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บทที ่1 ผู้ทีเ่ช่ือและผู้ทีไ่ม่เช่ือพระเจ้า 

จงอธิบำยขอ้แตกต่ำง ระหวำ่งคนท่ีเช่ือพระเจำ้ กบัคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ ใหช้ดัเจน มนุษย์
แบ่งแยกกนัเป็นชนชั้นต่ำง ๆ ตำมระดบัสังคม แต่พระเจำ้ทรงแยกมนุษยโ์ลกออกเป็นสองพวกเท่ำนั้น 
คือคนท่ีเช่ือพระเจำ้กบัคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ 

ขอ้แตกต่ำงของมนุษยอ์นัเน่ืองจำกควำมผดิบำป 
1. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ไดรั้บควำมรอด 
2. ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้เป็นผูท่ี้หลงหำย 
3. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ตำย ฝ่าย ควำมผดิบำป 
4. ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ตำย ใน ควำมผดิบำป 

โรงเรียนแต่ละแห่งยอ่มมีหลำยชั้น และแต่ละชั้น นกัเรียนเองก็ต่ำงกนัหลำยระดบั บำงคนฉลำด
หลกัแหลม บำงคนมีปัญญำทึบ บำงคนสะสวย บำงคนข้ีร้ิวข้ีเหร่ บำงคนแขง็แรงมีสุขภำพสมบูรณ์ บำง
คนข้ีโรคอยูเ่สมอ แต่เม่ือพระเจำ้ทอดพระเนตรลงมำท่ีโรงเรียนของท่ำน หรือทอดพระเนตรดูคนหมู่
หน่ึงหมู่ใดในโลก พระเจำ้มิไดท้รงสนพระทยักบัระดบัหรือชนชั้นต่ำง ๆ ดงักล่ำวเลย พระองคท์รงแยก
มนุษย ์ ออกเป็นสองประเภทเท่ำนั้น คือผูท่ี้เช่ือพระองค ์ กบัผูท่ี้ไม่เช่ือพระองค ์ ถำ้เรำสำมำรสร้ำงร้ัวยำว
ท่ีสุดไดส้ักร้ัวหน่ึง ก็จะกั้นมนุษยโ์ดยนยัดงักล่ำว ไดเ้ป็นสองพวก คนละฟำกร้ัวไม่มีประเภทก่ึงกลำง 
หรือประเภทนัง่อยูบ่นร้ัวเป็นอนัขำด เพรำะไม่มีใครท่ีจะเช่ือคร่ึง ๆ กลำง ๆ ได ้

กำรท่ีเรำรู้วำ่เรำเป็นคนประเภทใดนั้น เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก เพรำะผูท่ี้เช่ือพระเจำ้นั้น ไดรั้บส่ิง
อศัจรรยห์ลำยอยำ่ง ส่วนผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้นั้น ไดรั้บแต่ส่ิงท่ีเลวร้ำยนำนำประกำร 

ท่ำนทรำบแลว้วำ่ มีอะไรเกิดข้ึนแก่ท่ำน ทนัทีท่ีท่ำนเช่ือและยอมรับวำ่ พระองคท์รงเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของท่ำน นัน่คือท่ำนไดรั้บควำมรอดพน้บำป เพรำะพระธรรมกิจกำร 16: 31 กล่ำววำ่ “จง
เช่ือวำงใจในพระเยซูคริสตเจำ้และท่ำนจะรอดได”้ ในขณะเดียวกนัก็จะมีส่ิงมหศัจรรยห์ลำยอยำ่งเกิดข้ึน
แก่ท่ำน ซ่ึงเรำจะไดศึ้กษำกนัต่อไป 

ประกำรแรกท่ีท่ำนจะตอ้งคิดก่อนอ่ืนใด ในควำมแตกต่ำงระหวำ่งผูท่ี้เช่ือซ่ึงไดรั้บควำมรอด กบั
ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ ถำ้เรำเขียนป้ำยติดไวท้ำงดำ้นผูเ้ช่ือวำ่ “ผูท่ี้ไม่รับควำมรอด” เรำก็น่ำจะเขียนป้ำยวำ่ “ผู ้
หลงหำย” ติดไวท้ำงฝ่ำยตรงกนัขำ้ม ค ำวำ่ “หลงหำย” ในท่ีน่ีหมำยถึง สูญเสียไป โดยท่ีไม่มีทำงไดคื้น 
ฉะนั้นผูท่ี้มีจิตวญิญำณท่ีหลงหำย จะไม่มีประโยชน์อะไรส ำหรับพระเจำ้เลย ไม่วำ่เขำจะมีคุณสมบติั
ดำ้นอ่ืน ๆ ดีพร้อมก็ตำม แต่ถำ้จิตวญิญำณหลงหำยเสียแลว้ ก็เท่ำกบัวำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่งก็พลอยสูญเสียไป
ท่ีนัน่เอง เปรียบดงัเรือท่ีแล่นไปในทะเล ไม่วำ่จะบรรทุกของมีค่ำมำกมำยอยำ่งไร แต่ถำ้อปัปำง หรือ
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หำยสูญไปในทะเล ก็จะมีประโยชน์อนัใด พระเจำ้ทรงทรำบวำ่ วญิญำณของคนบำปอยู ่ ณ ท่ีใด แมแ้ต่
จะห่ำงไกลจำกพระองค ์ และอยูใ่นสภำพท่ีน่ำกลวัอนัตรำยท่ีสุด เพรำะหำกวำ่ยงัอยูใ่นสภำพเช่นน้ี
จนกระทัง่ผูน้ั้นตำยไป ก็จะไม่มีวนัท่ีจะรับควำมรอดไดเ้ลย จะตอ้งเป็นอยูอ่ยำ่งนั้นไปตลอดกำล ข่ำวดีท่ี
เรำตอ้งบอกกล่ำวใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่เช่ือ ซ่ึงก ำลงัหลงหำยไปก็คือ เขำยงัมีโอกำสท่ีจะไดรั้บคำมรอดอยู ่
หำกเขำมีควำมปรำรถนำอยำ่งแทจ้ริง พระเยซูคริสตท์รงเป็นประตู หำกผูใ้ดผำ่นเขำ้ไปทำงประตูของ
พระองค ์ ผูน้ั้นก็จะไดร้อดพน้บำป (ขอใหอ่้ำน และไตร่ตรองขอ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงต่อไปน้ี เอเฟซสั 
2:8,9 2 ทิโมธี 1:9, ยอห์น 3:18, 2 โครินธ์ 4:3,4) 

ท่ำนทรำบไหมวำ่ คนเป็นจ ำนวนมำกท่ีท่ำนพบเห็นตำมถนนหนทำงนั้น เป็นคนท่ีตำยแลว้ 
ร่ำงกำยของเขำอำจเคล่ือนไหวไปมำไดเ้ช่นเดียวกบัท่ำน แต่ถำ้เขำไม่เช่ือพระเยซูคริสตก์็เท่ำกบัวำ่ เขำได้
ตำยไปแลว้ในควำมผดิบำป (เอเฟซสั 2:1) กล่ำวอีกนยัหน่ึงคือ จิตวิญญำณของเขำตำยเสียแลว้ ท่ำนคงจ ำ
เร่ืองควำมผดิบำปคร้ังแรกท่ีอุบติข้ึนในโลกน้ีได ้(ใหค้รูอธิบำยยอ่ ๆ จะถำมใหผู้ศึ้กษำตอบก็ได)้ 

พระเจำ้ตรัสแก่หญิงชำยคู่แรกของโลก ในวนัท่ีเขำทั้งสองขดัขืนค ำสั่งของพระองคว์ำ่ เขำทั้ง
สองจะตอ้งตำย และเขำทั้งสองก็ไดต้ำยไปจริง ตอนแรกวญิญำณของเขำตำยก่อน แลว้ร่ำงกำยของเขำก็
ตำยตำม นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ จิตวิญญำณของมนุษยจึ์งตอ้งตำย หำกวำ่เขำไม่ยอมเช่ือฟังพระเจำ้ 
มนุษยจ์ะไดรั้บชีวติใหม่ก็ต่อเม่ือเขำเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น ขอใหอ่้ำนดูวำ่ ยอห์น 3:16 และ 1 
ยอห์น 5:12 สอนวำ่อยำ่งไรในเร่ืองน้ี จงสังเกตวรรคตอน ท่ีแยกประโยคขอ้พระธรรมน้ี ซ่ึงเปรียบ
เหมือนร้ัวคัน่กลำงระหวำ่งคนท่ีไดรั้บควำมรอดและคนบำป ระหวำ่งคนท่ีตำยกบัท่ียงัมีชีวติอยู ่

อำจจะเป็นท่ีประหลำดใจอยูบ่ำ้ง ท่ีคริสเตียนก็ตอ้งตำยเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ดว้ย แต่เป็นกำร
ตำยในแบบท่ีดี กล่ำวคือเป็นกำรตำยฝ่ำยควำมผดิบำป เรำไดรั้บชีวติใหม่ เป็นชีวตินิรันดร์ ซ่ึงพระเจำ้
ประทำนให ้ในทนัทีทนัใดท่ีเรำเช่ือพระเยซูคริสต์ 

พระเจำ้ตรัสวำ่ ชีวติบำปอนัเดิมของเรำ ไดถู้กตรึงไวพ้ร้อมกบัพระเยซูคริสต ์ ท่ีไมก้ำงเขนแลว้ 
ฉะนั้น เม่ือมำรทดลองใจของเรำ เรำจึงสำมำรถพดูกบัมำรไดว้ำ่ “ฉนัตำยฝ่ำยควำมผิดบำปแลว้ ฉนัไม่
ยอมท ำตำมค ำชกัชวนของเจำ้อีกต่อไป” พระธรรมโรม 6:11 เป็นพระด ำรัสของพระเจำ้ ท่ีตรัสถึงกำร
ตำยอนัน่ำประหลำดน้ี 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนลงในสมุด เป็นสองแถวตำมแนวด่ิง แถวหน่ึงเขียนไวข้ำ้งบนวำ่ “ผูเ้ช่ือ” อีกแถว
หน่ึงเขียนวำ่ “ผูท่ี้ไม่เช่ือ” ในแถวท่ีวำ่ “ผูเ้ช่ือ” ใหเ้ขียนอกัษรตวัโต ๆ วำ่ “รอดแลว้” ส่วนในแถว “ผูท่ี้ไม่
เช่ือ” เขียนวำ่ “หลงหำย” และ “ตำยในควำมผดิบำป” ตำมล ำดบั จะเขียนขอ้พระธรรมเติมลงไปทั้งสอง
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ดำ้นดว้ยก็ได ้ บำงทีผูศึ้กษำอำจหำอุทำหรณ์ มำบรรยำยเอำเองก็ได ้ แต่พยำยำมใหส้มุดท่ีจดนั้นสะอำด
เรียบร้อยและสวยงำม 
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บทที ่2 ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

พยำยำมอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจถึง ขอบเขตควำมหมำยของค ำวำ่ “พระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำ” 
และ “ควำมเป็นพี่นอ้ง” ของมนุษย ์วำ่มีขอบเขตเพียงใด 

สิทธิท่ีจะเป็นบุตร 
ควำมแตกต่ำงระหวำ่งสิทธิในครอบครัว 

1. คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้เป็นลูกของมำร 
2. คนท่ีเช่ือพระเจำ้ เป็นบุตรของพระเจำ้ โดยกำรบงัเกิดใหม่ 

สมมุติวำ่เด็กหญิงบุญยิง่ ไปหำคุณพอ่ของเด็กหญิงรัญจวน และบอกคุณพอ่ของรัญจวนวำ่ “คุณ
พอ่ค่ะ ลูกขอเงินสักสิบบำทเพื่อน ำไปถวำยพระเจำ้ท่ีคริสตจกัร”ลองคิดดูวำ่คุณพอ่ของเด็กหญิงรัญจวน
จะนึกอยำ่งไร บำงทีคุณพอ่ของรัญจวนจะนึกวำ่ เด็กคนน้ีถำ้จะฝันไปละกระมงั จึงไดเ้รียกผูอ่ื้นวำ่ เป็น
บิดำของตนดงัน้ี โดยปกติแลว้ไม่มีใครเรียกบิดำมำรดำของผูอ่ื้นวำ่ “คุณพ่อ” “คุณแม่” เวน้แต่บุตรของ
บุคคลเหล่ำนั้นเท่ำนั้น 

บำงคนเขำ้ใจผดิคิดวำ่ ใคร ๆ ก็สำมำรถเรียกพระเจำ้วำ่ “พระบิดำ” ได ้ เขำอธิบำยวำ่มนุษยทุ์ก
คนต่ำงก็เป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรงเนรมิตข้ึนมำ ฉะนั้นทุกคนจึงเป็นบุตรของพระเจำ้ และเรียกพระเจำ้วำ่ พระ
บิดำไดเ้สมอ แต่ขอ้น้ีไม่เป็นควำมจริง และพระเยซูเองก็ทรงยนืยนัวำ่ มนุษยมิ์ใช่เป็นบุตรของพระเจำ้
หมดทุกคน 

วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูก ำลงัสนทนำอยู ่ กบันกัปรำชญ ์ และนกักำรศำสนำในกรุงเยรูซำเล็ม 
แมว้ำ่คนเหล่ำนั้นจะเป็นนกัปรำชญแ์ละเป็นคนเคร่งครัดศำสนำก็ตำม แต่จิตใจของคนเหล่ำนั้นต ่ำทรำม
มำก เพรำะคนเหล่ำนั้นมีควำมเกลียดชงัพระเยซู และคอยหำโอกำสจะปลงพระชนมพ์ระเยซูอยูเ่สมอ 
คนเหล่ำนั้นทูลต่อพระเยซูวำ่ “เรำมีพระบิดำคือพระเจำ้แต่พระองคเ์ดียว” แต่พระเยซูตรัสตอบคน
เหล่ำนั้นวำ่ “ถำ้พระเจำ้เป็นบิดำของท่ำนทั้งหลำยแลว้ ท่ำนคงจะไดรู้้จกัเรำ เพรำะวำ่เรำไดม้ำจำกพระเจำ้
และมำท่ีน่ี.....” (ยอห์น 8:42) กำรท่ีพระเยซูทรงใชค้  ำวำ่ “ถำ้พระเจำ้เป็นบิดำของท่ำน” แสดงใหเ้ห็น
อยำ่งชดัเจนวำ่ พระเจำ้ไม่ใช่เป็นพระบิดำของคนเหล่ำนั้น เพรำะวำ่คนเหล่ำนั้นมิไดรั้กพระเยซู มีแต่
ควำมเกลียดชงัพระองค ์และยิง่กวำ่นั้นพระเยซูยงัทรงส ำแดงใหช้ดัยิง่ข้ึนวำ่ ใครเป็นพ่อของคนเหล่ำนั้น 
น่ีเป็นส่ิงท่ีสยดสยองมำก ถำ้หำกคนอ่ืนพูดควำมจริงขอ้น้ี เรำคงจะแปลกใจมำก แต่น่ีพระเยซูตรัสดว้ย
พระโอษฐข์องพระองคเ์อง ซ่ึงเรำรู้วำ่นัน่ตอ้งเป็นควำมจริงพระเยซูตรัสวำ่ “มำรเป็นพ่อของท่ำน” 
(ยอห์น 8:44) ดงันั้น นกัปรำชญเ์หล่ำน้ีจึงมิใช่บุตรของพระเจำ้ หำกแต่เป็นลูกของมำร 
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ผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเยซูคริสตเจำ้ก็ท  ำนองเดียวกนันั้น คือ มิไดเ้ป็นสมำชิกในรำชตระกลูของพระ
เจำ้ หำกแต่เป็นสมำชิกในครอบครัวของมำร กล่ำวคือมำรเป็นบิดำของคนเหล่ำนั้น แมว้ำ่คนเหล่ำนั้นจะ
อธิษฐำนวำ่ “โอพระบิดำของขำ้พเจำ้ผูส้ถิตอยูใ่นมหำสวรรค”์ แต่ผูท่ี้สดบัฟังค ำอธิษฐำนของเขำ แทนท่ี
จะเป็นพระเจำ้ กลบัเป็นพญำมำร 

แต่กระนั้นก็ตำม พญำมำรก็ไม่สำมำรถบงัคบัใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นลูกของมนัต่อไปได ้พระเจำ้ทรง
เตรียมหนทำงไว ้ เพื่อใหม้นุษยมี์โอกำสเขำ้เป็นบุตรของพระเจำ้ได ้ กำรน้ีก็เป็นเหมือนกบัพระพรอ่ืน ๆ 
กล่ำวคือ พระเยซูคริสตท์รงถูกปลงพระชนมบ์นไมก้ำงเขนเพื่อไถ่บำปของเรำ เพื่อวำ่เรำจะไดร้อดพน้
จำกกำรเป็นสมำชิกในครอบครัวของมำร เขำ้เป็นสมำชิกในครอบครัวของพระเจำ้พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ตรัสโดยทำงอคัรสำวกยอห์นวำ่ “คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ ำนำจจะ
เป็นบุตรของพระเจำ้ได ้คือคนทั้งหลำยท่ีไดว้ำงใจในพระองค”์ (ยอห์น 1:11, 12) 

ท่ำนก็เห็นแลว้มิใช่หรือวำ่ เป็นกำรง่ำยเหลือเกินท่ีจะหลีกหนีจำกครอบครัวของมำร และเขำ้
เป็นสมำชิกในรำชตระกลูของพระเจำ้ เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีจะเป็นได ้ ต่อเม่ือเรำไดต้อ้นรับองคพ์ระเยซู
คริสต ์ ใหเ้ป็นพระผูช่้วยไถ่บำปของเรำ หรือวำงใจในพระนำมของพระองค ์ แลว้เรำจึงจะมีสิทธิท่ีจะ
เรียกพระเจำ้วำ่พระบิดำของเรำ และพระเจำ้ทรงเรียกเรำวำ่เป็นบุตรและธิดำของพระองค ์

ท่ำนเป็นบุตรและธิดำของคุณพอ่คุณแม่ของท่ำน ไดอ้ยำ่งไร ท่ำนเป็นบุตรของคุณพอ่คุณแม่ 
เน่ืองจำกท่ำนเกิดมำในครอบครัวของเขำมิใช่หรือ ท ำนองเดียวกนั เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ดว้ยกำร
บงัเกิดใหม่ พระเยซูคริสตต์รัสแก่นิโกเดโมวำ่ “ท่ำนตอ้งบงัเกิดใหม”่ เม่ือท่ำนบงัเกิดใหม่ ท่ำนไดรั้บ
ชีวติใหม่จำกพระเจำ้ เป็นชีวิตของพระเจำ้ และกำรเกิดใหม่ท่ีแหละ ท ำใหเ้รำสำมำรถเป็นสมำชิกในรำช
ตระกลูของพระองค ์

ข้อควรปฏบิัติ 

ไม่วำ่เรำจะปีนป่ำยหำควำมสุขควำมร่ืนรมยอ์ยำ่งไร ก็ไม่สำมำรถท ำใหเ้รำพน้จำกกำรเป็นลูก
ของพญำมำร มำเป็นบุตรของพระเจำ้ไดเ้ลย 
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บทที ่3 ความแตกต่างระหว่างผู้ทีเ่ช่ือและผู้ทีไ่ม่เช่ือพระเจ้า 

ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ อธิษฐำนทูลขอต่อพระเจำ้วำ่ “พระบิดำ” ไม่ไดเ้ลย และควำมจริงเขำไม่มี
สิทธิท่ีจะอธิษฐำนเช่นนั้นดว้ย พระเยซูตรัสวำ่ “ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) 
แต่ผูท่ี้เช่ือพระเยซูสำมำรถเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ได ้ โดยปรำศจำกควำมกลวัหรือควำมสะทกสะทำ้นอนัใดเลย 
เพรำะวำ่พระบิดำเป็นพระเจำ้ของเรำ เด็ก ๆ กลำงถนน คงกลวัต่อกำรท่ีจะกรำบทูลต่อพระรำชำแต่ถำ้
เขำเป็นรำชโอรสหรือรำชธิดำแลว้ เขำจะไม่รู้สึกกลวัพระรำชำเลย ดงันั้นแมว้ำ่พระเจำ้จะทรงยิง่ใหญ่สัก
เพียงใดก็ตำม เรำก็สำมำรถเขำ้เฝ้ำและสนทนำกบัพระองคไ์ดโ้ดยสะดวก เช่นเดียวกบัท่ีเรำพดูคุยกบับิดำ
ของเรำในโลกน้ี 

ท่ำนคงจดจ ำควำมรู้สึกของท่ำนไดดี้ ในเวลำท่ีท่ำนท ำผดิและบิดำมำรดำของท่ำนรู้ถึงกำร
กระท ำของท่ำนเขำ้ เวลำนั้นท่ำนจะรู้สึกเหมือนวำ่ มีก ำแพงขวำงกั้นระหวำ่งท่ำนกบับิดำมำรดำของท่ำน
ทีเดียว 

ผูท่ี้ไม่เช่ือในพระคริสตก์็มีควำมรู้สึกเช่นเดียวกนัน้ี แต่ร้ำยแรงกวำ่ เพรำะควำมผดิบำปของเขำ
เป็นก ำแพงขวำงกั้นระหวำ่งเขำกบัพระเจำ้ เขำไม่มีทำงใดท่ีจะท ำใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ไดเ้ลย เวน้
แต่จะหนีจำกบำปหนัมำเช่ือพระองคเ์ท่ำนั้น แมเ้ขำจะมีหนำ้ตำท่ีสะสวย เขำมิไดรั้บควำมสงบสุขอยำ่ง
แทจ้ริงเลย จนกวำ่เขำจะไดเ้ป็นคริสเตียน ทนัทีท่ีเขำคิดถึงชีวติและควำมตำย จิตใจของเขำป่ันป่วนดุจ
ทะเลท่ีมีคล่ืนลมจดั และไม่มีเวลำสงบเลย คนเหล่ำนั้นอำจไม่ยอมรับวำ่ เขำไม่มีควำมสุข แต่พระเจำ้
ตรัสวำ่เขำไม่มีควำมสงบสุขเลย ท่ำนจะตอ้งเลือกวำ่ ท่ำนจะเช่ือพระเยซูเจำ้ หรือจะเช่ือตนเอง พระองค์
ตรัสวำ่ ท่ำนทั้งหลำยไม่มีควำมสงบสุข (ดู อิสยำห์ 57: 20, 21) 

ตำมปกติคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ ถูกแยกออกจำกพระองคอ์ยูแ่ลว้ (เอเฟซสั 2:12, อิสยำห์ 59:2) และ
เม่ือเขำตำย วญิญำณของเขำก็ยงัตอ้งถูกแยกออกจำกพระเจำ้อีก (ยอห์น 8:21,24) กำรท่ีตอ้งถูกตดัขำด
จำกพระเจำ้ทั้งกำยและวญิญำณน่ีแหละ คือนรก มนุษยอ์ำจมีขอ้โตแ้ยง้กนัมำกในรำยละเอียดปลีกยอ่ย
เก่ียวกบันรก แต่สรุปแลว้นรกก็คือ สถำนท่ีอยูห่่ำงไกลท่ีสุดจำกพระเจำ้นัน่เอง เม่ือพระเยซูคริสตถู์ก
ปลงพระชนมบ์นไมก้ำงเขน พระองคไ์ดท้รงรับเอำควำมผดิบำปของเรำไปดว้ย และเม่ือเป็นเช่นนั้น 
พระเยซูจึงตอ้งทรงถูกแยกออกจำกพระบิดำเจำ้ เช่นเดียวกบัคนบำปทั้งหลำย โดยเหตุน้ีเองพระเยซูจึง
ร้องเสียงดงัวำ่ “พระเจำ้ขำ้ พระเจำ้ขำ้ เหตุไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขำ้พเจำ้เสีย” (มทัธิว 27:46) กำรท่ี
พระเยซูทรงถูกตรึงบนไมก้ำงเขน พระองคไ์ดท้รงแบกรับเอำควำมผดิบำปทั้งปวงของเรำท่ีจะน ำเรำ
ไปสู่นรกไวแ้ลว้ ดว้ยเหตุน้ีเรำพน้จำกโทษทณัฑอ์นัเน่ืองจำกบำปทั้งหลำย อำจกล่ำวไดว้ำ่ หวัใจของ
ศำสนำคริสตอ์ยูใ่นจำกบำปทั้งหลำย อำจกล่ำวไดว้ำ่ หวัใจของศำสนำคริสตอ์ยูใ่นประโยคต่อน้ีคือ 
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“ขำ้พเจำ้สมควรท่ีจะตกนรก แต่พระเยซูทรงรับโทษทณัฑแ์ห่งควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้ท่ีจะน ำไปสู่
นรกนั้นแลว้ ขำ้พเจำ้จึงไม่ตอ้งรับโทษอะไรอีก แต่จะไดรั้บควำมช่ืนชมในสวรรคแ์ทน” 

มีเพลงบทหน่ึงบรรยำยควำมรู้สึก ในกำรท่ีไดอ้ยูไ่กลชิ้ดพระเจำ้ไดด้งัน้ี 
“ขำ้อยูไ่กลชิ้ดพระเจำ้” 
ใกลท่ี้สุดท่ีจะใกลไ้ด ้
โดยพระเยซู พระบุตรพระเจำ้ 
ขำ้จึงเขำ้ใกลพ้ระองคไ์ดเ้ท่ำ ๆ กบัพระบุตรนั้น 
มีขอ้แตกต่ำงอีกอยำ่งหน่ึงระหวำ่งคนท่ีเช่ือพระเจำ้ กบัคนท่ีไม่เช่ือ คนท่ีไม่เช่ืออยูใ่นขอบข่ำย 

กำรส ำแดงพระพิโรธของพระเจำ้ ส่วนคนท่ีเช่ือพระเจำ้อยูใ่นขอบข่ำยท่ีจะไดรั้บควำมช่ืนชมจำก
พระองค ์ กำรท่ีมีใครโกรธเรำอยูต่ลอดเวลำเป็นของไม่สนุกเลย แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกไวห้ลำย
แห่งวำ่ พระเจำ้ทรงพิโรธคนท่ีไม่เช่ือ (สุภำษิต 1:24,29, ยอห์น 3:18,36, โรม 1:18) ไม่ตอ้งสงสัยวำ่พระ
เจำ้จะทรงพิโรธคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ ถึงแมว้ำ่เขำเหล่ำนั้นเป็นคนดีเรียบร้อย เป็นคนใจบุญโอบออ้มอำรี
สักเท่ำใดก็ตำม และแมโ้ลกทั้งโลกจะนิยมคนประเภทน้ี แต่เม่ือเขำไม่ยอมรับเอำพระเยซูคริสต ์ ใหเ้ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของเขำ และไม่ยอมเช่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงวำ่ดว้ยพระองค ์ พระเจำ้จึงทรงเรียก
พวกเขำวำ่ เป็นคนมดเทจ็ (อ่ำน 1 ยอห์น 5:10) แมท้่ำนไม่ไดท้  ำผดิบำปก่ออำชญำกรรมชัว่ร้ำย เช่นกำร
ฆ่ำคนและกำรลกัขโมย พระเจำ้ก็ทรงถือวำ่บำป บำปอนัเน่ืองจำก กำรไม่ยอมเช่ือในพระองคน์ั้น เป็น
บำปท่ีฉกรรจม์ำกทีเดียว แมว้ำ่สำยตำของมนุษยรู้์สึกวำ่ เป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็ตำม แต่ทนัทีท่ีเรำเช่ือพระ
เยซู เรำก็พน้จำกพระพิโรธของพระเจำ้ รับควำมช่ืนชมยนิดีในพระองค ์

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหอ้ธิบำยบทเรียนท่ีแลว้มำเป็นกำรทบทวน 
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บทที ่4 เบือ้งหลงัความตายของผู้ทีเ่ช่ือและผู้ทีไ่ม่เช่ือ 

1. ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้จะตอ้งตกนรกแน่นอน 
2. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้จะไดข้ึ้นสวรรคแ์น่นอน 
3. ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้คอยท่ำควำมตำย และกำรพิพำกษำของพระเจำ้ 
4. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้รอคอยพระคริสต ์และสง่ำรำศีท่ีจะมีมำในอนำคต 

เม่ือโรงเรียกเลิก นกัเรียนต่ำงก็มุ่งหนำ้กลบัไปยงับำ้นของตนเอง ทุกคนต่ำงรู้แน่แก่ใจวำ่ บำ้น
ของตนอยูท่ี่ไหน จึงไม่มีใครเขำ้บำ้นผดิ ควำมจริงน้ีเป็นฉนัใด ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้กบัผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจำ้ก็
ฉนันั้น คือเม่ือชีวิตในโลกน้ีส้ินไปแลว้ เขำก็ตอ้งไปสู่บำ้นถำวรของเขำ แต่วำ่บำ้นของคนสองประเภทน้ี
แตกต่ำงกนัมำก บำ้นของบุคคลประเภทหน่ึง เรียกวำ่สวรรค ์ บำ้นของบุคคลอีกประเภทหน่ึง เรียกวำ่
นรก ควำมจริงจะเรียกนรกเป็นบำ้นก็ไม่ถูกนกั เพรำะบำ้นเป็นสถำนท่ีพกัผอ่นอนัน่ำอยู ่ ส่วนนรกนั้น 
ไม่น่ำอยู ่ ไม่น่ำช่ืนใจเลยสักนิดเดียว แต่นรกเป็นสถำนท่ีซ่ึงมนุษยบ์ำงคนจะตอ้งไป เพรำะวำ่เป็นท่ี
พ  ำนกัของพวกเขำโดยตรง 

ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ก ำลงัเดินทำงไปสู่นรก ถำ้หำกเขำยงัตั้งหนำ้ตั้งตำเดินทำงนั้น โดยไม่เปล่ียน
ทิศทำง เขำจะตอ้งไปถึงท่ีนัน่อยำ่งแน่นอนไม่ชำ้ก็เร็ว เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวเ้ช่นนั้น 
(ววิรณ์ 21:8, สดุดี 9:17) ทำงท่ีคนเหล่ำนั้นเดินไป เป็นทำงของคนท่ีไม่เช่ือ และปลำยทำงของถนนสำย
นั้นมีทำงเดียวคือทำงพินำศ ผูท่ี้ไม่เช่ือพึงสังวรณ์ไวเ้สมอวำ่ เขำจะตอ้งไปอยูใ่นนรกอยำ่งแน่นอน ไม่วำ่
เขำจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตำม หรือแมเ้ขำจะพยำยำมเช่ือวำ่ นรกไม่มีจริง แต่กระนั้นเขำก็ตอ้งไป 

ตรงกนัขำ้มกบัผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ เพรำะเขำยอ่มจะแน่ใจไดว้ำ่เขำจะไดไ้ปสวรรคอ์ยำ่งแน่นอน 
เพรำะนัน่เป็นบำ้นและสถำนท่ีพกัพิงของเขำ แต่ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้จะเป็นคนวเิศษ 
ดีกวำ่ผูที้ไม่เช่ือพระองค ์ (ทิตสั 3:5) เป็นเพียงแต่วำ่ เขำเช่ือและวำงใจในองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น ซ่ึง
พระเจำ้ตรัสวำ่ ผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตทุ์กคน จะรอดพน้บำป และก ำลงัเดินทำงไปสู่สวรรค ์(1 เปโตร 1:4, 
2 ทิโมธี 4:18) 

พระเยซูตรัสวำ่ พระองคท์รงมีพระประสงค ์ ท่ีจะอยูก่บัคนของพระองค ์ ตลอดไปเป็นนิจนิ
รันดร์ (ยอห์น 17:24) พระองคจ์ะประทบัอยูใ่นสวรรค ์ และคนท่ีเช่ือพระเยซูจะอยูก่บัพระองคท่ี์นัน่
ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ เรำมีควำมมัน่ใจวำ่ เรำจะไดไ้ปสวรรคม์ำกยิง่กวำ่ควำมแน่ใจท่ีวำ่ เรำจะไปถึง
บำ้นเม่ือโรงเรียกเลิกแลว้ เพรำะขณะท่ีเรำเดินกลบับำ้น อำจมีเหตุกำรณ์บำงอยำ่งเกิดข้ึน จนไม่อำจกลบั
ถึงบำ้นไดเ้ลย แต่ถำ้เรำเป็นผูท่ี้เช่ือพระเจำ้แลว้ จะมีเหตุขอ้ขวำงมิใหเ้รำไปถึงสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย 
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ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้จะตอ้งรับโทษทณัฑใ์นวนัพิพำกษำ พระเจำ้จะเปิดสมุดทะเบียนประจ ำชีพ
ของมนุษยอ์อก เวลำนั้น คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้จะถูกพระเจำ้พิพำกษำตำมผลงำน และเขำจะตอ้งรับโทษ
ตำมกำรประพฤติของเขำ วำระนั้นเขำจึงจะรู้วำ่กำรท ำคุณงำมควำมดี ไม่อำจช่วยเขำใหร้อดพน้กำรปรับ
โทษไดเ้ลย บรรดำผูท่ี้ไม่มีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ ำชีพนั้น จะตอ้งถูกผลกัลงในบึงไฟท่ีไหมอ้ยู่
เป็นนิจ (ววิรณ์ 20:12,13) คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้จะไม่มีควำมหวงัอะไรเลย นอกจำกควำมตำยเท่ำนั้น แลว้
เขำจะถูกลงโทษ (ฮีบรู 9:27) 

แต่คนท่ีรอดพน้จำกบำปคือคนท่ีเช่ือพระเยซูคริสต ์ ไม่ตอ้งพะวงวำ่ จะตอ้งตกอยูใ่นสภำพ
เช่นนั้นเลย ถูกแลว้ ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ก็ตอ้งตำยจำกโลกน้ีไปเหมือนกนั แต่ควำมตำยของเขำจะเป็นกำรละ
จำกโลกข้ึนไปอยูส่วรรค ์ แมแ้ต่อำจำรยเ์ปำโลเองก็อยำกจะตำยเพื่อจะไดไ้ปอยูใ่นสวรรคก์บัพระคริสต ์
(ฟีลิปปี 1:21,23) แต่ผูท่ี้เช่ือพระเยซูอำจไม่ตำยก็ได ้ เพรำะวำ่ถำ้พระองคเ์สด็จกลบัมำในเวลำท่ีเขำยงัมี
ชีวติอยู ่ เขำจะไดไ้ปสวรรคท์ั้งเป็น โดยไม่ตอ้งตำยเสียก่อนเลย (1 โครินธ์ 15:51,52 ฟีลิปปี 3:20,21, 
ฮีบรู 9:28) นอกจำกนั้นผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตก์็ไม่ตอ้งกงัวลวำ่ ตนจะตอ้งถูกพระเจำ้ลงโทษ เพรำะพระ
เยซูทรงถูกปลงพระชนมบ์นไมก้ำงเขน อนัเป็นกำรรับโทษบำปแทนเขำแลว้ (ยอห์น 5:24) 

ส่ิงท่ีคอยท่ำพวกเขำอยูก่็คือ สง่ำรำศีซ่ึงจะไดรั้บจำกพระเจำ้กำรท่ีพวกเขำจะไดรั้บสง่ำรำศีนั้น 
มิใช่เป็นเพรำะพวกเขำเป็นคนดีสมควรท่ีจะไดรั้บสง่ำรำศีนั้น หำกแต่เป็นเพรำะพระเจำ้ทรงเลือก
ประทำนพระพรเช่นนั้น ใหแ้ก่คนท่ีเช่ือพระเยซูคริสต ์

ชำวจีนหลำยคนซ้ือโลง ใส่ศพของตวัเอง เผื่อไวล่้วงหนำ้ตั้งหลำยปีก่อนท่ีตวัจะตำย เพื่อให้
พร้อมท่ีจะใชไ้ดท้นัที มีชำยชำวจีนคนหน่ึงเป็นคนมัง่มีมำก เขำสร้ำงโลงศพอนัสวยงำมไวส้ ำหรับ
ตนเองต่อมำเขำไดรั้บเช่ือเป็นคริสเตียน จึงไดเ้ขียนขอ้ควำมไวท่ี้ดำ้นหนำ้และหลงัของโลง เพรำะวำ่
เวลำเขำตำย เขำอยำกใหผู้ท่ี้มำในงำนศพ คอยดูวำ่เขำจะไดไ้ปสู่ท่ีใด ดำ้นหนำ้โลงเขำเขียนวำ่ “คนท่ีตำย
ในพระคริสตจ์ะฟ้ืนข้ึนมำอีก” (ดู 1 เธสะโลนิกำ 4:16) และ ดำ้นหลงัโลงเขียนวำ่ “พระเยซูเจำ้ เชิญเสด็จ
มำเถิด” (ววิรณ์ 22:20) ดูเถิดควำมคิดของเขำ ช่ำงเปล่ียนแปลงไปมำกมำยอะไรเช่นนั้น เพรำะสมยัเม่ือ
เขำยงัมิไดเ้ป็นคริสเตียน เขำคิดอยูใ่นใจตลอดเวลำวำ่ เขำจะตอ้งตำยตลอดไปเป็นนิตย ์

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำวำดรูปตำมควำมคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกบัควำมตำยของผูเ้ช่ือและผูท่ี้ไม่เช่ือ 
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ค าถามทดสอบ 

1. พระเจำ้ทรงแบ่งมนุษยอ์อกเป็นก่ีประเภท? อะไรบำ้ง? 
2. ค ำวำ่ “หลำย” หมำยควำมวำ่อะไร? 
3. ควำมผดิบำปของผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ ถูกตรึงไวท่ี้ไหน? และควำมผดิบำปของผูท่ี้ไม่เช่ือ

พระเจำ้อยูท่ี่ไหน? 
4. พระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของมนุษยทุ์กคนในโลก เช่นนั้นหรือ? ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไร? 
5. พระบิดำเจำ้ทรงทอดทิ้งพระเยซู ไวบ้นไมก้ำงเขน ตำมล ำพงัหรือ? เหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น? 
6. พระเจำ้ทรงพิโรธคนท่ีไม่เช่ือพระองคห์รือเปล่ำ? 
7. (ก) มนุษยจ์ะพน้จำกกำรเป็นสมำชิกในครอบครัวของมำร และเขำ้เป็นสมำชิกในรำช

ตระกลูของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร? 
(ข) เขียนขอ้ควำมสั้น ๆ บรรยำยมำสักส่ีขอ้วำ่ ท่ำนอยูใ่กลชิ้ดพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร? 

8. ผูท่ี้เช่ือพระเจำ้จะถูกพิพำกษำเพรำะควำมผดิบำปของเขำหรือไม่? เพรำะเหตุใด? 
9. จงอธิบำยถึง “สถำนท่ี” ซ่ึงผูเ้ช่ือพระเจำ้จะไปอยู ่ และ “สถำนท่ี” ซ่ึงผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้

จะตอ้งไปอยู ่ภำยหลงัจำกท่ีไดส้ิ้นชีวติแลว้ เท่ำท่ีท่ำนทรำบ 
10. ขอ้แตกต่ำงระหวำ่งคนท่ีเช่ือพระเจำ้ กบัคนท่ีไม่เช่ือพระองค ์ ทั้งหำ้ขอ้ ไดแ้ก่

อะไรบำ้ง? 
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บทที ่5 ความมัน่ใจอนับริบูรณ์ 

ควำมมัน่ใจอนับริบูรณ์ ตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งพระรำชกิจของพระคริสต ์
คร้ังหน่ึงขำ้พเจำ้ไดย้นิชำยคนหน่ึงพดูวำ่ “ขำ้พเจำ้มัน่ใจวำ่จะไดไ้ปอยูก่บัพระคริสต ์ เท่ำกบั

ขำ้พเจำ้มัน่ใจวำ่ พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นสวรรค”์ ขำ้พเจำ้คิดวำ่ ชำยคนนั้นคงจะเป็นคนดีมำกหรือ
มิฉะนั้นก็ตอ้งเป็นคนอวดตวัอยำ่งมำก แต่ต่อมำขำ้พเจำ้ไดท้รำบควำมจริงจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ 
เขำไม่มีคุณงำมควำมดีอะไรและไม่ใช่คนอวดตวัหรือจองหอง แต่เขำเป็นคนรู้จกัพระเจำ้ และเขำรู้จกั
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นอยำ่งดี ดงันั้นเขำจึงไม่พดูเร่ืองอะไรมำกไปกวำ่ ควำมแน่ใจของเขำวำ่ เขำจะ
ไดไ้ปอยูใ่นสวรรคเ์ช่นเดียวกบัควำมแน่ใจท่ีวำ่ พระเยซูก็ประทบัอยูท่ี่นัน่ดว้ย 

พระเจำ้ทรงขอให้เรำท ำอะไรบำ้ง เพื่อเรำจะไดข้ึ้นสู่สวรรค ์ พระองคจ์ะไม่ทรงขอร้องใหเ้รำท ำ
ในส่ิงท่ีเป็นมลทินเลย เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ถำ้หำกวำ่พระองคท์รงอนุญำตใหผู้ท่ี้ไม่
บริสุทธ์ิครบถว้นเขำ้ไปอยูใ่นสวรรค ์พระเจำ้ก็จะไม่ใช่ผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ำนคงเคยเห็นตำชัง่แบบเก่ำ ๆ มำบำ้ง
แลว้ เขำใชลู้กตุม้ถ่วงน ้ำหนกัท่ีปลำยคำนตำชัง่ และเล่ือนไปมำตำมคำนนั้น เพื่อปรับน ้ ำหนกัใหส้มดุลย์
กนั จึงจะอ่ำนมำตรำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ในโลกน้ีมีมนุษยอ์ยูส่ำมจ ำพวก คือ พวกท่ีเลวมำก พวกท่ีดีอยำ่งธรรมดำสำมญั และพวกท่ีดี
มำก ขอใหเ้รำชัง่คนเลวมำกในตรำชูของพระเจำ้ดูบำ้ง เช่นฆำตกร คนลกัขโมย คนมุสำ ฯลฯ สุดแลว้แต่
ท่ำนจะเรียกคนเหล่ำนั้นวำ่เป็นอยำ่งไร ไม่วำ่ท่ำนจะใหเ้กียรติคนเหล่ำนั้น หรือเพิ่มน ้ำหนกัใหแ้ก่พวก
เขำเพียงใด ก็ไม่สำมำรถท ำใหต้ำชัง่แห่งควำมบริสุทธ์ิและยติุธรรมของพระเจำ้ อยูใ่นลกัษณะสมดุลยไ์ด้
เลย 

ครำวน้ีขอใหเ้รำหนัมำ มองคนท่ีโลกยกยอ่งวำ่เป็นคนดีดูบำ้ง บุคคลผูน้ี้เป็นรำษฎรธรรมดำ
สำมญั เขำเป็นคนดีมำกไม่เคยติดตะรำงแต่เขำเลวพอท่ีจะท ำชัว่อะไร ๆ ก็ได ้ ตำมใจชอบ เขำเป็นคน
บำปท่ีมีควำมอ่อนหวำน น่ำรัก น่ำคบหำ เป็นท่ีชอบพอรักใคร่ของมิตรสหำย เขำพร้อมท่ีจะท ำดี 
ตอบสนองคนอ่ืนเสมอ ถำ้เอำบุคคลประเภทน้ีไปชัง่เทียบกบัควำมชอบธรรมของพระเจำ้แลว้ ก็นบัวำ่
ดีกวำ่บุคคลประเภทแรก แต่ก็ยงัไม่อำจสมดุลยก์บัมำตรฐำน แห่งควำมชอบธรรมอนัใหญ่ยิง่ของพระเจำ้
ไดเ้ลย เขำยงัเป็นคนท่ีหลงท ำบำปอยู ่เช่นเดียวกบัพวกแรก 

เม่ือเรำชัง่น ้ำหนกัคนเลวท่ีสุด และคนดีระดบัธรรมดำแลว้ ก็เหลือเพียงประเภทเดียว คือคนท่ี
โลกยกยอ่งวำ่เป็นคนดีมำกซ่ึงมีไม่มำกนกั ในท่ีน้ีขอใหเ้รำเลือกเอำศำสตรำจำรยท่ี์สอนวชิำศีลธรรมเป็น
ตวัแทนของคนพวกน้ี กำรท่ีเลือกเอำศำสตรำจำรย ์ ก็เพรำะเขำไดศึ้กษำรู้จกัควำมดีและควำมชัว่มำอยำ่ง
ดีท่ีสุด จนเป็นท่ียกยอ่งวำ่เป็นคนดีเยีย่ม และกำรตดัสินใจของเขำไม่ผิดพลำดเลย เขำเป็นคนท่ีโลกพึง
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สรรเสริญ บรรดำบิดำมำรดำทั้งหลำย ต่ำงอยำกใหบุ้ตรของตนมีอนำคตเหมือนอยำ่งผูน้ี้ เม่ือเขำเป็นคน
ดีผดิกวำ่คนอ่ืน ๆ เช่นน้ี เรำก็อำจจะเพิ่มน ้ำหนกัใหเ้ป็นพิเศษ แต่ในเม่ือเรำชัง่ดูแลว้ เป็นแต่เพียงคน
ธรรมดำ ไม่มีควำมชอบธรรมเพียงพอ ไม่ใช่ผูบ้ริสุทธ์ิอยำ่งแทจ้ริง ในสำยพระเนตรของพระเจำ้เลย ชีวติ
ของเขำจึงไม่สมดุลยก์บัมำตรฐำนแห่งควำมชอบธรรมของพระเจำ้ 

เน่ืองดว้ยมำตรฐำนอนัเขม้งวด และสูงส่งของพระเจำ้น้ีเองจึงท ำใหผู้ค้นโกรธแคน้ ไม่พอใจ
พระองค ์ แต่พระเจำ้ของเรำเป็นพระเจำ้ผูบ้ริสุทธ์ิ พระประสงคข์องพระองคมี์แต่ควำมบริสุทธ์ิครบ
บริบูรณ์ไม่บกพร่องเลย ไม่มีใครอ่ืนท่ีจะเป็นผูบ้ริสุทธ์ิเช่นนั้นได ้

มนุษยท์ั้งสำมจ ำพวกคือ คนท่ีเลวมำก คนดีแบบธรรมดำสำมญั และคนดีมำก ต่ำงก็ลว้นแต่เป็น
คนบำปทั้งส้ิน แต่พระเจำ้ทรงพระกรุณำเรำ โดยทำงไมก้ำงเขนของพระเยซู พระเจำ้ตรัสวำ่ พระองค์
ทรงจดัเตรียมควำมบริสุทธ์ิและควำมชอบธรรมของพระองคไ์วใ้หเ้รำ ถำ้หำกเรำเช่ือในพระองค ์ มำหำ
พระองค ์ โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงกำรกระท ำคุณงำมควำมดี หรือฐำนะทำงสังคมของเรำ เพรำะส่ิงเหล่ำน้ีไม่
อำจช่วยเรำได ้ โดยควำมเช่ือในพระคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริงแลว้ เรำจะไดรั้บควำมชอบธรรมเป็นของ
ประทำนจำกพระเจำ้ 

กล่ำวคือ เรำมิไดเ้อำควำมดีของเรำมำชัง่เทียบกบัควำมชอบธรรมของพระเจำ้ หำกแต่เอำ
ควำมชอบธรรม ควำมบริสุทธ์ิของพระเยซูมำชัง่แทน ตรำชูของพระเจำ้ก็จะสมดุลย ์เป็นเหตุใหพ้ระองค์
ทรงรับเรำเขำ้สู่สวรรคไ์ด ้เรำจะตอ้งจ ำไวเ้สมอวำ่ กำรท่ีเป็นเช่นน้ี ไม่ใช่เพรำะผลแห่งกำรกระท ำควำมดี
ของเรำ แต่เป็นโดยควำมบริสุทธ์ิครบบริบูรณ์ของพระเยซูคริสตต่์ำงหำก โดยควำมเช่ือท่ีเรำมีต่อพระ
คริสต ์พระเจำ้จึงรับเรำเขำ้สู่สวรรค ์ดงันั้นเรำจึงมีควำมแน่ใจอยำ่งเตม็ท่ีวำ่ พระเจำ้จะทรงรับเรำ ก็เพรำะ
คุณสมบติัทุกอยำ่งท่ีพระองคท์รงก ำหนดไว ้มีครบถว้นในพระคริสต ์แลว้นัน่เอง 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระธรรม และใหเ้ขียนใตรู้ปน้ี 
 



 19 



 20 

บทที ่6 ความมัน่ใจอนับริบูรณ์ของผู้เช่ือ 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำมีควำมมัน่ใจ ในฐำนะของพระเยซูคริสต ์
1. ควำมมัน่ใจอนัสมบูรณ์นั้นคืออะไร? 
2. กำรไถ่บำปท่ีครบถว้น 

ถำ้ขำ้พเจำ้ถำมท่ำนวำ่ “คุณยงัมีชีวติอยูห่รือ” แลว้ท่ำนจะตอบประกำรใด ท่ำนคงไม่ตอบวำ่ “คง
จะมีชีวติอยูก่ระมงั” ท่ำนคงจะตอ้งตอบวำ่ “ผมมีชีวิตอยูจ่ริง ๆ ไม่ตอ้งสงสัยเลย” ถำ้หำกวำ่เรำจะเกิด
ควำมสงสัยบำ้ง ก็นบัวำ่เป็นควำมโง่เขลำแท ้ ๆ ท่ีสงสัยต่อส่ิงท่ีรู้แน่ใจแก่ใจเช่นน้ี น่ีเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีเรำ
จะพดูกนัในวนัน้ี เพรำะเป็นเร่ืองท่ีมีหลำยคนสงสัยและไม่แน่ใจ บำงทีท่ำนเองก็อำจยงัมีควำม
คลำงแคลงใจอยูบ่ำ้งก็ได ้แต่เม่ือท่ำนเรียนจบบทเรียนน้ีแลว้ก็จะช่วยท่ำนหมดควำมสงสัย 

ถำ้ขำ้พเจำ้ถำมท่ำนวำ่ “คุณรอดพน้บำปแลว้หรือยงั” ท่ำนจะตอบวำ่อยำ่งไร หลำยคนอำจตอบ
วำ่ “ผมหวงัวำ่คงจะเป็นเช่นนั้น” “ผมก ำลงัพยำยำมจะใหร้อดพน้บำป” หรือไม่ก็วำ่ “สักวนัหน่ึงผมคง
จะรอดพน้บำป” ค ำตอบเหล่ำน้ีลว้นแต่เป็นค ำตอบท่ีโง่เขลำทั้งส้ิน เพรำะผูท่ี้มีควำมรู้ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ จะไม่ใหค้  ำตอบท่ีไม่แน่นอนเช่นน้ีเลย คริสเตียนทุก ๆ คนควรมีควำมแน่ใจในเร่ืองน้ี คือ มีควำม
มัน่ใจอยำ่งเตม็ท่ีวำ่ เขำไดร้อดพน้บำปแลว้ ท่ำนมีควำมมัน่ใจหรือไม่วำ่ ท่ำนไดรั้บควำมรอดแลว้ ขอให้
เรำส ำรวจดูวำ่ พระด ำรัสของพระเจำ้ตรัสวำ่อยำ่งไร เหตุใดเรำจึงรู้และมัน่ใจในควำมรอดของเรำได ้

ประกำรแรก เรำจ ำตอ้งทรำบวำ่ เรำรอดพน้บำปไดอ้ยำ่งไร ท่ำนพอจะอำ้งขอ้พระธรรม
สนบัสนุนสักขอ้หน่ึงไดห้รือไม่ (ผูศึ้กษำควรตอบโดยอำ้งขอ้พระธรรม กิจกำร 16:31 และย  ้ำเพิ่มเติมวำ่ 
เขำไดรั้บควำมรอด โดยกำรเช่ือวำงใจในองคพ์ระเยซูคริสต ์ผูท้รงำยพระชนมเ์พื่อเรำ ถำ้เห็นวำ่ผูศึ้กษำมี
ควำมลงัเลใจอยู ่ ก็จงอธิบำยใหเ้ขำทรำบ) ส่วนปัญหำท่ีวำ่ กำรท่ีเรำไดรั้บควำมรอด เป็นเพรำะคุณงำม
ควำมดีของเรำหรือไม่นั้น ก็ขอใหดู้ค ำเฉลยจำกขอ้พระธรรมเอเฟซสั 2:8,9 ขอ้พระธรรมทั้งสองน้ี สอน
ไวอ้ยำ่งเด่นชดัวำ่ คุณงำมควำมดีของเรำไม่สำมำรถช่วยใหเ้รำรอดพน้บำปไดเ้ลย กำรท่ีเรำไดรั้บควำม
รอดนั้น มิใช่เพรำะผลงำนของเรำ หำกแต่โดยพระรำชกิจของพระคริสต ์เม่ือผูคุ้มเรือนจ ำชำวฟีลิปปีถำม
อำจำรยเ์ปำโล “ท ำอยำ่งไร ขำ้พเจำ้จึงจะรอดพน้บำปได”้ เปำโลตอบวำ่ “จงวำงใจในพระเยซูคริสต ์แลว้
ท่ำนจะรอดได”้ เปำโลไม่ไดบ้อกวำ่ “เช่ือพระเยซูแลว้ให้ไปโบสถ”์ หรือ “เช่ือพระเยซูแลว้จงเป็นคนดี” 
หรือ “จงเช่ือพระเยซูแลว้ให้อธิษฐำนมำก ๆ ” ทั้งน้ีเพรำะกำรท่ีจะไดรั้บควำมรอดนั้น ข้ึนอยูก่บักำรเช่ือ
ในพระเยซูเท่ำนั้น ไม่จ  ำเป็นตอ้งอำศยักิจกรรมอ่ืนใดประกอบอีก 

ขอใหข้ำ้พเจำ้ถำมท่ำนสักสำมขอ้ดงัน้ี 
1. ท่ำนรอดพน้บำปไดอ้ยำ่งไร? (กิจกำร 16:31 เป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง) 
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2. ท่ำนเช่ือและวำงใจในพระเยซูคริสตห์รือไม่? (ปกติมกัจะตอบวำ่ใช่) 
3. ท่ำนรอดพน้บำปแลว้หรือยงั? (บำงทีอำจจะตอบวำ่ “รอดแลว้” เวน้แต่ผูน้ั้นจะมี

ควำมคิดท่ีวำ่ สำมำรถรอดพน้บำปได ้โดยกำรประพฤติดี ถำ้ใครมีควำมคิดเช่นนั้น ครู
จะตอ้งอธิบำยถึงรำกฐำนแห่งควำมรอดหลำย ๆ คร้ัง ใหเ้ขำเขำ้ใจ) 

พระเจำ้ตรัสวำ่ จงเช่ือวำงใจในพระเยซูคริสต ์แลว้ท่ำนจะรอดพน้บำปอยำ่งแน่นอน ถำ้ท่ำนเช่ือ
ในพระเยซูคริสต ์แต่กลบัตอบวำ่ ท่ำนยงัมิไดรั้บควำมรอด ก็เท่ำกบัวำ่ ท่ำนท ำใหพ้ระเจำ้ตรัสมุสำ 

เหตุผลท่ีเรำรอดพน้บำปมีประกำรเดียวคือ โดยกำรเช่ือวำ่พระเยซูคริสตท์รงยอมตำยแทนเรำ
บนไมก้ำงเขน กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูเป็นกำรประกำศวำ่ ภำระในกำรน ำควำมรอดมำสู่มนุษย์
ของพระองค ์ ส ำเร็จเรียบร้อยแลว้ ท่ำนจ ำไดไ้หมวำ่ ในวำระท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมน์ั้น ทอ้งฟ้ำมืด
คร้ึมไปหมด ท่ำนจ ำไดไ้หมวำ่ พระเยซูตรัสวำ่อยำ่งไร ก่อนท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ พระด ำรัสค ำ
สุดทำ้ยของพระเยซูนั้นส ำคญัมำก พระธรรมยอห์น 19:30 บนัทึกวำ่พระองคต์รัสวำ่ “ส ำเร็จแลว้” ทั้งน้ี
พระองคท์รงหมำยควำมวำ่ พระรำชกิจท่ีช่วยมนุษยท์ั้งหลำยใหพ้น้บำปนั้น พระองคท์รงกระท ำส ำเร็จ
หมดแลว้ ในยอห์น 17:4 เรำไดพ้บถอ้ยค ำอยำ่งเดียวกนัน้ี และในพระธรรมฮีบรู 1:3 ก็กล่ำววำ่ พระเยซู
ทรงช ำระควำมผิดบำปของเรำดว้ยพระองคเ์องส ำเร็จแลว้ พระเยซูไม่ตอ้งกำรท่ีจะใหผู้ใ้ดช่วยพระองค ์
พระองคท์รงกระท ำกิจน้ี โดยยอมพลีพระชนมบ์นไมก้ำงเขนดว้ยพระองคเ์อง 

เพรำะเหตุน้ีเองเรำจึงทรำบแน่นอนวำ่ เรำไดร้อดพน้บำปหมดส้ินแลว้ เรำเช่ือวำ่ พระเยซูได้
ส้ินพระชนมเ์พือ่เรำ และไม่มีทำงอ่ืนใดท่ีจะช่วยได ้ เม่ือพระเยซูทรงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ ใน
กำรช่วยใหม้นุษยร์อดพน้บำป ส ำเร็จครบบริบูรณ์บนไมก้ำงเขนแลว้เช่นน้ี เรำจึงมัน่ใจไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีวำ่ 
เรำไดร้อดพน้บำปแลว้ 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำท่องพระธรรมสดุดี 71: 3 
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บทที ่7 รากฐานแห่งความมัน่ใจของผู้ทีเ่ช่ือ 

ควำมมัน่ใจอนับริบูรณ์ตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งพระรำชกิจและพระวจนะของพระคริสต ์
ถำ้ท่ำนรู้จกัใครสักคนหน่ึงซ่ึงพดูมุสำไม่เป็น ท่ำนก็คงจะเช่ือถอ้ยค ำบุคคลนั้นมิใช่หรือ บดัน้ี

ท่ำนไดรู้้จกับุคคลผูห้น่ึงเช่นนั้นแลว้ คือพระเจำ้ พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวท่ีไม่เคยตรัสมุสำ และจะไม่ตรัส
มุสำเลย นอกจำกนั้นพระองคย์งัไม่อำจท ำส่ิงท่ีผดิพลำดไดด้ว้ย (อ่ำนทิตสั 1: 12) 

กำรท่ีท่ำนจะมีควำมแน่ใจอยำ่งเตม็บริบูรณ์หรือไม่เพียงใดนั้นอยูท่ี่ควำมนึกคิดของท่ำน ซ่ึงมี
ต่อพระเจำ้วำ่เป็นเช่นใด สมมุติวำ่มีเด็กคนหน่ึงตอ้งกำรเงินไปซ้ือของท่ีจ ำเป็นสักอยำ่งหน่ึง เด็กคนนั้นรู้
วำ่ บิดำมำรดำของเขำ ไม่มีเงินพอท่ีจะใหเ้ขำได ้ แต่เขำก็ยงัตอ้งกำรส่ิงนั้นอยู ่ เด็กคนนั้นมีลุงอยูค่นหน่ึง 
และเยน็วนัหน่ึง ลุงของเขำมำรับประทำนอำหำรท่ีบำ้นของเขำ ลุงมองเห็นหนำ้เศร้ำ ๆ ชอบกล จึงถำม
เขำ หลำนเป็นอะไรไป เด็กคนนั้นจึงเล่ำควำมในใจของเขำใหลุ้งฟัง ลุงจึงเอำมือตบไหล่และบอกวำ่
พรุ่งน้ีหลำนไปหำลุง ลุงจะใหเ้งินแก่หลำนตำมท่ีหลำนตอ้งกำร เพื่อเป็นของขวญั 

ลองคิดเถิดวำ่ เด็กคนนั้นจะท ำอยำ่งไร เม่ือไดรั้บข่ำวดี เช่นนั้น เขำคงจะตอ้งบอกเล่ำข่ำวดีน้ี 
ใหแ้ก่เพื่อนฝงูของเขำดว้ยควำมลิงโลด ทั้งน้ีเพรำะเขำเช่ือในลุงของเขำ และค ำมัน่สัญญำของลุงของเขำ
นัน่เอง ถำ้เด็กคนนั้นไม่วำงใจในลุงของตน ก็คงจะพดูกบัเพื่อนของเขำวำ่ “ฉนัหมดหวงัท่ีจะไดเ้ป็น
เจำ้ของ ส่ิงท่ีฉนัตอ้งกำรเสียแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีฉนัอยำกจะไดใ้จจะขำด ลุงของฉนับอกวำ่ จะใหเ้งินแก่ฉนั แต่
ฉนัไม่แน่ใจเลย เขำจะใหฉ้นัดงัท่ีพดูไว”้ 

แต่พระบิดำของเรำในสวรรค ์ ไม่เคยตรัสมุสำ และจะไมมุ่สำแก่ผูใ้ด พระนำมของพระเจำ้ คือ
ควำมสัตยจ์ริง พระเยซูตรัสวำ่ “เรำเป็นควำมจริง” (ยอห์น 1:46) โดยเหตุน้ีเอง ดำวิดจึงสำมำรถร้องเพลง
สดุดีพระเกียรติของพระองคว์ำ่ “ขำ้แต่พระเจำ้พระนำมของพระองคเ์ล่ืองลือไปมำกเท่ำใด ควำม
สรรเสริญยอ่มมีแก่พระองคถึ์งท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลกเท่ำนั้น” (สดุดี 48:10) กษตัริยซ์ำโลมอน ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีมีสติปัญญำมำกท่ีสุดผูห้น่ึง ไดส้รรเสริญพระเจำ้วำ่ “พระนำมพระเยโฮวำห์เป็นป้อมเขม้แขง็ คนชอบ
ธรรมทั้งปวงวิง่เขำ้ไปก็พน้ภยั” (สุภำษิต 18:10) 

พระสัญญำขอ้หน่ึงของพระเยซู ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปก็คือ พระธรรมยอห์น 3:16 คร้ังหน่ึงนำน
มำแลว้ ขณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงันัง่เรียนพระคมัภีร์อยู ่ ครูไดเ้รียกนกัศึกษำชำวจีนผูห้น่ึงออกไปท่ีกระดำนด ำ 
ท่ำนก ำหนดขอ้พระธรรมใหเ้ขำหน่ึงขอ้ และใหเ้ขียนโครงเร่ืองท่ีจะพดูเก่ียวกบัพระธรรมขอ้น้ี นกัศึกษำ
ผูน้ั้นขออภยัต่อครู และเพื่อนนกัศึกษำวำ่ เขำไม่สู้จะมีควำมรู้ภำษำองักฤษมำกนกั ดงันั้น เขำจึงขอเขียน
เคำ้โครงเร่ืองเป็นประโยคง่ำย ๆ คือมีเพียง ประธำน กริยำ และกรรม มีใจควำมวำ่ดงัน้ี 

พระเจำ้ ไดท้รงรัก  โลก 
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พระเจำ้   ไดป้ระทำน  พระบุตร 
ใคร  ท่ีเช่ือ   พระองค ์
ผูน้ั้น  จะไดรั้บ  ชีวตินิรันดร์ 
แลว้เขียนเส้นกั้นระหวำ่งสองประโยคแรก กบัสองประโยคหลงั และพดูวำ่ “สองประโยคแรก

เป็นส่วนของพระเจำ้ เป็นกำรกระท ำในอดีตกำล ส่วนสองประโยคหลงัเป็นหนำ้ท่ีของมนุษยเ์ป็น
ปัจจุบนักำล คือเรำจะตอ้งเช่ือในพระองค ์ จึงจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์” เรำจะเห็นไดว้ำ่ เคำ้โครงเร่ืองจำก
พระธรรม ท่ีนกัศึกษำผูน้ี้เขียนไวน้ั้น ลึกซ้ึงเกินกวำ่ท่ีเรำจะค ำนึงถึงควำมถูกตอ้งตำมหลกัไวยำกรณ์ยิง่
นกั กล่ำวคือ ท ำใหเ้รำทรำบวำ่ ภำรกิจท่ีพระเจำ้ทรงมีต่อมนุษยน์ั้น พระองคท์รงกระท ำลุล่วงไปแลว้ ยงั
เหลืออยูแ่ต่หนำ้ท่ีของเรำเท่ำนั้นท่ีจะตอ้งท ำ และจะตอ้งมัน่ใจเสมอวำ่ พระองคจ์ะตอ้งท ำตำมค ำมัน่
สัญญำของพระองคอ์ยำ่งแน่นอนทุกส่ิงทุกอยำ่งจะตอ้งข้ึนอยูก่บัพระองคท์ั้งส้ิน จงถำมตวัของท่ำนเอง
ดงัน้ีวำ่ 

“ขำ้พเจำ้เช่ือหรือเปล่ำ พระเจำ้ทรงรักขำ้พเจำ้ พระเจำ้ประทำนพระบุตรของพระองค ์ ใหล้งมำ
ตำยเพื่อไถ่ขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกบำปเช่นนั้นหรือ ขำ้พเจำ้จะเช่ือฟังพระองคอ์ยำ่งดีท่ีสุดหรือไม่ ขำ้พเจำ้
ไดรั้บส่ิงท่ีพระองคท์รงสัญญำไว ้ วำ่จะประทำนใหแ้ก่ขำ้พเจำ้เด๋ียวน้ีหรือเปล่ำ ขำ้พเจำ้มีชีวตินิรันดร์
หรือเปล่ำ” 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนภำพ แลว้สอนเนน้วำ่ กำรท่ีเรำไดรั้บควำมรอด ก็เพรำะกำรเช่ือและวำงใจใน
พระเยซูเจำ้เท่ำนั้น 
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บทที ่8 ความมัน่ใจในพระสัญญาของพระเจ้า 

พยำยำมน ำผูศึ้กษำใหมี้ควำมมัน่ใจ ในกำรรับควำมรอดพน้บำป 
ควำมมัน่ใจอยำ่งเตม็ท่ีบริบูรณ์ ข้ึนอยูก่บัพระสัญญำของพระเจำ้เป็นส ำคญั 
ควำมแน่ใจวำ่เรำรอดพน้บำปนั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิงท่ีเรำท ำหรือควำมเป็นอยูข่องเรำ หำกแต่

ข้ึนอยูก่บัพระคริสต ์ กบัพระรำชกิจท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ำเป็นส ำคญั ทนัท่ีท่ีเรำทรำบขอ้ควำมจริงเรำ
จะไม่กลวัต่อกำรท่ีจะวำงใจในพระสัญญำของพระเจำ้เลย 

ขำ้พเจำ้จะขออำ้งขอ้พระธรรมผดิ ๆ สักขอ้หน่ึง ถำ้ใครรู้วำ่ผดิตรงไหน ขออยำ่เพิ่งพดูอะไรเลย 
ขอใหย้กมือข้ึนเท่ำนั้นเป็นพอ ถำ้ใครไม่ทรำบวำ่ผดิตรงไหน ก็แสดงวำ่ ท่ำนขำดควำมรู้ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ และยงัไม่แน่ใจควำมหมำยของกำรเป็นคริสเตียนวำ่ หมำยควำมวำ่อะไร ส่วนผูท่ี้ทรำบวำ่ 
ขอ้พระธรรมท่ีขำ้พเจำ้อำ้งนั้นผดิตรงไหน และผดิอยำ่งไร ก็แสดงวำ่ำท่ำนก ำลงัเจริญวฒันำข้ึนในพระ
คริสต ์ และในไม่ชำ้ก็จะพน้จำกควำมเป็นทำรก กำ้วเขำ้สู่ควำมเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตต่์อไป ขอ้พระ
ธรรมท่ีขำ้พเจำ้จะอำ้งมำอยำ่งผดิ ๆ มีใจควำมดงัน้ี “ขอ้ควำมเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ไดเ้ขียนฝำกมำยงัท่ำน
ทั้งหลำย ผูซ่ึ้งมีควำมเช่ือในพระบุตรของพระเจำ้ เพื่อวำ่ท่ำนทั้งหลำยจะไดห้วงัใจวำ่ ท่ำนมีชีวิต            
นิรันดร์” (ขอ้น้ีไม่ใช่พระด ำรัสของพระเจำ้) 

ก่อนท่ีขำ้พเจำ้จะยกขอ้พระธรรม ซ่ึงเป็นขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งข้ึนมำกล่ำวอำ้ง ขอให้ขำ้พเจำ้ถำม
ค ำถำมท่ำนสักขอ้หน่ึงวำ่ ระหวำ่งค ำวำ่ “ฉนัหวงัวำ่สักวนัหน่ึงฉนัจะมีเงินสักสิบลำ้นบำท” กบัค ำวำ่ 
“ฉนัรู้แน่นอนวำ่ เด๋ียวน้ีฉนัมีเงินหน่ึงลำ้นบำทแลว้” มีขอ้แตกต่ำงกนัอยำ่งไร คนมัง่มีเป็นเศรษฐีเท่ำนั้น
ท่ีพดูประโยคหลงั ส่วนคนจรจดัจะพดูไดก้็แต่ประโยคแรกเท่ำนั้น ดงันั้นใคร ๆ ก็พดูไดว้ำ่ “สักวนัหน่ึง
ฉนัคงจะไปสวรรค”์ คนส่วนมำกก็มกัจะพดูเช่นน้ี แต่คนท่ีเป็นบุตรของพระเจำ้ จะพดูไดอ้ยำ่งหนกัแน่น
วำ่ “ฉนัรู้วำ่ฉนัรอดพน้บำปแลว้ และฉนัรู้แน่นอนวำ่ ฉนัจะไดข้ึ้นสู่สวรรค ์ฉนัมีควำมมัน่ใจวำ่ จะไดไ้ป
สวรรคเ์ท่ำ ๆ กบัท่ีมัน่ใจวำ่ พระเยซูประทบัอยูท่ี่นัน่” แมปั้จจุบนัน้ี พระเจำ้ก็ตรัสวำ่ “ขอ้ควำมเหล่ำน้ี...
ได.้..ฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได ้รู้ว่า ท่ำนมีชีวตินิรันดร์” (1 ยอห์น 5:13) 

ท่ำนสำมำรถท่ีจะส ำแดงขอ้น้ีในชีวติประจ ำวนัของท่ำน ใหป้รำกฏแจง้แก่ผูอ่ื้น ดงัค ำพูดในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ไดห้รือไม่ โยบกล่ำววำ่ “ขำ้ฯ ทรำบวำ่ ผูอุ้ปถมัภข์องขำ้ฯ ทรงพระชนมอ์ยู”่ (โยบ 
19:25) ดำวดิบอกวำ่ “พระองคท์รงประทำนบทเพลงใหม่ใหร้้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ของขำ้พเจำ้ จึง
คนมำกหลำยจะเห็น จะเกรงกลวั และวำงใจในพระเยโฮวำห์” (สดุดี 40:3) อิสยำห์รู้แน่ชดัวำ่ ควำม
อสัตยอ์ธรรมของเขำไดถู้กรับเอำไปเสีย และควำมผดิบำปของเขำก็ทรงโปรดยกใหแ้ลว้ (อิสยำห์ 6:7) 
อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้รู้จกัพระองคท่ี์ขำ้พเจำ้ไดเ้ช่ือนั้น และขำ้พเจำ้เช่ือมัน่คงวำ่ พระองคท์รง
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ฤทธ์ิ อำจรักษำ ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดฝ้ำกไวก้บัพระองคจ์นถึงกำลวนันั้น” (2 ทิโมธี 1:12) และยดูำห์พดูวำ่ “....
พระองคผ์ูท้รงสำมำรถท่ีจะป้องกนัรักษำ ไม่ใหท้่ำนสะดุดลม้ลง และทรงบนัดำลใหต้ั้งมัน่เฉพำะพระ
รัศมีของพระองค ์ปรำศจำกต ำหนิ และควำมยนิดีเหลือลน้” (ยดูำห์ 24) ท่ำนเหล่ำน้ีต่ำงก็มีควำมมัน่ใจใน
ค ำพดูของตน โดยปรำศจำกขอ้สงสัยใด ๆ 

เรำไดเ้ห็นแลว้วำ่ ยอห์นไดพ้ดูไวว้ำ่อยำ่งไร และค ำพดูของท่ำนควรค่ำแก่กำรพินิจพิจำรณำ
เพียงใด ใหเ้รำเปิดดูพระธรรมยอห์นฉบบัตน้บทท่ีหำ้ เร่ิมตั้งแต่ขอ้เกำ้ซ่ึงวำ่ “ถำ้เรำยงัรับพยำนของ
มนุษย ์ พยำนของพระเจำ้ก็ยอ่มเป็นใหญ่กวำ่ เพรำะวำ่พยำนของพระเจำ้ก็อยำ่งน้ีแหละ คือพระองคไ์ด้
ทรงเป็นพยำน อำ้งถึงพระบุตรของพระองค”์ 

ท่ำนเช่ือค ำพยำนของมนุษยห์รือไม่ ท่ำนเช่ือตำรำงเวลำของรถไฟ ตำมท่ีก ำหนดไวน้ั้นวำ่ เป็น
ควำมจริงมิใช่หรือ กำรท่ีท่ำนไปนมสักำรพระเจำ้ท่ีโบสถเ์ชำ้วนัอำทิตย ์ แทนท่ีจะไปในวนัอ่ืนก็เพรำะ
ท่ำนรู้วำ่ เป็นวนัท่ีมีกำรประชุมนมสักำรพระเจำ้ หรืออีกนยัหน่ึงท่ำนเช่ือในค ำก ำหนดเวลำนัน่เอง พระ
เจำ้ตรัสวำ่ แมแ้ต่ถอ้ยค ำของมนุษยด์ว้ยกนัเอง เรำก็ยงัเช่ือแลว้ เรำก็ควรเช่ือพระด ำรัสของพระองคม์ำก
ยิง่กวำ่นั้น เพรำะวำ่ค ำพยำนของพระองคมี์ควำมส ำคญั ยิง่กวำ่ค ำพยำนของมนุษยม์ำกมำยนกั และ
พระองคก์็มิใช่คนพดูมุสำเลย 

ค ำพยำนของพระเจำ้คืออะไร พระองคต์รัสไวอ้ยำ่งไร พระองคท์รงเป็นพยำนอำ้งถึงพระบุตร
ของพระองค ์ “ผูท่ี้เช่ือในพระบุตรของพระเจำ้มีพยำนอยูใ่นตวัเอง ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ก็เท่ำกบักระท ำให้
พระองคเ์ป็นผูต้รัสมุสำ เพรำะเขำไม่เช่ือค ำพยำนซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงเป็นพยำน อำ้งถึงพระบุตรของ
พระองค”์ (1 ยอห์น 5:10) 

เม่ือขำ้พเจำ้บอกแก่ท่ำนวำ่ พระวจนะของพระเจำ้เป็นควำมจริง และพระเยซูทรงส้ินพระชนม์
เพื่อไถ่บำปของท่ำนจะมีเสียงดงักอ้งอยูใ่นจิตใจของท่ำนวำ่ “เป็นควำมจริง เป็นควำมจริง” นัน่คือ พระสุ
รเสียงของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีทรงยนืยนัแก่จิตใจของท่ำน และเป็นค ำพยำนท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่
ท่ำน เป็นกำรยืนยนัในควำมจริงของพระองค ์และใหค้วำมมัน่ใจแก่ท่ำนวำ่ ท่ำนไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ 

ถำ้ท่ำนไม่เช่ือพระด ำรัสของพระเจำ้ ซ่ึงจำรึกไวใ้นพระคมัภีร์ของพระองคแ์ลว้ไซร้ ก็เท่ำกบัวำ่
ท่ำนเป็นผูท้  ำใหพ้ระเจำ้เป็นผูต้รัสมุสำ น่ำสยดสยองและน่ำขยะแขยงอะไรเช่นนั้น ถึงกระนั้นก็ยงัมีคริส
เตียนหลำยคน ก ำลงัพยำยำมท ำใหพ้ระเจำ้เป็นผูต้รัสมุสำตลอดเวลำ โดยกำรสั่งสอนในแง่ท่ีไม่แน่ใจนกั
วำ่ ในปัจจุบนัน้ีเรำมีชีวิตนิรันดร์อยูห่รือไม่ เม่ือพระเจำ้ใหค้วำมมัน่ใจแก่เรำเช่นน้ีแลว้ จงอยำ่ยอมให้
มำรแยง่ชิงควำมหวงัของเรำไปเสีย 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำเลือกเอำขอ้พระธรรม ซ่ึงเห็นวำ่เหมำะสมเขียนลงใตภ้ำพ 
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ค าถามทดสอบ 

1. ค ำตอบท่ีวำ่ “ขำ้พเจำ้คิดวำ่เป็นเช่นนั้น” เป็นค ำตอบท่ีดีส ำหรับตอบปัญหำท่ีวำ่ “ท่ำนรอดพน้
บำปแลว้จริง ๆ หรือ” หรือไม?่ เพรำะเหตุใด? 

2. จงอำ้งขอ้พระธรรมมำสักสองขอ้ ท่ีแสดงวำ่ กำรเช่ือพึ่งในพระคริสต ์ ไดท้  ำใหท้่ำนรอดพน้
จำกบำปแลว้ 

3. (ก) พระเจำ้ทรงขบัไล่ และทอดทิ้งผูเ้ช่ือพระเจำ้ท่ีท ำผดิบำปเช่นนั้นหรือ? 
    (ข) จงอธิบำยค ำจ ำกดัควำมของค ำวำ่ “ควำมมัน่ใจอยำ่งเตม็สมบูรณ์” 
4. เม่ือเรำเช่ือพระเยซูคริสต ์ เรำไดรั้บชีวิตอะไรจำกพระเจำ้? ชีวติท่ีไดรั้บนั้น ย ัง่ยนืไดน้ำน

เท่ำใด? 
5. เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง จึงจะไดไ้ปสู่สวรรค?์ 
6. เรำจะปฏิบติัตำมเง่ือนไข ท่ีพระเจำ้ทรงวำงไวน้ั้นไดอ้ยำ่งไร? 
7. ในโลกน้ีมีคนอยูส่ำมประเภท คือคนประเภทใดบำ้ง? บุคคลแต่ละประเภทเหล่ำนั้น แตกต่ำง

กนับำ้งหรือไม่ในสำยพระเนตรของพระเจำ้ ? จงอธิบำย 
8. ถำ้มีใครถำมท่ำนวำ่ “คุณรอดพน้บำปแลว้หรือยงั” ท่ำนจะตอบวำ่อยำ่งไร? จงใหเ้หตุผล 
9. คนโดยทัว่ไปมกัมีควำมเห็นผดิ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองกำรรอดพน้บำป อยำ่งไรบำ้ง? 
10. ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระเยซูทรงกระท ำพระรำชกิจของพระองคส์ ำเร็จ โดยกำรส้ินพระชนม ์

บนไมก้ำงเขน ท ำให้เรำไดรั้บควำมแน่ใจอยำ่งสมบูรณ์? โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซู พระองคท์รง
ช่วยเหลือผูท่ี้เช่ือในพระองคอ์ยำ่งไรบำ้ง? 
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บทที ่9 ฐานะและสภาพของผู้ทีเ่ช่ือพระเจ้า 

1. อธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ “ฐำนะ” 
2. ตวัอยำ่งจำกชำวเมืองโครินธ์ และผูคุ้มในเรือนจ ำเมืองฟีลิปปี 

ในจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโล ไปยงัคริสตจกัรโครินธ์นั้น ท่ำนกล่ำวถึงบำงส่ิงบำงอยำ่ง ซ่ึง
มีควำมขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัตอนหน่ึงอำจำรยเ์ปำโลกล่ำวชมเชยวำ่ คนเหล่ำนั้นเป็นคริสเตียนท่ีดีมำก แต่
อีกหลำยแห่ง ท่ำนกลบัต ำหนิวำ่ พวกเขำไดท้  ำบำปท่ีร้ำยกำจมำก ซ่ึงไม่น่ำจะเป็นเช่นนั้นเลย ใหเ้รำอ่ำน
พระธรรม 1 โครินธ์ 1:4-8 พร้อม ๆ กนั ถอ้ยค ำเหล่ำนั้น ดูเหมือนจะชมเชยวำ่ คริสเตียนเหล่ำนั้นเป็น 
คริสเตียนครบถว้นบริบูรณ์มิใช่หรือ แต่ขอให้เรำอ่ำนขอ้ 11 ดูบำ้ง ในขอ้น้ีท่ำนกล่ำววำ่ ท่ำนไดท้รำบวำ่ 
คริสเตียนเหล่ำนั้นทุ่มเถียงววิำทกนัเอง คริสเตียนท่ีท ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ ยอ่มจะไม่ต่อสู้กนั
เลย ใหอ่้ำนดูในบทท่ี 3 ขอ้ 3 ในท่ีน้ีเรำก็เห็นอีกวำ่ มีกำรแบ่งชั้นวรรณะ แบ่งพวกแบ่งหมู่กนั ใน
ระหวำ่งคริสเตียนดว้ยกนั และประพฤติตวัดุจเดียวกบัชำวโลกทั้งหลำย 

ซ่ึงฟังดูแลว้ มิใช่ลกัษณะของคริสเตียนท่ีครบบริบูรณ์เลย แต่นัน่ยงัไม่ร้ำยแรงเท่ำกบัในบทท่ี 
5:1 ซ่ึงกล่ำววำ่ คริสเตียนเหล่ำนั้นบำงคนท ำบำปอยำ่งร้ำยแรงยิง่ ซ่ึงแมค้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนเขำก็ไม่พดู
ถึงกนัเลย และในขอ้ต่อไปน้ีก็ยงับอกดว้ยวำ่ แทนท่ีบุคคลเหล่ำนั้นจะส ำนึกผดิ พวกเขำกลบัภูมิใจใน
กำรกระท ำของตนเสียอีก ในบทท่ี 6 กล่ำววำ่ คริสเตียนเหล่ำนั้นเป็นควำมกนัจนถึงโรงถึงศำลน่ีเป็นอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีคริสเตียนไม่ควรท ำเลย และในบทท่ี 11 ยงัพดูต่อไปวำ่ คริสเตียนบำงคนในเมืองโครินธ์เมำ
เหลำ้ ในวนัท ำพิธีถือศีลมหำสนิท อีกดว้ย 

เรำจะอธิบำยถึงสภำพท่ีไม่เหมำะสมเช่นนั้นอยำ่งไร คนเหล่ำน้ีเป็นคนดีไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือคริส
เตียนชำวโครินธ์ประพฤติชัว่ชำ้หลำยอยำ่งเช่นนั้น 

ค ำตอบมีอยูใ่นบทเรียนท่ีเรำก ำลงัจะเรียนอยูเ่ด๋ียวน้ี คือ เร่ืองฐำนะและสภำพของคริสเตียน เม่ือ
ท่ำนเช่ือพระเยซูคริสต ์ ท่ำนก็รอดพน้จำกบำป นั้นแสดงวำ่ท่ำนไดบ้งัเกิดใหม่ เขำ้เป็นสมำชิกใน
ครอบครัวของพระเจำ้แลว้ ทำรกท่ีเกิดในรำชตระกลูของพระมหำกษตัริย ์ ยอ่มมีฐำนะเป็นเจำ้ชำย หรือ
เจำ้หญิงฉนัใด ผูท่ี้บงัเกิดในรำชตระกลูของพระเจำ้ก็มีฐำนะสูงฉนันั้น แมว้ำ่เขำอำจจะมีกิริยำอำกำรไม่
เหมือนเจำ้ชำยหรือเจำ้หญิง ตำมควำมรู้สึกของมนุษยโ์ดยทัว่ไปก็ตำม แต่โดยฐำนะแลว้ เขำก็คือบุตร
ของพระเจำ้อยูน่ัน่เอง 

ดงันั้นคริสเตียนทุกคนจึงมีฐำนะต ำแหน่งท่ีแน่นอน คือเป็นบุตรของพระเจำ้ และเป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัครบถว้น เป็นพระวหิำรของพระเจำ้ และเป็นผูท่ี้มีสง่ำรำศี กำรประพฤติของเขำอำจดู
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ประหน่ึงวำ่ มิใช่บุตรของพระเจำ้ และมีขอ้บกพร่องอยูม่ำก ก็ตำมแต่แทจ้ริงแลว้พวกเขำก็เป็นบุตรของ
พระเจำ้ และมีควำมชอบธรรมครบถว้นอยูน่ัน่เอง 

บำงทีอำจดูเหมือนวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิ มิไดป้ระทบัอยูก่บัคริสเตียน แต่ควำมจริงแลว้ 
พระองคป์ระทบัอยูก่บัพวกเขำเสมอ กำรท่ีคริสเตียนมีส่ิงสำรพดัเหล่ำน้ี ก็เพรำะเขำไดเ้กิดใหม่แลว้ 
ฐำนะของพวกเขำ อยูใ่นมำตรฐำนท่ีพระองคท์รงก ำหนด 

คริสเตียน ควรมีสภาพ อนัสูงส่งสมกบั ฐานะ ของเขำ แต่บำงทีก็ตอ้งใชเ้วลำหลำยปี กวำ่เขำ
รู้จกัปฏิบติัตนไดอ้ยำ่งทุกตอ้ง พระธรรมกิจกำร 16:22-34 กล่ำวถึงผูคุ้มเรือนจ ำท่ีโหดร้ำย ซ่ึงต่อมำไดรั้บ
ควำมรอด (ขอใหเ้ล่ำเร่ืองยอ่ ๆ ใหผู้ศึ้กษำฟัง) ไม่ตอ้งสงสัยเลยวำ่ ผูคุ้มคนน้ีจะตอ้งมีหนำ้มีตำถมึงทึง ดุ
ร้ำยเห้ียมเกรียม เพรำะวำ่เป็นคนไม่เช่ือถือพระเจำ้ เขำไดท้  ำกำรทำรุณและโหดร้ำยต่อเปำโลและซีลำ แต่
ในท่ีสุดเขำก็กลบักลำยเป็นผูท่ี้เช่ือพระเยซู และไดรั้บควำมรอด ทนัทีท่ีเขำเช่ือพระเยซู เขำก็ไดรั้บกำร
บงัเกิดใหม่ และแมว้ำ่เขำเป็นบุตรของพระเจำ้แลว้ แต่หนำ้ตำของเขำก็ยงัคงดุดนัเห้ียมเกรียมอยู ่ กำร
เปล่ียนแปลงลกัษณะอนัแขง็กระดำ้งของเขำ ใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมอ่อนโยนดัง่บุตรของพระเจำ้ ยอ่มตอ้งกิน
เวลำบำ้งตำมสมควร และแมว้ำ่ ควำมประพฤติของเขำอำจจะยงัไม่ดีครบถว้นทุกอยำ่ง แต่ทนัทีท่ีเขำ้รับ
เช่ือในพระเยซู พระเจำ้ก็ทรงถือวำ่ เขำเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบบริบูรณ์แลว้ พระเจำ้ประทำนฐำนะใหม่
ใหเ้ขำในทนัที ท่ีเขำเช่ือในพระองค ์ส่วนสภำพของเขำนั้น คือวถีิชีวิตของเขำ แต่ฐำนะเป็นบุตรของพระ
เจำ้ของเขำนั้นเป็นผลมำจำกกำรท่ีไดรั้บชีวิตใหม่ คือชีวตินิรันดร์ของพระคริสต ์

สภำพควำมเป็นอยูข่องเรำในปัจจุบนันั้น เป็นผลมำจำกควำมชัว่เลวทรำมของสันดำนบำป อนั
ดั้งเดิมของเรำ เรำจะตอ้งยอมถวำยชีวติจิตใจของเรำใหแ้ก่พระเยซูคริสตเ์สมอ 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระธรรมและเขียนลงใตภ้ำพ 
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บทที ่10 ผู้เช่ือมฐีานะเป็นบุตรของพระเจ้า 

พยำยำมน ำผูศึ้กษำใหรู้้วำ่ เขำมีฐำนะอยำ่งไรในพระคริสต ์
จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจถึงควำมหมำย ของค ำวำ่ “ต ำแหน่ง” “ฐำนะ” “เง่ือนไข” และ 

“สภำพ” เพื่อวำ่เขำจะไดม้อบกำยใจของเขำใหแ้ก่พระเจำ้ 
1. เรำไดรั้บฐำนะของเรำอยำ่งไร? 
2. ฐำนะของเรำมีดงัน้ีคือ 

 เป็นบุตรของพระเจำ้ 
 เป็นผูรั้บมรดกจำกพระเจำ้ 
 เป็นผูช้อบธรรม 

ทำรกจะกลำยเป็นเจำ้ชำยไดอ้ยำ่งไร มีอยูท่ำงเดียวเท่ำนั้น คือ ทำรกนั้นจะตอ้งเกิดในรำชตระกลู
ของกษตัริย ์ พระรำชโอรสของกษตัรยเ์ท่ำนั้น ท่ีเป็นเจำ้ชำยได ้ ในท ำนองเดียวกนั เรำจะเป็นบุตรของ
พระเจำ้ได ้ ก็โดยกำรเกิดใหม่ในรำชตระกลูของพระเจำ้เท่ำนั้น ท่ำนก็ทรำบแลว้มิใช่หรือวำ่ เรำรับกำร
เกิดใหม่จำกพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร (จงอธิบำยเร่ืองน้ีใหช้ดัเจนอีกคร้ังหน่ึง) เม่ือเรำเกิดใหม่ เรำก็ไดรั้บฐำนะ
หรือต ำแหน่งใหม่ ในรำชตระกลูของพระเจำ้อนัเป็นฐำนะท่ียิง่ใหญ่ กวำ่ฐำนะของเจำ้ฟ้ำหญิงชำยองคใ์ด 
ๆ ในโลก 

ประกำรแรก เม่ือเรำบงัเกิดใหม่จำกพระเจำ้ เรำก็ไดรั้บฐานะเป็นบุตรของพระเจำ้ พระธรรม
ยอห์น 1:18 กล่ำววำ่ คนใดท่ีเช่ือในพระนำมของพระเยซู ผูน้ั้นมีสิทธิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได ้ แต่
ไม่ไดบ้อกเลยวำ่ เรำจะตอ้งประพฤติตนใหบ้ริสุทธ์ิครบถว้นตลอดเวลำ แมเ้รำจะบกพร่องอยูบ่ำ้งตำม
ธรรมดำของมนุษย ์ แต่เรำยงัมีฐำนะเป็นบุตรของพระเจำ้ พระเจำ้ตรัสวำ่ คนท่ีเช่ือพระเยซูเป็นบุตรของ
พระองคไ์ด ้ แต่อยำ่งไรก็ตำม พระธรรม 2 โครินธ์ 6:17,18 บอกใหเ้รำแยกตวัออกจำกคนท่ีไม่เช่ือพระ
เจำ้ และมิใหป้ระพฤติตำมอยำ่งบุคคลเหล่ำนั้น แลว้พระเจำ้จะทรงเป็นพระบิดำของเรำ และเรำจะเป็น
บุตรหญิงชำยของพระองค ์

อำจมีปัญหำวำ่ ขอ้ควำมน้ีจะเป็นไปไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือเรำก็เป็นบุตรของพระเจำ้อยูแ่ลว้ แทจ้ริง
แลว้ขอ้พระธรรมน้ี มิไดพ้ดูถึงฐำนะหรือต ำแหน่งของเรำ หำกแต่พดูถึง เงื่อนไข ในกำรเป็นบุตรของ
พระเจำ้ กล่ำวคือ ถำ้เรำปฏิบติัตำมขอ้พระธรรมน้ี เขำก็จะมีชีวติเหมือนหน่ึงเป็นบุตรชำยหญิงของพระ
เจำ้ และเม่ือเรำกระท ำตำมเง่ือนไขของพระองค ์ พระองคก์็จะปฏิบติัต่อเรำเหมือนดงัเป็นพระบิดำของ
เรำมำกยิง่กวำ่ก่อน 
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ดว้ยเหตุท่ีเรำเป็นบุตรของพระเจำ้ เรำจึงไดรั้บสิทธิพิเศษไดรั้บควำมรัก กำรพิทกัษรั์กษำจำก
พระองค ์และไดเ้ป็นทำยำทผูรั้บมรดกของพระองค ์ทำยำทก็คือบุตรของเจำ้มรดก หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
บุตร แต่เป็นผูท่ี้มีสิทธิรับมรดกของเจำ้มรดกโดยชอบธรรมภำยหลงัจำกท่ีเจำ้มรดกตำย พระเจำ้ตรัสวำ่ 
เรำเป็นทำยำทของพระองค ์ ซ่ึงหมำยควำมวำ่ พระองคจ์ะพระรำชทำนทุกอยำ่ง ท่ีพระองคมี์อยูโ่ดยไม่
ตอ้งรอวำ่ เม่ือใดพระองคจึ์งจะส้ินพระชนมเ์พรำะพระองคไ์ม่อยูใ่นขอบเขตของควำมตำย กล่ำวคือ 
พระองคท์รงด ำรงอยูต่ลอดนิรันดร์ (ขอใหดู้ 1 เปโตร 1:4 และ โรม 8:16,17) ลองคิดดูวำ่ พระเจำ้ทรงมี
ทรัพยส์มบติัอะไรบำ้ง ทุกส่ิงในจกัรวำล โลกทั้งโลกเป็นของพระองค ์ รวมทั้งดวงอำทิตย ์ ดวงจนัทร์ 
และดำวทุกดวง เป็นของพระเจำ้ โดยพฤตินยัแลว้ เรำอำจจะไม่ไดค้รอบครองท่ีดินแมส้ักแปลงหน่ึง แต่
มนัก็เป็นทรัพยส์มบติัของเรำทั้งส้ิน เหตุวำ่เรำเป็นทำยำทของพระเจำ้ สภำพควำมเป็นอยูข่องเรำใน
ปัจจุบนัอำจจะยำกจน แต่โดยต ำแหน่งแลว้ เรำเป็นคนมัง่มี เพรำะเป็นทำยำทของจอมกษตัริยเ์หนือ
กษตัริยท์ ั้งปวง 

แต่ท่ีส ำคญัยิง่กวำ่นั้นก็คือ เรำจะไดเ้ป็นอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรงเป็นอยู ่ คือ เรำจะไดรั้บควำมบริสุทธ์ิ 
ควำมสุภำพ สันติสุข และรับมรดกแห่งคุณงำมควำมดีจำกพระเจำ้ ตลอดจนคุณสมบติัอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงพระ
เจำ้ทรงส ำแดงใหแ้ก่เรำ โดยทำงองคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมำรับเรำ เรำก็จะเหมือนอยำ่ง
พระคริสต ์(1 ยอห์น 3:2) หนำ้ท่ีของเรำในปัจจุบนัน้ี คือตอ้งเปล่ียนสภำพชีวติของเรำ โดยเจริญรอยตำม
แบบอยำ่งของพระองคว์นัละเล็กละนอ้ยอยูเ่สมอทุก ๆ วนัใหเ้หมำะสมกบัฐำนะต ำแหน่งของเรำ 

เรำไดท้รำบจำกบทเรียนท่ีแลว้วำ่ ต ำแหน่งหรือฐำนะของเรำนั้นข้ึนอยูก่บัพระคริสต ์ หำกท่ำน
อ่ำนจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโล จะเป็นฉบบัไหนก็ได ้ ท่ำนก็จะพบวำ่ แต่ละฉบบัจะมีขอ้ควำมท่ีพดู
ถึงฐำนะของผูเ้ช่ือวำ่ อยูใ่นพระคริสต ์ มำกกวำ่หน่ึงร้อยคร้ัง จะเป็นกำรดีส ำหรับท่ำนมำก หำกท่ำนจะ
เขียนวงกลมลอ้มรอบค ำวำ่ “ใน” ทุก ๆ ค ำท่ีอยูห่นำ้ค ำวำ่ “พระคริสต”์ หรือค ำสรรพนำมท่ีเก่ียวกบั
พระองคใ์นจดหมำยฝำกทุกเล่ม ก็จะเป็นกำรดีไม่นอ้ย ในพระธรรมเอเฟซสั บทท่ี 1 ท่ำนจะพบถึงเกำ้
คร้ัง ในทนัทีท่ีเรำรอดพน้บำป เรำก็ไดอ้ยูใ่นพระคริสต ์

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำทุกคนเลือกขอ้พระธรรมท่ีเหมำะสม แลว้เขียนไวใ้ตภ้ำพ 
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บทที ่11 ผู้เช่ือมฐีานะเป็นกษตัริย์และปุโรหิต 

อยำ่ลืมใหผู้ศึ้กษำตอบขอ้ทดสอบท่ีใหไ้ว ้ ซ่ึงจะเป็นกำรทบทวนบทเรียนไปในตวัดว้ย ค ำถำม
ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นครอบคลุมถึงเร่ืองท่ีส ำคญั ๆ ไวห้มด ผูส้อนจะตอ้งแน่ใจวำ่ ผูศึ้กษำแต่ละคน มีควำม
เขำ้ใจเร่ืองน้ีอยำ่งแจ่มแจง้ ก่อนท่ีจะทดสอบ 

ฐำนะของผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ มีดงัน้ี 
1. เป็นกษตัริยแ์ละเป็นปุโรหิต 
2. เป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้นบริบูรณ์ 
3. เป็นวหิำรของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
4. มีสง่ำรำศี 

มีเร่ืองเล่ำวำ่ มีลูกชำยของขนุนำงชำวองักฤษคนหน่ึง ไดท้  ำผดิ จึงตอ้งออกจำกประเทศองักฤษ
เดินทำงไปประเทศแคนำดำ ทุก ๆ สำมเดือนเขำจะไดรั้บเงินจ ำนวนหน่ึง และเขำก็ใชเ้งินนั้นใหห้มดไป
อยำ่งรวดเร็ว แลว้เขำจะวิง่เตน้หำงำนท ำทุกอยำ่งท่ีเขำจะหำได ้ เพื่อกำรด ำรงชีวิต วนัหน่ึงขณะท่ีเขำ
ก ำลงัท ำงำนอยูใ่นร้ำนคำ้แห่งหน่ึง และไดรั้บเงินสัปดำห์ละสิบหำ้เหรียญ ก็มีทนำยควำมคนหน่ึงมำหำ
เขำ และบอกวำ่ บิดำของเขำถึงแก่กรรมแลว้ และพี่ชำยคนโตของเขำประสบอุบติัเหตุ รถยนตค์ว  ่ำตำย 
ไม่มีใครรับมรดกนอกจำกเขำผูเ้ดียว เขำจึงสืบตระกลูเป็นขนุนำงต่อจำกบิดำ แมว้ำ่จะมีสภำพควำม
เป็นอยูอ่ยำ่งแร้นแคน้ตอ้งท ำมำหำกิน แต่เขำก็มีฐำนะต ำแหน่งสูง และมีสิทธิเขำ้ประชุมใหส้ภำขนุนำง 

ท ำนองเดียวกนั แมว้ำ่สภำพควำมเป็นอยูข่องเรำในปัจจุบนั ไม่ผดิอะไรกบัคนธรรมดำทัว่ไป 
แต่เรำก็มีฐำนะต ำแหน่งอนัสูงส่งในพระคริสต ์ ซ่ึงเรำจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้หมำะสมกบัฐำนะนั้น เพรำะ
เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ เป็นทำยำท พระเจำ้ทรงนบัวำ่เรำเป็นผูช้อบธรรม แต่นัน่เป็นเพียงส่วนหน่ึงแห่ง
ฐำนะของเรำเท่ำนั้น 

เรำยงัมีฐำนะเป็นกษตัริยแ์ละเป็นปุโรหิตดว้ย ท่ำนทรำบไหมวำ่ ท่ำนเป็นกษตัริย ์ ถึงแมว้ำ่ท่ำน
อำจไร้มงกุฎ แต่พระเจำ้ตรัสวำ่ ท่ำนเป็นกษตัริย ์และสักวนัหน่ึงท่ำนจะไดค้รอบครองอำณำจกัรร่วมกบั
พระเยซู นอกจำกนั้น เรำยงัเป็นปุโรหิตดว้ย ปุโรหิตสมยัพระคมัภีร์เดิม คือบุคคลท่ีเขำ้ไปรับใชพ้ระเจำ้ 
ในพระวหิำร อนัเป็นท่ีประทบัของพระเจำ้ ตั้งแต่พระคริสตส้ิ์นพระชนมบ์นไมก้ำงเขนแลว้ ดว้ยเหตุท่ี
เรำเช่ือในพระองค ์พระองคจึ์งทรงอนุญำตใหเ้รำเขำ้เฝ้ำพระองค ์อยำ่งใกลชิ้ดตลอดเวลำ ท่ำนคงจ ำไดว้ำ่ 
เม่ือวนัท่ีพระเยซูส้ินพระชนมน์ั้น ม่ำนในพระวหิำรของพระเจำ้ขำดออกเป็นสองส่วนจำกบนลงมำล่ำง  
อนัเป็นนิมิตหมำยวำ่ สถำนท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระเจำ้ไดเ้ปิดออกใหเ้รำเขำ้ไดต้ลอด
แลว้ กล่ำวคือ เรำไม่ตอ้งอยูภ่ำยนอกอีกต่อไป แต่เรำสำมำรถเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ ถึงพระท่ีนัง่ไดท้นัที ดงันั้น
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เด๋ียวน้ีเรำมีฐำนะเป็นปุโรหิตของพระเจำ้ เรำสำมำรถเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ ถึงพระท่ีนัง่ไดอ้ยำ่งกลำ้หำญ (ฮีบรู 
4: 16, ววิรณ์ 1:5, 6, 5:10) 

ฐำนะของเรำ มิใช่มีเพียงเท่ำท่ีกล่ำวมำน้ีเท่ำกนั เพรำะพระเจำ้ตรัสวำ่ เรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้น
บริบูรณ์ ปัจจุบนัน้ีแมว้ำ่จะดูเหมือนวำ่ เรำมิใช่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิก็ตำม แต่ถึงกระนั้น พระเจำ้ก็ทรง
ทอดพระเนตรดูเรำ โดยผำ่นทำงองคพ์ระเยซูคริสต ์ สภำพอนัแทจ้ริงของเรำในปัจจุบนัเป็นสภำพท่ีไม่
สะอำดบริสุทธ์ิ แต่ฐำนะของเรำในพระคริสต ์ก็ครบสมบูรณ์ทุกประกำร เพรำะเรำมีชีวติใหม่เป็นชีวติท่ี
สะอำดครบถว้นบริบูรณ์ ส่วนชีวติดั้งเดิมนั้นเป็นชีวติแห่งควำมผดิบำปท่ีไม่บริสุทธ์ิ 

พระเจำ้ไดต้รัสถึงฐำนะของเรำไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ ดงัน้ี ผูใ้ดท่ีบงัเกิดจำกพระเจำ้ ผู ้
นั้นไม่ไดก้ระท ำบำป เพรำะเช้ือของพระองคท์รงมีอยูใ่นผูน้ั้น จึงกระท ำบำปไม่ได ้เพรำะบงัเกิดจำกพระ
เจำ้ (1 ยอห์น 3:9) เก่ียวกบัสภำพของเรำ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ “ดว้ยวำ่ในตวัขำ้พเจำ้ คือในเน้ือ
หนงัของขำ้พเจำ้ไม่มีควำมดีประกำรใดเลย เพรำะวำ่เจตนำดีของขำ้พเจำ้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะกระท ำกำรดีนั้น 
ขำ้พเจำ้หำไดก้ระท ำไม่” (โรม 7:18) 

นอกจำกท่ีไดอ้ธิบำยมำน้ี ร่ำงกำยของเรำก็ยงัไดเ้ป็นวหิำรของพระวิญญำณบริสุทธ์ิดว้ย ถำ้ท่ำน
เป็นพระคริสเตียนท่ีแทจ้ริง พระเจำ้ประทบัอยูภ่ำยในร่ำงกำยของท่ำน พระธรรม 1 โครินธ์ 6:19 กล่ำว
วำ่ พระเจำ้ประทบัอยูภ่ำยในเรำ และจะไม่ทรงละทิ้งเรำเลย สมยัพระคมัภีร์เดิม พระเจำ้ประทบัอยูใ่น
พระวหิำร แต่เด๋ียวน้ีวิหำรของพระองคคื์อจิตใจของเรำ เรำมกัจะลืมควำมจริงในขอ้น้ีและมกักระท ำ
หลำย ๆ อยำ่ง คลำ้ยกบัวำ่ เรำเป็นเจำ้ของตวัเรำเอง แต่ถึงกระนั้น ฐำนะของเรำก็สูงเด่นอยูน่ัน่เอง พระ
เจำ้ประทบัอยูก่บัเรำตลอดกำล 

ฐำนะของเรำอีกประกำรหน่ึงก็คือ เรำเป็นผูท่ี้มีสง่ำรำสีพระธรรมโรม 8:30 กล่ำววำ่ “ผูห้น่ึงผูใ้ด
ท่ีพระองคไ์ดท้รงด ำริไวน้ั้นผูน้ั้นพระองคไ์ดท้รงเรียกมำดว้ย และผูใ้ดท่ีพระองคไ์ดท่ี้พระองคไ์ดท้รง
เรียกมำผูน้ั้นพระองคไ์ดท้รงบนัดำลใหเ้ป็นผูช้อบธรรม และผูใ้ดท่ีพระองคไ์ดท้รงบนัดำลใหเ้ป็นผูช้อบ
ธรรม ผูเ้หล่ำนั้นพระองคจึ์งทรงโปรดใหมี้สง่ำรำศี” ขอ้ควำมทั้งหมดเหล่ำน้ีเป็นอดีตกำลทั้งส้ิน ซ่ึง
หมำยควำมวำ่ พระเจำ้ไดท้รงเตรียมไวใ้ห้เรำเสร็จส้ินหมดแลว้ ปัญหำจึงมีอยูว่ำ่ เด๋ียวน้ีเรำไดรั้บสง่ำรำศี
เตม็บริบูรณ์หรือไม่ ท่ำนกระท ำตำมแบบบอยำ่งท่ีพระเยซูคริสตท์รงวำงไว ้ หรือไม่ น่ีคือผลของกำรท่ี
เรำไดรั้บสง่ำรำศีจำกพระเจำ้ แมว้ำ่ท่ำนจะไดรั้บสง่ำรำศีเม่ือถึงวำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำ ก็ตำม แต่ถึง
กระนั้นเด๋ียวน้ีท่ำนอยูใ่นฐำนะท่ีไดรั้บสง่ำรำศีจำกพระเจำ้อยูแ่ลว้ น่ีแหละเป็นขอ้แตกต่ำงระหวำ่งฐำนะ
และสภำพควำมเป็นอยู ่
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โดยฐำนะแลว้เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ (ยอห์น 1: 12) เรำเป็นทำยำทของพระเจำ้ (1 เปโตร 1:4) 
เป็นผูช้อบธรรม (โรม 5:1) เรำเป็นกษตัริย ์และเป็นปุโลหิต (ววิรณ์ 1:5, 6, 5:10) เรำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (ฮีบรู 
10:14) เป็นพระวหิำรของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ (1 โครินธ์ 6:19) และเป็นผูมี้สง่ำรำศี (โรม 8:30) 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำเขียนล ำดบัฐำนะของคริสเตียน วำ่มีอะไรบำ้ง 
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บทที ่12 ฐานะบริสุทธ์ิ ของผู้เช่ือ 

อยำ่ยกเอำควำมไม่บริบูรณ์ของเรำข้ึน เป็นขอ้แกต้วัในกำรท ำควำมผดิ หรือด ำเนินชีวิตอยำ่งต ่ำ
ชำ้ บทเรียนวนัน้ีจะช่วยแกไ้ขควำมนึกคิดท่ีมีแนวโนม้ไปสู่ควำมผดิและควำมต ่ำชำ้ 

1. พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รำมีควำมบริสุทธ์ิ 
2. วธีิด ำเนินพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 

เป็นควำมจริงท่ีวำ่ สภำพของเรำเด๋ียวน้ี ไม่เหมำะสมกบัฐำนะของเรำเลยแต่พระเจำ้ทรงมีพระ
ประสงค ์ ท่ีจะใหท้ั้งสองอยำ่งน้ีคู่ควรกนั พระเจำ้จะทรงบนัดำลใหเ้รำเป็นเหมือนองคพ์ระเยซู (โรม 
8:29, 1 ยอห์น 3:2) พระองคไ์ม่พอพระทยั ท่ีจะใหมี้เรำชีวิตอยูอ่ยำ่งไม่บริสุทธ์ิ เช่นท่ีเรำเป็นอยูน้ี่ 
พระองคท์รงมีพระประสงค ์ ท่ีจะใหส้ภำพชีวติของเรำบริสุทธ์ิ มำกยิง่ข้ึนทุกวนั เม่ือใดท่ีพระเจำ้ทรง
ปฏิบติัพระรำชกิจภำยในเรำส ำเร็จ เม่ือนั้นฐำนะและสภำพของเรำทั้งสองอยำ่ง จะอยูใ่นมำตรำฐำน
เดียวกนั 

หำกท่ำนจะลงมือปักเส้ือผำ้ ขั้นแรกท่ำนจะตอ้งซ้ือกระดำษคำร์บอน แลว้ลอกลวดลำย ท่ี
ตอ้งกำรลงบนผนืผำ้ ลวดลำยท่ีตอ้งกำรจะปัก ก็จะปรำกฏลงบนผนืผำ้ แลว้ท่ำนก็ค่อย ๆ ปักลวดลำยที
ละเล็กนอ้ยได ้อำจกินเวลำเป็นวนั ๆ เป็นสัปดำห์และบำงคร้ังเป็นเดือน ๆ กวำ่จะปักเสร็จ 

โครงกำรช่วยมนุษยข์องพระเจำ้ก็เช่นเดียวกนัน้ี เม่ือพระองคท์รงช่วยเรำใหไ้ดรั้บควำมรอดแลว้ 
พระองคก์็ไดป้ระทำนพระเยซูคริสตใ์หส้ถิตอยูก่บัเรำ อนัเป็นกำรรับรองฐำนะควำมเป็นบุตรของเรำ 
หลงัจำกนั้น พระองคก์็ทรงท ำงำนภำยในเรำ เพื่อให้เรำมีลกัษณะเหมือนกบัพระคริสต ์

อำจมีปัญหำวำ่ พระเจำ้จะทรงท ำใหพ้ระประสงคข์องพระองค ์ ส ำเร็จครบบริบูรณ์ไดอ้ยำ่งไร 
พระเจำ้จะทรงบนัดำลใหเ้รำมีลกัษณะเหมือนกบัพระเยซูไดอ้ยำ่งไร มีวธีิหน่ึงคือ โดยทำงพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ซ่ึงสอนใหเ้รำทรำบวิธีปฏิบติัตวั ตำมแบบพระเยซู พระธรรม 2 โครินธ์ 3:18 สอนวำ่ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นดุจกระจกเงำ คอยสะทอ้นใหเ้ห็นกำรกระท ำของเรำอยูต่ลอดเวลำ คอยเตือนใหเ้รำ
ประพฤติดี ท ำใหเ้รำมีสง่ำรำศีมำกข้ึนเป็นล ำดบั จนเหมือนกบัสง่ำรำศี “ท่ีมำจำกองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ซ่ึง
เป็นพระวิญญำณ” 

เม่ือท่ำนอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ำนจะพบเร่ืองพระเยซูคริสตเจำ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์
สอนใหเ้รำทรำบถึงเร่ืองรำวของพระองค ์ ตลอดจนพระรำชกิจอนัอศัจรรยต่์ำง ๆ ท่ีพระองคท์รงกระท ำ
เพื่อเรำ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงตีควำม ใหเ้รำเขำ้ใจถอ้ยค ำในพระคมัภีร์ และชกัน ำใหเ้รำประพฤติตำม 
ทั้งจะทรงใหเ้รำมีลกัษณะเหมือนกบัพระเยซู เรำยิง่ศึกษำและยิง่ปฏิบติัตำมพระคริสตธรรมคมัภีร์มำก
เท่ำใด พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็จะยิง่ยกระดบัชีวติของเรำ ใหคู้่ควรกบัฐำนะท่ีเรำมีอยูใ่นพระคริสต ์ มำก
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ยิง่ข้ึนเท่ำนั้น พระเยซูทรงอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระบิดำเจำ้ทรงกระท ำกำรน้ีเพื่อท่ำน พระองคต์รัสวำ่ “ขอ
โปรดตั้งเขำไวด้ว้ยควำมจริง ค ำของพระองคเ์ป็นควำมจริง” (ยอห์น 17:17) ขอ้พระธรรมน้ีอำจแปล
ควำมหมำยไดว้ำ่ “ขอพระองคท์รงใหเ้ขำกลำยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ โดยกำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์” ดว้ย
เหตุน้ีเรำจึงมีควำมสนใจใคร่ท่ีจะแนะน ำใหท้่ำนรู้จกัหนงัสืออนัมหศัจรรยเ์ล่มน้ี ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะ
มำกได ้

ท่ำนตอ้งเตม็ใจ ท ำส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หท้่ำนท ำพระองคท์รงอดทนมำก และ
พระองคจ์ะไม่ทรงบงัคบัท่ำนใหท้ ำส่ิงท่ีถูก เวน้แต่ท่ำนเต็มใจท ำ แต่ถำ้ท่ำนเตม็ใจท ำในส่ิงท่ีพระองค์
ทรงพอพระทยั ก็เป็นกำรง่ำยมำกท่ีพระองคจ์ะทรงท ำใหท้่ำนกลำยเป็นเหมือนกบัพระเยซูคริสต ์อำจำรย์
เปำโลเขียนจดหมำยฝำกไปยงัคริสตจกัรโรม ขอร้องใหค้ริสตจกัรนั้นถวำยตวัแก่พระเจำ้ (โรม 12:1) 

กำรอธิษฐำนก็เป็นอีกขอ้หน่ึงท่ีจะช่วยไดม้ำก ท่ำนอธิษฐำนทูลขอพระเจำ้มำกเท่ำใด ก็จะมี
โอกำสรู้จกัพระประสงคข์องพระเจำ้มำกข้ึนเท่ำนั้น และเม่ือท่ำนรู้จกัพระองค ์ และท ำตำมพระประสงค์
ของพระองค ์ ท่ำนก็จะเป็นเหมือนพระองค ์ ท่ำนสำมำรถจดจ ำน ้ำเสียงตลอดจนจงัหวะกำรเดิน ของคน
ในบำ้นของท่ำนฉนัใด ท่ำนก็ควรมีชีวติอยูใ่กลชิ้ดพระเจำ้ ศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ เพื่อใหคุ้น้กบั
พระสุรเสียงของพระองคฉ์นันั้น ตรำบใดท่ีเรำมีชีวิตอยูใ่นโลกน้ี กำรด ำเนินชีวติของเรำ ยอ่มจะ
บกพร่อง ไม่สมบูรณ์อยูต่รำบนั้น เพรำะสันดำนบำปยงัคงเหลืออยูใ่นจิตใจของเรำ และผลกัดนัใหเ้รำท ำ
ในส่ิงท่ีไม่ดีไม่งำมเสมอ แต่เม่ือพระเยซูคริสตท์รงท ำงำนในตวัของเรำเสร็จครบถว้นบริบูณ์แลว้ เรำก็จะ
เป็นเหมือนพระองคทุ์กประกำร 

ข้อควรปฏบิัติ 

แผนผงัต่อไปน้ีเป็นอุทำหรณ์ ใหเ้รำเห็นฐำนะและสภำพของผูท่ี้เช่ือพระเจำ้ กล่ำวคือฐำนะของ
เขำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ โดยไม่ตอ้งต่อเติมแกไ้ข ส่วนสภำพหรือระดบัชีวิต คือเส้นหยกัแสดงใหเ้ห็นกำร
เปล่ียนแปลงไปเป็นล ำดบั จนกระทัง่เม่ือพระเยซูคริสตท์รงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ภำยในผูเ้ช่ือ
ส ำเร็จแลว้ เขำก็จะมีสภำพเช่นเดียวกบัพระองค ์

จงใหผู้ศึ้กษำเลือกขอ้พระธรรมสองขอ้ เขียนไวใ้ตแ้ผนภำพพยำยำมเร้ำใจผูศึ้กษำใหเ้ขียนสวย 
ๆ และประณีตท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้
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ค าถามทดสอบ 

1. “ฐำนะ” ของคริสเตียนหมำยควำมวำ่อะไร? 
2. “สภำพ” ของคริสเตียนหมำยควำมวำ่อะไร? 
3. จงเขียนแผนผงั แสดงตวัอยำ่งฐำนะและสภำพของคริสเตียน 
4. จงเขียนช่ือส่ิงต่ำง ๆ ซ่ึงคริสเตียนไดรั้บเป็นมรดกจำกพระเจำ้ 
5. กำรท่ีอำจำรยเ์ปำโล ชมคริสเตียนชำวเมืองโครินธ์วำ่เป็นคนดี แต่ในขณะเดียวกนัก็ได้

ต ำหนิติเตียนวำ่พวกเขำ ท ำควำมผดิฉกรรจห์ลำยอยำ่งนั้น หมำยควำมวำ่อะไร? 
6. เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร? 
7. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองมือ ในกำรท ำใหส้ภำพควำมเป็นอยูข่องเรำ 

ใกลเ้คียงกบัฐำนะท่ีเรำไดรั้บจำกพระเจำ้ 
8. พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ คริสเตียนเป็นผูท่ี้ไดรั้บ “สง่ำรำศีจำกพระเจำ้” กำรน้ีจะ

เป็นไปไดอ้ยำ่งไรในเม่ือเรำยงัมีควำมผดิบำป และมีกำรประพฤติท่ีแตกต่ำงจำกพระ
เยซูคริสต ์

9. สภำพของเรำ เม่ือครบบริบูรณ์แลว้ จะเป็นสภำพเหมือนใคร? 
10. เม่ือใดสภำพและฐำนะของเรำ จึงจะเท่ำเทียม หรือคู่ควรกนั? 
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บทที ่13 มนุษย์ 

ขอ้แนะน ำส ำหรับครู ในเล่ม 1 ไดก้ล่ำวถึงเร่ืองมนุษยไ์วแ้ลว้ ฉะนั้นจึงขอใหค้รูอ่ำนทบทวนดู
อีก 

เรำไม่สำมำรถท่ีจะนึกภำพไดเ้ลยวำ่ สภำพของจกัรวำลเม่ือมีแต่ควำมวำ่งเปล่ำ ไร้ดวงอำทิตย ์
ดวงจนัทร์ ดวงดำว โลก และทุก  ๆ ส่ิง วำ่เป็นเช่นใด แต่คร้ังหน่ึงก็เคยเป็นอยำ่งนั้นมำแลว้ และเม่ือพระ
เจำ้ตรัส ทุกส่ิงในจกัรวำลก็เกิดข้ึน ตำมล ำตรัสนั้นมีดวงอำทิตยส่์องสวำ่งในกลำงวนั ดวงจนัทร์ ดวงดำว
ส่องแสงในเวลำกลำงคืน และโลกก็หมุนไปตำมแกนของมนั 

ในระยะแรกน้ีพระเจำ้ยงัมิไดส้ร้ำงมนุษยข้ึ์นมำเลย ต่อจำกนั้นมำอีกหลำยพนัลำ้นปี พระองคจึ์ง
สร้ำงมนุษยข้ึ์นมำ พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่ำวเลยวำ่ นบัแต่กำรสร้ำงโลก คือนบัตั้งแต่แรกเร่ิม 
(ปฐมกำล 1:1) จนกระทัง่ถึงกำรสร้ำงสัตว ์และพืชต่ำงๆ ตลอดจนสร้ำงมนุษยน์ั้น เป็นเวลำนำนเท่ำใด  

มนุษยมี์สภำพผดิไปจำกส่ิงทั้งหลำย ท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนมำก็เพรำะวำ่มนุษยมี์ควำมคิดควำม
เขำ้ใจ พระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัสร่วมกนัในกำรเนรมิตมนุษยข้ึ์น โดยตรัสวำ่ “ให้
เรำสร้ำงมนุษยข้ึ์นตำมแบบฉำยำของเรำ” น่ำอศัจรรยย์ิง่นกัท่ีพระองคท์รงสร้ำงมนุษยข้ึ์นใหมี้ลกัษณะ
เหมือนกบัพระองค ์ (ปฐมกำล 1:26,27) และวธีิท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยน์ั้น มีอยูใ่นพระธรรมปฐมกำล 
2:7 พระเจำ้ทรงเนรมิตมนุษยข้ึ์น ดว้ยผงคลีดินคลำ้ยกบัช่ำงป้ันหมอ้ ป้ันข้ึนดว้ยดินเหนียว แต่วธีิกำรท่ี
พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยอ์ศัจรรยก์วำ่นั้นมำก เม่ือพระองคท์รงสร้ำงมนุษยใ์หมี้ร่ำงกำยสมประกอบ มี
อวยัวะครบถว้นแลว้ พระองคจึ์งระบำยลมแห่งชีวติเขำ้ทำงจมูก ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งมีชีวติและมีจิต
วญิญำณ เรำไม่สำมำรถเขำ้ใจในส่ิงเหล่ำน้ีไดท้ั้งหมด นอกจำกเช่ือวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมค ำตรัสของ
พระเจำ้เท่ำนั้น เม่ือเรำข้ึนไปอยูก่บัพระเจำ้ในสวรรคแ์ลว้ บำงทีพระองคอ์ำจจะอธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ 
ใหแ้ก่เรำก็ได ้

สมยัน้ีมีหลำยคนไม่เช่ือเร่ืองรำว เก่ียวกบักำรท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงสรรพส่ิง ตำมท่ีบนัทึกไวใ้น
พระคริสตธรรมคมัภีร์ เขำเช่ือทฤษฎีของมนุษยเ์องท่ีเรียกวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำร นกัวิวฒันำกำรสอนวำ่ 
บนโลกน้ีมีเซลลเ์ล็ก ๆ ของชีวติอยูโ่ดยทัว่ไป ในยกุแรกนั้นมีแต่ส่ิงท่ีมีชีวิตเซลลเ์ดียว ต่อมำส่ิงท่ีมีชีวติ
ชั้นต ่ำเหล่ำน้ี ก็ไดเ้จริญววิฒันำเป็นสัตวช์ั้นสูงข้ึนตำมล ำดบั เป็นเวลำนำนนบัศตวรรษ จึงไดก้ลำยเป็น
สัตวแ์ละพืช ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีนกัปรำชญห์ลำยคนจึงไดอุ้ทิศชีวิตของตน เพื่อท่ีจะพิสูจน์
ใหไ้ดว้ำ่มนุษยอุ์บติัข้ึนในโลกอยำ่งไร แต่ท่ำนก็ทรำบแลว้วำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ ควำมฉลำด
ของมนุษยก์็เป็นควำมโง่เขลำของพระเจำ้ (1 โครินธ์ 1:20) และเม่ือเป็นเช่นน้ี ทฤษฎีท่ีดูเหมือนวำ่ เป็น
แนวทำงอนัฉลำดหลกัแหลมของมนุษย ์ จึงเป็นเพียงส่ิงท่ีโฉดเขลำส ำหรับพระเจำ้ ถำ้หำกวำ่ทฤษฎี
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เหล่ำนั้นขดัแยง้กบัพระวจนะของพระองค ์ มีหลำยส่ิงท ำใหดู้เหมือนวำ่ ทฤษฎีวฒันำกำรเป็นทฤษฎีท่ี
เป็นควำมจริง ซ่ึงพวกเขำถือเป็นหลกัในกำรสอน แต่ก็มีหลำยอยำ่งท่ีคำ้นทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี และดู
เหมือนวำ่จะช้ีใหเ้ห็นดว้ยวำ่ ทฤษฎีท่ีพวกเขำเช่ือน้ี ไม่มีทำงท่ีจะเป็นไดเ้ลย แต่ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีเขำมิได้
สอนไดรู้้ อยำ่งไรก็ตำม พระเจำ้ทรงท ำผดิพลำดไม่ได ้และพระองคต์รัสไวใ้นพระธรรมปฐมกำลแลว้วำ่ 
ทุกอยำ่งในโลกและในจกัรวำลอุบติัข้ึนมำอยำ่งไร 

เรำจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในขั้นตน้น้ีเสียก่อนวำ่ ถำ้หำกวำ่พระเจำ้เนรมิตมนุษยใ์หเ้ป็นสัตว ์หรือ
เจริญมำจำกสัตวแ์ลว้ มนุษยจ์ะเป็นพระฉำยำของพระเจำ้ไดห้รือ เพรำะมนุษยค์นแรกท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำง
ข้ึนมำนั้น มีควำมครบถว้นบริบูรณ์ในสำยพระเนตรของพระองค ์ พระเจำ้ทรงเนรมิตมนุษยใ์หมี้สภำพ
เช่นนั้นจริง ๆ เร่ืองท่ีน่ำสนใจก็คือ ไม่มีมนุษยค์นใดในโลกท่ีบงัเกิดใหม่ในพระคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง จะ
ยอมเช่ือวำ่ มนุษยว์วิฒันำมำจำกสัตว ์ นกัวทิยำศำสตร์คริสเตียนผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงของโลก เม่ือถูก
เพื่อนนกัวทิยำศำสตร์ดว้ยกนัซ่ึงไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนถำมวำ่ เหตุใดเขำจึงไม่เช่ือหลกัววิฒันำกำร เขำก็
ตอบวำ่ ถำ้ใครเขำ้ใจในปัญหำเร่ืองกำรเกิดใหม่แลว้ ก็ยอ่มจะหำค ำตอบในปัญหำอ่ืนไดโ้ดยไม่ผดิพลำด 

พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์น เพื่อพระสง่ำรำศีของพระองคเ์อง กำรท่ีพระองคท์รงสร้ำงมนุษยข้ึ์น
ใหมี้สภำพเช่นน้ี เพื่อใหม้นุษยเ์ป็นมิตรกบัพระองค ์ พระองคท์รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นคนดีรอบคอบ และ
มีสติปัญญำเลิศ ก็เพื่อใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัพระองคไ์ดด้ว้ยควำมช่ืนชมยนิดี ปฐมกำล 3:8 กล่ำววำ่ พระ
เจำ้เสด็จมำเยีย่มเยยีน และทรงสนทนำกบัมนุษยใ์นเวลำเยน็ ในยำมท่ีสวนเอเดนก ำลงัร่ืนรมยแ์ละ
สวยงำม ถำ้หำกมนุษยย์งัเป็นคนดีรอบคอบแทนไม่ไดท้  ำบำป มนุษยจ์ะกลำยเป็นพระสง่ำรำศีของพระ
เจำ้ เพรำะวำ่กำรดีทุกอยำ่ง ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงพอพระทยั และเป็นกำรเทิดพระเกียรติแก่
พระองค ์ ในบทต่อไปเรำจะไดเ้รียนถึงเร่ืองควำมร้ำยกำจ ท่ีเกิดข้ึนแก่มนุษยใ์นสวนเอเดน ซ่ึงเป็น
ดินแดนท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมช่ืนชมยนิดีส ำหรับมนุษยช์ำยหญิง และพระเจำ้ดว้ย 

ข้อควรปฏบิัติ 

หำกกระดำษแขง็ตดัเป็นรูปวงกลม เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขียนรูปโลกไดง่้ำยข้ึน 
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บทที ่14 การท าบาปคร้ังแรกในโลก 

จงอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ ควำมจริงเก่ียวกบัท่ีมนุษยห์ลงท ำบำป จนเป็นผลใหไ้ดรั้บควำม
ทุกขท์รมำนอยำ่งแสนสำหสันั้น เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก ไม่ควรถือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ตอ้งเนน้ถึงภยัของ
บำป และทำงหลีกเล่ียงโดยกำรรับเอำพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

ใหศึ้กษำขอ้ต่อไปน้ี 
1. อะไรเป็นตน้เหตุแห่งกำรหลงท ำผดิบำป 
2. ผลของควำมผดิบำป ท่ีเกิดข้ึนในทนัที 

จะเป็นกำรประเสริฐทีเดียว หำกวำ่มนุษยไ์ม่หลงกระท ำบำป และอยูใ่นสวนเอเดนไดอ้ยำ่งมี
ควำมสุขตลอดกำล แต่นัน่เป็นเพียงควำมเพอ้ฝัน ซ่ึงไม่มีทำงเป็นไปไดเ้สียแลว้ เรำไม่ทรำบวำ่มนุษยอ์ยู่
ในสวนเอเดนดว้ยควำมสะอำดบริสุทธ์ิและผำสุกนำนเท่ำใด เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่ำวไว ้
แต่ก็ไดบ้อกใหท้รำบวำ่มนุษยไ์ดห้ลงท ำผดิบำปอยำ่งไร 

พระเจำ้ทรงหำ้มปรำมมนุษยเ์พียงขอ้เดียว พระเจำ้ไม่ไดส้ั่งสอนวำ่ไม่ใหล้กัขโมย เพรำะวำ่ทุก
ส่ิงทุกอยำ่งในสวนเอเดน ลว้นเป็นสมบติัของเขำทั้งส้ิน พระเจำ้ไม่ไดบ้ญัญติัไวเ้ลยวำ่ อยำ่โลภส่ิงของ 
ของผูอ่ื้น เพรำะเวลำนั้นยงัไม่มีมนุษยอ่ื์นใดเลย พระองคท์รงหำ้มเพียงวำ่ จงออกไปใหห่้ำงจำกตน้ไมท่ี้
อยูก่ลำงสวน เป็นตน้ไมท่ี้เรียกวำ่ ตน้ไมแ้ห่งควำมรู้ดีและชัว่ ในสวนเอเดนมีตน้ผลไมน้ำนำชนิด 
สำมำรถใหค้วำมอ่ิมหน ำส ำรำญแก่เขำได ้โดยไม่ตอ้งทุกขร้์อนอะไรเลย 

พญำมำรไดย้นิพระบญัชำท่ีพระเจำ้ตรัสแก่อำดมัและเอวำ มำรมีควำมเกลียดชงัพระเจำ้มำก มนั
พยำยำมท่ีจะฉกชิงทุก ๆ อยำ่งไปจำกพระเจำ้ ดงันั้นมนัจึงดอ้ม ๆ มอง ๆ หำโอกำสท่ีจะท ำใหห้ญิงชำยคู่
นั้นไม่เช่ือฟังพระเจำ้ มำรฉลำดมำกท่ีด ำเนินกลอุบำยของมนัไดส้ัมฤทธ์ิผล เร่ืองน้ีมีอยูใ่นพระธรรมปฐม
กำลบทท่ี 3 แลว้ (ครูอำจใหผู้ศึ้กษำในชั้นอ่ำนคนละขอ้ และอภิปรำยหรืออธิบำยควำมหมำยทีละขอ้
สลบักนัไปก็ยอ่มท ำได)้ มำรไดเ้ขำ้สิงในร่ำงของงู ซ่ึงแต่เดิมเป็นสัตวท่ี์สวยงำม ไม่มีลกัษณะน่ำเกลียด
กลวัเช่นในปัจจุบนั มนัไดพ้ดูคุยกบัเอวำ อำจเป็นเพรำะวำ่ เอวำไดเ้ห็นส่ิงแปลก ๆ ท่ีพระเจำ้ไดท้รง
เนรมิตข้ึนไวอ้ยำ่งมำกมำย จนชินตำ เม่ืองูตวันั้นพดูดว้ย จึงมิไดท้  ำใหน้ำงประหลำดใจอะไรเลย มำรซ่ึง
สิงอยูใ่นร่ำงงูไดพ้ดูกบัเอวำวำ่ “จริงหรือท่ีพระเจำ้ตรัสหำ้มวำ่ เจำ้อยำ่กินผลไมทุ้กอยำ่งในสวนน้ี” เอวำ
ก็ตอบวำ่ “ผลไมใ้นสวนน้ีเรำกินไดท้ั้งหมด เวน้แต่ผลไมท่ี้อยูก่ลำงสวนนั้น พระเจำ้ตรัสหำ้ม” มำรฟัง
ควำมแลว้จึงล่อหลอกวำ่ ผลไมท่ี้พระเจำ้ทรงหำ้มนั้นเป็นผลท่ีมีรสอร่อย กินแลว้จะท ำใหฉ้ลำดเหมือน
พระเจำ้ 
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มำรยงัแนะน ำวำ่ กำรท่ีพระเจำ้ทรงหำ้มเช่นนั้น เป็นเพรำะพระเจำ้ทรงโหดร้ำย หวงแหนไวไ้ม่
อยำกใหม้นุษยไ์ดดี้ นำงเอวำหลงเช่ือ จึงไปเก็บผลไมน้ั้นกินเขำ้ไป กำรท ำเช่นน้ีเป็นกำรขดัขืนค ำสั่งของ
พระเจำ้จึงเป็นบำป นบัวำ่เป็นบำปคร้ังแรกในโลกอนัสวยงำมน้ี เม่ือท ำบำปคร้ังแรกข้ึน บำปประกำรท่ี
สองก็ติดตำมมำกล่ำวคือ อำดมั ชำยคนแรกของโลกก็รับประทำนผลไมน้ั้นเขำ้ไปดว้ย แต่อำดมัไดท้  ำผดิ
ร้ำยแรงยิง่กวำ่นำงเอวำ เพรำะเอวำท ำผดิโดยไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์ กำรท่ีนำงกินผลไมน้ั้นก็ดว้ยตอ้งกำรท่ีจะ
ใหต้วันำงและสำมีของนำงฉลำดเหมือนพระเจำ้ พูดง่ำย ๆ ก็คือ นำงเอวำท ำผดิเพรำะถูกล่อลวง (1 ทิ
โมธี 2:14) ส่วนอำดมันั้นรู้ตวัแลว้วำ่ กำรกินผลไมน้ั้นเป็นกำรขดัขืนน ้ำพระทยัพระเจำ้ แต่ก็ขืนกินผลไม้
นั้น จึงนบัวำ่เขำตั้งตนเป็นกบฎต่อพระเจำ้ 

บำงทีท่ำนอำจจะคิดวำ่ กำรกินผลไมแ้ห่งชีวตินั้น เป็นกำรท ำผดิเพียงเล็กนอ้ย แต่กำรขดัขืนพระ
เจำ้ ไม่วำ่จะเป็นกำรขดัขืนมำกหรือนอ้ยก็ตำม ยอ่มเป็นบำปทั้งส้ิน และเป็นควำมผดิบำปพอ ๆ กบั กำร
ฆ่ำคนตำยหรือลกัขโมยทีเดียว ควำมผดิบำปคร้ังแรกของมนุษยใ์นโลกน้ี เป็นเหตุใหบ้ำปอ่ืน ๆ ติดตำม
มำ มนุษยจึ์งตอ้งประสบควำมเจบ็ปวด และทนทุกขท์รมำนตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มำ 

เม่ือพระเจำ้เสด็จมำหำอำดมัและเอวำในเยน็วนัเดียวกนันั้น เขำทั้งสองไม่ไดอ้อกไปตอ้นรับ
พระองค ์ เหมือนดงัท่ีไดเ้คยกระท ำตำมปกติ ทั้งน้ีเป็นเพรำะบำปไดท้  ำใหเ้ขำเกิดควำมละอำยพระเจำ้ 
และซ่อนตวัอยูใ่นพุม่ไม ้ พระเจำ้ตอ้งตรัสเรียกจึงไดพ้บ อำดมัไดซ้ดัทอดควำมผิดมำยงันำงเอวำ และ
นำงเอวำก็ซดัทอดควำมผดิใหแ้ก่งู พระเจำ้ทรงสำปแช่งพญำมำรท่ีสิงอยูใ่นงู แลว้ทรงหนัพระพกัตร์
มำยงัอำดมัและเอวำ พระองคต์รัสแก่เขำทั้งสองวำ่ นบัแต่น้ีเป็นตน้ไป เขำจะตอ้งท ำมำหำกินดว้ยควำม
ล ำบำก เพรำะพระองคท์รงจ ำเป็น ท่ีจะตอ้งขบัไล่เขำทั้งสองออกจำกสวนเอเดน เพื่อป้องกนัมิใหเ้ขำกิน
ผลไมแ้ห่งชีวติ ท ำให้เขำมีสภำพเช่นนั้นอยูต่ลอดกำลจะเป็นส่ิงท่ีร้ำยกำจมำกทีเดียว ถำ้หำกวำ่มนุษยต์อ้ง
มีชีวติอยูใ่นควำมผิดบำปตลอดกำล แต่พระเจำ้ทรงมีหนทำง ท่ีจะช่วยมนุษยพ์ระองคท์รงเตรียมชีวติ
ใหม่ไวใ้หม้นุษย ์ ท่ีจะใหอ้ยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ เหมือนกบัพระคริสต ์ บำปคือมูลฐำนแห่งควำม
ยำกล ำบำกทุกอยำ่ง และบำปแรกน่ีแหละ ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมทุกขย์ำกล ำบำกทั้งปวง 

ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษำเขียนภำพตน้ไม ้ ภูเขำ ฯลฯ แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมรำบร่ืนของสวนเอเดน 
เปรียบเทียบกบัควำมแหง้แลง้ภำยนอก 

 



 45 



 46 

บทที ่15 ผลแห่งการท าบาป 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจวำ่ พวกเขำเองก็ไดท้  ำบำปเช่นเดียวกบัอำดมั และจะรอดพน้โทษไดโ้ดย
ทำงพระเยซูเท่ำนั้น 

ผลของกำรท ำผดิบำป คือ ท ำใหจิ้ตวิญญำณมีควำมผดิ ตอ้งตำยไป ชีวติท่ีมีมลทินและชีวติท่ีเตม็
ไปดว้ยกำรละเมิด กำรหลงผดิคิดกำรชัว่ ยอ่มจะตอ้งส่งผลตอบแทนแก่ผูก้ระท ำเสมอ อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ก็
เป็นดุจหนำมแหลมคมท่ีคอยท่ิมแทง ใหไ้ดรั้บควำมเจบ็ปวดทรมำนอยูต่ลอดเวลำ เพียงแค่น้ีก็นบัวำ่ร้ำย
กำจอยูแ่ลว้ แต่เรำก็ตอ้งเผชิญกบัอีกหลำยอยำ่ง ซ่ึงร้ำยกำจยิง่ไปกวำ่น้ีอีกมำก 

ขอใหดู้ปฐมกำล 1:27 พระเจำ้ตรัสเตือนอำดมัวำ่ หำกเขำกินผลไมท่ี้พระองคท์รงหำ้มไว ้ เขำ
จะตอ้งตำยอยำ่งแน่นอน เม่ือเขำกินผลไมน้ั้น และร่ำงกำยมิไดต้ำยไปทนัที อำดมัคงนึกวำ่พระเจำ้ทรง
หลอกเขำเป็นแน่ แต่พระเจำ้มิไดท้รงหลอกอำดมัใหห้ลงเขำ้ใจผดิเลย อำดมัไดต้ำยไปแลว้จริง ๆ คือ 
ตำยฝ่ำยวญิญำณ เพรำะพระเจำ้ตรัสวำ่ “จิตวิญญำณใดท ำบำป จิตวิญญำณนั้นตอ้งตำย” (ดูเอเสเคียล 
18:20) จิตวิญญำณท่ีตำยแลว้ คือจิตวิญญำณท่ีถูกแยกตวัออกจำกพระเจำ้ เช่นเดียวกบัเม่ือบุคคลหน่ึง
บุคคลใดตำยไป ศพกบัวญิญำณก็แยกออกจำกกนั ฉะนั้น ในทนัทีท่ีอำดมัท ำผดิบำป เขำจึงถูกแยกจำก
พระเจำ้ พระเจำ้ทรงมีควำมชอบธรรมครบบริบูรณ์ พระองคไ์ม่อำจทอดพระเนตรดูควำมผดิบำปของเรำ
ได ้(ฮำบำกุก1:13) 

แต่ท่ีเลวร้ำยท่ีสุดก็คือ บุตรหลำนของอำดมัซ่ึงสืบต่อมำจนถึงปัจจุบนั ลว้นแต่เกิดมำพร้อมกบั
วญิญำณท่ีตำยแลว้ทั้งส้ิน แมวออกลูกเป็นแมว สุนขัออกลูกเป็นสุนขัฉนัใด คนบำปยอ่มมีลูกเป็นคน
บำปเช่นเดียวกนัฉนันั้น ไม่มีทำงท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นอ่ืนไปได ้(ดู 1 โครินธ์ 15:22) 

ทนัท่ีท่ีอำดมัท ำบำป เขำก็ยอ่มมีควำมผดิ เร่ืองน้ีเรำคงเขำ้ใจไดง่้ำย เช่นเดียวกบัผูร้้ำยฆ่ำคนตำย 
ทนัทีท่ีเขำฆ่ำคน เขำก็ยอ่มจะมีควำมผดิตำมกฎหมำย ดว้ยเหตุท่ีพระเจำ้ทรงเป็นผูท้รงธรรม พระองคจึ์ง
ไม่อำจลืมหรือละเลยต่อควำมผดิบำปนั้นได ้ แต่พระเจำ้ก็ทรงยกโทษบำปให้เรำไดโ้ดยทำงพระเยซู
คริสต ์ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรให้อภยัอยำ่งอ่ืน (อพยพ 34:7) กำรกระท ำบำปของอำดมัในคร้ังน้ี มิใช่จะมีผล
ตกแก่อำดมัโดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกยงัตกทอดแก่บุตรหลำนของอำดมัทุกรุ่นอีกดว้ย อำดมัเป็นมนุษยค์น
แรกในโลก และเป็นปฐมแห่งบรรพชนของมนุษยชำติ ฉะนั้น เม่ือเขำกระท ำส่ิงใดลงไป ก็ยอ่มส่งผลไป
ยงัคนอ่ืน ๆ ทั้งหมด ถือเสมือนหน่ึงวำ่ เรำไดก้ระท ำควำมผดินั้น ๆ ดว้ยตนเอง น่ีคือวธีิกำรท่ีพระเจำ้ทรง
จดักำรกบัมนุษย ์แมแ้ต่คนเกิดใหม่ก็ถือวำ่เป็นคนบำป คือมีเช้ือบำปของอำดมัติดตวัมำดว้ย พระเจำ้ตรัส
วำ่ เรำเป็นคนบำปโดยเช้ือสำย โดยกำรกระท ำของเรำเอง และโดยท่ีพระองคท์รงถือวำ่ เรำเป็นคนบำป 
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คือเป็นคนบำปตำมทศันะของพระองค ์ โดยเหตุน้ีท่ำนดำวดิจึงกล่ำววำ่ เรำเป็นคนบำปมำตั้งแต่เรำยงัไม่
เกิดเสียอีก (สดุดี 51:5) 

จิตใจของมนุษยทุ์กคนลว้นแต่เป็นมลทิน เพรำะควำมผิดบำป แมแ้ต่ทำรก ก็มีจิตใจบำป
เช่นเดียวกนั เพรำะสืบเช้ือบำปมำจำกบิดำมำรดำ บรรพบุรุษของเรำก็เป็นคนบำป และบรรพบุรุษในยคุ
ก่อน ๆ โนน้ก็เช่นกนั จนกระทัง่ส้ินสุดลงท่ีอำดมัและเอวำ เม่ือทำรกเติบใหญ่ข้ึน เขำก็จะส ำแดงออกซ่ึง
ควำมผดิบำปมำกข้ึนตำมล ำดบั ดุขเงำตำมตวั เรำต่ำงก็เป็นคนบำป เลวทรำม จนไม่อำจกระท ำอะไรให้
เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจำ้ได ้(โรม 8:8) ในตวัเรำไม่มีอะไรดีเลย ควำมคิดของเรำลว้นแต่ชัว่ เลวทรำม
ทั้งส้ิน จิตใจของเรำก็มีแต่ควำมชัว่ชำ้ เพรำะผกูพนัอยูก่บัส่ิงท่ีเลว แมแ้ต่ร่ำงกำยของเรำก็กลบักลำยเป็น
เคร่ืองมือของกำรชัว่ เรำจะไม่เป็นเช่นน้ีเลย หำกอำดมัไม่ท ำบำปในคร้ังนั้น 

มนุษยเ์รำไม่เพียงแต่มีจิตวิญญำณท่ีตำยแลว้ เป็นคนผิดบำปจ ำเพำะพระเจำ้ และมีมลทินในทุก
ส่วนท่ีเป็นของชีวติเก่ำ หรือสันดำนบำป อนัตกทอดมำจำกบรรพบุรุษเท่ำนั้น หำกยงัไดท้  ำควำมผดิบำป 
เพรำะใจชัว่ของตนอีกดว้ย (โรม 3:23) ใจชัว่ส ำแดงออกมำ ดว้ยกำรประพฤติชัว่ทั้งหมด ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพรำะควำมผดิบำปแรกของโลก อุปมำดัง่น ้ำในมหำสมุทร ยอ่มมีตน้ก ำเนิดมำจำกแม่น ้ำต่ำง ๆ ไหลมำ
บรรจบกนันัน่เอง เรำจะก ำจดัสำยธำรแห่งควำมร้ำยกำจของบำปดว้ยตนเองไม่ไดเ้ลย แต่พระเจำ้ทรง
เตรียมทำงรอดไวใ้หเ้รำแลว้ คือ โดยทำงองคพ์ระเยซูคริสต์ 

ข้อควรปฏบิัติ 

จงใหผู้ศึ้กษำวำดรูปตำมควำมนึกคิดของตนเอง 
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บทที ่16 ทางแห่งความรอด 

1. พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ จะส่งพระผูไ้ถ่บำปมำช่วยเรำ 
2. พระเจำ้ไดท้รงเตรียมโครงกำรท่ีจะช่วยมนุษยใ์หพ้น้บำป ไวล่้วงหนำ้ 
3. พระเยซูทรงแบกรับเอำควำมผดิบำปแทนเรำ 

กำรท่ีจะศึกษำถึง เร่ืองท่ีมนุษยห์ลงกระท ำผดิบำปแต่อยำ่งเดียว โดยไม่ศึกษำเร่ืองท่ีวำ่ดว้ยกำรท่ี
พระเจำ้ทรงเตรียมทำงรอดใหแ้ก่มนุษยด์ว้ยนั้น ยอ่มไม่ถูก เพรำะพระเจำ้ทรงเตรียมโครงกำร ท่ีจะช่วย
ใหม้นุษยร์อดพน้บำปก่อนท่ีพระองคท์รงสร้ำงโลกเสียอีก (เอเฟซสั 1:4) ทนัทีท่ีมนุษยท์  ำผดิบำป พระ
เจำ้ก็ทรงเสนอทำงแกไ้ขใหท้นัที (เร่ืองน้ีอยูใ่นปฐมกำล 3:8-21) 

เม่ือพระเจำ้ตรัสแก่พญำมำร ซ่ึงสิงอยูใ่นร่ำงของงูนั้น พระองคต์รัสวำ่ “เผำ่พนัธ์ุของหญิง” จะ
ทุบหวัพญำมำรใหฟ้กช ้ำ ขอ้น้ีเล็งถึงกำรท่ีพระเยซูจะเสด็จมำบงัเกิดแต่นำงมำเรีย หญิงสำวพรหมจำรี
พระองคไ์ม่มีบิดำ ไม่ใช่เช้ือสำยของผูช้ำย แต่เป็นเช้ือสำยของผูห้ญิง พระเจำ้ในสวรรคท์รงเป็นพระบิดำ
ของพระเยซูคริสต ์ พระเจำ้ตรัสวำ่บุรุษท่ีเกิดจำกพงศพ์นัธ์ุของผูห้ญิงน้ี จะท ำใหห้วัของพญำมำรฟกช ้ำ 
ซ่ึงหมำยควำมวำ่ พระเยซูจะทรงก ำจดัพญำมำรเสียนัน่เอง แต่พระเจำ้ตรัสเพิ่มเติมต่อไปอีกวำ่พญำมำร
จะท ำใหส้้นเทำ้ของหญิงนั้นฟกช ้ำ ซ่ึงหมำยถึงกำรปลงพระชนมพ์ระเยซูท่ีไมก้ำงเขนโดยกำรท ำให้คน
ชัว่ร้ำยชิงชงัพระเยซู และตรึงพระองคเ์สีย 

ในพระธรรมบทเดียวกนัน้ี พระเจำ้ไดท้รงเผยใหเ้ห็นลู่ทำงแห่งควำมรอดอยูบ่ำ้ง เวลำนั้นอำดมั
และเอวำทั้งสองคนอยูก่นัอยำ่งเปลือยร่ำง ไม่มีอะไรหุม้ห่อเลย เม่ือเขำทั้งสองท ำบำป จึงไดรู้้สึกอบัอำย
พยำยำมปกปิดร่ำงกำย แต่กำรนัง่ใบไมเ้ป็นกำรชัว่ครำวและไม่มีประโยชน์อนัใด ฉะนั้นพระเจำ้จึง
พระรำชทำนหนงัสัตวใ์หบุ้คคลทั้งสองใชนุ่้งห่มแทน กำรท่ีจะมีหนงัสัตวนุ่์งห่ม ก็จ  ำเป็นตอ้งมีกำรฆ่ำ
สัตว ์ เพื่อเอำหนงัสัตวม์ำใช ้ ในกำรนั้นดูเหมือนวำ่ พระเจำ้ทรงฆ่ำลูกแกะ เพื่อเอำหนงัมำปกปิดร่ำงกำย
ของอำดมัและเอวำ ต่อมำอีกหลำยพนัปี พระองคจ์  ำตอ้งเสียสละ “ลูกแกะ” อีกนัน่คือ พระเยซูคริสต ์
พระเมษโปดกของพระเจำ้ ผูท้รงรับเอำควำมผดิบำปของโลกน้ีไป 

พระเยซูทรงส้ินพระชนม ์ ก็เพื่อยกเลิกควำมผดิบำปของปวงมนุษย ์ ดงันั้นกำรท่ีพระเจำ้ได้
พระรำชทำนหนงัสัตวเ์ป็นเคร่ืองปกปิดร่ำงกำยของอำดมัและเอวำ จึงเป็นแบบเล็งถึง กำรท่ีพระเยซูตอ้ง
ส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน เพื่อไถ่ปวงมนุษยใ์หพ้น้จำกบำป 

แต่เร่ืองน้ีมิไดจ้บลงเฉพำะส้ินยคุของอำดมัเท่ำนั้น เพรำะผลแห่งกำรผดิบำป ของอำดมั จึงท ำให้
มนุษยท์ั้งหลำยตอ้งเป็นคนบำปตอ้งกลำยเป็นคนมีควำมผิดติดตวั กลำยเป็นคนมีมลทิน และเตม็ไปดว้ย
กำรล่วงละเมิด กำรท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพรำะพระเจำ้ไดท้รงตกลงไวก้บัอำดมั มิใช่เพียงเพื่ออำดมั แต่เพื่อ
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ลูกหลำนและพงศพ์นัธ์ุของเขำดว้ย หำกวำ่อำดมัเป็นผูช้อบธรรม ลูกหลำนหรือพงศพ์นัธ์ุของอำดมัคง
เป็นผูช้อบธรรมดว้ยเหมือนกนั แต่เพรำะอำดมัท ำบำป พงศพ์นัธ์ุของเขำจึงตอ้งกลำยเป็นคนบำปไปดว้ย 

ในท ำนองเดียวกนั พระเจำ้ไดท้รงกระท ำสัญญำกบัพระเยซูบุตรของพระองคอี์กอยำ่งหน่ึง ซ่ึงมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี พระสัญญำน้ีมีไวเ้พื่อพระเยซูเอง และเพื่อทุกคนท่ีเช่ือในพระองค ์ ซ่ึงเป็นเสมือน
พงศพ์นัธ์ุหรือเช้ือสำยของพระเยซูเหมือนกนั โดยสัตยส์ัญญำนั้น อำดมัไดท้  ำผดิบำป และผลของบำป
ตกทอดมำยงัมนุษยฉ์นัใด ควำมชอบธรรมของพระเยซูคริสตก์็ตกทอดมำยงัคนท่ีเช่ือพระองคฉ์นันั้น 
เพรำะคนท่ีเช่ือพระเยซูเป็นเสมือนพงศพ์นัธ์ุของพระเยซูคริสต ์ ดงันั้นเรำจึงขนำนนำมของพระเยซูวำ่ 
“อำดมัคนสุดทำ้ย” ขอให้อ่ำนพระธรรมโรม 5:12-21 และ 1 โครินธ์ 15:45-49 อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น พระ
เยซูไม่เคยกระท ำผดิบำปใด ๆ พระเยซูทรงปฏิบติัตำมพระบญัญติัของพระเจำ้อยำ่งครบถว้น ดงันั้นผูท่ี้
เช่ือพระเยซูคริสต ์ จึงอยูใ่นข่ำยแห่งพระสัญญำของพระเจำ้ คือเป็นคนชอบธรรมในสำยพระเนตรของ
พระองค ์

เป็นท่ีน่ำสะพรึงกลวัสักเพียงใด ท่ีเรำตอ้งตกเป็นพงศพ์นัธ์ุของ “อำดมัคนแรก” และตอ้ง
กลำยเป็นคนมีนิสัยบำป เรำไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีไดเ้ลย เพรำะเรำทุกคนต่ำงก็เป็นบำป เป็น
พงศพ์นัธ์ุของอำดมั แต่เรำก็สำมำรถท่ีจะพน้จำกพนัธะดั้งเดิมนั้นได ้ โดยหนัมำเช่ือพึ่งพระเยซูคริสต ์
แลว้เรำก็จะอยูใ่นข่ำยแห่งพระสัญญำใหม่ แห่งควำมรอด ในเม่ือเรำรับเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตว์ำ่ เป็น
พระเจำ้ของเรำแลว้ เรำก็มิไดอ้ยูใ่นตระกลูของ “อำดมั” อีกต่อไป แต่เรำกลำยเป็นพงศพ์นัธ์ุของพระ
คริสต ์ คุณงำมควำมดีหรือพระบำรมีใด ๆ ของพระเยซู จึงตกทอดเป็นมรดกแก่เรำ เปรียบเสมือนวำ่เรำ
เปิดบญัชีไวใ้นธนำคำร ควำมชัว่ร้ำยเลวทรำมทั้งหลำยเปรียบดงัรำยจ่ำย ซ่ึงถอนออกไปจำกธนำคำร แต่
เม่ือเรำเช่ือพึ่งพระคริสต ์คุณควำมดีของพระคริสตจึ์งเป็นดัง่รำยรับ 

โดยกำรเสียสละอยำ่งใหญ่หลวงของพระเยซูน่ีเอง เรำจึงไดรั้บคุณธรรมทั้งหลำย เป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจำ้ และไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่นสวรรคก์บัพระองค ์

ข้อควรปฏบิัติ 

พงศพ์นัธ์ุของอำดมั เป็นผูท่ี้มีจิตวิญญำณท่ีตำย มีควำมผิด มีมลทิน กระท ำบำป แต่บุตรของ
พระเจำ้มีชีวิตนิรันดร์ มีควำมชอบธรรม มีควำมบริสุทธ์ิ และปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงำม 
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ค าถามทดสอบ 

1.มนุษยแ์ตกต่ำงจำกสรรพส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงอยำ่งไร? 
2. เรำทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ ทฤษฎีแห่งววิฒันำกำรเป็นหลกัท่ีปรำศจำกควำมจริง? 
3. เหตุใดพระเจำ้จึงทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์นมำ? 
4. พระเจำ้ทรงมีพระสัญญำ หำ้มหญิงชำยคู่แรก มิใหท้  ำอะไร? 
5. บำปแรกท่ีมนุษยก์ระท ำนั้นคืออะไร? เหตุใดกำรกระท ำเช่นนั้นจึงเป็นบำป? 
6. กำรท่ีพระเจำ้ตรัสวำ่ หำกอำดมัและเอวำฝ่ำฝืนค ำสั่งของพระองค ์ เขำจะตอ้งตำยทนัที 

หมำยควำมวำ่อะไร? 
7. ผลแห่งกำรท ำควำมผิด ไดต้กทอด มำยงัเผำ่พนัธ์ุของอำดมัอยำ่งไร? 
8. จิตใจของทำรกเกิดใหม่ มีบำปหรือไม่? 
9. พระสัญญำของพระเจำ้ท่ีวำ่ จะประทำนพระผูไ้ถ่บำปใหแ้ก่อำดมัและเอวำนั้น มีวำ่อยำ่งไร? 
10. ขอ้แตกต่ำงระหวำ่งพระเจำ้กบัอำดมั และระหวำ่งพระเจำ้กบัพระเยซูคริสต ์มีอะไรบำ้ง? ให้

อธิบำยยอ่ ๆ 



 51 

บทที ่17 การทดสอบมนุษย์ 

เวลำอธิบำย จงระมดัระวงัในกำรใชค้  ำพดูใหดี้อยำ่ใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจผดิ คิดวำ่วถีิทำงแห่งควำม
รอดผนัแปรแตกต่ำงกนัไป ตำมยคุตำมสมยั จะตอ้งอธิบำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้วำ่ ไม่มีทำงอ่ืน
ใดท่ีจะช่วยใหม้นุษยรั์บควำมรอดได ้เวน้แต่โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูเท่ำนั้น 

บำงทีท่ำนอำจยงัจ ำไดว้ำ่ เม่ือคร้ังท่ีท่ำนยงัเป็นเด็กเล็ก ๆ อยูน่ั้น บิดำมำรดำหรือผูป้กครอง จะ
ไม่ยอมใหท้่ำนออกไปนอกบำ้นตำมล ำพงัเป็นอนัขำด กำรขำ้มถนนเป็นตน้ ตอ้งมีผูใ้หญ่คอยระวงัอยู่
ดว้ยเสมอ ทั้งน้ีเพรำะกลวัวำ่รถจะชนเอำ เด๋ียวน้ีท่ำนโตพอท่ีจะไปไหน ๆ ไดต้ำมล ำพงั และสำมำรถ
รับผดิชอบตำมสมควรแลว้ บิดำมำรดำหรือผูป้กครอง จึงมิไดค้วบคุมดูแลอยำ่งเคร่งครัดเหมือนเม่ือก่อน 
วธีิกำรของพระเจำ้ก็เช่นเดียวกนัน้ี พระองคมิ์ไดป้ฏิบติัต่อมนุษยทุ์ก ๆ คน ดว้ยวธีิเดียวกนัตลอดเวลำ 

แน่นอนพระเจำ้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ ทรงไม่มีขอบเขตจ ำกดั ทรง
เป็นอยูต่ลอดกำลนิรันดร์และไม่ทรงเปล่ียนแปลง พระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลงไม่ได ้ ถำ้พระองคท์รง
เปล่ียนแปลงไปไดก้็หมำยควำมวำ่ พระองคมิ์ใช่พระเจำ้แต่นัน่ไม่หมำยควำมวำ่ พระเจำ้ปฏิบติัต่อมนุษย์
ทุกคนดว้ยวธีิกำรเดียวกนั วิถีทำงท่ีพระเจำ้ทรงเก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ำจเปล่ียนไปตำมควำมเหมำะสม ใน
บทต่อไป เรำจะศึกษำวธีิกำรต่ำง ๆ ท่ีพระเจำ้ทรงติดต่อกบัมนุษย ์วำ่มีอะไรบำ้ง 

ไม่วำ่พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงวธีิกำร ในกำรติดต่อกบัมนุษยอ์ยำ่งไรก็ตำม เรำจะตอ้งจดจ ำ
ไวเ้สมอวำ่ พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลงหลกักำร หรือวถีิทำงท่ีจะช่วยมนุษยใ์หไ้ดรั้บควำมรอดเลย ไม่วำ่
จะเป็นอำดมั เอวำ โมเสส เปโตร หรือเปำโล หรือใคร ๆ ก็ตำม ทุกคนจะตอ้งไดรั้บกำรไถ่ใหร้อดพน้
บำปดว้ยวธีิกำรเดียวกนัทั้งส้ิน คือ โดยควำมตำยของพระเยซูบนไมก้ำงเขน “ในผูอ่ื้นควำมรอดไม่มีเลย 
ดว้ยวำ่นำมอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดใหมี้ ในท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ” (กิจกำร 
4:12) พระธรรมอิสยำห์ 53:6 ในพระคมัภีร์เดิม ไดเ้ขียนไวล่้วงหนำ้ก่อนท่ีนำยแพทยลู์กำจะเขียนพระ
ธรรมลูกำ เป็นเวลำหลำยร้อยปีวำ่ พระเจำ้ไดท้รงวำงควำมผดิบำป (คือโทษแห่งกำรล่วงละเมิด) ของ
มนุษยท์ั้งหมดไวบ้นองคพ์ระเยซูคริสต ์

เม่ือนำงเอวำและอำดมัท ำบำปตั้งแต่อยูใ่นสวนเอเดน พระเจำ้ไม่ทรงสำมำรถอภยับำปใหไ้ด้
ดว้ยวธีิอ่ืน นอกจำกโดยควำมตำยของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเกิดข้ึนภำยหลงัจำกท่ีอำดมัและเอวำไดส้ิ้นชีวิต
ไปแลว้เป็นเวลำหลำยพนัปี เม่ืออำดมัและฮำวำยงัอยูใ่นสวนเอเดนนั้น พระองคไ์ดท้รงสัญญำวำ่ จะ
พระรำชทำนพระผูไ้ถ่บำปใหม้นุษย ์ เหตุผลท่ีพระเจำ้มิไดท้รงขบัไล่อำดมัและเอวำลงนรกนิรันดร์ ก็
เพรำะวำ่ พระองคท์รงทรำบวำ่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมำและส้ินพระชนม ์ เพื่อไถ่เขำทั้งสองใหร้อดพน้
จำกควำมผดิบำปของเขำนัน่เอง 
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กำรท่ีพระเจำ้ทรงใชว้ธีิต่ำง ๆ ในกำรเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ก็เพรำะพระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะ
สั่งสอน ใหม้นุษยทุ์กชำติทุกภำษำ ไดท้รำบวำ่ จิตใจของมนุษยน์ั้น คดโกงล่อลวงยิง่กวำ่ส่ิงใด ๆ ในโลก 
และมีควำมชัว่ชำ้เลวทรำมยิง่นกั (เยเรมีย ์ 17:9) พระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะแจง้ให้ปวงมนุษยท์รำบ
วำ่ “เขำทั้งปวงหลงไป ประพฤติในทำงลำมกทั้งนั้น ไม่มีผูใ้ดประพฤติดี ไม่มีจะหำสักคนเดียวก็ไม่ได”้ 
(สดุดี 14:3) 

ดว้ยเหตุน้ีพระเจำ้จึงทรงทดสอบมนุษยว์ธีิต่ำง ๆ และมนุษยทุ์กคนก็ลว้นแต่พำ่ยแพต่้อกำร
ทดสอบเหล่ำนั้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ ถำ้ไม่มีพระเจำ้คอยช่วยเหลือแลว้ มนุษยไ์ม่สำมำรถกระท ำดีไดเ้ลย
ไม่มีใครท่ีจะองอำจคิดวำ่ มนุษยจ์ะสำมำรถช่วยตนเองใหร้อดได ้ ไม่วำ่พระองคจ์ะทรงทดสอบดว้ย
ประกำรใด ๆ มนุษยก์็คงพำ่ยแพต่้อกำรทดสอบเหล่ำนั้นทั้งส้ิน เวลำท ำขอ้สอบในโรงเรียน นกัเรียนอำจ
แกต้วัไดว้ำ่ “ถำ้ครูไม่ตั้งค  ำถำมเช่นนั้น หรือถำ้ไม่เหน่ือยมำกเกินไปหรือหำกมีเวลำมำกกวำ่นั้น ก็คง
สอบไล่ไดแ้น่ ๆ ” แต่มนุษยจ์ะพดูอยำ่งนั้นกบัพระเจำ้ไม่ไดเ้ลย เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงทดสอบมนุษย์
ส ำคญั ๆ ถึงเจด็คร้ัง (เรำจะเรียนเร่ืองน้ีในบทต่อไป) แต่ไม่มีใครผำ่นกำรทดสอบของพระองคไ์ดเ้ลย ไม่
วำ่จะเป็นกำรทดสอบประกำรใด 

กำลเวลำท่ีเรำเรียกกนัวำ่ ยคุ หรือสมยันั้น แต่ละยคุ หมำยถึงช่วงเวลำท่ีพระเจำ้ทรงทดสอบ
มนุษยใ์นแต่ละครำว ทั้ง ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงตกัเตือนให้รู้ถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีพระองคท์รงก ำหนดไว้
แลว้ก็ตำม แต่เพียงชัว่ระยะเวลำไม่ก่ีปีนกั มนุษยก์็พำกนัลืมจนหมดส้ินและกระท ำส่ิงท่ีผดิท่ีฝ่ำฝืน
เง่ือนไขของพระองค ์ สมยัต่ำง ๆ ท่ีพระเจำ้ทรงทดสอบมนุษยม์ำแลว้มีหำ้สมยั เรำก ำลงัอยูใ่นสมยัท่ีหก 
และยงัมีอีกสมยัหน่ึง ซ่ึงจะมำถึงในอนำคตน้ี แต่แน่ละคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตไ์ม่วำ่จะอยูใ่นสมยัใด 
ก็ยอ่มรอดพน้จำกบำปทั้งส้ิน ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้เท่ำนั้น ท่ีไม่ผำ่นกำรทดสอบ แสดงใหเ้ห็นวำ่คนท่ี
ปรำศจำกพระเจำ้ ไม่สำมำรถกระท ำกำรดี ตำมท่ีพระองคท์รงก ำหนดไวไ้ดเ้ลย ถูกแลว้ผูท่ี้ไดรั้บควำม
รอด ก็ไม่ใช่ไดรั้บดว้ยควำมสำมำรถของตนเอง กำรท่ีเขำสำมำรถกระท ำตำมเง่ือนไขของพระเจำ้ได ้ ก็
เพรำะพวกเขำมีฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ท ำงำนอยูภ่ำยในนัน่เอง 

ข้อควรปฏบิัติ 

อธิบำยใหผู้ศึ้กษำทรำบถึงควำมหมำยของภำพ และขอ้ควำมต่อไปน้ี ให้เขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ 
1. กำลเวลำแต่ละยคุแต่ละสมยั หมำยถึงช่วงระยะเวลำท่ีพระเจำ้ทรงทดสอบมนุษยใ์นแต่ละ

ครำว 
2. แมว้ำ่พระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลงวธีิกำรทดสอบมนุษย ์ แต่ส ำหรับพระองคเ์องนั้นไม่ทรง

เปล่ียนแปลงเลย 
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3. วถีิทำงในกำรช่วยมนุษยไ์ดรั้บควำมรอดนั้น ยงัคงเดิมอยูเ่สมอ คือโดยกำรส้ินพระชนมข์อง
พระเยซูคริสต ์

4. ควำมมุ่งหมำยในกำรท่ีพระเจำ้ทรงสอนมนุษยก์็คือ ตอ้งกำรพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่ มนุษยไ์ม่
สำมำรถกระท ำควำมดีงำมใด ๆ ไดเ้ลย หำกพระองคไ์ม่ทรงช่วยเหลือ 

 



 54 

บทที ่18 การทดสอบคร้ังแรก 

พระเจำ้ทรงทดสอบมนุษยค์ร้ังแรก เม่ือคร้ังท่ีมนุษยอ์ยูใ่นสวนเอเดน พระเจำ้สร้ำงมนุษยค์น
แรกคือ อำดมั ใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมบริสุทธ์ิครบบริบูรณ์ ปรำศจำกบำปและขอ้ด่ำงพร้อยใด ๆ เขำไม่มี
สันดำนบำปใด ๆ ติดตวัมำเลย ไม่เหมือนกบัมนุษยส์มยัน้ี นำงเอวำก็เป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้นไม่บกพร่อง
เช่นเดียวกนั และสวนเอเดนก็ตอ้งเป็นท่ีพ  ำนกัท่ีใหค้วำมผำสุกไดดี้ท่ีสุด เพรำะไม่มีควำมบำปเขำ้มำ
รบกวนจิตใจเลย 

พระเจำ้ทรงทดสอบมนุษยค์นแรก เม่ือเขำอยูใ่นสวนเอเดน พระองคท์รงสั่งหำ้มเขำเพียงอยำ่ง
เดียวเท่ำนั้น และทรงมีพระประสงคจ์ะใหม้นุษยท์  ำตำมค ำสั่งนั้น ใหถู้กตอ้งครบบริบูรณ์ ฟัง ๆ ดูก็
เหมือนจะท ำไดง่้ำย ๆ ไม่ใช่หรือ แต่เป็นท่ีน่ำเสียดำยอยำ่งยิง่ ท่ีมนุษยใ์นคร้ังนั้นไม่อำจท ำตำมเง่ือนไข
ของพระเจำ้ได ้ เง่ือนไขนั้นหำ้มกินผลไมแ้ห่งควำมรู้ดีรู้ชัว่ เฉพำะเพียงตน้เดียวในสวนนั้น ส่วนตน้ไม้
อ่ืน ๆ ทั้งหมดนั้น พระเจำ้มิไดห้ำ้มเลย เหตุกำรณ์เป็นไปอยำ่งเรียบร้อยทุกประกำร จนกระทัง่วนัหน่ึง
มำรไดเ้ขำ้สิงอยูใ่นเรือนร่ำงของงู อนัเป็นสัตวท่ี์สวยงำมท่ีสุดในสมยันั้น มำรไดล่้อลวงนำงเอวำ โดย
กำรกล่ำวร้ำยป้ำยสีพระเจำ้ ดว้ยประกำรต่ำง ๆ นำนำวำ่ กำรท่ีพระเจำ้ทรงหำ้มมิใหกิ้นผลไมจ้ำกตน้นั้น 
ก็เพรำะพระเจำ้ทรงเกรงวำ่ เขำทั้งสองจะฉลำดเท่ำเทียมกบัพระองค ์พระเจำ้ตรัสไวก่้อนแลว้วำ่ หำกเขำ
กินผลไมน้ั้นเขำ้ไปวนัใด จะถึงแก่ควำมตำยแน่ ๆ แต่มำรไดมุ้สำแก่นำงเอวำ นำงจะไม่ตำยเลย กินเขำ้ไป
เถิด 

ในท่ีสุดนำงเอวำก็คลอ้ยตำมค ำชกัชวนของมำร และไดกิ้นผลไมน้ั้นเขำ้ไป และต่อมำอำดมัก็
กินผลไมต้ำมอยำ่งนำงเอวำอีก บุคคลทั้งสองตอ้งพำ่ยแพก้ำรทดสอบของพระเจำ้ ในทนัทีท่ีเขำกินผลไม้
เขำ้ไป น่ีแสดงใหเ้ห็นอยำ่งเด่นชดัวำ่ แมใ้นจิตใจของเขำไม่มีบำปซ่อนเร้นอยูก่็ตำม เขำก็ไม่สำมำรถเป็น
คนดี เช่ือฟัง และท ำตำมค ำสั่งของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ 

กำรทดสอบแต่ละสมยั ท ำใหเ้รำเห็นถึงประเด็นท่ีส ำคญัหำ้ประกำร 
1. สภำพของมนุษยใ์นขณะท่ีเร่ิมกำรทดสอบ 
2. กำรทดสอบ 
3. ควำมพำ่ยแพข้องมนุษย ์
4. กำรลงโทษของพระเจำ้ 
5. วถีิทำงท่ีพระเจำ้ทรงช่วยใหร้อดพน้บำป 

ในกำรทดสอบคร้ังแรก มนุษยอ์ยูใ่นสภำพท่ี ไร้เดียงสา ไม่รู้ดีรู้ชัว่ เวลำนั้นเขำยงัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
ไม่มีบำปติดตวัเลย ดงันั้นเรำเรียกกำรทดสอบคร้ังน้ีวำ่ กำรทดสอบ “สมยัไร้เดียงสำ” กำรทดสอบน้ี 
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หมำยควำมวำ่อยำ่งไร คือวำ่พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ช่ือฟังพระเจำ้อยำ่งเด็ดขำด ในกำรปฏิบติัตำมค ำสั่ง กำร
พิพำกษำลงโทษของพระเจำ้มีอยูใ่นพระธรรมปฐมกำล 3:16-19,23 (ขอใหอ่้ำนและอภิปรำย) มนุษยไ์ม่
สำมำรถอยูใ่นสวนเอเดนอนัสวยงำม ซ่ึงพระเจำ้เสด็จมำเยีย่มและทรงสนทนำกบัเขำอีกต่อไป เขำถูกขบั
ไล่อยูท่ี่อ่ืน ซ่ึงมีแต่ตน้ไมท่ี้มีหนำม เขำจะตอ้งไดรั้บควำมเจบ็ปวดและควำมทุกข ์และหำกินเล้ียงชีพดว้ย
ควำมยำกล ำบำก 

แต่ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือกำรท่ีเขำ้ใจถึงทำงแห่งควำมรอด เรำอำจเห็นไดส้องทำง ทำงแรกไดแ้ก่
พระเยซูคริสต ์ ดงัท่ีพระเจำ้ตรัสแก่พญำมำรในปฐมกำล 3:15 ในพระธรรมขอ้นั้น พระเจำ้ตรัสถึง 
“เผ่าพนัธ์ุของหญิง” กำลำเทีย 3:16 ไดเ้ผยใหเ้รำทรำบวำ่ เผำ่พนัธ์ุของอบัรำฮมั หมำยถึงพระเยซูคริสต ์
ค ำวำ่ “เผำ่พนัธ์ุของหญิง” ก็มีควำมหมำยอยำ่งเดียวกนัน้ี ขอ้น้ีหมำยควำมวำ่ พระเยซูเป็นบุตรของหญิง
เท่ำนั้น ท่ำนทรำบแลว้วำ่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดเ้ป็นบุตรชำยใดในโลก แต่พระองคเ์ป็นบุตรของหญิง คือ
เป็นบุตรของสำวพรหมจำรีช่ือนำงสำวมำเรีย พระเจำ้ตรัสแก่มำรวำ่ เผำ่พนัธ์ุของหญิงจะท ำใหห้วัของ
มนัฟกช ้ำ แต่มำรเองก็จะท ำใหส้้นเทำ้ของเผำ่พนัธ์ุของหญิงนั้นฟกช ้ำเช่นเดียวกนั 

น่ีแหละคือเหตุท่ีตอ้งมีไมก้ำงเขน พระเยซูคริสตท์รงถูกทรมำนจนส้ินพระชนมโ์ดยฤทธ์ิอ ำนำจ
ของมำร แต่ในเวลำเดียวกนั กำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์ก็เป็นกำรท ำลำยงำนของมำรใหย้อ่ยยบัตลอด
กำล พระธรรมปฐมกำล 3:15 เป็นค ำสัญญำคร้ังแรกท่ีกล่ำวถึงพระผูไ้ถ่ของโลก โดยองคพ์ระเยซูคริสต์
เท่ำนั้นเอง ท่ีอำดมัและนำงเอวำไดรั้บกำรนิรโทษควำมผดิบำปของเขำ 

ทำงท่ีสองซ่ึงท ำใหเ้รำเขำ้ใจถึงวธีิกำรท่ีมนุษยไ์ดรั้บควำมรอดปรำกฏในปฐมกำล 3:21 ในขอ้น้ี
แสดงใหเ้ห็นวำ่ พระเจำ้ทรงฆ่ำสัตวต์วัหน่ึง ทรงท ำให้เลือดของมนัหลัง่ออกมำ เพื่อประทำนหนงัสัตว์
นั้นใหเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มของเขำ น่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูคริสตต์อ้งหลัง่พระโลหิตของพระองคบ์นไม้
กำงเขน เพื่อช ำระลำ้งควำมผดิบำปของมนุษยชำติ วถีิทำงแห่งควำมรอดจะตอ้งคงท่ีอยูเ่สมอ ท่ำนเห็น
หรือยงัวำ่ มนุษยต์อ้งอำศยัโลหิตของพระผูไ้ถ่มนุษยจึ์งจะรอดพน้บำป มนุษยจ์ะรอดพน้บำปไดก้็โดย
พระโลหิตของพระเยซูเท่ำนั้น 

ข้อควรปฏบิัติ 

ภำพขำ้งล่ำงน้ี เป็นกำรทดสอบมนุษยใ์นสมยัแรก อนัเป็นคร้ังส ำคญัหน่ึงในเจด็คร้ัง ขอใหค้รู
อธิบำยควำมหมำยใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ และใหพ้วกเขำเลือกเอำขอ้พระธรรมท่ีเห็นวำ่
เหมำะสม เขียนไวใ้ตภ้ำพ เพื่ออธิบำยควำมหมำย “ทำงแห่งควำมรอด” 
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บทที ่19 สมยัแห่งการทดสอบ 

บทเรียนเหล่ำน้ีอำจน ำมำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ไดห้ลำยขอ้ หำกพยำยำมคน้หำจุดส ำคญั ๆ 
พอท่ีจะใชเ้ป็นประโยชน์แก่ชีวติประจ ำวนั ของผูศึ้กษำได ้ จะดีมำกและจงพดูใหต้รงเป้ำหมำยเร่ืองท่ี
ท่ำนก ำลงัสอนอยูน่ั้น ค ำสอนเช่นน้ีจะฝังอยูใ่นควำมทรงจ ำของผูศึ้กษำไดน้ำน 

หลงัจำกท่ีอำดมัและเอวำไดท้  ำบำปแลว้ ทั้งสองก็มิไดเ้ป็นคนบริสุทธ์ิต่อไป ทั้งสองคนมีบำป
อยูใ่นใจ และรู้จกัสังเกตผดิและชอบวำ่อะไรถูกอะไรผิด ซ่ึงเรำเรียกวำ่ “ใจวนิิจฉยัผดิและชอบ” ตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มำ มนุษยก์็มีใจวนิิจฉยัผดิและชอบ คอยกระตุน้เตือนให้รู้วำ่ อะไรถูก อะไรผดิ 

ดงันั้น กำรทดสอบมนุษย ์ในสมยัท่ีสอง จึงเป็นกำรทดสอบเก่ียวกบัใจวนิิจฉยัผดิและชอบ เม่ือ
เรำรู้แน่อยูแ่ก่ใจแลว้วำ่ อะไรควรหรือไม่ควร เรำจะตดัสินใจท ำอยำ่งไร ถำ้หำกเขำผำ่นกำรทดสอบขอ้น้ี
ไปได ้ก็แสดงวำ่ เขำสำมำรถท่ีจะเป็นคนดี และกระท ำกำรดี โดยไม่ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้
เลย แต่มนุษยไ์ม่สำมำรถผำ่นกำรทดสอบของพระเจำ้ไปได ้ในสมยัน้ีแหละท่ีคำอินไดฆ่้ำอำเบลนอ้งชำย
ของตนเอง (ปฐมกำลบทท่ี 4) และในปลำยสมยัน้ีเอง ท่ีมนุษยมี์จิตใจชัว่ชำ้เลวทรำม จนพระเจำ้ตรัสวำ่ 
ควำมคิดในใจของเขำก็ลว้นแต่ชัว่ร้ำยทั้งส้ิน (ปฐมกำล 6:5) นบัวนัก็ยิง่เลวร้ำยข้ึนทุกที จนสุดท่ีจะ
เยยีวยำแกไ้ขได ้ พระเจำ้จึงทรงบนัดำลใหน้ ้ำท่วมโลก ท ำลำยมนุษยช์ัว่ชำ้เหล่ำนั้นจนหมดส้ิน ยงั
เหลืออยูแ่ต่โนอำห์ และครอบครัวของเขำรวมแปดคนทั้งน้ี 

มิใช่เพรำะโนอำห์เป็นคนดี และรอดชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยควำมสำมำรถของเขำเอง หำกแต่โนอำห์ได้
ถวำยเคร่ืองสักกำระบูชำต่อพระเจำ้ ซ่ึงแสดงวำ่โนอำห์วำงใจวำ่วนัหน่ึงพระเจำ้จะประทำนเคร่ือง
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สักกำระบูชำอนัแทจ้ริงคือพระเยซูคริสต ์ พระเมษโปดกของพระเจำ้ ผูท้รงรับควำมผิดบำปของมนุษย์
โลกบนไมก้ำงเขน 

หลงัจำกน ้ำท่วมโลกแลว้ ก็ถึงกำรทดสอบคร้ังท่ีสำม มนุษยอ์ำจแกต้วัไดว้ำ่ เขำไม่รู้ไม่เห็นอะไร 
กบักำรท่ีคำอินไดฆ่้ำอำเบลนอ้งชำยของตน จึงไม่น่ำจะตอ้งรับผิดชอบอะไรไดเ้ลย ถำ้ในสมยันั้นมนุษย์
มีรัฐบำล มีกำรปกครองท่ีดี มีกฎหมำยบงัคบักนัแลว้ ก็จะไม่มีใครท ำผดิเช่นนั้นเลย ดว้ยเหตุน้ี ในสมยัน้ี
พระเจำ้จึงทรงอนุมติัใหม้นุษยมี์ระเบียบปกครองกนัเอง และอนุมติัใหล้งโทษกนัเอง ในเม่ือมีคนท ำผิด 
ในพระธรรมปฐมกำลบทท่ี 9:6 พระเจำ้ทรงมีพระบญัชำ ใหรั้ฐบำลลงโทษคนท่ีฆ่ำคนตำย ใหต้ำยตก
ตำมกนั น่ีเป็นมูลฐำนแห่งกำรมำของกฎหมำย ซ่ึงมนุษยย์งัใชก้นัอยูจ่นทุกวนัน้ี ดว้ยเหตุท่ีพระเจำ้ทรงสั่ง
ใหม้นุษยป์กครองกนัเอง เรำจึงเรียกกำรปกครองคร้ังนั้นวำ่ เป็นสมยั “กำรปกครองของมนุษย”์ แต่
มนุษยก์็ยงัคงผดิพลำด ไม่อำจผำ่นกำรทดสอบน้ีไดอ้ยูน่ัน่เอง เพรำะวำ่จิตใจของมนุษยมี์แต่จะชัว่ร้ำยเลว
ทรำมยิง่ข้ึนทุกที ในท่ีสุดถึงกบัเป็นกบฎต่อพระเจำ้ ดว้ยร่วมกนัสร้ำงหอบำเบลข้ึน พระเจำ้ทรงมีบญัชำ
ใหเ้ขำกระจำยกนัออกไป และทวมีำกข้ึนทัว่แผน่ดินโลก แต่พวกเขำขดัขืนค ำสั่งของพระองค ์ มำแออดั
อยูท่ี่แห่งเดียว และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงหอบำเบลข้ึนใหไ้ด ้ พระเจำ้จึงทรงบนัดำลใหภ้ำษำของเขำวบิติัแปร
ผนัไปเป็นหลำยภำษำ ไม่เขำ้ใจภำษำซ่ึงกนัและกนั (ดูรำยละเอียดจำกปฐมกำล บทท่ี 11) 
 

 
ในกำรทดสอบสำมคร้ังแรก พระเจำ้ทรงทดสอบเป็นรำยตวับุคคล เป็นรำยครอบครัวและเป็น

รำยประเทศ ต่อมำ พระเจำ้ไดท้รงเลือกสรรคนหน่ึงไว ้ คือ อบัรำฮมั พระองคท์รงสัญญำวำ่ จะประทำน
พระพรใหเ้ป็นพิเศษ ซ่ึงพระสัญญำของพระองคบ์ำงส่วนก็ส ำเร็จลุล่วงไปแลว้ โดยกำรเสด็จมำของพระ
เยซูคริสตค์ร้ังแรก และจะส ำเร็จบริบูรณ์ ในวำระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำอีก 
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พระสัญญำขอ้หน่ึงซ่ึงพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่อบัรำฮมั มีใจควำมวำ่ พระองคจ์ะทรงอวยพระพร
ใหแ้ก่อบัรำฮมั มีควำมเจริญในกำรทุกส่ิง ตรำบเท่ำท่ีอบัรำฮมัยงัอยูใ่นดินแดนท่ีพระองคท์รงก ำหนดไว้
ให ้ เรำเรียกกำรทดสอบในสมยัท่ีส่ีน้ีวำ่ “สมยัพระสัญญำ” แต่อบัรำฮมัมิไดอ้ยูใ่นแผน่ดินแห่งพระ
สัญญำตลอดไปและต่อมำไม่นำนนกั ลูกหลำนอบัรำฮมัก็อพยพครอบครัวไปตั้งภูมิล ำเนำอยูใ่นประเทศ
อียปิต ์พระเจำ้จึงทรงลงโทษเขำ ดว้ยกำรบนัดำลใหช้ำวอิสรำเอลทั้งหมด ซ่ึงลว้นแต่เป็นเผำ่พนัธ์ุของอบั
รำฮมั ตอ้งตกเป็นเชลยแก่ชำติอียปีตเ์ป็นเวลำถึงส่ีร้อยปี พวกเขำตอ้งตรำกตร ำต่อกำรงำน ไดรั้บควำม
ล ำบำก และควำมทุกขท์รมำนอยำ่งแสนสำหสั กำรท่ีพวกเขำตอ้งถูกลงโทษเช่นน้ีก็เพรำะท ำผดิสัญญำ 
เขำไม่ท ำตำมเง่ือนไขของพระเจำ้ท่ีวำ่ พวกเขำจะตอ้งอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญำ 

ท่ำนคงจ ำกำรทดสอบคร้ังท่ีหน่ึงไดมิ้ใช่หรือ เวลำนั้นมนุษยมี์ควำมเป็นอยูอ่ยำ่งไร้เดียงสำ พระ
เจำ้ทรงบญัชำใหเ้ขำเช่ือฟัง แต่พวกเขำพำกนัขดัขืน จิตวญิญำณของเขำจึงตอ้งตำย และเขำตอ้งถูกขบั
ออกจำกสวนเอเดน ในกำรทดสอบคร้ังท่ีสอง มนุษยเ์ร่ิมมีจิตส ำนึกรู้ถึงควำมแตกต่ำง ระหวำ่งควำมดี
และควำมชัว่วำ่เป็นอยำ่งไร แต่มนุษยก์็ยงัพลั้งพลำดอีก จนถูกก ำจดัดว้ยน ้ำท่วมโลก กระทัง่ถึงผลแห่ง
กำรปกครองตนเอง ซ่ึงมนุษยก์็พำ่ยแพอี้ก พระเจำ้จึงทรงบนัดำลภำษำของเขำวบิติัไป เกิดเป็นภำษำต่ำง 
ๆ หลำยภำษำ จำกนั้นก็ถึงกำรทดสอบคร้ังท่ีส่ี คือกำรทดสอบดว้ยพระสัญญำ พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ จะ
อวยพรใหเ้ขำหลำยประกำร แต่พวกอิสรำเอลซ่ึงเป็นลูกหลำนของอบัรำฮมั ไดท้  ำลำยพระสัญญำ โดยไม่
ยอมอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญำ กล่ำวคือ ไดพ้ำกนัอพยพไปอยูใ่นประเทศอียปิต ์ ซ่ึง ณ ท่ีแห่งนั้นเขำ
ไม่ไดมี้ส่วนอะไรเลย นอกจำกควำมทุกขท์รมำนทั้งใจและกำย 

ตลอดสมยัเหล่ำน้ี ก็มีทำงท่ีจะรอดพน้บำป ไดเ้พียงทำงเดียวเท่ำนั้น คือโดยกำรถวำยเคร่ือง
สักกำระบูชำต่อพระเจำ้ เป็นกำรเล็งถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูบนไมก้ำงเขน เพื่อไถ่มนุษยท์ั้งปวง 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ในบทเรียนน้ีเรำไดเ้รียนถึงกำรทดสอบสำมสมยัดว้ยกนั จงอธิบำยแต่ละสมยัใหผู้ศึ้กษำเขำ้ใจ
โดยละเอียด อยำ่ใหไ้ขวเ้ขวกนั 
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บทที ่20 มทีางเดยีวเท่าน้ัน 

พยำยำมน ำผูศึ้กษำใหม้ำรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ ขอใหค้รูทบทวน
บทเรียนท่ีแลว้มำแต่ยอ่ ๆ และน ำมำถึงจุดส ำคญั ซ่ึงนบัวำ่เป็นค ำน ำอยำ่งดีส ำหรับบทเรียนน้ี และจะช่วย
ใหบ้ทเรียนติดต่อกนั 

ในระหวำ่งท่ีชนชำติอิสรำเอลอยูใ่นประเทศอียปิตน์ั้น พวกเขำตอ้งไดรั้บควำมทุกขท์รมำนอยำ่ง
แสนสำหสั แต่ในท่ีสุดพระเจำ้ทรงโปรดพระรำชทำนผูช่้วยคนหน่ึงแก่พวกเขำ คือ โมเสส โมเสสผูน้ี้
แหละซ่ึงเป็นผูน้ ำชนชำติอิสรำเอล ใหพ้น้จำกกำรเป็นทำสของอียปิต ์ กลบัมำสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญำ 
ในระหวำ่งเดินทำงกลบั ชำวอิสรำเอลไดต้ั้งค่ำยพกัแรมอยูท่ี่เชิงเขำซีนำย ณ ท่ีน่ีเอง พระเจำ้ไดต้รัสกบั
เขำ และทรงทดสอบพวกเขำอีกคร้ังหน่ึง โดยกำรประทำนพระบญัญติัไว ้ บำงคนอำจคิดวำ่ “ถำ้หำกวำ่
เรำรู้ถึงพระประสงคข์องพระเจำ้แน่ชดัเช่นน้ีแลว้ เรำก็จะไม่ท ำผดิอีก เป็นแน่” 

พระเจำ้ประทำนพระบญัญติัใหช้นชำติอิสรำเอลขอ้เรียกวำ่ “พระบญัญติัสิบประกำร” มีกฎและ
ระเบียบอ่ืน ๆ อีกหลำยประกำรใหพ้วกเขำปฏิบติัตำม ซ่ึงพวกเขำไดส้ัญญำกบัพระองคว์ำ่ จะปฏิบติัตำม
ทุกประกำร แต่ยงัไม่ทนัถึงหน่ึงเดือน พวกเขำไดฝ่้ำฝืนท ำผดิพระบญัญติัเหล่ำนั้นทั้งหมด (เล่ำเร่ืองจำก
พระธรรมอพยพบทท่ี 32) และฝ่ำฝืนเร่ือยมำเป็นเวลำหลำยปี ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งตอ้งพำ่ยแพต่้อกำร

ทดสอบอีกเช่นเคย แมก้ระทัง่เม่ือพระเยซูเสด็จมำชำวอิสรำเอลเหล่ำนั้นก็ยงัฮึกเหิม ถึงกบัปลงพระชนม์
พระองคเ์สียอีก พระเจำ้ไดท้รงสั่งศำสดำพยำกรณ์ใหต้กัเตือนพวกเขำ แต่พวกเขำกลบัไม่เอำใจใส่ ยงัคง
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ฝ่ำฝืนพระบญัญติัอยูร่ ่ ำไป หลงัจำกท่ีชนชำติอิสรำเอลจบัพระเยซูปลงพระชนมแ์ลว้ พระเจำ้ทรง
พิพำกษำลงโทษโดยใหช้นชำติอิสรำเอลทั้งชำติถูกจบัไปเป็นเชลย กรุงเยรูซำเล็ม ซ่ึงเป็นเมืองหลวงถูก
เผำพินำศไป ชำวอิสรำเอลทั้งหลำยตอ้งกระจดักระจำยไปตำมประเทศต่ำง ๆ 

พระคริสตธรรมใหม่กล่ำววำ่ “ดว้ยวำ่ไดท้รงประทำนพระบญัญติันั้นโดยโมเสส แต่พระคุณ 
และควำมจริงนั้น พระเยซูคริสตเ์ป็นผูน้ ำมำ” (ยอห์น 1:17) จริงอยู ่ แมว้ำ่ ก่อนสมยัของโมเสส เรำก็มี
พระบญัญติัอยูแ่ลว้ และก่อนท่ีพระคริสตเ์สด็จกลบัมำ เรำก็มีพระคุณและควำมจริงอยูแ่ลว้ก็ตำม แต่พระ
บญัญติัซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือทดสอบนั้น เร่ิมตน้ในสมยัของโมเสส และบดัน้ีถึงสมยัพระคุณซ่ึงมีกำร
ทดสอบอีกอยำ่งหน่ึง พระคริสตท์รงเป็นผูน้ ำเสนอมำใหแ้ก่มนุษยโ์ลก กำรทดสอบส ำหรับเรำสมยั
ปัจจุบนัน้ี ดูเหมือนจะเป็นกำรทดสอบท่ีง่ำยท่ีสุดยิง่กวำ่คร้ังใด ๆ เพรำะวำ่ พระเจำ้ทรงมีพระประสงค์
เพียงอยำ่งเดียวเท่ำนั้น คือตอ้งกำรใหม้นุษยย์อมรับเอำพระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองค ์ เป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเขำเท่ำนั้นก็พอแลว้ มีหลำยคนไดเ้ช่ือและไดรั้บควำมรอด เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือใน
สมยัก่อน ๆ มีหลำยคนก ำลงัเฝ้ำคอยกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต ์ และพึ่งพิงกำรไถ่บำปของพระองค ์
แลว้คนเหล่ำน้ีก็ไดรั้บควำมรอด แต่มีหลำยคนปฏิเสธท่ีจะเช่ือเท่ำนั้น กำรทดสอบท่ียำกท่ีสุดในสมยัของ
เรำน้ีก็คือ เรำตอ้งยอมรับพระวจนะของพระเจำ้ท่ีวำ่ มนุษยไ์ม่สำมำรถท่ีจะกระท ำกำรใดเพื่อช่วยตนเอง 
ใหร้อดไดเ้ลย เรำจะตอ้งชิงชงั และหนัหลงัใหกิ้จกำรทั้งปวงท่ีเรำเช่ือถือกลบัมำไวว้ำงใจในพระเยซู
คริสต ์องคพ์ระผูช่้วยใหร้อด ซ่ึงเป็นท่ีดูหม่ินเหยยีดหยำมของมนุษยท์ัว่ไป 

ในสมยัน้ีมีคนท่ีไม่เช่ือพระเยซู มำกยิง่กวำ่ในสมยัโบรำณเสียอีก มีสักก่ีคนหนอท่ีรักและเช่ือ
อยำ่งแทจ้ริงวำ่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ นบัวนัมนุษยก์็ยิง่ประพฤติชัว่ชำ้เลว
ทรำมยิง่ข้ึนทุกที แมแ้ต่ศิษยำภิบำลหรือนกัเทศน์ บำงคนก็ยงัเทศน์วำ่ พระเยซูมิใช่พระผูช่้วยใหร้อดเสีย
อีก เขำสอนวำ่พระองคเ์ป็นเพียงคนดีคนหน่ึงเยีย่งสำธุชนทัว่ไปเท่ำนั้น 

จะมีกำรพิพำกษำโทษอยำ่งรุนแรงยิง่ในบั้นปลำยสมยัแห่งกำรทดสอบน้ี คือ ภำยหลงัจำกท่ีพระ
เยซูไดเ้สด็จกลบัมำรับคนของพระองค ์ ข้ึนไปอยูใ่นสวรรคก์บัพระองคแ์ลว้ จะมีมหำกลียคุท่ีร้ำยกำจ
อยำ่งท่ีไม่เคยมีมำแต่ก่อนเลย และนัน่คือ บั้นปลำยของกำรทดสอบสมยัท่ีหก 
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กำรทดสอบคร้ังสุดทำ้ย คือ สมยัท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมำครองโลกน้ีหน่ึงพนัปี บำงคนอำจพดูวำ่ 

ควำมยุง่ยำกทั้งหมดท่ีมนุษยพ์ำกนัเดือดร้อนอยูน้ี่ ก็เพรำะพญำมำรคอยรบกวน ฉะนั้นกำรท่ีมนุษยท์  ำผดิ
บำป จึงไม่ใช่เพรำะควำมผิดพลำดของมนุษยโ์ดยตรง จงคอยดูเหตุกำรณ์สมยัสุดทำ้ยใหดี้ พระเจำ้จะ
ทดสอบมนุษย ์ โดยไม่มีมำรท่ีจะมำรบกวน หรือจูงใจใหท้  ำผดิไดเ้ลย ตอนนั้นพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จ
กลบัมำ สถำปนำอำณำจกัรของพระองคใ์นโลกน้ี พญำมำรจะถูกคุมขงัอยูใ่นเหวลึกหน่ึงพนัปี ไม่มี
โอกำสล่อลวงใครไดเ้ลย เวลำนั้นโลกน้ีจะเป็นโลกท่ีน่ำอยูย่ิง่นกั เพรำะวำ่พระเจำ้ไม่ทรงอนุญำตใหใ้คร
ผูใ้ดท ำผดิเลย แต่ถึงกระนั้นพอส้ินสมยัหน่ึงพนัปี พญำมำรจะถูกปลดปล่อยอีกคร้ังหน่ึง มนุษยน์บัร้อย
นบัพนัจะหลงใหลติดตำมมำรไป และแสดงควำมเกลียดชงัองคพ์ระเยซูคริสตอี์กเช่นเดิม มนุษยช่์ำงมี
จิตใจชัว่ร้ำยอะไรเช่นนั้น แมจ้ะไดมี้ชีวติอยูใ่นโลกน้ีกบัพระเยซูเป็นเวลำนำนแลว้ ก็ยงักลบัตวัไม่ไดใ้น
บั้นปลำยแห่งกำรทดสอบในคร้ังน้ี คนชัว่ทั้งหมดจะถูกพิพำกษำตดัสินโทษอยำ่งรุนแรงท่ีสุด กล่ำวคือ
จะตอ้งถูกแยกจำกพระเจำ้ และถูกทรมำนในบึงไฟนรกตลอดกำล 
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พระเจำ้ทรงทดสอบมนุษยเ์จ็ดคร้ัง แต่ก็ไม่มีผูใ้ดผำ่นกำรทดสอบเหล่ำน้ีไดเ้ลย ไม่วำ่คร้ังใด ๆ 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ ถำ้ไม่มีพระเจำ้คอยอุปถมัภค์  ้ำจุนอยูแ่ลว้ เรำจะกระท ำส่ิงใดไม่ไดเ้ลย พระเจำ้ตรัสวำ่ 
ปรำศจำกเรำแลว้ทำ่นจะท ำอะไรไม่ไดเ้ลย (ยอห์น 15:5) กำรทดสอบทั้งเจด็คร้ัง พิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่ ผูท่ี้
พระเจำ้ทรงช่วยใหร้อดพน้จำกบำปเท่ำนั้น ท่ีพระองคท์รงพอพระทยั และสำมำรถท ำใหพ้ระองคพ์อ
พระทยัได ้ พระเจำ้ตอ้งทรงกระท ำทุกส่ิงทุกอยำ่งเพื่อเรำ เพรำะเรำท ำอะไรไม่ไดเ้ลย หำกปรำศจำก
พระองค ์

ข้อควรปฏบิัติ 

เม่ือสอนถึงกำรทดสอบแต่ละคร้ัง จะใหผู้ศึ้กษำเขียนรูปและบนัทึกค ำสอนก ำกบัไว ้ เพื่อให้
เขำ้ใจดียิง่ข้ึน 

ค าถามทดสอบ 

1. ค ำวำ่ “สมยั” หมำยถึงอะไร? 
2. พระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลงหรือไม่? 
3. วถีิทำงแห่งควำมรอดตลอดทุกยคุทุกสมยัคืออะไร? 
4. เหตุใดพระเจำ้จึงทรงทดสอบมนุษยถึ์งเจด็คร้ัง? 
5. กำรทดสอบแต่ละคร้ังมีอะไรบำ้ง? จงบอกมำตำมล ำดบั 
6. จงเล่ำเร่ืองเก่ียวกบักำรทดสอบของสมยัหน่ึงสมยัใด พอเป็นตวัอยำ่ง 
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7. มนุษยชำติสำมำรถผำ่นกำรทดสอบของพระเจำ้ ไดบ้ำ้งหรือไม่? ถำ้ผำ่นได ้ มีคร้ังไหน
บำ้ง? 

8. มนุษยใ์นสมยัหน่ึงพนัปี แห่งกำรปกครองของพระคริสตจ์ะผำ่นกำรทดสอบได้
หรือไม่? 

9. พระเจำ้จะทรงพิพำกษำลงโทษ ในบั้นปลำยสมยัของเรำน้ีอยำ่งไร? พระองคท์รง
พิพำกษำลงโทษมนุษยใ์นสมยั “ใจวนิิจฉยัผดิและชอบ” อยำ่งไร? 

10. วถีิทำงแห่งควำมรอด ในสมยัพระบญัญติั คืออะไร? (ขอ้น้ีส ำคญัมำก ถำ้หำกวำ่ค ำตอบ
เป็นอยำ่งอ่ืน นอกจำกกำรตำยไถ่บำปของพระคริสตแ์ลว้ ครูก็ควรยอ้นกลบัไป อธิบำย
ถึงเร่ืองน้ีแก่ผูศึ้กษำอีก จนกระทัง่เขำ้ใจดี) 
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เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือน้ีจบแลว้ ท่ำนไม่พลำดในกำรอ่ำนหนงัสือ ภำษำไทย – องักฤษ ท่ีบรรจุ
สำระส ำคญั ใหป้ระโยชน์แก่กำรศึกษำในดำ้นภำษำองักฤษ และในดำ้นฝ่ำยจิตวญิญำณ ทั้งจ  ำหน่ำยใน
รำคำเยำ คือ 

A 509 A แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1 
A 509 B แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2 
A 514 ควำมอศัจรรยข์องกำรเนรมิตสร้ำง  MARVELS OF CREATION 
A 521 พระองคเ์จำ้และพระผูช่้วยใหร้อด THE PRINCE AND SAVIOUR 
A 527 ไม่มีกำรหนักลบั NO TURNING BACK 
A 531 ปริศนำธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol. 1 
A 532 ปริศนำธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol. 2 
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