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คํานํา
ครั้งหนึ่งเกิดแผนดินไหวทีก่ รุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส ตึกหาชั้นหลังหนึ่งชื่อ “รูบี้เทาเวอร”
พลังทลายลงมา มีคนประมาณ 300 คนเสียชีวิต และบาดเจ็ดประมาณ 600 คน ประธานาธิบดีไดไปเยี่ยม
สถานที่แหงนัน้ แลวมองไปรอบ ๆ บริเวณนั้น เห็นตึกหาชัน้ อีกหลังหนึ่ง ซึ่งอยูถัดไป ยังคงยืน
ตระหงานอยู และไมมีรอยราวแตประการใด จึงเรียกวิศวกรไปตรวจสอบ ก็ทราบวาตึกที่พังทลายลงมา
นั้น เนื่องจากมีรากฐานไมแข็งแรง
การที่คริสเตียนจะมีความเชือ่ หรือมีชีวิตฝายวิญญาณจิตที่เขมแข็ง หรือไมนั้นอยูท ี่ “รากฐาน
ความเชื่อของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพหลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอยางนอยสามประการ เพือ่ เปนการชวยคริส
เตียนใหม:ี ประการแรก รากฐานความเชื่อที่มั่นคง ที่จะยั่งยืนอยูได เมื่อไดรับการทดลอง (ดูคาํ อุปมาของ
พระเยซูเกี่ยวกับการสรางเรือนไวบนศิลา มัทธิว 7:24-27)
ประการที่สอง พระคริสตธรรมคัมภีร เตือนเราวา “จงเตรียมใจไวใหพรอม เพื่อทานจะสามารถ
ตอบทุกคน ที่ถามทานวา ทานมีความหวังใจเชนนี้ ดวยเหตุผลประการใด” (ดู 1 เปโตร 3:15) เราหวังวา
คูมือเลมนี้ จะชวยทานใหสามารถตอบคนอื่นได ถึงเหตุผลที่ทานมีความเชื่อเปนคริสเตียน
ประการที่สาม เพื่อทานผูเปนครูจะใชในการสอนผูที่มาเรียน ในชัน้ ของทานใหเขาเหลานั้นมี
ความเชื่อมั่นคงเขมแข็งขึ้น ทั้งนี้จะมีสว นชวยใหคริสตจักรยืนหยัดเพื่อพระเจา ในวาวระที่มีการทดลอง
และความยุงยากนานาประการมากระทบกระเทือนคริสตจักร
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 ความเชื่อ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 11:1-3,6,32,34 โรม 10:9,14-17, ยากอบ 2:14-17
เมื่อกลาวถึง “ความเชื่อ” คนทั่วไปมักคิดถึง ลัทธิ คําสอนของศาสนาตาง ๆ เชนความเชื่อใน
เรื่องภูตผีปศาจ ในเครื่องลางของขลัง ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ผูที่เปนคริสเตียน ก็มักจะนึกถึงพระเจาเปน
ตน แทจริง “ความเชื่อ” ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับศาสนา ผูที่มีความเชื่อ ก็ไมจาํ เปนตองเปน ผูที่
เครงครัดในทางศาสนา เพราะความเชื่อเปนสิ่งธรรมดาทั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนมี และเราทุกคนตองใชความ
เชื่อเสมอเชน เวลารับประทานอาหาร เราตองเชื่อวาอาหารนั้นเปนประโยชน ไมเปนพิษเวลานั่งรถไฟ
เราเชื่อวารถไฟนั้นจะนําเราไปสูจุดหมายปลายทาง เวลาสวมเสื้อ เราตองเชื่อวาเสื้อของเราทนทาน
สามารถปกคลุมรางกายไดอยางดี แมแตการปฏิเสธคําสอนเกี่ยวกับพระเจา ก็เปนความเชื่อ เพราะเขา
เชื่อวาไมมีพระเจา

ก. ความสําคัญของความเชื่อ
ความเชื่อเปนสิ่งที่เราขาดไมได บุคคลใดก็ตามหากไมมคี วามเชื่อ เขาจะขาดความสุขตลอดชีวิต
เพราะจะเต็มไปดวยความกลัว และความสงสัยอยูตลอดเวลา
สตรีคนหนึ่งมีฐานะคอนขางดี หลอนไมเคยนั่งเครื่องบินมากอน และไมมีความรูสกึ อยากนั่ง
ดวย เพราะกลัววาเครื่องบินจะตก ครั้งหนึ่ง เพื่อนของหลอนชวนใหโดยสารเครื่องบินไปตางจังหวัด
หลอนขัดไมไดจึงรับคําชวน หลอนรูสึกตื่นเตนเล็กนอย เมื่อกาวขึน้ ไปในเครื่องบิน ตอมาไมนาน
เครื่องบินเริ่มทะยานขึน้ สูทองฟา เพื่อน ๆ ของหลอนตางตื่นเตนดีใจมาก ที่ไดเห็นทิวทัศนอนั สวยงาม
ของพื้นดิน ซึ่งคอย ๆ เล็กลง ๆ ขณะที่เครื่องบินบินสูงขึ้นตามลําดับ
สวนสตรีคนนัน้ หลับตาและหายใจไมทั่วทอง เกรงวาเครื่องบินจะตก คนที่มีความเชื่อ นั่ง
เครื่องบินดวยความเพลิดเพลิน สวนคนขาดความเชื่อ การนั่งเครื่องบิน ก็เปนสิ่งทรมานทั้งใจและกาย
ของเขา
ความเชื่อเปนรากฐานของหลักคําสอนของคริสเตียน เพราะความเชือ่ ทําใหมนุษยรอดพนจาก
ความผิดบาป (เอเฟซัส 2:8) ทําใหคริสเตียนเปนผูชอบธรรม (โรม 5:1) ทําใหพระเจาทรงพอพระทัย
(ฮีบรู 11:6) ทําใหพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน (มาระโก 11:24) และคริสเตียนทุกคนมีชีวิตประจําวัน
ดวยความเชื่อพึ่งองคพระเยซูคริสต (กาลาเทีย 3:11)
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ข. ความหมายของความเชื่อ
ความเชื่ออาจจะหมายถึง ความไววางใจ ถาเราไมสบาย ไปหาหมอ หมอตรวจอาการเสร็จแลวก็
ใหยาไปรับประทานถาเราเชือ่ หมอ เราก็จะวางใจในหมอ ไมวาหมอจะสัง่ ใหทําอะไร เราก็จะปฏิบัตติ าม
ความเชื่อยังหมายถึง “ความมั่นใจ” หรือ “ความแนใจ” พระธรรมฮีบรูบอกวา “ความเชื่อ คือ
ความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสกึ อยางมั่นใจวา สิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมีจริง (ฮีบรู 11:1) เชน
การศึกษาของนักเรียน แมเขาจะมองไมเห็นอนาคต แตเขาเชื่อ และมัน่ ใจวา หากเขาพยายามศึกษาตอไป
เขาจะมีอนาคตที่สดใส เขาจึงพยายามเลาเรียนไมเห็นแกความเหนื่อยยาก
จากความหมายของความเชือ่ นี้ ทําใหเราเห็นถึงความเกีย่ วพันธ ระหวางความเชื่อกับชีวิตมนุษย
ความเชื่อเปนดุจแรงกระตุนใหมนุษยกระทําในสิ่งที่ตนคิด เปนดุจเข็มทิศ นําทางแหงชีวิตของแตละคน
แตความเชื่อทีม่ นุษยทวั่ ไปมีนั้น อาจเปนความเชื่อที่ผิดหรือถูก เพราะมนุษยทกุ คน มีสติปญญา ความรู
ความเขาใจทีจ่ าํ กัดความเชื่อของมนุษยเปลีย่ นแปลงไดงายตามยุคตามสมัย เชนสมัยกอน มนุษยเชื่อวา
ดวงจันทร เปนเทพเจาองคหนึ่ง จึงพากันกราบไหวบชู า แตบัดนี้ วิทยาศาสตรเจริญกาวหนา มนุษย
สามารถเดินทางไปถึงดวงจันทรได ความเชื่อสมัยเกา จึงเปลี่ยนแปลงไป
ความเชื่อที่ไมถูกตอง จะไมเปนประโยชนแกมนุษยเลย ไมวามนุษยจะพยายามเชื่ออยางจริงใจ
และบริสุทธิ์ใจสักเพียงใด คนที่โดยสารรถไฟผิด ตั้งใจจะไปภาคใต แตขึ้นรถไฟสายเหนือ แมเขาจะ
พยายามเชื่อสักเทาใดก็ตาม รถไฟคันนั้นจะไมนําเขาไปภาคใตเปนอันขาด ยิ่งพยายามเชื่อ ก็จะยิ่งหาง
จากความจริงมากขึ้นทุกที
ความเชื่อที่ไมถูกตอง ไมเพียงแตไมมีประโยชนแกผูเชื่อแลว ยังอาจนําภัยอันตรายมาสูเขาดวย
เชน ชายคนหนึ่งขับรถยนตไปยังสถานที่แหงหนึ่ง เมื่อใกลถึงสะพาน เขาเห็นปาย เขียนวา “ระวัง
สะพานชํารุด” เขาเชื่อวา เขามีฝมือดีพอที่จะขับรถขามสะพานนัน้ ไดอยางสบาย จึงบึ่งรถเต็มที่ ปรากฏ
วา ชายคนนั้นไดรับอันตราย เพราะรถตกสะพาน ฉะนั้นไมวาจะเชื่ออยางไรก็ตาม การเชื่อดวยใจจริงยัง
ไมเพียงพอ ทานตองเชื่อในทางที่ถูกดวย แตการที่จะรูวา ความเชือ่ ของตนนั้นถูกหรือผิด ยอมตองมี
มาตรการบางอยางเปนเครื่องวัด ถาทานตองการขับรถใหถูกตองตามกฎจราจร ทานตองรูกฎจราจร ถา
ทานตองการไปเชียงใหม ทานตองรูวาทานจะไปไดอยางไร มาตรการนี้เรียกวา “รากฐานแหงความเชื่อ”
หากทานตองการใหชวี ิตของทาน ดําเนินไปในทางทีถ่ ูกตอง เต็มไปดวยความมัน่ ใจ เต็มไปดวย
ความหวัง ทานจําเปนจะตองมีรากฐานแหงความเชื่อที่ถูกตอง แลวดําเนินชีวิตตามรากฐานนัน้ ๆ

7

ค. รากฐานแหงความเชื่อ
รากฐานแหงความเชื่อเกิดขึน้ ไดหลายทาง เชน จากการไดเห็น ไดยิน ไดอาน และจากการคิด
พิจารณาโดยตนเอง ฉะนัน้ ความเชื่อจึงมิใชสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่ทานทําใหเกิดขึน้ เองได แตเกิดขึ้นจากแรง
กระตุนการชักจูง การนํา จากภายนอก เหตุที่ทานเชื่อวา บนดวงจันทรไมมีสิ่งที่มีชีวติ ก็เพราะทานไดยนิ
ไดอาน หรือไดเห็นรูปภาพในหนังสือ ทานจะพยายามเชื่อเอาเองโดยไมมีหลักฐานหรือมูลความจริงเลย
นั้นยอมเปนการยาก
ความเชื่อของคริสเตียน ก็มไิ ดเปนสิ่งที่คริสเตียนทําขึ้นเอง หรือเปนสิ่งที่เราพยายามนึกเอาเอง
โดยไมมีรากฐาน ความเชื่อนั้นเปนความเชื่อที่งมงาย เชื่อถือไดยาก คริสเตียนที่พยายามสรางความเชื่อ
ดวยตนเอง หรือบังคับตนเองใหเชื่อ มักจะเปนคริสเตียนที่ไมเขมแข็งในความเชื่อเพราะขาดสิ่งยึด
เหนีย่ ว
รากฐานสําคัญแหงความเชื่อของคริสเตียนมีสองประการ คือ พระเจา และพระวจนะของ
พระองค ความเชื่อของคริสเตียนเกิดขึ้นได เพราะการรูความจริงเกีย่ วกับพระเจา และพระดํารัสของ
พระองค (โรม 10:17)
ในสมัยพระคัมภีรเดิมพระเจาตรัสโดยตรงกับมนุษย โดยผานบุคคลที่พระเจาทรงเลือกสรร
หรือศาสดาพยากรณ เชน โนอาห อับราฮัม โยชูวา ดาวิด โมเสส อิสยาห เอลียาห เอลีชา เปนตน เมื่อ
พระเยซูคริสตเสด็จมา พระเจาทรงตรัสกับมนุษย โดยพระบุตรของพระองคเอง คือพระเยซูคริสต
เดี๋ยวนี้พระเจาตรัสกับเรา ทางพระคริสตธรรมคัมภีรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะที่เราอานพระวจนะ
ของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยใหเรา เขาใจถึงความหมายที่แทจริง
กอนที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับสูสวรรค พระองคตรัสแกสาวกของพระองควา เปนการดี
สําหรับเรา “...คือการที่เราไปนั้นจะเปนประโยชนแกทาน เพราะถาเราไมไปพระองคผูชวยนั้น จะมิได
มาหาทาน....เมื่อพระองคนนั้ มาแลว พระองคจะบันดาลใหโลกนั้นรูส ึกถึงความผิด ถึงความชอบธรรม
และถึงความพิพากษา....พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสูค วามจริงทุกอยาง...” (ยอหน 16:7-15)
เรากลาวไดวา รากฐานแหงความเชื่อของคริสเตียน เปนรากฐานที่เขมแข็งเพราะตั้งอยูบน
รากฐานของพระเจา ผูทรงฤทธิ์ ผูมีสติปญญา ความสามารถความรอบรูไมจํากัด และพระองคทรงเปน
พระเจาผูทรงไมเปลี่ยนแปลง พระวจนะของพระองคก็ไมเปลี่ยนแปลงดวย “ฟาและดินจะลวงไป แตคํา
ของเราจะสูญหายไป หามิไดเลย” (มัทธิว 24:35)
คริสเตียนหลายคนที่เคยสงสัยและถามตัวเองวา ทําไมตนจึงมีความเชือ่ นอยคงจะพบความสวาง
บางแลววา แทจริงความเชือ่ ของเรา ตั้งอยูบนรากฐานแหงพระดํารัสของพระเจา และพระเจาเองผูท ี่จะมี
ความเชื่อที่มั่นคง หรือผูที่ตองการใหความเชื่อของเขาเจริญกาวหนา และเขมแข็งเสมอ จึงตองเขาสนิท
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กับพระเจาและอานพระวจนะของพระองคเปนประจํา คนที่มีความเชื่อ นอกจากอาน และฟงพระวจนะ
ของพระเจาแลว ยังปฏิบตั ิตามดวยความเชื่อที่สมบูรณ คือการวางใจในพระเจาและพระดํารัสของ
พระองค แลวปฏิบัติตาม (ยากอบ 2:14-17) ความเชื่อชนิดนี้เปนเหมือนลูกกุญแจ ทีไ่ ขแมกุญแจได คริส
เตียนทีด่ ําเนินชีวิตอยูบนรากฐานแหงความเชื่อที่ถูกตอง ก็จะไดรับพระพรอยางเหลือลน
เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวของกับหลักคําสอนหรือพระวจนะของพระเจา จึงจําเปนที่คริสเตียนทุก
คน จะตองรูซงึ้ ในพื้นฐานแหงความเชื่อของคริสเตียน เชนเรื่องพระเยซูคริสต ความรอดบาป พระดํารัส
ของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักร เปนตน ซึ่งเราจะศึกษาตอไป
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1

บทเรียนที่ 2 พระคริสตธรรมคัมภีร

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี 3:16,17, มัทธิว 24:35, ฮีบรู 4:12,13,โรม
10:17, โรม 1:16, สดุดี 119:93,111,127,147,9,11 ยอหน 15:7
เรากําลังยางเขาสูยุคที่วิทยาศาสตรและวิทยาการตาง ๆ กําลังเจริญวัฒนาและรุดหนาอยางนา
อัศจรรยที่สุด ภายในทุกอาทิตย เราเห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ เกิดขึ้น ทําใหมนุษยในทุกแหงทัว่ โลกตอง
ปรับปรุงตัวอยางเรงดวน เพือ่ ใหทันยุคสมัยใหมนี้ มิฉะนัน้ จะถูกเรียกวาเปนคนลาสมัยไดงาย ๆ
เครื่องหมายอยางหนึ่ง ที่สอใหเห็นความเจริญของประเทศชาติ หรือสังคมคือ วิวัฒนาการ
ทางดานการศึกษา รัฐบาลทุกประเทศกําลังหาทางชวยเหลือใหประชาชนรูจักอานเขียนหนังสือมาก
ยิ่งขึ้นและใหมีโอกาสอานหนังสือที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตมากขึ้น หนังสือชนิดหนึ่งที่อาจจะ
พูดไดวา ทุกคนขาดเสียไมได คือหนังสือพิมพ ถาทานไมไดอานหนังสือพิมพ หรือฟงขาวจากวิทยุหนึ่ง
อาทิตยทานจะรูสึกตัววา ลาสมัยมากทีเดียว มีหนังสืออื่น ๆ อีกหลายเลม ซึ่งเปนประโยชนแกเรา แตมี
หนังสือที่สําคัญที่สุดเลมหนึง่ ซึ่งคนจํานวนมาก เคยไดยินแตไมรูจัก แมแตคริสเตียนบางคน ก็มองขาม
ความสําคัญของหนังสือเลมนี้ เขาใชเวลาอานหนังสือ และนิตยสารตาง ๆ มาก แตใชเวลาอานหนังสือนี้
เพียงเล็กนอยเทานั้น หนังสือนี้คือ พระคริสตธรรมคัมภีร เราจะศึกษาความเปนมาของหนังสือนี้ เพื่อจะ
ทําใหเรารูจกั หนังสือเลมนีด้ ีขึ้น และชวยกระตุน ใหเราอานหนังสือเลมนี้ดวยความเพียรพยายามเสมอ

ก.ผูประพันธ
หนังสือจะดีหรือไมดี สวนใหญขึ้นอยูกับผูป ระพันธ เพราะเขาเปนผูใหกําเนิดหนังสือนั้น พระ
คริสตธรรมคัมภีรประพันธโดยนักประพันธที่ยิ่งใหญที่สุดในจักรวาล คือ พระเจา เปนหนังสือเลมเดียว
ในโลกเทานัน้ ที่พระเจาทรงประพันธขึ้นโดยเหตุนี้ เราเรียกพระคริสตธรรมคัมภีรวา “พระดํารัสของ
พระเจา” หรือ “พระคัมภีรบริสุทธิ์”
หลายคนถามวา พระเจาทรงเปนวิญญาณ จะประพันธหนังสือไดอยางไรพระคริสตธรรมคัมภีร
ใหคําตอบวา พระองคทรงดลใจ ใหคนของพระองค เขียนขึ้น (2 ทิโมธี 3:16) บางคนถามทันทีวา ถา
มนุษยเปนผูเขียน มนุษยกเ็ ปนผูประพันธ จะกลาววาพระเจาทรงประพันธไดอยางไร เราสามารถตอบ
คําถามนี้ได โดยดูตวั อยางจากพนักงานพิมพดีดที่มหี นาที่พิมพหนังสือใหผูอื่น สมมุติวา ทานเขียน
จดหมายฉบับหนึ่งใหเพื่อน เพื่อความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยเมื่อเขียนเสร็จแลว จึงนํา
จดหมายฉบับนั้นไปใหเพื่อนซึ่งเปนชางพิมพดีด ขอรองใหเขาชวยพิมพให เมื่อเพือ่ นคนนั้นพิมพเสด็จ
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แลว เขาจะลงนามที่ทายจดหมายดวยตัวของเขาเองไดไหม ไมไดเปนอันขาด เพราะเขาเปนเพียงผูพิมพ
จดหมายนั้น มิไดเปนผูประพันธ หรือเจาของจดหมาย ผูเขียนจดหมายคือทานเองในทํานองเดียวกัน ผูที่
เขียนพระคัมภีรขึ้นมิใชเปนผูป ระพันธอยางแทจริง พระเจาทรงเปนผูดลใจใหเขาเขียน ตามที่พระองค
ทรงพอพระทัย พระเจาจึงทรงเปนผูประพันธโดยแทจริง
พระเจาทรงดลใจ คนของพระองคประมาณ 40 คน ใหเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรขึ้น คน
เหลานี้มีชีวิตอยูในยุคตาง ๆ กัน บางเปนผูที่ไดรับการศึกษาสูง มีตําแหนงเปนพระมหากษัตริย บางเปน
ผูไดรับการศึกษาต่ํา มีอาชีพเปนชาวประมงธรรมดา บางเปนนายแพทย คนเก็บภาษี นักดนตรี บางเปน
คนเลี้ยงแกะ คนเย็บกระโจมขาย เขาเหลานี้ใชเวลาเขียนทั้งสิ้นรวมกันประมาณ 1,600 ป หมายความวา
ผูเขียนคนแรก กับผูเขียนคนสุดทาย มีระยะเวลาหางกันประมาณ 1,600 ป คงทําใหเราจินตนาการไดวา
ตองใชคนในกี่ชั่วอายุคน จึงจะเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร ทั้งเลมที่เราเห็นอยูนี้ไดสําเร็จ นอกจากนั้น
ผูเขียนเหลานัน้ ยังอยูในภูมิภาคตาง ๆ กัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีไมเหมือนกัน เนื่องจากความ
แตกตางมากมายของผูเขียนเหลานี้ นาจะทําใหพระคริสตธรรมคัมภีร มีเนื้อความสับสน ติดตอเขาเปน
เลมเดียวกันไมได ความอัศจรรยอยูที่นี่เอง แมพระคริสตธรรมคัมภีรมีผูเขียน 40 คน ใชเวลาประมาณ
1,600 ป แตเมื่อเอาหนังสือตาง ๆ มารวมกันแลวปรากฏวา เนื้อเรื่องติดตอกัน เปนเรื่องราวเดียวกัน และ
นําไปสูเปาหมายเดียวกัน คือสอนใหมนุษยรูจักพระเจาเทีย่ งแท ทั้งนี้เราจะอธิบายเปนอืน่ ไมได
นอกจากพระเจาเปนผูทรงประพันธพระคริสตธรรมคัมภีรขึ้น จึงไมเปนสิ่งแปลกประหลาดอันใดที่
เนื้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร ติดตอประสานเปนหนังสือเลมเดียว ไดอยางอัศจรรย ในเมื่อมี
ผูประพันธเดียวกัน

ข. การดลใจ
คําวา “ดลใจ” มีความหมายวา “พาไป” คลาย ๆ เรือใบทีถ่ ูกลมพัดพาไปตามกระแสลม “ดลใจ”
ยังหมายถึง “ลมหายใจ” หากเอาสองความหมายมารวมกัน ก็อาจไดความหมายวา “ดลใจ” คือ ลม
หายใจของพระเจาที่ทรงพัดพาจิตใจมนุษยใหคลอยตามไป ผูที่ไดรับการดลใจใหเขียนพระคริสตธรรม
คัมภีรขึ้นจึงเปนผูที่ไดรับการทรงนําเปนพิเศษ จากพระเจาใหเขียนเรื่อง ที่พระองคทรงพอพระทัย
พระองคจะทรงชักจูงใจหรือควบคุมใจของเขา ใหสามารถเขียนไดถูกตองตามพระประสงคทุก
ประการ โดยไมมีขอบกพรองหรือผิดพลาดเลย แมแตถอ ยคําที่ผูเขียนใช ก็เปนไปโดยการดลใจของพระ
เจาดวย เพราะถอยคําเกีย่ วของกับความหมายที่พระองคทรงประสงคใหเขียนหากใชถอยคําไมถูกตอง
จะทําใหความหมายเดิม ทีพ่ ระเจาทรงประสงคใหมนุษยทุกคนรูคลาดเคลื่อนไป เวลาเขียนพระคัมภีร
พระเจาจึงทรงดลใจใหผูเขียนเลือกถอยคําที่เหมาะสมและถูกตองดวย
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ที่กลาวมานี้มิไดหมายความวาผูเขียนหมดสติ ไมมีความรูสึกนึกคิดเหมือนคนที่ทรงเจาเขาผี
หากทานจะศึกษาตนฉบับของพระคริสตธรรมคัมภีร ฉบับภาษาฮีบรู และภาษากรีก ทานจะเห็นลีลาการ
เขียน ตลอดจนภาษา ยากงาย แตกตางกัน ตาามความรูและบุคลิกลักษณะของผูเขียน ที่เปนเชนนีแ้ สดง
ใหเราเห็นวาผูเขียนมิไดหมดสติสัมปชัญญะ แลวเขียนตามที่พระเจาทรงกระซิบ ดังที่บางคนเขาใจผิด
แทจริงพระเจาทรงใหผูเขียน เขียนตามความรู ตามลีลาการเขียนของตนและพระองคทรงทําการใน
จิตใจ ใหเขามีความคิด ความเขาใจ ตามทีพ่ ระองคทรงปรารถนา บางครั้งผูเขียนอาจไมเขาใจเรื่องลึกลับ
บางอยางที่พระองคทรงประสงคใหเขียน เชน คําพยากรณตาง ๆ หรือเรื่องที่ผานมาแลวในอดีตกาลอัน
ไกลโพน เชน เรื่องราวการสรางโลกของพระเจา ในกรณีนี้ พระเจาอาจทรงสําแดงใหเขาเห็นนิมติ หรือ
เขาใจโดยวิธีตา ง ๆ เชนตรัสโดยตรงกับผูรับใชของพระองค ดังเชนพระคัมภีรเดิมหลายเลม ซึ่งมนุษย
ไมอาจเขาใจไดดวยตนเอง
ความจริงจากเรื่องการดลใจนี้ ทําใหเราเห็นพระสติปญญา อันล้ําเลิศของพระเจาโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พระองคทรงสามารถใชภาษาตาง ๆ ไมวาเปนภาษาที่ยากหรือภาษาธรรมดา ในการ
เปดเผยความจริงของพระองค และสามารถใชบุคคลใดก็ไดโดยการใชถอยคํา วลี วิธีพูด วิธีเขียน
ความคิด และภาษาของผูนนั้ ซึ่งเปนสวนของบุคลิกลักษณะของเขาโดยตรง ซึ่งแตกตางจากบุคคลอื่น
ใหเขียนพระดํารัสอันลึกล้ําของพระองค ติดตอกลมกลืนกันไดตลอดเลม จึงไมเปนการยากสําหรับพระ
เจา ที่จะทรงใชเราทุกคน ไมวาจะเปนคนประเภทใด มีวิชาความรู ความสามารถเพียงใด ใหทําการอัน
ใหญยิ่งของพระองค ซึ่งพระองคทรงมอบหมายใหทํา

ค. ฤทธิ์อํานาจ ของพระคริสตธรรมคัมภีร
1. ไมมีใครทําลายใหสาบสูญได แมมีคนพยายามทําลายหลายครั้ง พระวจนะของพระองค
นับวันจะไดรบั การเผยแพรมากขึ้นทุกวัน ปจจุบัน พระคริสตธรรมคัมภีรไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ
มากกวา 1200 ภาษา และแจกจายไปในที่ตา ง ๆ เกือบทั่วทุกมุมโลก (มัทธิว 24:35)
2. ไมเปลี่ยนแปลง แมวิชาการทุกอยางในโลก เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลา แตพระ
ดํารัสของพระเจาไมเปลี่ยนแปลง พระวจนะของพระองคล้ํายุคเสมอ ทุกอยางที่กลาวไวในพระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนความจริง และเกิดขึ้นตามที่เขียนไวทุกประการ
3. ทําใหคนกลับใจใหม ไดรับชีวิตนิรันดร (ฮีบรู 4:12,14 , โรม 10:17) มีแตพระวจนะของพระ
เจาเทานัน้ ที่มฤี ทธิ์อํานาจเชนนี้ โดยเหตุนี้ อาจารยเปาโล จึงกลาวดวยความภาคภูมิใจวา “ขาพเจาไมมี
ความละอายในเรื่องกิตติคุณของพระคริสต...” (โรม 1:16)
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ง. ความจําเปนที่จะตองอาน และศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร
คนของพระเจาในทุกยุคทุกสมัยอานและศึกษาพระวจนะของพระองค (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ
31:12, 2 พงศาวดาร 17:9,สดุดี 119:93,111,127,141) พระเยซูคริสตเอง ทรงศึกษาพระวจนะของพระเจา
และสามารถอางจากพระคัมภีรเดิม ไดถูกตอง (มัทธิว 4:4,7,10,5:21,27,31ฯลฯ) คริสเตียนทุกคนตอง
อาศัยพระดํารัสของพระเจา ในการดําเนินชีวิตประจําวัน (สดุดี 119:9,11) พระเยซูคริสตทรงสัญญาวา
จะตอบคําอธิษฐานของคนที่มีพระวจนะของพระองค อยูในจิตใจเสมอ (ยอหน 15:7)
พระวจนะของพระองคมีความจําเปนตอชีวติ ประจําวันของคริสเตียน โดยเหตุนี้นกั กวีจึงกลาว
วา “ขาพเจามีใจยินดีในขอกฎหมายของพระองค และพระดํารัสของพระองค ขาพเจาจะไมลมื เลย”
(สดุดี 119:16)
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2

บทเรียนที่ 3 พระลักษณะของพระเจา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โรม 1:21, ยอหน 20:31, ยอหน 1:18,4:24, สดุดี
33:13-15,139:2,3,7-10, เอสรา 9:10, 1 เปโตร 1:15,16,1 ยอหน 4:8
เมื่อกลาวถึง ความเชื่อเกีย่ วกับพระเจา เราอาจแบงมนุษยออกเปน 4 พวก คือ พวกที่หนึ่ง เชื่อวา
ไมมีพระเจา พวกเขาไมเชื่อในวิญญาณ หรือผีเลย พวกที่สอง เชื่อวามีพระเจา และมีพระเจาหลายองค
พวกเขากราบไหวดวงดาวตาง ๆ สัตว ตนไม กอนหิน แมน้ํา ตลอดจนวิญญาณทีส่ ิงสถิตอยูในที่ตาง ๆ
เปนพระเจาของเขา พวกที่สาม มีความเชื่อกึ่งกลาง ระหวางพวกทีห่ นึ่งและที่สอง คือพวกเขาไมรูวามี
พระเจาหรือไม จะวาไมมีก็ไมได เพราะเรื่องลึกลับหลายอยางที่ทําใหคิดวา ตองมีผูทรงฤทธิ์อยู
เบื้องหลัง จะวามี ก็ไมเชิงเพราะวาไมมีทางพิสูจนใหเห็นจริงได พวกที่สี่ คือพวกที่เชื่อวามีพระเจา และ
มีพระเจาเพียงองคเดียวเทานัน้ ไมมหี นังสือใดในโลกที่สอนและอธิบาย เรื่องพระเจาไดชัดเจนเทากับ
พระคริสตธรรมคัมภีร ใหเราศึกษาดูวา พระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนเรือ่ งเกี่ยวกับพระเจาอยางไรบาง

ก. พระเจาทรงสําแดงพระองคเอง
พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา พระเจาทรงสําแดงใหมนุษยรูจักพระองค อยางนอย ที่สุด สาม
วิธี คือ
1. โดยทางธรรมชาติ “ดวยวาอาการของพระเจาซึ่งเห็นไมไดนั้น คือฤทธานุภาพอันถาวร
และสัมภาวะของพระองค ก็ทรงปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสรางนั้น ตั้งแตแรกสรางโลก”
(โรม 1:20)
ธรรมชาติซึ่งอยูลอมรอบมนุษย บอกใหมนุษยทราบวา ดวงดาวนับลาน ๆ ดวงบนทองฟา ดวง
อาทิตย ดวงจันทร โลกที่เราอยูอาศัย ตนไม ตนพืช สัตวใหญนอย ปลา แมลง มนุษย และทุกอยาง
เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมได จะตองมีอํานาจลึกลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอยาง ซึ่งมีฤทธานุภาพสูงสุด
สรางขึ้น เราเรียกอํานาจลึกลับ หรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์นั้นวา พระเจา
จิตใจของมนุษยทุกคนยอมรับวา มีอํานาจลึกลับนี้ ครอบงําจักรวาลอยู แมแตคนที่อยูในใจ
กลางปาทึบ ในดง บนภูเขาก็มีความรูสึกอยางนี้ ไมวามนุษยจะรูตวั หรือไมก็ตาม สวนลึกในจิตใจของ
ทุกคนร่ํารอง และเสาะแสวงหาพระเจา
ชาวปาบางพวก เห็นฟาแลบ ฟาผาแลวเกิดไฟไหมปาขึน้ จึงนึกวา ไฟคือพระเจาองคนั้น จึงได
กราบไหวบูชาไฟชาวเกาะบางพวก ไดรับการคุกคามจากภูเขาไฟ เสียงคํารามอันนาสะพรึงกลัวเปลวไฟ
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และควันที่พุพลุงออกมาของภูเขาไฟ ทําใหผูมองเห็นคิดวา ภูเขาไฟตองเปนเทพเจาองคหนึ่ง การที่ภเู ขา
ไฟระเบิด เนื่องจากพระพิโรธของเทพเจาแหงภูเขาไฟนั้น จึงไดมีการจัดบวงสรวงเซนไหวขนึ้
2. โดยทางพระคริสตธรรมคัมภีร (ยอหน 20:31)
ความอัศจรรยของธรรมชาติ ทําใหมนุษยรวู ามีพระเจา แตมนุษยก็ยังไมทราบอยูนั่นเองวา พระ
เจาที่เที่ยงแท คือผูใด พระเจาจึงทรงใหคนของพระองคเชนโมเสส โยชูวา เหลาศาสดาพยากรณ ฯลฯ
เขียนพระดํารัสของพระองคขึ้น ชวยใหมนุษยรวู า พระเจาเที่ยงแทคือผูใด ผูที่ศึกษาพระวจนะของพระ
เจา ก็ทราบวาพระเจาที่เทีย่ งแทมีองคเดียว พระองคเปนผูสรางสารพัดสิ่ง ทรงเปนผูทรงสรางมนุษย
(อานปฐมกาล 1:2)
3. โดยทาง องคพระเยซูคริสต (ยอหน 1:18)
พระเจาทรงประสงคใหมนุษยรูจักพระองค จึงพยายามทุกวิถีทาง เพือ่ ใหมนุษยรูจกั พระองคได
อยางแทจริงจึงไดสงพระบุตรองคเดียว คือพระเยซูลงมาในโลกเพื่อสอนใหมนุษยรจู ักพระเจาองคเที่ยง
แทกระนั้นก็ตาม มนุษยกย็ ังไมรูจักพระเจาเพราะตาฝายวิญญาณ มนุษยจะพยายามเขาใจพระเจาโดย
สติปญญาของตนเอง และโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรไมได เพราะ “มนุษยธรรมดาจะรับสิ่ง
เหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมไดดวยสิ่งเหลานั้นเขาเห็นเปนความโง และเขาเขาใจ
ไมได” (1 โครินธ 2:14)
ความบาปไดทาํ ใหมนุษยมองไมเห็นพระเจา โดยเหตุนี้เอง พระเยซูคริสตจึงตองเสด็จมา
สําแดงพระเจาใหมนุษยรูจกั โดยพระองคเอง และสุดทาย ไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลาย
อํานาจของความบาป ที่ตองการจะปดบังมนุษยไมใหรจู กั พระเจา ผูที่อยากรูจักพระเจาอยางแทจริง จึง
ตองรูจักโดยการเชื่อในองคพระเยซูคริสต เหตุฉะนัน้ ผูที่บอกวาเขาตองรูจักพระเจาใหดกี อน แลวจึงจะ
คอยเชื่อพระเจา ไมมีทางที่จะรูจักพระเจาไดอยางถองแทเลย

ข. พระเจา ทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่ง
1. พระเจา ทรงเปนพระวิญญาณ (ยอหน 4:24)
อาจารยทอรรี่ย ใหคําจํากัดความคําวา “วิญญาณ” วา คือ “องคประกอบที่มองเห็นดวยตาไมได”
นั่นหมายความวาวิญญาณมีองคประกอบหรือตัวตน แตเรามองไมเห็น เมื่อเรากลาววา พระเจาทรงเปน
วิญญาณ เราจึงหมายความวา พระเจามีตวั ตน แตเรามองไมเห็นพระองค และไมมีใครเคยเห็นพระองค
นอกจากพระเยซูคริสต (ยอหน 1:18) ที่พระเจาทรงสําแดงให โมเสส อาโรน หรือคนอื่น ๆ เห็นนัน้ เปน
แต “เงา” หรือวิธีหนึ่ง ที่พระองคทรงสําแดงใหมนุษยรูจัก เปรียบประดุจเรามองดูเงาของคนอื่น ในลํา
ธารหรือในกระจก หาใชเปนพระกายที่แทจริงของพระเจาไม
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พระเจาตรัสวา “เจาจะเห็นหนาของเราไมได เพราะวา ไมมีมนุษยผูใดที่ไดเห็นหนาของเราแลว
และยังมีชวี ิตอยูได” (อพยพ 33:20) พระธรรมโครินธ สอนวา “เพราะวาบัดนี้เราทัง้ หลายยังเห็นมัว ๆ
เหมือนดูในกระจก แตเวลานัน้ จะไดเห็นหนากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ขาพเจารูแตสวนหนึ่ง เวลานั้นขาพเจาจะ
รูอะไร ๆ หมด เหมือนพระองคทรงรูจักขาพเจา” (1 โครินธ 13:12)
2.พระเจา ทรงหยั่งรูทุกอยาง (สดุดี 33:13-15,139:2,3)
สติปญญาของมนุษยมีขอบเขตจํากัดผูที่เปนนายแพทย อาจจะมีความรูแตกฉานเกี่ยวกับโรคภัย
ไขเจ็บ แตเมือ่ กลาวถึงดาราศาสตร เขาอาจจะไมมีความรูอะไรเลย มนุษยทวั่ โลกอาจรูเรื่องราวตาง ๆ
เกี่ยวกับอดีต และปจจุบนั แตไมมีใครลวงรู แมกระทั่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแกตน ในชัว่ โมงขางหนานี้ ความรู
ของพระเจาไมมีขอบเขตจํากัด พระองคไมตองคอย ๆ เรียนรูเหมือนมนุษย ความรูและสติปญญาของ
พระองคทรงครบถวนบริบูรณ สิ่งใดที่ไมปรากฏแจงแกพระองคนั้น ไมมีเลยนั่นหมายความวา พระองค
ทรงทราบเกี่ยวกับชีวิต และความตองการทุกอยางในชีวติ ของเราทุกคน
3. พระเจา ทรงสถิตอยูทั่วทุกแหง (สดุดี 139:7-10)
ยาโคบคงจะนึกวา พระเจาทรงสถิตอยูในดินแดนที่บิดาอาศัยอยูเทานั้น เมื่อเขาเดินทางจากบาน
ไปสูถิ่นไกล นอนพักในที่เปลี่ยว ฝนเห็นพระเจาและทูตสวรรคขึ้นลงบนบันได จึงรูวาพระเจาก็ทรง
สถิตในที่เปลี่ยนนั้นดวย กอนที่พระเยซูเสด็จกลับสูสวรรค พระองคทรงสั่งสาวกของพระองคทุกคน ให
ออกไปประกาศพระกิตติคณ
ุ และตรัสวา “นี่แหละ เราจะอยูก ับทานทั้งหลาย เสมอไปเปนนิตยกวาจะ
สิ้นโลก” (มัทธิว 28:20)
4. พระเจาทรงมีอํานาจ เหนือทุกสิ่งทุกอยาง (โยบ 42:2,ปฐมกาล 18:14,มัทธิว 19:26)
ไมเปนการแปลกที่ อาจารยเปาโลกลาววา “ขาพเจากระทําทุกสิ่งไดโดยพระเยซูคริสต ผูทรงชู
กําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) เพราะพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงฤทธิ์อํานาจเหนือทุกอยาง
พระองคทรงกระทําไดทุกอยางและพระเจาผูทรงฤทธิ์องคนี้ สถิตอยูกับเราเสมอ เราจึงสามารถกระทํา
ทุกอยางไดโดยพระองค

ค. พระเจาและคุณธรรม
พระลักษณะของพระเจา ทัง้ ทางฤทธิ์อํานาจและทางคุณธรรม มีขอบเขตกวางขวางมาก เปน
การยากทีจ่ ะเอยถึงพระลักษณะของพระองคอยางถี่ถวนไดเราจึงอยากจะกลาวอยางยอ ๆ ถึงพระ
ลักษณะในทางคุณธรรมสามประการเทานั้นคือ
1. พระองคทรงเปนผูชอบธรรม หรือยุติธรรม (เอสรา 9:15,สดุดี 119:137) ความชอบธรรม
หรือยุติธรรม หมายถึง “ความถูกตอง” “ความซื่อตรง” หมายความวา พระเจาทรงกระทําทุกอยางที่
ถูกตองซื่อตรง ตามความเปนจริง อยางไมมกี ารลําเอียง
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2. พระเจา ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ (1 เปโตร 1:15,16) บริสุทธิ์แปลวาสะอาด หมดจด
ปราศจากบาปมลทิน พระเจาทรงบริสุทธิ์ หมายความวา พระเจาทรงปราศจากบาป มลทิน ทั้งปวงผูที่
อยากสนิทสนมกับพระเจา จึงตองเปนผูที่บริสุทธิ์ดวย
3. พระเจาทรงเปนความรัก (1 ยอหน 4:8) อาจจะพูดไดวา พระคริสตธรรมคัมภีร ทั้งเลม
กลาวถึงความรักของพระเจา พระองคทรงสําแดงความรักของพระองค โดยการประทานพระบุตรองค
เดียว ของพระองคใหไถบาปมนุษย (1 ยอหน 4:9) และทรงรับมนุษย ที่เต็มไปดวยความผิดความบาป
ใหเปนบุตรของพระองค (ยอหน 1:12)
บทเรียนที่ทานศึกษานี้ จะเปนประโยชนแกทานมากขึน้ หากทานรับดวยความเชือ่ วา พระ
เจาของเราทรงใหญยิ่งทรงบริสุทธิ์ ทรงประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ และความรักจริง ๆ และพระองคทรง
สถิตอยูกับเรา ทรงคอยชวยเหลือเราเสมอ
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บทเรียนที่ 4 ความเปนมาของจักรวาล

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล 1:1-4,6,9,11,14,17,20,24,26,28 ฮีบรู 11:3
มีปญหามากมายหลายอยางที่นักวิทยาศาสตร
และผูคงแกเรียนทั้งหลายไมสามารถตอบได
ปญหาเหลานี้เรียกวาปญหาโลกแตก คือถาเอามาถกเถียงกันตอใหเถียงกันจนโลกแตก ก็ไมไดเรื่อง
ปญหาดังกลาวนี้ ปญหาหนึ่ง ซึ่งมนุษยกําลังศึกษาอยางเรงดวน และคนสวนมากถกเถียงกันเสมอ คือ
ปญหาความเปนมาของจักรวาล เชน จักรวาลนี้เกิดขึ้นไดอยางใด สิ่งมีชีวิตมาจากไหน คริสเตียนทุกคน
ควรจะเขาใจปญหานี้ใหถองแท มิฉะนัน้ จะหลงผิดไดงาย ๆ

ก. การกําเนิดของโลก และจักรวาล
บางทฤษฎีสอนวาดวงอาทิตยเกิดจากกลุมเพลิงมารวมกัน และดาวพระเคราะตาง ๆ ซึ่งเปน
บริวารของดวงอาทิตย เกิดจากสะเก็ดของดวงอาทิตยที่หลุดลอยออกมา นานวันเขา มันก็เย็นลง
กลายเปนดวงดาว หากทานถามตอไปวา กลุมเพลิงเหลานี้มารวมตัวกันไดอยางไร สะเก็ตของดวง
อาทิตยหลุดลอยมาไดอยางไร ทําไมดวงดาวตาง ๆ จึงหมุนเวียนเปนระเบียบเรียบรอย เขาก็จะใหความ
กระจางแจงมากกวานี้ได นอกจากตอบวา เพราะมันเปนไปตามธรรมชาติ ถาตอบเชนนี้ก็คลาย ๆ กับพูด
วา จักรวาลและทุกสิ่งที่มีในโลกนี้ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทีท่ านมีชีวิตอยูท ุกวันนี้ ก็เปนขึ้นโดยบังเอิญ
ผูที่รูจักใชความคิดแมเพียงเล็กนอยจะตองไมเห็นดวยกับคําสอนเชนนัน้
สิ่งที่เปนระเบียบ
เรียบรอย ไมวา จะเปนอะไรก็ตาม จะเปนไปโดยบังเอิญ และรักษาสภาพเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดมา
นั้นยอมเปนไปไมได จะตองมีผูทรงปญญาความสามารถ ชาญฉลาดผูหนึ่ง สรางขึ้นกําหนดขึ้นเปนแน
แท ดุจนาฬิกาขอมือที่เราใชอยูทุกวัน มันจะเกิดขึ้นเอง หรือประกอบขึ้นเองไมได สมมุติวา เพื่อนของ
ทานคนหนึ่ง บอกทานวา เมื่อคืนกอนนอนหลับ เขานําสวนตาง ๆ ของนาฬิกาวางกระจัดกระจายบน
โตะ พอรุงเชาตื่นขึ้นมาปรากฏวา สวนตาง ๆ เหลานั้นวิ่งเขามาหากันโดยบังเอิญ และประกอบเปน
นาฬิกาขึน้ ดูซิ นาฬิกาทีเ่ ปนขึ้นโดยบังเอิญชางสวยเหลือเกิน ทานจะเชือ่ คําพูดของเพือ่ นไหม
พระธรรมปฐมกาลสอนวา พระเจาทรงสรางสิ่งสารพัด จากสภาพที่ไมมีอะไรเลย (ปฐมกาล
1:1,2) หมายความวาเมื่อแรกเริ่มเดิมที ในจักรวาลนี้ไมมีอะไรเลย พระเจาทรงเนรมิตใหเกิดทุกสิ่งทุก
อยางจากความวางเปลา โดยคําตรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค เกินความสามารถที่มนุษยจะเขาใจได ใน
การทรงสรางนั้นพระเจาผูทรงเปนตรีเอกานุภาพ ไดเนรมิตสรางจักรวาลนี้ขึ้น (ดู อิสยาห 44:24,45:12,
ยอหน 1:3,10,โคโลสี 1:16,ปฐมกาล 1:2 และโยบ 26:13,33,4)
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ลําดับการทรงสรางโลกของพระเจาเปนดังนี้
วันที่หนึ่ง ความสวาง และความมืดเรียกวา วันและคืน (ปฐมกาล 1:3-5)
วันที่สอง น้ําและทองฟา (ปฐมกาล 1:6-8)
วันที่สาม แผนดิน ทะเล ตนหญา ตนไม ตนผัก ฯลฯ (ปฐมกาล 1:9-13)
วันที่สี่ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตาง ๆ (ปฐมกาล 1:14-19)
วันที่หา สัตวนา้ํ สัตวปก ปลาใหญ (ปฐมกาล 1:20-23)
วันที่หก สัตวใช สัตวเลื้อยคลาน สัตวปาทั้งปวง และมนุษย
พระเจาทรงใชเวลาสรางหกวัน วันทีเ่ จ็ดพระองคทรงพักผอนจากการงานทั้งปวง

ข. ปญหา ความเขาใจผิด
นักวิทยาศาสตรเชื่อวา จักรวาลเรานี้ มีอายุประมาณหนึ่งหมื่นลาน หรือหนึ่งหมืน่ หาพันลานป
และสิ่งที่มีชีวติ เกิดขึ้นในโลกเมื่อประมาณสองพันลานปกอน ผูที่ไมเปนคริสเตียน เมื่อไดฟงรายงานนี้
ก็หัวเราะคริสเตียนวา คําบันทึกในพระธรรมปฐมกาลไมเปนความจริง แสดงวาพระคริสตธรรมคัมภีร
เชื่อถือไมได เพราะถาคิดตามพระคัมภีรแลว เวลาแหงการทรงสรางถึงปจจุบันนี้ มีอายุประมาณ 6,000
ปเทานั้น สวนผูที่เปนคริสเตียนไมพึงพอใจ ตอรายงานการคนควา ทางวิทยาศาสตรมากและยืนยันวา
สิ่งมีชีวิตเกิดขึน้ ในโลกประมาณ 6,000 ปเทานั้น
แทจริงเรื่องนี้เปนการเขาใจผิดของทั้งสองฝาย เมื่อพระธรรมปฐมกาลกลาววา วันทีห่ นึ่ง วันที่
สอง...ตามลําดับนั้นพระธรรมปฐมกาลกลาวถึงวันตามสายพระเนตรพระเจา วันของพระเจากับวันของ
มนุษยไมเหมือนกัน พระธรรมเปโตรบอกวา “วันเดียวของพระเจาเหมือนพันป และพันปก็เหมือนวัน
เดียว” (2 เปโตร 3:8) แทจริง พระเจาไมมวี นั เพราะพระองคมิไดอยูภ ายใตกาลเวลา มนุษยตางหากเปนผู
กําหนดเวลาขึน้ ฉะนั้นเมื่อพระเจาตรัสวา “วันหนึ่ง” อาจจะเปนเวลาหลายลานวัน หรือลานป สําหรับ
มนุษยก็ไดเหตุที่ปฐมกาลบันทึกวันตามลําดับ ก็เพราะนัน่ เปนวิธีที่งายที่สุดวิธีหนึ่ง ที่พระเจาทรงสําแดง
ลําดับการสรางโลก ใหมนุษยเขาใจลําดับกอนหลัง แหงการทรงสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้น นั้นเปนความจริง
และถูกตองตามที่บันทึกไว แตระยะยาวนานของวันที่ทรงสรางนั้น ไมมีใครรูได ทีน่ ักวิทยาศาสตรบอก
วา จักรวาลของเรามีอายุประมาณ 10,000-15,000 ลานป จึงไมไดขดั กับพระคัมภีร และอาจจะเปนความ
จริงก็ได
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ค. ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ
คริสเตียนไมเชื่อทฤษฎีตาง ๆ ที่ไมถูกตอง ตามคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรแตการรูถึง
ความเชื่อตาง ๆ ของมนุษย เกี่ยวกับการกําเนิดของสิ่งที่มชี ีวิต จะชวยใหเราสามารถคําอธิบาย ใหคนที่
ไมเชื่อเขาใจไดดียิ่งขึน้ มีความเชื่อสี่จําพวกเกีย่ วกับการกําเนิดของสิ่งที่มีชีวิตดังนี้
พวกที่หนึ่ง ไมเชื่อการทรงสรางของพระเจาเลย พวกเขาเชื่อวา ชีวิตเกิดจากสสารบางอยาง
เนื่องจากการปรับปรุงตัวใหเขากับธรรมชาติเมื่อหลายลานปมาแลวสสารจึงเกิดเปน เซลที่มีชีวติ โดย
อํานาจอันลี้ลับแลวสิ่งที่มีชวี ิตนี้ ก็ไดกลายเปนสิงที่มีชีวติ ทุกอยาง ดังที่เราเห็นทัว่ โลก
พวกที่สอง เชือ่ การทรงสรางของพระเจาบาง แตเขาเชือ่ วา พระเจาทรงทําใหสสารบางอยางเกิด
มีชีวิตขึ้น และสิ่งที่มีชีวิตเล็ก ๆ นั้น ก็คอย ๆ วิวัฒนาขึน้ เปนสิ่งที่มีชวี ิตทุกชนิด หมายความวาพระเจา
มิไดสราง นก ปลา สัตวเลื้อยคลาน สัตวสี่เทา หรือมนุษย ตามชนิดของมัน สิ่งเหลานี้ เปนผลจากการ
คอย ๆ วิวัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ ทฤษฎีนี้เรียกวา ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ
พวกที่สาม เชือ่ วา พระเจาทรงสรางสิ่งสารพัดตามชนิดของมัน มิไดเชื่อวาสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง
วิวัฒนาการและกลายเปนสิ่งที่มีชีวิตอีกอยางหนึ่ง เชน ปลากลายเปนเสือหรือลิงกลางเปนคน แตเชื่อวา
ตั้งแตการสรางโลก มาจนถึงปจจุบันนี้ ไดเกิดมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงตัว ของสิ่งมีชีวิต ใหเขา
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตทั้งนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของมัน เชน มาในสมัยกอน อาจจะ
ตัวเล็ก คอสั้น ตอมาคอย ๆ เปลี่ยนแปลงเปนมาตัวใหญ คอยาวขึน้ เปนตน แตมาก็คงเปนมา มันมิได
เปลี่ยนเปนยีราฟหรือวัว
พวกที่สี่ เชื่อวา ตั้งแตการสรางโลกมา ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตเลยแมแตนอย
ในความเชื่อทั้งสี่จําพวกนี้ ความเชื่อที่สาม เปนความเชื่อของคริสเตียนที่ถูกตองเราเชื่อวา พระ
เจาทรงสรางสรรพสิ่งตามชนิดของมัน พระธรรมปฐมกาล บันทึกไววา “พระเจาตรัสใหตนหญาตนผัก
ที่มีเมล็ด...ตามชนิดของมัน...ตามชนิดของมัน...ตามชนิดของมัน...” (ดูปฐมกาล 1:11,12,21,24,25) ชนิด
ที่กลาวนี้ กินความกวางมากในแตละชนิดทีพ่ ระเจาทรงสราง อาจรวมถึงชนิดยอย ๆ อีกหลายหมื่นหลาย
แสนชนิด เชน สัตวมีปก พระองคอาจหมายถึง สัตวมีปกทุกชนิดในโลกเปนตน
ความเขาใจที่ผดิ พลาดอยางรายแรงที่สุด ขอหนึ่งคือ มนุษยเกิดจากวิวฒ
ั นาการ พระคริสตธรรม
คัมภีรไดกลาวไวอยางชัดแจงแลววา พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบฉายาของพระองค ตั้งแตปฐมกาล
(ปฐมกาล 1:26-28) พระองคทรงใหมนุษยมวี ิญญาณจิต ซึ่งสามารถนมัสการพระองคได ประทาน
สติปญญา ใหสามารถพูดติดตอกัน และตั้งชื่อใหสัตวไดประทานใหมีอํานาจ เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สัตวไมมีสิ่งเหลานี้ เพราะพระเจาทรงสรางมนุษยแตกตางจากสัตว และมนุษยมาจากสัตวไมไดเปนอัน
ขาด
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ทฤษฎีวิวัฒนาการ ยังไมมีขอ พิสูจนยืนยันอยางแนนอน ผูที่เชื่อ ก็เชื่อเพียงแตทฤษฎี ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ หลักความจริงทางวิทยาศาสตรไมเคยขัดแยงกับพระคัมภีร มีแตชวยใหมนุษย
เห็นความจริงในพระคัมภีรม ากยิ่งขึ้น แตทฤษฎีอาจขัดแยงกับพระคัมภีรได เพราะทฤษฎียังไมเปนความ
จริง หากจะเลือกระหวางทฤษฎีกับคําสอนของพระเจาแลว คําสอนของพระเจาในพระคริสตธรรม
คัมภีร เปนความจริงมากกวาทุกประการ
ไมมีใครสามารถเขาใจเรื่องการเนรมิตสรางของพระเจาไดอยางถองแท แตสิ่งที่สําคัญที่สุด เรา
ตองตอนรับคําสอนของพระองคดวยความเชื่อวา พระองคทรงเปนผูเนรมิตสรางสรรพสิ่ง และทุกสิ่ง
เปนมาจากพระองค (ฮีบรู 11:3)

21

4

บทเรียนที่ 5 พระเยซูคริสต คือผูใด

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 8:27-29,ยอหน 14:8-11,ฟลิปป 2:5-7,ยอหน
1:14,ลูกา 2:52,ฮีบรู 4:14-16
พระกิตติคณ
ุ ทัง้ สี่เลม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ไดถามคําถามเหมือนกัน ขอหนึ่งคือ
“พระเยซูคือใคร” และพระกิตติคุณทั้งสี่เลม ก็ไดอธิบายถึงองคพระเยซู ใหเราฟงอยางกระจางแจงพระ
เยซูคริสตเอง ก็ทรงสนพระทัยที่จะทราบวา คนทั้งหลายรูจักพระองคดีเพียงใด จึงไดถามสาวกของ
พระองคในโอกาสครั้งหนึ่งวา “คนทั้งหลายวาเราเปนผูใด” พวกสาวกตอบวา บางคนวาพระองคเปนเอ
ลียาหบางวาพระองคเปน ยอหนบัพติศโต บางวาพระองคเปนศาสดาพยากรณ พระองคจึงหันกลับมา
ถามพวกสาวกวา “พวกเจาวาเราเปนผูใด” พระเยซูคริสตไมนาจะถามคําถามอยางนี้ตอสาวกของ
พระองคเลย แตพระองคทรงมีความจําเปนที่ตองถามเพราะแมสาวกของพระองค ไดติดตามพระองคมา
เปนเวลานาน พวกสาวกยังไมรูจักพระองคจริง ๆ แมแตผูที่อางตนวาเปนคริสเตียนปจจุบันจํานวนมาก
ก็ยังไมรูจกั พระองคอยางแทจริง

ก. พระเยซูทรงเปนมนุษย
คริสเตียนจํานวนมากมายในปจจุบันมีความเขาใจผิดอยางใหญหลวง ประการหนึ่งเกี่ยวกับพระ
เยซูคริสต คือ เขาคิดวาเมื่อพระเยซูคริสต เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยนนั้ พระองคทรงมีสภาพเปนครึ่ง
มนุษยครึ่งพระเจา หมายความวา ภายนอกของพระองคเปนมนุษย แตภายในของพระองคเปนพระเจา
ความเชื่ออยางนี้ จะเกิดปญหายุงยากและหนักใจแกคริสเตียนอยางนอยสองอยางคือ
1. เราจะไมสามารถยึดพระเยซูคริสตเปนตัวอยางในการดําเนินชีวติ ดังที่พระองคตรัสวา “...รับ
กางเขนของตนแบกตามเรามา” (มาระโก 8:34) หรือเจริญเติบโตฝายความเชื่อ เหมือนพระองคตามที่
สอนไว ใน เอเฟซัส 4:12-14 เพราะเราจะกลาววา พระองคทรงมีรางเปนมนุษยกจ็ ริง แตภายในของ
พระองคเปนพระเจา พระองคทรงกระทําทุกอยางไดการพยายามจะดําเนินตามพระเยซูคริสตจึงเทากับ
พยายามบินตามอยางนกอินทรีหรือวิ่งดุจมา หรือพยายามมีกําลังเขมแข็งดุจชางสาร สิ่งนี้ยอมเปนไป
ไมได ถาเชนนั้นคําสอนของพระองค ก็เปนสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติไดยาก
2. การทนทุกขทรมาน การสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อเปนเครื่องไถบาปของมนุษย ก็จะ
ขาดความหมายมนุษยจะพากันเขาใจวา
พระเยซูมิไดรับความทุกขจริงและสิ้นพระชนมจริงเพราะ
รางกายนั้นเปนมนุษย แตจิตวิญญาณภายในเปนพระเจา จึงสามารถทนทุกขลําบากทุกอยางได
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พระคริสตธรรมคัมภีร ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา เมื่อพระเยซูทรงประสูติเปนมนุษย พระองคก็
ทรงเปนมนุษยทุกประการ เราทราบไดจากเหตุผลดังตอไปนี้
1. ประวัติศาสตรโลก และพจนานุกรมฉบับสมบูรณ บันทึกวา พระเยซูทรงเปนมนุษยคนหนึ่ง
ในอดีต ตั้งถิ่นฐานอยูในเมืองนาซาเร็ธ
2. พระองค ทรงมีเนื้อหนังมังสามีรางกายธรรมดาอยางมนุษย และทรงพํานักอยูทามกลาง
มนุษย (ยอหน 1:14)
3. พระองคทรงคอย ๆ เจริญเติบโตทั้งทางรางกาย สติปญ
 ญา ความรูดานสังคมและความรูทาง
ฝายวิญญาณจิต (ลูกา 2:52)
4. พระองค ทรงมีความจํากัดทางรางกาย คือรูจักเหนือ่ ย ออนเพลีย หิวกระหาย ทรงตอง
พักผอน เหมือนคนทั่วไป (มาระโก 4:38,5:31, มัทธิว 4:2,ยอหน4:6,7,มัทธิว 8:24)
5. พระองคทรงมีความจํากัด ในเรื่องสถานที่ คือไมอาจอยูในทีส่ องแหงในเวลาเดียวกันได
(อาน ยอหน 11:1-17)
6. ทรงไดรับการทดลอง เหมือนมนุษย และทรงอธิษฐานมาก (มัทธิว 4:1,มาระโก 1:35)
ถาพระองคทรงเปนครึ่งมนุษยและครึ่งพระเจา พญามารซาตานคงไมทดลองพระเยซูแน เพราะ
รูวาไมมีทางทดลองพระเจาได
เมื่อกลาวถึงตอนนี้ ปญหาขอหนึ่งจะเกิดขึ้นทันที จะมีคนถามวา ถาพระเยซูมิไดทรงเปนครึ่ง
มนุษยครึ่งพระเจา พระองคทรงรับฤทธิ์อํานาจและทําการอัศจรรยไดอยางไร เราอาจจะตอบไดดังนี้
1. พระองคมิไดทรงทําการ ดวยสติปญญา กําลัง และฤทธิ์อํานาจของพระองคเอง (อิสยาห
11:2,3)
2. พระองคทรงทําการ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 3:22,4:14,18)
3. พระองคทรงทําตามคําสั่งของพระบิดา (ยอหน 5:30)
ในเรื่องฤทธิ์เดช และการอัศจรรยตาง ๆ นัน้ เราจะเห็นวา ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีบุคคลอื่น
ๆ ที่สามารถทําการอัศจรรย เชนเดียวกับพระองค เชน โมเสส เอลียาห เอลีชา และอัครสาวกอื่น ๆ เปน
ตน พระเยซูคริสตตรัสวา ถาเราวางใจในพระองค เราจะสามารถกระทําสิ่งที่พระองคไดกระทํา และจะ
กระทําการใหญกวานัน้ อีก (ยอหน 14:12)

ข. พระองคทรงเปนพระเจา
ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นแกเรา หากเราเชื่อวา พระเยซูทรงเปนมนุษยเทานั้น พระเยซูทรงเปน
มนุษยอยางสมบูรณ ก็จริงอยู แตพระองคก็ทรงเปนพระเจาดวย หากพระองคทรงเปนมนุษยธรรมดา
เทานั้น การกราบไหวนมัสการของเรา ก็เปนการเปลาประโยชนทั้งสิ้น การที่พระเยซูคริสตเปนมนุษย
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และขณะเดียวกัน ทรงเปนพระเจาไดอยางไรนั้น เปนเรื่องที่เราไมอาจเขาใจไดละเอียดถี่ถวน แตกพ็ อจะ
รูลาง ๆ จากพระธรรมฟลิปป “พระองคนั้นทรงสภาพของพระเจา แตมิไดทรงถือวา การที่เทาเทียมกับ
พระเจานั้น เปนการที่ตองสงวนไว แตไดยอมสละ แลวรับสภาพอยางทาสอุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย”
(ฟลิปป 2:6-7) และพระธรรมยอหน 1:14 กลาววา “พระวาทะนั้นไดเกิดเปนเนื้อหนัง และอาศัยอยูกับ
เรา”
ในสมัยกอน พระมหากษัตริยบางองค ชอบปลอมพระองคเปนบุคคลธรรมดา เสด็จไปเยีย่ ม
เยียนประชากรของพระองค เพื่อไมใหใครจําพระองคได พระองคทรงตองถอดฉลองพระองค ที่เปน
กษัตริยออก แลวสวมฉลองพระองคเชนคนธรรมดา พระองคไมมอี งครักษหรือทหารในเครื่องแบบใด
ๆ ติดตามพระองค เมื่อพระองคเสด็จออกจากพระราชวัง ทรงดําเนินปะปนกับคนธรรมดา ในสภาพ
เชนนั้น พระองคทรง “สละสิทธิ์” ที่พระองคมีไวชั่วคราว ทรงใชชีวติ เหมือนคนทัว่ ๆ ไป พระองคยัง
ทรงเปนกษัตริยไหม แนนอน ยังทรงเปนอยูพระองคยังทรงมีอํานาจไหม ยังทรงมีอยูแตพระองคไดสละ
“ตําแหนงและอํานาจ” ชั่วคราว เพื่อจะเปนคนธรรมดา จึงกลาวไดวา พระองคทรงเปนทั้งกษัตริยและ
คนธรรมดา เมื่อพระองคทรงเปนคนธรรมดาก็ทรงเปนคนธรรมดาจริง ๆ
ในทํานองเดียวกันพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา ทรงมีฤทธิ์อํานาจ มีตําแหนงเปนพระเจา แต
ไดยอมสละฤทธิ์อํานาจไวชวั่ คราว เพื่อรับสภาพเปนมนุษย เมื่อพระองคทรงเปนมนุษย พระองคทรง
เปนมนุษยจริง ๆ แตพระองคก็ทรงเปนพระเจาไมเปลี่ยนแปลง สภาพที่แทจริงของพระองคจะ
เปลี่ยนแปลงไมได นายสมนึกอาจจะเคยเปนนายกรัฐมนตรีมากอน ตอมาเขาลาออกจากตําแหนงรับ
อาชีพเปนคนตัดฟนสวมเสื้อผาขาดกะรุงกะริ่ง เขาก็เปนนายสมนึกอยูนั่นเอง หรือเรืองเดช เปนนักมวย
ลือชื่อ ตอมาไมสบายรูปรางผอมลงจนดูเหลือแตหนังหุม กระดูก ไมสามารถชกมวยได เขาก็ยังคงเปน
นายเรืองเดชคนเดิม ตางกันอยูที่ เรืองเดชคนเดิม มีกําลังมีฝมือมาก เรืองเดช คนปจจุบันไมมกี ําลังเลย
ไมวาพระเยซูจะทรงอยูสภาพเชนไร พระองคจะตองเปนพระเจาเสมอ พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึง
การทรงเปนพระเจาของพระเยซูคริสตดงั นี้
1. ศาสดาพยากรณ กลาวลวงหนาไววา พระเยซูประสูติในโลก ทานเรียกพระองควา “...ที่
ปรึกษามหัศจรรย พระเจาทรงอานุภาพ พระบิดาองคถาวรและองคสันติราช” (อิสยาห 9:6)
2. พระบิดาในสวรรคทรงรับรองวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระองค (มัทธิว 17:5) ลูกของมา
ยอมเปนมา ลูกาของปลายอมเปนปลา ลูกของคนยอมเปนคน พระบุตรของพระเจาก็ยอมเปนพระเจา
3.พระเยซูคริสตเจา ทรงอางวาพระองคทรงเปนพระเจา (ยอหน 10:30,36-38,14:19-21)
4. พระนามอันยิ่งใหญและทรงฤทธิ์ของพระองค ที่สาวกใชในการขับไลผีรักษาคนปวย และทํา
การอัศจรรยตา ง ๆ ทําใหเราเชื่อวา พระองคเปนพระเจา
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5. การฟนคืนพระชนม การเสด็จกลับสูสวรรค และการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปนขอพิสูจนที่ดีที่สุดวาพระองคทรงเปนพระเจา
6. พระคริสตธรรมคัมภีร ตอนอื่น ๆ อีกหลายตอน บอกใหเราทราบวา พระองคทรงเปนพระ
เจา (ฟลิปป 2:6,โคโลสี 1:15-20)
ความเชื่ออยางถูกตอง ในองคพระเยซูคริสตเปนสิ่งสําคัญมาก หากคริสเตียนไมเขาใจขอนี้
ความเชื่อของเขาจะคลอนแคลน เพราะคริสเตียนที่ปราศจากพระคริสต จะเปนคริสเตียนไมได ขณะนี้
พระเยซูคริสต ไดกลับไปสูส วรรคแลว พระองคทรงเปนมนุษยและพระเจา พระองคทรงมีรางกายของ
มนุษย แตเปนรางกายที่เปลี่ยนแปลงใหมแลว ซึ่งประกอบดวยสงาราศี ประทับเบื้องขวาของพระบิดา
อธิษฐานเผื่อเราทั้งวันและคืน พระองคทรงเปนพระเจาสูงสุด โดยพระนามของพระองค เราไดรับความ
รอดและมีชัยเหนือความผิด ความบาป เหนือผีมารซาตาน เรามีพระเจาเปนมนุษยซึ่งเขาใจเราได และ
เปนพระเจาองคเที่ยงแทซึ่งทรงชวยเราไดในกิจทุกอยาง
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5

บทเรียนที่ 6 มนุษยนั้นเปนใครหนอ?

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 2:6,ปฐมกาล 2:4-9,19,21-25,โรม 3:11,23,ทิตัส
3:4-6
นักปราชญคนหนึ่ง มีชื่อเสียงเปนที่ร่ําลือกันวา มีความรูแ ตกฉานในวิทยาการทั้งปวง วันหนึ่ง
ขณะที่เขาเดินผานถนนสายหนึ่งในหมูบานเล็ก ๆ ไดยนิ เสียงเด็กเรียกจากเบื้องหลัง นักปราชญหันไปดู
เห็นเด็กอายุ 10 ขวบคนหนึ่ง ยืนเผชิญหนาเขาดวยทาทางองอาจผึ่งผาย เด็กคนนั้นถามวา “ทาน
นักปราชญ ทานเปนผูที่มคี วามรูในการทั้งปวง ขอบอกผมใหหายของใจเถิดวา ดวงดาวบนทองฟา
รวมกันทั้งหมดมีกี่ดวง” นักปราชญรูสึกทั้งขบขัน และงุนงงตอคําถามอันไรเดียงสาของเด็กนัน้ จึงตอบ
วา “พอหนู ดวงดาวตาง ๆ อยูไกลอยางนัน้ ใครจะไปนับจํานวนได และไมจําเปนทีห่ นูตองรู ถามเรื่องที่
อยูใกล ๆ ทีเ่ รามองเห็นดีกวา” “ถาอยางนั้น” เด็กนอยถามตอโดยไมตองคิด “ขนตาของทานมีกเี่ สน
ครับ” นักปราชญตอบไมถูกรูสึกทั้งขําและฉุนเฉียว ตอคําถามอันพิลึกของเด็กนอยนั้น
คนในสมัยนี้กค็ ลายนักปราชญ มีความรอบรูในวิทยาการตาง ๆ เกือบทุกแขนง แตสิ่งที่คน
สวนมากมองขาม และรูนอยที่สุดคือสิ่งที่อยูใกลเขาที่สดุ ซึ่งไดแกตัวเขาเอง ใหเราศึกษาดูวา พระคัมภีร
สอนเกี่ยวกับมนุษยอยางไร

ก. มนุษยคนแรก
เมื่อเรามองดูจาํ นวนมนุษยมากมายในโลก เราอดที่จะถามไมไดวา พวกเขามาจากไหน เรารูวา
เรามาจากบิดา บิดามารดามาจากปูยา ปูย า มาจากทวด ฯลฯ แลวในที่สุด เมื่อสืบสาวเรื่องราวขึน้ ไป
ตามลําดับ ก็จะตองไปถึงมนุษยคนแรก ซึง่ เปนบรรพบุรุษ หรือตนตระกูลของมนุษยทั้งปวง
ดังกลาวมาแลวในบทกอน ๆ มีหลายคนเชื่อวา ตนกําเนิดของมนุษยมาจากสิ่งมีชีวติ ซึ่งเปนจุด
เล็ก ๆ หรือเขาเรียกวาเซล แลววิวัฒนาการตามลําดับ และเราทราบวา ความเชื่อนั้นไมถกู ตอง เพราะพระ
คัมภีรไดกลาวไวอยางชัดเจนแจงวา พระเจาไดทรงสรางมนุษยจากผงคลีดิน ประทานดวงวิญญาณให
และตั้งชื่อใหวา อาดัม มนุษยคนแรกมิใชสตั วชั้นต่ําหรือสิ่งมีชีวิตจุดเล็ก ๆ แตเปนคนซึ่งสรางตามแบบ
ฉายาของพระเจา คือมีสติปญญา มีคุณธรรมมีอํานาจ มีความรูสามารถประกอบอาชีพ รับผิดชอบ
ภาระหนาที่ตาง ๆ ได สามารถรูจักพระเจาและสนิทสนมกับพระองคได (ปฐมกาล บทที่ 1-2)
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ข. สวนประกอบของมนุษย
มีคําสอนหลายอยาง เกี่ยวกับสวนประกอบของมนุษย แตจะกลาวถึงขอที่สําคัญสองอยาง คือ
1. มนุษยประกอบดวยสองสวน คือรางกาย และจิตใจ คนที่มีความเชื่อเชนนี้ ไมยอมเชื่อวา
มนุษยมวี ิญญาณ เขามีชีวิตและมีความหวังอยูเพื่อโลกนี้เทานั้น แตกน็ าแปลก ทั้ง ๆ ที่เขาไมเชื่อวามีชาติ
หนามีโลกหนา เขาก็พยายามส่ําสมคุณงามความดีเขากลัวตาย หากชีวิตมนุษยสุดสิน้ เพียงโลกนี้เทานั้น
การพยายามทําดีจะมีประโยชนอันใด เพราะเมื่อตายแลวทุกอยางก็หมดสิ้นกันไป ความดีที่เขาสรางไว
แมจะมีคนชมเชย แตก็หาเปนโยชนแกเขาไม สวนคนทีม่ ีความชั่วเลวทรามอยางนาสะอิดสะเอียน ก็จะ
ไมมีอะไรกระทบกระเทือนเขาเลย ถาเชนนั้น เราก็กิน ดืม่ และหาความสุขสําราญไป แตละวันก็พอแลว
ไมจําเปนตองคํานึงถึงอะไรใหมาก ไมตอ งเปนหวงวา ผลจะเปนอยางไร ที่เราทุกคนเปนหวงถึงผลที่
ติดตามมา ไมวาเปนผลที่เกิดแกคนอืน่ หรือเกิดแกตัวเอง ยอมเปนการเตือนใหทราบโดยทางออมแลววา
ชีวิตมิไดสิ้นสุดเพียงเทานี้ ชีวิตมิใชอยูที่รางกาย และจิตนึกคิดเทานั้น แตยังมีอะไรบางอยางมากกวานั้น
2. มนุษยประกอบดวยสามสวน คือรางกาย จิต วิญญาณ บางคนนําจิต และวิญญาณมารวมกัน
และบอกวามนุษยประกอบดวยสองสวน คือ รางกายและจิตวิญญาณ แทจริงก็เปนความหมายเดียวกัน ผู
ที่มีความเชื่อเชนนั้น สอนวามนุษยไมเพียงแตมีรางกาย และจิต เทานัน้ แตยังมีดวงวิญญาณดวย มนุษย
จึงมีความหมายมากกวา การกิน ดื่ม และหาความสําราญไปแตละวัน มนุษยไมเพียงแตมีหนาที่
รับผิดชอบตอชีวิตปจจุบนั แตจะตองรับผิดชอบตลอดไป เสียงกระซิบจากสวนลึกในจิตใจ จึงบอกให
มนุษยพยายามสรางความดี เพื่อความดีนนั้ จะติดตามตนไปดวย
พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา มนุษยไมเพียงแตมีรางกาย และจิตใจ มนุษยมวี ิญญาณดวย พระ
ธรรมปฐมกาลบันทึกวา “พระเยโฮวาหเจาไดสรางมนุษยดวยผงคลีดิน ระบายลมแหงชีวิตเขาทางจมูก
ใหมีชวี ิตหายใจเขาออก มนุษยจึงเกิดเปนจิตวิญญาณ มีชีวิตอยู” (ปฐมกาล 2:7) มัทธิว 22:37 กลาววา
“จงรักพระองคผูเปนพระเจาดวยสุดใจ สุดจิตของเจา...” นอกจากนั้น รางกายของมนุษยยังเปนวิหาร
ของพระเจา ซึง่ เปนที่สถิตของพระเจา (1 โครินธ 3:16,6:19) มนุษยทกุ คนจึงมีคาจําเพาะพระเนตรของ
พระเจา มิใชไรคา ไรความหมายอยางทีห่ ลายคนคิดพระคัมภีรบอกวา คนที่ทําลายพระวิหารของพระเจา
หรือรางกายของตนเอง ไมวา โดยวิธีใด พระเจาจะทรงทําลายผูนั้นดวย (1 โครินธ 3:17)

ค.ความเสื่อมเสียในสภาพแรกเริ่มของมนุษย
เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงสรางมนุษยที่ครบบริบูรณ ดวยความดีทุกอยาง
พระองคเห็นวา ในบรรดาสิง่ ที่พระองคทรงสรางนั้น มนุษยดีที่สุด เมื่อทรงสรางสิ่งอื่น ๆ พระองคทรง
เห็นวาดีเทานัน้ (ปฐมกาล 1:10,12:18,21,25) แตเมื่อสรางมนุษยแลว พระองคทรงเห็นวาดีนัก (ปฐมกาล
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1:31) ความดีของมนุษยคแู รกนั้น ดีครบถวนทุกประการพระองคทรงสรางมนุษยคนแรก หรือคูแรก
อยางไมมีความผิดบาป แมแตนอย โดยเหตุนี้ มนุษยคูแรกจึงสามารถพูดคุยสนิทสนมกับพระเจาได
(ปฐมกาล 1:28,29,2:16,3:8) บริบูรณดวยสติปญญาเลิศล้ําสามารถติดตอกับสัตว และตั้งชื่อใหสตั วทุก
ชนิดได (ปฐมกาล 2:19) บริบูรณไปดวยความสุขยินดี เพราะไมมีโรคภัยไขเจ็บไมมีความทุกข
ยากลําบาก ไมตองทํางานเหน็ดเหนื่อย ไมตองหวงเรื่องเครื่องนุงหมที่อยูอาศัย
ตอมามนุษยไดกระทําบาป ความบริบูรณที่พระเจาประทานให ก็ขาดไปมนุษยเริ่มมีโรคภัยไข
เจ็บ ความทุกขยากลําบาก ตองทํางานอาบเหงื่อ หาเลีย้ งชีพตองตกอยูใ นอํานาจแหงความชั่วราย ตองพบ
ความตาย และตองเผชิญกับการพิพากษา แทจริงความบาปที่อาดัมและเอวากระทํานั้น มิใชเปนบาป
ใหญ ตามสายตาของมนุษย แตในสายพระเนตรพระเจา ความบาปทุกอยางเหมือนกันทั้งนั้น ความบาป
ที่นําความหายนะมาสูมนุษยคือการไมเชื่อฟง การไมเชื่อฟงพระเจาไมวาจะมากหรือนอย นําความพินาศ
มาสูมนุษยเทากัน เชนความไมเชื่อฟงเพียงเล็กนอย ของอาดัมและเอวา กินผลไมตองหามเทานั้น เขาก็
พบความพินาศฉะนั้นความบาป จึงไมจําเปนตองเปนความผิดที่ใหญโต นากลัวเสมอไป การกระทําใด
ๆ ก็ตาม ที่ขัดตอพระราชประสงคของพระเจา เปนความบาปที่นําไปสูความพินาศทั้งสิ้น

การที่มนุษยคูแรกไดกระทําบาป ไดนําผลเสียหลายประการมาสูมนุษยทั่วโลก คือ
1. พระฉายาของพระเจาเสื่อมจากเขาไป มนุษยกลายเปนคนไมครบถวนบริบูรณเหมือนพระ
เจา เริ่มกระทําบาปสารพัดอยาง พระสงาราศีของพระเจาก็เสื่อมจากเขาไปดวย เปนทีเ่ ชื่อกันวา กอนที่
อาดัมและเอวาทําบาป เขาทั้งสองมีพระรัศมีของพระเจาหุมหอกายอยู (ฮีบรู 2:7) โดยเหตุนี้ จึงไม
จําเปนตองมีเครื่องนุงหมคลุมกายที่ทําดวยมือมนุษย แตเมื่ออาดัมและเอวาทําบาป รัศมีนั้นไดเสื่อม
หายไป เขาทั้งสองจึงรูวารางกายเปลือยเปลา
2. ทําใหมนุษยตองพบกับความแชงสาปและความตาย (ปฐมกาล 2:17,3:16-19,กาลาเทีย 3:10,
โรม 6:23)
3. ทําใหมนุษยทุกคนเปนคนบาป (โรม 5:12) บางคนไมยอมรับความจริงขอนี้ โตแยงวา เมื่อ
บรรพบุรุษทําบาป ตนจะไดรับโทษดวยอยางไร ถาจะอธิบายตามเหตุผล คงจะเขาใจไดยาก แตหากจะดู
จากผล ทุกคนจะตองยอมรับวา เราเปนคนบาป เพราะ “ทานจะรูจกั เขา เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:16)
ไมมีใครในโลกแมสักคนเดียวที่กลาพูดวา ตนไมเคยคิดในสิ่งที่ไมดีเลย ตนไมเคยกระทําในสิ่งที่ผิดบาป
เลย โรม 3:23 สอนวา “...คนทั้งปวง ไดกระทําผิดทุกคน...”
4. แมแตแผนดิน ก็ไดรบั การแชงสาป ใหตนไมที่มีหนามงอกขึ้นทั่วไป (ปฐมกาล 2:19)
5. ผลที่นาเศราใจที่สุด คือ ความสนิทสนมระหวางพระเจากับมนุษย ดังที่มีอยูในสวนเอเดนได
ขาดสะบั้นลง ความบาปไดทําลายทุกอยาง แมแตความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย ความบาปยัง
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ทําใหตาฝายวิญญาณจิตของมนุษยบอดไป ทําใหมนุษยไมรูจักพระเจาองคเที่ยงแท กลับไปกราบไหวผี
มารซาตาน และสิ่งอื่น ๆ ที่ไมใชพระเจา
พระเจาทรงเศราพระทัยตอสภาพและความเชื่อของมนุษย ทรงรูสึกเสียพระทัยทีไ่ มสามารถ
สนิทสนมกับมนุษย ดังที่พระองคทรงปรารถนา และตองพิพากษามนุษยตามความยุตธิ รรมของ
พระองค
แมมนุษยจะชัว่ จะเลวทรามสักปานใดพระองคยังทรงรักมนุษยทุกคน ไมอยากใหคนใดพินาศ
แตทรงปรารถนาจะใหคนทัง้ หลายกลับใจใหม เชื่อในองคพระเยซูคริสต และรับชีวติ นิรันดร (2 เปโตร
3:9,ยอหน 3:16)
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6

บทเรียนที่ 7 การไถโทษบาป

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห 53:1-8,โรม 5:8-11
ในประวัติบุคคลสําคัญตาง ๆ ของโลก เรามักนึกถึงความสําเร็จอันใหญยิ่งของเขาในกิจการที่
เขากระทํา ในขณะที่เขามีชวี ติ อยู และมรณกรรมของเขา ประกาศถึงความสิ้นสุดแหงชีวิตนั้น พระเยซู
คริสตทรงแตกตางจากบุคคลทุกคนในโลก ความสําเร็จและชัยชนะของพระองค อยูที่การสิ้นพระชนม
ของพระองค ประวัติศาสตรของโลก เริ่มเปลี่ยนวิถีทางเดิน ตั้งแตนาทีที่พระองคทรงสิ้นพระชนมนนั้

ก. คําบันทึกเกี่ยวกับการสิน้ พระชนมของพระเยซูคริสต (ฮีบรู 9:19-26)
พระคัมภีรเดิม เกือบทั้งเลม ไดวาดภาพใหเราเห็นถึงการสิ้นพระชนม ของพระเยซูคริสต ตั้งแต
ปฐมกาลเมื่ออาดัมและเอวาไดกระทําผิด พระเจาทรงฆาสัตว แลวใชหนังสัตวทําเปนเครื่องนุงหมให
อาดัมและภรรยา ปกปดรางกายที่เปลือยเปลา และนาอับอายนั้น นี่เปนภาพเล็งถึงการที่ตองมีผูหนึ่ง
เสียสละชีวิต เพื่อชวยปกปดความอับอายของมนุษย เนื่องจากผลแหงความผิดบาป ตอมามีการ
สักการะบูชา โดยการฆาลูกแกะ เพื่อเปนเครื่องบูชาไถโทษ การถวายเครื่องบูชานี้ เปนเครื่องหมายเล็ง
ถึงการไถโทษ ความผิดบาปของพระเยซูคริสต บนไมกางเขน พระธรรมอิสยาหกลาวถึงการ
สิ้นพระชนมของพระองค อยางชัดเจน (อานพระธรรมอิสยาห บทที่ 53)
พระคริสตธรรมใหม กลาวถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูโดยตรง มากกวา 175 ครั้ง พระกิตติ
คุณทั้งสี่เลมกลาวถึงเหตุการณเกีย่ วกับการสิ้นพระชนม ของพระเยซูมากที่สุด 1/3 ของคําบันทึกทัง้ หมด
ในพระธรรมมัทธิว และพระธรรมมาระโก กลาวถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต 1/3 ของพระ
ธรรมลูกา และเกือบครึ่งเลมของพระธรรมยอหน ก็กลาวถึงการสิ้นพระชนม ของพระเยซูคริสตดวย
พระเยซูคริสตเองทรงกลาวถึงรายละเอียดและความหมายแหงการสิ้นพระชนม ถึง 19 ครั้ง เชนในมาระ
โก 10:33, มัทธิว 12:40,ยอหน 2:19,3:14,15 ฯลฯ

ข. ความจําเปน ที่พระเยซูทรงตองสิ้นพระชนม
1. เพราะความผิดบาป ของมนุษย (อิสยาห 53:5,โรม 4:25) หากเราไมนึกตรึกตรองใหดี เราจะ
คิดวา เหตุที่พระเยซูคริสตตองถูกตรึงที่กางเขน และสิน้ พระชนมนนั้ เพราะพวกปุโรหิต พวกอาลักษณ
หรือพวกคนชัว่ ในสมัยกอนจับพระองคไปตรึง แทจริงมิใชเชนนัน้ ถาพระองคมิไดทรงยอมใหถูกตรึง
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แลว ไมมีใครอาจจับพระองคไปตรึงได แตพระองคทรงยอมใหถูกตรึงโดยดี เพราะความผิดบาปของ
มนุษยทวั่ โลก หรืออีกนัยหนึง่ เราทุกคนเปนเหตุ ทําใหพระองคทรงตองถูกตรึง
2. เพราะความยุติธรรมของพระเจา (ฮีบรู 9:22,โรม 6:23) ตามความยุติธรรมของกฎหมาย
แผนดินแลว ทุกคนที่ไดทําผิดกฎหมายจะตองถูกลงโทษ เชนผูที่ทํารายรางกายคนอื่น อาจจะตองถูก
ปรับ 2,000 บาท จําคุก สามเดือน ผูที่ฉกฉวย แยงชิง ถูกจําคุกหนึ่งป ผูท ี่ผิดกฎจราจร ถูกปรับ 50 บาท ผู
ที่ทําลายชีวิตผูอ ื่น ตองถูกจําคุกตลอดชีวิตเปนตน พระเจาทรงไวซึ่งความยุติธรรม เมื่อมนุษยทําบาป
พระองคก็ทรงตองลงโทษมนุษยและโทษที่พระองคทรงใหนนั้ คือ ความพินาศในบึงไฟ
เมื่อมนุษยกลับใจใหม เชื่อฟงในพระองค พระองคจะทรงยกโทษใหทันทีโดยไมไดลงโทษนั้น
ไมได จะกลายเปนการอยุตธิ รรม เชนนักโทษที่ยอมสารภาพผิด เจาหนาที่ตํารวจ จะปลอยเขาใหเปน
อิสระทันทีไมได เขาจะตองถูกทําโทษตามความเที่ยงธรรมของกฎหมาย
แตวิธีหนึ่งที่เทีย่ งธรรม และทําใหเขาพนโทษ คือตองมีผูรับโทษแทน หรือใหเงินเปนคาไถ
ตามจํานวนทีก่ ฎหมายเรียกรอง แตนักโทษจะไถตัวเขาเองหรือรับตัวเองใหออกมาจากคุกไมได ตองมี
คนภายนอกคนหนึ่งที่บริสุทธิ์ ไมผิดกฎหมายที่รัฐบาลเชือ่ ถือรับรอง จึงจะสามารถไถเขาออกมาได
ในทํานองเดียวกัน มนุษยทกุ คนเปนคนบาป เราจะไถโทษใหแกกันและกัน หรือตายเปนคาไถ
แกกนั และกันไมได จําเปนที่จะตองมีผูหนึ่ง ที่ไมมีบาป มาไถเรา และพระบัญญัติบอกวา “ทุกสิ่งถูก
ชําระดวยโลหิต และถาไมมโี ลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการยกบาป” มีแตพระเยซูคริสตเทานั้น ที่มี
คุณสมบัติครบถวนที่จะเปนผูไถโทษบาปของมนุษยได พระองคจึงทรงยอมพลีชีวิต และหลั่งพระโลหิต
เพื่อชําระลางเราทั้งหลาย ไถเราทั้งหลายออกจากโทษแหงความพินาศ
3. เพราะความรักของพระเจา (โรม 5:8) เหตุผลสําคัญที่สุดที่พระเยซูคริสตทรงตอง
สิ้นพระชนม ก็เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ไมอยากใหมนุษยคนหนึ่งคนใดพินาศ จึงไดทรงสงพระบุตร
องคเดียวของพระองคใหเสด็จมาในโลก และเพราะความรักของพระเยซูคริสต ที่มีตอมนุษยทุกคน
เชนกัน พระองคจึงทรงยอมสิ้นพระชนม (อิสยาห 53:7)
การสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เปนวิธีที่ทารุณที่สุด การตรึงที่กางเขน เปนวิธีที่รัฐบาลโรมันใน
สมัยนั้น ใชประหารชีวิตอาชญากร ที่ผิดกฎหมายแผนดินอยางหนัก เหมือนกับรัฐบาลฝรั่งเศลใน
สมัยกอนใช กิโยติน ตัดศีรษะนักโทษประหาร หรือที่สหรัฐอเมริกา ใชหองแกซพิษ และเกาอีไ้ ฟฟา
ประหารชีวิตนักโทษ หรือที่ไทย ประหารชีวิตนักโทษดวยการฟนคอดวยดาบ แตการประหารชีวติ โดย
การตรึงที่กางเขนนั้นโหดราย ทารุณ ยิ่งกวาวิธีใด ๆ เพราะนักโทษจะคอย ๆ ตายชา ๆ อยางเจ็บปวดรวด
ราวที่สุด นี่แหละความรักของพระเยซูคริสต พระองคทรงเปนพระเจาบริสุทธิ์ ใหญยิ่ง ดวยความรัก
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ความเมตตา ที่มีตอมนุษยทกุ คน พระองคจึงทรงรับโทษ เยี่ยงนักโทษ หรือคนบาปหนาคนหนึ่ง เพื่อ
มนุษยทั้งหลายที่ไววางใจพระนามของพระองค จะไดรบั ความชอบธรรม (1 เปโตร 3:18)

ค. ผลแหงการสิ้นพระชนม
1. ทําใหมนุษยรูจักความรักของพระเจา (โรม 5:8) เมือ่ พระเจาตรัสวาพระองคทรงรักมนุษย
พระเจามิไดตรัสเปลา ๆ พระองคทรงสําแดงใหมนุษยเห็นโดยการกระทําดวย และพระองคทรงรักอยาง
สุดจิต สุดใจ และสุดกําลังของพระองค โดยพระราชทาน พระบุตรองคเดียวที่พระองค ทรงรัก ทรงหวง
แหนใหแกมนุษยที่เต็มไปดวยความชัว่ แลวยังทรงยอมใหมนุษย จับพระบุตรของพระองคตรึงบนไม
กางเขน จนสิ้นพระชนม ยังมีความรักอันใดอีกในโลกที่ใหญยิ่งกวาความรัก ของพระเจาหรือพระเจา
ทรงรักเรา ประทานของขวัญอันประเสริฐที่สุดแกเรา คือพระบุตรของพระองคเอง เรารักพระองค
เพียงใด และไดกระทําอะไรเปนการแสดงวาเรารักพระองค
2. พระโลหิตของพระเยซูคริสตไดทรงชําระ (และกําลังชําระ) ผูที่เชื่อพึง่ ในพระองค ใหพนจาก
ความบาป (เลวีตินิ 17:11,เยเรมีย 33:8,โรม 5:9,มัทธิว 26:28) หมายความวา พระองคไดทรงขจัดมลทิน
ออกจากเรา ทําใหเราไมมมี ลทินติดตัวอีกตอไป เปรียบประดุจผูที่สวมเสื้อสกปรก ไดรับการชําระให
สะอาดแลว ความสกปรกนัน้ ไมมีอยูใ นเสือ้ ผาของเขาตอไป การชําระของพระเยซูคริสตมิใชเกิดขึ้นครั้ง
เดียวเทานัน้ พระโลหิตของพระองค จะทรงชําระเราตลอดไปตราบใดก็ตามที่เราผิดพลาด หลงกระทํา
บาป ถาเราสารภาพตอพระองค พระโลหิตของพระองคก็จะทรงชําระ เราทันที
3. กระทําใหเรา เปนคนชอบธรรม (โรม 5:18,2 โครินธ 5:21) การชําระใหสะอาด กับการเปน
คนชอบธรรมมีความหมายตางกันเล็กนอย พอจะเปรียบไดกับการตัดสินความในศาล เมื่อผูหนึ่งทําผิด
ตองรับโทษ โดยถูกปรับเงิน 5,000 บาท มีอีกคนหนึง่ ชวยจายเงินแทน การกระทําเชนนี้ เรียกวาการ
ชําระ หรือการไถ เมื่อมีคนหนึ่งจายเงินไถเขา เขาก็พนจากโทษแหงความผิดนั้น คือไมตองจายเงินหรือ
ถูกจําคุกอีกตอไป เมื่อหนีแ้ หงความผิดไดรบั การชําระแลว ศาลก็จะออกหนังสือฉนับหนึ่ง หรือประกาศ
วาเขาผูนั้นพนโทษ เปนคนบริสุทธิ์แลวการกระทําเชนนี้ เรียกวา การรับความชอบธรรม การ
สิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต ไมเพียงแตทําใหเราไดรับการชําระใหสะอาด ยังทําใหเราเปนคนใหม
คือคนชอบธรรม เปนการประกาศเปนทางการ ที่ทําใหเรามั่นใจวา เราพนผิดจริง ๆ แลว เราเปนคน
บริสุทธิ์แลว ตั้งแตนี้ตอไป เราจะไดรับสิทธิ์เยี่ยงคนชอบธรรมซึ่งพระเจาทรงสัญญาไว การเปนคนชอบ
ธรรมยังหมายถึง การกลับคืนมาสูพระฉายาของพระเจา เมื่อมนุษยทําบาป พระฉายาของพระเจาเสือ่ ม
จากเราไป แตเมื่อเราเปนคนชอบธรรม เราก็ไดพระฉายานั้นกลับคืนมาตามเดิม
4. ทําใหมนุษย คืนดีกับพระเจา (โคโลสี 1:20,โรม 5:10) สิ่งที่นาเศราใจที่สุด อยางหนึ่ง ซึ่ง
ความบาปนํามาสูมนุษย คือพระพิโรธของพระเจา พระเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์ ทรงยุติธรรม พระองคทรง
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เกลียดความบาป ทรงตองพิพากษาความบาป ความบาปทําใหมนุษยแยกออกจากพระเจา แตโดยการ
สิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต พระองคทรงทําใหมนุษยคืนดีกับพระเจา เราจึงมีความแนใจในแผนดิน
สวรรคของพระเจา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดจากพระองค พระองคก็จะทรงตอบเรา ผลจากการคืนดีนกี้ ็คือ คน
ที่เชื่อไดรับพระพรทุกอยาง ซึ่งพระเจาทรงปรารถนาประทานใหแกมนุษย เราสามารถเขาใกลพระองค
อยางไมตองเกรงกลัว และสามารถเรียกพระองควา “พระบิดา”
เราขอบพระคุณพระเจา สําหรับการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต แตการสิ้นพระชนมของ
พระองค จะไมมีประโยชนแกผูใดเลย หากเขามิไดตอนรับพระเยซูคริสต เขามาเปนพระผูชวยใหรอด
สวนตัวของเขา พระราชกิจแหงการไถโทษบาปนั้นพระเจาไดทรงกระทําสําเร็จแลว สวนของมนุษย
มนุษยตองตอนรับทางแหงความรอดนั้น ดวยความเชื่อ
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7

บทเรียนที่ 8 การฟนคืนพระชนม และ การเสด็จสูสวรรค

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 โครินธ 15:3-6,กิจการ 1:3-5,9,ฮีบรู4:15,16,1 ทิโมธี
2:5,6
การที่คริสเตียนออกไปสอนคนอื่น ๆ ใหทราบถึงทางแหงความรอดนั้น เราเรียกวาออกไป
ประกาศพระกิตติคุณ “กิตติคณ
ุ ” หมายถึงขาวประเสริฐ หรือขาวดีเมื่อเรากลาวถึงขาวดี เรายอมหมายถึง
ขาวที่นําความยินดีมาสูผูฟง เหตุที่พระกิตติคุณเปนขาวดี ก็เพราะเราสอนเรื่องที่นําไปสูความยินดี ความ
สมหวัง ความมั่นใจในอนาคต เรามิไดสอนวา พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมเทานั้น ถาเรื่องของพระเยซู
คริสตจบสิ้นลง ที่การสิ้นพระชนมกไ็ มเปนขาวที่นายินดีอันใด แตเปนขาวดีได เพราะพระองคทรงฟน
คืนพระชนมทรงเสด็จกลับไปสูสวรรค ทรงเปนพระมหาปุโรหิตของเรา และจะทรงกลับมาอีก

ก. การฟนคืนพระชนม
การฟนคืนพระชนม หมายถึงการที่พระเยซูคริสตทรงฟนขึ้นจากความตาย ในสภาพที่เปน
มนุษยครบถวนบริบูรณ หมายความวา พระเยซูคริสตมิไดทรงเปนขึ้นแตวิญญาณเทานั้น แตทรงฟน คืน
ชีวิตทั้งเนื้อหนังและวิญญาณจิตดวย ตอนแรกสาวกของพระเยซูคริสต ไมเขาใจความหมายของการฟน
คืนพระชนม นึกวาหมายถึงการที่ดวงวิญญาณ ของพระเยซูคริสตกลับคืนมา เมื่อพระเยซูปรากฏ
พระองคแกเขา พวกเขาจึงตกใจกลัวนึกวาเปนผี แตพระองคไดทรงบอกพวกเขาวา พระองคมิไดเปนผี
“เพราะวาผีไมมีเนื้อและกระดูก” (ลูกา 24:36-40) แลวพระองคก็ทรงยืน่ พระหัตถ และพระบาทใหพวก
เขาดู ไมเพียงแตเทานัน้ พระองคยังทรงรับประทานปลายางชิ้นหนึ่งใหดู (ลูกา 24:41-43) เปนการพิสูจน
วา พระองคเปนมนุษยปกติที่ฟนคืนจากความตายมิใชวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเคี้ยว และกลืนอาหาร
ไมได
สิ่งที่นาสังเกตอยางหนึ่งเกี่ยวกับการปรากฏพระองค ของพระเยซูคริสต คือสวนมาก พระองค
ทรงปรากฏใหสาวกของพระองคเห็น มากกวาหนึ่งคนขึน้ ไป (ลูกา 24:13-15,36-39,1 โครินธ 15:5-8)
ทั้งนี้ เพื่อใหผูเห็นเขาใจวาภาพที่พวกเขามองเห็นนัน้ เปนความจริง มิใชภาพที่ลวงตา ความเพอฝน หรือ
ตาฝาฟางของคนใดคนหนึ่ง ถาหากมีเพียงคนเดียวเห็นเทานั้น อาจจะเชือ่ ถือไมไดแตการที่หลายคนเห็น
พระเยซูคริสต ในขณะเดียวกัน เชน กอนที่พระเยซูเสด็จกลับสูสวรรค มีคนรวม 500 คน เห็นพระองค
การที่ตาฝาฟางจะเกิดแกคนจํานวน 500 คน พรอมกันนัน้ เปนไปไมไดอยางเด็ดขาด ถาคําพยานจากคน
จํานวนมากมายที่เห็นดวยตาไมจริงแลว ก็เปนการยากที่จะพิสูจนโดยวิธีอื่นอีก
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เมื่อฟนคืนพระชนมแลว พระเยซูคริสต ทรงปรากฏใหสาวกของพระองคเห็นถึง 40 วัน จึง
เสด็จกลับสูสวรรค การฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต มีความสําคัญตอคริสเตียนอยางนอย 5
ประการ
1.เปนการพิสจู นวา พระองคเปนพระบุตรของพระเจา (โรม 1:4)
2. เปนการทําใหเรา มั่นใจไดวาเราเปนผูชอบธรรม (โรม 4:25)
3. ทําใหเรามีความหวัง ในชีวิตนิรันดร และมรดกที่ไมรูเปอยเนา (1 เปโตร 1:3,4)
4. ทําใหความเชื่อ การนมัสการและการรับใชของคริสเตียน ไมเปลาประโยชน (1 โครินธ
15:14-22)
5. ทําใหคริสเตียน กลาประกาศพระกิตติคณ
ุ โดยไมกลัวความตาย (1 โกรินธ 15:29-30)

ข. การเสด็จกลับสูสวรรค
เรื่องการฟนคืนพระชนม และการเสด็จสูส วรรค มิใชเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือคนคิด
แตงขึ้นภายหลังพระเยซูคริสตไดตรัสลวงหนาถึงสิ่งเหลานี้กอนที่พระองคจะสิ้นพระชนม (ยอหน 3:1315,6:62,20:17) เรื่องที่เกิดขึน้ จึงเปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจา
มีขอพิสูจนอยางนอยสามประการ ที่ชวยใหเราแนใจวา พระเยซูคริสตไดเสด็จกลับสูสวรรค
อยางแทจริง คือ
หนึ่ง โดยคําตรัส ของพระเยซูคริสตเอง (ยอหน 6:62,20:17) รากฐานแหงความเชื่อทีม่ ั่นคงที่สุด
ของคริสเตียน คือองคพระเยซูคริสต (2 โครินธ 1:20) เมือ่ พระองคตรัสสิ่งใด จะตองเปนจริงเสมอ
สอง จากคําพยานของคน 500 คน บนภูเขามะกอกเทศ (1 โครินธ 15:6,กิจการ 1:6,12) ดังกลาว
แลวตอนตนวา ถามีคน 500 คนเห็นในขณะเดียวกันก็เปนที่แนใจไดวา สิ่งที่เห็นนั้นเปนความจริง
สาม จากการเสด็จมา ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 24:49, ยอหน 16:7) พระเยซูคริสตตรัส
สัญญาวา เมื่อพระองคเสด็จกลับไปสูสวรรคแลว พระองคจะพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก
มนุษย เมื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เสด็จมาก็เปนเครื่องหมายที่ใหเรารูวา พระองคกลับไปสูสวรรคแลว
เสริมศักดิ์ เรียนหนังสือ อยูใ นตางจังหวัด กอนจากบาน เขาบอกญาติพี่นองวา เมื่อถึงโรงเรียน
แลว จะสงจดหมายมาให สองสามวันตอมา ญาติ พี่นองไดรับจดหมายของเสริมศักดิ์ จึงแนใจวา เสริม
ศักดิ์ไดไปถึงโรงเรียนแลวนี่เปนตัวอยางทีด่ ีสําหรับพิสูจนวาพระเยซูไดกลับถึงเมืองสวรรคแลว

ค. การเปนมหาปุโรหิต ของพระเยซูคริสต
พระเยซูกลับไปสูสวรรค ดวยจุดประสงคหลายอยาง
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ประการแรก เพื่อกลับไปสูพระนิเวศนของพระองคเอง (ยอหน 3:13) การที่พระเยซูคริสตไปสู
สวรรค กับที่เราจะไปสวรรคมีความหมายแตกตางกัน การที่พระเยซูไปสูสวรรคเปนการกลับสูบานของ
พระองคเอง เพื่อรับสงาราศีและเกียรติยศของพระเจา ซึง่ พระองคไดทรงสละไว (ฟลิปป 2:6-11) สวน
เราไปสวรรคเปนการไปสูสถานที่ที่เราไมรูจัก ซึ่งพระเยซูคริสตทรงเตรียมไวใหแกเรา
ประการที่สอง เพื่อเตรียมที่อยูใหแกผูที่เชื่อในพระองค (ยอหน 14:1-4) หนุมสาวสองคนรักกัน
มาก สัญญาจะแตงงานกันในไมชา ฝายชายมีบานเกิดเมืองนอนอยูตา งประเทศ วันหนึ่ง เขาบอกแก
คูหมั้นของเขาวา จําเปนทีเ่ ขาจะตองกลับไปบานเพื่อจัดแจงที่อยู และทุกอยางใหเรียบรอยเมื่อจัดแจงที่
อยูใหเรียบรอยแลว ก็จะกลับมาแตงงานรับไปอยูดว ย ฝายคูหมั้นสาวแมจะเสียใจ อาลัย อาวรณ ทีค่ นรัก
จากไปชัว่ คราว แตเธอก็มีความยินดี เมื่อรูวา คนรักจะกลับมาแตงงาน และรับเธอไปอยูดวย
ไมมีใครไปสวรรค ไดดว ยตนเองเพราะเขาไมรูจักทาง คนที่พยายามจะไปสวรรคดวยการ
กระทําความดี ยอมเปนสิ่งทีเ่ ปนไปไมได ผูที่ดีอาจไดความดีตอบแทน แตความดีของเขาไมมีตัวตน ไม
สามารถนําเขาไปสูสวรรคได ผูที่ตองการไปสวรรคจึงจําเปนอยางยิ่ง ตองมีผูนําไปและผูนั้นตองรูจัก
ทางไปสวรรค หรือมาจากสวรรค มีแตพระเยซูคริสตผูเดียวเทานั้น ทีท่ รงทราบทางไปสวรรค พระองค
ตรัสวา “เราเปนทางนั้น...” (ยอหน 14:6) ผูที่เชื่อพระองคจึงแนใจไดวา เขาจะไปยังเมืองสวรรคไดในวัน
ขางหนา
ประการที่สาม เพื่อสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา (ยอหน 16:7,8) การที่พระองคจากไปนั้น เปน
ประโยชนแกสาวกของพระองค พระเยซูคริสตยังทรงประทับอยูในโลก พระองคทรงถูกจํากัดเขตที่อยู
คือไมสามารถจะสถิตอยูกับทุกคนในเวลาเดียวกันได และไมสามารถชวยทุกคนในเวลาเดียวกันได แต
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองคทรงสามารถสถิตอยูกับผูเชื่อทุกคน ในเวลาเดียวกันโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ประการที่สี่ เพื่อเปนมหาปุโรหิต ของผูที่เชื่อในพระองค (ฮีบรู 4:14-16) ปุโรหิต คือ คนกลาง
ระหวางมนุษยกับพระเจา ในสมัยพระคัมภีรเดิม มนุษยจะติดตอโดยตรงกับพระเจาไมได จําเปนตอง
ผานคนกลางผูหนึ่ง คือ ปุโรหิต เมื่อพวกเขาทําผิด จะถวายเครื่องบูชาไถบาปหรือถวายเครื่องบูชา
ขอบพระคุณ พวกเขาจะอาศัยปุโรหิต เปนผูประกอบพิธีติดตอกับพระเจา เมื่อพระเยซูคริสต
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน การไถโทษดวยเลือดสัตวไดยุติลงเพราะพระองคไดทรงรับโทษของมนุษย
แทนการไถดว ยสัตวแลว (ฮีบรู 10:12-14) ยิ่งกวานี้ พระเยซูคริสตเอง ยังไดทรงเปนมหาปุโรหิตของ
มนุษยโดยประทับอยูเบื้องขวาของพระบิดา เปนคนกลาง ระหวางพระเจา กับมนุษย (1 ทิโมธี 2:5,6)
เมื่อคริสเตียนพลาดพลั้งกระทําผิด จึงไมตอ งไปสารภาพผิดกับคนกลางซึ่งเปนมนุษย แตสารภาพผิดตอ
พระเยซูคริสต ผูใดที่กระทําตนเปนคนกลางระหวางมนุษยกับพระเจา จึงเทากับหมิ่นประมาทพระ
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เกียรติพระเยซูคริสต “เพราะวามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตผูเดียว ระหวางพระเจากับมนุษย คือ
พระเยซูคริสต ผูทรงสภาพเปนมนุษย” (1 ทิโมธี 2:5)
นอกจากพระเยซูคริสต ทรงเปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย เพื่อคําอธิษฐานของเราจะ
ไปถึงพระบิดาไดแลวพระองคยังทรงอธิษฐานเผื่อเราดวย (โรม 9:34) ใหเรามีชัยชนะเหลือลนโดย
พระองค (โรม 9:37) ขณะนี้ เวลานี้พระเยซูคริสตทรงกําลังอธิษฐาน เพื่อเราทั้งหลายอยู เพื่อคนที่
ออนแอจะไดแข็งแรงขึ้น เพื่อคนที่หลงหายจะไดกลับมาใหมเพื่อคนทีร่ ักพระองค จะรักพระองคมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อคนที่รับใชพระองค จะประสบความสําเร็จ ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในราชกิจที่
พระองคทรงมอบหมาย
ความรอดของพระเยซูคริสต เปนความรอดที่สมบูรณ ในอดีต- พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อ
ไถบาปของเรา และทรงฟนคืนพระชนม เพือ่ เราจะเปนผูชอบธรรม ในปจจุบัน-พระองคทรงประทับอยู
เบื้องขวาพระหัตถ ของพระบิดาเปนพระมหาปุโรหิต คอยอธิษฐานเผื่อเราเสมอ และในอนาคตพระองคจะเสด็จกลับมาอีก เพื่อรับเราไปอยูกับพระองคตลอดไป
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บทเรียนที่ 9 พระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 16:7,8, 12:13,กิจการ 1:8,เอเฟซัส 5:18, โรม
8:9,2,5,6
คริสเตียนสวนมากเคยไดยนิ ถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ เคยเอยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตมี
สวนนอยที่รจู กั พระวิญญาณบริสุทธิ์อยางแทจริง คริสตจักรหลายแหงไมกลาสอนเรื่องพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพราะกลัววาจะเกิดเรื่องยุงยากลําบากขึ้น บางแหงเนนในสวนใด สวนหนึง่ ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์มากไปจนทําใหความเชื่อของคริสเตียนไขวเขวเกิดการสับสนอลหมานขึ้น ในคริสตจักรยุคนี้
เปนยุคของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ คริสเตียนจําเปนจะตองเขาใจเรื่อง พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และจะตองมี
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยูในเขา ในคริสตจักร และในการงานทุกอยาง

ก. พระลักษณะ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเปนพระเจา ทรงมีตําแหนงเทากับพระบิดาพระบุตร พระองคทรง
เปนพระภาคหนึ่งในตรีเอกานุภาพ เราอานพบพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแตปฐมกาล พระองคทรงมีสวน
สําคัญในการสรางโลก (ปฐมกาล 1:2,โยบ 26:13,33:4) พระองคทรงทําการรวมกับพระบิดาตลอดมา
ตั้งแตสมัยพระคัมภีรเดิม การกระทําผิดตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนการทําผิดตอพระเจา (ดูกจิ การ 1:16) เมื่ออะนาเนียมุสาตอพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ก็เปนการมุสาตอพระเจา (ขอ 4) จึงตองพบความตาย (ขอ
5)
2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงมีสภาพเปนบุคคล คือ มีตวั ตน แตมองไมเห็นมีคนจํานวนไมนอย
เขาใจผิดอยางรายแรงที่สุด เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาเขาใจวา พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพลังงาน
อยางหนึ่งของพระเจา เหมือนกับพลังงานของกระแสไฟฟา หรือพลังงานคลื่นวิทยุแตแทจริงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีสภาพ เปนบุคคล ไมใชแรงผลักดัน หรือพลังงาน พลังงานไมมีความรูสึก แตพระ
วิญญาณมีความรูสึก ความเขาใจ มนุษยอาจโกหกพระองค (กิจการ 5:3) ทดลองพระองค (กิจการ 5:9)
ทําใหพระองคเศราพระทัย (เอเฟซัส 4:30) ประมาทตอพระองค (ฮีบรู 10:26) ดวยเหตุนี้ คริสเตียนทุก
คน จึงตองระมัดระวังตอการปฏิบัติตอพระองค เพื่อจะไมทําใหพระองคเศราพระทัย
3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเปนพระผูชวย (ที่ปรึกษา พระผูเลาโลม) ของคริสเตียนทุกคน
กอนที่พระเยซูคริสตจะจากสาวกของพระองคไป เหลาสาวกรูสึกเหงาหงอยเปลาเปลีย่ วใจ พระองคจึง
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ตรัสวา “การที่เราจะไปนั้นจะเปนประโยชนแกทาน เพราะถาเราไมไป พระองคผูชวยนัน้ จะมิไดมาหา
ทาน” (ยอหน 16:7)

ข. งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ในพระคัมภีรเดิม พระเจาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แกคนของพระองค แตมไิ ดประทาน
ใหแกทุกคนและมิไดทรงสถิตอยูกับพวกเขาตลอดไปพระวิญญาณเสด็จลงมา ยังคนที่พระเจาทรงใชให
ทําการพิเศษบางอยางเทานัน้ เชนทรงสถิตอยูกับบะซาเล็ลทําใหเขามีสติปญญา ความเขาใจ ความรูใน
วิชาการตาง ๆ เพื่อเขาจะสรางพลับพลาของพระเจา (อพยพ 31:3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสถิตอยูกับ
โอทนีเอล กิเดโอน เยฟธาห เพื่อใหเปนผูวินิจฉัย (ผูวนิ ิจฉัย 3:10,6:34,11:29) ทรงสถิตอยูกับดาวิด
เพื่อใหเปนกษัตริย (1 ซามูเอล 16:13) ทรงสถิตอยูกับเหลาศาสดาพยากรณ เพื่อดลใจใหเขียนพระคัมภีร
ขึ้น (1 เปโตร 1:10,11)
ในสมัยพระคัมภีรเดิม เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ สถิตอยูกับผูใดแลว พระองคอาจจะเสด็จออก
จากผูนั้นได เชน ซิมโซน (ผูวินิจฉัย 13:25) กษัตริยซาอูล (1 ซามูเอล 10:10,16:14) เอเศเคียล (เอเศเคียล
2:2,3:24)
2. ในพระชนมชีพ ของพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงปฏิสนธิ์ในครรภของหญิงสาว
พรหมจารี โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยเหตุนี้ พระเจาจึงตรัสถึงพระองคในปฐมกาลวาเปน “เผาพันธุ
ของหญิง...” (ปฐมกาล 3:15) เมื่อพระองคทรงออกทําการสั่งสอนและทําการอัศจรรยตาง ๆ พระองค
มิไดทรงทําการโดยฤทธิ์อํานาจของพระองคเอง แตโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีหลายคน
เคยถามวา ถาพระเยซูคริสตมิไดเปนครึ่งมนุษยครึ่งพระเจาแลว พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจมากมายได
อยางไร คําตอบอยูที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 3:21,22,4:1) พระองคทรงดําเนินตามที่ตาง ๆ ดวยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 4:14) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชโลม และตั้งใหพระองคทรงประกาศกิตติ
คุณ (ลูกา 4:18) พระเยซูทรงสอน โดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนคนทั้งหลายประหลาดใจดวย
ถอยคําของพระองค (ลูกา 4:22,32) พระองคทรงขับผีออกโดยเดชพระวิญญาณ (มัทธิว 12:28) พระองค
ทรงฟนคืนพระชนม โดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (โรม 8:11,1:4)
ในชีวติ ของคริสเตียน จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่พระเยซูคริสตตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลาย
ตามจริงวา ผูท ี่วางใจในเรากิจการซึ่งเรากระทํานั้น เขาจะกระทําดวย และเขาจะกระทําการใหญกวานั้น
อีก” เพราะพระเยซูคริสตทรงประกอบพระราชกิจของพระองค โดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์องคเดียวกันก็สถิตอยูในคริสเตียนทุกคน พระองคทรงสามารถใชคริส
เตียน ทีว่ างใจในพระเยซูคริสตใหทําการใหญ และใหญยิ่งกวาที่พระองคทรงกระทําอีก และคําตรัสของ
พระองคก็เปนความจริง
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พระเยซูคริสต ทรงทราบถึงความจําเปน ที่คริสเตียนตองมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงไดทรง
สัญญาวาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่เชื่อในพระองคทุกคน (ยอหน 14:16,16:7) ผูที่เชื่อใน
พระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง พระองคจะประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ใหแกเขาทันที โดยที่เขาไมตองขอหรือรอคอย และพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสถิตอยูก ับเขา
ตลอดไปเปนนิตย (กาลาเทีย 3:13,14,ยอหน 14:16)
บางคนคิดวา เมื่อเชื่อพระเยซูแลวเขาจะตองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อีก และตองรอคอย
เหมือนกับพวกสาวก ทีก่ รุงเยรูซาเล็ม แทจริงเปนการเขาใจผิด พระธรรมยอหน สอนวา “ผูใดยอมรับวา
พระเยซู ทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระเจาก็ทรงสถิตอยูในคนนัน้ และคนนัน้ อยูในพระเจา” (1
ยอหน 4:15,กาลาเทีย 4:6) และ 1 ยอหน 3:24 สอนวา พระเยซูคริสต ทรงสถิตอยูในเราโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งพระองคทรงโปรดประทานแกเรา เมื่อเรามีพระเยซูคริสตเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมือ่ เรา
มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็มีพระคริสต (เทียบ วิวรณ 3:20)
สตรีคนหนึ่ง เขาไปในรานขายขนมเห็นกลองที่บรรจุขนมสวยงามมาก อยากจะไดกลองเปลา
ไวใสของจุกจิกในบาน จึงถามเจาของรานวา “ฉันดิฉันจะซื้อแตกลองเปลาจะขายไหม” เจาของราน
บอกวา “ไมขาย ถาคุณอยากไดกลองเปลาคุณตองซื้อขนมไปดวย เพราะกลองกับขนมมาดวยกัน ถาคุณ
ซื้อขนม คุณก็จะไดกลองฟรี”
เราอาจจะเปรียบพระเยซูเหมือนขนมและพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกลอง ถาทานไดตอนรับ
พระเยซูคริสต ทานก็จะไดรบั พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยที่ทานไมตองขออีก
นอกจากนั้น พระคัมภีรยังสอนวา “พระคริสตไดทรงไถเรา... เพื่อเราทั้งหลายจะไดรับพระ
วิญญาณ ซึ่งทรงสัญญาไวแลวโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:13,14) การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็
เชนเดียวกับการรับความรอด เรารับโดยความเชื่อ มิใชเราพยายามกระทําเอง
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตในผูที่เชื่อแลว พระองคจะสถิตอยูตลอดไป โดยไมจาก
ไปอีก พระเยซูคริสตตรัสวา “เราจะขอพระบิดา และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งแกทาน เพื่อจะ
อยูกับทานเปนนิตย” (ยอหน 14:16)
อาจจะมีบางคนสงสัยวา หากเราไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว ทําไมเราจึงไมสามารถ
ดํารงชีวิตคริสเตียน ที่เต็มไปดวยชัยชนะ เหมือนพระเยซูหรือวาในปจจุบัน อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสื่อมไปแลว มิใชเชนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยังทรงมีฤทธิ์อํานาจเหมือนเดิม คริสเตียนจํานวน
มาก ยังคงดําเนินชีวิต ที่เต็มไปดวยความพายแพตอความบาป ขาดอํานาจในการเปนพยานขาดฤทธิ์
อํานาจในการกระทํากิจการของพระเจา เปนเพราะเราขาดการเปยมลนดวยพระวิญญาณ หรือการสวม
ทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18)
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ค. การเปยมลน ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
มิไดหมายความวา เราไดรบั พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น แตหมายความวา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตัวเรามากขึ้นผูที่เชื่อในพระเยซูคริสต มีพระวิญญาณบริสทุ ธิ์สถิตอยูแลว ก็จริงอยู แต
ขณะเดียวกัน คริสเตียนจํานวนไมนอยใหเนื้อหนังของตน เปนใหญกวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย และทําการไมเต็มที่ ชีวิตของเขาจึงเปนชีวิตฝายเนื้อหนัง เต็มไปดวยความ
ผิดพลาด ความพายแพตอความบาป ถาเขาอยากใหพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เปยมลนในใจเขา เขาก็จะตอง
ละทิ้งการกระทําฝายเนื้อหนังโดยสารภาพความผิดบาป ตอพระเยซูคริสตยอมถวายทุกอยาง ที่เปนอุป
สรรคตอการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอพระองคแลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงเปย มลนเขา
ทันที ทําใหเขามีชีวิต ที่เต็มไปดวยชัยชนะเปนที่ถวายพระเกียรติแกพระเจา
พระเยซูคริสตประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหเปนพระผูชวยของคริสเตียนทุกคน จงรับการ
เปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อพระองคจะทรงสามารถชวยทานในการทุกอยางได
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บทเรียนที่ 10 ชีวิตใหมในพระคริสต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 3:1-5,1:12,2, 2 โครินธ 5:17,1 ยอหน 3:6,14,
กิจการ 1:8
“โหย” เปนชือ่ เลนของเด็กคนหนึ่งเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมาก เมื่อเขามีอายุได 7 เดือน
สตรีผูมีฐานะพอมีอันจะกินคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเขา รูสึกสงสารโหยมาก ที่มีชีวิตอยูในสภาพที่ลาํ บาก
เชนนี้ จึงขอโหยไปเลีย้ งไวเปนบุตรบุญธรรม ซึ่งคุณแมของโหย ก็ใหดวยความเต็มใจ ขณะนี้โหยมีอายุ
5 ขวบแลว เขาจําเรื่องราวความเปนมาตาง ๆ ไมได แตคนอื่น ๆ ที่รูเรื่องของโหย ตางพูดวา “โหยมีชีวิต
ใหม จริง ๆ เพราะเดีย๋ วนี้ โหยมีความสุขสบายทุกอยางไดรับความรัก ความเอ็นดู อยางดี จากสตรีใจดี
คนนั้น ชีวิตของโหยจึงสดชืน่ รื่นเริงตลอดเวลา” การเปนคริสเตียนทีแ่ ทจริง ก็คือ การรับชีวิตใหม เปน
สมาชิกใหม ในครอบครัวของพระเจา

ก. ความจําเปนที่จะตองรับชีวิตใหม
พระธรรมยอหนบทที่ 3 ไดบันทึกเรื่องทีน่ าสนใจเกี่ยวกับชายคนหนึง่ ชื่อนิโกเดโม ชายผูนี้มี
ตําแหนงเปนถึงขุนนางในพวกยูดาย เปนที่ยกยองนับถือของคนทั้งปวง เขายังเปนผูที่เครงครัดในทาง
ศาสนา รูจักบทบัญญัติทั้งหลายของพระเจาและเขาก็รูจกั พระเจา คืนหนึ่ง เขาไปหาพระเยซูคริสต กลาว
คํายกยอสรรเสริญพระองคหลายประการ เปนเชิงอวดอางความรูของตนเกีย่ วกับพระเจา แตพระเยซู
คริสตตรัสแกเขาทันทีวา “เราบอกทานตามจริงวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหมแลวจะเห็นแผนดินของพระ
เจาไมได” หรืออีกนัยหนึ่ง พระองคตรัสวา ถาผูใดไมรับชีวิตใหม จะเขาแผนดินสวรรคไมได
มนุษยทกุ คน เกิดมาในสภาพของคนที่มีชีวิตเกา คือสืบเชื้อสายความผิดบาปมาจากอาดัม (โรม
5:12) โดยเหตุนี้ทุกคนจึงเปนคนผิดบาป แมแตเด็กเล็ก ๆ ไมมีใครสอนเขาพูดคําหยาบคาย แตเขาก็พูด
หยาบคายได นิสัยอยากกระทําผิดนี้ แสดงใหเราเห็นวา เรามีชีวิตฝายความผิดบาปอยู ชีวิตนี้เปนชีวติ ที่
ถูกสาปแชง ผูที่มีชีวิตอยางนีจ้ ะเขาแผนดินสวรรคของพระเจาไมได
นิโกเดโมอาจคิดวา เขามีชวี ิตใหมเพราะเขาเปนคนดี เครงครัดในกฎบัญญัติของพระเจา รูจ ัก
พระเจาและรูจกั พระเยซูคริสต แตพระเยซูบอกวา ถาเขาไมบังเกิดใหม หรือมีชวี ิตใหม เขาจะเขา
แผนดินสวรรคไมได การที่ผูหนึ่งผูใดเปนคนบาปหรือมีชีวิตเกา เหตุผลสําคัญที่สุดมิใชเปนเพราะการ
แสดงออกของเขา แตเปนเพราะความจริงที่วาเขาเปนคนบาป เมื่อเรานึกถึงเสือ เราจะนึกถึงความดุราย
ของมัน ที่กัดกินสัตว และคน แตเสือบางตัวไดรับการเลี้ยง การฝกจนเชื่อง ไมทํารายสัตวหรือคน ผูเลีย้ ง
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สามารถออกคําสั่งใหมันทําในสิ่งที่เขาตองการได ดังเชนเสือในคณะละครสัตว เสือตัวนี้เชื่อฟง ไมกัด
คน ก็ยังคงเปนเสืออยางไมเปลี่ยนแปลง เพราะมันเกิดมาเปนเสือ มนุษยก็เชนกันเราเกิดมาจาก
บรรพบุรุษที่เปนคนบาป ไมวาเราจะดีจะชั่วอยางไร ก็ไดชื่อวาเปนคนบาปทั้งนั้น การประพฤติของเรา
ไมสามารถลบลาง ความเปนจริงได การทําความดี การเครงศาสนา การถือศีลแมแตการไปโบสถ มิได
ทําใหผูหนึ่งผูใ ดกลายเปนคนใหมได
ผูที่อยากเปนคนใหม จะตองรับการเปลี่ยนแปลง ภายในฝายวิญญาณจิตของเขากอน รางกาย
ของเราเปนเพียงแตเครื่องมือของวิญญาณจิต ทําตามคําสั่งของวิญญาณจิต ถาวิญญาณจิตของเราชั่ว การ
กระทําของเราก็ชั่ว ถาวิญญาณจิตของเราดี การกระทําของเราก็จะดี (มัทธิว 12:34,35) คนที่ไมดีจะ
พยายามอาบน้าํ แตงตัวเขียนคิ้ว ทาปาก อยางไรก็ไมดีอยูนั่นเอง หรือคนที่เต็มไปดวยเลหเ หลี่ยมคดโกง
จะพยายามแตงตัวใหภูมิฐานวางทาใหเปนผูดีอยางไร เขาก็เปนคนคดในของอในกระดูกอยูน ั่นเอง สิ่งที่
มนุษยพยายามกระทําภายนอก เปนแตเพียง “ปลอก” ซึ่งชวยหุมตัวจริงไว หรือเปนเพียงแตการสวม
หนากาก เพื่อหลอกลวงตัวเอง และหลอกลวงผูอื่น
ถาเชนนั้น การประพฤติทุกอยางของมนุษยไมสามารถชวยใหจิตวิญญาณ หรือตัวจริงของเรา
เปลี่ยนแปลงไดอยางนัน้ หรือใชแลว คนทีเ่ ปนคนไทย พยายามกินขนมปง พูดภาษาอังกฤษสักเทาไร ก็
ยังเปนคนไทย จะกลับกลายเปนฝรั่งไปไมไดมีอยูทางเดียวเทานั้น ผูหนึ่งผูใดที่อยากเปนฝรั่ง ตองเกิด
เปนฝรั่ง โดยเหตุนี้พระเยซูจงึ ตรัสวา “ถาผูใดไมไดบังเกิดใหมแลว จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได”
แผนดินของพระเจามีไวสําหรับคนที่เปนของพระเจา หรือคนที่เปนบุตรของพระเจา คือสําหรับ
คนที่มีชีวิตใหม คนที่มีชีวิตเกา ซึ่งเปนชีวติ ฝายความผิดบาปจะเขาไปไมได เราไมสามารถเปนคนของ
พระเจาได หรือบุตรของพระเจา ดวยความพยายามของเราเอง พระราชโอรสของพระมหากษัตริย ตอง
เกิดแตกษัตริยค นทั่ว ๆ ไปจะพยายามทําคุณความดี รับราชการดวยความตั้งอกตั้งใจ จนไดตําแหนงสูง
เพียงใด เขาก็ไมสามารถเปนราชโอรสของกษัตริยไ ด เพราะความดีทเี่ ขากระทํานัน้ เพียงแตทําใหเขาดี
ขึ้นเทานั้น แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงเขาใหเปนราชโอรสของกษัตริย ในทํานองเดียวกัน เราจึงกลาวได
วา การพยายามทําการดี ไมสามารถทําใหใครไปเมืองสวรรคได เขาจะตองมีชีวิตใหม บังเกิดใหม รับ
ชีวิตที่เหมาะสมสําหรับเมืองสวรรคและรับการแตงตั้ง เปนบุตรของพระเจาเสียกอน

ข. การรับชีวติ ใหม
พระเจา ทรงเปนผูใหเรามีชวี ิตใหม (ยอหน 3:5) การรับชีวิตใหมเปนการเกิดใหมทางวิญญาณ
จิต นี่เปนพระราชกิจของพระเจาในเรา เราไมมีความสามารถแมแตนอยในเรื่องนี้ พระเจาทรงทําใหเรา
เกิดใหมโดยน้าํ และพระวิญญาณ น้ําหมายถึงพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 5:26,ยอหน 15:13) พระ
วจนะของพระเจาทําใหเราสํานึกความผิดบาป และทําใหเราเกิดมีใจเชื่อ ในองคพระเยซูคริสต (โรม
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10:17) ที่เราเกิดความเชื่อนอกจากพระวจนะของพระเจาแลว ยังเปนเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงทํา
ใหเราสํานึกความผิดบาป และทําใหเราเชือ่ ดวย (ยอหน 16:7-8)
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ทุกคนจะตองเขาใจวา ชีวติ ใหมเปนของประทานจากพระเจา เราทําขึ้น
เองไมได แตสงิ่ สําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่เราตองทราบ คือ เราตองตอนรับชีวิตใหมนั้น โดยการตอนรับพระ
เยซูคริสต เพราะวา “คนทั้งหลายที่ไดตอนรับพระองค พระองคโปรดใหมีอํานาจ ที่จะเปนบุตรของพระ
เจาได คือ คนทั้งหลายที่ไดวางใจใจพระนามของพระองค” (ยอหน 1:12) และ 2 โครินธ 5:7) กลาววา
“เหตุฉะนัน้ ถาแมคนหนึ่งคนใดอยูในพระคริสต คนนั้นเปนคนถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกา ๆ ก็
ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” (2 โครินธ 5:17)

ค. ลักษณะของคนที่มีชีวิตใหม
ความประพฤติและการกระทําตาง ๆ ของเราไมสามารถทําใหเรามีชวี ิตใหม แตเมือ่ เรากลับใจ
บังเกิดใหมจริง ๆ แลว การประพฤติและการกระทํา จะสอใหเห็นวาเรามีชีวิตใหม คนที่มีชีวิตใหม มี
ลักษณะที่นาสังเกตหลายประการ แตจะกลาวถึงลักษณะที่สําคัญสามประการ คือ
1. มีชีวิตที่บริสุทธิ์ (2 โครินธ 5:17) การเปนคนบริสุทธิ์ หมายความวาบุคคลผูนั้นไดแยกตัว
ออกจาก ความผิดบาป มีชีวติ ที่สะอาดหมดจด เหมือนชีวิตของพระเยซูคริสต เขาไดละทิ้งชีวิตเกา ๆ เสีย
และรับชีวิตใหมของพระเยซูคริสตเขามาแทนที่ คนที่บริสุทธิ์มิไดหมายความวา เขาจะเปนคนดี
ครบถวนทุกประการทันที ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตเจริญเติบโตเรายิ่งเขาใกลพระเยซูคริสต และยิง่ รูจัก
พระองคมากขึน้ เพียงใด เรายิ่งเหมือนพระเยซูคริสตมากขึ้นเพียงนั้น คนที่บริสุทธิ์ ยังตองตอสูกับ
ความผิดบาปและการทดลองตลอดชีวิตของเขา แตสิ่งทีแ่ ตกตางกันคือ คนที่มีชีวิตเกานั้น มีชีวติ อยู
ภายใตอํานาจของความบาป สวนคนที่มีชวี ิตใหม มิไดมีชีวิตอยูภ ายใตอํานาจของความบาปตอไป เขา
สามารถชนะความผิดบาปได (1 ยอหน 3:6-9)
2. มีความรัก (1 ยอหน 3:14,4:7,8)
พระลักษณะทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง ของพระเจา คือความรัก ผูที่มีชีวิตใหม จะตองมีความรัก ซึ่งอาจ
แบงไดเปนสองประการ คือ ความรักพระเจา และความรักมนุษย พระเยซูคริสตตรัสวา พระบัญญัติขอ
ตนและขอใหญนั้น คือรักพระเจา (ดูมัทธิว 22:37) และพระบัญญัติขอรองลงมา คือรักเพื่อนบาน (มัทธิว
22:39) การรักพระเจาแสดงออกโดยการประพฤติตามคําสั่งของพระเจา (ยอหน 14:15,21) การรักเพื่อน
มนุษย เปนผลของการรักพระเจา คริสตธรรมคัมภีรไดสอนเราหลายประการ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิตอ
เพื่อนมนุษยดว ยกัน เชน ใหเรารักดวยการกระทํา ใหเราชวยเหลือคนยากจน คนตกทุกขไดยาก หนุนใจ
คนที่กําลังทอถอย อธิษฐานเผื่อกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน เปนตน
3. ยินดีเปนพยานใหคนอื่นทราบถึงเรื่องชีวิตใหม (1 ยอหน 1:1-4)
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การเปนพยาน คือการบอกใหคนอื่นทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราไดยนิ ไดเห็น หรือไดประสบมาโดย
ตนเอง คนที่มชี ีวิตใหมยอมไมเก็บของดีทเี่ ขาได ไวกับตัวคนเดียว แตเขาจะเต็มไปดวยความตื่นเตนยินดี
ที่เขาไดรับชีวติ ใหม จนเขาไมสามารถเก็บไวกับตัวได ตองบอกใหคนอื่นทราบ
ทานมีชีวิตใหมแลวหรือยัง ผูที่ยังไมบังเกิดใหม จะเขาแผนดินสวรรคไมไดและผูที่บังเกิดใหม
แลว ยอมสําแดงชีวิตใหมของเขา ออกจากชีวิตประจําวันของเขา
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บทเรียนที่ 11 คริสตจักร

10

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 16:16-18,กิจการ 2:38,41,42,1 โครินธ
12:12,13,27,เอเฟซัส 2:22,23,ฮีบรู 10:25
“คริสตจักรของใครเปนคริสตจักรที่แท” นี่เปนคําถามงาย ๆ แตหาคําตอบที่ถูกตองยาก
เหลือเกิน คริสตจักรทุกแหงตางอางวา คริสตจักรของตนตั้งอยูบนรากฐานที่ถกู ตอง บางคริสตจักร
ถึงกับอางวา คริสตจักรในกลุมของตนเทานั้น เปนคริสตจักรที่ถูกตองและพระเจาทรงพอพระทัย
คริสตจักรนอกเหนือจากนัน้ ลวนเปนคริสตจักรที่สอนผิด คนที่อยูในคริสตจักรเหลานั้นจะไมรับความ
รอด โลกยุงเหยิงมากขึ้นเพียงใด ดูเหมือนคริสตจักรตาง ๆ ก็ยุงเหยิงมากขึ้นเพียงนั้น จึงเปนสิ่งที่จาํ เปน
และสําคัญ ทีค่ ริสเตียนทุกคนตองรูคําสอนเกี่ยวกับคริสตจักร เพื่อจะไดไมหลงผิด ไปกับคําสอนเทียม
เท็จตาง ๆ และเพื่อความเชื่อของตน จะตั้งมั่นอยูบนความจริงไดตลอดไป

ก. ความหมายของคริสตจักร (เอเฟซัส 1:22,23,4:12,15-16 โคโลสี 1:18)
คําวา “คริสตจักร” ในภาษากรีกหรือภาษาเดิม มีความหมายวา “รับการทรงเรียกใหออกจาก”
สมาชิกคริสตจักรจึงหมายถึง “กลุมชนที่ไดรับการทรงเรียกใหออกจาก (ความบาป)” ทั้งนี้เปนทีเ่ ขาใจ
กันวา พระเจาทรงเปนผูทรงเรียกคนหรือกลุมชนใหออกจากฝายโลก แลวรวบรวมเขาใหเปนคริสตจักร
ของพระองค ฉะนั้น คริสตจักรจึงมีความหมายประการแรกวา เปนคนหรือกลุมชนที่พระเจาทรงเรียก
หรืออีกนัยหนึง่ คือคนที่กลับใจบังเกิดใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลว (กิจการ
2:33-41) การเขาเปนสมาชิกคริสตจักรโดยการชักชวนของเพื่อน ๆ หรือการตามคนหนึ่งคนใดเทานั้น
ทั้ง ๆ ที่ตนเองยังไมไดกลับใจบังเกิดใหม จึงไมมีความหมายอะไร จําเพาะพระเนตรพระเจา
นอกจากหมายถึง คนที่พระเจาทรงเรียกออกมา หรือคนที่ไดรับความรอดแลว “คริสตจักร ยัง
หมายถึง “กลุมชน” กลุมหนึ่ง โดยทัว่ ๆ ไป เราไมเรียกคริสเตียนคนใดคนหนึ่ง เพียงคนเดียววา
คริสตจักร แตเราเรียกวาคริสเตียน หมายถึงผูติดตามพระเยซูคริสต หรือศิษยของพระเยซูคริสต เมื่อคริส
เตียนหลายคนชุมนุมกัน เพือ่ นมัสการพระเจา รวมมือกันประกอบพระราชกิจของพระองค เราก็เรียก
กลุมคริสเตียนนั้นวา คริสตจักร การชุมนุมกันและมารวมกันนี้ มิใชเปนการรวมกันธรรมดา แตเปนการ
รวมกันอยางสนิทสนม เหมือนกับอวัยวะตาง ๆ ในรางกายของมนุษย ซึ่งมีความสัมพันธตอกันและกัน
อยางใกลชิด และตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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สิ่งสําคัญที่สุดเกี่ยวกับความหมายของคริสตจักร คือหมายถึงกลุมคริสเตียนที่มีพระเยซูคริสต
เปนหัวหนา หรือเปนผูนําผูป กครอง ในพระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา พระเยซูเปนประมุข คือเปน
“ศีรษะ” ของคริสตจักร คริสเตียนเปน “อวัยวะ” หรือ “รางกาย” ของพระองค คริสตจักรที่แทจริง จึง
หมายถึง “กลุมชนที่ไดรับการทรงเรียกใหออกจากโลก มารวมสนิทสนมกันในที่ซึ่งพระเยซูคริสต ทรง
เปนประมุข” คริสตจักรจึงขึ้นโดยตรงกับพระเยซู อยูภายใตการปกครอง โดยตรงของพระองค
ดําเนินการโดยการทรงนําของพระองค ไมมีมนุษยคนใด อาจอางตนเปนประมุขของคริสตจักร กระทํา
ตนเปนผูบังคับบัญชาของคริสตจักรทั้งหลายได

ข. ตนกําเนิดของคริสตจักร
ผูใหกําเนิดคริสตจักร คือ องคพระเยซูคริสต พระองคทรงเปนรากฐานของคริสตจักร (มัทธิว
16:16-18) คําวา “ศิลา” ในขอ 18 หมายถึงพระเยซูคริสต มิใชหมายถึงเปโตร หรือมนุษยคนหนึ่งคนใด
เปโตรหรือมนุษยคนใดคนหนึ่งจะเปน “รากฐาน” ของคริสตจักรไมได
คริสตจักรที่พระเยซูคริสตทรงตั้งขึ้นนั้น ไดเกิดเปนรูปรางขึ้นมาอยางแทจริง หลังจากวันเพนเต
คอศต (ดูกจิ การ 1:1-17) ในวันนั้นเปโตรยืนขึ้นเทศนา มีคนกลับใจใหมและรับศีลบัพติศมา เปนศิษย
ของพระเยซูคริสต ประมาณ 3,000 คน พวกเขาไดรวมใจกันอธิษฐาน ถือศีลมหาสนิท ศึกษาพระวจนะ
ของพระเจาและตั้งมั่นคง อยูในคําสอนของพระองค (ดูกิจการ 2:41-42) ตอมาพระเจาก็ทรงเพิ่มจํานวน
ศิษย ใหมากขึน้ ทุกวัน (ขอ 47) ความจริงขอนี้ ทําใหเราทราบวา คริสตจักรที่แทจริง มิใชคริสตจักรที่
แบงแยกออกจากคริสตจักรใดหรือเปนคริสตจักรในนิกายใด แตเปนคริสตจักรที่ตั้งขึ้น บนรากฐานของ
พระเยซูคริสต ตามแบบฉบับในพระคริสตธรรมคัมภีร

ค. มีคริสตจักรสองประเภท
ในสมัยนี้มีคริสตจักรตาง ๆ มากมายซึ่งตางก็เนนคําสอนสําคัญเปนพิเศษ บางอยางเปนหลัก
โดยเฉพาะ แตถาจะศึกษาจากพระคัมภีรแ ลว จะเห็นวา ไมมีคณะดังกลาว หรือคณะใด ๆ ปรากฏอยูเลย
คริสตจักรในพระคัมภีร พอจะแบงไดเปนสองประเภท คือ คริสตจักรที่มองเห็นได และคริสตจักรที่มอง
ไมเห็น
คริสตจักรที่มองเห็นได ไดแกกลุมคริสเตียนที่รวมกันในทองถิ่นตาง ๆ หรือเรียกวา คริสตจักร
ทองถิ่น คริสตจักรเชนนี้ เรามองเห็นไดทั่ว ๆ ไป พระธรรมกิจการไดบรรยายถึงลักษณะของคริสตจักร
ทองถิ่นไวดังนี้
1. ชื่อ ชื่อของคริสตจักรตาง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม ตั้งขึ้นตามชื่อของทองถิ่น แรกเริ่มเดิมที
มีคริสตจักรเดียวตั้งอยูในกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรนี้ไมใชคริสตจักรคาธอลิก หรือคริสตจักรคณะหนึ่ง
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คณะใดในปจจุบัน แตเปนคริสตจักรที่ไมมีนิกายไมมคี ณะ ไมขึ้นกับคริสตจักรใด ดําเนินการทุกอยาง
โดยคริสเตียนในทองถิ่นนั้น ตอมาเมื่อมีคริสเตียนเพิ่มขึน้ ในเมืองตาง ๆ จึงไดมีคริสตจักรใหมเกิดขึน้
คริสตจักรเหลานั้น ก็ตั้งชื่อตามทองถิ่นของตน เชน คริสตจักรโครินธ เอเฟซัส กาลาเทีย เปนตน
2. ที่ประชุม ในสมัยของเปาโลคริสเตียนยังมิไดสรางโบสถ เหมือนสมัยปจจุบนั พวกเขา
ประชุมกันในที่ตาง ๆ ทีห่ องชั้นบน (กิจการ 1:13) ที่วหิ าร (กิจการ 5:12) ที่บานของสมาชิก
(2:46,12:12) ในธรรมศาลา เปนตน
3. มีวันและเวลา สําหรับประชุมนมัสการ บางคริสตจักรประชุมกันทุกวัน (กิจการ 2:46)
คริสตจักรทั่วไปมีการประชุมอธิษฐาน (กิจการ 3:1,10:9) และประชุมนมัสการในวันอาทิตย (ยอหน
16:2, กิจการ 20:7, วิวรณ 1:10) เหตุฉะนั้น จึงไมตอ งสงสัยเลยวา ผูที่เชื่อพระเยซูคริสต จะตองไป
นมัสการที่โบสถเปนประจําหรือไม พระธรรมฮีบรูกลาวเตือนไววา “ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้น อยาให
หยุด” (ฮีบรู 10:25)
4. มีจํานวนสมาชิกไมจํากัด เชนในตอนตนมีเพียง 120 คน (กิจการ 1:15) ตอมามี 3,000 คน
และ 5,000 คน (กิจการ 2:41,4:4) และเพิม่ ขึ้นทุกวัน (กิจการ 2:47) แตสิ่งสําคัญอยูที่การสถิตอยูดวยของ
พระเยซูคริสต มิใชอยูที่จํานวนสมาชิก หากวามี 2-3 คน ประชุมกัน โดยมีพระเยซูคริสตเปนประมุข นัน่
ก็เปนคริสตจักรได
5. มีเจาหนาที่คริสตจักร ในพระคัมภีรมีเจาหนาที่บริหารคริสตจักร หรือผูนําคริสตจักรที่สําคัญ
เพียง 2 ตําแหนงเทานั้น คือ 1. ผูปกครอง หรือศิษยาภิบาล หรือเจาอธิการ (กิจการ 20:17,18, 1 เปโตร
5:1,2) รับหนาที่เลี้ยง “ลูกแกะ” ทางฝายวิญญาณจิต 2. มัคนายก (1 ทิโมธี 3:8-13, ฟลิปป 1:1) มีหนาที่
ชวยเหลือคริสตสมาชิก ทางฝายวิญญาณจิต และชวยรับผิดชอบทางฝายธุรกิจตาง ๆ ของคริสตจักร เชน
การเงิน เครื่องใช สิ่งกอสราง (ดูกิจการ 6:1-6) จงสังเกตดวยวา ผูที่เปนมัคนายกมีคุณสมบัติเหมือน
ผูปกครอง หรือ ศิษยาภิบาล
6. มีหนาที่สําคัญสี่ประการ คือ 1. เพื่อนมัสการพระเจา และถวายพระเกียรติแกพระองคในโลก
นี้ (เอเฟซัส 1:4-6)
2. ประกาศพระกิตติคุณแกเพื่อนมนุษยทุกคน (มัทธิว 28:19,20,กิจการ 4:12) 3. ชวยใหคริส
เตียนเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 4:11-15) 4. สงคนออกไปประกาศพระกิตติคุณ (กิจการ
1:8,8:1-4)
คริสตจักรที่มองไมเห็น คือคริสตจักรทั่วโลก หรือคริสตจักรสากล ประกอบดวยคริสตจักร
ทองถิ่นตาง ๆ ทั่วโลก คริสตจักรนี้ มิใชเกิดจากการรวบรวมของมนุษย แตเปนการรวบรวมของพระเจา
ในทางฝายวิญญาณจิต โดยมีพระเยซูคริสตเปน “ศีรษะอยางแทจริง” เราไมสามารถมองเห็นคริสตจักร
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เชนนี้ได พระเจาเทานั้นทรงมองเห็นได นี่แหละคือคริสตจักรที่แทจริงและสมบูรณ ในสายพระเนตร
ของพระเจา คริสเตียนที่เปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่น มีชื่อจดไวในคริสตจักร สวนคริสเตียนทีเ่ ปน
สมาชิกในคริสตจักรสากล (ซึ่งมองไมเห็น) มีชื่อจดไวในแผนดินสวรรค คริสเตียนคนหนึ่งคนใด อาจ
เปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่น แตมิไดเปนสมาชิกในคริสตจักรที่มองไมเห็นก็ได เพราะเขายังมิได
กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง สวนคริสเตียนที่มีชื่อจดไวในเมืองสวรรค เปนสมาชิกของคริสตจักร
สากล และสวนมากเปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่นดวย
ทานเปนสมาชิกคริสตจักรประเภทใด?
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บทเรียนที่ 12 การเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเยซูคริสต

11

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-3,กิจการ 1:9-11,มัทธิว 24:29,37,42-44
ในการประชุมเยาวชนครั้งหนึ่ง ผูนําเยาวชนคนหนึ่ง เปดโอกาสใหเยาวชนถามปญหาตาง ๆ
เกี่ยวกับหลักขอเชื่อ ในพระคริสตธรรมคัมภีร เยาวชนคนหนึ่งยืนขึ้นถามวา “ศาสนาคริสตกับศาสนาอื่น
ตางกันอยางไร” เนื่องจากมิไดเตรียมตัวมาอยางดี ผูนําเยาวชนถึงกับสะอึก พูดไมออก เพราะถาดูอยาง
ผิวเผินแลว ศาสนาคริสต มิไดแตกตางกับศาสนาใด ๆ ในโลกเลย เพราะทุกศาสนาลวนสอนใหกระทําดี
ละเวนความชัว่ ทําตัวใหบริสุทธิ์ แตแทจริงศาสนาคริสต ตางกับศาสนาอื่นไหม แนนอนมีขอแตกตาง
กันมาก แตกตางกัน ตั้งแตการประสูติของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนพระศาสดา พระองคทรงประสูติจาก
หญิงสาวพรหมจารี พระเยซูผูเดียวเทานัน้ ทรงอางและยืนยันอยางเขมแข็งวา พระองคมาจากสวรรค
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา และทรงเปนพระเจา พระเยซูคริสตเทานั้น ทรงรักคนทั่วโลก ทรง
สิ้นพระชนมเพื่อคนทั้งโลก พระองคเทานั้นฟนคืนจากความตาย และเสด็จกลับสูสวรรค มีคริสเตียน
เทานั้นที่สอนวาพระเยซูคริสต พระผูนําของเขาจะเสด็จกลับมาอีก

ก. ความสําคัญแหงการสอนถึงเรื่องการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตมิใชเรื่องลม ๆ แลง ๆ พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึง
เรื่องนี้มาก เฉลี่ยแลวทุก ๆ 30 ขอ ของพระคริสตธรรมคัมภีร จะมีหนึ่งขอสอนถึงเรื่องการเสด็จกลับมา
อีก ครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต ทุกครั้งที่มีการเอยถึงการเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย (เสด็จมาครั้งแรก)
ของพระเยซูคริสตจะมี 8 ครั้งที่เอยถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง ในพระคัมภีรจํานวน 216 บท กลาวถึงการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 318 ครั้งพระธรรมบางเลม กลาวถึงเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองทั้งเลม
เชนพระธรรม 1-2 เธสะโลนิกา และมีหลายบทที่กลาวถึงการเสด็จกลับมาตลอดบท เชน มัทธิวบทที่ 24
มาระโกบทที่ 13 และลูกาบทที่ 21 เปนตน
เหตุที่เราตองสอน
และศึกษาเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตก็เนื่องจากเพราะพระ
คริสตธรรมคัมภีร ไดกลาวถึงมากแลว เรื่องนี้ยังเปนแรงกระตุนทีด่ ีทสี่ ุด ทําใหคริสเตียนตองระมัดระวัง
ในการดํารงชีวิตคริสเตียน (มัทธิว 24:44-46,ลูกา 21:34-36,1 ยอหน 2:28,3:3) เพราะไมมีใครทราบวา
พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร เยาวชนคริสเตียนคนหนึง่ รองรน รักพระเจามาก มีเพื่อนชวนเขาไปดู
หนัง ในโรงภาพยนตรหลายครั้ง เขาปฏิเสธทุกครั้ง เพื่อนคริสเตียนอีกคนหนึ่งซึ่งมีนิสัยตรงกันขาม
รูสึกแปลกใจในความเขมงวดกวดขัน เกีย่ วกับการดูหนังของเยาวชนคนนี้มาก จึงถามเขาในโอกาสครั้ง
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หนึ่งวา “การดูหนังไมเห็นผิดอะไร ทําไมคุณจึงไมยอมไปดูแมสักครั้งเดียว” เยาวชนคนนั้นใหเหตุผล
สั้น ๆ วา “ผมกลัววา พระเยซูคริสตจะกลับมาพบผม ขณะที่ผมนั่งอยูใ นโรงหนังพอดี”
เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ยังเปนขอปลอบโยนที่ดีที่สุดของคริสเตียนทุกคน (1
เธสะโลนิกา 4:14-18) คริสเตียนที่ระลึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเสมอ ยอมไมทอแท
ผิดหวังงาย ๆ แตจะทําการของพระองคดวยความมุมานะ และสัตยซื่อ ตราบวันที่พระองคเสด็จกลับมา

ข. ลักษณะแหงการเสด็จกลับมา
พระเยซูคริสต จะเสด็จมาในสภาพมนุษย คือมีเนื้อหนังมังสา อยางมนุษยทวั่ ไป มีรูปราง
เหมือนกับรูปรางเดิม ในวันที่พระเยซูทรงกลับขึ้นไปสูสวรรคที่ภูเขามะกอกเทศ (กิจการ 1:11) แตที่
ตางกันอยูก ็คือ ในการเสด็จกลับมานั้น พระกายของพระองค จะประกอบดวยรัศมีอันเจิดจาและ
ประกอบดวยฤทธานุภาพ (ดูมัทธิว 24:30,มาระโก 13:25,ลูกา 21:27)
การเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสตแบงออกเปนสองตอน ตอนแรก เสด็จมาประทับอยูบน
ทองฟา และตอนที่สองเสด็จลงมาสูพื้นโลก
ตอนแรก เสด็จมาประทับอยูบนทองฟาเพือ่ รับผูชอบธรรมไปอยูกับพระองค พระธรรมวิวรณ
กลาววา เปนการมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก (วิวรณ 19:6-9) คริสเตียนทุกคน เปรียบประดุจคูห มั้น
ของพระเยซูคริสต การเสด็จมาของพระเยซูคริสต ก็เหมือนเจาบาวมารับเจาสาว เขาสูพิธีมงคลสมรส
เหตุการณตอนนี้เกิดขึ้นระหวางคริสเตียน กับพระเยซูคริสตเทานั้น คนที่ไมใชคริสเตียนอยางแทจริง จึง
ไมเห็นไมรู และไมมีสวนรวมดวย แมแตคริสเตียนเองก็ไมมีโอกาสจะทราบลวงหนาวา การเสด็จมา
ตอนนี้ของพระเยซูจะเกิดขึน้ เมื่อไร ในวันนั้น คริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสตจะฟนขึ้นจากความตาย
จะถูกรับขึ้นไปบนทองฟาในที่ที่พระองคประทับอยู สวนคริสเตียนที่ยังมีชวี ิตอยู
จะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน และถูกรับขึ้นไปบนทองฟาเหมือนเหล็ก ทีถ่ ูกแมเหล็กดูดขึ้นไป (1 เธสะโลนิ
กา 4:13-17,1 โครินธ 15:50-52) พระเยซูคริสตทรงบรรยายภาพในวันนั้นวา “เมื่อนัน้ ชายสองคนอยูที่
ทุงนา จะถูกเอาไปคนหนึ่ง ละไวคนหนึ่ง หญิงสองคนโมแปงอยูที่โมงโม จะถูกเอาไปคนหนึ่ง ละไวคน
หนึ่ง” (มัทธิว 24:40-41) ความโกลาหลอลหมาน คงเกิดขึ้นแกคนทั่วโลก เมื่อไดเห็นปรากฏการณอัน
แปลกประหลาดนี้ หนังสือพิมพคงจะพาดหัวขาวอยางครึกโครม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนคงจะ
ประโคมขาวตลอดเวลา ขณะนั้นผูที่เปนคริสเตียนเพียงในนาม จะตองตีอกชกหัวดวยความเสียใจอยาง
สุดขีด เมื่อรูตัววา ตนถูกละทิ้งไวเสียแลว และตนจะตองรับความทุกขทรมานในยุคแสนเข็ญ
ขอย้ําอีกวา การเสด็จกลับมาในตอนแรกเพื่อรับคริสเตียน หรือสิทธิชนนี้ชาวโลกมองไมเห็น
และคริสเตียนก็ไมรูลวงหนา พระองคจะเสด็จมาเหมือนขโมย (มัทธิว 24:42-44) เหตุฉะนัน้ คริสเตียน
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ทุกคน จึงตองเตรียมตัวใหพรอมตลอดเวลา จะเปนการดีหากทานจะถามตนเองเสมอวา “เมื่อพระเยซู
เสด็จกลับมาพระองคจะพบฉันอยูที่ไหน กําลังทําอะไร”
เมื่อสิทธิชนถูกรับขึ้นไปแลว ความทุกขแสนเข็ญหรือกลียุคจะเริ่มเกิดขึ้นในโลกทันทีเปนเวลา
7 ป ผูที่ศึกษาพระธรรมวิวรณแลว จะเขาใจถึงความโหดรายของกลียุคนั้น พญามารซาตานจะแผลงฤทธิ์
เต็มที่ ผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จและขบวนการทําลายลางคริสเตียน จะรายแรงยิ่งกวาทุกยุคที่
ผานมา จนไมมีผูใดที่รับพระนามของพระเยซูคริสต จะมีชีวิตอยูตอไปได จะถูกประหารสิ้นทุกคนโลก
จะรอนเปนไฟในทุกหยอมหญา คนและสัตวตายเกลื่อนกลาด จนไมมีใครเอาใจใสตอการฝง
ระหวางยุคแสนเข็ญ 7 ปนี้ คริสเตียนที่ถกู รับขึ้นไป พบพระเยซูคริสตบนทองฟา จะรับการ
ตัดสินตามการประพฤติของเขา บางจะไดรับการอับอายขายหนา บางจะไดรับบําเหน็จรางวัล และความ
ยินดีอนั เหลือลน (ดูมัทธิว 25:19-30,2 โครินธ 5:10,2 ทิโมธี 4:8) คริสเตียนที่คิดวา ตนจะดํารงชีวิตได
ตามใจชอบ จึงควรสังวรไววา พระเจาทรงไวซึ่งความยุติธรรม จะไมปลอยปละละเลยผูหนึ่งผูใด ที่
กระทําชั่วในสายพระเนตรของพระองค
ตอนที่สอง เสด็จมาสูบนพื้นโลก เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้น เหตุการณตอนนีแ้ หละ ที่
ชาวยิวทั้งหลายกําลังหวังและรอคอยอยู เปนเวลาหลายพันปมาแลวพวกเขาเขาใจวา เมื่อพระคริสตคือ
พระเมสสิยาห เสด็จมาพระองคจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้นทันที โดยทรงปราบปรามศัตรูให
ราบคาบ รื้อฟนอํานาจของชาติอิสราเอล แตนาเสียดาย พวกเขาเขาใจผิด เกีย่ วกับการเสด็จมาประสูติ
ของพระเยซูคริสตในฐานะคนต่ําตอย พวกเขาจึงไมไดตอนรับพระองค
หลังจากกลียุค 7 ป พระเยซูคริสตจะเสด็จมาบนพืน้ โลก รวมกับสิทธิชนทุกคน เหตุการณ
ตอนนี้ ทุกคนบนพื้นโลกจะมองเห็น พระคัมภีรกลาววา “พระองคจะเสด็จมาในเมฆ และนัยนตาทุกดวง
จะเห็นพระองค และคนเหลานั้นที่แทงพระองคจะเห็นพระองคดว ย และคนทุกชาติทุกตระกูลแหง
แผนดินในโลก จะกําสรดเศราเพราะพระองค” (วิวรณ 1:7)
เมื่อพระองค เสด็จลงมาบนพื้นโลกแลว พระองคจะปราบปรามศัตรูของพระองคใหราบเรียบ
พญามารซาตานและผูสอนทีป่ ลอมตัวเปนพระคริสตเท็จซึ่งเปนศัตรูตัวรายที่สุดจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ
(วิวรณ 19:19-21,20:1-3,7-10) คนผิดบาปทั้งหลาย ทั้งทีเ่ ปนอยู และทีต่ ายแลวจะถูกพิพากษา ผูทไี่ มมี
ชื่อจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ ก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟ รับความทุกขนิรันดร (วิวรณ 20:11-15)

ค. กําหนดการ แหงการเสด็จมา
ไมมีใครอาจรู ถึงวันเวลาที่แนนอนแหงการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต (มัทธิว 24:36) สิ่ง
ที่เรารูแนวาพระองคจะเสด็จมา ในเวลาทีม่ นุษยไมคาดฝนจะเสด็จมาอยางขโมย ในยามทุกคนนอนหลับ
อยางสบาย และนึกวาปลอดภัย (1 เธสะโลนิกา 5:1-3) โดยเหตุนี้พระเยซูคริสต จึงทรงเตือนเราใหเตรียม
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ตัวพรอมเสมอ เปนบาวที่รบั ใชพระองคดว ยความสัตยซอื่ และระมัดระวังในทางประพฤติ (มัทธิว
24:44-51)
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและคริสตจักร เปนเครื่องหมายเดนชัดแสดงใหเราทราบวา
การเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต ใกลเขามาเต็มที่แลว (2 ทิโมธี 3:1-4) “ฝายทานจงระวังระไวอยูใน
การทั้งปวง จงอดทนตอความยากลําบาก จงกระทําการประกาศกิตติคุณและจงทําการปฏิบัติ ของทาน
นั้นใหสําเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5)
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บทเรียนที่ 13 บานถาวรของเรา

12

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-6,วิวรณ 21:1-4,22,23,27
เมื่อประชากรของโลกเพิ่มขึ้น ปญหาเรื่องที่อยูก็มากขึน้ เปนเงาตามตัว ในเมืองใหญหลายแหง
เนื่องจากมีผูคนแออัดยัดเยียดมากเกินไป จนหาที่ปลูกบานสรางเรือนไมได พวกเขาจําตองหาทางขยับ
ขยายโดยสรางตึกใหสูงขึ้น เชนในฮองกงโรงเรียนบางแหงตั้งอยูบนตึกชั้นที่ 4 ที่ 5 บานของบางคนอยู
บนตึก ชั้นที่ 9 ที่ 10 บางประเทศตองถมทะเล เพื่อใหไดที่ดินมากขึ้นสําหรับใชในการกอสรางสําหรับ
จังหวัดกรุงเทพฯ ผูที่ไมมีบานของตนเอง พบความยากลําบากในการหาบานเชา เมื่อไดแลว ก็ตองเสียคา
เชาแพงมาก ที่ดินซึ่งติดกับถนนใหญหรือยานชุมนุมชนมักมีราคาสูงลิบลิ่ว จนคนธรรมดา ไมอาจซื้อ
เปนที่อยูของตนไดรัฐบาลก็พยายามสรางอาคารสงเคราะหเพื่อแกไขปญหานี้
คริสเตียนมีขาวดีอีกอยางหนึง่ เกี่ยวกับเรื่องบาน คือเราทุกคนมีบานทีถ่ าวรสวยงามอยูในเมือง
สวรรค เปนบานที่สวยงามกวาบานของมหาเศรษฐีใหญที่สุดในโลกวันหนึ่งเราจะยายสัมมะโนครัวไป
อยูที่นั่นใหเราศึกษาดูวา บานถาวรของเราเปนอยางไร

ก. สวรรคคืออะไร
ทั้งพระคัมภีรเดิม และพระคริสตธรรมใหม สอนวา สวรรคเปนที่อยูอาศัยของพระเจา และพระ
เยซูคริสต ในมัทธิว 23:22 มีขอความวา “ผูใดจะสาบานตอสวรรค ก็สาบานตอพระที่นั่งของพระเจาและ
ตอพระองค ผูประทับบนพระที่นั่งนัน้ ดวย” แสดงวานอกจากพระเจาจะทรงสถิตอยูทั่วทุกหนทุกแหงได
ในขณะเดียวกันแลวพระองคก็ทรงสถิตอยูในทีพ่ ิเศษแหงหนึ่งเรียกวาสวรรค
สวรรคเปนที่อยูของพระคริสต ขณะที่พระองคทรงประทับอยูในโลก พระองคตรัสหลายครั้ง
วา พระองคมาจากสวรรคและพระองคเสด็จมาอยูใ นโลก เพียงชั่วคราวเมื่อไดทรงประกอบพระราชกิจ
ของพระองคเสร็จแลว ก็เสด็จกลับไปยังบานที่แทจริงของพระองค
ขณะนีพ้ ระเยซูคริสตทรงสถิตอยูในเมืองสวรรค ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา เพื่อเปน
มหาปุโรหิตของเรา
ในสวรรคยังประกอบดวย เหลาทูตสวรรค จํานวนนับไมถวน (วิวรณ 5:11) ซึ่งคอยรับใชพระ
เจา ตามพระบัญชาของพระองค ฉะนั้น เราจึงไมตองกลัววา เราจะวาเหว เหงาหงอย ในเมืองสวรรค
สิ่งที่ทําใหเราปลื้มปติยินดีทสี่ ุด คือพระเจามิไดทรงสงวนเมืองสวรรคไวสําหรับพระองค และ
เหลาทูตสวรรคเทานั้น พระองคจะทรงใหผูที่เชื่อในพระองค ไปอยูที่นนั่ ดวย
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เด็กขอทานคนหนึ่ง สวมเสือ้ ผาที่สกปรก ขาดกระรุงกระริ่ง เก็บเศษอาหารบนพื้นดินกินเปน
ประจํา อยากนอนที่ไหนก็นอนที่นั่น ตอมา มหาเศรษฐีใจบุญคนหนึ่ง พบเด็กขอทานผูนาสงสารคนนั้น
รูสึกเอ็นดู จึงชวนเขาไปอยูท ี่บาน บอกวาจะรับเลี้ยงเขาเปนบุตรบุญธรรม เด็กขอทานเชื่อครึ่งไมเชือ่ ครึ่ง
แตก็ตามเศรษฐีไปโดยดี เศรษฐีจัดหองทีส่ วยงามหองหนึ่งใหเขาอยู มีเครื่องประดับหอง เครื่องใชไม
สอยครบครัน ที่มุมหองเปนเตียงนอนราคาแพง เบาะสองชั้น ออนนุม เศรษฐีบอกแกเด็กวา “หองนี้
แหละเปนหองของเธอ” เมื่อชวยทําความสะอาด และผลัดเปลี่ยนเสื้อผาใหม ใหเด็กขอทานนั้นเรียบรอย
แลว ก็ชี้ไปที่เตียงนอนและบอกวา “นั่นเตียงนอนของเธอ” แลวก็จากไปเด็กคนนัน้ เดินไปที่เตียงนอน
จองดูดว ยความพิศวง เอามือลูกคลําไปมา แลวพูดกับตัวเองวา “เตียงนอนนี้ดีเกินไปสําหรับฉัน” วาแลว
เขาก็นอนลงบนพื้นขาง ๆ เตียงและหลับไป
แทจริงเราไมเหมาะสม ทีจ่ ะไปอยูเ มืองสวรรคอันสวยงามนั้น เรารูสกึ วาเมืองสวรรคดีเกินไป
สําหรับเรา แตพระเยซูตรัสวา พระองคจะใหเราไปอยูใ นเมืองสวรรคจริง ๆ ขณะนี้พระองคทรงเตรียมที่
อยูใหแกเรา เมื่อเตรียมเสร็จแลว พระองคจะเสด็จมารับเรา ไปอยูที่นั่นพระองคตรัสวา “เราอยูที่ไหน
ทานทั้งหลายจะอยูที่นนั่ ดวย” (ยอหน 14:3)

ข. สวรรคมลี ักษณะอยางไร
ไมมีจิตรกรหรือสถาปนิกใดในโลกอาจวาดภาพที่แทจริง ของเมืองสวรรคไดเพราะเปนเมืองที่
สรางโดยฝพระหัตถ ของพระเยซูคริสต พระองคเองทรงเปนผูจัดเตรียม และตกแตงเมืองนั้นไวใหเรา
พระธรรมวิวรณ ไดกลาวถึงเมืองสวรรคนี้
ขอทานจินตนาภาพไปดวย ขณะที่อานคําบรรยายเกีย่ วกับเมืองสวรรค ซึ่งบันทึกอยูในวิวรณ
21:1-22:5 พระธรรมวิวรณเรียกชื่อเมืองนัน้ วา เปนเมืองบริสุทธิ์ หรือ เมืองเยรูซาเล็มใหม “เมืองนั้น
ประกอบดวยรัศมีของพระเจา มีแสงสวางดุจแกวที่มีราคา คือแกวมณีโชติอันสดใส” มีกําแพงลอมรอบ
ทั้งสี่ดานกําแพงนั้นทําดวย “ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ดุจแกวสดใส รากทั้งหลายแหงเมืองนั้นประกอบดวย
แกวประเสริฐทุกอยาง...ประตูทั้งสิบสองประตูนั้น เปนแกวมุกดาทัง้ แทงและถนนในเมืองนั้น เปน
ทองคําบริสุทธิ์ใสราวกับแกว” ถากําแพงเมืองและถนนสวยอยางนี้ สิ่งกอสรางอื่น ๆ จะวิจิตรพิสดาร
มากมายเพียงใด
ในเมืองนี้ ไมตองอาศัยแสงสวางจากตะเกียง หรือดวงอาทิตยและดวงจันทร และจะไมมี
กลางคืนตอไป เพราะวาพระรัศมีของพระเจา ไดทรงสองสวางและพระเมษโปดกนั้นทรงเปนดวง
ประทีปในเมืองนั้น
ในเมืองนัน้ จะมีแตความสุขความยินดีเพราะ “พระองคจะสถิตยอยูก บั เขา เขาจะเปนพลเมือง
ของพระองค พระเจาเองจะดํารงอยูกับเขา และจะทรงเปนพระเจาของเขา พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุก
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หยดจากตาของเขา ความตายจะไมมีตอไปการคร่ําครวญ และรองไห และการเจ็บปวยอยางหนึ่งอยางใด
จะไมมีอกี เลย”
เมืองสวรรคไมเปนเพียงที่อาศัยของพระเจาและมนุษยเทานั้น ยังเปนสถานที่ซึ่งพระเจาทรง
สําแดงใหมนุษยเห็น อยางแจมชัดที่สุด ขณะนี้เรารูจ ักพระเจาไดอยางเลือนลาง แตวันนัน้ เราจะเห็น
พระองคและรูจ ักพระองค เหมือนดังที่พระองคทรงเห็นและรูจักเรา (1 โครินธ 13:12) ความสนิทสนม
อยางใกลชิดระหวางมนุษยกับพระเจาจะกลับคืนมาสูอยางเดิม ความสุขความยินดีและความรักในเมือง
นี้ มีมากลนเหลือ จนเราไมอาจบรรยายได

ค. มนุษยที่อยูในสวรรค มีลักษณะอยางไร
บางคนเขาใจวา มนุษยที่อยูใ นเมืองสวรรคเปนเพียงแตวญ
ิ ญาณเทานั้น ใหเราศึกษาพระธรรม 1
โครินธดูวา แทจริงเปนอยางไร
1. เปนรางกายใหม ไมใชรางกายที่มีเนื้อหนัง ที่เรามีอยูในปจจุบัน ไมใชรางกายที่ฝงอยูในหลุม
ฝงศพ รางกายที่เรามีอยู ขณะนี้รวงโรยได และเปอยเนาไดรางกายชนิดนี้จะไมมีสวนในแผนดินสวรรค
ฉะนั้น ความคิดที่วา ในวันที่มนุษยฟนคืนจากความตาย เนื้อหนังทีเ่ ปอยเนาไป หรือกระดูกทีก่ ระจัด
กระจายไป จะวิ่งมาจากทุกสารทิศ เพื่อประกอบเปนรูปรางเดิมขึ้นนั้น จึงเปนความคิดที่ไมถูกตองและ
เชื่อไดยาก มนุษยเดิมที่เปนดิน ก็จะกลับกลายเปนดินไป สวนมนุษยใหมจะไดรับรางกายใหมจาก
สวรรค ซึ่งเปนกระดูกและเนื้อที่ไมเปอยเนา แตเปนกระดูกและเนื้อใหมโดยรางกายใหมนี้ มนุษยจะมี
ชีวิตนิรันดรและไมตองตายอีกตอไป (ดู 1 โครินธ 15:51-54)
มีคนเคยสงสัยวา เมื่อมนุษยตายแลวจะฟนขึ้นมาไดอยางไร เพราะรางกายของคนเราถูกเผา ถูก
แยกออกเปนสวนตาง ๆ บางคนถูกสัตวรา ยกลืนกิน รางกายเหลานัน้ จะกลับคืนมาไดอยางไร ถาเรา
เขาใจวาเราจะไดรางกายใหมจากสวรรค ก็จะตัดขอสงสัยนี้ไปได
2. เปนรางกายที่มีสงาราศี และอํานาจ (1 โครินธ 15:40,41,43) รางกายที่รับการเปลี่ยนใหม จะ
มีสงาราศีเหมือนกับพระเยซูคริสต เมื่อทรงจําแลงพระกายบนภูเขา (มัทธิว 17:1-3) รางกายของเราจะไม
เปอยไมเนา ไมออนเพลียเหมือนปจจุบันอีกตอไป เราเชือ่ วาเวลานัน้ เราจะสามารถเหาะเหิรไปทุกแหง
ได เหมือนเหลาทูตสวรรคและพระเยซูคริสต รถยนต รถไฟ เครื่องบิน และพาหนะอื่น ๆ คงไมมี
ประโยชนตอไปอีก
3. เปนรางกายที่เราจําได (ลูกา 24:31, ยอหน 20:16) เคยมีบางคนถามวา เรารับรางกายใหม
ไปสูเมืองสวรรคแลว เราจะจําซึ่งกันและกันไดไหม จากการฟนคืนพระชนม ของพระเยซูคริสตและการ
ทรงปรากฏพระองค แกเหลาสาวกทําใหเราเชื่อวา รางกายใหมซึ่งเราไดรับจะมีรูปราง และลักษณะ
เหมือนรูปรางลักษณะเดิม ซึ่งเราสามารถจําได ยิ่งกวานั้น เราอาจจะรูจักคนทั้งหลาย ซึ่งเราไมเคยเห็น
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หนามากอนก็ได เชน ลาซารัส กับ เศรษฐี (ลูกา 16:20-24) เศรษฐีไมเคยเห็นอับราฮัมมากอน เมื่อเขาเห็น
อับราฮัม เขาจําอับราฮัมไดทนั ที เมื่อเราไปสูสวรรค เราคงรูจักอับราฮัม ยาโคบ โยเซฟ โมเสส โยชูวา
อิสยาห เปาโล เปโตร และคนอื่น ๆ ไดทันทีเชนกัน

ง. เงื่อนไขการเขาสูแผนดินสวรรค (วิวรณ 21:27)
วิวรณ 21:27 กลาววา คนทีไ่ มสามารถเขาแผนดินได คือคนที่มีมลทินหรือประพฤติชั่ว หรือคน
ที่ยังไมไดบังเกิดใหม (ยอหน 3:3)
คนที่เขาแผนดินสวรรคได คือ “คนทั้งหลาย ที่มีชื่อจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ” ทานอาจมี
ชื่อจดไวที่ทะเบียนสัมมะโนครัวที่อําเภอ ที่คริสตจักร ที่โรงเรียน ทีท่ ํางานแตชื่อของทานจดไวในสมุด
ทะเบียนประจําชีพ ในเมืองสวรรคแลวหรือยัง ทานแนใจไหม มีเพลงนมัสการบทหนึง่ กลาววา
“ครั้งเมื่อเปาแตรของพระเจา
เวลาของโลกก็ถึงที่สุด
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค
สานุศิษยผูรอดชีวิตในโลก
พระเจาทรงรับเปนบุตร
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อขาก็อยูที่นนั่
ครั้นเรียกชื่อทีเ่ มืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อทีเ่ มืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อทีเ่ มืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อขาก็อยูที่นนั่
ผูที่เชื่อ และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง จึงคิดถึงเหตุการณ
ขางหนาดวย ความหวัง ความปติยินดี เราจะไมตองเรรอนดิ้นรน ตอสูเพียงเพื่อจะปะทังชีวิต ใหคงอยูแต
ละวันแตเราจะมีชีวิตนิรันดร ในสวรรคสถานซึ่งเปนบานถาวรของเรา ณ ที่นั่น จะมีแตความสุขสดชื่น
และความยินดีตลอดไปเปนนิจกาล.

57

