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บทที ่1 พระคริสตธรรมคมัภีร์ 

พระเจำ้ทรงทรำบสำรพดัส่ิง และพระองคท์รงสำมำรถกระท ำไดทุ้กอยำ่ง ถำ้พระองคไ์ม่
ทรงมีพระประสงคจ์ะใหเ้รำทรำบถึงส่ิงใด พระองคจ์ะไม่ทรงเปิดเผยใหเ้รำทรำบและส่ิงใดท่ี
พระองคท์รงมีพระประสงค ์ จะใหม้นุษยท์รำบพระองคก์็ทรงเปิดเผยใหแ้ก่เรำ มนุษยไ์ม่สำมำรถ
ทรำบเร่ืองใดหรือส่ิงใดของพระเจำ้ไดเ้ลย เวน้ไวแ้ต่พระองคจ์ะทรงเปิดเผยหรือแจง้ใหท้รำบเท่ำนั้น 
พระเจำ้ทรงแจง้ใหท้รำบถึงเร่ืองรำวของพระองคเ์องสองทำง คือทำงธรรมชำติท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำง
ข้ึน และทำงพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ธรรมชำติท่ีอยูล่อ้มรอบเรำ ไม่สำมำรถบอกใหเ้รำทรำบถึงเร่ืองรำวของพระเจำ้ไดม้ำกนกั 
แต่ก็บอกเรำใหท้รำบไดว้ำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูย้ิง่ใหญ่ และทรงมีปัญญำล ้ำเลิศ ธรรมชำติบอกใหเ้รำ
ทรำบถึงควำมยิง่ใหญ่ของพระเจำ้คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ โดยวิธีทำงหลำยอยำ่ง เม่ือเรำเห็นก ำลงัอ ำนำจ
ของคล่ืนริมฝ่ังทะเล ก ำลงัของลมท่ีพดัก่ิงไมใ้หเ้คล่ือนไหว อ ำนำจของตน้ไมท่ี้สำมำรถเจริญงอก
งำมตำมโขดหิน และซอกซอนหิน จนหินนั้นแตกแยกออกจำกกนั หรือก ำลงัของกระแสน ้ำท่ี
สำมำรถชะและเซำะใหต้ล่ิงพงัไดต้ลอดจนดูอ ำนำจของดวงอำทิตยท่ี์หอบเอำไอน ้ำข้ึนไปสู่กอ้นเฆม 
แต่ส่ิงเหล่ำน้ีเพียงแต่ช้ีแจงให้เรำเห็นฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้เท่ำนั้น 

หำกเรำใชแ้วน่ขยำยส่องดูใบไมแ้ลว้จะเห็นไดว้ำ่พระเจำ้ทรงสร้ำงใบไม่เหมือนกนัเลย หรือ
แมก้ระทัง่เมด็ทรำยตำมชำยหำดหรือในท่ีใด ๆ ก็ตำม แต่ละเมด็ยอ่มมีลกัษณะแตกต่ำงกนัเสมอ หำก
เรำจะมองดูดำวดว้ยกลอ้งโทรทรรศน์ เรำจะเห็นไดว้ำ่ ไม่มีดวงใดเหมือนกนัเลยแมแ้ต่คู่เดียว และถำ้
เรำสังเกตดว้ยควำมละเอียดรอบคอบก็จะเห็นไดว้ำ่ แมแ้ต่คนคู่แฝดท่ีมีควำมละมำ้ยคลำ้ยกนัมำก
ท่ีสุด ก็ยงัมีลกัษณะแตกต่ำงกนั ทั้งหมดน้ีบอกใหเ้รำทรำบวำ่ พระเจำ้ทรงมีพระปัญญำเลิศ และทรง
ทรำบทุก ๆ ส่ิง 

มนุษยทุ์ก ๆ คนสำมำรถเขำ้ใจถึงฤทธ์ิเดช และพระปัญญำของพระเจำ้ในธรรมชำติ แมผู้ท่ี้
ไม่เช่ือพระเจำ้ และอยูก่ลำงทวปีอำฟริกำ ก็สำมำรถเขำ้ใจในฤทธ์ิเดชของพระเจำ้ ถำ้หำกเขำจะหยดุ
คิดสักเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น พระเจำ้ตรัสไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ “กำรท่ีจะรู้จกัพระเจำ้ได ้ ก็มี
แจง้อยูก่บัใจของเขำทั้งหลำย ดว้ยวำ่พระเจำ้ไดท้รงโปรดส ำแดงควำมนั้นแก่เขำแลว้ดว้ยวำ่ อำกำร
ของพระเจำ้ซ่ึงเห็นไม่ไดน้ั้น คือฤทธำนุภำพอนัถำวรและสัมภำวะของพระองค ์ ก็ทรงปรำกฏชดัใน
สรรพส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้ำงนั้นตั้งแต่แรกสร้ำงโลก เขำทั้งหลำยจึงไม่มีขอ้ท่ีจะแกต้วัได”้ (โรม 
1:19-20) พระธรรมขอ้น้ีบอกใหเ้รำทรำบวำ่ มนุษยค์วรพูดกบัตวัเองวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้มีฤทธำนุ
ภำพท่ีอศัจรรยย์ิง่นกัทรงเนรมิตสร้ำงทอ้งฟ้ำ แดด ฝน ภูเขำ ตน้ไม ้ และส่ิงสำรพดัท่ีมีอยูใ่นโลก 
ตลอดจนสร้ำงตวัเรำข้ึนมำ ฉะนั้นเรำจะตอ้งรักพระองค ์ และเช่ือฟังท ำตำมพระบญัชำของพระเจำ้
ทุกประกำรเพรำะผูท่ี้มีสติปัญญำล ้ำเลิศ และมีฤทธำนุภำพถึงปำนน้ี น่ำจะตอ้งเป็นผูท่ี้ประกอบดว้ย
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คุณควำมดี เป็นท่ีไวว้ำงใจได ้ผดิกบัเรำซ่ึงเป็นคนไม่ดี ฉะนั้นเรำจึงควรประพฤติตำมท่ีพระองคท์รง
ปรำรถนำให้เรำประพฤตินั้น แต่ไม่มีใครท ำเช่นนั้น ดงันั้น พระเจำ้จึงตรัสวำ่มนุษยไ์ม่มีขอ้ท่ีจะแก้
ตวัใหพ้น้ผดิได ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์สำมำรถตอบปัญหำ ของมนุษยไ์ดทุ้กขอ้ ซ่ึงเก่ียวกบักำรเนรมิตสร้ำง
โลก ชีวติ ควำมตำย ควำมคิด และจิตใจของคน ตลอดจนเร่ืองในอดีต ปัจจุบนัและอนำคต มนุษยไ์ม่
สำมำรถหำค ำตอบไดด้ว้ยตนเอง แต่พระเจำ้ทรงเป็นผูใ้หค้  ำตอบในเร่ืองเหล่ำน้ี ไวใ้นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ซ่ึงเป็น “ววิรณ์” คือเป็นพระวจนะของพระเจำ้ท่ีเปิดเผยควำมจริงใหเ้รำทรำบ ค ำวำ่ 
“ววิรณ์” หมำยควำมวำ่ เผยออกใหเ้ห็น ถำ้ท่ำนเห็นหญิงใหผ้ำ้หนำ ๆ คลุมหนำ้ท่ำนยอ่มจะไม่รู้ 
หนำ้ตำของหญิงคนนั้นเป็นอยำ่งไร จนกวำ่หญิงนั้นจะเปิดผำ้คลุมหนำ้ออก กำรคำดคะเนในเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใด โดยท่ีตนไม่รู้เห็นชดัแจง้ ยอ่มเป็นกำรผดิพลำด และเปล่ำประโยชน์ 

ดงันั้น พระเจำ้จึงทรงเปิดเผยใหเ้รำทรำบ ถึงค ำตอบของปัญหำนำนำประกำร ถำ้เรำศึกษำ
จำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรำก็จะทรำบวำ่ โลกน้ีอุบติัข้ึนอยำ่งไร และบำปเขำ้มำในโลกไดอ้ยำ่งไร 
พระเจำ้ทรงรักมนุษยเ์พียงใด พระเยซูเสด็จเขำ้มำในโลกเพื่อตำยแทนคนบำปอยำ่งไร มนุษยเ์รำจะ
พน้จำกบำปไดอ้ยำ่งไรและพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำอีกอยำ่งไร พระเจำ้ทรงน ำควำมช่ืนชมมำให้
มนุษยโ์ลกอยำ่งไร และเรำจะข้ึนไปสู่สวรรคอ์ยูก่บัพระองคเ์ป็นนิจนิรันดร์ไดอ้ยำ่งไร 

และยงัมีอีกหลำยอยำ่ง ท่ีเรำจะหำค ำตอบไดจ้ำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรำควรจะทรำบดว้ย
วำ่ ทุกส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงเห็นวำ่เป็นควำมจ ำเป็นส ำหรับมนุษยน์ั้น ไดมี้ไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์
แลว้ กล่ำวคือกำรรู้เท่ำท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกไวเ้ป็นกำรเพียงพอแลว้ ไม่จ  ำเป็นท่ีจะรู้มำกกวำ่
น้ีอีก 

ข้อควรปฏบิัติ 

ครูควรอธิบำยใหผู้ศึ้กษำรู้วำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือพิเศษ ผูท่ี้ไดบ้งัเกิดใหม่ทำง
จิตวิญญำณเท่ำนั้น จึงจะเขำ้ใจไดจ้งใหผู้ศึ้กษำเขียนขอ้พระธรรม 1 โครินธ์ 2: 10 ไวใ้ตภ้ำพน้ี 
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บทที ่2 การดลใจของพระเจ้า 

เม่ือพระเจำ้ทรงปลดผำ้ม่ำนออกจำกส่ิงซ่ึงมนุษยไ์ม่สำมำรถรู้ไดด้ว้ยตนเองแลว้ พระองคก์็
ทรงเร่ิมบอกใหม้นุษยท์รำบเก่ียวกบัส่ิงเหล่ำนั้น อำดมัรู้เร่ืองรำวเก่ียวกบัพระเจำ้ รู้เร่ืองเก่ียวกบักำร
รอดพน้บำป รู้เร่ืองเก่ียวกบัชีวตินิรันดร์บำ้งแลว้ นำนแสนนำนก่อนท่ีมีกำรเขียนพระคริสธรรม
คมัภีร์ข้ึน เฮเบล็รู้จกับูชำดว้ยโลหิต และอำโนครู้ถึงกำรเสด็จมำคร้ังท่ีสองของพระคริสต ์ (ยดูำ ขอ้ 
14) ตั้งแต่ยงัไม่มีพระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนข้ึนแลว้ 

ต่อมำประมำณยคุโมเสส พระเจำ้จึงไดท้รงเลือกมนุษยบ์ำงคน ใหบ้นัทึกเร่ืองรำวของ
พระองค ์ ตำมท่ีพระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะแจง้ใหม้นุษยท์รำบ ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์
เหล่ำนั้น ตอ้งบนัทึกเร่ืองรำวท่ีตนเองไม่เขำ้ใจ ไม่เคยประสบ และไม่อำจใหค้  ำตอบดว้ยตนเอง 

ถำ้หำกมีผูใ้ดขอร้องท่ำนให้เขียนเร่ืองรำวในอดีตของท่ำน ท่ำนก็คงไม่อำจเขียนไดโ้ดย
ถูกตอ้งอำจมีกำรหลงลืม และคงเขียนเร่ืองรำวไดไ้ม่หมด หรืออำจสับสนปนเปก็ได ้และถำ้หำกพระ
เจำ้บอกให้โมเสสเขียนเร่ืองรำวของโมเสสเองวำ่ โมเสสไดท้  ำอะไรมำบำ้งเม่ือสิบปีก่อนโนน้ 
โมเสสก็อำจเขียนขอ้ควำมไดอ้ยำ่งผดิพลำด ไม่ถูกตอ้งทั้งหมดเช่นกนั แต่พระเจำ้ทรงระบำยลม
หำยใจ อนัประกอบดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคใ์หแ้ก่โมเสส คือพระองคท์รงดลใจท่ำน ท่ำนจึงมี
ควำมสำมำรถเขียนขอ้ควำมไดอ้ยำ่งถูกตอ้งไม่ผดิพลำด 

โดยปกติแลว้เวลำเรำจะเขียนอะไรก็ตำม เรำมกัจะเขียนในส่ิงท่ีเรำรู้เห็นมำแลว้เสมอ และ
ไม่สำมำรถเขียนในส่ิงท่ีเรำไม่รู้ไดโ้ดยถูกตอ้งเป็นตน้วำ่ หำกมีใครขอใหเ้รำเขียนประวติัชีวิตของ
บุคคลซ่ึงเรำไม่รู้จกัเลย ก็ยอ่มเป็นกำรเหลือวสิัยท่ีจะกระท ำไดเ้วน้แต่พระเจำ้จะกระซิบบอกเท่ำนั้น 
จึงจะเขียนได ้โดยไม่ผดิพลำด 

โดยเหตุน้ี เม่ือพระเจำ้ตรัสสั่งโมเสส บนัทึกเร่ืองกำรเนตมิตโลก เร่ืองตน้เหตุท่ีมนุษยห์ลง
ท ำบำป พระองคไ์ดท้รงเปิดเผยควำมจริงทั้งหมด เก่ียวกบัเหตุกำรณ์น้ีใหแ้ก่โมเสส และดลใจท่ำน
ใหเ้ขียนตำมท่ีพระองคท์รงประสงค ์โมเสสจึงเขียนไดโ้ดยถูกตอ้ง 

หำกวำ่มีคนขอร้อง ให้เขียนเร่ืองกำรเดินทำง ไปยงัดำวพระองัคำร ในอีก 500 ปีขำ้งหนำ้ 
ท่ำนก็คงท ำไม่ได ้เพรำะไม่เคยไป ถึงเขียนไดก้็ตอ้งเป็นมโนภำพ หรือนึกเอำเองเท่ำนั้น เวลำนั้นจะมี
กำรใชถ้อ้ยค ำใหม่ ซ่ึงเรำไม่ทรำบมำก่อนเลย เพรำะกำลเวลำยอ่มท ำใหทุ้กอยำ่งเปล่ียนแปลงไป
เสมอ ถำ้หำกวำ่บรรพบุรุษในกำลก่อน ๆ ของเรำ ไดเ้ห็นชีวติควำมเป็นอยูข่องเรำในปัจจุบนัก็คงจะ
ฉงนและหำค ำอธิบำยไม่ได ้ และภำษำท่ีท่ำนเหล่ำนั้นพดูจำกนัเรำฟังแลว้ก็คงรู้สึกเคอะเขินยดืยำว 
ไม่กระทดัรัด ดีดงัท่ีเรำพดูจำกนัภำษำในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เช่นเดียวกนั พระเจำ้ทรงบนัดำล
ใหศ้ำสนดำพยำกรณ์บำงท่ำน เห็นนิมิตเก่ียวกบัเร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และ
อธิบำยใหพ้วกเขำฟัง แลว้ใหจ้ดบนัทึกไวต้ำมถอ้ยค ำภำษำท่ีใชก้นัยคุนั้น ฉะนั้น เม่ือตกมำสมยัน้ี แม้
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เรำจะรู้สึกวำ่ ภำษำไม่รัดกุม แต่ก็พอเจำ้ใจได ้และกำลเวลำล่วงไปอีกก็ยงัจะพอเขำ้ใจไดเ้ช่นเดียวกนั 
ตวัอยำ่งเช่น ศำสดำพยำกรณ์เอเศเคียลบอกเรำใหท้รำบถึงเร่ืองสวรรค ์ภำษำท่ีอธิบำยไวน้ั้นยำกท่ีเรำ
จะเขำ้ใจไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ในสมยัน้ี ส่วนยอห์นไดอ้ธิบำยไวถึ้งเร่ืองสวรรค ์ เป็นภำษำง่ำย ๆ ท่ีเรำ
พอจะฟังเขำ้ใจได ้

กำรท่ีผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหลำย เขียนเร่ืองรำวน้ีไว ้ ก็เพรำะพระเจำ้ทรง
เลือกสรรไว ้ เพื่อกำรน้ีโดยเฉพำะ และดลใจใหเ้ขียนเพื่อมิใหเ้กิดกำรผดิพลำด ไม่วำ่ควำมจริงนั้น ๆ 
เขำจะทรำบแลว้หรือยงั และไม่วำ่จะเป็นเร่ืองในอดีตหรือในอนำคตก็ตำม พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็
ทรงสอนเรำ โดยทำงอคัรสำวกเปโตรวำ่ “ค ำพยำกรณ์นั้นเม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมำตำมใจมนุษย ์ แต่วำ่
มนุษยไ์ดก้ล่ำวค ำซ่ึงมำจำกพระเจำ้ ตำมท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่ำวนั้น” (2 เปโตร 
1:21) ค ำวำ่ “ดลใจ” หมำยควำมวำ่ “พำไป” ดุจเรือใบถูกลมพดัพำไป นัน่แหละเป็นลมหำยใจของ
พระเจำ้ ซ่ึงพดัพำควำมคิดของคนท่ีเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ให้เขียนไดต้ำมพระประสงคข์อง
พระองค ์โดยไม่บกพร่องหรือผดิพลำด 

บำงคร้ังผูเ้ขียนก็ไม่ทรำบควำมหมำยของถอ้ยค ำท่ีตนไดเ้ขียนไวเ้ลย ดำเนียลไดเ้ขียนค ำ
พยำกรณ์ไว ้และทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงอธิบำยให ้(ดำเนียล 12: 8) ผูท่ี้เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุก
คน ต่ำงกพ็ยำยำมศึกษำดูวำ่ถอ้ยค ำท่ีตนบนัทึกไวน้ั้น หมำยควำมวำ่อยำ่งไร แมทู้ตสวรรคข์องพระ
เจำ้เองก็ใคร่ท่ีจะทรำบควำมหมำยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมดดว้ยเช่นเดียวกนั (1 เปโตร 1:10-
12) 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนภำพพระคริสตธรรมคมัภีร์ และแสงสวำ่งของพระวิญญำณก่อนแลว้เขียน
ภำพวตัถุอ่ืน ๆ ประกอบตำมท่ีเหมำะสม 
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บทที ่3 พระวจนะทีท่ าให้คนส านึกบาป และกลบัใจใหม่ 

พระคริสตธ์รรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีสูงส่งยิง่กวำ่หนงัสือธรรมดำทัว่ไป ไม่มีหนงัสือเล่ม
ใดในโลกท่ีพระเจำ้พระรำชทำนให้ นอกจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่มีหนงัสือเล่มใดในโลก ท่ี
บรรจุขอ้ควำมซ่ึงพระเจำ้ทรงเปิดเผยใหม้นุษยท์รำบ และพระเจำ้ไม่เคยทรงระบำยลมหำยใจของ
พระองค ์ ให้แก่ผูใ้ดนอกจำกบุคคลท่ีพระองคท์รงดลใจใหเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน น่ีแหละ
เป็นเหตุใหค้นท่ีเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขียนได ้โดยไม่ผดิพลำด 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นเร่ืองวำ่ดว้ยมนุษยซ่ึ์งถูกควำมผดิบำปท ำลำยอยำ่งยอ่ยยบั และ
พระเจำ้ผูซ่ึ้งทรงจดัทำงใหม้นุษยร์อดพน้บำปได ้ โดยพระเยซูคริสต ์ ขอ้ควำมตอนน้ีจะถือเป็นหวัใจ
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ได ้

กำรท่ีบำงคนเกลียดชงัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดช้ี้แจง ใหเ้ขำ
ไดท้รำบถึงสภำพอนัแทจ้ริงของจิตใจของเขำ ซ่ึงสร้ำงควำมเจบ็ปวดให้แก่เขำ สุดท่ีจะรักษำเยยีวยำ
ใหห้ำยขำดได ้

มีเร่ืองเล่ำวำ่ มีเด็กหญิงหนำ้ตำน่ำเกลียดคนหน่ึง เด็กคนน้ีหนำ้ตำน่ำเกลียดมำก จนกระทัง่
ไม่อยำกมองดูภำพตวัเองในกระจกเด็กหญิงผูน้ั้นเกลียดชงักระจกเงำ และไม่ยอมใหมี้กระจกเงำใน
หอ้งของเธอเลยจนบำนเดียว เรำทรำบกนัแลว้วำ่ กำรเกลียดชงักระจกเงำของเด็กหญิงคนน้ี ไม่ได้
ช่วยใหเ้ด็กหญิงคนน้ีงำมข้ึนเลย และมีเด็กหญิงอีกคนหน่ึงคิดวำ่ตวัสวยงำมมำก เธอชอบมองดูภำพ
ในกระจกเงำบ่อย ๆ โดยเอียงซำ้ย ชะมำ้ยขวำ และนึกชมตนเองอยูใ่นใจ แต่เม่ือเด็กนั้นไดอ่้ำนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์แลว้ เขำจึงทรำบวำ่ พระเจำ้ทรงทอดพระเนตรดูสภำพจิตใจของมนุษย ์ โดยมิได้
เพง่เล็งถึงรูปกำยภำยนอกเลย ทรงเห็นวำ่จิตใจมนุษยเ์ลวทรำมเหมือน ๆ กนั กล่ำวคือ สภำพจิตใจ
ของเธอมิไดดี้ไปกวำ่สภำพจิตใจของเด็กหญิงผูมี้รูปร่ำงน่ำรังเกียจนั้นเลย 

มีเด็กชำยเล็ก ๆ คนหน่ึง อยูท่ำงทิศใตข้องประเทศฝร่ังเศส เด็กคนนั้นเขำ้ไปในครัว ขณะท่ี
คุณแม่ของเขำก ำลงัเอำผลไมก้วนใส่ขวดเก็บไว ้ผลไมก้วนนั้นเพิ่งท ำเสร็จใหม่ ๆ มำรดำของเด็กนั้น
มีกิจธุระจ ำเป็นตอ้งออกไปนอกบำ้น จึงสั่งบุตรชำยวำ่ อยำ่เขำ้ไปแตะตอ้งหรือเขำ้ใกลข้วดผลไม้
กวนเหล่ำนั้นเลย ระหวำ่งท่ีมำรดำของเด็กนั้นไม่อยู ่ เด็กคนนั้นเอำเกำ้อ้ีมำวำงไวใ้กล ้ ๆ ตู ้ แลว้ปีน
ข้ึนไป และเอ้ือมเปิดประตูหยบิขวดผลไมก้วนออก เอำน้ิวจ้ิมลงไปในขวด แลว้เอำปำกดูดน้ิวชิม
ผลไมก้วนทุก ๆ ขวด บงัเอิญมำรดำของเขำกลบัจำกธุระในขณะนั้นพอดี เด็กชำยผูน้ั้นรีบปิดตู ้และ
เอำเกำ้อ้ีไปไวท่ี้เดิม แลว้แกลง้เดินไปอยูท่ี่อ่ืน แต่มำรดำของเขำก็รู้วำ่เขำขดัค ำสั่ง จึงเรียกมำตกัเตือน 
แต่เด็กคนนั้นปำกแขง็ไม่ยอมรับวำ่เขำไดท้  ำผดิและมุสำมำรดำของตนเองวำ่ เขำไม่ไดแ้ตะตอ้งขวด
ผลไมก้วนเหล่ำนั้นเลยมำรดำจอ้งหนำ้เขำเขมง็ เด็กคนนั้นก็จอ้งมองดูมำรดำของเขำไม่วำงตำ
เหมือนกนั เขำมองดูปำกของผูเ้ป็นมำรดำถดัลงมำยงักระดุมเส้ือ หวัเขม็ขดั แลว้มองต ่ำลงไปดู
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รองเทำ้ แลว้ก็เหลือบมำดูร้องเทำ้ของตนเอง ขณะท่ีศีรษะของเด็กคนนั้นกม้ลงมองต ่ำลงไปทนัใด
นั้นเองเขำก็สะดุง้ตกใจและรู้สึกตวัวำ่ เหตุใดมำรดำของเขำจึงรู้วำ่เขำแอบกินผลไมก้วน ทั้งน้ี เพรำะ
เส้ือของเขำเป้ือนผลไมก้วนเป็นรอยติดอยู ่

ท ำนองเดียวกนั พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็สอนใหม้นุษยรู้์ถึงมลทินแห่งควำมผดิบำปภำยใน
จิตใจของตน และเนน้ใหท้รำบวำ่มนุษยมี์ใจชัว่ติดตวัมำแต่ก ำเนิด ซ่ึงถำ้หำกพระเจำ้ไม่ประทำนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ลว้ เขำจะไม่ทรำบถึงควำมจริงเหล่ำน้ีเลย อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ ถำ้ไม่มีพระ
บญัญติับ่งไวแ้ลว้ ท่ำนก็จะไม่รู้วำ่อะไรถูกอะไรผดิ (ดู โรม 7: 7) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ กำรกระท ำควำมดีของเรำ ไม่อำจท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัได้
เลย ทั้งน้ีเป็นเพรำะ พระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิแต่เรำเป็นคนบำป ดงันั้นผลงำนของเรำจึงไม่อำจ
เช่ือมโยงควำมแตกต่ำงน้ีได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ สภำวะท่ีเรำเป็นอยูน้ี่ ไม่อำจช่วยใหเ้รำ
รับควำมรอดได ้ ถำ้มนุษยร์อดพน้บำปไดด้ว้ยควำมดี มนุษยค์งจะคุยเข่ืองไม่รู้จกัจบส้ิน (เอเฟซสั 2: 
9) ดงันั้นกำรท ำควำมดีจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษยจ์ะพึงถือเป็นท่ีพึ่ง คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้โดยมำกมกัจะหวงั
วำ่ คุณธรรมของเขำจะช่วยใหเ้ขำรอดพน้จำกบำปได ้ ซ่ึงพระเจำ้ตรัสวำ่เป็นไปไม่ไดเ้ลย เม่ือพระเจำ้
ทรงช่วยผูห้น่ึงผูใ้ดใหร้อดนั้น พระองคม์กัจะทรงหยบิยกขอ้พระธรรมท่ีวำ่ดว้ยควำมบริสุทธ์ิของ
พระองค ์ หรือขอ้พระคมัภีร์วำ่ดว้ยควำมร้ำยกำจของควำมผดิบำป ข้ึนมำสอนและเร้ำใจผูท่ี้ไม่เช่ือ 
จนเขำจะรู้สึกส ำนึกถึงควำมผดิบำปของตน รู้ถึงควำมชอบธรรมของพระเจำ้ และกำรท่ีพระองคจ์ะ
ทรงลงโทษควำมผดิบำป (ยอห์น 16:8) 

คร้ันเม่ือผูท่ี้ไม่เช่ือเหล่ำนั้นเขำ้ใจถึงสภำพของตน ในสำยพระเนตรของพระเจำ้แลว้ 
พระองคก์็ทรงยอมเปิดเผยให้เขำไดท้รำบ โดยทำงพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ พระองคท์รงพอพระทยั
ในกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์แทนท่ีจะทรงพอพระทยัในควำมตำยของคนบำป 

จิตรกรใชภู่้กนัส ำหรับวำดภำพ ช่ำงไมใ้ชฆ้อ้นในกำรก่อสร้ำงและช่ำงซกัรีดใชน้ ้ำซกัฟอก
เส้ือผำ้ฉนัใด พระเจำ้ก็ทรงใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ของพระองค ์ ช่วยจิตวิญญำณของมนุษยใ์หพ้น้
บำปฉนันั้น 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีวำ่ดว้ยควำมผิดบำป และควำมรอดอยำ่งละขอ้ 
เขียนลงใตภ้ำพท่ีแสดงไวน้ี้  
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บทที ่4 พระคริสตธรรมคมัภีร์คอือาหารทพิย์ 

กำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นทำงเดียวเท่ำนั้น ท่ีจะท ำใหค้ริสเตียนเจริญวฒันำข้ึน 
เหมือนดัง่พระชนมชี์พของพระเยซูคริสต ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ คริสเตียนใหม่อุปมำเหมือนทำรก และทำรกจะเติบโตได ้ ก็
ดว้ยน ้ำนมแห่งพระวจนะของพระเจำ้ (เปโตร 2:2) คร้ังหน่ึงขำ้พเจำ้มีโอกำสไปเยีย่มมิชชนันำรีท่ี
ประเทศอินเดีย ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นงูเห่ำและพงัพอนสู้กนั งูเห่ำเป็นสัตวมี์พิษร้ำยแรงมำก ส่วนพงัพอน
เป็นสัตวเ์ล็ก ๆ ขนำดลูกแมว รูปร่ำงเหมือนกระรอกแต่หำงไม่เป็นพวงเช่นกระรอก งูเห่ำจะมว้นตวั
ของมนัเขำ้และชูคอแผแ่ม่เบ้ียฉกพงัพอน เม่ือพงัพอนเขำ้ใกลม้นัจะฉกกดัอยำ่งรวดเร็ว แต่พงัพอนก็
กระโดดหนีไดท้นัทีท่วงที ตอนแรกขำ้พเจำ้นึกวำ่พงัพอนตวันั้นคงตอ้งตำยเพรำะถูกงูพิษกดัแน่ ๆ 
แต่พงัพอนนั้นไวมำก หลบหลีกกำรฉกกดัของงูเห่ำไดค้ล่องแคล่ว งูเห่ำกดัไม่ถูกเลย ทุก ๆ คร้ังท่ี
งูเห่ำฉกผดิเป้ำหมำย มนัก็จะรีบชูคอแผแ่ม่เบ้ียตั้งหลกัใหม่เสมอ เม่ือนำนเขำ้มนัก็จะฉกชำ้ลงกวำ่เดิม
ทุกที พงัพอนจะหลอกล่อยกัยำ้ยไปมำจนงูอ่อนก ำลงั แลว้มนัก็จะกดัและฝังเข้ียวของมนัท่ีล ำคอของ
งูเห่ำ งูเห่ำมว้นตวัออกเพื่อท่ีจะรัดพงัพอน แต่สำยไปเสียแลว้ งูเห่ำถูกพงัพอนกดัจนหมดทำงต่อสู้ 
สักครู่หน่ึงงูเห่ำก็ส้ินใจตำยแทนท่ีพงัพอนสัตวเ์ล็ก ๆ ตวันิดเดียวจะถูกงูพิษกดัตำย 

แต่เร่ืองอำจลงเอยไปในทำงตรงกนัขำ้มก็ได ้ ถำ้หำกพงัพอนไม่ไดรั้บกำรเล้ียงดูมำอยำ่งดี 
เร่ืองน้ีเปรียบไดก้บักำรต่อสู้ระหวำ่งมีชีวติใหม่ และสันดำนบำปของเรำ เรำมีสันดำนบำปอนัดั้งเดิม 
และชีวติใหม่ท่ีพระเจำ้ประทำนให ้ ส่ิงของฝ่ำยโลกนั้นเป็นอำหำรคอยปรนเปรอสันดำนบำป ส่วน
อำหำรท่ีจะเล้ียงดูชีวติใหม่นั้นมีอยำ่งเดียวคือ พระวจนะของพระเจำ้ 

พระเยซูทรงรอบรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งกวำ้งขวำง เม่ือศตัรูคือมำรมำผจญ 
พระองคก์็ไดใ้ชข้อ้พระคมัภีร์เอำชนะต่อมนั พระเยซูตรัสตอบมำรวำ่ “ดว้ยมีค ำเขียนไวว้ำ่...” “ดว้ยมี
ค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่......” (มทัธิว 4: 4, 7, 10) ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี เป็นเสมือนกำรท่ิมแทงดว้ยดำบอนั
คมกริบและเอำชนะศตัรูไดอ้ยำ่งเด็ดขำด พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวว้ำ่ พระวจนะของพระเจำ้
เป็นดำบของพระวิญญำณ (เอเฟซสั 6:17) น่ีแหละเป็นวิธีของพระเยซู พระองคท์รงใชพ้ระคริสต
ธรรมคมัภีร์ เม่ือขอ้น้ีเป็นควำมจริงส ำหรับพระเยซู จึงตอ้งเป็นควำมจริงส ำหรับเรำดว้ย เรำควร
ท่องจ ำขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ไวห้ลำย ๆ ขอ้ เพรำะจะช่วยใหเ้รำเอำชนะพญำมำรได ้ “พระด ำรัส
ของพระองคน์ั้น ขำ้พเจำ้ไดจ้ดจ ำไวใ้นใจ เพื่อขำ้พเจำ้จะไดไ้ม่กระท ำผดิต่อพระองค”์ (สดุดี 119:11) 

นอกจำกนั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเหมือนโคมส ำหรับส่องทำงใหแ้ก่เรำ (สดุดี 119: 
105) บำงทีท่ำนอำจตอ้งขำ้มทุ่งนำเวลำกลำงคืนหรือตอ้งเดินทำงมืด ๆ ในท่ีอนัตรำย ท่ำนไม่
จ  ำเป็นตอ้งใชไ้ฟส่องทำง เกินจ ำเป็น เพียงแต่ใชไ้ฟฉำยหรือตะเกียงเล็ก ๆ ดวงเดียวส่องทำง เดินไป
ทีละกำ้วก็พอแลว้ เร่ืองน้ีเป็นฉนัใดพระธรรมโอวำทพระเจำ้ก็ส่องควำมสวำ่งให้แก่จิตใจของเรำที
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ละขั้นฉนันั้น ถำ้เรำศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งถ่ีถว้น เรำก็จะเขำ้ใจเป็นล ำดบัโดยตลอด และรู้
แน่ไดว้ำ่ ชีวิตของเรำเป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ตลอดเวลำ 

เม่ือเรำระลึกวำ่เรำตอ้งเป็นพยำน พระวจนะของพระเจำ้เท่ำนั้นท่ีเรำจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรับกำรเป็นพยำนนั้น พระเจำ้ตรัสแก่เยเรมียว์ำ่ “ค ำโอวำทของเรำดุจไฟมิใช่หรือ.....และเหมือน
อยำ่งคอ้นท่ีไดห้กัศิลำเป็นช้ิน ๆ หรือ” (เยเรมีย ์23:29, 30) ถำ้หำกเรำจะเตือนคนอ่ืนดว้ยถอ้ยค ำของ
เรำเอง คนฟังก็อำจพูดวำ่ “ท่ำนเป็นใคร จึงบงัอำจตกัเตือนฉนัอยำ่งน้ี” แต่ถำ้หำกท่ำนอำ้งขอ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ก็ยอ่มจะมีน ้ำหนกั น่ำเช่ือถือข้ึนมำกและจะท ำใหท้่ำนเป็นพยำนท่ีแทจ้ริง ของ
พระเจำ้ได ้

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ คนละขอ้ จำกพระธรรมสดุดี บทท่ี 119 และเขียน
ใตภ้ำพน้ี 

 

ทดสอบความจ า 

1. มนุษยเ์รำสำมำรถรู้ถึงพระลกัษณะของพระเจำ้โดยท่ีไม่ตอ้งอำศยัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ไดส้องทำงคืออะไรบำ้ง? 

2. นอกเหนือไปจำกธรรมชำติแวดลอ้มตวัเรำแลว้ เหตุใดพระเจำ้จึงตอ้งพระรำชทำนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่มนุษยอี์ก? 

3. ขอ้โตแ้ยง้ท่ีส ำคญั ๆ ของมนุษย ์ ซ่ึงมีค ำตอบไวค้รบถว้นในพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ 
คืออะไร? 

4. กำรท่ีพระเจำ้ทรงดลใจผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นหมำยควำมวำ่อยำ่งไร? 
5. จงอำ้งขอ้พระธรรม 2 เปโตร 1: 21 
6. คนท่ีเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขำ้ใจขอ้ควำมท่ีเขำเองเขียนไวห้รือไม่? 
7. หลกัโดยยอ่หรือหวัใจของพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีวำ่อยำ่งไร? (ใชป้ระโยคเดียว) 
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8. เรำเขำ้ใจควำมหมำย ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยำ่งไร? 
9. จงบอกมำหำ้ประกำรวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เปรียบเหมือนอะไรบำ้ง? 
10. จงบอกมำสำมประกำรวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สำมำรถช่วยเหลือคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร

บำ้ง? 
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บทที ่5 อสิรภาพ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พระเยซูทรงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถปลดปล่อยคนบำปให้
พน้โทษได ้

มนุษยทุ์กคนยอ่มปรำรถนำแต่อิสรภำพ ไม่พึงประสงคท่ี์จะเป็นทำสผูใ้ด เรำไม่เห็นดว้ยกบั
กำรท่ีมนุษยค์นใด จะตกเป็นสมบติัของอีกคนหน่ึง ท่ำนคงไม่เคยเห็นคนเป็นทำสเลย เพรำะยคุแห่ง
กำรมีทำสไดห้มดส้ินไปนำนแลว้ แต่ถำ้มำพิจำรณำกนัอีกทรรศนะหน่ึง ก็อำจกล่ำวไดว้ำ่ทำสยงัคงมี
อยู ่พระเจำ้ตรัสวำ่ผูท่ี้ไม่เช่ือ ในพระองค ์ลว้นแต่เป็นทำสของบำป แมแ้ต่ท่ำนและขำ้พเจำ้เอง ก่อนท่ี
ไดรั้บควำมรอด ก็เคยเป็นทำสของบำปมำแลว้เช่นกนั พระเยซูตรัสวำ่ “ใครท่ีท ำบำป ก็เป็นทำส
บำป” ดว้ยเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนลว้นแต่ไดก้ระท ำบำปมำแลว้ ดงันั้นจึงยอ่มตกเป็นทำสบำป กำรเป็น
ทำสเป็นภำวะท่ีร้ำยกำจมำก แต่ท่ีร้ำยท่ีสุดไดแ้ก่กำรตกเป็น “ทำสบำป” ท่ำนเคยเห็นหนำ้คนท่ี
เกือบจะไม่เป็นหนำ้มนุษยบ์ำ้งไหม ร่องรอยแห่งควำมน่ำเกลียดน่ำกลวันั้นแหละคือผลของบำป 
หญิงชำยท่ีถูกอ ำนำจบำปท ำลำยสมองตอ้งอยูโ่รงพยำบำลโรคจิต โรงพยำบำลดงักล่ำวน้ี มีคนไขท่ี้
ถูกบำปท ำลำยกำยและใจเขำ้รับกำรรักษำเป็นอนัมำก บำปเป็นนำยท่ีร้ำยกำจมำก (โรม 6:17) 

บำปน่ีเอง ท่ีท ำใหลู้ซิเฟอร์ทูตสวรรคผ์ูง้ดงำม และเรืองอ ำนำจ กลำยเป็นพญำมำร ซ่ึงเป็น
ศตัรูส ำคญัของเรำ บำปน่ีแหละท่ีขบัอำดมัและเอวำ ออกจำกสวนเอเดนอนัอุดมสมบูรณ์ และใหท้น
ทุกขท์รมำนจนถึงแก่ควำมตำย เพรำะบำปนัน่เองท่ีท ำใหพ้ระเยซูตอ้งถูกตรึงและทนทุกขท์รมำน 
จนส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน บำปเป็นส่ิงอุบำทวท่ี์ร้ำยกำจมำกท่ีสุดในจกัรวำล ผูใ้ดก็ตำมท่ีท ำบำป 
ยอ่มตกเป็นทำสบำปทั้งส้ิน 

ถำ้พระเยซูมิไดท้รงปลดปล่อยใหเ้รำเป็นอิสระแลว้ ท่ำนทั้งหลำยและขำ้พเจำ้ ก็ตอ้งตกเป็น
ทำสบำปอยำ่งแน่นอน 

บำปเปรียบเสมือนโซ่ตรวนท่ีมดัตวัเรำใหต้กเป็นทำส ปลำยโซ่อีกขำ้งหน่ึงนั้นผกูติดอยูก่บั
พญำมำร ซ่ึงเป็นศตัรูของพระเจำ้ และเป็นศตัรูของวิญญำณของเรำ มนัจูงเรำไปเหมือนกบัจูงควำย 
จะจูงไปท่ีใดก็ไดต้ำมใจปรำรถนำของมนั พญำมำรเป็นนำยท่ีโหดร้ำยและเขม้แขง็มำก มนัแขง็แรง
ยิง่กวำ่ท่ำนและขำ้พเจำ้มำกนกั เรำจะหนีจำกมนัดว้ยพลงัอ ำนำจของเรำเองหำไดไ้ม่ พญำมำรเกลียด
เรำซ่ึงเป็นคนของพระเจำ้ และเกลียดชงัพระเจำ้ และมนัตอ้งกำรท ำใหเ้รำมีทุกขแ์ละปรำศจำกสุข 
บำงคร้ังดูเหมือนวำ่ มนัจะท ำดีต่อเรำชัว่ระยะหน่ึง แต่ไม่ชำ้มนัจะกระตุกสำยโซ่แห่งบำปนั้น และ
น ำเรำไปสู่ควำมทุกข ์ หญิงชรำชำวนิโกรคนหน่ึงบอกวำ่ “ดิฉนัรับใชม้ำรถึงส่ีสิบปีแลว้ และมำรไม่
เคยใหอ้ะไรดิฉนัเลย พญำมำรเป็นนำยท่ีโหดร้ำยมำก” 

เม่ือท่ำนล่ำมโซ่สุนขั ท่ำนตอ้งใส่ปลอกคอใหม้นั มำรก็สวมปลอกคอใหแ้ก่เรำดว้ย ซ่ึงผกู
ติดไวก้บัโซ่แห่งควำมผดิบำป และมนัก็ถือปลำยโซ่อีกขำ้งหน่ึงไวค้อยกระตุกเรำ ปลอกนั้นคือ “กำร
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เห็นแก่ตนเอง” (เอเฟซสั 2:3 กล่ำววำ่ ก่อนหนำ้ท่ีเรำจะเช่ือพระเยซูคริสตน์ั้น เรำเป็นลูกของควำม
พิโรธ และเตม็ไปดว้ยควำมปรำรถนำของเน้ือหนงั ซ่ึงหมำยถึงสันดำนเดิม เตม็ไปดว้ยควำมผดิบำป 
“กำรเห็นแก่ตนเอง” น้ีเป็นปลอกคอท่ีรัดเรำไวจ้นเรำอึดอดั แต่ถึงกระนั้นเรำก็ยงัไม่สำมำรถปลด
ปลอกคอน้ีออกได ้พญำมำรผกูปลอกคอเรำไวแ้น่นหนำ จนสุดท่ีเรำจะปลดออกเองได)้ 

ทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะหลุดพน้จำกกำรท่ีเป็นทำสของบำปได ้ คือ ทำงแห่งพระเยซูคริสตผ์ู ้
ปลดปล่อยทำสผูย้ิง่ใหญ่ เม่ือพระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะปลดปล่อยใหเ้รำเป็นอิสระ พระองค์
จ  ำตอ้งพลีพระชนมข์องพระองคเ์ป็นกำรทดแทน พระเยซูทรงซ้ืออิสรภำพใหเ้รำ บดัน้ีเรำมีนำยใหม่ 
คือ พระเยซูคริสต ์

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน พระองคท์รงปลดเปล้ืองอ ำนำจของนำย
เก่ำของเรำ คือมำร ออกไปดว้ยพระเยซูทรงท ำลำยโซ่ตรวนแห่งบำป และท ำลำยปลอกคอแห่งควำม
ยดึมัน่ในตนเองของเรำออก ดงันั้น เด๋ียวน้ีเรำจึงเป็นอิสระ พน้จำกอ ำนำจของพญำมำร และอ ำนำจ
ของกำรเห็นแก่ตนเอง 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระคมัภีร์ท่ีเห็นวำ่เหมำะสม แลว้เขียนลงในสมุด สอนใหเ้ขำรู้จกั
ไตร่ตรองถึงควำมหมำยของขอ้ควำมนั้น ๆ ดว้ย 
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บทที ่6 พ้นจากการพพิากษาโทษ 

พยำยำมน ำผูศึ้กษำ ใหรั้บเอำพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นเจำ้ชีวติของเรำ 
1. ผูเ้ช่ือจะพน้จำกกำรถูกพิพำกษำในอนำคต 
2. ผูเ้ช่ือพน้จำกกำรถูกสำปแช่งและปรับโทษในปัจจุบนั 
กำรเป็นทำส โดยเฉพำะกำรเป็นทำสบำป เป็นทำสตนเองและเป็นทำสของพญำมำร เป็น

ภำวะท่ีไม่ท ำใหมี้ควำมสุขเลยปัจจุบนัน้ีถึงแมว้ำ่ขำ้พเจำ้อำจจะไม่มีควำมสุขเท่ำท่ีควร แต่ขำ้พเจำ้ก็
ไม่รู้สึกวำ่เป็นทำสของส่ิงใด ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ขำ้พเจำ้เป็นอิสระแลว้ท่ำนอำจถำมขำ้พเจำ้วำ่ “ท่ำนรู้ได้
อยำ่งไรวำ่ ท่ำนพน้จำกกำรเป็นทำส เป็นอิสระแลว้” ถำ้ใครคนหน่ึงมำบอกท่ำนวำ่ เขำเป็นต ำรวจ
นอกเคร่ืองแบบ ท่ำนยอ่มจะไม่เช่ือ เวน้แต่ผูน้ั้นจะแสดงเคร่ืองหมำยหรือบตัรประจ ำตวัวำ่ เขำเป็น
ต ำรวจจริง ๆ ขำ้พเจำ้มีขอ้พิสูจน์วำ่ขำ้พเจำ้เป็นอิสระแลว้ ซ่ึงขำ้พเจำ้จะแสดงใหท้่ำนเห็นต่อไป 

สมยัโบรำณเม่ือทำสไดรั้บกำรปลดปล่อย เขำจะไดรั้บหนงัสือรับรองกำรปลดปล่อยนั้น 
ขำ้พเจำ้มีหนงัสือแสดงวำ่ ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระแลว้ ซ่ึงท่ำนอำจอ่ำนดูได ้
หนงัสือน้ีมีปกสีด ำ ท่ำนทรำบไหมวำ่หนงัสือน้ีคืออะไร ถูกแลว้คือ พระคริสตธรรมคมัภีร์ หนงัสือ
น้ีแสดงวำ่ขำ้พเจำ้มิไดเ้ป็นทำสอีกต่อไปแต่เป็นอิสระแลว้ เพรำะขำ้พเจำ้ไดเ้ช่ือและวำงใจในองค์
พระเยซูคริสต ์พระธรรมยอห์น 8: 36 กล่ำววำ่ “ถำ้บุตรมนุษยน์ั้นจะกระท ำใหท้่ำนทั้งหลำยเป็นไท 
ท่ำนก็จะเป็นไทจริง ๆ” พระเยซูเป็นผูท่ี้ปลดปล่อยใหเ้รำเป็นอิสระจำกบำป กำรท่ีพระองคย์อมพลี
พระชนมบ์นไมก้ำงเขน เป็นเหตุให้เรำไดเ้ป็นอิสระจำกตวัเอง จำกบำป และพญำมำร ทุกส่ิงท่ีพระ
เยซูทรงกระท ำเพื่อขำ้พเจำ้ไดจ้ำรึกไวแ้ลว้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และอิสระของขำ้พเจำ้ไดจ้ำรึก
ไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้น้ีแลว้ เช่นเดียวกนั 

นอกจำกนั้น พระธรรมกำลำเทีย 5: 1 ก็ยงักล่ำวย  ้ำไวอี้กดว้ยวำ่ “จงด ำรงมัน่คงอยูอ่ยำ่งนั้น 
และอยำ่เขำ้เทียมแอกเป็นทำสอีกเลย” เพรำะขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์เหล่ำน้ีแหละ เม่ือขำ้พเจำ้เช่ือ
องคพ์ระเยซูขำ้พเจำ้จึงรู้วำ่ มำรไม่ไดเ้ป็นนำยเหนือขำ้พเจำ้อีกต่อไปปลอกคอหรือโซ่ตรวนท่ีผกูมดั
ไวก้บัเน้ือหนงัและบำป ถูกท ำลำยจนหมดส้ิน บดัน้ีขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นอิสระแลว้ 

ถำ้ท่ำนปล่อยทำสใหเ้ป็นอิสระ ในตอนแรก ๆ ทำสคนนั้นจะไม่รู้สึกเลยวำ่ อิสรภำพนั้น
เป็นอยำ่งไร อำจเขำ้ใจเพียงแต่วำ่เขำจะไม่ถูกโบยตีอีกต่อไป ในเม่ือเขำท ำงำนไม่เพียงพอ ส่วนท่ำน
และขำ้พเจำ้นั้นตอ้งทรำบวำ่ อิสรภำพนั้นหมำยควำมวำ่อะไรดว้ย 

ประกำรแรก เรำไดรั้บกำรปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ ไม่ตอ้งถูกพระเจำ้พิพำกษำลงโทษ พระ
เจำ้ตรัสวำ่ “ค่ำจำ้งของควำมบำปนั้นคือควำมตำย” เรำทุกคน ลว้นแต่ไดท้  ำบำปมำแลว้ทั้งส้ิน และ 
“ขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้” เรำจะไดรั้บค่ำจำ้งของควำมผดิบำป และเรำสมควรจะถูก
พิพำกษำลงโทษ แต่พระเยซูทรงปลดปล่อยใหเ้รำหลุดพน้จำกกำรพิพำกษำนั้น โดยท่ีพระองคท์รง
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ยอมรับโทษทณัฑ์แทนเรำ ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงไม่ตอ้งถูกลงโทษอีกต่อไป ก่อนหนำ้ท่ีเรำจะไดรั้บกำร
ช่วยใหเ้ป็นอิสระนั้น เรำเป็นเสมือนบุคคลท่ีถูกขงัอยูใ่นคุก รอวนัท่ีจะถูกน ำไปประหำรชีวติ เรำถูก
ขงัอยูใ่นเรือนจ ำของมำร และเรำก ำลงรอวนัพิพำกษำของพระเจำ้ ซ่ึงจะส่งตวัเรำลงนรก แต่พระเยซู
เสด็จมำและปลดปล่อยเรำให้พน้จำกพนัธะแห่งควำมบำปกรรมน้ี พระองคต์รัสวำ่ เรำไม่ตอ้งถูก
ลงโทษและไม่ตอ้งถูกพิพำกษำ ในวนัท่ีพระเจำ้ทรงพิพำกษำโลกคร้ังท่ียิง่ใหญ่นั้น คนท่ีไดรั้บควำม
รอดแลว้ จะไม่ถูกพิพำกษำโทษเลย (อ่ำน ยอห์น 5:24) 

แต่กำรท่ีนกัโทษไม่ถูกประหำรชีวตินั้น จะถือวำ่ไดรั้บอิสรภำพไม่ได ้ เขำจ ำตอ้งไดรั้บกำร
ปลดปล่อยใหพ้น้จำกกำรเป็นนกัโทษดว้ย พระเจำ้ทรงโปรดใหเ้รำพน้จำกกำรถูกลงโทษในปัจจุบนั
น้ีดว้ย คนท่ีไม่เช่ือวำงใจในพระเยซูทุกคนก็ถูก “พิพำกษำอยูแ่ลว้” (ยอห์น 3:18) คือเขำถูกพระเจำ้
พิพำกษำโทษ ขณะท่ีเขำยงัมีชีวติอยูใ่นโลก ส่วนเรำผูท่ี้เช่ือในพระเยซูกลบัไดรั้บกำรปลดปล่อยให้
พน้จำกควำมหวำดกลวั ท่ีจะตอ้งถูกพระเจำ้ลงโทษเน่ืองจำกควำมผดิบำปของเรำแลว้ แมใ้นปัจจุบนั
น้ีก็ตำม โรม 8:1 และยอห์น 3:18 ยงัเป็นขอ้พระธรรมท่ีพิสูจน์ใหเ้รำทรำบถึงเร่ืองน้ี โปรดอ่ำนดูซ ้ ำ
อีกสักสองสำมคร้ัง เพื่อจะไดไ้ม่ลืม 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ พระเยซูทรงยอมส้ินพระชนมเ์พื่อเรำ เรำจึงไม่ตอ้งตกเป็นทำส
อีกต่อไป แต่ไดร้อดพน้ เป็นอิสระแลว้เรำไดรั้บกำรปลดปล่อยจำกภำวะ “ตอ้งถูกขงัในปัจจุบนั” น้ี
แลว้ดงันั้น เรำจึงไม่ตอ้งหวำดกลวัพระพิโรธของพระเจำ้อีก แมใ้นวนัพิพำกษำท่ีจะมำถึงในอนำคต 
เรำก็ไม่ตอ้งถูกลงโทษอีก เพรำะวำ่พระเยซูทรงรับโทษทณัฑแ์ทนเรำ บนไมก้ำงเขนแลว้ 
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บทที ่7 พ้นจาก การปรับโทษของพระบญัญตัิ 

1. เรำเป็นอิสระจำกกำรเป็นทำสของบำป 
2. เรำเป็นอิสระ ไม่อยูใ่ตพ้ระบญัญติัของพระเจำ้ต่อไป 
นกัโทษท่ีแหกคุกหลบหนีไปนั้น เขำไดรั้บอิสรภำพจริงหรือ จริงอยูก่ำรท่ีเขำหลุดพน้จำก

กำรถูกจ ำจอง ก็ยอ่มถือไดว้ำ่ เขำไดรั้บอิสระเหมือนกนั แต่เป็นอิสรภำพท่ีไม่สมบูรณ์ เพรำะ
เจำ้หนำ้ท่ีของบำ้นเมือง ยงัมีอ ำนำจท่ีจะสืบสวนจบักุมเขำ มำลงโทษไดอี้กอิสรภำพจอมปลอมเช่นน้ี 
เป็นคนละอยำ่งกบัท่ีเรำมีอยู ่ เพรำะเม่ือพระคริสตท์รงปลดปล่อยเรำแลว้ พญำมำรซ่ึงเป็นนำยเก่ำ
ของเรำ ไม่มีอ ำนำจท่ีจะครอบง ำเรำอีกต่อไป ในบทเรียนก่อน ๆ เรำไดเ้รียนแลว้วำ่ เรำเป็นทำสสำม
ประกำร คือ ทำสของพญำมำร ทำสตวัเอง และทำสบำป นำยทั้งสำมน้ีไม่มีอ ำนำจเหนือตวัเรำอีก
ต่อไป เพรำะพระเยซูทรงปลดเปล้ืองควำมผิดบำปของเรำหมดส้ินแลว้ 

เรำมีควำมปีติยนิดียิง่นกั ท่ีไดท้รำบวำ่ เรำเป็นอิสระจำกบำปแลว้ เพรำะฉะนั้นมิได้
หมำยควำมเพียงวำ่ เรำจะตอ้งไม่ถูกลงโทษ เพรำะควำมผิดบำปของเรำเท่ำนั้น หำกแต่มีควำมหมำย
กวำ้งออกไปอีกวำ่ บำปของเรำพระองคท์รงโปรดยกเสียแลว้ แต่ก่อนเป็นภำระท่ีหนกั ท่ีเรำตอ้งแบก
อยูต่ลอดเวลำ แต่เด๋ียวน้ีพระเยซูไดท้รงยกเอำภำระนั้นไปหมดส้ินแลว้ และเรำไม่ตอ้งแบกภำระนั้น
อีกต่อไป ซ่ึงพิสูจน์ไดจ้ำกขอ้พระธรรมคมัภีร์ในบทน้ี ขอใหเ้รำอ่ำนพระธรรม โรม 6: 18 และขอ้ 22 
อยำ่งถ่ีถว้นวำ่ ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีกล่ำววำ่อยำ่งไร บำปไม่ใช่เพียงภำระหนกัเท่ำนั้น หำกยงัเป็น
เสมือนรำชำอนัเลวร้ำยท่ีปกครองเรำอีกดว้ย แต่พระธรรมโรม 6:14 กล่ำววำ่ “ควำมผดิจะครอบง ำ
ท่ำนทั้งหลำยต่อไปก็หำมิได”้ นัน่หมำยควำมวำ่ บำปจะไม่ครอบครองตวัของเรำอีกต่อไป และไม่
สำมำรถท ำใหเ้รำเช่ือฟังมนัไดอี้ก เพรำะพระเยซูทรงเป็นพระมหำกษตัริยป์กครองเรำแลว้ 

ก่อนท่ีเรำจะกลบัใจเช่ือพระเยซู เรำเคยท ำบำปเสมอ และอดท่ีจะท ำบำปไม่ได ้ วำ่กนัตำม
ควำมจริงแลว้ ทุกส่ิงท่ีท่ำนกระท ำลงไปดีหรือเลว ก็ลว้นแต่เป็นบำปทั้งส้ิน เพรำะคนท่ียงัมิไดรั้บ
ควำมรอดนั้น ไม่อำจจะกระท ำส่ิงใดใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจำ้ไดเ้ลย แต่เด๋ียวน้ีท่ำนไดรั้บ
ควำมรอดแลว้ ท่ำนพน้จำกสภำพท่ีจะบงัคบัใหท้่ำนตอ้งท ำบำปอีกต่อไป ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งไปท ำ
บำปอีกเพรำะวำ่พระเยซูทรงท ำลำยอ ำนำจของบำป ท่ีครอบง ำตวัท่ำนจนหมดส้ินแลว้ ถำ้ท่ำนถูกชกั
จูงใหท้  ำผดิอีก ท่ำนก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งแพต่้อกำรทดลองนั้น เพรำะพระเยซูทรงปล่อยใหท้่ำนหลุดพน้
จำกอ ำนำจของบำปแลว้ ถำ้หำกท่ำนไวว้ำงใจพระเยซูอยำ่งแทจ้ริงบำปก็ไม่สำมำรถท่ีจะครอบง ำ
ท่ำนไดอี้ก 

อิสรภำพอีกประกำรหน่ึง ท่ีเรำไดรั้บ จำกกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตก์็คือ กำรพน้
จำกอ ำนำจแห่งพระบญัญติั พระบญัญติัของพระเจำ้เป็นของดี และจ ำเป็นตอ้งรักษำพระบญัญติัของ
พระเจำ้ไวใ้หจ้งดี แต่พระบญัญติัไม่สำมำรถท ำใหเ้รำเป็นคนดีได ้ เพรำะวำ่เรำทุกคนเป็นคนบำป 
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และเป็นคนอ่อนแอ ไม่สำมำรถกระท ำตำมพระบญัญติัไดอ้ยำ่งครบถว้นทุกขอ้ ดงันั้นจึงมิใช่
มำตรำกำรในอนัท่ีจะท ำใหเ้รำเป็นคนดี เป็นคนชอบธรรม มีแต่บ่งช้ีใหท้รำบวำ่ เรำเป็นคนไม่ดีเพียง
อยำ่งเดียว ไม่วำ่เรำจะประพฤติตวัใหดี้เท่ำไร ก็หลีกไม่พน้ท่ีจะตอ้งท ำผดิพระบญัญติัอยูน่ัน่เอง พระ
บญัญติัขอ้หน่ึงกล่ำววำ่ “จงรักพระเยโฮวำห์ พระเจำ้ของเจำ้ ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจำ้” แต่ท่ำนก็ยอ่ม
รู้วำ่ ท่ำนไม่ไดรั้กพระเจำ้จนสุดจิตสุดใจของท่ำนเลย เพรำะท่ำนยงัท ำส่ิงท่ีฝืนน ้ำพระทยัพระองค์
หลำยประกำร ดว้ยเหตุน้ี พระบญัญติัขอ้น้ีจึงท ำใหท้่ำนไม่มีควำมสุขสบำยเลย เพรำะบ่งใหรู้้วำ่ ท่ำน
เป็นคนชัว่เพียงใด แต่ถึงกระนั้นกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซู ก็ยงัปลดปล่อยเรำใหเ้ป็นอิสระในขอ้
น้ีได ้เพรำะพระเจำ้ตรัสวำ่ เรำไม่ตอ้งอยูใ่ตอ้  ำนำจพระบญัญติัอีกต่อไป (อ่ำน กำลำเทีย 3:24, 25, 4:5, 
โรม 7:6) แต่ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ จะเป็นกำรส่งเสริมใหเ้รำฝ่ำฝืนพระบญัญติัของพระเจำ้ แต่
หมำยควำมวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้ซ่ึงประทบัอยูใ่นจิตใจของเรำ ผูท่ี้ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ 
จะช่วยประคบัประคองเรำ ใหป้ระพฤติตำมพระบญัญติัไดเ้สมอ หนำ้ท่ีของเรำมีอยำ่งเดียวคือ 
ไวว้ำงใจในพระเยซูคริสต ์ แทนท่ีจะพยำยำมรักษำบทบญัญติัของพระเจำ้ดว้ยตนเอง ถำ้หำกวำ่เรำ
ถวำยชีวติจิตใจของเรำใหแ้ก่พระเยซูทั้งหมด และปฏิบติัตำมท่ีพระเยซูทรงน ำเรำไปทีละขั้น เรำก็จะ
มีควำมสุข และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ เพรำะพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมแ์ทนเรำ และทรงเป็น
พระรำชำเหนือจิตใจของเรำ เรำจึงไม่ตอ้งตกเป็นทำสของบำปอีกต่อไป เรำเคยอยูใ่ตอ้  ำนำจของพระ
บญัญติั แต่บดัน้ีเรำอยูใ่ตอ้  ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ผูท้รงท ำใหเ้รำเป็นสุขและเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
แทน เขียนภำพหวัใจท่ีแสดงไวน้ี้ใหผู้ศึ้กษำลอก แลว้เขียนภำพหวัใจอีกภำพหน่ึง ขำ้งบนมีมงกุฏ
ประดบัอยู ่ อนัแสดงถึงจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ เม่ือมีพระคริสตค์รอบครองจิตใจหรือเป็นพระมหำกษตัริย์
และเจำ้ชีวติของเรำ 
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บทที ่8 พ้นจากความกลวั 

1. เรำพน้จำกควำมกลวั 
2. เรำพน้จำกควำมวติกกงัวลและควำมห่วงใย 
เด็กบำงคนกลวัควำมมืด และไม่อยำกไปนอนในท่ีมืด แต่เม่ือเขำโตข้ึน ควำมกลวัน้ีก็หมด

ไป แมแ้ต่ผูใ้หญ่ก็ยงัไม่วำยหวำดกลวับำงส่ิงบำงอยำ่ง แต่เม่ือเรำเช่ือวำงใจพระเยซูคริสตแ์ลว้ เรำก็
ไม่จ  ำเป็นตอ้งกลวัอะไรอีกต่อไป เพรำะพระเยซูทรงกระท ำใหเ้รำพน้จำกอ ำนำจของควำมกลวัแลว้ 
(ขอให้อ่ำน โรม 8: 15) ท่ำนจะพบวำ่เรำไม่ตกเป็นทำสของส่ิงใด ๆ อีกเลย ฉะนั้นเรำไม่ตอ้งกลวัส่ิง
ใดและใน 1 ยอห์น 4:18 ยงักล่ำวอีกวำ่ ควำมรักอนัสมบูรณ์ของพระเจำ้ ไดข้บัไล่ควำมกลวัใหห้มด
ไปจำกตวัเรำ 

หลำยคนกลวัควำมตำย และก็น่ำจะตอ้งกลวัเช่นนั้น หำกวำ่เขำยงัมิไดร้อดพน้จำกบำป 
เพรำะควำมตำยหมำยถึงกำรถูกแยกจำกพระเจำ้ไปสู่นรกนิรันดร์ แมแ้ต่ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ในสมยัก่อนท่ี
พระเยซูถูกปลงพระชนมบ์นไมก้ำงเขน ก็มีควำมกลวัตำยเหมือนกนั เพรำะวำ่คนเหล่ำนั้น มีควำมรู้
เก่ียวกบัชีวติภำยหลงัควำมตำยแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น ในฮีบรู 2:15 เรำพบวำ่พระคริสตไ์ดท้รงช่วย
คนท่ีเคยมีชีวติอยูด่ว้ยกำรตกเป็นทำสของควำมกลวั ใหพ้น้จำกควำมกลวันั้น ควำมกลวัเป็นเสมือน
นำยท่ีโหดร้ำยท่ีคอยท ำใหผู้ท่ี้ตกอยูใ่นอ ำนำจของมนัปรำศจำกควำมสุข และมีแต่ควำมทุกขอ์ยู่
ตลอดเวลำ บุคคลเหล่ำนั้นตอ้งตกเป็นทำสของควำมกลวั แต่เม่ือพระเยซูเสด็จมำในโลก ทรง
ส้ินพระชนม ์และทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ดว้ยเหตุท่ีพระองคท์รงมีชยัต่อควำมตำย ฉะนั้นเด๋ียวน้ีเรำ
จึงไม่ตอ้งกลวัควำมตำยอีกต่อไป เพรำะควำมกลวัไดอ้นัตรธำนไปแลว้เป็นนิจนิรันดร์ สดุดี 23:4 
สอนเรำวำ่ เรำไม่ตอ้งกลวัควำมชัว่อีกต่อไป เพรำะพระเจำ้ประทบัอยูใ่นตวัเรำ ควำมตำยของคริส
เตียนหมำยถึงกำรเขำ้สู่สวรรค ์อนัเป็นท่ีอยูซ่ึ่งพระเจำ้ทรงเตรียมไวใ้ห้เรำ 

พระเจำ้ทรงวำงโครงกำรทุก ๆ อยำ่งไวส้ ำหรับเรำแลว้ ถำ้มิใช่พระประสงคข์องพระเจำ้แลว้ 
จะไม่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ เกิดข้ึนกบัเรำเลย ดงันั้นเรำจึงไม่ตอ้งกลวั ไมว่ำ่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่เรำ ไม่วำ่
กลำงวนัหรือกลำงคืน ถำ้เรำเจบ็ป่วย ก็พกัผอ่นอยูเ่งียบ ๆ ได ้เพรำะรู้แลว้วำ่พระเจำ้ทรงช่วยเรำอยำ่ง
ดีท่ีสุด ถำ้เรำเรียนหนงัสือ และพบบทเรียนท่ียำก ๆ เรำสำมำรถทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงช่วยเรำ จงเช่ือ
เถิดวำ่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลือเรำ หำกเรำพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ี ในฐำนะท่ีเรำเป็นคนของพระเจำ้ เป็น
บุตรของพระองค ์ และพระองคท์รงรักเรำ และคอยดูแลรักษำเรำเช่นน้ีแลว้ เรำจึงไม่จ  ำเป็นตอ้งกลวั
ส่ิงใดทั้งส้ิน 

ศตัรูอีกอยำ่งหน่ึงท่ีคริสเตียนบำงคน ยอมใหม้นัเป็นนำยของตน คือควำมวิตกกงัวล คริส
เตียนบำงคนเกิดควำมวิตกกงัวลหวำดหวัน่ไปทุกอยำ่ง ไม่วำ่จะเป็นเร่ืองอะไรก็ตำม คนเหล่ำน้ีไม่
เคยสงบจิตใจเลย และไม่มีควำมพอใจหรืออ่ิมใจ มีค ำกลอนแสดงควำมคิดท่ีสั้น ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
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ซ่ึงพอจะถอดใจควำมไดว้ำ่ “นกกระจิบถำมนกกระจอกวำ่ “ฉนัอยำกจะทรำบนกัวำ่ เหตุใดมนุษยจึ์ง
พำกนัวติกกงัวลและรุ่มร้อนใจนกั” นกกระจอกตอบนกกระจิบวำ่ “คงเป็นเพรำะคนพวกน้ีไม่มีพระ
เจำ้เป็นพระบิดำคอยปกป้องคุม้ครอง ดงัท่ีพระองคท์รงดูแลเธอและฉนักระมงั” 

ถูกแลว้นกยอ่มไม่อำจคิดหรือพดูในปัญหำเช่นน้ีได ้ แต่เป็นควำมจริงท่ีวำ่ มนุษยดู์เหมือน
จะมีควำมคิดวติกกงัวลยิง่กวำ่พวกนั้นมิใช่หรือ แทจ้ริงแลว้ พระเจำ้ก็ยงัทรงเอำใจใส่ต่อมนุษย์
มำกกวำ่ ฝงูนกฝงูกำมำกนกั (มทัธิว 6: 26) จงอ่ำน 1 เปโตร 5:7, ฟิลิปปี 4:6, มทัธิว 6:25-34 เพื่อใหรู้้
วำ่ พระเจำ้ทรงเอำใจใส่ต่อมนุษยม์ำกสักเพียงใด เม่ือพระเจำ้ทรงเอำใจใส่ต่อเรำเช่นน้ีแลว้ เหตุใดเรำ
จึงตอ้งวติกกงัวลอีกเล่ำ เรำคิดวำ่ พระเจำ้ทรงละเลยหนำ้ท่ีของพระองคอ์ยำ่งนั้นหรือ 

ดว้ยเหตุน้ีท่ำนพอจะเขำ้ใจไดแ้ลว้วำ่ เม่ือควำมกลวัหำยไปหมดแลว้ เรำไม่ตอ้งวิตกกงัวลวำ่
จะตกเป็นทำสของมนัอีก เรำรู้วำ่เรำเป็นอิสระจำกควำมชัว่ทั้งปวงแลว้ เรำพน้จำกกำรถูกพิพำกษำ
ลงโทษ พน้จำกอ ำนำจบำป พน้จำกควำมกลวั และพน้จำกควำมวติกกงัวลเรำควรเงยหนำ้ข้ึน และ
ช่ืนชมยนิดีในส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงกระท ำเพื่อเรำ 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสม ในอนัท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่ แง่คิดในภำพน้ีเป็น
ควำมจริง แลว้เขียนลงใตภ้ำพ 

 

ค าถามทดสอบ 

1. คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ ตอ้งตกเป็นทำสของอะไรบำ้ง? 
2. หญิงชรำชำวนิโกรพดูถึงพญำมำรอยำ่งไร? 
3. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ไดรั้บกำรปลดปล่อย ใหพ้น้จำกอะไรบำ้งบอกมำส่ีอยำ่ง? 
4. อะไรสิงอยูใ่นจิตใจของคน ท่ีไม่มีพระเยซูเป็นพระรำชำปกครองจิตใจของเขำ? 
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5. พระเยซูทรงสำมำรถท ำใหจิ้ตใจของท่ำน พน้จำกควำมหวำดกลวัทุกอยำ่งไดจ้ริงหรือ? 
ท่ำนเคยใหพ้ระองคช่์วยเหลือท่ำนหรือยงั? ตั้งแต่เม่ือไร? 

6. เรำรอดพน้จำกกำรเป็นทำสบำป โดยกำรด้ินรนต่อสู้ดว้ยตวัเองไดห้รือไม่? 
7. คริสเตียนจ ำเป็นตอ้งถูกบำปปกครองหรือไม่? 
8. พญำมำรเป็นนำยเหนือชีวิต ของคนท่ีตกเป็นทำสบำปใช่หรือไม่? 
9. กำรด ำเนินพระชนมชี์พอนัดีงำมของพระเยซูในโลกน้ีกบักำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์

อยำ่งไหนท่ีช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกบำป? 
10. ผูใ้ดเป็นนำย ของคนท่ีหลุดพน้จำกกำรเป็นทำสบำปแลว้? 
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บทที ่9 ความรอดและบ าเหน็จรางวลั 

เหตุท่ีตอ้งสอนบทเรียนเหล่ำน้ี ก็เน่ืองจำกมีคริสเตียนเป็นอนัมำก ท่ีไม่เขำ้ใจในพระคุณของ
พระเจำ้ แมว้ำ่เขำไวใ้จในพระเยซูเจำ้อยำ่งจริงใจก็ตำม คริสเตียนบำงคนก็ยงัมีควำมเขำ้ใจผดิคิดวำ่ 
เขำจะตอ้งท ำบำงส่ิงบำงอยำ่งเพื่อวำ่จะไดรั้บควำมรอด ถำ้ท่ำนสอนบทเรียนน้ีดว้ยควำมสัตยซ่ื์อต่อ
พระเจำ้ ท่ำนจะขจดัควำมเขำ้ใจผดิน้ีออกไปจำกสมองผูศึ้กษำได ้

พยำยำมน ำผูศึ้กษำใหม้ำเช่ือพระเยซู พระผูท้รงเปล้ืองบำปของเรำ 
1. บ ำเหน็จรำงวลั คืออะไร? 
2. มูลฐำนของกำรรับบ ำเหน็จรำงวลั 
3. บ ำเหน็จรำงวลัมีอะไรบำ้ง? 
ท่ำนเคยไดรั้บรำงวลับำ้งไหม? บำงทีบิดำมำรดำหรือญำติ พี่นอ้งของท่ำนอำจเคยสัญญำวำ่ 

จะใหส่ิ้งท่ีท่ำนตอ้งกำรเป็นอนัมำกแก่ท่ำน ถำ้กำรศึกษำของท่ำน ไดผ้ลดีตำมควำมมุ่งหวงัของท่ำน
เหล่ำนั้น พึงเขำ้ใจวำ่รำงวลัท่ีท่ำนไดรั้บ หรือจะไดรั้บนั้น มิใช่ค่ำจำ้ง ดงัท่ีนำยจำ้งจะพึงจ่ำยใหแ้ก่
ลูกจำ้ง หำกแต่เป็นของก ำนลัพิเศษ ท่ีใหแ้ก่ผลงำนดีเด่นของท่ำน ตำมท่ีท่ำนควรจะไดรั้บนั้น 

พระเจำ้ทรงโปรดประทำนรำงวลั ใหแ้ก่บุตรทั้งหลำยของพระองคท่ี์ท ำงำนดี ท่ำนทั้งหลำย
ยอ่มทรำบแลว้วำ่ ควำมรอดท่ีเรำไดรั้บนั้น เรำมิไดแ้สวงหำเอำเอง หำกแต่เป็นของประทำนจำกพระ
เจำ้ ท่ำนคงเห็นไดจ้ำกขอ้พระธรรมซ่ึงวำ่ “ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพรำะควำม
เช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ทรงประทำนให ้ ควำมรอดนั้นเป็นดว้ยกำรประพฤติ
ก็หำมิได ้ เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ (เอเฟซสั 2:8, 9) พระเจำ้มิไดป้ระทำนรำงวลัใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่
เช่ือพระองคแ์ต่ประทำนใหแ้ก่บุตรและธิดำของพระองค ์ หำกวำ่พวกเขำกระท ำในส่ิงท่ีพระองคท์รง
พอพระทยั และเป็นกำรกระท ำภำยหลงัจำกท่ีพวกเขำไดรั้บควำมรอดแลว้ แต่ถำ้หำกพวกเขำกระท ำ
ผดิพระประสงคข์องพระเจำ้ เขำก็จะไม่ไดรั้บรำงวลัเลย 

มีเด็กบำงคนเรียนหนงัสือเก่งมำก สำมำรถท ำคะแนนไดดี้โดยไม่ตอ้งขยนัหมัน่เพียรหรือ
ตอ้งท่องบทเรียนมำกนกั เพรำะเด็กพวกนั้นฉลำดและมีปัญญำดีมำก ตรงกนัขำ้มเด็กอีกหลำยคน ซ่ึง
ตอ้งขะมกัเขมน้เรียนกนัอยำ่งหนกั กวำ่จะไดค้ะแนนในขั้นดี และถึงกระนั้นก็ตำม บำงคร้ังก็ไม่ได้
คะแนนดีเด่น เหมือนกบัเด็กท่ีฉลำดดว้ยซ ้ ำ ถำ้พระเจำ้ประทำนรำงวลัแก่นกัเรียนในโรงเรียน พระ
เจำ้จะไม่ประทำนแก่นกัเรียนท่ีเรียนไดค้ะแนนสูง ๆ โดยท่ีไดม้ำอยำ่งง่ำยดำยเลย พระองคจ์ะ
ประทำนแก่คนท่ีขยนัและหมัน่เอำใจใส่ต่อบทเรียนมำกท่ีสุด และซ่ือสัตยต่์อกำรเรียนมำกท่ีสุดอนั
เป็นกำรเปิดโอกำสใหค้นฉลำดกบัคนโง่ ไดรั้บรำงวลัโดยเท่ำเทียมกนัน่ีคือวธีิประทำนรำงวลัของ
พระเจำ้ 
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พระองคท์รงทอดพระเนตรดูผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อกำรงำน (ขอใหค้รูผูส้อนเล่ำค ำอุปมำในพระ
ธรรม มทัธิว 25: 14-30 ใหแ้ก่ผูศึ้กษำเพื่อเป็นอุทำหรณ์ดว้ย) พระเจำ้ไดท้รงสัญญำไวใ้นพระธรรม
ววิรณ์ 2:10 วำ่ จะประทำนมงกุฏแห่งชีวติ ใหแ้ก่ผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อพระองคอ์ยำ่งมัน่คง ฉะนั้น ใครก็อำจ
ไดรั้บรำงวลัน้ีได ้หำกเขำซ่ือสัตยต่์อกิจกำรท่ีเขำท ำเพื่อพระเจำ้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ วธีิท่ีจะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลันั้นมีหลำยอยำ่ง (ขอใหดู้ มทัธิว 
10: 41, 42, 5:11, 12 ดำเนียล 12:3, 2 ทิโมธี 4:8, ยำกอบ 1:12, โคโลสี 3:22, 24 1 โครินธ์ 9:24, 25) 

เรำไม่ทรำบแน่ชดัวำ่ บ ำเหน็จรำงวลัเหล่ำน้ี มีอะไรบำ้งอยำ่งไรก็ตำมขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี ก็
กล่ำวถึงบ ำเหน็จต่ำง ๆ เช่น มงกุฏแห่งชีวติ และรัศมีอนัพรำวพรำย เรำจะไดรั้บมงกุฏทองค ำฝัง
เพชรจริง ๆ หรือ ขอ้น้ีเรำไม่ทรำบ อำจเป็นภำษำของชำวสวรรคอ์นัหมำยถึงพระพรอนัใหญ่หลวง 
ซ่ึงไมอ่ำจจะใชภ้ำษำของมนุษยโ์ลกบรรยำยใหเ้ขำ้ใจได ้ แต่อยำ่งไรก็ตำม รำงวลัเหล่ำนั้น ๆ จะตอ้ง
เป็นท่ีจะแปลกประหลำดมหศัจรรยม์ำก และเรำคงมีควำมช่ืนใจท่ีจะรับรำงวลัเช่นนั้น 

พระเยซูคริสตจ์ะทรงโสมนสัเป็นท่ีสุด หำกวำ่เรำประพฤติตนตำมค ำสั่งสอนของพระองค์
อยำ่งดียิง่ จนถึงขั้นท่ีจะไดรั้บบ ำเหน็จและพระองคจ์ะทรงเป็นสุขกวำ่เรำเสียอีก หำกวำ่เรำไดรั้บ
บ ำเหน็จรำงวลัเหล่ำนั้น 

เรำจะไดรั้บพระรำชทำนรำงวลัน้ีอยำ่งแน่นอน ถำ้หำกวำ่เรำมีควำมซ่ือสัตยต่์อพระองค์
อยำ่งจริงใจ เสมอตน้เสมอปลำย และยอมใหพ้ระองคท์รงปกครองชีวิตของเรำ กำร “เช่ือและฟังค ำ” 
ควรเป็นหลกัปฏิบติัประจ ำวนัของเรำ ถำ้หำกเรำกระท ำเช่นน้ี ก็เป็นท่ีมัน่ใจไดว้ำ่ ในวำระท่ีพระเยซู
พระรำชทำนบ ำเหน็จรำงวลั เรำยอ่มจะไดรั้บอยำ่งแน่นอน 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสมหน่ึงขอ้ เขียนไวใ้ตภ้ำพขำ้งล่ำงน้ี 
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บทที ่10 ความแตกต่างระหว่างความรอดกบับ าเหน็จรางวลั 

พยำยำมน ำผูศึ้กษำใหรั้บเอำพระเยซูคริสตเจำ้ เป็นพระเจำ้ และเป็นพระผูช่้วยให้รอดของ
เขำ 

1. ควำมรอดเป็นของให้เปล่ำ 
2. บ ำเหน็จเป็นผลของกำรกระท ำของเรำ 
3. ควำมรอดนั้นเรำสำมำรถรับเอำไดใ้นปัจจุบนั 
4. บ ำเหน็จรำงวลัเป็นส่ิงท่ีเรำจะไดรั้บในอนำคต 
ควำมรอดกบับ ำเหน็จรำงวลันั้น แตกต่ำงกนัมำก แต่คริสเตียนบำงคนไม่เขำ้ใจ จึงมกัจะคิด

ปะปนกนัเสมอ ขอ้แตกต่ำงท่ีส ำคญั ๆ มีสองประกำร คือ ประกำรแรก ควำมรอดเป็นของท่ีพระเจำ้
พระรำชทำนให้เปล่ำ ๆ แต่บ ำเหน็จรำงวลัเป็นผลของกำรกระท ำ เป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สวงหำเอำได ้
ประกำรท่ีสอง ควำมรอดเป็นของท่ีเรำสำมำรถรับเอำไดใ้นปัจจุบนักำล ส่วนบ ำเหน็จรำงวลัเป็นส่ิง
ท่ีพระเจำ้จะพระรำชทำนใหใ้นอนำคต 

ควำมรอดเป็นส่ิงท่ีสุดวสิัยท่ีมนุษยจ์กัแสวงหำได ้ ดงันั้นแมว้ำ่เรำจะกระเสือกกระสนด้ินรน
สักเพียงใด ก็ไม่อำจรับเอำได ้ เพรำะกำรท่ีจะรอดพน้บำปมีทำงเดียว คือ เช่ือพระเยซูคริสตเจำ้ (ดู
กิจกำร 16:31, ยอห์น 3:16) พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวย  ้ำหลำยคร้ังวำ่ ควำมรอดเป็นของ
พระรำชทำนจำกพระเจำ้ (ดูโรม 6:23, เอเฟซสั 2:8, 9) ถำ้เรำใหข้องขวญัท่ีดีมำกแก่ใครสักช้ินหน่ึง 
คนนั้นคงไม่มอบเงินเป็นเคร่ืองตอบแทนแก่เรำเป็นแน่ ทั้งน้ีเพรำะกำรท่ีตอ้งช ำระเงินเพื่อซ้ือของ
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ของอยำ่งนั้นตอ้งมิใช่ของขวญัอยำ่งแน่นอน ควำมรอดพน้บำปก็เช่นเดียวกนั 
กล่ำวคือไม่ใช่ของซ้ือขำยแต่เป็นของใหเ้ปล่ำ ๆ เพรำะไม่ใช่ของท่ีไดม้ำดว้ยกำรประพฤติ (ดู เอเฟ
ซสั 2:9) ท่ำนรับควำมรอดพน้บำปได ้ ก็โดยกำรกระท ำของพระเยซู ซ่ึงยอ่มพลีพระชนมบ์นไม้
กำงเขนเพื่อท่ำนไม่ใช่รอดเพรำะกำรกระท ำใด ๆ ของท่ำนเอง 

บ ำเหน็จรำงวลัเป็นของตรงกนัขำ้ม กบัควำมรอด รำงวลัไม่ใช่ของไดเ้ปล่ำ ๆ หำกเป็น
ผลงำนซ่ึงอำจแสวงหำเอำได ้ คือคนท่ีพระเจำ้ไดท้รงโปรดช่วยใหพ้น้บำปแลว้ คริสเตียนสำมำรถ
แสวงหำบ ำเหน็จรำงวลั โดยกำรปฏิบติัพระเจำ้ ทุกคร้ังท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงรำงวลั ก็
ลว้นแสดงวำ่ รำงวลันั้นเป็นผลตอบแทนของกำรกระท ำ ท่ำนจ ำไดไ้หมวำ่ มีอะไรบำ้ง 

ดงันั้น เรำอำจสรุปขอ้แตกต่ำง ระหวำ่งควำมรอด กบับ ำเหน็จรำงวลัไดว้ำ่ ควำมรอดเป็น
ของขวญัใหแ้ก่ท่ำนเปล่ำ ๆ ส่วนบ ำเหน็จรำงวลัเป็นส่ิงท่ีท่ำนตอ้งหำเอำเอง ดว้ยกำรท ำคุณงำมควำม
ดี ขอ้แตกต่ำงท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงก็คือ ควำมรอดเป็นส่ิงท่ีเรำรับเอำไดใ้นปัจจุบนั ส่วนบ ำเหน็จ
รำงวลันั้นเรำจะไดรั้บก็ต่อเม่ือเรำไดไ้ปถึงสวรรคแ์ลว้ มีขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยขอ้ท่ียนืยนั
วำ่ บดัน้ีเรำรอดพน้บำปแลว้ (เรำรอดพน้บำปตั้งแต่เรำยงัอยูใ่นโลกน้ี 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) เพรำะเด๋ียวน้ีเรำมีชีวตินิรันดร์แลว้ เรำจึงสำมำรถ 
พดูไดว้ำ่ เรำไดร้อดพน้บำปแลว้ ไม่ใช่เรำจะรอดเม่ือเรำไปถึงสวรรคแ์ลว้ 

ส่วนบ ำเหน็จรำงวลัของเรำนั้น เรำยงัรับเอำไม่ได ้ จนกวำ่เรำไปสู่สวรรคแ์ลว้ เรำจะคอยรับ
รำงวลัท่ีนัน่ ขอใหส้ังเกตวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ทุก ๆ ขอ้ ท่ีพดูถึงบ ำเหน็จรำงวลั ลว้นกล่ำวถึง
เร่ืองรำวในอนำคตทั้งส้ิน (ดู ดำเนียล 13: 2, มทัธิว 5:11, 12, 10:41, 42, โคโลสี 3:22-24, 2 ทิโมธี 
4:8) 

เป็นท่ีน่ำอศัจรรยใ์จมำก ท่ีเรำไดรั้บควำมรอดพน้บำปตั้งแต่เด๋ียวน้ี กำรท่ีไดรู้้วำ่ เรำรอดพน้
บำปแลว้ และเรำไม่เป็นผูห้ลงหำยไปอีกนั้น ท ำใหเ้รำมีควำมสุขมำก วนันั้นจะเป็นวนัท่ีน่ำช่ืนชม
ยนิดีส ำหรับเรำอยำ่งท่ีสุด ถำ้หำกเรำสัตยซ่ื์อต่อพระเจำ้ และสร้ำงสมรำงวลัไว ้ เรำจะตอ้ง
ขยนัหมัน่เพียรตั้งแต่เด๋ียวน้ี และอยำ่ลืมวำ่วนัเวลำในโลกน้ี เป็นโอกำสท่ีเรำควรสะสมสร้ำงรำงวลั
ไว ้เม่ือเรำไปสวรรคแ์ลว้ จะไม่มีโอกำสเช่นน้ีอีก เพรำะหมดเวลำเสียแลว้ 

ทั้งน้ีเป็นเหตุให้เรำสำมำรถตั้งตำรอคอย กำรพระรำชทำนบ ำเหน็จรำงวลัในสวรรค ์ ดว้ย
ควำมปลำบปล้ืมยนิดีอีกดว้ย 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนขอ้พระธรรมลงใตภ้ำพ 
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บทที ่11 ใครบ้างที่สมควรจะได้รับบ าเหน็จรางวลั 

1. ผูเ้ช่ือจะไดรั้บรำงวลัเม่ือใด? 
2. พระเจำ้มีพระประสงคอ์ยำ่งไร ในกำรพระรำชทำนรำงวลั? 
ในบทเรียนท่ีแลว้ เรำไดเ้รียนมำแลว้วำ่ บ ำเหน็จรำงวลัท่ีจะไดรั้บจำกพระเจำ้นั้น เป็นเร่ือง

ของอนำคต ดงันั้นจึงอำจมีปัญหำติดตำมมำวำ่ เม่ือใดพระเจำ้จึงจะประทำนรำงวลัเหล่ำนั้นใหแ้ก่เรำ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้ค  ำตอบปัญหำน้ีแก่เรำแลว้ 

เรำก ำลงัรอคอยดว้ยควำมหวงัวำ่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอีก เม่ือเวลำพระเยซูเสด็จมำ ผูท่ี้
เช่ือในพระองคซ่ึ์งไดต้ำยไปแลว้ จะฟ้ืนข้ึนมำใหม่ และไดรั้บร่ำงกำยใหม่ ท่ีมีสง่ำรำศีงดงำม เหมือน
พระกำยของพระเยซู ต่อจำกนั้นร่ำงกำยของผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่ ก็จะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง ใหเ้หมือน
อยำ่งพระกำยของพระเยซูดว้ย (อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 4: 13-18, 1 โครินธ์ 15:51, 52, 1 ยอห์น 3:2) 
คร้ันแลว้ผูท่ี้เช่ือฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย กบัคริสเตียนท่ียงัมีชีวติอยูแ่ต่ร่ำงกำยไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง
ใหม่แลว้ ก็จะเหำะข้ึนไปพบกบัพระเยซูในทอ้งฟ้ำ ในวำระนั้นแหละ ท่ีพระเจำ้จะส ำรวจดูบญัชีวำ่ 
เรำแต่ละคนไดก้ระท ำควำมดี สมควรท่ีจะไดรั้บรำงวลัหรือไม่ ขอให้ดูมทัธิว 16:27 ลูกำ 14:13 ซ่ึง
เป็นพระด ำรัสของพระเยซู ผูท้รงสอนใหส้ำวกของพระองค ์ มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่คนยำกจน คน
แก่ คนป่วย คนพิกำร ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีกล่ำววำ่ คนของพระองคเ์หล่ำนั้นจะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั 
เม่ือผูช้อบธรรมในพระคริสตฟ้ื์นข้ึนมำจำกควำมตำย 

หำกจะถำมวำ่ เม่ือใดผูช้อบธรรมเหล่ำน้ี จึงจะฟ้ืนข้ึนมำอีกก็ขอตอบวำ่ พวกเขำจะฟ้ืนจำก
ควำมตำยก็ต่อเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมำ ดงันั้นเรำจึงเห็นไดช้ดัวำ่ กำรแจกรำงวลัจะท ำต่อเม่ือพระ
เยซูจะเสด็จกลบัมำ เม่ือนั้นพระเจำ้จะเปิดสมุดทะเบียนประจ ำชีพซ่ึงพระองคท์รงบนัทึกไวอ้อก เพื่อ
ตรวจดูควำมเป็นไปในชีวิตของเรำบำปทุกอยำ่งถูกลบลำ้งใหส้ะอำดบริสุทธ์ิดว้ยควำมตำยของพระ
เยซู แต่สมุดทะเบียนประจ ำชีพจะบนัทึกคุณงำมควำมดีท่ีเรำไดก้ระท ำไวเ้ม่ือคร้ังเรำยงัอยูใ่นโลกน้ี 
ถำ้เรำไม่ซ่ือสัตยต่์อหนำ้ท่ี และไม่ไดท้  ำส่ิงท่ีถูกท่ีควร หนำ้กระดำษเหล่ำนั้นก็จะวำ่งเปล่ำ และท่ีน่ำ
สลดใจก็คือ เรำจะไม่ไดรั้บรำงวลัอะไรเลย 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ เรำทุกคนคงจะเขำ้ใจในปัญหำท่ีวำ่ เหตุใดพระเจำ้จึงตรัสวำ่ พระองคจ์ะ
ประทำนรำงวลัแก่คนท่ีซ่ือสัตย ์ เหตุผลก็เช่นเดียวกนักบัท่ีวำ่ เหตุใดบิดำมำรดำ จึงใหร้ำงวลัแก่ท่ำน
ในเม่ือท่ำนขยนัหมัน่เรียน และไดค้ะแนนดี ทั้งน้ีก็เพรำะ บิดำมำรดำของท่ำนตอ้งกำรกระตุน้ให้
ท่ำน ขยนัขนัแขง็มำกข้ึนนัน่เอง เป็นกำรส่งเสริมและใหก้ ำลงัใจ ในท ำนองเดียวกนั พระเจำ้ก็ทรงมี
พระประสงคใ์หเ้รำสร้ำงคุณงำมควำมดี จึงทรงสนบัสนุนกิจกำรของเรำ ถูกแลว้ ท่ำนเองก็ควร
ประพฤติในส่ิงท่ีดีท่ีถูกตอ้ง ดว้ยใจท่ีวนิิจฉยัผิดและชอบ และเรำก็ทรำบวำ่นัน่เป็นพระประสงคข์อง
พระเจำ้ดว้ย แต่พระบิดำเจำ้ในสวรรคท์รงรู้จกัเรำทุก ๆ คนเป็นอยำ่งดีพระองคท์รงทรำบวำ่  กิจกำร
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ใดก็ตำมถำ้หำกพระองคเ์สนอรำงวลัใหแ้ก่เรำแลว้ ก็จะเป็นกำรช่วยใหเ้รำมีมำนะมำกข้ึน ในพระ
ธรรม มทัธิว 5: 11, 12 พระเยซูเจำ้ตรัสแก่บรรดำผูท่ี้จะตอ้งเผชิญกบักำรทดลอง และกำรข่มเหง
เบียดเบียนวำ่เขำจะไดบ้  ำเหน็จรำงวลัอยำ่งใหญ่หลวงในสวรรค ์ ในกำรท่ีสู้ทนต่อกำรข่มเหง 
เบียดเบียนนั้นขอให้อ่ำนพระสัญญำเก่ียวกบับ ำเหน็จรำงวลัหลำย ๆ คร้ัง และสังเกตดูวำ่ ขอ้พระ
ธรรมเหล่ำนั้นแต่ละขอ้หนุนน ้ำใจใหเ้รำมีมำนะในควำมซ่ือสัตย ์ และปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำม
จริงใจ (หำกครูผูส้อนจะท ำบญัชีขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีจะตอ้งอำ้งถึง หรือมีควำมเก่ียวพนักบั
บทเรียนน้ี มำแสดงต่อผูศึ้กษำดว้ยก็จะเป็นกำรดีมำก) 

ขอใหไ้ตร่ตรองถึงพระสัญญำ ท่ีวำ่ดว้ยบ ำเหน็จรำงวลัอนัล ้ำค่ำต่ำง ๆ ดูวำ่ ขอ้ควำมเหล่ำนั้น
สำมำรถเก้ือหนุนใหท้่ำนมีมำนะในกำรท ำดีข้ึนบำ้งหรือไม่ งำนใดก็ตำมท่ีท่ำนท ำดีท ำชอบไว ้ ไม่วำ่
จะเป็นงำนในโรงเรียน หรือกำรงำนท่ีบำ้น หรือส่ิงใด ๆ ก็ตำม ถำ้ท่ำนไดท้  ำเพรำะเห็นแก่พระเยซู
คริสตแ์ลว้ ท่ำนก็จะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั แมแ้ต่กำรใหน้ ้ำเยน็แก่ผูอ่ื้น แมเ้พียงถว้ยหน่ึงก็ตำม ถำ้หำก
เป็นกำรท ำโดยมีจุดมุ่งหมำย ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเยซูคริสตแ์ลว้ ท่ำนก็จะไดรั้บรำงวลัใน
สวรรค ์

ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบำยภำพ พร้อมกบัใหผู้ศึ้กษำเขียนตำม 
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บทที ่12 วิหารทีแ่ท้จริง 

บทเรียนน้ีต่ำงจำกบทเรียนอ่ืน ๆ เล็กนอ้ย เพรำะเป็นกำรเรียนบทพระคริสตธรรมคมัภีร์
ตำมล ำดบัขอ้ไปเลยทีเดียว มิใช่เป็นกำรตีควำมหมำยของขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมำยเดียวกนั
ตำมหวัขอ้ท่ีตั้งไว ้ดงับทเรียนท่ีแลว้ ๆ มำ  

ขอใหผู้ศึ้กษำทุกคนน ำพระคริสตธรรมคมัภีร์ มำคนละเล่ม และอธิบำยใหท้รำบ ถึง
จุดประสงคข์องกำรสอนบทเรียนน้ีวำ่ เพื่อตอ้งกำรให้ผูศึ้กษำคน้ควำ้ทรำบควำมหมำยอนัแทจ้ริง
ของพระธรรมท่ีจะเรียนนั้น 

วนัน้ีเรำจะเรียนขอ้พระธรรมหำ้ขอ้ ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 3 อนัเป็นเร่ืองรำวท่ีวำ่
ดว้ยบ ำเหน็จรำงวลั และเป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ท่ีจะใหเ้รำรู้ และเขำ้ในในส่ิงท่ีเรำจ ำเป็น
จะตอ้งรู้ เรำจะเรียนทีละขอ้ เพื่อศึกษำควำมหมำยอนัแทจ้ริง ขอ้พระธรรมเหล่ำนั้น วำ่มีควำมหมำย
วำ่อยำ่งไร 

ประกำรแรก ใหเ้รำอ่ำนขอ้พระธรรมทั้งหมดน้ีพร้อม ๆ กนั (1 โครินธ์ 3: 11-15) 
ขอ้ 11 เป็นเร่ืองท่ีวำ่ดว้ยควำมรอด โดยกล่ำวถึงรำกฐำนของควำมเช่ือของเรำ ปัญหำส ำหรับ

ขอ้น้ีคือ รำกฐำนท่ีกล่ำวน้ีหมำยถึงอะไร ถำ้เป็นรำกฐำนของบำ้น ก็ยอ่มหมำยถึงส่ิงท่ีรองรับน ้ำหนกั
ของบำ้น บำ้นท่ีไม่มีรำกฐำน ไม่ชำ้บำ้นนั้นก็จะพงัลง มทัธิว 7: 24-27 กล่ำวถึงกำรสร้ำงบำ้นสอง
แบบ แบบหน่ึงมีรำกฐำนท่ีมัน่คงแขง็แรง ท ำใหม้ัน่คงอยูไ่ด ้ ส่วนอีกแบบหน่ึงไม่มีรำกฐำนเลย เม่ือ
ถูกลมพำยพุดัจึงพงัไป ไม่อำจตั้งมัน่อยูไ่ด ้ รำกฐำนของเรำเป็นรำกฐำนท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีอยูเ่พียงชนิด
เดียว คือองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระเยซูองคน้ี์แหละ ท่ีเรำเช่ือและไวว้ำงใจ และพระองคเ์ป็นพระผูช่้วย
เรำใหพ้น้บำป และพิทกัษรั์กษำเรำใหป้ลอดภยั 

เม่ือสร้ำงบำ้นข้ึนบนรำกฐำนแลว้ ยอ่มถือไดว้ำ่ เป็นบำ้นท่ีสมบูรณ์แบบ จะเปล่ียนรำกฐำน
เป็นอยำ่งอ่ืนยอ่มท ำไม่ไดข้อ้ 11 กล่ำววำ่ เม่ือพระเยซูคริสตท์รงเป็นรำกฐำนในชีวติของเรำแลว้ เรำ
จะเอำส่ิงอ่ืนมำแทนหรือสร้ำงเสริมไม่ไดเ้ป็นอนัขำดพระเยซูทรงเป็นรำกฐำนแห่งกำรเร่ิมตน้ชีวติค
ริสเตียนของเรำ และกำรท่ีเรำด ำรงชีวิตตำมแบบคริสเตียนท่ีดี เปรียบเสมือนกำรก่อสร้ำงวหิำรของ
พระเจำ้ ข้ึนบนรำกฐำนของพระองค ์ ทุกอยำ่งท่ีเรำกระท ำจึงเป็นดุจหิน และไม ้ ท่ีน ำมำก่อสร้ำงเป็น
วหิำรกระนั้นวสัดุท่ีคริสเตียนน ำมำใชใ้นกำรก่อสร้ำงวิหำรของพระเจำ้ในชีวติของตนนั้น มีหลำย
ชนิด มีทั้งดีงำม สูงค่ำ ดุจทองค ำ เงิน และเพชรพลอย ตลอดจนส่ิงท่ีเลวทรำม ดุจเศษไมห้ญำ้แหง้ 
และฟำง ลองคิดดูเถิดวำ่ วหิำรอยำ่งไหนจะแขง็แรงทนทำนไดดี้กวำ่กนั ค ำอธิบำยมีบอกไวใ้นขอ้ 12 
ส่วนขอ้ 13 อธิบำยถึงวธีิทดสอบ ควำมแขง็แกร่งของวหิำร หรือผลของควำมจงรักภกัดีท่ีคริสเตียนมี
ต่อพระเจำ้ มิใช่ทดสอบดว้ยพำย ุแต่ทดสอบดว้ยไฟ คือไฟแห่งกำรพิพำกษำของพระเจำ้ ถำ้สุมไฟไว้
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ใกล ้ๆ วหิำรเหล่ำน้ี แน่นอนละหญำ้แหง้ หรือฟำงหรือไม ้ ยอ่มจะไหมก่้อน ตรงกนัขำ้มกบัวหิำรท่ี
สร้ำงดว้ยทองค ำ เงินหรือเพชรนิลจินดำ ซ่ึงจะไม่ไหมไ้ฟเลย 

กำรทดสอบของพระเจำ้จะบ่งช้ีใหเ้ห็นวำ่ วหิำรแห่งวญิญำณของคริสเตียนนั้น สร้ำงดว้ย
ทองค ำ เงิน เพชรนิลจินดำ หรือสร้ำงดว้ยไม ้ หญำ้แห้ง และฟำง หรือส่ิงท่ีไร้ค่ำ จงสังเกตค ำวำ่ 
“ผูใ้ด” ในขอ้ 11 และ 14 ดว้ยวำ่ มิไดห้มำยถึงบุคคลโดยทัว่ไป หำกแต่หมำยถึงผูเ้ช่ือเท่ำนั้น 
เช่นเดียวกบัท่ีวำ่ หำกครูถำมนกัเรียนของตนวำ่ใครมีหนงัสือน้ีบำ้ง ค ำวำ่ “ใคร” ในท่ีน้ียอ่มหมำยถึง
นกัเรียนหรือผูศึ้กษำ ท่ีอยูใ่นชั้นเรียนของครูผูน้ั้นเท่ำนั้น 

ขอ้ 14 สอนถึงเร่ืองบ ำเหน็จรำงวลั ซ่ึงเรำศึกษำมำแลว้โดยล ำดบั ขอ้พระธรรมขอ้น้ีกล่ำววำ่ 
ถำ้กิจกำรของผูเ้ช่ือพระเจำ้คนใดย ัง่ยนืและไม่ไหมไ้ฟ โดยผูน้ั้นไดก่้อข้ึนบนรำกฐำนอนัแทจ้ริง คือ 
ควำมเช่ือในพระคริสต ์ผูน้ั้นก็จะไดรั้บรำงวลั ค ำสอนขอ้น้ีตรงกนักบัท่ีเรำไดเ้รียนมำแลว้ ในวนันั้น
คือวนัท่ีพระเยซูเสด็จมำ เรำจะตอ้งมำเฝ้ำเฉพำะพระพกัตร์พระเยซู และกิจกำรงำนของเรำจะตอ้ง
พิสูจน์ดว้ยไฟ พระเยซูจะทรงพิสูจน์ดูกำรงำนของเรำ ถำ้งำนนั้นดีเหมือนทองค ำ เงิน หรือเพชรนิล
จินดำ เรำก็จะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั 

แต่ในขอ้ 15 กลบัท ำใหเ้รำเห็นอีกดำ้นหน่ึง คือควำมมืดของมนุษยชำติ เพรำะวำ่มีบำงคน
ซ่ึงไม่ไวว้ำงใจและเช่ือฟังพระเยซูคริสตเจำ้ เขำไดท้  ำทุกอยำ่งตำมใจชอบของเขำเอง แมว้ำ่เขำเป็นผู ้
ท่ีไดรั้บควำมรอดแลว้ก็ตำม บุคคลจ ำพวกน้ีชอบเลือกกิจกำรงำนตำมใจตนเอง และมีบ่อยคร้ังท่ี
กิจกำรงำนของเขำไม่ใช่งำนดีมีค่ำ หำกแต่เป็นเสมือนหน่ึงไดท้  ำดว้ยไม ้ ฟำง หรือหญำ้แหง้ เม่ือไฟ
แห่งกำรพิพำกษำของพระเจำ้มำถึง (ไฟเป็นเคร่ืองหมำยท่ีพระเจำ้ทรงพิสูจน์กิจกำรงำนของเรำ) 
กิจกำรเหล่ำนั้นก็จะไหมห้มดไป เป็นงำนท่ีปรำศจำกรำคำค่ำงวดใด ๆ แลว้เขำจะตอ้งประสบกบั
ควำมเสียหำย ซ่ึงหมำยถึงวำ่ เน่ืองจำกเขำเป็นผูท่ี้ไดร้อดพน้บำปแลว้ดงันั้นควำมรอดของเขำจึงไม่
สูญเสียไป เป็นแต่สูญเสียบ ำเหน็จรำงวลัท่ีควรไดรั้บ แมว้ำ่เรำจะรอดพน้บำป แต่ก็เป็นกำรรอดท่ี
ปรำศจำกควำมช่ืนชมยนิดีเท่ำท่ีควร เปรียบดงัคนท่ีรอดพน้อนัตรำยจำกไฟไหมบ้ำ้น โดยท่ีไม่
สำมำรถน ำทรัพยส์มบติัติดตวัมำได ้ แมแ้ต่สักอยำ่งเดียว นอกจำกตวัเปล่ำ ๆ เท่ำนั้น แน่นอน เรำ
ทั้งหลำยต่ำงก็ตอ้งกำรสร้ำงวิหำรของพระเจำ้ดว้ย ทองค ำ เงิน และเพชรนิลจินดำ เพื่อวำ่จะไดรั้บ
บ ำเหน็จรำงวลั และควำมช่ืนชมยนิดีดว้ยกนัทุกคน 

ข้อควรปฏบิัติ 

เขียนภำพแลว้ใหผู้ศึ้กษำ ตอบตำมค ำอธิบำยในขอ้พระธรรมท่ีไดเ้รียนมำแลว้ 
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ค าถามทดสอบ 

1. คนท่ีไม่ไดรั้บควำมรอด จะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลัอะไรจำกพระเจำ้หรือไม่? 
2. คริสเตียนท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะตวัในกำรงำนมำก จะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั มำกวำ่คริส

เตียนท่ีมีควำมสำมำรถนอ้ยหรือไม่? เพรำะเหตุใด? 
3. บ ำเหน็จรำงวลัท่ีพระเจำ้จะพระรำชทำน ใหแ้ก่คนของพระองคไ์ดแ้ก่อะไร? 
4. บอกมำสักหำ้อยำ่ง วำ่เรำจะตอ้งท ำประกำรใดบำ้งจึงจะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลัจำกพระเจำ้ 
5. ควำมรอด กบับ ำเหน็จรำงวลั อยำ่งไหนท่ีพระเจำ้พระรำชทำนให้เปล่ำ? หรือทั้งสอง

อยำ่ง? 
6. เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไร จึงจะไดรั้บควำมรอด? 
7. เม่ือใดเรำจึงจะไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั? 
8. (ก) เรำไดรั้บควำมรอดเม่ือไร? 
    (ข) ถำ้เรำได ้“บงัเกิดใหม่” อยำ่งแทจ้ริงแลว้ เรำจะสูญเสียควำมรอดพน้บำปไดห้รือไม่? 
9. เหตุใดพระเจำ้จึงจะพระรำชทำนรำงวลั ใหแ้ก่คริสเตียน? 
10. จงอธิบำยขอ้พระธรรม 1 โครินธ์ 3: 15 ใหช้ดัเจนเพื่อใหค้นท่ีไม่เคยรู้เร่ืองควำมรอด 

และไม่เขำ้ใจเร่ืองบ ำเหน็จรำงวลัเลย สำมำรถเขำ้ใจได ้ (ใหผู้ศึ้กษำใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ช่วยดว้ย
ก็ได)้ 
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บทที ่13 เหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

1. จะมีหลำยคนท่ีไม่ยอมกลบัใจเช่ือพระเจำ้ 
2. ผูส้อนเทจ็ 
เป็นกำรโง่เขลำยิง่นกั ในกำรท่ีเรำพยำยำมท ำในส่ิงท่ีพระเจำ้ตรัสวำ่เป็นไม่ได ้แต่ถึงกระนั้น

ยงัมีคริสเตียนหลำยคนพยำยำมอยำ่งยิง่ยวด ในอนัท่ีจะใหค้นทั้งโลกกลบัใจใหม่หมดทุกคนเพื่อวำ่
จะไดย้น่ระยะเวลำ ใหถึ้งยคุหน่ึงพนัปีแห่งกำรปกครองของพระคริสต ์เร็วข้ึน ท่ำนทรำบไหมวำ่ ยคุ
หน่ึงพนัปีนั้นหมำยควำมวำ่อะไร พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ เป็นยคุท่ีพระเยซูจะเสด็จมำครอง
โลกน้ีหน่ึงพนัปี และสรรพส่ิงทั้งหมดในโลก จะอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของพระองค ์ แต่ถึงแมว้ำ่ค
ริสเตียนจะกระท ำกำรดีอยำ่งไร ก็ไม่สำมำรถท ำใหม้นุษยห์นัมำเช่ือ พระเยซูคริสตไ์ดห้มดทุกคน 

พระเยซูตรัสสั่งกบัพวกสำวกของพระองค ์ ก่อนเสด็จกลบัสู่สวรรคว์ำ่ ใหพ้วกเขำออกไป
ประกำศสั่งสอน และน ำชนทุกชำติใหห้นัมำเช่ือพระเจำ้ (มทัธิว 28:19) น่ีเป็นค ำสั่งส ำหรับเรำใน
ปัจจุบนัน้ีดว้ย ถำ้หำกเรำพยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะน ำประชำชนมำสู่พระเจำ้แลว้ ก็แสดงวำ่ เรำเช่ือฟัง
และก ำลงัท ำตำมพระบญัชำของพระองคอ์ยูแ่ลว้ เรำอำจเป็นพยำนใหเ้ขำทรำบ ถึงกำรท่ีพระเยซู
คริสต ์ ทรงช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จำกควำมผดิบำป และทรงมีพระประสงคท่ี์จะช่วยเขำใหไ้ดรั้บ
ควำมรอดดว้ยเช่นเดียวกนั แต่อยำ่เขำ้ใจผิดคิดวำ่เรำจะสำมำรถท ำใหเ้ขำเหล่ำนั้น กลบัใจใหม่ไดทุ้ก
คน แมม้นุษยโ์ลกทั้งหลำยจะรู้แน่แก่ใจแลว้วำ่ พระเจำ้เท่ำนั้นท่ีสำมำรถพระรำชทำนชีวตินิรันดร์
ใหแ้ก่เขำได ้ แต่ก็ขอยำ่คิดวำ่เขำจะกลบัใจหนัมำเช่ือพึ่งพระเจำ้เสียหมดทุกคน เพรำะพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ จะมีหลำยคนปฏิเสธไม่ยอมเช่ือฟังพระเยซูคริสต ์ (ดูยอห์น 
3:19, 1 โครินธ์ 1:26, และมทัธิว 13:1-23 ซ่ึงเป็นค ำอุปมำเร่ืองกำรหวำ่นพืช วำ่จะมีเพียงบำงส่วน
เท่ำนั้น ท่ีงอกเป็นล ำตน้และเกิดผลต่อไป) ท่ำนจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจใน
ถอ้ยค ำ อนัเป็นปริศนำใหแ้จ่มชดั อยำ่ปล่อยใหผู้ศึ้กษำเดำเอำเอง ปัจจุบนัน้ีพระเจำ้ก ำลงัทรงจดัตั้ง
คริสตจกัรของพระองค ์ กำรจดัตั้งน้ีมิไดห้มำยถึงกำรก่อสร้ำงตวัอำคำรหรือตวัโบสถเ์ท่ำนั้น หำกแต่
หมำยควำมวำ่ พระเจำ้ทรงช่วยผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตใ์หไ้ดรั้บควำมรอด และท ำใหค้นเหล่ำนั้น
รวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นตำมท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวำ่ “คริสตจกัร” ปัจจุบนัน้ีมีคริสตจกัรอยู่
หลำยคริสตจกัร แต่ในควำมหมำยท่ีแทจ้ริงแลว้มีเพียงคริสตจกัรเดียวเท่ำนั้น คือคริสตจกัรของคนท่ี
มีวญิญำณเกิดใหม่แลว้ในพระเจำ้ โดยไม่จ  ำกดัวำ่ จะเป็นคริสตจกัรของคณะใด หรือชนชำติใด ๆ 
เม่ือคนสุดทำ้ยท่ีพระเจำ้ทรงเลือกสรร ไดเ้ขำ้เป็นสมำชิก “คริสตจกัร” อนัแทจ้ริงของพระองคแ์ลว้ 
เม่ือนั้นแหละพระเยซูคริสตจึ์งจะเสด็จกลบัมำ 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ ก่อนจะถึงเวลำท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมำ จะมีเหตุกำรณ์ท่ีน่ำ
เศร้ำหลำยอยำ่งเกิดข้ึน กล่ำวคือ มีคริสเตียนหลำยคนหลงกระเจิงไปจำกวถีิทำงของพระเจำ้ ปฏิเสธ
ไม่ยอมเช่ือในควำมจริงของพระเจำ้ แต่เหตุกำรณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนเฉพำะคริสตจกัรเทียมเทจ็เท่ำนั้น 

ในวำระนั้นจะมีกำรสอนเทจ็ในคริสตจกัรทัว่ ๆ ไป ซ่ึงในปัจจุบนัก็เป็นเช่นน้ีดว้ย นกัเทศน์
หรือผูส้อนพระวจนะของพระเจำ้หลำยคนมีท่ำทีวำ่ จะเป็นคนดี แต่น่ำเสียดำยเขำเทศนำสั่งสอน
ขอ้ควำมท่ีไม่มีในพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย และยิง่ร้ำยไปกวำ่นั้นยงับงัอำจสอนวำ่ พระคริสตธรรม
คมัภีร์ บำงตอน เป็นค ำสอนท่ีไม่จริง (2 ทิโมธี 3: 1-5, 4:3, 4, 2 เปโตร 2:1-2) เน่ืองจำกในปัจจุบนัน้ี
ไดมี้เหตุกำรณ์หลำยอยำ่งดงัท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี เกิดข้ึนทัว่ไป จึงเป็นท่ีแน่ใจวำ่ พระเยซูจะเสด็จมำในไม่
ชำ้น้ี ซ่ึงเรำเองก็ตั้งหนำ้ตั้งตำคอยตอ้นรับพระองคด์ว้ยควำมยนิดี ในระหวำ่งเวลำท่ีพระเยซูยงัไม่ได้
เสด็จมำน้ี เรำจะตอ้งทูลขอใหพ้ระองคท์รงช่วยใหเ้รำเป็นคนซ่ือสัตยต่์อพระองค ์ และอยำ่ใหต้กอยู่
ใตอิ้ทธิพลของค ำสั่งสอนเท็จ อนัเน่ืองมำจำกกำรหลงกระเจิงไปจำกพระเจำ้นั้นเลย 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบำยแผนภำพขำ้งล่ำงน้ีใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ ชำวโลกพำกนัหลงไปจำกพระเจำ้ และจม
ด่ิงลงสู่ควำมหำยนะ แต่ขณะเดียวกนั พระเจำ้ก็ไดท้รงเรียกบุคคลท่ีพระองคไ์ดเ้ลือกสรรไว ้ ให้
บงัเกิดใหม่ เป็นสมำชิกของคริสตจกัรของพระองค ์
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บทที ่14 ความอิม่ใจในบั้นปลาย 

1. พระเยซูคริสตจ์ะทรงรับคนของพระองคข้ึ์นสู่ทอ้งฟ้ำ 
2. กำรทดสอบผลงำนของผูเ้ช่ือพระเจำ้ 
3. กำรเล้ียงฉลองวนัมงคลสมรสคร้ังใหญ่ท่ีสุด 
เม่ือถึงเวลำท่ีพระเจำ้ทรงก ำหนดไว ้ พระเยซูเจำ้ก็จะเสด็จมำอีก เรำไม่ทรำบวำ่เวลำนั้นจะ

เป็นเม่ือใดแน่ เพรำะอำจเกิดข้ึนเม่ือไรก็ได ้แมว้นัน้ี ใครจะรู้ พระเยซูตรัสสั่งเรำใหเ้ฝ้ำคอยกำรเสด็จ
มำของพระองคอ์ยูเ่สมอ (มทัธิว 25: 13) เม่ือถึงเวลำนั้นจะมีเสียงกู่กอ้งซ่ึงเรำสำมำรถไดย้นิ และมี
เสียงของเทพบดี และเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ บรรดำผูท่ี้เช่ือพระเยซูและไดต้ำยแลว้ จะฟ้ืนข้ึนมำ
และจะมีร่ำงกำยทิพยท่ี์สวยงำมและแขง็แรง เช่นเดียวกนักบัพระกำยของพระเยซู ส่วนคนท่ีเช่ือพระ
เจำ้และยงัมีชีวติอยูใ่นโลกเวลำนั้นก็จะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง ใหเ้ป็นเหมือนกบัพระเยซู
เช่นเดียวกนั (1 ยอห์น 3:2, ฟิลิปปี 3:20,21) หลงัจำกนั้น ผูเ้ช่ือทั้งหมดท่ีกล่ำวมำน้ี ก็จะไดข้ึ้นไปพบ
พระเยซูในทอ้งฟ้ำ (อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 4:13-17) ซ่ึงเป็นขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสมแก่กำรอธิบำย ให้
ผูศึ้กษำทรำบทีละขั้น ขอใหท้่ำนอ่ำน 1 โครินธ์ 15:51,52 ดว้ย) 

ในวำระนั้นพระเยซูจะไม่เสด็จมำยงัพื้นแผน่ดินโลกน้ี แต่เรำจะพบพระองคใ์นทอ้งฟ้ำ และ
พระเยซูจะทรงน ำเรำกลบัไปสู่สวรรคก์บัพระองค ์ ท่ำนเคยเห็นแม่เหล็กดูดเขม็เยบ็ผำ้บำ้งไหม เม่ือ
เขม็แม่เหล็กท่ีมีแรงสูงจ่อ หรือเคล่ือนผำ่นใกล ้ ๆ กล่องใส่เขม็บรรดำเขม็เหล่ำนั้นจะชูข้ึนและ
กระโดดเขำ้เกำะแม่เหล็กนั้นทนัที แต่แม่เหล็กจะไม่ดูดเศษไมห้รือฟำงเลย ท ำนองเดียวกนั เม่ือพระ
เยซูเสด็จมำ คริสเตียนท่ีแทจ้ริงเท่ำนั้น ท่ีจะไดข้ึ้นไปพบกบัพระองคบ์นทอ้งฟ้ำ ส่วนคนท่ียงัไม่รอด
พน้บำป จะไม่ไดข้ึ้นไปพบกบัพระองคเ์ลย เหมือนกบัเศษไมท่ี้ไม่ถูกแม่เหล็กดูดเช่นนั้น คนท่ียงัไม่
รอดพน้บำปจะถูกละทิ้งไวในโลกน้ี และจะไดรั้บควำมทุกขค์วำมเดือดร้อน อยำ่งแสนสำหสั 

หลงัจำกท่ีพระเยซูทรงรับเรำข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ พระองคก์็จะพิจำรณำบ ำเหน็จรำงวลัใหแ้ก่
คนของพระองค ์ คริสเตียนเท่ำนั้นท่ีจะไดเ้ฝ้ำพระองค ์ ณ ท่ีนั้น แต่คริสเตียนจะไม่ถูกพิพำกษำโทษ
บำปของเขำ เพรำะวำ่บำปของคริสเตียนนั้น พระเยซูไดรั้บโทษทณัฑแ์ทน อนัเป็นกำรช ำระลำ้ง
มลทินของเรำเรียบร้อยแลว้ และพระเจำ้เองก็ทรงลืมหมดแลว้ หลงัจำกท่ีเรำไดรั้บควำมรอดแลว้ 
พระเจำ้ก็ไดท้รงบนัทึก กำรกระท ำต่ำง ๆ ของเรำไว ้ ซ่ึงพระองคจ์ะพิจำรณำไปตำมผลงำนเหล่ำนั้น 
เรำไดส้ร้ำงวหิำรชีวติของเรำดว้ยคุณธรรมอนัสูงค่ำ ทนต่อไฟทดลองดุจ ทองค ำ เงิน และเพชรนิล
จินดำหรือไม่ หรือวำ่สร้ำงดว้ยพฤติกำรณ์ท่ีไร้ค่ำ เช่น ฟำง หญำ้แหง้หรือไม่ (1 โครินธ์ 3:12,13) กำร
ทดสอบของพระเจำ้น้ีเป็นกรช้ีควำมแตกต่ำงระหวำ่งผลงำนท่ีดีเด่น ดุจ เงิน ทองค ำ เพชรนิลจินดำ 
กบัผลงำนท่ีไร้ค่ำ ดุจ ไม ้หญำ้แหง้ และฟำง วำ่ต่ำงกนัอยำ่งไร พระเจำ้ทรงทรำบวำ่เรำไดพ้ยำยำมจน
สุดก ำลงั ท่ีจะท ำใหพ้ระองคท์รงพอพระทยัหรือไม่ ถำ้หำกวำ่กิจกำรงำนของเรำดี มีค่ำเรำก็จะไดรั้บ
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บ ำเหน็จรำงวลั (1 โครินธ์ 3:14) แต่หำกผลงำนของเรำไม่ดี เพรำะควำมเกียจคร้ำน และเป็นคริส
เตียนท่ีขดัขืนพระประสงคข์องพระเจำ้ตลอดเวลำ เรำก็จะขำดบ ำเหน็จ แมเ้รำจะรอดพน้จำกบำปก็
อุปมำเหมือนรอดจำกไฟไหม ้คือรอดแต่ตวัเปล่ำ ๆ ไม่มีทรัพยส์มบติัติดตวัไปเลย แมแ้ต่นอ้ย (1 โค
รินธ์ 3:15) 

คร้ันแลว้จะมีกำรร่ืนเริงอยำ่งใหญ่หลวงในเมืองสวรรค ์ ผูท่ี้ไดรั้บบ ำเหน็จรำงวลั เขำจะน ำ
บ ำเหน็จรำงวลัทั้งหมดวำงไวท่ี้พระบำทของพระเยซู ส่วนคนท่ีไม่ไดรั้บรำงวลัอะไรเลย ก็จะพำกนั
มำขอบพระคุณพระเยซู ท่ีทรงช่วยใหพ้วกเขำรอดพน้จำกบำป คร้ันแลว้จะมีกำรเล้ียงฉลองใหญ่โต
ในสวรรค ์ เรำเรียกวำ่เป็นงำนมงคลสมรสของพระเยซู ชำยหญิงท่ีรักกนัมำก ๆ เขำจะสมรสกนัเพื่อ
จะไดอ้ยูด่ว้ยกนัตลอดไปฉนัใด พระเยซูก็ทรง “สมรส” กบัคริสตจกัรของพระองค ์คือผูเ้ช่ือทั้งหลำย 
เพื่อวำ่จะไดอ้ยูด่ว้ยกนัตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ฉนันั้น เรำเรียกพระเยซูวำ่ “เจำ้บ่ำว” และเรียก
คริสตจกัร (คือผูเ้ช่ือทั้งหลำย) วำ่ “เจำ้สำว” นบัเป็นวำระแห่งควำมช่ืนชมยินดีคร้ังยิง่ใหญ่ และ
นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ เรำจะไม่ถูกแยกตวัจำกพระเยซูเจำ้อีกต่อไป ตลอดชัว่กลัปำวสำน (ววิรณ์ 
19:7, 8, 1 เธสะโลนิกำ 4:18) 

ข้อควรปฏบิัติ 

เม่ืออธิบำยเหตุกำรณ์ในภำพใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจตำมล ำดบัแลว้ จงใหเ้ขำหมัน่วำดภำพน้ีหลำย
คร้ัง ใหเ้กิดควำมซึมซำบ และจะไดจ้ดจ ำไปนำน ๆ  
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บทที ่15 มหากลยุีค 

1. กลียคุคร้ังใหญ่ 
2. พระคริสตเ์ทียมเทจ็ 
3. ผูเ้ช่ือพระเจำ้ในสมยักลียคุ 
4. สงครำม “อะระมะเฆโดน” (ววิรณ์ 16:16) 
เม่ือผูเ้ช่ือท่ีล่วงลบัไปก่อนแลว้ และผูเ้ช่ือท่ียงัมีชีวิตอยู ่ ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง ใหมี้ร่ำงกำย

อนัมีสง่ำรำศี เช่นเดียวกบัพระกำยของพระคริสต ์และไดข้ึ้นสู่สวรรคห์มดแลว้ มนุษยโ์ลกท่ีจะยงัคง
เหลืออยู ่ ก็จะมีแต่ผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสเตียนเท่ำนั้น ลองนึกภำพเอำเองก็แลว้กนัวำ่ ในเวลำท่ีพระเยซู
เสด็จมำ โลกจะเป็นเช่นใด เด็กหญิงชำยบำงคนจะหำยไปจำกโรงเรียน บิดำมำรดำ คนขำยของใน
ร้ำน นำยธนำคำร คนขบัรถประจ ำทำง นกัเทศน์ ทุกคนท่ีเช่ือในพระเจำ้ จะหำยไป ผูท่ี้ไม่เช่ือซ่ึงถูก
ละทิ้งไวใ้นโลก จะตอ้งเกิดควำมประหวัน่พร่ันพรึงเป็นท่ีสุด 

สักชัว่ระยะเวลำหน่ึง ทุกส่ิงทุกอยำ่งก็จะเป็นไปตำมเดิมจะมีผูย้ิง่ใหญ่คนหน่ึงมำปรำกฏแก่
โลก บุคคลผูน้ี้มีโครงกำรท่ีจะครอบครองทุกส่ิงทุกอยำ่งในโลก 

และชำวโลกทุกคนต่ำงก็จะคิดวำ่ เขำผูน้ั้นเป็นคนส ำคญัเขำปกครองโลกน้ีเป็นส่วนใหญ่ 
ถึงแมจ้ะดูเหมือนวำ่ เขำเป็นคนมีใจโอบออ้มอำรีก็จริง แต่จิตใจของเขำเป็นจิตใจของมำร เพรำะคน
น้ีจะเป็นผูต่้อสู้พระคริสต ์กล่ำวคือ เป็นพระคริสตเ์ท็จ เป็นเวลำสำมปี ท่ีผูน้ี้จะแสดงนิสัยอนัแทจ้ริง
ออกมำ เพรำะเขำจะตั้งรูปสักกำระของเขำเอง ไวใ้นกรุงเยรูซำเล็ม และบงัคบัใหค้นทั้งหลำยกรำบ
ไหวรู้ปเคำรพของเขำ (2 เธสะโลนิกำ 2: 3, 4, ววิรณ์ 13:15) เขำจะประทบัตรำท่ีมือและหนำ้ผำกของ
คนของเขำ ถำ้หำกใครไม่มีรอยประทบัอนัเป็นเคร่ืองหมำยวำ่ เป็นพรรคพวกของผูต่้อสู้พระคริสต์
แลว้จะซ้ือขำยส่ิงของใด ๆ ไม่ไดเ้ลย ใครท่ีไม่ยอมกรำบไหวบู้ชำรูปป้ันของผูต่้อสู้พระคริสต ์ (พระ
คริสตเ์ทียมเท็จ) จะตอ้งถูกฆ่ำ 

ท่ำนคงจะแปลกใจมำกกวำ่ เหตุใดจึงยงัมีผูไ้ม่ยอมกรำบไหวบู้ชำผูต่้อสู้พระคริสต ์ ในเม่ือ
พระคริสเตียนไดห้ำยไปจำกโลกน้ีหมดส้ินแลว้เม่ือเร่ิมเกิดกลียคุ ค  ำตอบก็มีอยูว่ำ่ ในระหวำ่งสำมปี
คร่ึงนั้น คนท่ียงัไม่เช่ือพระเยซูคริสตบ์ำงคนจะกลบัใจเช่ือ พระเจำ้จะทรงโปรดส่งโมเสสและเอลียำ
ใหม้ำเป็นพยำน และจะมีหลำยคนท่ีเช่ือพระเจำ้ หลำยคนท่ียอมอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ เขำจะ
เรียนรู้เร่ืองของพระเยซู และเกิดควำมเช่ือถือพระเยซู และจะไดรั้บควำมรอดในท่ีสุด ยคุนั้นจะเป็น
ยคุท่ีเตม็ไปดว้ยควำมล ำบำกส ำหรับคนท่ีเช่ือพระเจำ้ ยิง่กวำ่ในสมยัของเรำน้ีมำก เพรำะวำ่ชีวติของ
พวกเขำเตม็ไปดว้ยอนัตรำยทุกยำ่งกำ้ว ถำ้ใครไม่ยอมท ำตำมท่ีพระคริสตเ์ท็จสั่ง ผูน้ั้นจะตอ้งถูกฆ่ำ
ทนัที หลำยคนจะตอ้งถูกฆ่ำตำยทั้ง ๆ ท่ีตนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เพื่อเห็นแก่พระนำมของพระคริสต ์(ขอให้
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อ่ำนววิรณ์ 14: 13 และ 6:9, 10) จะมีชำวยวิเป็นอนัมำกออกไปประกำศเร่ืองรำวของพระเยซูแก่คน
ทัว่โลก 

พระเจำ้จะทรงพิพำกษำชำวโลกอยำ่งใหญ่หลวง เพรำะยุคน้ีเป็นยคุท่ีพระเจำ้จะทรงส ำแดง
พระพิโรธ ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้จะประสบควำมทุกขแ์ละเดือดร้อนวุน่วำย อยำ่งท่ีเรำไม่เคยคำดฝันมำ
ก่อนจะเกิดแผน่ดินไหวหลำยแห่ง เกิดกำรกนัดำรอำหำร เกิดสงครำมและเกิดโรคระบำด แต่ถึง
กระนั้นก็จะมีผูค้นอีกจ ำนวนมำก ท่ียงัคงด้ือดึง ใจแขง็ ไม่ยอมเช่ือพระเจำ้ เช่นเดิม 

เม่ือจวนจะส้ินกลียคุคร้ังใหญ่นั้น จะเกิดสงครำมโลกคร้ังยิง่ใหญ่ ในวำระนั้นมนุษยทุ์กคน
จะตอ้งเลือกเขำ้กบัฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ไม่มีกำรเป็นกลำง เรำไม่ทรำบวำ่สงครำมจะยดืเยื้อไปนำนเท่ำใด 
แต่จะเป็นสงครำมท่ีน่ำสยดสยองยิง่นกั สงครำมโลกน้ีจะเรียกวำ่ สงครำมอะระมะเฆโดน ท่ีได้
อธิบำยไวใ้นพระธรรมวิวรณ์ 16: 14-16 และ 19:17-19 เป็นสงครำมท่ีร้ำยกำจรุนแรงมำก แต่
สงครำมนั้นจะหยดุกลำงคนั เพรำะพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำโปรดดว้ยพระองคเ์อง พระเยซูคริสตจ์ะ
เสด็จกลบัมำ ดงัไดอ้ธิบำยไวใ้นววิรณ์ 19:11-16 พระองคจ์ะทรงท ำใหส้งครำมคร้ังนั้นยติุ และมหำ
กลียคุก็จะส้ินสุดลง ชนนำนำชำติทั้งหลำยท่ีไม่ยอมเช่ือฟัง จะถูกพระองคพ์ิพำกษำลงทณัฑ ์ แลว้
พระองคก์็จะทรงสถำปนำอำณำจกัรของพระองคข้ึ์นในโลกน้ี 

ข้อควรปฏบิัติ 

บทน้ีเป็นกำรอธิบำยทบทวน บทเรียนท่ีแลว้มำ 
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บทที ่16 อาณาจักรของพระคริสต์ 

1. กำรสถำปนำพระรำชอำณำจกัรของพระคริสต ์
2. ลกัษณะของพระรำชอำณำจกัร 
3. พญำมำรไดรั้บกำรปลดปล่อยจำกท่ีคุมขงั 
4. กำรพิพำกษำโลกคร้ังสุดทำ้ยและสภำพอนันิรันดร์ 
ภำยหลงัจำกกลียคุคร้ังใหญ่แลว้ ในระหวำ่งท่ีสงครำมอะระมะเฆโดนก ำลงัด ำเนินอยูน่ั้น 

พระเยซูก็จะเสด็จมำยงัโลกน้ีอีกเป็นคร้ังท่ีสอง พระเยซูไดเ้สด็จมำรับผูเ้ช่ือพระองคใ์นทอ้งฟ้ำแลว้ 
แต่ในกำรเสด็จมำคร้ังน้ี พระองคจ์ะประทบัยนือยูบ่นภูเขำเอลำยโอน (ภูเขำมะกอกเทศ) (เศคำริยำห์ 
14: 1-14) และจะทรงจบับรรดำพระคริสตเ์ทียมเท็จ รวมทั้งผูท่ี้เคำรพบูชำรูปเคำรพของมนัโยนลง
ในบึงไฟ (ววิรณ์ 19:20) แลว้พระเยซูก็จะสถำปนำพระรำชอำณำจกัรของพระองคข้ึ์น 

อำณำจกัรน้ีจะเป็นอำณำจกัรท่ีอศัจรรยม์ำก เพรำะเป็นอำณำจกัรท่ีสถำปนำข้ึนดว้ยฤทธ์ิเดช
ของพระเจำ้ องคพ์ระเยซูเจำ้จะไม่อยูใ่นสภำพท่ีต ่ำตอ้ยอยำ่งแต่ก่อน แต่จะเป็นพระรำชำท่ีมีสง่ำรำศี
และทรงอ ำนำจท่ียิง่ใหญ่ (อิสยำห์ 9: 7, ดำเนียล 2:44, เศคำริยำห์ 2:11) พระเยซูจะทรงปกครองโลก
น้ี ดว้ยกระบองเหล็ก (สดุดี 2:9) ซ่ึงหมำยควำมวำ่ พระองคจ์ะทรงปฏิบติัอยำ่งรุนแรงต่อควำมชัว่ร้ำย 
ถำ้หำกใครท ำผดิบำป ผูน้ั้นจะตอ้งถูกลงทณัฑ ์

พระรำชอำณำจกัรของพระคริสต ์จะใหค้วำมผำสุกแก่ทุก ๆ คนท่ีรักพระองค ์แลว้พระองค์
จะทรงปฏิสังขรณ์โลกใหส้วยสดงดงำม จะไม่มีทะเลทรำยหรือถ่ินกนัดำรอีกต่อไป (อิสยำห์ 
51:3,35:1)เพรำะวำ่พระองคจ์ะทรงท ำใหส้ัตวป่์ำทั้งหลำยเช่ือง (อิสยำห์ 11: 6-9) ในยคุนั้นจะไม่มี
ใครท ำร้ำยซ่ึงกนัและกนัเลย เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ พระเยซูจะประทบัอยูก่บัคนของพระองค์
ตลอดเวลำ ประชำชนจึงจะสำมำรถเขำ้เฝ้ำทูลถำมพระองคไ์ดต้ลอดเวลำ 

เวลำนั้นร่ำงกำยของเรำจะอยูใ่นสภำพอนัมีสง่ำรำศี ตำมท่ีพระองคป์ระทำนใหเ้ม่ือคร้ังท่ี
เสด็จมำรับเรำข้ึนสู่สวรรค ์ จะไม่มีกำรสงครำม กำรต่อสู้ หรือกำรทะเลำะววิำทกนัอีกเลย กรุง
เยรูซำเล็มจะเป็นเมืองหลวงของโลก และชำวยวิทั้งหลำยจะเช่ือเป็นคริสเตียนและจะเป็นพลเมืองชั้น
น ำ ระดบัชนชั้นปกครองของโลก 

พญำมำรจะไม่มีอิสระมำทดลองมนุษยอี์กต่อไป เพรำะเม่ือเร่ิมสถำปนำอำณำจกัรของพระ
คริสต ์ มนัจะถูกพนัธนำกำรและขงัไวใ้นเหวลึก และจะถูกขงัไวเ้ช่นนั้นหน่ึงพนัปี (ววิรณ์ 20: 1-3) 
ตลอดระยะเวลำนั้น มนัจะไม่ไดรั้บอนุญำต ใหม้ำรบกวนหรือหลอกลวงคนในโลกน้ีเลย ฉะนั้น ยคุ
ท่ีพระเยซูทรงครอบครองโลกน้ีหน่ึงพนัปี หำกมนุษยค์นใดท ำผดิบำปก็จะตอ้งเป็นควำมผดิของผู ้
นั้นเอง ไม่ใช่เป็นเพรำะกำรชกัจูงของพญำมำร ดว้ยเหตุท่ีมนุษยย์งัคงเป็นคนบำปอยู ่ ดงันั้นจึงยงัมี
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กำรกระท ำควำมผดิบำปอยู ่ แต่ใครท ำควำมผดิบำปผูน้ั้นจะถูกพระเยซูคริสตท์รงลงโทษทนัที จะไม่
มีกำรยดืเวลำใหเ้หมือนดงัปัจจุบนัน้ี 

เม่ือเวลำส้ินยคุหน่ึงพนัปีแลว้ พระเจำ้จะทรงทดสอบมนุษยค์ร้ังสุดทำ้ยอีกวำระหน่ึง โดยท่ี
ทรงปลดปล่อยใหพ้ญำมำรออกมำจำกคุมขงัชัว่ระยะหน่ึง (ววิรณ์ 20: 7) ทนัทีท่ีพญำมำรไดรั้บกำร
ปลดปล่อย มนัจะออกไปท ำกำรล่อลวงมนุษยอี์ก และพยำยำมรวบรวมพรรคพวกของมนัใหต่้อสู้
พระเจำ้ จิตใจของมนุษยน้ี์ ช่ำงชัว่ชำ้เลวทรำมเสียจริง ๆ แมว้ำ่พระเยซูจะทรงปลูกฝัง ควำมชอบ
ธรรมไวใ้นโลก เป็นเวลำถึงหน่ึงพนัปีก็ตำมจิตใจคนเหล่ำนั้นก็ยงัคงเบ่ือหน่ำยต่อกำรกระท ำควำมดี 
และจะร่วมมือกบัพญำมำรท ำกำรต่อสู้พระเจำ้และคนของพระองค ์ แต่เม่ือบุคคลเหล่ำนั้นรวบรวม
ก ำลงักนัต่อสู้พระเจำ้และคนของพระองค ์ก็จะถูกพระเจำ้ทรงท ำลำยทนัที (ววิรณ์ 20: 8, 9) 

ต่อจำกนั้นก็ถึงกำรพิพำกษำโลกคร้ังสุดทำ้ย พญำมำรจะถูกจบัโยนลงบึงไฟ อนัเป็นท่ีซ่ึง
พระคริสตเ์ทียมเทจ็ถูกทรมำนอยูแ่ลว้ถึงหน่ึงพนัปี พระท่ีนัง่ขำวใหญ่จะถูกตั้งอยูท่่ำมกลำงคนทุก
ชำติทุกภำษำ บรรดำผูท่ี้ไดล่้วงลบัไปแลว้ ซ่ึงมิไดเ้ช่ือ ในพระเยซูคริสตจ์ะตอ้งรับกำรพิพำกษำ ณ ท่ี
นั้น รวมทั้ง คำยนิดว้ย แต่ผูเ้ช่ือพึ่งพระเยซู จะไม่ถูกพิพำกษำลงโทษในคร้ังนั้นเลยจนคนเดียว ทั้งน้ี
ก็เพรำะพระเยซูคริสตไ์ดท้รงรับโทษทณัฑแ์ทนพวกเขำแลว้ท่ีไมก้ำงเขน แต่คนท่ีไม่มีช่ือจดไวใ้น
สมุดทะเบียนประจ ำชีพของพระเยซู (พระเมษโปดก หรือลูกแกะของพระเจำ้) จะถูกพิพำกษำตำม
กำรประพฤติของเขำ ส่วนคนท่ีรอดพน้บำปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ จะไดอ้ยูใ่นสวรรค ์
กบัพระเจำ้ ตลอดไปเป็นนิตย ์

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยบทเรียนทบทวนเหมือนกบับทท่ีแลว้ 
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ค าถามทดสอบ 

1. คนทั้งโลกจะกลบัใจหนัมำเช่ือพระเยซูหมดทุกคน ก่อนกำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์
เช่นนั้นหรือ? 

2. ค  ำวำ่ “คริสตจกัร” หมำยควำมวำ่อยำ่งไร? 
3. เม่ือพระเยซูเสด็จมำคร้ังท่ีสอง จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ผูเ้ช่ือ ซ่ึงไดต้ำยไปก่อนแลว้? 
4. จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ผูเ้ช่ือท่ียงัมีชีวติอยู?่ 
5. กำรท่ีพระคริสธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ ก่อนหนำ้ท่ีพระคริสตจ์ะเสด็จมำ จะมีคริสเตียนหลง

ไปจำกควำมเช่ือนั้น หมำยควำมวำ่อยำ่งไร? พวกเขำจะไดรับโทษทณัฑห์รือไม่? 
6. พระเจำ้จะทรงพิจำรณำตดัสินผูเ้ช่ืออยำ่งไรบำ้ง? จงบอกมำเท่ำท่ีทรำบ 
7. เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมำรับคนท่ีเช่ือพระองค ์ ไปจำกโลกน้ีแลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัคน

ท่ีไม่เช่ือ? 
8. ผูท่ี้ทรยศต่อพระคริสต ์หรือพระคริสตเ์ทียมเทจ็มีลกัษณะอยำ่งไร? 
9. เม่ือส้ินกลียคุคร้ังใหญ่นั้นแลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึน? 
10. จงเขียนเร่ืองรำวรำชอำณำจกัรของพระคริสต ์เท่ำท่ีท่ำนทรำบ แลว้บอกดว้ยวำ่ ภำยหลงั

จำกยคุหน่ึงพนัปีนั้นแลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึน? 
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บทที ่17 พญามาร 

1. ท่ีมำของพญำมำร 
2. กำรก่อกบฎของพญำมำร 
พระเจำ้มิไดท้รงสร้ำงพญำมำรข้ึนมำ ดงัท่ีมนัเป็นอยูเ่วลำน้ี เพรำะพญำมำรมีควำมชัว่ร้ำย

เลวทรำมมำก อำจมีผูต้ ั้งปัญหำถำมวำ่ ถำ้เช่นนั้นพญำมำรมำแต่ไหน เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร เพรำะพญำ
มำรจะเกิดข้ึนเองไม่ได ้ เป็นท่ีทรำบกนัอยูว่ำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่งลว้นแต่เกิดจำกฝีพระหตัถข์องพระเจำ้
ทั้งส้ิน ส ำหรับปัญหำน้ี ขอตอบวำ่ กำรท่ีมีพญำมำร เป็นผลของกำรท่ีทูตสวรรคอ์งคห์น่ึง ช่ือ ลูซิ
เฟอร์คิดก ำเริบเสิบสำน เป็นขบถต่อพระเจำ้ ในท่ีสุดถูกพระเจำ้ขบัออกจำกต ำแหน่ง และกลำยเป็น
พญำมำร และมีควำมชัว่ร้ำยดงัท่ีทรำบกนัอยู ่จะเห็นไดว้ำ่ พระเจำ้มิไดท้รงสร้ำงพญำมำรข้ึนเลย เดิม
ทีพญำมำรเป็นทูตสววรค ์ซ่ึงพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึน ใหเ้ป็นผูท่ี้มีอ ำนำจยศศกัด์ิสูง และมีควำมสมบูรณ์
ในกำรทุกส่ิง แต่ควำมชัว่ต่ำงหำกท่ีท ำใหทู้ตสวรรคอ์งคน้ี์ ตอ้งกลำยเป็นพญำมำรไป 

พระธรรม เอเสเคียล บทท่ี 28 เร่ิมตั้งแต่ขอ้ 12 เป็นตน้ไป บรรยำยถึงสภำพดั้งเดิมของพญำ
มำร ขอ้ 12 กล่ำววำ่ “........ท่ำนตั้งตวัเป็นเยีย่งอยำ่งท่ีประเสริฐวเิศษ บริบูรณ์ไปดว้ยสติปัญญำและ
งำมเลิศท่ีสุด” ส่วนขอ้ท่ี 13 ซ่ึงกล่ำวถึงเคร่ืองถนิมพิมภรณ์ต่ำง ๆ นั้น เป็นกำรเล็งถึง เคร่ืองประดบั
หรือปรำสำทรำชวงั ท่ีพญำมำรเคยอยู ่ เม่ือคร้ังยงัเป็นทูตสวรรคอ์ยู ่และท่ีกล่ำวถึง “เคร่ืองกลองและ
ป่ี” ทั้งปวงนั้น อธิบำยไดว้ำ่ เดิมทีนั้น พญำมำรเป็นทูตสวรรคท่ี์มีควำมสำมำรถในทำงดนตรีมำก
ทีเดียว นอกจำกนั้น ขอ้ท่ี 14 ก็ยงักล่ำวอีกดว้ยวำ่ ทูตองคน้ี์เป็นคะรูปท่ีเฉลิมท่ีบงัไว ้ ซ่ึงหมำยควำม
วำ่ พระเจำ้ทรงแต่งตั้งใหเ้ป็นทูตสวรรคท่ี์มียศศกัด์ิอนัสูงส่ง ดูเหมือนมีต ำแหน่งสูงสุด ในบรรดำทูต
สวรรคท์ั้งปวง และมีหนำ้ท่ีปกครองบรรดำทูตสวรรคท์ั้งหมด เม่ือคร้ังท่ียงัเป็นทูตสวรรคอ์ยูน่ั้น 
พญำมำรมีนำมวำ่ “ลูซีเฟอร์” นอกจำกนั้นพระธรรมอิสยำห์ 14:12 ยงัขนำนนำมให้อีกวำ่ “บุตรำ
แห่งอรุโณทยั” ลูซีเฟอร์หมำยควำมวำ่ “ผูถื้อดวงประทีป” หรือเป็น “ดำรำของกลำงวนั” นำมน้ีเป็น
นำมท่ีไพเรำะมำก แต่ช่ำงน่ำแปลกเหลือเกิน เทวทูตของพระเจำ้ท่ีมีนำมไพเรำะมำกเช่นน้ี กลำยเป็น
ศตัรูท่ีร้ำยกำจท่ีสุดของพระองค ์

ในพระธรรมอิสยำห์ 14:13-15 กล่ำวถึงมูลเหตุแห่งควำมวิบติัของทูตสวรรค ์ ลูซีเฟอร์ ผูซ่ึ้ง
เคยนมสักำรพระเจำ้เสมอ ๆ และเป็นผูป้กครองจกัรวำลแทนพระเจำ้ บดัน้ีกลบัทรยศไม่เคำรพต่อ
พระองค ์ และเร่ิมคิดวำ่ตนเองเป็นใหญ่ ใจของเขำผยองข้ึนเพรำะควำมสวยงำม (เอเสเคียล 28:17) 
บำงทีเขำคงนึกกระหยิม่ใจวำ่ ถำ้บรรดำเทวทูตทั้งหลำยในสวรรค ์ ซ่ึงเคำรพรักและกรำบไหวบู้ชำ
พระเจำ้ หนัมำกรำบไหวบู้ชำเขำแทนแลว้ไซร้ จะเป็นกำรดีหำนอ้ยไม่ ทนัทีท่ีควำมคิดน้ีเกิดข้ึนใน
ใจของ ลูซีเฟอร์ นบัไดว้ำ่เขำไดท้  ำบำปต่อพระเจำ้แลว้ และน่ีเป็นบำปคร้ังแรกท่ีสุดในจกัรวำล เม่ือ
เดิมนั้นส่ิงท่ีมีชีวิตทุกอยำ่งลว้นแต่บริสุทธ์ิสะอำด เวลำนั้นพระเจำ้ยงัมิไดส้ร้ำงมนุษยข้ึ์นมำ บรรดำ
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ทูตทั้งหลำยลว้นแต่เป็นทูตบริสุทธ์ิปรำศจำกบำป และแน่นอน ท่ีพระเจำ้ก็เป็นองคบ์ริสุทธ์ิท่ีสุด 
โดยไม่มีต ำหนิหรือด่ำงพร้อยเลย เพรำะเหตุแห่งควำมเยอ่หยิง่จองหองของพญำมำรน่ีเอง จึงท ำให้
บำป เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในจกัรวำลท่ำนทรำบไหมวำ่ นัน่แหละเป็นเหตุใหพ้ระเจำ้ทรงเกลียดชงั
ควำมจองหองอยำ่งยิง่ 

พระธรรมอิสยำห์กล่ำววำ่ ทูต ลูซิเฟอร์ ไดพ้ดูดงัน้ีวำ่ “ขำ้ฯ จะเหำะข้ึนไปสวรรค ์ ขำ้ฯ จะ
เขยบิท่ีนัง่ของขำ้ฯ ข้ึนไปเหนือดำรำทั้งหลำยของพระเจำ้ ขำ้ฯ จะท ำตวัของขำ้ฯ ให้เสมอเหมือน
ท่ำนผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุด” กล่ำวโดยสรุปคือ ทูต ลูซิเฟอร์ ตอ้งกำรแยง่ชิงต ำแหน่งจำกพระเจำ้ เขำคงยนิดี
มำก ถำ้หำกเขำสำมำรถปลดพระเจำ้ออกเสีย จำกพระรำชบลัลงักข์องพระองคไ์ดส้ ำเร็จ และยดึเอำ
ต ำแหน่งนั้นไวไ้ด ้ แน่ละมนัจะท ำเช่นนั้นไม่ได ้ แต่ควำมผดิบำปท่ีคิดเช่นนั้น ก็ยงัคงฝังอยูใ่นจิตใจ
ของเขำอยูน่ัน่เอง 

เม่ือทูต ลูซีเฟอร์ ท ำผิดคิดร้ำยต่อพระเจำ้เช่นนั้น จึงไม่สำมำรถปกครองจกัรวำลแทนพระ
เจำ้ไดต่้อไป เขำตอ้งสูญเสียต ำแหน่ง และช่ืออนัไพเรำะไป และกลำยมำเป็นพญำมำรอนัชัว่ร้ำย
นบัตั้งแต่นั้นมำ พญำมำรไม่สำมำรถอยูร่่วมกบัพระเจำ้ในสวรรคไ์ดอี้กต่อไป เพรำะถูกขบัออกจำก
สวรรคเ์สียแลว้ พระเยซูตรัสไวใ้นลูกำ 10: 18 วำ่ พระองคไ์ดเ้ห็นซำตำนตกจำกฟำกฟ้ำเหมือนฟ้ำ
แลบพระเจำ้มิไดท้รงถอนอ ำนำจจำกพญำมำรทั้งหมด เพรำะทุกวนัน้ีพญำมำรมิไดถู้กพนัธนำกำรไว ้
มนัสำมำรถออกไปท ำชัว่ไดท้ัว่ ๆ ไป มนุษยห์ลำยคนตกเป็นพรรคพวกของมนั และอยูใ่นอำณำจกัร
ของมนั แทนท่ีจะเป็นคนของพระเจำ้ และอยูใ่นพระรำชอำณำจกัรของพระเจำ้ มนัเกลียดชงัคนของ
พระเจำ้เป็นอนัมำก แทจ้ริงแลว้แมแ้ต่คนท่ีตกอยูใ่นอ ำนำจของมนั มนัก็ไม่รัก มีแต่จะท ำลำยบุคคล
เหล่ำนั้น ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได ้

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่ำเศร้ำใจมำก เพรำะบำปท ำใหเ้กิดควำมเศร้ำเสมอ แต่เป็นค ำอธิบำยให้
เรำทรำบวำ่ พญำมำรมำจำกไหน และควำมผดิบำปเร่ิมมีตั้งแต่เม่ือใด เรำมีควำมยนิดีท่ีทรำบวำ่พระ
เยซูทรงไดช้ยัชนะต่อพญำมำร เม่ือพระเยซูทรงส้ินพระชนมท่ี์ไมก้ำงเขน และสักวนัหน่ึงกิจกำรชัว่
ร้ำยของมำรจะตอ้งเลิกลม้และมนัจะถูกท ำลำยหมดส้ินชัว่กลัปำวสำน 

ข้อควรปฏบิัติ 

หำกกระดำษแขง็กลม ๆ มำหลำย ๆ แผน่ เพื่อวำ่ผูศึ้กษำจะไดอ้ำศยัโครงของกระดำษแขง็
นั้น เขียนรูปวงกลมไดส้ะดวก อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ เหตุกำรณ์ในพระธรรมปฐมกำล บทท่ีหน่ึง 
ขอ้หน่ึง และขอ้สอง นั้นเกิดห่ำงกนัเป็นระยะเวลำลำ้น ๆ ปี และเรำไม่ทรำบวำ่ ควำมโกลำหล
วุน่วำยท่ีปรำกฏในปฐมกำล 1: 2 นั้นไดย้ ัง่ยนือยูน่ำนเท่ำไร 
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บทที ่18 ลกัษณะของพญามาร 

1. บุคลิกลกัษณะของพญำมำร 
2. กิจกำรของพญำมำร 
ท่ำนทรำบไหมวำ่ “บุคคล” คืออะไร ท่ำนก็เคยเห็นและรู้จกัหลำยคนมำแลว้ แต่ทุก ๆ คนมี

ลกัษณะไม่เหมือนกนัเลยพระเจำ้เองก็ทรงมีพระลกัษณะเป็นบุคคล แต่แตกต่ำงจำกควำมเป็นบุคคล
ของมนุษยย์ำก พระเจำ้มิไดท้รงมีรูปกำยเหมือนเรำบรรดำผูท่ี้ตำยและไดข้ึ้นสู่สวรรคแ์ลว้ ก็ยงัมี
สภำพเป็นบุคคลแต่ไม่มีร่ำงกำย บุคคลคือผูท่ี้สำมำรถคิด รู้สึก หรือตดัสินท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้

พญำมำรก็เป็นบุคคล แต่มีลกัษณะไม่เหมือนกบัเรำ เพรำะมนัไม่ใช่มนุษย ์ แต่ก็สำมำรถคิด 
รู้สึก และรู้จกัตดัสินใจเช่นเดียวกนั พระธรรมอิสยำห์ 14: 13 กล่ำววำ่ มำรเคยพดูกบัตวัเอง แสดงวำ่
มนัรู้จกัคิด พระธรรมวิวรณ์ 12:12 กล่ำววำ่ มำรรู้จกัโกรธ นัน่คือ มนัมีควำมรู้สึก นอกจำกนั้น พระ
ธรรมอิสยำห์ 14:13, 14 ยงักล่ำววำ่ มำรเนน้วำ่ มนัจะท ำอยำ่งนั้นอยำ่งน้ี แสดงวำ่ มำรรู้จกัตดัสินใจ 

ดงันั้นพญำมำรจึงมีลกัษณะของบุคคลโดยครบถว้น มำรมีใช่เป็นวตัถุหรือส่ิงของ แต่เป็น
บุคคลท่ีเฉลียวฉลำดมำกเป็นพิเศษ (เอเสเคียล 28: 12) 

ทุกวนัน้ีมำรไม่ไดอ้ยูใ่นนรก และยงัไม่เคยอยูใ่นนรก แต่สักวนัหน่ึงในอนำคต พระเจำ้จะ
จบัมนัโยนลงสู่บึงไฟในนรก บำงทีพญำมำรก็ไปปรำกฏตวัในสวรรค ์(เอเฟซสั 6:12, โยบ 1:6, เศคำ
ริยำห์ 3:1,2) และบำงคร้ังมำรปรำกฏตวัอยูใ่นระหวำ่งทอ้งฟ้ำ สวรรค ์ และแผน่ดินโลก เพรำะมนัมี
ช่ืออีกวำ่ “ผูมี้อ ำนำจครอบครองในอำกำศ” (เอเฟซสั 2:2) นอกจำกนั้นยงัมีพระธรรมบำงขอ้กล่ำววำ่ 
พญำมำรมีบลัลงัก ์ (ววิรณ์ 2:13) และจะครองโลกอยำ่งเด่นชดั ในยคุแห่งกำรทรยศต่อพระคริสต ์
หรือพระคริสตเ์ทียมเทจ็ (ววิรณ์ 13:12) 

เม่ือพระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยช์ำยหญิง พญำมำรตอ้งกำรใหม้นุษยก์รำบไหวบู้ชำมนั 
เหมือนกบัท่ีตอ้งกำรใหทู้ตสวรรคก์รำบไหวม้นั เม่ือคร้ังท่ีมนัยงัอยูใ่นสวรรค ์ อนัเป็นกำรกระท ำ
ควำมผดิบำปคร้ังแรก มำรล่อลวงมนุษย ์ จนกระทัง่มนุษยห์ลงกระท ำบำป และกลำยเป็นลูกหลำน
ของมนัในท่ีสุด (ปฐมกำล บทท่ี 3, 1 ยอห์น 3: 10) แต่พระเจำ้ไม่ทรงใหพ้ญำมำรมีสิทธ์ิท ำตำมใจ
ชอบของมนัทุกอยำ่ง และยดืเอำมนุษยชำติทั้งโลกไวเ้ป็นของมนั พระองคท์รงสัญญำวำ่ จะประทำน
ผูป้ลดเปล้ืองบำปใหแ้ก่มนุษย ์พระองคผ์ูน้ั้นจะก ำจดัพญำมำรใหพ้ินำศไป (ปฐมกำล 3:15) พญำมำร
มีควำมโกรธแคน้มำก และพยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะท ำใหพ้ระสัญญำของพระเจำ้ไขวเ้ขวและไม่ส ำเร็จ 
มนัเกลียดชงัคตนของพระเจำ้มำก โดยเฉพำะชนชำติอิสรำเอล (ยวิ) เพรำะมนัรู้วำ่พระผูป้ลดเปล้ือง
บำปนั้น จะบงัเกิดจำกลูกหลำยของอบัรำฮมั (ปฐมกำล 12:3) 

มีหลำยคร้ังท่ีพญำมำร พยำยำมท ำลำยชนชำติอิสรำเอลทั้งชำติเช่นเม่ือคร้ังขำ้มทะเลแดง 
เม่ือคร้ังในสมยัของพระนำงเอศเธระ และเม่ือครำวท่ีชนชำติอิสรำเอลเป็นเชลยของชนชำติ บำบิ
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โลน พญำมำรพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะใหช้นชำติอิสรำเอลหลงท ำบำป โดยอำศยักษตัริยข์องชนชำติ
อิสรำเอลท่ีเส่ือมทรำมเป็นผูน้ ำ คร้ันเม่ือพระกุมำรเยซูเสด็จมำบงัเกิด มนัก็พยำยำมหำทำงท่ีจะ
ท ำลำยพระชนมชี์พของพระองคอ์ยูต่ลอดมำ (มทัธิว 2:16-18) พระธรรมมทัธิวกล่ำววำ่ มำรพยำยำม
ล่อลวงใหพ้ระเยซูกระท ำบำป ซ่ึงถำ้พระองคท์รงหลงกระท ำบำป พระองคก์็จะไม่สำมำรถไถ่มนุษย์
ใหร้อดไดเ้ลย (พยำยำมเล่ำเร่ืองน้ีใหเ้กิดภำพพจน์ตำมควำมเป็นจริงเท่ำท่ีจะท ำได)้ นอกจำกนั้นพญำ
มำรยงัยใุหร้ำษฏรเกลียดชงั และปลงพระชนมพ์ระเยซูเสีย (ลูกำ 4:28,30) เม่ือไม่ส ำเร็จ พญำมำรก็
ท ำใหเ้กิดพำยรุ้ำย เพื่อท่ีจะใหเ้รือท่ีพระองคป์ระทบัอบัปำงลงในทะเล (มำระโก 4:38-41) แต่ควำม
พยำยำมของมำรไม่เป็นผลส ำเร็จเลย เพรำะวำ่ พระเจำ้ทรงมีฤทธ์ิอ ำนำจยิง่ใหญ่กวำ่พญำมำรมำกนกั 
และส่ิงใดท่ีพระเจำ้ตรัสแลว้นั้น จะตอ้งส ำเร็จหรือสัมฤทธ์ิผลเสมอ 

ในท่ีสุดพญำมำรก็ยยุงมหำปุโรหิต พวกฟำริสี และประชำชนกลุ่มหน่ึงใหต้รึงพระเยซู กำร
ท่ีพระเจำ้ทรงอนุญำตใหม้ำรท ำก็เพรำะนัน่เป็นแผนกำรท่ี พระองคจ์ะทรงช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จำก
ควำมผดิบำป พญำมำรไม่รู้วำ่นัน่เป็นแผนกำรของพระเจำ้ ดงันั้นกำรกระท ำของมนั จึงกลำยเป็น
กำรส่งเสริมพระรำชกิจ ท่ีพระเยซูทรงจะช่วยเรำใหพ้น้จำกบำป น่ีแหละเป็นควำมจริง สมกบัท่ีพระ
เจำ้ไดต้รัสไว ้ในพระธรรมปฐมกำล 3:15 ซ่ึงวำ่ “เผำ่พนัธ์ุของหญิงจะท ำหวัของเจำ้ให้ฟกซ ้ ำ และเจำ้
จะท ำใหส้้นเทำ้ของเขำฟกซ ้ ำ” มำรไดท้  ำร้ำยพระเยซู แต่ก็ไม่ใช่ภำวะท่ีเหลือวสิัยท่ีจะแกไ้ขใหดี้ได้
ตำมเดิมเพรำะพระเยซูมิไดอ้ยูใ่ตอ้  ำนำจของมำร หลงัจำกท่ีพระเยซูตอ้งทนทุกขท์รมำน จน
ส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขนแลว้ พระองคก์็ทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอีก กำรส้ินพระชนมแ์ละกำร
ฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูท ำใหพ้ญำมำรบอบช ้ำสำหสั หวัของมนัตอ้งฟกช ้ำ ฤทธ์ิอ ำนำจของมนั
ถูกท ำลำยเสียส้ินแลว้ ท่ีไมก้ำงเขนนั้นเอง บดัน้ีพญำมำรไม่อำจแตะตอ้งคนของพระองคไ์ดเ้ลย และ
ในไม่ชำ้น้ีก็จะตอ้งถูกก ำจดัลงอยำ่งส้ินเชิง 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พญำมำรเป็นวิญญำณท่ีมีควำมรู้สึกนึกคิด และตดัสินใจไดอ้ยำ่ง
ฉลำด 
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บทที ่19 ผู้ช่วยของพญามาร 

1. กิจกำรของพญำมำรในปัจจุบนั 
2. ผูช่้วยพญำมำร 
แมว้ำ่กำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขนของพระเยซู จะเป็นกำรท ำลำยลำ้งฤทธ์ิอ ำนำจ และ

กิจกำรของพญำมำร แต่ก็หำใช่วำ่เป็นกำรริดรอนอ ำนำจของพญำมำร ใหส้ิ้นสูญไปเสียหมดก็หำไม่
พญำมำรก็ยงัคงเป็นอิสระอยู ่ แต่กำรส้ินพระชนมแ์ละกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็น
เพียงท ำใหพ้ญำมำรตกอยูใ่นสภำพเหมือนดงันกัโทษ ท่ีถูกพิพำกษำวำ่เป็นผูมี้ควำมผดิ แต่ยงัไม่ถูก
ประหำรชีวิต เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงอำจมีปัญหำวำ่ ทุกวนัน้ีมำรก ำลงัท ำอะไรอยู ่

งำนท่ีพญำมำรสนใจมำกท่ีสุดก็คือ พยำยำมกีดกนั มิให้คนท่ียงัไม่เช่ือพระเจำ้ ไดร้อดพน้
จำกควำมผดิบำป มนัพยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะท ำใหบุ้คคลเหล่ำนั้นไม่เช่ือฟังพระเยซูคริสต ์ บำงคร้ัง
มนัท ำใหจิ้ตใจของพวกเขำตอ้งบอดมืดไป ท ำใหไ้ม่เขำ้ใจในพระกิตติคุณ (2 โครินธ์ 4:3,4) 
มิหน ำซ ้ ำมนัยงัปลอมตวั เป็นทูตของควำมสวำ่งอีกดว้ย (2 โครินธ์ 11:14) แต่มนัท ำเช่นนั้นเพื่อจะ
ล่อลวงมนุษยเ์ท่ำนั้น พญำมำรเกลียดคนท่ีเช่ือพระเจำ้ทุก ๆ คน มนัพยำยำมท่ีจะท ำใหค้นท่ีเช่ือ
เหล่ำนั้นท ำบำป เพรำะมนัรู้วำ่ถำ้ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้กระท ำบำป จะท ำใหพ้ระเยซูทรงโทมนสัมำก 
(กิจกำร 5:3) เล่ำเร่ืองยอ่ ๆ ใหผู้ศึ้กษำฟัง และเตือนให้ระมดัระวงัใหดี้ (1 เปโตร 5:8) บำงคร้ังมำร
เป็นเหตุท ำใหค้ริสเตียนท ำผิด แต่มนัไม่สำมำรถแยง่ชิงเอำคริสเตียนไปจำกพระเยซูได ้ เพรำะ
พระองคไ์ดท้รงสัญญำวำ่ จะพิทกัษรั์กษำคนของพระองคใ์หป้ลอดภยัเสมอ 

มำรพยำยำมชกัจูงใหเ้ปโตรท ำผดิ แต่พระเยซูตรัสแก่เปโตรวำ่ พระองคท์รงอธิษฐำนเผื่อเขำ 
(ลูกำ 22: 31) กำรท่ีพญำมำรจะแตะตอ้งหรือยื้อแยง่คริสเตียนไดน้ั้น มนัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำก
พระเจำ้เสียก่อน พญำมำรไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัใหใ้ครลงมือท ำบำปได ้ มนัท ำไดแ้ต่เพียงชกัจูงหรือ
ล่อลวงใหท้ ำบำปเท่ำนั้น ถำ้ใครยอมมอบกำยใจใหแ้ก่พระเจำ้ ก็หมำยควำมวำ่ ผูน้ั้นขดัขืนต่อสู่พญำ
มำร และมำรก็จะหนีไปจำกผูน้ั้นทนัที (ยำกอบ 4:7) 

พญำมำรยงัคงมีอ ำนำจยิง่ใหญ่อยู ่ เม่ือคร้ังท่ีพญำมำรยงัเป็นทูตสวรรคท่ี์ดีของพระเจำ้นั้น 
พญำมำรมีฤทธ์ิปกครองทุกส่ิงทุกอยำ่งแทนพระเจำ้ มำบดัน้ีกลบัปกครองควำมชัว่ทั้งปวงแทน มนั
เป็นผูป้กครองโลก (ยอห์น 14: 30, 16: 11) และเป็น “พระของโลกน้ี” บรรดำผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ ต่ำง
พำกนักรำบไหวบู้ชำพญำมำร โดยท่ีไม่รู้ตวัไปตำม ๆ กนั เขำจะส ำนึกตวัได ้ ต่อเม่ือไดเ้ช่ือพระเยซู
คริสตแ์ลว้เท่ำนั้น (2 โครินธ์ 4:4) 

กิจกำรอีกประกำรหน่ึงของพญำมำรคือ ท ำหนำ้ท่ีฟ้องร้องกล่ำวโทษต่อพระเจำ้ ในเม่ือคริส
เตียนท ำผดิ แต่พระเจำ้ไม่สดบัฟังค ำฟ้องร้องของพญำมำรเลย เพรำะพระเยซูประทบัอยูก่บัพระเจำ้ 
รอยแผลท่ีสีขำ้งและท่ีพระหตัถข์องพระองค ์ เป็นเคร่ืองหมำยยนืยนัวำ่ พระองคท์รงส้ินพระชนม์
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เพื่อเรำ บำปของเรำไดรั้บกำรอภยั และไดรั้บกำรช ำระดว้ยพระโลหิตของพระองค ์ จนสะอำดหมด
จดแลว้ มำรจึงเป็นผูถู้กขนำนนำมวำ่ “ผูท่ี้กล่ำวโทษพวกพี่นอ้งของเรำ” และในขอ้พระธรรม
เดียวกนัน้ี ยงัไดก้ล่ำวถึงโทษทณัฑท่ี์พญำมำรจะไดรั้บในบั้นปลำยอีกดว้ย (ววิรณ์ 12:10) พระธรรม
โยบไดก้ล่ำวถึงวธีิท่ีพญำมำรกล่ำวโทษผูช้อบธรรมต่อพระเจำ้ เช่นกล่ำวหำวำ่ ถำ้โยบตอ้งสูญเสีย
ทรัพยส์มบติัและตอ้งเจบ็ป่วย เขำจะตอ้งแช่งสำปพระเจำ้อยำ่งแน่นอน ขอ้น้ีเป็นกำรฟ้องเทจ็ มำร
เป็นผูพ้ดูมุสำ (ยอห์น 8:44) 

พญำมำรนั้นมีเพียงผูเ้ดียว แต่มีผูช่้วยเหลือหลำยตนดว้ยกนัไม่เพียงแต่คนท่ีชัว่ชำ้เท่ำนั้น ท่ี
เป็นผูช่้วยสนบัสนุนมำร ยงัมีผหีรือวญิญำณชัว่เป็นลูกนอ้งคอยช่วยมำรอีกดว้ย เม่ือพระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่ำวถึง “มำร” ก็หมำยถึงภูตผหีรือวญิญำณอนัชัว่ร้ำยนัน่เอง เม่ือภูตผีเหล่ำน้ีเขำ้สิงผูใ้ด มนัก็
มีอ ำนำจครอบง ำผูน้ั้น และท ำใหเ้ขำกลำยเป็นคนท่ีชัว่ร้ำยไป และในบำงคร้ังก็ท ำใหเ้ขำตอ้งเจบ็ป่วย 
พระเยซูทรงช่วยคนเช่นนั้นเสมอ โดยกำรขบัไล่ผร้ีำย ท่ีสิงอยูใ่นตวับุคคลเหล่ำนั้นออกไป มำรไม่
สำมำรถเอำชนะบุคคลเหล่ำนั้นไดเ้ลย เม่ือมีพระเยซูประทบัอยูด่ว้ย ส ำหรับเรำทั้งหลำยก็
เช่นเดียวกนั เน่ืองจำกพระเยซูไดส่้งพระวญิญำณใหม้ำอยูก่บัเรำ ดงันั้นถำ้เรำต่อสู้กบัมำรดว้ยวธีิของ
พระเจำ้แลว้ มำรก็ไม่อำจเอำชนะเรำไดเ้ลย 

ในพระกิตติคุณทั้งส่ีมีเร่ืองของคนถูกผสิีงอยูเ่ป็นอนัมำก ดงันั้นเรำจึงตอ้งท ำสงครำมฝ่ำย
วญิญำณจิตกบัมำร และพรรคพวกของมนั (เอเฟซสั 6: 12) และจะไดรั้บชยัชนะอยำ่งแน่นอน ถำ้เรำ
สวมเคร่ืองยทุธภณัฑข์องพระเจำ้ (เอเฟซสั 6:13-17) และเรำจะตอ้งไม่ลืมพระด ำรัสของพระเยซูท่ีวำ่ 
“พระองคท่ี์ด ำรงอยูใ่นท่ำนทั้งหลำยเป็นใหญ่กวำ่ผูท่ี้อยูใ่นโลก” (1 ยอห์น 4:4) 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบวำ่ เป็นกำรยำกอยำ่งยิง่ ในอนัท่ีจะจ ำกดัลกัษณะรูปร่ำงของพญำมำร 
ใหเ้ห็นจริงวำ่เป็นเช่นใด รูปร่ำงของมำร ตำมท่ีจิตรกรสมยัก่อนเขียนไวเ้ป็นรูปสัตวป์ระหลำด มีเขำ 
มีหำง ขำมีกีบ และถือสำมง่ำม เป็นอำวธุนั้น เป็นเพียงสัญลกัษณ์ท่ีบ่งถึงควำมร้ำยกำจ แต่เพียงดำ้น
เดียวของพญำมำรเท่ำนั้นมิใช่แสดงถึงลกัษณะอนัสมบูรณ์ครบทุกดำ้น แต่เรำอยำ่ลืมวำ่พญำมำรเป็น
ทูตแห่งควำมสวำ่งดว้ย จงเนน้ควำมจริงในพระธรรม 1 ยอห์น 4: 4 ใหม้ำก 
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บทที ่20 อนาคตของพญามาร 

ก่อนท่ีพญำมำรจะถูกลงโทษ โดยกำรถูกทิ้งลงในบึงไฟนรกนั้น มำรพยำยำมจะรวบรวม
ชำวโลกและทุก ๆ ส่ิงไว ้ เป็นสมบติัของมนั ใหม้ำกท่ีสุดท่ีจะท ำได ้ มนัจะส่งบุรุษผูห้น่ึงใหเ้ป็น
ผูช่้วยในงำนน้ี บุคคลน้ีจะเป็นผูรั้บใช ้ท่ีมีอ ำนำจมำกท่ีสุดของมนั 

เรำทรำบวำ่ในวนัหน่ึงในไมช้ำ้นกั พระเยซูจะเสด็จกลบัมำรับคนของพระองค ์ ออกไปจำก
โลก ต่อจำกนั้นก็จะถึงยคุแห่งกำรพิพำกษำของพระเจำ้ ซ่ึงเรียกวำ่ “มหกลียคุ” ก่อนท่ีจะถึงก่ึงกลำง
ของยคุนั้น พญำมำรจะไม่สำมำรถฟ้องร้องคนท่ีเช่ือถือพระเจำ้อีกต่อไป มนัจะถูกขบัออกจำก
สวรรค ์ ซ่ึงขณะน้ีมนัยงัท ำหนำ้ท่ีฟ้องร้องคริสเตียนอยูท่ี่นัน่ (วิวรณ์ 12:7-12) แลว้พญำมำรก็ตั้งตน้
งำนใหญ่ท่ีสุดของมนัในโลก มนัจะเลือกบุรุษผูห้น่ึง ซ่ึงพระเจำ้ทรงเรียกวำ่ ผูต่้อสู้พระคริสต ์ หรือ
พระคริสตเ์ทียมเทจ็ไว ้ เพื่อจะสถำปนำใหเ้ป็นเจำ้โลก พญำมำรให้อ ำนำจแก่ผูน้ี้อยำ่งมำกยิง่ และชกั
จูงคนใหก้รำบไหวบู้ชำมนั 

บุคคลท่ีมำรแต่งตั้งใหค้รอบครองโลกน้ี จะท ำกำรอนัชัว่ร้ำยต่ำง ๆ ในท่ีสุดก็จะสร้ำงรูป
เคำรพข้ึนในพระวหิำร ในกรุงเยรูซำเล็ม และบงัคบัใหป้ระชำชนทุกคนกรำบไหวบู้ชำ น่ีคืออุบำย
อนัดั้งเดิมท่ีพญำมำรใชล่้อลวงมนุษยใ์หเ้คำรพบูชำมนั อนัเป็นบำปอนัแรกท่ีพญำมำรไดก้ระท ำมำ
ในอดีต และตอ้งกำรให้เป็นเช่นน้ีตลอดไป แต่ก็ไม่ใช่วำ่มนุษยจ์ะยอมกรำบไหวน้มสักำรรูปเคำรพ
นั้น เสียหมดทุกคน ทั้งน้ีเพรำะจะมีบำงคนท่ีไดรั้บควำมรอด พวกเขำจะไม่ยอมกรำบไหวบู้ชำผู ้
ทรยศต่อพระคริสต ์ แมจ้ะตอ้งมีอนัตรำยถึงกบัตอ้งถูกฆ่ำตำยก็ตำม และจะมีหลำยคนท่ีถูกประหำร
ชีวติ 

เม่ือส้ินยคุเจ็ดปีมำแลว้ มนุษยจ์ะแตกแยกกนัอยำ่งขนำนใหญ่ ชำติต่ำง ๆ จะแบ่งแยกเป็น
สองพวก แลว้รบรำฆ่ำฟันกนัและในท่ำมกลำงมหำสงครำมโลกนั้นเอง พระเยซูจะเสด็จมำยงัโลก
อีกคร้ังหน่ึง พระองคจ์ะทรงท ำใหส้งครำมนั้นยติุลง และจบัพระคริสตเ์ทจ็โยนลงในบึงไฟ 

ต่อจำกนั้นจะถึงวำระท่ีพญำมำรจะถูกลงทณัฑ ์ พญำมำรจะถูกล่ำมโซ่ตรวนและขงัไวใ้น
เหวลึก เป็นเวลำหน่ึงพนัปี (วิวรณ์ 20:2) ในระยะหน่ึงพนัปีน้ี พระเยซูจะทรงเป็นผูค้รองโลก ตลอด
ระยะอนัยำวนำนนั้น พญำมำรจะไม่สำมำรถล่อลวงผูใ้ดไดอี้กเลย แต่เม่ือส้ินเวลำหน่ึงพนัปีแลว้ 
พญำมำรจะไดรั้บกำรปลดปล่อยออกมำชัว่ระยะหน่ึง พญำมำรโกรธแคน้มำก มนัจึงออกไปล่อลวง
ชนนำนำชำติ และรวบรวมสมคัรพรรคพวกของมนัต่อสู้พระเจำ้ น่ำแปลกแท ้ๆ ท่ีใจมนุษยเ์ป็นโรค
บำปท่ีรักษำไม่หำย แมจ้ะไดค้รองชีวิตอยูท่่ำมกลำงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีงำม ภำยใตก้ำรปกครองพระเยซู
คริสตเ์ป็นเวลำถึงหน่ึงพนัปีแลว้ก็ตำม แต่กระนั้นก็ยงัมีมนุษยเ์ป็นจ ำนวนมำก เขำ้เป็นพรรคพวกของ
มำร และท ำสงครำมต่อสู้พระเยซูคริสต ์(ววิรณ์ 20:7,8) 
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แน่นอนกำรสงครำมเช่นน้ี ยอ่มจะเกิดข้ึนได ้ แต่พญำมำรไม่มีทำงท่ีจะเอำชนะพระเจำ้ได้
เลย และมนัเองก็จะไม่เคยชนะสงครำมแมแ้ต่สักคร้ังเดียว ตอนแรก ๆ อำจจะดูเหมือนวำ่ พญำมำร
เป็นผูช้นะก็ตำม แต่สงครำมน้ีจะส้ินสุดลงอยำ่งรวดเร็ว ดงัท่ีอธิบำยไวใ้นพระธรรมวิวรณ์ 20: 9 

คร้ันแลว้จะถึงวำระ ท่ีพญำมำรจะตอ้งถูกลงโทษ เป็นคร้ังสุดทำ้ย และพระคริสธรรมคมัภีร์
ไดอ้ธิบำยไวใ้นพระธรรมววิรณ์ 20: 10 วำ่ เป็นกำรลงโทษตลอดนิรันดร์ไม่มีท่ีส้ินสุด พญำมำรจะ
ถูกจบัโยนลงในบึงไฟตลอดไปจนชัว่กลัปำวสำน เป็นกำรส้ินสุดของควำมเลวร้ำยทั้งปวง ซ่ึงก็เป็น
กำรยติุธรรมแลว้ ท่ีพระเจำ้จะทรงลงโทษ ผูน้ ำควำมผิดบำปมำสู่โลก และจกัรวำลเช่นนั้น 

ข้อควรปฏบิัติ 

ผูส้อนควรท ำควำมเขำ้ใจรำยกำรต่ำง ๆ ตำมแผนผงัน้ีใหดี้เสียก่อน แลว้จึงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำ
เขำ้ใจ 

 

ค าถามทดสอบ 

1. จงอธิบำยถึงสภำพของลูซีเฟอร์ ก่อนถูกขบัไล่ลงมำจำกสวรรค ์
2. ลูซีเฟอร์ท ำควำมผิดบำปอยำ่งไร? 
3. ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ พญำมำรมีลกัษณะเป็นบุคคล? 
4. ปัจจุบนัพญำมำรอยูท่ี่ไหน? 
5. จงเล่ำเร่ืองท่ีพญำมำรล่อลวงใหอ้ำดมัและนำงเอวำหลงท ำผดิ อยำ่งยอ่ ๆ  
6. เหตุใดพญำมำรจึงตอ้งกำรปลงพระชนมพ์ระเยซู? 
7. พญำมำรพยำยำมท ำอะไรแก่คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้? มนัพยำยำมท ำอะไรแก่คริสเตียน? 
8. ผูช่้วยพญำมำร มีใครบำ้ง? 
9. เรำเอำชนะต่อพญำมำรและผูช่้วยของมนัไดอ้ยำ่งไร? 
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10. (ก) ตลอดเวลำ หน่ึงพนัปีท่ีพระเยซูทรงครองโลกนั้นพญำมำรอยูไ่หน? 
       (ข) เม่ือส้ินสมยัหน่ึงพนัปีแลว้ พญำมำรจะท ำอะไรแก่มนุษย ์ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่มนั

บำ้ง? 
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หนังสือดี 

เป็นอุปกรณ์ทีด่ใีนการสอน และการศึกษา 
ใหป้ระโยชน์ในกำรด ำเนินชีวติคริสเตียน และกำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระเจำ้ หนุนใจ

ใหท้่ำนมีควำมกลำ้ และควำมเช่ือมัง่คงยิง่ข้ึน คือ 

ความส าคญัและคุณค่าของการศึกษาพระคมัภีร์ 

รำคำเล่มละ 3.00 บำท 
เนน้ให้เห็นคุณค่ำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำพระคมัภีร์ 

การเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ 

รำคำเล่มละ 3.00 บำท 
คู่มือในกำรเป็นพยำน อนัเป็นหนำ้ท่ีรับผดิชอบของคริสเตียนทุกคน 

คริสเตียนเช่ืออย่างไร 

รำคำเล่มละ 2.50 บำท 
ตอบปัญหำท่ีวำ่ คริสเตียนหมำยควำมวำ่อะไร และหลกัค ำสอนของศำสนำคริสตมี์

อะไรบำ้ง 

จัดแผนการไว้  

รำคำเล่มละ 5.00 บำท 
แนะแนวและหนุนใจครูผูส้อนรววีำรศึกษำ เหมำะส ำหรับใชใ้นกำรอบรมครู 

 
 
สนใจ โปรดสั่งซ้ือไดจ้ำก 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชำอุทิศ 

ถนนปฏิพนัธ์ พระนคร, 4 


