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คานา
ตลอดเวลาอันยาวนาน ที่ขา้ พเจ้าเป็ นศิษยาภิบาล อยูใ่ นมลรัฐฟิ ลาเดลเฟี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นั้น ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ความจริ งอยูป่ ระการหนึ่ง คือความยุง่ ยากลาบากในการเตรี ยมตัวสาหรับสอน
เด็ก ๆ และคริ สเตียนที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ ซึ่ งไม่เพียงแต่จะเป็ นปั ญหา ที่เกิดแก่ขา้ พเจ้าเท่านั้น แม้บรรดา
ครู ผสู ้ อนรวีวารศึกษาอื่น ๆ โดยทัว่ ไป ก็มกั จะประสบกับความอึดอัดใจเช่นเดียวกันนี้เพราะการที่จะทา
ให้เด็ก ๆ ซึ่ งไม่ค่อยชอบคาสอนอันเคร่ งเครี ยดนักตลอดจนคริ สเตียนใหม่ ๆ ซึ่ งไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ทาง
ศาสนาคริ สต์มาก่อนให้เข้าใจหลักธรรมอันลึกซึ้ ง ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ทาได้ไม่ง่ายนัก
อนึ่งบทเรี ยนและคาสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับคนระดับนี้ ยังมีนอ้ ยอยู่
ฉะนั้นจุดประสงค์เบื้องแรกของการเขียนหนังสื อเล่มนี้ ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครู ในการ
จัดเตรี ยมคาสอนอันเสมือนหนึ่งเป็ นคู่คิดของครู นนั่ เอง
และเมื่อได้พิมพ์เผยแพร่ ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างใหญ่หลวง กล่าวคือ หนังสื อเล่มนี้ได้
เป็ นที่นิยมของประชาชนทัว่ ไปอย่างมากมาย ไม่จากัดเพียงครู รวีวารศึกษาเท่านั้น จนได้มีการแปล
ออกเป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาทัว่ ไปในทวีปยุโรป อาเซี ย และอาฟริ กา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังใจ
ในเบื้องปลายอีกโสดหนึ่งว่า นอกเหนื อจากหนังสื อเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับครู โดยตรงแล้ว ยัง
เป็ นประโยชน์สาหรับมหาชนโดยทัว่ ไป ตลอดจนท่านผูป้ กครองในอันที่จะใช้สั่งสอน กุลบุตร กุลธิ ดา
ของท่านให้รู้และเข้าใจ ถึงเรื่ องพระเจ้าอีกด้วย
สุ ดท้ายนี้ หากว่าหนังสื อนี้มีความดีใด ๆ อันจะเป็ นประโยชน์แก่ท่านบ้างแล้ว ข้าพเจ้าขอเทิดไว้
แด่พระเยซู “ผูไ้ ด้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเรา ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์”
(วิวรณ์ 1:5) และขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับ แสงธรรมจากพระองค์ เป็ นพระพรแห่ งชีวติ ของท่านด้วย
เถิด.

ดี.เจ.บี.
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คาแนะนาสาหรับครู
งานที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่งของคริ สเตียน คือ การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่เรา
รู ้อยูแ่ ก่ใจว่า การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็ นงานสาคัญ อันดับหนึ่ง ซึ่ งเราควรเน้นและอุทิศเวลา
ส่ วนใหญ่ให้ แต่เรากลับปล่อยปละละเลย และให้เป็ นอันดับสอง บทเรี ยนที่เราควรเน้นควรสอน กลับ
ไม่ได้สั่งสอน แต่เอาบทเรี ยนที่ไม่สู้จะเป็ นประโยชน์แก่คริ สเตียนใหม่ หรื อนักเรี ยน มาสอนอย่าง
ขะมักเขม้น ซึ่ งน่าเสี ยดายแรงและเวลายิง่ นัก จะมีประโยชน์อะไรที่จะให้เด็กท่องจา ระยะทางจากตาบล
นาซาเร็ ธไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มว่า ห่างไกลจากกันกี่กิโลเมตร ถ้านักเรี ยนไม่รู้เรื่ องจิตใจของมนุษย์วา่ อยู่
ห่างจากพระเจ้าเท่าไรแล้วไซร้ การสอนนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อนั ใด หากเราจะสอนให้นกั เรี ยนรู ้แต่
หลักภูมิศาสตร์ วา่ อาจารย์เปาโลเดินทางไปเผยแพร่ พระกิตติคุณไกลเท่าไร แวะสอนเมืองใดบ้าง หรื อ
สอนเรื่ องชนชาติอิสราเอลหลงวนเวียนอยูใ่ นป่ า แต่ไม่ได้สั่งสอนว่า จิตใจมนุษย์เราวนเวียนอยูห่ ่างไกล
จากพระผูไ้ ถ่บาปเท่าไรแล้ว บทเรี ยนนั้น ๆ จะเกิดประโยชน์อะไรแก่คนที่เราอบรมเล่า
ผูส้ อนควรสานึกอยูเ่ สมอว่า ตนจะต้องนานักเรี ยน หรื อผูท้ ี่ตนกาลังสอนอยูน่ ้ นั มาหาพระคริ สต์
ให้เขาเหล่านั้นยอมรับเอาพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาเสี ยก่อน
ผูส้ อนจะต้องปรับวิธีสอนให้เข้ากับความรู ้สึก และระดับความเข้าใจของผูศ้ ึกษา อย่างเป็ นขึงขัง
หรื อใช้คาพูดยาก ๆ อันจะเป็ นการสร้างบรรยากาศเคร่ งเครี ยดเกินไป จนเขาไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึงควรใช้
ภาษาและสานวนการพูดที่ง่าย ๆ อย่างเคยใช้ประจาวัน ให้ผศู ้ ึกษารู ้สึกสะดวกใจในเมื่อพูดถึงเรื่ องพระ
เจ้า เช่นเดียวกับที่สะดวกใจเมื่อพูดถึงเรื่ องบิดามารดาของเขาเอง ถ้าผูส้ อนสามารถชักบทอุทาหรณ์หรื อ
นาเรื่ องราวประกอบเปรี ยบเทียบกับชีวติ ประจาวัน เช่น ชีวติ ในโรงเรี ยน ในบ้านหรื อเวลาเล่น ยิง่ ทาให้
บทเรี ยนอยูใ่ กล้ชิดกับชีวติ ประจาวันมากเท่าไร ก็ยงิ่ ได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
จงเริ่ มสอนบทเรี ยนด้วยการอธิ ษฐาน และถ้าเป็ นไปได้ควรให้ผศู ้ ึกษารู ้จกั อธิ ษฐานด้วยตนเองก็
ยิง่ ดี ท่านอาจจะให้ผศู ้ ึกษาอธิ ษฐานพร้อมกันดังนี้ก็ได้ “โอพระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงอวยพระพร
ให้แก่พวกข้าพเจ้า ในการศึกษาพระดารัสของพระองค์และทรงสอนให้พวกข้าพเจ้า รู้แจ้งถึงเรื่ องราว
ของพระองค์ดว้ ยเถิด” คาอธิ ษฐานนี้มีความหมายลึกซึ้ ง ยิง่ กว่าคาอธิ ษฐานของผูส้ อนเสี ยอีก ถ้าหากมีคน
ไม่มากนัก จะให้เขาร่ วมใจกันอธิ ษฐานออกเสี ยง ก็ยอ่ มทาได้ ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องหรื อทาให้ไม่
สะดวกใจ
ผูศ้ ึกษาแต่ละคนควรจะมีสมุดคนละเล่ม สาหรับใช้เขียนภาพอุทาหรณ์แต่ละบทเรี ยน ผูส้ อน
ควรจะเขียนภาพอุทาหรณ์ไว้ที่กระดานดา หรื อที่กระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อทุกคนจะได้ลอกตาม การเขียน
ภาพจะใช้ช่วงเวลาตอนท้ายของการสอนเพียงไม่กี่นาที แต่เวลานั้นแหละเป็ นเวลาที่มีค่ามากที่สุด เพราะ
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เป็ นการสรุ ปความจริ งในการสอนให้มาสู่ จุดเดียวกัน การวาดภาพไม่จาเป็ นต้องพิถีพิถนั มากนัก ผูส้ อน
ควรสารวจดูความสะอาดเรี ยบร้อยในการทางานของผูศ้ ึกษาทุกคน จงสอนเขาให้รู้วา่ การกระทาทุก
อย่าง ควรเป็ นการถวายเกียรติแก่พระเจ้า
การสร้างบรรยากาศให้เป็ นกันเอง ในชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ทาได้ไม่ยากนัก ทั้งยังจะก่อให้เกิด
ความรู ้สึกสนิทสนมทั้งระหว่างครู กบั ผูศ้ ึกษา และผูศ้ ึกษาด้วยกันมากยิง่ ขึ้น และช่วยให้การเรี ยนมี
รสชาดน่าสนใจยิง่ ขึ้นด้วย ฉะนั้นครู จึงไม่ควรมองข้ามเสี ย
การที่ผสู ้ อนจะต้องเตรี ยมบทเรี ยน ศึกษาข้อพระธรรมคัมภีร์ทาความเข้าใจล่วงหน้าก่อนเริ่ ม
สอน เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
วิธีสอนที่ดีที่สุด ก็คือการตั้งคาถาม ต่อผูศ้ ึกษาก่อน แล้วจึงอธิ บายทีหลัง วิธีน้ ีจะก่อให้เกิดความ
อยากรู ้ในสิ่ งที่พวกเขาตอบไม่ได้ และจะเป็ นการช่วย ไม่ให้บทเรี ยนจืดชืด ให้ผศู ้ ึกษาเปิ ดอ่านข้อพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์บางข้อในบทเรี ยน และอธิบายความหมายของข้อในบทเรี ยน และอธิบายความหมาย
ของข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ๆ ให้เข้าใจ เพราะแม้แต่ผใู ้ หญ่เอง ก็มีเป็ นอันมากที่ไม่เข้าใจในข้อ
พระธรรมที่ตนอ่านเลย
สาหรับเด็กแล้วการอบรมในเยาว์วยั เช่นนี้ จะช่วยให้เขาเข้าใจในข้อพระธรรม ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้เป็ นอย่างดี เมื่อเขาเติบใหญ่ การบอกเล่าไม่ใช่เป็ นการสั่งสอน ผูส้ อนจะต้องพยายาม
ค้นหาพื้นความรู ้เดิมของนักเรี ยน แล้วจึงสอนเพิ่มเติมสิ่ งที่ขาดอยูใ่ ห้แก่เขาและพยายามสารวจดูอีกว่า
คาสอนที่ตนกาลังสอนอยูน่ ้ นั เขาเข้าใจหรื อไม่ พยายามอย่าใช้ศพั ท์ หรื อคาพูดที่ยาก ๆ
ผูศ้ ึกษาแต่ละคน ควรมีพระคริ สตธรรมใหม่เล่มหนึ่งเป็ นของส่ วนตัว เพื่อเขาจะได้ขีดเขียนหรื อ
ทาหมายเหตุไว้ ในพระคัมภีร์ของตน คริ สเตียนที่รักษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้อย่างขาวสะอาด
เรี ยบร้อย ไม่มีการทาบันทึกหรื อทาหมายเหตุใด ๆ ไว้เลยนั้นน่าจะสันนิษฐานได้วา่ เขาไม่รู้จกั เอาใจใส่
ต่อการหาความรู ้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่าใดนัก การสอนแต่ละบทเรี ยนควรจะมีขอ้ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ที่คดั ไว้เป็ นเด่น บางคนชอบใช้ดินสอสี ขีดไว้เช่นขอ้พระคัมภีร์ใดเกี่ยวกับความรอดพ้นบาปจะใช้
สี แดง ดินสอดาขีดเส้นใต้เกี่ยวกับบาป ดินสอสี น้ าเงินใช้เขียนเครื่ องหมายเกี่ยวกับคนของพระเจ้า
ดินสอสี ม่วงทาเครื่ องหมายเกี่ยวกับ การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ ดินสอสี ส้มเกี่ยวกับพระสัญญา
ทุกอย่างของพระเจ้าเป็ นต้น
เมื่อผูศ้ ึกษาตอบคาถามผิด แทนที่ครู จะใช้คาพูดว่า “ไม่ใช่” และให้คาตอบเสี ยเอง จงพยายาม
สร้างคาถามคล้าย ๆ กันให้เขาเข้าใจอีกแง่หนึ่ง เพื่อว่าพวกเขาจะได้เกิดความคิดใหม่ และสามารถให้
คาตอบที่ถูกต้องได้ เพราะบางทีคาถามของผูส้ อนไม่ชดั เจน หรื อแม้วา่ ผูศ้ ึกษาตอบผิดก็จงพยายามให้
เกียรติแก่เขาบ้างตามสมควร เพราะคาถามเกือบทุก ๆ ข้อ ที่ผศู ้ ึกษาตอบ จะมีส่วนถูกอยูบ่ า้ งไม่มากก็
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น้อย และผูส้ อนจะต้องเน้นส่ วนที่ตอบถูกให้เด่นขึ้น และพูดเพิ่มเติมความจริ งจนครบ อย่าพยายามทาให้
เขาถูกฮาจากเพื่อน ๆ ผูศ้ ึกษาด้วยกัน เพราะถ้าเกิดมีการหัวเราะเยาะคนตอบผิด ๆ ในไม่ชา้ จะไม่มีใคร
กล้าตอบคาถามเลย
จงจาไว้ดว้ ยว่า ผูศ้ ึกษาส่ วนมาก มักต้องการให้อธิ บายข้อความที่เรี ยนมาแล้ว ซ้ าอีก พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ก็สอนไว้วา่ คาสั่งสอนจะตั้งซ้อนอยูบ่ นคาสั่งสอน กฏจะซ้อนกฏ ข้อบังคับจะซ้อนข้อบังคับ
ที่นี่นิดที่โน่นหน่อย” (ดู อิสยาห์ 28:10, 13) ท่านจะเห็นว่า บทเรี ยนตอนหลังมักอ้างถึงความจริ งใน
บทเรี ยนตอนต้นการทบทวนบทเรี ยนไปมา จะทาให้ผศู ้ ึกษาเกิดความเข้าใจซาบซึ้ งกว่าเดิมมาก
เมื่อมีการอ้างข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใด ๆ จงให้ผศู ้ ึกษาเปิ ดอ่านจากพระคัมภีร์ของเขาเอง ข้อ
นี้จะทาให้เกิดประโยชน์ข้ ึนสองประการ กล่าวคือ จะทาให้เขารู ้จกั คุน้ เคยกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
จะเป็ นการแสดงอานาจของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ประจักษ์แก่เขาเองว่า ถ้อยคาที่ผสู ้ อน ๆ นั้นไม่ใช่
คาพูดของผูส้ อนเอง แต่เป็ นคาสั่งของพระเจ้าต่างหาก อย่าใช้หนังสื อคู่มือเล่มนี้เป็ นข้ออ้าง หรื อใช้
คาพูดของท่านเอง เป็ นหลักประกันคาสั่งสอนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคาสั่งสอนขึ้นเมื่อใด จงชวนเชิ ญ
นักเรี ยนให้ช่วยกันค้นคาตอบในพระวจนะของพระเจ้าว่า “พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร...”
แล้วเปิ ดหาคาตอบด้วยตนเอง
บทเรี ยนต่าง ๆ ในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นแต่เพียงหยิบยกเอาตัวอย่างบางประการมาอธิ บายเท่านั้น
หาได้มีความสมบูรณ์ตามเนื้ อหาของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกเรื่ องไปไม่ หากแต่เป็ นการปูพ้นื ฐานของ
เด็ก ๆ หรื อผูเ้ ชื่ อใหม อันเป็ นแนวทางให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสริ มสร้างคาสอน และสอดส่ องดวง
ประทีปแห่งความจริ งของพระองค์ลงในจิตใจของแต่ละคน ในขั้นต่อไปเท่านั้น
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บทเรียนที่ 1 บาป คืออะไร
1.ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า สดุดี 145:17, ฮาบากุก 1:13
2.บาปคืออะไร มัทธิว 5:8 เทียบกับ ฮีบรู 12:14, 1 ยอห์น 3:4, 5:17, โรม 14:23, ยากอบ 2:10
3.มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป โรม 3:9, 12, 19, 23, เยเรมีย ์ 17:9, 10
บางครั้งเราเห็นหญิงชายบางคน แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าขาดกะรุ่ งกะริ่ งเหมือนผ้าขี้ริ้ว บางคนเมา
เหล้า บ้างก็มีแผลเป็ นที่ใบหน้า บ้างก็ไม่สามารถเดินได้ดว้ ยตนเอง เหตุที่มนุษย์เราต้องมีสภาพที่ทุเรศตา
เช่นนั้น ก็เนื่ องจากผลของบาป คนเหล่านั้นจมลึกอยูใ่ นปลักแห่งความผิด จึงเห็นร่ องรอยแห่งความผิด
บาปจากคนเหล่านั้น มีคนบางจาพวกดูภายนอกประหนึ่งว่า จะไม่ใช่คนบาปเลย เช่นหญิงสาวที่แต่งตัว
เรี ยบร้อยน่าดู หรื อชายบางคนซึ่ งเป็ นคนโอบอ้อมอารี เมื่อมองดูภายนอก ดูประหนึ่งว่าเป็ นสุ ภาพบุรุษที่
ครบบริ บูรณ์ ไม่มีอะไรบกพร่ อง คนจาพวกนี้ไม่ได้แสดงให้เป็ นที่ปรากฏเลยว่า เขาจะเป็ นคนบาปคน
เลวอย่างคนจาพวกแรก แต่เรามองคนจาพวกนี้ จากสภาพภายนอกเท่านั้น
เรามองดูจิตใจคนไม่ได้ พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบถึงจิตใจของทุกคนได้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง
และพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมโอวาทของพระองค์ เกี่ยวกับความลึกลับของมนุษย์ ซึ่ งเราจะ
คาดคะเนจากการมองดูเฉพาะแต่สภาพภายนอกนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้
ถ้าท่านจะมองดูผา้ เช็ดหน้าสี ขาวสองผืน ผืนหนึ่งเก่า และผืนหนึ่งใหม่ ผ้าผืนเก่านั้นสี ขาว
เหมือนอะไร ถูกแล้ว ผ้านั้นสะอาดและสี ขาวก็จริ ง แต่ก็เป็ นสี หม่น ๆ เพราะความเก่า ไม่เป็ นสี ขาวใหม่
เอี่ยม เหมือนผ้าเช็ดหน้าใหม่ ๆ นัน่ แหละเปรี ยบเหมือนบาปเราพูดถึงบาปอุกฉกรรจ์ และบาปเล็ก ๆ
และบางคนถึงกับพูดว่า “การพูดมุสาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็ นการโกหกที่ไม่หนักหนาอะไร” การที่พดู เช่นนี้
ก็เพราะเขาไม่รู้จกั ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
ความบริ สุทธิ์ คืออะไร คือความครบบริ บูรณ์ ไม่มีอะไรบกพร่ องเลย ปราศจากบาปและ
ความผิดทุกอย่าง พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วน ขอให้เราอ่านพระธรรม สดุดี 145:17 ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ของเรา และสารวจดูวา่ พระดารัสของพระเจ้าตรัสถึงพระองค์วา่ อย่างไร พระองค์ตรัสว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูข้ อบธรรมในทุกวิถีทาง และพระราชกิจของพระองค์ก็บริ สุทธิ์ ทุกประการ พระองค์
ไม่ทรงกระทาหรื อแม้แต่ทรงนึกคิด ในทางที่ผดิ หรื อเป็ นมลทินแม้แต่นอ้ ย ในพระธรรมฮาบากุก 1:13
บอกว่า พระเจ้าไม่สามารถทนดูความผิดบาปได้เลย พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ ยงิ่ นัก แม้เพียงทอดพระเนตรดู
ความผิดบาปเท่านั้น ก็ตอ้ งเบือนพระพักตร์ หนี เมื่อเราพิจารณาถึงความบริ สุทธิ์ ขนาดนี้แล้ว คุณงาม
ความดีของเราก็ไม่ผดิ อะไรกับผ้าเช็ดหน้าขาวผืนเก่า ที่ใช้มาจนสี หม่น เมื่อเรานามาเปรี ยบเทียบกับ
ผ้าเช็ดหน้าขาวผืนใหม่
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สาหรับพระเจ้าแล้วสิ่ งใด ๆ ที่ไม่สะอาดหมดจดครบบริ บูรณ์ก็จดั ว่าบาปทั้งสิ้ น ในที่น้ ี ขอยกเอา
ข้อพระธรรมโอวาทบางข้อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อชี้แจงให้เราทราบว่า อะไรเป็ นบาปจาเพาะพระ
พักตร์พระเจ้า (ตรวจค้นและอภิปรายข้อพระคัมภีร์ในอันดับหมายเลข 2 ) ความบาปคือการทาผิดพระ
บัญญ ติของพระเจ้า พระบัญญัติของพระเจ้าเปรี ยบเหมือน เครื่ องชัง่ วัด ตวง มาตรฐานซึ่ งจะทาให้
สามารถทราบผลการกระทาของเราได้วา่ ดีหรื อเลวเพียงใดให้เราพิจารณาถึงพระบัญญัติใหม่เพียงสอง
ข้อ ซึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงสอนไว้ในมัทธิว 22:36-39 ว่า ไม่มีสักคนเดียวที่สามารถปฏิบตั ิได้ครบบริ บูรณ์
โดยไม่บกพร่ อง แม้เพียงชัว่ โมงเดียวเราก็ทาไม ได้ ดังนั้นท่านก็เห็นได้แล้วว่า เราทุกคนได้ทาผิดและ
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า และเมื่อเป็ นเช่นนั้นก็หมายความว่า เราทุกคนได้ทาผิดบาป เมื่อเราได้ทา
ผิดพระราชบัญญัติขอ้ แรก ซึ่ งเป็ นข้อสาคัญนั้นก็เท่ากับว่า เราเป็ นคนบาปทีเดียว
ท่านไม่สามารถรู ้ถึงจิตใจของข้าพเจ้าได้วา่ ข้าพเจ้าเป็ นคนผิดบาปหรื อไม่ และข้าพเจ้าก็ไม่
สามารถรู ้ถึงจิตใจของท่าน แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราไว้เช่นนั้น ข้าพเจ้ารู ้วา่ ท่านเป็ นคนบาป
และท่านก็รู้วา่ ข้าพเจ้าก็เป็ นคนบาปด้วย (อ่านตรวจดูขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตามหมายเลข 3) พระเจ้า
ตรัสว่าเราทุกคนเป็ นคนบาปโดยเหตุน้ ีพระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อช่วยเราให้พน้ จาก
บาป

ข้ อควรปฏิบัติ (ครู ควรเขียนรู ปภาพข้ างล่างนีท้ กี่ ระดานดา หรือทีก่ ระดาษแผ่ นใหญ่ )
มนุษย์เรามักตัดสิ นและเปรี ยบเทียบตัวเราเอง กับคนอื่น ๆ โดยใช้มาตรฐานของมนุษย์ แต่
เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า เราทุกคนเป็ นคนบาป และเมื่อเป็ นเช่นนี้ เราทุกคนจึงต้องอยูใ่ ต้การ
พิพากษาของพระเจ้า
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บทเรียนที่ 2 ผลของการทาบาป
ขอให้หมัน่ ค้นคว้าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อยูเ่ สมอเพื่อว่าจะได้คุน้ เคย และรู ้จกั สังเกตข้อความ
สาคัญในพระคัมภีร์
เหตุเป็ นเช่นใด ผลย่อมเป็ นเช่นนั้น เช่นเอามือจับไฟย่อมเกิดผลคือ มือพอง
1.ปฐมกาเนิดของบาป และผลของบาปที่เกิดขึ้นแก่โลก อิสยาห์ 14:12-15, เอเสเคียล 28:12-19,
ปฐมกาล 3:17-19
2.ผลของบาป ซึ่ งเกิดขึ้นแก่ชีวติ ของบุคคลแต่ละคน เอเสเคียล 18:4, 6, ยากอบ 1:15, ยอห์น
3:20, เอเฟซัส 2:5, โรม 6:23
มีผลบางอย่างซึ่ งจะต้องบังเกิดขึ้นเสมอ โดยไม่พลาดเลยจนครั้งเดียว เช่น ถ้าท่านเอามือจับไฟ
จะร้อนทุกที และบางทีมือจะไหม้พอง นี่เป็ นกฏธรรมชาติ และกฏธรรมชาติน้ ีไม่เหลวไหลเลย ถ้ามือ
ของท่านเคยถูกไฟไหม้พอง ท่านก็ยอ่ มระมัดระวังมิให้ถูกไฟไหม้อีก เพราะท่านได้รับบทเรี ยนแล้ว
ทานองเดียวกัน การกระทาของพระเจ้า ย่อมก่อให้เกิดผลอย่างแน่นอนเสมอ ผลของบาปก็
เช่นนั้นด้วย ขอให้เราดูต่อไปว่าผลของบาปนั้น คืออะไร และเป็ นอย่างไร บางทีเราจะได้รับบทเรี ยน
เท่ากับบทเรี ยนจากการถูกไฟไหม้มือ
มีบางคนถามว่า “พระเจ้าทรงสร้างพญามารด้วยหรื อ พระเจ้าทรงสร้างบุคคลที่ชวั่ ช้าเลวทราม
นั้นอย่างไร” พระธรรมโอวาทของพระเจ้าได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า พระเจ้ามิได้ทรงสร้างบาปหรื อพญา
มารขึ้นเลย พระเจ้าทรงเนรมิตทูตสวรรค์ข้ ึนองค์หนึ่ง ให้มีอานาจมาก และเป็ นทูตที่มีความสวยงามเป็ น
เลิศ มีนามว่า ลูซีเฟอร์ ทูตองค์น้ ีทาหน้าที่ปกครองโลกแทนพระเจ้า และเคยเป็ นทูตสวรรค์ที่บริ สุทธิ์
ครบถ้วนทุกประการอยูเ่ ป็ นเวลาช้านาน ดังปรากฏในพระธรรม เอเสเคียล 28:12-15 แต่ต่อมามีเหตุการ
ร้ายแรงเกิดขึ้น ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมอิสยาห์ 14:12-15 ลูซีเฟอร์เลิกมองดูพระเจ้า เลิกคิดถึง
พระเจ้า กลับมองดูตนเอง ว่าควรเป็ นใหญ่กว่านี้ “เหตุไฉนจะปล่อยให้ใครต่อใครยกย่องสรรเสริ ญพระ
เจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้น ตัวฉันก็สวยงามและใหญ่โตไม่ใช่เล่นเหมือนกันนี่ นะ ดูซิ ฉันเองก็มีอานาจราช
ศักดิ์มหาศาล ฉันจะขึ้นไปสู่ สรวงสวรรค์ ฉันจะสถาปนาราชบัลลังก์ข้ ึน เหนื อบรรดาดวงดาวทั้งหลาย
ของพระเจ้า ฉันจะมีศกั ดิ์สูงสุ ดเหมือนพระเจ้า” นี่เป็ นบาปอันแรกที่เกิดขึ้น นานมาแล้ว ก่อนที่พระเจ้า
ทรงสร้างมนุษย์ บาปนั้นคือความจองหองทะนงตน เหตุฉะนั้น ลูซีเฟอร์จึงถูกพระเจ้าสาปและถูกขับลง
มาจากสวรรค์ และหมดอานาจที่ตนเคยมี ต้องสู ญเสี ยตาแหน่งสู งสุ ดซึ่ งพระเจ้าทรงพระราชทานให้ทูต
องค์น้ ีสูญเสี ยนามที่ไพเราะของตน ซึ่ งหมายถึง “ทูตแห่งความสว่าง” กลายเป็ นพญามารไป
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ท่านเห็นแล้วว่าบาปนั้นจะก่อให้เกิดผล คือการลงโทษจากพระเจ้า หลังจากที่ลูซีเฟอร์ได้ทาผิด
บาปต่อพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจึงไม่ทรงอนุ ญาตให้ทุกสิ่ งเป็ นไปตามสภาพเดิม พระเจ้าจาเป็ นต้องขับไล่ ลู
ซีเฟอร์ ออกจากสวรรค์ ไปให้พน้ พระพักตร์ ของพระองค์ ผลของบาปอีกประการหนึ่ง ที่พญามารได้
กระทา คือทาให้โลกนี้เป็ นอรู ปและว่างอยู่ (พระธรรมปฐมกาล 1:2) เรารู ้วา่ พระเจ้ามิได้ทรงเนรมิตโลก
เราเช่นนั้นเลย พระเจ้าทรงเนรมิตทุกอย่างไว้ดีแล้วแต่เมื่อลูซีเฟอร์ ผไู ้ ด้ครอบครองโลกเพื่อพระเจ้า ได้
ทาบาป ทุก ๆ สิ่ งจึงยุง่ เหยิงอลหม่าน และโลกจึงกลายเป็ นสิ่ งที่ปราศจากรู ปร่ างไม่น่าดู และรกร้างว่าง
เปล่าอยู่
เราไม่ทราบว่า หลังจากนั้นต่อมาเป็ นระยะเวลานานเท่าไร พระเจ้าจึงเนรมิตโลกให้ดีตามเดิม
เมื่อพระเจ้าทรงปฏิรูปขึ้นใหม่น้ นั พระเจ้าได้ทรงเนรมิตมนุษย์ข้ ึนในวันที่หก เราคงทราบมาแล้วว่า
มนุษย์ได้หลงทาผิดบาปครั้งแรกอย่างไร และในทันทีที่มนุษย์ทาผิดบาป มนุษย์จึงกลัวพระเจ้า และหนี
ไปซ่อนตัวอยูเ่ พื่อจะหลบให้พน้ พระพักตร์ พระองค์ และการลงโทษที่มนุษย์ได้รับเนื่องจากการทาบาป
คือ ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน ท่านเห็นแล้วว่า บาปจะต้องถูกลงโทษเสมอ และการลงโทษนั้นคือ
การถูกแยกจากพระเจ้าพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า การถูกแยกจากพระเจ้าครั้งสุ ดท้ายคือความตาย ทุก
วันนี้บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้า เขาก็อยูห่ ่างไกลจากพระองค์ และเมื่อเป็ นเช่นนั้น พระเจ้าจึงเรี ยกมนุษย์
พวกนั้นว่าเสมือนคนตายแล้ว (เอเฟซัส 2:5) ถ้าคนเหล่านั้นไม่เชื่อพระเจ้าเลย เขาก็จะถูกแยกจากพระเจ้า
เป็ นนิจนิรันดร์ ซึ่ งเรี ยกว่าความตายครั้งที่สอง วิญญาณของคนที่ตายครั้งที่สองนี้ จะถูกแยกจากพระเจ้า
ตลอดไปเป็ นนิจนิรันดร์ (ขอให้อ่านข้อพระธรรมและถกปั ญหาตามหมายเลขข้อ 2 ข้อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เหล่านี้ กล่าวถึงการลงโทษผูท้ าบาปไว้อย่างน่ากลัว)
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ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิ บายว่า บาปได้สร้างกาแพงสู งสุ ด ขวางกั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เนื่ องจากพระเจ้าทรง
เป็ นองค์บริ สุทธิ์ พระองค์ไม่ทรงอนุ ญาตให้คนบาปอยูใ่ กล้พระองค์ แต่เมื่อพระเจ้าทรงรับเอาความผิด
บาปทั้งปวงของเราไว้ที่ไม้กางเขนแล้ว เราจึงเข้าใกล้พระองค์ได้ ให้ผศู ้ ึกษาเลือกข้อพระคัมภีร์จาก
บทเรี ยนคนละข้อแล้วเขียนไว้ใต้ภาพ ทั้งหมายเลขบท และเลขข้อด้วย
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บทเรียนที่ 3 บาปของคนทีเ่ ชื่อพระเจ้ าและของคนทีไ่ ม่ เชื่อพระเจ้ า
วัตถุทุกอย่างต้องมีที่อยู่ เพราะไม่มีสสารใดที่ไม่กินที่
1.บาปของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ยอห์น 8:24, 1 ทิโมธี 5:24, ยอห์น 15:22, 9:41
2.บาปของคนที่เชื่อพระเจ้า อิสยาห์ 53:1, 2 โคริ นธ์ 5:21, 1 เปโตร 2:24, ฮีบรู 1:3
ถ้าข้าพเจ้าจะวางหนังสื อสักเล่มหนึ่ง ข้าพเจ้าก็จะหาที่สาหรับวาง ถ้าไม่วางบนโต๊ะก็เก้าอี้ หรื อ
บนพื้นหรื อบนสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนังสื อลอยอยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่มีสิ่งใดรองรับเลย
เพราะทาไม่ได้ บาปก็เช่นเดียวกัน ถ้าผลของบาปไม่ได้ตกอยูก่ บั ตัวท่าน ก็จะต้องตกอยูก่ บั คนอื่น การที่
ท่านทาบาปแล้วนึกปรารถนาให้มนั สู ญหาย หรื อล่องลอยไปเสี ย โดยไม่ตกอยูท่ ี่ผใู ้ ดนั้นย่อมเป็ นไป
ไม่ได้
เรารู ้เช่นนี้เพราะว่า พระธรรมโอวาทของพระเจ้าสอนเราว่า มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป (โรม
3:23) และเรายังทราบต่อไปอีกว่าคนบาปทุกคนจะต้องถูกลงโทษ เพราะพระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์
และยุติธรรม พระองค์ทรงลืมความผิดบาปเสี ยมิได้ แต่พระเจ้ามิได้มีพระประสงค์ที่จะแยกพวกเรา
ออกไปให้พน้ จากพระองค์ตลอดนิรันดร์ เลย พระเจ้าทรงรักมนุษย์เรา แม้เรายังเป็ นคนบาปก็ตาม (โรม
5:8) ดังนั้น พระองค์จึงทรงหาวิธี ที่จะทาให้มนุษย์บริ สุทธิ์ พ้นมลทินอย่างเที่ยงธรรมที่สุด โดยการเอา
บาปของเราวางไว้บนองค์พระเยซูคริ สต์ และพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ก็ทรงเต็มพระทัยที่จะรับ
สภาพเป็ นมนุษย์ทุกประการ เพื่อว่าจะได้สิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่เราทั้งหลายให้พน้ จากความผิดบาป
ท่านคงจาได้วา่ ขณะเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึ งอยูบ่ นกางเขน มีโจรสองคนถูกตรึ งเบื้องซ้ายและ
ขวาของพระองค์ ตอนแรก ๆ โจงทั้งสองคน พูดจาหยาบคายเต็มไปด้วยคาสบถสาบาน แต่ภายหลังโจร
คนหนึ่งนิ่งเงียบไม่พดู อะไรเลย เพราะเขาสานึกตัวว่าเป็ นคนบาปและการที่เขาถูกลงโทษถึงประหาร
ชีวติ เป็ นการสมควรแล้ว และโจรคนนั้นทราบด้วยว่า พระเยซูคริ สต์ไม่เคยทรงทาความผิดเลย ดังนั้นเขา
จึงหันมาพูดกับเพื่อนโจรด้วยกัน ซึ่ งขณะนั้นกาลังด่าแช่งชักหักกระดูกใครต่อใครว่า “เจ้ายังไม่เกรงกลัว
พระเจ้าอีกหรื อ.... เราได้รับโทษสมกับการที่เราได้กระทา แต่ท่านผูน้ ้ ีหาได้กระทาผิดแต่ประการใดไม่”
ครั้นแล้วเขาจึงหันมาทูลพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จ
เข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” คาพูดของเขาแสดงว่า เขากลับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ ง
แล้ว พระเยซูทรงหันพระพักตร์มายังโจรผูน้ ้ นั แล้วตรัสว่า “แท้จริ ง เราบอกเจ้าว่า วันนี้เราจะอยูก่ บั เจ้าใน
เมืองบรมสุ ขเกษม” (ลูกา 23:39, 43) บัดเดี๋ยวนั้น ก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับบาปของโจร ที่เชื่ อ
ในองค์พระเยซูคริ สต์ กล่าวคือเขาได้รับความปลอดโปร่ งโล่งใจที่ได้รับชีวิตใหม่ เพราะก่อนหน้าที่เขา
จะได้เชื่อไว้วางใจพระเยซูน้ นั เขาต้องแบกบาปทั้งหมดของเขาเองไว้ แต่ทนั ทีทนั ใดที่เขาเชื่ อองค์พระ
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เยซูคริ สต์ พระเจ้าได้ทรงรับเอาบาปของเขาไปจนหมดสิ้ น และทรงวางบาปทั้งหมดของเขาไว้บนพระ
เยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ทรงถูกลงทัณฑ์ แต่มิใช่ถูกลงโทษเพราะบาปของพระองค์เอง เพราะว่าพระเยซู
ไม่เคยทรงทาบาปและบาปในพระองค์ไม่มีเลย แต่พระเยซูทรงรับโทษแทนคนบาปคือรับโทษแทนโจร
ผูน้ ้ นั และรับโทษแทนมนุษย์ท้ งั โลก แต่น่าเสี ยดายโจรอีกคนหนึ่งไม่ยอมเชื่อถือองค์พระเยซูคริ สต์ บาป
ของเขาจึงยังคงติดตัวเขาอยูต่ ลอดไป บาปของคนที่ไม่เชื่ อพระเยซู จะตกอยูบ่ นองค์พระเยซูไม่ได้ ดังนั้น
โจรที่ไม่เชื่อถือองค์พระเยซู จึงต้องแบกโทษของตนเองตลอดไปเป็ นนิ จนิ รันดร์ และต้องตกนรก
เนื่องจากบาปของตนเอง
ตัวอย่างโจรสองคนนี้ ท่านอยากเป็ นโจรคนไหน ให้เราก้มศีรษะและหลับตา แล้วทูลพระเจ้า
ส่ วนตัวว่า เราอยากเป็ นเหมือนโจรคนไหน อยากจะเป็ นเหมือนโจรที่ได้รับการอภัยบาป และพระเยซู
ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเขาไว้ หรื อจะเป็ นเหมือนโจรคนที่แบกบาปของตนเอง และทุกวันนี้ก็ยงั แบก
บาปนั้นอยู่
พระเจ้าตรัสว่าผูท้ ี่ปฏิเสธไม่ยอมรับองค์พระเยซู จะมีอะไรที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นแก่คนบาป
เหล่านั้น พระองค์ตรัสว่าเขาจะต้องตายในบาปของเขาเอง บาบของเขาจะติดตามเขาไปตลอดกาล เขาไม่
มีอะไรจะปกปิ ดบาปของเขา บาปจะติดตัวเขาอยูเ่ สมอไปเป็ นนิจนิ รันดร์ (ขอให้อ่านข้อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ตามหมายเลขข้อ 1)
คนที่เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ยอ่ มมีความสุ ข เพราะว่าพระเจ้าทรงยกเอาบาปของเขาไปเสี ยแล้ว
และบาปนั้นได้ถูกลบล้างได้ถูกลบล้าง ตลอดเป็ นนิ จนิ รันดร์ (ให้อ่าน ข้อ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตาม
หมายเลขข้อ 2)
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ข้ อควรปฏิบัติ
ทวนบทเรี ยน ให้ผศู ้ ึกษาวาดภาพข้างล่างนี้ และเขียนข้อพระคัมภีร์จากบทเรี ยนวันนี้ ตามที่ตน
ชอบ รวมทั้งหมายเลขบทและข้อด้วย
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บทเรียนที่ 4 พระเจ้ าทรงจัดการกับบาปของเราอย่ างไร
อะไรเกิดขึ้นแก่ตวั อักษร ที่เขียนไว้บนกระดานดาแล้วถูกลบออก
1.พระเจ้าทรงจัดการกับบาปของผูเ้ ชื่ ออย่างไร อิสยาห์ 43:25, 44:22, สดุดี 103:12, อิสยาห์
38:17, มีคาห์ 7:19, โคโลสี 2:13, ฮีบรู 10:17
2.ผูเ้ ชื่อควรปฏิบตั ิเกี่ยวกับบาปอย่างไร โรม 6:1, 2
เวลาเราเขียนข้อความลงบนกระดานดา และเมื่อไม่ตอ้ งการคานั้น ๆ อีก เราก็ลบออก แน่ละเมื่อ
ลบไปแล้ว ข้อความเหล่านั้นก็ยอ่ มหายไป ไม่มีทางที่จะปรากฏให้เห็นได้อีก พระเจ้าทรงจัดการกับบาป
ของเรา ยิง่ พิสดารและน่าอัศจรรย์มากกว่านั้นอีกมากนัก เมื่อเราเชื่ อว่าองค์พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงตาย
แทนเรา และทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระองค์ก็จะทรงรับบาปของเราไปเสี ย เมื่อเวลาเราลบ
กระดานดา แม้วา่ ตัวหนังสื อจะหายไป แต่ผงชอล์คก็ยงั คงติดอยูท่ ี่แปรง และหล่นลงพื้น เป็ นการบ่งชี้ วา่
อนุภาคที่รวมกันเป็ นตัวหนังสื อ ยังคงกองอยูท่ ี่นนั่ ยังมิได้สูญหายไปไหนแต่เมื่อพระเจ้าทรงเอาบาป
ออกจากตัวเรานั้น พระองค์ทรงแยกมันไว้ห่างไกลมาก ไม่มีทางที่เราจะพบอีกเลย พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้เราทราบข้อนี้ พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้เราหวาดกลัวอยูต่ ลอดเวลาว่า สักวันหนึ่งเรา
อาจต้องเผชิ ญกับบาปนั้นอีก ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงสอนไว้หลายประการ ให้ทราบถึงวิธีที่พระองค์
ได้ทรงจัดการกับบาปของเราว่าเป็ นอย่างไร ตั้งแต่วาระที่เราเชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์ คาสอนแต่ละข้อ
แสดงให้เราเห็นว่า ความผิดของเราได้หลุดพ้นไปแล้ว และเราจะไม่พบบาปนั้นอีกต่อไป ทั้งในชีวติ นี้
และชีวติ หน้า
ประการแรก พระเจ้าทรงสอนว่า พระองค์ทรงลบล้างบาปของเรา (อิสยาห์ 43:25) คล้าย ๆ กับ
เราลบข้อความบนกระดานดา ท่านเคยสังเกตเมฆก้อนใหญ่ในท้องฟ้ าบ้างไหม พอเฝ้ าดูอีกสักครู่ หนึ่ง
เมฆก้อนนั้นก็สลายตัวไป พระเจ้าได้ทรงจัดการกับ หมอกเมฆแห่งบาป ในชีวติ ของเรา ด้วยวิธีเดียวกัน
นี้แหละ พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเราให้หมดไปอย่างหมอก (อิสยาห์ 44:22) และอีกข้อหนึ่ง (สดุดี
103:12) พระเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์ได้ทรงยกเอาบาปออกไปจากตัวเรา ให้ไกลเท่า ๆ กับทิศตะวันตก
อยูไ่ กลจากทิศตะวันออก ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าไร ถ้าท่านเริ่ มเดินไปในอวกาศทางทิศ
ตะวันตก และข้าพเจ้าก็เริ่ มออกเดินทางไปในอวกาศ เช่นเดียวกัน โดยมุ่งไปทางทิศตะวันออก แม้วา่ เรา
อาจเดินทางได้นาทีละหนึ่งล้านกิโลเมตร และแม้วา่ เดินทางถึงหนึ่งล้านปี เราก็จะไม่มีทางได้พบกันอีก
เพราะว่าทุก ๆ นาที เราก็ยิ่งออกห่างจากกันมากขึ้นทุกที พระเจ้าได้ทรงยกเอาบาปออกจากตัวเราไกล
จนเราไม่มีทางที่จะได้พบบาปนั้น ๆ อีก และอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงเหวีย่ งบาปของเรา
ไปเบื้องหลังพระองค์ (อิสยาห์ 38:17) อาจมีปัญหาว่าเบื้องหลังของพระเจ้าอยูท่ ี่ไหนเราทราบว่าพระเจ้า
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อยูท่ ุกแห่ง และ “ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้จากพระองค์” ฉะนั้นเบื้องหลังของพระองค์อยูท่ ี่ไหน ความหมายที่
แท้จริ งก็คือ พระองค์ทรงเอาบาป ของเราไปไว้ในที่ซ่ ึ งเราไม่สามารถที่จะได้พบอีกเลย พระองค์ยงั ตรัส
ต่อไปว่า พระองค์ได้ทรงโยนบาปของเราไว้ที่กน้ ทะเลลึก ทะเลบางแห่งลึกมาก ลึกจนไม่สามารถวัด
ระยะได้วา่ ลึกสักเท่าไร บาปของเราก็ห่างจากตัวเราเช่นเดียวกันนั้น พระองค์ยงั ตรัสต่อไปว่า พระองค์
ทรงอภัยบาปให้แล้ว (โคโลสี 2:13) และพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงอีกเลย (ฮีบรู 10:17) พระเจ้าทรง
ทราบทุก ๆ สิ่ ง มีแต่สิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงลืมคือบาปของผูเ้ ชื่อว่า องค์พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อ
ไถ่บาปของเขา
เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว เรายังขืนทาบาปต่อไปอีกหรื อ แน่นอน เราจะไม่ทาบาปต่อไปอีก คนที่
ได้กลับใจบังเกิดใหม่โดยเชื่ อองค์พระเยซูจริ ง ๆ แล้วไซร้ เขาไม่คิดที่จะกลับไปทาบาปอีกเลยเรารักพระ
เจ้าก็เพราะ พระองค์ทรงรักเราก่อน และเนื่ องด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ เราจึง
อยากจะทาทุกอย่างให้พระเจ้าทรงพอพระทัย (โรม 6:1, 2)

ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู ้ ึกษาเขียนข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั ข้อใต้ภาพ
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ทดสอบความจา
1.บาปคืออะไร? ความบริ สุทธิ์ คืออะไร?
2.ท่านทราบไหมว่า โลกนี้มีคนทาผิดบาปกี่คน?
3.ผูท้ ี่ทาผิดบาปครั้งแรกในโลก คือใคร?
4.คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า บาปของเขาตกอยูก่ บั ใคร?
5.บาปของคนที่เชื่ อพระเจ้า ตกอยูก่ บั ใคร?
6.เป็ นการยุติธรรมหรื อไม่ ที่พระเจ้าทรงอภัยบาปให้แก่โจรคนหนึ่ง แต่โจรอีกคนหนึ่ง
พระองค์มิได้ทรงนิรโทษบาปให้? เพราะเหตุใด?
7.พระเจ้าทรงจัดการอย่างไร กับ บาป ของคนที่เชื่ อพระเจ้าแล้ว? จงบอกมาสี่ ประการ
8.คนที่เชื่อพระเจ้าแล้ว จะหันกลับไปทาบาปตามใจชอบของตนอีก ได้หรื อไม่? เหตุใดจึงทา
ไม่ได้?
9.บาปของลูซีเฟอร์ คืออะไร?
10.เราจะรู ้ได้อย่างไรว่า บาปของเราได้รับการอภัยโทษแล้ว?
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บทเรียนที่ 5 ความรอด
พระเจ้าตรัสว่าอย่างไร เกี่ยวกับคนที่ไม่ได้รับความรอด
หลงหาย
ลูกา 19:10
ต้องพินาศ
ยอห์น 3:16
ต้องถูกพิพากษา
ยอห์น 3:18
กิจการก็ชวั่
ยอห์น 3:19
พระเจ้าทรงพระพิโรธ
ยอห์น 3:36
เป็ นลูกของมาร
ยอห์น 8:44
เต็มไปด้วยความผิดบาป
มาระโก 7:21-23
เกลียดความสว่าง
ยอห์น 3:20
ท่านเคยเห็นสะพานชารุ ดที่ทอดข้ามลาธารหรื อไม่ สมมติวา่ ท่านยืนอยูข่ า้ ง ๆ สะพานชารุ ดนั้น
และมีคนขับรถยนต์มาถามท่านว่าสะพานนี้ขา้ มได้หรื อไม่ ท่านจะตอบอย่างไร ท่านจะบอกคนขับให้
ขับข้ามสะพานไปเลย เพราะไม่อยากจะพูดถึงความบกพร่ องของสะพานเช่นนั้นหรื อ ท่านคงไม่ทา
เช่นนั้นเป็ นแน่ เพราะการทาเช่นนั้นเป็ นการไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็ นการปลอดภัยแก่คนที่อยูใ่ นรถ ถ้า
ใครใจดาทาเช่นนั้น นับว่าเป็ นคนโหดร้ายมาก ถึงกระนั้นก็มีคนบางคนรู ้สึกไม่สบอารมณ์ เพราะเขา
เห็นว่า พระเจ้าไม่ตรัสสิ่ งที่ดี เกี่ยวกับตัวเขาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คนพวกนั้นไม่อยากได้ยนิ ว่า เขา
ทุกคนเป็ นคนบาป ต้องพินาศในนรก ถูกพระเจ้าลงโทษ และเป็ นล กของพญามาร คนพวกนี้ไม่ชอบ
ฟังความจริ งซึ่ งเขาจาเป็ นต้องรู ้น้ นั เป็ นความจริ งที่วา่ พระเจ้าตรัสสอนหลายสิ่ งที่ไม่รื่นหูคนบาปเลย แต่
พระเจ้าต้องตรัสสอนความจริ งพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้ พระองค์ทรงทราบว่า มีหนทางเดียวเท่านั้น ที่เรา
จะหลุดพ้นความผิดบาปของเรา เราจึงจาเป็ นต้องรู ้ถึงความผิดบาปของเราเอง ดังนั้นประการแรกพระ
เจ้าจึงตรัสสอนเราว่า เราจะรอดพ้นบาปได้ ก็ต่อเมื่อเรามีความสานึกว่า เราเป็ นคนบาป
เราทราบแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป เราไม่สามารถหยัง่ รู ้ถึงจิตใจของใครได้ เราอาจไม่เคย
เห็นเขาทาผิด แต่เราก็รู้วา่ มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป เพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมโรม 3:23
เช่นนั้น ปั ญหาจึงอยูท่ ี่วา่ “คนบาป” นั้นหมายความว่าอะไรพระเจ้าตรัสแก่เราว่า คนบาปทุกคนเป็ นคนที่
หลงหาย (ลูกา 19:10) เขาอยูห่ ่างไกลจากพระองค์ และไม่สามารถหาทางกลับได้ พระองค์ตรัสว่า ถ้าเขา
ไม่เชื่อองค์พระเยซูคริ สต์ เขาจะต้องพินาศ (ยอห์น 3:16) ข้อนี้หมายความว่าเขาจะต้องเป็ นผูห้ ลงหาย
ตลอดนิ รันดร์ คนเหล่านั้นจะอยูห่ ่างไกลจากพระเจ้าเป็ นนิจกาล พระเจ้าตรัสว่าคนบาปเหล่านั้นก็ถูก
พิพากษาแล้ว เราทราบแล้วว่าพระเจ้าเป็ นความรักในขณะเดียวก็ทรงเป็ นองค์แห่งความยุติธรรมด้วย
20

พระเจ้าทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาโลก และผูพ้ ิพากษาจะต้องทรงไว้ซ่ ึงความยุติธรรมเสมอ พระเจ้ามิได้
พิพากษาลงโทษมนุษย์ ในฐานะที่เขาเป็ นคนบาป แต่ทรงพิพากษาในฐานที่เขาเป็ นคนบาป ที่ไม่เชื่อ
วางใจในพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ พระเจ้าทรงอภัยบาปได้ทุกชนิดเว้นไว้แต่บาปอันเดียว คือ
การไม่เชื่อพระเยซู พระผูช้ ่วยให้รอดของโลก
คนที่ยงั ไม่รอดพ้นจากบาป อาจจะเป็ นคนใจดี มีความเมตตากรุ ณา แสดงความอารี
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กไ็ ด้ เขาอาจบริ จาคเงินช่วยเหลือคนจนก็ได้ สิ่ งเหล่านี้ดูเหมือนเป็ นของดีในสายตาของ
มนุษย์แต่พระเจ้ามิได้ทรงเห็นเช่นนั้น พระเจ้าตรัสว่าการกระทาของมนุษย์ชวั่ (ยอห์น 3:19) อีกข้อหนึ่ง
พระเจ้าตรัสว่า มนุษย์ทุกประเภทไม่สามารถทาให้พระองค์ทรงพอพระทัยได้เลย (โรม 8:8)
นอกจากนั้นพระเจ้ายังตรัสอีกว่า การกระทาทุกอย่างของผูท้ ี่ไม่ยอมรับว่า พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
นั้น ล้วนเป็ นบาปทั้งสิ้ น ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเยซูเป็ นคนที่อยูภ่ ายใต้พระพิโรธของพระเจ้าทุกคน (ยอห์น
3:36)
พระเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่า คนที่ยงั ไม่ได้รับความรอดพ้นบาป เป็ นสมาชิกของตระกูลชัว่
บางครั้งเราอาจจะได้ยนิ บางคนกล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของทุก ๆ คน แต่นนั่ ไม่ใช่ความจริ ง
พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของคนทุก ๆ คน ที่เชื่อพระเยซูคริ สต์เท่านั้น คนนอกนั้นมิได้เป็ นบุตรของ
พระองค์ พระเยซูตรัสแก่ชาวฟาริ ซายว่า “ท่านทั้งหลายมาจากมาร ซึ่ งเป็ นพ่อของท่าน” (ยอห์น 8:44)
เป็ นที่น่าสยดสยอง น่าสะพรึ งกลัวสักเท่าใดที่มีพอ่ เช่นนั้นบาปไม่ได้มาจากภายนอก แต่มาจากภายในใจ
ของมนุษย์ (มาระโก 7:21-23)
พระเจ้าตรัสสอนเราถึงสิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะให้เราได้รับความรอด เรา
จาเป็ นต้องรู้วา่ เป็ นที่น่ากลัวน่าสยดสยองเพียงใด ที่ตอ้ งเป็ นคนบาปตลอดไป ผูใ้ ดที่อยากรอดพ้นบาป ผู ้
นั้นจาเป็ นต้องเชื่ อวางใจองค์พระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
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ข้ อควรปฏิบัติ
จงอธิ บายว่า มีทางเดียวเท่านั้นที่จะนาไปสู่ แผ่นดินสวรรค์คือทางแห่งไม้กางเขน โดยความเชื่อ
ในองค์พระเยซูคริ สตเจ้า คุณงามความดีของเราจึงจะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า แต่คุณงามความดีที่เราทา
เมื่อเราเดินทางห่างไกลจากพระเจ้า ย่อมไม่เป็ นที่พอพระทัยพระองค์
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บทเรียนที่ 6 วิถีทางแห่ งความรอด
1.ความตายของพระเยซูได้จดั ทางรอดพ้นบาปให้มนุษย์ มัทธิว 26:27, 28, ฮีบรู 9:22
2.ความรอด คืออะไร
มีปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่ งพระเจ้าผูเ้ ดียวที่ทรงสามารถจัดการให้ได้อย่างแน่นอน ไม่มีอะไรเลยที่
เกินความสามารถของพระองค์ เพราะว่า พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่ถึงกระนั้น ปั ญหานี้มี
คาตอบอย่างเดียวเท่านั้น ปั ญหานี้มีอยูว่ า่ พระเจ้าจะทรงจัดการอย่างไรจึงจะช่วยให้คนบาปรับความรอด
นี่เป็ นปั ญหาที่ยาก เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ พระเจ้าจะทรงลืมหรื อมองข้ามบาปไปไม่ได้
ความผิดบาปจะต้องถูกลงโทษ
แต่พระองค์จะทรงลงโทษเราโดยไม่แสดงพระกรุ ณาธิ คุณหาได้ไม่
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรัก ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ากับความรักของพระเจ้าจะร่ วมกันช่วยให้
มนุษย์พน้ บาปได้อย่างไร พระเจ้าทรงพบหนทางนั้น ซึ่ งมีทางเดียวเท่านั้น
ตลอดยุคของพระค มภีร์เดิม พระเจ้าทรงชี้ แจงให้มนุษย์ทราบถึงทางนี้ ซึ่ งเป็ นแผนการของ
พระองค์ ท่านคงจาเรื่ องของคาอินและอาแบล ที่นาเครื่ องสักการบูชามาถวายพระเจ้าได้ (ปฐมกาล 4:37) คาอินนาผลไม้มาถวาย แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยรับเครื่ องสักการะบูชาของคาอิน แม้วา่ เครื่ องบูชา
นั้นจะสวยงามน่าดูก็ตาม ส่ วนอาแบลจะไม่งดงามน่าดูก็ตาม ส่ วนอาแบลนาเอาลูกแกะมาฆ่า ถวายเป็ น
เครื่ องสักการะบูชา แม้เครื่ องสักการะบูชาของอาแบลจะไม่งดงามน่าดูก็ตาม แต่พระเจ้าก็ทรงยินดีรับ
เครื่ องบูชานั้น พระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการนาลูกแกะ มาฆ่าถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชาหลายครั้ง การที่
เขาทาเช่น้ นั ก็เพื่ออะไร พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้ลูกแกะซึ่ งไร้เดียงสา และไม่ได้ทาผิดอะไรถูกฆ่า
เปล่า ๆ (ฮีบรู 10:6) แต่พระเจ้าทรงวาดภาพเพื่ออธิบายวิถีทางที่ พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ในการที่จะ
ช่วยมนุษย์ให้รอด นัน่ คือ โดยการตายของพระเยซูคริ สต์ลูกแกะถูกฆ่าและนาไปไว้บนแท่นบูชาฉันใด
พระเยซูถูกปลงพระชนม์บนไม้กางเขนฉันนั้น ลูกแกะไม่ได้ทาผิดบาปอะไรเลย และลูกแกะไม่มีด่าง
พร้อยพิการ เช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริ สต์ ทรงปราศจากด่างพร้อยหรื อมลทินใด ๆ พระเยซูทรงเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ ปราศจากบาป พระองค์ไม่มีบาปที่จะต้องถูกลงโทษทัณฑ์จนถึงตาย
เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงทรงรับเอาความผิดบาปของเราไว้ บนพระกายของพระองค์ และทรงรับ
เอาการลงโทษ ซึ่งควรจะเป็ นของเราไว้บนพระกายของพระองค์เอง
พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ได้หลัง่ ไหลเพื่อชาระบาปของเราสิ้ นแล้ว ในคืนก่อนที่พระเยซูจะ
ถูกปลงพระชนม์ พระเยซูทรงเสวยอาหารมื้อสุ ดท้ายกับบรรดาอัครสาวก พระเยซูทรงยกจอกขึ้นและ
ตรัสว่า “จงกินจากจอกนี้ทุกคนเถิด ด้วยนี่ เป็ นโลหิ ตจากคาสัญญาของเรา ซึ่ งต้องเทออกเพื่อไถ่โทษคน
เป็ นอันมาก” (มัทธิว 26:27, 28) อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสว่า “ถ้าไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการยก
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บาป” (ฮีบรู 9:22) “การยกบาป” หมายความว่าเอาบาปออกไปให้พน้ หรื อหมายความว่าการอภัยบาป
หรื อหมายถึงการให้หลุดพ้นบาป ดังนั้นถ้าหากไม่มีการหลัง่ โลหิ ตของพระเยซูแล้ว ก็ไม่มีการยกบาป
การยกบาปออกไปให้พน้ นี้ แหละจึงเป็ นส่ วนสาคัญของการรับความรอด
พระเยซูคริ สต์ได้ประทานชีวิตของพระองค์ เป็ นค่าไถ่เรา (มัทธิ ว 20:28) พระโลหิตของพระ
เยซูเป็ นค่าชาระหนี้บาปเพื่อให้เรารับความรอด เงินและทอง บรรดาสิ่ งที่มีในโลกนี้ ไม่มีคุณค่าเพียง
พอที่จะไถ่ให้เราพ้นจากบาปได้ ดังนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงกล่าวว่า เราไม่ได้รับการไถ่ดว้ ยสิ่ งของผุ
พังเปื่ อยเน่าเช่นเงินและทอง แต่ได้รับการไถ่ไว้ดว้ ยพระโลหิ ตอันประเสริ ฐ ของพระเยซูคริ สต์
เช่นเดียวกับเลือดของลูกแกะ ที่ปราศจากพิการและด่างพร้อยนั้น (1 เปโตร 1:18, 19)
บางครั้งพระเยซูตรัสว่า เราเป็ นเหมือนลูกแกะของพระองค์พระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงเป็ นผู ้
เลี้ยงที่ดี และพลีพระชนม์ของพระองค์ เพื่อลูกแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:11, 15)
ข้อพระธรรมต่อไปนี้ จะบอกเราให้ทราบถึงความรอด และวิธีที่พระเยซูช่วยเราไว้ (ดู ยอห์น
12:24, 32, 33, 3:14, 15)
ในข้อสุ ดท้ายบอกว่า องค์พระเยซูคริ สต์ จาเป็ นต้องถูกตรึ งบนไม้กางเขน นี่คือ คาตอบ และเป็ น
คาตอบเพียงคาเดียวที่พระเจ้าทรงแก้ปัญหาในการช่วยให้มนุษย์พน้ บาป
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ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษาเลือกข้อพระคัมภีร์จากบทเรี ยนนี้เขียนลงใต้รูป
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บทเรียนที่ 7 การเป็ นบุตรของพระเจ้ า
1.การอภัยโทษ ลูกา 7:48, เอเฟซัส 1:7
2.การบังเกิดใหม่ ยอห์น 3:5, 7, 1 เปโตร 1:23
3.ชีวติ นิรันดร์ ฮีบรู 5:9, ยอห์น 3:16
4.การเป็ นบุตรของพระเจ้า ยอห์น 1:12, โรม 8:16, 1 ยอห์น 3:2
5.การพิทกั ษ์รักษา ยอห์น 10:28, 29, 1 เปโตร 1:5
6.พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยอห์น 14:17, 1 โคริ นธ์ 6:19
7.สง่าราศี ยอห์น 17:24, โรม 8:30
ท่านเคยใช้กล้อง “คาไลโดสะโคป” บ้างไหม เป็ นกล้องประกอบด้วยกระจก ประกบติดกันทั้ง
สามด้าน ปลายอีกด้านหนึ่งใช้กระดาษหรื ออย่างอื่นที่มีพ้ืนเรี ยบปิ ด เวลาท่านหย่อนเศษกระดาษสี เล็ก ๆ
หลาย ๆ ชิ้นลงไปแล้วพลิกกล้องไปมา จะเห็นภาพสะท้อนของกระดาษเหล่านั้น เป็ นลวดลายต่าง ๆ
สวยงามมาก ทุกครั้งที่ท่านพลิกกล้องไปมา ลวดลายเหล่านั้นจะแปรเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ ไม่มีสิ้นสุ ด ภาพที่
ท่านเห็นอยูใ่ นตอนแรกก็จะสู ญหายไป กลายเป็ นภาพใหม่ข้ ึนแทน ยากนักที่จะเห็นภาพเดิมอีก
ความรอดของเราก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับกล้อง “คาไลโดสะโคป” นี้ สภาพของมันก็จะ
แปลเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านเพ่งดู
แม้วา่ ท่านได้รับความรอดสักกี่ปีแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ไม่มีทางที่จะทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
แห่งความรอด ที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ เพื่อเราได้เลย
ความอุดมสมบูรณ์แห่งความรอด ที่พระเจ้าประทานให้เราประการแรกคือ การอภัยโทษ เป็ นที่
ทราบกันดีวา่ เราได้กระทาบาปด้วยกันทุกคน พระเจ้าตรัสว่า “คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน” ดังนั้นเราจึง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการยกโทษบาป และนี่แหละเป็ นเหตุที่ทาให้พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์บน
ไม้กางเขน เพราะเป็ นทางเดียวที่พระเจ้าจะทรงอภัยบาปให้เราได้ คือโดยพระโลหิ ตไถ่ขององค์พระเยซู
คริ สต์เท่านั้น เราจึงจะรอดพ้นบาปได้ (เอเฟซัส 1:7) พระเยซูทรงทอดพระเนตร เห็นความเชื่อในใจของ
หญิงชัว่ คนหนึ่ง พระองค์จึงทรงอภัยโทษให้แก่นางทั้งหมด (ลูกา 7:48) และพระเยซูทรงสามารถอภัย
บาปให้แก่เราด้วยเหมือนกัน
องค์ประกอบอีกประการหนึ่ งของความรอดก็คือ การบังเกิดใหม่ นิ โกเดโมเป็ นคนดีเป็ นคน
ฉลาด และมีสติปัญญา แต่ถึงกระนั้นพระเยซูยงั ต้องตรัสย้าแก่เขาว่า “ท่านต้องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:57) “มนุษย์ทุกคนจาเป็ นต้องบังเกิดใหม่” นี่มิได้หมายความว่า จะต้องกลายเป็ นเด็กทารกอีกเป็ นครั้งที่
สอง แต่หมายความว่า เราจาต้องได้รับชีวติ ใหม่จากพระเจ้า เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา โดยที่เรา
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ไม่ยอมละทิ้งชีวติ เก่า อันเต็มไปด้วยความผิดบาปของเรานั้นไม่ได้ พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขชีวิตเก่า ๆ ของเรา แต่ทรงมีพระประสงค์ที่จะกาจัดเสี ย แล้วประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา
พระเจ้าก็จะประทานชี วติ ใหม่ให้แก่เรา เป็ นชีวติ ที่ยงั่ ยืนถาวร อยูเ่ ป็ นนิจนิ รันดร์ เป็ นภาวะแห่ง
ความรอดที่มนั่ คงตลอดไป มิใช่ความรอดเพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม ดังความสุ ขจอมปลอมที่เราพบในโลก ชีวติ
อันประเสริ ฐนี่แหละที่เราเรี ยกว่า ชีวติ นิ รันดร์ (ฮีบรู 5:9, ยอห์น 3:16)
เราได้ทราบมาแล้วว่า คนที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์มีพญามารเป็ นบิดาของเขา แต่คนที่
ได้รับการเปลี่ยนฐานะไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง ได้กลายเป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12, โรม 8:16, 1
ยอห์น 3:2) ในข้อนี้หมายความว่าเราไม่ตอ้ งมีความหวาดกลัวต่อพระเจ้าอีกต่อไป เพราะพระเจ้าทรงเป็ น
พระบิดาของเราแล้ว และพระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เราคาดคิดเสี ยอีก เราวางใจพระเจ้าได้วา่ พระองค์
จะทรงพิทกั ษ์รักษาคุม้ ครองเรา และเราก็สามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้า และเสนอความทุกข์ความเดือดร้อนของ
เราต่อพระองค์ได้
เนื่องด้วยพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของเราแล้ว พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงพิทกั ษ์
รักษาและคุม้ ครองเราตลอดไป และจะทรงนาเราไปสวรรค์ พญามารจะแย่งชิงเรากลับคืนไปไม่ได้อีก
เลย เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะรักษาเราไว้ให้ปลอดภัย
บางครั้งเราอาจนึกอยากมีชีวิตอยู่ ในสมัยที่พระเยซูยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ คงน่าอัศจรรย์ใจมาก
ถ้าหากว่าเราได้เห็นองค์พระเยซูและเฝ้ าดูเหตุการณ์ ขณะที่พระเยซูทรงรักษาคนใบ้ให้พดู ได้หรื อรักษา
คนตาบอดให้เห็นได้อีก และรู้เห็นเป็ นพยานในวันที่ลาซะโรฟื้ นจากความตาย และได้เป็ นคนหนึ่งที่ลิ้ม
รสอาหาร ในวันที่พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยปลาสองตัว และขนมปั งห้าก้อนแต่สมัยนี้เรามีสิ่ง
น่ามหัศจรรย์ยงิ่ กว่าสมัยโน้นอีก สมัยโน้นเมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคนอิ่มแล้ว เขาก็พากันกลับ
บ้าน เขาจะอยูก่ บั พระเยซูตลอดไปไม่ได้ แต่สาหรับเราเมื่อพระเยซูกลับไปสู่ สวรรค์แล้ว พระองค์มิได้
ทรงปล่อยให้เราอยูต่ ามลาพัง แต่ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ลงมาประทับอยูก่ บั เรา
ถ้าเราเชื่ อในพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะประทับอยูใ่ นจิตใจของเราตลอดไป
ด้วยเหตุน้ ี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงประทับอยูก่ บั เราเป็ นนิจประทานฤทธิ์ อานาจ ความชื่นชม
ยินดี และสันติสุข และสิ่ งที่ดีทุกอย่างให้แก่เรา ตลอดจนทรงอธิ บายให้เราทราบ ถึงองค์พระเยซูคริ สต์
(ยอห์น 14:17, 1 โคริ นธ์ 6:19)
นอกจากนี้ยงั มีของดีของวิเศษ เก็บไว้สาหรับเราในสวรรค์และ ณ ที่น้ นั เราจะอยูก่ บั พระเยซู
คริ สต์ ในสถานที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับเรา (ยอห์น 1:1, 2) เรานึกภาพได้ไหมว่าภาพของพระ
เยซูที่เราเห็นครั้งแรกในสวรรค์ จะมีลกั ษณะอย่างไรคงเต็มไปด้วยสง่าราศีสุดที่จะอธิ บายได้ เราจะอยู่
27

กับพระองค์ที่นนั่ ตลอดไปเป็ นนิจกาล และเราจะเข้าส่ วนในสง่าราศีกบั พระองค์ในสวรรค์ (ยอห์น
17:24, โรม 8:30)
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ข้ อควรปฏิบัติ
ให้นกั เรี ยนอธิ บายความแตกต่าง ระหว่างแผ่นดินแห่งความมืด และแผ่นดินแห่งความสว่าง
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บทเรียนที่ 8 ความรอดเป็ นของประทานจากพระเจ้ า
1.เรารับความรอด โดยความเชื่อ
2.ความรอดมิได้เกิดจากผลงานของเราเอง
ยังมีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งเป็ นคนขี้อายมาก วันหนึ่งข้าพเจ้าอยากให้อะไรสักอย่างหนึ่งแก่เด็ก
คนนั้น ข้าพเจ้าเพียรถามเด็กคนนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เขาชอบหรื อไม่ เด็กคนนั้นไม่ยอมยืน่ มือออกรับ
ของขวัญที่ขา้ พเจ้ายืน่ ให้เลย แม้จะพยายามยัดเยียดให้สกั เท่าใดก็ไม่ยอมรับเอาท่าเดียว ข้าพเจ้าจึงเลิก
ความคิดที่จะเอาของขวัญให้เด็กหญิงคนนั้น และแม่หนูนอ้ ยนั้นก็เลยไม่ได้รับของขวัญนั้นเลย
ความรอดที่เราได้พดู มาแล้วในบทเรี ยนก่อน ๆ เป็ นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เรา พระองค์
มีพระประสงค์อย่างแรงกล้า ที่จะประทานความรอดให้แก่เรา แต่ถา้ เราไม่ยอมรับเอาแล้ว พระองค์ก็
ย่อมไม่อาจประทานให้เราได้ การที่เราจะเข้าใจเรื่ องนี้ อาจยากสักหน่อย เพราะความรอดพ้นบาป ไม่ใช่
สิ่ งของที่จะหยิบยืน่ หรื อรับเอาได้ดว้ ยมือ แต่เป็ นการรับเอาด้วยจิตใจ ซึ่ งเราเรี ยกว่าความเชื่อหรื อความ
ศรัทธา นี่แหละคือวิธีที่จะรับความรอดจากพระเจ้า
เกือบสองพันปี ล่วงมาแล้ว พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้ ในสภาพของทารก แต่พระกุมารเยซู
ทรงแตกต่างจากทารกอื่น ๆ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูทรงเจริ ญวัยขึ้น
เช่นเดียวกับปุถุชนทัว่ ๆ ไป แต่พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ เสมอ ไม่มีด่างพร้อยมลทินเลย พระองค์ไม่ทรง
กระทาความผิดใด ๆ เลยแม้แต่นอ้ ย แต่คนชัว่ เกลียดชังพระองค์ และท้ายที่สุดได้ตรึ งพระองค์ไว้บนไม้
กางเขน พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมโอวาทของพระองค์วา่ พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่เราทั้งหลาย
ให้รอด พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เราเชื่อพระดารัสของพระองค์ ถ้าหากเราเชื่อพระดารัสด้วย
ความจริ งใจ พระองค์ก็จะประทานของขวัญอันใหญ่ยงิ่ คือการรอดพ้นบาปให้แก่เรา พร้อมทั้งการอภัย
โทษ การบังเกิดใหม่ และชีวติ นิ รันดร์ ให้ได้รับสภาพความเป็ นบุตรของพระเจ้า และได้รับการพิทกั ษ์
รักษา นอกจากนั้นเรายังรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และสง่าราศีอีกด้วย การที่เราจะได้รับสิ่ งเหล่านี้ เรา
จะต้องรับโดยความเชื่ อ ดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกเราแล้ว (อ่านและอภิปราย ลูกา 7:50, 8:48,
มาระโก 9:23, ยอห์น 3:16, 36, 5:24, 6:47)
บางครั้งครู ให้รางวัลแก่นกั เรี ยน ที่มีผลในการเรี ยนที่เด่นหรื อปฏิบตั ิงานดี แต่การรับความรอด
ไม่ใช่การได้รับรางวัล บางทีท่านอาจจะพยายามทาความดีจนสุ ดกาลัง แต่พระเจ้าไม่ทรงสามารถ
ประทานความรอดพ้นบาป เป็ นบาเหน็จรางวัลแก่ท่านได้ เพราะเป็ นของประทานจากเบื้องบน มิใช่สิ่งที่
อาจซื้ อหาได้ และถึงแม้วา่ อาจจะตีราคาเป็ นเงินทองได้ คุณงามความดีของเราก็ยงั ไม่ถึงขนาด ที่จะช่วย
เราได้ ของขวัญเป็ นของให้เปล่า ๆ ด้วยความรัก
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ท่านคงจาเรื่ องโจรสองคนที่ถูกตรึ งบนไม้กางเขนได้มิใช่หรื อ ขณะที่พระเยซูทรงถูกตรึ ง มีโจร
สองคนถูกตรึ งอยูเ่ บื้องซ้ายและเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ โจรทั้งสองคนเป็ นคนชัว่ ช้าเลวทราม
มาก และสมควรแล้วที่ถูกลงโทษเช่นนั้น ตอนแรก ๆ โจรทั้งสองคนแช่งด่าและสบถสาบาน แต่ต่อมา
ภายหลังสักครู่ คนก็เงียบลง ส่ วนอีกคนหนึ่งยังแช่งด่าต่อไป ในที่สุดโจรที่สงบนิ่งอยูน่ ้ นั พูดแก่โจรอีก
คนหนึ่งว่า “เจ้ายังไม่เกรงกลัวพระเจ้าอีกหรื อ.... เราได้รับโทษสมกับเราได้กระทา แต่ท่านผูน้ ้ ีหาได้ทา
ผิดประการใดไม่” ครั้นแล้วเขาก็หนั มาทางพระเยซู ทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรง
ระลึกถึงข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” โจรคนนั้นไม่ได้สร้างคุณงามความดี
ประการใด อันควรแก่การได้รับความรอดเลย แต่เพราะว่าพระเยซูได้ทอดพระเนตรเห็นว่าโจรผูน้ ้ นั มี
ความเชื่อพระองค์จริ ง ๆ จึงตรัสแก่เขาว่า “แท้จริ ง ในวันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เราในบรมสุ ขเกษม” พระองค์
ประทานความรอดให้แก่โจรคนนั้นได้ ก็เพราะเขาเชื่อพระเยซูดว้ ยความจริ งใจ
อย่าพยายามซื้ อความรอดเป็ นอันขาด การไปนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ก็ดี การอธิ ษฐาน การทา
ความดี การถวายทรัพย์ บารุ งคริ สตจักรสิ่ งเหล่านี้ ไม่สามารถซื้ อความรอดได้เลย ความรอดเป็ นของ
ประทานจากพระเจ้า (โรม 6:23) ไม่ใช่เกิดจากผลงานที่ใครก็จดั ทาได้ ดังนั้นจึงไม่มีใครควรค่าแก่การ
ภาคภูมิใจในความรอดนั้น เพราะความรอดเป็ นของประทานจากพระเจ้าทั้งสิ้ น (เอเฟซัส 2:8, 9)
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ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษาเขียนรู ปและข้อความให้เรี ยบร้อย
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ทดสอบความจา
1.พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคน ที่ยงั ไม่ได้รับความรอดว่าอย่างไรบ้าง? จงบอกมาสี่ ประการ
2.พระเจ้าทรงพอพระทัย ในการที่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด จะบริ จาคเงิน ช่วยกิจการของ
พระองค์หรื อไม่?
3.พระเจ้าพอพระทัยในผลไม้ที่คาอินนามาถวาย หรื อพอพระทัยลูกแกะที่อาแบลนามาถวาย?
เพราะเหตุใด?
4.สิ่ งเดียวที่สามารถชาระบาปได้ คืออะไร?
5.คนดี จาเป็ นต้องได้รับการเกิดใหม่หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
6.มนุษย์ทุก ๆ คนในโลก มีพระเจ้าเป็ นพระบิดาจริ งหรื อ?
7.ท่านสามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากบาปได้หรื อไม่? ความเชื่อคืออะไร?
8.จงเขียนข้อความจากพระธรรม เอเฟซัส 2:8-9 เท่าที่จาได้
9.พระเจ้าพระราชทานอะไร แก่คนที่ทาคุณงามความดีหลังจากที่เขาได้รับความรอดพ้นบาป
แล้ว?
10.ใครเป็ นบิดาของคนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้า?
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บทเรียนที่ 9 จิตใจสองอย่ างของผู้เชื่อพระเจ้ า
1.ความจาเป็ นในการรับนิสัยใหม่
2.พระเจ้าตรัสสอนเกี่ยวกับสันดานเก่าว่าอย่างไร?
ก.ไม่สามาถทาให้พระเจ้า ทรงพอพระทัย สดุดี 51:5, เอเฟซัส 4:22, โรม 8:8, เยเรมีย ์ 17:9
ข.ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ มาระโก 7:21-23, เอเฟซัส 2:2
ค.ไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ 1 โคริ นธ์ 2:14, 1 โคริ นธ์ 1:18, โรม 1:11
มีผเู ้ ขียนภาพรถลากคันหนึ่ง มีมา้ เทียมรถสองตัว โดยมีมา้ ตัวหนึ่งผูกอยูด่ า้ นหน้าของรถ และอีก
ตัวหนึ่งไว้ขา้ งหลังรถ
ม้าสองตัวหันหน้าไปทางทิศตรงกันข้าม
และออกแรงลากรถอย่างสุ ด
ความสามารถ ทาให้รถไม่อาจเคลื่อนที่ไปทางใดได้เลย เพราะการเล่นชักคะเย่อ ย่อมไม่ทาให้เคลื่อนที่
ได้มากนัก ชักไปชักมาก็อยูท่ ี่เก่านัน่ เอง ในชีวติ คริ สเตียนก็มีสงครามชักคะเย่อเช่นเดียวกัน และผูท้ ี่ให้
หยุด มิให้มีศึกชักคะเย่อต่อไป ก็คือองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
มนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด เมื่อทารกยังเล็กอยูก่ ็มองไม่เห็นบาป เพราะทารกยังไม่ได้
ทาผิด แต่บาปก็ซ่อนอยูใ่ นใจและอยูใ่ นตัวของทารกอยูแ่ ล้ว เมื่อเด็กโตขึ้น บาปก็เริ่ มปรากฏตัวทีละเล็ก
ละน้อย เราคิดว่าบางคนชัว่ ร้ายเหลือเกิน และบางคนดูเหมือนเป็ นคนดีมาก แต่พระเจ้ามิได้เห็นลักษณะ
เหล่านั้นเป็ นความดีดงั ที่มนุษย์ยกย่องเลย พระเจ้าตรัสว่า สัจธรรมหรื อคุณงามความดีของเรานั้น เป็ น
เสมือนผ้าขี้ริ้วที่สกปรก ในสายพระเนตรของพระองค์ (อิสยาห์ 64:6)
วันหนึ่งมีชายคนหนึ่ง ดูท่าทางเป็ นคนเรี ยบร้อยดีมากมาเฝ้ าพระเยซู ชายคนนี้เป็ นที่เคารพของ
คนทัว่ ไป เพราะเขาเป็ นครู สอนศาสนา บางทีชายคนนี้ อาจเป็ นคนดีที่สุดในกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ เขาเข้ามา
เฝ้ าพระเยซูในเวลากลางคืน และมีความประสงค์จะสนทนากับพระเยซู ข้อความแรกที่สุดที่พระเยซูตรัส
แก่ผนู ้ ้ นั คือ “เราบอกท่านตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม้ได้”
(ยอห์น 3:3) คุณธรรมของนิ โกเดโมทั้งหมด รวมกันก็ยงั ไม่เพียงพอจะเข้าสวรรค์ พระเยซูตรัสว่าเขาต้อง
บังเกิดใหม่ทาไมต้องทาเช่นนั้น เหตุใดคนที่ไม่ได้ทาผิดบาปร้ายแรงจึงจาต้องบังเกิดใหม่ พระเยซูทรง
หมายความว่าอะไร
คาตอบคือ มนุษย์ทุกคนมีสันดานบาปติดตัวมาแต่กาเนิดสันดานเดิมนี้บางครั้งเราเรี ยกว่า “เนื้อ
หนัง” ในที่น้ ีไม่หมายถึงเลือดเนื้ อในร่ างกายของเรา หากแต่หมายถึงภาวะของเรา เมื่อครั้งเรายังมิได้เชื่ อ
ในองค์พระเยซูคริ สต์ สันดานเดิมของมนุษย์น้ ีอาจได้รับการศึกษา ไม่ลกั ขโมย ไม่ฆ่ากันตาย และไม่
มุสา แต่ก็ไม่ได้ช่วยสันดานเดิมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และไม่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้
เลย เพราะเหตุน้ ีพระเจ้าจึงมีพระประสงค์ให้เรามีจิตใจใหม่ หรื อนิสัยใหม่ เพื่อว่าจะได้เป็ นที่พอพระทัย
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พระองค์นี่คือความหมายของคาว่า บังเกิดใหม่ เราเกิดครั้งแรกจากครรภ์มารดา และเป็ นบุคคลที่มีชีวติ
และร่ างกายใหม่ แต่จิตวิญญาณของเราตายเสี ยแล้ว เมื่ออาดามและเอวาทาผิดบาป วิญญาณของเขาทั้ง
สองก็ตายเสี ยแล้ว สมจริ งตามที่พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าขืนกินในวันใด เจ้าจะตายในวันนั้นเป็ นแน่”
(ปฐมกาล 2:17) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้เรามีชีวิต เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เราเชื่อ
องค์พระเยซูคริ สตเจ้า เมื่อเราเชื่อพระเยซู พระองค์ก็จะประทานชีวติ ใหม่แก่เรา พระเจ้าไม่ได้ซ่อมแซม
ชีวติ เก่าของเราเหมือนดังเอาผ้าใหม่ไปปะปนผ้าเก่าเลย
สิ่ งที่พระเจ้าตรัสสอนเกี่ยวกับจิตใจเก่า หรื อเนื้อหนังนั้นไม่น่าชื่นใจเลย พระเจ้าทรงสั่งสอน
เรื่ องนี้อย่างแจ่มแจ้งและทุกคนเข้าใจได้ง่าย ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสอนเช่นนี้แล้ว มนุษย์ก็อาจเข้าใจผิดคิด
ว่าเขาสามารถแก้ไขปรับปรุ งจิตใจเดิม หรื อสันดานเดิมของเขาให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าได้
ประการแรกพระเจ้าตรัสสอนว่า
ใจบาปดั้งเดิมของมนุษย์ไม่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพอ
พระทัยได้ (อภิปรายข้อพระคัมภีร์ตามรายการข้อ 2 ก.) แม้คนที่ยงั ไม่ได้รับความรอดสามารถบริ จาค
ช่วยเหลือคนยากจนได้ แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็มิได้ทรงพอพระทัยเพราะว่าเป็ นผลการกระทาของจิตใจ
เก่า ตราบใดที่เขายังไม่เชื่ อพระเยซูคริ สต์ ทุกสิ่ งที่เขากระทานั้น จะเป็ นความดีในสายพระเนตรของพระ
เจ้าไม่ได้เลย
สันดานเก่านั้นเก่านั้นไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ และนี่แหละเป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้เราไม่
สามารถช่วยตนเองได้ (อภิปรายข้อพระคัมภีร์ตามรายการข้อ 2 ข)
สันดานเก่า ไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ บางคนบอกว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดูเหมือนเป็ นเรื่ อง
โง่สาหรับเขา ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะเขายังไม่ได้รับนิสัยใหม่หรื อชี วติ ใหม่นนั่ เอง มนุษย์ธรรมดามีแต่เพียง
ใจบาปดัง่ เดิมหรื อสันดานเก่านั้น ดังนั้นเขาจึงไม่อาจเข้าใจในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อเรื่ องราว
เกี่ยวกับพระเจ้าได้เลย ถ้าใครพูดว่าเรื่ องไม้กางเขนและเรื่ องที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์ให้
รอด เป็ นเรื่ องโง่เขลา ก็พึงรู ้เถิดว่า บุคคลผูน้ ้ นั ยังมีสันดานบาปครอบงาจิตใจอยู่ และจะต้องพินาศใน
ที่สุด (1 โคริ นธ์ 1:18)
แต่เมื่อเราได้บงั เกิดใหม่แล้ว เราก็ได้รับชีวติ ใหม่ ซึ่ งกระทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัย ให้เราเชื่อ
ฟังและเข้าใจถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ ทั้งหมดนี้พระเจ้าประทานให้แก่เรา เมื่อเราเชื่อองค์พระเยซู
คริ สต์
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ข้ อควรปฏิบัติ
มีคริ สเตียนหลายคนมีชีวติ อยูต่ ามแบบ “มนุษย์เก่า” และประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อน พระ
เจ้าทรงประสงค์ที่จะประทานความสุ ขให้แก่เขาและต้องการให้เขาเชื่ อฟังและรับชีวิตใหม่ แทนที่จะทา
ตามชีวติ เก่า นี่แหละคือการชักคะเย่อที่อธิ บายไว้ใน กาลาเทีย 5:17
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บทเรียนที่ 10 จิตใจใหม่
นิยายเรื่ องหมูมีจิตใจเป็ นกวาง
1.จาเป็ นต้องมีชีวิตใหม่ (ทบทวนบทเรี ยนที่แล้ว)
2.จะรับชีวติ ใหม่ได้อย่างไร 1 เปโตร 1:23, ยอห์น 1:12, 13
3.ชีวติ ใหม่คืออะไร 1 โคริ นธ์ 5:17, กาลาเทีย 2:20, โคโลสี 3:3, 4, ฟิ ลิปปี 1:21, โคโลสี 1:27, 1
ยอห์น 5:11, 12
เจ้าหญิงองค์หนึ่งเลี้ยงหมูเล็ก ๆ ตัวหนึ่งไว้ดูเล่น เจ้าหญิงองค์น้ นั เลี้ยงหมูตวั นั้นไว้ในวัง และให้
อยูใ่ นห้องประทับส่ วนพระองค์เองด้วย เจ้าหญิงให้คนอาบน้ าให้มนั ทุกวัน และเปลี่ยนริ บบิ้นสี สดใสผูก
คอให้ทุกวัน เจ้าหญิงทรงอบรมและทรงสอนหมูตวั นั้นด้วยความพิถีพิถนั ให้มนั รู ้จกั รักษาความสะอาด
วันหนึ่งหลังจากได้รับการอบรมสัง่ สอนหมูตวั นั้นอยูเ่ ป็ นเวลานานหลายเดือน เจ้าหญิงทรงพาหมูตวั นั้น
เดินเล่นตามถนน เหตุการณ์ดาเนินไปโดยเรี ยบร้อยทุกประการ จนกระทัง่ เจ้าหญิงเสด็จมาถึงปลักโคลน
แห่งหนึ่งใกล้ทางเดิน เจ้าหมูนอ้ ยดีอกดีใจมาก มันรี บกระโจนลงไปในปลักตมนั้นและเกลือกกลิ้งไปมา
ด้วยความสนุกสนาน ดูเหมือนมันจะมีความสุ ขยิง่ กว่าอยูใ่ นวังของเจ้าหญิงเสี ยด้วยซ้ าไป มันลืมว่ามัน
ผูกริ บบิ้นสวย ๆ และลืมว่ามันอาบน้ าสะอาดแล้ว เจ้าหญิงทรงโทมนัสพระทัยมากแต่ในขณะนั้นมี
เทพธิ ดาองค์หนึ่งมาปรากฏ และทูลเจ้าหญิงองค์น้ นั ว่า จะช่วยเปลี่ยนจิตใจของหมูให้รักความสะอาด
โดยที่เทพธิ ดาองค์น้ นั จะถอดเอาหัวใจของหมูออก และเอาหัวใจของกวางใส่ แทน กวางเป็ นสัตว์สะอาด
มาก ดังนั้นเมื่อหมูได้หวั ใจกวาง หมูจึงรักษาความสะอาด และไม่ลุยเข้าไปในปลักตมอีกเลย
ถูกแล้วเรื่ องที่เล่ามานั้นเป็ นเพียงนิทาน แต่เป็ นภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงกระทา
อย่างไรกับจิตใจของเรา จิตใจของเราชอบสกปรก ชอบบาปเหมือนหมูชอบโคลน พระเจ้าตรัสแก่เราว่า
จิตใจเก่าไม่สามารถจะทาให้พระองค์พอพระทัยได้ แม้วา่ จิตใจของเราจะได้รับการอบรม สั่งสอนอย่าง
ถี่ถว้ น และระมัดระวังสักเท่าใดก็ตาม แต่เมื่อจิตใจยังเป็ นจิตใจบาป จิตใจนั้นจะนึกรักบาป มันจะหาทาง
ดิ้นรนและเอาตัวเข้าไปเกลือกกลั้วและคลุกเคล้าอยูก่ บั ความโสมมแห่งความผิดบาปจนได้ พระเจ้าไม่
ตรัสเลยว่า จะทรงปรับปรุ งแก้ไขหรื อดัดแปลงจิตใจเก่าให้ดี แต่พระองค์ตรัสว่า มนุ ษย์จะต้องมีจิตใจ
ใหม่ แต่เราจะสร้างจิตใจใหม่ข้ ึนเองนั้นไม่ได้
ความพยายามของเราอย่างมาก ก็เป็ นเพียงการขัดถูแต่เพียงผิวนอกเท่านั้น แต่ความบาปซ่อนอยู่
ในจิตใจ เราไม่มีทางที่จะจัดการอะไรได้เลย เปรี ยบเหมือนเอาสี ทาท่อระบายน้ าเน่า แม้ท่อน้ าดูสีสวยสด
งดงาม แต่น้ าเน่าในท่อก็ยงั เน่าอยูน่ นั่ เอง จะเปลี่ยนเป็ นน้ าสะอาดไม่ได้ โดยเหตุน้ ี พระเจ้าจึงไม่ยอม
ต้อนรับคนที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซู ไม่วา่ คนนั้นจะพยายามทาคุณงามความดีสักเท่าใด ก็ใม่สามารถทาให้
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พระเจ้าทรงพอพระทัยได้เลย เพราะเขาจาเป็ นที่จะต้องได้รับนิสัยใหม่ หรื อชีวิตใหม่ ซึ่ งพระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้นทรงประทานให้แก่เราได้
สิ่ งสาคัญที่พระเจ้าทรงกล่าวถึง เป็ นอันดับแรกก็คือ เราต้องบังเกิดใหม่ตามพระดารัสของ
พระองค์ (1 เปโตร 1:23) พระคริ สตธรรมคัมภีร์แตกต่างกับหนังสื ออื่น ๆ มาก เพราะว่าหนังสื อนี้มีชีวิต
เพราะสามารถให้ชีวติ ใหม่แก่มนุษย์ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกเราถึงเรื่ องขององค์พระเยซูคริ สต์
และถ้าเราเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์เราก็ได้รับการบังเกิดใหม่ และได้รับชีวติ ใหม่ ในพระธรรมยอห์น 1:12,
13 พระเจ้าตรัสสอนถึงวิธีที่จะให้เราเป็ นบุตรของพระองค์กล่าวคือ เราต้องบังเกิดใหม่ในพระองค์ เมื่อ
ได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว พระเยซูคริ สต์จะประทานชีวิตใหม่ เราได้รับชีวิตอันประกอบด้วยเนื้ อและ
เลือด จากบิดามารดาของเราเช่นใด เราก็ได้รับชีวิตใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนั้น ด้วย
เหตุน้ ี พระเจ้าจึงทรงเป็ นพระบิดา ของผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซูคริ สต์
ชีวติ ใหม่น้ ีเป็ นชีวติ ใหม่ท้ งั หมด ไม่ใช่เป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งซึ่ งคละเคล้าอยูก่ บั ของเก่า พระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ชีวติ เก่าของเราตายไปให้สนิท โดยไม่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขอีกเลย หากแต่ทรง
ต้องการให้เรามีชีวติ ใหม่ซ่ ึ งเป็ นชีวติ ของพระองค์ คือองค์พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของ
เรา โดยเหตุน้ ีเองคนที่บงั เกิดใหม่จึงเรี ยกว่า “คนถูกสร้างใหม่” (2 โคริ นธ์ 5:17) พระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้กล่าวไว้หลายครั้งว่า พระคริ สต์เป็ นชีวติ ของเราดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “สาหรับข้าพเจ้านั้นการที่
มีชีวติ อยูก่ ็ได้พระคริ สต์” (ฟิ ลิปปี 1:21) ถ้าเราตระหนักยิง่ ขึ้นตามลาดับว่าชีวติ ใหม่ของเรานี้ เป็ นชี วติ
ของพระคริ สต์ เราจะมีความต้องการให้คนอื่นเห็นพระเยซูมากขึ้นตามลาดับเดียวกัน
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ข้ อควรปฏิบัติ
เครื่ องประดับเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้
อย่างไร ก็ยงั คงเป็ นยาพิษอยูน่ นั่ เอง

ยาพิษซึ่ งอยูใ่ นถ้วยแก้ว

แม้จะประดับถ้วยให้สวยงาม
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บทเรียนที่ 11 ศึกภายใน
1.สันดานเก่ายังไม่ออกไป 1 ยอห์น 1:8, 10, โรม 7:18, กาลาเทีย 5:17
2.พระเจ้าทรงเตรี ยมทางให้เรามีชยั ชนะ กาลาเทีย 5:16, โรม 6:6, 7, กาลาเทีย 2:20, โรม 13:14
เราคงไม่อยากเที่ยวในสวนสัตว์แน่ ๆ ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เปิ ดกรงขังหมี เสื อ สิ งโตออกมา
เพ่นพ่าน และสัตว์พวกนั้นคงจะขบกันกันเอง หรื อไม่ก็ทาร้ายใครสักคนหนึ่งก็ได้ ถ้ามันเห็นเข้าแต่เมื่อ
สัตว์เหล่านั้นอยูใ่ นกรง มันก็ไม่สามารถทาอันตรายใครได้เพราะมีกรงเหล็กขวางกั้นอยู่
ในจิตใจของเราก็มีสันดานอันเลวร้าย เช่นเดียวกับเสื อ เราได้เห็นแล้วว่าเสื อร้ายไม่สามารถทา
คุณงามความดีได้เลย พระเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่ งชัว่ ร้ายนั้นเลย แต่เมื่อเราเชื่ อในองค์พระเยซู
คริ สต์ และได้บงั เกิดใหม่ เราก็จะได้รับชีวติ ใหม่ซ่ ึ งไม่มีปกติกระทาผิด เพราะว่าชีวติ ใหม่น้ ีเป็ นชี วติ ของ
พระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงปลูกฝังไว้ภายในจิตใจของเรา จะเป็ นการดีมากทีเดียวถ้าหากพระเจ้าจะทรงเอา
สันดานเก่าของเราออกไป ในทันทีที่เราได้รับนิสัยใหม่จากพระองค์ แต่พระองค์มิได้ทรงกระทาเช่นนั้น
พระเจ้าทรงมีเหตุผล ในการปล่อยสันดานเดิมไว้ภายในจิตใจของเรามีบางคนลวงตัวเองโดยคิดผิดไปว่า
สันดานบาปของเขาหมดไปแล้วและบอกว่าจะไม่ทาผิดอีกเลย ข้อนี้ไม่จริ ง เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่าวว่า เรายังมีสันดานเดิมอยู่ และสันดานบาปนี้แหละสามารถทาผิดบาปได้ (1 ยอห์น 1:8, 10) แม้
เปาโลเองก็มีสันดานบาปเหลืออยู่ ซึ่ งเป็ นของชัว่ (โรม 7:18) และพระธรรมกาลาเทีย 5:17 ก็กล่าวว่า
เนื้อหนังย่อมต่อสู ้พระวิญญาณ เนื้ อหนังต้องการอย่างหนึ่ ง และพระวิญญาณต้องการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ ง
ตรงกันข้ามอย่าลืมอุทาหรณ์ที่ได้ยกเป็ นตัวอย่าง เรื่ องม้าสองตัวที่ลากรถไปในทางตรงกันข้าม เนื้ อหนัง
ดึงเราไปสู่ พญามาร ส่ วนวิญญาณดึงเราไปสู่ พระเจ้า
บางทีเราอาจเข้าใจผิด คิดว่าการที่เราเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว ความขัดแย้งกันภายในจิตใจ
ของเราคงจะไม่มีอีกต่อไป ครั้นเมื่อพบว่า ตัวเองยังคงทาบาป และยังถูกพญามารทดลองอยู่ จึงย่อมจะ
รู ้สึกผิดหวังเป็ นธรรมดา แท้จริ งแล้วการต่อสู ้ขดั แย้งกันภายในใจ หลังจากที่เรารับเชื่อแล้ว เป็ นการ
เริ่ มต้นเท่านั้น เพราะเดิมเรามีสันดานบาปอยูเ่ พียงอย่างเดียว ยังไม่มีอะไรอันจะก่อให้เกิดภาวะขัดแย้ง
ครั้นเมื่อเราได้รับนิสัยใหม่ รับชีวติ ใหม่ จึงเกิดสภาพที่ขดั ยังกันอย่างรุ นแรง ดังนั้นการบังเกิดใหม่จึง
เป็ นการเริ่ มต้นของการต่อสู ้ หาใช่ที่สิ้นสุ ดของการต่อสู ้ ดังที่เราคาดหมายไว้อย่างผิด ๆ นั้นไม่ ถ้า
เช่นนั้นเหตุการณ์จะเป็ นอย่างไรต่อไป เราจะปล่อยให้สันดานบาปชักนาให้เราทาความผิดบาปทุกวันจน
ตลอดชีวิตหรื อ พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้เราพ่ายแพ้ต่อบาป พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เรา
ถวายเกียรติแก่พระองค์ ในกิจการทุกอย่างที่เราทา แต่เราจะชนะศึกในใจได้อย่างไร ในเมื่อเรายังปล่อย
ให้สันดานบาปอยูภ่ ายในตัวเราอยู่ ซึ่ งพร้อมอยูเ่ สมอที่จะทาบาปทุกเวลา
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พระเจ้าทรงสร้างหนทางไว้ ให้ชีวติ ใหม่ของเราได้ชยั ชนะเสมอ นัน่ คือเหตุผลแห่งการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ พระเยซูมิใช่เพียงแต่จะสิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วยเราให้พน้ จากนรกเท่านั้น
หากยังช่วยเราดาเนินชีวิตที่ปราศจากบาปในโลกนี้ ดว้ ย
เมื่อพระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่า ทุกคนที่จะเชื่ อในองค์
พระเยซูคริ สต์ ได้ตายพร้อมกับพระเยซูที่ไม้กางเขนนั้นด้วย ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่า เราได้ตายแล้วกับ
พระคริ สต์ (โรม 6:8) แม้วา่ สันดานเดิมของเราจะยังคงอยูภ่ ายในใจของเราก็ตาม แต่พระเจ้าทรงถือว่า
จิตใจเก่านั้นไม่มีชีวติ อีกต่อไป เพราะได้ตรึ งไว้กบั พระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนแล้ว ถ้าเราไม่ตอ้ งการให้
สันดานบาปชักนาให้เราทาผิดอีกต่อไป เราก็จะต้องยอมอนุญาตให้พระเจ้าทรงประหารสันดานบาปนั้น
ให้ตายสนิทเราจะต้องยอมถวายตัวของเราต่อพระเจ้า และอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ให้ตรึ งชีวิตเก่า
ของเราที่ไม้กางเขน เมื่อเราถูกล่อลวงให้ทาบาป เราจงอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์รู้วา่ สันดานเดิมนั้นได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ขอให้พระองค์ประหารมันให้ตายเสี ยเถิด
ขออย่าให้มนั มีโอกาสหลุดจากไม้กางเขนมาทาบาปได้อีกเลย”
การกระทาทุกอย่างของเรา ถ้าไม่ใช่เกิดจากแรงผลักดันของชีวติ เก่า ก็ตอ้ งเกิดจากแรงผลักดัน
ของชีวติ ใหม่ อย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างนี้เสมอ ถ้าเราต้องการให้ชีวิตใหม่เจริ ญขึ้น เราก็ตอ้ งหมัน่
บารุ งเลี้ยงด้วยอาหารคือ พระวจนะของพระเจ้าเสมอ (1 เปโตร 2:2) ขณะเดียวกันก็จะต้องกักขังชีวติ เก่า
ให้อดตาย อย่าให้อาหารฝ่ ายโลกซึ่ งจะทาให้มนั อ้วนท้วนขึ้นได้ ถ้าหากเราดาเนิ นตามพระวิญญาณ เรา
จะไม่ประพฤติตามราคะตัณหาของเนื้อหนังเลย (กาลาเทีย 5:16, โรม 6:6, กาลาเทีย 2:20, โรม 13:14)
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ข้ อควรปฏิบัติ
ให้ผศู้ ึกษาเอากระดาษแข็งตัดเป็ นรู ปหัวใจดังแบบ แล้วเขียนข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ข้อหนึ่ง
ลงในรู ปนั้น
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บทเรียนที่ 12 ใจเก่ า – ใจใหม่ คืออะไร
ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กบั สัตว์เดรัจฉาน
1.ร่ างกาย จิตใจ และวิญญาณ 1 เธสะโลนิกา 5:23, ฮีบรู 4:12
2.การรับพระวิญญาณ เมื่อเกิดใหม่ 1 โคริ นธ์ 2:12
3.จิตใจใหม่ 2 โคริ นธ์ 3:18, กาลาเทีย 2:20
4.ร่ างกายใหม่ ฟิ ลิปปี 3:21, 1 ยอห์น 3:2
สัตว์เดรัจฉานบางชนิดฉลาดมาก คือ สามารถเรี ยนรู้จากมนุษย์ได้หลายอย่าง สุ นขั บางชนิด
ฝึ กหัดให้จูงคนตาบอดข้ามถนน ที่จราจรคับคัง่ ในเมืองใหญ่ ๆ ได้ สุ นขั พวกนี้จะหยุดไม่ขา้ มถนนเมื่อมี
ไฟแดงและข้มถนนเมื่อมีไฟเขียว ดูเหมือนว่าสุ นขั พวกนี้ มีความรอบรู ้หลาย ๆ อย่างดีเท่ามนุษย์ แต่ถึง
อย่างไรมนุษย์กบั สัตว์ก็ยงั มีขอ้ แตกต่างกันอยูน่ นั่ เอง แม้แต่คนที่โง่ที่สุด กับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดก็ตาม
กล่าวคือ มนุษย์ทวั่ ๆ ไปรู ้จกั นมัสการพระเจ้า แต่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้จกั พระองค์ ส่ วนการที่มนุษย์จะ
นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หรื อพระเทียมเท็จนั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
แต่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้จกั กราบไหว้
นมัสการอะไรเลย
ชีวติ ของเรามีองค์ประกอบ สามอย่างคือ ร่ างกาย จิตใจและ วิญญาณ เรื อนร่ างเท่านั้นที่มนุษย์
มองเห็นกันและกันได้ และร่ างกายนี้ เรามีประสาททั้งห้า คือหูได้ยนิ จมูกได้กลิ่น ตามองเห็น ลิ้นชิมรส
และกายใช้สัมผัส โดยอาศัยประสาททั้งห้านี้ เราจึงรู ้วา่ โลกที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเรามีอะไรบ้าง ถ้าเราไม่มี
ร่ างกายก็ไม่สามารถมองเห็น ดมกลิ่น ชิมหรื อสัมผัสสิ่ งใดเลย สัตว์เดียรัจฉานก็มีประสาททั้งห้าด้วย
เหมือนกัน มนุษย์มีจิตใจซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของความรู ้สึกรักและรู ้สึกเกลียด สัตว์เดรัจฉานก็มีความรู ้สึก
ด้วย เช่นสุ นขั รู ้จกั รักเจ้าของ และรู ้จกั เกลียดคนบางคนที่ทาให้มนั ราคาญใจแต่เหนื อสิ่ งอื่นใด มนุษย์มี
วิญญาณ สัตว์ไม่มีวิญญาณ จึงไม่รู้จกั กราบไหว้พระเจ้า โดยพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านั้น มนุษย์เราจึง
ทราบว่า เรามีจิตใจ และวิญญาณ และรู ้วา่ จิตใจและวิญญาณนั้นต่างกัน
เมื่อเราเกิดมา เราเกิดมาพร้อมกับ ร่ างกาย จิตใจ และวิญญาณ องค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้ ต่างก็
ถูกบาปทาให้เปรอะเปื้ อนเป็ นมลทิน จนกระทัง่ ไม่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้ร่างกายมีบาป
จึงเกิดการเจ็บป่ วยและตายในที่สุด พระเจ้าได้ตรัสเตือนอาดามไว้ก่อนว่า ถ้าหากเขาขัดขืนไม่เชื่ อฟัง
พระเจ้า และกินผลไม้น้ นั เข้าไปวันใด เขาจะต้องตายเป็ นแน่ อาดามทาผิดจึงตายและมนุษย์ทุก ๆ คนก็
ต้องเผชิญกับความตาย เพราะว่าเป็ นผลสื บเนื่องกันมา จิตใจของมนุษย์ก็ถูกบาปทาลายด้วย หลายครั้ง
เราเกลียดสิ่ งที่เราควรรัก และเรากลับรักสิ่ งที่เราควรเกลียด เราไม่รักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิตและสิ้ นสุ ด
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ความคิดของเรา ซึ่ งที่จริ งเราควรจะรักมาก แต่เรากลับไปรักตัวเอง และวิถีทางของเราเองแทน แม้
วิญญาณก็ถูกสาปด้วย เพราะวิญญาณของเราไม่รู้จกั พระเจ้าตามที่ควร
ในทวีปอาฟริ กา และเอเซี ย เช่น จีน อินเดีย มนุษย์พากันกราบไหว้พระที่ไม่เที่ยงแท้ แม้ในจักร
ภพอังกฤษซึ่งเป็ นประเทศที่มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ผูค้ นก็ยงั ไม่เชื่อพระเจ้าโดยวาดมโนภาพพระ
เจ้าของพวกเขาขึ้นอีกองค์หนึ่ ง ซึ่ งไม่เหมือนกับพระเจ้าในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย โดยเหตุน้ ี
องค์ประกอบทั้งสามของชีวติ เราจึงถูกจิตใจเก่า คือ จิตใจบาปทาลายเสี ยสิ้ น จนไม่อาจเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้าได้เลย
ครั้นเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่จากพระเจ้า
พระองค์จึงเริ่ มทางานในเรา
โดยสร้าง
องค์ประกอบทั้งสาม แห่งชีวติ ของเราขึ้นใหม่ เราได้รับพระวิญญาณจากพระเจ้าในทันทีที่เราบังเกิด
ใหม่และได้รับช วิตใหม่ของพระเยซูคริ สต์ คือได้รับนิ สัยและวิญญาณใหม่ (1 โคริ นธ์ 2:12) และ
วิญญาณใหม่น้ ี สามารถทากิจการทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้า ส่ วนวิญญาณเก่า ซึ่ งเป็ นของชีวิตเก่าไม่
สามารถเข้าใจเรื่ องพระเจ้าได้เลย โดยเหตุน้ ีบางครั้งท่านจึงอาจได้ยนิ บางคนพูดว่าเรื่ องในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ เป็ นเรื่ องที่โง่เขลา ที่เขาพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเขายังไม่ได้รับจิตใจใหม่จากพระเจ้านัน่ เอง
แล้วเรื่ องจิตใจเล่าเป็ นอย่างไร พระเจ้าทรงซ่อมแซมจิตใจเก่าให้ดีข้ ึนหรื อ เปล่าเลย พระเจ้ามิได้
ซ่อมแซมสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเลย พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่ ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงสร้างจิตใจของเราขึ้นใหม่
เป็ นจิตใจที่รักพระเจ้า และเกลียดชังบาป พระเจ้ามิได้ทรงสร้างสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดในคราวเดียว หากแต่
ทรงสร้างขึ้นทีละเล็กละน้อย ตามวาระที่เรายอมให้จิตใจใหม่ปกครองชีวิตของเรา และงานนี้จะสาเร็ จ
เรี ยบร้อยในวันที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง “เรารู ้แล้วว่าพระองค์จะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็ น
เหมือนพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นอย่างไร เราจะเห็นพระองค์อย่างนั้น” พระเยซูจะไม่ทรงละ
ทิ้งเราไว้กบั ร่ างกายที่ถูกบาปทาลายอีกต่อไป วันที่พระเยซูเสด็จกลับมา เราจะมีร่างกายใหม่เหมือนพระ
กายของพระองค์ แล้วเราจะเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ครบถ้วน สมกับที่เป็ นพระกายของพระคริ สต์ทุกประการ
ในเวลาที่เราถึงแก่ความตาย หรื อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีก เราจะหลุดพ้น จากชีวิตเก่าของเรา
เป็ นนิ ตย์นิรันดร์ และในวาระที่พระเยซูเสด็จกลับมา เราจะมีร่างกายใหม่ เป็ นกายซึ่ งเราจะมีอยูใ่ น
สวรรค์เป็ นนิจกาล
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ข้ อควรปฏิบัติ
เราได้รับวิญญาณใหม่ทนั ทีที่เราเชื่ อพระเยซู และได้รับจิตใจใหม่ทีละเล็กละน้อย ตามขนาด
ความเชื่อที่เรามีต่อพระคริ สต์ (จุดไข่ปลาที่ทาไว้น้ นั แสดงให้เราเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์” ส่ วนกายใหม่น้ นั
จะได้รับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
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ทดสอบความจา
1.เมื่อแรกเกิด จิตใจของมนุษย์เป็ นอย่างไร?
2.พระเจ้าตรัสว่าอย่างไร เกี่ยวกับจิตใจเก่าของมนุษย์? จงบอกมาสามประการ
3.มนุษย์ที่ยงั ไม่เกิดใหม่ จะเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
4.พระเจ้าทรงซ่อมแซมจิตใจเก่าของเราให้ดีข้ ึนหรื อไม่?
5.จิตใจใหม่คืออะไร? เรารับจิตใจใหม่ได้อย่างไร?
6.พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะจัดการอย่างไรกับสันดานเดิมของเรา?
7.คริ สเตียนจะถูกจูงให้ทาผิดบาปอีก ได้หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
8.เราจะมีชยั ชนะต่อจิตใจเก่าของเราได้อย่างไร?
9.องค์ประกอบทั้งสามของมนุษย์ มีอะไรบ้าง?
10.จงบอกว่า เมื่อไรเราจึงได้รับ:
(ก) นิสัยใหม่
(ข) จิตใจใหม่
(ค) ร่ างกายใหม่
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บทเรียนที่ 13 ความเชื่อและการปฏิบตั ิ
1.ความเชื่อคืออะไร โรม 4:20, กิจการ 27:21-25
2.ความเชื่อมาจากไหน เอเฟซัส 2:8
3.สาระสาคัญของความเชื่อ ฮีบรู 1:16
เราทุกคนอาศัยความเชื่ อเป็ นหลัก ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวัน แม้คนที่บอกว่า เขาไม่มีความ
เชื่อเลยก็ตอ้ งอาศัยความเชื่ อเช่นเดียวกัน เพราะมนุษย์จะขาดเสี ยซึ่ งความเชื่อนั้นไม่ได้ เมื่อท่าน
รับประทานอาหาร ท่านก็ตอ้ งเชื่อว่า อาหารที่ท่านรับประทานนั้นเป็ นของดี ไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย หรื อ
อย่างน้อย ท่านจะไม่เจ็บป่ วยเมื่อท่านเดินข้ามสะพาน ท่านก็เชื่อว่า สะพานนั้นคงจะแข็งแรง ท่าน
น้ าหนักตัวท่านได้ เมื่อท่านถามหนทางจากตารวจ ท่านก็ไว้ใจตารวจว่า คงจะรู ้ทางจริ ง ๆ เมื่อท่านขี่
รถจักรยาน ท่านก็เชื่อว่ารถจักรยานคันนั้นคงจะแข็งแรง พอจะทานน้ าหนักตัวของท่านได้
สรุ ปง่าย ๆ ความเชื่ อก็คือความไว้วางใจนัน่ เอง มนุษย์ต่างก็มีความเชื่อด้วยกันทุกคน เว้นแต่ใช้
ความเชื่อในทางที่ถูกหรื อผิดเท่านั้น อับราฮามเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ออย่างแรงกล้า พระเจ้าทรงสัญญากับอับ
ราฮามไว้หลายข้อ และอับราฮัมก็เชื่อว่า พระสัญญาของพระเจ้าเป็ นความจริ ง เพราะอับราฮามมีความ
เชื่อในพระองค์ ไม่มีอะไรที่หนุนใจอับราฮามในการเชื่อคาสัญญานั้น เว้นแต่พระเจ้าผูใ้ ห้คาสัญญาของ
พระองค์ และนัน่ เป็ นเหตุผลที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดพระเจ้าทรงสัญญาว่า อับราฮามจะมีบุตรคนหนึ่ง อับราฮาม
คิดว่าคงเป็ นไปไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อับราฮามก็ยงั เชื่ออยูน่ นั่ เอง นี่แหละที่เป็ นสิ่ งที่ทาให้พระเจ้า
ทรงพอพระทัย
เปาโลอีกคนหนึ่งที่นบั ว่าเป็ นมหาบุรุษแห่งความเชื่อ ครั้งหนึ่งเปาโลเดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ไปกรุ งโรม เวลานั้นเปาโลตกเป็ นนักโทษและถูกควบคุมตัวเดินทางไปกรุ งโรม ขณะที่กาลังเดินทางเกิด
พายุใหญ่ในทะเล ทุกคนในเรื อพากันตกใจกลัว เว้นแต่เปาโลคนเดียว ที่ไม่สะดุง้ สะเทือนอะไรเลย คน
ในเรื อต่างมองดูลูกคลื่นที่โหมมาปะทะเรื อกระดอกขึ้นกระดอกลง และฟังเสี ยงพายุพดั ดังสนัน่ เหมือน
กาลังบ้าคลัง่ และทุกคนในเรื องต างคิดว่า คงต้องตายในทะเลคราวนี้ เป็ นแน่ แต่พระเจ้าได้ตรัสแก่
เปาโลว่าจะไม่มีใครเป็ นอันตรายเลย เปาโลเชื่ อฟังตามพระดารัสที่พระเจ้าตรัสสั่งทุกประการ แต่คลื่น
ลมก็ยงั โหมหนักเหมือนเดิมโดยไม่สร่ างซา แต่เปาโลก็รู้วา่ ยังปลอดภัย เปาโลเชื่ อพระเจ้า นี่แหละเป็ น
ความเชื่อ (กิจการ 27:21-25)
ความเชื่อไม่ใช่สิ่งของที่เราจะกระทาขึ้นได้เลย ความเชื่ อมาจากพระเจ้า พระเจ้าพระราชทาน
ความเชื่อให้แก่มนุษย์ทุกคน และมนุษย์ทุกคนใช้ความเชื่อเป็ นประจาวัน พระเจ้าทรงโปรดประทาน
ความเชื่อให้แก่คน เพื่อให้รอดพ้นบาป
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ความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ เป็ นความเชื่อที่ทาให้คนได้รับความรอดพ้นบาป ส่ วนความเชื่อ
สามัญทัว่ ๆ ไป เป็ นการเชื่อที่ทาให้คนมีชีวิตอยูไ่ ด้ในโลกนี้ ความเชื่อที่ทาให้หลุดพ้นจากความบาป
เป็ นความเชื่ อที่นาไปสู่ สวรรค์ มนุษย์จะมีความเชื่ อเช่นนี้ โดยลาพังก็หามิได้ เพราะเป็ นความเชื่ อที่พระ
เจ้าโปรดประทานแก่เรา โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังจะเห็นได้จากพระธรรมเอเฟซัส 2:8 ซึ่ งว่า ซึ่ง
ว่า “ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่ตวั ท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้า
ทรงประทานให้” พระคุณและความเชื่อ เป็ นของพระราชทานจากพระเจ้าและทุก ๆ สิ่ งล้วนมาจาก
พระองค์ท้ งั สิ้ น
ไม่มีมนุษย์คนใดหลุดพ้นบาปได้โดยทางอื่น นอกจากโดยความเชื่อ เราจาเป็ นจะต้องเชื่อองค์
พระเยซูคริ สต์ จึงจะได้รับความรอด แต่เพียงการคิดถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์เท่านั้น หาช่วยใครได้ไม่
แม้แต่การอธิ ษฐานถึงพระเยซู หรื อฟังคาเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริ สต์ การอ่านพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ตลอดจนจบก็ไม่อาจช่วยให้เรารับความรอดได้ สิ่ งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์หรื อเป็ นผลดี ก็
ต่อเมื่อเราได้รับชีวติ นิรันดร์ แล้ว แต่ถา้ ยังไม่ได้รับชีวติ นิรันดร์ จากพระเจ้า การปฏิบตั ิดงั กล่าวจะไม่ก่อ
ประโยชน์แก่เราการเชื่อพึ่งพระเยซูเท่านั้น ที่จะช่วยให้เรารอดพ้นบาปได้ หากปราศจากความเชื่อเสี ย
แล้ว จะไม่มีผใู ้ ดให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้เลย พระธรรมฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะ
เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ เพราะว่าผูท้ ี่มาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ และ
ต้องเชื่ อว่า พระองค์เป็ นผูป้ ระทานบาเหน็จให้แก่ทุกคนปลงใจแสวงหาพระองค์” การทาคุณงามความดี
ถ้าหากว่าการกระทานั้นมาจากจิตใจของผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้ว ไม่วา่ เขาจะทามากสักเท่าใด ก็ไม่
สามารถทาให้พระเจ้าทรงพระทัยได้
พระเจ้าจะประทานความเชื่ อในการรับความรอดให้แก่ทุกคนที่ประสงค์จะรับความเชื่อนั้น
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ยงิ่ ใหญ่ ที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนได้รับความรอด การที่พระเยซู ทรงยอมพลีพระ
ชนม์บนไม้กางเขน ก็เพื่อไถ่เราทั้งหลายให้รอดโดยแบกรับความผิดบาปของเราไว้ ถ้าท่านเชื่อ ก็แสดง
ว่าท่านได้รับความเชื่ ออันเป็ นของประทานจากพระเจ้า ซึ่ งจะให้ท่านหลุดพ้นจากบาปได้ และความเชื่อ
นั้นจะเริ่ มทางานในจิตใจของท่านทันทีเพื่อนาท่านไปสู่ สวรรค์
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ข้ อควรปฏิบัติ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีหลายเรื่ องที่เกี่ยวกับความเชี่ อตัวอย่างเช่นในพระธรรมฮีบรู บทที่
11 ขอให้ครู ผสู ้ อนทดสอบ ผูศ้ ึกษา ให้เติมคาต่อไปนี้ลงในช่องว่าง
สร้างโลก เครื่ องบูชา การเปลี่ยนแปลงกาย นาวา เชื่อฟัง อิสอัค การเคี่ยวเข็ญ ความอัปยศ พระ
คริ สต์ คลังทรัพย์ ประเทศอียิปต์
โดยความเชื่อ เราจึงรู ้เข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรง...............................................................
โดยความเชื่อ อาแบลจึงได้นา.......................................................................................
โดยความเชื่อ ฮะโนคได้รับ...........................................................................................
โดยความเชื่อ โนอาห์จดั แจงต่อ.....................................................................................
โดยความเชื่อ อับราฮามก็ได้................................................................................พระเจ้า
โดยความเชื่อ อับราฮามได้ถวาย......................................................................................
โดยความเชื่อ โมเสสทน...................................................................................................
โดยความเชื่อ โมเสสถือว่า...................................ของ..................................................
ประเสริ ฐกว่า..............................................ใน.......................................................
“ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็หามิได้” (ฮีบรู 11:6)
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บทเรียนที่ 14 ต้ องเชื่ออย่ างไรจึงจะได้ รับความรอด
ลูกกุญแจที่เป็ นคู่กบั แม่กุญแจ
1.การมีความเชื่ อทาอะไรให้เราบ้าง ช่วยให้รอด ลูกา 7:50, วิวรณ์ 1:5, เอเฟซัส 2:8 ทาให้เรา
เป็ นผูช้ อบธรรม โรม 5:1 ให้รับชีวติ นิรันดร์ ยอห์น 3:16, 6:47
2.การประพฤติจะช่วยให้คนพ้นบาปไม่ได้ เอเฟซัส 2:9, กาลาเทีย 2:21, โรม 3:20, กิจการ
13:39
ถ้าท่านต้องการไขกุญแจ ท่านก็ตอ้ งมีลูกกุญแจที่เป็ นคู่กบั แม่กุญแจ ท่านอาจมีลูกกุญแจพวง
ใหญ่ แต่ถา้ ไขกันไม่ได้ ก็เท่ากับไม่มีลูกกุญแจเลย ทานองเดียวกัน ลูกกุญแจซึ่ งจะเปิ ดประตูแห่งความ
รอดนั้น มีอยูด่ อกเดียว และกุญแจดอกนั้นเรี ยกว่า กุญแจแห่งความเชื่ อ ท่านอาจมีกุญแจดอกอื่น ๆ อีก
หลายร้อยดอก ซึ่ งเรี ยกว่า กุญแจแห่งการกระทาคุณงามความดี แต่กุญแจเหล่านั้นจะไขประตูแห่งความ
รอดพ้นบาปไม่ได้เลย
“ความเชื่อ” เป็ นคาหนึ่ง ซึ่งใช้แทน “ความไว้วางใจ” เมื่อท่านเชื่อว่าท่านเป็ นคนบาป และช่วย
ตัวเองไม่ได้ และเมื่อท่านเชื่ อว่าพระเยซูทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อแบกรับโทษบาปของท่าน
ความเชื่อชนิดนั้นแหละ ที่ทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อท่านมีความเชื่ อชนิดนี้ พระเจ้าก็ทรงสามารถ
ยกเอาบาปของท่านไปได้ และประทานชีวติ ใหม่ในพระเยซูคริ สต์ให้แก่ท่าน
พระเยซูตรัสว่าโดยความเชื่ อของท่านจึงรอดพ้นจากบาป มีหญิงชัว่ ที่น่าสมเพชคนหนี่ง มาเฝ้ า
พระเยซูแล้วร้องไห้ เอาน้ าตาล้างพระบาทพระเยซู และเช็ดพระบาทของพระองค์ดว้ ยผมของนางและ
ชโลมพระบาทของพระองค์ดว้ ยน้ าหอมที่มีราคามาก แน่นอนสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นการกระทาที่ดีงาม
ทั้งสิ้ น แต่พระเยซูตรัสแก่นางว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้เจ้ารอด จงไปเป็ นสุ ขเถิด” (ลูกา 7:50) พระ
เยซูมิได้ตรัสว่า “การปรนนิ บตั ิอย่างดีของเจ้าและน้ าตาของเจ้าได้ทาให้เจ้ารอดพ้นบาป” แต่พระองค์
ตรัสว่า “ความเชื่อของเจ้า” น้ าตาไม่สามารถลบล้างความผิดบาปให้สะอาดได้ หรื อการกระทาคุณงาม
ความดีไม่สามารถปกปิ ดความผิดบาปได้ พระเยซูคริ สตเจ้าทรง “รักเราและล้างความผิดบาปของเราด้วย
พระโลหิตของพระองค์” และพระเยซูเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่า “ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอด
โดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่แต่ตวั ท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (เอเฟซัส 2:8)
เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว พระองค์มิได้ทรงเห็นบาปในตัวของเราเลย แต่ทรงเห็นความชอบ
ธรรมของพระเยซูคริ สต์เท่านั้นมีบางคนกล่าวว่า คาว่า “ชอบธรรม” มีความหมายประหนึ่งว่า “ไม่เคยทา
บาปมาก่อนเลย” ถูกแล้วพระเจ้าทรงทราบว่า เราได้กระทาผิดบาปมาแล้ว แต่เมื่อเราได้เอาความเชื่ อของ
เราทั้งหมดมอบไว้กบั องค์พระเยซูแล้ว พระเจ้ามิได้ทรงทอดพระเนตรดูความผิดบาปของเราอีกต่อไป
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เมื่อใส่ แว่นตาสี เขียว เราจะเห็นทุกอย่างเป็ นสี น้ าเงินฉันใด เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรดูเรา โดยผ่านทาง
องค์พระเยซูคริ สต์ พระองค์จะทรงเห็นเราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เหมือนกับพระองค์ทรงเห็นพระเยซูคริ สต์ พระ
บุตรของพระองค์ฉนั นั้น เมื่อเราเชื่อคาสอนของพระเจ้า ซึ่ งว่าเราเป็ นคนบาป และเชื่ อคาสอนที่พระเจ้า
ทรงพอพระทัยกับความตายของพระบุตร เราจึงรอดพ้นบาปเพราะความเชื่ อ เราจึงได้เป็ นผูช้ อบธรรม
เพราะว่าพระเจ้าทรงจารึ กไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ “เหตุฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็ นผูช้ อบธรรม
เพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีไมตรี กบั พระเจ้าโดยพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 5:1)
เมื่อเรารอดพ้นบาปแล้ว เราก็จะได้รับชีวติ ใหม่จากพระเจ้าคือชีวิตนิ รันดร์ กล่าวคือเป็ นชีวติ ที่
ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ดเลย การที่เราจะได้รับชีวติ นิรันดร์ น้ ีก็ตอ้ งอาศัยความเชื่อ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากข้อพระ
ธรรม ยอห์น 3:16 ซึ่ งว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิ รันดร์ ” ในที่น้ ีไม่ได้บอกเลยว่า พระเจ้า
ประทานชีวติ นิรันดร์ ให้แก่คนที่ประพฤติดี หรื อประทานแก่คนที่อธิ ษฐานเก่ง ๆ หรื อแก่คนที่ไป
นมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรเสมอ ๆ หรื อประทานชี วติ นิ รันดร์ ให้แก่คนที่ประกอบคุณงามความดี หรื อ
มีใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ถูกแล้ว พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เรากระทาสิ่ งเหล่านั้นด้วย หากแต่พระเจ้าทรง
โปรดประทานชีวิตนิ รันดร์ แก่ผทู ้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์โดยเฉพาะเท่านั้นวันของเรา ไม่สามารถช่วยเราให้
รับความรอดได้เลย “ด้วยว่าซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่แต่ตวั
ท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นเป็ นด้วยการประพฤติก็หามิได้ เพื่อมิให้คน
หนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8, 9) ด้วยเหตุน้ ีเราจึงไม่อาจเป็ นผูช้ อบธรรมโดยการประพฤติของเราเอง
ได้เลย (ดูโรม 3:20)
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ให้ผศู้ ึกษาเขียน เอเฟซัส 2:8 ลงใต้ภาพ
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บทเรียนที่ 15 ความเชื่อทีถ่ ูกหลัก
จงพยายามนาคนอื่นมาถึงพระเยซูคริ สต์ เพื่อให้เขาเชื่ อว่า พระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และทรงเป็ นพระเจ้า
ช่างไม้สร้างบ้าน
1.รากฐานแห่งคุณงามความดี เอเฟซัส 2:8-10, ติตสั 3:8
2.วิธีที่จะทาคุณงามความดี ฟิ ลิปปี 2:13
เป็ นที่น่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ในการที่จะสังเกตดูช่างไม้สร้างบ้าน ท่านทราบแล้วว่า ช่างไม้ต้ งั ต้น
อย่างไร ประการแรกช่างไม้จะต้องลงมือขุดหลุมตอกเข็ม เพื่อก่อรากฐานให้มนั่ คงแข็งแรง แล้วจึงตั้ง
เสามุงหลังคาและสร้างฝาเรื อน ถ้าช่างไม้ต้ งั เสาไว้บนพื้นเฉย ๆ โดยไม่ฝังเสาทารากฐานให้มนั่ คง บ้าน
นั้นก็จะหาความแข็งแรงอะไรไม่ได้เลย เพราะขาดหลักยึด ความเชื่อของเราก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เรา
จะต้องวางรากฐานให้มนั่ คงเสี ยก่อน “ด้วยว่าผูใ้ ดจะวางรากชนิดอื่นอีกไม่ได้ นอกจากที่วางไว้แล้ว คือ
พระเยซูคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 3:11) บนรากฐานแห่งพระเยซูคริ สต์น้ ีแหละ ที่เราก่อสร้างคุณงามความดี
เอเฟซัส 2:8-10 ซึ่ งท่านได้เรี ยนมาแล้ว ก็สอนเช่นเดียวกันนี้คือ “ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอด
โดยพระคุณ เพราะความเชื่ อ ความรอดนั้นเป็ นด้วยการประพฤติก็หามิได้....เพราะว่า เราทั้งหลายเป็ น
กิจการของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริ สต์ เพื่อจะให้กระทาการดี” พระเจ้าทรงช่วยเราให้
รอดพ้นจากบาป เพื่อให้เรากระทาความดี พระเจ้าทรงมีแผนการ เช่นเดียวกับที่ช่างไม้มีแบบแปลนบ้าน
ไว้ ก่อนที่จะลงมือสร้าง แผนการเกี่ยวกับชีวติ ของเรา พระเจ้าทรงมีไว้แล้วก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลก
คือเตรี ยมแผนการที่จะ ให้เราประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ แม้แต่งานเล็ก ๆ น้อย พระเจ้าก็
ทรงมีแผนการไว้เช่นกัน ในฐานะที่ท่านเป็ นคริ สเตียน เป็ นผูเ้ ชื่อพระเจ้า หากว่าท่านเชื่ อฟังพระเจ้าและ
วางตัวเป็ นคนดี ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ าตามแผนการของพระเจ้า ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้า แสดงว่าท่าน
มิได้กระทาการดี ตามแผนการที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ สาหรับท่านพระธรรมทิตสั 3:8 กล่าวว่า คนที่เชื่ อ
ฟังพระเจ้าควรรักษาระดับคุณงามความดีของเขาไว้ ในโรม 8:8 เราพบว่า การกระทาคุณงามความดีของ
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้น ไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าเลย คนที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้น จึงจะกระทาการดีใด้เป็ น
ที่พอพระทัยพระเจ้าได้ การกระทาคุณงามความดีไม่สามารถทาให้เราเป็ นคริ สเตียนได้ แต่หลังจากที่เรา
เป็ นคริ สเตียนแล้ว เราย่อมจะกระทาความดีได้
เหตุผลที่เราไม่สามารถทาคุณงามความดีได้ ก่อนทีเราได้รับความรอดก็เพราะว่า พระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้น ที่สามารถทาความดีอย่างแท้จริ ง ลาพังตัวเราเองนั้น เราไม่สามารถกระทาคุณงามความดีได้
จริ ง ๆ เลย เมื่อได้รับความรอดแล้ว พระเจ้าจึงเสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของเรา และทรงเป็ นผูด้ ลใจ
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ให้เรากระทาการดีน้ นั และพระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็ นผูก้ ระทา โดยทรงใช้ร่างกายของเราเป็ นเครื่ องมือ
ของพระองค์ เราไม่สามารถทาคุณงามความดีอะไรเลย ถ้าหากเราไม่มีพระเยซูประทับอยูใ่ นตัวเรา พระ
เจ้าทรงเป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมไปด้วยความรักและความเมตตาปรานี เมื่อพระองค์ประทับอยูภ่ ายในเรา พระองค์
จะทรงทาให้เราเป็ นเช่นนั้นด้วย “เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจอยูภ่ ายในท่านทั้งหลาย ทั้งให้ท่าน
มีใจปรารถนา และให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์” (ฟิ ลิปปี 2:31)
เปโตรเป็ นผูพ้ บความจริ งข้อนี้ ก่อนที่พระเยซูจะทรงสิ้ นพระชนม์ พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า
ท่านจะปฏิเสธพระองค์สามครั้งแต่เปโตรไม่ยอมเชื่อและทูลว่า คนอื่น ๆ จะทิ้งพระองค์ไป แต่ท่านจะ
ไม่ยอมปฏิเสธพระองค์เลย ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทิ้งพระองค์ไปแต่เราก็ทราบแล้วว่า ยามที่เปโตรตก
ใจขวัญหนีดีฝ่อ เปโตรได้ปฏิเสธพระเยซู แต่ภายหลัง เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ามาประทับใน
ดวงจิตของเปโตร ท่านก็กลายเป็ นผูก้ ล้าหาญดุจสิ งโต เปโตรเทศนาเรื่ องพระเยซูคริ สต์ ให้แก่บรรดาผูท้ ี่
มีส่วนในการตรึ งพระองค์และบอกคนเหล่านั้นให้ทราบว่า พวกเขาเป็ นคนบาป เปโตรไม่กลัวว่าการ
การสอนของท่านจะทาให้ท่านถูกจองจา แม้เมื่ออยูต่ ่อหน้าคณะตุลาการ ท่านก็ยงั ยืนยันว่า ท่านต้องเชื่ อ
พระเจ้า มิใช่เชื่อถ้อยคาของตุลาการเหล่านั้น การที่เปโตรกล้าหาญขึ้นเช่นนี้ ก็เพราะท่านมีพระเจ้า
ประทับอยูภ่ ายในนัน่ เอง พระองค์ทรงดลใจให้เปโตรกระทาความดี ซึ่ งเปโตรไม่สามารถกระทาได้ดว้ ย
ตนเอง
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การที่มนุษย์จะทาความดีได้อย่างแท้จริ งนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์กบั ความรอดอย่างใกล้ชิด ซึ่ ง
น้อยคนนักที่จะเข้าใจความจริ งนี้
ให้ผศู ้ ึกษาเขียนรู ปดังแบบ รวมทั้งข้อความด้วย
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บทเรียนที่ 16 พระเจ้ าพระราชทานรางวัลอย่ างไร
1 โคริ นธ์ 3:11-15, มัทธิ ว 10:42, มัทธิว 25:21, โรม 4:4
คาว่า “ค่าจ้าง” กับ “บาเหน็จรางวัล” นั้น ไม่เหมือนกัน คนที่ทางานหนักตลอดวัน ย่อมสมควร
ที่จะได้รับค่าจ้างสาหรับงานตลอดวันนั้น ถ้าเขาทางานหนักแล้ว นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ ก็เท่ากับนายจ้าง
ผูน้ ้ นั เป็ นโจร เบียดบังเอาหยาดเหงื่อแรงงานของเขาไป แต่ตรงกันข้าม หากนายจ้างเป็ นคนใจดี
นอกเหนือจากเขาจะจ่ายค่าจ้างให้แล้ว ยังให้บาเหน็จรางวัลอีกด้วย เช่น บางคนที่ทางานหนักตลอดปี
และได้เงินค่าจ้างอยูแ่ ล้วเป็ นประจา เมื่อถึงเวลาพักร้อนตามปกติเขาควรได้พกั สองสัปดาห์ แต่นายจ้าง
ใจดี บอกแก่คนงานว่า “คุณทางานขยันขันแข็งมาก ผมจะให้คุณหยุดหนึ่งเดือนเป็ นการชดเชย” นัน่ เป็ น
รางวัลสาหรับคนงานคนนั้น โดยที่นายจ้างไม่จาเป็ นต้องฝื นใจให้เลย หากแต่ให้ดว้ ยควมเต็มใจ
ทุกคนสมควรจะรับค่าจ้างของความผิดบาป “ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย” เราสมควร
ที่จะตาย เพราะเราได้ทาผิดบาปทุกคน แต่ท่านก็ทราบแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงจ่ายค่าจ้างนั้นทางพระเยซู
แล้ว โดยการที่พระองค์ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขนจนสิ้ นพระชนม์ ดังนั้นเราจึงไม่ตอ้ งรับค่าจ้างนั้นเลย
แม้เราจะพยายามอย่างยิง่ ยวดเท่าใด เราก็ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าจ้างจากพระเจ้าได้เลย เพราะถึงแม้วา่ เรา
จะทาดีจนสุ ดกาลังของเราเท่าไรก็ตาม เราก็ตอ้ งเป็ นผูไ้ ม่บริ สุทธิ์ อยูน่ นั่ เอง เราจะลงทุนลงแรง เพื่อให้
รอดพ้นบาปเพื่อให้ได้รับชี วิตนิรันดร์ หรื อพระพรจากพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะสิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่ค่าจ้าง
และไม่ใช่รางวัล แต่เป็ นของพระราชทานให้แก่เราเปล่า ๆ พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เรา เพราะ
พระองค์ทรงรักเรา และเพราะพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่เรา
หลังจากที่เรารอดพ้นบาปแล้ว พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะพระราชทานรางวัลให้แก่เรา ถ้าเรารับ
ใช้พระองค์ดว้ ยความสัตย์ซื่อและด้วยความจงรักภักดี พระเจ้าทรงมีของพระราชทานสาหรับเราซึ่งเรา
จะแปลกใจมาก เมื่อเราไปถึงสวรรค์ ของพระราชทานเหล่านี้คือบาเหน็จรางวัล เมื่อคราวที่แล้วเราได้
เรี ยนจากพระธรรม 1 โคริ นธ์ 3:11 ว่า “ผูใ้ ดจะวางรากชนิดอื่นอีกไม่ได้ นอกจากที่วางไว้แล้วคือ พระ
เยซูคริ สต์” ถ้าเราอ่านข้อต่อไปอีกสักเล็กน้อย เราจะพบว่า “ถ้าการของผูใ้ ดที่ก่อขึ้นบนรากนั้นทนอยูไ่ ด้
ผูน้ ้ นั จะได้บาเหน็จ” (ข้อ 14) คาว่า “ผูใ้ ด” ในที่น้ ีมิได้หมายถึงคนทัว่ ๆ ไป แต่หมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระ
เยซูเท่านั้น และความจริ งคนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้า ย่อมไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของพระเยซู
ส่ วนการที่ผเู ้ ชื่ อจะได้รับบาเหน็จรางวัลหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั วิธีผเู ้ ชื่อนามาสร้างขึ้นบนรากฐาน
นั้น ว่าจะดีหรื อเลวเพียงใด เป็ นเครื่ องชี้ขาดอีกทีหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าได้บาเหน็จ ถ้าหากว่ากิจการ
ของเขาดี มีค่าอุปมาเหมือนทองคา เงิน หรื อเพชรพลอยที่มีราคามาก ก็ยอ่ มเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เขา
จะได้รับบาเหน็จ (ข้อ 14) แต่ถา้ กิจการของเขาไม่มีคุณค่ามากนัก อุปมาเหมือนเศษไม้ หญ้าแห้ง ฟาง สิ่ ง
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ที่ไร้สาระ เขาจะไม่ได้รับบาเหน็จเลย ตัวเขาเองอาจรอดพ้นจากบาป แต่เขาจะไม้ได้รับบาเหน็จเลย ตัว
เขาเองอาจรอดพ้นจากบาป แต่เขาจะไม่ได้รับบาเหน็จที่น่าประหลาดใจ เมื่อไปถึงเมืองสวรรค์แล้ว เรา
ทุกคนจะยืนอยูต่ ่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริ สต์ ถ้าเราเชื่ อพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ เราจะได้ไปอยูส่ วรรค์
แน่นอน และการพิพากษาตัดสิ นครั้งนี้ ไม่ใช่เป็ นการตัดสิ นว่า เราสมควรจะได้ไปสวรรค์หรื อไม่ แต่จะ
เป็ นการตัดสิ นว่าเราสมควรจะได้รับบาเหน็จรางวัล จากผลของการปฏิบตั ิของเรา หลังจากที่ได้รับเชื่อ
พระเยซูแล้วหรื อไม่ (ดู 2 โคริ นธ์ 5:10)
พระเยซูทรงเล่าเรื่ องหนึ่งเป็ นอุทาหรณ์วา่ มีชายคนหนึ่งมีบ่าวอยูห่ ลายคน เนื่องจากมีธุระ
จะต้องเดินทางไปเมืองไกล เขาจึงเรี ยกบ่าวมาและแบ่งเงินให้ทุก ๆ คน เพื่อให้ลงทุนหากาไรตาม
ความสามารถมากและน้อย คนหนึ่งให้หา้ ตะลันต์ คนหนึ่งให้สองตะลันต์และอีกคนหนึ่งให้ตะลันต์
เดียว เขาบอกแก่บ่าวทั้งสามคนว่า ให้ใช้เงินที่มอบไว้น้ นั ให้เกิดดอกออกผล ในระหว่างที่เขาไม่อยู่ คนที่
ได้หา้ ตะลันต์ได้ใช้เงินที่นายแบ่งให้ไว้อย่างดี และก่อนที่นายจะกลับมา เขาก็ได้รับผลกาไรเพิ่มขึ้นอีก
ห้าตะลันต์ ส่ วนคนที่ได้รับสองตะลันต์ก็ไปทากาไรได้สองตะลันต์ แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียว เขาโกรธ
นายมากและไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์เลย แต่กลับเอาไปฝังดินไว้ เมื่อนายกลับมา จึงเรี ยก
บ่าวเหล่านั้นมารายงานตัว และให้รางวัลแก่บ่าวที่สัตย์ซื่อทุกคน แต่ลงโทษบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์โดยขับไล่
ออกไป
พระเจ้าพระราชทานความรอดพ้นบาปและชีวติ นิ รันดร์ ให้แก่เรา พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่
จะให้เราทางาน ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา ถ้าเรามีความซื่ อสัตย์สุจริ ตทั้งเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน ที่ทางาน
หรื อที่บา้ น พระเจ้าก็จะพระราชทานรางวัลแก่เรา ถ้าเราไม่ทาเช่นนั้น เราจะไม่ได้รับรางวัลเลย
นอกจากนั้นพระองค์ยงั ไม่ทรงพอพระทัยในความไม่ซื่อสัตย์ของเราอีกด้วย
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ข้ อควรปฏิบัติ
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าและทรงเป็ นเจ้าชีวติ ของเรา หากว่าเราไม่ยอมรับว่า พระเยซู ทรงเป็ น
นายและเป็ นเจ้าชีวิตของเราแล้ว ก็เท่ากับว่า เราประพฤติตนเหมือนบ่าวที่เอาเงินของนายไปฝังดินควรจา
ไว้วา่ เราจาเป็ นต้องซื่ อสัตย์ในการใช้ชีวติ ของเรา เพื่อพระเจ้าไม่ใช่สาหรับตัวเราเอง
เขียนรู ปดังแบบ พร้อมทั้งข้อความด้วย
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ทดสอบความจา
1.ความเชื่อคืออะไร?
2.เรามีความเชื่อด้วยตัวเอง หรื อว่าเราได้รับจากพระเจ้า?
3.อะไรที่ช่วยให้เรารอดพ้นบาป ความเชื่อหรื อการทาคุณงามความดี?
4.การเป็ นผูช้ อบธรรมนั้น หมายความว่าอะไร?
5.ใครบ้างที่สามารถทาความดีได้?
6.คริ สเตียนสามารถทาคุณงามความดี โดยพลังของตนเองได้หรื อไม่?
7.เราจะแสวงหาความรอด ด้วยตนเองได้หรื อไม่?
8.ค่าจ้างที่เราได้รับจากการที่เราปฏิบตั ิดว้ ยตนเองนั้น มีอะไรบ้าง? ให้อา้ งข้อพระธรรมด้วย
9.พระเจ้าพระราชทานอะไร แก่คนที่เชื่อพระองค์แล้วทาคุณงามความดี?
10.คุณงามความดีของเรา จะช่วยให้เรารอดพ้นบาปได้หรื อไม่?
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บทเรียนที่ 17 ชีวติ นิรันดร์
1.ชีวติ นิรันดร์คืออะไร?
2.ชีวติ นิรันดร์มาจากไหน?
3.ทาไมเราจึงจาเป็ นต้องได้รับชีวติ นิรันดร์?
เราคงรู ้จกั คาว่า “ชีวติ นิรันดร์ ” ด้วยกันทุกคน เพราะเคยได้ยนิ คานี้มาหลายสิ บหนแล้ว แต่เรา
อาจจะไม่เข้าใจว่า คานี้หมายความว่าอะไรก็ได้ “ชีวติ นิรันดร์ ” หรื อชีวติ ที่ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ดนี้คืออะไร ท่าน
ทราบแล้วมิใช่หรื อว่า ชีวิตของเรามีสภาพตรงข้ามกับความตาย ไก่ที่มีชีวติ อยูค่ ือไก่ที่ยงั ไม่ตาย แต่ชีวติ
ที่เรากาลังพูดถึงอยูน่ ้ ีไม่ใช่ชีวิตฝ่ ายร่ างกาย แต่เป็ นชี วติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ ในบรรดาผูค้ นที่ท่านเห็นอยู่
ปั จจุบนั นี้ มีหลายคนที่มีชีวิตฝ่ ายร่ างกายเท่านั้น แต่จิตวิญญาณของเขาตายเสี ยแล้ว แม้วา่ ร่ างกายของเขา
ยังมีชีวติ อยูก่ ็ตาม แต่พระเจ้าตรัสว่า เขาได้ตายแล้วในความผิดบาป” (เอเฟซัส 2:1) “ตายแล้วทั้งที่
เป็ นอยู”่ (1 ทิโมธี 5:6)
แต่ความตายชนิ ดนี้มาจากไหน แน่นอนพระเจ้ามิได้ทรงสร้างอาดามและเอวา ให้มีจิตวิญญาณ
ที่ตายแล้ว เมื่อแรกเริ่ มนั้น จิตวิญญาณของเขาทั้งสองยังมีชีวติ อยู่ พระธรรมปฐมกาล 2:7 กล่าวว่า พระ
เจ้าทรงเนรมิตให้มนุษย์เป็ นวิญญาณที่มีชีวติ อยู่ แต่อาดามได้หลงทาบาป วิญญาณของอาดามจึงตาย
ในทันที ที่อาดามทาบาปนั้นเอง พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าขืนกินในวันใด เจ้าจะตายในวันนั้นเป็ นแน่” อา
ดามและเอวาได้ตายไปจริ ง ๆ แต่ไม่ใช่ฝ่ายร่ างกาย หากแต่เป็ นการตายฝ่ ายจิตวิญญาณ เมื่อลูกหลานของ
อาดามเกิดมา จึงรับเอาจิตวิญญาณที่ตายแล้วนั้น ตกทอดมา
แมวย่อมออกลูกเป็ นแมว และสุ นขั ย่อมออกลูกเป็ นสุ นขั สุ นขั จะออกลูกเป็ นแมวไม่ได้และ
ก้อนหิ นหรื อไม้แห้ง ๆ ย่อมกลายเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ไม่ได้ฉนั ใด ทานองเดียวกัน เมื่ออาดามซึ่ งมีวญ
ิ ญาณที่
ตายแล้ว ก็ยอ่ มจะมีลูกที่มีจิตวิญญาณที่ตายแล้วฉันนั้น บุตรหลานของอาดามที่สืบเผ่าพันธุ์ต่อมา ล้วน
แต่มีวิญญาณที่ตายแล้วทั้งสิ้ นนอกจากพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น
เพราะเหตุน้ ีเองพระเจ้าจึงตรัสถึงการประทานชีวติ ใหม่ คือชีวติ นิรันดร์ ให้แก่มนุษย์ เราไม่มี
ชีวติ นิ รันดร์ ในตัวเองเลย แต่เราจะรับชีวติ นี้ได้ ในฐานะที่เป็ นของประทานจากพระเจ้า ให้เราสังเกตดู
จิตวิญญาณที่ตายแล้วบ้าง ประการแรกจิตวิญญาณที่ตายแล้วก็เต็มไปด้วยความผิดบาป ความไม่บริ สุทธิ์
และพระเจ้าทรงแตะต้องไม่ได้ พระเจ้าจะไม่ทรงอนุ ญาตให้วญ
ิ ญาณที่ตายแล้วในการผิดบาปเข้าไปใน
เมืองสวรรค์อนั บริ สุทธิ์ ของพระองค์ วิญญาณที่ตายแล้วไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้เลย
คนที่ยงั ไม่ได้รับความรอด มักมีความเห็นว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเรื่ องโง่เขลาสาหรับเขา ทั้งนี้
เพราะเขาไม่มีความเข้าใจนัน่ เอง (1 โคริ นธ์ 2:14)
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พระเจ้าทรงเห็นถึงความจาเป็ นของมนุษย์ ดังนั้นพระองค์ทรงเตรี ยมชีวติ นิรันดร์ ไว้ให้เรา พระ
เยซูทรงยอมพลีพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อว่าพระเจ้าจะพระราชทานของขวัญอันยิง่ ใหญ่ให้แก่เราได้
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิ รันดร์ ”
ถึงกระนั้นเราก็ยงั ทราบว่าชีวิตนิรันดร์ น้ ีคืออะไร พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นชี วติ พระเยซูตรัสแก่เราว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต” (ยอห์น 14:6) (อ่าน
ยอห์น 14:4, 1 ยอห์น 1:2, 1 ยอห์น 5:13, 20) ดังนั้นเมื่อท่านมีองค์พระเยซูคริ สต์ในใจ ท่านจึงมีชีวิตนิ
รันดร์
เมื่อพระเยซูประทับอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงสามารถทาให้คนตายฟื้ นคืนชีพ (ดูเรื่ องลาซะโร
ในยอห์น บทที่ 11 และเรื่ องลูกสาวของญายโรนายธรรมศาลา ในลูกาบทที่ 8) การที่ทรงทาได้เช่นนั้นก็
เพราะพระองค์ทรงเป็ นชีวติ พระเยซูทรงสามารถทาให้จิตวิญญาณที่ตายแล้ว ให้ฟ้ื นมาได้ (อ่าน ยอห์น
11:25, 17:3) เมื่อพระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา เราจึงมีชีวิตนิ รันดร์ และจิตวิญญาณของเรา
ไม่ตายอีกต่อไปเป็ นนิ จนิ รันดร์ พระองค์จะกระทาให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และสามารถทาให้เราเข้าใจพระ
วจนะของพระเจ้าได้ อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน พระธรรมฟิ ลิปปี 1:21 ว่า “การที่มีชีวติ อยูก่ ็ได้พระ
คริ สต์” พระเยซูเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถทาให้จิตวิญญาณของเราฟื้ นคืนชีพได้ พระองค์ทรงกระทา
การนี้โดยช่วยให้เรารับความรอด นี่แหละคือเหตุผลที่วา่ เหตุใดพระเยซูจึงทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขน
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ควรอธิ บายให้ผศู ้ ึกษาเข้าใจว่า ชีวติ นิ รันดร์ เป็ นเรื่ องของสวรรค์ และเรื่ องของพระเจ้า ส่ วนเรื่ อง
กาลเวลาเป็ นเรื่ องของโลกนี้เท่านั้น

62

บทเรียนที่ 18 การรับชีวติ นิรันดร์
1.อาศัยตระกูลหรื อตาแหน่งได้หรื อไม่
2.อาศัยการกระทาของตนเองได้หรื อไม่
เราได้รับชีวติ นิรันดร์ ในฐานะเป็ นของพระราชทานจากพระเจ้าเท่านั้น
วันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาพระเยซู เขาทูลถามพระองค์วา่ ทาอย่างไรจึงจะได้รับชีวติ นิ
รันดร์ (มัทธิว 19:16, 26) ชายคนนั้นนึกว่า พระเยซูทรงเป็ นเพียงคนที่น่านับถือเยีย่ งสามัญชนเท่านั้น
ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสาแดงพระองค์ให้เขาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ถ้ามิใช่พระเจ้าตามข้ออ้าง
ของพระองค์แล้ว จะเรี ยกว่าคนไม่ได้ หากเราอ้างว่าโจรเป็ นคนสัตย์ซื่อ ย่อมเป็ นข้ออ้างที่ฟังไม่ข้ ึน พระ
เยซูจึงตอบปั ญหาชีวิตของเขา ข้อผิดพลาดของชายหนุ่มผูน้ ้ นั ก็คือเขาคิดว่า ชีวติ นิรันดร์ เป็ นของทาเอา
เองได้ หรื อหาซื้ อได้ ดังนั้น ประการแรกที่พระเยซูทรงชี้ แจงให้เขา ก็คือ ให้รักษาบทบัญญัติของพระเจ้า
ให้ครบถ้วนทุกประการ ชายหนุ่มคนนั้นก็ทูลตอบว่า เขาได้รักษาบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้ออยูแ่ ล้ว
แต่พระเยซูทรงชี้ให้เขาเห็นว่า เขามิได้รักษาบทบัญญัติของพระเจ้าครบทุกข้อเลย
หากว่ามีเรื อลาหนึ่งผูกโซ่ติดกับหลัก ท่านย่อมทราบดีวา่ ไม่วา่ ท่านจะตัดโซ่กี่ขอ้ ก็ยอ่ มทาให้
เรื อลอยออกจากฝั่งได้ท้ งั สิ้ น เรื่ องนี้เป็ นฉันใด มนุษย์ก็ผตู ้ ิดกับพระบัญญัติของพระเจ้าฉันนั้น บางคนฝ่ า
ฝื นหรื อผิดพระบัญญัติเพียงข้อหนึ่งหรื อสองข้อ โดยเขาคิดว่าเขาจะรักษาข้อที่เหลือได้ แต่เรื อแห่งชีวิต
ของเขาก็ขาดลอยไปเสี ยแล้ว มีผลไม่ผดิ อะไรกับคนที่ทาผิดพระบัญญัติท้ งั สิ บข อนัน่ เอง ไม่มีอะไรเลย
ในคนบาปที่น่ารัก ในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ถ้าคนใดรักษาพระบัญญัติได้ท้ งั หมด
แต่ผดิ อยูข่ อ้ เดียวคนนั้นก็เป็ นผูผ้ ดิ พระบัญญัติท้ งั หมด” (ยากอบ 2:10)
ถ้าหากว่าใครรักษาบทบัญญัติได้ครบทุกข้อ โดยไม่ขาดตกบกพร่ องเลย ก็จะได้รับช วิตนิ
รันดร์ จากพระเจ้าได้ แต่ไม่ปรากฏว่าใครสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้ครบถ้วนเลย เมื่อเป็ น
เช่นนั้นแล้วเราจะได้รับชี วติ นิรันดร์ ซึ่ งเป็ นของขวัญอันประเสริ ฐได้อย่างไร ไม่มีความหวังสาหรับเรา
เลยหรื อ เรามีความหวังอย่างแน่นอน พระธรรมยอห์น 3:15 ให้คาตอบแก่เราในข้อนี้ วา่ เราจะได้รับชีวิต
นิรันดร์ จากพระเจ้าโดยการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์เราจะหาซื้ อหรื อลงทุนลงแรง เพื่อจะได้ของ
พระราชทานนี้ไม่ได้ดว้ ยเหตุที่เราเป็ นคนบาป ดังนั้นคุณงามความดีของเรา จึงไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะ
ขอความรักความเมตตาจากพระเจ้าเลย อย่างมากที่สุดที่เราจะได้ก็คือ ค่าจ้างของความผิดบาป และ
“ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าก็คือชี วติ นิ รันดร์ ในพระเยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) เราจะได้รับชีวติ นิรันดร์ ก็โดยที่เป็ นของพระราชทานจากพระเจ้า
เท่านั้น
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สมมุติวา่ พระเจ้าตรัสแก่เราว่า คนที่มีเงินเจ็ดพันล้านบาท จึงจะได้ชีวติ นิ รันดร์ ก็ดูออกจะเป็ น
การเขลาเกินไปมิใช่หรื อ ถ้าหากเราจะเก็บหอมรอมริ บทีละสตางค์สองสตางค์ เพื่อจะให้ครบเจ็ด
พันล้านบาท เพราะไม่มีทางอื่นที่จะหาได้เลย แต่หากท่านมีเพื่อนที่ร่ ารวยมากที่เอาเงินให้แก่ท่านเจ็ด
พันล้านบาท ท่านก็จะได้รับชีวติ นิ รันดร์ ทนั ทีที่พระเจ้าตรัสว่า เราจาเป็ นต้องรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์ รับชีวติ นิ รันดร์ ซึ่ งเป็ นการเหลือวิสัยยิง่ กว่าการสะสมเงินไว้ทีละเล็ก
ละน้อย ให้ได้ครบเจ็ดพันล้านบาทเสี ยอีก แต่องค์พระเยซูคริ สต์ ได้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้
ครบถ้วนทุกประการ และถ้าเราเชื่ อพระองค์ พระองค์ก็จะประทานความชอบธรรมให้แก่เรา อันเป็ น
เงื่อนไขที่จะทาให้เราได้รับชี วติ นิ รันดร์ จากพระเจ้า จงเชื่อว่าพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
แล้วท่านจะได้รับรางวัล คือชี วติ นิ รันดร์ เป็ นของพระราชทานจากพระเจ้าทันที
เมื่อท่านเกิดมา ท่านได้รับชี วติ ฝ่ ายร่ างกาย ท่านเริ่ มหายใจและมีชีวติ ทางร่ างกาย แต่เมื่อท่าน
บังเกิดใหม่ ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ หลังจากนั้นท่านก็จะเริ่ มมีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ และจะไม่ตายใน
ความผิดบาปอีกต่อไป ถ้าท่านเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ท่านก็จะได้เกิดใหม่
(ยอห์น 5:1)
ใครก็ตามที่เชื่ อพระเยซู ผูน้ ้ นั จะได้รับของพระราชทานจากพระเจ้า คือชีวติ นิรันดร์ (ยอห์น
3:14-16)
จะเป็ นการดีมาก ถ้าหากว่าผูศ้ ึกษาจะขีดเครื่ องหมายในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตามข้อพระ
คัมภีร์ต่อไปนี้ คือ ยอห์น 3:36, 1 ยอห์น 5:11, ยอห์น 5:24, 1 ทิโมธี 1:15, 16, ยอห์น 6:40, 47.
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ให้ผศู ้ ึกษาเขียนรู ปตามแบบ พร้อมทั้งข้อความ
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บทเรียนที่ 19 ความมัน่ ใจว่ า เราได้ รับชีวติ นิรันดร์ แล้ ว
1.ข้อพิสูจน์จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์แสดงว่าเรามีชีวิตนิ รันดร์
2.ข้อพิสูจน์จากประสบการณ์ของเราเองเรารู ้วา่ เราได้รับชี วติ นิ รันดร์ เพราะ
ก.เราเชื่อ ยอห์น 3:16
ข.เรารักพี่นอ้ งคริ สเตียนด้วยกัน 1 ยอห์น 3:14
ค.เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ 1 ยอห์น 5:2
ง.เรารักพระเจ้า 1 ยอห์น 5:2
จ.เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 1 โคริ นธ์ 2:12
ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ หรื อเปล่า ถ้าท่านถามคนอื่นเช่นนี้ ก็คงได้รับคาตอบว่า “หวังว่าคงได้รับชีวิต
นิรันดร์ ” หรื อมิฉะนั้นก็ “ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับชีวิตนิ รันดร์ เมื่อไปอยูใ่ นสวรรค์กบั พระเจ้าแล้ว” การที่
คนเหล่านั้นตอบเช่นนี้ ก็เพราะเขามีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องพระคริ สตธรรมคัมภีร์นอ้ ยเกินไป ท่าน
จะไม่พบคาว่า “หวังว่าจะเป็ นเช่นนั้น” ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย ขอให้อ่านพระธรรม ยอห์น 5:24
ซึ่ งว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเรา และเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผูน้ ้ นั มีชีวติ
นิรันดร์ และมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พน้ จากความตายเข้าในชีวติ แล้ว”
พระเยซูมิได้ตรัสเลยว่า ผูเ้ ชื่ ออาจจะมีชีวติ นิ รันดร์ แต่พระเยซูตรัสตอบว่า เดี๋ยวนี้ท่านได้รับ
ชีวติ นิ รันดร์ เรี ยบร้อยแล้ว ขอให้อ่านยอห์น 6:47 และ 3:36 แล้วจะพบว่าข้อความที่กล่าวมานี้เป็ นความ
จริ ง หลังจากนั้นขอให้ท่านอ่าน 1 ยอห์น 5:13 ซึ่ งว่า “ข้อความเหล่านี้ขา้ พเจ้าได้เขียนฝากมายังท่าน
ทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ คือมายังท่านทั้งหลาย ที่ได้เชื่ อในพระนามพระ
บุตรของพระเจ้า” จะเห็นได้วา่ อาจารย์เปาโลมิได้กล่าวว่า “เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หวัง” หากแต่ท่าน
กล่าว “เพื่อท่านจะได้รู้” ต่างหาก
ถ้าข้าพเจ้าให้ของขวัญแก่ท่านสักอย่างหนึ่ง ท่านคงจะไม่ตอบว่า “ขอบคุณครับ ผมหวังว่าคงจะ
ได้รับของขวัญจากคุณในวันหนึ่งข้างหน้า” ในเมื่อของขวัญห่ อนั้น ข้าพเจ้ากาลังยืน่ ให้ท่านอยูเ่ ดี๋ยวนี้
แล้ว ถ้าใครขืนพูดอย่างนั้น ก็ดูออกจะเขลาเต็มที เพราะท่านย่อมทราบแล้วว่าท่านได้รับแล้ว ทานอง
เดียวกันพระเจ้าได้พระราชทานชีวติ วิตนิ รันดร์ ให้แก่ท่าน (โรม 6:23) และท่านก็ได้รับของขวัญนั้นแล้ว
ท่านก็มีสิทธิ์ ที่จะพูดว่า “ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ ข้าพเจ้ามีชีวิตนิ รันดร์ ” แต่ถา้ ชีวิตนิ รันดร์ เป็ นสิ่ งที่ท่านแสวงหา
ได้ดว้ ยกิจการงานของท่านแล้ว ท่านย่อมพูดได้เต็มที่วา่ ท่านคงหวังว่าจะได้รับในโอกาสอันควร แต่
ชีวติ นิ รันดร์ หาใช่สิ่งที่ท่านจะต้องลงทุนลงแรงหรื อซื้ อหาเอาได้ไม่ ท่านจะต้องรับเอาในฐานะที่เป็ น
ของประทานจากพระเจ้า จะเป็ นการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างยิง่ หากท่านกล่าวว่า ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
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ได้รับของประทานนั้นหรื อไม่ ในเมื่อพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า พระองค์ได้ประทานให้แก่ท่านแล้ว ถ้า
ข้าพเจ้าบอกแก่ท่านว่า ข้าพเจ้าได้เอาห่อของห่ อหนึ่งฝากไว้ให้ท่านที่บา้ นของท่านแล้ว ท่านนึกหรื อว่า
ข้าพเจ้าจะพอใจถ้าท่านจะพูดแก่ขา้ พเจ้าว่า ท่านไม่แน่ใจว่า ข้าพเจ้าได้ฝากของห่ อนั้นไว้ที่บา้ นของท่าน
จริ งหรื อไม่ แน่นอนข้าพเจ้าย่อมไม่พอใจเลย ฉะนั้นเราควรแสดงความคาระวะ และสุ ภาพต่อพระเจ้ายิง่
กว่าแสดงต่อมนุษย์มิใช่หรื อ เราสามารถไว้ใจพระวจนะของพระเจ้าได้เสมอ
มีขอ้ พิสูจน์หลายอย่างที่แสดงให้เราทราบว่า เราได้รับชีวติ นิรันดร์จากพระเจ้าแล้ว และคนที่
ได้รับชีวติ แล้วเท่านั้นจึงเชื่ อในข้อนี้ ถ้าท่านเชื่ อ ท่านก็จะแน่ใจได้วา่ ท่านเป็ นผูบ้ งั เกิดใหม่ และได้รับ
ชีวติ นิรันดร์จากพระเจ้าแล้ว (1 ยอห์น 5:1) คนที่มีชีวติ นิรันดร์ แล้ว ย่อมจะรักคริ สเตียนอื่น ๆ ด้วย
เหมือนกัน ขอให้อ่าน 1 ยอห์น 5:14 ประกอบ ท่านคงจะรู ้สึกไม่พอใจ ต่อคริ สเตียนที่ไม่ประพฤติตนให้
สมกับเป็ นบุตรของพระเจ้า เพราะรสนิยมตลอดจนการกระทาของเขา ย่อมจะไม่เป็ นที่สบอารมณ์ของ
ท่าน แต่ในฐานะที่เขาเป็ นบุตรของพระเจ้า เช่นเดียวกับท่าน ดังนั้นท่านจึงต้องรักเขา ผูท้ ี่ได้รับชีวิตนิ
รันดร์ แล้ว ย่อมรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าได้ (1 ยอห์น 5:2) ถ้าหากท่านยังไม่ได้รับชี วติ นิ รันดร์ ท่านก็
ไม่สามารถที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าได้ แม้แต่ขอ้ เดียว เพราะว่าคนที่ยงั ไม่เกิดใหม่ไม่สามารถที่
จะทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้เลย (โรม 8:8) ถูกแล้ว เราไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้
อย่างสมบูรณ์ทุกประการ แต่การที่เรามีความกระตือรื อร้นต่อการที่จะปฏิบตั ิตามแสดงให้เห็นว่า เรา
ได้รับชีวติ นิรันดร์ คนที่เป็ นคริ สเตียนคือคนที่บงั เกิดใหม่แล้ว และคนที่บงั เกิดใหม่แล้วย่อมรักพระเจ้า
ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอดเลย เขาอาจคิดว่าเขารักพระเจ้า และเขาอาจจะพูดถึง
เรื่ องของพระเจ้า แต่เขาก็ไม่สามารถรักพระเจ้า ผูไ้ ด้พระราชทานพระบุตรของพระองค์มาตายแทนตัว
เราได้ เว้นแต่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แล้วจริ ง ๆ (อ่าน 1 ยอห์น 5:2)
คนที่ยงั ไม่ได้รับชีวติ นิรันดร์ ย่อมไม่สามารถเข้าใจความหมายในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เลย
บางทีท่านอาจเคยได้ยนิ คนพูดว่า “พระคัมภีร์ของคริ สเตียนเป็ นเรื่ องโง่จริ ง ๆ” แต่นนั่ ก็ไม่ได้พิสูจน์ให้
เราเห็นว่า คาพูดของเขาจะทาให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นไปเช่นนั้น หากเป็ นแต่เพียงการแสดงให้เห็น
ว่า บุคคลเช่นนั้นยังไม่ได้รับชีวติ นิ รันดร์ เท่านั้น (อ่าน 1 โคริ นธ์ 2:14)
ถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจในภาษาฝรั่งเศส ท่านอาจรู ้สึกว่าการออกสาเนียงฝรั่งเศส เป็ นเรื่ องที่น่า
ขบขันไปก็ได้ ข้าพเจ้าเคยเห็นคนหัวเราะแล้วหัวเราะอีก เมื่อได้ยนิ คนอื่นพูดภาษาที่ตนไม่เข้าใจ การที่
จะทาความเข้าใจ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือเราจะต้องได้รับชี วิตนิรันดร์ เสี ยก่อน
เราจึงจะเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เดี๋ยวนี้เรารอดพ้นบาปแล้ว เราจึงเข้าใจความหมายในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์มากขึ้นทุกวัน
67

ข้ อควรปฏิบัติ
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระเจ้า
ให้ผศู ้ ึกษาเขียนรู ปตามแบบ พร้อมทั้งข้อความ
และดูขอ้ พระธรรม ต่อไปนี้ประกอบ สดุดี 56:9, โยบ 19:25, โรม 8:28, ยอห์น 7:17

68

บทเรียนที่ 20 ชีวติ นิรันดร์ จะเสื่ อมสู ญไปได้ หรือไม่
1.พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงรักษาเรา โดยฤทธิ์ เดชของพระองค์
2.พระเจ้าทรงเลือกเราไว้ก่อนกาเนิด
3.ปัญหาเรื่ องความผิดบาป
สมมุติวา่ เราถามคาถามเดียวกันกับบทเรี ยนที่แล้วมาว่า ท่านได้รับชีวิตนิ รันดร์ แล้วหรื อยัง บาง
ทีท่านอาจตอบทันทีวา่ “ได้รับแล้ว” เพราะพระเจ้าตรัสไว้วา่ เราจะรู ้แน่วา่ เราได้รับชีวติ นิ รันดร์ แล้ว
หากว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของเรา แต่ท่านแน่ใจหรื อเปล่าว่าท่านจะยังมีชีวติ นิ รันดร์ ใน
วันพรุ่ งนี้ และสมมุติวา่ พรุ่ งนี้ท่านพลาดพลั้งไปทาบาปเข้า ท่านจะแน่ใจได้หรื อว่า ชีวติ นิ รันดร์ ที่ท่าน
ได้รับ จะยังคงมีอยูต่ ่อไป หรื อเสื่ อมสู ญไป ในทันทีที่ท่านทาบาป ฉะนั้นบทเรี ยนของเราในวันนี้จึงใช้
ชื่อว่า “ชีวติ นิรันดร์ จะเสื่ อมสู ญไปได้หรื อไม่”
ถ้าเรากล่าวว่าชีวติ นิรันดร์ จกั เสื่ อมสู ญได้ไซร้ ชีวติ นิ รันดร์ ก็ยอ่ มจะไม่มีความนิ รันดร์ อะไรเลย
เพราะว่ามีกาหนดเวลาสิ้ นสุ ดแต่แท้จริ งแล้ว ชีวิตนิ รันดร์ ไม่มีสิ้นสุ ดเลย หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ถ้าจะมี
การสิ้ นสุ ด ก็ตอ้ งสิ้ นสุ ดเมื่อสิ้ นกาลเวลาแห่งความเป็ นนิ รันดร์ แต่เมื่อภาวะนิ รันดร์ ไม่มีเวลาสิ้ นสุ ด ชีวติ
นิรันดร์ ก็ยอ่ มไม่มีวาระสิ้ นสุ ดด้วย
เราไม่จาต้องคาดคะเนสาหรับชีวติ นิ รันดร์ เลย เพราะพระวจนะของพระเจ้ารับรองในข้อนี้ไว้
แล้วอย่างแจ่มแจ้ง โดยเราไม่ตอ้ งสงสัยต่อไป ประการแรกพระเยซูเองได้ตรัสไว้ในหลายครั้ง เช่น “เรา
ให้ชีวติ นิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินาศเลยเป็ นนิ ตย์ และจะไม่มีผใู ้ ดชิงแกะนั้นไปจากมือของ
เราได้” (ยอห์น 10:28) พระเยซูทรงรับรองเช่นนี้ เราจึงแน่ใจได้วา่ เราจะต้องไม่พินาศ ยิง่ กว่านั้น
พระองค์ยงั ตรัสแก่เราอีกว่า เราจะรับการพิทกั ษ์รักษาอย่างไร เราเป็ น “ผูท้ ี่ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าได้ทรง
รักษาไว้” (1 เปโตร 1:5) พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ ดวงตะวัน และดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้ าโดยฤทธิ์
อานาจของพระองค์ พระองค์ทรงทาให้โลก และดาวทั้งหลาย โคจรไปตามวิถีของมันอย่างเป็ นระเบียบ
โดยไม่สนกันเลย และด้วยฤทธิ์ อานาจนั้นเอง ที่พระองค์ทรงบันดาลให้พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์
ดังนั้นเราจึงสามารถไว้วางใจพระองค์ได้วา่ จะไม่มีภยั อันตรายใด ๆ มาพรากเอาชี วติ นิรันดร์ ไปจากเรา
ได้เลย เพราะฤทธิ์ อานาจที่พระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษาเรานั้น เป็ นฤทธิ์ อานาจของพระองค์ผทู ้ รงสร้าง
จักรวาล พระธรรมฟิ ลิปปี 1:6 บอกเราว่า “พระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดีไว้ในท่านทั้งหลายแล้ว คงจะ
กระทาให้สาเร็ จจนถึงกาลวันแห่งพระเยซูคริ สต์” คือ วันที่พระเยซูเสด็จกลับมายังโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง
พระเยซูไม่เคยทอดทิ้งกิจการของพระองค์ ไว้กลางคันเหมือนอย่างที่เรากระทา เมื่อพระเยซูทรงเริ่ มต้น
ช่วยเราให้พน้ บาปแล้ว พระองค์ก็ทรงกระทาให้สาเร็ จตลอด พระองค์ไม่เคยทรงหยุดกลางคันเลย
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อาจารย์เปาโลกล่าวถึงเรื่ องนี้ ดว้ ยความมัน่ ใจว่า “...ข้าพเจ้ารู ้จกั พระองค์ที่ขา้ พเจ้าได้เชื่ อนั้น และข้าพเจ้า
เชื่อมัน่ คงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์ อาจรักษา ซึ่ งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กบั พระองค์จนถึงกาลวันนั้น” (2 ทิโมธี
1:12)
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทาให้เราแน่ใจว่า ชี วติ ใหม่ของเราคือชีวิตนิ รันดร์ จะไม่มีเสื่ อมสู ญไป
ก็คือ พระเจ้าทรงเตรี ยมแผนการที่จะช่วยเราล่วงหน้าไว้แล้ว ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างโลก หาใช่วา่
พระองค์เพิ่งทรงตัดสิ นใจช่วยเราในวันที่เราเชื่อพระองค์ก็หามิได้ (ดู เอเฟซัส 1:4) จงพิจารณาดูอีกครั้ง
ว่า พระเจ้าสามารถทอดพระเนตรเห็นท่านทั้งหลาย ในปั จจุบนั นี้ ก่อนที่พระองค์ทรงเนรมิตโลกพระเจ้า
ได้ทรงเลือกสรรท่านไว้ ให้เป็ นคนของพระองค์ ตั้งแต่วาระนั้นแล้ว
เมื่อเป็ นดังนี้ ท่านคิดว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละละเลยท่านเช่นนี้ หรื อ เปล่าเลย พระธรรม
โรม 8:29, 30 กล่าวว่า พระองค์ทรงกาหนดโครงการไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะให้เราเป็ นเหมือนอย่างพระ
เยซู ฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีความสัมพันธ์กบั พระองค์อยู่ (คือไม่ลุ่มหลงอยูใ่ นความผิดบาป) เราก็
ย่อมจะเป็ นคนดีมีความชอบธรรม ในสายพระเนตรพระองค์ ดุจดังเราอยูใ่ นสวรรค์แล้ว (ดู เอเฟซัส
2:19)
ปั ญหามีอยูว่ า่ ถ้าเราหลงทาความผิดเล่า ผลจะเป็ นอย่างไร คาตอบประการแรกคือ พระเจ้าจะ
ทรงอภัยโทษให้ท่านทันที ในความผิดทั้งหลายที่ท่านพลาดพลั้งกระทาลง เพราะพระองค์ทรงทราบ
ล่วงหน้าแล้วว่า เหตุการณ์จะเป็ นอย่างไร และเมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น
พระองค์ทรงแบกรับเอาโทษทัณฑ์แห่งความผิดบาปทั้งหลาย ของพวกเราไปหมดสิ้ นแล้ว พระธรรม
โรม 5:1 กล่าวว่า เราเป็ นผูช้ อบธรรมโดยความเชื่อ กล่าวคือ พระองค์เจ้าทรงถือเสมือนว่า เราไม่เคยทา
บาปมาก่อนเลย พระองค์ทรงลบล้างประวัติอนั ด่างพร้อยของเรา พระองค์ทรงชาระเราให้สะอาด ถ้าเรา
ทาบาป พระองค์ทรงพร้อมและเต็มพระทัยที่จะชาระเราให้สะอาด หากว่าเรารับสารภาพความผิดบาป
ของเรา (1 ยอห์น 1:8, 9) ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับสารภาพต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเฆี่ยนตีสงั่ สอน
เรา (1 โคริ นธ์ 11:31, 32)
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ข้ อควรปฏิบัติ
จงย้าให้ผศู ้ ึกษาเข้าใจว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย
โคจรไปตามวิถีทางของมัน โดยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ และโดยฤทธิ์ อานาจนี้ แหละที่พระองค์ทรง
บันดาลให้คนตายฟื้ นคืนชีวติ
เขียนรู ปตามแบบ พร้อมทั้งข้อความ
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ทดสอบความจา
1.เหตุใดมนุษย์จึงมีจิตวิญญาณที่ตายแล้ว ติดตัวมาตั้งแต่เกิด?
2.พระเยซูคริ สต์ ทรงมีจิตวิญญาณที่ตายติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่นเดียวกับมนุษย์ทวั่ ๆ ไปหรื อไม่?
3.เรารับชีวติ นิรันดร์ได้อย่างไร?
4.ชีวติ นิรันดร์คืออะไร?
5.เราจะรับชีวติ นิรันดร์ ด้วยการอาศัยความสามารถของเราเองได้หรื อไม่?
6.ชีวติ นิ รันดร์ เริ่ มแต่เมื่อใด? เดี๋ยวนี้ หรื อเมื่อเราได้เข้าในสวรรค์แล้ว?
7.จงเขียนข้อพระธรรม ยอห์น 5:24
8.ชีวติ นิ รันดร์ ของเราจะเสื่ อมสู ญไปได้หรื อไม่? ท่านทราบได้อย่างไร?
9.พระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็ นคริ สเตียนตั้งแต่เมื่อไร?
10.เมื่อเราหลงทาบาป เราควรจะทาอย่างไร?
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เมื่อท่ านอ่ านหนังสื อนีจ้ บแล้ ว ท่ านไม่ ควรพลาดในการอ่ านหนังสื อ ภาษาไทย – อังกฤษ ที่
บรรจุสาระสาคัญ ให้ ประโยชน์ แก่ การศึกษาในด้ านภาษาอังกฤษ และในด้ านฝ่ ายจิตวิญญาณ ทั้ง
จาหน่ ายในราคาเยา คือ
A.509 A แผนการของพระเจ้ า เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1
A.509 B แผนการของพระเจ้ า เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2
A.514 ความอัศจรรย์ ของการเนรมิตสร้ าง MARVELS OF CREATION
A.521 พระองค์ เจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอด THE PRINCE AND SAVIOUR
A.527 ไม่ มีการหันกลับ NO TURDNING BACK
A.531 ปริศนาธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol.1
A.532 ปริศนาธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol.2

สนใจ สั่งซื้ อได้จาก

กนกบรรณสาร
111/9 ถนนปั้ น สี ลม กรุ งเทพฯ 5

A.513A

10 บาท

73

