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คาปรารภของผู้เขียน
ท่ านผู้อ่านทีร่ ัก
เนื่องจากปั จจุบนั นี้ยงั มีประชาชนเป็ นจานวนมาก ที่ไม่รู้ถึงศาสนาคริ สต์ ไม่รู้วา่ คริ สเตียนมี
หลักความเชื่ออย่างไร คาว่า “คริ สเตียน” หมายความว่าอะไร หลักคาสอนของศาสนาคริ สต์มีอะไรบ้าง
คำตอบปั ญหำเหล่ ำนี ้ จะทราบได้จากหนังสื อเล่มเล็กนี้
แม้แต่ในคริ สตจักรเอง ก็มีสมาชิกคริ สตจักรจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่เข้าใจเรื่ อง “กำรกลับใจใหม่ ”
กำรรั บควำมรอด” “กำรเกิดใหม่ ” “กิจกำรฝ่ ำยพญำมำร” ฯลฯ เขาเหล่านั้นไม่ทราบเลยว่าคริ สเตียนควร
เชื่ออย่างไรและปฏิบตั ิอย่างไร จึงจะเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง การอ่านหนังสื อเล่มนี้จะทาให้สมาชิก
คริ สตจักร หรื อ แม้แต่เด็ก ๆ ในครอบครัวคริ สเตียนก็สามารถเรี ยนรู ้ถึงพระคริ สต์และเกิดมีความรักเพื่อ
พระองค์
ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณหรื อศิษยาภิบาล มักเผชิญกับปั ญหาที่วา่ จะใช้หนังสื อเล่มใดเป็ นคู่มือ
ในการเตรี ยมผูท้ ี่เชื่ อใหม่ให้พร้อมที่จะรับศีลบัพติศมา ด้วยเหตุน้ ี เอง ข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน
โดยการศึกษาค้นคว้าจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอาศัยประสบการณ์ ในการรับใช้พระเจ้ามาเป็ น
เวลานานได้ประมวลเอาหลักความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ามาอธิ บายไว้อย่างย่อ ๆ หลายเรื่ อง
โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจหลักความจริ งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งชื่อ
หนังสื อเล่มนี้วา่ “ควำมรั กเบือ้ งต้ นว่ ำด้ วย หลักควำมเชื่ อของคริ สเตียน” หรื อ “แนวทำงแห่ งควำมเชื่ อ
ของคริ สเตียน”
ตลอดเวลาที่เขียนหนังสื อเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานต่อพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงโปรดบันดาล
ให้หนังสื อเล่มนี้ เป็ นเครื่ องมือของพระองค์ ให้มีส่วนช่วยในการนาความรอดมาสู่ ผอู ้ ่านทุกท่าน ฉะนั้น
จึงหวังอย่างยิง่ ว่า หนังสื อเล่มนี้คงจะเป็ นประโยชน์แก่ท่านผูอ้ ่านได้บา้ ง
รากูล บูรานซิงห์ ชวาน
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บทที่ 1 ศาสนาคริสต์
เรื่ องศาสนาคริ สต์และผูน้ บั ถือศาสนานี้ เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่
มักพากันสงสัยและถกเถียงกันอยูเ่ สมอว่า ศำสนำคริ สต์ คืออะไร? สาหรับคาถามนี้ เราอาจให้คาจากัด
ความสั้น ๆ เพียงคาเดียวว่า ศาสนาคริ สต์ก็คือ “พระคริ สต์ ” นัน่ เอง พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด และศาสนาคริ สต์ก็ต้ งั อยูบ่ นรากฐานนี้ ศาสนาคริ สต์มิได้ต้ งั อยูบ่ นข้อพระธรรม หลักคาสอน หรื อ
บทบัญญัติใด ๆ หากแต่ต้ งั มัน่ คงอยูบ่ นองค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นประมุขแต่พระองค์เดียว หากว่า
พระนามของพระคริ สต์ถูกลบล้างไปศาสนาคริ สต์ก็ยอ่ มหายไปด้วย
มีหลายคนที่ได้พยายามทาลาย
ศาสนาคริ สต์ดว้ ยวิธีน้ ี แต่ก็ตอ้ งประสบกับความล้มเหลว เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระชนม์อยู่
และจะทรงพระชนม์อยูส่ ื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ไม่มีผใู ้ ดที่สามารถทาลายพระคริ สตเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูไ่ ด้
เลย ทั้งในอดีตและอนาคต แต่ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ กลับทวีจานวนมากยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ
คาที่แปลว่า “พระคริ สต์ ” นั้น มาจากภาษากรี ก ซึ่ งหมายความว่า “ผูท้ ี่พระเจ้าทรงชโลมไว้”
ส่ วนในภาษาฮีบรู น้ นั “ผูท้ ี่พระเจ้าทรงชโลมไว้” นี้ เรี ยกว่า “พระเมซียา”
ในสมัยโบราณ ประชาชนได้เจิมศาสดาพยากรณ์และกษัตริ ยด์ ว้ ยน้ ามันบริ สุทธิ์ เป็ นการแยกตั้ง
ท่านเหล่านั้นไว้เพื่อภารกิจพิเศษฉันใด พระเจ้าทรงชโลมพระเยซูคริ สต์ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จาก
สวรรค์ฉนั นั้น
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์โลก พระองค์ทรงเป็ นเบื้องต้น และเบื้องปลาย
พระองค์ทรงเป็ นอัลฟาและโอเมกา พระองค์ทรงเป็ นทั้งแหล่งกาเนิด และจุดมุ่งหมายสู งสุ ด พระองค์
ทรงเนรมิตสิ่ งสารพัดทั้งปวง และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์เสด็จลงมายังโลกนี้เพื่อช่วยมวล
มนุษย์ให้รอดพ้นบาป ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานพระนาม “เยซู” ให้พระองค์
“เยซู” หมายความว่า “พระผูช้ ่วยให้รอดพ้นบาปดังนั้นทูตสวรรค์จึงแจ้งแก่มาเรี ยว่า “เจ้าจงเรี ยก
นามท่านว่า “เยซู” เพราะว่า ท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่านให้รอดจากความผิดของเขา”
พระองค์ทรงเป็ นที่โปรดปรานของพระบิดาและของมนุษย์
พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อยศศักดิ์หรื อ
ผลประโยชน์ของพระองค์เอง หากแต่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ดงั จะเห็นได้จากพระดารัส ที่วา่ “เรามิได้
มาเพื่อให้ผใู ้ ดปรนนิบตั ิแต่เรามาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา และมอบชีวติ ของเราไว้เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก”
“เรามิได้มาเพื่อเรี ยกคนชอบธรรม แต่มาเรี ยกคนบาป” พระองค์ทรงเชิ ญชวนมนุษย์ทุกคนโดยตรัสว่า
“จงตำมเรำมำ” เพรำะว่ ำ “เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชี วิต” พระองค์ตรัสว่า “บรรดำผู้
ลำบำกเหน็ดเหนื่อย จงมำหำเรำ และเรำจะให้ ท่ำนหำยเหนื่อยเป็ นสุข” พระองค์ทรงเป็ นองค์สันติราช
พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่กระหำย จงมำหำเรำ เพรำะว่ ำเรำเป็ นนำ้ ประกอบด้ วยชี วิต” ผู้ที่หิวกระหำย
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ควำมชอบธรรม จงมำหำเรำ เพรำะว่ ำเรำเป็ นทิพย์ อำหำรแห่ งชี วิต” “เรำเป็ นควำมสว่ ำงของโลก” “เรำ
เป็ นผู้เลีย้ งที่ดี”
มีผคู ้ นเป็ นจานวนมากได้ติดตามพระองค์ และเข้าเป็ นสาวกของพระองค์ เขาเหล่านั้นนับถือ
พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นต่างก็ยากจะเป็ นบริ สุทธิ์ เหมือนกับพระองค์ เขาอาศัยอยูร่ ่ วมกันฉันญาติพี่นอ้ ง
ในครอบครัวเดียวกัน เพราะต่างก็เป็ นสาวกของพระคริ สต์ดว้ ยกัน คนทัว่ ไปจึงเรี ยกเขาเหล่านั้นว่า
“คริ สเตียน” ฉะนั้นคริ สเตียนก็คือผูท้ ี่เป็ นสาวกของพระคริ สต์นนั่ เอง
มีหลายคน ได้พยายามทาลายล้างศาสนาคริ สต์ให้สูญสิ้ นไป แต่ก็ตอ้ งล้มเหลว ศาสนาคริ สต์จะ
ถูกลบล้างไปได้อย่างไรในเมื่อพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นประมุขยังทรงดารงพระชนม์อยู่ นี่คือเหตุผลที่วา่ เหตุใด
ศาสนาคริ สต์จึงได้แผ่ออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุ ด
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าของทุกคน พระองค์ได้ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์บนไม้
กางเขน เพื่อมนุษย์ท้ งั โลกพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ ถูกฝังไว้ แล้วในวันที่สามหลังจากที่ทรง
สิ้ นพระชนม์น้ นั เอง พระองค์ก็ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาพระองค์ทรงชนะความตายเพื่อคนทั้งปวง
พระองค์ไม่ทรงสนใจเลยว่า ท่านจะเป็ นคนยากดีมีจน เป็ นข้าราชาการมีตาแหน่งสู งหรื อเป็ นชาวนา เป็ น
คนได้รับการศึกษาหรื อไม่ เป็ นคนก้าวหน้าหรื อล้าหลัง เป็ นคนผิวขาวหรื อผิวดา ไม่มีคาว่าชาว
ตะวันออกหรื อชาวตะวันตกสาหรับพระองค์เลย เพราะว่ามนุษย์ทวั่ โลกย่อมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
พระคริ สต์ พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งผูท้ ี่ยอมกลับใจและสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระองค์ นี่คือ
หลักของศาสนาคริ สต์อย่างง่าย ๆ และตรงไปตรงมา

คาถามสาหรับศึกษา
1. จงให้คาจากัดความของศาสนาคริ สต์อย่างย่อ ๆ โดยใช้เพียงคาเดียวเท่านั้น
2. เหตุใดศาสนาคริ สต์จึงไม่ถูกทาลายลบล้างไป?
3. จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้ครบทั้งสี่ ประโยค พระเยซูตรัสว่า
“เราเป็ น..................................................................................”
“เราเป็ น..................................................................................”
“เราเป็ น..................................................................................”
“เราเป็ น..................................................................................”
4. พระคริ สต์เสด็จมาเพื่อใคร? จงอธิ บายอย่างย่อ ๆ
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บทที่ 2 พระคริสตธรรมคัมภีร์
การที่มีผเู ้ รี ยกขาน พระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ พระคัมภีร์บริ สุทธิ์ ก็เพราะว่าทุกถ้อยคาที่บนั ทึกไว้
นั้นพระเจ้าทรงเป็ นผูด้ ลใจให้บนั ทึกไว้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นคัมภีร์ที่มีชื่อเสี ยงแพร่ ไปทัว่ โลก แปลออกเป็ นภาษาต่าง ๆ ถึง 1300
ภาษา ไม่มีคมั ภีร์หรื อหนังสื อใดที่ประเสริ ฐและมีค่าเท่าเทียมได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มี
สถิติการพิมพ์จาหน่ายสู งที่สุดในโลก ดังนั้นเราจึงพอจะมองเห็นความสาคัญของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้บา้ งกระมัง ข้อความที่บนั ทึกไว้ก็ลว้ นเป็ นพระวจนะแห่งชีวติ ทั้งสิ้ นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้า
ย่อมให้ชีวติ “เพราะพระคาของพระเจ้าประกอบด้วยชีวติ และด้วยฤทธิ์ เดช และคมยิง่ กว่าดาบสองคม
และแทงทะลุกระทัง่ จิตวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และอาจวินิจฉัยความคิด และความมุ่ง
หมายในใจ” (ฮีบรู 4:12) พระธรรมข้อนี้ แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ อานาจซึ่ งไม่มีขอบเขตจากัดของพระเจ้า
พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นศูนย์กลางของพระคริ สตธรรมคัมภีร์บริ สุทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นหัวใจ
หรื อแกนกลางของพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ หัวข้อใหญ่ที่สาคัญที่สุดหัวข้อเดียว ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
คือ พระเยซูคริ สตเจ้ ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ แบ่งออกเป็ นส่ วนใหญ่ ๆ สองส่ วน ส่ วนแรกเรี ยกว่า พระคัมภีร์เดิม และ
ส่ วนที่สองเรี ยกว่าพระคริ สตธรรมใหม่ พระคัมภีร์เดิมนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริ งของพระเยซูวา่
ทรงเป็ นพระเจ้า ซึ่ งจะเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ในโลกนี้ ส่ วนพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั เขียนขึ้นภาย
หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์แล้ว ทางแห่งการรับความรอด ได้บญั ญัติไว้ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์แล้วอย่างแจ่มแจ้ง ซึ่ งถ้าไม่มีทางแห่งความรอดนี้แล้ว เราจะไม่สามารถรับความรอด
ได้เลย นอกจากนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั ได้เปิ ดเผยให้รู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์
ทั้งนิสัยหน้าที่ และสภาพในอนาคตของมนุษย์อีกด้วย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้วาดภาพของมนุษย์ทุกคนไว้และจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
มนุษย์ถึงสามารถเห็นสภาพแห่งวิญญาณจิตของตนเอง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเสมือนกระจกเงา ซึ่ งส่ องให้เห็นถึงสภาพแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์
นับแต่กษัตริ ยล์ งมาจนถึงคนขอทาน ทั้งคนร่ ารวย ยากจน ชายหญิง ทั้งเด็กผูใ้ หญ่ คนหนุ่มคนชรา ผูท้ ี่ไร้
การศึกษา จนกระทัง่ คงแก่เรี ยน (ยากอบ 1: 23)
นอกจากนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ยังได้เปรี ยบพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นดุจ
เมล็ดพืช- อิสยาห์ 54: 10 ลูกา 8:11
ฝนและหิมะ อิสยาห์ 55: 10, 11
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ทองคา สดุดี 19: 10
โคมไฟและแสงสว่าง สดุดี 119: 105,130
อาหาร สดุดี 19: 10
ไฟ เยเรมีย ์ 23: 30
ค้อน เยเรมีย ์ 23: 30
ดาบ เอเฟซัส 6: 17
อัครสาวกเปาโลได้กล่าวไว้วา่
“พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ทรงประสาทให้ ย่อมเป็ น
ประโยชน์สาหรับสั่งสอนสาหรับตักเตือน สาหรับดัดแปลงคนให้ดีข้ ึน และสาหรับสอนให้รู้ใน
ความชอบธรรม....” (2 ทิโมธี 3: 16) กษัตริ ยด์ าวิดตรัสไว้วา่ “พระดารัสของพระองค์ชิมหวานสักปานใด
จริ ง ๆ พระเจ้าข้า หวานยิง่ กว่าน้ าผึ้งอีก... พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้าพเจ้า และ
เป็ นแสงสว่างตามทางของข้าพเจ้า” (สดุดี 119:103,105)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์แบ่งออกเป็ น 66 เล่ม แม้วา่ ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะมีท้ งั หมด
เกือบ 40 คน แต่บุคคลเหล่านี้ก็ได้เขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และแม้วา่ การเขียน
นับตั้งแต่เล่มแรกจนจบเล่มสุ ดท้าย จะกินเวลาถึง 1600 ปี ก็ตาม หัวข้อและใจความต่าง ๆ ก็ประสานกัน
อย่างดียงิ่
ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ประกอบด้วยบุคคลหลายชั้น หลายวรรณะ มีท้ งั ผูเ้ ลี้ยงแกะ
ชาวนา ศาสนาพยากรณ์ตลอดจนกษัตริ ยแ์ ละชนชั้นอื่น ๆ อีกหลายคนแต่เนื่ องจากได้รับการดลใจจาก
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกัน ฉะนั้นข้อความต่าง ๆ จึงสัมพันธ์และกลมกลืนกันเป็ นอย่างดี ดังนั้น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ จึงเป็ นหนังสื อที่น่าอัศจรรย์อย่างยิง่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์บริ สุทธิ์ เป็ นเสมือนแผนที่ของนักท่องเที่ยว และเป็ นไม้เท้าของผูเ้ ดิน
ทางไกล พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ช้ ีไว้อย่างชัดเจนว่า ทาอย่างไร มนุษย์จึงจะได้รับการอภัยโทษบาป ใน
โลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปนี้ ทาอย่างไรจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดบาปไปได้ และทาอย่างไร
มนุษย์จึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้ช้ ีทางที่จะขึ้นสู่ สวรรค และได้วาดภาพนรกไว้ให้เห็นอีกด้วย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ล้ าค่า และจาเป็ นแก่เราอย่างยิง่ ที่ทุกคนควรมี หากยังไม่มีก็
จงหาซื้ อเอาไว้ เราควรอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน เพราะพระวจนะของพระองค์เป็ นอาหารทิพย์
ฝ่ ายวิญญาณจิตของเรา ถ้าปราศจากอาหารนี้ แล้วชีวติ คริ สเตียนของเราก็จะไม่เจริ ญเติบโต และเราก็จะ
ไม่มีพลังอานาจเลย เรายิง่ ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์มากเท่าใดเราก็จะยิง่ สนใจฝักใฝ่ ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์มากขึ้นเท่านั้น และจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่ประการใดเลย ดังนั้นเราจึงควรอ่านทุก ๆ วัน
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ค่อย ๆ อ่านอย่างช้า ๆ และไตร่ ตรองให้สุขมุ และขณะเดียวกันก็ควรอธิ ษฐานไปด้วย เพื่อให้ซาบซึ้ ง
เข้าใจในรสพระธรรมยิง่ ขึ้น พระคัมภีร์เป็ นคลังแห่งชีวิตนิรันดร์ มีท้ งั ปั ญญาความรู ้ท้ งั หมดของโลกนี้
มีท้ งั สันติสุข การเล้าโลมและพระพร
พระคัมภีร์เดิมประกอบด้วยพระธรรมสามสิ บเก้าเล่มซึ่ งแบ่งเป็ นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดพระบัญญัติ มีหา้ เล่ม คือ เยเนซิศ (ปฐมกาล) เอ๊กโซโด (อพยพ) เลวีติโก อาฤธโม และ
พระบัญญัติ
2. หมวดประวัติศาสตร์ มีสิบสองเล่ม คือ โยชูวา ผูว้ นิ ิจฉัย ประวัตินางรู ธ ซามูเอลฉับบแรก
และฉบับที่สอง พงศาวดารกษัตริ ยฉ์ บั บแรก และฉบับที่สอง เทสะโลนิกาฉบับแรก และฉบับที่สอง
เอสรา เนหะมีย ์ เอสเธอร์
3. หมวดกวี มีหา้ เล่ม คือ โยบ บทเพลงสรรเสริ ญ (สดุดี) สุ ภาษิต ท่านผูป้ ระกาศบทเพลง
ไพเราะของกษัติรย์ซาโลมอน
4. หมวดมหาศาสดาพยากรณ์ มีหา้ เล่ม คือ อิสยาห์ เยเรมีย ์ บทเพลงร้องทุกข์ของเยเรมีย ์ เอเส
เคียล และดาเนียล
5. หมวดอนุศาสดาพยากรณ์ มีสิบสองเล่ม คือ โอเชยา โยเอล อาโมศ โอบัดคีย ์ โยนา มีคา นา
ฮูม ฮะบาฆูค ซะฟันยา อาฆี ซะคาระยา มาลาคี
พระคริ สตธรรมใหม่ ประกอบด้วยพระธรรมยีส่ ิ บเจ็ดเล่ม ซึ่ งแบ่งออกเป็ นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดพระกิตติคุณ ซึ่ งว่าด้วย พระราชประวัติของพระเยซูคริ สต์ มีสี่เล่ม คือ มัทธิว มาระโก
ลูกา ยอห์น
2. หมวดประวัติศาสตร์ มีเล่มเดียวคือ กิจการของอัครสาวก
3. หมวดจดหมายฝากของอาจาร์ เปาโล มีสิบสามเล่ม คือ โรม โคริ นธ์ฉบับแรก และฉบับที่สอง
กาลาเทีย เอเฟซัส ฟิ ลิปปี โคโลสี เธสะโลนิกาฉบับแรก และฉบับที่สอง ทิโมธีฉบับแรก และฉบับที่
สอง ทิตสั ฟิ เลโมน
4. หมวดจดหมายฝากทัว่ ไป มีแปดเล่ม คือ ฮีบรู ยากอบ เปโตรฉบับแรก และฉบับที่สอง
ยอห์น ฉบับแรก ฉบับที่สอง และฉบับที่สาม ยูดา
5. หมวดพยากรณ์ มีเล่มเดียว คือวิวรณ์

คาถามสาหรับศึกษา
1. เหตุใดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จึงมีชื่อเสี ยงแพร่ ไปทัว่ โลก?
2. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เปรี ยบเทียบอะไรบ้าง? จงบอกมาสักหก-เจ็ดอย่าง
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3. จงบอกชื่อพระธรรมต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม ตามลาดับ
4. จงบอกชื่อพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่มาตามลาดับ
5. เหตุใดเราจึงควรอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุก ๆ วัน?
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บทที่ 3 พระเจ้ า
พระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้น แต่พระเจ้าองค์เดียวนี้ทรงมีสามพระภาคเหนื อ พระบิดำ พระบุตร
และ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีหลายคนไม่ค่อยเข้าใจหลักคาสอนที่วา่ พระเจ้าทรงมีสามพระภาคนี้ เพราะ
ถือว่าเป็ นหลักคาสอนที่ยากแก่การเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ แต่หากเราใคร่ ครวญให้ดีแล้ว ก็จะเห็นได้วา่
ไม่ใช่ปัญหาที่น่าแปลกอะไร เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูป้ ระสาทความเข้าใจให้แก่
มนุษย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มนุษย์ท้ งั สามพระภาค พระเจ้าทรงเป็ นสัพพัญญูคือเป็ นผูห้ ยัง่ รู ้ทุกสิ่ งทุก
อย่าง พระปั ญญาของพระองค์ไม่มีขอบเขต ดังนั้นมนุษย์จึงมีสติปัญญาอันจากัด จึงไม่อาจเข้าใจทุกสิ่ ง
ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงเป็ นสัพพัญญูได้
หลักคาสอน เกี่ยวกับพระเจ้าทรงมีสามพระภาคนี้เป็ นหลักสาคัญยิง่ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ผูใ้ ดไม่ยอมเชื่อหลักคาสอนที่วา่ ด้วยตรี เอกานุภาพของพระเจ้า จะไม่สามารถเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ได้เลย พระบิดาทรงเป็ นพระเจ้า พระบุตรทรงเป็ นพระเจ้า และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็
ทรงเป็ นพระเจ้า คือทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
หลักคาสอนนี้เปรี ยบได้กบั นำ้ ทะเล เมฆ และนำ้ ฝน ซึ่ งแม้จะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่มี
สภาพต่างกันอยูบ่ า้ งตามสภาวะการณ์ น้ าจากทะเลเมื่อกลายเป็ นไอ ก็ลอยขึ้นไปในท้องฟ้ า จับกลุ่มกัน
เข้ากลายเป็ นก้อนเมฆ แล้วจึงกลายเป็ นน้ าฝน ตกลงมาสู่ ฟ้ื นดิน ไหลลงสู่ แม่น้ า ลาคลอง และทะเลซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ แม้วา่ ทั้งทะเล เมฆ และฝน จะเป็ นอันเดียวกันแต่ก็ยงั มีสภาวะต่างกันอยูฉ่ นั ใด ตรี เอกานุ ภาพ
ของพระเจ้าก็มีลกั ษณะดุจกันฉันนั้น หากเราจะเปรี ยบเทียบลักษณะตรี เอกานุภาพของพระเจ้า กับน้ า
ทะเล เมฆ และน้ าฝนแล้ว ก็จะได้ดงั นี้ พระเจ้าก็คือ น้ าทะเลพระบุตร คือเมฆ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็
คือ น้ าฝนนัน่ เอง
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่ งพอจะยกมาเปรี ยบเทียบกับความเป็ นตรี เอกานุภาพของพระเจ้าได้ก็
คือ ดวงอาทิตย์ แสงแดด และความร้อน นอกจากนี้ยงั มีอีกหลายตัวอย่าง ที่พอจะยกมาเปรี ยบเทียบ
เพื่อให้เข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น หากเราศึกษาเรื่ องนี้ โดยการอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าช่วยตีความหมายไห้ พระเจ้า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะทรงกระทาให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจน
พระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้น “อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย” (อพยพ 20:3)
“พระเจ้าเป็ นพระวิญญาณ และผูท้ ี่นมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการโดยจิตวิญญาณ และความ
จริ ง” (ยอห์น 4:24)
“อย่าทารู ปเคารพสาหรับตน...” (อพยพ 20:4)
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พระเจ้าทรงเป็ นอยูน่ ิรันดร์ ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็ นอยูต่ ้ งั แต่ตน้ ทรง
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ และจะทรงเป็ นอยูต่ ่อไปในอนาคต (อยพย 3: 14)
พระองค์ทรงดารงอยูดว้ ยพระองค์เอง (ยอห์น 5: 26)
พระองค์ทรงเนรมิตสร้างสารพัดสิ่ ง พระองค์ทรงเนรมิตมนุษย์ (ปฐมกาลบทที่ 1-2) พระองค์
ทรงเป็ นพระบิดาของเรา
พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลง พระประสงค์ พระลักษณะ และความชอบธรรมของพระองค์ จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นนิตย์
พระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่าง พระองค์ทรงมีฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ สุ งสุ ด และสถิติอยูท่ ุกหนทุกแห่งใน
ขณะเดียวกัน พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ (อิสยาห์ 6:3) ดังนั้นพระภาคที่สามในเตรี เอนุ ภาพของพระเจ้า
จึงมักเรี ยกกันว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ความบริ สุทธิ์ น้ นั คือความชอบธรรมที่แท้จริ งของพระเจ้า
“พระเจ้าทรงเป็ นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงรักเท่านั้น แต่ยงั ทรงเป็ น
แหล่งกาเนิดของความรักทุกอย่าง พระองค์ทรงรักพวกเรา ดังนั้นพระองค์จึงประทานสิ่ งที่จาเป็ นให้แก่
เรา และทรงรักษาเราไว้ให้พน้ จากความผิดบาป
พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึงความยุติธรรม (เยเรมีย ์ 12:1) พระองค์ทรงเกลียดชังความผิดบาป และความ
อยุติธรรมทุกประการพระองค์ทรงลงโทษคนผิดบาป ตามความเหมาะสมกับความผิดบาปที่ได้กระทา
ขณะเดียวกันพระองค์ก็โปรดประทาน
บาเหน็จรางวัลให้แก่คนซื่ อสัตย์ตามความชอบธรรมของเขา
พระองค์ทรงซื่ อสัตย์และประกอบด้วยพระคุณ ดังนั้นเราจึงพึ่งพระองค์ได้โดยปราศจากความกลัวใด ๆ
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)
“พระบุตรองค์เดียว” ของพระเจ้าตามพระธรรมข้อนี้ก็คือพระเยซูคริ สตเจ้านัน่ เอง พระองค์ทรง
เป็ นเบื้องต้น และทรงเป็ นเบื้องปลาย พระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งฤทธานุภาพของพระเจ้าทุกประการ และพระ
ราชกิจของพระองค์ก็คือพระราชกิจของพระเจ้า พระนาม พระเยซูคริ สต์ นี้ พระเจ้าทรงเป็ นผูป้ ระทาน
ให้พระองค์ พระนามนี้เป็ นพระนามของพระเจ้าและโดยที่พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้านี้เอง เราจึงควร
นมัสการพระองค์ “ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นทรวงของพระ
บิดา ท่านองค์น้ นั ได้สาแดงพระองค์แล้ว” (ยอห์น 1:18)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้าทุกประการ ทางดาเนิน
พระราชกิจของพระเจ้า (กิจการ 5: 32) พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า และของพระคริ สต์
(กิจการ 16:7) ในทุกวันนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระบิดา และพระบุตรก็ยงั ทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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อยู่ แต่ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อาจกล่าวถึงพระวิญญาณ โดยเรี ยกพระนามเป็ นอย่างอื่นแตกต่างกันไป
แล้วแต่ความเหมาะสม
ตามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้น้ นั แม้วา่ พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
ดารงอยูใ่ นสภาพที่แตกต่างกัน แต่แท้ที่จริ งแล้ว ทรงเป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน ดูลูกา 3: 21, 22 ทั้งสองข้อ
นี้กล่าวถึงการรับศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์ดงั ต่อไปนี้
อยูม่ าเมื่อคนทั้งปวงได้รับศีลบัพติศมาแล้ว และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อกาลัง
อธิ ษฐานอยู่ ท้องฟ้ าก็แหวกออกเป็ นช่อง และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสัณฐานเหมือนนกพิราบได้
ลงมาประทับอยูก่ บั พระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงมาจากฟ้ าว่า “ท่านเป็ นบุตรที่รักของเรา เราพอใจท่าน
มาก”
ในข้อพระธรรมตอนนี้บ่งไว้วา่ เมื่อพระเยซูทรงรับสภาพเป็ นมนุษย์น้ นั พระเจ้าทรงรับศีลบัพ
ติศมา และในสวรรค์ ขณะเดียวกันนั้น พระเจ้าก็ทรงยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรที่รักของ
พระองค์ และพระวิญญาณก็ได้เสด็จลงมาประทับอยูก่ บั พระองค์ ตรี เอกานุภาพของพระเจ้านี้อาจมี
สภาพต่าง ๆ กัน แต่กระนั้นก็ตาม ต่างก็มีความสัมพันธ์ต่อกันเป็ นอย่างดี ต่างตรัสถึงกันและกัน และ
เป็ นพยานซึ่ งกันและกันนี่แหละคือตรี เอกานุภาพของพระเจ้า (มัทธิ ว 3: 13-16 2 โคริ นธ์ 13:14)
พระเจ้าทรงมีสามพระภาคกล่าวคือทรงมีสภาพเป็ นตรี เอกานุภาพมิฉะนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็ น
พระเจ้าไม่ได้เลย ผูใ้ ดที่ไม่ยอมเชื่อหลักคาสอนแห่งตรี เอกานุภาพของพระเจ้าแล้ว ผูน้ ้ นั ย่อมไม่เข้าใจใน
พระลักษณะของพระเจ้าเลย แต่การอธิ ษฐานและการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จะทาให้เราเข้าใจใน
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์
เราควรเชื่ อฟังคาสั่งสอนของพระเจ้า และกลัวเกรงพระองค์ โดยอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อพระองค์ ผู ้
บริ สุทธิ์ และผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุด

คาถามสาหรับนักศึกษา
1. คาว่า “ตรี เอกานุภาพ” หมายความว่าอะไร?
2. มีขอ้ พิสูทธิ์ อะไรบ้าง ที่แสดงว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า?
3. เหตุใดเราจึงควรนมัสการพระเยซูคริ สต์?
4. พระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทับอยูใ่ นจิตใจของเราหรื อไม่?
5. จงอธิ บายถึงหลักคาสอน เกี่ยวกับตรี เอกานุภาพของพระเจ้าว่าได้ปรากฏอย่างชัดเจนอย่างไร
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงรับศีลบัพติศมา?
6. จงท่องจาเพลงสาธุ การ ว่าด้วยตรี เอกานุ ภาพของพระเจ้าซึ่ งมีความดังต่อไปนี้
สาธุ การ แด่พระบิดา
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แด่พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เป็ นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนั้น
บัดนี้ และเบื้องหน้าต่อไป
ก็เป็ นอย่างนั้น อาเมน อาเมน
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บทที่ 4 พระราชประวัติของพระเยซูคริสต์
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูน่ ิรันดร์ ตั้งแต่เบื้องต้นไปสู่ เบื้องปลาย สาหรับศาสนาคริ สต์แล้ว พระ
ราชประวัติของพระเยซูคริ สต์ มีคุณค่าสู งยิง่ สุ ดที่จะพรรณนา ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงเป็ นรากฐาน
ของศานาคริ สต์ พระองค์เสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์โลกนี้ เมื่อเกือบสองพันปี มาแล้ว พระราชประวัติ
ของพระองค์ มีบนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยท่านมัทธิ ว มาระโก ลูกา และยอห์น
เมื่อบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คืออาดัม และเอวา อยูใ่ นสวนเอเดนนั้น พญามารได้ปลอมแปลง
กายมาในร่ างของงู และได้ล่อลวงคนทั้งสองให้หลงกระทาบาป เขาจึงต้องผูกพันกับความผิดบาป
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา อันเป็ นผลแห่งการฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระเจ้า แต่แม้วา่ อาดัมและเอวาได้หลง
กระทาบาปโดยความสมัครใจ พระเจ้าก็ยงั ทรงมีเมตตาต่อเขาอยู่ พระองค์ทรงให้พระสัญญาว่า
พงศ์พนั ธุ์ของสตรี (คือพระเยซูคริ สต์) จะกระทาให้ศีรษะของงูฟกซ้ า ทั้งนี้หมายถึงการกาจัดพญามาร
เสี ยนัน่ เอง
หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้ทรงสัญญาแก่มนุษย์โลกเป็ นพิเศษโดยตรัสทางศาสดาพยากรณ์วา่
ด้วย พระองค์ ผ้ ทู ี่จะเสด็จมำบังเกิด นั้นรวมทั้งเวลาและสถานที่ที่จะทรงมาบังเกิดอีกด้วย (ขอให้ศึกษา
จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยตรง)
ครั้นถึงกาหนดเวลาตามโครงการของพระเจ้าแล้ว พระเยซูก็ทรงถือกาหนดมาแต่ครรภ์ของ
หญิงสาวพรหมจารี ผหู้ นึ่งชื่ อมาเรี ยที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม มณฑลยูดา ซึ่ งขณะนั้นนางยังเป็ นคู่หมั้นของโย
เซฟยังมิได้อยูก่ ินร่ วมกันฉันภรรยาสามี นางได้ต้ งั ครรภ์ข้ ึน ด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฝ่ าย
โยเซฟคู่หมั้นของนางเป็ นเชื้ อสายของกษัตริ ยด์ าวิด มีอาชีพเป็ นช่างไม้ เขาเป็ นคนดีมีสัจธรรม ไม่
ต้องการให้ใครล่วงรู ้ถึงเรื่ องนี้ ด้วยเกรงว่าจะถูกนินทาว่าร้าย จึงคิดที่จะส่ งนางมาเรี ยไปอยูเ่ สี ยที่อื่นเป็ น
การลับ แต่ขณะที่โยเซฟกาลังไตร่ ตรองถึงเรื่ องนี้ อยู่ ทูตสวรรค์ก็มาปรากฏแก่เขาในความฝัน แจ้งแก่เขา
ว่า “โยเซฟบุตรของดำวิด อย่ ำวิตกในกำรที่จะรั บมำเรี ยเป็ นภรรยำของเจ้ ำเลย เพรำะว่ ำผู้ซึ่งปฏิ สนธิ ใน
ครรภ์ ของเธอนั้น เป็ นโดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เธอจะประสู ติบุตรเป็ นชำย แล้ วเจ้ ำจงเรี ยกนำมท่ ำน
ว่ ำเยซูเพรำะว่ ำท่ ำนเป็ นผู้ที่จะโปรดช่ วยพลไพร่ ของท่ ำน ให้ รอดจำกควำมผิดบำปของเขำ” และ
เหตุการณ์ท้ งั หมดนี้ ก็ได้เกิดขึ้น ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยทางศาสดาพยากรณ์ทุกประการ
ก่อนหน้าที่พระเยซูคริ สต์จะประสู ติน้ นั ทั้งมาเรี ยและโยเซฟอาศัยอยูใ่ นบ้านนาซาเร็ ธ ใน
มณฑลกาลิลี ครั้นต่อมากษัตริ ยก์ ายะซา ออฆูซะโต ทรงมีคาสั่งให้จดทะเบียนราษฏร์ ทวั่ ทั้งแผ่นดิน
ดังนั้น มาเรี ยและโยเซฟ จึงต้องเดินทางมาจดทะเบียนที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ในขณะที่ครรภ์ของนางก็แก่
จวนจะถึงกาหนดคลอดอยูแ่ ล้ว เมื่อมาถึงบ้านเบธเลเฮ็ม ก็ครบกาหนดคลอดพอดี และเนื่องจากที่พกั คน
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เดินทางและโรงแรมต่าง ๆ มีผมู ้ าพักอยูเ่ ต็มหมดแล้ว ไม่มีหอ้ งว่างเหลืออยู่ ทั้งสองจึงอาศัยคอกวัวเป็ นที่
พักผ่อนหลับนอน ดังนั้นพระเยซูจึงประสู ติมาในคอกวัวนัน่ เอง
ข่าวการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริ สต์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรานั้น ได้
แพร่ สะพัดไปสู่ ชนต่างชาติ และในการประสู ติของพระกุมารเยซูน้ ี ก็ได้มีดาวดวงหนึ่ งปรากฏขึ้นใหม่
บนท้องฟ้ า ส่ องแสงสุ กใสเป็ นสัญลักษณ์ ในครั้งนั้นมีนกั ปราชญ์บางคน ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์
ของดาวดวงนี้ และต่างก็เข้าใจดีวา่ ปรากฏการณ์อนั น่าประหลาดของดาวดวงนี้ก็คือสัญลักษณ์ แห่งการ
เสด็จลงมารับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระผูช้ ่วยให้รอดของโลกนัน่ เอง เขาจึงออกเดินทางติดตามดวงดาว
ประหลาดนี้จนกระทัง่ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อแสวงหาพระองค์ ครั้งนั้นเฮโรดเป็ นกษัตริ ยป์ กครองกรุ ง
เยรู ซาเล็มอยู่ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทราบถึงข่าวการเสด็จมาบังเกิด ของกษัตริ ย์แห่ งชนชำติยดู ำ พระองค์
ใหม่ ก็ทรงตกพระทัยยิง่ นักจึงวางแผนการที่จะปลงพระชนม์พระกุมารเยซูเสี ย กษัตริ ยเ์ ฮโรดตรัสสั่ง
นักปราชญ์เหล่านั้นด้วยอุบายอันแยบยลว่า “จงไปหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะ
ได้ไปถวายนมัสการท่านด้วย” แท้ที่จริ งแล้ว กษัตริ ยเ์ ฮโรดต้องการรู ้ที่อยูข่ องพระกุมารเยซู เพื่อที่ส่ง
ทหารไปปลงพระชนม์พระกุมารเสี ยนั้นเอง
บรรดานักปราชญ์เหล่านั้น ได้ออกติดตามดวงดาวนั้นต่อไปอีกจนกระทัง่ พบพระกุมารเยซูที่
หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม ต่างได้นมัสการพระองค์ แล้วมอบของวิเศษของตนอันมีทองคา กายาน และมดยอบ
ถวายแด่พระองค์เป็ นเครื่ องบรรณาการ แล้วจึงทูลลากลับโดยเปลี่ยนเส้นทางเดินเสี ยตามคาสัง่ ของพระ
เจ้า ไม่ยอมกลับไปทางกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อส่ งข่าวให้กษัตริ ยเ์ ฮโรดรู ้อีกเลยการกระทาของพวกนักปราชญ์
ในครั้งนี้ ทาให้กษัตริ ยเ์ ฮโรดกริ้ วโกรธมาก พระองค์ได้ทรงบัญชาให้ทหารของพระองค์ไปยังหมู่บา้ น
เบธเลเฮ็ม และหมู่บา้ นใกล้เคียง จับเด็กชายที่มีอายุต้ งั แต่สองขวบลงมาฆ่าเสี ยทุกคน โดยหวังจะกาจัด
พระกุมารเยซูเสี ยแต่ก็ไม่เป็ นผล เพราะพระเจ้าได้สาแดงนิมิตแจ้งเรื่ องราวให้โยเซฟรู ้ล่วงหน้า เขาจึงได้
พามาเรี ยและพระกุมารเยซูหนีไปยังประเทศอียปิ ต์ ตามคาสัง่ ของพระเจ้า และทั้งสามได้อาศัยอยูใ่ น
ประเทศอียปิ ต์ ตราบจนกษัตริ ยเ์ ฮโรดสิ้ นพระชนม์
หลังจากนั้น ทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่โยเซฟในความฝันอีก แจ้งให้เขาทราบถึงเรื่ องราวการ
สิ้ นพระชนม์ของกษัติยเ์ ฮโรดแล้วสั่งให้พาพระกุมารเยซูและนางมาเรี ย กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล
ตามเดิม ทั้งสามจึงกลับไปยังบ้านนาซาเร็ ธอันเป็ นบ้านเดิมของตน ตลอดเวลาที่ประทับอยูท่ ี่บา้ น
นาซาเร็ ธ พระเยซูทรงช่วยโยเซฟและนางมาเรี ยทางาน และทรงอยูใ่ นโอวาทของบุคคลทั้งสอง
นี้เรื่ อยมาจวบจนพระชนมายุได้สามสิ บพรรษา จึงได้อาลาจากนางมาเรี ยและโยเซฟไป โดยเหตุที่
พระองค์ทรงอยูท่ ี่หมู่บา้ นนาซาเร็ ธเป็ นเวลานาน ดังนั้น คนทัว่ ๆ ไปจึงเรี ยกพระองค์วา่ “พระเยซูชำวนำ
ซำเร็ ธ”
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ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุได้สิบสองพรรษา โยเซฟและนางมาเรี ยได้พาพระองค์ไปใน
พิธีเลี้ยง ปั สกำ ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ทั้งสามได้ไปนมัสการพระเจ้าในพระวิหาร และที่พระวิหารนี้ เองพระ
เยซูได้ทรงไต่ถาม และตอบปั ญหาต่าง ๆ กับพวกอาจารย์ ผูท้ รงความรู ้หลายท่าน ท่านเหล่านั้นรู ้สึก
ประหลาดใจ และเลื่อมใสในสติปัญญอันปราดเปรื่ องของพระองค์ยงิ่ นัก
เนื่องจากผูบ้ นั ทึกพระราชประวัติของพระเยซูคริ สต์ มิได้เล่ารายละเอียดถึงตอนนี้ไว้มากนัก เรา
จึงไม่อาจทราบเรื่ องราวได้ ถี่ถว้ น แต่อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีวา่ พระองค์ทรงอ่อนน้อมต่อพระเจ้า
และเป็ นผูช้ อบธรรมอยูเ่ สมอ
เมื่อพระเยซูคริ สต์ ทรงมีพระชนม์มายุได้ครบสามสิ บพรรษาพระองค์จึงได้ออกจากบ้านนาซา
เร็ ธ เสด็จตรงไปยังแม่น้ าจอร์ แดน ซึ่ ง ณ ที่น้ นั เองมีผรู ้ ับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่ง ชื่อยอห์นบัพติศมา กาลัง
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า ว่าด้วยเรื่ องการกลับใจใหม่และให้ศีลบัพติศมา แก่ผทู ้ ี่กลับใจใหม่ดว้ ย
น้ า พระเยซูก็ได้รับศีลบัพติศมาจากยอห์นด้วย ทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่เคยทาบาป ทรงบริ สุทธิ์ ปราศจาก
ความผิดบาป หรื อมลทินใด ๆ แต่พระองค์ทรงรับศีลบัพติศมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ความชอบธรรมของพระเจ้า
สาเร็ จ และเพื่อเป็ นแบบอย่างอันดีให้แก่เรานัน่ เอง หลังจากที่พระองค์ทรงรับศีลบัพติศมาและขึ้นมาจาก
น้ าแล้ว ขณะที่พระองค์กาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั ท้องฟ้ าก็แหวกออกเป็ นช่วง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงรู ป
สัณฐานเหมือนนกพิราบ ได้เสด็จลงมาประทับอยูก่ บั พระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเจิมพระองค์ไว้
เพื่อเป็ นหมายสาคัญ แห่งการที่จะทรงช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอด และมีพระสุ รเสี ยงตรัสจากฟ้ าว่า
“ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:17)
ต่อมาพระเยซูก็ทรงถูกพญามารผจญ
โดยพยายามล่อลวงพระองค์ให้ทาผิดด้วยอุบาย
นานาประการ แต่พระองค์ก็ไม่ได้กระทาตาม ผลที่สุด พญามารก็พา่ ยแพ้ จึงละพระองค์ไว้ และหลังจาก
นั้น ทูตสวรรค์ก็ได้มาปรนนิ บตั ิพระองค์
พระเยซูคริ สต์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศให้ประชาชนเชื่อ
ฟังและทาตามคาสอนของพระองค์ ซึ่ งได้มีผคู ้ นละทิ้งกิจการงานของตน ติดตามพระองค์ไปเป็ นจานวน
มาก พระองค์ทรงกระทาการอันอัศจรรย์หลายอย่างเป็ นต้นว่า ทรงทาให้คนใบ้พดู ได้ ทรงรักษาคนตา
บอดให้มองเห็น ทรงรักษาคนง่อยให้เดินได้ ทรงรักษาคนหูหนวกให้ได้ยินทรงรักษาคนเจ็บป่ วยให้หาย
ทรงเลี้ยงผูห้ ิ วกระหายให้อิ่มหนาสาราญทรงบาบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และทรงช่วย
คนตายให้ฟ้ื น
พระเยซูคริ สต์ เสด็จออกไปประกาศคาสั่งสอนของพระเจ้า ทรงเทศนาถึงเรื่ องแผ่นดินของพระ
เจ้า ทั้งในหมู่บา้ นและในเมืองทัว่ ทุกแว่นแคว้น ให้มนุ ษย์กลับใจใหม่ ถ้อยคาที่พระองค์ทรงเน้นและ
ตรัสย้าบ่อย ๆ ก็คือ “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพรำะว่ ำแผ่ นดินสวรรค์ มำใกล้ แล้ ว” (มัทธิ ว 4:17)
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พระองค์ทรงโปรดยกบาปโทษแก่ผทู ้ ี่สานึกในความคิดบาปของตน และทรงโปรดให้เขาได้รับ
สันติสุขที่แท้จริ ง กิตติศพั ท์ของพระองค์ก็เลื่องลือออกไปทุกแว่นแคว้น ผูต้ ิดตามพระองค์ทวีจานวน
มากขึ้นทุกที ในบรรดาสานุ ศิษย์เหล่านั้น พระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็ นพิเศษ สิ บสองคน เพื่อร่ วมทาการ
กับพระองค์โดยเฉพาะ พระองค์ทรงอธิ ษฐานโดยไม่หยุดหย่อน ทรงตรากตราปฏิบตั ิพระราชกิจโดยไม่
เห็นแก่ความเหนื่ อยยาก แม้กระนั้นถึงก็ยงั มีคนเกลียดชังพระองค์ และวางแผนการปลงพระชนม์
พระองค์ท้ งั ๆ ที่พระองค์ทรงรักศัตรู ของพระองค์ทุกคน แต่เขาเหล่านั้นมิได้แสดงความรักตอบสนอง
พระองค์เลย กลับมีแต่ความอิจฉาริ ษยาคิดกาจัดพระองค์อยูต่ ลอดเวลา
ในบรรดาสาวกสิ บสองคนของพระองค์น้ นั มีคนหนึ่งชื่ อยูดา อิศการิ โอด เป็ นผูท้ รยศต่อ
พระองค์ รู ้เห็นเป็ นใจและร่ วมมือกับมนุษย์ใจบาปหยาบช้า ในการกาจัดพระองค์ ยูดาได้ช้ ีช่องให้คน
เหล่านั้นจับกุม และทาร้ายพระองค์ เขาได้จบั พระองค์ไปฟ้ องศาล และแกล้งใส่ ร้าย กล่าวหาพระองค์
ต่าง ๆ นานาจนที่สุด พระเยซูคริ สต์ พระมหาไถ่ของโลกก็ตอ้ งถูกตัดสิ นประหารชีวิต ด้วยการถูกตรึ ง
บนไม้กางเขน ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และไม่เคยได้ทาผิดบาปแม้แต่นอ้ ย
ก่อนหน้าที่จะถูกตรึ งบนไม้กางเขนนั้น บรรดาผูป้ ระสงค์ร้ายต่อพระองค์ ได้พากันหัวเราะเยาะ
พูดจาถากถางพระองค์ต่าง ๆ นานา มิหนาซ้ าพวกทหารยังได้โบยตีและตบพระพักตร์ พระองค์ ถ่ม
น้ าลายรดพระพักตร์ พระองค์อีกด้วย กระนั้นพระองค์ก็ทรงสงบใจอยู่ มิได้ส่งเสี ยงร้องแต่ประการใด
พวกทหารได้จบั พระองค์ไปตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน โดยใช้ตาปูตอกที่ฝ่าพระหัตถ์ และพระบาทของ
พระองค์ และเอาหนามสานเป็ นมงกุฎสวมให้พระองค์ เป็ นการประจานอีกด้วย นอกจากนั้นได้เอาหอก
แทงที่สีขา้ งของพระองค์ แม้กระนั้นพระองค์ก็มิได้โอดครวญแต่ประการใด พระองค์ทรงอธิ ษฐานขอ
ต่อพระเจ้าว่า ”โอ พระบิดำเจ้ ำข้ ำ ขอโปรดยกโทษเขำ” (ลูกำ 23:34) ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักเขา
นัน่ เอง ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสู งค่า พอที่จะเปรี ยบเทียบกับความรักของพระองค์ได้ พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
ทนทุกข์ทรมานเหลือที่จะพรรณนาได้ พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างในการทนทุกข์ ทรงอดกลั้นต่อทุกสิ่ ง
ทุกอย่างเพื่อเรา พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพ และพระโลหิ ตอันล้ าค่าของพระองค์เพื่อเป็ นค่าไถ่ของ
มนุษย์ท้ งั ปวง พระเยซูคริ สต์ทรงประกอบไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถทาลาย
ล้างศัตรู ของพระองค์ให้พินาศไปได้อย่างง่ายดาย แต่พระองค์ก็มิได้กระทาเช่นนั้นทรงยินดีทนทุกข์
ทรมานทุกอย่าง เป็ นการแบกรับเอาบาปของมนุษย์โลก เพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอด พระองค์
ทรงฝากวิญญาณจิตของพระองค์ไว้กบั พระเจ้า
เมื่อพระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์แล้ว บรรดาสาวกของพระองค์ก็เอาเครื่ องบูชา และน้ ามันหอม
มาชโลมทาพระศพของพระองค์ เอาผ้าพันพระศพไว้ แล้วนาพระศพของพระองค์ไปประดิษฐานไว้ใน
อุโมงค์ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่ งยังไม่เคยฝังศพใครมาก่อนเลย
19

เนื่องจากพระเยซูเคยตรัสไว้ ก่อนที่พระองค์จะถูกปลงพระชนม์วา่ พระองค์ จะทรงฟื ้ นขึน้ มำ
จำกควำมตำย ฉะนั้นภายหลังจากที่เหล่าสาวกได้นาพระศพของพระองค์ ไม่เก็บไว้ในอุโมงค์แล้ว ปน
เตียวปี ลาตก็ได้ส่งทหารไปรักษาอุโมงค์น้ นั อย่างแน่นหนามิให้ใครเคลื่อนย้ายพระศพไปได้ แต่รุ่งเช้า
วันที่สาม นับแต่วนั ที่พระองค์สิ้นพระชนม์นนั่ เอง พระองค์ก็ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย สมจริ ง
ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูม้ ีชยั เหนื อสิ่ งสารพัด ทรงมี
ชัยชนะเหนือความตาย พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชมน์อยู่ ฉะนั้นอุโมงค์ฝังศพนั้นจึงว่างเปล่า
อยู่ มิได้มีพระศพของพระองค์ในนั้นอีกเลย นอกจากผ้าพันพระศพของพระองค์เท่านั้น
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงปรากฏแก่บรรดาสาวกของ
พระองค์ เพื่อจะได้เป็ นที่หนุนน้ าใจในการประกาศพระกิตติคุณ และเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้าให้
ชาวโลกรู ้ทวั่ ไป ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ข้ ึนสู่ สวรรค์ท่ามกลางเหล่าสาวกซึ่ งรู ้เห็นเป็ นพยาน
หลายคน
ขณะเมื่อพระองค์เสด็จจากเหล่าสาวก ขึ้นสู่ สวรรค์น้ นั พระองค์ได้ทรงอวยพระพร และตรัสสั่ง
พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกประเทศ ให้เป็ นสาวกให้รับบัพติศมา ในนามแห่งพระบิดา และพระ
บุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัด ซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้ นี่แหละ เราจะอยู่
กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์ กว่าจะสิ้ นโลก” (มัทธิว 28:19,20) ดังนั้น คนของพระองค์จึงออกไป
เป็ นพยานถึงพระองค์ทวั่ ทุกหนทุกแห่ง ทัว่ ทั้งแผ่นดินโลกตามพระบัญชาของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า
“เราจะมาอีก” (ยอห์น 14:3) พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลก และเวลานั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว ฉะนั้นหาก
ท่านยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียน ก็จงสานึกในความผิดบาปของท่านกลับใจเสี ยใหม่ เชื่อฟัง และปฏิบตั ิตาม
คาสั่งสอนของพระองค์

คาถามสาหรับศึกษา
1. พระนาม “เยซู” หมายความว่าอะไร?
2. จงเขียนเรื่ องราวของพวกนักปราชญ์มาพอเป็ นสังเขป
3. เหตุใดคนทัว่ ไปจึงเรี ยกพระเยซูคริ สต์วา่ “พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ”?
4. เมื่อพระเยซูคริ สต์ ทรงมีพระชนมายุได้สิบสองพรรษาพระองค์ทรงกระทาอะไรบ้าง?
5. จงอธิ บายย่อ ๆ เกี่ยวกับการรับศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์
6. ท่านเรี ยนรู ้อะไรบ้าง จากการที่พระเยซูถูกพญามารผจญ?
7. คาเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ มีใจความว่าอย่างไร?
8. เหตุใดจึงมีผคู ้ นติดตามพระเยซูไป มากมายเช่นนั้น?
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9. พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อใคร?
10. เหตุใดพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า ผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด จึงยอมทนทุกข์แทนเรา
ผูเ้ ป็ นคนบาป?
11. ภายหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ตรัสสัง่ บรรดาสาวกของพระองค์
ว่าอย่างไร?
12. ท่านเองได้ยอมอ่อนน้อม กลับใจใหม่ และรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยของท่านแล้ว
หรื อยัง?
13. ท่านผูเ้ ป็ นคริ สเตียน ท่านเชื่อฟังทาตามคาสั่งของพระเยซูดงั ที่ปรากฏในพระธรรม มัทธิ ว
28: 19, 20 แล้วหรื อยัง?
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บทที่ 5 ความผิดบาปของมนุษย์
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน ตามแบบพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26,27) ให้เป็ นคน
บริ สุทธิ์ ปราศจากความผิดบาป มนุษย์แต่ปฐมกาลนั้น จึงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และชอบธรรมจาเพาะพระพักตร์
พระเจ้า แต่เนื่องจากบรรพชนของเราคือ อาดัมและเอวา ได้หลงกระทาบาป (ปฐมกาล บทที่ 3) ซึ่ง
เท่ากับเป็ นการทาให้ชีวติ อันบริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเขาขึ้นมานั้นสู ญสิ้ นไป เมื่อเขาปล่อยตัวทา
ให้เป็ นมลทินด้วยบาป มนุ ษย์โลกทุกชาติสืบเผ่าพันธุ์จากเขาทั้งสอง จึงต้องพลอยเป็ นคนบาปไปด้วย
เนื่องด้วยอาดัมเป็ นต้นเหตุ มนุษยชาติจึงกระทาบาป เพราะมีสันดานบาปติดตัวมาแต่กาเนิด “ไม่มีคน
ชอบธรรมสักคนหนึ่งไม่มีเลย” (โรม 3:10) “เหตุวา่ คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน และขาดการถวาย
เกียรติยศแก่พระเจ้า” (โรม 3:23) “ทาไมเจ้าทั้งหลายยังขืนทรยศต่อไป แล้วก็ตอ้ งถูกเฆี่ยนตีมากขึ้น ทั้ง
ศีรษะก็เจ็บไปทัว่ และทั้งใจก็ละเหี่ ยม่อยไป ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปตลอดกระทัง่ ศีรษะไม่มีที่ปกติเลย” (อิส
ยาห์ 1: 5, 6) ทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งจิตใจ และอวัยวะทุกส่ วน ในร่ างกายของมนุษย์ มักมีความโน้มเอียงเข้า
หาพญามาร และพยายามต่อสู ้ขดั ขืนพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ
การกระทาใด ๆ ก็ตามที่ฝ่าฝื นต่อพระบัญญัติยอ่ มถือว่าเป็ นบาปทั้งสิ้ น (1 ยอห์น 3:4) ความ
อยุติธรรมทุกประการล้วนเป็ นบาปทั้งสิ้ น ฉะนั้นการทาบาปจึงเป็ นการขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ความเจ็บปวด โรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ความโง่เขลา การว่างงาน ความยากจน ตลอดจน
สงคราม และความตาย ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของบาปทั้งสิ้ น
บาปทาให้มนุษย์เสื่ อมลง ดังนั้นมนุษย์จึงเดินห่างไกลออกไปจากพระเจ้าทุกที จนในที่สุดก็ขาด
จากกัน การอยูห่ ่างไกลออกไปจากพระเจ้านี้ หมายถึงความตายในที่สุด เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ น
แหล่งกาเนิดแห่งชีวติ “ผลที่มนุษย์จะพึงได้รับเนื่องในการทาบาป คือความตาย” (โรม 6:23)
ศาสดาพยากรณ์เอเสเคียล ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ากล่าวว่า “จิตวิญญำณที่กระทำบำป จิ ตวิญญำณ
นั้นจะตำย...” (เอเสเคียล 18: 20) หากว่ามนุษย์ไม่ยอมกลับใจใหม่ ละทิ้งความผิดบาปของตนเองและ
เชื่อพึ่งพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็จะทรงปรับโทษเขาให้ถึงความตายเป็ นนิตย์นิรันดร์ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์เรี ยกความตายนี้วา่ ควำมตำยครั้ งที่สอง คือการอยูใ่ นบึงไฟนรก
ความตายได้เข้ามาในโลก เพราะการไม่เชื่อฟังของอาดัมและการกระทาบาปนี้ เองที่นาไปถึง
ความตาย มนุษย์ทุกคนต่างก็หลงกระทาบาปด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีใครหนีพน้ ความตายไปได้
พระคริ สตธรรมใหม่ได้ย้าถึงเหตุ และผลของความตายดังนี้วา่
สิ่ งที่มนุษย์ตอ้ งการ ประการสาคัญก็คือ กำรหลุดพ้ นจำกควำมผิดบำป และ รั บกำรอภัยโทษ
พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยเราให้พน้ จากความผิดบาป เพราะว่า “ในผูอ้ ื่นความรอด
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ไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า”
(กิจการ 4:12)
ความพยายามของมนุษย์ การที่จะชาระความผิดบาปให้แก่ตนเองนั้นล้วนแต่ไม่เป็ นผลทั้งสิ้ น
ข้อนี้ปรากฏอย่างเด่นชัดในคัมภีร์แห่งศาสนาคริ สต์ พระเยซูเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยให้เรา
พ้นจากบาปได้ พระองค์เสด็จมายังโลกนี้ ก็เพื่อจะรับเอาความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน พระเจ้าตรัสโดย
เล็งถึงองค์พระเยซูวา่ “เขาผูน้ ้ นั ถูกเจ็บเป็ นบาดแผล ก็เพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา และถูกฟกซ้ าก็
เพราะความอสัตย์อธรรมของพวกเรา การลงโทษเพื่อให้เกิดความสุ ขแก่พวกเขา ไปตกอยูก่ บั เขาผูน้ ้ นั
และที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของผูน้ ้ นั ” (อิสยาห์ 53:5)
พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์ เพื่อคนบาปบนไม้กางเขนทรงยอมวายพระชนม์เพราะความผิด
บาปของเรา ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากความผิดบาปหรื อข้อด่างพร้อยมลทินใด ๆ
ทรงสมัครพระทัยรับเอาการแช่งสาปของพวกเราพระองค์ทรงซื้ อเราไว้แล้ว ด้วยพระโลหิ ตอันบริ สุทธิ์
ของพระองค์(กาลาเทีย 3: 13) พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่ถูกประทับตราไว้อย่างหนาแน่น
แต่ในวันที่สามนั้น พระองค์ก็ทรงฟื้ นขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงมีชยั ชนะเหนือความผิดบาป (1 โคริ นธ์
15: 3, 4) ข้อนี้พิสูจน์ได้โดยการที่พระองค์ทรงมีชยั ชนะเหนือความตาย พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยู่ พระองค์ได้ทรงแบกรับเอาความผิดบาปของเราด้วยพระองค์เอง ที่ไม้กางเขนนั้น เพื่อเมื่อ
เรำทั้งหลำยตำยฝ่ ำยกำรบำปแล้ ว เรำจะได้ มีชีวิตอยู่ฝ่ำยกำรชอบธรรม (1 เปโตร 2:24)
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นลูกแกะของพระเจ้า พระองค์ทรงตายแทนเรา เพื่อไถ่เราให้พน้ จาก
ความผิดบาป อันเป็ นผลเนื่องมาแต่การกระทาของเรา และสันดานบาปของเราเอง อันเป็ นมูลเหตุให้เรา
หลงกระทาผิด พระองค์ได้ทรงแบกรับเอาบาปของโลกหมดสิ้ นแล้ว
พระเยซูคริ สต์ จะไม่ทรงหันหนีไปจากผูท้ ี่มาหาพระองค์เป็ นอันขาด ฉะนั้นขอให้เราอธิ ษฐาน
ขอต่อพระองค์ดงั นี้วา่ “โอพระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทรงพระเมตตาแก่ขา้ พระองค์ ผูเ้ ป็ นคนบาปเถิด” (ลู
กา 18:13)

คาถามสาหรับศึกษา
1. บาปคืออะไร?
2. จงอ่านปฐมกาล (เยเนซิ ศ) 3: 1-6 แล้วอธิ บายว่า มนุษย์ได้หลงทาบาปอย่างไร?
3. ผลของบาปคืออะไร?
4. ใครเป็ นผูป้ ลดปล่อยเราให้พน้ จากความผิดบาป?
5. ท่านได้รับการชาระให้พน้ จากความผิดบาปด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง?
6. จงท่อง โรม 3: 23 และ 1ทิโมธี 1:15 ให้จาขึ้นใจ
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บทที่ 6 การกลับใจใหม่
“การกลับใจใหม่” เป็ นถ้อยคาที่มีความสาคัญยิง่ ในคริ สตศาสนา พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้
กล่าวถึงการกลับใจใหม่หลายครั้ง นับตั้งแต่พระธรรมเล่มแรกคือปฐมกาล (ปฐมกาล) จนกระทัง่ ถึงเล่ม
สุ ดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์ กล่าวได้วา่ เรื่ องการกลับใจใหม่ เป็ นคาสอนที่สาคัญยิง่ ส่ วนหนึ่งของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึงจะขาดเสี ยมิได้
เหตุที่การกลับใจใหม่ มีความสาคัญและมีความหมายต่อคริ สเตียนมาก ก็เพราะ การกลับใจใหม่
ทำให้ เรำได้ เข้ ำส่ วนในชี วิตนิรันดร์ กับพระเจ้ ำ เป็ นกำรเปิ ดประตูสวรรค์ ให้ เรำเข้ ำไปในแผ่ นดินของ
พระเจ้ ำ บุคคลใดที่มิใดที่กลับใจใหม่ บุคคลนั้นจะต้องตายและถึงแก่ความพินาศในที่สุด พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เรี ยกความตายนี้วา่ “ความตายที่สอง” นี่คือการตายฝ่ ายจิตวิญญาณ (ดูลูกา 13:1-5) ไม่มีอะไร
ที่จะน่ากลัวเท่ากับความพินาศนี้ การกลับใจใหม่ จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความพินาศฝ่ ายจิตวิญญาณ
และขับไล่ความชัว่ ออกจากจิตใจ ให้เริ่ มต้นชีวิตใหม่ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการกลับใจใหม่ เป็ นรากฐาน
แห่งการสร้างชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ โดยเหตุน้ ีศาสนาคริ สต์ จึงเน้นถึงความสาคัญแห่งการที่มนุษย์จะต้อง
กลับใจเสี ยใหม่ไว้อย่างหนักแน่น
การที่จะตอบปั ญหาว่า “กำรกลับใจใหม่ ” มีความหมายอย่างไรนั้น ก็ขอให้เราจงศึกษารากศัพท์
ของคาว่า “การกลับใจใหม่” นี้เสี ยก่อน ทั้งในภาษาฮีบรู ที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เดิม และในภาษากรี กที่ใช้
เขียนพระคริ สตธรรมใหม่ ในพระคัมภีร์เดิมรากศัพท์ของคานี้หมายความว่า “เหนื่อยหอบ” หรื อ “ทอด
ถอนใจ” ซึ่ งหมายถึงอากัปกิริยาของบุคคลที่ร้องไห้คร่ าครวญด้วยความเศร้าโศก เป็ นการแสดงออกถึง
ความทุกข์โศกภายในจิตใจของเขา อันเนื่ องมาจากความคิดและการกระทาที่ชวั่ ของเขานัน่ เอง ฉะนั้น
เมื่อเขารู้สึกเสี ยใจในการกระทาผิดของเขาเช่นนี้ ก็เท่ากับว่า เขาได้บรรลุถึงแล้วซึ่ งการกลับใจใหม่
ในภาษากรี ก ได้อธิ บายความหมาย ไว้ชดั เจนกว่านี้มากกล่าวคือ หมายถึง การรู้สึกเศร้าโศก
เสี ยใจในความผิดบาป จนกระทัง่ หันหนี ออกไปจากความผิดบาป ทั้งกลับใจจากการชัว่ หลีกเลี่ยง
ความผิดบาป ละทิ้งไป รู ้สึกเสี ยใจในการทาผิดบาปของตน และแสวงหาหนทางที่จะรับการยกโทษบาป
นี่แหละคือการกลับใจใหม่ผทู ้ ี่กลับใจใหม่ยอ่ มได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในพระคริ สต์ (2 โคริ นธ์ 5:17)
การที่เขารับศีลบัพติศมา ก็เพื่อเป็ นเครื่ องหมายแสดงให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เขารับศีลบัพติศมา
ในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์ เขารู ้แน่ชดั และยอมรับว่า พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
เขาตัดสิ นใจแน่วแน่วา่ จะให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้มีชีวิตที่บริ สุทธิ์ ดารงอยูใ่ นความชอบธรรมและ
ได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านอุปนิสัยและความประพฤติทุกอย่าง ซึ่ งทาให้เขากลายเป็ นบุคคลที่น่า
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นับถือแก่บุคคลทัว่ ไปเขาพิสูจน์ให้คนทัว่ ไป เห็นถึงความรักของพระคริ สต์ดว้ ยคาพูดและการกระทา
ของเขา
การกลับใจใหม่ เป็ นกุญแจที่จะไขไปสู่ ความรู ้แจ้งในพระกิตติคุณ หัวข้อคาเทศนาของยอห์น
บัพติศโตมีอยูว่ า่ “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 3:2) เมื่อพระเยซู
คริ สต์ ทรงเริ่ มต้นเสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนนั้นพระองค์ได้ทรงสอนว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17) และคาสั่งสอนสุ ดท้ายที่พระองค์ทรงสอนสาวกของ
พระองค์ ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ก็คือ ให้บรรดาสาวกออกไปประกาศเรื่ องการกลับใจใหม่ และการ
ยกโทษความผิดบาป ให้แก่ประชาชนทัว่ ทุกประเทศ (ลูกา 24:47)
เมื่ออัครสาวกทั้งสิ บสองคน เริ่ มออกไปประกาศในตอนแรกนั้น ก็ได้สอนถึงความจาเป็ นที่
มนุษย์ตอ้ งกลับใจใหม่ (มาระโก 6: 12)
คาเทศนาของอัครสาวกเปโตรวันเพนเทคศเต ได้เตือนประชาชนไว้วา่ “จงกลับใจเสี ยใหม่ และ
รับศีลบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงยกเสี ย” (กิจการ
2:38) อัครสาวกเปาโลได้สั่งสอนชักชวนให้มนุษย์กลับใจใหม่ และหันมาหาพระเยซู (กิจการ 20:21)
สาระสาคัญของคาตักเตือนครั้งสุ ดท้าย ของอัครสาวกยอห์น ที่มีต่อคริ สตจักรแต่ละแห่งนั้น ก็
คือ “การกลับใจใหม่” (วิวรณ์ 2:5, 16; 3:3, 19) พระบัญชาของพระเจ้าก็คือ ให้มนุษย์ท้ งั ปวงทัว่ ทุกแห่ง
กลับใจเสี ยใหม่ (กิจการ 17:30)
ความพินาศกาลังคอยอยูท่ ี่มิได้กลับใจใหม่ทุกคน (ลูกา 13:1-5) และนี่คือเหตุผลที่วา่ เหตุใดการ
กลับใจใหม่ จึงเป็ น กุญแจไขไปสู่ ความสว่างแห่งพระกิตติคุณ
มนุษย์ทุกคนจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสารภาพความผิดบาปของตนต่อพระเยซูคริ สต์ เพราะว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่จะทรงโปรดยกโทษบาปให้เราได้ ความสุ ขย่อมบังเกิดแก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
ยกโทษบาป เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ดาเนินชี วติ อยูใ่ นทางชอบธรรม และ
เป็ นพยานแก่สาธารณชนถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของเขา โดยการรับศีลบัพติศมา ตามพิธีทางศาสนา
คริ สต์ หลังจากได้กลับใจใหม่แล้วการกลับใจใหม่ของคนบาป แม้เพียงคนเดียว ก็ก่อให้เกิดมีความยินดี
แก่บรรดาทูตสวรรค์ (ลูกา 15: 7, 10)
ปัญหาที่เราทุกคนควรจดจาและสารวจตนเองให้ดีคือ “ท่านได้กลับใจใหม่ และหันเข้าหาพระ
เยซูเจ้าแล้วหรื อยัง?” “.....วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ อย่ากระทาให้ใจของ
ท่านแข็งกระด้างไป...” (ฮีบรู 3: 7, 8) วันนี้เป็ นโอกาสดีของท่านแล้ว ที่จะรับเอาความรอด “วันนี้เป็ นวัน
แห่งความรอด” พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด (1 ทิโมธี 1:15) พระองค์

25

ทรงเชิญชวนดังนี้วา่ “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ น
สุ ข” (มัทธิว 11:28)
การกลับใจใหม่เป็ นของประทานแต่พระเจ้า พระองค์ประทานให้เราด้วยพระคุณของพระองค์
โดยการรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและเชื่ อพึ่งในพระองค์ โดยการรู ้ซ้ ึ งถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าว่า
ตรงกันข้ามกับความไม่บริ สุทธิ์ ของเรา เราจึงสานึกในความผิดบาปของเรา กลับใจใหม่ และรับวิญญาณ
จิตที่สร้างขึ้นใหม่โดยพระเยซูคริ สต์
เมื่อ โมเสส รู ้สึกตัวว่า พระรัศมีของพระเจ้าปรากฏทัว่ ใบหน้าของท่าน ท่านจึงเอาผ้าคลุมหน้า
ไว้ให้ดูแลเห็น (อพยพ 3:6) เมื่อศาสดาพยากรณ์อิสยาห์มองเห็นพระเจ้า เขาจึงกล่าวว่า “วิบตั ิแก่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีริมฝี ปากไม่สะอาด และอาศัยอยูท่ ่ามกลางผูท้ ี่มีริมฝี ปากไม่
สะอาด” (อิสยาห์ 6:5)
โยบ กล่าวว่า “...แต่บดั นี้ขา้ ฯ เห็นพระองค์ดว้ ยตาของข้าฯ แล้ว เพราะฉะนั้นข้าฯ จึงชังตัวของ
ข้าฯ เองอย่างยิง่ และกลับใจรับผิด ด้วยอาการเกลือกลงในฝุ่ นและขี้เถ้า” (โยบ 42:5,6)
อัครสาวกยอห์นกล่าวว่า
“ครั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ขา้ พเจ้าก็ลม้ ลงแทบพระบาทของ
พระองค์ เหมือนคนตายแล้ว” (วิวรณ์ 1:17)
ท่านเคยประจักษ์ในความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า และความผิดบาปของท่านเองบ้างหรื อไม่? ท่าน
เกลียดชังบาปหรื อไม่? ท่านอยากหันไปจากความชัว่ ของท่านไหม? ถ้าท่านต้องการเช่นนั้น ก็จงถ่อมตัว
คุกเข่าลง แล้วสารภาพความผิดบาปของท่านต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
จงกลับใจใหม่ และอ่อนน้อมต่อพระเยซูคริ สต์ “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรง
ซื่ อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทางโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” (1
ยอห์ น 1:9) พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะประทาน “จิตใจใหม่” จิตวิญญาณใหม่” ให้แก่เรา (โย
เอล 36: 26)
มีหลายครั้งที่เราได้รับความเดือดร้อน หรื อเผชิ ญภัยอันตรายต่าง ๆ ซึ่ งทาให้เรารู ้สึกเศร้าโศก
เสี ยใจ แต่เราก็ไม่สานึกในความผิดบาปของเรา และกลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง การกระทาเช่นนี้เป็ นการ
กลับใจที่เทียมเท็จ เรามักเรี ยกว่าเป็ นการแสดงความเสี ยใจ แต่ก็เป็ นเพียงการผ่อนคลายอารมณ์ของเรา
เท่านั้นเอง เพราะเรามิได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลย พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ได้
จงศึกษาเรื่ องราวของบุคคลต่อไปนี้ จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และจงสังเกตถึงอุปนิสัยและ
พฤติการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่ งล้วนแต่เป็ นการกลับใจที่เทียมเท็จทั้งสิ้ น
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1. กษัตริ ยฟ์ าโรห์ ขอให้อ่านจากพระธรรมอพยพ บทที่ 6 ถึงบทที่ 25 เรื่ องภัยพิบตั ิที่มาสู่ กษัตริ ย ์
ฟาโรห์เอง และพลเมืองในแผ่นดินอียปิ ต์ การสาแดงพระพิโรธของพระเจ้าในครั้งนั้น ทาให้กษัตริ ย ์
ฟาโรห์ทรงตกใจกลัวยิง่ นัก จึงได้สารภาพว่า “ในครั้งนี้ เราก็ได้ผดิ แล้ว” การกลับใจใหม่อย่างผิวเผินซึ่ ง
มิได้เกิดจากใจจริ งเช่นนี้ ย่อมให้เกิดผลแต่อย่างใด
2. ปี ละอาม ใน กันดารวิถี 22: 34 เขาทูลต่อทูตของพระเยโฮวาห์วา่ “ข้าพเจ้าได้ทาผิดแล้ว” จง
ศึกษาเรื่ องราวของเขา การกลับใจเช่นนั้นจะไม่เกิดผลแต่อย่างใด
3. กษัตริ ยซ์ าอูล ขอให้ท่าน 1 ซามูเอล บทที่ 15 ซามูเอลได้ทูลต่อกษัตริ ยซ์ าอูลว่า “พระเจ้าได้
ทรงถอดพระองค์ ออกจากตาแหน่งกษัตริ ยแ์ ล้ว” กษัตริ ยซ์ าอูลได้ทรงสารภาพว่า “เราได้ทาผิดแล้ว”
ท่านผูอ้ ่านจงพิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าการสารภาพนี้ เป็ นการกลับใจใหม่หรื อไม่
4. อาคาน ขอให้อ่านจาก โยชูวา บทที่ 7 อาคานทูลต่อโยชูวา ว่า “จริ งอยูข่ า้ พเจ้าได้ทาผิดต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งพวกอิสราเอล โดยได้ทาเช่นนี้ เช่นนั้น” (โยชูวา 7:20) เขามีโอกาสที่จะกลับใจ
ใหม่จากทางชัว่ ของเขาหลายครั้ง แต่เขาไม่ยอมรับเขาได้ทาผิด จนกระทัง่ ความผิดของเขาปรากฏแจ้ง
แล้ว ดังนี้จะเรี ยกได้วา่ เขามีความเสี ยใจในความผิดบาปของเขาอย่างนั้นหรื อ? ไม่มีเลย ดังนั้นเขาจึง
ไม่ได้กลับใจใหม่
5. ยูดา ขอให้อ่าน ยอห์น 12:1-8 18:2-5 มัทธิว 27:3-10 ยูดาไม่ได้กลับใจใหม่ แต่เป็ นเพราะผล
ของความผิดบาปของเขานัน่ เองได้ทาให้นาเงินสามสิ บแผ่น ไปคืนให้แก่พวกปุโรหิ ต โดยพูดว่า
“ข้าพเจ้าทาบาปมาก ที่ทาให้คนบริ สุทธิ์ ตอ้ งมาได้รับโทษถึงตายเช่นนี้ ” (มัทธิว 27:4)
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั มีบุคคลอื่น ๆ อีกมาก ซึ่ งพอที่จะยกเอาพฤติการณ์ของเขาขึ้นมาเป็ น
ตัวอย่าง ทานองเดียวกับที่กล่าวมานี้ ขอให้ท่านจง สังเกตค้นคว้าและศึกษาดูให้ละเอียดแล้วจงหลีกเลี่ยง
จากการกลับใจที่เทียมเท็จ ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ปำกกับใจไม่ ตรงกัน อันมิใช่การแสวงหาพระเจ้าเพื่อรับ
การอภัยโทษเลย การกระทาเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะเป็ นการหลอกลวง
ตัวเองเท่านั้น
ขอให้ท่านศึกษาชีวติ ของบุคคลต่อไปนี้ จงสังเกตถึงการกลับใจใหม่ที่ซื่อสัตย์และแท้จริ งของ
เขา แล้วจงปฏิบตั ิตามเพราะว่าเป็ นตัวอย่างแห่งการกลับใจใหม่ที่ดียงิ่ ที่ทุกคนพึงยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
1. กษัตริ ยด์ าวิด ขอให้อ่านจาก 2 ซามูเอล บทที่ 12 และ สดุดี บทที่ 51 กษัติรย์ดาวิดได้ทาผิด
ด้วยการล่วงประเวณี แต่ต่อมาภายหลังท่านได้สานึกผิด รู ้สึกเสี ยใจ เป็ นทุกข์ในการกระทาของตน และ
สารภาพความผิดของท่านต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงโปรดยกความผิดของท่านเสี ย ท่านได้กลับใจ
ใหม่ อย่างแท้จริ ง นับแต่น้ นั มาท่านมิได้หลงกระทาบาปเช่นนั้นอีกเลย
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2. อัครสาวกเปโตร ขอให้อ่านจาก ลูกา 22: 54-62 ศึกษาให้ถี่ถว้ นว่า เปโตรได้ปฏิเสธไม่ยอมรับ
พระเยซูคริ สตเจ้าอย่างไรบ้าง และท่านกลับใจในกาลต่อมาอย่างไร จงสังเกตด้วยว่าในที่สุด พระเยซู
คริ สต์ทรงมอบหมายให้ท่านทาอะไรบ้างดู ยอห์น 21:15-19 ต่อจากนั้นเป็ นต้นมา จนกระทัง่ วาระ
สุ ดท้ายของชีวติ เปโตรไม่เคยปฏิเสธพระเยซูคริ สต์อีกเลย
3. กษัตริ ยม์ ะนาเซ ให้ศึกษาจาก 2 พงศาวดาร บทที่ 33 และ 2 พงศาวดาร บทที่ 21 ให้ละเอียดถี่
ถ้วน แล้วสังเกตว่ากษัตริ ยม์ ะเนเซเคยทาความผิดบาปอะไรบ้าง? ท่านเคยหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า
อย่างไร? ท่านได้กลับใจใหม่เมื่อใด? หลังจากท่านได้กลับใจใหม่แล้ว ท่านกระทาสิ่ งใดเพื่อเป็ นการ
พิสูจน์ถึงการกลับใจใหม่ของท่านบ้าง?
4. บุตรเสเพล (บุตรชายผูม้ ีนิสัยสุ รุ่ยสุ ร่าย หรื อเรี ยกตามภาษาชาวบ้านว่า “บุตรล้างผลาญ”)
ขอให้อ่านจาก ลูกา 15:11-24 อย่างละเอียดถี่ถว้ น เมื่อท่านอยูต่ ามลาพังคนเดียวแล้วจงสังเกตว่า บาปได้
ทาให้เขาเป็ นคนชนิดใด จงสังเกตดูวา่ สาหรับบิดาของเขานั้น มีความรู ้สึกว่าเขาเป็ นเสมือนคนที่ตายแล้ว
แต่ได้กลับมีชีวติ ใหม่ เพราะการกลับใจใหม่ของเขา
จงสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของ “บุตรเสเพล” ผูน้ ้ ี แล้วถามตัวท่านเองว่าได้กลับจากทาง
ของตนเอง และคืนดีกบั พระบิดาเจ้าของท่านในสวรรค์แล้วหรื อยัง?
5. หญิงค้าประเวณี ขอให้อ่านจาก ลูกา 7: 36-50 นางเป็ นทุกข์และไม่มีความสุ ขเนื่องด้วยอะไร?
จงสังเกตถึงความเศร้าโศกของนาง และความรักที่นางมีต่อพระเยซูคริ สต์แม้วา่ เรื่ องนี้ จะประทับใจเรา
มาก แต่การสาแดงพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของนางเสี ย
ใหม่ โดยการรับเอาภาระบาปของนางทิ้งสู่ เหวลึก กลับยิง่ ประทับใจเรากว่านั้นอีกมากนัก
ท่านเคยรู ้สึกเสี ยใจในความผิดบาปของท่าน
กลับใจใหม่และอ่อนน้อมต่อพระเยซูคริ สต์
หรื อไม่? ถ้ายังก็จงฉวยเอาโอกาสนี้เสี ย ฝนยังมีฤดูกาล หรื อยังมีวนั ขาดเม็ดจากท้องฟ้ าฉันใด ช่วง
ระยะเวลาที่พระองค์จะสาแดงพระคุณให้แก่เรานั้นย่อมจะมีวนั สิ้ นสุ ดลงอย่างแน่นอนฉันนั้น

คาถามสาหรับศึกษา
1. หลักคาสอนว่าด้วยการกลับใจใหม่ มีความสาคัญอย่างไรในศาสนาคริ สต์?
2. เหตุใดจึงกล่าวว่า การกลับใจใหม่เป็ นกุญแจที่จะไขไปสู่ ความสว่างแห่งพระกิตติคุณ?
3. เหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงจาเป็ นต้องกลับใจใหม่?
4. ผูท้ ี่เป็ นตัวอย่างในการกลับใจใหม่ที่แท้จริ งนั้น มีใครบ้าง?
5. กษัตริ ยฟ์ าโรห์ อาคาน และยูดา กลับใจใหม่อย่างแท้จริ งหรื อไม่?
6. ท่านเองได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง และหันเข้าหาองค์พระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง?
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7. ถ้าท่านกลับใจอย่างแท้จริ งแล้ว ก็จงสอนคนอื่นให้เห็นถึงความจาเป็ นที่ทุกคนจาต้องกลับใจ
ใหม่ เชื่อพึ่งพระเยซูคริ สต์เพื่อรับการอภัยโทษด้วย
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บทที่ 7 ความเชื่อ
เราทุกคนคงคุน้ เคยกับคาว่า ควำมเชื่ อ กันดี การที่เรามีความเชื่อต่อสิ่ งใด หมายความว่าเรามี
ความมัน่ ใจในสิ่ งนั้น ว่าจะต้องเป็ นไปตามที่เราคาดคิดไว้ แม้วา่ เราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่ งนั้นก็ตาม
พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ บายความหมายของคานี้วา่ “....ควำมเชื่ อนั้น คื อควำมแน่ ใจในสิ่ งที่เรำหวังไว้
เป็ นควำมรู้ สึกอย่ ำงแน่ นอนว่ ำ สิ่ งที่ยงั ไม่ ได้ เห็นนั้นมีจริ ง” (ฮี บรู 11:1)
“โดยความเชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเตือนถึงการณ์ที่ยงั ไม่ได้เห็นโนอาห์จึงมีใจเกรงกลัว จัดแจงต่อ
นาวา ซึ่ งเป็ นที่ให้ครอบครัวของตนรอดได้ เพราะความเชื่อนั้นท่านจึงปรับโทษแก่โลกและเป็ นเจ้า
มรดกแห่งความชอบธรรม ซึ่ งเกิดแต่ความเชื่อ โดยความเชื่อถึงนางซาราเองก็ได้ต้ งั ครรภ์เมื่ออายุแก่เกิน
แล้ว เพราะนางนั้นถือว่า พระองค์ผไู ้ ด้ทรงสัญญาไว้น้ นั เป็ นผูซ้ ื่ อสัตย์ โดยความเชื่ อเมื่ออับราฮัมถูกลอง
ใจ ก็ได้ถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องบูชา นี่แหละ ท่านผูไ้ ด้รับคาสัญญานั้นไว้ดว้ ยความยินดี ก็ได้ถวายบุตรคน
เดียวของตน คือเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจบันดาลให้อิสอัคนั้นเป็ นขึ้นมาจากตายได้ และท่านได้รับ
บุตรนั้นกลับคืนมาอีก ประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็ นขึ้นมาจากตาย โดยความเชื่ อ เมื่อพวกอิสราเอลล้อม
กาแพงเมืองเยรี โคไว้ถึงเจ็ดวันแล้วกาแพงนั้นก็พงั ลง” (ฮีบรู 11:7,11,17,19,30)
ความเชื่อมัน่ ของคริ สเตียนมีรากฐานอยูท่ ี่พระเจ้า “แต่ถา้ ไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่ชอบ
พระทัยพระเจ้าก็หามิได้...” (ฮีบรู 11:6) ดังนั้น ควำมเชื่ อ ของเรา จึงเป็ นผลแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง
พระเจ้ากับเรา และการที่เราหวังพึ่งพระองค์ทุกประการนัน่ เอง เป็ นที่แน่นอนอย่างปราศจากข้อสงสัย
ต่าง ๆ ว่า พระเจ้าจะโปรดประทานให้ ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ทุกประการ พระองค์ได้ทรง
เตรี ยมพร้อม ที่จะประทานทุกสิ่ งที่จาเป็ นแก่ชีวติ และความรอดให้แก่เรา พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิพระราช
กิจนี้โดยทางพระบุตรของพระองค์ “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เรา
ทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)
ผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์จะไม่ถึงแก่ความพินาศ หากแต่จะมีชีวติ นิ รันดร์ ผูใ้ ดที่เชื่ อมัน่ ในพระองค์
กล่าวคือได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ก็จะทรงโปรดให้มีฐานะเป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1: 12)
บุคคลใดที่พกั ความเชื่อของตนไว้กบั พระคริ สต์สารภาพความผิดบาปของตน และยอมอ่อนน้อมต่อ
พระองค์ ให้พระองค์ทรงเป็ นพระผูน้ าในชีวิตของเขา ผูน้ ้ นั จะได้รับการอภัยโทษบาป สาหรับข้อนี้มี
บันทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ความว่า “จงเชื่ อวำงใจในพระเยซูคริ สตเจ้ ำ และท่ ำนจะรอดได้ ...”
(กิจกำร 16: 31) พระคริ สต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเรา ทรงยอมวายพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงหลัง่ พระ
โลหิ ตอันล้ าค่าของพระองค์เพื่อเป็ นค่าไถ่ ให้เราพ้นจากความผิดบาปของเรา พระองค์ทรงถูกฝังไว้ แต่
แล้วก็ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และจะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีก รับผูท้ ี่มีความศรัทธาต่อ
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พระองค์ให้ข้ ึนไปอยูก่ บั พระองค์ ฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพระกิตติคุณของพระองค์ คือข่าวประเสริ ฐ
เกี่ยวกับพระเยซูคริ สตเจ้า เราก็จะได้รับความรอด
ผูท้ ี่เชื่อมัน่ ในพระองค์ ย่อมเดินตามทางของพระองค์ คือปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์
เมื่อใดที่ได้รับความทุกข์ยากลาบาก ก็จงอธิ ษฐานขอให้พระองค์ทรงเป็ นผูน้ า ในการแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้น แล้วจะได้รับชัยชนะ อันเป็ นชัยชนะที่ยงิ่ ใหญ่เหนือโลก และพญามารแต่ชยั ชนะนี้มิได้ข้ ึนอยู่
กับความสามารถของเขาเอง หากแต่อยูท่ ี่ความเชื่อในพระคริ สต์ เพรำะควำมเชื่ อย่ อมนำไปสู่ควำมมีชัย
เราทั้งหลายรับการอภัยโทษ โดยความเชื่ อในพระคริ สต์ผทู ้ รงแบกรับความผิดบาปของโลกไป
ดังนั้นการกลับใจจากความผิดบาป และความเชื่อจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน ความเชื่อ ทาให้คน
บาปสานึกในความผิดบาปและกลับใจใหม่ และผลลัพธ์กค็ ือ ทาให้ผนู ้ ้ นั รับชีวิตนิ รันดร์

คาถามสาหรับศึกษา
1. ความเชื่อคืออะไร?
2. จงเขียนรายชื่อของบุคคลทั้งชายและหญิง ที่มีความเชื่ อมัน่ ในพระเยซูคริ สต์ เท่าที่ท่านจะหา
ได้จากพระธรรมฮีบรู บทที่ 11
3. ท่านเชื่อพระเยซูคริ สต์ และยอมให้พระองค์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของท่านแล้วหรื อยัง?
4. ผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์ควรจะประพฤติตนอย่างไร?
5. สาหรับท่านผูท้ ี่เชื่อแล้ว ขอให้พิจารณาการประพฤติของท่านเองว่าเหมาะสมกับการเป็ นบุตร
ของพระเจ้าหรื อไม่?
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บทที่ 8 ความรอด
“เมื่อเราไม่เอาใจใส่ ต่อความรอดอันใหญ่หลวงนั้น เราจะหนีพน้ อย่างไรได้?...” (ฮีบรู 2: 3)
“ควำมรอด” หมายถึงการรอดพ้นจากความหายนะ ความทุกข์ยากลาบาก ภยันอันตราย หรื อ
ความตาย เราทุกคนคงรู ้ซ้ ึ งดีวา่ หากเรากาลังจะจมน้ าตาย และมีผชู ้ ่วยเราให้พน้ จากสภาวะเช่นนั้น เราจะ
มีความรู ้สึกต่อบุคคลนั้น ๆ อย่างไร หลายคนกาลังจมลงในทะเลลึกแห่งบาป เขาเหล่านั้นจะรอดพ้นได้
ด้วยวิธีใด ในสมัยของโนอาห์ มนุษย์ได้ทวีพงค์พนั ธุ์ข้ ึนเป็ นจานวนมากแต่ขณะเดียวกัน ความชัว่ ร้าย
และกิจการของพญามารก็ได้ทวียงิ่ ขึ้นเป็ นเงาตามตัวไปด้วย มนุษย์ในสมัยนั้น เริ่ มมีความคิดที่ชวั่ ร้าย
ประพฤติตนในทางที่ผิด การทาการต่าง ๆ โดยขาดการวินิจฉัยผิดและชอบ หันเหออกจากแนวทางที่
ถูกต้อง ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้ ดังนั้นโลกจึงสกปรกโสมมไปด้วยความชัว่
แต่โนอาห์เป็ นคนดีมีสัจธรรม ปฏิบตั ิตนตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ เขาได้สร้างนาวาใหญ่
ขึ้นลาหนึ่ง ตามพระบัญชาของพระองค์ โนอาห์ได้ตกั เตือนเพื่อนมนุษย์โลกเป็ นเวลาถึงหนึ่งร้อยยีส่ ิ บปี
ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษมนุ ษย์โลก แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่เชื่อ ยังขืนดื้อดึงฝักใฝ่ กับการบาปอยูอ่ ีก ฉะนั้น
เมื่อวันพิพากษาลงโทษมาถึง พระองค์จึงทรงบันดาลให้น้ าท่วมโลก เพื่อกวาดล้างความชัว่ ร้ายให้สูญ
สิ้ นไป อุทกภัยครั้งนี้มีใครรอดบ้างและเหตุใดเขาเหล่านั้นจึงได้รับความรอด ขอให้อ่านเรื่ องนี้ใน ปฐม
กาล บทที่ 6,7 และ 8 แล้วท่านจะทราบคาตอบได้อย่างชัดเจน
สารพัดสิ่ งที่มีอยูบ่ นพื้นโลก ถูกพระเจ้าทาลายล้างเสี ยสิ้ นเว้นไว้แต่โนอาห์และครอบครัวของ
เขา ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นนาวาที่เขาได้สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าเท่านั้นที่ปลอดภัย (ปฐมกาล 7:23)
แต่แล้วในยุคต่อมา บาปก็ได้แผ่ซ่านไปทัว่ แผ่นดินโลกอีก ประดุจกระแสน้ าเชี่ยวกราก ที่ไหลบ่าท่วมไป
ทุกหนทุกแห่งโลกจึงสกปรกโสมมเต็มไปด้วยความชัว่ ร้าย อันสื บเนื่ องมาแต่บาปอีกเช่นเดิม ไม่มีคนดี
ตามบรรทัดฐานของพระเจ้าเลยแม้สักคนหนึ่ง เพราะว่าต่างก็หลงไปจากพระเจ้า และประพฤติผดิ
ด้วยกันทุกคน คนทั้งปวงได้กระทาผิดทุกคน จึงมิได้รับพระสง่าราศีของพระเจ้า ขอให้อ่าน โรม 3: 1024 และจงพิจารณาให้ถว้ นถี่
“ถ้าเราพูดว่าเราไม่ได้กระทาผิด ก็เท่ากับเราทาให้พระองค์เป็ นผูต้ รัสมุสา...” (1 ยอห์น 1:10) “...
ผลแห่งการทาบาปคือความตาย” (ดู โรม 6:23) แต่พระเจ้าทรงรักเรามากจึงได้ประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ เพื่อช่วยเราทุกคนให้ได้รับความรอด พระองค์ทรงยอมวายพระชนม์ และหลัง่ พระ
โลหิ ตที่ปราศจากมลทินของพระองค์ที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่เรา พระโลหิ ตของพระองค์ ได้ชาระล้าง
ความผิดบาปของเราหมดสิ้ น แล้วพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ แต่ในวันที่สาม หลังจากที่
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พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ พระองค์กท็ รงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก (1 โคริ นธ์ 15:3,4) พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นมหานาวาของเรา ผูใ้ ดที่อาศัยอยูใ่ นพระองค์ก็จะได้รับความรอด
พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงเป็ นนาวาแห่งชี วติ ของข้าพเจ้า
หากไม่มีพระคริ สต์ พระผูน้ าแล้วไซร้
ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความสงบและปลอดภัยเลย
ความรอดนี้พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคน “และใครผูใ้ ดมีน้ าใจประสงค์ ก็ให้ผนู ้ ้ นั มารับน้ าแห่ง
ชีวติ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าอะไร? (วิวรณ์ 22: 17) ความรอดไม่ใช่สิ่งซึ่ งซื้ อหากันได้ดว้ ยเงินตรา หรื อหามา
ได้ดว้ ยความเพียรพยายามของเราเอง แต่เป็ นโดยพระคุณของพระเจ้า เพราะความเชื่อของเราเอง (ดู โรม
11:6, เอเฟซัส 2:8, 9)
การที่เรารอดจากโทษทัภฑ์แห่งความผิดบาปนั้น มิใช่ดว้ ยการกระทาของตัวเราเอง มิใช่เป็ น
เพราะการทาความดีใด ๆ หรื อด้วยการซื้ อหาได้ดว้ ยเงินตราประการหนึ่งประการใด ท่านเปโตรได้
เทศนายืนยันความจริ งนี้ท่ามกลางมหาชนในวันเพ็นเทคศเตว่า “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านาม
อื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:16) “ผูใ้ ดเชื่อ
พึ่งพระบุตรของพระเจ้า ผูน้ ้ นั จะมีชีวติ นิ รันดร์ ” (1 ยอห์น 5:12)
“เพราะว่าพระเจ้าทางรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16) พระเจ้าทรงเชิ ญชวนคนบาปทุกคนดังนี้
“โอ้ใครที่กระหาย จงมาที่น้ าเถอะ” (ปฐมกาล 55:1)
บรรดาผูท้ ี่หลงหาย จงมาหาพระคริ สต์ (ลูกา 19:10)
พระเยโฮวาห์ตรัสเชิ ญชวนว่า “มาเถิด” (ปฐมกาล 1:18)
ความรอดในผูอ้ ื่นนั้นไม่มีเลย พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ น
ชีวติ ” (ยอห์น 14:6) “เราเป็ นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเรา ผูน้ ้ นั ก็จะรอด” (ยอห์น 10:9)
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ฉะนั้นหากปรารถนาที่จะได้รับความรอด ก็จงตั้ง
ปั ญหาถามตนเองว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไรจึงจะรอดได้” (ดูกิจการ 16:30) จงสารวจตนเอง จงสานึก
ถึงความผิดบาปของตน แล้วถ่อมตัวลงเชื่อพึ่งพระเจ้าด้วยความจริ งใจของท่าน และยอมรับเอาพระเยซู
เจ้าพระเยซูยงั ทรงร้องเรี ยกหาเราอยู่ ฉะนั้นจึงขอให้เราตอบสนองคาเชื้ อเชิ ญของพระองค์
หากเราได้รับความรอดแล้ว ก็ขอให้เราไปสอนผูอ้ ื่นให้รู้ถึงการรับความรอดนี้

คาถามสาหรับศึกษา
1. ความรอดคืออะไร?
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2. เหตุใดโนอาห์และครอบครัวของท่านจึงรอดจากน้ าท่วม?
3. พระผูช้ ่วยให้รอดมีเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น พระองค์ผนู ้ ้ นั คือผูใ้ ด?
4. เรารับความรอดได้โดยวิธีใด? ท่านได้รับความรอดแล้วหรื อยัง?
5. หากว่าท่านได้รับความรอดแล้ว ท่านได้ประกาศให้ผอู ้ ื่นรู ้ถึงความรอดนั้นหรื อยัง?
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บทที่ 9 การเกิดใหม่
หากว่าจะพึงมีหลักความจริ งประการอื่นใดในศาสนาคริ สต์ที่จาเป็ นต้องสอนให้ทุกคนรู ้ หลัก
ความจริ งนั้นก็คือ “การเกิดใหม่” หรื อหลักว่าด้วย “ทวิชาติ”ในพระธรรมยอห์นบทที่สามก็ได้อธิ บายถึง
หลักความจริ งข้อนี้ไว้อย่างละเอียด ในตอนนี้พระเยซูคริ สตเจ้า ทรงสั่งสอนและอธิ บายให้นิโกเดโมซึ่ ง
เป็ นขุนนาง และผูน้ าที่สาคัญคนหนึ่งของศาสนายูดา ให้ทราบถึงความหมายของการเกิดใหม่ และความ
จาเป็ นที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเกิดใหม่
ในคริ สตจักรต่าง ๆ แต่ละคริ สตจักร ย่อมประกอบไปด้วยบุคคลสองประเภท ประเภทแรก
ได้แก่ผทู ้ ี่เกิดใหม่แล้ว ส่ วนประเภทที่สองได้แก่ผทู ้ ี่ยงั มิได้เกิดใหม่ ถ้าจะเปรี ยบเทียบบุคคลสองประเภท
นี้แล้ว ก็อุปมาดัง่ ต้นข้าวสาลีและต้นข้าวละมาน ซึ่ งกาลังเจริ ญงอกงามในท้องทุ่ง ผูเ้ ป็ นเจ้าของนาจะ
ปล่อยให้ตน้ ข้าวทั้งสองอย่างนี้ เจริ ญเติบโตเต็มที่ดว้ ยกัน จนกระทัง่ ถึงฤดูเก็บเกี่ยว เขาก็จะเกี่ยวเอาข้าว
ละมานนั้นแยกไว้ต่างหาก แล้วเผาทาลายเสี ย ส่ วนข้าวสาลีน้ นั เล่า เขาก็จะเอาไปฝัดร่ อนเก็บไว้ในยุง้ ฉาง
(มัทธิว 13: 24-30)
“...ผูใ้ ดที่มิได้เกิดใหม่ จะไม่มีโอกาสประสบพบเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้เลย” (ยอห์น 3:3)
“...ถ้าผูใ้ ดไม่ได้เกิดจากน้ าและพระวิญญาณ จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:4) พระธรรม
ทั้งสองข้อนี้ แสดงให้เราเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องเกิดใหม่ เพื่อจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าใน
สวรรค์สถาน ในที่ซ่ ึ งจะมีแต่ความสุ ข ความรื่ นรมย์ ไม่มีที่สิ้นสุ ด และเพื่อจะได้รับชีวติ นิรันดร์ ซึ่งถ้าเรา
ไม่เกิดใหม่แล้วเราจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เลย
ในข้อพระธรรม 1 ยอห์น 2:29 3:9,10 4:7 5:1,4,18 สอนให้เราทราบถึงผูท้ ี่เกิดใหม่ ผูท้ ี่เกิดใหม่
พระเจ้าทรงรับไว้เป็ นบุตรของพระองค์ทุกคน ด้วยเหตุน้ ี เอง เราจึงทราบได้วา่ ใครบ้างเป็ นบุตรของพระ
เจ้า และใครบ้างเป็ นบุตรของพญามาร ผูท้ ี่เกิดใหม่แล้ว จะไม่ยอมประพฤติฝ่ายการบาป หากแต่จะ
ประพฤติอยูใ่ นทางชอบธรรม ดาเนินชีวิตตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าอยูเ่ สมอ พระเจ้าทรง
แยกชีวติ ของเขาไว้ให้พน้ จากอานาจของบาป ผูน้ ้ นั จึงย่อมหลีกให้พน้ จากการกระทาบาป จงสังเกตให้ดี
ว่า ผูน้ ้ นั ได้รับชัยชนะต่อการล่อลวงของพญามาร และได้รับความรักจากพระเจ้าไว้อย่างเต็มเปี่ ยม พระ
เยซูตรัสว่า “สิ่ งซึ่ งเกิดจากเนื้ อหนัง ก็เป็ นเนื้ อหนัง และสิ่ งซึ่ งเกิดจากวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ” (ยอห์น 3:
6) “ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่า ๆ
ก็ได้ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” (2 โคริ นธ์ 5:17) ปั ญหาที่น่าคิดสาหรับท่านผูอ้ ่านในบทนี้ก็
คือ “เราเป็ นคนเกิดใหม่หรื อยัง? เราได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยพระคริ สต์แล้วหรื อยัง?”
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ไม่มีผใู ้ ดที่จะเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งได้ โดยเพียงเกิดในครอบครัวคริ สเตียน และมีบิดามารดา
เป็ นคริ สเตียนเท่านั้น เขาอาจเป็ นคริ สเตียนในแง่กฎหมายบ้านเมือง คือเป็ นคริ สเตียนเพียงแต่ในนาม ยัง
หาใช่คริ สเตียนที่แท้จริ งไม่ เพราะเขายังไม่ได้เกิดใหม่ เขาจะเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งได้ ก็ต่อเมื่อเกิดใหม่
เป็ นบุตรของพระเจ้าแล้วเท่านั้น พระคริ สตธรรมคัภมีร์กล่าวไว้วา่ “สิ่ งซึ่ งบังเกิดจากเนื้อหนัง ก็เป็ นเนื้อ
หนัง” ดังนั้นในคริ สตจักรจึงมีสมาชิกสองประเภทคือ คริ สเตียนแต่ ชื่อ และ ผู้ที่เกิดใหม่ แล้ วจริ ง ๆ พระ
เยซูคริ สตเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า “ท่านทั้งหลายต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7)
หลายคนได้รับศีลบัพติศมา เข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร แต่เขาก็ยงั ไม่ได้เกิดใหม่เลย พระเยซูตรัส
ว่า “...ถ้าผูใ้ ดไม่ได้เกิดจากน้ าและพระวิญญาณ จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5)
การเกิดใหม่น้ ีมาจากพระเจ้า โดยทางพระวจนะของพระองค์ และโดยทรงพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่ท้ งั นี้ก็โดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ และด้วยพระคุณของพระองค์ เราจึงเกิดใหม่ได้
ซี โมนนักแสดงกลเอง ก็ได้รับศีพบัติศมาด้วย แต่แล้วก็ดูเหมือนว่า เขามิได้เกิดใหม่อย่างแท้จริ ง
เลย เพียงแต่เห็นคนอื่นรับศีลบัพติศมา ก็อยากรับศีลบัพติศมาด้วย จึงเป็ นการล่อลวงประชาชน (กิจการ
8: 13-23) เปโตรจึงพูดกับเขาว่า “ใจของเจ้ ำไม่ ซื่อสัตย์ เฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ ำ เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสี ย
ใหม่ จำกกำรบำป...ของเจ้ ำและอธิ ษฐำนขอพระเจ้ ำ...ด้ วยเรำเห็นว่ ำเจ้ ำเป็ นดีขม และเป็ นกองแห่ งควำม
ชั่ว” (กิจกำร 8:21,23) การรับศีลบัพติศมาที่ปราศจากการสานึกในความผิดบาป กลับใจเชื่อพระเยซู
คริ สต์น้ นั ย่อมเป็ นการไร้ผล คนที่รับศีลบัพติศมาเช่นนี้ไม่ใช่ผเู ้ กิดใหม่
การเกิดใหม่ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการศึกษาเล่าเรี ยน หรื อวิวฒั าการในด้านวัตถุหรื อจิตใจ แม้แต่นิ
โกเดโมผูซ้ ่ ึงได้รับการศึกษาดี มีความรู้สูง เป็ นศาสนาจารย์ของชาวยูดาเอง ก็ยงั ไม่ได้เกิดใหม่ เราไม่อาจ
เป็ นผูเ้ กิดใหม่ได้โดยวิชาความรู ้ความสามารถ หรื อความก้าวหน้า โดยอาศัยหลักการปรัชญา หรื อ
การศึกษาในทางศาสนศาสตร์ อันเป็ นหลักการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองได้เลย เราจาเป็ นต้องเกิดใหม่
เหมือนทารกน้อยคือ จาต้องพึ่งพระเจ้าทุกประการ ให้พระองค์สร้างนิสัยใหม่แก่เรา ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดเว้นแต่
พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้น ที่สามารถสร้างเราให้เป็ นคนใหม่ได้
จงอ่านเรื่ องของโยอาชใน 2 พงศาวดาร 12: 2-28 แล้วจะทราบได้ดีวา่ การศึกษาดีมีความรู ้ หรื อ
การประพฤติตามทานองคลองธรรมนั้น ไม่อาจทาให้โยอาชเกิดใหม่ได้เลย
เมื่อก่อนชายผูน้ ้ ีประพฤติชวั่ ร้ายมาก มีนิสัยเลวทราม เขามักทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่น ไม่
ระมัดระวังคาพูด คือพูดจาแต่เรื่ องเหลวไหล ไม่ดีไม่งาม และกระทาการชัว่ อยูเ่ สมอ ต่อมาเขากลับเป็ น
คนรักษาพระบัญญัติ ประพฤติตามบทบัญญัติอย่างเคร่ งครัด แต่ท้ งั นี้ก็มิได้ช่วยให้เขา เป็ นผูเ้ กิดใหม่แต่
ประการใด เพียงแต่เปลี่ยนสถาพชีวติ ของเขาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือลดการพูดจา การ
ประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสมให้นอ้ ยลง แต่อย่างไรก็ตาม จิตใจของเขาก็คงยังดื้อด้านอยูต่ ามเดิม หาก
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ว่าเราอยากเกิดใหม่ มีชีวติ ใหม่ เราก็ตอ้ งละนิสัยเดิมของเราทิ้งเสี ย ให้พระเจ้าทาลายให้สิ้น ยอมอ่อน
น้อม และเชื่อพึ่งพระองค์ทุกประการ คือให้พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระองค์ “ใน
ความชอบธรรม และความบริ สุทธิ์ แห่งความจริ ง” (เอเฟซัส 4:22-24) การเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจของเรา
แต่เพียงผิวเผิน จะทาให้เราเกิดใหม่ไม่ได้เลย
เราไม่สามารถเกิดใหม่ได้
โดยการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดต่อศาสนา
หรื อโดยการถือ
ขนบธรรมเนียม พิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ การอธิษฐาน การ
บริ จาคสิ่ งของ การถวายทรัพย์ การเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า การแจกจ่ายใบปลิว การไปร่ วม
ในพิธีศาสนา และการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เหล่านี้ลว้ นแต่ไม่สามารถทาให้เราเกิดใหม่ได้เลย
พระคริ สตธรรมใหม่ได้ติงในธรรมจริ ยาข้อนี้ วา่ “เหตุไฉนท่ ำนทั้งหลำยเรี ยกเรำว่ ำ พระองค์ เจ้ ำข้ ำ
พระองค์ เจ้ ำข้ ำ และยังไม่ ประพฤติตำมสิ่ งที่เรำสอนนั้น” (ลูกำ 6:46) การทูลต่อพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้า
ข้า พระองค์เจ้าข้า” เพียงเท่านั้นมิได้ทาให้เราเกิดใหม่ หากแต่เราจะต้องเปิ ดจิตใจออกต้อนรับองค์พระ
เยซูคริ สต์เจ้า ให้เสด็จเข้ามาประทับอยูก่ บั เรา เมื่อเราเกิดใหม่แล้ว เราจึงจะสามารถทาตามพระบัญชา
ของพระองค์ได้
จงอ่านเรื่ องราวของยูดา อิศการิ โอคผูท้ รยศต่อพระเยซูคริ สต์ให้เข้าใจว่า เหตุใดยูดาจึงต้อง
พินาศ
การเกิดใหม่ คือการพ้นจากความตาย และเข้าสู่ ชีวติ อันนิรันดร์ เหตุที่มนุษย์ทุกคนต้องตาย ก็
เนื่องด้วยมนุษย์เกิดในปลักตมของบาป และมีสันดานบาป ผูท้ ี่มาหาพระเยซูคริ สต์โดยสานึกผิด
สารภาพความผิดบาปของตนต่อพระองค์ ยอมกลับใจใหม่ ตายในฝ่ ายการบาปและรับศีลบัพติศมาใน
พระนามพระเยซูคริ สต์ (เพราะผูท้ ี่รับศีลบัพติศมาย่อมหมายถึงผูท้ ี่เข้าส่ วนในความตาย และการฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์) ผูน้ ้ นั จึงได้เกิดใหม่ นิสัยสันดานเดิมของเขาถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขนร่ วมกับ
พระคริ สต์ ชี วติ ฝ่ ายการบาปได้ถูกทาลายเสี ยแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่เป็ นทาสของบาปอีกต่อไป เขาได้รับ
การปลดปล่อยให้พน้ จาก การปรับโทษอันเนื่ องด้วยความผิดบาป และได้รับนิสัยใหม่ (โรม 12:2) และ
จะได้รับส่ วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) แม้วา่ ผูเ้ กิดใหม่จะยังอยูใ่ นโลกนี้ แต่เขาก็ไม่ใช่
ชาวโลกอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างเขาขึ้นใหม่บดั นี้เขาได้ละทิ้งนิสัยเก่า และได้รับนิสัย
ใหม่แทน ซึ่ งเป็ นนิสัยที่พระเจ้าทรงสร้างให้ตามแบบฉายาของพระองค์ โดยพระกรุ ณาคุณของพระองค์
เขาจึงมีความคิดใหม่ มีเพื่อนใหม่ มีหลักการปฏิบตั ิใหม่ จิตใจใหม่ ความปรารถนาใหม่ ความรักใหม่
ดวงตาใหม่ ลิ้นใหม่ และดวงใจใหม่ “สิ่ งเก่า ๆ ได้ล่วงไปนี่แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” เดี๋ยวนี้กิจการ
ฝ่ ายความมืดไม่มีอานาจ ที่จะทาลายเขาได้อีกต่อไป เพรำะเขำเป็ นบุตรของควำมสว่ ำง และดำเนินชี วิต
อยู่ในควำมสว่ ำงนั้น อำนำจของพญำมำรที่เคยครอบงำเขำก็สูญหำยไป ฤทธำนุภำพของพระเจ้ ำคุ้มครอง
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เขำไว้ บุตรมีนิสัยเหมือนบิดำมำรดำฉันใด คนที่ เกิดใหม่ ย่ อมมีควำมคิด ควำมชอบธรรมเหมือนพระ
บิดำฉันนั้น
ความปรารถนาของเนื้อหนัง บาป และความมืดในจิตใจได้สูญหายไป พระวิญญาณบริ สุทธิ์
สถิตอยูใ่ นใจของเขาแทนดังนั้นเขาจึงมิได้ดาเนินตามความปรารถนาของเนื้อหนัง หากแต่ดาเนินตาม
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (โรม 8:9) ชีวิตที่เขามีอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ไม่ใช่ของเขา แต่เป็ นของพระคริ สต์ ผูส้ ถิต
อยูใ่ นเขา แม้วา่ ความปรารถนาที่จะทาผิดบาป จะแข็งแกร่ งมีฤทธิ์ มากเพียงใด แต่พระคริ สต์ก็ทรงโปรด
ประทานฤทธิ์ เดช และพละกาลังในการดาเนิ นชีวติ ใหม่ให้แก่เขา
ตามที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมยอห์น 3:14-21 นั้น กล่าวว่าการที่เรารับชีวิตใหม่น้ ี ก็เพราะการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าทรงรักเรามาก พระองค์จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ คือพระเยซู ให้ลงมาตายเพื่อไถ่เราออกจากโทษทัณฑ์ที่เราจะต้องได้รับเพราะผลแห่งการทา
บาป เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้วา่ ที่เราได้รับชีวติ ใหม่น้ นั ก็โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากความรักของพระเจ้านัน่ เอง พระเยซูคริ สต์เสด็จลงมาในโลก เพื่อเป็ นแสงสว่างแก่โลก โดย
แสงสว่างนี้เอง เราจึงได้รับชีวติ ใหม่ คือการเกิดใหม่น้ ีจากพระเจ้าโดยอาศัยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระ
วจนะของพระองค์ และความเชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้า

คาถามสาหรับศึกษา
1. ท่านเกิดใหม่แล้วหรื อยัง?
2. ถ้าท่านเกิดใหม่แล้ว จงเล่าประสบการณ์ในชีวติ ใหม่ของท่านมาพอสังเขป
3. กิจการฝ่ ายเนื้ อหนัง และผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีอะไรบ้าง? (กาลาเทีย 5: 19-24)
4. การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ การอธิ ษฐาน และการถือพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา ทาให้มนุษย์
เกิดใหม่ได้หรื อไม่?
5. เหตุใดจึงต้องมีการฟื้ นฟูในคริ สตจักร?
6. จงท่อง 2 โคริ นธ์ 5: 17 ให้จาขึ้นใจ
7. เหตุใดเราจึงต้องเกิดใหม่?
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บทที่ 10 พิธีศีลบัพติศมา
คาว่า “ศีลบัพติศมา” เป็ นคาที่คริ สเตียนรู้จกั ดี ในศาสนาคริ สต์ กำรรั บศีลบัพติศมำ เป็ น
เครื่ องหมำยแสดงว่ ำผู้รับศีลได้ ตำยฝ่ ำยกำรบำป และฟื ้ นขึน้ มำมีชีวิตฝ่ ำยกำรชอบธรรม บุคคลใดที่มี
ความเชื่อมัน่ ในพระเยซูคริ สต์ อย่างสุ ดจิตสุ ดใจสานึกในความผิดบาป สารภาพต่อพระองค์ และกลับใจ
ใหม่บุคคลผูน้ ้ นั ย่อมอยูใ่ นสภาพพร้อมแล้วที่จะรับศีพบัพติศมา
การรับศีลบัพติศมามิใช่การเปลี่ยนให้เป็ นคนใหม่ ผูท้ ี่มีชีวติ ใหม่น้ นั
ก็คือผูท้ ี่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือผูท้ ี่ได้ละทิ้งชีวติ ฝ่ ายการบาป ได้เกิดใหม่ และได้ฟ้ื นขึ้นมา
มีชีวติ ใหม่โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กำรรั บศีลบัพติศมำเป็ นแต่ เพียงเครื่ องหมำยชี ้บ่งแต่ ภำยนอกให้
ทรำบว่ ำ บัดนีภ้ ำยในจิตวิญญำณของผู้นั้นได้ รับกำรเปลี่ยนแปลง เขำกำลังจะเริ่ มดำเนินชี วิตใหม่ เท่ ำนั้น
มีคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงผูห้ นึ่ง ได้เขียนคาพยานเกี่ยวกับการรับศีลบัพติศมาของเขาไว้ในเพลง
สรรเสริ ญบทหนึ่งว่า “บัดนี้ขา้ พเจ้าเป็ นสมบัติของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามิใช่เป็ นของตัวข้าพเจ้าเอง
หากแต่เป็ นของพระองค์อย่างสิ้ นเชิง” นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับผูร้ ับศีลบัพติศมา
เราไม่ควรรับศีลบัพติศมา เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่จะแต่งงานกับผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน หรื อโดยคิดว่า
บัดนี้เราเป็ นผูใ้ หญ่ ก็สมควรแล้วที่จะรับศีลบัพติศมา หลักการที่ชอบด้วยเหตุผลควรเป็ นดังนี้ เรารับศีล
บัพติศมา เพราะว่าเราเป็ นของพระคริ สต์โดยการเกิดใหม่แล้ว หลายคน รับศีลนี้ โดยนี้ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเกิดใหม่
โดยพระคุณของพระเจ้ามาก่อนการกระทาเช่นนี้
จะเป็ นโดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื ออะไรก็ตาม ย่อมเป็ นการหลอกลวงตัวเอง เขาอาจประสบความสาเร็ จในการ
หลอกลวงคริ สตจักร มิตรสหาย หรื อผูอ้ ื่น แต่อย่างไรก็ตาม การรับศีลบัพติศมาของเขา ก็มิได้เป็ นโดย
พระคุณของพระเจ้าแต่อย่างใด
เราได้ทราบมาแล้วว่า เราได้รับการยกโทษบาป โดยการเชื่ อพึ่งพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่เชื่อเช่นนี้
เท่านั้นที่ได้รับศีลบัพติศมาอย่างแท้จริ ง การรับศีลบัพติศมาเป็ นเครื่ องหมายแสดงออกสองประการคือ
ประกำรแรก เป็ นการตายฝ่ ายการบาป (การกลับใจใหม่) ประกำรที่สอง เป็ นการเชื่อพึ่งพระเยซูผทู้ รง
ฟื้ นคืนพระชนม์ เพื่อรับชีวิตใหม่ ซึ่ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่า การเกิดใหม่ การรับศีลบัพติศมา เป็ น
การประกาศแก่สาธารณชนว่า ผูท้ ี่รับศีลนั้นได้ เกิดใหม่แล้ว โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์ ให้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา โดยมีศิษยาภิบาลประจาคริ สตจักรเป็ นผูใ้ ห้ศีลบัพติศมา ทั้งนี้หมายถึงทั้งผูท้ ี่
เกิดในครอบครัวคริ สเตียนด้วย โดยไม่มีการยกเว้น
สาหรับบางคน แม้วา่ เขาอาจแสดงความปรารถนาที่จะรับศีลบัพติศมาก็ตาม แต่ถา้ เขายังไม่ได้
กลับใจจากความผิดบาปและเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้ว เขาก็ไม่สมควรที่จะรับศีลบัพติศมา
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เลย หากว่าศิษยาภิบาลหรื อคนใดยอมให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดรับศีลนี้ ก่อนที่ผนู ้ ้ นั จะกลับตัวกลับใจใหม่ดงั กล่าว
แล้ว ย่อมเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบของคริ สตจักร และพระบัญชาของพระเยซูคริ สต์ ผูใ้ ดก็ตามที่จะรับศีล
บัพติศมา ต้องรู ้ตวั ว่าตนไม่สามารถหักหาญต่อบาปหรื อมารได้ดว้ ยตนเอง ต้องถ่อมตัวลง ละทิ้งการทุก
อย่างที่ขดั ต่อพระวจนะของพระเจ้า รวมทั้งการเคารพบูชาเทพหรื อที่พ่ งึ อื่น ๆ โดยรู ้วา่ เป็ นการกระทาที่
ไร้ประโยชน์ ผูน้ ้ นั ต้องแน่ใจว่า ความรอดมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ องค์เดียวเท่านั้น
การที่พระเยซูคริ สต์ทรงรับศีลบัพติศมานั้น มิใช่เป็ นเพราะพระองค์ทรงเป็ นคนบาป หากแต่
พระองค์ทรงรับศีลบัติศมาก็เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เรา เราควรเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ โดยยอม
ปฏิบตั ิตามอย่างพระองค์ ในการรับศีลบัพติศมาและในการมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์
การรับศีลบัพติศมา
เป็ นเครื่ องหมายแสดงว่าคริ สเตียนผูร้ ับศีลนั้น
มีส่วนร่ วมในการ
สิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์อีกด้วย ผูท้ ี่ได้รับบัพติศมาแล้ว ได้ละทิ้งชีวติ
เก่าที่เต็มไปด้วยความผิดบาป เข้าสู่ ชีวติ ใหม่ กำรลงไปในนำ้ เพื่อรั บศีลบัพติศมำ นั้น หมายถึงการตาย
ฝ่ ายการบาปในชีวติ เก่า ๆ ส่ วนกำรขึน้ มำจำกนำ้ นั้น หมายถึงการฟื้ นขึ้นมาสู่ ชีวติ ใหม่ หรื อสรุ ปความได้
ว่า เขาได้ตายฝ่ ายการบาป และฟื้ นขึ้นมาสู่ ชีวติ ใหม่ การรับศีลบัพติศมาจะไร้ประโยชน์ หากว่าผูร้ ับศีล
บัพติศมา มิได้ต้ งั มัน่ อยูใ่ นสัจธรรม คือดาเนินชี วติ ใหม่ในทางบริ สุทธิ์ เพื่อพระเจ้าแล้ว การรับศีลของเขา
ก็ยอ่ มไม่มีความหมายอันใด
ก่อนที่พระเยซูคริ สตเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ตรัสสัง่ สาวกของพระองค์วา่ “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมา ในนามแห่งพระบิดา
และพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (มัทธิว 28:19) นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา สาวกของพระเยซูจึง
ออกไปประกาศพระวจนะของพระองค์ ให้แก่ประชาชนทัว่ ทุกหนทุกแห่งตามพระบัญชาของพระองค์

คาถามสาหรับศึกษา
1. บุคคลที่สมควรจะรับศีลบัพติศมา ควรอยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้อมอย่างไร?
2. การรับศีลบัพติศมา เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงอะไรบ้าง?
3. การรับศีลบัพติศมา จะทาให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งได้หรื อไม่?
4. เหตุใดพระเยซูคริ สต์จึงทรงรับศีลบัพติศมา?
5. จงค้นคว้า และศึกษาให้ถี่ถว้ นถึงความหมายของพิธีศีลบัพติศมา จากพระธรรม โรม 6:1-10
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บทที่ 11 พิธีศีลมหาสนิท
พิธีศีลมหาสนิท เป็ นพิธีที่สาคัญมากพิธีหนึ่งในคริ สตศาสนา พิธีน้ ีพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นผูท้ รง
จัดให้มีข้ ึนเป็ นครั้งแรกเมื่อใกล้จะถึงวันสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าสาวกคนหนึ่ง
ในบรรดาสาวกสิ บสองคนของพระองค์ จะทรยศต่อพระองค์ และจะ “มอบ” พระองค์ให้แก่เหล่าศัตรู ผู ้
มุ่งร้ายต่อพระองค์ พระองค์ทรงเลี้ยงพระกระยาหารแก่สาวกเป็ นครั้งสุ ดท้าย การเลี้ยงนี้จดั ขึ้นในวาระ
เดียวกันกับการเลี้ยงฉลองเทศกาลปั สกาของชาวยูดา ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อเป็ นการระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ
ของพระเจ้า ที่ได้ทรงสาแดงฤทธานุภาพในการปลดปล่อยเขาเหล่านั้น ให้พน้ จากการเป็ นทาสใน
ประเทศอียปิ ต์ ซึ่ งท่านจะหาอ่านรายละเอียดได้จากพระธรรมอพยพบทที่ 12 การเลี้ยงครั้งสุ ดท้ายของ
พระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงจัดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงปั สกานั้น ศีลมหาสนิทนี้บางคนเรี ยกว่า “ศีล
ระลึก” คือระลึกถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อเรา (มัทธิ ว 26:26-29)
องค์ประกอบที่สาคัญในพิธีศีลมหาสนิท ก็คือ ขนมปั งและนำ้ องุ่น ขนมปังเหมือนถึงพระกาย
คือเนื้ อหนังของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งต้องฟกซ้ าเพื่อเรา ส่ วนน้ าองุ่นนั้น หมายถึงพระโลหิตของพระองค์ที่
ได้หลัง่ ไหลเพื่อเรา เป็ นค่าไถ่ ให้เราพ้นจากความผิดบาป พระเยซูตรัสว่า “จงกระทำอย่ ำงนีใ้ ห้ เป็ นที่
ระลึกถึงเรำ” ฉะนั้นพิธีรับศีลมหาสนิท จึงเป็ นพิธีที่จดั ขึ้นเพื่อเป็ นการน้อมจิตราลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิ คุณของพระองค์ ในการสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่โทษมนุษย์
การประกาศเรื่ องการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เพื่อไถ่มนุษย์ เป็ นหน้าที่อนั ดับแรก
ของคริ สเตียนที่จะต้องทา คริ สเตียนทุกคนที่ร่วมในพิธีรับศีลมหาสนิทไม่เพียงแต่เป็ นการประกาศเรื่ อง
การสิ้ นพระชมน์ของพระเยซู เพื่อไถ่โทษมนุษย์โลกให้พน้ จากความผิดบาปเท่านั้น แต่ยงั ประกาศว่าเขา
มีความสัมพันธ์และมีส่วนในการตายนั้นอีกด้วย โดยการรับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็ นการสมานไมตรี
ระหว่างคริ สเตียนกับพระคริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์คริ สเตียนจึงเป็ นพยานว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
พระเจ้าของเขาและเขาเป็ นสมบัติของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงซื้ อเขาไว้แล้ว ด้วยพระโลหิ ตไถ่
อันสู งค่าของพระองค์
พิธีศีลมหาสนิทนี้ เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงชีวติ ใหม่ของผูท้ ี่มีศรัทธาต่อพระเยซูคริ สต์วา่
ได้เข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เป็ นการแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงอยูใ่ นเราและเราก็อยูใ่ น
พระองค์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวเราเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่งในพระกายของพระคริ สต์ ฉะนั้นการ
แสดงความใกล้ชิดสนิทสนม เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์ของคริ สเตียนประการหนึ่งก็คือ การ
ร่ วมในพิธีศีลมหาสนิท
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นอกจากนั้นแล้ว ศีลมหาสนิทนี้ยงั เป็ นคาสัญญาใหม่ของพระเจ้าประการหนึ่งอีกด้วย ดังจะเห็น
ได้จากพระธรรม 1 โคริ นธ์ 11: 23-29 ว่า “....จอกนี้คือคาสัญญาใหม่ดว้ ยโลหิ ตของเรา...” ซึ่งเปรี ยบ
เหมือนทหารที่ได้สัญญาว่า จะจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน จะปกปั กษ์รักษาประเทศชาติของตน
เพื่อความสุ ขของประชาชาติส่วนรวม และประเทศชาติของเขาก็สัญญาว่า จะให้ความอุปถัมภ์แก่เขาทุก
อย่าง ดังนั้นการรับศีลมาหาสนิท จึงเป็ นการปฏิญาณในการมอบความซื่ อสัตย์ของเราต่อองค์พระผูช้ ่วย
ให้รอดของเรา ผูท้ รงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างไว้สาหรับเรา คริ สเตียนส่ วนมาก มักจะทบทวนคาปฏิญาณ
ที่เขาได้ให้ไว้แก่พระคริ สต์ ด้วยการรับศีลมหาสนิทอย่างเปิ ดเผยในคริ สตจักร
พระเจ้าได้ตรัสสั่งไว้วา่ บุตรของพระองค์ทุกคนควรเข้าร่ วมในการรับศีลมหาสนิท ฉะนั้นเราจึง
จาต้องรักษาพระบัญชานี้เอาไว้ แต่เราต้องพึงระวังว่า จะต้องไม่รับศีลมหาสนิทอย่างที่ไม่สมควร หรื อมี
ข้อบกพร่ องอย่างหนึ่งอย่างใด ทุกคนต้องตรวจจิตใจของตนเอง ควรคืนดีกบั เพื่อนบ้าน หรื อผูท้ ี่มีเรื่ อง
ผิดพ้องหมองใจกับเราเสี ยก่อน พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์กล่าวย้าในเรื่ องนี้วา่ “เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลาย
กินขนมปั งนี้ และดื่มจากจอกนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า กว่า
พระองค์จะเสด็จมา” (1 โคริ นธ์ 11:26) การที่จะรับไว้เพื่อตนเอง และประกาศให้ผอู้ ื่นทราบ ถึงการ
สิ้ นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ เป็ นหน้าที่ที่คริ สเตียนจาต้องกระทาก่อนอื่นใด ซึ่ ง
นับเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันสู งส่ งของคริ สเตียนทุกคน

คาถามสาหรับศึกษา
1. ใครเป็ นผูจ้ ดั ให้มีพิธีศีลมหาสนิทขึ้นเป็ นครั้งแรก?
2. ขนมปัง หมายถึงอะไร?
3. น้ าองุ่น หมายถึงอะไร?
4. การที่เรารับศีลมหาสนิทนั้น เป็ นการประกาศถึงอะไรบ้าง?
5. พิธีศีลมหาสนิทนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็ นการราลึกถึงอะไร?
6. ในการเตรี ยมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิท เราจะต้องทาอย่างไรบ้าง?
7. จงท่อง 1 โคริ นธ์ 11:26 ให้จาขึ้นใจ
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บทที่ 12 นิรโทษกรรม
พระธรรมโรมกล่าวว่า ผลที่มนุษย์จะพึงได้รับจากการทาบาปก็คือความตาย จิตวิญญาณที่
กระทาบาปจะต้องถึงแก่ความตาย นี่คือการปรับโทษผูก้ ระทาบาป ความจริ งเราเป็ นคนผิดบาป ดังนั้นก็
สมควรจะต้องได้รับโทษ แต่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงแบกรับความผิดของเราไว้แล้ว ด้วยพระองค์เองบน
ไม้กางเขนดังนั้นจึงเท่ากับว่า เราได้ตายฝ่ ายการบาปแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยูฝ่ ่ ายการชอบธรรม “...ด้ วย
รอยซึ่ งพระองค์ ได้ ถกู เฆี่ยนนั้น ก็เป็ นเหตุที่รักษำท่ ำนทั้งหลำย ให้ หำยแล้ ว” (1 เปโตร 2:24)
บัดนี้เราได้รับการปลดปล่อย ให้พน้ จากความผิดบาป โดยพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ คือ
ได้รับการอภัยโทษในความผิดของเราแล้ว (เอเฟซัส 1: 7)
“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นผูม้ ีความคิด เพราะเห็นแก่
เรา เพื่อเราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้า โดยพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:21)
“เหตุฉะนั้นการปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์” (โรม 8:1) ผูท้ ี่เชื่อพระ
เยซูคริ ตสเจ้า ได้รับนิรโทษกรรมโดยความเชื่อ (โรม 5:1) “ความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ งประทานแก่
คนทั้งปวงโดยความเชื่อ ที่เขาได้เชื่อในพระเยซูคริ สต์ เพราะไม่ทรงเห็นว่าคนทั้งหลายต่างกัน” (โรม 3:
22)
พระเยซูคริ สตเจ้า ทรงถูกลงโทษเพราะความผิดบาปของเรา พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์
เพื่อให้มนุษย์หนั กลับจากความผิดบาปของเขาหันมาพึ่งพระองค์ ดังนั้นถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดละเลยไม่ยอมรับ
เอาความรอด ที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงจัดเตรี ยมให้ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นความผิดของเขาเอง หาใช่ความผิด
ของพระเจ้าไม่โดยการสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เท่านั้น ที่ทาให้เราได้รับ
นิรโทษกรรมมาจากพระเจ้าได้ และเพราะผลแห่งการนี้เอง พระเจ้าจึงทรงนับว่าเราเป็ น “ผู้ชอบธรรม”
บุคคลใดซึ่งรู้สานึกในความผิดบาปของตน และกลับใจหันมาหาพระเยซูคริ สต์ ยอมเชื่อพึ่ง
พระองค์ พระเจ้าก็จะทรงโปรดยกความผิดบาปให้เขา และทรงให้บุคคลนั้นเป็ น “คนชอบธรรม” นิร
โทษกรรมหรื อการที่พระเจ้าทรงนับว่าเป็ นผูช้ อบธรรมนี้ เป็ นของประทานจากพระเจ้า ด้วยพระคุณของ
พระองค์ โดยมิได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ เป็ นการยกโทษให้ และยอมรับเอาคนบาปที่กลับใจจากความผิด
ของตน หันมาเชื่อพึ่งพระองค์ จึงเป็ นการลบล้าง “ผลที่จะพึงได้รับจากการทาบาป” ของเขาเสี ย และ
ประทานความชอบธรรมให้แทน พระเจ้าเป็ นผูท้ รงปลดปล่อยคนบาปทุกคนที่กลับใจเชื่อพึ่งพระคริ สต์
เนื่องด้วยพระคริ สต์ได้ทรงรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบถ้วนแล้ว และเนื่ องด้วยการตายไถ่
โทษแทนของพระเยซูคริ สต์ เมื่อเราเชื่อพึ่งในความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าจึงทรงยกบาป
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โทษของเราทุกประการ และทรงโปรดให้เราเป็ น “ผูช้ อบธรรม”ในสายพระเนตรของพระองค์เสมือนว่า
เราไม่เคยทาผิดแม้แต่ ประการใดเลย (ฟี ลิปปี 3:9)
“เพราะว่า พระเจ้าได้ทรงกระทาให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นความผิดเพราะเห็นแก่เรา
เพื่อว่าเราจะได้เป็ นคนชอบธรรม ของพระเจ้าโดยพระองค์” (2 กิจการ 5:21) แต่ ทั้งนีม้ ิได้ หมำยควำมว่ ำ
เรำเป็ นผู้บริ สุทธิ์ ปรำศจำกควำมผิดบำปทั้งหมด แต่หมายความว่า อยูใ่ นฐานะที่พระเจ้าทรงทาให้
สะอาดหมดจดปราศจากมลทินที่จะตาหนิได้ และพระบัญญัติซ่ ึ งเป็ นบทลงโทษเรานั้น พระเจ้าทรงยก
เสี ยแล้ว
การลงโทษคนผิดบาปนี้ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้า ส่ วนการอภัยโทษ
แก่คนบาป ที่ได้สานึกในความผิดบาปของเขานั้น เป็ นการแสดงพระเมตตากรุ ณาของพระองค์ พระ
ลักษณะทั้งสองประการนี้ มีในพระเยซูคริ สต์และพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์อย่างสมบูรณ์ (อ่าน โรม
3:23-26) พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากความผิดบาปใด ๆ แม้กระนั้นพระองค์ยงั ทรงยอม
ทนทุกข์ รับเอาการปรับโทษทั้งปวง ซึ่ งเป็ นผลแห่งความผิดบาปของเรา ไว้แต่พระองค์เดียว (กาลาเทีย
3:13 2 โคริ นธ์ 5:21 ปฐมกาล 53:6)
โดยการรับนิ รโทษกรรมจากพระเจ้า ผูท้ ี่เชื่ อพระองค์จึงได้รับสันติสุข บัดนี้ไม่มีการปรับโทษ
เขาอีกต่อไป เพราะเขารอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้า (โรม 5:9) และมีชีวติ นิรันดร์แล้ว

คาถามสาหรับศึกษา
1. ใครเป็ นผูช้ าระหนี้บาปแทนเรา? และชาระด้วยวิธีใด?
2. เราจะต้องทาอย่างไร จึงจะรอดพ้นจากความผิดบาปนี้?
3. จงท่อง โรม 3:24 ปฐมกาล 53:6 และ เอเฟซัส 1:7 ให้จาขึ้นใจ
4. การที่พระเจ้าทรงนิ รโทษกรรมให้เรา ให้ผลประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง?
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บทที่ 13 การชาระให้ บริสุทธิ์
“...ท่านทั้งหลาย จะเป็ นคนบริ สุทธิ์ เพราะเราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ” (1 เปโตร 1:16) พระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เพราะฉะนั้น สาวกของพระองค์ทุกคน จึงควรเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ตามแบบอย่างของพระองค์
ด้วย
ถ้อยคาในภาษาเดิมซึ่ งแปลว่า ชาระให้บริ สุทธิ์ น้ ี ถ้าแปลตามตัวจะได้ความว่า แยกออกจาก
กิจการของฝ่ ายโลก และตั้งไว้เพื่อพระเจ้า ความจริ งคริ สเตียนทุกคนได้รับการแยกไว้เพื่อพระเจ้า เพื่อรับ
ใช้พระองค์ดว้ ยชีวิตที่บริ สุทธิ์ แม้ในทุกวันนี้พระเจ้าก็ยงั ทรงเรี ยกร้องศิษย์ท้ งั หลายของพระองค์ ให้รับ
การชาระให้บริ สุทธิ์ อยู่ คริ สเตียนทุกคนได้รับการเลือกสรรไว้ให้อยูเ่ พื่อพระเจ้าแล้ว ดังนั้นจึงต้อง
แยกตัวออกจากการฝ่ ายโลกกล่าวคือ เลิกกระทาบาปหรื อตัดสัมพันธ์กบั ความชัว่ ทุกอย่าง (เลวินิติ
20:26) ดังนั้นการชาระให้บริ สุทธิ์ จึงเป็ นการกระทาทั้งของพระเจ้าและของมนุษย์
กิจการของพระเจ้านั้น ก็คือการชาระจิตใจของเราโดยพระคุณของพระองค์ “...พระเยซูได้ทรง
ทนทุกข์ทรมาน ภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อพระองค์จะได้ทรงชาระพลไพร่ ท้ งั หลาย...” (ฮีบรู
13:12) “...พระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร...และได้ประทานพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อจะได้ทรง
กันคริ สตจักรนั้นไว้ โดยที่ได้ทรงชาระด้วยน้ าพระคา” (เอเฟซัส 5:25,26) คนบาปที่กลับใจใหม่แล้วนั้น
ไม่เพียงแต่ได้รับการยกโทษบาปเท่านั้น แต่พระเจ้ายังทรงปลูกฝังหลักปฏิบตั ิใหม่ในการดาเนิ นชีวติ ไว้
ในจิตใจของเขาด้วย ซึ่ งจะทาให้เขาพ้นจากนิสัยที่มกั หลงกระทาบาป ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้าไม่เพียงแต่รอดพ้น
จากมลทินแห่งความผิดบาป (คือรับนิรโทษกรรม) เท่านั้น หากยังรอดพ้นจากการครองงาของบาปอีก
ด้วย (คือได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ ) เหตุการณ์ท้ งั สองอย่างนี้ แม้วา่ จะเกิดขึ้นในบุคคลคนเดียวในเวลา
เดียวกันก็ตาม แต่ถา้ พิจารณาให้ดีแล้ว ก็มีขอ้ แตกต่างกันอยู่
การรับนิ รโทษกรรมนั้น สัมฤทธิ์ ผลในครั้งเดียวส่ วนการชาระให้บริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นการกระทา
ของพระเจ้าซึ่งเราต้องรับสม่าเสมอวันต่อวัน คือต้องรับการชาระด้วยน้ าและด้วยพระวจนะของพระเจ้า
(เอเฟซัส 5:26)
หน้าที่ของมนุษย์ ในการรับการชาระให้บริ สุทธิ์ ก็คือการดาเนินชีวิตที่บริ สุทธิ์ โดยการยึดถือ
และพึ่งพระคุณของพระเจ้า และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตลอดเวลา พระคริ สตธรรม
คัมภีร์เร่ งเร้าคริ สเตียนทุกคนให้ “ต่อสู ้” (1 ทิโมธี 6:12) ให้ “เฝ้ าระวัง”ในการอธิษฐาน (โคโลสี 4:2) ให้
มีความพากเพียรและอธิษฐานโดย “ไม่หยุดยั้ง” เพื่อจะได้ดารงชีวิตในแนวทางที่บริ สุทธิ์
นิรโทษบำปหรื อนิรโทษกรรม คือ การที่พระเจ้าทรงถือว่า เราเป็ น “คนชอบธรรม” ส่ วนการ
ชำระให้ บริ สุทธิ์ คือการที่พระองค์ทรงทาให้เราเป็ น “คนชอบธรรม” โดยการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ
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การที่พระเยซูคริ สต์ทรงตายเพื่อไถ่มนุษย์ทาให้มนุษย์พน้ จากโทษทัณฑ์ ในการที่ได้ล่วงละเมิดต่อพระ
บัญญัติ
ตราบใดที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงครอบครอง ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้า ตราบนั้นเขาก็จะดาเนิ นชีวติ อยู่
ในความชอบธรรม เพราะได้เข้าสนิทในพระเยซูคริ สต์ และพระเยซูคริ สต์ทรงเข้าสนิทอยูใ่ นเขา (ยอห์น
15:4) เขาได้รับความชอบธรรมของพระคริ สต์ ดังนั้นเขาจึงสามารถหลีกเลี่ยงการชัว่ ทุกอย่างได้คริ สต
เตียนแท้ก็คือผูท้ ี่ถวายตัวให้พระองค์ และได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ แล้ว (1 โคริ นธ์ 1:2) และจะเป็ นผู้
บริ สุทธิ์ หมดจดโดยสมบูรณ์ เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาอีกเท่านั้น
ดังนั้นโดยการรับการชาระให้บริ สุทธิ์ นี่เอง คริ สเตียนจึงบังเกิดผลแห่งความดีงามนานาประการ
เป็ นต้นว่า ความรัก ความชื่อชนยินดี ความอดทน ความเชื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของการดาเนินชี วติ ที่บริ สุทธิ์ ท้ งั สิ้ น “นี่แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า คือที่
จะให้ท่านทั้งหลายเป็ นบริ สุทธิ์ ...” (1 เธสะโลนิกา 4:3) ขอให้เราถวายตัวให้แก่พระเจ้าอย่างหมดสิ้ น ไม่
ควรสงวนสิ ทธิ์ บางอย่างไว้เพื่อความปรารถนาของตนเอง และจงดาเนินชีวิตอย่างมีสัมปชัญญะอย่าง
ยุติธรรม และมีธรรมะ (ทิตสั 2:12)

คาถามสาหรับศึกษา
1. การชาระให้บริ สุทธิ์ หมายความว่าอะไร?
2. เราพ้นจากมลทินแห่งความผิดบาปของเราได้อย่างไร?
3. เราจะดาเนินชี วติ ที่บริ สุทธิ์ ได้อย่างไร?
4. ผลแห่งการดาเนินชีวิตที่บริ สุทธิ์ มีอะไรบ้าง?
5. ท่านได้ถวายตัวของท่านให้แก่พระเจ้า อย่างหมดสิ้ นแล้วหรื อยัง?
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บทที่ 14 การพ้นจากโรคภัยไข้ เจ็บ
สารพัดสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ล้วนเป็ นสิ่ งที่ดีท้ งั สิ้ น ปฐมกาล 1:31 ส่ วนบรรดาความไม่ดีไม่
งามทั้งหลาย รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ความตายและอื่น ๆ ล้วนเป็ นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ไม่ยอมเชื่อ
ฟังและขัดขืนต่อคาสั่งของพระเจ้า ฉะนั้นมนุษย์จะพ้นโรคภัยไข้เจ็บและความตายได้ ก็โดยพึ่งอานาจ
ของพระเจ้าเท่านั้น พระองต์ตรัสว่า “...เราคือเยโฮวาห์ ผูร้ ักษาเจ้า” (อพยพ 15:26)
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมาในโลกนี้ เพื่อทาลายพญามารและกิจการของมัน พระองค์ทรง
ปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากการเป็ นทาสบาป และทรงรักษาเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ทรง
สิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วยมนุษยชาติ ให้หลุดพ้นจากบาป และผลของบาป ด้วยเหตุน้ ีเองพระองค์จึงเสด็จลง
มาเกิดในโลก ในรู ปกายเนื้ อหนังเยีย่ งสามัญชน พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มคือ มัทธิ ว มาระโก ลูกา ยอห์น ชี้
ให้เราทราบว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูร้ ักษาโรค เช่นกล่าวว่า “บรรดาคนเจ็บป่ วยพระองค์ได้ทรงรักษา
ให้หาย” (มัทธิว 8:16) พระองค์ได้เสด็จออกไปรักษาคนเจ็บป่ วยทัว่ ทุกแว่นแคว้น ได้ทรงรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บของมนุษย์ทุกอย่าง โรคเหล่านั้นบางชนิดก็เป็ นโรคร้ายซึ่ งยากแก่การรักษาให้หายได้ พระองค์
ทรงสามารถบาบัดโรคได้ทุกอย่างตลอดทุกยุคทุกสมัย แม้กระทัง่ ทุกวันนี้พระเยซูทรงพระชนม์อยูอ่ งค์
เดียวกันนี้ ก็ยงั ทรงรักษาเราอยู่ พระองค์ตรัสว่า “...เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิ ตย์ กว่าจะ
สิ้ นโลก” (มัทธิว 28:20) ฤทธิ์ อานาจของพระองค์น้ ีมีอยูโ่ ดยไม่มีที่สิ้นสุ ดและพระนามของพระองค์ก็
ประเสริ ฐยิง่ นัก พระองค์ทรงสามารถช่วยเราให้พน้ จากความตาย ฉะนั้นจงสรรเสริ ญพระนามของ
พระองค์
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ได้กล่าวว่า “ถึงอย่างนั้นก็ยงั เป็ นคนเจ็บปวดของเราเอง ที่เขาผูน้ ้ นั รับ
แบกหาม... และที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของเขาผูน้ ้ นั ” (อิสยาห์ 53:4,5)
อัครสาวกเปโตรได้กล่าวไว้วา่ “...ด้วยรอยซึ่ งพระองค์ถูกเฆี่ยนนั้น ก็เป็ นเหตุที่รักษาท่าน
ทั้งหลายให้หายแล้ว” (1 เปโตร 2:24)
พญามารเป็ นต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ ตรงกันข้ามพระเยซูคริ สต์กลับเสด็จออกไป
รักษาผูท้ ี่ถูกการเบียดเบียน (กิจการ 10: 38) นอกจากนั้นพระองค์ยงั ได้ประทานฤทธิ์ อานาจในการขับผี
ร้าย และอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ แก่สาวกของพระองค์อีกด้วย (มัทธิ ว 10:1 ลูกา 9:1)
ดังนั้นหากว่ามีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดในท่ามกลางพวกเรา ที่เจ็บป่ วยก็ให้อธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า ตามที่
พระองค์สั่งไว้ แล้วพระองค์จะทรงโปรดรักษาผูเ้ จ็บป่ วยนั้นให้หาย และผูน้ ้ นั ควรอธิ ษฐานทุกวันสื บ ๆ
ไป เพราะว่าการอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าด้วยความซื่ อสัตย์น้ นั มีอานาจมาก ผูป้ ่ วยควรขอร้องให้ศิษยาภิ
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บาล และพวกผูป้ กครองในคริ สตจักรมาอธิ ษฐานเพื่อเขา และชโลมทาเขาด้วยน้ ามัน ในพระนามของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า การอธิ ษฐานด้วยความเชื่อ มีฤทธิ์ ในการรักษาคนเจ็บป่ วยให้หาย ยากอบ 5:14,15)
แต่ถา้ หากว่ายังมีความชัว่ ที่ซ่อนเร้น หรื อแอบแฝงอยูใ่ นจิตใจของเรา พระเจ้าจะไม่ทรงฟังคา
อธิษฐานของเราเลย (สดุดี 66:18) ดังนั้นเราจึงควรสารภาพความผิดบาปของเราต่อกันและกัน และ
อธิ ษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อที่พระเจ้าจะทรงรักษาเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เกี่ยวกับประเด็นนี้พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์บ่งชี้ถึงเคล็ดลับว่า “...คาอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนแห่งผูช้ อบธรรม ก็มีอานาจมาก ซึ่ งจะ
นาให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16) ถ้าเรายังหวังพึ่งพระเจ้าอยู่ เราก็จาต้องเชื่ อฟังพระองค์ “ถ้าเจ้าทั้งหลายจะ
เชื่อฟังคาตรัสของเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จะประพฤติในทางชอบต่อพระพักตร์ของพระองค์ ...และจะ
รักษาข้อปฏิบตั ิของพระองค์ทุกประการ โรคต่าง ๆ ซึ่ งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอายฆุปโตนั้น เราจะ
ไม่ให้เกิดแก่พวกเจ้าเลย...” (อพยพ 15: 26)
จงสรรเสริ ญพระนามของพระเยซูคริ สตเจ้า แพทย์ผปู้ ระเสริ ฐของเรา และจงมอบโรคภัยไข้เจ็บ
ของท่าน ไว้ให้พระองค์บาบัดรักษา

คาถามสาหรับศึกษา
1.อะไรเป็ นต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง?
2. จงบอกชื่อบุคคล ที่พระเยซูทรงรักษาให้หายโรค เท่าที่ปรากฏในพระกิตติคุณทั้งสี่ มาสักห้า
คน
3. พระธรรมยากอบกล่าวว่า เราควรทาอย่างไร จึงจะได้รับการบาบัดโรคภัยไข้เจ็บ?
4. จงท่องข้อพระธรรมต่อไปนี้ ให้จาขึ้นใจ อพยพ 15: 26 1 เปโตร 2:24 สดุดี 66:18
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บทที่ 15 การอธิษฐาน
“จงเฝ้ าระวัง และอธิษฐาน เพื่อว่าท่านจะได้ไม่พา่ ยแพ้ต่อการทดลอง...” (มัทธิว 26: 41)
การอธิ ฐาน หมายถึงการสนทนากับพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับเราทางพระวจนะของพระองค์ คือ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉะนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ ต่อพระวจนะของพระองค์วา่
พระองค์ตรัสกับเรา
อย่างไร และเมื่อมีความกังวลใจในสิ่ งใด หรื อเศร้าโศกเสี ยใจด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ก็ควรทูลต่อพระองค์
ฝากความหวังและความไว้วางใจกับพระองค์ ดีกว่าที่จะยึดเอามิตรสหายเป็ นที่พ่ งึ หรื อที่ปรึ กษา เราควร
เปิ ดจิตใจของเราให้แก่พระบิดาเจ้า โดยการอธิ ษฐานขอด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าจะทรงมอบทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ให้แก่เรา (ฟี ลิปปี 4:19)
การอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรม ย่อมเกิดผลมาก (ยากอบ 5:16)
“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้อยคาของเราฝังอยูใ่ นท่าน ๆ จะขอสิ่ งใด ซึ่ งท่าน
ปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)
พระเจ้าพระบิดาทรงสดับฟังคาอธิษฐานของผูท้ ี่เชื่อ (มาระโก 9:23) ถ้าเรายังฝักใฝ่ อยูใ่ นการทา
บาปอีกต่อไป และไม่ยอมรักษาพระบัญชาของพระเจ้า พระองค์ก็จะไม่ทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของเรา
พระเจ้าทรงสดับฟังคาอธิษฐานของผูท้ ี่รู้สึกสานึกในความผิดของเขา และปรารถนาที่จะให้พระองค์
อภัยโทษให้เขา ทั้งอธิ ษฐานขอด้วยการถ่อมจิตใจลง (ลูกา 18:13,14) ในทานองเดียวกัน พระเจ้าก็จะ
ทรงสดับฟังคาอธิษฐาน ของผูท้ ี่เกรงกลัวพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระอง์ ถ้าเราอธิษฐานขอ
ต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่เราเพื่อสอนเราให้อธิ ษฐาน
พระเจ้าได้ประทานพระคุณอย่างใหญ่หลวงให้แก่เรา ดังนั้นในการอธิ ษฐาน เราจึงควร
ขอบพระคุณและสรรเสริ ญพระองค์สาหรับพระพรที่เราได้รับนั้น นอกนั้นเราควรสารภาพความผิดของ
เรา และทูลขอสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับชีวิตของเราต่อพระองค์ดว้ ยอาการที่สุภาพอ่อนน้อม
เพราะเหตุที่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็ นคนบาป และจาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์อยูต่ ลอดเวลา
ฉะนั้นเราจึงไม่ควรอธิ ษฐานเพื่อตัวเราเองเท่านั้น หากควรอธิ ษฐานเพื่อบุคคลอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้รับความ
รอด เพื่อผูร้ ับใช้ของพระเจ้า เพื่อคริ สตจักรของเรา เพื่อศิษยาภิบาล หรื อผูป้ กครองคริ สตจักร เพื่อ
เจ้าหน้าที่ขององค์การรัฐบาล เพื่อคนขัดสน เพื่อคนเจ็บป่ วย เพื่อผูค้ ดั ค้านหรื อใส่ ร้ายเรา เพื่อครอบครัว
ของเรา และเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย
เราควรอธิ ษฐานทุก ๆ วัน ทั้งเวลาเช้า กลางวัน และกลางคืน เราควรอธิ ษฐานเสมอเป็ นกิจวัตร
โดยไม่หยุดยั้ง (ลูกา 18:1) เราควรอธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ ก่อนเข้านอน ทั้งเมื่อตกอยูใ่ น
ความทุกข์ลาบาก และเมื่อมีความชื่นชมยินดี ชีวิตของเราควรประกอบไปด้วยการอธิฐาน เราควร
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อธิ ษฐานเสมอ ไม่วา่ เมื่ออยูต่ ามลาพัง หรื ออยูก่ บั ครอบครัวหรื อแม้กระทัง่ อยูก่ บั ผูอ้ ื่นไม่วา่ ในที่ประชุม
หรื อสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ก็ตาม (1 ทิโมธี 2:8) เราควรอธิ ษฐานเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้า ขยาย
อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลออกไป และเพื่อให้พระเยซูเสด็จกลับมาเร็ ววันเข้า เราควรอธิ ษฐานเพื่อไม่ให้
พ่ายแพ้ต่อการล่อลวงของพญามาร เพื่อให้พน้ จากความผิดบาปทั้งปวง เพื่อที่จะได้รับชีวติ ไป มีกาลัง
กาย มีใจเข้มแข็ง แต่ท้ งั นี้ก็ไม่ควรอธิ ษฐานขอด้วยความเห็นแก่ตวั หรื อด้วยการหลอกลวงเช่นคนหน้า
ซื่ อใจคอ ขอให้เราอธิ ษฐานด้วยใจซื่ อสัตย์ ด้วยการถ่อมตัวและด้วยความพากเพียร จนกระทัง่ ได้รับ
คาตอบ แม้พระเยซูคริ สตเจ้าเอง ก็ทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ให้กบั การอธิ ษฐาน
เช่นเดียวกัน
พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ ษฐาน ทรงวิงวอน และกันแสงด้วยความโทมนัสอยูเ่ สมอ บางครั้งก็ทรง
อธิ ษฐานด้วยน้ าพระเนตรไหลพราก แม้วา่ พระองค์จะทรงมีพระราชกิจมากมายพระองค์ก็มิได้ละเว้น
การอธิ ษฐาน พระองค์ อธิ ษฐำน ทั้งก่ อนและหลังปั ฏิบัติพระรำชกิจที่สำคัญ ๆ ทุกครั้ ง แม้วา่ บางครั้ง
พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อย ก็ยงั ทรงอธิ ษฐาน ทั้งเมื่อตกอยูใ่ นยามทุกข์ยาก และทรงได้รับชัยชนะ พระ
เยซูทรงอธิ ษฐานเพื่อมนุษย์ท้ งั ปวง แม้วา่ จะเป็ นศัตรู ของพระองค์ก็ตาม พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างที่
ประเสริ ฐที่สุดของเรา ธุ รกิจหรื อสิ่ งที่ยงุ่ ยากเกินความสามารถของเรา ก็อาจสาเร็ จลุล่วงได้โดยการ
อธิ ษฐานจงอธิ ษฐานโดยการเชื่อพึ่งและมอบทุกอย่างให้กบั พระองค์ ขอให้ศึกษาคาอธิ ษฐานของผูร้ ับใช้
พระเจ้า ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จากข้อพระธรรมต่อไปนี้ ดาวิด 2 ซามูเอล 7:18-29 ซาโลมอน 1
พงศาวดาร 8: 22-53 ดาเนียล 9:4-19
จงพิจารณาด้วยว่า ขณะที่เปโตรถูกจาคุกนั้น คริ สตจักรได้อธิ ษฐานเพื่อท่านอย่างไร ถ้า
ปราศจากการอธิ ษฐานคริ สตจักรจะเสื่ อมลงอย่างแน่นอน ฉะนั้นจงอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ
การอธิษฐานตามแบบของพระเยซู (มัทธิว 6:9-13)
จงศึกษาและท่องจาคาอธิ ษฐานเหล่านี้ และตีความหมายให้แตกฉาน แล้วนาไปใช้ในการ
อธิ ษฐานประจาวันของท่านเอง

คาอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานสารพัดสิ่ งให้แก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย พระองค์
เป็ นผูป้ ระทานอาหารประจาวันให้พวกข้าพระองค์ ทรงโปรดให้พวกข้าพระองค์ได้อิ่มหนาสาราญ ขอ
โปรดให้อาหารนี้ช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้มีกาลังกาย ให้ดารงชีวิตอยูต่ ่อไป เพื่อจะได้สรรเสริ ญเชิดชู
พระเกียรติ และปรนนิบตั ิพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย มีความหิ วกระหาย
ทิพยอาหารแห่งชีวติ และน้ าประกอบด้วยชีวิตจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดสดับฟังคาอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลายอธิ ษฐานขอให้พระนามของพระเยซูคริ สตเจ้า อาเมน
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คาอธิษฐานในเวลาเช้ า
โอ ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอสรรเสริ ญพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระผู ้
ประเสริ ฐยิง่ ของข้าพระองค์ท้ งั หลาย พระองค์ทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่พวก
ข้าพระองค์ ก็เพราะความเมตตาที่ทรงมีต่อพวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอสรรเสริ ญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาพวกข้าพระองค์ตลอดคืน และได้ประทานพระคุณ ให้แก่ขา้ พระองค์
ทั้งหลายในวันใหม่น้ ีดว้ ย
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายเป็ นคนบาป และดาเนินชีวิตในความผิดบาป
ขอพระองค์ทรงโปรดประทานฤทธิ์ อานาจ ให้แก่พวกข้าพระองค์ โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อ
เอาชนะต่อบาป และขอพระองค์ทางนาวิถีชีวติ ของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ให้ดาเนินอยูใ่ นแสงสว่างของ
พระองค์ ให้ได้มีโอกาสเป็ นพยานเพื่อพระองค์ท้ งั ในวันนี้และวันหน้า ขอพระองค์ทรงช่วยพวกข้า
พระองค์ให้พน้ จากความชัว่ ร้ายทั้งปวงอย่าให้ตกอยูภ่ ายใต้การล่อลวงใด ๆ ขอให้ได้ทาแต่ความดี
ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรให้แก่เพื่อนบ้าน มิตรสหาย และญาติพี่นอ้ งของข้าพระองค์
ทั้งหลายด้วย ขอทรงรักษาผูท้ ี่เจ็บไข้ได้ป่วย และประโลมใจของผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความโศกเศร้า ขอพระองค์
โปรดรับพระเกียรติ จากชีวติ ของพวกข้าพระองค์ในวันนี้
ข้าพระองค์อธิ ษฐานขอต่อพระองค์ ในพระนามพระผูช้ ่วยให้รอด คือองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า อา
เมน

คาอธิษฐานเวลาเข้ านอน
โอ ข้าแต่พระบิดาผูใ้ หญ่ที่สูงสุ ด พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงของข้าพระองค์ท้ งั หลาย พวกข้า
พระองค์ ขอสรรเสริ ญพระองค์ ที่ทรงปกปักรักษาพวกข้าพระองค์ให้พน้ จากภัยพิบตั ิและโรคภัยไข้เจ็บ
มีชีวติ อยูอ่ ย่างปลอดภัย ตลอดทั้งวันข้าพระองค์ท้ งั หลายขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงโปรดให้มีเวลา
กลางคืนสาหรับพักผ่อน
ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษบาปให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายที่ได้ฝ่าฝื นคาสั่งของพระองค์ และได้
หลงทาผิดบาปในวันนี้ ขอพระองค์ทรงโปรดชาระข้าพระองค์ท้ งั หลาย ด้วยพระโลหิ ตไถ่ขอทรงช่วย
พวกข้าพระองค์ ให้พน้ จากภัยอันตราย ความทุกข์โศกและความผิดบาป ขอพระองค์ทรงปกป้ องพิทกั ษ์
รักษาพวกข้าพระองค์ให้นอนหลับสนิท เพื่อให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นสาหรับรับใช้พระองค์ในวัน
ต่อไป พวกข้าพระองค์ขอมอบชีวติ จิตใจไว้ในพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์
ข้าแต่พระองค์ ขอทรงโปรดสดับฟังคาอธิ ฐานของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ในพระนามพระเยซู
คริ สต์เจ้า อาเมน
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คาถามสาหรับศึกษา
1. การอธิ ษฐานมีความหมายอย่างไร?
2. พระเจ้าทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของผูใ้ ดบ้าง?
3. เราควรอธิษฐานเพื่อใครบ้าง?
4. พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐานเมื่อใด? และทรงอธิ ษฐานอย่างไร?
5. ท่านอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้า ตามลาพึงแต่ผเู ้ ดียวทุก ๆ วันหรื อไม่?
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บทที่ 16 พระกิตติคุณ
“พระกิตติคุณ” คืออะไร “กิตติ ” หมายถึงคาสรรเสริ ญหรื อคาเล่าลือ “คุณ” หมายถึงความดี
ฉะนั้นกิตติคุณจึงหมายถึง “ข่ ำวดี ” “ข่ ำวประเสริ ฐ” หรื อ “คุณงำมควำมดี อันเป็ นที่เลื่องลือ” ข่าว
ประเสริ ฐที่วา่ นี้ ก็คือข่าวดีที่วา่ มนุษย์จะได้คืนดีกบั พระเจ้ามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ และรับของ
ประทานจากพระองค์ข่าวนี้ เป็ นข่าวยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เคยได้ฟังมา (พี่นอ้ งฝ่ ายคาธอลิกเรี ยก “พระกิตติคุณ”
นี้วา่ “พระวรสาส์น”)
ข่าวเหล่านี้แหละคือพระกิตติคุณ “...เรานาข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่ งจะให้เป็ นที่ชื่น
ชมยินดี เป็ นอันมากแก่คนทั้งปวง คือว่า ในวันนี้พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริ สตเจ้า มา
บังเกิดที่เมืองดาวิด” (ลูกา 2:10, 11)
“…พระเยซูคริ สต์ ได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด....” (1 ทิโมธิ 1:15)
“...บุตรมนุษย์ได้มา เพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด” (ลูกา 19:10)
“...จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้า และท่านจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่านด้วย”
(กิจการ 16: 31)
“...ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อกิตติคุณเถิด” (มาระโก 1:15)
พระเยซูคริ สตเจ้า ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลกทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่โปรดยกความผิด
บาปของเราได้ ไม่มีข่าวอื่นใดที่จะประเสริ ฐเท่ากับข่าวนี้ ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีน้ ี ได้มีบญั ญัติเป็ นบท
พยากรณ์ล่วงหน้าไว้ อย่างละเอียดถี่ถว้ นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ บุคคลใดที่ยอมต้อนรับพระองค์
“พระเมซียา” พระผูช้ ่วยให้รอดคือพระเยซูคริ สตเจ้า บุคคลนั้นก็จะรอดพ้นจากบึงไฟนรกที่ไหม้อยูเ่ ป็ น
นิตย์ และได้รับชีวิตนิ รันดร์ ความปี ติยนิ ดีอนั อิ่มเอิบของผูน้ ้ นั จะสังเกตได้จากใบหน้าของเขา และจาก
การดารงชี วติ ของเขา แม้ผอู ้ ื่นก็อดประหลาดใจไม่ได้เมื่อเห็นความยินดีของเขา และเขาก็ยอมบอกกล่าว
ให้ผอู ้ ื่นทราบว่าเหตุใดเขาจึงมีความยินดีเหลือล้นเช่นนั้น
ข่าวประเสริ ฐว่าด้วยพระเยซูคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของโลก ได้แพร่ สะพัดไปทัว่ ทุกหนทุก
แห่งอย่างรวดเร็ ว และยังคงแพร่ ไปจนกระทัง่ ทุกวันนี้ พระเยซูคริ สตเจ้าทรงยอมพลีพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อเรา แต่ในวันที่สามหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาอีก ทรงปรากฏพระองค์ให้มนุษย์
เห็น และทรงกาชับคนเหล่านั้นให้บอกเล่าเรื่ องที่เขาประสบนี้ให้ผอู ้ ื่นฟัง
ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์สี่สิบวัน พระองค์ได้ทรงเทศนาประกาศสั่งสอนเรื่ อง
แผ่นดินของพระเจ้า และทรงหนุ นน้ าใจบรรดาสาวกของพระองค์ ให้ประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ออกไป และหนุ นน้ าใจสาวกเหล่านั้นให้มีความเข้มแข็งในหน้าที่การงาน เพื่อให้พระราชกิจของ
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พระองค์ในส่ วนที่ตอ้ งทาในโลกนี้สาเร็ จ
พระองค์ทรงเร่ งเร้าจิตใจของอัครสาวกในการเป็ นพยาน
จนกระทัง่ การประกาศพระกิตติคุณกลายเป็ นงานประจาที่สาคัญที่สุดของเขา
คาว่า “ผูป้ ระกาศเผยแพร่ ” นี้ หมายถึงผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ออกไป คือผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกไว้ ให้
ออกไปเป็ นพยานเพื่อพระองค์ หรื อผูท้ ี่นาข่าวประเสริ ฐว่าด้วยองค์พระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รง
พระชนม์อยู่ ออกไปเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นได้รับทราบพระองค์ตรัสว่า “พระบิดำได้ ทรงใช้ เรำมำฉันใด เรำใช้
ท่ ำนทั้งหลำยไปฉันนั้น” (ยอห์ น 20:21) เนื่องจากพระบิดาเจ้าได้ทรงใช้พระเยซูให้เสด็จลงมาเพื่อสอน
ให้มนุษย์โลกได้รู้ถึงความรักของพระองค์ ดังนั้น พระเยซูคริ สต์จึงได้ส่งผูเ้ ชื่ อวางใจในพระองค์ทุกคน
ให้ออกไปเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐหากว่าเราไม่ออกไปประกาศพระกิตติคุณ ก็เท่ากับว่า เราไม่ทา
ตามพระบัญชาของพระองค์
ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงบัญชาสาวกของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลาย
จงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” (มัทธิว 28:19)
พระบัญชานี้มิได้เป็ นพระบัญชาของกษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นเพียงมนุษยโลกเช่นเดียวกับเราทั้งหลาย
หากแต่เป็ นพระบัญชาขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าในฐานะที่ทรงเป็ นพระเจ้า และราชาแห่งราชาทั้งปวง
พระองค์ทรงสั่งให้สาวกของพระองค์ ตั้งต้นเผยแพร่ พระกิตติคุณในกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นแห่งแรก แล้วจึง
เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐนี้ไปทัว่ มณฑลยูดา และที่อื่น ๆ ต่อไปการประกาศพระกิตติคุณได้เริ่ มต้นในทวีป
เอเชีย ต่อจากนั้นจึงแผ่ไปสู่ ทวีปอาฟริ กา ทวีปยุโรป และอเมริ กา คือเริ่ มประกาศจากทางทิศตะวันออก
ไปสู่ ทิศตะวันตก ในทุกวันนี้การประกาศพระกิตติคุณ ก็ได้แผ่ไปทัว่ ทุกส่ วนของโลก จากซี กโลกด้าน
ตะวันตกจรดตะวันออก หรื อจากตะวันออกจรดตะวันตก ในการประกาศพระกิตติคุณนี้ ไม่มีการ
แบ่งแยกผิวพรรณ ชาติช้ นั วรรณะ ผูด้ ีมีจน ชายหญิง คนมีวชิ าความรู ้หรื อไร้การศึกษา “ข่าวดี” นี้ เป็ น
ของมนุษย์ทุกคนที่ยอมรับเอา ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระเยซู ทุกคนจึงต้องเผยแพร่ พระกิตติคุณออก
ไปสู่ ชาวโลก งานขั้นแรกของคริ สเตียนทุกคน ทุกครอบครัว และทุกคริ สตจักรก็คือ กำรเป็ นพยำน การ
ประกาศพระกิตติคุณ และการบอกกล่าวให้บุคคลอื่นทราบถึงความชื่นชมยินดีของเรา ที่ได้รับทราบข่าว
ประเสริ ฐนี้
การประกาศพระกิตติคุณนี้ จะดาเนินไปเรื่ อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด จนกว่าพระเยซูคริ สตเจ้าจะ
เสด็จกลับมาอีก เราต้องนับว่า งานนี้เป็ นการงานที่สาคัญที่สุดโลก คือช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความ
พินาศในอนาคต อาจารย์เปาโลเป็ นพยานว่า “ข้ ำพเจ้ ำไม่ มีควำมละอำยในเรื่ องกิตติคุณของพระคริ สต์
เพรำะว่ ำกิตติคุณนั้นเป็ นฤทธิ์ เดชของพระเจ้ ำ ให้ คนทั้งปวงที่ เชื่ อนั้น ได้ ถึงที่ รอดทุกคน” (โรม 1:16)
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คาถามสาหรับศึกษา
1. คาว่า “พระกิตติคุณ” หมายความว่าอะไร?
2. “ผูป้ ระกาศเผยแพร่ ” มีหน้าที่อะไรบ้าง?
3. ใครเป็ นผูบ้ ญั ชาให้เราทาการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐนี้?
4. อาจารย์เปาโลเป็ นพยานว่าอย่างไร เกี่ยวกับการประกาศพระกิตติคุณ?
5. จงท่องข้อพระธรรมต่อไปนี้ ให้จาขึ้นใจ ลูกา 2: 10, 11 มาระโก 1:15, 16:15
6. ท่านเป็ นพยานเพื่อพระเยซู คริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านทุกวันหรื อไม่?
7. ท่านได้เริ่ มต้นมีส่วนร่ วม ในการประกาศข่าวประเสริ ฐนี้แล้วหรื อยัง
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บทที่ 17 พญามาร
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อเดิมนั้นพญามารเป็ นทูตสวรรค์ ที่พระเจ้าทางสร้างขึ้น และ
ตั้งไว้ให้อยูท่ ี่ภูเขาบริ สุทธิ์ ของพระองค์ เป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญา และมีความงดงาม ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใด
เสมอเหมือน เพราะความเด่นเป็ นพิเศษเหนื อผูอ้ ื่นนี้เอง จึงทาให้พญามารเกิดความเย่อหยิง่ ทรนง และ
เกิดความทะเยอะทยาน คิดจะเป็ นใหญ่ในสวรรค์แทนพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงขับไล่ออกจากสวรรค์ลง
มายังโลก พร้อมกับพรรคพวกของมัน (ปฐมกาล 14: 12, 15)
พญามารเป็ นผูม้ ีอานาจมาก มนุษย์จึงขัดขวาง หรื อต่อสู ้กบั พญามารไม่ได้เลย นอกจากจะอาศัย
ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าเท่านั้น และมิใช่เพียงแต่เท่านั้น พญามารยังมีบริ วารที่ชวั่ ร้ายซึ่ งล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มี
อานาจด้วยกันเป็ นจานวนมากมายแทรกซึ มอยูท่ วั่ แผ่นดินโลก (เอเฟซัส 6:12) บัดนี้พญามารเป็ นผูม้ ี
อานาจครอบครองสถานอากาศ เป็ นผูค้ รอบครองในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ และเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวของ
คนส่ วนใหญ่ในสมัยนี้ (เอเสเคียล 28:1-19 เอเฟซัส 2:2 ยอห์น 12:31 2 โคริ นธ์ 4:4) พระคริ สตธรรม
คัมภีร์เรี ยกพญามารตามชื่อต่าง ๆ สุ ดแล้วแต่การชัว่ ที่พญามารกระทานั้น เช่น “ปี ศาจร้าย” “พญานาค”
“งูโบราณ” “ผูค้ รอบครองโลก” “ดาวประจาวันที่ตกมาจากฟากฟ้ า” “ผูล้ ่อลวง” “ผูท้ รยศ” “พ่อของการ
มุสา” “ผูฆ้ ่าคน” “ผูม้ ีอานาจแห่งความตาย” “ศัตรู ” “ผีร้าย” และชื่ออีกมาก
พญามารเป็ นผูท้ ี่มีอานาจมาก พร้อมทั้งมีความเฉลียวฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมนานาประการ มัน
พยายามขัดขืนและขัดขวางกิจการงานของพระเจ้าทุกอย่าง เป็ นต้นว่าคอยทาให้ผทู ้ ี่เชื่อพระเจ้าให้หลง
คอยแย่งเอาพระวจนะของพระเจ้าจากจิตใจของมนุษย์ และทาให้ดวงใจมนุษย์มืดมน เพื่อไม่ให้เห็น
ความสว่างของพระเยซูคริ สต์ พญามารมุ่งทาลายมนุษย์ทุกวิถีทาง จนอัครสาวกเปโตรต้องคอยตักเตือน
เราว่า “ท่ ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนใจหนักแน่ น จงระวังไว้ ให้ ดี ด้ วยว่ ำศัตรู ของท่ ำนคือมำร ดุจสิ งโตคำรำม
แผดเสี ยงร้ องน่ ำกลัว และเที่ยวไปเสำะแสวงหำคนที่มนั จะกัดกินได้ ” (1 เปโตร 5:8) แม้วา่ พญามารจะมี
ฤทธิ์ อานาจมากเพียงใดมันก็ยงั หวัน่ กลัวและไม่อาจต่อสู ้กบั พระเจ้าได้ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรม
ต่อไปนี้ “ท่านทั้งหลายจงมีใจน้อมยอมฟังพระเจ้าแต่จงต่อสู ้กบั มาร และมันจะหนีไปจากท่าน” (ยากอบ
4:7) จงศึกษาและพิจารณาข้อความจากจดหมายฝาก ที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงคริ สตจักรเอเฟซัสต่อไปนี้
ละเอียดถี่ถว้ น
พระธรรมเอเฟซัส 6: 10-18 บัญญัติเรื่ องราวว่าด้วยยุทธภัณฑ์ของคริ สเตียน ไว้ดงั นี้
“ในที่สุดนี้ ท่านจงมีกาลังขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และในเรี่ ยวแรงแห่งฤทธิ์ เดชของพระองค์
จนสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู ้กบั
เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดาศักดิ์และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอานาจ และต่อสู ้กบั ผูป้ กครองในโมหะ
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ความมืดแห่งโลกนี้ และต่อสู ้กบั บรรดาวิญญาณอันชัว่ ในสถานอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ น
ของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะต่อต้านได้ในวันชัว่ ร้าย และเมื่อเสร็ จแล้วจะยืนมัน่ ได้ เหตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงยืดมัน่ เอาความจริ งคาดเอวไว้ เอาความชอบธรรมเป็ นเครื่ องทับทรวงป้ องกันอกไว้ และเอา
กิตติคุณแห่งสันติสุข ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดความพร้อมเพรี ยง มาสวมเป็ นรองเท้า และนอกนั้น จงเอาความ
เชื่อเป็ นโล่ ด้วยโล่น้ นั จะได้ดบั ลูกศรเพลินของพญามารเสี ย และจงเอาความรอดเป็ นเครื่ องป้ องกัน
ศีรษะไว้ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระคาของพระเจ้า และโดยคาอธิษฐานวิงวอนทุก
อย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างและอธิ ษฐานเพื่อสิ ทธิ ชน
ทั้งหมด”
พญามารพยายามล่อลวงพระเยซูคริ สต์ให้พระองค์กระทาผิดด้วยประการต่าง ๆ นานา แต่แล้ว
มันก็ตอ้ งพ่ายแพ้แก่พระองค์พระเยซูคริ สตเจ้าพระผูน้ าของเราผูท้ รงมีชยั ต่อพญามาร
ทรงสามารถ
ประทานชัยชนะเหนื อพญามาร ให้แก่ผเู ้ ชื่ อพึ่งพระองค์ทุกคน
พญามารเป็ นต้นเหตุแห่งบาป และโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในโลกนี้ เป็ นผูล้ ่อลวงมนุษย์ให้หลง
กระทาผิดด้วยเล่ห์กลต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังให้ดี เพราะวันเวลาแห่งการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริ สตเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว พญามารเองก็ประจักษ์ถึงความจริ งในข้อนี้ และรู ้ตวั ว่า มีเวลาเหลือ
อีกไม่มากนัก จึงพยายามทุกอย่างที่จะทาให้มนุษย์ตกอยูใ่ นห้วงแห่งบาป
แต่โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้ทรงทาลายความมุ่งหวังของพญามารให้
สู ญสิ้ นไปทุกอย่าง พระองค์ทรงจัดเตรี ยมบึงไฟที่ไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ไว้คอยท่าพญามารอยูแ่ ล้ว เมื่อพระ
เยซูเสด็จกลับมา พญามารจะถูกจับ ทูตสวรรค์จะผูกมัดมันไว้ ทิ้งลงในเหวลึก จนถึงหนึ่งพันปี แล้วจึง
ปล่อยคราวนี้ มันก็จะทุ่มเทสติปัญญาและอานาจของมัน เพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงกระทาผิด แต่อย่างไร
ก็ตาม ในที่สุดพญามารก็ “จะถูกโยนทิ้งในบึงไฟที่ไหม้กามะถัน.... ทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
ฉะนั้นจึงขอให้เราทั้งหลาย จงถวายตัว ทั้งกายและจิตใจของเราทุกอย่าง ให้แก่พระเยซูคริ สต
เจ้า พระผูน้ าแห่งความมีชยั ของเรา ขอให้เราจงสวมยุทธภัณฑ์ของพระองค์ สู ้รบกับพญามาร ดุจทหาร
กล้า จนกระทัง่ วันตาย

คาถามสาหรับศึกษา
1. จงบอกชื่อต่าง ๆ ของพญามารตามที่บนั ทึกไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อย่างน้อย 8 ชื่อ
2. กิจการของพญามารมีอะไรบ้าง?
3. ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า ที่คริ สเตียนควรใช้ ในการสู้ รบกับพญามารนั้น คืออะไร?
4. จงอธิ บายย่อ ๆ พอเป็ นสังเขปว่า พญามารจะถูกทาลายโดยวิธีใด?
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5. จงท่องข้อพระธรรม 1 เปโตร 5: 8, 9 ยากอบ 4:7 ให้จาขึ้นใจ
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บทที่ 18 การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจ้ า
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์เสด็จลงมายังโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอด พระองค์
ทรงสละความสุ ขในสวรรค์เสด็จลงมารับสภาพเป็ นมนุษย์ เราเรี ยกการเสด็จมาของพระองค์ในครั้งนี้วา่
การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์พระองค์ทรงเจริ ญวัย ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงฟื้ นคืน
พระชนม์ และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์พระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะมาอีก รับ
ท่านให้ไปอยูก่ บั เรา” (ยอห์น 14:3) พระเจ้าทรงรับพระองค์ข้ ึนสู่ สวรรค์อย่างไร พระองค์ก็จะเสด็จ
กลับมาเพื่อรับเราอีกอย่างนั้น (กิจการ 1:11) นี่คือความหวังที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของเหล่าผูเ้ ชื่อถือศาสนา
คริ สต์ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริ สต์น้ ี ได้มีบนั ทึกพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วในพระคัมภีร์เดิม
และในพระคริ สตธรรมใหม่ก็ได้กล่าวถึงหลายครั้ง
อาจารย์เปาโลกล่าวถึงเรื่ องนี้ ไว้ใน พระธรรม 1 เธซะโชนิ กา 4: 13-18 ดังนี้
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบถึงคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อ
ท่านจะไม่เป็ นทุกข์โศกเศร้าเหมือนอย่างคนอื่นที่ไม่มีหวัง เพราะถ้าเราเชื่ อว่า พระเยซูวายพระชนม์และ
คืนพระชนม์แล้วฉันใด โดยพระเยซูน้ นั พระเจ้าจะทรงนาบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เข้ามากับ
พระองค์ฉนั นั้นเพราะเราจะบอกข้อนี้ ให้ท่านทราบตามคาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าเราผูย้ งั เป็ นอยู่ และ
คอยท่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้ว ก็หามิได้ ด้วยว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยสาเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของ
พระเจ้า และคนทั้งหลายที่ตายในพระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมาก่อน ภายหลังนั้นเราผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละคอยอยู่ จะ
ถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในท้องฟ้ า อย่างนั้นแหละเรา
จึงจะอยูก่ บั พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงเล้าโลมซึ่ งกันและกัน ด้วยคาเหล่านั้นเถิด”
พระเยซูตรัสว่า “ดูเถิดเราจะมาโดยเร็ วพลัน” (วิวรณ์ 22:12, 20) ผูท้ ี่เชื่อพระองค์อย่างแท้จริ ง
ย่อมคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระองค์ โดยละทิ้งการอธรรม โลกียต์ ณั หา และดาเนินชี วติ อย่างมี
สติสัมปชัญญะ อย่างยุติธรรม และอย่างเป็ นธรรม (ทิตสั 2:12) แต่ผทู ้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้าจะเยาะเย้ย ไม่เชื่อ
การเสด็จกลับมาของพระองค์ (2 เปโตร 3:4)
พระองค์จะเสด็จมาบนเมฆบนฟ้ า ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนั ยิง่ ใหญ่ (มัทธิ ว 24: 30)
พระองค์จะเสด็จมาพร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ที่บริ สุทธิ์ ของพระองค์
แต่เราไม่รู้เวลาแห่งการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม จากพระธรรมข้อที่อา้ งถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์น้ นั ทาให้
เราทราบว่าใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นเราจาเป็ นที่จะต้องเชื่ อพึ่งพระองค์ เฝ้ าระวังอยูเ่ สมอ หมัน่ อธิ ษฐาน และ
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คอยท่าพระองค์ พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับพลไพร่ ของพระองค์ เพื่อครอบครอง และเพื่อพิพากษา
ทั้งคนเป็ นและคนตาย (2 ทิโมธี 4:1)
พระองค์จะเสด็จมาปรับโทษคนชัว่ และคนทั้งปวงที่ไม่เชื่ อฟังพระกิตติคุณของพระองค์ เปโตร
ได้กล่าวเตือนเราไว้วา่ เราควรรอคอยวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมด้วยความ
ขะมักเขม้น (2 เปโตร 3: 11-13)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แท้จริ ง เราจะมาโดยเร็ วพลัน” (วิวรณ์ 22:20) เราควรอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ
เพื่อให้พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเร็ วยิง่ ขึ้น และควรเฝ้ าระวัง ดาเนินชีวิตอยูด่ ว้ ยความเชื่อและด้วยความ
ซื่ อสัตย์ต่อพระองค์ ให้สมกับชีวติ ที่พระองค์ประทานแก่เรา ขอให้เราสนใจเฉพาะแต่สิ่งของฝ่ ายจิต
วิญญาณเท่านั้น
“พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (วิวรณ์ 22:20)

คาถามสาหรับศึกษา
1. ความหวังที่ใหญ่ที่สูงสุ ด ของผูเ้ ชื่ อถือศาสนาคริ สต์คืออะไร?
2. คริ สเตียนที่แท้จริ ง คอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยอาการอย่างไร?
3. พระเยซูคริ สต์มารับใครบ้าง?
4. พระองค์จะเสด็จมารับใครบ้าง?
5. จงท่องบทเพลง “จะทรงกลับมาอีกที” จากหนังสื อ “เพลงแห่ งชี วิตคริ สเตียน” ให้จาขึ้นใจ
6. ท่านเตรี ยมตัวพร้อมแล้วหรื อยัง? ท่านปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จกลับมาโดยเร็ ว
หรื อไม่?
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บทที่ 19 คริสเตียน
คริ สเตียน คือผูท้ ี่ได้รับพระเยซูคริ สต์ไว้ เป็ นพระผูช้ ่วยให้ของเขาเป็ นส่ วนตัว แม้วา่ เขาจะอาศัย
อยูใ่ นโลกนี้ แต่เขาก็ได้รับการแยกไว้จากชาวโลกแล้ว คริ สเตียนคือผูท้ ี่ตายจากกิจการของความผิดบาป
และราคะตัณหาของโลกนี้ เขาสนใจแต่ในสิ่ งซึ่ งเป็ นของสวรรค์ และดารงชีวิตอยูเ่ พื่อหวังบาเหน็จ
รางวัลจากพระเจ้าไม่ใช่จากชาวโลกด้วยกัน เขาเกรงกลัวพระเจ้า และดาเนินชีวิตตามมรรคาของ
พระองค์ เขามีความสุ ขและได้รับพระพรโดยความเชื่อ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ตลอดทั้งครอบครัวของเขา และ
ประเทศของเขารับพระพรไปด้วย คริ สเตียนมีชีวิตอยูเ่ พื่อศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เพื่ออธิ ษฐานเพื่อ
ปรนนิบตั ิพระองค์ และเพื่อเป็ นพยานให้ชาวโลกรู้ถึงพระองค์ คริ สเตียนคือดวงประทีปในโลกที่มืดมน
แสงสว่างของเขาฉายให้มนุษยโลกเห็นการงานของเขาซึ่ งเป็ นการเทิดพระเกียรติยศและสง่าราศีแด่พระ
บิดาเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์
คริ สเตียนมีความสัมพันธ์กบั คริ สตจักรอย่างใกล้ชิด เพราะว่าเขาเป็ นสมาชิกหรื อองค์กรหน่วย
หนึ่งของคริ สตจักร คริ สตจักรเปรี ยบเสมือนพระกายของพระคริ สต์ โดยมีพระคริ สต์เป็ นศีรษะ เป็ น
ประมุข เขาได้ให้สัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าแล้วว่าจะเป็ นอวัยวะที่เข้มแข็งแห่งพระกายของพระคริ สต์
แล้วเขาก็หนั จากบาป และตักเตือนผูท้ ี่ยงั กระทาบาปอยู่ อีกทั้งยังอธิ ษฐานเพื่อคนเหล่านั้น และพยายาม
หาหนทางที่จะนาบุคคลเหล่านั้นมาสู่ มรรคาที่บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าอีกด้วย
คริ สเตียนย่อมรักษาวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไว้อย่างเคร่ งครัด ร่ วมประชุมนมัสการพระองค์ใน
วันนี้เสมอ ร่ วมรับศีลมหาสนิ ท (ศีลระลึก) เตรี ยมจิตใจให้พร้อมที่จะรับศีลนี้ดว้ ยการอธิ ษฐาน คริ สเตียน
ทางานอย่างเข้มแข็ง เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของคริ สตจักร และยินดีถวายหนึ่งในสิ บส่ วนของรายได้
ของเขา เพื่อช่วยการงานของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นเขายังอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลและ
ผูป้ กครองคริ สตจักร และช่วยเหลือท่านเหล่านั้นทุก ๆ ด้านเท่าที่จะทาได้ สรุ ปสั้น ๆ ก็คือ ว่า คริ สเตียน
ที่แท้ จริ งคื อผู้ที่แบกภำระของคริ สตจักรนั่นเอง
คริ สเตียนที่แท้จริ งย่อมรักประเทศชาติของตนเอง เป็ นพลเมืองที่ดี และให้เกียรติแก่รัฐบาล
เสมอ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับของบ้านเมือง ช่วยต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อความอยูด่ ีกินดีของ
ประชาชาติและความเจริ ญของประเทศชาติ อธิ ษฐานเพื่อประมุข และนาต่าง ๆ ของประเทศชาติ และ
พยายามรับใช้ประเทศชาติทุกวิถีทาง
พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทฤทธิ์ ใหญ่ที่ยงิ่ สู งสุ ด ทรงเป็ นผูบ้ งการอาณาจักรของมนุษย์โลก และประทำน
อำนำจให้ แก่ ผ้ ทู ี่พระองค์ ทรงโปรด* (ดาเนียล 4: 23) คริ สเตียนจึงให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองว่า
เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
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แนวทางการปฏิบตั ิของคริ สเตียนดังกล่าวมาแล้ว คือการปรนนิบตั ิพระเจ้า การช่วยเหลือ
คริ สตจักรและประเทศชาติ นับเป็ นการทาตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่คนทัว่ ไป ฉะนั้นเราทั้งหลายจึง
ควรสารวจตนเองเสมอว่า เราดารงชีวิตคริ สเตียนตามแบบที่กล่าวมาแล้วนี้หรื อไม่

คาถามสาหรับศึกษา
1. หน้าที่ ที่คริ สเตียนจะต้องปฏิบตั ิต่อพระเจ้า มีอะไรบ้าง?
2. คริ สเตียนควรช่วยเหลือคริ สตจักรอย่างไร?
3. หน้าที่ ที่คริ สเตียนจะต้องปฏิบตั ิต่อประเทศชาติของตน มีอะไรบ้าง?
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บทที่ 20 บ้ านและครอบครัวคริสเตียน
คาว่า “บ้าน” ในที่น้ ีมิได้หมายถึงเพียงตัวตึก หรื อตัวอาคารบ้านช่องเท่านั้น หากแต่หมายถึง
ครอบครัว หรื อบุคคลผูท้ ี่อยูใ่ นตัวอาคารบ้านช่องนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บา้ นนั้นเป็ นที่อยูอ่ าศัยอย่างแท้จริ ง
ด้วย เราทุกคนย่อมรู ้ซ้ ึ งถึงความสาคัญของคาว่า “บ้าน” เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นบิดา มารดา หรื อบุตร
ต่างก็ฝากฝังชีวติ ของตนไว้กบั บ้านช่องด้วยกันทั้งนั้น การดาเนินชีวิตภายในบ้านของครอบครัวคริ ส
เตียนนั้น จึงมีความสาคัญยิง่
ในปฐมกาลนั้น พระเจ้าได้ทรงตั้งครอบครัวคริ สเตียนไว้ในสวนเอเดน คือที่อยูข่ องอาดัมและเอ
วา เป็ นสถานที่ช่างสวยงามน่าชื่นชมเป็ นอันมาก ณ ที่นนั่ เต็มไปด้วยความสงบสุ ข ความรื่ นรมย์ ความ
บริ สุทธิ์ ความเกรงกลัวพระเจ้า และความชอบธรรมพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้อยูอ่ าศัย
ของคริ สเตียนทุกคนเป็ นเช่นนี้
ข้อแตกต่างระหว่างบ้านของคริ สเตียนและบ้านของชาวโลกมีอะไรบ้าง? โดยเหตุที่พระคริ สต์
ทรงเป็ นรากฐานของที่อยูอ่ าศัยของคริ สเตียนโครงสร้างทุกอย่างของครอบครัวคริ สเตียนจึงสร้างขึ้นบน
“ศิลาหัวมุม” คือพระเยซูคริ สต์ท้ งั สิ้ น ถ้าหากว่าครอบครัวใดมิได้มีรากฐานในพระคริ สต์แล้ว ครอบครัว
นั้นก็มิใช่ครอบครัวคริ สเตียน พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราเป็ นความสว่างของโลก” (ยอห์น 8:12) เมื่อชีวิต
ของเราตั้งอยูบ่ นรากฐานของพระองค์เราจึงพลอยรับเอาแสงสว่างจากพระองค์ และส่ องแสงนี้ไปสู่ ผอู ้ ื่น
ดังที่พระองค์ทรงรับรองว่า “ท่านทั้งหลายเป็ นความสว่างของโลก” (มัทธิว 5:14) ซึ่ งหากเราไม่รับเอา
แสงสว่างจากพระองค์เป็ นมูลฐานเบื้องต้นเสี ยก่อนแล้ว เราจะส่ องแสงสว่างนาทางใครมิได้เลย พระ
ประสงค์ของพระเจ้าในการจัดตั้งให้มีครอบครัวคริ สเตียนขึ้น ก็เพื่อให้ส่องสว่างแก่ชาวโลกที่เต็มไป
ด้วยความมืดมนนี้
คริ สเตียนทุกครอบครัว จะต้องมีการนมัสการ การเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยกันทั้งครอบครัว จะต้องมี
การอ่านพระวจนะของพระเจ้าและอธิ ษฐานขอต่อพระองค์ทุก ๆ วัน และอาจมีการร้องเพลงคริ สเตียน
ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในครอบครัวนัน่ เองครอบครัวใดกระทาดังนี้เท่านั้น จึงนับว่าเป็ น
ครอบครัวคริ สเตียนอย่างแท้จริ ง
บิดามารดาควรจะเลี้ยงดูบุตรของตน สั่งสอนอบรมให้รู้จกั และเกรงกลัวพระผูเ้ ป็ นเจ้า จะต้อง
เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรธิ ดา ในการดารงชีวิตเพื่อพระเจ้า เพื่อนาให้รู้จกั พระเยซู คริ สต์ต้ งั แต่เยาว์วยั
ฉะนั้นในบ้านเรื อนของคริ สเตียน ควรจะมีการนมัสการพระเจ้าบิดามารดาจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ครอบครัวของตน ชี วติ ของบุตรธิ ดาจึงจะเจริ ญรอยตามอย่างบิดามารดา ดังนั้นในแต่ละครอบครัว จึง
จาเป็ นอย่างที่เราจะต้องให้พระคริ สต์เป็ นประมุขโดยมีบิดามารดาเป็ นตัวอย่างให้แก่บุตรธิ ดาของตน ใน
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การอ่านและศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในการถวายทรัพย์ตลอดจนการอธิ ษฐานขอ สิ่ งที่ตนต้องการ*
จากพระเจ้า นอกจากนั้นยังจะต้องเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบต่อการร่ วมประชุมรวีวารศึกษา และนมัสการ
ที่คริ สตจักรอีกด้วย
ปั ญหาที่วา่ เหตุใดเยาวชนของชาติบางกลุ่ม จึงเป็ นเด็กที่หยาบคายขาดจรรยามารยาท เป็ นเด็ก
หัวดื้อ ขาดความรอบคอบ และมีนิสัยไม่ดีงาม ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นมีสาเหตุสืบเนื่ องมาจากผูใ้ หญ่ท้ งั สิ้ น
เพราะเด็ก ๆ ย่อมเอาอย่างผูใ้ หญ่ เหตุฉะนั้นบิดามารดาจึงควรเอาใจใส่ ต่อบุตรธิ ดาของตนเป็ นพิเศษ
หน้าที่ข้ นั แรกของครอบครัวคริ สเตียน ก็คือการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนให้รู้จกั พระเจ้า และ
เกรงกลัวพระองค์
นอกเหนือไปจากนั้น คริ สตจักรเองก็มกั เป็ นแบบจาลองของครอบครัวคริ สเตียน โดยที่
คริ สตจักรประกอบไปด้วยครอบครัวคริ สเตียน ฉะนั้นหากขจัดอิทธิ พลคริ สเตียนเสี ย คริ สตจักรย่อมจะ
เสื่ อมลง คริ สตจักรใดจะมัน่ คงแข็งแรงเพียงใดนั้นเราย่อมทราบได้ โดยการสังเกตจากชีวติ ภายในบ้าน
ของครอบครัวคริ สเตียน ซึ่ งเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนั้นเป็ นหลัก
ไม่เพียงแต่ปัญหาดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น แม้ปัญหาอื่น เช่น เหตุใดชี วติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของ
สมาชิกคริ สตจักร จึงอ่อนเปลี้ยและเย็นชา? เหตุใดคนส่ วนมากจึงไม่ค่อยสนใจในกิจการของคริ สตจักร
และไม่เลื่อมใสเคารพนับถือ เจ้าหน้าที่ ผูป้ กครอง ศิษยาภิบาล หรื อสมาชิกคริ สตจักร? เหล่านี้ก็คงเป็ น
ผลมาจากการดาเนิ นชีวติ ที่ผิดพลาด ของคริ สเตียนในแต่ละครอบครัวเช่นกัน สำหรั บผู้ที่เป็ นคริ สเตียน
ที่แท้ จริ ง ซึ่ งปรำรถนำที่ จะให้ คริ สตจักรของตนมีอำนำจและเข้ มแข็ง ย่ อมเริ่ มต้ นด้ วยกำรดำเนินชี วิต
ภำยในครอบครั วของตน ให้ อยู่ในทำงที่ถกู ที่ควรอย่ ำงเคร่ งครั ดเสี ยก่ อนเป็ นขั้นแรก
สาหรับในประเทศไทยเรานี้ ก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูว่ า่ ประชากรในประเทศไทยจะเข้าสนิ ทกับพระ
เจ้าได้อย่างไร? ใครเล่าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อภาระอันนี้? ใครเล่าจะสมัครเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าทั้งชายและ
หญิง พร้อมที่จะยืนหยัดอยูบ่ นหลักแห่งความจริ งและช่วยแบกภาระในการดาเนินงานของคริ สตจักร?
คนเหล่านี้ ตอ้ งมาจากครอบครัวคริ สเตียนของเรามิใช่หรื อ? หน้าที่รับผิดชอบของครอบครัวคริ สเตียน ดู
ช่างเป็ นภาระที่ใหญ่ยงิ่ นัก คริ สตจักรต้องพึ่งครอบครัวคริ สเตียนอย่างไร ประเทศชาติก็ตอ้ งพึ่งพลเมือง
เช่นนั้น รากฐานของประเทศชาติและสังคมใด ๆ ก็ตามก็คือครอบครัวนัน่ เอง การไม่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในครอบครัวของตน ย่อมทาให้ประเทศชาติตอ้ งพินาศไปด้วย บาปนาไปสู่ ความพินาศเพียงใด
ความชอบธรรมก็ช่วยเชิดชูประเทศชาติให้สูงเด่นขึ้นเพียงนั้น
ความผิดบาป ไม่ช่วยเชิ ดชูเกียรติยศของประเทศชาติแต่ประการใดเลย (สุ ภาษิต 14:34) ใครจะ
เป็ นผูช้ ่วยให้ความสว่างของพระเจ้าส่ องไปสู่ หมู่ชนที่กาลังจะจมดิ่งลงสู่ ความมืด เพราะความผิดบาป
ของเขา ผูน้ าที่จะปั กธงชัยแห่งพระคริ สต์ลงเหนื ออาณาเขตของพญามาร จะมาจากไหน มิใช่มาจาก
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ครอบครัวคริ สเตียนดอกหรื อ? ครอบครัวคริ สเตียนทุกครอบครัวควรจะสาแดงออก ซึ่ งความสว่าง
ความสง่างาม และความบริ สุทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์ให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์ เพื่อว่าเพื่อนร่ วมชาติ
ของเราจะได้เข้ามาหาพระเยซูคริ สต์ เหตุฉะนั้นจงเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าในครอบครัวของท่าน
เพื่อว่าความสุ ขจะได้เกิดแก่ภรรยาและบุตรหลานของท่าน (อ่าน สดุดี บทที่ 128)
สมาชิกในครอบครัวคริ สเตียนทุก ๆ ครอบครัว ควรจะได้รับการศึกษา แต่ละคนจะต้องอ่าน
ออกเขียนได้ แม้เขาจะมีดวงตาสุ กใสเป็ นปกติ สามารถมองเห็นสิ่ งใด ๆ ได้ แต่ถา้ อ่านหนังสื อไม่ออก
เขียนไม่ได้ เขาก็เป็ นเสมือนคนตาบอด ส่ วนผูท้ ี่รู้หนังสื อก็ควรสอนผูอ้ ื่นให้อ่านออกด้วย ถ้าทาเช่นนี้
อัตราส่ วนของผูท้ ี่อ่านออกได้ ก็จะทวียงิ่ ขึ้น อันเป็ นผลทาให้ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื องไปด้วย คริ สเตียน
ที่อ่านหนังสื อออกย่อมสามารถอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นอมตะธรรมของพระเจ้าได้การสอน
ให้คริ สเตียนอ่านออกเขียนได้ ย่อมเป็ นผลทาให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทั้งสองด้าน คือทั้งด้านส่ วนรวม
คือประเทศชาติ และทางด้านคริ สตจักร แต่เป็ นที่น่าสังสัยว่า คริ สเตียนในปั จจุบนั นี้ไม่ค่อยตระหนักใน
ความรับผิดชอบนี้ เท่าที่ควร
คริ สเตียนทุกครอบครัว จะต้องตัดสิ นใจรับใช้พระเจ้าสาหรับโยชูวานั้นตัดสิ นในดังนี้ วา่ “ฝ่ าย
เราทั้งครอบครัว จะปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์” (โยชูวา 24:15) ครอบครัวคริ สเตียนทุกครอบครัว ต้อง
ตัดสิ นใจเสี ยแต่วนั นี้วา่ จะรับใช้ผใู ้ ด
ขณะที่สาวกทั้งสองคนของพระเยซู กาลังเดินทางไปยังหมู่บา้ นเอ็มมาอู พวกเขาได้ทูลเชิญพระ
เยซูวา่ “เชิญท่านหยุดพักกับเรา...” พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยูก่ บั เขา (ลูกา 24:29) ขอให้เราจง
อธิ ษฐานทูลเชิญพระองค์เช่นนี้เถิด หากพระคริ สต์สถิตอยูก่ บั เรา เราก็จะมีความสุ ขและจะได้รับพระพร
ครอบครัวคริ สเตียนทุกครอบครัว จาต้องได้รับการฟื้ นฟูจิตใจอยูเ่ ป็ นครั้งเป็ นคราว จะเป็ นการดี
ยิง่ ถ้าคริ สเตียนแต่ละครอบครัว จะริ เริ่ มจัดวันหนึ่งไว้เป็ นประจาปี ทาความสะอาดบ้านเรื อนให้
เรี ยบร้อย แล้วพากันเข้าเฝ้ าพระเจ้าร่ วมกัน เพื่อรับการฟื้ นฟูจิตใจใหม่ ในประเทศอินเดียนั้น หลังจากที่
คริ สเตียนได้ทาความสะอาดบ้านช่องของตนเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเข้าเฝ้ าพระเจ้า เขาจะจุด
เทียนประดับประดาบ้านให้สว่างไสว เพื่อให้ราลึกถึง พระดารัสของพระเยซูคริ สต์ที่วา่ “ท่านทั้งหลาย
เป็ นความสว่างของโลก” (มัทธิว 5:14) นอกจากนั้นยังเป็ นการแสดงถึงความปรารถนาของเขาที่จะเป็ น
เช่นนั้นอีกด้วย

คาถามสาหรับศึกษา
1. ครอบครัวคริ สเตียนมีข้ ึนเป็ นครั้งแรกเมื่อใด? ใครเป็ นผูต้ ้ งั ขึ้น?
2. ใครควรเป็ นรากฐานของครอบครัวคริ สเตียน? เพราะเหตุใด?
3. การนมัสการและการเข้าเฝ้ าพระเจ้าภายในครอบครัว มีความสาคัญอย่างไรบ้าง?
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4. เหตุใดการประพฤติของเด็ก ๆ จึงเป็ นการสาแดงออกถึงชีวติ ภายในครอบครัว?
5. การดาเนิ นชีวติ ภายในครอบครัว แสดงให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริ งของคริ สตจักรอย่างไร?
6. ความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศชาติ ขึ้นอยูก่ บั ครอบครัวของประชาชนอย่างไรบ้าง?
7. ตัวท่านเองและครอบครัวของท่าน ควรปฏิบตั ิรับใช้ผใู ้ ดบ้าง?
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บทที่ 21 คริสตจักร
กำรที่คริ สเตียนประชุมนมัสกำรร่ วมกันอยู่เสมอ เป็ นประจำนั้น เรำเรี ยกคริ สเตียนกลุ่มนีว้ ่ ำ
“คริ สตจักร” คริ สตจักรเช่นนี้อยูม่ ากมายหลายแห่ง ทั้งที่เป็ นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กตามหมู่บา้ นและใน
เมืองต่าง ๆ ทัว่ ไป กิจการของคริ สตจักรได้แผ่ขยายไปเกือบทุกส่ วนของโลก ในโลกที่เต็มไปด้ วยควำม
มืดมนแห่ งควำมผิดบำปนี ้ คริ สตจักรควรจะเป็ นประดุจแสงสว่ ำง หรื อประดุจเมืองที่ต้ งั เด่นไว้บนยอด
เขา พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คนทัว่ ไปเห็นสง่าราศี และความชอบธรรมของพระองค์ โดยทาง
คริ สตจักร
คริ สตจักรเป็ นที่ประทับของพระเจ้า เป็ นสถานที่ซ่ ึ งเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ พระเจ้า
ทรงตั้งคริ สตจักรขึ้น เพื่อช่วยมนุษยโลกให้รับความรอด “...พระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร...และได้
ประทานพระองค์เอง เพื่อคริ สตจักรนั้น” (เอเฟซัส 5:25)
พระเยซูเจ้าทรงเป็ นรากฐานของคริ สตจักร โดยเหตุที่คริ สตจักรตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งพระองค์
ดังนั้นคริ สตจักรจึงไม่มีวนั เสื่ อมสลายไป คริ สตจักรที่ยงั่ ยืนถาวรของพระเจ้านี้แหละ “เป็ นหลักและราก
แห่งความจริ ง” (1 ทิตสั 3:15 เทียบ โคโลสี 1:18)
พระเยซูเจ้าทรงเป็ นประมุข เป็ นศรี ษะของคริ สตจักร คริ สตจักรเป็ นพระกายของพระองค์ ผูท้ ี่
เชื่อพระองค์ทุกคนเป็ นอวัยวะของพระกายนั้น ขอให้ศึกษาจาก เอเฟซัส 5:22-32 และ 1โคริ นธ์ 12:1231 โดยที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประมุขของคริ สตจักร พระองค์จึงทรงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด ของ
องค์การคริ สตจักรทัว่ โลก และทรงเป็ นผูส้ นับสนุนค้ าจุนคริ สตจักรไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่คริ สตจักร
ทั้งในหมู่บา้ นชนบท และในเมืองจะเจริ ญรุ ดหน้าไปได้น้ นั ก็จาเป็ นที่จะต้องมีคริ สเตียนในท้องถิ่นนั้น ๆ
เป็ นผูบ้ ริ หารงาน โดยเหตุน้ ี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรขึ้น สมาชิก
คริ สตจักรทั้งปวง ตลอดจนศิษยาภิบาล หรื อผูป้ กครองคริ สตจักร จะต้องพึ่งฤทธิ์ อานาจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในการดาเนิ นงานอยูต่ ลอดเวลา
งานที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของคริ สตจักรก็คือ การประกาศให้ประชาชนทัว่ ทุกหนทุกแห่งในโลก รู ้ถึง
วิธีการหรื อวิถีทางที่จะได้รับความรอดและเผยแผ่พระกิตติคุณ ซึ่ งเป็ นการขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้
กว้างขวางออกไปทัว่ แผ่นดินโลก หากคริ สตจักรใดไม่กระทาเช่นนี้ คริ สตจักรนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็ น
คริ สตจักรที่ตายแล้ว คริ สตจักรจะต้องได้รับการฟื้ นฟูให้ตื่นตัวอยูเ่ สมอ
หน้าที่รับผิดชอบ ในการประกาศเรื่ องราวของพระคริ สต์แก่ประชาชนในประเทศไทย หน้าที่
ในการเปิ ดเผยความสว่างของพระเยซูคริ สต์ ประกาศพระกิตติคุณของพระคริ สต์ให้แก่เขา และชี้ให้เขา
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เห็นทางแห่งความรอด ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นหน้าที่ของคริ สตจักรทั้งสิ้ น ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงจาต้องแบก
ภาระและมีส่วนรับผิดชอบในคริ สตจักรด้วย
คริ สตจักรแต่ละคริ สตจักรจะต้องเลี้ยงตนเอง โดยไม่หวังพึ่งผูอ้ ื่นผูใ้ ด ข้อนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องเน้นให้สมาชิกคริ สตจักร ทุกคนทราบเสี ยแต่แรก เมื่อรู ้ถึงความจาเป็ นอันนี้ แล้วสมาชิกคริ สตจักร
ก็ตอ้ งถวายหนึ่งในสิ บของรายได้ของตนให้แก่คริ สตจักรเพื่อเป็ นกองทุนในการดาเนิ นงานของพระเจ้า
คริ สตจักรที่มีการถวายเช่นนี้ ไม่วา่ จะเป็ นคริ สตจักรที่เล็กหรื อใหญ่โตเพียงใด และไม่วา่ จะอยูใ่ น
หมู่บา้ นตามชนบท หรื ออยูใ่ นเมืองใหญ่ก็ตาม หากถวายอย่างสม่าเสมอแล้ว ก็ยอ่ มสามารถดาเนิน
กิจการให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ คริ สตจักรในประเทศไทย ก็จาเป็ นต้องเลี้ยงตัวเอง เป็ นตัวของตัวเอง
ออกไปทาการประกาศเผยแพร่ ดว้ ยตนเอง ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงสรรเสริ ญพระเยซูคริ สตเจ้าผูท้ รง
เป็ นรากฐานเป็ นประมุข และศีรษะของคริ สตจักร ในการที่พระองค์ทรงปลุกให้เราตื่นขึ้น เพื่อ
รับผิดชอบในคริ สตจักรเราทั้งหลายควรยอมเหน็ดเหนื่ อยในการรับใช้งานของคริ สตจักรควรทางาน
อย่างจริ งจังเพื่อค้ าจุนและพัฒนาคริ สตจักร

คาถามสาหรับศึกษา
1. คริ สตจักรคืออะไร?
2. คริ สตจักรเปรี ยบเสมือนอะไร?
3. ใครเป็ นรากฐานของคริ สตจักร?
4. งานที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของคริ สตจักรคืออะไร?
5. เราควรทาอย่างไรในการที่จะสนับสนุนคริ สตจักรของเรา ให้ยงั่ ยืน ให้เลี้ยงตัวเองได้ และให้
เจริ ญก้าวหน้าสื บ ๆ ไป?
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บทที่ 22 คลังสมบัติของพระเจ้ า
การถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้านั้น มีความสาคัญอย่างยิง่ คริ สเตียนที่แท้จริ งย่อมอุทิศทรัพย์สมบัติ
ของเขาทั้งหลาย แด่พระเจ้า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวติ นิ รันดร์ ...” (ยอห์น 3:16) พระองค์ทรงรักโลก
มาก ดังนั้นพระองค์จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้ลงมาตายเพื่อไถ่มนุษย์ให้พน้ จาก
บ่วงมาร และโทษทัณฑ์ที่จะต้องได้รับจากพระบิดาเจ้าเพราะผลแห่งการทาบาป
ความรักเป็ นรากฐานแห่งการเสี ยสละหรื อการให้ เพราะปกติแล้ว ถ้าเราไม่รัก เราก็ยอ่ มไม่ให้
พระเยซูคริ สต์ทรงรักเรามาก พระองค์จึงได้ยอมเสี ยสละเพื่อเรา ถ้าเรารักพระเยซูคริ สต์ เราก็ตอ้ งมอบ
ชีวติ ของเราถวายให้แก่พระองค์ เป็ นภาระแรกก่อนอื่นใดเป็ นการตอบแทน พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าว
ว่าคริ สเตียนในคริ สตจักรมณฑลมากะโดเนียได้ถวายตัวให้แก่พระองค์เป็ นขั้นแรกก่อน แล้วต่อมาก็ได้
ถวายทรัพย์และถวายเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกินความสามารถของเขาเสี ยอีก (2 โคริ นธ์ 8:1-6)
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ทรงเป็ นเจ้าของบรรดาสารพัดสิ่ งที่เรามีอยู่ เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว จิต
วิญญาณของเราตลอดจนร่ างกาย จิตใจ ความนึกคิด หน้าที่การงาน และทรัพย์สมบัติท้ งั หมดที่เรามีอยู่
จึงเป็ นของพระองค์ท้ งั สิ้ น จงศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ใคร่ ครวญดูให้ดี แล้วท่านจะทราบความจริ ง
ในเรื่ องนี้ “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่ งทัว่ โลกนั้น เป็ นของพระเยโฮวาห์ท้ งั พิภพกับบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นพิภพ
นั้น” (สดุดี 24:1) “พระเยโฮวาห์จอมพลโยธา ตรัสต่อไปว่า เงินและทองเป็ นของเราทั้งสิ้ น” (ฮาบากุก
2:8)
ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นของพระเจ้าทั้งสิ้ น การที่พระองค์ทรงเรี ยกร้องจากเรา ก็เพื่อที่จะนาไป
ขยายกิจการของพระองค์และทรงเรี ยกร้องเพียงหนึ่งในสิ บส่ วนของรายได้ของเราเท่านั้นเอง หนึ่งในสิ บ
ส่ วนของรำยได้ ของเรำเป็ นของพระเจ้ ำ เป็ นส่ วนของพระองค์ ที่ เรำจะต้ องถวำยเพื่อกิจกำรงำนของ
พระองค์ นี่คือพระบัญชาของพระองค์
จงอ่านข้อพระธรรมต่อไปนี้ แล้วจะไตร่ ตรองให้ถี่ถว้ น
“...ส่ วนสิ บลดหนึ่ง แต่บรรดาข้าวพืชที่แผ่นดินก็ดี หรื อผลได้ท้ งั ปวงก็ดี เป็ นของพระเยโฮวาห์
เป็ นของบริ สุทธิ์ แก่พระเยโฮวาห์ ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ไถ่คืน เอาสิ บลดหนึ่งของตนไป...และฝ่ ายส่ วนสิ บลด
หนึ่งในฝูงโค และฝูงแกะ และฝูงแพะ แต่บรรดาที่ลอดเข้าไปใต้ไม้เรี ยวนั้น สิ บลดหนึ่งจะเป็ นของพระ
เยโฮวาห์” (เลวีนิติ 27:30-32)
ตามพระราชบัญชาของพระเจ้านั้น หนึ่งในสิ บส่ วนของทรัพย์สินของเราเป็ นของพระเจ้า ซึ่งเรา
จะต้องถวายแด่พระองค์ไม่วา่ ทรัพย์สินที่เราได้น้ นั เป็ นอะไรก็ตาม (อาจเป็ นวัว ควาย ผลกาไร เบี้ย
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บานาญ หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม) เหตุใดเราจึงต้องถวายสิ บชักหนึ่ง ทั้งนี้กเ็ พราะเป็ นพระบัญชา
ของพระเจ้าพระองค์ตรัสไว้ดงั นี้วา่ “จงเอาบรรดาส่ วนสิ บชักหนึ่งนั้นมาส่ าสมไว้ในคลัง เพื่อจะมี
โภชนาหารไว้ในวิหารของเรา และจงมาลองดูเราในเรื่ องนี้ ดูทีหรื อว่า เราจะเปิ ดบัญชรท้องฟ้ าให้เจ้า
และเทพรให้แก่เจ้า จนเกิดความต้องการหรื อไม่” (มาลาคี 3:10) เราควรถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้า มิใช่
เพียงด้วยเหตุผลที่วา่ เป็ นส่ วนแบ่งอันบริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าสมควรจะได้รับเท่านั้น แต่เพื่อพระองค์จะได้
ทรงอวยพระพรให้แก่เราอีกด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เป็ นหลักความจริ งซึ่ ง
จะไม่นาเราให้หลงทางไปเป็ นอันขาด
จงให้ดว้ ยความยินดี เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติยศแด่พระเจ้า “จงถวายพระเกียรติยศแด่พระเย
โฮวาห์ ด้วยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรกทั้งหมดที่เพิ่มพูนแก่เจ้านั้น เมื่อกระทาเช่นนั้นแล้ว ยุง้ ฉาง
ของเจ้าจะเต็มบริ บูรณ์ และถังของเจ้าจะเปี่ ยมล้นด้วยน้ าองุ่นสด” (สภาษิต 3:9, 10)
ขอให้เราศึกษาบทเรี ยนจากการถวายสิ บลด (สิ บชักหนึ่ง) ของคริ สเตียนชาวดายัค ที่เกาะ
บอร์ เนียวไว้บา้ ง ก็จะเป็ นประโยชน์ไม่นอ้ ย คริ สเตียนชาวดายัคเป็ นคนยากจนมาก จนแทบจะกล่าวได้
ว่า ไม่มีแม้แต่เสื้ อผ้าจะห่ อหุ ้มร่ างกาย แต่เขาเหล่านั้นก็มิได้ยอ่ ท้อ ในการถวายหนึ่งในสิ บของรายได้ของ
พวกเขา และผลที่สุดพระเจ้าก็ได้ทรงอวยพระพร ให้เขาประสบความเจริ ญและมีจานวนสมาชิกเพิม่ ขึ้น
เรื่ อย ๆ ตราบเท่าทุกวันนี้
ความยากจน ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความทุกข์อื่น ๆ ไม่ใช่เหตุที่ผลที่จะนามาอ้าง ในการที่ไม่
ยอมถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้า ถ้าเรารักพระองค์จริ ง เราก็ตอ้ งถวายให้ได้ หากเราไม่ยอมให้พระเยซู
คริ สต์เป็ นผูน้ าในครอบครัวของเรา และไม่ยอมถวายผลกาไรของเราให้แก่พระองค์ ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้
ถวายอะไรแก่พระองค์เลย สิ่ งใดที่เป็ นของพระเจ้า เราก็ตอ้ งถวายให้แก่พระองค์ ในเมื่อเราชาระค่าเช่า
บ้าน ค่าภาษี และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ให้แก่ผทู ้ ี่สมควรจะได้รับ ซึ่ งเป็ นชาวโลกได้ ก็ไฉนเล่าเราจึงถวาย
สิ บลดให้แก่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในสวรรค์ของเราไม่ได้ ถ้าเราไม่ถวาย เราก็ยอ่ มจะไม่ได้รับพระพรเป็ น
ธรรมดา ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาชีวติ จงอย่าพร่ าบ่นต่อว่าพระองค์ แต่จงสารวจดูตนเองเสี ยก่อนว่า เรา
ประพฤติตวั บกพร่ องต่อพระองค์อย่างไรแล้วรี บแก้ไขเสี ย
“เครื่ องบูชาที่สมควรแก่พระเจ้า คือจิตวิญญาณที่ชอกซ้ าแล้ว...” (สดุดี 51: 17) บุคคลใดที่ยอม
น้อมกายลงแทบพระบาทขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า กลับใจใหม่ เกิดใหม่อย่างจริ งใจบุคคลนั้นไม่เพียงแต่จะ
ถวายทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ ของเขาเท่านั้น หากแต่ยงั ถวายสิ่ งอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ ให้แก่พระองค์อีก
ด้วย พระเจ้าได้ทรงสาแดงพระเมตตากรุ ณาของพระองค์ให้แก่เรา สุ ดที่จะพรรณนา และเกินกว่าที่เราจะ
ทดแทนได้ แต่เราก็สามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบสนองพระองค์ได้ ด้วยการถวายหนึ่งในสิ บ
ของรายได้ สาหรับสนับสนุนการงานของพระองค์
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เราไม่ควรถวายเงินบาท หรื อสตางค์ที่เหลือใช้ หรื อข้าวของตลอดจนพืชผลที่เสี ยหายหรื อที่มี
คุณภาพต่าให้แก่พระเจ้า หากแต่จะต้องถวายส่ วนที่ดีที่สุดให้แก่พระองค์ ด้วยความเคารพนบนอบเท่าที่
จะทาได้
ท่านอยากมีสุขภาพพลานามัยดี ตลอดจนทรัพย์สมบัติวตั ถุสิ่งของ และพระพรฝ่ ายจิตวิญญาณ
อย่างนั้นมิใช่หรื อ? ถ้าเช่นนั้นก็จงปฏิบตั ิตามกฎของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในการถวายคือถวายให้แก่
พระเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่า “การให้เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่าการรับ” (กิจการ 20:35)

คาถามสาหรับศึกษา
1. อะไรเป็ นรากฐานการให้? จงยกตัวอย่างมาพอสมควร
2. ความยากจน เป็ นสาเหตุที่จะต้องปัดความรับผิดชอบในการถวายจริ งหรื อ?
3. หนทางที่จะได้รับพระพรนั้นคืออะไร?
4. จงท่องข้อพระธรรมต่อไปนี้ให้จาขึ้นใจ มาลาคี 3: 10 มัทธิว 6:19
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บทที่ 23 ระเบียบการเกีย่ วกับผู้รับศีลบัพติศมา
เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดติดสิ นใจว่าจะรี บศีลบัพติศมา ก็จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เขาผูน้ ้ นั จะต้องรู ้ถึงระเบียบการ
และต้องได้รับการสั่งสอนอบรมเสี ยก่อน เป็ นต้นว่าเรื่ องความผิดบาป การกลับใจใหม่การเกิดใหม่
ตลอดจนหลักคาสอนง่าย ๆ อันเป็ นมูลฐานทั้งหลายในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หากว่าเขาเกิดใหม่แล้ว
และมีความเชื่อมัน่ ในพระเยซูคริ สต์ ถ้าเขาขอรับศีลบัพติศมา ก็สมควรให้เขารับศีลนี้
หากทุกคริ สตจักรปฏิบตั ิตามที่กล่าวมาแล้ว คริ สตจักรที่จะมีสมาชิกที่เข้มแข็ง ไม่ใช่สมาชิกที่
คอยอ่อนลู่ไหวไปตามการเหนี่ยวนาของชาวโลก คริ สตจักรจะเจริ ญก้าวหน้า เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
กว่าที่เป็ นอยูม่ าก
แบบรายงานเกี่ยวกับผูร้ ับศีลบัพติศมา ที่คริ สตจักรควรเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
1. ชื่อและนามสกุลของผูร้ ับศีล.....................................................................................................
2. ที่อยู.่ ............... หมู่บา้ น ................. ถนน..............อาเภอ...................จังหวัด ..........................
3. อายุ............... ปี การศึกษา........................................................................................................
4. สมรสแล้วหรื อยังเป็ นโสด........................................................................................................
5. ถ้าสมรสแล้ว กรอกชื่อของสามีหรื อภรรยา และบุตร (ถ้ามี) พร้อมด้วยอายุ.............................
.....................................................................................................................................................
6. ผูข้ อรับศีลสนใจรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดตั้งแต่เมื่อใด................................
7. ผูข้ อรับศีลได้รับการสั่งสอนอบรม เกี่ยวกับพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นเวลานานเท่าใด และใคร
เป็ นผูส้ อน....................................................................................................................................
8. ผูข้ อรับศีลเกิดใหม่เมื่อใด.........................................................................................................
9. คาปฏิญาณของผูข้ อรับศีล........................................................................................................
10. ผูข้ อรับศีลแสดงความจานง ที่จะรับศีลบัพติศมาตั้งแต่เมื่อใด.................................................
11. ใครเป็ นผูใ้ ห้ศีลบัพติศมา........................................................................................................
12. สถานที่รับศีลบัพติศมา...........................................................................................................
13. วันที่................................ เดือน..................... พ.ศ. ................................................................
14. .......................................................ลายเซ็นผูร้ ับศีบบัพติศมา
15. .......................................................ลายเซ็นพยาน
16. ........................................................ลายเซ็นผูใ้ ห้ศีลบัพติศมา
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บทที่ 24 วันสาคัญทางศาสนาคริสต์
วันอาทิตย์
ทุกสัปดาห์คริ สเตียนถือรักษาวันนี้ เพื่อระลึกถึงการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงฟื้ น
คืนพระชมน์ ขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์ อันเป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาคริ สต์ใน
วันนี้คริ สเตียนจึงพากันไปประชุม นมัสการ สรรเสริ ญ และอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า ตลอดจนถวายทรัพย์
เพื่อช่วยในกิจการงานของพระองค์
วันคริสตมาส เป็ นวันประสู ติของพระเยซูคริ สต์ ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ทุกปี เราจัดงาน
เฉลิมฉลองในวันนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นการราลึกถึงองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์นิรันดร์ ผู้
เสด็จลงมายังโลกรักสภาพเป็ นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ท้ งั หลายให้รอดจากความผิดบาปของเขา
วันต้ อนรั บกำรเสด็จเขำสู่กรุ งเยรู ซำเล็ม วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะถึงวัน
อิสเตอร์ เป็ นวันที่พระเยซูคริ สตเจ้าเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยความมีชยั อันใหญ่หลวง
ประชาชนได้ถวายการต้อนรับอย่างเนื องแน่น ด้วยการปูใบปาล์มตามถนนที่พระองค์เสด็จผ่าน ด้วยเหตุ
นี้ วันสาคัญนี้ จึงเรี ยกกันว่า “ปำล์ มซันเดย์ ”
วันสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู คริสต์
ตรงกับวันศุกร์
(ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน) เป็ นวันที่พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน เป็ นวันที่พระองค์ทรงวางชีวิตของ
พระองค์ลงเพื่อมนุษย์โลกทั้งปวง พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานที่ไม้กางเขนนั้นจนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์
ดังนั้นวันศุกร์ น้ ี คริ สเตียนทุกคนควรจะราลึกถึงพระองค์ดว้ ยความสงบกายใจ ไตร่ ตรองถึงการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เพื่อเรา
วันอิสเตอร์
เป็ นวันที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรง
สิ้ นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ แต่แล้วในวันที่สามหลังจากนั้น (ดูวนั สิ้ นพระชมน์ของพระเยซูคริ สต์)
พระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก ด้วยเหตุน้ ีเองพระองค์จึงทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
และศาสนาคริ สต์ก็ต้ งั อยูบ่ นรากฐานอันมัน่ คงนี้ วันอิสเตอร์ เป็ นวันสาคัญในทางศาสนาคริ สต์เพราะเป็ น
วันฉลองชัยชนะเหนือศัตรู สุดท้ายของพระคริ สต์ คือ ความตาย
วันเพนเทคศเต วันอันสาคัญนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ภายหลังวันอิสเตอร์ เจ็ดสัปดาห์ เป็ นวันระลึก
ถึงการสถาปนาคริ สตจักรเพราะ
ในวันนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาสวมทับ
คริ สตจักร ดังนั้นเราจึงเรี ยกวันนี้วา่ เป็ นวันที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา (กิจการ 2:1-12) นับตั้งแต่
การสถาปนาคริ สตจักรครั้งนั้นเป็ นต้นมา ตราบจนกระทัง่ ทุกวันนี้ คริ สตจักรได้เป็ นพยานอย่างเข้มแข็ง
และกล้าหาญ จนเผยแผ่พระกิตติคุณของพระองค์ออกไปทัว่ โลก
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วันฉลองภายในบ้ าน วันฉลองนี้มีข้ ึนเป็ นครั้งแรก ในประเทศจีน แต่บดั นี้คริ สเตียนหลาย
ประเทศ ได้จดั ให้มีข้ ึนทุกปี จุดมุ่งหมายของการฉลองนี้ ก็เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูจิตใจภายในครอบครัว ใน
ประเทศอินเดียจัดให้มีวนั ฉลองนี้ข้ ึนในเดือนตุลาคมหรื อไม่ก็เดือนพฤษภาคม
วันฉลองนี้ต้ งั อยูบ่ น
รากฐานแห่งความจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สตเจ้า “ทรงเป็ นแสงสว่างของโลก” (มัทธิว 5:14) เพื่อเป็ นการ
ระลึกถึงหลักความจริ งนี้ คริ สเตียนจึงตกแต่ง ประดับประดาบ้านเรื อนของตนด้วยดวงเทียม จุดไว้อย่าง
สว่างไสวงดงามยิง่ อนึ่ง นอกจากจะเป็ นการราลึกถึงหลักความจริ งดังกล่าวแล้วยังเป็ นการแสดงให้เห็น
ถึงความปรารถนาของเขาเหล่านั้นในอันที่จะให้บา้ นของตนได้ส่องสว่างเพื่อพระเยซู คริ สต์
เช่น
เดียวกับแสงเทียบที่ส่องไปในบ้านอีกด้วย
วันขอบพระคุณ วันฉลองได้ถือกันมาแต่โบราณ เป็ นวันถวายผลิตผลส่ วนแรกของเรา และ
หนึ่งในสิ บส่ วนของพืชผลที่เราหามาได้ ให้แก่พระเจ้า คริ สเตียนจัดวันฉลองนี้ข้ ึนปลายฤดูเก็บเกี่ยว วัน
นั้นเขาจะเฝ้ าแต่สรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้า
วันพระคัมภีร์สากล
ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคมในวันนี้คริ สตจักรทัว่ ไป
มักมีการถวายทรัพย์ เพื่อการส่ งเสริ มการพิมพ์และจาหน่วยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทวั่ โลก
หมายเหตุ
เราจะต้องรักษาวันสาคัญเหล่านี้ไว้อย่างเคร่ งครัด
เพื่อว่าพระเจ้าจะได้
ประทานให้แก่เรา และเพื่อว่าเราจะได้เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นได้รับพระพร วันเหล่านี้มีคุณค่าต่อคริ สเตียนทุก
คนย่อมเหลือล้น ทั้งยังทาให้สมาชิกคริ สตจักรให้รับพระพรฝ่ ายวิญญาณจิต และเป็ นการเทิดพระเกียรติ
พระเจ้าอีกด้วย
ข้อพระธรรมที่สาคัญบางตอน
1. ข้อความที่สาคัญที่สุด 1 โคริ นธ์ 15: 3, 4
2. คาเทศนาบนภูเขา มัทธิว 5: 1-16
3. ผูท้ ี่รับพระพร สดุดี บทที่ 1
4. พระเยโฮวาห์เป็ นผูท้ รงบารุ งเลี้ยงข้าพเจ้า สดุดี บทที่ 23
5. พระบัญญัติสิบประการ ปฐมกาล 20: 1-17
6. แสงสว่างที่แท้จริ ง ยอห์น 1: 1-18
7. พระธรรมทองที่สาคัญ “ถ้าท่านปรารถนาจะให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อท่านอย่างไร ก็จงปฏิบตั ิต่อเขา
อย่างนั้น” (มัทธิว 7:12)
8. พระกิตติคุณโดยย่อ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)
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9. พระบัญญัติข้อยิง่ ใหญ่ดันดับหนึ่ง “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้า ด้วยสุ ดใจจิตของเจ้า และ
ด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า” (มัทธิว 22:37)
10. พระบัญญัติข้อยิง่ ใหญ่อันดับสอง “จงรับเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:39)
11. หน้าที่สี่ประการของพลเมืองดี
1. จงให้เกียรติแก่คนทั้งปวง
2. จงเชื่อฟังพระเจ้า
3. จงรักพวกที่นอ้ ง
4. เคารพนับถือพระมหากษัตริ ย ์ (และรัฐบาลด้วย) (1 เปโตร 2: 17 โรม 13:1-12
กิจการ 5: 29)
12. เราควรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างไร “...ท่านทั้งหลายจงเมตตาซึ่ งกันและกัน มีใจเอ็นดูซ่ ึ งกันและ
กัน และอภัยโทษให้กนั และกัน เหมือนพระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษ ให้แก่ท่านทั้งหลายในพระคริ สต์”
(เอเฟซัส 4:32)
13. การปฏิบตั ิต่อศัตรู และผูท้ ี่มุ่งร้ายต่อเรา “จงรักศัตรู และอวยพรแก่ผทู ้ ี่แช่งด่าท่าน จงทาคุณ
แก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน” (มัทธิว 5:44)
14. หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ “จงเกรงกลัวพระเจ้าจงถือรักษาบัญญัติท้ งั ปวงของพระองค์
เพราะว่าการนี้เป็ นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน” (ปัญญาจารย์ 12:13)
15. หน้าที่ของสามีและภรรยา เอเฟซัส 5: 22-28
16. หน้าที่ของบิดามารดาของบุตร เอเฟซัส 6: 1, 4
17. หน้าที่ของนายและผูร้ ับใช้ โคโลสี 4: 1 1 เปโตร 2:18

คาถามสาหรับศึกษา
1. จงบอกชื่อวันสาคัญทางศาสนาคริ สต์มาสักห้าวันเหตุใดคริ สเตียนจึงควรฉลอง หรื อรักษาวัน
เหล่านี้ไว้?
2. ท่านคิดว่าวันสาคัญที่สุดคือวันอะไร? เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น?
3. จงเลือกท่องจาข้อพระธรรม ที่ท่านไม่เคยท่องมาก่อนอย่างน้อยห้าข้อ จากบทเรี ยนนี้
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บทที่ 25 บทสรุป
บัดนี้ผอู ้ ่านก็คงพอจะเข้าใจได้แล้วกระมังว่า ศาสนาคริ สต์คืออะไร และเหตุใดคริ สเตียนจึงเชื่อ
พึ่งพระเยซูคริ สต์ปุถุชนทัว่ ไปมักเข้าใจผิดโดยคิดว่า สถานที่ที่จะรับชาระล้างความผิดบาปนั้น มี
มากมายหลายแห่ง แต่ที่จริ งแล้ว มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่จิตใจมนุษย์จะรับการชาระล้างความผิดบาป
ได้ สถานที่แห่งนั้นก็คือไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ ณ ที่น้ นั พระองค์ได้ได้ทรงชาระหนี้แห่งความผิด
บาปของมนุษย์โลกทุกประการ ณ ที่น้ นั พระคริ สต์ได้ทรงหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์เพื่อมนุษย์ชนชาติ
แม้วา่ พระองค์ได้สิ้นพระชมน์และถูกฝัง แต่พระศพของพระองค์ก็มิได้เปื่ อยเน่าอยูใ่ นอุโมงค์บรรจุพระ
ศพ ในวันที่สามหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย พระองค์คือพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
อยู่ ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก ทรงเป็ นมิตรของมนุษยโลก ทรงเป็ นพระผูป้ ระทานทุกสิ่ งที่
จาเป็ นแก่ชีวิตมนุษย์พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานสันติสุขที่แท้จริ งแต่ผเู ้ ดียว
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่ อยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย
เหนื่อยเป็ นสุ ข” (มัทธิว 11:28) สันติสุขไม่มีในทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ การศึกษาความเจริ ญก้าวหน้า
ตลอดจนความสนุกสนานใด ๆ เลย หากแต่มีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์เจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น พระองค์ทรงเชิญ
ชวนให้ทุกคนรับเอาความอิ่มหนาใจจากพระองค์ โดยตรัสว่า “โอ้ใคร ๆ ที่กระหาย จงมาที่น้ าเถอะ”
(อิสยาห์ 55:1) ท่านรู ้สึกหิ วกระหายความชอบธรรมบ้างไหม? พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็ นพิทย์อาหาร
แห่งชีวติ ” (ยอห์น 6:48) ท่านรู ้สึกหิ วกระหายฝ่ ายวิญญาณจิตบ้างไหม? พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ด
กระหาย ให้ผนู ้ ้ นั มาหาเราและดื่ม” (ยอห์น 7:37) มีผคู้ นเป็ นจานวนมากที่เจริ ญรอยตามพระองค์ และเขา
เหล่านั้นก็ได้รับสันติสุข และชีวติ ใหม่ หากท่านยังไม่ได้รับ ก็จงขอ จงศึกษาค้นคว้าพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และอธิ ษฐานขอในพระนามของพระเยซูคริ สต์แล้วท่านจะได้รับ
ชีวติ ของเราในโลกนี้ไม่ยงั่ ยืน แต่จิตวิญญาณของเราจะต้องดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ สถานที่ซ่ ึ ง
วิญญาณของเราจะต้องไปอยูเ่ ป็ นนิตย์นิรันดร์ มีเพียงสองแห่งเท่านั้น เราต้องเลือกเอาแห่งใดแห่งหนึ่ง
ระหว่างสวรรค์ กับนรก พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถประทานชีวติ นิ รันดร์
ให้แก่เรา และทรงรับเราขึ้นสู่ สรรค์
ท่านผูอ้ ่านที่รัก หากท่านยังไม่ได้ตดั สิ นใจ รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
บัดนี้วาระแห่งการตัดสิ นใจของท่านอยูแ่ ค่ม้ือเอื้อมแล้ว วาระสุ ดท้ายของโลก และวันเวลาแห่งการ
พิพากษาโทษคนบาปก็ใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ และ
ยอมรับเอาคาเชื้ อเชิ ญของพระองค์ แล้วท่านจะได้รับความรอด
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ในโลกนี้มีผยู ้ งั ไม่ได้รับความรอดเป็ นจานวนมาก ซึ่ งมักเรี ยกตนเองว่าเป็ นคริ สเตียน แต่เขา
เหล่านั้นเป็ นเพียงคริ สเตียนผิวเผินและยังไม่ได้รับความรอดเลย หาได้เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งไม่ และ
เนื่องจากการที่เขามิใช่คริ สเตียนที่แท้จริ งนี่เอง จึงเป็ นการหลู่พระเกียรติพระเจ้า และทาให้คนอื่นดูหมิ่น
พระเยซูคริ สต์ ทั้งยังเป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ ื่นด้วย เขาเหล่านี้มิได้ดาเนินชีวิตอยูใ่ นความสว่างของพระเยซู
คริ สต์ และมิได้ยดึ ถือเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิ เพราะฉะนั้นจึงจาเป็ นที่
จะต้องการฟื้ นฟูจิตใจของคริ สเตียนให้ตื่นอยูเ่ สมอ ขอให้เราจงอธิ ษฐานเพื่อการนี้ ดว้ ย หากว่าคริ สตจักร
ได้รับการฟื้ นฟูตลอดเวลา ก็จะเป็ นหนทางที่จะนาผูค้ นให้หนั เข้าหาพระเจ้าทุก ๆ วัน จานวนผูต้ ิดตาม
พระคริ สต์ก็จะเพิ่มยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ศาสนาคริ สต์จะได้แผ่ออกไปอย่างน่ามหัศจรรย์
พระเยซูคริ สตเจ้า ทรงพร้อมที่จะช่วยทุกคนที่มาหาพระองค์ให้ได้รับความรอด ท่านพร้อมที่จะ
ร่ วมงานกับพระองค์หรื อยัง
ขอให้ท่านผูเ้ ป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง จงรี บเข้าส่ วนในการทาให้โครงการของพระเจ้าสาหรับโลก
นี้สาเร็ จผล เพื่อว่าพระเยซูเจ้าจะได้เสด็จกลับมาโดยเร็ ว (มัทธิ ว 24:14) และเพื่อว่าเราจะได้เป็ นคริ ส
เตียนที่สมบูรณ์คือ “จนเราทั้งปวงจะมีความเชื่อและมีความรู ้ถึงพระบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกัน จนถึง
โตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความบริ บูรณ์ของพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:13)

คาถามสาหรับศึกษา
1. อะไรเป็ นเหตุให้มนุษย์บางคนดูหมิ่นพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยของเรา?
2. พระเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้เหล่าผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างไร จึงจะเป็ นการ
ช่วยให้การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ พระมหากษัติรย์ของเรา เร่ งเวลาเร็ ววันเข้า?
3. จงท่องจาบทเพลง “เดี๋ยวนีม้ ีพระเจ้ า” (Himself) จากหนังสื อ “เพลงแห่ งชี วิตคริ สเตียน”
(ท่องให้จาขึ้นใจทั้งสามข้อ และรวมทั้งสร้อยร้องรับด้วย)
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เดีย๋ วนีม้ ีพระเจ้ า
1.

ร้องรับ
2.

3.

4.

ครั้งหนึ่งข้าอยากได้พร
ครั้งหนึ่งพึ่งใจตัวเอง
ครั้งหนึ่งต้องการสิ่ งของ
ครั้งหนึ่งอยากแต่หายป่ วย
เดี๋ยวนี้ขา้ จะร้องเพลง
สารพัดที่มีอยู่
ครั้งหนึ่งวางแต่โครงการ
ครั้งหนึ่งเป็ นห่วงกังวล
ครั้งหนึ่งตามอาเภอใจ
ครั้งหนึ่งชอบแต่ทูลขอ
ครั้งหนึ่งข้าพึ่งความดี
ครั้งหนึ่งข้าใช้พระองค์
ครั้งหนึ่งข้าต้องการฤทธิ์
ครั้งหนึ่งทาเพื่อตนเอง
ครั้งหนึ่งมีแต่ความหวัง
ครั้งหนึ่งความเชื่อจวนดับ
ครั้งหนึ่งคอยท่าความตาย
เดี๋ยวนี้ขา้ ได้รอดแน่

เดี๋ยวนี้ได้พระเจ้า
เดี๋ยวนี้พ่ งึ พระธรรม
เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า
เดี๋ยวนี้ได้พระองค์
สรร-เสริ ญสาธุการ
เป็ นของพระองค์ประทาน
เดี๋ยวนี้ อธิ ษฐาน
เดี๋ยวนี้ทรงคุม้ ครอง
เดี๋ยวนี้ตามพระองค์
เดี๋ยวนี้ขอบพระคุณ
เดี๋ยวนี้พ่ งึ พระเจ้า
เดี๋ยวนี้ทรงใช้ขา้
เดี๋ยวนี้มีพระคริ สต์
เดี๋ยวนี้เพื่อพระเจ้า
เดี๋ยวนี้ รอดจริ งจัง
เดี๋ยวนี้กลับแจ่มใส
เดี๋ยวนี้มีชีวิต
มัน่ คงในพระคริ สต์
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รากูล บูรานซิงห์ ชวาน
สมชาติ ศิริวงศ์
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
พิมพ์ครั้งแรก ปี 1965

- รวบรวมและเรี ยบเรี ยง
- ถอดความเป็ นภาษาไทย
- คณะ ซี .เอ็ม.เอ พิมพ์เผยแพร่
พิมพ์ครั้งที่สอง ปี 1975
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