โครงเทศนา เรื่องชีวติ ที่มั่นใจในความรอด
พระธรรม ฮีบรู บทที่ 9-10
เรียบเรียงโดย อรวรรณ พันธุ์แก้ ว
ในการดูแลของ ศจ.ดร.มาโนช แจ้ งมุข
โครงเทศนา:
1. ผูท้ ี่ได้รับความรอดจะเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ 9:1-10:18
1.1 ไม่ใช่บริ สุทธิ์ เพราะมนุษย์
1.2 บริ สุทธิ์ เพราะพระเยซูคริ สต์
2. ผูท้ ี่ได้รับความรอดต้องมีการสาแดง 10:19-34
2.1 สาแดงด้วยหัวใจ
2.2 สาแดงด้วยการกระทา
3. ผูท้ ี่ได้รับความรอดต้องมัน่ ใจในผลที่จะได้รับ 10:35-39
3.1 มัน่ ใจว่าพระเจ้าจะประทานบาเหน็จ
3.2 มัน่ ใจว่าพระเจ้าคุม้ ครองรักษาจนถึงที่สุด

หัวข้ อ : ชีวติ ทีม่ นั่ ใจในความรอด
คานา :
มีชายคนหนึ่ง เขาเป็ นคนที่พ่ งึ พ้นโทษออกมาจากคุก เมื่อกลับไปบ้านไม่มีใครต้องการพบเขา
ไม่มีคนยอมรับเขา เขารู ้สึกเสี ยใจผิดหวัง และหมดหวังในชีวติ เพราะเขาไม่ได้รับการอภัยจาก
ครอบครัวรวมทั้งเพื่อน ๆ
วันหนึ่ง ขณะที่เขาเดินโซซัดโซเซมา เขาก็เห็นว่าในสนามกีฬามีงานเลี้ยงใหญ่โต ทุกคนล้วน
แต่ใส่ เสื้ อผ้าสวย ๆ งดงาม เขาอยากเข้าไปร่ วมงานเลี้ยงนั้น แต่ทว่า เขาไม่มีเสื้ อผ้าดี ๆ และไม่มีบตั รเชิญ
ขณะที่เขากาลังจะเดินออกมาจากที่นนั่ มีชายสู งอายุคนหนึ่งซึ่ งสังเกตเห็นเขาตั้งแต่แรก เดินเข้ามาหา
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และถามว่า ทาไมเขาถึงไม่เข้าไปในงานเลี้ยง เขาจึงตอบว่า เขาไม่มีบตั รเชิ ญ และไม่มีเสื้ อผ้าดี ๆ จึงไม่
กล้าเข้าไป
เมื่อชายคนนั้นได้ยนิ จึงมอบบัตรเชิ ญให้กบั เขาและหาเสื้ อผ้าให้เขาใส่ แต่น่าเสี ยดาย แม้วา่ เขา
จะได้รับสิ่ งนี้ เขาก็ยงั ไม่มนั่ ใจว่า แท้จริ งเขามีค่าที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงนั้นเขากลัวว่าเขาจะถูกปฏิเสธ
จากเจ้าของงาน เพราะเขาเป็ นคนไม่ดี เมื่อคิดดังนั้น เขาจึงเดินจากไปโดยไม่มีโอกาสรู ้เลยว่า ผูท้ ี่ให้บตั ร
เชิญกับเขาก็คือ เจ้าของงานนัน่ เอง

ประโยคสร้ างความต้ องการ :
เราเคยรู ้สึกอย่างชายคนนี้หรื อไม่ เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริ สต์ เรามัน่ ใจในความรอดของเรา
ไหม มัน่ ใจไหมว่าเราจะได้อยูก่ บั พระองค์ และเข้าไปร่ วมงานเลี้ยงกับพระองค์

ประโยคสรุป :
คริ สเตียนทุกคนต้องมีชีวติ ที่มนั่ ใจในความรอดของเรา

ประโยคคาถาม :
เราจะมีชีวิตที่มนั่ ใจในความรอดได้อย่างไร

ประโยคเชื่อมโยง :
พระธรรมฮีบรู 9-10 ได้บอกความจริ งให้เรามัน่ ใจในความรอดอย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน

อ่านพระธรรมฮีบรู 9:23-28
1. ผู้ทไี่ ด้ รับความรอดจะเป็ นผู้บริสุทธิ์ 9:1-10:18
1.1 ไม่ ใช่ บริสุทธิ์เพราะมนุษย์
อย่างที่เราเรี ยนรู ้กนั มาบ้างแล้วในพระธรรมฮีบรู เกี่ยวกับเรื่ องของปุโรหิ ต ฮีบรู บทที่ 9 กาลัง
บอกว่า ระบบของปุโรหิ ตนั้นไม่สามารถทาให้เราบริ สุทธิ์ ได้ 100% ฮีบรู บทที่ 9 คาว่า โลกียศักดิ์สิทธิ์
สถานก็คือ สถานนมัสการที่มนุษย์สร้างขึ้น
ฮีบรู บทที่ 9 ได้บรรยายถึงสภาพของสถานนมัสการที่ทาด้วยมือของมนุษย์ มีรายละเอียดต่าง ๆ
มากมายที่มนุษย์สรรหามาเพื่อถวายแด่พระเจ้า และบรรยาถึงความยากลาบากที่มนุษย์จะเข้าไปพบพระ
เจ้าได้ เพราะมนุษย์ที่จะพบพระเจ้าจะต้องบริ สุทธิ์ 100% แต่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าจึง
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ตั้งมหาปุโรหิ ตขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็ นตัวแทนประชาชนถวายเครื่ องบูชาไถ่บาปสาหรับบาปที่ไม่เจตนา แต่
สิ่ งนี้ แท้จริ งไม่ได้ทาให้มนุ ษย์กลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่กาลังทาเพื่อเป็ นสิ่ งที่ช้ ีเตือนว่า มนุษย์มีความบาป
และเป็ นคนบาป (9:1-10)
มนุษย์เริ่ มทาบาป ตั้งแต่สมัยอาดัม และเลือกที่จะไม่เชื่ อฟั งพระเจ้า จึงตกอยูใ่ นความบาป และ
ค่าจ้างของความบาปก็คือความตาย มนุษย์จึงพยายามหาทางคืนดีกบั พระเจ้า แต่ก็ไม่สามารถทาได้อย่าง
สมบูรณ์ ทุกปี มนุษย์ยงั ต้องนาเครื่ องบูชามาถวายแด่พระเจ้า เพื่อเตือนว่าตนเองเป็ นคนบาป เราไม่
สามารถลบความบาปของเราได้ดว้ ยการกระทาของเรา
ตัวอย่าง : จิตแพทย์คริ สเตียนได้กล่าวว่า เมื่อมีคนทาผิด และมาขอความช่วยเหลือรักษาจิตใจที่
รู้สึกผิด ความสามารถของเขาก็คือ สามารถทาให้คน ๆ นั้นไม่รู้สึกว่าตนเองมีความผิดอีกต่อไป แต่วา่
เขาไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้

1.2 บริสุทธิ์เพราะพระเยซูคริสต์
ฮีบรู 9:11-10:18 ได้พดู ถึงการชาระบาปโดยพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นการลบล้างบาปได้อย่างถาวร
(9:14) เราสามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้โดยทางพระโลหิตของพระเยซู คริ สต์นนั่ หมายถึงว่าเรากลายเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ 100% โดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องบูชา เลือดแพะ เลือดแกะ แต่เป็ นเลือดของผูบ้ ริ สุทธิ์ คือพระเยซู
คริ สต์
ในขณะที่เราเป็ นคนบาป พระเยซูคริ สต์ยอมตายแทนเรา (โรม.5:7-8) พระองค์ทรงสาแดงความ
รักของพระองค์ต่อเรา แม้วา่ เราไม่สมควรจะได้รับ แต่พระองค์ทรงมอบให้ เพื่อเราสามารถกลับคืนดีกบั
พระเจ้า ได้รับความรอดนิ รันดร์ ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ แท้จริ งพระเจ้าทรงบอกเรา
เสมอว่า พระองค์ไม่ได้ตอ้ งการเครื่ องบูชาใด ๆ นอกจากใจของเรา และความใกล้ชิดสนิทสนมที่
พระองค์ตอ้ งการมอบให้กบั เรา (ฮีบรู .10:5-10, โฮเชยา.6:6, โรม.12:1) เมื่อเราไม่สามารถไปถึงพระองค์
ได้ พระเยซูจึงยอมสละพระองค์เอง เพื่อเป็ นทางนาเราไปสู่ พระบิดานิรันดร์
ตัวอย่าง : ผูห้ ญิงคนหนึ่งได้ช่วยลูกออกจากกองไฟเมื่อเขายังเด็ก เมื่อโตมาลูกไม่ยอมรับเขา
เพราะเห็นแม่หน้าตาน่าเกลียด แต่ในที่สุดเมื่อเขารู ้ความจริ งว่าที่แม่มีหน้าตาเช่นนี้เพราะความรักที่มีต่อ
เขา ยอมฝ่ าความตาย เพื่อลูกจะได้มีชีวติ รอด
พระเยซูยอมตามเพื่อเราจะได้รับชีวติ เช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราเชื่อพระองค์เราจึงควรที่จะมัน่ ใจถึง
ความรักของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็ นทางที่นาเราไปถึงความรอดจริ ง ๆ ให้เรามีชีวติ อยูด่ ว้ ยความ
มัน่ ใจในความรอดที่เราได้รับจากพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงยอมตายเพื่อเรา
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2.ผู้ทไี่ ด้ รับความรอดต้ องมีการสาแดงออก 10:19-34
2.1 สาแดงด้ วยหัวใจ
เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว เราจึงไม่ควรจะอยูเ่ ฉย ๆ เราน่าจะสาแดงออกมาด้วยหัวใจของเรา
พระธรรมฮีบรู กาลังบอกว่า ผูท้ ี่ได้รับความรอด เขาจะสาแดงความประพฤติของเขาด้วยหัวใจของเขา
(10:19-23) เขาจะมีความกล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้า ไว้ใจพระองค์ มีความบริ สุทธิ์ ใจต่อพระเจ้า
ตัวอย่าง : ดาวิดเมื่อทาผิดเรื่ องบัทเชบา และเมื่อนาธันมาเตือนเขา เขาพร้อมที่จะเข้ามาหาพระ
เจ้าด้วยความจริ งใจ และมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงให้อภัยเขาอย่างแน่นอนเขาไว้ใจพระเจ้าของเขา ดังนั้น
เขาจึงมัน่ ใจในความบริ สุทธิ์ ของเขา เขาจึงมีความสุ ข และได้เขียนบทสดุดี 32 ให้เราได้เห็นถึงชีวติ ที่
ได้รับการอภัย ความชื่นใจ และความสุ ข เมื่อได้รับความรอดจากพระเจ้า
ดังนั้น เมื่อเรามัน่ ใจว่า พระเจ้าประทานความรอดให้เรา เราแน่ใจแล้ว เราจึงควรมีหวั ใจที่ชื่นชม
ยินดี หัวใจที่มอบให้กบั พระเจ้าเต็มที่ ชื่นชมในพระองค์ ไว้ใจพระองค์และพบสันติสุขในพระองค์

2.2 สาแดงด้ วยการกระทา
นอกจากเราจะมีหวั ใจที่อยากจะสาแดงถึงความรอดแล้ว เราควรจะมีการกระทาให้คนอื่นได้
รับรู ้ดว้ ยว่าเรามีชีวติ ที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้ว (10:24-34)
ในที่น้ ีกาลังบอกให้เราสาแดงชีวติ แห่งความรอดออกมาเป็ นการกระทา เช่น การสาแดงความ
รัก การหนุ นใจ การมาร่ วมนมัสการ มีความอดทน
ในพระธรรมฮีบรู
ผูเ้ ขียนได้หนุนใจคริ สเตียนที่กาลังประสบกับความทุกข์อย่างใหญ่หลวง
เนื่องจากการข่มเหง เพราะในสมัยนั้น ถ้าใครเปิ ดเผยตัวว่าเป็ นคริ สเตียนจะต้องถูกข่มเหงอย่างหนัก
อาจจะต้องถูกจับขังคุก หรื ออาจจะต้องถูกประหารชีวติ ดังนั้น จึงมีคริ สเตียนหลายคนหันกลับจากทาง
ของพระเจ้า ผูเ้ ขียนจึงหนุนใจในเขามัน่ คงในความเชื่ อและสาแดงความเชื่อออกมา (ฮีบรู .12:4) พวกเขา
ยังไม่ได้ต่อสู ้เท่ากับที่พระเยซูทา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ควรกลัวที่จะอยูฝ่ ่ ายพระเยซู
หลายครั้งเราอาจจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนถูกข่มเหงจากคนรอบข้าง สถานการณ์ดู
เหมือนเลวร้าย แต่ให้เรายืนหยัดในความเชื่ อของเรา ทาตัวให้สมกับที่เราได้รับความรอดและพระคุณ
ของพระเยซูคริ สต์ ให้เรามัน่ ใจในการช่วยเหลือของพระองค์พระเจ้ายุติธรรมกับเราเสมอ
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3. ผู้ทไี่ ด้ รับความรอดต้ องมัน่ ใจในผลทีจ่ ะได้ รับ 10:35-39
3.1 มัน่ ใจว่าพระเจ้ าจะประทานบาเหน็จ
เมื่อเราทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และอดทนจนถึงที่สุด พระเจ้าจะประทานบาเหน็จให้กบั
เราด้วย พระเจ้าไม่เคยให้เราทาโดยที่ไม่มีความหวัง ไม่รู้วา่ จะต้องทาไปทาไม พระเจ้ารู ้จกั เราดีกว่าที่ตวั
เรารู้จกั ตัวเอง (10:35-36)
คาว่า บาเหน็จ ตามพจนานุกรม หมายถึง รางวัลค่าเหนื่อย ค่าความชอบธรรม พระเจ้าบอกว่า
พระองค์จะประทานบาเหน็จอันยิง่ ใหญ่
นัน่ หมายถึงรางวัลที่ยงิ่ ใหญ่แน่นอนเราไม่สามารถรู ้ได้วา่
รางวัลของพระองค์เป็ นอย่างไรแต่เรารู ้วา่ เราจะได้รับรางวัลที่ยงิ่ ใหญ่
ตัวอย่ าง : ข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ เขาจะได้รับบาเหน็จ ซึ่ งเป็ นเงินที่มากกว่าเขาทางานหลาย
เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ รวมทั้งบางคนก็ได้รับยศเพิม่ ขึ้น เช่น ทหาร เมื่อเกษียณอายุ นอกจากจะได้รับ
เงินบาเหน็จแล้วยังมียศทางทหารเพิ่มขึ้นด้วย
นี่คือรางวัลแห่งความดีของเขาที่มานะบากบัน่ รับใช้
ประเทศชาติมาตลอดชีวิต คริ สเตียนเราจะได้รับบาเหน็จจากพระเจ้าเช่นกัน เมื่อเราได้บาเหน็จเราก็จะ
ชื่นชมยินดี แต่ถา้ เราไม่ได้รับบาเหน็จเราก็จะไม่ชื่นชมยินดีเท่าไร (1 โคริ นธ์.3) บอกว่าพระเจ้าจะพิสูจน์
การงานของเรา
แน่นอนว่าทุกคนจะรอดแน่ แต่เราจะรอดแบบไหน จะรอดแบบรอดจากไฟ หรื อเราจะรอดด้วย
ความชื่นชมยินดี และมีโอกาสเข้าไปรับบาเหน็จจากพระเจ้า เราจะต้องดาเนินชีวติ ด้วยความหวังในพระ
เจ้า เราต้องมัน่ ใจว่าเมื่อเราทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ในวันที่พระองค์เสด็จมาพระองค์จะประทาน
บาเหน็จให้เรา อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาความดี

3.2 มัน่ ใจว่าพระเจ้ าจะคุ้มครองรักษาจนถึงทีส่ ุ ด
เรารู้วา่ พระธรรมฮีบรู เขียนขึ้นขณะที่คริ สเตียนถูกข่มเหงอย่างหนัก แน่นอนว่าอาจมีคนไม่
มัน่ ใจว่าเขาจะรักษาความรอดไว้ได้หรื อไม่ และในวันสุ ดท้ายเขาจะยังได้รับความรอดอยูห่ รื อเปล่า แต่
ผูเ้ ขียนให้ความมัน่ ใจกับเขาว่า เขาจะได้รับความรอดแน่ พระเจ้าจะปกป้ องคุม้ ครองเขาไว้จนถึงวัน
สุ ดท้ายถ้าเขาเชื่อพระองค์ (10:37-39)
คาว่า ปลอดภัย ภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า saved ซึ่ งอาจแปลได้วา่ รักษาช่วยกูช้ ่วยชีวติ
นัน่ หมายความว่า ถ้าเรายังยืนยันในความเชื่อของเรา พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะทรง
รักษาเราไว้พระองค์จะทรงช่วยกูเ้ รา ช่วยชีวติ ของเรา และเราจะได้รับความรอดอย่างแน่นอนในวัน
สุ ดท้ายที่พระองค์เสด็จมา เราต้องมัน่ ใจในการคุม้ ครองของพระเจ้า อย่ากลัวการข่มเหงพระเจ้าบอกว่า
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การแก้แค้นจะเป็ นของพระองค์ (ฮีบรู .10:30) แม้วา่ ธรรมิกชนของพระเจ้าจะต้องอดทนต่อการข่มเหง
หรื อการถูกเอาเปรี ยบ แต่พระเจ้าก็ทรงยุติธรรมเสมอ เราต้องไว้ใจพระองค์
ตัวอย่าง : เมื่อกษัตริ ยด์ าวิดถูกไล่ล่า โดยอับซาโลมลูกชายของเขา เขาไม่ได้คิดจะโต้ตอบหรื อ
แก้แค้น เพียงแต่อธิ ษฐานกับพระเจ้า ให้พระเจ้าช่วย และสั่งสอนลูกชายของเขา (สดุดี.3:8-9) เขา
อธิษฐานด้วยความไว้ใจพระเจ้าจะช่วยกู้ และจัดการกับศัตรู ให้กบั เขา
ในชีวติ ของเราอาจดูเหมือนว่าเราเสี ยเปรี ยบ เราต้องอดทนต่อการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่
ให้เราไว้ใจพระเจ้า พระองค์ยตุ ิธรรมสาหรับลูกของพระองค์เสมอให้เรามัน่ ใจว่า เมื่อเราต้องประสบ
ปัญหาพระเจ้าเป็ นกาลังและความช่วยเหลือยามยากลาบาก พระองค์จะไม่ปล่อยเราหรื อทอดทิ้งเรา

สรุป :
ชีวติ ที่มนั่ ใจในความรอดนั้น เราจะต้องรู ้ความจริ งอย่างน้อย 3 ประการคือ เราต้องมัน่ ใจใน
ความบริ สุทธิ์ ที่เราได้รับทางพระเยซูคริ สต์ สาแดงชี วติ แห่งความรอดและมัน่ ใจในผลที่ได้รับในวัน
สุ ดท้าย
ถ้าเรามีชีวติ ที่มนั่ ใจในความรอดที่เราได้รับ เราก็จะยึดมัน่ ในความเชื่อ และไม่ทอดทิ้งพระเจ้า
เลย
เมื่อโยเซฟได้สูญเสี ยคู่หมั้นของเขา ก่อนที่เขาจะแต่งงานเพียงวันเดียว เขารู ้สึกถึงความโหดร้าย
ของชีวติ เขาเสี ยใจมากหลังจากนั้น เขาก็ถูกเพื่อน ๆ ค่อย ๆ หนีห่างไปทีละคน สุ ขภาพเริ่ มย่าแย่ลงทุก
วัน ทุกนาทีที่เขามีชีวิตอยู่ แม้ไม่มีใครอยูเ่ คียงข้างเขา แต่เขารู ้วา่ เขามีพระเจ้า เขายึดพระเจ้าเอาไว้เป็ น
เพื่อนของเขา และเขาได้แต่งเพลง ชื่อ “มีสหายเลิศคือพระเยซู ” ขึ้นมา
แม้วา่ ชีวติ จะต้องพบกับความเลวร้าย ให้เรามัน่ ใจว่าพระเจ้าจะอยูเ่ คียงข้างเราเสมอ พระองค์
ทรงตายเพื่อเราด้วยความรัก พระองค์จะรักษาเราไว้ตลอดนิรันดร์ ขอเพียงให้เรามีความมัน่ ใจใน
พระองค์

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 42-45.

6

