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คานา:
ขณะที่อัครทูตยอห์นเขียนจดหมายฝาก 3 ยอห์นนี้ขึ้น พบว่ามีความเชื่อตามคาสอนผิดหรือคาสอนที่ถูกบิดเบือนไปจาก
พระวจนะของพระเจ้าแพร่เข้ามาในคริสตจักร ดังนั้นยอห์นจึงเน้นย้าให้ผู้เชื่อในคริสตจักรยังคงยึดมั่นและดาเนินชีวิตตามความ
จริงในพระวจนะของพระเจ้าที่เหล่าสาวกเคยวางรากฐานไว้ให้พวกเขาแล้วต่อไป โดยไม่หลงเชื่อตามคาสอนผิดเหล่านั้น
เมื่อเราเริ่มชีวิตคริสเตียน เราก็มีโอกาสจะได้รับความรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ ตามระดับการ
แสวงหาพระเจ้าของแต่ละบุคคล ซึ่งความรู้นี้อาจหยุดอยู่เพียงความรู้ในระดับ ของความคิดหรือสติปัญญาเท่านั้น แต่ “ความกล้า
ที่จะประพฤติตามความจริง” ทาให้เราไปไกลกว่า “การรู้ความจริง” เพียงอย่างเดียว
พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนดาเนินชีวิตตามความจริงในพระวจนะของพระองค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางที่นาไปสู่
พระพรต่างๆ จากพระองค์ ดังนี้
1. ดาเนินชีวิตตามความจริง จะทาให้เรามีอิสรภาพที่แท้จริง
บางคนคิดว่า “อิสรภาพ” คือ ไม่มีการกากับควบคุมอะไรทั้งสิ้น หรือ การล่องลอยไปตามความต้องการของตัวเอง
เช่นเดียวกับว่าวที่ไม่มีสายป่าน หรือเรือที่ไม่มีหางเสือ แต่ลักษณะดังกล่าวก็ไม่ต่างกับการเป็นทาสของความต้องการของตัวเอง
ซึ่งไม่ใช่อิสรภาพเลย ดังนั้น “อิสรภาพที่แท้จริง” จึงเป็นการดาเนินชีวิตตามความจริงในพระวจนะของพระเจ้า นั่ นคือ ยอมมอบ
การควบคุมชีวิตของเราให้ กับพระเจ้า โดยมีพระวจนะของพระองค์เป็นหางเสือหรือสายป่านควบคุมทิศทางการดาเนินชีวิต ของ
เรา (ยอห์น 8:31-32)
2. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาให้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น
ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) แต่เมื่อมนุษย์ตัดสินใจทาบาปและล้มลง
(ปฐมกาล 2:17) พระลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในพวกเขาก็เสื่อมไป หากเราตัดสินใจกลับมาดาเนินตามความจริงของพระเจ้า
ความจริงนั้นจะนาเรากลับสู่พระฉายของพระองค์อีกครั้งหนึ่งได้ (เอเฟซัส 4:12-13)
พระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าคือ พระองค์เป็นความจริง ในขณะที่มารไม่มีสัจจะ เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของ
การมุสา (ยอห์น 8:44) เมื่ออาดัมและเอวาทาบาปครั้งแรก เขาก็ได้มอบสิทธิอานาจเหนือโลกนี้ไว้แก่มาร แล้วเขาก็เริ่มโกหกตาม
จิตวิญญาณของมารผู้ครอบครองโลกนี้
เมื่อเราโกหก เราก็กาลังใช้วิธีการของมาร ซึ่งทาให้ตกเป็นทาสของมัน และยังเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ เราเปลี่ยนแปลง
ชีวิตและเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้าด้วย
3. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า
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การบิดเบือนความจริงแม้เพียงเล็กน้อยอาจทาให้ผู้เชื่อบางคนหลงหายไปจากทางของพระเจ้าหรือขาดอิสรภาพในชีวิต
ไปตลอดกาล ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลย (มัทธิว 18:6) และทุกคนทีบ่ ิดเบือนความจริงจะต้องกล่าวรายงานและรับผิดชอบ
ต่อผลของการกระทาของตนเองในวันสุดท้ายด้วย
เป็นเรื่องง่ายมากที่จะค้นหาข้อมูลหรือคาสอนที่อ้างอิงพระวจนะของพระเจ้าในยุคของข้อมูลข่าวสารนี้ แต่ไม่ใช่ทุกข้อมูล
จะเป็นคาสอนที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงจาเป็นจะต้องคัดกรองเนื้ อหาเหล่านั้น โดยการเปรียบเทียบความถูกต้องและสอดคล้องกัน
ระหว่างพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกอ้างอิงกับบทความเหล่านั้น หากคาสอนใดขัดแย้งกับพระวจนะตอนใดตอนหนึ่ง ในพระคัมภีร์
หรือทาให้พระวจนะตอนอื่นในพระคัมภีร์มีความสาคัญน้องลงไป คาสอนนั้นเป็นคาสอนที่บิดเบือน
4. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
เมื่อเรายืนหยัดมั่นคง ดาเนินชีวิตตามความจริงอย่างสม่าเสมอ ไม่ยอมเปลี่ยนหรือบิดเบือนมาตรฐานของพระเจ้า แม้จะ
เผชิญกับสถานการณ์ทยี่ ากลาบากเพียงใด ก็ทาให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความน่าเชื่อถือ จากการดาเนินชีวิตภายใต้มาตรฐานเดียวนี้
โยเซฟบุตรของยาโคบแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายเพียงใด เขาก็ยังดาเนินชีวิตตามความจริงอยู่
เสมอ จึงได้รับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่เขาเริ่มต้นเป็นทาสในประเทศอียิปต์ จนกระทั่งพระเจ้าทรงอวยพรเขาให้เป็น ผู้ดูแลทั่ว
แผ่นดินอียิปต์และเป็นใหญ่รองจากฟาโรห์เท่านั้น
ดาเนีย ลก็ เริ่ มต้นชีวิตในบาบิโ ลนในฐานะเชลย แต่ด้วยความสั ตย์ซื่อในการดาเนินชีวิตตามความจริงอย่างต่อเนื่อง
(ดาเนียล 1:8) เขาก็ได้รับความโปรดปรานและการอวยพรจากพระเจ้า (ดาเนียล 1:17,19) เขาจึงเป็นผู้ให้คาแนะนาที่น่าเชื่อถือ
ในสายพระเนตรของกษัตริย์ต่างชาติถึง 4 พระองค์ในช่วงชีวิตของเขา
อัครสาวกเปโตรกับยอห์นก็ดาเนินชีวิตตามความจริงที่พระเยซูทรงสอนพวกเขามาตลอดเช่นกัน เมื่อพวกเขาถูกไต่สวน
จากพวกปุโรหิตและสะดูสี คนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจเมื่อเห็นความกล้าหาญของทั้งสองคน และรู้ว่าทั้งสองขาดการศึกษาและเป็น
ชาวบ้านธรรมดา (กิจการ 4:13)
หากเราดาเนินชีวิตตามความจริงเป็นมาตรฐานเสมอ เราก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งไม่ ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่มา
จากท่าทีภายในชีวิตของเรา
5. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาให้เราไม่เสียเวลาหลงทาง
สดุดี 119:105 พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ เมื่อ
เราดาเนินชีวิตตามความจริงในพระวจนะซึ่งเป็นตะเกียงส่องเท้าและเข็มทิศนาชีวิตของเรา เราจะไม่เสียเวลาหลงทางเลย
6. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาให้เรารักษาความรอดได้จนวันสุดท้าย
อาจมีหลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราและทาให้เราไม่อยากดาเนินชีวิตตามความจริงอีกต่อไป แต่หากเราอดทนเพียง
ช่วงเวลาหนึ่ง เราก็จะได้รับสันติสุขและชีวิตซึ่งเป็นสิ่งถาวรนิรันดร์ (โรม 8:35, 37-39) เพราะเราได้ยึดเอาความจริงในพระวจนะ
พระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งถาวรไว้เป็นรากฐานชีวิต แม้มีสถานการณ์ร้ายแรงเพียงใด เราก็จะยืดหยัดอยู่ได้ และได้รับชัยชนะที่คุ้มค่าและ
ถาวรในที่สุด
7. ดาเนินชีวิตตามความจริง คือ การดาเนินตามน้าพระทัยของพระเจ้า
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การดาเนินตามน้าพระทัยของพระเจ้า คือ การดาเนินตามสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ใช่
ตามความปรารถนาของเราเอง เนื่องจากพระเจ้าทรงรู้จักเราดีและต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา หากการดาเนินชีวิตตามน้า
พระทัย ซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระองค์ทุกข้อและทุกตอนแล้ว การอวยพรมากมายก็จะมาถึงชีวิตเราอย่างแน่นอน
8. ดาเนินชีวิตตามความจริง คือ การยอมพระเจ้าในทุกเรื่องของชีวิต
การยอมให้พระเจ้าดาเนินควบคู่ไปกับเราในทุกเรื่องของชีวิต
9. ดาเนินชีวิตตามความจริง ทาได้ด้วยกาลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อเราดาเนินชีวิตตามความจริง บางสิ่งอาจดูยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือกระทาตามด้วยกาลังของเรา แต่เราสามารถทา
ได้ด้วยกาลังของพระวิญญาณผู้ทรงช่วยเหลือเรา (เศคาริยาห์ 4:6)
10. ดาเนินชีวิตตามความจริง อาจทาให้ต้องจ่ายราคา แต่มันคุ้ม
เราอาจต้องยอมสละอะไรบางอย่างที่ขัดกับความจริงของพระเจ้า แต่การจ่ายราคาของเราย่อมคุ้มค่า เพราะเมื่อเรา
ดาเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าแล้ว เราก็จะได้รับพระพรมากมายตามมาอย่างแน่นอน
ดังนั้ น เมื่อเรารู้ ความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว เราต้องกล้ าที่จะดาเนินชีวิต ตามนั้นด้วย ซึ่งทาให้ เราอยู่ใน
ตาแหน่งที่พร้อมรับสิ่งต่างๆ จากพระเจ้าได้ นั่นคือ อิสรภาพที่แท้จริง, ชีวิตที่เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น, เป็นที่โปรดปรานของ
พระเจ้า, เป็นคนที่น่าเชื่อถือ, ไม่ต้องเสียเวลาหลงทาง, และสามารถรักษาความรอดของเราจนถึงวันสุดท้ายได้ โดยเราเริ่มต้นจาก
การทราบน้าพระทัยของพระเจ้าซึ่งระบุไว้ในพระวจนะของพระองค์ทุกข้อทุกตอน และดาเนินตามความจริงในพระวจนะนั้นใน
ทุกเรื่องของชีวิต โดยพึ่งพากาลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แม้ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจต้องแลกด้วย
การจ่ายราคา แต่เมื่อเราเอาใจใส่ในสิ่งถาวรนิรั นดร์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้ว ก็ย่อมเป็นการจ่ายราคาที่คุ้มค่าอย่าง
แน่นอน (2 โครินธ์ 4:16-18)
คาถามเพื่อการอภิปราย
1. ยอห์น 8:32 กล่าวว่า และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทาให้ท่านเป็นไท ท่านคิดว่าเหตุใดสัจจะ (ความจริง) จึง
ทาให้ท่านเป็นไทได้?
2. ท่านจะดาเนินชีวิตตามความจริงได้อย่างไรบ้าง?
3. ดาเนินชีวิตตามความจริง คือ การดาเนินตามนาพระทัยของพระเจ้า แล้วท่านจะทราบน้าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร?
4. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉาย ตามอย่างพระองค์ มีสิ่งใดบ้างที่มนุษย์เป็นเหมือนพระเจ้า? เมื่อล้มลงในบาป
สิ่งใดในมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป? และเราต้องทาอย่างไรเพื่อกลับสู่พระลักษณะของพระเจ้าอีกครั้ง?
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