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ค าน า 
ตลอดเวลาอนัยาวนาน ท่ีขา้พเจา้เป็นศิษยาภิบาล อยูใ่นมลรัฐฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นั้น ขา้พเจา้ไดป้ระจกัษค์วามจริงอยูป่ระการหน่ึง คือความยุง่ยากล าบากในการเตรียมตวัส าหรับสอน
เด็ก ๆ และคริสเตียนท่ีเพิ่งรับเช่ือใหม่ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเป็นปัญหา ท่ีเกิดแก่ขา้พเจา้เท่านั้น แมบ้รรดา
ครูผูส้อนรววีารศึกษาอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป ก็มกัจะประสบกบัความอึดอดัใจเช่นเดียวกนัน้ีเพราะการท่ีจะท า
ใหเ้ด็ก ๆ ซ่ึงไม่ค่อยชอบค าสอนอนัเคร่งเครียดนกัตลอดจนคริสเตียนใหม่ ๆ ซ่ึงไม่มีพื้นฐานความรู้ทาง
ศาสนาคริสตม์าก่อนให้เขา้ใจหลกัธรรมอนัลึกซ้ึง ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
อน่ึงบทเรียนและค าสอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัคนระดบัน้ี ยงัมีนอ้ยอยู ่

ฉะนั้นจุดประสงคเ์บ้ืองแรกของการเขียนหนงัสือเล่มน้ี ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครู ในการ
จดัเตรียมค าสอนอนัเสมือนหน่ึงเป็นคู่คิดของครูนัน่เอง 

และเม่ือไดพ้ิมพเ์ผยแพร่ก็ไดรั้บพระพรจากพระเจา้อยา่งใหญ่หลวง กล่าวคือ หนงัสือเล่มน้ีได้
เป็นท่ีนิยมของประชาชนทัว่ไปอยา่งมากมาย ไม่จ  ากดัเพียงครูรววีารศึกษาเท่านั้น จนไดมี้การแปล
ออกเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาทัว่ไปในทวปียโุรป อาเซีย และอาฟริกา ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีความหวงัใจ
ในเบ้ืองปลายอีกโสดหน่ึงวา่ นอกเหนือจากหนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูโดยตรงแลว้ ยงั
เป็นประโยชน์ส าหรับมหาชนโดยทัว่ไป ตลอดจนท่านผูป้กครองในอนัท่ีจะใชส้ั่งสอน กุลบุตร กุลธิดา 
ของท่านให้รู้และเขา้ใจ ถึงเร่ืองพระเจา้อีกดว้ย 

สุดทา้ยน้ี หากวา่หนงัสือน้ีมีความดีใด ๆ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบา้งแลว้ ขา้พเจา้ขอเทิดไว้
แด่พระเยซู “ผูไ้ดท้รงรักเราทั้งหลาย และไดท้รงปลดเปล้ืองบาปของเรา ดว้ยพระโลหิตของพระองค”์ 
(ววิรณ์ 1:5) และขอใหท้่านทั้งหลายจงไดรั้บ แสงธรรมจากพระองค ์ เป็นพระพรแห่งชีวติของท่านดว้ย
เถิด. 
 
 
 
 
 
 

ดี.เจ.บี. 
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ค าแนะน าส าหรับครู 
งานท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึงของคริสเตียน คือ การสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีเรา

รู้อยูแ่ก่ใจวา่ การสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้เป็นงานส าคญั อนัดบัหน่ึง ซ่ึงเราควรเนน้และอุทิศเวลา
ส่วนใหญ่ให ้ แต่เรากลบัปล่อยปละละเลย และใหเ้ป็นอนัดบัสอง บทเรียนท่ีเราควรเนน้ควรสอน กลบั
ไม่ไดส้ั่งสอน แต่เอาบทเรียนท่ีไม่สู้จะเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนใหม่ หรือนกัเรียน มาสอนอยา่ง
ขะมกัเขมน้ ซ่ึงน่าเสียดายแรงและเวลายิง่นกั จะมีประโยชน์อะไรท่ีจะให้เด็กท่องจ า ระยะทางจากต าบล
นาซาเร็ธไปถึงกรุงเยรูซาเล็มวา่ ห่างไกลจากกนัก่ีกิโลเมตร ถา้นกัเรียนไม่รู้เร่ืองจิตใจของมนุษยว์า่ อยู่
ห่างจากพระเจา้เท่าไรแลว้ไซร้ การสอนนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อนัใด หากเราจะสอนใหน้กัเรียนรู้แต่
หลกัภูมิศาสตร์วา่ อาจารยเ์ปาโลเดินทางไปเผยแพร่พระกิตติคุณไกลเท่าไร แวะสอนเมืองใดบา้ง หรือ
สอนเร่ืองชนชาติอิสราเอลหลงวนเวยีนอยูใ่นป่า แต่ไม่ไดส้ั่งสอนวา่ จิตใจมนุษยเ์ราวนเวยีนอยูห่่างไกล
จากพระผูไ้ถ่บาปเท่าไรแลว้ บทเรียนนั้น ๆ จะเกิดประโยชน์อะไรแก่คนท่ีเราอบรมเล่า 

ผูส้อนควรส านึกอยูเ่สมอวา่ ตนจะตอ้งน านกัเรียน หรือผูท่ี้ตนก าลงัสอนอยูน่ั้น มาหาพระคริสต ์
ใหเ้ขาเหล่านั้นยอมรับเอาพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาเสียก่อน 

ผูส้อนจะตอ้งปรับวธีิสอนให้เขา้กบัความรู้สึก และระดบัความเขา้ใจของผูศึ้กษา อยา่งเป็นขึงขงั 
หรือใชค้  าพดูยาก ๆ อนัจะเป็นการสร้างบรรยากาศเคร่งเครียดเกินไป จนเขาไม่เขา้ใจ ฉะนั้นจึงควรใช้
ภาษาและส านวนการพดูท่ีง่าย ๆ อยา่งเคยใชป้ระจ าวนั ใหผู้ศึ้กษารู้สึกสะดวกใจในเม่ือพดูถึงเร่ืองพระ
เจา้ เช่นเดียวกบัท่ีสะดวกใจเม่ือพดูถึงเร่ืองบิดามารดาของเขาเอง ถา้ผูส้อนสามารถชกับทอุทาหรณ์หรือ
น าเร่ืองราวประกอบเปรียบเทียบกบัชีวติประจ าวนั เช่น ชีวติในโรงเรียน ในบา้นหรือเวลาเล่น ยิง่ท  าให้
บทเรียนอยูใ่กลชิ้ดกบัชีวติประจ าวนัมากเท่าไร ก็ยิง่ไดรั้บประโยชน์มากข้ึนเท่านั้น 

จงเร่ิมสอนบทเรียนดว้ยการอธิษฐาน และถา้เป็นไปไดค้วรใหผู้ศึ้กษารู้จกัอธิษฐานดว้ยตนเองก็
ยิง่ดี ท่านอาจจะใหผู้ศึ้กษาอธิษฐานพร้อมกนัดงัน้ีก็ได ้ “โอพระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงอวยพระพร
ใหแ้ก่พวกขา้พเจา้ ในการศึกษาพระด ารัสของพระองคแ์ละทรงสอนใหพ้วกขา้พเจา้ รู้แจง้ถึงเร่ืองราว
ของพระองคด์ว้ยเถิด” ค  าอธิษฐานน้ีมีความหมายลึกซ้ึง ยิง่กวา่ค าอธิษฐานของผูส้อนเสียอีก ถา้หากมีคน
ไม่มากนกั จะใหเ้ขาร่วมใจกนัอธิษฐานออกเสียง ก็ยอ่มท าได ้ ไม่น่าจะมีอะไรขดัขอ้งหรือท าใหไ้ม่
สะดวกใจ 

ผูศึ้กษาแต่ละคนควรจะมีสมุดคนละเล่ม ส าหรับใชเ้ขียนภาพอุทาหรณ์แต่ละบทเรียน ผูส้อน
ควรจะเขียนภาพอุทาหรณ์ไวท่ี้กระดานด า หรือท่ีกระดาษแผน่ใหญ่ เพื่อทุกคนจะไดล้อกตาม การเขียน
ภาพจะใชช่้วงเวลาตอนทา้ยของการสอนเพียงไม่ก่ีนาที แต่เวลานั้นแหละเป็นเวลาท่ีมีค่ามากท่ีสุด เพราะ
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เป็นการสรุปความจริงในการสอนใหม้าสู่จุดเดียวกนั การวาดภาพไม่จ  าเป็นตอ้งพิถีพิถนัมากนกั ผูส้อน
ควรส ารวจดูความสะอาดเรียบร้อยในการท างานของผูศึ้กษาทุกคน จงสอนเขาให้รู้วา่ การกระท าทุก
อยา่ง ควรเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจา้ 

การสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง ในชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ยากนกั ทั้งยงัจะก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกสนิทสนมทั้งระหวา่งครูกบัผูศึ้กษา และผูศึ้กษาดว้ยกนัมากยิง่ข้ึน และช่วยใหก้ารเรียนมี
รสชาดน่าสนใจยิง่ข้ึนดว้ย ฉะนั้นครูจึงไม่ควรมองขา้มเสีย 

การท่ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมบทเรียน ศึกษาขอ้พระธรรมคมัภีร์ท าความเขา้ใจล่วงหนา้ก่อนเร่ิม
สอน เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 

วธีิสอนท่ีดีท่ีสุด ก็คือการตั้งค  าถาม ต่อผูศึ้กษาก่อน แลว้จึงอธิบายทีหลงั วธีิน้ีจะก่อใหเ้กิดความ
อยากรู้ในส่ิงท่ีพวกเขาตอบไม่ได ้ และจะเป็นการช่วย ไม่ใหบ้ทเรียนจืดชืด ใหผู้ศึ้กษาเปิดอ่านขอ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์บางขอ้ในบทเรียน และอธิบายความหมายของขอ้ในบทเรียน และอธิบายความหมาย
ของขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจ เพราะแมแ้ต่ผูใ้หญ่เอง ก็มีเป็นอนัมากท่ีไม่เขา้ใจในขอ้
พระธรรมท่ีตนอ่านเลย 

ส าหรับเด็กแลว้การอบรมในเยาวว์ยัเช่นน้ี จะช่วยใหเ้ขาเขา้ใจในขอ้พระธรรม ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือเขาเติบใหญ่ การบอกเล่าไม่ใช่เป็นการสั่งสอน ผูส้อนจะตอ้งพยายาม
คน้หาพื้นความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้จึงสอนเพิ่มเติมส่ิงท่ีขาดอยูใ่หแ้ก่เขาและพยายามส ารวจดูอีกวา่ 
ค  าสอนท่ีตนก าลงัสอนอยูน่ั้น เขาเขา้ใจหรือไม่ พยายามอยา่ใชศ้พัท ์หรือค าพดูท่ียาก ๆ 

ผูศึ้กษาแต่ละคน ควรมีพระคริสตธรรมใหม่เล่มหน่ึงเป็นของส่วนตวั เพื่อเขาจะไดขี้ดเขียนหรือ
ท าหมายเหตุไว ้ ในพระคมัภีร์ของตน คริสเตียนท่ีรักษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวอ้ยา่งขาวสะอาด
เรียบร้อย ไม่มีการท าบนัทึกหรือท าหมายเหตุใด ๆ ไวเ้ลยนั้นน่าจะสันนิษฐานไดว้า่ เขาไม่รู้จกัเอาใจใส่
ต่อการหาความรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่าใดนกั การสอนแต่ละบทเรียนควรจะมีขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ท่ีคดัไวเ้ป็นเด่น บางคนชอบใชดิ้นสอสีขีดไวเ้ช่นขอพ้ระคมัภีร์ใดเก่ียวกบัความรอดพน้บาปจะใช้
สีแดง ดินสอด าขีดเส้นใตเ้ก่ียวกบับาป ดินสอสีน ้าเงินใชเ้ขียนเคร่ืองหมายเก่ียวกบัคนของพระเจา้ 
ดินสอสีม่วงท าเคร่ืองหมายเก่ียวกบั การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ ดินสอสีส้มเก่ียวกบัพระสัญญา
ทุกอยา่งของพระเจา้เป็นตน้ 

เม่ือผูศึ้กษาตอบค าถามผดิ แทนท่ีครูจะใชค้  าพดูวา่ “ไม่ใช่” และใหค้  าตอบเสียเอง จงพยายาม
สร้างค าถามคลา้ย ๆ กนัใหเ้ขาเขา้ใจอีกแง่หน่ึง เพื่อวา่พวกเขาจะไดเ้กิดความคิดใหม่ และสามารถให้
ค  าตอบท่ีถูกตอ้งได ้ เพราะบางทีค าถามของผูส้อนไม่ชดัเจน หรือแมว้า่ ผูศึ้กษาตอบผดิก็จงพยายามให้
เกียรติแก่เขาบา้งตามสมควร เพราะค าถามเกือบทุก ๆ ขอ้ ท่ีผูศึ้กษาตอบ จะมีส่วนถูกอยูบ่า้งไม่มากก็
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นอ้ย และผูส้อนจะตอ้งเนน้ส่วนท่ีตอบถูกใหเ้ด่นข้ึน และพดูเพิ่มเติมความจริงจนครบ อยา่พยายามท าให้
เขาถูกฮาจากเพื่อน ๆ ผูศึ้กษาดว้ยกนั เพราะถา้เกิดมีการหวัเราะเยาะคนตอบผดิ ๆ ในไม่ชา้จะไม่มีใคร
กลา้ตอบค าถามเลย 

จงจ าไวด้ว้ยวา่ ผูศึ้กษาส่วนมาก มกัตอ้งการใหอ้ธิบายขอ้ความท่ีเรียนมาแลว้ ซ ้ าอีก พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ก็สอนไวว้า่ ค  าสั่งสอนจะตั้งซอ้นอยูบ่นค าสั่งสอน กฏจะซอ้นกฏ ขอ้บงัคบัจะซอ้นขอ้บงัคบั 
ท่ีน่ีนิดท่ีโน่นหน่อย” (ดู อิสยาห์ 28:10, 13) ท่านจะเห็นวา่ บทเรียนตอนหลงัมกัอา้งถึงความจริงใน
บทเรียนตอนตน้การทบทวนบทเรียนไปมา จะท าใหผู้ศึ้กษาเกิดความเขา้ใจซาบซ้ึงกวา่เดิมมาก 

เม่ือมีการอา้งขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ใด ๆ จงใหผู้ศึ้กษาเปิดอ่านจากพระคมัภีร์ของเขาเอง ขอ้
น้ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์ข้ึนสองประการ กล่าวคือ จะท าใหเ้ขารู้จกัคุน้เคยกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
จะเป็นการแสดงอ านาจของพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหป้ระจกัษแ์ก่เขาเองวา่ ถอ้ยค าท่ีผูส้อน ๆ นั้นไม่ใช่
ค าพดูของผูส้อนเอง แต่เป็นค าสั่งของพระเจา้ต่างหาก อยา่ใชห้นงัสือคู่มือเล่มน้ีเป็นขอ้อา้ง หรือใช้
ค  าพดูของท่านเอง เป็นหลกัประกนัค าสั่งสอนเม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัค าสั่งสอนข้ึนเม่ือใด จงชวนเชิญ
นกัเรียนใหช่้วยกนัคน้ค าตอบในพระวจนะของพระเจา้วา่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่อยา่งไร...” 
แลว้เปิดหาค าตอบดว้ยตนเอง 

บทเรียนต่าง ๆ ในหนงัสือเล่มน้ี เป็นแต่เพียงหยบิยกเอาตวัอยา่งบางประการมาอธิบายเท่านั้น 
หาไดมี้ความสมบูรณ์ตามเน้ือหาของพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกเร่ืองไปไม่ หากแต่เป็นการปูพื้นฐานของ
เด็ก ๆ หรือผูเ้ช่ือใหม อนัเป็นแนวทางใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสริมสร้างค าสอน และสอดส่องดวง
ประทีปแห่งความจริงของพระองคล์งในจิตใจของแต่ละคน ในขั้นต่อไปเท่านั้น 
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บทเรียนที่ 1 บาป คืออะไร 

1.ความบริสุทธ์ิของพระเจา้ สดุดี 145:17, ฮาบากุก 1:13 
2.บาปคืออะไร มทัธิว 5:8 เทียบกบั ฮีบรู 12:14, 1 ยอห์น 3:4, 5:17, โรม 14:23, ยากอบ 2:10 
3.มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป โรม 3:9, 12, 19, 23, เยเรมีย ์17:9, 10 
บางคร้ังเราเห็นหญิงชายบางคน แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิงเหมือนผา้ข้ีร้ิว บางคนเมา

เหลา้ บา้งก็มีแผลเป็นท่ีใบหนา้ บา้งก็ไม่สามารถเดินไดด้ว้ยตนเอง เหตุท่ีมนุษยเ์ราตอ้งมีสภาพท่ีทุเรศตา
เช่นนั้น ก็เน่ืองจากผลของบาป คนเหล่านั้นจมลึกอยูใ่นปลกัแห่งความผดิ จึงเห็นร่องรอยแห่งความผดิ
บาปจากคนเหล่านั้น มีคนบางจ าพวกดูภายนอกประหน่ึงวา่ จะไม่ใช่คนบาปเลย เช่นหญิงสาวท่ีแต่งตวั
เรียบร้อยน่าดู หรือชายบางคนซ่ึงเป็นคนโอบออ้มอารี เม่ือมองดูภายนอก ดูประหน่ึงวา่เป็นสุภาพบุรุษท่ี
ครบบริบูรณ์ ไม่มีอะไรบกพร่อง คนจ าพวกน้ีไม่ไดแ้สดงใหเ้ป็นท่ีปรากฏเลยวา่ เขาจะเป็นคนบาปคน
เลวอยา่งคนจ าพวกแรก แต่เรามองคนจ าพวกน้ีจากสภาพภายนอกเท่านั้น 

เรามองดูจิตใจคนไม่ได ้ พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงทราบถึงจิตใจของทุกคนไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง 
และพระองคไ์ดต้รัสไวใ้นพระธรรมโอวาทของพระองค ์ เก่ียวกบัความลึกลบัของมนุษย ์ ซ่ึงเราจะ
คาดคะเนจากการมองดูเฉพาะแต่สภาพภายนอกนั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้

ถา้ท่านจะมองดูผา้เช็ดหนา้สีขาวสองผนื ผืนหน่ึงเก่า และผนืหน่ึงใหม่ ผา้ผืนเก่านั้นสีขาว
เหมือนอะไร ถูกแลว้ ผา้นั้นสะอาดและสีขาวก็จริง แต่ก็เป็นสีหม่น ๆ เพราะความเก่า ไม่เป็นสีขาวใหม่
เอ่ียม เหมือนผา้เช็ดหนา้ใหม่ ๆ นัน่แหละเปรียบเหมือนบาปเราพูดถึงบาปอุกฉกรรจ ์ และบาปเล็ก ๆ 
และบางคนถึงกบัพดูวา่ “การพดูมุสาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็เป็นการโกหกท่ีไม่หนกัหนาอะไร” การท่ีพดูเช่นน้ี
ก็เพราะเขาไม่รู้จกัความบริสุทธ์ิของพระเจา้ 

ความบริสุทธ์ิ คืออะไร คือความครบบริบูรณ์ ไม่มีอะไรบกพร่องเลย ปราศจากบาปและ
ความผดิทุกอยา่ง พระเจา้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้น ขอให้เราอ่านพระธรรม สดุดี 145:17 ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ของเรา และส ารวจดูวา่ พระด ารัสของพระเจา้ตรัสถึงพระองคว์า่อยา่งไร พระองคต์รัสวา่ 
พระองคท์รงเป็นผูข้อบธรรมในทุกวถีิทาง และพระราชกิจของพระองคก์็บริสุทธ์ิทุกประการ พระองค์
ไม่ทรงกระท าหรือแมแ้ต่ทรงนึกคิด ในทางท่ีผดิหรือเป็นมลทินแมแ้ต่นอ้ย ในพระธรรมฮาบากุก 1:13 
บอกวา่ พระเจา้ไม่สามารถทนดูความผดิบาปไดเ้ลย พระองคท์รงบริสุทธ์ิยิง่นกั แมเ้พียงทอดพระเนตรดู
ความผดิบาปเท่านั้น ก็ตอ้งเบือนพระพกัตร์หนี เม่ือเราพิจารณาถึงความบริสุทธ์ิขนาดน้ีแลว้ คุณงาม
ความดีของเราก็ไม่ผดิอะไรกบัผา้เช็ดหนา้ขาวผนืเก่า ท่ีใชม้าจนสีหม่น เม่ือเราน ามาเปรียบเทียบกบั
ผา้เช็ดหนา้ขาวผนืใหม่ 
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ส าหรับพระเจา้แลว้ส่ิงใด ๆ ท่ีไม่สะอาดหมดจดครบบริบูรณ์ก็จดัวา่บาปทั้งส้ิน ในท่ีน้ีขอยกเอา
ขอ้พระธรรมโอวาทบางขอ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อช้ีแจงใหเ้ราทราบวา่ อะไรเป็นบาปจ าเพาะพระ
พกัตร์พระเจา้ (ตรวจคน้และอภิปรายขอ้พระคมัภีร์ในอนัดบัหมายเลข 2 ) ความบาปคือการท าผดิพระ
บญัญ  ติของพระเจา้ พระบญัญติัของพระเจา้เปรียบเหมือน เคร่ืองชัง่วดั ตวง มาตรฐานซ่ึงจะท าให้
สามารถทราบผลการกระท าของเราไดว้า่ ดีหรือเลวเพียงใดใหเ้ราพิจารณาถึงพระบญัญติัใหม่เพียงสอง
ขอ้ ซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงสอนไวใ้นมทัธิว 22:36-39 วา่ ไม่มีสักคนเดียวท่ีสามารถปฏิบติัไดค้รบบริบูรณ์
โดยไม่บกพร่อง แมเ้พียงชัว่โมงเดียวเราก็ท าไม  ได ้ ดงันั้นท่านก็เห็นไดแ้ลว้วา่ เราทุกคนไดท้  าผดิและ
ละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้ และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็หมายความวา่ เราทุกคนไดท้  าผดิบาป เม่ือเราไดท้  า
ผดิพระราชบญัญติัขอ้แรก ซ่ึงเป็นขอ้ส าคญันั้นก็เท่ากบัวา่ เราเป็นคนบาปทีเดียว 

ท่านไม่สามารถรู้ถึงจิตใจของขา้พเจา้ไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นคนผดิบาปหรือไม่ และขา้พเจา้ก็ไม่
สามารถรู้ถึงจิตใจของท่าน แต่พระวจนะของพระเจา้บอกเราไวเ้ช่นนั้น ขา้พเจา้รู้วา่ท่านเป็นคนบาป 
และท่านก็รู้วา่ขา้พเจา้ก็เป็นคนบาปดว้ย (อ่านตรวจดูขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ตามหมายเลข 3) พระเจา้
ตรัสวา่เราทุกคนเป็นคนบาปโดยเหตุน้ีพระเยซูทรงสละพระชนมชี์พของพระองค ์เพื่อช่วยเราใหพ้น้จาก
บาป 

ข้อควรปฏบิัติ (ครูควรเขียนรูปภาพข้างล่างนีท้ีก่ระดานด า หรือทีก่ระดาษแผ่นใหญ่) 

มนุษยเ์รามกัตดัสินและเปรียบเทียบตวัเราเอง กบัคนอ่ืน ๆ โดยใชม้าตรฐานของมนุษย ์ แต่
เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ เราทุกคนเป็นคนบาป และเม่ือเป็นเช่นน้ี เราทุกคนจึงตอ้งอยูใ่ตก้าร
พิพากษาของพระเจา้ 
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บทเรียนที่ 2 ผลของการท าบาป 

ขอใหห้มัน่คน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ อยูเ่สมอเพื่อวา่จะไดคุ้น้เคย และรู้จกัสังเกตขอ้ความ
ส าคญัในพระคมัภีร์ 

เหตุเป็นเช่นใด ผลยอ่มเป็นเช่นนั้น เช่นเอามือจบัไฟยอ่มเกิดผลคือ มือพอง 
1.ปฐมก าเนิดของบาป และผลของบาปท่ีเกิดข้ึนแก่โลก อิสยาห์ 14:12-15, เอเสเคียล 28:12-19, 

ปฐมกาล 3:17-19 
2.ผลของบาป ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ชีวติของบุคคลแต่ละคน เอเสเคียล 18:4, 6, ยากอบ 1:15, ยอห์น 

3:20, เอเฟซสั 2:5, โรม 6:23 
มีผลบางอยา่งซ่ึงจะตอ้งบงัเกิดข้ึนเสมอ โดยไม่พลาดเลยจนคร้ังเดียว เช่น ถา้ท่านเอามือจบัไฟ

จะร้อนทุกที และบางทีมือจะไหมพ้อง น่ีเป็นกฏธรรมชาติ และกฏธรรมชาติน้ีไม่เหลวไหลเลย ถา้มือ
ของท่านเคยถูกไฟไหมพ้อง ท่านก็ยอ่มระมดัระวงัมิใหถู้กไฟไหมอี้ก เพราะท่านไดรั้บบทเรียนแลว้ 

ท านองเดียวกนั การกระท าของพระเจา้ ยอ่มก่อให้เกิดผลอยา่งแน่นอนเสมอ ผลของบาปก็
เช่นนั้นดว้ย ขอใหเ้ราดูต่อไปวา่ผลของบาปนั้น คืออะไร และเป็นอยา่งไร บางทีเราจะไดรั้บบทเรียน
เท่ากบับทเรียนจากการถูกไฟไหมมื้อ 

มีบางคนถามวา่ “พระเจา้ทรงสร้างพญามารดว้ยหรือ พระเจา้ทรงสร้างบุคคลท่ีชัว่ชา้เลวทราม
นั้นอยา่งไร” พระธรรมโอวาทของพระเจา้ไดบ้อกเราอยา่งชดัเจนวา่ พระเจา้มิไดท้รงสร้างบาปหรือพญา
มารข้ึนเลย พระเจา้ทรงเนรมิตทูตสวรรคข้ึ์นองคห์น่ึง ให้มีอ านาจมาก และเป็นทูตท่ีมีความสวยงามเป็น
เลิศ มีนามวา่ ลูซีเฟอร์ ทูตองคน้ี์ท าหนา้ท่ีปกครองโลกแทนพระเจา้ และเคยเป็นทูตสวรรคท่ี์บริสุทธ์ิ
ครบถว้นทุกประการอยูเ่ป็นเวลาชา้นาน ดงัปรากฏในพระธรรม เอเสเคียล 28:12-15 แต่ต่อมามีเหตุการ
ร้ายแรงเกิดข้ึน ซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสไวใ้นพระธรรมอิสยาห์ 14:12-15 ลูซีเฟอร์เลิกมองดูพระเจา้ เลิกคิดถึง
พระเจา้ กลบัมองดูตนเอง วา่ควรเป็นใหญ่กวา่น้ี “เหตุไฉนจะปล่อยใหใ้ครต่อใครยกยอ่งสรรเสริญพระ
เจา้แต่องคเ์ดียวเท่านั้น ตวัฉนัก็สวยงามและใหญ่โตไม่ใช่เล่นเหมือนกนัน่ีนะ ดูซิ ฉนัเองก็มีอ านาจราช
ศกัด์ิมหาศาล ฉนัจะข้ึนไปสู่สรวงสวรรค ์ ฉนัจะสถาปนาราชบลัลงักข้ึ์น เหนือบรรดาดวงดาวทั้งหลาย
ของพระเจา้ ฉนัจะมีศกัด์ิสูงสุดเหมือนพระเจา้” น่ีเป็นบาปอนัแรกท่ีเกิดข้ึน นานมาแลว้ ก่อนท่ีพระเจา้
ทรงสร้างมนุษย ์บาปนั้นคือความจองหองทะนงตน เหตุฉะนั้น ลูซีเฟอร์จึงถูกพระเจา้สาปและถูกขบัลง
มาจากสวรรค ์ และหมดอ านาจท่ีตนเคยมี ตอ้งสูญเสียต าแหน่งสูงสุดซ่ึงพระเจา้ทรงพระราชทานใหทู้ต
องคน้ี์สูญเสียนามท่ีไพเราะของตน ซ่ึงหมายถึง “ทูตแห่งความสวา่ง” กลายเป็นพญามารไป 
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ท่านเห็นแลว้วา่บาปนั้นจะก่อใหเ้กิดผล คือการลงโทษจากพระเจา้ หลงัจากท่ีลูซีเฟอร์ไดท้  าผดิ
บาปต่อพระเจา้แลว้ พระเจา้จึงไม่ทรงอนุญาตใหทุ้กส่ิงเป็นไปตามสภาพเดิม พระเจา้จ าเป็นตอ้งขบัไล่ ลู
ซีเฟอร์ออกจากสวรรค ์ ไปใหพ้น้พระพกัตร์ของพระองค ์ ผลของบาปอีกประการหน่ึง ท่ีพญามารได้
กระท า คือท าให้โลกน้ีเป็นอรูปและวา่งอยู ่ (พระธรรมปฐมกาล 1:2) เรารู้วา่พระเจา้มิไดท้รงเนรมิตโลก
เราเช่นนั้นเลย พระเจา้ทรงเนรมิตทุกอยา่งไวดี้แลว้แต่เม่ือลูซีเฟอร์ผูไ้ดค้รอบครองโลกเพื่อพระเจา้ ได้
ท าบาป ทุก ๆ ส่ิงจึงยุง่เหยงิอลหม่าน และโลกจึงกลายเป็นส่ิงท่ีปราศจากรูปร่างไม่น่าดู และรกร้างวา่ง
เปล่าอยู ่

เราไม่ทราบวา่ หลงัจากนั้นต่อมาเป็นระยะเวลานานเท่าไร พระเจา้จึงเนรมิตโลกใหดี้ตามเดิม 
เม่ือพระเจา้ทรงปฏิรูปข้ึนใหม่นั้น พระเจา้ไดท้รงเนรมิตมนุษยข้ึ์นในวนัท่ีหก เราคงทราบมาแลว้วา่
มนุษยไ์ดห้ลงท าผดิบาปคร้ังแรกอยา่งไร และในทนัทีท่ีมนุษยท์  าผดิบาป มนุษยจึ์งกลวัพระเจา้ และหนี
ไปซ่อนตวัอยูเ่พื่อจะหลบใหพ้น้พระพกัตร์พระองค ์ และการลงโทษท่ีมนุษยไ์ดรั้บเน่ืองจากการท าบาป
คือ ถูกขบัไล่ออกจากสวนเอเดน ท่านเห็นแลว้วา่ บาปจะตอ้งถูกลงโทษเสมอ และการลงโทษนั้นคือ 
การถูกแยกจากพระเจา้พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกวา่ การถูกแยกจากพระเจา้คร้ังสุดทา้ยคือความตาย ทุก
วนัน้ีบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้ เขาก็อยูห่่างไกลจากพระองค ์ และเม่ือเป็นเช่นนั้น พระเจา้จึงเรียกมนุษย์
พวกนั้นวา่เสมือนคนตายแลว้ (เอเฟซสั 2:5) ถา้คนเหล่านั้นไม่เช่ือพระเจา้เลย เขาก็จะถูกแยกจากพระเจา้
เป็นนิจนิรันดร์ ซ่ึงเรียกวา่ความตายคร้ังท่ีสอง วญิญาณของคนท่ีตายคร้ังท่ีสองน้ีจะถูกแยกจากพระเจา้
ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ (ขอใหอ่้านขอ้พระธรรมและถกปัญหาตามหมายเลขขอ้ 2 ขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์เหล่าน้ี กล่าวถึงการลงโทษผูท้  าบาปไวอ้ยา่งน่ากลวั) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบายวา่ บาปไดส้ร้างก าแพงสูงสุด ขวางกั้นระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์เน่ืองจากพระเจา้ทรง
เป็นองคบ์ริสุทธ์ิ พระองคไ์ม่ทรงอนุญาตใหค้นบาปอยูใ่กลพ้ระองค ์ แต่เม่ือพระเจา้ทรงรับเอาความผดิ
บาปทั้งปวงของเราไวท่ี้ไมก้างเขนแลว้ เราจึงเขา้ใกลพ้ระองคไ์ด ้ ใหผู้ศึ้กษาเลือกขอ้พระคมัภีร์จาก
บทเรียนคนละขอ้แลว้เขียนไวใ้ตภ้าพ ทั้งหมายเลขบท และเลขขอ้ดว้ย 
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บทเรียนที่ 3 บาปของคนทีเ่ช่ือพระเจ้าและของคนทีไ่ม่เช่ือพระเจ้า 

วตัถุทุกอยา่งตอ้งมีท่ีอยู ่เพราะไม่มีสสารใดท่ีไม่กินท่ี 
1.บาปของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ ยอห์น 8:24, 1 ทิโมธี 5:24, ยอห์น 15:22, 9:41 
2.บาปของคนท่ีเช่ือพระเจา้ อิสยาห์ 53:1, 2 โครินธ์ 5:21, 1 เปโตร 2:24, ฮีบรู 1:3 
ถา้ขา้พเจา้จะวางหนงัสือสักเล่มหน่ึง ขา้พเจา้ก็จะหาท่ีส าหรับวาง ถา้ไม่วางบนโตะ๊ก็เกา้อ้ี หรือ

บนพื้นหรือบนส่ิงหน่ึงส่ิงใด ขา้พเจา้จะไม่ปล่อยใหห้นงัสือลอยอยูเ่ฉย ๆ โดยไม่มีส่ิงใดรองรับเลย 
เพราะท าไม่ได ้บาปก็เช่นเดียวกนั ถา้ผลของบาปไม่ไดต้กอยูก่บัตวัท่าน ก็จะตอ้งตกอยูก่บัคนอ่ืน การท่ี
ท่านท าบาปแลว้นึกปรารถนาใหม้นัสูญหาย หรือล่องลอยไปเสีย โดยไม่ตกอยูท่ี่ผูใ้ดนั้นยอ่มเป็นไป
ไม่ได ้

เรารู้เช่นน้ีเพราะวา่ พระธรรมโอวาทของพระเจา้สอนเราวา่ มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป (โรม 
3:23) และเรายงัทราบต่อไปอีกวา่คนบาปทุกคนจะตอ้งถูกลงโทษ เพราะพระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ
และยติุธรรม พระองคท์รงลืมความผดิบาปเสียมิได ้ แต่พระเจา้มิไดมี้พระประสงคท่ี์จะแยกพวกเรา
ออกไปใหพ้น้จากพระองคต์ลอดนิรันดร์เลย พระเจา้ทรงรักมนุษยเ์รา แมเ้รายงัเป็นคนบาปก็ตาม (โรม 
5:8) ดงันั้น พระองคจึ์งทรงหาวธีิ ท่ีจะท าใหม้นุษยบ์ริสุทธ์ิ พน้มลทินอยา่งเท่ียงธรรมท่ีสุด โดยการเอา
บาปของเราวางไวบ้นองคพ์ระเยซูคริสต ์ และพระเยซู พระบุตรของพระเจา้ ก็ทรงเต็มพระทยัท่ีจะรับ
สภาพเป็นมนุษยทุ์กประการ เพื่อวา่จะไดส้ิ้นพระชนม ์เพื่อไถ่เราทั้งหลายใหพ้น้จากความผดิบาป 

ท่านคงจ าไดว้า่ขณะเม่ือพระเยซูทรงถูกตรึงอยูบ่นกางเขน มีโจรสองคนถูกตรึงเบ้ืองซา้ยและ
ขวาของพระองค ์ตอนแรก ๆ โจงทั้งสองคน พดูจาหยาบคายเตม็ไปดว้ยค าสบถสาบาน แต่ภายหลงัโจร
คนหน่ึงน่ิงเงียบไม่พดูอะไรเลย เพราะเขาส านึกตวัวา่เป็นคนบาปและการท่ีเขาถูกลงโทษถึงประหาร
ชีวติเป็นการสมควรแลว้ และโจรคนนั้นทราบดว้ยวา่ พระเยซูคริสตไ์ม่เคยทรงท าความผดิเลย ดงันั้นเขา
จึงหนัมาพดูกบัเพื่อนโจรดว้ยกนั ซ่ึงขณะนั้นก าลงัด่าแช่งชกัหกักระดูกใครต่อใครวา่ “เจา้ยงัไม่เกรงกลวั
พระเจา้อีกหรือ.... เราไดรั้บโทษสมกบัการท่ีเราไดก้ระท า แต่ท่านผูน้ี้หาไดก้ระท าผดิแต่ประการใดไม่” 
คร้ันแลว้เขาจึงหนัมาทูลพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงระลึกถึงขา้พเจา้ เม่ือพระองคเ์สด็จ
เขา้ไปในแผน่ดินของพระองค”์ ค  าพดูของเขาแสดงวา่ เขากลบัใจเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง
แลว้ พระเยซูทรงหนัพระพกัตร์มายงัโจรผูน้ั้นแลว้ตรัสวา่ “แทจ้ริง เราบอกเจา้วา่ วนัน้ีเราจะอยูก่บัเจา้ใน
เมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:39, 43) บดัเด๋ียวนั้น ก็ไดมี้เหตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนกบับาปของโจร ท่ีเช่ือ
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ กล่าวคือเขาไดรั้บความปลอดโปร่งโล่งใจท่ีไดรั้บชีวิตใหม่ เพราะก่อนหนา้ท่ีเขา
จะไดเ้ช่ือไวว้างใจพระเยซูนั้น เขาตอ้งแบกบาปทั้งหมดของเขาเองไว ้ แต่ทนัทีทนัใดท่ีเขาเช่ือองคพ์ระ
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เยซูคริสต ์ พระเจา้ไดท้รงรับเอาบาปของเขาไปจนหมดส้ิน และทรงวางบาปทั้งหมดของเขาไวบ้นพระ
เยซูคริสต ์พระเยซูคริสตท์รงถูกลงทณัฑ ์แต่มิใช่ถูกลงโทษเพราะบาปของพระองคเ์อง เพราะวา่พระเยซู
ไม่เคยทรงท าบาปและบาปในพระองคไ์ม่มีเลย แต่พระเยซูทรงรับโทษแทนคนบาปคือรับโทษแทนโจร
ผูน้ั้น และรับโทษแทนมนุษยท์ั้งโลก แต่น่าเสียดายโจรอีกคนหน่ึงไม่ยอมเช่ือถือองคพ์ระเยซูคริสต ์บาป
ของเขาจึงยงัคงติดตวัเขาอยูต่ลอดไป บาปของคนท่ีไม่เช่ือพระเยซู จะตกอยูบ่นองคพ์ระเยซูไม่ได ้ดงันั้น
โจรท่ีไม่เช่ือถือองคพ์ระเยซู จึงตอ้งแบกโทษของตนเองตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ และตอ้งตกนรก
เน่ืองจากบาปของตนเอง 

ตวัอยา่งโจรสองคนน้ี ท่านอยากเป็นโจรคนไหน ใหเ้รากม้ศีรษะและหลบัตา แลว้ทูลพระเจา้
ส่วนตวัวา่ เราอยากเป็นเหมือนโจรคนไหน อยากจะเป็นเหมือนโจรท่ีไดรั้บการอภยับาป และพระเยซู
ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเขาไว ้หรือจะเป็นเหมือนโจรคนท่ีแบกบาปของตนเอง และทุกวนัน้ีก็ยงัแบก
บาปนั้นอยู ่

พระเจา้ตรัสวา่ผูท่ี้ปฏิเสธไม่ยอมรับองคพ์ระเยซู จะมีอะไรท่ีน่าสยดสยองเกิดข้ึนแก่คนบาป
เหล่านั้น พระองคต์รัสวา่เขาจะตอ้งตายในบาปของเขาเอง บาบของเขาจะติดตามเขาไปตลอดกาล เขาไม่
มีอะไรจะปกปิดบาปของเขา บาปจะติดตวัเขาอยูเ่สมอไปเป็นนิจนิรันดร์ (ขอให้อ่านขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ ตามหมายเลขขอ้ 1) 

คนท่ีเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตย์อ่มมีความสุข เพราะวา่พระเจา้ทรงยกเอาบาปของเขาไปเสียแลว้ 
และบาปนั้นไดถู้กลบลา้งไดถู้กลบลา้ง ตลอดเป็นนิจนิรันดร์ (ให้อ่าน ขอ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ตาม
หมายเลขขอ้ 2) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ทวนบทเรียน ใหผู้ศึ้กษาวาดภาพขา้งล่างน้ี และเขียนขอ้พระคมัภีร์จากบทเรียนวนัน้ีตามท่ีตน
ชอบ รวมทั้งหมายเลขบทและขอ้ดว้ย 
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บทเรียนที่ 4 พระเจ้าทรงจัดการกบับาปของเราอย่างไร 

อะไรเกิดข้ึนแก่ตวัอกัษร ท่ีเขียนไวบ้นกระดานด าแลว้ถูกลบออก 
1.พระเจา้ทรงจดัการกบับาปของผูเ้ช่ืออยา่งไร อิสยาห์ 43:25, 44:22, สดุดี 103:12, อิสยาห์ 

38:17, มีคาห์ 7:19, โคโลสี 2:13, ฮีบรู 10:17 
2.ผูเ้ช่ือควรปฏิบติัเก่ียวกบับาปอยา่งไร โรม 6:1, 2 
เวลาเราเขียนขอ้ความลงบนกระดานด า และเม่ือไม่ตอ้งการค านั้น ๆ อีก เราก็ลบออก แน่ละเม่ือ

ลบไปแลว้ ขอ้ความเหล่านั้นก็ยอ่มหายไป ไม่มีทางท่ีจะปรากฏใหเ้ห็นไดอี้ก พระเจา้ทรงจดัการกบับาป
ของเรา ยิง่พิสดารและน่าอศัจรรยม์ากกวา่นั้นอีกมากนกั เม่ือเราเช่ือวา่องคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดท้รงตาย
แทนเรา และทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระองคก์็จะทรงรับบาปของเราไปเสีย เม่ือเวลาเราลบ
กระดานด า แมว้า่ตวัหนงัสือจะหายไป แต่ผงชอลค์ก็ยงัคงติดอยูท่ี่แปรง และหล่นลงพื้น เป็นการบ่งช้ีวา่ 
อนุภาคท่ีรวมกนัเป็นตวัหนงัสือ ยงัคงกองอยูท่ี่นัน่ ยงัมิไดสู้ญหายไปไหนแต่เม่ือพระเจา้ทรงเอาบาป
ออกจากตวัเรานั้น พระองคท์รงแยกมนัไวห่้างไกลมาก ไม่มีทางท่ีเราจะพบอีกเลย พระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคใ์หเ้ราทราบขอ้น้ี พระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ราหวาดกลวัอยูต่ลอดเวลาวา่ สักวนัหน่ึงเรา
อาจตอ้งเผชิญกบับาปนั้นอีก ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงสอนไวห้ลายประการ ใหท้ราบถึงวธีิท่ีพระองค์
ไดท้รงจดัการกบับาปของเราวา่เป็นอยา่งไร ตั้งแต่วาระท่ีเราเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ ค าสอนแต่ละขอ้
แสดงใหเ้ราเห็นวา่ ความผดิของเราไดห้ลุดพน้ไปแลว้ และเราจะไม่พบบาปนั้นอีกต่อไป ทั้งในชีวติน้ี
และชีวติหนา้ 

ประการแรก พระเจา้ทรงสอนวา่ พระองคท์รงลบลา้งบาปของเรา (อิสยาห์ 43:25) คลา้ย ๆ กบั
เราลบขอ้ความบนกระดานด า ท่านเคยสังเกตเมฆกอ้นใหญ่ในทอ้งฟ้าบา้งไหม พอเฝ้าดูอีกสักครู่หน่ึง 
เมฆกอ้นนั้นก็สลายตวัไป พระเจา้ไดท้รงจดัการกบั หมอกเมฆแห่งบาป ในชีวติของเรา ดว้ยวธีิเดียวกนั
น้ีแหละ พระเจา้ทรงลบลา้งบาปของเราใหห้มดไปอยา่งหมอก (อิสยาห์ 44:22) และอีกขอ้หน่ึง (สดุดี 
103:12) พระเจา้ไดต้รัสวา่ พระองคไ์ดท้รงยกเอาบาปออกไปจากตวัเรา ใหไ้กลเท่า ๆ กบัทิศตะวนัตก 
อยูไ่กลจากทิศตะวนัออก ตะวนัออกไกลจากตะวนัตกเท่าไร ถา้ท่านเร่ิมเดินไปในอวกาศทางทิศ
ตะวนัตก และขา้พเจา้ก็เร่ิมออกเดินทางไปในอวกาศ เช่นเดียวกนั โดยมุ่งไปทางทิศตะวนัออก แมว้า่เรา
อาจเดินทางไดน้าทีละหน่ึงลา้นกิโลเมตร และแมว้า่เดินทางถึงหน่ึงลา้นปี เราก็จะไม่มีทางไดพ้บกนัอีก 
เพราะวา่ทุก ๆ นาที เราก็ยิ่งออกห่างจากกนัมากข้ึนทุกที พระเจา้ไดท้รงยกเอาบาปออกจากตวัเราไกล 
จนเราไม่มีทางท่ีจะไดพ้บบาปนั้น ๆ อีก และอีกคร้ังหน่ึงพระเจา้ตรัสวา่ พระองคท์รงเหวีย่งบาปของเรา
ไปเบ้ืองหลงัพระองค ์ (อิสยาห์ 38:17) อาจมีปัญหาวา่เบ้ืองหลงัของพระเจา้อยูท่ี่ไหนเราทราบวา่พระเจา้
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อยูทุ่กแห่ง และ “ไม่มีส่ิงใดท่ีซ่อนไวจ้ากพระองค”์ ฉะนั้นเบ้ืองหลงัของพระองคอ์ยูท่ี่ไหน ความหมายท่ี
แทจ้ริงก็คือ พระองคท์รงเอาบาป ของเราไปไวใ้นท่ีซ่ึงเราไม่สามารถท่ีจะไดพ้บอีกเลย พระองคย์งัตรัส
ต่อไปวา่ พระองคไ์ดท้รงโยนบาปของเราไวท่ี้กน้ทะเลลึก ทะเลบางแห่งลึกมาก ลึกจนไม่สามารถวดั
ระยะไดว้า่ลึกสักเท่าไร บาปของเราก็ห่างจากตวัเราเช่นเดียวกนันั้น พระองคย์งัตรัสต่อไปวา่ พระองค์
ทรงอภยับาปใหแ้ลว้ (โคโลสี 2:13) และพระองคจ์ะไม่ทรงระลึกถึงอีกเลย (ฮีบรู 10:17) พระเจา้ทรง
ทราบทุก ๆ ส่ิง มีแต่ส่ิงเดียวท่ีพระเจา้ทรงลืมคือบาปของผูเ้ช่ือวา่ องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อ
ไถ่บาปของเขา 

เม่ือเราทราบเช่นน้ีแลว้ เรายงัขืนท าบาปต่อไปอีกหรือ แน่นอน เราจะไม่ท าบาปต่อไปอีก คนท่ี
ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่โดยเช่ือองคพ์ระเยซูจริง ๆ แลว้ไซร้ เขาไม่คิดท่ีจะกลบัไปท าบาปอีกเลยเรารักพระ
เจา้ก็เพราะ พระองคท์รงรักเราก่อน และเน่ืองดว้ยพระมหากรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ เราจึง
อยากจะท าทุกอยา่งใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยั (โรม 6:1, 2) 

ข้อควรปฏบิัติ  

ใหผู้ศึ้กษาเขียนขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งขอ้ใตภ้าพ 
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ทดสอบความจ า 
1.บาปคืออะไร? ความบริสุทธ์ิ คืออะไร? 
2.ท่านทราบไหมวา่ โลกน้ีมีคนท าผดิบาปก่ีคน? 
3.ผูท่ี้ท  าผดิบาปคร้ังแรกในโลก คือใคร? 
4.คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ บาปของเขาตกอยูก่บัใคร? 
5.บาปของคนท่ีเช่ือพระเจา้ ตกอยูก่บัใคร? 
6.เป็นการยติุธรรมหรือไม่ ท่ีพระเจา้ทรงอภยับาปใหแ้ก่โจรคนหน่ึง แต่โจรอีกคนหน่ึง 

พระองคมิ์ไดท้รงนิรโทษบาปให?้ เพราะเหตุใด? 
7.พระเจา้ทรงจดัการอยา่งไร กบั บาป ของคนท่ีเช่ือพระเจา้แลว้? จงบอกมาส่ีประการ 
8.คนท่ีเช่ือพระเจา้แลว้ จะหนักลบัไปท าบาปตามใจชอบของตนอีก ไดห้รือไม่? เหตุใดจึงท า

ไม่ได?้ 
9.บาปของลูซีเฟอร์ คืออะไร? 
10.เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ บาปของเราไดรั้บการอภยัโทษแลว้? 
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บทเรียนที่ 5 ความรอด 

พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไร เก่ียวกบัคนท่ีไม่ไดรั้บความรอด 
หลงหาย   ลูกา 19:10 
ตอ้งพินาศ   ยอห์น 3:16 
ตอ้งถูกพิพากษา   ยอห์น 3:18 
กิจการก็ชัว่   ยอห์น 3:19 
พระเจา้ทรงพระพิโรธ  ยอห์น 3:36 
เป็นลูกของมาร   ยอห์น 8:44 
เตม็ไปดว้ยความผิดบาป  มาระโก 7:21-23 
เกลียดความสวา่ง  ยอห์น 3:20 
ท่านเคยเห็นสะพานช ารุดท่ีทอดขา้มล าธารหรือไม่ สมมติวา่ท่านยนือยูข่า้ง ๆ สะพานช ารุดนั้น 

และมีคนขบัรถยนตม์าถามท่านวา่สะพานน้ีขา้มไดห้รือไม่ ท่านจะตอบอยา่งไร ท่านจะบอกคนขบัให้
ขบัขา้มสะพานไปเลย เพราะไม่อยากจะพดูถึงความบกพร่องของสะพานเช่นนั้นหรือ ท่านคงไม่ท า
เช่นนั้นเป็นแน่ เพราะการท าเช่นนั้นเป็นการไม่ซ่ือสัตย ์ และไม่เป็นการปลอดภยัแก่คนท่ีอยูใ่นรถ ถา้
ใครใจด าท าเช่นนั้น นบัวา่เป็นคนโหดร้ายมาก ถึงกระนั้นก็มีคนบางคนรู้สึกไม่สบอารมณ์ เพราะเขา
เห็นวา่ พระเจา้ไม่ตรัสส่ิงท่ีดี เก่ียวกบัตวัเขาในพระคริสตธรรมคมัภีร์ คนพวกนั้นไม่อยากไดย้นิวา่ เขา
ทุกคนเป็นคนบาป ตอ้งพินาศในนรก ถูกพระเจา้ลงโทษ และเป็นล  กของพญามาร คนพวกน้ีไม่ชอบ
ฟังความจริงซ่ึงเขาจ าเป็นตอ้งรู้นั้น เป็นความจริงท่ีวา่ พระเจา้ตรัสสอนหลายส่ิงท่ีไม่ร่ืนหูคนบาปเลย แต่
พระเจา้ตอ้งตรัสสอนความจริงพระเจา้ตรัสมุสาไม่ได ้ พระองคท์รงทราบวา่ มีหนทางเดียวเท่านั้น ท่ีเรา
จะหลุดพน้ความผดิบาปของเรา เราจึงจ าเป็นตอ้งรู้ถึงความผดิบาปของเราเอง ดงันั้นประการแรกพระ
เจา้จึงตรัสสอนเราวา่ เราจะรอดพน้บาปได ้ก็ต่อเม่ือเรามีความส านึกวา่ เราเป็นคนบาป 

เราทราบแลว้วา่มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป เราไม่สามารถหยัง่รู้ถึงจิตใจของใครได ้ เราอาจไม่เคย
เห็นเขาท าผดิ แต่เราก็รู้วา่มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป เพราะวา่พระเจา้ตรัสไวใ้นพระธรรมโรม 3:23 
เช่นนั้น ปัญหาจึงอยูท่ี่วา่ “คนบาป” นั้นหมายความวา่อะไรพระเจา้ตรัสแก่เราวา่ คนบาปทุกคนเป็นคนท่ี
หลงหาย (ลูกา 19:10) เขาอยูห่่างไกลจากพระองค ์และไม่สามารถหาทางกลบัได ้พระองคต์รัสวา่ ถา้เขา
ไม่เช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ เขาจะตอ้งพินาศ (ยอห์น 3:16) ขอ้น้ีหมายความวา่เขาจะตอ้งเป็นผูห้ลงหาย
ตลอดนิรันดร์ คนเหล่านั้นจะอยูห่่างไกลจากพระเจา้เป็นนิจกาล พระเจา้ตรัสวา่คนบาปเหล่านั้นก็ถูก
พิพากษาแลว้ เราทราบแลว้วา่พระเจา้เป็นความรักในขณะเดียวก็ทรงเป็นองคแ์ห่งความยติุธรรมดว้ย 
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พระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพากษาโลก และผูพ้ิพากษาจะตอ้งทรงไวซ่ึ้งความยติุธรรมเสมอ พระเจา้มิได้
พิพากษาลงโทษมนุษย ์ ในฐานะท่ีเขาเป็นคนบาป แต่ทรงพิพากษาในฐานท่ีเขาเป็นคนบาป ท่ีไม่เช่ือ
วางใจในพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค์ พระเจา้ทรงอภยับาปไดทุ้กชนิดเวน้ไวแ้ต่บาปอนัเดียว คือ
การไม่เช่ือพระเยซู พระผูช่้วยใหร้อดของโลก 

คนท่ียงัไม่รอดพน้จากบาป อาจจะเป็นคนใจดี มีความเมตตากรุณา แสดงความอารี
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่็ได ้ เขาอาจบริจาคเงินช่วยเหลือคนจนก็ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนเป็นของดีในสายตาของ
มนุษยแ์ต่พระเจา้มิไดท้รงเห็นเช่นนั้น พระเจา้ตรัสวา่การกระท าของมนุษยช์ัว่ (ยอห์น 3:19) อีกขอ้หน่ึง 
พระเจา้ตรัสวา่ มนุษยทุ์กประเภทไม่สามารถท าใหพ้ระองคท์รงพอพระทยัไดเ้ลย (โรม 8:8) 
นอกจากนั้นพระเจา้ยงัตรัสอีกวา่ การกระท าทุกอยา่งของผูท่ี้ไม่ยอมรับวา่ พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
นั้น ลว้นเป็นบาปทั้งส้ิน ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเยซูเป็นคนท่ีอยูภ่ายใตพ้ระพิโรธของพระเจา้ทุกคน (ยอห์น 
3:36) 

พระเจา้ยงัตรัสต่อไปอีกวา่ คนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดพน้บาป เป็นสมาชิกของตระกลูชัว่ 
บางคร้ังเราอาจจะไดย้นิบางคนกล่าววา่ พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของทุก ๆ คน แต่นัน่ไม่ใช่ความจริง 
พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของคนทุก ๆ คน ท่ีเช่ือพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น คนนอกนั้นมิไดเ้ป็นบุตรของ
พระองค ์ พระเยซูตรัสแก่ชาวฟาริซายวา่ “ท่านทั้งหลายมาจากมาร ซ่ึงเป็นพอ่ของท่าน” (ยอห์น 8:44) 
เป็นท่ีน่าสยดสยอง น่าสะพรึงกลวัสักเท่าใดท่ีมีพอ่เช่นนั้นบาปไม่ไดม้าจากภายนอก แต่มาจากภายในใจ
ของมนุษย ์(มาระโก 7:21-23) 

พระเจา้ตรัสสอนเราถึงส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ี เพราะพระองคป์ระสงคท่ี์จะใหเ้ราไดรั้บความรอด เรา
จ าเป็นตอ้งรู้วา่เป็นท่ีน่ากลวัน่าสยดสยองเพียงใด ท่ีตอ้งเป็นคนบาปตลอดไป ผูใ้ดท่ีอยากรอดพน้บาป ผู ้
นั้นจ าเป็นตอ้งเช่ือวางใจองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรา 
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ข้อควรปฏบิัติ 

จงอธิบายวา่ มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะน าไปสู่แผน่ดินสวรรคคื์อทางแห่งไมก้างเขน โดยความเช่ือ
ในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ คุณงามความดีของเราจึงจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ แต่คุณงามความดีท่ีเราท า 
เม่ือเราเดินทางห่างไกลจากพระเจา้ ยอ่มไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์
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บทเรียนที่ 6 วถิีทางแห่งความรอด 

1.ความตายของพระเยซูไดจ้ดัทางรอดพน้บาปใหม้นุษย ์มทัธิว 26:27, 28, ฮีบรู 9:22 
2.ความรอด คืออะไร 
มีปัญหาอยา่งหน่ึง ซ่ึงพระเจา้ผูเ้ดียวท่ีทรงสามารถจดัการใหไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ไม่มีอะไรเลยท่ี

เกินความสามารถของพระองค ์ เพราะวา่ พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ถึงกระนั้น ปัญหาน้ีมี
ค าตอบอยา่งเดียวเท่านั้น ปัญหาน้ีมีอยูว่า่ พระเจา้จะทรงจดัการอยา่งไรจึงจะช่วยใหค้นบาปรับความรอด 
น่ีเป็นปัญหาท่ียาก เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ พระเจา้จะทรงลืมหรือมองขา้มบาปไปไม่ได ้
ความผดิบาปจะตอ้งถูกลงโทษ แต่พระองคจ์ะทรงลงโทษเราโดยไม่แสดงพระกรุณาธิคุณหาไดไ้ม ่
เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นความรัก ความบริสุทธ์ิของพระเจา้กบัความรักของพระเจา้จะร่วมกนัช่วยให้
มนุษยพ์น้บาปไดอ้ยา่งไร พระเจา้ทรงพบหนทางนั้น ซ่ึงมีทางเดียวเท่านั้น 

ตลอดยคุของพระค  มภีร์เดิม พระเจา้ทรงช้ีแจงใหม้นุษยท์ราบถึงทางน้ี ซ่ึงเป็นแผนการของ
พระองค ์ ท่านคงจ าเร่ืองของคาอินและอาแบล ท่ีน าเคร่ืองสักการบูชามาถวายพระเจา้ได ้ (ปฐมกาล 4:3-
7) คาอินน าผลไมม้าถวาย แต่พระเจา้ไม่ทรงพอพระทยัรับเคร่ืองสักการะบูชาของคาอิน แมว้า่เคร่ืองบูชา
นั้นจะสวยงามน่าดูก็ตาม ส่วนอาแบลจะไม่งดงามน่าดูก็ตาม ส่วนอาแบลน าเอาลูกแกะมาฆ่า ถวายเป็น
เคร่ืองสักการะบูชา แมเ้คร่ืองสักการะบูชาของอาแบลจะไม่งดงามน่าดูก็ตาม แต่พระเจา้ก็ทรงยนิดีรับ
เคร่ืองบูชานั้น พระคมัภีร์เดิมกล่าวถึงการน าลูกแกะ มาฆ่าถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชาหลายคร้ัง การท่ี
เขาท าเช่นั้นก็เพื่ออะไร พระเจา้ไม่ประสงคท่ี์จะใหลู้กแกะซ่ึงไร้เดียงสา และไม่ไดท้  าผดิอะไรถูกฆ่า
เปล่า ๆ (ฮีบรู 10:6) แต่พระเจา้ทรงวาดภาพเพื่ออธิบายวถีิทางท่ี พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวใ้นการท่ีจะ
ช่วยมนุษยใ์หร้อด นัน่คือ โดยการตายของพระเยซูคริสตลู์กแกะถูกฆ่าและน าไปไวบ้นแท่นบูชาฉนัใด 
พระเยซูถูกปลงพระชนมบ์นไมก้างเขนฉนันั้น ลูกแกะไม่ไดท้  าผดิบาปอะไรเลย และลูกแกะไม่มีด่าง
พร้อยพิการ เช่นเดียวกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ทรงปราศจากด่างพร้อยหรือมลทินใด ๆ พระเยซูทรงเป็นผู ้
บริสุทธ์ิปราศจากบาป พระองคไ์ม่มีบาปท่ีจะตอ้งถูกลงโทษทณัฑจ์นถึงตาย 

เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงทรงรับเอาความผดิบาปของเราไว ้ บนพระกายของพระองค ์ และทรงรับ
เอาการลงโทษ ซ่ึงควรจะเป็นของเราไวบ้นพระกายของพระองคเ์อง 

พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ไดห้ลัง่ไหลเพื่อช าระบาปของเราส้ินแลว้ ในคืนก่อนท่ีพระเยซูจะ
ถูกปลงพระชนม ์ พระเยซูทรงเสวยอาหารม้ือสุดทา้ยกบับรรดาอคัรสาวก พระเยซูทรงยกจอกข้ึนและ
ตรัสวา่ “จงกินจากจอกน้ีทุกคนเถิด ดว้ยน่ีเป็นโลหิตจากค าสัญญาของเรา ซ่ึงตอ้งเทออกเพื่อไถ่โทษคน
เป็นอนัมาก” (มทัธิว 26:27, 28) อีกคร้ังหน่ึงพระเจา้ตรัสวา่ “ถา้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีการยก
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บาป” (ฮีบรู 9:22) “การยกบาป” หมายความวา่เอาบาปออกไปใหพ้น้ หรือหมายความวา่การอภยับาป
หรือหมายถึงการใหห้ลุดพน้บาป ดงันั้นถา้หากไม่มีการหลัง่โลหิตของพระเยซูแลว้ ก็ไม่มีการยกบาป 
การยกบาปออกไปใหพ้น้น้ีแหละจึงเป็นส่วนส าคญัของการรับความรอด 

พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานชีวิตของพระองค ์ เป็นค่าไถ่เรา (มทัธิว 20:28) พระโลหิตของพระ
เยซูเป็นค่าช าระหน้ีบาปเพื่อใหเ้รารับความรอด เงินและทอง บรรดาส่ิงท่ีมีในโลกน้ี ไม่มีคุณค่าเพียง
พอท่ีจะไถ่ใหเ้ราพน้จากบาปได ้ดงันั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงกล่าววา่ เราไม่ไดรั้บการไถ่ดว้ยส่ิงของผุ
พงัเป่ือยเน่าเช่นเงินและทอง แต่ไดรั้บการไถ่ไวด้ว้ยพระโลหิตอนัประเสริฐ ของพระเยซูคริสต ์
เช่นเดียวกบัเลือดของลูกแกะ ท่ีปราศจากพิการและด่างพร้อยนั้น (1 เปโตร 1:18, 19) 

บางคร้ังพระเยซูตรัสวา่ เราเป็นเหมือนลูกแกะของพระองคพ์ระเยซูตรัสวา่ พระองคท์รงเป็นผู ้
เล้ียงท่ีดี และพลีพระชนมข์องพระองค ์เพื่อลูกแกะของพระองค ์(ยอห์น 10:11, 15) 

ขอ้พระธรรมต่อไปน้ี จะบอกเราใหท้ราบถึงความรอด และวธีิท่ีพระเยซูช่วยเราไว ้ (ดู ยอห์น 
12:24, 32, 33, 3:14, 15) 

ในขอ้สุดทา้ยบอกวา่ องคพ์ระเยซูคริสต ์จ าเป็นตอ้งถูกตรึงบนไมก้างเขน น่ีคือ ค าตอบ และเป็น
ค าตอบเพียงค าเดียวท่ีพระเจา้ทรงแกปั้ญหาในการช่วยให้มนุษยพ์น้บาป 
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ข้อควรปฏบิัติ  

ใหผู้ศึ้กษาเลือกขอ้พระคมัภีร์จากบทเรียนน้ีเขียนลงใตรู้ป 
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บทเรียนที่ 7 การเป็นบุตรของพระเจ้า 

1.การอภยัโทษ ลูกา 7:48, เอเฟซสั 1:7 
2.การบงัเกิดใหม่ ยอห์น 3:5, 7, 1 เปโตร 1:23 
3.ชีวตินิรันดร์ ฮีบรู 5:9, ยอห์น 3:16 
4.การเป็นบุตรของพระเจา้ ยอห์น 1:12, โรม 8:16, 1 ยอห์น 3:2 
5.การพิทกัษรั์กษา ยอห์น 10:28, 29, 1 เปโตร 1:5 
6.พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ยอห์น 14:17, 1 โครินธ์ 6:19 
7.สง่าราศี ยอห์น 17:24, โรม 8:30 
ท่านเคยใชก้ลอ้ง “คาไลโดสะโคป” บา้งไหม เป็นกลอ้งประกอบดว้ยกระจก ประกบติดกนัทั้ง

สามดา้น ปลายอีกดา้นหน่ึงใชก้ระดาษหรืออยา่งอ่ืนท่ีมีพื้นเรียบปิด เวลาท่านหยอ่นเศษกระดาษสีเล็ก ๆ 
หลาย ๆ ช้ินลงไปแลว้พลิกกลอ้งไปมา จะเห็นภาพสะทอ้นของกระดาษเหล่านั้น เป็นลวดลายต่าง ๆ 
สวยงามมาก ทุกคร้ังท่ีท่านพลิกกลอ้งไปมา ลวดลายเหล่านั้นจะแปรเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ไม่มีส้ินสุด ภาพท่ี
ท่านเห็นอยูใ่นตอนแรกก็จะสูญหายไป กลายเป็นภาพใหม่ข้ึนแทน ยากนกัท่ีจะเห็นภาพเดิมอีก 

ความรอดของเราก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบักลอ้ง “คาไลโดสะโคป” น้ี สภาพของมนัก็จะ
แปลเปล่ียนไปทุกคร้ังท่ีท่านเพง่ดู 

แมว้า่ท่านไดรั้บความรอดสักก่ีปีแลว้ก็ตาม แต่ท่านก็ไม่มีทางท่ีจะทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
แห่งความรอด ท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไว ้เพื่อเราไดเ้ลย 

ความอุดมสมบูรณ์แห่งความรอด ท่ีพระเจา้ประทานให้เราประการแรกคือ การอภยัโทษ เป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่ เราไดก้ระท าบาปดว้ยกนัทุกคน พระเจา้ตรัสวา่ “คนทั้งปวงไดท้  าผดิทุกคน” ดงันั้นเราจึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการยกโทษบาป และน่ีแหละเป็นเหตุท่ีท าใหพ้ระเยซูทรงส้ินพระชนมบ์น
ไมก้างเขน เพราะเป็นทางเดียวท่ีพระเจา้จะทรงอภยับาปใหเ้ราได ้ คือโดยพระโลหิตไถ่ขององคพ์ระเยซู
คริสตเ์ท่านั้น เราจึงจะรอดพน้บาปได ้(เอเฟซสั 1:7) พระเยซูทรงทอดพระเนตร เห็นความเช่ือในใจของ
หญิงชัว่คนหน่ึง พระองคจึ์งทรงอภยัโทษใหแ้ก่นางทั้งหมด (ลูกา 7:48) และพระเยซูทรงสามารถอภยั
บาปใหแ้ก่เราดว้ยเหมือนกนั 

องคป์ระกอบอีกประการหน่ึงของความรอดก็คือ การบงัเกิดใหม่ นิโกเดโมเป็นคนดีเป็นคน
ฉลาด และมีสติปัญญา แต่ถึงกระนั้นพระเยซูยงัตอ้งตรัสย  ้าแก่เขาวา่ “ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่” (ยอห์น 3:5-
7) “มนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งบงัเกิดใหม่” น่ีมิไดห้มายความวา่ จะตอ้งกลายเป็นเด็กทารกอีกเป็นคร้ังท่ี
สอง แต่หมายความวา่ เราจ าตอ้งไดรั้บชีวติใหม่จากพระเจา้ เพราะพระเจา้จะทรงช่วยเหลือเรา โดยท่ีเรา
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ไม่ยอมละทิ้งชีวติเก่า อนัเตม็ไปดว้ยความผดิบาปของเรานั้นไม่ได ้ พระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะ
ปรับปรุงแกไ้ขชีวิตเก่า ๆ ของเรา แต่ทรงมีพระประสงคท่ี์จะก าจดัเสีย แลว้ประทานชีวิตใหม่ใหแ้ก่เรา 

พระเจา้ก็จะประทานชีวติใหม่ใหแ้ก่เรา เป็นชีวติท่ีย ัง่ยนืถาวร อยูเ่ป็นนิจนิรันดร์ เป็นภาวะแห่ง
ความรอดท่ีมัน่คงตลอดไป มิใช่ความรอดเพียงชัว่ครู่ชัว่ยาม ดงัความสุขจอมปลอมท่ีเราพบในโลก ชีวติ
อนัประเสริฐน่ีแหละท่ีเราเรียกวา่ ชีวตินิรันดร์ (ฮีบรู 5:9, ยอห์น 3:16) 

เราไดท้ราบมาแลว้วา่ คนท่ีไม่เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตมี์พญามารเป็นบิดาของเขา แต่คนท่ี
ไดรั้บการเปล่ียนฐานะไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง ไดก้ลายเป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1:12, โรม 8:16, 1 
ยอห์น 3:2) ในขอ้น้ีหมายความวา่เราไม่ตอ้งมีความหวาดกลวัต่อพระเจา้อีกต่อไป เพราะพระเจา้ทรงเป็น
พระบิดาของเราแลว้ และพระเจา้ทรงรักเรามากกวา่ท่ีเราคาดคิดเสียอีก เราวางใจพระเจา้ไดว้า่ พระองค์
จะทรงพิทกัษรั์กษาคุม้ครองเรา และเราก็สามารถเขา้เฝ้าพระเจา้ และเสนอความทุกขค์วามเดือดร้อนของ
เราต่อพระองคไ์ด ้

เน่ืองดว้ยพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของเราแลว้ พระองคท์รงสัญญาวา่ พระองคจ์ะทรงพิทกัษ์
รักษาและคุม้ครองเราตลอดไป และจะทรงน าเราไปสวรรค ์ พญามารจะแยง่ชิงเรากลบัคืนไปไม่ไดอี้ก
เลย เพราะพระเจา้ทรงสัญญาวา่จะรักษาเราไวใ้หป้ลอดภยั 

บางคร้ังเราอาจนึกอยากมีชีวิตอยู ่ ในสมยัท่ีพระเยซูยงัประทบัอยูใ่นโลกน้ี คงน่าอศัจรรยใ์จมาก 
ถา้หากวา่เราไดเ้ห็นองคพ์ระเยซูและเฝ้าดูเหตุการณ์ ขณะท่ีพระเยซูทรงรักษาคนใบใ้ห้พดูไดห้รือรักษา
คนตาบอดใหเ้ห็นไดอี้ก และรู้เห็นเป็นพยานในวนัท่ีลาซะโรฟ้ืนจากความตาย และไดเ้ป็นคนหน่ึงท่ีล้ิม
รสอาหาร ในวนัท่ีพระเยซูทรงเล้ียงคนหา้พนัคนดว้ยปลาสองตวั และขนมปังหา้กอ้นแต่สมยัน้ีเรามีส่ิง
น่ามหศัจรรยย์ิง่กวา่สมยัโนน้อีก สมยัโนน้เม่ือพระเยซูทรงเล้ียงคนหา้พนัคนอ่ิมแลว้ เขาก็พากนักลบั
บา้น เขาจะอยูก่บัพระเยซูตลอดไปไม่ได ้ แต่ส าหรับเราเม่ือพระเยซูกลบัไปสู่สวรรคแ์ลว้ พระองคมิ์ได้
ทรงปล่อยใหเ้ราอยูต่ามล าพงั แต่ไดท้รงโปรดประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใหล้งมาประทบัอยูก่บัเรา 
ถา้เราเช่ือในพระองค ์พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็จะประทบัอยูใ่นจิตใจของเราตลอดไป 

ดว้ยเหตุน้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงประทบัอยูก่บัเราเป็นนิจประทานฤทธ์ิอ านาจ ความช่ืนชม
ยนิดี และสันติสุข และส่ิงท่ีดีทุกอยา่งใหแ้ก่เรา ตลอดจนทรงอธิบายใหเ้ราทราบ ถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์
(ยอห์น 14:17, 1 โครินธ์ 6:19) 

นอกจากน้ียงัมีของดีของวเิศษ เก็บไวส้ าหรับเราในสวรรคแ์ละ ณ ท่ีนั้น เราจะอยูก่บัพระเยซู
คริสต ์ในสถานท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมไวส้ าหรับเรา (ยอห์น 1:1, 2) เรานึกภาพไดไ้หมวา่ภาพของพระ
เยซูท่ีเราเห็นคร้ังแรกในสวรรค ์ จะมีลกัษณะอยา่งไรคงเตม็ไปดว้ยสง่าราศีสุดท่ีจะอธิบายได ้ เราจะอยู่
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กบัพระองคท่ี์นัน่ตลอดไปเป็นนิจกาล และเราจะเขา้ส่วนในสง่าราศีกบัพระองคใ์นสวรรค ์ (ยอห์น 
17:24, โรม 8:30) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ใหน้กัเรียนอธิบายความแตกต่าง ระหวา่งแผน่ดินแห่งความมืด และแผน่ดินแห่งความสวา่ง 
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บทเรียนที่ 8 ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้า 

1.เรารับความรอด โดยความเช่ือ 
2.ความรอดมิไดเ้กิดจากผลงานของเราเอง 
ยงัมีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงเป็นคนข้ีอายมาก วนัหน่ึงขา้พเจา้อยากใหอ้ะไรสักอยา่งหน่ึงแก่เด็ก

คนนั้น ขา้พเจา้เพียรถามเด็กคนนั้นคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ เขาชอบหรือไม่ เด็กคนนั้นไม่ยอมยืน่มือออกรับ
ของขวญัท่ีขา้พเจา้ยืน่ให้เลย แมจ้ะพยายามยดัเยยีดใหส้กัเท่าใดก็ไม่ยอมรับเอาท่าเดียว ขา้พเจา้จึงเลิก
ความคิดท่ีจะเอาของขวญัให้เด็กหญิงคนนั้น และแม่หนูนอ้ยนั้นก็เลยไม่ไดรั้บของขวญันั้นเลย 

ความรอดท่ีเราไดพ้ดูมาแลว้ในบทเรียนก่อน ๆ เป็นของขวญัท่ีพระเจา้ประทานให้เรา พระองค์
มีพระประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท่ีจะประทานความรอดให้แก่เรา แต่ถา้เราไม่ยอมรับเอาแลว้ พระองคก์็
ยอ่มไม่อาจประทานใหเ้ราได ้ การท่ีเราจะเขา้ใจเร่ืองน้ีอาจยากสักหน่อย เพราะความรอดพน้บาป ไม่ใช่
ส่ิงของท่ีจะหยบิยืน่หรือรับเอาไดด้ว้ยมือ แต่เป็นการรับเอาดว้ยจิตใจ ซ่ึงเราเรียกวา่ความเช่ือหรือความ
ศรัทธา น่ีแหละคือวธีิท่ีจะรับความรอดจากพระเจา้ 

เกือบสองพนัปีล่วงมาแลว้ พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกน้ีในสภาพของทารก แต่พระกุมารเยซู 
ทรงแตกต่างจากทารกอ่ืน ๆ เพราะพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูทรงเจริญวยัข้ึน
เช่นเดียวกบัปุถุชนทัว่ ๆ ไป แต่พระองคท์รงบริสุทธ์ิเสมอ ไม่มีด่างพร้อยมลทินเลย พระองคไ์ม่ทรง
กระท าความผดิใด ๆ เลยแมแ้ต่นอ้ย แต่คนชัว่เกลียดชงัพระองค ์ และทา้ยท่ีสุดไดต้รึงพระองคไ์วบ้นไม้
กางเขน พระเจา้ตรัสไวใ้นพระธรรมโอวาทของพระองคว์า่ พระเยซูทรงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่เราทั้งหลาย
ใหร้อด พระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะใหเ้ราเช่ือพระด ารัสของพระองค ์ ถา้หากเราเช่ือพระด ารัสดว้ย
ความจริงใจ พระองคก์็จะประทานของขวญัอนัใหญ่ยิง่ คือการรอดพน้บาปใหแ้ก่เรา พร้อมทั้งการอภยั
โทษ การบงัเกิดใหม่ และชีวตินิรันดร์ ใหไ้ดรั้บสภาพความเป็นบุตรของพระเจา้ และไดรั้บการพิทกัษ์
รักษา นอกจากนั้นเรายงัรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิและสง่าราศีอีกดว้ย การท่ีเราจะไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี เรา
จะตอ้งรับโดยความเช่ือ ดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกเราแลว้ (อ่านและอภิปราย ลูกา 7:50, 8:48, 
มาระโก 9:23, ยอห์น 3:16, 36, 5:24, 6:47) 

บางคร้ังครูให้รางวลัแก่นกัเรียน ท่ีมีผลในการเรียนท่ีเด่นหรือปฏิบติังานดี แต่การรับความรอด
ไม่ใช่การไดรั้บรางวลั บางทีท่านอาจจะพยายามท าความดีจนสุดก าลงั แต่พระเจา้ไม่ทรงสามารถ
ประทานความรอดพน้บาป เป็นบ าเหน็จรางวลัแก่ท่านได ้เพราะเป็นของประทานจากเบ้ืองบน มิใช่ส่ิงท่ี
อาจซ้ือหาได ้และถึงแมว้า่ อาจจะตีราคาเป็นเงินทองได ้ คุณงามความดีของเราก็ยงัไม่ถึงขนาด ท่ีจะช่วย
เราได ้ของขวญัเป็นของใหเ้ปล่า ๆ ดว้ยความรัก 
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ท่านคงจ าเร่ืองโจรสองคนท่ีถูกตรึงบนไมก้างเขนไดมิ้ใช่หรือ ขณะท่ีพระเยซูทรงถูกตรึง มีโจร
สองคนถูกตรึงอยูเ่บ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองค ์ โจรทั้งสองคนเป็นคนชัว่ชา้เลวทราม
มาก และสมควรแลว้ท่ีถูกลงโทษเช่นนั้น ตอนแรก ๆ โจรทั้งสองคนแช่งด่าและสบถสาบาน แต่ต่อมา
ภายหลงัสักครู่คนก็เงียบลง ส่วนอีกคนหน่ึงยงัแช่งด่าต่อไป ในท่ีสุดโจรท่ีสงบน่ิงอยูน่ั้น พดูแก่โจรอีก
คนหน่ึงวา่ “เจา้ยงัไม่เกรงกลวัพระเจา้อีกหรือ.... เราไดรั้บโทษสมกบัเราไดก้ระท า แต่ท่านผูน้ี้หาไดท้  า
ผดิประการใดไม่” คร้ันแลว้เขาก็หนัมาทางพระเยซู ทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รง
ระลึกถึงขา้พเจา้ เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปในแผน่ดินของพระองค”์ โจรคนนั้นไม่ไดส้ร้างคุณงามความดี
ประการใด อนัควรแก่การไดรั้บความรอดเลย แต่เพราะวา่พระเยซูไดท้อดพระเนตรเห็นวา่โจรผูน้ั้นมี
ความเช่ือพระองคจ์ริง ๆ จึงตรัสแก่เขาวา่ “แทจ้ริง ในวนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราในบรมสุขเกษม” พระองค์
ประทานความรอดให้แก่โจรคนนั้นได ้ก็เพราะเขาเช่ือพระเยซูดว้ยความจริงใจ 

อยา่พยายามซ้ือความรอดเป็นอนัขาด การไปนมสัการพระเจา้ในโบสถก์็ดี การอธิษฐาน การท า
ความดี การถวายทรัพย ์ บ ารุงคริสตจกัรส่ิงเหล่าน้ี ไม่สามารถซ้ือความรอดไดเ้ลย ความรอดเป็นของ
ประทานจากพระเจา้ (โรม 6:23) ไม่ใช่เกิดจากผลงานท่ีใครก็จดัท าได ้ ดงันั้นจึงไม่มีใครควรค่าแก่การ
ภาคภูมิใจในความรอดนั้น เพราะความรอดเป็นของประทานจากพระเจา้ทั้งส้ิน (เอเฟซสั 2:8, 9) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษาเขียนรูปและขอ้ความใหเ้รียบร้อย 
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ทดสอบความจ า 
1.พระเจา้ตรัสเก่ียวกบัคน ท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดวา่อยา่งไรบา้ง? จงบอกมาส่ีประการ 
2.พระเจา้ทรงพอพระทยั ในการท่ีผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด จะบริจาคเงิน ช่วยกิจการของ

พระองคห์รือไม่? 
3.พระเจา้พอพระทยัในผลไมท่ี้คาอินน ามาถวาย หรือพอพระทยัลูกแกะท่ีอาแบลน ามาถวาย? 

เพราะเหตุใด? 
4.ส่ิงเดียวท่ีสามารถช าระบาปได ้คืออะไร? 
5.คนดี จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเกิดใหม่หรือไม่? เพราะเหตุใด? 
6.มนุษยทุ์ก ๆ คนในโลก มีพระเจา้เป็นพระบิดาจริงหรือ? 
7.ท่านสามารถช่วยตวัเองให้รอดพน้จากบาปไดห้รือไม่? ความเช่ือคืออะไร? 
8.จงเขียนขอ้ความจากพระธรรม เอเฟซสั 2:8-9 เท่าท่ีจ  าได ้
9.พระเจา้พระราชทานอะไร แก่คนท่ีท าคุณงามความดีหลงัจากท่ีเขาไดรั้บความรอดพน้บาป

แลว้? 
10.ใครเป็นบิดาของคนท่ียงัไม่เช่ือพระเจา้? 
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บทเรียนที ่9 จิตใจสองอย่างของผู้เช่ือพระเจ้า 

1.ความจ าเป็นในการรับนิสัยใหม่ 
2.พระเจา้ตรัสสอนเก่ียวกบัสันดานเก่าวา่อยา่งไร? 
ก.ไม่สามาถท าใหพ้ระเจา้ ทรงพอพระทยั สดุดี 51:5, เอเฟซสั 4:22, โรม 8:8, เยเรมีย ์17:9 
ข.ไม่สามารถเช่ือฟังพระเจา้ได ้มาระโก 7:21-23, เอเฟซสั 2:2 
ค.ไม่สามารถเขา้ใจพระเจา้ได ้1 โครินธ์ 2:14, 1 โครินธ์ 1:18, โรม 1:11 
มีผูเ้ขียนภาพรถลากคนัหน่ึง มีมา้เทียมรถสองตวั โดยมีมา้ตวัหน่ึงผกูอยูด่า้นหนา้ของรถ และอีก

ตวัหน่ึงไวข้า้งหลงัรถ มา้สองตวัหนัหนา้ไปทางทิศตรงกนัขา้ม และออกแรงลากรถอยา่งสุด
ความสามารถ ท าใหร้ถไม่อาจเคล่ือนท่ีไปทางใดไดเ้ลย เพราะการเล่นชกัคะเยอ่ ยอ่มไม่ท าใหเ้คล่ือนท่ี
ไดม้ากนกั ชกัไปชกัมาก็อยูท่ี่เก่านัน่เอง ในชีวติคริสเตียนก็มีสงครามชกัคะเยอ่เช่นเดียวกนั และผูท่ี้ให้
หยดุ มิใหมี้ศึกชกัคะเยอ่ต่อไป ก็คือองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

มนุษยทุ์กคนมีบาปติดตวัมาตั้งแต่เกิด เม่ือทารกยงัเล็กอยูก่็มองไม่เห็นบาป เพราะทารกยงัไม่ได้
ท  าผดิ แต่บาปก็ซ่อนอยูใ่นใจและอยูใ่นตวัของทารกอยูแ่ลว้ เม่ือเด็กโตข้ึน บาปก็เร่ิมปรากฏตวัทีละเล็ก
ละนอ้ย เราคิดวา่บางคนชัว่ร้ายเหลือเกิน และบางคนดูเหมือนเป็นคนดีมาก แต่พระเจา้มิไดเ้ห็นลกัษณะ
เหล่านั้นเป็นความดีดงัท่ีมนุษยย์กยอ่งเลย พระเจา้ตรัสวา่ สัจธรรมหรือคุณงามความดีของเรานั้น เป็น
เสมือนผา้ข้ีร้ิวท่ีสกปรก ในสายพระเนตรของพระองค ์(อิสยาห์ 64:6) 

วนัหน่ึงมีชายคนหน่ึง ดูท่าทางเป็นคนเรียบร้อยดีมากมาเฝ้าพระเยซู ชายคนน้ีเป็นท่ีเคารพของ
คนทัว่ไป เพราะเขาเป็นครูสอนศาสนา บางทีชายคนน้ีอาจเป็นคนดีท่ีสุดในกรุงเยรูซาเล็มก็ได ้ เขาเขา้มา
เฝ้าพระเยซูในเวลากลางคืน และมีความประสงคจ์ะสนทนากบัพระเยซู ขอ้ความแรกท่ีสุดท่ีพระเยซูตรัส
แก่ผูน้ั้นคือ “เราบอกท่านตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไมไ้ด”้ 
(ยอห์น 3:3) คุณธรรมของนิโกเดโมทั้งหมด รวมกนัก็ยงัไม่เพียงพอจะเขา้สวรรค ์พระเยซูตรัสวา่เขาตอ้ง
บงัเกิดใหม่ท าไมตอ้งท าเช่นนั้น เหตุใดคนท่ีไม่ไดท้  าผดิบาปร้ายแรงจึงจ าตอ้งบงัเกิดใหม่ พระเยซูทรง
หมายความวา่อะไร 

ค าตอบคือ มนุษยทุ์กคนมีสันดานบาปติดตวัมาแต่ก าเนิดสันดานเดิมน้ีบางคร้ังเราเรียกวา่ “เน้ือ
หนงั” ในท่ีน้ีไม่หมายถึงเลือดเน้ือในร่างกายของเรา หากแต่หมายถึงภาวะของเรา เม่ือคร้ังเรายงัมิไดเ้ช่ือ
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ สันดานเดิมของมนุษยน้ี์อาจไดรั้บการศึกษา ไม่ลกัขโมย ไม่ฆ่ากนัตาย และไม่
มุสา แต่ก็ไม่ไดช่้วยสันดานเดิมเปล่ียนแปลงอะไรเลย และไม่สามารถท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัได้
เลย เพราะเหตุน้ีพระเจา้จึงมีพระประสงคใ์หเ้รามีจิตใจใหม่ หรือนิสัยใหม่ เพื่อวา่จะไดเ้ป็นท่ีพอพระทยั
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พระองคน่ี์คือความหมายของค าวา่ บงัเกิดใหม่ เราเกิดคร้ังแรกจากครรภม์ารดา และเป็นบุคคลท่ีมีชีวติ
และร่างกายใหม่ แต่จิตวิญญาณของเราตายเสียแลว้ เม่ืออาดามและเอวาท าผิดบาป วญิญาณของเขาทั้ง
สองก็ตายเสียแลว้ สมจริงตามท่ีพระเจา้ตรัสวา่ “ถา้เจา้ขืนกินในวนัใด เจา้จะตายในวนันั้นเป็นแน่” 
(ปฐมกาล 2:17) พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะใหเ้รามีชีวิต เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งทรงสอนให้เราเช่ือ
องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ เม่ือเราเช่ือพระเยซู พระองคก์็จะประทานชีวติใหม่แก่เรา พระเจา้ไม่ไดซ่้อมแซม
ชีวติเก่าของเราเหมือนดงัเอาผา้ใหม่ไปปะปนผา้เก่าเลย 

ส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสสอนเก่ียวกบัจิตใจเก่า หรือเน้ือหนงันั้นไม่น่าช่ืนใจเลย พระเจา้ทรงสั่งสอน
เร่ืองน้ีอยา่งแจ่มแจง้และทุกคนเขา้ใจไดง่้าย ถา้พระเจา้มิไดท้รงสอนเช่นน้ีแลว้ มนุษยก์็อาจเขา้ใจผิดคิด
วา่เขาสามารถแกไ้ขปรับปรุงจิตใจเดิม หรือสันดานเดิมของเขาใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ได้ 

ประการแรกพระเจา้ตรัสสอนวา่ ใจบาปดั้งเดิมของมนุษยไ์ม่สามารถท าใหพ้ระเจา้ทรงพอ
พระทยัได ้ (อภิปรายขอ้พระคมัภีร์ตามรายการขอ้ 2 ก.) แมค้นท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดสามารถบริจาค
ช่วยเหลือคนยากจนได ้ แต่ถึงกระนั้นพระเจา้ก็มิไดท้รงพอพระทยัเพราะวา่เป็นผลการกระท าของจิตใจ
เก่า ตราบใดท่ีเขายงัไม่เช่ือพระเยซูคริสต ์ทุกส่ิงท่ีเขากระท านั้น จะเป็นความดีในสายพระเนตรของพระ
เจา้ไม่ไดเ้ลย 

สันดานเก่านั้นเก่านั้นไม่สามารถเช่ือฟังพระเจา้ได ้ และน่ีแหละเป็นเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้ราไม่
สามารถช่วยตนเองได ้(อภิปรายขอ้พระคมัภีร์ตามรายการขอ้ 2 ข) 

สันดานเก่า ไม่สามารถเขา้ใจพระเจา้ได ้บางคนบอกวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ดูเหมือนเป็นเร่ือง
โง่ส าหรับเขา ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะเขายงัไม่ไดรั้บนิสัยใหม่หรือชีวติใหม่นัน่เอง มนุษยธ์รรมดามีแต่เพียง
ใจบาปดัง่เดิมหรือสันดานเก่านั้น ดงันั้นเขาจึงไม่อาจเขา้ใจในพระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือเร่ืองราว
เก่ียวกบัพระเจา้ไดเ้ลย ถา้ใครพดูวา่เร่ืองไมก้างเขนและเร่ืองท่ีพระเยซูส้ินพระชนมเ์พื่อช่วยมนุษยใ์ห้
รอด เป็นเร่ืองโง่เขลา ก็พึงรู้เถิดวา่ บุคคลผูน้ั้นยงัมีสันดานบาปครอบง าจิตใจอยู ่ และจะตอ้งพินาศใน
ท่ีสุด (1 โครินธ์ 1:18) 

แต่เม่ือเราไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ เราก็ไดรั้บชีวติใหม่ ซ่ึงกระท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยั ใหเ้ราเช่ือ
ฟังและเขา้ใจถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้ ทั้งหมดน้ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา เม่ือเราเช่ือองคพ์ระเยซู
คริสต ์
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ข้อควรปฏบิัติ 

มีคริสเตียนหลายคนมีชีวติอยูต่ามแบบ “มนุษยเ์ก่า” และประสบแต่ความทุกขเ์ดือดร้อน พระ
เจา้ทรงประสงคท่ี์จะประทานความสุขใหแ้ก่เขาและตอ้งการใหเ้ขาเช่ือฟังและรับชีวิตใหม่ แทนท่ีจะท า
ตามชีวติเก่า น่ีแหละคือการชกัคะเยอ่ท่ีอธิบายไวใ้น กาลาเทีย 5:17 
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บทเรียนที่ 10 จิตใจใหม่ 

นิยายเร่ืองหมูมีจิตใจเป็นกวาง 
1.จ าเป็นตอ้งมีชีวิตใหม่ (ทบทวนบทเรียนท่ีแลว้) 
2.จะรับชีวติใหม่ไดอ้ยา่งไร 1 เปโตร 1:23, ยอห์น 1:12, 13 
3.ชีวติใหม่คืออะไร 1 โครินธ์ 5:17, กาลาเทีย 2:20, โคโลสี 3:3, 4, ฟิลิปปี 1:21, โคโลสี 1:27, 1 

ยอห์น 5:11, 12 
เจา้หญิงองคห์น่ึงเล้ียงหมูเล็ก ๆ ตวัหน่ึงไวดู้เล่น เจา้หญิงองคน์ั้นเล้ียงหมูตวันั้นไวใ้นวงั และให้

อยูใ่นหอ้งประทบัส่วนพระองคเ์องดว้ย เจา้หญิงให้คนอาบน ้าใหม้นัทุกวนั และเปล่ียนริบบิ้นสีสดใสผกู
คอใหทุ้กวนั เจา้หญิงทรงอบรมและทรงสอนหมูตวันั้นดว้ยความพิถีพิถนั ใหม้นัรู้จกัรักษาความสะอาด 
วนัหน่ึงหลงัจากไดรั้บการอบรมสั่งสอนหมูตวันั้นอยูเ่ป็นเวลานานหลายเดือน เจา้หญิงทรงพาหมูตวันั้น
เดินเล่นตามถนน เหตุการณ์ด าเนินไปโดยเรียบร้อยทุกประการ จนกระทัง่เจา้หญิงเสด็จมาถึงปลกัโคลน
แห่งหน่ึงใกลท้างเดิน เจา้หมูนอ้ยดีอกดีใจมาก มนัรีบกระโจนลงไปในปลกัตมนั้นและเกลือกกล้ิงไปมา
ดว้ยความสนุกสนาน ดูเหมือนมนัจะมีความสุขยิง่กวา่อยูใ่นวงัของเจา้หญิงเสียดว้ยซ ้ าไป มนัลืมวา่มนั
ผกูริบบิ้นสวย ๆ และลืมวา่มนัอาบน ้าสะอาดแลว้ เจา้หญิงทรงโทมนสัพระทยัมากแต่ในขณะนั้นมี
เทพธิดาองคห์น่ึงมาปรากฏ และทูลเจา้หญิงองคน์ั้นวา่ จะช่วยเปล่ียนจิตใจของหมูใหรั้กความสะอาด 
โดยท่ีเทพธิดาองคน์ั้นจะถอดเอาหวัใจของหมูออก และเอาหวัใจของกวางใส่แทน กวางเป็นสัตวส์ะอาด
มาก ดงันั้นเม่ือหมไูดห้วัใจกวาง หมูจึงรักษาความสะอาด และไม่ลุยเขา้ไปในปลกัตมอีกเลย 

ถูกแลว้เร่ืองท่ีเล่ามานั้นเป็นเพียงนิทาน แต่เป็นภาพท่ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงกระท า
อยา่งไรกบัจิตใจของเรา จิตใจของเราชอบสกปรก ชอบบาปเหมือนหมูชอบโคลน พระเจา้ตรัสแก่เราวา่ 
จิตใจเก่าไม่สามารถจะท าให้พระองคพ์อพระทยัได ้แมว้า่ จิตใจของเราจะไดรั้บการอบรม สั่งสอนอยา่ง
ถ่ีถว้น และระมดัระวงัสักเท่าใดก็ตาม แต่เม่ือจิตใจยงัเป็นจิตใจบาป จิตใจนั้นจะนึกรักบาป มนัจะหาทาง
ด้ินรนและเอาตวัเขา้ไปเกลือกกลั้วและคลุกเคลา้อยูก่บัความโสมมแห่งความผิดบาปจนได ้ พระเจา้ไม่
ตรัสเลยวา่ จะทรงปรับปรุงแกไ้ขหรือดดัแปลงจิตใจเก่าใหดี้ แต่พระองคต์รัสวา่ มนุษยจ์ะตอ้งมีจิตใจ
ใหม่ แต่เราจะสร้างจิตใจใหม่ข้ึนเองนั้นไม่ได ้

ความพยายามของเราอยา่งมาก ก็เป็นเพียงการขดัถูแต่เพียงผวินอกเท่านั้น แต่ความบาปซ่อนอยู่
ในจิตใจ เราไม่มีทางท่ีจะจดัการอะไรไดเ้ลย เปรียบเหมือนเอาสีทาท่อระบายน ้าเน่า แมท้่อน ้าดูสีสวยสด
งดงาม แต่น ้าเน่าในท่อก็ยงัเน่าอยูน่ัน่เอง จะเปล่ียนเป็นน ้าสะอาดไม่ได ้ โดยเหตุน้ีพระเจา้จึงไม่ยอม
ตอ้นรับคนท่ีไม่ยอมเช่ือพระเยซู ไม่วา่คนนั้นจะพยายามท าคุณงามความดีสักเท่าใด ก็ใม่สามารถท าให้
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พระเจา้ทรงพอพระทยัไดเ้ลย เพราะเขาจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บนิสัยใหม่ หรือชีวิตใหม่ ซ่ึงพระเจา้องค์
เดียวเท่านั้นทรงประทานให้แก่เราได ้

ส่ิงส าคญัท่ีพระเจา้ทรงกล่าวถึง เป็นอนัดบัแรกก็คือ เราตอ้งบงัเกิดใหม่ตามพระด ารัสของ
พระองค ์(1 เปโตร 1:23) พระคริสตธรรมคมัภีร์แตกต่างกบัหนงัสืออ่ืน ๆ มาก เพราะวา่หนงัสือน้ีมีชีวิต
เพราะสามารถใหชี้วติใหม่แก่มนุษยไ์ด ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกเราถึงเร่ืองขององคพ์ระเยซูคริสต ์
และถา้เราเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ราก็ไดรั้บการบงัเกิดใหม่ และไดรั้บชีวติใหม่ ในพระธรรมยอห์น 1:12, 
13 พระเจา้ตรัสสอนถึงวธีิท่ีจะใหเ้ราเป็นบุตรของพระองคก์ล่าวคือ เราตอ้งบงัเกิดใหม่ในพระองค ์ เม่ือ
ไดรั้บการบงัเกิดใหม่แลว้ พระเยซูคริสตจ์ะประทานชีวิตใหม่ เราไดรั้บชีวิตอนัประกอบดว้ยเน้ือและ
เลือด จากบิดามารดาของเราเช่นใด เราก็ไดรั้บชีวิตใหม่ฝ่ายจิตวญิญาณจากพระเจา้เช่นเดียวกนันั้น ดว้ย
เหตุน้ี พระเจา้จึงทรงเป็นพระบิดา ของผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสต ์

ชีวติใหม่น้ีเป็นชีวติใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นส่วนใดส่วนหน่ึงซ่ึงคละเคลา้อยูก่บัของเก่า พระเจา้
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหชี้วติเก่าของเราตายไปใหส้นิท โดยไม่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอีกเลย หากแต่ทรง
ตอ้งการให้เรามีชีวติใหม่ซ่ึงเป็นชีวติของพระองค ์ คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาประทบัในจิตใจของ
เรา โดยเหตุน้ีเองคนท่ีบงัเกิดใหม่จึงเรียกวา่ “คนถูกสร้างใหม่” (2 โครินธ์ 5:17) พระคริสตธรรมคมัภีร์
ไดก้ล่าวไวห้ลายคร้ังวา่ พระคริสตเ์ป็นชีวติของเราดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ส าหรับขา้พเจา้นั้นการท่ี
มีชีวติอยูก่็ไดพ้ระคริสต”์ (ฟิลิปปี 1:21) ถา้เราตระหนกัยิง่ข้ึนตามล าดบัวา่ชีวติใหม่ของเราน้ี เป็นชีวติ
ของพระคริสต ์เราจะมีความตอ้งการให้คนอ่ืนเห็นพระเยซูมากข้ึนตามล าดบัเดียวกนั 
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ข้อควรปฏบิัติ 

เคร่ืองประดบัเปล่ียนนิสัยคนไม่ได ้ ยาพิษซ่ึงอยูใ่นถว้ยแกว้ แมจ้ะประดบัถว้ยใหส้วยงาม
อยา่งไร ก็ยงัคงเป็นยาพิษอยูน่ัน่เอง 
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บทเรียนที่ 11 ศึกภายใน 

1.สันดานเก่ายงัไม่ออกไป 1 ยอห์น 1:8, 10, โรม 7:18, กาลาเทีย 5:17 
2.พระเจา้ทรงเตรียมทางใหเ้รามีชยัชนะ กาลาเทีย 5:16, โรม 6:6, 7, กาลาเทีย 2:20, โรม 13:14 
เราคงไม่อยากเท่ียวในสวนสัตวแ์น่ ๆ ถา้หากวา่เจา้หนา้ท่ีเปิดกรงขงัหมี เสือ สิงโตออกมา

เพน่พา่น และสัตวพ์วกนั้นคงจะขบกนักนัเอง หรือไม่ก็ท  าร้ายใครสักคนหน่ึงก็ได ้ ถา้มนัเห็นเขา้แต่เม่ือ
สัตวเ์หล่านั้นอยูใ่นกรง มนัก็ไม่สามารถท าอนัตรายใครไดเ้พราะมีกรงเหล็กขวางกั้นอยู ่

ในจิตใจของเราก็มีสันดานอนัเลวร้าย เช่นเดียวกบัเสือ เราไดเ้ห็นแลว้วา่เสือร้ายไม่สามารถท า
คุณงามความดีไดเ้ลย พระเจา้จะไม่เก่ียวขอ้งอะไรกบัส่ิงชัว่ร้ายนั้นเลย แต่เม่ือเราเช่ือในองคพ์ระเยซู
คริสต ์และไดบ้งัเกิดใหม่ เราก็จะไดรั้บชีวติใหม่ซ่ึงไม่มีปกติกระท าผดิ เพราะวา่ชีวติใหม่น้ีเป็นชีวติของ
พระเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงปลูกฝังไวภ้ายในจิตใจของเรา จะเป็นการดีมากทีเดียวถา้หากพระเจา้จะทรงเอา
สันดานเก่าของเราออกไป ในทนัทีท่ีเราไดรั้บนิสัยใหม่จากพระองค ์แต่พระองคมิ์ไดท้รงกระท าเช่นนั้น 
พระเจา้ทรงมีเหตุผล ในการปล่อยสันดานเดิมไวภ้ายในจิตใจของเรามีบางคนลวงตวัเองโดยคิดผิดไปวา่ 
สันดานบาปของเขาหมดไปแลว้และบอกวา่จะไม่ท าผดิอีกเลย ขอ้น้ีไม่จริง เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่าววา่ เรายงัมีสันดานเดิมอยู ่ และสันดานบาปน้ีแหละสามารถท าผดิบาปได ้ (1 ยอห์น 1:8, 10) แม้
เปาโลเองก็มีสันดานบาปเหลืออยู ่ ซ่ึงเป็นของชัว่ (โรม 7:18) และพระธรรมกาลาเทีย 5:17 ก็กล่าววา่ 
เน้ือหนงัยอ่มต่อสู้พระวิญญาณ เน้ือหนงัตอ้งการอยา่งหน่ึง และพระวญิญาณตอ้งการอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึง
ตรงกนัขา้มอยา่ลืมอุทาหรณ์ท่ีไดย้กเป็นตวัอยา่ง เร่ืองมา้สองตวัท่ีลากรถไปในทางตรงกนัขา้ม เน้ือหนงั
ดึงเราไปสู่พญามาร ส่วนวิญญาณดึงเราไปสู่พระเจา้ 

บางทีเราอาจเขา้ใจผดิ คิดวา่การท่ีเราเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ ความขดัแยง้กนัภายในจิตใจ
ของเราคงจะไม่มีอีกต่อไป คร้ันเม่ือพบวา่ ตวัเองยงัคงท าบาป และยงัถูกพญามารทดลองอยู ่ จึงยอ่มจะ
รู้สึกผดิหวงัเป็นธรรมดา แทจ้ริงแลว้การต่อสู้ขดัแยง้กนัภายในใจ หลงัจากท่ีเรารับเช่ือแลว้ เป็นการ
เร่ิมตน้เท่านั้น เพราะเดิมเรามีสันดานบาปอยูเ่พียงอยา่งเดียว ยงัไม่มีอะไรอนัจะก่อให้เกิดภาวะขดัแยง้ 
คร้ันเม่ือเราไดรั้บนิสัยใหม่ รับชีวติใหม่ จึงเกิดสภาพท่ีขดัยงักนัอยา่งรุนแรง ดงันั้นการบงัเกิดใหม่จึง
เป็นการเร่ิมตน้ของการต่อสู้ หาใช่ท่ีส้ินสุดของการต่อสู้ ดงัท่ีเราคาดหมายไวอ้ยา่งผิด ๆ นั้นไม่ ถา้
เช่นนั้นเหตุการณ์จะเป็นอยา่งไรต่อไป เราจะปล่อยใหส้ันดานบาปชกัน าใหเ้ราท าความผิดบาปทุกวนัจน
ตลอดชีวิตหรือ พระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ราพา่ยแพต่้อบาป พระองคท์รงมีพระประสงคใ์หเ้รา
ถวายเกียรติแก่พระองค ์ ในกิจการทุกอยา่งท่ีเราท า แต่เราจะชนะศึกในใจไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเรายงัปล่อย
ใหส้ันดานบาปอยูภ่ายในตวัเราอยู ่ซ่ึงพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะท าบาปทุกเวลา 
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พระเจา้ทรงสร้างหนทางไว ้ ใหชี้วติใหม่ของเราไดช้ยัชนะเสมอ นัน่คือเหตุผลแห่งการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ พระเยซูมิใช่เพียงแต่จะส้ินพระชนม ์ เพื่อช่วยเราให้พน้จากนรกเท่านั้น 
หากยงัช่วยเราด าเนินชีวิตท่ีปราศจากบาปในโลกน้ีดว้ย 

เม่ือพระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมบ์นไมก้างเขน พระเจา้ก็ทรงเล็งเห็นวา่ ทุกคนท่ีจะเช่ือในองค์
พระเยซูคริสต ์ ไดต้ายพร้อมกบัพระเยซูท่ีไมก้างเขนนั้นดว้ย ดงันั้นพระเจา้จึงตรัสวา่ เราไดต้ายแลว้กบั
พระคริสต ์ (โรม 6:8) แมว้า่สันดานเดิมของเราจะยงัคงอยูภ่ายในใจของเราก็ตาม แต่พระเจา้ทรงถือวา่ 
จิตใจเก่านั้นไม่มีชีวติอีกต่อไป เพราะไดต้รึงไวก้บัพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนแลว้ ถา้เราไม่ตอ้งการให้
สันดานบาปชกัน าใหเ้ราท าผิดอีกต่อไป เราก็จะตอ้งยอมอนุญาตใหพ้ระเจา้ทรงประหารสันดานบาปนั้น
ใหต้ายสนิทเราจะตอ้งยอมถวายตวัของเราต่อพระเจา้ และอธิษฐานทูลขอต่อพระองคใ์หต้รึงชีวิตเก่า
ของเราท่ีไมก้างเขน เม่ือเราถูกล่อลวงใหท้ าบาป เราจงอธิษฐานขอต่อพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้
พระองครู้์วา่สันดานเดิมนั้นไดถู้กตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขอใหพ้ระองคป์ระหารมนัใหต้ายเสียเถิด 
ขออยา่ใหม้นัมีโอกาสหลุดจากไมก้างเขนมาท าบาปไดอี้กเลย” 

การกระท าทุกอยา่งของเรา ถา้ไม่ใช่เกิดจากแรงผลกัดนัของชีวติเก่า ก็ตอ้งเกิดจากแรงผลกัดนั
ของชีวติใหม่ อยา่งหน่ึงอยา่งใดในสองอยา่งน้ีเสมอ ถา้เราตอ้งการใหชี้วิตใหม่เจริญข้ึน เราก็ตอ้งหมัน่
บ ารุงเล้ียงดว้ยอาหารคือ พระวจนะของพระเจา้เสมอ (1 เปโตร 2:2) ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งกกัขงัชีวติเก่า
ใหอ้ดตาย อยา่ใหอ้าหารฝ่ายโลกซ่ึงจะท าใหม้นัอว้นทว้นข้ึนได ้ ถา้หากเราด าเนินตามพระวญิญาณ เรา
จะไม่ประพฤติตามราคะตณัหาของเน้ือหนงัเลย (กาลาเทีย 5:16, โรม 6:6, กาลาเทีย 2:20, โรม 13:14) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษาเอากระดาษแขง็ตดัเป็นรูปหวัใจดงัแบบ แลว้เขียนขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ขอ้หน่ึง
ลงในรูปนั้น 
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บทเรียนที่ 12 ใจเก่า – ใจใหม่ คอือะไร 

ขอ้แตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตวเ์ดรัจฉาน 
1.ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ 1 เธสะโลนิกา 5:23, ฮีบรู 4:12 
2.การรับพระวญิญาณ เม่ือเกิดใหม่ 1 โครินธ์ 2:12 
3.จิตใจใหม่ 2 โครินธ์ 3:18, กาลาเทีย 2:20 
4.ร่างกายใหม่ ฟิลิปปี 3:21, 1 ยอห์น 3:2 
สัตวเ์ดรัจฉานบางชนิดฉลาดมาก คือ สามารถเรียนรู้จากมนุษยไ์ดห้ลายอยา่ง สุนขับางชนิด

ฝึกหดัใหจู้งคนตาบอดขา้มถนน ท่ีจราจรคบัคัง่ในเมืองใหญ่ ๆ ได ้ สุนขัพวกน้ีจะหยดุไม่ขา้มถนนเม่ือมี
ไฟแดงและขม้ถนนเม่ือมีไฟเขียว ดูเหมือนวา่สุนขัพวกน้ีมีความรอบรู้หลาย ๆ อยา่งดีเท่ามนุษย ์ แต่ถึง
อยา่งไรมนุษยก์บัสัตวก์็ยงัมีขอ้แตกต่างกนัอยูน่ัน่เอง แมแ้ต่คนท่ีโง่ท่ีสุด กบัสัตวท่ี์ฉลาดท่ีสุดก็ตาม
กล่าวคือ มนุษยท์ัว่ ๆ ไปรู้จกันมสัการพระเจา้ แต่สัตวเ์ดรัจฉานไม่รู้จกัพระองค ์ ส่วนการท่ีมนุษยจ์ะ
นมสัการพระเจา้เท่ียงแทห้รือพระเทียมเทจ็นั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่สัตวเ์ดรัจฉานไม่รู้จกักราบไหว้
นมสัการอะไรเลย 

ชีวติของเรามีองคป์ระกอบ สามอยา่งคือ ร่างกาย จิตใจและ วญิญาณ เรือนร่างเท่านั้นท่ีมนุษย์
มองเห็นกนัและกนัได ้และร่างกายน้ี เรามีประสาททั้งหา้ คือหูไดย้นิ จมูกไดก้ล่ิน ตามองเห็น ล้ินชิมรส 
และกายใชส้ัมผสั โดยอาศยัประสาททั้งหา้น้ี เราจึงรู้วา่โลกท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเรามีอะไรบา้ง ถา้เราไม่มี
ร่างกายก็ไม่สามารถมองเห็น ดมกล่ิน ชิมหรือสัมผสัส่ิงใดเลย สัตวเ์ดียรัจฉานก็มีประสาททั้งหา้ดว้ย
เหมือนกนั มนุษยมี์จิตใจซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรู้สึกรักและรู้สึกเกลียด สัตวเ์ดรัจฉานก็มีความรู้สึก
ดว้ย เช่นสุนขัรู้จกัรักเจา้ของ และรู้จกัเกลียดคนบางคนท่ีท าใหม้นัร าคาญใจแต่เหนือส่ิงอ่ืนใด มนุษยมี์
วญิญาณ สัตวไ์ม่มีวิญญาณ จึงไม่รู้จกักราบไหวพ้ระเจา้ โดยพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น มนุษยเ์ราจึง
ทราบวา่ เรามีจิตใจ และวญิญาณ และรู้วา่จิตใจและวญิญาณนั้นต่างกนั 

เม่ือเราเกิดมา เราเกิดมาพร้อมกบั ร่างกาย จิตใจ และวญิญาณ องคป์ระกอบทั้งสามอยา่งน้ี ต่างก็
ถูกบาปท าใหเ้ปรอะเป้ือนเป็นมลทิน จนกระทัง่ไม่สามารถท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัไดร่้างกายมีบาป
จึงเกิดการเจบ็ป่วยและตายในท่ีสุด พระเจา้ไดต้รัสเตือนอาดามไวก่้อนวา่ ถา้หากเขาขดัขืนไม่เช่ือฟัง
พระเจา้ และกินผลไมน้ั้นเขา้ไปวนัใด เขาจะตอ้งตายเป็นแน่ อาดามท าผดิจึงตายและมนุษยทุ์ก ๆ คนก็
ตอ้งเผชิญกบัความตาย เพราะวา่เป็นผลสืบเน่ืองกนัมา จิตใจของมนุษยก์็ถูกบาปท าลายดว้ย หลายคร้ัง
เราเกลียดส่ิงท่ีเราควรรัก และเรากลบัรักส่ิงท่ีเราควรเกลียด เราไม่รักพระเจา้ดว้ยส้ินสุดจิตและส้ินสุด
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ความคิดของเรา ซ่ึงท่ีจริงเราควรจะรักมาก แต่เรากลบัไปรักตวัเอง และวถีิทางของเราเองแทน แม้
วญิญาณก็ถูกสาปดว้ย เพราะวญิญาณของเราไม่รู้จกัพระเจา้ตามท่ีควร 

ในทวปีอาฟริกา และเอเซีย เช่น จีน อินเดีย มนุษยพ์ากนักราบไหวพ้ระท่ีไม่เท่ียงแท ้แมใ้นจกัร
ภพองักฤษซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ผูค้นก็ยงัไม่เช่ือพระเจา้โดยวาดมโนภาพพระ
เจา้ของพวกเขาข้ึนอีกองคห์น่ึง ซ่ึงไม่เหมือนกบัพระเจา้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย โดยเหตุน้ี
องคป์ระกอบทั้งสามของชีวติเราจึงถูกจิตใจเก่า คือ จิตใจบาปท าลายเสียส้ิน จนไม่อาจเป็นท่ีพอพระทยั
พระเจา้ไดเ้ลย 

คร้ันเม่ือเราไดรั้บการบงัเกิดใหม่จากพระเจา้ พระองคจึ์งเร่ิมท างานในเรา โดยสร้าง
องคป์ระกอบทั้งสาม แห่งชีวติของเราข้ึนใหม่ เราไดรั้บพระวิญญาณจากพระเจา้ในทนัทีท่ีเราบงัเกิด
ใหม่และไดรั้บช  วติใหม่ของพระเยซูคริสต ์ คือไดรั้บนิสัยและวญิญาณใหม่ (1 โครินธ์ 2:12) และ
วญิญาณใหม่น้ี สามารถท ากิจการทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ ส่วนวิญญาณเก่า ซ่ึงเป็นของชีวิตเก่าไม่
สามารถเขา้ใจเร่ืองพระเจา้ไดเ้ลย โดยเหตุน้ีบางคร้ังท่านจึงอาจไดย้นิบางคนพดูวา่เร่ืองในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ เป็นเร่ืองท่ีโง่เขลา ท่ีเขาพดูเช่นนั้นก็เพราะวา่เขายงัไม่ไดรั้บจิตใจใหม่จากพระเจา้นัน่เอง 
แลว้เร่ืองจิตใจเล่าเป็นอยา่งไร พระเจา้ทรงซ่อมแซมจิตใจเก่าใหดี้ข้ึนหรือ เปล่าเลย พระเจา้มิได้
ซ่อมแซมส่ิงหน่ึงส่ิงใดเลย พระองคท์รงสร้างข้ึนใหม่ ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งสร้างจิตใจของเราข้ึนใหม่ 
เป็นจิตใจท่ีรักพระเจา้ และเกลียดชงับาป พระเจา้มิไดท้รงสร้างส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดในคราวเดียว หากแต่
ทรงสร้างข้ึนทีละเล็กละนอ้ย ตามวาระท่ีเรายอมให้จิตใจใหม่ปกครองชีวิตของเรา และงานน้ีจะส าเร็จ
เรียบร้อยในวนัท่ีพระเยซูเสด็จมาคร้ังท่ีสอง “เรารู้แลว้วา่พระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏ เราทั้งหลายจะเป็น
เหมือนพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงเป็นอยา่งไร เราจะเห็นพระองคอ์ยา่งนั้น” พระเยซูจะไม่ทรงละ
ทิ้งเราไวก้บัร่างกายท่ีถูกบาปท าลายอีกต่อไป วนัท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมา เราจะมีร่างกายใหม่เหมือนพระ
กายของพระองค ์แลว้เราจะเป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้น สมกบัท่ีเป็นพระกายของพระคริสตทุ์กประการ 

ในเวลาท่ีเราถึงแก่ความตาย หรือเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาอีก เราจะหลุดพน้ จากชีวิตเก่าของเรา
เป็นนิตยนิ์รันดร์ และในวาระท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมา เราจะมีร่างกายใหม่ เป็นกายซ่ึงเราจะมีอยูใ่น
สวรรคเ์ป็นนิจกาล 
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เราไดรั้บวิญญาณใหม่ทนัทีท่ีเราเช่ือพระเยซู และไดรั้บจิตใจใหม่ทีละเล็กละนอ้ย ตามขนาด
ความเช่ือท่ีเรามีต่อพระคริสต ์ (จุดไข่ปลาท่ีท าไวน้ั้นแสดงใหเ้ราเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์” ส่วนกายใหม่นั้น 
จะไดรั้บเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา 
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ทดสอบความจ า 
1.เม่ือแรกเกิด จิตใจของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร? 
2.พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไร เก่ียวกบัจิตใจเก่าของมนุษย?์ จงบอกมาสามประการ 
3.มนุษยท่ี์ยงัไม่เกิดใหม่ จะเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดห้รือไม่? เพราะเหตุใด? 
4.พระเจา้ทรงซ่อมแซมจิตใจเก่าของเราให้ดีข้ึนหรือไม่? 
5.จิตใจใหม่คืออะไร? เรารับจิตใจใหม่ไดอ้ยา่งไร? 
6.พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะจดัการอยา่งไรกบัสันดานเดิมของเรา? 
7.คริสเตียนจะถูกจูงใหท้  าผดิบาปอีก ไดห้รือไม่? เพราะเหตุใด? 
8.เราจะมีชยัชนะต่อจิตใจเก่าของเราไดอ้ยา่งไร? 
9.องคป์ระกอบทั้งสามของมนุษย ์มีอะไรบา้ง? 
10.จงบอกวา่ เม่ือไรเราจึงไดรั้บ: 

(ก) นิสัยใหม่ 
(ข) จิตใจใหม่ 
(ค) ร่างกายใหม่ 
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บทเรียนที่ 13 ความเช่ือและการปฏิบตัิ 

1.ความเช่ือคืออะไร โรม 4:20, กิจการ 27:21-25 
2.ความเช่ือมาจากไหน เอเฟซสั 2:8 
3.สาระส าคญัของความเช่ือ ฮีบรู 1:16 
เราทุกคนอาศยัความเช่ือเป็นหลกั ในการด าเนินชีวติประจ าวนั แมค้นท่ีบอกวา่ เขาไม่มีความ

เช่ือเลยก็ตอ้งอาศยัความเช่ือเช่นเดียวกนั เพราะมนุษยจ์ะขาดเสียซ่ึงความเช่ือนั้นไม่ได ้ เม่ือท่าน
รับประทานอาหาร ท่านก็ตอ้งเช่ือวา่ อาหารท่ีท่านรับประทานนั้นเป็นของดี ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หรือ
อยา่งนอ้ย ท่านจะไม่เจบ็ป่วยเม่ือท่านเดินขา้มสะพาน ท่านก็เช่ือวา่ สะพานนั้นคงจะแขง็แรง ท่าน
น ้าหนกัตวัท่านได ้ เม่ือท่านถามหนทางจากต ารวจ ท่านก็ไวใ้จต ารวจวา่ คงจะรู้ทางจริง ๆ เม่ือท่านข่ี
รถจกัรยาน ท่านก็เช่ือวา่รถจกัรยานคนันั้นคงจะแขง็แรง พอจะทานน ้าหนกัตวัของท่านได ้

สรุปง่าย ๆ ความเช่ือก็คือความไวว้างใจนัน่เอง มนุษยต่์างก็มีความเช่ือดว้ยกนัทุกคน เวน้แต่ใช้
ความเช่ือในทางท่ีถูกหรือผิดเท่านั้น อบัราฮามเป็นผูท่ี้มีความเช่ืออยา่งแรงกลา้ พระเจา้ทรงสัญญากบัอบั
ราฮามไวห้ลายขอ้ และอบัราฮมัก็เช่ือวา่ พระสัญญาของพระเจา้เป็นความจริง เพราะอบัราฮามมีความ
เช่ือในพระองค ์ ไม่มีอะไรท่ีหนุนใจอบัราฮามในการเช่ือค าสัญญานั้น เวน้แต่พระเจา้ผูใ้หค้  าสัญญาของ
พระองค ์ และนัน่เป็นเหตุผลท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดพระเจา้ทรงสัญญาวา่ อบัราฮามจะมีบุตรคนหน่ึง อบัราฮาม
คิดวา่คงเป็นไปไม่ได ้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม อบัราฮามก็ยงัเช่ืออยูน่ัน่เอง น่ีแหละท่ีเป็นส่ิงท่ีท าใหพ้ระเจา้
ทรงพอพระทยั 

เปาโลอีกคนหน่ึงท่ีนบัวา่เป็นมหาบุรุษแห่งความเช่ือ คร้ังหน่ึงเปาโลเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็ม
ไปกรุงโรม เวลานั้นเปาโลตกเป็นนกัโทษและถูกควบคุมตวัเดินทางไปกรุงโรม ขณะท่ีก าลงัเดินทางเกิด
พายใุหญ่ในทะเล ทุกคนในเรือพากนัตกใจกลวั เวน้แต่เปาโลคนเดียว ท่ีไม่สะดุง้สะเทือนอะไรเลย คน
ในเรือต่างมองดูลูกคล่ืนท่ีโหมมาปะทะเรือกระดอกข้ึนกระดอกลง และฟังเสียงพายพุดัดงัสนัน่เหมือน
ก าลงับา้คลัง่ และทุกคนในเรืองต  างคิดวา่ คงตอ้งตายในทะเลคราวน้ีเป็นแน่ แต่พระเจา้ไดต้รัสแก่
เปาโลวา่จะไม่มีใครเป็นอนัตรายเลย เปาโลเช่ือฟังตามพระด ารัสท่ีพระเจา้ตรัสสั่งทุกประการ แต่คล่ืน
ลมก็ยงัโหมหนกัเหมือนเดิมโดยไม่สร่างซา แต่เปาโลก็รู้วา่ยงัปลอดภยั เปาโลเช่ือพระเจา้ น่ีแหละเป็น
ความเช่ือ (กิจการ 27:21-25) 

ความเช่ือไม่ใช่ส่ิงของท่ีเราจะกระท าข้ึนไดเ้ลย ความเช่ือมาจากพระเจา้ พระเจา้พระราชทาน
ความเช่ือให้แก่มนุษยทุ์กคน และมนุษยทุ์กคนใชค้วามเช่ือเป็นประจ าวนั พระเจา้ทรงโปรดประทาน
ความเช่ือให้แก่คน เพื่อใหร้อดพน้บาป 
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ความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ เป็นความเช่ือท่ีท าให้คนไดรั้บความรอดพน้บาป ส่วนความเช่ือ
สามญัทัว่ ๆ ไป เป็นการเช่ือท่ีท าใหค้นมีชีวิตอยูไ่ดใ้นโลกน้ี ความเช่ือท่ีท าให้หลุดพน้จากความบาป 
เป็นความเช่ือท่ีน าไปสู่สวรรค ์ มนุษยจ์ะมีความเช่ือเช่นน้ีโดยล าพงัก็หามิได ้ เพราะเป็นความเช่ือท่ีพระ
เจา้โปรดประทานแก่เรา โดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระธรรมเอเฟซสั 2:8 ซ่ึงวา่ ซ่ึง
วา่ “ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่ตวัท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจา้
ทรงประทานให้” พระคุณและความเช่ือ เป็นของพระราชทานจากพระเจา้และทุก ๆ ส่ิงลว้นมาจาก
พระองคท์ั้งส้ิน 

ไม่มีมนุษยค์นใดหลุดพน้บาปไดโ้ดยทางอ่ืน นอกจากโดยความเช่ือ เราจ าเป็นจะตอ้งเช่ือองค์
พระเยซูคริสต ์ จึงจะไดรั้บความรอด แต่เพียงการคิดถึงเร่ืองพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น หาช่วยใครไดไ้ม่ 
แมแ้ต่การอธิษฐานถึงพระเยซู หรือฟังค าเทศนาสั่งสอนเก่ียวกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ การอ่านพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ตลอดจนจบก็ไม่อาจช่วยใหเ้รารับความรอดได ้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดประโยชน์หรือเป็นผลดี ก็
ต่อเม่ือเราไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ แต่ถา้ยงัไม่ไดรั้บชีวตินิรันดร์จากพระเจา้ การปฏิบติัดงักล่าวจะไม่ก่อ
ประโยชน์แก่เราการเช่ือพึ่งพระเยซูเท่านั้น ท่ีจะช่วยใหเ้รารอดพน้บาปได ้ หากปราศจากความเช่ือเสีย
แลว้ จะไม่มีผูใ้ดใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัไดเ้ลย พระธรรมฮีบรู 11:6 กล่าววา่ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้จะ
เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได ้เพราะวา่ผูท่ี้มาหาพระเจา้ตอ้งเช่ือวา่พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่และ
ตอ้งเช่ือวา่ พระองคเ์ป็นผูป้ระทานบ าเหน็จให้แก่ทุกคนปลงใจแสวงหาพระองค”์ การท าคุณงามความดี 
ถา้หากวา่การกระท านั้นมาจากจิตใจของผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้แลว้ ไม่วา่เขาจะท ามากสักเท่าใด ก็ไม่
สามารถท าใหพ้ระเจา้ทรงพระทยัได ้

พระเจา้จะประทานความเช่ือในการรับความรอดใหแ้ก่ทุกคนท่ีประสงคจ์ะรับความเช่ือนั้น 
พระเจา้ทรงมีพระประสงคย์ิง่ใหญ่ ท่ีจะช่วยมนุษยทุ์กคนไดรั้บความรอด การท่ีพระเยซูทรงยอมพลีพระ
ชนมบ์นไมก้างเขน ก็เพื่อไถ่เราทั้งหลายใหร้อดโดยแบกรับความผดิบาปของเราไว ้ ถา้ท่านเช่ือ ก็แสดง
วา่ท่านไดรั้บความเช่ืออนัเป็นของประทานจากพระเจา้ ซ่ึงจะใหท้่านหลุดพน้จากบาปได ้ และความเช่ือ
นั้นจะเร่ิมท างานในจิตใจของท่านทนัทีเพื่อน าท่านไปสู่สวรรค ์
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ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีหลายเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเช่ีอตวัอยา่งเช่นในพระธรรมฮีบรู บทท่ี 
11 ขอใหค้รูผูส้อนทดสอบ ผูศึ้กษา ใหเ้ติมค าต่อไปน้ีลงในช่องวา่ง 

สร้างโลก เคร่ืองบูชา การเปล่ียนแปลงกาย นาวา เช่ือฟัง อิสอคั การเค่ียวเข็ญ ความอปัยศ พระ
คริสต ์คลงัทรัพย ์ประเทศอียิปต ์

โดยความเช่ือ เราจึงรู้เขา้ใจวา่พระเจา้ไดท้รง............................................................... 
โดยความเช่ือ อาแบลจึงไดน้ า....................................................................................... 
โดยความเช่ือ ฮะโนคไดรั้บ........................................................................................... 
โดยความเช่ือ โนอาห์จดัแจงต่อ..................................................................................... 
โดยความเช่ือ อบัราฮามก็ได.้...............................................................................พระเจา้ 
โดยความเช่ือ อบัราฮามไดถ้วาย...................................................................................... 
โดยความเช่ือ โมเสสทน................................................................................................... 
โดยความเช่ือ โมเสสถือวา่...................................ของ.................................................. 
ประเสริฐกวา่..............................................ใน....................................................... 
“ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ก็หามิได”้ (ฮีบรู 11:6) 
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บทเรียนที่ 14 ต้องเช่ืออย่างไรจึงจะได้รับความรอด 

ลูกกุญแจท่ีเป็นคู่กบัแม่กุญแจ 
1.การมีความเช่ือท าอะไรให้เราบา้ง ช่วยให้รอด ลูกา 7:50, ววิรณ์ 1:5, เอเฟซสั 2:8 ท าใหเ้รา

เป็นผูช้อบธรรม โรม 5:1 ใหรั้บชีวตินิรันดร์ ยอห์น 3:16, 6:47 
2.การประพฤติจะช่วยใหค้นพน้บาปไม่ได ้ เอเฟซสั 2:9, กาลาเทีย 2:21, โรม 3:20, กิจการ 

13:39 
ถา้ท่านตอ้งการไขกุญแจ ท่านก็ตอ้งมีลูกกุญแจท่ีเป็นคู่กบัแม่กุญแจ ท่านอาจมีลูกกุญแจพวง

ใหญ่ แต่ถา้ไขกนัไม่ได ้ ก็เท่ากบัไม่มีลูกกุญแจเลย ท านองเดียวกนั ลูกกุญแจซ่ึงจะเปิดประตูแห่งความ
รอดนั้น มีอยูด่อกเดียว และกุญแจดอกนั้นเรียกวา่ กุญแจแห่งความเช่ือ ท่านอาจมีกุญแจดอกอ่ืน ๆ อีก
หลายร้อยดอก ซ่ึงเรียกวา่ กุญแจแห่งการกระท าคุณงามความดี แต่กุญแจเหล่านั้นจะไขประตูแห่งความ
รอดพน้บาปไม่ไดเ้ลย 

“ความเช่ือ” เป็นค าหน่ึง ซ่ึงใชแ้ทน “ความไวว้างใจ” เม่ือท่านเช่ือวา่ท่านเป็นคนบาป และช่วย
ตวัเองไม่ได ้ และเม่ือท่านเช่ือวา่พระเยซูทรงพลีพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อแบกรับโทษบาปของท่าน 
ความเช่ือชนิดนั้นแหละ ท่ีท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัเม่ือท่านมีความเช่ือชนิดน้ี พระเจา้ก็ทรงสามารถ
ยกเอาบาปของท่านไปได ้และประทานชีวติใหม่ในพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่ท่าน 

พระเยซูตรัสวา่โดยความเช่ือของท่านจึงรอดพน้จากบาป มีหญิงชัว่ท่ีน่าสมเพชคนหน่ีง มาเฝ้า
พระเยซูแลว้ร้องไห้ เอาน ้าตาลา้งพระบาทพระเยซู และเช็ดพระบาทของพระองคด์ว้ยผมของนางและ
ชโลมพระบาทของพระองคด์ว้ยน ้าหอมท่ีมีราคามาก แน่นอนส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการกระท าท่ีดีงาม
ทั้งส้ิน แต่พระเยซูตรัสแก่นางวา่ “ความเช่ือของเจา้ไดท้  าใหเ้จา้รอด จงไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา 7:50) พระ
เยซูมิไดต้รัสวา่ “การปรนนิบติัอยา่งดีของเจา้และน ้าตาของเจา้ไดท้  าใหเ้จา้รอดพน้บาป” แต่พระองค์
ตรัสวา่ “ความเช่ือของเจา้” น ้าตาไม่สามารถลบลา้งความผดิบาปใหส้ะอาดได ้ หรือการกระท าคุณงาม
ความดีไม่สามารถปกปิดความผดิบาปได ้พระเยซูคริสตเจา้ทรง “รักเราและลา้งความผดิบาปของเราดว้ย
พระโลหิตของพระองค”์ และพระเยซูเจา้ทรงสอนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอด
โดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให”้ (เอเฟซสั 2:8) 

เม่ือเราไดรั้บความรอดแลว้ พระองคมิ์ไดท้รงเห็นบาปในตวัของเราเลย แต่ทรงเห็นความชอบ
ธรรมของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นมีบางคนกล่าววา่ ค  าวา่ “ชอบธรรม” มีความหมายประหน่ึงวา่ “ไม่เคยท า
บาปมาก่อนเลย” ถูกแลว้พระเจา้ทรงทราบวา่ เราไดก้ระท าผดิบาปมาแลว้ แต่เม่ือเราไดเ้อาความเช่ือของ
เราทั้งหมดมอบไวก้บัองคพ์ระเยซูแลว้ พระเจา้มิไดท้รงทอดพระเนตรดูความผดิบาปของเราอีกต่อไป 
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เม่ือใส่แวน่ตาสีเขียว เราจะเห็นทุกอยา่งเป็นสีน ้าเงินฉนัใด เม่ือพระเจา้ทอดพระเนตรดูเรา โดยผา่นทาง
องคพ์ระเยซูคริสต ์พระองคจ์ะทรงเห็นเราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เหมือนกบัพระองคท์รงเห็นพระเยซูคริสต ์พระ
บุตรของพระองคฉ์นันั้น เม่ือเราเช่ือค าสอนของพระเจา้ ซ่ึงวา่เราเป็นคนบาป และเช่ือค าสอนท่ีพระเจา้
ทรงพอพระทยักบัความตายของพระบุตร เราจึงรอดพน้บาปเพราะความเช่ือ เราจึงไดเ้ป็นผูช้อบธรรม 
เพราะวา่พระเจา้ทรงจารึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์วา่ “เหตุฉะนั้นเม่ือเราทั้งหลายเป็นผูช้อบธรรม 
เพราะความเช่ือแลว้ เราจึงมีไมตรีกบัพระเจา้โดยพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 5:1) 

เม่ือเรารอดพน้บาปแลว้ เราก็จะไดรั้บชีวติใหม่จากพระเจา้คือชีวิตนิรันดร์ กล่าวคือเป็นชีวติท่ี
ไม่รู้จกัส้ินสุดเลย การท่ีเราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์น้ีก็ตอ้งอาศยัความเช่ือ เช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระ
ธรรม ยอห์น 3:16 ซ่ึงวา่ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” ในท่ีน้ีไม่ไดบ้อกเลยวา่ พระเจา้
ประทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่คนท่ีประพฤติดี หรือประทานแก่คนท่ีอธิษฐานเก่ง ๆ หรือแก่คนท่ีไป
นมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรเสมอ ๆ หรือประทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่คนท่ีประกอบคุณงามความดี หรือ
มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ถูกแลว้ พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รากระท าส่ิงเหล่านั้นดว้ย หากแต่พระเจา้ทรง
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ แก่ผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตโ์ดยเฉพาะเท่านั้นวนัของเรา ไม่สามารถช่วยเราให้
รับความรอดไดเ้ลย “ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวั
ท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ ความรอดนั้นเป็นดว้ยการประพฤติก็หามิได ้ เพื่อมิใหค้น
หน่ึงคนใดอวดได”้ (เอเฟซสั 2:8, 9) ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่อาจเป็นผูช้อบธรรมโดยการประพฤติของเราเอง 
ไดเ้ลย (ดูโรม 3:20) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

ใหผู้ศึ้กษาเขียน เอเฟซสั 2:8 ลงใตภ้าพ 
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บทเรียนที่ 15 ความเช่ือทีถู่กหลกั 

จงพยายามน าคนอ่ืนมาถึงพระเยซูคริสต ์ เพื่อใหเ้ขาเช่ือวา่ พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
และทรงเป็นพระเจา้ 

ช่างไมส้ร้างบา้น 
1.รากฐานแห่งคุณงามความดี เอเฟซสั 2:8-10, ติตสั 3:8 
2.วธีิท่ีจะท าคุณงามความดี ฟิลิปปี 2:13 
เป็นท่ีน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย ในการท่ีจะสังเกตดูช่างไมส้ร้างบา้น ท่านทราบแลว้วา่ ช่างไมต้ั้งตน้

อยา่งไร ประการแรกช่างไมจ้ะตอ้งลงมือขุดหลุมตอกเขม็ เพื่อก่อรากฐานใหม้ัน่คงแข็งแรง แลว้จึงตั้ง
เสามุงหลงัคาและสร้างฝาเรือน ถา้ช่างไมต้ั้งเสาไวบ้นพื้นเฉย ๆ โดยไม่ฝังเสาท ารากฐานใหม้ัน่คง บา้น
นั้นก็จะหาความแขง็แรงอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะขาดหลกัยดึ ความเช่ือของเราก็เช่นเดียวกนั กล่าวคือ เรา
จะตอ้งวางรากฐานใหม้ัน่คงเสียก่อน “ดว้ยวา่ผูใ้ดจะวางรากชนิดอ่ืนอีกไม่ได ้ นอกจากท่ีวางไวแ้ลว้ คือ
พระเยซูคริสต ์(1 โครินธ์ 3:11) บนรากฐานแห่งพระเยซูคริสตน้ี์แหละ ท่ีเราก่อสร้างคุณงามความดี 

เอเฟซสั 2:8-10 ซ่ึงท่านไดเ้รียนมาแลว้ ก็สอนเช่นเดียวกนัน้ีคือ “ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอด
โดยพระคุณ เพราะความเช่ือ ความรอดนั้นเป็นดว้ยการประพฤติก็หามิได.้...เพราะวา่ เราทั้งหลายเป็น
กิจการของพระองค ์ท่ีทรงสร้างข้ึนใหม่ในพระเยซูคริสต ์เพื่อจะใหก้ระท าการดี” พระเจา้ทรงช่วยเราให้
รอดพน้จากบาป เพื่อให้เรากระท าความดี พระเจา้ทรงมีแผนการ เช่นเดียวกบัท่ีช่างไมมี้แบบแปลนบา้น
ไว ้ก่อนท่ีจะลงมือสร้าง แผนการเก่ียวกบัชีวติของเรา พระเจา้ทรงมีไวแ้ลว้ก่อนท่ีพระองคท์รงสร้างโลก 
คือเตรียมแผนการท่ีจะ ใหเ้ราประพฤติตามพระประสงคข์องพระองค ์ แมแ้ต่งานเล็ก ๆ นอ้ย พระเจา้ก็
ทรงมีแผนการไวเ้ช่นกนั ในฐานะท่ีท่านเป็นคริสเตียน เป็นผูเ้ช่ือพระเจา้ หากวา่ท่านเช่ือฟังพระเจา้และ
วางตวัเป็นคนดี ท่านก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูท้  าตามแผนการของพระเจา้ ถา้ท่านไม่เช่ือฟังพระเจา้ แสดงวา่ท่าน
มิไดก้ระท าการดี ตามแผนการท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไว ้ส าหรับท่านพระธรรมทิตสั 3:8 กล่าววา่ คนท่ีเช่ือ
ฟังพระเจา้ควรรักษาระดบัคุณงามความดีของเขาไว ้ในโรม 8:8 เราพบวา่ การกระท าคุณงามความดีของ
คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้นั้น ไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้เลย คนท่ีเช่ือพระเจา้เท่านั้น จึงจะกระท าการดีใดเ้ป็น
ท่ีพอพระทยัพระเจา้ได ้การกระท าคุณงามความดีไม่สามารถท าใหเ้ราเป็นคริสเตียนได ้ แต่หลงัจากท่ีเรา
เป็นคริสเตียนแลว้ เรายอ่มจะกระท าความดีได ้

เหตุผลท่ีเราไม่สามารถท าคุณงามความดีได ้ ก่อนทีเราไดรั้บความรอดก็เพราะวา่ พระเจา้องค์
เดียวเท่านั้น ท่ีสามารถท าความดีอยา่งแทจ้ริง ล าพงัตวัเราเองนั้น เราไม่สามารถกระท าคุณงามความดีได้
จริง ๆ เลย เม่ือไดรั้บความรอดแลว้ พระเจา้จึงเสด็จเขา้มาประทบัในจิตใจของเรา และทรงเป็นผูด้ลใจ
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ใหเ้รากระท าการดีนั้น และพระเจา้ต่างหากท่ีทรงเป็นผูก้ระท า โดยทรงใชร่้างกายของเราเป็นเคร่ืองมือ
ของพระองค ์ เราไม่สามารถท าคุณงามความดีอะไรเลย ถา้หากเราไม่มีพระเยซูประทบัอยูใ่นตวัเรา พระ
เจา้ทรงเป็นผูท่ี้เป่ียมไปดว้ยความรักและความเมตตาปรานี เม่ือพระองคป์ระทบัอยูภ่ายในเรา พระองค์
จะทรงท าใหเ้ราเป็นเช่นนั้นดว้ย “เพราะวา่พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่านทั้งหลาย ทั้งใหท้่าน
มีใจปรารถนา และใหป้ระพฤติตามชอบพระทยัพระองค์” (ฟิลิปปี 2:31) 

เปโตรเป็นผูพ้บความจริงขอ้น้ี ก่อนท่ีพระเยซูจะทรงส้ินพระชนม ์ พระองคต์รัสแก่เปโตรวา่ 
ท่านจะปฏิเสธพระองคส์ามคร้ังแต่เปโตรไม่ยอมเช่ือและทูลวา่ คนอ่ืน ๆ จะทิ้งพระองคไ์ป แต่ท่านจะ
ไม่ยอมปฏิเสธพระองคเ์ลย ท่านยอมตายดีกวา่ท่ีจะทิ้งพระองคไ์ปแต่เราก็ทราบแลว้วา่ ยามท่ีเปโตรตก
ใจขวญัหนีดีฝ่อ เปโตรไดป้ฏิเสธพระเยซู แต่ภายหลงั เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขา้มาประทบัใน
ดวงจิตของเปโตร ท่านก็กลายเป็นผูก้ลา้หาญดุจสิงโต เปโตรเทศนาเร่ืองพระเยซูคริสต ์ใหแ้ก่บรรดาผูท่ี้
มีส่วนในการตรึงพระองคแ์ละบอกคนเหล่านั้นใหท้ราบวา่ พวกเขาเป็นคนบาป เปโตรไม่กลวัวา่การ
การสอนของท่านจะท าใหท้่านถูกจองจ า แมเ้ม่ืออยูต่่อหนา้คณะตุลาการ ท่านก็ยงัยนืยนัวา่ ท่านตอ้งเช่ือ
พระเจา้ มิใช่เช่ือถอ้ยค าของตุลาการเหล่านั้น การท่ีเปโตรกลา้หาญข้ึนเช่นน้ี ก็เพราะท่านมีพระเจา้
ประทบัอยูภ่ายในนัน่เอง พระองคท์รงดลใจให้เปโตรกระท าความดี ซ่ึงเปโตรไม่สามารถกระท าไดด้ว้ย
ตนเอง 
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การท่ีมนุษยจ์ะท าความดีไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัความรอดอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึง
นอ้ยคนนกัท่ีจะเขา้ใจความจริงน้ี  

ใหผู้ศึ้กษาเขียนรูปดงัแบบ รวมทั้งขอ้ความดว้ย 
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บทเรียนที่ 16 พระเจ้าพระราชทานรางวลัอย่างไร 

1 โครินธ์ 3:11-15, มทัธิว 10:42, มทัธิว 25:21, โรม 4:4 
ค าวา่ “ค่าจา้ง” กบั “บ าเหน็จรางวลั” นั้น ไม่เหมือนกนั คนท่ีท างานหนกัตลอดวนั ยอ่มสมควร

ท่ีจะไดรั้บค่าจา้งส าหรับงานตลอดวนันั้น ถา้เขาท างานหนกัแลว้ นายจา้งไม่จ่ายเงินให ้ ก็เท่ากบันายจา้ง
ผูน้ั้นเป็นโจร เบียดบงัเอาหยาดเหง่ือแรงงานของเขาไป แต่ตรงกนัขา้ม หากนายจา้งเป็นคนใจดี 
นอกเหนือจากเขาจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ลว้ ยงัใหบ้  าเหน็จรางวลัอีกดว้ย เช่น บางคนท่ีท างานหนกัตลอดปี 
และไดเ้งินค่าจา้งอยูแ่ลว้เป็นประจ า เม่ือถึงเวลาพกัร้อนตามปกติเขาควรไดพ้กัสองสัปดาห์ แต่นายจา้ง
ใจดี บอกแก่คนงานวา่ “คุณท างานขยนัขนัแขง็มาก ผมจะใหคุ้ณหยดุหน่ึงเดือนเป็นการชดเชย” นัน่เป็น
รางวลัส าหรับคนงานคนนั้น โดยท่ีนายจา้งไม่จ  าเป็นตอ้งฝืนใจใหเ้ลย หากแต่ให้ดว้ยควมเตม็ใจ 

ทุกคนสมควรจะรับค่าจา้งของความผดิบาป “ค่าจา้งของความบาปนั้นคือความตาย” เราสมควร
ท่ีจะตาย เพราะเราไดท้  าผดิบาปทุกคน แต่ท่านก็ทราบแลว้วา่ พระเจา้ไดท้รงจ่ายค่าจา้งนั้นทางพระเยซู
แลว้ โดยการท่ีพระองคท์รงถูกตรึงบนไมก้างเขนจนส้ินพระชนม ์ ดงันั้นเราจึงไม่ตอ้งรับค่าจา้งนั้นเลย 
แมเ้ราจะพยายามอยา่งยิง่ยวดเท่าใด เราก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าจา้งจากพระเจา้ไดเ้ลย เพราะถึงแมว้า่เรา
จะท าดีจนสุดก าลงัของเราเท่าไรก็ตาม เราก็ตอ้งเป็นผูไ้ม่บริสุทธ์ิอยูน่ัน่เอง เราจะลงทุนลงแรง เพื่อให้
รอดพน้บาปเพื่อใหไ้ดรั้บชีวิตนิรันดร์ หรือพระพรจากพระเจา้ไม่ไดเ้ลย เพราะส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ค่าจา้ง 
และไม่ใช่รางวลั แต่เป็นของพระราชทานใหแ้ก่เราเปล่า ๆ พระเจา้ทรงโปรดประทานใหแ้ก่เรา เพราะ
พระองคท์รงรักเรา และเพราะพระเยซูทรงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่เรา 

หลงัจากท่ีเรารอดพน้บาปแลว้ พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะพระราชทานรางวลัใหแ้ก่เรา ถา้เรารับ
ใชพ้ระองคด์ว้ยความสัตยซ่ื์อและดว้ยความจงรักภกัดี พระเจา้ทรงมีของพระราชทานส าหรับเราซ่ึงเรา
จะแปลกใจมาก เม่ือเราไปถึงสวรรค ์ ของพระราชทานเหล่าน้ีคือบ าเหน็จรางวลั เม่ือคราวท่ีแลว้เราได้
เรียนจากพระธรรม 1 โครินธ์ 3:11 วา่ “ผูใ้ดจะวางรากชนิดอ่ืนอีกไม่ได ้ นอกจากท่ีวางไวแ้ลว้คือ พระ
เยซูคริสต”์ ถา้เราอ่านขอ้ต่อไปอีกสักเล็กนอ้ย เราจะพบวา่ “ถา้การของผูใ้ดท่ีก่อข้ึนบนรากนั้นทนอยูไ่ด ้
ผูน้ั้นจะไดบ้  าเหน็จ” (ขอ้ 14) ค าวา่ “ผูใ้ด” ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงคนทัว่ ๆ ไป แต่หมายถึงคนท่ีไม่เช่ือพระ
เยซูเท่านั้น และความจริงคนท่ียงัไม่เช่ือพระเจา้ ยอ่มไม่ไดต้ั้งอยูบ่นรากฐานของพระเยซู 

ส่วนการท่ีผูเ้ช่ือจะไดรั้บบ าเหน็จรางวลัหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัวธีิผูเ้ช่ือน ามาสร้างข้ึนบนรากฐาน
นั้น วา่จะดีหรือเลวเพียงใด เป็นเคร่ืองช้ีขาดอีกทีหน่ึง เม่ือถึงเวลาท่ีพระเจา้ไดบ้  าเหน็จ ถา้หากวา่กิจการ
ของเขาดี มีค่าอุปมาเหมือนทองค า เงิน หรือเพชรพลอยท่ีมีราคามาก ก็ยอ่มเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เขา
จะไดรั้บบ าเหน็จ (ขอ้ 14) แต่ถา้กิจการของเขาไม่มีคุณค่ามากนกั อุปมาเหมือนเศษไม ้หญา้แหง้ ฟาง ส่ิง
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ท่ีไร้สาระ เขาจะไม่ไดรั้บบ าเหน็จเลย ตวัเขาเองอาจรอดพน้จากบาป แต่เขาจะไมไ้ดรั้บบ าเหน็จเลย ตวั
เขาเองอาจรอดพน้จากบาป แต่เขาจะไม่ไดรั้บบ าเหน็จท่ีน่าประหลาดใจ เม่ือไปถึงเมืองสวรรคแ์ลว้ เรา
ทุกคนจะยนือยูต่่อหนา้บลัลงักข์องพระเยซูคริสต ์ ถา้เราเช่ือพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ เราจะไดไ้ปอยูส่วรรค์
แน่นอน และการพิพากษาตดัสินคร้ังน้ี ไม่ใช่เป็นการตดัสินวา่ เราสมควรจะไดไ้ปสวรรคห์รือไม่ แต่จะ
เป็นการตดัสินวา่เราสมควรจะไดรั้บบ าเหน็จรางวลั จากผลของการปฏิบติัของเรา หลงัจากท่ีไดรั้บเช่ือ
พระเยซูแลว้หรือไม่ (ดู 2 โครินธ์ 5:10) 

พระเยซูทรงเล่าเร่ืองหน่ึงเป็นอุทาหรณ์วา่ มีชายคนหน่ึงมีบ่าวอยูห่ลายคน เน่ืองจากมีธุระ 
จะตอ้งเดินทางไปเมืองไกล เขาจึงเรียกบ่าวมาและแบ่งเงินใหทุ้ก ๆ คน เพื่อให้ลงทุนหาก าไรตาม
ความสามารถมากและนอ้ย คนหน่ึงใหห้า้ตะลนัต ์ คนหน่ึงใหส้องตะลนัตแ์ละอีกคนหน่ึงให้ตะลนัต์
เดียว เขาบอกแก่บ่าวทั้งสามคนวา่ ใหใ้ชเ้งินท่ีมอบไวน้ั้นใหเ้กิดดอกออกผล ในระหวา่งท่ีเขาไม่อยู ่คนท่ี
ไดห้า้ตะลนัตไ์ดใ้ชเ้งินท่ีนายแบ่งใหไ้วอ้ยา่งดี และก่อนท่ีนายจะกลบัมา เขาก็ไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนอีก
หา้ตะลนัต ์ส่วนคนท่ีไดรั้บสองตะลนัตก์็ไปท าก าไรไดส้องตะลนัต ์แต่คนท่ีไดรั้บตะลนัตเ์ดียว เขาโกรธ
นายมากและไม่ไดใ้ชเ้งินท่ีไดรั้บใหเ้กิดประโยชน์เลย แต่กลบัเอาไปฝังดินไว ้ เม่ือนายกลบัมา จึงเรียก
บ่าวเหล่านั้นมารายงานตวั และใหร้างวลัแก่บ่าวท่ีสัตยซ่ื์อทุกคน แต่ลงโทษบ่าวท่ีไม่ซ่ือสัตยโ์ดยขบัไล่
ออกไป 

พระเจา้พระราชทานความรอดพน้บาปและชีวตินิรันดร์ให้แก่เรา พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์
จะใหเ้ราท างาน ตามท่ีพระองคท์รงปรารถนา ถา้เรามีความซ่ือสัตยสุ์จริตทั้งเม่ืออยูใ่นโรงเรียน ท่ีท างาน 
หรือท่ีบา้น พระเจา้ก็จะพระราชทานรางวลัแก่เรา ถา้เราไม่ท าเช่นนั้น เราจะไม่ไดรั้บรางวลัเลย 
นอกจากนั้นพระองคย์งัไม่ทรงพอพระทยัในความไม่ซ่ือสัตยข์องเราอีกดว้ย 
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ข้อควรปฏบิัติ 

พระคริสตท์รงเป็นพระเจา้และทรงเป็นเจา้ชีวติของเรา หากวา่เราไม่ยอมรับวา่ พระเยซูทรงเป็น
นายและเป็นเจา้ชีวิตของเราแลว้ ก็เท่ากบัวา่ เราประพฤติตนเหมือนบ่าวท่ีเอาเงินของนายไปฝังดินควรจ า
ไวว้า่ เราจ าเป็นตอ้งซ่ือสัตยใ์นการใชชี้วติของเรา เพื่อพระเจา้ไม่ใช่ส าหรับตวัเราเอง 

เขียนรูปดงัแบบ พร้อมทั้งขอ้ความดว้ย 
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ทดสอบความจ า 
1.ความเช่ือคืออะไร? 
2.เรามีความเช่ือดว้ยตวัเอง หรือวา่เราไดรั้บจากพระเจา้? 
3.อะไรท่ีช่วยใหเ้รารอดพน้บาป ความเช่ือหรือการท าคุณงามความดี? 
4.การเป็นผูช้อบธรรมนั้น หมายความวา่อะไร? 
5.ใครบา้งท่ีสามารถท าความดีได?้ 
6.คริสเตียนสามารถท าคุณงามความดี โดยพลงัของตนเองไดห้รือไม่? 
7.เราจะแสวงหาความรอด ดว้ยตนเองไดห้รือไม่? 
8.ค่าจา้งท่ีเราไดรั้บจากการท่ีเราปฏิบติัดว้ยตนเองนั้น มีอะไรบา้ง? ใหอ้า้งขอ้พระธรรมดว้ย 
9.พระเจา้พระราชทานอะไร แก่คนท่ีเช่ือพระองคแ์ลว้ท าคุณงามความดี? 
10.คุณงามความดีของเรา จะช่วยใหเ้รารอดพน้บาปไดห้รือไม่? 
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บทเรียนที่ 17 ชีวตินิรันดร์ 

1.ชีวตินิรันดร์คืออะไร? 
2.ชีวตินิรันดร์มาจากไหน? 
3.ท าไมเราจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บชีวตินิรันดร์? 
เราคงรู้จกัค าวา่ “ชีวตินิรันดร์” ดว้ยกนัทุกคน เพราะเคยไดย้นิค าน้ีมาหลายสิบหนแลว้ แต่เรา

อาจจะไม่เขา้ใจวา่ ค  าน้ีหมายความวา่อะไรก็ได ้“ชีวตินิรันดร์” หรือชีวติท่ีไม่รู้จกัส้ินสุดน้ีคืออะไร ท่าน
ทราบแลว้มิใช่หรือวา่ ชีวิตของเรามีสภาพตรงขา้มกบัความตาย ไก่ท่ีมีชีวติอยูคื่อไก่ท่ียงัไม่ตาย แต่ชีวติ
ท่ีเราก าลงัพดูถึงอยูน้ี่ไม่ใช่ชีวิตฝ่ายร่างกาย แต่เป็นชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ ในบรรดาผูค้นท่ีท่านเห็นอยู่
ปัจจุบนัน้ี มีหลายคนท่ีมีชีวิตฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่จิตวญิญาณของเขาตายเสียแลว้ แมว้า่ร่างกายของเขา
ยงัมีชีวติอยูก่็ตาม แต่พระเจา้ตรัสวา่ เขาไดต้ายแลว้ในความผดิบาป” (เอเฟซสั 2:1) “ตายแลว้ทั้งท่ี
เป็นอยู”่ (1 ทิโมธี 5:6) 

แต่ความตายชนิดน้ีมาจากไหน แน่นอนพระเจา้มิไดท้รงสร้างอาดามและเอวา ใหมี้จิตวญิญาณ
ท่ีตายแลว้ เม่ือแรกเร่ิมนั้น จิตวญิญาณของเขาทั้งสองยงัมีชีวติอยู ่ พระธรรมปฐมกาล 2:7 กล่าววา่ พระ
เจา้ทรงเนรมิตใหม้นุษยเ์ป็นวิญญาณท่ีมีชีวติอยู ่ แต่อาดามไดห้ลงท าบาป วญิญาณของอาดามจึงตาย
ในทนัที ท่ีอาดามท าบาปนั้นเอง พระเจา้ตรัสวา่ “ถา้เจา้ขืนกินในวนัใด เจา้จะตายในวนันั้นเป็นแน่” อา
ดามและเอวาไดต้ายไปจริง ๆ แต่ไม่ใช่ฝ่ายร่างกาย หากแต่เป็นการตายฝ่ายจิตวิญญาณ เม่ือลูกหลานของ
อาดามเกิดมา จึงรับเอาจิตวิญญาณท่ีตายแลว้นั้น ตกทอดมา 

แมวยอ่มออกลูกเป็นแมว และสุนขัยอ่มออกลูกเป็นสุนขั สุนขัจะออกลูกเป็นแมวไม่ไดแ้ละ
กอ้นหินหรือไมแ้หง้ ๆ ยอ่มกลายเป็นส่ิงท่ีมีชีวติไม่ไดฉ้นัใด ท านองเดียวกนั เม่ืออาดามซ่ึงมีวญิญาณท่ี
ตายแลว้ ก็ยอ่มจะมีลูกท่ีมีจิตวญิญาณท่ีตายแลว้ฉนันั้น บุตรหลานของอาดามท่ีสืบเผา่พนัธ์ุต่อมา ลว้น
แต่มีวิญญาณท่ีตายแลว้ทั้งส้ินนอกจากพระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้น 

เพราะเหตุน้ีเองพระเจา้จึงตรัสถึงการประทานชีวติใหม่ คือชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่มนุษย ์ เราไม่มี
ชีวตินิรันดร์ในตวัเองเลย แต่เราจะรับชีวติน้ีได ้ ในฐานะท่ีเป็นของประทานจากพระเจา้ ใหเ้ราสังเกตดู
จิตวิญญาณท่ีตายแลว้บา้ง ประการแรกจิตวิญญาณท่ีตายแลว้ก็เตม็ไปดว้ยความผดิบาป ความไม่บริสุทธ์ิ 
และพระเจา้ทรงแตะตอ้งไม่ได ้ พระเจา้จะไม่ทรงอนุญาตใหว้ญิญาณท่ีตายแลว้ในการผดิบาปเขา้ไปใน
เมืองสวรรคอ์นับริสุทธ์ิของพระองค ์ วิญญาณท่ีตายแลว้ไม่สามารถเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ไดเ้ลย 
คนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด มกัมีความเห็นวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเร่ืองโง่เขลาส าหรับเขา ทั้งน้ี
เพราะเขาไม่มีความเขา้ใจนัน่เอง (1 โครินธ์ 2:14) 
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พระเจา้ทรงเห็นถึงความจ าเป็นของมนุษย ์ ดงันั้นพระองคท์รงเตรียมชีวตินิรันดร์ไวใ้หเ้รา พระ
เยซูทรงยอมพลีพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อวา่พระเจา้จะพระราชทานของขวญัอนัยิง่ใหญ่ใหแ้ก่เราได ้
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระ
บุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” 

ถึงกระนั้นเราก็ยงัทราบวา่ชีวิตนิรันดร์น้ีคืออะไร พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นชีวติ พระเยซูตรัสแก่เราวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) (อ่าน
ยอห์น 14:4,  1 ยอห์น 1:2, 1 ยอห์น 5:13, 20) ดงันั้นเม่ือท่านมีองคพ์ระเยซูคริสตใ์นใจ ท่านจึงมีชีวิตนิ
รันดร์ 

เม่ือพระเยซูประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงสามารถท าใหค้นตายฟ้ืนคืนชีพ (ดูเร่ืองลาซะโร 
ในยอห์น บทท่ี 11 และเร่ืองลูกสาวของญายโรนายธรรมศาลา ในลูกาบทท่ี 8) การท่ีทรงท าไดเ้ช่นนั้นก็
เพราะพระองคท์รงเป็นชีวติ พระเยซูทรงสามารถท าใหจิ้ตวญิญาณท่ีตายแลว้ ใหฟ้ื้นมาได ้ (อ่าน ยอห์น 
11:25, 17:3) เม่ือพระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเรา เราจึงมีชีวิตนิรันดร์ และจิตวญิญาณของเรา
ไม่ตายอีกต่อไปเป็นนิจนิรันดร์ พระองคจ์ะกระท าใหเ้ราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และสามารถท าใหเ้ราเขา้ใจพระ
วจนะของพระเจา้ได ้ อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวใ้น พระธรรมฟิลิปปี 1:21 วา่ “การท่ีมีชีวติอยูก่็ไดพ้ระ
คริสต”์ พระเยซูเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถท าใหจิ้ตวญิญาณของเราฟ้ืนคืนชีพได ้ พระองคท์รงกระท า
การน้ีโดยช่วยใหเ้รารับความรอด น่ีแหละคือเหตุผลท่ีวา่ เหตุใดพระเยซูจึงทรงส้ินพระชนมบ์นไม้
กางเขน 
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ควรอธิบายใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจวา่ ชีวตินิรันดร์เป็นเร่ืองของสวรรค ์และเร่ืองของพระเจา้ ส่วนเร่ือง
กาลเวลาเป็นเร่ืองของโลกน้ีเท่านั้น 
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บทเรียนที่ 18 การรับชีวตินิรันดร์ 

1.อาศยัตระกลูหรือต าแหน่งไดห้รือไม่ 
2.อาศยัการกระท าของตนเองไดห้รือไม่ 
เราไดรั้บชีวตินิรันดร์ ในฐานะเป็นของพระราชทานจากพระเจา้เท่านั้น 
วนัหน่ึงมีชายหนุ่มคนหน่ึงมาหาพระเยซู เขาทูลถามพระองคว์า่ ท าอยา่งไรจึงจะไดรั้บชีวตินิ

รันดร์ (มทัธิว 19:16, 26) ชายคนนั้นนึกวา่ พระเยซูทรงเป็นเพียงคนท่ีน่านบัถือเยีย่งสามญัชนเท่านั้น 
ดงันั้นพระเยซูจึงทรงส าแดงพระองคใ์หเ้ขาเห็นวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ถา้มิใช่พระเจา้ตามขอ้อา้ง
ของพระองคแ์ลว้  จะเรียกวา่คนไม่ได ้หากเราอา้งวา่โจรเป็นคนสัตยซ่ื์อ ยอ่มเป็นขอ้อา้งท่ีฟังไม่ข้ึน พระ
เยซูจึงตอบปัญหาชีวิตของเขา ขอ้ผดิพลาดของชายหนุ่มผูน้ั้น ก็คือเขาคิดวา่ ชีวตินิรันดร์เป็นของท าเอา
เองได ้หรือหาซ้ือได ้ดงันั้น ประการแรกท่ีพระเยซูทรงช้ีแจงใหเ้ขา ก็คือ ให้รักษาบทบญัญติัของพระเจา้ 
ใหค้รบถว้นทุกประการ ชายหนุ่มคนนั้นก็ทูลตอบวา่ เขาไดรั้กษาบทบญัญติัของพระเจา้ทุกขอ้อยูแ่ลว้ 
แต่พระเยซูทรงช้ีให้เขาเห็นวา่ เขามิไดรั้กษาบทบญัญติัของพระเจา้ครบทุกขอ้เลย 

หากวา่มีเรือล าหน่ึงผกูโซ่ติดกบัหลกั ท่านยอ่มทราบดีวา่ ไม่วา่ท่านจะตดัโซ่ก่ีขอ้ ก็ยอ่มท าให้
เรือลอยออกจากฝ่ังไดท้ั้งส้ิน เร่ืองน้ีเป็นฉนัใด มนุษยก์็ผูติ้ดกบัพระบญัญติัของพระเจา้ฉนันั้น บางคนฝ่า
ฝืนหรือผดิพระบญัญติัเพียงขอ้หน่ึงหรือสองขอ้ โดยเขาคิดวา่เขาจะรักษาขอ้ท่ีเหลือได ้ แต่เรือแห่งชีวิต
ของเขาก็ขาดลอยไปเสียแลว้ มีผลไม่ผดิอะไรกบัคนท่ีท าผิดพระบญัญติัทั้งสิบข  อนัน่เอง ไม่มีอะไรเลย
ในคนบาปท่ีน่ารัก ในสายพระเนตรของพระเจา้ พระองคต์รัสวา่ “ถา้คนใดรักษาพระบญัญติัไดท้ั้งหมด 
แต่ผดิอยูข่อ้เดียวคนนั้นก็เป็นผูผ้ดิพระบญัญติัทั้งหมด” (ยากอบ 2:10) 

ถา้หากวา่ใครรักษาบทบญัญติัไดค้รบทุกขอ้ โดยไม่ขาดตกบกพร่องเลย ก็จะไดรั้บช  วตินิ
รันดร์จากพระเจา้ได ้ แต่ไม่ปรากฏวา่ใครสามารถรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ไดค้รบถว้นเลย เม่ือเป็น
เช่นนั้นแลว้เราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ ซ่ึงเป็นของขวญัอนัประเสริฐไดอ้ยา่งไร ไม่มีความหวงัส าหรับเรา
เลยหรือ เรามีความหวงัอยา่งแน่นอน พระธรรมยอห์น 3:15 ใหค้  าตอบแก่เราในขอ้น้ีวา่ เราจะไดรั้บชีวิต
นิรันดร์จากพระเจา้โดยการเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสตเ์ราจะหาซ้ือหรือลงทุนลงแรง เพื่อจะไดข้อง
พระราชทานน้ีไม่ไดด้ว้ยเหตุท่ีเราเป็นคนบาป ดงันั้นคุณงามความดีของเรา จึงไม่มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะ
ขอความรักความเมตตาจากพระเจา้เลย อยา่งมากท่ีสุดท่ีเราจะไดก้็คือ ค่าจา้งของความผดิบาป และ 
“ค่าจา้งของความบาปนั้นคือความตาย แต่ของประทานของพระเจา้ก็คือชีวตินิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 6:23) เราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ ก็โดยท่ีเป็นของพระราชทานจากพระเจา้
เท่านั้น 
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สมมุติวา่พระเจา้ตรัสแก่เราวา่ คนท่ีมีเงินเจด็พนัลา้นบาท จึงจะไดชี้วตินิรันดร์ ก็ดูออกจะเป็น
การเขลาเกินไปมิใช่หรือ ถา้หากเราจะเก็บหอมรอมริบทีละสตางคส์องสตางค ์ เพื่อจะใหค้รบเจด็
พนัลา้นบาท เพราะไม่มีทางอ่ืนท่ีจะหาไดเ้ลย แต่หากท่านมีเพื่อนท่ีร ่ ารวยมากท่ีเอาเงินใหแ้ก่ท่านเจด็
พนัลา้นบาท ท่านก็จะไดรั้บชีวตินิรันดร์ทนัทีท่ีพระเจา้ตรัสวา่ เราจ าเป็นตอ้งรักษาพระบญัญติัของ
พระองคใ์หค้รบถว้น จึงจะมีสิทธ์ิรับชีวตินิรันดร์ ซ่ึงเป็นการเหลือวสิัยยิง่กวา่การสะสมเงินไวที้ละเล็ก
ละนอ้ย ใหไ้ดค้รบเจด็พนัลา้นบาทเสียอีก แต่องคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดรั้กษาพระบญัญติัของพระเจา้ไว้
ครบถว้นทุกประการ และถา้เราเช่ือพระองค ์ พระองคก์็จะประทานความชอบธรรมใหแ้ก่เรา อนัเป็น
เง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้ราไดรั้บชีวตินิรันดร์จากพระเจา้ จงเช่ือวา่พระเยซู เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน 
แลว้ท่านจะไดรั้บรางวลั คือชีวตินิรันดร์ เป็นของพระราชทานจากพระเจา้ทนัที 

เม่ือท่านเกิดมา ท่านไดรั้บชีวติฝ่ายร่างกาย ท่านเร่ิมหายใจและมีชีวติทางร่างกาย แต่เม่ือท่าน
บงัเกิดใหม่ ท่านจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ หลงัจากนั้นท่านก็จะเร่ิมมีชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณ และจะไม่ตายใน
ความผดิบาปอีกต่อไป ถา้ท่านเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน ท่านก็จะไดเ้กิดใหม่ 
(ยอห์น 5:1) 

ใครก็ตามท่ีเช่ือพระเยซู ผูน้ั้นจะไดรั้บของพระราชทานจากพระเจา้ คือชีวตินิรันดร์ (ยอห์น 
3:14-16) 

จะเป็นการดีมาก ถา้หากวา่ผูศึ้กษาจะขีดเคร่ืองหมายในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ตามขอ้พระ
คมัภีร์ต่อไปน้ี คือ ยอห์น 3:36, 1 ยอห์น 5:11, ยอห์น 5:24, 1 ทิโมธี 1:15, 16, ยอห์น 6:40, 47. 
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ใหผู้ศึ้กษาเขียนรูปตามแบบ พร้อมทั้งขอ้ความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 

บทเรียนที่ 19 ความมัน่ใจว่า เราได้รับชีวตินิรันดร์แล้ว 

1.ขอ้พิสูจน์จากพระคริสตธรรมคมัภีร์แสดงวา่เรามีชีวิตนิรันดร์ 
2.ขอ้พิสูจน์จากประสบการณ์ของเราเองเรารู้วา่ เราไดรั้บชีวตินิรันดร์ เพราะ 
ก.เราเช่ือ ยอห์น 3:16 
ข.เรารักพี่นอ้งคริสเตียนดว้ยกนั 1 ยอห์น 3:14 
ค.เรารักษาพระบญัญติัของพระองค ์1 ยอห์น 5:2 
ง.เรารักพระเจา้ 1 ยอห์น 5:2 
จ.เราเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ 1 โครินธ์ 2:12 
ท่านมีชีวตินิรันดร์หรือเปล่า ถา้ท่านถามคนอ่ืนเช่นน้ี ก็คงไดรั้บค าตอบวา่ “หวงัวา่คงไดรั้บชีวิต

นิรันดร์” หรือมิฉะนั้นก็ “ขา้พเจา้หวงัวา่จะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ เม่ือไปอยูใ่นสวรรคก์บัพระเจา้แลว้” การท่ี
คนเหล่านั้นตอบเช่นน้ี ก็เพราะเขามีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองพระคริสตธรรมคมัภีร์นอ้ยเกินไป ท่าน
จะไม่พบค าวา่ “หวงัวา่จะเป็นเช่นนั้น” ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย ขอใหอ่้านพระธรรม ยอห์น 5:24 
ซ่ึงวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดฟังค าของเรา และเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา ผูน้ั้นมีชีวติ
นิรันดร์ และมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้ในชีวติแลว้” 

พระเยซูมิไดต้รัสเลยวา่ ผูเ้ช่ืออาจจะมีชีวตินิรันดร์ แต่พระเยซูตรัสตอบวา่ เด๋ียวน้ีท่านไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์เรียบร้อยแลว้ ขอใหอ่้านยอห์น 6:47 และ 3:36 แลว้จะพบวา่ขอ้ความท่ีกล่าวมาน้ีเป็นความ
จริง หลงัจากนั้นขอใหท้่านอ่าน 1 ยอห์น 5:13 ซ่ึงวา่ “ขอ้ความเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่าน
ทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ ท่านมีชีวตินิรันดร์ คือมายงัท่านทั้งหลาย ท่ีไดเ้ช่ือในพระนามพระ
บุตรของพระเจา้” จะเห็นไดว้า่ อาจารยเ์ปาโลมิไดก้ล่าววา่ “เพื่อท่านทั้งหลายจะไดห้วงั” หากแต่ท่าน
กล่าว “เพื่อท่านจะไดรู้้” ต่างหาก 

ถา้ขา้พเจา้ใหข้องขวญัแก่ท่านสักอยา่งหน่ึง ท่านคงจะไม่ตอบวา่ “ขอบคุณครับ ผมหวงัวา่คงจะ
ไดรั้บของขวญัจากคุณในวนัหน่ึงขา้งหนา้” ในเม่ือของขวญัห่อนั้น ขา้พเจา้ก าลงัยืน่ใหท้่านอยูเ่ด๋ียวน้ี
แลว้ ถา้ใครขืนพดูอยา่งนั้น ก็ดูออกจะเขลาเตม็ที เพราะท่านยอ่มทราบแลว้วา่ท่านไดรั้บแลว้ ท านอง
เดียวกนัพระเจา้ไดพ้ระราชทานชีวติวิตนิรันดร์ใหแ้ก่ท่าน (โรม 6:23) และท่านก็ไดรั้บของขวญันั้นแลว้ 
ท่านก็มีสิทธ์ิท่ีจะพดูวา่ “ขา้พเจา้รู้แน่วา่ ขา้พเจา้มีชีวิตนิรันดร์” แต่ถา้ชีวิตนิรันดร์เป็นส่ิงท่ีท่านแสวงหา
ไดด้ว้ยกิจการงานของท่านแลว้ ท่านยอ่มพดูไดเ้ตม็ท่ีวา่ ท่านคงหวงัวา่จะไดรั้บในโอกาสอนัควร แต่
ชีวตินิรันดร์หาใช่ส่ิงท่ีท่านจะตอ้งลงทุนลงแรงหรือซ้ือหาเอาไดไ้ม่ ท่านจะตอ้งรับเอาในฐานะท่ีเป็น
ของประทานจากพระเจา้ จะเป็นการหม่ินประมาทพระเจา้อยา่งยิง่หากท่านกล่าววา่ ท่านไม่แน่ใจวา่จะ
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ไดรั้บของประทานนั้นหรือไม่ ในเม่ือพระองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้วา่ พระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่ท่านแลว้ ถา้
ขา้พเจา้บอกแก่ท่านวา่ ขา้พเจา้ไดเ้อาห่อของห่อหน่ึงฝากไวใ้หท้่านท่ีบา้นของท่านแลว้ ท่านนึกหรือวา่ 
ขา้พเจา้จะพอใจถา้ท่านจะพดูแก่ขา้พเจา้วา่ ท่านไม่แน่ใจวา่ ขา้พเจา้ไดฝ้ากของห่อนั้นไวท่ี้บา้นของท่าน
จริงหรือไม่ แน่นอนขา้พเจา้ยอ่มไม่พอใจเลย ฉะนั้นเราควรแสดงความคาระวะ และสุภาพต่อพระเจา้ยิง่
กวา่แสดงต่อมนุษยมิ์ใช่หรือ เราสามารถไวใ้จพระวจนะของพระเจา้ไดเ้สมอ 

มีขอ้พิสูจน์หลายอยา่งท่ีแสดงใหเ้ราทราบวา่ เราไดรั้บชีวตินิรันดร์จากพระเจา้แลว้ และคนท่ี
ไดรั้บชีวติแลว้เท่านั้นจึงเช่ือในขอ้น้ี ถา้ท่านเช่ือ ท่านก็จะแน่ใจไดว้า่ ท่านเป็นผูบ้งัเกิดใหม่ และไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์จากพระเจา้แลว้ (1 ยอห์น 5:1) คนท่ีมีชีวตินิรันดร์แลว้ ยอ่มจะรักคริสเตียนอ่ืน ๆ ดว้ย
เหมือนกนั ขอใหอ่้าน 1 ยอห์น 5:14 ประกอบ ท่านคงจะรู้สึกไม่พอใจ ต่อคริสเตียนท่ีไม่ประพฤติตนให้
สมกบัเป็นบุตรของพระเจา้ เพราะรสนิยมตลอดจนการกระท าของเขา ยอ่มจะไม่เป็นท่ีสบอารมณ์ของ
ท่าน แต่ในฐานะท่ีเขาเป็นบุตรของพระเจา้ เช่นเดียวกบัท่าน ดงันั้นท่านจึงตอ้งรักเขา ผูท่ี้ไดรั้บชีวิตนิ
รันดร์แลว้ ยอ่มรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ได ้(1 ยอห์น 5:2) ถา้หากท่านยงัไม่ไดรั้บชีวตินิรันดร์ ท่านก็
ไม่สามารถท่ีจะรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ได ้ แมแ้ต่ขอ้เดียว เพราะวา่คนท่ียงัไม่เกิดใหม่ไม่สามารถท่ี
จะท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัไดเ้ลย (โรม 8:8) ถูกแลว้ เราไม่สามารถรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ได้
อยา่งสมบูรณ์ทุกประการ แต่การท่ีเรามีความกระตือรือร้นต่อการท่ีจะปฏิบติัตามแสดงใหเ้ห็นวา่ เรา
ไดรั้บชีวตินิรันดร์ คนท่ีเป็นคริสเตียนคือคนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้ และคนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้ยอ่มรักพระเจา้ 
ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีไม่มีในผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอดเลย เขาอาจคิดวา่เขารักพระเจา้ และเขาอาจจะพดูถึง
เร่ืองของพระเจา้ แต่เขาก็ไม่สามารถรักพระเจา้ ผูไ้ดพ้ระราชทานพระบุตรของพระองคม์าตายแทนตวั
เราได ้เวน้แต่เขาจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์แลว้จริง ๆ (อ่าน 1 ยอห์น 5:2) 

คนท่ียงัไม่ไดรั้บชีวตินิรันดร์ ยอ่มไม่สามารถเขา้ใจความหมายในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ลย 
บางทีท่านอาจเคยไดย้นิคนพูดวา่ “พระคมัภีร์ของคริสเตียนเป็นเร่ืองโง่จริง ๆ” แต่นัน่ก็ไม่ไดพ้ิสูจน์ให้
เราเห็นวา่ ค  าพดูของเขาจะท าใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นไปเช่นนั้น หากเป็นแต่เพียงการแสดงใหเ้ห็น
วา่ บุคคลเช่นนั้นยงัไม่ไดรั้บชีวตินิรันดร์เท่านั้น (อ่าน  1 โครินธ์ 2:14) 

ถา้หากวา่ท่านไม่เขา้ใจในภาษาฝร่ังเศส ท่านอาจรู้สึกวา่การออกส าเนียงฝร่ังเศส เป็นเร่ืองท่ีน่า
ขบขนัไปก็ได ้ ขา้พเจา้เคยเห็นคนหวัเราะแลว้หวัเราะอีก เม่ือไดย้นิคนอ่ืนพูดภาษาท่ีตนไม่เขา้ใจ การท่ี
จะท าความเขา้ใจ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เช่นเดียวกนั กล่าวคือเราจะตอ้งไดรั้บชีวิตนิรันดร์เสียก่อน 
เราจึงจะเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ เด๋ียวน้ีเรารอดพน้บาปแลว้ เราจึงเขา้ใจความหมายในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์มากข้ึนทุกวนั 
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พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้รารู้ถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งเรากบัพระเจา้ 
ใหผู้ศึ้กษาเขียนรูปตามแบบ พร้อมทั้งขอ้ความ 
และดูขอ้พระธรรม ต่อไปน้ีประกอบ สดุดี 56:9, โยบ 19:25, โรม 8:28, ยอห์น 7:17 
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บทเรียนที่ 20 ชีวตินิรันดร์จะเส่ือมสูญไปได้หรือไม่ 

1.พระเจา้ตรัสวา่ พระองคจ์ะทรงรักษาเรา โดยฤทธ์ิเดชของพระองค ์
2.พระเจา้ทรงเลือกเราไวก่้อนก าเนิด 
3.ปัญหาเร่ืองความผดิบาป 
สมมุติวา่เราถามค าถามเดียวกนักบับทเรียนท่ีแลว้มาวา่ ท่านไดรั้บชีวิตนิรันดร์แลว้หรือยงั บาง

ทีท่านอาจตอบทนัทีวา่ “ไดรั้บแลว้” เพราะพระเจา้ตรัสไวว้า่ เราจะรู้แน่วา่ เราไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ 
หากวา่เราเช่ือวา่พระเยซูเป็นผูช่้วยใหร้อดของเรา แต่ท่านแน่ใจหรือเปล่าวา่ท่านจะยงัมีชีวตินิรันดร์ใน
วนัพรุ่งน้ี และสมมุติวา่พรุ่งน้ีท่านพลาดพลั้งไปท าบาปเขา้ ท่านจะแน่ใจไดห้รือวา่ ชีวตินิรันดร์ท่ีท่าน
ไดรั้บ จะยงัคงมีอยูต่่อไป หรือเส่ือมสูญไป ในทนัทีท่ีท่านท าบาป ฉะนั้นบทเรียนของเราในวนัน้ีจึงใช้
ช่ือวา่ “ชีวตินิรันดร์จะเส่ือมสูญไปไดห้รือไม่” 

ถา้เรากล่าววา่ชีวตินิรันดร์จกัเส่ือมสูญไดไ้ซร้ ชีวตินิรันดร์ก็ยอ่มจะไม่มีความนิรันดร์อะไรเลย 
เพราะวา่มีก าหนดเวลาส้ินสุดแต่แทจ้ริงแลว้ ชีวิตนิรันดร์ไม่มีส้ินสุดเลย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ถา้จะมี
การส้ินสุด ก็ตอ้งส้ินสุดเม่ือส้ินกาลเวลาแห่งความเป็นนิรันดร์แต่เม่ือภาวะนิรันดร์ ไม่มีเวลาส้ินสุด ชีวติ
นิรันดร์ก็ยอ่มไม่มีวาระส้ินสุดดว้ย 

เราไม่จ  าตอ้งคาดคะเนส าหรับชีวตินิรันดร์เลย เพราะพระวจนะของพระเจา้รับรองในขอ้น้ีไว้
แลว้อยา่งแจ่มแจง้ โดยเราไม่ตอ้งสงสัยต่อไป ประการแรกพระเยซูเองไดต้รัสไวใ้นหลายคร้ัง เช่น “เรา
ใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิไดพ้ินาศเลยเป็นนิตย ์ และจะไม่มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจากมือของ
เราได”้ (ยอห์น 10:28) พระเยซูทรงรับรองเช่นน้ี เราจึงแน่ใจไดว้า่เราจะตอ้งไม่พินาศ ยิง่กวา่นั้น
พระองคย์งัตรัสแก่เราอีกวา่ เราจะรับการพิทกัษรั์กษาอยา่งไร เราเป็น “ผูท่ี้ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ไดท้รง
รักษาไว”้ (1 เปโตร 1:5) พระเจา้ทรงสร้างสวรรค ์ ดวงตะวนั และดวงดาวทั้งหลายในทอ้งฟ้าโดยฤทธ์ิ
อ านาจของพระองค ์ พระองคท์รงท าใหโ้ลก และดาวทั้งหลาย โคจรไปตามวถีิของมนัอยา่งเป็นระเบียบ 
โดยไม่สนกนัเลย และดว้ยฤทธ์ิอ านาจนั้นเอง ท่ีพระองคท์รงบนัดาลใหพ้ระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์
ดงันั้นเราจึงสามารถไวว้างใจพระองคไ์ดว้า่ จะไม่มีภยัอนัตรายใด ๆ มาพรากเอาชีวตินิรันดร์ไปจากเรา
ไดเ้ลย เพราะฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองคท์รงพิทกัษรั์กษาเรานั้น เป็นฤทธ์ิอ านาจของพระองคผ์ูท้รงสร้าง
จกัรวาล พระธรรมฟิลิปปี 1:6 บอกเราวา่ “พระองคผ์ูท้รงตั้งตน้การดีไวใ้นท่านทั้งหลายแลว้ คงจะ
กระท าใหส้ าเร็จจนถึงกาลวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ คือ วนัท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึง 
พระเยซูไม่เคยทอดทิ้งกิจการของพระองค ์ ไวก้ลางคนัเหมือนอยา่งท่ีเรากระท า เม่ือพระเยซูทรงเร่ิมตน้
ช่วยเราใหพ้น้บาปแลว้ พระองคก์็ทรงกระท าใหส้ าเร็จตลอด พระองคไ์ม่เคยทรงหยดุกลางคนัเลย 
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อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงเร่ืองน้ีดว้ยความมัน่ใจวา่ “...ขา้พเจา้รู้จกัพระองคท่ี์ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือนั้น และขา้พเจา้
เช่ือมัน่คงวา่ พระองคท์รงฤทธ์ิอาจรักษา ซ่ึงขา้พเจา้ไดฝ้ากไวก้บัพระองคจ์นถึงกาลวนันั้น” (2 ทิโมธี 
1:12) 

เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีท าใหเ้ราแน่ใจวา่ ชีวติใหม่ของเราคือชีวิตนิรันดร์จะไม่มีเส่ือมสูญไป
ก็คือ พระเจา้ทรงเตรียมแผนการท่ีจะช่วยเราล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ตั้งแต่พระองคท์รงสร้างโลก หาใช่วา่
พระองคเ์พิ่งทรงตดัสินใจช่วยเราในวนัท่ีเราเช่ือพระองคก์็หามิได ้ (ดู เอเฟซสั 1:4) จงพิจารณาดูอีกคร้ัง
วา่ พระเจา้สามารถทอดพระเนตรเห็นท่านทั้งหลาย ในปัจจุบนัน้ี ก่อนท่ีพระองคท์รงเนรมิตโลกพระเจา้
ไดท้รงเลือกสรรท่านไว ้ใหเ้ป็นคนของพระองค ์ตั้งแต่วาระนั้นแลว้ 

เม่ือเป็นดงัน้ี ท่านคิดวา่พระองคจ์ะทรงปล่อยปละละเลยท่านเช่นน้ีหรือ เปล่าเลย พระธรรม 
โรม 8:29, 30 กล่าววา่ พระองคท์รงก าหนดโครงการไวล่้วงหนา้แลว้วา่ จะใหเ้ราเป็นเหมือนอยา่งพระ
เยซู ฉะนั้นตราบใดท่ีเรายงัมีความสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยู ่ (คือไม่ลุ่มหลงอยูใ่นความผดิบาป) เราก็
ยอ่มจะเป็นคนดีมีความชอบธรรม ในสายพระเนตรพระองค ์ ดุจดงัเราอยูใ่นสวรรคแ์ลว้ (ดู เอเฟซสั 
2:19) 

ปัญหามีอยูว่า่ ถา้เราหลงท าความผดิเล่า ผลจะเป็นอยา่งไร ค าตอบประการแรกคือ พระเจา้จะ
ทรงอภยัโทษใหท้่านทนัที ในความผดิทั้งหลายท่ีท่านพลาดพลั้งกระท าลง เพราะพระองคท์รงทราบ
ล่วงหนา้แลว้วา่ เหตุการณ์จะเป็นอยา่งไร และเม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนนั้น 
พระองคท์รงแบกรับเอาโทษทณัฑแ์ห่งความผดิบาปทั้งหลาย ของพวกเราไปหมดส้ินแลว้ พระธรรม
โรม 5:1 กล่าววา่ เราเป็นผูช้อบธรรมโดยความเช่ือ กล่าวคือ พระองคเ์จา้ทรงถือเสมือนวา่ เราไม่เคยท า
บาปมาก่อนเลย พระองคท์รงลบลา้งประวติัอนัด่างพร้อยของเรา พระองคท์รงช าระเราใหส้ะอาด ถา้เรา
ท าบาป พระองคท์รงพร้อมและเตม็พระทยัท่ีจะช าระเราใหส้ะอาด หากวา่เรารับสารภาพความผดิบาป
ของเรา (1 ยอห์น 1:8, 9) ถา้เราปฏิเสธไม่ยอมรับสารภาพต่อพระองค ์พระองคก์็จะทรงเฆ่ียนตีสั่งสอน
เรา (1 โครินธ์ 11:31, 32) 
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ข้อควรปฏบิัติ 

จงย  ้าใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงบนัดาลให ้ ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลาย
โคจรไปตามวถีิทางของมนั โดยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ และโดยฤทธ์ิอ านาจน้ีแหละท่ีพระองคท์รง
บนัดาลใหค้นตายฟ้ืนคืนชีวติ 

เขียนรูปตามแบบ พร้อมทั้งขอ้ความ 
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ทดสอบความจ า 
1.เหตุใดมนุษยจึ์งมีจิตวิญญาณท่ีตายแลว้ ติดตวัมาตั้งแต่เกิด? 
2.พระเยซูคริสต ์ทรงมีจิตวิญญาณท่ีตายติดตวัมาตั้งแต่เกิด เช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ ๆ ไปหรือไม่? 
3.เรารับชีวตินิรันดร์ไดอ้ยา่งไร? 
4.ชีวตินิรันดร์คืออะไร? 
5.เราจะรับชีวตินิรันดร์ ดว้ยการอาศยัความสามารถของเราเองไดห้รือไม่? 
6.ชีวตินิรันดร์เร่ิมแต่เม่ือใด? เด๋ียวน้ี หรือเม่ือเราไดเ้ขา้ในสวรรคแ์ลว้? 
7.จงเขียนขอ้พระธรรม ยอห์น 5:24 
8.ชีวตินิรันดร์ของเราจะเส่ือมสูญไปไดห้รือไม่? ท่านทราบไดอ้ยา่งไร? 
9.พระเจา้ทรงเลือกท่านให้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เม่ือไร? 
10.เม่ือเราหลงท าบาป เราควรจะท าอยา่งไร? 
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เม่ือท่านอ่านหนังสือนีจ้บแล้ว ท่านไม่ควรพลาดในการอ่านหนังสือ ภาษาไทย – อังกฤษ ท่ี
บรรจุสาระส าคัญ ให้ประโยชน์แก่การศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ และในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ ท้ัง
จ าหน่ายในราคาเยา คือ 

 
A.509 A แผนการของพระเจ้า เล่ม 1 GOD’S PLAN Book 1 
A.509 B แผนการของพระเจ้า เล่ม 2 GOD’S PLAN Book 2 
A.514 ความอศัจรรย์ของการเนรมิตสร้าง MARVELS OF CREATION 
A.521 พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด THE PRINCE AND SAVIOUR 
A.527 ไม่มีการหันกลบั NO TURDNING BACK 
A.531 ปริศนาธรรม เล่ม 1 Pilgrim’s Progress Vol.1 
A.532 ปริศนาธรรม เล่ม 2 Pilgrim’s Progress Vol.2 
 
 
 
 
 
สนใจ สั่งซ้ือไดจ้าก 
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