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บทที่ 1 พระคริสตธรรมคัมภีร์
พระเจ้ำทรงทรำบสำรพัดสิ่ ง และพระองค์ทรงสำมำรถกระทำได้ทุกอย่ำง ถ้ำพระองค์ไม่
ทรงมีพระประสงค์จะให้เรำทรำบถึงสิ่ งใด
พระองค์จะไม่ทรงเปิ ดเผยให้เรำทรำบและสิ่ งใดที่
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ จะให้มนุษย์ทรำบพระองค์ก็ทรงเปิ ดเผยให้แก่เรำ มนุ ษย์ไม่สำมำรถ
ทรำบเรื่ องใดหรื อสิ่ งใดของพระเจ้ำได้เลย เว้นไว้แต่พระองค์จะทรงเปิ ดเผยหรื อแจ้งให้ทรำบเท่ำนั้น
พระเจ้ำทรงแจ้งให้ทรำบถึงเรื่ องรำวของพระองค์เองสองทำง คือทำงธรรมชำติที่พระเจ้ำทรงสร้ำง
ขึ้น และทำงพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ธรรมชำติที่อยูล่ อ้ มรอบเรำ ไม่สำมำรถบอกให้เรำทรำบถึงเรื่ องรำวของพระเจ้ำได้มำกนัก
แต่ก็บอกเรำให้ทรำบได้วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ และทรงมีปัญญำล้ ำเลิศ ธรรมชำติบอกให้เรำ
ทรำบถึงควำมยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำครั้งแล้วครั้งเล่ำ โดยวิธีทำงหลำยอย่ำง เมื่อเรำเห็นกำลังอำนำจ
ของคลื่นริ มฝั่งทะเล กำลังของลมที่พดั กิ่งไม้ให้เคลื่อนไหว อำนำจของต้นไม้ที่สำมำรถเจริ ญงอก
งำมตำมโขดหิน และซอกซอนหิ น จนหิ นนั้นแตกแยกออกจำกกัน หรื อกำลังของกระแสน้ ำที่
สำมำรถชะและเซำะให้ตลิ่งพังได้ตลอดจนดูอำนำจของดวงอำทิตย์ที่หอบเอำไอน้ ำขึ้นไปสู่ กอ้ นเฆม
แต่สิ่งเหล่ำนี้เพียงแต่ช้ ีแจงให้เรำเห็นฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำเท่ำนั้น
หำกเรำใช้แว่นขยำยส่ องดูใบไม้แล้วจะเห็นได้วำ่ พระเจ้ำทรงสร้ำงใบไม่เหมือนกันเลย หรื อ
แม้กระทัง่ เม็ดทรำยตำมชำยหำดหรื อในที่ใด ๆ ก็ตำม แต่ละเม็ดย่อมมีลกั ษณะแตกต่ำงกันเสมอ หำก
เรำจะมองดูดำวด้วยกล้องโทรทรรศน์ เรำจะเห็นได้วำ่ ไม่มีดวงใดเหมือนกันเลยแม้แต่คู่เดียว และถ้ำ
เรำสังเกตด้วยควำมละเอียดรอบคอบก็จะเห็นได้วำ่
แม้แต่คนคู่แฝดที่มีควำมละม้ำยคล้ำยกันมำก
ที่สุด ก็ยงั มีลกั ษณะแตกต่ำงกัน ทั้งหมดนี้บอกให้เรำทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระปั ญญำเลิศ และทรง
ทรำบทุก ๆ สิ่ ง
มนุษย์ทุก ๆ คนสำมำรถเข้ำใจถึงฤทธิ์ เดช และพระปั ญญำของพระเจ้ำในธรรมชำติ แม้ผทู ้ ี่
ไม่เชื่อพระเจ้ำ และอยูก่ ลำงทวีปอำฟริ กำ ก็สำมำรถเข้ำใจในฤทธิ์ เดชของพระเจ้ำ ถ้ำหำกเขำจะหยุด
คิดสักเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น พระเจ้ำตรัสไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ “กำรที่จะรู้จกั พระเจ้ำได้ ก็มี
แจ้งอยูก่ บั ใจของเขำทั้งหลำย ด้วยว่ำพระเจ้ำได้ทรงโปรดสำแดงควำมนั้นแก่เขำแล้วด้วยว่ำ อำกำร
ของพระเจ้ำซึ่ งเห็นไม่ได้น้ นั คือฤทธำนุภำพอันถำวรและสัมภำวะของพระองค์ ก็ทรงปรำกฏชัดใน
สรรพสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงนั้นตั้งแต่แรกสร้ำงโลก เขำทั้งหลำยจึงไม่มีขอ้ ที่จะแก้ตวั ได้” (โรม
1:19-20) พระธรรมข้อนี้บอกให้เรำทรำบว่ำ มนุษย์ควรพูดกับตัวเองว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่มีฤทธำนุ
ภำพที่อศั จรรย์ยงิ่ นักทรงเนรมิตสร้ำงท้องฟ้ ำ แดด ฝน ภูเขำ ต้นไม้ และสิ่ งสำรพัดที่มีอยูใ่ นโลก
ตลอดจนสร้ำงตัวเรำขึ้นมำ ฉะนั้นเรำจะต้องรักพระองค์ และเชื่อฟังทำตำมพระบัญชำของพระเจ้ำ
ทุกประกำรเพรำะผูท้ ี่มีสติปัญญำล้ ำเลิศ และมีฤทธำนุภำพถึงปำนนี้ น่ำจะต้องเป็ นผูท้ ี่ประกอบด้วย
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คุณควำมดี เป็ นที่ไว้วำงใจได้ ผิดกับเรำซึ่ งเป็ นคนไม่ดี ฉะนั้นเรำจึงควรประพฤติตำมที่พระองค์ทรง
ปรำรถนำให้เรำประพฤติน้ นั แต่ไม่มีใครทำเช่นนั้น ดังนั้น พระเจ้ำจึงตรัสว่ำมนุษย์ไม่มีขอ้ ที่จะแก้
ตัวให้พน้ ผิดได้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สำมำรถตอบปัญหำ ของมนุษย์ได้ทุกข้อ ซึ่ งเกี่ยวกับกำรเนรมิตสร้ำง
โลก ชีวติ ควำมตำย ควำมคิด และจิตใจของคน ตลอดจนเรื่ องในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต มนุษย์ไม่
สำมำรถหำคำตอบได้ดว้ ยตนเอง แต่พระเจ้ำทรงเป็ นผูใ้ ห้คำตอบในเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ซ่ ึงเป็ น “วิวรณ์” คือเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำที่เปิ ดเผยควำมจริ งให้เรำทรำบ คำว่ำ
“วิวรณ์” หมำยควำมว่ำ เผยออกให้เห็น ถ้ำท่ำนเห็นหญิงให้ผำ้ หนำ ๆ คลุมหน้ำท่ำนย่อมจะไม่รู้
หน้ำตำของหญิงคนนั้นเป็ นอย่ำงไร จนกว่ำหญิงนั้นจะเปิ ดผ้ำคลุมหน้ำออก กำรคำดคะเนในเรื่ อง
หนึ่งเรื่ องใด โดยที่ตนไม่รู้เห็นชัดแจ้ง ย่อมเป็ นกำรผิดพลำด และเปล่ำประโยชน์
ดังนั้น พระเจ้ำจึงทรงเปิ ดเผยให้เรำทรำบ ถึงคำตอบของปั ญหำนำนำประกำร ถ้ำเรำศึกษำ
จำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรำก็จะทรำบว่ำ โลกนี้อุบตั ิข้ ึนอย่ำงไร และบำปเข้ำมำในโลกได้อย่ำงไร
พระเจ้ำทรงรักมนุษย์เพียงใด พระเยซูเสด็จเข้ำมำในโลกเพื่อตำยแทนคนบำปอย่ำงไร มนุษย์เรำจะ
พ้นจำกบำปได้อย่ำงไรและพระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำอีกอย่ำงไร พระเจ้ำทรงนำควำมชื่นชมมำให้
มนุษย์โลกอย่ำงไร และเรำจะขึ้นไปสู่ สวรรค์อยูก่ บั พระองค์เป็ นนิจนิรันดร์ ได้อย่ำงไร
และยังมีอีกหลำยอย่ำง ที่เรำจะหำคำตอบได้จำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรำควรจะทรำบด้วย
ว่ำ ทุกสิ่ งที่พระเจ้ำทรงเห็นว่ำเป็ นควำมจำเป็ นสำหรับมนุษย์น้ นั ได้มีไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
แล้ว กล่ำวคือกำรรู ้เท่ำที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกไว้เป็ นกำรเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็ นที่จะรู ้มำกกว่ำ
นี้อีก

ข้ อควรปฏิบัติ
ครู ควรอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำรู ้วำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อพิเศษ ผูท้ ี่ได้บงั เกิดใหม่ทำง
จิตวิญญำณเท่ำนั้น จึงจะเข้ำใจได้จงให้ผศู ้ ึกษำเขียนข้อพระธรรม 1 โคริ นธ์ 2: 10 ไว้ใต้ภำพนี้
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บทที่ 2 การดลใจของพระเจ้ า
เมื่อพระเจ้ำทรงปลดผ้ำม่ำนออกจำกสิ่ งซึ่ งมนุษย์ไม่สำมำรถรู ้ได้ดว้ ยตนเองแล้ว พระองค์ก็
ทรงเริ่ มบอกให้มนุษย์ทรำบเกี่ยวกับสิ่ งเหล่ำนั้น อำดัมรู ้เรื่ องรำวเกี่ยวกับพระเจ้ำ รู ้เรื่ องเกี่ยวกับกำร
รอดพ้นบำป รู ้เรื่ องเกี่ยวกับชีวติ นิ รันดร์ บำ้ งแล้ว นำนแสนนำนก่อนที่มีกำรเขียนพระคริ สธรรม
คัมภีร์ข้ ึน เฮเบ็ลรู ้จกั บูชำด้วยโลหิต และอำโนครู้ถึงกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระคริ สต์ (ยูดำ ข้อ
14) ตั้งแต่ยงั ไม่มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนขึ้นแล้ว
ต่อมำประมำณยุคโมเสส พระเจ้ำจึงได้ทรงเลือกมนุษย์บำงคน ให้บนั ทึกเรื่ องรำวของ
พระองค์ ตำมที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะแจ้งให้มนุษย์ทรำบ ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เหล่ำนั้น ต้องบันทึกเรื่ องรำวที่ตนเองไม่เข้ำใจ ไม่เคยประสบ และไม่อำจให้คำตอบด้วยตนเอง
ถ้ำหำกมีผใู ้ ดขอร้องท่ำนให้เขียนเรื่ องรำวในอดีตของท่ำน ท่ำนก็คงไม่อำจเขียนได้โดย
ถูกต้องอำจมีกำรหลงลืม และคงเขียนเรื่ องรำวได้ไม่หมด หรื ออำจสับสนปนเปก็ได้ และถ้ำหำกพระ
เจ้ำบอกให้โมเสสเขียนเรื่ องรำวของโมเสสเองว่ำ
โมเสสได้ทำอะไรมำบ้ำงเมื่อสิ บปี ก่อนโน้น
โมเสสก็อำจเขียนข้อควำมได้อย่ำงผิดพลำด ไม่ถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน แต่พระเจ้ำทรงระบำยลม
หำยใจ อันประกอบด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระองค์ให้แก่โมเสส คือพระองค์ทรงดลใจท่ำน ท่ำนจึงมี
ควำมสำมำรถเขียนข้อควำมได้อย่ำงถูกต้องไม่ผดิ พลำด
โดยปกติแล้วเวลำเรำจะเขียนอะไรก็ตำม เรำมักจะเขียนในสิ่ งที่เรำรู ้เห็นมำแล้วเสมอ และ
ไม่สำมำรถเขียนในสิ่ งที่เรำไม่รู้ได้โดยถูกต้องเป็ นต้นว่ำ หำกมีใครขอให้เรำเขียนประวัติชีวิตของ
บุคคลซึ่ งเรำไม่รู้จกั เลย ก็ยอ่ มเป็ นกำรเหลือวิสัยที่จะกระทำได้เว้นแต่พระเจ้ำจะกระซิ บบอกเท่ำนั้น
จึงจะเขียนได้ โดยไม่ผดิ พลำด
โดยเหตุน้ ี เมื่อพระเจ้ำตรัสสัง่ โมเสส บันทึกเรื่ องกำรเนตมิตโลก เรื่ องต้นเหตุที่มนุษย์หลง
ทำบำป พระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยควำมจริ งทั้งหมด เกี่ยวกับเหตุกำรณ์น้ ีให้แก่โมเสส และดลใจท่ำน
ให้เขียนตำมที่พระองค์ทรงประสงค์ โมเสสจึงเขียนได้โดยถูกต้อง
หำกว่ำมีคนขอร้อง ให้เขียนเรื่ องกำรเดินทำง ไปยังดำวพระอังคำร ในอีก 500 ปี ข้ำงหน้ำ
ท่ำนก็คงทำไม่ได้ เพรำะไม่เคยไป ถึงเขียนได้ก็ตอ้ งเป็ นมโนภำพ หรื อนึกเอำเองเท่ำนั้น เวลำนั้นจะมี
กำรใช้ถอ้ ยคำใหม่ ซึ่ งเรำไม่ทรำบมำก่อนเลย เพรำะกำลเวลำย่อมทำให้ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงไป
เสมอ ถ้ำหำกว่ำบรรพบุรุษในกำลก่อน ๆ ของเรำ ได้เห็นชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องเรำในปั จจุบนั ก็คงจะ
ฉงนและหำคำอธิ บำยไม่ได้ และภำษำที่ท่ำนเหล่ำนั้นพูดจำกันเรำฟังแล้วก็คงรู ้สึกเคอะเขินยืดยำว
ไม่กระทัดรัด ดีดงั ที่เรำพูดจำกันภำษำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้ำทรงบันดำล
ให้ศำสนดำพยำกรณ์บำงท่ำน เห็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่ องรำวหรื อเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และ
อธิ บำยให้พวกเขำฟัง แล้วให้จดบันทึกไว้ตำมถ้อยคำภำษำที่ใช้กนั ยุคนั้น ฉะนั้น เมื่อตกมำสมัยนี้ แม้
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เรำจะรู ้สึกว่ำ ภำษำไม่รัดกุม แต่ก็พอเจ้ำใจได้ และกำลเวลำล่วงไปอีกก็ยงั จะพอเข้ำใจได้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่ำงเช่น ศำสดำพยำกรณ์เอเศเคียลบอกเรำให้ทรำบถึงเรื่ องสวรรค์ ภำษำที่อธิ บำยไว้น้ นั ยำกที่เรำ
จะเข้ำใจได้อย่ำงแจ่มแจ้งในสมัยนี้ ส่ วนยอห์นได้อธิ บำยไว้ถึงเรื่ องสวรรค์ เป็ นภำษำง่ำย ๆ ที่เรำ
พอจะฟังเข้ำใจได้
กำรที่ผบู ้ นั ทึกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หลำย เขียนเรื่ องรำวนี้ไว้ ก็เพรำะพระเจ้ำทรง
เลือกสรรไว้ เพื่อกำรนี้โดยเฉพำะ และดลใจให้เขียนเพื่อมิให้เกิดกำรผิดพลำด ไม่วำ่ ควำมจริ งนั้น ๆ
เขำจะทรำบแล้วหรื อยัง และไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องในอดีตหรื อในอนำคตก็ตำม พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็
ทรงสอนเรำ โดยทำงอัครสำวกเปโตรว่ำ “คำพยำกรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมำตำมใจมนุษย์ แต่วำ่
มนุษย์ได้กล่ำวคำซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ ตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่ำวนั้น” (2 เปโตร
1:21) คำว่ำ “ดลใจ” หมำยควำมว่ำ “พำไป” ดุจเรื อใบถูกลมพัดพำไป นัน่ แหละเป็ นลมหำยใจของ
พระเจ้ำ ซึ่งพัดพำควำมคิดของคนที่เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ให้เขียนได้ตำมพระประสงค์ของ
พระองค์ โดยไม่บกพร่ องหรื อผิดพลำด
บำงครั้งผูเ้ ขียนก็ไม่ทรำบควำมหมำยของถ้อยคำที่ตนได้เขียนไว้เลย ดำเนียลได้เขียนคำ
พยำกรณ์ไว้ และทูลขอให้พระเจ้ำทรงอธิบำยให้ (ดำเนี ยล 12: 8) ผูท้ ี่เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุก
คน ต่ำงก็พยำยำมศึกษำดูวำ่ ถ้อยคำที่ตนบันทึกไว้น้ นั หมำยควำมว่ำอย่ำงไร แม้ทูตสวรรค์ของพระ
เจ้ำเองก็ใคร่ ที่จะทรำบควำมหมำยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หมดด้วยเช่นเดียวกัน (1 เปโตร 1:1012)

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเขียนภำพพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และแสงสว่ำงของพระวิญญำณก่อนแล้วเขียน
ภำพวัตถุอื่น ๆ ประกอบตำมที่เหมำะสม
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บทที่ 3 พระวจนะทีท่ าให้ คนสานึกบาป และกลับใจใหม่
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่สูงส่ งยิง่ กว่ำหนังสื อธรรมดำทัว่ ไป ไม่มีหนังสื อเล่ม
ใดในโลกที่พระเจ้ำพระรำชทำนให้ นอกจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่มีหนังสื อเล่มใดในโลก ที่
บรรจุขอ้ ควำมซึ่ งพระเจ้ำทรงเปิ ดเผยให้มนุษย์ทรำบ และพระเจ้ำไม่เคยทรงระบำยลมหำยใจของ
พระองค์ ให้แก่ผใู ้ ดนอกจำกบุคคลที่พระองค์ทรงดลใจให้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ข้ ึน นี่แหละ
เป็ นเหตุให้คนที่เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขียนได้ โดยไม่ผดิ พลำด
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นเรื่ องว่ำด้วยมนุษย์ซ่ ึ งถูกควำมผิดบำปทำลำยอย่ำงย่อยยับ และ
พระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งทรงจัดทำงให้มนุษย์รอดพ้นบำปได้ โดยพระเยซูคริ สต์ ข้อควำมตอนนี้จะถือเป็ นหัวใจ
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ได้
กำรที่บำงคนเกลียดชังพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ช้ ีแจง ให้เขำ
ได้ทรำบถึงสภำพอันแท้จริ งของจิตใจของเขำ ซึ่ งสร้ำงควำมเจ็บปวดให้แก่เขำ สุ ดที่จะรักษำเยียวยำ
ให้หำยขำดได้
มีเรื่ องเล่ำว่ำ มีเด็กหญิงหน้ำตำน่ำเกลียดคนหนึ่ง เด็กคนนี้หน้ำตำน่ำเกลียดมำก จนกระทัง่
ไม่อยำกมองดูภำพตัวเองในกระจกเด็กหญิงผูน้ ้ นั เกลียดชังกระจกเงำ และไม่ยอมให้มีกระจกเงำใน
ห้องของเธอเลยจนบำนเดียว เรำทรำบกันแล้วว่ำ กำรเกลียดชังกระจกเงำของเด็กหญิงคนนี้ ไม่ได้
ช่วยให้เด็กหญิงคนนี้งำมขึ้นเลย และมีเด็กหญิงอีกคนหนึ่ งคิดว่ำตัวสวยงำมมำก เธอชอบมองดูภำพ
ในกระจกเงำบ่อย ๆ โดยเอียงซ้ำย ชะม้ำยขวำ และนึกชมตนเองอยูใ่ นใจ แต่เมื่อเด็กนั้นได้อ่ำนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว เขำจึงทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงทอดพระเนตรดูสภำพจิตใจของมนุ ษย์ โดยมิได้
เพ่งเล็งถึงรู ปกำยภำยนอกเลย ทรงเห็นว่ำจิตใจมนุษย์เลวทรำมเหมือน ๆ กัน กล่ำวคือ สภำพจิตใจ
ของเธอมิได้ดีไปกว่ำสภำพจิตใจของเด็กหญิงผูม้ ีรูปร่ ำงน่ำรังเกียจนั้นเลย
มีเด็กชำยเล็ก ๆ คนหนึ่ง อยูท่ ำงทิศใต้ของประเทศฝรั่งเศส เด็กคนนั้นเข้ำไปในครัว ขณะที่
คุณแม่ของเขำกำลังเอำผลไม้กวนใส่ ขวดเก็บไว้ ผลไม้กวนนั้นเพิ่งทำเสร็ จใหม่ ๆ มำรดำของเด็กนั้น
มีกิจธุ ระจำเป็ นต้องออกไปนอกบ้ำน จึงสั่งบุตรชำยว่ำ อย่ำเข้ำไปแตะต้องหรื อเข้ำใกล้ขวดผลไม้
กวนเหล่ำนั้นเลย ระหว่ำงที่มำรดำของเด็กนั้นไม่อยู่ เด็กคนนั้นเอำเก้ำอี้มำวำงไว้ใกล้ ๆ ตู ้ แล้วปี น
ขึ้นไป และเอื้อมเปิ ดประตูหยิบขวดผลไม้กวนออก เอำนิ้วจิ้มลงไปในขวด แล้วเอำปำกดูดนิ้วชิม
ผลไม้กวนทุก ๆ ขวด บังเอิญมำรดำของเขำกลับจำกธุ ระในขณะนั้นพอดี เด็กชำยผูน้ ้ นั รี บปิ ดตู้ และ
เอำเก้ำอี้ไปไว้ที่เดิม แล้วแกล้งเดินไปอยูท่ ี่อื่น แต่มำรดำของเขำก็รู้วำ่ เขำขัดคำสั่ง จึงเรี ยกมำตักเตือน
แต่เด็กคนนั้นปำกแข็งไม่ยอมรับว่ำเขำได้ทำผิดและมุสำมำรดำของตนเองว่ำ เขำไม่ได้แตะต้องขวด
ผลไม้กวนเหล่ำนั้นเลยมำรดำจ้องหน้ำเขำเขม็ง
เด็กคนนั้นก็จอ้ งมองดูมำรดำของเขำไม่วำงตำ
เหมือนกัน เขำมองดูปำกของผูเ้ ป็ นมำรดำถัดลงมำยังกระดุมเสื้ อ หัวเข็มขัด แล้วมองต่ำลงไปดู
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รองเท้ำ แล้วก็เหลือบมำดูร้องเท้ำของตนเอง ขณะที่ศีรษะของเด็กคนนั้นก้มลงมองต่ำลงไปทันใด
นั้นเองเขำก็สะดุง้ ตกใจและรู ้สึกตัวว่ำ เหตุใดมำรดำของเขำจึงรู ้วำ่ เขำแอบกินผลไม้กวน ทั้งนี้ เพรำะ
เสื้ อของเขำเปื้ อนผลไม้กวนเป็ นรอยติดอยู่
ทำนองเดียวกัน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็สอนให้มนุษย์รู้ถึงมลทินแห่งควำมผิดบำปภำยใน
จิตใจของตน และเน้นให้ทรำบว่ำมนุษย์มีใจชัว่ ติดตัวมำแต่กำเนิด ซึ่ งถ้ำหำกพระเจ้ำไม่ประทำนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ให้แล้ว เขำจะไม่ทรำบถึงควำมจริ งเหล่ำนี้เลย อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ ถ้ำไม่มีพระ
บัญญัติบ่งไว้แล้ว ท่ำนก็จะไม่รู้วำ่ อะไรถูกอะไรผิด (ดู โรม 7: 7)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ กำรกระทำควำมดีของเรำ ไม่อำจทำให้พระเจ้ำพอพระทัยได้
เลย ทั้งนี้เป็ นเพรำะ พระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่เรำเป็ นคนบำป ดังนั้นผลงำนของเรำจึงไม่อำจ
เชื่อมโยงควำมแตกต่ำงนี้ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ สภำวะที่เรำเป็ นอยูน่ ้ ี ไม่อำจช่วยให้เรำ
รับควำมรอดได้ ถ้ำมนุษย์รอดพ้นบำปได้ดว้ ยควำมดี มนุ ษย์คงจะคุยเขื่องไม่รู้จกั จบสิ้ น (เอเฟซัส 2:
9) ดังนั้นกำรทำควำมดีจึงไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะพึงถือเป็ นที่พ่ งึ คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำโดยมำกมักจะหวัง
ว่ำ คุณธรรมของเขำจะช่วยให้เขำรอดพ้นจำกบำปได้ ซึ่ งพระเจ้ำตรัสว่ำเป็ นไปไม่ได้เลย เมื่อพระเจ้ำ
ทรงช่วยผูห้ นึ่งผูใ้ ดให้รอดนั้น พระองค์มกั จะทรงหยิบยกข้อพระธรรมที่วำ่ ด้วยควำมบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์ หรื อข้อพระคัมภีร์วำ่ ด้วยควำมร้ำยกำจของควำมผิดบำป ขึ้นมำสอนและเร้ำใจผูท้ ี่ไม่เชื่อ
จนเขำจะรู้สึกสำนึกถึงควำมผิดบำปของตน รู้ถึงควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ และกำรที่พระองค์จะ
ทรงลงโทษควำมผิดบำป (ยอห์น 16:8)
ครั้นเมื่อผูท้ ี่ไม่เชื่ อเหล่ำนั้นเข้ำใจถึงสภำพของตน
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำแล้ว
พระองค์ก็ทรงยอมเปิ ดเผยให้เขำได้ทรำบ โดยทำงพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ พระองค์ทรงพอพระทัย
ในกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ แทนที่จะทรงพอพระทัยในควำมตำยของคนบำป
จิตรกรใช้ภู่กนั สำหรับวำดภำพ ช่ำงไม้ใช้ฆอ้ นในกำรก่อสร้ำงและช่ำงซักรี ดใช้น้ ำซักฟอก
เสื้ อผ้ำฉันใด พระเจ้ำก็ทรงใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ของพระองค์ ช่วยจิตวิญญำณของมนุษย์ให้พน้
บำปฉันนั้น

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเลือกข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่วำ่ ด้วยควำมผิดบำป และควำมรอดอย่ำงละข้อ
เขียนลงใต้ภำพที่แสดงไว้น้ ี
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บทที่ 4 พระคริสตธรรมคัมภีร์คอื อาหารทิพย์
กำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้น ที่จะทำให้คริ สเตียนเจริ ญวัฒนำขึ้น
เหมือนดัง่ พระชนม์ชีพของพระเยซูคริ สต์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ คริ สเตียนใหม่อุปมำเหมือนทำรก และทำรกจะเติบโตได้ ก็
ด้วยน้ ำนมแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ (เปโตร 2:2) ครั้งหนึ่งข้ำพเจ้ำมีโอกำสไปเยีย่ มมิชชันนำรี ที่
ประเทศอินเดีย ข้ำพเจ้ำได้เห็นงูเห่ำและพังพอนสู ้กนั งูเห่ ำเป็ นสัตว์มีพิษร้ำยแรงมำก ส่ วนพังพอน
เป็ นสัตว์เล็ก ๆ ขนำดลูกแมว รู ปร่ ำงเหมือนกระรอกแต่หำงไม่เป็ นพวงเช่นกระรอก งูเห่ำจะม้วนตัว
ของมันเข้ำและชูคอแผ่แม่เบี้ยฉกพังพอน เมื่อพังพอนเข้ำใกล้มนั จะฉกกัดอย่ำงรวดเร็ ว แต่พงั พอนก็
กระโดดหนีได้ทนั ทีท่วงที ตอนแรกข้ำพเจ้ำนึกว่ำพังพอนตัวนั้นคงต้องตำยเพรำะถูกงูพิษกัดแน่ ๆ
แต่พงั พอนนั้นไวมำก หลบหลีกกำรฉกกัดของงูเห่ำได้คล่องแคล่ว งูเห่ำกัดไม่ถูกเลย ทุก ๆ ครั้งที่
งูเห่ำฉกผิดเป้ ำหมำย มันก็จะรี บชูคอแผ่แม่เบี้ยตั้งหลักใหม่เสมอ เมื่อนำนเข้ำมันก็จะฉกช้ำลงกว่ำเดิม
ทุกที พังพอนจะหลอกล่อยักย้ำยไปมำจนงูอ่อนกำลัง แล้วมันก็จะกัดและฝังเขี้ยวของมันที่ลำคอของ
งูเห่ำ งูเห่ำม้วนตัวออกเพื่อที่จะรัดพังพอน แต่สำยไปเสี ยแล้ว งูเห่ำถูกพังพอนกัดจนหมดทำงต่อสู ้
สักครู่ หนึ่งงูเห่ำก็สิ้นใจตำยแทนที่พงั พอนสัตว์เล็ก ๆ ตัวนิ ดเดียวจะถูกงูพิษกัดตำย
แต่เรื่ องอำจลงเอยไปในทำงตรงกันข้ำมก็ได้ ถ้ำหำกพังพอนไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูมำอย่ำงดี
เรื่ องนี้เปรี ยบได้กบั กำรต่อสู ้ระหว่ำงมีชีวติ ใหม่ และสันดำนบำปของเรำ เรำมีสันดำนบำปอันดั้งเดิม
และชีวติ ใหม่ที่พระเจ้ำประทำนให้ สิ่ งของฝ่ ำยโลกนั้นเป็ นอำหำรคอยปรนเปรอสันดำนบำป ส่ วน
อำหำรที่จะเลี้ยงดูชีวติ ใหม่น้ นั มีอย่ำงเดียวคือ พระวจนะของพระเจ้ำ
พระเยซูทรงรอบรู ้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงกว้ำงขวำง
เมื่อศัตรู คือมำรมำผจญ
พระองค์ก็ได้ใช้ขอ้ พระคัมภีร์เอำชนะต่อมัน พระเยซูตรัสตอบมำรว่ำ “ด้วยมีคำเขียนไว้วำ่ ...” “ด้วยมี
คำเขียนไว้แล้วว่ำ......” (มัทธิว 4: 4, 7, 10) ข้อพระธรรมเหล่ำนี้ เป็ นเสมือนกำรทิ่มแทงด้วยดำบอัน
คมกริ บและเอำชนะศัตรู ได้อย่ำงเด็ดขำด พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้วำ่ พระวจนะของพระเจ้ำ
เป็ นดำบของพระวิญญำณ (เอเฟซัส 6:17) นี่แหละเป็ นวิธีของพระเยซู พระองค์ทรงใช้พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ เมื่อข้อนี้เป็ นควำมจริ งสำหรับพระเยซู จึงต้องเป็ นควำมจริ งสำหรับเรำด้วย เรำควร
ท่องจำข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้หลำย ๆ ข้อ เพรำะจะช่วยให้เรำเอำชนะพญำมำรได้ “พระดำรัส
ของพระองค์น้ นั ข้ำพเจ้ำได้จดจำไว้ในใจ เพื่อข้ำพเจ้ำจะได้ไม่กระทำผิดต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)
นอกจำกนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเหมือนโคมสำหรับส่ องทำงให้แก่เรำ (สดุดี 119:
105) บำงทีท่ำนอำจต้องข้ำมทุ่งนำเวลำกลำงคืนหรื อต้องเดินทำงมืด ๆ ในที่อนั ตรำย ท่ำนไม่
จำเป็ นต้องใช้ไฟส่ องทำง เกินจำเป็ น เพียงแต่ใช้ไฟฉำยหรื อตะเกียงเล็ก ๆ ดวงเดียวส่ องทำง เดินไป
ทีละก้ำวก็พอแล้ว เรื่ องนี้เป็ นฉันใดพระธรรมโอวำทพระเจ้ำก็ส่องควำมสว่ำงให้แก่จิตใจของเรำที
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ละขั้นฉันนั้น ถ้ำเรำศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงถี่ถว้ น เรำก็จะเข้ำใจเป็ นลำดับโดยตลอด และรู้
แน่ได้วำ่ ชีวิตของเรำเป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำตลอดเวลำ
เมื่อเรำระลึกว่ำเรำต้องเป็ นพยำน
พระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่เรำจะใช้เป็ นเครื่ องมือ
สำหรับกำรเป็ นพยำนนั้น พระเจ้ำตรัสแก่เยเรมียว์ ำ่ “คำโอวำทของเรำดุจไฟมิใช่หรื อ.....และเหมือน
อย่ำงค้อนที่ได้หกั ศิลำเป็ นชิ้น ๆ หรื อ” (เยเรมีย ์ 23:29, 30) ถ้ำหำกเรำจะเตือนคนอื่นด้วยถ้อยคำของ
เรำเอง คนฟังก็อำจพูดว่ำ “ท่ำนเป็ นใคร จึงบังอำจตักเตือนฉันอย่ำงนี้ ” แต่ถำ้ หำกท่ำนอ้ำงข้อพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ก็ยอ่ มจะมีน้ ำหนัก น่ำเชื่ อถือขึ้นมำกและจะทำให้ท่ำนเป็ นพยำนที่แท้จริ ง ของ
พระเจ้ำได้

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเลือกข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คนละข้อ จำกพระธรรมสดุดี บทที่ 119 และเขียน
ใต้ภำพนี้

ทดสอบความจา
1. มนุษย์เรำสำมำรถรู ้ถึงพระลักษณะของพระเจ้ำโดยที่ไม่ตอ้ งอำศัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้สองทำงคืออะไรบ้ำง?
2. นอกเหนือไปจำกธรรมชำติแวดล้อมตัวเรำแล้ว เหตุใดพระเจ้ำจึงต้องพระรำชทำนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่มนุษย์อีก?
3. ข้อโต้แย้งที่สำคัญ ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีคำตอบไว้ครบถ้วนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว
คืออะไร?
4. กำรที่พระเจ้ำทรงดลใจผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
5. จงอ้ำงข้อพระธรรม 2 เปโตร 1: 21
6. คนที่เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เข้ำใจข้อควำมที่เขำเองเขียนไว้หรื อไม่?
7. หลักโดยย่อหรื อหัวใจของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีวำ่ อย่ำงไร? (ใช้ประโยคเดียว)
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8. เรำเข้ำใจควำมหมำย ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่ำงไร?
9. จงบอกมำห้ำประกำรว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เปรี ยบเหมือนอะไรบ้ำง?
10. จงบอกมำสำมประกำรว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สำมำรถช่วยเหลือคริ สเตียนได้อย่ำงไร
บ้ำง?
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บทที่ 5 อิสรภาพ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถปลดปล่อยคนบำปให้
พ้นโทษได้
มนุษย์ทุกคนย่อมปรำรถนำแต่อิสรภำพ ไม่พึงประสงค์ที่จะเป็ นทำสผูใ้ ด เรำไม่เห็นด้วยกับ
กำรที่มนุษย์คนใด จะตกเป็ นสมบัติของอีกคนหนึ่ง ท่ำนคงไม่เคยเห็นคนเป็ นทำสเลย เพรำะยุคแห่ง
กำรมีทำสได้หมดสิ้ นไปนำนแล้ว แต่ถำ้ มำพิจำรณำกันอีกทรรศนะหนึ่ง ก็อำจกล่ำวได้วำ่ ทำสยังคงมี
อยู่ พระเจ้ำตรัสว่ำผูท้ ี่ไม่เชื่อ ในพระองค์ ล้วนแต่เป็ นทำสของบำป แม้แต่ท่ำนและข้ำพเจ้ำเอง ก่อนที่
ได้รับควำมรอด ก็เคยเป็ นทำสของบำปมำแล้วเช่นกัน พระเยซูตรัสว่ำ “ใครที่ทำบำป ก็เป็ นทำส
บำป” ด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ได้กระทำบำปมำแล้ว ดังนั้นจึงย่อมตกเป็ นทำสบำป กำรเป็ น
ทำสเป็ นภำวะที่ร้ำยกำจมำก แต่ที่ร้ำยที่สุดได้แก่กำรตกเป็ น “ทำสบำป” ท่ำนเคยเห็นหน้ำคนที่
เกือบจะไม่เป็ นหน้ำมนุษย์บำ้ งไหม ร่ องรอยแห่งควำมน่ำเกลียดน่ำกลัวนั้นแหละคือผลของบำป
หญิงชำยที่ถูกอำนำจบำปทำลำยสมองต้องอยูโ่ รงพยำบำลโรคจิต โรงพยำบำลดังกล่ำวนี้ มีคนไข้ที่
ถูกบำปทำลำยกำยและใจเข้ำรับกำรรักษำเป็ นอันมำก บำปเป็ นนำยที่ร้ำยกำจมำก (โรม 6:17)
บำปนี่เอง ที่ทำให้ลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์ผงู้ ดงำม และเรื องอำนำจ กลำยเป็ นพญำมำร ซึ่งเป็ น
ศัตรู สำคัญของเรำ บำปนี่แหละที่ขบั อำดัมและเอวำ ออกจำกสวนเอเดนอันอุดมสมบูรณ์ และให้ทน
ทุกข์ทรมำนจนถึงแก่ควำมตำย เพรำะบำปนัน่ เองที่ทำให้พระเยซูตอ้ งถูกตรึ งและทนทุกข์ทรมำน
จนสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน บำปเป็ นสิ่ งอุบำทว์ที่ร้ำยกำจมำกที่สุดในจักรวำล ผูใ้ ดก็ตำมที่ทำบำป
ย่อมตกเป็ นทำสบำปทั้งสิ้ น
ถ้ำพระเยซูมิได้ทรงปลดปล่อยให้เรำเป็ นอิสระแล้ว ท่ำนทั้งหลำยและข้ำพเจ้ำ ก็ตอ้ งตกเป็ น
ทำสบำปอย่ำงแน่นอน
บำปเปรี ยบเสมือนโซ่ตรวนที่มดั ตัวเรำให้ตกเป็ นทำส ปลำยโซ่อีกข้ำงหนึ่งนั้นผูกติดอยูก่ บั
พญำมำร ซึ่ งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ และเป็ นศัตรู ของวิญญำณของเรำ มันจูงเรำไปเหมือนกับจูงควำย
จะจูงไปที่ใดก็ได้ตำมใจปรำรถนำของมัน พญำมำรเป็ นนำยที่โหดร้ำยและเข้มแข็งมำก มันแข็งแรง
ยิง่ กว่ำท่ำนและข้ำพเจ้ำมำกนัก เรำจะหนีจำกมันด้วยพลังอำนำจของเรำเองหำได้ไม่ พญำมำรเกลียด
เรำซึ่งเป็ นคนของพระเจ้ำ และเกลียดชังพระเจ้ำ และมันต้องกำรทำให้เรำมีทุกข์และปรำศจำกสุ ข
บำงครั้งดูเหมือนว่ำ มันจะทำดีต่อเรำชัว่ ระยะหนึ่ง แต่ไม่ชำ้ มันจะกระตุกสำยโซ่แห่งบำปนั้น และ
นำเรำไปสู่ ควำมทุกข์ หญิงชรำชำวนิ โกรคนหนึ่งบอกว่ำ “ดิฉนั รับใช้มำรถึงสี่ สิบปี แล้ว และมำรไม่
เคยให้อะไรดิฉนั เลย พญำมำรเป็ นนำยที่โหดร้ำยมำก”
เมื่อท่ำนล่ำมโซ่สุนขั ท่ำนต้องใส่ ปลอกคอให้มนั มำรก็สวมปลอกคอให้แก่เรำด้วย ซึ่ งผูก
ติดไว้กบั โซ่แห่งควำมผิดบำป และมันก็ถือปลำยโซ่อีกข้ำงหนึ่งไว้คอยกระตุกเรำ ปลอกนั้นคือ “กำร
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เห็นแก่ตนเอง” (เอเฟซัส 2:3 กล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำที่เรำจะเชื่อพระเยซูคริ สต์น้ นั เรำเป็ นลูกของควำม
พิโรธ และเต็มไปด้วยควำมปรำรถนำของเนื้อหนัง ซึ่งหมำยถึงสันดำนเดิม เต็มไปด้วยควำมผิดบำป
“กำรเห็นแก่ตนเอง” นี้เป็ นปลอกคอที่รัดเรำไว้จนเรำอึดอัด แต่ถึงกระนั้นเรำก็ยงั ไม่สำมำรถปลด
ปลอกคอนี้ ออกได้ พญำมำรผูกปลอกคอเรำไว้แน่นหนำ จนสุ ดที่เรำจะปลดออกเองได้)
ทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะหลุดพ้นจำกกำรที่เป็ นทำสของบำปได้ คือ ทำงแห่งพระเยซูคริ สต์ผู ้
ปลดปล่อยทำสผูย้ งิ่ ใหญ่ เมื่อพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะปลดปล่อยให้เรำเป็ นอิสระ พระองค์
จำต้องพลีพระชนม์ของพระองค์เป็ นกำรทดแทน พระเยซูทรงซื้ ออิสรภำพให้เรำ บัดนี้เรำมีนำยใหม่
คือ พระเยซูคริ สต์
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน พระองค์ทรงปลดเปลื้องอำนำจของนำย
เก่ำของเรำ คือมำร ออกไปด้วยพระเยซูทรงทำลำยโซ่ตรวนแห่งบำป และทำลำยปลอกคอแห่งควำม
ยึดมัน่ ในตนเองของเรำออก ดังนั้น เดี๋ยวนี้ เรำจึงเป็ นอิสระ พ้นจำกอำนำจของพญำมำร และอำนำจ
ของกำรเห็นแก่ตนเอง

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเลือกข้อพระคัมภีร์ที่เห็นว่ำเหมำะสม
ไตร่ ตรองถึงควำมหมำยของข้อควำมนั้น ๆ ด้วย

แล้วเขียนลงในสมุด

สอนให้เขำรู ้จกั
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บทที่ 6 พ้นจากการพิพากษาโทษ
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำ ให้รับเอำพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นเจ้ำชีวติ ของเรำ
1. ผูเ้ ชื่อจะพ้นจำกกำรถูกพิพำกษำในอนำคต
2. ผูเ้ ชื่อพ้นจำกกำรถูกสำปแช่งและปรับโทษในปั จจุบนั
กำรเป็ นทำส โดยเฉพำะกำรเป็ นทำสบำป เป็ นทำสตนเองและเป็ นทำสของพญำมำร เป็ น
ภำวะที่ไม่ทำให้มีควำมสุ ขเลยปั จจุบนั นี้ถึงแม้วำ่ ข้ำพเจ้ำอำจจะไม่มีควำมสุ ขเท่ำที่ควร แต่ขำ้ พเจ้ำก็
ไม่รู้สึกว่ำเป็ นทำสของสิ่ งใด ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นอิสระแล้วท่ำนอำจถำมข้ำพเจ้ำว่ำ “ท่ำนรู ้ได้
อย่ำงไรว่ำ ท่ำนพ้นจำกกำรเป็ นทำส เป็ นอิสระแล้ว” ถ้ำใครคนหนึ่งมำบอกท่ำนว่ำ เขำเป็ นตำรวจ
นอกเครื่ องแบบ ท่ำนย่อมจะไม่เชื่อ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะแสดงเครื่ องหมำยหรื อบัตรประจำตัวว่ำ เขำเป็ น
ตำรวจจริ ง ๆ ข้ำพเจ้ำมีขอ้ พิสูจน์วำ่ ข้ำพเจ้ำเป็ นอิสระแล้ว ซึ่ งข้ำพเจ้ำจะแสดงให้ท่ำนเห็นต่อไป
สมัยโบรำณเมื่อทำสได้รับกำรปลดปล่อย เขำจะได้รับหนังสื อรับรองกำรปลดปล่อยนั้น
ข้ำพเจ้ำมีหนังสื อแสดงว่ำ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระแล้ว ซึ่ งท่ำนอำจอ่ำนดูได้
หนังสื อนี้มีปกสี ดำ ท่ำนทรำบไหมว่ำหนังสื อนี้ คืออะไร ถูกแล้วคือ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ หนังสื อ
นี้แสดงว่ำข้ำพเจ้ำมิได้เป็ นทำสอีกต่อไปแต่เป็ นอิสระแล้ว เพรำะข้ำพเจ้ำได้เชื่อและวำงใจในองค์
พระเยซูคริ สต์ พระธรรมยอห์น 8: 36 กล่ำวว่ำ “ถ้ำบุตรมนุษย์น้ นั จะกระทำให้ท่ำนทั้งหลำยเป็ นไท
ท่ำนก็จะเป็ นไทจริ ง ๆ” พระเยซูเป็ นผูท้ ี่ปลดปล่อยให้เรำเป็ นอิสระจำกบำป กำรที่พระองค์ยอมพลี
พระชนม์บนไม้กำงเขน เป็ นเหตุให้เรำได้เป็ นอิสระจำกตัวเอง จำกบำป และพญำมำร ทุกสิ่ งที่พระ
เยซูทรงกระทำเพื่อข้ำพเจ้ำได้จำรึ กไว้แล้ว ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และอิสระของข้ำพเจ้ำได้จำรึ ก
ไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ นี้แล้ว เช่นเดียวกัน
นอกจำกนั้น พระธรรมกำลำเทีย 5: 1 ก็ยงั กล่ำวย้ำไว้อีกด้วยว่ำ “จงดำรงมัน่ คงอยูอ่ ย่ำงนั้น
และอย่ำเข้ำเทียมแอกเป็ นทำสอีกเลย” เพรำะข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์เหล่ำนี้แหละ เมื่อข้ำพเจ้ำเชื่อ
องค์พระเยซูขำ้ พเจ้ำจึงรู ้วำ่ มำรไม่ได้เป็ นนำยเหนื อข้ำพเจ้ำอีกต่อไปปลอกคอหรื อโซ่ ตรวนที่ผกู มัด
ไว้กบั เนื้อหนังและบำป ถูกทำลำยจนหมดสิ้ น บัดนี้ขำ้ พเจ้ำได้เป็ นอิสระแล้ว
ถ้ำท่ำนปล่อยทำสให้เป็ นอิสระ ในตอนแรก ๆ ทำสคนนั้นจะไม่รู้สึกเลยว่ำ อิสรภำพนั้น
เป็ นอย่ำงไร อำจเข้ำใจเพียงแต่วำ่ เขำจะไม่ถูกโบยตีอีกต่อไป ในเมื่อเขำทำงำนไม่เพียงพอ ส่ วนท่ำน
และข้ำพเจ้ำนั้นต้องทรำบว่ำ อิสรภำพนั้นหมำยควำมว่ำอะไรด้วย
ประกำรแรก เรำได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งถูกพระเจ้ำพิพำกษำลงโทษ พระ
เจ้ำตรัสว่ำ “ค่ำจ้ำงของควำมบำปนั้นคือควำมตำย” เรำทุกคน ล้วนแต่ได้ทำบำปมำแล้วทั้งสิ้ น และ
“ขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ” เรำจะได้รับค่ำจ้ำงของควำมผิดบำป และเรำสมควรจะถูก
พิพำกษำลงโทษ แต่พระเยซูทรงปลดปล่อยให้เรำหลุดพ้นจำกกำรพิพำกษำนั้น โดยที่พระองค์ทรง
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ยอมรับโทษทัณฑ์แทนเรำ ด้วยเหตุน้ ีเรำจึงไม่ตอ้ งถูกลงโทษอีกต่อไป ก่อนหน้ำที่เรำจะได้รับกำร
ช่วยให้เป็ นอิสระนั้น เรำเป็ นเสมือนบุคคลที่ถูกขังอยูใ่ นคุก รอวันที่จะถูกนำไปประหำรชีวติ เรำถูก
ขังอยูใ่ นเรื อนจำของมำร และเรำกำลงรอวันพิพำกษำของพระเจ้ำ ซึ่ งจะส่ งตัวเรำลงนรก แต่พระเยซู
เสด็จมำและปลดปล่อยเรำให้พน้ จำกพันธะแห่งควำมบำปกรรมนี้ พระองค์ตรัสว่ำ เรำไม่ตอ้ งถูก
ลงโทษและไม่ตอ้ งถูกพิพำกษำ ในวันที่พระเจ้ำทรงพิพำกษำโลกครั้งที่ยงิ่ ใหญ่น้ นั คนที่ได้รับควำม
รอดแล้ว จะไม่ถูกพิพำกษำโทษเลย (อ่ำน ยอห์น 5:24)
แต่กำรที่นกั โทษไม่ถูกประหำรชีวติ นั้น จะถือว่ำได้รับอิสรภำพไม่ได้ เขำจำต้องได้รับกำร
ปลดปล่อยให้พน้ จำกกำรเป็ นนักโทษด้วย พระเจ้ำทรงโปรดให้เรำพ้นจำกกำรถูกลงโทษในปัจจุบนั
นี้ดว้ ย คนที่ไม่เชื่อวำงใจในพระเยซูทุกคนก็ถูก “พิพำกษำอยูแ่ ล้ว” (ยอห์น 3:18) คือเขำถูกพระเจ้ำ
พิพำกษำโทษ ขณะที่เขำยังมีชีวติ อยูใ่ นโลก ส่ วนเรำผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซูกลับได้รับกำรปลดปล่อยให้
พ้นจำกควำมหวำดกลัว ที่จะต้องถูกพระเจ้ำลงโทษเนื่องจำกควำมผิดบำปของเรำแล้ว แม้ในปัจจุบนั
นี้ก็ตำม โรม 8:1 และยอห์น 3:18 ยังเป็ นข้อพระธรรมที่พิสูจน์ให้เรำทรำบถึงเรื่ องนี้ โปรดอ่ำนดูซ้ ำ
อีกสักสองสำมครั้ง เพื่อจะได้ไม่ลืม

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ พระเยซูทรงยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อเรำ เรำจึงไม่ตอ้ งตกเป็ นทำส
อีกต่อไป แต่ได้รอดพ้น เป็ นอิสระแล้วเรำได้รับกำรปลดปล่อยจำกภำวะ “ต้องถูกขังในปัจจุบนั ” นี้
แล้วดังนั้น เรำจึงไม่ตอ้ งหวำดกลัวพระพิโรธของพระเจ้ำอีก แม้ในวันพิพำกษำที่จะมำถึงในอนำคต
เรำก็ไม่ตอ้ งถูกลงโทษอีก เพรำะว่ำพระเยซูทรงรับโทษทัณฑ์แทนเรำ บนไม้กำงเขนแล้ว
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บทที่ 7 พ้นจาก การปรับโทษของพระบัญญัติ
1. เรำเป็ นอิสระจำกกำรเป็ นทำสของบำป
2. เรำเป็ นอิสระ ไม่อยูใ่ ต้พระบัญญัติของพระเจ้ำต่อไป
นักโทษที่แหกคุกหลบหนีไปนั้น เขำได้รับอิสรภำพจริ งหรื อ จริ งอยูก่ ำรที่เขำหลุดพ้นจำก
กำรถูกจำจอง ก็ยอ่ มถือได้วำ่ เขำได้รับอิสระเหมือนกัน แต่เป็ นอิสรภำพที่ไม่สมบูรณ์ เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่ของบ้ำนเมือง ยังมีอำนำจที่จะสื บสวนจับกุมเขำ มำลงโทษได้อีกอิสรภำพจอมปลอมเช่นนี้
เป็ นคนละอย่ำงกับที่เรำมีอยู่ เพรำะเมื่อพระคริ สต์ทรงปลดปล่อยเรำแล้ว พญำมำรซึ่ งเป็ นนำยเก่ำ
ของเรำ ไม่มีอำนำจที่จะครอบงำเรำอีกต่อไป ในบทเรี ยนก่อน ๆ เรำได้เรี ยนแล้วว่ำ เรำเป็ นทำสสำม
ประกำร คือ ทำสของพญำมำร ทำสตัวเอง และทำสบำป นำยทั้งสำมนี้ไม่มีอำนำจเหนือตัวเรำอีก
ต่อไป เพรำะพระเยซูทรงปลดเปลื้องควำมผิดบำปของเรำหมดสิ้ นแล้ว
เรำมีควำมปี ติยนิ ดียงิ่ นัก ที่ได้ทรำบว่ำ เรำเป็ นอิสระจำกบำปแล้ว เพรำะฉะนั้นมิได้
หมำยควำมเพียงว่ำ เรำจะต้องไม่ถูกลงโทษ เพรำะควำมผิดบำปของเรำเท่ำนั้น หำกแต่มีควำมหมำย
กว้ำงออกไปอีกว่ำ บำปของเรำพระองค์ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว แต่ก่อนเป็ นภำระที่หนัก ที่เรำต้องแบก
อยูต่ ลอดเวลำ แต่เดี๋ยวนี้พระเยซูได้ทรงยกเอำภำระนั้นไปหมดสิ้ นแล้ว และเรำไม่ตอ้ งแบกภำระนั้น
อีกต่อไป ซึ่ งพิสูจน์ได้จำกข้อพระธรรมคัมภีร์ในบทนี้ ขอให้เรำอ่ำนพระธรรม โรม 6: 18 และข้อ 22
อย่ำงถี่ถว้ นว่ำ ข้อพระธรรมเหล่ำนี้กล่ำวว่ำอย่ำงไร บำปไม่ใช่เพียงภำระหนักเท่ำนั้น หำกยังเป็ น
เสมือนรำชำอันเลวร้ำยที่ปกครองเรำอีกด้วย แต่พระธรรมโรม 6:14 กล่ำวว่ำ “ควำมผิดจะครอบงำ
ท่ำนทั้งหลำยต่อไปก็หำมิได้” นัน่ หมำยควำมว่ำ บำปจะไม่ครอบครองตัวของเรำอีกต่อไป และไม่
สำมำรถทำให้เรำเชื่อฟังมันได้อีก เพรำะพระเยซูทรงเป็ นพระมหำกษัตริ ยป์ กครองเรำแล้ว
ก่อนที่เรำจะกลับใจเชื่อพระเยซู เรำเคยทำบำปเสมอ และอดที่จะทำบำปไม่ได้ ว่ำกันตำม
ควำมจริ งแล้ว ทุกสิ่ งที่ท่ำนกระทำลงไปดีหรื อเลว ก็ลว้ นแต่เป็ นบำปทั้งสิ้ น เพรำะคนที่ยงั มิได้รับ
ควำมรอดนั้น ไม่อำจจะกระทำสิ่ งใดให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ำได้เลย แต่เดี๋ยวนี้ท่ำนได้รับ
ควำมรอดแล้ว ท่ำนพ้นจำกสภำพที่จะบังคับให้ท่ำนต้องทำบำปอีกต่อไป ท่ำนไม่จำเป็ นต้องไปทำ
บำปอีกเพรำะว่ำพระเยซูทรงทำลำยอำนำจของบำป ที่ครอบงำตัวท่ำนจนหมดสิ้ นแล้ว ถ้ำท่ำนถูกชัก
จูงให้ทำผิดอีก ท่ำนก็ไม่จำเป็ นต้องแพ้ต่อกำรทดลองนั้น เพรำะพระเยซูทรงปล่อยให้ท่ำนหลุดพ้น
จำกอำนำจของบำปแล้ว ถ้ำหำกท่ำนไว้วำงใจพระเยซูอย่ำงแท้จริ งบำปก็ไม่สำมำรถที่จะครอบงำ
ท่ำนได้อีก
อิสรภำพอีกประกำรหนึ่ง ที่เรำได้รับ จำกกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ก็คือ กำรพ้น
จำกอำนำจแห่งพระบัญญัติ พระบัญญัติของพระเจ้ำเป็ นของดี และจำเป็ นต้องรักษำพระบัญญัติของ
พระเจ้ำไว้ให้จงดี แต่พระบัญญัติไม่สำมำรถทำให้เรำเป็ นคนดีได้ เพรำะว่ำเรำทุกคนเป็ นคนบำป
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และเป็ นคนอ่อนแอ ไม่สำมำรถกระทำตำมพระบัญญัติได้อย่ำงครบถ้วนทุกข้อ ดังนั้นจึงมิใช่
มำตรำกำรในอันที่จะทำให้เรำเป็ นคนดี เป็ นคนชอบธรรม มีแต่บ่งชี้ให้ทรำบว่ำ เรำเป็ นคนไม่ดีเพียง
อย่ำงเดียว ไม่วำ่ เรำจะประพฤติตวั ให้ดีเท่ำไร ก็หลีกไม่พน้ ที่จะต้องทำผิดพระบัญญัติอยูน่ นั่ เอง พระ
บัญญัติขอ้ หนึ่งกล่ำวว่ำ “จงรักพระเยโฮวำห์ พระเจ้ำของเจ้ำ ด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำ” แต่ท่ำนก็ยอ่ ม
รู ้วำ่ ท่ำนไม่ได้รักพระเจ้ำจนสุ ดจิตสุ ดใจของท่ำนเลย เพรำะท่ำนยังทำสิ่ งที่ฝืนน้ ำพระทัยพระองค์
หลำยประกำร ด้วยเหตุน้ ี พระบัญญัติขอ้ นี้ จึงทำให้ท่ำนไม่มีควำมสุ ขสบำยเลย เพรำะบ่งให้รู้วำ่ ท่ำน
เป็ นคนชัว่ เพียงใด แต่ถึงกระนั้นกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ก็ยงั ปลดปล่อยเรำให้เป็ นอิสระในข้อ
นี้ได้ เพรำะพระเจ้ำตรัสว่ำ เรำไม่ตอ้ งอยูใ่ ต้อำนำจพระบัญญัติอีกต่อไป (อ่ำน กำลำเทีย 3:24, 25, 4:5,
โรม 7:6) แต่ท้ งั นี้มิได้หมำยควำมว่ำ จะเป็ นกำรส่ งเสริ มให้เรำฝ่ ำฝื นพระบัญญัติของพระเจ้ำ แต่
หมำยควำมว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำซึ่ งประทับอยูใ่ นจิตใจของเรำ ผูท้ ี่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว
จะช่วยประคับประคองเรำ ให้ประพฤติตำมพระบัญญัติได้เสมอ หน้ำที่ของเรำมีอย่ำงเดียวคือ
ไว้วำงใจในพระเยซูคริ สต์ แทนที่จะพยำยำมรักษำบทบัญญัติของพระเจ้ำด้วยตนเอง ถ้ำหำกว่ำเรำ
ถวำยชีวติ จิตใจของเรำให้แก่พระเยซูท้ งั หมด และปฏิบตั ิตำมที่พระเยซูทรงนำเรำไปทีละขั้น เรำก็จะ
มีควำมสุ ข และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิบำยให้ผศู้ ึกษำทรำบว่ำ เพรำะพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์แทนเรำ และทรงเป็ น
พระรำชำเหนือจิตใจของเรำ เรำจึงไม่ตอ้ งตกเป็ นทำสของบำปอีกต่อไป เรำเคยอยูใ่ ต้อำนำจของพระ
บัญญัติ แต่บดั นี้ เรำอยูใ่ ต้อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูท้ รงทำให้เรำเป็ นสุ ขและเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
แทน เขียนภำพหัวใจที่แสดงไว้น้ ีให้ผศู ้ ึกษำลอก แล้วเขียนภำพหัวใจอีกภำพหนึ่ง ข้ำงบนมีมงกุฏ
ประดับอยู่ อันแสดงถึงจิตใจที่บริ สุทธิ์ เมื่อมีพระคริ สต์ครอบครองจิตใจหรื อเป็ นพระมหำกษัตริ ย ์
และเจ้ำชีวติ ของเรำ
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บทที่ 8 พ้นจากความกลัว
1. เรำพ้นจำกควำมกลัว
2. เรำพ้นจำกควำมวิตกกังวลและควำมห่วงใย
เด็กบำงคนกลัวควำมมืด และไม่อยำกไปนอนในที่มืด แต่เมื่อเขำโตขึ้น ควำมกลัวนี้ก็หมด
ไป แม้แต่ผใู ้ หญ่ก็ยงั ไม่วำยหวำดกลัวบำงสิ่ งบำงอย่ำง แต่เมื่อเรำเชื่อวำงใจพระเยซูคริ สต์แล้ว เรำก็
ไม่จำเป็ นต้องกลัวอะไรอีกต่อไป เพรำะพระเยซูทรงกระทำให้เรำพ้นจำกอำนำจของควำมกลัวแล้ว
(ขอให้อ่ำน โรม 8: 15) ท่ำนจะพบว่ำเรำไม่ตกเป็ นทำสของสิ่ งใด ๆ อีกเลย ฉะนั้นเรำไม่ตอ้ งกลัวสิ่ ง
ใดและใน 1 ยอห์น 4:18 ยังกล่ำวอีกว่ำ ควำมรักอันสมบูรณ์ของพระเจ้ำ ได้ขบั ไล่ควำมกลัวให้หมด
ไปจำกตัวเรำ
หลำยคนกลัวควำมตำย และก็น่ำจะต้องกลัวเช่นนั้น หำกว่ำเขำยังมิได้รอดพ้นจำกบำป
เพรำะควำมตำยหมำยถึงกำรถูกแยกจำกพระเจ้ำไปสู่ นรกนิรันดร์ แม้แต่ผทู ้ ี่เชื่อพระเจ้ำในสมัยก่อนที่
พระเยซูถูกปลงพระชนม์บนไม้กำงเขน ก็มีควำมกลัวตำยเหมือนกัน เพรำะว่ำคนเหล่ำนั้น มีควำมรู ้
เกี่ยวกับชีวติ ภำยหลังควำมตำยแต่เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ในฮีบรู 2:15 เรำพบว่ำพระคริ สต์ได้ทรงช่วย
คนที่เคยมีชีวติ อยูด่ ว้ ยกำรตกเป็ นทำสของควำมกลัว ให้พน้ จำกควำมกลัวนั้น ควำมกลัวเป็ นเสมือน
นำยที่โหดร้ำยที่คอยทำให้ผทู ้ ี่ตกอยูใ่ นอำนำจของมันปรำศจำกควำมสุ ข
และมีแต่ควำมทุกข์อยู่
ตลอดเวลำ บุคคลเหล่ำนั้นต้องตกเป็ นทำสของควำมกลัว แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมำในโลก ทรง
สิ้ นพระชนม์ และทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้วด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีชยั ต่อควำมตำย ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรำ
จึงไม่ตอ้ งกลัวควำมตำยอีกต่อไป เพรำะควำมกลัวได้อนั ตรธำนไปแล้วเป็ นนิจนิรันดร์ สดุดี 23:4
สอนเรำว่ำ เรำไม่ตอ้ งกลัวควำมชัว่ อีกต่อไป เพรำะพระเจ้ำประทับอยูใ่ นตัวเรำ ควำมตำยของคริ ส
เตียนหมำยถึงกำรเข้ำสู่ สวรรค์ อันเป็ นที่อยูซ่ ่ ึ งพระเจ้ำทรงเตรี ยมไว้ให้เรำ
พระเจ้ำทรงวำงโครงกำรทุก ๆ อย่ำงไว้สำหรับเรำแล้ว ถ้ำมิใช่พระประสงค์ของพระเจ้ำแล้ว
จะไม่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ เกิดขึ้นกับเรำเลย ดังนั้นเรำจึงไม่ตอ้ งกลัว ไม่วำ่ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรำ ไม่วำ่
กลำงวันหรื อกลำงคืน ถ้ำเรำเจ็บป่ วย ก็พกั ผ่อนอยูเ่ งียบ ๆ ได้ เพรำะรู ้แล้วว่ำพระเจ้ำทรงช่วยเรำอย่ำง
ดีที่สุด ถ้ำเรำเรี ยนหนังสื อ และพบบทเรี ยนที่ยำก ๆ เรำสำมำรถทูลขอให้พระเจ้ำทรงช่วยเรำ จงเชื่อ
เถิดว่ำพระองค์จะทรงช่วยเหลือเรำ หำกเรำพยำยำมอย่ำงเต็มที่ ในฐำนะที่เรำเป็ นคนของพระเจ้ำ เป็ น
บุตรของพระองค์ และพระองค์ทรงรักเรำ และคอยดูแลรักษำเรำเช่นนี้แล้ว เรำจึงไม่จำเป็ นต้องกลัว
สิ่ งใดทั้งสิ้ น
ศัตรู อีกอย่ำงหนึ่งที่คริ สเตียนบำงคน ยอมให้มนั เป็ นนำยของตน คือควำมวิตกกังวล คริ ส
เตียนบำงคนเกิดควำมวิตกกังวลหวำดหวัน่ ไปทุกอย่ำง ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องอะไรก็ตำม คนเหล่ำนี้ไม่
เคยสงบจิตใจเลย และไม่มีควำมพอใจหรื ออิ่มใจ มีคำกลอนแสดงควำมคิดที่ส้ ัน ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้
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ซึ่ งพอจะถอดใจควำมได้วำ่ “นกกระจิบถำมนกกระจอกว่ำ “ฉันอยำกจะทรำบนักว่ำ เหตุใดมนุษย์จึง
พำกันวิตกกังวลและรุ่ มร้อนใจนัก” นกกระจอกตอบนกกระจิบว่ำ “คงเป็ นเพรำะคนพวกนี้ไม่มีพระ
เจ้ำเป็ นพระบิดำคอยปกป้ องคุม้ ครอง ดังที่พระองค์ทรงดูแลเธอและฉันกระมัง”
ถูกแล้วนกย่อมไม่อำจคิดหรื อพูดในปั ญหำเช่นนี้ได้ แต่เป็ นควำมจริ งที่วำ่ มนุษย์ดูเหมือน
จะมีควำมคิดวิตกกังวลยิง่ กว่ำพวกนั้นมิใช่หรื อ แท้จริ งแล้ว พระเจ้ำก็ยงั ทรงเอำใจใส่ ต่อมนุษย์
มำกกว่ำ ฝูงนกฝูงกำมำกนัก (มัทธิ ว 6: 26) จงอ่ำน 1 เปโตร 5:7, ฟิ ลิปปี 4:6, มัทธิว 6:25-34 เพื่อให้รู้
ว่ำ พระเจ้ำทรงเอำใจใส่ ต่อมนุษย์มำกสักเพียงใด เมื่อพระเจ้ำทรงเอำใจใส่ ต่อเรำเช่นนี้แล้ว เหตุใดเรำ
จึงต้องวิตกกังวลอีกเล่ำ เรำคิดว่ำ พระเจ้ำทรงละเลยหน้ำที่ของพระองค์อย่ำงนั้นหรื อ
ด้วยเหตุน้ ีท่ำนพอจะเข้ำใจได้แล้วว่ำ เมื่อควำมกลัวหำยไปหมดแล้ว เรำไม่ตอ้ งวิตกกังวลว่ำ
จะตกเป็ นทำสของมันอีก เรำรู ้วำ่ เรำเป็ นอิสระจำกควำมชัว่ ทั้งปวงแล้ว เรำพ้นจำกกำรถูกพิพำกษำ
ลงโทษ พ้นจำกอำนำจบำป พ้นจำกควำมกลัว และพ้นจำกควำมวิตกกังวลเรำควรเงยหน้ำขึ้น และ
ชื่นชมยินดีในสิ่ งที่พระเจ้ำทรงกระทำเพื่อเรำ

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเลือกข้อพระธรรมที่เหมำะสม ในอันที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ำ แง่คิดในภำพนี้เป็ น
ควำมจริ ง แล้วเขียนลงใต้ภำพ

คาถามทดสอบ
1. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ ต้องตกเป็ นทำสของอะไรบ้ำง?
2. หญิงชรำชำวนิโกรพูดถึงพญำมำรอย่ำงไร?
3. ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้ำได้รับกำรปลดปล่อย ให้พน้ จำกอะไรบ้ำงบอกมำสี่ อย่ำง?
4. อะไรสิ งอยูใ่ นจิตใจของคน ที่ไม่มีพระเยซูเป็ นพระรำชำปกครองจิตใจของเขำ?
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5. พระเยซูทรงสำมำรถทำให้จิตใจของท่ำน พ้นจำกควำมหวำดกลัวทุกอย่ำงได้จริ งหรื อ?
ท่ำนเคยให้พระองค์ช่วยเหลือท่ำนหรื อยัง? ตั้งแต่เมื่อไร?
6. เรำรอดพ้นจำกกำรเป็ นทำสบำป โดยกำรดิ้นรนต่อสู ้ดว้ ยตัวเองได้หรื อไม่?
7. คริ สเตียนจำเป็ นต้องถูกบำปปกครองหรื อไม่?
8. พญำมำรเป็ นนำยเหนือชีวิต ของคนที่ตกเป็ นทำสบำปใช่หรื อไม่?
9. กำรดำเนินพระชนม์ชีพอันดีงำมของพระเยซูในโลกนี้ กบั กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
อย่ำงไหนที่ช่วยให้เรำรอดพ้นจำกบำป?
10. ผูใ้ ดเป็ นนำย ของคนที่หลุดพ้นจำกกำรเป็ นทำสบำปแล้ว?
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บทที่ 9 ความรอดและบาเหน็จรางวัล
เหตุที่ตอ้ งสอนบทเรี ยนเหล่ำนี้ ก็เนื่องจำกมีคริ สเตียนเป็ นอันมำก ที่ไม่เข้ำใจในพระคุณของ
พระเจ้ำ แม้วำ่ เขำไว้ใจในพระเยซูเจ้ำอย่ำงจริ งใจก็ตำม คริ สเตียนบำงคนก็ยงั มีควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำ
เขำจะต้องทำบำงสิ่ งบำงอย่ำงเพื่อว่ำจะได้รับควำมรอด ถ้ำท่ำนสอนบทเรี ยนนี้ ดว้ ยควำมสัตย์ซื่อต่อ
พระเจ้ำ ท่ำนจะขจัดควำมเข้ำใจผิดนี้ออกไปจำกสมองผูศ้ ึกษำได้
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำให้มำเชื่อพระเยซู พระผูท้ รงเปลื้องบำปของเรำ
1. บำเหน็จรำงวัล คืออะไร?
2. มูลฐำนของกำรรับบำเหน็จรำงวัล
3. บำเหน็จรำงวัลมีอะไรบ้ำง?
ท่ำนเคยได้รับรำงวัลบ้ำงไหม? บำงทีบิดำมำรดำหรื อญำติ พี่นอ้ งของท่ำนอำจเคยสัญญำว่ำ
จะให้สิ่งที่ท่ำนต้องกำรเป็ นอันมำกแก่ท่ำน ถ้ำกำรศึกษำของท่ำน ได้ผลดีตำมควำมมุ่งหวังของท่ำน
เหล่ำนั้น พึงเข้ำใจว่ำรำงวัลที่ท่ำนได้รับ หรื อจะได้รับนั้น มิใช่ค่ำจ้ำง ดังที่นำยจ้ำงจะพึงจ่ำยให้แก่
ลูกจ้ำง หำกแต่เป็ นของกำนัลพิเศษ ที่ให้แก่ผลงำนดีเด่นของท่ำน ตำมที่ท่ำนควรจะได้รับนั้น
พระเจ้ำทรงโปรดประทำนรำงวัล ให้แก่บุตรทั้งหลำยของพระองค์ที่ทำงำนดี ท่ำนทั้งหลำย
ย่อมทรำบแล้วว่ำ ควำมรอดที่เรำได้รับนั้น เรำมิได้แสวงหำเอำเอง หำกแต่เป็ นของประทำนจำกพระ
เจ้ำ ท่ำนคงเห็นได้จำกข้อพระธรรมซึ่ งว่ำ “ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพรำะควำม
เชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำทรงประทำนให้ ควำมรอดนั้นเป็ นด้วยกำรประพฤติ
ก็หำมิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8, 9) พระเจ้ำมิได้ประทำนรำงวัลให้แก่ผทู ้ ี่ไม่
เชื่อพระองค์แต่ประทำนให้แก่บุตรและธิ ดำของพระองค์ หำกว่ำพวกเขำกระทำในสิ่ งที่พระองค์ทรง
พอพระทัย และเป็ นกำรกระทำภำยหลังจำกที่พวกเขำได้รับควำมรอดแล้ว แต่ถำ้ หำกพวกเขำกระทำ
ผิดพระประสงค์ของพระเจ้ำ เขำก็จะไม่ได้รับรำงวัลเลย
มีเด็กบำงคนเรี ยนหนังสื อเก่งมำก สำมำรถทำคะแนนได้ดีโดยไม่ตอ้ งขยันหมัน่ เพียรหรื อ
ต้องท่องบทเรี ยนมำกนัก เพรำะเด็กพวกนั้นฉลำดและมีปัญญำดีมำก ตรงกันข้ำมเด็กอีกหลำยคน ซึ่ ง
ต้องขะมักเขม้นเรี ยนกันอย่ำงหนัก กว่ำจะได้คะแนนในขั้นดี และถึงกระนั้นก็ตำม บำงครั้งก็ไม่ได้
คะแนนดีเด่น เหมือนกับเด็กที่ฉลำดด้วยซ้ ำ ถ้ำพระเจ้ำประทำนรำงวัลแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน พระ
เจ้ำจะไม่ประทำนแก่นกั เรี ยนที่เรี ยนได้คะแนนสู ง ๆ โดยที่ได้มำอย่ำงง่ำยดำยเลย พระองค์จะ
ประทำนแก่คนที่ขยันและหมัน่ เอำใจใส่ ต่อบทเรี ยนมำกที่สุด และซื่ อสัตย์ต่อกำรเรี ยนมำกที่สุดอัน
เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้คนฉลำดกับคนโง่ ได้รับรำงวัลโดยเท่ำเทียมกันนี่คือวิธีประทำนรำงวัลของ
พระเจ้ำ
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พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูผทู ้ ี่ซื่อสัตย์ต่อกำรงำน (ขอให้ครู ผสู ้ อนเล่ำคำอุปมำในพระ
ธรรม มัทธิว 25: 14-30 ให้แก่ผศู ้ ึกษำเพื่อเป็ นอุทำหรณ์ดว้ ย) พระเจ้ำได้ทรงสัญญำไว้ในพระธรรม
วิวรณ์ 2:10 ว่ำ จะประทำนมงกุฏแห่งชีวติ ให้แก่ผทู ้ ี่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์อย่ำงมัน่ คง ฉะนั้น ใครก็อำจ
ได้รับรำงวัลนี้ได้ หำกเขำซื่ อสัตย์ต่อกิจกำรที่เขำทำเพื่อพระเจ้ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ วิธีที่จะได้รับบำเหน็จรำงวัลนั้นมีหลำยอย่ำง (ขอให้ดู มัทธิ ว
10: 41, 42, 5:11, 12 ดำเนียล 12:3, 2 ทิโมธี 4:8, ยำกอบ 1:12, โคโลสี 3:22, 24 1 โคริ นธ์ 9:24, 25)
เรำไม่ทรำบแน่ชดั ว่ำ บำเหน็จรำงวัลเหล่ำนี้ มีอะไรบ้ำงอย่ำงไรก็ตำมข้อพระธรรมเหล่ำนี้ ก็
กล่ำวถึงบำเหน็จต่ำง ๆ เช่น มงกุฏแห่งชีวติ และรัศมีอนั พรำวพรำย เรำจะได้รับมงกุฏทองคำฝัง
เพชรจริ ง ๆ หรื อ ข้อนี้เรำไม่ทรำบ อำจเป็ นภำษำของชำวสวรรค์อนั หมำยถึงพระพรอันใหญ่หลวง
ซึ่ งไม่อำจจะใช้ภำษำของมนุ ษย์โลกบรรยำยให้เข้ำใจได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม รำงวัลเหล่ำนั้น ๆ จะต้อง
เป็ นที่จะแปลกประหลำดมหัศจรรย์มำก และเรำคงมีควำมชื่นใจที่จะรับรำงวัลเช่นนั้น
พระเยซูคริ สต์จะทรงโสมนัสเป็ นที่สุด หำกว่ำเรำประพฤติตนตำมคำสั่งสอนของพระองค์
อย่ำงดียงิ่ จนถึงขั้นที่จะได้รับบำเหน็จและพระองค์จะทรงเป็ นสุ ขกว่ำเรำเสี ยอีก หำกว่ำเรำได้รับ
บำเหน็จรำงวัลเหล่ำนั้น
เรำจะได้รับพระรำชทำนรำงวัลนี้อย่ำงแน่นอน ถ้ำหำกว่ำเรำมีควำมซื่ อสัตย์ต่อพระองค์
อย่ำงจริ งใจ เสมอต้นเสมอปลำย และยอมให้พระองค์ทรงปกครองชีวิตของเรำ กำร “เชื่อและฟังคำ”
ควรเป็ นหลักปฏิบตั ิประจำวันของเรำ ถ้ำหำกเรำกระทำเช่นนี้ ก็เป็ นที่มนั่ ใจได้วำ่ ในวำระที่พระเยซู
พระรำชทำนบำเหน็จรำงวัล เรำย่อมจะได้รับอย่ำงแน่นอน

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษำเลือกข้อพระธรรมที่เหมำะสมหนึ่งข้อ เขียนไว้ใต้ภำพข้ำงล่ำงนี้
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บทที่ 10 ความแตกต่ างระหว่ างความรอดกับบาเหน็จรางวัล
พยำยำมนำผูศ้ ึกษำให้รับเอำพระเยซูคริ สตเจ้ำ เป็ นพระเจ้ำ และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เขำ
1. ควำมรอดเป็ นของให้เปล่ำ
2. บำเหน็จเป็ นผลของกำรกระทำของเรำ
3. ควำมรอดนั้นเรำสำมำรถรับเอำได้ในปั จจุบนั
4. บำเหน็จรำงวัลเป็ นสิ่ งที่เรำจะได้รับในอนำคต
ควำมรอดกับบำเหน็จรำงวัลนั้น แตกต่ำงกันมำก แต่คริ สเตียนบำงคนไม่เข้ำใจ จึงมักจะคิด
ปะปนกันเสมอ ข้อแตกต่ำงที่สำคัญ ๆ มีสองประกำร คือ ประกำรแรก ควำมรอดเป็ นของที่พระเจ้ำ
พระรำชทำนให้เปล่ำ ๆ แต่บำเหน็จรำงวัลเป็ นผลของกำรกระทำ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์แสวงหำเอำได้
ประกำรที่สอง ควำมรอดเป็ นของที่เรำสำมำรถรับเอำได้ในปั จจุบนั กำล ส่ วนบำเหน็จรำงวัลเป็ นสิ่ ง
ที่พระเจ้ำจะพระรำชทำนให้ในอนำคต
ควำมรอดเป็ นสิ่ งที่สุดวิสัยที่มนุษย์จกั แสวงหำได้ ดังนั้นแม้วำ่ เรำจะกระเสื อกกระสนดิ้นรน
สักเพียงใด ก็ไม่อำจรับเอำได้ เพรำะกำรที่จะรอดพ้นบำปมีทำงเดียว คือ เชื่อพระเยซูคริ สตเจ้ำ (ดู
กิจกำร 16:31, ยอห์น 3:16) พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวย้ำหลำยครั้งว่ำ ควำมรอดเป็ นของ
พระรำชทำนจำกพระเจ้ำ (ดูโรม 6:23, เอเฟซัส 2:8, 9) ถ้ำเรำให้ของขวัญที่ดีมำกแก่ใครสักชิ้นหนึ่ง
คนนั้นคงไม่มอบเงินเป็ นเครื่ องตอบแทนแก่เรำเป็ นแน่ ทั้งนี้เพรำะกำรที่ตอ้ งชำระเงินเพื่อซื้ อของ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ของอย่ำงนั้นต้องมิใช่ของขวัญอย่ำงแน่นอน ควำมรอดพ้นบำปก็เช่นเดียวกัน
กล่ำวคือไม่ใช่ของซื้ อขำยแต่เป็ นของให้เปล่ำ ๆ เพรำะไม่ใช่ของที่ได้มำด้วยกำรประพฤติ (ดู เอเฟ
ซัส 2:9) ท่ำนรับควำมรอดพ้นบำปได้ ก็โดยกำรกระทำของพระเยซู ซึ่ งย่อมพลีพระชนม์บนไม้
กำงเขนเพื่อท่ำนไม่ใช่รอดเพรำะกำรกระทำใด ๆ ของท่ำนเอง
บำเหน็จรำงวัลเป็ นของตรงกันข้ำม กับควำมรอด รำงวัลไม่ใช่ของได้เปล่ำ ๆ หำกเป็ น
ผลงำนซึ่ งอำจแสวงหำเอำได้ คือคนที่พระเจ้ำได้ทรงโปรดช่วยให้พน้ บำปแล้ว คริ สเตียนสำมำรถ
แสวงหำบำเหน็จรำงวัล โดยกำรปฏิบตั ิพระเจ้ำ ทุกครั้งที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงรำงวัล ก็
ล้วนแสดงว่ำ รำงวัลนั้นเป็ นผลตอบแทนของกำรกระทำ ท่ำนจำได้ไหมว่ำ มีอะไรบ้ำง
ดังนั้น เรำอำจสรุ ปข้อแตกต่ำง ระหว่ำงควำมรอด กับบำเหน็จรำงวัลได้วำ่ ควำมรอดเป็ น
ของขวัญให้แก่ท่ำนเปล่ำ ๆ ส่ วนบำเหน็จรำงวัลเป็ นสิ่ งที่ท่ำนต้องหำเอำเอง ด้วยกำรทำคุณงำมควำม
ดี ข้อแตกต่ำงที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ ควำมรอดเป็ นสิ่ งที่เรำรับเอำได้ในปั จจุบนั ส่ วนบำเหน็จ
รำงวัลนั้นเรำจะได้รับก็ต่อเมื่อเรำได้ไปถึงสวรรค์แล้ว มีขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์หลำยข้อที่ยนื ยัน
ว่ำ บัดนี้เรำรอดพ้นบำปแล้ว (เรำรอดพ้นบำปตั้งแต่เรำยังอยูใ่ นโลกนี้ ดู 1 ยอห์น 5: 11, 2 เปโตร 1:3,
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ทิตสั 3:4, 5, 2 ทิโมธี 1:9, ยอห์น 3:36, 5:24, 6:47) เพรำะเดี๋ยวนี้เรำมีชีวติ นิรันดร์ แล้ว เรำจึงสำมำรถ
พูดได้วำ่ เรำได้รอดพ้นบำปแล้ว ไม่ใช่เรำจะรอดเมื่อเรำไปถึงสวรรค์แล้ว
ส่ วนบำเหน็จรำงวัลของเรำนั้น เรำยังรับเอำไม่ได้ จนกว่ำเรำไปสู่ สวรรค์แล้ว เรำจะคอยรับ
รำงวัลที่นนั่ ขอให้สังเกตว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุก ๆ ข้อ ที่พดู ถึงบำเหน็จรำงวัล ล้วนกล่ำวถึง
เรื่ องรำวในอนำคตทั้งสิ้ น (ดู ดำเนียล 13: 2, มัทธิว 5:11, 12, 10:41, 42, โคโลสี 3:22-24, 2 ทิโมธี
4:8)
เป็ นที่น่ำอัศจรรย์ใจมำก ที่เรำได้รับควำมรอดพ้นบำปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ กำรที่ได้รู้วำ่ เรำรอดพ้น
บำปแล้ว และเรำไม่เป็ นผูห้ ลงหำยไปอีกนั้น ทำให้เรำมีควำมสุ ขมำก วันนั้นจะเป็ นวันที่น่ำชื่นชม
ยินดีสำหรับเรำอย่ำงที่สุด ถ้ำหำกเรำสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำ และสร้ำงสมรำงวัลไว้ เรำจะต้อง
ขยันหมัน่ เพียรตั้งแต่เดี๋ยวนี้ และอย่ำลืมว่ำวันเวลำในโลกนี้ เป็ นโอกำสที่เรำควรสะสมสร้ำงรำงวัล
ไว้ เมื่อเรำไปสวรรค์แล้ว จะไม่มีโอกำสเช่นนี้อีก เพรำะหมดเวลำเสี ยแล้ว
ทั้งนี้เป็ นเหตุให้เรำสำมำรถตั้งตำรอคอย กำรพระรำชทำนบำเหน็จรำงวัลในสวรรค์ ด้วย
ควำมปลำบปลื้มยินดีอีกด้วย

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษำเขียนข้อพระธรรมลงใต้ภำพ
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บทที่ 11 ใครบ้ างที่สมควรจะได้ รับบาเหน็จรางวัล
1. ผูเ้ ชื่อจะได้รับรำงวัลเมื่อใด?
2. พระเจ้ำมีพระประสงค์อย่ำงไร ในกำรพระรำชทำนรำงวัล?
ในบทเรี ยนที่แล้ว เรำได้เรี ยนมำแล้วว่ำ บำเหน็จรำงวัลที่จะได้รับจำกพระเจ้ำนั้น เป็ นเรื่ อง
ของอนำคต ดังนั้นจึงอำจมีปัญหำติดตำมมำว่ำ เมื่อใดพระเจ้ำจึงจะประทำนรำงวัลเหล่ำนั้นให้แก่เรำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้คำตอบปั ญหำนี้ แก่เรำแล้ว
เรำกำลังรอคอยด้วยควำมหวังว่ำ พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีก เมื่อเวลำพระเยซูเสด็จมำ ผูท้ ี่
เชื่อในพระองค์ซ่ ึ งได้ตำยไปแล้ว จะฟื้ นขึ้นมำใหม่ และได้รับร่ ำงกำยใหม่ ที่มีสง่ำรำศีงดงำม เหมือน
พระกำยของพระเยซู ต่อจำกนั้นร่ ำงกำยของผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยู่ ก็จะได้รับกำรเปลี่ยนแปลง ให้เหมือน
อย่ำงพระกำยของพระเยซูดว้ ย (อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 4: 13-18, 1 โคริ นธ์ 15:51, 52, 1 ยอห์น 3:2)
ครั้นแล้วผูท้ ี่เชื่อฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย กับคริ สเตียนที่ยงั มีชีวติ อยูแ่ ต่ร่ำงกำยได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
ใหม่แล้ว ก็จะเหำะขึ้นไปพบกับพระเยซูในท้องฟ้ ำ ในวำระนั้นแหละ ที่พระเจ้ำจะสำรวจดูบญั ชีวำ่
เรำแต่ละคนได้กระทำควำมดี สมควรที่จะได้รับรำงวัลหรื อไม่ ขอให้ดูมทั ธิ ว 16:27 ลูกำ 14:13 ซึ่ง
เป็ นพระดำรัสของพระเยซู ผูท้ รงสอนให้สำวกของพระองค์ มีควำมเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่คนยำกจน คน
แก่ คนป่ วย คนพิกำร ข้อพระธรรมเหล่ำนี้กล่ำวว่ำ คนของพระองค์เหล่ำนั้นจะได้รับบำเหน็จรำงวัล
เมื่อผูช้ อบธรรมในพระคริ สต์ฟ้ื นขึ้นมำจำกควำมตำย
หำกจะถำมว่ำ เมื่อใดผูช้ อบธรรมเหล่ำนี้ จึงจะฟื้ นขึ้นมำอีกก็ขอตอบว่ำ พวกเขำจะฟื้ นจำก
ควำมตำยก็ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมำ ดังนั้นเรำจึงเห็นได้ชดั ว่ำ กำรแจกรำงวัลจะทำต่อเมื่อพระ
เยซูจะเสด็จกลับมำ เมื่อนั้นพระเจ้ำจะเปิ ดสมุดทะเบียนประจำชีพซึ่ งพระองค์ทรงบันทึกไว้ออก เพื่อ
ตรวจดูควำมเป็ นไปในชีวิตของเรำบำปทุกอย่ำงถูกลบล้ำงให้สะอำดบริ สุทธิ์ ดว้ ยควำมตำยของพระ
เยซู แต่สมุดทะเบียนประจำชีพจะบันทึกคุณงำมควำมดีที่เรำได้กระทำไว้เมื่อครั้งเรำยังอยูใ่ นโลกนี้
ถ้ำเรำไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ และไม่ได้ทำสิ่ งที่ถูกที่ควร หน้ำกระดำษเหล่ำนั้นก็จะว่ำงเปล่ำ และที่น่ำ
สลดใจก็คือ เรำจะไม่ได้รับรำงวัลอะไรเลย
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ เรำทุกคนคงจะเข้ำใจในปั ญหำที่วำ่ เหตุใดพระเจ้ำจึงตรัสว่ำ พระองค์จะ
ประทำนรำงวัลแก่คนที่ซื่อสัตย์ เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับที่วำ่ เหตุใดบิดำมำรดำ จึงให้รำงวัลแก่ท่ำน
ในเมื่อท่ำนขยันหมัน่ เรี ยน และได้คะแนนดี ทั้งนี้ก็เพรำะ บิดำมำรดำของท่ำนต้องกำรกระตุน้ ให้
ท่ำน ขยันขันแข็งมำกขึ้นนัน่ เอง เป็ นกำรส่ งเสริ มและให้กำลังใจ ในทำนองเดียวกัน พระเจ้ำก็ทรงมี
พระประสงค์ให้เรำสร้ำงคุณงำมควำมดี จึงทรงสนับสนุ นกิจกำรของเรำ ถูกแล้ว ท่ำนเองก็ควร
ประพฤติในสิ่ งที่ดีที่ถูกต้อง ด้วยใจที่วนิ ิจฉัยผิดและชอบ และเรำก็ทรำบว่ำนัน่ เป็ นพระประสงค์ของ
พระเจ้ำด้วย แต่พระบิดำเจ้ำในสวรรค์ทรงรู ้จกั เรำทุก ๆ คนเป็ นอย่ำงดีพระองค์ทรงทรำบว่ำ กิจกำร
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ใดก็ตำมถ้ำหำกพระองค์เสนอรำงวัลให้แก่เรำแล้ว ก็จะเป็ นกำรช่วยให้เรำมีมำนะมำกขึ้น ในพระ
ธรรม มัทธิว 5: 11, 12 พระเยซูเจ้ำตรัสแก่บรรดำผูท้ ี่จะต้องเผชิ ญกับกำรทดลอง และกำรข่มเหง
เบียดเบียนว่ำเขำจะได้บำเหน็จรำงวัลอย่ำงใหญ่หลวงในสวรรค์
ในกำรที่สู้ทนต่อกำรข่มเหง
เบียดเบียนนั้นขอให้อ่ำนพระสัญญำเกี่ยวกับบำเหน็จรำงวัลหลำย ๆ ครั้ง และสังเกตดูวำ่ ข้อพระ
ธรรมเหล่ำนั้นแต่ละข้อหนุ นน้ ำใจให้เรำมีมำนะในควำมซื่ อสัตย์ และปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำด้วยควำม
จริ งใจ (หำกครู ผสู ้ อนจะทำบัญชีขอ้ พระธรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องอ้ำงถึง หรื อมีควำมเกี่ยวพันกับ
บทเรี ยนนี้ มำแสดงต่อผูศ้ ึกษำด้วยก็จะเป็ นกำรดีมำก)
ขอให้ไตร่ ตรองถึงพระสัญญำ ที่วำ่ ด้วยบำเหน็จรำงวัลอันล้ ำค่ำต่ำง ๆ ดูวำ่ ข้อควำมเหล่ำนั้น
สำมำรถเกื้อหนุ นให้ท่ำนมีมำนะในกำรทำดีข้ ึนบ้ำงหรื อไม่ งำนใดก็ตำมที่ท่ำนทำดีทำชอบไว้ ไม่วำ่
จะเป็ นงำนในโรงเรี ยน หรื อกำรงำนที่บำ้ น หรื อสิ่ งใด ๆ ก็ตำม ถ้ำท่ำนได้ทำเพรำะเห็นแก่พระเยซู
คริ สต์แล้ว ท่ำนก็จะได้รับบำเหน็จรำงวัล แม้แต่กำรให้น้ ำเย็นแก่ผอู ้ ื่น แม้เพียงถ้วยหนึ่งก็ตำม ถ้ำหำก
เป็ นกำรทำโดยมีจุดมุ่งหมำย ให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเยซูคริ สต์แล้ว ท่ำนก็จะได้รับรำงวัลใน
สวรรค์

ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิบำยภำพ พร้อมกับให้ผศู ้ ึกษำเขียนตำม
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บทที่ 12 วิหารทีแ่ ท้ จริง
บทเรี ยนนี้ ต่ำงจำกบทเรี ยนอื่น ๆ เล็กน้อย เพรำะเป็ นกำรเรี ยนบทพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ตำมลำดับข้อไปเลยทีเดียว มิใช่เป็ นกำรตีควำมหมำยของข้อพระธรรมต่ำง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน
ตำมหัวข้อที่ต้ งั ไว้ ดังบทเรี ยนที่แล้ว ๆ มำ
ขอให้ผศู ้ ึกษำทุกคนนำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มำคนละเล่ม และอธิ บำยให้ทรำบ ถึง
จุดประสงค์ของกำรสอนบทเรี ยนนี้วำ่
เพื่อต้องกำรให้ผศู ้ ึกษำค้นคว้ำทรำบควำมหมำยอันแท้จริ ง
ของพระธรรมที่จะเรี ยนนั้น
วันนี้เรำจะเรี ยนข้อพระธรรมห้ำข้อ ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 3 อันเป็ นเรื่ องรำวที่วำ่
ด้วยบำเหน็จรำงวัล และเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำที่จะให้เรำรู ้ และเข้ำในในสิ่ งที่เรำจำเป็ น
จะต้องรู ้ เรำจะเรี ยนทีละข้อ เพื่อศึกษำควำมหมำยอันแท้จริ ง ข้อพระธรรมเหล่ำนั้น ว่ำมีควำมหมำย
ว่ำอย่ำงไร
ประกำรแรก ให้เรำอ่ำนข้อพระธรรมทั้งหมดนี้พร้อม ๆ กัน (1 โคริ นธ์ 3: 11-15)
ข้อ 11 เป็ นเรื่ องที่วำ่ ด้วยควำมรอด โดยกล่ำวถึงรำกฐำนของควำมเชื่ อของเรำ ปั ญหำสำหรับ
ข้อนี้คือ รำกฐำนที่กล่ำวนี้หมำยถึงอะไร ถ้ำเป็ นรำกฐำนของบ้ำน ก็ยอ่ มหมำยถึงสิ่ งที่รองรับน้ ำหนัก
ของบ้ำน บ้ำนที่ไม่มีรำกฐำน ไม่ชำ้ บ้ำนนั้นก็จะพังลง มัทธิ ว 7: 24-27 กล่ำวถึงกำรสร้ำงบ้ำนสอง
แบบ แบบหนึ่งมีรำกฐำนที่มนั่ คงแข็งแรง ทำให้มนั่ คงอยูไ่ ด้ ส่ วนอีกแบบหนึ่งไม่มีรำกฐำนเลย เมื่อ
ถูกลมพำยุพดั จึงพังไป ไม่อำจตั้งมัน่ อยูไ่ ด้ รำกฐำนของเรำเป็ นรำกฐำนที่แท้จริ งซึ่ งมีอยูเ่ พียงชนิด
เดียว คือองค์พระเยซูคริ สต์พระเยซู องค์น้ ีแหละ ที่เรำเชื่อและไว้วำงใจ และพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
เรำให้พน้ บำป และพิทกั ษ์รักษำเรำให้ปลอดภัย
เมื่อสร้ำงบ้ำนขึ้นบนรำกฐำนแล้ว ย่อมถือได้วำ่ เป็ นบ้ำนที่สมบูรณ์แบบ จะเปลี่ยนรำกฐำน
เป็ นอย่ำงอื่นย่อมทำไม่ได้ขอ้ 11 กล่ำวว่ำ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นรำกฐำนในชีวติ ของเรำแล้ว เรำ
จะเอำสิ่ งอื่นมำแทนหรื อสร้ำงเสริ มไม่ได้เป็ นอันขำดพระเยซูทรงเป็ นรำกฐำนแห่งกำรเริ่ มต้นชี วติ ค
ริ สเตียนของเรำ และกำรที่เรำดำรงชีวิตตำมแบบคริ สเตียนที่ดี เปรี ยบเสมือนกำรก่อสร้ำงวิหำรของ
พระเจ้ำ ขึ้นบนรำกฐำนของพระองค์ ทุกอย่ำงที่เรำกระทำจึงเป็ นดุจหิ น และไม้ ที่นำมำก่อสร้ำงเป็ น
วิหำรกระนั้นวัสดุที่คริ สเตียนนำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงวิหำรของพระเจ้ำในชีวติ ของตนนั้น มีหลำย
ชนิด มีท้ งั ดีงำม สู งค่ำ ดุจทองคำ เงิน และเพชรพลอย ตลอดจนสิ่ งที่เลวทรำม ดุจเศษไม้หญ้ำแห้ง
และฟำง ลองคิดดูเถิดว่ำ วิหำรอย่ำงไหนจะแข็งแรงทนทำนได้ดีกว่ำกัน คำอธิ บำยมีบอกไว้ในข้อ 12
ส่ วนข้อ 13 อธิ บำยถึงวิธีทดสอบ ควำมแข็งแกร่ งของวิหำร หรื อผลของควำมจงรักภักดีที่คริ สเตียนมี
ต่อพระเจ้ำ มิใช่ทดสอบด้วยพำยุ แต่ทดสอบด้วยไฟ คือไฟแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ ถ้ำสุ มไฟไว้
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ใกล้ ๆ วิหำรเหล่ำนี้ แน่นอนละหญ้ำแห้ง หรื อฟำงหรื อไม้ ย่อมจะไหม้ก่อน ตรงกันข้ำมกับวิหำรที่
สร้ำงด้วยทองคำ เงินหรื อเพชรนิลจินดำ ซึ่ งจะไม่ไหม้ไฟเลย
กำรทดสอบของพระเจ้ำจะบ่งชี้ให้เห็นว่ำ วิหำรแห่งวิญญำณของคริ สเตียนนั้น สร้ำงด้วย
ทองคำ เงิน เพชรนิลจินดำ หรื อสร้ำงด้วยไม้ หญ้ำแห้ง และฟำง หรื อสิ่ งที่ไร้ค่ำ จงสังเกตคำว่ำ
“ผูใ้ ด” ในข้อ 11 และ 14 ด้วยว่ำ มิได้หมำยถึงบุคคลโดยทัว่ ไป หำกแต่หมำยถึงผูเ้ ชื่อเท่ำนั้น
เช่นเดียวกับที่วำ่ หำกครู ถำมนักเรี ยนของตนว่ำใครมีหนังสื อนี้บำ้ ง คำว่ำ “ใคร” ในที่น้ ี ยอ่ มหมำยถึง
นักเรี ยนหรื อผูศ้ ึกษำ ที่อยูใ่ นชั้นเรี ยนของครู ผนู ้ ้ นั เท่ำนั้น
ข้อ 14 สอนถึงเรื่ องบำเหน็จรำงวัล ซึ่งเรำศึกษำมำแล้วโดยลำดับ ข้อพระธรรมข้อนี้กล่ำวว่ำ
ถ้ำกิจกำรของผูเ้ ชื่ อพระเจ้ำคนใดยัง่ ยืนและไม่ไหม้ไฟ โดยผูน้ ้ นั ได้ก่อขึ้นบนรำกฐำนอันแท้จริ ง คือ
ควำมเชื่อในพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็จะได้รับรำงวัล คำสอนข้อนี้ตรงกันกับที่เรำได้เรี ยนมำแล้ว ในวันนั้น
คือวันที่พระเยซูเสด็จมำ เรำจะต้องมำเฝ้ ำเฉพำะพระพักตร์ พระเยซู และกิจกำรงำนของเรำจะต้อง
พิสูจน์ดว้ ยไฟ พระเยซูจะทรงพิสูจน์ดูกำรงำนของเรำ ถ้ำงำนนั้นดีเหมือนทองคำ เงิน หรื อเพชรนิล
จินดำ เรำก็จะได้รับบำเหน็จรำงวัล
แต่ในข้อ 15 กลับทำให้เรำเห็นอีกด้ำนหนึ่ง คือควำมมืดของมนุษยชำติ เพรำะว่ำมีบำงคน
ซึ่ งไม่ไว้วำงใจและเชื่อฟังพระเยซูคริ สตเจ้ำ เขำได้ทำทุกอย่ำงตำมใจชอบของเขำเอง แม้วำ่ เขำเป็ นผู ้
ที่ได้รับควำมรอดแล้วก็ตำม บุคคลจำพวกนี้ชอบเลือกกิจกำรงำนตำมใจตนเอง และมีบ่อยครั้งที่
กิจกำรงำนของเขำไม่ใช่งำนดีมีค่ำ หำกแต่เป็ นเสมือนหนึ่งได้ทำด้วยไม้ ฟำง หรื อหญ้ำแห้ง เมื่อไฟ
แห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำมำถึง
(ไฟเป็ นเครื่ องหมำยที่พระเจ้ำทรงพิสูจน์กิจกำรงำนของเรำ)
กิจกำรเหล่ำนั้นก็จะไหม้หมดไป เป็ นงำนที่ปรำศจำกรำคำค่ำงวดใด ๆ แล้วเขำจะต้องประสบกับ
ควำมเสี ยหำย ซึ่ งหมำยถึงว่ำ เนื่องจำกเขำเป็ นผูท้ ี่ได้รอดพ้นบำปแล้วดังนั้นควำมรอดของเขำจึงไม่
สู ญเสี ยไป เป็ นแต่สูญเสี ยบำเหน็จรำงวัลที่ควรได้รับ แม้วำ่ เรำจะรอดพ้นบำป แต่ก็เป็ นกำรรอดที่
ปรำศจำกควำมชื่นชมยินดีเท่ำที่ควร เปรี ยบดังคนที่รอดพ้นอันตรำยจำกไฟไหม้บำ้ น โดยที่ไม่
สำมำรถนำทรัพย์สมบัติติดตัวมำได้ แม้แต่สักอย่ำงเดียว นอกจำกตัวเปล่ำ ๆ เท่ำนั้น แน่นอน เรำ
ทั้งหลำยต่ำงก็ตอ้ งกำรสร้ำงวิหำรของพระเจ้ำด้วย ทองคำ เงิน และเพชรนิลจินดำ เพื่อว่ำจะได้รับ
บำเหน็จรำงวัล และควำมชื่นชมยินดีดว้ ยกันทุกคน

ข้ อควรปฏิบัติ
เขียนภำพแล้วให้ผศู้ ึกษำ ตอบตำมคำอธิบำยในข้อพระธรรมที่ได้เรี ยนมำแล้ว
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คาถามทดสอบ
1. คนที่ไม่ได้รับควำมรอด จะได้รับบำเหน็จรำงวัลอะไรจำกพระเจ้ำหรื อไม่?
2. คริ สเตียนที่มีควำมสำมำรถเฉพำะตัวในกำรงำนมำก จะได้รับบำเหน็จรำงวัล มำกว่ำคริ ส
เตียนที่มีควำมสำมำรถน้อยหรื อไม่? เพรำะเหตุใด?
3. บำเหน็จรำงวัลที่พระเจ้ำจะพระรำชทำน ให้แก่คนของพระองค์ได้แก่อะไร?
4. บอกมำสักห้ำอย่ำง ว่ำเรำจะต้องทำประกำรใดบ้ำงจึงจะได้รับบำเหน็จรำงวัลจำกพระเจ้ำ
5. ควำมรอด กับบำเหน็จรำงวัล อย่ำงไหนที่พระเจ้ำพระรำชทำนให้เปล่ำ? หรื อทั้งสอง
อย่ำง?
6. เรำจะต้องทำอย่ำงไร จึงจะได้รับควำมรอด?
7. เมื่อใดเรำจึงจะได้รับบำเหน็จรำงวัล?
8. (ก) เรำได้รับควำมรอดเมื่อไร?
(ข) ถ้ำเรำได้ “บังเกิดใหม่” อย่ำงแท้จริ งแล้ว เรำจะสู ญเสี ยควำมรอดพ้นบำปได้หรื อไม่?
9. เหตุใดพระเจ้ำจึงจะพระรำชทำนรำงวัล ให้แก่คริ สเตียน?
10. จงอธิบำยข้อพระธรรม 1 โคริ นธ์ 3: 15 ให้ชดั เจนเพื่อให้คนที่ไม่เคยรู ้เรื่ องควำมรอด
และไม่เข้ำใจเรื่ องบำเหน็จรำงวัลเลย สำมำรถเข้ำใจได้ (ให้ผศู ้ ึกษำใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ช่วยด้วย
ก็ได้)
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บทที่ 13 เหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
1. จะมีหลำยคนที่ไม่ยอมกลับใจเชื่อพระเจ้ำ
2. ผูส้ อนเท็จ
เป็ นกำรโง่เขลำยิง่ นัก ในกำรที่เรำพยำยำมทำในสิ่ งที่พระเจ้ำตรัสว่ำเป็ นไม่ได้ แต่ถึงกระนั้น
ยังมีคริ สเตียนหลำยคนพยำยำมอย่ำงยิง่ ยวด ในอันที่จะให้คนทั้งโลกกลับใจใหม่หมดทุกคนเพื่อว่ำ
จะได้ยน่ ระยะเวลำ ให้ถึงยุคหนึ่งพันปี แห่งกำรปกครองของพระคริ สต์ เร็ วขึ้น ท่ำนทรำบไหมว่ำ ยุค
หนึ่งพันปี นั้นหมำยควำมว่ำอะไร พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ เป็ นยุคที่พระเยซูจะเสด็จมำครอง
โลกนี้หนึ่งพันปี และสรรพสิ่ งทั้งหมดในโลก จะอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของพระองค์ แต่ถึงแม้วำ่ ค
ริ สเตียนจะกระทำกำรดีอย่ำงไร ก็ไม่สำมำรถทำให้มนุษย์หนั มำเชื่ อ พระเยซูคริ สต์ได้หมดทุกคน
พระเยซูตรัสสัง่ กับพวกสำวกของพระองค์ ก่อนเสด็จกลับสู่ สวรรค์วำ่ ให้พวกเขำออกไป
ประกำศสั่งสอน และนำชนทุกชำติให้หนั มำเชื่ อพระเจ้ำ (มัทธิ ว 28:19) นี่เป็ นคำสั่งสำหรับเรำใน
ปั จจุบนั นี้ ดว้ ย ถ้ำหำกเรำพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะนำประชำชนมำสู่ พระเจ้ำแล้ว ก็แสดงว่ำ เรำเชื่อฟัง
และกำลังทำตำมพระบัญชำของพระองค์อยูแ่ ล้ว เรำอำจเป็ นพยำนให้เขำทรำบ ถึงกำรที่พระเยซู
คริ สต์ ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป และทรงมีพระประสงค์ที่จะช่วยเขำให้ได้รับ
ควำมรอดด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่ำเข้ำใจผิดคิดว่ำเรำจะสำมำรถทำให้เขำเหล่ำนั้น กลับใจใหม่ได้ทุก
คน แม้มนุษย์โลกทั้งหลำยจะรู ้แน่แก่ใจแล้วว่ำ พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถพระรำชทำนชีวติ นิ รันดร์
ให้แก่เขำได้ แต่ก็ขอย่ำคิดว่ำเขำจะกลับใจหันมำเชื่ อพึ่งพระเจ้ำเสี ยหมดทุกคน เพรำะพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ จะมีหลำยคนปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์ (ดูยอห์น
3:19, 1 โคริ นธ์ 1:26, และมัทธิว 13:1-23 ซึ่ งเป็ นคำอุปมำเรื่ องกำรหว่ำนพืช ว่ำจะมีเพียงบำงส่ วน
เท่ำนั้น ที่งอกเป็ นลำต้นและเกิดผลต่อไป) ท่ำนจะต้องใช้ควำมระมัดระวังอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจใน
ถ้อยคำ อันเป็ นปริ ศนำให้แจ่มชัด อย่ำปล่อยให้ผศู ้ ึกษำเดำเอำเอง ปั จจุบนั นี้พระเจ้ำกำลังทรงจัดตั้ง
คริ สตจักรของพระองค์ กำรจัดตั้งนี้มิได้หมำยถึงกำรก่อสร้ำงตัวอำคำรหรื อตัวโบสถ์เท่ำนั้น หำกแต่
หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำทรงช่วยผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์ให้ได้รับควำมรอด และทำให้คนเหล่ำนั้น
รวมกันเป็ นกลุ่มก้อนตำมที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่ำ “คริ สตจักร” ปัจจุบนั นี้ มีคริ สตจักรอยู่
หลำยคริ สตจักร แต่ในควำมหมำยที่แท้จริ งแล้วมีเพียงคริ สตจักรเดียวเท่ำนั้น คือคริ สตจักรของคนที่
มีวญ
ิ ญำณเกิดใหม่แล้วในพระเจ้ำ โดยไม่จำกัดว่ำ จะเป็ นคริ สตจักรของคณะใด หรื อชนชำติใด ๆ
เมื่อคนสุ ดท้ำยที่พระเจ้ำทรงเลือกสรร ได้เข้ำเป็ นสมำชิก “คริ สตจักร” อันแท้จริ งของพระองค์แล้ว
เมื่อนั้นแหละพระเยซูคริ สต์จึงจะเสด็จกลับมำ
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ ก่อนจะถึงเวลำที่พระเยซูจะเสด็จกลับมำ จะมีเหตุกำรณ์ที่น่ำ
เศร้ำหลำยอย่ำงเกิดขึ้น กล่ำวคือ มีคริ สเตียนหลำยคนหลงกระเจิงไปจำกวิถีทำงของพระเจ้ำ ปฏิเสธ
ไม่ยอมเชื่อในควำมจริ งของพระเจ้ำ แต่เหตุกำรณ์เช่นนี้ จะเกิดขึ้นเฉพำะคริ สตจักรเทียมเท็จเท่ำนั้น
ในวำระนั้นจะมีกำรสอนเท็จในคริ สตจักรทัว่ ๆ ไป ซึ่ งในปั จจุบนั ก็เป็ นเช่นนี้ดว้ ย นักเทศน์
หรื อผูส้ อนพระวจนะของพระเจ้ำหลำยคนมีท่ำทีวำ่ จะเป็ นคนดี แต่น่ำเสี ยดำยเขำเทศนำสั่งสอน
ข้อควำมที่ไม่มีในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย และยิง่ ร้ำยไปกว่ำนั้นยังบังอำจสอนว่ำ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ บำงตอน เป็ นคำสอนที่ไม่จริ ง (2 ทิโมธี 3: 1-5, 4:3, 4, 2 เปโตร 2:1-2) เนื่ องจำกในปั จจุบนั นี้
ได้มีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงดังที่ได้กล่ำวมำนี้ เกิดขึ้นทัว่ ไป จึงเป็ นที่แน่ใจว่ำ พระเยซูจะเสด็จมำในไม่
ช้ำนี้ ซึ่ งเรำเองก็ต้ งั หน้ำตั้งตำคอยต้อนรับพระองค์ดว้ ยควำมยินดี ในระหว่ำงเวลำที่พระเยซูยงั ไม่ได้
เสด็จมำนี้ เรำจะต้องทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เรำเป็ นคนซื่ อสัตย์ต่อพระองค์ และอย่ำให้ตกอยู่
ใต้อิทธิ พลของคำสั่งสอนเท็จ อันเนื่องมำจำกกำรหลงกระเจิงไปจำกพระเจ้ำนั้นเลย

ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิ บำยแผนภำพข้ำงล่ำงนี้ให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ ชำวโลกพำกันหลงไปจำกพระเจ้ำ และจม
ดิ่งลงสู่ ควำมหำยนะ แต่ขณะเดียวกัน พระเจ้ำก็ได้ทรงเรี ยกบุคคลที่พระองค์ได้เลือกสรรไว้ ให้
บังเกิดใหม่ เป็ นสมำชิกของคริ สตจักรของพระองค์
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บทที่ 14 ความอิม่ ใจในบั้นปลาย
1. พระเยซูคริ สต์จะทรงรับคนของพระองค์ข้ ึนสู่ ทอ้ งฟ้ ำ
2. กำรทดสอบผลงำนของผูเ้ ชื่อพระเจ้ำ
3. กำรเลี้ยงฉลองวันมงคลสมรสครั้งใหญ่ที่สุด
เมื่อถึงเวลำที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ พระเยซูเจ้ำก็จะเสด็จมำอีก เรำไม่ทรำบว่ำเวลำนั้นจะ
เป็ นเมื่อใดแน่ เพรำะอำจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ แม้วนั นี้ ใครจะรู ้ พระเยซูตรัสสั่งเรำให้เฝ้ ำคอยกำรเสด็จ
มำของพระองค์อยูเ่ สมอ (มัทธิ ว 25: 13) เมื่อถึงเวลำนั้นจะมีเสี ยงกู่กอ้ งซึ่ งเรำสำมำรถได้ยนิ และมี
เสี ยงของเทพบดี และเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ บรรดำผูท้ ี่เชื่อพระเยซูและได้ตำยแล้ว จะฟื้ นขึ้นมำ
และจะมีร่ำงกำยทิพย์ที่สวยงำมและแข็งแรง เช่นเดียวกันกับพระกำยของพระเยซู ส่ วนคนที่เชื่อพระ
เจ้ำและยังมีชีวติ อยูใ่ นโลกเวลำนั้นก็จะได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
ให้เป็ นเหมือนกับพระเยซู
เช่นเดียวกัน (1 ยอห์น 3:2, ฟิ ลิปปี 3:20,21) หลังจำกนั้น ผูเ้ ชื่อทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ ก็จะได้ข้ ึนไปพบ
พระเยซูในท้องฟ้ ำ (อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 4:13-17) ซึ่ งเป็ นข้อพระธรรมที่เหมำะสมแก่กำรอธิ บำย ให้
ผูศ้ ึกษำทรำบทีละขั้น ขอให้ท่ำนอ่ำน 1 โคริ นธ์ 15:51,52 ด้วย)
ในวำระนั้นพระเยซูจะไม่เสด็จมำยังพื้นแผ่นดินโลกนี้ แต่เรำจะพบพระองค์ในท้องฟ้ ำ และ
พระเยซูจะทรงนำเรำกลับไปสู่ สวรรค์กบั พระองค์ ท่ำนเคยเห็นแม่เหล็กดูดเข็มเย็บผ้ำบ้ำงไหม เมื่อ
เข็มแม่เหล็กที่มีแรงสู งจ่อ หรื อเคลื่อนผ่ำนใกล้ ๆ กล่องใส่ เข็มบรรดำเข็มเหล่ำนั้นจะชูข้ ึนและ
กระโดดเข้ำเกำะแม่เหล็กนั้นทันที แต่แม่เหล็กจะไม่ดูดเศษไม้หรื อฟำงเลย ทำนองเดียวกัน เมื่อพระ
เยซูเสด็จมำ คริ สเตียนที่แท้จริ งเท่ำนั้น ที่จะได้ข้ ึนไปพบกับพระองค์บนท้องฟ้ ำ ส่ วนคนที่ยงั ไม่รอด
พ้นบำป จะไม่ได้ข้ ึนไปพบกับพระองค์เลย เหมือนกับเศษไม้ที่ไม่ถูกแม่เหล็กดูดเช่นนั้น คนที่ยงั ไม่
รอดพ้นบำปจะถูกละทิง้ ไวในโลกนี้ และจะได้รับควำมทุกข์ควำมเดือดร้อน อย่ำงแสนสำหัส
หลังจำกที่พระเยซูทรงรับเรำขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว พระองค์ก็จะพิจำรณำบำเหน็จรำงวัลให้แก่
คนของพระองค์ คริ สเตียนเท่ำนั้นที่จะได้เฝ้ ำพระองค์ ณ ที่น้ นั แต่คริ สเตียนจะไม่ถูกพิพำกษำโทษ
บำปของเขำ เพรำะว่ำบำปของคริ สเตียนนั้น พระเยซูได้รับโทษทัณฑ์แทน อันเป็ นกำรชำระล้ำง
มลทินของเรำเรี ยบร้อยแล้ว และพระเจ้ำเองก็ทรงลืมหมดแล้ว หลังจำกที่เรำได้รับควำมรอดแล้ว
พระเจ้ำก็ได้ทรงบันทึก กำรกระทำต่ำง ๆ ของเรำไว้ ซึ่ งพระองค์จะพิจำรณำไปตำมผลงำนเหล่ำนั้น
เรำได้สร้ำงวิหำรชีวติ ของเรำด้วยคุณธรรมอันสู งค่ำ ทนต่อไฟทดลองดุจ ทองคำ เงิน และเพชรนิล
จินดำหรื อไม่ หรื อว่ำสร้ำงด้วยพฤติกำรณ์ที่ไร้ค่ำ เช่น ฟำง หญ้ำแห้งหรื อไม่ (1 โคริ นธ์ 3:12,13) กำร
ทดสอบของพระเจ้ำนี้ เป็ นกรชี้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลงำนที่ดีเด่น ดุจ เงิน ทองคำ เพชรนิลจินดำ
กับผลงำนที่ไร้ค่ำ ดุจ ไม้ หญ้ำแห้ง และฟำง ว่ำต่ำงกันอย่ำงไร พระเจ้ำทรงทรำบว่ำเรำได้พยำยำมจน
สุ ดกำลัง ที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยหรื อไม่ ถ้ำหำกว่ำกิจกำรงำนของเรำดี มีค่ำเรำก็จะได้รับ
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บำเหน็จรำงวัล (1 โคริ นธ์ 3:14) แต่หำกผลงำนของเรำไม่ดี เพรำะควำมเกียจคร้ำน และเป็ นคริ ส
เตียนที่ขดั ขืนพระประสงค์ของพระเจ้ำตลอดเวลำ เรำก็จะขำดบำเหน็จ แม้เรำจะรอดพ้นจำกบำปก็
อุปมำเหมือนรอดจำกไฟไหม้ คือรอดแต่ตวั เปล่ำ ๆ ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปเลย แม้แต่นอ้ ย (1 โค
ริ นธ์ 3:15)
ครั้นแล้วจะมีกำรรื่ นเริ งอย่ำงใหญ่หลวงในเมืองสวรรค์ ผูท้ ี่ได้รับบำเหน็จรำงวัล เขำจะนำ
บำเหน็จรำงวัลทั้งหมดวำงไว้ที่พระบำทของพระเยซู ส่ วนคนที่ไม่ได้รับรำงวัลอะไรเลย ก็จะพำกัน
มำขอบพระคุณพระเยซู ที่ทรงช่วยให้พวกเขำรอดพ้นจำกบำป ครั้นแล้วจะมีกำรเลี้ยงฉลองใหญ่โต
ในสวรรค์ เรำเรี ยกว่ำเป็ นงำนมงคลสมรสของพระเยซู ชำยหญิงที่รักกันมำก ๆ เขำจะสมรสกันเพื่อ
จะได้อยูด่ ว้ ยกันตลอดไปฉันใด พระเยซูก็ทรง “สมรส” กับคริ สตจักรของพระองค์ คือผูเ้ ชื่อทั้งหลำย
เพื่อว่ำจะได้อยูด่ ว้ ยกันตลอดไปเป็ นนิจนิรันดร์ ฉนั นั้น เรำเรี ยกพระเยซูวำ่ “เจ้ำบ่ำว” และเรี ยก
คริ สตจักร (คือผูเ้ ชื่ อทั้งหลำย) ว่ำ “เจ้ำสำว” นับเป็ นวำระแห่งควำมชื่นชมยินดีครั้งยิง่ ใหญ่ และ
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ เรำจะไม่ถูกแยกตัวจำกพระเยซูเจ้ำอีกต่อไป ตลอดชัว่ กัลปำวสำน (วิวรณ์
19:7, 8, 1 เธสะโลนิกำ 4:18)

ข้ อควรปฏิบัติ
เมื่ออธิ บำยเหตุกำรณ์ในภำพให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจตำมลำดับแล้ว จงให้เขำหมัน่ วำดภำพนี้หลำย
ครั้ง ให้เกิดควำมซึ มซำบ และจะได้จดจำไปนำน ๆ
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บทที่ 15 มหากลียุค
1. กลียคุ ครั้งใหญ่
2. พระคริ สต์เทียมเท็จ
3. ผูเ้ ชื่อพระเจ้ำในสมัยกลียคุ
4. สงครำม “อะระมะเฆโดน” (วิวรณ์ 16:16)
เมื่อผูเ้ ชื่ อที่ล่วงลับไปก่อนแล้ว และผูเ้ ชื่อที่ยงั มีชีวิตอยู่ ได้รับกำรเปลี่ยนแปลง ให้มีร่ำงกำย
อันมีสง่ำรำศี เช่นเดียวกับพระกำยของพระคริ สต์ และได้ข้ ึนสู่ สวรรค์หมดแล้ว มนุษย์โลกที่จะยังคง
เหลืออยู่ ก็จะมีแต่ผทู ้ ี่มิได้เป็ นคริ สเตียนเท่ำนั้น ลองนึกภำพเอำเองก็แล้วกันว่ำ ในเวลำที่พระเยซู
เสด็จมำ โลกจะเป็ นเช่นใด เด็กหญิงชำยบำงคนจะหำยไปจำกโรงเรี ยน บิดำมำรดำ คนขำยของใน
ร้ำน นำยธนำคำร คนขับรถประจำทำง นักเทศน์ ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้ำ จะหำยไป ผูท้ ี่ไม่เชื่อซึ่ งถูก
ละทิ้งไว้ในโลก จะต้องเกิดควำมประหวัน่ พรั่นพรึ งเป็ นที่สุด
สักชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง ทุกสิ่ งทุกอย่ำงก็จะเป็ นไปตำมเดิมจะมีผยู ้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่งมำปรำกฏแก่
โลก บุคคลผูน้ ้ ีมีโครงกำรที่จะครอบครองทุกสิ่ งทุกอย่ำงในโลก
และชำวโลกทุกคนต่ำงก็จะคิดว่ำ เขำผูน้ ้ นั เป็ นคนสำคัญเขำปกครองโลกนี้เป็ นส่ วนใหญ่
ถึงแม้จะดูเหมือนว่ำ เขำเป็ นคนมีใจโอบอ้อมอำรี ก็จริ ง แต่จิตใจของเขำเป็ นจิตใจของมำร เพรำะคน
นี้จะเป็ นผูต้ ่อสู ้พระคริ สต์ กล่ำวคือ เป็ นพระคริ สต์เท็จ เป็ นเวลำสำมปี ที่ผนู ้ ้ ีจะแสดงนิสัยอันแท้จริ ง
ออกมำ เพรำะเขำจะตั้งรู ปสักกำระของเขำเอง ไว้ในกรุ งเยรู ซำเล็ม และบังคับให้คนทั้งหลำยกรำบ
ไหว้รูปเคำรพของเขำ (2 เธสะโลนิกำ 2: 3, 4, วิวรณ์ 13:15) เขำจะประทับตรำที่มือและหน้ำผำกของ
คนของเขำ ถ้ำหำกใครไม่มีรอยประทับอันเป็ นเครื่ องหมำยว่ำ เป็ นพรรคพวกของผูต้ ่อสู ้พระคริ สต์
แล้วจะซื้ อขำยสิ่ งของใด ๆ ไม่ได้เลย ใครที่ไม่ยอมกรำบไหว้บูชำรู ปปั้ นของผูต้ ่อสู ้พระคริ สต์ (พระ
คริ สต์เทียมเท็จ) จะต้องถูกฆ่ำ
ท่ำนคงจะแปลกใจมำกกว่ำ เหตุใดจึงยังมีผไู ้ ม่ยอมกรำบไหว้บูชำผูต้ ่อสู ้พระคริ สต์ ในเมื่อ
พระคริ สเตียนได้หำยไปจำกโลกนี้หมดสิ้ นแล้วเมื่อเริ่ มเกิดกลียคุ คำตอบก็มีอยูว่ ำ่ ในระหว่ำงสำมปี
ครึ่ งนั้น คนที่ยงั ไม่เชื่ อพระเยซูคริ สต์บำงคนจะกลับใจเชื่อ พระเจ้ำจะทรงโปรดส่ งโมเสสและเอลียำ
ให้มำเป็ นพยำน และจะมีหลำยคนที่เชื่อพระเจ้ำ หลำยคนที่ยอมอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ เขำจะ
เรี ยนรู้เรื่ องของพระเยซู และเกิดควำมเชื่ อถือพระเยซู และจะได้รับควำมรอดในที่สุด ยุคนั้นจะเป็ น
ยุคที่เต็มไปด้วยควำมลำบำกสำหรับคนที่เชื่ อพระเจ้ำ ยิง่ กว่ำในสมัยของเรำนี้มำก เพรำะว่ำชีวติ ของ
พวกเขำเต็มไปด้วยอันตรำยทุกย่ำงก้ำว ถ้ำใครไม่ยอมทำตำมที่พระคริ สต์เท็จสั่ง ผูน้ ้ นั จะต้องถูกฆ่ำ
ทันที หลำยคนจะต้องถูกฆ่ำตำยทั้ง ๆ ที่ตนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เพื่อเห็นแก่พระนำมของพระคริ สต์ (ขอให้
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อ่ำนวิวรณ์ 14: 13 และ 6:9, 10) จะมีชำวยิวเป็ นอันมำกออกไปประกำศเรื่ องรำวของพระเยซูแก่คน
ทัว่ โลก
พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำชำวโลกอย่ำงใหญ่หลวง เพรำะยุคนี้เป็ นยุคที่พระเจ้ำจะทรงสำแดง
พระพิโรธ ผูท้ ี่ไม่เชื่ อพระเจ้ำจะประสบควำมทุกข์และเดือดร้อนวุน่ วำย อย่ำงที่เรำไม่เคยคำดฝันมำ
ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวหลำยแห่ง เกิดกำรกันดำรอำหำร เกิดสงครำมและเกิดโรคระบำด แต่ถึง
กระนั้นก็จะมีผคู ้ นอีกจำนวนมำก ที่ยงั คงดื้อดึง ใจแข็ง ไม่ยอมเชื่อพระเจ้ำ เช่นเดิม
เมื่อจวนจะสิ้ นกลียคุ ครั้งใหญ่น้ นั จะเกิดสงครำมโลกครั้งยิง่ ใหญ่ ในวำระนั้นมนุษย์ทุกคน
จะต้องเลือกเข้ำกับฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง ไม่มีกำรเป็ นกลำง เรำไม่ทรำบว่ำสงครำมจะยืดเยื้อไปนำนเท่ำใด
แต่จะเป็ นสงครำมที่น่ำสยดสยองยิง่ นัก สงครำมโลกนี้ จะเรี ยกว่ำ สงครำมอะระมะเฆโดน ที่ได้
อธิบำยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 16: 14-16 และ 19:17-19 เป็ นสงครำมที่ร้ำยกำจรุ นแรงมำก แต่
สงครำมนั้นจะหยุดกลำงคัน เพรำะพระเยซูคริ สต์จะเสด็จมำโปรดด้วยพระองค์เอง พระเยซูคริ สต์จะ
เสด็จกลับมำ ดังได้อธิบำยไว้ในวิวรณ์ 19:11-16 พระองค์จะทรงทำให้สงครำมครั้งนั้นยุติ และมหำ
กลียคุ ก็จะสิ้ นสุ ดลง ชนนำนำชำติท้ งั หลำยที่ไม่ยอมเชื่ อฟัง จะถูกพระองค์พิพำกษำลงทัณฑ์ แล้ว
พระองค์ก็จะทรงสถำปนำอำณำจักรของพระองค์ข้ ึนในโลกนี้

ข้ อควรปฏิบัติ
บทนี้เป็ นกำรอธิ บำยทบทวน บทเรี ยนที่แล้วมำ
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บทที่ 16 อาณาจักรของพระคริสต์
1. กำรสถำปนำพระรำชอำณำจักรของพระคริ สต์
2. ลักษณะของพระรำชอำณำจักร
3. พญำมำรได้รับกำรปลดปล่อยจำกที่คุมขัง
4. กำรพิพำกษำโลกครั้งสุ ดท้ำยและสภำพอันนิรันดร์
ภำยหลังจำกกลียคุ ครั้งใหญ่แล้ว ในระหว่ำงที่สงครำมอะระมะเฆโดนกำลังดำเนินอยูน่ ้ นั
พระเยซูก็จะเสด็จมำยังโลกนี้ อีกเป็ นครั้งที่สอง พระเยซูได้เสด็จมำรับผูเ้ ชื่อพระองค์ในท้องฟ้ ำแล้ว
แต่ในกำรเสด็จมำครั้งนี้ พระองค์จะประทับยืนอยูบ่ นภูเขำเอลำยโอน (ภูเขำมะกอกเทศ) (เศคำริ ยำห์
14: 1-14) และจะทรงจับบรรดำพระคริ สต์เทียมเท็จ รวมทั้งผูท้ ี่เคำรพบูชำรู ปเคำรพของมันโยนลง
ในบึงไฟ (วิวรณ์ 19:20) แล้วพระเยซูก็จะสถำปนำพระรำชอำณำจักรของพระองค์ข้ ึน
อำณำจักรนี้จะเป็ นอำณำจักรที่อศั จรรย์มำก เพรำะเป็ นอำณำจักรที่สถำปนำขึ้นด้วยฤทธิ์ เดช
ของพระเจ้ำ องค์พระเยซูเจ้ำจะไม่อยูใ่ นสภำพที่ต่ำต้อยอย่ำงแต่ก่อน แต่จะเป็ นพระรำชำที่มีสง่ำรำศี
และทรงอำนำจที่ยงิ่ ใหญ่ (อิสยำห์ 9: 7, ดำเนียล 2:44, เศคำริ ยำห์ 2:11) พระเยซูจะทรงปกครองโลก
นี้ ด้วยกระบองเหล็ก (สดุดี 2:9) ซึ่ งหมำยควำมว่ำ พระองค์จะทรงปฏิบตั ิอย่ำงรุ นแรงต่อควำมชัว่ ร้ำย
ถ้ำหำกใครทำผิดบำป ผูน้ ้ นั จะต้องถูกลงทัณฑ์
พระรำชอำณำจักรของพระคริ สต์ จะให้ควำมผำสุ กแก่ทุก ๆ คนที่รักพระองค์ แล้วพระองค์
จะทรงปฏิสังขรณ์โลกให้สวยสดงดงำม จะไม่มีทะเลทรำยหรื อถิ่นกันดำรอีกต่อไป (อิสยำห์
51:3,35:1)เพรำะว่ำพระองค์จะทรงทำให้สัตว์ป่ำทั้งหลำยเชื่อง (อิสยำห์ 11: 6-9) ในยุคนั้นจะไม่มี
ใครทำร้ำยซึ่ งกันและกันเลย
เหนือสิ่ งอื่นใดก็คือ
พระเยซูจะประทับอยูก่ บั คนของพระองค์
ตลอดเวลำ ประชำชนจึงจะสำมำรถเข้ำเฝ้ ำทูลถำมพระองค์ได้ตลอดเวลำ
เวลำนั้นร่ ำงกำยของเรำจะอยูใ่ นสภำพอันมีสง่ำรำศี ตำมที่พระองค์ประทำนให้เมื่อครั้งที่
เสด็จมำรับเรำขึ้นสู่ สวรรค์ จะไม่มีกำรสงครำม กำรต่อสู ้ หรื อกำรทะเลำะวิวำทกันอีกเลย กรุ ง
เยรู ซำเล็มจะเป็ นเมืองหลวงของโลก และชำวยิวทั้งหลำยจะเชื่อเป็ นคริ สเตียนและจะเป็ นพลเมืองชั้น
นำ ระดับชนชั้นปกครองของโลก
พญำมำรจะไม่มีอิสระมำทดลองมนุษย์อีกต่อไป เพรำะเมื่อเริ่ มสถำปนำอำณำจักรของพระ
คริ สต์ มันจะถูกพันธนำกำรและขังไว้ในเหวลึก และจะถูกขังไว้เช่นนั้นหนึ่งพันปี (วิวรณ์ 20: 1-3)
ตลอดระยะเวลำนั้น มันจะไม่ได้รับอนุญำต ให้มำรบกวนหรื อหลอกลวงคนในโลกนี้ เลย ฉะนั้น ยุค
ที่พระเยซูทรงครอบครองโลกนี้หนึ่งพันปี หำกมนุษย์คนใดทำผิดบำปก็จะต้องเป็ นควำมผิดของผู้
นั้นเอง ไม่ใช่เป็ นเพรำะกำรชักจูงของพญำมำร ด้วยเหตุที่มนุษย์ยงั คงเป็ นคนบำปอยู่ ดังนั้นจึงยังมี
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กำรกระทำควำมผิดบำปอยู่ แต่ใครทำควำมผิดบำปผูน้ ้ นั จะถูกพระเยซูคริ สต์ทรงลงโทษทันที จะไม่
มีกำรยืดเวลำให้เหมือนดังปั จจุบนั นี้
เมื่อเวลำสิ้ นยุคหนึ่งพันปี แล้ว พระเจ้ำจะทรงทดสอบมนุษย์ครั้งสุ ดท้ำยอีกวำระหนึ่ง โดยที่
ทรงปลดปล่อยให้พญำมำรออกมำจำกคุมขังชัว่ ระยะหนึ่ง (วิวรณ์ 20: 7) ทันทีที่พญำมำรได้รับกำร
ปลดปล่อย มันจะออกไปทำกำรล่อลวงมนุษย์อีก และพยำยำมรวบรวมพรรคพวกของมันให้ต่อสู ้
พระเจ้ำ จิตใจของมนุษย์น้ ี ช่ำงชัว่ ช้ำเลวทรำมเสี ยจริ ง ๆ แม้วำ่ พระเยซูจะทรงปลูกฝัง ควำมชอบ
ธรรมไว้ในโลก เป็ นเวลำถึงหนึ่ งพันปี ก็ตำมจิตใจคนเหล่ำนั้นก็ยงั คงเบื่อหน่ำยต่อกำรกระทำควำมดี
และจะร่ วมมือกับพญำมำรทำกำรต่อสู ้พระเจ้ำและคนของพระองค์ แต่เมื่อบุคคลเหล่ำนั้นรวบรวม
กำลังกันต่อสู ้พระเจ้ำและคนของพระองค์ ก็จะถูกพระเจ้ำทรงทำลำยทันที (วิวรณ์ 20: 8, 9)
ต่อจำกนั้นก็ถึงกำรพิพำกษำโลกครั้งสุ ดท้ำย พญำมำรจะถูกจับโยนลงบึงไฟ อันเป็ นที่ซ่ ึง
พระคริ สต์เทียมเท็จถูกทรมำนอยูแ่ ล้วถึงหนึ่งพันปี พระที่นงั่ ขำวใหญ่จะถูกตั้งอยูท่ ่ำมกลำงคนทุก
ชำติทุกภำษำ บรรดำผูท้ ี่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ งมิได้เชื่อ ในพระเยซูคริ สต์จะต้องรับกำรพิพำกษำ ณ ที่
นั้น รวมทั้ง คำยินด้วย แต่ผเู ้ ชื่อพึ่งพระเยซู จะไม่ถูกพิพำกษำลงโทษในครั้งนั้นเลยจนคนเดียว ทั้งนี้
ก็เพรำะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงรับโทษทัณฑ์แทนพวกเขำแล้วที่ไม้กำงเขน แต่คนที่ไม่มีชื่อจดไว้ใน
สมุดทะเบียนประจำชีพของพระเยซู (พระเมษโปดก หรื อลูกแกะของพระเจ้ำ) จะถูกพิพำกษำตำม
กำรประพฤติของเขำ ส่ วนคนที่รอดพ้นบำปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ จะได้อยูใ่ นสวรรค์
กับพระเจ้ำ ตลอดไปเป็ นนิตย์

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยบทเรี ยนทบทวนเหมือนกับบทที่แล้ว

43

คาถามทดสอบ
1. คนทั้งโลกจะกลับใจหันมำเชื่อพระเยซูหมดทุกคน ก่อนกำรเสด็จกลับมำของพระองค์
เช่นนั้นหรื อ?
2. คำว่ำ “คริ สตจักร” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
3. เมื่อพระเยซูเสด็จมำครั้งที่สอง จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ผเู ้ ชื่ อ ซึ่ งได้ตำยไปก่อนแล้ว?
4. จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ผเู ้ ชื่ อที่ยงั มีชีวติ อยู?่
5. กำรที่พระคริ สธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำที่พระคริ สต์จะเสด็จมำ จะมีคริ สเตียนหลง
ไปจำกควำมเชื่อนั้น หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? พวกเขำจะไดรับโทษทัณฑ์หรื อไม่?
6. พระเจ้ำจะทรงพิจำรณำตัดสิ นผูเ้ ชื่ออย่ำงไรบ้ำง? จงบอกมำเท่ำที่ทรำบ
7. เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมำรับคนที่เชื่อพระองค์ ไปจำกโลกนี้แล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคน
ที่ไม่เชื่อ?
8. ผูท้ ี่ทรยศต่อพระคริ สต์ หรื อพระคริ สต์เทียมเท็จมีลกั ษณะอย่ำงไร?
9. เมื่อสิ้ นกลียคุ ครั้งใหญ่น้ นั แล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้น?
10. จงเขียนเรื่ องรำวรำชอำณำจักรของพระคริ สต์ เท่ำที่ท่ำนทรำบ แล้วบอกด้วยว่ำ ภำยหลัง
จำกยุคหนึ่งพันปี นั้นแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้น?
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บทที่ 17 พญามาร
1. ที่มำของพญำมำร
2. กำรก่อกบฎของพญำมำร
พระเจ้ำมิได้ทรงสร้ำงพญำมำรขึ้นมำ ดังที่มนั เป็ นอยูเ่ วลำนี้ เพรำะพญำมำรมีควำมชัว่ ร้ำย
เลวทรำมมำก อำจมีผตู ้ ้ งั ปั ญหำถำมว่ำ ถ้ำเช่นนั้นพญำมำรมำแต่ไหน เกิดขึ้นได้อย่ำงไร เพรำะพญำ
มำรจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ เป็ นที่ทรำบกันอยูว่ ำ่ ทุกสิ่ งทุกอย่ำงล้วนแต่เกิดจำกฝี พระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ทั้งสิ้ น สำหรับปั ญหำนี้ ขอตอบว่ำ กำรที่มีพญำมำร เป็ นผลของกำรที่ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ชื่อ ลูซิ
เฟอร์ คิดกำเริ บเสิ บสำน เป็ นขบถต่อพระเจ้ำ ในที่สุดถูกพระเจ้ำขับออกจำกตำแหน่ง และกลำยเป็ น
พญำมำร และมีควำมชัว่ ร้ำยดังที่ทรำบกันอยู่ จะเห็นได้วำ่ พระเจ้ำมิได้ทรงสร้ำงพญำมำรขึ้นเลย เดิม
ทีพญำมำรเป็ นทูตสววรค์ ซึ่ งพระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น ให้เป็ นผูท้ ี่มีอำนำจยศศักดิ์สูง และมีควำมสมบูรณ์
ในกำรทุกสิ่ ง แต่ควำมชัว่ ต่ำงหำกที่ทำให้ทูตสวรรค์องค์น้ ี ต้องกลำยเป็ นพญำมำรไป
พระธรรม เอเสเคียล บทที่ 28 เริ่ มตั้งแต่ขอ้ 12 เป็ นต้นไป บรรยำยถึงสภำพดั้งเดิมของพญำ
มำร ข้อ 12 กล่ำวว่ำ “........ท่ำนตั้งตัวเป็ นเยีย่ งอย่ำงที่ประเสริ ฐวิเศษ บริ บูรณ์ไปด้วยสติปัญญำและ
งำมเลิศที่สุด” ส่ วนข้อที่ 13 ซึ่ งกล่ำวถึงเครื่ องถนิมพิมภรณ์ต่ำง ๆ นั้น เป็ นกำรเล็งถึง เครื่ องประดับ
หรื อปรำสำทรำชวัง ที่พญำมำรเคยอยู่ เมื่อครั้งยังเป็ นทูตสวรรค์อยู่ และที่กล่ำวถึง “เครื่ องกลองและ
ปี่ ” ทั้งปวงนั้น อธิ บำยได้วำ่ เดิมทีน้ นั พญำมำรเป็ นทูตสวรรค์ที่มีควำมสำมำรถในทำงดนตรี มำก
ทีเดียว นอกจำกนั้น ข้อที่ 14 ก็ยงั กล่ำวอีกด้วยว่ำ ทูตองค์น้ ีเป็ นคะรู ปที่เฉลิมที่บงั ไว้ ซึ่ งหมำยควำม
ว่ำ พระเจ้ำทรงแต่งตั้งให้เป็ นทูตสวรรค์ที่มียศศักดิ์อนั สู งส่ ง ดูเหมือนมีตำแหน่งสู งสุ ด ในบรรดำทูต
สวรรค์ท้ งั ปวง และมีหน้ำที่ปกครองบรรดำทูตสวรรค์ท้ งั หมด เมื่อครั้งที่ยงั เป็ นทูตสวรรค์อยูน่ ้ นั
พญำมำรมีนำมว่ำ “ลูซีเฟอร์ ” นอกจำกนั้นพระธรรมอิสยำห์ 14:12 ยังขนำนนำมให้อีกว่ำ “บุตรำ
แห่งอรุ โณทัย” ลูซีเฟอร์ หมำยควำมว่ำ “ผูถ้ ือดวงประทีป” หรื อเป็ น “ดำรำของกลำงวัน” นำมนี้เป็ น
นำมที่ไพเรำะมำก แต่ช่ำงน่ำแปลกเหลือเกิน เทวทูตของพระเจ้ำที่มีนำมไพเรำะมำกเช่นนี้ กลำยเป็ น
ศัตรู ที่ร้ำยกำจที่สุดของพระองค์
ในพระธรรมอิสยำห์ 14:13-15 กล่ำวถึงมูลเหตุแห่งควำมวิบตั ิของทูตสวรรค์ ลูซีเฟอร์ ผูซ้ ่ ึง
เคยนมัสกำรพระเจ้ำเสมอ ๆ และเป็ นผูป้ กครองจักรวำลแทนพระเจ้ำ บัดนี้กลับทรยศไม่เคำรพต่อ
พระองค์ และเริ่ มคิดว่ำตนเองเป็ นใหญ่ ใจของเขำผยองขึ้นเพรำะควำมสวยงำม (เอเสเคียล 28:17)
บำงทีเขำคงนึกกระหยิม่ ใจว่ำ ถ้ำบรรดำเทวทูตทั้งหลำยในสวรรค์ ซึ่งเคำรพรักและกรำบไหว้บูชำ
พระเจ้ำ หันมำกรำบไหว้บูชำเขำแทนแล้วไซร้ จะเป็ นกำรดีหำน้อยไม่ ทันทีที่ควำมคิดนี้เกิดขึ้นใน
ใจของ ลูซีเฟอร์ นับได้วำ่ เขำได้ทำบำปต่อพระเจ้ำแล้ว และนี่เป็ นบำปครั้งแรกที่สุดในจักรวำล เมื่อ
เดิมนั้นสิ่ งที่มีชีวิตทุกอย่ำงล้วนแต่บริ สุทธิ์ สะอำด เวลำนั้นพระเจ้ำยังมิได้สร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำ บรรดำ
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ทูตทั้งหลำยล้วนแต่เป็ นทูตบริ สุทธิ์ ปรำศจำกบำป และแน่นอน ที่พระเจ้ำก็เป็ นองค์บริ สุทธิ์ ที่สุด
โดยไม่มีตำหนิหรื อด่ำงพร้อยเลย เพรำะเหตุแห่งควำมเย่อหยิง่ จองหองของพญำมำรนี่เอง จึงทำให้
บำป เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรกในจักรวำลท่ำนทรำบไหมว่ำ นัน่ แหละเป็ นเหตุให้พระเจ้ำทรงเกลียดชัง
ควำมจองหองอย่ำงยิง่
พระธรรมอิสยำห์กล่ำวว่ำ ทูต ลูซิเฟอร์ ได้พดู ดังนี้วำ่ “ข้ำฯ จะเหำะขึ้นไปสวรรค์ ข้ำฯ จะ
เขยิบที่นงั่ ของข้ำฯ ขึ้นไปเหนือดำรำทั้งหลำยของพระเจ้ำ ข้ำฯ จะทำตัวของข้ำฯ ให้เสมอเหมือน
ท่ำนผูใ้ หญ่ยงิ่ ที่สุด” กล่ำวโดยสรุ ปคือ ทูต ลูซิเฟอร์ ต้องกำรแย่งชิงตำแหน่งจำกพระเจ้ำ เขำคงยินดี
มำก ถ้ำหำกเขำสำมำรถปลดพระเจ้ำออกเสี ย จำกพระรำชบัลลังก์ของพระองค์ได้สำเร็ จ และยึดเอำ
ตำแหน่งนั้นไว้ได้ แน่ละมันจะทำเช่นนั้นไม่ได้ แต่ควำมผิดบำปที่คิดเช่นนั้น ก็ยงั คงฝังอยูใ่ นจิตใจ
ของเขำอยูน่ นั่ เอง
เมื่อทูต ลูซีเฟอร์ ทำผิดคิดร้ำยต่อพระเจ้ำเช่นนั้น จึงไม่สำมำรถปกครองจักรวำลแทนพระ
เจ้ำได้ต่อไป เขำต้องสู ญเสี ยตำแหน่ง และชื่ออันไพเรำะไป และกลำยมำเป็ นพญำมำรอันชัว่ ร้ำย
นับตั้งแต่น้ นั มำ พญำมำรไม่สำมำรถอยูร่ ่ วมกับพระเจ้ำในสวรรค์ได้อีกต่อไป เพรำะถูกขับออกจำก
สวรรค์เสี ยแล้ว พระเยซูตรัสไว้ในลูกำ 10: 18 ว่ำ พระองค์ได้เห็นซำตำนตกจำกฟำกฟ้ ำเหมือนฟ้ ำ
แลบพระเจ้ำมิได้ทรงถอนอำนำจจำกพญำมำรทั้งหมด เพรำะทุกวันนี้พญำมำรมิได้ถูกพันธนำกำรไว้
มันสำมำรถออกไปทำชัว่ ได้ทวั่ ๆ ไป มนุษย์หลำยคนตกเป็ นพรรคพวกของมัน และอยูใ่ นอำณำจักร
ของมัน แทนที่จะเป็ นคนของพระเจ้ำ และอยูใ่ นพระรำชอำณำจักรของพระเจ้ำ มันเกลียดชังคนของ
พระเจ้ำเป็ นอันมำก แท้จริ งแล้วแม้แต่คนที่ตกอยูใ่ นอำนำจของมัน มันก็ไม่รัก มีแต่จะทำลำยบุคคล
เหล่ำนั้น ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่น่ำเศร้ำใจมำก เพรำะบำปทำให้เกิดควำมเศร้ำเสมอ แต่เป็ นคำอธิ บำยให้
เรำทรำบว่ำ พญำมำรมำจำกไหน และควำมผิดบำปเริ่ มมีต้ งั แต่เมื่อใด เรำมีควำมยินดีที่ทรำบว่ำพระ
เยซูทรงได้ชยั ชนะต่อพญำมำร เมื่อพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ที่ไม้กำงเขน และสักวันหนึ่งกิจกำรชัว่
ร้ำยของมำรจะต้องเลิกล้มและมันจะถูกทำลำยหมดสิ้ นชัว่ กัลปำวสำน

ข้ อควรปฏิบัติ
หำกกระดำษแข็งกลม ๆ มำหลำย ๆ แผ่น เพื่อว่ำผูศ้ ึกษำจะได้อำศัยโครงของกระดำษแข็ง
นั้น เขียนรู ปวงกลมได้สะดวก อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ เหตุกำรณ์ในพระธรรมปฐมกำล บทที่หนึ่ง
ข้อหนึ่ง และข้อสอง นั้นเกิดห่ำงกันเป็ นระยะเวลำล้ำน ๆ ปี และเรำไม่ทรำบว่ำ ควำมโกลำหล
วุน่ วำยที่ปรำกฏในปฐมกำล 1: 2 นั้นได้ยงั่ ยืนอยูน่ ำนเท่ำไร
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บทที่ 18 ลักษณะของพญามาร
1. บุคลิกลักษณะของพญำมำร
2. กิจกำรของพญำมำร
ท่ำนทรำบไหมว่ำ “บุคคล” คืออะไร ท่ำนก็เคยเห็นและรู ้จกั หลำยคนมำแล้ว แต่ทุก ๆ คนมี
ลักษณะไม่เหมือนกันเลยพระเจ้ำเองก็ทรงมีพระลักษณะเป็ นบุคคล แต่แตกต่ำงจำกควำมเป็ นบุคคล
ของมนุษย์ยำก พระเจ้ำมิได้ทรงมีรูปกำยเหมือนเรำบรรดำผูท้ ี่ตำยและได้ข้ ึนสู่ สวรรค์แล้ว ก็ยงั มี
สภำพเป็ นบุคคลแต่ไม่มีร่ำงกำย บุคคลคือผูท้ ี่สำมำรถคิด รู้สึก หรื อตัดสิ นทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้
พญำมำรก็เป็ นบุคคล แต่มีลกั ษณะไม่เหมือนกับเรำ เพรำะมันไม่ใช่มนุษย์ แต่ก็สำมำรถคิด
รู ้สึก และรู ้จกั ตัดสิ นใจเช่นเดียวกัน พระธรรมอิสยำห์ 14: 13 กล่ำวว่ำ มำรเคยพูดกับตัวเอง แสดงว่ำ
มันรู้จกั คิด พระธรรมวิวรณ์ 12:12 กล่ำวว่ำ มำรรู ้จกั โกรธ นัน่ คือ มันมีควำมรู ้สึก นอกจำกนั้น พระ
ธรรมอิสยำห์ 14:13, 14 ยังกล่ำวว่ำ มำรเน้นว่ำ มันจะทำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แสดงว่ำ มำรรู ้จกั ตัดสิ นใจ
ดังนั้นพญำมำรจึงมีลกั ษณะของบุคคลโดยครบถ้วน มำรมีใช่เป็ นวัตถุหรื อสิ่ งของ แต่เป็ น
บุคคลที่เฉลียวฉลำดมำกเป็ นพิเศษ (เอเสเคียล 28: 12)
ทุกวันนี้มำรไม่ได้อยูใ่ นนรก และยังไม่เคยอยูใ่ นนรก แต่สักวันหนึ่งในอนำคต พระเจ้ำจะ
จับมันโยนลงสู่ บึงไฟในนรก บำงทีพญำมำรก็ไปปรำกฏตัวในสวรรค์ (เอเฟซัส 6:12, โยบ 1:6, เศคำ
ริ ยำห์ 3:1,2) และบำงครั้งมำรปรำกฏตัวอยูใ่ นระหว่ำงท้องฟ้ ำ สวรรค์ และแผ่นดินโลก เพรำะมันมี
ชื่ออีกว่ำ “ผูม้ ีอำนำจครอบครองในอำกำศ” (เอเฟซัส 2:2) นอกจำกนั้นยังมีพระธรรมบำงข้อกล่ำวว่ำ
พญำมำรมีบลั ลังก์ (วิวรณ์ 2:13) และจะครองโลกอย่ำงเด่นชัด ในยุคแห่งกำรทรยศต่อพระคริ สต์
หรื อพระคริ สต์เทียมเท็จ (วิวรณ์ 13:12)
เมื่อพระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ชำยหญิง
พญำมำรต้องกำรให้มนุษย์กรำบไหว้บูชำมัน
เหมือนกับที่ตอ้ งกำรให้ทูตสวรรค์กรำบไหว้มนั เมื่อครั้งที่มนั ยังอยูใ่ นสวรรค์ อันเป็ นกำรกระทำ
ควำมผิดบำปครั้งแรก มำรล่อลวงมนุษย์ จนกระทัง่ มนุษย์หลงกระทำบำป และกลำยเป็ นลูกหลำน
ของมันในที่สุด (ปฐมกำล บทที่ 3, 1 ยอห์น 3: 10) แต่พระเจ้ำไม่ทรงให้พญำมำรมีสิทธิ์ ทำตำมใจ
ชอบของมันทุกอย่ำง และยืดเอำมนุษยชำติท้ งั โลกไว้เป็ นของมัน พระองค์ทรงสัญญำว่ำ จะประทำน
ผูป้ ลดเปลื้องบำปให้แก่มนุษย์ พระองค์ผนู ้ ้ นั จะกำจัดพญำมำรให้พินำศไป (ปฐมกำล 3:15) พญำมำร
มีควำมโกรธแค้นมำก และพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะทำให้พระสัญญำของพระเจ้ำไขว้เขวและไม่สำเร็ จ
มันเกลียดชังคตนของพระเจ้ำมำก โดยเฉพำะชนชำติอิสรำเอล (ยิว) เพรำะมันรู ้วำ่ พระผูป้ ลดเปลื้อง
บำปนั้น จะบังเกิดจำกลูกหลำยของอับรำฮัม (ปฐมกำล 12:3)
มีหลำยครั้งที่พญำมำร พยำยำมทำลำยชนชำติอิสรำเอลทั้งชำติเช่นเมื่อครั้งข้ำมทะเลแดง
เมื่อครั้งในสมัยของพระนำงเอศเธระ และเมื่อครำวที่ชนชำติอิสรำเอลเป็ นเชลยของชนชำติ บำบิ
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โลน พญำมำรพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะให้ชนชำติอิสรำเอลหลงทำบำป โดยอำศัยกษัตริ ยข์ องชนชำติ
อิสรำเอลที่เสื่ อมทรำมเป็ นผูน้ ำ ครั้นเมื่อพระกุมำรเยซูเสด็จมำบังเกิด มันก็พยำยำมหำทำงที่จะ
ทำลำยพระชนม์ชีพของพระองค์อยูต่ ลอดมำ (มัทธิ ว 2:16-18) พระธรรมมัทธิ วกล่ำวว่ำ มำรพยำยำม
ล่อลวงให้พระเยซูกระทำบำป ซึ่ งถ้ำพระองค์ทรงหลงกระทำบำป พระองค์ก็จะไม่สำมำรถไถ่มนุษย์
ให้รอดได้เลย (พยำยำมเล่ำเรื่ องนี้ให้เกิดภำพพจน์ตำมควำมเป็ นจริ งเท่ำที่จะทำได้) นอกจำกนั้นพญำ
มำรยังยุให้รำษฏรเกลียดชัง และปลงพระชนม์พระเยซูเสี ย (ลูกำ 4:28,30) เมื่อไม่สำเร็ จ พญำมำรก็
ทำให้เกิดพำยุร้ำย เพื่อที่จะให้เรื อที่พระองค์ประทับอับปำงลงในทะเล (มำระโก 4:38-41) แต่ควำม
พยำยำมของมำรไม่เป็ นผลสำเร็ จเลย เพรำะว่ำ พระเจ้ำทรงมีฤทธิ์ อำนำจยิง่ ใหญ่กว่ำพญำมำรมำกนัก
และสิ่ งใดที่พระเจ้ำตรัสแล้วนั้น จะต้องสำเร็ จหรื อสัมฤทธิ์ ผลเสมอ
ในที่สุดพญำมำรก็ยยุ งมหำปุโรหิ ต พวกฟำริ สี และประชำชนกลุ่มหนึ่งให้ตรึ งพระเยซู กำร
ที่พระเจ้ำทรงอนุ ญำตให้มำรทำก็เพรำะนัน่ เป็ นแผนกำรที่ พระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำก
ควำมผิดบำป พญำมำรไม่รู้วำ่ นัน่ เป็ นแผนกำรของพระเจ้ำ ดังนั้นกำรกระทำของมัน จึงกลำยเป็ น
กำรส่ งเสริ มพระรำชกิจ ที่พระเยซูทรงจะช่วยเรำให้พน้ จำกบำป นี่แหละเป็ นควำมจริ ง สมกับที่พระ
เจ้ำได้ตรัสไว้ ในพระธรรมปฐมกำล 3:15 ซึ่ งว่ำ “เผ่ำพันธุ์ของหญิงจะทำหัวของเจ้ำให้ฟกซ้ ำ และเจ้ำ
จะทำให้ส้นเท้ำของเขำฟกซ้ ำ” มำรได้ทำร้ำยพระเยซู แต่ก็ไม่ใช่ภำวะที่เหลือวิสัยที่จะแก้ไขให้ดีได้
ตำมเดิมเพรำะพระเยซูมิได้อยูใ่ ต้อำนำจของมำร หลังจำกที่พระเยซูตอ้ งทนทุกข์ทรมำน จน
สิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนแล้ว พระองค์ก็ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอีก กำรสิ้ นพระชนม์และกำร
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ทำให้พญำมำรบอบช้ ำสำหัส หัวของมันต้องฟกช้ ำ ฤทธิ์ อำนำจของมัน
ถูกทำลำยเสี ยสิ้ นแล้ว ที่ไม้กำงเขนนั้นเอง บัดนี้พญำมำรไม่อำจแตะต้องคนของพระองค์ได้เลย และ
ในไม่ชำ้ นี้ก็จะต้องถูกกำจัดลงอย่ำงสิ้ นเชิง

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจว่ำ พญำมำรเป็ นวิญญำณที่มีควำมรู ้สึกนึกคิด และตัดสิ นใจได้อย่ำง
ฉลำด
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บทที่ 19 ผู้ช่วยของพญามาร
1. กิจกำรของพญำมำรในปั จจุบนั
2. ผูช้ ่วยพญำมำร
แม้วำ่ กำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนของพระเยซู จะเป็ นกำรทำลำยล้ำงฤทธิ์ อำนำจ และ
กิจกำรของพญำมำร แต่ก็หำใช่วำ่ เป็ นกำรริ ดรอนอำนำจของพญำมำร ให้สิ้นสู ญไปเสี ยหมดก็หำไม่
พญำมำรก็ยงั คงเป็ นอิสระอยู่ แต่กำรสิ้ นพระชนม์และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ น
เพียงทำให้พญำมำรตกอยูใ่ นสภำพเหมือนดังนักโทษ ที่ถูกพิพำกษำว่ำเป็ นผูม้ ีควำมผิด แต่ยงั ไม่ถูก
ประหำรชีวิต เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงอำจมีปัญหำว่ำ ทุกวันนี้มำรกำลังทำอะไรอยู่
งำนที่พญำมำรสนใจมำกที่สุดก็คือ พยำยำมกีดกัน มิให้คนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้ำ ได้รอดพ้น
จำกควำมผิดบำป มันพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะทำให้บุคคลเหล่ำนั้นไม่เชื่อฟังพระเยซูคริ สต์ บำงครั้ง
มันทำให้จิตใจของพวกเขำต้องบอดมืดไป ทำให้ไม่เข้ำใจในพระกิตติคุณ (2 โคริ นธ์ 4:3,4)
มิหนำซ้ ำมันยังปลอมตัว เป็ นทูตของควำมสว่ำงอีกด้วย (2 โคริ นธ์ 11:14) แต่มนั ทำเช่นนั้นเพื่อจะ
ล่อลวงมนุษย์เท่ำนั้น พญำมำรเกลียดคนที่เชื่ อพระเจ้ำทุก ๆ คน มันพยำยำมที่จะทำให้คนที่เชื่อ
เหล่ำนั้นทำบำป เพรำะมันรู ้วำ่ ถ้ำผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้ำกระทำบำป จะทำให้พระเยซูทรงโทมนัสมำก
(กิจกำร 5:3) เล่ำเรื่ องย่อ ๆ ให้ผศู ้ ึกษำฟัง และเตือนให้ระมัดระวังให้ดี (1 เปโตร 5:8) บำงครั้งมำร
เป็ นเหตุทำให้คริ สเตียนทำผิด แต่มนั ไม่สำมำรถแย่งชิ งเอำคริ สเตียนไปจำกพระเยซูได้ เพรำะ
พระองค์ได้ทรงสัญญำว่ำ จะพิทกั ษ์รักษำคนของพระองค์ให้ปลอดภัยเสมอ
มำรพยำยำมชักจูงให้เปโตรทำผิด แต่พระเยซูตรัสแก่เปโตรว่ำ พระองค์ทรงอธิ ษฐำนเผื่อเขำ
(ลูกำ 22: 31) กำรที่พญำมำรจะแตะต้องหรื อยื้อแย่งคริ สเตียนได้น้ นั มันจะต้องได้รับอนุ ญำตจำก
พระเจ้ำเสี ยก่อน พญำมำรไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับให้ใครลงมือทำบำปได้ มันทำได้แต่เพียงชักจูงหรื อ
ล่อลวงให้ทำบำปเท่ำนั้น ถ้ำใครยอมมอบกำยใจให้แก่พระเจ้ำ ก็หมำยควำมว่ำ ผูน้ ้ นั ขัดขืนต่อสู่ พญำ
มำร และมำรก็จะหนีไปจำกผูน้ ้ นั ทันที (ยำกอบ 4:7)
พญำมำรยังคงมีอำนำจยิง่ ใหญ่อยู่ เมื่อครั้งที่พญำมำรยังเป็ นทูตสวรรค์ที่ดีของพระเจ้ำนั้น
พญำมำรมีฤทธิ์ ปกครองทุกสิ่ งทุกอย่ำงแทนพระเจ้ำ มำบัดนี้กลับปกครองควำมชัว่ ทั้งปวงแทน มัน
เป็ นผูป้ กครองโลก (ยอห์น 14: 30, 16: 11) และเป็ น “พระของโลกนี้ ” บรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่ อพระเจ้ำ ต่ำง
พำกันกรำบไหว้บูชำพญำมำร โดยที่ไม่รู้ตวั ไปตำม ๆ กัน เขำจะสำนึกตัวได้ ต่อเมื่อได้เชื่อพระเยซู
คริ สต์แล้วเท่ำนั้น (2 โคริ นธ์ 4:4)
กิจกำรอีกประกำรหนึ่งของพญำมำรคือ ทำหน้ำที่ฟ้องร้องกล่ำวโทษต่อพระเจ้ำ ในเมื่อคริ ส
เตียนทำผิด แต่พระเจ้ำไม่สดับฟังคำฟ้ องร้องของพญำมำรเลย เพรำะพระเยซูประทับอยูก่ บั พระเจ้ำ
รอยแผลที่สีขำ้ งและที่พระหัตถ์ของพระองค์ เป็ นเครื่ องหมำยยืนยันว่ำ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
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เพื่อเรำ บำปของเรำได้รับกำรอภัย และได้รับกำรชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์ จนสะอำดหมด
จดแล้ว มำรจึงเป็ นผูถ้ ูกขนำนนำมว่ำ “ผูท้ ี่กล่ำวโทษพวกพี่นอ้ งของเรำ” และในข้อพระธรรม
เดียวกันนี้ ยังได้กล่ำวถึงโทษทัณฑ์ที่พญำมำรจะได้รับในบั้นปลำยอีกด้วย (วิวรณ์ 12:10) พระธรรม
โยบได้กล่ำวถึงวิธีที่พญำมำรกล่ำวโทษผูช้ อบธรรมต่อพระเจ้ำ เช่นกล่ำวหำว่ำ ถ้ำโยบต้องสู ญเสี ย
ทรัพย์สมบัติและต้องเจ็บป่ วย เขำจะต้องแช่งสำปพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน ข้อนี้เป็ นกำรฟ้ องเท็จ มำร
เป็ นผูพ้ ดู มุสำ (ยอห์น 8:44)
พญำมำรนั้นมีเพียงผูเ้ ดียว แต่มีผชู ้ ่วยเหลือหลำยตนด้วยกันไม่เพียงแต่คนที่ชวั่ ช้ำเท่ำนั้น ที่
เป็ นผูช้ ่วยสนับสนุนมำร ยังมีผหี รื อวิญญำณชัว่ เป็ นลูกน้องคอยช่วยมำรอีกด้วย เมื่อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่ำวถึง “มำร” ก็หมำยถึงภูตผีหรื อวิญญำณอันชัว่ ร้ำยนัน่ เอง เมื่อภูตผีเหล่ำนี้เข้ำสิ งผูใ้ ด มันก็
มีอำนำจครอบงำผูน้ ้ นั และทำให้เขำกลำยเป็ นคนที่ชวั่ ร้ำยไป และในบำงครั้งก็ทำให้เขำต้องเจ็บป่ วย
พระเยซูทรงช่วยคนเช่นนั้นเสมอ โดยกำรขับไล่ผรี ้ำย ที่สิงอยูใ่ นตัวบุคคลเหล่ำนั้นออกไป มำรไม่
สำมำรถเอำชนะบุคคลเหล่ำนั้นได้เลย
เมื่อมีพระเยซูประทับอยูด่ ว้ ย
สำหรับเรำทั้งหลำยก็
เช่นเดียวกัน เนื่องจำกพระเยซูได้ส่งพระวิญญำณให้มำอยูก่ บั เรำ ดังนั้นถ้ำเรำต่อสู ้กบั มำรด้วยวิธีของ
พระเจ้ำแล้ว มำรก็ไม่อำจเอำชนะเรำได้เลย
ในพระกิตติคุณทั้งสี่ มีเรื่ องของคนถูกผีสิงอยูเ่ ป็ นอันมำก ดังนั้นเรำจึงต้องทำสงครำมฝ่ ำย
วิญญำณจิตกับมำร และพรรคพวกของมัน (เอเฟซัส 6: 12) และจะได้รับชัยชนะอย่ำงแน่นอน ถ้ำเรำ
สวมเครื่ องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ำ (เอเฟซัส 6:13-17) และเรำจะต้องไม่ลืมพระดำรัสของพระเยซูที่วำ่
“พระองค์ที่ดำรงอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำยเป็ นใหญ่กว่ำผูท้ ี่อยูใ่ นโลก” (1 ยอห์น 4:4)

ข้ อควรปฏิบัติ
อธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำทรำบว่ำ เป็ นกำรยำกอย่ำงยิง่ ในอันที่จะจำกัดลักษณะรู ปร่ ำงของพญำมำร
ให้เห็นจริ งว่ำเป็ นเช่นใด รู ปร่ ำงของมำร ตำมที่จิตรกรสมัยก่อนเขียนไว้เป็ นรู ปสัตว์ประหลำด มีเขำ
มีหำง ขำมีกีบ และถือสำมง่ำม เป็ นอำวุธนั้น เป็ นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งถึงควำมร้ำยกำจ แต่เพียงด้ำน
เดียวของพญำมำรเท่ำนั้นมิใช่แสดงถึงลักษณะอันสมบูรณ์ครบทุกด้ำน แต่เรำอย่ำลืมว่ำพญำมำรเป็ น
ทูตแห่งควำมสว่ำงด้วย จงเน้นควำมจริ งในพระธรรม 1 ยอห์น 4: 4 ให้มำก
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บทที่ 20 อนาคตของพญามาร
ก่อนที่พญำมำรจะถูกลงโทษ โดยกำรถูกทิ้งลงในบึงไฟนรกนั้น มำรพยำยำมจะรวบรวม
ชำวโลกและทุก ๆ สิ่ งไว้ เป็ นสมบัติของมัน ให้มำกที่สุดที่จะทำได้ มันจะส่ งบุรุษผูห้ นึ่งให้เป็ น
ผูช้ ่วยในงำนนี้ บุคคลนี้จะเป็ นผูร้ ับใช้ ที่มีอำนำจมำกที่สุดของมัน
เรำทรำบว่ำในวันหนึ่งในไม้ชำ้ นัก พระเยซูจะเสด็จกลับมำรับคนของพระองค์ ออกไปจำก
โลก ต่อจำกนั้นก็จะถึงยุคแห่ งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ ซึ่ งเรี ยกว่ำ “มหกลียคุ ” ก่อนที่จะถึงกึ่งกลำง
ของยุคนั้น พญำมำรจะไม่สำมำรถฟ้ องร้องคนที่เชื่ อถือพระเจ้ำอีกต่อไป มันจะถูกขับออกจำก
สวรรค์ ซึ่ งขณะนี้มนั ยังทำหน้ำที่ฟ้องร้องคริ สเตียนอยูท่ ี่นนั่ (วิวรณ์ 12:7-12) แล้วพญำมำรก็ต้ งั ต้น
งำนใหญ่ที่สุดของมันในโลก มันจะเลือกบุรุษผูห้ นึ่ง ซึ่ งพระเจ้ำทรงเรี ยกว่ำ ผูต้ ่อสู ้พระคริ สต์ หรื อ
พระคริ สต์เทียมเท็จไว้ เพื่อจะสถำปนำให้เป็ นเจ้ำโลก พญำมำรให้อำนำจแก่ผนู ้ ้ ี อย่ำงมำกยิง่ และชัก
จูงคนให้กรำบไหว้บูชำมัน
บุคคลที่มำรแต่งตั้งให้ครอบครองโลกนี้ จะทำกำรอันชัว่ ร้ำยต่ำง ๆ ในที่สุดก็จะสร้ำงรู ป
เคำรพขึ้นในพระวิหำร ในกรุ งเยรู ซำเล็ม และบังคับให้ประชำชนทุกคนกรำบไหว้บูชำ นี่คืออุบำย
อันดั้งเดิมที่พญำมำรใช้ล่อลวงมนุษย์ให้เคำรพบูชำมัน อันเป็ นบำปอันแรกที่พญำมำรได้กระทำมำ
ในอดีต และต้องกำรให้เป็ นเช่นนี้ตลอดไป แต่ก็ไม่ใช่วำ่ มนุษย์จะยอมกรำบไหว้นมัสกำรรู ปเคำรพ
นั้น เสี ยหมดทุกคน ทั้งนี้ เพรำะจะมีบำงคนที่ได้รับควำมรอด พวกเขำจะไม่ยอมกรำบไหว้บูชำผู ้
ทรยศต่อพระคริ สต์ แม้จะต้องมีอนั ตรำยถึงกับต้องถูกฆ่ำตำยก็ตำม และจะมีหลำยคนที่ถูกประหำร
ชีวติ
เมื่อสิ้ นยุคเจ็ดปี มำแล้ว มนุษย์จะแตกแยกกันอย่ำงขนำนใหญ่ ชำติต่ำง ๆ จะแบ่งแยกเป็ น
สองพวก แล้วรบรำฆ่ำฟันกันและในท่ำมกลำงมหำสงครำมโลกนั้นเอง พระเยซูจะเสด็จมำยังโลก
อีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะทรงทำให้สงครำมนั้นยุติลง และจับพระคริ สต์เท็จโยนลงในบึงไฟ
ต่อจำกนั้นจะถึงวำระที่พญำมำรจะถูกลงทัณฑ์ พญำมำรจะถูกล่ำมโซ่ตรวนและขังไว้ใน
เหวลึก เป็ นเวลำหนึ่งพันปี (วิวรณ์ 20:2) ในระยะหนึ่งพันปี นี้ พระเยซูจะทรงเป็ นผูค้ รองโลก ตลอด
ระยะอันยำวนำนนั้น พญำมำรจะไม่สำมำรถล่อลวงผูใ้ ดได้อีกเลย แต่เมื่อสิ้ นเวลำหนึ่งพันปี แล้ว
พญำมำรจะได้รับกำรปลดปล่อยออกมำชัว่ ระยะหนึ่ง พญำมำรโกรธแค้นมำก มันจึงออกไปล่อลวง
ชนนำนำชำติ และรวบรวมสมัครพรรคพวกของมันต่อสู ้พระเจ้ำ น่ำแปลกแท้ ๆ ที่ใจมนุษย์เป็ นโรค
บำปที่รักษำไม่หำย แม้จะได้ครองชีวิตอยูท่ ่ำมกลำงสิ่ งแวดล้อมที่ดีงำม ภำยใต้กำรปกครองพระเยซู
คริ สต์เป็ นเวลำถึงหนึ่งพันปี แล้วก็ตำม แต่กระนั้นก็ยงั มีมนุ ษย์เป็ นจำนวนมำก เข้ำเป็ นพรรคพวกของ
มำร และทำสงครำมต่อสู้พระเยซูคริ สต์ (วิวรณ์ 20:7,8)
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แน่นอนกำรสงครำมเช่นนี้ ย่อมจะเกิดขึ้นได้ แต่พญำมำรไม่มีทำงที่จะเอำชนะพระเจ้ำได้
เลย และมันเองก็จะไม่เคยชนะสงครำมแม้แต่สักครั้งเดียว ตอนแรก ๆ อำจจะดูเหมือนว่ำ พญำมำร
เป็ นผูช้ นะก็ตำม แต่สงครำมนี้จะสิ้ นสุ ดลงอย่ำงรวดเร็ ว ดังที่อธิบำยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 20: 9
ครั้นแล้วจะถึงวำระ ที่พญำมำรจะต้องถูกลงโทษ เป็ นครั้งสุ ดท้ำย และพระคริ สธรรมคัมภีร์
ได้อธิบำยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 20: 10 ว่ำ เป็ นกำรลงโทษตลอดนิ รันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุ ด พญำมำรจะ
ถูกจับโยนลงในบึงไฟตลอดไปจนชัว่ กัลปำวสำน เป็ นกำรสิ้ นสุ ดของควำมเลวร้ำยทั้งปวง ซึ่ งก็เป็ น
กำรยุติธรรมแล้ว ที่พระเจ้ำจะทรงลงโทษ ผูน้ ำควำมผิดบำปมำสู่ โลก และจักรวำลเช่นนั้น

ข้ อควรปฏิบัติ
ผูส้ อนควรทำควำมเข้ำใจรำยกำรต่ำง ๆ ตำมแผนผังนี้ให้ดีเสี ยก่อน แล้วจึงอธิ บำยให้ผศู ้ ึกษำ
เข้ำใจ

คาถามทดสอบ
1. จงอธิบำยถึงสภำพของลูซีเฟอร์ ก่อนถูกขับไล่ลงมำจำกสวรรค์
2. ลูซีเฟอร์ ทำควำมผิดบำปอย่ำงไร?
3. ท่ำนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ พญำมำรมีลกั ษณะเป็ นบุคคล?
4. ปั จจุบนั พญำมำรอยูท่ ี่ไหน?
5. จงเล่ำเรื่ องที่พญำมำรล่อลวงให้อำดัมและนำงเอวำหลงทำผิด อย่ำงย่อ ๆ
6. เหตุใดพญำมำรจึงต้องกำรปลงพระชนม์พระเยซู?
7. พญำมำรพยำยำมทำอะไรแก่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ? มันพยำยำมทำอะไรแก่คริ สเตียน?
8. ผูช้ ่วยพญำมำร มีใครบ้ำง?
9. เรำเอำชนะต่อพญำมำรและผูช้ ่วยของมันได้อย่ำงไร?
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10. (ก) ตลอดเวลำ หนึ่งพันปี ที่พระเยซูทรงครองโลกนั้นพญำมำรอยูไ่ หน?
(ข) เมื่อสิ้ นสมัยหนึ่งพันปี แล้ว พญำมำรจะทำอะไรแก่มนุษย์ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่มนั
บ้ำง?
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หนังสื อดี
เป็ นอุปกรณ์ ทดี่ ใี นการสอน และการศึกษา
ให้ประโยชน์ในกำรดำเนินชีวติ คริ สเตียน และกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำ หนุนใจ
ให้ท่ำนมีควำมกล้ำ และควำมเชื่อมัง่ คงยิง่ ขึ้น คือ

ความสาคัญและคุณค่ าของการศึกษาพระคัมภีร์
รำคำเล่มละ 3.00 บำท
เน้นให้เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของกำรศึกษำพระคัมภีร์

การเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์
รำคำเล่มละ 3.00 บำท
คู่มือในกำรเป็ นพยำน อันเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของคริ สเตียนทุกคน

คริสเตียนเชื่ออย่ างไร
ตอบปั ญหำที่วำ่
อะไรบ้ำง

คริ สเตียนหมำยควำมว่ำอะไร

รำคำเล่มละ 2.50 บำท
และหลักคำสอนของศำสนำคริ สต์มี

จัดแผนการไว้
รำคำเล่มละ 5.00 บำท
แนะแนวและหนุนใจครู ผสู้ อนรวีวำรศึกษำ เหมำะสำหรับใช้ในกำรอบรมครู

สนใจ โปรดสัง่ ซื้ อได้จำก
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ
ถนนปฏิพนั ธ์ พระนคร, 4
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