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คํานํา 
คร้ังหนึ่งเกดิแผนดินไหวท่ีกรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส ตึกหาช้ันหลังหนึ่งช่ือ “รูบ้ีเทาเวอร” 

พลังทลายลงมา มีคนประมาณ 300 คนเสียชีวิต และบาดเจ็ดประมาณ 600 คน ประธานาธิบดีไดไปเยี่ยม
สถานท่ีแหงนัน้ แลวมองไปรอบ ๆ บริเวณนั้น เหน็ตึกหาช้ันอีกหลังหนึ่ง ซ่ึงอยูถัดไป ยังคงยืน
ตระหงานอยู และไมมีรอยราวแตประการใด จึงเรียกวิศวกรไปตรวจสอบ ก็ทราบวาตึกท่ีพังทลายลงมา
นั้น เนื่องจากมีรากฐานไมแข็งแรง 

การท่ีคริสเตียนจะมีความเชือ่ หรือมีชีวิตฝายวิญญาณจิตท่ีเขมแข็ง หรือไมนั้นอยูท่ี “รากฐาน
ความเช่ือของเขา” ดังนั้นเราจึงพิมพหลักสูตรนี้ เพื่อเหตุผลอยางนอยสามประการ เพือ่เปนการชวยคริส
เตียนใหมี:- 

ประการแรก รากฐานความเชื่อท่ีม่ันคง ท่ีจะยั่งยืนอยูได เม่ือไดรับการทดลอง (ดูคําอุปมาของ
พระเยซูเกี่ยวกบัการสรางเรือนไวบนศิลา มัทธิว 7:24-27) 

ประการท่ีสอง พระคริสตธรรมคัมภีร เตือนเราวา “จงเตรียมใจไวใหพรอม เพื่อทานจะสามารถ
ตอบทุกคน ท่ีถามทานวา ทานมีความหวังใจเชนนี้ ดวยเหตุผลประการใด” (ดู 1 เปโตร 3:15) เราหวังวา
คูมือเลมนี้ จะชวยทานใหสามารถตอบคนอ่ืนได ถึงเหตุผลท่ีทานมีความเช่ือเปนคริสเตียน 

ประการท่ีสาม เพื่อทานผูเปนครูจะใชในการสอนผูท่ีมาเรียน ในช้ันของทานใหเขาเหลานั้นมี
ความเช่ือม่ันคงเขมแข็งข้ึน ท้ังนี้จะมีสวนชวยใหคริสตจกัรยืนหยัดเพื่อพระเจา ในวาวระท่ีมีการทดลอง 
และความยุงยากนานาประการมากระทบกระเทือนคริสตจักร 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 ความเช่ือ 0

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู11:1-3,6,32,34 โรม 10:9,14-17, ยากอบ 2:14-17 

เม่ือกลาวถึง “ความเชื่อ” คนท่ัวไปมกัคิดถึง ลัทธิ คําสอนของศาสนาตาง ๆ เชนความเช่ือใน
เร่ืองภูตผีปศาจ ในเคร่ืองลางของขลัง ในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ ผูท่ีเปนคริสเตียน ก็มักจะนกึถึงพระเจาเปน
ตน แทจริง “ความเช่ือ” ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับศาสนา ผูท่ีมีความเชื่อ ก็ไมจาํเปนตองเปน ผูท่ี
เครงครัดในทางศาสนา เพราะความเช่ือเปนส่ิงธรรมดาท่ัว ๆ ไปซ่ึงทุกคนมี และเราทุกคนตองใชความ
เช่ือเสมอเชน เวลารับประทานอาหาร เราตองเช่ือวาอาหารนั้นเปนประโยชน ไมเปนพิษเวลานั่งรถไฟ 
เราเช่ือวารถไฟนั้นจะนําเราไปสูจุดหมายปลายทาง เวลาสวมเส้ือ เราตองเช่ือวาเส้ือของเราทนทาน 
สามารถปกคลุมรางกายไดอยางดี แมแตการปฏิเสธคําสอนเกี่ยวกับพระเจา ก็เปนความเช่ือ เพราะเขา
เช่ือวาไมมีพระเจา 

ก. ความสําคัญของความเชื่อ 

ความเช่ือเปนส่ิงท่ีเราขาดไมได บุคคลใดก็ตามหากไมมีความเช่ือ เขาจะขาดความสุขตลอดชีวิต 
เพราะจะเต็มไปดวยความกลัว และความสงสัยอยูตลอดเวลา  

สตรีคนหน่ึงมีฐานะคอนขางดี หลอนไมเคยน่ังเคร่ืองบินมากอน และไมมีความรูสึกอยากนั่ง
ดวย เพราะกลัววาเคร่ืองบินจะตก คร้ังหนึ่ง เพื่อนของหลอนชวนใหโดยสารเคร่ืองบินไปตางจงัหวัด 
หลอนขัดไมไดจึงรับคําชวน หลอนรูสึกต่ืนเตนเล็กนอย เม่ือกาวข้ึนไปในเคร่ืองบิน ตอมาไมนาน 
เคร่ืองบินเร่ิมทะยานข้ึนสูทองฟา เพื่อน ๆ ของหลอนตางต่ืนเตนดีใจมาก ท่ีไดเหน็ทิวทัศนอันสวยงาม
ของพ้ืนดิน ซ่ึงคอย ๆ เล็กลง ๆ ขณะท่ีเคร่ืองบินบินสูงข้ึนตามลําดับ 

สวนสตรีคนนัน้ หลับตาและหายใจไมท่ัวทอง เกรงวาเคร่ืองบินจะตก คนท่ีมีความเช่ือ นั่ง
เคร่ืองบินดวยความเพลิดเพลิน สวนคนขาดความเช่ือ การนั่งเคร่ืองบิน ก็เปนส่ิงทรมานท้ังใจและกาย
ของเขา 

ความเช่ือเปนรากฐานของหลักคําสอนของคริสเตียน เพราะความเช่ือทําใหมนษุยรอดพนจาก
ความผิดบาป (เอเฟซัส 2:8) ทําใหคริสเตียนเปนผูชอบธรรม (โรม 5:1) ทําใหพระเจาทรงพอพระทัย 
(ฮีบรู 11:6) ทําใหพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน (มาระโก 11:24) และคริสเตียนทกุคนมีชีวิตประจําวัน 
ดวยความเช่ือพึ่งองคพระเยซูคริสต (กาลาเทีย 3:11) 
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ข. ความหมายของความเชื่อ 

ความเช่ืออาจจะหมายถึง ความไววางใจ ถาเราไมสบาย ไปหาหมอ หมอตรวจอาการเสร็จแลวก็
ใหยาไปรับประทานถาเราเช่ือหมอ เราก็จะวางใจในหมอ ไมวาหมอจะส่ังใหทําอะไร เราก็จะปฏิบัตติาม 

ความเช่ือยังหมายถึง “ความม่ันใจ” หรือ “ความแนใจ” พระธรรมฮีบรูบอกวา “ความเช่ือ คือ 
ความแนใจในส่ิงท่ีเราหวังไว เปนความรูสึกอยางม่ันใจวา ส่ิงท่ียังไมไดเห็นนั้นมีจริง (ฮีบรู 11:1) เชน 
การศึกษาของนักเรียน แมเขาจะมองไมเหน็อนาคต แตเขาเช่ือ และม่ันใจวา หากเขาพยายามศึกษาตอไป 
เขาจะมีอนาคตท่ีสดใส เขาจงึพยายามเลาเรียนไมเห็นแกความเหนื่อยยาก 

จากความหมายของความเช่ือนี้ ทําใหเราเห็นถึงความเกีย่วพนัธ ระหวางความเช่ือกบัชีวิตมนษุย 
ความเช่ือเปนดุจแรงกระตุนใหมนษุยกระทําในส่ิงท่ีตนคิด เปนดุจเข็มทิศ นําทางแหงชีวิตของแตละคน
แตความเช่ือท่ีมนุษยท่ัวไปมนีั้น อาจเปนความเช่ือท่ีผิดหรือถูก เพราะมนุษยทุกคน มีสติปญญา ความรู 
ความเขาใจท่ีจาํกัดความเช่ือของมนุษยเปล่ียนแปลงไดงายตามยุคตามสมัย เชนสมัยกอน มนุษยเช่ือวา
ดวงจนัทร เปนเทพเจาองคหนึ่ง จึงพากนักราบไหวบูชา แตบัดนี้ วิทยาศาสตรเจริญกาวหนา มนุษย
สามารถเดินทางไปถึงดวงจนัทรได ความเชื่อสมัยเกา จึงเปล่ียนแปลงไป 

ความเช่ือท่ีไมถูกตอง จะไมเปนประโยชนแกมนุษยเลย ไมวามนษุยจะพยายามเช่ืออยางจริงใจ 
และบริสุทธ์ิใจสักเพียงใด คนท่ีโดยสารรถไฟผิด ตั้งใจจะไปภาคใต แตข้ึนรถไฟสายเหนือ แมเขาจะ
พยายามเช่ือสักเทาใดก็ตาม รถไฟคันนั้นจะไมนําเขาไปภาคใตเปนอันขาด ยิ่งพยายามเช่ือ ก็จะยิ่งหาง
จากความจริงมากข้ึนทุกที 

ความเช่ือท่ีไมถูกตอง ไมเพยีงแตไมมีประโยชนแกผูเชื่อแลว ยังอาจนาํภัยอันตรายมาสูเขาดวย 
เชน ชายคนหนึ่งขับรถยนตไปยังสถานที่แหงหนึ่ง เม่ือใกลถึงสะพาน เขาเห็นปาย เขียนวา “ระวัง
สะพานชํารุด” เขาเช่ือวา เขามีฝมือดีพอท่ีจะขับรถขามสะพานน้ันไดอยางสบาย จึงบ่ึงรถเต็มท่ี ปรากฏ
วา ชายคนนั้นไดรับอันตราย เพราะรถตกสะพาน ฉะนั้นไมวาจะเช่ืออยางไรก็ตาม การเช่ือดวยใจจริงยัง
ไมเพียงพอ ทานตองเช่ือในทางท่ีถูกดวย แตการท่ีจะรูวา ความเช่ือของตนนั้นถูกหรือผิด ยอมตองมี
มาตรการบางอยางเปนเคร่ืองวัด ถาทานตองการขับรถใหถูกตองตามกฎจราจร ทานตองรูกฎจราจร ถา
ทานตองการไปเชียงใหม ทานตองรูวาทานจะไปไดอยางไร มาตรการนี้เรียกวา “รากฐานแหงความเช่ือ” 
หากทานตองการใหชีวิตของทาน ดําเนนิไปในทางทีถู่กตอง เต็มไปดวยความม่ันใจ เต็มไปดวย
ความหวัง ทานจําเปนจะตองมีรากฐานแหงความเช่ือท่ีถูกตอง แลวดําเนินชีวิตตามรากฐานนัน้ ๆ 
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ค. รากฐานแหงความเชื่อ 

รากฐานแหงความเช่ือเกดิข้ึนไดหลายทาง เชน จากการไดเหน็ ไดยิน ไดอาน และจากการคิด
พิจารณาโดยตนเอง ฉะนัน้ความเช่ือจึงมิใชส่ิงใดส่ิงหนึง่ ท่ีทานทําใหเกิดข้ึนเองได แตเกิดข้ึนจากแรง
กระตุนการชักจูง การนํา จากภายนอก เหตุท่ีทานเช่ือวา บนดวงจนัทรไมมีส่ิงท่ีมีชีวติก็เพราะทานไดยนิ 
ไดอาน หรือไดเห็นรูปภาพในหนงัสือ ทานจะพยายามเชื่อเอาเองโดยไมมีหลักฐานหรือมูลความจริงเลย
นั้นยอมเปนการยาก 

ความเช่ือของคริสเตียน ก็มิไดเปนส่ิงท่ีคริสเตียนทําข้ึนเอง หรือเปนส่ิงท่ีเราพยายามนึกเอาเอง
โดยไมมีรากฐาน ความเช่ือนั้นเปนความเช่ือท่ีงมงาย เช่ือถือไดยาก คริสเตียนท่ีพยายามสรางความเช่ือ
ดวยตนเอง หรือบังคับตนเองใหเช่ือ มักจะเปนคริสเตียนท่ีไมเขมแข็งในความเช่ือเพราะขาดส่ิงยึด
เหนีย่ว 

รากฐานสําคัญแหงความเช่ือของคริสเตียนมีสองประการ คือ พระเจา และพระวจนะของ
พระองค ความเช่ือของคริสเตียนเกดิข้ึนได เพราะการรูความจริงเกีย่วกับพระเจา และพระดํารัสของ
พระองค (โรม 10:17) 

ในสมัยพระคัมภีรเดิมพระเจาตรัสโดยตรงกับมนุษย โดยผานบุคคลท่ีพระเจาทรงเลือกสรร 
หรือศาสดาพยากรณ เชน โนอาห อับราฮัม โยชูวา ดาวดิ โมเสส อิสยาห เอลียาห เอลีชา เปนตน เม่ือ
พระเยซูคริสตเสด็จมา พระเจาทรงตรัสกับมนุษย โดยพระบุตรของพระองคเอง คือพระเยซูคริสต 
เดี๋ยวนี้พระเจาตรัสกับเรา ทางพระคริสตธรรมคัมภีรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ขณะท่ีเราอานพระวจนะ
ของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะชวยใหเรา เขาใจถึงความหมายท่ีแทจริง 

กอนท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับสูสวรรค พระองคตรัสแกสาวกของพระองควา เปนการดี
สําหรับเรา “...คือการท่ีเราไปนั้นจะเปนประโยชนแกทาน เพราะถาเราไมไปพระองคผูชวยนั้น จะมิได
มาหาทาน....เม่ือพระองคนัน้มาแลว พระองคจะบันดาลใหโลกน้ันรูสึกถึงความผิด ถึงความชอบธรรม 
และถึงความพพิากษา....พระองคจะนําทานท้ังหลายไปสูความจริงทุกอยาง...” (ยอหน 16:7-15) 

เรากลาวไดวา รากฐานแหงความเช่ือของคริสเตียน เปนรากฐานท่ีเขมแข็งเพราะต้ังอยูบน
รากฐานของพระเจา ผูทรงฤทธ์ิ ผูมีสติปญญา ความสามารถความรอบรูไมจํากัด และพระองคทรงเปน
พระเจาผูทรงไมเปล่ียนแปลง พระวจนะของพระองคก็ไมเปล่ียนแปลงดวย “ฟาและดนิจะลวงไป แตคํา
ของเราจะสูญหายไป หามิไดเลย” (มัทธิว 24:35) 

คริสเตียนหลายคนที่เคยสงสัยและถามตวัเองวา ทําไมตนจึงมีความเช่ือนอยคงจะพบความสวาง
บางแลววา แทจริงความเช่ือของเรา ตั้งอยูบนรากฐานแหงพระดํารัสของพระเจา และพระเจาเองผูท่ีจะมี
ความเช่ือท่ีม่ันคง หรือผูท่ีตองการใหความเชื่อของเขาเจริญกาวหนา และเขมแข็งเสมอ จึงตองเขาสนิท
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กับพระเจาและอานพระวจนะของพระองคเปนประจํา คนท่ีมีความเชื่อ นอกจากอาน และฟงพระวจนะ
ของพระเจาแลว ยังปฏิบัติตามดวยความเช่ือท่ีสมบูรณ คือการวางใจในพระเจาและพระดํารัสของ
พระองค แลวปฏิบัติตาม (ยากอบ 2:14-17) ความเช่ือชนดินี้เปนเหมือนลูกกุญแจ ท่ีไขแมกุญแจได คริส
เตียนท่ีดําเนนิชีวิตอยูบนรากฐานแหงความเช่ือท่ีถูกตอง ก็จะไดรับพระพรอยางเหลือลน 

เนื่องจากความเช่ือเกี่ยวของกบัหลักคําสอนหรือพระวจนะของพระเจา จึงจําเปนท่ีคริสเตียนทุก
คน จะตองรูซ้ึงในพื้นฐานแหงความเช่ือของคริสเตียน เชนเร่ืองพระเยซูคริสต ความรอดบาป พระดํารัส
ของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธ์ิและคริสตจักร เปนตน ซ่ึงเราจะศึกษาตอไป 
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บทเรียนที่ 2 พระคริสตธรรมคัมภีร 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ี3:16,17, มทัธิว 24:35, ฮีบรู 4:12,13,โรม 
10:17, โรม 1:16, สดุดี 119:93,111,127,147,9,11 ยอหน 15:7 

เรากําลังยางเขาสูยุคท่ีวิทยาศาสตรและวิทยาการตาง ๆ กําลังเจริญวฒันาและรุดหนาอยางนา
อัศจรรยท่ีสุด ภายในทุกอาทิตย เราเห็นส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ เกิดข้ึน ทําใหมนษุยในทุกแหงท่ัวโลกตอง
ปรับปรุงตัวอยางเรงดวน เพือ่ใหทันยุคสมัยใหมนี้ มิฉะนัน้ จะถูกเรียกวาเปนคนลาสมัยไดงาย ๆ  

เคร่ืองหมายอยางหนึ่ง ท่ีสอใหเหน็ความเจริญของประเทศชาติ หรือสังคมคือ วิวัฒนาการ 
ทางดานการศึกษา รัฐบาลทุกประเทศกําลังหาทางชวยเหลือใหประชาชนรูจักอานเขียนหนังสือมาก
ยิ่งข้ึนและใหมีโอกาสอานหนังสือท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตมากข้ึน หนงัสือชนิดหนึ่งท่ีอาจจะ
พูดไดวา ทุกคนขาดเสียไมได คือหนังสือพิมพ ถาทานไมไดอานหนังสือพิมพ หรือฟงขาวจากวิทยุหนึ่ง 
อาทิตยทานจะรูสึกตัววา ลาสมัยมากทีเดยีว มีหนังสืออ่ืน ๆ อีกหลายเลม ซ่ึงเปนประโยชนแกเรา แตมี
หนังสือท่ีสําคัญท่ีสุดเลมหนึง่ซ่ึงคนจํานวนมาก เคยไดยินแตไมรูจัก แมแตคริสเตียนบางคน ก็มองขาม
ความสําคัญของหนังสือเลมนี้ เขาใชเวลาอานหนังสือ และนิตยสารตาง ๆ มาก แตใชเวลาอานหนังสือนี้ 
เพียงเล็กนอยเทานั้น หนังสือนี้คือ พระคริสตธรรมคัมภรี เราจะศึกษาความเปนมาของหนังสือนี้ เพื่อจะ
ทําใหเรารูจกัหนังสือเลมนีด้ีข้ึน และชวยกระตุน ใหเราอานหนังสือเลมนี้ดวยความเพียรพยายามเสมอ  

ก.ผูประพันธ 

หนังสือจะดีหรือไมดี สวนใหญข้ึนอยูกับผูประพันธ เพราะเขาเปนผูใหกําเนิดหนังสือนั้น พระ
คริสตธรรมคัมภีรประพันธโดยนักประพนัธท่ียิ่งใหญท่ีสุดในจกัรวาล คือ พระเจา เปนหนังสือเลมเดียว
ในโลกเทานัน้ ท่ีพระเจาทรงประพันธข้ึนโดยเหตุนี้ เราเรียกพระคริสตธรรมคัมภีรวา “พระดํารัสของ
พระเจา” หรือ “พระคัมภีรบริสุทธ์ิ” 

หลายคนถามวา พระเจาทรงเปนวิญญาณ จะประพันธหนงัสือไดอยางไรพระคริสตธรรมคัมภีร
ใหคําตอบวา พระองคทรงดลใจ ใหคนของพระองค เขียนข้ึน (2 ทิโมธี 3:16) บางคนถามทันทีวา ถา
มนุษยเปนผูเขียน มนษุยกเ็ปนผูประพันธ จะกลาววาพระเจาทรงประพันธไดอยางไร เราสามารถตอบ
คําถามนี้ได โดยดูตวัอยางจากพนกังานพิมพดีดท่ีมีหนาท่ีพิมพหนังสือใหผูอ่ืน สมมุติวา ทานเขียน
จดหมายฉบับหนึ่งใหเพื่อน เพื่อความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยเม่ือเขียนเสร็จแลว จึงนํา
จดหมายฉบับนั้นไปใหเพื่อนซ่ึงเปนชางพมิพดีด ขอรองใหเขาชวยพมิพให เม่ือเพ่ือนคนนั้นพิมพเสด็จ
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แลว เขาจะลงนามท่ีทายจดหมายดวยตัวของเขาเองไดไหม ไมไดเปนอันขาด เพราะเขาเปนเพียงผูพิมพ
จดหมายน้ัน มิไดเปนผูประพนัธ หรือเจาของจดหมาย ผูเขียนจดหมายคือทานเองในทํานองเดียวกนั ผูท่ี
เขียนพระคัมภรีข้ึนมิใชเปนผูประพันธอยางแทจริง พระเจาทรงเปนผูดลใจใหเขาเขียน ตามท่ีพระองค
ทรงพอพระทัย พระเจาจึงทรงเปนผูประพันธโดยแทจริง 

พระเจาทรงดลใจ คนของพระองคประมาณ 40 คน ใหเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรข้ึน คน
เหลานี้มีชีวิตอยูในยุคตาง ๆ กัน บางเปนผูท่ีไดรับการศึกษาสูง มีตําแหนงเปนพระมหากษัตริย บางเปน
ผูไดรับการศึกษาตํ่า มีอาชีพเปนชาวประมงธรรมดา บางเปนนายแพทย คนเก็บภาษี นักดนตรี บางเปน
คนเล้ียงแกะ คนเย็บกระโจมขาย เขาเหลานี้ใชเวลาเขียนท้ังส้ินรวมกนัประมาณ 1,600 ป หมายความวา 
ผูเขียนคนแรก กับผูเขียนคนสุดทาย มีระยะเวลาหางกันประมาณ 1,600 ป คงทําใหเราจินตนาการไดวา 
ตองใชคนในกี่ช่ัวอายุคน จงึจะเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร ท้ังเลมท่ีเราเห็นอยูนี้ไดสําเร็จ นอกจากนั้น 
ผูเขียนเหลานัน้ ยังอยูในภมิูภาคตาง ๆ กัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีไมเหมือนกัน เนื่องจากความ
แตกตางมากมายของผูเขียนเหลานี้ นาจะทําใหพระคริสตธรรมคัมภีร มีเนื้อความสับสน ติดตอเขาเปน
เลมเดียวกันไมได ความอัศจรรยอยูท่ีนี่เอง แมพระคริสตธรรมคัมภีรมีผูเขียน 40 คน ใชเวลาประมาณ 
1,600 ป แตเม่ือเอาหนังสือตาง ๆ มารวมกันแลวปรากฏวา เนื้อเร่ืองติดตอกัน เปนเร่ืองราวเดยีวกัน และ
นําไปสูเปาหมายเดยีวกัน คือสอนใหมนุษยรูจักพระเจาเท่ียงแท ท้ังนี้เราจะอธิบายเปนอ่ืนไมได 
นอกจากพระเจาเปนผูทรงประพันธพระคริสตธรรมคัมภีรข้ึน จึงไมเปนส่ิงแปลกประหลาดอันใดท่ี
เนื้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร ติดตอประสานเปนหนังสือเลมเดยีว ไดอยางอัศจรรย ในเมื่อมี
ผูประพันธเดียวกัน 

ข. การดลใจ 

คําวา “ดลใจ” มีความหมายวา “พาไป” คลาย ๆ เรือใบท่ีถูกลมพัดพาไปตามกระแสลม “ดลใจ” 
ยังหมายถึง “ลมหายใจ” หากเอาสองความหมายมารวมกัน ก็อาจไดความหมายวา “ดลใจ” คือ ลม
หายใจของพระเจาท่ีทรงพดัพาจิตใจมนุษยใหคลอยตามไป ผูท่ีไดรับการดลใจใหเขียนพระคริสตธรรม
คัมภีรข้ึนจึงเปนผูท่ีไดรับการทรงนําเปนพเิศษ จากพระเจาใหเขียนเร่ือง ท่ีพระองคทรงพอพระทัย 

พระองคจะทรงชักจูงใจหรือควบคุมใจของเขา ใหสามารถเขียนไดถูกตองตามพระประสงคทุก
ประการ โดยไมมีขอบกพรองหรือผิดพลาดเลย แมแตถอยคําท่ีผูเขียนใช ก็เปนไปโดยการดลใจของพระ
เจาดวย เพราะถอยคําเกีย่วของกับความหมายท่ีพระองคทรงประสงคใหเขียนหากใชถอยคําไมถูกตอง 
จะทําใหความหมายเดิม ท่ีพระเจาทรงประสงคใหมนษุยทุกคนรูคลาดเคล่ือนไป เวลาเขียนพระคัมภีร 
พระเจาจึงทรงดลใจใหผูเขียนเลือกถอยคําท่ีเหมาะสมและถูกตองดวย 
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ท่ีกลาวมานี้มิไดหมายความวาผูเขียนหมดสติ ไมมีความรูสึกนึกคิดเหมือนคนท่ีทรงเจาเขาผี 
หากทานจะศึกษาตนฉบับของพระคริสตธรรมคัมภีร ฉบับภาษาฮีบรู และภาษากรีก ทานจะเห็นลีลาการ
เขียน ตลอดจนภาษา ยากงาย แตกตางกัน ตาามความรูและบุคลิกลักษณะของผูเขียน ท่ีเปนเชนนีแ้สดง
ใหเราเห็นวาผูเขียนมิไดหมดสติสัมปชัญญะ แลวเขียนตามท่ีพระเจาทรงกระซิบ ดงัท่ีบางคนเขาใจผิด 
แทจริงพระเจาทรงใหผูเขียน เขียนตามความรู ตามลีลาการเขียนของตนและพระองคทรงทําการใน
จิตใจ ใหเขามีความคิด ความเขาใจ ตามท่ีพระองคทรงปรารถนา บางคร้ังผูเขียนอาจไมเขาใจเร่ืองลึกลับ
บางอยางท่ีพระองคทรงประสงคใหเขียน เชน คําพยากรณตาง ๆ หรือเร่ืองท่ีผานมาแลวในอดีตกาลอัน
ไกลโพน เชน เร่ืองราวการสรางโลกของพระเจา ในกรณีนี้ พระเจาอาจทรงสําแดงใหเขาเห็นนิมิตหรือ
เขาใจโดยวิธีตาง ๆ เชนตรัสโดยตรงกับผูรับใชของพระองค ดังเชนพระคัมภีรเดิมหลายเลม ซ่ึงมนุษย
ไมอาจเขาใจไดดวยตนเอง 

ความจริงจากเรื่องการดลใจนี้ ทําใหเราเห็นพระสติปญญา อันลํ้าเลิศของพระเจาโดยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคทรงสามารถใชภาษาตาง ๆ ไมวาเปนภาษาท่ียากหรือภาษาธรรมดา ในการ
เปดเผยความจริงของพระองค และสามารถใชบุคคลใดก็ไดโดยการใชถอยคํา วลี วิธีพูด วิธีเขียน
ความคิด และภาษาของผูนัน้ ซ่ึงเปนสวนของบุคลิกลักษณะของเขาโดยตรง ซ่ึงแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
ใหเขียนพระดาํรัสอันลึกลํ้าของพระองค ติดตอกลมกลืนกันไดตลอดเลม จึงไมเปนการยากสําหรับพระ
เจา ท่ีจะทรงใชเราทุกคน ไมวาจะเปนคนประเภทใด มีวิชาความรู ความสามารถเพียงใด ใหทําการอัน
ใหญยิ่งของพระองค ซ่ึงพระองคทรงมอบหมายใหทํา  

ค. ฤทธิ์อํานาจ ของพระคริสตธรรมคัมภีร 

1. ไมมีใครทําลายใหสาบสูญได แมมีคนพยายามทําลายหลายคร้ัง พระวจนะของพระองค 
นับวันจะไดรับการเผยแพรมากข้ึนทุกวัน ปจจุบัน พระคริสตธรรมคัมภีรไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ 
มากกวา 1200 ภาษา และแจกจายไปในท่ีตาง ๆ เกือบท่ัวทุกมุมโลก (มัทธิว 24:35) 

2. ไมเปล่ียนแปลง แมวิชาการทุกอยางในโลก เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลา แตพระ
ดํารัสของพระเจาไมเปล่ียนแปลง พระวจนะของพระองคลํ้ายุคเสมอ ทุกอยางท่ีกลาวไวในพระครสิต
ธรรมคัมภีรเปนความจริง และเกิดข้ึนตามท่ีเขียนไวทุกประการ  

3. ทําใหคนกลับใจใหม ไดรับชีวิตนิรันดร (ฮีบรู 4:12,14 , โรม 10:17) มีแตพระวจนะของพระ
เจาเทานัน้ท่ีมีฤทธ์ิอํานาจเชนนี้ โดยเหตุนี้ อาจารยเปาโล จึงกลาวดวยความภาคภมิูใจวา “ขาพเจาไมมี
ความละอายในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต...” (โรม 1:16) 
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ง. ความจําเปนที่จะตองอาน และศึกษาพระคริสตธรรมคัมภรี 

คนของพระเจาในทุกยุคทุกสมัยอานและศึกษาพระวจนะของพระองค (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 
31:12, 2 พงศาวดาร 17:9,สดุดี 119:93,111,127,141) พระเยซูคริสตเอง ทรงศึกษาพระวจนะของพระเจา
และสามารถอางจากพระคัมภีรเดิม ไดถูกตอง (มัทธิว 4:4,7,10,5:21,27,31ฯลฯ) คริสเตียนทุกคนตอง
อาศัยพระดาํรัสของพระเจา ในการดําเนนิชีวิตประจําวนั (สดุดี 119:9,11) พระเยซูคริสตทรงสัญญาวา 
จะตอบคําอธิษฐานของคนที่มีพระวจนะของพระองค อยูในจิตใจเสมอ (ยอหน 15:7) 

พระวจนะของพระองคมีความจําเปนตอชีวติประจําวนัของคริสเตียน โดยเหตุนี้นกักวีจึงกลาว
วา “ขาพเจามีใจยนิดีในขอกฎหมายของพระองค และพระดํารัสของพระองค ขาพเจาจะไมลืมเลย” 
(สดุดี 119:16) 
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บทเรียนที่ 3 พระลักษณะของพระเจา 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน โรม 1:21, ยอหน 20:31, ยอหน 1:18,4:24, สดุดี 
33:13-15,139:2,3,7-10, เอสรา 9:10, 1 เปโตร 1:15,16,1 ยอหน 4:8 

เม่ือกลาวถึง ความเชื่อเกีย่วกบัพระเจา เราอาจแบงมนษุยออกเปน 4 พวก คือ พวกท่ีหนึ่ง เช่ือวา
ไมมีพระเจา พวกเขาไมเช่ือในวิญญาณ หรือผีเลย พวกท่ีสอง เช่ือวามีพระเจา และมีพระเจาหลายองค 
พวกเขากราบไหวดวงดาวตาง ๆ สัตว ตนไม กอนหิน แมน้ํา ตลอดจนวิญญาณท่ีสิงสถิตอยูในท่ีตาง ๆ 
เปนพระเจาของเขา พวกท่ีสาม มีความเชื่อกึ่งกลาง ระหวางพวกท่ีหนึ่งและท่ีสอง คือพวกเขาไมรูวามี
พระเจาหรือไม จะวาไมมีก็ไมได เพราะเร่ืองลึกลับหลายอยางท่ีทําใหคิดวา ตองมีผูทรงฤทธ์ิอยู
เบ้ืองหลัง จะวามี ก็ไมเชิงเพราะวาไมมีทางพิสูจนใหเหน็จริงได พวกท่ีส่ี คือพวกท่ีเช่ือวามีพระเจา และ
มีพระเจาเพียงองคเดียวเทานัน้ ไมมีหนังสือใดในโลกท่ีสอนและอธิบาย เร่ืองพระเจาไดชัดเจนเทากับ
พระคริสตธรรมคัมภีร ใหเราศึกษาดวูา พระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนเร่ืองเกี่ยวกับพระเจาอยางไรบาง 

ก. พระเจาทรงสําแดงพระองคเอง 

พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา พระเจาทรงสําแดงใหมนษุยรูจักพระองค อยางนอย ท่ีสุด สาม
วิธี คือ  

1. โดยทางธรรมชาติ “ดวยวาอาการของพระเจาซ่ึงเหน็ไมไดนั้น คือฤทธานุภาพอันถาวร 
และสัมภาวะของพระองค กท็รงปรากฏชัดในสรรพส่ิงท่ีพระองคไดทรงสรางนั้น ตั้งแตแรกสรางโลก” 
(โรม 1:20) 

ธรรมชาติซ่ึงอยูลอมรอบมนุษย บอกใหมนุษยทราบวา ดวงดาวนับลาน ๆ ดวงบนทองฟา ดวง
อาทิตย ดวงจนัทร โลกท่ีเราอยูอาศัย ตนไม ตนพืช สัตวใหญนอย ปลา แมลง มนุษย และทุกอยาง
เกิดข้ึนโดยบังเอิญไมได จะตองมีอํานาจลึกลับหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอะไรบางอยาง ซ่ึงมีฤทธานุภาพสูงสุด
สรางข้ึน เราเรียกอํานาจลึกลับ หรือส่ิงศักดิสิ์ทธ์ินั้นวา พระเจา 

จิตใจของมนษุยทุกคนยอมรับวา มีอํานาจลึกลับนี้ ครอบงําจักรวาลอยู แมแตคนท่ีอยูในใจ
กลางปาทึบ ในดง บนภูเขาก็มีความรูสึกอยางนี้ ไมวามนุษยจะรูตวัหรือไมก็ตาม สวนลึกในจิตใจของ
ทุกคนรํ่ารอง และเสาะแสวงหาพระเจา 

ชาวปาบางพวก เห็นฟาแลบ ฟาผาแลวเกิดไฟไหมปาข้ึน จึงนึกวา ไฟคือพระเจาองคนั้น จึงได
กราบไหวบูชาไฟชาวเกาะบางพวก ไดรับการคุกคามจากภูเขาไฟ เสียงคํารามอันนาสะพรึงกลัวเปลวไฟ 
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และควนัท่ีพุพลุงออกมาของภูเขาไฟ ทําใหผูมองเห็นคิดวา ภูเขาไฟตองเปนเทพเจาองคหนึ่ง การท่ีภเูขา
ไฟระเบิด เนื่องจากพระพิโรธของเทพเจาแหงภูเขาไฟน้ัน จึงไดมีการจัดบวงสรวงเซนไหวข้ึน  

2. โดยทางพระคริสตธรรมคัมภีร (ยอหน 20:31) 
ความอัศจรรยของธรรมชาติ ทําใหมนษุยรูวามีพระเจา แตมนุษยก็ยังไมทราบอยูนั่นเองวา พระ

เจาท่ีเท่ียงแท คือผูใด พระเจาจึงทรงใหคนของพระองคเชนโมเสส โยชูวา เหลาศาสดาพยากรณ ฯลฯ 
เขียนพระดํารัสของพระองคข้ึน ชวยใหมนุษยรูวา พระเจาเท่ียงแทคือผูใด ผูท่ีศึกษาพระวจนะของพระ
เจา ก็ทราบวาพระเจาท่ีเท่ียงแทมีองคเดียว พระองคเปนผูสรางสารพัดส่ิง ทรงเปนผูทรงสรางมนษุย 
(อานปฐมกาล 1:2) 

3. โดยทาง องคพระเยซูคริสต (ยอหน 1:18) 
พระเจาทรงประสงคใหมนษุยรูจักพระองค จึงพยายามทุกวิถีทาง เพือ่ใหมนษุยรูจกัพระองคได

อยางแทจริงจงึไดสงพระบุตรองคเดียว คือพระเยซูลงมาในโลกเพ่ือสอนใหมนุษยรูจักพระเจาองคเท่ียง
แทกระนั้นก็ตาม มนุษยกย็ังไมรูจักพระเจาเพราะตาฝายวิญญาณ มนุษยจะพยายามเขาใจพระเจาโดย
สติปญญาของตนเอง และโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรไมได เพราะ “มนุษยธรรมดาจะรับส่ิง
เหลานั้นซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมไดดวยส่ิงเหลานั้นเขาเห็นเปนความโง และเขาเขาใจ
ไมได” (1 โครินธ 2:14) 

ความบาปไดทําใหมนษุยมองไมเห็นพระเจา โดยเหตุนี้เอง พระเยซูคริสตจึงตองเสด็จมา 
สําแดงพระเจาใหมนษุยรูจกัโดยพระองคเอง และสุดทาย ไดส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อทําลาย
อํานาจของความบาป ท่ีตองการจะปดบังมนุษยไมใหรูจกัพระเจา ผูท่ีอยากรูจักพระเจาอยางแทจริง จึง
ตองรูจักโดยการเช่ือในองคพระเยซูคริสต เหตุฉะนัน้ ผูท่ีบอกวาเขาตองรูจักพระเจาใหดกีอน แลวจึงจะ
คอยเช่ือพระเจา ไมมีทางท่ีจะรูจักพระเจาไดอยางถองแทเลย 

ข. พระเจา ทรงมีฤทธิ์อํานาจใหญยิ่ง 

1. พระเจา ทรงเปนพระวิญญาณ (ยอหน 4:24) 
อาจารยทอรร่ีย ใหคําจํากัดความคําวา “วิญญาณ” วา คือ “องคประกอบท่ีมองเห็นดวยตาไมได” 

นั่นหมายความวาวิญญาณมีองคประกอบหรือตัวตน แตเรามองไมเหน็ เม่ือเรากลาววา พระเจาทรงเปน
วิญญาณ เราจงึหมายความวา พระเจามีตวัตน แตเรามองไมเห็นพระองค และไมมีใครเคยเห็นพระองค 
นอกจากพระเยซูคริสต (ยอหน 1:18) ท่ีพระเจาทรงสําแดงให โมเสส อาโรน หรือคนอ่ืน ๆ เห็นนัน้ เปน
แต “เงา” หรือวิธีหนึ่ง ท่ีพระองคทรงสําแดงใหมนษุยรูจัก เปรียบประดุจเรามองดูเงาของคนอ่ืน ในลํา
ธารหรือในกระจก หาใชเปนพระกายท่ีแทจริงของพระเจาไม 
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พระเจาตรัสวา “เจาจะเหน็หนาของเราไมได เพราะวา ไมมีมนุษยผูใดท่ีไดเห็นหนาของเราแลว 
และยังมีชีวิตอยูได” (อพยพ 33:20) พระธรรมโครินธ สอนวา “เพราะวาบัดนี้เราท้ังหลายยังเห็นมัว ๆ 
เหมือนดใูนกระจก แตเวลานัน้จะไดเห็นหนากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ขาพเจารูแตสวนหนึ่ง เวลานั้นขาพเจาจะ
รูอะไร ๆ หมด เหมือนพระองคทรงรูจักขาพเจา” (1 โครินธ 13:12) 

2.พระเจา ทรงหยั่งรูทุกอยาง (สดุดี 33:13-15,139:2,3) 
สติปญญาของมนุษยมีขอบเขตจํากัดผูท่ีเปนนายแพทย อาจจะมีความรูแตกฉานเกี่ยวกับโรคภยั

ไขเจ็บ แตเม่ือกลาวถึงดาราศาสตร เขาอาจจะไมมีความรูอะไรเลย มนุษยท่ัวโลกอาจรูเร่ืองราวตาง ๆ 
เกี่ยวกับอดตี และปจจุบัน แตไมมีใครลวงรู แมกระท่ังส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแกตน ในช่ัวโมงขางหนานี้ ความรู
ของพระเจาไมมีขอบเขตจํากัด พระองคไมตองคอย ๆ เรียนรูเหมือนมนุษย ความรูและสติปญญาของ
พระองคทรงครบถวนบริบูรณ ส่ิงใดท่ีไมปรากฏแจงแกพระองคนั้น ไมมีเลยน่ันหมายความวา พระองค
ทรงทราบเกี่ยวกับชีวิต และความตองการทุกอยางในชีวติของเราทุกคน 

3. พระเจา ทรงสถิตอยูท่ัวทุกแหง (สดุดี 139:7-10) 
ยาโคบคงจะนึกวา พระเจาทรงสถิตอยูในดนิแดนท่ีบิดาอาศัยอยูเทานั้น เม่ือเขาเดินทางจากบาน

ไปสูถ่ินไกล นอนพักในท่ีเปล่ียว ฝนเหน็พระเจาและทูตสวรรคข้ึนลงบนบันได จึงรูวาพระเจาก็ทรง
สถิตในท่ีเปล่ียนนั้นดวย กอนท่ีพระเยซูเสด็จกลับสูสวรรค พระองคทรงส่ังสาวกของพระองคทุกคน ให
ออกไปประกาศพระกิตติคุณ และตรัสวา “นี่แหละ เราจะอยูกับทานท้ังหลาย เสมอไปเปนนิตยกวาจะ
ส้ินโลก” (มัทธิว 28:20) 

4. พระเจาทรงมีอํานาจ เหนือทุกส่ิงทุกอยาง (โยบ 42:2,ปฐมกาล 18:14,มัทธิว 19:26) 
ไมเปนการแปลกท่ี อาจารยเปาโลกลาววา “ขาพเจากระทําทุกส่ิงไดโดยพระเยซูคริสต ผูทรงชู

กําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) เพราะพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาผูทรงฤทธ์ิอํานาจเหนือทุกอยาง 
พระองคทรงกระทําไดทุกอยางและพระเจาผูทรงฤทธ์ิองคนี้ สถิตอยูกับเราเสมอ เราจึงสามารถกระทํา
ทุกอยางไดโดยพระองค 

ค. พระเจาและคุณธรรม 

พระลักษณะของพระเจา ท้ังทางฤทธ์ิอํานาจและทางคุณธรรม มีขอบเขตกวางขวางมาก เปน
การยากท่ีจะเอยถึงพระลักษณะของพระองคอยางถ่ีถวนไดเราจึงอยากจะกลาวอยางยอ ๆ ถึงพระ
ลักษณะในทางคุณธรรมสามประการเทานั้นคือ 

1. พระองคทรงเปนผูชอบธรรม หรือยุติธรรม (เอสรา 9:15,สดุดี 119:137) ความชอบธรรม
หรือยุติธรรม หมายถึง “ความถูกตอง” “ความซ่ือตรง” หมายความวา พระเจาทรงกระทําทุกอยางท่ี
ถูกตองซ่ือตรง ตามความเปนจริง อยางไมมีการลําเอียง  
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2. พระเจา ทรงไวซ่ึงความบริสุทธ์ิ (1 เปโตร 1:15,16) บริสุทธ์ิแปลวาสะอาด หมดจด 
ปราศจากบาปมลทิน พระเจาทรงบริสุทธ์ิ หมายความวา พระเจาทรงปราศจากบาป มลทิน ท้ังปวงผูท่ี
อยากสนิทสนมกับพระเจา จงึตองเปนผูท่ีบริสุทธ์ิดวย 

3. พระเจาทรงเปนความรัก (1 ยอหน 4:8) อาจจะพูดไดวา พระคริสตธรรมคัมภีร ท้ังเลม
กลาวถึงความรักของพระเจา พระองคทรงสําแดงความรักของพระองค โดยการประทานพระบุตรองค
เดียว ของพระองคใหไถบาปมนุษย (1 ยอหน 4:9) และทรงรับมนุษย ท่ีเต็มไปดวยความผิดความบาป 
ใหเปนบุตรของพระองค (ยอหน 1:12) 

บทเรียนท่ีทานศึกษานี้ จะเปนประโยชนแกทานมากข้ึน หากทานรับดวยความเช่ือวา พระ
เจาของเราทรงใหญยิ่งทรงบริสุทธ์ิ ทรงประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจ และความรักจริง ๆ และพระองคทรง
สถิตอยูกับเรา ทรงคอยชวยเหลือเราเสมอ  
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บทเรียนที่ 4 ความเปนมาของจักรวาล 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ปฐมกาล 1:1-4,6,9,11,14,17,20,24,26,28 ฮีบรู 11:3 

มีปญหามากมายหลายอยางท่ีนักวิทยาศาสตร และผูคงแกเรียนท้ังหลายไมสามารถตอบได 
ปญหาเหลานี้เรียกวาปญหาโลกแตก คือถาเอามาถกเถียงกันตอใหเถียงกันจนโลกแตก ก็ไมไดเร่ือง
ปญหาดังกลาวนี้ ปญหาหนึ่ง ซ่ึงมนุษยกําลังศึกษาอยางเรงดวน และคนสวนมากถกเถียงกันเสมอ คือ 
ปญหาความเปนมาของจักรวาล เชน จักรวาลน้ีเกิดข้ึนไดอยางใด ส่ิงมีชีวิตมาจากไหน คริสเตียนทุกคน
ควรจะเขาใจปญหานี้ใหถองแท มิฉะนัน้ จะหลงผิดไดงาย ๆ  

ก. การกําเนดิของโลก และจักรวาล 

บางทฤษฎีสอนวาดวงอาทิตยเกดิจากกลุมเพลิงมารวมกนั และดาวพระเคราะตาง ๆ ซ่ึงเปน
บริวารของดวงอาทิตย เกดิจากสะเก็ดของดวงอาทิตยท่ีหลุดลอยออกมา นานวนัเขา มันก็เย็นลง 
กลายเปนดวงดาว หากทานถามตอไปวา กลุมเพลิงเหลานี้มารวมตัวกันไดอยางไร สะเก็ตของดวง
อาทิตยหลุดลอยมาไดอยางไร ทําไมดวงดาวตาง ๆ จึงหมุนเวียนเปนระเบียบเรียบรอย เขาก็จะใหความ
กระจางแจงมากกวานี้ได นอกจากตอบวา เพราะมันเปนไปตามธรรมชาติ ถาตอบเชนนี้ก็คลาย ๆ กบัพูด
วา จักรวาลและทุกส่ิงท่ีมีในโลกน้ี เกิดข้ึนโดยบังเอิญ ท่ีทานมีชีวิตอยูทุกวันนี้ ก็เปนข้ึนโดยบังเอิญ 

ผูท่ีรูจักใชความคิดแมเพยีงเล็กนอยจะตองไมเห็นดวยกับคําสอนเชนนัน้ ส่ิงท่ีเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม จะเปนไปโดยบังเอิญ และรักษาสภาพเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดมา
นั้นยอมเปนไปไมได จะตองมีผูทรงปญญาความสามารถ ชาญฉลาดผูหนึ่ง สรางข้ึนกําหนดข้ึนเปนแน
แท ดุจนาฬกิาขอมือท่ีเราใชอยูทุกวนั มันจะเกิดข้ึนเอง หรือประกอบขึ้นเองไมได สมมุติวา เพื่อนของ
ทานคนหน่ึง บอกทานวา เม่ือคืนกอนนอนหลับ เขานําสวนตาง ๆ ของนาฬิกาวางกระจัดกระจายบน
โตะ พอรุงเชาต่ืนข้ึนมาปรากฏวา สวนตาง ๆ เหลานั้นวิ่งเขามาหากนัโดยบังเอิญ และประกอบเปน
นาฬิกาข้ึน ดูซิ นาฬิกาท่ีเปนข้ึนโดยบังเอิญชางสวยเหลือเกิน ทานจะเช่ือคําพูดของเพือ่นไหม 

พระธรรมปฐมกาลสอนวา พระเจาทรงสรางส่ิงสารพัด จากสภาพที่ไมมีอะไรเลย (ปฐมกาล 
1:1,2) หมายความวาเม่ือแรกเร่ิมเดิมที ในจักรวาลนี้ไมมีอะไรเลย พระเจาทรงเนรมิตใหเกิดทุกส่ิงทุก
อยางจากความวางเปลา โดยคําตรัสอันทรงฤทธ์ิของพระองค เกินความสามารถท่ีมนุษยจะเขาใจได ใน
การทรงสรางนั้นพระเจาผูทรงเปนตรีเอกานุภาพ ไดเนรมิตสรางจักรวาลนี้ข้ึน (ด ู อิสยาห 44:24,45:12,
ยอหน 1:3,10,โคโลสี 1:16,ปฐมกาล 1:2 และโยบ 26:13,33,4)  
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ลําดับการทรงสรางโลกของพระเจาเปนดังนี้ 
วันท่ีหนึ่ง ความสวาง และความมืดเรียกวา วันและคืน (ปฐมกาล 1:3-5)  
วันท่ีสอง น้ําและทองฟา (ปฐมกาล 1:6-8) 
วันท่ีสาม แผนดิน ทะเล ตนหญา ตนไม ตนผัก ฯลฯ (ปฐมกาล 1:9-13) 
วันท่ีส่ี ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตาง ๆ (ปฐมกาล 1:14-19) 
วันท่ีหา สัตวน้าํ สัตวปก ปลาใหญ (ปฐมกาล 1:20-23) 
วันท่ีหก สัตวใช สัตวเล้ือยคลาน สัตวปาท้ังปวง และมนษุย 
พระเจาทรงใชเวลาสรางหกวนั วันท่ีเจ็ดพระองคทรงพักผอนจากการงานท้ังปวง 

ข. ปญหา ความเขาใจผิด 

นักวิทยาศาสตรเช่ือวา จักรวาลเราน้ี มีอายปุระมาณหน่ึงหม่ืนลาน หรือหนึ่งหม่ืนหาพันลานป 
และส่ิงท่ีมีชีวติเกิดข้ึนในโลกเม่ือประมาณสองพันลานปกอน ผูท่ีไมเปนคริสเตียน เม่ือไดฟงรายงานน้ี 
ก็หัวเราะคริสเตียนวา คําบันทึกในพระธรรมปฐมกาลไมเปนความจริง แสดงวาพระคริสตธรรมคัมภีร
เช่ือถือไมได เพราะถาคิดตามพระคัมภีรแลว เวลาแหงการทรงสรางถึงปจจุบันนี ้ มีอายุประมาณ 6,000 
ปเทานั้น สวนผูท่ีเปนคริสเตียนไมพึงพอใจ ตอรายงานการคนควา ทางวิทยาศาสตรมากและยนืยันวา 
ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนในโลกประมาณ 6,000 ปเทานั้น 

แทจริงเร่ืองนี้เปนการเขาใจผิดของท้ังสองฝาย เม่ือพระธรรมปฐมกาลกลาววา วันท่ีหนึ่ง วนัท่ี
สอง...ตามลําดับนั้นพระธรรมปฐมกาลกลาวถึงวันตามสายพระเนตรพระเจา วันของพระเจากับวนัของ
มนุษยไมเหมือนกัน พระธรรมเปโตรบอกวา “วันเดียวของพระเจาเหมือนพันป และพันปก็เหมือนวัน
เดียว” (2 เปโตร 3:8) แทจริง พระเจาไมมีวนั เพราะพระองคมิไดอยูภายใตกาลเวลา มนุษยตางหากเปนผู
กําหนดเวลาข้ึน ฉะนั้นเม่ือพระเจาตรัสวา “วันหนึ่ง” อาจจะเปนเวลาหลายลานวนั หรือลานป สําหรับ
มนุษยก็ไดเหตุท่ีปฐมกาลบันทึกวนัตามลําดับ กเ็พราะน่ันเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดวิธีหนึ่ง ท่ีพระเจาทรงสําแดง
ลําดับการสรางโลก ใหมนษุยเขาใจลําดับกอนหลัง แหงการทรงสรางส่ิงตาง ๆ ข้ึน นั้นเปนความจริง
และถูกตองตามท่ีบันทึกไว แตระยะยาวนานของวันท่ีทรงสรางนั้น ไมมีใครรูได ท่ีนักวิทยาศาสตรบอก
วา จักรวาลของเรามีอายุประมาณ 10,000-15,000 ลานป จึงไมไดขัดกับพระคัมภีร และอาจจะเปนความ
จริงก็ได 
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ค. ทฤษฎีวิวฒันาการ 

คริสเตียนไมเช่ือทฤษฎีตาง ๆ ท่ีไมถูกตอง ตามคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรแตการรูถึง
ความเช่ือตาง ๆ ของมนุษย เกี่ยวกับการกําเนิดของส่ิงท่ีมีชีวิต จะชวยใหเราสามารถคําอธิบาย ใหคนที่
ไมเช่ือเขาใจไดดียิ่งข้ึน มีความเช่ือส่ีจําพวกเกีย่วกับการกําเนิดของส่ิงท่ีมีชีวิตดังนี้  

พวกท่ีหนึ่ง ไมเช่ือการทรงสรางของพระเจาเลย พวกเขาเช่ือวา ชีวิตเกดิจากสสารบางอยาง 
เนื่องจากการปรับปรุงตัวใหเขากับธรรมชาติเม่ือหลายลานปมาแลวสสารจึงเกิดเปน เซลท่ีมีชีวติ โดย
อํานาจอันล้ีลับแลวส่ิงท่ีมีชีวิตนี้ กไ็ดกลายเปนสิงท่ีมีชีวติทุกอยาง ดังท่ีเราเห็นท่ัวโลก 

พวกท่ีสอง เช่ือการทรงสรางของพระเจาบาง แตเขาเช่ือวา พระเจาทรงทําใหสสารบางอยางเกดิ
มีชีวิตขึ้น และส่ิงท่ีมีชีวิตเล็ก ๆ นั้น ก็คอย ๆ วิวัฒนาข้ึนเปนส่ิงท่ีมีชีวิตทุกชนดิ หมายความวาพระเจา
มิไดสราง นก ปลา สัตวเล้ือยคลาน สัตวส่ีเทา หรือมนุษย ตามชนิดของมัน ส่ิงเหลานี้ เปนผลจากการ
คอย ๆ วิวัฒนาการข้ึนเร่ือย ๆ ทฤษฎีนี้เรียกวา ทฤษฎีวิวฒันาการ 

พวกท่ีสาม เช่ือวา พระเจาทรงสรางส่ิงสารพัดตามชนิดของมัน มิไดเชื่อวาส่ิงมีชีวิตอยางหนึ่ง 
วิวัฒนาการและกลายเปนส่ิงท่ีมีชีวิตอีกอยางหนึ่ง เชน ปลากลายเปนเสือหรือลิงกลางเปนคน แตเช่ือวา 
ตั้งแตการสรางโลก มาจนถึงปจจุบันนี้ ไดเกิดมกีารเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงตัว ของส่ิงมีชีวิต ใหเขา
กับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตท้ังนี ้เปนการเปล่ียนแปลงตามชนิดของมัน เชน มาในสมัยกอน อาจจะ
ตัวเล็ก คอส้ัน ตอมาคอย ๆ เปล่ียนแปลงเปนมาตัวใหญ คอยาวข้ึน เปนตน แตมาก็คงเปนมา มันมิได
เปล่ียนเปนยีราฟหรือววั  

พวกท่ีส่ี เช่ือวา ตั้งแตการสรางโลกมา ไมมีการเปล่ียนแปลงในส่ิงมีชีวิตเลยแมแตนอย 
ในความเช่ือท้ังส่ีจําพวกนี้ ความเช่ือท่ีสาม เปนความเช่ือของคริสเตียนท่ีถูกตองเราเช่ือวา พระ

เจาทรงสรางสรรพส่ิงตามชนิดของมัน พระธรรมปฐมกาล บันทึกไววา “พระเจาตรัสใหตนหญาตนผัก
ท่ีมีเมล็ด...ตามชนิดของมัน...ตามชนิดของมัน...ตามชนิดของมัน...” (ดูปฐมกาล 1:11,12,21,24,25) ชนิด
ท่ีกลาวนี้ กนิความกวางมากในแตละชนิดท่ีพระเจาทรงสราง อาจรวมถึงชนิดยอย ๆ อีกหลายหม่ืนหลาย
แสนชนิด เชน สัตวมีปก พระองคอาจหมายถึง สัตวมีปกทุกชนิดในโลกเปนตน 

ความเขาใจท่ีผิดพลาดอยางรายแรงที่สุด ขอหนึ่งคือ มนษุยเกิดจากววิฒันาการ พระคริสตธรรม
คัมภีรไดกลาวไวอยางชัดแจงแลววา พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบฉายาของพระองค ตั้งแตปฐมกาล 
(ปฐมกาล 1:26-28) พระองคทรงใหมนุษยมีวิญญาณจิต ซ่ึงสามารถนมัสการพระองคได ประทาน
สติปญญา ใหสามารถพูดติดตอกัน และต้ังช่ือใหสัตวไดประทานใหมีอํานาจ เหนือส่ิงมีชีวิตท้ังปวง 
สัตวไมมีส่ิงเหลานี้ เพราะพระเจาทรงสรางมนุษยแตกตางจากสัตว และมนุษยมาจากสัตวไมไดเปนอัน
ขาด 
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ทฤษฎีวิวัฒนาการ ยังไมมีขอพิสูจนยืนยันอยางแนนอน ผูท่ีเชื่อ ก็เช่ือเพียงแตทฤษฎี ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงไดงาย ๆ หลักความจริงทางวิทยาศาสตรไมเคยขัดแยงกับพระคัมภีร มีแตชวยใหมนุษย 
เห็นความจริงในพระคัมภีรมากยิ่งข้ึน แตทฤษฎีอาจขัดแยงกับพระคัมภีรได เพราะทฤษฎียังไมเปนความ
จริง หากจะเลือกระหวางทฤษฎีกับคําสอนของพระเจาแลว คําสอนของพระเจาในพระคริสตธรรม
คัมภีร เปนความจริงมากกวาทุกประการ 

ไมมีใครสามารถเขาใจเร่ืองการเนรมิตสรางของพระเจาไดอยางถองแท แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เรา
ตองตอนรับคําสอนของพระองคดวยความเช่ือวา พระองคทรงเปนผูเนรมิตสรางสรรพส่ิง และทุกส่ิง
เปนมาจากพระองค (ฮีบรู 11:3) 
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บทเรียนที่ 5 พระเยซูคริสต คือผูใด 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มาระโก 8:27-29,ยอหน 14:8-11,ฟลิปป 2:5-7,ยอหน 
1:14,ลูกา 2:52,ฮีบรู 4:14-16 

พระกิตติคุณท้ังส่ีเลม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ไดถามคําถามเหมือนกนั ขอหนึ่งคือ 
“พระเยซูคือใคร” และพระกิตติคุณท้ังส่ีเลม ก็ไดอธิบายถึงองคพระเยซู ใหเราฟงอยางกระจางแจงพระ
เยซูคริสตเอง ก็ทรงสนพระทัยท่ีจะทราบวา คนท้ังหลายรูจักพระองคดีเพียงใด จึงไดถามสาวกของ
พระองคในโอกาสคร้ังหนึ่งวา “คนท้ังหลายวาเราเปนผูใด” พวกสาวกตอบวา บางคนวาพระองคเปนเอ
ลียาหบางวาพระองคเปน ยอหนบัพติศโต บางวาพระองคเปนศาสดาพยากรณ พระองคจึงหนักลับมา
ถามพวกสาวกวา “พวกเจาวาเราเปนผูใด” พระเยซูคริสตไมนาจะถามคําถามอยางนี้ตอสาวกของ
พระองคเลย แตพระองคทรงมีความจําเปนท่ีตองถามเพราะแมสาวกของพระองค ไดติดตามพระองคมา
เปนเวลานาน พวกสาวกยังไมรูจักพระองคจริง ๆ แมแตผูท่ีอางตนวาเปนคริสเตียนปจจุบันจํานวนมาก 
ก็ยังไมรูจกัพระองคอยางแทจริง 

ก. พระเยซูทรงเปนมนุษย 

คริสเตียนจํานวนมากมายในปจจุบันมีความเขาใจผิดอยางใหญหลวง ประการหน่ึงเกี่ยวกับพระ
เยซูคริสต คือ เขาคิดวาเม่ือพระเยซูคริสต เสด็จมาบังเกดิเปนมนษุยนัน้ พระองคทรงมีสภาพเปนคร่ึง
มนุษยคร่ึงพระเจา หมายความวา ภายนอกของพระองคเปนมนุษย แตภายในของพระองคเปนพระเจา 
ความเช่ืออยางนี้ จะเกิดปญหายุงยากและหนักใจแกคริสเตียนอยางนอยสองอยางคือ  

1. เราจะไมสามารถยึดพระเยซูคริสตเปนตัวอยางในการดําเนินชีวติ ดังท่ีพระองคตรัสวา “...รับ
กางเขนของตนแบกตามเรามา” (มาระโก 8:34) หรือเจริญเติบโตฝายความเช่ือ เหมือนพระองคตามท่ี
สอนไว ใน เอเฟซัส 4:12-14 เพราะเราจะกลาววา พระองคทรงมีรางเปนมนุษยกจ็ริง แตภายในของ
พระองคเปนพระเจา พระองคทรงกระทําทุกอยางไดการพยายามจะดําเนินตามพระเยซูคริสตจึงเทากับ
พยายามบินตามอยางนกอินทรีหรือวิ่งดุจมา หรือพยายามมีกําลังเขมแข็งดุจชางสาร ส่ิงนี้ยอมเปนไป
ไมได ถาเชนนั้นคําสอนของพระองค ก็เปนส่ิงท่ีเรายึดถือและปฏิบัติไดยาก 

2. การทนทุกขทรมาน การส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อเปนเคร่ืองไถบาปของมนุษย ก็จะ
ขาดความหมายมนุษยจะพากันเขาใจวา พระเยซูมิไดรับความทุกขจริงและส้ินพระชนมจริงเพราะ
รางกายนั้นเปนมนุษย แตจิตวิญญาณภายในเปนพระเจา จึงสามารถทนทุกขลําบากทุกอยางได 
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พระคริสตธรรมคัมภีร ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา เม่ือพระเยซูทรงประสูติเปนมนุษย พระองคก็
ทรงเปนมนุษยทุกประการ เราทราบไดจากเหตุผลดังตอไปนี ้

1. ประวัติศาสตรโลก และพจนานุกรมฉบับสมบูรณ บันทึกวา พระเยซูทรงเปนมนุษยคนหน่ึง
ในอดีต ตั้งถ่ินฐานอยูในเมืองนาซาเร็ธ 

2. พระองค ทรงมีเนื้อหนังมังสามีรางกายธรรมดาอยางมนุษย และทรงพํานักอยูทามกลาง
มนุษย (ยอหน 1:14) 

3. พระองคทรงคอย ๆ เจริญเติบโตท้ังทางรางกาย สติปญญา ความรูดานสังคมและความรูทาง
ฝายวิญญาณจิต (ลูกา 2:52) 

4. พระองค ทรงมีความจํากัดทางรางกาย คือรูจักเหนือ่ย ออนเพลีย หวิกระหาย ทรงตอง
พักผอน เหมือนคนท่ัวไป (มาระโก 4:38,5:31, มัทธิว 4:2,ยอหน4:6,7,มัทธิว 8:24) 

5. พระองคทรงมีความจํากัด ในเร่ืองสถานท่ี คือไมอาจอยูในท่ีสองแหงในเวลาเดียวกันได 
(อาน ยอหน 11:1-17)  

6. ทรงไดรับการทดลอง เหมือนมนุษย และทรงอธิษฐานมาก (มัทธิว 4:1,มาระโก 1:35)  
ถาพระองคทรงเปนคร่ึงมนุษยและคร่ึงพระเจา พญามารซาตานคงไมทดลองพระเยซูแน เพราะ

รูวาไมมีทางทดลองพระเจาได 
เม่ือกลาวถึงตอนนี้ ปญหาขอหนึ่งจะเกดิข้ึนทันที จะมีคนถามวา ถาพระเยซูมิไดทรงเปนคร่ึง

มนุษยคร่ึงพระเจา พระองคทรงรับฤทธ์ิอํานาจและทําการอัศจรรยไดอยางไร เราอาจจะตอบไดดังนี้ 
1. พระองคมิไดทรงทําการ ดวยสติปญญา กําลัง และฤทธ์ิอํานาจของพระองคเอง (อิสยาห 

11:2,3) 
2. พระองคทรงทําการ โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ลูกา 3:22,4:14,18) 
3. พระองคทรงทําตามคําส่ังของพระบิดา (ยอหน 5:30) 
ในเร่ืองฤทธ์ิเดช และการอัศจรรยตาง ๆ นัน้ เราจะเห็นวา ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีบุคคลอ่ืน 

ๆ ท่ีสามารถทําการอัศจรรย เชนเดยีวกับพระองค เชน โมเสส เอลียาห เอลีชา และอัครสาวกอ่ืน ๆ เปน
ตน พระเยซูคริสตตรัสวา ถาเราวางใจในพระองค เราจะสามารถกระทําส่ิงท่ีพระองคไดกระทํา และจะ
กระทําการใหญกวานัน้อีก (ยอหน 14:12) 

ข. พระองคทรงเปนพระเจา 

ความผิดพลาดจะเกิดข้ึนแกเรา หากเราเช่ือวา พระเยซูทรงเปนมนุษยเทานั้น พระเยซูทรงเปน
มนุษยอยางสมบูรณ ก็จริงอยู แตพระองคก็ทรงเปนพระเจาดวย หากพระองคทรงเปนมนุษยธรรมดา
เทานั้น การกราบไหวนมัสการของเรา กเ็ปนการเปลาประโยชนท้ังส้ิน การท่ีพระเยซูคริสตเปนมนุษย 
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และขณะเดยีวกัน ทรงเปนพระเจาไดอยางไรนั้น เปนเร่ืองท่ีเราไมอาจเขาใจไดละเอียดถ่ีถวน แตกพ็อจะ
รูลาง ๆ จากพระธรรมฟลิปป  “พระองคนั้นทรงสภาพของพระเจา แตมิไดทรงถือวา การท่ีเทาเทียมกับ
พระเจานั้น เปนการท่ีตองสงวนไว แตไดยอมสละ แลวรับสภาพอยางทาสอุบัติมีรูปกายเหมือนมนษุย” 
(ฟลิปป 2:6-7) และพระธรรมยอหน 1:14 กลาววา “พระวาทะนั้นไดเกิดเปนเนื้อหนัง และอาศัยอยูกับ
เรา” 

ในสมัยกอน พระมหากษัตริยบางองค ชอบปลอมพระองคเปนบุคคลธรรมดา เสด็จไปเยีย่ม
เยียนประชากรของพระองค เพื่อไมใหใครจําพระองคได พระองคทรงตองถอดฉลองพระองค ท่ีเปน
กษัตริยออก แลวสวมฉลองพระองคเชนคนธรรมดา พระองคไมมีองครักษหรือทหารในเคร่ืองแบบใด 
ๆ ติดตามพระองค เม่ือพระองคเสด็จออกจากพระราชวัง ทรงดําเนนิปะปนกับคนธรรมดา ในสภาพ
เชนนั้น พระองคทรง “สละสิทธ์ิ” ท่ีพระองคมีไวช่ัวคราว ทรงใชชีวติเหมือนคนท่ัว ๆ ไป พระองคยัง
ทรงเปนกษัตริยไหม แนนอน ยังทรงเปนอยูพระองคยังทรงมีอํานาจไหม ยังทรงมีอยูแตพระองคไดสละ 
“ตําแหนงและอํานาจ” ช่ัวคราว เพื่อจะเปนคนธรรมดา จึงกลาวไดวา พระองคทรงเปนท้ังกษตัริยและ
คนธรรมดา เม่ือพระองคทรงเปนคนธรรมดาก็ทรงเปนคนธรรมดาจริง ๆ  

ในทํานองเดียวกันพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา ทรงมีฤทธ์ิอํานาจ มีตําแหนงเปนพระเจา แต
ไดยอมสละฤทธ์ิอํานาจไวช่ัวคราว เพื่อรับสภาพเปนมนุษย เม่ือพระองคทรงเปนมนุษย พระองคทรง
เปนมนุษยจริง ๆ แตพระองคก็ทรงเปนพระเจาไมเปล่ียนแปลง สภาพท่ีแทจริงของพระองคจะ
เปล่ียนแปลงไมได นายสมนึกอาจจะเคยเปนนายกรัฐมนตรีมากอน ตอมาเขาลาออกจากตําแหนงรับ
อาชีพเปนคนตัดฟนสวมเส้ือผาขาดกะรุงกะร่ิง เขากเ็ปนนายสมนกึอยูนั่นเอง หรือเรืองเดช เปนนักมวย
ลือช่ือ ตอมาไมสบายรูปรางผอมลงจนดูเหลือแตหนังหุมกระดกู ไมสามารถชกมวยได เขากย็ังคงเปน
นายเรืองเดชคนเดิม ตางกนัอยูท่ี เรืองเดชคนเดิม มีกําลังมีฝมือมาก เรืองเดช คนปจจุบันไมมีกําลังเลย 
ไมวาพระเยซูจะทรงอยูสภาพเชนไร พระองคจะตองเปนพระเจาเสมอ พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึง 
การทรงเปนพระเจาของพระเยซูคริสตดงันี ้

1. ศาสดาพยากรณ กลาวลวงหนาไววา พระเยซูประสูติในโลก ทานเรียกพระองควา “...ท่ี
ปรึกษามหัศจรรย พระเจาทรงอานุภาพ พระบิดาองคถาวรและองคสันติราช” (อิสยาห 9:6) 

2. พระบิดาในสวรรคทรงรับรองวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระองค (มัทธิว 17:5) ลูกของมา
ยอมเปนมา ลูกาของปลายอมเปนปลา ลูกของคนยอมเปนคน พระบุตรของพระเจากย็อมเปนพระเจา 

3.พระเยซูคริสตเจา ทรงอางวาพระองคทรงเปนพระเจา (ยอหน 10:30,36-38,14:19-21) 
4. พระนามอันยิ่งใหญและทรงฤทธ์ิของพระองค ท่ีสาวกใชในการขับไลผีรักษาคนปวย และทํา

การอัศจรรยตาง ๆ ทําใหเราเช่ือวา พระองคเปนพระเจา 
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5. การฟนคืนพระชนม การเสด็จกลับสูสวรรค และการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เปนขอพิสูจนท่ีดีท่ีสุดวาพระองคทรงเปนพระเจา 

6. พระคริสตธรรมคัมภีร ตอนอ่ืน ๆ อีกหลายตอน บอกใหเราทราบวา พระองคทรงเปนพระ
เจา (ฟลิปป 2:6,โคโลสี 1:15-20) 

ความเช่ืออยางถูกตอง ในองคพระเยซูคริสตเปนส่ิงสําคัญมาก หากคริสเตียนไมเขาใจขอนี ้
ความเช่ือของเขาจะคลอนแคลน เพราะคริสเตียนท่ีปราศจากพระคริสต จะเปนคริสเตียนไมได ขณะนี้
พระเยซูคริสต ไดกลับไปสูสวรรคแลว พระองคทรงเปนมนุษยและพระเจา พระองคทรงมีรางกายของ
มนุษย แตเปนรางกายท่ีเปล่ียนแปลงใหมแลว ซ่ึงประกอบดวยสงาราศี ประทับเบ้ืองขวาของพระบิดา
อธิษฐานเผ่ือเราท้ังวันและคืน พระองคทรงเปนพระเจาสูงสุด โดยพระนามของพระองค เราไดรับความ
รอดและมีชัยเหนือความผิด ความบาป เหนือผีมารซาตาน เรามีพระเจาเปนมนษุยซ่ึงเขาใจเราได และ
เปนพระเจาองคเท่ียงแทซ่ึงทรงชวยเราไดในกิจทุกอยาง 
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บทเรียนที่ 6 มนุษยนั้นเปนใครหนอ? 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู2:6,ปฐมกาล 2:4-9,19,21-25,โรม 3:11,23,ทิตัส 
3:4-6 

นักปราชญคนหน่ึง มีช่ือเสียงเปนท่ีรํ่าลือกันวา มีความรูแตกฉานในวทิยาการท้ังปวง วันหนึ่ง 
ขณะท่ีเขาเดินผานถนนสายหน่ึงในหมูบานเล็ก ๆ ไดยนิเสียงเดก็เรียกจากเบ้ืองหลัง นักปราชญหันไปด ู
เห็นเด็กอายุ 10 ขวบคนหนึ่ง ยืนเผชิญหนาเขาดวยทาทางองอาจผ่ึงผาย เด็กคนนั้นถามวา “ทาน
นักปราชญ ทานเปนผูท่ีมีความรูในการทั้งปวง ขอบอกผมใหหายของใจเถิดวา ดวงดาวบนทองฟา
รวมกันท้ังหมดมีกี่ดวง” นักปราชญรูสึกท้ังขบขัน และงุนงงตอคําถามอันไรเดียงสาของเด็กนัน้ จึงตอบ
วา “พอหนู ดวงดาวตาง ๆ อยูไกลอยางนัน้ใครจะไปนบัจํานวนได และไมจําเปนท่ีหนูตองรู ถามเร่ืองท่ี
อยูใกล ๆ ท่ีเรามองเห็นดกีวา” “ถาอยางนั้น” เด็กนอยถามตอโดยไมตองคิด “ขนตาของทานมีกีเ่สน
ครับ” นักปราชญตอบไมถูกรูสึกทั้งขําและฉุนเฉียว ตอคําถามอันพิลึกของเด็กนอยนั้น 

คนในสมัยนี้กค็ลายนักปราชญ มีความรอบรูในวิทยาการตาง ๆ เกือบทุกแขนง แตส่ิงท่ีคน
สวนมากมองขาม และรูนอยท่ีสุดคือส่ิงท่ีอยูใกลเขาท่ีสุด ซ่ึงไดแกตัวเขาเอง ใหเราศึกษาดวูา พระคัมภีร
สอนเกี่ยวกับมนุษยอยางไร 

ก. มนุษยคนแรก 

เม่ือเรามองดูจาํนวนมนุษยมากมายในโลก เราอดท่ีจะถามไมไดวา พวกเขามาจากไหน เรารูวา
เรามาจากบิดา บิดามารดามาจากปูยา ปูยามาจากทวด ฯลฯ แลวในที่สุด เม่ือสืบสาวเร่ืองราวข้ึนไป
ตามลําดับ ก็จะตองไปถึงมนุษยคนแรก ซ่ึงเปนบรรพบุรุษ หรือตนตระกูลของมนุษยท้ังปวง  

ดังกลาวมาแลวในบทกอน ๆ มีหลายคนเชื่อวา ตนกําเนิดของมนุษยมาจากส่ิงมีชีวติซ่ึงเปนจุด
เล็ก ๆ หรือเขาเรียกวาเซล แลวววิัฒนาการตามลําดับ และเราทราบวา ความเช่ือนั้นไมถูกตอง เพราะพระ
คัมภีรไดกลาวไวอยางชัดเจนแจงวา พระเจาไดทรงสรางมนุษยจากผงคลีดิน ประทานดวงวิญญาณให 
และต้ังช่ือใหวาอาดัม มนุษยคนแรกมิใชสัตวช้ันต่ําหรือส่ิงมีชีวิตจุดเล็ก ๆ แตเปนคนซ่ึงสรางตามแบบ
ฉายาของพระเจา คือมีสติปญญา มีคุณธรรมมีอํานาจ มีความรูสามารถประกอบอาชีพ รับผิดชอบ
ภาระหนาท่ีตาง ๆ ได สามารถรูจักพระเจาและสนิทสนมกบัพระองคได (ปฐมกาล บทท่ี 1-2) 
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ข. สวนประกอบของมนษุย 

มีคําสอนหลายอยาง เกี่ยวกบัสวนประกอบของมนุษย แตจะกลาวถึงขอท่ีสําคัญสองอยาง คือ 
1. มนุษยประกอบดวยสองสวน คือรางกาย และจิตใจ คนท่ีมีความเชื่อเชนนี้ ไมยอมเช่ือวา 

มนุษยมีวิญญาณ เขามีชีวิตและมีความหวังอยูเพื่อโลกนี้เทานั้น แตกน็าแปลก ท้ัง ๆ ท่ีเขาไมเชื่อวามีชาติ
หนามีโลกหนา เขาก็พยายามสํ่าสมคุณงามความดีเขากลัวตาย หากชีวิตมนษุยสุดส้ินเพียงโลกนี้เทานั้น 
การพยายามทําดีจะมีประโยชนอันใด เพราะเม่ือตายแลวทุกอยางก็หมดส้ินกันไป ความดีท่ีเขาสรางไว
แมจะมีคนชมเชย แตก็หาเปนโยชนแกเขาไม สวนคนท่ีมีความช่ัวเลวทรามอยางนาสะอิดสะเอียน ก็จะ
ไมมีอะไรกระทบกระเทือนเขาเลย ถาเชนนั้น เรากก็ิน ดืม่ และหาความสุขสําราญไป แตละวันกพ็อแลว 
ไมจําเปนตองคํานึงถึงอะไรใหมาก ไมตองเปนหวงวา ผลจะเปนอยางไร ท่ีเราทุกคนเปนหวงถึงผลที่
ติดตามมา ไมวาเปนผลที่เกดิแกคนอ่ืนหรือเกิดแกตัวเอง ยอมเปนการเตือนใหทราบโดยทางออมแลววา 
ชีวิตมิไดส้ินสุดเพียงเทานี้ ชีวิตมิใชอยูท่ีรางกาย และจิตนึกคิดเทานั้น แตยังมีอะไรบางอยางมากกวานั้น 

2. มนุษยประกอบดวยสามสวน คือรางกาย จิต วิญญาณ บางคนนําจิต และวิญญาณมารวมกัน 
และบอกวามนุษยประกอบดวยสองสวน คือ รางกายและจิตวิญญาณ แทจริงก็เปนความหมายเดยีวกัน ผู
ท่ีมีความเชื่อเชนนั้น สอนวามนุษยไมเพยีงแตมีรางกาย และจิต เทานัน้แตยังมีดวงวญิญาณดวย มนุษย
จึงมีความหมายมากกวา การกิน ดื่ม และหาความสําราญไปแตละวัน มนษุยไมเพียงแตมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอชีวิตปจจุบัน แตจะตองรับผิดชอบตลอดไป เสียงกระซิบจากสวนลึกในจิตใจ จึงบอกให
มนุษยพยายามสรางความดี เพื่อความดีนัน้จะติดตามตนไปดวย 

พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา มนุษยไมเพยีงแตมีรางกาย และจิตใจ มนุษยมีวิญญาณดวย พระ
ธรรมปฐมกาลบันทึกวา “พระเยโฮวาหเจาไดสรางมนุษยดวยผงคลีดิน ระบายลมแหงชีวิตเขาทางจมูก 
ใหมีชีวิตหายใจเขาออก มนษุยจึงเกิดเปนจิตวิญญาณ มีชีวิตอยู” (ปฐมกาล 2:7) มัทธิว 22:37 กลาววา 
“จงรักพระองคผูเปนพระเจาดวยสุดใจ สุดจิตของเจา...” นอกจากนั้น รางกายของมนุษยยังเปนวิหาร
ของพระเจา ซ่ึงเปนท่ีสถิตของพระเจา (1 โครินธ 3:16,6:19) มนุษยทุกคนจึงมีคาจําเพาะพระเนตรของ
พระเจา มิใชไรคา ไรความหมายอยางท่ีหลายคนคิดพระคัมภีรบอกวา คนท่ีทําลายพระวิหารของพระเจา 
หรือรางกายของตนเอง ไมวาโดยวิธีใด พระเจาจะทรงทําลายผูนั้นดวย (1 โครินธ 3:17)  

ค.ความเสื่อมเสียในสภาพแรกเริ่มของมนุษย 

เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงสรางมนุษยท่ีครบบริบูรณ ดวยความดีทุกอยาง
พระองคเห็นวา ในบรรดาส่ิงท่ีพระองคทรงสรางนั้น มนษุยดีท่ีสุด เม่ือทรงสรางส่ิงอ่ืน ๆ พระองคทรง
เห็นวาดีเทานัน้ (ปฐมกาล 1:10,12:18,21,25) แตเม่ือสรางมนุษยแลว พระองคทรงเหน็วาดนีัก (ปฐมกาล 
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1:31) ความดขีองมนุษยคูแรกน้ัน ดีครบถวนทุกประการพระองคทรงสรางมนุษยคนแรก หรือคูแรก
อยางไมมีความผิดบาป แมแตนอย โดยเหตุนี้ มนุษยคูแรกจึงสามารถพูดคุยสนิทสนมกับพระเจาได 
(ปฐมกาล 1:28,29,2:16,3:8) บริบูรณดวยสติปญญาเลิศลํ้าสามารถติดตอกับสัตว และต้ังช่ือใหสัตวทุก
ชนิดได (ปฐมกาล 2:19) บริบูรณไปดวยความสุขยินด ี เพราะไมมีโรคภัยไขเจ็บไมมีความทุกข
ยากลําบาก ไมตองทํางานเหน็ดเหนื่อย ไมตองหวงเร่ืองเคร่ืองนุงหมท่ีอยูอาศัย 

ตอมามนุษยไดกระทําบาป ความบริบูรณท่ีพระเจาประทานให ก็ขาดไปมนุษยเร่ิมมีโรคภัยไข
เจ็บ ความทุกขยากลําบาก ตองทํางานอาบเหง่ือ หาเล้ียงชีพตองตกอยูในอํานาจแหงความช่ัวราย ตองพบ
ความตาย และตองเผชิญกับการพิพากษา แทจริงความบาปท่ีอาดัมและเอวากระทํานั้น มิใชเปนบาป
ใหญ ตามสายตาของมนุษย แตในสายพระเนตรพระเจา ความบาปทุกอยางเหมือนกนัท้ังนั้น ความบาป
ท่ีนําความหายนะมาสูมนุษยคือการไมเช่ือฟง การไมเชื่อฟงพระเจาไมวาจะมากหรือนอย นําความพินาศ
มาสูมนุษยเทากัน เชนความไมเช่ือฟงเพยีงเล็กนอย ของอาดัมและเอวา กินผลไมตองหามเทานั้น เขาก็
พบความพินาศฉะน้ันความบาป จึงไมจําเปนตองเปนความผิดท่ีใหญโต นากลัวเสมอไป การกระทําใด 
ๆ ก็ตาม ท่ีขัดตอพระราชประสงคของพระเจา เปนความบาปท่ีนําไปสูความพินาศท้ังส้ิน 

การท่ีมนุษยคูแรกไดกระทําบาป ไดนําผลเสียหลายประการมาสูมนุษยทั่วโลก คือ 

1. พระฉายาของพระเจาเส่ือมจากเขาไป มนุษยกลายเปนคนไมครบถวนบริบูรณเหมือนพระ
เจา เร่ิมกระทําบาปสารพัดอยาง พระสงาราศีของพระเจาก็เส่ือมจากเขาไปดวย เปนท่ีเช่ือกันวา กอนท่ี
อาดัมและเอวาทําบาป เขาท้ังสองมีพระรัศมีของพระเจาหุมหอกายอยู (ฮีบรู 2:7) โดยเหตุนี้ จึงไม
จําเปนตองมีเคร่ืองนุงหมคลุมกายท่ีทําดวยมือมนุษย แตเม่ืออาดัมและเอวาทําบาป รัศมีนั้นไดเส่ือม
หายไป เขาท้ังสองจึงรูวารางกายเปลือยเปลา 

2. ทําใหมนุษยตองพบกับความแชงสาปและความตาย (ปฐมกาล 2:17,3:16-19,กาลาเทีย 3:10,
โรม 6:23) 

3. ทําใหมนุษยทุกคนเปนคนบาป (โรม 5:12) บางคนไมยอมรับความจริงขอนี้ โตแยงวา เม่ือ
บรรพบุรุษทําบาป ตนจะไดรับโทษดวยอยางไร ถาจะอธิบายตามเหตุผล คงจะเขาใจไดยาก แตหากจะดู
จากผล ทุกคนจะตองยอมรับวา เราเปนคนบาป เพราะ “ทานจะรูจกัเขา เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:16) 
ไมมีใครในโลกแมสักคนเดียวท่ีกลาพูดวา ตนไมเคยคิดในส่ิงท่ีไมดีเลย ตนไมเคยกระทําในส่ิงท่ีผิดบาป
เลย โรม 3:23 สอนวา “...คนท้ังปวง ไดกระทําผิดทุกคน...”  

4. แมแตแผนดิน ก็ไดรับการแชงสาป ใหตนไมท่ีมีหนามงอกข้ึนท่ัวไป (ปฐมกาล 2:19)  
5. ผลท่ีนาเศราใจท่ีสุด คือ ความสนิทสนมระหวางพระเจากับมนษุย ดังท่ีมีอยูในสวนเอเดนได

ขาดสะบ้ันลง ความบาปไดทําลายทุกอยาง แมแตความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย ความบาปยัง
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ทําใหตาฝายวญิญาณจิตของมนุษยบอดไป ทําใหมนุษยไมรูจักพระเจาองคเท่ียงแท กลับไปกราบไหวผี
มารซาตาน และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไมใชพระเจา 

พระเจาทรงเศราพระทัยตอสภาพและความเช่ือของมนุษย ทรงรูสึกเสียพระทัยท่ีไมสามารถ
สนิทสนมกับมนุษย ดังท่ีพระองคทรงปรารถนา และตองพิพากษามนุษยตามความยุตธิรรมของ
พระองค  

แมมนุษยจะช่ัว จะเลวทรามสักปานใดพระองคยังทรงรักมนุษยทุกคน ไมอยากใหคนใดพนิาศ 
แตทรงปรารถนาจะใหคนท้ังหลายกลับใจใหม เช่ือในองคพระเยซูคริสต และรับชีวตินิรันดร (2 เปโตร 
3:9,ยอหน 3:16) 
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บทเรียนที่ 7 การไถโทษบาป 6

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห 53:1-8,โรม 5:8-11 

ในประวัติบุคคลสําคัญตาง ๆ ของโลก เรามักนึกถึงความสําเร็จอันใหญยิ่งของเขาในกิจการท่ี
เขากระทํา ในขณะท่ีเขามีชีวติอยู และมรณกรรมของเขา ประกาศถึงความส้ินสุดแหงชีวิตนั้น พระเยซู
คริสตทรงแตกตางจากบุคคลทุกคนในโลก ความสําเร็จและชัยชนะของพระองค อยูท่ีการส้ินพระชนม
ของพระองค ประวัติศาสตรของโลก เร่ิมเปล่ียนวิถีทางเดิน ตั้งแตนาทีท่ีพระองคทรงส้ินพระชนมนัน้ 

ก. คําบันทึกเก่ียวกับการสิน้พระชนมของพระเยซูคริสต (ฮีบรู 9:19-26) 

พระคัมภีรเดิม เกือบท้ังเลม ไดวาดภาพใหเราเห็นถึงการส้ินพระชนม ของพระเยซูคริสต ตั้งแต
ปฐมกาลเม่ืออาดัมและเอวาไดกระทําผิด พระเจาทรงฆาสัตว แลวใชหนังสัตวทําเปนเคร่ืองนุงหมให
อาดัมและภรรยา ปกปดรางกายท่ีเปลือยเปลา และนาอับอายนั้น นี่เปนภาพเล็งถึงการท่ีตองมีผูหนึ่ง
เสียสละชีวิต เพื่อชวยปกปดความอับอายของมนุษย เนื่องจากผลแหงความผิดบาป ตอมามีการ
สักการะบูชา โดยการฆาลูกแกะ เพื่อเปนเคร่ืองบูชาไถโทษ การถวายเคร่ืองบูชานี้ เปนเคร่ืองหมายเล็ง
ถึงการไถโทษ ความผิดบาปของพระเยซูคริสต บนไมกางเขน พระธรรมอิสยาหกลาวถึงการ
ส้ินพระชนมของพระองค อยางชัดเจน (อานพระธรรมอิสยาห บทท่ี 53) 

พระคริสตธรรมใหม กลาวถึงการส้ินพระชนมของพระเยซูโดยตรง มากกวา 175 คร้ัง พระกิตติ
คุณท้ังส่ีเลมกลาวถึงเหตุการณเกีย่วกับการส้ินพระชนม ของพระเยซูมากท่ีสุด 1/3 ของคําบันทึกท้ังหมด 
ในพระธรรมมัทธิว และพระธรรมมาระโก กลาวถึงการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต 1/3 ของพระ
ธรรมลูกา และเกือบคร่ึงเลมของพระธรรมยอหน ก็กลาวถึงการส้ินพระชนม ของพระเยซูคริสตดวย 
พระเยซูคริสตเองทรงกลาวถึงรายละเอียดและความหมายแหงการส้ินพระชนม ถึง 19 คร้ัง เชนในมาระ
โก 10:33, มัทธิว 12:40,ยอหน 2:19,3:14,15 ฯลฯ  

ข. ความจําเปน ที่พระเยซูทรงตองส้ินพระชนม 

1. เพราะความผิดบาป ของมนุษย (อิสยาห 53:5,โรม 4:25) หากเราไมนึกตรึกตรองใหดี เราจะ
คิดวา เหตุท่ีพระเยซูคริสตตองถูกตรึงท่ีกางเขน และส้ินพระชนมนัน้ เพราะพวกปุโรหิต พวกอาลักษณ 
หรือพวกคนช่ัวในสมัยกอนจับพระองคไปตรึง แทจริงมิใชเชนนัน้ ถาพระองคมิไดทรงยอมใหถูกตรึง
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แลว ไมมีใครอาจจับพระองคไปตรึงได แตพระองคทรงยอมใหถูกตรึงโดยดี เพราะความผิดบาปของ
มนุษยท่ัวโลก หรืออีกนัยหนึง่เราทุกคนเปนเหตุ ทําใหพระองคทรงตองถูกตรึง 

2. เพราะความยุติธรรมของพระเจา (ฮีบรู 9:22,โรม 6:23) ตามความยุติธรรมของกฎหมาย
แผนดินแลว ทุกคนท่ีไดทําผิดกฎหมายจะตองถูกลงโทษ เชนผูท่ีทํารายรางกายคนอ่ืน อาจจะตองถูก
ปรับ 2,000 บาท จําคุก สามเดือน ผูท่ีฉกฉวย แยงชิง ถูกจําคุกหนึ่งป ผูท่ีผิดกฎจราจร ถูกปรับ 50 บาท ผู
ท่ีทําลายชีวิตผูอ่ืน ตองถูกจาํคุกตลอดชีวิตเปนตน พระเจาทรงไวซ่ึงความยุติธรรม เม่ือมนุษยทําบาป 
พระองคก็ทรงตองลงโทษมนุษยและโทษท่ีพระองคทรงใหนัน้ คือ ความพินาศในบึงไฟ 

เม่ือมนุษยกลับใจใหม เช่ือฟงในพระองค พระองคจะทรงยกโทษใหทันทีโดยไมไดลงโทษน้ัน
ไมได จะกลายเปนการอยุตธิรรม เชนนักโทษท่ียอมสารภาพผิด เจาหนาท่ีตํารวจ จะปลอยเขาใหเปน
อิสระทันทีไมได เขาจะตองถูกทําโทษตามความเท่ียงธรรมของกฎหมาย 

แตวิธีหนึ่งท่ีเท่ียงธรรม และทําใหเขาพนโทษ คือตองมีผูรับโทษแทน หรือใหเงินเปนคาไถ 
ตามจํานวนท่ีกฎหมายเรียกรอง แตนักโทษจะไถตัวเขาเองหรือรับตัวเองใหออกมาจากคุกไมได ตองมี
คนภายนอกคนหน่ึงท่ีบริสุทธ์ิ ไมผิดกฎหมายท่ีรัฐบาลเช่ือถือรับรอง จึงจะสามารถไถเขาออกมาได 

ในทํานองเดียวกัน มนษุยทุกคนเปนคนบาป เราจะไถโทษใหแกกันและกัน หรือตายเปนคาไถ
แกกนัและกันไมได จําเปนท่ีจะตองมีผูหนึ่ง ท่ีไมมีบาป มาไถเรา และพระบัญญัติบอกวา “ทุกส่ิงถูก
ชําระดวยโลหติ และถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการยกบาป” มีแตพระเยซูคริสตเทานั้น ท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนท่ีจะเปนผูไถโทษบาปของมนุษยได พระองคจึงทรงยอมพลีชีวิต และหล่ังพระโลหิต
เพื่อชําระลางเราท้ังหลาย ไถเราท้ังหลายออกจากโทษแหงความพินาศ 

3. เพราะความรักของพระเจา (โรม 5:8) เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีพระเยซูคริสตทรงตอง
ส้ินพระชนม ก็เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ไมอยากใหมนุษยคนหนึ่งคนใดพินาศ จึงไดทรงสงพระบุตร
องคเดียวของพระองคใหเสด็จมาในโลก และเพราะความรักของพระเยซูคริสต ท่ีมีตอมนุษยทุกคน
เชนกัน พระองคจึงทรงยอมสิ้นพระชนม (อิสยาห 53:7) 

การส้ินพระชนมบนไมกางเขน เปนวิธีท่ีทารุณท่ีสุด การตรึงท่ีกางเขน เปนวิธีท่ีรัฐบาลโรมันใน
สมัยนั้น ใชประหารชีวิตอาชญากร ท่ีผิดกฎหมายแผนดินอยางหนัก เหมือนกับรัฐบาลฝร่ังเศลใน
สมัยกอนใช กิโยติน ตัดศีรษะนักโทษประหาร หรือท่ีสหรัฐอเมริกา ใชหองแกซพิษ และเกาอ้ีไฟฟา 
ประหารชีวิตนักโทษ หรือท่ีไทย ประหารชีวิตนักโทษดวยการฟนคอดวยดาบ แตการประหารชีวติโดย
การตรึงท่ีกางเขนน้ันโหดราย ทารุณ ยิ่งกวาวิธีใด ๆ เพราะนักโทษจะคอย ๆ ตายชา ๆ อยางเจ็บปวดรวด
ราวท่ีสุด นี่แหละความรักของพระเยซูคริสต พระองคทรงเปนพระเจาบริสุทธ์ิ ใหญยิ่ง ดวยความรัก 
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ความเมตตา ท่ีมีตอมนุษยทุกคน พระองคจึงทรงรับโทษ เยี่ยงนักโทษ หรือคนบาปหนาคนหนึ่ง เพื่อ
มนุษยท้ังหลายที่ไววางใจพระนามของพระองค จะไดรับความชอบธรรม (1 เปโตร 3:18) 

ค. ผลแหงการสิ้นพระชนม 

1. ทําใหมนุษยรูจักความรักของพระเจา (โรม 5:8) เม่ือพระเจาตรัสวาพระองคทรงรักมนุษย 
พระเจามิไดตรัสเปลา ๆ พระองคทรงสําแดงใหมนุษยเหน็โดยการกระทําดวย และพระองคทรงรักอยาง
สุดจิต สุดใจ และสุดกําลังของพระองค โดยพระราชทาน พระบุตรองคเดียวท่ีพระองค ทรงรัก ทรงหวง
แหนใหแกมนุษยท่ีเต็มไปดวยความช่ัว แลวยังทรงยอมใหมนษุย จับพระบุตรของพระองคตรึงบนไม
กางเขน จนส้ินพระชนม ยงัมีความรักอันใดอีกในโลกท่ีใหญยิ่งกวาความรัก ของพระเจาหรือพระเจา
ทรงรักเรา ประทานของขวญัอันประเสริฐท่ีสุดแกเรา คือพระบุตรของพระองคเอง เรารักพระองค
เพียงใด และไดกระทําอะไรเปนการแสดงวาเรารักพระองค 

2. พระโลหิตของพระเยซูคริสตไดทรงชําระ (และกําลังชําระ) ผูท่ีเชื่อพึง่ในพระองค ใหพนจาก
ความบาป (เลวีตินิ 17:11,เยเรมีย 33:8,โรม 5:9,มัทธิว 26:28) หมายความวา พระองคไดทรงขจัดมลทิน
ออกจากเรา ทําใหเราไมมีมลทินติดตัวอีกตอไป เปรียบประดุจผูท่ีสวมเส้ือสกปรก ไดรับการชําระให
สะอาดแลว ความสกปรกนัน้ไมมีอยูในเส้ือผาของเขาตอไป การชําระของพระเยซูคริสตมิใชเกิดข้ึนคร้ัง
เดียวเทานัน้ พระโลหิตของพระองค จะทรงชําระเราตลอดไปตราบใดก็ตามท่ีเราผิดพลาด หลงกระทํา
บาป ถาเราสารภาพตอพระองค พระโลหิตของพระองคก็จะทรงชําระ เราทันที 

3. กระทําใหเรา เปนคนชอบธรรม (โรม 5:18,2 โครินธ 5:21) การชําระใหสะอาด กบัการเปน
คนชอบธรรมมีความหมายตางกันเล็กนอย พอจะเปรียบไดกับการตัดสินความในศาล เม่ือผูหนึ่งทําผิด
ตองรับโทษ โดยถูกปรับเงิน 5,000 บาท มีอีกคนหนึง่ชวยจายเงินแทน การกระทําเชนนี้ เรียกวาการ
ชําระ หรือการไถ เม่ือมีคนหนึ่งจายเงินไถเขา เขาก็พนจากโทษแหงความผิดนั้น คือไมตองจายเงินหรือ
ถูกจําคุกอีกตอไป เม่ือหนีแ้หงความผิดไดรับการชําระแลว ศาลก็จะออกหนังสือฉนับหนึ่ง หรือประกาศ
วาเขาผูนั้นพนโทษ เปนคนบริสุทธ์ิแลวการกระทําเชนนี้ เรียกวา การรับความชอบธรรม การ
ส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต ไมเพียงแตทําใหเราไดรับการชําระใหสะอาด ยังทําใหเราเปนคนใหม 
คือคนชอบธรรม เปนการประกาศเปนทางการ ท่ีทําใหเราม่ันใจวา เราพนผิดจริง ๆ แลว เราเปนคน
บริสุทธ์ิแลว ตั้งแตนี้ตอไป เราจะไดรับสิทธ์ิเยี่ยงคนชอบธรรมซ่ึงพระเจาทรงสัญญาไว การเปนคนชอบ
ธรรมยังหมายถึง การกลับคืนมาสูพระฉายาของพระเจา เม่ือมนุษยทําบาป พระฉายาของพระเจาเส่ือม
จากเราไป แตเม่ือเราเปนคนชอบธรรม เราก็ไดพระฉายานั้นกลับคืนมาตามเดิม 

4. ทําใหมนุษย คืนดีกับพระเจา (โคโลสี 1:20,โรม 5:10) ส่ิงท่ีนาเศราใจท่ีสุด อยางหนึ่ง ซ่ึง
ความบาปนํามาสูมนุษย คือพระพิโรธของพระเจา พระเจาทรงเปนผูบริสุทธ์ิ ทรงยุติธรรม พระองคทรง
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เกลียดความบาป ทรงตองพิพากษาความบาป ความบาปทําใหมนษุยแยกออกจากพระเจา แตโดยการ
ส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต พระองคทรงทําใหมนษุยคืนดีกับพระเจา เราจึงมีความแนใจในแผนดิน
สวรรคของพระเจา เม่ือเราทูลขอส่ิงใดจากพระองค พระองคก็จะทรงตอบเรา ผลจากการคืนดีนีก้็คือ คน
ท่ีเช่ือไดรับพระพรทุกอยาง ซ่ึงพระเจาทรงปรารถนาประทานใหแกมนษุย เราสามารถเขาใกลพระองค
อยางไมตองเกรงกลัว และสามารถเรียกพระองควา “พระบิดา”  

เราขอบพระคุณพระเจา สําหรับการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสต แตการส้ินพระชนมของ
พระองค จะไมมีประโยชนแกผูใดเลย หากเขามิไดตอนรับพระเยซูคริสต เขามาเปนพระผูชวยใหรอด 
สวนตัวของเขา พระราชกจิแหงการไถโทษบาปนั้นพระเจาไดทรงกระทําสําเร็จแลว สวนของมนุษย 
มนุษยตองตอนรับทางแหงความรอดน้ัน ดวยความเช่ือ  
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บทเรียนที่ 8 การฟนคืนพระชนม และ การเสด็จสูสวรรค 7

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 โครินธ 15:3-6,กิจการ 1:3-5,9,ฮีบรู4:15,16,1 ทิโมธี 
2:5,6 

การท่ีคริสเตียนออกไปสอนคนอ่ืน ๆ ใหทราบถึงทางแหงความรอดน้ัน เราเรียกวาออกไป
ประกาศพระกติติคุณ “กิตติคุณ” หมายถึงขาวประเสริฐ หรือขาวดีเม่ือเรากลาวถึงขาวดี เรายอมหมายถึง
ขาวท่ีนําความยินดีมาสูผูฟง เหตุท่ีพระกิตติคุณเปนขาวดี ก็เพราะเราสอนเร่ืองท่ีนําไปสูความยินดี ความ
สมหวัง ความม่ันใจในอนาคต เรามิไดสอนวา พระเยซูคริสตส้ินพระชนมเทานั้น ถาเร่ืองของพระเยซู
คริสตจบส้ินลง ท่ีการส้ินพระชนมกไ็มเปนขาวท่ีนายินดีอันใด แตเปนขาวดีได เพราะพระองคทรงฟน
คืนพระชนมทรงเสด็จกลับไปสูสวรรค ทรงเปนพระมหาปุโรหิตของเรา และจะทรงกลับมาอีก  

ก. การฟนคืนพระชนม 

การฟนคืนพระชนม หมายถึงการท่ีพระเยซูคริสตทรงฟนข้ึนจากความตาย ในสภาพที่เปน
มนุษยครบถวนบริบูรณ หมายความวา พระเยซูคริสตมิไดทรงเปนข้ึนแตวิญญาณเทานั้น แตทรงฟนคืน
ชีวิตทั้งเนื้อหนังและวิญญาณจิตดวย ตอนแรกสาวกของพระเยซูคริสต ไมเขาใจความหมายของการฟน
คืนพระชนม นึกวาหมายถึงการท่ีดวงวิญญาณ ของพระเยซูคริสตกลับคืนมา เม่ือพระเยซูปรากฏ
พระองคแกเขา พวกเขาจึงตกใจกลัวนกึวาเปนผี แตพระองคไดทรงบอกพวกเขาวา พระองคมิไดเปนผี 
“เพราะวาผีไมมีเนื้อและกระดูก” (ลูกา 24:36-40) แลวพระองคก็ทรงยืน่พระหตัถ และพระบาทใหพวก
เขาดู ไมเพียงแตเทานัน้ พระองคยังทรงรับประทานปลายางช้ินหน่ึงใหดู (ลูกา 24:41-43) เปนการพิสูจน
วา พระองคเปนมนุษยปกติท่ีฟนคืนจากความตายมิใชวญิญาณ เพราะวิญญาณเค้ียว และกลืนอาหาร
ไมได 

ส่ิงท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งเกี่ยวกับการปรากฏพระองค ของพระเยซูคริสต คือสวนมาก พระองค
ทรงปรากฏใหสาวกของพระองคเห็น มากกวาหนึ่งคนข้ึนไป (ลูกา 24:13-15,36-39,1 โครินธ 15:5-8) 
ท้ังนี้ เพื่อใหผูเห็นเขาใจวาภาพท่ีพวกเขามองเห็นนัน้เปนความจริง มิใชภาพท่ีลวงตา ความเพอฝน หรือ
ตาฝาฟางของคนใดคนหน่ึง ถาหากมีเพียงคนเดียวเห็นเทานั้น อาจจะเช่ือถือไมไดแตการท่ีหลายคนเห็น
พระเยซูคริสต ในขณะเดียวกัน เชน กอนท่ีพระเยซูเสดจ็กลับสูสวรรค มีคนรวม 500 คน เหน็พระองค 
การท่ีตาฝาฟางจะเกิดแกคนจํานวน 500 คน พรอมกนันัน้ เปนไปไมไดอยางเดด็ขาด ถาคําพยานจากคน
จํานวนมากมายท่ีเหน็ดวยตาไมจริงแลว ก็เปนการยากท่ีจะพิสูจนโดยวิธีอ่ืนอีก 
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เม่ือฟนคืนพระชนมแลว พระเยซูคริสต ทรงปรากฏใหสาวกของพระองคเห็นถึง 40 วัน จึง
เสด็จกลับสูสวรรค การฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต มีความสําคัญตอคริสเตียนอยางนอย 5 
ประการ 

1.เปนการพิสูจนวา พระองคเปนพระบุตรของพระเจา (โรม 1:4) 
2. เปนการทําใหเรา ม่ันใจไดวาเราเปนผูชอบธรรม (โรม 4:25) 
3. ทําใหเรามีความหวัง ในชีวิตนิรันดร และมรดกท่ีไมรูเปอยเนา (1 เปโตร 1:3,4) 
4. ทําใหความเชื่อ การนมัสการและการรับใชของคริสเตียน ไมเปลาประโยชน (1 โครินธ 

15:14-22)  
5. ทําใหคริสเตียน กลาประกาศพระกติติคุณ โดยไมกลัวความตาย (1 โกรินธ 15:29-30) 

ข. การเสด็จกลับสูสวรรค 

เร่ืองการฟนคืนพระชนม และการเสด็จสูสวรรค มิใชเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือคนคิด
แตงข้ึนภายหลังพระเยซูคริสตไดตรัสลวงหนาถึงส่ิงเหลานี้กอนท่ีพระองคจะส้ินพระชนม (ยอหน 3:13-
15,6:62,20:17) เร่ืองท่ีเกิดข้ึน จึงเปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจา 

มีขอพิสูจนอยางนอยสามประการ ท่ีชวยใหเราแนใจวา พระเยซูคริสตไดเสด็จกลับสูสวรรค
อยางแทจริง คือ 

หนึ่ง โดยคําตรัส ของพระเยซูคริสตเอง (ยอหน 6:62,20:17) รากฐานแหงความเช่ือท่ีม่ันคงที่สุด
ของคริสเตียน คือองคพระเยซูคริสต (2 โครินธ 1:20) เม่ือพระองคตรัสส่ิงใด จะตองเปนจริงเสมอ 

สอง จากคําพยานของคน 500 คน บนภูเขามะกอกเทศ (1 โครินธ 15:6,กิจการ 1:6,12) ดังกลาว
แลวตอนตนวา ถามีคน 500 คนเห็นในขณะเดียวกันกเ็ปนท่ีแนใจไดวา ส่ิงท่ีเห็นนั้นเปนความจริง 

สาม จากการเสด็จมา ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ลูกา 24:49, ยอหน 16:7) พระเยซูคริสตตรัส
สัญญาวา เม่ือพระองคเสดจ็กลับไปสูสวรรคแลว พระองคจะพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แก
มนุษย เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาก็เปนเคร่ืองหมายท่ีใหเรารูวา พระองคกลับไปสูสวรรคแลว 

เสริมศักดิ์ เรียนหนังสือ อยูในตางจังหวดั กอนจากบาน เขาบอกญาติพี่นองวา เม่ือถึงโรงเรียน
แลว จะสงจดหมายมาให สองสามวันตอมา ญาติ พี่นองไดรับจดหมายของเสริมศักดิ์ จึงแนใจวา เสริม
ศักดิ์ไดไปถึงโรงเรียนแลวนี่เปนตัวอยางท่ีดีสําหรับพิสูจนวาพระเยซูไดกลับถึงเมืองสวรรคแลว 

ค. การเปนมหาปุโรหิต ของพระเยซูคริสต 

พระเยซูกลับไปสูสวรรค ดวยจุดประสงคหลายอยาง 
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ประการแรก เพื่อกลับไปสูพระนิเวศนของพระองคเอง (ยอหน 3:13) การท่ีพระเยซูคริสตไปสู
สวรรค กับท่ีเราจะไปสวรรคมีความหมายแตกตางกัน การท่ีพระเยซูไปสูสวรรคเปนการกลับสูบานของ
พระองคเอง เพื่อรับสงาราศีและเกยีรติยศของพระเจา ซ่ึงพระองคไดทรงสละไว (ฟลิปป 2:6-11) สวน
เราไปสวรรคเปนการไปสูสถานท่ีท่ีเราไมรูจัก ซ่ึงพระเยซูคริสตทรงเตรียมไวใหแกเรา  

ประการท่ีสอง เพื่อเตรียมท่ีอยูใหแกผูท่ีเช่ือในพระองค (ยอหน 14:1-4) หนุมสาวสองคนรักกัน
มาก สัญญาจะแตงงานกันในไมชา ฝายชายมีบานเกิดเมืองนอนอยูตางประเทศ วนัหนึ่ง เขาบอกแก
คูหม้ันของเขาวา จําเปนท่ีเขาจะตองกลับไปบานเพื่อจัดแจงท่ีอยู และทุกอยางใหเรียบรอยเม่ือจัดแจงท่ี
อยูใหเรียบรอยแลว กจ็ะกลับมาแตงงานรับไปอยูดวย ฝายคูหม้ันสาวแมจะเสียใจ อาลัย อาวรณ ท่ีคนรัก
จากไปชัว่คราว แตเธอก็มีความยินดี เม่ือรูวา คนรักจะกลับมาแตงงาน และรับเธอไปอยูดวย 

ไมมีใครไปสวรรค ไดดวยตนเองเพราะเขาไมรูจักทาง คนท่ีพยายามจะไปสวรรคดวยการ
กระทําความด ียอมเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ผูท่ีดีอาจไดความดีตอบแทน แตความดีของเขาไมมีตัวตน ไม
สามารถนําเขาไปสูสวรรคได ผูท่ีตองการไปสวรรคจึงจําเปนอยางยิ่ง ตองมีผูนําไปและผูนั้นตองรูจัก
ทางไปสวรรค หรือมาจากสวรรค มีแตพระเยซูคริสตผูเดียวเทานั้น ท่ีทรงทราบทางไปสวรรค พระองค
ตรัสวา “เราเปนทางน้ัน...” (ยอหน 14:6) ผูท่ีเชื่อพระองคจึงแนใจไดวา เขาจะไปยังเมืองสวรรคไดในวัน
ขางหนา 

ประการท่ีสาม เพื่อสงพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมา (ยอหน 16:7,8) การท่ีพระองคจากไปน้ัน เปน
ประโยชนแกสาวกของพระองค พระเยซูคริสตยังทรงประทับอยูในโลก พระองคทรงถูกจํากัดเขตท่ีอยู 
คือไมสามารถจะสถิตอยูกับทุกคนในเวลาเดียวกันได และไมสามารถชวยทุกคนในเวลาเดียวกนัได แต
เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมา พระองคทรงสามารถสถิตอยูกับผูเช่ือทุกคน ในเวลาเดียวกันโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

ประการท่ีส่ี เพื่อเปนมหาปุโรหิต ของผูท่ีเช่ือในพระองค (ฮีบรู 4:14-16) ปุโรหิต คือ คนกลาง 
ระหวางมนุษยกับพระเจา ในสมัยพระคัมภีรเดิม มนุษยจะติดตอโดยตรงกับพระเจาไมได จําเปนตอง
ผานคนกลางผูหนึ่ง คือ ปุโรหิต เม่ือพวกเขาทําผิด จะถวายเคร่ืองบูชาไถบาปหรือถวายเคร่ืองบูชา
ขอบพระคุณ พวกเขาจะอาศัยปุโรหิต เปนผูประกอบพิธีติดตอกับพระเจา เม่ือพระเยซูคริสต
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน การไถโทษดวยเลือดสัตวไดยุติลงเพราะพระองคไดทรงรับโทษของมนุษย
แทนการไถดวยสัตวแลว (ฮบีรู 10:12-14) ยิ่งกวานี้ พระเยซูคริสตเอง ยังไดทรงเปนมหาปุโรหิตของ
มนุษยโดยประทับอยูเบ้ืองขวาของพระบิดา เปนคนกลาง ระหวางพระเจา กับมนษุย (1 ทิโมธี 2:5,6) 
เม่ือคริสเตียนพลาดพล้ังกระทําผิด จึงไมตองไปสารภาพผิดกับคนกลางซ่ึงเปนมนุษย แตสารภาพผิดตอ
พระเยซูคริสต ผูใดที่กระทําตนเปนคนกลางระหวางมนุษยกับพระเจา จึงเทากบัหม่ินประมาทพระ
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เกียรติพระเยซูคริสต “เพราะวามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตผูเดยีว ระหวางพระเจากับมนุษย คือ
พระเยซูคริสต ผูทรงสภาพเปนมนุษย” (1 ทิโมธี 2:5) 

นอกจากพระเยซูคริสต ทรงเปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย เพื่อคําอธิษฐานของเราจะ
ไปถึงพระบิดาไดแลวพระองคยังทรงอธิษฐานเผ่ือเราดวย (โรม 9:34) ใหเรามีชัยชนะเหลือลนโดย
พระองค (โรม 9:37) ขณะน้ี เวลานี้พระเยซูคริสตทรงกําลังอธิษฐาน เพื่อเราท้ังหลายอยู เพื่อคนที่
ออนแอจะไดแข็งแรงข้ึน เพื่อคนท่ีหลงหายจะไดกลับมาใหมเพื่อคนท่ีรักพระองค จะรักพระองคมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อคนท่ีรับใชพระองค จะประสบความสําเร็จ ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในราชกิจท่ี
พระองคทรงมอบหมาย 

ความรอดของพระเยซูคริสต เปนความรอดท่ีสมบูรณ ในอดีต- พระองคทรงส้ินพระชนมเพื่อ
ไถบาปของเรา และทรงฟนคืนพระชนม เพือ่เราจะเปนผูชอบธรรม ในปจจุบัน-พระองคทรงประทับอยู
เบ้ืองขวาพระหัตถ ของพระบิดาเปนพระมหาปุโรหิต คอยอธิษฐานเผ่ือเราเสมอ และในอนาคต- 
พระองคจะเสด็จกลับมาอีก เพื่อรับเราไปอยูกับพระองคตลอดไป 
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บทเรียนที่ 9 พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 8

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 16:7,8, 12:13,กิจการ 1:8,เอเฟซัส 5:18, โรม 
8:9,2,5,6 

คริสเตียนสวนมากเคยไดยนิถึงเร่ืองพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เคยเอยถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แตมี
สวนนอยท่ีรูจกัพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยางแทจริง คริสตจักรหลายแหงไมกลาสอนเร่ืองพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ เพราะกลัววาจะเกดิเร่ืองยุงยากลําบากข้ึน บางแหงเนนในสวนใด สวนหนึง่ของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิมากไปจนทําใหความเช่ือของคริสเตียนไขวเขวเกิดการสับสนอลหมานข้ึน ในคริสตจักรยุคนี้
เปนยุคของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คริสเตียนจําเปนจะตองเขาใจเร่ือง พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และจะตองมี
พระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูในเขา ในคริสตจักร และในการงานทุกอยาง 

ก. พระลักษณะ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

1. พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงเปนพระเจา ทรงมีตําแหนงเทากับพระบิดาพระบุตร พระองคทรง
เปนพระภาคหนึ่งในตรีเอกานุภาพ เราอานพบพระวิญญาณบริสุทธ์ิตั้งแตปฐมกาล พระองคทรงมีสวน
สําคัญในการสรางโลก (ปฐมกาล 1:2,โยบ 26:13,33:4) พระองคทรงทําการรวมกับพระบิดาตลอดมา 
ตั้งแตสมัยพระคัมภีรเดิม การกระทําผิดตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เปนการทําผิดตอพระเจา (ดูกจิการ 1:1-
6) เม่ืออะนาเนียมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็เปนการมสุาตอพระเจา (ขอ 4) จึงตองพบความตาย (ขอ 
5) 

2. พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงมีสภาพเปนบุคคล คือ มีตวัตน แตมองไมเห็นมีคนจํานวนไมนอย 
เขาใจผิดอยางรายแรงที่สุด เกี่ยวกับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาเขาใจวา พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนพลังงาน
อยางหนึ่งของพระเจา เหมือนกับพลังงานของกระแสไฟฟา หรือพลังงานคล่ืนวิทยุแตแทจริงพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงมีสภาพ เปนบุคคล ไมใชแรงผลักดัน หรือพลังงาน พลังงานไมมีความรูสึก แตพระ
วิญญาณมีความรูสึก ความเขาใจ มนุษยอาจโกหกพระองค (กจิการ 5:3) ทดลองพระองค (กิจการ 5:9) 
ทําใหพระองคเศราพระทัย (เอเฟซัส 4:30) ประมาทตอพระองค (ฮีบรู 10:26) ดวยเหตุนี้ คริสเตียนทุก
คน จึงตองระมัดระวังตอการปฏิบัติตอพระองค เพื่อจะไมทําใหพระองคเศราพระทัย  

3. พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงเปนพระผูชวย (ท่ีปรึกษา พระผูเลาโลม) ของคริสเตียนทุกคน 
กอนท่ีพระเยซูคริสตจะจากสาวกของพระองคไป เหลาสาวกรูสึกเหงาหงอยเปลาเปล่ียวใจ พระองคจึง
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ตรัสวา “การท่ีเราจะไปนั้นจะเปนประโยชนแกทาน เพราะถาเราไมไป พระองคผูชวยนัน้จะมิไดมาหา
ทาน” (ยอหน 16:7) 

ข. งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

1. ในพระคัมภรีเดิม พระเจาประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แกคนของพระองค แตมิไดประทาน
ใหแกทุกคนและมิไดทรงสถิตอยูกับพวกเขาตลอดไปพระวิญญาณเสด็จลงมา ยังคนท่ีพระเจาทรงใชให
ทําการพิเศษบางอยางเทานัน้ เชนทรงสถิตอยูกับบะซาเล็ลทําใหเขามีสติปญญา ความเขาใจ ความรูใน
วิชาการตาง ๆ เพื่อเขาจะสรางพลับพลาของพระเจา (อพยพ 31:3) พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงสถิตอยูกับ
โอทนีเอล กิเดโอน เยฟธาห เพื่อใหเปนผูวินิจฉัย (ผูวนิิจฉัย 3:10,6:34,11:29) ทรงสถิตอยูกับดาวิด
เพื่อใหเปนกษตัริย (1 ซามูเอล 16:13) ทรงสถิตอยูกับเหลาศาสดาพยากรณ เพื่อดลใจใหเขียนพระคัมภีร
ข้ึน (1 เปโตร 1:10,11) 

ในสมัยพระคัมภีรเดิม เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ สถิตอยูกับผูใดแลว พระองคอาจจะเสด็จออก
จากผูนั้นได เชน ซิมโซน (ผูวินิจฉัย 13:25) กษัตริยซาอูล (1 ซามูเอล 10:10,16:14) เอเศเคียล (เอเศเคียล 
2:2,3:24) 

2. ในพระชนมชีพ ของพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงปฏิสนธ์ิในครรภของหญิงสาว
พรหมจารี โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยเหตุนี้ พระเจาจึงตรัสถึงพระองคในปฐมกาลวาเปน “เผาพันธุ
ของหญิง...” (ปฐมกาล 3:15) เม่ือพระองคทรงออกทําการส่ังสอนและทําการอัศจรรยตาง ๆ พระองค
มิไดทรงทําการโดยฤทธ์ิอํานาจของพระองคเอง แตโดยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มีหลายคน
เคยถามวา ถาพระเยซูคริสตมิไดเปนคร่ึงมนุษยคร่ึงพระเจาแลว พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจมากมายได
อยางไร คําตอบอยูท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ลูกา 3:21,22,4:1) พระองคทรงดําเนินตามท่ีตาง ๆ ดวยเดช
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ลูกา 4:14) พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงชโลม และตั้งใหพระองคทรงประกาศกิตติ
คุณ (ลูกา 4:18) พระเยซูทรงสอน โดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จนคนท้ังหลายประหลาดใจดวย
ถอยคําของพระองค (ลูกา 4:22,32) พระองคทรงขับผีออกโดยเดชพระวิญญาณ (มัทธิว 12:28) พระองค
ทรงฟนคืนพระชนม โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (โรม 8:11,1:4) 

ในชีวติของคริสเตียน จึงไมเปนท่ีนาแปลกใจท่ีพระเยซูคริสตตรัสวา “เราบอกทานท้ังหลาย
ตามจริงวา ผูท่ีวางใจในเรากิจการซ่ึงเรากระทํานั้น เขาจะกระทําดวย และเขาจะกระทําการใหญกวานั้น
อีก” เพราะพระเยซูคริสตทรงประกอบพระราชกิจของพระองค โดยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิองคเดียวกนัก็สถิตอยูในคริสเตียนทุกคน พระองคทรงสามารถใชคริส
เตียน ท่ีวางใจในพระเยซูคริสตใหทําการใหญ และใหญยิ่งกวาท่ีพระองคทรงกระทําอีก และคําตรัสของ
พระองคก็เปนความจริง 
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พระเยซูคริสต ทรงทราบถึงความจําเปน ท่ีคริสเตียนตองมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงไดทรง
สัญญาวาจะประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิแกผูท่ีเช่ือในพระองคทุกคน (ยอหน 14:16,16:7) ผูท่ีเชื่อใน
พระเยซูคริสต ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง พระองคจะประทานพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิใหแกเขาทันที โดยที่เขาไมตองขอหรือรอคอย และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะสถิตอยูกับเขา
ตลอดไปเปนนิตย (กาลาเทีย 3:13,14,ยอหน 14:16) 

บางคนคิดวา เม่ือเช่ือพระเยซูแลวเขาจะตองขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิอีก และตองรอคอย
เหมือนกับพวกสาวก ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม แทจริงเปนการเขาใจผิด พระธรรมยอหน สอนวา “ผูใดยอมรับวา
พระเยซู ทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระเจาก็ทรงสถิตอยูในคนนัน้ และคนนัน้อยูในพระเจา” (1 
ยอหน 4:15,กาลาเทีย 4:6) และ 1 ยอหน 3:24 สอนวา พระเยซูคริสต ทรงสถิตอยูในเราโดยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคทรงโปรดประทานแกเรา เม่ือเรามีพระเยซูคริสตเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือเรา
มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราก็มีพระคริสต (เทียบ ววิรณ 3:20) 

สตรีคนหน่ึง เขาไปในรานขายขนมเห็นกลองท่ีบรรจุขนมสวยงามมาก อยากจะไดกลองเปลา
ไวใสของจกุจกิในบาน จึงถามเจาของรานวา “ฉันดิฉันจะซ้ือแตกลองเปลาจะขายไหม” เจาของราน
บอกวา “ไมขาย ถาคุณอยากไดกลองเปลาคุณตองซ้ือขนมไปดวย เพราะกลองกับขนมมาดวยกนั ถาคุณ
ซ้ือขนม คุณกจ็ะไดกลองฟรี” 

เราอาจจะเปรียบพระเยซูเหมือนขนมและพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนกลอง ถาทานไดตอนรับ
พระเยซูคริสต ทานก็จะไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยท่ีทานไมตองขออีก 

นอกจากนั้น พระคัมภีรยังสอนวา “พระคริสตไดทรงไถเรา... เพื่อเราท้ังหลายจะไดรับพระ
วิญญาณ ซ่ึงทรงสัญญาไวแลวโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:13,14) การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็
เชนเดยีวกับการรับความรอด เรารับโดยความเช่ือ มิใชเราพยายามกระทําเอง 

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาสถิตในผูท่ีเช่ือแลว พระองคจะสถิตอยูตลอดไป โดยไมจาก
ไปอีก พระเยซูคริสตตรัสวา “เราจะขอพระบิดา และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งแกทาน เพื่อจะ
อยูกับทานเปนนิตย” (ยอหน 14:16) 

อาจจะมีบางคนสงสัยวา หากเราไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว ทําไมเราจึงไมสามารถ
ดํารงชีวิตคริสเตียน ท่ีเต็มไปดวยชัยชนะ เหมือนพระเยซูหรือวาในปจจุบัน อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเส่ือมไปแลว มิใชเชนนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ยังทรงมีฤทธ์ิอํานาจเหมือนเดิม คริสเตียนจํานวน
มาก ยังคงดําเนินชีวิต ท่ีเต็มไปดวยความพายแพตอความบาป ขาดอํานาจในการเปนพยานขาดฤทธ์ิ
อํานาจในการกระทํากจิการของพระเจา เปนเพราะเราขาดการเปยมลนดวยพระวิญญาณ หรือการสวม
ทับโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เอเฟซัส 5:18) 
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ค. การเปยมลน ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

มิไดหมายความวา เราไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิมากข้ึน แตหมายความวา พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดตัวเรามากข้ึนผูท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูแลว ก็จริงอยู แต
ขณะเดียวกนั คริสเตียนจํานวนไมนอยใหเนื้อหนังของตน เปนใหญกวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิทําใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทัย และทําการไมเต็มท่ี ชีวิตของเขาจึงเปนชีวิตฝายเนื้อหนงั เต็มไปดวยความ
ผิดพลาด ความพายแพตอความบาป ถาเขาอยากใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปยมลนในใจเขา เขากจ็ะตอง
ละท้ิงการกระทําฝายเนื้อหนงัโดยสารภาพความผิดบาป ตอพระเยซูคริสตยอมถวายทุกอยาง ท่ีเปนอุป
สรรคตอการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิตอพระองคแลวพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะทรงเปยมลนเขา
ทันที ทําใหเขามีชีวิต ท่ีเต็มไปดวยชัยชนะเปนท่ีถวายพระเกยีรติแกพระเจา 

พระเยซูคริสตประทาน พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหเปนพระผูชวยของคริสเตียนทุกคน จงรับการ
เปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อพระองคจะทรงสามารถชวยทานในการทุกอยางได 
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บทเรียนที่ 10 ชีวิตใหมในพระคริสต 9

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 3:1-5,1:12,2, 2 โครินธ 5:17,1 ยอหน 3:6,14,
กิจการ 1:8 

“โหย” เปนช่ือเลนของเด็กคนหนึ่งเขาเกดิในครอบครัวท่ียากจนมาก เม่ือเขามีอายไุด 7 เดือน 
สตรีผูมีฐานะพอมีอันจะกินคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเขา รูสึกสงสารโหยมาก ท่ีมีชีวิตอยูในสภาพที่ลําบาก
เชนนี้ จึงขอโหยไปเล้ียงไวเปนบุตรบุญธรรม ซ่ึงคุณแมของโหย ก็ใหดวยความเต็มใจ ขณะน้ีโหยมีอายุ 
5 ขวบแลว เขาจําเร่ืองราวความเปนมาตาง ๆ ไมได แตคนอ่ืน ๆ ท่ีรูเร่ืองของโหย ตางพูดวา “โหยมีชีวิต
ใหม จริง ๆ เพราะเดีย๋วนี้ โหยมีความสุขสบายทุกอยางไดรับความรัก ความเอ็นด ูอยางดี จากสตรีใจดี
คนนั้น ชีวิตของโหยจึงสดช่ืนร่ืนเริงตลอดเวลา” การเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ก็คือ การรับชีวิตใหม เปน
สมาชิกใหม ในครอบครัวของพระเจา 

ก. ความจําเปนที่จะตองรับชีวิตใหม 

พระธรรมยอหนบทท่ี 3 ไดบันทึกเร่ืองท่ีนาสนใจเกี่ยวกับชายคนหนึง่ ช่ือนิโกเดโม ชายผูนี้มี
ตําแหนงเปนถึงขุนนางในพวกยูดาย เปนท่ียกยองนับถือของคนท้ังปวง เขายังเปนผูท่ีเครงครัดในทาง
ศาสนา รูจักบทบัญญัติท้ังหลายของพระเจาและเขาก็รูจกัพระเจา คืนหนึ่ง เขาไปหาพระเยซูคริสต กลาว
คํายกยอสรรเสริญพระองคหลายประการ เปนเชิงอวดอางความรูของตนเกีย่วกับพระเจา แตพระเยซู
คริสตตรัสแกเขาทันทีวา “เราบอกทานตามจริงวา ถาผูใดไมไดบังเกดิใหมแลวจะเห็นแผนดินของพระ
เจาไมได” หรืออีกนัยหนึ่ง พระองคตรัสวา ถาผูใดไมรับชีวิตใหม จะเขาแผนดินสวรรคไมได 

มนุษยทุกคน เกิดมาในสภาพของคนท่ีมีชีวิตเกา คือสืบเช้ือสายความผิดบาปมาจากอาดัม (โรม 
5:12) โดยเหตุนี้ทุกคนจึงเปนคนผิดบาป แมแตเด็กเล็ก ๆ ไมมีใครสอนเขาพูดคําหยาบคาย แตเขาก็พูด
หยาบคายได นิสัยอยากกระทําผิดนี้ แสดงใหเราเห็นวา เรามีชีวิตฝายความผิดบาปอยู ชีวิตนี้เปนชีวติท่ี
ถูกสาปแชง ผูท่ีมีชีวิตอยางนีจ้ะเขาแผนดินสวรรคของพระเจาไมได 

นิโกเดโมอาจคิดวา เขามีชีวิตใหมเพราะเขาเปนคนดี เครงครัดในกฎบัญญัติของพระเจา รูจัก
พระเจาและรูจกัพระเยซูคริสต แตพระเยซูบอกวา ถาเขาไมบังเกิดใหม หรือมีชีวิตใหม เขาจะเขา
แผนดินสวรรคไมได การท่ีผูหนึ่งผูใดเปนคนบาปหรือมีชีวิตเกา เหตุผลสําคัญท่ีสุดมิใชเปนเพราะการ
แสดงออกของเขา แตเปนเพราะความจริงท่ีวาเขาเปนคนบาป เม่ือเรานึกถึงเสือ เราจะนึกถึงความดุราย
ของมัน ท่ีกัดกนิสัตว และคน แตเสือบางตัวไดรับการเล้ียง การฝกจนเช่ือง ไมทํารายสัตวหรือคน ผูเล้ียง
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สามารถออกคําส่ังใหมันทําในส่ิงท่ีเขาตองการได ดังเชนเสือในคณะละครสัตว เสือตัวนี้เช่ือฟง ไมกัด
คน ก็ยังคงเปนเสืออยางไมเปล่ียนแปลง เพราะมันเกิดมาเปนเสือ มนุษยก็เชนกันเราเกิดมาจาก
บรรพบุรุษท่ีเปนคนบาป ไมวาเราจะดีจะช่ัวอยางไร กไ็ดช่ือวาเปนคนบาปท้ังนั้น การประพฤติของเรา 
ไมสามารถลบลาง ความเปนจริงได การทําความดี การเครงศาสนา การถือศีลแมแตการไปโบสถ มิได
ทําใหผูหนึ่งผูใดกลายเปนคนใหมได 

ผูท่ีอยากเปนคนใหม จะตองรับการเปล่ียนแปลง ภายในฝายวิญญาณจิตของเขากอน รางกาย
ของเราเปนเพยีงแตเคร่ืองมือของวิญญาณจิต ทําตามคําส่ังของวิญญาณจิต ถาวิญญาณจิตของเราชั่ว การ
กระทําของเราก็ช่ัว ถาวิญญาณจิตของเราดี การกระทําของเราก็จะด ี (มัทธิว 12:34,35) คนท่ีไมดีจะ
พยายามอาบน้าํแตงตัวเขียนค้ิว ทาปาก อยางไรก็ไมดีอยูนั่นเอง หรือคนท่ีเต็มไปดวยเลหเหล่ียมคดโกง 
จะพยายามแตงตัวใหภูมิฐานวางทาใหเปนผูดีอยางไร เขาก็เปนคนคดในของอในกระดูกอยูนั่นเอง ส่ิงท่ี
มนุษยพยายามกระทําภายนอก เปนแตเพียง “ปลอก” ซ่ึงชวยหุมตัวจริงไว หรือเปนเพียงแตการสวม
หนากาก เพื่อหลอกลวงตัวเอง และหลอกลวงผูอ่ืน 

ถาเชนนั้น การประพฤติทุกอยางของมนษุยไมสามารถชวยใหจิตวิญญาณ หรือตัวจริงของเรา
เปล่ียนแปลงไดอยางนัน้หรือใชแลว คนท่ีเปนคนไทย พยายามกินขนมปง พูดภาษาอังกฤษสักเทาไร ก็
ยังเปนคนไทย จะกลับกลายเปนฝร่ังไปไมไดมีอยูทางเดยีวเทานั้น ผูหนึ่งผูใดท่ีอยากเปนฝร่ัง ตองเกิด
เปนฝร่ัง โดยเหตุนี้พระเยซูจงึตรัสวา “ถาผูใดไมไดบังเกดิใหมแลว จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได” 

แผนดินของพระเจามีไวสําหรับคนท่ีเปนของพระเจา หรือคนท่ีเปนบุตรของพระเจา คือสําหรับ
คนท่ีมีชีวิตใหม คนท่ีมีชีวิตเกา ซ่ึงเปนชีวติฝายความผิดบาปจะเขาไปไมได เราไมสามารถเปนคนของ
พระเจาได หรือบุตรของพระเจา ดวยความพยายามของเราเอง พระราชโอรสของพระมหากษัตริย ตอง
เกิดแตกษัตริยคนท่ัว ๆ ไปจะพยายามทําคุณความดี รับราชการดวยความต้ังอกต้ังใจ จนไดตําแหนงสูง
เพียงใด เขากไ็มสามารถเปนราชโอรสของกษัตริยได เพราะความดีท่ีเขากระทํานัน้ เพียงแตทําใหเขาดี
ข้ึนเทานั้น แตไมสามารถเปล่ียนแปลงเขาใหเปนราชโอรสของกษัตริย ในทํานองเดียวกัน เราจึงกลาวได
วา การพยายามทําการดี ไมสามารถทําใหใครไปเมืองสวรรคได เขาจะตองมีชีวิตใหม บังเกิดใหม รับ
ชีวิตที่เหมาะสมสําหรับเมืองสวรรคและรับการแตงต้ัง เปนบุตรของพระเจาเสียกอน 

ข. การรับชีวติใหม 

พระเจา ทรงเปนผูใหเรามีชีวิตใหม (ยอหน 3:5) การรับชีวิตใหมเปนการเกดิใหมทางวิญญาณ
จิต นี่เปนพระราชกิจของพระเจาในเรา เราไมมีความสามารถแมแตนอยในเร่ืองนี้ พระเจาทรงทําใหเรา
เกิดใหมโดยนํ้า และพระวิญญาณ น้ําหมายถึงพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 5:26,ยอหน 15:13) พระ
วจนะของพระเจาทําใหเราสํานึกความผิดบาป และทําใหเราเกิดมีใจเชื่อ ในองคพระเยซูคริสต (โรม 
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10:17) ท่ีเราเกดิความเช่ือนอกจากพระวจนะของพระเจาแลว ยังเปนเพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงทํา
ใหเราสํานึกความผิดบาป และทําใหเราเช่ือดวย (ยอหน 16:7-8) 

เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง ท่ีทุกคนจะตองเขาใจวา ชีวติใหมเปนของประทานจากพระเจา เราทําข้ึน
เองไมได แตส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีเราตองทราบ คือ เราตองตอนรับชีวิตใหมนั้น โดยการตอนรับพระ
เยซูคริสต เพราะวา “คนท้ังหลายท่ีไดตอนรับพระองค พระองคโปรดใหมีอํานาจ ท่ีจะเปนบุตรของพระ
เจาได คือ คนท้ังหลายท่ีไดวางใจใจพระนามของพระองค” (ยอหน 1:12) และ 2 โครินธ 5:7) กลาววา 
“เหตุฉะนัน้ ถาแมคนหนึ่งคนใดอยูในพระคริสต คนนั้นเปนคนถูกสรางใหมแลว ส่ิงสารพัดท่ีเกา ๆ ก็
ลวงไป นี่แนะกลายเปนส่ิงใหมท้ังนั้น” (2 โครินธ 5:17) 

ค. ลักษณะของคนท่ีมีชีวิตใหม 

ความประพฤติและการกระทําตาง ๆ ของเราไมสามารถทําใหเรามีชีวิตใหม แตเม่ือเรากลับใจ
บังเกิดใหมจริง ๆ แลว การประพฤติและการกระทํา จะสอใหเห็นวาเรามีชีวิตใหม คนท่ีมีชีวิตใหม มี
ลักษณะท่ีนาสังเกตหลายประการ แตจะกลาวถึงลักษณะที่สําคัญสามประการ คือ 

1. มีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ (2 โครินธ 5:17) การเปนคนบริสุทธ์ิ หมายความวาบุคคลผูนั้นไดแยกตวั
ออกจาก ความผิดบาป มีชีวติท่ีสะอาดหมดจด เหมือนชีวิตของพระเยซูคริสต เขาไดละทิ้งชีวิตเกา ๆ เสีย 
และรับชีวิตใหมของพระเยซูคริสตเขามาแทนท่ี คนท่ีบริสุทธ์ิมิไดหมายความวา เขาจะเปนคนดี
ครบถวนทุกประการทันที ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตเจริญเติบโตเรายิ่งเขาใกลพระเยซูคริสต และยิง่รูจัก
พระองคมากข้ึนเพียงใด เรายิ่งเหมือนพระเยซูคริสตมากข้ึนเพยีงนั้น คนท่ีบริสุทธ์ิ ยังตองตอสูกับ
ความผิดบาปและการทดลองตลอดชีวิตของเขา แตส่ิงท่ีแตกตางกันคือ คนท่ีมีชีวิตเกานั้น มีชีวติอยู
ภายใตอํานาจของความบาป สวนคนท่ีมีชีวิตใหม มิไดมีชีวิตอยูภายใตอํานาจของความบาปตอไป เขา
สามารถชนะความผิดบาปได (1 ยอหน 3:6-9) 

2. มีความรัก (1 ยอหน 3:14,4:7,8) 
พระลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ของพระเจา คือความรัก ผูท่ีมีชีวิตใหม จะตองมีความรัก ซ่ึงอาจ

แบงไดเปนสองประการ คือ ความรักพระเจา และความรักมนุษย พระเยซูคริสตตรัสวา พระบัญญัติขอ
ตนและขอใหญนั้น คือรักพระเจา (ดูมัทธิว 22:37) และพระบัญญัติขอรองลงมา คือรักเพื่อนบาน (มัทธิว 
22:39) การรักพระเจาแสดงออกโดยการประพฤติตามคําส่ังของพระเจา (ยอหน 14:15,21) การรักเพื่อน
มนุษย เปนผลของการรักพระเจา คริสตธรรมคัมภีรไดสอนเราหลายประการ เกีย่วกับการปฏิบัติตอ
เพื่อนมนษุยดวยกัน เชน ใหเรารักดวยการกระทํา ใหเราชวยเหลือคนยากจน คนตกทุกขไดยาก หนนุใจ
คนท่ีกําลังทอถอย อธิษฐานเผื่อกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกนั เปนตน  

3. ยินดีเปนพยานใหคนอ่ืนทราบถึงเร่ืองชีวิตใหม (1 ยอหน 1:1-4) 
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การเปนพยาน คือการบอกใหคนอ่ืนทราบเกี่ยวกับส่ิงท่ีเราไดยนิ ไดเหน็ หรือไดประสบมาโดย
ตนเอง คนท่ีมีชีวิตใหมยอมไมเก็บของดีท่ีเขาได ไวกับตัวคนเดยีว แตเขาจะเต็มไปดวยความต่ืนเตนยินดี
ท่ีเขาไดรับชีวติใหม จนเขาไมสามารถเก็บไวกับตัวได ตองบอกใหคนอ่ืนทราบ 

ทานมีชีวิตใหมแลวหรือยงั ผูท่ียังไมบังเกดิใหม จะเขาแผนดินสวรรคไมไดและผูท่ีบังเกิดใหม
แลว ยอมสําแดงชีวิตใหมของเขา ออกจากชีวิตประจําวนัของเขา 
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10บทเรียนที่ 11 ครสิตจักร 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน มัทธิว 16:16-18,กิจการ 2:38,41,42,1 โครินธ 
12:12,13,27,เอเฟซัส 2:22,23,ฮีบร ู10:25 

“คริสตจักรของใครเปนคริสตจักรท่ีแท” นี่เปนคําถามงาย ๆ แตหาคําตอบท่ีถูกตองยาก
เหลือเกิน คริสตจักรทุกแหงตางอางวา คริสตจักรของตนต้ังอยูบนรากฐานท่ีถูกตอง บางคริสตจักร
ถึงกับอางวา คริสตจักรในกลุมของตนเทานั้น เปนคริสตจักรท่ีถูกตองและพระเจาทรงพอพระทัย 
คริสตจักรนอกเหนือจากนัน้ ลวนเปนคริสตจักรท่ีสอนผิด คนท่ีอยูในคริสตจักรเหลานั้นจะไมรับความ
รอด โลกยุงเหยิงมากข้ึนเพียงใด ดูเหมือนคริสตจักรตาง ๆ ก็ยุงเหยิงมากข้ึนเพยีงนั้น จึงเปนส่ิงท่ีจาํเปน
และสําคัญ ท่ีคริสเตียนทุกคนตองรูคําสอนเก่ียวกับคริสตจักร เพื่อจะไดไมหลงผิด ไปกับคําสอนเทียม
เท็จตาง ๆ และเพื่อความเช่ือของตน จะต้ังม่ันอยูบนความจริงไดตลอดไป 

ก. ความหมายของคริสตจักร (เอเฟซัส 1:22,23,4:12,15-16 โคโลสี 1:18) 

คําวา “คริสตจักร” ในภาษากรีกหรือภาษาเดิม มีความหมายวา “รับการทรงเรียกใหออกจาก” 
สมาชิกคริสตจักรจึงหมายถึง “กลุมชนท่ีไดรับการทรงเรียกใหออกจาก (ความบาป)” ท้ังนี้เปนท่ีเขาใจ
กันวา พระเจาทรงเปนผูทรงเรียกคนหรือกลุมชนใหออกจากฝายโลก แลวรวบรวมเขาใหเปนคริสตจักร 
ของพระองค ฉะนั้น คริสตจักรจึงมีความหมายประการแรกวา เปนคนหรือกลุมชนที่พระเจาทรงเรียก 
หรืออีกนัยหนึง่ คือคนท่ีกลับใจบังเกดิใหม ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลว (กิจการ 
2:33-41) การเขาเปนสมาชิกคริสตจักรโดยการชักชวนของเพื่อน ๆ หรือการตามคนหน่ึงคนใดเทานั้น 
ท้ัง ๆ ท่ีตนเองยังไมไดกลับใจบังเกิดใหม จงึไมมีความหมายอะไร จําเพาะพระเนตรพระเจา 

นอกจากหมายถึง คนท่ีพระเจาทรงเรียกออกมา หรือคนที่ไดรับความรอดแลว “คริสตจักร ยัง
หมายถึง “กลุมชน” กลุมหนึ่ง โดยท่ัว ๆ ไป เราไมเรียกคริสเตียนคนใดคนหน่ึง เพียงคนเดียววา
คริสตจักร แตเราเรียกวาคริสเตียน หมายถึงผูติดตามพระเยซูคริสต หรือศิษยของพระเยซูคริสต เม่ือคริส
เตียนหลายคนชุมนุมกัน เพือ่นมัสการพระเจา รวมมือกันประกอบพระราชกิจของพระองค เราก็เรียก
กลุมคริสเตียนนั้นวา คริสตจกัร การชุมนุมกันและมารวมกันนี้ มิใชเปนการรวมกันธรรมดา แตเปนการ
รวมกันอยางสนิทสนม เหมือนกับอวยัวะตาง ๆ ในรางกายของมนษุย ซ่ึงมีความสัมพันธตอกันและกัน
อยางใกลชิด และตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
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ส่ิงสําคัญท่ีสุดเกี่ยวกับความหมายของคริสตจักร คือหมายถึงกลุมคริสเตียนท่ีมีพระเยซูคริสต
เปนหวัหนา หรือเปนผูนําผูปกครอง ในพระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา พระเยซูเปนประมุข คือเปน 
“ศีรษะ” ของคริสตจักร คริสเตียนเปน “อวัยวะ” หรือ “รางกาย” ของพระองค คริสตจักรท่ีแทจริง จึง
หมายถึง “กลุมชนท่ีไดรับการทรงเรียกใหออกจากโลก มารวมสนิทสนมกันในท่ีซ่ึงพระเยซูคริสต ทรง
เปนประมุข” คริสตจักรจึงข้ึนโดยตรงกับพระเยซู อยูภายใตการปกครอง โดยตรงของพระองค
ดําเนินการโดยการทรงนําของพระองค ไมมีมนุษยคนใด อาจอางตนเปนประมุขของคริสตจักร กระทํา
ตนเปนผูบังคับบัญชาของคริสตจักรท้ังหลายได 

ข. ตนกําเนิดของคริสตจักร 

ผูใหกําเนิดคริสตจักร คือ องคพระเยซูคริสต พระองคทรงเปนรากฐานของคริสตจักร (มัทธิว 
16:16-18) คําวา “ศิลา” ในขอ 18 หมายถึงพระเยซูคริสต มิใชหมายถึงเปโตร หรือมนุษยคนหนึ่งคนใด 
เปโตรหรือมนุษยคนใดคนหนึ่งจะเปน “รากฐาน” ของคริสตจักรไมได 

คริสตจักรท่ีพระเยซูคริสตทรงต้ังข้ึนนั้น ไดเกิดเปนรูปรางข้ึนมาอยางแทจริง หลังจากวันเพนเต
คอศต (ดูกจิการ 1:1-17) ในวันนั้นเปโตรยืนข้ึนเทศนา มีคนกลับใจใหมและรับศีลบัพติศมา เปนศิษย
ของพระเยซูคริสต ประมาณ 3,000 คน พวกเขาไดรวมใจกันอธิษฐาน ถือศีลมหาสนิท ศึกษาพระวจนะ
ของพระเจาและต้ังม่ันคง อยูในคําสอนของพระองค (ดูกิจการ 2:41-42) ตอมาพระเจาก็ทรงเพิ่มจาํนวน
ศิษย ใหมากข้ึนทุกวนั (ขอ 47) ความจริงขอนี้ ทําใหเราทราบวา คริสตจักรท่ีแทจริง มิใชคริสตจักรท่ี
แบงแยกออกจากคริสตจักรใดหรือเปนคริสตจักรในนกิายใด แตเปนคริสตจักรท่ีตั้งข้ึน บนรากฐานของ
พระเยซูคริสต ตามแบบฉบับในพระคริสตธรรมคัมภีร 

ค. มีคริสตจักรสองประเภท 

ในสมัยนี้มีคริสตจักรตาง ๆ มากมายซ่ึงตางก็เนนคําสอนสําคัญเปนพิเศษ บางอยางเปนหลัก
โดยเฉพาะ แตถาจะศึกษาจากพระคัมภีรแลว จะเห็นวา ไมมีคณะดังกลาว หรือคณะใด ๆ ปรากฏอยูเลย 
คริสตจักรในพระคัมภีร พอจะแบงไดเปนสองประเภท คือ คริสตจักรท่ีมองเห็นได และคริสตจักรท่ีมอง
ไมเห็น 

คริสตจักรท่ีมองเห็นได ไดแกกลุมคริสเตียนท่ีรวมกันในทองถ่ินตาง ๆ หรือเรียกวา คริสตจักร
ทองถ่ิน คริสตจักรเชนนี้ เรามองเห็นไดท่ัว ๆ ไป พระธรรมกิจการไดบรรยายถึงลักษณะของคริสตจักร
ทองถ่ินไวดังนี้ 

1. ชื่อ ช่ือของคริสตจักรตาง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม ตั้งข้ึนตามช่ือของทองถ่ิน แรกเร่ิมเดิมที
มีคริสตจักรเดยีวต้ังอยูในกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรนี้ไมใชคริสตจักรคาธอลิก หรือคริสตจักรคณะหนึ่ง
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คณะใดในปจจุบัน แตเปนคริสตจักรท่ีไมมีนิกายไมมีคณะ ไมข้ึนกบัคริสตจักรใด ดําเนนิการทุกอยาง 
โดยคริสเตียนในทองถ่ินนั้น ตอมาเม่ือมีคริสเตียนเพิ่มข้ึนในเมืองตาง ๆ จึงไดมีคริสตจักรใหมเกิดข้ึน 
คริสตจักรเหลานั้น ก็ตั้งช่ือตามทองถ่ินของตน เชน คริสตจักรโครินธ เอเฟซัส กาลาเทีย เปนตน 

2. ท่ีประชุม ในสมัยของเปาโลคริสเตียนยังมิไดสรางโบสถ เหมือนสมัยปจจุบัน พวกเขา
ประชุมกันในท่ีตาง ๆ ท่ีหองช้ันบน (กิจการ 1:13) ท่ีวหิาร (กจิการ 5:12) ท่ีบานของสมาชิก 
(2:46,12:12) ในธรรมศาลา เปนตน  

3. มีวันและเวลา สําหรับประชุมนมัสการ บางคริสตจักรประชุมกนัทุกวนั (กิจการ 2:46) 
คริสตจักรท่ัวไปมีการประชุมอธิษฐาน (กจิการ 3:1,10:9) และประชุมนมัสการในวันอาทิตย (ยอหน 
16:2, กิจการ 20:7, ววิรณ 1:10) เหตุฉะนั้น จึงไมตองสงสัยเลยวา ผูท่ีเชื่อพระเยซูคริสต จะตองไป
นมัสการท่ีโบสถเปนประจําหรือไม พระธรรมฮีบรูกลาวเตือนไววา “ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้น อยาให
หยุด” (ฮีบรู 10:25) 

4. มีจํานวนสมาชิกไมจํากัด เชนในตอนตนมีเพียง 120 คน (กิจการ 1:15) ตอมามี 3,000 คน 
และ 5,000 คน (กิจการ 2:41,4:4) และเพิม่ข้ึนทุกวนั (กจิการ 2:47) แตส่ิงสําคัญอยูท่ีการสถิตอยูดวยของ
พระเยซูคริสต มิใชอยูท่ีจํานวนสมาชิก หากวามี 2-3 คน ประชุมกัน โดยมีพระเยซูคริสตเปนประมุข นัน่
ก็เปนคริสตจักรได 

5. มีเจาหนาท่ีคริสตจักร ในพระคัมภีรมีเจาหนาท่ีบริหารคริสตจักร หรือผูนําคริสตจักรท่ีสําคัญ 
เพียง 2 ตําแหนงเทานั้น คือ 1. ผูปกครอง หรือศิษยาภิบาล หรือเจาอธิการ (กจิการ 20:17,18, 1 เปโตร 
5:1,2) รับหนาท่ีเล้ียง “ลูกแกะ” ทางฝายวิญญาณจิต 2. มัคนายก (1 ทิโมธี 3:8-13, ฟลิปป 1:1) มีหนาท่ี
ชวยเหลือคริสตสมาชิก ทางฝายวิญญาณจิต และชวยรับผิดชอบทางฝายธุรกิจตาง ๆ ของคริสตจักร เชน 
การเงิน เคร่ืองใช ส่ิงกอสราง (ดูกิจการ 6:1-6) จงสังเกตดวยวา ผูท่ีเปนมัคนายกมีคุณสมบัติเหมือน
ผูปกครอง หรือ ศิษยาภิบาล 

6. มีหนาท่ีสําคัญส่ีประการ คือ 1. เพื่อนมัสการพระเจา และถวายพระเกียรติแกพระองคในโลก
นี้ (เอเฟซัส 1:4-6) 

2. ประกาศพระกิตติคุณแกเพื่อนมนุษยทุกคน (มัทธิว 28:19,20,กิจการ 4:12) 3. ชวยใหคริส
เตียนเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 4:11-15) 4. สงคนออกไปประกาศพระกิตติคุณ (กิจการ 
1:8,8:1-4) 

คริสตจักรท่ีมองไมเห็น คือคริสตจักรท่ัวโลก หรือคริสตจักรสากล ประกอบดวยคริสตจักร
ทองถ่ินตาง ๆ ท่ัวโลก คริสตจักรนี้ มิใชเกิดจากการรวบรวมของมนษุย แตเปนการรวบรวมของพระเจา
ในทางฝายวิญญาณจิต โดยมีพระเยซูคริสตเปน “ศีรษะอยางแทจริง” เราไมสามารถมองเห็นคริสตจักร
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เชนนี้ได พระเจาเทานั้นทรงมองเห็นได นี่แหละคือคริสตจักรท่ีแทจริงและสมบูรณ ในสายพระเนตร
ของพระเจา คริสเตียนท่ีเปนสมาชิกของคริสตจักรทองถ่ิน มีช่ือจดไวในคริสตจักร สวนคริสเตียนท่ีเปน
สมาชิกในคริสตจักรสากล (ซ่ึงมองไมเหน็) มีช่ือจดไวในแผนดินสวรรค คริสเตียนคนหนึ่งคนใด อาจ
เปนสมาชิกของคริสตจักรทองถ่ิน แตมิไดเปนสมาชิกในคริสตจักรท่ีมองไมเห็นก็ได เพราะเขายังมิได
กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง สวนคริสเตียนท่ีมีช่ือจดไวในเมืองสวรรค เปนสมาชิกของคริสตจักร
สากล และสวนมากเปนสมาชิกของคริสตจักรทองถ่ินดวย 

ทานเปนสมาชิกคริสตจักรประเภทใด? 
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11บทเรียนที่ 12 การเสด็จกลับมาครัง้ที่สองของพระเยซคูริสต 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-3,กิจการ 1:9-11,มัทธิว 24:29,37,42-44 

ในการประชุมเยาวชนคร้ังหน่ึง ผูนําเยาวชนคนหนึ่ง เปดโอกาสใหเยาวชนถามปญหาตาง ๆ 
เกี่ยวกับหลักขอเช่ือ ในพระคริสตธรรมคัมภีร เยาวชนคนหน่ึงยืนข้ึนถามวา “ศาสนาคริสตกับศาสนาอ่ืน
ตางกันอยางไร” เนื่องจากมิไดเตรียมตัวมาอยางดี ผูนําเยาวชนถึงกับสะอึก พูดไมออก เพราะถาดูอยาง
ผิวเผินแลว ศาสนาคริสต มิไดแตกตางกับศาสนาใด ๆ ในโลกเลย เพราะทุกศาสนาลวนสอนใหกระทําดี
ละเวนความช่ัว ทําตัวใหบริสุทธ์ิ แตแทจริงศาสนาคริสต ตางกับศาสนาอ่ืนไหม แนนอนมีขอแตกตาง
กันมาก แตกตางกัน ตั้งแตการประสูติของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนพระศาสดา พระองคทรงประสูติจาก
หญิงสาวพรหมจารี พระเยซูผูเดียวเทานัน้ ทรงอางและยืนยันอยางเขมแข็งวา พระองคมาจากสวรรค 
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา และทรงเปนพระเจา พระเยซูคริสตเทานั้น ทรงรักคนท่ัวโลก ทรง
ส้ินพระชนมเพื่อคนท้ังโลก พระองคเทานั้นฟนคืนจากความตาย และเสด็จกลับสูสวรรค มีคริสเตียน
เทานั้นท่ีสอนวาพระเยซูคริสต พระผูนําของเขาจะเสดจ็กลับมาอีก 

ก. ความสําคัญแหงการสอนถึงเรื่องการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต 

การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตมิใชเร่ืองลม ๆ แลง ๆ พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวถึง
เร่ืองนี้มาก เฉล่ียแลวทุก ๆ 30 ขอ ของพระคริสตธรรมคัมภีร จะมีหนึ่งขอสอนถึงเร่ืองการเสด็จกลับมา
อีก คร้ังหนึ่งของพระเยซูคริสต ทุกคร้ังท่ีมีการเอยถึงการเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย (เสด็จมาคร้ังแรก) 
ของพระเยซูคริสตจะมี 8 คร้ังท่ีเอยถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง ในพระคัมภีรจํานวน 216 บท กลาวถึงการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 318 คร้ังพระธรรมบางเลม กลาวถึงเร่ืองการเสด็จมาคร้ังท่ีสองท้ังเลม 
เชนพระธรรม 1-2 เธสะโลนิกา และมีหลายบทท่ีกลาวถึงการเสด็จกลับมาตลอดบท เชน มัทธิวบทท่ี 24 
มาระโกบทท่ี 13 และลูกาบทท่ี 21 เปนตน 

เหตุท่ีเราตองสอน และศึกษาเร่ืองการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตก็เนื่องจากเพราะพระ
คริสตธรรมคัมภีร ไดกลาวถึงมากแลว เร่ืองนี้ยังเปนแรงกระตุนท่ีดีท่ีสุด ทําใหคริสเตียนตองระมัดระวัง
ในการดํารงชีวิตคริสเตียน (มัทธิว 24:44-46,ลูกา 21:34-36,1 ยอหน 2:28,3:3) เพราะไมมีใครทราบวา 
พระเยซูจะเสดจ็กลับมาเม่ือไร เยาวชนคริสเตียนคนหน่ึงรองรน รักพระเจามาก มีเพื่อนชวนเขาไปดู
หนัง ในโรงภาพยนตรหลายคร้ัง เขาปฏิเสธทุกคร้ัง เพื่อนคริสเตียนอีกคนหนึ่งซ่ึงมีนิสัยตรงกันขาม 
รูสึกแปลกใจในความเขมงวดกวดขัน เกีย่วกับการดูหนงัของเยาวชนคนน้ีมาก จึงถามเขาในโอกาสคร้ัง
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หนึ่งวา “การดูหนังไมเหน็ผิดอะไร ทําไมคุณจึงไมยอมไปดูแมสักคร้ังเดียว” เยาวชนคนนั้นใหเหตุผล
ส้ัน ๆ วา “ผมกลัววา พระเยซูคริสตจะกลับมาพบผม ขณะท่ีผมนั่งอยูในโรงหนังพอดี” 

เร่ืองการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ยังเปนขอปลอบโยนท่ีดีท่ีสุดของคริสเตียนทุกคน (1 
เธสะโลนิกา 4:14-18) คริสเตียนท่ีระลึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเสมอ ยอมไมทอแท
ผิดหวังงาย ๆ แตจะทําการของพระองคดวยความมุมานะ และสัตยซ่ือ ตราบวันท่ีพระองคเสด็จกลับมา 

ข. ลักษณะแหงการเสด็จกลับมา 

พระเยซูคริสต จะเสด็จมาในสภาพมนษุย คือมีเนื้อหนงัมังสา อยางมนุษยท่ัวไป มีรูปราง
เหมือนกับรูปรางเดิม ในวนัท่ีพระเยซูทรงกลับข้ึนไปสูสวรรคท่ีภูเขามะกอกเทศ (กิจการ 1:11) แตท่ี
ตางกันอยูก็คือ ในการเสดจ็กลับมานั้น พระกายของพระองค จะประกอบดวยรัศมีอันเจิดจาและ
ประกอบดวยฤทธานุภาพ (ดูมัทธิว 24:30,มาระโก 13:25,ลูกา 21:27)  

การเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสตแบงออกเปนสองตอน ตอนแรก เสด็จมาประทับอยูบน
ทองฟา และตอนท่ีสองเสด็จลงมาสูพื้นโลก 

ตอนแรก เสดจ็มาประทับอยูบนทองฟาเพือ่รับผูชอบธรรมไปอยูกับพระองค พระธรรมวิวรณ
กลาววา เปนการมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก (วิวรณ 19:6-9) คริสเตียนทุกคน เปรียบประดุจคูหม้ัน
ของพระเยซูคริสต การเสด็จมาของพระเยซูคริสต ก็เหมือนเจาบาวมารับเจาสาว เขาสูพิธีมงคลสมรส 
เหตุการณตอนน้ีเกดิข้ึนระหวางคริสเตียน กับพระเยซูคริสตเทานั้น คนท่ีไมใชคริสเตียนอยางแทจริง จึง
ไมเห็นไมรู และไมมีสวนรวมดวย แมแตคริสเตียนเองก็ไมมีโอกาสจะทราบลวงหนาวา การเสด็จมา
ตอนนี้ของพระเยซูจะเกิดข้ึนเม่ือไร ในวนันั้น คริสเตียนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตจะฟนข้ึนจากความตาย 
จะถูกรับข้ึนไปบนทองฟาในท่ีท่ีพระองคประทับอยู สวนคริสเตียนท่ียังมีชีวิตอยู จะไดรับการ
เปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน และถูกรับข้ึนไปบนทองฟาเหมือนเหล็ก ท่ีถูกแมเหล็กดูดข้ึนไป (1 เธสะโลนิ
กา 4:13-17,1 โครินธ 15:50-52) พระเยซูคริสตทรงบรรยายภาพในวนันั้นวา “เม่ือนัน้ ชายสองคนอยูท่ี
ทุงนา จะถูกเอาไปคนหน่ึง ละไวคนหนึ่ง หญิงสองคนโมแปงอยูท่ีโมงโม จะถูกเอาไปคนหน่ึง ละไวคน
หนึ่ง” (มัทธิว 24:40-41) ความโกลาหลอลหมาน คงเกดิข้ึนแกคนท่ัวโลก เม่ือไดเหน็ปรากฏการณอัน
แปลกประหลาดน้ี หนังสือพิมพคงจะพาดหัวขาวอยางครึกโครม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนคงจะ
ประโคมขาวตลอดเวลา ขณะน้ันผูท่ีเปนคริสเตียนเพยีงในนาม จะตองตีอกชกหวัดวยความเสียใจอยาง
สุดขีด เม่ือรูตัววา ตนถูกละท้ิงไวเสียแลว และตนจะตองรับความทุกขทรมานในยุคแสนเข็ญ 

ขอย้ําอีกวา การเสด็จกลับมาในตอนแรกเพื่อรับคริสเตียน หรือสิทธิชนนี้ชาวโลกมองไมเห็น 
และคริสเตียนก็ไมรูลวงหนา พระองคจะเสด็จมาเหมือนขโมย (มัทธิว 24:42-44) เหตุฉะนัน้คริสเตียน
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ทุกคน จึงตองเตรียมตัวใหพรอมตลอดเวลา จะเปนการดีหากทานจะถามตนเองเสมอวา “เม่ือพระเยซู
เสด็จกลับมาพระองคจะพบฉันอยูท่ีไหน กําลังทําอะไร” 

เม่ือสิทธิชนถูกรับข้ึนไปแลว ความทุกขแสนเข็ญหรือกลียุคจะเร่ิมเกดิข้ึนในโลกทันทีเปนเวลา 
7 ป ผูท่ีศึกษาพระธรรมวิวรณแลว จะเขาใจถึงความโหดรายของกลียุคน้ัน พญามารซาตานจะแผลงฤทธ์ิ
เต็มท่ี ผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จและขบวนการทําลายลางคริสเตียน จะรายแรงยิ่งกวาทุกยุคท่ี
ผานมา จนไมมีผูใดที่รับพระนามของพระเยซูคริสต จะมีชีวิตอยูตอไปได จะถูกประหารส้ินทุกคนโลก
จะรอนเปนไฟในทุกหยอมหญา คนและสัตวตายเกล่ือนกลาด จนไมมีใครเอาใจใสตอการฝง 

ระหวางยุคแสนเข็ญ 7 ปนี ้ คริสเตียนท่ีถูกรับข้ึนไป พบพระเยซูคริสตบนทองฟา จะรับการ
ตัดสินตามการประพฤติของเขา บางจะไดรับการอับอายขายหนา บางจะไดรับบําเหน็จรางวัล และความ
ยินดีอันเหลือลน (ดูมัทธิว 25:19-30,2 โครินธ 5:10,2 ทิโมธี 4:8) คริสเตียนท่ีคิดวา ตนจะดํารงชีวิตได
ตามใจชอบ จึงควรสังวรไววา พระเจาทรงไวซ่ึงความยุติธรรม จะไมปลอยปละละเลยผูหนึ่งผูใด ท่ี
กระทําช่ัวในสายพระเนตรของพระองค 

ตอนท่ีสอง เสด็จมาสูบนพื้นโลก เพื่อต้ังอาณาจักรของพระองคข้ึน เหตุการณตอนนีแ้หละ ท่ี
ชาวยวิท้ังหลายกําลังหวังและรอคอยอยู เปนเวลาหลายพันปมาแลวพวกเขาเขาใจวา เม่ือพระคริสตคือ
พระเมสสิยาห เสด็จมาพระองคจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองคข้ึนทันที โดยทรงปราบปรามศัตรูให
ราบคาบ ร้ือฟนอํานาจของชาติอิสราเอล แตนาเสียดาย พวกเขาเขาใจผิด เกีย่วกับการเสด็จมาประสูติ
ของพระเยซูคริสตในฐานะคนต่ําตอย พวกเขาจึงไมไดตอนรับพระองค 

หลังจากกลียุค 7 ป พระเยซูคริสตจะเสด็จมาบนพ้ืนโลก รวมกับสิทธิชนทุกคน เหตุการณ
ตอนนี้ ทุกคนบนพ้ืนโลกจะมองเห็น พระคัมภีรกลาววา “พระองคจะเสด็จมาในเมฆ และนัยนตาทุกดวง
จะเห็นพระองค และคนเหลานั้นท่ีแทงพระองคจะเหน็พระองคดวย และคนทุกชาติทุกตระกูลแหง
แผนดินในโลก จะกําสรดเศราเพราะพระองค” (วิวรณ 1:7)  

เม่ือพระองค เสด็จลงมาบนพื้นโลกแลว พระองคจะปราบปรามศัตรูของพระองคใหราบเรียบ 
พญามารซาตานและผูสอนท่ีปลอมตัวเปนพระคริสตเท็จซ่ึงเปนศัตรูตัวรายท่ีสุดจะถูกท้ิงลงไปในบึงไฟ 
(ววิรณ 19:19-21,20:1-3,7-10) คนผิดบาปท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนอยู และท่ีตายแลวจะถูกพิพากษา ผูท่ีไมมี
ช่ือจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ กจ็ะถูกท้ิงลงในบึงไฟ รับความทุกขนิรันดร (ววิรณ 20:11-15) 

ค. กําหนดการ แหงการเสด็จมา 

ไมมีใครอาจรู ถึงวันเวลาที่แนนอนแหงการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต (มัทธิว 24:36) ส่ิง
ท่ีเรารูแนวาพระองคจะเสดจ็มา ในเวลาท่ีมนุษยไมคาดฝนจะเสดจ็มาอยางขโมย ในยามทุกคนนอนหลับ
อยางสบาย และนึกวาปลอดภัย (1 เธสะโลนิกา 5:1-3) โดยเหตุนี้พระเยซูคริสต จึงทรงเตือนเราใหเตรียม
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ตัวพรอมเสมอ เปนบาวท่ีรับใชพระองคดวยความสัตยซ่ือ และระมัดระวังในทางประพฤติ (มัทธิว 
24:44-51) 

เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกและคริสตจักร เปนเคร่ืองหมายเดนชัดแสดงใหเราทราบวา
การเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต ใกลเขามาเต็มท่ีแลว (2 ทิโมธี 3:1-4) “ฝายทานจงระวังระไวอยูใน
การท้ังปวง จงอดทนตอความยากลําบาก จงกระทําการประกาศกิตติคุณและจงทําการปฏิบัติ ของทาน
นั้นใหสําเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5)  
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12บทเรียนที่ 13 บานถาวรของเรา 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ยอหน 14:1-6,วิวรณ 21:1-4,22,23,27 

เม่ือประชากรของโลกเพ่ิมข้ึน ปญหาเร่ืองท่ีอยูก็มากข้ึนเปนเงาตามตัว ในเมืองใหญหลายแหง 
เนื่องจากมีผูคนแออัดยัดเยียดมากเกนิไป จนหาท่ีปลูกบานสรางเรือนไมได พวกเขาจําตองหาทางขยับ
ขยายโดยสรางตึกใหสูงข้ึน เชนในฮองกงโรงเรียนบางแหงต้ังอยูบนตึกช้ันท่ี 4 ท่ี 5 บานของบางคนอยู
บนตึก ช้ันที่ 9 ท่ี 10 บางประเทศตองถมทะเล เพื่อใหไดท่ีดินมากข้ึนสําหรับใชในการกอสรางสําหรับ
จังหวดักรุงเทพฯ ผูท่ีไมมีบานของตนเอง พบความยากลําบากในการหาบานเชา เม่ือไดแลว ก็ตองเสียคา
เชาแพงมาก ท่ีดินซ่ึงติดกับถนนใหญหรือยานชุมนุมชนมักมีราคาสูงลิบล่ิว จนคนธรรมดา ไมอาจซ้ือ
เปนท่ีอยูของตนไดรัฐบาลกพ็ยายามสรางอาคารสงเคราะหเพื่อแกไขปญหานี ้

คริสเตียนมีขาวดีอีกอยางหนึง่เกี่ยวกับเร่ืองบาน คือเราทุกคนมีบานท่ีถาวรสวยงามอยูในเมือง
สวรรค เปนบานท่ีสวยงามกวาบานของมหาเศรษฐีใหญท่ีสุดในโลกวนัหนึ่งเราจะยายสัมมะโนครัวไป
อยูท่ีนั่นใหเราศึกษาดวูา บานถาวรของเราเปนอยางไร 

ก. สวรรคคืออะไร 

ท้ังพระคัมภีรเดิม และพระคริสตธรรมใหม สอนวา สวรรคเปนท่ีอยูอาศัยของพระเจา และพระ
เยซูคริสต ในมัทธิว 23:22 มีขอความวา “ผูใดจะสาบานตอสวรรค ก็สาบานตอพระท่ีนั่งของพระเจาและ
ตอพระองค ผูประทับบนพระท่ีนั่งนัน้ดวย” แสดงวานอกจากพระเจาจะทรงสถิตอยูท่ัวทุกหนทุกแหงได
ในขณะเดยีวกนัแลวพระองคก็ทรงสถิตอยูในท่ีพิเศษแหงหนึ่งเรียกวาสวรรค 

สวรรคเปนท่ีอยูของพระคริสต ขณะท่ีพระองคทรงประทับอยูในโลก พระองคตรัสหลายคร้ัง
วา พระองคมาจากสวรรคและพระองคเสด็จมาอยูในโลก เพยีงช่ัวคราวเม่ือไดทรงประกอบพระราชกิจ
ของพระองคเสร็จแลว ก็เสดจ็กลับไปยังบานท่ีแทจริงของพระองค 

ขณะนีพ้ระเยซูคริสตทรงสถิตอยูในเมืองสวรรค ประทับ ณ เบ้ืองขวาของพระบิดา เพื่อเปน
มหาปุโรหิตของเรา 

ในสวรรคยังประกอบดวย เหลาทูตสวรรค จํานวนนับไมถวน (วิวรณ 5:11) ซ่ึงคอยรับใชพระ
เจา ตามพระบัญชาของพระองค ฉะนั้น เราจึงไมตองกลัววา เราจะวาเหว เหงาหงอย ในเมืองสวรรค 

ส่ิงท่ีทําใหเราปล้ืมปติยินดีท่ีสุด คือพระเจามิไดทรงสงวนเมืองสวรรคไวสําหรับพระองค และ
เหลาทูตสวรรคเทานั้น พระองคจะทรงใหผูท่ีเชื่อในพระองค ไปอยูท่ีนัน่ดวย  
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เด็กขอทานคนหน่ึง สวมเส้ือผาท่ีสกปรก ขาดกระรุงกระร่ิง เก็บเศษอาหารบนพ้ืนดินกินเปน
ประจํา อยากนอนท่ีไหนก็นอนท่ีนั่น ตอมา มหาเศรษฐใีจบุญคนหนึ่ง พบเดก็ขอทานผูนาสงสารคนน้ัน
รูสึกเอ็นดู จึงชวนเขาไปอยูท่ีบาน บอกวาจะรับเล้ียงเขาเปนบุตรบุญธรรม เด็กขอทานเช่ือคร่ึงไมเช่ือคร่ึง 
แตก็ตามเศรษฐีไปโดยดี เศรษฐีจัดหองท่ีสวยงามหองหนึ่งใหเขาอยู มีเคร่ืองประดับหอง เคร่ืองใชไม
สอยครบครัน ท่ีมุมหองเปนเตียงนอนราคาแพง เบาะสองช้ัน ออนนุม เศรษฐีบอกแกเด็กวา “หองนี้
แหละเปนหองของเธอ” เม่ือชวยทําความสะอาด และผลัดเปล่ียนเส้ือผาใหม ใหเดก็ขอทานนั้นเรียบรอย
แลว ก็ช้ีไปท่ีเตียงนอนและบอกวา “นั่นเตียงนอนของเธอ” แลวก็จากไปเดก็คนนัน้เดินไปท่ีเตียงนอน 
จองดูดวยความพิศวง เอามือลูกคลําไปมา แลวพูดกับตัวเองวา “เตียงนอนน้ีดีเกินไปสําหรับฉัน” วาแลว 
เขาก็นอนลงบนพ้ืนขาง ๆ เตียงและหลับไป 

แทจริงเราไมเหมาะสม ท่ีจะไปอยูเมืองสวรรคอันสวยงามนั้น เรารูสึกวาเมืองสวรรคดีเกินไป 
สําหรับเรา แตพระเยซูตรัสวา พระองคจะใหเราไปอยูในเมืองสวรรคจริง ๆ ขณะนี้พระองคทรงเตรียมท่ี
อยูใหแกเรา เม่ือเตรียมเสร็จแลว พระองคจะเสดจ็มารับเรา ไปอยูท่ีนั่นพระองคตรัสวา “เราอยูท่ีไหน 
ทานท้ังหลายจะอยูท่ีนัน่ดวย” (ยอหน 14:3) 

ข. สวรรคมลีักษณะอยางไร 

ไมมีจิตรกรหรือสถาปนิกใดในโลกอาจวาดภาพท่ีแทจริง ของเมืองสวรรคไดเพราะเปนเมืองท่ี
สรางโดยฝพระหัตถ ของพระเยซูคริสต พระองคเองทรงเปนผูจัดเตรียม และตกแตงเมืองนั้นไวใหเรา
พระธรรมวิวรณ ไดกลาวถึงเมืองสวรรคนี้ 

ขอทานจินตนาภาพไปดวย ขณะท่ีอานคําบรรยายเกีย่วกับเมืองสวรรค ซ่ึงบันทึกอยูในววิรณ 
21:1-22:5 พระธรรมวิวรณเรียกช่ือเมืองนัน้วา เปนเมืองบริสุทธ์ิ หรือ เมืองเยรูซาเล็มใหม “เมืองนั้น
ประกอบดวยรัศมีของพระเจา มีแสงสวางดุจแกวท่ีมีราคา คือแกวมณีโชติอันสดใส” มีกําแพงลอมรอบ
ท้ังส่ีดานกําแพงนั้นทําดวย “ทองคําเนื้อบริสุทธ์ิดุจแกวสดใส รากทั้งหลายแหงเมืองนั้นประกอบดวย
แกวประเสริฐทุกอยาง...ประตูท้ังสิบสองประตูนั้น เปนแกวมุกดาท้ังแทงและถนนในเมืองนั้น เปน
ทองคําบริสุทธ์ิใสราวกับแกว” ถากําแพงเมืองและถนนสวยอยางนี้ ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ จะวิจิตรพสิดาร
มากมายเพียงใด 

ในเมืองนี้ ไมตองอาศัยแสงสวางจากตะเกียง หรือดวงอาทิตยและดวงจันทร และจะไมมี
กลางคืนตอไป เพราะวาพระรัศมีของพระเจา ไดทรงสองสวางและพระเมษโปดกน้ันทรงเปนดวง
ประทีปในเมืองนั้น 

ในเมืองนัน้ จะมีแตความสุขความยินดีเพราะ “พระองคจะสถิตยอยูกบัเขา เขาจะเปนพลเมือง
ของพระองค พระเจาเองจะดํารงอยูกับเขา และจะทรงเปนพระเจาของเขา พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุก
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หยดจากตาของเขา ความตายจะไมมีตอไปการครํ่าครวญ และรองไห และการเจ็บปวยอยางหนึ่งอยางใด 
จะไมมีอีกเลย” 

เมืองสวรรคไมเปนเพยีงท่ีอาศัยของพระเจาและมนษุยเทานั้น ยังเปนสถานท่ีซ่ึงพระเจาทรง
สําแดงใหมนษุยเห็น อยางแจมชัดท่ีสุด ขณะน้ีเรารูจักพระเจาไดอยางเลือนลาง แตวันนัน้เราจะเห็น
พระองคและรูจักพระองค เหมือนดังท่ีพระองคทรงเห็นและรูจักเรา (1 โครินธ 13:12) ความสนิทสนม
อยางใกลชิดระหวางมนุษยกับพระเจาจะกลับคืนมาสูอยางเดิม ความสุขความยินดีและความรักในเมือง
นี้ มีมากลนเหลือ จนเราไมอาจบรรยายได 

ค. มนษุยที่อยูในสวรรค มีลักษณะอยางไร 

บางคนเขาใจวา มนุษยท่ีอยูในเมืองสวรรคเปนเพียงแตวญิญาณเทานั้น ใหเราศึกษาพระธรรม 1 
โครินธดูวา แทจริงเปนอยางไร 

1. เปนรางกายใหม ไมใชรางกายท่ีมีเนื้อหนัง ท่ีเรามีอยูในปจจุบัน ไมใชรางกายท่ีฝงอยูในหลุม
ฝงศพ รางกายท่ีเรามีอยู ขณะน้ีรวงโรยได และเปอยเนาไดรางกายชนดินี้จะไมมีสวนในแผนดินสวรรค 
ฉะนั้น ความคิดท่ีวา ในวนัท่ีมนุษยฟนคืนจากความตาย เนื้อหนังท่ีเปอยเนาไป หรือกระดกูท่ีกระจัด
กระจายไป จะวิ่งมาจากทุกสารทิศ เพื่อประกอบเปนรูปรางเดิมข้ึนนั้น จึงเปนความคิดท่ีไมถูกตองและ
เช่ือไดยาก มนุษยเดิมท่ีเปนดิน กจ็ะกลับกลายเปนดนิไป สวนมนุษยใหมจะไดรับรางกายใหมจาก
สวรรค ซ่ึงเปนกระดกูและเนื้อท่ีไมเปอยเนา แตเปนกระดูกและเนื้อใหมโดยรางกายใหมนี้ มนุษยจะมี
ชีวิตนิรันดรและไมตองตายอีกตอไป (ดู 1 โครินธ 15:51-54) 

มีคนเคยสงสัยวา เม่ือมนุษยตายแลวจะฟนข้ึนมาไดอยางไร เพราะรางกายของคนเราถูกเผา ถูก
แยกออกเปนสวนตาง ๆ บางคนถูกสัตวรายกลืนกนิ รางกายเหลานัน้จะกลับคืนมาไดอยางไร ถาเรา
เขาใจวาเราจะไดรางกายใหมจากสวรรค ก็จะตัดขอสงสัยนี้ไปได 

2. เปนรางกายที่มีสงาราศี และอํานาจ (1 โครินธ 15:40,41,43) รางกายท่ีรับการเปล่ียนใหม จะ
มีสงาราศีเหมือนกับพระเยซูคริสต เม่ือทรงจําแลงพระกายบนภูเขา (มัทธิว 17:1-3) รางกายของเราจะไม
เปอยไมเนา ไมออนเพลียเหมือนปจจุบันอีกตอไป เราเช่ือวาเวลานัน้ เราจะสามารถเหาะเหิรไปทุกแหง
ได เหมือนเหลาทูตสวรรคและพระเยซูคริสต รถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน และพาหนะอ่ืน ๆ คงไมมี
ประโยชนตอไปอีก 

3. เปนรางกายท่ีเราจําได (ลูกา 24:31, ยอหน 20:16) เคยมีบางคนถามวา เรารับรางกายใหม 
ไปสูเมืองสวรรคแลว เราจะจําซ่ึงกันและกนัไดไหม จากการฟนคืนพระชนม ของพระเยซูคริสตและการ
ทรงปรากฏพระองค แกเหลาสาวกทําใหเราเช่ือวา รางกายใหมซ่ึงเราไดรับจะมีรูปราง และลักษณะ
เหมือนรูปรางลักษณะเดิม ซ่ึงเราสามารถจําได ยิ่งกวานั้น เราอาจจะรูจักคนท้ังหลาย ซ่ึงเราไมเคยเห็น
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หนามากอนกไ็ด เชน ลาซารัส กับ เศรษฐ ี(ลูกา 16:20-24) เศรษฐีไมเคยเหน็อับราฮัมมากอน เม่ือเขาเห็น
อับราฮัม เขาจําอับราฮัมไดทันที เม่ือเราไปสูสวรรค เราคงรูจักอับราฮัม ยาโคบ โยเซฟ โมเสส โยชูวา 
อิสยาห เปาโล เปโตร และคนอ่ืน ๆ ไดทันทีเชนกัน 

ง. เง่ือนไขการเขาสูแผนดินสวรรค (ววิรณ 21:27) 

วิวรณ 21:27 กลาววา คนท่ีไมสามารถเขาแผนดินได คือคนที่มีมลทินหรือประพฤติช่ัว หรือคน
ท่ียังไมไดบังเกิดใหม (ยอหน 3:3) 

คนท่ีเขาแผนดนิสวรรคได คือ “คนท้ังหลาย ท่ีมีช่ือจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ” ทานอาจมี
ช่ือจดไวท่ีทะเบียนสัมมะโนครัวท่ีอําเภอ ท่ีคริสตจักร ท่ีโรงเรียน ท่ีทํางานแตช่ือของทานจดไวในสมุด
ทะเบียนประจําชีพ ในเมืองสวรรคแลวหรือยัง ทานแนใจไหม มีเพลงนมัสการบทหนึง่กลาววา 

“คร้ังเม่ือเปาแตรของพระเจา 
เวลาของโลกกถึ็งท่ีสุด 
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค 
สานุศิษยผูรอดชีวิตในโลก 
พระเจาทรงรับเปนบุตร 
คร้ันเรียกช่ือเบื้องบน ช่ือขาก็อยูท่ีนัน่ 
คร้ันเรียกช่ือท่ีเมืองเกษมสุข 
คร้ันเรียกช่ือท่ีเมืองเกษมสุข 
คร้ันเรียกช่ือท่ีเมืองเกษมสุข 
คร้ันเรียกช่ือเบื้องบน ช่ือขาก็อยูท่ีนัน่ 
ผูท่ีเชื่อ และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง จึงคิดถึงเหตุการณ

ขางหนาดวย ความหวัง ความปติยินดี เราจะไมตองเรรอนด้ินรน ตอสูเพียงเพื่อจะปะทังชีวิต ใหคงอยูแต
ละวันแตเราจะมีชีวิตนิรันดร ในสวรรคสถานซ่ึงเปนบานถาวรของเรา ณ ท่ีนั่น จะมีแตความสุขสดช่ืน 
และความยินดตีลอดไปเปนนิจกาล. 
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