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บทที่ 1 ผู้ทเี่ ชื่อและผู้ทไี่ ม่ เชื่อพระเจ้ า
จงอธิ บำยข้อแตกต่ำง ระหว่ำงคนที่เชื่ อพระเจ้ำ กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ ให้ชดั เจน มนุษย์
แบ่งแยกกันเป็ นชนชั้นต่ำง ๆ ตำมระดับสังคม แต่พระเจ้ำทรงแยกมนุษย์โลกออกเป็ นสองพวกเท่ำนั้น
คือคนที่เชื่ อพระเจ้ำกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ
ข้อแตกต่ำงของมนุษย์อนั เนื่องจำกควำมผิดบำป
1. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำได้รับควำมรอด
2. ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำเป็ นผูท้ ี่หลงหำย
3. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำตำย ฝ่ าย ควำมผิดบำป
4. ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำตำย ใน ควำมผิดบำป
โรงเรี ยนแต่ละแห่งย่อมมีหลำยชั้น และแต่ละชั้น นักเรี ยนเองก็ต่ำงกันหลำยระดับ บำงคนฉลำด
หลักแหลม บำงคนมีปัญญำทึบ บำงคนสะสวย บำงคนขี้ริ้วขี้เหร่ บำงคนแข็งแรงมีสุขภำพสมบูรณ์ บำง
คนขี้โรคอยูเ่ สมอ แต่เมื่อพระเจ้ำทอดพระเนตรลงมำที่โรงเรี ยนของท่ำน หรื อทอดพระเนตรดูคนหมู่
หนึ่งหมู่ใดในโลก พระเจ้ำมิได้ทรงสนพระทัยกับระดับหรื อชนชั้นต่ำง ๆ ดังกล่ำวเลย พระองค์ทรงแยก
มนุษย์ ออกเป็ นสองประเภทเท่ำนั้น คือผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ กับผูท้ ี่ไม่เชื่อพระองค์ ถ้ำเรำสำมำรสร้ำงรั้วยำว
ที่สุดได้สักรั้วหนึ่ง ก็จะกั้นมนุษย์โดยนัยดังกล่ำว ได้เป็ นสองพวก คนละฟำกรั้วไม่มีประเภทกึ่งกลำง
หรื อประเภทนัง่ อยูบ่ นรั้วเป็ นอันขำด เพรำะไม่มีใครที่จะเชื่อครึ่ ง ๆ กลำง ๆ ได้
กำรที่เรำรู ้วำ่ เรำเป็ นคนประเภทใดนั้น เป็ นเรื่ องที่สำคัญมำก เพรำะผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้ำนั้น ได้รับสิ่ ง
อัศจรรย์หลำยอย่ำง ส่ วนผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำนั้น ได้รับแต่สิ่งที่เลวร้ำยนำนำประกำร
ท่ำนทรำบแล้วว่ำ มีอะไรเกิดขึ้นแก่ท่ำน ทันทีที่ท่ำนเชื่ อและยอมรับว่ำ พระองค์ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน นัน่ คือท่ำนได้รับควำมรอดพ้นบำป เพรำะพระธรรมกิจกำร 16: 31 กล่ำวว่ำ “จง
เชื่อวำงใจในพระเยซูคริ สตเจ้ำและท่ำนจะรอดได้” ในขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์หลำยอย่ำงเกิดขึ้น
แก่ท่ำน ซึ่ งเรำจะได้ศึกษำกันต่อไป
ประกำรแรกที่ท่ำนจะต้องคิดก่อนอื่นใด ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูท้ ี่เชื่ อซึ่ งได้รับควำมรอด กับ
ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำ ถ้ำเรำเขียนป้ ำยติดไว้ทำงด้ำนผูเ้ ชื่อว่ำ “ผูท้ ี่ไม่รับควำมรอด” เรำก็น่ำจะเขียนป้ ำยว่ำ “ผู้
หลงหำย” ติดไว้ทำงฝ่ ำยตรงกันข้ำม คำว่ำ “หลงหำย” ในที่นี่หมำยถึง สู ญเสี ยไป โดยที่ไม่มีทำงได้คืน
ฉะนั้นผูท้ ี่มีจิตวิญญำณที่หลงหำย จะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพระเจ้ำเลย ไม่วำ่ เขำจะมีคุณสมบัติ
ด้ำนอื่น ๆ ดีพร้อมก็ตำม แต่ถำ้ จิตวิญญำณหลงหำยเสี ยแล้ว ก็เท่ำกับว่ำ ทุกสิ่ งทุกอย่ำงก็พลอยสู ญเสี ยไป
ที่นนั่ เอง เปรี ยบดังเรื อที่แล่นไปในทะเล ไม่วำ่ จะบรรทุกของมีค่ำมำกมำยอย่ำงไร แต่ถำ้ อัปปำง หรื อ
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หำยสู ญไปในทะเล ก็จะมีประโยชน์อนั ใด พระเจ้ำทรงทรำบว่ำ วิญญำณของคนบำปอยู่ ณ ที่ใด แม้แต่
จะห่ำงไกลจำกพระองค์ และอยูใ่ นสภำพที่น่ำกลัวอันตรำยที่สุด เพรำะหำกว่ำยังอยูใ่ นสภำพเช่นนี้
จนกระทัง่ ผูน้ ้ นั ตำยไป ก็จะไม่มีวนั ที่จะรับควำมรอดได้เลย จะต้องเป็ นอยูอ่ ย่ำงนั้นไปตลอดกำล ข่ำวดีที่
เรำต้องบอกกล่ำวให้แก่ผอู ้ ื่นที่ไม่เชื่อ ซึ่ งกำลังหลงหำยไปก็คือ เขำยังมีโอกำสที่จะได้รับคำมรอดอยู่
หำกเขำมีควำมปรำรถนำอย่ำงแท้จริ ง พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประตู หำกผูใ้ ดผ่ำนเข้ำไปทำงประตูของ
พระองค์ ผูน้ ้ นั ก็จะได้รอดพ้นบำป (ขอให้อ่ำน และไตร่ ตรองข้อพระธรรมที่อำ้ งถึงต่อไปนี้ เอเฟซัส
2:8,9 2 ทิโมธี 1:9, ยอห์น 3:18, 2 โคริ นธ์ 4:3,4)
ท่ำนทรำบไหมว่ำ คนเป็ นจำนวนมำกที่ท่ำนพบเห็นตำมถนนหนทำงนั้น เป็ นคนที่ตำยแล้ว
ร่ ำงกำยของเขำอำจเคลื่อนไหวไปมำได้เช่นเดียวกับท่ำน แต่ถำ้ เขำไม่เชื่อพระเยซูคริ สต์ก็เท่ำกับว่ำ เขำได้
ตำยไปแล้วในควำมผิดบำป (เอเฟซัส 2:1) กล่ำวอีกนัยหนึ่ งคือ จิตวิญญำณของเขำตำยเสี ยแล้ว ท่ำนคงจำ
เรื่ องควำมผิดบำปครั้งแรกที่อุบติข้ ึนในโลกนี้ได้ (ให้ครู อธิ บำยย่อ ๆ จะถำมให้ผศู ้ ึกษำตอบก็ได้)
พระเจ้ำตรัสแก่หญิงชำยคู่แรกของโลก ในวันที่เขำทั้งสองขัดขืนคำสั่งของพระองค์วำ่ เขำทั้ง
สองจะต้องตำย และเขำทั้งสองก็ได้ตำยไปจริ ง ตอนแรกวิญญำณของเขำตำยก่อน แล้วร่ ำงกำยของเขำก็
ตำยตำม นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ จิตวิญญำณของมนุษย์จึงต้องตำย หำกว่ำเขำไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ำ
มนุษย์จะได้รับชีวติ ใหม่ก็ต่อเมื่อเขำเชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น ขอให้อ่ำนดูวำ่ ยอห์น 3:16 และ 1
ยอห์น 5:12 สอนว่ำอย่ำงไรในเรื่ องนี้ จงสังเกตวรรคตอน ที่แยกประโยคข้อพระธรรมนี้ ซึ่ งเปรี ยบ
เหมือนรั้วคัน่ กลำงระหว่ำงคนที่ได้รับควำมรอดและคนบำป ระหว่ำงคนที่ตำยกับที่ยงั มีชีวติ อยู่
อำจจะเป็ นที่ประหลำดใจอยูบ่ ำ้ ง ที่คริ สเตียนก็ตอ้ งตำยเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ด้วย แต่เป็ นกำร
ตำยในแบบที่ดี กล่ำวคือเป็ นกำรตำยฝ่ ำยควำมผิดบำป เรำได้รับชีวติ ใหม่ เป็ นชี วติ นิ รันดร์ ซึ่ งพระเจ้ำ
ประทำนให้ ในทันทีทนั ใดที่เรำเชื่อพระเยซูคริ สต์
พระเจ้ำตรัสว่ำ ชีวติ บำปอันเดิมของเรำ ได้ถูกตรึ งไว้พร้อมกับพระเยซูคริ สต์ ที่ไม้กำงเขนแล้ว
ฉะนั้น เมื่อมำรทดลองใจของเรำ เรำจึงสำมำรถพูดกับมำรได้วำ่ “ฉันตำยฝ่ ำยควำมผิดบำปแล้ว ฉันไม่
ยอมทำตำมคำชักชวนของเจ้ำอีกต่อไป” พระธรรมโรม 6:11 เป็ นพระดำรัสของพระเจ้ำ ที่ตรัสถึงกำร
ตำยอันน่ำประหลำดนี้

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเขียนลงในสมุด เป็ นสองแถวตำมแนวดิ่ง แถวหนึ่งเขียนไว้ขำ้ งบนว่ำ “ผูเ้ ชื่อ” อีกแถว
หนึ่งเขียนว่ำ “ผูท้ ี่ไม่เชื่ อ” ในแถวที่วำ่ “ผูเ้ ชื่อ” ให้เขียนอักษรตัวโต ๆ ว่ำ “รอดแล้ว” ส่ วนในแถว “ผูท้ ี่ไม่
เชื่อ” เขียนว่ำ “หลงหำย” และ “ตำยในควำมผิดบำป” ตำมลำดับ จะเขียนข้อพระธรรมเติมลงไปทั้งสอง
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ด้ำนด้วยก็ได้ บำงทีผศู ้ ึกษำอำจหำอุทำหรณ์ มำบรรยำยเอำเองก็ได้ แต่พยำยำมให้สมุดที่จดนั้นสะอำด
เรี ยบร้อยและสวยงำม
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บทที่ 2 ความสั มพันธ์ ในครอบครัว
พยำยำมอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจถึง ขอบเขตควำมหมำยของคำว่ำ “พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำ”
และ “ควำมเป็ นพี่นอ้ ง” ของมนุษย์ ว่ำมีขอบเขตเพียงใด
สิ ทธิที่จะเป็ นบุตร
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ ทธิ ในครอบครัว
1. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำเป็ นลูกของมำร
2. คนที่เชื่อพระเจ้ำ เป็ นบุตรของพระเจ้ำ โดยกำรบังเกิดใหม่
สมมุติวำ่ เด็กหญิงบุญยิง่ ไปหำคุณพ่อของเด็กหญิงรัญจวน และบอกคุณพ่อของรัญจวนว่ำ “คุณ
พ่อค่ะ ลูกขอเงินสักสิ บบำทเพื่อนำไปถวำยพระเจ้ำที่คริ สตจักร”ลองคิดดูวำ่ คุณพ่อของเด็กหญิงรัญจวน
จะนึกอย่ำงไร บำงทีคุณพ่อของรัญจวนจะนึกว่ำ เด็กคนนี้ ถำ้ จะฝันไปละกระมัง จึงได้เรี ยกผูอ้ ื่นว่ำ เป็ น
บิดำของตนดังนี้ โดยปกติแล้วไม่มีใครเรี ยกบิดำมำรดำของผูอ้ ื่นว่ำ “คุณพ่อ” “คุณแม่” เว้นแต่บุตรของ
บุคคลเหล่ำนั้นเท่ำนั้น
บำงคนเข้ำใจผิดคิดว่ำ ใคร ๆ ก็สำมำรถเรี ยกพระเจ้ำว่ำ “พระบิดำ” ได้ เขำอธิ บำยว่ำมนุษย์ทุก
คนต่ำงก็เป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเนรมิตขึ้นมำ ฉะนั้นทุกคนจึงเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเรี ยกพระเจ้ำว่ำ พระ
บิดำได้เสมอ แต่ขอ้ นี้ไม่เป็ นควำมจริ ง และพระเยซูเองก็ทรงยืนยันว่ำ มนุษย์มิใช่เป็ นบุตรของพระเจ้ำ
หมดทุกคน
วันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังสนทนำอยู่ กับนักปรำชญ์ และนักกำรศำสนำในกรุ งเยรู ซำเล็ม
แม้วำ่ คนเหล่ำนั้นจะเป็ นนักปรำชญ์และเป็ นคนเคร่ งครัดศำสนำก็ตำม แต่จิตใจของคนเหล่ำนั้นต่ำทรำม
มำก เพรำะคนเหล่ำนั้นมีควำมเกลียดชังพระเยซู และคอยหำโอกำสจะปลงพระชนม์พระเยซูอยูเ่ สมอ
คนเหล่ำนั้นทูลต่อพระเยซูวำ่ “เรำมีพระบิดำคือพระเจ้ำแต่พระองค์เดียว” แต่พระเยซูตรัสตอบคน
เหล่ำนั้นว่ำ “ถ้ำพระเจ้ำเป็ นบิดำของท่ำนทั้งหลำยแล้ว ท่ำนคงจะได้รู้จกั เรำ เพรำะว่ำเรำได้มำจำกพระเจ้ำ
และมำที่นี่.....” (ยอห์น 8:42) กำรที่พระเยซูทรงใช้คำว่ำ “ถ้ำพระเจ้ำเป็ นบิดำของท่ำน” แสดงให้เห็น
อย่ำงชัดเจนว่ำ พระเจ้ำไม่ใช่เป็ นพระบิดำของคนเหล่ำนั้น เพรำะว่ำคนเหล่ำนั้นมิได้รักพระเยซู มีแต่
ควำมเกลียดชังพระองค์ และยิง่ กว่ำนั้นพระเยซูยงั ทรงสำแดงให้ชดั ยิง่ ขึ้นว่ำ ใครเป็ นพ่อของคนเหล่ำนั้น
นี่เป็ นสิ่ งที่สยดสยองมำก ถ้ำหำกคนอื่นพูดควำมจริ งข้อนี้ เรำคงจะแปลกใจมำก แต่นี่พระเยซูตรัสด้วย
พระโอษฐ์ของพระองค์เอง ซึ่ งเรำรู ้วำ่ นัน่ ต้องเป็ นควำมจริ งพระเยซูตรัสว่ำ “มำรเป็ นพ่อของท่ำน”
(ยอห์น 8:44) ดังนั้น นักปรำชญ์เหล่ำนี้ จึงมิใช่บุตรของพระเจ้ำ หำกแต่เป็ นลูกของมำร
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ผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้ำก็ทำนองเดียวกันนั้น คือ มิได้เป็ นสมำชิกในรำชตระกูลของพระ
เจ้ำ หำกแต่เป็ นสมำชิกในครอบครัวของมำร กล่ำวคือมำรเป็ นบิดำของคนเหล่ำนั้น แม้วำ่ คนเหล่ำนั้นจะ
อธิ ษฐำนว่ำ “โอพระบิดำของข้ำพเจ้ำผูส้ ถิตอยูใ่ นมหำสวรรค์” แต่ผทู ้ ี่สดับฟังคำอธิษฐำนของเขำ แทนที่
จะเป็ นพระเจ้ำ กลับเป็ นพญำมำร
แต่กระนั้นก็ตำม พญำมำรก็ไม่สำมำรถบังคับให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นลูกของมันต่อไปได้ พระเจ้ำทรง
เตรี ยมหนทำงไว้ เพื่อให้มนุ ษย์มีโอกำสเข้ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้ กำรนี้ก็เป็ นเหมือนกับพระพรอื่น ๆ
กล่ำวคือ พระเยซูคริ สต์ทรงถูกปลงพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อไถ่บำปของเรำ เพื่อว่ำเรำจะได้รอดพ้น
จำกกำรเป็ นสมำชิกในครอบครัวของมำร เข้ำเป็ นสมำชิกในครอบครัวของพระเจ้ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตรัสโดยทำงอัครสำวกยอห์นว่ำ “คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนำจจะ
เป็ นบุตรของพระเจ้ำได้ คือคนทั้งหลำยที่ได้วำงใจในพระองค์” (ยอห์น 1:11, 12)
ท่ำนก็เห็นแล้วมิใช่หรื อว่ำ เป็ นกำรง่ำยเหลือเกินที่จะหลีกหนีจำกครอบครัวของมำร และเข้ำ
เป็ นสมำชิกในรำชตระกูลของพระเจ้ำ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ จะเป็ นได้ ต่อเมื่อเรำได้ตอ้ นรับองค์พระเยซู
คริ สต์ ให้เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บำปของเรำ หรื อวำงใจในพระนำมของพระองค์ แล้วเรำจึงจะมีสิทธิ ที่จะ
เรี ยกพระเจ้ำว่ำพระบิดำของเรำ และพระเจ้ำทรงเรี ยกเรำว่ำเป็ นบุตรและธิ ดำของพระองค์
ท่ำนเป็ นบุตรและธิ ดำของคุณพ่อคุณแม่ของท่ำน ได้อย่ำงไร ท่ำนเป็ นบุตรของคุณพ่อคุณแม่
เนื่องจำกท่ำนเกิดมำในครอบครัวของเขำมิใช่หรื อ ทำนองเดียวกัน เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำด้วยกำร
บังเกิดใหม่ พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่นิโกเดโมว่ำ “ท่ำนต้องบังเกิดใหม่” เมื่อท่ำนบังเกิดใหม่ ท่ำนได้รับ
ชีวติ ใหม่จำกพระเจ้ำ เป็ นชีวิตของพระเจ้ำ และกำรเกิดใหม่ที่แหละ ทำให้เรำสำมำรถเป็ นสมำชิกในรำช
ตระกูลของพระองค์

ข้ อควรปฏิบัติ
ไม่วำ่ เรำจะปี นป่ ำยหำควำมสุ ขควำมรื่ นรมย์อย่ำงไร ก็ไม่สำมำรถทำให้เรำพ้นจำกกำรเป็ นลูก
ของพญำมำร มำเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้เลย
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บทที่ 3 ความแตกต่ างระหว่ างผู้ทเี่ ชื่อและผู้ทไี่ ม่ เชื่อพระเจ้ า
ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำ อธิ ษฐำนทูลขอต่อพระเจ้ำว่ำ “พระบิดำ” ไม่ได้เลย และควำมจริ งเขำไม่มี
สิ ทธิ ที่จะอธิ ษฐำนเช่นนั้นด้วย พระเยซูตรัสว่ำ “ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6)
แต่ผทู ้ ี่เชื่ อพระเยซูสำมำรถเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำได้ โดยปรำศจำกควำมกลัวหรื อควำมสะทกสะท้ำนอันใดเลย
เพรำะว่ำพระบิดำเป็ นพระเจ้ำของเรำ เด็ก ๆ กลำงถนน คงกลัวต่อกำรที่จะกรำบทูลต่อพระรำชำแต่ถำ้
เขำเป็ นรำชโอรสหรื อรำชธิ ดำแล้ว เขำจะไม่รู้สึกกลัวพระรำชำเลย ดังนั้นแม้วำ่ พระเจ้ำจะทรงยิง่ ใหญ่สัก
เพียงใดก็ตำม เรำก็สำมำรถเข้ำเฝ้ ำและสนทนำกับพระองค์ได้โดยสะดวก เช่นเดียวกับที่เรำพูดคุยกับบิดำ
ของเรำในโลกนี้
ท่ำนคงจดจำควำมรู ้สึกของท่ำนได้ดี
ในเวลำที่ท่ำนทำผิดและบิดำมำรดำของท่ำนรู ้ถึงกำร
กระทำของท่ำนเข้ำ เวลำนั้นท่ำนจะรู ้สึกเหมือนว่ำ มีกำแพงขวำงกั้นระหว่ำงท่ำนกับบิดำมำรดำของท่ำน
ทีเดียว
ผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระคริ สต์ก็มีควำมรู ้สึกเช่นเดียวกันนี้ แต่ร้ำยแรงกว่ำ เพรำะควำมผิดบำปของเขำ
เป็ นกำแพงขวำงกั้นระหว่ำงเขำกับพระเจ้ำ เขำไม่มีทำงใดที่จะทำให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำได้เลย เว้น
แต่จะหนี จำกบำปหันมำเชื่อพระองค์เท่ำนั้น แม้เขำจะมีหน้ำตำที่สะสวย เขำมิได้รับควำมสงบสุ ขอย่ำง
แท้จริ งเลย จนกว่ำเขำจะได้เป็ นคริ สเตียน ทันทีที่เขำคิดถึงชีวติ และควำมตำย จิตใจของเขำปั่ นป่ วนดุจ
ทะเลที่มีคลื่นลมจัด และไม่มีเวลำสงบเลย คนเหล่ำนั้นอำจไม่ยอมรับว่ำ เขำไม่มีควำมสุ ข แต่พระเจ้ำ
ตรัสว่ำเขำไม่มีควำมสงบสุ ขเลย ท่ำนจะต้องเลือกว่ำ ท่ำนจะเชื่อพระเยซูเจ้ำ หรื อจะเชื่ อตนเอง พระองค์
ตรัสว่ำ ท่ำนทั้งหลำยไม่มีควำมสงบสุ ข (ดู อิสยำห์ 57: 20, 21)
ตำมปกติคนที่ไม่เชื่ อพระเจ้ำ ถูกแยกออกจำกพระองค์อยูแ่ ล้ว (เอเฟซัส 2:12, อิสยำห์ 59:2) และ
เมื่อเขำตำย วิญญำณของเขำก็ยงั ต้องถูกแยกออกจำกพระเจ้ำอีก (ยอห์น 8:21,24) กำรที่ตอ้ งถูกตัดขำด
จำกพระเจ้ำทั้งกำยและวิญญำณนี่แหละ คือนรก มนุษย์อำจมีขอ้ โต้แย้งกันมำกในรำยละเอียดปลีกย่อย
เกี่ยวกับนรก แต่สรุ ปแล้วนรกก็คือ สถำนที่อยูห่ ่ำงไกลที่สุดจำกพระเจ้ำนัน่ เอง เมื่อพระเยซูคริ สต์ถูก
ปลงพระชนม์บนไม้กำงเขน พระองค์ได้ทรงรับเอำควำมผิดบำปของเรำไปด้วย และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
พระเยซูจึงต้องทรงถูกแยกออกจำกพระบิดำเจ้ำ เช่นเดียวกับคนบำปทั้งหลำย โดยเหตุน้ ีเองพระเยซูจึง
ร้องเสี ยงดังว่ำ “พระเจ้ำข้ำ พระเจ้ำข้ำ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้ำพเจ้ำเสี ย” (มัทธิว 27:46) กำรที่
พระเยซูทรงถูกตรึ งบนไม้กำงเขน พระองค์ได้ทรงแบกรับเอำควำมผิดบำปทั้งปวงของเรำที่จะนำเรำ
ไปสู่ นรกไว้แล้ว ด้วยเหตุน้ ี เรำพ้นจำกโทษทัณฑ์อนั เนื่ องจำกบำปทั้งหลำย อำจกล่ำวได้วำ่ หัวใจของ
ศำสนำคริ สต์อยูใ่ นจำกบำปทั้งหลำย อำจกล่ำวได้วำ่ หัวใจของศำสนำคริ สต์อยูใ่ นประโยคต่อนี้คือ
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“ข้ำพเจ้ำสมควรที่จะตกนรก แต่พระเยซูทรงรับโทษทัณฑ์แห่งควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำที่จะนำไปสู่
นรกนั้นแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงไม่ตอ้ งรับโทษอะไรอีก แต่จะได้รับควำมชื่นชมในสวรรค์แทน”
มีเพลงบทหนึ่งบรรยำยควำมรู ้สึก ในกำรที่ได้อยูไ่ กล้ชิดพระเจ้ำได้ดงั นี้
“ข้ำอยูไ่ กล้ชิดพระเจ้ำ”
ใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้
โดยพระเยซู พระบุตรพระเจ้ำ
ข้ำจึงเข้ำใกล้พระองค์ได้เท่ำ ๆ กับพระบุตรนั้น
มีขอ้ แตกต่ำงอีกอย่ำงหนึ่งระหว่ำงคนที่เชื่ อพระเจ้ำ กับคนที่ไม่เชื่อ คนที่ไม่เชื่ ออยูใ่ นขอบข่ำย
กำรสำแดงพระพิโรธของพระเจ้ำ
ส่ วนคนที่เชื่อพระเจ้ำอยูใ่ นขอบข่ำยที่จะได้รับควำมชื่นชมจำก
พระองค์ กำรที่มีใครโกรธเรำอยูต่ ลอดเวลำเป็ นของไม่สนุ กเลย แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกไว้หลำย
แห่งว่ำ พระเจ้ำทรงพิโรธคนที่ไม่เชื่อ (สุ ภำษิต 1:24,29, ยอห์น 3:18,36, โรม 1:18) ไม่ตอ้ งสงสัยว่ำพระ
เจ้ำจะทรงพิโรธคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ ถึงแม้วำ่ เขำเหล่ำนั้นเป็ นคนดีเรี ยบร้อย เป็ นคนใจบุญโอบอ้อมอำรี
สักเท่ำใดก็ตำม และแม้โลกทั้งโลกจะนิยมคนประเภทนี้ แต่เมื่อเขำไม่ยอมรับเอำพระเยซูคริ สต์ ให้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ และไม่ยอมเชื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งว่ำด้วยพระองค์ พระเจ้ำจึงทรงเรี ยก
พวกเขำว่ำ เป็ นคนมดเท็จ (อ่ำน 1 ยอห์น 5:10) แม้ท่ำนไม่ได้ทำผิดบำปก่ออำชญำกรรมชัว่ ร้ำย เช่นกำร
ฆ่ำคนและกำรลักขโมย พระเจ้ำก็ทรงถือว่ำบำป บำปอันเนื่องจำก กำรไม่ยอมเชื่ อในพระองค์น้ นั เป็ น
บำปที่ฉกรรจ์มำกทีเดียว แม้วำ่ สำยตำของมนุษย์รู้สึกว่ำ เป็ นเรื่ องเล็กน้อยก็ตำม แต่ทนั ทีที่เรำเชื่อพระ
เยซู เรำก็พน้ จำกพระพิโรธของพระเจ้ำ รับควำมชื่ นชมยินดีในพระองค์

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้อธิบำยบทเรี ยนที่แล้วมำเป็ นกำรทบทวน
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บทที่ 4 เบือ้ งหลังความตายของผู้ทเี่ ชื่อและผู้ทไี่ ม่ เชื่อ
1. ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำจะต้องตกนรกแน่นอน
2. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำจะได้ข้ ึนสวรรค์แน่นอน
3. ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำคอยท่ำควำมตำย และกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
4. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำรอคอยพระคริ สต์ และสง่ำรำศีที่จะมีมำในอนำคต
เมื่อโรงเรี ยกเลิก นักเรี ยนต่ำงก็มุ่งหน้ำกลับไปยังบ้ำนของตนเอง ทุกคนต่ำงรู ้แน่แก่ใจว่ำ บ้ำน
ของตนอยูท่ ี่ไหน จึงไม่มีใครเข้ำบ้ำนผิด ควำมจริ งนี้เป็ นฉันใด ผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้ำกับผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้ำก็
ฉันนั้น คือเมื่อชีวิตในโลกนี้ สิ้นไปแล้ว เขำก็ตอ้ งไปสู่ บำ้ นถำวรของเขำ แต่วำ่ บ้ำนของคนสองประเภทนี้
แตกต่ำงกันมำก บ้ำนของบุคคลประเภทหนึ่ง เรี ยกว่ำสวรรค์ บ้ำนของบุคคลอีกประเภทหนึ่ง เรี ยกว่ำ
นรก ควำมจริ งจะเรี ยกนรกเป็ นบ้ำนก็ไม่ถูกนัก เพรำะบ้ำนเป็ นสถำนที่พกั ผ่อนอันน่ำอยู่ ส่ วนนรกนั้น
ไม่น่ำอยู่ ไม่น่ำชื่นใจเลยสักนิดเดียว แต่นรกเป็ นสถำนที่ซ่ ึ งมนุษย์บำงคนจะต้องไป เพรำะว่ำเป็ นที่
พำนักของพวกเขำโดยตรง
ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำกำลังเดินทำงไปสู่ นรก ถ้ำหำกเขำยังตั้งหน้ำตั้งตำเดินทำงนั้น โดยไม่เปลี่ยน
ทิศทำง เขำจะต้องไปถึงที่นนั่ อย่ำงแน่นอนไม่ชำ้ ก็เร็ ว เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้เช่นนั้น
(วิวรณ์ 21:8, สดุดี 9:17) ทำงที่คนเหล่ำนั้นเดินไป เป็ นทำงของคนที่ไม่เชื่ อ และปลำยทำงของถนนสำย
นั้นมีทำงเดียวคือทำงพินำศ ผูท้ ี่ไม่เชื่อพึงสังวรณ์ไว้เสมอว่ำ เขำจะต้องไปอยูใ่ นนรกอย่ำงแน่นอน ไม่วำ่
เขำจะรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตำม หรื อแม้เขำจะพยำยำมเชื่อว่ำ นรกไม่มีจริ ง แต่กระนั้นเขำก็ตอ้ งไป
ตรงกันข้ำมกับผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำ เพรำะเขำย่อมจะแน่ใจได้วำ่ เขำจะได้ไปสวรรค์อย่ำงแน่นอน
เพรำะนัน่ เป็ นบ้ำนและสถำนที่พกั พิงของเขำ แต่ท้ งั นี้มิได้หมำยควำมว่ำผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้ำจะเป็ นคนวิเศษ
ดีกว่ำผูท้ ีไม่เชื่อพระองค์ (ทิตสั 3:5) เป็ นเพียงแต่วำ่ เขำเชื่อและวำงใจในองค์พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น ซึ่ ง
พระเจ้ำตรัสว่ำ ผูท้ ี่เชื่ อพระเยซูคริ สต์ทุกคน จะรอดพ้นบำป และกำลังเดินทำงไปสู่ สวรรค์ (1 เปโตร 1:4,
2 ทิโมธี 4:18)
พระเยซูตรัสว่ำ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ที่จะอยูก่ บั คนของพระองค์ ตลอดไปเป็ นนิจนิ
รันดร์ (ยอห์น 17:24) พระองค์จะประทับอยูใ่ นสวรรค์ และคนที่เชื่อพระเยซูจะอยูก่ บั พระองค์ที่นนั่
ตลอดไปเป็ นนิจนิรันดร์ เรำมีควำมมัน่ ใจว่ำ เรำจะได้ไปสวรรค์มำกยิง่ กว่ำควำมแน่ใจที่วำ่ เรำจะไปถึง
บ้ำนเมื่อโรงเรี ยกเลิกแล้ว เพรำะขณะที่เรำเดินกลับบ้ำน อำจมีเหตุกำรณ์บำงอย่ำงเกิดขึ้น จนไม่อำจกลับ
ถึงบ้ำนได้เลย แต่ถำ้ เรำเป็ นผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำแล้ว จะมีเหตุขอ้ ขวำงมิให้เรำไปถึงสวรรค์ไม่ได้เลย
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ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำจะต้องรับโทษทัณฑ์ในวันพิพำกษำ พระเจ้ำจะเปิ ดสมุดทะเบียนประจำชีพ
ของมนุษย์ออก เวลำนั้น คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำจะถูกพระเจ้ำพิพำกษำตำมผลงำน และเขำจะต้องรับโทษ
ตำมกำรประพฤติของเขำ วำระนั้นเขำจึงจะรู ้วำ่ กำรทำคุณงำมควำมดี ไม่อำจช่วยเขำให้รอดพ้นกำรปรับ
โทษได้เลย บรรดำผูท้ ี่ไม่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจำชีพนั้น จะต้องถูกผลักลงในบึงไฟที่ไหม้อยู่
เป็ นนิจ (วิวรณ์ 20:12,13) คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำจะไม่มีควำมหวังอะไรเลย นอกจำกควำมตำยเท่ำนั้น แล้ว
เขำจะถูกลงโทษ (ฮีบรู 9:27)
แต่คนที่รอดพ้นจำกบำปคือคนที่เชื่อพระเยซูคริ สต์ ไม่ตอ้ งพะวงว่ำ จะต้องตกอยูใ่ นสภำพ
เช่นนั้นเลย ถูกแล้ว ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำก็ตอ้ งตำยจำกโลกนี้ไปเหมือนกัน แต่ควำมตำยของเขำจะเป็ นกำรละ
จำกโลกขึ้นไปอยูส่ วรรค์ แม้แต่อำจำรย์เปำโลเองก็อยำกจะตำยเพื่อจะได้ไปอยูใ่ นสวรรค์กบั พระคริ สต์
(ฟี ลิปปี 1:21,23) แต่ผทู ้ ี่เชื่ อพระเยซูอำจไม่ตำยก็ได้ เพรำะว่ำถ้ำพระองค์เสด็จกลับมำในเวลำที่เขำยังมี
ชีวติ อยู่ เขำจะได้ไปสวรรค์ท้ งั เป็ น โดยไม่ตอ้ งตำยเสี ยก่อนเลย (1 โคริ นธ์ 15:51,52 ฟี ลิปปี 3:20,21,
ฮีบรู 9:28) นอกจำกนั้นผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์ก็ไม่ตอ้ งกังวลว่ำ ตนจะต้องถูกพระเจ้ำลงโทษ เพรำะพระ
เยซูทรงถูกปลงพระชนม์บนไม้กำงเขน อันเป็ นกำรรับโทษบำปแทนเขำแล้ว (ยอห์น 5:24)
สิ่ งที่คอยท่ำพวกเขำอยูก่ ็คือ สง่ำรำศีซ่ ึ งจะได้รับจำกพระเจ้ำกำรที่พวกเขำจะได้รับสง่ำรำศีน้ นั
มิใช่เป็ นเพรำะพวกเขำเป็ นคนดีสมควรที่จะได้รับสง่ำรำศีน้ นั
หำกแต่เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงเลือก
ประทำนพระพรเช่นนั้น ให้แก่คนที่เชื่อพระเยซูคริ สต์
ชำวจีนหลำยคนซื้ อโลง ใส่ ศพของตัวเอง เผื่อไว้ล่วงหน้ำตั้งหลำยปี ก่อนที่ตวั จะตำย เพื่อให้
พร้อมที่จะใช้ได้ทนั ที มีชำยชำวจีนคนหนึ่งเป็ นคนมัง่ มีมำก เขำสร้ำงโลงศพอันสวยงำมไว้สำหรับ
ตนเองต่อมำเขำได้รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียน จึงได้เขียนข้อควำมไว้ที่ดำ้ นหน้ำและหลังของโลง เพรำะว่ำ
เวลำเขำตำย เขำอยำกให้ผทู ้ ี่มำในงำนศพ คอยดูวำ่ เขำจะได้ไปสู่ ที่ใด ด้ำนหน้ำโลงเขำเขียนว่ำ “คนที่ตำย
ในพระคริ สต์จะฟื้ นขึ้นมำอีก” (ดู 1 เธสะโลนิกำ 4:16) และ ด้ำนหลังโลงเขียนว่ำ “พระเยซูเจ้ำ เชิญเสด็จ
มำเถิด” (วิวรณ์ 22:20) ดูเถิดควำมคิดของเขำ ช่ำงเปลี่ยนแปลงไปมำกมำยอะไรเช่นนั้น เพรำะสมัยเมื่อ
เขำยังมิได้เป็ นคริ สเตียน เขำคิดอยูใ่ นใจตลอดเวลำว่ำ เขำจะต้องตำยตลอดไปเป็ นนิ ตย์

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำวำดรู ปตำมควำมคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับควำมตำยของผูเ้ ชื่ อและผูท้ ี่ไม่เชื่ อ
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คาถามทดสอบ
1. พระเจ้ำทรงแบ่งมนุษย์ออกเป็ นกี่ประเภท? อะไรบ้ำง?
2. คำว่ำ “หลำย” หมำยควำมว่ำอะไร?
3. ควำมผิดบำปของผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำ ถูกตรึ งไว้ที่ไหน? และควำมผิดบำปของผูท้ ี่ไม่เชื่ อ
พระเจ้ำอยูท่ ี่ไหน?
4. พระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของมนุษย์ทุกคนในโลก เช่นนั้นหรื อ? ท่ำนทรำบได้อย่ำงไร?
5. พระบิดำเจ้ำทรงทอดทิ้งพระเยซู ไว้บนไม้กำงเขน ตำมลำพังหรื อ? เหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั้น?
6. พระเจ้ำทรงพิโรธคนที่ไม่เชื่ อพระองค์หรื อเปล่ำ?
7. (ก) มนุษย์จะพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกในครอบครัวของมำร และเข้ำเป็ นสมำชิกในรำช
ตระกูลของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
(ข) เขียนข้อควำมสั้น ๆ บรรยำยมำสักสี่ ขอ้ ว่ำ ท่ำนอยูใ่ กล้ชิดพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
8. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำจะถูกพิพำกษำเพรำะควำมผิดบำปของเขำหรื อไม่? เพรำะเหตุใด?
9. จงอธิบำยถึง “สถำนที่” ซึ่ งผูเ้ ชื่อพระเจ้ำจะไปอยู่ และ “สถำนที่” ซึ่ งผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำ
จะต้องไปอยู่ ภำยหลังจำกที่ได้สิ้นชีวติ แล้ว เท่ำที่ท่ำนทรำบ
10. ข้อแตกต่ำงระหว่ำงคนที่เชื่ อพระเจ้ำ กับคนที่ไม่เชื่อพระองค์ ทั้งห้ำข้อ ได้แก่
อะไรบ้ำง?
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บทที่ 5 ความมัน่ ใจอันบริบูรณ์
ควำมมัน่ ใจอันบริ บูรณ์ ตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งพระรำชกิจของพระคริ สต์
ครั้งหนึ่งข้ำพเจ้ำได้ยนิ ชำยคนหนึ่งพูดว่ำ “ข้ำพเจ้ำมัน่ ใจว่ำจะได้ไปอยูก่ บั พระคริ สต์ เท่ำกับ
ข้ำพเจ้ำมัน่ ใจว่ำ พระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นสวรรค์” ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ ชำยคนนั้นคงจะเป็ นคนดีมำกหรื อ
มิฉะนั้นก็ตอ้ งเป็ นคนอวดตัวอย่ำงมำก แต่ต่อมำข้ำพเจ้ำได้ทรำบควำมจริ งจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่
เขำไม่มีคุณงำมควำมดีอะไรและไม่ใช่คนอวดตัวหรื อจองหอง แต่เขำเป็ นคนรู ้จกั พระเจ้ำ และเขำรู ้จกั
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นอย่ำงดี ดังนั้นเขำจึงไม่พดู เรื่ องอะไรมำกไปกว่ำ ควำมแน่ใจของเขำว่ำ เขำจะ
ได้ไปอยูใ่ นสวรรค์เช่นเดียวกับควำมแน่ใจที่วำ่ พระเยซูก็ประทับอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
พระเจ้ำทรงขอให้เรำทำอะไรบ้ำง เพื่อเรำจะได้ข้ ึนสู่ สวรรค์ พระองค์จะไม่ทรงขอร้องให้เรำทำ
ในสิ่ งที่เป็ นมลทินเลย เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ถ้ำหำกว่ำพระองค์ทรงอนุญำตให้ผทู ้ ี่ไม่
บริ สุทธิ์ ครบถ้วนเข้ำไปอยูใ่ นสวรรค์ พระเจ้ำก็จะไม่ใช่ผบู ้ ริ สุทธิ์ ท่ำนคงเคยเห็นตำชัง่ แบบเก่ำ ๆ มำบ้ำง
แล้ว เขำใช้ลูกตุม้ ถ่วงน้ ำหนักที่ปลำยคำนตำชัง่ และเลื่อนไปมำตำมคำนนั้น เพื่อปรับน้ ำหนักให้สมดุลย์
กัน จึงจะอ่ำนมำตรำได้อย่ำงถูกต้อง
ในโลกนี้มีมนุษย์อยูส่ ำมจำพวก คือ พวกที่เลวมำก พวกที่ดีอย่ำงธรรมดำสำมัญ และพวกที่ดี
มำก ขอให้เรำชัง่ คนเลวมำกในตรำชูของพระเจ้ำดูบำ้ ง เช่นฆำตกร คนลักขโมย คนมุสำ ฯลฯ สุ ดแล้วแต่
ท่ำนจะเรี ยกคนเหล่ำนั้นว่ำเป็ นอย่ำงไร ไม่วำ่ ท่ำนจะให้เกียรติคนเหล่ำนั้น หรื อเพิม่ น้ ำหนักให้แก่พวก
เขำเพียงใด ก็ไม่สำมำรถทำให้ตำชัง่ แห่งควำมบริ สุทธิ์ และยุติธรรมของพระเจ้ำ อยูใ่ นลักษณะสมดุลย์ได้
เลย
ครำวนี้ขอให้เรำหันมำ มองคนที่โลกยกย่องว่ำเป็ นคนดีดูบำ้ ง บุคคลผูน้ ้ ีเป็ นรำษฎรธรรมดำ
สำมัญ เขำเป็ นคนดีมำกไม่เคยติดตะรำงแต่เขำเลวพอที่จะทำชัว่ อะไร ๆ ก็ได้ ตำมใจชอบ เขำเป็ นคน
บำปที่มีควำมอ่อนหวำน น่ำรัก น่ำคบหำ เป็ นที่ชอบพอรักใคร่ ของมิตรสหำย เขำพร้อมที่จะทำดี
ตอบสนองคนอื่นเสมอ ถ้ำเอำบุคคลประเภทนี้ไปชัง่ เทียบกับควำมชอบธรรมของพระเจ้ำแล้ว ก็นบั ว่ำ
ดีกว่ำบุคคลประเภทแรก แต่ก็ยงั ไม่อำจสมดุลย์กบั มำตรฐำน แห่งควำมชอบธรรมอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้ำ
ได้เลย เขำยังเป็ นคนที่หลงทำบำปอยู่ เช่นเดียวกับพวกแรก
เมื่อเรำชัง่ น้ ำหนักคนเลวที่สุด และคนดีระดับธรรมดำแล้ว ก็เหลือเพียงประเภทเดียว คือคนที่
โลกยกย่องว่ำเป็ นคนดีมำกซึ่ งมีไม่มำกนัก ในที่น้ ีขอให้เรำเลือกเอำศำสตรำจำรย์ที่สอนวิชำศีลธรรมเป็ น
ตัวแทนของคนพวกนี้ กำรที่เลือกเอำศำสตรำจำรย์ ก็เพรำะเขำได้ศึกษำรู ้จกั ควำมดีและควำมชัว่ มำอย่ำง
ดีที่สุด จนเป็ นที่ยกย่องว่ำเป็ นคนดีเยีย่ ม และกำรตัดสิ นใจของเขำไม่ผิดพลำดเลย เขำเป็ นคนที่โลกพึง
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สรรเสริ ญ บรรดำบิดำมำรดำทั้งหลำย ต่ำงอยำกให้บุตรของตนมีอนำคตเหมือนอย่ำงผูน้ ้ ี เมื่อเขำเป็ นคน
ดีผดิ กว่ำคนอื่น ๆ เช่นนี้ เรำก็อำจจะเพิ่มน้ ำหนักให้เป็ นพิเศษ แต่ในเมื่อเรำชัง่ ดูแล้ว เป็ นแต่เพียงคน
ธรรมดำ ไม่มีควำมชอบธรรมเพียงพอ ไม่ใช่ผบู ้ ริ สุทธิ์ อย่ำงแท้จริ ง ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำเลย ชีวติ
ของเขำจึงไม่สมดุลย์กบั มำตรฐำนแห่งควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
เนื่องด้วยมำตรฐำนอันเข้มงวด และสู งส่ งของพระเจ้ำนี้เองจึงทำให้ผคู ้ นโกรธแค้น ไม่พอใจ
พระองค์ แต่พระเจ้ำของเรำเป็ นพระเจ้ำผูบ้ ริ สุทธิ์ พระประสงค์ของพระองค์มีแต่ควำมบริ สุทธิ์ ครบ
บริ บูรณ์ไม่บกพร่ องเลย ไม่มีใครอื่นที่จะเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เช่นนั้นได้
มนุษย์ท้ งั สำมจำพวกคือ คนที่เลวมำก คนดีแบบธรรมดำสำมัญ และคนดีมำก ต่ำงก็ลว้ นแต่เป็ น
คนบำปทั้งสิ้ น แต่พระเจ้ำทรงพระกรุ ณำเรำ โดยทำงไม้กำงเขนของพระเยซู พระเจ้ำตรัสว่ำ พระองค์
ทรงจัดเตรี ยมควำมบริ สุทธิ์ และควำมชอบธรรมของพระองค์ไว้ให้เรำ ถ้ำหำกเรำเชื่อในพระองค์ มำหำ
พระองค์ โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงกำรกระทำคุณงำมควำมดี หรื อฐำนะทำงสังคมของเรำ เพรำะสิ่ งเหล่ำนี้ไม่
อำจช่วยเรำได้ โดยควำมเชื่อในพระคริ สต์อย่ำงแท้จริ งแล้ว เรำจะได้รับควำมชอบธรรมเป็ นของ
ประทำนจำกพระเจ้ำ
กล่ำวคือ เรำมิได้เอำควำมดีของเรำมำชัง่ เทียบกับควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ หำกแต่เอำ
ควำมชอบธรรม ควำมบริ สุทธิ์ ของพระเยซูมำชัง่ แทน ตรำชูของพระเจ้ำก็จะสมดุลย์ เป็ นเหตุให้พระองค์
ทรงรับเรำเข้ำสู่ สวรรค์ได้ เรำจะต้องจำไว้เสมอว่ำ กำรที่เป็ นเช่นนี้ ไม่ใช่เพรำะผลแห่งกำรกระทำควำมดี
ของเรำ แต่เป็ นโดยควำมบริ สุทธิ์ ครบบริ บูรณ์ของพระเยซูคริ สต์ต่ำงหำก โดยควำมเชื่อที่เรำมีต่อพระ
คริ สต์ พระเจ้ำจึงรับเรำเข้ำสู่ สวรรค์ ดังนั้นเรำจึงมีควำมแน่ใจอย่ำงเต็มที่วำ่ พระเจ้ำจะทรงรับเรำ ก็เพรำะ
คุณสมบัติทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ มีครบถ้วนในพระคริ สต์ แล้วนัน่ เอง

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู ้ ึกษำเลือกข้อพระธรรม และให้เขียนใต้รูปนี้
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บทที่ 6 ความมัน่ ใจอันบริบูรณ์ ของผู้เชื่อ
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำมีควำมมัน่ ใจ ในฐำนะของพระเยซูคริ สต์
1. ควำมมัน่ ใจอันสมบูรณ์น้ นั คืออะไร?
2. กำรไถ่บำปที่ครบถ้วน
ถ้ำข้ำพเจ้ำถำมท่ำนว่ำ “คุณยังมีชีวติ อยูห่ รื อ” แล้วท่ำนจะตอบประกำรใด ท่ำนคงไม่ตอบว่ำ “คง
จะมีชีวติ อยูก่ ระมัง” ท่ำนคงจะต้องตอบว่ำ “ผมมีชีวิตอยูจ่ ริ ง ๆ ไม่ตอ้ งสงสัยเลย” ถ้ำหำกว่ำเรำจะเกิด
ควำมสงสัยบ้ำง ก็นบั ว่ำเป็ นควำมโง่เขลำแท้ ๆ ที่สงสัยต่อสิ่ งที่รู้แน่ใจแก่ใจเช่นนี้ นี่ เป็ นเรื่ องหนึ่งที่เรำ
จะพูดกันในวันนี้
เพรำะเป็ นเรื่ องที่มีหลำยคนสงสัยและไม่แน่ใจ บำงทีท่ำนเองก็อำจยังมีควำม
คลำงแคลงใจอยูบ่ ำ้ งก็ได้ แต่เมื่อท่ำนเรี ยนจบบทเรี ยนนี้แล้วก็จะช่วยท่ำนหมดควำมสงสัย
ถ้ำข้ำพเจ้ำถำมท่ำนว่ำ “คุณรอดพ้นบำปแล้วหรื อยัง” ท่ำนจะตอบว่ำอย่ำงไร หลำยคนอำจตอบ
ว่ำ “ผมหวังว่ำคงจะเป็ นเช่นนั้น” “ผมกำลังพยำยำมจะให้รอดพ้นบำป” หรื อไม่ก็วำ่ “สักวันหนึ่งผมคง
จะรอดพ้นบำป” คำตอบเหล่ำนี้ลว้ นแต่เป็ นคำตอบที่โง่เขลำทั้งสิ้ น เพรำะผูท้ ี่มีควำมรู ้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ จะไม่ให้คำตอบที่ไม่แน่นอนเช่นนี้เลย คริ สเตียนทุก ๆ คนควรมีควำมแน่ใจในเรื่ องนี้ คือ มีควำม
มัน่ ใจอย่ำงเต็มที่วำ่ เขำได้รอดพ้นบำปแล้ว ท่ำนมีควำมมัน่ ใจหรื อไม่วำ่ ท่ำนได้รับควำมรอดแล้ว ขอให้
เรำสำรวจดูวำ่ พระดำรัสของพระเจ้ำตรัสว่ำอย่ำงไร เหตุใดเรำจึงรู ้และมัน่ ใจในควำมรอดของเรำได้
ประกำรแรก เรำจำต้องทรำบว่ำ เรำรอดพ้นบำปได้อย่ำงไร ท่ำนพอจะอ้ำงข้อพระธรรม
สนับสนุนสักข้อหนึ่งได้หรื อไม่ (ผูศ้ ึกษำควรตอบโดยอ้ำงข้อพระธรรม กิจกำร 16:31 และย้ำเพิ่มเติมว่ำ
เขำได้รับควำมรอด โดยกำรเชื่อวำงใจในองค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงำยพระชนม์เพื่อเรำ ถ้ำเห็นว่ำผูศ้ ึกษำมี
ควำมลังเลใจอยู่ ก็จงอธิ บำยให้เขำทรำบ) ส่ วนปั ญหำที่วำ่ กำรที่เรำได้รับควำมรอด เป็ นเพรำะคุณงำม
ควำมดีของเรำหรื อไม่น้ นั ก็ขอให้ดูคำเฉลยจำกข้อพระธรรมเอเฟซัส 2:8,9 ข้อพระธรรมทั้งสองนี้ สอน
ไว้อย่ำงเด่นชัดว่ำ คุณงำมควำมดีของเรำไม่สำมำรถช่วยให้เรำรอดพ้นบำปได้เลย กำรที่เรำได้รับควำม
รอดนั้น มิใช่เพรำะผลงำนของเรำ หำกแต่โดยพระรำชกิจของพระคริ สต์ เมื่อผูค้ ุมเรื อนจำชำวฟี ลิปปี ถำม
อำจำรย์เปำโล “ทำอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจึงจะรอดพ้นบำปได้” เปำโลตอบว่ำ “จงวำงใจในพระเยซูคริ สต์ แล้ว
ท่ำนจะรอดได้” เปำโลไม่ได้บอกว่ำ “เชื่อพระเยซูแล้วให้ไปโบสถ์” หรื อ “เชื่อพระเยซูแล้วจงเป็ นคนดี”
หรื อ “จงเชื่อพระเยซูแล้วให้อธิ ษฐำนมำก ๆ ” ทั้งนี้เพรำะกำรที่จะได้รับควำมรอดนั้น ขึ้นอยูก่ บั กำรเชื่ อ
ในพระเยซูเท่ำนั้น ไม่จำเป็ นต้องอำศัยกิจกรรมอื่นใดประกอบอีก
ขอให้ขำ้ พเจ้ำถำมท่ำนสักสำมข้อดังนี้
1. ท่ำนรอดพ้นบำปได้อย่ำงไร? (กิจกำร 16:31 เป็ นคำตอบที่ถูกต้อง)
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2. ท่ำนเชื่อและวำงใจในพระเยซูคริ สต์หรื อไม่? (ปกติมกั จะตอบว่ำใช่)
3. ท่ำนรอดพ้นบำปแล้วหรื อยัง? (บำงทีอำจจะตอบว่ำ “รอดแล้ว” เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะมี
ควำมคิดที่วำ่ สำมำรถรอดพ้นบำปได้ โดยกำรประพฤติดี ถ้ำใครมีควำมคิดเช่นนั้น ครู
จะต้องอธิ บำยถึงรำกฐำนแห่ งควำมรอดหลำย ๆ ครั้ง ให้เขำเข้ำใจ)
พระเจ้ำตรัสว่ำ จงเชื่อวำงใจในพระเยซูคริ สต์ แล้วท่ำนจะรอดพ้นบำปอย่ำงแน่นอน ถ้ำท่ำนเชื่อ
ในพระเยซูคริ สต์ แต่กลับตอบว่ำ ท่ำนยังมิได้รับควำมรอด ก็เท่ำกับว่ำ ท่ำนทำให้พระเจ้ำตรัสมุสำ
เหตุผลที่เรำรอดพ้นบำปมีประกำรเดียวคือ โดยกำรเชื่อว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงยอมตำยแทนเรำ
บนไม้กำงเขน กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูเป็ นกำรประกำศว่ำ ภำระในกำรนำควำมรอดมำสู่ มนุษย์
ของพระองค์ สำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ท่ำนจำได้ไหมว่ำ ในวำระที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์น้ นั ท้องฟ้ ำมืด
ครึ้ มไปหมด ท่ำนจำได้ไหมว่ำ พระเยซูตรัสว่ำอย่ำงไร ก่อนที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ พระดำรัสคำ
สุ ดท้ำยของพระเยซูน้ นั สำคัญมำก พระธรรมยอห์น 19:30 บันทึกว่ำพระองค์ตรัสว่ำ “สำเร็ จแล้ว” ทั้งนี้
พระองค์ทรงหมำยควำมว่ำ พระรำชกิจที่ช่วยมนุษย์ท้ งั หลำยให้พน้ บำปนั้น พระองค์ทรงกระทำสำเร็ จ
หมดแล้ว ในยอห์น 17:4 เรำได้พบถ้อยคำอย่ำงเดียวกันนี้ และในพระธรรมฮีบรู 1:3 ก็กล่ำวว่ำ พระเยซู
ทรงชำระควำมผิดบำปของเรำด้วยพระองค์เองสำเร็ จแล้ว พระเยซูไม่ตอ้ งกำรที่จะให้ผใู ้ ดช่วยพระองค์
พระองค์ทรงกระทำกิจนี้ โดยยอมพลีพระชนม์บนไม้กำงเขนด้วยพระองค์เอง
เพรำะเหตุน้ ีเองเรำจึงทรำบแน่นอนว่ำ เรำได้รอดพ้นบำปหมดสิ้ นแล้ว เรำเชื่ อว่ำ พระเยซูได้
สิ้ นพระชนม์เพือ่ เรำ และไม่มีทำงอื่นใดที่จะช่วยได้ เมื่อพระเยซูทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ ใน
กำรช่วยให้มนุษย์รอดพ้นบำป สำเร็ จครบบริ บูรณ์บนไม้กำงเขนแล้วเช่นนี้ เรำจึงมัน่ ใจได้อย่ำงเต็มที่วำ่
เรำได้รอดพ้นบำปแล้ว

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู ้ ึกษำท่องพระธรรมสดุดี 71: 3
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บทที่ 7 รากฐานแห่ งความมัน่ ใจของผู้ทเี่ ชื่อ
ควำมมัน่ ใจอันบริ บูรณ์ต้ งั อยูบ่ นรำกฐำนแห่งพระรำชกิจและพระวจนะของพระคริ สต์
ถ้ำท่ำนรู ้จกั ใครสักคนหนึ่งซึ่ งพูดมุสำไม่เป็ น ท่ำนก็คงจะเชื่อถ้อยคำบุคคลนั้นมิใช่หรื อ บัดนี้
ท่ำนได้รู้จกั บุคคลผูห้ นึ่งเช่นนั้นแล้ว คือพระเจ้ำ พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ไม่เคยตรัสมุสำ และจะไม่ตรัส
มุสำเลย นอกจำกนั้นพระองค์ยงั ไม่อำจทำสิ่ งที่ผดิ พลำดได้ดว้ ย (อ่ำนทิตสั 1: 12)
กำรที่ท่ำนจะมีควำมแน่ใจอย่ำงเต็มบริ บูรณ์หรื อไม่เพียงใดนั้นอยูท่ ี่ควำมนึกคิดของท่ำน ซึ่ งมี
ต่อพระเจ้ำว่ำเป็ นเช่นใด สมมุติวำ่ มีเด็กคนหนึ่งต้องกำรเงินไปซื้ อของที่จำเป็ นสักอย่ำงหนึ่ง เด็กคนนั้นรู ้
ว่ำ บิดำมำรดำของเขำ ไม่มีเงินพอที่จะให้เขำได้ แต่เขำก็ยงั ต้องกำรสิ่ งนั้นอยู่ เด็กคนนั้นมีลุงอยูค่ นหนึ่ ง
และเย็นวันหนึ่ง ลุงของเขำมำรับประทำนอำหำรที่บำ้ นของเขำ ลุงมองเห็นหน้ำเศร้ำ ๆ ชอบกล จึงถำม
เขำ หลำนเป็ นอะไรไป เด็กคนนั้นจึงเล่ำควำมในใจของเขำให้ลุงฟัง ลุงจึงเอำมือตบไหล่และบอกว่ำ
พรุ่ งนี้หลำนไปหำลุง ลุงจะให้เงินแก่หลำนตำมที่หลำนต้องกำร เพื่อเป็ นของขวัญ
ลองคิดเถิดว่ำ เด็กคนนั้นจะทำอย่ำงไร เมื่อได้รับข่ำวดี เช่นนั้น เขำคงจะต้องบอกเล่ำข่ำวดีน้ ี
ให้แก่เพื่อนฝูงของเขำด้วยควำมลิงโลด ทั้งนี้เพรำะเขำเชื่ อในลุงของเขำ และคำมัน่ สัญญำของลุงของเขำ
นัน่ เอง ถ้ำเด็กคนนั้นไม่วำงใจในลุงของตน ก็คงจะพูดกับเพื่อนของเขำว่ำ “ฉันหมดหวังที่จะได้เป็ น
เจ้ำของ สิ่ งที่ฉนั ต้องกำรเสี ยแล้ว ทั้ง ๆ ที่ฉนั อยำกจะได้ใจจะขำด ลุงของฉันบอกว่ำ จะให้เงินแก่ฉนั แต่
ฉันไม่แน่ใจเลย เขำจะให้ฉนั ดังที่พดู ไว้”
แต่พระบิดำของเรำในสวรรค์ ไม่เคยตรัสมุสำ และจะไม่มุสำแก่ผใู ้ ด พระนำมของพระเจ้ำ คือ
ควำมสัตย์จริ ง พระเยซูตรัสว่ำ “เรำเป็ นควำมจริ ง” (ยอห์น 1:46) โดยเหตุน้ ีเอง ดำวิดจึงสำมำรถร้องเพลง
สดุดีพระเกียรติของพระองค์วำ่
“ข้ำแต่พระเจ้ำพระนำมของพระองค์เลื่องลือไปมำกเท่ำใด ควำม
สรรเสริ ญย่อมมีแก่พระองค์ถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลกเท่ำนั้น” (สดุดี 48:10) กษัตริ ยซ์ ำโลมอน ซึ่งเป็ นผู้
ที่มีสติปัญญำมำกที่สุดผูห้ นึ่ง ได้สรรเสริ ญพระเจ้ำว่ำ “พระนำมพระเยโฮวำห์เป็ นป้ อมเข้มแข็ง คนชอบ
ธรรมทั้งปวงวิง่ เข้ำไปก็พน้ ภัย” (สุ ภำษิต 18:10)
พระสัญญำข้อหนึ่งของพระเยซู ซึ่ งเป็ นที่รู้กนั ทัว่ ไปก็คือ พระธรรมยอห์น 3:16 ครั้งหนึ่งนำน
มำแล้ว ขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลังนัง่ เรี ยนพระคัมภีร์อยู่ ครู ได้เรี ยกนักศึกษำชำวจีนผูห้ นึ่งออกไปที่กระดำนดำ
ท่ำนกำหนดข้อพระธรรมให้เขำหนึ่งข้อ และให้เขียนโครงเรื่ องที่จะพูดเกี่ยวกับพระธรรมข้อนี้ นักศึกษำ
ผูน้ ้ นั ขออภัยต่อครู และเพื่อนนักศึกษำว่ำ เขำไม่สู้จะมีควำมรู ้ภำษำอังกฤษมำกนัก ดังนั้น เขำจึงขอเขียน
เค้ำโครงเรื่ องเป็ นประโยคง่ำย ๆ คือมีเพียง ประธำน กริ ยำ และกรรม มีใจควำมว่ำดังนี้
พระเจ้ำ ได้ทรงรัก
โลก
23

พระเจ้ำ
ได้ประทำน
พระบุตร
ใคร
ที่เชื่อ
พระองค์
ผูน้ ้ นั
จะได้รับ
ชีวติ นิรันดร์
แล้วเขียนเส้นกั้นระหว่ำงสองประโยคแรก กับสองประโยคหลัง และพูดว่ำ “สองประโยคแรก
เป็ นส่ วนของพระเจ้ำ เป็ นกำรกระทำในอดีตกำล ส่ วนสองประโยคหลังเป็ นหน้ำที่ของมนุษย์เป็ น
ปัจจุบนั กำล คือเรำจะต้องเชื่อในพระองค์ จึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ” เรำจะเห็นได้วำ่ เค้ำโครงเรื่ องจำก
พระธรรม ที่นกั ศึกษำผูน้ ้ ี เขียนไว้น้ นั ลึกซึ้ งเกินกว่ำที่เรำจะคำนึงถึงควำมถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ยงิ่
นัก กล่ำวคือ ทำให้เรำทรำบว่ำ ภำรกิจที่พระเจ้ำทรงมีต่อมนุษย์น้ นั พระองค์ทรงกระทำลุล่วงไปแล้ว ยัง
เหลืออยูแ่ ต่หน้ำที่ของเรำเท่ำนั้นที่จะต้องทำ และจะต้องมัน่ ใจเสมอว่ำ พระองค์จะต้องทำตำมคำมัน่
สัญญำของพระองค์อย่ำงแน่นอนทุกสิ่ งทุกอย่ำงจะต้องขึ้นอยูก่ บั พระองค์ท้ งั สิ้ น จงถำมตัวของท่ำนเอง
ดังนี้วำ่
“ข้ำพเจ้ำเชื่อหรื อเปล่ำ พระเจ้ำทรงรักข้ำพเจ้ำ พระเจ้ำประทำนพระบุตรของพระองค์ ให้ลงมำ
ตำยเพื่อไถ่ขำ้ พเจ้ำให้พน้ จำกบำปเช่นนั้นหรื อ ข้ำพเจ้ำจะเชื่อฟังพระองค์อย่ำงดีที่สุดหรื อไม่ ข้ำพเจ้ำ
ได้รับสิ่ งที่พระองค์ทรงสัญญำไว้ ว่ำจะประทำนให้แก่ขำ้ พเจ้ำเดี๋ยวนี้หรื อเปล่ำ ข้ำพเจ้ำมีชีวติ นิ รันดร์
หรื อเปล่ำ”

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเขียนภำพ แล้วสอนเน้นว่ำ กำรที่เรำได้รับควำมรอด ก็เพรำะกำรเชื่อและวำงใจใน
พระเยซูเจ้ำเท่ำนั้น
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บทที่ 8 ความมัน่ ใจในพระสั ญญาของพระเจ้ า
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำให้มีควำมมัน่ ใจ ในกำรรับควำมรอดพ้นบำป
ควำมมัน่ ใจอย่ำงเต็มที่บริ บูรณ์ ขึ้นอยูก่ บั พระสัญญำของพระเจ้ำเป็ นสำคัญ
ควำมแน่ใจว่ำเรำรอดพ้นบำปนั้น มิได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่เรำทำหรื อควำมเป็ นอยูข่ องเรำ หำกแต่
ขึ้นอยูก่ บั พระคริ สต์ กับพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำเป็ นสำคัญ ทันที่ที่เรำทรำบข้อควำมจริ งเรำ
จะไม่กลัวต่อกำรที่จะวำงใจในพระสัญญำของพระเจ้ำเลย
ข้ำพเจ้ำจะขออ้ำงข้อพระธรรมผิด ๆ สักข้อหนึ่ง ถ้ำใครรู ้วำ่ ผิดตรงไหน ขออย่ำเพิ่งพูดอะไรเลย
ขอให้ยกมือขึ้นเท่ำนั้นเป็ นพอ ถ้ำใครไม่ทรำบว่ำผิดตรงไหน ก็แสดงว่ำ ท่ำนขำดควำมรู ้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ และยังไม่แน่ใจควำมหมำยของกำรเป็ นคริ สเตียนว่ำ หมำยควำมว่ำอะไร ส่ วนผูท้ ี่ทรำบว่ำ
ข้อพระธรรมที่ขำ้ พเจ้ำอ้ำงนั้นผิดตรงไหน และผิดอย่ำงไร ก็แสดงว่ำำท่ำนกำลังเจริ ญวัฒนำขึ้นในพระ
คริ สต์ และในไม่ชำ้ ก็จะพ้นจำกควำมเป็ นทำรก ก้ำวเข้ำสู่ ควำมเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ต่อไป ข้อพระ
ธรรมที่ขำ้ พเจ้ำจะอ้ำงมำอย่ำงผิด ๆ มีใจควำมดังนี้ “ข้อควำมเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำได้เขียนฝำกมำยังท่ำน
ทั้งหลำย ผูซ้ ่ ึ งมีควำมเชื่อในพระบุตรของพระเจ้ำ เพื่อว่ำท่ำนทั้งหลำยจะได้หวังใจว่ำ ท่ำนมีชีวิต
นิรันดร์ ” (ข้อนี้ไม่ใช่พระดำรัสของพระเจ้ำ)
ก่อนที่ขำ้ พเจ้ำจะยกข้อพระธรรม ซึ่ งเป็ นข้อควำมที่ถูกต้องขึ้นมำกล่ำวอ้ำง ขอให้ขำ้ พเจ้ำถำม
คำถำมท่ำนสักข้อหนึ่งว่ำ ระหว่ำงคำว่ำ “ฉันหวังว่ำสักวันหนึ่งฉันจะมีเงินสักสิ บล้ำนบำท” กับคำว่ำ
“ฉันรู ้แน่นอนว่ำ เดี๋ยวนี้ฉนั มีเงินหนึ่งล้ำนบำทแล้ว” มีขอ้ แตกต่ำงกันอย่ำงไร คนมัง่ มีเป็ นเศรษฐีเท่ำนั้น
ที่พดู ประโยคหลัง ส่ วนคนจรจัดจะพูดได้ก็แต่ประโยคแรกเท่ำนั้น ดังนั้นใคร ๆ ก็พดู ได้วำ่ “สักวันหนึ่ง
ฉันคงจะไปสวรรค์” คนส่ วนมำกก็มกั จะพูดเช่นนี้ แต่คนที่เป็ นบุตรของพระเจ้ำ จะพูดได้อย่ำงหนักแน่น
ว่ำ “ฉันรู ้วำ่ ฉันรอดพ้นบำปแล้ว และฉันรู ้แน่นอนว่ำ ฉันจะได้ข้ ึนสู่ สวรรค์ ฉันมีควำมมัน่ ใจว่ำ จะได้ไป
สวรรค์เท่ำ ๆ กับที่มนั่ ใจว่ำ พระเยซูประทับอยูท่ ี่นนั่ ” แม้ปัจจุบนั นี้ พระเจ้ำก็ตรัสว่ำ “ข้อควำมเหล่ำนี้ ...
ได้...ฝำกมำยังท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้ รู้ ว่า ท่ำนมีชีวติ นิ รันดร์ ” (1 ยอห์น 5:13)
ท่ำนสำมำรถที่จะสำแดงข้อนี้ ในชีวติ ประจำวันของท่ำน ให้ปรำกฏแจ้งแก่ผอู ้ ื่น ดังคำพูดในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ได้หรื อไม่ โยบกล่ำวว่ำ “ข้ำฯ ทรำบว่ำ ผูอ้ ุปถัมภ์ของข้ำฯ ทรงพระชนม์อยู”่ (โยบ
19:25) ดำวิดบอกว่ำ “พระองค์ทรงประทำนบทเพลงใหม่ให้ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ จึง
คนมำกหลำยจะเห็น จะเกรงกลัว และวำงใจในพระเยโฮวำห์” (สดุดี 40:3) อิสยำห์รู้แน่ชดั ว่ำ ควำม
อสัตย์อธรรมของเขำได้ถูกรับเอำไปเสี ย และควำมผิดบำปของเขำก็ทรงโปรดยกให้แล้ว (อิสยำห์ 6:7)
อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำรู ้จกั พระองค์ที่ขำ้ พเจ้ำได้เชื่อนั้น และข้ำพเจ้ำเชื่ อมัน่ คงว่ำ พระองค์ทรง
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ฤทธิ์ อำจรักษำ ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้ฝำกไว้กบั พระองค์จนถึงกำลวันนั้น” (2 ทิโมธี 1:12) และยูดำห์พดู ว่ำ “....
พระองค์ผทู ้ รงสำมำรถที่จะป้ องกันรักษำ ไม่ให้ท่ำนสะดุดล้มลง และทรงบันดำลให้ต้ งั มัน่ เฉพำะพระ
รัศมีของพระองค์ ปรำศจำกตำหนิ และควำมยินดีเหลือล้น” (ยูดำห์ 24) ท่ำนเหล่ำนี้ต่ำงก็มีควำมมัน่ ใจใน
คำพูดของตน โดยปรำศจำกข้อสงสัยใด ๆ
เรำได้เห็นแล้วว่ำ ยอห์นได้พดู ไว้วำ่ อย่ำงไร และคำพูดของท่ำนควรค่ำแก่กำรพินิจพิจำรณำ
เพียงใด ให้เรำเปิ ดดูพระธรรมยอห์นฉบับต้นบทที่หำ้ เริ่ มตั้งแต่ขอ้ เก้ำซึ่ งว่ำ “ถ้ำเรำยังรับพยำนของ
มนุษย์ พยำนของพระเจ้ำก็ยอ่ มเป็ นใหญ่กว่ำ เพรำะว่ำพยำนของพระเจ้ำก็อย่ำงนี้แหละ คือพระองค์ได้
ทรงเป็ นพยำน อ้ำงถึงพระบุตรของพระองค์”
ท่ำนเชื่อคำพยำนของมนุษย์หรื อไม่ ท่ำนเชื่ อตำรำงเวลำของรถไฟ ตำมที่กำหนดไว้น้ นั ว่ำ เป็ น
ควำมจริ งมิใช่หรื อ กำรที่ท่ำนไปนมัสกำรพระเจ้ำที่โบสถ์เช้ำวันอำทิตย์ แทนที่จะไปในวันอื่นก็เพรำะ
ท่ำนรู ้วำ่ เป็ นวันที่มีกำรประชุมนมัสกำรพระเจ้ำ หรื ออีกนัยหนึ่งท่ำนเชื่ อในคำกำหนดเวลำนัน่ เอง พระ
เจ้ำตรัสว่ำ แม้แต่ถอ้ ยคำของมนุษย์ดว้ ยกันเอง เรำก็ยงั เชื่ อแล้ว เรำก็ควรเชื่ อพระดำรัสของพระองค์มำก
ยิง่ กว่ำนั้น เพรำะว่ำคำพยำนของพระองค์มีควำมสำคัญ ยิง่ กว่ำคำพยำนของมนุษย์มำกมำยนัก และ
พระองค์ก็มิใช่คนพูดมุสำเลย
คำพยำนของพระเจ้ำคืออะไร พระองค์ตรัสไว้อย่ำงไร พระองค์ทรงเป็ นพยำนอ้ำงถึงพระบุตร
ของพระองค์ “ผูท้ ี่เชื่ อในพระบุตรของพระเจ้ำมีพยำนอยูใ่ นตัวเอง ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำก็เท่ำกับกระทำให้
พระองค์เป็ นผูต้ รัสมุสำ เพรำะเขำไม่เชื่อคำพยำนซึ่งพระเจ้ำได้ทรงเป็ นพยำน อ้ำงถึงพระบุตรของ
พระองค์” (1 ยอห์น 5:10)
เมื่อข้ำพเจ้ำบอกแก่ท่ำนว่ำ พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นควำมจริ ง และพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์
เพื่อไถ่บำปของท่ำนจะมีเสี ยงดังก้องอยูใ่ นจิตใจของท่ำนว่ำ “เป็ นควำมจริ ง เป็ นควำมจริ ง” นัน่ คือ พระสุ
รเสี ยงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่ทรงยืนยันแก่จิตใจของท่ำน และเป็ นคำพยำนที่พระเจ้ำประทำนให้แก่
ท่ำน เป็ นกำรยืนยันในควำมจริ งของพระองค์ และให้ควำมมัน่ ใจแก่ท่ำนว่ำ ท่ำนได้รับชี วติ นิ รันดร์ แล้ว
ถ้ำท่ำนไม่เชื่อพระดำรัสของพระเจ้ำ ซึ่ งจำรึ กไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์แล้วไซร้ ก็เท่ำกับว่ำ
ท่ำนเป็ นผูท้ ำให้พระเจ้ำเป็ นผูต้ รัสมุสำ น่ำสยดสยองและน่ำขยะแขยงอะไรเช่นนั้น ถึงกระนั้นก็ยงั มีคริ ส
เตียนหลำยคน กำลังพยำยำมทำให้พระเจ้ำเป็ นผูต้ รัสมุสำตลอดเวลำ โดยกำรสั่งสอนในแง่ที่ไม่แน่ใจนัก
ว่ำ ในปั จจุบนั นี้เรำมีชีวิตนิ รันดร์ อยูห่ รื อไม่ เมื่อพระเจ้ำให้ควำมมัน่ ใจแก่เรำเช่นนี้แล้ว จงอย่ำยอมให้
มำรแย่งชิงควำมหวังของเรำไปเสี ย

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู ้ ึกษำเลือกเอำข้อพระธรรม ซึ่ งเห็นว่ำเหมำะสมเขียนลงใต้ภำพ
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คาถามทดสอบ
1. คำตอบที่วำ่ “ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเป็ นเช่นนั้น” เป็ นคำตอบที่ดีสำหรับตอบปั ญหำที่วำ่ “ท่ำนรอดพ้น
บำปแล้วจริ ง ๆ หรื อ” หรื อไม่? เพรำะเหตุใด?
2. จงอ้ำงข้อพระธรรมมำสักสองข้อ ที่แสดงว่ำ กำรเชื่ อพึ่งในพระคริ สต์ ได้ทำให้ท่ำนรอดพ้น
จำกบำปแล้ว
3. (ก) พระเจ้ำทรงขับไล่ และทอดทิ้งผูเ้ ชื่ อพระเจ้ำที่ทำผิดบำปเช่นนั้นหรื อ?
(ข) จงอธิ บำยคำจำกัดควำมของคำว่ำ “ควำมมัน่ ใจอย่ำงเต็มสมบูรณ์”
4. เมื่อเรำเชื่อพระเยซูคริ สต์ เรำได้รับชีวิตอะไรจำกพระเจ้ำ ? ชีวติ ที่ได้รับนั้น ยัง่ ยืนได้นำน
เท่ำใด?
5. เรำจะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง จึงจะได้ไปสู่ สวรรค์?
6. เรำจะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ที่พระเจ้ำทรงวำงไว้น้ นั ได้อย่ำงไร?
7. ในโลกนี้มีคนอยูส่ ำมประเภท คือคนประเภทใดบ้ำง? บุคคลแต่ละประเภทเหล่ำนั้น แตกต่ำง
กันบ้ำงหรื อไม่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ ? จงอธิบำย
8. ถ้ำมีใครถำมท่ำนว่ำ “คุณรอดพ้นบำปแล้วหรื อยัง” ท่ำนจะตอบว่ำอย่ำงไร? จงให้เหตุผล
9. คนโดยทัว่ ไปมักมีควำมเห็นผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่ องกำรรอดพ้นบำป อย่ำงไรบ้ำง?
10. ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พระเยซูทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์สำเร็ จ โดยกำรสิ้ นพระชนม์
บนไม้กำงเขน ทำให้เรำได้รับควำมแน่ใจอย่ำงสมบูรณ์? โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ทรง
ช่วยเหลือผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์อย่ำงไรบ้ำง?
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บทที่ 9 ฐานะและสภาพของผู้ทเี่ ชื่อพระเจ้ า
1. อธิ บำยควำมหมำยของคำว่ำ “ฐำนะ”
2. ตัวอย่ำงจำกชำวเมืองโคริ นธ์ และผูค้ ุมในเรื อนจำเมืองฟี ลิปปี
ในจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโล ไปยังคริ สตจักรโคริ นธ์น้ นั ท่ำนกล่ำวถึงบำงสิ่ งบำงอย่ำง ซึ่ ง
มีควำมขัดแย้งกันอยูใ่ นตัวตอนหนึ่งอำจำรย์เปำโลกล่ำวชมเชยว่ำ คนเหล่ำนั้นเป็ นคริ สเตียนที่ดีมำก แต่
อีกหลำยแห่ง ท่ำนกลับตำหนิวำ่ พวกเขำได้ทำบำปที่ร้ำยกำจมำก ซึ่ งไม่น่ำจะเป็ นเช่นนั้นเลย ให้เรำอ่ำน
พระธรรม 1 โคริ นธ์ 1:4-8 พร้อม ๆ กัน ถ้อยคำเหล่ำนั้น ดูเหมือนจะชมเชยว่ำ คริ สเตียนเหล่ำนั้นเป็ น
คริ สเตียนครบถ้วนบริ บูรณ์มิใช่หรื อ แต่ขอให้เรำอ่ำนข้อ 11 ดูบำ้ ง ในข้อนี้ท่ำนกล่ำวว่ำ ท่ำนได้ทรำบว่ำ
คริ สเตียนเหล่ำนั้นทุ่มเถียงวิวำทกันเอง คริ สเตียนที่ทำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ ย่อมจะไม่ต่อสู ้กนั
เลย ให้อ่ำนดูในบทที่ 3 ข้อ 3 ในที่น้ ีเรำก็เห็นอีกว่ำ มีกำรแบ่งชั้นวรรณะ แบ่งพวกแบ่งหมู่กนั ใน
ระหว่ำงคริ สเตียนด้วยกัน และประพฤติตวั ดุจเดียวกับชำวโลกทั้งหลำย
ซึ่ งฟังดูแล้ว มิใช่ลกั ษณะของคริ สเตียนที่ครบบริ บูรณ์เลย แต่นนั่ ยังไม่ร้ำยแรงเท่ำกับในบทที่
5:1 ซึ่ งกล่ำวว่ำ คริ สเตียนเหล่ำนั้นบำงคนทำบำปอย่ำงร้ำยแรงยิง่ ซึ่ งแม้คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเขำก็ไม่พดู
ถึงกันเลย และในข้อต่อไปนี้ก็ยงั บอกด้วยว่ำ แทนที่บุคคลเหล่ำนั้นจะสำนึกผิด พวกเขำกลับภูมิใจใน
กำรกระทำของตนเสี ยอีก ในบทที่ 6 กล่ำวว่ำ คริ สเตียนเหล่ำนั้นเป็ นควำมกันจนถึงโรงถึงศำลนี่เป็ นอีก
สิ่ งหนึ่งที่คริ สเตียนไม่ควรทำเลย และในบทที่ 11 ยังพูดต่อไปว่ำ คริ สเตียนบำงคนในเมืองโคริ นธ์เมำ
เหล้ำ ในวันทำพิธีถือศีลมหำสนิท อีกด้วย
เรำจะอธิ บำยถึงสภำพที่ไม่เหมำะสมเช่นนั้นอย่ำงไร คนเหล่ำนี้เป็ นคนดีได้อย่ำงไร ในเมื่อคริ ส
เตียนชำวโคริ นธ์ประพฤติชวั่ ช้ำหลำยอย่ำงเช่นนั้น
คำตอบมีอยูใ่ นบทเรี ยนที่เรำกำลังจะเรี ยนอยูเ่ ดี๋ยวนี้ คือ เรื่ องฐำนะและสภำพของคริ สเตียน เมื่อ
ท่ำนเชื่อพระเยซูคริ สต์ ท่ำนก็รอดพ้นจำกบำป นั้นแสดงว่ำท่ำนได้บงั เกิดใหม่ เข้ำเป็ นสมำชิกใน
ครอบครัวของพระเจ้ำแล้ว ทำรกที่เกิดในรำชตระกูลของพระมหำกษัตริ ย ์ ย่อมมีฐำนะเป็ นเจ้ำชำย หรื อ
เจ้ำหญิงฉันใด ผูท้ ี่บงั เกิดในรำชตระกูลของพระเจ้ำก็มีฐำนะสู งฉันนั้น แม้วำ่ เขำอำจจะมีกิริยำอำกำรไม่
เหมือนเจ้ำชำยหรื อเจ้ำหญิง ตำมควำมรู ้สึกของมนุษย์โดยทัว่ ไปก็ตำม แต่โดยฐำนะแล้ว เขำก็คือบุตร
ของพระเจ้ำอยูน่ นั่ เอง
ดังนั้นคริ สเตียนทุกคนจึงมีฐำนะตำแหน่งที่แน่นอน คือเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เป็ นพระวิหำรของพระเจ้ำ และเป็ นผูท้ ี่มีสง่ำรำศี กำรประพฤติของเขำอำจดู
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ประหนึ่งว่ำ มิใช่บุตรของพระเจ้ำ และมีขอ้ บกพร่ องอยูม่ ำก ก็ตำมแต่แท้จริ งแล้วพวกเขำก็เป็ นบุตรของ
พระเจ้ำ และมีควำมชอบธรรมครบถ้วนอยูน่ นั่ เอง
บำงทีอำจดูเหมือนว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิได้ประทับอยูก่ บั คริ สเตียน แต่ควำมจริ งแล้ว
พระองค์ประทับอยูก่ บั พวกเขำเสมอ กำรที่คริ สเตียนมีสิ่งสำรพัดเหล่ำนี้ ก็เพรำะเขำได้เกิดใหม่แล้ว
ฐำนะของพวกเขำ อยูใ่ นมำตรฐำนที่พระองค์ทรงกำหนด
คริ สเตียน ควรมีสภาพ อันสู งส่ งสมกับ ฐานะ ของเขำ แต่บำงทีก็ตอ้ งใช้เวลำหลำยปี กว่ำเขำ
รู้จกั ปฏิบตั ิตนได้อย่ำงทุกต้อง พระธรรมกิจกำร 16:22-34 กล่ำวถึงผูค้ ุมเรื อนจำที่โหดร้ำย ซึ่ งต่อมำได้รับ
ควำมรอด (ขอให้เล่ำเรื่ องย่อ ๆ ให้ผศู ้ ึกษำฟัง) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ ผูค้ ุมคนนี้จะต้องมีหน้ำมีตำถมึงทึง ดุ
ร้ำยเหี้ ยมเกรี ยม เพรำะว่ำเป็ นคนไม่เชื่อถือพระเจ้ำ เขำได้ทำกำรทำรุ ณและโหดร้ำยต่อเปำโลและซี ลำ แต่
ในที่สุดเขำก็กลับกลำยเป็ นผูท้ ี่เชื่อพระเยซู และได้รับควำมรอด ทันทีที่เขำเชื่ อพระเยซู เขำก็ได้รับกำร
บังเกิดใหม่ และแม้วำ่ เขำเป็ นบุตรของพระเจ้ำแล้ว แต่หน้ำตำของเขำก็ยงั คงดุดนั เหี้ ยมเกรี ยมอยู่ กำร
เปลี่ยนแปลงลักษณะอันแข็งกระด้ำงของเขำ ให้เป็ นผูท้ ี่มีควำมอ่อนโยนดัง่ บุตรของพระเจ้ำ ย่อมต้องกิน
เวลำบ้ำงตำมสมควร และแม้วำ่ ควำมประพฤติของเขำอำจจะยังไม่ดีครบถ้วนทุกอย่ำง แต่ทนั ทีที่เข้ำรับ
เชื่อในพระเยซู พระเจ้ำก็ทรงถือว่ำ เขำเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบบริ บูรณ์แล้ว พระเจ้ำประทำนฐำนะใหม่
ให้เขำในทันที ที่เขำเชื่อในพระองค์ ส่ วนสภำพของเขำนั้น คือวิถีชีวิตของเขำ แต่ฐำนะเป็ นบุตรของพระ
เจ้ำของเขำนั้นเป็ นผลมำจำกกำรที่ได้รับชีวิตใหม่ คือชีวติ นิรันดร์ ของพระคริ สต์
สภำพควำมเป็ นอยูข่ องเรำในปั จจุบนั นั้น เป็ นผลมำจำกควำมชัว่ เลวทรำมของสันดำนบำป อัน
ดั้งเดิมของเรำ เรำจะต้องยอมถวำยชีวติ จิตใจของเรำให้แก่พระเยซูคริ สต์เสมอ

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเลือกข้อพระธรรมและเขียนลงใต้ภำพ

29

30

บทที่ 10 ผู้เชื่อมีฐานะเป็ นบุตรของพระเจ้ า
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำให้รู้วำ่ เขำมีฐำนะอย่ำงไรในพระคริ สต์
จงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจถึงควำมหมำย ของคำว่ำ “ตำแหน่ง” “ฐำนะ” “เงื่อนไข” และ
“สภำพ” เพื่อว่ำเขำจะได้มอบกำยใจของเขำให้แก่พระเจ้ำ
1. เรำได้รับฐำนะของเรำอย่ำงไร?
2. ฐำนะของเรำมีดงั นี้คือ
 เป็ นบุตรของพระเจ้ำ
 เป็ นผูร้ ับมรดกจำกพระเจ้ำ
 เป็ นผูช้ อบธรรม
ทำรกจะกลำยเป็ นเจ้ำชำยได้อย่ำงไร มีอยูท่ ำงเดียวเท่ำนั้น คือ ทำรกนั้นจะต้องเกิดในรำชตระกูล
ของกษัตริ ย ์ พระรำชโอรสของกษัตรย์เท่ำนั้น ที่เป็ นเจ้ำชำยได้ ในทำนองเดียวกัน เรำจะเป็ นบุตรของ
พระเจ้ำได้ ก็โดยกำรเกิดใหม่ในรำชตระกูลของพระเจ้ำเท่ำนั้น ท่ำนก็ทรำบแล้วมิใช่หรื อว่ำ เรำรับกำร
เกิดใหม่จำกพระเจ้ำได้อย่ำงไร (จงอธิ บำยเรื่ องนี้ให้ชดั เจนอีกครั้งหนึ่ง) เมื่อเรำเกิดใหม่ เรำก็ได้รับฐำนะ
หรื อตำแหน่งใหม่ ในรำชตระกูลของพระเจ้ำอันเป็ นฐำนะที่ยงิ่ ใหญ่ กว่ำฐำนะของเจ้ำฟ้ ำหญิงชำยองค์ใด
ๆ ในโลก
ประกำรแรก เมื่อเรำบังเกิดใหม่จำกพระเจ้ำ เรำก็ได้รับฐานะเป็ นบุตรของพระเจ้ำ พระธรรม
ยอห์น 1:18 กล่ำวว่ำ คนใดที่เชื่อในพระนำมของพระเยซู ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้ แต่
ไม่ได้บอกเลยว่ำ เรำจะต้องประพฤติตนให้บริ สุทธิ์ ครบถ้วนตลอดเวลำ แม้เรำจะบกพร่ องอยูบ่ ำ้ งตำม
ธรรมดำของมนุษย์ แต่เรำยังมีฐำนะเป็ นบุตรของพระเจ้ำ พระเจ้ำตรัสว่ำ คนที่เชื่อพระเยซูเป็ นบุตรของ
พระองค์ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม พระธรรม 2 โคริ นธ์ 6:17,18 บอกให้เรำแยกตัวออกจำกคนที่ไม่เชื่อพระ
เจ้ำ และมิให้ประพฤติตำมอย่ำงบุคคลเหล่ำนั้น แล้วพระเจ้ำจะทรงเป็ นพระบิดำของเรำ และเรำจะเป็ น
บุตรหญิงชำยของพระองค์
อำจมีปัญหำว่ำ ข้อควำมนี้ จะเป็ นไปได้อย่ำงไร ในเมื่อเรำก็เป็ นบุตรของพระเจ้ำอยูแ่ ล้ว แท้จริ ง
แล้วข้อพระธรรมนี้ มิได้พดู ถึงฐำนะหรื อตำแหน่งของเรำ หำกแต่พดู ถึง เงื่อนไข ในกำรเป็ นบุตรของ
พระเจ้ำ กล่ำวคือ ถ้ำเรำปฏิบตั ิตำมข้อพระธรรมนี้ เขำก็จะมีชีวติ เหมือนหนึ่งเป็ นบุตรชำยหญิงของพระ
เจ้ำ และเมื่อเรำกระทำตำมเงื่อนไขของพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิบตั ิต่อเรำเหมือนดังเป็ นพระบิดำของ
เรำมำกยิง่ กว่ำก่อน
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ด้วยเหตุที่เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ เรำจึงได้รับสิ ทธิพิเศษได้รับควำมรัก กำรพิทกั ษ์รักษำจำก
พระองค์ และได้เป็ นทำยำทผูร้ ับมรดกของพระองค์ ทำยำทก็คือบุตรของเจ้ำมรดก หรื อบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่
บุตร แต่เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ รับมรดกของเจ้ำมรดกโดยชอบธรรมภำยหลังจำกที่เจ้ำมรดกตำย พระเจ้ำตรัสว่ำ
เรำเป็ นทำยำทของพระองค์ ซึ่ งหมำยควำมว่ำ พระองค์จะพระรำชทำนทุกอย่ำง ที่พระองค์มีอยูโ่ ดยไม่
ต้องรอว่ำ เมื่อใดพระองค์จึงจะสิ้ นพระชนม์เพรำะพระองค์ไม่อยูใ่ นขอบเขตของควำมตำย กล่ำวคือ
พระองค์ทรงดำรงอยูต่ ลอดนิ รันดร์ (ขอให้ดู 1 เปโตร 1:4 และ โรม 8:16,17) ลองคิดดูวำ่ พระเจ้ำทรงมี
ทรัพย์สมบัติอะไรบ้ำง ทุกสิ่ งในจักรวำล โลกทั้งโลกเป็ นของพระองค์ รวมทั้งดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์
และดำวทุกดวง เป็ นของพระเจ้ำ โดยพฤตินยั แล้ว เรำอำจจะไม่ได้ครอบครองที่ดินแม้สักแปลงหนึ่ง แต่
มันก็เป็ นทรัพย์สมบัติของเรำทั้งสิ้ น เหตุวำ่ เรำเป็ นทำยำทของพระเจ้ำ สภำพควำมเป็ นอยูข่ องเรำใน
ปั จจุบนั อำจจะยำกจน แต่โดยตำแหน่งแล้ว เรำเป็ นคนมัง่ มี เพรำะเป็ นทำยำทของจอมกษัตริ ยเ์ หนื อ
กษัตริ ยท์ ้ งั ปวง
แต่ที่สำคัญยิง่ กว่ำนั้นก็คือ เรำจะได้เป็ นอย่ำงที่พระเจ้ำทรงเป็ นอยู่ คือ เรำจะได้รับควำมบริ สุทธิ์
ควำมสุ ภำพ สันติสุข และรับมรดกแห่งคุณงำมควำมดีจำกพระเจ้ำ ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ อีก ซึ่ งพระ
เจ้ำทรงสำแดงให้แก่เรำ โดยทำงองค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมำรับเรำ เรำก็จะเหมือนอย่ำง
พระคริ สต์ (1 ยอห์น 3:2) หน้ำที่ของเรำในปั จจุบนั นี้ คือต้องเปลี่ยนสภำพชีวติ ของเรำ โดยเจริ ญรอยตำม
แบบอย่ำงของพระองค์วนั ละเล็กละน้อยอยูเ่ สมอทุก ๆ วันให้เหมำะสมกับฐำนะตำแหน่งของเรำ
เรำได้ทรำบจำกบทเรี ยนที่แล้วว่ำ ตำแหน่งหรื อฐำนะของเรำนั้นขึ้นอยูก่ บั พระคริ สต์ หำกท่ำน
อ่ำนจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโล จะเป็ นฉบับไหนก็ได้ ท่ำนก็จะพบว่ำ แต่ละฉบับจะมีขอ้ ควำมที่พดู
ถึงฐำนะของผูเ้ ชื่ อว่ำ อยูใ่ นพระคริ สต์ มำกกว่ำหนึ่งร้อยครั้ง จะเป็ นกำรดีสำหรับท่ำนมำก หำกท่ำนจะ
เขียนวงกลมล้อมรอบคำว่ำ “ใน” ทุก ๆ คำที่อยูห่ น้ำคำว่ำ “พระคริ สต์” หรื อคำสรรพนำมที่เกี่ยวกับ
พระองค์ในจดหมำยฝำกทุกเล่ม ก็จะเป็ นกำรดีไม่นอ้ ย ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 1 ท่ำนจะพบถึงเก้ำ
ครั้ง ในทันทีที่เรำรอดพ้นบำป เรำก็ได้อยูใ่ นพระคริ สต์

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำทุกคนเลือกข้อพระธรรมที่เหมำะสม แล้วเขียนไว้ใต้ภำพ
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บทที่ 11 ผู้เชื่อมีฐานะเป็ นกษัตริย์และปุโรหิต
อย่ำลืมให้ผศู ้ ึกษำตอบข้อทดสอบที่ให้ไว้ ซึ่ งจะเป็ นกำรทบทวนบทเรี ยนไปในตัวด้วย คำถำม
ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นครอบคลุมถึงเรื่ องที่สำคัญ ๆ ไว้หมด ผูส้ อนจะต้องแน่ใจว่ำ ผูศ้ ึกษำแต่ละคน มีควำม
เข้ำใจเรื่ องนี้ อย่ำงแจ่มแจ้ง ก่อนที่จะทดสอบ
ฐำนะของผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำ มีดงั นี้
1. เป็ นกษัตริ ยแ์ ละเป็ นปุโรหิต
2. เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วนบริ บูรณ์
3. เป็ นวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
4. มีสง่ำรำศี
มีเรื่ องเล่ำว่ำ มีลูกชำยของขุนนำงชำวอังกฤษคนหนึ่ง ได้ทำผิด จึงต้องออกจำกประเทศอังกฤษ
เดินทำงไปประเทศแคนำดำ ทุก ๆ สำมเดือนเขำจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง และเขำก็ใช้เงินนั้นให้หมดไป
อย่ำงรวดเร็ ว แล้วเขำจะวิง่ เต้นหำงำนทำทุกอย่ำงที่เขำจะหำได้ เพื่อกำรดำรงชีวิต วันหนึ่งขณะที่เขำ
กำลังทำงำนอยูใ่ นร้ำนค้ำแห่งหนึ่ง และได้รับเงินสัปดำห์ละสิ บห้ำเหรี ยญ ก็มีทนำยควำมคนหนึ่งมำหำ
เขำ และบอกว่ำ บิดำของเขำถึงแก่กรรมแล้ว และพี่ชำยคนโตของเขำประสบอุบตั ิเหตุ รถยนต์คว่ำตำย
ไม่มีใครรับมรดกนอกจำกเขำผูเ้ ดียว เขำจึงสื บตระกูลเป็ นขุนนำงต่อจำกบิดำ แม้วำ่ จะมีสภำพควำม
เป็ นอยูอ่ ย่ำงแร้นแค้นต้องทำมำหำกิน แต่เขำก็มีฐำนะตำแหน่งสู ง และมีสิทธิ เข้ำประชุมให้สภำขุนนำง
ทำนองเดียวกัน แม้วำ่ สภำพควำมเป็ นอยูข่ องเรำในปั จจุบนั ไม่ผดิ อะไรกับคนธรรมดำทัว่ ไป
แต่เรำก็มีฐำนะตำแหน่งอันสู งส่ งในพระคริ สต์ ซึ่ งเรำจะต้องปฏิบตั ิตนให้เหมำะสมกับฐำนะนั้น เพรำะ
เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ เป็ นทำยำท พระเจ้ำทรงนับว่ำเรำเป็ นผูช้ อบธรรม แต่นนั่ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งแห่ง
ฐำนะของเรำเท่ำนั้น
เรำยังมีฐำนะเป็ นกษัตริ ยแ์ ละเป็ นปุโรหิ ตด้วย ท่ำนทรำบไหมว่ำ ท่ำนเป็ นกษัตริ ย ์ ถึงแม้วำ่ ท่ำน
อำจไร้มงกุฎ แต่พระเจ้ำตรัสว่ำ ท่ำนเป็ นกษัตริ ย ์ และสักวันหนึ่งท่ำนจะได้ครอบครองอำณำจักรร่ วมกับ
พระเยซู นอกจำกนั้น เรำยังเป็ นปุโรหิ ตด้วย ปุโรหิ ตสมัยพระคัมภีร์เดิม คือบุคคลที่เข้ำไปรับใช้พระเจ้ำ
ในพระวิหำร อันเป็ นที่ประทับของพระเจ้ำ ตั้งแต่พระคริ สต์สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขนแล้ว ด้วยเหตุที่
เรำเชื่ อในพระองค์ พระองค์จึงทรงอนุ ญำตให้เรำเข้ำเฝ้ ำพระองค์ อย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ ท่ำนคงจำได้วำ่
เมื่อวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์น้ นั ม่ำนในพระวิหำรของพระเจ้ำขำดออกเป็ นสองส่ วนจำกบนลงมำล่ำง
อันเป็ นนิมิตหมำยว่ำ สถำนที่บริ สุทธิ์ ที่สุด ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระเจ้ำได้เปิ ดออกให้เรำเข้ำได้ตลอด
แล้ว กล่ำวคือ เรำไม่ตอ้ งอยูภ่ ำยนอกอีกต่อไป แต่เรำสำมำรถเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ ถึงพระที่นงั่ ได้ทนั ที ดังนั้น
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เดี๋ยวนี้เรำมีฐำนะเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ำ เรำสำมำรถเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ ถึงพระที่นงั่ ได้อย่ำงกล้ำหำญ (ฮีบรู
4: 16, วิวรณ์ 1:5, 6, 5:10)
ฐำนะของเรำ มิใช่มีเพียงเท่ำที่กล่ำวมำนี้เท่ำกัน เพรำะพระเจ้ำตรัสว่ำ เรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วน
บริ บูรณ์ ปั จจุบนั นี้ แม้วำ่ จะดูเหมือนว่ำ เรำมิใช่เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ก็ตำม แต่ถึงกระนั้น พระเจ้ำก็ทรง
ทอดพระเนตรดูเรำ โดยผ่ำนทำงองค์พระเยซูคริ สต์ สภำพอันแท้จริ งของเรำในปั จจุบนั เป็ นสภำพที่ไม่
สะอำดบริ สุทธิ์ แต่ฐำนะของเรำในพระคริ สต์ ก็ครบสมบูรณ์ทุกประกำร เพรำะเรำมีชีวติ ใหม่เป็ นชี วติ ที่
สะอำดครบถ้วนบริ บูรณ์ ส่ วนชีวติ ดั้งเดิมนั้นเป็ นชี วติ แห่งควำมผิดบำปที่ไม่บริ สุทธิ์
พระเจ้ำได้ตรัสถึงฐำนะของเรำไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ ดังนี้ ผูใ้ ดที่บงั เกิดจำกพระเจ้ำ ผู ้
นั้นไม่ได้กระทำบำป เพรำะเชื้อของพระองค์ทรงมีอยูใ่ นผูน้ ้ นั จึงกระทำบำปไม่ได้ เพรำะบังเกิดจำกพระ
เจ้ำ (1 ยอห์น 3:9) เกี่ยวกับสภำพของเรำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ “ด้วยว่ำในตัวข้ำพเจ้ำ คือในเนื้ อ
หนังของข้ำพเจ้ำไม่มีควำมดีประกำรใดเลย เพรำะว่ำเจตนำดีของข้ำพเจ้ำก็มีอยู่ แต่ซ่ ึ งจะกระทำกำรดีน้ นั
ข้ำพเจ้ำหำได้กระทำไม่” (โรม 7:18)
นอกจำกที่ได้อธิ บำยมำนี้ ร่ ำงกำยของเรำก็ยงั ได้เป็ นวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ย ถ้ำท่ำน
เป็ นพระคริ สเตียนที่แท้จริ ง พระเจ้ำประทับอยูภ่ ำยในร่ ำงกำยของท่ำน พระธรรม 1 โคริ นธ์ 6:19 กล่ำว
ว่ำ พระเจ้ำประทับอยูภ่ ำยในเรำ และจะไม่ทรงละทิ้งเรำเลย สมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้ำประทับอยูใ่ น
พระวิหำร แต่เดี๋ยวนี้วิหำรของพระองค์คือจิตใจของเรำ เรำมักจะลืมควำมจริ งในข้อนี้และมักกระทำ
หลำย ๆ อย่ำง คล้ำยกับว่ำ เรำเป็ นเจ้ำของตัวเรำเอง แต่ถึงกระนั้น ฐำนะของเรำก็สูงเด่นอยูน่ นั่ เอง พระ
เจ้ำประทับอยูก่ บั เรำตลอดกำล
ฐำนะของเรำอีกประกำรหนึ่งก็คือ เรำเป็ นผูท้ ี่มีสง่ำรำสี พระธรรมโรม 8:30 กล่ำวว่ำ “ผูห้ นึ่งผูใ้ ด
ที่พระองค์ได้ทรงดำริ ไว้น้ นั ผูน้ ้ นั พระองค์ได้ทรงเรี ยกมำด้วย และผูใ้ ดที่พระองค์ได้ที่พระองค์ได้ทรง
เรี ยกมำผูน้ ้ นั พระองค์ได้ทรงบันดำลให้เป็ นผูช้ อบธรรม และผูใ้ ดที่พระองค์ได้ทรงบันดำลให้เป็ นผูช้ อบ
ธรรม ผูเ้ หล่ำนั้นพระองค์จึงทรงโปรดให้มีสง่ำรำศี” ข้อควำมทั้งหมดเหล่ำนี้เป็ นอดีตกำลทั้งสิ้ น ซึ่ ง
หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมไว้ให้เรำเสร็ จสิ้ นหมดแล้ว ปั ญหำจึงมีอยูว่ ำ่ เดี๋ยวนี้ เรำได้รับสง่ำรำศี
เต็มบริ บูรณ์หรื อไม่ ท่ำนกระทำตำมแบบบอย่ำงที่พระเยซูคริ สต์ทรงวำงไว้ หรื อไม่ นี่คือผลของกำรที่
เรำได้รับสง่ำรำศีจำกพระเจ้ำ แม้วำ่ ท่ำนจะได้รับสง่ำรำศีเมื่อถึงวำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำ ก็ตำม แต่ถึง
กระนั้นเดี๋ยวนี้ท่ำนอยูใ่ นฐำนะที่ได้รับสง่ำรำศีจำกพระเจ้ำอยูแ่ ล้ว นี่แหละเป็ นข้อแตกต่ำงระหว่ำงฐำนะ
และสภำพควำมเป็ นอยู่
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โดยฐำนะแล้วเรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ (ยอห์น 1: 12) เรำเป็ นทำยำทของพระเจ้ำ (1 เปโตร 1:4)
เป็ นผูช้ อบธรรม (โรม 5:1) เรำเป็ นกษัตริ ย ์ และเป็ นปุโลหิต (วิวรณ์ 1:5, 6, 5:10) เรำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ (ฮีบรู
10:14) เป็ นพระวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (1 โคริ นธ์ 6:19) และเป็ นผูม้ ีสง่ำรำศี (โรม 8:30)

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู ้ ึกษำเขียนลำดับฐำนะของคริ สเตียน ว่ำมีอะไรบ้ำง
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บทที่ 12 ฐานะบริสุทธิ์ ของผู้เชื่อ
อย่ำยกเอำควำมไม่บริ บูรณ์ของเรำขึ้น เป็ นข้อแก้ตวั ในกำรทำควำมผิด หรื อดำเนินชีวิตอย่ำงต่ำ
ช้ำ บทเรี ยนวันนี้จะช่วยแก้ไขควำมนึกคิดที่มีแนวโน้มไปสู่ ควำมผิดและควำมต่ำช้ำ
1. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรำมีควำมบริ สุทธิ์
2. วิธีดำเนินพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
เป็ นควำมจริ งที่วำ่ สภำพของเรำเดี๋ยวนี้ ไม่เหมำะสมกับฐำนะของเรำเลยแต่พระเจ้ำทรงมีพระ
ประสงค์ ที่จะให้ท้ งั สองอย่ำงนี้คู่ควรกัน พระเจ้ำจะทรงบันดำลให้เรำเป็ นเหมือนองค์พระเยซู (โรม
8:29, 1 ยอห์น 3:2) พระองค์ไม่พอพระทัย ที่จะให้มีเรำชีวิตอยูอ่ ย่ำงไม่บริ สุทธิ์ เช่นที่เรำเป็ นอยูน่ ้ ี
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้สภำพชีวติ ของเรำบริ สุทธิ์ มำกยิง่ ขึ้นทุกวัน เมื่อใดที่พระเจ้ำทรง
ปฏิบตั ิพระรำชกิจภำยในเรำสำเร็ จ เมื่อนั้นฐำนะและสภำพของเรำทั้งสองอย่ำง จะอยูใ่ นมำตรำฐำน
เดียวกัน
หำกท่ำนจะลงมือปั กเสื้ อผ้ำ ขั้นแรกท่ำนจะต้องซื้ อกระดำษคำร์ บอน แล้วลอกลวดลำย ที่
ต้องกำรลงบนผืนผ้ำ ลวดลำยที่ตอ้ งกำรจะปั ก ก็จะปรำกฏลงบนผืนผ้ำ แล้วท่ำนก็ค่อย ๆ ปั กลวดลำยที
ละเล็กน้อยได้ อำจกินเวลำเป็ นวัน ๆ เป็ นสัปดำห์และบำงครั้งเป็ นเดือน ๆ กว่ำจะปั กเสร็ จ
โครงกำรช่วยมนุษย์ของพระเจ้ำก็เช่นเดียวกันนี้ เมื่อพระองค์ทรงช่วยเรำให้ได้รับควำมรอดแล้ว
พระองค์ก็ได้ประทำนพระเยซูคริ สต์ให้สถิตอยูก่ บั เรำ อันเป็ นกำรรับรองฐำนะควำมเป็ นบุตรของเรำ
หลังจำกนั้น พระองค์ก็ทรงทำงำนภำยในเรำ เพื่อให้เรำมีลกั ษณะเหมือนกับพระคริ สต์
อำจมีปัญหำว่ำ พระเจ้ำจะทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์ สำเร็ จครบบริ บูรณ์ได้อย่ำงไร
พระเจ้ำจะทรงบันดำลให้เรำมีลกั ษณะเหมือนกับพระเยซู ได้อย่ำงไร มีวธิ ี หนึ่งคือ โดยทำงพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ซึ่งสอนให้เรำทรำบวิธีปฏิบตั ิตวั ตำมแบบพระเยซู พระธรรม 2 โคริ นธ์ 3:18 สอนว่ำ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นดุจกระจกเงำ คอยสะท้อนให้เห็นกำรกระทำของเรำอยูต่ ลอดเวลำ คอยเตือนให้เรำ
ประพฤติดี ทำให้เรำมีสง่ำรำศีมำกขึ้นเป็ นลำดับ จนเหมือนกับสง่ำรำศี “ที่มำจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ซึ่ง
เป็ นพระวิญญำณ”
เมื่อท่ำนอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่ำนจะพบเรื่ องพระเยซูคริ สตเจ้ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
สอนให้เรำทรำบถึงเรื่ องรำวของพระองค์ ตลอดจนพระรำชกิจอันอัศจรรย์ต่ำง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ
เพื่อเรำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงตีควำม ให้เรำเข้ำใจถ้อยคำในพระคัมภีร์ และชักนำให้เรำประพฤติตำม
ทั้งจะทรงให้เรำมีลกั ษณะเหมือนกับพระเยซู เรำยิง่ ศึกษำและยิง่ ปฏิบตั ิตำมพระคริ สตธรรมคัมภีร์มำก
เท่ำใด พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็จะยิง่ ยกระดับชีวติ ของเรำ ให้คู่ควรกับฐำนะที่เรำมีอยูใ่ นพระคริ สต์ มำก
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ยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น พระเยซูทรงอธิ ษฐำนทูลขอให้พระบิดำเจ้ำทรงกระทำกำรนี้ เพื่อท่ำน พระองค์ตรัสว่ำ “ขอ
โปรดตั้งเขำไว้ดว้ ยควำมจริ ง คำของพระองค์เป็ นควำมจริ ง” (ยอห์น 17:17) ข้อพระธรรมนี้อำจแปล
ควำมหมำยได้วำ่ “ขอพระองค์ทรงให้เขำกลำยเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์” ด้วย
เหตุน้ ี เรำจึงมีควำมสนใจใคร่ ที่จะแนะนำให้ท่ำนรู ้จกั หนังสื ออันมหัศจรรย์เล่มนี้ ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ
มำกได้
ท่ำนต้องเต็มใจ ทำสิ่ งที่พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้ท่ำนทำพระองค์ทรงอดทนมำก และ
พระองค์จะไม่ทรงบังคับท่ำนให้ทำสิ่ งที่ถูก เว้นแต่ท่ำนเต็มใจทำ แต่ถำ้ ท่ำนเต็มใจทำในสิ่ งที่พระองค์
ทรงพอพระทัย ก็เป็ นกำรง่ำยมำกที่พระองค์จะทรงทำให้ท่ำนกลำยเป็ นเหมือนกับพระเยซูคริ สต์ อำจำรย์
เปำโลเขียนจดหมำยฝำกไปยังคริ สตจักรโรม ขอร้องให้คริ สตจักรนั้นถวำยตัวแก่พระเจ้ำ (โรม 12:1)
กำรอธิ ษฐำนก็เป็ นอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยได้มำก ท่ำนอธิ ษฐำนทูลขอพระเจ้ำมำกเท่ำใด ก็จะมี
โอกำสรู้จกั พระประสงค์ของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น และเมื่อท่ำนรู ้จกั พระองค์ และทำตำมพระประสงค์
ของพระองค์ ท่ำนก็จะเป็ นเหมือนพระองค์ ท่ำนสำมำรถจดจำน้ ำเสี ยงตลอดจนจังหวะกำรเดิน ของคน
ในบ้ำนของท่ำนฉันใด ท่ำนก็ควรมีชีวติ อยูใ่ กล้ชิดพระเจ้ำ ศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำ เพื่อให้คุน้ กับ
พระสุ รเสี ยงของพระองค์ฉนั นั้น ตรำบใดที่เรำมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้ กำรดำเนินชี วติ ของเรำ ย่อมจะ
บกพร่ อง ไม่สมบูรณ์อยูต่ รำบนั้น เพรำะสันดำนบำปยังคงเหลืออยูใ่ นจิตใจของเรำ และผลักดันให้เรำทำ
ในสิ่ งที่ไม่ดีไม่งำมเสมอ แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงทำงำนในตัวของเรำเสร็ จครบถ้วนบริ บูณ์แล้ว เรำก็จะ
เป็ นเหมือนพระองค์ทุกประกำร

ข้ อควรปฏิบัติ
แผนผังต่อไปนี้เป็ นอุทำหรณ์ ให้เรำเห็นฐำนะและสภำพของผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้ำ กล่ำวคือฐำนะของ
เขำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยไม่ตอ้ งต่อเติมแก้ไข ส่ วนสภำพหรื อระดับชีวิต คือเส้นหยักแสดงให้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นลำดับ จนกระทัง่ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ ภำยในผูเ้ ชื่อ
สำเร็ จแล้ว เขำก็จะมีสภำพเช่นเดียวกับพระองค์
จงให้ผศู้ ึกษำเลือกข้อพระธรรมสองข้อ เขียนไว้ใต้แผนภำพพยำยำมเร้ำใจผูศ้ ึกษำให้เขียนสวย
ๆ และประณี ตที่สุดเท่ำที่จะทำได้
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คาถามทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

“ฐำนะ” ของคริ สเตียนหมำยควำมว่ำอะไร?
“สภำพ” ของคริ สเตียนหมำยควำมว่ำอะไร?
จงเขียนแผนผัง แสดงตัวอย่ำงฐำนะและสภำพของคริ สเตียน
จงเขียนชื่อสิ่ งต่ำง ๆ ซึ่ งคริ สเตียนได้รับเป็ นมรดกจำกพระเจ้ำ
กำรที่อำจำรย์เปำโล ชมคริ สเตียนชำวเมืองโคริ นธ์วำ่ เป็ นคนดี แต่ในขณะเดียวกันก็ได้
ตำหนิ ติเตียนว่ำพวกเขำ ทำควำมผิดฉกรรจ์หลำยอย่ำงนั้น หมำยควำมว่ำอะไร?
เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้อะไรเป็ นเครื่ องมือ ในกำรทำให้สภำพควำมเป็ นอยูข่ องเรำ
ใกล้เคียงกับฐำนะที่เรำได้รับจำกพระเจ้ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ คริ สเตียนเป็ นผูท้ ี่ได้รับ “สง่ำรำศีจำกพระเจ้ำ” กำรนี้จะ
เป็ นไปได้อย่ำงไรในเมื่อเรำยังมีควำมผิดบำป และมีกำรประพฤติที่แตกต่ำงจำกพระ
เยซูคริ สต์
สภำพของเรำ เมื่อครบบริ บูรณ์แล้ว จะเป็ นสภำพเหมือนใคร?
เมื่อใดสภำพและฐำนะของเรำ จึงจะเท่ำเทียม หรื อคู่ควรกัน?
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บทที่ 13 มนุษย์
ข้อแนะนำสำหรับครู ในเล่ม 1 ได้กล่ำวถึงเรื่ องมนุษย์ไว้แล้ว ฉะนั้นจึงขอให้ครู อ่ำนทบทวนดู
อีก
เรำไม่สำมำรถที่จะนึกภำพได้เลยว่ำ สภำพของจักรวำลเมื่อมีแต่ควำมว่ำงเปล่ำ ไร้ดวงอำทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดำว โลก และทุก ๆ สิ่ ง ว่ำเป็ นเช่นใด แต่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็ นอย่ำงนั้นมำแล้ว และเมื่อพระ
เจ้ำตรัส ทุกสิ่ งในจักรวำลก็เกิดขึ้น ตำมลำตรัสนั้นมีดวงอำทิตย์ส่องสว่ำงในกลำงวัน ดวงจันทร์ ดวงดำว
ส่ องแสงในเวลำกลำงคืน และโลกก็หมุนไปตำมแกนของมัน
ในระยะแรกนี้พระเจ้ำยังมิได้สร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำเลย ต่อจำกนั้นมำอีกหลำยพันล้ำนปี พระองค์จึง
สร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่ำวเลยว่ำ นับแต่กำรสร้ำงโลก คือนับตั้งแต่แรกเริ่ ม
(ปฐมกำล 1:1) จนกระทัง่ ถึงกำรสร้ำงสัตว์ และพืชต่ำงๆ ตลอดจนสร้ำงมนุษย์น้ นั เป็ นเวลำนำนเท่ำใด
มนุษย์มีสภำพผิดไปจำกสิ่ งทั้งหลำย ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นมำก็เพรำะว่ำมนุษย์มีควำมคิดควำม
เข้ำใจ พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัสร่ วมกันในกำรเนรมิตมนุษย์ข้ ึน โดยตรัสว่ำ “ให้
เรำสร้ำงมนุษย์ข้ ึนตำมแบบฉำยำของเรำ” น่ำอัศจรรย์ยงิ่ นักที่พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนให้มีลกั ษณะ
เหมือนกับพระองค์ (ปฐมกำล 1:26,27) และวิธีที่พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์น้ นั มีอยูใ่ นพระธรรมปฐมกำล
2:7 พระเจ้ำทรงเนรมิตมนุษย์ข้ ึน ด้วยผงคลีดินคล้ำยกับช่ำงปั้ นหม้อ ปั้ นขึ้นด้วยดินเหนียว แต่วธิ ี กำรที่
พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์อศั จรรย์กว่ำนั้นมำก เมื่อพระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ให้มีร่ำงกำยสมประกอบ มี
อวัยวะครบถ้วนแล้ว พระองค์จึงระบำยลมแห่งชีวติ เข้ำทำงจมูก ด้วยเหตุน้ ีมนุษย์จึงมีชีวติ และมีจิต
วิญญำณ เรำไม่สำมำรถเข้ำใจในสิ่ งเหล่ำนี้ได้ท้ งั หมด นอกจำกเชื่อว่ำ สิ่ งเหล่ำนี้ เกิดขึ้นตำมคำตรัสของ
พระเจ้ำเท่ำนั้น เมื่อเรำขึ้นไปอยูก่ บั พระเจ้ำในสวรรค์แล้ว บำงทีพระองค์อำจจะอธิ บำยรำยละเอียดต่ำงๆ
ให้แก่เรำก็ได้
สมัยนี้มีหลำยคนไม่เชื่อเรื่ องรำว เกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำทรงสร้ำงสรรพสิ่ ง ตำมที่บนั ทึกไว้ใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขำเชื่ อทฤษฎีของมนุษย์เองที่เรี ยกว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำร นักวิวฒั นำกำรสอนว่ำ
บนโลกนี้มีเซลล์เล็ก ๆ ของชีวติ อยูโ่ ดยทัว่ ไป ในยุกแรกนั้นมีแต่สิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว ต่อมำสิ่ งที่มีชีวติ
ชั้นต่ำเหล่ำนี้ ก็ได้เจริ ญวิวฒั นำเป็ นสัตว์ช้ นั สู งขึ้นตำมลำดับ เป็ นเวลำนำนนับศตวรรษ จึงได้กลำยเป็ น
สัตว์และพืช ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ี นกั ปรำชญ์หลำยคนจึงได้อุทิศชีวิตของตน เพื่อที่จะพิสูจน์
ให้ได้วำ่ มนุษย์อุบตั ิข้ ึนในโลกอย่ำงไร แต่ท่ำนก็ทรำบแล้วว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ ควำมฉลำด
ของมนุษย์ก็เป็ นควำมโง่เขลำของพระเจ้ำ (1 โคริ นธ์ 1:20) และเมื่อเป็ นเช่นนี้ ทฤษฎีที่ดูเหมือนว่ำ เป็ น
แนวทำงอันฉลำดหลักแหลมของมนุษย์ จึงเป็ นเพียงสิ่ งที่โฉดเขลำสำหรับพระเจ้ำ ถ้ำหำกว่ำทฤษฎี
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เหล่ำนั้นขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์ มีหลำยสิ่ งทำให้ดูเหมือนว่ำ ทฤษฎีวฒั นำกำรเป็ นทฤษฎีที่
เป็ นควำมจริ ง ซึ่ งพวกเขำถือเป็ นหลักในกำรสอน แต่ก็มีหลำยอย่ำงที่คำ้ นทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ และดู
เหมือนว่ำจะชี้ให้เห็นด้วยว่ำ ทฤษฎีที่พวกเขำเชื่อนี้ ไม่มีทำงที่จะเป็ นได้เลย แต่สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เขำมิได้
สอนได้รู้ อย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำทรงทำผิดพลำดไม่ได้ และพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมปฐมกำลแล้วว่ำ
ทุกอย่ำงในโลกและในจักรวำลอุบตั ิข้ ึนมำอย่ำงไร
เรำจะต้องทำควำมเข้ำใจในขั้นต้นนี้ เสี ยก่อนว่ำ ถ้ำหำกว่ำพระเจ้ำเนรมิตมนุษย์ให้เป็ นสัตว์ หรื อ
เจริ ญมำจำกสัตว์แล้ว มนุษย์จะเป็ นพระฉำยำของพระเจ้ำได้หรื อ เพรำะมนุษย์คนแรกที่พระเจ้ำทรงสร้ำง
ขึ้นมำนั้น มีควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ในสำยพระเนตรของพระองค์ พระเจ้ำทรงเนรมิตมนุษย์ให้มีสภำพ
เช่นนั้นจริ ง ๆ เรื่ องที่น่ำสนใจก็คือ ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่บงั เกิดใหม่ในพระคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง จะ
ยอมเชื่อว่ำ มนุษย์ววิ ฒั นำมำจำกสัตว์ นักวิทยำศำสตร์ คริ สเตียนผูม้ ีชื่อเสี ยงคนหนึ่งของโลก เมื่อถูก
เพื่อนนักวิทยำศำสตร์ ดว้ ยกันซึ่ งไม่ได้เป็ นคริ สเตียนถำมว่ำ เหตุใดเขำจึงไม่เชื่ อหลักวิวฒั นำกำร เขำก็
ตอบว่ำ ถ้ำใครเข้ำใจในปั ญหำเรื่ องกำรเกิดใหม่แล้ว ก็ยอ่ มจะหำคำตอบในปั ญหำอื่นได้โดยไม่ผดิ พลำด
พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน เพื่อพระสง่ำรำศีของพระองค์เอง กำรที่พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน
ให้มีสภำพเช่นนี้ เพื่อให้มนุษย์เป็ นมิตรกับพระองค์ พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นคนดีรอบคอบ และ
มีสติปัญญำเลิศ ก็เพื่อให้มนุ ษย์อยูร่ ่ วมกับพระองค์ได้ดว้ ยควำมชื่นชมยินดี ปฐมกำล 3:8 กล่ำวว่ำ พระ
เจ้ำเสด็จมำเยีย่ มเยียน และทรงสนทนำกับมนุษย์ในเวลำเย็น ในยำมที่สวนเอเดนกำลังรื่ นรมย์และ
สวยงำม ถ้ำหำกมนุษย์ยงั เป็ นคนดีรอบคอบแทนไม่ได้ทำบำป มนุษย์จะกลำยเป็ นพระสง่ำรำศีของพระ
เจ้ำ เพรำะว่ำกำรดีทุกอย่ำง ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้ำทรงพอพระทัย และเป็ นกำรเทิดพระเกียรติแก่
พระองค์ ในบทต่อไปเรำจะได้เรี ยนถึงเรื่ องควำมร้ำยกำจ ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ในสวนเอเดน ซึ่ งเป็ น
ดินแดนที่เปี่ ยมไปด้วยควำมชื่นชมยินดีสำหรับมนุษย์ชำยหญิง และพระเจ้ำด้วย

ข้ อควรปฏิบัติ
หำกกระดำษแข็งตัดเป็ นรู ปวงกลม เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเขียนรู ปโลกได้ง่ำยขึ้น
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บทที่ 14 การทาบาปครั้งแรกในโลก
จงอธิบำยให้ผศู้ ึกษำเข้ำใจว่ำ ควำมจริ งเกี่ยวกับที่มนุษย์หลงทำบำป จนเป็ นผลให้ได้รับควำม
ทุกข์ทรมำนอย่ำงแสนสำหัสนั้น เป็ นเรื่ องที่สำคัญมำก ไม่ควรถือเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ต้องเน้นถึงภัยของ
บำป และทำงหลีกเลี่ยงโดยกำรรับเอำพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ให้ศึกษำข้อต่อไปนี้
1. อะไรเป็ นต้นเหตุแห่งกำรหลงทำผิดบำป
2. ผลของควำมผิดบำป ที่เกิดขึ้นในทันที
จะเป็ นกำรประเสริ ฐทีเดียว หำกว่ำมนุษย์ไม่หลงกระทำบำป และอยูใ่ นสวนเอเดนได้อย่ำงมี
ควำมสุ ขตลอดกำล แต่นนั่ เป็ นเพียงควำมเพ้อฝัน ซึ่ งไม่มีทำงเป็ นไปได้เสี ยแล้ว เรำไม่ทรำบว่ำมนุษย์อยู่
ในสวนเอเดนด้วยควำมสะอำดบริ สุทธิ์ และผำสุ กนำนเท่ำใด เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่ำวไว้
แต่ก็ได้บอกให้ทรำบว่ำมนุษย์ได้หลงทำผิดบำปอย่ำงไร
พระเจ้ำทรงห้ำมปรำมมนุษย์เพียงข้อเดียว พระเจ้ำไม่ได้สั่งสอนว่ำไม่ให้ลกั ขโมย เพรำะว่ำทุก
สิ่ งทุกอย่ำงในสวนเอเดน ล้วนเป็ นสมบัติของเขำทั้งสิ้ น พระเจ้ำไม่ได้บญั ญัติไว้เลยว่ำ อย่ำโลภสิ่ งของ
ของผูอ้ ื่น เพรำะเวลำนั้นยังไม่มีมนุษย์อื่นใดเลย พระองค์ทรงห้ำมเพียงว่ำ จงออกไปให้ห่ำงจำกต้นไม้ที่
อยูก่ ลำงสวน เป็ นต้นไม้ที่เรี ยกว่ำ ต้นไม้แห่งควำมรู ้ดีและชัว่ ในสวนเอเดนมีตน้ ผลไม้นำนำชนิด
สำมำรถให้ควำมอิ่มหนำสำรำญแก่เขำได้ โดยไม่ตอ้ งทุกข์ร้อนอะไรเลย
พญำมำรได้ยนิ พระบัญชำที่พระเจ้ำตรัสแก่อำดัมและเอวำ มำรมีควำมเกลียดชังพระเจ้ำมำก มัน
พยำยำมที่จะฉกชิงทุก ๆ อย่ำงไปจำกพระเจ้ำ ดังนั้นมันจึงด้อม ๆ มอง ๆ หำโอกำสที่จะทำให้หญิงชำยคู่
นั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ มำรฉลำดมำกที่ดำเนินกลอุบำยของมันได้สัมฤทธิ์ ผล เรื่ องนี้มีอยูใ่ นพระธรรมปฐม
กำลบทที่ 3 แล้ว (ครู อำจให้ผศู้ ึกษำในชั้นอ่ำนคนละข้อ และอภิปรำยหรื ออธิ บำยควำมหมำยทีละข้อ
สลับกันไปก็ยอ่ มทำได้) มำรได้เข้ำสิ งในร่ ำงของงู ซึ่ งแต่เดิมเป็ นสัตว์ที่สวยงำม ไม่มีลกั ษณะน่ำเกลียด
กลัวเช่นในปั จจุบนั มันได้พดู คุยกับเอวำ อำจเป็ นเพรำะว่ำ เอวำได้เห็นสิ่ งแปลก ๆ ที่พระเจ้ำได้ทรง
เนรมิตขึ้นไว้อย่ำงมำกมำย จนชินตำ เมื่องูตวั นั้นพูดด้วย จึงมิได้ทำให้นำงประหลำดใจอะไรเลย มำรซึ่ ง
สิ งอยูใ่ นร่ ำงงูได้พดู กับเอวำว่ำ “จริ งหรื อที่พระเจ้ำตรัสห้ำมว่ำ เจ้ำอย่ำกินผลไม้ทุกอย่ำงในสวนนี้” เอวำ
ก็ตอบว่ำ “ผลไม้ในสวนนี้เรำกินได้ท้ งั หมด เว้นแต่ผลไม้ที่อยูก่ ลำงสวนนั้น พระเจ้ำตรัสห้ำม” มำรฟัง
ควำมแล้วจึงล่อหลอกว่ำ ผลไม้ที่พระเจ้ำทรงห้ำมนั้นเป็ นผลที่มีรสอร่ อย กินแล้วจะทำให้ฉลำดเหมือน
พระเจ้ำ
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มำรยังแนะนำว่ำ กำรที่พระเจ้ำทรงห้ำมเช่นนั้น เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงโหดร้ำย หวงแหนไว้ไม่
อยำกให้มนุษย์ได้ดี นำงเอวำหลงเชื่อ จึงไปเก็บผลไม้น้ นั กินเข้ำไป กำรทำเช่นนี้ เป็ นกำรขัดขืนคำสั่งของ
พระเจ้ำจึงเป็ นบำป นับว่ำเป็ นบำปครั้งแรกในโลกอันสวยงำมนี้ เมื่อทำบำปครั้งแรกขึ้น บำปประกำรที่
สองก็ติดตำมมำกล่ำวคือ อำดัม ชำยคนแรกของโลกก็รับประทำนผลไม้น้ นั เข้ำไปด้วย แต่อำดัมได้ทำผิด
ร้ำยแรงยิง่ กว่ำนำงเอวำ เพรำะเอวำทำผิดโดยไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์ กำรที่นำงกินผลไม้น้ นั ก็ดว้ ยต้องกำรที่จะ
ให้ตวั นำงและสำมีของนำงฉลำดเหมือนพระเจ้ำ พูดง่ำย ๆ ก็คือ นำงเอวำทำผิดเพรำะถูกล่อลวง (1 ทิ
โมธี 2:14) ส่ วนอำดัมนั้นรู ้ตวั แล้วว่ำ กำรกินผลไม้น้ นั เป็ นกำรขัดขืนน้ ำพระทัยพระเจ้ำ แต่ก็ขืนกินผลไม้
นั้น จึงนับว่ำเขำตั้งตนเป็ นกบฎต่อพระเจ้ำ
บำงทีท่ำนอำจจะคิดว่ำ กำรกินผลไม้แห่งชีวติ นั้น เป็ นกำรทำผิดเพียงเล็กน้อย แต่กำรขัดขืนพระ
เจ้ำ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรขัดขืนมำกหรื อน้อยก็ตำม ย่อมเป็ นบำปทั้งสิ้ น และเป็ นควำมผิดบำปพอ ๆ กับ กำร
ฆ่ำคนตำยหรื อลักขโมยทีเดียว ควำมผิดบำปครั้งแรกของมนุษย์ในโลกนี้ เป็ นเหตุให้บำปอื่น ๆ ติดตำม
มำ มนุษย์จึงต้องประสบควำมเจ็บปวด และทนทุกข์ทรมำนตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมำ
เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำหำอำดัมและเอวำในเย็นวันเดียวกันนั้น เขำทั้งสองไม่ได้ออกไปต้อนรับ
พระองค์ เหมือนดังที่ได้เคยกระทำตำมปกติ ทั้งนี้ เป็ นเพรำะบำปได้ทำให้เขำเกิดควำมละอำยพระเจ้ำ
และซ่อนตัวอยูใ่ นพุม่ ไม้ พระเจ้ำต้องตรัสเรี ยกจึงได้พบ อำดัมได้ซดั ทอดควำมผิดมำยังนำงเอวำ และ
นำงเอวำก็ซดั ทอดควำมผิดให้แก่งู พระเจ้ำทรงสำปแช่งพญำมำรที่สิงอยูใ่ นงู แล้วทรงหันพระพักตร์
มำยังอำดัมและเอวำ พระองค์ตรัสแก่เขำทั้งสองว่ำ นับแต่น้ ีเป็ นต้นไป เขำจะต้องทำมำหำกินด้วยควำม
ลำบำก เพรำะพระองค์ทรงจำเป็ น ที่จะต้องขับไล่เขำทั้งสองออกจำกสวนเอเดน เพื่อป้ องกันมิให้เขำกิน
ผลไม้แห่งชีวติ ทำให้เขำมีสภำพเช่นนั้นอยูต่ ลอดกำลจะเป็ นสิ่ งที่ร้ำยกำจมำกทีเดียว ถ้ำหำกว่ำมนุษย์ตอ้ ง
มีชีวติ อยูใ่ นควำมผิดบำปตลอดกำล แต่พระเจ้ำทรงมีหนทำง ที่จะช่วยมนุษย์พระองค์ทรงเตรี ยมชีวติ
ใหม่ไว้ให้มนุษย์ ที่จะให้อยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์ เหมือนกับพระคริ สต์ บำปคือมูลฐำนแห่งควำม
ยำกลำบำกทุกอย่ำง และบำปแรกนี่แหละ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของควำมทุกข์ยำกลำบำกทั้งปวง

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเขียนภำพต้นไม้ ภูเขำ ฯลฯ แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมรำบรื่ นของสวนเอเดน
เปรี ยบเทียบกับควำมแห้งแล้งภำยนอก
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บทที่ 15 ผลแห่ งการทาบาป
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พวกเขำเองก็ได้ทำบำปเช่นเดียวกับอำดัม และจะรอดพ้นโทษได้โดย
ทำงพระเยซูเท่ำนั้น
ผลของกำรทำผิดบำป คือ ทำให้จิตวิญญำณมีควำมผิด ต้องตำยไป ชีวติ ที่มีมลทินและชีวติ ที่เต็ม
ไปด้วยกำรละเมิด กำรหลงผิดคิดกำรชัว่ ย่อมจะต้องส่ งผลตอบแทนแก่ผกู ้ ระทำเสมอ อย่ำงน้อยที่สุด ก็
เป็ นดุจหนำมแหลมคมที่คอยทิ่มแทง ให้ได้รับควำมเจ็บปวดทรมำนอยูต่ ลอดเวลำ เพียงแค่น้ ีก็นบั ว่ำร้ำย
กำจอยูแ่ ล้ว แต่เรำก็ตอ้ งเผชิญกับอีกหลำยอย่ำง ซึ่ งร้ำยกำจยิง่ ไปกว่ำนี้อีกมำก
ขอให้ดูปฐมกำล 1:27 พระเจ้ำตรัสเตือนอำดัมว่ำ หำกเขำกินผลไม้ที่พระองค์ทรงห้ำมไว้ เขำ
จะต้องตำยอย่ำงแน่นอน เมื่อเขำกินผลไม้น้ นั และร่ ำงกำยมิได้ตำยไปทันที อำดัมคงนึกว่ำพระเจ้ำทรง
หลอกเขำเป็ นแน่ แต่พระเจ้ำมิได้ทรงหลอกอำดัมให้หลงเข้ำใจผิดเลย อำดัมได้ตำยไปแล้วจริ ง ๆ คือ
ตำยฝ่ ำยวิญญำณ เพรำะพระเจ้ำตรัสว่ำ “จิตวิญญำณใดทำบำป จิตวิญญำณนั้นต้องตำย” (ดูเอเสเคียล
18:20) จิตวิญญำณที่ตำยแล้ว คือจิตวิญญำณที่ถูกแยกตัวออกจำกพระเจ้ำ เช่นเดียวกับเมื่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดตำยไป ศพกับวิญญำณก็แยกออกจำกกัน ฉะนั้น ในทันทีที่อำดัมทำผิดบำป เขำจึงถูกแยกจำก
พระเจ้ำ พระเจ้ำทรงมีควำมชอบธรรมครบบริ บูรณ์ พระองค์ไม่อำจทอดพระเนตรดูควำมผิดบำปของเรำ
ได้ (ฮำบำกุก1:13)
แต่ที่เลวร้ำยที่สุดก็คือ บุตรหลำนของอำดัมซึ่ งสื บต่อมำจนถึงปั จจุบนั ล้วนแต่เกิดมำพร้อมกับ
วิญญำณที่ตำยแล้วทั้งสิ้ น แมวออกลูกเป็ นแมว สุ นขั ออกลูกเป็ นสุ นขั ฉันใด คนบำปย่อมมีลูกเป็ นคน
บำปเช่นเดียวกันฉันนั้น ไม่มีทำงที่จะเปลี่ยนแปลงเป็ นอื่นไปได้ (ดู 1 โคริ นธ์ 15:22)
ทันที่ที่อำดัมทำบำป เขำก็ยอ่ มมีควำมผิด เรื่ องนี้เรำคงเข้ำใจได้ง่ำย เช่นเดียวกับผูร้ ้ำยฆ่ำคนตำย
ทันทีที่เขำฆ่ำคน เขำก็ยอ่ มจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย ด้วยเหตุที่พระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ รงธรรม พระองค์จึง
ไม่อำจลืมหรื อละเลยต่อควำมผิดบำปนั้นได้
แต่พระเจ้ำก็ทรงยกโทษบำปให้เรำได้โดยทำงพระเยซู
คริ สต์ ซึ่ งแตกต่ำงจำกกำรให้อภัยอย่ำงอื่น (อพยพ 34:7) กำรกระทำบำปของอำดัมในครั้งนี้ มิใช่จะมีผล
ตกแก่อำดัมโดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกยังตกทอดแก่บุตรหลำนของอำดัมทุกรุ่ นอีกด้วย อำดัมเป็ นมนุษย์คน
แรกในโลก และเป็ นปฐมแห่ งบรรพชนของมนุษยชำติ ฉะนั้น เมื่อเขำกระทำสิ่ งใดลงไป ก็ยอ่ มส่ งผลไป
ยังคนอื่น ๆ ทั้งหมด ถือเสมือนหนึ่งว่ำ เรำได้กระทำควำมผิดนั้น ๆ ด้วยตนเอง นี่คือวิธีกำรที่พระเจ้ำทรง
จัดกำรกับมนุษย์ แม้แต่คนเกิดใหม่ก็ถือว่ำเป็ นคนบำป คือมีเชื้อบำปของอำดัมติดตัวมำด้วย พระเจ้ำตรัส
ว่ำ เรำเป็ นคนบำปโดยเชื้ อสำย โดยกำรกระทำของเรำเอง และโดยที่พระองค์ทรงถือว่ำ เรำเป็ นคนบำป
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คือเป็ นคนบำปตำมทัศนะของพระองค์ โดยเหตุน้ ีท่ำนดำวิดจึงกล่ำวว่ำ เรำเป็ นคนบำปมำตั้งแต่เรำยังไม่
เกิดเสี ยอีก (สดุดี 51:5)
จิตใจของมนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็ นมลทิน เพรำะควำมผิดบำป แม้แต่ทำรก ก็มีจิตใจบำป
เช่นเดียวกัน เพรำะสื บเชื้อบำปมำจำกบิดำมำรดำ บรรพบุรุษของเรำก็เป็ นคนบำป และบรรพบุรุษในยุค
ก่อน ๆ โน้นก็เช่นกัน จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดลงที่อำดัมและเอวำ เมื่อทำรกเติบใหญ่ข้ ึน เขำก็จะสำแดงออกซึ่ ง
ควำมผิดบำปมำกขึ้นตำมลำดับ ดุขเงำตำมตัว เรำต่ำงก็เป็ นคนบำป เลวทรำม จนไม่อำจกระทำอะไรให้
เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ำได้ (โรม 8:8) ในตัวเรำไม่มีอะไรดีเลย ควำมคิดของเรำล้วนแต่ชวั่ เลวทรำม
ทั้งสิ้ น จิตใจของเรำก็มีแต่ควำมชัว่ ช้ำ เพรำะผูกพันอยูก่ บั สิ่ งที่เลว แม้แต่ร่ำงกำยของเรำก็กลับกลำยเป็ น
เครื่ องมือของกำรชัว่ เรำจะไม่เป็ นเช่นนี้เลย หำกอำดัมไม่ทำบำปในครั้งนั้น
มนุษย์เรำไม่เพียงแต่มีจิตวิญญำณที่ตำยแล้ว เป็ นคนผิดบำปจำเพำะพระเจ้ำ และมีมลทินในทุก
ส่ วนที่เป็ นของชีวติ เก่ำ หรื อสันดำนบำป อันตกทอดมำจำกบรรพบุรุษเท่ำนั้น หำกยังได้ทำควำมผิดบำป
เพรำะใจชัว่ ของตนอีกด้วย (โรม 3:23) ใจชัว่ สำแดงออกมำ ด้วยกำรประพฤติชวั่ ทั้งหมด ที่เป็ นเช่นนี้ก็
เพรำะควำมผิดบำปแรกของโลก อุปมำดัง่ น้ ำในมหำสมุทร ย่อมมีตน้ กำเนิ ดมำจำกแม่น้ ำต่ำง ๆ ไหลมำ
บรรจบกันนัน่ เอง เรำจะกำจัดสำยธำรแห่งควำมร้ำยกำจของบำปด้วยตนเองไม่ได้เลย แต่พระเจ้ำทรง
เตรี ยมทำงรอดไว้ให้เรำแล้ว คือ โดยทำงองค์พระเยซูคริ สต์

ข้ อควรปฏิบัติ
จงให้ผศู้ ึกษำวำดรู ปตำมควำมนึกคิดของตนเอง
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บทที่ 16 ทางแห่ งความรอด
1. พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำ จะส่ งพระผูไ้ ถ่บำปมำช่วยเรำ
2. พระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมโครงกำรที่จะช่วยมนุษย์ให้พน้ บำป ไว้ล่วงหน้ำ
3. พระเยซูทรงแบกรับเอำควำมผิดบำปแทนเรำ
กำรที่จะศึกษำถึง เรื่ องที่มนุษย์หลงกระทำผิดบำปแต่อย่ำงเดียว โดยไม่ศึกษำเรื่ องที่วำ่ ด้วยกำรที่
พระเจ้ำทรงเตรี ยมทำงรอดให้แก่มนุษย์ดว้ ยนั้น ย่อมไม่ถูก เพรำะพระเจ้ำทรงเตรี ยมโครงกำร ที่จะช่วย
ให้มนุษย์รอดพ้นบำปก่อนที่พระองค์ทรงสร้ำงโลกเสี ยอีก (เอเฟซัส 1:4) ทันทีที่มนุษย์ทำผิดบำป พระ
เจ้ำก็ทรงเสนอทำงแก้ไขให้ทนั ที (เรื่ องนี้อยูใ่ นปฐมกำล 3:8-21)
เมื่อพระเจ้ำตรัสแก่พญำมำร ซึ่ งสิ งอยูใ่ นร่ ำงของงูน้ นั พระองค์ตรัสว่ำ “เผ่ำพันธุ์ของหญิง” จะ
ทุบหัวพญำมำรให้ฟกช้ ำ ข้อนี้เล็งถึงกำรที่พระเยซูจะเสด็จมำบังเกิดแต่นำงมำเรี ย หญิงสำวพรหมจำรี
พระองค์ไม่มีบิดำ ไม่ใช่เชื้อสำยของผูช้ ำย แต่เป็ นเชื้อสำยของผูห้ ญิง พระเจ้ำในสวรรค์ทรงเป็ นพระบิดำ
ของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้ำตรัสว่ำบุรุษที่เกิดจำกพงศ์พนั ธุ์ของผูห้ ญิงนี้ จะทำให้หวั ของพญำมำรฟกช้ ำ
ซึ่ งหมำยควำมว่ำ พระเยซูจะทรงกำจัดพญำมำรเสี ยนัน่ เอง แต่พระเจ้ำตรัสเพิ่มเติมต่อไปอีกว่ำพญำมำร
จะทำให้ส้นเท้ำของหญิงนั้นฟกช้ ำ ซึ่ งหมำยถึงกำรปลงพระชนม์พระเยซูที่ไม้กำงเขนโดยกำรทำให้คน
ชัว่ ร้ำยชิงชังพระเยซู และตรึ งพระองค์เสี ย
ในพระธรรมบทเดียวกันนี้ พระเจ้ำได้ทรงเผยให้เห็นลู่ทำงแห่งควำมรอดอยูบ่ ำ้ ง เวลำนั้นอำดัม
และเอวำทั้งสองคนอยูก่ นั อย่ำงเปลือยร่ ำง ไม่มีอะไรหุ ม้ ห่ อเลย เมื่อเขำทั้งสองทำบำป จึงได้รู้สึกอับอำย
พยำยำมปกปิ ดร่ ำงกำย แต่กำรนัง่ ใบไม้เป็ นกำรชัว่ ครำวและไม่มีประโยชน์อนั ใด ฉะนั้นพระเจ้ำจึง
พระรำชทำนหนังสัตว์ให้บุคคลทั้งสองใช้นุ่งห่มแทน กำรที่จะมีหนังสัตว์นุ่งห่ม ก็จำเป็ นต้องมีกำรฆ่ำ
สัตว์ เพื่อเอำหนังสัตว์มำใช้ ในกำรนั้นดูเหมือนว่ำ พระเจ้ำทรงฆ่ำลูกแกะ เพื่อเอำหนังมำปกปิ ดร่ ำงกำย
ของอำดัมและเอวำ ต่อมำอีกหลำยพันปี พระองค์จำต้องเสี ยสละ “ลูกแกะ” อีกนัน่ คือ พระเยซูคริ สต์
พระเมษโปดกของพระเจ้ำ ผูท้ รงรับเอำควำมผิดบำปของโลกนี้ไป
พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ ก็เพื่อยกเลิกควำมผิดบำปของปวงมนุษย์ ดังนั้นกำรที่พระเจ้ำได้
พระรำชทำนหนังสัตว์เป็ นเครื่ องปกปิ ดร่ ำงกำยของอำดัมและเอวำ จึงเป็ นแบบเล็งถึง กำรที่พระเยซูตอ้ ง
สิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน เพื่อไถ่ปวงมนุษย์ให้พน้ จำกบำป
แต่เรื่ องนี้มิได้จบลงเฉพำะสิ้ นยุคของอำดัมเท่ำนั้น เพรำะผลแห่งกำรผิดบำป ของอำดัม จึงทำให้
มนุษย์ท้ งั หลำยต้องเป็ นคนบำปต้องกลำยเป็ นคนมีควำมผิดติดตัว กลำยเป็ นคนมีมลทิน และเต็มไปด้วย
กำรล่วงละเมิด กำรที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพรำะพระเจ้ำได้ทรงตกลงไว้กบั อำดัม มิใช่เพียงเพื่ออำดัม แต่เพื่อ
48

ลูกหลำนและพงศ์พนั ธุ์ของเขำด้วย หำกว่ำอำดัมเป็ นผูช้ อบธรรม ลูกหลำนหรื อพงศ์พนั ธุ์ของอำดัมคง
เป็ นผูช้ อบธรรมด้วยเหมือนกัน แต่เพรำะอำดัมทำบำป พงศ์พนั ธุ์ของเขำจึงต้องกลำยเป็ นคนบำปไปด้วย
ในทำนองเดียวกัน พระเจ้ำได้ทรงกระทำสัญญำกับพระเยซูบุตรของพระองค์อีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งมี
ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ พระสัญญำนี้มีไว้เพื่อพระเยซูเอง และเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ซึ่งเป็ นเสมือน
พงศ์พนั ธุ์หรื อเชื้อสำยของพระเยซูเหมือนกัน โดยสัตย์สัญญำนั้น อำดัมได้ทำผิดบำป และผลของบำป
ตกทอดมำยังมนุษย์ฉนั ใด ควำมชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ก็ตกทอดมำยังคนที่เชื่อพระองค์ฉนั นั้น
เพรำะคนที่เชื่ อพระเยซูเป็ นเสมือนพงศ์พนั ธุ์ของพระเยซูคริ สต์ ดังนั้นเรำจึงขนำนนำมของพระเยซูวำ่
“อำดัมคนสุ ดท้ำย” ขอให้อ่ำนพระธรรมโรม 5:12-21 และ 1 โคริ นธ์ 15:45-49 อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น พระ
เยซูไม่เคยกระทำผิดบำปใด ๆ พระเยซูทรงปฏิบตั ิตำมพระบัญญัติของพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วน ดังนั้นผูท้ ี่
เชื่อพระเยซูคริ สต์ จึงอยูใ่ นข่ำยแห่งพระสัญญำของพระเจ้ำ คือเป็ นคนชอบธรรมในสำยพระเนตรของ
พระองค์
เป็ นที่น่ำสะพรึ งกลัวสักเพียงใด ที่เรำต้องตกเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของ “อำดัมคนแรก” และต้อง
กลำยเป็ นคนมีนิสัยบำป เรำไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำนี้ได้เลย เพรำะเรำทุกคนต่ำงก็เป็ นบำป เป็ น
พงศ์พนั ธุ์ของอำดัม แต่เรำก็สำมำรถที่จะพ้นจำกพันธะดั้งเดิมนั้นได้ โดยหันมำเชื่ อพึ่งพระเยซูคริ สต์
แล้วเรำก็จะอยูใ่ นข่ำยแห่งพระสัญญำใหม่ แห่งควำมรอด ในเมื่อเรำรับเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์วำ่ เป็ น
พระเจ้ำของเรำแล้ว เรำก็มิได้อยูใ่ นตระกูลของ “อำดัม” อีกต่อไป แต่เรำกลำยเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของพระ
คริ สต์ คุณงำมควำมดีหรื อพระบำรมีใด ๆ ของพระเยซู จึงตกทอดเป็ นมรดกแก่เรำ เปรี ยบเสมือนว่ำเรำ
เปิ ดบัญชีไว้ในธนำคำร ควำมชัว่ ร้ำยเลวทรำมทั้งหลำยเปรี ยบดังรำยจ่ำย ซึ่ งถอนออกไปจำกธนำคำร แต่
เมื่อเรำเชื่ อพึ่งพระคริ สต์ คุณควำมดีของพระคริ สต์จึงเป็ นดัง่ รำยรับ
โดยกำรเสี ยสละอย่ำงใหญ่หลวงของพระเยซูนี่เอง เรำจึงได้รับคุณธรรมทั้งหลำย เป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้ำ และได้รับอนุ ญำตให้อยูใ่ นสวรรค์กบั พระองค์

ข้ อควรปฏิบัติ
พงศ์พนั ธุ์ของอำดัม เป็ นผูท้ ี่มีจิตวิญญำณที่ตำย มีควำมผิด มีมลทิน กระทำบำป แต่บุตรของ
พระเจ้ำมีชีวิตนิรันดร์ มีควำมชอบธรรม มีควำมบริ สุทธิ์ และปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงำม
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คาถามทดสอบ
1.มนุษย์แตกต่ำงจำกสรรพสิ่ งที่พระเจ้ำทรงสร้ำงอย่ำงไร?
2. เรำทรำบได้อย่ำงไรว่ำ ทฤษฎีแห่งวิวฒั นำกำรเป็ นหลักที่ปรำศจำกควำมจริ ง?
3. เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำ?
4. พระเจ้ำทรงมีพระสัญญำ ห้ำมหญิงชำยคู่แรก มิให้ทำอะไร?
5. บำปแรกที่มนุษย์กระทำนั้นคืออะไร? เหตุใดกำรกระทำเช่นนั้นจึงเป็ นบำป?
6. กำรที่พระเจ้ำตรัสว่ำ หำกอำดัมและเอวำฝ่ ำฝื นคำสั่งของพระองค์ เขำจะต้องตำยทันที
หมำยควำมว่ำอะไร?
7. ผลแห่งกำรทำควำมผิด ได้ตกทอด มำยังเผ่ำพันธุ์ของอำดัมอย่ำงไร?
8. จิตใจของทำรกเกิดใหม่ มีบำปหรื อไม่?
9. พระสัญญำของพระเจ้ำที่วำ่ จะประทำนพระผูไ้ ถ่บำปให้แก่อำดัมและเอวำนั้น มีวำ่ อย่ำงไร?
10. ข้อแตกต่ำงระหว่ำงพระเจ้ำกับอำดัม และระหว่ำงพระเจ้ำกับพระเยซูคริ สต์ มีอะไรบ้ำง? ให้
อธิ บำยย่อ ๆ
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บทที่ 17 การทดสอบมนุษย์
เวลำอธิ บำย จงระมัดระวังในกำรใช้คำพูดให้ดีอย่ำให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจผิด คิดว่ำวิถีทำงแห่งควำม
รอดผันแปรแตกต่ำงกันไป ตำมยุคตำมสมัย จะต้องอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ ไม่มีทำงอื่น
ใดที่จะช่วยให้มนุษย์รับควำมรอดได้ เว้นแต่โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูเท่ำนั้น
บำงทีท่ำนอำจยังจำได้วำ่ เมื่อครั้งที่ท่ำนยังเป็ นเด็กเล็ก ๆ อยูน่ ้ นั บิดำมำรดำหรื อผูป้ กครอง จะ
ไม่ยอมให้ท่ำนออกไปนอกบ้ำนตำมลำพังเป็ นอันขำด กำรข้ำมถนนเป็ นต้น ต้องมีผใู ้ หญ่คอยระวังอยู่
ด้วยเสมอ ทั้งนี้ เพรำะกลัวว่ำรถจะชนเอำ เดี๋ยวนี้ท่ำนโตพอที่จะไปไหน ๆ ได้ตำมลำพัง และสำมำรถ
รับผิดชอบตำมสมควรแล้ว บิดำมำรดำหรื อผูป้ กครอง จึงมิได้ควบคุมดูแลอย่ำงเคร่ งครัดเหมือนเมื่อก่อน
วิธีกำรของพระเจ้ำก็เช่นเดียวกันนี้ พระองค์มิได้ปฏิบตั ิต่อมนุษย์ทุก ๆ คน ด้วยวิธีเดียวกันตลอดเวลำ
แน่นอนพระเจ้ำไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ ทรงไม่มีขอบเขตจำกัด ทรง
เป็ นอยูต่ ลอดกำลนิรันดร์ และไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระเจ้ำทรงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้ำพระองค์ทรง
เปลี่ยนแปลงไปได้ก็หมำยควำมว่ำ พระองค์มิใช่พระเจ้ำแต่นนั่ ไม่หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำปฏิบตั ิต่อมนุษย์
ทุกคนด้วยวิธีกำรเดียวกัน วิถีทำงที่พระเจ้ำทรงเกี่ยวข้องกับมนุษย์อำจเปลี่ยนไปตำมควำมเหมำะสม ใน
บทต่อไป เรำจะศึกษำวิธีกำรต่ำง ๆ ที่พระเจ้ำทรงติดต่อกับมนุษย์ ว่ำมีอะไรบ้ำง
ไม่วำ่ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีกำร ในกำรติดต่อกับมนุษย์อย่ำงไรก็ตำม เรำจะต้องจดจำ
ไว้เสมอว่ำ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลักกำร หรื อวิถีทำงที่จะช่วยมนุษย์ให้ได้รับควำมรอดเลย ไม่วำ่
จะเป็ นอำดัม เอวำ โมเสส เปโตร หรื อเปำโล หรื อใคร ๆ ก็ตำม ทุกคนจะต้องได้รับกำรไถ่ให้รอดพ้น
บำปด้วยวิธีกำรเดียวกันทั้งสิ้ น คือ โดยควำมตำยของพระเยซูบนไม้กำงเขน “ในผูอ้ ื่นควำมรอดไม่มีเลย
ด้วยว่ำนำมอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดให้มี ในท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ” (กิจกำร
4:12) พระธรรมอิสยำห์ 53:6 ในพระคัมภีร์เดิม ได้เขียนไว้ล่วงหน้ำก่อนที่นำยแพทย์ลูกำจะเขียนพระ
ธรรมลูกำ เป็ นเวลำหลำยร้อยปี ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงวำงควำมผิดบำป (คือโทษแห่งกำรล่วงละเมิด) ของ
มนุษย์ท้ งั หมดไว้บนองค์พระเยซูคริ สต์
เมื่อนำงเอวำและอำดัมทำบำปตั้งแต่อยูใ่ นสวนเอเดน พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถอภัยบำปให้ได้
ด้วยวิธีอื่น นอกจำกโดยควำมตำยของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่อำดัมและเอวำได้สิ้นชีวิต
ไปแล้วเป็ นเวลำหลำยพันปี เมื่ออำดัมและฮำวำยังอยูใ่ นสวนเอเดนนั้น พระองค์ได้ทรงสัญญำว่ำ จะ
พระรำชทำนพระผูไ้ ถ่บำปให้มนุษย์ เหตุผลที่พระเจ้ำมิได้ทรงขับไล่อำดัมและเอวำลงนรกนิ รันดร์ ก็
เพรำะว่ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำพระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำและสิ้ นพระชนม์ เพื่อไถ่เขำทั้งสองให้รอดพ้น
จำกควำมผิดบำปของเขำนัน่ เอง
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กำรที่พระเจ้ำทรงใช้วธิ ี ต่ำง ๆ ในกำรเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ก็เพรำะพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะ
สั่งสอน ให้มนุษย์ทุกชำติทุกภำษำ ได้ทรำบว่ำ จิตใจของมนุษย์น้ นั คดโกงล่อลวงยิง่ กว่ำสิ่ งใด ๆ ในโลก
และมีควำมชัว่ ช้ำเลวทรำมยิง่ นัก (เยเรมีย ์ 17:9) พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะแจ้งให้ปวงมนุษย์ทรำบ
ว่ำ “เขำทั้งปวงหลงไป ประพฤติในทำงลำมกทั้งนั้น ไม่มีผใู ้ ดประพฤติดี ไม่มีจะหำสักคนเดียวก็ไม่ได้”
(สดุดี 14:3)
ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้ำจึงทรงทดสอบมนุษย์วธิ ี ต่ำง ๆ และมนุษย์ทุกคนก็ลว้ นแต่พำ่ ยแพ้ต่อกำร
ทดสอบเหล่ำนั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำ ถ้ำไม่มีพระเจ้ำคอยช่วยเหลือแล้ว มนุษย์ไม่สำมำรถกระทำดีได้เลย
ไม่มีใครที่จะองอำจคิดว่ำ มนุษย์จะสำมำรถช่วยตนเองให้รอดได้ ไม่วำ่ พระองค์จะทรงทดสอบด้วย
ประกำรใด ๆ มนุษย์ก็คงพ่ำยแพ้ต่อกำรทดสอบเหล่ำนั้นทั้งสิ้ น เวลำทำข้อสอบในโรงเรี ยน นักเรี ยนอำจ
แก้ตวั ได้วำ่ “ถ้ำครู ไม่ต้ งั คำถำมเช่นนั้น หรื อถ้ำไม่เหนื่ อยมำกเกินไปหรื อหำกมีเวลำมำกกว่ำนั้น ก็คง
สอบไล่ได้แน่ ๆ ” แต่มนุษย์จะพูดอย่ำงนั้นกับพระเจ้ำไม่ได้เลย เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงทดสอบมนุษย์
สำคัญ ๆ ถึงเจ็ดครั้ง (เรำจะเรี ยนเรื่ องนี้ในบทต่อไป) แต่ไม่มีใครผ่ำนกำรทดสอบของพระองค์ได้เลย ไม่
ว่ำจะเป็ นกำรทดสอบประกำรใด
กำลเวลำที่เรำเรี ยกกันว่ำ ยุค หรื อสมัยนั้น แต่ละยุค หมำยถึงช่วงเวลำที่พระเจ้ำทรงทดสอบ
มนุษย์ในแต่ละครำว ทั้ง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงตักเตือนให้รู้ถึงเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้
แล้วก็ตำม แต่เพียงชัว่ ระยะเวลำไม่กี่ปีนัก มนุษย์ก็พำกันลืมจนหมดสิ้ นและกระทำสิ่ งที่ผดิ ที่ฝ่ำฝื น
เงื่อนไขของพระองค์ สมัยต่ำง ๆ ที่พระเจ้ำทรงทดสอบมนุษย์มำแล้วมีหำ้ สมัย เรำกำลังอยูใ่ นสมัยที่หก
และยังมีอีกสมัยหนึ่ง ซึ่ งจะมำถึงในอนำคตนี้ แต่แน่ละคนที่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ไม่วำ่ จะอยูใ่ นสมัยใด
ก็ยอ่ มรอดพ้นจำกบำปทั้งสิ้ น ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำเท่ำนั้น ที่ไม่ผำ่ นกำรทดสอบ แสดงให้เห็นว่ำคนที่
ปรำศจำกพระเจ้ำ ไม่สำมำรถกระทำกำรดี ตำมที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ได้เลย ถูกแล้วผูท้ ี่ได้รับควำม
รอด ก็ไม่ใช่ได้รับด้วยควำมสำมำรถของตนเอง กำรที่เขำสำมำรถกระทำตำมเงื่อนไขของพระเจ้ำได้ ก็
เพรำะพวกเขำมีฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำทำงำนอยูภ่ ำยในนัน่ เอง

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบถึงควำมหมำยของภำพ และข้อควำมต่อไปนี้ ให้เข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง
1. กำลเวลำแต่ละยุคแต่ละสมัย หมำยถึงช่วงระยะเวลำที่พระเจ้ำทรงทดสอบมนุษย์ในแต่ละ
ครำว
2. แม้วำ่ พระเจ้ำทรงเปลี่ยนแปลงวิธีกำรทดสอบมนุษย์
เปลี่ยนแปลงเลย

แต่สำหรับพระองค์เองนั้นไม่ทรง
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3. วิถีทำงในกำรช่วยมนุษย์ได้รับควำมรอดนั้น ยังคงเดิมอยูเ่ สมอ คือโดยกำรสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์
4. ควำมมุ่งหมำยในกำรที่พระเจ้ำทรงสอนมนุษย์ก็คือ ต้องกำรพิสูจน์ให้เห็นว่ำ มนุษย์ไม่
สำมำรถกระทำควำมดีงำมใด ๆ ได้เลย หำกพระองค์ไม่ทรงช่วยเหลือ
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บทที่ 18 การทดสอบครั้งแรก
พระเจ้ำทรงทดสอบมนุษย์ครั้งแรก เมื่อครั้งที่มนุษย์อยูใ่ นสวนเอเดน พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์คน
แรกคือ อำดัม ให้เป็ นผูท้ ี่มีควำมบริ สุทธิ์ ครบบริ บูรณ์ ปรำศจำกบำปและข้อด่ำงพร้อยใด ๆ เขำไม่มี
สันดำนบำปใด ๆ ติดตัวมำเลย ไม่เหมือนกับมนุษย์สมัยนี้ นำงเอวำก็เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วนไม่บกพร่ อง
เช่นเดียวกัน และสวนเอเดนก็ตอ้ งเป็ นที่พำนักที่ให้ควำมผำสุ กได้ดีที่สุด เพรำะไม่มีควำมบำปเข้ำมำ
รบกวนจิตใจเลย
พระเจ้ำทรงทดสอบมนุษย์คนแรก เมื่อเขำอยูใ่ นสวนเอเดน พระองค์ทรงสั่งห้ำมเขำเพียงอย่ำง
เดียวเท่ำนั้น และทรงมีพระประสงค์จะให้มนุษย์ทำตำมคำสั่งนั้น ให้ถูกต้องครบบริ บูรณ์ ฟัง ๆ ดูก็
เหมือนจะทำได้ง่ำย ๆ ไม่ใช่หรื อ แต่เป็ นที่น่ำเสี ยดำยอย่ำงยิง่ ที่มนุษย์ในครั้งนั้นไม่อำจทำตำมเงื่อนไข
ของพระเจ้ำได้ เงื่อนไขนั้นห้ำมกินผลไม้แห่งควำมรู ้ดีรู้ชวั่ เฉพำะเพียงต้นเดียวในสวนนั้น ส่ วนต้นไม้
อื่น ๆ ทั้งหมดนั้น พระเจ้ำมิได้หำ้ มเลย เหตุกำรณ์เป็ นไปอย่ำงเรี ยบร้อยทุกประกำร จนกระทัง่ วันหนึ่ง
มำรได้เข้ำสิ งอยูใ่ นเรื อนร่ ำงของงู อันเป็ นสัตว์ที่สวยงำมที่สุดในสมัยนั้น มำรได้ล่อลวงนำงเอวำ โดย
กำรกล่ำวร้ำยป้ ำยสี พระเจ้ำ ด้วยประกำรต่ำง ๆ นำนำว่ำ กำรที่พระเจ้ำทรงห้ำมมิให้กินผลไม้จำกต้นนั้น
ก็เพรำะพระเจ้ำทรงเกรงว่ำ เขำทั้งสองจะฉลำดเท่ำเทียมกับพระองค์ พระเจ้ำตรัสไว้ก่อนแล้วว่ำ หำกเขำ
กินผลไม้น้ นั เข้ำไปวันใด จะถึงแก่ควำมตำยแน่ ๆ แต่มำรได้มุสำแก่นำงเอวำ นำงจะไม่ตำยเลย กินเข้ำไป
เถิด
ในที่สุดนำงเอวำก็คล้อยตำมคำชักชวนของมำร และได้กินผลไม้น้ นั เข้ำไป และต่อมำอำดัมก็
กินผลไม้ตำมอย่ำงนำงเอวำอีก บุคคลทั้งสองต้องพ่ำยแพ้กำรทดสอบของพระเจ้ำ ในทันทีที่เขำกินผลไม้
เข้ำไป นี่แสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำ แม้ในจิตใจของเขำไม่มีบำปซ่อนเร้นอยูก่ ็ตำม เขำก็ไม่สำมำรถเป็ น
คนดี เชื่ อฟัง และทำตำมคำสั่งของพระเจ้ำได้อย่ำงสมบูรณ์
กำรทดสอบแต่ละสมัย ทำให้เรำเห็นถึงประเด็นที่สำคัญห้ำประกำร
1. สภำพของมนุษย์ในขณะที่เริ่ มกำรทดสอบ
2. กำรทดสอบ
3. ควำมพ่ำยแพ้ของมนุษย์
4. กำรลงโทษของพระเจ้ำ
5. วิถีทำงที่พระเจ้ำทรงช่วยให้รอดพ้นบำป
ในกำรทดสอบครั้งแรก มนุษย์อยูใ่ นสภำพที่ ไร้ เดียงสา ไม่รู้ดีรู้ชวั่ เวลำนั้นเขำยังเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
ไม่มีบำปติดตัวเลย ดังนั้นเรำเรี ยกกำรทดสอบครั้งนี้ วำ่ กำรทดสอบ “สมัยไร้เดียงสำ” กำรทดสอบนี้
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หมำยควำมว่ำอย่ำงไร คือว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงเด็ดขำด ในกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่ง กำร
พิพำกษำลงโทษของพระเจ้ำมีอยูใ่ นพระธรรมปฐมกำล 3:16-19,23 (ขอให้อ่ำนและอภิปรำย) มนุษย์ไม่
สำมำรถอยูใ่ นสวนเอเดนอันสวยงำม ซึ่ งพระเจ้ำเสด็จมำเยีย่ มและทรงสนทนำกับเขำอีกต่อไป เขำถูกขับ
ไล่อยูท่ ี่อื่น ซึ่ งมีแต่ตน้ ไม้ที่มีหนำม เขำจะต้องได้รับควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์ และหำกินเลี้ยงชีพด้วย
ควำมยำกลำบำก
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำรที่เข้ำใจถึงทำงแห่งควำมรอด เรำอำจเห็นได้สองทำง ทำงแรกได้แก่
พระเยซูคริ สต์ ดังที่พระเจ้ำตรัสแก่พญำมำรในปฐมกำล 3:15 ในพระธรรมข้อนั้น พระเจ้ำตรัสถึง
“เผ่ าพันธุ์ของหญิง” กำลำเทีย 3:16 ได้เผยให้เรำทรำบว่ำ เผ่ำพันธุ์ของอับรำฮัม หมำยถึงพระเยซูคริ สต์
คำว่ำ “เผ่ำพันธุ์ของหญิง” ก็มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันนี้ ข้อนี้หมำยควำมว่ำ พระเยซูเป็ นบุตรของหญิง
เท่ำนั้น ท่ำนทรำบแล้วว่ำพระเยซูคริ สต์ไม่ได้เป็ นบุตรชำยใดในโลก แต่พระองค์เป็ นบุตรของหญิง คือ
เป็ นบุตรของสำวพรหมจำรี ชื่อนำงสำวมำเรี ย พระเจ้ำตรัสแก่มำรว่ำ เผ่ำพันธุ์ของหญิงจะทำให้หวั ของ
มันฟกช้ ำ แต่มำรเองก็จะทำให้ส้นเท้ำของเผ่ำพันธุ์ของหญิงนั้นฟกช้ ำเช่นเดียวกัน
นี่แหละคือเหตุที่ตอ้ งมีไม้กำงเขน พระเยซูคริ สต์ทรงถูกทรมำนจนสิ้ นพระชนม์โดยฤทธิ์ อำนำจ
ของมำร แต่ในเวลำเดียวกัน กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ก็เป็ นกำรทำลำยงำนของมำรให้ยอ่ ยยับตลอด
กำล พระธรรมปฐมกำล 3:15 เป็ นคำสัญญำครั้งแรกที่กล่ำวถึงพระผูไ้ ถ่ของโลก โดยองค์พระเยซูคริ สต์
เท่ำนั้นเอง ที่อำดัมและนำงเอวำได้รับกำรนิรโทษควำมผิดบำปของเขำ
ทำงที่สองซึ่งทำให้เรำเข้ำใจถึงวิธีกำรที่มนุษย์ได้รับควำมรอดปรำกฏในปฐมกำล 3:21 ในข้อนี้
แสดงให้เห็นว่ำ พระเจ้ำทรงฆ่ำสัตว์ตวั หนึ่ง ทรงทำให้เลือดของมันหลัง่ ออกมำ เพื่อประทำนหนังสัตว์
นั้นให้เป็ นเครื่ องนุ่งห่มของเขำ นี่แสดงให้เห็นว่ำ พระเยซูคริ สต์ตอ้ งหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์บนไม้
กำงเขน เพื่อชำระล้ำงควำมผิดบำปของมนุษยชำติ วิถีทำงแห่งควำมรอดจะต้องคงที่อยูเ่ สมอ ท่ำนเห็น
หรื อยังว่ำ มนุษย์ตอ้ งอำศัยโลหิ ตของพระผูไ้ ถ่มนุษย์จึงจะรอดพ้นบำป มนุษย์จะรอดพ้นบำปได้ก็โดย
พระโลหิ ตของพระเยซูเท่ำนั้น

ข้ อควรปฏิบัติ
ภำพข้ำงล่ำงนี้ เป็ นกำรทดสอบมนุษย์ในสมัยแรก อันเป็ นครั้งสำคัญหนึ่งในเจ็ดครั้ง ขอให้ครู
อธิ บำยควำมหมำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง
และให้พวกเขำเลือกเอำข้อพระธรรมที่เห็นว่ำ
เหมำะสม เขียนไว้ใต้ภำพ เพื่ออธิบำยควำมหมำย “ทำงแห่ งควำมรอด”
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บทที่ 19 สมัยแห่ งการทดสอบ
บทเรี ยนเหล่ำนี้อำจนำมำใช้ให้เป็ นประโยชน์ ได้หลำยข้อ หำกพยำยำมค้นหำจุดสำคัญ ๆ
พอที่จะใช้เป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ประจำวัน ของผูศ้ ึกษำได้ จะดีมำกและจงพูดให้ตรงเป้ ำหมำยเรื่ องที่
ท่ำนกำลังสอนอยูน่ ้ นั คำสอนเช่นนี้ จะฝังอยูใ่ นควำมทรงจำของผูศ้ ึกษำได้นำน
หลังจำกที่อำดัมและเอวำได้ทำบำปแล้ว ทั้งสองก็มิได้เป็ นคนบริ สุทธิ์ ต่อไป ทั้งสองคนมีบำป
อยูใ่ นใจ และรู ้จกั สังเกตผิดและชอบว่ำอะไรถูกอะไรผิด ซึ่ งเรำเรี ยกว่ำ “ใจวินิจฉัยผิดและชอบ” ตั้งแต่
นั้นเป็ นต้นมำ มนุษย์ก็มีใจวินิจฉัยผิดและชอบ คอยกระตุน้ เตือนให้รู้วำ่ อะไรถูก อะไรผิด
ดังนั้น กำรทดสอบมนุษย์ ในสมัยที่สอง จึงเป็ นกำรทดสอบเกี่ยวกับใจวินิจฉัยผิดและชอบ เมื่อ
เรำรู ้แน่อยูแ่ ก่ใจแล้วว่ำ อะไรควรหรื อไม่ควร เรำจะตัดสิ นใจทำอย่ำงไร ถ้ำหำกเขำผ่ำนกำรทดสอบข้อนี้
ไปได้ ก็แสดงว่ำ เขำสำมำรถที่จะเป็ นคนดี และกระทำกำรดี โดยไม่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ
เลย แต่มนุษย์ไม่สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบของพระเจ้ำไปได้ ในสมัยนี้แหละที่คำอินได้ฆ่ำอำเบลน้องชำย
ของตนเอง (ปฐมกำลบทที่ 4) และในปลำยสมัยนี้เอง ที่มนุษย์มีจิตใจชัว่ ช้ำเลวทรำม จนพระเจ้ำตรัสว่ำ
ควำมคิดในใจของเขำก็ลว้ นแต่ชวั่ ร้ำยทั้งสิ้ น (ปฐมกำล 6:5) นับวันก็ยงิ่ เลวร้ำยขึ้นทุกที จนสุ ดที่จะ
เยียวยำแก้ไขได้ พระเจ้ำจึงทรงบันดำลให้น้ ำท่วมโลก ทำลำยมนุษย์ชวั่ ช้ำเหล่ำนั้นจนหมดสิ้ น ยัง
เหลืออยูแ่ ต่โนอำห์ และครอบครัวของเขำรวมแปดคนทั้งนี้

มิใช่เพรำะโนอำห์เป็ นคนดี และรอดชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยควำมสำมำรถของเขำเอง หำกแต่โนอำห์ได้
ถวำยเครื่ องสักกำระบูชำต่อพระเจ้ำ
ซึ่ งแสดงว่ำโนอำห์วำงใจว่ำวันหนึ่งพระเจ้ำจะประทำนเครื่ อง
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สักกำระบูชำอันแท้จริ งคือพระเยซูคริ สต์ พระเมษโปดกของพระเจ้ำ ผูท้ รงรับควำมผิดบำปของมนุษย์
โลกบนไม้กำงเขน
หลังจำกน้ ำท่วมโลกแล้ว ก็ถึงกำรทดสอบครั้งที่สำม มนุษย์อำจแก้ตวั ได้วำ่ เขำไม่รู้ไม่เห็นอะไร
กับกำรที่คำอินได้ฆ่ำอำเบลน้องชำยของตน จึงไม่น่ำจะต้องรับผิดชอบอะไรได้เลย ถ้ำในสมัยนั้นมนุษย์
มีรัฐบำล มีกำรปกครองที่ดี มีกฎหมำยบังคับกันแล้ว ก็จะไม่มีใครทำผิดเช่นนั้นเลย ด้วยเหตุน้ ี ในสมัยนี้
พระเจ้ำจึงทรงอนุมตั ิให้มนุษย์มีระเบียบปกครองกันเอง และอนุมตั ิให้ลงโทษกันเอง ในเมื่อมีคนทำผิด
ในพระธรรมปฐมกำลบทที่ 9:6 พระเจ้ำทรงมีพระบัญชำ ให้รัฐบำลลงโทษคนที่ฆ่ำคนตำย ให้ตำยตก
ตำมกัน นี่เป็ นมูลฐำนแห่งกำรมำของกฎหมำย ซึ่ งมนุษย์ยงั ใช้กนั อยูจ่ นทุกวันนี้ ด้วยเหตุที่พระเจ้ำทรงสั่ง
ให้มนุษย์ปกครองกันเอง เรำจึงเรี ยกกำรปกครองครั้งนั้นว่ำ เป็ นสมัย “กำรปกครองของมนุษย์” แต่
มนุษย์ก็ยงั คงผิดพลำด ไม่อำจผ่ำนกำรทดสอบนี้ได้อยูน่ นั่ เอง เพรำะว่ำจิตใจของมนุษย์มีแต่จะชัว่ ร้ำยเลว
ทรำมยิง่ ขึ้นทุกที ในที่สุดถึงกับเป็ นกบฎต่อพระเจ้ำ ด้วยร่ วมกันสร้ำงหอบำเบลขึ้น พระเจ้ำทรงมีบญั ชำ
ให้เขำกระจำยกันออกไป และทวีมำกขึ้นทัว่ แผ่นดินโลก แต่พวกเขำขัดขืนคำสั่งของพระองค์ มำแออัด
อยูท่ ี่แห่งเดียว และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงหอบำเบลขึ้นให้ได้ พระเจ้ำจึงทรงบันดำลให้ภำษำของเขำวิบตั ิแปร
ผันไปเป็ นหลำยภำษำ ไม่เข้ำใจภำษำซึ่ งกันและกัน (ดูรำยละเอียดจำกปฐมกำล บทที่ 11)

ในกำรทดสอบสำมครั้งแรก พระเจ้ำทรงทดสอบเป็ นรำยตัวบุคคล เป็ นรำยครอบครัวและเป็ น
รำยประเทศ ต่อมำ พระเจ้ำได้ทรงเลือกสรรคนหนึ่งไว้ คือ อับรำฮัม พระองค์ทรงสัญญำว่ำ จะประทำน
พระพรให้เป็ นพิเศษ ซึ่ งพระสัญญำของพระองค์บำงส่ วนก็สำเร็ จลุล่วงไปแล้ว โดยกำรเสด็จมำของพระ
เยซูคริ สต์ครั้งแรก และจะสำเร็ จบริ บูรณ์ ในวำระที่พระเยซูเสด็จกลับมำอีก
58

พระสัญญำข้อหนึ่งซึ่งพระเจ้ำประทำนให้แก่อบั รำฮัม มีใจควำมว่ำ พระองค์จะทรงอวยพระพร
ให้แก่อบั รำฮัม มีควำมเจริ ญในกำรทุกสิ่ ง ตรำบเท่ำที่อบั รำฮัมยังอยูใ่ นดินแดนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้
ให้ เรำเรี ยกกำรทดสอบในสมัยที่สี่น้ ีวำ่ “สมัยพระสัญญำ” แต่อบั รำฮัมมิได้อยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระ
สัญญำตลอดไปและต่อมำไม่นำนนัก ลูกหลำนอับรำฮัมก็อพยพครอบครัวไปตั้งภูมิลำเนำอยูใ่ นประเทศ
อียปิ ต์ พระเจ้ำจึงทรงลงโทษเขำ ด้วยกำรบันดำลให้ชำวอิสรำเอลทั้งหมด ซึ่ งล้วนแต่เป็ นเผ่ำพันธุ์ของอับ
รำฮัม ต้องตกเป็ นเชลยแก่ชำติอียปี ต์เป็ นเวลำถึงสี่ ร้อยปี พวกเขำต้องตรำกตรำต่อกำรงำน ได้รับควำม
ลำบำก และควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงแสนสำหัส กำรที่พวกเขำต้องถูกลงโทษเช่นนี้ก็เพรำะทำผิดสัญญำ
เขำไม่ทำตำมเงื่อนไขของพระเจ้ำที่วำ่ พวกเขำจะต้องอยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระสัญญำ
ท่ำนคงจำกำรทดสอบครั้งที่หนึ่งได้มิใช่หรื อ เวลำนั้นมนุ ษย์มีควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงไร้เดียงสำ พระ
เจ้ำทรงบัญชำให้เขำเชื่อฟัง แต่พวกเขำพำกันขัดขืน จิตวิญญำณของเขำจึงต้องตำย และเขำต้องถูกขับ
ออกจำกสวนเอเดน ในกำรทดสอบครั้งที่สอง มนุษย์เริ่ มมีจิตสำนึกรู ้ถึงควำมแตกต่ำง ระหว่ำงควำมดี
และควำมชัว่ ว่ำเป็ นอย่ำงไร แต่มนุษย์ก็ยงั พลั้งพลำดอีก จนถูกกำจัดด้วยน้ ำท่วมโลก กระทัง่ ถึงผลแห่ง
กำรปกครองตนเอง ซึ่ งมนุษย์ก็พำ่ ยแพ้อีก พระเจ้ำจึงทรงบันดำลภำษำของเขำวิบตั ิไป เกิดเป็ นภำษำต่ำง
ๆ หลำยภำษำ จำกนั้นก็ถึงกำรทดสอบครั้งที่สี่ คือกำรทดสอบด้วยพระสัญญำ พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำ จะ
อวยพรให้เขำหลำยประกำร แต่พวกอิสรำเอลซึ่ งเป็ นลูกหลำนของอับรำฮัม ได้ทำลำยพระสัญญำ โดยไม่
ยอมอยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระสัญญำ กล่ำวคือ ได้พำกันอพยพไปอยูใ่ นประเทศอียปิ ต์ ซึ่ ง ณ ที่แห่งนั้นเขำ
ไม่ได้มีส่วนอะไรเลย นอกจำกควำมทุกข์ทรมำนทั้งใจและกำย
ตลอดสมัยเหล่ำนี้ ก็มีทำงที่จะรอดพ้นบำป ได้เพียงทำงเดียวเท่ำนั้น คือโดยกำรถวำยเครื่ อง
สักกำระบูชำต่อพระเจ้ำ เป็ นกำรเล็งถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กำงเขน เพื่อไถ่มนุษย์ท้ งั ปวง
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ข้ อควรปฏิบัติ
ในบทเรี ยนนี้เรำได้เรี ยนถึงกำรทดสอบสำมสมัยด้วยกัน จงอธิ บำยแต่ละสมัยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจ
โดยละเอียด อย่ำให้ไขว้เขวกัน
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บทที่ 20 มีทางเดียวเท่ านั้น
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำให้มำรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ ขอให้ครู ทบทวน
บทเรี ยนที่แล้วมำแต่ยอ่ ๆ และนำมำถึงจุดสำคัญ ซึ่ งนับว่ำเป็ นคำนำอย่ำงดีสำหรับบทเรี ยนนี้ และจะช่วย
ให้บทเรี ยนติดต่อกัน
ในระหว่ำงที่ชนชำติอิสรำเอลอยูใ่ นประเทศอียปิ ต์น้ นั พวกเขำต้องได้รับควำมทุกข์ทรมำนอย่ำง
แสนสำหัส แต่ในที่สุดพระเจ้ำทรงโปรดพระรำชทำนผูช้ ่วยคนหนึ่งแก่พวกเขำ คือ โมเสส โมเสสผูน้ ้ ี
แหละซึ่งเป็ นผูน้ ำชนชำติอิสรำเอล ให้พน้ จำกกำรเป็ นทำสของอียปิ ต์ กลับมำสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญำ
ในระหว่ำงเดินทำงกลับ ชำวอิสรำเอลได้ต้ งั ค่ำยพักแรมอยูท่ ี่เชิงเขำซี นำย ณ ที่นี่เอง พระเจ้ำได้ตรัสกับ
เขำ และทรงทดสอบพวกเขำอีกครั้งหนึ่ง โดยกำรประทำนพระบัญญัติไว้ บำงคนอำจคิดว่ำ “ถ้ำหำกว่ำ
เรำรู ้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้ำแน่ชดั เช่นนี้แล้ว เรำก็จะไม่ทำผิดอีก เป็ นแน่”
พระเจ้ำประทำนพระบัญญัติให้ชนชำติอิสรำเอลข้อเรี ยกว่ำ “พระบัญญัติสิบประกำร” มีกฎและ
ระเบียบอื่น ๆ อีกหลำยประกำรให้พวกเขำปฏิบตั ิตำม ซึ่ งพวกเขำได้สัญญำกับพระองค์วำ่ จะปฏิบตั ิตำม
ทุกประกำร แต่ยงั ไม่ทนั ถึงหนึ่งเดือน พวกเขำได้ฝ่ำฝื นทำผิดพระบัญญัติเหล่ำนั้นทั้งหมด (เล่ำเรื่ องจำก
พระธรรมอพยพบทที่ 32) และฝ่ ำฝื นเรื่ อยมำเป็ นเวลำหลำยปี ด้วยเหตุน้ ีมนุษย์จึงต้องพ่ำยแพ้ต่อกำร

ทดสอบอีกเช่นเคย แม้กระทัง่ เมื่อพระเยซูเสด็จมำชำวอิสรำเอลเหล่ำนั้นก็ยงั ฮึกเหิ ม ถึงกับปลงพระชนม์
พระองค์เสี ยอีก พระเจ้ำได้ทรงสั่งศำสดำพยำกรณ์ให้ตกั เตือนพวกเขำ แต่พวกเขำกลับไม่เอำใจใส่ ยังคง
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ฝ่ ำฝื นพระบัญญัติอยูร่ ่ ำไป หลังจำกที่ชนชำติอิสรำเอลจับพระเยซูปลงพระชนม์แล้ว พระเจ้ำทรง
พิพำกษำลงโทษโดยให้ชนชำติอิสรำเอลทั้งชำติถูกจับไปเป็ นเชลย กรุ งเยรู ซำเล็ม ซึ่งเป็ นเมืองหลวงถูก
เผำพินำศไป ชำวอิสรำเอลทั้งหลำยต้องกระจัดกระจำยไปตำมประเทศต่ำง ๆ
พระคริ สตธรรมใหม่กล่ำวว่ำ “ด้วยว่ำได้ทรงประทำนพระบัญญัติน้ นั โดยโมเสส แต่พระคุณ
และควำมจริ งนั้น พระเยซูคริ สต์เป็ นผูน้ ำมำ” (ยอห์น 1:17) จริ งอยู่ แม้วำ่ ก่อนสมัยของโมเสส เรำก็มี
พระบัญญัติอยูแ่ ล้ว และก่อนที่พระคริ สต์เสด็จกลับมำ เรำก็มีพระคุณและควำมจริ งอยูแ่ ล้วก็ตำม แต่พระ
บัญญัติซ่ ึ งใช้เป็ นเครื่ องมือทดสอบนั้น เริ่ มต้นในสมัยของโมเสส และบัดนี้ถึงสมัยพระคุณซึ่ งมีกำร
ทดสอบอีกอย่ำงหนึ่ง พระคริ สต์ทรงเป็ นผูน้ ำเสนอมำให้แก่มนุษย์โลก กำรทดสอบสำหรับเรำสมัย
ปั จจุบนั นี้ ดูเหมือนจะเป็ นกำรทดสอบที่ง่ำยที่สุดยิง่ กว่ำครั้งใด ๆ เพรำะว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น คือต้องกำรให้มนุษย์ยอมรับเอำพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเขำเท่ำนั้นก็พอแล้ว มีหลำยคนได้เชื่ อและได้รับควำมรอด เช่นเดียวกับผูเ้ ชื่ อใน
สมัยก่อน ๆ มีหลำยคนกำลังเฝ้ ำคอยกำรเสด็จมำของพระเยซูคริ สต์ และพึ่งพิงกำรไถ่บำปของพระองค์
แล้วคนเหล่ำนี้ก็ได้รับควำมรอด แต่มีหลำยคนปฏิเสธที่จะเชื่อเท่ำนั้น กำรทดสอบที่ยำกที่สุดในสมัยของ
เรำนี้ก็คือ เรำต้องยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำที่วำ่ มนุ ษย์ไม่สำมำรถที่จะกระทำกำรใดเพื่อช่วยตนเอง
ให้รอดได้เลย เรำจะต้องชิ งชัง และหันหลังให้กิจกำรทั้งปวงที่เรำเชื่อถือกลับมำไว้วำงใจในพระเยซู
คริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยให้รอด ซึ่ งเป็ นที่ดูหมิ่นเหยียดหยำมของมนุษย์ทวั่ ไป
ในสมัยนี้มีคนที่ไม่เชื่อพระเยซู มำกยิง่ กว่ำในสมัยโบรำณเสี ยอีก มีสักกี่คนหนอที่รักและเชื่อ
อย่ำงแท้จริ งว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ นับวันมนุษย์ก็ยงิ่ ประพฤติชวั่ ช้ำเลว
ทรำมยิง่ ขึ้นทุกที แม้แต่ศิษยำภิบำลหรื อนักเทศน์ บำงคนก็ยงั เทศน์วำ่ พระเยซูมิใช่พระผูช้ ่วยให้รอดเสี ย
อีก เขำสอนว่ำพระองค์เป็ นเพียงคนดีคนหนึ่งเยีย่ งสำธุ ชนทัว่ ไปเท่ำนั้น
จะมีกำรพิพำกษำโทษอย่ำงรุ นแรงยิง่ ในบั้นปลำยสมัยแห่งกำรทดสอบนี้ คือ ภำยหลังจำกที่พระ
เยซูได้เสด็จกลับมำรับคนของพระองค์ ขึ้นไปอยูใ่ นสวรรค์กบั พระองค์แล้ว จะมีมหำกลียคุ ที่ร้ำยกำจ
อย่ำงที่ไม่เคยมีมำแต่ก่อนเลย และนัน่ คือ บั้นปลำยของกำรทดสอบสมัยที่หก
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กำรทดสอบครั้งสุ ดท้ำย คือ สมัยที่พระเยซูเสด็จกลับมำครองโลกนี้หนึ่งพันปี บำงคนอำจพูดว่ำ
ควำมยุง่ ยำกทั้งหมดที่มนุษย์พำกันเดือดร้อนอยูน่ ้ ี ก็เพรำะพญำมำรคอยรบกวน ฉะนั้นกำรที่มนุษย์ทำผิด
บำป จึงไม่ใช่เพรำะควำมผิดพลำดของมนุษย์โดยตรง จงคอยดูเหตุกำรณ์สมัยสุ ดท้ำยให้ดี พระเจ้ำจะ
ทดสอบมนุษย์ โดยไม่มีมำรที่จะมำรบกวน หรื อจูงใจให้ทำผิดได้เลย ตอนนั้นพระเยซูคริ สต์จะเสด็จ
กลับมำ สถำปนำอำณำจักรของพระองค์ในโลกนี้ พญำมำรจะถูกคุมขังอยูใ่ นเหวลึกหนึ่งพันปี ไม่มี
โอกำสล่อลวงใครได้เลย เวลำนั้นโลกนี้จะเป็ นโลกที่น่ำอยูย่ งิ่ นัก เพรำะว่ำพระเจ้ำไม่ทรงอนุญำตให้ใคร
ผูใ้ ดทำผิดเลย แต่ถึงกระนั้นพอสิ้ นสมัยหนึ่งพันปี พญำมำรจะถูกปลดปล่อยอีกครั้งหนึ่ง มนุษย์นบั ร้อย
นับพันจะหลงใหลติดตำมมำรไป และแสดงควำมเกลียดชังองค์พระเยซูคริ สต์อีกเช่นเดิม มนุษย์ช่ำงมี
จิตใจชัว่ ร้ำยอะไรเช่นนั้น แม้จะได้มีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้กบั พระเยซูเป็ นเวลำนำนแล้ว ก็ยงั กลับตัวไม่ได้ใน
บั้นปลำยแห่งกำรทดสอบในครั้งนี้ คนชัว่ ทั้งหมดจะถูกพิพำกษำตัดสิ นโทษอย่ำงรุ นแรงที่สุด กล่ำวคือ
จะต้องถูกแยกจำกพระเจ้ำ และถูกทรมำนในบึงไฟนรกตลอดกำล
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พระเจ้ำทรงทดสอบมนุษย์เจ็ดครั้ง แต่กไ็ ม่มีผใู ้ ดผ่ำนกำรทดสอบเหล่ำนี้ได้เลย ไม่วำ่ ครั้งใด ๆ
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำ ถ้ำไม่มีพระเจ้ำคอยอุปถัมภ์ค้ ำจุนอยูแ่ ล้ว เรำจะกระทำสิ่ งใดไม่ได้เลย พระเจ้ำตรัสว่ำ
ปรำศจำกเรำแล้วท่ำนจะทำอะไรไม่ได้เลย (ยอห์น 15:5) กำรทดสอบทั้งเจ็ดครั้ง พิสูจน์ให้เห็นว่ำ ผูท้ ี่
พระเจ้ำทรงช่วยให้รอดพ้นจำกบำปเท่ำนั้น ที่พระองค์ทรงพอพระทัย และสำมำรถทำให้พระองค์พอ
พระทัยได้ พระเจ้ำต้องทรงกระทำทุกสิ่ งทุกอย่ำงเพื่อเรำ เพรำะเรำทำอะไรไม่ได้เลย หำกปรำศจำก
พระองค์

ข้ อควรปฏิบัติ
เมื่อสอนถึงกำรทดสอบแต่ละครั้ง จะให้ผศู้ ึกษำเขียนรู ปและบันทึกคำสอนกำกับไว้ เพื่อให้
เข้ำใจดียงิ่ ขึ้น

คาถามทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คำว่ำ “สมัย” หมำยถึงอะไร?
พระเจ้ำทรงเปลี่ยนแปลงหรื อไม่?
วิถีทำงแห่งควำมรอดตลอดทุกยุคทุกสมัยคืออะไร?
เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงทดสอบมนุษย์ถึงเจ็ดครั้ง?
กำรทดสอบแต่ละครั้งมีอะไรบ้ำง? จงบอกมำตำมลำดับ
จงเล่ำเรื่ องเกี่ยวกับกำรทดสอบของสมัยหนึ่งสมัยใด พอเป็ นตัวอย่ำง
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7. มนุษยชำติสำมำรถผ่ำนกำรทดสอบของพระเจ้ำ ได้บำ้ งหรื อไม่? ถ้ำผ่ำนได้ มีครั้งไหน
บ้ำง?
8. มนุษย์ในสมัยหนึ่งพันปี
แห่งกำรปกครองของพระคริ สต์จะผ่ำนกำรทดสอบได้
หรื อไม่?
9. พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำลงโทษ ในบั้นปลำยสมัยของเรำนี้อย่ำงไร? พระองค์ทรง
พิพำกษำลงโทษมนุษย์ในสมัย “ใจวินิจฉัยผิดและชอบ” อย่ำงไร?
10. วิถีทำงแห่งควำมรอด ในสมัยพระบัญญัติ คืออะไร? (ข้อนี้สำคัญมำก ถ้ำหำกว่ำคำตอบ
เป็ นอย่ำงอื่น นอกจำกกำรตำยไถ่บำปของพระคริ สต์แล้ว ครู ก็ควรย้อนกลับไป อธิ บำย
ถึงเรื่ องนี้แก่ผศู ้ ึกษำอีก จนกระทัง่ เข้ำใจดี)
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เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อนี้ จบแล้ว ท่ำนไม่พลำดในกำรอ่ำนหนังสื อ ภำษำไทย – อังกฤษ ที่บรรจุ
สำระสำคัญ ให้ประโยชน์แก่กำรศึกษำในด้ำนภำษำอังกฤษ และในด้ำนฝ่ ำยจิตวิญญำณ ทั้งจำหน่ำยใน
รำคำเยำ คือ
A 509 A แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1
A 509 B แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2
A 514 ควำมอัศจรรย์ของกำรเนรมิตสร้ำง MARVELS OF CREATION
A 521 พระองค์เจ้ำและพระผูช้ ่วยให้รอด THE PRINCE AND SAVIOUR
A 527 ไม่มีกำรหันกลับ NO TURNING BACK
A 531 ปริ ศนำธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol. 1
A 532 ปริ ศนำธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol. 2

สนใจโปรดติดต่อสัง่ ซื้ อได้ที่
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฏิพนั ธ์ พระนคร,
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