาโลกลาววา

                   “เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเร่ืองของคํ าพูดแตเปนเรื่องฤทธิ์เดช”              1 โครินธิ์ 4:20
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ชื่อ………………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ ขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. สาระพื้นฐานขาวประเสริฐคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. จงบอกถึง 4 ประการซึ่งทํ าใหขาวประเสริฐเปนสิ่งสากล
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. จงอธบิายวาเหตุใดขาวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อํ านาจ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “เร่ืองซึ่งขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่องสํ าคัญที่สุด คือวา พระคริสต
ไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามทีเ่ขียนไวในพระคัมภีร ทรงถูกฝงไวแลววันที่
สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีรนั้น               (1 โครินธ 15:3-4)

2. คํ าวา “ขาวประเสริฐ”หมายถึง “ขาวดี”นั้นเอง เมือ่เรากลาวถึงขาวประเสริฐในแงของพระคัมภีร ก็
หมายถึง ขาวดแีหงอาณาจักรของพระเจาและความรอดโดยทางพระเยซูคริสต (หนา 29)

3. สาระพื้นฐานของขาวประเสริฐคือ พระครสิตทรงสิ้นพระชนมเพราะบาปของเราตามพระคัมภีร พระ
องคถกูฝงไวและทรงเปนขึ้นมาอีกตามพระคัมภีร ในแงมุมที่แคบลงมา ขาวประเสริฐอาจสรุปไดในขอ
ความของยอหน 3:16 ในความหมายกวางๆ กร็วมถงึทกุสิง่ที่พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค
(หนา 25-26)

4. ดูหนา 26
1. ความบาปเปนสิ่งสากล:  โรม 3:23
2. การเสนอความรอดใหเปนสิ่งสากล:  1 ทโิมธี 2:4
3. คํ าสั่งใหกลับใจเปนสิ่งสากล:  กจิการ 17:30
4. การเชิญชวนใหเชื่อเปนสิ่งสากล:   โรม 10:9-11

5. ขาวประเสริฐมีฤทธิ์อํ านาจเพราะวา
- เปนการเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตอมนุษย
- น ําความรอดมาสูมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนเผาพันธ สีผิวหรือลัทธิความเชื่อใดๆ
- เปดเผยใหมนุษยรูเกี่ยวกับพระเจา
- เปดเผยใหรูถึงการพิพากษาและพระพิโรธของพระเจาตอความบาป
- เปดเผยความชอบธรรมของพระเจา
- แสดงใหเห็นวาจะไดรับความชอบธรรมโดยความเชื่อไดอยางไร (ไดรับการอภัย ถูกนํ ามาสู

ความสมัพันธที่ถูกตองกับพระเจา)
- เปนพืน้ฐานของความเชื่อซึ่งเรามีชีวิตอยู
ดูหนา 26
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
                   1. เพือ่ศึกษาตอไปเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาใหเรียนรูหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อวา
“อาณาจักรของพระเจา”
                   2.  อาน 2 พงศกษัตริย 4:29-37 เปนเรือ่งของเอลีชาทํ าใหเด็กที่ตายแลวฟนขึ้นมา   อานดูภูมิหลัง
ของเรื่องนี้ใน  2 พงศกษัตริย 4:8-17   เดก็คนนี้เกิดมาอยางอัศจรรย  เปนคํ าตอบคํ าอธิษฐานของเอลีชาและ
คํ าขอของหญิงแหงชูเนมซึ่งไดแสดงความเมตตาตอผูเผยพระวจนะ
                   การตายของเด็กถูกบันทึกไวในขอ 18-20 ไมไดบอกเหตุของการตายไว แตอาจเปนความเจ็บ
ปวยเฉียบพลันเพราะเด็กรองเรื่องหัวของเขา
                   เร่ืองนี้เปนตัวอยางธรรมชาติของความจริงฝายวิญญาณซึ่งนํ ามาใชกับการประกาศขาว
ประเสริฐได
                   การประกาศขาวประเสริฐก็เหมือนกับการ “ท ําใหคนตายฟนขึ้นมา” เพราะวาคุณไดชวยใหคน
หลดุพนจากจดุหมายปลายทางนิรันดรในความตายฝายวิญญาณ พระคัมภีรกลาววา “วญิญาณที่ทํ าบาป
จะตองตาย และคาจางของความบาปก็คือความตายและคนบาปนั้น “ตายแลว” ในการละเมิดและการ
บาป”
                   เราอาจนํ าเรื่องนี้ใน 2 พงศกษัตริย 4 มาใชในฝายวิญญาณ การทีจ่ะทํ าใหคนตายฟนนั้น  มีดังนี้
    1.   คุณตองมีความเชื่อ
                            ก. (ขอ20-21) มารดาของเด็กไมเพียงพอแตยอมรับการตายของเด็ก ปกติเธอก็ตองรองไห
เรียกคนรองไหอาชีพมา และเตรียมรางของศพ
                         ข.  แทนที่จะทํ าดังนี้ เธอวางเด็กบนเตียงของเอลีชา ปดประตูและไปพบผูเผยพระวจนะ
                         การที่จะเขาใจเรื่องนี้คุณตองอานดูใน 1 พงศกษัตริย 17:17-24 เมือ่เอลีชาทํ าใหเด็กฟนจาก
ความตาย เขาถกูนํ าเขาไปในหอง โดยการน ําเดก็เขามาในหองของผูเผยพระวจนะก็เปนกริยาแหงความเชื่อ
ซึง่ท ําใหเธอระลึกถึงการอัศจรรยที่เอลีชากระทํ า เธอไมไดรอใหผูเผยพระวจนะนํ าเด็กเขาไป เธอนํ าเด็กเขา
ไปเองโดยหวังที่จะมีการอัศจรรยอีก
                         ค.  พระเจาทรงทํ าใหคนตายฟนขึ้นมาตั้งแตแรกนํ าคนที่ยังไมรอดมาสูการอัศจรรย
                         ง.   (ขอ22-23) สังเกตความเชื่อของเธอเมื่อเธอตอบคํ าถามสามีของเธอวา “เขาหายดีแลว”
                   2.   คุณตองรีบเรง
                         สังเกตในขอ 22 ทีห่ญงินั้นพูดวา “ฉันจะไดัรีบไป” คุณตองรีบเรงทํ าการใหคนฟนจากความ
ตาย เพราะวาวญิญาณเหลานั้นกํ าลังตายในความบาป
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3. คุณตองทํ าลายกํ าแพงประเพณี
                      ก.  (ขอ 23) สามขีองเธอถามวา “เธอจะไปทํ าไม” ไมใชประเพณีที่จะไปหาผูเผยพระวจนะใน
เวลานี้ เพราะไมใชวันขึ้นคํ่ าหรือวันสะบาโต
                          ข. คุณตองทํ าลายประเพณีดวยการประกาศขาวประเสริฐ โดยการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ อาจ
มคีนบอกคุณวา “เราไมทํ าสิ่งเหลานี้”

4.  คุณตองมีความสงสารเห็นใจ
                          ก.   (ขอ 25-27) เกหะชี ผูไมมคีวามสงสารเห็นอกเห็นใจจะไมทํ าใหคนตายฟนขึ้นได เมื่อ
หญงินัน้แสวงหาการคืนชีวิต เขาไมไดแสดงความเห็นใจและสงเธอกลับไป
                     ข.   ผูเผยพระวจนะมีความหวงใย เขาถามวา “นางสบายดีหรือ สามีสบายดีหรือ เด็กสบายดี
หรือ”
                          ค.    มคีนมากหลายที่ตะเกียกตะกายเขามาหาเรา เขาเดือดรอนและคอยใหเราชวย แตเรา
โยนเขาออกไป เราสงเขาออกไปหาผูใหคํ าปรึกษาทางโลก ยาเสพยติดหรือศูนยฟนฟูสภาพจิตใจ

5. คุณตองไปยังที่ๆ เขาอยู
                          ก.  (ขอ 29-31) เพือ่ทีจ่ะชวยคนที่ตายแลวในความบาป คุณตองไปหาเขาที่ที่เขาอยู เชน
เดยีวกับที่เอลีชาไปหาเด็กนอย
                          ข.   เราไมอาจสงคนที่ไมมีฤทธิ์อํ านาจ(เชน เกหะชี) หรือตัวแทน (เชนที่เอลีชาใหเกหะชีใชไม
เทา)
                        การทีจ่ะท ําใหเราฟนจากความตายแหงบาป พระเยซูก็ไดเสด็จเขามาในโลก พระองคเสด็จ
มาที่ที่เราอยู
                          ค. มารดาของเด็กไมตองการตัวแทน ชายและหญิงที่กํ าลังจะตาย ไมอาจไดรับส่ิงใด นอก
จากฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ซึง่สามารถน ําลมหายใจมาสูวิญญาณที่ตายแลวเพื่อใหเขามีชีวิตใหม
                          ง. เมือ่หญงินั้นบอกถึงความตองการของเธอ เอลชีาสงเกหะชีไปหาเด็กคนนั้น แตคนตายก็
ไมฟนโดยเกหะชี  แมวาจะถือไมเทาของพระเจา เกหะชไีปกอนหนาเอลีชาและหญิงชูเนมและวางไมเทาบน
ตัวเด็ก แตไมมีการตอบสนองจากเด็ก
                          จ.  ถาคณุตองทํ าใหคนตายฟน คุณตองทํ าตามตัวอยางของนายของเรา จงอาน 1 พงศ
กษัตริย 17:17-24 เอลยีาหผูเปนนายของเอลีชาไดวางแบบอยางไวเพื่อทํ าใหเด็กฟนจากความตาย ถาเอลีชา
จะท ําตามแบบอยางนี้ต้ังแตแรก เขากจ็ะไมสงเกหะชีพรอมดวยไมเทาไปทํ างานนี้
                          ฉ. เอลชีาคดิวาฤทธิ์อํ านาจของพระเจาอาจทํ าการไดโดยที่เขาไมตองใชความพยายามสวน
ตัวและไปอยูที่นั่นดวย เราเองกน็ ําความจริงของหลักขอเชื่อและการปฏิบัติมาใชวางลงไปบนคนที่ตายฝาย
วิญญาณ แตเราไมไดเขาไปมีสวนรวมเปนสวนตัว เราพยายามใชหลายวิธีโดยไมเอาตัวเราเขาไปมีสวนรวม
แตกไ็มเกิดผลตอวิญญาณที่หลงหายมากไปกวาไมเทาของเอลีชา
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                    ช. “ตัวอักษรแหงกฎบัญญัติ” โดยปราศจาก “พระวิญญาณ” จะไมทํ าใหคนตายฟนขึ้นได ชีวิต
จะไมไหลออกมา ตราบเทาที่ผูนํ าไดวางมือและไมเทาที่เฉยชา ขาดความรูสึกเห็นใจ ลงบนชายและหญิงที่
ตายแลว

6. คุณตองรูสึกถึงความรายแรง (ความเปนความตาย) ของสภาพการ
                          ก. (ขอ 31) เกหะชีไมเชื่อวาเด็กนอยตายแลว เขามารายงานเอลีชาวา “เดก็นั้นยังไมต่ืน” แต
เด็กไมไดนอนหลับ เขาตายแลว เกหะชไีมแนใจนักแตเขาพูดราวกับวาเด็กนั้นนอนหลับเทานั้น
                         ข. (ขอ 32) เอลชีารูวาเด็กคนนี้ตายแลว
                         ค. คนไมเชื่อที่หลงหายในความบาปไมไดเพียงแค “นอนหลับ” มนัเปนสภาพการที่รายแรง
เปนความตายฝายวญิญาณและเขาจะไมมีวันฟนขึ้นไดนอกจากเรารูสํ านึกในขอนี้
                   7.  คุณตองไมทอถอยเนื่องจากความลมเหลว
                        (ขอ 31….”เดก็นั้นยังไมต่ืน”) ความพยายามครัง้แรกที่จะทํ าใหเด็กที่ตายแลวฟนนั้นลมเหลว
เมือ่คุณพยายามครั้งหนึ่งแลวลมเหลว อยาเลิกเสีย อยาน ําเอาความลมเหลวเขามาใชกับความคิดที่วา คุณ
ไมไดถูกเรียกใหทํ างานนี้ บทเรยีนจากความลมเหลวไมใชการถอนตัวออกจากงาน แตใหเปลี่ยนแปลงวิธี
การ คุณตองทํ าตามวิธีของเจานายของเรา
                   8.  คุณตองทํ าใหคนฟนขึ้นมาในหองชั้นใน
                      (ขอ 33) คุณตองเขาไปใน “หองชัน้ใน”แหงการอธิษฐาน ปดประตูและอธิษฐาน เพื่อมนุษย
ชาตทิีก่ํ าลังอยูในความตาย
                   9.  คุณตองประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจ
                        ก.  ขณะที่เขาเขาไปในหองชั้นใน เอลชีารูถึงแหลงของฤทธิ์อํ านาจของเขา
                            ในบางขณะกอนเหตุการณนี้ เสือ้คลุมของเอลียาหไดตกลงบนเอลีชา เขาจึงรูแหลงของ
ฤทธิอํ์ านาจซึ่งไดทดลองและพิสูจนแลว
                        ข. โดยตัวคุณเอง คุณไมอาจที่จะทํ าใหจิตใจที่ตายแลวของชายและหญิงคืนสูชีวิตได พระเจา
ทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจของคุณ เสือ้คลมุของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาไดตกลงมาคุณโดยการ
บัพตศิมาในฤทธิ์อํ านาจนั้น
                  10.  คุณตองรูถึงวัตถุประสงค
                        จดุประสงคของคุณไมใชเพื่อทํ าความสะอาดรางกายที่ตายแลว รักษาไมใหเนาเปอยดวย
เครือ่งเทศหรือปกปดดวยผาลินินอยางดี ส่ิงเหลานี้เปนการปรับปรุงใหดีข้ึน แตคุณก็ยังคงไดแตรางกายที่
ตายแลว
                         จุดประสงคของคุณไมใชเพื่อสอนศีลธรรมจรรยา การปรับปรุงตนเอง ปกปดความบาป หรือ
เปลี่ยนแปลงสังคม จดุประสงคของคุณก็คือ ชวีติใหมฝายวิญญาณ
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                 11. ตัวคุณเองตองมีชีวิตอยู (ฝายวิญญาณ)
                       ก. (ขอ 34-35) หลงัจากอธิษฐานแลว เอลชีากโ็คงตัวลงเหนือศพและเอาปากของเขาประกบ
ปากของเด็กที่ตายแลว เขาเอานัยตาประกบนัยตาเด็ก เอามือประกบมือเด็ก รางกายที่อบอุนของคนของ
พระเจาปกคลุมรางกายที่เย็นชืดของเด็กนั้น
                      ข. ถาคณุตองทํ าใหคนฟนจากความตาย คุณตองเขามาสัมพันธกับความตาย เมื่อพระเยซูทํ า
ใหเราฟนจากความตาย พระองคเองไดทรงสิ้นพระชนม ถาคณุจะทํ าใหคนฟนขึ้น คุณตองประสบกับความ
หนาวเยน็และความนากลัวของความตายนั้น
                  ค. การทีจ่ะออกไปพบชายและหญิงที่กํ าลังตายนั้นเปน“ประสบการณของการกาวออกไป”   คุณ
ตองละทิ้งความสะดวกสบายของบานและความปลอดภัยอบอุนในหมูเพื่อนฝูงคริสเตียนและสภาพแวด
ลอมนั้น คุณตอง  “ออกไปนอกทางของคุณ”
                       ง. ขณะทีเ่ขาปกคลุมรางที่ตายแลวดวยรางที่มีชีวิต ความอบอุนจากรางกายของเขาก็เขาไปสู
รางกายของเด็ก ถาคณุเองเปนคนที่ตายแลว ส่ิงนีก้็จะไมเกิดขึ้น การเอาศพหนึ่งไปประกบอีกศพหนึ่งนั้นก็
ส้ินหวัง ไมเปนประโยชนอะไรเลยที่จะเอาคนที่กํ าลังตายไปอยูกับวิญญาณอื่นๆที่ตายอยู

12. คุณตองต้ังเปาไมใชสํ าหรับสิ่งอ่ืนใดที่นอกเหนือจากชีวิต
                          ก. ขอ 34 บอกใหรูวาเนื้อของเด็กเริ่มอุนขึ้น แตเอลีชาไมเพียงแคตองการ “เครื่องหมาย
แสดงวามีชีวิต” เทานั้น ไมใชส่ิงอุนๆที่เราตองการ ไมใชเพยีงการใชอารมณแตเปนการฟนฟูอยางแทจริงตาง
หาก
                   ข. เอลชีาเดินกลับไปกลับมาและรองเรียกหาพระเจา แลวเขาก็ยึดตัวเองเหนือเด็กอีกครั้งหนึ่ง
                   ค. คราวนี้เด็กจาม 7 คร้ัง (คํ าวา จาม ทีจ่ริงหมายถึงหายใจอยางเร็ว)
                        ง. เมือ่ชายและหญิงที่ตายแลว”สูดหายใจ” เอาฤทธิอํ์ านาจที่ทํ าใหสํ านึกบาปและการฟนขึ้น
ใหม “ของลมแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พัดมาอยางรุนแรงและรวดเร็ว” เขากจ็ะมีประสบการณกับชีวิตใหม
ทีไ่หลออกมาจากฤทธิ์อํ านาจแหงการฟนจากความตายของพระเจา
                       จ. เอลชีาเรียกคนใชและหญิงชูเนม “จงอุมลูกของเขาขึ้นมาเถิด” รางกายที่ตายแลวก็ไดกลับ
คืนสูชีวิต
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