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สนทนากับคร ู

เพ่ือใหการสอนดีขึ้น 

ครูเคยสังเกตบางหรือไมวา บางคร้ังกอนท่ีจะทําการสอน หากไดใชเวลาอธิษฐานเปนพิเศษ 
สําหรับการสอนบทเรียนในวันนัน้แลว ครูผูสอนจะรูสึกวา การสอนในวนันั้นดําเนนิไปไดโดยราบร่ืน 
และไดรับผลดี แตมีบางคร้ังท่ีครูผูสอนรูสึกวา การสอนบทเรียนเปนไปโดยไมเต็มเม็ดเต็มหนวยแมวา
จะดําเนินไปไดจนจบบทเรียน แตก็ไมไดรับผลเทาท่ีควร นั่นคงเปนเพราะครูผูสอนขาดการอธิษฐาน
นั่นเอง 

ครูรวีวารศึกษาท่ีเปนคริสเตียนแทคงตระหนักดีกวา พระวิญญาณบริสุทธ์ิสามารถทําใหจิตใจ
ของผูเรียน เขาใจพระวจนะของพระเจาไดอยางลึกซ้ึง ฉะนั้นการศึกษาบทเรียนเพื่อเตรียมการสอนโดยถ่ี
ถวน แตขาดการอธิษฐาน กจ็ะไมเปนประโยชนแกผูเรียนอยางเต็มท่ี 

การท่ีไมไดศึกษาบทเรียนลวงหนา กไ็มเปนการบังควรเชนเดยีวกันเพราะจะทําใหขาดความรู
ในบทเรียนท่ีจะสอนน้ัน หลักการสอนมีอยูวาครูผูสอนตองศึกษา เพือ่จะไดพบความจริงในพระคริสต
ธรรมคัมภีรเสียกอนและอธิษฐานเพื่อใหขอความเหลานัน้ประทับใจตน แลวจึงถายทอดความจริงนั้นให
ผูเรียนอีกตอหนึ่ง 

การดําเนนิการสอนนั้น ขอแนะนําวา ผูเรียนควรมีบทเรียนแตละอาทิตยไวดวย (“สายชลธาร” 
สําหรับช้ันผูใหญและเยาวชน และ “พรทิพย” สําหรับช้ันเด็ก) เม่ือทําการสอน ครูก็ใหนกัเรียนอานพระ
คัมภีรในบทเรียนแลวครูจึงทําการอธิบายขอพระคัมภีรท่ีนักเรียนไดอานนั้น ทีละขอ 

ครูผูสอนตองคํานึงถึงเวลาท่ีทําการสอนดวย หากเวลาไมเพียงพอไมอาจสอนบทเรียนท้ังบทได 
ก็ตัดตัวอยางหรือขอความบางตอนออกไดและสอนตอนที่ประทับใจครูจริง ๆ แตไมควรตัดใจความ
สําคัญของเร่ืองออก 

ครูตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรใหม เปนคูมือสําคัญในการเตรียมการสอนดวย ในบทเรียนบท
ใดหรือตอนใดท่ีอางขอพระคัมภีรประกอบไว ครูก็ควรจะศึกษาขอพระคัมภีรนั้นโดยละเอียด ไมใช
เจาะจงอานเฉพาะขอท่ีบงไวเทานั้น แตควรอานดูตลอดทั้งตอน เพื่อใหรูเนื้อความ และความหมายอัน
แทจริงของพระคัมภีรเหลานัน้ เม่ือครูมีความเขาใจในพระคริสตธรรมคัมภีรตอนนั้นอยางดีแลว การ
ถายทอดความรูตอนนั้น ๆ ใหผูเรียน ยอมทําไดโดยสะดวก 

พระธรรมโรมเปนพระธรรมท่ีรวมเอาหลักคําสอนท่ีสําคัญ ของพระคริสตธรรมคัมภีรไว 
ฉะนั้นจึงขอใหพระเจาอวยพระพร แกครูผูสอนพระธรรมโรมน้ี ใหการสอนมีผลบริบูรณแกจติวญิญาณ
ของผูเรียน และทําใหจิตใจของผูสอนวัฒนาข้ึน ในองคพระผูเปนเจาดวย 
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บทเรียนที่ 1 คริสเตียนคือผูที่พระเจาทรงเลือกสรรไว 0

คํานํา 

ในบทเรียนภาค 1 นั้น เราไดเรียนรูหลายอยางซ่ึงทําใหเรารูสึกซาบซ้ึงในพระคุณของพระเจา 
และการดําเนนิชีวิตคริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระธรรมโรม บทท่ี 8 เราไดทราบถึงความชอบ
ธรรมของพระเจา วิธีท่ีจะชนะความผิดบาป การประทับตราของพระวิญญาณ การมีชัยเหลือลนโดยพระ
เยซูคริสตผูทรงรักเราท้ังหลาย พระคุณอันเหลือลนเหลานี้พระเจาไดประทานใหแกชนชาติอิสราเอล
และพวกตางประเทศเชนเดียวกัน เพราะวาพระเจาไมทรงเลือกหนาผูใด แตชนชาติอิสราเอลมีใจแข็ง 
ปฏิเสธพระกิตติคุณและทางรอดของพระเยซูคริสต ฉะนั้นอาจารยเปาโลจึงกลาวย้ําถึงโครงการของพระ
เจา การท่ีชนชาติอิสราเอลซ่ึงเปนพลไพรท่ีพระเจาทรงเลือกไวนัน้ปฏิเสธพระองค จะทําใหโครงการ
ของพระเจาลมเหลวหรือ? เปลาเลย พระเจาทรงปลอยชองวางเอาไวเพื่อชนตางชาติจะไดมีโอกาสหัน
เขามาหาพระองค เพื่อวาโครงการข้ันตอไปของพระองคจะสําเร็จ คือเม่ือชนชาติอิสราเอลและชน
ตางชาติจะไดรวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจา  

โรม 9: 1-8 

1-3 ถึงแมอาจารยเปาโลจะตระหนักดีถึงใจแข็งกระดางของชนชาติอิสราเอล ผูไมยอมรับพระ
เยซูเปนองคพระเมสสิยาหหของเขา แตอาจารยเปาโลก็ยงัรอนรนท่ีจะนําเขามาหาพระเจาเสมอ (อานขอ 
2) 

ในตอนตนของพระธรรมโรม เราไดทราบถึงความรอนใจของอาจารยเปาโลในการประกาศ
พระกิตติคุณ ทานบอกวา ถาทานไมไดประกาศ ก็เทากบัทานเปนหนี ้ คือมีภาระหนกัท่ีจะตองชําระหนี้
ใหหมด โดยประกาศแกคนท่ัวไป ไมวาจะเปนนักปราชญหรือคนเขลาไมวาชนชาติอิสราเอลหรือพวก
เฮเลน (โรม 1: 14, 15) ทานไมมีความละอายเลย ในการบอกใคร ๆ เกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระ
เยซูคริสต และการฟนคืนชีพของพระองค เพราะทานแนใจท่ีสุดวา นั่นแหละเปนฤทธ์ิเดชของพระเจา
เพื่อใหคนท้ังปวงไดรับความรอด (โรม 1:16) 

อาจารยเปาโลแสดงความรูสึกนึกคิดของทานออกมาอีก เพื่อใหคริสเตียนชาวโรมทราบวา ทาน
อยากใหชนชาติอิสราเอลหันเขามาหาพระเยซูจริงๆ ถึงแมวาตัวทานเองจะตองถูกสาป และถูกตดัจาก
พระเยซูกย็อม แตขอใหพี่นองรวมชาติของทาน หนัเขามารับเอาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเขา 
ความรูสึกอยางนั้นมีอยูในใจของคริสเตียนแททุกคน เม่ือเราไดรับความรอด เรายอมมีใจอยากใหคนอ่ืน
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รอดดวย ยิ่งมองเห็นสภาพแหงความหมดหวังของคนบาป ท่ีตองพินาศในบึงไฟช่ัวนิรันดรกย็ิ่งทําใหเรา
รอนใจมากข้ึน 

ศาสตราจารยเฮ็นร่ี ดรัมมอนด ผูแตงหนังสือท่ีมีช่ือเสียงเรื่อง “รักแรงกวาพลังใดในโลก” กลาว
วา ทานเคยรองไหและอธิษฐานเพื่อนักศึกษาของทาน เพื่อเขาจะไดหันกลับมาหาพระเยซู ทานจึง
สามารถนํานักศึกษานับรอย ๆ คนมาถึงความรอดได 

ประวัติศาสตรคริสเตียนไดจารึกช่ือวีรชนหลายคน ผูมีความรักและเสียสละเพ่ือพระเจา ไมวา
จะเปนความสุขสวนตัว แมกระท่ังชีวิต ขออยางเดยีว คือใหวิญญาณของคนบาปไดรับความรอด เราผู 
เปนคริสเตียนรุนหลัง เราจะสามารถพูดอยางหนักแนนไดไหมวาเราปรารถนาอยางยิง่ท่ีจะนําพี่นองรวม
ชาติไดมาเช่ือพระคริสต 

ประวัติศาสตรมิชชันนารีจะไมเคยขาดช่ือของดาวิด เบรนเนรด เพราะวาทานไดสําแดงใหคริส
เตียนทุกสมัยสืบตอมาทราบวา ทานมีความรอนใจในการประกาศพระกติติคุณใหชาวอินเดยีนแดง 
น้ําตาทุกหยดท่ีทานหล่ังออกมา ก็เพื่อจะทําใหชาวอินเดียนแดงหันมาหาพระเยซู ถึงแมวาทานอยูใน
โลกเพียงประเด๋ียวเดยีว และทานตองเสียชีวิตไปในวัยอันหนุมแนนเพยีง 29 ปเทานั้น แตผลงานของ
ทานไดพิสูจนใหโลกทราบวา ทานไดเสียสละ เพื่อรับใชพระเจาอยางแทจริง 

ตอนแรกอาจารยเปาโลคิดวา ทางรอดพนบาปโดยองคพระเยซูคริสตนั้น พระเจาไดจัดไว
เฉพาะพวกอิสราเอลเทานั้น โดยเหตุนี้ทานจึงโศกเศราเสียใจ เม่ือพวกอิสราเอลปฏิเสธองคพระเมสสิ
ยาหของเขา แตภายหลังทานตระหนักวา ความรอดน้ันพระเจาไมเพียงทรงจดัเตรียมไวเพื่อชนชาติ
อิสราเอลเทานั้น แตยังทรงจัดเตรียมไวเพือ่ชนตางเชนเดียวกันทานจึงไมหยดุยั้งการประกาศ ถึงแมวา
ชนชาติอิสราเอลจะไมยอมรับเอา ทานก็เสียสละออกไปหาชนตางชาติ เราก็เชนเดียวกัน เม่ือเรามีความ
รอนใจอยากจะใหญาติพี่นองในละแวกบานของเราไดรับความรอดกด็ีอยู แตถาเขาไมยอมรับเอา เราก็
ไมควรนั่งอยูเฉย ๆ แตควรออกไปเปนพยานท่ีอ่ืน เพื่อคนท่ัวไปจะไดรับความรอดดวย 

4,5 ชนชาติอิสราเอล เปนชาติท่ีพระเจาเลือกสรรไวเปนคนของพระองค พระเจาทรงทะนุ
ถนอมพวกเขามาต้ังแตคร้ังอับราฮัม ทรงอวยพรจนกระทั่งไดสงใหพระบุตร คือพระเยซูคริสตลงมา
ประสูตเิปนคนชาตินี้ เพื่อชวยพลโลภ (มัทธิว 1:1) โดยเหตุท่ีชนชาติอิสราเอลเปนชาติท่ีไดรับการ
เลือกสรรนี้เอง เขาจึงมีความหย่ิงจองหองถือตัววามีสิทธิพิเศษกวาคนตางชาติ แตเปนท่ีนาเสียใจอยางยิ่ง 
ท่ีเขาไดพลาดพระพรอันประเสริฐหลายอยาง ซ่ึงพระเจาไดเตรียมไวใหเขาท้ังหลาย เราคริสเตียนก็
เหมือนกนั จงอยาอวดดีวาเรามีสิทธิยิ่งกวาอ่ืน อยาถือเอาโบสถ คริสตจักร หรือตําแหนงหนาท่ีบังหนา 
กลัวเกลือกวาพระเจาจะทิ้งเราไวจากพระพักตรของพระองคช่ัวคราว 
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6-9 ชนชาติอิสราเอลมีความม่ันใจวา พระสัญญาของพระเจาแกพงศพันธุของอับราฮัมสําหรับ
ชาติเขานั้นจะสําเร็จแน ไมวามีเหตุการณใด ๆ เปนอุปสรรคก็ตาม เม่ือเราอานพระธรรมโรมตอนน้ีเราก็
เห็นวาชนชาติอิสราเอลไดถูกตัดออกจากพระสัญญาของพระเจาและชนตางชาติไดรับพระสัญญาของ
พระเจาและชนตางชาติไดรับพระพรแทน นี่หมายความวาพระเจาไมซ่ือสัตยตอพระสัญญาหรือ? เปลา
เลยพระเจายังทรงรักษาพระสัญญาตอชนชาติอิสราเอล แตพระองคมีโครงการที่เราจะเขาใจไดภายหลัง 

บางคร้ังเม่ือเราอธิษฐานขอส่ิงใดโดยความเช่ือและม่ันใจวา จะไดรับ แตกลับประสบความ
ผิดหวัง ถาเชนนั้นเราไมควรดวนตัดสินวา พระเจาไมทรงตอบคําอธิษฐาน แตเราควรตรวจจิตใจของเรา
เสียกอนวา เราเองบกพรองอยางไร พระเจาไมเคยผิดคําสัญญา ถาเราทํางานของพระเจา แตดูเหมือนวา
เราไมไดรับพระพรเลย ก็ใหเราสํารวจดตูัวเองและงานท่ีเราทํา วาถูกตองตามน้ําพระทัยหรือไม ชนชาติ
อิสราเอลเปนผูตัดพระสัญญาของพระเจาดวยใจแข็งกระดางของเขาเอง เขาไมยอมรับเช่ือพระเยซูคริสต 
ชนชาติอิสราเอลทุกคนสืบเช้ือสายมาจากอับราฮัม แตขอ 6 บอกวา เขาหาไดเปนชนชาติอิสราเอลท่ี
แทจริงทุกคนไม ท้ังนี้เพราะวาเขาหาไดเปนลูกแหงความเช่ือไม คือเขามิไดมีความเชื่อเชนเดยีวกบัอับรา
ฮัม พระคัมภีรตอนนี้ทําใหเรารูแนชัดยิ่งข้ึน คนท่ีเกิดมาเปนลูกหลานคริสเตียนโดยหนังนั้นเขาหาไดช่ือ
วาเปนบุตรของพระเจาไม ความรอดเปนของสวนบุคคล ท่ีแตละคนจะตองรับเอาถาบิดาเช่ือในพระเยซู
นั้น มิไดหมายความวาลูก ๆ จะไดรับความรอดดวย เขาจะตองเช่ือเปนสวนตัวเขาเอง เพราะวาผูท่ีเชื่อ
วางใจพระเยซูคริสตเทานั้นท่ีมีอํานาจเปนบุตรของพระเจาได ฉะนัน้มีแตคริสเตียนแทซ่ึงบังเกดิใหม
จริง ๆ แลว จะเห็นแผนดนิของพระเจา ผูท่ีเปนคริสเตียนแตช่ือจะไมมีสวนในพระสัญญาของพระเจา
เลย 

ทุกคนท่ีสืบเช้ือสายมาจับอับราฮัม ยอมมีสวนในพระสัญญา แตเราทราบแนแลววา พวกอาหรับ
ซ่ึงเกิดแตอิสราเอล ซ่ึงเปนเช้ือสายของอับราฮัมเหมือนกนั พวกนี้หาไดมีสวนในพระพรของพระเจาไม 
ท้ังนี้เพราะวาเขาไมไดเปนลูกแหงพระสัญญาเหมือนชนชาติอิสราเอล ในสมัยนี้อาจจะมีหลายคนอางวา
เขาเปนคริสเตียน เพราะวาเขามีช่ือในทะเบียนสมาชิกของคริสตจักร เกดิในบานคริสเตียน เคยรับศีลบัพ
ติศมา แตเขาอาจจะไมมีช่ือจดไวในทะเบียนประจําชีพของพระเจาในเมืองสวรรคเลย 

10-15 พวกอิสราเอลบางคนอาจจะใหเหตุผลวา ชนตางชาติไดมีสิทธิท่ีจะรับพระพร แตถึง
กระน้ันพระเจามีพระประสงคท่ีจะเลือกคนรับพระพรของพระองคโดยเฉพาะ เอซาวและยาโคบเปนลูก
ฝาแฝด ท่ีเกิดมาจากบิดามารดาเดียวกนั เอซาวเปนพี่ แตกระน้ันพระเจาทรงเลือกเอายาโคบเปนผูรับพระ
พร การทรงเลือกของพระเจานี้ พระองคทรงทําต้ังแตเดก็สองคนน้ียังไมเกิด พระองคทรงทราบวา คน
ไหนจะเช่ือพระองค และคนไหนจะหนัหลังใหพระองคซ่ึงเปนการเหลือวิสัยท่ีมนษุยเราจะเขาใจได แต
พระเจาทรงทราบทุกส่ิงทุกอยางลวงหนา โดยเหตุนี้ จงึทําใหเขาใจดียิ่งข้ึน ถึงความรอดท่ีเราไดรับจาก
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พระองค หาไดเปนโดยการประพฤติหรือความดีของเราไม ท่ีเรารอดก็เพราะพระคุณของพระเจา ผูได
ทรงเลือกสรรเราไวตั้งแตกอนวางรากสรางโลก (เอเฟซัส 1: 4) 

พระเจาเลือกท่ีรักมักท่ีชังหรือ (ดูขอ 13) ในขอนี้พระองคตรัสเล็งถึงเช้ือสายสืบตอมาของ
ยาโคบและเอซาว พระองคทรงทราบลวงหนาวาเช้ือสายของยาโคบจะเลือกเอาพระเจาแตเช้ือสายของเอ
ซาวจะทําตามใจปรารถนาของเน้ือหนัง แตวาจะเปนเส้ือสายของยาโคบหรือเอซาวก็ตาม หากยอมรับ
เอาพระเยซูแลว ก็มีสิทธิท่ีจะเปนบุตรของพระเจาเชนเดยีวกัน “เพราะวาทุกคนท่ีจะรองออกพระนาม
ของพระผูเปนเจา ก็จะรอด” 

16-18 ทุกส่ิงทุกอยางท่ีไดวางแผนไวตามพระทัยของพระองค ผูทรงประกอบไปดวยพระกรุณา 
พระเจาทรงทําตามโครงการของพระองค ท้ังในชีวติของคนช่ัวและในชีวิตของคนของพระองคดวย 
เพื่อใหน้ําพระทัยพระองคสําเร็จ พระเจาไดบันดาลใหพระทัยฟาโรหแข็งแรงกระดางเพื่อพระองคจะ
ไดรับพระเกียรติในสายตาของช่ัว และทรงมีชัยชนะเพื่อชนชาติอิสราเอลพลไพรของพระองค บางคร้ัง
พระเจาทรงใชคนช่ัวเปนเคร่ืองมือโดยท่ีเขาไมรูตัว ฉะนั้นขอใหเรายอมตามนํ้าพระทัยของพระเจาใน
ทุกส่ิง เพื่อพระนามของพระองคจะไดรับการประกาศไปท่ัวพิภพ 
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บทเรียนที่ 2 คริสเตียนคือผูที่พระเจาทรงเรียกมาแลว 1

พระธรรมโรม 9: 19-10:17 

19-22 ชายหนุมคนหนึ่งพดูกบัศิษยาภิบาล ซ่ึงพยายามใหเขารับเอาพระเยซูวา “ทําไมผมจะตอง
รับเอาพระเยซู ถาพระเจาไมไดเลือกผม ถึงยังไงผมก็ตองตกนรก แตถาพระเจาทรงเลือกเอง ผมก็หวังไป
สวรรคได” ความคิดเชนนี้ผิด พระเจาทรงทราบลวงหนาแลววาผูใดจะไดรับความรอด แตพระองคมิได
บังคับจิตใจของใครใหรับเอาความรอด พระเยซูตรัสวา “ใครผูใดมีน้ําใจประสงคก็ใหผูนั้นมา
รับประทานนํ้าแหงชีวิต” (วิวรณ 22:17) สมมุติวามีปายอยูขางนอกพระราชวังแหงหนึ่ง เขียนไววา 
“เชิญเขามา” ใคร ๆ ท่ีเดินผานพระราชวงัก็เห็นปายน้ัน และมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเขาหรือไมเขาตามใจชอบ 
ทํานองเดียวกนั คนหน่ึงคนใดจะไปสวรรคหรือนรกนัน้ หาใชเปนความผิดของพระองคไม แตเปน
เพราะใจแข็งกระดางของเขาที่ไมยอมรับเอาตางหาก จากตัวอยางท่ียกมานีจ้ะเห็นไดวาทางแหงความ
รอดน้ัน พระเจาจัดสรรไวสําหรับทุกคนท่ีจะยอมรับเอา แตมนุษยตองพินาศเพราะเลือกเอาความผิดบาป 
การรอดพนบาปนั้นเปนดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาโดยตรง 

ในขอ 21 อาจารยเปาโลไดยกตัวอยางชางปนหมอกบัดินเหนียว เพื่อใหเราเขาใจลึกซ้ึงถึง
ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา พระเจาเปรียบเหมือนนายชางและคนบาปเปรียบเหมือนดนิเหนียว 
ซ่ึงพระองคไดเสาะหาและเอามาปนเปนภาชนะท่ีจะรับใชพระองค ดนิเหนยีวไมมีสิทธ์ิอะไร นายชาง
เขาจะปนเปนรูปอะไรก็ได ดินเหนียวกอนเดียวอาจจะปนภาชนะตางกันก็ได สวนหนึ่งอาจจะปนแจกัน 
แตอีกสวนหนึง่อาจปนเปนโองใสน้ําลางเทา ซ่ึงไมมีใครสนใจใยดีเลยก็ได นีแ่สดงใหเห็นอํานาจของ
นายชาง 

ขอ 22 นั้นมิไดหมายความวา พระเจาทรงสรางเราไวสําหรับพิโรธ แตสรางไวสําหรับสงาราศี
อันอุดมของพระองค วิลเลียม เจ. กลาววา “ถาเราไดรับความรอดนั้น ก็ข้ึนอยูกพ็ระคุณของพระเจาผู
เดียว แตถาเราพินาศ ก็เปนเพราะตัวเราเอง” 

23,24 เราผูไดรับความรอดแลว เราควรจะขอบพระคุณพระเจา เพราะวาพระองคมิไดทรงเรียก
เฉพาะชนชาตอิิสราเอลเทานั้น แตทรงเรียกเราผูเปนชาวตางชาติดวย พระสัญญาไดทรงใหไวแกเช้ือสาย
ของอับราฮัม ถาจะถือตามพระสัญญาเทานั้นเราก็หมดหวงั แตพระเจาทรงรักและทรงเมตตาทุกคน ท้ัง
ไมทรงเห็นแกหนาผูใด ฉะนั้นเราผูเปนคนตางชาติผูซ่ึงไมเหมาะสมและไมมีสวนในพระองคเลย กลับ
ไดรับพระคุณแหงพระสัญญาเชนเดยีวกับชนชาติอิสราเอล 
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25,26 การท่ีพระเจาจะอวยพรชนตางชาติ หาไดเปนเร่ืองใหม ๆ ไม แมแตศาสดาพยากรณโฮเช
ยาก็ไดกลาวไวแลววา พระองคจะชวยคนตางชาติดวย ชนชาติอิสราเอลซ่ึงเคยภูมิใจในการเลือกสรร
ของพระเจา กพ็ากันยิ้มเยาะดูถูกคนอ่ืน คิดวาพวกเขาเทานั้นเปนท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระ
เจา แตวาพระเจาทรงอวยพรมนุษย หาใชเปนเพราะมาจากตระกูลเลือกสรรไม แตเปนเพราะเช่ือพึ่งพระ
เยซูตางหาก 

คนท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีเปนคริสเตียนอาจภูมิใจวา ตนไดรับความโปรดปรานจากพระเจา แต
อยาลืมวา คนท่ีมาเช่ือพระเจาซ่ึงเกิดมาในครอบครัวท่ีไมเคยรูจักพระเจามากอน ก็เปนท่ีโปรดปรานของ
พระเจา ท่ีพระเจาทรงพระเมตาเรา หาไดข้ึนอยูกับคุณงามความดีหรือการปฏิบัติของเราไม แตไดข้ึนอยู
กับความเช่ือของเรา 

27-29 ศาสดาพยากรณโฮเชยาไดบอกเรา ถึงการท่ีพระเจาทรงรับคนตางชาติใหเปนบุตรของ
พระองค ศาสดาพยากรณอิสยาหก็ไดบอกตอไป ถึงการท่ีพลไพรของพระเจาคือชนชาติอิสราเอลจะนํา
ความอดสูมาสูพระองคดวย เขาไมไดทําตัวใหเหมาะสมกับฐานะเปนบุตรของพระเจา เปนท่ีนาเสียใจท่ี
เช้ือวงศอิสราเอลจํานวนมาก ซ่ึงเปรียบประดุจดาวบนทองฟา และเม็ดทรายในทองทะเล จะมีเพียงกาํมือ
เดียวเทานัน้ท่ีจะรอดพนจากการพิพากษาของพระองคเจาถาพระองคไมไดทรงรักษาพลไพร ซ่ึงเหลือ
จากการเปนเชลยท่ีกรุงบาบิโลนแลว เช้ือวงศอิสราเอลก็คงถูกทําลายสูญส้ิน เชนเดียวกับเมืองสะโดม
และอะโมราทีเดียว การที่ชนชาติอิสราเอลจะไดรับความรอดในข้ันสุดทายนั้น ดังท่ีปรากฏในพระ
คัมภีร หาใชเปนเพราะเขาปฏิบัติถูกตองเปนท่ีพระทัยพระเจาไม แตเปนเพราะพระคุณและโครงการของ
พระองค ท่ีจะใหเขาไดรับความรอดเทานัน้ 

30-33 อาจารยเปาโลชี้ใหเหน็ความจริงวา พวกตางชาติซ่ึงไดทําบาปหนาสาโหด และหันหลัง
ใหพระเจา บัดนี้ใหรับพระกรุณาจากพระเจาโดยความเช่ือ สวนชนชาติอิสราเอลนั้นยังถือตัววาเครง
ศาสนา ไมไดรับความโปรดปรานจากพระองค ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ก็เพราะวาชนชาติอิสราเอลไมเขาใจ
วา การท่ีพระเจาทรงพระกรุณาผูนั้น ข้ึนอยูกับการท่ีผูนั้นเชื่อวาพระเยซูคริสตไดส้ินพระชนม เพื่อไถ
บาปของเขาบนไมกางเขนเทานั้น แมแตในสมัยพระบัญญัติคนก็รอดโดยความเช่ือเชนเดียวกนั ไมมีใคร
มีบุญบารมีพอท่ีจะไปสวรรคได 

แตนาเสียใจไมกางเขนแหงพระพรนี้ กลายเปนหินสะดดุสําหรับชนชาติอิสราเอลและเปนเร่ือง
โงสําหรับพวกเฮเลน คือชนตางชาติ แตขอบพระคุณเจา เราผูเช่ือไมมีความละอายเพราะไมกางเขนเปน
ฤทธ์ิเดชแหงความรอด 

10:1-3 ครูสอนรวีวารศกึษาคนหนึ่งสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่ง อุตสาหเดินไปเรียนรววีารศึกษาท่ี
โบสถอีกแหงหนึ่งทุกวันอาทิตย เขาจึงถามเด็กนอยคนนั้นวา ทําไมจึงเดนิไปไกล ๆ เพราะยังมี
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คริสตจักรใกลๆ  อยูเหมือนกนั เด็กนอยคนนั้นตอบวา “ท่ีนั้นเขารักและสนใจเดก็ ๆ เชนผมสิครับ ผมจึง
อยากไป” ไมวาท่ีไหน ถาเราตองการใหคริสตจักรของเราเจริญข้ึน มีคนเช่ือมากข้ึน เราจะตองใหความ
สนใจแกคนแปลกหนา และแขกท่ีเขามาในคริสตจักรของเรา เราตองทําใหเขารูสึกเปนกันเองกับเรา
เหมือนหนึ่งวาเปนบานของเขาเอง 

ความรักและความสนใจของอาจารยเปาโลตอชนชาติอิสราเอล แสดงออกใน “ความปรารถนา” 
และคําวิงวอนของทาน เราตองการใหญาติพี่นองของเราไดรับความรอด แตวาเราอาจไมไดวิงวอนของ
พระเจาเผ่ือเขาเลย ในตรงกันขามเราอาจอธิษฐานเผ่ือเขา แตไมปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะใหเขารับความ
รอด ท้ังสองประการนี้ถาขาดเสียอยางหน่ึงก็จะไมเกดิผล 

อาจารยเปาโลตระหนักดวีา ชนชาติอิสราเอลมีความรอนรนในการปฏิบัติพระเจาแตวาเขาขาด
ความเขาใจ ความรอนรนโดยปราศจากความเขาใจและความรู กห็าเปนประโยชนไม ตรงกันขามกลับ 
เปนโทษเสียอีก ความรอนรนโดยปราศจากความรูเปรียบเหมือนเรือท่ีไมมีหางเสือ คือแลนไปไดแต
แลนไมถูกทาง ในตรงกนัขาม ถาเรามีความรู สติปญญาในการรับใชพระเจา แตขาดความรอนรน ก็ไม
ผิดอะไรกับน้ําอุนซ่ึงไมรูจักเดือด ไมมีประโยชนดุจกัน 

คริสเตียนในสมัยปจจุบันมักจะตกอยูในประเภทหลังนี ้ มีสถานศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร
ตั้งข้ึนหลายแหง เพื่อส่ังสอนใหมีความรู สติปญญา และความเขาใจในพระคัมภีรและเร่ืองพระเจา แตมี
นอยคนท่ีมีความรอนรนในการออกไปทํางานพระเจาจริง ๆ  

4,5 ในสมัยพระคัมภีรเดิมการปฏิบัติตามพระบัญญัตินัน้ เปนส่ิงท่ีพสูิจนถึงความชอบธรรม แต
ในสมัยพระคุณ พระบัญญัติสําเร็จแลวโดยองคพระเยซูคริสตผูทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติไดครบถวน
ทุกขอ การส้ินพระชนมของพระเยซูคริสตเพื่อเรา ไมมีเหตุผลในเม่ือเราอยูใตพระบัญญัต ิ เราจะตอง
ปฏิบัติตามพระบัญญัติจึงจะไดชีวิต แตเม่ือเราอยูใตพระคุณเรามีชีวิตอยูแลวจึงปฏิบัตไิด 

6-8 อาจารยเปาโลเอาคําอําลาของโมเสส ซ่ึงเขียนไวในพระบัญญัติ 30:11-14 ข้ึนมากลาว เปน
คําอธิบายใหพลไพรของพระเจาทราบวา พระบัญญัตินั้นไมไดซอนไวท่ีสวรรคหรือท่ีทะเลลึกเลย แตอยู
ในปากและในใจของเขาเอง ชนชาติอิสราเอลตางก็รอคอยพระเมสสิยาหท่ีจะเสดจ็มาจากสวรรค แต
อาจารยเปาโลกลาววา พระเมสสิยาหมาแลวโดยความเชื่อเขาจะรับดวยปากและไวใจได 

9-11 ในสมัยนี้คนเปนจํานวนมากมีความรูเร่ืองพระเยซูคริสต และเช่ือวาเปนความจริงแตเปนท่ี
นาแปลกใจอยางยิ่งท่ีเขาไมยอมรับเอา เขาใหความเช่ือคางอยูท่ีสมองเทานั้นและไมยอมใหมันไหลลงสู
จิตใจ เขาจึงไมไดรับความรอดเลย เม่ือใครก็ตามไดรับเอาพระเยซูแลวจริงๆ เขายอมอดไมไดท่ีจะ
ประกาศใหคนอ่ืนรูวา เขาเปนคริสเตียน ผูหนึ่งผูใดท่ีเช่ือพระองคก็จะไมมีความละอาย ถาผูใดยังมีความ
ละอายอยูก็แสดงวาเขายังไมเช่ือจริง 
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12,13 พระเจาไมเห็นคนท้ังหลายมีความตางกันเลย (ดูโรม 3:22) ทุกคนไดทําผิดแตทุกคนรอด
โดยพระคุณไดเชนเดยีวกัน 

คนท่ี “รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจา” หมายถึงคนท่ีสารภาพความผิดบาปของตนและ
รับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด “ทุกคน” หมายความถึงคนใด ๆก็ไดท่ีตองการรับความรอด 
ไมวาม่ังมีหรือยากจน มีความรูหรือเปนคนโงเขลา เขาจะรับความรอดและไปสวรรคได ถารองขอตอ
พระเจา 

14-17 คนท่ีไมรูจักพระเจาเลย จะรองขอพระองคไมได ถาเขาไมเคยไดยินไดฟงเร่ืองความรอด 
เขาจะเช่ือไมไดดุจกนั ฉะนัน้จึงตกเปนภาระของคริสเตียนท้ังหลาย คือคริสตจักรท่ีจะจดัสงคนออกไป
ประกาศใหเขาฟง (ใหครูอานขอ 14,15) 

ถาคริสเตียนเรามีความปรารถนา และความรอนรนเหมือนอาจารยเปาโลแลว เรากจ็ะประกาศ
ขาวแหงความรอดนี้ออกไปจนจดเหนือจดใต ตะวันออกตะวันตกของโลก ในเวลาเร็ววนั ขณะนี้โลก
กําลังอยูในความพินาศ เราควรจะเสียสละ ออกไปบอกกลาวคนอ่ืนใหไดรูเร่ืองความรอด 

ถามีภัยพิบัติเกดิข้ึน มนุษยสวนมากยอมรีบชวยกัน โดยมีจิตศรัทธาสงเงิน สงเคร่ืองบริโภคและ
อุปโภคไปชวยเหลือ แตเดี๋ยวนี้เราคริสเตียนควรจะมองเห็นความพินาศ ซ่ึงครอบงํามนุษยท้ังโลกอยูแลว 
เราจะน่ิงดูดายหรือ ขอใหเรากลาวเหมือนอิสยาหวา “ขาพเจาอยูท่ีนี่ โปรดสงขาพเจาไป” (อิสยาห 6:8) 
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บทเรียนที่ 3 คริสเตียนคือผูที่ยอมเชื่อพระกิตติคุณ 2

พระธรรมโรม 10:18-11:16 

พระวจนะของพระคริสตหมายถึงคําส่ังสอนของพระเยซูคริสต และขาวประเสริฐของพระเยซู
คริสต ผูไดทรงตายไถความบาปของมนุษยโลก 

การประกาศพระกิตติคุณใหมนุษยกลับใจนั้น ไมใชของงาย แมแตศาสดาพยากรณก็ไดบอก
ลวงหนาแลววา มนุษยจะไมยอมฟง อาจารยเปาโลรูเชนเดียวกัน มีหลายแหงท่ีทานไปประกาศแตไมมี
คนรับเช่ือเลย มิหนําซํ้ายังถูกขับไล เอาหนิขวาง และกอการวุนวายเสียอีก ฉะนั้นเราผูเปนคนงานของ
พระเจา เราควรตระหนักดวีา ไมใชทุกคนท่ีฟงเร่ืองพระเยซูจากเราแลวจะเช่ือ คนสวนมากจะไมยอม
เช่ือฟง และจะทําการขัดขวางเสียอีก ถาเราทราบขอนี้แลวขออยาใหเราทอใจ ขอใหเราทําการตอไป 
เพราะวาพระวจนะของพระเจาซ่ึงเปรียบเสมือนเมล็ดพืชท่ีหวานลงนัน้ จะไมสูญเปลาไปเลย แตจะมี
เมล็ดท่ีตกในดินท่ีและจะเกิดผล 30 เทาบาง 60 เทาบาง และ 100 เทาบางเพื่อพระเจา 

18-21 ขอความตอนน้ีอาจารยเปาโลไดอางมาจากพระคัมภีรเดิม พระกิตติคุณไดประกาศ
ออกไปท่ัวทุกหนทุกแหง เปนท่ีรูจักกนัท่ัวไปในสมัยอาจารยเปาโล และแนนอนทีเดยีวชนชาติอิสราเอล
คงไมเขาใจคําพยากรณเหลานั้น โมเสสไดกลาววาพระเจาจะทรงใชประเทศ่ียังไมรูจกัพระเจา ทําใหชน
ชาติอิสราเอลแคนเคืองและอิจฉา ท้ังนี้เพราะชนชาตอิิสราเอลหันหลังใหพระคุณและพระเมตตาของ
พระเจา ฉะนั้นพระเจาจึงพอพระทัยท่ีจะชวยคนตางชาติการทําเชนนี้อาจทําใหชนชาติอิสราเอลตื่นตัว
และกลับคืนดกีับพระเจา 

มีชายสองพ่ีนองรับเช่ือพระเยซู ผูเปนนองเจริญในความเช่ืออยางรวดเร็ว เขามีชีวิตอยางสดช่ืน
เพื่อพระเยซู ฝายพี่ซ่ึงยังไมมีความเขาใจฝายจิตวิญญาณเพียงพอจึงอิจฉานองอยากจะมีความสุขในพระ
เจาดวย เขาจงึพยายามเสาะหาพระเจาดวยคําอธิษฐานและอานพระคัมภีรมากข้ึน และในท่ีสุดเขาก็ได
ประสบสันติสุขในพระเยซูเหมอืนนองทีเดียว ในทํานองเดียวกนั พระเจาประสงคจะใหชนชาติ
อิสราเอลหันกลับมาหาพระองค ในเม่ือเขาท้ังหลายเหน็วา พระเจากําลังทรงอวยพระพรคนตางชาติแทน 

คําพยากรณของโมเสสเปนท่ีเขาใจงายและอิสยาหกลาวอยางตรง ๆ ทีเดียววาชนชาติอิสราเอล
เปนพวกชั่วราย ฉะนัน้พระเจาจะท้ิงเขาท้ังหลาย และรับพวกตางชาติเขามาแทนในขอ 20 นั้น พระเจา
พอพระทัยท่ีจะใหคนตางชาติ ซ่ึงมิใชชนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรรไวนัน้ไดพบพระองค ขอนีมิ้ได
หมายความวาถาเราไมไดเสาะหาพระองค เราจะพบพระองคหรือใคร ๆ ก็ตามจะเปนคริสเตียนไดโดย
ไมแสวงหาพระเยซู มิใชอยางนัน้ท่ีพระเจาตรัสเชนนั้นหมายถึงคนตางชาติซ่ึงมีความเปนอยูโดย
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ปราศจากพระเจา จะไดรับพระกิตติคุณและยอมเช่ือและก็จะไดรอด บอยคร้ังเราเห็นคนบาปหนากอ
กรรมทําช่ัวไวมาก แตแลวคนั้นไดกลับใจเช่ือพระเจา ซ่ึงในทางตรงกันขามคนท่ีเคยอานและเคยไดยนิ
เร่ืองพระเจาเสมอ ๆ ไมไดกลับใจเช่ือ ฉะนั้นการท่ีพระเจาอนุญาตใหคนท่ีอยูหางจากพระองคไดพบ
พระองคนั้น ก็เปนการพิสูจนใหเห็นวา พระเจาทรงติดตามหาคนบาป หาใชคนบาปติดตามหาพระองค
ไม 

ในขอ 21 นั้นไดอางมาจากอิสยาห 65:2 ซ่ึงสําแดงถึงความอดกล้ันไวนานและพระทัยเอ็นดูของ
พระเจา ผูทรงวิงวอนชาติท่ีเลือกสรรของพระองค ใหกลับมาคืนดีกบัพระองค พระองคไดเหยยีดพระ
หัตถออกวันยงัคํ่า คอยรับคนเหลานั้นท่ีตอสูและไมยอมเช่ือฟงพระองค แตนาเสียใจเขาไมใยดีตอ
พระองคเลย ความรักและความอดทนมากยิ่งกวานีไ้มมี ขณะท่ีพระเจาแผพระคุณของพระองคออกไปสู
คนตางชาติ พระองคก็ยังทรงยื่นพระหัตถรับชนชาติอิสราเอลอยูเสมอ เม่ือเราคิดถึงพระเจาซ่ึงกําลังยื่น
พระหัตถของพระองคออกตอนรับมนุษยนั้น ทําใหเรามองเห็นภาพอันเต็มไปดวยพระเมตตา แทนท่ีจะ
ทรงพิโรธมนุษยเพราะความช่ัว พระองคไดตรัสไวในอิสยาห 31:3 วา “เราไดรักเจาดวยความรักท่ีจะไม
หยุดความรักใหญยิ่งกวานี้ไมมีแลว 

ชนชาติอิสรเอลปฏิเสธพระผูชวยใหรอด ท้ัง ๆ ท่ีเขาท้ังหลายรูคําพยากรณแลวมนุษยเราในสมัย
นี้ก็เชนเดียวกนั พระกิตติคุณในประเทศไทยนานกวา 100 ป แตคนกย็ังไมยอมรับเอา ถึงเชนนั้นพระเจา
ก็ยังยืน่พระหตัถออกพรอมดวยคําเช้ือเชิญวา “บรรดาผูลําบากเหนด็เหนื่อยจงมาหาเรา และเราจะให
ทานท้ังหลายหายเหนื่อยเปนสุข” “ผูท่ีมาหาเรา เราจะไมท้ิงเลย” 

11:1-6 ในสมัยของอาจารยเปาโลนั้นดเูหมือนวา ชนชาติอิสราเอลไมเขาใจโครงการของพระ
เจาสําหรับพวกเขา เม่ือเราอานโรมบทท่ี 10 หรือมัทธิว 21:43 ท่ีวา “แผนดินของพระเจาจะตองเอาไป
จากทาน” อาจจะหมายถึงชนชาติอิสราเอลก็ได เพราะเขาปฏิเสธพระเจาของเขาอยางเด็ดขาด แตพระเจา
ทรงทอดท้ิงเขาท้ังหลาย ในโรม บทท่ี 11 เรามีขอพิสูจนอยู 3 ประการวา พระเจายังทรงหวงชนชาติ
อิสราเอลอยู คือ 

ประการท่ี 1 อาจารยเปาโลเองยังเปนท่ีโปรดปรานของพระเจา 
ประการท่ี 2 ยงัมีชนชาติอิสราเอลจํานวนเล็กนอยท่ียอมเช่ือพระเยซู 
ประการท่ี 3 พระเจาจะทรงชวยชนชาติอิสรเอลใหรอดในอนาคต 
อาจารยเปาโลรูแนนอนวาทานเปนคนของพระเจา เปนคริสเตียนแทซ่ึงมีสวนในเมืองสวรรค

ของพระเจา ถาสมมุติวามีใครคนหน่ึงถามอาจารยเปาโลวา “ทานเปนคริสเตียนแทหรือไม” ทานคงไม
ตอบวา “ผมหวังวาผมเปน” หรือ “ผมคิดวาผมเปน” หรือ “ผมคงเปน” แตอาจารยเปาโลจะตอบอยางเด็ด
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เดี่ยววา “ผมเปนคริสเตียน” เพราะทานไดเขียนไววา “ขาพเจารูจักพระองคท่ีขาพเจาไดเช่ือนัน้” (2 โค
รินธ 1:12) 

ถาหากทานเปนคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวหรือในทองถ่ินท่ีทานอยู ทานไมสามารถรวม
สามัคคีธรรมกับใคร ๆ ได ขออยาไดทอใจ โปรดคิดถึงศาสนาพยากรณเอลียาทานคิดวาทานเปนเพียง
คนเดียว และคนสุดทายเทานั้นท่ีเช่ือและปฏิบัติพระเจาท่ัวท้ังเขตแดนอิสราเอล เอลียารองไหวิงวอน
พระเจาวา ทานอยากจะตาย เพราะคิดวาหมดหวังยิง่กวานัน้ยังรองขอใหพระเจาทรงลงโทษชนชาติ
อิสราเอลเสีย เพราะเขาใจแข็งไมยอมเชื่อพระองค แตพระองคไดสอนบทเรียนใหแกเอลียาหคือ 
พระองคไดบอกทานวายังมีอีก 7000 คน ในแผนดินอิสราเอล ท่ีมิไดกราบไหวพระบาละ แตปฏิบัติพระ
เจา (1 พงศาวดาร 19: 10, 14, 18) 

พญามารดีใจมากถาคริสเตียนทอใจ คิดวาตัวเองเปนคนเดียวท่ีเช่ือพระเจา มันจะพยายามใหค
ริสเตียนละท้ิงความเช่ือ แตขอใหเราคิดเสมอวา ไมมีท่ีไหนเลยท่ีปราศจากคนของพระเจา พระเจามีคน
ของพระองคอยูทุกหนทุกแหง เรามิไดเปนคนเดียวท่ีเหลืออยู 

7-10 เม่ือข้ีผ้ึงถูกความรอนมันจะออนและจะปนเปนอะไรตออะไรได แตในทางตรงกันขาม 
เม่ือดินเหนียวถูกความรอนมันจะแข็ง เกือบจะกลายเปนหินทีเดียว ความรอนอยางเดยีวกันสองลงมา
ท่ีดินเหนียวกบัข้ีผ้ึง แตผลก็ตางกัน เม่ือพระกิตติคุณไดเผยแพรหรือสองเขาในใจของคน ก็เชนเดยีวกัน 
บางคนก็ใจออน แตบางคนกใ็จแข็ง บางคนก็เช่ือและบางคนก็ไมเช่ือ 

ขอ 8 นั้น ไดอางมาจากอิสยาห 6: 9, 10 พระเจาไดบันดาลใหใจเขาเซ่ืองซึมไปตาก็มองไมเหน็ 
หูก็ไมไดยนิ คนเราก็เหมือนกัน ถาสอนในทางดีไมยอมรับเอา แตถาสอนในทางช่ัวรายก็รับเอาทีเดียว 
ทานก็คงเคยเหน็มารดาปลอบบุตรท่ีรองไห ปลอบเทาไร ๆ ก็ไมหยดุรอง อดไมไดก็เอาไมเรียวหวดเขา
บาง ในทํานองเดียวกัน พระเจาทรงฉายความสวางใหแกมนุษย แตมนุษยรักความมืดยิ่งกวารักความ
สวาง ฉะนั้นพระเจาทรงปลอยใหใจของเขามืดไป 

11,12 พระเจายังรักและโปรดปรานชนชาติอิสราเอล ถึงแมวาเขาไมยอมเช่ือฟง หรือปฏิบัติ
พระองค 

การท่ีเขาปฏิเสธพระกิตติคุณแหงความรอดนั้น เปนผลดแีกโลกคือวา พระกิตติคุณนัน้ไดแพร
ออกไปไปสูคนตางชาติ ถาสมมุติวาเขาไปปฏิเสธพระกิตติคุณ พระเจาอาจจะเลือกเขาเปนผูประกาศ นํา
ความรอดออกไปเผยแพรท่ัวโลกก็ได แตเพราะเหตุท่ีเขาหันหลังใหพระองค ๆ จึงผลักเขาออกนอก
โครงการของพระองคช่ัวคราว แลวใหชนตางชาติกระทําใหโครงการของพระองคสําเร็จ แทนท่ีจะเปน
ผูประกาศใหคนตางชาติทราบถึงพระผูชวยใหรอดคนตางชาติกลับเปนผูประกาศแทน 
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13-16 อาจารยเปาโลทราบวาภาระหนาท่ีของทานก็คือสอนคนตางชาติ (ใหครูอานขอ 13) แต
ทานก็มิไดจํากดัความสามารถของทานเฉพาะหนาท่ีนี้เทานั้น ทานยอมทําทุกส่ิงทุกอยางท่ีทานทําไดเพื่อ
พระเกยีรติของพระเจา ทานยอมรับหนาท่ีเปนครู เปนศิษยาภิบาลชั่วคราวตามทองถ่ินตาง ๆ ท่ีทานไป
ประกาศ ฉะนั้นเราควรทําหนาท่ีท่ีพระเจาไดประทานความสามารถใหเรากระทํานัน้ และยิ่งกวานั้นให
เราทําทุกส่ิงท่ีเราทําไดเพื่อถวายพระเกียรติยศ 

อาจารยเปาโลไดพยายามใหคนตางชาติเช่ือพระเจา เพือ่จะทําใหชนชาติอิสรเอลตื่นตัวและหนั
เขามาเช่ือดวย อาจารยเปาโลอุตสาหออกไปประกาศตางประเทศเพ่ือจะเผยแพรพระกิตติคุณของพระเจา 
ทานม่ันใจวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงทรงเปล่ียนจิตใจขอทานและของคนตางชาติ ก็จะทรงเปล่ียนจิตใจ
ของชนชาติอิสราเอลเหมือนกัน อาจารยเปาโลไดอธิษฐานดวยน้ําตาเพ่ือชนชาติอิสราเอล 

นี้ควรจะเปนบทเรียนแกเราวา เม่ือเรานําคนอ่ืนมาหาพระเยซูได ขออยาใหเราลืมดวงวิญญาณ
ของญาติพี่นองซ่ึงยังไมเช่ือพระเยซู ขอใหเราวิงวอนพระเจาเพื่อเขาดวยน้าํตาเชนเดยีวกัน 
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บทเรียนที่ 4 คริสเตียนรูจักพระเมตตาและพระอาชญาของพระเจา 3

พระธรรมโรม 11: 17-36 

17-20 สมัยนีป้ระเทศหนาวบางประเทศ การเกษตรเจริญข้ึนมาก มีชาวสวนแหงหนึ่งท่ีสามารถ
ช้ีใหแขกที่มาเที่ยวชมดูตนผลไมของเขาวา เขามีตนแอบเปลซ่ึงออกผลเปนชนิดตาง ๆ นับถึง 10 ชนิด
ในตนแอปเปลเดียวกัน ท่ีเขาทําไดเชนนี้ก็โดยวิธีตอกิ่งแอบเปลจากตนอ่ืนเอามามัดติดตอไวในตน
เดียวกัน ฉะนัน้แตละกิ่งซ่ึงตัดมาตอไวนัน้ เม่ือถึงเวลาออกผล มันก็ตองออกผลตามชนิดของมันเอง และ
ท่ีอาจารยเปาโลกลาวไวในขอ 17 นั้นก็มีลักษณะเหมือนกัน คือการเอากิ่งมาตอไวโดยท่ีมันมิไดเปนไป
ตามธรรมชาติ ในเร่ืองนี้แทนท่ีพระเจาจะตอนเอากิ่งดีมาตอไวกับตนมะกอกเทศปา พระองคทรงเอากิ่ง
มะกอกเทศปามาตอไวกับตนไมด ี

นักศึกษาพระคัมภีรลงความเห็นวา ชนชาติอิสราเอลเล็งถึงตนมะกอกเทศ (ด ู มาระโก 13:28) 
และชนชาตนิัน้เล็งถึงตนมะกอกเทศปา ซ่ึงมีรูปรางลักษณะคลายตนมะกอกเทศท่ัวไป แตมันไมเกดิผล
อะไรเลย ชนตางชาติไมมีหุนสวนในพระเจา เพราะฉะน้ันเขาจึงไมเกิดผลฝายจิตวิญญาณ ในการท่ีพระ
เจาตัดชนชาตอิิสราเอลออกช่ัวคราวน้ันเปนภาพท่ีใหเราเห็นโครงการของพระองค ท่ีจะใหชนตางชาติ
เขามาประสาน เพื่อจะไดมีสวนในการรับพระพรจากพระเจา เนื่องจากความเชื่อของเขาดุจกัน จาก
อุทาหรณท่ีกลาวมานี้การนําชนตางชาติใหเขามาตอไวกบัตนแหงพระพรแลว หาใชวาเพื่อเขาจะอวดดี ดู
ถูกกิ่งแทซ่ึงถูกตัดออกไม พระเจาไดทรงตัดกิ่งแทคือชนชาติอิสราเอลออก ก็เพราะการไมเช่ือฟงของเขา 
มิใชเพราะเหน็วากิ่งมะกอกเทศปาดีกวา ฉะนั้นในการท่ีชนตางชาติไดเขามารับพระพรนั้น กเ็ปนเพราะ
พระคุณของพระเจา และเพราะความเช่ือเทานั้น เม่ือใดท่ีชนตางชาติอวดตัววา ดีกวาชนชาติอิสราเอลซ่ึง
พระเจาเลือกสรรไวแลว เม่ือนั้นความพนิาศอาจจะมาถึงตนก็ได 

เราคริสเตียนซ่ึงเปนชนตางชาติ เช่ือในพระบุตรของพระเจาเพื่อจะไดรับความรอด ขออยาให
เราอวดในบุญบารมีใด ๆ ของเราเลย เพราะท่ีเรารอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือมิไดดวย
ความประพฤติ 

21,22 ขอความตอนสุดทายของขอ 20 ตลอดไปจนถึงขอ 22 นั้น อาจารยเปาโลไดเตือนชน
ตางชาติมิใหเยอหยิ่งในสภาพและสิทธิท่ีตนไดรับใหม 

ตนไมและดอกไมซ่ึงปลูกข้ึนในท่ีราบลุม หรือระหวางเขา เม่ือเวลายายเอาไปปลูกบนยอดเขา ก็
จะเห็นวามันกง็อกงามดี แตพืชชนิดใดท่ีเคยข้ึนอยูบนยอดเขาและเคยชินตอแสงแดดและสายลมบนยอด
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เขาแลว เม่ือเวลายายลงมาปลูกไวท่ีหวางเขา จะเหน็วาพชืนั้นอับเฉาไป สัตวบางชนดิก็เหมือนกัน อยูได
ท้ังในหุบเขาและบนยอดเขา แตบางชนิดอยูไดแตเฉพาะบนยอดเขาเทานัน้ 

มนุษยเราก็เชนเดียวกนั ชางเปนการยากแทท่ีจะลดฐานะของตัวเองลงมาจากระดับท่ีเราเคยอยู 
แตการยกระดับสูงข้ึนจะงายท่ีสุด ฉะนั้นจะเห็นไดวามนุษยมีความหยิ่งจองหองอยูในใจ ชอบอยูท่ีสูง
เสมอ ความเยอหยิ่งนีแ้ฝงอยูในจิตใจของเราไดงายมาก พวกตางชาติคงจะกระหยิ่มในใจทีเดยีว เม่ือเห็น
พระเจายกฐานะของตัวข้ึน คงจะมองดูชนชาติอิสราเอลอยางดูหม่ินวา สมน้ําหนาท่ีพระเจาไดตดัเอา
ออกแลว 

อาจารยเปาโลเตือนวา ไมควรจะเยอหยิ่งเลย เพราะพระเจาเลือกเราคนตางชาติใหมารับพระพร
ก็เพราะความเช่ือเทานั้น จงระวัง ถาพระเจาตัดชนชาติอิสราเอลซ่ึงเปนกิ่งแทออกไดโดยงายดาย 
พระองคอาจจะตัดเราซ่ึงเปนแตกิ่งตอนเอามาตอไว ไดงายยิ่งข้ึนกวานั้นฉะน้ันแทนท่ีจะจองหอง เรา
ควรจะถอมใจขอบคุณพระเจาดีกวา 

23-29 ตอนนี้ อาจารยเปาโลไดสําแดงใหเห็นอนาคต ของชนชาติท่ีพระเจาทรงเลือกสรรวา 
พระองคจะใหทรงคืนดีกับพระองคอีก พระคัมภรีกลาวไวอยางชัดเจนทีเดียววา วันหนึง่ชนชาติ
อิสราเอลกลับคืนรวมเปนประเทศชาติ และเขามาถึงรมพระคุณของพระเจาเชนเคยเพราะวา ถึงแม
ขณะน้ีพระเจาไดอวยพรและทรงพระเมตตาสําแดงน้ําพระทัยตอชนชาติอยางยิ่งแตพระองคก็ไมมีพระ
ประสงคท่ีจะยกชนตางชาติไวเหนือชนชาติอิสราเอลแตประการใด เม่ือพระเจาทรงสามารถจะเอาก่ิง
ตอนมาตอไวได พระองคก็สามารถเอากิ่งแทซ่ึงถูกตัดออกไปนั้นกลับคืนตอมาใหมไดเหมือนกัน 

อนาคตของชนชาติอิสราเอลนั้น ข้ึนอยูกบัตางชาติดวย เชนเดียวกับอนาคตของชนตางชาติ ก็
ตองข้ึนอยูกับชนชาติอิสราเอล การท่ีพระเจาทรงตัดชนชาติอิสราเอลออกนั้น เขาท้ังหลายก็ไมเขาใจ 
และขอนี้กลายเปนส่ิงลึกลับ จนกระท่ังถึงวนัสุดทาย เม่ือชนชาติอิสราเอลจะกลับใจเช่ือ แลวพระเจาจึง
จะทรงเปดเผยใหเขาเขาใจ 

โครงการของพระเจานั้นเปนส่ิงท่ีเขาใจยากสําหรับเราดวย แตพระองคมีพระประสงคของ
พระองคเอง บางทีขณะท่ีเรารอใหพระเจาทรงกระทําโครงการของพระองคใหสําเร็จ เราเห็นวาเปนเวลา
ยาวนานเหลือเกิน แตพระเจามีโครงการของพระองค พระเจาไมเคยรีบรอน พระองคไมเคยกระทําการ
อยางหุนหัน หรือทํางานใหสําเร็จลาชาเกินกําหนดแต “องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉ่ือยชาในคําสัญญา
ของพระองค เหมือนบางคนคิดวาชานั้นแตพระองคไดทรงอดกล้ันพระทัยไว เพราะเหน็แกทาน
ท้ังหลายเปนชานาน ไมทรงประสงคจะใหคนหนึ่งคนใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาจะใหคนท้ังปวง
กลับใจเสียใหม” วันเดยีวของพระเจาเหมือนพันป และพนัปก็เหมือนวนัเดียว” (2 เปโตร 3:9,8) 
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ในปจจุบันนี้พระเจาเสดจ็เยีย่มเยียนชนตางชาติ เพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่งออกจากเขาท้ังหลาย
ใหถือพระนามของพระองค (กิจการ 15:14) การทรงสรางคริสตจักรของพระคริสตบนแผนดนิโลกได
กินเวลานานถึง 20 ศตวรรษแลว เราท้ังหลายคิดวาเช่ืองชา แตวันหนึ่งเม่ือคนตางชาติคนสุดทายไดเชื่อ
แลว เม่ือนั้นคริสตจักรของพระองคก็จะครบบริบูรณในวันนัน้การมีใจแข็งกระดางของชาติอิสราเอลก็
จะส้ินสุดลง (11:26) 

30-32 เม่ือเราพูดถึงคนตางชาติเราก็หมายถึงคนท่ีไมเช่ือพระเจา แตเพราะชนชาติอิสราเอล
ลมเหลวในการปฏิบัติพระเจา ฉะนั้นคนตางชาติจึงไดรับเลือกสรรใหมารับพระคุณแทน และในทํานอง
เดียวกัน ในเวลาตอไป เม่ือชนตางชาติรูจกัพระเจา แลวกลับลมเหลวในการปฏิบัติพระองค ก็จะตองถูก
ตัดออก และชนชาติอิสราเอลจะกลับเขามาอีกเชนเคย ซ่ึงเปนโอกาสท่ีเขาจะกลับมาคืนดีกับพระเจาได 
จากขอเหลานีเ้ราจะเหน็วา ท้ังชนชาติอิสราเอลและชนตางชาติก็เหลวใหลดวยกันท้ังนั้น แตท่ีพระเจา
ยังคงโปรดปรานเขาอยูก็โดยพระคุณของพระเจาเทานั้น 

มีเร่ืองกลาววาในสมัยท่ีอเมริกาทําสงครามกับสเปญนั้น มีนายทหารอเมริกันยศนายพันคนหนึ่ง
กําลังหาซ้ืออาหารที่หนวยกาชาดของฝายศัตรู พนักงานหนวยกาชาดกลาววา “ผูพันครับ ของหลานี้ไม
ขายใหศัตรูครับ “แลวนายพันกลาววา “อาว ถายังง้ัน ทํายังไงฉันจึงจะไดของน้ีละ เพราะทหารของฉัน
กําลังหิวอยูทีเดียว” หนวยกาชาดกลาวตอบอยางสุภาพวา “ถาซ้ือก็ไมขาย แตถาขอเอาเฉย ๆ ทางกาชาด
ก็ยินดีให” เดีย๋วนีม้นุษยท้ังหลายก็เหมือนกันคือเปนศัตรูตอพระเจา ไมมีหนทางท่ีจะไดรับความปรานี
จากพระองคเลย แตถาเราขอตอพระองคโดยความถอมใจ พระองคยังจะประทานพระคุณใหเปลา ๆ 
เชนกัน พระเจาจะประทานใหแกทุกคนท่ีวางใจในพระองค 

33-36 ขอความตอนทายนี้ เปรียบเสมือนคําสดุดีท่ีอาจารยเปาโลกลาวสรรเสริญพระสติปญญา 
พระดําริ ตลอดจนโครงการของพระเจา ซ่ึงทําไวอยางรอบคอบเหลือท่ีจะพรรณนาไดสมองของมนุษยมี
ขอบเขตจํากัด เพราะฉะนั้นจงึไมเขาใจพระประสงคพระเจา 

มนุษยมีความรูเทานั้นยังไมเพียงพอ เพราะมีนักเรียนเปนจํานวนมากเรียนเกงสอบไดคะแนน
สูงในโรงเรียน แตพอมาประกอบอาชีพ กก็ลับไมไดรับความสําเร็จเลย ท้ังนีเ้พราะเขาไมรูจักใชความรู
ท่ีเขามีอยู พระเจาทรงรอบรู และพระองคทรงมีพระสติปญญาท่ีจะบริหารอะไร ๆ ไดตามพระทัยของ
พระองค 

ปจจุบันนี้ เม่ือเรามองดูความเคล่ือนไหวของโลก เราอาจจะคิดวาโลกกําลังวิ่งเขาสูความพินาศ 
แตคริสเตียนเขาใจดวีา ไมมีเหตุการณใดในโลกท่ีเหลือวิสัย ท่ีพระเจาจะบังคับใหเปนไปตามโครงการ
ของพระองคไมได เม่ือเราเขาไปดูเคร่ืองจักรในโรงงานใหญ เราอาจจะงงไปหมดวา มันทํางานได
อยางไร และจะบังคับมันอยางไร แตนายชางผูประดิษฐหรือวิศวกรผูคุมเคร่ืองยอมเขาใจ และจัดการกับ
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มันไดอยางงายดาย ฉะนั้นถึงแมวาเราไมเขาใจวาพระเจาทรงควบคุมโลกนี้ไดอยางไร ใหเราวางใจใน
พระสติปญญาของพระองควา พระองคทรงทําตามพระประสงคของพระองค 

“ใครเลาจะไดรูจักพระทัยของพระเจา” มนุษยอาจจะอวดอางถึงการคนพบอะไรตออะไรได
สําเร็จ แตพระเจามิไดปรึกษาหารือกับมนุษย เม่ือพระองคตรัส โลกและจักรวาลนีล้อยอยูในอากาศได 
แตนาขําจริง ๆ ท่ีมนุษยบางคนเคยเตือนสติพระเจาเม่ือเวลาอธิษฐานวา ควรทําอยางนี้ ไมควรทาํอยาง
นั้น เราควรจําไดวา เม่ือพระเจาบันดาลส่ิงใด ข้ึนมา มนษุยไมมีสวนท้ังนั้น 

ฉะนั้นอาจารยเปาโลจึงลงทายในบทนี้วา “จงถวายเกียรติยศแดพระเจาสืบ ๆ ไปเปนนิตย” นี่
แหละควรจะเปนถอยคําจากใจจริงของคริสเตียนท้ังหลาย 
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บทเรียนที่ 5 ชีวิตคริสเตียนและสังคมภายนอก 4

พระธรรมโรมบทที่ 12 

นักศึกษาพระคัมภีร ไดแบงพระธรรมโรมออกเปน 2 ตอน คือ ตอนแรกจากบทท่ี 1-11 เรียกวา 
ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับหลักโอวาทและคําสอนตาง ๆ ในการดํารงชีวิตคริสเตียนโคยความเช่ือ สวนตอนที่
สองนั้น คือจากบทท่ี 12-16 เรียกวา ภาคปฏิบัติคือคําส่ังท่ีคริสเตียนควรปฏิบัติตามในการดํารงชีวติคริส
เตียน 

1,2 นี่เปนคําสรุปความคร้ังแรกของอาจารยเปาโล เพื่อใหคริสเตียนท้ังหลายถวายตัวตอพระเจา 
อาจารยเปาโลไดกลาวไวมากตอมากแลวถึงทางแหงความรอด การเอาชนะความผิดบาป และการรับ
ความชอบธรรมโดยความเช่ือ นอกจากเรารูจักและทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา ในชีวิตของเราแลว เรา
จะเกิดผลเพื่อพระองคอยางแทจริงไมได และยิ่งกวานั้นชีวิตคริสเตียนของเราก็จะลุม ๆ ดอน ๆ ไม
ราบร่ืน ฉะนั้นกอนท่ีจะรูจักพระทัยของพระเจา จึงมีขอแมวาเราตองถวายตัว 

อาจารยเปาโลเขียนขอความนี้ถึงพี่นองคริสเตียนเทานัน้ “คําวาพี่นองท้ังหลาย” นั้นหมายถึง
บรรดาคริสเตียนโดยตรง เพราะวาคนที่ยงัไมเปนคริสเตียนจะถวายตัวตอพระเจาจริง ๆ ไมได เพราะวา
คนท่ียังไมไดรับความรอด และยังเปนคนบาป พระเจารับเขาไมไดในขอแรกนี้ถึงแมวาจะเล็งถึงพวกค
ริสเตียน แตก็ยังเปนคําเรงเราผูท่ีอยากเปนคริสเตียนใหรับเอาพระเยซูดวย เพื่อเขาจะไดรับความรอด
และถวายตัวตอพระองคเชนเดียวกัน คําวา “การรับความรอด” กับ “การถวายตัว” นั้นแตกตางกนัมาก 
ขอแรกหมายถึง “การรับ” ขอหลังหมายถึง “การให” หรือรับความรอด หมายถึงการท่ีพระเจากระทํา
เพื่อเรา และการถวายตัวนั้น หมายถึงการกระทําของเรา 

เม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทหารญ่ีปุนไดแสดงใหโลกเหน็การเสียสละของเขาเพ่ือจอม
จักรพรรดิญ่ีปุนอยางแทจริง ทหารทุกคนยอมตายดีกวาท่ีจะกลับมาอยางผิดหวัง ท้ังนีเ้พื่อจอมจักรพรรดิ
ของเขาผูเดียว เม่ือคริสเตียนยอมถวายตัวเพื่อพระเจาเชนนั้น จึงจะเรียกไดวาเปนการถวายตัวอยาง
แทจริง 

เม่ือเราถวายตัว เราตองถวายท้ังหมด ถวายการงาน เวลา ความสามารถ ทรัพยสมบัติ ฯลฯ เพื่อ
พระองค พระเจามิไดเรียกรองใหเราถวายความฉลาด ปริญญา หรือประกาศนยีบัตร แตพระองคขอตัว
เราตางหาก ฉะนั้นเม่ือเราถวายตัวก็เทากับเราถวายหมดนัน่เอง คือ ถวายหู ตา ล้ิน มือ เทา ฯลฯ และท้ัง
ตัวของเราเพ่ือพระเจาจะไดเปนเจาของเพราะฉะน้ันทุกส่ิงท่ีเรามีจึงเปนของพระองค 
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เม่ือเราถวายตัวตอพระเจาแลว เราเปนของพระองค ฉะนั้นจึงไมสมควรท่ีเราจะประพฤติตาม
อยางชาวโลก แตตองเปล่ียนนิสัยเสียใหม การท่ีจะทําตัวใหแตกตางจากคนอ่ืนนั้น มิใชของงายบางคน
กลัววา สังคมจะตัดเขาออกเสียจากพรรคพวก ถาปลีกตัวอยูอยางคริสเตียนท่ีแทจริง ไมกิน ไมดื่มอยาง
สังคมก็กลัววา จะเสียงาน เสียธุรกิจ เสียผลประโยชน เพราะฉะน้ันคริสเตียนหลายคนจึงไมแตกตางจาก
เพื่อนบานของเขาเทาไรนัก ถาเราจะถวายตัวดังกลาวแลวเราจะสามารถพูดอยางอาจารยเปาโล (ใหครู
อานกาลาเทีย 2: 20) 

3-5 เม่ือเจาสาวกับเจาบาวไดใหคําม่ันสัญญาตอกันในพธีิแตงงาน เขาจะสัญญาวาจะรักซ่ึงกัน
และกัน มิใชวนัเดียวสองวนั หรือหนึ่งปสองปเทานั้น แตจะรักกันในเวลาท่ีม่ังมีและยากจน ในเวลาสุข
และทุกข และในเวลาสบายหรือเจ็บไข ในทํานองเดยีวกันเม่ือเราถวายตัวตอพระเจา เรามิใชทําเพียงครู
ช่ัวยาม หากแตตลอดชีวิตของเรา แลวแตพระองคประสงคจะใชชีวิตของเราในทางใด ฉะนั้น จากขอ 3 
นี้ตอไป อาจารยเปาโลไดย้ําสอนจําแนกแยกแยะในขอปฏิบัติตาง ๆ  

ขอ 1 กลาววาคริสเตียนท่ีแทจริงจะไมยกยอ หรืออวดอางถึงความดีเดนของตัวเอง นักเขียน
หนังสือท่ีดี ไมจําเปนตองโฆษณามาก ๆ เกี่ยวกับหนังสือท่ีเขาแตงนัน้ เพราะประชาชนท่ีอานจะรูเอง 
คนสวนมากมักจะถือตัววาดกีวาคนอ่ืนเสมอ ไมมีใครยอมรับวาตัวดอยกวาคนอ่ืน แตพระเจาส่ังคริส
เตียนมิใหทําตามชาวโลก 

ในข 4,5 นั้น อาจารยเปาโลไดยกตัวอยางถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนซ่ึง
เปรียบเหมือนอวัยวะของรางกาย คริสตจักรเปรียบเสมือนรางกาย และพระคริสตเปนศีรษะ ในรางกาย
นั้นยอมมีอวัยวะหลายอยาง คริสตจักรยอมมีสมาชิกหลายคนเชนเดียวกัน และทุกคนก็รวมเปนรางกาย
เดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของคริสเตียนมิใชเปนส่ิงภายนอก แตเกีย่วกบัฝายวิญญาณ คริส
เตียนทุกคนท่ัวทุกหนทุกแหงเปนอวยัวะของคริสตจักรของพระเยซูคริสต 

6-8 ขอเหลานี้แสดงถึงความสามารถตาง ๆ ท่ีพระเจาไดประทานใหแกคริสเตียนเพ่ือปฏิบัติ
พระองค หนาท่ีของเราในคริสตจักรอาจเปนตําแหนงสําคัญหรือไมสําคัญก็ได แตผลงานท่ีเราทําเพื่อ
พระเจานั้นยอมมีความสําคัญเทากันหมด น็อตตัวเล็ก ๆ ในเคร่ืองยนตยอมมีความสําคัญเทา ๆ กับเหล็ก
ช้ินใหญ ๆ ท่ีเรามองเห็นไดงายเหมือนกนั เพราะถาอุปกรณสวนใดติดขัดแลว เคร่ืองยนตอาจจะเดนิ
ไมได 

ไมวาหนาท่ีของเราจะอยูในประเภทใดก็ตาม ขอใหเราถวายความสามารถท้ังหมดของเราเพ่ือ
รับใชพระเจา พระเจาตองการใหเราทําหนาท่ีซ่ึงเหมาะสมกับเรา และดํารงชีวิตอยูดวยสามัคคีธรรมกับค
ริสเตียนอ่ืน ๆ เสมอ สําหรับคําเตือนสอนตอนนี้ กค็ลายคลึงกับท่ีอาจารยเปาโลเขียนฝากไปใหคริส
เตียนชาวโครินธดวย คือ 1 โครินธ 12: 15-21 (ถาครูอานเปรียบเทียบกจ็ะทําใหมีความเขาใจดีข้ึน) 
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ความสามารถท่ีพระเจาประทานใหสําหรับการรับใชพระองค ท่ีกลาวถึงมีอยู 2 ประการ ใน
พระคัมภีรตอนน้ีคําวา “ทํานาย” หมายถึงการประกาศหรือการกลาว ไมวาจะพูดถึง อดีต ปจจุบัน หรือ
อนาคต ฉะนัน้ถาพระเจาประทานความสามารถใหใครในการประกาศ ก็ใหผูนัน้ประกาศเพื่อพระเจา 
ประกาศตามขนาดความเช่ือท่ีพระเจาประทานใหเทานั้น พระเจามิไดประทานความสามารถให
นักเทศนเทากนั บางคนมีนอย บางคนมีมากฉะนัน้ถาเราไมมีความสามารถเชนดอกเตอร บิลล่ี เกรแฮม 
เราก็ไมตองทอใจ 

คําวา “ปรนนบิัต”ิ หมายถึงหนาท่ีของมรรคนายกในคริสตจักร คือการรับใชท่ัวไป แตนาเสียใจ
ท่ีบางคนเห็นวาเปนงานตํ่า เพราะเปนงานท่ีพระเจาต้ังไว 

“การส่ังสอน” หมายถึงการสอนพระคัมภีร เพื่อใหคนบาปรูจักพระเจาและรับเอาความรอด เชน
ครูรวีวารศึกษาพึงรับใชพระเจาทุกวันอาทิตย สอนช้ันตาง ๆ ทั้งเด็กสาวและผูใหญ เพื่อเขาจะไดรูจัก
พระเจาดียิ่งข้ึน “การเตือนสต”ิ คือการบอกลาวมิใหคนกระทําผิดหรือเดินทางผิด คือผูท่ีสามารถเตือน
คนอ่ืนไดโดยท่ีเขาไมโกรธ และยอมเช่ือฟง “การแจกทาน” คือการให ผูท่ีมีความสามารถในทางน้ี คือผู
ท่ีมีใจเอื้อเฟอเผ่ือแผแกคนอ่ืน และมีสติปญญาท่ีจะหามาไดดวย “การครอบครอง” คือความสามารถใน
การเปนผูนํานัน้เอง “การแสดงความเมตตา” อันสุดทายนี้มีความสําคัญมาก คือความสามารถในการเอา
ใจใสตอคนเจบ็ปวย หรือผูท่ีตกทุกขไดยากเปนอยางด ี

ฉะนั้นถาหากเรามีความสามารถอันใด จงใชความสามารถอันนี้เพื่อพระเจาแตพระองคเดียว 
และไมควรละเลยในการใชความสามารถที่พระเจาประทานใหเรา 

9-16 ขอเหลานี้เปนเคร่ืองพสูิจน ความประพฤติและอุปนิสัยอันแทจริงของคริสเตียนเมื่อเผชิญ
กับสังคมคริสเตียนและสังคมภายนอก 

ขอ 9 สอนถึงการรักซ่ึงกันและกันซ่ึงเปนส่ิงจําเปนมาก พระเยซูทรงสอนไววาคนทั้งหลายจะ
ไดรูวา เราเปนศิษยของพระองคโดยการท่ีเราท้ังหลายรักซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะคริสเตียนใหม เขาจะ
รูซ้ึงในความรักของพระเจาได ก็ตอเม่ือเขาเห็นความรักสําแดงออกโดยคริสเตียนท่ีเช่ือมากอน สวนคน
ภายนอกก็เหมือนกัน ถาเขาไมเห็นความรักของพระเยซูในตัวคริสเตียน เขาจะเช่ือไดอยางไร และความ
รักนั้นจะตองไมมีเลหเหล่ียมหรือการเสแสรง แตจะตองมาจากใจจริง 

9-16 พระคัมภีรตอนนี้มีช่ือวา “รูปลักษณะของคริสเตียนแท” และควรจะเปนอยางนั้นเม่ือมี
ความรักแลว ถัดจากนัน้ก็คือการถอมตัว คือถือวาผูอ่ืนดีกวาตัว ใหเขาขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติพระ
เจา 

คริสเตียนแทยนิดีในความหวังเสมอ อดทนตอความลําบาก หม่ันอธิษฐานเสมอ 
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การชวยคนอ่ืนท่ีขัดสนนั้น เปนการสําแดงความรักโดยตรง วันหนึ่ง ท่ีประชุมอธิษฐานมีคน
เสนอใหอธิษฐานเผ่ือแมหมายคนหนึ่ง ซ่ึงลูกของเขากําลังปวยหนัก ไมมีเงินจะซ้ือยา นักธุรกิจคนหนึ่งก็
อธิษฐานเผ่ืออยางรอนรน ขอใหพระเจาชวยเขา เม่ือเขาอธิษฐานเสร็จ ลูกชายคนเล็กจึงกลาววา “คุณพอ
ครับ ถาผมมีเงินเหมือนอยางคุณพอคงจะดมีาก” พอถามวา “ทําไม” ลูกตอบวา “ผมจะตอบคําอธิษฐาน
ของคุณพอเอง” คนสวนมากยินดีอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน แตไมเคยลงมือชวยใครเลย 

ความรักสําแดงออกโดยการอวยพรแกศัตรูดวย เม่ือความรักของพระคริสตเต็มลนในดวงใจ
ของใครแลว การท่ีจะรวมสุขรวมทุกขดวยกันกับคนอ่ืน จะไมเปนการยากเลย 

17-21 สุภาษติของชาวสเปญกลาววา “การทําช่ัวตอบแทนความดนีั้นคือผีมาร การทําช่ัวตอบ
แทนความช่ัวนั้นคือมนุษย การทําดีตอบแทนความช่ัวนัน้คือทูตสวรรค” 

ขอใหเราระลึกองคพระเยซูคริสตเสมอ พระองคดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ดวยความบริสุทธ์ิ ทํา
ความดีตอมนษุย แตผลท่ีไดรับคือถูกตรึงบนไมกางเขน หากเราไดรับความเจบ็ชํ้าน้ําใจเพราะศัตรู 
ขอใหเรายนิดีเพราะเรามีสวนทนทุกขรวมกับพระเยซู 
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บทเรียนที่ 6 คริสเตียนกับผูปกครองประเทศชาติ 5

โรมบทที่ 13 

1-7 มีหลายคนคิดวาการเปนคริสเตียน คือการทําลายชาตินั้นไมเปนความจริง เพราะพระคัมภีร
มีหลายตอนท่ีสอนใหคริสเตียนอยูใตการปกครองของเจาบานผานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระธรรม
โรม 13:1-7 นี้ จะเห็นไดชัดทเีดียว 

จดหมายฝากของอาจารยเปาโลถึงคริสตจักรโรม สวนมากเขียนถึงคริสเตียนผูซ่ึงมีพื้นฐาน
ความเช่ือตามประเพณีชนชาติอิสราเอล ซ่ึงเห็นวาเปนการไมสมควรที่จะอยูใตบัญชาของรัฐบาลโรมัน
หรือรัฐบาลตางชาติ ในสมัยหนึ่งชนชาติอิสราเอลถูกขับไลออกจากกรุงโรมเพราะเขาไมยอมอยูใต
บังคับรัฐบาลโรม และผลสุดทายจอมจกัรพรรดิไดสงหทารมาทําลายกรุงเยรูซาเล็มอยางราบคาบทีเดียว 

เพราะฉะนั้นในจดหมายฉบับนี้ อาจารยเปาโลจึงเขียนมาเตือนเขาอยางจําเพาะเจาะจงวา ใหทุก
คนยอมอยูใตผูมีอํานาจ นั้นหมายความถึง บิดามารดา ตาํรวจ ผูปกครองในคริสตจักร และอํานาจหนาท่ี
ของรัฐบาล คําส่ังนี้ไมมีการยกเวน เราคริสเตียนตองเคารพตออํานาจกฎหมายของประเทศชาติ เพราะรู
วาอํานาจนั้น ๆ พระเจาเปนผูประทานให พระเจาทรงอยูเบ้ืองหลังคณะรัฐบาล ถึงแมคณะรัฐบาลไม
รูสึกตัว เพราะวาไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกดิข้ึนไดนอกจากพระเจาทรงอนุญาต ผูปกครองบางคนอาจเลวราย 
แตนั่นมิไดหมายความวาพระเจาสนับสนนุใหเขาเปนอยางนั้น เราตองอยูใตอํานาจ ในสมัยของอาจารย
เปาโลนั้นจอมจักรพรรดิเนโรของโรม ประชาชนไดเรียกพระองควาพระราชาใจเสือ เนโรไดทําทารุณ
กรรมโหดรายตอพวกคริสเตียนมาก แตก็จําเปนท่ีพวกคริสเตียนจะตองอยูใตอํานาจการปกครองของ
ทาน 

คําถามท่ีใคร ๆ ถามกันเสมอก็คือวา ถาคณะผูปกครองทุจริตช่ัวราย เราควรจะทําอยางไร 
นักศึกษาพระคัมภีรท้ังหลายมีความคิดเปนสองแง ตามประวัติศาสตรกมี็ไวเปนตัวอยางอยูดวย เชน โอลิ
เวอร ครอมเวลล คริสเตียนนักปฏิวัติชาวอังกฤษ และยอรชวอชิงตัน ผูประกาศอิสรภาพของอเมริกา 
คริสเตียนท่ีรักพระเจาจะตองรักประเทศชาติดวย และชวยเหลืออยางเต็มท่ีเหมือนคนท้ังสองนี้ คําสอน
ของพระคัมภรีตอนนี้ไมไดหมายความวา พวกคริสเตียนจําตองรวมมือกับความชั่ว แตจะตองอยูใต
บังคับบัญชา เม่ือคําส่ังใด ๆไมถูกตองตามกฎหมาย เรากไ็มตองปฎิบัตติาม (ใหครูอานกิจการ 5:29) 

คําถามอีกคําถามหน่ึงท่ีคนท้ังหลายกําลังสนเทหอยูก็คือวา เปนการถูกตองไหมท่ีคริสเตียนจะ
เขารับราชการทหารหรือตํารวจ คําตอบคือ เปนการถูกตองเพ่ือท่ีจะแสดงความจงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ และตอพระเจา คือจะปองกนัคนดีไวไมใหคนช่ัวเบียดเบียนสมมุติวาในการสงครามเราฆา
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คนตาย เราจะไมมีบาปหรือ นักศึกษาพระคัมภีรหลายคนตอบวา ความผิดนัน้ตกอยูกับรัฐบาลซ่ึง
ปกครองเรา เพราะเราไดรับคําส่ังใหทํา แตมีคริสเตียนบางพวกเช่ือวาเขาไมควรจับอาวุธเลย เราก็ไมได
ปรัปรําวาเขาเชื่อผิด ถาพระเจาใหเขามีความเชื่อนั้นก็เปนเร่ืองระหวางเขากับพระเจา 

ในขอท่ี 5 นั้นกลาววา เราเช่ือฟงกฎหมายมิใชเพราะกลัวโทษท่ีจะไดรับเทานั้น แตเพราะเรามี
ใจสัตยซ่ือ เหน็วาการทําผิดกฎหมายนั้นเปนส่ิงไมดีการทําผิดกฎหมายของประเทศบานเมือง กเ็ทากับ
ทําผิดตอพระเจา การเคารพตอกฎหมายก็คือการเช่ือฟงพระเจา 

คนสวนมากไมอยากเสียภาษีอากรใหรัฐบาล เขาอยากปดบังภาษเีงินได เขาอยากทําอะไรตอ
อะไรโดยไมเสียเงินเลย หาคิดไมวารัฐบาลจําเปนตองใชภาษี เพื่อบํารุงประเทศชาติ ในพระกิตติคุณ 
พระเยซูคริสตยังส่ังใหอัครสาวกของพระองคสงสวยใหกายะซาโดยตรัสวา “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก
กายะซา และของ ๆ พระเจาจงถวายแตพระเจา” (มัทธิว 22:21) ถาคริสเตียนหลบหนภีาษีกเ็ทากับเขาขัด
คําส่ังของพระเยซูนั่นเอง 

หนาท่ีการรับผิดชอบของเราตอรัฐบาล ไดสรุปความไวในขอ 7 ทุก ๆ คนท่ีไดรับการเลือกตั้ง
ใหอยูใจตําแหนงหนาท่ีปกครองเรานั้น พระเจาเปนผูเลือกเขา เพราะฉะน้ันเราจึงตองใหเกียรติและ
เคารพนับถือเขา ในขอนี้รูสึกวาเราบกพรองมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่วกับการเลือกท่ีรักมักท่ีชังผูอยูใต
บังคับบัญชา เราจะตองไมเลือกหนา เราจะตองใหเกียรติแกเจาหนาท่ีทุกคนเสมอกัน ไมวาเขาจะรูจกัเรา
ดีหรือไม แมแตพระเยซูเองซ่ึงเปนพระบุตรของพระเจา ก็ยังทรงเคารพปนเตียวปลาตในฐานะผู
พิพากษา ฉะนัน้ประชาธิปไตยแทก็คือ การท่ีคริสเตียนปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจาและกฎหมายของ
บานเมือง 

8-10 อาจารยเปาโลไดยอนมากกลาวถึงความสัมพันธระหวางคริสเตียนกับเพื่อนบาน ขอ 8 
บอกวา อยาเปนหนี้คนหน่ึงคนใดเลยน้ัน คริสเตียนจะมีแสงสวางเพื่อพระเยซู ถารักษาช่ือเสียงคนตนให
ดี โดยเฉพาะในเร่ืองหนี้สิน เขาตองรักษาคําสัญญา เขาจะตองไมผิดนดั เขาจะตองใชหนีตามกําหนด 
พระคัมภีรบอกวา มีหนี้อยางเดียวซ่ึงเราจะใชไมหมดได คือหนี้แหงการรักซ่ึงกันและกัน เรารักคนอ่ืน
ไมใชเพราะกฎหมายหรือใครบังคับ ฉะนั้น ความรักคือความสมัครใจกระทําส่ิงใด ๆ โดยไมคิดตอบ
แทน เรารักคนอ่ืนเพราะพระเจาทรงรูจกัเรากอน เม่ือพระเจาสถิตอยูในเรา เรากอ็ดไมไดท่ีจะสําแดง
ความรักตอคนอ่ืน ความรักท่ีแทนั้นยอมไมนําความเส่ือมเสียและอันตรายมาสูเพื่อนบาน ความรักจะทํา
ใหเรารักษาพระบัญญัติอ่ืน ๆ ไดครบถวนบริบูรณ เพราะวาคนใดท่ีรักคนอ่ืนกก็ระทําใหพระบัญญัติ
สําเร็จบางคนพูดวา ถาคนใดรักพระเจา เขาทําอะไรก็ได เพราะส่ิงท่ีเขาทําน้ันไมเปนอันตรายแกเพื่อน
บานเลย นั้นถูกตองทีเดยีว 
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เม่ือบิดามารดาเล้ียงลูกนอย เขาจะสอนเด็กใหทํา ส่ิงนั้นไมใหทําส่ิงนี้ เขาต้ังกฎตั้งขอบังคับไว
ทีเดียว แตพระเจามิไดทําเชนนั้น พระองควางกฎไวเพยีงขอเดียวเทานั้นคือ “ความรัก” เม่ือเราเปนคริส
เตียนแท เรากไ็มตองวิตกวาจะตองถูกจับในขอหาฆาคน ลวงประเวณ ี ลักทรัพย ฯลฯ เพราะถาพระเยซู
อยูในใจเราแลว กฎแหงความรักของพระองคจะคุมครองมิใหทําส่ิงเหลานี้ เราจึงอยูอยางปลอดภยั ถาใจ
ของเราเห็นพองกับพระเจาแลวความประพฤติของเราจะดีตามไปเอง “ใจเต็มบริบูรณอยางไร ปากก็พูด
ออกอยางนั้น” ฉะนั้นถาขางในไมมีความรัก มันก็จะเกิดดอกออกผลเปนความรัก บางคนพูดวา พระเจา
มิไดส่ังใหคนเขาไปในปาเดด็ดอกไมท่ีกําลังบานท้ิง เพื่อจะมีดอกบานมากข้ึน แตพระเจาบันดาลใหดอก
รวงไปเอง และใหดอกใหมออกมาแทนที่ พระเจามิไดบังคับใหพอแมตองเล้ียงลูก ๆ แตพระองคใส
ความรักไวในใจ เทานัน้ก็พอแลว 

ในทํานองเดียวกัน ในสมัยพระคุณนีพ้ระเจาไมไดวางพระบัญญัติ 10 ประการใหแกเรา เพื่อให
ปฏิบัติตาม แตพระองคไดเอาความรักของพระองคใสใวในใจของเราเทานั้นและความรักนี้จะทําใหเรา
ปฏิบัติตามพระบัญญัติโดยอัตโนมัติ 

11-14 อาจารยเปาโลไดย้ําถึงความบริสุทธ์ิของคริสเตียนอีกคร้ังหนึ่ง ในการท่ีจะพบองคพระผู
เปนเจาอยางเปนสุข 

ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตท่ีลําบาก เราจะตองเช่ือฟงพระเจาโดยไมมีเงื่อนไข จะตองรักคนอ่ืน
เหมือนกับรักตนเอง และจะตองรักษาตัวใหบริสุทธ์ิในโลกอันโสมมของพญามาร เวลาก็ส้ันเขามา เรา
ไมรูวาวนัสุดทายจะมาถึงเม่ือไร ท่ีไหน นักวิทยาศาสตรและนักปราชญท้ังหลายลงความเหน็วา 
สถานการณของโลกกําลังอยูในเวลาบอย ๆ จวนจะคํ่าคือทุกส่ิงกําลังจะถึงท่ีสุด ฉะนั้นเราไมรูวาจะมี
เวลารับใชพระเจานานเทาไร ถาหากเรากําลังหลับใหลอยูก็ถึงเวลาแลวท่ีจะตองต่ืนข้ึน ถาหากเรา
ปรารถนาจะทําอะไรเพื่อพระเจาเราควรจะทําเดี๋ยวนี ้ เม่ือหมดโอกาสเราจะเสียใจ เม่ือเราอานพระคัมภีร
ตอนนี้ ขอใหพระรัศมีแหงการเสด็จมาของพระเยซูฉายอยูในบาน ในโรงเรียน และท่ีทํางานของเรา 
ขอใหเราต้ังใจรอคอยและเฝาระวังอยูเสมอวา พระองคอาจจะเสดจ็มาวันนีก้็ได การรอคอยองคพระผู
เปนเจาของเรานั้นมิไดหมายความวา เราจะขายขาวของบานเรือน และทรัพยสมบัต ิ แลวใสเส้ือชาวไป
ยืนอยูบนยอดเขารอรับการเสด็จมาของพระองค เปลาเลย แตใหเราต่ืนจากการหลับใหลฝายจิตวิญญาณ
แลวเรงทํางานของพระเจา เม่ือคํ่าคืนมาถึงเราจะทําการไมได ขออยาใหเราฝนถึงอนาคตจนไมอยากทํา
อะไรในปจจุบัน 

ในการรอคอยการเสด็จกลับของพระผูชวยใหรอดของเรา พระคัมภรีสอนใหเราปลดเปล้ือง
กิจการของความมืด และประดับกายดวยเคร่ืองอาวุธของความสวาง ทานยอหนเขียนไววา “และทุกคน
ท่ีไดรับความหวังใจจากพระองคอยางนี ้ ก็ไดชําระตนใหบริสุทธ์ิเหมือนอยางพระองคทรงเปนผู

 27 



บริสุทธ์ิ” (1 ยอหน 3:7) คําวา “ปลดเปล้ือง” นั้น หมายความถึงการปฏิเสธตัวเอง และส่ิงของ ๆ โลกท่ี
เราชอบนั้น คือหันหนาใหพระเจา หันหลังใหโลกอยางเดด็ขาด เม่ือเราปลดเปล้ืองความมืดออกแลว เรา
ก็จะตองสวมยทุธภัณฑของความสวางเขาแทน เพื่อปองกันการยั่วยวนของเนื้อหนัง ตัณหา และความ
ใครของโลกยุทธภัณฑของความสวางนี้คืออะไร พระเยซูคริสตเปนยุทธภณัฑหรือเคร่ืองอาวุธแหง
ความสวางเพือ่เรา 
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บทเรียนที่ 7 คริสเตียนแทคือผูที่รอบคอบในการปฏิบัติ 6

โรมบทที่ 14 

1 อาจารยเปาโลไดช้ีแจงใหคริสเตียนทราบถึงขอปฏิบัติตาง ๆ อันเปนปญหาเล็ก ๆนอย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงคริสเตียนตางก็มีความคิดเห็นแตกตางกันอยูมาก ซ่ึงในสมัยนี้คริสเตียนกเ็ผชิญปญหา
เหลานี้เหมือนกัน 

ปญหาท่ีเรากําลังจะยกข้ึนมาพิจารณานี ้ มิใชวาอไรถูกหรืออะไรผิด แตปญหาอยูท่ีวาอะไรควร
ทําหรือไมควรทํา ซ่ึงเกี่ยวกับความเช่ือของเรา คนท่ีมีความเช่ือออนอาจเปนเพราะเขาไมเขาใจเร่ืองความ
รอด โดยการส้ินพระชนมของพระเยซูคริสตบนไมกางเขนและการคืนพระชนมของพระองค ฉะนั้นถา
เรามีพี่นองท่ีเช่ือใหมหรือท่ีออนในความเชื่อเราไมตองตัดสินความประพฤติของเขาวา ถูกหรือผิด แต
ใหเราชวยอธิบายพระวจนะของพระเจาใหเขาฟง จนเขาใจดแีลวเขาจะรูในใจของเขาเองวา เขาถูกหรือ
ผิด ในการประพฤติและการปฏบัติ 

2 คริสเตียนฝายหนึ่งเห็นวาจะเกิดอะไรทั้งหมดกไ็ด แตอีกฝายหนึ่งท่ีมีความเชื่อออนก็เหน็วา
จําเปนจะตองกินแตผักเทานัน้ ปญหาท่ีถกเถียงกนัมากในสมัยนัน้ก็คือ การรับประทานเนื้อท่ีบูชารูป
เคารพแลวนัน้ผิดหรือไม ตามปกติพวกนับถือผีหรือพวกไหวเจา เขาจะเอาเนื้อสัตวไปบูชารูปเคารพ 
แลวพวกพอคาก็จะรับซ้ือเนือ้นี้ทีหลัง ไปขายตามตลาด คริสเตียนบางคนลงความเห็นวา ผูท่ีเชื่อพระเจา
แลวไมควรกนิเนื้อชนดินั้น เพราะจะเปนการทําใหคนเช่ือใหมหลงผิด คนท่ีมีความเช่ือออนอาจจะคิดวา
รูปเคารพและพระเจาก็เหมือนกันแลวเขาอาจจะกลับไหวรูปเคารพอีกเชนเคย สําหรับเร่ืองนี้อาจารย
เปาโลไดอธิบายไวอยางชัดเจน ใน 1 โครินธ บทท่ี 8 ดวย 

ในสมัยนีย้ังมีคริสเตียนบางพวกคิดวา คริสเตียนจําเปนตองปฏิบัติตามกฏหรือบัญญัติบางขอท่ี
พวกยูดายังปฏิบัติกันอยู (กิจการ 10:12-16) แตพระเยซูสอนวา ส่ิงใดก็ตามท่ีเรารับประทาน มิไดทําให
เราเปนมลทินเลย (มาระโก 2:15-20) หลังจากน้ําทวมโลกแลว พระเจาบัญชาวา ใหสัตวเคล่ือนไหวและ
ส่ิงท่ีมีชีวิตบางอยาง เปนอาหารมนุษย (อิสยาห 9:3) 

3,4 อาจารยเปาโลมิไดยกยองคนท่ีกินหรือเหยยีดหยามคนท่ีไมกิน เราก็เหมือนกัน มิใชหนาท่ี
ของเราท่ีจะตองไปตัดสินคนอ่ืนในขอหยมุ ๆ หยิม ๆ เหลานี้ คนท่ีกนิเนื้อไมควรถือวาตัวดีกวาคนท่ีไม
กิน สวนคนท่ีไมกินนัน้ ก็อยาคิดวาตัวเองจะไดรับความโปรดปรานจากพระเจายิ่งกวาคนอ่ืน จงใหพระ
เจาเทานัน้เปนผูตัดสินวาใครถูกใครผิด 
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5 ในขอนี้เปนปญหาท่ีถกเถียงกันคือเร่ืองการถือวัน นัน่อาจจะเปนเพราะวาพวกยดูาเคยนับถือ
วันสะบาโตมาแลวตามแบบพระคัมภีรเดิม แตเม่ือปฏิบัติตามพระคัมภีรใหมโดยเปล่ียนวนัสะบาโตมา
ถือวันอาทิตย ก็เลยเกดิปญหาแตกแยกกันข้ึน วนัสะบาโตคือวันท่ี 7 ของสัปดาห สวนวันอาทิตยคือวนัท่ี 
1 ของสัปดาห บางคนก็เลยต้ังวันอาทิตยเปนวันสะบาโต (1 โครินธ 16:2 กิจการ 20:7) สําหรับเร่ืองนี้
อาจารยเปาโลชี้แจงวา เรามิไดอยูใตพระบัญญัติ แตเราไดเลือกวนัใด ๆ นั้น ก็เพื่อจะนมัสการพระเจา
และพักผอน (โครินธ 2:16) คริสเตียนแทยอมถือวันทุก ๆ วันเปนวันของพระเจา ไมใชเฉพาะวันอาทิตย
เทานั้น ท่ีเราตองอานพระคัมภีร อธิษฐาน นมัสการพระเจา เราตองทําทุก ๆ วัน 

6-8 ในตอนนี้เปนคําวินิฉัยซ่ึงทุกคนควรจะตัดสินเอาเอง กอนทําส่ิงใดก็ตามขอใหเรารูสึกตัววา 
เราทําเพื่อพระเกียรติของพระเจา หรือเราทําเพื่อผลประโยชนของตนหรือตามความปรารถนาของตัวเอง 
จุดประสงคอันใหญยิ่งในชีวิตของเราคืออะไร อยาลืมวาคริสเตียนไมไดดํารงชีวติอยูเพื่อตัวเองแตเพื่อ
พระเจา “...เพื่อคนเหลานัน้มีชีวิตอยู จะมิไดเปนอยูเพื่อประโยชนแกตวัเองตอไป แตจะเปนอยูเพื่อ
ประโยชนแกพระองคนั้น ผูทรงวายพระชนมทรงเปนข้ึนมาใหมเพราะเหน็แกเขา” (2 โครินธ 5:15) เรา
อาจจะมีความใฝฝนทะเยอทะยานก็ได แตขอสําคัญคือใหเราคํานึงถึงอยูเสมอวา ความสําเร็จของเราก็
เพื่อพระเกียรติยศของพระเจา ตัวเราเปนของพระเยซูคริสต ถาหากเราทําอะไรโดยไมใหพระองคมีสวน
รวมหรือเปนผูบงการในชีวิตของเราแลว เราจะขาดพระพรมาก 

ไมใชเราจะมีชีวิตอยูเพื่อพระเยซูเทานั้น เราจะตองตายเพ่ือพระองคดวย ไมวาเราจะมีชีวิตอยูชา
นานเทาไร นัน้ข้ึนอยูกับพระองคแตผูเดยีวเทานัน้ 

9-12 พระเยซูคริสตไดทรงคืนพระชนมเปนขอพิสูจนวา พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา คําวา
พระผูเปนเจาหมายความวา พระองคเปนพระเจาเหนือสารพัดพระองคเปนพระเจาเหนือคนเปนและคน
ตาย วันหนึ่งเราท้ังหลายจะตองยืนอยูตอพระพักตรของพระองค ใหการแกพระองค ถึงการกระทําของ
เราในโลกน้ี (2 โครินธ 5:10) ฉะนั้นคริสเตียนท้ังหลายควรจะระลึกอยูเสมอวา เราดาํรงชีวิตอยูในโลกน้ี
อยางไร ไมวาทําดีหรือช่ัว เราจะตองใหการกับพระเจา คริสเตียนจะตองใหการดวยตนเอง เราจะใหคน
อ่ืนใหการแทนเราไมได เพราะการกระทําของเราพระเจาไดบันทึกไวในสมุดรายงานของพระองคแลว 
ในชีวิตปจจุบันนี้มนุษยดวยกันอาจจะตัดสินเราตาง ๆ นานา แตขออยาใหเปนทุกข เพราะการตัดสินท่ี
แทจริงนั้นอยูท่ีพระเจา ขอใหเราจําไววา เราจะตองใหการตอพระเจาโดยตรง 

13 เราควรจะพิจารณาการปฏิบัติการของเราเอง เราไมควรทําส่ิงใด ซ่ึงอาจทําใหคนอ่ืนสะดุด
หรือหลงจากความเช่ือ ถาเราบอกคนอ่ืนวาเราเปนคริสเตียน ขอใหการประพฤติของเราเหมาะสม และ
ไมเปนเหตุใหคนอ่ืนหลงผิด 
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14-18 คําวา “มลทิน” แปลวา ความไมบริสุทธ์ิ อาจารยเปาโลเช่ือวา “ไมมีส่ิงหนึง่ส่ิงใดเปน
มลทินในตัวเอง” นี่มิไดหมายถึงมลทินในศีลธรรม แตหมายถึงเคร่ืองบูชาหรือของถวายตามพิธีทาง
ศาสนาท่ีพวกยูดาเช่ือถือกันเทานั้น ส่ิงสําคัญก็คือวา ถาคนหนึ่งคนใดสงสัยวาอะไรจะบริสุทธ์ิหรือไม
นั้น ถาจิตสํานกึของเขาเตือนเขาแลว ส่ิงนัน้ ๆ ก็เปนมลทินสําหรับเขา บางคนอาจจะสูบบุหร่ีดื่มสุราได
โดยจิตสํานกึไมฟองเขาเลย แตอาจเปนเพราะไดขืนทําหลายหนแลว จนกระท่ังจติสํานึกไมรูสึกผิด และ
ไมเตือนตอไป 

ฉะนั้นอะไรจะเปนมลทินหรือไมนั้น ข้ึนอยูท่ีจิตสํานึกท่ีมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิประทับอยู
ภายใน จิตสํานึกเชนนั้นตองอาศัยการเขาใกลชิดกับพระเจา และพระวจนะของพระองคดวย 

จริงอยูเราอยูในพระคุณ เรามิไดอยูใตพระบัญญัติ แตนั่นมิไดหมายความวาเราจะเอาเสรีภาพ
ของเรากระทําใหพวกพีน่องสะดุด เพราะการประพฤติของเรา ทานอาจจะคิดวาไมเปนการผิดท่ีทานไป
เท่ียวหาความสนุกสนานในที่บางแหง แตคนอ่ืนอาจจะไมเห็นเชนเดยีวกับทานดวย เพราะฉะนัน้ใน
กรณีเชนนี้ทานจะแสดงความรัก แบบคริสเตียนคือไมไปเพ่ือเห็นแกพีน่องคนนั้น สําหรับขอนี้ขอใหเรา
เอาคําวา “กินและดื่ม” มาใชแทนการกระทําอ่ืน ๆ ท่ัว ๆ ไปดวยเชน “การเฮฮาสนกุสนาน” “การไป
เท่ียวหยอนใจในสถานท่ีเตนรํา” “การดื่มสุราหรือเบียร” “การสูบบุหร่ี” ฯลฯ แมทานเองจะวาส่ิงเหลานี้
ไมผิดก็อยาทํา เพราะเหน็แกความรักตอญาติพี่นอง ซ่ึงมีความเช่ือออนหรือแตกตางจากทานเพือ่เขาจะ
ไมหลงจากความเช่ือ แผนดนิของพระเจามิไดประกอบดวยการกินและการดื่ม หรือการรําวง กินเหลา 
อยางเด็ดขาด คนเมาเหลา คนเลนการพนนัในเมืองสวรรคไมมีแน  

19-21 สําหรับทานละ ความสุขของทานคืออะไร คือการกินและการดื่มหรือ ถาสมมุติวาทาน
เกิดยากจนลง ทานจะยังมีความสุขไหม ความสุขของทาน คือ “ความชอบธรรม สันติสุข และความยินดี
ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” หรือเปลา ถาความสุขของทานมิไดข้ึนอยูกบัรากฐานตามท่ีพระคัมภีรกลาวไว 
ทานควรจะจากพระเจาเสียเดี๋ยวนี้ และทานจะมีความสุขโดยไมหวาดกลัวส่ิงแวดลอมใด ๆ เลย แทนท่ี
เราจะต้ังคําถามวา “ขาพเจาจะม่ัวสุมกับกจิการของชาวโลกไดแคไหน และยังเปนคริสเตียน” เราควรจะ
ตั้งคําถามวา “เราดําเนินชีวิตคริสเตียน แบบท่ีจะชวยคนอ่ืนใหสนิทสนมกับพระเจามากข้ึนไดอยางไร” 
ถาเราทําตามสมัยนิยม คือวา “ขาพเจามีสิทธิท่ีจะทําตามใจชอบ” เราจะทําลายงานของพระเจามากกวาท่ี
จะชวยงานของพระองคใหเจริญข้ึน 

เราควรจะดําเนินชีวิตคริสเตียนตามแบบมาตรฐาน ท่ีปรากฏในพระธรรมโรม บทท่ี 14 นี้ เราจึง
จะสามารถตัดสินใจวา อะไรถูก อะไรผิด สําหรับเรา 

22,23 ขอท่ี 22 เล็งถึงคริสเตียนซ่ึงมีความเช่ือม่ันอยูแลว ซ่ึงสามารถเห็นส่ิงสารพัดบริสุทธ์ิจํา
เพราะพระเจา คริสเตียนแทตองรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาปลีกยอยเหลานี้ ยิ่งกวาคนอ่ืน ถาสงสัยแลว
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อยากิน ถากินก็เปนการปรับตัวเอง เพราะฉะน้ันไมตองถามความเห็นของคนอ่ืน เราก็รูวาอะไรผิด อะไร
ถูก สําหรับเรา เราจะรูเองโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจาจะคอยเตือนเราอยูเสมอวาอะไรผิด เพื่อ
เราจะไมทํา 

สวนขอ 23 นัน้เล็งถึงผูท่ีมีความเชื่อออน อยางไรก็ดี คริสเตียนทีเช่ือใหม ๆ หรือความเช่ือยัง
ออน จําเปนตองเช่ือฟงคําเตือนของจิตสํานึกของตัวเอง 

วลีสุดทาย สรุปขอความบทนี้อยางไมมีขอแม ส่ิงใด ๆ ท่ีเราสงสัยวาถูกหรือผิด ส่ิงนั้นก็ผิดอยู
นั่นเอง นี่หมายถึงความคิดเห็นของเรา ความประพฤตขิองเรา วาจาของเรา และทุกส่ิงท่ีเรากระทํา ส่ิงท่ี
เราไมไดทําโดยอาศัยหลักแหงความเช่ือ กบ็าปท้ังส้ิน 
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บทเรียนที่ 8 คริสเตียนแทเอาตัวอยางพระเยซคูริสต 

โรม 15:1-13  

1-3 พระเยซูคริสตทรงเปนแบบฉบับท่ีคริสเตียนควรจะรับไวเปนตัวอยาง พระองคทรงรับใช
ประชาชนโดยมิไดคิดถึงความเหน่ือยยาก และการส้ินพระชนมของพระองคก็เพื่อการรอดพนบาปของ
มนุษย “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยังมีรัง แตบุตรมนษุยไมม่ีท่ี ๆ จะวางศีรษะ” (มัทธิว 
8:20) นี่แหละคือภาพของพระเยซูคริสตขณะเม่ือพระองคยังทรงพระชนมอยูในโลกน้ี เม่ือพระองค
ส้ินพระชนมกห็าใชเพื่อความบาปของพระองคเองไม เพราะพระองคไมมีบาป แตเปนเพราะความท
บาปของมนุษยโลก สมแลวท่ีอาจารยเปาโลกลาววา “พระคริสตเองก็มิไดทรงกระทําแตส่ิงท่ีชอบ
พระทัยพระองค” คริสเตียนท้ังหลายผูมีความปรารถนาท่ีจะเดนิตามรอยพระบาทของพระเยซู จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองเลียนแบบพระองค คริสเตียนท่ีมีความเช่ือเขมแข็ง ไมควรจะประพฤติในทางท่ีจะทําให
ผูท่ีมีความเชื่อออนสะดุดลมลง แตเรายังมีหนาท่ีชวยแบกภาระของเขาดวย เชนเดียวกับท่ีพระเยซูทรง
แบกภาระของเรา 

เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศญี่ปุนมีวา ชายชราคนหน่ึงสรางบานของตนไวบนยอดภูเขาและท่ี
หวางเขาลงไปตามชายทะเล ก็มีบานชาวประมงอื่น ๆ ปลูกอยูเรียงราย วนัหนึ่งชายชราคนนี้ยืน
ทอดสายตามองไปทางชายทะเล ก็เห็นพายุกําลังหอบเคร่ืองขนาดมหมึาวิ่งเขาหาฝงอยางรวดเร็ว แกรู
ทันทีวาบานท่ีอยูริมฝงทะเลจะตองพังทลายแน ๆ และทุกคนกลายเปนศพ แกจะตะโกนรองเรียกใหเขา
รูตัว แตชาวบานก็คงจะไมไดยนิเสียงของแก แกจะวิง่ลงไปบอกก็จะชาไปเสียแลว ผลสุดทายแก
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะเผาบานของแก ซ่ึงเปนเพยีงสมบัติช้ินสุดทายท่ีแกมีอยู เม่ือเขาเหลานั้นเหน็
แสงไฟลุกโชติชวงข้ึน คนท่ีอยูชายฝงกว็ิง่ข้ึนมาบนภูเขาเพื่อจะชวยเหลือ ทุกคนรอดตายอยางหวดุหวดิ 
แตชายชราคนน้ันตองสูญเสียบานของตน เพื่อชวยฝูงชนซ่ึงเปนเพื่อนบาน ถูกแลวชายชราคนน้ันปฏิบัติ
สมกับพระคัมภีรคือวา “ใหเราท้ังหลายทุกคนกระทําใหเพื่อนบานชอบใจ ในขอท่ีจะนําความดีและ
ความเจริญมาสูเขา” 

ถาหากเราเปนคริสเตียนท่ีแทจริง เราจะยนิดีในการเสียสละเพ่ือคนอ่ืน ยอมแบกภาระของคน
อ่ืนอยางหนาช่ืนตาบาน เราคงจะแสวงหาทางท่ีจะทําใหเพื่อนบานไดรับความสุข ความปลอดภัย แทนท่ี
จะแสวงหาความสุขสวนตัว ถาหากเราทําเชนนั้น เราคงจะมีความยินดมีาก เพราะวาไมมีความยนิดีอะไร
จะเทากับความยินดี ในการที่ไดชวยเหลือคนอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการชวยเหลือเขาใหพนจากความ
พินาศ และนําเขาใหมารับองคพระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอด 
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4-7 อาจารยเปาโลบอกวาพระคัมภีรเดิม และคําศาสดาพยากรณท่ีเขียนไวคราวกอนนั้นกเ็พื่อ
เปนคําส่ังสอน คือขอสอนใจในการดํารงชีวิตของคริสเตียน มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีเราตองเรียน ตามขอ
นี้บอกวา พระคัมภีรสอนใหเรามีความหวัง ความเพยีร และความชูใจ คําสอนนี้ฟงก็งายดี แตเปนการ
ยากท่ีจะปฏิบัติ คริสเตียนท้ังหลายตองเรียนรูจักน้ําพระทัยพระเจาสําหรับตนเอง แลวตองเพยีรคอยทา
พระองค จนกวาพระองคจะส่ังใหทําอยางไรตอไป ขณะเพียรรอคอยน้ัน เราจะตองเอาพระสัญญาของ
พระเจาเปนเคร่ืองชูใจและปลอบใจ เพื่อมิใหเกิดความทอใจและกลับมีความหวังเพิ่มข้ึน 

เม่ือเรารําพึงถึงคนของพระเจาในพระคัมภรี เขาตองผานชีวิตอยางโชกโชน เราก็อัศจรรยใจถึง
ความเพยีรความอดทนของคนเหลานั้น ตวัอยางเชน โยเซฟถูกจําคุกในประเทศอียิปต อิสยาหถูกขังไว
ในหองใตดิน ดาเนียลถูกโยนลงในถํ้าสิงโต อาจารยเปาโลถูกมัดขาลามโซไวในคุกเมืองฟลิปป แตคน
เหลานั้นมิไดทอใจ ขอใหแบบอยางของคนเหลานั้น เปนบทเรียนสอนใจใหเรามีความหวังเพิ่มข้ึน เพื่อ
เราจะเพียรทนเอาได 

ส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีบังเกิดข้ึนแกเรา ไมวาเปนส่ิงท่ีเราชอบหรือไมก็ตาม ยอมเปนโครงการของ
พระเจาท่ีจะกระทําการของพระองคใหสําเร็จในตัวเรา “ฝายเราทั้งหลายรูแลววาพระเจาทรงรวมมือกับ
คนท้ังหลายท่ีรักพระองค คือคนท้ังปวงท่ีรักพระองคไดทรงเลือกไวตามพระดําริของพระองคใหบัง
เกิดผลอันดีในส่ิง” (โรม 8:28) พระเจาองคเดียวท่ีประทานความเพียรและความชูใจใหแกคนของพระ
เจาดังท่ีปรากฏในพระคัมภรีนั้น จะทรงกระทําแกเราเชนเดียวกนั พระคัมภีรเปนพระวจนะสําหรับส่ัง
สอนเทาน้ัน และยังเปนกําลังท่ีชวยชูใหเราเดินถูกตองตามรอยพระบาทของพระเจาดวย คริสเตียนท่ี
ออนแอก็คือคริสเตียนท่ีขาดกําลังฝายวิญญาณและกําลังนัน้คนหาไดจากพระวจนะของพระเจา 

ฉากแหงการถกเถียงกนัเกีย่วกับขอหยุม ๆ หยิม ๆ คือวาอะไรถูกอะไรผิด ในการปฏิบัติ
ของคริสเตียน ปดลงดวยการอธิษฐานในขอ 5 และขอ 6 (ใหครูอานจากพระคัมภีร) และทุกส่ิงจะ
ถูกตองเสมอ เม่ือเรามีน้ําใจแบบพระเยซู เราจะอยูดวยกันโดยสามัคคีธรรมการรักใครกลมเกลียวกัน
ยิ่งข้ึน เม่ือคริสเตียนทุก ๆ คนตางก็มองดพูระเจา เร่ืองหยุม ๆ หยิม ๆ จะหายไปเอง คริสเตียนท้ังหลายท่ี
มีชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติตอพระเจา จะตอนรับคนอ่ืนโดยเห็นแกพระองคดวย เหมือนท่ีพระคริสตได
ทรงตอนรับเรา เพราะฉะนั้นขอใหเราตอนรับซ่ึงกันและกัน 

8-12 อาจารยเปาโลใหบทเรียนแกเราเปนอยางดีทีเดยีว ถาผูรับใชพระเจาจะกระทําการของ
พระองคใหเกดิผลสําเร็จลุลวงไปดวยด ี จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีสามัคคีธรรมหลังจากท่ีถกเถ่ียงเร่ือง
ความเช่ือออนและความเช่ือเขมแข็ง อาจารยเปาโลไดหนัมาเนนถึงสามัคคีธรรมในคริสตจักร อาจารย
เปาโลไดกลาวถึงพวกยดูาและพวกตางชาติ และเตือนใหเขารูวา ไมควรจะใหมีการถือพวกกัน หรือ
แบงแยกช้ันวรรณะในคริสตจักร 
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คริสเตียนท้ังหลายไมวาจะมาจากเช้ือชาติ ภาษาใด มีฐานะ หรือครอบครัวชนิดใด เรา
จําเปนตองตอนรับซ่ึงกันและกัน และเขารวมสามัคคีธรรมซ่ึงกันและกนั เพราะวาพระเยซูคริสตไมทรง
เลือกหนาผูใด พระองคทรงยอมรับพวกยดูาและพวกตางชาติเชนเดยีวกัน พวกยดูาก็เชนเดียวกันคริส
เตียนท่ีมีความเชื่อออน คอยจับผิดชนตางชาติท่ีมีความเชื่อ หรือไมกไ็มยอมตอนรับเขา อาจารยเปาโล
เอาขอพระคัมภีรเดิมออกอางใหเขาท้ังหลายทราบวา ท้ังสองฝายควรจะตอนรับซ่ึงกันและกัน พวกยูดา
หรือชนชาติอิสราเอลถือตัววาเปนพวกเลือกสรรของพระเจา ฉะนั้นจงึทําตัวโอหังอยูเหนือคนอ่ืน เปน
ความจริงทีเดยีวท่ีพระเจาไดสงพระบุตรของพระองคใหเสด็จลงมาประสูติเปนชนชาติยูดา และเม่ือพระ
เยซูทรงกระทําการของพระองคอยู พระองคก็จํากัดขอบเขตการงานของพระองคไวในจําพวกชนชาติยู
ดาหเทานัน้ (มัทธิว 15:34) แตขอพระคัมภรีเดิมท่ีอาจารยเปาโลนํามาอางนั้นกลาวไววา พระเจาทรงเปน
พระเจาของคนตางชาติดวย เพื่อคนตางชาติจะไดถวายเกียรติยศแดพระเจาดวยเหมือนกัน เนือ่งดวย
ความเมตตาของพระองค 

ทุกวันนี้ดูเหมือนวาคริสเตียนท้ังหลาย มองไมเห็นสามัคคีธรรมในพระคัมภีรเสียเลย มีการ
แตกแยกกัน มือกกถือเหลาคลายกับวาพระเยซูมีหลายองคเชนนั้น แมแตคณะตาง ๆ ก็ยังมองหนากนัไม
ติด ถาพระเยซูยังดําเนนิพระราชกิจของพระองคอยูในโลกน้ีพระองคจะทรงเสียพระทัยมาก และวงิวอน
ใหคริสตจักรตาง ๆ คืนดีกนั 

งานของพระเจาจะเกิดผลไดก็ตอเม่ือ คนของพระองคมีสามัคคีธรรมเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั 
คริสเตียนทุกคน ทุกหมู ทุกพวก จะตองรักกันฉันพี่นองในพระคริสตจริง ๆ ไมจําเปนตองเขารวมคณะ 
เพียงแตรวมใจกันเทานั้น ผลก็จะดีข้ึน เราทุกคนจาํเปนตองมีจิตใจเต็มดวยความรัก จึงจะสามารถ
ตอนรับคนอ่ืนเขาอยูในความรักของพระเจา จนกวาจะเปนทองแผนเดยีวกัน 

13 นักศึกษาพระคัมภีรหลายคนกลาววา ขอนี้เปนคําลงทายอยางแทจริง ของจดหมายฝากฉบับ
นี้ สวนขออ่ืน ๆ ท่ีเหลือหรือบทท่ี 16 นั้น เปนเพียงธุรกจิสวนตัว และการฝากคําคํานับเทานั้น 

ขอนี้เปนคําอวยพรอยางแทจริง ความเช่ือคือกุญแจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงไขเอาความยินด ี
ความสุขและความหวังถาเราเปนคริสเตียน ความยนิดี ความสุข ความหวังของเรามิไดข้ึนอยูกับวัตถุท่ี
เรามีอยู มิไดข้ึนอยูกับรถเกงคันงามท่ีเราข่ี บานใหญท่ีเราอาศัย จํานวนเงินมากมายในธนาคาร หรือ
สุขภาพสมบูรณของเรา แตข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา ถาหากเรามีความยนิดีและ
ความสุขเพียงนิดหนอย บางทีอาจเปนเพราะเรามีความเชื่อเพียงเล็กนอยดวย ฉะนัน้ใหเราอธิษฐานขอ
พระเจาเพิ่มเติมความเช่ือ เชนเดียวกับพวกอัครสาวก คือวา “ขอพระองคโปรดใหความเช่ือของพวก
ขาพเจามากยิ่งข้ึน” (ลูกา 17:5) 
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การท่ีมีความเชื่อไดนั้น คือการเปดจิตใจของเราออกกวางใหพระเจา พระเจาทรงพระประสงค
จริง ๆ ท่ีจะใหเราทุกคนมีความยนิดี และความสุข บางคนมีนิสัยราเริงอยูเสมอ แตบางคนอาจมีใบหนา
เซ่ืองซึมอยูไมหาย ความยนิดีและความสุขท่ีพระเจาประทานใหแกเรานั้น มิไดมาทางวัตถุแตมาทางพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ ถาทานไมมีความยินดีและความสุขท่ีแทจริงอาจจะเปนเพราะวา ทานไมไดใหพระองค
เขาครอบครองจิตใจทุกสวนของทาน บางทีทานอาจจะรูสึกคลาย ๆ กบัวาภายในจิตใจของทานนัน้ทาน
ขาดอะไรสักอยางหนึ่งแลวกมี็ความวุนวายสับสนอยูไมรูหาย ถาเปนเชนนัน้อาจจะเปนเพราะวาทาน
พยายามท่ีจะปรนนิบัติสองนายในชีวิตของทาน ทานจะไมมีความสุขเลย จนกวาทานจะยอมรับอยางเต็ม
ปากเต็มใจวา ชีวิตของทานและอะไร ๆ ท้ังหมดเกี่ยวกบัตัวทาน ทานมอบใหพระเยซูเจาเปนผูปกครอง
และผูจัดการ พระเยซูตรัสวา “ความสุขของเรา ๆ ใหแกทาน เราใหแกทานไมเหมือนโลกให” (ยอหน 
14:27) “ความยินดีของเราะไดอยูในทาน และความยนิดีของทานจะบริสุทธ์ิ” (ยอหน 15:11) 

เม่ือพระเจาสถิตอยูในเรา พระองคไมเพียงประทานความยินดแีละสันติสุขในชีวิตเทานั้น แต
พระองคจะประทานท้ังชีวิตภายหนาดวย ฉะนั้นคริสเตียนท้ังหลายจึงมีความหวังอันรุงโรจน และโลก
จะสามารถเห็นพระเยซู ผูทรงเปนตัวอยางท่ีเลิศประเสริฐในชีวิตของเรา 

 36 



บทเรียนที่ 9 คริสเตียนมีหนาที่ประกาศพระกิตติคุณ 8

พระธรรมโรม 15: 14-33 

14-16 อาจารยเปาโลเช่ือวา คริสเตียนกรุงโรมมีความรูความเขาใจดานจิตวิญญาณพอท่ีจะ
เตือนสติซ่ึงกันและกนัได การเตือนสติซ่ึงกันและกันนัน้ เปนงานท่ีคริสเตียนควรรบัผิดชอบอาจารยเปา
โลกลาววา “ขาพเจาไดส่ังสอนเตือนสติทานทุกคนดวยน้ําตาไหลท้ังกลางวันและกลางคืน ตลอดเวลา
สองป มิไดหยดุหยอน” (กิจการ 20:31) เราผูมีหนาท่ีรับชอบเชนเดยีวกับอาจารยเปาโล มีสักกี่คร้ังท่ีเรา
เตือนสติคนอ่ืน หรือวาการเตือนสติของเรามักเปนท่ีสะดดุแกคนอ่ืน 

อาจารยเปาโลย้ําเสมอวา ทานเปนอัครสาวกท่ีพระเจาเลือกสรรไวสําหรับชนตางชาติ 
เพราะฉะนั้นตําแหนงของทานจึงเปรียบไดกับปุโรหิตแหงพระกิตติคุณ และเคร่ืองถวายบูชาท่ีทานนํามา
ใหพระเจานัน้ ก็คือดวงวิญญาณของคนตางชาติ ท่ีไดกลับใจเช่ือพระเยซูคริสตนั้นเอง แตส่ิงท่ีนาสังเกต
อยางยิ่ง ก็คือวา ตําแหนงปุโรหิต อันแทจริง เปนขององคพระเยซูคริสตแตผูเดยีว ไมมีอัครสาวกคนใด
จะรับตําแหนงนี้ได อาจารยเปาโลเองกไ็มเคยอางตัววา ทานเปนปุโรหิตระหวางพระเจากับมนุษย 
ฉะนั้นผูรับใชพระเจาท้ังหลายควรเขาใจเร่ืองนี้ใหดี เวลาเทศนหรือนาํการประชุม หาใชวาเขาจะนํา
ประชาชนใหพนจากบาปไม เปนแตเพียงนําเขาเขามาถึงพระเยซูคริสตเทานั้น การชวยใหรอดพนบาป 
และการเขาไปถึงพระท่ีนั่งของพระเจานัน้ เปนหนาท่ีของพระองคโดยตรง ผูรับใชพระเจาควรรูสึกยินด ี
ท่ีมีสวนชวยนาํคนมาหาพระเยซูคริสต 

เคร่ืองมือของผูรับใชพระเจาคือ ความยนิดี สันติสุข ความหวัง ความดี ความรูและพระคุณท่ี
พระเจาไดประทานให เคร่ืองมือเหลานี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเทานั้น และใชไดโดยอํานาจพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิอยางเดียว พระคัมภีรไมมีแมแตขอเดยีวท่ีกลาววา การศึกษาเปนประการแรกในการ
เตรียมตัวใหเปนผูรับใชพระเจา จริงอยูการศึกษาและความรูท่ัวไปมีสวนชวยใหเราเปนคนงานท่ีดท่ีีสุด
ของพระเจาได แตนั่นไมใชส่ิงแรกที่เราตองการ ส่ิงท่ีเราตองการนั้นคือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ นอกจาก
พระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว เราจะเกิดผลเพื่อพระเจาไมไดเลย ถึงแมวาเราไดรับปริญญาสักกี่อยาง แตก็ไม
มีความหมายอะไร เราอาจจะพูดจาฉะฉานคลองแคลว แตคําพูดของเราขาดฤทธ์ิอํานาจ ฉะนั้นถาหากเรา
อยากเกิดผลเพือ่พระเจา ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือเราจะตองยอมถวายตัวท้ังหมดตอพระเยซู เราอาจจะเคยฟง
นักเทศนฝปากเอก เรายกยองชมเชยเขามาก แตเสร็จแลวการเทศนของเขาไมเกิดผล หรือทําใหจิตใจของ
เราเปล่ียนไปเลย แตตรงกนัขามนักเทศนบางคน ไมคอยไดรับการศึกษา แตเขาเทศนออกมาจากใจจริง 
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โดยการทรงนาํของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และผลของการเทศนของคนน้ันก็มีคนกลับใจเช่ือพระเจาเปน
จํานวนมาก 

“เพราะวาเราท้ังหลายเปนผูรวมทําการดวยกันกับพระเจา” (1 โครินธ 3:9) คําเทศนของเรามา
จากพระเจา และพระองคเปนผูประทานเคร่ืองมือ ฝายจิตวิญญาณใหเรา ฉะนั้นถาเราไดรับเคร่ืองมือแลว 
เราจําเปนตองออกไปกระทําการเพ่ือพระองค 

17-21 อาจารยเปาโลเปนตัวอยาง ซ่ึงคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยควรจะเอาแบบอยางจริง ๆ ใน
บทความตอนน้ี เราพบหลักการของอาจารยเปาโล ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต 

อาจารยเปาโลไดอวดอางในเร่ืองไมกางเขนของพระคริสต และงานของพระองคเม่ือไรก็ตามท่ี
ทานพูดถึงงานท่ีตนกระทํา ทานพูดไดอยางเต็มปากวา ทานไดกระทําสําเร็จมิใชดวยตัวเอง แตโดยองค
พระเยซูคริสต (อานขอ 17,18) อาจารยเปาโลไดเปรียบประดุจภาชนะของพระเจา โดยฝพระหตัถของ
พระองค อาจารยเปาโลมิไดแกลงถอมตัว แตทานพดูดวยใจจริง พูกันวาดเขียนน้ําไมสามารถ ประดิษฐ
รูปภาพสวยงามเอง นอกจากจะอยูในมือของจิตรกรเทานั้น และเชนเดียวกัน จิตรกรไมสามารถจะเขียน
รูปอันสวยงามไดโดยไมใชพูกัน ในทํานองเดียวกัน พระเจาตองใชเราซ่ึงเปนภาชนะของพระองค และ
เราจึงไดรับเกยีรติสูงยิ่ง ท่ีพระเจาทรงเลือกสรรเราไว เพือ่พระราชกิจของพระองค 

คนเรามักหาชือ่เสียงใสตัวเอง บางทีคนอ่ืนแตงเร่ืองไวแลว กไ็ปขโมยเอามาและใสช่ือตัวเองลง
ไป และสงเขาโรงพิมพ เอาช่ือเสียงไปอวดอางคนอ่ืน นักเรียนบางคนเรียนหนังสือไมเกง แตอาศัยการ
ลอกการบานคนอ่ืน และลอกขอสอบคนอ่ืนและสอบไดคะแนนดี ก็อวดดตัววาเรียนเกงกวาคนอ่ืน แต
อาจารยเปาโลมิไดเปนเชนนัน้เลย ทานจะไมยอมเอางานท่ีคนอ่ืนทําสําเร็จ มาอวดอางวาเปนงานของ
ทานเองเด็ดขาด (อานขอ 18) อาจารยเปาโลไมตองการหาชื่อเสียงจากงานของคนอ่ืน 

ความต้ังใจและจุดมุงหมายของอาจารยเปาโลนั้น คือท่ีจะนําคนตางชาติเขามาถึงความเช่ือใน
พระเจาอยางครบถวนสมบูรณ พระเจาไดประทานความรอนรนในจิตใจของทานในการท่ีจะนําคน
ตางชาติมาหาพระองค ทานปรารถนาอยางยิ่ง ท่ีจะนําคนตางใหมีโอกาสไดรูจักองคพระเยซูคริสต 
เพราะเหตุนี้เองพระเจาจึงทรงสามารถใชทานใหเกิดผล ท้ังโดยคําสอนและกิจการท่ีทานกระทํา ในการ
นําคนอ่ืนมารับความรอด 

ถาหากคนงานของพระเจาอยากจะเกิดผลเพือ่พระองคจริง ๆ เขาจําเปนจะตองมีความรอนรน
ในการนําวิญญาณ เชนเดยีวกับอาจารยเปาโล การประกาศของอาจารยเปาโลมีท้ังคําส่ังสอนและการ
ปฏิบัติดวย ฉะนั้นคนงานท่ีแทจริงจะตองกระทําทุกอยางเพื่อจะใหคนเชื่อบางคนเช่ือพระเจาเพราะฟง
เทศน บางคนเช่ือเพราะฟงคําพยาน บางคนเช่ือเพราะเหน็การประพฤติ ฉะนั้นเราจะตองการทําทุกส่ิง
เพื่อนําวิญญาณมาหาพระเจา 
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ลักษณะประการหนึ่งของคริสเตียนในสมัยแรกก็คือวา เม่ือเขากลับใจเช่ือพระเจาแลว เขา
กลายเปนผูประกาศพระกิตติคุณ ฉะนัน้อาจารยเปาโลจึงทุมเทกําลังประกาศตามเมืองใหญ ๆ เพื่อวามี
คนเช่ือแลว คนเหลานั้นจะไดออกประกาศตามแควนเมืองเล็ก ๆ ลอมรอบหลักการท่ีอาจารยเปาโลใช
ในการประกาศก็คือ ประกาศพระกิตติคุณเฉพาะในท่ี ๆ ไมมีใครไปประกาศไวกอน อาจารยเปาโลคง
ไมไดแยงสมาชิกในคริสตจกัรท่ีคนอ่ืนไปตั้งไวแลวเปนอันขาด ท่ีไหนไมมีคริสเตียน ท่ีนัน่แหละ
อาจารยเปาโลจะไป ทานเปนมิชชันนารีท่ีทําหนาท่ีเบกิทางไปท่ัวทุกแวนแควน ทานไมประสงคจะกอ
ข้ึนบนรากของคนอ่ืน 

การประกาศสมัยนี้แตกตาง กับอุดมคติของอาจารยเปาโลมาก มีการแตกกกแตกเหลาท่ีไหนมีค
ริสเตียนแลว ก็จะพยายามแยงสมาชิกกัน หาวาทางนั้นเช่ือผิด ทางนี้เช่ือถูก อะไรตาง ๆ นานา แทนท่ีจะ
ออกไปในท่ี ๆ คนไมรูจักพระเยซู และประกาศเร่ืองการกลับใจใหมรับความรอด โดยเช่ือวางใจในพระ
เยซูคริสต 

พระเจาไมเพียงแตตองการเฉพาะผูประกาศ และศิษยาภิบาลเทานั้น แตพระองคยังทรงตองการ 
ครู เสมียน ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และคนทุกประเภทท่ีจะออกพระนามของพระองคในหนาท่ีท่ีเขาทํา
อยู พระเจาอาจจะไมเลือกใหทานไปประกาศตางประเทศ แตมีบางสิ่งซ่ึงเราทําไดแคเอ้ือม เชน เปน
พยานใหเพื่อนบานฟง ชวนเพื่อน ๆ มาประชุม แจกใบปลิวตามบานหรือตามตลาด ฯลฯ คนเหลานี้เรา
พบทุกวนั ในสายตาของคนท่ัวไป เหน็วางานท่ีเราปฏิบัตินั้นอาจไมสําคัญ หรือผลงานของเราอาจจะไม
เล่ืองลือไป แตโปรดจําไววาสักวันหนึ่งพระเยซูจะตรัสวา “ซ่ึงทานไดกระทําแกผูเล็กนอยท่ีสุดคนหนึ่ง
ในพวกพีน่องของเรานี้ ก็เหมือนทานไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 25:40) 

22-24 อาจารยเปาโลยังไมเคยเหน็หนาตาพวกคริสเตียนท่ีกรุงโรม (โรม 1:9-13) ท้ังนีเ้พราะงาน
ช้ินใหญของทานก็คือ ออกไปประกาศตามดินแดน ท่ียงัไมมีใครประกาศมากอนเลยฉะน้ันในกรุงโรม
ซ่ึงมีคริสเตียนแลว อาจารยเปาโลยังไมมีโอกาสไปเยีย่ม 

อาจารยเปาโลปรารถนาจะไปเสปญดวย เพราะเหตุวาท่ีนั่นยังไมมีใครไปประกาศถาเปนความ
ประสงคสวนตัวของทาน ทานคงอยากทํางานอยูในมวลสมาชิกท่ีทานกอต้ังคริสตจักรข้ึน แตทานยัง
ตองออกไปเผชิญภัยตอไป ท้ังนี้ก็เพราะวางานประกาศบีบบังคับ อาจารยเปาโลมีโอกาสไปถึงเสปญ
หรือเปลาเราไมทราบ แตนักศึกษาพระคัมภีรบอกวาอาจารยเปาโลถูกจําคุกท่ีกรุงโรม หลังจากกลับจาก
เสเปญ ทานไดรับการหนนุน้ําใจจากพวกคริสเตียนโรมเปนอยางด ี นี่แหละเปนส่ิงสําคัญยิ่งในชีวิตคริส
เตียนเราควรจะไดรับการชูใจจากกันและกนั  
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25,26 สองขอนี้ แสดงใหเหน็ถึงสามัคคีธรรม ในการชวยเหลือเจือจุนซ่ึงกันและกันเปนอยางด ี
คริสเตียนท่ีกรุงเยรูซาเล็มไดประสบกับความอดอยาก ฉะนั้นคริสเตียนในคริสตจักรอ่ืน ๆ ไดชวยเหลือ
โดยถวายทรัพย 

บทเรียนนี้ควรประทับใจเรา ไมใชเฉพาะเตือนสติซ่ึงกันและกันเทานั้น แตเราคริสเตียนควรจะ
บริจาคทรัยพชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในคราวลําบากดวย 

27 ขอนี้กลาววา คริสเตียนท่ีกรุงเยรูซาเล็มไดอธิษฐาน เผ่ือคริสเตียนตางประเทศ ฉะนั้นเขาจึง
ไดรับการตอบแทน ซ่ึงเปนของสมนาคุณสําหรับฝายรางกาย อยาลืมวาในการชวยคนอ่ืนฝายจิตวิญญาณ 
เราก็ไดรับการตอบแทนเชนเดียวกัน คริสเตียนท้ังหลายควรจะจําไววา เม่ือศิษยาภิบาลของทาน
ชวยเหลือทาน ทานไมควรตระหน่ีถ่ีเหนยีวในการถวายเพ่ือชวยเหลือจุนเจือฝายเน้ือหนังของเขา และ
ครอบครัวของเขา 

28,29 อาจารยเปาโลประสงคจะไปกรุงโรม เม่ือถึงเวลาท่ีทานจะนําพระพรไปใหอยางครบ
บริบูรณได บางคร้ังการเยี่ยมเยียนเปนโอกาสดี ซ่ึงพระเจาไดจัดเอาไว แลวท้ังสองฝายไดรับพระพร 

30,31 ถึงแมอาจารยเปาโลเคยผานประสบการณมาแลวอยางโชกโชน แตทานก็ยังปรารถนาท่ี
จะใหคนอ่ืนอธิษฐานเผ่ือทานอยูเสมอ ผูประกาศ ศิษยาภิบาล ถาไมมีใครอธิษฐานเผ่ือเปนประจําแลว 
งานของเขาจะไมเกิดผล ฉะนั้นขออยาใหเราระอาใจ ท่ีจะอธิษฐานเผ่ือคนงานของพระเจาท่ัว ๆ ไป 
แทนท่ีจะนินทาเขา ขอใหเราใชล้ินของเราอธิษฐานเผ่ือเขา แลวพระเจาจะอวยพรเราเปนการตอบแทน 

ในเม่ือเราปฏิบัติพระเจา ดงัท่ีเราไดเขียนมาแลวในบทเรียนนี้ ความสุขของพระเจาจะสถิตอยู
ดวย เราจึงไดเกิดผลในการประกาศพระกิตติคุณ 
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บทเรียนที่ 10 ครสิเตียนเปนพี่นองในพระครสิต 

พระธรรมโรม 16:1-11 

1,2 บทนี้คือการสงทายจดหมายฝากของอาจารยเปาโลถึงคริสเตียนในกรุงโรม ใน 16 ขอแรก
ของบทนี้ เราจะเห็นวามีแตช่ือตาง ๆ ซ่ึงรวมงานดวยกนักับอาจารยเปาโล หรือไมก็เปนเพื่อนท่ีรูจักกนั
ท้ังนั้น เราอาจจะไมพบช่ือของคนเหลานีใ้นพระคัมภีรเลมอ่ืนเลย ผลงานของเขาอาจจะไมจารึกไวใน
พระคัมภีร แตวาคนงานของพระเจาเหลานีมี้ช่ือจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพของพระเจาทุกคน และ
ผลงานของเขาก็อยูในบัญชีของพระเจาท้ังส้ิน ช่ือของคนเหลานี้เตือนใหเราภูมิใจวา ถึงแมเราจะไมมี
บัญชีผลงานของเราเพ่ือจะอวดอางใหโลกรูแตพระเจาทรงทราบ พระคัมภีรตอนนีส้อนใหเรารูถึงความ
อุตสาหะพากเพียรในการรับใชพระเจาของสิทธิชนพวกนัน้ เราไดเห็นตําแหนงหนาท่ีของผูหญิงใน
คริสตจักรสมัยแรก ความยนิดีของสามีภรรยาท่ีไดรวมกันรับใชพระคริสต และความภาคภูมิใจในการ
รับใชพระเจาในงานอันต่ําตอย ในบทนี้เราเรียนรูความจงรักภักดีของคริสเตียนในการปฏิบัติพระเจา มี
การประชุมรวมกันตามบาน ทาสกับนายมีโอกาสรวมกนันมัสการพระเจาซ่ึงแสดงถึงความรักแทท่ีมีอยู
ในดวงใจของเขา 

ในสองขอแรกนั้น อาจารยเปาโลไดกลาวฝากฝงนางเฟบี ซ่ึงเคยปรนนิบัติเปนมัคนายิกาใน
คริสตจักรเมืองเก็งเครอาย ขอใหสมาชิกคริสตจักรในกรุงโรมตอนรับเขาไว และชวยเหลือตามสมควร 

ในสมัยจกัรภพโรมันคงยังไมมีการส่ือสารไปรษณยีใด ๆ ฉะนั้นการติดตอจึงลําบากแตถึง
อยางไรก็ตามจดหมายของอาจารยเปาโลกมิ็ไดสูญหาย เพราะทานพยายามใชคนถือสาสนท่ีไวใจได
ท้ังนั้น จดหมายถึงกรุงโรมฉบับนี้ไดเขียนท่ีบานของกายอัส (16:23) ท่ีเมืองโครินธแลวใชนางเฟบีเปน
คนถือไป อาจจะเปนเพราะวานางเฟบียายท่ีอยูเขาไปทํามาหากินในกรุงโรม แลวจึงถือโอกาสใหอาจารย
เปาโลแนะนําตัวของเธอแกพวกสมาชิกท่ีนั่นดวย 

การแนะนําเชนนั้นอาจจะถือเปนการโอนสมาชิกในสมัยนั้นก็ได เม่ือคริสเตียนยายจากถ่ินหนึ่ง
ไปอาศัยในอีกถ่ินหนึ่ง (กิจการ 18:27, 2 โครินธ 3:1, 1, 18-24) การกระทําเชนนีก้็แจจะคลายกับสมัย
ปจจุบัน เม่ือสมาชิกยายไปทีอ่ื่น ศิษยาภิบาลก็เขียนจดหมายรับรองสงไปยังศิษยาภิบาลทองถ่ิน เพื่อคริส
เตียนคนนั้นจะไดเขาเปนสมาชิกในคริสตจักรนั้นโดยสมบูรณ และจะไดมีสวนปฏิบัติพระเจาตอไป แต
นาเสียใจคริสเตียนบางคน พอยายไปท่ีอ่ืน ไมขอจดหมายแนะนําจากศิษยาภิบาลเลย เขาไปอยูท่ีอ่ืนโดย
ไมไปรวมกับคริสตจักรทองถ่ิน และผลสุดทายเขากห็ลงจากความเช่ือ อาจารยเปาโลพูดถึงนางเฟบีวา 
เปนมัคนายกิาในคริสตจักร ซ่ึงเปนคํารับรองวา เธอมีความสามารถในการรับใชพระเจามากอนแลว 
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นางเฟบีอาจจะไมมีวาทศิลป แตเธอก็ไดคํารับรองเปนอยางดใีนการท่ีเธอมีน้ําใจชวยเหลือคน
อ่ืน คริสเตียนท้ังหลายควรจะเอาอยางเธอ มีหลายอยางท่ีเราทําไดในการชวยเหลือคนอ่ืน เราอาจไม
สามารถนําคนมาหาพระเจาโดยเปนนักเทศน แตพระเจาอาจใชเรานําคนมาหาพระองคได โดยใหเรามี
น้ําใจชวยเหลือเขา 

เม่ือคริสตจักรท่ีโรมไดรับจดหมายของอาจารยเปาโล และอานรูเร่ืองเกีย่วกับนางเฟบ ี
คริสตจักรโรมคงตอนรับขับสูเธอเปนอยางดี และคงจะใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ีในคริสตจักรของ
เราเปนอยางนัน้ไหม เราพยายามเปนกันเองและตอนรับขับสูคริสเตียนแปลกหนาท่ีเขามาในคริสตจักร
ของเราไหม เราพยายามเปนกันเองและตอนรับขับสูคริสเตียนของเรา โดยการแนะนําใหเขารูจักกับคริส
เตียนอ่ืน ๆ ใหเขารูจักสถานท่ีตาง ๆ เชน ตลาด ถนนหนทางตาง ๆ ไปรษณีย ฯลฯ ไหม การชวยเหลือ
คนอ่ืนในส่ิงเหลานี้ก็อาจเปนการชวยเหลือทางวิญญาณดวย 

ช่ือตาง ๆ ท่ีอาจารยเปาโลกลาวคํานับมาถึงนั้น สวนมากเปนช่ือผูหญิง นี่เปนการแสดงใหเห็น
วา ผูหญิงมีสวนชวยเหลือคริสตจักรมาก คริสตจักรในสมัยนี้ก็คลาย ๆ กันมีผูหญิงมากกวาผูชาย และคน
ปฏิบัติพระเจาสวนมากเปนผูหญิง ฉะนั้นผูชายควรจะอายทีเดยีว ควรจะทําใหคริสเตียนชายต่ืนตัวและ
วิ่งแขงผูหญิง ในการนําคนอ่ืนมาหาพระเจาแตถึงอยางไรก็ตามผูหญิงมีหนาท่ีในคริสตจักร แตไม
สมควรใหผูหญิงเปนผูบริหารงานหรือเปนผูปกครองในคริสตจักร ในสมัยพระครสิตธรรใหม ผูหญิงจะ
รับตําแหนงบริหาร หรือถืออํานาจสิทธ์ิขาดในการเปนผูนําคริสตจักรไมได 

3,4 ปริสคาและอาควิลลา เปนสหายรวมงานของอาจารยเปาโลมานมนานแลว ภรรยาสามีคูนี้
ไดรับเช่ือพระเจา และมีความรูกวางขวาง คร้ังหนึ่งเคยช้ีแจงใหอะโปโลนักเทศนฝปากเอก ใหทราบถึง
ความเช่ืออันแทจริงในพระเจา กจิการ 18: 24-28) เม่ือสามีภรรยารวมมือรวมใจกนัในงานของพระเจา 
อาจเปนการสอนรวีวารศกึษาในคริสตจักร การเรียนพระคัมภีร ฯลฯ จะเห็นวาพระเจาอวยพร ใหชีวิต
การสมรสของเขา เต็มไปดวยความสุขยิ่ง และงานของเขาก็เจริญรุงเรือง เขาจะไมมีการแตกแยกหรือทุม
เถียงกันเพราะตางก็รักพระเจา 

อาจารยเปาโลไดเอยถึงปริสคาและอาควิลลาวาเปน “ผูชวย” หรือ “ผูรวมงาน” หลายคร้ังหลาย
หน สมัยนัน้อาจมีคนสมัครใจเปนผูชวยมากกวาเปนนายส่ังงาน ซ่ึงตางกับสมัยนี ้ คริสตจักรของเรามี
นายมากกวามีลูกนองรวมงาน ใคร ๆ กอ็ยากเปนหวัหนา ไมมีใครอยากชวยแบกหาม ฉะนั้นการงาน
ของคริสตจักรจึงไมเจริญ ขออยาใหเราลืมวาผูนําท่ีดีจะตองรูจักเปนผูตามเสียกอน บางทีพระองคตอง
ทดลองเราดูกอน ตัวอยางเราจะเห็นไดจากชีวิตของโยเซฟ โมเสส เปนตน พระเจามีงานมากกวาคนงาน
เสียอีก ฉะนัน้ขออยาใหเราระอาใจ พระเจาสงเราเขาในชั้นเรียนแหงการฝกฝนของพระองค เม่ือถึงเวลา
กําหนดของพระองค ๆ จะเล่ือนช้ันใหเรา 
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5 คริสเตียนสมัยแรกรวมประชุมกันตามบาน คร้ันตอมาถึงศตวรรษท่ี 3 เร่ิมสรางโบสถข้ึนเปน
สถานท่ีนมัสการพระเจา ดังนั้น ปรีศกีลาและอากูลาไดใชบานของตนเพ่ือการประชุมเสมอ เม่ืออาจารย
เปาโลพูดถึง “คริสตจักร” ยอมหมายถึงกลุมคริสเตียนท่ีมาชุมนุมกันออกพระนามพระเยซู “คริสตจักร” 
ไมไดหมายถึงตัวตึกหรือโบสถท่ีมือมนุษยสรางข้ึน 

อาจารยเปาโลฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัส ซ่ึงเปนคริสเตียนคนแรกที่เช่ือพระเจา เพราะการ
ประกาศของทาน ท่ีมณฑลอะฆายะหรือเอเชีย ฉะนัน้ไมตองสงสัยอาจารยเปาโลตองเปนหวงเขา เพราะ
ทานเปนผูนําเขามาเช่ือพระเยซู เราจะมีความยนิดีอยางยิ่ง เราคงคิดถึงเขาเสมอ และอธิษฐานเพื่อเขา
เสมอ เม่ืออาจารยเปาโลนําคนมาเช่ือพระเจาแลว ทานไมปลอยใหเขาเดนิตามพระเจาเอาเอง แตพยายาม
เอาใจใส ส่ังสอนตักเตือน และฝากความคิดถึงเสมอ นี่เปนตัวอยางแกเรา ถาเรานําใครมาหาพระองค
แลว อยาใหเราปลอยท้ิง แตใหบํารุงเล้ียงเขาฝายจิตวิญญาณ จนกวาเขาจะเจริญเต็มท่ี เกิดดอกออกผล
เพื่อพระเยซู 

6-9 ไมมีใครรูวามาเรียผูนี้คือใคร ถึงแมเราจะไมมีโอกาสไปทํางานดีเดนเอาช่ือเสียงใสตัวแตเรา
ก็มีสวนดวย เชนเดียวกบัมาเรีย ถาเรายอมรวมทุกขดวยกนักับพระคริสตและผูรับใชของพระองค 
ช่ือเสียงของเราจะจารึกไวโดยไมมีใครลืมเลย 

อัมพลีอาทัสกับอูรบานัสและสทาคิส เปนผูรวมทําการดวยกันกับอาจารยเปาโลอาจเปนคนท่ี
อาจารยเปาโลนํามารับเช่ือพระเจากไ็ด ฉะนั้นทานจึงเอยถึงเขาวาเปนท่ีรัก อาจารยเปาโลเอยช่ือทุกคน
เรียงตัวกันไป ก็เพราะวาทานมีความสนใจและเอาใจใสตอ “ลูก” ท่ีทานไดนํามาเช่ือพระเจา 

10,11 ช่ือท่ีอาจารยเปาโลเอยถึงในบทนี้ หลายช่ือเปนช่ือของพวกทาสดวย อาจารยเปาโลได
ฝากคํานับมายงัอาริสโทบูลัส และนารซิสสัสซ่ึงเปนทาสท่ีกลับใจเช่ือพระเยซู นายของทานท้ังสองนี้
อาจไมเปนคริสเตียนกไ็ด เพราะฉะน้ันอาจารยเปาโลจึงไมฝากคํานับไปถึงเขาเลย 

แมแตพวกทาส อาจารยเปาโลก็ยังคิดถึง และเขียนช่ือเรียงกับช่ือของคนท่ีเปนอิสระ นี่แสดงถึง
การเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันในพระคริสต ไมมีพวกเฮเลน ทาส หรือไทย บาว ไพร หรือนาย ชายหรือ
หญิง ทุกคนอยูในความเสมอภาพเฉพาะพระเจา (กาลาเทีย 3:28) ตามปกติแลวพวกทาสนี ้ ไมมี
ความสามารถหรือมีการศึกษาสูงเหมือนคนท่ัวไป แตเขายังเปนสมาชิกของคริสตจักรได และยังอุตสาห
สําแดงตนใหเปนท่ีพอพระทัยพระเจา 

เราไมทราบแบบแผนของสังคมในสมัยกอนนั้น คนท่ัวไปอาจจะกดีกันพวกทาสไมใหมีสิทธิ 
แตเราขอบพระคุณพระเจา พระเยซูคริสตทรงใหทุกคนมีความเสมอภาค ทาสกับนายเม่ือเปนคริสเตียน
แลว เขาจะนับถือกันเหมือนพี่นองในพระคริสต ความรักพระเจาจะทําใหเขาเมตตา เอ็นดู สงสารซ่ึงกัน
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และกันยิ่งข้ึน คริสเตียนไมมีการแบงแยกช้ันวรรณะเช้ือชาติ และผิวพรรณ เพราะวาเราเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในพระเยซูคริสต 

ครอบครัวอาริสโทบูลัส ในขอ 10 นั้นคงเปนพวกลูกหลานของกษัตริยเฮโรดผูปกครองแควนยู
ดาในสมัยพระเยซู ตามประวัติศาสตรสากลกลาววา พวกเหลานี้ยายกลับไปอยูกรุงโรม คนรับใชใน
ครอบครัวนี้หลายคนไดเปนคริสเตียนภายหลัง ตามท่ีเราทราบแลวกษัตริยเหลานี้รายกาจมาก แตเรา
ขอบพระคุณพระเจาท่ียงัมีลูกของพระเจาอยูในทามกลางฝูนชนเหลานัน้ ชีวิตคริสเตียนในครอบครัว
ของอาริสโทบูลัสนี้เปนขอสอนใจเราวา คริสเตียนจะอยูในท่ีใด ๆ ก็ได จะอยูในหมูคริสเตียน หรือใน
หมูมนุษยโหดเหี้ยม ความงามของพระเยซูคริสต ก็ยังปรากฏเดนอยูในชีวิตของเขาไมลืมเลือน ฉะนั้น
ขอใหเรามีชีวติอยูเพื่อพระเยซู ไมวาเราจะอยูท่ีใดก็ตาม 
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10บทเรียนที่ 11 ครสิเตียนเปนพี่นองในพระครสิต (ตอ) 

พระธรรมโรม 16: 12-27 

12-15 ตรีเฟนาและตรีโฟสา คงเปนช่ือของทาสหญิงซ่ึงกลับใจเช่ือพระเยซู ถึงแมวาเธอท้ังสอง
จะตองรับใชเจานายของตนอยางเต็มท่ี แตก็ยังปลีกตวัหาโอกาสทําการขององคพระผูเปนเจาได ถาหาก
เรารักพระเจาจริงแลว เราจะไมยุงเกนิไปจนไมมีเวลาสําหรับพระเจาอาจารยเปาโลไดกลาวถึงเปอรซีส
เปนพิเศษวา เปนผูไดกระทําการมากมายฝายองคพระผูเปนเจาคงจะเปนผูท่ีไดเสียสละทุกส่ิงเพื่อพระ
เยซูจริง ๆ คริสตจักรของเราทุกวันนี้คงจะเจริญเร็ว ถาหากเราจะมีบุคคลหลายคนเชนเปอรซีสใน
คริสตจักรของเรา 

ในขอ 13 นั้นไดออกช่ือรูฟสวา เปนผูท่ีไดเลือกสรรไวแลวในองคพระผูเปนเจารูฟสคนน้ี
อาจจะเปนลูกของซีโมนชาวกุเรเน ซ่ึงไดแบกกางเขนพระเยซูไปท่ีตําบลโฆละโฆธาน่ันเอง (มาระโก 
15:21) ช่ือของเขาหมายถึงความรอนใจ ซ่ึงเปนสัญลักษณของคริสเตียนแท เราจะตองมีความรอนรน
เพื่อพระเจาอยูเสมอ เราตองมีจุดมุงหมายและจุดประสงคในชีวิตเพื่อพระเจา ใหเราสังเกตอีกวา อาจารย
เปาโลเรียกมารดาของรูฟสวา เปนเหมือนมารดาของทานดวย นี่ช้ีใหเราเหน็ความเอาใจใสดแูลคนอ่ืน
ของทาน เปนอยางดีอาจารยเปาโลคงไดรับความรัก ความชวยเหลือ และความอบอุนจากหญิงคนนี้มาก 
ฉะนั้นผูหญิงคริสเตียนผูเปนมารดาท่ัว ๆ ไปควรจะยดึถือไวเปนแบบอยาง ควรจะชวยเหลือเกือ้กูล
คนงานของพระเจาและใหความอุปถัมภเปนอยางด ี

ในขอ 14 และ 15 กลาวถึงช่ือหลายช่ือของบรรดาพี่นองคริสเตียน ท่ีรวมสามัคคีธรรมซ่ึงกัน
และกันในบานของเขา นี่ชางแตกตาง จากตัวโบสถใหญ ๆ สมัยนี้เหลือเกินสมาชิกมีการแตกแยกกัน 
และอยูรวมกนัไมคอยได 

16 การคํานับกันดวยวิธีจูบนั้น เปนธรรมเนียมของชาวอาหรับและพวกยูดา เพื่อพวกยูดาไปอยู
ในท่ีใด ธรรมเนียมนีก้็ติดตามไปดวย ฉะนั้นไมตองสงสัยวาเม่ือพวกยูดากลับใจเปนคริสเตียน เขาก็ยัง
นับถือปฏิบัติตามประเพณกีารจูบคํานับนี้อยู คริสตจักรในสมัยแรกก็ยังปฏิบัติกนัอยูเม่ือเวลาพบปะ
สังสรรคกัน การทักทายปราศรัยกันแบบนี ้ ก็คลาย ๆ กบัการจับมือกนัแบบฝร่ัง หรือการไหวแบบไทย
นั่นเอง ฉะนัน้สําหรับคริสเตียนไทย ส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามประเพณีก็คือ จงคํานับซ่ึงกันและกันดวย
กิริยายกมือไหว 

19-20 คริสเตียนโรมนั้นมีช่ือเสียงดี เพราะความเช่ือของเขาเล่ืองลือไปท่ัวโลก (1:8) เขาปฏิบัติ
พระเจาดวยวญิญาณจิตและมีสามัคคีธรรม อยางไรก็ตามเขาก็มีสวนบกพรองเชนเดียวกับคริสเตียน
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ท่ัวไป เพราะพระคัมภีรตอนน้ีบอกใหเราทราบวา อาจารยเปาโลเตือนใหเขาระวังในการแตกแยกกัน ผูท่ี
กอเกิดการแตกแยกกนันั้นจะเหน็วา มีอยูในคริสตจักรตาง ๆ ดวย (ใหครูอานขอ 18,19) คนพวกนี้
พยายามหาเหตุคนโนนคนนี้ใหทะเลาะกนับาง ใหมีความคิดเหน็ตางกันบาง แลวกแ็บงพวกกันใน
คริสตจักรคนพวกนี้ดีใจ ถาเขาสามารถทําใหคนอ่ืน ๆ แตกแยกกันได แตคนท่ีกอการแตกแยกกนัอีก
ประเภทหนึ่งนั้น คือพวกท่ีนําคําสอนเท็จเขามาในคริสตจักร และที่อาจารยเปาโลตักเตือนคริสตจักร
โรม ก็เปนคนประเภทนี้เอง 

คริสเตียนควรระวังบุคคลซ่ึงไมลงรอยกับคนอ่ืนใหมาก ถาหากเขามีทาทางกาวราวมากเกินไป
ก็ควรใหคณะธรรมกิจจัดการ แตวากอนท่ีจะกลาวโทษผูใดวานําคําสอนเท็จเขามาในคริสตจักร เรา
จําเปนตองรูความจริงเสียกอน เราตองรูวาพระคัมภีรสอนวาอยางไร การท่ีเราเปนคริสเตียนท่ีเช่ือวางใจ
ในพระเยซูคริสตนั้น ยังไมพอ เราจําเปนตองรูจักปองกนัตัวจากบุคคลซ่ึงสอนผิดจากหลักพระโอวาทที่
เราเช่ือนั้น ถาไมรูคําสอนของพระคัมภีรเพียงพอเปนการงายที่เราจะหลงเช่ือพวกสอนเท็จ ซ่ึงมีฝปาก
กลาสามารถเกล้ียกลอมคนใหหลงไดงาย ๆ อาจารยเปาโลเตือนวา ใหเมินหนาจากคนเหลานั้น ฉะนั้น
ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเล่ียงพวกน้ีมิใชดวยการโตเถียงกังพวกเขา แตเมินหนาหนีเสีย เราไมตองสังสรรค
สามัคคีกับคนเหลานี้ซ่ึงไมปฏิบัติพระเจา ท่ีอาจารยเปาโลเตือนเชนนั้นมิไดหมายความวา เราควรตัด
สัมพันธกับคริสเตียนอ่ืน ๆ ท่ีมีความเขาใจผิดกับเขา เกี่ยวกับคําสอนขอปลีกยอยในพระคัมภีร แต
หมายถึงพวกท่ีปฏิเสธพระเยซู ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และปฏิเสธการไถบาปของพระเยซูบนไม
กางเขน 

อาจารยเปาโลบอกวา คนท่ีกอการแตกแยกกันในพวกคริสเตียนนัน้ ไมไดปฏิบัติพระคริสต แต
ปฏิบัติตัวเองตางหาก ฉะนัน้ขอใหเราระวังคนงานในคริสตจักร ถาเขารับใชพระเจาเพราะเห็นแกเงิน
ถวายแลว จงกาํจัดคนเชนนัน้เสีย 

คําเตือนอีกอยางหนึ่งของอาจารยเปาโลคือ “ใหทานทั้งหลายเปนคนฉลาดฝายการดี และใหเปน
คนโงฝายการชั่ว” คริสเตียนควรยอมใหโลกวาเราโง เพราะเราไมดื่มสุราไมเลนการพนัน ยังดีกวาท่ีจะ
ใหเขายกยองเราเพราะเราทําเหมือนเขา เราตองไมรวมมือกับความช่ัวใด ๆ เด็ดขาด ครูสอนรวีวารศึกษา
ไมจําเปนตองผานการเมาสุรามากอน จึงจะสามารถสอนคนอ่ืนไดวาการเมาสุรานั้นไมดี ความช่ัวทุก
อยางเราไมควรลอง เราควรยืนหยัดตอสูตางหาก ใหเราเปนคนฉลาดฝายการดี เราจึงจะสามารถเอาชนะ
ความช่ัวได 

ขอ 20 นั้น กลาววา ไมชาไมนานพระเจาจะปราบพญามารซาตาน ใหยับเยินลงใตเทาของเรา
ท้ังหลาย มันเปนตนเหตุแหงความช่ัวและการแตกแยก กอการรบกวนคริสเตียนแตเราขอบพระคุณพระ
เจา เราจะตองเปนผูชนะในบ้ันปลาย เพราะพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 
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21-23 เม่ือไดสงความคิดถึงและคําคํานับสวนตัวเรียบรอยแลว ตอนนี้อาจารยเปาโลก็ใหสหาย
รวมงานสอดแทรกคําคํานับของทาน ถึงคริสเตียนกรุงโรมดวย 

เราคงจะคิดวาจดหมายอันยดืยาวฉบับนี ้ อาจารยเปาโลตองต่ืนแตเชา ใหเสมียนนั่งเคียงขาง 
แลวลงมือเขียนทีเดียว และเขียนกนัตลอดวัน ตอนนี้คงเกือบคํ่าแลว พวกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูในบานคงพูดวา 
“ขอโปรดสงความคิดถึงของพวกเราดวย” แลวอาจารยเปาโลจึงส่ังเสมียนวา “เติมขอความเหลานั้นลง
ไปดวย” 

ทิโมธีเปนคนหนึ่งท่ีขอฝากคําคํานับ เขาเปนลูกแหงความเช่ือของอาจารยเปาโล (ฟลิปป 2:19-
22) ทิโมธีนับวา เปนคนรวมทุกขรวมสุขกับอาจารยเปาโลจนถึงวาระสุดทาย และทานเคยพูดถึงเขาวา 
เปนบุตรท่ีรัก ลูกิโอ อาจจะเปนคนเดยีวท่ีกลาวถึงในกิจการ 13:1 ก็ได ช่ือของยาโซนก็ปรากฏในกิจการ 
17:5-9 สวนกายอัสนั้นคือเจาของบานซ่ึงอาจารยเปาโลกําลังพักอยู บานของกายอัสนี้เปดรับแขกของ
คริสตจักรเสมอ จะพบช่ือของกายอัสอีกในพระธรรม 1 โครินธ 1:14 

ขอ 22 อาจารยเปาโลอนุญาตใหเตระเตรียมเสมียนเอกฝากคําคํานับสวนตัวไปถึงคริสตจักรโรม
ดวย อันท่ีจริงแลว เตระเตียวยังไมเคยเห็นหนาตาคริสเตียนชาวโรมันสักคนแตเขากเ็ปนผูมีน้ําใจ แสดง
ความคิดถึงพีน่องในพระคริสตดวย เราคริสเตียนสมัยนีก้็ควรจะเอาอยางเขา เรามีพี่นองในพระคริสตอยู
ท่ัวโลก ขอใหเรามีน้ําใจอธิษฐานเผ่ือเขา อยาใหความรักของเรา จํากัดอยูเฉพาะในคริสตจักรของเรา
เทานั้น 

25-27 นี่เปนคําอวยพรลงทาย คําวา “ตั้งม่ันคง” นั้นคือวา ความเชื่อของคริสเตียนมาถึงข้ัน
บริบูรณและดํารงอยูได ฉะนั้นผูใดก็ตามที่ตั้งม่ันคงในความเช่ือนั้นแลว ผูนั้นไมเพียงแตเช่ืออยางเดียว 
แตปฏิบัติตามความจริงท่ีเช่ือนั้นดวย คําวา “ขอความลึกลับ” หมายถึงความลึกลับในการท่ีคริสตจักร
ของพระเยซูคริสต จะไดสถาปนาขึ้นและจําเริญวัฒนาในโลกนี้คําวา “สัพพัญู”คือมีฤทธ์ิอํานาจทรง
หยั่งรูท้ังส้ิน พระเจาของเราทรงเดชานุภาพ ทรงกระทําอะไรไดทุกส่ิง ทรงรูสารพัด ไมมีอะไรปดบัง
ซอนไวจากพระองค พระองคทรงสถิตอยูท่ัวไป 

ขอใหเราถวายพระเกียรติแดองคพระเยซูคริสตเจา พระผูชวยใหรอดของเราสืบไปนิรันดร 
ขอใหพระองคโปรดใหเราไดรับพระพรครบบริบูรณ เหมือนท่ีคริสเตียนกรุงโรมไดรับจากจดหมาย
ฉบับนี้เทอญ 
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11บทเรียนที่ 12 ความผิดบาปและความรอด (ทวน) 

พระธรรมโรม 3:9-18,21-26 

บทเรียนสองบทสุดทายนี้เปนการทบทวนขอสําคัญบางประการ จากส่ิงท่ีเราไดเรียนมาแลวจาก
พระธรรมโรม หวังวาการทบทวนของเราจะนําพระพรและความกระจางแจงมาสูเรามากยิ่งข้ึน 

ปญหาสําคัญใหญยิ่งซ่ึงมนุษยท้ังหลายตองเผชิญ ก็คือ เร่ืองความผิดบาป และการรอดพนบาป 
พระคัมภีรสอนเราถึงเร่ืองนี้อยูมากทีเดียว 

ความผิดบาปคืออะไร ถาจะขอความเห็นจากคนท่ัวไปกจ็ะจดัไดคําตอบตาง ๆ กันเชนความผิด
บาปคือการฆาคน การลักทรัพย การลวงประเวณี ฯลฯ ส่ิงเหลานี้เราถือวาเปนความผิดบาป ถาเชนนั้น
คนท่ีไมเคยฆาคน ไมเคยลักทรัพย ไมเคยลวงประเวณี ฯลฯ ก็ไมเคยทําบาปละซี หามิได ความผิดบาป
มิไดหมายถึงการกระทําผิดใหญโตอยางเดยีวเทานั้น แตยังหมายถึงความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ดวย พระ
คัมภีรสอนวา ความผิดบาปคือ การขาดการถวายเกยีรติยศแดพระเจา (3: 23) นัน่หมายถึงการลวงละเมิด
พระบัญญัติตาง ๆ การไรความยุติธรรม การไรความบริสุทธ์ิ และทุกส่ิงท่ีเกี่ยวกับพระเจา 

การโกหกก็บาป การหยิ่งยโสก็บาป การอวดตวัก็บาป ส่ิงเหลานี้แหละ เปนการขาดการถวาย
เกียรตยิศแตพระเจา และก็เปนความผิดบาปเทา ๆ กับการฆาคน การลักทรัพยและการลวงประเวณี เม่ือ
เรารูวาความผิดบาปคืออะไรแลว เราก็ยังมีปญหาข้ันท่ีสองคือวามนุษยทําบาปจึงเปนคนบาป หรือวา
มนุษยเปนคนบาปจึงทําบาป ในศาสนาอ่ืน ๆ เขาสอนใหทําบุญเพื่อลางบาป สอนมนุษยใหอยูใน
ศีลธรรม ส่ิงเหลานี้แกปญหาน้ีไดไหม คนจํานวนมากที่ไมเคยทําบาปหนัก ไมเคยฝาฝนกฎหมาย เม่ือ
เห็นนกัโทษอยูในเรือนจํา กห็าวาเขาเปนคนบาปคนช่ัว และก็ไมนกึถึงตัวเองวา เปนคนช่ัวเทา ๆ กนั แต
เปนเพราะโอกาสแสดงความชั่วยังไมเห็นไมสบจังหวะเทานั้น พระคัมภีรสอนวาความผิดบาปมีอยูใน
ตัวมนษุยแลว กอนท่ีมนุษยรูจักเดยีงสาและลงมือทําบาป เม่ือพระเจาสรางมนุษยคูแรกคืออาดามกับเอวา
นั้น เขาเปนคนบริสุทธ์ิจริง แตวาเม่ือเขาขืนคําส่ังของพระเจาโดยกนิผลไมกลางสวนท่ีพระเจาทรงหาม
นั่น นั่นแหละเปนจุดเร่ิมตนของความผิดบาป ในชีวิตของมนุษย ฉะนัน้ลูกหลานของมนุษยคูแรกนี้ จึงมี
เช้ือสายเปนคนบาป หรือพดูอีกนยัหนึ่งวาการท่ีเราเปนคนบาป มิใชเพราะเราทําบาป แตก็เพราะเราได
เกิดมาในความผิดบาป สืบเช้ือสายของคนบาปมาต้ังแตบิดามารดาเดิม เรามิไดเลือกเกิดเปนคนบาป เรา
อาจจะไมชอบบาป เราอาจจะหาทางทําความดี อยูในศีลธรรม และรักษากฎหมายบานเมือง แตถึง
เชนนั้นเราก็ยังเปนคนบาปอยูนั่นเอง 
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อีกาจะพูดกับพรรคพวกของมันวา ฉันไมใชกาเพราะฉันมีขนนกยูงปกเอาไวท่ีหางแลว การท่ีกา
ตัวนั้นไปขโมยขนนกยูงมาเสียบไวท่ีหางของมันนั้น กมิ็ไดทําใหมันเปนนกอยางอ่ืนไปไดเลย 

ความผิดบาปของมนุษยก็เชนเดียวกัน เปนมรดกท่ีเปล่ียนแปลงไมได ซ่ึงตกทอดลงมาจาก
มนุษยคนแรก ฉะนั้นสันดานบาปจึงมีอยูในตัวมนุษย เด็กเกิดมาไมตองมีคนสอนใหโกหก แตเด็กก็
โกหกได ไมมีใครสอนใหทําความช่ัว แตเด็กก็ทําได สวนความดนีั้นแมวาจะอบรมเทาไรก็ทําไมได แม
จะทําไดก็ไมตลอด ท้ังนี้ก็เหน็ไดแลววาความดีในตวัเดก็ไมมี เขาจึงเดนิหลงทางเสมอ เหมือนกับเวลาท่ี
เราโยนวัตถุข้ึนไปในอากาศพอหมดแรงเหวี่ยงก็จะตกลงมาสูสภาพต่ําเชนเดิม 

สมัยนี้เปนสมัยกาวหนา ในดานการศึกษา ในดานวิทยาการ เชนวิทยาศาสตรวัตถุ ยารักษาโรค 
แตยังไมมีการกาวหนาในการท่ีจะทําใหความผิดบาปลดออกจากจิตใจมนุษยมนุษยไดรับความเจริญ แต
ความเจริญก็ไมสามารถทําใหความผิดบาปหมดไป จะเห็นไดวาในเมืองท่ีเจริญท่ีสุด นครนิวยอรค 
โตเกียว หรือกรุงเทพฯ ความผิดบาปยิ่งปรากฏมาก 

ตามหนาหนังสือพิมพท่ีขายดี มีแตขาวฆาตกรรม โจรกรรม การผิดศีลธรรมตาง ๆ ฉะนั้นถาจะ
วาการศึกษาไดยกระดับชีวติจิตใจมองมนษุยใหสูงข้ึน ก็ไมจริง เพราะวาคนท่ีไดรับการศึกษาสูง ก็มักมี
เลหเหล่ียมสูงในการฉอโกง หรือเอาเปรียบคนอ่ืน ยิ่งคนท่ีมีตําแหนงสูง ก็ยิ่งจะเหน็ความเหลวแหลกใน
ดานสังคม บางคนมีเมียนอย หรือท่ีเรียกวาเมียเก็บ ความผิดบาปสีแดงเขมอยูแคไหนมันก็จะคงอยูเทา
เดิมหรือมากข้ึน 

มนุษยท่ีอยูในความเจริญและมนุษยท่ีไมอยูในความเจริญ ไมมีความแตกตางกันในสภาพบาป 
มนุษยทุกคนเกิดมาแลวตองตาย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เขาเปนคนบาปพระธรรมโรม 6:23 กลาววา “ดวยวา
คาจางของความบาปน้ันคือความตาย” พวกท่ีเจริญแลว นั่งรถเกงไดรับการศึกษาสูง กินอาหารช้ันดี อยู
ในบานสวยงาม พอถึงกําหนดเขาก็ตองตาย รางกายฝงดินเหมือนกัน กับคนปาคนดอยท่ีกนิเผือกกินมัน
อยูตามภูเขาตองตาย และยิ่งกวานัน้ผูรับใชพระเจาท่ีไปอยูทามกลางคนปาเถ่ือน ท่ียงัไมไดรับความเจริญ
นี้ก็พบวา ชีวติของพวกนั้นเต็มไปดวยการฆากัน แยงชิงกัน ขโมยกัน และอิจฉาริษยากัน โดยเหตุนี้จึง
สรุปไดวามนษุยทุกคนเปนคนบาป มิใชเพราะเขาทํา แตเพราะเขาเปนคนบาปอยูแลวในสันดาน ฉะนั้น
เขาจึงทําบาป 

3:9-18 (ใหนกัเรียนอาน) จากขอพระธรรมเหลานี้ จะเหน็สภาพความผิดบาปเปนรูปเปนรางใน
ตัวของมนุษยไดชัดเจนทีเดยีว พระคัมภีรบอกวาไมมีคนชอบธรรมสักคนเดยีว ไมมีเลยไมมีคนทีเ่ขาใจ 
ไมมีคนที่แสวงหาพระเจา หลายคนอาจจะไมเช่ือขอนี้ อาจจะแยงวา พวกถือศาสนาตาง ๆ เขาแสวงหา
พระเจา เขาพยายามทําความดี แตนั่นไมใชหนทางท่ีถูกตองมนุษยท่ีหาพระเจาดวยความพยายามของ
ตนเองก็จะไมพบเลย เม่ือบิดามารดาคูแรกทําผิดความผิดบาปของเขาก็เปนเหมือนกําแพงกั้นระหวาง
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พระเจากับมนษุยทีเดียว เขาเดินทางหางจากพระเจาออกไปทุกที มนษุยไมแสวงหาพระเจา แมแตใน
สมัยนี้ เราจะพดูเร่ืองพระเจา เร่ืองการรอดพนบาป เร่ืองไปสวรรค ใหคนท่ัวไปฟง เขาจะไมเอาใจใสเขา
จะเยาะเยยและหันหลังให ท้ังนี้ก็เพราะคนท้ังหลายไดหลงทางไปเสียแลว ตาแหงจิตวิญญาณของมนุษย
บอดไป 

3:21-26 ขอใหเราพจิารณาขอเหลานี้ ซ่ึงจะทําใหเรามีความสวางข้ึน มนุษยตาบอดฝายจิต
วิญญาณ มนุษยไมแสวงหาพระเจา แตมนุษยยังสามารถท่ีจะเขามาหาพระเจา และรับการยกโทษ
ความผิดบาปได มนุษยไมแสวงหาพระเจา แตพระเจาทรงแสวงหามนุษย พระเจาไดสงพระบุตรองค
เดียวของพระองคลงมาในโลกเพ่ือชวยคนบาป เพื่อจะนําเขากลับคืนมาหาพระองค “เพราะวาบุตร
มนุษยไดมาเพือ่จะแสวงหาและชวยผูท่ีหลงหายไปใหรอด” (ลูกา 19:10) ฉะนัน้การท่ีมนุษยจะไดรับ
ความรอด และกลับมาหาพระเจา มิใชเปนโดยการกระทําของมนุษย แตเปนเพราะพระคุณของพระองค
โดยตรง คือพระคุณท่ีประทานใหเปลา ๆ โดยองคพระเยซูคริสต ซ่ึงเราไมมีคุณงามความดีอะไรที่
เหมาะสมจะรับเอา แตพระเจาก็โปรดประทานให 

ในทํานองเดียวกัน พระเจาประทานพระคุณใหแกเรา เม่ือเราเปนศัตรูกับพระองคเราไมสมควร
จะไดรับการยกโทษ เราสมควรตองตาย และถูกลงโทษในบึงไฟนรกแต “พระเจาไดทรงต้ังพระเยซูนั้น
ไว ใหปรากฏเปนที่ระงับพระพิโรธ เพราะความเช่ือ โดยพระโลหิตของพระองค เพื่อจะไดสําแดง
ความชอบธรรมของพระองค ในการทีพ่ระองคไดทรงอดกล้ันพระทัยไว และไดทรงยกความผิดท่ีลวง
ไปแลวนัน้” (โรม 3:25) 

ในการยกโทษนั้นพระเจาจําตองเสียสละพระบุตรของพระองค การยกโทษนั้นไมใชของงาย 
เพราะผูท่ียกโทษนั้นจะตองเสียสละ เนื่องจากความเสียหายผูท่ีกระทําผิดแกตนไดกระทําไว 

สมมุติว นาย ก. ขอยืมรถยนต นาย ข. ไปใช บังเอิญ นาย ก. ขับไปชนตนไมจนหนารถยนตบุบ
บ้ีหมด นายก. กลับมาออนวอน นายข. วา “สุดแลวแตจะกรุณาเถิดครับคุณ ข. ผมไดทําความเสียหาย
ใหแกรถยนตของคุณ และยิ่งกวานั้น ผมก็ไมมีเงินท่ีจะซอมใหคุณเลย” เนื่องจากนาย ข. เปนเพือ่นท่ีดี
ท่ีสุดของนาย ก. และรักใครนาย ก. มาก นายข. จึงกลาววา “ผมยกโทษใหคุณ” การท่ีนาย ข. ยกโทษให
นาย ก.นี้ นาย ข. ตองเปนผูรับการเสียหาย คือเขาตองเสียเงินคาซอมรถยนตเอง 

ในทํานองเดียวกัน พระเจาไดทรงยกโทษใหแกเรา พระองคตองเสียสละพระบุตรองคเดียว คือ 
พระเยซูคริสตเจาเพื่อตายแทนเรา คนบาปทุกคนตองยนือยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาเพราะความผิด
ของตน แตพระเจาทรงรักคนบาป ยกโทษความผิดบาปใหแลวและทรงเต็มพระทัยใหพระเยซูคริสต
ส้ินพระชนม เพื่อไถความผิดบาปของเรา 
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ฉะนั้นเนื่องจากพระเยซูคริสต ไดตอบแทนคนบาปท่ัวโลกบนไมกางเขนสําเร็จแลว มนุษยจึงมี
สองทางท่ีจะเลือกเอา คือ 

(1) ปฏิเสธการยกโทษของพระเจา และตองรับโทษเพราะความผิดบาปของตนและตายใน
ความผิดบาปนั้น 

(2) ยอมรับเอาพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา โดยการรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดของตน แลวจะไดรับชีวตินิรันดรในสวรรคกับพระองค 

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนัน้ จะมิไดพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 3:16) พระเจาทรงรักโลก คนหนุม สาว คนชรา 
ลูกเล็กเด็กแดง พระองคทรงรักทาน และทรงรักขาพเจาจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค 
คือ พระเยซูคริสต เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระเยซูคริสตนัน้ คือเช่ือวาพระเยซูไดทรงตายเพ่ือไถบาปของ
ตน จะมิไดพนิาศในบึงไฟนรกแตจะมีชีวิตนิรนดรในสวรรค ซ่ึงเต็มไปดวยความผาสุกไมมีท่ีส้ินสุด 
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12บทเรียนที่ 13 ความชอบธรรมและชีวิตที่บริสทุธ์ิ (ทวน) 

พระธรรมโรม 5:1-5 6:5,11-14 

บทเรียนวันนี้เปนบทสุดทายสําหรับการศึกษาพระธรรมโรมของเรา วันนีเ้ราจะทบทวน
เกี่ยวกับความชอบธรรม และการดํารงชีวติอยูอยางบริสุทธ์ิเพื่อพระเยซู 

การท่ีคนหนึ่งคนใดจะเปนคนชอบธรรมไดนั้น ก็โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาโดยตรง 
คือความชอบธรรมของพระเจาซ่ึงประทานแกคนท้ังปวง โดยความเช่ือท่ีเขาไดเช่ือในพระเยซูคริสต 
(โรม 3:22) นัน้คือการท่ีพระเยซูคริสตผูประกาศจากความผิดความบาปผูทรงไมเคยทําบาป ไดทรงตาย
แทนเราเพื่อไถความผิดบาปของเรา “เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําใหพระองคนั้น ผูไมมีความผิดบาป
เปนความผิด เพราะเหน็แกเราเพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาโดยพระองค” (2 โครินธ 5:21) 
ฉะนั้นเม่ือใคร ๆ ก็ตาม ยอมรับเอาการตายของพระเยซูคริสตวา เปนการไถเขาใหพนจากความผิดบาป
แลว พระเจาจะยอมรับเขาไวเปนบุตรของพระองค เสมือนเขาเปนคนชอบธรรม 

มีเร่ืองหนึ่งกลาววา มีพี่นองสามคน คนสุดทองนั้นประพฤติตัวเปนคนพาลเกเรและในท่ีสุดก็
ไปฆาคน เขาถูกตํารวจจับ และศาลตัดสินประหารชีวิต พี่ชายคนท่ีสองเม่ือทราบเร่ืองก็รีบไปหาผู
พิพากษาขอรองวา ตวัเขาเองจะตายแทนนอง เพราะวานองคนนี้ยังไมมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเชื่อพระ
เจาเลย กลัววาเขาตองตกนรก ผูพิพากษาสอบประวัติพีช่ายคนท่ีสองนี้ดูวา เขาเปนบุคคลอยางไร ตาม
ประวัติบอกวา เขาเคยตองคดีมากอน ถึงแมวาเดีย๋วนี้เขาเปนคนดีเช่ือในพระเจาก็ตาม แตเขาไมสามารถ
จะตายไถโทษแทนนองไดตามกฎหมาย และพ่ีชายคนโตก็มาเหมือนกนั เนื่องจากรักและสงสารนอง
มากเขาตัดสินใจท่ีจะใหชีวิตของตนเพ่ือถูกประหารแทนนองดวย ทางเจาหนาท่ีไดสอบประวัติพี่ชายคน
โตอยางถ่ีถวนและประกฎวาคน ๆ นี้เปนคนบริสุทธ์ิจริง ไมเคยตองคดใีด ๆ ในชีวติ ฉะนั้นเจาพนกังาน
จึงใหเขานั่งเกาอ้ีไฟฟาถูกประหารแทนนอง ตามกฎหมายของประเทศ เดีย๋วนีน้องชายคนเล็กนัน้เปนผู
บริสุทธ์ิแลว เขาเปนบุคคลท่ีไมมีความผิดหรือเคยฆาคนมากอนเลยทัง้นี้เพราะวาชีวติของเขาไดตายไป
แลว ชีวิตท่ีเขามีอยูนั้นเปนชีวิตของพ่ีชายคนโตตางหาก 

แตในทางตรงขาม ถาผูใดไมเช่ือวาพระเยซูไดตายแทนความผิดบาป ของเขาผูนั้นก็จะไดรับ
การปรับโทษ ในเร่ืองสามพีน่องนั้น สมมุติวานองชายคนเล็กไมยอมรับวาพี่ชายคนโตไดตายแทนเขา มี
อยูทางเดียวคือศาลจะตองบังคับใหเขารับใชโทษของเขาเอง แตเพราะเหตุวา เขายอมใหพี่ชายตายแทน
เขา ฉะนั้นเขาจึงเปนคนบริสุทธ์ิประดุจวาเขาไมเคยฆาคนตาย ถาหากโจทกมาฟองเขาใหมวา เขายังมี

 52 



โทษเพราะเขายังไมตาย ศาลก็จะช้ีใหโจทกดูวา เขาตายแลว และชีวิตท่ีเขามีอยูนั้น คือชีวิตของพ่ีชาย
ตางหาก 

ในทํานองเดียวกัน เม่ือเรารับสารภาพบาป และยอมเช่ือวาพระเยซูทรงตายแทนเรา ความผิด
บาปของเรา พระองคก็ทรงยกเสียส้ิน เรากเ็ปนผูบริสุทธ์ิประดูจวาเราไมเคยทําบาปมากอนเลย เม่ือพญา
มารฟองเราตอพระเจาวา เราเปนคนบาป เคยทําอยางนั้นเคยทําอยางนี้ พระเจากจ็ะช้ีใหดูไมกางเขนท่ี
พระเยซูไดทรงตายแทนเรา และท่ีเรามีชีวิตอยูนั้นไมใชชีวิตของเราเอง แตเปนชีวิตของพระเยซูคริสต
ตางหาก คริสเตียนท้ังหลายผูไดกลายเปนคนชอบธรรมแลวโดยความเชื่อ ควรจะพูดไดเต็มปากเหมือน
อาจารยเปาโลวา “ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว และไมใชขาพเจาเองท่ียังมีชีวิตเปนอยู แตพระ
คริสตตางหากทรงมีชีวิตเปนอยูในขาพเจา และมีชีวิตซ่ึงขาพเจามีอยูในเน้ือหนังเดีย๋วนี้ ขาพเจามีอยูโดย
ศรัทธาคือศรัทธาในพระบุตรของพระเจา ผูไดทรงรักขาพเจา และไดประทานพระองคเองเพื่อขาพเจา” 
(กาเลาเทีย 2:20) 

5:1-5 ซ่ึงแสดงใหเราเห็นผลของความชอบธรรม เม่ือเราท้ังหลายเปนคนชอบธรรมเพราะความ
เช่ือในพระเยซูคริสตแลว เราจึงเปนไมตรีกับพระเจา ไดคืนดกีันใหม นั่นคือการมีสันติสุขดวยกันกับ
พระองคอีก เม่ือบิดามารดาเดิมของเรา คืออาดามกับฮาวาไดทําผิดมิตรภาพระหวางมนุษยกับพระเจาก็
ไดขาดสบ้ันลงทันที ความผิดบาปทําใหเราเปนศัตรูกับพระเจา เราเขาหาพระเจาไมได เราถูกแยกจาก
พระเจาอยูหางไกลทีเดียว บางทีทานอาจจะเคยขัดใจหรือเขาใจผิดกับเพื่อนของทาน ทานอาจจะเคยรัก
ใครชอบพอกนัมาก แตเม่ือผิดใจกนัอยู ทานก็จะมีความกลุมใจและเศราใจ เม่ือมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมา
ชวยใหทานกลับคืนดีกับเขาอีก ความผิดเกา ๆ ก็ไดอภัยใหกนัและกันหมดแลว ขณะนัน้ทานจะมี
ความสุข ความยินด ี และโลงอกมากเทาใด ฉะนั้นพระคัมภีรจึงกลาวเชนเดียวกนั ในระหวางมนุษยกับ
พระเจา เราเปนคนชอบธรรมเพราะความเช่ือ เราจึงเปนไมตรีกันกับพระเจา โดยพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา โดยพระเยซูคริสตนั้น เราจึงไดเขาในรมพระคุณท่ีเรายืนอยูนั้น 

ผลของความชอบธรรม ประการแรกก็คือ สันติสุขในพระเจา นี่คือวาอดีตแหงความขมข่ืนท่ีมี
ตอพระเจาไดผานพนไป เดีย๋วนีเ้ต็มไปดวสยความยนิดี ผลของความชอบธรรมประการท่ีสองก็คือ รม
พระคุณของพระเจา เดีย๋วนี้เราไดยืนอยูในรมพระคุณของพระองค เราไมเหมาะสมเลย แตเพราะเหตุวา
เราไดรับการยกโทษแลว เราจึงไมเขาในรมพระคุณท่ีเรากาํลังยืนอยูนัน้ ผลของความชอบธรรมประการ
ท่ีสามคือ ความหวังในพระรศัมีของพระเจา นั้นคือพระสัญญาของพระเจาสําหรับเรา ผลของความชอบ
ธรรมประการท่ีส่ี คือ ความยนิดีในความยากลําบาก ตามปกติแลวปุถุชนท้ังหลาย เวลามีความ
ยากลําบาก เขาจะมีความยินดีและสันติสุขไมได แตมีความทุกขความเสียใจ สวนคริสเตียนนัน้ตรงกัน
ขาม เขาจะมีความยินดีและสันติสุขอยูทุกเวลา ไมวาสวางหรือมืด สุขหรือทุกขท้ังนี้ก็เพราะเขารูวา 
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ความลําบากในโลกน้ีเปนแตของช่ัวคราวเทานั้น แตเม่ือถึงวันนั้นท่ีคริสเตียนจะไดเขาในพระรัศมีของ
พระเจาความลําบากท้ังส้ินจะลืมไปหมดทีเดียว 

ขณะท่ีรถยนตโดยสาร วิ่งฝุนตลบไปตามถนนอันขรุขระสายหนึ่ง คนโดยสารพากนับนอูอ้ีไป
ตาม ๆ กันทีเดียว รถโคลงไปเคลงมา และในท่ีสุดลอหลังก็ไปชนตอไมเขายางแบนไปเลย ทามกลางไอ
แดดของบายวนันั้นเอง คนโดยสารตางกห็นาบูดหนาเบ้ียวไปตาม ๆ กัน แตเปนท่ีนาประหลาดอยูสัก
หนอย มีหนูนอยคนหนึ่งแทนท่ีจะบนเหมือนคนอ่ืน ๆ แกกลับมีหนาตายิ้มแยมแจมใส หัวเราะราเริงอยู
ตลอดเวลา หญิงวัยชราคนหน่ึงจึงถามวา “พอหนู ทําไมพอหนจูึงหวัเราะยิ้มยองผองใสอยูได ในเม่ือ
อากาศรอนหวัจะแตก ข้ีฝุนก็แทบจะลืมตาไมข้ึน และเราก็ตายอยางนี้” หนูนอยตอบวา “ก็ไมเห็นเปน
อะไรนี่ครับ ผมทนได ผมรูสึกตื่นเตน เพราะคุณพอกําลังรอผมอยูปลายทาง” การเดินทางลําบากก็จริง 
แตเม่ือถึงจุดหมายปลายทางแลวความลําบากก็จะหายไปสิ้น ความปล้ืมปติยินดจีะเขามาแทนท่ีในชีวิตค
ริสเตียนก็เชนเดียวกัน ทางขรุขระแดดรอนจัด และหนทางเต็มไปดวยภยันตรายแตวาถาเราระลึกไดวา
พระบิดาเจาของเรากําลังประทับรอคอยเราอยูบนมหาสวรรค เราคงจะลืมความลําบากและความทุกขใน
การเดินทางแหงโลกนี ้

ผลของความชอบธรรมนั้นมีตอไปวา เม่ือเรามีความยนิดีในความลําบากแลวก็จะทําใหเรามี
ความอดทน และความอดทนน้ัน จะกระทําใหเราเกิดมีอุปนิสัยด ี นั่นแหละเปนลักษณะอันแทจริง
ของคริสเตียน 

เม่ือเราไดกลายเปนคนชอบธรรม โดยความเช่ือในพระเยซูคริสตเจาแลว นั่นมิใชข้ันสุดทายใน
ชีวิตคริสเตียน แตเราจะตองดํารงชีวิตอยูในความบริสุทธ์ิเพื่อพระเยซูเม่ือเราพนความผิดแลวโดย
พระคุณของพระเจา กมิ็ใชวาเราจะเอาพระคุณของพระเจามาเปนใบรับรองวาจะไมบาปทําผิดอีก การท่ี
พระเยซูคริสตไดตายแทนเราน้ัน ก็เปรียบประดุจวาเราตายกับพระองค และชีวิตท่ีเรามีอยูเดี๋ยวนีไ้มใช
ของเรา แตเปนของพระเยซูคริสต เพราะฉะน้ันเราควรคิดเห็นอยางนี ้ คือวา พระองคไดตายเพื่อคนทั้ง
ปวง เหตุฉะนั้นคนท้ังปวงจึงไดตายเสียแลว และพระองคไดทรงวายพระชนมเพื่อคนท้ังปวง เพื่อคน
เหลานั้นท่ีมีชีวิตอยู จะมิไดเปนอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองตอไป แตจะเปนอยูเพื่อประโยชนแกพระองค
นั้นผูทรงวายพระชนมและทรงเปนข้ึนมาใหม เพราะเหน็แกเรา 

6:5,11-14 ขอเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดแจงทีเดียววา คริสเตียนไมควรอยูในความผิดบาป
ตอไป เม่ือเรามอบใหพระเยซูคริสตอยูในเรา เรามีอํานาจอยูเหนือความผิดบาปและสามารถดํารงชีวิตอยู
อยางบริสุทธ์ิเพื่อพระองค 

คริสเตียนในสมัยนี้พากันแกตัววา เขายังอยูในเน้ือหนัง ฉะนั้นเขาจึงหลงทําผิดบาปเปนประจํา 
ถาเขาจะอางเชนนั้นกเ็ทากับวา ฤทธ์ิอํานาจของพระเจามิไดเกดิผลในชีวิตของเขาเลย ฉะนัน้ “คนใดท่ี
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อาศัยอยูในพระองค คนนัน้ไมไดมีปกตกิระทําบาป...” จะเปนเชนนัน้ได โดยอาศัยฤทธ์ิเดชของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเทานั้น (ใหครูอาน โรม 8:12-14) 

คนท่ีอยูในพระองคนั้น คือคนที่มีชีวิตใหมและธรรมชาติของชีวิตใหมนั้นจะไมเหมือนชีวิตเกา
เลย คือจะไมกระทําความผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก ตนมะมวงบางชนิดสามารถเอากิ่งอ่ืน ๆ เขามาตอใหเกิด
ผลได และผลนั้นท่ีเกิดจากกิ่งใหม จะเปนผลใหมตามชนิดของมันแตสมมุติวา มะมวงยังเกดิผลเปน
อยางเดิมอยู ก็แสดงใหเห็นวาการตอกิ่งนัน้ไมสนิทดี และก่ิงใหญนั้นคงไมมีชีวิตอยางแทจริงในลําตน 
คนท่ีอางตัววาบังเกิดใหมในพระเยซู แตผลการประพฤติของเรา ยังเปนเหมือนคนท่ียังไมเช่ือพระเจาอยู 
แสดงวาคน ๆ นั้นไมไดเกดิใหมอยางแทจริง 

ในพระเยซูคริสตเรามีชัยชนะตอพญามารและความผิดบาปแลว การท่ีพญามารพยายามยุใหเรา
รับใชมัน และเปนทาสความผิดบาปตอไปนั้น เปนเพราะมันใชอํานาจเถ่ือนบังคับเราเทานั้น ถาเราช้ีให
มันเห็นวามันเปนผูแพ เพราะพระเยซูไดมีชัยชนะบนไมกางเขนแลว มันจะหลบหนีไปทีเดียว ฉะนั้น
อยาใหเราเปนทาสตอไป จงอางสิทธ์ิของเราในพระเยซูวาเราเปนผูชนะความผิดบาปและอํานาจของมาร
แลว 

การท่ีคริสเตียนจะเอาชนะความผิดบาปไดนั้น ไมใชอาศัยความตั้งใจ ไมใชอาศัยการปฏิบัติตาม
พระบัญญัติ แตอาศัยการอยูในองคพระเยซูคริสตนั่นเอง ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ ก็ใหเราดําเนิน
ตามพระวิญญาณดวย. 
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