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สนทนากับครู
เพื่อใหการสอนดีขึ้น
ครูเคยสังเกตบางหรือไมวา บางครั้งกอนที่จะทําการสอน หากไดใชเวลาอธิษฐานเปนพิเศษ
สําหรับการสอนบทเรียนในวันนัน้ แลว ครูผูสอนจะรูสึกวา การสอนในวันนั้นดําเนินไปไดโดยราบรื่น
และไดรับผลดี แตมีบางครัง้ ที่ครูผูสอนรูสึกวา การสอนบทเรียนเปนไปโดยไมเต็มเม็ดเต็มหนวยแมวา
จะดําเนินไปไดจนจบบทเรียน แตก็ไมไดรับผลเทาที่ควร นั่นคงเปนเพราะครูผูสอนขาดการอธิษฐาน
นั่นเอง
ครูรวีวารศึกษาที่เปนคริสเตียนแทคงตระหนักดีกวา พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทําใหจิตใจ
ของผูเรียน เขาใจพระวจนะของพระเจาไดอยางลึกซึ้ง ฉะนั้นการศึกษาบทเรียนเพื่อเตรียมการสอนโดยถี่
ถวน แตขาดการอธิษฐาน ก็จะไมเปนประโยชนแกผูเรียนอยางเต็มที่
การที่ไมไดศกึ ษาบทเรียนลวงหนา ก็ไมเปนการบังควรเชนเดียวกันเพราะจะทําใหขาดความรู
ในบทเรียนที่จะสอนนั้น หลักการสอนมีอยูวาครูผูสอนตองศึกษา เพือ่ จะไดพบความจริงในพระคริสต
ธรรมคัมภีรเสียกอนและอธิษฐานเพื่อใหขอ ความเหลานัน้ ประทับใจตน แลวจึงถายทอดความจริงนั้นให
ผูเรียนอีกตอหนึ่ง
การดําเนินการสอนนั้น ขอแนะนําวา ผูเรียนควรมีบทเรียนแตละอาทิตยไวดวย (“สายชลธาร”
สําหรับชั้นผูใหญและเยาวชน และ “พรทิพย” สําหรับชั้นเด็ก) เมื่อทําการสอน ครูก็ใหนกั เรียนอานพระ
คัมภีรในบทเรียนแลวครูจึงทําการอธิบายขอพระคัมภีรทนี่ ักเรียนไดอานนั้น ทีละขอ
ครูผูสอนตองคํานึงถึงเวลาที่ทําการสอนดวย หากเวลาไมเพียงพอไมอาจสอนบทเรียนทั้งบทได
ก็ตัดตัวอยางหรือขอความบางตอนออกไดและสอนตอนที่ประทับใจครูจริง ๆ แตไมควรตัดใจความ
สําคัญของเรื่องออก
ครูตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรใหม เปนคูมือสําคัญในการเตรียมการสอนดวย ในบทเรียนบท
ใดหรือตอนใดที่อางขอพระคัมภีรประกอบไว ครูก็ควรจะศึกษาขอพระคัมภีรนั้นโดยละเอียด ไมใช
เจาะจงอานเฉพาะขอที่บงไวเทานั้น แตควรอานดูตลอดทั้งตอน เพื่อใหรูเนื้อความ และความหมายอัน
แทจริงของพระคัมภีรเหลานัน้ เมื่อครูมีความเขาใจในพระคริสตธรรมคัมภีรตอนนั้นอยางดีแลว การ
ถายทอดความรูตอนนั้น ๆ ใหผูเรียน ยอมทําไดโดยสะดวก
พระธรรมโรมเปนพระธรรมที่รวมเอาหลักคําสอนที่สําคัญ
ของพระคริสตธรรมคัมภีรไว
ฉะนั้นจึงขอใหพระเจาอวยพระพร แกครูผูสอนพระธรรมโรมนี้ ใหการสอนมีผลบริบูรณแกจติ วิญญาณ
ของผูเรียน และทําใหจิตใจของผูสอนวัฒนาขึ้น ในองคพระผูเปนเจาดวย
4

0

บทเรียนที่ 1 คริสเตียนคือผูที่พระเจาทรงเลือกสรรไว

คํานํา
ในบทเรียนภาค 1 นั้น เราไดเรียนรูหลายอยางซึ่งทําใหเรารูสึกซาบซึ้งในพระคุณของพระเจา
และการดําเนินชีวิตคริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระธรรมโรม บทที่ 8 เราไดทราบถึงความชอบ
ธรรมของพระเจา วิธีที่จะชนะความผิดบาป การประทับตราของพระวิญญาณ การมีชัยเหลือลนโดยพระ
เยซูคริสตผูทรงรักเราทั้งหลาย พระคุณอันเหลือลนเหลานี้พระเจาไดประทานใหแกชนชาติอิสราเอล
และพวกตางประเทศเชนเดียวกัน เพราะวาพระเจาไมทรงเลือกหนาผูใด แตชนชาติอิสราเอลมีใจแข็ง
ปฏิเสธพระกิตติคุณและทางรอดของพระเยซูคริสต ฉะนั้นอาจารยเปาโลจึงกลาวย้ําถึงโครงการของพระ
เจา การที่ชนชาติอิสราเอลซึ่งเปนพลไพรที่พระเจาทรงเลือกไวนนั้ ปฏิเสธพระองค จะทําใหโครงการ
ของพระเจาลมเหลวหรือ? เปลาเลย พระเจาทรงปลอยชองวางเอาไวเพื่อชนตางชาติจะไดมีโอกาสหัน
เขามาหาพระองค เพื่อวาโครงการขั้นตอไปของพระองคจะสําเร็จ คือเมื่อชนชาติอิสราเอลและชน
ตางชาติจะไดรวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจา

โรม 9: 1-8
1-3 ถึงแมอาจารยเปาโลจะตระหนักดีถึงใจแข็งกระดางของชนชาติอิสราเอล ผูไมยอมรับพระ
เยซูเปนองคพระเมสสิยาหหข องเขา แตอาจารยเปาโลก็ยงั รอนรนที่จะนําเขามาหาพระเจาเสมอ (อานขอ
2)
ในตอนตนของพระธรรมโรม เราไดทราบถึงความรอนใจของอาจารยเปาโลในการประกาศ
พระกิตติคณ
ุ ทานบอกวา ถาทานไมไดประกาศ ก็เทากับทานเปนหนี้ คือมีภาระหนักที่จะตองชําระหนี้
ใหหมด โดยประกาศแกคนทั่วไป ไมวา จะเปนนักปราชญหรือคนเขลาไมวาชนชาติอิสราเอลหรือพวก
เฮเลน (โรม 1: 14, 15) ทานไมมีความละอายเลย ในการบอกใคร ๆ เกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระ
เยซูคริสต และการฟนคืนชีพของพระองค เพราะทานแนใจที่สุดวา นั่นแหละเปนฤทธิ์เดชของพระเจา
เพื่อใหคนทั้งปวงไดรับความรอด (โรม 1:16)
อาจารยเปาโลแสดงความรูสกึ นึกคิดของทานออกมาอีก เพื่อใหคริสเตียนชาวโรมทราบวา ทาน
อยากใหชนชาติอิสราเอลหันเขามาหาพระเยซูจริงๆ ถึงแมวาตัวทานเองจะตองถูกสาป และถูกตัดจาก
พระเยซูกย็ อม แตขอใหพี่นอ งรวมชาติของทาน หันเขามารับเอาพระเยซูเปนพระผูชว ยใหรอดของเขา
ความรูสึกอยางนั้นมีอยูใ นใจของคริสเตียนแททุกคน เมื่อเราไดรับความรอด เรายอมมีใจอยากใหคนอื่น
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รอดดวย ยิ่งมองเห็นสภาพแหงความหมดหวังของคนบาป ที่ตองพินาศในบึงไฟชัว่ นิรันดรกย็ ิ่งทําใหเรา
รอนใจมากขึน้
ศาสตราจารยเฮ็นรี่ ดรัมมอนด ผูแตงหนังสือที่มีชื่อเสียงเรื่อง “รักแรงกวาพลังใดในโลก” กลาว
วา ทานเคยรองไหและอธิษฐานเพื่อนักศึกษาของทาน เพื่อเขาจะไดหันกลับมาหาพระเยซู ทานจึง
สามารถนํานักศึกษานับรอย ๆ คนมาถึงความรอดได
ประวัติศาสตรคริสเตียนไดจารึกชื่อวีรชนหลายคน ผูมีความรักและเสียสละเพื่อพระเจา ไมวา
จะเปนความสุขสวนตัว แมกระทั่งชีวิต ขออยางเดียว คือใหวิญญาณของคนบาปไดรบั ความรอด เราผู
เปนคริสเตียนรุนหลัง เราจะสามารถพูดอยางหนักแนนไดไหมวาเราปรารถนาอยางยิง่ ที่จะนําพี่นองรวม
ชาติไดมาเชื่อพระคริสต
ประวัติศาสตรมิชชันนารีจะไมเคยขาดชื่อของดาวิด เบรนเนรด เพราะวาทานไดสําแดงใหคริส
เตียนทุกสมัยสืบตอมาทราบวา
ทานมีความรอนใจในการประกาศพระกิตติคณ
ุ ใหชาวอินเดียนแดง
น้ําตาทุกหยดที่ทานหลั่งออกมา ก็เพื่อจะทําใหชาวอินเดียนแดงหันมาหาพระเยซู ถึงแมวาทานอยูใน
โลกเพียงประเดี๋ยวเดียว และทานตองเสียชีวิตไปในวัยอันหนุมแนนเพียง 29 ปเทานั้น แตผลงานของ
ทานไดพิสูจนใหโลกทราบวา ทานไดเสียสละ เพื่อรับใชพระเจาอยางแทจริง
ตอนแรกอาจารยเปาโลคิดวา ทางรอดพนบาปโดยองคพระเยซูคริสตนั้น พระเจาไดจัดไว
เฉพาะพวกอิสราเอลเทานั้น โดยเหตุนี้ทา นจึงโศกเศราเสียใจ เมื่อพวกอิสราเอลปฏิเสธองคพระเมสสิ
ยาหของเขา แตภายหลังทานตระหนักวา ความรอดนั้นพระเจาไมเพียงทรงจัดเตรียมไวเพื่อชนชาติ
อิสราเอลเทานั้น แตยังทรงจัดเตรียมไวเพือ่ ชนตางเชนเดียวกันทานจึงไมหยุดยั้งการประกาศ ถึงแมวา
ชนชาติอิสราเอลจะไมยอมรับเอา ทานก็เสียสละออกไปหาชนตางชาติ เราก็เชนเดียวกัน เมื่อเรามีความ
รอนใจอยากจะใหญาติพี่นองในละแวกบานของเราไดรบั ความรอดก็ดีอยู แตถาเขาไมยอมรับเอา เราก็
ไมควรนั่งอยูเ ฉย ๆ แตควรออกไปเปนพยานที่อื่น เพื่อคนทั่วไปจะไดรบั ความรอดดวย
4,5 ชนชาติอิสราเอล เปนชาติที่พระเจาเลือกสรรไวเปนคนของพระองค พระเจาทรงทะนุ
ถนอมพวกเขามาตั้งแตครั้งอับราฮัม ทรงอวยพรจนกระทั่งไดสงใหพระบุตร คือพระเยซูคริสตลงมา
ประสูตเิ ปนคนชาตินี้ เพื่อชวยพลโลภ (มัทธิว 1:1) โดยเหตุที่ชนชาติอิสราเอลเปนชาติที่ไดรับการ
เลือกสรรนี้เอง เขาจึงมีความหยิ่งจองหองถือตัววามีสิทธิพิเศษกวาคนตางชาติ แตเปนที่นาเสียใจอยางยิ่ง
ที่เขาไดพลาดพระพรอันประเสริฐหลายอยาง ซึ่งพระเจาไดเตรียมไวใหเขาทั้งหลาย เราคริสเตียนก็
เหมือนกัน จงอยาอวดดีวาเรามีสิทธิยิ่งกวาอื่น อยาถือเอาโบสถ คริสตจักร หรือตําแหนงหนาที่บังหนา
กลัวเกลือกวาพระเจาจะทิ้งเราไวจากพระพักตรของพระองคชั่วคราว
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6-9 ชนชาติอสิ ราเอลมีความมั่นใจวา พระสัญญาของพระเจาแกพงศพันธุของอับราฮัมสําหรับ
ชาติเขานั้นจะสําเร็จแน ไมวา มีเหตุการณใด ๆ เปนอุปสรรคก็ตาม เมื่อเราอานพระธรรมโรมตอนนี้เราก็
เห็นวาชนชาติอิสราเอลไดถูกตัดออกจากพระสัญญาของพระเจาและชนตางชาติไดรบั พระสัญญาของ
พระเจาและชนตางชาติไดรบั พระพรแทน นี่หมายความวาพระเจาไมซอื่ สัตยตอพระสัญญาหรือ? เปลา
เลยพระเจายังทรงรักษาพระสัญญาตอชนชาติอิสราเอล แตพระองคมีโครงการที่เราจะเขาใจไดภายหลัง
บางครั้งเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดโดยความเชื่อและมั่นใจวา จะไดรบั แตกลับประสบความ
ผิดหวัง ถาเชนนั้นเราไมควรดวนตัดสินวา พระเจาไมทรงตอบคําอธิษฐาน แตเราควรตรวจจิตใจของเรา
เสียกอนวา เราเองบกพรองอยางไร พระเจาไมเคยผิดคําสัญญา ถาเราทํางานของพระเจา แตดูเหมือนวา
เราไมไดรับพระพรเลย ก็ใหเราสํารวจดูตัวเองและงานที่เราทํา วาถูกตองตามน้ําพระทัยหรือไม ชนชาติ
อิสราเอลเปนผูตัดพระสัญญาของพระเจาดวยใจแข็งกระดางของเขาเอง เขาไมยอมรับเชื่อพระเยซูคริสต
ชนชาติอิสราเอลทุกคนสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม แตขอ 6 บอกวา เขาหาไดเปนชนชาติอิสราเอลที่
แทจริงทุกคนไม ทั้งนี้เพราะวาเขาหาไดเปนลูกแหงความเชื่อไม คือเขามิไดมีความเชื่อเชนเดียวกับอับรา
ฮัม พระคัมภีรต อนนี้ทําใหเรารูแนชัดยิ่งขึ้น คนที่เกิดมาเปนลูกหลานคริสเตียนโดยหนังนั้นเขาหาไดชื่อ
วาเปนบุตรของพระเจาไม ความรอดเปนของสวนบุคคล ที่แตละคนจะตองรับเอาถาบิดาเชื่อในพระเยซู
นั้น มิไดหมายความวาลูก ๆ จะไดรับความรอดดวย เขาจะตองเชื่อเปนสวนตัวเขาเอง เพราะวาผูท ี่เชื่อ
วางใจพระเยซูคริสตเทานั้นที่มีอํานาจเปนบุตรของพระเจาได ฉะนัน้ มีแตคริสเตียนแทซึ่งบังเกิดใหม
จริง ๆ แลว จะเห็นแผนดินของพระเจา ผูที่เปนคริสเตียนแตชื่อจะไมมีสวนในพระสัญญาของพระเจา
เลย
ทุกคนที่สืบเชือ้ สายมาจับอับราฮัม ยอมมีสวนในพระสัญญา แตเราทราบแนแลววา พวกอาหรับ
ซึ่งเกิดแตอิสราเอล ซึ่งเปนเชื้อสายของอับราฮัมเหมือนกัน พวกนี้หาไดมีสวนในพระพรของพระเจาไม
ทั้งนี้เพราะวาเขาไมไดเปนลูกแหงพระสัญญาเหมือนชนชาติอิสราเอล ในสมัยนี้อาจจะมีหลายคนอางวา
เขาเปนคริสเตียน เพราะวาเขามีชื่อในทะเบียนสมาชิกของคริสตจักร เกิดในบานคริสเตียน เคยรับศีลบัพ
ติศมา แตเขาอาจจะไมมีชื่อจดไวในทะเบียนประจําชีพของพระเจาในเมืองสวรรคเลย
10-15 พวกอิสราเอลบางคนอาจจะใหเหตุผลวา ชนตางชาติไดมีสิทธิที่จะรับพระพร แตถึง
กระนั้นพระเจามีพระประสงคที่จะเลือกคนรับพระพรของพระองคโดยเฉพาะ เอซาวและยาโคบเปนลูก
ฝาแฝด ที่เกิดมาจากบิดามารดาเดียวกัน เอซาวเปนพี่ แตกระนัน้ พระเจาทรงเลือกเอายาโคบเปนผูร ับพระ
พร การทรงเลือกของพระเจานี้ พระองคทรงทําตั้งแตเด็กสองคนนี้ยังไมเกิด พระองคทรงทราบวา คน
ไหนจะเชื่อพระองค และคนไหนจะหันหลังใหพระองคซึ่งเปนการเหลือวิสัยที่มนุษยเราจะเขาใจได แต
พระเจาทรงทราบทุกสิ่งทุกอยางลวงหนา โดยเหตุนี้ จึงทําใหเขาใจดียิ่งขึ้น ถึงความรอดที่เราไดรับจาก
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พระองค หาไดเปนโดยการประพฤติหรือความดีของเราไม ที่เรารอดก็เพราะพระคุณของพระเจา ผูได
ทรงเลือกสรรเราไวตั้งแตกอนวางรากสรางโลก (เอเฟซัส 1: 4)
พระเจาเลือกทีร่ ักมักที่ชังหรือ (ดูขอ 13) ในขอนี้พระองคตรัสเล็งถึงเชื้อสายสืบตอมาของ
ยาโคบและเอซาว พระองคทรงทราบลวงหนาวาเชื้อสายของยาโคบจะเลือกเอาพระเจาแตเชื้อสายของเอ
ซาวจะทําตามใจปรารถนาของเนื้อหนัง แตวาจะเปนเสือ้ สายของยาโคบหรือเอซาวก็ตาม หากยอมรับ
เอาพระเยซูแลว ก็มีสิทธิที่จะเปนบุตรของพระเจาเชนเดียวกัน “เพราะวาทุกคนที่จะรองออกพระนาม
ของพระผูเปนเจา ก็จะรอด”
16-18 ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดวางแผนไวตามพระทัยของพระองค ผูทรงประกอบไปดวยพระกรุณา
พระเจาทรงทําตามโครงการของพระองค ทั้งในชีวติ ของคนชั่วและในชีวิตของคนของพระองคดวย
เพื่อใหน้ําพระทัยพระองคสําเร็จ พระเจาไดบันดาลใหพระทัยฟาโรหแข็งแรงกระดางเพื่อพระองคจะ
ไดรับพระเกียรติในสายตาของชั่ว และทรงมีชัยชนะเพื่อชนชาติอิสราเอลพลไพรของพระองค บางครั้ง
พระเจาทรงใชคนชั่วเปนเครื่องมือโดยที่เขาไมรูตัว ฉะนั้นขอใหเรายอมตามน้ําพระทัยของพระเจาใน
ทุกสิ่ง เพื่อพระนามของพระองคจะไดรับการประกาศไปทั่วพิภพ
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บทเรียนที่ 2 คริสเตียนคือผูที่พระเจาทรงเรียกมาแลว

พระธรรมโรม 9: 19-10:17
19-22 ชายหนุม คนหนึ่งพูดกับศิษยาภิบาล ซึ่งพยายามใหเขารับเอาพระเยซูวา “ทําไมผมจะตอง
รับเอาพระเยซู ถาพระเจาไมไดเลือกผม ถึงยังไงผมก็ตองตกนรก แตถาพระเจาทรงเลือกเอง ผมก็หวังไป
สวรรคได” ความคิดเชนนี้ผดิ พระเจาทรงทราบลวงหนาแลววาผูใ ดจะไดรับความรอด แตพระองคมิได
บังคับจิตใจของใครใหรับเอาความรอด
พระเยซูตรัสวา
“ใครผูใดมีน้ําใจประสงคก็ใหผูนั้นมา
รับประทานน้าํ แหงชีวิต” (วิวรณ 22:17) สมมุติวามีปายอยูขางนอกพระราชวังแหงหนึ่ง เขียนไววา
“เชิญเขามา” ใคร ๆ ที่เดินผานพระราชวังก็เห็นปายนัน้ และมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาหรือไมเขาตามใจชอบ
ทํานองเดียวกัน คนหนึ่งคนใดจะไปสวรรคหรือนรกนัน้ หาใชเปนความผิดของพระองคไม แตเปน
เพราะใจแข็งกระดางของเขาที่ไมยอมรับเอาตางหาก จากตัวอยางทีย่ กมานีจ้ ะเห็นไดวาทางแหงความ
รอดนั้น พระเจาจัดสรรไวสาํ หรับทุกคนทีจ่ ะยอมรับเอา แตมนุษยตองพินาศเพราะเลือกเอาความผิดบาป
การรอดพนบาปนั้นเปนดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาโดยตรง
ในขอ 21 อาจารยเปาโลไดยกตัวอยางชางปนหมอกับดินเหนียว เพื่อใหเราเขาใจลึกซึ้งถึง
ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา พระเจาเปรียบเหมือนนายชางและคนบาปเปรียบเหมือนดินเหนียว
ซึ่งพระองคไดเสาะหาและเอามาปนเปนภาชนะที่จะรับใชพระองค ดินเหนียวไมมสี ิทธิ์อะไร นายชาง
เขาจะปนเปนรูปอะไรก็ได ดินเหนียวกอนเดียวอาจจะปนภาชนะตางกันก็ได สวนหนึ่งอาจจะปน แจกัน
แตอีกสวนหนึง่ อาจปนเปนโองใสน้ําลางเทา ซึ่งไมมีใครสนใจใยดีเลยก็ได นีแ่ สดงใหเห็นอํานาจของ
นายชาง
ขอ 22 นั้นมิไดหมายความวา พระเจาทรงสรางเราไวสําหรับพิโรธ แตสรางไวสําหรับสงาราศี
อันอุดมของพระองค วิลเลียม เจ. กลาววา “ถาเราไดรับความรอดนั้น ก็ขึ้นอยูกพ็ ระคุณของพระเจาผู
เดียว แตถาเราพินาศ ก็เปนเพราะตัวเราเอง”
23,24 เราผูไดรับความรอดแลว เราควรจะขอบพระคุณพระเจา เพราะวาพระองคมิไดทรงเรียก
เฉพาะชนชาติอิสราเอลเทานั้น แตทรงเรียกเราผูเปนชาวตางชาติดวย พระสัญญาไดทรงใหไวแกเชื้อสาย
ของอับราฮัม ถาจะถือตามพระสัญญาเทานั้นเราก็หมดหวัง แตพระเจาทรงรักและทรงเมตตาทุกคน ทั้ง
ไมทรงเห็นแกหนาผูใด ฉะนั้นเราผูเปนคนตางชาติผูซึ่งไมเหมาะสมและไมมีสวนในพระองคเลย กลับ
ไดรับพระคุณแหงพระสัญญาเชนเดียวกับชนชาติอิสราเอล
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25,26 การที่พระเจาจะอวยพรชนตางชาติ หาไดเปนเรื่องใหม ๆ ไม แมแตศาสดาพยากรณโฮเช
ยาก็ไดกลาวไวแลววา พระองคจะชวยคนตางชาติดว ย ชนชาติอิสราเอลซึ่งเคยภูมใิ จในการเลือกสรร
ของพระเจา ก็พากันยิ้มเยาะดูถูกคนอื่น คิดวาพวกเขาเทานั้นเปนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระ
เจา แตวาพระเจาทรงอวยพรมนุษย หาใชเปนเพราะมาจากตระกูลเลือกสรรไม แตเปนเพราะเชื่อพึ่งพระ
เยซูตางหาก
คนที่เกิดมาในครอบครัวที่เปนคริสเตียนอาจภูมิใจวา ตนไดรับความโปรดปรานจากพระเจา แต
อยาลืมวา คนที่มาเชื่อพระเจาซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ไมเคยรูจักพระเจามากอน ก็เปนที่โปรดปรานของ
พระเจา ที่พระเจาทรงพระเมตาเรา หาไดขึ้นอยูกับคุณงามความดีหรือการปฏิบัติของเราไม แตไดขึ้นอยู
กับความเชื่อของเรา
27-29 ศาสดาพยากรณโฮเชยาไดบอกเรา ถึงการที่พระเจาทรงรับคนตางชาติใหเปนบุตรของ
พระองค ศาสดาพยากรณอสิ ยาหก็ไดบอกตอไป ถึงการที่พลไพรของพระเจาคือชนชาติอิสราเอลจะนํา
ความอดสูมาสูพระองคดวย เขาไมไดทําตัวใหเหมาะสมกับฐานะเปนบุตรของพระเจา เปนที่นาเสียใจที่
เชื้อวงศอิสราเอลจํานวนมาก ซึ่งเปรียบประดุจดาวบนทองฟา และเม็ดทรายในทองทะเล จะมีเพียงกํามือ
เดียวเทานัน้ ทีจ่ ะรอดพนจากการพิพากษาของพระองคเจาถาพระองคไมไดทรงรักษาพลไพร ซึ่งเหลือ
จากการเปนเชลยที่กรุงบาบิโลนแลว เชื้อวงศอิสราเอลก็คงถูกทําลายสูญสิ้น เชนเดียวกับเมืองสะโดม
และอะโมราทีเดียว การที่ชนชาติอิสราเอลจะไดรับความรอดในขั้นสุดทายนั้น ดังที่ปรากฏในพระ
คัมภีร หาใชเปนเพราะเขาปฏิบัติถูกตองเปนที่พระทัยพระเจาไม แตเปนเพราะพระคุณและโครงการของ
พระองค ที่จะใหเขาไดรับความรอดเทานัน้
30-33 อาจารยเปาโลชี้ใหเห็นความจริงวา พวกตางชาติซึ่งไดทําบาปหนาสาโหด และหันหลัง
ใหพระเจา บัดนี้ใหรับพระกรุณาจากพระเจาโดยความเชื่อ สวนชนชาติอิสราเอลนั้นยังถือตัววาเครง
ศาสนา ไมไดรับความโปรดปรานจากพระองค ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ก็เพราะวาชนชาติอิสราเอลไมเขาใจ
วา การที่พระเจาทรงพระกรุณาผูนั้น ขึ้นอยูกับการที่ผนู ั้นเชื่อวาพระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนม เพื่อไถ
บาปของเขาบนไมกางเขนเทานั้น แมแตในสมัยพระบัญญัติคนก็รอดโดยความเชื่อเชนเดียวกัน ไมมีใคร
มีบุญบารมีพอที่จะไปสวรรคได
แตนาเสียใจไมกางเขนแหงพระพรนี้ กลายเปนหินสะดุดสําหรับชนชาติอิสราเอลและเปนเรื่อง
โงสําหรับพวกเฮเลน คือชนตางชาติ แตขอบพระคุณเจา เราผูเชื่อไมมีความละอายเพราะไมกางเขนเปน
ฤทธิ์เดชแหงความรอด
10:1-3 ครูสอนรวีวารศึกษาคนหนึ่งสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่ง อุตสาหเดินไปเรียนรวีวารศึกษาที่
โบสถอีกแหงหนึ่งทุกวันอาทิตย เขาจึงถามเด็กนอยคนนั้นวา ทําไมจึงเดินไปไกล ๆ เพราะยังมี
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คริสตจักรใกลๆ อยูเหมือนกัน เด็กนอยคนนั้นตอบวา “ที่นั้นเขารักและสนใจเด็ก ๆ เชนผมสิครับ ผมจึง
อยากไป” ไมวาที่ไหน ถาเราตองการใหคริสตจักรของเราเจริญขึ้น มีคนเชื่อมากขึ้น เราจะตองใหความ
สนใจแกคนแปลกหนา และแขกที่เขามาในคริสตจักรของเรา เราตองทําใหเขารูส ึกเปนกันเองกับเรา
เหมือนหนึ่งวาเปนบานของเขาเอง
ความรักและความสนใจของอาจารยเปาโลตอชนชาติอิสราเอล แสดงออกใน “ความปรารถนา”
และคําวิงวอนของทาน เราตองการใหญาติพี่นองของเราไดรับความรอด แตวาเราอาจไมไดวิงวอนของ
พระเจาเผื่อเขาเลย ในตรงกันขามเราอาจอธิษฐานเผื่อเขา แตไมปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหเขารับความ
รอด ทั้งสองประการนี้ถาขาดเสียอยางหนึง่ ก็จะไมเกิดผล
อาจารยเปาโลตระหนักดีวา ชนชาติอิสราเอลมีความรอนรนในการปฏิบัติพระเจาแตวาเขาขาด
ความเขาใจ ความรอนรนโดยปราศจากความเขาใจและความรู ก็หาเปนประโยชนไม ตรงกันขามกลับ
เปนโทษเสียอีก ความรอนรนโดยปราศจากความรูเปรียบเหมือนเรือทีไ่ มมีหางเสือ คือแลนไปไดแต
แลนไมถูกทาง ในตรงกันขาม ถาเรามีความรู สติปญญาในการรับใชพระเจา แตขาดความรอนรน ก็ไม
ผิดอะไรกับน้ําอุนซึ่งไมรูจักเดือด ไมมีประโยชนดุจกัน
คริสเตียนในสมัยปจจุบนั มักจะตกอยูในประเภทหลังนี้ มีสถานศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร
ตั้งขึ้นหลายแหง เพื่อสั่งสอนใหมีความรู สติปญญา และความเขาใจในพระคัมภีรแ ละเรื่องพระเจา แตมี
นอยคนที่มีความรอนรนในการออกไปทํางานพระเจาจริง ๆ
4,5 ในสมัยพระคัมภีรเดิมการปฏิบัติตามพระบัญญัตินนั้ เปนสิ่งที่พสิ ูจนถึงความชอบธรรม แต
ในสมัยพระคุณ พระบัญญัติสําเร็จแลวโดยองคพระเยซูคริสตผูทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติไดครบถวน
ทุกขอ การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตเพื่อเรา ไมมีเหตุผลในเมือ่ เราอยูใตพระบัญญัติ เราจะตอง
ปฏิบัติตามพระบัญญัติจึงจะไดชีวิต แตเมื่อเราอยูใตพระคุณเรามีชีวิตอยูแ ลวจึงปฏิบัตไิ ด
6-8 อาจารยเปาโลเอาคําอําลาของโมเสส ซึ่งเขียนไวในพระบัญญัติ 30:11-14 ขึ้นมากลาว เปน
คําอธิบายใหพลไพรของพระเจาทราบวา พระบัญญัตินั้นไมไดซอนไวที่สวรรคหรือที่ทะเลลึกเลย แตอยู
ในปากและในใจของเขาเอง ชนชาติอิสราเอลตางก็รอคอยพระเมสสิยาหที่จะเสด็จมาจากสวรรค แต
อาจารยเปาโลกลาววา พระเมสสิยาหมาแลวโดยความเชื่อเขาจะรับดวยปากและไวใจได
9-11 ในสมัยนี้คนเปนจํานวนมากมีความรูเรื่องพระเยซูคริสต และเชือ่ วาเปนความจริงแตเปนที่
นาแปลกใจอยางยิ่งที่เขาไมยอมรับเอา เขาใหความเชื่อคางอยูที่สมองเทานั้นและไมยอมใหมนั ไหลลงสู
จิตใจ เขาจึงไมไดรับความรอดเลย เมื่อใครก็ตามไดรบั เอาพระเยซูแลวจริงๆ เขายอมอดไมไดที่จะ
ประกาศใหคนอื่นรูวา เขาเปนคริสเตียน ผูหนึ่งผูใดที่เชือ่ พระองคก็จะไมมีความละอาย ถาผูใดยังมีความ
ละอายอยูก ็แสดงวาเขายังไมเชื่อจริง
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12,13 พระเจาไมเห็นคนทั้งหลายมีความตางกันเลย (ดูโรม 3:22) ทุกคนไดทําผิดแตทุกคนรอด
โดยพระคุณไดเชนเดียวกัน
คนที่ “รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจา” หมายถึงคนที่สารภาพความผิดบาปของตนและ
รับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด “ทุกคน” หมายความถึงคนใด ๆก็ไดที่ตองการรับความรอด
ไมวามั่งมีหรือยากจน มีความรูหรือเปนคนโงเขลา เขาจะรับความรอดและไปสวรรคได ถารองขอตอ
พระเจา
14-17 คนที่ไมรูจักพระเจาเลย จะรองขอพระองคไมได ถาเขาไมเคยไดยินไดฟงเรื่องความรอด
เขาจะเชื่อไมไดดุจกัน ฉะนัน้ จึงตกเปนภาระของคริสเตียนทั้งหลาย คือคริสตจักรที่จะจัดสงคนออกไป
ประกาศใหเขาฟง (ใหครูอานขอ 14,15)
ถาคริสเตียนเรามีความปรารถนา และความรอนรนเหมือนอาจารยเปาโลแลว เราก็จะประกาศ
ขาวแหงความรอดนี้ออกไปจนจดเหนือจดใต ตะวันออกตะวันตกของโลก ในเวลาเร็ววัน ขณะนี้โลก
กําลังอยูในความพินาศ เราควรจะเสียสละ ออกไปบอกกลาวคนอื่นใหไดรูเรื่องความรอด
ถามีภัยพิบัติเกิดขึ้น มนุษยสวนมากยอมรีบชวยกัน โดยมีจิตศรัทธาสงเงิน สงเครื่องบริโภคและ
อุปโภคไปชวยเหลือ แตเดี๋ยวนี้เราคริสเตียนควรจะมองเห็นความพินาศ ซึ่งครอบงํามนุษยทั้งโลกอยูแลว
เราจะนิ่งดูดายหรือ ขอใหเรากลาวเหมือนอิสยาหวา “ขาพเจาอยูที่นี่ โปรดสงขาพเจาไป” (อิสยาห 6:8)
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2

บทเรียนที่ 3 คริสเตียนคือผูที่ยอมเชื่อพระกิตติคุณ

พระธรรมโรม 10:18-11:16
พระวจนะของพระคริสตหมายถึงคําสั่งสอนของพระเยซูคริสต และขาวประเสริฐของพระเยซู
คริสต ผูไดทรงตายไถความบาปของมนุษยโลก
การประกาศพระกิตติคุณใหมนุษยกลับใจนั้น ไมใชของงาย แมแตศาสดาพยากรณก็ไดบอก
ลวงหนาแลววา มนุษยจะไมยอมฟง อาจารยเปาโลรูเชนเดียวกัน มีหลายแหงที่ทานไปประกาศแตไมมี
คนรับเชื่อเลย มิหนําซ้ํายังถูกขับไล เอาหินขวาง และกอการวุนวายเสียอีก ฉะนั้นเราผูเปนคนงานของ
พระเจา เราควรตระหนักดีวา ไมใชทกุ คนที่ฟงเรื่องพระเยซูจากเราแลวจะเชื่อ คนสวนมากจะไมยอม
เชื่อฟง และจะทําการขัดขวางเสียอีก ถาเราทราบขอนี้แลวขออยาใหเราทอใจ ขอใหเราทําการตอไป
เพราะวาพระวจนะของพระเจาซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่หวานลงนัน้ จะไมสูญเปลาไปเลย แตจะมี
เมล็ดที่ตกในดินที่และจะเกิดผล 30 เทาบาง 60 เทาบาง และ 100 เทาบางเพื่อพระเจา
18-21 ขอความตอนนี้อาจารยเปาโลไดอา งมาจากพระคัมภีรเดิม พระกิตติคณ
ุ ไดประกาศ
ออกไปทั่วทุกหนทุกแหง เปนที่รูจักกันทั่วไปในสมัยอาจารยเปาโล และแนนอนทีเดียวชนชาติอิสราเอล
คงไมเขาใจคําพยากรณเหลานั้น โมเสสไดกลาววาพระเจาจะทรงใชประเทศี่ยังไมรูจกั พระเจา ทําใหชน
ชาติอิสราเอลแคนเคืองและอิจฉา ทั้งนี้เพราะชนชาติอิสราเอลหันหลังใหพระคุณและพระเมตตาของ
พระเจา ฉะนั้นพระเจาจึงพอพระทัยทีจ่ ะชวยคนตางชาติการทําเชนนี้อาจทําใหชนชาติอิสราเอลตื่นตัว
และกลับคืนดีกับพระเจา
มีชายสองพี่นอ งรับเชื่อพระเยซู ผูเปนนองเจริญในความเชื่ออยางรวดเร็ว เขามีชวี ิตอยางสดชื่น
เพื่อพระเยซู ฝายพี่ซึ่งยังไมมีความเขาใจฝายจิตวิญญาณเพียงพอจึงอิจฉานองอยากจะมีความสุขในพระ
เจาดวย เขาจึงพยายามเสาะหาพระเจาดวยคําอธิษฐานและอานพระคัมภีรมากขึ้น และในที่สุดเขาก็ได
ประสบสันติสุขในพระเยซูเหมือนนองทีเดียว ในทํานองเดียวกัน พระเจาประสงคจะใหชนชาติ
อิสราเอลหันกลับมาหาพระองค ในเมื่อเขาทั้งหลายเห็นวา พระเจากําลังทรงอวยพระพรคนตางชาติแทน
คําพยากรณของโมเสสเปนที่เขาใจงายและอิสยาหกลาวอยางตรง ๆ ทีเดียววาชนชาติอิสราเอล
เปนพวกชั่วราย ฉะนัน้ พระเจาจะทิ้งเขาทั้งหลาย และรับพวกตางชาติเขามาแทนในขอ 20 นั้น พระเจา
พอพระทัยทีจ่ ะใหคนตางชาติ ซึ่งมิใชชนชาติที่พระองคทรงเลือกสรรไวนนั้ ไดพบพระองค ขอนีม้ ิได
หมายความวาถาเราไมไดเสาะหาพระองค เราจะพบพระองคหรือใคร ๆ ก็ตามจะเปนคริสเตียนไดโดย
ไมแสวงหาพระเยซู
มิใชอยางนัน้ ทีพ่ ระเจาตรัสเชนนั้นหมายถึงคนตางชาติซึ่งมีความเปนอยูโ ดย
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ปราศจากพระเจา จะไดรับพระกิตติคณ
ุ และยอมเชื่อและก็จะไดรอด บอยครั้งเราเห็นคนบาปหนากอ
กรรมทําชั่วไวมาก แตแลวคนั้นไดกลับใจเชื่อพระเจา ซึ่งในทางตรงกันขามคนที่เคยอานและเคยไดยนิ
เรื่องพระเจาเสมอ ๆ ไมไดกลับใจเชื่อ ฉะนั้นการที่พระเจาอนุญาตใหคนที่อยูห างจากพระองคไดพบ
พระองคนั้น ก็เปนการพิสูจนใหเห็นวา พระเจาทรงติดตามหาคนบาป หาใชคนบาปติดตามหาพระองค
ไม
ในขอ 21 นั้นไดอางมาจากอิสยาห 65:2 ซึ่งสําแดงถึงความอดกลั้นไวนานและพระทัยเอ็นดูของ
พระเจา ผูทรงวิงวอนชาติทเี่ ลือกสรรของพระองค ใหกลับมาคืนดีกบั พระองค พระองคไดเหยียดพระ
หัตถออกวันยังค่ํา คอยรับคนเหลานั้นที่ตอสูและไมยอมเชื่อฟงพระองค แตนา เสียใจเขาไมใยดีตอ
พระองคเลย ความรักและความอดทนมากยิ่งกวานีไ้ มมี ขณะที่พระเจาแผพระคุณของพระองคออกไปสู
คนตางชาติ พระองคก็ยังทรงยื่นพระหัตถรับชนชาติอิสราเอลอยูเสมอ เมื่อเราคิดถึงพระเจาซึ่งกําลังยื่น
พระหัตถของพระองคออกตอนรับมนุษยนั้น ทําใหเรามองเห็นภาพอันเต็มไปดวยพระเมตตา แทนที่จะ
ทรงพิโรธมนุษยเพราะความชั่ว พระองคไดตรัสไวในอิสยาห 31:3 วา “เราไดรักเจาดวยความรักทีจ่ ะไม
หยุดความรักใหญยิ่งกวานี้ไมมีแลว
ชนชาติอิสรเอลปฏิเสธพระผูชวยใหรอด ทัง้ ๆ ที่เขาทั้งหลายรูคําพยากรณแลวมนุษยเราในสมัย
นี้ก็เชนเดียวกัน พระกิตติคณ
ุ ในประเทศไทยนานกวา 100 ป แตคนก็ยังไมยอมรับเอา ถึงเชนนั้นพระเจา
ก็ยังยืน่ พระหัตถออกพรอมดวยคําเชื้อเชิญวา “บรรดาผูลําบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา และเราจะให
ทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข” “ผูที่มาหาเรา เราจะไมทิ้งเลย”
11:1-6 ในสมัยของอาจารยเปาโลนั้นดูเหมือนวา ชนชาติอิสราเอลไมเขาใจโครงการของพระ
เจาสําหรับพวกเขา เมื่อเราอานโรมบทที่ 10 หรือมัทธิว 21:43 ที่วา “แผนดินของพระเจาจะตองเอาไป
จากทาน” อาจจะหมายถึงชนชาติอิสราเอลก็ได เพราะเขาปฏิเสธพระเจาของเขาอยางเด็ดขาด แตพระเจา
ทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลาย ในโรม บทที่ 11 เรามีขอพิสูจนอยู 3 ประการวา พระเจายังทรงหวงชนชาติ
อิสราเอลอยู คือ
ประการที่ 1 อาจารยเปาโลเองยังเปนที่โปรดปรานของพระเจา
ประการที่ 2 ยังมีชนชาติอิสราเอลจํานวนเล็กนอยที่ยอมเชื่อพระเยซู
ประการที่ 3 พระเจาจะทรงชวยชนชาติอิสรเอลใหรอดในอนาคต
อาจารยเปาโลรูแนนอนวาทานเปนคนของพระเจา เปนคริสเตียนแทซึ่งมีสวนในเมืองสวรรค
ของพระเจา ถาสมมุติวามีใครคนหนึ่งถามอาจารยเปาโลวา “ทานเปนคริสเตียนแทหรือไม” ทานคงไม
ตอบวา “ผมหวังวาผมเปน” หรือ “ผมคิดวาผมเปน” หรือ “ผมคงเปน” แตอาจารยเปาโลจะตอบอยางเด็ด
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เดี่ยววา “ผมเปนคริสเตียน” เพราะทานไดเขียนไววา “ขาพเจารูจักพระองคที่ขาพเจาไดเชื่อนัน้ ” (2 โค
รินธ 1:12)
ถาหากทานเปนคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวหรือในทองถิ่นที่ทานอยู ทานไมสามารถรวม
สามัคคีธรรมกับใคร ๆ ได ขออยาไดทอใจ โปรดคิดถึงศาสนาพยากรณเอลียาทานคิดวาทานเปนเพียง
คนเดียว และคนสุดทายเทานั้นที่เชื่อและปฏิบัติพระเจาทั่วทั้งเขตแดนอิสราเอล เอลียารองไหวิงวอน
พระเจาวา ทานอยากจะตาย เพราะคิดวาหมดหวังยิง่ กวานัน้ ยังรองขอใหพระเจาทรงลงโทษชนชาติ
อิสราเอลเสีย เพราะเขาใจแข็งไมยอมเชื่อพระองค แตพระองคไดสอนบทเรียนใหแกเอลียาหคือ
พระองคไดบอกทานวายังมีอีก 7000 คน ในแผนดินอิสราเอล ที่มิไดกราบไหวพระบาละ แตปฏิบตั ิพระ
เจา (1 พงศาวดาร 19: 10, 14, 18)
พญามารดีใจมากถาคริสเตียนทอใจ คิดวาตัวเองเปนคนเดียวที่เชื่อพระเจา มันจะพยายามใหค
ริสเตียนละทิ้งความเชื่อ แตขอใหเราคิดเสมอวา ไมมีที่ไหนเลยที่ปราศจากคนของพระเจา พระเจามีคน
ของพระองคอยูทุกหนทุกแหง เรามิไดเปนคนเดียวที่เหลืออยู
7-10 เมื่อขี้ผึ้งถูกความรอนมันจะออนและจะปน เปนอะไรตออะไรได แตในทางตรงกันขาม
เมื่อดินเหนียวถูกความรอนมันจะแข็ง เกือบจะกลายเปนหินทีเดียว ความรอนอยางเดียวกันสองลงมา
ที่ดินเหนียวกับขี้ผึ้ง แตผลก็ตางกัน เมื่อพระกิตติคุณไดเผยแพรหรือสองเขาในใจของคน ก็เชนเดียวกัน
บางคนก็ใจออน แตบางคนก็ใจแข็ง บางคนก็เชื่อและบางคนก็ไมเชื่อ
ขอ 8 นั้น ไดอางมาจากอิสยาห 6: 9, 10 พระเจาไดบันดาลใหใจเขาเซื่องซึมไปตาก็มองไมเห็น
หูก็ไมไดยนิ คนเราก็เหมือนกัน ถาสอนในทางดีไมยอมรับเอา แตถาสอนในทางชัว่ รายก็รับเอาทีเดียว
ทานก็คงเคยเห็นมารดาปลอบบุตรที่รองไห ปลอบเทาไร ๆ ก็ไมหยุดรอง อดไมไดก็เอาไมเรียวหวดเขา
บาง ในทํานองเดียวกัน พระเจาทรงฉายความสวางใหแกมนุษย แตมนุษยรกั ความมืดยิ่งกวารักความ
สวาง ฉะนั้นพระเจาทรงปลอยใหใจของเขามืดไป
11,12 พระเจายังรักและโปรดปรานชนชาติอิสราเอล ถึงแมวาเขาไมยอมเชื่อฟง หรือปฏิบัติ
พระองค
การที่เขาปฏิเสธพระกิตติคุณแหงความรอดนั้น เปนผลดีแกโลกคือวา พระกิตติคณ
ุ นัน้ ไดแพร
ออกไปไปสูคนตางชาติ ถาสมมุติวาเขาไปปฏิเสธพระกิตติคุณ พระเจาอาจจะเลือกเขาเปนผูประกาศ นํา
ความรอดออกไปเผยแพรทวั่ โลกก็ได แตเพราะเหตุทเี่ ขาหันหลังใหพระองค ๆ จึงผลักเขาออกนอก
โครงการของพระองคชั่วคราว แลวใหชนตางชาติกระทําใหโครงการของพระองคสําเร็จ แทนทีจ่ ะเปน
ผูประกาศใหคนตางชาติทราบถึงพระผูชวยใหรอดคนตางชาติกลับเปนผูประกาศแทน
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13-16 อาจารยเปาโลทราบวาภาระหนาทีข่ องทานก็คือสอนคนตางชาติ (ใหครูอานขอ 13) แต
ทานก็มิไดจํากัดความสามารถของทานเฉพาะหนาทีน่ ี้เทานั้น ทานยอมทําทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทําไดเพื่อ
พระเกียรติของพระเจา ทานยอมรับหนาที่เปนครู เปนศิษยาภิบาลชั่วคราวตามทองถิ่นตาง ๆ ที่ทานไป
ประกาศ ฉะนั้นเราควรทําหนาที่ที่พระเจาไดประทานความสามารถใหเรากระทํานัน้ และยิ่งกวานั้นให
เราทําทุกสิ่งที่เราทําไดเพื่อถวายพระเกียรติยศ
อาจารยเปาโลไดพยายามใหคนตางชาติเชือ่ พระเจา เพือ่ จะทําใหชนชาติอิสรเอลตื่นตัวและหัน
เขามาเชื่อดวย อาจารยเปาโลอุตสาหออกไปประกาศตางประเทศเพื่อจะเผยแพรพระกิตติคุณของพระเจา
ทานมั่นใจวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงเปลี่ยนจิตใจขอทานและของคนตางชาติ ก็จะทรงเปลี่ยนจิตใจ
ของชนชาติอิสราเอลเหมือนกัน อาจารยเปาโลไดอธิษฐานดวยน้ําตาเพื่อชนชาติอิสราเอล
นี้ควรจะเปนบทเรียนแกเราวา เมื่อเรานําคนอื่นมาหาพระเยซูได ขออยาใหเราลืมดวงวิญญาณ
ของญาติพี่นองซึ่งยังไมเชื่อพระเยซู ขอใหเราวิงวอนพระเจาเพื่อเขาดวยน้าํ ตาเชนเดียวกัน
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3

บทเรียนที่ 4 คริสเตียนรูจักพระเมตตาและพระอาชญาของพระเจา

พระธรรมโรม 11: 17-36
17-20 สมัยนีป้ ระเทศหนาวบางประเทศ การเกษตรเจริญขึ้นมาก มีชาวสวนแหงหนึ่งที่สามารถ
ชี้ใหแขกที่มาเที่ยวชมดูตนผลไมของเขาวา เขามีตนแอบเปลซึ่งออกผลเปนชนิดตาง ๆ นับถึง 10 ชนิด
ในตนแอปเปล เดียวกัน
ที่เขาทําไดเชนนี้ก็โดยวิธีตอกิ่งแอบเปลจากตนอื่นเอามามัดติดตอไวในตน
เดียวกัน ฉะนัน้ แตละกิ่งซึ่งตัดมาตอไวนนั้ เมื่อถึงเวลาออกผล มันก็ตอ งออกผลตามชนิดของมันเอง และ
ที่อาจารยเปาโลกลาวไวในขอ 17 นั้นก็มีลักษณะเหมือนกัน คือการเอากิ่งมาตอไวโดยที่มันมิไดเปนไป
ตามธรรมชาติ ในเรื่องนี้แทนที่พระเจาจะตอนเอากิ่งดีมาตอไวกับตนมะกอกเทศปา พระองคทรงเอากิ่ง
มะกอกเทศปามาตอไวกับตนไมดี
นักศึกษาพระคัมภีรลงความเห็นวา ชนชาติอิสราเอลเล็งถึงตนมะกอกเทศ (ดู มาระโก 13:28)
และชนชาตินนั้ เล็งถึงตนมะกอกเทศปา ซึ่งมีรูปรางลักษณะคลายตนมะกอกเทศทั่วไป แตมันไมเกิดผล
อะไรเลย ชนตางชาติไมมีหนุ สวนในพระเจา เพราะฉะนัน้ เขาจึงไมเกิดผลฝายจิตวิญญาณ ในการที่พระ
เจาตัดชนชาติอิสราเอลออกชั่วคราวนัน้ เปนภาพทีใ่ หเราเห็นโครงการของพระองค ที่จะใหชนตางชาติ
เขามาประสาน เพื่อจะไดมีสวนในการรับพระพรจากพระเจา เนื่องจากความเชื่อของเขาดุจกัน จาก
อุทาหรณที่กลาวมานี้การนําชนตางชาติใหเขามาตอไวกบั ตนแหงพระพรแลว หาใชวาเพื่อเขาจะอวดดี ดู
ถูกกิ่งแทซึ่งถูกตัดออกไม พระเจาไดทรงตัดกิ่งแทคือชนชาติอิสราเอลออก ก็เพราะการไมเชื่อฟงของเขา
มิใชเพราะเห็นวากิ่งมะกอกเทศปาดีกวา ฉะนั้นในการที่ชนตางชาติไดเขามารับพระพรนั้น ก็เปนเพราะ
พระคุณของพระเจา และเพราะความเชื่อเทานั้น เมื่อใดทีช่ นตางชาติอวดตัววา ดีกวาชนชาติอิสราเอลซึ่ง
พระเจาเลือกสรรไวแลว เมื่อนั้นความพินาศอาจจะมาถึงตนก็ได
เราคริสเตียนซึ่งเปนชนตางชาติ เชื่อในพระบุตรของพระเจาเพื่อจะไดรบั ความรอด ขออยาให
เราอวดในบุญบารมีใด ๆ ของเราเลย เพราะที่เรารอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อมิไดดว ย
ความประพฤติ
21,22 ขอความตอนสุดทายของขอ 20 ตลอดไปจนถึงขอ 22 นั้น อาจารยเปาโลไดเตือนชน
ตางชาติมิใหเยอหยิ่งในสภาพและสิทธิที่ตนไดรับใหม
ตนไมและดอกไมซึ่งปลูกขึ้นในที่ราบลุม หรือระหวางเขา เมื่อเวลายายเอาไปปลูกบนยอดเขา ก็
จะเห็นวามันก็งอกงามดี แตพืชชนิดใดที่เคยขึ้นอยูบนยอดเขาและเคยชินตอแสงแดดและสายลมบนยอด

17

เขาแลว เมื่อเวลายายลงมาปลูกไวที่หวางเขา จะเห็นวาพืชนั้นอับเฉาไป สัตวบางชนิดก็เหมือนกัน อยูได
ทั้งในหุบเขาและบนยอดเขา แตบางชนิดอยูไ ดแตเฉพาะบนยอดเขาเทานัน้
มนุษยเราก็เชนเดียวกัน ชางเปนการยากแทที่จะลดฐานะของตัวเองลงมาจากระดับที่เราเคยอยู
แตการยกระดับสูงขึ้นจะงายที่สุด ฉะนั้นจะเห็นไดวามนุษยมีความหยิ่งจองหองอยูใ นใจ ชอบอยูที่สูง
เสมอ ความเยอหยิ่งนีแ้ ฝงอยูใ นจิตใจของเราไดงายมาก พวกตางชาติคงจะกระหยิ่มในใจทีเดียว เมื่อเห็น
พระเจายกฐานะของตัวขึ้น คงจะมองดูชนชาติอิสราเอลอยางดูหมิน่ วา สมน้ําหนาที่พระเจาไดตดั เอา
ออกแลว
อาจารยเปาโลเตือนวา ไมควรจะเยอหยิ่งเลย เพราะพระเจาเลือกเราคนตางชาติใหมารับพระพร
ก็เพราะความเชื่อเทานั้น จงระวัง ถาพระเจาตัดชนชาติอสิ ราเอลซึ่งเปนกิ่งแทออกไดโดยงายดาย
พระองคอาจจะตัดเราซึ่งเปนแตกิ่งตอนเอามาตอไว ไดงายยิ่งขึ้นกวานั้นฉะนัน้ แทนที่จะจองหอง เรา
ควรจะถอมใจขอบคุณพระเจาดีกวา
23-29 ตอนนี้ อาจารยเปาโลไดสําแดงใหเห็นอนาคต ของชนชาติที่พระเจาทรงเลือกสรรวา
พระองคจะใหทรงคืนดีกับพระองคอีก พระคัมภีรกลาวไวอยางชัดเจนทีเดียววา วันหนึง่ ชนชาติ
อิสราเอลกลับคืนรวมเปนประเทศชาติ และเขามาถึงรมพระคุณของพระเจาเชนเคยเพราะวา ถึงแม
ขณะนีพ้ ระเจาไดอวยพรและทรงพระเมตตาสําแดงน้ําพระทัยตอชนชาติอยางยิ่งแตพระองคก็ไมมพี ระ
ประสงคที่จะยกชนตางชาติไวเหนือชนชาติอิสราเอลแตประการใด เมื่อพระเจาทรงสามารถจะเอากิ่ง
ตอนมาตอไวได พระองคก็สามารถเอากิ่งแทซึ่งถูกตัดออกไปนั้นกลับคืนตอมาใหมไดเหมือนกัน
อนาคตของชนชาติอิสราเอลนั้น ขึ้นอยูกบั ตางชาติดวย เชนเดียวกับอนาคตของชนตางชาติ ก็
ตองขึ้นอยูกับชนชาติอิสราเอล การที่พระเจาทรงตัดชนชาติอิสราเอลออกนั้น เขาทั้งหลายก็ไมเขาใจ
และขอนี้กลายเปนสิ่งลึกลับ จนกระทั่งถึงวันสุดทาย เมื่อชนชาติอิสราเอลจะกลับใจเชื่อ แลวพระเจาจึง
จะทรงเปดเผยใหเขาเขาใจ
โครงการของพระเจานั้นเปนสิ่งที่เขาใจยากสําหรับเราดวย
แตพระองคมีพระประสงคของ
พระองคเอง บางทีขณะที่เรารอใหพระเจาทรงกระทําโครงการของพระองคใหสําเร็จ เราเห็นวาเปนเวลา
ยาวนานเหลือเกิน แตพระเจามีโครงการของพระองค พระเจาไมเคยรีบรอน พระองคไมเคยกระทําการ
อยางหุนหัน หรือทํางานใหสําเร็จลาชาเกินกําหนดแต “องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในคําสัญญา
ของพระองค เหมือนบางคนคิดวาชานั้นแตพระองคไดทรงอดกลัน้ พระทัยไว เพราะเห็นแกทาน
ทั้งหลายเปนชานาน ไมทรงประสงคจะใหคนหนึ่งคนใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาจะใหคนทัง้ ปวง
กลับใจเสียใหม” วันเดียวของพระเจาเหมือนพันป และพันปก็เหมือนวันเดียว” (2 เปโตร 3:9,8)
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ในปจจุบนั นี้พระเจาเสด็จเยีย่ มเยียนชนตางชาติ เพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่งออกจากเขาทั้งหลาย
ใหถือพระนามของพระองค (กิจการ 15:14) การทรงสรางคริสตจักรของพระคริสตบนแผนดินโลกได
กินเวลานานถึง 20 ศตวรรษแลว เราทั้งหลายคิดวาเชือ่ งชา แตวันหนึ่งเมื่อคนตางชาติคนสุดทายไดเชื่อ
แลว เมื่อนั้นคริสตจักรของพระองคก็จะครบบริบูรณในวันนัน้ การมีใจแข็งกระดางของชาติอิสราเอลก็
จะสิ้นสุดลง (11:26)
30-32 เมื่อเราพูดถึงคนตางชาติเราก็หมายถึงคนที่ไมเชือ่ พระเจา แตเพราะชนชาติอิสราเอล
ลมเหลวในการปฏิบัติพระเจา ฉะนั้นคนตางชาติจึงไดรับเลือกสรรใหมารับพระคุณแทน และในทํานอง
เดียวกัน ในเวลาตอไป เมื่อชนตางชาติรูจกั พระเจา แลวกลับลมเหลวในการปฏิบัติพระองค ก็จะตองถูก
ตัดออก และชนชาติอิสราเอลจะกลับเขามาอีกเชนเคย ซึ่งเปนโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดีกับพระเจาได
จากขอเหลานีเ้ ราจะเห็นวา ทั้งชนชาติอิสราเอลและชนตางชาติก็เหลวใหลดวยกันทั้งนั้น แตทพี่ ระเจา
ยังคงโปรดปรานเขาอยูก็โดยพระคุณของพระเจาเทานั้น
มีเรื่องกลาววาในสมัยที่อเมริกาทําสงครามกับสเปญนั้น มีนายทหารอเมริกันยศนายพันคนหนึ่ง
กําลังหาซื้ออาหารที่หนวยกาชาดของฝายศัตรู พนักงานหนวยกาชาดกลาววา “ผูพันครับ ของหลานี้ไม
ขายใหศัตรูครับ “แลวนายพันกลาววา “อาว ถายังงัน้ ทํายังไงฉันจึงจะไดของนี้ละ เพราะทหารของฉัน
กําลังหิวอยูทีเดียว” หนวยกาชาดกลาวตอบอยางสุภาพวา “ถาซื้อก็ไมขาย แตถาขอเอาเฉย ๆ ทางกาชาด
ก็ยินดีให” เดีย๋ วนีม้ นุษยทั้งหลายก็เหมือนกันคือเปนศัตรูตอพระเจา ไมมีหนทางทีจ่ ะไดรับความปรานี
จากพระองคเลย แตถาเราขอตอพระองคโดยความถอมใจ พระองคยังจะประทานพระคุณใหเปลา ๆ
เชนกัน พระเจาจะประทานใหแกทกุ คนทีว่ างใจในพระองค
33-36 ขอความตอนทายนี้ เปรียบเสมือนคําสดุดีที่อาจารยเปาโลกลาวสรรเสริญพระสติปญญา
พระดําริ ตลอดจนโครงการของพระเจา ซึง่ ทําไวอยางรอบคอบเหลือที่จะพรรณนาไดสมองของมนุษยมี
ขอบเขตจํากัด เพราะฉะนั้นจึงไมเขาใจพระประสงคพระเจา
มนุษยมีความรูเทานั้นยังไมเพียงพอ เพราะมีนักเรียนเปนจํานวนมากเรียนเกงสอบไดคะแนน
สูงในโรงเรียน แตพอมาประกอบอาชีพ ก็กลับไมไดรับความสําเร็จเลย ทั้งนีเ้ พราะเขาไมรูจักใชความรู
ที่เขามีอยู พระเจาทรงรอบรู และพระองคทรงมีพระสติปญญาที่จะบริหารอะไร ๆ ไดตามพระทัยของ
พระองค
ปจจุบันนี้ เมือ่ เรามองดูความเคลื่อนไหวของโลก เราอาจจะคิดวาโลกกําลังวิ่งเขาสูความพินาศ
แตคริสเตียนเขาใจดีวา ไมมีเหตุการณใดในโลกที่เหลือวิสัย ที่พระเจาจะบังคับใหเปนไปตามโครงการ
ของพระองคไมได เมื่อเราเขาไปดูเครื่องจักรในโรงงานใหญ เราอาจจะงงไปหมดวา มันทํางานได
อยางไร และจะบังคับมันอยางไร แตนายชางผูประดิษฐหรือวิศวกรผูคุมเครื่องยอมเขาใจ และจัดการกับ
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มันไดอยางงายดาย ฉะนั้นถึงแมวาเราไมเขาใจวาพระเจาทรงควบคุมโลกนี้ไดอยางไร ใหเราวางใจใน
พระสติปญญาของพระองควา พระองคทรงทําตามพระประสงคของพระองค
“ใครเลาจะไดรูจักพระทัยของพระเจา” มนุษยอาจจะอวดอางถึงการคนพบอะไรตออะไรได
สําเร็จ แตพระเจามิไดปรึกษาหารือกับมนุษย เมื่อพระองคตรัส โลกและจักรวาลนีล้ อยอยูในอากาศได
แตนาขําจริง ๆ ที่มนุษยบางคนเคยเตือนสติพระเจาเมื่อเวลาอธิษฐานวา ควรทําอยางนี้ ไมควรทําอยาง
นั้น เราควรจําไดวา เมื่อพระเจาบันดาลสิ่งใด ขึ้นมา มนุษยไมมีสว นทัง้ นั้น
ฉะนั้นอาจารยเปาโลจึงลงทายในบทนี้วา “จงถวายเกียรติยศแดพระเจาสืบ ๆ ไปเปนนิตย” นี่
แหละควรจะเปนถอยคําจากใจจริงของคริสเตียนทั้งหลาย
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4

บทเรียนที่ 5 ชีวิตคริสเตียนและสังคมภายนอก

พระธรรมโรมบทที่ 12
นักศึกษาพระคัมภีร ไดแบงพระธรรมโรมออกเปน 2 ตอน คือ ตอนแรกจากบทที่ 1-11 เรียกวา
ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับหลักโอวาทและคําสอนตาง ๆ ในการดํารงชีวิตคริสเตียนโคยความเชื่อ สวนตอนที่
สองนั้น คือจากบทที่ 12-16 เรียกวา ภาคปฏิบัติคือคําสั่งที่คริสเตียนควรปฏิบัติตามในการดํารงชีวติ คริส
เตียน
1,2 นี่เปนคําสรุปความครั้งแรกของอาจารยเปาโล เพื่อใหคริสเตียนทั้งหลายถวายตัวตอพระเจา
อาจารยเปาโลไดกลาวไวมากตอมากแลวถึงทางแหงความรอด การเอาชนะความผิดบาป และการรับ
ความชอบธรรมโดยความเชือ่ นอกจากเรารูจักและทําตามน้ําพระทัยของพระเจา ในชีวิตของเราแลว เรา
จะเกิดผลเพื่อพระองคอยางแทจริงไมได และยิ่งกวานั้นชีวิตคริสเตียนของเราก็จะลุม ๆ ดอน ๆ ไม
ราบรื่น ฉะนั้นกอนที่จะรูจักพระทัยของพระเจา จึงมีขอแมวาเราตองถวายตัว
อาจารยเปาโลเขียนขอความนี้ถึงพี่นองคริสเตียนเทานัน้ “คําวาพี่นองทั้งหลาย” นั้นหมายถึง
บรรดาคริสเตียนโดยตรง เพราะวาคนที่ยงั ไมเปนคริสเตียนจะถวายตัวตอพระเจาจริง ๆ ไมได เพราะวา
คนที่ยังไมไดรบั ความรอด และยังเปนคนบาป พระเจารับเขาไมไดในขอแรกนี้ถึงแมวาจะเล็งถึงพวกค
ริสเตียน แตก็ยังเปนคําเรงเราผูที่อยากเปนคริสเตียนใหรับเอาพระเยซูดวย เพื่อเขาจะไดรับความรอด
และถวายตัวตอพระองคเชนเดียวกัน คําวา “การรับความรอด” กับ “การถวายตัว” นั้นแตกตางกันมาก
ขอแรกหมายถึง “การรับ” ขอหลังหมายถึง “การให” หรือรับความรอด หมายถึงการที่พระเจากระทํา
เพื่อเรา และการถวายตัวนั้น หมายถึงการกระทําของเรา
เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนไดแสดงใหโลกเห็นการเสียสละของเขาเพื่อจอม
จักรพรรดิญี่ปนุ อยางแทจริง ทหารทุกคนยอมตายดีกวาทีจ่ ะกลับมาอยางผิดหวัง ทั้งนีเ้ พื่อจอมจักรพรรดิ
ของเขาผูเดียว เมื่อคริสเตียนยอมถวายตัวเพื่อพระเจาเชนนั้น จึงจะเรียกไดวาเปนการถวายตัวอยาง
แทจริง
เมื่อเราถวายตัว เราตองถวายทั้งหมด ถวายการงาน เวลา ความสามารถ ทรัพยสมบัติ ฯลฯ เพื่อ
พระองค พระเจามิไดเรียกรองใหเราถวายความฉลาด ปริญญา หรือประกาศนียบัตร แตพระองคขอตัว
เราตางหาก ฉะนั้นเมื่อเราถวายตัวก็เทากับเราถวายหมดนัน่ เอง คือ ถวายหู ตา ลิ้น มือ เทา ฯลฯ และทั้ง
ตัวของเราเพื่อพระเจาจะไดเปนเจาของเพราะฉะนัน้ ทุกสิง่ ที่เรามีจึงเปนของพระองค
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เมื่อเราถวายตัวตอพระเจาแลว เราเปนของพระองค ฉะนั้นจึงไมสมควรที่เราจะประพฤติตาม
อยางชาวโลก แตตองเปลี่ยนนิสัยเสียใหม การที่จะทําตัวใหแตกตางจากคนอื่นนั้น มิใชของงายบางคน
กลัววา สังคมจะตัดเขาออกเสียจากพรรคพวก ถาปลีกตัวอยูอยางคริสเตียนที่แทจริง ไมกิน ไมดื่มอยาง
สังคมก็กลัววา จะเสียงาน เสียธุรกิจ เสียผลประโยชน เพราะฉะนัน้ คริสเตียนหลายคนจึงไมแตกตางจาก
เพื่อนบานของเขาเทาไรนัก ถาเราจะถวายตัวดังกลาวแลวเราจะสามารถพูดอยางอาจารยเปาโล (ใหครู
อานกาลาเทีย 2: 20)
3-5 เมื่อเจาสาวกับเจาบาวไดใหคํามัน่ สัญญาตอกันในพิธีแตงงาน เขาจะสัญญาวาจะรักซึ่งกัน
และกัน มิใชวนั เดียวสองวัน หรือหนึ่งปสองปเทานั้น แตจะรักกันในเวลาที่มั่งมีและยากจน ในเวลาสุข
และทุกข และในเวลาสบายหรือเจ็บไข ในทํานองเดียวกันเมื่อเราถวายตัวตอพระเจา เรามิใชทําเพียงครู
ชั่วยาม หากแตตลอดชีวิตของเรา แลวแตพระองคประสงคจะใชชวี ิตของเราในทางใด ฉะนั้น จากขอ 3
นี้ตอไป อาจารยเปาโลไดย้ําสอนจําแนกแยกแยะในขอปฏิบัติตาง ๆ
ขอ 1 กลาววาคริสเตียนที่แทจริงจะไมยกยอ หรืออวดอางถึงความดีเดนของตัวเอง นักเขียน
หนังสือที่ดี ไมจําเปนตองโฆษณามาก ๆ เกี่ยวกับหนังสือที่เขาแตงนัน้ เพราะประชาชนที่อานจะรูเอง
คนสวนมากมักจะถือตัววาดีกวาคนอืน่ เสมอ ไมมีใครยอมรับวาตัวดอยกวาคนอื่น แตพระเจาสั่งคริส
เตียนมิใหทําตามชาวโลก
ในข 4,5 นั้น อาจารยเปาโลไดยกตัวอยางถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนซึ่ง
เปรียบเหมือนอวัยวะของรางกาย คริสตจักรเปรียบเสมือนรางกาย และพระคริสตเปนศีรษะ ในรางกาย
นั้นยอมมีอวัยวะหลายอยาง คริสตจักรยอมมีสมาชิกหลายคนเชนเดียวกัน และทุกคนก็รวมเปนรางกาย
เดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนมิใชเปนสิ่งภายนอก แตเกีย่ วกับฝายวิญญาณ คริส
เตียนทุกคนทัว่ ทุกหนทุกแหงเปนอวัยวะของคริสตจักรของพระเยซูคริสต
6-8 ขอเหลานี้แสดงถึงความสามารถตาง ๆ ที่พระเจาไดประทานใหแกคริสเตียนเพื่อปฏิบัติ
พระองค หนาที่ของเราในคริสตจักรอาจเปนตําแหนงสําคัญหรือไมสําคัญก็ได แตผลงานที่เราทําเพื่อ
พระเจานั้นยอมมีความสําคัญเทากันหมด น็อตตัวเล็ก ๆ ในเครื่องยนตยอมมีความสําคัญเทา ๆ กับเหล็ก
ชิ้นใหญ ๆ ที่เรามองเห็นไดงายเหมือนกัน เพราะถาอุปกรณสวนใดติดขัดแลว เครื่องยนตอาจจะเดิน
ไมได
ไมวาหนาที่ของเราจะอยูใ นประเภทใดก็ตาม ขอใหเราถวายความสามารถทั้งหมดของเราเพื่อ
รับใชพระเจา พระเจาตองการใหเราทําหนาที่ซึ่งเหมาะสมกับเรา และดํารงชีวิตอยูดว ยสามัคคีธรรมกับค
ริสเตียนอื่น ๆ เสมอ สําหรับคําเตือนสอนตอนนี้ ก็คลายคลึงกับที่อาจารยเปาโลเขียนฝากไปใหคริส
เตียนชาวโครินธดวย คือ 1 โครินธ 12: 15-21 (ถาครูอานเปรียบเทียบก็จะทําใหมีความเขาใจดีขนึ้ )
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ความสามารถที่พระเจาประทานใหสําหรับการรับใชพระองค ที่กลาวถึงมีอยู 2 ประการ ใน
พระคัมภีรตอนนี้คําวา “ทํานาย” หมายถึงการประกาศหรือการกลาว ไมวาจะพูดถึง อดีต ปจจุบนั หรือ
อนาคต ฉะนัน้ ถาพระเจาประทานความสามารถใหใครในการประกาศ ก็ใหผูนนั้ ประกาศเพื่อพระเจา
ประกาศตามขนาดความเชื่อที่พระเจาประทานใหเทานั้น
พระเจามิไดประทานความสามารถให
นักเทศนเทากัน บางคนมีนอ ย บางคนมีมากฉะนัน้ ถาเราไมมีความสามารถเชนดอกเตอร บิลลี่ เกรแฮม
เราก็ไมตองทอใจ
คําวา “ปรนนิบัต”ิ หมายถึงหนาที่ของมรรคนายกในคริสตจักร คือการรับใชทั่วไป แตนาเสียใจ
ที่บางคนเห็นวาเปนงานต่ํา เพราะเปนงานที่พระเจาตั้งไว
“การสั่งสอน” หมายถึงการสอนพระคัมภีร เพื่อใหคนบาปรูจักพระเจาและรับเอาความรอด เชน
ครูรวีวารศึกษาพึงรับใชพระเจาทุกวันอาทิตย สอนชั้นตาง ๆ ทั้งเด็กสาวและผูใหญ เพื่อเขาจะไดรูจัก
พระเจาดียิ่งขึน้ “การเตือนสติ” คือการบอกลาวมิใหคนกระทําผิดหรือเดินทางผิด คือผูที่สามารถเตือน
คนอื่นไดโดยที่เขาไมโกรธ และยอมเชื่อฟง “การแจกทาน” คือการให ผูที่มีความสามารถในทางนี้ คือผู
ที่มีใจเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนอืน่ และมีสติปญ
 ญาที่จะหามาไดดว ย “การครอบครอง” คือความสามารถใน
การเปนผูนํานัน้ เอง “การแสดงความเมตตา” อันสุดทายนี้มีความสําคัญมาก คือความสามารถในการเอา
ใจใสตอคนเจ็บปวย หรือผูที่ตกทุกขไดยากเปนอยางดี
ฉะนั้นถาหากเรามีความสามารถอันใด จงใชความสามารถอันนี้เพื่อพระเจาแตพระองคเดียว
และไมควรละเลยในการใชความสามารถที่พระเจาประทานใหเรา
9-16 ขอเหลานี้เปนเครื่องพิสูจน ความประพฤติและอุปนิสัยอันแทจริงของคริสเตียนเมื่อเผชิญ
กับสังคมคริสเตียนและสังคมภายนอก
ขอ 9 สอนถึงการรักซึ่งกันและกันซึ่งเปนสิ่งจําเปนมาก พระเยซูทรงสอนไววาคนทั้งหลายจะ
ไดรูวา เราเปนศิษยของพระองคโดยการที่เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะคริสเตียนใหม เขาจะ
รูซึ้งในความรักของพระเจาได ก็ตอเมื่อเขาเห็นความรักสําแดงออกโดยคริสเตียนที่เชือ่ มากอน สวนคน
ภายนอกก็เหมือนกัน ถาเขาไมเห็นความรักของพระเยซูในตัวคริสเตียน เขาจะเชื่อไดอยางไร และความ
รักนั้นจะตองไมมีเลหเหลี่ยมหรือการเสแสรง แตจะตองมาจากใจจริง
9-16 พระคัมภีรตอนนี้มีชื่อวา “รูปลักษณะของคริสเตียนแท” และควรจะเปนอยางนั้นเมื่อมี
ความรักแลว ถัดจากนัน้ ก็คอื การถอมตัว คือถือวาผูอื่นดีกวาตัว ใหเขาขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบัติพระ
เจา
คริสเตียนแทยนิ ดีในความหวังเสมอ อดทนตอความลําบาก หมั่นอธิษฐานเสมอ
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การชวยคนอื่นที่ขัดสนนั้น เปนการสําแดงความรักโดยตรง วันหนึ่ง ที่ประชุมอธิษฐานมีคน
เสนอใหอธิษฐานเผื่อแมหมายคนหนึ่ง ซึ่งลูกของเขากําลังปวยหนัก ไมมีเงินจะซื้อยา นักธุรกิจคนหนึ่งก็
อธิษฐานเผื่ออยางรอนรน ขอใหพระเจาชวยเขา เมื่อเขาอธิษฐานเสร็จ ลูกชายคนเล็กจึงกลาววา “คุณพอ
ครับ ถาผมมีเงินเหมือนอยางคุณพอคงจะดีมาก” พอถามวา “ทําไม” ลูกตอบวา “ผมจะตอบคําอธิษฐาน
ของคุณพอเอง” คนสวนมากยินดีอธิษฐานเพื่อคนอื่น แตไมเคยลงมือชวยใครเลย
ความรักสําแดงออกโดยการอวยพรแกศัตรูดวย เมื่อความรักของพระคริสตเต็มลนในดวงใจ
ของใครแลว การที่จะรวมสุขรวมทุกขดว ยกันกับคนอื่น จะไมเปนการยากเลย
17-21 สุภาษิตของชาวสเปญกลาววา “การทําชั่วตอบแทนความดีนั้นคือผีมาร การทําชั่วตอบ
แทนความชัว่ นั้นคือมนุษย การทําดีตอบแทนความชัว่ นัน้ คือทูตสวรรค”
ขอใหเราระลึกองคพระเยซูคริสตเสมอ พระองคดํารงชีวิตอยูใ นโลกนี้ดวยความบริสุทธิ์ ทํา
ความดีตอมนุษย แตผลที่ไดรับคือถูกตรึงบนไมกางเขน หากเราไดรับความเจ็บช้ําน้ําใจเพราะศัตรู
ขอใหเรายินดีเพราะเรามีสวนทนทุกขรวมกับพระเยซู
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5

บทเรียนที่ 6 คริสเตียนกับผูปกครองประเทศชาติ

โรมบทที่ 13
1-7 มีหลายคนคิดวาการเปนคริสเตียน คือการทําลายชาตินั้นไมเปนความจริง เพราะพระคัมภีร
มีหลายตอนทีส่ อนใหคริสเตียนอยูใ ตการปกครองของเจาบานผานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระธรรม
โรม 13:1-7 นี้ จะเห็นไดชัดทีเดียว
สวนมากเขียนถึงคริสเตียนผูซึ่งมีพื้นฐาน
จดหมายฝากของอาจารยเปาโลถึงคริสตจักรโรม
ความเชื่อตามประเพณีชนชาติอิสราเอล ซึ่งเห็นวาเปนการไมสมควรที่จะอยูใ ตบัญชาของรัฐบาลโรมัน
หรือรัฐบาลตางชาติ
ในสมัยหนึ่งชนชาติอิสราเอลถูกขับไลออกจากกรุงโรมเพราะเขาไมยอมอยูใต
บังคับรัฐบาลโรม และผลสุดทายจอมจักรพรรดิไดสงหทารมาทําลายกรุงเยรูซาเล็มอยางราบคาบทีเดียว
เพราะฉะนั้นในจดหมายฉบับนี้ อาจารยเปาโลจึงเขียนมาเตือนเขาอยางจําเพาะเจาะจงวา ใหทุก
คนยอมอยูใ ตผูมีอํานาจ นั้นหมายความถึง บิดามารดา ตํารวจ ผูปกครองในคริสตจักร และอํานาจหนาที่
ของรัฐบาล คําสั่งนี้ไมมีการยกเวน เราคริสเตียนตองเคารพตออํานาจกฎหมายของประเทศชาติ เพราะรู
วาอํานาจนั้น ๆ พระเจาเปนผูประทานให พระเจาทรงอยูเบื้องหลังคณะรัฐบาล ถึงแมคณะรัฐบาลไม
รูสึกตัว เพราะวาไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึน้ ไดนอกจากพระเจาทรงอนุญาต ผูปกครองบางคนอาจเลวราย
แตนั่นมิไดหมายความวาพระเจาสนับสนุนใหเขาเปนอยางนั้น เราตองอยูใตอํานาจ ในสมัยของอาจารย
เปาโลนั้นจอมจักรพรรดิเนโรของโรม ประชาชนไดเรียกพระองควาพระราชาใจเสือ เนโรไดทําทารุณ
กรรมโหดรายตอพวกคริสเตียนมาก แตก็จําเปนทีพ่ วกคริสเตียนจะตองอยูใตอํานาจการปกครองของ
ทาน
คําถามที่ใคร ๆ ถามกันเสมอก็คือวา ถาคณะผูปกครองทุจริตชั่วราย เราควรจะทําอยางไร
นักศึกษาพระคัมภีรทั้งหลายมีความคิดเปนสองแง ตามประวัติศาสตรกม็ ีไวเปนตัวอยางอยูดวย เชน โอลิ
เวอร ครอมเวลล คริสเตียนนักปฏิวัติชาวอังกฤษ และยอรชวอชิงตัน ผูประกาศอิสรภาพของอเมริกา
คริสเตียนที่รักพระเจาจะตองรักประเทศชาติดวย และชวยเหลืออยางเต็มที่เหมือนคนทั้งสองนี้ คําสอน
ของพระคัมภีรตอนนี้ไมไดหมายความวา พวกคริสเตียนจําตองรวมมือกับความชั่ว แตจะตองอยูใต
บังคับบัญชา เมื่อคําสั่งใด ๆไมถูกตองตามกฎหมาย เราก็ไมตองปฎิบัตติ าม (ใหครูอานกิจการ 5:29)
คําถามอีกคําถามหนึ่งที่คนทัง้ หลายกําลังสนเทหอยูก ็คือวา เปนการถูกตองไหมที่คริสเตียนจะ
เขารับราชการทหารหรือตํารวจ
คําตอบคือ
เปนการถูกตองเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ และตอพระเจา คือจะปองกันคนดีไวไมใหคนชั่วเบียดเบียนสมมุติวาในการสงครามเราฆา
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คนตาย เราจะไมมีบาปหรือ นักศึกษาพระคัมภีรหลายคนตอบวา ความผิดนัน้ ตกอยูก ับรัฐบาลซึ่ง
ปกครองเรา เพราะเราไดรับคําสั่งใหทํา แตมีคริสเตียนบางพวกเชื่อวาเขาไมควรจับอาวุธเลย เราก็ไมได
ปรัปรําวาเขาเชื่อผิด ถาพระเจาใหเขามีความเชื่อนั้นก็เปนเรื่องระหวางเขากับพระเจา
ในขอที่ 5 นั้นกลาววา เราเชื่อฟงกฎหมายมิใชเพราะกลัวโทษที่จะไดรับเทานั้น แตเพราะเรามี
ใจสัตยซื่อ เห็นวาการทําผิดกฎหมายนั้นเปนสิ่งไมดีการทําผิดกฎหมายของประเทศบานเมือง ก็เทากับ
ทําผิดตอพระเจา การเคารพตอกฎหมายก็คือการเชื่อฟงพระเจา
คนสวนมากไมอยากเสียภาษีอากรใหรัฐบาล เขาอยากปดบังภาษีเงินได เขาอยากทําอะไรตอ
อะไรโดยไมเสียเงินเลย หาคิดไมวารัฐบาลจําเปนตองใชภาษี เพื่อบํารุงประเทศชาติ ในพระกิตติคุณ
พระเยซูคริสตยังสั่งใหอัครสาวกของพระองคสงสวยใหกายะซาโดยตรัสวา “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก
กายะซา และของ ๆ พระเจาจงถวายแตพระเจา” (มัทธิว 22:21) ถาคริสเตียนหลบหนีภาษีกเ็ ทากับเขาขัด
คําสั่งของพระเยซูนั่นเอง
หนาที่การรับผิดชอบของเราตอรัฐบาล ไดสรุปความไวในขอ 7 ทุก ๆ คนที่ไดรับการเลือกตั้ง
ใหอยูใ จตําแหนงหนาที่ปกครองเรานั้น พระเจาเปนผูเลือกเขา เพราะฉะนัน้ เราจึงตองใหเกียรติและ
เคารพนับถือเขา ในขอนี้รูสึกวาเราบกพรองมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่ วกับการเลือกที่รักมักที่ชังผูอยูใต
บังคับบัญชา เราจะตองไมเลือกหนา เราจะตองใหเกียรติแกเจาหนาที่ทกุ คนเสมอกัน ไมวาเขาจะรูจกั เรา
ดีหรือไม แมแตพระเยซูเองซึ่งเปนพระบุตรของพระเจา ก็ยังทรงเคารพปนเตียวปลาตในฐานะผู
พิพากษา ฉะนัน้ ประชาธิปไตยแทก็คือ การที่คริสเตียนปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจาและกฎหมายของ
บานเมือง
8-10 อาจารยเปาโลไดยอนมากกลาวถึงความสัมพันธระหวางคริสเตียนกับเพื่อนบาน ขอ 8
บอกวา อยาเปนหนี้คนหนึ่งคนใดเลยนั้น คริสเตียนจะมีแสงสวางเพื่อพระเยซู ถารักษาชื่อเสียงคนตนให
ดี โดยเฉพาะในเรื่องหนี้สิน เขาตองรักษาคําสัญญา เขาจะตองไมผิดนัด เขาจะตองใชหนีตามกําหนด
พระคัมภีรบอกวา มีหนี้อยางเดียวซึ่งเราจะใชไมหมดได คือหนี้แหงการรักซึ่งกันและกัน เรารักคนอื่น
ไมใชเพราะกฎหมายหรือใครบังคับ ฉะนั้น ความรักคือความสมัครใจกระทําสิ่งใด ๆ โดยไมคิดตอบ
แทน เรารักคนอื่นเพราะพระเจาทรงรูจกั เรากอน เมื่อพระเจาสถิตอยูในเรา เราก็อดไมไดทจี่ ะสําแดง
ความรักตอคนอื่น ความรักที่แทนั้นยอมไมนําความเสื่อมเสียและอันตรายมาสูเพื่อนบาน ความรักจะทํา
ใหเรารักษาพระบัญญัติอื่น ๆ ไดครบถวนบริบูรณ เพราะวาคนใดทีร่ ักคนอื่นก็กระทําใหพระบัญญัติ
สําเร็จบางคนพูดวา ถาคนใดรักพระเจา เขาทําอะไรก็ได เพราะสิ่งที่เขาทํานั้นไมเปนอันตรายแกเพื่อน
บานเลย นั้นถูกตองทีเดียว
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เมื่อบิดามารดาเลี้ยงลูกนอย เขาจะสอนเด็กใหทํา สิ่งนั้นไมใหทําสิ่งนี้ เขาตั้งกฎตั้งขอบังคับไว
ทีเดียว แตพระเจามิไดทําเชนนั้น พระองควางกฎไวเพียงขอเดียวเทานั้นคือ “ความรัก” เมื่อเราเปนคริส
เตียนแท เราก็ไมตองวิตกวาจะตองถูกจับในขอหาฆาคน ลวงประเวณี ลักทรัพย ฯลฯ เพราะถาพระเยซู
อยูในใจเราแลว กฎแหงความรักของพระองคจะคุมครองมิใหทําสิ่งเหลานี้ เราจึงอยูอยางปลอดภัย ถาใจ
ของเราเห็นพองกับพระเจาแลวความประพฤติของเราจะดีตามไปเอง “ใจเต็มบริบรู ณอยางไร ปากก็พูด
ออกอยางนั้น” ฉะนั้นถาขางในไมมีความรัก มันก็จะเกิดดอกออกผลเปนความรัก บางคนพูดวา พระเจา
มิไดสั่งใหคนเขาไปในปาเด็ดดอกไมทกี่ ําลังบานทิ้ง เพื่อจะมีดอกบานมากขึ้น แตพระเจาบันดาลใหดอก
รวงไปเอง และใหดอกใหมออกมาแทนที่ พระเจามิไดบังคับใหพอแมตองเลี้ยงลูก ๆ แตพระองคใส
ความรักไวในใจ เทานัน้ ก็พอแลว
ในทํานองเดียวกัน ในสมัยพระคุณนีพ้ ระเจาไมไดวางพระบัญญัติ 10 ประการใหแกเรา เพื่อให
ปฏิบัติตาม แตพระองคไดเอาความรักของพระองคใสใวในใจของเราเทานั้นและความรักนี้จะทําใหเรา
ปฏิบัติตามพระบัญญัติโดยอัตโนมัติ
11-14 อาจารยเปาโลไดย้ําถึงความบริสุทธิ์ของคริสเตียนอีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะพบองคพระผู
เปนเจาอยางเปนสุข
ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตที่ลําบาก เราจะตองเชื่อฟงพระเจาโดยไมมีเงื่อนไข จะตองรักคนอื่น
เหมือนกับรักตนเอง และจะตองรักษาตัวใหบริสุทธิ์ในโลกอันโสมมของพญามาร เวลาก็สั้นเขามา เรา
ไมรูวาวันสุดทายจะมาถึงเมื่อไร ที่ไหน นักวิทยาศาสตรและนักปราชญทั้งหลายลงความเห็นวา
สถานการณของโลกกําลังอยูในเวลาบอย ๆ จวนจะค่าํ คือทุกสิ่งกําลังจะถึงที่สุด ฉะนั้นเราไมรวู าจะมี
เวลารับใชพระเจานานเทาไร ถาหากเรากําลังหลับใหลอยูก็ถึงเวลาแลวที่จะตองตืน่ ขึ้น ถาหากเรา
ปรารถนาจะทําอะไรเพื่อพระเจาเราควรจะทําเดี๋ยวนี้ เมื่อหมดโอกาสเราจะเสียใจ เมือ่ เราอานพระคัมภีร
ตอนนี้ ขอใหพระรัศมีแหงการเสด็จมาของพระเยซูฉายอยูในบาน ในโรงเรียน และที่ทํางานของเรา
ขอใหเราตั้งใจรอคอยและเฝาระวังอยูเ สมอวา พระองคอาจจะเสด็จมาวันนีก้ ็ได การรอคอยองคพระผู
เปนเจาของเรานั้นมิไดหมายความวา เราจะขายขาวของบานเรือน และทรัพยสมบัติ แลวใสเสื้อชาวไป
ยืนอยูบนยอดเขารอรับการเสด็จมาของพระองค เปลาเลย แตใหเราตืน่ จากการหลับใหลฝายจิตวิญญาณ
แลวเรงทํางานของพระเจา เมื่อค่ําคืนมาถึงเราจะทําการไมได ขออยาใหเราฝนถึงอนาคตจนไมอยากทํา
อะไรในปจจุบนั
ในการรอคอยการเสด็จกลับของพระผูชวยใหรอดของเรา พระคัมภีรสอนใหเราปลดเปลื้อง
กิจการของความมืด และประดับกายดวยเครื่องอาวุธของความสวาง ทานยอหนเขียนไววา “และทุกคน
ที่ไดรับความหวังใจจากพระองคอยางนี้
ก็ไดชําระตนใหบริสุทธิ์เหมือนอยางพระองคทรงเปนผู
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บริสุทธิ์” (1 ยอหน 3:7) คําวา “ปลดเปลื้อง” นั้น หมายความถึงการปฏิเสธตัวเอง และสิ่งของ ๆ โลกที่
เราชอบนั้น คือหันหนาใหพระเจา หันหลังใหโลกอยางเด็ดขาด เมื่อเราปลดเปลื้องความมืดออกแลว เรา
ก็จะตองสวมยุทธภัณฑของความสวางเขาแทน เพื่อปองกันการยั่วยวนของเนื้อหนัง ตัณหา และความ
ใครของโลกยุทธภัณฑของความสวางนี้คืออะไร
พระเยซูคริสตเปนยุทธภัณฑหรือเครื่องอาวุธแหง
ความสวางเพือ่ เรา
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6

บทเรียนที่ 7 คริสเตียนแทคือผูที่รอบคอบในการปฏิบัติ

โรมบทที่ 14
1 อาจารยเปาโลไดชี้แจงใหคริสเตียนทราบถึงขอปฏิบัติตาง ๆ อันเปนปญหาเล็ก ๆนอย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งคริสเตียนตางก็มีความคิดเห็นแตกตางกันอยูมาก ซึ่งในสมัยนี้คริสเตียนก็เผชิญปญหา
เหลานี้เหมือนกัน
ปญหาที่เรากําลังจะยกขึ้นมาพิจารณานี้ มิใชวาอไรถูกหรืออะไรผิด แตปญหาอยูที่วาอะไรควร
ทําหรือไมควรทํา ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของเรา คนที่มีความเชื่อออนอาจเปนเพราะเขาไมเขาใจเรื่องความ
รอด โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตบนไมกางเขนและการคืนพระชนมของพระองค ฉะนั้นถา
เรามีพี่นองที่เชื่อใหมหรือทีอ่ อนในความเชื่อเราไมตองตัดสินความประพฤติของเขาวา ถูกหรือผิด แต
ใหเราชวยอธิบายพระวจนะของพระเจาใหเขาฟง จนเขาใจดีแลวเขาจะรูในใจของเขาเองวา เขาถูกหรือ
ผิด ในการประพฤติและการปฏบัติ
2 คริสเตียนฝายหนึ่งเห็นวาจะเกิดอะไรทั้งหมดก็ได แตอีกฝายหนึ่งที่มีความเชื่อออนก็เห็นวา
จําเปนจะตองกินแตผักเทานัน้ ปญหาที่ถกเถียงกันมากในสมัยนัน้ ก็คอื การรับประทานเนื้อที่บูชารูป
เคารพแลวนัน้ ผิดหรือไม ตามปกติพวกนับถือผีหรือพวกไหวเจา เขาจะเอาเนื้อสัตวไปบูชารูปเคารพ
แลวพวกพอคาก็จะรับซื้อเนือ้ นี้ทีหลัง ไปขายตามตลาด คริสเตียนบางคนลงความเห็นวา ผูที่เชื่อพระเจา
แลวไมควรกินเนื้อชนิดนั้น เพราะจะเปนการทําใหคนเชื่อใหมหลงผิด คนที่มีความเชื่อออนอาจจะคิดวา
รูปเคารพและพระเจาก็เหมือนกันแลวเขาอาจจะกลับไหวรูปเคารพอีกเชนเคย สําหรับเรื่องนี้อาจารย
เปาโลไดอธิบายไวอยางชัดเจน ใน 1 โครินธ บทที่ 8 ดวย
ในสมัยนีย้ ังมีคริสเตียนบางพวกคิดวา คริสเตียนจําเปนตองปฏิบัติตามกฏหรือบัญญัติบางขอที่
พวกยูดายังปฏิบัติกันอยู (กิจการ 10:12-16) แตพระเยซูสอนวา สิ่งใดก็ตามที่เรารับประทาน มิไดทาํ ให
เราเปนมลทินเลย (มาระโก 2:15-20) หลังจากน้ําทวมโลกแลว พระเจาบัญชาวา ใหสตั วเคลื่อนไหวและ
สิ่งที่มีชีวิตบางอยาง เปนอาหารมนุษย (อิสยาห 9:3)
3,4 อาจารยเปาโลมิไดยกยองคนที่กินหรือเหยียดหยามคนที่ไมกิน เราก็เหมือนกัน มิใชหนาที่
ของเราที่จะตองไปตัดสินคนอื่นในขอหยุม ๆ หยิม ๆ เหลานี้ คนที่กนิ เนื้อไมควรถือวาตัวดีกวาคนที่ไม
กิน สวนคนทีไ่ มกินนัน้ ก็อยาคิดวาตัวเองจะไดรับความโปรดปรานจากพระเจายิ่งกวาคนอื่น จงใหพระ
เจาเทานัน้ เปนผูตัดสินวาใครถูกใครผิด
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5 ในขอนี้เปนปญหาที่ถกเถียงกันคือเรื่องการถือวัน นัน่ อาจจะเปนเพราะวาพวกยูดาเคยนับถือ
วันสะบาโตมาแลวตามแบบพระคัมภีรเดิม แตเมื่อปฏิบัติตามพระคัมภีรใหมโดยเปลี่ยนวันสะบาโตมา
ถือวันอาทิตย ก็เลยเกิดปญหาแตกแยกกันขึน้ วันสะบาโตคือวันที่ 7 ของสัปดาห สวนวันอาทิตยคือวันที่
1 ของสัปดาห บางคนก็เลยตั้งวันอาทิตยเปนวันสะบาโต (1 โครินธ 16:2 กิจการ 20:7) สําหรับเรื่องนี้
อาจารยเปาโลชี้แจงวา เรามิไดอยูใ ตพระบัญญัติ แตเราไดเลือกวันใด ๆ นั้น ก็เพื่อจะนมัสการพระเจา
และพักผอน (โครินธ 2:16) คริสเตียนแทยอ มถือวันทุก ๆ วันเปนวันของพระเจา ไมใชเฉพาะวันอาทิตย
เทานั้น ที่เราตองอานพระคัมภีร อธิษฐาน นมัสการพระเจา เราตองทําทุก ๆ วัน
6-8 ในตอนนี้เปนคําวินิฉยั ซึ่งทุกคนควรจะตัดสินเอาเอง กอนทําสิ่งใดก็ตามขอใหเรารูสึกตัววา
เราทําเพื่อพระเกียรติของพระเจา หรือเราทําเพื่อผลประโยชนของตนหรือตามความปรารถนาของตัวเอง
จุดประสงคอนั ใหญยิ่งในชีวิตของเราคืออะไร อยาลืมวาคริสเตียนไมไดดํารงชีวติ อยูเพื่อตัวเองแตเพื่อ
พระเจา “...เพื่อคนเหลานัน้ มีชีวิตอยู จะมิไดเปนอยูเพื่อประโยชนแกตวั เองตอไป แตจะเปนอยูเพื่อ
ประโยชนแกพระองคนั้น ผูท รงวายพระชนมทรงเปนขึน้ มาใหมเพราะเห็นแกเขา” (2 โครินธ 5:15) เรา
อาจจะมีความใฝฝนทะเยอทะยานก็ได แตขอสําคัญคือใหเราคํานึงถึงอยูเสมอวา ความสําเร็จของเราก็
เพื่อพระเกียรติยศของพระเจา ตัวเราเปนของพระเยซูคริสต ถาหากเราทําอะไรโดยไมใหพระองคมีสวน
รวมหรือเปนผูบ งการในชีวิตของเราแลว เราจะขาดพระพรมาก
ไมใชเราจะมีชวี ิตอยูเพื่อพระเยซูเทานั้น เราจะตองตายเพือ่ พระองคดวย ไมวาเราจะมีชีวิตอยูชา
นานเทาไร นัน้ ขึ้นอยูกับพระองคแตผูเดียวเทานัน้
9-12 พระเยซูคริสตไดทรงคืนพระชนมเปนขอพิสูจนวา พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา คําวา
พระผูเปนเจาหมายความวา พระองคเปนพระเจาเหนือสารพัดพระองคเปนพระเจาเหนือคนเปนและคน
ตาย วันหนึ่งเราทั้งหลายจะตองยืนอยูตอพระพักตรของพระองค ใหการแกพระองค ถึงการกระทําของ
เราในโลกนี้ (2 โครินธ 5:10) ฉะนั้นคริสเตียนทั้งหลายควรจะระลึกอยูเสมอวา เราดํารงชีวิตอยูในโลกนี้
อยางไร ไมวาทําดีหรือชั่ว เราจะตองใหการกับพระเจา คริสเตียนจะตองใหการดวยตนเอง เราจะใหคน
อื่นใหการแทนเราไมได เพราะการกระทําของเราพระเจาไดบนั ทึกไวในสมุดรายงานของพระองคแลว
ในชีวิตปจจุบนั นี้มนุษยดว ยกันอาจจะตัดสินเราตาง ๆ นานา แตขออยาใหเปนทุกข เพราะการตัดสินที่
แทจริงนั้นอยูท ี่พระเจา ขอใหเราจําไววา เราจะตองใหการตอพระเจาโดยตรง
13 เราควรจะพิจารณาการปฏิบัติการของเราเอง เราไมควรทําสิ่งใด ซึ่งอาจทําใหคนอื่นสะดุด
หรือหลงจากความเชื่อ ถาเราบอกคนอื่นวาเราเปนคริสเตียน ขอใหการประพฤติของเราเหมาะสม และ
ไมเปนเหตุใหคนอื่นหลงผิด
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14-18 คําวา “มลทิน” แปลวา ความไมบริสุทธิ์ อาจารยเปาโลเชื่อวา “ไมมีสิ่งหนึง่ สิ่งใดเปน
มลทินในตัวเอง” นี่มิไดหมายถึงมลทินในศีลธรรม แตหมายถึงเครื่องบูชาหรือของถวายตามพิธีทาง
ศาสนาที่พวกยูดาเชื่อถือกันเทานั้น สิ่งสําคัญก็คือวา ถาคนหนึ่งคนใดสงสัยวาอะไรจะบริสุทธิ์หรือไม
นั้น ถาจิตสํานึกของเขาเตือนเขาแลว สิ่งนัน้ ๆ ก็เปนมลทินสําหรับเขา บางคนอาจจะสูบบุหรี่ดื่มสุราได
โดยจิตสํานึกไมฟองเขาเลย แตอาจเปนเพราะไดขืนทําหลายหนแลว จนกระทั่งจิตสํานึกไมรูสึกผิด และ
ไมเตือนตอไป
ฉะนั้นอะไรจะเปนมลทินหรือไมนั้น
ขึ้นอยูที่จิตสํานึกที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู
ภายใน จิตสํานึกเชนนั้นตองอาศัยการเขาใกลชิดกับพระเจา และพระวจนะของพระองคดวย
จริงอยูเราอยูใ นพระคุณ เรามิไดอยูใ ตพระบัญญัติ แตนั่นมิไดหมายความวาเราจะเอาเสรีภาพ
ของเรากระทําใหพวกพีน่ องสะดุด เพราะการประพฤติของเรา ทานอาจจะคิดวาไมเปนการผิดที่ทา นไป
เที่ยวหาความสนุกสนานในที่บางแหง แตคนอื่นอาจจะไมเห็นเชนเดียวกับทานดวย เพราะฉะนัน้ ใน
กรณีเชนนี้ทานจะแสดงความรัก แบบคริสเตียนคือไมไปเพื่อเห็นแกพนี่ องคนนั้น สําหรับขอนี้ขอใหเรา
เอาคําวา “กินและดื่ม” มาใชแทนการกระทําอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไปดวยเชน “การเฮฮาสนุกสนาน” “การไป
เที่ยวหยอนใจในสถานที่เตนรํา” “การดื่มสุราหรือเบียร” “การสูบบุหรี่” ฯลฯ แมทานเองจะวาสิ่งเหลานี้
ไมผิดก็อยาทํา เพราะเห็นแกความรักตอญาติพี่นอง ซึ่งมีความเชื่อออนหรือแตกตางจากทานเพือ่ เขาจะ
ไมหลงจากความเชื่อ แผนดินของพระเจามิไดประกอบดวยการกินและการดื่ม หรือการรําวง กินเหลา
อยางเด็ดขาด คนเมาเหลา คนเลนการพนันในเมืองสวรรคไมมีแน
19-21 สําหรับทานละ ความสุขของทานคืออะไร คือการกินและการดื่มหรือ ถาสมมุติวาทาน
เกิดยากจนลง ทานจะยังมีความสุขไหม ความสุขของทาน คือ “ความชอบธรรม สันติสุข และความยินดี
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์” หรือเปลา ถาความสุขของทานมิไดขึ้นอยูกบั รากฐานตามที่พระคัมภีรกลาวไว
ทานควรจะจากพระเจาเสียเดี๋ยวนี้ และทานจะมีความสุขโดยไมหวาดกลัวสิ่งแวดลอมใด ๆ เลย แทนที่
เราจะตั้งคําถามวา “ขาพเจาจะมัว่ สุมกับกิจการของชาวโลกไดแคไหน และยังเปนคริสเตียน” เราควรจะ
ตั้งคําถามวา “เราดําเนินชีวิตคริสเตียน แบบที่จะชวยคนอื่นใหสนิทสนมกับพระเจามากขึ้นไดอยางไร”
ถาเราทําตามสมัยนิยม คือวา “ขาพเจามีสิทธิที่จะทําตามใจชอบ” เราจะทําลายงานของพระเจามากกวาที่
จะชวยงานของพระองคใหเจริญขึ้น
เราควรจะดําเนินชีวิตคริสเตียนตามแบบมาตรฐาน ที่ปรากฏในพระธรรมโรม บทที่ 14 นี้ เราจึง
จะสามารถตัดสินใจวา อะไรถูก อะไรผิด สําหรับเรา
22,23 ขอที่ 22 เล็งถึงคริสเตียนซึ่งมีความเชื่อมั่นอยูแลว ซึ่งสามารถเห็นสิ่งสารพัดบริสุทธิ์จํา
เพราะพระเจา คริสเตียนแทตองรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาปลีกยอยเหลานี้ ยิ่งกวาคนอื่น ถาสงสัยแลว
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อยากิน ถากินก็เปนการปรับตัวเอง เพราะฉะนั้นไมตองถามความเห็นของคนอื่น เราก็รูวาอะไรผิด อะไร
ถูก สําหรับเรา เราจะรูเองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาจะคอยเตือนเราอยูเสมอวาอะไรผิด เพื่อ
เราจะไมทํา
สวนขอ 23 นัน้ เล็งถึงผูที่มีความเชื่อออน อยางไรก็ดี คริสเตียนทีเชื่อใหม ๆ หรือความเชื่อยัง
ออน จําเปนตองเชื่อฟงคําเตือนของจิตสํานึกของตัวเอง
วลีสุดทาย สรุปขอความบทนี้อยางไมมีขอแม สิ่งใด ๆ ที่เราสงสัยวาถูกหรือผิด สิ่งนั้นก็ผิดอยู
นั่นเอง นี่หมายถึงความคิดเห็นของเรา ความประพฤติของเรา วาจาของเรา และทุกสิ่งที่เรากระทํา สิ่งที่
เราไมไดทําโดยอาศัยหลักแหงความเชื่อ ก็บาปทั้งสิ้น
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บทเรียนที่ 8 คริสเตียนแทเอาตัวอยางพระเยซูคริสต
โรม 15:1-13
1-3 พระเยซูคริสตทรงเปนแบบฉบับที่คริสเตียนควรจะรับไวเปนตัวอยาง พระองคทรงรับใช
ประชาชนโดยมิไดคิดถึงความเหนื่อยยาก และการสิ้นพระชนมของพระองคก็เพื่อการรอดพนบาปของ
มนุษย “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรงั แตบุตรมนุษยไมมี่ที่ ๆ จะวางศีรษะ” (มัทธิว
8:20) นี่แหละคือภาพของพระเยซูคริสตขณะเมื่อพระองคยังทรงพระชนมอยูในโลกนี้ เมื่อพระองค
สิ้นพระชนมกห็ าใชเพื่อความบาปของพระองคเองไม เพราะพระองคไมมีบาป แตเปนเพราะความท
บาปของมนุษยโลก สมแลวที่อาจารยเปาโลกลาววา “พระคริสตเองก็มิไดทรงกระทําแตสิ่งที่ชอบ
พระทัยพระองค” คริสเตียนทั้งหลายผูมีความปรารถนาที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองเลียนแบบพระองค คริสเตียนที่มีความเชือ่ เขมแข็ง ไมควรจะประพฤติในทางที่จะทําให
ผูที่มีความเชื่อออนสะดุดลมลง แตเรายังมีหนาที่ชวยแบกภาระของเขาดวย เชนเดียวกับที่พระเยซูทรง
แบกภาระของเรา
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนมีวา ชายชราคนหนึ่งสรางบานของตนไวบนยอดภูเขาและที่
หวางเขาลงไปตามชายทะเล ก็มีบานชาวประมงอื่น ๆ ปลูกอยูเรียงราย วันหนึ่งชายชราคนนี้ยืน
ทอดสายตามองไปทางชายทะเล ก็เห็นพายุกําลังหอบเครื่องขนาดมหึมาวิ่งเขาหาฝงอยางรวดเร็ว แกรู
ทันทีวาบานทีอ่ ยูริมฝงทะเลจะตองพังทลายแน ๆ และทุกคนกลายเปนศพ แกจะตะโกนรองเรียกใหเขา
รูตัว แตชาวบานก็คงจะไมไดยนิ เสียงของแก แกจะวิง่ ลงไปบอกก็จะชาไปเสียแลว ผลสุดทายแก
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะเผาบานของแก ซึ่งเปนเพียงสมบัติชิ้นสุดทายที่แกมีอยู เมื่อเขาเหลานั้นเห็น
แสงไฟลุกโชติชวงขึ้น คนที่อยูชายฝงก็วงิ่ ขึ้นมาบนภูเขาเพื่อจะชวยเหลือ ทุกคนรอดตายอยางหวุดหวิด
แตชายชราคนนั้นตองสูญเสียบานของตน เพื่อชวยฝูงชนซึ่งเปนเพื่อนบาน ถูกแลวชายชราคนนั้นปฏิบัติ
สมกับพระคัมภีรคือวา “ใหเราทั้งหลายทุกคนกระทําใหเพื่อนบานชอบใจ ในขอที่จะนําความดีและ
ความเจริญมาสูเขา”
ถาหากเราเปนคริสเตียนที่แทจริง เราจะยินดีในการเสียสละเพื่อคนอื่น ยอมแบกภาระของคน
อื่นอยางหนาชืน่ ตาบาน เราคงจะแสวงหาทางที่จะทําใหเพื่อนบานไดรับความสุข ความปลอดภัย แทนที่
จะแสวงหาความสุขสวนตัว ถาหากเราทําเชนนั้น เราคงจะมีความยินดีมาก เพราะวาไมมีความยินดีอะไร
จะเทากับความยินดี ในการที่ไดชวยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการชวยเหลือเขาใหพน จากความ
พินาศ และนําเขาใหมารับองคพระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอด
33

4-7 อาจารยเปาโลบอกวาพระคัมภีรเดิม และคําศาสดาพยากรณที่เขียนไวคราวกอนนั้นก็เพื่อ
เปนคําสั่งสอน คือขอสอนใจในการดํารงชีวิตของคริสเตียน มีหลายสิ่งหลายอยางที่เราตองเรียน ตามขอ
นี้บอกวา พระคัมภีรสอนใหเรามีความหวัง ความเพียร และความชูใจ คําสอนนี้ฟงก็งายดี แตเปนการ
ยากที่จะปฏิบตั ิ คริสเตียนทั้งหลายตองเรียนรูจักน้ําพระทัยพระเจาสําหรับตนเอง แลวตองเพียรคอยทา
พระองค จนกวาพระองคจะสั่งใหทําอยางไรตอไป ขณะเพียรรอคอยนั้น เราจะตองเอาพระสัญญาของ
พระเจาเปนเครื่องชูใจและปลอบใจ เพื่อมิใหเกิดความทอใจและกลับมีความหวังเพิ่มขึ้น
เมื่อเรารําพึงถึงคนของพระเจาในพระคัมภีร เขาตองผานชีวิตอยางโชกโชน เราก็อัศจรรยใจถึง
ความเพียรความอดทนของคนเหลานั้น ตัวอยางเชน โยเซฟถูกจําคุกในประเทศอียิปต อิสยาหถูกขังไว
ในหองใตดิน ดาเนียลถูกโยนลงในถ้ําสิงโต อาจารยเปาโลถูกมัดขาลามโซไวในคุกเมืองฟลิปป แตคน
เหลานั้นมิไดทอใจ ขอใหแบบอยางของคนเหลานั้น เปนบทเรียนสอนใจใหเรามีความหวังเพิ่มขึน้ เพื่อ
เราจะเพียรทนเอาได
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่บังเกิดขึ้นแกเรา ไมวาเปนสิ่งที่เราชอบหรือไมก็ตาม ยอมเปนโครงการของ
พระเจาทีจ่ ะกระทําการของพระองคใหสําเร็จในตัวเรา “ฝายเราทั้งหลายรูแลววาพระเจาทรงรวมมือกับ
คนทั้งหลายทีร่ ักพระองค คือคนทั้งปวงที่รักพระองคไดทรงเลือกไวตามพระดําริของพระองคใหบัง
เกิดผลอันดีในสิ่ง” (โรม 8:28) พระเจาองคเดียวที่ประทานความเพียรและความชูใจใหแกคนของพระ
เจาดังที่ปรากฏในพระคัมภีรนั้น จะทรงกระทําแกเราเชนเดียวกัน พระคัมภีรเปนพระวจนะสําหรับสั่ง
สอนเทานั้น และยังเปนกําลังที่ชวยชูใหเราเดินถูกตองตามรอยพระบาทของพระเจาดวย คริสเตียนที่
ออนแอก็คือคริสเตียนที่ขาดกําลังฝายวิญญาณและกําลังนัน้ คนหาไดจากพระวจนะของพระเจา
ฉากแหงการถกเถียงกันเกีย่ วกับขอหยุม ๆ หยิม ๆ คือวาอะไรถูกอะไรผิด ในการปฏิบัติ
ของคริสเตียน ปดลงดวยการอธิษฐานในขอ 5 และขอ 6 (ใหครูอานจากพระคัมภีร) และทุกสิ่งจะ
ถูกตองเสมอ เมื่อเรามีน้ําใจแบบพระเยซู เราจะอยูด ว ยกันโดยสามัคคีธรรมการรักใครกลมเกลียวกัน
ยิ่งขึ้น เมื่อคริสเตียนทุก ๆ คนตางก็มองดูพระเจา เรื่องหยุม ๆ หยิม ๆ จะหายไปเอง คริสเตียนทั้งหลายที่
มีชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติตอ พระเจา จะตอนรับคนอื่นโดยเห็นแกพระองคดวย เหมือนที่พระคริสตได
ทรงตอนรับเรา เพราะฉะนั้นขอใหเราตอนรับซึ่งกันและกัน
8-12 อาจารยเปาโลใหบทเรียนแกเราเปนอยางดีทีเดียว ถาผูรับใชพระเจาจะกระทําการของ
พระองคใหเกิดผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสามัคคีธรรมหลังจากที่ถกเถี่ยงเรื่อง
ความเชื่อออนและความเชื่อเขมแข็ง อาจารยเปาโลไดหนั มาเนนถึงสามัคคีธรรมในคริสตจักร อาจารย
เปาโลไดกลาวถึงพวกยูดาและพวกตางชาติ และเตือนใหเขารูวา ไมควรจะใหมกี ารถือพวกกัน หรือ
แบงแยกชั้นวรรณะในคริสตจักร
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คริสเตียนทั้งหลายไมวาจะมาจากเชื้อชาติ ภาษาใด มีฐานะ หรือครอบครัวชนิดใด เรา
จําเปนตองตอนรับซึ่งกันและกัน และเขารวมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน เพราะวาพระเยซูคริสตไมทรง
เลือกหนาผูใด พระองคทรงยอมรับพวกยูดาและพวกตางชาติเชนเดียวกัน พวกยูดาก็เชนเดียวกันคริส
เตียนที่มีความเชื่อออน คอยจับผิดชนตางชาติที่มีความเชื่อ หรือไมกไ็ มยอมตอนรับเขา อาจารยเปาโล
เอาขอพระคัมภีรเดิมออกอางใหเขาทั้งหลายทราบวา ทัง้ สองฝายควรจะตอนรับซึ่งกันและกัน พวกยูดา
หรือชนชาติอสิ ราเอลถือตัววาเปนพวกเลือกสรรของพระเจา ฉะนั้นจึงทําตัวโอหังอยูเหนือคนอื่น เปน
ความจริงทีเดียวที่พระเจาไดสงพระบุตรของพระองคใหเสด็จลงมาประสูติเปนชนชาติยูดา และเมื่อพระ
เยซูทรงกระทําการของพระองคอยู พระองคก็จํากัดขอบเขตการงานของพระองคไวในจําพวกชนชาติยู
ดาหเทานัน้ (มัทธิว 15:34) แตขอพระคัมภีรเดิมที่อาจารยเปาโลนํามาอางนั้นกลาวไววา พระเจาทรงเปน
พระเจาของคนตางชาติดว ย เพื่อคนตางชาติจะไดถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยเหมือนกัน เนือ่ งดวย
ความเมตตาของพระองค
ทุกวันนี้ดูเหมือนวาคริสเตียนทั้งหลาย มองไมเห็นสามัคคีธรรมในพระคัมภีรเสียเลย มีการ
แตกแยกกัน มือกกถือเหลาคลายกับวาพระเยซูมีหลายองคเชนนั้น แมแตคณะตาง ๆ ก็ยังมองหนากันไม
ติด ถาพระเยซูยังดําเนินพระราชกิจของพระองคอยูในโลกนี้พระองคจะทรงเสียพระทัยมาก และวิงวอน
ใหคริสตจักรตาง ๆ คืนดีกนั
งานของพระเจาจะเกิดผลไดก็ตอเมื่อ คนของพระองคมีสามัคคีธรรมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
คริสเตียนทุกคน ทุกหมู ทุกพวก จะตองรักกันฉันพี่นองในพระคริสตจริง ๆ ไมจําเปนตองเขารวมคณะ
เพียงแตรวมใจกันเทานั้น ผลก็จะดีขึ้น เราทุกคนจําเปนตองมีจิตใจเต็มดวยความรัก จึงจะสามารถ
ตอนรับคนอื่นเขาอยูในความรักของพระเจา จนกวาจะเปนทองแผนเดียวกัน
13 นักศึกษาพระคัมภีรหลายคนกลาววา ขอนี้เปนคําลงทายอยางแทจริง ของจดหมายฝากฉบับ
นี้ สวนขออื่น ๆ ที่เหลือหรือบทที่ 16 นั้น เปนเพียงธุรกิจสวนตัว และการฝากคําคํานับเทานั้น
ขอนี้เปนคําอวยพรอยางแทจริง ความเชื่อคือกุญแจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไขเอาความยินดี
ความสุขและความหวังถาเราเปนคริสเตียน ความยินดี ความสุข ความหวังของเรามิไดขึ้นอยูก ับวัตถุที่
เรามีอยู มิไดขึ้นอยูกับรถเกงคันงามที่เราขี่ บานใหญที่เราอาศัย จํานวนเงินมากมายในธนาคาร หรือ
สุขภาพสมบูรณของเรา แตขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา ถาหากเรามีความยินดีและ
ความสุขเพียงนิดหนอย บางทีอาจเปนเพราะเรามีความเชื่อเพียงเล็กนอยดวย ฉะนัน้ ใหเราอธิษฐานขอ
พระเจาเพิ่มเติมความเชื่อ เชนเดียวกับพวกอัครสาวก คือวา “ขอพระองคโปรดใหความเชื่อของพวก
ขาพเจามากยิ่งขึ้น” (ลูกา 17:5)
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การที่มีความเชื่อไดนั้น คือการเปดจิตใจของเราออกกวางใหพระเจา พระเจาทรงพระประสงค
จริง ๆ ที่จะใหเราทุกคนมีความยินดี และความสุข บางคนมีนิสัยราเริงอยูเสมอ แตบางคนอาจมีใบหนา
เซื่องซึมอยูไมหาย ความยินดีและความสุขที่พระเจาประทานใหแกเรานั้น มิไดมาทางวัตถุแตมาทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ถาทานไมมีความยินดีและความสุขที่แทจริงอาจจะเปนเพราะวา ทานไมไดใหพระองค
เขาครอบครองจิตใจทุกสวนของทาน บางทีทานอาจจะรูสึกคลาย ๆ กับวาภายในจิตใจของทานนัน้ ทาน
ขาดอะไรสักอยางหนึ่งแลวก็มีความวุน วายสับสนอยูไมรูหาย ถาเปนเชนนัน้ อาจจะเปนเพราะวาทาน
พยายามทีจ่ ะปรนนิบัติสองนายในชีวิตของทาน ทานจะไมมีความสุขเลย จนกวาทานจะยอมรับอยางเต็ม
ปากเต็มใจวา ชีวิตของทานและอะไร ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวทาน ทานมอบใหพระเยซูเจาเปนผูปกครอง
และผูจัดการ พระเยซูตรัสวา “ความสุขของเรา ๆ ใหแกทาน เราใหแกทานไมเหมือนโลกให” (ยอหน
14:27) “ความยินดีของเราะไดอยูในทาน และความยินดีของทานจะบริสุทธิ์” (ยอหน 15:11)
เมื่อพระเจาสถิตอยูในเรา พระองคไมเพียงประทานความยินดีและสันติสุขในชีวิตเทานั้น แต
พระองคจะประทานทั้งชีวิตภายหนาดวย ฉะนั้นคริสเตียนทั้งหลายจึงมีความหวังอันรุง โรจน และโลก
จะสามารถเห็นพระเยซู ผูทรงเปนตัวอยางที่เลิศประเสริฐในชีวิตของเรา
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8

บทเรียนที่ 9 คริสเตียนมีหนาที่ประกาศพระกิตติคุณ

พระธรรมโรม 15: 14-33
14-16 อาจารยเปาโลเชื่อวา คริสเตียนกรุงโรมมีความรูความเขาใจดานจิตวิญญาณพอที่จะ
เตือนสติซึ่งกันและกันได การเตือนสติซึ่งกันและกันนัน้ เปนงานที่คริสเตียนควรรับผิดชอบอาจารยเปา
โลกลาววา “ขาพเจาไดสั่งสอนเตือนสติทานทุกคนดวยน้ําตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดเวลา
สองป มิไดหยุดหยอน” (กิจการ 20:31) เราผูมีหนาที่รับชอบเชนเดียวกับอาจารยเปาโล มีสักกี่ครั้งที่เรา
เตือนสติคนอืน่ หรือวาการเตือนสติของเรามักเปนที่สะดุดแกคนอืน่
อาจารยเปาโลย้ําเสมอวา
ทานเปนอัครสาวกที่พระเจาเลือกสรรไวสําหรับชนตางชาติ
เพราะฉะนั้นตําแหนงของทานจึงเปรียบไดกับปุโรหิตแหงพระกิตติคณ
ุ และเครื่องถวายบูชาที่ทานนํามา
ใหพระเจานัน้ ก็คือดวงวิญญาณของคนตางชาติ ที่ไดกลับใจเชื่อพระเยซูคริสตนั้นเอง แตสิ่งที่นาสังเกต
อยางยิ่ง ก็คือวา ตําแหนงปุโรหิต อันแทจริง เปนขององคพระเยซูคริสตแตผูเดียว ไมมีอัครสาวกคนใด
จะรับตําแหนงนี้ได อาจารยเปาโลเองก็ไมเคยอางตัววา ทานเปนปุโรหิตระหวางพระเจากับมนุษย
ฉะนั้นผูรับใชพระเจาทั้งหลายควรเขาใจเรือ่ งนี้ใหดี เวลาเทศนหรือนําการประชุม หาใชวาเขาจะนํา
ประชาชนใหพนจากบาปไม เปนแตเพียงนําเขาเขามาถึงพระเยซูคริสตเทานั้น การชวยใหรอดพนบาป
และการเขาไปถึงพระที่นั่งของพระเจานัน้ เปนหนาที่ของพระองคโดยตรง ผูรับใชพระเจาควรรูสึกยินดี
ที่มีสวนชวยนําคนมาหาพระเยซูคริสต
เครื่องมือของผูรับใชพระเจาคือ ความยินดี สันติสุข ความหวัง ความดี ความรูแ ละพระคุณที่
พระเจาไดประทานให เครื่องมือเหลานี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น และใชไดโดยอํานาจพระ
วิญญาณบริสุทธิ์อยางเดียว พระคัมภีรไมมีแมแตขอเดียวทีก่ ลาววา การศึกษาเปนประการแรกในการ
เตรียมตัวใหเปนผูรับใชพระเจา จริงอยูก ารศึกษาและความรูทั่วไปมีสวนชวยใหเราเปนคนงานที่ดที ี่สุด
ของพระเจาได แตนั่นไมใชสิ่งแรกที่เราตองการ สิ่งที่เราตองการนั้นคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ นอกจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์แลว เราจะเกิดผลเพื่อพระเจาไมไดเลย ถึงแมวาเราไดรับปริญญาสักกี่อยาง แตก็ไม
มีความหมายอะไร เราอาจจะพูดจาฉะฉานคลองแคลว แตคําพูดของเราขาดฤทธิ์อํานาจ ฉะนั้นถาหากเรา
อยากเกิดผลเพือ่ พระเจา สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะตองยอมถวายตัวทั้งหมดตอพระเยซู เราอาจจะเคยฟง
นักเทศนฝปากเอก เรายกยองชมเชยเขามาก แตเสร็จแลวการเทศนของเขาไมเกิดผล หรือทําใหจิตใจของ
เราเปลี่ยนไปเลย แตตรงกันขามนักเทศนบางคน ไมคอยไดรับการศึกษา แตเขาเทศนออกมาจากใจจริง
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โดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และผลของการเทศนของคนนั้นก็มีคนกลับใจเชื่อพระเจาเปน
จํานวนมาก
“เพราะวาเราทั้งหลายเปนผูรว มทําการดวยกันกับพระเจา” (1 โครินธ 3:9) คําเทศนของเรามา
จากพระเจา และพระองคเปนผูประทานเครื่องมือ ฝายจิตวิญญาณใหเรา ฉะนั้นถาเราไดรับเครื่องมือแลว
เราจําเปนตองออกไปกระทําการเพื่อพระองค
17-21 อาจารยเปาโลเปนตัวอยาง ซึ่งคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยควรจะเอาแบบอยางจริง ๆ ใน
บทความตอนนี้ เราพบหลักการของอาจารยเปาโล ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต
อาจารยเปาโลไดอวดอางในเรื่องไมกางเขนของพระคริสต และงานของพระองคเมื่อไรก็ตามที่
ทานพูดถึงงานที่ตนกระทํา ทานพูดไดอยางเต็มปากวา ทานไดกระทําสําเร็จมิใชดว ยตัวเอง แตโดยองค
พระเยซูคริสต (อานขอ 17,18) อาจารยเปาโลไดเปรียบประดุจภาชนะของพระเจา โดยฝพระหัตถของ
พระองค อาจารยเปาโลมิไดแกลงถอมตัว แตทานพูดดวยใจจริง พูกันวาดเขียนน้ําไมสามารถ ประดิษฐ
รูปภาพสวยงามเอง นอกจากจะอยูในมือของจิตรกรเทานั้น และเชนเดียวกัน จิตรกรไมสามารถจะเขียน
รูปอันสวยงามไดโดยไมใชพกู ัน ในทํานองเดียวกัน พระเจาตองใชเราซึง่ เปนภาชนะของพระองค และ
เราจึงไดรับเกียรติสูงยิ่ง ที่พระเจาทรงเลือกสรรเราไว เพือ่ พระราชกิจของพระองค
คนเรามักหาชือ่ เสียงใสตัวเอง บางทีคนอื่นแตงเรื่องไวแลว ก็ไปขโมยเอามาและใสชอื่ ตัวเองลง
ไป และสงเขาโรงพิมพ เอาชื่อเสียงไปอวดอางคนอื่น นักเรียนบางคนเรียนหนังสือไมเกง แตอาศัยการ
ลอกการบานคนอื่น และลอกขอสอบคนอื่นและสอบไดคะแนนดี ก็อวดดตัววาเรียนเกงกวาคนอืน่ แต
อาจารยเปาโลมิไดเปนเชนนัน้ เลย ทานจะไมยอมเอางานที่คนอื่นทําสําเร็จ มาอวดอางวาเปนงานของ
ทานเองเด็ดขาด (อานขอ 18) อาจารยเปาโลไมตองการหาชื่อเสียงจากงานของคนอื่น
ความตั้งใจและจุดมุงหมายของอาจารยเปาโลนั้น คือที่จะนําคนตางชาติเขามาถึงความเชื่อใน
พระเจาอยางครบถวนสมบูรณ
พระเจาไดประทานความรอนรนในจิตใจของทานในการที่จะนําคน
ตางชาติมาหาพระองค ทานปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะนําคนตางใหมโี อกาสไดรูจักองคพระเยซูคริสต
เพราะเหตุนี้เองพระเจาจึงทรงสามารถใชทานใหเกิดผล ทั้งโดยคําสอนและกิจการที่ทา นกระทํา ในการ
นําคนอื่นมารับความรอด
ถาหากคนงานของพระเจาอยากจะเกิดผลเพือ่ พระองคจริง ๆ เขาจําเปนจะตองมีความรอนรน
ในการนําวิญญาณ เชนเดียวกับอาจารยเปาโล การประกาศของอาจารยเปาโลมีทั้งคําสั่งสอนและการ
ปฏิบัติดวย ฉะนั้นคนงานที่แทจริงจะตองกระทําทุกอยางเพื่อจะใหคนเชื่อบางคนเชื่อพระเจาเพราะฟง
เทศน บางคนเชื่อเพราะฟงคําพยาน บางคนเชื่อเพราะเห็นการประพฤติ ฉะนั้นเราจะตองการทําทุกสิ่ง
เพื่อนําวิญญาณมาหาพระเจา
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ลักษณะประการหนึ่งของคริสเตียนในสมัยแรกก็คือวา เมื่อเขากลับใจเชื่อพระเจาแลว เขา
กลายเปนผูประกาศพระกิตติคุณ ฉะนัน้ อาจารยเปาโลจึงทุมเทกําลังประกาศตามเมืองใหญ ๆ เพื่อวามี
คนเชื่อแลว คนเหลานั้นจะไดออกประกาศตามแควนเมืองเล็ก ๆ ลอมรอบหลักการที่อาจารยเปาโลใช
ในการประกาศก็คือ ประกาศพระกิตติคณ
ุ เฉพาะในที่ ๆ ไมมีใครไปประกาศไวกอน อาจารยเปาโลคง
ไมไดแยงสมาชิกในคริสตจักรที่คนอื่นไปตั้งไวแลวเปนอันขาด ที่ไหนไมมีคริสเตียน ที่นนั่ แหละ
อาจารยเปาโลจะไป ทานเปนมิชชันนารีทที่ ําหนาที่เบิกทางไปทั่วทุกแวนแควน ทานไมประสงคจะกอ
ขึ้นบนรากของคนอื่น
การประกาศสมัยนี้แตกตาง กับอุดมคติของอาจารยเปาโลมาก มีการแตกกกแตกเหลาที่ไหนมีค
ริสเตียนแลว ก็จะพยายามแยงสมาชิกกัน หาวาทางนั้นเชื่อผิด ทางนี้เชื่อถูก อะไรตาง ๆ นานา แทนที่จะ
ออกไปในที่ ๆ คนไมรูจักพระเยซู และประกาศเรื่องการกลับใจใหมรบั ความรอด โดยเชื่อวางใจในพระ
เยซูคริสต
พระเจาไมเพียงแตตองการเฉพาะผูประกาศ และศิษยาภิบาลเทานั้น แตพระองคยังทรงตองการ
ครู เสมียน ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และคนทุกประเภทที่จะออกพระนามของพระองคในหนาที่ที่เขาทํา
อยู พระเจาอาจจะไมเลือกใหทานไปประกาศตางประเทศ แตมีบางสิ่งซึ่งเราทําไดแคเอื้อม เชน เปน
พยานใหเพื่อนบานฟง ชวนเพื่อน ๆ มาประชุม แจกใบปลิวตามบานหรือตามตลาด ฯลฯ คนเหลานี้เรา
พบทุกวัน ในสายตาของคนทั่วไป เห็นวางานที่เราปฏิบัตินั้นอาจไมสาํ คัญ หรือผลงานของเราอาจจะไม
เลื่องลือไป แตโปรดจําไววา สักวันหนึ่งพระเยซูจะตรัสวา “ซึ่งทานไดกระทําแกผูเล็กนอยที่สุดคนหนึ่ง
ในพวกพีน่ องของเรานี้ ก็เหมือนทานไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 25:40)
22-24 อาจารยเปาโลยังไมเคยเห็นหนาตาพวกคริสเตียนทีก่ รุงโรม (โรม 1:9-13) ทั้งนีเ้ พราะงาน
ชิ้นใหญของทานก็คือ ออกไปประกาศตามดินแดน ที่ยงั ไมมีใครประกาศมากอนเลยฉะนัน้ ในกรุงโรม
ซึ่งมีคริสเตียนแลว อาจารยเปาโลยังไมมีโอกาสไปเยีย่ ม
อาจารยเปาโลปรารถนาจะไปเสปญดวย เพราะเหตุวาทีน่ ั่นยังไมมีใครไปประกาศถาเปนความ
ประสงคสวนตัวของทาน ทานคงอยากทํางานอยูในมวลสมาชิกที่ทานกอตั้งคริสตจักรขึ้น แตทานยัง
ตองออกไปเผชิญภัยตอไป ทั้งนี้ก็เพราะวางานประกาศบีบบังคับ อาจารยเปาโลมีโอกาสไปถึงเสปญ
หรือเปลาเราไมทราบ แตนักศึกษาพระคัมภีรบอกวาอาจารยเปาโลถูกจําคุกที่กรุงโรม หลังจากกลับจาก
เสเปญ ทานไดรับการหนุนน้ําใจจากพวกคริสเตียนโรมเปนอยางดี นี่แหละเปนสิ่งสําคัญยิ่งในชีวิตคริส
เตียนเราควรจะไดรับการชูใจจากกันและกัน

39

25,26 สองขอนี้ แสดงใหเห็นถึงสามัคคีธรรม ในการชวยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันเปนอยางดี
คริสเตียนที่กรุงเยรูซาเล็มไดประสบกับความอดอยาก ฉะนั้นคริสเตียนในคริสตจักรอืน่ ๆ ไดชว ยเหลือ
โดยถวายทรัพย
บทเรียนนี้ควรประทับใจเรา ไมใชเฉพาะเตือนสติซึ่งกันและกันเทานั้น แตเราคริสเตียนควรจะ
บริจาคทรัยพชว ยเหลือซึ่งกันและกัน ในคราวลําบากดวย
27 ขอนี้กลาววา คริสเตียนที่กรุงเยรูซาเล็มไดอธิษฐาน เผื่อคริสเตียนตางประเทศ ฉะนั้นเขาจึง
ไดรับการตอบแทน ซึ่งเปนของสมนาคุณสําหรับฝายรางกาย อยาลืมวาในการชวยคนอื่นฝายจิตวิญญาณ
เราก็ไดรับการตอบแทนเชนเดียวกัน คริสเตียนทั้งหลายควรจะจําไววา เมื่อศิษยาภิบาลของทาน
ชวยเหลือทาน ทานไมควรตระหนี่ถี่เหนียวในการถวายเพื่อชวยเหลือจุนเจือฝายเนือ้ หนังของเขา และ
ครอบครัวของเขา
28,29 อาจารยเปาโลประสงคจะไปกรุงโรม เมื่อถึงเวลาที่ทานจะนําพระพรไปใหอยางครบ
บริบูรณได บางครั้งการเยี่ยมเยียนเปนโอกาสดี ซึ่งพระเจาไดจัดเอาไว แลวทั้งสองฝายไดรับพระพร
30,31 ถึงแมอาจารยเปาโลเคยผานประสบการณมาแลวอยางโชกโชน แตทานก็ยังปรารถนาที่
จะใหคนอื่นอธิษฐานเผื่อทานอยูเสมอ ผูประกาศ ศิษยาภิบาล ถาไมมีใครอธิษฐานเผื่อเปนประจําแลว
งานของเขาจะไมเกิดผล ฉะนั้นขออยาใหเราระอาใจ ที่จะอธิษฐานเผื่อคนงานของพระเจาทัว่ ๆ ไป
แทนที่จะนินทาเขา ขอใหเราใชลิ้นของเราอธิษฐานเผื่อเขา แลวพระเจาจะอวยพรเราเปนการตอบแทน
ในเมื่อเราปฏิบัติพระเจา ดังที่เราไดเขียนมาแลวในบทเรียนนี้ ความสุขของพระเจาจะสถิตอยู
ดวย เราจึงไดเกิดผลในการประกาศพระกิตติคุณ
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บทเรียนที่ 10 คริสเตียนเปนพี่นองในพระคริสต
พระธรรมโรม 16:1-11
1,2 บทนี้คือการสงทายจดหมายฝากของอาจารยเปาโลถึงคริสเตียนในกรุงโรม ใน 16 ขอแรก
ของบทนี้ เราจะเห็นวามีแตชื่อตาง ๆ ซึ่งรวมงานดวยกันกับอาจารยเปาโล หรือไมก็เปนเพื่อนที่รจู ักกัน
ทั้งนั้น เราอาจจะไมพบชื่อของคนเหลานีใ้ นพระคัมภีรเลมอื่นเลย ผลงานของเขาอาจจะไมจารึกไวใน
พระคัมภีร แตวาคนงานของพระเจาเหลานีม้ ีชื่อจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพของพระเจาทุกคน และ
ผลงานของเขาก็อยูในบัญชีของพระเจาทั้งสิ้น ชื่อของคนเหลานี้เตือนใหเราภูมิใจวา ถึงแมเราจะไมมี
บัญชีผลงานของเราเพื่อจะอวดอางใหโลกรูแตพระเจาทรงทราบ พระคัมภีรตอนนีส้ อนใหเรารูถึงความ
อุตสาหะพากเพียรในการรับใชพระเจาของสิทธิชนพวกนัน้
เราไดเห็นตําแหนงหนาที่ของผูหญิงใน
คริสตจักรสมัยแรก ความยินดีของสามีภรรยาที่ไดรวมกันรับใชพระคริสต และความภาคภูมิใจในการ
รับใชพระเจาในงานอันต่ําตอย ในบทนี้เราเรียนรูความจงรักภักดีของคริสเตียนในการปฏิบัติพระเจา มี
การประชุมรวมกันตามบาน ทาสกับนายมีโอกาสรวมกันนมัสการพระเจาซึ่งแสดงถึงความรักแทที่มีอยู
ในดวงใจของเขา
ในสองขอแรกนั้น อาจารยเปาโลไดกลาวฝากฝงนางเฟบี ซึ่งเคยปรนนิบัติเปนมัคนายิกาใน
คริสตจักรเมืองเก็งเครอาย ขอใหสมาชิกคริสตจักรในกรุงโรมตอนรับเขาไว และชวยเหลือตามสมควร
ในสมัยจักรภพโรมันคงยังไมมีการสื่อสารไปรษณียใด ๆ ฉะนั้นการติดตอจึงลําบากแตถงึ
อยางไรก็ตามจดหมายของอาจารยเปาโลก็มิไดสูญหาย เพราะทานพยายามใชคนถือสาสนที่ไวใจได
ทั้งนั้น จดหมายถึงกรุงโรมฉบับนี้ไดเขียนที่บานของกายอัส (16:23) ที่เมืองโครินธแลวใชนางเฟบีเปน
คนถือไป อาจจะเปนเพราะวานางเฟบียายที่อยูเขาไปทํามาหากินในกรุงโรม แลวจึงถือโอกาสใหอาจารย
เปาโลแนะนําตัวของเธอแกพวกสมาชิกทีน่ ั่นดวย
การแนะนําเชนนั้นอาจจะถือเปนการโอนสมาชิกในสมัยนั้นก็ได เมื่อคริสเตียนยายจากถิ่นหนึ่ง
ไปอาศัยในอีกถิ่นหนึ่ง (กิจการ 18:27, 2 โครินธ 3:1, 1, 18-24) การกระทําเชนนีก้ ็แจจะคลายกับสมัย
ปจจุบัน เมื่อสมาชิกยายไปทีอ่ ื่น ศิษยาภิบาลก็เขียนจดหมายรับรองสงไปยังศิษยาภิบาลทองถิ่น เพื่อคริส
เตียนคนนั้นจะไดเขาเปนสมาชิกในคริสตจักรนั้นโดยสมบูรณ และจะไดมีสวนปฏิบัติพระเจาตอไป แต
นาเสียใจคริสเตียนบางคน พอยายไปที่อนื่ ไมขอจดหมายแนะนําจากศิษยาภิบาลเลย เขาไปอยูที่อื่นโดย
ไมไปรวมกับคริสตจักรทองถิ่น และผลสุดทายเขาก็หลงจากความเชื่อ อาจารยเปาโลพูดถึงนางเฟบีวา
เปนมัคนายิกาในคริสตจักร ซึ่งเปนคํารับรองวา เธอมีความสามารถในการรับใชพระเจามากอนแลว
41

นางเฟบีอาจจะไมมีวาทศิลป แตเธอก็ไดคํารับรองเปนอยางดีในการที่เธอมีน้ําใจชวยเหลือคน
อื่น คริสเตียนทั้งหลายควรจะเอาอยางเธอ มีหลายอยางที่เราทําไดในการชวยเหลือคนอื่น เราอาจไม
สามารถนําคนมาหาพระเจาโดยเปนนักเทศน แตพระเจาอาจใชเรานําคนมาหาพระองคได โดยใหเรามี
น้ําใจชวยเหลือเขา
เมื่อคริสตจักรที่โรมไดรับจดหมายของอาจารยเปาโล
และอานรูเรื่องเกีย่ วกับนางเฟบี
คริสตจักรโรมคงตอนรับขับสูเธอเปนอยางดี และคงจะใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ในคริสตจักรของ
เราเปนอยางนัน้ ไหม เราพยายามเปนกันเองและตอนรับขับสูคริสเตียนแปลกหนาทีเ่ ขามาในคริสตจักร
ของเราไหม เราพยายามเปนกันเองและตอนรับขับสูคริสเตียนของเรา โดยการแนะนําใหเขารูจ ักกับคริส
เตียนอื่น ๆ ใหเขารูจักสถานที่ตาง ๆ เชน ตลาด ถนนหนทางตาง ๆ ไปรษณีย ฯลฯ ไหม การชวยเหลือ
คนอื่นในสิ่งเหลานี้ก็อาจเปนการชวยเหลือทางวิญญาณดวย
ชื่อตาง ๆ ที่อาจารยเปาโลกลาวคํานับมาถึงนั้น สวนมากเปนชื่อผูหญิง นี่เปนการแสดงใหเห็น
วา ผูหญิงมีสวนชวยเหลือคริสตจักรมาก คริสตจักรในสมัยนี้ก็คลาย ๆ กันมีผูหญิงมากกวาผูชาย และคน
ปฏิบัติพระเจาสวนมากเปนผูหญิง ฉะนั้นผูช ายควรจะอายทีเดียว ควรจะทําใหคริสเตียนชายตื่นตัวและ
วิ่งแขงผูหญิง ในการนําคนอื่นมาหาพระเจาแตถึงอยางไรก็ตามผูหญิงมีหนาที่ในคริสตจักร แตไม
สมควรใหผูหญิงเปนผูบริหารงานหรือเปนผูปกครองในคริสตจักร ในสมัยพระคริสตธรรใหม ผูหญิงจะ
รับตําแหนงบริหาร หรือถืออํานาจสิทธิ์ขาดในการเปนผูน ําคริสตจักรไมได
3,4 ปริสคาและอาควิลลา เปนสหายรวมงานของอาจารยเปาโลมานมนานแลว ภรรยาสามีคูนี้
ไดรับเชื่อพระเจา และมีความรูกวางขวาง ครั้งหนึ่งเคยชีแ้ จงใหอะโปโลนักเทศนฝปากเอก ใหทราบถึง
ความเชื่ออันแทจริงในพระเจา กิจการ 18: 24-28) เมื่อสามีภรรยารวมมือรวมใจกันในงานของพระเจา
อาจเปนการสอนรวีวารศึกษาในคริสตจักร การเรียนพระคัมภีร ฯลฯ จะเห็นวาพระเจาอวยพร ใหชีวิต
การสมรสของเขา เต็มไปดวยความสุขยิ่ง และงานของเขาก็เจริญรุงเรือง เขาจะไมมกี ารแตกแยกหรือทุม
เถียงกันเพราะตางก็รักพระเจา
อาจารยเปาโลไดเอยถึงปริสคาและอาควิลลาวาเปน “ผูชวย” หรือ “ผูรวมงาน” หลายครั้งหลาย
หน สมัยนัน้ อาจมีคนสมัครใจเปนผูชวยมากกวาเปนนายสั่งงาน ซึ่งตางกับสมัยนี้ คริสตจักรของเรามี
นายมากกวามีลูกนองรวมงาน ใคร ๆ ก็อยากเปนหัวหนา ไมมีใครอยากชวยแบกหาม ฉะนั้นการงาน
ของคริสตจักรจึงไมเจริญ ขออยาใหเราลืมวาผูนําที่ดีจะตองรูจักเปนผูตามเสียกอน บางทีพระองคตอง
ทดลองเราดูกอ น ตัวอยางเราจะเห็นไดจากชีวิตของโยเซฟ โมเสส เปนตน พระเจามีงานมากกวาคนงาน
เสียอีก ฉะนัน้ ขออยาใหเราระอาใจ พระเจาสงเราเขาในชั้นเรียนแหงการฝกฝนของพระองค เมื่อถึงเวลา
กําหนดของพระองค ๆ จะเลือ่ นชั้นใหเรา
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5 คริสเตียนสมัยแรกรวมประชุมกันตามบาน ครั้นตอมาถึงศตวรรษที่ 3 เริ่มสรางโบสถขึ้นเปน
สถานที่นมัสการพระเจา ดังนั้น ปรีศกีลาและอากูลาไดใชบานของตนเพื่อการประชุมเสมอ เมื่ออาจารย
เปาโลพูดถึง “คริสตจักร” ยอมหมายถึงกลุม คริสเตียนทีม่ าชุมนุมกันออกพระนามพระเยซู “คริสตจักร”
ไมไดหมายถึงตัวตึกหรือโบสถที่มือมนุษยสรางขึ้น
อาจารยเปาโลฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัส ซึ่งเปนคริสเตียนคนแรกที่เชื่อพระเจา เพราะการ
ประกาศของทาน ที่มณฑลอะฆายะหรือเอเชีย ฉะนัน้ ไมตองสงสัยอาจารยเปาโลตองเปนหวงเขา เพราะ
ทานเปนผูนําเขามาเชื่อพระเยซู เราจะมีความยินดีอยางยิ่ง เราคงคิดถึงเขาเสมอ และอธิษฐานเพื่อเขา
เสมอ เมื่ออาจารยเปาโลนําคนมาเชื่อพระเจาแลว ทานไมปลอยใหเขาเดินตามพระเจาเอาเอง แตพยายาม
เอาใจใส สั่งสอนตักเตือน และฝากความคิดถึงเสมอ นี่เปนตัวอยางแกเรา ถาเรานําใครมาหาพระองค
แลว อยาใหเราปลอยทิ้ง แตใหบํารุงเลี้ยงเขาฝายจิตวิญญาณ จนกวาเขาจะเจริญเต็มที่ เกิดดอกออกผล
เพื่อพระเยซู
6-9 ไมมีใครรูวามาเรียผูนี้คอื ใคร ถึงแมเราจะไมมีโอกาสไปทํางานดีเดนเอาชื่อเสียงใสตัวแตเรา
ก็มีสวนดวย เชนเดียวกับมาเรีย ถาเรายอมรวมทุกขดวยกันกับพระคริสตและผูรับใชของพระองค
ชื่อเสียงของเราจะจารึกไวโดยไมมีใครลืมเลย
อัมพลีอาทัสกับอูรบานัสและสทาคิส เปนผูรวมทําการดวยกันกับอาจารยเปาโลอาจเปนคนที่
อาจารยเปาโลนํามารับเชื่อพระเจาก็ได ฉะนั้นทานจึงเอยถึงเขาวาเปนที่รัก อาจารยเปาโลเอยชื่อทุกคน
เรียงตัวกันไป ก็เพราะวาทานมีความสนใจและเอาใจใสตอ “ลูก” ที่ทานไดนํามาเชื่อพระเจา
10,11 ชื่อที่อาจารยเปาโลเอยถึงในบทนี้ หลายชื่อเปนชือ่ ของพวกทาสดวย อาจารยเปาโลได
ฝากคํานับมายังอาริสโทบูลัส และนารซิสสัสซึ่งเปนทาสที่กลับใจเชือ่ พระเยซู นายของทานทั้งสองนี้
อาจไมเปนคริสเตียนก็ได เพราะฉะนัน้ อาจารยเปาโลจึงไมฝากคํานับไปถึงเขาเลย
แมแตพวกทาส อาจารยเปาโลก็ยังคิดถึง และเขียนชื่อเรียงกับชื่อของคนที่เปนอิสระ นี่แสดงถึง
การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต ไมมีพวกเฮเลน ทาส หรือไทย บาว ไพร หรือนาย ชายหรือ
หญิง ทุกคนอยูในความเสมอภาพเฉพาะพระเจา (กาลาเทีย 3:28) ตามปกติแลวพวกทาสนี้ ไมมี
ความสามารถหรือมีการศึกษาสูงเหมือนคนทั่วไป แตเขายังเปนสมาชิกของคริสตจักรได และยังอุตสาห
สําแดงตนใหเปนที่พอพระทัยพระเจา
เราไมทราบแบบแผนของสังคมในสมัยกอนนั้น คนทั่วไปอาจจะกีดกันพวกทาสไมใหมีสิทธิ
แตเราขอบพระคุณพระเจา พระเยซูคริสตทรงใหทุกคนมีความเสมอภาค ทาสกับนายเมื่อเปนคริสเตียน
แลว เขาจะนับถือกันเหมือนพี่นองในพระคริสต ความรักพระเจาจะทําใหเขาเมตตา เอ็นดู สงสารซึ่งกัน
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และกันยิ่งขึ้น คริสเตียนไมมกี ารแบงแยกชัน้ วรรณะเชื้อชาติ และผิวพรรณ เพราะวาเราเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในพระเยซูคริสต
ครอบครัวอาริสโทบูลัส ในขอ 10 นั้นคงเปนพวกลูกหลานของกษัตริยเ ฮโรดผูปกครองแควนยู
ดาในสมัยพระเยซู ตามประวัติศาสตรสากลกลาววา พวกเหลานี้ยายกลับไปอยูกรุงโรม คนรับใชใน
ครอบครัวนี้หลายคนไดเปนคริสเตียนภายหลัง ตามที่เราทราบแลวกษัตริยเหลานี้รายกาจมาก แตเรา
ขอบพระคุณพระเจาที่ยงั มีลูกของพระเจาอยูใ นทามกลางฝูนชนเหลานัน้
ชีวิตคริสเตียนในครอบครัว
ของอาริสโทบูลัสนี้เปนขอสอนใจเราวา คริสเตียนจะอยูใ นที่ใด ๆ ก็ได จะอยูใ นหมูค ริสเตียน หรือใน
หมูมนุษยโหดเหี้ยม ความงามของพระเยซูคริสต ก็ยังปรากฏเดนอยูใ นชีวิตของเขาไมลืมเลือน ฉะนั้น
ขอใหเรามีชีวติ อยูเพื่อพระเยซู ไมวาเราจะอยูที่ใดก็ตาม
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บทเรียนที่ 11 คริสเตียนเปนพี่นองในพระคริสต (ตอ)

10

พระธรรมโรม 16: 12-27
12-15 ตรีเฟนาและตรีโฟสา คงเปนชื่อของทาสหญิงซึ่งกลับใจเชื่อพระเยซู ถึงแมวาเธอทั้งสอง
จะตองรับใชเจานายของตนอยางเต็มที่ แตก็ยังปลีกตัวหาโอกาสทําการขององคพระผูเปนเจาได ถาหาก
เรารักพระเจาจริงแลว เราจะไมยุงเกินไปจนไมมีเวลาสําหรับพระเจาอาจารยเปาโลไดกลาวถึงเปอรซีส
เปนพิเศษวา เปนผูไดกระทําการมากมายฝายองคพระผูเปนเจาคงจะเปนผูที่ไดเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระ
เยซูจริง ๆ คริสตจักรของเราทุกวันนี้คงจะเจริญเร็ว ถาหากเราจะมีบุคคลหลายคนเชนเปอรซีสใน
คริสตจักรของเรา
ในขอ 13 นั้นไดออกชื่อรูฟสวา เปนผูที่ไดเลือกสรรไวแลวในองคพระผูเปนเจารูฟสคนนี้
อาจจะเปนลูกของซีโมนชาวกุเรเน ซึ่งไดแบกกางเขนพระเยซูไปที่ตําบลโฆละโฆธานั่นเอง (มาระโก
15:21) ชื่อของเขาหมายถึงความรอนใจ ซึง่ เปนสัญลักษณของคริสเตียนแท เราจะตองมีความรอนรน
เพื่อพระเจาอยูเ สมอ เราตองมีจุดมุงหมายและจุดประสงคในชีวิตเพื่อพระเจา ใหเราสังเกตอีกวา อาจารย
เปาโลเรียกมารดาของรูฟสวา เปนเหมือนมารดาของทานดวย นี่ชใี้ หเราเห็นความเอาใจใสดแู ลคนอื่น
ของทาน เปนอยางดีอาจารยเปาโลคงไดรับความรัก ความชวยเหลือ และความอบอุน จากหญิงคนนี้มาก
ฉะนั้นผูหญิงคริสเตียนผูเปนมารดาทั่ว ๆ ไปควรจะยึดถือไวเปนแบบอยาง ควรจะชวยเหลือเกือ้ กูล
คนงานของพระเจาและใหความอุปถัมภเปนอยางดี
ในขอ 14 และ 15 กลาวถึงชื่อหลายชื่อของบรรดาพี่นอ งคริสเตียน ที่รวมสามัคคีธรรมซึ่งกัน
และกันในบานของเขา นี่ชา งแตกตาง จากตัวโบสถใหญ ๆ สมัยนี้เหลือเกินสมาชิกมีการแตกแยกกัน
และอยูรว มกันไมคอยได
16 การคํานับกันดวยวิธีจูบนั้น เปนธรรมเนียมของชาวอาหรับและพวกยูดา เพื่อพวกยูดาไปอยู
ในที่ใด ธรรมเนียมนีก้ ็ติดตามไปดวย ฉะนั้นไมตองสงสัยวาเมื่อพวกยูดากลับใจเปนคริสเตียน เขาก็ยัง
นับถือปฏิบัติตามประเพณีการจูบคํานับนี้อยู คริสตจักรในสมัยแรกก็ยังปฏิบัติกนั อยูเมื่อเวลาพบปะ
สังสรรคกัน การทักทายปราศรัยกันแบบนี้ ก็คลาย ๆ กับการจับมือกันแบบฝรั่ง หรือการไหวแบบไทย
นั่นเอง ฉะนัน้ สําหรับคริสเตียนไทย สิ่งที่เหมาะสมทีส่ ุดตามประเพณีก็คือ จงคํานับซึ่งกันและกันดวย
กิริยายกมือไหว
19-20 คริสเตียนโรมนั้นมีชอื่ เสียงดี เพราะความเชื่อของเขาเลื่องลือไปทั่วโลก (1:8) เขาปฏิบัติ
พระเจาดวยวิญญาณจิตและมีสามัคคีธรรม อยางไรก็ตามเขาก็มสี วนบกพรองเชนเดียวกับคริสเตียน
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ทั่วไป เพราะพระคัมภีรตอนนี้บอกใหเราทราบวา อาจารยเปาโลเตือนใหเขาระวังในการแตกแยกกัน ผูที่
กอเกิดการแตกแยกกันนั้นจะเห็นวา มีอยูใ นคริสตจักรตาง ๆ ดวย (ใหครูอานขอ 18,19) คนพวกนี้
พยายามหาเหตุคนโนนคนนี้ใหทะเลาะกันบาง ใหมคี วามคิดเห็นตางกันบาง แลวก็แบงพวกกันใน
คริสตจักรคนพวกนี้ดีใจ ถาเขาสามารถทําใหคนอื่น ๆ แตกแยกกันได แตคนที่กอการแตกแยกกันอีก
ประเภทหนึ่งนั้น คือพวกที่นําคําสอนเท็จเขามาในคริสตจักร และที่อาจารยเปาโลตักเตือนคริสตจักร
โรม ก็เปนคนประเภทนี้เอง
คริสเตียนควรระวังบุคคลซึ่งไมลงรอยกับคนอื่นใหมาก ถาหากเขามีทาทางกาวราวมากเกินไป
ก็ควรใหคณะธรรมกิจจัดการ แตวากอนที่จะกลาวโทษผูใดวานําคําสอนเท็จเขามาในคริสตจักร เรา
จําเปนตองรูความจริงเสียกอน เราตองรูวาพระคัมภีรสอนวาอยางไร การที่เราเปนคริสเตียนที่เชื่อวางใจ
ในพระเยซูคริสตนั้น ยังไมพอ เราจําเปนตองรูจักปองกันตัวจากบุคคลซึ่งสอนผิดจากหลักพระโอวาทที่
เราเชื่อนั้น ถาไมรูคําสอนของพระคัมภีรเพียงพอเปนการงายที่เราจะหลงเชื่อพวกสอนเท็จ ซึ่งมีฝปาก
กลาสามารถเกลี้ยกลอมคนใหหลงไดงาย ๆ อาจารยเปาโลเตือนวา ใหเมินหนาจากคนเหลานั้น ฉะนั้น
ทางที่ดีที่สุดทีจ่ ะหลีกเลี่ยงพวกนี้มใิ ชดว ยการโตเถียงกังพวกเขา แตเมินหนาหนีเสีย เราไมตองสังสรรค
สามัคคีกับคนเหลานี้ซึ่งไมปฏิบัติพระเจา ที่อาจารยเปาโลเตือนเชนนั้นมิไดหมายความวา เราควรตัด
สัมพันธกับคริสเตียนอื่น ๆ ที่มีความเขาใจผิดกับเขา เกี่ยวกับคําสอนขอปลีกยอยในพระคัมภีร แต
หมายถึงพวกที่ปฏิเสธพระเยซู ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ และปฏิเสธการไถบาปของพระเยซูบนไม
กางเขน
อาจารยเปาโลบอกวา คนทีก่ อ การแตกแยกกันในพวกคริสเตียนนัน้ ไมไดปฏิบัติพระคริสต แต
ปฏิบัติตัวเองตางหาก ฉะนัน้ ขอใหเราระวังคนงานในคริสตจักร ถาเขารับใชพระเจาเพราะเห็นแกเงิน
ถวายแลว จงกําจัดคนเชนนัน้ เสีย
คําเตือนอีกอยางหนึ่งของอาจารยเปาโลคือ “ใหทานทั้งหลายเปนคนฉลาดฝายการดี และใหเปน
คนโงฝายการชั่ว” คริสเตียนควรยอมใหโลกวาเราโง เพราะเราไมดื่มสุราไมเลนการพนัน ยังดีกวาที่จะ
ใหเขายกยองเราเพราะเราทําเหมือนเขา เราตองไมรวมมือกับความชัว่ ใด ๆ เด็ดขาด ครูสอนรวีวารศึกษา
ไมจําเปนตองผานการเมาสุรามากอน จึงจะสามารถสอนคนอื่นไดวาการเมาสุรานั้นไมดี ความชั่วทุก
อยางเราไมควรลอง เราควรยืนหยัดตอสูตา งหาก ใหเราเปนคนฉลาดฝายการดี เราจึงจะสามารถเอาชนะ
ความชั่วได
ขอ 20 นั้น กลาววา ไมชาไมนานพระเจาจะปราบพญามารซาตาน ใหยับเยินลงใตเทาของเรา
ทั้งหลาย มันเปนตนเหตุแหงความชั่วและการแตกแยก กอการรบกวนคริสเตียนแตเราขอบพระคุณพระ
เจา เราจะตองเปนผูชนะในบัน้ ปลาย เพราะพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา
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21-23 เมื่อไดสงความคิดถึงและคําคํานับสวนตัวเรียบรอยแลว ตอนนี้อาจารยเปาโลก็ใหสหาย
รวมงานสอดแทรกคําคํานับของทาน ถึงคริสเตียนกรุงโรมดวย
เราคงจะคิดวาจดหมายอันยืดยาวฉบับนี้ อาจารยเปาโลตองตื่นแตเชา ใหเสมียนนั่งเคียงขาง
แลวลงมือเขียนทีเดียว และเขียนกันตลอดวัน ตอนนี้คงเกือบค่ําแลว พวกคนอืน่ ๆ ที่อยูในบานคงพูดวา
“ขอโปรดสงความคิดถึงของพวกเราดวย” แลวอาจารยเปาโลจึงสั่งเสมียนวา “เติมขอความเหลานั้นลง
ไปดวย”
ทิโมธีเปนคนหนึ่งที่ขอฝากคําคํานับ เขาเปนลูกแหงความเชื่อของอาจารยเปาโล (ฟลิปป 2:1922) ทิโมธีนับวา เปนคนรวมทุกขรวมสุขกับอาจารยเปาโลจนถึงวาระสุดทาย และทานเคยพูดถึงเขาวา
เปนบุตรที่รัก ลูกิโอ อาจจะเปนคนเดียวทีก่ ลาวถึงในกิจการ 13:1 ก็ได ชื่อของยาโซนก็ปรากฏในกิจการ
17:5-9 สวนกายอัสนั้นคือเจาของบานซึ่งอาจารยเปาโลกําลังพักอยู บานของกายอัสนี้เปดรับแขกของ
คริสตจักรเสมอ จะพบชื่อของกายอัสอีกในพระธรรม 1 โครินธ 1:14
ขอ 22 อาจารยเปาโลอนุญาตใหเตระเตรียมเสมียนเอกฝากคําคํานับสวนตัวไปถึงคริสตจักรโรม
ดวย อันที่จริงแลว เตระเตียวยังไมเคยเห็นหนาตาคริสเตียนชาวโรมันสักคนแตเขาก็เปนผูมีน้ําใจ แสดง
ความคิดถึงพีน่ องในพระคริสตดวย เราคริสเตียนสมัยนีก้ ็ควรจะเอาอยางเขา เรามีพี่นอ งในพระคริสตอยู
ทั่วโลก ขอใหเรามีน้ําใจอธิษฐานเผื่อเขา อยาใหความรักของเรา จํากัดอยูเฉพาะในคริสตจักรของเรา
เทานั้น
25-27 นี่เปนคําอวยพรลงทาย คําวา “ตั้งมั่นคง” นั้นคือวา ความเชื่อของคริสเตียนมาถึงขั้น
บริบูรณและดํารงอยูได ฉะนั้นผูใดก็ตามที่ตั้งมั่นคงในความเชื่อนั้นแลว ผูนั้นไมเพียงแตเชื่ออยางเดียว
แตปฏิบัติตามความจริงที่เชือ่ นั้นดวย คําวา “ขอความลึกลับ” หมายถึงความลึกลับในการที่คริสตจักร
ของพระเยซูคริสต จะไดสถาปนาขึ้นและจําเริญวัฒนาในโลกนี้คําวา “สัพพัญู”คือมีฤทธิ์อํานาจทรง
หยั่งรูทั้งสิ้น พระเจาของเราทรงเดชานุภาพ ทรงกระทําอะไรไดทกุ สิ่ง ทรงรูสารพัด ไมมีอะไรปดบัง
ซอนไวจากพระองค พระองคทรงสถิตอยูทั่วไป
ขอใหเราถวายพระเกียรติแดองคพระเยซูคริสตเจา
พระผูชวยใหรอดของเราสืบไปนิรันดร
ขอใหพระองคโปรดใหเราไดรับพระพรครบบริบูรณ เหมือนทีค่ ริสเตียนกรุงโรมไดรับจากจดหมาย
ฉบับนี้เทอญ
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บทเรียนที่ 12 ความผิดบาปและความรอด (ทวน)

11

พระธรรมโรม 3:9-18,21-26
บทเรียนสองบทสุดทายนี้เปนการทบทวนขอสําคัญบางประการ จากสิ่งที่เราไดเรียนมาแลวจาก
พระธรรมโรม หวังวาการทบทวนของเราจะนําพระพรและความกระจางแจงมาสูเรามากยิ่งขึ้น
ปญหาสําคัญใหญยิ่งซึ่งมนุษยทั้งหลายตองเผชิญ ก็คือ เรื่องความผิดบาป และการรอดพนบาป
พระคัมภีรสอนเราถึงเรื่องนี้อยูมากทีเดียว
ความผิดบาปคืออะไร ถาจะขอความเห็นจากคนทั่วไปก็จะจัดไดคําตอบตาง ๆ กันเชนความผิด
บาปคือการฆาคน การลักทรัพย การลวงประเวณี ฯลฯ สิ่งเหลานี้เราถือวาเปนความผิดบาป ถาเชนนั้น
คนที่ไมเคยฆาคน ไมเคยลักทรัพย ไมเคยลวงประเวณี ฯลฯ ก็ไมเคยทําบาปละซี หามิได ความผิดบาป
มิไดหมายถึงการกระทําผิดใหญโตอยางเดียวเทานั้น แตยังหมายถึงความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ดวย พระ
คัมภีรสอนวา ความผิดบาปคือ การขาดการถวายเกียรติยศแดพระเจา (3: 23) นัน่ หมายถึงการลวงละเมิด
พระบัญญัติตา ง ๆ การไรความยุติธรรม การไรความบริสุทธิ์ และทุกสิ่งทีเ่ กี่ยวกับพระเจา
การโกหกก็บาป การหยิ่งยโสก็บาป การอวดตัวก็บาป สิ่งเหลานี้แหละ เปนการขาดการถวาย
เกียรติยศแตพระเจา และก็เปนความผิดบาปเทา ๆ กับการฆาคน การลักทรัพยและการลวงประเวณี เมื่อ
เรารูวาความผิดบาปคืออะไรแลว เราก็ยังมีปญหาขั้นทีส่ องคือวามนุษยทําบาปจึงเปนคนบาป หรือวา
มนุษยเปนคนบาปจึงทําบาป ในศาสนาอืน่ ๆ เขาสอนใหทําบุญเพื่อลางบาป สอนมนุษยใหอยูใน
ศีลธรรม สิ่งเหลานี้แกปญหานี้ไดไหม คนจํานวนมากที่ไมเคยทําบาปหนัก ไมเคยฝาฝนกฎหมาย เมื่อ
เห็นนักโทษอยูในเรือนจํา ก็หาวาเขาเปนคนบาปคนชั่ว และก็ไมนกึ ถึงตัวเองวา เปนคนชั่วเทา ๆ กัน แต
เปนเพราะโอกาสแสดงความชั่วยังไมเห็นไมสบจังหวะเทานั้น พระคัมภีรสอนวาความผิดบาปมีอยูใน
ตัวมนุษยแลว กอนที่มนุษยรจู ักเดียงสาและลงมือทําบาป เมื่อพระเจาสรางมนุษยคแู รกคืออาดามกับเอวา
นั้น เขาเปนคนบริสุทธิ์จริง แตวาเมื่อเขาขืนคําสั่งของพระเจาโดยกินผลไมกลางสวนที่พระเจาทรงหาม
นั่น นั่นแหละเปนจุดเริ่มตนของความผิดบาป ในชีวิตของมนุษย ฉะนัน้ ลูกหลานของมนุษยคแู รกนี้ จึงมี
เชื้อสายเปนคนบาป หรือพูดอีกนัยหนึ่งวาการที่เราเปนคนบาป มิใชเพราะเราทําบาป แตก็เพราะเราได
เกิดมาในความผิดบาป สืบเชื้อสายของคนบาปมาตั้งแตบดิ ามารดาเดิม เรามิไดเลือกเกิดเปนคนบาป เรา
อาจจะไมชอบบาป เราอาจจะหาทางทําความดี อยูในศีลธรรม และรักษากฎหมายบานเมือง แตถึง
เชนนั้นเราก็ยังเปนคนบาปอยูนั่นเอง
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อีกาจะพูดกับพรรคพวกของมันวา ฉันไมใชกาเพราะฉันมีขนนกยูงปกเอาไวทหี่ างแลว การที่กา
ตัวนั้นไปขโมยขนนกยูงมาเสียบไวทหี่ างของมันนั้น ก็มิไดทําใหมันเปนนกอยางอืน่ ไปไดเลย
ความผิดบาปของมนุษยก็เชนเดียวกัน เปนมรดกที่เปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งตกทอดลงมาจาก
มนุษยคนแรก ฉะนั้นสันดานบาปจึงมีอยูใ นตัวมนุษย เด็กเกิดมาไมตอ งมีคนสอนใหโกหก แตเด็กก็
โกหกได ไมมใี ครสอนใหทาํ ความชั่ว แตเด็กก็ทําได สวนความดีนั้นแมวาจะอบรมเทาไรก็ทําไมได แม
จะทําไดก็ไมตลอด ทั้งนี้ก็เห็นไดแลววาความดีในตัวเด็กไมมี เขาจึงเดินหลงทางเสมอ เหมือนกับเวลาที่
เราโยนวัตถุขนึ้ ไปในอากาศพอหมดแรงเหวี่ยงก็จะตกลงมาสูสภาพต่ําเชนเดิม
สมัยนี้เปนสมัยกาวหนา ในดานการศึกษา ในดานวิทยาการ เชนวิทยาศาสตรวัตถุ ยารักษาโรค
แตยังไมมกี ารกาวหนาในการที่จะทําใหความผิดบาปลดออกจากจิตใจมนุษยมนุษยไดรับความเจริญ แต
ความเจริญก็ไมสามารถทําใหความผิดบาปหมดไป จะเห็นไดวาในเมืองที่เจริญที่สุด นครนิวยอรค
โตเกียว หรือกรุงเทพฯ ความผิดบาปยิ่งปรากฏมาก
ตามหนาหนังสือพิมพที่ขายดี มีแตขาวฆาตกรรม โจรกรรม การผิดศีลธรรมตาง ๆ ฉะนั้นถาจะ
วาการศึกษาไดยกระดับชีวติ จิตใจมองมนุษยใหสูงขึ้น ก็ไมจริง เพราะวาคนทีไ่ ดรบั การศึกษาสูง ก็มักมี
เลหเหลี่ยมสูงในการฉอโกง หรือเอาเปรียบคนอื่น ยิ่งคนที่มีตําแหนงสูง ก็ยิ่งจะเห็นความเหลวแหลกใน
ดานสังคม บางคนมีเมียนอย หรือที่เรียกวาเมียเก็บ ความผิดบาปสีแดงเขมอยูแคไหนมันก็จะคงอยูเทา
เดิมหรือมากขึน้
มนุษยที่อยูในความเจริญและมนุษยที่ไมอยูในความเจริญ ไมมีความแตกตางกันในสภาพบาป
มนุษยทกุ คนเกิดมาแลวตองตาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา เขาเปนคนบาปพระธรรมโรม 6:23 กลาววา “ดวยวา
คาจางของความบาปนั้นคือความตาย” พวกที่เจริญแลว นั่งรถเกงไดรบั การศึกษาสูง กินอาหารชั้นดี อยู
ในบานสวยงาม พอถึงกําหนดเขาก็ตองตาย รางกายฝงดินเหมือนกัน กับคนปาคนดอยที่กนิ เผือกกินมัน
อยูตามภูเขาตองตาย และยิ่งกวานัน้ ผูรับใชพระเจาที่ไปอยูทามกลางคนปาเถื่อน ที่ยงั ไมไดรับความเจริญ
นี้ก็พบวา ชีวติ ของพวกนั้นเต็มไปดวยการฆากัน แยงชิงกัน ขโมยกัน และอิจฉาริษยากัน โดยเหตุนี้จึง
สรุปไดวามนุษยทุกคนเปนคนบาป มิใชเพราะเขาทํา แตเพราะเขาเปนคนบาปอยูแ ลวในสันดาน ฉะนั้น
เขาจึงทําบาป
3:9-18 (ใหนกั เรียนอาน) จากขอพระธรรมเหลานี้ จะเห็นสภาพความผิดบาปเปนรูปเปนรางใน
ตัวของมนุษยไดชัดเจนทีเดียว พระคัมภีรบ อกวาไมมีคนชอบธรรมสักคนเดียว ไมมีเลยไมมีคนทีเ่ ขาใจ
ไมมีคนที่แสวงหาพระเจา หลายคนอาจจะไมเชื่อขอนี้ อาจจะแยงวา พวกถือศาสนาตาง ๆ เขาแสวงหา
พระเจา เขาพยายามทําความดี แตนั่นไมใชหนทางทีถ่ ูกตองมนุษยที่หาพระเจาดวยความพยายามของ
ตนเองก็จะไมพบเลย เมือ่ บิดามารดาคูแรกทําผิดความผิดบาปของเขาก็เปนเหมือนกําแพงกั้นระหวาง
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พระเจากับมนุษยทีเดียว เขาเดินทางหางจากพระเจาออกไปทุกที มนุษยไมแสวงหาพระเจา แมแตใน
สมัยนี้ เราจะพูดเรื่องพระเจา เรื่องการรอดพนบาป เรื่องไปสวรรค ใหคนทั่วไปฟง เขาจะไมเอาใจใสเขา
จะเยาะเยยและหันหลังให ทั้งนี้ก็เพราะคนทั้งหลายไดหลงทางไปเสียแลว ตาแหงจิตวิญญาณของมนุษย
บอดไป
3:21-26 ขอใหเราพิจารณาขอเหลานี้ ซึง่ จะทําใหเรามีความสวางขึ้น มนุษยตาบอดฝายจิต
วิญญาณ มนุษยไมแสวงหาพระเจา แตมนุษยยังสามารถที่จะเขามาหาพระเจา และรับการยกโทษ
ความผิดบาปได มนุษยไมแสวงหาพระเจา แตพระเจาทรงแสวงหามนุษย พระเจาไดสงพระบุตรองค
เดียวของพระองคลงมาในโลกเพื่อชวยคนบาป เพื่อจะนําเขากลับคืนมาหาพระองค “เพราะวาบุตร
มนุษยไดมาเพือ่ จะแสวงหาและชวยผูทหี่ ลงหายไปใหรอด” (ลูกา 19:10) ฉะนัน้ การที่มนุษยจะไดรับ
ความรอด และกลับมาหาพระเจา มิใชเปนโดยการกระทําของมนุษย แตเปนเพราะพระคุณของพระองค
โดยตรง คือพระคุณที่ประทานใหเปลา ๆ โดยองคพระเยซูคริสต ซึ่งเราไมมีคุณงามความดีอะไรที่
เหมาะสมจะรับเอา แตพระเจาก็โปรดประทานให
ในทํานองเดียวกัน พระเจาประทานพระคุณใหแกเรา เมื่อเราเปนศัตรูกับพระองคเราไมสมควร
จะไดรับการยกโทษ เราสมควรตองตาย และถูกลงโทษในบึงไฟนรกแต “พระเจาไดทรงตั้งพระเยซูนั้น
ไว ใหปรากฏเปนที่ระงับพระพิโรธ เพราะความเชือ่ โดยพระโลหิตของพระองค เพื่อจะไดสําแดง
ความชอบธรรมของพระองค ในการทีพ่ ระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว และไดทรงยกความผิดทีล่ วง
ไปแลวนัน้ ” (โรม 3:25)
ในการยกโทษนั้นพระเจาจําตองเสียสละพระบุตรของพระองค การยกโทษนั้นไมใชของงาย
เพราะผูที่ยกโทษนั้นจะตองเสียสละ เนื่องจากความเสียหายผูที่กระทําผิดแกตนไดกระทําไว
สมมุติว นาย ก. ขอยืมรถยนต นาย ข. ไปใช บังเอิญ นาย ก. ขับไปชนตนไมจนหนารถยนตบุบ
บี้หมด นายก. กลับมาออนวอน นายข. วา “สุดแลวแตจะกรุณาเถิดครับคุณ ข. ผมไดทําความเสียหาย
ใหแกรถยนตของคุณ และยิ่งกวานั้น ผมก็ไมมีเงินทีจ่ ะซอมใหคุณเลย” เนื่องจากนาย ข. เปนเพือ่ นที่ดี
ที่สุดของนาย ก. และรักใครนาย ก. มาก นายข. จึงกลาววา “ผมยกโทษใหคณ
ุ ” การที่นาย ข. ยกโทษให
นาย ก.นี้ นาย ข. ตองเปนผูรับการเสียหาย คือเขาตองเสียเงินคาซอมรถยนตเอง
ในทํานองเดียวกัน พระเจาไดทรงยกโทษใหแกเรา พระองคตองเสียสละพระบุตรองคเดียว คือ
พระเยซูคริสตเจาเพื่อตายแทนเรา คนบาปทุกคนตองยืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาเพราะความผิด
ของตน แตพระเจาทรงรักคนบาป ยกโทษความผิดบาปใหแลวและทรงเต็มพระทัยใหพระเยซูคริสต
สิ้นพระชนม เพื่อไถความผิดบาปของเรา
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ฉะนั้นเนื่องจากพระเยซูคริสต ไดตอบแทนคนบาปทั่วโลกบนไมกางเขนสําเร็จแลว มนุษยจึงมี
สองทางที่จะเลือกเอา คือ
(1) ปฏิเสธการยกโทษของพระเจา และตองรับโทษเพราะความผิดบาปของตนและตายใน
ความผิดบาปนั้น
(2) ยอมรับเอาพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา โดยการรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดของตน แลวจะไดรับชีวติ นิรันดรในสวรรคกับพระองค
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนัน้ จะมิไดพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 3:16) พระเจาทรงรักโลก คนหนุม สาว คนชรา
ลูกเล็กเด็กแดง พระองคทรงรักทาน และทรงรักขาพเจาจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
คือ พระเยซูคริสต เพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสตนนั้ คือเชื่อวาพระเยซูไดทรงตายเพื่อไถบาปของ
ตน จะมิไดพนิ าศในบึงไฟนรกแตจะมีชวี ิตนิรนดรในสวรรค ซึ่งเต็มไปดวยความผาสุกไมมีที่สิ้นสุด
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บทเรียนที่ 13 ความชอบธรรมและชีวิตที่บริสทุ ธิ์ (ทวน)

12

พระธรรมโรม 5:1-5 6:5,11-14
บทเรียนวันนี้เปนบทสุดทายสําหรับการศึกษาพระธรรมโรมของเรา
วันนีเ้ ราจะทบทวน
เกี่ยวกับความชอบธรรม และการดํารงชีวติ อยูอยางบริสทุ ธิ์เพื่อพระเยซู
การที่คนหนึ่งคนใดจะเปนคนชอบธรรมไดนั้น ก็โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาโดยตรง
คือความชอบธรรมของพระเจาซึ่งประทานแกคนทัง้ ปวง โดยความเชื่อที่เขาไดเชื่อในพระเยซูคริสต
(โรม 3:22) นัน้ คือการที่พระเยซูคริสตผูประกาศจากความผิดความบาปผูทรงไมเคยทําบาป ไดทรงตาย
แทนเราเพื่อไถความผิดบาปของเรา “เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําใหพระองคนั้น ผูไมมีความผิดบาป
เปนความผิด เพราะเห็นแกเราเพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาโดยพระองค” (2 โครินธ 5:21)
ฉะนั้นเมื่อใคร ๆ ก็ตาม ยอมรับเอาการตายของพระเยซูคริสตวา เปนการไถเขาใหพนจากความผิดบาป
แลว พระเจาจะยอมรับเขาไวเปนบุตรของพระองค เสมือนเขาเปนคนชอบธรรม
มีเรื่องหนึ่งกลาววา มีพี่นองสามคน คนสุดทองนั้นประพฤติตัวเปนคนพาลเกเรและในที่สุดก็
ไปฆาคน เขาถูกตํารวจจับ และศาลตัดสินประหารชีวิต พี่ชายคนที่สองเมื่อทราบเรื่องก็รีบไปหาผู
พิพากษาขอรองวา ตัวเขาเองจะตายแทนนอง เพราะวานองคนนี้ยังไมมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเชื่อพระ
เจาเลย กลัววาเขาตองตกนรก ผูพิพากษาสอบประวัติพชี่ ายคนที่สองนี้ดูวา เขาเปนบุคคลอยางไร ตาม
ประวัติบอกวา เขาเคยตองคดีมากอน ถึงแมวาเดีย๋ วนี้เขาเปนคนดีเชื่อในพระเจาก็ตาม แตเขาไมสามารถ
จะตายไถโทษแทนนองไดตามกฎหมาย และพี่ชายคนโตก็มาเหมือนกัน เนื่องจากรักและสงสารนอง
มากเขาตัดสินใจที่จะใหชีวิตของตนเพื่อถูกประหารแทนนองดวย ทางเจาหนาที่ไดสอบประวัติพี่ชายคน
โตอยางถี่ถวนและประกฎวาคน ๆ นี้เปนคนบริสุทธิ์จริง ไมเคยตองคดีใด ๆ ในชีวติ ฉะนั้นเจาพนักงาน
จึงใหเขานั่งเกาอี้ไฟฟาถูกประหารแทนนอง ตามกฎหมายของประเทศ เดีย๋ วนีน้ องชายคนเล็กนัน้ เปนผู
บริสุทธิ์แลว เขาเปนบุคคลที่ไมมีความผิดหรือเคยฆาคนมากอนเลยทัง้ นี้เพราะวาชีวติ ของเขาไดตายไป
แลว ชีวิตทีเ่ ขามีอยูนั้นเปนชีวิตของพี่ชายคนโตตางหาก
แตในทางตรงขาม ถาผูใดไมเชื่อวาพระเยซูไดตายแทนความผิดบาป ของเขาผูนั้นก็จะไดรับ
การปรับโทษ ในเรื่องสามพีน่ องนั้น สมมุติวานองชายคนเล็กไมยอมรับวาพี่ชายคนโตไดตายแทนเขา มี
อยูทางเดียวคือศาลจะตองบังคับใหเขารับใชโทษของเขาเอง แตเพราะเหตุวา เขายอมใหพี่ชายตายแทน
เขา ฉะนั้นเขาจึงเปนคนบริสุทธิ์ประดุจวาเขาไมเคยฆาคนตาย ถาหากโจทกมาฟองเขาใหมวา เขายังมี
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โทษเพราะเขายังไมตาย ศาลก็จะชี้ใหโจทกดูวา เขาตายแลว และชีวิตที่เขามีอยูนั้น คือชีวิตของพีช่ าย
ตางหาก
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรารับสารภาพบาป และยอมเชือ่ วาพระเยซูทรงตายแทนเรา ความผิด
บาปของเรา พระองคก็ทรงยกเสียสิ้น เราก็เปนผูบริสุทธิ์ประดูจวาเราไมเคยทําบาปมากอนเลย เมื่อพญา
มารฟองเราตอพระเจาวา เราเปนคนบาป เคยทําอยางนั้นเคยทําอยางนี้ พระเจาก็จะชี้ใหดูไมกางเขนที่
พระเยซูไดทรงตายแทนเรา และที่เรามีชวี ิตอยูน ั้นไมใชชีวิตของเราเอง แตเปนชีวิตของพระเยซูคริสต
ตางหาก คริสเตียนทั้งหลายผูไดกลายเปนคนชอบธรรมแลวโดยความเชื่อ ควรจะพูดไดเต็มปากเหมือน
อาจารยเปาโลวา “ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว และไมใชขาพเจาเองที่ยังมีชวี ิตเปนอยู แตพระ
คริสตตางหากทรงมีชีวิตเปนอยูในขาพเจา และมีชีวิตซึ่งขาพเจามีอยูใ นเนื้อหนังเดีย๋ วนี้ ขาพเจามีอยูโดย
ศรัทธาคือศรัทธาในพระบุตรของพระเจา ผูไดทรงรักขาพเจา และไดประทานพระองคเองเพื่อขาพเจา”
(กาเลาเทีย 2:20)
5:1-5 ซึ่งแสดงใหเราเห็นผลของความชอบธรรม เมื่อเราทั้งหลายเปนคนชอบธรรมเพราะความ
เชื่อในพระเยซูคริสตแลว เราจึงเปนไมตรีกับพระเจา ไดคืนดีกันใหม นั่นคือการมีสันติสุขดวยกันกับ
พระองคอีก เมื่อบิดามารดาเดิมของเรา คืออาดามกับฮาวาไดทําผิดมิตรภาพระหวางมนุษยกับพระเจาก็
ไดขาดสบั้นลงทันที ความผิดบาปทําใหเราเปนศัตรูกับพระเจา เราเขาหาพระเจาไมได เราถูกแยกจาก
พระเจาอยูหางไกลทีเดียว บางทีทานอาจจะเคยขัดใจหรือเขาใจผิดกับเพื่อนของทาน ทานอาจจะเคยรัก
ใครชอบพอกันมาก แตเมือ่ ผิดใจกันอยู ทานก็จะมีความกลุมใจและเศราใจ เมื่อมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมา
ชวยใหทานกลับคืนดีกับเขาอีก ความผิดเกา ๆ ก็ไดอภัยใหกนั และกันหมดแลว ขณะนัน้ ทานจะมี
ความสุข ความยินดี และโลงอกมากเทาใด ฉะนั้นพระคัมภีรจึงกลาวเชนเดียวกัน ในระหวางมนุษยกับ
พระเจา เราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ เราจึงเปนไมตรีกันกับพระเจา โดยพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา โดยพระเยซูคริสตนั้น เราจึงไดเขาในรมพระคุณที่เรายืนอยูน ั้น
ผลของความชอบธรรม ประการแรกก็คือ สันติสุขในพระเจา นี่คือวาอดีตแหงความขมขื่นที่มี
ตอพระเจาไดผานพนไป เดีย๋ วนีเ้ ต็มไปดวสยความยินดี ผลของความชอบธรรมประการที่สองก็คือ รม
พระคุณของพระเจา เดีย๋ วนี้เราไดยืนอยูในรมพระคุณของพระองค เราไมเหมาะสมเลย แตเพราะเหตุวา
เราไดรับการยกโทษแลว เราจึงไมเขาในรมพระคุณที่เรากําลังยืนอยูนนั้ ผลของความชอบธรรมประการ
ที่สามคือ ความหวังในพระรัศมีของพระเจา นั้นคือพระสัญญาของพระเจาสําหรับเรา ผลของความชอบ
ธรรมประการที่สี่ คือ ความยินดีในความยากลําบาก ตามปกติแลวปุถุชนทั้งหลาย เวลามีความ
ยากลําบาก เขาจะมีความยินดีและสันติสุขไมได แตมีความทุกขความเสียใจ สวนคริสเตียนนัน้ ตรงกัน
ขาม เขาจะมีความยินดีและสันติสุขอยูทุกเวลา ไมวาสวางหรือมืด สุขหรือทุกขทั้งนี้ก็เพราะเขารูวา
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ความลําบากในโลกนี้เปนแตของชั่วคราวเทานั้น แตเมือ่ ถึงวันนั้นที่คริสเตียนจะไดเขาในพระรัศมีของ
พระเจาความลําบากทั้งสิ้นจะลืมไปหมดทีเดียว
ขณะที่รถยนตโดยสาร วิ่งฝุนตลบไปตามถนนอันขรุขระสายหนึ่ง คนโดยสารพากันบนอูอี้ไป
ตาม ๆ กันทีเดียว รถโคลงไปเคลงมา และในที่สุดลอหลังก็ไปชนตอไมเขายางแบนไปเลย ทามกลางไอ
แดดของบายวันนั้นเอง คนโดยสารตางก็หนาบูดหนาเบี้ยวไปตาม ๆ กัน แตเปนที่นาประหลาดอยูสัก
หนอย มีหนูนอ ยคนหนึ่งแทนที่จะบนเหมือนคนอื่น ๆ แกกลับมีหนาตายิ้มแยมแจมใส หัวเราะราเริงอยู
ตลอดเวลา หญิงวัยชราคนหนึ่งจึงถามวา “พอหนู ทําไมพอหนูจึงหัวเราะยิ้มยองผองใสอยูได ในเมื่อ
อากาศรอนหัวจะแตก ขี้ฝุนก็แทบจะลืมตาไมขึ้น และเราก็ตายอยางนี้” หนูนอยตอบวา “ก็ไมเห็นเปน
อะไรนี่ครับ ผมทนได ผมรูสึกตื่นเตน เพราะคุณพอกําลังรอผมอยูปลายทาง” การเดินทางลําบากก็จริง
แตเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลวความลําบากก็จะหายไปสิ้น ความปลื้มปติยินดีจะเขามาแทนที่ในชีวิตค
ริสเตียนก็เชนเดียวกัน ทางขรุขระแดดรอนจัด และหนทางเต็มไปดวยภยันตรายแตวาถาเราระลึกไดวา
พระบิดาเจาของเรากําลังประทับรอคอยเราอยูบนมหาสวรรค เราคงจะลืมความลําบากและความทุกขใน
การเดินทางแหงโลกนี้
ผลของความชอบธรรมนั้นมีตอไปวา เมื่อเรามีความยินดีในความลําบากแลวก็จะทําใหเรามี
ความอดทน และความอดทนนั้น จะกระทําใหเราเกิดมีอุปนิสัยดี นั่นแหละเปนลักษณะอันแทจริง
ของคริสเตียน
เมื่อเราไดกลายเปนคนชอบธรรม โดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจาแลว นั่นมิใชขนั้ สุดทายใน
ชีวิตคริสเตียน
แตเราจะตองดํารงชีวิตอยูใ นความบริสุทธิ์เพื่อพระเยซูเมื่อเราพนความผิดแลวโดย
พระคุณของพระเจา ก็มิใชวา เราจะเอาพระคุณของพระเจามาเปนใบรับรองวาจะไมบาปทําผิดอีก การที่
พระเยซูคริสตไดตายแทนเรานั้น ก็เปรียบประดุจวาเราตายกับพระองค และชีวิตทีเ่ รามีอยูเดี๋ยวนีไ้ มใช
ของเรา แตเปนของพระเยซูคริสต เพราะฉะนั้นเราควรคิดเห็นอยางนี้ คือวา พระองคไดตายเพื่อคนทั้ง
ปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงไดตายเสียแลว และพระองคไดทรงวายพระชนมเพื่อคนทั้งปวง เพื่อคน
เหลานั้นที่มีชวี ิตอยู จะมิไดเปนอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองตอไป แตจะเปนอยูเพื่อประโยชนแกพระองค
นั้นผูทรงวายพระชนมและทรงเปนขึ้นมาใหม เพราะเห็นแกเรา
6:5,11-14 ขอเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดแจงทีเดียววา คริสเตียนไมควรอยูในความผิดบาป
ตอไป เมื่อเรามอบใหพระเยซูคริสตอยูในเรา เรามีอํานาจอยูเหนือความผิดบาปและสามารถดํารงชีวิตอยู
อยางบริสุทธิ์เพื่อพระองค
คริสเตียนในสมัยนี้พากันแกตัววา เขายังอยูในเนื้อหนัง ฉะนั้นเขาจึงหลงทําผิดบาปเปนประจํา
ถาเขาจะอางเชนนั้นก็เทากับวา ฤทธิ์อํานาจของพระเจามิไดเกิดผลในชีวิตของเขาเลย ฉะนัน้ “คนใดที่
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อาศัยอยูในพระองค คนนัน้ ไมไดมีปกติกระทําบาป...” จะเปนเชนนัน้ ได โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น (ใหครูอาน โรม 8:12-14)
คนที่อยูในพระองคนั้น คือคนที่มีชีวิตใหมและธรรมชาติของชีวิตใหมนั้นจะไมเหมือนชีวิตเกา
เลย คือจะไมกระทําความผิดบาปซ้ําแลวซ้ําอีก ตนมะมวงบางชนิดสามารถเอากิ่งอื่น ๆ เขามาตอใหเกิด
ผลได และผลนั้นที่เกิดจากกิ่งใหม จะเปนผลใหมตามชนิดของมันแตสมมุติวา มะมวงยังเกิดผลเปน
อยางเดิมอยู ก็แสดงใหเห็นวาการตอกิ่งนัน้ ไมสนิทดี และกิ่งใหญนั้นคงไมมีชีวิตอยางแทจริงในลําตน
คนที่อางตัววาบังเกิดใหมในพระเยซู แตผลการประพฤติของเรา ยังเปนเหมือนคนทีย่ ังไมเชื่อพระเจาอยู
แสดงวาคน ๆ นั้นไมไดเกิดใหมอยางแทจริง
ในพระเยซูคริสตเรามีชัยชนะตอพญามารและความผิดบาปแลว การที่พญามารพยายามยุใหเรา
รับใชมัน และเปนทาสความผิดบาปตอไปนั้น เปนเพราะมันใชอํานาจเถื่อนบังคับเราเทานั้น ถาเราชี้ให
มันเห็นวามันเปนผูแพ เพราะพระเยซูไดมีชัยชนะบนไมกางเขนแลว มันจะหลบหนีไปทีเดียว ฉะนั้น
อยาใหเราเปนทาสตอไป จงอางสิทธิ์ของเราในพระเยซูวาเราเปนผูชนะความผิดบาปและอํานาจของมาร
แลว
การที่คริสเตียนจะเอาชนะความผิดบาปไดนั้น ไมใชอาศัยความตั้งใจ ไมใชอาศัยการปฏิบตั ิตาม
พระบัญญัติ แตอาศัยการอยูใ นองคพระเยซูคริสตนั่นเอง ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ ก็ใหเราดําเนิน
ตามพระวิญญาณดวย.
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