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รัง้ หนึง่ จิรศักดิเ์ คยถามเพือ่ นทีไ่ มเชือ่ วาพระเจามีจริง
วาเคยมีสกั เสีย้ ววินาทีไหมทีเ่ คยคิดวา พระเจาจริง
คุณจิรศักดิ์ประหลาดใจเมื่อยินคำตอบวา “แนนอน!”
เพือ่ นคนนัน้ บอกวา “เมือ่ หลายปกอ นผมเกือบเชือ่ วาพระเจามี
จริง เมือ่ ลูกคนแรกของผมเกิดมา ขณะทีผ่ มเฝาดูเขา มนุษยตวั
กระจิดริดกับนิว้ มือเล็กๆ ทีน่ อนกระดุกกระดิก กลอกตาไปมาบน
เตียงเด็ก เปนภาพทีต่ ดิ ตาผมอยหู ลายเดือน มองลูกทีไรก็ทำให
นึกเสมอวา พระเจาตองมีจริง”
1. สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเกิดขึน้ เองไมไดตอ งมีผอู อกแบบ
สราง

รางกายมนุษยตองมีผูออกแบบสราง นักวิทยาศาสตร
กลาววา แตละคนมีสมองซึง่ สามารถเก็บและจดจำภาพไดหลาย
พันภาพ สมองรจู กั รวบรวมขอมูลเพือ่ การแกปญ
 หา สมองรซู งึ้
ถึงความงดงาม ความเขาใจตนเอง และมีพฒ
ั นาการสคู วามเปน
เลิศ มีการสงกระแสไฟฟาจากสมองไปยังกลามเนือ้ ทุกสวนใน
รางกายเราเพือ่ คอยควบคุมการเคลือ่ นไหว
ดวยความฉลาดของมันสมองมนุษยทำใหเกิดการคิดสราง
และสัง่ ใหคอมพิวเตอรทำงานจากกระแสไฟฟาทีเ่ ขาไปในเครือ่ ง
ไมนาแปลกใจเลยที่พระธรรมบทสดุดีสรุปวา มนุษยจึง
ประกาศกองถึงพระผสู รางผทู รงมหัศจรรยวา
“ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองคเพราะพระองคทรง
กระทำใหขา พระองคแปลกประหลาดอยางนากลัว พระราชกิจ
ของพระองคอศั จรรย พระองคทรงทราบขาพระองคด”ี สดุดี
139:14
เราไมตอ งไปไหนไกลเพือ่ คนหา “พระราชกิจ” ของพระเจา
การออกแบบสมองที่ซับซอนของมนุษยและอวัยวะอื่นๆ ของ
รางกายคนเราเปน “พระราชกิจ” ขององคพระผูเปนเจานัก
ออกแบบมือฉมังไมมผี ใู ดเทียบได
เครือ่ งปม น้ำหรือเครือ่ งดูดของเหลวใดๆ ทีส่ รางดวยฝมอื
มนุษยไมสามารถเทียบไดกบั การทำงานของหัวใจมนุษยไดเลย
ไมมเี ครือขายคอมพิวเตอรแบบไหนทีจ่ ะเหมือนระบบประสาท
ของเรา ไมมรี ะบบโทรทัศนไหนทีม่ ปี ระสิทธิภาพใหทงั้ ภาพและ
เสียงเหมือนหูและตาของเรา ไมมรี ะบบเครือ่ งปรับอากาศรอน
เย็นยีห่ อ ใดเหมือนจมูก ปอด และผิวหนังของเรา ความซับซอน
ในรางกายมนุษยบง บอกวาตองมีผสู ราง ทานผนู นั้ ก็คอื พระเจา
อวัยวะทุกสวนในรางกายของมนุษยทำงานสัมพันธกนั อยาง
เปนระบบที่สมบูรณแบบ ไมวาจะเปนปอด หัวใจ ประสาท
กลามเนือ้ ตางทำงานสลับซับซอนสัมพันธกนั ไดอยางเหลือเชือ่
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หากใครคิดวารางกายของคนเราเกิดขึน้
มาโดยบังเอิญ ใหดูความเปนไปไดจากการ
เปรียบเทียบตอไปนี้ โดยใชเหรียญเขียนตัวเลข
หนึง่ ถึงสิบตามลำดับ นำเหรียญทัง้ สิบมาเขยา
รวมกันในกระเปา หลังจากเขยาทุกครั้ง ให
หยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญแลวใสคืนทุกครั้งกอน
หยิ บ เหรี ย ญต อ ไป มี โ อกาศและความน า
จะเปน ที่ทานจะหยิบเหรียญสิบครั้ง แลวได
เหรียญที่เรียงตามลำดับเลขหนึ่งถึงสิบสักกี่
ครัง้ ? คำตอบตามหลักคณิตศาสตรคอื ความ
นาจะเปนมีเพียงหนึ่งในหมื่นลานเทานั้น
คราวนีล้ องพิจารณาโอกาสและความนา
จะเปนวาจะมีมากนอยเพียงใด หากเรานำ
ลำไส สมอง หัวใจ ตับ เสนเลือดแดง เสนเลือด
ดำ ไต หู ตา และฟนออกมา แลวใสกลับเขาที่
เดิมใหถกู ทีอ่ กี ครัง้ โดยใหอวัยวะแตละอยางเริม่
ทำงานตามหนาทีพ่ รอมๆ กันในเวลาเดียวกัน?
คำอธิบ ายที่ ส มเหตุ ส มผลที่สุ ด ในการ
สรางมนุษยคอื
“แลวพระเจาตรัสวา ‘ใหเราสรางมนุษย
ตามฉายาตามอยางของเรา’... ดังนัน้ พระเจาจึง
ทรงสรางมนุษยขนึ้ ตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสราง
มนุ ษ ย ขึ้ น และได ท รงสร า งให เ ป น ชายและ
หญิง” ปฐมกาล 1:26, 27
ชายหญิงคูแรกเกิดขึ้นมาเองไมได ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรป ระกาศยืนยันวา พระเจา
ทรงเปนผสู รางเราใหเปนไปตามพระฉายาของ
พระองค พระองคทรงคิดและทำใหเรามีชวี ติ
2. สรรพสิง่ ทัง้ ปวงตองมีผสู รางขึน้ มา
หลักฐานการสรางของพระเจาไมใชแค
รางกายของเราเทานั้น แตแผกระจายไปถึง
ทองฟา ทานอาจเห็นทางชางเผือกของกลุม
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมสวางขาวโพลน
ทอดยาวตลอดแนวทองฟา ความจริงแลวกลมุ
ดวงอาทิตยหนึง่ (ประกอบดวยดวงอาทิตยหนึง่
ดวงพรอมดาวบริวารดวงอาทิตยหนึง่ กลมุ ) เปน
เพียงกลมุ เดียวในหลายพันลานกลมุ และกลมุ
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมนี้อยูในทางชาง
เผือกเพียงเสนเดียว และทางชางเผือกเพียงเสน
เดียวเปนเพียงเสนหนึ่งในหลายรอยพันลาน
เสนในกาแลคซี่ ซึ่งเรามองไดจากกลองดูดาว
บนแผนดินโลกที่มองเขาไปในหวงอวกาศ
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ไมนาแปลกใจที่พระธรรมสดุดีจึงกลาววา ดวง
ดาวบนทองฟาตางประกาศกองอยางยินดีปรีดาถึงองค
พระผทู รงสรางทีท่ รงเกียรติพระองคนี้
“ฟาสวรรคประกาศพระสิรขิ องพระเจาและภาค
พืน้ ฟาสำแดงพระหัตถกิจของพระองค วันสงถอยคำให
แกวนั และคืนแจงความรใู หแกคนื วาจาไมมี ถอยคำก็
ไมมี และไมมใี ครไดยนิ เสียงฟา” สดุดี 19:1-3
เราจะสรุปไดอยางไร เมือ่ มองไปทีก่ ารออกแบบ
ทีย่ ากจะอธิบายและความใหญโตมโหฬารของจักรวาล
ที่เกิดขึ้น?
“ในปฐมกาลพระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและ
แผนดิน” ปฐมกาล 1:1
“(พระเจา) พระองคทรงดำรงอยูกอนสรรพสิ่ง
ทั้ ง ปวง และสรรพสิ่ ง ทั้ ง ปวงเป น ระเบี ย บอยู โ ดย
พระองค” โคโลสี 1:17
สรรพสิง่ ทัง้ ปวงทีไ่ ดรบั การสรางขึน้ เปนหลักฐาน
การเนรมิตของพระเจาพระผูทรงสรางที่ยิ่งใหญไร
ขอบเขต พูดงายๆ คือ “พระเจาในปฐมกาล” ซึง่ เปน
คำตอบในความมหัศจรรยของชีวติ ทีอ่ งคพระผเู ปนเจา
ทรงเปนผสู รางสรรพสิง่
ปจจุบนั ความคิดของนักวิทยาศาสตรผมู ชี อื่ เสียง
หลายคนเชื่อวาพระเจามีจริง ครั้งหนึ่ง ดร.อารเธอร
คอมพตนั ผไู ดรบั รางวัลโนเบลสาขาฟสกิ สไดใหขอ คิด
เกีย่ วกับพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีรว า
เมือ่ ตระหนักถึงอัจฉริยภาพสุดยอดในการสราง
จักรวาลหรือมนุษย ขาพเจาเริ่มเชื่อทันที ความจริง
ก็คือ ที่ใดมีการสรางที่นั่นยอมแสดงถึงอัจฉริยภาพ
พระเจา การไขจักรวาลเปนหลักฐานจริงทีง่ ดงามทีส่ ดุ
สำหรับคำพูดทีว่ า “พระเจาแหงปฐมกาล”
พระคริสตธรรมคัมภีรไมไดพิสูจนวาพระเจามี
จริ ง แต ป ระกาศถึ ง การดำรงอยู จ ริ ง ของพระองค
ดร.อารเธอร คอนคลิน นักชีววิทยาผมู ชี อื่ เสียงกลาววา
“สิ่งมีชีวิตไมไดเกิดจากความบังเอิญ เหมือนเลม
หนังสือพจนานุกรมทีไ่ มไดเกิดจากการระเบิดโรงพิมพ”
เรารวู า มนุษยเกิดขึน้ เองไมได เราอาจสรางหรือ
คิดคนหรือประกอบสิ่งตางๆ เขาดวยกัน แตเราไม
สามารถจะสรางสิ่งมีชีวิตจากการขีดเขียนได ไมวา
จะเปนเพียงการวาดยอดหญาหรือเขียดตัวเล็กๆ สุด
หรือดอกไมทแี่ สนจะธรรมดาทีส่ ดุ เพือ่ ใหเกิดเปนสิง่ มี
ชีวติ ขึน้ มา สิง่ ตางๆ รอบตัวเราจึงประกาศกองวา พระเจา
ทรงเปนผูออกแบบ ผูสราง ผูทำขึ้น ในที่สุดคำตอบ
ทีเ่ ชือ่ ถือไดของการกำเนิดจักรวาลโลกและมนุษยคอื

พระเจา

พบแลว
3. พระเจาเสด็จมาสรางมิตรกับทุกคน
พระเจาผูทรงสรางสวรรคใหเจิดจรัสดวยหมูดาว
ผทู รงสรางจักรวาล เปนองคเดียวกับผทู รงสรางมิตรภาพ
ทีใ่ กลชดิ กับมนุษย พระองคทรงสนทนากับโมเสสสองตอ
สองวา “พระเจาเคยตรัสสนทนากับโมเสส.... เหมือนมิตร
สหายสนทนากัน” (อพยพ 33:11) และพระเจาจะทรง
สนทนากับทานสองตอสองจนกลายเปนมิตรของทาน
พระเยซูทรงสัญญากับผตู ดิ ตามพระองควา “ทานก็จะเปน
มิตรสหายของเรา” (ยอหน 15:14)
การที่มนุษยแสวงหาศาสนาเปนเรื่องที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ เราทั้งหลายจึงคลุกคลีกับความคิดอานของ
พระเจาเสมอ จะเห็นไดวา ไมมสี ตั วชนิดใดทีร่ จู กั สรางแทน
บูชาเพือ่ นมัสการพระเจา ทีใ่ ดก็ตามทีท่ า นพบมนุษยทา น
จะพบคนเหลานัน้ นมัสการพระหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ นี่ นั่ เปน
สัญชาตญานในสวนลึกแหงกนบึ้งหัวใจของมนุษยทุก
คนที่คอยเฝากราบไหวนมัสการ มีความรูสึกอยากเปน
มิตรกับพระเจา ดังนัน้ เมือ่ ใดทีเ่ ราเขาหาพระองคตามทีใ่ จ
เราปรารถนา เมือ่ นัน้ ก็แสดงวาเราเขาใจความปรารถนา
ของตนเองและไมสงสัยถึงการมีอยจู ริงของพระองค
ในชวงทศวรรษ 1990 ในประเทศรัสเซียเมือ่ ครัง้ เปน
สหภาพโซเวียตเดิมมีผูไมเชื่อวาพระเจามีจริง นับลานๆ
คนไดละทิง้ ลัทธิเดิมและหันเขาหาพระองค ศาสตราจารย
ในมหาวิทยาลัยทีเ่ ซนต ปเตอรเบิรก เสนอบทความแสดง
ความคิดเห็นของกลมุ ผกู ลับใจมาเชือ่ พระเจาวา
“ผมไดพบความหมายของชีวติ จากการทำวิจยั ตาม
หลักวิทยาศาสตรแตก็ใหความมั่นใจอะไรไมไดเลย นัก
วิทยาศาสตรรอบๆ ตัวผมรูสึกเชนนั้นเหมือนกัน ในการ
ศึกษาดาราศาสตรเมือ่ มองจักรวาลอันกวางใหญ ผมก็ยงิ่
พบความวางเปลาในจิตวิญญาณ รูสึกวานี่ควรมีความ
หมายบางอยาง เมือ่ ผมอานพระคริสตธรรมคัมภีรท ที่ า น
ใหมา ความวางเปลาของผมไดรบั การเติมเต็ม เมือ่ พบวา
พระคัมภีรเ ปนหนึง่ เดียวทีเ่ พิม่ ความมัน่ ใจใหกบั จิตวิญญาณ
ของตัวเอง ผมรับเอาพระเยซูใหเปนพระผชู ว ยลบบาปของ
ตนเอง และพบสันติสขุ และความพึงพอใจทีแ่ ทจริงในชีวติ ”
คริสตชนเชือ่ พระเจาเพราะเขาพบวาพระองคเปนผู
ตอบสนองความตองการที่อยูลึกสุดในหัวใจ พระองคผู
ทำใหคริสตชนมีความชืน่ ชมยินดีอยางแทจริง ชวยใหเรา
มีมมุ มองทีแ่ ปลกใหม ความหมายใหม แรงดลบันดาลใจ
ใหม และความยินดีปรีดาแบบใหม
พระเจาทรงชวยเราในการเผชิญความยากลำบาก
และความขัดแยงโดยทรงคอยนำทาง และชวยเราอยาง
แนนอน หากเรามีสัมพันธสนิทกับพระองค คริสตชน

นับลานๆ คนกลาวเปนคำพยานวาเขายอม
ทำทุกอยางเพื่อจะไมกลับไปใชชีวิตเกาที่ไมมี
พระเจาอีกตอไป
สิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเจา
ผูทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง ผูทรงสามารถออก
แบบ สรางและรักษาจักรวาลอันกวางใหญ
ไพศาลนี้ไว ถึงกระนั้นก็ตามพระองคทรงสน
พระทัยในการสรางมิตรภาพกับมนุษยทุกคน
เปนการสวนตัวดวย ไมวา จะเปนชายหรือหญิง
หรือเด็กๆ กษัตริยดาวิดของประเทศอิสราเอล
โบราณรสู กึ ประหลาดใจในเรือ่ งนีจ้ งึ เขียนไววา
“เมื่อขาพระองคมองดูฟาสวรรคอันเปน
ฝพระหัตถของพระองค ดวงจันทรและดวงดาว
ซึง่ พระองคไดทรงสถาปนาไว มนุษยเปนผใู ดเลา
ซึง่ พระองคทรงระลึกถึงเขา?” สดุดี 8:3, 4
พระผูทรงสรางของเรา “ทรงสนพระทัย”
ความเปนไปของเราแตละคนเปนราวกับวาทาน
เปนสิง่ มีชวี ติ หนึง่ เดียวทีพ่ ระองคทรงสรางขึน้ มา
ในโลก
ดังนัน้ เราจึงเชือ่ วาพระเจามีจริงเพราะ
1) พระองคทรงออกแบบสรางมนุษยทมี่ ี
รางกายซับซอน พระองคทรงทราบรายละเอียด
ทุกอยางทีเ่ กีย่ วกับเรา
2) ในใจเราเรารองหาพระเจาดวยความ
กระวนกระวายและเมือ่ พบพระองคแลว ความ
สุขใจจึงเกิดขึน้
3) การคนพบพระเจา ทำใหพระองคได
เติ ม สิ่ ง ที่ เ ราโหยหาทุ ก อย า งให เ ต็ ม บริ บู ร ณ
จนเปนที่พอใจ!
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4. พระองคเปนพระเจาแบบไหน?
เหตุผลเดียวเทานัน้ ทีพ่ ระเจาทรงเปดเผยพระองคตอ สิง่ มี
ชีวิตที่พระองคทรงสรางก็คือ ความรูสึกของพอที่ตองการให
ลูกรจู กั ในพระคริสตธรรมคัมภีรพ ระเจาตรัสไวเ พือ่ ใหเรารวู า
พระองคเปนใครและทรงเปนอยางไร
พระเจาทรงสรางชายและหญิงโดยใชอะไรเปนตนแบบ?
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขนึ้ ตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสรางมนุษยขนึ้ และ
ไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง” ปฐมกาล 1:27
เพราะวาเราถูกสรางขึน้ ตามพระฉายาของพระเจา ความ
สามารถของเราในการสนองตอบและความรู สึ ก ความ
สามารถในการจำและความหวัง ความสามารถในการคิดใคร
ครวญและวิเคราะหลว นมาจากพระองคทงั้ สิน้
คุณสมบัตพิ เิ ศษเฉพาะของพระองคคอื อะไร?
“พระเจาคือความรัก” 1 ยอหน 4:8
พระเจาทรงมอบความรักในพระทัยของพระองคใหแก
มนุ ษ ย ไม มี สิ่ ง ใดที่ พ ระองค ท รงได ทำคิ ด จะทำเพี ย งเพื่ อ
ประโยชนของพระองค มีความรักทีเ่ สียสละเทานัน้ ทีพ่ ระเจา
ทรงมอบใหเรา
5. พระเยซูทรงเปดเผยวาพระเจาทรงเปนอยางไร
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีการกลาวซ้ำแลวซ้ำเลาวา
พระองคทรงเปนพระบิดา
“เราทุกคนมิไดมีบิดาคนเดียวดอกหรือ? พระเจาองค
เดียวไดทรงสรางเรามิใชหรือ?” มาลาคี 2:10
ภาพของพอบางคนทีเ่ ราเห็นในทุกวันนีอ้ าจไมเปนอยาง
ที่นึกคิด บางคนเปนพอที่ละเลย บางก็เปนพอที่กระทำการ
ทารุณตอครอบครัว แตพระเจาไมเปนอยางนัน้ ยิง่ ไปกวานัน้
พระองคทรงเปนพระบิดาทีเ่ อาใจใส และมีความละเอียดออน
ทรงเปนพระบิดาผทู รงพรอมทีจ่ ะเลนกับลูกๆ ของพระองคทรง
เปนพระบิดาทีท่ ำใหเด็กๆ ติดใจนิทานสนุก ทีพ่ ระองคทรงเลา
ใหลกู ฟงกอนนอน
พระบิดาที่รักยิ่งของเราทรงมีพระประสงคไมเพียงเผย
แพรพระธรรมของพระองคผานทางพระคริสตธรรมคัมภีร
เทานัน้ พระองคทรงตระหนักดีวา หากพระองคทรงเปนมนุษย
ธรรมดาอยรู ว มกับเรา พระธรรมของพระองคจะเปนรูปธรรม
ชัดเจนไดอยางไร หากพระองคเปนเพียงใครคนหนึง่ ทีเ่ ราไดยนิ
หรือไดอา นจากหนังสือเทานัน้ ดังนัน้ พระเจาจึงตัดสินพระทัย
เสด็จมายังโลกของเราในรางของคนจริงๆ ผมู นี ามวา พระเยซู
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“(พระเยซู) ทรงเปนพระฉายของ
พระเจาผซู งึ่ ไมประจักษแกตา” โคโลสี 1:15
เมื่อทานเห็นพระเยซู ก็เทากับทาน
ไดเห็นพระเจา พระองคเสด็จมาอยใู นระดับเดียวกับเรา เปน
อยางเรา ดังนัน้ พระองคทรงสามารถสอนเราถึงวิธกี ารดำเนิน
ชีวติ ใหมคี วามสุข และทำใหเราเห็นวาทีจ่ ริงแลวพระเจาทรง
เปนอยางไร ทรงเปนพระเจาทีม่ องเห็นได พระเยซูตรัสวา “ใคร
ก็ตามทีเ่ ห็นในเราก็จะเห็นในพระบิดา” (ยอหน 14:9)
ขณะทีท่ า นอานเรือ่ งราวของพระเยซูในหนังสือพระธรรม
พระกิตติคุณสี่เลมแรกในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม ทาน
จะเห็นภาพการพรรณนาถึงพระบิดาบนสวรรคของเราไดอยาง
นาชื่นชมเปนยิ่งนัก ชาวประมงที่ทิ้งแหเพื่อติดตามพระเยซู
และกลุมเด็กเล็กๆ ที่ไดรับพระพรของพระองค พระเยซูทรง
ปลอบโยนคนบาปที่ทุกขเวทนาที่สุด และทรงจัดการกับ
คนหนาซือ่ ใจคดทีค่ ดิ วาตนเองมีความชอบธรรม พระองคทรง
สามารถรักษาไดทุกโรค ตั้งแตคนตาบอดสนิทจนกระทั่ง
คนเปนโรคเรื้อน พระเยซูทรงแสดงออกใหเห็นวาพระเจาคือ
ความรัก! พระองคทรงทราบถึงความตองการของมนุษยอยาง
ทีไ่ มมใี ครทำได!
การเปดเผยถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับพระเจาบนไมกางเขนเปน
พระราชกิจสุดทายอันทรงเกียรติของพระเยซู
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองค เพือ่ ทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนัน้ จะไม
พินาศ แตมชี วี ติ นิรนั ดร” ยอหน 3:16
การที่ พ ระเยซู ท รงสิ้ น พระชนม ไม เ พี ย งเพื่ อ ให เ รา
ทัง้ หลายมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ในขณะนีเ้ ทานัน้ แตพระองคยงั ทรงมอบ
ชีวติ นิรนั ดรแกเราดวย ประชาชาติประหลาดใจ มีความหวัง
และความฝนเกี่ยวกับพระเจามาหลายชั่วอายุคน เขาเห็น
ถึงพระหัตถกิจของพระองคในฟาสวรรคหรือความงามใน
ธรรมชาติ และบนไมกางเขนทีพ่ ระเยซูทรงเปดเผยใหผอู นื่ เห็น
เฉพาะพระพักตรของพระองคอยางแทจริงวาพระองคทรงเปน
ความรัก รักทีอ่ มตะนิรนั ดร!
ทานพบพระเจาแลวในตอนนีเ้ หมือนอยางทีพ่ ระเยซูทรง
เปดเผยเรือ่ งราวของพระองค การพบดังกลาวทำใหโดยสวนตัว
ทานเกิดความมั่นใจจริงๆ วา “องคพระบิดา ขาพระองครัก
พระองค!”

พบแลว

บทที่

1

พระเจามีจริงหรือ?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 1 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตองตัวเลขดานซายมือของกระดาษ
คำตอบ คือตัวเลขตรงกับแตละตอนในบทเรียน พบแลว ทีจ่ ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที่ 1
1. อานบทเรียนบทที่ 1 ตอนที่ 1 จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาถูก
___ การออกแบบสรีระรางกายของมนุษยเปนหลักฐานวามีผสู ราง
___ รางกายของมนุษยเปนผลมาจากการวิวฒ
ั นาการเปนเวลานับลานๆ ป
___ การออกแบบรางกายของมนุษยชี้ใหเห็นวาผูออกแบบมีฝมือการสรางเปนเลิศ
อานบทเรียน พบแลว แตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขดานซายมือตรงกับหัวขอในบทเรียน จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม {
คำตอบ “ถ - ถูก” หรือ “ผ - ผิด”
2. ถ.
ถ.
ถ.
ถ.

ผ. ดวงดาวบนทองฟาเปนผลงานจากพระหัตถของพระเจา
ผ. จักรวาลเกิดขึน้ มาจากผลของการระเบิดขึน้ มาเอง
ผ. พระเจาทรงเปนนักออกแบบชัน้ ยอดและเปนผสู รางจักรวาล
ผ. นักวิทยาศาสตรผเู กงกาจจำนวนมากเชือ่ วาพระเจามีจริง

3. ถ. ผ.

พระเจาลงมาเกิดเปนมนุษยเพือ่ จะมีความสัมพันธกบั เรา

4. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค
ถ. ผ. พระลักษณะประจำตัวของพระเจาคือ ความรัก
5. ถ.
ถ.
ถ.
ถ.
ถ.

ผ. พระเจาทรงดูแลเอาใจใส เปนพระบิดาผรู บั รแู ละหวงใย
ผ. พระเจาเขามาในโลกของเรา เกิดเปนมนุษย
ผ. พระเยซูเปนเพียงมนุษยคนหนึง่ ไมใชพระเจา
ผ. พระเยซูคอื พระเจา ผเู ปดเผยใหเรามองเห็นได
ผ. พระเยซูสนิ้ พระชนมเพือ่ มอบชีวติ นิรนั ดรใหแกเรา

คำถามชวนคิด
บทเรียน พบแลว ชวยใหทา นเขาใจและเชือ่ วาพระเจามีจริงหรือไม
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พระ
คริสต
ธรรม
คัมภีร
เชือ่
ถือได

ก

บทที่

2

ลมุ กบฏทีล่ อื ชือ่ ไดจมเรือบาวนตขี้ องอังกฤษ และสิน้
สุดลงดวยการตัง้ รกรากอยกู บั หญิงพืน้ เมืองบนเกาะพิทเครน ซึง่
ตัง้ อยโู ดดเดีย่ วในมหาสมุทรแปซิฟค ตอนใต ทัง้ กลมุ มีกะลาสีเรือ
ชาวอังกฤษเกาคน ชายชาวตาฮิตหิ กคน หญิงชาวตาฮิตสิ บิ คน
และหญิงสาวอายุสบิ หาหนึง่ คน กะลาสีเรือคนหนึง่ รจู กั วิธหี มัก
สุรา ซึง่ ตอมาไดกลายเปนสาเหตุการดืม่ สุราเมามายและปญหา
การชกตอยของชาวเกาะกลมุ นี้ ทัง้ ชายหญิงทีร่ นุ แรงมากขึน้
หลังจากนัน้ ไมนาน อเล็กซานเดอร สมิธ ตนแบบของชาย
ทัง้ หมดทีร่ อดชีวติ มาถึงเกาะนี้ ไดเริม่ อานพระคริสตธรรมคัมภีร
ทีเ่ ขาหยิบจากลิน้ ชักบนเรือและสอนคนอืน่ ๆ ในทีส่ ดุ ไมเพียงแต
ชีวติ ของเขาเทานัน้ ทีเ่ ปลีย่ นไป ทุกชีวติ บนเกาะแหงนีไ้ ดเปลีย่ น
ตามเขาเชนกัน
ชาวเกาะแยกตัวจากโลกภายนอกอยางสิน้ เชิง จนกระทัง่
ป ค.ศ. 1808 เรือโทปาซของอเมริกามาเยือนเกาะแหงนั้น ลูก
เรือพบวาสังคมบนเกาะมีแตความเจริญรงุ เรือง ไมมเี หลา ไมมี
เรือนจำ ไมมีคดีอาชญากรรม แนนอนวาพระคัมภีรไดเปลี่ยน
สภาพนรกบนเกาะนี้ ใหกลายเปนแผนดินโลกตนแบบตาม
พระทัยของพระเจาจวบจนทุกวันนี้
พระเจายังทรงตรัสกับมนุษยทุกชาติทุกภาษาผานทาง
หนาหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรอยูหรือไม? พระองคยังทรง
ทำเชนนัน้ แนนอน ขณะทีก่ ำลังเขียนบทเรียนอยนู ี้ ผมไดเหลือบ
ไป เห็นกระดาษคำตอบของนักเรียนในชัน้ เรียนพระคริสตธรรมคัมภีร
คนหนึ่ง เขียนเปนบรรทัดสุดทายวา “ฉันเดินทางผิด ฉันเปน
นักโทษประหารในคุกรัฐยูทาร แตหลังจากทีฉ่ นั ศึกษาพระคริสต
ธรรมคัมภีร เดีย๋ วนีช้ วี ติ ฉันมีจดุ มงุ หมายและฉันพบรักใหม”
พระคริสตธรรมคัมภีรมีอานุภาพในการเปลี่ยนชีวิตความ
เปนอยขู องชาวโลกไดจริง ใครก็ตามเมือ่ เริม่ ศึกษาพระธรรมอยาง
จริงจัง ชีวติ ความเปนอยขู องเขาจะเปลีย่ นจากหนามือเปนหลัง
มืออยางแนนอน
1. พระเจาตรัสกับเราดวยพระคริสตธรรมคัมภีร
หลังจากพระเจาทรงสรางอาดัมและเอวา ชายหญิงคแู รก
ของโลก พระองคทรงสนทนากับเขาแบบสองตอสอง แตหลังจาก
ทีเ่ ขาทัง้ คทู ำบาปแลว เมือ่ พระเจาเสด็จมาเยีย่ ม เกิดอะไรขึน้ กับ
พวกเขา?
“แลวชายและภรรยาของเขาไดยินเสียงพระเจาเสด็จ
ดำเนินอยใู นสวน เขาทัง้ สองไดหลบไปซอนตัวอยใู นหมตู น ไมใน
สวนนัน้ ” ปฐมกาล 3:8
บาปเสีย้ มสอนไมใหมนุษยตดิ ตามกับพระเจาแบบสองตอ
สอง
บทที่ 2 พระคริสตธรรมคัมภีรเ ชือ่ ถือได - 9

หลังจากทีโ่ ลกแปดเปอ นไปดวยบาป พระเจาทรงติดตอ
กับมนุษยชาติอยางไร?
“แทจริงพระเจามิไดทรงกระทำอะไรเลย โดยมิไดเปดเผย
ความลี้ลับใหแกผูรับใชของพระองค คือผูเผยพระวจนะ”
อาโมส 3:7
แมในชวงชีวติ ทีม่ ดื มนของเรา พระเจาก็ยงั ทรงสถิตอยู
กับเราเสมอ พระองคทรงใหคำตอบแกชีวิตที่ยิ่งใหญของเรา
ผานทางผเู ผยพระวจนะหรือบุคคลทีพ่ ระเจาทรงโปรดใหเขียน
เรือ่ งราวของพระองค
2. ใครเปนผเู ขียนพระคริสตธรรมคัมภีร?
ขณะทีบ่ รรดาผเู ผยพระวจนะยังมีชวี ติ อยู เขาจะประกาศ
ขาวของพระเจาดวยการพูดหรือเขียน เมือ่ พวกเขาเสียชีวติ ไป
งานเขียนเหลานัน้ ยังคงอยู พระเจาทรงใหมกี ารรวบรวม งาน
เขียนเหลานัน้ ไวเปนรูปเลมเรียกวา พระคริสตธรรมคัมภีร
เราจะเชื่อถือการเขียนของบรรดาผูเผยพระวจนะได
อยางไร?
“ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน คือผูหนึ่งผูใดจะตี
ความหมายคำของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได
เพราะวาคำของผเู ผยพระวจนะนัน้ ไมไดมาจากความประสงค
ของมนุษยเลย แตมนุษยกลาวคำซึ่งมาจากพระเจา ตามที่
พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:20, 21

ผูเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรไมไดเขียนขาวสารขึ้นเอง
ตามความคิดหรือตามความตองการของพวกเขา แตไดรบั การ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา พระคริสตธรรม
คัมภีรเ ปนหนังสือทีพ่ ระเจาทรงเปนเจาของ
ในพระคริสตธรรมคัมภีรพระเจาตรัสถึงพระองคและ
พระประสงคเพือ่ เผาพันธมุ นุษยเปนการประมวลความคิดของ
พระองคในอดีต เปดเผยอนาคต และบอกถึงวิธกี ารแกปญ
 หา
ความชัว่ รายจนกระทัง่ การพบสันติสขุ บนโลกของเรา
พระคริสตธรรมคัมภีรท งั้ เลมเปนขาวสารจากพระเจา?
“พระคัมภีรท กุ ตอนไดรบั การดลใจจากพระเจาและเปน
ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การแกไขสิ่งผิด
และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจาจะมี
ความสามารถและพรักพรอมเพื่อการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี
3:16, 17
พระคัมภีรอ นั ศักดิส์ ทิ ธิม์ ผี ลตอมนุษยอยางลึกซึง้ เพราะ
พระคริสตธรรมคัมภีร “ทัง้ เลม” เปน “ลมปราณของพระเจา”
เปนชิน้ งานทีเ่ กิดจากการดลใจ เปนหนังสือของพระเจา เปน
ขาวสารโดยตรงจากพระองคซงึ่ ทำใหบรรดาผเู ผยพระวจนะได
เห็นหรือไดยินเปนภาษามนุษย
หากทานอยากรูเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมด ขอให
อานพระคัมภีรศ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ลมนีช้ วี ติ ของทานจะเปลีย่ น เมือ่ ทาน
อานดวยแรงอธิษฐานมากเทาใด ทานก็จะยิง่ พบสันติสขุ ในใจ
ทานมากเทานั้น
เชนเดียวกัน หากทานอัญเชิญพระวิญญาณบริสทุ ธิม์ า
ประทับขณะเมือ่ อานพระคัมภีร ทานจะไดรบั การดลใจใหเขา
ใจการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งจะสงผลทำใหชีวิตของ
ทานเปลี่ยนไป เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให
ผเู ผยพระวจนะเขียนพระคัมภีร
3. ความเปนหนึง่ เดียวของพระคัมภีร
ในความเปนจริงแลวพระคริสตธรรมคัมภีรเ ปนหองสมุด
ของหนังสือจำนวน 66 เลม พระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม 39 เลม
เขียนขึน้ ในชวงเวลาประมาณป 1450 ถึง 400 กอน คริสตกาล
และพันธสัญญาใหมอีก 27 เลม เขียนขึ้นระหวางปคริสต
ศักราช 50 ถึง 100
ผูเผยพระวจนะโมเสสเริ่มเขียนหนังสือหาเลมแรกของ
พระคริสตธรรมคัมภีร ชวง 1400 ป กอนคริสตกาล อัครสาวก
ยอหนเขียนพระธรรมวิวรณซึ่งเปนเลมสุดทายในพระคริสต
ธรรมคัมภีรร าวปคริสตศักราช 95 ดังนัน้ การเขียนทัง้ หมดใช
เวลาประมาณ 1500 ป ในการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรท งั้
หมดและมีผเู ผยพระวจนะอยางนอยอีกสามสิบแปดคน ทีม่ วี ถิ ี
ชีวิตแตกตางกันที่ผูไดรับการดลใจใหเขียนหนังสือแตละเลม
ขึน้ มา บางคนเปนนักธุรกิจทำการคา คนเลีย้ งแกะ ชาวประมง
ทหาร แพทย ผูนำศาสนา กษัตริย ซึ่งมีวัฒนธรรมและหลัก
ปรัชญาทีแ่ ตกตางกันอยางสิน้ เชิง
นีค่ อื เรือ่ งราวทีม่ หัศจรรยหนังสือ 66 เลม หรือบทเรียน
1,189 บท หรือพระธรรม 31,173 ขอ จากหลากหลายคนเขียน
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พบแลว
แตมเี นือ้ หากลมกลืนกันอยางสมบูรณแบบทีไ่ ดรบั การรวมเลม
เปนพระคัมภีรและมีการใชสืบตอกันมาจวบจนปจจุบนั
สมมติมีชายคนหนึ่งเคาะประตูและเขามาในบานตาม
คำเชิญของทาน เขาวางแผนหินออนรูปรางแปลกแตกตางกัน
ทีพ่ นื้ หองนัง่ เลน จากนัน้ เดินออกไปอยางเงียบๆ ตอมามีคนอีก
ประมาณ 40 คน ทยอยเดินตามเขามาทีละคน และทำอยาง
เดียวกับคนแรก ดวยการเรียงแผนหินออนตามหมายเลขที่
กำกับไว
เมือ่ คนสุดทายเดินออกไป ทานตองประหลาดใจทีเ่ ห็น
รูปแกะสลักหินออนงามสงาตัง้ อยู ตอมาทานทราบอีกวาสวน
ใหญ “ชางแกะสลักเหลานัน้ ” ไมเคยพบหนากันมากอน พวก
เขามาจากที่ตางๆ กัน บางมาจากอเมริกาใต จีน รัสเซีย
แอฟริกา และประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก แลวทานจะสรุปวาอยางไร?
เสมือนหนึง่ วามีคนวางแปลนรูปแกะสลักหินออนนัน้ ไวอยาง
เรียบงาย และแจกจายชิน้ งานใหแตละคนแกะสลักเฉพาะสวน
ของตนใหถูกตอง
พระคริสตธรรมคัมภีรเ ปรียบเสมือนการนำขาวสารทีแ่ ต
ละคนไดรบั มาปะติดปะตอกลายเปนเลมเดียวกัน เหมือนการ
ปน รูปแกะสลักหินออนทีส่ มบูรณแบบ ซึง่ พระเจาทรงวางแผน
เตรียมไวลว งหนาแลว การรวมเลมพระวจนะอันนาอัศจรรยนี้
เปนหลักฐานอยางดีวา ถึงแมมนุษยเปนผเู ขียน แตการเขียน
ของเขาลวนเกิดจากการดลใจของพระเจา
4. ทานสามารถเชือ่ มัน่ ในพระคัมภีรไ ด
(1) การเก็บรักษาพระคัมภีรใ หคงอยจู นถึงปจจุบนั เปน
เรือ่ งนาอัศจรรยใจ ในยุคแรก พระคริสตธรรมคัมภีรตน ฉบับ
ทัง้ เลมเปนลายมือเขียน และใชเวลานานกวาจะมีการตีพมิ พ
มีการคัดลอกและแจกจายสำเนาตนฉบับที่เปนลายมือเขียน
จวบจนปจจุบันสำเนาฉบับทั้งเลม หรือบางสวนที่เขียนดวย
ลายมือยังมีใหเห็นหลายพันชุด
ในป ค.ศ. 1947 มีการคนพบพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
ภาษาฮีบรูซึ่งมีอายุยอนอดีตไปตั้งแต 150 ถึง 200 ป กอน
คริสตกาล ณ บริเวณใกลทะเลเด็ดซี (ทะเลตาย) เปนที่นา
ประหลาดใจที่มวนหนังสืออายุราวสองพันปมีเนื้อหาความ
จริงตรงกับเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาเดิมที่
จัดพิมพในปจจุบัน นับเปนหลักฐานอันทรงพลังที่บอกวา
พระวจนะของพระเจาเปนทีน่ า เชือ่ ถือเพียงใด
การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาใหมของ
อัครสาวกในยุคแรก มักเขียนเปนจดหมายสงไปยังคริสตจักร
ตามเมืองตางๆ ที่ตั้งขึ้นหลังการสิ้นพระชนมและฟนคืนพระ
ชนมของพระเยซู ไดมกี ารเปดการแสดงพระคริสตธรรมคัมภีร
พันสัญญาใหมซงึ่ เปนลายมือเขียนทัง้ เลมหรือบางบทรวมกัน
มากกวา 4,500 ฉบับ ในพิพธิ ภัณฑและหองสมุดใหญๆ ใน
ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บางฉบับมีการบันทึกไวตั้งแต
สมัยคริสตศตวรรษทีส่ อง หากเราเปรียบเทียบตนฉบับคัดลอก

ลายมือเขียนในยุคแรกๆ เหลานี้กับพระคริสตธรรมคัมภีรใ น
ยุคปจจุบนั จะเห็นวาพระธรรมพันธสัญญาใหมยงั คงใจความ
สำคัญๆ ไวเหมือนเมื่อครั้งที่เขียนในครั้งแรกอยางไมเปลี่ยน
แปลง
ทุกวันนีม้ กี ารแปลพระคริสตธรรมคัมภีรบ างบทหรือทัง้ เลม
เปนภาษาพื้นเมืองและภาษาตางๆ มากกวา 2,060 ภาษา
นับเปนหนังสือขายดีที่สุดในโลก ซึ่งมียอดจำหนายรวมกัน
มากกวา 150 ลานเลม
(2) ความถูกตองแมนยำทางประวัตศิ าสตรของพระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนเรื่องนาทึ่ง นักโบราณคดียืนยันหนักแนนวา
พระคริสตธรรมคัมภีรนั้นถูกตอง นักประวัติศาสตรคนพบ
แผนจารึกดินและอนุสาวรียหินซึ่งไขปริศนาของชื่อ สถานที่
และเหตุการณตา งๆ ไดเปนอยางดี ซึง่ กอนหนานีเ้ ราสามารถ
รไู ดจากพระคริสตธรรมคัมภีรเ ทานัน้
มีตวั อยางในพระธรรมปฐมกาล 11:31 อับราฮัมและ
ครอบครัวของเขา “เดินทาง ออกจากเมืองเออรของ
ชาวเคลเดีย จะเขาไปใน(แผนดิน)คานาอัน” และ
เพราะมีเพียงพระคริสตธรรมคัมภีรเ ทานัน้ ทีก่ ลาว
ถึงเมืองเออร ในขณะทีน่ กั วิชาการมัน่ ใจวาไม
เคยมี ชื่ อ เมื อ งเออร ม าก อ น จนกระทั่ ง นั ก
โบราณคดีพบวาทีฐ่ านของเสาหอคอยโบสถ
ในอิรกั ตอนใต มีเขียนชือ่ เมืองเออรเปนตัว
อักษรรูปลิม่ ของชาวบาบิโลนโบราณ ตอ
มามีการเปดเผยวาในสมัยนัน้ เมืองเออร
เปนเมืองหลวงที่มีความเจริญรุงเรือง
มาก แตนกั ประวัตศิ าสตรมไิ ดตระหนัก
ถึงความโดดเดนของเมืองนี้ จึงมีเพียง
พระคริสตธรรมคัมภีรเ ทานัน้ ทีย่ งั คงชือ่
เมืองนี้อยูจน กระทั่งนักโบราณคดีได
ใชพลัว่ ไขความจริงแทในเรือ่ งนี้ เมือง
เออรเปนเพียงหนึง่ ในตัวอยางอีกมาก
มายที่นักโบราณคดียืนยันความถูก
ตองของพระคริสตธรรมคัมภีร
(3) คำทำนายที่ แ ม น ยำใน
พระคริ ส ตธรรมคั ม ภี ร เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
แสดงวาทานสามารถเชือ่ ถือได พระ
คริสตธรรมคัมภีรทำนายเหตุการณ
ในอนาคตไดอยางแมนยำ ซึง่ เกิดขึน้
จริ ง ต อ หน า ต อ ตาเราในป จ จุ บั น
ทานสามารถตรวจสอบคำทำนายที่
ตืน่ เตนเหลานีไ้ ดในบทตอไป
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5. วิธเี ขาใจพระคริสตธรรมคัมภีร
ขณะทีอ่ า นพระธรรมของพระเจา ใหยดึ หลักสำคัญเหลา
นี้ไวในใจ
(1) ศึกษาพระคัมภีรดวยจิตอธิษฐาน หากทานเขาถึง
พระคริสตธรรมคัมภีรด ว ยหัวใจและจิตใจทีเ่ ปดกวางโดยการ
อธิษฐาน ทานจะไดตดิ ตอกับพระเยซูเปนการสวนตัว (ยอหน
16:13-14)
(2) อานพระธรรมทุกวัน การศึกษาพระคริสตธรรม
คัมภีรท กุ วันเปนกุญแจสำคัญทำใหเกิดพลังในการดำเนินชีวติ
(โรม 1:16)
(3) ขณะที่อานพระคริสตธรรมคัมภีร จงฟงในสิ่งที่
พระธรรมเขียน ดวยการตัง้ คำถามวา ผเู ขียนพระคริสตธรรม
คั ม ภี ร ต อ งการที่ จ ะบอกอะไร? ความหมายแก น แท ข อง
พระธรรมที่เราเขาใจสามารถนำมาปรับใชในชีวิตประจำวัน
ของเราไดอยางไร
(4) ศึกษาพระธรรมตามหัวขอเรือ่ ง ดวยการเปรียบเทียบ
พระธรรมดวยพระธรรม พระเยซูทรงใชวีธีนี้ในการพิสูจนวา
พระองคคอื พระเมสสิยาห
“เริม่ ตนตัง้ แตโมเสสและบรรดาผเู ผยพระวจนะทัง้ หมด
แลวพระองคทรงอธิบายพระคัมภีรที่เล็งถึงพระองคทุกขอให
เขาฟง” ลูกา 24:27
การหยิบยกพระธรรมทุกขอที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะมาอธิบาย จะทำใหเรามีมุมมองหลายมิติที่
สมบูรณ
(5) ศึกษาธรรมเพื่อใหมีพลังในการดำเนินชีวิตเพื่อ
พระคริสต พระวจนะของพระเจาใน ฮีบรู 4:12 กลาววา คมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ นั่นใหความหมายมากยิ่งกวาทุกคำใน
กระดาษทัง้ แผน พระวจนะเปนอาวุธทีม่ ชี วี ติ อยใู นมือเราเพือ่
ใชตอสกู ับการทดลองใจใหทำบาป
(6) สนทนากับพระเจาผานทางพระธรรมของพระองค
ผูทเี่ ขาใจพระคริสตธรรมคัมภีรอ ยางถองแท จะเต็มใจประพฤติ
ตามทีพ่ ระคัมธรรมสอนไว (ยอหน 7:17) เพราะสิง่ นีไ้ มไดมา
จากความคิดของมนุษยหรือมาจากคำสอนของคริสตจักแหง
ใดแหงหนึ่ง
6. พระคริสตธรรมคัมภีรสามารถเปลี่ยนชีวิตของ
ทานได
“การคลีค่ ลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทัง้ ให
ความเขาใจแกคนรนู อ ย” สดุดี 119:130
การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรก อ ใหเกิด “ความเขาใจ”
ทีเ่ ขมแข็งสามารถทำใหทา นเอาชนะอุปนิสยั ทีไ่ มดี และพัฒนา
ชี วิตให เป นคนที่ สมบู รณ แบบทั้ งร างกาย จิ ตใจ อารมณ
ศีลธรรมและจิตวิญญาณ
พระคริสตธรรมคัมภีรจ ะสัมผัสถึงความรสู กึ ในหัวใจของ
มนุษย ไมวา จะเปนเรือ่ งการกำเนิดชีวติ ความรักการแตงงาน
ความเปนพอเปนแมและความตาย โดยลักษณะของพระธรรม
สามารถรักษาบาดแผลสวนที่ลึกที่สุด ความบาปและการ
ทนทุกขทรมานของมนุษย
12 - พบแลว

พระวจนะของพระเจาไมไดเปนเพียง
หนังสือเพื่อเผาพันธุใดเผาพันธุหนึ่ง หรือ
คนอายุรนุ ใดรนุ หนึง่ โดยเฉพาะ ประชาชาติ
ใดประชาชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเทานั้น
ถึงแมมีการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรจากคนในตะวันออก
แต ก็ เ หมาะกั บ ประชาชนในซี ก โลกตะวั น ตกด ว ยเช น กั น
พระคริสตธรรมคัมภีรเขาถึงกระทอมธรรมดาจนถึงคฤหาสน
ผมู งั่ คัง่ เด็กๆ หลงรักนิทานเรือ่ งราวตืน่ เตนในพระธรรม ความ
เปนพระเอกในพระคริสตธรรมคัมภีรเ ปนแรงบันดาลใจใหแก
เยาวชน คนเจ็บปวย ผูมีชีวิตโดดเดี่ยวและคนชราเพราะวา
พระคริสตธรรมคัมภีรค อยปลอบใจ ใหความหวังทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้
เพราะพระเจ า ทรงกระทำราชกิ จ ของพระองค ผ า น
พระคริสตธรรมคัมภีร จึงทำใหพระธรรมมีอานุภาพมากมาย
สามารถเปลีย่ นจิตมนุษยทหี่ ยาบกระดาง ใหเปนออนโยนและ
เติมเต็มดวยรัก เราจึงเห็นพระคริสตธรรมคัมภีรเ ปลีย่ นโจรและ
คนติดยาเสพติด กลายเปนนักเทศนผปู ระกาศศาสนาอยางเอา
จริงเอาจัง
เราเห็นพระคริสตธรรมคัมภีรเปลี่ยนคนโกหก คนโกง
มาเปนครูที่ถือความสัตยซื่อเปนที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังเห็น
พระคริสตธรรมคัมภีรย บั ยัง่ ผทู จี่ ะฆาตัวตาย ใหมชี วี ติ เริม่ ตน
ใหมดวยความหวัง พระคริสตธรรมคัมภีรโปรยความรักทาม
กลางศัตรู พระวจนะเปลี่ยนความเยอหยิ่งเปนคนออนนอม
ถอมตน เปลี่ยนความเห็นแกตัวเปนความเมตตา ทำใหเรา
เขมแข็งบนความออนแอ หนุนใจบนความสิ้นหวัง ปลอบ
ประโลมใจบนความโศกเศรา ใหคำแนะนำบนความไมแน
นอน พบความผอนคลายบนความเหนือ่ ยใจ พระคริสตธรรม
คัมภีรแสดงใหชายหญิงเห็นถึงวิธีการใชชีวิตอยางกลาหาญ
และเผชิญความตายอยางไมเกรงกลัว
พระคริสตธรรมคัมภีรห นังสือของพระเจาสามารถเปลีย่ น
ชีวติ ของทาน หากทานยังคงศึกษาบทเรียน พบแลว อยาง
ตอเนื่องทานจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ
ทำไมตองเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรใหเรา? พระเยซู
ตรัสวา
“แตการทีบ่ นั ทึกเหตุการณเหลานีไ้ ว ก็เพือ่ พวกทานจะได
เชือ่ วา พระเยซูเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจา และเมือ่
มีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค”
ยอหน 20:31
เหตุ ผ ลยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด ที่ เ ราควรคุ น เคยกั บ พระคั ม ภี ร
ศักดิ์สิทธิ์คือ การที่หนังสือเลมนี้อัดแนนไปดวยเรื่องราวของ
พระเยซูคริสต และความมัน่ ใจในชีวติ นิรนั ดร เมือ่ ดูพระคริสต
ผานทางพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม ในที่สุดหนังสือเลมนี้
จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ใหเหมือนพระฉายาของพระองคมาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ด ว ยเหตุ นี้ ทำไมไม เ ริ่ ม ค น หาฤทธานุ ภ าพจาก
พระธรรมของพระองคใหพบเสียตัง้ แตตอนนี้ เพือ่ ทานจะมีชวี ติ
ทีเ่ หมือนพระฉายาขององคพระเยซูมากขึน้ ?

พบแลว

บทที่
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หนังสือโบราณทีน่ า เชือ่ ถือ

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 2 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตองตัวเลขดานซายมือของกระดาษ
คำตอบ คือตัวเลขตรงกับแตละตอนในบทเรียน พบแลว ทีจ่ ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที่ 2
อานบทเรียน พบแลว แตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขดานซายมือตรงกับหัวขอในบทเรียน จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม {
คำตอบ “ถ - ถูก” หรือ “ผ - ผิด”
1. ถ. ผ. กอนความบาปเขามาในโลก พระเจาสนทนากับอาดัมและเอวาสองตอสอง
ถ. ผ. หลังจากความบาปเขามาในโลก พระเจาตรัสแกมนุษยผา นทางผเู ผยพระวจนะ
2

ถ. ผ. ถอยคำขาวสารของพระเจาทีต่ รัสผานทางผเู ผยพระวจนะไดรบั การรวบรวมเปนหนังสือเรียกวา
พระคริสตธรรมคัมภีรห รือพระคัมภีรไ บเบิล
ถ. ผ. ผเู ผยพระวจนะผเู ขียนพระคริสตธรรมคัมภีรไ ดรบั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจา
ถ. ผ. พระคริสตธรรมคัมภีรเ พียงบางตอนเทานัน้ ทีไ่ ดรบั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจา
ถ. ผ. พลังอำนาจของพระคริสตธรรมคัมภีรอ ยทู คี่ วามเกาแกของหนังสือเลมนี้

3

ถ. ผ. พระคริสตธรรมคัมภีรเ ขียนขึน้ ระหวาง ค.ศ. 200 และ ค.ศ. 1500
ถ. ผ. เนือ้ หาทีส่ อดคลองกันของพระคริสตธรรมคัมภีรเ ปนหลักฐานวาพระเจาทรงดลใจผเู ผยพระวจนะ
ใหเขียนหนังสือเลมนี้

4

ถ. ผ. ประวัตศิ าสตรในพระคริสตธรรมคัมภีรไ มถกู ตอง
ถ. ผ. การทีค่ ำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีรส ำเร็จตามนัน้ พิสจู นใหเห็นวาเปนหนังสือทีเ่ ชือ่ ถือได

5. อานบทเรียน พบแลว ตอนที่ 5 จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
___ เพือ่ ความเขาใจพระคริสตธรรมคัมภีรม ากขึน้ เราจะตองศึกษาดวยการอธิษฐานอยางจริงจัง
___ การเปรียบเทียบสิง่ ทีพ่ ระคริสตธรรมคัมภีรก ลาวถึงแตละเรือ่ ง แตละหัวขอ ทำใหเราไดเห็นมุมมองทีส่ อดคลองกัน
___ ขณะทีศ่ กึ ษาพระคริสตธรรมคัมภีร ควรใหพระคริสตธรรมตอบคำถามดวยตัวเอง
___ การศึกษาพระวจนะของพระเจา ชวยปกปองเราในการตอสกู บั ความบาปและการทดลอง
___ เราควรยึดมัน่ ในสิง่ ทีเ่ ชือ่ แมวา สิง่ ทีเ่ ชือ่ จะขัดแยงกับคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรก ต็ าม
คำถามชวนคิด
เมือ่ ทราบดีวา พระคริสตธรรมคัมภีรเ ปลีย่ นแปลงชีวติ คนมากมาย และนำมาซึง่ ความสุข คำปลอบโยน คำแนะนำ ความรอดจาก
บาป และชีวติ นิรนั ดรโดยทางพระเยซูคริสต ทานปรารถนาจะคนหาชีวติ ใหมใหพบดวยการศึกษาสิง่ ทีพ่ ระคริสตธรรมคัมภีรม อบ
ใหแกทานหรือไม?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ชาวันใหมบางวันใหความรสู กึ ...เหมือนอยบู นสวรรค
ทานตื่นขึ้นยืนอยางสบายอารมรณมองออกไปนอกหนาตาง
สูดอากาศบริสุทธิ์เขาเต็มปอด เห็นแสงอาทิตยสาดสองสีทอง
สะทอนเปนประกายใบไมใบหญาทุกตน เปนหวงเวลา ทีช่ วี ติ ดู
มีคา มีราคา มีการหวงหาอาทรเมือ่ เพือ่ นรักลาจาก ไดฟง ดนตรี
ทีไ่ พเราะจับใจชวนใหไหลหลง ไดรบั การสัมผัสถึงความรักทีม่ ใี ห
เกินคาดของเด็กนอย
แตเชาวันใหมบางวันใหความรสู กึ ... เหมือนอยบู นโลกที่
ชางมืดมนนากลัว สยดสยอง ทานตืน่ ขึน้ พบขาวรายๆ พาดหัว
หนังสือพิมพ การประโคมขาววางระเบิดซ้ำแลวซ้ำเลา ตามดวย
เสียงรองไหโหยหวนของเด็กไรเดียงสาที่ไมรูอิโหนอิเหนตอง
กลายเปนคนพิการหรือตาบอด ไหนจะขาวฆาตกรฆาเหยื่อ
อยางตอเนื่องนับเปนรายที่สิบ ไหนจะขาวความอดอยากหรือ
สงคราม หรือแผนดินไหว เปนหวงเวลาทีช่ วี ติ เหมือนผักปลา ไม
มีราคาคางวด ตีรนั ฟนแทงและตายเปนวาเลน ชางไมยตุ ธิ รรม
เอาเสียเลย
ทั้งหมดนี้หมายความวาอะไรกันแน? เราเขาใจโลกที่
สับสนใบนี้ไหม? เรามาอยูที่นี่ทำไม? ชีวิตของฉันมีคาสำหรับ
พระเจาจริงหรือ หรือฉันเปนเพียงแคฟนเฟองซี่เล็กๆ ในกลไก
ของจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนี?้
1. พระเจาทรงสรางโลกทีส่ มบูรณแบบ
พระเจาทรงเปนพระผูสราง สถาปนิกและนักออกแบบ
ทุกสิ่ง นับตั้งแตปรากฏการณระเบิดของกลุมดาวที่เรียกวา
ซุปเปอรโนวา ไปจนถึงปกนอยๆ ของผีเสือ้
“โดยพระวจนะของพระเจา ฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมา
กับบริวารทั้งปวง ก็ดวยลมพระโอษฐของพระองค.... เพราะ
พระองคตรัส มันก็เกิดขึน้ มา พระองคทรงบัญชา มันก็ออกมา”
สดุดี 33:6-9
เพียงพระเจาตรัสเทานั้น ทุกหนวยก็จะวิ่งเขามาทำตาม
พระประสงคของพระองค
2. สรางโลกในหกวัน
“เพราะในหกวันพระเจาทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล
และสรรพสิง่ ซึง่ มีอยใู นทีเ่ หลานัน้ แตในวันทีเ่ จ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะนัน้ พระเจาทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตัง้ วันนัน้ ไว
เปนวันบริสทุ ธิ”์ อพยพ 20:11
พระผสู รางผทู รงมีอานุภาพเหนือสรรพสิง่ เปนองคนริ นั ดร
พระองคทรงสามารถสรางโลกเสร็จในพริบตา “ดวยลมพระโอษฐ
ของพระองค” แตเปนพระประสงคของพระองคเทานัน้ ทีต่ อ งการ
สรางโลกใหเสร็จในหกวัน ความจริงแลวหกนาทีหรือหกวินาทีก็
บทที่ 3 ชีวติ ของฉันมีคา สำหรับพระเจาจริงหรือ? - 13

นับวาเพียงพอ พระธรรมปฐมกาลบททีห่ นึง่ ในพระคริสตธรรม
คัมภีรอ ธิบายถึงสิง่ ตางๆ ทีพ่ ระเจาทรงสรางขึน้ ในแตละวันของ
สัปดาหแหงการสราง ผลงานชิน้ โบวแดงทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ทีอ่ งค
พระผเู ปนเจาทรงสรางในวันทีห่ กคืออะไร?
สัปดาหแหงการสราง
วันแรก: แสงสวางกลางวันและกลางคืนอยางตอเนือ่ ง
วันทีส่ อง: บรรยากาศของโลก
วันทีส่ าม: แผนดินแหง พืช หญา ตนไมตา งๆ
วันทีส่ :ี่ ดวงอาทิตยและดวงจันทรปรากฏขึน้
วันทีห่ า : นกและปลา
วันทีห่ ก: สัตวบนบกชนิดตางๆ และมนุษย
วันทีเ่ จ็ด: เปนวันหยุด (สะบาโต)
“แลวพระองคตรัสวา ‘ใหเราสรางมนุษย
ตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครอง..... ให
ปกครองแผนดินทัว่ ไป....’ พระเจาจึงทรงสราง

มนุ ษ ย ขึ้ น ตามพระฉายาของพระองค

ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสราง
มนุษยขนึ้ และไดทรงสรางใหเปนชายและ
หญิง” ปฐมกาล 1:26, 27
พระเจาทรงตัดสินพระทัยทีจ่ ะสรางคน แต
ละคนใหเหมือนพระองค มีเหตุมผี ล มีความรสู กึ
และรักเปน ทุกคนถูกสรางขึน้ ตาม “พระฉายา”
ของพระเจา โลกเต็มไปดวยพืชพรรณตนไมและ
สัตวนานาชนิดภายในหกวัน และลำดับตอไป
พระองคทรงแนะนำผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดของพระองค จากพระธรรมปฐมกาล 2:7
พระเจาผทู รงฤทธานุภาพสรางรางของอาดัมจาก
ผงคลีดนิ เมือ่ พระเจาทรงระบาย “ลมปราณแหง
ชีวติ ” เขาทางจมูก มนุษยจงึ กลายเปน “ผมู ชี วี ติ ”
มนุษยมชี วี ติ ขึน้ มาตัง้ แตบดั นัน้ พระเจาทรงตัง้ ชือ่
ผชู ายคนแรกวา อาดัม ซึง่ มีความหมายธรรมดา
วา “ชาย” พระองคทรงสรางหญิงคนแรกชือ่ เอวา
แปลวา “มีชวี ติ ” (ปฐมกาล 2:20; 3:20) เพราะ
พระองคผทู รงเปนความรักทรงตระหนักถึงความ
ตองการของอาดัมทีต่ อ งมีเพือ่ น
มนุษยจึงมีชีวิตจากพระหัตถของพระเจา
อาดัมและเอวาสะทอนถึง พระฉายาของพระองค
ความจริงแลวพระเจาผทู รงฤทธานุภาพสามารถ
ใสคำสัง่ การทำงานใหแกมนุษยเหมือนการเขียน
คำสัง่ ใหหนุ ยนตเดินเทีย่ วเตร็ดเตรในสวนเอเดน
ได อ ย า งสนุ ก สนาน และออกเสี ย งสรรเสริ ญ
พระองค แตพระเจาทรงปรารถนาการมีการ
ติดตอผูกพันธทมี่ ากกวา เพราะหนุ ยนตสามารถ
ยิม้ ไดพดู จาสุภาพไดและถึงขนาดลางจานไดแต
หนุ ยนตรกั ไมเปน
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พระเจาทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค ใหเรา
รูจักคิด รูจักเลือก รูจักจำ รูจักเขาใจและรูจักรัก อาดัมและ
เอวาเปนลูกทีร่ กั ยิง่ ของพระองค
3. ความบาปเขามาในโลกทีส่ มบูรณแบบแหงนี้
อาดัมและเอวามีพรอมทุกอยางที่เขาทั้งสองจะมีความ
สุ ข ได ทั้ ง สองเพลิ ด เพลิ น กั บ การมี สุ ข ภาพจิ ต และกายที่
สมบูรณ มีบา น หอมลอมดวยสวนสวยอยางไรทตี่ ิ (ปฐมกาล
2:8; 1:28-31) พระเจาทรงสัญญาใหอาดัมและเอวามีลกู ดกทวี
ขึน้ มีความคิดสรางสรรค และพอใจในการทำหนาทีแ่ ละรักษา
สวนดวยมือทั้งสองของเขา (ปฐมกาล 1:28; 2:15) ทั้งสอง
สนทนากับพระผสู รางแบบสองตอสอง ไมมรี อ งรอยความกังวล
ความกลัว หรือความเจ็บปวยทีจ่ ะมาทำลายวันแหงความสุข
ของเขาทัง้ สองไดเลย
โลกกลายเปนสถานทีม่ แี ตความทุกขโศกเศราไปไดอยางไร?
ในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 2 และ 3 บอกถึงวิธกี ารทีบ่ าปมา
ในโลกของเราอยางหมดเปลือก ขอใหทา นหาโอกาสอานสอง
บทนีแ้ ละนีค่ ือบทสรุปยอ
หลังจากทีพ่ ระเจาทรงสรางโลกอยางสมบูรณแบบไดไม
นาน ซาตานยองเขามาในสวนเอเดน เพือ่ ลอลวงใหอาดัมและ
เอวาตอตานพระผสู รางของเขา พระเจาทรงกำหนดขอบเขต
อิทธิพลของซาตานในสวนเอเดนใหอยูที่ “ตนไมแหงความ
สำนึกในความดีและความชัว่ ” เพียงตนเดียว โดยพระองคทรง
เตือนมนุษยคแู รกใหถอยหางตนไมนี้ หามกินผลจากตนนีด้ ว ย
เพราะถากินแลวเขาจะตาย
วันหนึง่ เอวาเดินเลนบริเวณตนไมตอ งหามนี้ เพือ่ ไมให
เสียเวลา ซาตานรีบกุลีกุจอเสนอตัวทันทีรีบบอกเอวาวา
พระเจาโกหกเธอ ดังนั้นหากเธอกินผลไม จากตนนี้แลวเธอ
จะไมตาย แตจะกลายเปนคนฉลาดเหมือนพระเจา คือสำนึก
ในความดีและความชัว่ และแลวโศกนาฏกรรมจึงเกิดกับเอวา
กอนแลวจึง ตามดวยอาดัม เพราะเขาทัง้ สองอยแู ตในความ
ดีจงึ งายตอการถูกหลอกลวง ความชัว่ รายตบตาเขาทัง้ สอง เขา
จึงกลายเปนหนูทดลองกินผลไมตอ งหามนี้ แสดงวาเขาไมเชือ่
มัน่ ไมเชือ่ ฟงพระเจาอีกตอไป ความสัมพันธจงึ ขาดสะบัน้ ลง
พระเจาทรงมีแผนใหอาดัมและเอวา “ปกครอง” โลกของ
เรา เขาเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนฉายาเปนของพระองค
(ปฐมกาล 1:26) แตเพราะเขาทัง้ สองตัดขาดความเชือ่ พระองค
จึงเทากับวาเขาเลือกซาตานเปนผนู ำชีวติ ใหมโดยปริยายนัน่
เอง เขาทัง้ สองจึงสูญเสียอำนาจในการปกครองโลก ปจจุบนั
ซาตานอางตัววาเปนผคู รอบครองโลก และพยายามทุกวิถที าง
เพื่อใหมนุษยทั้งหลายเปนทาสของมัน
มีหลายครัง้ ทีเ่ ราเห็นแกตวั หรือทารุณโหดราย ซึง่ แทจริง
แลวเราไมอยากทำ แตทำไมเรายังประพฤติเชนนั้น? เพราะ
ศัตรูชวั่ รายทีม่ องไมเห็นคอยชักจูงใหเราตกต่ำไรศลี ธรรมนัน่ เอง
อานพระธรรมปฐมกาล บทที่ 3 ทานจะพบวาบาปทำให
อาดัมและเอวาหลบซอนตัวจากพระเจาดวยความกลัว บาปมี
ผลกระทบตอพระราชกิจการสรางทัง้ หมด เหมือนดอกไมทมี่ ี
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หนาม ดินทีแ่ หงแลง การงานทีก่ ลายเปนภาระตองทำ โรคภัย
ไขเจ็บ ความอิจฉาริษยา ความเปนศัตรู ความสงสัยและความ
โลภ ทำใหมนุษยพบความทุกขเวทนามากขึน้ หลายเทา และ
สิง่ ทีร่ า ยแรงทีส่ ดุ ทีม่ าพรอมกับบาปคือ ความตาย
4. ใครคือมารผทู ำใหโลกแปดเปอ นไปดวยบาป?
“มัน (มาร) เปนฆาตกรตัง้ แตเริม่ แรกและไมไดตงั้ อยู
ในสัจจะ เพราะมันไมมีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตาม
สันดานของมันเอง เพราะมันเปนผมู สุ า และเปนพอของการ
มุสา” ยอหน 8:44
ตามทีอ่ งคพระเยซูกลาว ซาตานเปนตนตอของบาปใน
จักรวาล เปน “พอ” ของบาป การฆาฟนและการพูดเท็จ
ครัง้ หนึง่ โธมัส คารไลล นักปรัชญาผมู ชี อื่ เสียงชาวอังกฤษ
เดินกับ ราลฟ วาลโด อีเมอรสนั แถบถนนยานเสือ่ มโทรมที่
สุดในกรุงลอนดอนตะวันออก ขณะทีเ่ ดินอยางเงียบไปเรือ่ ยๆ
เขาสังเกตเห็นความเลวรายรอบๆ ตัวเขา ในทีส่ ดุ คารไลลพดู
ขึน้ วา “ตอนนีค้ ณ
ุ เชือ่ ในความชัว่ รายแลวหรือยัง?”
5. พระเจาทรงสรางซาตานใชหรือไม?
ไมใช! พระเจาผูประเสริฐไมไดสรางมารราย อยางไร
ก็ตามพระคัมภีรกลาวไววา มารและเหลาทูตสวรรคที่ถูก
ซาตานหลอกลวงไมมที อี่ ยบู นสวรรคจงึ ลงมายังโลกของเรา
“ขณะนัน้ เกิดสงครามขึน้ ในสวรรค มีคาเอลกับบรรดา
ทูตสวรรคของทานตอสกู บั พญานาค และพญานาคกับบริวาร
ของมันก็ตอ สู แตมนั พายแพและพบวาไมมที อี่ ยสู ำหรับพวก
มันในสวรรคอกี ตอไป พญานาคใหญตวั นัน้ คืองูดกึ ดำบรรพ
ทีเ่ ขาเรียกกันวามารและซาตานผลู อ ลวงมนุษยทงั้ โลก มันถูก
โยนลงมาทีแ่ ผนดินโลก และเหลาบริวารของมันถูกโยนลงมา
กับมันดวย” วิวรณ 12:7-9
ซาตานเขาในแผนดินสวรรคเปนสถานทีแ่ หงแรกไดอยางไร?
“เราตัง้ เจาใหอยกู บั เครูบ ผพ
ู ทิ กั ษทไี่ ดเจิมตัง้ ไว เจา
อยบู นภูเขาบริสทุ ธิแ์ หงพระเจา และเจาเดินอยทู า มกลางศิลา
เพลิง เจาก็ปราศจากตำหนิในวิธกี ารทัง้ หลายของเจา
ตัง้ แตวนั ทีเ่ จาไดถกู สรางขึน้ มาจนพบความบาปชัว่ ในตัว
เจา” เอเสเคียล 28:14, 15
พระเจามิไดเปนผสู รางซาตาน พระองคทรงสรางลูซเี ฟอร
ใหเปนทูตสวรรคที่สมบูรณแบบ และเปนหนึ่งในหัวหนา
ทูตสวรรคซงึ่ ยืนขางบัลลังกของพระองค ตอมาซาตานทำบาป
เพราะมี “ความชั่วรายสิงอยูในตน” ซาตานจึงถูกขับไลจาก
สวรรคและเสแสรงมาเปนเพือ่ นของอาดัมและเอวา นีค่ อื ทีม่ า
ทำใหซาตานกลายเปนศัตรูตวั ฉกาจของมนุษย
6. ทำไมลูซเี ฟอรทตู สวรรคผส ู มบูรณแบบจึงทำบาป?
“เจารวงลงมาจากฟาสวรรคไดอยางไร โอ ดาวประจำ
กลางวัน เอย พอโอรสแหงพระอรุณ! เจาถูกตัดลงมายังพืน้

ดิน เจาผกู ระทำใหบรรดาประชาชาติตกต่ำนะ! เจารำพึงใน

ใจของเจาวา “ขาจะขึน้ ไปยังฟาสวรรค เหนือดวงดาวทัง้ หลาย
ของพระเจา ขาจะตัง้ พระทีน่ งั่ ของขา ณ ทีส่ งู นัน้ ขาจะนัง่ บน
ขุนเขาชุมชนสถาน ณ ทีอ่ ดุ รไกล ขาจะขึน้ ไปเหนือความสูง
ของเมฆ ขาจะกระทำตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด”
อิสยาห 14:12-14
ผูที่กลายเปนซาตานเดิมชื่อวา ลูซีเฟอร ชื่อนี้มีความ
หมายวา “ดาวประจำกลางวัน” หรือ “ดาวประกายแสง” หัวใจ
ของทูตสวรรคตนนีห้ ยิง่ ยโสและทะเยอทะยานแทนทีจ่ ะรเู สีย
สละ เมล็ดพันธุแหงความทะนงตนพองโตจนอยากขึ้นเปน
พระเจาเสียเอง
ลูซเี ฟอรทำทุกอยางเพือ่ ชักจูงเหลาทูตสวรรคใหเชือ่ ตาม
ซาตานแยงวาพระเจาหวังสิง่ ตอบแทนจากเหลาทูตสวรรค จึง
กำหนดพระบัญญัติที่เขมงวดเกินไป และทรงปกครองอยาง
โหดราย ซาตานพูดจาใสรา ยปายสีพระองคผทู รงเปนเจาของ
บุคลิกแหงนิยามคำวา รัก
ความขัดแยงทีเ่ กิดบนสวรรคคลีค่ ลายไดอยางไร?
“จิตใจของเจาผยองขึ้นเพราะความงามของเจา เจา
กระทำ ใหสติปญญาของเจาเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก
ความงามของเจา เราเหวีย่ งเจาลงทีด่ นิ แลว” เอเสเคียล 28:17
หัวใจหยิ่งผยองเปลี่ยนหัวหนาทูตสวรรคตนนี้ใหกลาย
เปนมารรายหรือซาตาน ตัวของมันและทูตสวรรคอีกหนึ่งใน
สามจากบรรดาทูตสวรรคทั้งหมดที่เห็นคลอยตามและรวม
กอกบฏ กับมัน จึงตองถูกขับไลออกจากสวรรค เพื่อใหเกิด
สันติสขุ และความกลมเกลียวกันบนสวรรค (วิวรณ 12:4, 7-9)
7. ใครควรรับผิดชอบความบาป?
ทำไมพระเจาไมสรางใหมนุษยรจู กั ทำแตความดี? หาก
พระองค ทำเช น นั้ น เราจะไม ต อ งพบป ญ หาความชั่ ว ร า ย
บนโลกของเรา แตพระองคทรงมีพระประสงคใหมนุษยสามารถ
มีความสัมพันธตอ กันอยางมีความหมาย ดังนัน้ “พระเจาทรง
สรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค” (ปฐมกาล 1:27)
หมายความวาเรามีอิสระและรูผิดชอบ เราสามารถเลือกที่
จะรักหรือหันหลังใหพระองคกไ็ ด
พระเจาทรงใหมนุษยและทูตสวรรคมีจิตวิญญาณที่มี
สามัญสำนึก และมีความสามารถในการเลือกไดอยางแทจริง
ทุกยุคทุกสมัย
“ทานทัง้ หลายจงเลือกเสียในวันนีว้ า ทานจะปรนนิบตั ิ ผใู ด”
โยชูวา 24:15
พระองคทรงทาทายมนุษยผมู พี ระฉายาของพระองคให
เลือกทำในสิง่ ทีถ่ กู ตอง เพราะพลังอำนาจแหงเหตุผลจะคอย
เตือนสติบอกเขาวา “ทางของพระเจาเปนทางทีด่ ที สี่ ดุ ” และ
จะชวยชีผ้ ลของการไมเชือ่ ฟงหรือผลของบาป จึงทำใหมนุษย
คิดไดและไมหลงทำผิด
บทที่ 3 ชีวติ ของฉันมีคา สำหรับพระเจาจริงหรือ? - 15

เฉพาะมนุษยทมี่ สี ามัญสำนึกในการเลือกอยางมีเหตุผล
เทานั้นจึงจะสามารถสัมผัสความรักที่แทจริงของพระองคได
พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ ะสรางแตละคนใหหยัง่ รแู ละซาบซึง้
ในพระลักษณะของพระองค รักพระองคดว ยความเต็มใจและ
แบงความรักใหผอู นื่ ตอไป พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ ะแบงปน
ความรักซึง่ มากพอๆ กับระดับความเสีย่ งทีพ่ ระองคทรงรับเอา
จากการ ใหอสิ ระแกเราในการเลือก พระองคทรงทราบดีวา สัก
วันหนึ่ง มนุษยหรือทูตสวรรคที่พระองคทรงสรางขึ้นอาจ
จะเลือกปฏิเสธที่จะรับใชพระองค ซาตานเปนตนแรกใน
จักรวาลทีเ่ ลือกทางเลือกทีน่ า กลัวนัน้ โศกนาฏกรรมของความ
บาปจึงไดเริม่ ขึน้ จากมัน (ยอหน 8:44, 1 ยอหน 3:8)
8. ไมกางเขนสามารถขจัดความบาปได
ทำไมพระเจาไมทำลายลูซเี ฟอรกอ นทีเ่ ชือ้ บาปจะ ระบาด?
ลูซเี ฟอรทา ทายความยุตธิ รรมในการปกครองของพระองค มัน
พูดเท็จเกีย่ วกับพระองค หากพระองคทรงทำลายลูซเี ฟอรทนั ที
เหลาทูตสวรรคกจ็ ะรับใชพระองคดว ยความกลัวมากกวาความ
รัก และเปนการทำลายวัตถุประสงคที่แทจริงของพระเจาใน
การสรางมนุษยขึ้นมาใหมีสามัญสำนึกในการเลือก
คนอืน่ รจู ริงไดอยางไรวาทางของพระเจาเปนทางออกที่
ดีที่สุด? เพื่อเปนการตอบคำถามนี้ พระองคจึงใหซาตานมี
โอกาสทดลองใจอาดัมและเอวา
โลกกลายเป น สนามประลองยุ ท ธระหว า งบุ ค คลิ ก
ลักษณะตามแบบอยาง พระเจาและซาตาน ใครคือฝายถูก?
สุดทายเราจะเชือ่ ใคร? ลูซเี ฟอรชา งหลอกลวงไดเกงอะไรขนาด
นี้ กวามนุษยจะเชื่อจนสนิทใจวาซาตานเปนความพินาศที่
ใหญหลวงจริงๆ ตองใชเวลานานมากมายเหลือเกิน ในทีส่ ดุ
ทุกคนเห็นพองวา “คาจางของบาปคือความตาย” และ “ของ
ประทานจากพระเจาคือชีวติ นิรนั ดรในองคพระเยซูคริสตองค
พระผเู ปนเจาของเรา” (โรม 6:23)
และแลวทุกชีวติ ในจักรวาลตางยอมรับวา
“ขาแตองคพระผเู ปนเจา พระเจาผทู รงฤทธานุภาพสูงสุด
พระราชกิจของพระองคยงิ่ ใหญและอัศจรรย ขาแตองคพระมหา
กษัตริยของบรรดาประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค
ยุตธิ รรมและสัตยจริง ขาแตองคพระผเู ปนเจา มีใครบางไมเกรง
กลัวพระองคและไมถวายพระเกียรติแดพระนามของพระองค?
เพราะพระองคผูเดียวทรงเปนผูบริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งหมด
จะมานมัสการเฉพาะพระพักตรพระองค เพราะวาพระราชกิจ
อันชอบธรรมของพระองคปรากฎใหเห็นแลว” วิวรณ 15:3, 4
หลังจากที่ทุกคนรูถึงบาปอันรายกาจและเห็นถึงแนว
ทางการทำลายลางของซาตานแลว อยางไรก็ตามพระเจาก็ยงั
ทรงสามารถขจัดซาตาน ความบาป และพวกที่ยังดื้อรั้น
ซาตานตอตานขาวประเสริฐของพระองคอกี ดวย
พระเจาทรงกังวลใจในการแกปญ
 หาเรือ่ งบาปและความ
ทุกขทรมานพอๆ กับทีเ่ ราอยากใหพระองคทรงแกปญ
 หา แต
พระองคยังทรงรอจนกวาจะสามารถแกปญหาไดอยางถอน
รากถอนโคน โดยยังคงความอิสระในการเลือกของเราไวและ
มีวธิ ปี อ งกันไมใหความชัว่ รายเกิดขึน้ อีกตลอดไป
16 - พบแลว

พระเจาทรงสัญญาจะทำลายลางบาป
ตลอดไป โดยการชำระลางสวรรคและโลก
ใหบริสุทธิ์ดวยไฟ “แตวาตามพระสัญญา
ของพระองคนนั้ ” เราจึงคอย “ทองฟาใหม
และแผนดินโลกใหม ทีค่ วามชอบธรรมจะดำรงอย”ู (2 เปโตร
3:10, 13) จะไมมบี าปในจักรวาลนีอ้ กี ตอไป ผลอันเศราสลด
ของความบาปจะปรากฏชัดจนกระทัง่ การไมเชือ่ ฟงพระเจา
ดูเหมือนจะเปนทีเ่ กลียดชังไปชัว่ กัลปาวสาน
ใครคือผมู คี วามสามารถกำจัดซาตานและความบาปให
จบสิน้ ได?
“บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเชนกันอยางไร พระองค
(พระเยซูคริสต) ทรงมีสว นเชนนัน้ ดวยอยางนัน้ เพือ่ โดยทาง
ความตายนัน้ พระองคจะทรงทำลายมารผมู อี ำนาจแหงความ
ตาย และจะทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้น ที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชีวติ เนือ่ งจากความกลัวตาย” ฮีบรู 2:14, 15
บนไมกางเขน บรรดาทูตสวรรคและโลกทีด่ งี ามจะเห็นสิง่
ทีซ่ าตานผเู ปนนักหลอกลวง จอมโกหกและฆาตกร ซาตานได
เผยโฉมทีแ่ ทจริงทีน่ นั่ โดยการ ชักจูงคนมาฆาพระบุตรผบู ริสทุ ธิ์
ของพระเจา ทัว่ จักรวาลไดเห็นบาปทีแ่ สนจะไรสาระและโหด
รายเสียเหลือเกิน ไมกางเขนจะกระชากหนากากออกทำให
เห็นสิง่ เลวรายของซาตานอยางชัดเจน และเมือ่ พระองคทรง
ทำลายปศาจและคนบาปแลว ทัง้ หมดจะรับรวู า มีพระเจาเทา
นัน้ ผทู รงยุตธิ รรมและถูกตอง
การสิน้ พระชนมของพระเยซูบนไมกางเขนเปดเผยใหทกุ
คนทราบถึงเจตนาทีแ่ ทจริงของซาตาน (ยอหน 12:31, 32) ไม
กางเขนยังเปดเผยสิง่ ทีพ่ ระคริสตวา ทรงเปนผใู ดดวย คือองค
พระผชู ว ยใหรอดจากบาปของ โลก ณ เนินเขากลโกธา สถานที่
องคพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน เปดเผยถึง อำนาจในความ
รัก ของพระองคทเี่ กิดขึน้ ซึง่ ตรงขามกับ ความรักในอำนาจ
ของซาตานอยางสิน้ เชิง ไมสงสัยเลยวานัน่ คือความรักขององค
พระผเู ปนเจาผทู รงเสียสละพระองคเอง พระองคทรงใชความ
รักเปนอาวุธตอสกู บั ซาตาน ตอสกู บั ความบาป และตอสกู บั
ชายหญิงใจบาป
พระเยซูคริสตบนกางเขนสามารถพิสูจนใหเห็นถึงรัก
แบบไมมีเงื่อนไข ชางเปนโวหารที่ไพเราะจับใจยิ่งนัก ชนะ
ซาตานอยางราบคาบ สงครามนี้ใครควรครองโลกกันแน
พระคริสตหรือซาตาน กางเขนเปนคำตอบใหเห็นตลอดเวลาวา
คือพระคริสต เทานัน้ ผทู รงอยเู หนือสิง่ อืน่ ใด!
ทานไดพบความสัมพันธที่จะมอบใหแกพระผูชวยให
รอดบาปหรือยัง พระองคคอื ผทู รงยอมสิน้ พระชนม เพือ่ เผยถึง
ความรักที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพระองคที่ไมมีผูใดเสมอ
เหมือนได? ทานรสู กึ อยางไรทีพ่ ระเจาองคหนึง่ เสด็จมาในโลก
มาเปนมนุษยธรรมดา และทรงสิน้ พระชนมแทนทานเพือ่ ชวย
ใหทา นพนจากผลของบาป? ทานคิดทีจ่ ะคุกเขาเพือ่ กราบและ
ขอบพระคุณพระเยซูคริสตเดีย๋ วนี้ เชิญพระองคใหมาสถิตและ
ครอบครองชีวติ ของทานหรือไม?
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บทที่

3

พระเจาสนใจความเปนไปในชีวติ ฉันจริงหรือ?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 3 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตองตัวเลขดานซายมือของกระดาษ
คำตอบ คือตัวเลขตรงกับแตละตอนในบทเรียน พบแลว ทีจ่ ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที่ 3
อานบทเรียน พบแลว แตละตอนอีกครัง้ จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม { คำตอบ “ถ - ถูก” หรือ “ผ - ผิด”
1. ถ. ผ.

ในการเนรมิตสรางของพระเจา เพียงพระองคตรัสฟาสวรรคกเ็ กิดขึน้

อานบทเรียน “พบแลว” บทที่ 3 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
2. ___ พระเจาทรงสรางอาดัมและเอวาในวันทีห่ กของสัปดาหแหงการเนรมิตสราง
___ มนุษยทกุ คนไดรบั การสรางมาจากพระฉายาของพระเจาและมีความคลายคลึงกับพระองค
___ พระเจาสรางรางของอาดัมมาจากน้ำ
3. ___ พระเจาทรงใหอาดัมและเอวาอาศัยอยใู นโลกทีส่ มบูรณพรอมทุกอยาง
___ พระเจาทรงบอกใหอาดัมและเอวาวาการกินผลไมจากตนไมรู ความดี และ ความชัว่ จะทำใหเขาฉลาดขึน้
___ ความบาปของอาดัมและเอวาทำใหเขาซอนตัวจากพระเจา
___ ซาตานทดลองอาดัมและเอวาใหขดั ขืนไมเชือ่ ฟงพระเจาผสู รางเขา
___ อาดัมกินผลไมตอ งหามและยืน่ ใหเอวากินดวยกัน
___ การทดลองอาดัมและเอวาจนทำใหเขาทำบาป ทำใหซาตานแยงเอาอำนาจการเปนผมู าครอบครองโลกไปจากเขาทัง้ สอง
อานบทเรียน “พบแลว” บทที่ 3 สังเกตตัวเลขดานซายมือตรงกับหัวขอในบทเรียน จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม { คำตอบ
“ถ - ถูก” หรือ “ผ - ผิด”
4. ถ. ผ.

ซาตานเปนผรู ิเริม่ นำความบาปเขามา

5. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมารราย
ถ. ผ. พระเจาสรางลูซเี ฟอรเปนทูตสวรรคทสี่ มบูรณพรอม ทูตองคนอี้ จิ ฉาพระเจา เมือ่ เลือกทำบาปความบาป
จึงกอเกิดขึน้ จากตัวของลูซเี ฟอรเอง
6. ถ. ผ.

ซาตานถูกขับไลออกจากสวรรค และเขามาในโลกทีถ่ กู สรางใหมของเรา

7. ถ. ผ.

พระเจาทรงสรางมนุษยใหมอี ำนาจในการเลือก หรือเลือกทีจ่ ะไมทำบาปก็ได

8. ถ. ผ.

พระเยซูทรงสำแดงพระลักษณะของพระเจาทีไ่ มกางเขน

คำถามชวนคิด
ขณะนีใ้ ครเปนผคู รอบครองชีวติ ของทาน พระคริสตหรือซาตาน ผเู ปนบอเกิดแหงความวนุ วายยงุ เหยิง ความทุกขยากและความ
ตาย?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 3 - 59

พบแลว
แผนการ
สำหรับ
ชีวติ
ของทาน

ห

บทที่

4

ลังจากที่ศาสนาจารยพูดเรื่อง “ทำไมผมจึงเชื่อ
พระเยซู” ชายหนมุ แตงตัวภูมฐิ านคนหนึง่ เดินเขามา “คำพูดของ
ทา นคืน นี้ดูน า สนใจทีเ ดี ย ว แตทุก อยา งที่ทา นพูด เกี่ย วกั บ
พระเยซูคริสตนนั้ มาจากพระคัมภีรข องทาน ชวยบอกผมหนอย
วา หากพระเยซูทรงเคยมีชีวิตจริงบนโลกนี้ แลวทำไมประวัติ
ศาสตรจงึ ไมบนั ทึกเรือ่ งราวของพระองคไว?”
“เปนคำถามทีด่ คี รับ” อาจารยตอบ พลางหยิบหนังสือมา
หลายเลม “ความจริง...ประวัตศิ าสตรพดู ถึงพระเยซูคริสตเหมือน
กันนะครับ”
“งั้นขอผมดูหนอยครับ” ชายหนุมตอบ “ไดครับ นี่ไง
จดหมายพลินี่ เดอะ ยังเกอร ฉบับที่ 97 ในหนังสือเลมที่ 10 เขา
เปนผบู ญ
ั ชาการทหารสมัยโรมันทีร่ ฐั บิทาเนียโบราณ ทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของเอเซียไมเนอร (เอเชียนอย) ที่เกาแก
พลินเี่ ขียนจดหมายถึงจักรพรรดิโ์ รมันชือ่ ทราจัน เลาเรือ่ งราวที่
เกิดขึน้ ในรัฐของเขา เห็นไหมครับ นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ลินขี่ อคำปรึกษา
ถึงวิธรี บั มือกลมุ คริสเตียนนิกายใหม เขาพูดถึงการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของคริสเตียนและวิธกี ารรองเพลงสรรเสริญ พระคริสต
ผนู ำ มีการสงจดหมายของพลินเี่ มือ่ ประมาณป ค.ศ. 110 ซึง่ ถือ
เปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
และความเชือ่ พระองคไดแพรกระจายในยุคสมัยของอัครสาวก”
ชายหนมุ ประหลาดใจและพูดวา “ผมอยากฟงตอครับ!”
ขณะทีอ่ าจารยพลิกหนังสืออีกเลมหนึง่ เขาเสริมวา “ทาซีทสั
ผูเชี่ยวชาญ ดานประวัติศาสตรอีกคนหนึ่งในสมัยเดียวกับ
พลินี่ ไดพดู ไวในรายงานประจำปของเขา (เลมที่ 15 บทที่ 44)
ถึงความเกลียดชัง และการทารุณคริสเตียนของจักรพรรดิ์นีโร
(Nero) ซึ่งตรงกับชวงเวลาการเผากรุงโรม ทาซีทัสอธิบายวา
“คริสเตียน” มาจากชือ่ “พระคริสต” และในสมัยของจักรพรรดิ์
ทิเบอรเรียส ผสู ำเร็จราชการแควนจูเดียชือ่ ปอนติอสั ปลาส ไดตรึง
พระเยซูคริสตผกู อ ตัง้ ศาสนาคริสตบนไมกางเขน ซึง่ เรือ่ งราวนี้
สอดคลองกับเหตุการณ ชือ่ และสถานทีใ่ นพระคริสตธรรมคัมภีร
อยางชัดเจน”
“อาจารยครับ ผมไมรูมากอนวาเรื่องนี้มีอยูในประวัติ
ศาสตรโลกดวย!” ชายหนมุ อุทานขึน้
อาจารยเสริมขึ้น “ผมอยากใหคุณสังเกตวาประมาณป
ค.ศ. 180 เซลซัสเขียนหนังสือโจมตีคริสเตียน และระบุวา ถึงเวลา
แลวทีค่ วามเปนคริสเตียนไดกลายเปนพลังทีบ่ งั คับใหเขาตองเขา
ใจ และหากทานยังสงสัยอยู ขอใหระลึกวาพระกิตติคณ
ุ สีเ่ ลม
แรกนีถ้ อื เปนประวัตศิ าสตรไดมากพอๆ กับหนังสือทางโลกเลย
ทีเดียว”
บทที่ 4 แผนการสำหรับชีวติ ของทาน - 17

เมือ่ ชายหนมุ ผนู ตี้ ระหนักแลววา พระเยซู
คริ ส ต ท รงมี พ ระชนม จ ริ ง ซึ่ ง เป ด เผยทั้ ง ใน
ประวัติศาสตรทางโลกและทางธรรม เขาเดิน
จากไปดวยความเชือ่ มัน่ วา เรือ่ งราวของพระเยซู
คริสตเปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ใน ประวัตศิ าสตรจริง
1. พระคริสตทรงพระชนมตลอดแต
นิรนั ดรกาล
พระเยซู ค ริ ส ต มิ ไ ด เ ป น เพี ย งคนดี ผู
ประเสริฐ เทานัน้ พระองคทรงเปนพระเจาดวย
พระเยซูทรงกลาวอางอะไรทีพ่ จิ ารณาแลวเห็นวา
พระองคเปนพระเจา?
“ถาพวกทานรูจักเราแลว ทานก็จะรูจัก
พระบิดาของเราดวย ตัง้ แตนไี้ ป ทานก็จะรจู กั
พระองคและไดเห็นพระองค....คนที่ไดเห็นเรา
ก็ไดเห็นพระบิดา” ยอหน 14:7-9
หากท า นสนใจคำตอบในคำถามที่ ว า
“พระเจาคือใคร? พระองคเปนอยางไร?” ขอให
ทานมองไปทีพ่ ระเยซูคริสตผทู รงประกาศวา
“เรากับพระบิดาเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน”
ยอหน 10:30
พระเจา พระบิดาและพระเยซูคริสตพระบุตร
ทรงดำรงอยดู ว ยกันตัง้ แตนริ นั ดรกาล (ฮีบรู 1:8)
ไมมแี มสกั เสีย้ ววินาทีทพี่ ระเยซูไมเปนหนึง่ เดียวกับ
พระบิดา พระบิดาทรงแบงปนความรัก และความ
เอาใจใสใหมนุษยแตละคนเหมือนกับทีพ่ ระเยซูได
แสดงใหเห็นขณะดำเนินชีวติ อยใู นโลก
2. พระคริ ส ต ท รงเป น หั ว ใจของ
ประวัตศิ าสตรและคำพยากรณ
เนือ่ งจากชีวประวัตขิ องพระคริสตเปนจริง
ตามคำพยากรณซึ่งเขียนไว กอนที่พระองค
ประสูติ คำทำนายในพระคริสตธรรมคัมภีร
พันธสัญญาเดิมเขียนไวลวงหนาอยางชัดเจน
ตัง้ แตการดำเนินชีวติ การสิน้ พระชนมและการ
ฟนคืนพระชนมของพระเยซู พระคริสตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาใหมเปนเรื่องราวชีวิตของ
พระองคทเี่ ปนจริงตามคำพยากรณ
ชวงเวลา 500 ถึง 1500 ป กอนพระคริสต
ทรงประสูติ ผเู ผยพระวจนะ ในพระคริสตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาเดิม พยากรณถึงชีวิตของ
พระเมสสิยาห ไดตรงทุกเรือ่ ง
เริ่มแรกของการเสด็จเขามาในโลกของ
พระคริสต คนทั่วไปเปรียบเทียบ ชีวิตของ
พระองค กั บ คำพยากรณ ใ นพระคั ม ภี ร พั น ธ
สัญญาเดิมไวอยางไร?
18 - พบแลว

“เราพบคนที่โมเสสกลาวถึงในหนังสือธรรม
บัญญัติ และคนทีพ่ วกผเู ผยพระวจนะกลาวถึง คือ
เยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ” ยอหน 1:45
ในการปรากฏพระองคตอหนาสาธารณชน
ครั้งแรก พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงอางถึง
คำพยากรณ ที่ บั น ทึ ก เอกลั ก ษณ ข องพระองค ไ ว
หลังจากทีม่ กี ารกลาวอางจากพระคัมภีรพ นั ธสัญญา
เดิม พระองคทรงประกาศวา องคพระผชู ว ยใหรอด
บาปของเราทรงสรางเอกลักษณของพระองคใหเปน
ไปตามคำทำนายอยางสมบูรณ
“พระองคจึงตรัสกับสองคนนั้นวา ‘โอ คนโง
เขลาและมีใจเฉือ่ ยชาในการเชือ่ ถอยคำซึง่ พวกผเู ผย
พระวจนะกลาวไวนนั้ ! พระคริสตจำเปนตองทนทุกข
อยางนั้นแลวจึงเขาในพระสิริของพระองคไมใช
หรือ?’ แลวพระองคทรงอธิบาย (พระคัมภีรพันธ
สัญญาเดิม) เล็งถึงพระองคทกุ ขอใหเขาฟง เริม่ ตน
ตั้งแตโมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหมด”
ลูกา 24:25-27
การเกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณเพิ่มความ
หนั กแนนใหกับหลั กฐานที่วา พระเยซู คริสต คื อ
พระเมสสิยาหตามทีท่ รงสัญญาไว
3. ชี วติ ของพระคริ สตเปนจริงตามคำพยากรณ
ใหเรามาดูขอ ความเกีย่ วกับคำพยากรณเหลา
นีใ้ นพระคริสตธรรมพันธสัญญาเดิมบางขอ ซึง่ สำเร็จ
จริงตามคำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมที่
บันทึกเกีย่ วกับชีวติ ของพระคริสต
สถานทีเ่ กิดของพระองค
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“แตเจา เบธเลเฮม เอฟราธาห...จากเจาจะมี
ผหู นึง่ ออกมาเพือ่ เรา เปนผทู จี่ ะปกครองในอิสราเอล
ดัง้ เดิมของทานมาจากสมัยเกาจากสมัยโบราณกาล”
มีคาห 5:2
สำเร็จตามพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
“พระเยซูไดทรงบังเกิดที่บาน เบธเลเฮม
แควนยูเดีย” มัทธิว 2:1
พระองคทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจรรย
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“เพราะฉะนั้น องคพระผูเปนเจาจะประทาน
หมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึง่ จะตัง้ ครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวา อิมมานูเอล (พระเจาสถิตอยูกับเรา)”
อิสยาห 7:14
สำเร็จตามพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
“โยเซฟบุตรดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมา

พบแลว
เปนภรรยาของทานเลย เพราะวา ผซู งึ่ ปฏิสนธิใน

ครรภของเธอเปนโดยเดชพระวิญญาณบริสทุ ธิ์

เธอจะใหพระกำเนิดบุตรชาย แลวจงเรียกนามทานวา
เยซู (พระเจา ทรงชวยใหรอด)” มัทธิว 1:20-23
เชือ้ สายของพระองคมาจากเผายูดาห
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“ธารพระกรจะไมขาดไปจากยูดาห ทัง้ ไมถอื
ของผปู กครองจะไมขาดไปจากหวางเทาของเขา จนกวา
ชี โ ลห จ ะมา และชนชาติ ทั้ ง หลายจะเชื่ อ ฟ ง ผู นั้ น ”
ปฐมกาล 49:10
สำเร็จในพระคมภีรพ นั ธสัญญาใหม
“เพราะเปนทีป่ ระจักษชดั วา องคพระผเู ปนเจา
ของเราทรงสืบเชือ้ สายมาจากเผายูดาห” ฮีบรู 7:14
พระองคทรงถูกทอดทิง้
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“ทานไดถกู มนุษยดหู มิน่ และทอดทิง้ ” อิสยาห 53:3
สำเร็จในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม

“พระองคเสด็จมายังบานเมืองของพระองค

แตชาวบานชาวเมืองของพระองคไมตอ นรับพระองค”
ยอหน 1:11
พระองคทรงถูกทรยศและสินจาง
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“แมวาเพือ่ นในอกของขาพระองค ผูซึ่งขา
พระองคไววางใจ ผรู บั ประทานอาหารของขาพระองค
ก็ยกสนเทาใสขา พระองค” สดุดี 41:9
“แลวขาพเจาจึงพูดกับเขาวา ‘ถาทานเห็นควร
ก็ขอคาจางแกเรา ถาไมเห็นควรก็ไมตอ ง’ แลวเขาก็ชงั่
เงินสามสิบเชเขล ออกใหแกขาพเจาเปนคาจาง”
เศคาริยาห 11:12
สำเร็จในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
“เวลานัน้ คนหนึง่ ในสาวกสิบสองคนชือ่ ยูดาสอิส
คาริโอท ไปหาพวกหัวหนาปุโรหิตบอกวา ‘ถาขาพเจา
มอบตัวเขาใหพวกทาน ทานจะใหขาพเจาเทาไหร?’
พวกเขาก็ใหเงินยูดาสสามสิบเหรียญ” มัทธิว 26:14, 15
การสิน้ พระชนมบนไมกางเขน
คำพยากรณในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม
“เขาแทงมือแทงเทาขาพระองค” สดุดี 22:16
สำเร็จในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
“เมื่อไปถึงสถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวากระโหลก
ศีรษะเขาก็ตรึงพระองคไวที่นั่นบนกางเขน” ลูกา
23:33 (ดูในยอหน 20:25)
การทีพ่ ระองคทรงฟน คืนจากหลุมศพ
คำพยากรณในพระคัมภีรเ กา

“เพราะพระองคมไิ ดทรงมอบขาพระองคไว
กับแดนผตู าย หรือใหธรรมิกชนของพระองค
ตองเห็นปากแดนนัน้ ” สดุดี 16:10
สำเร็จจริงในพระคริสตธรรมคัมภีรใ หม
“กษัตริยด าวิดก็ทรงลวงรเู หตุการณนกี้ อ น
จึงทรงกลาว การคืนพระชนมของพระคริสตวา

พระเจาไมไดทรงละพระองคไวในแดน
คนตาย ทัง้ พระกายของพระองคกไ็ มทรงเปอ ย

เน า ไป พระเยซู อ งค นี้ พ ระเจ า ได ท รงให คื น
พระชนมแลวซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยาน ของ
เรือ่ งนี”้ กิจการของอัครทูต 2:31, 32
หลั ก ฐานที่ แ น น หนาว า ชี ว ประวั ติ ข อง
พระเยซูมกี ารเขียนไวลว งหนาอยางมหัศจรรย
และเปนจริงทุกขอ ยืนยันวาพระเยซูทรงเปน
พระบุตรขององคพระผเู ปนเจาอยางแทจริง
เมื่อดูจากหลักฐานที่มีแลว เราจำเปน
ตองตัดสินใจดวยจิตอธิษฐานวา ใครกันแนที่
ควรจะมาเปนองคพระผเู ปนเจาในชีวติ ของเรา
หากทานยังไมตดั สินใจ ทานคิดจะมอบชีวติ ไว
ในพระหัตถของพระเยซูคริสตเจาหรือไม?
4. ชีวติ เปนไปตามแผนการของพระเจา
พระเยซูทรงมีพระชนมตามแผนของพระผเู ปน
เจา ซึง่ กำหนดไวกอ นทีพ่ ระองคจะทรงบังเกิด
หลายรอยป การรูถึงขอเท็จจริงนี้ตลอดเวลา
ทำใหพระองคทรงไวตอการทรงนำของพระเจา
พระคริสตตรัสวา
“เราไมไดทำอะไรตามใจชอบ พระบิดาทรง
สอนเราอยางไร เราก็กลาวอยางนั้น.... เรา
ทำตามชอบพระทัยพระองคเสมอ” ยอหน
8:28, 29
พระเจาทรงมีแผนการใหพระเยซูกอนที่
พระองคจะเสด็จมาประสูติเปนมนุษย และ
พระองคไดทรงวางแผนใหมนุษยทกุ คนเชนกัน
พระองค ท รงหยั่ ง รู วิ ธี ทำให เ ราแต ล ะคนสม
ปรารถนาและมีชวี ติ ครบบริบรู ณ
ตลอดเวลาที่ผานมาเรวัติไมแนใจวาเขา
ควรยอมตนใหเปนไปตามแผนการของพระเจา
หรือไม เปนครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ขอการ
ทรงนำจากพระเจา เมือ่ เขาตองตัดสินใจครัง้ ใหญ
วา เขาควรจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี เขาเริม่
อธิษฐานอยหู ลายวันและพยายามรอฟงคำตอบ
หลังจากนั้นไมนานเขาเลือก มหาวิทยาลัย
บนทางเลื อ กที่ ส องด ว ยเหตุ ผ ลหลายข อ ที่
บทที่ 4 แผนการสำหรับชีวติ ของทาน - 19

ชัดเจนกวา คาใชจา ยถูกกวา สถานทีใ่ หญกวาและเปดสำหรับ
บุคคลทั่วไป หลังจากที่เขาเริ่มเรียนไดไมนาน เขาคุนเคย
สนิทสนมกับกลุมคริสเตียนที่ดีเยี่ยมจากกลุมผูประกาศขาว
ประเสริฐแกนกั ศึกษา ซึง่ ตอมาใหหลังสองป พวกนัน้ ทำใหชวี ติ
เขาเปลี่ยนไปอยางมาก ในวันนี้เมื่อเรวัติมองยอนกลับไปใน
อดีต เขาสังเกตวาการตัดสินใจครัง้ สำคัญทุกครัง้ เขาจะขอการ
ทรงนำจากพระเจาและพระองคจะ “ทรงเปดทางใหมทงั้ หมด
ให กั บ ชี วิ ต ของเขา” ท า นจะรูถึ ง แผนชีวิ ต ของตนเองจาก
พระเจาไดอยางไร? พระองคทรงแนะนำทานไดหลายวิธคี อื
(1) แนะนำจากพระคริสตธรรมคัมภีร
ตามทีก่ ลาวในพระธรรมบทสดุดี หนังสือคมู อื ชีวติ คืออะไร?
“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรับเทาของขาพระองค
และเปนความสวางแกมรรคาของขาพระองค” สดุดี 119:105
พระวจนะของพระเจาเปลีย่ นจิตใจของเราและใหความ
เขาใจใหม (โรม 12:2, สดุดี 119:99) การศึกษาพระคัมภีรด ว ย
จิตอธิษฐานอยางสม่ำเสมอเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ควรใหความ
สำคัญเปนอันดับแรก
(2) การทรงนำของพระเจา
พระเจาทรงชีแ้ นะเราโดยการทรงนำของพระองคโดยตรง
สดุดี บทที่ 23 บอกวาพระองคทรงเปนผเู ลีย้ งแกะทีด่ ี ทรงนำพา
ฝูงแกะของพระองคไปตามหุบเขาที่อุดมดวยหญาเขียวขจี
ใหผานพนหุบเขาอันตรายอยางปลอดภัย พระองคทรงมอบ
พระธรรมที่เปนประโยชนและทรงชวยเราในทุกสถานการณ
เรามีผเู ลีย้ งแกะทีค่ อยอยเู คียงขางเราอยางใกลชดิ
(3) การติดตอโดยตรงกับพระเจาดวยใจ
พระเจาทรงนำผานทางมโนธรรมของเรา พระวิญญาณ
บริสทุ ธิท์ ำให “ตาใจของพวกทาน” สวางขึน้ (เอเฟซัส 1:18)
ยิง่ เราฝกการสนทนากับพระองคอยางสม่ำเสมอมากขึน้ เพียง
ใด พระองคจะยิง่ ทรงนำเราไดงา ยมากขึน้ เพียงนัน้ พระองค
สามารถหลอหลอมใหเกิดความซาบซึง้ ภายใน ความมีเหตุผล
และการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบใหเกิดขึ้นภายใน
ทำใหเห็นชัดเจนวาเราควรทำอะไรตอไป
5. การทรงนำตางๆ ตองมีความสอดคลองกัน
การทีท่ า นจะทึกทักวาพระเจาทรงนำชีวติ ทานเปนไปได
อยางแนนอน ทานเพียงโนมเอียงทำตามแรงดลใจของทาน
(สุภาษิต 16:25) ความรสู ึกตางๆ ของเราตองสอดคลองกับ
พระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร หากยังไมสอดคลองกับสาม
ขอขางตน ก็ยงั สรุปไมไดวา พระเจาทรงนำ
ขอใหดเู จตนเปนตัวอยาง เจตนมภี รรยาและลูกสองคนที่
นารัก แตเขากลับเปนชกู บั หญิงอืน่ เขาบอกเพือ่ นๆ ของเขาวา
“ผมอธิษฐานเกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ละผมรสู กึ วานีเ่ ปนพระประสงค
ของพระผูเปนเจา” ดวยอารมณความรูสึกและ “ความฝงใจ
หลายอยาง” นำพาเจตนใหเดินทางผิดอยางชัดเจน เขานึก
ในใจวานัน่ คือ “สิง่ ทีพ่ ระเจาทรงจัดเตรียมให” เขาจึงพบหญิง
คนนี้ แตเจตนไมไดมองยอนกลับไปที่ พระบัญญัติในพระ
คริสตธรรมคัมภีรข อ หามลวงประเวณี พระคริสตธรรมคัมภีร
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“พระบั ญ ญั ติ แ ละถ อ ยคำพยาน” เป น
หนั ง สื อ คู มื อ ที่ มี สิ ท ธิ์ อำนาจและเป น คำ
พิพากษาสุดทายที่ตัดสินวาการกระทำใด
ถูกตอง (อิสยาห 8:20) เราตองไมปลอยให
อารมณและสถานการณที่ลอแหลมนำพาเราใหถอยหาง
จากหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร
6. การยอมรับแผนการของพระเจา
เมือ่ มารเขามาทดลององคพระเยซูในปากันดาร มันแนะ
นำวา “หากทานเพียงแตเพิกเฉยตอความเสียสละอันเจ็บปวด
ทัง้ ปวงบนไมกางเขน ทีพ่ ระบิดาทรงวางแผนใหทา น เราจะให
โลกอยใู นองุ มือของทาน ใหทา นมีชอื่ เสียง ทรัพยสนิ เงินทอง
และชีวติ ทีส่ ะดวกสบาย” ซาตานยังอางถึงพระคัมภีรเ พือ่ หลอก
ลอและชักนำพระเยซูใหหลงทาง แตละครั้งพระเยซูทรงยืน
หยัดตอสดู ว ยพระวาทะ “มีพระคัมภีรเ ขียนไววา ” (มัทธิว 4:1-11)
บทเรียนที่ทรงพลังบทหนึ่งที่เราเรียนรูจากพระเยซูคือ
การยกใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา ถึงแมพระองค
ทรงเจ็บปวดทนทุกขทรมานจิตใจอยางแสนสาหัส แตยงั ทรง
รองออกมาวา “โอพระบิดาของขาพระองค ถาเปนไปไดขอให
ถวยนีเ้ ลือ่ นพนไปจากขาพระองคเถิด แตอยางไรก็ดอี ยาใหเปน
ไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองค” (มัทธิว 26:39) หลังจากภารกิจรับใชของพระองค
ผานพนไปสามป พระองคทรงใชชวี ติ สอดคลองตามแผนการ
ของพระบิดาทุกวัน พระวจนะของพระคริสตกอ นสิน้ พระชนม
ทีว่ า “สำเร็จแลว” (ยอหน 19:30) มาจากคำตรัสทีแ่ ทจริงวา
“บัดนีช้ วี ติ ตามแผนการขององคพระผเู ปนเจาของขาพระองค
ไดเสร็จสิน้ และเปนจริงอยางสมบูรณแลว”
หากทานเริม่ ไดยนิ พระสุรเสียงขององคพระผเู ปนเจาจาก
พระวจนะ จากการทรงนำและจากความประทับใจพระองค
ทานจะยอมรับคำแนะนำของพระองคอยางสุดจิตสุดใจ ทาน
จะปตยิ นิ ดีในแผนการชีวติ ทีไ่ ดรบั การทรงนำจากพระองค
แหลงทีม่ าของรายละเอียดและประวัตศิ าสตรขา งตนคือเอกสาร
ของคริสตจักร, เลือกและแกไขโดย เฮนรี่ เบทเทนสัน (ลอนดอน,
สำนักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรด); โจเซฟ ฃัลเลน เอเยอร, แหลง
หนังสือสำหรับประวัตศิ าสตรโบสถโบราณ (นิวยอรค: บุตรของชารลส
สคริปเนอร, 1931, 1941); ออริเจน: คอนตราเซลซัม, แปลโดย
เฮนรี่ แชดวิค (แคมบริดท:สำนักพิมพของมหาวิทยาลัย, 1965);
เอฟ.เอฟ. บรูคซ, เอกสารพระคัมภีรใ หม: พวกเขาเชือ่ ถือไดไหม?
พิมพครัง้ ที่ 5, แกไขปรับปรุง ครัง้ ใหญ: บริษทั วิลเลีย่ ม บี.อีเอรดมันซ
ตีพมิ พ, 1960; และ อาร.ที.ฟรานซ, หลักฐานสำหรับองคพระเยซู
(ดาวเนอร กรูฟ, อีลินอยส: สำนักพิมพอินเตอรแวซิตี้, 1986)
หนังสือสองเลมสุดทายเปนปกออนและมีจำหนายตามราน
หนังสือทัว่ ไปอยใู นกลมุ หนังสือศาสนา หากหนังสือสามเลมแรก
ไมมีในหองสมุดแถวบานทาน ผูอาศัยในอเมริกาสามารถขอให
บรรณารักษยมื จากหองสมุดอืน่

พบแลว

บทที่

4

แผนงานเพือ่ ชีวติ ของทาน

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 4 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 4
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 4 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
0. พระเยซูทรง
___ มีตวั ตนในประวัตศิ าสตรจริง
___ เปนบุคคลในจินตนาการตามทีน่ กั ประวัตศิ าสตรคริสตจักรเปนผคู ดิ ขึน้
1. พระเยซูทรง
___ เปนพระเจาเทานั้น
___ เปนทั้งพระเจาและมนุษย
พระเจาพระบิดาและพระเยซูพระบุตรทรงดำรงอยดู ว ยกัน
___ ตัง้ แตนริ นั ดรกาล
___ ตัง้ แตพระบิดาทรงสรางพระบุตร
2. คำพยากรณในพระคัมภีร
___ เกีย่ วของกับพระคริสต พิสจู นแลววาไมสามารถเชือ่ ถือได
___ นำเสนอโครงเรือ่ งประวัตชิ วี ติ ของพระคริสต ความตายและการเปนขึน้ จากความตาย
3. พระคริสตทรงประสูตใิ นหมบู า นเบธเลเฮ็ม
___ เกิดจากหญิงพรหมจารีชอื่ มารีย
___ เกิดจากหญิงคนหนึง่ ทีเ่ คยมีบตุ รมาแลวหลายคน
พระเยซูทรง
___ ไดรบั การยอมรับจากประชาชนชาวอิสราเอลวาเปนพระเมสสิยาห
___ ชนชาติเดียวกันของพระองคปฏิเสธไมยอมรับและถูกมิตรสหายทรยศ
หลายรอยปกอ นเกิดเหตุการณ ผเู ผยพระวจนะไดพยากรณไววา
___ พระเยซูจะสิน้ พระชนมบนไมกางเขนและจะเปนขึน้ มาจากตาย
___ พระเยซูจะตายบนไมกางเขนและจะนอนอยใู นอุโมงคฝง ศพตลอดไป
4. เราสามารถทราบแผนการของพระเจาเพือ่ ชีวติ ของเราไดโดย
___ ตรวจสอบจากความฝนทีเ่ คยไดรบั
___ ดวยการศึกษาพระคัมภีร การทรงนำจากพระเจาจากสภาพการณตา งๆ และพระเจาทรงตรัสสจู ติ ใจโดยตรง
5. พระเจาทรงนำชีวติ ของเราโดยความประทับใจภายใน
___ ซึง่ สอดคลองกับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร
___ เพียงอยางเดียวเทานัน้
6. คำถามชวนคิด
ทานจะยินดีรบั คำเชิญดวยพระคุณของพระเจา เพือ่ จะทรงนำพาชีวติ ของทาน เหมือนกับทีพ่ ระองคทรงนำชีวติ ของพระคริสตเมือ่
ครัง้ ทีพ่ ระองคมชี วี ติ อยใู นโลกนีไ้ หม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60 - แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 4

พบแลว
สะพาน
สูชีวิตที่
เบิกบานใจ

บทที่

5

มี

ผูพบโครงกระดูกของกะลาสีนิรนามคนหนึ่งขางที่กำบังชั่วคราว
บนเกาะเปลี่ยวตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติค เขาเขียนบันทึกชีวิตที่ถูก
ทารุณกรรมตลอดเวลาสีเ่ ดือนของเขา เมือ่ ป ค.ศ. 1725 กองเรือรบชาวดัชท
ทิ้งเขาไวบนเกาะแอสเซนชั่นในขอหาอาชญากรรม ในไมชาชีวิตเขาตกต่ำ
จนตองกินเลือดเตาแทนน้ำเพือ่ ดับกระหาย เขาไดรบั ความทรมานอยางแสน
สาหัสทางรางกาย แตสงิ่ ทีท่ รมานยิง่ กวาทีเ่ ขาบันทึกไวคอื ความผิดรายแรงที่
เขาไดทำลงไปนัน่ เอง
เขาเขียนบรรยายอยางเจ็บปวดวา “ชางเจ็บปวดเหลือเกินทีต่ อ งถูกทอด
ทิง้ และตายอยางอเนจอนาถเหมือนคนบาปทีถ่ กู สาปแชงเชนนี”้ การถูกทอด
ทิง้ ทีเ่ ลวรายทีส่ ดุ ของกะลาสีคนนีค้ อื ความรสู กึ ทีถ่ กู แยกออกจากพระเจาของ
เขา ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ หลือทนจริงๆ ในตอนจบของชีวติ
มนุษยตอสูดิ้นรนกับจิตใจที่ถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว นับตั้งแต
อาดั ม และเอวา “หลบไปซ อ นตั ว อยู ใ นหมู ต น ไม ใ นสวนนั้ น ให พ น จาก
พระพักตรพระเจา” หลังจากที่ไดกินผลไมตองหาม (ปฐมกาล 3:8) เมื่อ
พระเจาเสด็จมาและเรียกเขาทั้งสอง อารมณแปลกใหมของความละอาย
ความผิดและความกลัวกระตุนใหเขาทั้งคูวิ่งหนีพระองคเปนครั้งแรก นา
เสียดายทีใ่ นปจจุบนั เราคนุ เคยกับความรสู กึ นีเ้ สียจริงๆ
อะไรเปนสาเหตุทำใหเราแยกจากพระเจา?
“แตวา ความบาปชัว่ ของเจาทัง้ หลายไดกระทำใหเกิดการแยกระหวางเจา
กับพระเจาของเจา และบาปของเจาทัง้ หลายไดบงั พระพักตรของพระองคเสีย
จากเจา พระองคจงึ มิไดยนิ ” อิสยาห 59:2
พระเจามิไดแยกมนุษยบาปออกจากพระองคดว ยเหวลึกนี้ พระองคมไิ ด
วิง่ หนีอาดัมและเอวา พวกเขาตางหากทีว่ งิ่ หนีจากพระองค
1. การทำจิตใจใหหายอยาก
กอนทีบ่ าปจะเขามาทำลาย อาดัมและเอวาใกลชดิ กับพระผสู รางอยาง
มีความสุขในบานสวนเอเดนทีง่ ดงาม เปนเรือ่ งนาสลดใจอยางยิง่ ทีเ่ ขาเสียรู
คำโกหกของซาตานที่หลอกวา พวกเขาจะฉลาดเหมือนพระองค การเสียรู
ทำใหเขาทัง้ สองถูกตัดขาดจากความเชือ่ พระผสู รางของเขา (ปฐมกาล 3)
หลังจากทีอ่ าดัมและเอวาถูกขับไลออกจากสวนเอเดน เขาใชชวี ติ ในโลก
ภายนอกอยางยากลำบาก คราวนีไ้ มวา จะเปนการคลอดลูกหรือการเตรียมดิน
เพือ่ เพาะปลูก ทุกอยางตองแลกดวยเลือด หยาดเหงือ่ และน้ำตา ความผูกพัน
ระหวางพระเจากับเขาขาดสะบัน้ ลง มีแตความบาปทีท่ ำใหเขาโลภและมีแต
ความอยาก ทีท่ ำใหเขาเจ็บปวด
เพราะวาอาดัมและเอวาไดฝา ฝนกฎเปนคแู รก ดังนัน้ “ทุกคน” (เผาพันธุ
มนุษยทั้งหมด) จึงตกอยูในบาปเดียวกันและตองพบกับความตาย ซึ่งเปน
บทลงโทษสุดทายของบาป
“เพราะเหตุนี้ บาปไดเขามาในโลกเพราะคนคนเดียว และความตาย

ก็เกิดมาเพราะบาปนัน้ และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทกุ
คนเพราะมนุษยทกุ คนทำบาป” โรม 5:12

บทที่ 5 สะพานสชู วี ติ ทีเ่ บิกบานใจ - 21

ขณะทีเ่ ราหลงผิด จิตใจจึงรซู งึ้ ถึงรสชาติของ
ความอยากมีเพียงพระเจาพระองคเดียวเทานั้นที่
สามารถเติมเต็มความมั่นคงทางจิตใจใหกับเรา
บอยครั้งที่เราพยายามแกความอยากโดยการเดิน
ซือ้ ของในหางสรรพสินคาอยางไมยงั้ มือ การแขงกัน
ทำงานอยางบาคลั่งเพื่อหวังไดเลื่อนตำแหนงใน
บริษัท การดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือการ
เที่ยวสำสอน แตในที่สุดความอยากที่เกิดขึ้นก็คือ
อาการของการคร่ำครวญหาพระเจา ซึง่ ตองใหความ
รักของพระองคสถิตในชีวิตเราเทานั้นจึงจะรักษา
ความอยากนัน้ ได
“พระองคทรงสำแดงวิถแี หงชีวติ แกขา พระองค
ตอพระพักตรพระองค มีความชืน่ บานอยางเปย มลน
ในพระหัตถขวาของพระองค มีความเพลิดเพลิน อยู
เปนนิตย” สดุดี 16:11
ความเบิกบานใจทีแ่ ทจริงเกิดขึน้ ไดดว ยวิธเี ดียว
คือการมีสะพานเชือ่ มชองวางระหวางเราและพระเจา
ใหเปนทางเดินขามไปอยเู ฉพาะพระพักตรพระองค
2. สะพานทอดขามเหวบาปและความตาย
ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่รูสึกถูกทอดทิ้ง
เพราะบาป พระทัยของพระเจาทรงปวดราวดวยเชน
กันในวันทีอ่ าดัมและเอวาหันหลังใหพระองค และ
พระองคยังทรงเศราพระทัยตอความทุกขยากและ
โศกนาฏกรรมที่ ม นุ ษ ย ต อ งได รั บ พระองค ท รง
ปรารถนาที่จะเห็นเราสุขใจ และพยายามรักษา
บาดแผลทางอารมณใหแกเรา พระองคไมพอพระทัย
ทีไ่ ดแตเฝามองมนุษยอยางนาเวทนาจากอีกฝง เหว
ดังนัน้ พระองคจงึ ตัดสินพระทัยยอมเปนสะพานขาม
เหวลึกแหงบาปและความตายนัน้ เสียเอง
“พระเจาทรงรักโลกดังนี้ คือไดประทานพระบุตร
องค เ ดี ย วของพระองค เพื่ อ ทุ ก คน ที่ ว างใจใน
พระบุตรนัน้ จะไมพนิ าศ แตมชี วี ติ นิรนั ดร เพราะวา
พระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก ไมใชเพื่อ
พิพากษาโลก แตเพือ่ ชวยกโู ลกใหรอดโดยพระบุตร
นัน้ ” ยอหน 3:16, 17
พระผู เ ป น เจ า ทรงประทานพระบุ ต รหรื อ
พระเยซูเปนเครือ่ งสักการะแหงบาป เปนบทลงโทษ
แหงความตาย การมีพระชนม การสิ้นพระชนม
และการฟน คืนพระชนมของพระองค สามารถทำให
คนบาปไดรับการอภัย และรอดจากบาปทั้งปวง
นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหจักรวาลเห็นพระ
กิตติคุณที่แทจริงขององคพระคริสตและตัวตนที่
แทจริงของซาตาน การทีส่ ะพานแหงองคพระคริสต
พั ง ลงหรื อ การที่ พ ระโลหิ ต ไหลสามารถ ดึ ง รั้ ง
ประชาชาติใหกลับใจและพนจากกับดักบาป ความ
รั ก ของพระองค ถั ก ทอเป น เส น ใยทอดยาวข า ม
22 - พบแลว

เหวลึกเพือ่ ใหคนทีเ่ ชือ่ พระเยซูหรือเชือ่ พระเจา หรือ
เชือ่ พระผชู ว ยใหรอดบาปใชเดินขามไปสกู ารมีชวี ติ
นิรนั ดร
3. ความจริงสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูเจ็ด
ประการทีท่ า นควรทราบ
ความจริงทีเ่ กีย่ วกับพระเยซูเจ็ดประการนีจ้ ะไม
พบในมนุษยในโลกคนไหน
(1) พระเยซูเสด็จมาจากสวรรคสโู ลก
พระเยซูมจี ริงนานเทาไร?
“กอนอับราฮัมเกิด เราเปนอยแู ลว!” ยอหน 8:58
พระเยซูทรงประกาศตอโลกวา “เราเอง” พระทรง
ดำรงอยตู ลอดเวลาและจะดำรงอยตู ลอดไป ถึงแม
พระเยซูทรงเกิดจากหญิงธรรมดา (มัทธิว 1:22, 23)
พระองคทรงเปนพระเจาในสภาพมนุษย
ในศตวรรษที่ 19 อาจารยดไวท แอล มูดี้ และ
บิลลี่ เกรแฮม เคยพูดถึง การประสูตขิ ององคพระเยซู
วา “นาจะมีการเสียสละทีย่ งิ่ ใหญถวายแดพระเยซู
พระองคควรบังเกิดในเปลเงิน ควรมีทูตสวรรคเปน
ขาราชบริพารคอยดูแล ควรเสวยดวยชอนทอง แต
พระผสู รางโลกและสวรรคกลับเสด็จมาในรางมนุษย
เกิดในรางหญา มีบิดามารดาที่ยากจนและอยูใน
สภาพแวดลอมเลวรายทีส่ ดุ ”
ทูตสวรรคบอกโยเซฟถึงเวลาที่องคพระเยซู
จะทรงประสูตวิ า
“เธอ (มารีย) จะใหพระกำเนิดบุตรชาย แลว
จงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทานจะทรงชวย

ชนชาติของทานใหรอดจากบาปของพวกเขา”

มัทธิว 1:21
พระเยซู พระผสู รางจักรวาล (ยอหน 1:1-3, 14)
ทรงเต็มพระทัยมาในโลกของเราเพื่อชวยเราใหพน
บาปและความตาย
(2) พระเยซูทรงมีชวี ติ ทีไ่ มมบี าป
“พระเยซูพระบุตรของพระเจา....แตทรงเคยถูก
ทดลองใจเหมือนเราทุกอยาง ถึงกระนัน้ พระองคกย็ งั
ปราศจากบาป” ฮีบรู 4:14, 15
พระเจาไมใชเพียงสิง่ ทีพ่ ดู กันเพือ่ ใหเราพอใจ
และพนบาป แตพระองคทรงเสด็จมายังโลกใน
สภาพมนุ ษ ย ที่ ไ ม มี บ าปที่ เ ราสั ม ผั ส ได นามว า
พระเยซู อั น เป น รู ป ธรรมที่ น า สนใจมากกว า คำ
เทศนาสั่ ง สอน บนโลกนี้ ซ าตานหรื อ คู ต อ สู ที่ ยิ่ ง
ใหญของพระคริสตพยายามวางอุบายใหพระองค
ทำบาป เมื่อครั้งที่พระคริสตทรงอดอาหารในถิ่น
ทุรกันดาร มารไดโจมตีพระองคอยางดุเดือดทีส่ ดุ เพือ่
หวังทำลายความซือ่ สัตยของพระเมสสิยาห (มัทธิว
4:1-11) พระเยซูทรงคุกเขาอธิษฐานบนภูเขามะกอก
เทศกอนการตรึงกางเขน เพราะเปนการทดลองใจที่

พบแลว
บีบคัน้ กดดันจน พระเสโท (เหงือ่ ) ของพระองคเปน
เหมือนโลหิตเม็ดใหญไหลหยดลงถึงดิน (ลูกา 22:44)
พระคริสตทรงยืนหยัดตอทุกเหตุการณ ทีม่ ารทมุ
ใสพระองค แต “ยังปราศจากบาป” เพราะวาพระเยซู
ทรงเผชิญปญหาและการทดลองใจของมนุษยทกุ อยาง
ดังนั้นพระองคจึงทรงเขาใจถึงการตอสูดิ้นรนของเรา
พระองคทรงสามารถทีจ่ ะ “เห็นใจในความออนแอของ
เรา” (ฮีบรู 4:15)
ทำไมพระเยซูจำเปนตองมีชวี ติ ทีไ่ มมบี าป
“พระเจาทรงทำพระองค (พระคริสต) ผทู รงไมมี
บาปใหบาป เพราะเห็นแกเรา เพือ่ เราจะไดเปนคนชอบ
ธรรมของพระเจาทางพระองค” 2 โครินธ 5:21
เหตุทพี่ ระเยซูทรงชนะการทดลองใจและจำเปน
ตองมีชวี ติ ทีไ่ มมบี าป เพือ่ ใหเราเห็นตัวอยางการกระทำ
ทีด่ ขี องพระองค และใหเราเลิกชีวติ เกาทีม่ บี าปนัน้ เสีย
พระองคชนะการทดลองใจหมายถึงพระองคทรงยอม
ถูกตรึงกางเขนสิน้ พระชนมบนไมกางเขนตามขอกลาว
หาทีค่ นยัดเหยียดใหพระองค แมมไิ ดทำอะไรผิด โดย
ที่พระองคมิไดทรงแกตัวอะไรทั้งสิ้น พระองคจึงไมมี
บาปแตมนุษยกลับนำบาปของเขาวางไวทพี่ ระองค
(3) พระเยซูทรงสิน้ พระชนมเพือ่ กำจัดบาป ออกไป
คนทำบาปมีกี่คน?
“เพราะวาทุกคนทำบาป และเสือ่ มจากพระสิริ
ของพระเจา” โรม 3:23
บทลงโทษสำหรับบาปคืออะไร?
“เพราะวาคาจางของบาปคือความตาย แตของ
ประทานจากพระเจา คือชีวติ นิรนั ดรในพระเยซูคริสต
องคพระผเู ปนเจาของเรา” โรม 6:23
ทำไมพระเยซูสิ้นพระชนม?
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับบาป
ของโลกไป!” (ยอหน 1:29)
เราทุกคนทำบาปและกาวสคู วามตายนิรนั ดร แต
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนเรา พระองคทรงรับเอา
“บาปเพื่อเรา” ทรงชำระโทษของความตายแทนเรา
การสิน้ พระชนม ของพระองคประทาน ดังนัน้ “ของ
ประทานจากพระเจาคือชีวติ นิรนั ดรในพระเยซูคริสต
องคพระผเู ปนเจาของเรา” (โรม 6:23) พระเยซูทรงมอบ
ความสมบูรณแบบ และชีวติ ทีช่ อบธรรมของพระองคให
เปนของประทานแกเรา ความรักเชนนีย้ ากทีม่ นุษยจะ
เขาใจ เพราะวาการสิน้ พระชนมของพระองค “เราจึงอยู
อยางสงบสุขเฉพาะพระพักตร พระเจา ทางพระเยซู
คริสตองคพระผเู ปนเจาของเรา” (โรม 5:1)

(4) พระเยซูทรงฟน จากความตาย
การสิน้ พระชนมของพระเยซูบนไมกางเขน
ยั ง ไม ใ ช ต อนจบของเรื่ อ งอั น น า อั ศ จรรย ข อง
พระองค เพราะพระองคไมอาจสิ้นพระชนมอยู
อยางนั้นหาไมแลวจะเปนพระผูชวยใหรอดบาป
ของเราไดอยางไร
“และถาพระคริสตไมไดทรงถูกชุบใหเปนขึน้
มา ความเชือ่ ของพวกทานก็ไรประโยชน ทานก็ยงั
คงอยใู นบาปของตน และถาอยางนัน้ คนทัง้ หลาย
ทีล่ ว งหลับในพระคริสตกพ็ นิ าศไปดวย” 1 โครินธ
15:17, 18
ศาสดาของหลายศาสนาสั่งสอนความจริง
ตามหลักปรัชญาทีย่ งิ่ ใหญบางประการใหโลกรับรู
ศาสดาเหลานัน้ ไดสรางแรงบันดาลใจในการดำเนิน
ชีวิตแกคนนับรอยๆ ลาน แตไมมีอำนาจเหนือ
ธรรมชาติที่จะใหชีวิตแกมนุษยได เพราะทาน
เหลานัน้ ตกอยภู ายใตกฎของความบาปและความ
ทุกขยาก เพราะวาองคพระเยซูทรงลุกขึน้ จากหลุม
ฝงศพในวันทีส่ ามหลังสิน้ พระชนม (ลูกา 23 และ
24) พระองคทรงสัญญาอะไรไวแกเรา?
“เพราะเรามีชวี ติ อยู พวกทานก็จะมีชวี ติ อยู
ดวย” ยอหน 14:19
พระเยซูทรงพระชนมอยู พระองคทรงมี
อำนาจเหนือความตาย ฉุดเราขึน้ จากความตาย
จากนัน้ มอบชีวติ บริบรู ณนริ นั ดรใหแกเรา หากเรา
ยินดีเชิญพระองค พระเยซูกพ็ รอมเขามาสถิตอยู
ในใจของทุกคน การฟนพระชนมก็เพื่อใหเรา
สมปรารถนาในวันนี้
“นีแ่ นะ เราจะอยกู บั ทานทัง้ หลายเสมอไป
จนกวาจะสิน้ ยุค” มัทธิว 28:20
มีชายหญิงจำนวนมากบนโลก กำลังแบงปน
เรือ่ งราวของพระคริสตทที่ รงชวยใหพวกเขาสามารถ
เลิกยาเสพติด สิง่ เลวรายทีส่ ดุ ได พระองคสามารถ
รักษาแผลใจทีช่ อกช้ำแกทกุ คน
นักศึกษาเกาของเราคนหนึง่ เขียนขอความ
ที่แสดงความซาบซึ้งนาประทับใจในกระดาษ
คำตอบแผนหนึ่งวา “ผมเปนนักดื่มเหลาตัวยง
วันหนึง่ ขณะทีเ่ มาเหลา ผมเก็บแผนโฆษณาการ
เรียนพระคัมภีรข องทานขึน้ มาอาน ผมกรอกขอมูล
และสงไป ตอมาผมไดรบั บทเรียนบทแรกแหงความ
จริงของพระคริสต เมือ่ ผมศึกษาพระคัมภีรไ ดเพียง
ระยะหนึง่ ผมตัดสินใจมอบจิตใจใหกบั พระองค
เพราะผมสามารถหยุดเหลาไดแลว”
บทที่ 5 สะพานสชู วี ติ ทีเ่ บิกบานใจ - 23

พระเยซูทรงประทับอยใู นชีวติ ของชายคนนี้ ทำใหเขามี
พลังใหมในจิตใจทีส่ ามารถชวยเขาเอาชนะสิง่ เสพติดได และ
เพราะพระเยซูทรงเปนพระผชู ว ยใหรอดจากบาปผทู รงฟน ขึน้
มา จึงสามารถชวยทุกคนทีข่ อความชวยเหลือจากพระองค
(5) พระเยซูเสด็จขึน้ สวรรค
หลังการฟนพระชนมกอนที่พระองคจะเสด็จกลับไป
หาพระบิดา (กิจการของอัครทูต 1:9) พระองคทรงมอบคำ
พระสัญญาใหแกผตู ดิ ตามของพระองควา
“อยาใหใจของพวกทานเปนทุกขเลย พวกทานวางใจใน
พระเจา จงวางใจในเราดวย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่
อยูมากมาย ถาไมมีเราคงบอกทานแลว เพราะเราไปจัด
เตรียมทีไ่ วสำหรับพวกทาน เมือ่ ....เราจะกลับมาอีกและ
รับทานไปอยกู บั เรา...ทีท่ เี่ ราอย”ู ยอหน 14:1-3
(6) พระเยซูทรงทำหนาทีม่ หาปุโรหิตในสวรรค
พระเยซูทรงเตรียมสถานทีบ่ นสวรรคไวใหทา น
“เพราะเหตุนพี้ ระองคจงึ ตองเปนเหมือนกับพีน่ อ งทุกอยาง
เพือ่ จะไดเปน มหาปุโรหิต ผเู ปย มดวยพระเมตตาและซือ่ สัตย
ในการกระทำกิจตอพระเจาเพือ่ ทีจ่ ะลบลางบาปของประชาชน
เพราะพระองคเองไดทรงทนทุกขและถูกทดลอง พระองคจงึ ทรง
สามารถชวยผทู ถี่ กู ทดลองได” ฮีบรู 2:17-18
พระเยซูเสด็จมาในโลกของเราเพื่อ “ทรงไถบาปให
ประชาชาติ” และชวยทุกคนใหพน ความทุกขทรมานจากการ
เปนทาสของบาป พระองคทรงสิน้ พระชนมเพือ่ ชวยเรา ดังนัน้
ในทีส่ ดุ พระองคทรงทำลายซาตาน เพือ่ ถอนรากถอนโคนตน
ตอของบาป ความทุกขทรมานและความตายอยางเด็ดขาด
พระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตของเรา “ทรงเปนเหมือนกับ
พีน่ อ งทุกอยาง” ขณะนีพ้ ระองคทรงปรากฏตอพระพักตรพระ
บิดาอยางตอเนือ่ ง ในฐานะคนกลางของเรา คือองคเดียวผทู รง
อวยพรเด็กๆ ทรงชุบชีวติ ใหมใหแกหญิงทีถ่ กู ลวงประเวณีและ
ทรงใหอภัยโจรที่กำลังจะตายบนไมกางเขน ขณะนี้พระองค
ทรงกำลังปฏิบัติกิจอยูบนสวรรค เพื่อคอยดูแลชวยเหลือเรา
“พระองคทรงสามารถชวยคนเหลานัน้ ทีก่ ำลังถูกทดลองใจ”
(7) พระเยซูจะเสด็จกลับมา
กอนทีพ่ ระเยซูจะเสด็จกลับไปสวรรค พระองคทรงสัญญา
ไวอยางไร?
“เมือ่ เราไปจัดเตรียมทีไ่ วสำหรับทานแลว เราจะกลับ
มาอีกและรับทานไปอยกู บั เรา เพือ่ วาเราอยทู ไี่ หนพวกทาน
จะไดอยทู นี่ นั่ ดวย” ยอหน 14:3
เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง พระองคจะปลดปลอย
เราใหหลุดพนจากบาป ความเจ็บปวย ความโศกเศราและความ
ตายทีร่ ะบาดอยบู นดาวเคราะหดวงนี้ พระองคทรงยินดีรบั เรา
ทัง้ หลายสโู ลกแหงความสุข และชีวติ นิรนั ดรของพระองค
4. ความรักทีม่ นั่ คง
มีเรื่องเลาเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ไตหวัน พอแมจัดงานแตง
งานแบบคลุมถุงชนใหกับชายหญิงคูหนึ่ง สามีชื่ออูหลงและ
ภรรยาชื่อ “กิมฮวย” เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมรสอูหลงเปดผาคลุม
หนาเจาสาว เขาตกใจและขยะแขยงใบหนาของเจาสาวทีเ่ ต็ม
ไปดวยรอยแผลเปนจากโรคฝดาษ
24 - พบแลว

หลังจากนัน้ เปนตนมา อหู ลงพยายาม
ไมยุงเกี่ยวกับภรรยาของตน สวนภรรยา
พยายามทำดีทสี่ ดุ เพือ่ ใหสามีมคี วามสุข เธอ
ทำงานบานอยางหนักดวยหวังวาสักวันหนึง่
สามีจะยอมรับเธอ แตเขาก็ยงั คงไมแยแสและแสดงความเย็นชา
ตอเธอ แมวา เธอจะแสดงความรักตอสามีเธอมากเพียงใดก็ตาม
หลังจากอยกู นิ กันมาไดสบิ สองป ดวงตาของอหู ลงเริม่ มอง
ไมเห็น จักษุแพทยบอกวาถาเขาไมเปลีย่ นกระจกตาใหมตาทัง้
สองขางจะบอดสนิท แตการผาตัดตามีราคาแพงและคิวยาว
ภรรยาของเขาเริ่มรับงานทำหมวกฟางในตอนเย็นเพิ่ม
อีกหลายชั่วโมงเพื่อหารายไดเพิ่ม วันหนึ่งโรงพยาบาลแจง
ว า มีก ระจกตาของคนที่ไ ดรั บ อุบัติ เ หตุ ขอใหอู ห ลงรี บ ไป
โรงพยาบาลเพือ่ ผาตัดดวงตา
หลังจากอูหลงฟนจากการผาตัด เขาขอบคุณภรรยา
อยางเสียไมไดเพราะเธอสงเงินใหเขาใชผา ตัด เมือ่ เขาเหลือบ
ไปมองภรรยาที่กมหนาอยูในพิสัยที่เขาสามารถมองเห็นได
อหู ลงตองอาปากคาง เธอมองสามีดว ยตาบอด ดวงตาทีว่ า ง
เปลา ไมมกี ระจกตา บัดนีเ้ ธอไดรบั ชัยชนะอยางทวมทนแลว
สามีทรุดตัวลงแทบเทาเธอสะอืน้ ไห นับเปนครัง้ แรกในชีวติ การ
แตงงานของเธอทีเ่ ขากระซิบชือ่ เธอวา กิมฮวย
พระเยซูทรงปรารถนาทีจ่ ะมีความสัมพันธอยางเดียวกัน
นี้ กับคนทีเ่ พิกเฉยตอพระองคมานาน ทรงปรารถนาวาสักวัน
หนึ่งพระองคจะไดยินเสียงกระซิบวา พระองคทรงเปนพระผู
ชวยใหรอดบาปของเรา พระองคทรงเต็มใจ สละไมเพียง
พระเนตรของพระองคเทานัน้ แตทรงสละพระกาย เพือ่ แสดง
ความรักมัน่ คงของพระองค ความรักของพระองคทมี่ อี านุภาพ
ยิ่งใหญพระคริสต “เสด็จมาในโลกเพื่อทรงชวยคนบาปให
รอด” (1 ทิโมธี 1:15)
การเสียสละครั้งยิ่งใหญของพระคริสต เปนการสราง
สะพานทอดขามความเพิกเฉยของเรา เพือ่ ดึงเอาความเหินหาง
ของเรากลับมา ทานคนพบดวยตนเองหรือยังวา พระองคทรง
ประสงคจะพาทานเดินขามสะพานครอมเหวลึกเพือ่ เขาสอู อ ม
กอดของพระองค ทานเต็มใจที่จะตอบรับและอธิษฐานตอ
พระองคหรือยังวา “พระเยซูเจาขา ขาพระองครักพระองค
ขอบพระคุณสำหรับความเสียสละอันยิง่ ใหญอนั เหลือเชือ่ นี้ โปรด
สถิตในใจขาพระองคและชวยขาพระองคใหพน จากบาปในขณะนี้
และทรงชวยใหขา พระองครอดพนตลอดนิรนั ดรดว ยเทอญ”
พระเยซู
เสด็จมา เปนองคพระผเู ปนเจาในสภาพมนุษย
ทรงพระชนม บนโลกโดยไมมบี าป
ทรงสิน้ พระชนม เพือ่ บาปของเรา
ทรงฟน คืนพระชนม เพือ่ ชวยเราใหพน จากความตาย
ทรงเสด็จขึน้ สวรรค เพือ่ เตรียมทีอ่ ยไู วสำหรับเรา
ทรงรับใชพระเจา ทุกวันในฐานะมหาปุโรหิต
กำลังจะเสด็จมาในไมชา เพือ่ รับเราไปอยกู บั พระองคตลอดนิรนั ดร
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สะพานเชือ่ มไปสชู วี ติ ทีพ่ งึ ปรารถนา

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 5 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตองตัวเลขดานซายมือของกระดาษ
คำตอบ คือตัวเลขตรงกับแตละตอนในบทเรียน พบแลว ทีจ่ ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที่ 5
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 5 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
1. ___ ความบาปเปนเหตุทำใหมนุษยถูกแยกออกจากพระเจา
___ ความตายเกิดขึน้ ทุกชีวติ เนือ่ งมาจากผลของความบาป
___ เราเติมความปรารถนาของจิตใจทีห่ วิ กระหายเนือ่ งจากบาปโดยการแสวงหาพระเจาเพือ่ ใหพระองคมาประทับอยใู นชีวติ
2. ___ พระเยซูเสด็จมาชำระโทษของความตายเพราะบาปของมนุษย เพือ่ เชือ่ มชองวางระหวางพระเจากับเรา และเพือ่ มอบชีวติ
นิรันดรใหแกเราทั้งหลาย
อานบทเรียน พบแลว แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวาถูกตองทีส่ ดุ
3. พระเยซูเสด็จมาในโลกของเรา
___ ในฐานะพระเจา ผทู รงดำรงอยตู ลอดนิรนั ดรกาล เพือ่ ชวยเราใหรอดพนจากบาปทัง้ หลาย
___ ในฐานะทีท่ รงเปนพระผสู ราง พระองคไมมขี อ ผูกพันใด ๆ เพราะพระองคสรางแลว
พระเยซูมีชีวิตอยูในโลกของเราในฐานะ
___ ชีวติ ทีไ่ มมบี าปเพือ่ แทนทีเ่ ราทัง้ หลาย
___ ชีวติ ทีเ่ กือบสมบูรณแบบ ถึงแมวา จะถูกซาตานทดลองใหทำบาปก็ตาม
พระเยซูทรงสิน้ พระชนม
___ เพือ่ ความบาปผิดของมนุษยทวั่ โลก
___ เพือ่ ความบาปของคนชอบธรรมเทานัน้
พระเยซูทรงเปนขึน้ มาจากความตาย ออกจากอุโมงคฝง ศพในวันทีส่ าม
___ เหมือนศาสดาของศาสนาอืน่ (อิสลาม พุทธ)
___ เพือ่ พระองคจะสามารถมอบชีวติ ใหมใหแกเรา
พระเยซูเสด็จกลับคืนสสู วรรค
___ เพือ่ ไปเตรียมสถานทีใ่ นสวรรคสำหรับเราทัง้ หลาย
___ และเราจะไมมโี อกาสไดพบพระองคอกี เลย
ขณะนีพ้ ระเยซูทรงทำหนาทีเ่ ปนคนกลางระหวางมนุษยกบั พระเจาบนสวรรค (เปนมหาปุโรหิต) พระองคกำลังจะเสด็จกลับมา
อีกไมนานนี้
___ เพือ่ ปลดปลอยเราทัง้ หลายจากการเปนทาสของความบาป
___ โดยถวายสัตวเปนเครือ่ งบูชาเพือ่ ไถบาปแกเรา
คำถามชวนคิด
เพราะพระเยซูไดทรงกระทำและกำลังกระทำเพือ่ เราอยางมากมาย จิตใจของทานตอบสนองตอพระองคหรือไม ดวยการทูลขอให
พระองคอภัยความบาปของทาน และขอใหพระองคเขามาในจิตใจเพือ่ ชวยทาน?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 5 - 61
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ายชราชาวสิงคโปรคนหนึ่งใชเวลาชีวิตเกือบทั้งชีวิตในศาสนาของ
บรรพบุรษุ ตอมาเขาไดรบั เชือ่ เปนคริสเตียน มีคนถามเขาวา “คุณลิม้ ครับ ศาสนา
เดิมทีเ่ คยนับถือกับศาสนาคริสเตียนตางกันอยางไร?”
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีพระคริสตเปนศูนยกลางในการดำเนินชีวติ
“พระองค (พระเจา) ทรงรักษาไวในศานติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจ
ในพระองค” อิสยาห 26:3
การมีชวี ติ คริสเตียนทำใหเกิดสันติสขุ อยางมัน่ คงและความเปนอยทู บี่ ริบรู ณ
ทางเดียวทีค่ นทัง้ หลายจะพบโอกาสครัง้ ทีส่ องในชีวติ ของเขา ก็โดยทางของพระเยซู
1. ความหมายของ...ผหู ลงทางทีไ่ ดรบั การชวยใหรอดจากบาป
บางครัง้ แมชวี ติ จะมีความสุขทางกาย แตคนเรายังตกอยภู ายใตความตายอยู
ดี หมายความวาจิตวิญญาณของคนเรายังตองตาย
“ทานทัง้ หลาย ตายโดยการละเมิดและการบาปของทาน เมือ่ กอนพวก
ทานเคยดำเนินชีวติ ในการบาปนัน้ ตามวิถขี องโลกนี้ ตามผคู รอบครอง ทีม่ อี ำนาจใน
ฟาอากาศคือวิญญาณทีท่ ำกิจอยใู นพวกคนทีไ่ มเชือ่ ฟงในเวลานี”้ เอเฟซัส 2:1, 2
ซาตานชักนำคนเราใหตายในจิตวิญญาณ ลมลงในบาปและความไมเชือ่ ฟง
แตความจริงทีแ่ สนประเสริฐของพระวจนะทีก่ ลาววา พระเจายังทรงรักคนทีเ่ คราะห
รายเหลานี้ พระองคทรงรักเขาขณะทีเ่ ขาตายในบาป และพระองคพรอมทีจ่ ะชวย
ชีวติ เขาอยางเต็มที่ เพือ่ ชวยใหพน จากสภาพทีล่ ำบากนีโ้ ดยไมตอ งเสียคาใดๆ ทัง้ สิน้
“แตพระเจาทรงเปย มดวยพระเมตตา พระองคทรงรักเราโดยความรักอันใหญ
หลวงของพระองค ถึงแมวา เราเปนคนตายเนือ่ งจากการละเมิด พระองคยงั
ทรงทำใหมชี วี ติ อยรู ว มกับพระคริสต... (จนกระทัง่ ) พระองคจะทรงสำแดง
พระคุณอันอุดมเหลือลนของพระองค ดวยพระกรุณาทีม่ ตี อ เราในพระเยซูคริสต”
เอเฟซัส 2:4-7
พระเจาทรงรักเราขณะทีต่ วั เราไมมคี วามนารักแมแตนอ ย ขาวประเสริฐของ
พระองคสรางเราใหมชี วี ติ ใหมในพระคริสต เราไมสามารถเปลีย่ นแปลงตัวเราได แต
พระเจาสามารถทำได เมื่อถวายชีวิตและเขาหาพระองคดวยความเชื่อ พระองค
จะทรงประทานโอกาสครั้งที่สองในชีวิตแกทานเปนของขวัญที่พระองคทรงให
เปลาๆ
2. เราตองการรอดพนจากอะไรบาง?
(1) เราตองการรอดพนจากบาป
“เพราะวาทุกคนทำบาป และเสือ่ มจากพระสิรขิ องพระเจา” โรม 3:23
ในความเปนจริงแลวเรามักดำเนินชีวติ อยางไมถกู ตอง ผปู กครองทีเ่ ครียดมักใช
ถอยคำดาทอและทำรายจิตใจลูกอยางรุนแรง รถสองคันเกือบชนกันเพราะคนขับ
อารมณเสีย นักเรียนคับแคนใจและพูดนินทากัน นักธุรกิจวางแผน “ไมรวม” รายได
บางตัวเวลาเสียภาษี “ทุกคนลวนทำบาปทัง้ นัน้ ” นัน่ คือเงือ่ นไขของมนุษยปถุ ชุ น
พระคริสตธรรมคัมภีรอ ธิบายความหมายของบาปอยางไร?
“การอธรรมทุกอยางเปนบาป” ยอหน 5:17
เราจำเปนตองหลุดพนจากสภาพถูกบีบบังคับและจากนิสัยไมดีตางๆ เชน
การพูดโกหก การทำรายเมือ่ โกรธ ตัณหา และความขมขืน่ ใจ เปนตน
“ทุกคนทีท่ ำบาปก็ประพฤติผดิ ธรรมบัญญัติ บาปเปนสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมบัญญัต”ิ 1
ยอหน 3:4
บทที่ 6 โอกาสครัง้ ทีส่ องในชีวติ - 25

ดังนั้นเราจึงปรารถนาไดรับการชวยใหรอด
พนจากบาป หรือการลวงละเมิดพระบัญญัตขิ อง
พระเจา
(2) เราต อ งการรอดพ น จากสภาพความ
สัมพันธกบั พระเจาทีถ่ กู ตัดขาด
“แต ว า ความบาปชั่ ว ของเจ า ทั้ ง หลายได
กระทำใหเกิดการแยกระหวางเจากับพระเจาของ
เจา และบาปของเจาทัง้ หลายไดบงั พระพักตรของ
พระองคเสียจากเจา” อิสยาห 59:2
บาปที่ไมไดรับการใหอภัย ไดตัดขาดความ
สัมพันธระหวางเรากับพระเจา พระคริสตเสด็จมา
ฟน ฟูความเชือ่ มัน่ พระเจา แตซาตานเฝารอทำลาย
ลับหลัง
(3) เราตองการรอดพนจากบทลงโทษจาก
บาปคือ ความตายนิรนั ดร
“เพราะเหตุนี้ บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ
เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนัน้ และ
ความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะ
มนุษยทกุ คนทำบาป” โรม 5:12
(4) เราตองการรอดพนจากชีวติ ทีเ่ ต็มไปดวย
ความทุกข ความวางเปลา และความบาป สำหรับ
คนบาป ชีวติ เปนถนนสายมรณะทีเ่ ปนทางตัน
(5) เราตองการรอดจากโลกแหงความบาป
เราตองการหลุดพนจากโลกทีเ่ ต็มไปดวยบาปและ
ผลของบาป เชน ความทุกขเวทนา ความเจ็บปวด
ทางจิตใจ ความโดดเดีย่ วอางวาง สงคราม ความ
เจ็บปวย และความตาย
3. ใครสามารถชวยเราใหรอดพนได?
พระเยซูคริสตเทานั้นผูสามารถชวยใหเรา
รอดพนจากบาปได
(1) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดบาป
“แลวจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทาน
จะทรงชวยชนชาติของทาน ใหรอดจากบาปของ
พวกเขา” มัทธิว 1:21
เพื่อนที่นับถือศาสนาฮินดูบอกเพื่อนที่เปน
คริสเตียนวา “ฉันพบหลายสิง่ หลายอยางในศาสนา
ฮินดู แตไมพบในศาสนาคริสต มีเพียงสิ่งหนึ่งที่
ศาสนาคริสตมแี ตศาสนาฮินดูไมมี คือ พระผชู ว ย
ใหรอดบาป” ศาสนาคริสตเปนศาสนาเดียวในโลก
ทีม่ พี ระผทู รงชวยใหรอดบาปสำหรับผวู างใจพระองค
(2) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจาก
ความสัมพันธระหวางเรากับพระเจาทีข่ าดสะบัน้
“พวกทานเปนคนไมมพี ระคริสต...อยใู นโลก
นี้อยางไมมีความหวังและปราศจากพระเจา แต
บัดนีใ้ นพระเยซูคริสต ทานทัง้ หลายซึง่ เมือ่ กอน
อยไู กล ไดเขามาใกลโดยพระโลหิตของพระคริสต”
เอเฟซัส 2:12, 13
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พระเยซูทรงเปนมิตรทีด่ สี มบูรณแบบทีเ่ รา
ควรผูกมิตร พระองคทรงปรารถนาจะมอบสิง่ ที่
ดีทสี่ ดุ ใหแกเรา “โดยพระโลหิตของพระคริสต”
เราไดรบั การอภัยบาปในชีวติ ทีผ่ า นมา เราไดรบั
การยอมรับ ไดพลังอำนาจ เหนือบาปและได
ชีวติ ทีส่ มบูรณแบบของพระองคทกุ วัน เรารวู า
พระองคทรงพรอมเสมอเพือ่ พยุงเราขึน้ ทุกครัง้ ที่
ลมลง ความรักของเราเพื่อพระองคก็คือ เรา
ปรารถนาที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู ใ นแนวทางที่ ทำให
พระองคทรงพอพระทัย
(3) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากโทษของบาปคือ ความตายนิรนั ดร
“เพราะวาคาจางของบาปคือ ความตาย
แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรใน
พระเยซูคริสตองคพระผเู ปนเจาของเรา” โรม 6:23
เราคือผูฝาฝนพระบัญญัติ สมควรถูก
ตัดสินใหประหารชีวิต บทลงโทษบาปของเรา
คือ ความตาย แตพระเยซูทรงสามารถชวยเรา
ใหรอดจากความตายนิรนั ดร ดวยการประทาน
ชีวิตนิรันดรมาแทนที่
“แต พ ระเจ า ทรงสำแดงความรั ก ของ
พระองคแกเรา คือ ขณะทีเ่ รายังเปนคนบาปอยู
นัน้ พระคริสตสนิ้ พระชนมเพือ่ เรา” โรม 5:8
ดวยความรักมัน่ คงของพระเยซู “ทรงยอม
สิน้ พระชนมเพือ่ เรา” โดยการทีพ่ ระองคทรงสิน้
พระชนมและยอมรับความทุกขทรมาน อันเปน
จากผลของบาปแทนเรา แตพระองคยังทรง
อภัยโทษใหเราทุกคน จนบาปหมดสิ้นไป
(4) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากชีวติ ทีเ่ ต็มไปดวยความทุกขและความบาป
“ฉะนัน้ ถาใครอยใู นพระคริสต เขาก็เปน
คนทีถ่ กู สรางใหมแลว สิง่ สารพัดทีเ่ กาๆ ก็ลว งไป
นีแ่ นะกลายเปนสิง่ ใหมทงั้ นัน้ ” 2 โครินธ 5:17
เราไมสามารถชวยตนเองใหรอดจากบาป
หรือเปลีย่ นนิสยั ของตัวเองได เหมือนสิงโตจะไม
สามารถเลิกความอยากเมื่อเห็นลูกแกะ (โรม
7:18) เปนธรรมดาที่ความบาปมีอำนาจมาก
กวาความตัง้ ใจจริงของเรา แตพระเยซูคริสตทรง
สามารถประทาน “ความเขมแข็งภายในจิตใจ
ด ว ยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของ
พระองค” (เอเฟซัส 3:16) พระองคทรงนำเอา
คุณสมบัตทิ สี่ มบูรณแบบของพระองคอนั ไดแก
ความรัก สันติสขุ ความยินดี ความกรุณา และ
การรจู กั บังคับตนมาแทนความบกพรองของเรา
(กาลาเทีย 5:22, 23) พระคริสต ทรงมีชวี ติ อยู
ในเรา จะไดรบั การฟน ฟูใจและมีชวี ติ ใหม

พบแลว
นายแฮรอท ฮิวชส ไมมคี วามหวังทีจ่ ะเปลีย่ นนิสยั
ไดอีกตอไป เขาพยายามเลิกดื่มเหลาหลายตอหลาย
ครัง้ แลว รดู วี า สงครามขวดเหลากับตัวเองทำใหภรรยา
และลูกสาวสองคนตองตกนรกทัง้ เปนมานานนับสิบป
ดังนั้นในเชาที่หนาวเย็นวันหนึ่ง เขายางเทาลงในอาง
อาบน้ำและจอปนลูกซองเขาที่ปากของตัวเอง กอน
เหนี่ยวไกปน เขาตัดสินใจวาจะอธิบายเรื่องตางๆ ให
พระเจาทรงรับรูกอน การอธิษฐานครั้งนั้นกลายเปน
คำออนวอนทีย่ าวนานดวยเสียงรองไหสะอึกสะอืน้ เพือ่
ขอความชวยเหลือจากพระองค
ในทีส่ ดุ พระเจาเสด็จมาประทับอยกู บั เขา แฮรอท
ฮิวชส สัญญากับพระคริสต ทำใหเขาพบความแข็ง
แกรงในจิตใจ สามารถเลิกเหลาได กลายเปนสามีและ
บิดาทีน่ า รักของครอบครัว และเปนหนึง่ ในวุฒสิ ภา ของ
สหรัฐอเมริกา เขาคนพบวาพลังอำนาจการเปลี่ยน
แปลงทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในโลกคือ พระเยซูคริสต
(5) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจากโลก
แหงบาป
สีบ่ ทขางหนาใน พบแลว จะอธิบายวาทำไมจึง
เปนอยางนี้
4. เราไดรบั การชวยใหรอดดวยขัน้ ตอนงายๆ
เพียงสามขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 1 ทูลขอใหพระคริสตขจัดความบาปในชีวติ
ของทาน
เรามีสวนตองทำอะไรบางในการขจัดชีวิตที่เต็ม
ไปดวยบาปของตนเอง?
“เพราะฉะนัน้ ทานทัง้ หลายจงกลับใจและหันมา
หาพระเจา เพือ่ ทีว่ า ความผิดบาปของพวกทานจะไดรบั
การลบลาง” กิจการของอัครทูต 3:19
อะไรทำใหคนกลับใจ?
“หรือวาทานประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอด
กลัน้ พระทัย และความอดทนของพระองค โดยไมรหู รือ
วาพระกรุณาคุณของพระเจานัน้ มงุ จะชักนำทาน
ใหกลับใจใหม?” โรม 2:4
“แตบัดนี้ขาพเจามีความยินดี ไมใชเพราะพวก
ทานเสียใจแตเพราะความเสียใจนั้นทำใหทาน
กลับใจ” 2 โครินธ 7:9
การกลับใจใหมคอื การรสู กึ เสียใจในชีวติ บาปที่
ผานมาของเราและคิดจะไมทำบาปอีก เปนการเปลีย่ น
การกระทำ นิสยั และทัศนคติเกาๆ การเสียใจมิใชเพราะ
กลัวถูกลงโทษแตเพราะตองการทดแทน “พระกรุณาธิคณ
ุ
ของพระเจา” ตางหากทีพ่ ระองคทรงสิน้ พระชนมเพือ่ ไถ
บาปแทนเรา ดังนั้นการที่เราไมทำบาปก็เพราะความ
บาปทำใหพระองคทรงเจ็บปวด

วิธที เี่ ราไดรบั ชีวติ ใหมจากพระคริสต
 เชื่อและยอมรับพระองคในฐานะทรงเปนพระผูชวยให
รอดและองคพระผเู ปนเจา
 สรางความสัมพันธสนิทกับพระองค (การอธิษฐานและ
การอานพระคัมภีรเ ปนประจำเปนสิง่ ทีส่ ำคัญยิง่ )
 พระคริสตทรงทำหนาที่ผานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อ
นำเอาพระอุปนิสยั ทีด่ เี ลิศของพระองคมาแทนทีน่ สิ ยั ทีไ่ มดขี องเรา
เมือ่ เรามีชวี ติ ใหมในพระคริสต เราจะไมถกู กลาวโทษบาปทีเ่ คย
ทำมาแลวและความชอบธรรมจะดำรงอยใู นชีวติ แนนอน (เอเสเคียล
33:14-16)
พระเจาทรงขจัดชีวติ บาปเดิมของเราไดอยางไร?
การกลับใจและการอภัยบาปเปนของประทานที่พระเจาทรง
มอบใหเรา
“พระเจาทรงตัง้ พระองค (พระคริสต) ไวทพี่ ระหัตถเบือ้ งขวาของ
ู ำและองคพระผชู ว ยใหรอด เพื่อ
พระองค ใหเปนองคพระผน
จะใหชนอิสราเอล กลับใจใหมและจะทรงอภัยบาปของเขาทัง้ หลาย”
กิจการของอัครทูต 5:31
เมือ่ เรากลับใจใหม พระผชู ว ยใหรอดผทู รงรักจะอภัยบาปใหเรา
ชำระบาปและโยนความบาปทัง้ ปวงลงในหวงทะเลลึก
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและ
เที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชำระเราใหพน
 จากการ
อธรรมทัง้ สิน้ ” 1 ยอหน 1:9 (ดูเพิม่
เติมในมีคาห 7:18, 19)
ไม มี บ าปใดที่ ห นั ก หนาจน
พระผูชวยของเราผูทรงสิ้นพระชนม
แทนเราที่ ค าลวารี ไ ม ส ามารถให
อภัยเราได คนทีเ่ ชือ่ มัน่ พระเยซูจะขอ
เพียงใหพระองคยกโทษเทานัน้ หาก
เราไมทลู ขอการใหอภัยจากพระองค
การสิ้นพระชนมของพระเยซูจะไม
สามารถยกโทษใหได หากเราไมทลู
ขอ การอภัยจากพระองค จะเปน
เรือ่ งนาเศราทีบ่ าปของเราตอกตะปู
ลงที่ พ ระหั ต ถ แ ละพระบาทของ
พระองค อยางไรก็ตามพระเยซูทรง
ปรารถนาใหทุกคนมารับการให
อภัย พระองคทรงรอนรนอยากให
ทุกคนทำเชนนัน้ มากกวาทีเ่ ราคิดไว
ขาวของแมที่กำลังปวยใกล
ตาย เล็ดลอดมาเขาถึงหูชายหนมุ
คนหนึ่งที่หนีออกจากบาน ขาวนี้
ทำใหเขารูสึกผิดที่ตัดขาดความ
บทที่ 6 โอกาสครัง้ ทีส่ องในชีวติ - 27

เปนแมเปนลูกทิง้ เขารีบกลับบาน วิง่ ขึน้ ไปทีห่ อ งแลวโผไปทีเ่ ตียง
ของมารดา น้ำตาไหลพรากขณะขอใหแมยกโทษใหเขา
แมสวมกอดเขาและกระซิบวา “ลูกเอย แมเตรียมยกโทษ
ใหลกู ตัง้ นานแลว เพียงแตรอใหลกู เอยปากเทานัน้ ”
หากทานหนีออกหางจากพระเจาหรือหากทานยังไมรจู กั
พระองค ลองไตรตรองดูวาพระบิดาผูทรงรักเรา ในสวรรคมี
ความยินดีมากเพียงใดทีจ่ ะตอนรับทานกลับบาน พระองคไม
ประสงคสิ่งใดมากไปกวาการที่ทานไดรับการอภัยโทษจาก
พระองค พระองคทรงรักทาน ทรงยอมสิน้ พระชนมเพือ่ ทาน
ทรงยินดีและเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษแกทานเสมอ ดังนั้น
ขอใหทานกลับใจตามคำเชิญอันทรงเกียรติของพระองค
สารภาพบาปของทาน ขอเพียงใหเชือ่ วาพระองคทรงอภัยบาป
ใหทา นจริง เพียงเชือ่ มัน่ ในพระสัญญาของพระองค
ขัน้ ที่ 2 รับชีวติ ใหมจากพระเยซู
ในสวนของทาน การรับชีวติ ใหมจากองคพระเยซูคอื การ
ทีท่ า นเชือ่ วาพระองคทรงชวยทานรอดจากบาปจริง ขอใหทา น
ยอมรับอยางไมตองสงสัยเลยวา พระองคจะทรงอภัยโทษ
ชำระลางทานและขจัดชีวิตเกาที่มีบาปของทาน พระองค
จะทรงมอบและเปลี่ยนชีวิตใหมใหแทน
“แตทกุ คนทีย่ อมรับพระองค คือคนทีเ่ ชือ่ ในพระนามของ
พระองคนนั้ พระองคกจ็ ะประทานสิทธิอ์ ำนาจ (อำนาจการบังคับ
บัญชา สิทธิพเิ ศษ) ใหเปนลูกของพระเจา” ยอหน 1:12
ในฐานะบุตรของพระเจา ทานมี “สิทธิ”์ รับชีวติ ใหมจาก
พระเยซู ตามทีก่ ลาวไววา ทานไมสามารถทำไดเอง เพราะสิง่
นีเ้ ปนของประทานจากพระบิดา แหงสวรรคของทาน พระเยซู
ทรงมัน่ คงในพระสัญญา ทรงขจัดความไมมนั่ คงและขอสงสัย
ตางๆ ออกไปจนหมดสิน้
พระเจาทรงใหชวี ติ ใหมแกเราไดอยางไร?
“พระเยซูตรัสตอบเขาวา ‘เราบอกความจริงกับทานวา
ถาคนใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็นแผนดินของ
พระเจา’” ยอหน 3:3
ตามทีพ่ ระเยซูตรัสไว แทจริงแลวผทู กี่ ลับใจหรือคนบาป
ทีเ่ ชือ่ พระเยซูจะไดรบั การเกิดใหม เปนสิง่ มหัศจรรยทพี่ ระเจา
เทานัน้ ทรงสามารถเนรมิตได พระองคทรงสัญญาวา
“เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจติ วิญญาณใหม
ไวในเจา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนือ้ ของเจา และใหใจ
เนือ้ แกเจา” เอเสเคียล 36:26
พระเยซูทรงเปลี่ยนความรูสึกและพฤติกรรมใหมๆ ใน
จิตใจเราและทรงสถิต “ในพวกเรา” (โคโลสี 1:27) ชีวติ ใหมนี้
มิไดเปนเพียงความคิดฝายจิตวิญญาณทีส่ วยงามเทานัน้ แต
เปนความจริงที่หนักแนนเขมแข็ง เปนการฟนคืนจากความ
ตายฝายจิตวิญญาณใหเปนชีวติ ใหมทงั้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จริง
ขัน้ ที่ 3 มีชวี ติ อยเู พือ่ พระเยซูทกุ วัน ชีวติ คริสเตียนเปน
ชีวติ ทีไ่ มเห็นแกตวั ผูกติดกับพระเยซูมติ รทีร่ กั ยิง่ ของเราทุกวัน
เราเติบโตในชีวติ ใหมจากความสัมพันธทแี่ นนแฟนระหวางเรา
กับพระเยซู ดวยการใชเวลาเขาสนิทอยางมีคณ
ุ คากับพระองค
ดวยความซือ่ สัตย องคพระผเู ปนเจาทรงมอบขอคิดหาประการ
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เพื่อใหเราเติบโตในดานจิตวิญญาณ คือ
การศึกษาพระคัมภีร การอธิษฐาน การอุทศิ
ถวาย การมี ส ามั ค คี ธ รรมและแบ ง ป น
ประสบการณกบั พีน่ อ งคริสเตียนอืน่ ๆ การ
มีชวี ติ ในพระคริสตไมไดหมายความวาเราจะไมทำอะไรผิดเลย
บางครัง้ เราอาจสะดุดลมและทำบาป จงทูลขอการอภัยบาป
จากพระองค จากนัน้ ดำเนินชีวติ ทีด่ งี ามตอไป เราจะทราบทิศ
ทางทีแ่ นนอนและรวู า พระคริสตทรงมีชวี ติ อยใู นจิตใจของเรา
5. ความชืน่ ชมยินดีในโอกาสครัง้ ทีส่ องของชีวติ
ในชวงที่ นายแฮรอท ฮิวชส เปนสมาชิกวุฒิสภาของ
สหรัฐอเมริกา เขาไดรบั โลเกียรติคณ
ุ มากมาย แตสงิ่ ทีม่ คี วาม
หมายมากทีส่ ดุ สำหรับเขาเกิดขึน้ หลังจากทีเ่ ขาไดทำสัญญา
กับพระคริสตไดไมนานนัก
เย็นวันนั้นแฮรอทกำลังศึกษาพระคัมภีรตามลำพังใน
หองนัง่ เลน มีคนมาสะกิดเขาเบาๆ ทีข่ อ ศอก เมือ่ เงยหนาขึน้
เขาพบลูกสาวคนเล็กสองคนในชุดนอนยาวยืนอยเู งียบๆ หลัง
จากทีม่ องดูลกู ๆ สักพักเขาสังเกตเห็นลูกของเขาเปลีย่ นไปมาก
และเขารวู า เขาพลาดอะไรตอมิอะไรไปมากมายเพราะความ
วิบตั ทิ เี่ กิดจากการดืม่ เหลาของเขา
แครอล ลูกคนเล็กพูดขึน้ วา “คุณพอคะ หนูมาจูบราตรี
สวัสดิค์ ะ ”
ดวงตาของพอพรามัวไปแลวลูกเอย พอจำไดวา นานมาก
จริงๆ ทีล่ กู ๆ เคยอยใู นออมกอดพอแบบนี้ ตอนนีแ้ ววตาทีใ่ สของ
ลูกไมไดแฝงดวยความกลัวอีกตอไป ในทีส่ ดุ พอก็กลับบาน
พระเยซูคริสตทรงมอบโอกาสครั้งที่สองใหพวกเราแน
นอนจริงๆ พระองคทรงทำใหคนที่สิ้นหวังที่สุดไดเริ่มตนชีวิต
ใหมในพระคริสต
พระผชู ว ยใหรอดบาปทรงปรารถนาเหลือเกินทีจ่ ะใหเรา
แตละคนกลับบานในทีส่ ดุ ทานรับคำเชือ้ เชิญทีเ่ ต็มไปดวยความ
รักของพระคริสตแลวหรือยัง? การรับการใหอภัยบาปและการ
ชำระลางจากองคพระผเู ปนเจาเปนเรือ่ งงายแตลกึ ซึง้ เหมือนการ
เปดออมแขนของทานเพือ่ รับการสวมกอดจากเด็กๆ หากทานยัง
ไมเชือ่ มัน่ พระคริสตในฐานะพระผชู ว ยใหรอดบาป ขณะนีท้ า น
สามารถเชือ่ ไดแลวดวยการอธิษฐานดังนี้
“ขาแตพระบิดาเจา ขาพระองคเสียใจสำหรับชีวติ เกาที่
ผิดบาปของขาพระองค ขอขอบพระคุณสำหรับการสงพระบุตร
ของพระองคมายังโลกเพื่อการสิ้นพระชนมแทนขาพระองค
ทัง้ หลาย องคพระเยซูเจาขา ขอโปรดอภัยบาปขาพระองค และ
ทรงสถิตในชีวติ ของขาพระองค และทรงชวยขาพระองคใหพน
บาป ขาพระองคปรารถนาทีจ่ ะไดรบั โอกาสครัง้ ทีส่ องในชีวติ
ขาพระองคปรารถนาทีจ่ ะเกิดใหมอกี ครัง้ และมากยิง่ ไปกวานี้
ขอให ข า พระองค ไ ด มี สั ม พั น ธภาพกั บ พระองค วั น ต อ วั น
ขอขอบพระคุณสำหรับการกระทำการอัศจรรยในขาพระองค
ในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ขอใหการ พบแลว ครัง้ นีเ้ ปนการอัศจรรย เมือ่ เขาไปหา
พระเยซู พระองคจะทรงชวยใหรอดบาปไดจริง
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โอกาสครัง้ ทีส่ องของชีวติ

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 6 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 6
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 6 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
1. มนุษย
___ มีรา งกายทีม่ ชี วี ติ แตจติ วิญญาณตายในความบาป
___ จิตวิญญาณตายแลว และชีวติ ถูกสรางขึน้ ใหมโดยความเชือ่ โดยพระทีแ่ ตละคนนับถือ (แตไมใชพระเยซู)
1. เราจำเปนตองไดรบั ความรอดพนบาป
___ โดยเชือ่ พระคริสตผทู พี่ ระเจาทรงประทานลงมา
2. ___ จากความตาย เพราะละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจา
___ จากความตายนิรนั ดรซงึ่ เปนการลงโทษเพราะความบาป

___ จากความบาปซึง่ ทำใหความสัมพันธกบั ขาดสะบัน้ ลง
___ โดยการทำดีแกผูอื่น

3. พระเยซูทรงชวยเราใหรอดพนจากความบาปของตนเอง
___ และทรงนำเอาความสัมพันธใกลชดิ กับพระเจากลับคืนมา
___ และชวยเราทัง้ หลายใหรอดพนจากความตายนิรนั ดร และโทษของการทำบาป
___ และเราไดรบั การรักษาใหหาย ฟน กลับคืนดังเดิม และมีชวี ติ ใหม
___ เพราะเราสามารถเอาชนะความบาปไดดว ยจิตใจทีเ่ ขมแข็งของเราเอง
___ โดยการเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเราใหเปนคนใหม
4. เรามีสว นในการรับเอาความรอดจากบาปโดย
___ กลับใจใหมและหันกลับมาหาพระเจาเพื่อขอการอภัยโทษ ___ สารภาพความผิดและละทิง้ ชีวติ บาปเดิมเสีย
___ พยายามทำตัวเปนคนดีอยางเต็มที่
___ พยายามแกไขอดีตทีไ่ มถกู ตองใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได
พระเจาทรงมีสว นในการชวยเราใหไดรบั ความรอดจากบาป
___ โดยการมอบของประทานการกลับใจใหมและใหอภัยแกความบาปผิดของเรา
___ ประทานความรอดจากบาปใหแมเราไมไดรอ งขอ
หนาทีข่ องเราในการรับเอาชีวติ ใหมจากพระเจา ก็โดยการยอมรับความจริงวา
___ พระเจาไดทรงใหอภัยแกเราแลว ไดทรงชำระบาปในอดีตและประทานชีวติ ใหมใหแลว
___ เราสามารถไดชวี ติ ใหมไดดว ยตนเอง
พระเจาทรงมีสวนในการรับเอาชีวติ ใหมของเรา
___ โดยการทำการอัศจรรยในการเกิดใหม มอบจิตใจใหม เขามาประทับในชีวติ ของเรา และเปลีย่ นแปลงอุปนิสยั ใหแกเรา
___ ประทานพระคุณมากลนเหลือและบังคับใหเราทำความดี
พระคริสตทรงเปดโอกาสใหแกทกุ คนไดรบั ความรอดพนจากบาปและรับชีวติ ใหม ทานไดพบชีวติ ใหมในพระคริสตแลว
หรือยัง?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หากทานยังไมไดรบั ทานพรอมแลวหรือยังทีจ่ ะทูลขอใหพระคริสตทรงมอบชีวติ ใหมใหเดีย๋ วนี?้ _______________________________
ทานประสงคจะใหอธิษฐานเผือ่ เพือ่ ชวยใหทา นดำเนินชีวติ ใหมหรือไม?_________________________________________________________________
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พทยหญิงแพทริเซีย และ นายแพทยเดวิด มราเซค เศราใจมากกับ
เหตุการณทเี่ ขาตองพบเปนประจำในชีวติ การทำงาน ทัง้ คเู ปนกุมารแพทยรกั ษา
เด็กเจ็บไขไดปว ยมากมาย เขาพบความจริงวา เด็กบางคนฟน ตัวเร็วมาก แตบาง
คนตองเจ็บหนักปางตาย ทำไมจึงเปนอยางนี?้ ทำไม เด็กบางคนติดยาแตบาง
คนไดเรียนตอในมหาวิทยาลัย? ทำไมเด็กบางคนกลายเปนพอแมที่ชอบดุดา
ตบตีลูกเพราะเขาฝงใจเรื่องโหดรายทารุณในวัยเด็กของเขา ขณะเด็กบาง
คนกลับกลายเปนพอแมทดี่ ใี นอนาคต?
ครอบครัวมราเซคทำการวิจยั มากมายเพือ่ หาคำตอบ เขาพบวา กลมุ เด็ก
ที่เคยชอกช้ำในอดีตแตสามารถกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปนกลุมที่มี
คุณสมบัตทิ โี่ ดดเดนสำคัญยิง่ อะไรคือเคล็ดลับ? คำตอบคือ “เพราะเขามีพนื้ ฐาน
ชีวติ การมองโลกในแงดแี ละมีความหวัง”
ความหวังทำใหเกิดความตาง ความหวังจะอยเู หนือสิง่ อืน่ ใด ชวยใหเรา
ชนะศัตรูทคี่ อยตอตานทับถมเสมอ
คนสิน้ หวังตองการความหวัง แตจะไดความหวังจากทีไ่ หน? ความหวัง
เปนสิง่ ทีห่ ายากบนโลกของเรา จนกวา เราจะพบคำพยากรณทใี่ หแงคดิ ดีๆ ใน
พระคริสตธรรมคัมภีร ในหนังสือ พบแลว มีคำพยากรณที่นาทึ่ง ซึ่งทำให
หลายๆ คนมีความหวังอันบรรเจิด
1. คำพยากรณทนี่ า อัศจรรยใจในพระคริสตธรรมคัมภีร
ประมาณหารอยปกอนพระเยซูประสูติ พระเจาทรงใหโลกไดเห็นภาพ
อนาคตจากคำพยากรณของผพู ยากรณชอื่ ดาเนียล พระองคไดรา งภาพประวัติ
ศาสตรโลกลวงหนา 2500 ป นับตัง้ แตยคุ ของดาเนียลจนถึงยุคปจจุบนั
พระเจาไดทรงกำหนดคำพยากรณนขี้ นึ้ เมือ่ ประมาณ 2500 ป ทีแ่ ลว เปน
ความฝนของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทำใหพระองคกลัดกลุมพระทัยมาก
เพราะเมือ่ ตืน่ จากบรรทมพระองคไมสามารถจำความฝนทีส่ ำคัญได หลังจากที่
ไมมีโหรหรือหมอดูคนไหนในบาบิโลนสามารถอธิบายความฝน หรือชวยให
กษัตริยท รงจำความฝนไดแลว ดาเนียลเชลยหนมุ ชาวฮีบรู (ยิว) ไดปรากฏตัว
ขึน้ และทูลตอกษัตริยว า พระเจาบนสวรรคสามารถเปดเผยความฝนทีล่ ลี้ บั เหลา
นีไ้ ด
ดาเนียลประกาศอยางกลาหาญตอพระพักตรกษัตริยว า
“ขาแตพระราชา ฝาพระบาททอดพระเนตร และดูเถิดมีปฏิมากรขนาด
ใหญ ปฏิมากรนีม้ ฤี ทธิแ์ ละสุกใสยิง่ นัก ตัง้ อยตู อ เบือ้ งพระพักตรฝา พระบาทและ
รูปรางก็นา กลัว
เศียรของพระปฏิมากรนี้เปนทองนพคุณ อกและแขนเปนเงิน ทองและ
โคนขาเปนทองสัมฤทธิ์ ขาเปนเหล็ก เทาเปนเหล็กปนดิน
ขณะเมือ่ พระองคทอดพระเนตร มีหนิ กอนหนึง่ ถูกตัดออกมามิใชดว ยมือ
มนุษย กระทบปฏิมากรทีเ่ ทาอันเปนเหล็กปนดิน กระทำใหแตกเปนชิน้ ๆ แลว
สวนเหล็ก สวนกระเบือ้ ง สวนทองสัมฤทธิ์ สวนเงิน และสวนทองคำ ก็แตกเปน
ชิ้นๆ พรอมกัน กลายเปนเหมือนแกลบจากลานนวดขาวในฤดูรอน ลมก็พัด
พาเอาไป จึงหารองรอยไมพบเสียเลย แตกอ นหินทีก่ ระทบปฏิมากรนัน
้
กลายเปนภูเขาใหญจนเต็มพิภพ” ดาเนียล 2:31-35
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หากมองอยางผานๆ ดูเหมือนวา
ปฏิมากรนี้ไมนาจะทำนายไดไกลถึงยุค
ของเราในปจจุบนั แตอยาเพิง่ รีบตัดสิน
2. การทำนายคำพยากรณ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงประทับ
ใจคำอธิบายความฝนของดาเนียลมาก
เพราะทำใหพระองคทรงเห็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต ไดอยางแทจริง คำอธิบายมีวา
“นีเ่ ปนพระสุบนิ พระเจาขา บัดนี้
เหลาขาพระบาทขอกราบทูลคำ
แกพระสุบินใหพระราชาทรง
ทราบ” ดาเนียล 2:36
เศี ย รเป น ทองนพคุ ณ
ดาเนียลทูลตอกษัตริยวา
เศียรเปนทองนพคุณ นัน้ เปน
สัญลักษณหมายถึงอำนาจในโลกอยางไร?
“ข า แต พ ระราชา พระราชาจอม
ราชาทัง้ หลาย ซึง่ พระเจาแหงฟาสวรรคได
ทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพ
ฤทธิเ์ ดชและศักดิศ์ รี... เศียรทองคำนัน้
คือฝาพระบาทเอง” พระวจนะที่ 37, 38
ดาเนียลทูลใหกษัตริยท ราบถึงเรือ่ ง
สำคัญเกี่ยวกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุด
ในโลก “ขาแตกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
พระสุ บิ น ของพระองค นั้ น เป น ข า ว
ประเสริฐจาก พระผเู ปนเจา ทีท่ รงใชเศียร
ทองนพคุณของปฏิมากรแทนอาณาจักร
บาบิโลน”
อกและแขนเปนเงิน ในสายตา
มนุษยมองวาบาบิโลนจะเปนอาณาจักร
ทีค่ งอยตู ลอดไป แตคำทำนายกลาวตอไป
วาจะเกิดอะไรขึน้ ?
“ต อ จากฝ า พระบาทไปจะมี ร าช
อาณาจักรดอยกวาฝาพระบาท” ขอ 39
เพื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง คำพยากรณ ข อง
พระเจา อาณาจักรของเนบูคดั เนสซาร จึง
พังพินาศ เมือ่ ไซรัส นายพลชาวเปอรเซีย
สามารถโคนลมอาณาจักรบาบิโลนไดใน
ป 539 กอนคริสตกาล ดังนัน้ อกและแขน
เปนเงินนั้นจึงหมายถึง มิโดเปอรเซียซึ่ง
เปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญอีกแหงหนึ่ง
ทองและโคนขาเปนทองสัมฤทธิ์
สวนประกอบทีเ่ ปนทองสัมฤทธิ์ หมายถึง
อะไร?
30 - พบแลว

“และยังมีราชอาณาจักรที่สามเปนทอง
สัมฤทธิ์ ซึง่ จะปกครองอยทู วั่ พิภพ” ขอ 39
ทองและโคนขาเปนทองสัมฤทธิห์ มายถึง
อาณาจักรกรีก กษัตริยอ เล็กซานเดอรมหาราช
ทรงรบชนะชาวมีเดียนและชาวเปอรเซีย ทำให
กรีกมีราชอาณาจักรทีก่ วางใหญเปนอันดับสาม
ของโลก ซึง่ อยใู นชวงการปกครองป 331 ถึงป
168 กอนคริสตกาล
ขาเปนเหล็ก
“และจะมีอาณาจักรที่สี่ (คำทำนายได
กลาวไว) แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตีสิ่ง
ทัง้ หลายใหหกั และแตกเปนชิน้ ๆ ราชอาณาจักร
นั้นจะหัก และทุบสิ่งเหลานี้ดังเหล็กซึ่งทุบให
แหลก” ขอ 40
หลังจากกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช
ทรงสิ้นพระชนม อาณาจักรกรีก เริ่มออนแอ
และแยกออกเปนฝกเปนฝายแกงแยงชิงดีกัน
ในทีส่ ดุ ป 168 กอนคริสตกาล สงครามแหงพิดนา
(Pydna) “อาณาจักรเหล็ก” ของโรมไดรับ
ชัยชนะเหนือกรีก
เมือ่ ประมาณ 2000 ป กอนพระเยซูทรง
ประสู ติ ใ นสมั ย ที่ จั ก รพรรดิ์ ซี ซ าร ออกั ส ตั ส
ปกครองกรุงโรม (ลูกา 2:1) พระคริสตและ
อัครสาวกมีชีวิตในชวงที่ขาเปนเหล็ก กิบบอน
ซึง่ เปนนักประวัตศิ าสตรไมสงสัยคำ ทำนายของ
ดาเนียลทีว่ า “ทอง หรือเงิน หรือทองสัมฤทธิน์ นั้
อาจแทนประชาชาติและกษัตริยทั้งหลายที่
รบแพกรุงโรมซึ่งเปนราชาธิปไตยที่แข็งแกรง”
เอ็ดเวิรด กิบบอน, ประวัตศิ าสตรในยุคตกต่ำ
ของอาณาจักรโรม (ยอหน ดี มอลลิสและเพือ่ น)
เลมที่ 4 หนา 89
หากลองคิดในมุมมองของมนุษยวา ดาเนียล
มีชวี ติ อยใู นชวงสมัยบาบิโลน เขารไู ดอยางไรวา
อาณาจั ก รไหนจะรบชนะอาณาจั ก รใดใน
อนาคตอีกหลายรอยปขางหนา ขณะที่เราเอง
ไมสามารถบอกไดวาบรรยากาศตลาดหุนใน
สัปดาหหนาจะเปนอยางไร แตนี่ไมวาจะเปน
บาบิโลน มิโดเปอรเซีย กรีก โรมซึง่ ทยอยเกิดขึน้
จริงตามคำพยากรณอยางแมนยำ ราวกับเด็ก
นักเรียนทีเ่ รียงแถวตามคำสัง่ คุณครู
พระเจาคือ ผคู รอบครองอนาคตใชหรือไม
เราสามารถมีความหวังในแผนการอันยิ่งใหญ
ของพระองคไดหรือไม? ขอย้ำวา ได
เทาเปนเหล็กปนดิน จะมีอาณาจักรที่
หาตอจากโรมไหม?

พบแลว
“ดังทีฝ่ า พระบาททอดพระเนตร เทาและนิว้ เทาเปนดิน
ชางหมอบาง เหล็กบาง จะเปนราชอาณาจักรประสม แต
ความเหนียวของเหล็กจะยังอยูในนั้นบาง ดังที่ฝาพระบาท
ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว และนิว้ เทาเปนเหล็กปนดิน
ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบางเปราะบางฉันนั้น”
ดาเนียล 2:41, 42
คำพยากรณกลาววา อาณาจักรที่หาจะไมเกิดขึ้นแต
จะเปนอาณาจักรประสมของระบอบราชาธิปไตยในจักรวรรดิ์
โรมันทีเ่ ปนเหล็ก กรุงโรมจะแตกออกเปนสิบอาณาจักรเหมือน
สัญลักษณของเทาทีม่ สี บิ นิว้
เหตุการณเหลานีเ้ กิดขึน้ จริงหรือไม? เกิดขึน้ แนนอน ชวง
คริสตศตวรรษทีส่ แี่ ละหา กลมุ ชนคนปาทางเหนือยกทัพไปที่
อาณาจักรโรมันที่กำลังเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ จนในที่สุดเกิด
เปนเผาตางๆ สิบเผาในดินแดนจักรวรรดิโ์ รมันตะวันตกมากที่
สุด สิบชนชาติที่เปนอิสระตอกันนี้สถาปนาตนในเขตยุโรป
ดังนั้นปจจุบันนิ้วเทาเปนสัญญลักษณของชนชาติใหมใน
ยุโรป ซึง่ ไดเกิดขึน้ จริงตามคำพยากรณในประวัตศิ าสตร
นิว้ เทาสิบนิว้ - สิบเผาทีส่ ำคัญๆ
ในอาณาจักรโรมันตะวันตก
แองโกล แซคซอนส (Anglo-Saxons) (อังกฤษ)
แฟรงค (Franks) (ฝรัง่ เศส)
อลามานนี่ (Alamanni) (เยอรมัน)
ลอมบารด (Lombards) (อิตาลี)
ออสโทรโกทส (Ostrogoths) (ตอมาถูกทำลาย)
วิซโิ กทส (Visigoths) (สเปน)
เบอรกนั เดีย่ นส (Burgundians) (สวิสเซอรแลนด)
แวนดัลส (Vandals) (แอฟริกาเหนือซึง่ ตอมาถูกทำลาย)
ซูวี (Suevi) (โปรตุเกส)
ฮีรลู ี (Heruli) (หลังจากนัน้ สองสามศตวรรษไดสญ
ู หายไป)

3. ยุคปจจุบนั ทีพ
่ ระคริสตธรรมคัมภีรพ
 ยากรณไว
คำพยากรณของดาเนียลเคยทำนายไวหรือไมวา มีความ
พยายามในการรวมชนชาติยโุ รปทีแ่ ตกแยกเหลานีใ้ หเปนหนึง่
อาณาจักรอีกครัง้ ภายใตการปกครองของผนู ำคนเดียว?
“ดังทีฝ่ า พระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว ราช
อาณาจักรจะปนกันดวยการสมรส แตจะไมยึดกันแนนไวได
อยางเดียวกับทีเ่ หล็กไมประสมเขากับดิน” ดาเนียล 2:43
มีความพยายามครัง้ แลวครัง้ เลาทีผ่ มู อี ำนาจตองการรวม
ชนชาติในยุโรปใหเปนหนึ่ง แตก็ทำไดเพียงชั่วคราวเทานั้น
กษัตริยนโปเลียนทรงเปนผูมีความสามารถมากที่สุดที่เกือบ
จะรวมยุโรปใหเปนหนึง่ ไดสำเร็จ แตพ ระองคทรงพายแพและ
หนีสงครามวอเตอรลู ยิ่งทำใหคิดถึงคำพยากรณนี้ กษัตริย
นโปเลียนทรงรองตะโกนวา “พระเจาผทู รงฤทธานุภาพนัน้ ทรง
เปนผกู ำหนดเกินกวาทีข่ า พเจาจะทำอะไรได”
กษัตริยไกเซอร วิลเฮมที่สอง และ อดอฟ ฮิตเลอร
สามารถสรางกองกำลังทหารทีท่ รงอำนาจมากทีส่ ดุ ในยุคนัน้
แตทั้งคูลมเหลวในการรวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียวภายใตการ
ปกครองของตนเอง เพราะอะไร? เพราะพระวจนะของพระเจา
กลาววา “อาณาจักรจะปนกันและจะไมยดึ กันแนนไวเปนหนึง่
เดียว” ผลลัพธสงครามโลกสองครัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ยืนยันถึงความจริง
วา พระเจาทรงโอบอมุ อนาคตไวในพระหัตถของพระองค ใน
ทีส่ ดุ พระองคทรงเปนผกู ำหนด เทานีก้ เ็ พียงพอแลวทีจ่ ะทำให
เรามีความหวัง สันติสุขและความมั่นคงในแผนการ ของ
พระองคเพือ่ การดำเนินชีวติ ของเรา
4. การมองอนาคต
ในคำพยากรณของดาเนียลมีเพียงสวนเดียวเทานัน้ ทีย่ งั
ไมเกิดขึน้
หินกอนหนึ่ง....กระทบปฏิมากรที่เทา กระทำใหแตก
เปนชิน้ ๆ... แตกอ นหิน ทีก่ ระทบปฏิมากรนัน้ กลายเปนภูเขา
ใหญจนเต็มพิภพ มีความหมาย วาอยางไร?
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“และในสมัยของพระราชาเหลานัน้ (ชนชาติใหม
ของยุ โ รปตะวั น ตก) พระเจ า แห ง ฟ า สวรรค จ ะทรง
สถาปนาราชอาณาจักรหนึง่ ซึง่ ไมมวี นั ทำลายเสียได หรือ

ราชอำนาจนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้น
จะกระทำใหราชอาณาจักรเหลานี้แตกเปนชิ้นๆ ถึงอวสาน
้ จะตัง้ มัน่ อยเู ปนนิตย” ดาเนียล
และราชอาณาจักรนัน
2:44
“พระราชาเหลานัน้ ” เปนสัญลักษณของเทาและนิว้ เทา
ของปฏิมากร หมายถึงผปู กครองยุโรปสมัยใหมในยุคนี้ มีหนิ
กอนหนึ่งถูกตัดออกมามิใชดวยมือมนุษย กระทบปฏิมากร
ทำใหแตกเปนชิ้นๆ จนเต็มพื้นโลก (ขอที่ 34, 45, 45) อีก
ไม น านพระเยซู ค ริ ส ต จ ะเสด็ จ ลงจากสวรรค “เพื่ อ จั ด ตั้ ง
อาณาจักร” ที่เต็มไปดวยความสงบและสันติสุข พระองค
จะทรงเปนศิลาของทุกยุคสมัย ทรงเปนกษัตริยเ หนือกษัตริย
ทัง้ ปวงและทรงครอบครองโลกนิรนั ดรกาล
คำพยากรณของดาเนียลบททีส่ องผานไปเรียบรอยแลว
ยกเวนฉากสุดทาย คือ หินทีจ่ ะมากระทบปฏิมากร จากตาราง
เวลาของพระเจา ทำใหรวู า เรากำลังจะมาถึงฉากสุดทายทีย่ งิ่
ใหญนแี้ ลว คือ ฉากทีพ่ ระเยซูคริสตเสด็จกลับมายังโลกของเรา
ขาแตพระเยซูเจา พระบุตรของพระเจา จบสิน้ เสียทีกบั การตอสู
ดิ้นรนที่เสียเลือดเนื้ออยางยาวนานในประวัติศาสตรมนุษย
และถึงเวลาเสียทีที่พระองคจะทรงสถาปนาอาณาจักรแหง
ความรัก และขาวประเสริฐนิรนั ดรของพระองค
5. ความฝนของกษัตริยแ ละทาน
การพยากรณนเี้ ปดเผยถึงการทรงนำของพระเจา ใหเห็น
ความเจริญรงุ เรืองหรือการเสือ่ มถอยของประชาชาติ พระองค
ทรงอดีต พระคริสตธรรมคัมภีรก ลาวไวอยางชัดเจนวาพระองค
ทรงลวงรถู งึ อนาคตดวยเชนกัน
หากพระเจาทรงชี้ชะตาของชนชาติไดแมนยำขนาดนี้
พระองคก็ยอมสามารถนำทางชีวิตเราแตละคนไดอยางแน
นอนเชนกัน พระเยซูไดทรงมอบความมั่นใจแกเราวา “ถึง
ผมของทานทัง้ หลาย ก็ทรงนับไวแลวทุกเสน เพราะฉะนัน้ อยา
กลัวเลย” (มัทธิว 10:30-31) ความเชือ่ ซึง่ เปนของประทานจาก
องคพระผเู ปนเจาสามารถเปนยาแกพษิ ขจัดความกังวลและ
ความกลัวตางๆ ของเราได ความหวังทีพ่ ระองคทรงดลใจใหยดึ
ไวนั้นเปนเสมือนสมอที่แนนอน และมั่นคงของจิตใจของเรา
(ฮีบรู 6:19)
ในศตวรรษที่สิบหกนักปราชญอีรัสมัสบรรยายถึงการ
เดินเรือทะเลซึ่งเขาจะตองจดจำไปตลอดชีวิตที่เหลือของเขา
เรือเกยตื้นทามกลางพายุราย คลื่นบาระห่ำเริ่มซัดเรือจนพัง
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แหลกราญ แมกะลาสียังสะพรึงกลัว ผู
โดยสารกลัวจนแทบบา สวนใหญจะตะโกน
รองขอความชวยเหลือจากนักบุญอุปถัมภ
บาง รองเพลงสรรเสริญพระเจาบางหรือ
อธิษฐานวิงวอนดวยเสียงอันดังบาง
อีรัสมัสสังเกตเห็นผูโดยสารคนหนึ่งตางจากคนอื่นโดย
สิน้ เชิง “เราทุกคน ทัง้ หมด” อีรสั มัสเขียน “ยกเวนเพียงคนเดียว
ที่ยังคงสำรวมที่สุด นั่นคือ หญิงสาวแมลูกออนซึ่งกำลังให
นมลูกอยู เธอเปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไมตะโกนรอง ไม
รองไหน้ำตาซึม หรือไมมกี ารตอรองกับสวรรค เธอไมทำอะไร
เลยนอกจากอธิษฐานอยางเงียบๆ ขณะทีโ่ อบกอดลูกไวแนบ
แนนบนตักของเธอ”
อีรสั มัสตระหนักดีวา การอธิษฐานของเธอในครัง้ นีเ้ ปน
เพียงการอธิษฐาน ทีเ่ ธอทำอยางสม่ำเสมอในชีวติ การอธิษฐาน
ของเธอเทานัน้ เธอมิไดรอ งขอความคมุ ครองพิเศษใดๆ และ
ดูเหมือนเธอมอบความไววางใจใหกบั พระเจาเทานัน้ เอง
ขณะที่เรือเริ่มจม หญิงแมลูกออนยืนพรอมอยูบนแผน
กระดาน เธอใชเสาค้ำยันเปนไมพายที่แจวพาแผนกระดาน
ของเธอเคลื่อนตัวไปตามมวลคลื่น มือหนึ่งอุมลูกอีกมือหนึ่ง
พยายามจับไมพายแจว ความคิดสองสามอยางแลนเขามาวา
เธอจะตองรอดจากคลืน่ ทีซ่ ดั แรงกระหน่ำขนาดนี้
ดวยความเชื่อและความสำรวมของเธอทำใหเธอมีสติ
และไมหวั่นไหว ในที่สุดแผนกระดานนั้นพาหญิงแมลูกออน
พรอมลูกในอกเขาถึงฝง เปนคแู รก ความหวังในพระเจาผคู วร
คาแกการวางใจ ผูทรงสามารถทำทุกสิ่งใหมีความตาง แม
กระทัง่ ยามทีโ่ ลกรอบๆ ตัวเราดูเหมือนจะแตกดับ ก็ไมจำเปน
ตองตะเกียกตะกายโดยลำพัง เพราะพระหัตถที่ยิ่งใหญของ
พระองคจะคอยชีน้ ำและพยุงเราขึน้ มา
หากท า นยิ น ยอมเข า หาพระคริ ส ต ด ว ยสุ ด จิ ต สุ ด ใจ
พระองคจะทรงประทานความเชื่อแกทาน ซึ่งความเชื่อนี้
จะคอยดูแลปกปองใหทา นสามารถฟนฝาพายุไดทกุ ครัง้ เปน
การพบสันติสขุ อันนาอัศจรรยทพี่ ระเยซู ทรงสัญญาไว
“เรามอบสันติสขุ ไวกบั พวกทาน สันติสขุ ของเราทีใ่ หกบั
ทานนั้น...อยาใหใจของทานเปนทุกขอยากลัวเลย”
ยอหน 14:27
ทานมีสันติสุขแบบนี้แลวหรือยัง? หากทานมีแลวอยา
ลืมขอบคุณพระเยซู พระผชู ว ยใหรอดบาปของทาน หากทาน
ยังไมมี ทำไมทานไมทูลเชิญพระองคใหมาสถิตในชีวิตของ
ทานเสียตัง้ แตวนั นี?้
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บทที่

7

อนาคตในวันขางหนาของทาน

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 7 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 7
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 7 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
1. คำพยากรณเกีย่ วกับรูปปน ใหญในพระธรรมดาเนียลบททีส่ อง
___ พยากรณประวัตศิ าสตรของโลกลวงหนา 2,500 ป
___ ทบทวนใหเห็นประวัตศิ าสตรโลก 2,500 ปแรก
2. ศีรษะของรูปปน หมายถึงอาณาจักรใดของโลก
___ อัสซีเรีย ปกครองโดยกษัตริยเ นโบโปลัสซาร ___ บาบิโลน ปกครองโดยเนบูคดั เนสซาร
หนาอกและแขนของรูปปนหมายถึงอาณาจักรใดของโลก
___ อาณาจักรมิโด – เปอรเซีย (539 ถึงป 331 กอนคริสตศักราช)
___ อาณาจักรอียปิ ต (ป 539 ถึงป 331 กอนคริสตศักราช)
โคนขาเปนทองสัมฤทธิห์ มายถึงอาจักรใดของโลก
___ กรีซ (กอนคริสตศักราช 331 ถึง 168) ___ โรมัน (168 ถึง ป 476 กอนคริสตศักราช)
ขาของรูปปนหมายถึงอาจักรใดของโลก
___ มาซิโดเนีย (168 ปกอ นคริสตศักราช ถึงคริสตศักราช 476)
___ โรมัน (168 ปกอ นคริสตศักราช ถึงคริสตศักราช 476)
เทาของรูปปน ทำดวยเหล็กปนดินเหนียว หมายถึงอาณาจักรใดของโลก
___ อาณาจักรโรมแบงแยกออกมา (คริสตศักราช 476 จนถึงปจจุบนั )
___ อาณาจักรทีห่ า ของโลกทีไ่ มรจู กั ยังมาไมถงึ
3. เหล็กปนดินเหนียวซึง่ เปนสวนของเทารูปปน
___ หมายถึงยุโรป “จะรวมตัวกันอีกครัง้ ” และกลายมาเปนมหาอำนาจของโลก
___ หมายถึงยุโรปยุคใหม “จะไมรวมตัวกันเปนหนึง่ เดียว”
4. กอนหินทีล่ อยมากระทบรูปปน และบดจนเปนผุยผง
___ หมายถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสต เพือ่ กอตัง้ ราชอาณาจักรของพระองค
___ หมายถึงสงครามโลกครัง้ ทีส่ าม
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 7 อีกครัง้ จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม { คำตอบ “ถ - ถูก” หรือ “ผ – ผิด”
5, 6. ถ. ผ.

ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ ามารถนำพาชีวติ
ของเราไดเชนกัน

คำถามชวนคิด
ทานปรารถนาจะทูลขอพระเยซูทรงนำพาชีวติ เพือ่ จะสามารถเขาเปนพลเมืองในแผนดินของพระเยซูทพี่ ระองคกำลังจะเสด็จมากอตัง้
ขึ้นหรือไม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 7 - 63

พบแลว
เมือ่
พระเยซู
เสด็จมา
เพือ่ ทาน

บทที่
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ห

ลายปทอี่ ลั แมนโด วัลลาแดรส ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเลวราย เขาอยู
ในรางที่ผอมโซและพิการ เขาถูกตัดสินจำคุกสามสิบปในคุกแหงหนึ่งของ
ประเทศคิวบาในสมัยประธานาธิบดีคาสโตร เพราะเขาอธิษฐานในโบสถวัน
คริสตมาส ผคู มุ ทรมานและปลอยใหเขาอดอยาก พูดจาลบหลเู ขาตางๆ นานา
แตเขาก็ยงั คงปฏิเสธไมยอมละทิง้ ความเชือ่ ทีเ่ ขามี
มีบางสิง่ ทีท่ ำใหเขาดำเนินชีวติ อยตู อ ไปได สิง่ นัน้ คือ คำมัน่ สัญญาทีเ่ ขา
มีใหกบั หญิงสาวคนหนึง่ ทีช่ อื่ มารธา เขาทัง้ คพู บรักกันในคุก เธอประทับใจใน
ความเชื่ออันมั่นคงของเขามาก หลังจากนั้นไมนานทั้งคูจัดพิธีแตงงานที่ลาน
สนามบริเวณหองขังอันเปรอะเปอ นไปดวยคราบเลือด ตอมามีคำสัง่ ยายมารธา
ไปทีไ่ มอามี่
การแยกกันสรางความเจ็บปวดที่แสนสาหัส แตอัลแมนโดก็แอบเขียน
คำมัน่ สัญญาสงใหคนรักดวยลายมือหวัดๆ ในเศษกระดาษแผนเล็กๆ ทีม่ คี นทิง้
ไว “ผมจะมาหาคุณ...ดาบปลายปนทีจ่ อ หลังผมอยไู มมคี วามหมายอะไรอีกตอไป”
ดวยเหตุผลบางประการ นักโทษคนนี้วาดฝนวาทั้งคูจะสามารถกลาว
คำปฏิญาตอพระเจา และตอหนากันและกันในโบสถ สักวันหนึ่งเขาทั้งสอง
จะอยรู ว มกันอีกครัง้ “ผมจะอยกู บั คุณตลอดเวลา” เขาบอกเธอ
คำมั่นสัญญาของอัลแมนโดประคองใหเขาผานเรื่องที่ทำใหผูชายสวน
ใหญเสียความรสู กึ ทุกขทรมานอยหู ลายป และเปนกำลังใจใหมารธาทำงานตอ
ไป เธอทำงานอยางไมรเู หน็ดรเู หนือ่ ยเพือ่ ใหสาธารณชนรับรสู ภาพทีน่ า สงสาร
ของสามีเธออยางไมเคยสิน้ หวัง
1. พระสัญญา
บางครัง้ เราอาจถูกทดลองใจทำใหสงสัยวา จริงหรือทีพ่ ระคริสตจะเสด็จ
ลงมาจากฟาเพือ่ จะไดอยรู ว มกับพระองคใหม เพราะเราแยกจากพระองคเปน
เวลานานแลว ทุกอยางจบลงดวยความสุขและเต็มไปดวยเกียรติ หลังจากทีต่ อ ง
ผานประวัตศิ าสตรอนั ทารุณเกินกวาทีจ่ ะเห็นตอนจบอันสวยงาม มีสงิ่ เดียวที่
สามารถทำใหเราอยอู ยางมีความหวังในหัวใจ นัน่ คือ พระสัญญาการเสด็จกลับ
มาของพระเยซู กอนที่พระองคจะอำลาจากบรรดาอัครสาวกกลับไปสูสวรรค
พระเยซูทรงประทานคำมัน่ สัญญาดังนี้
“อยาใหใจของพวกทานเปนทุกขเลย พวกทานวางใจในพระเจา จงวาง
ใจในเราดวย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีทอี่ ยมู ากมาย ถาไมมเี ราคงบอก
ทานแลว เพราะเราไปจัดเตรียมทีไ่ วสำหรับพวกทาน เมือ่ เราไปจัดเตรียมทีไ่ ว
สำหรับทานแลว เราจะกลับมาอีก และรับทานไปอยกู บั เรา เพือ่ วาเราอยทู ี่
ไหนพวกทานจะไดอยทู นี่ นั่ ดวย” ยอหน 14:1-3
กอนที่พระเยซูจะเสด็จสูสวรรค พระองคทรงใหความมั่นใจแกบรรดาผู
ติดตามพระองควา “เราจะกลับมา!” พระองคทรงสัญญาวาจะกลับมาและรับ
เราทัง้ หมดทีเ่ ชือ่ พระองคไปยังสถานทีพ่ เิ ศษทีพ่ ระองคทรงเตรียมไว พระคริสต
ธรรมคัมภีรก ลาวถึงการเสด็จกลับมาของพระองคประมาณ 2500 ครัง้ ความจริง
ก็คอื พระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกนีเ้ ปนครัง้ ทีส่ อง ซึง่ มีความแนนอน เหมือน
กับการที่พระองคทรงมีชีวิตบนโลกเมื่อสองพันปที่แลวนั่นเอง นานมาแลว
พระเจาทรงสัญญาวา พระเมษโปดก (ลูกแกะของพระเจา) จะเสด็จมา
บทที่ 8 เมือ่ พระเยซูเสด็จมาเพือ่ ทาน - 33

พระผูชวยใหรอดบาปจะทรงรับเอาความบาปของ
เราไวและทรงใหอภัยบาปแกมนุษย พระสัญญานัน้
ดูเหมือนจะดีเกินคาดสำหรับหลายคนทีท่ ำงานหนัก
เหน็ดเหนื่อยชั่วชีวิตที่ยาวนานบนโลกเกาแกใบนี้
แตพระเยซูเสด็จมาและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
พระสั ญ ญาเป น จริ ง ด ว ยข า วดี ที่ ม ากเกิ น กว า ที่
มนุ ษ ยชาติ จ ะจิ น ตนาการได พระสั ญ ญาของ
พระองคที่จะเสด็จกลับมายังโลกอีกเปนครั้งที่สอง
จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งแน น อน เราสามารถวางใจ
พระองคผทู รงรักเรา วาพระองคจะเสด็จกลับมาและ
อยกู นั อยางพรอมหนาในหมปู ระชาชาติของพระองค
ซึ่งพระองคไดทรงชำระคาความบาปแทนใหดวย
ราคาทีไ่ มสามารถประเมินได
ตลอดเวลาของการคุมขังอัลแมนโด วัลลาแดรส
ยังคงแอบสงบทกลอนขอความและภาพวาดตางๆ
ใหมารธา และบางสวนไดกลายเปนงานพิมพของ
เธอในทีส่ ดุ โวหารทีไ่ พเราะของอัลแมนโดทำใหโลก
ต อ งหลงใหลและเงี่ ย หู ฟ ง รั ฐ บาลเริ่ ม กดดั น ให
ประธานาธิบดีคาสโตรปลอยนักโทษเหลานั้นเสีย
ประธานาธิบดีแหงฝรัง่ เศสเขาแทรกแซงเปนการสวน
ตัว จนในที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1982 นาย
อัลแมนโด วัลลาแดรส ถูกสงตัวกลับโดยบินตรงไป
ยังกรุงปารีส เขาแทบไมเชือ่ ตัวเองวาไดรบั อิสรภาพ
จริงถึงแมเครือ่ งบินจะลงจอดเรียบรอยแลวก็ตาม ใน
ทีส่ ดุ ความหวังอันแรงกลาทีเ่ ขามีทำใหผา นพนความ
ทุกขทรมานที่ตองรอคอยนานถึงยี่สิบป อัลแมนโด
วิง่ โผเขาสอู อ มกอดของมารธา
สองสามเดือนตอมา ผูคนไดเห็นคูรักยืนให
คำสัตยปฏิญาณในโบสถเคนตตคีแรนน ที่ไมอามี่
อยางมีความสุข ในทีส่ ดุ ทัง้ คกู ลับมาอยดู ว ยกันอยาง
สมบูรณ คำสัญญาทีว่ า “ผมจะมาหาคุณ” ไดกลาย
เปนจริง
ทานจินตนาการไดไหมวา การอยูพรอมหนา
กันนัน้ ชางวิเศษอยางไร ทำใหเราเห็นพระคริสตแบบ
สองตอสอง? ขาวประเสริฐของพระองคจะกลืนกิน
ความโศกเศรา ความผิดหวัง ความหงุดหงิด ความ
เจ็บปวดที่ซอนเรนในใจเรา การเสด็จกลับมาของ
พระเยซูจะทำใหเราสมปรารถนาและสมหวังในสิ่ง
ตางๆ นานาอยางนาตื่นเตนที่สุด และเราจะไดอยู
พรอมหนากัน ใกลชดิ สนิทสนมกันอยางวิเศษสุดใน
จักรวาลตลอดไป
พระเยซูกำลังเสด็จมาในไมชา ทานสนใจที่
จะพบพระองคไหม?
2. พระเยซูจะเสด็จมาอยางไร?
(1) พระเยซูจะเสด็จมาอยางลับๆ จริงหรือ?
“นีแ่ นะ เรา (พระเยซู) บอกพวกทานไวกอน
34 - พบแลว

แลว เพราะฉะนัน้ ถาใครบอกทานวา “ดูซิ ทานผนู นั้ อยู
ในถิน่ ทุรกันดาร” อยาออกไป หรือบอกวา ‘ดูซิ อยทู หี่ อ ง
ชัน้ ใน’ ก็อยาเชือ่ เพราะวาฟาแลบจากทิศตะวันออก
สองไปจนถึงทิศตะวันตกอยางไร การเสด็จมาของ
บุตรมนุษยกจ็ ะเปนอยางนัน้ ” มัทธิว 24:25-27
เราเห็นแสงฟาแลบมาแตไกล การเสด็จมาของ
องคพระเยซูจะไมเกิดในทีล่ ลี้ บั หรือตามทีเ่ ราคิดขึน้ เอง
(2) พระเยซูจะกลับมาอีกในรางของมนุษยจริง
หรือ?
“เมื่อพวกเขา (เหลาผูติดตามพระเยซู) กำลัง
เขมนมองดูฟา ในขณะทีพ่ ระองค(พระเยซู) เสด็จขึน้ ไป
มีชายสองคนสวมเสือ้ ขาวมายืนอยขู า งๆ พวกเขา สอง
คนนัน้ กลาววา ‘ชาวกาลิลเี อย’ ทำไมพวกทานถึงยืน
จองมองฟาสวรรค? พระเยซูองคนี้ ทีท่ รงรับไปจาก
ทานทัง้ หลายขึน้ ไปยังสวรรคนนั้ จะเสด็จมาอีกใน
ลักษณะเดียวกับทีท่ า นทัง้ หลายไดเห็นพระองคเสด็จ
ไปยังสวรรคนนั้ ” กิจการของอัครทูต 1:10-11
วันทีพ่ ระองคทรงจากโลกนีไ้ ป ทูตสวรรคใหความ
มัน่ ใจแกเหลาสาวกวา “พระเยซูพระองคน”ี้ จะเสด็จขึน้
ไปบนสวรรค และไมใชใครที่ไหนที่จะเสด็จ กลับมา
พระคริสตจอมกษัตริยจะเปนองคเดียวกับพระองค
ผทู รงรักษาคนเจ็บไขไดปว ย รักษาคนตาบอดใหมอง
เห็น ตรัสกับหญิงทีล่ ว งประเวณีอยางสุภาพออนนอม
เช็ดน้ำตาผูโศกเศราและยินดีใหเด็กๆ นั่งที่ตักของ
พระองค ผูทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนที่คาลวารี
ทรงพักผอนในหลุมศพและทรงฟนขึ้นจากความตาย
ในวันที่สาม
(3) เราจะสามารถเห็นพระเยซูเมือ่ พระองคเสด็จ
กลับมาใชไหม?
“นีแ่ นะ พระองคเสด็จมาพรอมกับหมเู มฆ และ
นัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองค” วิวรณ 1:7
ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมจะเฝามองการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค ทุกคนที่มีชีวิต
จะเปนประจักษพยานการเสด็จกลับมาของพระเยซู
เมือ่ พระองคเสด็จมาอีกครัง้
พระเยซูตรัสดวยพระองคเองวาจะมีกี่คนที่เห็น
การเสด็จกลับมาของพระองค?
“เมื่อนั้นหมายสำคัญแหงบุตรมนุษยจะปรากฏ
ขึ้นในทองฟา มนุษยทุกชาติทั่วโลกจะทุกขโศก
แลวจะเห็น บุตรมนุษยเสด็จมาบนเมฆในทองฟา
ทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอยางยิ่ง” มัทธิว
24:30
มนุษยทุกคนบนโลกจะเปนประจักษพยานใน
การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระองค
(4) ใครจะมาพรอมกับพระเยซูเมือ่ พระองคเสด็จ
กลับมา?

พบแลว
“เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมาดวยพระรัศมีพรอมกับ
ทูตสวรรคทงั้ หมด แลวพระองคจะประทับบนพระทีน่ งั่
อันรงุ โรจนของพระองค” มัทธิว 25:31
ลองจินตนาการดูวา จะเปนอยางไร เมือ่ พระองค
เสด็จมาพรอมความรงุ โรจนทหี่ อ มลอมไปดวย “เหลา
ทูตสวรรคทงั้ หมด”
(5) เราสามารถทำนายเวลาเสด็จกลับมาที่แน
นอนของพระเยซูไดหรือไม?
“แตไมมีใครรูเรื่องวันหรือเวลาแมแตบรรดาทูต
แหงฟาสวรรคหรือ พระบุตร มีแตพระบิดาองคเดียว
เพราะเหตุนพี้ วกทานจงเตรียมพรอม เพราะในเวลาที่
ทานไมคิดไมฝนนั้น บุตรมนุษยจะเสด็จมา” มัทธิว
24:36, 44
ถึงแมวา ทุกคนจะเห็นและไดยนิ การเสด็จกลับมา
อันเต็มดวยพระรัศมีของพระเยซู แตคนจำนวนมากไม
ไดเตรียมพรอมสำหรับการณนี้ ทานพรอมสำหรับการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูแลวหรือยัง?
3. เมือ่ พระเยซูเสด็จมาอีกครัง้ พระองคจะทำ
อะไร?
(1) พระเยซูจะทรงชวยทุกคนทีร่ อคอยพระองคให
รอดพนจากบาป
“แลวพระองคจะทรงสงทูตสวรรคทั้งหลายของ
พระองคมาดวยเสียงแตรที่ดังมาก และใหรวบรวม
คนทัง้ หมดทีพ่ ระองคทรงเลือกไวแลว จากทัง้ สีท่ ศิ ตัง้ แต
ทีส่ ดุ ฟาขางนีจ้ นถึงทีส่ ดุ ฟาขางโนน” มัทธิว 24:31
หากทานยอมรับพระเยซูใหเตรียมชีวติ จิตใจของ
ทาน ทานจะไดตอ นรับ พระองคดว ยความชืน่ ชมยินดี
ในฐานะที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดบาปของทาน
(2) พระเยซูทรงใหคนชอบธรรมทีต่ ายแลวทีน่ อน
อยใู นหลุมฝงศพฟน คืนชีวติ
“คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค
ดวยพระดำรัสสัง่ ดวยเสียงเรียกของหัวหนาทูตสวรรค
และดวยเสียงแตรของพระเจา และทุกคนทีต่ ายแลว
ในพระคริสตจะเปนขึน้ มากอน” 1 เธสะโลนิกา 4:16
พระเยซู จ ะเสด็ จ มาจากสวรรค พ ร อ มด ว ย
พระสุรเสียงอันทรงอานุภาพดังกึกกองไปทั่วโลก ทรง
เปดหลุมศพทุกหลุมในสุสานทุกแหง ทำใหคนตายจาก
ทุกยุค ทุกสมัยนับลานๆ คนทีว่ างใจพระองคกลับเปน
ขึน้ มา นับวาเปนวันทีน่ า ชืน่ ชมยินดีอยางจะหาใดเทียบได
(3) เมือ่ เสด็จกลับมา พระเยซูจะทรงเปลีย่ นแปลง
คนชอบธรรมทัง้ หลาย ไมวา จะเปนผทู ตี่ ายแลวหรือยัง
มีชวี ติ อยู
“หลังจากนัน้ พระเจาจะทรงรับพวกเราซึง่ ยังมีชวี ติ
อยูขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบ

องคพระผเู ปนเจาในฟาอากาศ อยางนัน้ แหละ

เราก็จะอยกู บั องคพระผเู ปนเจาเปนนิตย” ขอ 17
เพือ่ เตรียมความเปนนิรนั ดร องคพระคริสต
ทรงเปลี่ยนรางกายที่เนาเปอย ของเราใหเปน
อมตะสวยงาม
“นีแ่ นะ ขาพเจามีความล้ำลึกทีจ่ ะบอกกับ
พวกทาน คือเราจะไมลวงหลับหมดทุกคน แต
จะถูกเปลีย่ นใหมทกุ คน ในชัว่ ขณะเดียว ใน
พริบตาเดียว เมือ่ เปาแตรครัง้ สุดทาย เพราะวา
จะมีการเปาแตร และพวกที่ตายแลวจะถูก

ทำใหเปนขึ้นโดยปราศจากความเสื่อม
สลาย แลวเราจะถูกเปลีย่ นใหม เพราะวา สิง่

ทีเ่ สือ่ มสลายไดนตี้ อ งสวมดวยสิง่ ทีเ่ สือ่ มสลายไม
ได และสภาพทีต่ อ งตายนีต้ อ งสวมดวยสภาพทีไ่ ม
ตาย” 1 โครินธ 15:51-53
เมือ่ พระเยซูเสด็จมา “เราจะถูกเปลีย่ นแปลง”
ลองคิดเพียงวา ไมมอี กี แลวโรคไขขออักเสบ อัมพาต
หรือมะเร็ง โรงพยาบาลตางๆ และธุรกิจเกีย่ วกับ
คนตายตองปดบริการหมด พระคริสตเสด็จมาแลว
(4) เมือ่ เสด็จมาถึงพระเยซูจะทรงรับคนชอบ
ธรรมทุกคนไปสวรรค
ขณะทีท่ รงประทับอยใู นโลก พระเยซูไดทรง
ประทานพระสัญญาดวยพระองคเองวา “เราจะ
กลับมาอีกและรับทานไปอยกู บั เรา” ในพระนิเวศ
ของพระบิดาของเรา (ดูยอหน 14:1-3) เปโตรพูด
ถึงมรดกของการไถบาป “ซึ่งไดเก็บรักษาไวใน
สวรรคแลวเพื่อพวกทาน” (1 เปโตร 1:4) เรา
สามารถรอคอยการสำรวจเมืองมหัศจรรยทงั้ หลาย
ของพระผเู ปนเจากรุงเยรูซาเล็มใหม และรจู กั กับ
พระบิดาแหงสวรรคของเรา
(5) พระเยซู จ ะทรงทำลายความชั่ ว ร า ย
ความทุกขทรมานตลอดไป
คนอธรรมที่ยังยืนกรานปฏิเสธพระกรุณา
คุณของพระเยซู เทากับวาพวกเขาไดพพิ ากษาตัว
เองแลวอยางแทจริง คนเหลานี้จะรับรูถึงความ
บาปและความเฉยเมยที่เคยมี ทันทีที่จองไปที่
พระพักตรของพระองคทลี่ อยลงมาจากหมเู มฆมา
อยตู รงหนาพวกเขา ทำใหเห็นความเจ็บปวดอัน
เหลือทนของพวกเขา คนเหลานี้จะรองบอกกับ
ภูเขาและโขดหินวา “จงลมทับเราเถิด จงซอนเรา
ไวใหพนจากพระพักตรของพระองคผูประทับอยู
บนพระทีน่ งั่ และจากพระพิโรธของพระเมษโปดก”
(วิวรณ 6:16) คนอธรรมเหลานั้นยอมตายเสีย
ดีกวาที่จะยืนอยูตอหนาพระพักตรของพระเยซู
บทที่ 8 เมือ่ พระเยซูเสด็จมาเพือ่ ทาน - 35

ผทู รงทราบทุกสิง่ พวกเขารวู า เสียงฟารองดังสนัน่ บนทองฟานัน้
เคยเปนคำออนวอนอยางสุภาพนิม่ นวลใหยอมรับพระคุณของ
พระเจา เขาเหลานั้นมัวแตเสาะหาทรัพยสมบัติเงินทองหรือ
ตำแหนงใหญโตอยางบาคลัง่ บัดนีเ้ ขาตระหนักแลววาเขาได
ละเลยสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาแทจริงในชีวติ ของตนเอง
นี่คือการเปดเผยที่นาเศราใจ ยิ่งไปกวานั้นไมมีใครสัก
คนทีอ่ ยากหลงทาง พระเจาทรงพบดวยพระองคเองวา “เราไม
พอใจในความตายของคนอธรรม” (เอเสเคียล 33:11) พระองค
“ไมทรงประสงคใหใครพินาศเลย แตทรงประสงคใหทกุ คนกลับ
ใจใหม” (2 เปโตร 3:9) พระเยซูทรงเชิญชวนเราวา “บรรดาผู
เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให
ทานทัง้ หลายไดหยุดพัก” (มัทธิว 11:28) แตแทบไมนา เชือ่ วา
บางคนไมยอมรับคำเชือ้ เชิญอันทรงเกียรติของพระองค
4. ทานพรอมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูหรือยัง?
ในการรับประกันอนาคตทีท่ รงเกียรติใหเรา พระเยซูทรง
มีตน ทุนแพงมาก “ในนิเวศของพระบิดาของเรา” ตนทุนนัน้ คือ
ชีวติ ของพระองคนนั่ เอง

“พระองคทรงถวายพระองคเอง เปนเครือ่ งบูชา
ครัง้ เดียวเปนพอ เพือ่ จะไดทรงแบกบาปของคนจำนวนมาก
ไว แลวพระองคจะทรงปรากฏเปนครัง้ ทีส่ อง ไมใชเพือ่ กำจัด

บาปแตเพือ่ นำความรอดมาใหบรรดาผทู รี่ อคอยพระองคดว ย
ใจจดจอ” ฮีบรู 9:28
พระผูชวยใหรอดจากบาป ผูทรงยอมสละพระชนม
บนไมกางเขนเพือ่ กำจัดบาปใหแกทา นจะปรากฏ “เปนครัง้ ที่
สอง” และพระองคจะทรง “นำความรอดมายังทานทัง้ หลายที่
รอคอยพระองคดว ยใจจดจอ” พระคริสตทรงสละพระชนมของ
พระองคเพือ่ ชวยใหเราแตละคนรอดจากบาป หากพระองค ไม
เสด็จกลับมาครั้งที่สอง การสิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็ไมมี
ความหมายอะไร พระคริสตทรงปรารถนาใหเรามีบานที่
ปลอดภัยเพือ่ อาศัยตลอดนิรนั ดรกบั พระองค เพือ่ ใหโอกาสนัน้
เกิดขึน้ สักวันหนึง่ เราตองยินยอมใหพระองคเปนเจาหัวใจของ
ตนเอง ในฐานะพระผชู ว ยใหรอดบาปและฐานะองคพระผเู ปน
เจาของเราเสียแตวนั นี้
เชาวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เด็กชายเล็กๆ คนหนึง่ วิง่
ไปยังหมบู า นซันตุงทางเหนือของจีน ตะโกนวาเขาเห็นเครือ่ ง
บินอยบู นทองฟา ผถู กู กักกันทัง้ หลายทีย่ งั วิง่ ไดตา งกรูกนั ออกมา
และแหงนหนาดูหมูเมฆ เปนเวลาหลายปทีเดียวที่ชายหญิง
เหลานีถ้ กู กักกัน และถูกจับแยกใหอยอู ยางทุกขทรมาน การถูก
ตัดสิทธิ์ ความวิตกกังวล การทีพ่ วกเขาถูกญีป่ นุ จับขังเพราะอยู
ฝายชนชาติทเี่ ปนศัตรู มีเพียงสิง่ เดียวเทานัน้ ทีท่ ำใหคนสวนใหญ
ยังมีชวี ติ อยไู ด นัน่ คือ ความหวังวาสักวันสงครามจะยุติ
กลมุ ผถู กู กักกันทีร่ อดชีวติ จำนวน 1,500 คน รสู กึ เหมือน
มีไฟผานทีเดียว เพราะตระหนักวาเครือ่ งบินลำนีม้ าชวยพวก
เขา ขณะทีเ่ สียงเครือ่ งบินดังขึน้ เรือ่ ยๆ บางคนตะโกนวา “ดูนนั่
สิ มีธงชาติอเมริกนั ติดอยทู ดี่ า นขางดวย!” และแลวในความ
งุนงงทีไ่ มนา เชือ่ นี้ มีเสียงเล็ดลอดวา “ดูสิ เขาโบกมือ ใหเรา
36 - พบแลว

ดวย! คนเหลานัน้ รวู า เราเปนใคร และเขา
กำลังจะมาชวยเราแลว” ณ จุดนีก้ ลมุ ผถู กู
กักกันทีส่ กปรกมอมแมมตืน่ เตนเกินกวาที่
จะรับไดและมีมาก กวาความเคียดแคน
ความเหน็ดเหนือ่ ยและการคิดถึงบาน ความสับสนอลหมาน
เกิดขึน้ คนวิง่ กันจาละหวัน่ เปนวงกลม โหรอ งกันอยางสุดเสียง
พรอมทัง้ โบกไมโบกมือไปมา
ทันใดนัน้ ฝูงชนทีก่ ำลังเหนือ่ ยหอบก็อา ปากคางและจอง
มองเครือ่ งบินอยางเงียบๆ เพราะเวลานัน้ ใตทอ งเครือ่ งบินไดเปด
ออกและหลายคนเริม่ กระโดดรมชูชพี ลงมา นีค่ อื สิง่ ทีเ่ หลือเชือ่
การชวยชีวติ พวกเขาในครัง้ นีไ้ มใชจะมาถึงสักวันหนึง่ แตไดมาถึง
แลวในวันนี้ เดีย๋ วนีด้ ว ยซ้ำ ไปเกิดขึน้ ทามกลางพวกเขา!
คลื่ น ฝู ง ชนมาออกั น ที่ ป ระตู ส นาม ไม มี ใ ครกลั ว ป น
หลายกระบอกที่จอจากหอคอยอีกตอไป หลายปแหงความ
กังวลใจและความรสู กึ โดดเดีย่ วไดสญ
ู สิน้ ไปแลว พวกเขาวิง่ กรู
ไปทีป่ ระตูเพือ่ หาพลรมทีก่ ำลังจะถึงพืน้ เหลานัน้
ในที่สุดคนเหลานั้นตางกรูมาที่คายพรอมพวกทหาร ผู
บัญชาการคายยอมจำนนโดยไมมกี ารตอสู สงครามยุตจิ ริงๆ
ความเปนอิสระไดมาถึง โลกใหมเกิดขึน้ อีกครัง้ ในทีส่ ดุ องคพระ
ผเู ปนเจาของเรา พระผชู ว ยใหรอดบาปของเราจะเสด็จลงมาจาก
ฟากฟาในหมเู มฆเพือ่ ชวยเรา ความโหดรายทีน่ า กลัวอันยืดยาว
ของมนุษยที่มีตอมนุษยดวยกันจบลงในที่สุด มีการจัดเลี้ยง
ฉลองกันในวันนัน้ ตางโหรอ งดวยความปตยิ นิ ดี ในทีส่ ดุ เราก็เขา
ใจวา “พระองคกำลังเสด็จเขามาใกลมากขึน้ มากขึน้ ทุกที เรา
สามารถเห็นบรรดาทูตสวรรคกำลังเปาแตร เสียงดังขึน้ เรือ่ ยๆ
เมฆแหงพระสิรสิ วางไสวขึน้ เรือ่ ยๆ จนเราไมสามารถจะทนสแู สง
นั้นได แตเราก็ไมหยุดที่จะละสายตาเพราะตระหนักดีวา
“พระองคทอดพระเนตรมาทีเ่ รา พระองคทรงรวู า เราเปนใคร”
เราตางปตยิ นิ ดีจนอธิบายไมได “นีค่ อื องคพระผเู ปนเจาของขา
พระองค พระองคกำลังเสด็จมาเพือ่ ขาพระองค ไมใชสกั วันหนึง่
แตเปนเวลานี้ และเดีย๋ วนีจ้ ริงๆ”
ทานพรอมทีจ่ ะตอนรับจอมกษัตริยแ หงขาวประเสริฐแลว
หรือยัง? หากทานยังไมรสู กึ เชนนัน้ ขอเชิญทานทูลเชิญพระเยซู
คริสตดว ยตัวเอง เพือ่ ขอใหพระองคสถิตในชีวติ ทานเสียแตเดีย๋ ว
นี้ การเสด็จกลับมายังโลกของพระเยซูสามารถแกปญ
 หาตางๆ
ใหกบั โลกไดฉนั ใด การเสด็จมาประทับอยใู นหัวใจของทานยอม
ชวยใหสามารถแกปญ
 หาตางๆ ของทานไดฉนั นัน้ พระองคผทู รง
เปนผชู ว ยแกปญ
 หาทีย่ งิ่ ใหญ พระองคสามารถชวยทานใหพน
ผิดและพนจากการถูกเผาดวยบาป ยิ่งกวานั้นทรงมอบชีวิต
นิรนั ดรใหแกทา นดวย
การเสด็จมาของพระเยซูสามารถเปลีย่ นชีวติ การตกอยใู น
บาปไดจริง เหมือนกับครัง้ ทีพ่ ระเยซูเสด็จมาในโลก และไดมอบ
สันติสขุ ใหแกโลกของเรา ทานสามารถพึง่ พิงพระเยซูคริสตได
พระองคทรงเตรียมทานไวสำหรับการเสด็จมาของพระองคและ
มอบหลักประกันชีวติ นิรนั ดรอนั ประเสริฐยิง่ แกทา น

พบแลว

บทที่

8

บทที่ 8 เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาเพือ่ ทาน

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 8 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 8
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 8 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาขอความถูกตอง
1. ___ กอนทีพ่ ระเยซูจะเสด็จขึน้ สสู วรรค พระองคทรงสัญญาวา “เราจะกลับมาอีก”
___ การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูกลาวไวในพระคริสตธรรมคัมภีร 2,500 ครัง้
___ หลังจากทีพ่ ระสัญญาของพระเยซูทจี่ ะเสด็จมาครัง้ แรกสำเร็จแลว เราสามารถมัน่ ใจไดวา พระองคจะตองเสด็จกลับมา
ครัง้ ทีส่ องอยางแนนอน
2. ___ การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูไมใชเรือ่ งปดลับแตอยางใด
___ พระเยซูจะเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องดวยรางกายจริง
___ ทุกคนจะไดเห็นพระเยซูเสด็จกลับมา
___ ทูตสวรรคจะรวมเดินทางมาพรอมกับพระเยซูเมือ่ พระองคเสด็จมา
___ พระคริสตธรรมคัมภีรไ ดกำหนดวันทีพ่ ระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครัง้ ไวแลว
3. ในวันทีพ่ ระเยซูจะเสด็จกลับมา
___ พระองคจะรวบรวมบรรดาผทู ไี่ ดรบั ความรอดทีร่ อคอยพระองค
___ พระองคจะปลุกคนชอบธรรมทีต่ ายแลวใหตนื่ ขึน้ จากหลุมฝงศพ
___ พระองคจะทรงเปลีย่ นแปลงรางกายของบรรดาคนชอบธรรม เพือ่ เขาจะไมเจ็บปวยและตายอีกตอไป
___ พระองคจะทรงรวบรวมบรรดาคนชอบธรรมและนำเขาไปสวรรค
___ พระองคจะปลอยใหคนชอบธรรมบางคนอยใู นโลกนี้
___ คนอธรรมทีท่ มี่ ชี วี ิตอยใู นโลกจะถูกทำลาย
4. อานตอนที่ 4 ของบทเรียนบทที่ 8 และตอบคำถามชวนคิด ทานมีความรสู กึ อยางไรเกีย่ วกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูในอีก
ไมนานนี้?
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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สวรรค

บทที่
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เ

มือ่ มารโค โปโล กลับไปยังบานเกิดทีเ่ วนิสหลังจากทีเ่ ขาอยทู โี่ อเรียนท
มาหลายป เพือ่ นหลายคนคิดวาการเดินทางไกลของเขาทำใหเขาบา เขาชอบมี
เรือ่ งเหลือเชือ่ มาเลาสกู นั ฟง
มารโคเดินทางไปยังเมืองทีเ่ ต็มไปดวยแรเงินและแรทอง เขาเห็นหินดำ ทีล่ กุ
ไหมได แตไมมใี ครเคยไดยนิ เรือ่ งถานหิน เขาเห็นเสือ้ ผาซึง่ ไมตดิ ไฟในเปลวเพลิง
แตไมมใี ครเคยไดยนิ เสนดายแรใยหินทีท่ ำใหไมตดิ ไฟ เขาพูดเรือ่ งงูดกึ ดำบรรพตวั
ใหญยาวสิบกาวมนุษยพรอมขากรรไกรทีข่ ยายไดกวางพอจะกลืนมนุษยได ถัว่
ขนาดใหญเทาศีรษะมนุษยและมีน้ำสีขาวเหมือนนมอยูขางใน สารที่พนขึ้นมา
จากพืน้ ซึง่ จริงๆ แลวทำใหตะเกียงติดไฟได แนนอนในสมัยนัน้ ยังไมมใี ครเคยเห็น
จระเข มะพราวหรือน้ำมันดิบ พวกเขาจึงไดแตหวั เราะกับเรือ่ งเลาเหลานัน้ หลาย
ปตอ มา เมือ่ มารโคกำลังจะตาย ชายนาเลือ่ มใสคนหนึง่ ยืนขางๆ เตียงเขา เซาซี้
ใหเขาลืมเรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ ขาเคยเลา แตมารโคยังคงปฏิเสธวา “เรือ่ งทัง้ หมดเปนจริง
ทุกประการ จริงๆแลวฉันเลาเรือ่ งทีฉ่ นั เห็นเพียงครึง่ เดียวดวยซ้ำ”
บรรดาผเู ขียนพระคัมภีรใ หภาพรางๆ ของสวรรคซงึ่ เหมือนเรือ่ งของมารโคโปโล
ขางตน ในนิมิตคนทั่วไปมักเห็นเปนสิ่งรุงโรจนสวางสดใส เปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดเพอฝนซึง่ บรรดาผเู ขียนพระคัมภีรส ามารถอธิบายสิง่ ทีเ่ ห็นไดเพียงเศษ
เสีย้ วเดียวเทานัน้ และเราพบความทาทายเหมือนเพือ่ นของมารโคโปโล เราตอง
พยายามทีจ่ ะจินตนาการถึง “จระเข และมะพราว” ซึง่ เราไมเคยเห็นมากอน เชน
เดียวกัน ภาพสวรรคเลือนลางทีเ่ ราเหลือบมองในพระคัมภีรท ำใหเรารวู า ทีส่ วรรค
นัน้ ยังมีอะไรตอมิอะไรอีกมากมายทีม่ ากกวา การนัง่ บนหมเู มฆและการนัง่ ดีดพิณ
1. สวรรคเปนสถานทีท่ มี่ จี ริงหรือ?
ในตอนนีอ้ งคพระเยซูทรงกำลังเตรียมสถานทีส่ ำหรับเราบนสวรรคจริงๆ
“อยาใหใจของพวกทานเปนทุกขเลย พวกทานวางใจในพระเจา จงวางใจ
ในเราดวย ในพระนิเวศของพระบิดา เรามีทอี่ ยมู ากมาย ถาไมมเี ราคงบอกทาน
แลว เพราะเราไปจัดเตรียมทีไ่ วสำหรับพวกทาน เมือ่ เราไปจัดเตรียมทีไ่ วสำหรับ
ทานแลว เราจะกลับมาอีกและรับทานไปอยกู บั เรา เพือ่ วาเราอยทู ไี่ หนพวกทาน
จะไดอยทู นี่ นั่ ดวย” ยอหน 14:1-3
พระองคจะเสด็จมายังโลกครั้งที่สองเพื่อพาเราไปพระนิเวศที่กำลังสราง
บนเมืองสวรรคอนั ทรงเกียรติตามความฝนสูงสุดของเรา กรุงเยรูซาเล็มใหม
หลังจากที่เราอยูบนสวรรคครบหนึ่งพันป องคพระคริสตทรงตั้งพระทัย
นำบ า นดั่ ง สวรรค แ ห ง นี้ ล งมายั ง โลกดาวเคราะห ด วงนี้ ข องเรา เหมื อ นยก
กรุงเยรูซาเล็มใหมลงมายังโลกและชำระลางโลกใหบริสุทธิ์ดวยไฟ สภาพดาว
เคราะหที่เกิดขึ้นใหมนี้จะกลายเปนบานถาวรของผูที่ไดรับการชวยใหรอดบาป
ยอหนผเู ขียนพระธรรมวิวรณไดใหภาพเหตุการณตอ ไปอยางไร?
“และขาพเจาไดเห็นฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม เพราะวาฟาสวรรค
เดิมและแผนดินโลกเดิมนัน้ หายไปแลว และทะเลก็ไมมอี กี ตอไป และขาพเจาได
เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหมลอยลงมาจากสวรรคและจากพระเจา
นครนีเ้ ตรียมพรอมเหมือนอยางเจาสาวทีแ่ ตงตัวไวสำหรับสามี ขาพเจาไดยนิ เสียง
ดังจากพระทีน่ งั่ วา “นีแ่ นะ ทีป่ ระทับของพระเจาอยกู บั มนุษยแลว และพระองค
บทที่ 9 บานของทานในสวรรค - 37

จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติของ พระองค พระเจาเอง
จะสถิตกับเขา และจะทรงเปนพระเจาของเขา” วิวรณ 21:1-3
ใครบางที่องคพระเยซูทรงสัญญาวาจะไดอยูในโลกใหมที่เปลี่ยนแปลง
แหงนีห้ ลังการชำระลางดวยไฟ?
“คนทีส่ ภุ าพออนโยนก็เปนสุข เพราะวาเขาทัง้ หลายจะไดรบั แผนดินโลก
เปนมรดก” มัทธิว 5:5 (ดูเพิม่ เติมในวิวรณ 21:7)
องคพระคริสตทรงสัญญาทีจ่ ะปฏิสงั ขรณโลกซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยสมบูรณ ใหงาม
เหมือนสวนเอเดนเดิม และคนทีเ่ ชือ่ ฟงพระองค “จะไดรบั แผนดินโลกเปนมรดก”
2. เราจะมีตวั ตนแทจริงในสวรรคหรือไม?
เมือ่ องคพระเยซูคริสตทรงปรากฏตอเหลาสาวกของพระองค พระองคทรง
อธิบายการฟน คืนพระชนมของพระองคและพระกายทีเ่ ต็มไปดวยพระรัศมีวา
อยางไร?
“จงดูทมี่ อื และเทาของเราวาเปนเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะวาผีไมมเี นือ้
และกระดูกเหมือนอยางทีพ่ วกเราเห็นวาเรามี” ลูกา 24:39
องคพระเยซูทรงมีรา งกายทีแ่ ทจริง พระองคทรงใหโธมัสสัมผัสพระองค
(ยอหน 20:27) ในโอกาสนีพ้ ระเยซูทรงเดินเขาไปในบานทีแ่ ทจริง ทรงพูดคุย
กับผคู นจริงๆ และทรงเสวยอาหารจริงๆ (ลูกา 24:43)
สวรรคมใิ ชดนิ แดนผีสางแตเปนคนจริงๆ ซึง่ มีจติ วิญญาณแหงความสนุก
สนานและผซู งึ่ มี “กายเต็มเปย มดวยพระรัศมี”
แตเราเปนพลเมืองแหงสวรรค และเรารอคอยผชู ว ยใหรอดจากสวรรค คือ
พระเยซูคริสตองคพระผเู ปนเจา พระองคจะทรงเปลีย่ นแปลงรางกายอันต่ำตอย
ของเรา ใหเหมือนพระกายของพระองคทเี่ ต็มดวยพระรัศมี ตามพลังอำนาจที่
ทำใหพระองคสามารถใหทกุ สิง่ อยใู ตอำนาจของพระองค” ฟลปิ ป 3:20, 21
เราสามารถมัน่ ใจไดวา รางกายบนสรวงสวรรคของเราจะเปนสิง่ ทีจ่ บั ตอง
ไดอยางแทจริงเชนเดียวกับพระวรกายของพระคริสตทที่ รงฟน ขึน้ มา
เราจะจำหนาครอบครัวและเพือ่ นๆ ของเราในสวรรคไดไหม?
“เพราะวาเวลานีเ้ ราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แตในเวลานัน้ จะเห็น
แบบหนาตอหนา เวลานีข้ า พเจารเู พียงบางสวน แตเวลานัน้ ขาพเจาจะรแู จง
เหมือนพระองคทรงรจู กั ขาพเจา” 1 โครินธ 13:12
ในสวรรคเรา “จะรทู กุ สิง่ ทุกอยาง” เราจะเขาใจกันอยางซาบซึง้ มากกวา
ทีเ่ ราเคยมีในโลกปจจุบนั เสียอีก
สาวกขององคพระเยซูตระหนักถึงพระกายในสวรรคของพระองคทเี่ ห็นได
ชัดเจนเพราะลักษณะตางๆ ทีค่ นุ เคยของพระองค (ลูกา 24:36-43) นางแมรีร่ ู
วาเปนพระองคทอี่ ยใู นหลุมเพราะเสียงของพระองคทคี่ นุ เคยเมือ่ พระองคเรียก
ชือ่ ของเธอ (ยอหน 20:14-16) สาวกสองคนทีห่ มบู า นเอมมาอูส จำพระองคได
แนนอนเพราะทาทางตางๆ ที่คุนเคย เมื่อเขาสังเกตเห็นวิธีที่แขกของเขา
(พระเยซู) ทรงหยิบขนมปง ขอพระพรและทรงหักขนมปงสงใหเขา สาวกทัง้ สอง
จึงจำพระองคไดจากทาทางของพระองค (ลูกา 24:13-35)
การไถบาปทำใหเรารสู กึ ขนลุกขนพองอยางแนนอน เราจะได “พบหนา
กัน” ใหมอยางพรอมหนาพรอมตากันในสวรรค ลองจินตนาการถึงความปติ
ยินดีที่จำหนาคูสมรสของทานไดโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ไมเหมือนใคร หรือการ
จำเสียงทีค่ นุ เคยของลูกนอยทีท่ า นกลอมนอนในอดีตนานมาแลว หรือทาทาง
ทีน่ า รักของเพือ่ นบางคนทีท่ า นรัก เราจะมีความเปนนิรนั ดรคอยผูกมัดสิง่ มีคา
ที่สุดของชีวิตใหแนบแนนยิ่งขึ้น และพัฒนามิตรภาพที่สนิทสนมนั้นใหเปน
บุคลิกภาพทีน่ า หลงใหลทีส่ ดุ ในจักรวาล
38 - พบแลว

พบแลว
3. เราจะทำอะไรในสวรรค?
เรามีกจิ กรรมทีท่ า ทายมากมายบนสวรรค ลองออกแบบ
บานในฝนของทานวาจะมีหนาตาอยางไร?
“เพราะดูเถิด เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลก
ใหม...เราสรางเยรูซาเล็มใหเปนทีเ่ ปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมือง
นัน้ ใหเปนความชืน่ บาน...เขาจะสรางบานและเขาอาศัยอยใู น
นัน้ เขาจะปลูกสวนองนุ และกินผลของมัน เขาจะไมสรางและ
คนอืน่ เขาอาศัยอยู เขาจะไมปลูกและคนอืน่ กิน... และผเู ลือก
สรรของเราจะใชผลงานน้ำมือของเขานาน” อิสยาห 65:17-22
พระเยซูทรงเตรียมบานสวนตัวใหเราในนครบริสุทธิ์
เยรูซาเล็มใหม (ยอหน 14:1-3 วิวรณ 21) พระธรรมเหลานี้
แนะนำใหเราออกแบบและสรางบานหลังอืน่ ๆ ดวย อาจเปน
บานพักตากอากาศทีส่ วยงาม ตกแตงลานสนามดวยสวนไม
ดอกจริง หลากชนิดอยางสมบูรณในสวรรค มีใครทราบบางวา
วิทยาการขัน้ สูงแบบไหนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในนครบริสทุ ธิซ์ งึ่ เปนยุค
แหงความเจริญรงุ เรืองทีล่ ้ำยุคอยางสมบูรณแบบของพระเจา?
การคนพบตางๆ ทางวิทยาศาสตรในปจจุบันของเรา และ
มหากาพยโอดิสซีของกรีกเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ
จะกลายเปนละครของเด็กทันทีเมือ่ เราเริม่ สำรวจ “พระนิเวศ
ของพระบิดา” ของเรา
ทานรักความสวยงามของน้ำตก ฟงเสียงน้ำสาดซา ดูทงุ
หญาริมแมน้ำทีพ่ ริว้ ไหวตามลมอยางสงบ ปาฝนชุกและมวล
ดอกไมทงี่ ดงามตระการตาไหม?
“เพราะวาพระเจาจะทรงเลาโลมศิโยน....พระองคจะทรง
ทำถิน่ ทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของ
เธอเหมือนอุทยานของพระเจา จะพบความชืน่ บานและความ
ยินดีในเธอทัง้ การโมทนาและเสียงเพลง” อิสยาห 51:3
พระเจาจะทรงเปลีย่ นโลกนีใ้ หเปนสวนเอเดนอันบริสทุ ธิ์
ไมมีหยดน้ำมัน ควันหรือสภาวะแหงแลง มีแตทะเลสาบใส
เหมือนแกว ตนไมใหญสงาตัง้ ตระหงาน ภูเขาทีย่ งั ไมถกู ระเบิด
ทำลาย
ไมเพียงแตความงดงามในโลกเทานั้น แตเปนความ
สามารถของเราในการซึมซับบรรยากาศเหลานัน้ ไดอยางเต็ม
ทีด่ ว ย เหมือนกับวันแรกทีอ่ อกไปสัมผัสบรรยากาศนอกบาน
หลังจากทีน่ อนปวยหนักบนเตียงมานาน และครัง้ แรกที่ “ยีส่ บิ
นาทีแหงความเปนจริง” ไดสาธยายใหเห็นคือความเปนนิรนั ดร
ซึง่ งดงามอยางนาอัศจรรยเหลือเกิน ทานชืน่ ชอบอะไรใหมๆ
เหลานีไ้ หม? เชน การเรียนรู การสราง
“ที่นั่น จิตใจของบรรดาผูมีชีวิตเปนอมตะจะมุงความ
สนใจไปที่ความมหัศจรรยของการเนรมิตสราง ความล้ำลึก
ของการไถใหรอดดวยความรักดวยความชืน่ ชมยินดีอยางไมมี
สิ้นสุด......ความสามารถทั้งดานรางกายและจิตใจทุกดาน
จะไดรับการพัฒนา ความสามารถทุกดาน เพิ่มพูนมากขึ้น
จิตใจและกำลังไมเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยลาในการมุงมั่น

ศึกษาหาความรู ที่นั่น มีแผนงานที่ยิ่งใหญที่สุดที่รออยูขาง
หนา ทำใหเกิดความสามารถที่จะไปใหถึงจุดหมายสูงสุด
เปาหมายทีย่ งิ่ ใหญตา งๆ สำเร็จสมใจปรารถนา และยิง่ ไปกวา
นัน้ สิง่ ใหมๆ ทีย่ ากกวา ทาทายความสามารถในการพิชติ มี
ความชืน่ ชมความมหัศจรรยใหมๆ หยัง่ รคู วามเขาใจในความ
จริงใหมๆ มีสิ่งใหมเรียกรองใหใชพลังอำนาจจิตใจ รางกาย
และจิตวิญญาณ บรรดาสิ่งที่ทรงคุณคาแหงจั กรวาลอั น
มหาศาลจะเปดออกแกบรรดาคนทีพ่ ระเจาไดไถไวไดศกึ ษา”
สงครามแหงประวัตศิ าสตร โดยเอเลน จี ไวท, หนา 677

4. ความชัว่ จะคุกคามสวรรคอกี หรือไม?
“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา
สะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเขาไปในนครนัน้
ได นอกจากพวกทีม่ ชี อื่ จดไวในหนังสือชีวติ ของพระเมษโปดก
เทานัน้ ” วิวรณ 21:27
องคพระเยซูกำลังกำจัดบาป และผลอันชั่วรายของ
บาปอยางสมบูรณ บาปจะไมเกิดขึน้ มาอีก เมือ่ พระองค “เสด็จ
มาปรากฏขึน้ เราจะเปนเหมือนอยางพระองค” (1 ยอหน 3:2)
เราจะปฏิบัติตามขาวประเสริฐที่ล้ำเลิศแทนที่การฆา ขโมย
โกหก หรือขมขืน
“พระเจาจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขา
ทัง้ หลายและความตายจะไมมอี กี ตอไป ความโศกเศรา การ
รองไห และการเจ็บปวดจะไมมอี กี ตอไป เพราะยุคเดิมนัน้ ผาน
ไปแลว” วิวรณ 21:4
พระเจาจะทรงกำจัดความบาปและผลที่นากลัวของ
บาปใหหมดสิ้นไปอยางถาวร ในสวรรคดินแดนแหงความ
หนมุ สาวชัว่ นิรนั ดรทไี่ ถไวเปน “อมตะ” (1 โครินธ 15:53) ไมมี
ผอู ยอู าศัยคนใดทีย่ งั คงทรมานจากความชรา
สวรรคไมเพียงแตจะทำลายผลของบาป สวรรคยงั ชวย
ใหเกิดผลตรงขามดวย ลองนึกภาพดูวา ถาคนเหลานัน้ ตองตอสู
ดิน้ รนกับความพิการตลอดไป ชีวติ จะเปนอยางไร
“แลวนัยนตาของคนตาบอดจะเปดออก แลวหูของคนหู
หนวกจะเบิก แลวคนงอยจะกระโดดไดอยางกวาง แลวลิน้ ของ
คนใบจะรองเพลงดวยความชืน่ บาน” อิสยาห 35:5, 6
5. ในสวรรคมอี ะไรนาตืน่ เตนทีส่ ดุ ?
ลองนึกภาพการไดอยูตอหนาพระพักตรพระเจาแหง
จักรวาล
“นี่แนะ ที่ประทับของพระเจาอยูกับมนุษยแลว และ
พระองคจะประทับ กับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติ
ของพระองค พระเจาเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเปนพระเจา
ของเขา” วิวรณ 21:3
พระเจาผทู รงฤทธานุภาพทรงสัญญาวาจะเปนมิตรและ
เป น ครู ข องเรา ช า งมี ค วามสุ ข อะไรเช น นี้ ที่ ไ ด นั่ ง อยู แ ทบ
พระบาทของพระองค ลองคิดดูวา ถานักดนตรีไดอยกู บั นักแตง
บทที่ 9 บานของทานในสวรรค - 39

เพลงผูเลื่องชื่อของโลกอยางบีโทเฟนหรือโมสาทเขาจะทำ
อะไร ลองนึกภาพนักฟสิกสจะรูสึกดีใจมากเพียงใดที่ไดมี
โอกาสนั่ ง อยู กั บ นั ก ฟ สิ ก ส ชื่ อ กระฉ อ นโลกอย า งอั ล เบิ ร ต
ไอนสไตน หรือมีความหมายมากเพียงใดสำหรับจิตรกรทีไ่ ดพดู
คุยกับจิตรกรผมู เี ชือ่ เสียงของโลกอยางไมเคิลแองเจลโลหรือ
เรมแบรนด
ผูไดรับการไถบาปแลวจะมีอภิสิทธิ์อยางไมมีที่สิ้นสุด
สนทนาพูดคุยกับนักแตงเพลง นักวิทยาศาสตรและศิลปน
ทั้งหมด พวกเขาจะสนิทสนมกับพระองคผูมีจิตและใจที่
ยิ่งใหญ ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลและความสัมพันธอันล้ำลึกนี้
จะมีอยางทวมทน นำไปสกู ารนมัสการพระองค
“ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษยทั้งสิ้นจะมา
นมัสการตอเรา” พระเจาตรัสไว อิสยาห 66:23
ที่ใจกลางแผนดินสวรรคมีบัลลังกสีขาวอันยิ่งใหญของ
พระเจาตัง้ อยู มีรงุ มรกตลอมรอบ พระพักตรของพระองคสอ ง
ประกายเหมื อ นรั ศ มี ข องดวงอาทิ ต ย เบื้ อ งล า งพระบาท
พระองคเปนทะเลแกวใสรอบทิศทาง บนพื้นผิวทะเลใสนี้
สะทอนใหเห็นถึงพระสิรขิ ององคพระเจา ผทู ไี่ ดรบั การไถบาป
ตางชุมนุมพรอมกันเพื่อยกยองสรรเสริญพระองคดวยความ
ยินดีปรีดา
“ผูที่องคพระผูเปนเจาทรงไถแลวจะกลับมา พวกเขา
จะเดินรองเพลงเขาเมืองศิโยน มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎ
ประดับศีรษะพวกเขา พวกเขาเปรมปรีดแิ์ ละชืน่ ชมยินดีอยาง
เต็มลน ความทุกขโศกและการถอนใจจะสูญสิน้ ไป” อิสยาห
35:10 (ฉบับอมตธรรมรวมสมัย 2007)
นีค่ อื พระผเู ปนเจาองคหนึง่ ผทู รงกระทำความดีอยางไม
รเู หน็ดเหนือ่ ย ดวยความซือ่ สัตย อดทน ดวยพระเมตตากรุณา
ของพระองคที่มีไมสิ้นสุด และยืนหยัดตลอดไป สรรเสริญ
พระนามอันบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค
6. ทานตองอยทู นี่ นั่
พระเยซูทรงเฝารอที่จะพบทานตอหนา นี่เปนการตอบ
คำถามวาทำไมพระองคทรงเต็มพระทัยชวยทานใหรอดจาก
บาปดวยตนทุนที่แสนแพงขนาดนั้น ทานควรตัดสินใจรับ
ผลประโยชนจากของประทานนี้ ควรยึดมั่นรับเอาพระคริสต
ใหเปนองคพระผเู ปนเจา และพระผชู ว ยใหรอดบาปของทาน
ทานตองการไดรบั การอภัยจากไมกางเขนเพราะ
“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา
สะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเขาไปในนคร
(เยรูซาเล็มใหม) นัน้ ได นอกจากพวกทีม่ ชี ื่อจดไวในหนังสือ
ชีวติ ของพระเมษโปดกเทานัน้ ” วิวรณ 21:27
พระเยซูทรงชวยเรา จากบาป ไมใชในบาป เราตองเขา
หาพระองคดวยฤทธิ์เดชของพระองคในตัวเราซึ่งจะแยกเรา
ออกจากมลทินและไรศลี ธรรม พระเยซูทรงเปนรหัสผานของ
เราในการเขาสอู าณาจักรของพระองคทกี่ ำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้
ในใจของทานสามารถมีอาณาจักรแหงนีเ้ ริม่ ตัง้ แตบดั นี้
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เปนตนไป เมือ่ พระคริสตทรงชวยเราใหพน
บาป พระองคทรงสรางสวรรคเล็กๆ ในใจ
เรา พระองคทรงขจัดความกังวล ความ
โกรธ ความอยาก ความกลัว และความผิด
ทีค่ อยสรางความทุกขแกเรา ความหวังเรือ่ งราวของสวรรคไม
ใชการหนีปญหาชีวิต แตชวยเราใหสรางสวรรคบนโลกนี้ให
มากขึน้ เมือ่ ไมนานมานีไ้ ดมกี ารสำรวจทีช่ ใี้ หเห็นวา “บรรดา
คนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา
และมีความรับผิดชอบตอคนอืน่ มากกวาคนทีไ่ มเชือ่ ”
เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรนาตื่นเตนตอชีวิตของทานมากไปกวา
การเชือ่ มัน่ และวางใจในองคพระเยซูคริสตเจา ขอใหฟง เปโตร
อธิบายผลกระทบของความเชือ่ ทีย่ งั คงมีอยนู นั้ วาเปนอยางไร
“พระองคผูที่พวกทานไมเคยเห็น แตพวกทานยังรัก
พระองคอยู แมวา ขณะนีพ้ วกทานไมเห็นพระองค แตพวกทาน
ยังเชื่อและชื่นชมยินดี ดวยความยินดีเปนลนพนสุด
จะพรรณนา เพราะไดรบั ความรอดแหงวิญญาณจิตอันเปน
ผลจากความเชือ่ ของพวกทาน” 1 เปโตร 1:8, 9
ทั้งหมดนี้รวมถึงในสวรรคดวย ทานเคยคนพบชีวิต
บริบรู ณแบบนีท้ พี่ ระคริสตทรงปรารถนามอบใหทา นไหม?
ขอโปรดอยาหันหนาไปจากคำเชื้อเชิญดวยพระกรุณา
ของพระองค
“พระวิญญาณ (ทีบ่ ริสทุ ธิ)์ และเจาสาวกลาววา “เชิญ
เสด็จมาเถิด!” และใหคนทีไ่ ดยนิ กลาวดวยวา “เชิญเสด็จมา
เถิด!” คนทีก่ ระหายเชิญเขามา ใครทีม่ ใี จปรารถนา จงมารับ
น้ำแหงชีวติ โดยไมตอ งเสียอะไรเลย” วิวรณ 22:17
ในเวลานี้ พระเยซูทรงสถิตอยูกับทาน พระองคทรง
สนทนากับจิตใจทานผานทางขอความเหลานี้ พระองคทรง
เชือ้ เชิญทาน “มาเถิด มาเถิด มาเถิด” พระองคทรงประสงค
อยางแรงกลา และดวยความมุงมั่นเพื่อทาน หากทานยังไม
ตัดสินใจรับพระองค ขณะนีเ้ ปนโอกาสดีทสี่ ดุ ทีท่ า นจะทบทวน
คำเชิญของพระองค
ทำไมทานไมทลู พระองควา ทานยอมรับของประทานที่
ประทานให ดวยพระกรุณาคุณของพระองคและจะมีชีวิต
นิรั นดรร วมกับพระองค? ทูลพระองควาทานรักพระองค
ขอขอบพระคุณพระองคสำหรับทุกสิง่ ทุกอยางทีพ่ ระองคไดทรง
ทำเพือ่ ทานทัง้ หมดและสิง่ ทีพ่ ระองคกำลังวางแผน เพือ่ ทาน
หากมีบางสิ่งบางอยางทำใหทานลำบากใจระหวางทานกับ
พระเจา โปรดวิงวอนทูลขอใหพระองคชวยทานใหเบาใจใน
เรื่องนั้น วันนี้ ขณะที่ทานไดยินพระสุรเสียง ของพระองค
ขณะที่จิตใจของทานยังตอบสนองอยูนั้น โปรดมอบตัวทาน
ใหแกองคพระผูเปนเจาจนหมดสิ้น โปรดกมศีรษะของทาน
และกลาววา “พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาของขา
พระองค ขาพระองคเขามาหาพระองคและขอมอบทุกสิ่ง
ทุกอยางของ ขาพระองคแกพระองค ขาพระองคจะเปนของ
พระองคตลอดไป”

พบแลว

บทที่

9

บทที่ 9 บานของทานในสวรรค

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 9 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ ฃนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 9
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 9 สังเกตตัวเลขซายมือตรงกับหัวขอในบทเรียน จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมายวงกลม { คำตอบ “ถ ถูก” หรือ “ผ – ผิด”
5, 6. ถ.

ผ. ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ ามารถนำพาชีวติ

1. ถ. ผ. ขณะนีพ้ ระเยซูกำลังเตรียมบานไวใหเราในสวรรคเปนสถานทีจ่ ริง
ถ. ผ. เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง พระองคจะทรงนำเรากลับไปสวรรค
ถ. ผ. ในทีส่ ดุ แลว บรรดาผทู ไี่ ดรบั ความรอดจะเขาไปในกรุงเยรูซาเล็มใหม โลกทีถ่ กู สรางใหมทงั้ หมด
2. ถ. ผ. เราจะมีรา งกายจริงในสวรรค เหมือนกับรางกายของพระคริสตเมือ่ ทรงเปนขึน้ มาจากความตาย
ถ. ผ. หลังจากทีพ่ ระเยซูเปนขึน้ มาจากความตายแลว พระองคไมมกี ายจริง
ถ. ผ. หลังจากการเปนขึน้ มาจากความตายแลว ผเู ชือ่ พระเยซูตา งจำรูปรางหนาตา เสียง และกิรยิ าทาทาง
ของพระองคไดดี
ถ. ผ. ในสวรรค เราจะสรางความสัมพันธทแี่ นบแนนกับครอบครัวและมิตรสหาย
จงทำเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ปนจริงเกีย่ วกับคนทีไ่ ดรบั ความรอดจะทำในสวรรคตามทีก่ ลาวไวในพระคริสตธรรมคัมภีร
3. ___ สรางบาน
___ ปลูกสวนองนุ
___ กินอาหารที่เปนของจริง
___ ชื่นชมกับชีวิต
___ ฆาสัตวเพือ่ กินเนือ้
___ ชืน่ ชมกับความงดงาม
___ อาศัยอยใู นทะเลทรายอันแหงแลง
___ ไดพบเห็นสิง่ ใหมๆ
จงทำเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ปนจริงทีบ่ อกเกีย่ วกับสวรรควา เปนอยางไร
4. ___ ไมมคี วามบาป
___ ไมมคี วามทุกขยาก
___ ไมมคี วามเจ็บปวย
___ เจ็บไขบา งเปนครัง้ คราว
5. ___
___
___
___

นมัสการทีพ่ ระบัลลังกของพระเจา
พระเยซูทรงเปนมิตรใกลชดิ ของเรา
รองเพลงดวยความอบอนุ ใจ
มีความบริสทุ ธิอ์ ยางจำกัด

6. อานตอนที่ 6 ของบทเรียนบทที่ 9 จากนั้นตอบคำถามชวนคิด ทานปรารถนาจะทูลใหพระคริสตเขามาในชีวิต เพื่อจะไดมี
ประสบการณสวรรคในจิตใจตั้งแตเดี่ยวนี้ และพรอมไหมที่จะเขาไปอาศัยอยูในบานที่พระเยซูกำลังเตรียมไวในสวรรค?
__________________________________________________________________________________________________
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 9 - 65

พบแลว
อีกนาน
เทาไร
พระเยซู
จะเสด็จ
กลับมา?

บทที่

10

เ

ราตางมีความสนใจใครรูอนาคต อยากรูวาอะไรอยูเหนือขอบฟา
แตการพยากรณทถี่ กู ตองยังคงเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะเขาใจ ซึง่ ก็ยากพอกับการ
พยากรณวา วันพรงุ นีส้ ภาพอากาศจะเปนอยางไร
อยางไรก็ตามคำพยากรณของบางคนไดรบั การพิสจู นวา ถูกตองอยาง
นาประหลาด เราสามารถลวงรูอนาคตโดยพระวจนะของพระเยซูคริสต
พระองคทรงเปนผนู ำทีน่ า เชือ่ ถือ ในบทนีเ้ ราจะพิจารณาสิง่ ทีพ่ ระองคตรัสไว
เกีย่ วกับการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระองค และสุดทายใครเลาจะรถู งึ
วาระสุดทายของโลกไดมากกวาพระองคผทู รงสรางโลกตัง้ แตแรก?
1. เครือ่ งหมายตางๆ ทีบ่ อกวาพระคริสตจะเสด็จกลับมาในยุคเรา
หลังจากทีพ่ ระเยซูทรงใหความมัน่ ใจแกบรรดาสาวกของพระองควา พระองค
จะเสด็จกลับมาในโลกเปนครัง้ ทีส่ อง (มัทธิว 23:39) คนเหลานัน้ ถามพระองค
วาอยางไร?
“สาวกกราบทูลวา ‘ขอโปรดใหพวกขาพระองคทราบวาเหตุการณเหลานี้
เกิดขึ้นเมื่อไหร และอะไรเปนหมายสำคัญวาพระองคจะเสด็จมาและ
ยุคเกาจะสิน้ สุดลง’” มัทธิว 24:3
พระเยซูตรัสทรงตอบดวยความชัดเจนดวยความมั่นใจ ในพระวจนะ
มัทธิวบทที่ 24 และลูกาบทที่ 21 พระองคทรงให “หมายสำคัญ” หรือ
หลักฐานตางๆ ดวยพระองคเอง ทำใหรวู า การเสด็จของพระองคใกลมาถึง
แลว คำพยากรณอื่นๆ ในพระคัมภีรไดตอเติมภาพใหเห็นรายละเอียด
เหตุการณตางๆ ของโลกซึ่งจะเกิดขึ้นกอนการเสด็จกลับมาของพระคริสต
เหมือนอยางทีเ่ ราเห็นคำพยากรณเหลานีท้ กี่ ำลังเกิดขึน้ จริงตอหนาตอตาของ
เรา คำพยากรณเหลานีช้ ใี้ หเห็นวาการเสด็จกลับมายังโลกของพระคริสตอยู
ใกลแคเอือ้ มนีเ่ อง
ใหเรามาดูหมายสำคัญสิบประการของคำพยากรณในพระคริสตธรรม
คัมภีรซ งึ่ เกิดขึน้ ตามทางทีจ่ ะไปสวรรค จากนัน้ ลองดูคำถามทีน่ กั เดินทางสมัย
ใหมอาจถามขณะอานเรื่องราวเหลานี้
หมายสำคัญที่ 1 ความทุกขรอ น ความนากลัว ความฉงนสนเทห
พระเยซูทรงทำนายชีวติ ทีท่ นั สมัยของเราในยุคนีไ้ วเมือ่ หนึง่ พันเการอย
กวาปกอ นไดอยางแมนยำเหมือนรายงานขาวสดในภาคดึก
“จะมีหมายสำคัญทีด่ วงอาทิตย ทีด่ วงจันทร และทีด่ วงดาวทัง้ หลาย
และบนแผ น ดิ น นั้ น ชาติตางๆ ก็จะมีความทุกขรอนและความ
ฉงนสนเทห เพราะเสียงกึกกองของ ทะเลและคลืน่ มนุษยจะสลบไสลไป

เพราะความกลัว เนือ่ งจากสังหรณถงึ เหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ ในโลก
เพราะวาบรรดาสิง่ ทีม่ ฤี ทธานุภาพในทองฟาจะสะเทือนสะทาน และเมือ่ นัน้
พวกเขาจะเห็นบุตรมนุษยเสด็จมาในเมฆ ดวยฤทธานุภาพและพระรัศมี

อันยิง่ ใหญ เมือ่ เหตุการณเหลานีเ้ ริม่ จะเกิดขึน้ นัน้ จงลุกขึน้ ยืนและผงกศีรษะ
ขึน้ เพราะวาการไถตวั พวกทานใกลจะมาถึง” ลูกา 21: 25-28
ไมมีคำอธิบายใดที่เขียนเกี่ยวกับโลกปจจุบันถูกตองไปมากกวานี้อีก
แลว ตามทีก่ ลาวไววา “มนุษยจะลมลงเพราะการกอการราย และหวาดหวัน่
บทที่ 10 อีกนานเทาไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา? - 41

กับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ บนโลก” อาวุธยุทโธปกรณที่
กักตุนไวอยางมากมายสามารถเพือ่ ทำลายโลก
ไดทั้งใบ หากผูกอการรายใชหัวรบขีปนาวุธ
นิวเคลียรขนึ้ มาตอสจู ะเกิดอะไรขึน้ ?
พระเยซูทรงใหความหวังแกชวี ติ เราในยุค
หายนะนี้ วิกฤตแห งความเลวรายที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกในปจจุบัน “ความทุกขรอนและความ
ฉงนสนเทห” เสริมใหเห็นวา การเสด็จมาของ
พระคริสต “ใกลแคเอือ้ ม” จริงๆ ปจจุบนั คนเรา
มักหงุดหงิดและหมดกำลังใจบอยๆ “ดูเถิด โลก
ของเรากลายเปนอะไรไปแลวนี่” แตผูที่ศึกษา
คำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีรจะอุทาน
ดวย ความหวังเต็มเปย มวา “ดูเถิด พระผชู ว ย
กำลังจะเสด็จมาในโลกของเรา”
หมายสำคัญที่ 2 ความภัยพิบตั ขิ องโลก
ภัยธรรมชาติเขามาเกี่ยวของอยางไรกับ
วาระสุดทายของโลก?
“ทั้งจะเกิดแผนดินไหวใหญ การกัน
ดารอาหาร และโรคระบาด ในทีต่ า งๆ และ
จะเกิดความนาสะพรึงกลัวและหมายสำคัญ
ใหญๆ จากฟาสวรรค เชนนั้นแหละเมื่อทาน
ทัง้ หลายเห็นเหตุการณเหลานีเ้ กิดขึน้ ก็ใหรวู า
แผนดินของพระเจาใกลจะมาถึงแลว” ลูกา
21:11, 31
ลองคิดถึงความอดอยากสักนิดเถิด เปน
ไปไดอยางไรภาพเด็กผอมพุงโรหิวโหยเหลานัน้
ยังคงเปนขาวอยู เปนเรือ่ งตลกเหลือเชือ่ ทีโ่ ลก
เสียเงินเสียทองสงมนุษยไปดวงจันทรได แตไม
สามารถเลี้ยงดูผูคนในโลกได พระเยซู ทรง
ทราบวาความอดอยากจะยังคงมีอยู ในวาระสุด
ทายของโลก ความเห็นแกตวั เปนนิสยั ธรรมชาติ
ของมนุษยซึ่งจะเลวรายขึ้นเรื่อยๆ
แผนดินไหวเปนอยางไร ลองดูทสี่ ถิตกิ าร
เกิดแผนดินไหวครั้งใหญๆ ที่เกิดขี้นนับเปน
ศตวรรษแลวศตวรรษเลาตามบันทึกเหตุการณ
ปูมหลังของโลก (World Almanac) ประจำป
ค.ศ. 1999 จะเห็นวาในหลายรอยปทผี่ า นมามี
แผ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ ๆ เกิ ด ถี่ ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ใน
ศตวรรษที่ 18 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญอยาง
นอย 6 ครัง้ ในศตวรรษที่ 19 เกิดขึน้ อยางนอย
7 ครัง้ และมากกวา 100 ครัง้ ในศตวรรษที่ 20
จากขออางอิงทีก่ ลาวขางตนแสดงวาเราเขาใกล
ยุคนี้มากขึ้นทุกที
ตั ว เลขเหล า นี้ ยื น ยั น คำพยากรณ ข อง
พระเยซู ความอดอยากและแผนดินไหวครั้ง
ใหญเกิดถีข่ นึ้ เปนลำดับ แสดงวา “แผนดินของ
42 - พบแลว

พระเจาใกลจะมาถึงแลว!” ในศตวรรษที่ 21 จะมี
แผนดินไหวครัง้ ใหญเกิดขึน้ อีกหลายรอยครัง้ หรือ
วาจอมกษัตริย (พระเยซู) กำลังเสด็จมา?
หมายสำคัญที่ 3 การสะสมความมัง่ คัง่
การทีค่ นกลมุ นอยมีความมัง่ คัง่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ขณะทีค่ นหมมู ากกลับมีความยากจนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
หมายความวาอะไร?
“ทานสะสมสมบัติไวสำหรับวาระสุดทาย”
ยากอบ 5:3
ถึงแมมีความสามารถอันแหลมคมในดาน
สภาพเศรษฐกิจ แตการณกลับเปนวาคนรวยยิ่ง
ร่ำรวยขึ้นขณะที่คนจนยิ่งจนลงเรื่อยๆ คนรวยที่มี
เงินนับรอย พันหรือหมืน่ ลาน นีค่ อื หมายสำคัญอีก
อยางทีบ่ อกเราวา “การเสด็จมาขององคพระผเู ปน
เจาใกลเขามาแลว” (ยากอบ 5:8)
หมายสำคัญที่ 4 ความวนุ วายของพลเมือง
ทำไมเกิดความไมพอใจและวุนวายในหมู
คนทำงาน?
“นีแ่ นะ คาจางของคนเหลานัน้ ทีเ่ กีย่ วขาวใน
นาของพวกทาน ที่ทานฉอโกงไวนั้นก็ฟองรองขึ้น
และเสียงรองทุกขของคนงานเหลานัน้ ทีเ่ กีย่ ว
ขาว ก็ดงั ไปถึงพระกรรณขององคพระผเู ปนเจาจอม
ทัพแลว ทานทั้งหลายก็ตองอดทนอยางนั้น จง
ทำใจใหดไี ว เพราะการเสด็จมาขององคพระผู
เปนเจาใกลเขามาแลว” ยากอบ 5:4, 8
หลังจากยากอบทำนายความมัง่ คัง่ ทีส่ มุ กอง
สูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไมสมดุลกัน เขายังทำนายตอ
อีกวา ความวนุ วายของคนทำงานทีไ่ มพอใจจะเกิด
ขึน้ ความตึงเครียดระหวาง “คนมี” กับ “คนไมม”ี
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ นีเ่ ปนหมายสำคัญอีกอันหนึง่ วา
“การเสด็จมาขององคพระผเู ปนเจาเขามาใกลแลว”
หมายสำคัญที่ 5 ศีลธรรมทีเ่ สือ่ มถอย
เหตุใดสายใยแหงศีลธรรมในสังคมจึงขาด
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอยอยางที่เห็น?
“แตจงเขาใจขอนี้ คือวาระสุดทายนัน
้ จะ
เปนเวลาทีน่ า กลัว เพราะผคู นจะเห็นแกตวั รัก
เงินทอง โออวด หยิง่ ยโส ชอบดูหมิน่ ไมเชือ่ ฟงพอ
แม อกตัญู ชัว่ ราย ไรมนุษยธรรม ไมใหอภัยกัน
ใสรา ยกัน ไมยบั ยัง้ ชัง่ ใจ ดุรา ย เกลียดชังความดี
ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกวารัก
พระเจา ยึดถือพระเจาแตเพียงเปลือกนอก แต
ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น จงอยาเกี่ยวของกับ
คนพวกนั้น ในขณะที่คนชั่วและคนเจาเลห
จะเลวลงกวาเกา อีกทัง้ ยังลอลวงคนอืน่ และถูก
คนอืน่ ลอลวงดวย” 2 ทิโมธี 3:1-5, 13

พบแลว
มีใครเคยคิดทีจ่ ะอธิบายโลกของเราไดถกู
ตองไปมากกวานีอ้ กี ไหม? ลองหยิบกลองขึน้ มา
ถายภาพรอบๆ ในยุคของเราดู แลวทานจะได
ภาพวัตถุนยิ มทีห่ รูหราฟมุ เฟอย ภาพการกระทำ
ทารุณและลวนลามเด็กทีร่ ะบาดอยางนาสะพรึง
กลัว ภาพหนมุ สาวควบคุมตนเองไมได รูปเด็ก
แรกรุนฆาและทำรายผูอื่นจนพิการอยางไม
เลือกหนา ภาพถายทั้งหมดถูกแสดงไวในหอง
ศิลปเพือ่ ประกาศดังๆ วา การเสด็จกลับมาของ
องคพระเยซูใกลเขามาเต็มทีแลว
หมายสำคั ญ ที่ 6 ความลี้ ลั บ เหนื อ
ธรรมชาติแพรกระจายไปทัว่
ทำไมเรื่ อ งลี้ ลั บ เหนื อ ธรรมชาติ จึ ง แพร
กระจายอยางรวดเร็ว?
“เพราะวาจะมีพระคริสตเทียมเท็จและ
ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น
แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรยที่ยิ่งใหญ
เพือ่ ลอลวงแมพวกทีพ่ ระเจาทรงเลือกถาเปนได”
มัทธิว 24:24
ขอความเหลานี้พยากรณวา ในวาระสุด
ทายจะเต็มไปดวยสิง่ อัศจรรย หมายสำคัญและ
สิง่ ลีล้ บั เหนือธรรมชาติจอมปลอมทุกอยาง เปน
การทำงาน ของพวกปฏิปก ษของพระคริสตซงึ่
สำแดงสิง่ มหัศจรรยและหมายสำคัญ
พวกพอมดหมอผีและพวกใชเวทมนตร
จะปรากฏในรายการวิทยุโทรทัศนตางๆ ไสย-ศาสตร และการสรางวัตถุเพือ่ การบูชา อวดอาง
วามีอทิ ธิฤทธิ์ ปาฎิหาริยด ลบันดาลไดตามความ
ตองการของผูครอบครอง มีอยูทุกแหง การ
ติดตอกับผีวญ
ิ ญาณ หรือวิญญาณคนตาย การ
อวดเปนผูวิเศษ และสิ่งอัศจรรย จอมปลอม
เหลานีก้ ำลังเฟอ งฟู ทัง้ ในประเทศทางตะวันตก
และตะวันออก สิ่งทั้งหมดนี้มีใหเห็นชัดเจน
พระเยซูเพียงผูเดียวเทานั้นที่ไดพยากรณไววา
เรากำลังมีชวี ติ อยใู นชวงของ “การเสด็จกลับมา
ของบุตรมนุษย” (มัทธิว 24:27)
หมายสำคัญที่ 7 โลกทีต่ นื่ ตัว
การตื่นตัวของแอฟริกา ตะวันออกกลาง
ยุโรปตะวันออกและชนชาติตา งๆ ในทวีปเอเชีย
หมายความวาอยางไร?
‘“ใหบรรดาประชาชาติตนื่ ตัว และขึน้
มายังหุบเขาเยโฮชาฟท เพราะที่นั่นเราจะนั่ง
พิพากษาบรรดาประชาชาติทงั้ สิน้ ทีอ่ ยลู อ มรอบ
จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแลว....

เพราะวาความอธรรมของเขาทัง้ หลาย มากมาย
นัก!’ มวลชน มวลชนในหุบเขาแหงการพิพากษา
เพราะวันแหงพระเจาใกลเขามาแลว ในหุบ
เขาแหงการพิพากษา” โยเอล 3:12-14
ทุกวันนีบ้ างทีเราอาจเปนประจักษพยานให
กับเอเซีย แอฟริกา ยุโรปตะวันออก สหภาพโซเวียต
เดิม ประเทศในตะวันออกกลาง ชนชาติทถี่ กู ปลุก
ใหตนื่ ขึน้ เพือ่ แสวงหาสิง่ ทีด่ เี พือ่ ชาติของตนเองแพร
หลายทีส่ ดุ ตลอดระยะเวลาในประวัตศิ าสตรทผี่ า น
มา “เพราะวาวันของพระเจาใกลเขามาแลว”
หมายสำคัญที่ 8 แผนเพือ่ สันติภาพและ
การเตรียมทำสงคราม
เราอาศัยอยบู นโลกทีแ่ ปลกประหลาด ทุกคน
เห็นพองที่จะรวมกันสรางสันติภาพ แตก็ยังเปน
ปรปกษปะทะกันอยางเปดเผยในหลายศตวรรษ ผู
เผยพระวจนะมีคาหและโยเอลทำนายวา เวลานัน้
ชนชาติตา งๆ จะรวมประชุมเพือ่ การสรางสันติภาพ
(มีคาห 4:1-3) ความไมเชือ่ มัน่ เพือ่ นบานบังคับใหเขา
ตองเตรียมตัวเพือ่ ทำสงครามเชนกัน (โยเอล 3:9-13)
นานมาแลวที่พระคริสตธรรมคัมภีรไดให
ภาพสงครามที่ตองการสันติภาพในยุคของเรา
และประกาศวาสันติภาพที่ถาวรจะครองโลกได
ก็ตอ เมือ่ พระเยซูเสด็จมา
หมายสำคัญที่ 9 ความกาวหนาสมัยใหม
หลั ง จากที่ ป ระวั ติ ศ าสตร ม นุ ษ ย ผ า นมา
หลายศตวรรษ อะไรเปนเหตุใหยุคนี้มีการขนสง
และการสื่อสารจนทำใหโลกดูใกลชิดกันมากยิ่ง
กวาเมื่อกอน?
“จนถึงวาระสุดทาย คนเปนอันมากจะวิง่
ไปวิง่ มา และความรจู ะทวีขนึ้ ” ดาเนียล 12:4
คำพยากรณของดาเนียลจะมีมากขึ้น “จน
ถึงวาระสุดทาย” แตการทำนายนีด้ เู หมือนจะมงุ ไป
ทีย่ คุ คอมพิวเตอร ขอมูลขาวสารทุกอยางเดินทาง
เร็วมากเหมือนสายฟาแลบ ซึง่ หากเปนสมัยกอน
ตองใชเวลาถึงสองสามป กวาจะรูขอมูลถึงกัน
หมด การเปลี่ยนแปลงในชวงหาสิบปที่ผานมา
เปลีย่ นแปลง เร็วกวาชวงสองพันปกอ นเสียอีก
“คนเปนอันมากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความ
รจู ะทวีขนึ้ ” กอนป ค.ศ. 1850 มาและรถมาเปน
พาหนะทีถ่ อื วาดีมากแลวในยุคนัน้ แตเดีย๋ วนีเ้ รา
ทำลายกำแพงเสียง และขยายโลกทุกทิศทางดวย
เครื่องบินคอนคอรทไปจนถึงกระสวยอวกาศ ใน
ปจจุบันเกิดการสงผานขอมูลและสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ อยางรวดเร็วประดังเขามาเหมือนน้ำทวม
บทที่ 10 อีกนานเทาไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา? - 43

ดังคำพยากรณของดาเนียล 12:4 และเปนหลักฐานบงชีช้ ดั วา
เรากำลังอยใู น “ยุคสุดทาย” แลว
หมายสำคัญที่ 10 การประกาศขาวประเสริฐไปทัว่ โลก
พระเยซูทรงพยากรณไววากอนที่พระองคเสด็จมา จะมีการ
ประกาศขาวประเสริฐของพระองคไปทัว่ โลก
“ขาวประเสริฐ เรือ่ งแผนดินของพระเจานีจ้ ะถูกประกาศ
ไปทั่วโลก ใหเปนคำพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุด
ปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14
เปนเวลาหลายสิบปที่ครึ่งคอนโลกถูกปดอยูหลังมาน
เหล็ก มีการปดบังขาวประเสริฐของพระเจา เพียงชัว่ ขามคืน
ดูเหมือนยุโรปตะวันออกสามารถเคลื่อนตัวหนีกฎเหล็กลัทธิ
คอมมิวนิสตได กำแพงเบอรลนิ ถูกทำลาย จักรวรรดิโ์ ซเวียตที่
ยิง่ ใหญแตกแยก ทันใดนัน้ เองประมาณครึง่ คอนโลกก็อา แขน
รับฟงขาวประเสริฐนับตัง้ แตนนั้ มา
ขาวประเสริฐกำลังประกาศไป “ทัว่ โลก” อยางไมเคยเปน
มากอนจานดาวเทียม และอินเตอรเน็ตทำใหทุกคนและทุก
ชาติสามารถรับขาวสารของ คริสเตียนไดพรอมกัน เรากำลังอยู
ในชวงเวลานัน้ ทีพ่ ระเยซูทรงประกาศวา “ขาวประเสริฐจะถูก
ประกาศไปทัว่ โลก” จากนัน้ “ทีส่ ดุ ปลายจะมาถึง”
2. พระเยซูจะเสด็จมาเร็วขนาดไหน?
หลังจากอธิบายหมายสำคัญตางๆ ทีบ่ ง บอกเวลากอน
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค พระเยซูทรงสรุปหมาย
สำคัญของพระองคโดยตรัสวา
“เราบอกความจริงกับทานวา คนในยุคนีจ้ ะไมลว งลับไป
กอนทุกสิง่ เหลานีจ้ ะเกิดขึน้ ” มัทธิว 24:34
บทสรุปนี้ชัดเจน คนในยุคที่เกิดหมายสำคัญเหลานี้
จะเห็นพระเยซูเสด็จมาในโลกเปนครัง้ ทีส่ องตามคำพยากรณ
อีกไมนานพระองคจะกวาดลางบาป และความทุกขออกไป
จนหมดสิน้ และจัดตัง้ อาณาจักรนิรนั ดรของพระองค พระองค
ทรงเตือนวา “ไมมใี ครร.ู ..เรือ่ งวันหรือเวลา” (ขอ 36)
พระคริสตทรงตรัสอีกวา
“เพราะเหตุนพี้ วกทานจงเตรียมพรอม เพราะในเวลาทีไ่ ม
คิดไมฝน นัน้ บุตรมนุษยจะเสด็จมา” มัทธิว 24:44
3. พระเยซูทรงเปนความหวังเดียวของโลก
พระคริสตทรงเปนบุคคลสุดทาย เปนความหวังทีด่ ที สี่ ดุ
ของโลก เพราะมีเพียงพระองคเทานั้นที่สามารถจัดการกับ
ทุกสิง่ ในการทำลายลางความบาป พระเยซูทรงสิน้ พระชนม
ที่เนินเขาหัวกะโหลกเพื่อเอาชนะความบาป และปลดปลอย
คนทัง้ หลายทีย่ อมรับการไถบาปจากพระองค
“ผูที่ทำบาปก็มาจากมาร เพราะวามารก็ทำบาปตั้งแต
เริม่ แรก พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้
คือเพือ่ ทรงทำลายกิจการของมาร” 1 ยอหน 3:8
พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงสรางทางออกใหกับ
โลกที่แตกละเอียดใบนี้ โดยทรงเสียสละกายและพระโลหิต
ของพระองค สักวันหนึ่งพระเยซูองคเดียวกันนี้จะทรงรักษา
ความเจ็บปวยทั้งหมดของโลกดวยการทำลายความบาป
44 - พบแลว

ขอใหทานทูลขอ และวิงวอนพระองคเสีย
แตเดี๋ยวนี้เพื่อลบความผิดบาปออกจาก
ชีวิตของทาน ทานไมตองรอจนถึงวันที่
พระองคเสด็จมาเปนครั้งที่สอง เพื่อปลด
ปลอยทานใหพน จากความผิด จากความกังวลและจากนิสยั
ที่ไมดี พระเยซูทรงเต็มพระทัย พรอมที่จะมอบสันติสุขของ
พระองคใหแกทา นเสมอ
ขณะทีห่ ญิงสาวคนหนึง่ เขารวมประชุมนมัสการพระเจา
เธอรสู กึ แปลก เมือ่ ไดยนิ ขาวประเสริฐ ขณะทีเ่ ธอไดยนิ เรือ่ งราว
ของพระผชู ว ยใหรอดจะเสด็จมาในไมชา รางกายทุกสวนเริม่
เกร็ง เธอรสู กึ เชนนัน้ จริงๆ ในทีส่ ดุ เธอรแู ลววาเธอกำลังมองหา
ความรัก ความสุข และสันติสขุ ในวิธที ผี่ ดิ ทัง้ หมด แทจริงแลว
พระเยซูตา งหากทรงเปนคำตอบ
ในวันตอมาเมื่อผูเผยแพรศาสนาและเพื่อนรวมงานไป
เยีย่ มเธอ เธอเลาเรือ่ งราวอันขมขืน่ และชีวติ ทีแ่ ตกสลายของเธอ
วาเธอจมปลักอยใู นเหวลึก ของการดืม่ เหลาและหาเลีย้ งชีพดวย
การเปนโสเภณี หลังจากอธิบายปญหาชีวติ ของตนเอง เธอรองไห
สะอึกสะอืน้ แลวพูดวา “เมือ่ คืนกอนพระองคตรัสกับฉันจริงๆ”
เสี ย งที่ สั ม ผั ส หั ว ใจเธอคื อ พระสุ ร เสี ย งของพระเจ า
พระองคกำลังตรัสดวยความเมตตาแกเธอ ใหตดั สินใจปลอย
วางทั้งหมดและอัญเชิญพระคริสตเขามาสถิตในใจเธอ ใน
ฐานะพระผชู ว ยใหรอดบาปและองคพระผเู ปนเจาของเธอ และ
เธอจดจออยกู บั ความหวังการเสด็จมาในไมชา ของพระองค
หลายสัปดาหตอ มา หญิงผนู เี้ ริม่ สังเกตวาเธอไมมคี วาม
กลัวและรสู กึ มัน่ คงปลอดภัย เธอเลิกเหลาไดอยางเด็ดขาด ดวย
การใชเวลาสนทนากับพระเยซูแทน พระองคทรงเริม่ ทำใหเธอ
หลุดจากสภาพการณทบี่ งั คับใหชวี ติ ตองอับปางลง
พระเยซูไดกระทำหลายสิง่ ในชีวติ ของหญิงผนู ี้ ซึง่ เธอไม
เคยอวดอางวา เปนความพยายามของตนเอง แตดว ยพระคุณ
และการอภัยบาปของพระคริสต ไดพสิ จู นใหเห็นถึงความแข็ง
แกรง ที่อยูเหนือความละอายของเธอ เหตุการณที่โจรบนไม
กางเขนขางพระเยซูมคี วามหมายตอเธอมาก ในวาระสุดทาย
ของผรู า ยคนนัน้ ในหวงเวลาแหงความสิน้ หวังทำใหเขาไดหนั
ไปหาพระองค ผู ไ ร ค วามผิ ด ที่ อ ยู ข า งๆ ทู ล ขอพระองค ว า
“พระเยซู ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคเมือ่ พระองคเสด็จ
เขาไปในแผนดินของพระองค” (ลูกา 23:42)
พระเยซูทรงสัญญากับผูรายคนนั้นทันทีวา วันนี้ทาน
จะอยกู บั เราในเมืองบรมสุขเกษม (ขอ 43) พระเยซูองคเดียว
กันนีผ้ ทู รงใหอภัยพระคุณแกผรู า ยทีก่ ำลังจะตายคนนัน้ บัดนี้
พระองคทรงพรอมทีจ่ ะมอบความรอดจากบาป มอบการอภัย
ทีส่ มบูรณ และสันติสขุ ในจิตใจใหแกทา น ในวันนี้ ขอเชิญทาน
มาคนหา และ “พบ” พระองคดว ยตัวทานเอง ท า นสามารถ
ที่จะอธิษฐานเหมือนผูรายที่กำลังจะตายคนนั้นวา “พระเยซู
ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองคเมือ่ พระองคเสด็จเขาไปใน
แผนดินของพระองค” และพระองคทรงตอบวา “เราจะมาอีก
และทานจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

พบแลว

บทที่

10

อีกนานไหมพระเยซูจะเสด็จกลับมา?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 10 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 10
1. อานบทเรียน พบแลว บทที่ 10 ตอนที่ 1 อีกครัง้ จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาคำตอบทีถ่ กู ตองทุกขอ
พระเยซูทรงบอกใหทราบวามีสงิ่ บอกเหตุ (หมายสำคัญ) อะไรทีช่ ว ยใหคนทัง้ หลายไดรวู า พระองคใกลจะเสด็จกลับมาเมือ่ ไร
___ มนุษยมคี วามกลัวตอสิง่ ทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในโลก
___ มนุษยจะไดรบั ความทุกขยากจากการขาดแคลนอาหาร ความหิวโหย และแผนดินไหว
___ โลกจะมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ และจะกลายเปนโลกในฝนอันสงบสุข
___ มนุษยจะสะสมความมัง่ คัง่ ร่ำรวยมากมาย
___ ความไมพงึ พอใจและความวนุ วายจะเกิดขึน้ กับบรรดาลูกจาง
___ เกือบจะไมมกี ารประกอบอาชญากรรมเลย
___ ศีลธรรมของคนในสังคมเสือ่ มโทรมลง
___ จะมีสงิ่ บอกเหตุ (หมายสำคัญ) เทียมเท็จและการอัศจรรยเทียมเท็จเกิดขึน้ (เชนพวกลัทธินวิ เอจ)
___ มีการตืน่ ตัวในเอเชียและแอฟริกาใหโลกไดรบั รู
___ ความรจู ะทวีขนึ้ สงผลทำใหขา วประเสริฐไดรบั การประกาศออกไปทัว่ โลก
2. อานบทเรียน พบแลว ตอนที่ 2 ของบทที่ 10 และใหทำเครือ่ งหมาย X หนาคำตอบทีเ่ ห็นวาถูก
การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสตเขามาใกลเพียงไร?
___ ไมมใี ครรเู รือ่ งนีเ้ ลยแมแตนอ ย
___ สิง่ บอกเหตุ (หมายสำคัญ) บอกไวลว งหนาในพระคริสตธรรมคัมภีร แจงใหเรารวู า การเสด็จกลับมาของพระเยซูใกลเขามา
แลว
3. อานตอนที่ 3 ของบทเรียน พบแลว บทที่ 10
สิง่ บอกเหตุ (หมายสำคัญ) ตามคำพยากรณของพระคริสตธรรมคัมภีรเ กิดขึน้ จริงตามทีก่ ลาวไวในยุคของเรา บงบอกวาการเสด็จ
กลับมาของพระคริสตใกลเขามาแลว และพระเยซูไดสนิ้ พระชนมเพือ่ ทาน และเพือ่ เตรียมทานสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค
ทานมีความมงุ มัน่ เตรียมตัวใหพรอมตอนรับพระเยซูและนำทานกลับไปสวรรคไหม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สำคัญมาก
หากทานมีความรสู กึ วาอยากเตรียมตัวใหพรอมเพือ่ การเสด็จกลับมาของพระเยซู โปรดตอบคำถามเหลานี้ และกรอกชือ่ ทีอ่ ยู เบอร
โทรศัพท หากทานยินดีใหขอ มูลแกทางโรงเรียน เรามีความยินดีทจี่ ะทำความรจู กั กับทานและนักศึกษาทุกคนมากยิง่ ขึน้
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

66 - แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 10

พบแลว
อำนาจ
อัศจรรย
ในชีวติ ฉัน

ใ

บทที่

11

นป 1929 นายแฟรงค มอลลีส ลองเรือไปประเทศสวิสเซอรแลนด
เขาเฝารอคอยการเดินทางครัง้ นีม้ านานแลว แตการเดินทางครัง้ นีก้ ลับนำเอา
ความอายมาสูเขา ทุกคืนจะมีพนักงานบริการคนหนึ่งทำหนาที่ดูแลนาย
แฟรงคในหองพัก หลังอาหารเชาทีร่ บี เรงเขาสามารถออกกำลังกายบริเวณ
รอบๆ โตะไดนดิ หนอยเทานัน้ เขารสู กึ ไมดที ตี่ กอยใู นสภาพนีเ้ พราะไมตา ง
อะไรไปจากสัตวทถี่ กู คุมขังสักเทาไร เขาจะถูกปลอยใหนงั่ ทีเ่ กาอีบ้ นเรือเฉยๆ
เปนประจำ เมื่อใดที่มีคนชวนเขาไปเดินเลน พนักงานบริการจะหามดวย
เหตุผลวาเพราะเขาตองดูแลคุณแฟรงคตลอดเวลาโดยไมใหคลาดสายตา
ถึงแมนายแฟรงคจะตาบอด แตเขาเปนหนมุ แลวจึงเปนเรือ่ งธรรมดาที่
เขาอยากรูอยากเห็นและมีความปรารถนาเหมือนเด็กหนุมทั่วไป พนักงาน
บริการทึกทักเองวานายแฟรงคไมสามารถดูแลตัวเองได เขาจึงดูแลเหมือน
พัสดุหบี หอทางไปรษณียท ตี่ อ งมีเชือกผูกไวรอบกลอง
แตทสี่ วิสเซอรแลนด ชีวติ ของแฟรงคเปลีย่ นไปมาก ทีน่ นั่ เขาเรียนรเู รือ่ ง
สุนขั นำทางคนตาบอด ในทีส่ ดุ เขานำสุนขั พันธเุ ยอรมันเชิรฟ เพิรด (อัลเซเชียน)
ชือ่ วา “บัดดี”้ กลับไปทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ คอยเปนตาให
เดีย๋ วนีน้ ายแฟรงคมบี ดั ดีอ้ ยขู า งกาย เขาสามารถไปไหนมาไหนเมือ่ ไร
กับใครก็ได ในที่สุดเขาเปนอิสระอีกครั้ง ครั้งหนึ่งผูสื่อขาวหลายคนเห็น
เหตุการณบนถนนสีแ่ ยกจอแจแหงหนึง่ ในกรุงนิวยอรค บัดดีพ้ านายเดินขาม
ถนนอยางชำนิชำนาญ จากฝง หนึง่ ไปอีกฝง หนึง่ ของถนนทีม่ รี ถแลนขวักไขว
ไปมาอยางรวดเร็ว และเพราะนายแฟรงคเชื่อมั่นบัดดี้ จึงทำใหการขาม
ถนนเปนไปดวยดี ผูสื่อขาวกลุมนั้นใหขอคิดเห็นวา ที่จริงแลวการขาม
ถนนเสนนีโ้ ดยลำพังเปนการยากมาก บางคนถึงกับตองเรียกแทกซีน่ งั่ ขาม
ถนนไปอีกฝง ดวยซ้ำ
ในสองสามหนาถัดจากนี้ เราจะเรียนรูเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูทรงปรารถนาใหเราฝากชีวิตในพระหัตถของพระเจา มุมมองมนุษยตาม
ธรรมชาตินนั้ คือเราทุกคนตาบอด เพราะเรามองไมเห็นสิง่ แทจริงทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ชีวติ ทีเ่ รงรีบของเราเปนกาวทีต่ อ งย่ำใหทนั อยางบาคลัง่ แทนทีเ่ ราจะใชชวี ติ
ไปไหนตอไหนอยางสบายๆ แตบอ ยครัง้ ทีเ่ รากลับตองมารับมือกับยางกาวที่
บาคลัง่ อยางไรก็ตามเราก็ยงั รีรอทีจ่ ะฝากชีวติ ทัง้ ชีวติ ของเราในพระหัตถของ
พระเจาผูทรงนำพระองคนี้ เรายังตองการขามถนนเองตามลำพัง แตสิ่งที่
พบแลว นีก้ ำลังรอคอยใหทา นมาพบก็คอื ความมีอสิ ระและอำนาจทีแ่ ทจริง
ซึง่ พระวิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะทรงคอยนำพาการดำเนินชีวติ ใหแกเราทุกคน
1. ผแู ทนของพระคริสตในโลก
เมื่อพระคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค พระองคไดสัญญาแกเหลาสาวกวา
พระองคจะมอบของประทานทีม่ คี า ยิง่ ไมมสี งิ่ ใดเสมอเหมือน
“อยางไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกทาน คือ การทีเ่ ราจากไปนัน้
ก็เพือ่ พวกทาน เพราะถาเราไมไป องคผชู ว ยก็จะไมเสด็จมาหาพวกทาน แต
ถาเราไปแลว เราก็จะใชพระองคมาหาทาน....เมือ่ พระวิญญาณแหงความ
จริงเสด็จมาแลว พระองคจะนำพวกทานไปสูความจริงทั้งมวล....
พระองคจะทรงใหเราไดรบั เกียรติ เพราะวาพระองคจะทรงเอาสิง่ ทีเ่ ปน
ของเรามาแจงแกพวกทาน” ยอหน 16:7, 13, 14
บทที่ 11 อำนาจอัศจรรยในชีวติ ฉัน - 45

“เพราะฉะนั้นทานทั้งหลาย จงออกไปและนำชนทุก
ชาติมาเปนสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของ
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุ ธิ”์ มัทธิว
28:19
พระวิญญาณทรงเปนบุคลิกภาพสวนบุคคล พระวิญญาณ
ผทู รงชันสูตรใจมนุษย (โรม 8:27) ทรงหยัง่ รทู กุ สิง่ (1 โครินธ
2:10) ความรักที่มีตอเรา (โรม 15:30) เสียพระทัยเมื่อเรา
ทำบาป (เอเฟซัส 4:30) สัง่ สอนเรา (เนหะมีย 9:20) และทรง
มีฤทธานุภาพนำทางชีวติ แกเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสวนรวมในการเนรมิต
สรางของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีสวนในการ

สรางโลกเชนเดียวกับพระบิดา และพระบุตร
“ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน...
และ พระวิ ญ ญาณของพระเจ า ปกอยู เ หนื อ น้ำ นั้ น ”
ปฐมกาล 1:1, 2

ในแผนการของพระเจา พระเยซูทรงเสด็จกลับไปสวรรค
ในฐานะตัวแทนของเราตอหนาพระบัลลังกของพระเจา “เพือ่
ทรงปรากฏตัวตอพระพักตรพระเจาเพือ่ พวกเรา” (ฮีบรู 9:24)
ขณะทีพ่ ระองคผทู รงถูกตรึงบนไมกางเขนตรัสทูลแกตา งแทน
เราบนสวรรค เราก็ยงั มีพระวิญญาณบริสทุ ธิผ์ ทู รงเปนทีป่ รึกษา
และผชู แี้ นะบนโลก เปนตัวแทนของพระเยซูโดยตรง
ขณะเมื่อพระเยซูอยูในโลกพระองคทรงคอยชวยเหลือ
พวกเราภายใตขอจำกัดของความเปนมนุษยของพระองค
พระคริสตไมสามารถเสด็จไปทุกแหงไดในเวลาเดียวกัน แต
พระวิญญาณบริสทุ ธิไ์ มมปี ญ
 หาดังกลาว หมายความวาเราทุก
คนจะไดรบั การปรึกษา แนะนำเปนการสวนตัวจากพระคริสต
ทางพระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ นเวลาพรอมกันนัน่ เอง
2. พระวิญญาณบริสทุ ธิค์ อื ใคร?
สวนใหญเราสามารถเชื่อมโยงพระเจาพระบิดาได ใน
ฐานะที่พระองคทรงหวงใยเหมือนพอแมที่รักหวงใยบุตร
และเราสามารถมองภาพพระเยซู พระบุตรก็ทรงหวงใยเรา
เพราะพระองค ท รงอยู ท า มกลางเราในฐานะของมนุ ษ ย
ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนนามธรรมที่เรามองไมเห็น
กระนั้นก็ตามพระคริสตธรรมคัมภีรไดใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
พระวิญญาณบริสทุ ธิอ์ ยางเฉพาะเจาะจงแกเราเหมือนกัน
บุคลิกภาพ พระเยซูทรงเปนพระวิญญาณบริสทุ ธิพ์ รอมๆ
กับในสภาพของมนุษยดว ยเชนกัน ซึง่ เปนหนึง่ ในตรีเอกานุภาพ
คือ พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาบริสทุ ธิ์
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3. ราชกิจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
(1) การเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย เมื่อพระเยซูทรง
เผชิญหนากับนิโคเดมัส พระองคทรงเนนถึงบทบาทของ
พระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงจิตใจมนุษย
“พระเยซูตรัสวา ‘เราบอกความจริงกับทานวา ถาใครไม
ไดเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนัน้ จะเขาในดินแดนของ
พระเจาไมได’” ยอหน 3:5 สำเร็จ
“การเกิดจากพระวิญญาณ” นั้นหมายความถึงการที่
พระวิญญาณทรงประทานการเริ่มตนใหม มากกวาการชวย
ปรับปรุงอุปนิสยั เพียงเล็กนอย พระวิญญาณทรงเปลีย่ นจิตใจ
ภายในออกมาสกู ารกระทำ ใหพระสัญญาทีว่ า “เราจะใหใจ
ใหมแกเจา” (เอเสเคียล 36:26)
(2) ทำใหเราสำนึกบาปและปรารถนาจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
“เมื่อพระองค (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เสด็จมาแลว
พระองคจะทรงทำใหโลกรูแจงในเรื่องความบาป ความ
ชอบธรรม และการพิพากษา” ยอหน 16:8
เมือ่ ทานไดยนิ คนอธรรมหันเหชีวติ กลับเขามาหาพระเจา
กลายเปนสามี ภรรยาทีซ่ อื่ สัตยตอ กันและเปนผปู กครองทีค่ อย
ดูแลอบรมลูกหลาน ใหระลึกเสมอวาทุกขัน้ ตอนตัง้ แตเริม่ ตน
จนถึงขัน้ สุดทาย ทัง้ หมดเกิดจากการดลใจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิน์ นั่ เอง
(3) ทรงนำเราเขาสชู วี ติ คริสเตียน พระคริสตทรงตรัสกับ
เราโดยตรงผาน “เสียงกระซิบ” ของพระวิญญาณ
“และเมือ่ เจาหันไปทางขวา หรือหันไปทางซาย หูของเจา
จะไดยนิ วจนะขางหลังเจาวา ‘นีเ่ ปนหนทาง จงเดินในทางนี’้ ”
อิสยาห 30:21
ดาวเทียมนำเสนอภาพและขอเท็จจริงจากทวีปที่ไกล
ออกไปมาสจู อโทรทัศนในหองนัง่ เลนไดอยางไร พระวิญญาณ
บริสทุ ธิก์ เ็ ชนกัน ทรงทำหนาที่ เปนเสมือนดาวเทียมของพระเจา
ซึง่ ถายทอดการประทับอยดู ว ยของพระคริสตบนสวรรคมายังโลก

พบแลว
ทำใหเราเขาใกลพระองคไดในยามที่เราตองการ
พระองคมากทีส่ ดุ (ยอหน 14:15-20)
(4) ทรงชวยผานวิถีชีวิตแหงการอธิษฐาน
ของเรา
“ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเมือ่
เราออนกำลังดวย เพราะเราไมรวู า ควรจะอธิษฐาน
ขออะไรอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอ
แทนดวยการคร่ำครวญซึ่งไมอาจกลาวเปนถอย
คำ....ตามพระประสงคของพระเจา” โรม 8:26, 27
ขณะทีเ่ รากำลังคนหาพระวจนะ พระวิญญาณ
ก็ทรงอธิษฐานเพือ่ เราดวย เมือ่ เรารสู กึ ทอแท สามารถ
ทำไดเพียงคร่ำครวญตอพระเจา พระวิญญาณจะ
ทรงขยายเสี ยงร องคร่ำครวญของเราใหดั งขึ้น
จนทำใหเกิดพลังในคำอธิษฐานเหลานั้นเฉพาะ
พระพักตรพระบัลลังกของพระเจาซึง่ พระเยซูทรง
กำลังชวยเหลือเราอยู
(5) พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและอุ ป นิ สั ย แก
คริสเตียน พระวิญญาณทรงทำใหจิตวิญญาณ
สวนตัวทีว่ า งเปลากลับอุดมสมบูรณ เหมือนปยุ ที่
ทำใหตนไมออกดอกผลมากมาย
“ส วนผลของพระวิ ญญาณนั้น คื อ
ความรัก ความยินดี สันติสขุ ความอดทน ความ
กรุณา ความดี ความซือ่ สัตย ความสุภาพออนโยน
การรจู กั บังคับตน...ผทู อี่ ยฝู า ยพระเยซูคริสตไดตรึง
เนื้อหนังไวที่กางเขนพรอมกับราคะและตัณหา
แลว”กาลาเทีย 5:22-24
ผลของพระวิญญาณแสดงใหเห็นวาเราได
ทาบกิง่ กับเถาองนุ จริง คือ พระเยซู (ยอหน 15:5)
พระองค ส ามารถมอบชี วิ ต ที่ ค รบบริ บู ร ณ ข อง
พระองคใหแกเราไดจริงๆ ดวยพระฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
(6) ทรงเตรียมเราใหเปนพยาน พระเยซูทรง
สัญญาวา
“พวกทานจะไดรบั พระราชทานฤทธานุภาพ
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือทาน
และทานทัง้ หลายจะเปนสักขีพยาน ของเรา....
จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการของอัคร
ทูต 1:8
พระวิญญาณทรงทำใหเราเต็มใจในการ
เป น พยาน เราอาจจะไม มี คำตอบทั้ ง หมดแต
พระวิญญาณทรงใหเรื่องที่จะบอกเลา ซึ่งจะดล
จิตใจคนที่ไดยินไดฟง แมวาเหลาอัครสาวกเคย
ประสบความลำบากในการประกาศ พระคริสตกอ น
วันเทศกาลเพ็นเทคอสต แตหลังจากพระวิญญาณ

เสด็จมา พวกเขาสรรเสริญองคพระคริสตที่ทรง
สำแดงฤทธานุภาพทำใหสามารถ “คว่ำโลก” ได
(กิจการของอัครทูต 17:6)
4. ของประทานแหงพระวิญญาณ
พระคริสตธรรมคัมภีรทำใหเห็นลักษณะ
“ของประทาน” ทีพ่ ระเจาทรงมอบให ซึง่ แตกตาง
จากของประทานจากพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ มี่ อบ
ให กั บ ผู เ ชื่ อ ทุ ก คน เพื่ อ ให ไ ด ชั ย ชนะในชี วิ ต
คริสเตียน และของประทานจากพระวิญญาณ
บริสทุ ธิท์ ใี่ หมอบใหแกผเู ชือ่ แตละคนแตกตางกัน
เพือ่ สามารถรับใชตามทีต่ นถนัด
‘“เมือ่ พระองค (พระคริสต) เสด็จขึน้ ไปสทู สี่ งู
พระองคทรงนำเชลยกลุมใหญไปและประทาน
ของประทานแกมนุษย’ และพระองคเองประทาน
ให บางคนเป น อัครทูต บางคนเป นผู เ ผย
พระวจนะ บางคนเปน ผปู ระกาศขาวประเสริฐ
บางคนเปน ศิษยาภิบาลและอาจารย เพือ่ เตรียม
ธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบตั แิ ละการเสริมสราง
พระกายของพระคริสต” เอเฟซัส 4:8, 11-12
คริสตชนทุกคนไมไดรบั ของประทานทัง้ หมด
บางคนอาจได ข องประทานมากกว า คนอื่ น ๆ
ขณะทีพ่ ระวิญญาณ “ทรงทำสิง่ เหลานีท้ งั้ หมดแก
แตละคนตามชอบพระทัยพระองค” (1 โครินธ
12:11) แตพระวิญญาณทรงจัดสรรบทบาทพิเศษ
ใหแกผูเชื่อแตละคนตามแผนการของพระเจา
พระองค ท รงทราบว า จะมอบของประทานให
ประชากรและคริสตจักรของพระองคเมือ่ ไรและที่
ไหนถึงจะดีทสี่ ดุ
ของประทานฝายพระวิญญาณอื่นๆ ใน
พระธรรม 1 โครินธ 12:8-10 รวมทั้งสติปญญา
ความรู ความเชื่อ ของประทานในการรักษาโรค
การเผยพระวจนะ การพูดภาษาแปลกๆ (หมายถึง
ภาษาตางๆ) และการแปลภาษาเหลานัน้ ได
เปาโลบอกเราวา “แตทา นทัง้ หลายจงขวน
ขวายของประทานตางๆ ทีย่ งิ่ ใหญกวาความรัก”
และเพิม่ เติมวา “ขาพเจาจะชีใ้ หเห็นถึงทางดีทสี่ ดุ
แกทา นทัง้ หลาย” (1โครินธ 12:31) บทแหงความ
รัก (1 โครินธ 13) ซึง่ พระวจนะนีเ้ นนถึง “ทางทีด่ ี
ทีส่ ดุ ” คือ ทางแหงรัก ความรัก คือ ผลอันดับแรก
สุดของ พระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22)
ความสนใจของเราควรจะมองหาผลของ
พระวิญญาณและใหพระองคจดั สรรของประทาน
ต า งๆ ของพระองค แ ก เ รา “ตามชอบพระทั ย
พระองค” (1 โครินธ 12:11)
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5. ความบริบูรณของพระวิญญาณในวันเทศกาล
เพ็นเทคอสต
ในวันเทศกาลเพ็นเทคอสตพระวิญญาณทรงหลัง่ ลงมา
อยางทวมทนเพือ่ พระสัญญาของพระเยซูจะไดสำเร็จ
“แตพวกทานจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เสด็จมาเหนือทาน และทานทัง้ หลาย
จะเปนสักขีพยานของเรา... จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการของอัครทูต 1:8
ในวันเพ็นเทคอสตพระวิญญาณทรงทำใหอัครสาวก
ประกาศพระวจนะเปนภาษามนุษยอยางชัดเจน “จากหลาก
หลายชนชาติ” (กิจการของอัครทูต 2:3-6)
นักศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรบ างคนเปรียบเทียบการ
เสด็จมาของพระวิญญาณเปนฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดูใน
ปาเลสไตน (โยเอล 2:23) พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รงหลัง่ ลงมา
เหมือน “ฝนตนฤดู” ในวันเพ็นเทคอสต ทำใหความเชือ่ แตก
หนองอกขึ้นมาใหมและบำรุงเลี้ยงคริสตจักรที่เกิดใหมของ
คริสเตียน
6. ฝนปลายฤดูของพระวิญญาณ
คำพยากรณ ใ นพระคั ม ภี ร บ อกถึ ง วั น ข า งหน า เมื่ อ
พระวิ ญ ญาณของพระเจ า จะหลั่ ง ลงมาเหมื อ นฝนให แ ก
คริสตจักร ทำใหสมาชิกเปนพยานใหแกคริสตจักร (โยเอล
2:28-29) เมือ่ หลายศตวรรษผานไป เรือ่ งราวการชวยใหรอด
จากบาปไดกระจายไปในสวนใหญของโลก บัดนี้เปนเวลา
สำหรับ “ฝนปลายฤดู” ทีเ่ มล็ดขาวโตเต็มทีพ่ รอมเก็บเกีย่ วแลว
เรือ่ งราวของโลกมาถึงจุดสุดทายแลว กอนการเสด็จกลับ
มาครั้งที่สองของพระคริสต พระเจาจะเตรียมผูที่เชื่ออยาง
หมดจิตหมดใจใหพรอมสำหรับแผนดินสวรรคโดยการหลั่ง
พระวิญญาณลงมา ขณะนีท้ า นไดประสบการณจาก “ฝนตนฤดู”
ในการเตรียมคริสตจักรรอรับ “ฝนปลายฤดู” แหงพระวิญญาณ
หรือยัง? ทุกวันนีท้ า นมีพระวิญญาณอยใู นชีวติ อยางเต็มลน
หรือไม? ในขณะที่ทานไดรับพระฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ
ทานยินดีใหพระเจาใชทานประกาศถึงความรักอัศจรรยและ
การเสด็จกลับมาในอีกไมนานนีข้ องพระองคหรือไม?
7. เงือ่ นไขตางๆ เพือ่ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ในวันเพ็นเทคอสตพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ ำใหคนทีไ่ ดยนิ
พระวจนะรองวา “พีน่ อ งเอย เราจะทำอยางไรดี?” (กิจการของ
อัครทูต 2:37)
“เปโตรจึงกลาวกับเขาทัง้ หลายวา ‘จงกลับใจใหมและ
รับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสตใหหมดทุกคน
เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานทั้งหลาย แลว

พวกทานจะไดรบั ของประทานคือ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์

เพราะวาพระสัญญานัน้ ตกแกทา นทัง้ หลายกับลูกหลานของ
พวกทานดวย และแกทกุ คนทีอ่ ยไู กล คือทุกคนทีอ่ งคพระผเู ปนเจา
พระเจาของเราทรงเรียกใหมาเฝา”’ กิจการของอัครทูต 2:38
การกลับใจใหมหมายถึง การหันเหชีวติ ทีผ่ ดิ บาปมาเขา
หาพระคริสต นีค่ อื เงือ่ นไขการรับของประทานพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ เพือ่ ใหไดรบั พระวิญญาณ อยางเต็มลน เราตองกลับ
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ใจใหมกอนเปนอันดับแรกและผูกพันชีวิต
ของเรากับพระเจา นอกจากนีพ้ ระเยซูทรง
เนนถึงความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามและเชือ่
ฟง ซึง่ เปนเงือ่ นไขของการรับของประทาน
พระวิญญาณบริสทุ ธิจ์ ากพระองค (ยอหน 14:15-17)
8. ชีวติ ทีเ่ ต็มเปย มดวยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
กอนที่พระเยซูจะจากโลกนี้ไป พระองคทรงแนะนำผู
ติดตามพระองควา
“อยาออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แตใหรอคอยรับตาม
พระสัญญาของพระบิดา...นั่นก็คือยอหนใหรับบัพติศมา
ดวยน้ำ แตอีกไมนานพวกทานจะไดรับบัพติศมาดวย
พระวิญญาณบริสทุ ธิ”์ กิจการของอัครทูต 1:4, 5
ครั้งแลวครั้งเลาที่พระคริสตธรรมคัมภีรชี้วาคริสตชน
“เต็มเปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการของอัครทูต
2:4; 4:8, 4:31; 6:3, 6:5; 7:55; 9:17; 13:9, 13:52; 19:6)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็มและทำใหชีวิตคริสตชน
งดงามเพราะเขาถึงแบบอยางอันเลิศขององคพระคริสต
ขณะที่ พ รรณนาถึ ง ชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ เ ต็ ม เป ย มด ว ย
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เปาโลอธิษฐานเผือ่ ผเู ชือ่ ทุกคนดังนี้
“ขาพเจาทูลขอใหประทานความเขมแข็งภายในจิตใจ

ดวยฤทธานุภาพทีม่ าทางพระวิญญาณของพระองคแก
พวกทานตามพระสิรอิ นั อุดมของพระองค ใหพระคริสตประทับ

ในใจของทานโดยทางความเชือ่ ...ขอใหพระเกียรติมแี ดพระองค
ผทู รงสามารถทำทุกสิง่ ไดมากยิง่ กวาทีเ่ ราทูลขอ หรือคิด โดย
ฤทธานุภาพทีท่ ำกิจอยภู ายในเรา” เอเฟซัส 3:16, 17, 20
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคอยชี้นำจิตใจของเรา ทำ
ใหสามารถทำหลายสิง่ หลายอยางจนไมอาจวัดได ดวยความ
ปรารถนาใหม และความสามารถใหม เราจะสามารถกาวไป
ขางหนาไดอยางมั่นใจแทนที่จะขยับเพื่อพยายามแกปญหา
ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เทานัน้
ความรูสึกที่เต็มเปยมดวยพระวิญญาณนี้จะไดรับการ
เติมเต็มใหมทกุ วันโดยการอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะ
การอธิษฐานชวยใหเราใกลชิดพระคริสตมากขึ้น พระวจนะ
ขององคพระเจาชวยใหเรามงุ ไปทีห่ นทางตางๆ ของพระองค
เปนการทำลายกำแพงทีก่ นั้ ระหวางเรากับพระคริสตทคี่ อยกีด
กันของประทานแหงพระวิญญาณอันประเมินคามิไดทจี่ ะมาสู
เรา นีค่ อื วิธที เี่ ราเติบโต เปลีย่ นนิสยั และทัศนคติตา งๆ ทีไ่ มดใี ห
กลายเปนดีมคี ณ
ุ ลักษณะทีแ่ ข็งแกรงมากขึน้
พระธรรมโรมบทที่ 8 อธิบายถึงชีวิตเต็มเปยมดวย
พระวิญญาณไดอยางนาตืน่ เตน ขอใหทา นอาน และนับดูวา
เปาโลพูดถึง “พระวิญญาณ” พลังอำนาจเบื้องหลังชีวิต
คริสเตียนวามีกคี่ รัง้ ทานพบชีวติ เต็มเปย มดวยพระวิญญาณที่
อัศจรรยนหี้ รือยัง? ทานรสู กึ ถึงการมีพระวิญญาณอยใู นชีวติ
ของทานหรือยัง? ทานไดรบั ประสบการณฤทธิเ์ ดชของพระองค
แลวหรือยัง? ขอเชิญใหทา นเปดใจรับเอาพลังอำนาจทีย่ งิ่ ใหญ
ทีส่ ดุ ในจักรวาลเสียแตวนั นี้

พบแลว

บทที่

11

พลังอันลึกลับในชีวติ

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 11 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 11
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 11 แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตอง
ทีส่ ดุ เพียง หนึง่ ขอความ
1. พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ สด็จลงมา
___ เปนผแู ทนในโลกนีข้ องพระคริสต ___ เพือ่ กอตัง้ อาณาจักรบนโลกนี้
2. พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
___ เปนทูตสวรรคของพระเจา
___ เปนหนึง่ ในจำนวนพระเจาพระภาค (ตรีเอกานุภาพ)
พระวิญญาณของพระเจา
___ ไมไดอยดู ว ยเมือ่ มีการสรางโลก
___ มีสว นรวมสำคัญในการสรางโลก
อานแตละตอนของบทเรียนตามหมายเลข จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมาย X หนาขอทีเ่ ห็นวาถูกทีส่ ดุ
3. หนาทีข่ องพระวิญญาณบริสทุ ธิค์ อื อะไร?
___ เปลี่ยนจิตใจของมนุษยโดยการเกิดใหม
___ เพื่อใหเราสำนึกในบาปที่ทำ
___ เพือ่ นำเราไปยังความจริงของพระคริสต
___ ชวยเราใหเขาสนิทกับพระเยซูอยางตอเนือ่ ง
___ เพือ่ พัฒนาผลแหงความรัก ความอดทน การบังคับตนใหเกิดขึน้ ในตัวเรา
___ ใหความชวยเหลือเมื่อเราอธิษฐาน ___ ใหพลังในการเปนพยานเพือ่ พระเยซู
4. ตอไปนีอ้ ะไรเปนของประทานจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ?์
___ ความสามารถในการเปนผปู ระกาศขาวประเสริฐ ศิษยาภิบาล ครู
___ มีคณ
ุ สมบัตดิ พี รอมในความรัก ความยินดีและมีสนั ติสขุ
คริสเตียนไดรบั ของประทาน อะไร?
___ ของประทานทัง้ หมดของพระวิญญาณ
___ ของประทานที่พระวิญญาณทรงเลือกประทานใหเทานั้น
5, 6. พระวิญญาณทรงประทาน (หลัง่ ) ใหมาเมือ่ ไร?
___ เตรียมคนทัง้ หลายใหพรอมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูในวาระสุดทาย
___ ในสมัยของอัครสาวก ในวันเพนเทคอสตเทานัน้
7. เราไดรบั พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ ปนของประทานใหดว ยวิธใี ด?
___ เมือ่ พยายามเปนคนดีดว ยความสามารถของตนเองใหมากทีส่ ดุ
___ ดวยการกลับใจใหมและถวายชีวติ ของเราแกพระคริสตโดยการรับบัพติศมาเปนการแสดงออก
คำถามชวนคิด
หลังจากทีพ่ ระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ สริมกำลังโดยฤทธิเ์ ดชของพระองคในชีวติ ของเราแลวทัง้ หลาย ทานปรารถนาจะเห็นหลักฐานของ
พระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ นชีวติ ของทานไหม? _____________________________________________________________________________________________________________
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 12 - 67

พบแลว

บทที่

12

ใ

นค่ำคืนเดือนมืดสนิท พอของหนูนอยชาวสก็อต ชื่ อปเตอร
มารแชล หลงทางที่ทุงหญาเปลี่ยวแหงหนึ่ง พระเจาทรงเรียกชื่อของเขา
“ปเตอร!” เมือ่ เสียงสวรรคดงั ขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ปเตอรหยุดกาว มองขางลางและ
พบวาอีกเพียงกาวเดียวเขาก็จะตกจากโขดหินลงในบอหินปูนราง
จะนาอัศจรรยใจขนาดไหนหากเราไดยนิ เสียงพระเจาเรียกชือ่ เราแต
ละคน? จะดีเยีย่ มขนาดไหนหากพระองคทรงเปนมิตรนัง่ สนทนากับเราใน
หองรับแขกเกีย่ วกับการตอสดู นิ้ รนและความฝนตางๆ ของเราอยางใกลชดิ
จริงๆ อยนู านสองนาน?

พระผชู ว ย
ใหรอด
ผปู ระทับอยู
ดวยตลอด
นิรนั ดร

1. สามารถเขาหาพระเยซูไดตลอดเวลา
ทานเชือ่ หรือไมวา เดีย๋ วนีเ้ ราสามารถเขาถึงพระเยซูไดงา ยกวาเมือ่ ครัง้
ทีพ่ ระองคทรงเปนมนุษยอาศัยอยใู นโลกนี้ การมีพระคริสตในสภาพมนุษย
อาศัยอยใู นบานเมืองเราเปนสิง่ มหัศจรรยอยางแนนอน แตลองคิดถึงกลมุ
คนมหาศาลที่เบียดเสียดแยงกันเขามาเพื่อขอดูพระองคใกลๆ ลองคิด
ดูความตองการเวลาทีจ่ ะอยกู บั พระองค จะเปนการดีทเี ดียวทีใ่ นชวงชีวติ
หนึง่ ทีม่ โี อกาสไดสนทนาโดยตรงกับพระองคสกั สองสามนาที
พระคริสตทรงปรารถนาทีจ่ ะสรางความสัมพันธสว นตัวกับเราทุกคน
และนี่จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่พระองคทรงจากโลกนี้ไปเพื่อชวยเราเปนพิเศษ
บนสวรรค ทำใหพระองคทรงอยูใกลเราแตละคนไดทุกวัน และเพราะวา
พระเยซูไมไดถกู จำกัดเพียงทีใ่ ดทีห่ นึง่ เหมือนเมือ่ ครัง้ ทีอ่ ยบู นโลก แตขณะนี้
พระองคทรงประทับอยูใกลเรา และทรงนำพาชีวิตของผูมีใจปรารถนา
ทัง้ หลายโดยทางพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
กอนเสด็จสสู วรรค พระเยซูทรงใหคำสัญญาอะไรทีเ่ ปนกำลังใจแกผู
ติดตามพระองค?
“เราจะอยกู บั ทานทัง้ หลายเสมอไป จนกวาจะสิน้ ยุค” มัทธิว 28:20
พระคริสตทรงทำอะไรในสวรรคเพือ่ ใหพระองคประทับ “อยกู บั ทาน
เสมอไป”?
“เพราะฉะนัน้ เมือ่ เรามีมหาปุโรหิตยิง่ ใหญผเู สด็จผานฟาสวรรค
แลว คือ พระเยซูพระบุตรของพระเจา ขอใหเรายึดมัน่ ในหลักความเชือ่
ทีป่ ระกาศรับไว เพราะวา เราไมมมี หาปุโรหิตทีไ่ มสามารถจะเห็นใจในความ
ออนแอของเรา แตทรงเคยถูกลองใจเหมือนเราทุกอยาง ถึงกระนัน้ พระองค
ก็ยงั ปราศจากบาป ฉะนัน้ ขอใหเราเขามาถึงพระทีน่ งั่ แหงพระคุณดวยความ
กลา เพือ่ เราจะไดรบั พระเมตตา และจะพบพระคุณทีช่ ว ยเราในยามตองการ”
ฮีบรู 4:14-16
โปรดจงมั่นใจวาพระเยซูทรงเปนตัวแทนของเราแตละคนบนสวรรค
“ทรงเคยถูกลองใจเหมือนเราทุกอยาง” “เห็นใจในความออนแอของเรา”
“ชวยเราในยามตองการ” ทรงเปนมหาปุโรหิตของเราซึ่งไมไดถูกตัดขาด
จากระยะทางจากสวรรค พระคริสตทรงคอยตอนรับเราและนำเราสกู ารเขา
เฝาตอพระพักตรพระเจา มินาเลาเราจึงสามารถเขาถึง “พระที่นั่งแหง
พระคุณดวยความกลา”
บทที่ 12 พระผชู ว ยใหรอดผปู ระทับอยดู ว ยตลอดนิรนั ดร - 49

พระเยซูทรงอยทู ไี่ หนบนสวรรค?
“เมือ่ พระคริสตทรงถวายเครือ่ งบูชาเพือ่ ลบบาปเพียงครัง้
เดียวสำหรับตลอดไปแลว พระองคกป็ ระทับเบือ้ งขวาของ
พระเจา” ฮีบรู 10:12
พระคริสตผทู รงพระชนมอยู ผทู รงเขาใจ และทรงเปนตัว
แทนสวนตัวของเราบนพระบัลลังก “ทรงประทับเบือ้ งขวาของ
พระเจา”
พระเยซูทรงเตรียมพระองคอยางไรเพือ่ เปนมหาปุโรหิต
ของเรา?
“เพราะเหตุ นี้ พระองคจึ งตองเปนเหมือนกับพี่ น อ ง
ทุกอยางเพื่อจะไดเปนมหาปุโรหิต ผูเปยมดวยความเมตตา
และความซือ่ สัตย ในการกระทำกิจตอพระเจาเพือ่ ทีจ่ ะลบลาง
บาปของประชาชน เพราะพระองคเองไดทรงทนทุกขและถูก
ทดลอง พระองคจงึ ทรงสามารถชวยผทู ถี่ กู ทดลองได” ฮีบรู
2:17, 18
“พี่นอง” ของเราซึ่งมีความเปนมนุษยและทรง “ถูก
ทดลอง” เหมือนเรา ขณะนีเ้ ปนมหาปุโรหิตของเรา ทรงประทับ
อยเู บือ้ งขวาของพระบิดา ทรง “เปนเหมือน” เรา พระองคจงึ
ทราบความทุกขทรมานของเรา พระองคทรงหิว กระหาย ถูก
ทดลองและเหน็ดเหนือ่ ย พระองคทรงทราบถึงความตองการ
ความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจของเรา
แตเหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตของเรา
เพราะพระองค ท รงสิ้ น พระชนม เ พื่ อ “รั บ บาป” แทนเรา
พระองคทรงชำระคาไถบาปแทนเราดวยการสิน้ พระชนม เปน
ขาวอันประเสริฐเพือ่ มนุษยทกุ คน ทุกทีแ่ ละทุกเวลา
ผู อำนวยการโรงเรี ย นสอนศาสนาของเราแห ง หนึ่ ง
แบงปนประสบการณใหฟง วา “เมือ่ ลูกสาวคนเล็กสุดของเรา
อายุไดสามขวบ นิว้ ของเธอถูกเกาอีพ้ บั หนีบทำใหกระดูกแตก
เรารีบพาเธอไปหาหมอ เสียงรองดังแสดงถึงความเจ็บปวดของ
เธอซึง่ แทบจะฉีกหัวใจเราออกเปนชิน้ ๆ เหตุการณ นีก้ นิ ใจลูก
วัยหาขวบอีกคนของเราอยางแรงเชนกัน หลังจากที่หมอ
ทำแผลใหนอ งสาวเธอเสร็จ ผมจะไมลมื คำพูดเธอเลย พีส่ าว
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รองไหสะอึกสะอืน้ และพูดวา “‘...คุณพอขา หนูอยากใหเปน
นิ้วของหนูแทนจังเลยคะ!”’
เมื่อมนุษยชาติถูกรุกรานดวยบาปและถูกประณามให
ตายตลอดไปเปนนิตย พระเยซูตรัสวา “โอ พระบิดา อยากจะให
เปนขาพระองคเสียเอง” พระบิดาทรงใหพระเยซูทรงสมหวัง
บนไมกางเขน พระผูชวยใหรอดจากบาปของเราไดรับความ
ทุกขทรมาน ความเจ็บปวดทุกอยางเหมือนที่เราทุกคนไดรับ
แตมากกวานัน้ อีก
2. ขาวประเสริฐในพระคัมภีรพ
 นั ธสัญญาเดิม
เมือ่ คนอิสราเอลตัง้ คายทีเ่ ชิงเขาซีนาย พระเจาไดสงั่ ให
โมเสสสรางพลับพลาทีเ่ คลือ่ นยายได ใหเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
เพือ่ นมัสการพระองค “จงระวังทำสิง่ เหลานีต้ ามแบบอยางที่
เราแจงแกเจาบนภูเขา” (อพยพ 25:40) เกือบ 500 ป ตอมา
ไดมีวิหารที่ทำดวยหินอันยิ่งใหญของกษัตริยซาโลมอนมา
แทนทีข่ องเดิม ซึง่ ยังคงสภาพการจัดวางตามแบบเดิมเหมือน
พลับพลาชัว่ คราวหลังเกาทุกประการ
เมือ่ พระผเู ปนเจาตรัสใหโมเสสสรางสถานนมัสการตาม
รายละเอียดของพระองค ทรงมีพระประสงคอะไรในใจ?
“แลวใหเขาสรางสถานนมัสการถวายแกเรา เพื่อเรา
จะไดอยทู า มกลางพวกเขา” อพยพ 25:8
ความบาปเปนสาเหตุทำใหมนุษยแยกตัวจากพระผู
สรางอยางนาเสียใจ พลับพลาเปนวิธขี องพระเจาเพือ่ แสดงวา
พระองคทรงสามารถอยทู า มกลางพวกเราได พลับพลาซึง่ ตอ
มาคือ พระวิหาร กลายเปนศูนยกลางชีวิตและการนมัสการ
ศาสนพิธใี นสมัยพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม ทุกเชาเย็นประชาชน
จะมารวมตัวกันรอบๆ สถานศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสนทนากับพระเจา
โดยการอธิษฐาน (ลูกา 1:9, 10) อางถึงพระสัญญา “ทีท่ เี่ รา
จะพบกับเจา” (อพยพ 30:6) พระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมสอน
ขาวประเสริฐเหมือนกับทีพ่ ระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมสอน ทัง้
สองเลมใหภาพของพระเยซูทรงสิน้ พระชนมแทนเราและชวย
เหลือเรา เปนมหาปุโรหิตในพลับพลาบนสวรรค
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3. ราชกิจในพลับพลาของพระเยซูเพือ่ เรา
ทีพ่ ลับพลาและวิธนี มัสการตางๆ เปนสิง่ ทีพ่ ระเยซูกำลัง
ทำหนาทีอ่ ยขู ณะนีใ้ นพลับพลาบนสวรรคและบนโลก เพือ่ ให
คุณคาและชีท้ างการดำเนินชีวติ ประจำวันใหเราทุกคน
เพราะวาพลับพลาบนโลกสะทอนแบบอยางพระวิหาร
ในสวรรคซงึ่ ขณะนีพ้ ระเยซูทรงปฏิบตั กิ จิ อยู พระธรรมอพยพ
บทที่ 25-40 ใหรายละเอียดพิธีนมัสการและศาสนพิธีตางๆ
มากมายของพลั บ พลาในป า กั น ดารอย า งละเอี ย ดถี่ ถ ว น
สำหรับการสรุปยอการตกแตงพลับพลามีปรากฏในพระคัมภีร
พันธสัญญาใหม
“แมแตพนั ธสัญญาเดิมนัน้ ก็ยงั มีกฎเกณฑตา งๆ สำหรับ
ศาสนพิธแี ละสำหรับสถานนมัสการในโลก......ในหองชัน้ นอก
นัน้ มีคนั ประทีป โตะ และขนมปงเฉพาะพระพักตร หองนีเ้ รียก
วา วิสุทธิสถาน และขางหลังมานชั้นที่สองมีหองซึ่งเรียกวา
อภิสุทธิสถาน หองนั้นมีแทนทองคำสำหรับเผาเครื่องหอม
และมีหีบพันธสัญญาหุมดวยทองคำทุกดาน ภายในนั้น.....
มีแผนศิลาจารึกพันธสัญญา (แลวพระองคจึงทรงจารึก
พระบัญญัตสิ บิ ประการ (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:1-5) เหนือหีบ
นัน้ มีตวั เครูบแหงพระสิริ กางปกคลุม (พระทีน่ งั่ กรุณา) นัน้ ”
ฮีบรู 9:1-5
พลับพลาทีส่ รางขึน้ มีสองหองคือ วิสทุ ธิสถาน (หองบริสทุ ธิ)์
และ อภิสทุ ธิสถาน (หองบริสทุ ธิท์ สี่ ดุ ซึง่ อยชู นั้ ใน) มีลานดาน
หนาพลับพลาซึง่ มีแทนบูชาทองสัมฤทธิต์ งั้ อยเู พือ่ ใหปโุ รหิตใช
ประกอบศาสนพิธแี ละมีขนั ทองสัมฤทธิ์ ขนาดใหญใชลา งมือ
ลางเทา
การทำศาสนพิธบี นแทนบูชาทองสัมฤทธิน์ นั้ เปนสัญลักษณ
หมายถึงพระเยซู ซึ่งยอมสละพระชนมของพระองคบนไม
กางเขนจึงทรงเปน “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา ผทู รง
รับบาปของโลกไป!” (ยอหน 1:29) เมือ่ คนบาปทีส่ ำนึกผิดมา
ทีแ่ ทนบูชาเพือ่ รวมประกอบพิธแี ละสารภาพบาปของเขา เขา
จะไดรับการอภัยและมีการชำระลางความบาปออกไป ใน
ทำนองเดียวกัน คนบาปในทุกวันนี้ไดรับการชำระลางความ
บาปออกไปโดยพระโลหิตพระเยซู (1 ยอหน 1:9)
ในหองแรกเรียกวา วิสทุ ธิสถานมีทตี่ งั้ คันประทีปเจ็ดดวง
ที่จุดไฟตลอดเวลา หมายความถึงพระเยซูผูไมเคยหยุดเปน
“ความสวางของโลก” (ยอหน 8:12) โตะวางขนมปงเฉพาะ
พระพักตร เปนสัญลักษณของอาหารสำหรับรางกายของเรา
และใหกบั ความหิวของจิตวิญญาณ ดังนัน้ ขนมปงจึงเหมือน
เปน “อาหารแหงชีวิต” (ยอหน 6:35) แทนบูชาสำหรับเผา
เครือ่ งหอม ความหมาย ของเครือ่ งหอม ควันของเครือ่ งหอม
นั้นจะลอยขึ้นไปพรอมคำอธิษฐานของเราเฉพาะพระพักตร
พระเจา (วิวรณ 8:3, 4)

หองที่สองเรียกวา หองอภิสุทธิสถาน (หองชั้นในหรือ
หองบริสทุ ธิท์ สี่ ดุ มีหบี พันธสัญญาหมุ ดวยทองคำบริสทุ ธิ์ เปน
สัญลักษณหมายถึงพระบัลลังกพระเจา เปนหองไถบาปหรือ
พระที่นั่งกรุณาซึ่งพระเยซูทรงทำหนาที่ไกลเกลี่ยชวยเหลือ
คนบาปที่ละเมิดพระบัญญัติแหงศีลธรรมของพระเจา ศิลา
จารึกพระบัญญัติสิบประการที่พระเจาทรงใหไวทั้งสองแผน
วางไวขา งใตพระทีน่ งั่ กรุณา เครูบทองคำแหงพระสิรกิ างปกขึน้
สูงปกพระทีน่ งั่ กรุณาเหนือหีบพันธสัญญา ขางละรูป และหัน
หนาเขาหากัน แสงแหงพระสิรทิ สี่ อ งระหวางเครูบทัง้ สองรูปนี้
เปนสัญลักษณแสดงถึงการประทับอยขู องพระเจา
มานจะบังหองวิสุทธิสถาน (หองบริสุทธิ์ชั้นนอก) จาก
สายตาของประชาชน ขณะทีป่ โุ รหิตทัง้ หลายรับใชพวกเขาอยู
ที่ลานสนาม มานที่สองจะอยูขางหนาหองอภิสุทธิสถาน
(หองบริสทุ ธิท์ สี่ ดุ ชัน้ ใน) กัน้ หองชัน้ ในจากปุโรหิตทีเ่ ขามาใน
หองแรก (หองชัน้ นอก) ของพลับพลา
เมือ่ องคพระเยซูทรงสิน้ พระชนมบนไมกางเขน เกิดอะไร
ขึ้นกับมาน?
“นี่แนะ มานในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเปนสองทอน
ตัง้ แตบนตลอดลาง” มัทธิว 27:51
เมือ่ องคพระเยซูทรงสิน้ พระชนม หองอภิสทุ ธิสถานถูก
เปดออก ไมมมี า นกัน้ ระหวางพระเจาผบู ริสทุ ธิก์ บั ผมู คี วามเชือ่
อยางจริงใจอีกตอไป พระเยซู มหาปุโรหิต ของเราทรงเชือ้ เชิญ
เราเขาไปเฝาเฉพาะพระพักตรพระเจา (ฮีบรู 10:19-22) เราเขา
ไปถึงบัลลังกแหงสวรรค เพราะพระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิต ของ
เราประทับอยเู บือ้ งขวาพระเจา ทำใหเราสามารถอยตู อ พระพักตร
พระเจา เขาถึงพระทัยของพระบิดาที่เต็มไปดวยความรัก
ดังนัน้ จึงใหเรา “เขาไปใกล” ได
4. การสิน้ พระชนมของพระคริสตชว ยเราใหพน บาป
วิ ห ารบนโลกเป น แบบจำลองย อ ส ว นพระวิ ห ารบน
สวรรค สถานทีพ่ ระเยซู ทรงรับใชเพือ่ เราในขณะนี้ พิธนี มัสการ
ในวิหารบนโลกเปน “แบบจำลองและเงาของสิง่ ทีอ่ ยใู นสวรรค”
(ฮีบรู 8:5) แตมคี วามตางกันอยางเห็นไดชดั บรรดาปุโรหิตผู
รับใชในวิหารแหงโลกไมสามารถยกโทษบาปได แตที่ไม
กางเขนพระเยซู “ทรงปรากฏครัง้ เดียวเทานัน้ ในปลายยุคเพือ่
กำจัดบาปใหหมดสิน้ ไปโดยการถวายพระองคเองเปนเครือ่ ง
บูชา” (ฮีบรู 9:26)
พระธรรมเลวีนติ ใิ นพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมไดอธิบาย
ถึงรายละเอียดของงานภารกิจในสถานศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธนี มี้ สี อง
สวนคือ ศาสนกิจประจำวันและศาสนกิจประจำป (คำแนะ
นำขอที่ 13 กลาวถึงกิจประจำป)
ในพิธศี าสนกิจประจำวัน ปุโรหิต ถวายเครือ่ งบูชาเพือ่
ทั้งสองประเภทคือ สำหรับแตละคนและเพื่อกลุมธรรมิกชน
บทที่ 12 พระผชู ว ยใหรอดผปู ระทับอยดู ว ยตลอดนิรนั ดร - 51

ทั้งหลาย หากผูใดทำบาป ผูนั้นจะนำสัตวไรตำหนิมาถวาย
เปนเครือ่ งบูชา “และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครือ่ งบูชาไถ
บาป และฆาเครือ่ งบูชาไถบาปนัน้ ในทีท่ เี่ ขาถวายเครือ่ งบูชา”
(เลวีนติ ิ 4:29) ความผิดของคนบาปตองไดรบั การถายโอนไป
ทีส่ ตั วทไี่ มมคี วามผิดโดยสารภาพบาปและวางมือบนหัว เปน
สัญลักษณวา พระคริสตทรงนำเอาความผิดบาปของเราไปไว
ที่คาลวารี พระองคผูไมมีบาปทรงเปนคน “บาปเพื่อเรา” (2
โครินธ 5:21) สัตวทใี่ ชเปนเครือ่ งบูชาตองถูกฆาและมีการหลัง่
เลือดออกมา ชี้ใหเห็นถึงพระคริสตผูตองทุกขทรมานบนไม
กางเขน เปนการลงโทษขัน้ สูงทีส่ ดุ
5. ทำไมตองเปนเลือด?
“ถาไมมโี ลหิตไหลออกมา ก็จะไมมกี ารยกโทษบาปเลย”
(ฮีบรู 9:22) สิ่งที่เกิดขึ้นในการนมัสการตามพระคัมภีรเดิม
ชี้ใหเห็นถึงการชวยใหเรารอดบาปที่ยิ่งใหญของพระคริสต
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา ทรงเสด็จเขาไปในสถาน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ “ครัง้ เดียวเปนพอ จึงไดมาซึง่ การไถบาปชัว่ นิรนั ดร”
แกเรา (พระธรรมขอ 12) เมื่อพระโลหิตของพระเยซูหลั่ง
บนกางเขนเพื่อบาปของเรา “มานในพระวิหารก็ฉีกขาดออก
เปนสองทอนตัง้ แตบนตลอดลาง” (มัทธิว 27:51) เพราะการ
เสียสละของพระเยซูบนไมกางเขน จึงไมจำเปนตองมีการ
บูชายัญสัตวอกี ตอไป
เมื่อพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองคลงบนไม
กางเขน พระองคทรงมอบชีวติ ทีเ่ ชือ่ ฟงอยางสมบูรณแบบของ
พระองคมารับเอาความผิดทัง้ ปวงแทนเรา เมือ่ พระบิดาและ
พระบุตรทรงแยกจากกันทีเ่ นินเขาคาลวารี ครัง้ นัน้ พระบิดาทรง
เบือนพระพักตรหนีดวยความทุกขพระทัย ขณะที่พระบุตร
ก็ทรงสิน้ พระชนมดว ยหัวใจทีแ่ ตกสลาย พระเจาและพระบุตร
ทรงกาวเขาไปในประวัตศิ าสตรเพือ่ มอบพระองครบั เอาผลของ
บาปอยางเต็มที่ เพือ่ แสดงใหเห็นวาการกระทำผิดเปนเรือ่ งนา
เศราเพียงใด พระองคทรงใหอภัยคนบาปจนหมดสิน้ พระคริสต
“ทรงทำใหเกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแหงกางเขนของพระองค”
(โคโลสี 1:20)
6. การเปดเผยการทรงพระชนมของพระเยซูเพื่อ
ชวยเรา
ภารกิจประจำวันในพระวิหารบนสวรรคของพระเยซูคอื
อะไร?
“เพราะเหตุนี้ พระองคจงึ ทรงสามารถชวยคนทัง้ หลายที่
เขามาใกลพระเจาโดยทางพระองคนนั้ อยางเต็มที่ (ขอบเขต
หมายถึงชัว่ นิรนั ดร) เพราะวาพระองคทรงพระชนมอยทู กุ
เวลาเพือ่ ทูลขอเผือ่ คนเหลานัน้ ” ฮีบรู 7:25
ขณะนีพ้ ระเยซู “ทรงพระชนม” เพือ่ มอบพระโลหิตและ
ถวายพระองคเปนเครื่องบูชาแกเรา พระองคทรงนำหนาที่
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อยางเต็มกำลังเพือ่ ชวยมนุษยทกุ คน จาก
บาปอันนาเศราใจ บางคนเขาใจผิดวา
พระเจาไมเต็มใจอภัยบาปแกเรา ดังนั้น
ต อ งมี พ ระเยซู เ ป น คนกลางประทั บ บน
สวรรคเพื่อเฝาวิงวอนขอรองใหพระเจาทรงอภัยบาปแกเรา
ความจริงมิไดเปนเชนนัน้ พระองคตา งหากทีท่ รงเต็มใจยอมรับ
การทีพ่ ระบุตรทรงถวายพระองคเปนเครือ่ งบูชาดวยความยินดี
ปรีดา
นอกจากพระคริสตทรงเปนมหาปุโรหิตของเราบนสรวง
สวรรคแลว พระองคทรงมีภารกิจขอรองมนุษยที่เมินเฉยให
เห็นขาวประเสริฐของพระองคเปนครัง้ ทีส่ อง ทรงชวยคนบาป
ทีส่ นิ้ หวังใหมคี วามหวังในพระวจนะของพระองค และทรงชวย
ผมู คี วามเชือ่ ทัง้ หลายใหมั่งคั่งในพระวจนะของพระองคเพื่อ
ทำใหการอธิษฐานมีพลังมากยิง่ ขึน้ ขณะนีพ้ ระเยซูกำลังหลอ
หลอมชีวติ เราใหสอดคลองกลมกลืนกับจะพระบัญญัตทิ งั้ หมด
ของพระเจา และทรงชวยเราพัฒนาอุปนิสัยใหพรอมเสมอ
สำหรับการทดลองที่จะเกิดขึ้น พระเยซูทรงมอบชีวิตของ
พระองคแกทุกคนบนโลกนี้ตลอดไป ขณะนี้ในฐานะมหา
ปุโรหิตหรือคนกลาง “ดำรงพระชนมอยูชั่วนิรันดร” ทรงนำ
ประชาชนใหยอมรับการสิ้นพระชนมของพระองค เพื่อบาป
ของเขา แมพระองคทรงใหโลกทีพ่ า ยแพอยางสิน้ เชิงไดคนื ดีกบั
พระองคทไี่ มกางเขนแลวก็ตาม พระองคไมทรงสามารถชวยเรา
ใหรอดไดนอกจากจะยินดีรบั เอาพระคุณของพระองค การที่
มนุษยหลงทางไมใชเพราะ เขาเปนคนบาปแตเพราะเขาปฏิเสธ
ทีจ่ ะรับการใหอภัยจากพระเยซูคริสตตา งหาก
บาปทำลายความสัมพันธที่เคยใกลชิดสนิทสนมกัน
ระหวางอาดัมเอวากับพระเจา พระเยซู (ทรงเปนพระเมษโปดก
หรื อ ลู ก แกะของพระเจ า ) ทรงสิ้ น พระชนม เ พื่ อ ให ม นุ ษ ย
ทัง้ หลายเปนอิสระจากบาปและเพือ่ ฟน ฟูความสัมพันธทหี่ าย
ไป ทานไดพบพระองคผเู ปนมหาปุโรหิตของทาน ผรู กั ษาความ
สัมพันธ (คนกลาง) ระหวางพระองคกบั เราใกลชดิ และบริสทุ ธิ์
ดวยกันตลอดไปหรือยัง?
การสิน้ พระชนมดว ยความเสียสละของพระคริสตเปนสิง่
พิเศษหาใดเหมือน ราชกิจของพระคริสตบนสวรรคนั้นมีคา
ยากจะหาสิง่ ใดเทียบได พระคริสตเทานัน้ ผทู รงทำใหพระเจา
สถิตอยขู า งกายเรา พระคริสตเทานัน้ ผทู รงทำใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สถิตในหัวใจเราไดอยางแทจริง พระเยซูทรงทำให
พระองควา งเปลาเพือ่ เติมเต็มใหเราทัง้ หลายแทน พระองคทรง
สมควรไดรบั ขอผูกพันเชนเดียวกันนีจ้ ากเราดวย จึงขอใหรบั
เอาพระองคเปนพระผูชวยใหรอดบาปและเปนเจาเหนือชีวิต
ของทานเสียแตบดั นี้
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บทที่
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พระผชู ว ยใหรอดบาปตลอดนิรนั ดร

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 12 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 12
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 12 แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตอง
ทีส่ ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ แตละตอนมีขอ ความไมถกู ตองเพียงหนึง่ ขอความ)
1. ___ พระเยซูสามารถเขามาในชีวติ ของเราโดยทางพระวิญญาณบริสทุ ธิไ์ ดมากกวาการทีพ่ ระองคมชี วี ติ อยใู นโลก
___ พระเยซูทรงอยใู กลชดิ กับทุกคนเพือ่ นำพาชีวติ ของคนทีย่ นิ ดีใหพระองคทรงนำ
___ พระเยซูทรงทำหนาทีเ่ ปนผแู ทนของเราในฐานะมหาปุโรหิต อยเู บือ้ งขวาพระหัตถของพระเจา
___ เพราะพระเยซูทรงถูกทดลองใจในฐานะของมนุษยคนหนึง่ ทำใหพระองคทรงสามารถชวยเราได
___ พระเยซูทรงสิน้ พระชนมเพือ่ คนจำนวนหนึง่ เทานัน้
2. ___ พระวิหารในสมัยพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมเปนสถานทีท่ พี่ ระเจาเสด็จลงมาพบประชาชนอิสราเอล
___ พระวิหารในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมเกีย่ วของกับการนมัสการนอยมาก
___ พระวิหารในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมสอนขาวประเสริฐเดียวกันกับสิง่ ทีพ่ ระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมสอน
3. ___ พิธนี มัสการตางๆ ในพระวิหารสอนประชาชนเกีย่ วกับความตายของพระคริสตเพือ่ บาปของเราทัง้ หลาย และการรับใชใน
ฐานะมหาปุโรหิตของพระองค
___ พิธกี รรมตางๆ ในพระวิหารไมมคี วามหมายสำหรับคริสตชนเลย
4. ___ การถวายเครือ่ งบูชาตางๆ ในพระวิหารชีไ้ ปทีไ่ มกางเขนในวันขางหนา
___ พระวิหารไมไดมสี งิ่ ใดชวยทำใหคนอิสราเอลไดรบั การอภัยบาปเลย
___ พระวิหารของชาวอิสราเอลสรางขึน้ มาตามแบบพระวิหารในสวรรค
5, 6. ___ พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มยังมีผา มานกัน้ ตัง้ แตสมัยของพระคริสต
___ หนาทีข่ องปุโรหิตในพระวิหารเปนแบบอยางเดียวกับทีพ่ ระคริสตทรงกระทำเพือ่ เราทัง้ หลาย
___ พระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตกำลังชำระเราทัง้ หลายจากความบาปโดยพระโลหิตของพระองค
คำถามชวนคิด
พระเยซูในฐานะลูกแกะของพระเจาไดสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของเรา ในฐานะมหาปุโรหิต พระเยซูทรงนำเราเขามาใกล
พระเจา มีสมั พันธสนิทกับพระองค เพราะสิง่ ทีพ่ ระเยซูไดกระทำเพือ่ ทานแลว และสิง่ ทีพ่ ระองคกระทำในขณะนีแ้ กทา น ทานมีความ
รสู กึ อยางไรกับพระเยซู?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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พบแลว
จากคนบาป
ทีท่ ำผิดสู
ธรรมิกชน
ผไู ดรบั
การอภัย

บทที่

13

ไ

มมีรอยนิ้วมือไมมีอาวุธใหเห็น ไมพบฆาตกรเดินเขามาในที่ทำงาน
ของคุณหมอ ไมมใี ครไดยนิ เสียงเหนีย่ วไกปน แตคณ
ุ หมอนอนแผอยหู ลังโตะ
ทำงานของเขา มีกระสุนหานัดฝงในรางเขา
ดูเหมือนเปนคดีอาชญากรรมไรรอ งรอยอยางสมบูรณแบบ ในตอนแรก
นักสืบไมพบรองรอยอะไร แตแลวเขาก็สงั เกตเห็นสายไฟเล็กๆ ติดอยกู บั ทีว่ าง
ดินสอบนโตะคุณหมอและโยงไปถึงเครือ่ งอัดเทปในลิน้ ชักโตะ นักสืบพบวาที่
วางดินสอเปนทีซ่ อ นของไมโครโฟนสำหรับบันทึกการสนทนาของคุณหมอกับ
คนไขที่มารับการรักษา
นักสืบกรอเทปกลับอยางรวดเร็ว และตองตกตะลึงเพราะมีเสียงเทปของ
การเกิดอาชญากรรม นายแอนโทนี่เดินเขามาในหองทำงานและเริ่มทะเลาะ
กับคุณหมออยางรุนแรง เสียงปนดังขึน้ เสียงเทปจบลงดวยเสียงครวญครางอัน
นากลัวของคุณหมอซึ่งกำลังนอนสิ้นลมหายใจบนพรม
มีการบันทึกเทปถึงรายละเอียดทีน่ า กลัว ฆาตกรคิดวาคดีอาชญากรรม
ของเขายังคงเปนความลับตลอดไป เขาพยายามไมทงิ้ รองรอยไว แตกย็ งั มีพยาน
ทีม่ องไมเห็นเลาเรือ่ งใหฟง ทัง้ หมดจนได
ในบทนี้เราจะเรียนรูเกี่ยวกับการพิพากษาครั้งสุดทายของพระเจา เมื่อ
มนุษยทงั้ หลายจะ “ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทัง้ หลายทีเ่ ขียนไวใน
หนังสือแหงชีวติ นัน้ ” (วิวรณ 20:12) แตจะเปนขาวรายสำหรับคนทีย่ งั ไมรบั เชือ่
พระคริสตเปนพระผชู ว ยใหรอดบาปของเขา เพราะการพิพากษานับเปนขาวดี
เลิศสำหรับคนทีม่ หี ลักประกันอันมัน่ คงในพระคริสต
1. ทานสามารถเผชิญการพิพากษาโดยไมตอ งหวาดกลัว
ใครจะเปนผพู พิ ากษาโลก?
“พระบิดาไมทรงพิพากษาใคร แตทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไวกับ
พระบุตร” ยอหน 5:22
ไมกางเขนเตรียมพระคริสตใหกลายเปนผพู พิ ากษาของเราไดอยางไร?
“พระเจาไดทรงตั้งพระเยซูไวใหเปนเครื่องบูชาไถบาปโดยพระโลหิต
ของพระองค ความเชื่อจึงไดผล ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นความชอบธรรมของ
พระเจา...และเพือ่ จะสำแดงในปจจุบนั นีว้ า พระองคทรงเปนผชู อบธรรม
และทรงใหผทู เี่ ชือ่ ในพระเยซูเปนผชู อบธรรมดวย” โรม 3:25, 26
การสิน้ พระชนมบนไมกางเขนแทนเราของพระคริสต ทำใหพระองค ทรง
เปนทั้งผูพิพากษาที่เที่ยงธรรมและผูแกตางซึ่งเต็มไปดวยความเมตตา ผูทรง
สามารถอภัยความบาปผิดใหแกคนบาปทีก่ ลับใจ เมือ่ จักรวาลทีเ่ ฝามองดูอยู
นัน้ ตัง้ คำถามวา “ผพู พิ ากษาทีเ่ ปนกลางประกาศคนทีผ่ ดิ ใหไมผดิ ได อยางไร?”
พระคริสตทรงสามารถตอบไดโดยชีไ้ ปทีร่ อยแผลเปนบนพระหัตถของพระองค
เพราะพระองคทรงรับโทษความผิดบาปของเราอยางถูกตองดวยพระกายของ
พระองคแลว
หนังสือแหงสวรรคเก็บบันทึกชีวติ ของมนุษยทกุ คน บันทึกเหลานีจ้ ะนำ
มาใชในวันพิพากษา (วิวรณ 20:12) นีค่ อื ขาวรายสำหรับคนทีค่ ดิ วาความบาป
และคนทำผิดในที่ลับซึ่งเขาไดทำไวจะไมกลับมาหลอกหลอนเขาอีก แตเปน
ขาวดีสำหรับคนที่ยอมรับพระคริสตอยางจริงใจในฐานะผูทำหนาที่แกตาง
บทที่ 13 จากคนบาปทีท่ ำผิดสธู รรมิกชนผไู ดรบั การอภัย - 53

บนสวรรค “พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของ
พระองค ก็ชำระเราใหปราศจากบาปทัง้ สิน้ ” (1
ยอหน 1:7)
พระเยซูทรงแลกเปลีย่ นอะไรกับชีวติ บาป
ของเรา?
“พระเจาทรงทำพระองค (พระคริสต)
ผทู รงไมมบี าปใหบาป เพราะเห็นแกเรา เพือ่ เรา
จะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค”
2 โครินธ 5:21
ชีวิตบาปของเราถูกแลกดวยชีวิตชอบ
ธรรมทีส่ มบูรณของพระคริสต เพราะชีวติ ไรบาป
และการสิน้ พระชนมของพระเยซูทำใหพระเจา
สามารถยกโทษบาปใหและปฏิบตั ติ อ เราเหมือน
ไมเคยมีบาปมากอน
อะไรทำใหพระเยซูมีคุณสมบัติพรอมที่
จะเปนผแู กตา งและพิพากษาเรา?
2. พระคริสตเสด็จมาตรงเวลา
พระเยซูทรงไดรบั การเจิมดวยพระวิญญาณ
บริสทุ ธิเ์ มือ่ ทรงรับบัพติศมา
“เมือ่ พระเยซูทรงรับบัพติศมาแลวก็เสด็จ
ขึ้นจากน้ำ และในทันใดนั้นฟาก็แหวกออก
และพระองคทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจา
เสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค และ
นีแ่ นะ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟาสวรรควา ‘ทาน
ผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจทานมาก’”
มัทธิว 3:16, 17
หลั ง จากการเจิ ม พระคริ ส ต ด ว ยพระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ใ นการรั บ บั พ ติ ศ มา ของ
พระองค ทำใหสาวกทัง้ หลายประกาศวา
“‘เราพบพระเมสสิยาห’ (ซึ่งแปลวา
พระคริสต)” ยอหน 1:41
บรรดาสาวกทราบดีวา เมสสิยาหเปนคำ
ในภาษาฮีบรู และพระคริสตเปนคำในภาษากรีก
ทัง้ สองคำมีความหมายวา “ผไู ดรบั การทรงเจิม”
ลูกา (สาวกคนหนึง่ ของพระเยซู) บันทึก
ปแหงการเจิมของพระเยซูเปน พระเมสสิยาห
ในปที่สิบหาแหงรัชกาลของจักรพรรดิทเิ บริอสั
ซีซาร (ลูกา 3:1, 2) หรือ 27 ป หลังคริสตกาล
เมือ่ 500 กวาปกอ นพระเยซูเสด็จมา ผเู ผย
พระวจนะดาเนียลไดพยากรณไววา พระเยซู
จะเสด็จมาปรากฏและถูกเจิมเปนพระเมสสิยาห
ในป ค.ศ. 27
“เพราะฉะนั้นจงทราบและเขาใจวา นับ
ตัง้ แตกาลทีถ่ อ ยคำนัน้ ออกไป ใหสรางกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหมจนถึงสมัยผูถูกเจิมไว......เปนเวลาเจ็ด
‘สัปตะ’(สัปดาห) และเปนเวลาหกสิบสองสัปตะ”
ดาเนียล 9:25
54 - พบแลว

เจ็ดสัปดาหและหกสิบสองสัปดาหรวม
เปนหกสิบเกาสัปดาหหรือ 483 วัน (7 x 69 =
483 วัน) คำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีร
ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ นั บ หนึ่ ง วั น เท า กั บ หนึ่ ง ป
(เอเสเคียล 4:6; กันดารวิถี 14:34) ดังนัน้ 483
วันจึงเทากับ 483 ป ดาเนียลทำนายวาจะมี
คำสั่ ง ให ส ร า งกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ขึ้ น มาใหม ใ ห
เหมือนเดิม และหลังจากคำสัง่ นีผ้ า นไป 483
ป พระเมสสิยาหจะทรงปรากฏอยางแนนอน
พระเยซูทรงปรากฏเปนพระเมสสิยาห
ตามเวลาที่ กำหนดไว ห รื อ ไม ? พระราชา
อารทาเซอรซีสทรงออกกฎหมายใหสรางกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหมในป 457 กอนคริสตกาล
(เอสรา 7:7-26) เวลาไดผา นไปจนครบ 483 ป
สิน้ สุดลงใน ค.ศ. 27 (457 กอนคริสตกาล +
ค.ศ. 27 = 484) อยางไรก็ตามมีการออก
กฎหมายระหวางป 457 และพระคริสตทรงถูก
เจิมระหวางป ค.ศ. 27 ทำใหเวลาทัง้ สองไมเต็ม
ปี ดังนัน้ ระยะเวลาทีถ่ กู ตองจึงเปน 483 ป นัน่
เอง เวลาที่กำหนดคือ ค.ศ. 27 พระเยซูทรง
ปรากฏพรอมขาวประเสริฐวา “เวลาไดมาถึง
แลว” (มาระโก 1:15) การเกิดขึน้ จริงอยางแมน
ยำตามคำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีร
นัน้ เปนคำยืนยันทีน่ า ประหลาดใจวา พระเยซู
ชาวนาซาเร็ททรงเปนพระเมสสิยาหอยางแน
นอน พระเจาเสด็จลงมาในโลกเปนสภาพเนือ้
หนังมนุษย
พระเยซูทรงใชเวลาในการยืนยันพันธสัญญานานเทาไร?
“ทานจะทำพันธสัญญาเขมแข็งกับคนเปน
อันมากอยหู นึง่ ‘สัปตะ’ (สัปดาห)” ดาเนียล
9:27
เมือ่ เราใชกฎหนึง่ วันเทากับหนึง่ ป ดังนัน้
หนึง่ “สัปดาห” เทากับเจ็ดป หมายถึงพระเยซู
ทรง “ทำพันธสัญญาเขมแข็ง” หรือพระสัญญา
ทีพ่ ระองคทรงใหกบั มนุษยตงั้ แต ค.ศ. 27 ถึง
ค.ศ. 34 นับเปนเวลาเจ็ดปตามพระวจนะขาง
ตนพอดี หลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาป
พระเจาทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งสองวา
พระองคจะทรงชวยพงศพนั ธมุ นุษยจากบาป
โดยความตายของผหู นึง่ ทีพ่ ระองคทรงสงมา
(ปฐมกาล 3:15)
ในชวงกลางสัปดาหที่เจ็ดสิบนี้มีอะไร
เกิดขึ้น?
“ทานจะกระทำใหการถวายสัตวบูชา
และเครื่ อ งบู ช าอื่ น ๆ หยุ ด ไปครึ่ ง ‘สั ป ตะ’
(หมายถึงสัปดาห)” ดาเนียล 9:27

พบแลว
พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนในป ค.ศ. 31 คือในชวง “ครึง่
สัปดาห” เวลาสิน้ พระชนมของพระเยซู “มานในพระวิหารก็ฉกี
ขาดออกเปนสองทอนตั้งแตบนตลอดลาง” (มัทธิว 27:51)
เครื่องบูชาที่กำลังจะถูกฆา (เปนสัญลักษณของพระเยซู
“พระเมษโปดกของพระเจา”) ไดหลบหนีจากมือของปุโรหิต
เหตุการณนี้เปนเครื่องหมายวาพระเจาไมทรงประสงคให
มนุษยถวายสัตวบูชาอีกตอไป คำพยากรณทสี่ ำเร็จถูกตองตรง
ตามอักษรทุกตัวคือ พระเยซูทรง “หยุด” การถวาย สัตวบูชา
ดังนัน้ ตัง้ แตพระคริสตทรงสิน้ พระชนม เราติดตอกับพระผเู ปน
เจาโดยตรงผานพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจาหรือมหา
ปุโรหิตของเรา มิไดใชสตั วบูชาเหมือนเดิมแตประการใด
3. หลักประกันของการยกโทษบาป
ตามคำพยากรณของดาเนียล ทำไมพระเยซูจงึ ตองสิน้
พระชนม?
“ทานผูหนึ่งที่ถูกเจิมไว จะตองถูกตัดออกและจะไมมี
อะไรสำหรับทาน” ดาเนียล 9:26
การสิ้นพระชนมของพระเยซูที่ไมกางเขนเปนการถูก
“ตัดออก” พระองคทรงสิน้ พระชนม “ไมใชเพือ่ พระองค” ไมใช
ชดใชบาปของพระองคแตเพือ่ ชดใชบาปใหแกโลกทัง้ ใบ
เราจะรไู ดอยางไรวาพระเจาทรงใหอภัยบาปของเราทัง้ หมด?
“คือความชอบธรรมของพระเจา ซึง่ ปรากฏโดยความเชือ่
ในพระเยซูคริสตแกทุกคนทีเ่ ชือ่ ...เพราะวาทุกคนทำบาป
และเสือ่ มจากพระสิรขิ องพระเจา แตพระเจาทรงมีพระคุณ
ใหเขาเปนผชู อบธรรมโดยไมคดิ มูลคาโดยทีพ่ ระเยซูคริสต
ทรงไถเขาใหพน บาปแลว พระเจาไดทรงตัง้ พระเยซู ไวใหเปน
เครือ่ งบูชาไถบาป โดยพระโลหิตของพระองค ความเชือ่
จึงไดผล” โรม 3:22-25
ประเด็ น สำคั ญ ในพระวจนะเหล า นี้ คื อ เรา “ทุ ก คน
ทำบาป” แตเปนเพราะ “พระคุณ” ของพระเจา มนุษยจงึ “เปน
ผูชอบธรรม” ไดมี “ความเชื่อ” ในอำนาจการลบมลทินโดย
“พระโลหิต” ของพระคริสต เมือ่ เราถูกพิพากษา พระเจาทรง
ประกาศวาเราไมผดิ ความผิดบาปในอดีตของเราถูกยกออกไป
จนหมดสิน้ แลว พระองคทรงประกาศใหเราเปนคนชอบธรรม
“คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งปรากฏโดยความเชื่อใน
พระเยซูคริสตแกทกุ คนทีเ่ ชือ่ ”

เราทั้งหลายพยายามทำความดีเพื่อใหตามเกณฑที่ตั้ง
ไวจนหมดแรง สามารถพบการหยุดพักที่แทจริงโดยยอมรับ
พระเมตตาของพระคริสต พระองคทรงสัญญาวา “บรรดาผู
เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทาน
ทัง้ หลายไดหยุดพัก” (มัทธิว 11:28) เราทัง้ หลายทีแ่ บกภาระ
หนั ก จากความรู สึ ก ผิ ด และน า ละอายในอดี ต ที่ เ จ็ บ ปวด
สามารถพบสันติสขุ และความบริบรู ณทงั้ หมดไดในพระคริสต
4. เวลาพิพากษาเริม่ ขึน้ แลว
ในพระธรรมดาเนียลบททีแ่ ปด ทูตสวรรคแสดงใหผพู ยากรณ
เห็นภาพกวางทีย่ งิ่ ใหญในอนาคต ดาเนียลไดเห็นการขวิดกันของ
(1) แกะผู (2) แพะผู (3) แพะผเู ขาเดียว “สวนอีกเขาหนึง่ เปนเขา
เล็กๆ งอกออกมาและใหญโตเรืองอำนาจมาก” (ดาเนียล 9:8, 9)
เหลานีเ้ ปนสัญลักษณแทนอาณาจักร (1) มิโดเปอรเซีย (2) กรีก
และ (3) โรมตามลำดับ (ดาเนียล 8:1-12, 20-26)
สวนทีส่ ขี่ องคำพยากรณคอื อะไร?
“‘นิมิตที่เกี่ยวของกับเครื่องเผาบูชาเนืองนิตยจะอยูอีก
นานเทาใด...? ทานผนู นั้ ตอบทานวา อยนู านสองพันสามรอย
เวลาเย็นเวลาเชา (หรือวัน) แลวสถานศักดิส์ ทิ ธิน์ นั้ จะกลับสู
สภาพอันควร (ชำระ)’” ดาเนียล 8:13, 14
ดาเนียลลมหมดสติตอ หนาทูตสวรรคทอี่ ธิบายคำพยากรณ
เวลา 2,300 วัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร
บทที่แปดจบลงโดยไมมีการแปลความในสวนนั้น แตตอมา
ทูตสวรรคปรากฏขึน้ อีกครัง้ และกลาววา
“ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้ เพือ่ จะใหปญ
 ญาและความ
เขาใจแกทาน... เพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเขาใจ
นิมติ นัน้ มีเจ็ดสิบ “สัปตะ” (สัปดาห) แหงปกำหนดไว (ยุต)ิ
สำหรับชนชาติของทาน และนครบริสทุ ธิข์ องทานเพือ่ ใหเสร็จ
สิน้ การทรยศ ใหบาปจบสิน้ และใหลบมลทิน” ดาเนียล 9:22-24
เปนทีแ่ นนอน 2,300 วันนัน้ เทากับ 2,300 ป โดยหนึง่
วันเทากับหนึง่ ป (เอเสเคียล 4:6) เจ็ดสิบสัปดาหหรือ 490 ป
เทากับสวนแรกของระยะทีย่ าวกวาของ 2,300 ป ระยะเวลา
ทั้งสองนั้นเริ่มเมื่อ 457 กอนคริสตกาล เมื่อเปอรเซียออก
กฎหมาย “ใหสรางกรุงเยรูซาเล็มขึน้ ใหม” ลบ 490 ป ออก
จาก 2,300 ป จะเหลือ 1,810 ป บวก 1,810 ป กับ ค.ศ. 34
เมือ่ 490 ป สิน้ สุดลง ก็จะไดผลลัพธเปนป ค.ศ.1844

เมือ่ ครบ 2300 ป “สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิจ์ ะกลับสสู ภาพอันสมควร”
7 x 7 สัปดาห เทากับ 490 ป “ตัดออก” สำหรับคนยิว
กค.ศ. 457
ค.ศ. 27 ค.ศ. 31 ค.ศ. 34
3 1/2
7 คูณ 69 สัปดาห เทากับ 483 ป
จนกวาพระเมสสิยาหจะเสด็จมา

ค.ศ. 1844

3 1/2

7 สัปดาหหรือ 7 ป

บทที่ 13 จากคนบาปทีท่ ำผิดสธู รรมิกชนผไู ดรบั การอภัย - 55

5. สถานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บ นสวรรค ถู ก ชำระคื อ การ
พิพากษา
ทูตสวรรคบอกดาเนียลวาในป 1844 (จุดสิ้นสุดของ
2,300 ป) “สถานศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะกลับสสู ภาพอันควร” (ดาเนียล
8:14) หมายความวาอะไร? ตัง้ แตป ค.ศ. 70 เมือ่ ทหารโรมัน
ทำลายพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ประชากรของพระเจาไมมี
พระวิหารบนโลก ดังนั้นในป 1844 มีการชำระลางสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงสถานศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรคเทานั้นที่
พระวิหารบนโลกใชเปนตนแบบและสรางจำลองขึ้นมา
คราวนี้ การชำระลางสถานศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรค
หมายความวาอะไร? อิสราเอลโบราณเรียกวันชำระสถานศักดิ์
สิทธิบ์ นโลกวา Yom Kippur (ยม คิปปูร) หรือวันแหงการไถ
บาป ซึง่ เปนวันพิพากษาชนชาติฮบี รู
เราคนพบในบทเรียนบที่ 12 ถึงราชกิจของพระคริสตทที่ รง
กระทำเพือ่ เรามีสองภาคคือ (1) กิจประจำวันและพิธตี า งๆ ทีเ่ นน
งานหนาทีข่ องปุโรหิตทีห่ อ งแรกหรือวิสทุ ธิสถาน ในสถานศักดิ์
สิทธิ์ (2) กิจประจำปีและพิธตี า งๆ เนนทีห่ นาทีข่ องมหาปุโรหิต
ในหองชัน้ ในของสถานศักดิส์ ทิ ธิห์ รืออภิสทุ ธิสถาน (เลวีนติ ี 16)
ในสถานศักดิ์สิทธิ์บนโลก ประชาชนสารภาพบาปของ
เขาทุกวัน เลือดของสัตวทถี่ กู ฆา ถูกนำไปประพรมทีม่ มุ แทน
บูชาและจะถูกนำไปในวิสทุ ธิสถาน (เลวีนติ ิ 4 และ 6) ดังนัน้
วันแลววันเลา สัญลักษณของการสารภาพบาปจะถูกนำไปไว
ทีน่ นั่ ของสถานศักดิส์ ทิ ธิ์
ดังนั้นในวันแหงการลบบาปแตละป สถานศักดิ์สิทธิ์
จะถูกชำระจากบาปทั้งปวงที่ไดสารภาพไวตลอดปที่ผานมา
(เลวีนติ ิ 16) เพือ่ ใหมผี ลตอการชำระลางครัง้ นี้ มหาปุโรหิตใช
แพะทีไ่ ดรบั การถวายแลวเปนสัตวบูชา จากนัน้ จึงนำเลือดแพะ
เขาไปในอภิสทุ ธิสถาน (หองชัน้ ใน) ประพรมเลือดทีใ่ ชชำระ
ลางนีต้ อ พระพักตรทหี่ บี สัญญาไมตรี เพือ่ แสดงวาพระโลหิต
ของพระเยซู พระผไู ถบาปกำลังจะเสด็จมา ชำระการลงโทษ
บาปและเพื่อใหเปนสัญลักษณ เพราะฉะนั้นมหาปุโรหิตจึง
ยายบาปทีส่ ารภาพแลวออกจากสถานศักดิส์ ทิ ธิ์ ไปวางทีห่ วั
แพะอีกตัวหนึง่ จากนัน้ จึงปลอยมันเขาไปในถิน่ ทุรกันดารเพือ่
ใหตายทีน่ นั่ (เลวีนติ ิ 16:20-22)
พิธีในวันลบบาปประจำปละหนึ่งครั้ง จะเปนวันลบ
มลทินบาปออกจากสถานศักดิส์ ทิ ธิ์ ประชาชนจะถือเอาวาวัน
นั้นใหเปนวันพิพากษา เพราะคนที่ทำบาปแตปฏิเสธการ
สารภาพบาป และปฏิเสธการใหอภัยบาปจากพระเจา นับวา
เปนคนอธรรมและถูก “อเปหิออกจากประชาชน (ของพระเจา)
ของพระองค”(เลวีนติ ิ 23:29) สิง่ ทีม่ หาปุโรหิตทรงกระทำปละ
ครั้งเปนประจำทุกป เปนเครื่องหมายชี้ไปที่พระเยซูในฐานะ
มหาปุโรหิตของเรา ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเปนพอ
(ฮีบรู 9:6-12) ในวันพิพากษาทีย่ งิ่ ใหญนพี้ ระองคทรงลบมลทิน
บาปทัง้ หมดใหหมดไปจากสถานศักดิส์ ทิ ธิ์ บาปเหลานัน้ เปน
บาปของคนทั้งหลายที่ยอมรับพระเยซูในฐานะพระผูชวยให
รอดจากบาปของพวกเขา ดังนัน้ ขณะนีเ้ มือ่ เราสารภาพบาป
พระองคก็จะลบมลทินบาปของเราทันที และถูกลบออกไป
จากหนังสือแหงชีวิตตลอดกาล (กิจการอัครทูต 3:19) นี่คือ
ราชกิจการพิพากษาซึง่ เริม่ ขึน้ ในป ค.ศ. 1844 ในปี ค.ศ. 1844
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เมื่อเวลาพิพากษาของพระเจาเริ่ ม ขึ้ น ใน
สวรรค พระเยซูทรงเริม่ ราชกิจ การชำระลาง
พระวิหารบนสวรรคของพระองค ข า ว
ประเสริฐ เกีย่ วกับการพิพากษาไดเริม่ ปาว
ประกาศไปทัว่ โลก (วิวรณ 14:6-7) บทเรียน พบแลว ในบทตอ
ไปจะกลาวถึงขาวประเสริฐอันเปนอัมตะ
6. เผชิญกับบันทึกชีวติ ของทานในวันพิพากษา
ตั้งแตป ค.ศ.1844 เปนตนมา พระคริสตในฐานะผู
พิพากษาทรงพิจารณา บันทึกของคนทุกคนทีย่ อมรับพระองค
เปนองคพระผเู ปนเจา และในฐานะผพู พิ ากษา พระเยซูจะทรง
ลบบันทึกความบาปทัง้ หมดของคนชอบธรรม ออกจากบันทึก
ชีวติ พวกเขาบนสวรรค (กิจการของอัครทูต 3:19)
เมือ่ ใดทีช่ อื่ ของทานถูกเรียกขานในการพิพากษา หาก
ทานยอมรับพระคริสต เปนผรู บั บาปแทนตัวทาน ทานจะเผชิญ
หน า กั บ หนั ง สื อ แห ง ชี วิ ต ท า นได อ ย า งสบายใจ เมื่ อ การ
พิจารณาคนชอบธรรมสิน้ สุดลง พระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้
เพือ่ ประทานบำเหน็จตอบแทนเขา (วิวรณ 22:12-14)
ทานพรอมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูหรือยัง? หรือยัง
มีอะไรอีกทีท่ า นปดบังพระองค? ทานพรอมทีจ่ ะสรางมิตรภาพที่
สัตยจริงอยางเปดเผยตอพระองคหรือยัง? พระองคผทู รงสัญญาวา
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและ
เทีย่ งธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเรา
ใหพน จากการอธรรมทัง้ สิน้ ” 1 ยอหน 1:9
การสารภาพบาปมีความหมายงายๆ คือ การตกลงที่
จะเผชิญบาปของเราและยอมรับการใหอภัยบาปของพระองค
และรับรถู งึ ความตองการฤทธิอ์ ำนาจและพระคุณของพระองค
ขณะทีก่ ษัตริย เฟรดเดริค วิลเลีย่ ม เสด็จเยีย่ มเรือนจำที่
พ็อทสดัม พระองคไดรบั ฟงคดีเพือ่ ขอผอนผันมากมาย นักโทษ
ทัง้ หลายมักกลาววา ผพู พิ ากษาลำเอียงบาง พยานเบิกความ
เท็จบาง หรือทนายไมซอื่ สัตยบา งจึงตัดสินจำคุกพวกเขา จาก
หองขังหนึง่ ไปยังอีกหองขังหนึง่ เรือ่ งราวความไรมลทินเหมือนๆ
กันไดรบั การเลาใหฟง ตลอด
มีหอ งขังหนึง่ ทีน่ กั โทษไมพดู อะไร กษัตริยเ ฟรด เดริค ตรัส
ติดตลกวา “ฉันคิดวาเธอก็บริสทุ ธิเ์ หมือนกันนะ”
“ขาแตพระราชา ไมใชพะยะคะ” ชายคนนั้นกราบทูล
“ขาพระบาททำผิด สมควรแลวทีจ่ ะไดรบั โทษหนัก”
กษัตริยทรงหันกลับไปทีผ่ คู ุมและทรงเปลงพระสุรเสียง
อันดังวา “มานีซ่ แิ ละรีบปลอยผรู า ยคนนีอ้ อกไป กอนทีเ่ ขาจะ
ทำใหกลมุ คน (ทีแ่ กลงทำตัว) บริสทุ ธิต์ อ งเสือ่ มทรามตามไปดวย”
เราเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาอยางไร? เราจะเตรียม
พรอมสำหรับพระเยซูที่จะเสด็จมาอยางไร? งายๆ เพียง
สารภาพความจริงอยางซือ่ สัตย ฉันสมควรไดรบั โทษความตาย
ในบาปของฉันเหลือเกิน มีพระองคหนึง่ ทีท่ รงรับโทษแทนฉัน
และมอบการใหอภัยทีส่ ุดแสนประเสริฐแกฉนั
ขอเชิญทานสัญญากับพระคริสตตงั้ แตเดีย๋ วนี้ ไมวา จะเกิด
อะไรขึน้ กับชีวติ ของทาน มิตรภาพนีจ้ ะยังคงรักษาไวดว ยสายตาที่
มองถึงกันอยางสัตยซอื่ และดวยหัวใจทีส่ ง ถึงกันดวยความจริงใจ

พบแลว

บทที่

13

จากคนบาปผิดสผู ชู อบธรรมทีไ่ ดรบั การอภัย พระผชู ว ยใหรอดบาปตลอดนิรนั ดร

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 13 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 13
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 13 แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตอง
ทีส่ ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมีขอ ความถูกตองทุกขอความ)
1. การสิน้ พระชนมบนไมกางเขนของพระคริสตทำใหพระองคสามารถ
___ เปนผพู พิ ากษาทีย่ ตุ ธิ รรม
___ เปนผลู บบาปทีม่ คี วามเมตตากรุณา
___ เปนผปู ระกาศวาคนทำผิดทีไ่ มยอมกลับใจ ไดรบั การอภัยแลว
___ เปนผปู ระกาศวาคนทำผิดทีก่ ลับใจแลวไดรบั การอภัย
___ และเปลีย่ นชีวติ ทีม่ บี าปของเรากับชีวติ อันชอบธรรมของพระองค
2. เมือ่ พระเยซูทรงรับบัพติศมาในป ค.ศ. 27 พระองคทรงไดรบั การ
___ ประกาศวาเปนพระบุตรของพระเจา
___ ประกาศวาทรงเปนพระเมสสิยาห
___ ประกาศวาเขามาในโลกอีกหลายปตอ มา
___ ประกาศวาเสด็จมาในโลกเหมาะสมกับเวลา
สามปครึง่ ตอมา ในป ค.ศ. 31
___ พระเยซูทรงสละพระชนมในฐานะลูกแกะของพระเจา
___ ความตายของพระเยซูทำใหการถวายเครือ่ งบูชาดวยสัตวสนิ้ สุดลง
3. การทำใหเปนคนชอบธรรมหมายถึง เพราะเรามีความเชือ่ ในพระคริสต
___ พระองคทรงชำระลางบาปของเรา พระเจาทรงประกาศวาเราไมมคี วามผิดใดอีกตอไป
___ พระองคทรงประทานพระโลหิตลบลางบาปทัง้ หมดของเรา พระเจาทรงประกาศวาเราเปนคนชอบธรรม
4, 5. ในป ค.ศ. 1844
___ เวลาแหงการพิจารณาพิพากษาของพระเจาบนสวรรคเริม่ ตนขึน้
___ พระเยซูทรงเริม่ ราชกิจการชำระพระวิหารบนสวรรค ซึง่ หมายถึงการพิพากษา
6, 7. ใครครวญสิง่ ตอไปนี้
พระเยซูทรงสามารถใหอภัยความบาปทัง้ หลายของเราไดโดยความตายบนไมกางเขนและพระองคทรงเปนผพู พิ ากษาเรา มีเงือ่ นไข
เพียงประการเดียว คือ เราจะตองทูลขอการอภัยบาปและรับจิตใจใหม วิญญาณใหมจากพระเยซู คดีความของทานอยใู นพระหัตถ
ของพระเยซู ผทู รงรักทานมากมายดวยการยอมตายแทนทานแลวหรือยัง?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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นาโตลิ ลีวติ นิ นักประวัตศิ าสตรและนักประพันธชาวรัสเซีย
ถูกจองจำเวลาหลายปในคายกักกันของรัสเซียในไซบีเรีย สถานที่ซึ่ง
ดูเหมือนคำอธิษฐานวิงวอนตอพระเจาถูกแชแข็งไวที่พื้นดินอันหนาว
เหน็บ แตเขากลับมีจติ วิญญาณทีเ่ ขมแข็ง “สิง่ มหัศจรรยอนั ยิง่ ใหญทสี่ ดุ
คือการอธิษฐาน” เขาเขียนวา “ฉันเพียงสงใจถึงพระเจาและทันใดนัน้ ฉัน
รูถึงแรงขับเคลื่อนจากที่ไหนสักแหงพรั่งพรูทวมทนใจและกายของฉัน
สิง่ ทีว่ า คืออะไร บำบัดหรือ ไมใชเลย ไมใชจติ บำบัด ไมใชการฟน ฟูจติ ใจ
แตเปนความแข็งแกรงที่คอยชุบชีวิตจากชายชราอยางฉันผูไมมีความ
สำคัญอะไร แถมยังเบือ่ หนายชีวติ อีกดวย ใหรอดพนจากบาป และพยุง
ฉันขึน้ เหนือโลก แรงขับเคลือ่ นนัน้ มาจากภายนอกตัวฉันซึง่ ไมมแี รงขับ
เคลือ่ นใดในโลกจะตานทานได”
ในบทเรียนนีเ้ ราจะใหความสนใจกับวิธกี ารอธิษฐาน ซึง่ จะสราง
ความสัมพันธกบั พระเจาใหแข็งแกรงขึน้ และมีชวี ติ คริสเตียนทีเ่ ขมแข็ง
แรงขึ้น
1. การสนทนากับพระเจา
เราจะแนใจไดอยางไรวาพระเจาไดยนิ คำอธิษฐานของเรา
“‘พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสำหรับเจาเปน
แผนงานเพือ่ สวัสดิภาพ ไมใชเพือ่ ทุกขภาพ เพือ่ จะใหอนาคตและความ
หวังใจแกเจา แลวเจาจะทูลขอตอเรา และมาอธิษฐานตอเรา และเรา
จะฟงเจา เจาจะแสวงหาเราและพบเราเมือ่ เจาแสวงหาเราดวยสิน้ สุด
ใจของเจา’” เยเรมีย
พระเยซูทรงใหหลักประกันอะไรวาพระองคทรงฟงและตอบ
คำอธิษฐานของเรา
“เราบอกพวกทานวา จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะ
แลวจะเปดใหแกทา น” ลูกา 11:9
การอธิษฐานเปนการสนทนาโตตอบ พระเยซูทรงสัญญาวา
“นีแ่ นะ! เรายืนเคาะอยทู ปี่ ระตู ถาใครไดยนิ เสียงของเราและเปด
ประตู เราจะเขาไปหาเขาและจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขา
จะรับประทานอาหารรวมกับเรา” วิวรณ 3:20
จะเปนไปไดไหมที่จะมีโอกาสนั่งลงและสนทนากับพระคริสต
ระหวางรับประทานอาหารมือ้ เย็นทีแ่ สนพิเศษ ประการแรกจงอธิษฐานทูล
ใหพระองคทรงทราบเรือ่ งในจิตใจเราทุกอยาง ประการทีส่ องใหฟง อยาง
ตัง้ ใจ การทีเ่ ราอธิษฐานดวยสมาธิหมายถึงการทีเ่ ราสนทนากับพระเจาโดย
ตรง และการทีเ่ ราอานพระวจนะของพระองคดว ยใจจดใจจอ หมายถึงการ
ทีเ่ ราไดสนทนากับพระองคผา นทางพระคัมภีรแ ตละหนานัน่ เอง
การอธิษฐานเปนวิถชี วี ติ ของคริสตชน
“จงชืน่ บานอยเู สมอ จงอธิษฐานอยางสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนีแ่ หละเปนพระประสงคของพระเจา สำหรับพวกทาน
ในพระเยซูคริสต” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
เราจะ “อธิษฐานอยางสม่ำเสมอ” ไดอยางไร? เราตองคุกเขา
ตลอดเวลาหรือกลาวคำชืน่ ชมยินดีหรือวิงวอนซ้ำๆ กันตลอดเวลาหรือ?
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ไมใชแน แตเราจะมีชีวิตที่เขาสนิทกับพระเยซูจนเรา
สามารถติดตอสนทนากับพระองคทางใจไดทกุ เมือ่ ทุก
เวลาและทุกสถานที่
“ไมวาจะเปนทามกลางฝูงชนตามทองถนน
ขณะทำธุรกิจ เราสามารถสงคำวิงวอนหรือทูลขอคำ
ชีแ้ นะตอพระเจา......ควรเปดประตูใจตลอดเวลา และ
ทูลเชิญใหพระคริสตมาสถิตในชีวิต เหมือนพระองค
เปนแขกจากสวรรคมาเยี่ยมเยืยนจิตวิญญาณเรา”
จากหนังสือ “เคล็ดลับแหงความสุข (Steps to Chris), หนา 99

ทางทีด่ ที สี่ ดุ ทางหนึง่ ทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ
ทีแ่ นบสนิทนีค้ ือการเรียนรกู ารมีสมาธิขณะอธิษฐาน
“ขอการภาวนาของขาเปนสิ่งที่พอพระทัย ขา
เปรมปรีดใิ์ นพระเจา” สดุดี 104:34
ขณะที่ทานอธิษฐาน อยามัวแตเรงทูลขอตาม
รายการต า งๆ แต ข อให ท า นรอคอย ขอให ท า น
พิจารณาใครครวญสักเล็กนอยซึ่งจะทำใหเคล็ดลับ
คำอธิษฐานทีไ่ ดรบั คำตอบความสัมพันธของทานกับ
พระเจาแนบแนนยิ่งขึ้น
“ทานทัง้ หลายจงเขาใกลพระเจา แลวพระองค
จะเสด็จเขามาใกลทา น” ยากอบ 4:8
ยิง่ เราเขาใกลพระเยซูมากเทาไร เราก็ยงิ่ ไดรบั รู
การประทับอยอู ยางใกลชดิ กับพระองคมากขึน้ เทานัน้
ดังนั้นขอใหเรารักษาความสัมพันธในการสนทนากับ
พระเยซูไว ไมตอ งกังวลกับการใชคำพูดทีส่ วยหรู เพียง
แตเปดเผยทุกสิ่งทุกอยางดวยคำพูดที่ตรงไปตรงมา
ก็พอแลว โปรดจำไวเสมอวาพระองคทรงผานการทุกข
ทรมานจากการสิน้ พระชนมเพือ่ เปนมิตรทีใ่ กลชดิ ของเรา
2. วิธอี ธิษฐาน
เมื่อเราอธิษฐาน อาจตองการอธิษฐานตาม
แบบอย า งการอธิ ษ ฐานของพระเยซู รู ป แบบการ
อธิษฐานทีพ่ ระองคทรงสอนไวตามคำทูลขอของเหลา
สาวก “โปรดสอนเราอธิษฐาน”
“ขาแตพระบิดาของขาพระองคทงั้ หลาย ผสู ถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตัง้ อยู ขอใหเปน
ไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ให
เปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอประทานอาหาร
ประจำวันแกพวกขาพระองคในวันนี้ และขอทรงยก
บาปผิดของพวกขาพระองค เหมือนพวกขาพระองค
ยกโทษบรรดาคนทีท่ ำผิดตอขาพระองค และขออยา
ทรงนำพวกขาพระองคเขาไปในการทดลอง แตขอให
พวกขาพระองคพนจากความชั่วราย ขอใหแผนดิน
และพระฤทธานุภาพและพระเกียรติคณ
ุ ของพระองค
จงเปนของทานทัง้ หลายตลอดไป..... อาเมน” มัทธิว
6:9-13
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หากทำตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซู
เราจะเขาไปหาพระเจาในฐานะที่พระองคทรงเปน
พระบิดาบนสวรรคของเรา และทูลเชิญขอใหพระทัย
ของพระองคสถิตในใจเรา เหมือนที่สำเร็จในสวรรค
เราแสวงหาพระองคเพื่อสนองความตองการทางกาย
เพือ่ การใหอภัยและเพือ่ ใหเกิดทัศนคติการรจู กั ใหอภัย
เราระลึกตลอดเวลาวาความสามารถในการตอตานบาป
ของเรานั้นมาจากพระเจา คำอธิษฐานของพระคริสต
จบลงดวยการสรรเสริญพระองค
ต อ มาพระเยซู ท รงสอนเหล า สาวกให ทู ล ขอ
พระบิดา “ในนามของเรา” (ยอหน 16:23) คือคำ
อธิษฐานทีส่ อดคลองกับหลักการตางๆ ของพระเยซู นี่
คือเหตุผลวาทำไมคริสเตียนจึงมักปดคำอธิษฐานดวย
คำวา “ในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” อาเมนเปน
คำในภาษาคำฮีบรูทแี่ ปลวา “ขอใหเปนดังนัน้ ดวยเถิด”
ถึงแมการอธิษฐานของพระเยซูจะมีแนวทาง
การทูลขอและสูตรวิธีการอธิษฐาน แตเราจะสนทนา
กับพระเจาไดดที สี่ ดุ หากถอยคำเหลานัน้ ออกมาจากใจ
ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เราสามารถอธิษฐานทูลขอไดทกุ สิง่ พระเจาทรง
เชือ้ เชิญเรารับมาเอาการอภัยบาป (1 ยอหน 1:9) การ
เพิม่ พูนความเชือ่ (มาระโก 9:24) สิง่ จำเปนสำหรับชีวติ
(มัทธิว 6:11) การรักษาใหหายจากความทรมานและ
เจ็บปวย (ยากอบ 5:15) การไดรบั พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
(เศคาริยาห 10:1) พระเยซูคริสตทรงใหความมัน่ ใจวา
เราจะไดรบั ความดูแลและทุกสิง่ ทีท่ ลู ขอตอพระองค ไม
มีสงิ่ ใดเล็กนอยเกินจะทูลขอ
“จงละความกังวลทุกอยางของพวกทานไวกับ
พระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย”
1 เปโตร 5:7
พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงสนพระทัย
ทุกรายละเอียดในวิถชี วี ติ เรา
เมือ่ จิตใจของเราเขาถึงความรัก และความเชือ่
ในพระองคแลวก็จะพบวาพระทัยของพระองคนั้น
แสนอบอุน
3. อธิษฐานสวนตัว
สวนใหญเรามักจะลังเลที่จะเลาเรื่องตางๆ ให
เพื่อนฟงแมจะเปนเพื่อนสนิทที่สุดก็ตาม ดังนั้นเมื่อ
อธิษฐานเปนการสวนตัวกับพระเจาทรงประสงคใหเรา
ผอนคลายเต็มที่ พระองคไมทรงตองการรขู อ มูลใดๆ
ฤทธานุภาพทำใหรูถึงความกลัวลึกลับ แรงผลักดันที่
ซอนไว ความไมพอใจของเราที่ถูกฝงไว แทจริงแลว
พระองคทรงรดู กี วาเราเสียอีก จึงตองเปดใจตอพระองค
ผทู รงเปนหนึง่ เดียว ผทู รงสนิทสนมกับเราและผทู รงรัก
ทุกคนอยางหาที่สุดมิได การรักษาจะเริ่มขึ้นตอเมื่อ
พระเยซูทรงสามารถสัมผัสบาดแผลไดเทานัน้
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เมือ่ อธิษฐาน พระเยซูมหาปุโรหิตของเราจะทรงอยใู กล
เพือ่ ชวยเหลือทุกครัง้
“เพราะวา เราไมไดมมี หาปุโรหิตทีไ่ มสามารถจะเห็นใจ
ในความออนแอของเรา แตทรงเคยถูกทดลองใจเหมือน
เราทุกอยาง ถึงกระนั้นพระองคก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้น
ขอใหเราเขามาถึงพระทีน่ งั่ แหงพระคุณดวยความกลา เพือ่ เรา
จะไดรบั พระเมตตา และจะพบพระคุณทีช่ ว ยเราในยามตอง
การ” ฮีบรู 4:15, 16
ทานรสู กึ กังวลใจ เครียดหรือรสู กึ ผิดบางไหม? จงมอบ
สิ่งเหลานั้นแกพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยใหเราสม
ปรารถนาทุกประการ
จำเปนตองมีสถานทีพ่ เิ ศษเพือ่ การอธิษฐานสวนตัวหรือไม?
“สวนทานเมือ่ อธิษฐานจงเขาในหองชัน้ ใน และเมือ่ ปด
ประตูแลว จงอธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตในที่ลี้ลับ
แลวพระบิดาของทานผทู อดพระเนตรเห็นในทีล่ ลี้ บั จะประทาน
บำเหน็จแกทา น” มัทธิว 6:6
นอกจากคริสเตียนทุกคนจะอธิษฐานระหวางเดินตาม
ถนน ทำงานหรืออยูในวงสังคมที่สนุกสนานแลว เขาทุก
คนควรกำหนดเวลาอธิษฐานสวนตัวและศึกษาพระคัมภีรใ น
แตละวันดวย ขอใหทา นจัดทำตารางนัดหมายเพือ่ พบพระเจา
ในเวลาที่ทา นสนใจและตื่นตัวที่สุด
4. การอธิษฐานในทีส่ าธารณะ
การอธิษฐานรวมกับคนอื่นเปนการสรางความผูกพัน
และเปนวิธที ดี่ ใี นการรับฤทธิอ์ ำนาจของพระเจา
“เพราะวามีสองสามคนประชุมกันทีไ่ หนในนามของเรา
เราจะอยทู า มกลางพวกเขาทีน่ นั่ ” มัทธิว 18:20
สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ทีเ่ ราสามารถทำไดในฐานะครอบครัว
เดียวกันคือการพัฒนาชีวิตการอธิษฐานรวมกัน จงแสดงให
เด็กๆ เห็นวาเราสามารถทูลความตองการของเราตอพระองค
ไมโดยตรง พวกเขาจะตืน่ เตนหากพระเจาทรงตอบสนองตอคำ
อธิษฐานซึง่ เกิดขึน้ อยางสม่ำเสมอในชีวติ ใหแตละครอบครัว
นมัสการและแบงปนเรื่องราวของพระองคดวยความสุขและ
ผอนคลาย
5. ความลับเจ็ดประการของการตอบรับคำอธิษฐาน
ดวยแรงอธิษฐานของโมเสสทำใหทะเลแดงแยกออก
ดวยแรงอธิษฐานของเอลียาหทำใหไฟลงมาจากสวรรค ดวย
แรงอธิษฐานของดาเนียลทำใหทูตสวรรคปดปากสิงโตที่หิว
กระหาย พระคริสตธรรมคัมภีรไ ดบนั ทึกเรือ่ งราวนาตืน่ เตนของ
คำอธิษฐานทีไ่ ดรบั คำตอบมากมาย สิง่ นีเ้ ตือนใหทราบวาการ
อธิษฐานเปนเหมือนการเคาะเรียกฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญของ
พระเจา จงพิจารณาพระสัญญาที่ยิ่งใหญของพระคริสตที่
กลาววา

“สิ่งใดที่พวกทานขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น”
ยอหน 14:14
อยางไรก็ตามผทู อี่ ธิษฐานบางคนดูเหมือนจะไมสนใจ
ทำไมหรือ? นี่คือหลักเจ็ดประการที่จะชวยใหทานอธิษฐาน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
(1) เขาใกลพระคริสตเสมอ
“ถาพวกทานติดสนิทอยกู บั เราและถอยคำของเรา
ติดสนิทอยกู บั ทานแลว ทานจะขอสิง่ ใดทีท่ า นปรารถนา ก็จะ
ไดสงิ่ นัน้ ” ยอหน 15:7
เมื่อเราใหความสำคัญกับพระเจาเปนอันดับแรกและ
คอยติดตอกับพระองค คอยฟงคำตอบรับการอธิษฐานนัน้ กอน
จะผานเลยไป
(2) เชือ่ มัน่ พระเจา
“ทุกสิง่ ทีท่ า นอธิษฐานขอดวยความเชือ่ ก็จะได” มัทธิว
21:22
ความเชื่อหรือความศรัทธาหมายถึง เรากำลังรอการ
ตอบรับคำอธิษฐาน จากพระบิดาบนสวรรค หากทานยังรสู กึ
อึดอัดทีจ่ ะมีความเชือ่ ขอใหทา นจำไววา พระผชู ว ยใหรอดของ
เราทรงกระทำการอัศจรรยใหแกชายคนทีท่ ลู ขอเมือ่ สิน้ หวังดังนี้
“ขาพเจาเชื่อ และขอโปรดชวยในสวนที่ขาดอยูดวย
เถิด!” มาระโก 9:24
เพียงแสดงความมุงมั่นกับความเชื่อที่มีอยูจริงๆ อยา
กังวลกับความเชือ่ ทีท่ า นไมมี
(3) ขอใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระเจา
“นีเ่ ปนความมัน่ ใจทีเ่ รามีตอ พระองค คือ ถาเราทูลขอ
สิง่ ใดทีเ่ ปนพระประสงคของพระองค พระองคกท็ รงฟง”
1 ยอหน 5:14
โปรดระลึกไวเสมอวาพระเจาทรงมีพระประสงคที่
จะมอบสิง่ ตางๆ และสอนเราดวยการอธิษฐาน ดังนัน้ พระองค
ทรง “ปฏิเสธ” บางครัง้ พระองคทรงกระทำใหหนั เหไปอีกทิศ
ทางหนึง่ การอธิษฐานเปน ทำใหเราไดสมั ผัสพระประสงคของ
พระเจายิ่งขึ้น บันทึกสิ่งที่ทูลขออยางสม่ำเสมอและคอยดู
ผลลัพธกจ็ ะชวยไดมาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยสงเราใหถึงเปาหมาย
“พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพือ่ ธรรมิกชนตามพระประสงค
ของพระเจา” (โรม 8:27) ขอใหจำไววา ความมงุ หมายของเรา
จะตรงกับพระประสงคขององคพระผเู ปนเจา เมือ่ เราเห็นสิง่ ที่
พระองคทรงกระทำตามทีเ่ ราทูลขอ
(4) รอคอยพระเจาดวยความอดทน
“ข า พเจ า ได เ พี ย รรอคอยพระเจ า พระองค ท รง
เอนพระองคลงฟงคำรองทูลของขาพเจา” สดุดี 40:1
ประเด็นสำคัญคือใหทานมีจุดศูนยรวมที่พระเจา มุง
ความสนใจไปทีก่ ารตอบรับคำอธิษฐานของพระองค อยาเพียง
แตรีบออนวอนทูลขออยางรวดเร็วแตกลับมองปญหาดวย
บทที่ 14 เคล็ดลับคำอธิษฐานทีไ่ ดรบั คำตอบ - 7

ความหวาดกลัว อยายอมใหความหวาดกลัวชนะทาน อยา
ทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาเพียงหนึง่ นาทีแลวเอาเวลา
ที่เหลือมาจมปลักกับปญหาที่วิตก จงรอคอยพระองคดวย
ความอดทนซึ่งเรามักไมมีวินัยในขอนี้
(5) อยายึดเหนีย่ วความบาปใดๆ
“ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องค
พระผเู ปนเจาคงไมทรงสดับ” สดุดี 66:18
ขอใหรบั รวู า บาปทำใหเกิดวงจรลัดในฤทธานุภาพของ
พระเจาอันมีผลตอการดำรงชีวิตของเรา ความบาปแยกเรา
ออกจากพระเจา (อิสยาห 59:1, 2) ทานไมสามารถทำบาป
มือหนึ่งและขอความชวยเหลือจากพระเจาอีกมือหนึ่ง การ
สารภาพบาปดวยความจริงใจและการกลับใจจะชวยแก
ปญหาเหลานี้
หากเราไมยินยอมใหพระเจาทรงนำเพื่อใหหลุดจาก
ความคิด คำพูดและการกระทำทีช่ วั่ รายแลว คำอธิษฐานก็จะ
ไมบงั เกิดผล
“พวกทานขอและไมไดรับเพราะขอผิด หวังจะเอาไป
สนองความปรารถนาชัว่ ของตนเอง” ยากอบ 4:3
พระเจาไม “ตอบรับ” คนใจบาปหรือคนเห็นแกตัว
ขอใหทา นเปดหูฟง พระบัญญัตขิ องพระเจาและพระประสงค
ของพระองค แลวพระองคจะทรงเปดพระกรรณเพือ่ สดับฟง
คำทูลขอของทาน
“ถาผใู ดไมฟง พระบัญญัติ แมคำอธิษฐานของเขาก็เปน
สิง่ นาเกลียดนาชัง” สุภาษิต 28:9
(6) ทราบถึงสิง่ ทีพ่ ระเจาทรงตองการ
พระเจาทรงตอบรับคำอธิษฐานคนทีท่ ลู ขอการประทับ
อยูดวยของพระองคในชีวิตของเขาและประทานพลังอำนาจ
เพือ่ การดำเนินชีวติ
“คนทีห่ วิ และกระหายความชอบธรรมก็เปนสุข เพราะ
วาพระเจาจะทรงใหอมิ่ ” มัทธิว 5:6
(7) อธิษฐานดวยความมงุ มัน่
พระเยซูไดแสดงใหเห็นถึงความจำเปนในการอธิษฐาน
อยางมุงมั่นของเรา โดยเลาเรื่องหญิงมายที่เพียรเฝาขอรอง
ผพู พิ ากษาอยางไมหยุดหยอน จนในทีส่ ดุ ผพู พิ ากษาพูดอยาง
หัวเสียวา
“‘แตเพราะแมมายคนนี้มาทำใหขาลำบาก ขาจะให
ความยุติธรรมแกนางเพื่อไมใหนางมารบกวนใหรำคาญใจ
บอยๆ!’ และองคพระผเู ปนเจาตรัสวา ‘จงฟงคำทีผ่ พู พิ ากษา
อธรรมคนนีพ้ ดู พระเจาจะไมประทานความยุตธิ รรมแกคนที่
พระองคทรงเลือกไว คือพวกทีร่ อ งถึงพระองคทงั้ กลางวันกลาง
คืนหรือ? พระองคจะทรงอดทนไดหรือ?’” ลูกา 18:5, 7
จงสนทนาตอพระองคเกีย่ วกับความตองการความหวัง
และความฝนของทาน เจาะจงทูลขอ พระพรและความชวย
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จากพระองคในยามตองการ เฝารอคอย
เฝ า รอฟ ง จนท า นได รั บ คำตอบบางสิ่ ง
บางอยางจากพระองค
6. ทูตสวรรคเฝารับใชใหผอู ธิษฐานสมปรารถนา
ผเู ขียนพระธรรมสดุดี รองดวยความยินดีปรีดาสำหรับ
การรับใชจากทูตสวรรคของพระเจา ที่คอยตอบคำอธิษฐาน
ของเขา
“ข า พเจ า ได แ สวง พระเจา และพระองคทรงตอบ
ขาพเจา และทรงชวยกูขาพเจาจากความกลัวทั้งสิ้นของ
ขาพเจา ทูตสวรรคของพระเจาไดตงั้ คายลอมบรรดาผทู เี่ กรง
กลัวพระองคและชวยเขาทัง้ หลายใหรอด” สดุดี 34:4-7
เมือ่ เราอธิษฐาน พระเจาทรงสงทูตสวรรคมาชวยตอบ
คำอธิษฐานตางๆ ของเรา (ฮีบรู 1:14) คริสตชนทุกคนมี
ทูตสวรรคประจำตัวคอยคมุ ครอง
“จงระวังใหดี อยาดูหมิ่นผูเล็กนอยเหลานี้สักคนหนึ่ง
เพราะเราขอบอกทานทัง้ หลายวา ทูตสวรรคของพวกเขา
คอยเฝาอยเู ฉพาะพระพักตรพระบิดาของเราผสู ถิตในสวรรค
เสมอ” มัทธิว 18:10
เพราะวาการอธิษฐานของเรา
“องคพระผเู ปนเจาทรงอยใู กลแลว อยากระวนกระวาย
ในสิง่ ใดๆเลย แตจงทูลพระเจาใหทรงทราบทุกสิง่ ทีพ่ วกทานขอ
โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พรอมกับการโมทนาพระคุณ
แลวสันติสุขของพระเจาที่เกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจ
และความคิดของทานทัง้ หลายไวในพระเยซูคริสต” ฟลปิ ป
4:5-7
7. ดำเนินชีวติ ตามวิถขี องคริสเตียน
พระคริสตธรรมคัมภีรไ ดอธิบายวิถชี วี ติ คริสเตียนอยาง
ชัดเจน ตามที่กลาวในพระธรรมเอเฟซัส 4:22-24 เขาจะ
“ละทิ้ง” สิ่งซึ่งเปนผลจาก “ตัณหาที่คอยลอลวง” และ
“สวมใส” ชีวิตใหม นั่นคือ “การสรางขึ้นตามแบบขององค
พระผเู ปนเจา” ในบทเรียนบทที่ 6 และในพระคัมภีรก ลาววา
ในการเกิดใหมเราจะถูก “สราง” ใหเปนคนใหมในพระคริสต
ทีม่ คี วามแตกตาง
บทนี้และอีกหกบทตอไปจะกลาวถึงวิถีชีวิตคริสเตียน
เคล็ดลับความสุขในชีวติ คริสเตียน ความสัมพันธทดี่ กี บั พระเจา
ที่เขมแข็งขึ้นอันมีผลใหวิถีชีวิตคริสเตียนมีความแตกตาง
ดังนั้นขอใหปรับสายตาแลวเพงมองไปที่พระเยซูเสียแตวันนี้
เพื่อทานจะไดฉลองชัยชนะในตอนจบ เมื่อสันติสุขของ
พระคริสตอนั ไมมสี งิ่ ใดเปรียบไดจะเขามาครอบครอง
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บทที่

14

เคล็ดลับคำอธิษฐานทีไ่ ดรบั คำตอบ

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 14 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของ แตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 14
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 14 แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตอง
ทีส่ ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมีขอ ความถูกตองทุกขอ)
1. การอธิษฐาน
___ เปนวิธสี นทนาโตตอบระหวางเรากับพระเจา
___ คือการทูลสิง่ ทีอ่ ยใู นใจของทานแกพระเจา
___ คือการคอยฟงพระเจาตอบคำทูลขอ
___ เปนการติดตอสือ่ สารกับพีน่ อ งในโบสถ
___ เปนประสบการณทวั่ ไปทีเ่ ราตองปฏิบตั วิ นั ละหาเวลา
___ เปนประสบการณความสัมพันธสนิททีเ่ รามีกบั พระเจาอยางตอเนือ่ ง
2. เราควรอธิษฐาน
___ เพือ่ ขอการอภัยบาป
___ เพือ่ ขอใหมคี วามเชือ่ เพิม่ มากขึน้
___ เพือ่ ความตองการฝายรางกายของเรา
___ ทูลทุกเรือ่ งแกพระเจา
___ เพือ่ ทูลขอการหลัง่ ลงมาของพระวิญญาณ
___ ทูลพระเจาเฉพาะเรือ่ งใหญๆ เทานัน้
___ เพือ่ ขอการรักษาคนเจ็บปวย
___ ทูลขอแมเรือ่ งเล็กนอยทีส่ ดุ
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 14 สังเกตตัวเลขซายมือตรงกับหัวขอในบทเรียน จากนัน้ ใหทำเครือ่ งหมาย { คำตอบ “ถ = ถูก”
หรือ “ผ = ผิด”
3. ถ. ผ. เราตองอธิษฐานเพราะพระเจาจำเปนตองไดขอ มูลลาสุดเกีย่ วกับตัวเรา
ถ. ผ. เราตองอธิษฐานเพราะพระเยซู มหาปุโรหิตของเรา ทรงเห็นอกเห็นใจ
4. ถ. ผ.
ถ. ผ.
5. ถ.
ถ.
ถ.
ถ.

การอธิษฐานรวมกับผอู นื่ เปนการรับเอาฤทธิเ์ ดชของพระเจาเปนพิเศษ
การอธิษฐานในทีช่ มุ ชนรวมกันควรมีความยาวอยางนอยครึง่ ชัว่ โมง

ผ. คำอธิษฐานของเราไมคอ ยไดรบั คำตอบ
ผ. การอธิษฐานทำใหเขาสัมผัสพระประสงฃของพระเจาอยางใกลชดิ มากขึน้
ผ. เมือ่ อธิษฐานแลว ใหรอพระเจาทรงตอบดวยความอดทน
ผ. เราตองคอยเฝาอธิษฐานย้ำตลอดไปจนกวาจะไดรบั คำตอบจากพระเจา

6. ถ. ผ.

ทูตสวรรคคอยชวยเหลือพระเจาในการตอบคำอธิษฐานของเรา

คำถามชวนคิด
ทานปรารถนาจะวางชีวติ ใหสมั ผัสใกลชดิ กับฤทธานุภาพของพระเจาโดยการอธิษฐาน หรือไม? _________________________
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เคล็ดลับ
แหง
ความสุข

นป ค.ศ. 1943 กองกำลังการยึดครองของญี่ปุนออกคำสั่งใหคน
อเมริกันและคนยุโรปหลายรอยคนเปน “ชนชาติฝายศัตรู” เขาไปอยูในคาย
กักกันที่เมืองชานตงในประเทศจีน ผูถูกกักกันตองอดทนกับความเบื่อหนาย
ความทอแทผดิ หวัง ความแออัดและความกลัวนับเปนแรมเดือน
ผถู กู กักกันคนหนึง่ อธิบายถึงชายผหู นึง่ วา “ไมตอ งสงสัยเลยวาเขาเปน
คนทีท่ กุ คนตองการ มีคนรักมากทีส่ ดุ และเปนทีน่ า นับถือมากทีส่ ดุ ของคนใน
คาย” คือ อาจารยอรี คิ ลิดเดิล ผเู ผยแพรศาสนาจากสกอตแลนด
ตอมาหญิงโสเภณีชาวรัสเซียในคายหวนคิดขึน้ ไดวา ลิดเดิลคือผชู ายที่
ทำอะไรตอมิอะไรใหเธอโดยไมหวังสิง่ ตอบแทน ครัง้ แรกเมือ่ เธอมาทีค่ า ย เธอ
รสู กึ โดดเดีย่ วและถูกดูถกู เหยียบหยามไมมใี ครคบดวย ลิดเดิลเปนคนเดียวที่
ยินดีชว ยทำชัน้ วางของใหเธอ
ผูถูกกักกันคนอื่นหวนคิดอีกวา “เขาเปนสุภาพบุรุษและมีอารมณขัน
ทำใหระงับอารมณรอ นได”
ครัง้ หนึง่ ในการประชุมอยางเผ็ดรอนของผถู กู กักกัน ทุกคนตองการใหใคร
สักคนทำอะไรสักอยางเพือ่ กลมุ เยาวชนทีจ่ ติ ใจวาวนุ ลิดเดิลมาพรอมคำตอบ
เขาจัดใหมกี ารเลนกีฬา การแกะสลักและมีชนั้ เรียนสำหรับเด็กๆ และเขาเริม่
ใชเวลาในตอนเย็นกับกลุมวัยรุนเหลานั้น
การแขงขันกีฬาโอลิมปคป 1924 ลิดเดลไดรับชัยชนะทั้งชื่อเสียงและ
เกียรติยศ เขาไดรบั เหรียญทองวิง่ แขง 400 เมตร และไดรบั ชัยชนะในความเปน
คริสเตียนดวยเชนกัน เขาไดรบั การยกยองชมเชยและเปนทีก่ ลาวขวัญมากทีส่ ดุ
ในกลมุ ผถู กู กักกันทัว่ โลก
อะไรทำใหเขาเปนคนพิเศษแบบนี?้ ทานสามารถพบเคล็ดลับของเขาได
ทุกวันเวลา 6 โมงเชา นัน่ คือเขาเดินยองดวยปลายเทาเงียบๆ ผานเพือ่ นๆ ที่
กำลังหลับไปยังโตะจีน เพื่อจุดตะเกียงเล็กๆ สำหรับจดบันทึกและศึกษา
พระคริสตธรรมคัมภีรข องเขา ในแตละวันอีรคิ ลิดเดิล จะแสวงหาพระคุณและ
ความเขมแข็งในพระวจนะของพระเจาทีม่ ีอยางมากมาย
1. หนังสือคมู อื การดำเนินชีวติ คริสเตียน
พระคริสตธรรมคัมภีรเ ปนหนังสือคมู อื สำหรับคริสตชน ซึง่ เต็มไปดวยเรือ่ ง
ราวของคนทีม่ ปี ระสบการณเรือ่ งทาทายตางๆ เหมือนทีเ่ ราพบเจอในทุกวันนี้
การไดทราบเรือ่ งราวบุคคลตางๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร เห็นถึงความยินดี
ปรีดา ความเศราโศก ปญหาและโอกาสตางๆ ของบุคคลเหลานัน้ จะชวยให
เราเปนคริสเตียนทีเ่ ติบโตมากยิง่ ขึน้
ดาวิดผเู ขียนพระธรรมสดุดใี หภาพการพึง่ พาพระวจนะของพระเจา เปน
เหมือนไฟสองทาง
“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรับเทาของขาพระองค และเปน
ความสวางแกมรรคาของขาพระองค” สดุดี 119:105
ความสวางที่ไดรับจากพระคริสตธรรมในแตละวันสามารถทำใหเรามี
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณที่เติบโตอยางชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใดพระคริสต
ธรรมคัมภีรแสดงใหเราเห็นพระเยซูผูทรงเปนแสงสวางของโลก ชีวิตจะมี
ความหมายก็ตอ เมือ่ ไดรบั แสงสวางจากพระองคเทานัน้
บทที่ 15 เคล็ดลับแหงความสุข - 9

2. มิตรภาพทีท่ ำใหเปลีย่ นแปลง
พระคริสตทรงมีพระประสงคใหพระคริสตธรรมคัมภีรเ ปนเหมือนจดหมาย
สวนตัวจากเพื่อนสนิทที่เขียนถึงทาน
“แตเราเรียกทานวามิตรสหาย เพราะวาทุกสิง่ ทีเ่ ราไดยนิ จากพระบิดาเรา
สำแดงแกพวกทานแลว” ยอหน 15:15
พระเยซูทรงมีพระประสงคมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหแกเรา พระวจนะของพระองค
นำเราเขาไปอยใู กลชดิ กับบรรดาผทู วี่ างใจและติดสนิทอยกู บั พระเจาและยินดีรบั
คำสัง่ สอนของพระองค
“เราบอกเรือ่ งนีก้ บั พวกทานเพือ่ ทานจะไดมสี นั ติสขุ ในเรา” ยอหน 16:33
ทานตองอานจดหมายที่พระองคทรงสงมาใหเพื่อใหเกิดสันติสุขและมี
ความสัมพันธทมี่ นั่ คงกับพระคริสต พระคริสตธรรมคัมภีรค อื จดหมายสือ่ สารจาก
สวรรค อยาลืมเปดจดหมายเหลานีอ้ า นเพราะขาวประเสริฐทีท่ า นตองการใชใน
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ของทานอยใู นพระวจนะ
นีค่ อื ประจักษพยานจากผลของพระคริสตธรรมคัมภีร “ขาพเจาตองการ
ความชวยเหลือและไดพบความชวยเหลือนั้นจากพระเยซู ทุกสิ่งทุกอยางที่
ขาพเจาตองการไดเตรียมไวสำหรับผหู วิ กระหายฝายวิญญาณอยางขาพเจาไดพงึ
พอใจ พระคริสตธรรมคัมภีรค อื การเปดเผยพระคริสตใหขา พเจารู ขาพเจาจึงเชือ่
พระคริสตเพราะพระองคทรงเปนพระเจาพระผชู ว ยใหรอดบาปของขาพเจา ขาพเจา
จึงเชือ่ พระคริสตธรรมคัมภีรเ พราะพบวานีค่ อื เสียงของพระเจาทีม่ ตี อ วิญญาณของ
ขาพเจา” เอลเลน จี ไวท สุขอนมัยกับความผาสุก (The Ministry of Healing) หนา 461
3. แนวทางการดำเนินชีวติ ในพระคริสตธรรมคัมภีรแ ละพระบัญญัติ
สิบประการ
ใหเรามาดูพระบัญญัติสิบประการสักนิดเพื่อชวยใหเขาใจวา ทำไมเขา
เหลานัน้ และพระคริสตธรรมคัมภีรจ งึ เปนพืน้ ฐานจำเปนสำหรับการดำเนินชีวติ ที่
ถูกตอง
พระบัญญัตสิ บิ ประการแบงเปนสองสวน สีข่ อ แรกเปนความสัมพันธของ
เรากับพระเจาและหกขอหลังเปนความสัมพันธของเรากับเพือ่ นมนุษย ทัง้ สิบขอ
อยใู นพระธรรมอพยพ 20:3-17
พระบัญญัตสิ องขอแรกเปนความสัมพันธของเรากับพระเจาเกีย่ ว
กับการนมัสการพระองค
1. “หามมีพระเจาอืน่ ใดนอกเหนือจากเรา”
2. “หามทำรูปเคารพสำหรับตน เปนรูปสิง่ ใดซึง่ มีอยใู นฟาเบือ้ งบน หรือบน
แผนดินเบือ้ งลาง หรือในน้ำใตแผนดิน อยากราบไหวหรือปรนนิบตั ริ ปู เหลานัน้ ...”
พระบัญญัตขิ อ ทีส่ ามและขอทีส่ เี่ ปนความสัมพันธของเรากับพระนามของ
องคพระเจาและวันบริสทุ ธิข์ องพระองค
3. “หามออกพระนามพระยาหเวหพระเจาของเจาในทางทีผ่ ดิ เพราะผทู ี่
ใชพระนามของพระองคไปในทางทีผ่ ดิ นัน้ พระยาหเวหจะทรงเอาโทษ”
4. “จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเปนวันบริสทุ ธิ์ จงทำงานทัง้ สิน้ ของเจาหก
วัน แตวนั ทีเ่ จ็ดนัน้ เปนสะบาโตแด พระยาหเวห พระเจาของเจา..”
พระบัญญัตขิ อ 5 และขอ 7 คมุ ครองยึดเหนีย่ วความเปนครอบครัว
5. “จงใหเกียรติแกบดิ ามารดาของเจา...”
7. “หามลวงประเวณีผวั เมียเขา”
พระบัญญัตขิ อ 6, 8, 9 และขอ 10 คอยคมุ ภัยเราทางดานสังคม
6. “หามฆาคน”
8. “หามลักทรัพย”
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9. “หามเปนพยานเท็จใสรา ยเพือ่ นบาน”
10. “หามโลภครัวเรือนของเพือ่ นบาน อยาโลภภรรยา
ของเพือ่ นบาน....หรือสิง่ ใดๆ ซึง่ เปนของของเพือ่ นบาน”
พระบัญญัตสิ บิ ประการอธิบายหนาทีข่ องเราตอองคพระเจา
และหนาทีข่ องเราตอผอู นื่ เปนปายบอกทางการใชชวี ติ คริสเตียน
4. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการ
อยางไร
วันหนึง่ ขณะทีพ่ ระเยซูทรงกำลังสอนประชาชน ชายหนมุ
ผูมีความกระตือรือรนมาหาพระองคและทูลถามวา “ทาน
อาจารย ขาพเจาจะตองทำความดีอะไรบาง จึงจะไดชวี ติ นิรนั ดร?”
(มัทธิว 19:16) พระคริสตทรงทอดพระเนตรเห็นวาเขากำลังมี
ปญหาเกีย่ วกับการเงิน พระองคทรงแนะนำใหเขาขายและแจก
จายทรัพยสมบัตขิ องตนเองและ “เชือ่ ฟงพระบัญญัต”ิ (ขอ 17)
ชายหนมุ พยายามหลีกเลีย่ งสิง่ ทีพ่ ระคริสตทรงวิเคราะห
ปญหาให โดยทูลถามวาพระบัญญัตขิ อ ไหนทีพ่ ระองคทรงกำลังพูด
ถึง พระเยซูทรงยกพระบัญญัตสิ บิ ประการหลายขอ (ขอ 18, 19)
ในทีส่ ดุ “ขุนนางเศรษฐีหนมุ ” ก็หนั หนาและเดินหนีดว ย
ความเศรา (ขอ 20-22) เขาไมเต็มใจทำตามทีพ่ ระเยซูตรัส เขา
เห็นดวยกับพระบัญญัตสิ บิ ประการ แตไมเต็มใจเชือ่ ฟงเจตนา
แหงธรรมบัญญัตทิ ใี่ หทงิ้ ชีวติ ทีเ่ ห็นแกตวั ของเขา
พระบัญญัตสิ บิ ประการแสดงใหเราเห็นขอบเขตความ
สัมพันธทสี่ มบูรณกบั พระเจาและกับเพือ่ นมนุษยทชี่ ว ยใหชวี ติ
กาวหนา พระเยซูทรงชีว้ า การเชือ่ ฟงเปนหนทางแหงความยินดี
ปรีดาที่แทจริง
“ถาพวกทานประพฤติตามบัญญัตขิ องเรา ทานก็จะติด
สนิทอยูกับความรักของเรา เหมือนอยางที่เราประพฤติตาม
บัญญัติของพระบิดาและติ ด สนิ ท อยู กั บ ความรั ก ของ
พระองค เราบอกสิง่ เหลานีก้ บั พวกทานแลว เพือ่ ใหความ
ยินดีของเราอยูในทาน และใหความยินดีของทานเต็ม
เปย ม” ยอหน 15:10, 11
5. แนวทางสชู วี ติ มีสขุ
พระธรรมปญญาจารยเปนบันทึกเลาถึงการแสวงหา
ความสุขของกษัตริยซ าโลมอน พระองคทรงไขวควาหาความ
สุขความร่ำรวยทางโลก พระองคทรงสรางราชวังที่เลิศเลอ
ทรงปลูกไรองนุ อุทยานไมดอกสวยงามและสวนผลไมรสชาติดี
มีสาวใชหอมลอมมากมาย มีของใชทุกอยางที่คนอยากได
แตเปนเพียงความสุขทีล่ วงตาพระองค ในทีส่ ดุ จึงตรัสวา
“แลวขาพเจาหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือขาพเจากระทำ
และความเหน็ ด เหนื่ อ ยที่ ข า พเจ า ทุ ม เทลงไปและ ดู เ ถิ ด
ทุกอยางก็อนิจจัง คือกินลมกินแลง” ปญญาจารย 2:11
กษัตริยซ าโลมอนแสวงหาความสุขทางโลกดวยหวังวา
จะพบความสุขทีแ่ ทจริง พระองคทรงดืม่ ของมึนเมา สำราญ

กับหญิงและเตนรำทำเพลง แตหลังจากเสวยสุขจนสุดทาย
ผลสรุปของพระองคคอื
“อนิจจัง! อนิจจัง! ...สารพัดก็อนิจจัง!” ปญญาจารย 12:8
ครั้งหนึ่งที่กษัตริยซาโลมอนทอดพระเนตรเห็นความ
ดีของพระเจา โดยเปรียบเทียบชีวติ เริม่ แรกทีพ่ ระองคทรงเชือ่
ฟงพระเจากับชีวติ ทีห่ าความสุขในบาปอยางฉาบฉวย จึงทรง
ตัดสินวา
“จบเรื่องแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยำเกรงพระเจา
และรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค เพราะนีแ่ หละเปนหนาที่
ของมนุษยทงั้ ปวง” ปญญาจารย 12:13
กษัตริยซ าโลมอนทรงพบทางลัดสคู วามสุขในชีวติ แหง
โลกียข องพระองค ทรงเปนลูกผชู ายพอทีจ่ ะยอมรับความผิด
พลาดของตนเอง ดังนั้นเมื่อใกลสิ้นพระชนมและเพื่อชวย
คนอืน่ ใหพน ผิดนี้ กษัตริยซ าโลมอนทรงแนะนำตักเตือนดังนี้
“คนทีร่ กั ษาธรรมบัญญัตจิ ะเปนสุข” สุภาษิต 29:18
6. พระบัญญัตสิ บิ ประการเปนแนวทางสำคัญของ
พระคัมภีรพ
 นั ธสัญญาใหม
ในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม ยากอบเปนพยานวา
“เพราะวาใครทีร่ กั ษาธรรมบัญญัตทิ งั้ หมด แตผดิ อยขู อ
เดียว คนนัน้ ก็ทำผิดธรรมบัญญัตทิ งั้ หมด เพราะวาพระองคผตู รัส
วา ‘อยาลวงประเวณีผวั เมียเขา’ ก็ตรัสไวดว ยวา ‘อยาฆาคน’ แม
ทานไมไดลวงประเวณีแตไดฆาคน ทานก็เปนผูละเมิดธรรม
บัญญัติ เชนนัน้ แหละ พวกทานจงพูดและทำเหมือนอยางคนที่
จะถูกพิพากษาดวยหลักเกณฑแหงเสรีภาพ” ยากอบ 2:10-12
ชารล สเปอรเจียน นักเทศนคณะแบ็พตีสทีย่ งิ่ ใหญใน
ศตวรรษที่ผานมา ประกาศวา “พระบัญญัติของพระเจาคือ
กฎเกณฑสวรรคที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มาจากสวรรค สมบูรณ
แบบ.... เปนบัญญัตทิ ไี่ มมากเกินไปหรือนอยเกินไป แตชา งเปน
ความสมบูรณแบบเปนความประเสริฐในตัวเองเกินพรรณนา”
จอหน เวสลี่ย หนึ่งในผูกอตั้งคริสตจักรเมโธดิสท ได
เขียนถึงการคงอยขู องเนือ้ หาในพระบัญญัตวิ า “พระบัญญัติ
ที่มีอยูในบัญญัติสิบประการ...พระองค (พระคริสต) ไมได
นำติดกลับไปดวย....ทุกๆ สวนของพระบัญญัตนิ ตี้ อ งยังคงอยู
ใหมนุษยในทุกยุคทุกสมัยไดถือปฏิบัติ” หนังสือ “การเทศนา”
เลม 1 หนา 221, 222

บิลลี่ เกรแฮม ผสู อนศาสนาซึง่ ไดรบั การยกยองมากที่
สุดในโลก พิจารณาพระบัญญัตสิ บิ ประการอยางชืน่ ชมมาก
จนเขียนเปนหนังสือเลมหนึง่ เกีย่ วกับความสำคัญของบัญญัติ
สิบประการลวนๆ ใหแกคริสเตียน
7. พลังอำนาจทีท่ ำใหเราเชือ่ ฟงได
ถึงแมพระคริสตธรรมคัมภีรแ ละพระบัญญัตสิ บิ ประการ
เปนสิ่งจำเปน ไมมีเปลี่ยนแปลง และเปนคูมือสมบูรณแบบ
นำไปสูวิถีชีวิตที่เปนสุข แตจิตใจยังคงขัดแยงอยดู ี หญิงสาว
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คนหนึง่ อธิบายวา “ฉันเชือ่ พระบัญญัตสิ บิ ประการทีย่ ดึ เหนีย่ ว
ใจฉัน แนนอนวาฉันจะรักษาพระบัญญัตเิ พือ่ นำไปสคู วามสุข
แตฉันพยายามอยางที่สุดแลว พบวาการรักษาพระบัญญัติ
ไมใชเรือ่ งงาย และฉันเริม่ เชือ่ วาไมมใี ครปฏิบตั ไิ ด”
สำหรั บ คนที่ พ ยายามโน ม เอี ย งมาใช ชี วิ ต เชื่ อ ฟ ง
พระบัญญัตขิ องพระเจา แตในคำตอบทีบ่ อกวาพยายามอยาง
เหลือเกิน จากหัวใจที่มีมลทินบาปซ้ำแลวซ้ำเลาตอบอยาง
ทอแทวา “ฉันไมสามารถจะปฏิบตั ติ ามได!” ทำไม? เพราะวา
“การเอาใจใสเนื้อหนังนั้นคือ การเปนศัตรูตอพระเจา
ไมปฏิบตั ติ ามธรรมบัญญัตขิ องพระเจา และทีจ่ ริงไมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได” โรม 8:7
วัตถุประสงคของพระบัญญัตสิ บิ ประการคืออะไร?
“เพราะวาธรรมบัญญัตนิ นั้ ทำใหเรารจู กั บาป” โรม 3:20
บทบาทหนาที่ของธรรมบัญญัติคือ ทำใหเขาใจอยาง
ถองแทวา เราคือคนบาปทีห่ ลงทาง สิน้ หวังและตองการพระ
ผชู ว ยใหรอดบาป
“เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเปนผูควบคุมของเรา
จนพระคริสตเสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระใหชอบธรรมโดย
ความเชือ่ ” กาลาเทีย 3:24
พระเยซูทรงเปนคำตอบ เมื่อเราอยูใตพระบาทของ
พระองคอยางสิน้ หวัง โดยความเชือ่ เราสามารถรับการใหอภัย
บาปและจะได รั บ ฤทธานุ ภ าพจากพระองค ด ลใจให เ รา
สามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรมบัญญัตไิ ด
8. ความรักทำใหเราเชือ่ ฟงพระบัญญัตสิ บิ ประการ
พระเยซูตรัสวาการเชือ่ ฟงนัน้ เปนผลมาจากความรัก
“ถาพวกทานรักเรา ทานก็จะประพฤติตามบัญญัตขิ อง
เรา” ยอหน 14:15
หากเรารักองคพระผเู ปนเจา ก็จะเชือ่ ฟงพระบัญญัตสิ ี่
ขอแรกซึง่ นิยามความสัมพันธของเรากับพระเจา และถาเรารัก
เพือ่ นมนุษย ก็จะเชือ่ ฟงพระบัญญัตหิ กขอหลังซึง่ นิยามความ
สัมพันธของเรากับคนอืน่ ๆ
คนเหยียบย่ำพระบัญญัตสิ บิ ประการเปนคนบาป
“ทุกคนทีท่ ำบาปก็ประพฤติผดิ ธรรมบัญญัติ บาปเปน
สิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมบัญญัต”ิ 1 ยอหน 3:4
ขอขอบพระคุณพระเจา เรามีพระผชู ว ยใหรอดซึง่ เสด็จ
มาในโลกนี้ ทรงสิน้ พระชนม ทรงฟน คืนพระชนม และขณะนี้
ทรงประทับอยเู พือ่ จุดประสงคเดียวคือ
“พวกทานรอู ยแู ลววา พระองคทรงปรากฏเพือ่ กำจัด
บาปของเราใหหมดไป” ขอ 5
พระผูชวยใหรอดบาปทรงใหอภัยและกำจัดบาปของ
เราจนหมดสิน้ (1 ยอหน 1:9) ทรงสัญญาจะมอบความรักของ
พระองคใหแกเรา เพือ่ ใหรกั คนอืน่ ตอไป จึงเปนเหมือนยาถอน
พิษขนานใหญสำหรับชีวิตที่เห็นแกตัว
“เพราะเหตุวาความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสู
จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึง่ พระองคได
ประทานใหแกเราแลว” โรม 5:5
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ไมมใี ครมีความสามารถรักษาธรรม
บัญญัตขิ องพระเจามาแตกำเนิด ความรัก
ของพระองค “ไดหลัง่ ไหล........เขาสจู ติ ใจ
ของเรา” เปนความหวังเดียวเทานัน้ ของเรา
ทัง้ หลาย
9. พระคุณของพระเจาและการรักษาพระบัญญัติ
การชวยใหรอดจากบาปเปนของประทาน มนุษยไม
สามารถชวยตัวเองใหรอดพนได เรารอดไดโดยความเชื่อ
เทานัน้ ไดรบั การตัดสินใหเปนคนชอบธรรม (มีสทิ ธิย์ นื อยตู อ
พระพักตรพระเจาได) เปนของประทานทีไ่ ดรบั โดยทางความ
เชือ่ เพราะเปนพระคุณของพระเจา
“เพราะวาทานทัง้ หลายไดรบ
ั ความรอดแลวดวย
พระคุณโดยทางความเชือ่ ความรอดนีไ้ มไดมาจากตัวทาน
แตเปนของประทานจากพระเจา ไมใชมาจากการกระทำ
เพือ่ ไมใหใครอวดได” เอเฟซัส 2:8
ลำพังตัวเราเองไมสามารถรักษาพระบัญญัตเิ พือ่ ใหรอด
ได แตเมือ่ ยอมจำนนตอพระเยซูดว ยความเชือ่ ก็จะไดรบั ความ
รอดจากบาปดวยความรักของพระองคที่มีเต็มลนในจิตใจ
ผลของพระคุณ และการยอมรับพระองคทำใหเราติดตามและ
เชือ่ ฟงพระคริสตโดยความรักของพระองคทหี่ ลัง่ เขาสจู ติ ใจของ
เรา (โรม 5:5)
อัครทูตเปาโลเนนถึงความพยายามทีไ่ รประโยชนของ
มนุษย และชีใ้ หเห็นวาเราไมไดรบั ความรอดจากการประพฤติ
ตามธรรมบัญญัติ แตไดรบั ความรอดจากความรสู กึ ทีพ่ ระเจา
มี “พระคุณ” แกเรา
“เราจะทำบาปเพราะไมอยูใตธรรมบัญญัติ แตอยูใต
พระคุณอยางนัน้ หรือ? เปลาเลย!” โรม 6:15
ทำไมหรือ? ก็เพราะวาความรักเปนแรงจูงใจใหจิตใจ
มีชีวิตที่เชื่อฟงดวยความรัก (โรม 13:10) ความรักที่มีตอ
พระคริสตทำใหเราเชือ่ ฟงพระองค
“ใครทีม่ บี ญ
ั ญัตขิ องเราและประพฤติตามบัญญัตเิ หลา
นัน้ คนนัน้ เปนคนทีร่ กั เรา” ยอหน 14:21
อาจารยอรี คิ ลิดเดิล อธิบายวา ในสถานการณเลวราย
ทีส่ ดุ ผเู ชือ่ ในฤทธานุภาพของพระเจาจะสามารถมีชวี ติ ทีเ่ ชือ่
ฟงและเกิดความพอใจในสิง่ นัน้ ลิดเดิลแสดงใหเห็นถึงพระคุณ
ทรงพลังในยามคับขันและหวาดกลัว ความรักทีม่ ตี อ พระคริสต
จะกอตัวเปนพลังรวมกับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อใหเขาถึง “หลักความประพฤติที่เปนตามธรรมบัญญัติ”
(โรม 8:1-4) ความสัมพันธแหงรัก การถูกตรึงกางเขนและการ
ฟน คืนพระชนมสามารถทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ เกิดขึน้ ได
ทานคนพบความลับนี้เพื่อตัวทานเองแลวหรือยัง?
ความรักของพระเยซูที่มีตอทานทำใหพระองคทรงยอมสิ้น
พระชนมเพื่อบาปของทาน พระองคทรงทำใหทานมีพลัง
อำนาจดวยความรักของพระองคและ “ทรงใหพวกทานเพียบ
พรอมดวยสิง่ ดีๆ ทุกอยาง เพือ่ ทีจ่ ะทำตามพระทัยของพระองค”
(ฮีบรู 13:21) ทานตอบรับพระองคอยางไร?

พบแลว

บทที่

15
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อานบทเรียน พบแลว บทที่ 15 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 15
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 15 แตละตอนตามตัวเลขดานหนา จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตอง
ทีส่ ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมีขอ ความถูกตองทุกขอ)
1, 2. พระคริสตธรรมคัมภีร
___ เต็มไปดวยเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ กับคนจำนวนมากเหมือนเราทัง้ หลาย
___ เหมือนกับจดหมายสวนตัวจากมิตรใกลชดิ
3. พระบัญญัตสิ บิ ประการ
___ สรุปคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรท งั้ หมด
___ หลักการเบือ้ งตนในการดำเนินชีวติ ทีถ่ กู ตอง
พระบัญญัตสิ ขี่ อ แรกบอกถึง
___ ความสัมพันธระหวางเรากบพระเจา
___ ความสัมพันธระหวางเรากับคนอืน่ ๆ
4. พระเยซูทรงแนะนำแกเศรษฐีหนุมวา
___ พระบัญญัตสิ บิ ประการใชไดเฉพาะในสมัยของพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมเทานัน้
___ ใหรกั ษาพระบัญญัตสิ บิ ประการ
5. ตามความคิดเห็นของพระเยซู พระบัญญัตปิ ระทานใหมาเพือ่
___ ควบคุมเราไว
___ เสริมความสุขในการดำเนินชีวิตของเรา
6. ตามทีก่ ลาวไวในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม พระบัญญัติ
___ มีความสำคัญยิง่
___ ลาสมัยแลว
7, 8. จุดประสงคของพระบัญญัตกิ เ็ พือ่
___ ชีใ้ หเราเห็นความบาปและวางเปาหมายใหกา วไปใหถงึ ดวยกำลังของตนเอง
___ ชีใ้ หเห็นความบาปและนำเราเขาหาพระเยซูเพือ่ ชวยใหรอดพนจากความบาป
9,10. มนุษยรอดพนจากบาปไดโดย
___ พระคุณของพระคริสต
___ รักษาพระบัญญัติ
มนุษยไดรบั ความรอดพนจากบาปโดยพระคุณ โดยความเชือ่ ในความตายและการเปนขึน้ มาจากความตายของพระคริสต
___ ทำใหเปนอิสระไมตอ งรักษาพระบัญญัติ
___ ทำใหรกั พระคริสตและเชือ่ ฟงพระบัญญัตขิ องพระองคโดยความสำนึกดี
คำถามชวนคิด
ทานปรารถนาใหเขียนพระบัญญัติของพระเจาในใจทานหรือไม?
________________________________________________________________________________________________________
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พบแลว

บทที่

16

เ

เคล็ดลับ
การหยุดพัก
ทีส่ บาย
เหมือน
ขึน้ สวรรค

มื่อสองสามปที่ผานมา บางคนทำนายวาในไมชาเราจะมีเวลา
วางมากจนไมรวู า จะทำอะไรดี ลองดูเหตุผลทีเ่ ชือ่ ถือไดจากคำทำนายคือ
คอมพิวเตอรที่ชวยยนเวลาทำงานจากแรมเดือนเปนแคเสี้ยววินาที หรือ
หนุ ยนตทชี่ ว ยงานยากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
จากเสียงคอมพิวเตอรทำงานวืดๆ และการทำงานโดยอัตโนมัติ เรา
กลับหายใจไมทวั่ ทอง ทุกวันนีเ้ วลาของเรากลับหายไปหมด เหนือสิง่ อืน่ ใด
เวลาสำหรับครอบครัวก็กำลังหมดลงเชนกัน สามีภรรยาพบวาเปนการยาก
เหลือเกินทีจ่ ะหา “เวลาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” ใหลกู ๆ เวลาทีไ่ ดอยรู ว มกันเหลือนอย
ลงเต็มที
ผลการศึกษาชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่งพบวา พอใหเวลากับลูกวัย
กระเตาะโดยเฉลี่ยเพียง 37 วินาทีตอวันเทานั้น! แทบไมเหลือเวลาให
ครอบครัวหรืออยรู ว มกันเลย
เราจะทำอยางไรเพือ่ ใหมเี วลาสำหรับครอบครัวและอยรู ว มกันมากขึน้ ?
1. การเยียวยาภาวะชีวติ ตึงเครียด
พระเยซูทรงเขาใจปญหาความกดดันตึงเครียดตางๆ ของครอบครัว
และพระองคประสงคใหเราตระหนักวา การหยุดพักฝายจิตวิญญาณเปน
คุณภาพชีวติ อยางหนึง่ เชนกัน
“บรรดาผูเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเรา
จะใหทา นทัง้ หลายไดหยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจาก
เรา เพราะวาเราสุภาพออนโยนและใจออนนอมและจิตใจของพวกทาน
จะไดหยุดพัก” มัทธิว 11:28, 29
พระคริสตธรรมคัมภีรเ สนอแนะการหยุดพักสองวิธี คือการเขาหาองค
พระคริสตอยางสม่ำเสมอ ทุกวันและทุกสัปดาห
2. การเขาสนิทกับพระเยซูทกุ วัน
ฝูงชนเรียกรองใหพระองคสนใจตลอดเวลา แตถงึ กระนัน้ พระคริสต
ทรงมอบสันติสขุ แกทกุ คนรอบๆ พระองคไดอยางไร? ในแตละวันพระองค
ทรงทมุ เทเวลาใหกบั พระบิดาบนสวรรค ในการเผชิญกับความทาทายของ
ชีวติ พระองคทรงพึง่ พิงพระบิดาตลอดเวลา (ยอหน 6:57)
หากตองการมีชวี ติ ทีส่ งบและมัน่ คงเหมือนอยางพระองค เราตอง
พึง่ พิงพระเยซูตลอดเวลาเชนกัน ตองยอมใหพระวจนะและพระวิญญาณ
บริสทุ ธิข์ องพระองคหลอหลอมและเติมเต็มชีวติ ของเรา ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือการ
ทุมเทเวลาอยางมีคุณภาพกับพระคริสตเพื่อตอสูอำนาจมารที่ทำใหชีวิต
ย่ำแยและแยกตัวเราออกจากครอบครัวพระองค พระเยซูทรงตรัสกับเราวา
“จงติดสนิทอยกู บั เราและเราจะติดสนิทอยกู บั พวกทาน.... เพราะ
วาถาแยกจากเราแลวพวกทานจะทำสิง่ ใดไมไดเลย” ยอหน 15:4, 5
สิ่งจำเปนที่สุดในการใชเวลาของเราคือ เสาะหาเวลาวางเพื่อให
อาหารแกฝายจิตวิญญาณ โดยเขาสนิทกับพระเยซูทุกวัน สิ่งจำเปนที่
สำคัญมากที่ตองเนนในความผูกพันระหวางเรากับพระคริสตคือ ราชกิจ
พระองคบนกางเขนทีส่ ำเร็จแลว เปนหนทางเดียวทีท่ ำใหเกิดการหยุดพัก
และความปลอดภัยทีแ่ ทจริง ดูไดจากพระเยซูทรงเปลงเสียงรองขณะทีก่ ำลัง
บทที่ 16 เคล็ดลับการหยุดพักทีส่ บายเหมือนขึน้ สวรรค - 13

จะสิ้ น พระชนม ว า “สำเร็ จ แล ว ” (ยอห น
19:30) หรืออีกนัยหนึง่ ราชกิจการชวยใหเรา
รอดจากบาปของพระองคเสร็จสมบูรณแลว
“แตความจริง พระองค (พระคริสต)
ทรงปรากฏครัง้ เดียวเทานัน้ .... เพือ่ กำจัด
บาปใหหมดสิน้ ไปโดยการถวายพระองคเอง
เปนเครือ่ งบูชา” ฮีบรู 9:26
เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนมพระองค
ทรง “กำจัดบาป” นั่นคือคำตอบที่วาทำไม
ผเู ชือ่ ทีส่ ารภาพบาปแลวสามารถ “หยุดพัก”
ในพระราชกิจทีส่ ำเร็จแลวของพระคริสต เรา
ไดรบั การยกบาปออกไป
ปจจุบันความรูสึกผิดมักจะอยูเบื้อง
หลังการยางกาวในการดำเนินชีวติ ของเราทีม่ ี
แตความวิตกทุกขรอน แตพระเยซูทรงแก
ปญหาความผิดเพียงครั้งเดียวที่ไมกางเขน
ซึ่งมีผลตลอดไป เสียงรองวา “สำเร็จแลว”
ของพระเยซูเปนการปดผนึกพระสัญญาของ
พระองคทวี่ า “เราจะใหทา นหายเหนือ่ ยและ
เปนสุข” กลายเปนความจริง พระคริสตทรง
กระทำหนาที่ในการไถบาปเพื่อเราที่เนินเขา
คาลวารีเสร็จสมบูรณแลว (ทิตสั 2:14) ทรง
พักผอนในหลุมศพวันสะบาโต ทรงลุกขึ้น
จากความตายในเชาวันอาทิตย เปนชัยชนะ
เหนือบาปและความตาย คริสตชนจะเชือ่ มัน่
เรื่องการหยุดพักจากราชกิจที่เกิดขึ้นของ
พระคริสตซงึ่ สำเร็จครบถวนแลว
“เพราะฉะนัน้ ...ก็ใหเราเขาไปใกลดว ย
ใจจริง ดวยความไวใจเต็มที่....ขอใหเรายัง
คงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไวนั้น
โดยไมหวัน่ ไหว เพราะวาพระองคผปู ระทาน
พระสัญญานัน้ ทรงซือ่ สัตย” ฮีบรู 10:22, 23
เพราะว า พระองค “ผู ป ระทาน
พระสั ญ ญานั้ น ทรงซื่ อ สั ต ย ” เราสามารถ
หยุดพักภายหลังไดรับการชวยใหรอดบาป
ตามพระสัญญา ความมัน่ คงสันติสขุ และการ
หยุดพักทีเ่ ราไดรบั จากพระเยซูทกุ วันนัน้ ไมได
เปนผลจากการกระทำของเรา แตเปนผล
จากสิง่ ทีพ่ ระองคทรงกระทำบนกางเขน
เพราะความรอดนั้นมีแนนอน เราจึง
พักพิงในพระคริสตได ความแนนอนนัน้ เปน
แรงจูงใจใหเราจัดสรรเวลาในแตละวันอยกู บั
พระองค เปนการใหอาหารใจดวยพระวจนะ
ของพระองค สูดหายใจบรรยากาศสวรรค
ดวยการอธิษฐาน การพบพระเยซูสามารถ
14 - พบแลว

ขจัดภาวะตึงเครียดใหกลายเปนสันติสขุ และ
มีจุดหมายในชีวิต
3. การเชื่ อ มความสั ม พั น ธ กั บ
พระเยซูทกุ สัปดาห
หลังจากทีพ่ ระคริสตทรงสรางโลกใน
หกวัน (โคโลสี 1:16-17) พระองคทรงจัด
เตรียมวันหยุดพักสะบาโต เพื่อเปนโอกาส
ใหมนุษยปลูกฝงการเขาสนิทระหวางเรากับ
องคพระผเู ปนเจา
“พระเจาทรงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวง
ทีพ่ ระองคทรงสรางไว ดูสิ ทรงเห็นวาดียงิ่ นัก
มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่หก ฟา
สวรรคและแผนดิน และสรรพสิง่ ทัง้ สิน้ ทีม่ อี ยู
ในนัน้ ก็ถกู สรางเสร็จ วันทีเ่ จ็ด พระเจาก็เสร็จ
งานของพระองคทที่ รงทำมานัน้ ในวันทีเ่ จ็ด
นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของ
พระองคทไี่ ดทรงกระทำ พระเจาจึงทรงอวย
พรวั น ที่ เ จ็ ดทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิ์
เพราะในวันนัน้ พระองคทรงหยุดพักจากการ
งานทั้งปวงที่พระเจาทรงเนรมิตสรางและ
ทรงกระทำ” ปฐมกาล 1:31-2:3
ในฐานะพระผูสรางพระเยซู “ทรง
หยุดพัก” ในวันสะบาโตแรกกับอาดัมและ
เอวา พระองค “ทรงอวยพร” วันนัน้ และ “ทรง
ตัง้ ไวเปนวันบริสทุ ธิ”์ พระเจาทรงกำหนดให
หนึ่งรอบของสัปดาหมีเจ็ดวัน ซึ่งมิใชเพื่อ
ประโยชนของพระองคแตเพือ่ อาดัมเอวาและ
เพื่อเราในปจจุบัน เพราะพระองคทรงสน
พระทัยมนุษยสองคนที่พระองคทรงสราง
อยางยิ่ง จึงทรงวางแผนใหเขาอุทิศตนเพื่อ
อยู เ ฉพาะพระพั ก ตร พ ระเจ า ทุ ก วั น ที่ เ จ็ ด
ตลอดไป ในแตละวันสะบาโตจะเปนหนึง่ วัน
ที่ ร า งกายพวกเขาได ห ยุ ด พั ก และจิ ต
วิญญาณไดรับการฟนฟูใหสดชื่นขึ้นใหม
เพราะความบาปเขามาใหโลกของเรานี่เอง
จึงยิ่งทำใหการหยุดพักวันสะบาโตเปนสิ่ง
จำเปนมากขึ้น
พระผู ช ว ยให ร อดพระองค นี้ ท รง
สัญญากั บอาดัมและเอวาให “หยุ ดพั ก ”
ประมาณสองพันปตอ มา ทรงกำหนดใหเปน
พระบั ญ ญั ติ แ ก โ มเสสบนภู เ ขาซี น าย (1
โครินธ 10:1-4) พระเยซูทรงเลือกบัญญัตกิ าร
หยุดพักวันสะบาโตใหเปนหัวใจสำคัญอยาง
ยิง่ ของพระบัญญัตสิ บิ ประการ พระบัญญัติ
ขอทีส่ กี่ ลาวไวดงั นี้

พบแลว
“จงระลึกถึงวันสะบาโต (คือวันหยุดพัก
(งาน) ถือเปนวันบริสทุ ธิ์ จงทำงานทัง้ สิน้ ของเจา
หกวัน แตวนั ทีเ่ จ็ดนัน้ เปนสะบาโตแดพระยาหเวห
พระเจาของเจา ในวันนัน้ หามทำงานใดๆ ไมวา

เจาเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจาหรือทาสทาสี
ของเจาหรือสัตวใชงานของเจาหรือคนตางดาว ที่
อาศัยอยูในประตูเมืองของเจา เพราะในหกวัน
พระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดินทะเลและ
สรรพสิง่ ซึง่ มีอยใู นทีเ่ หลานัน้ แตในวันทีเ่ จ็ดทรงพัก
เพราะฉะนัน้ พระยาหเวห ทรงอวยพรวันสะบาโต
และทรงตั้งวันนั้นไวเปนวันบริสุทธิ์” อพยพ
20:8-11
พระเจาทรงตัง้ วันสะบาโตเปนวันที่ “ระลึกถึง”
พระเจาผู “ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดิน” การหยุด
พักวันสะบาโตในแตละสัปดาหเปนการเชือ่ มสัมพันธ
ระหวางเรากับพระผูสราง ผูทรงอวยพรวันนี้และ
กำหนดวันนีไ้ วเฉพาะตางหาก
เมือ่ พระเยซูมาอาศัยอยบู นโลก พระองคทรง
ใช โ อกาสทุ ก อย า งเพื่ อ ธำรงความผู ก พั น ที่ มี ต อ
พระบิดา พระองคทรงใชวนั หยุดพักสะบาโตใหเปน
ประโยชนดว ยการนมัสการดังทีล่ กู ากลาววา
“แลวพระองคเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่ง
พระองคทรงเจริญวัยขึ้น พระองคเสด็จเขาไปใน
ธรรมศาลาในวันสะบาโตเชนเคย” ลูกา 4:16
หากพระเยซูผทู รงเปนพระเจาในสภาพมนุษย
ทรงปรารถนาหยุดพักเฉพาะพระพักตรพระบิดาใน
วันสะบาโต แนนอนยิ่งกวานั้นมนุษยจำเปนตอง
ทำมากกวานั้นอีกเทาไร เมื่อพระเยซูทรงแยกเอา
กฎขอบังคับตามกฎของยิวเกีย่ วกับวันสะบาโตออกไป
(มัทธิว 12:1-12) เทากับพระองคทรงชี้ใหเห็นวา
พระเจาทรงกำหนดวันสะบาโตเพือ่ ประโยชนของมนุษย
“พระองคจงึ ตรัสกับพวกเขาวา ‘วันสะบาโต
นัน้ ทรงตัง้ ไวเพือ่ มนุษย ไมไดทรงสรางมนุษยไวเพือ่
วันสะบาโต เพราะฉะนัน้ บุตรมนุษยเปนเจาเปนนาย
เหนือวันสะบาโตดวย’” มาระโก 2:27, 28
พระเยซูทรงใหความสำคัญวันสะบาโต แม
กระทัง่ การสิน้ พระชนมของพระองค ทรงสิน้ พระชนม
ในวันศุกร “วันจัดเตรียม และใกลจะถึงวันสะบาโต
แลว” (ลูกา 23:54) ในขณะทีพ่ ระองคทรงประกาศ
วา “สำเร็จแลว” หมายถึงราชกิจในการเสด็จมายัง
โลกนีข้ องพระองคและการสิน้ พระชนมแทนบรรดา
มนุษยสำเร็จแลว (ยอหน 19:30; 4:34; 5:30) เปน
การเฉลิมฉลองภารกิจของพระองคที่สำเร็จแลว
พระเยซูจงึ ทรงหยุดพักในอุโมงคฝง ศพในวันสะบาโต

พระคริสตทรงสรางสรรพสิง่ สำเร็จในหกวันและ
ทรงหยุดพักในวันทีเ่ จ็ดอยางไร พระองคกไ็ ดทรงกระทำ
ราชกิจการไถบาปของพระองคโดยการสิ้นพระชนม
บนกางเขนในวันที่หกแลวทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด
สำเร็จอยางนั้นเหมือนกัน
พระเยซูทรงออกจากอุโมงฝงศพเชาวันอาทิตย
เปนพระผูชวยใหรอดผูมีชัยชนะ (ลูกา 24:1-7) ทรง
ขอใหเหลาสาวกของพระองครักษาวันสะบาโต เพื่อ
พบกับพระองคหลังการฟน คืนพระชนม ในการกลาวถึง
การทำลายกรุงเยรูซาเล็มซึง่ เกิดขึน้ ราวสีส่ บิ ปหลังการ
สิน้ พระชนม พระองคทรงรับสัง่ วา
“จงอธิษฐานขอใหวนั ทีท่ า นหนีนนั้ จะไมเกิดใน
ฤดูหนาวหรือวันสะบาโต” มัทธิว 24:20
พระผูชวยใหรอดของเราทรงมีพระประสงคให
เหลาสาวกและผูที่เปลี่ยนความเชื่อทั้งหลายมีโอกาส
เรียนรูสิ่งที่พระองคทรงสอนพวกเขาอยางตอเนื่อง
(ยอหน 15:15-16) ใหพวกเขารับรทู งั้ การหยุดพักหลัง
ไดรบั การชวยใหรอดบาป และการหยุดพักวันสะบาโต
คนเหล า นั้ น ไม ไ ด ทำให พ ระองค ผิ ด หวั ง หลั ง จาก
พระคริสตสิ้นพระชนม สาวกทั้งหลายยังคงรักษา
วันสะบาโตตอเนื่อง (ดูลูกา 23:54-56; กิจการของ
อัครทูต 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4)
อัครสาวกยอหนผเู ปนทีร่ กั ติดตอกับพระคริสต
ในวันสะบาโตทุกสัปดาห หลายปตอมาเขาเขียนวา
“พระวิญญาณทรงดลใจขาพเจาในวันขององคพระผเู ปน
เจา” (วิวรณ 1:10) ตามทีพ่ ระเยซูกลาว “วันขององค
พระผเู ปนเจา” คือวันสะบาโต “เพราะวาบุตรมนุษยเปน
เจานายเหนือวันสะบาโต” (มัทธิว 12:8)
ในวันสะบาโตเราเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิง่
ใหญที่สุดขององคพระผูเปนเจาสองประการคือ การ
เนรมิตสรางและการชวยเราใหรอดจากบาป การรักษา
วันสะบาโตจะดำเนินตอไปจนถึงโลกหนา
“‘เพราะสวรรคใหม และแผนดินโลกใหม ซึง่ เรา
จะสราง จะยังอยตู อ หนาเราฉันใด พระเจาตรัสดังนี.้ ..
พระเจาตรัสดังนี้ ‘ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต
มนุษยทงั้ สิน้ จะมานมัสการตอเรา’” อิสยาห 66:22, 23
4. ประโยชนของการหยุดพักในวันสะบาโต
มนุษยในปจจุบันตางเหยียบย่ำกันดวยการ
ดำเนินชีวิตอยางเอาเปนเอาตาย ทุกคนเริ่มออนแรง
ภายใตภาวะตึงเครียด แตละครอบครัวเริ่มแตกแยก
แตพระเจาทรงเสนอทางทีด่ กี วา เพือ่ ใหมวี ถิ ชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้
คือ วันสะบาโต
เราลองมาดูประโยชนที่เห็นอยางชัดเจนของ
การหยุดพักวันสะบาโต
บทที่ 16 เคล็ดลับการหยุดพักทีส่ บายเหมือนขึน้ สวรรค - 15

(1) วันสะบาโตเปนการระลึกถึงราชกิจการสราง
การรักษาวันนีใ้ หบริสทุ ธิ์ เปนการระลึกถึงพระผสู รางของ
เรา ชวงเวลาชัว่ โมงบริสทุ ธิเ์ ปนโอกาสทีด่ เี ยีย่ มทีจ่ ะสัมผัสถึงการ
หยัง่ รากของเราในโลกทีพ่ ระผเู ปนเจาทรงสราง ทานเดินปาหรือ
เดินลัดเลาะลำธารตามโขดหินทีง่ ดงามตามธรรมชาติครัง้ สุดทาย
เมือ่ ไร? วันสะบาโตคือวันทีเ่ ราใชเวลารวมกับพระองคและไดลมิ้
รสความมหัศจรรยของการสรางทีท่ รงมอบใหแกเรา
(2) วั น สะบาโตเป น วั น แห ง ความยิ น ดี ใ นการ
นมัสการและสามัคคีธรรมรวมกับคริสตชนอื่นๆ การ
สรรเสริญพระผูเปนเจาดวยกันเปนกลุมเปนประโยชนแกทุก
คน วันสะบาโตเปนเวลาทีเ่ ราไดรวมตัวกันเปนพิเศษเปนกาย
เดียวกันเพือ่ เติมไฟแบตเตอรีฝ่ า ยจิตวิญญาณใหมแกทกุ คน
(3) วันสะบาโตเปนโอกาสในการแสดงออกถึงพระ
เมตตา ทานไมมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนบานที่ปวยชวงกลาง
สัปดาหใชหรือไม? เมือ่ เพือ่ นตองการความเห็นอกเห็นใจจาก
ทานหลังจากสูญเสียสามี ชีวติ ของเพือ่ นทีโ่ ศกเศราและออน
ลาจากการสูญเสียสามีสะกิดใหทานแบงปนความรักใหเธอ
บางไหม? พระเยซูทรงแนะนำวา “เพราะฉะนัน้ จึงอนุญาตให
ทำการดีไดในวันสะบาโต” (มัทธิว 12:12) วันสะบาโตจึงถือเปน
โอกาสใหทา นเยีย่ มเยือนเพือ่ นของทานทีไ่ ดรบั ความทุกขโศก
(4) วันสะบาโตเปนวันทีค่ รอบครัวใกลชดิ กันยิง่ ขึน้
เมือ่ พระคริสตทรงสัง่ วา “ในวันนัน้ (วันสะบาโต) วันนัน้ หาม
ทำงานใดๆ” (อพยพ 20:10) พระองคไมสามารถจะใหใบสัง่
ยาที่ดีกวานี้แกพอที่บางานและแมที่เครียดจัดไดอีกแลว วัน
สะบาโตคือปายตัวใหญทเี่ ขียนวา หยุด เพือ่ ครอบครัว หยุด
การเรงรีบ หยุดสิง่ เรงดวนทีส่ ดุ ทีเ่ ขามาครอบงำสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
วันสะบาโตคือวันเดียวทีเ่ ราสามารถเอาการอธิษฐานมาแทน
ที่ความออนลา เอาเสียงหัวเราะแทนที่การทำงานหนัก เอา
ความเงียบสงบมาแทนทีต่ ารางเวลาทีย่ งุ เหยิง การหยุดพักใน
วันสะบาโตเปนการจัดหาเวลาใหแกครอบครัว เขาสนิทกับ
พระคริสตและไขเอาพลังฝายจิตวิญญาณจากพระองค
(5) วันสะบาโตเปนเวลาทีพ
่ ระเยซูเสด็จมา...ใกล
เปนพิเศษ ความสัมพันธทกุ รูปแบบตองการเวลาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ความสัมพันธระหวางเรากับพระคริสตกไ็ มมขี อ ยกเวนเชนกัน
การสละเวลาวันทัง้ วันในแตละสัปดาห ใหพระคริสตเปนวิธยี งิ่
ใหญทคี่ อยรักษาความผูกพันของเรากับพระองคใหแนนแฟน
และมีชีวิตชีวาอยูเสมอ วันสะบาโตทำใหเรามีโอกาสพิเศษ
เพือ่ ศึกษาพระคัมภีรแ ละอธิษฐาน เพิม่ โอกาสพิเศษทีไ่ ดอยกู บั
พระคริสตตามลำพังในสถานที่เงียบสงบและคอยรับฟงพระ
วจนะของพระองค
พระเยซู “ทรงอวยพรแกวันที่เจ็ด ทรงตั้งไวเปนวัน
บริสทุ ธิ”์ ดวยพระสัญญาวาจะทรงประทับอยดู ว ย (ปฐมกาล
2:3) ทานสามารถเขาใจวาทำไมการรักษาวันเสารซงึ่ เปนวัน
ที่เจ็ดของสัปดาหที่เราถือเปนวันสะบาโตจึงมีความสำคัญ
เพราะวาเปนวันทีพ่ ระคริสตทรงแยกไวในราชกิจการสราง เพือ่
การติดตอสือ่ สารกับเราเปนกรณีพเิ ศษ
16 - พบแลว

เมือ่ พระเยซูทรงกำหนดวันสะบาโต
ดูเหมือนวาพระองคทรงมีคนรุนเราอยูใน
พระทัยของพระองคดว ย นัน่ คือวันสะบาโต
เปนสิง่ ทีเ่ ราตองการจริง ในสภาพแวดลอม
ทีเ่ ต็มไปดวยภาวะความบีบคัน้ เชนนี้ เปนวันทีเ่ ราไดหยุดหนึง่
วันเพื่อการพักผอนอยางแทจริง เปนวันหนึ่งที่ไดนมัสการ
พระเจา ไดสมั ผัสกับผลงานสรางของพระองค และใหความใส
ใจกับความสัมพันธกบั พระองคแทนการสนใจสิง่ อืน่ ๆ
5. การลิม้ ลองการพักผอนทีแ่ สนสบายในสวรรค
เราสามารถรวบรวมประโยชนของการเชือ่ มสัมพันธกบั
พระเยซูทุกวันและทุกสัปดาหดวยคำวา การหยุดพัก คำวา
“สะบาโต” มาจากภาษาฮีบรูแปลวาการหยุดพัก ดังนั้นจึง
ไมนาประหลาดใจที่พระคริสตธรรมคัมภีรเรียกวันที่เจ็ดวา
“สะบาโตแหงการหยุดพักสงบ” (เลวีนติ ิ 23:3)
“เพราะมีขอ หนึง่ กลาวถึงวันทีเ่ จ็ดอยางนีว้ า ‘ในวันทีเ่ จ็ด
้
นัน้ พระเจาทรงหยุดพักการงานทัง้ สิน้ ของพระองค’ ...ฉะนัน

จึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของ
พระองค….เพราะฉะนัน้ ขอใหเราพยายามเขาสกู ารหยุดพัก

นัน้ ” ฮีบรู 4:4 -11
“การหยุดพักสะบาโต” ทำใหเรารเู ปนนัยถึงความยินดี
ปรีดาในการหยุดพักบนสวรรคตลอดนิรันดรที่เราไดรับทุก
สัปดาห การหยุดพักนี้มิไดหมายถึงการไมทำอะไรเลย แต
หมายถึงความรสู กึ ปลอดภัย สันติสขุ และความเปนอยทู ดี่ อี นั
เปนรากฐานชีวติ ทีส่ มบูรณอยางแทจริง เราจะรซู งึ้ ถึงการหยุด
พักฝายจิตวิญญาณนี้ ก็ตอ เมือ่ เราเคยมีประสบการณมากอน
เทานั้น นอกจากนี้คนทั้งโลกสามารถเปนพยานและเปดเผย
ประสบการณของ “การหยุดพักหลังไดรบั การชวยใหรอด” และ
“การหยุดพักวันสะบาโต” นีไ้ ด “ถาทานไดรบั การหยุดพักของ
พระเยซูทุกวันทุกสัปดาหโดยการสนทนากับพระองค ทาน
จะคนพบความยินดีทยี่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในชีวติ ”
ทานปรารถนาจะขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการ
หยุดพักซึ่งเปนของประทานของพระองคหรือไม? ทานเคย
อยากจะขอบพระคุณพระองคสำหรับพระสัญญาแหงการหยุด
พักเพือ่ ชวยใหรอดหรือไม อยากจะขอบพระคุณในแตละวันที่
พบสิง่ ทาทายในชีวติ และพระสัญญาแหงการพักผอนวันสะบาโต
ในแตละสัปดาหทยี่ ดึ ความสัมพันธระหวาง ทานกับพระองคให
แนนแฟนขึน้ หรือไม? หากทานยังไมเคย ทานปรารถนารับการ
ช ว ยให ร อดบาปจากพระองค ห รื อ ไม ? ท า นอยากจะทู ล
พระองคไหมวา ทานปรารถนาจะรักษาวันสะบาโตของพระองค
ทุกสัปดาห? ทานอยากจะทูลหรือไมวา “ขาแตพระผเู ปนเจา
ขาพระองคปรารถนาที่จะพบความสุขใจในวันที่พระองคได
กำหนดไว” ทำไมทานไมสญ
ั ญาในตอนนีเ้ สียตัง้ แตบดั นี?้
(ทานอาจสงสัยวา ใครเปลีย่ นวันสะบาโตจากวันเสาร
วันทีเ่ จ็ดของสัปดาหไปเปนวันอาทิตยวนั แรกของสัปดาห? การ
เปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ ไร? พระเจาทรงอนุญาตใหเปลีย่ นใช
ไหม? คำถามเหลานีม้ คี ำตอบอยใู นบทเรียนบทที่ 21)

พบแลว

บทที่

16

เคล็ดลับแหงการพักสงบเหมือนสวรรค

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 16 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จงตอบคำถามตอไปนี้ ทานสามารถยอนกลับไปอานบทเรียน พบแลว เพือ่ คนหาคำตอบทีถ่ กู ตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้ หา ตัวเลขดานซายของแตละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน พบแลว เพือ่ ชวยคนหาคำตอบของบทที่ 16
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 16 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรียนแตละตอนตามตัวเลขดานหนา
จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ ในแตละตอน
1, 2. ___ เราสามารถแกไขปญหาความเครียดในแตละวันไดอยางดีเมือ่ วางใจพระเยซู
___ พระเยซูทรงแกไขปญหาความเครียดโดยการวางใจพระบิดา
3. วันสะบาโตกอตัง้ ขึน้ โดยพระคริสต
___ เมือ่ มีการสรางโลก เพือ่ ใหเราไดพกั ผอน รับพรและไดรบั ประโยชน
___ พระเจาทรงตรัสและประทานพระบัญญัตสิ บิ ประการแกชนชาติอสิ ราเอลทีภ่ เู ขาซีนาย
ตามทีก่ ลาวไวในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
___ การหยุดพักในวันสะบาโตทุกสัปดาหทำใหมเี วลาไดอยรู ว มใกลชดิ กับพระผสู ราง
___ พระเยซูทรงเขารวมนมัสการเปนกิจวัตรทีท่ รงปฏิบตั เิ ปนประจำ
___ พระเยซูทรงสอนวาวันสะบาโตตัง้ ขึน้ เพือ่ ประโยชนสขุ ของเรา
___ หลังจากการสิน้ พระชนม พระเยซูทรงพักอยใู นอุโมงคฝง ศพในวันสะบาโต
___ พระเยซูทรงมงุ หวังวาอัครสาวกของพระองคจะไดรบั ประโยชนในการพักผอนวันสะบาโตหลังจากทีพ่ ระองคทรงเปนขึน้
มาจากความตายแลว
___ อัครสาวกยอหนนมัสการพระเจาในวันขององคพระผเู ปนเจา ตามทีพ่ ระเยซูทรงตรัสไววา คือ วันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดของ
สัปดาห
4. การรักษาวันสะบาโตเปนโอกาสพิเศษ
___ ไดใชเวลาอยกู บั พระเยซู พระผสู ราง ผทู รงตัง้ วันสะบาโต
___ ไดรบั ประสบการณความชืน่ ชมยินดีในการสามัคคีธรรมและนมัสการรวมกับพีน่ อ งคนอืน่ ๆ
___ ไดมเี วลาเยีย่ มมิตรสหายยามตองการความชวยเหลือ
___ เสริมสรางความผูกพันในครอบครัว ดวยการใชเวลาทีม่ คี า อยดู ว ยกันอยางพรอมหนา
โรงเรียนมีความสนใจในการดำเนินชีวติ ของทาน หากทานจะกรุณาตอบคำถามตอไปนีจ้ กั ขอบคุณยิง่
1. นีค่ อื ครัง้ แรกทีท่ า นไดยนิ วาวันเสาร วันทีเ่ จ็ดของสัปดาห คือวันสะบาโตใชหรือไม? _________
2. ทานรจู กั ใครบางทีร่ กั ษาวันทีเ่ จ็ดของสัปดาหเปนวันสะบาโต? _________
3. ทานเคยไปเยีย่ มโบสถทรี่ กั ษาวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดบางหรือไม? _________
4. ทานเคยคิดจะรักษาวันสะบาโตและไดสมั ผัสสิง่ ดีงามของการรักษาวันสะบาโตหรือไม? _________
ทานอาจสงสัยวาเหตุใดคริสตชนสวนใหญรกั ษาวันอาทิตย ทัง้ ทีพ
่ ระคริสตธรรมคัมภีรส อนไวอยางชัดเจนวา วันทีเ่ จ็ด
ของสัปดาหคอื วันสะบาโต การถือปฏิบตั นิ เี้ กิดขึน้ อยางไร และเกิดขึน้ เมือ่ ใด? บทเรียน “พบแลว” บทที่ 21 จะตอบคำถาม
นี้

แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 16 - 59

พบแลว

บทที่

17

ข

เคล็ดลับ
การเติบโต
โดยการ
แบงปน

ณะทีแ่ ลรรกี่ ำลังสนทนาอยางสนุกสนาน กินขาวเกรียบจิบชาญีป่ นุ
ทีบ่ า นของคุณโกโมริ ขณะทีค่ นอืน่ ๆ เริม่ นำพระคริสตธรรมคัมภีรอ อกมา พวก
เขามองแลรรดี่ ว ยความคาดหวัง “คุณจะเริม่ สอนพวกเราตอนนีเ้ ลยไดไหมครับ?”
คุณโกโมริถามอยางสุภาพ
แลรรี่เกือบสำลักน้ำชาตัวเอง เขาคิดวาการรวมตัวครั้งนี้เพื่อการสนุก
สนานเทานัน้ และคิดไมออกวาเขาจะพูดอะไรดี
อันที่จริงแลวแลรรี่สอนพระคัมภีรหลายชั้นเรียนในโรงเรียนสอนภาษา
อังกฤษคริสเตียนในประเทศญีป่ นุ ทีเ่ ขาทำงานอยู แตตอนนัน้ เขามีเวลาเตรียม
การสอนเปนอยางดี สามารถดึงขอมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีรไ ดอยางงาย
ดาย แตนมี่ คี วามแตกตางกัน เพราะเขาไมไดเตรียมตัวมาเพือ่ การนี้
แลรรไี่ ดยนิ เรือ่ งราวพระคริสตธรรมคัมภีรท งั้ หมดตัง้ แตสมัยเด็ก โดยสวน
ตัวแลวเรือ่ งเหลานัน้ แทบไมมคี วามหมายตอชีวติ ของเขาเลย เขาทำอะไรหลาย
อยางทีร่ วู า ผิดในสายตาของพระเจา เมือ่ เปนอยางนีเ้ ขาจะเลาเรือ่ งของพระองค
ใหคนอืน่ ฟงไดอยางไร ในเมือ่ เขาเองยังไมรจู กั พระเจาอยางแทจริง?
แตคราวนีก้ ารนัง่ บนโซฟาลอมรอบดวยคนทีค่ าดหวังจะฟง เขากำลังเขา
ตาจนเสียแลว ทามกลางเวลาทีเ่ ต็มไปดวยความกลัวนัน้ พระวจนะตอนหนึง่
ไดฉายแวบเขามาในใจเขา เพราะพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รงสอนเราในเวลานัน้
วาควรจะพูดอะไรตอหนาคนทัว่ ไป เพือ่ การเปนพยาน (ลูกา 12:12) เขาเปลง
เสียงอธิษฐานอยางสิน้ หวังเพือ่ ขอความชวยเหลือและได เขาหวนคิดไปทีเ่ รือ่ ง
ราวทีค่ นุ หูทสี่ ดุ ทีค่ ดิ ออกขณะนัน้ คือ เรือ่ งบุตรผลาญทรัพย
เขาอธิบายวาพระเจาทรงรักทุกคนมากเพียงใด ทัง้ ทีค่ นทัง้ หลายวิง่ หนี
จากพระองคไปอยางไรจดุ หมาย แลรรพี่ บวาคำพูดของเขาออกมาจากใจอยาง
ตรงไปตรงมา เขาถึงอารมณ และเปนครัง้ แรกในชีวติ แลรรที่ ตี่ ระหนักวาพระเจา
ทรงรักเขามากเพียงใด
คืนนัน้ แลรรคี่ กุ เขาลงขางเตียงและทำสัญญาชีวติ ระหวางเขากับพระเจา
ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็กลายเปนจริง การแบงปนความรักของพระองคเปนสิง่ ทีม่ ากกวา
นามธรรมทีค่ นุ เคย เดีย๋ วนีพ้ ระเจาทรงเปนความจริงทีเ่ ขารสู กึ มีความสุขใจอยาง
ทวมทนเปนยิ่งนัก
1. พระเยซูทรงดลใจใหเราเติบโตโดยการแบงปน
บรรดาอัครสาวกใชเวลาสามปครึง่ คลุกคลีกบั พระวจนะและภารกิจของ
พระคริสต และในทีส่ ดุ ก็ถงึ การสิน้ พระชนมและการฟน คืนพระชนมของพระองค
ขณะทีพ่ ระเยซูเสด็จกลับไปสวรรค พระองคทรงแตงตัง้ ใหบรรดาอัครสาวกของ
พระองคเปนผแู ทนสวนพระองค
“พวกทานจะไดรบั พระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณ
บริสทุ ธิเ์ สด็จมาเหนือทาน และทานทัง้ หลายจะเปนสักขีพยานของเรา....และ
จนถึงทีส่ ดุ ปลายแผนดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8
เมือ่ ผตู ดิ ตามพระคริสตมอบหัวใจใหพระองคในวันเพ็นเทคอสตอยางหมด
สิน้ พระคริสตผทู รงฟน และทรงเปลีย่ นแปลงการดำเนินชีวติ พวกเขาผานทางฤทธิ์
เดชของพระวิญญาณ ไมเพียงแตพวกเขาจะเปนพยานถึงการฟน คืนพระชนมและ
การเสด็จขึน้ บนสวรรคขององคพระคริสตดว ยรางกายเทานัน้ แตฤทธิเ์ ดชของการ
ฟน คืนพระชนมไดเปลีย่ นแปลงวิถกี ารดำเนินชีวติ แกเขาเหลานัน้ ดวย
บทที่ 17 เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบงปน - 17

ในฐานะทีเ่ ปนคริสตชนเราจึงเปนพยานถึงการฟน คืนพระชนมของพระเยซู
เพราะเราไดรบั ฤทธิอ์ ำนาจแหงการเกิดใหมของพระองคในชีวติ ของเรา
“พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงรักเราโดยความรักอัน
ใหญหลวงของพระองค ถึงแมวาเราเปนคนตายเนื่องจากการละเมิด
พระองคยงั ทรงทำใหมชี วี ติ อยรู ว มกับพระคริสต (พวกทานไดรบั ความรอด
แลวดวยพระคุณ) และพระองคทรงทำใหเราเปนขึน้ มาดวยกันกับพระคริสต และ
ทรงใหเรานั่งดวยกันกับพระองคในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต เพื่อวา...
พระองคจะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือลนของพระองค ดวย
พระกรุณาทีม่ ตี อ เราในพระเยซูคริสต” เอเฟซัส 2:4-7
เราไดรับการสรางใหมีชีวิตใหมในพระคริสต เพื่อจะสามารถสำแดงถึง
“พระคุณอันอุดมเหลือลนของพระองค” และพระองคทรงขอใหเรานำเอาขาวดี
เกีย่ วกับการทีพ่ ระองคไดทรงกระทำใหแกชวี ติ มนุษย ออกไปบอกเลาแกคนทัว่
โลก พระองคทรงสัญญาวาถาเราทำอยางนัน้ พระองคจะอยกู บั เราทัง้ หลายตลอด
ไป (มัทธิว 28:19-20)
ครัง้ หนึง่ อาจารยเอช.เอ็ม.เอส.ริชารด ผกู อ ตัง้ สถานีวทิ ยุของโรงเรียนวิถี
แหงชีวติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเปนพยานวา
“ผมเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนที่ไดยินขาวประเสริฐของ
พระคริสต ผมเดินทางไปหลายแหงซึ่งไมเคยไดยินพระนามพระผูเปนเจาหรือ
พระคริสตมากอน จนกระทัง่ โบสถของพระองคไปประกาศขาวประเสริฐขึน้ ทีน่ นั่
ผมจึงไดเห็นคนเหลานี้เปลี่ยนแปลง จากความที่เคยสกปรกเปนความสะอาด
จากความเจ็บไขไดปว ยเปนสุขภาพทีแ่ ข็งแรง จากความกลัวในวิญญาณชัว่ ทีเ่ กิด
ขึน้ ตลอดเวลาเปนความราเริงยินดีในการดำเนินชีวติ คริสตชน ผมเห็นการเปลีย่ น
แปลงสถานะความเปนหญิง ผมเห็นบานคริสตชนอยางแทที่หลุดจากความ
มืดมนของพวกนอกศาสนา ทุกแหงทีผ่ มไปเยีย่ มผมเห็นการดำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ น
ไป ผมรวู า ‘ขาวประเสริฐของพระคริสต.....เปนฤทธานุภาพของพระเจา เพือ่ ให
ทุกคนทีเ่ ชือ่ ไดรบั ความรอด’ (โรม 1:16) ผมรวู า เมือ่ ใดทีค่ ริสตจักรประกาศขาว
ประเสริฐ เมือ่ นัน้ การเปลีย่ นแปลงจะมาแทนทีใ่ นจิตใจมนุษย และในบานของ
เขา จะเห็นไดในชีวติ ของผทู ตี่ อบรับการเรียกรองนัน้ ”
พระเจาทรงใหบทบาทพิเศษแกเรามนุษยทอี่ อ นแอ เราทัง้ หมดมีสว นรวมใน
ภารกิจทีน่ า ตืน่ เตนนี้ เพือ่ ใหมคี วามเชือ่ ความศรัทธาทีย่ งั คงแข็งแกรงตอไปจึงตองมี
การแสดงออกใหผอู นื่ รับรู ขณะทีแ่ ลรรคี่ น พบอยางนาตืน่ เตน การแบงปนในความ
เชือ่ ของเราจะชวยใหมปี ระสบการณสมบูรณมากยิง่ ขึน้ และ ทำใหเราเจริญเติบโต
2. แบงปนเรือ่ งของพระคริสตดว ยวิธกี ารดำเนินชีวติ ของเรา
ชายหนมุ เติบโตมาในบานทีม่ แี ตการทารุณ เขาใหขอ สังเกตวา “ฉันมอง
ไปทีพ่ อ แมซงึ่ เปนตัวอยางใหฉนั เห็นภาพของพระเจาทีบ่ ดิ เบือนไป ฉันไมเคยเห็น
ตัวอยางของคนทีร่ กั ฉันจริง” สิง่ ทีค่ นรอบขางตองการมากสุดคือการเห็นใครสัก
คนทีส่ ะทอนภาพของพระเจาไดอยางสมบูรณแบบ เขาเหลานัน้ ตองการใครสัก
คน “ทีม่ เี นือ้ หนัง” ซึง่ มีบคุ ลิกลักษณะเหมือนพระเจา การเทศนาทีท่ รงพลังมาก
ทีส่ ดุ ของเราเกิดจากการดำเนินชีวติ ของเราทัง้ หลาย กอนทีใ่ ครจะสนใจวาทาน
รมู ากนอยแคไหน เขาเหลานัน้ อยากรกู อ นวาทานสนใจพวกเขามากนอยเพียงใด
เปโตรกระตนุ เราวา
“จงรักษาความประพฤติอนั ดีของพวกทานไวในหมคู นตางชาติ (ไมใช
คริสตชน) เพือ่ วาเมือ่ พวกเขาใสรา ยพวกทานวาประพฤติชวั่ พวกเขาจะไดเห็น
คุณความดีของพวกทาน และจะไดสรรเสริญพระเจาในวันทีพ่ ระองคเสด็จมา
เยือน... เพราะพระเจาทรงเรียกพวกทานเพือ่ จุดประสงคนี้ เพราะวาพระคริสต
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ทรงทนทุกขเพือ่ พวกทาน พระองคทรงวางแบบอยางแก
พวกทาน เพื่อทานจะไดดำเนินตามรอยพระบาทของ
พระองค” 1 เปโตร 2:12, 21
เพราะวา “พระคริสตทรงทนทุกข” เพื่อเราที่คาลวารี
เรามีตวั อยางความรักทีเ่ สียสละอยใู กลแคเอือ้ ม ความรักเดียว
กันนี้ (เกิดขึ้นซ้ำกับเราเพื่อใหเราแสดงความรักแบบนั้นตอ
คนอื่นๆ) สามารถกลายเปนแรงขับเคลื่อนที่ทรงอานุภาพ
สามารถดึงผไู มมคี วามเชือ่ เขามาในออมกอดพระคริสตได
3. เราแบงปนเรือ่ งพระคริสตดว ยวิธคี ดิ ของเรา
เมื่อมารดักซุมโจมตีพระเยซูในถิ่นทุรกันดารดวยการ
เชิญชวนเรือ่ งการกินอาหาร ความหยิง่ ยโส และความไมมนั่
ใจ พระเยซูทรงตอบโต จนประสบความสำเร็จ โดยยกคำอาง
ในพระคริสตธรรมคัมภีร (มัทธิว 4:4, 7, 10) พระคริสตทรง
เตรียมตัวไวลว งหนา เพราะทรงเติมความคิดของพระองคให
เต็มดวยพระวจนะแหงความจริงในพระคัมภีร นี่คือสงคราม
แพหรือชนะนั้นอยูที่ใจเรา
“เพราะเขาเปนเหมือนคนทีค่ อยนับอยขู า งใน” สุภาษิต
23:7
คริสตชนทีเ่ ติบโตจะคิดถึงแตสวรรค เขาจะมงุ ไปทีค่ วาม
เขมแข็ง ดวยการพยายามกาวไปใหถงึ
“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา....แตจง
ทู ล พระเจ า ให ท รงทราบทุ ก สิ่ ง ที่ พ วกท า นขอ โดยการ
อธิษฐาน และการวิงวอน พรอมกับการโมทนาพระคุณ แลว
สันติสขุ ของพระเจาทีเ่ กินความเขาใจ จะคมุ ครองจิตใจและ
ความคิดของทานทัง้ หลายไวในพระเยซูคริสต สุดทายนีพ้ ี่
นองทัง้ หลาย ขอจงใครคครวญดูสงิ่ เหลานีค้ อื สิง่ ทีเ่ ปนจริง สิง่
ทีน่ า นับถือ สิง่ ทีย่ ตุ ธิ รรม สิง่ ทีบ
่ ริสทุ ธิ์ สิง่ ที่นา รัก สิง่ ทีค่ วร
แกการสรรเสริญ รวมทัง้ ถามีสงิ่ ใดทีย่ อดเยีย่ ม สิง่ ใดทีน่ า
ยกยอง และพวกทานจงปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีท่ า นเรียนร.ู ....แลว
พระเจาผปู ระทานสันติสขุ จะสถิตกับพวกทาน” ฟลปิ ป 4:4-9
สิ่งที่หลอเลี้ยงจิตใจเรากอใหเกิดความตางในทุกสิ่ง
หากใสขยะเขาไปในใจ สิ่งที่แสดงออกมาก็เปนขยะ หากใส
พระวจนะของพระเจาเขาไปในใจสิ่งที่แสดงออกมาก็จะเปน
ชีวติ ตามอยางของของพระองค
4. เราแบงปนเรือ่ งพระคริสตดว ยวิธกี ารแสดงออก
ของเรา
ในฐานะที่ เ ป น ตั ว แทนพระคริ ส ต คริ ส ตชนควรจะ
แสดงออกอยางเหมาะสม ขอใหหลีกเลีย่ งการแสดงออกแบบ
สุดขัว้ พระเจาตรัสแกคริสตชนวา
“เพื่อวาแมสามีบางคนไมเชื่อพระวจนะ แตความ
ประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจพวกเขาใหเชือ่ ได...คือเมือ่ พวก
เขาไดเห็น ความประพฤติทนี่ อบนอมและบริสทุ ธิข์ องพวกทาน
อยาประดับตัวแตภายนอก ดวยการถักผม การสวมใสเครือ่ ง

ทอง หรือการนงุ หมเสือ้ ผา แตจงประดับดวยบุคลิกทีซ่ อ นอยู
ในใจ ดวยเครือ่ งประดับซึง่ ไมรเู สือ่ มสลาย คือดวยจิต
ใจทีส่ ภุ าพออนโยนและจิตใจทีส่ งบ ซึง่ เปนสิง่ ล้ำคายิง่ นัก
ในสายพระเนตรพระเจา เพราะวา....(ผู) ซึ่งหวังในพระเจา
ก็ไดประดับกายโดยยอมเชือ่ ฟงสามีของตน” 1 เปโตร 3:1-5
การแตงกายแบบเรียบงายและการประดับกาย เปน
เครือ่ งหมายแสดงถึงความเปนเหมือนพระคริสตอยางแทจริง
ตามหลักการแลวสิง่ ทีจ่ ะดึงดูดใจเราไมใชการตามแฟชัน่ แต
เปนการดำเนินชีวติ ในพระเยซูตา งหาก
5. เราแบงปนเรือ่ งพระคริสตดว ยวิธปี ฏิบตั ขิ องเรา
นักประวัตศิ าสตรชอื่ เอ็ดเวิรด กิบบอน บอกเราวาเมือ่
ทหารคนหนึง่ ชือ่ กาลีเรียส เก็บขาวของจากคายเปอรเซีย หลัง
จากยึดคายได เขาพบกระเปาหนังเคลือบเงามีไขมกุ อยเู ต็ม ตอ
มาทหารคนนีก้ ลับเลือกเก็บกระเปาไวใชแลวโยนไขมกุ มีคา ทิง้ ไป
คนทั่วไปมักยึดติดกับสิ่งตื่นเตนอยางฉาบฉวยที่โลก
เสนอให แตกลับละทิ้งพระเยซู (ไขมุกราคาแพง) แยยิ่งกวา
ทหารทีป่ ลนสะดมภคนนัน้ เสียอีก พระองคมไิ ดเปนโชคทีห่ ลน
ลงใสมอื ของเรา แตทรงเปนพระผชู ว ยใหรอดจากบาปตลอด
นิรนั ดร ดังทีพ่ ระคริสตธรรมคัมภีรเ ตือนเราวา
“อยารักโลกหรือสิง่ ของในโลก ถาใครรักโลก ความรัก
ของพระบิดาไมไดอยใู นผนู นั้ เพราะวาทุกสิง่ ทีอ่ ยใู นโลก คือ
ตัณหาของเนือ้ หนัง (ความอยาก) และตัณหาของตา (ความ
รักในโลก) และความทะนงในลาภยศไมไดมาจากพระบิดา
แตมาจากโลก และโลกกับสิง่ ยัว่ ยวนของโลกกำลังผานพนไป
แตคนทีป่ ระพฤติตามพระทัยของพระเจาจะดำรงอยเู ปนนิตย”
1 ยอหน 2:15-17
ซาตานทำงานหนักมากเพือ่ ควาโลเกียรติยศทองคำใน
การหยิบยืน่ บาปตัวบอนทำลายมากทีส่ ดุ หรือนิสยั ทีแ่ ยทสี่ ดุ ให
แกมนุษย ทำไมนางแบบโฆษณาเหลาจึงเปนหญิงสาวสวย
ทำงานออฟฟสทีด่ มู เี สนห มีชวี ติ สุขสบาย เราไมเคยเห็นหนัง
โฆษณาคนเมากอดขวดเหลาเดินโซซัดโซเซออกจากราน
เราจึงตองระมัดระวังการคบคาสมาคมกับคนทีม่ กั ขอ
ใหยดื หยนุ หลักการคริสเตียนของเรา (2 โครินธ 6:14) แนนอน
พระคริสตทรงปรารถนาใหเราพยายามชักจูงเพื่อนที่ไมใช
คริสตชนเขาหาพระองค ความสัมพันธสว นตัวเปนพืน้ ฐานที่
ดีในการแบงปนความเชื่อ เพียงแตใหมั่นใจวาการคบคา
สมาคมของทานจะไมดงึ ทานกลับไปใชชวี ติ แบบเดิมอีก
ไมวาจะเปนสิ่งที่เรานำมาใชในการดำเนินชีวิตหรือ
ประเภทของสิ่งบันเทิงที่เลือกบริโภค ยอมสงผลตอชีวิตฝาย
จิตวิญญาณของเราทัง้ นัน้ จึงจำเปนตองมีสามัญสำนึกวาสิง่
ใดทีห่ ลอเลีย้ งจิตใจเราอยู
“ขาพระองคจะไมตงั้ สิง่ ใดๆ ทีช่ วั่ ชาไวตอ หนาตอตาของ
ขาพระองค” สดุดี 101:3
บทที่ 17 เคล็ดลับการเติบโตโดยการแบงปน - 19

เราควรหลอเลี้ยงจิตใจใหดีที่สุด แลวสิ่งเลวรายที่สุด
จะไมสามารถสอยเราใหตกลงมาอยรู ะดับเดียวกันได การยึด
มัน่ มาตรฐานสูง ไมนำเอาสิง่ ไมเหมาะสมเขามาในบานและ
ในชีวติ จะไมทำใหการดำเนินชีวติ ของเราไมตบี ตันแตอยางใด
คริสตชนมีอะไรทีด่ มี ากมายทีท่ ำใหเราดูมคี วามสุขกวาคนอืน่ ๆ
“พระองคทรงสำแดงวิถีแหงชีวิตแกขาพระองค ตอ
พระพักตรพระองคมีความชื่นบานอยางเปยมลน ใน
พระหัตถขวาของพระองคมีความเพลิดเพลินอยูเปนนิตย”
สดุดี 16:11
6. เราแบงปนพระคริสตดว ยการให
ขณะที่เขาประกอบพิธีบัพติศมาแกผูมีความเชื่อใหม
อาจารยเอช.เอ็ม.เอส.ริชารด สังเกตวาชายคนนัน้ ยังมีธนบัตร
พับอยางดีในกระเปาสตางคของเขา อาจารยถามวาเขาลืม
เก็บกระเปาสตางคไวที่หองแตงตัวหรือชายคนนั้นตอบวา
“กระเปาเงินของผมและตัวผมจะรับบัพติศมาดวยกัน” แสดง
วาเขาเขาถึงวิญญาณแหงคริสตชนอยางแทจริงทีว่ า เงินมีไว
เพือ่ ชวยเหลือผอู นื่ คริสตชนเราเติบโตไดโดยการใหและนีค่ อื
เหตุผลวาทำไม พระเยซูตรัสดวยพระองคเองวา “การใหเปน
เหตุใหมคี วามสุขยิง่ กวาการรับ” (กิจการของอัครทูต 20:35)
สิ่งที่เราถวายเพื่อชวยการประกาศแผนดินพระเจาให
กาวหนา จะคงมูลคาไวตลอดนิรนั ดร
“อยาสะสมทรัพยสมบัติเพื่อตัวพวกทานเองไวในโลก
ทีอ่ าจเปนสนิมและทีแ่ มลงกินเสียได และทีข่ โมยอาจทะลวง
ลักเอาไปได แตจงสะสมทรัพยสมบัตเิ พือ่ ตัวพวกทานเอง
ไวในสวรรค.... เพราะวาทรัพยสมบัตขิ องทานอยทู ไี่ หน ใจ
ของทานก็อยทู นี่ นั่ ดวย” มัทธิว 6:19-21
ขณะทีท่ า นถวาย โปรดจำวา “แผนดินโลกกับสรรพสิง่
ในนั้นเปนของพระเจา” (สดุดี 24:1) รวมถึงเงินและทองฃำ
(ฮักกัย 2:8) เราเปนของพระเจาเพราะพระองคทรงสรางเรา
และชวยใหพน จากบาปโดยชำระคาความบาปดวยพระโลหิต
ของพระองค (1โครินธ 6:19-20) ทุกสิง่ ทีเ่ ราเปนเจาของจะเปน
ของพระเจาทัง้ หมด เพราะวาพระองคทรงเปนผู “ใหกำลังแก
ทานทีจ่ ะไดทรัพยสมบัตนิ ี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18)
พระเจาผทู รงถูกตรึงกางเขนและฟน ขึน้ ทรงเชือ้ เชิญเรา
ใหแบงปนทรัพยสินใหพระองคเพื่อใชในการประกาศขาว
ประเสริฐแกผอู นื่ มากเทาไร?
“‘จะฉอพระเจาหรือ? แตเจาทัง้ หลายไดฉอ เรา’ แตเจา
กลาววา ‘เราทัง้ หลายฉอพระเจาอยางไร?’ ‘ก็ฉอ ในเรือ่ งทศางค
และเครือ่ งบูชานัน่ ซี...พระเจาจอมโยธาตรัสวา จงนำ ทศางค
เต็มขนาดมาไวในคลังเพือ่ วาจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลอง
ดูเราในเรือ่ งนีด้ ทู หี รือวา เราจะเปดหนาตางในฟาสวรรคให
เจา และเทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรือไม’” มาลาคี 3:8-10
เงินทศางค หรือสิบลด เปนจำนวน “หนึง่ ในสิบ” ของ
“ผลได” ของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22 ปฐมกาล 28:22)
สำหรับชาวไรชาวนาหรือพอคา เงินหรือผลิตผลทีไ่ ดหมายถึง
20 - พบแลว

รายไดทหี่ กั คาใชจา ยจากการทำธุรกิจแลว
สำหรับพนักงาน เงินรายไดหมายถึงเงิน
เดือนทัง้ หมด หลักการถวายเงินทศางค คือ
หลักทางศีลธรรมเพราะถือเปนคุณลักษณะ
นิสยั อยางหนึง่ การไมถวายทศางคถอื เปนการ “ฉอ” พระเจา
เงินทศางคเปนของพระเจาเพื่อนำไปสนับสนุนเฉพาะการ
ประกาศขาวประเสริฐของพระองคเทานั้น (1 โครินธ 9:14)
และเพื่อใหราชกิจของพระองคบนโลกสำเร็จและพระองค
จะเสด็จกลับมา (มัทธิว 24:14)
เมื่อพระเยซูทรงอยูทามกลางพวกเรา พระองคทรง
รับรองการถวายทศางค ในสมัยของพระคัมภีรพันธสัญญา
ใหม (มัทธิว 23:23)
เราควรถวายทรัพยอนื่ ๆ มากเทาไร? การถวายเปนเรือ่ ง
สวนตัวของแตละคน “จงใหตามที่เขาคิดหมายไวในใจ” (2
โครินธ 9:5-7) ทานควรมอบใหองคพระผเู ปนเจา
“จงใหเขา แลวพวกทานจะไดรบั ดวยแบบยัดสัน่ แนน
พูนลนเต็มหนาตักของทาน” ลูกา 6:38
ครัง้ หนึง่ อาจารยเอช.เอ็ม.เอส.ริชารด เลาประสบการณ
วา
“นักพนันตัวยงคนหนึ่งเขารวมการประชุมของผมที่
เมืองลอสแอนเจลลีส ผมจะไมลมื เวลาทีไ่ ดพดู คุยกับเขาดาน
หลังหองประชุมนั้นเลยตามลำพัง เขายื่นธนบัตรปกหนึ่ง
จากกระเปาของเขา จำนวน 500 ดอลลารใหผมทัง้ หมดพรอม
พูดวา ‘นีค่ อื เงินสิบลดกอนแรกของผม’
เขามีสขุ ภาพไมดี เขาไมทำอะไรเลยนอกจากเลนการ
พนันมาเปนเวลา 30 หรือ 40 ป ดังนัน้ ผมจึงพูดวา ‘แลวคุณ
จะอยอู ยางไรครับ มีเงินพอใชหรือไมครับ?’
เขาตอบ ‘ผมมีเหลืออยูหาหกดอลลารเทานั้น แตเงิน
กอนนีเ้ ปนของพระเจาครับ’
แลวผมถามวา ‘คุณจะทำอะไรตอไป?’
‘ผมไมรู’ เขาตอบ ‘แตผมรูวาผมจะถวายสิบลดให
พระเจาแลวพระองคจะทรงดูแลผม’
“แนนอนพระเจาทรงทำเชนนั้นจริงๆ การกลับใจของ
ชายคนนั้นทำดวยความจริงใจ เขาอุทิศตนทุกวิถีทางและมี
ความสุขในชีวติ คริสเตียนของเขาและพระเจาทรงจัดหาใหเขา
จนวันสุดทายของชีวิต” พระเจาไมสัญญาที่จะใหผูเชื่อที่ซื่อ
สัตยทงั้ หมดร่ำรวย แตเชือ่ มัน่ วาพระผสู รางของเราจะประทาน
สิง่ ทีจ่ ำเปนสำหรับชีวติ
พระคริสตทรงประทานทุกสิ่งทุกอยางใหเราทั้งหลาย
บัดนี้ ขอใหพรอมใจกั นถวายจิตใจทั้งหมดของเราให กั บ
พระองค แบงปนพระคริสตใหผูอื่นไดรูจักโดยการใชชีวิต
ความคิด การมองชีวติ การประพฤติและการแบงปนแกผอู นื่
การถวายใหพระเจาของเรา ทำไมเราจึงไมคนหาความยินดี
โดยการแบ ง ป น พระคริ ส ต แ ก ผู อื่ น และเติ บ โตในพระคุ ณ
อัศจรรยของพระองค ?
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เคล็ดลับของการเติบโตขึน้ ดวยการรจู กั แบงปน

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 17 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 17 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรียนแตละตอนตามตัวเลขดานหนา
จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ ในแตละตอน
1. การแบงปนความเชือ่ ทีเ่ ขามีตอ พระคริสต
___ ทำใหความเชือ่ ของคริสตชนทีย่ นิ ดีแบงปนเติบโตขึน้
___ ทำไดเฉพาะคริสตชนจำนวนนอย ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกเทานัน้
2. การแบงปนเรือ่ งของพระคริสตเกิดผลมากทีส่ ดุ โดยการ
___ การโตแยงกับคนทีไ่ มเห็นดวยกับทาน
___ โดยการดำเนินชีวติ ของเรา
3. เราสามารถเอาชนะการทดลองไดดที สี่ ดุ เมือ่
___ เติมความคิดดวยพระวจนะของพระเจา
___ เติมความคิดดวยแบบแผนการดำเนินชีวติ ตามคำสอนของจิตวิทยา
4. คริสตชนสามารถเลาเรือ่ งของพระคริสตไดโดย
___ แตงกายดวยเสือ้ ผาพิเศษทีอ่ อกแบบสำหรับคริสตชนผมู คี วามสมบูรณดพี รอมแลว
___ แตงกายอยางสมถะ สุภาพเหมาะกับกาลเทศะ
5. สิง่ ทีค่ ริสตชนดูและทำ
___ มีผลตอชีวติ ฝายจิตวิญญาณของเรา
___ ไมมผี ลกระทบตอการการใชชวี ติ รวมกับพระคริสต
ทำเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวาถูกตอง
6. เราควรแบงปนเรือ่ งของพระคริสตไดโดยการถวายทศางค (หนึง่ ในสิบ) การถวายทรัพย แกราชกิจในโลกของพระคริสต เพราะ
___ โลกและทุกสิง่ ทีอ่ ยใู นโลกเปนของพระเจา
___ พระเจาผทู รงสรางเรา ไดทรงประทานความสามารถใหมคี วามมัง่ คัง่
___ พระเจาทรงบอกใหเราถวายทศางคและถวายทรัพยตามศรัทธา
___ พระเยซูทรงกำหนดใหเราถวายทศางค (หนึง่ ในสิบ)
___ ทศางคเปนวิธที พี่ ระเจาทรงเลือกในการสนับสนุนบรรดาผปู ระกาศขาวประเสริฐ เพือ่ พระเยซูจะสามารถเสด็จมาโดยเร็ว
___ การถวายทรัพยอนื่ ๆ ก็สามารถชวยการประกาศขาวประเสริฐดวย
คำถามชวนคิด
ทานปรารถนาจะแบงปนเรือ่ งของพระคริสต โดยการคิด การแสดงออก การแตงกาย และโดยการสนับสนุนดานปจจัยเพือ่ การ
ประกาศขาวประเสริฐหรือไม? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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กวิจัยสมัยใหมตองเจ็บปวดกับขอเท็จจริงที่บันทึกไวใน
พระคริสตธรรมคัมภีรท สี่ อนวา มนุษยมอี งคประกอบรวมกันเปนหนึง่ เรา
มักแบงเปนรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ออกจากกัน ความจริง
แลวทุกสวนในคนๆ หนึง่ สัมพันธกนั หมดอยางแยกกันไมได หรือพูดอีกนัย
หนึง่ คือ อะไรทีม่ ผี ลตอจิตใจยอมสงผลตอรายกายดวย สิง่ ใดทีเ่ กิดขึน้ กับ
จิตวิญญาณจะกระทบตอรางกายดวยหรือในทางกลับกัน ทุกอยางจึง
ประกอบรวมกันเปนมนุษย
ตัวอยางการวิจยั ทางวิทยาศาสตรทมี่ กี ารควบคุมตัวแปรพบวา การ
หัวเราะดวยความยินดีและการมีความสุขจะทำใหระบบภูมิคุมกันดีขึ้น
อยางเห็นผล ความจริงแลวทานสามารถตอสกู บั โรคภัยไดดว ยความสุขนัน่
เอง ชีใ้ หเห็นถึงการทำงานรวมกันของจิตใจและรางกายทีใ่ กลชดิ กันอยางยิง่
พระวจนะของพระเจาชีใ้ หเห็นถึงผลกระทบทีเ่ ชือ่ มโยงกันอยางมีนยั
สำคัญแบบนีม้ าเมือ่ หลายพันปกอ น แตเพิง่ ไดรบั การยอมรับทางทฤษฎีทาง
การแพทยเมือ่ เร็วๆ นีว้ า
“ใจราเริงเปนยาอยางดี แตจิตใจที่หมดมานะทำใหกระดูกแหง”
สุภาษิต 17:22
ตามทีอ่ คั รสาวกยอหนกลาวไว ความสุข ความเจริญฝายรางกาย
จิตใจมีความสัมพันธใกลชิดกับความเจริญฝายจิตวิญญาณของเรามาก
นอยเพียงใด?
“ทานทีร่ กั ขาพเจาอธิษฐานขอใหทา นมีสขุ ภาพแข็งแรง และมี
ความสุขความเจริญทุกอยาง ดังทีจ่ ติ วิญญาณของทานกำลังเจริญอยนู นั้ ”
3 ยอหน 2
พระผสู รางมีพระประสงคใหเรา “มีสขุ ภาพแข็งแรง” พระวจนะของ
พระองคสามารถชวยไดดุจน้ำพุหลอเลี้ยงสุขภาพ เชนเดียวกับน้ำพุหลอ
เลีย้ งชีวติ นิรนั ดรของเรา
เพราะวาสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโต
ประสานกัน เปาโลจึงแนะนำใหคริสตชนตระหนักถึงสิง่ เหลานี้
“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกทานจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไร
ก็ตาม จงทำเพือ่ ถวายพระเกียรติแดพระเจา” 1 โครินธ 10:31
ขาวประเสริฐกลาวถึงการฟน ฟูทงั้ รางกายและจิตวิญญาณ วิถชี วี ติ
ทีม่ สี ขุ ภาพดีจะชวยใหเราเปนคริสตชนทีม่ ชี วี ติ ชีวา
นี่คือหลักแปดประการที่ควรปฏิบัติเพื่อใหมีชีวิตที่สมบูรณและ
สุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
1. อากาศบริสทุ ธิ์
อากาศบริสทุ ธิเ์ ปนสิง่ จำเปนตลอดเวลาเพือ่ ใหสขุ ภาพแข็งแรง ไมวา
จะหลับหรือตืน่ ไมวา จะเปนอากาศทีถ่ า ยเทไดดใี นบานหรือทีท่ ำงาน สิง่
เหลานีท้ ำใหเลือดสามารถแจกจายออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เราอยางพอเพียงตลอดเวลา
ชนิดของอากาศทีท่ า นหายใจเขาไปนับเปนสิง่ สำคัญอยางเห็นไดชดั
ขอควรระวัง ทานไมควรสูดหายใจเอาควันพิษ กาซเผาไหม หรือเชื้อ
บทที่ 18 เคล็ดลับการดำเนินชีวติ ใหมี สุขภาพดี - 21

แบคทีเรียในอากาศตามสถานทีอ่ บั บุหรีไ่ มเพียง
แต จ ะทำให อ ากาศเป น พิ ษ เท า นั้ น แต ยั ง เป น
นักฆาตัวยงในปจจุบนั อีกดวย การวิจยั ทางวิทยา
ศาสตรเพือ่ หาสาเหตุการเกิดโรค ไดศกึ ษาความ
สัมพันธระหวางใบยาสูบกับมะเร็งปอด ถุงลมโปง
พองเรือ้ รัง โรคหัวใจ การทีร่ า งกายติดสารเสพติด
นิโคตินในบุหรีท่ ำใหหยุดเลิกสูบบุหรีไ่ ดยากทีส่ ดุ
หากแนวโนมในป จจุบั นยังคงเปนเช นนี้ต อไป
เรือ่ ยๆ กอนป ค.ศ. 2020 การสูบบุหรีจ่ ะฆาชีวติ
คนสิบสองลานคนตอป
2. แสงแดด
ประโยชนจากแสงแดดมีมากมายคือ
1. การตากแดดสักสิบหาถึงสามสิบนาทีทกุ
วันตอนเชาตรูหรือบายแกๆ ชวยการสังเคราะห
วิตามินดีและสารอาหารฮอรโมนที่สำคัญตอผิว
วิตามินดีชว ยใหเลือดผลิตแคลเซีย่ มและฟอสฟอรัส
เพือ่ สรางกระดูกและซอมแซมมวลกระดูก
2. แสงแดดฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค
อืน่ ๆ ได
3. ดวงอาทิตยใหพลังงานซึง่ ตนไมสามารถ
เปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ำใหเปน
คารโบไฮเดรต.....หากปราศจากขบวนการเปลีย่ น
แปลงนี้ สัตวและมนุษยคงตองอดตาย
4. แสงแดดชวยใหคนที่ทำงานกลางคืน
ปรับตัวไดและชวยผอนคลายความหดหูวันมืด
ครึม้ ในชวงฤดูหนาวทีม่ าถึง
“(คำเตือน: แสงแดดเปนอันตรายไดเชนกัน
การอยูกลางแดดนานเกินไปทำใหผิวหนังไหม
เสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนัง ทำใหแกเร็วและ
ทำใหตาเสียเปนสาเหตุของการเปนตอทีด่ วงตา)”
(จาก Look Up and Live: A Guide to Health,
บทเรียนเยาวชน, ไตรมาสแรก 1993, (นำปา,
ไอดาโฮ: สมาคมสำนั ก พิ ม พ แ ปซิ ฟ ค เพรส)
เนื้อหามีการทำใหกระชับขึ้นสวนใหญมาจากสิ่ง
พิมพเลมเดียวกัน)
3. การพักผอน
เราตองใหเวลารางกายในการซอมแซม
ตัวเอง รางกายตองการพักผอนและคลายเครียด
จากงาน ครอบครัวทีต่ อ งรับผิดชอบ หากไมไดพกั
ผอนเต็มที่ คนเรามักจะกระวนกระวายใจ หดหู
และโกรธเคืองงาย ความเครียดทำใหเจ็บปวยเปน
สัญญาณบอกวารางกายขอรองใหเราพักผอน
สรุปงายๆ คือไมมีอะไรมาทดแทนการนอนหลับ
ตอนกลางคืนได
การเติมพลังแบตเตอรี่ฝายจิตวิญญาณ
ของเราเปนประจำทุกวัน เปนสิง่ สำคัญดวยเชนกัน
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ทำใหสุขภาพกายแข็งแรง การใชเวลาเพื่อ
การภาวนาอธิษฐาน การศึกษาพระคริสตธรรม
คัมภีร และการอธิษฐานทุกวันอยางตอเนื่อง
ของ คริสตชนจะเปนการรักษาทางกายเชน
เดียวกับ จิตวิญญาณ เราตองการการหยุดพัก
อยาง สม่ำเสมอจากวัฏจักรการทำงานดวย
เชนกัน ดวยการพักผอนประจำสัปดาห การ
หยุดพักประจำปหรือการหยุดพักประจำครึง่ ป
4. การออกกำลังกาย
การออกกำลั ง กายเป น สิ่ ง จำเป น ต อ
สุขภาพ
1. การออกกำลังกายทำใหความดัน
โลหิตเปนปกติ
2. การออกกำลังกายทำใหเลือดไหล
เวีย นไปยัง สว นตา งๆ ของรา งกายมากขึ้ น
ทำใหรา งกายอบอนุ ยิง่ ขึน้
3. การออกกำลังกายชวยคลายเครียด
ทั้งรางกายและอารมณ ทำใหชีวิตรูสึกดีขึ้น
โดยปกติแลวการออกกำลังกายเปนวิธีขจัด
ความกังวลและความตึงเครียดทีด่ ที สี่ ดุ
4. การออกกำลังกายทำใหพลังงาน
กระแสไฟฟาวิง่ เขาสเู ซลประสาทและเซลสมอง
ซึ่ ง ทำให สุ ข ภาพแข็ ง แรงโดยมี ก ารกระตุ น
ระบบภูมิคุมกัน เมื่อมีการออกกำลังกายที่
เหมาะสม จิตใจจะผองใสและความคิดมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรคมากขึน้
5. การออกกำลังกายทำใหมรี ปู รางผิว
พรรณดี
6. การออกกำลั ง กายทำให ก ระปรี้
กระเปรามากขึ้น ทำใหรางกายและจิตใจไม
เหนือ่ ยงาย
7. การออกกำลังกายทำใหสมองผลิต
สารเคมีชว ยใหอารมณดแี ละทนความเจ็บปวด
ไดดขี นึ้
หากทานยังไมไดออกกำลังกาย ควร
ปรึกษาแพทยและคอยๆ เริม่ ตนอยางชาๆ และ
เพิม่ ขึน้ ทีละเล็กทีละนอยเทาทีร่ า งกายจะทำได
ควรออกกำลังกายแบบใดก็ไดซงึ่ เทียบเทากับ
การเดินหนึง่ ไมลหรือ 1.6 กิโลเมตร ในสิบหา
นาทีอยางนอยสีค่ รัง้ ตอสัปดาห
5. น้ำ
เพราะน้ำเปนสิ่งจำเปนตอทุกเซลของ
รางกาย เราจึงควรดืม่ น้ำมากๆ
1. ร า งกายมี น้ำ เป น ส ว นประกอบ
ประมาณรอยละ 70 ของน้ำหนักตัว
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2. รายกายตองการน้ำประมาณหกถึงแปด
แกวตอวันเพื่อใชในการทำงานตางๆ เชนการหมุน
เวียนของโลหิต การกำจัดของเสีย การลำเลียงสาร
อาหารและการยอย
3. โดยเฉลีย่ คนเรามีเซลสมอง 15 ถึง 40 พัน
ลานเซล แตละเซลจะมีน้ำเปนสวนประกอบรอยละ
70 ถึง 85 การมีน้ำหลอเลีย้ งอยางเพียงพอทำให
เซลตืน่ ตัว ไมซมึ เศราและอารมณดี
4. ไมเพียงแตน้ำที่เราดื่มเทานั้นที่มีความ
สำคัญ การอาบน้ำดวยน้ำเย็น น้ำอนุ ทุกวัน จะชวย
ใหการหมุนเวียนดีขึ้น ทำใหรางกายและจิตใจมี
กำลังวังชา การอาบน้ำสามารถชวยบรรเทาเรือ่ งเสน
ประสาททับซอน ซึ่งเปนสาเหตุการเจ็บปวยโดย
ทำใหระบบภูมติ า นทานออนแอลง การอาบน้ำยังชวย
กำจัดของเสียออกจากผิวหนัง และชวยลดไขไดดว ย
6. การรับประทานใหเหมาะสม
ในราชกิจการสราง พระเจาทรงสอนใหอาดัม
และเอวารูจักการรับประทานอาหารประเภทถั่ว
เมล็ดพืชและผลไม (ปฐมกาล 1:29) แตหลังจาก
อาดัมและเอวาทำบาป พืชผักกลายเปนอาหารดวย
(ปฐมกาล 3:18) หลังจากเหตุการณน้ำทวม พระผู
สรางทรงรวมสัตวที่ “สะอาด” และสดใหเปนอาหาร
ดวย (ปฐมกาล 7:2, 3; 9:1-6)
เนือ้ สัตวมที งั้ ไขมันอิม่ ตัวและคลอเลสเตอรอล
ซึง่ ทำใหเกิดความเสีย่ งตอการเปนโรคความดันโลหิต
สูง เสนโลหิตในสมองแตก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
อวน โรคเบาหวานและโรคอืน่ ๆ ทุกวันนีแ้ พทยและ
นักโภชนาการทัง้ หลายตางแนะนำคนทีร่ บั ประทาน
เนือ้ สัตววา ใหรบั ประทานเพียงเล็กนอยเฉพาะเนือ้ ที่
สุกไมตดิ มันและปลาเทานัน้
เพราะคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะมี
สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงกว า และมี อ ายุ ยื น ยาวกว า ผู
เชี่ยวชาญดานโภชนาการกระตุนเราใหพิจารณา
กลับไปรับประทานอาหารประเภทถั่ว ธัญพืชและ
พืชผัก ผลไม
หากท า นสนใจเริ่ ม รั บ ประทานมั ง สวิ รั ติ
อันดับแรกใหแนใจวาทานเขาใจถึงวิธกี ารรับประทาน
ทีท่ ำใหไดรบั สารอาหารครบถวนโดยไมรบั ประทาน
เนือ้ สัตว ทานควรรับประทานผลไม ถัว่ ธัญพืช และ
ผักประมาณ 5-6 จานตอวัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ผัก
สีเหลืองและผักสีเขียว ผลไมตระกูลสมก็มีความ
สำคั ญ เช น กั น รั บ ประทานซี เ รี ย ลหรื อ ธั ญ พื ช
ขาวกลองแทนขาวขาว ควรรับประทานแปงและ

คาร โ บไฮเดรตต า งๆ มากกว า 6 ถ ว ยต อ วั น ควร
รับประทานไขมันพืชแทนไขมันสัตว (เนย ครีม น้ำมัน
หมู ฯลฯ) การรับประทานตามคำแนะนำขางตนจะทำ
ใหไดรบั สารอาหารอยางเพียงพอโดยไมตอ งรับประทาน
เนือ้ สัตว ผลิตภัณฑจากไขและนม
สำหรั บ ท า นที่ บ ริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว ค วรเลื อ ก
รับประทานเฉพาะเนือ้ สัตวทพี่ ระคริสตธรรมคัมภีรช วี้ า
“สะอาด” หรือเหมาะกับมนุษย ทีพ่ ระเจาทรงอนุญาต
ใหคนเรารับประทานเนื้อสัตวหลังจากเหตุการณน้ำ
ทวมโลก (ปฐมกาล 7:2-3; เลวีนติ ิ 11:47) พระองค
ทรงชี้ชัดวาสัตวชนิดใดบางที่สะอาดและสามารถ
รับประทานไดและสัตวชนิดใดบางทีไ่ มสะอาดไมเหมาะ
แกการรับประทาน
อานในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 11 และเฉลย
ธรรมบัญญัติบทที่ 14 เปนรายชื่อของนกตางๆ สัตว
และปลาที่พระองคทรงประกาศวาไมเหมาะแก
การรับประทาน ตามบทเหลานีส้ ตั วสะอาดตอง
มีกบี แยกทีเ่ ทาและเคีย้ วเอือ้ ง ปลาทีส่ ะอาดตอง
มีทงั้ ครีบและเกล็ด นกแรงเหยีย่ วหรือนกทีก่ นิ
สัตวที่ตายแลวเปนสัตวตองหามไมควร
รับประทาน
จำพวกสัตวทไี่ มสะอาด
โดยเฉพาะหมูจะถูกกลาวถึง
และถูกประณามไววา เปนสัตว
มีมลทิน (เฉลยธรรมบัญญัติ
14:8) เมื่ อ มี ก ารชั น สู ต รศพ
คนตายจะพบโรคจากพยาธิตวั
จีด๊ เปนอัตราทีส่ งู มาก พยาธิต์ วั
จี๊ดเขาสูรางกายของคนโดยการ
กินเนือ้ หมูทมี่ พี ยาธิ์ การวิจยั ทาง
วิ ท ยาศาสตร ใ นป จ จุ บั น เป ด เผย
มากขึน้ วา ทำไมพระเจาจึงประกาศ
วาสัตวบางชนิดไมสะอาด เหตุผล
หนึ่ ง คื อ อั น ตรายจากเชื้ อ
โรคเชนพยาธิต์ วั จีด๊ ในหมู
และอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ
ผลเสียจากไขมันอิ่มตัว
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบการ
ยอยของมนุษย
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7. การหลีกเลีย่ งสิง่ อันตราย
พระคัมภีรเ ตือนวาอยางไรเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ มึนเมา?
“เหลาองนุ ใหเกิดการเยาะเยย และสุราก็ใหเกิดเปนพาล
เกเร ผใู ดยอมใหมนั พาเจิน่ ไป ก็ไมเปนคนฉลาด” สุภาษิต 20:1
“พวกขโมย พวกทีโ่ ลภ พวกขีเ้ มา พวกชอบกลาวราย
พวกฉอโกง จะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา” 1 โครินธ
6:10
เครือ่ งดืม่ มึนเมามีผลตอระบบรางกายดังนี้
1. ระบบภูมติ า นทาน เหลาทำใหความสามารถในการ
ตอสขู องเม็ดเลือดขาวลดลง ดังนัน้ เปนการเพิม่ ความเสีย่ งตอ
การเกิดโรคปอดบวม วัณโรค โรคตับอักเสบและโรคมะเร็งตางๆ
2. ระบบตอมไรทอ เพียงดืม่ เหลาสองถึงสามแกวตอวัน
เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการแทงลูกหรือการคลอดกอน
กำหนด
3. ระบบการไหลเวียน เหลาเพิม่ ความเสีย่ งทำใหเสน
เลือดหัวใจอุดตัน มีน้ำตาลในเลือดลดลง มีความดันโลหิตและ
มีไขมันในเลือดสูงขึน้ ดังนัน้ ทำใหมโี อกาสเปนความดันโลหิต
สูงเพิม่ ขึน้
4. ระบบการยอย เหลาทำใหกระเพาะอาหารระคาย
เคืองและเปนสาเหตุใหมเี ลือดออกในกระเพาะอาหาร....นิสยั
การดื่มเหลาจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคตับอักเสบและโรคตับ
เรือ้ รัง
เครือ่ งดืม่ มึนเมาทำใหเกิดคดีฆา ตัวตาย เกิดอุบตั เิ หตุ
เสียชีวติ จากการใชรถใชถนน การทำรายเด็กและชอบใชกำลัง
ตัดสินปญหาในครอบครัว ซึง่ มีอตั ราสูงยิง่ ขึน้
8. เชือ่ มัน่ ในฤทธานุภาพของพระเจา
สำหรับคนที่มีความหวาดกลัวหรือประพฤติผิดยากที่
จะไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการปฏิบัติตนตามคำแนะ
นำสุ ข ภาพที่ อ ธิ บ ายข า งต น แต สำหรั บ คนที่ เ ชื่ อ และมอง
พระเจาในแงดจี ะมีความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ ในทีส่ ดุ
“จิตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจาและ
อยาลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทัง้ สิน้ ของพระองค ผทู รงอภัย
ความบาปผิดทัง้ สิน้ ของทานผทู รงรักษาโรคทัง้ สิน้ ของทาน
ผูทรงไถชีวิตของทานมาจากปากแดนผูตาย ผูทรงสวม
ความรักมัน่ คงและพระกรุณาใหทา น” สดุดี 103:2-4
เดวิด ลารสัน (ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ)
ทำการวิจัยอยางกวางขวาง เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ศาสนาและสุขภาพ การศึกษาของเขาแสดงใหเห็นวา เกิด
ความสัมพันธโดยตรงระหวางการสรางพันธะของคริสตชนกับ
สุขภาพ เขาคอนขางประหลาดใจทีเ่ รียนรวู า คนทีเ่ ขาโบสถมี
ชีวติ ทีย่ นื ยาวกวาคนทีไ่ มเขาโบสถ คนเขาโบสถมอี ตั ราการเกิด
โรคหัวใจ เสนเลือดตีบ ความดันโลหิตสูงและโรคอืน่ ๆ นอยลง
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ลารสนั คนพบอีกวา คนทีเ่ ชือ่ พระเจามีชวี ติ
อยูอยางบริบูรณมากกวา เพราะโอกาสที่
เกิดการซึมเศราสลดหดหู ติดเหลา ถูกจับ
กุมคุมขังซ้ำซากหรือชีวติ แตงงานลมเหลว
มีนอ ยมาก ความเชือ่ มัน่ ในฤทธานุภาพของพระเจานัน้ สำคัญ
เพราะทำใหมคี วามเปนอยทู ดี่ อี ยางแทจริง มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
และเปนชีวิตที่มีความสุข
บนพืน้ ฐานขอมูลทีม่ กี ารศึกษามานานกวา 30 ป ของ
คริสเตียนคณะเซเวนธเดยแอดเวนตีสในรัฐแคลิฟลอรเนีย
ประมาณ 50,000 คน ผลปรากฏวาผชู ายแอดเวนตีสมีอายุยนื
กวาคนทัว่ ไป 8.9 ป และผหู ญิงมีอายุยนื กวาคนทัว่ ไป 7.5 ป
การศึกษาคริสตชนแอดเวนตีสในประเทศฮอลแลนด นอรเวย
และโปแลนดกใ็ หผลเชนเดียวกัน นักวิจยั หลายคนใหเหตุผล
การมีชีวิตที่ยืนของคริสตชนแอดเวนตีสวา เพราะพวกเขา
ปฏิบตั ติ ามหลักสุขภาพทีไ่ ดกลาวไวในบทเรียนนีเ้ พียงบางขอ
หรือครบทัง้ แปดขอ ผทู ปี่ ฏิบตั ติ ามหลักเหลานีไ้ มเพียงแตจะมี
ชีวติ ทีย่ นื ยาวกวาแตยงั มคุณภาพชีวติ ทีด่ กี วาดวย
การนำทัศนคติในพระคริสตธรรมคัมภีรมาใชในชีวิต
และความเปนอยขู องเรานำไปสกู ารปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางออกไป
แสดงให เ ห็ น หลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ว า ในโลกนี้ ค วามเป น
คริสเตียนไดนำมาซึง่ ศาสนาทีม่ คี วามเปนเหตุเปนผลและติด
อยูกับความเปนจริงมากที่สุด ความเปนคริสเตียนนำมาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและการปฏิบัติ และสรางวิธี
ดำเนินชีวิตแบบใหม
เพราะความสัมพันธอันใกลชิดระหวางรางกายจิตใจ
และชีวิตในจิตวิญญาณของเรา คริสตชนผูอยูในพระวจนะ
พระเจาจะปฏิบัติตามหลักการใชชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ
เพื่ อ เตรี ย มพร อ มสำหรั บ การเสด็ จ กลั บ มาครั้ ง ที่ ส องของ
พระเยซู (1 ยอหน 3:1-3) พระคริสตไมเพียงแตปรารถนาให
เราพรอมทีจ่ ะพบกับพระองคเมือ่ พระองคเสด็จกลับมาเทานัน้
แตทรงปรารถนาทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพการดำเนินชีวติ ปจจุบนั
ของเราใหดขี นึ้ เราสามารถรวมมือกับพระองคโดยการปฎิบตั ิ
ตามหลักสุขภาพอันเปนพืน้ ฐานของพระองค
พระเยซูทรงสัญญาที่จะใหเราตัดขาดจากนิสัยที่ไม
ดีผา นทาง “ฤทธานุภาพทีท่ ำกิจอยภู ายในเรา” (เอเฟซัส 3:20)
หากทานตองการชวยใครบางคนใหไดรับชัยชนะจากการแก
นิสยั ทีไ่ มดเี ชน การสูบบุหรี่ หรือการติดเหลา คำตอบทีด่ ที สี่ ดุ
ของทานมักจะบอกวาเปนไปไมได แตโดยฤทธานุภาพพระเจา
ซึง่ “ทำกิจภายใน” ทาน พระเจาจะทำใหทา นแข็งแกรงจนได
รับชัยชนะ พระวจนะของพระองคสญ
ั ญาวา “ขาพเจาเผชิญได
ทุกอยางโดยพระองคผทู รงเสริมกำลังขาพเจา” (ฟลปิ ป 4:13)
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บทที่
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เคล็ดลับของการใชชวี ติ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 18 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 18 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานวิธที ำในบทเรียนบทที่ 18 อีกครัง้ ใหสงั เกต
ตัวเลขซายมือของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย { หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
0. ถ. ผ.
ถ. ผ.
ถ. ผ.

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเกีย่ วของดวยกันเสมอ
ขาวประเสริฐเปนการฟน ฟูทงั้ รางกายและจิตวิญญาณกลับมาดังเดิม
พระเจาทรงประสงคใหเรามีสขุ ภาพรางกายสมบูรณ

1. ถ. ผ.

การสูบบุหรีท่ ำใหอากาศเสียและเปนหนึง่ ของฆาตกรทีท่ ำลายชีวิตคนเปนจำนวนมาก

2. ถ. ผ.

แสงแดดชวยทำใหรา งกายผลิตวิตามินซี

3. ถ. ผ.

รางกายตองไดรบั การพักผอนเพือ่ ซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอ

4. ถ. ผ.

การออกกำลังกายมีประโยชนตอ ผทู มี่ อี ายุต่ำกวา 55 ป

5. ถ. ผ.

รางกายตองการน้ำวันละ 7-8 แกว

การดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอลล
กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีถ่ กู ตองทำใหประโยคสมบูรณ
6. เมือ่ ครัง้ ทีส่ รางโลก มนุษยไดรบั อนุญาตใหรบั ประทานอาหารจำพวก
___ เมล็ดพืช ถัว่ และผลไม
___ เนือ้ สัตวและผัก
มีการใหเพิ่มเนื้อสัตวสะอาดใหเห็นอาหารแกมนุษยเมื่อ
___ หลังจากอาดัมและเอวาทำบาป ___ หลังจากน้ำทวมโลกแลว
พระเจาทรงหามไมใหกนิ เนือ้ สัตวทไี่ มสะอาด
___ เพราะเนือ้ มีผลเสียตอรางกาย
___ เปนเครือ่ งไถความผิด
7. การดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล
___ เปนผลเสียตอระบบภูมคิ มุ กันของรางกาย ฮอรโมน ระบบการไหลเวียนและระบบการยอยอาหารในรางกาย
___ พระคริสตธรรมคัมภีรส นับสนุนใหดมื่
8. บรรดาผทู ปี่ ฏิบตั ติ ามหลักการสุขภาพ
___ เปนทีท่ ราบโดยทัว่ ไปวามีอายุยนื กวาประชากรอืน่ ๆ 8 ป
___ อายุไมยนื แตมสี ขุ ภาพทีด่ กี วา มีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขมากกวา
พระคริสตทรงสนพระทัย
___ ในการไดพบกับเราทัง้ หลายเมือ่ พระองคเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องเทานัน้
___ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ขณะนี้ และเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการกลับมาของพระองค
คำขอเพือ่ การอธิษฐาน
พระเยซูทรงสัญญาวาจะปลดปลอยเราทัง้ หลายใหพน จากนิสยั ทีท่ ำลายสุขภาพหากทานมีปญ
 หาติดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือติด
บุหรี่ หรือมีปญ
 หาอืน่ ๆ ในชีวติ ทีต่ อ งการชวยเหลือแกไข กรุณาแจงใหโรงเรียนทราบ เพือ่ จะอธิษฐานขอใหพระเยซูเขามาใกลทา น
และชวยเหลือทานในการแกไขปญหาเหลานี้ _________________________________________________________________
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 18 - 61

พบแลว
กาวสู
ชีวติ
คริสตชน

บทที่

19

นี่

คือจดหมายทีน่ า ตืน่ เตนจากตัวแทนโรงเรียนสอนพระคริสตธรรมคัมภีรใ น
แอฟริกา “เมือ่ หาปกอ นสถานีวทิ ยุทชี่ อื่ วาเสียงแหงคำพยากรณ ขอใหผมเขาเยีย่ มผู
ตองขังในเรือนจำซึง่ เปนนักศึกษาพระคัมภีรท างจดหมาย ผมจึงยืน่ เรือ่ งตอพัสดีและ
มีคำสัง่ อนุญาตใหเขาเยีย่ มได จากนัน้ ผมเขาเยีย่ มผตู อ งขังคนนัน้ เปนประจำเพราะเขา
ตัง้ ใจเรียนพระคัมภีรเ หลือเกิน
หลังจากการเยีย่ มครัง้ แรกผานไปหกเดือน ผตู อ งขังคนนัน้ ขอรับบัพติศมาและ
ขอเขารวมสรรเสริญพระเจาในโบสถ พัสดีจงึ จัดพิธกี ารรับบัพติศมาในเรือนจำ โดยมี
คนเรรอ นและผตู อ งขังคนอืน่ ๆ เปนพยานใหกบั การรับบัพติศมาครัง้ นีท้ เี่ กิดขึน้ เร็วทีส่ ดุ
ทีผ่ มเคยจัดมา
หลังจากนัน้ ไมนาน พีน่ อ งรวมพระคริสตของเราคนนีพ้ น โทษออกจากเรือนจำ
เขายังคงใชเวลาอันมีคานี้ในการรับใชพระเจาเหมือนเดิม เมื่อผมถามเขาวาทำไม
ผมไดรบั คำตอบวาชีวติ เขาเปลีย่ นไปมากเมือ่ เขาเปนประจักษพยานใหกบั พระผชู ว ย
ใหรอดในศาสนาของเขา เขาไมมีความคิดของการเปนผูตองขังหรือการถูกปฏิบัติ
เยีย่ งผตู อ งขังอีกเลย ชายผนู เี้ ปนหนึง่ ในผนู ำการนมัสการ พระเจาในโบสถของเขาที่
มีสมาชิกมากมาย”
1. การรับบัพติศมาคืออะไร?
ชีวติ ของผตู อ งขังคนนีเ้ ปลีย่ นแปลงทัง้ หมดเมือ่ เขากลายเปนคริสตชน ทำไมเขา
จึงจำเปนตองรับบัพติศมา? ความสำคัญและความหมายทีแ่ ทจริงของการรับบัพติศมา
มีกลาวในพระคริสตธรรมคัมภีรอ ยางชัดเจน พระเยซูคริสตทรงประกาศเมือ่ ครัง้ สนทนา
กับนิโคเดมัสผนู ำชุมชนในสมัยนัน้ ทีเ่ ขาไปหาพระองคในยามค่ำคืนวา
“เราบอกความจริงกับทานวา ถาผูใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็น
แผนดินของพระเจา... ถาใครไมไดเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเขาใน
แผนดินของพระเจาไมได” ยอหน 3:3, 5
ตามที่พระเยซูตรัสวา เราตองเกิดจาก “น้ำและพระวิญญาณ” “เกิดจาก.....
พระวิญญาณ” เปนเครื่องบงบอกถึงการมีชีวิตจิตใจใหม เพราะวาการเขาไปใน
แผนดินของพระเจานัน้ เปนการดำรงอยแู บบใหมทงั้ หมด มิใชเพียงแคซอ มแซมชีวติ
เกา แตเปนการเกิดใหมทงั้ หมด จิตวิญญาณทีเ่ กิดใหมเปนเรือ่ งสำคัญ และการรับ
บัพติศมาดวยน้ำเปนพิธีกรรมภายนอกที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขางในจิตใจเรา
นัน่ เอง ตัวแทนของเราทำการรับบัพติศมาผตู อ งขังเพือ่ ระลึกถึงคำสัญญาของเขาทีม่ ี
ตอพระเยซูคริสต บงบอกการเริ่มยอมรับพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ สี่ ถิตในเขาและ
จะแสดงออกเปนลักษณะนิสยั ของเขา
2. ทำไมจึงควรรับบัพติศมา?
การชวยใหรอดจากบาปของเรา มีการพิจารณาจากการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ
ของพระคริสตสามประการคือ
“พระคริสตวายพระชนมเพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร....
และทรงถูกฝงไว.... แลววันที่สามพระองคถูกทำใหเปนขึ้นมา ตามที่เขียนไวใน
พระคัมภีร” 1 โครินธ 15:3, 4
พระคริสตทรงทำใหการชวยใหรอดจากบาปเปนไปไดโดยการทีพ่ ระองคทรงสิน้
พระชนม การถูกฝงและการฟน คืนพระชนมขนึ้ มาใหม
“ทานทัง้ หลายไมรหู รือวา เราผทู ไี่ ดรบั บัพติศมาเขาในพระเยซูคริสต ก็ไดรบ
ั
บัพติศมานัน้ เขาในการตายของพระองค? เพราะฉะนัน้ เราจึงถูกฝงไวกบั
บทที่ 19 กาวสชู วี ติ คริสตชน - 25

พระองคแลว โดยการรับบัพติศมาเขาในการตายนัน้ เพือ่
วาเมือ่ พระบิดาทรงให พระคริสตเปนขึน้ มาจากตาย

โดยพระสิรขิ องพระองคแลว เราก็จะไดดำเนินตามชีวติ ใหม
ดวยเหมือนกัน” โรม 6:3, 4
พระคริสตทรงสิน้ พระชนมเพือ่ บาปของเรา ถูกฝงและ
ฟนขึ้นจากอุโมงคฝงศพเพื่อมอบชีวิตใหมที่ชอบธรรมแกเรา
การรับบัพติศมาแสดงวา (ในทางนัน้ ) เราสามารถมีสว นรวม
ในการสิน้ พระชนม การถูกฝงและการฟน
คืนพระชนมของ พระเยซูจริง การรับ
บัพติศมาหมายความวา เราตาย
และถู ก ฝ ง ไปกั บ ชี วิ ต บาปเก า
พร อมกับพระคริสต และเรา
เปนขึน้ มา “มีชวี ติ ใหม” ใน
พระคริสต การสิน้ พระชนม
และการฟน คืนชีพของพระคริสต
กลายเป น การตายและฟ น ขึ้ น มา
ของเรา พระเจาสามารถทำใหเรา
ตายตอบาปเสมือนหนึ่งถูกตรึง
บนไมกางเขน พระองคทรง
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ทำใหเรามีชีวิตในพระวิญญาณเสมือนหนึ่งไดฟนขึ้นจาก
ความตายแลว
การรั บ บั พ ติ ศ มาที่ แ สดงออกอย า งชั ด เจนนี้ เป น
สัญลักษณแสดงถึงขัน้ ตอนการรับความเชือ่ ประการแรก เรา
จมุ น้ำจนมิดเปรียบไดกบั การตายอยใู นหลุมฝงศพทีก่ ลบเรียบ
รอยแลว สิง่ นีช้ ใี้ หเห็นวาเราตายไปกับพระคริสต ฝงการใชชวี ติ
แบบเกาๆ ของเราเรียบรอยแลว การรับบัพติศมาเปนพิธฝี ง ศพ
บอกลาความบาปที่คอยครอบงำเราอยู จากนั้นจึงถูกยกขึ้น
จากน้ำโดยการรับบัพติศมาครัง้ เดียว ซึง่ เปรียบเสมือนคนทีถ่ กู
ทำใหฟน ขึน้ จากหลุมศพ การทำเชนนีจ้ งึ กลาวไดวา คนนัน้ เปน
“ถูกสรางใหม” อยางสมบูรณแบบทีพ่ ระผเู ปนเจาทรงรอคอย
ทีจ่ ะมอบ “ชีวติ ใหม” ใหแกเรา
การจมุ น้ำจนมิดเปนการแสดงออกถึงความหมายการ
รับบัพติศมาอยางแทจริง คือการสิน้ พระชนม การถูกฝงและ
การเกิดขึน้ มาอีกครัง้ “การรับบัพติศมา” โดยการประพรมไม
ถือเปนการแสดงสัญลักษณของการเกิดใหมไดอยางแทจริง
การตายในพระคริสตมคี วามหมายทีแ่ ทจริงอยางไร?
“เรารแู ลววา คนเกาของเรานัน้ ถูกตรึงไวกบั พระองคแลว
เพือ่ ตัวทีบ่ าปนัน้ จะถูกทำลายใหสนิ้ ไป (หมายถึงตัวบาปไมมี
พละกำลัง) และเราจะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป” โรม 6:6
การรับบัพติศมาเปนการแสดงออกภายนอกของคนที่
ตองการทำสิ่งนี้ในใจ คือการยอมจำนนทุกสิ่งทุกอยางตอ
พระคริสต หากเรายังยึดถือบางสิ่งบางอยางไวไมจำนนตอ
พระองค ก็เทากับยังคงเปน “ทาสของบาป” เมือ่ ไรทีย่ อมจำนน
ตอพระคริสตอยางเต็มทีแ่ ลว ความตองการทำบาปของเราจะ
“ถูกทำลายสิน้ ไป”
ใครทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลง?
“ขาพเจาถูกตรึงรวมกับพระคริสตแลว ขาพเจาเองไมมี
ชีวิตอยูตอไป แตพระคริสตตา งหากทีท
่ รงมีชวี ติ อยใู น
ขาพเจา ชีวติ ซึง่ ขาพเจาดำเนินอยใู นรางกายขณะนี้ ขาพเจา
ดำเนินอยโู ดยความเชือ่ ในพระบุตรของพระเจาผไู ดทรง
รักขาพเจา และไดทรงสละพระองคเองเพือ่ ขาพเจา” กาลาเทีย
2:20
เมือ่ ขาพเจาแสดงออกวาเขารวมการถูกตรึงทีไ่ มกางเขน
ของพระคริสตโดยการรับบัพติศมา หมายความวา ขาพเจาได
เชิญฤทธิอ์ ำนาจเขามาในชีวติ คือขอให “พระคริสต....ทรงมีชวี ติ
อยใู นขาพเจา”
การมอบชีวติ ของทานไวในพระหัตถทงั้ สองของพระคริสต
ขั้นแรก ใหมองการสิ้นพระชนมของพระคริสตบนไมกางเขน
อยาคร่ำครวญถึงบาปที่คอยคุกคามทานในอดีต ใหมองที่
พระเยซู พินิจพิจารณาถึงพระสิริและความกลาหาญของ
พระคริสตบนเนินเขาคาลวารีแลวทานจะไดรบั แรงดลใจ ทาน
จะสามารถเขาสนิทกับพระเยซู “โดยฤทธานุภาพแหงไม
กางเขน ขาพเจาขอประกาศวา ขาพเจาไดตายไปพรอมกับ
นิสัยเกาและตอบสนองตอพระเจา ขาพเจาขอยืนเคียงขาง
พระองค นับจากนีเ้ ปนตนไปขาพเจาจะ ‘ดำเนินอยโู ดยความ
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เชือ่ ในพระบุตรพระเจา ผไู ดทรงรักขาพเจาและไดสละพระองค
เองเพือ่ ขาพเจา’”
ขณะที่สัมผัสถึงฤทธานุภาพการสิ้นพระชนมและการ
ฟน คืนพระชนมของพระคริสต เราจะเห็นคุณลักษณะดีๆ มาก
มายของพระองคเขามาแทนทีน่ สิ ยั ทีไ่ มดใี นอดีตของเรา
“ฉะนั้นถาใครอยูในพระคริสต เขาก็เปนคนที่ถูก
สรางใหม แลวสิง่ สารพัดทีเ่ กาๆ ก็ลว งไป นีแ่ นะ กลายเปน
สิง่ ใหมทงั้ นัน้ !” 2 โครินธ 5:17
การรับบัพติศมาหมายถึง การแสดงความปรารถนาที่
จะเกาะแขนพระเยซูและพรอมดำเนินชีวิตใหมที่ดีกวา “ใน
พระคริสต” พระเยซูทรงกระทำผานจิตใจเรา ซึง่ เราไมสามารถ
กระทำไดเอง การทีล่ กุ ขึน้ จากน้ำเหมือน “คนทีถ่ กู สรางใหม”
และพระองคทรงมอบฤทธานุภาพแกเราเพือ่ มีชวี ติ “ใหม”
3. ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมา?
โปรดจำไว เ สมอว า การรั บ บั พ ติ ศ มาไม เ พี ย งเป น
สัญลักษณแสดงถึงความตายแกบาปทีผ่ า นมาของเราเทานัน้
แตยงั แสดงใหเห็นภาพวิธกี ารชำระลางบาปของเราดวย โดย
พระเยซูทรงใชพระโลหิตของพระองคชำระลางบาปใหแกเรา
ในวันเพ็นเทคอสต เปโตรบอกแกคนที่กำลังมองหาวิธีปลด
ปลอยความผิดของตนวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา”
ดังนัน้ พระคริสตทรงอภัย “บาปของทาน” (กิจการของอัครทูต 2:38)
ในเมือ่ พระเยซูไมมบี าป ทำไมพระองคจงึ ยอมรับบัพติศมา?
“แลวพระเยซูเสด็จจากแควนกาลิลี มาหายอหนที่
แมน้ำจอรแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากทาน... ความ
ชอบธรรมใหครบถวนทุกประการ” มัทธิว 3:13-15
พระเยซูทรงปราศจากบาป พระองคไมจำเปนตองกลับ
ใจจากการทำผิดแตประการใด พระคริสตทรงรับบัพติศมาดวย
เหตุผลอื่นคือ “ทำความชอบธรรมใหครบถวนทุกประการ”
พระเยซูทรงสรางแบบอยางทีด่ ใี หเราผเู ปนคนบาปและออนแอ
โดยทรงรับบัพติศมา พระคริสตไมเคยใหผูติดตามพระองค
ทำในสิ่งที่พระองคไมเคยกระทำ ดังนั้นเมื่อผูมีความเชื่อ
รับบัพติศมาดวยการจุมน้ำจนมิด เขาเหลานั้นกำลังเดิน
ตามพระบาทของพระองคผทู รงเปนพระอาจารย
พระคริสตทรงมอบความชอบธรรมของพระองคใหแก
เราโดยการสิน้ พระชนมและการฟน คืนพระชนมของพระองค
“พระเจาทรงทำพระองคผทู รงไมมบี าปใหบาป เพราะ
เห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทาง
พระองค” 2 โครินธ 5:21
ในสายพระเนตรพระเจาที่ทรงเปลี่ยนคนบาปเปน
ธรรมิกชน เราเติบโตเปนคนชอบธรรม ดังนัน้ จึงมีชวี ติ ใหมใน
พระคริสต
4. ทำไมเราควรจมุ จนมิดน้ำ?
พระคริสตรับบัพติศมาโดยการจุมในน้ำจนมิด ไมใช
การประพรมน้ำ ยอหนรับบัพติศมาในแกพระองคในแมน้ำ

จอรแดน “เพราะทีน่ นั่ มีน้ำมาก” (ยอหน 3:23) เมือ่ พระเยซู
เขารับบัพติศมาจากยอหนนั้น พระองคทรงเดินลงไปในน้ำ
และ “เมือ่ พระเยซูทรงรับบัพติศมาแลว (จมุ ลงในน้ำ) ก็เสด็จ
ขึน้ จากน้ำ” (มัทธิว 3:16)
เมื่อเราเขาใจ ความหมาย การรับบัพติศมาอยางแท
จริงแลว เราจะระลึกถึงรูปแบบจริงของการรับบัพติศมาไดไม
ยากนัก คำวา “บัพติศมา” มาจากภาษากรีก baptizo หมาย
ความวา จมหรือจมุ (อยขู า งใต)
ระหวางการเยือนอเมริกาในป 1737 ของอาจารยจอหน
เวสลีย่  คณะกรรมการโบสถสามสิบสีค่ นอนุญาตใหเขาใชวธิ ใี หม
โดย “ปฏิเสธการรับบัพติศมาลูกของนายปารคเกอร ยกเวน
จะยอมจุมมิดน้ำ” เปนขออางอิงวาบิดาของคริสตชนนิกาย
เมธอดิสต ยังใชวธิ กี ารจมุ มิดน้ำในการรับผเู ชือ่ ใหม
จอหน คาลวิน ผนู ำการปฏิรปู คริสตศาสนา กลาววา
“เปนที่แนนอนวาโบสถในสมัยโบราณบัพติศมาดวยการจุม
น้ำ” —Institutes of the Christian Religion, Bk. 4, Chap. 15, Sec.
19. สถาบันศาสนาคริสต เลม 4 บทที่ 15 สวนที่ 19

ประวัตศิ าสตรของคริสตจักรยุคแรกแสดงใหเห็นชัดเจน
วา การรับบัพติศมาหมายถึง การจมุ น้ำจนมิด ดีน สแตนเลย
จากคริสตจักรแหงอังกฤษเขียนไววา “เพราะตลอดสิบสาม
ศตวรรษแรกทีเ่ กือบทัว่ โลกมีการรับบัพติศมา เหมือนกับทีเ่ รา
อานในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม ซึง่ เปนความหมายทีแ่ ทจริง
ของคำวา ‘บัพติศมา’ เขาเหลานัน้ รับบัพติศมาโดยการลงไปใน
น้ำ จมอยใู ตน้ำ จมุ มิดน้ำ” —Institutes of the Christian Religion
สถาบันคริสเตียน หนา 21

การรับบัพติศมาโดยการจมุ มิดน้ำปรากฏในคริสตจักร
หลายแหงในยุโรปและเอเซีย ทีส่ รางขึน้ ในชวงศตวรรษทีส่ ถี่ งึ
ศตวรรษทีส่ บิ สี่ เชนโบสถทเี่ มืองปซา ประเทศอิตาลีและโบสถ
เซนตจอหนซึ่งใหญที่สุดในกรุงโรม
วิธกี ารประพรมดวยน้ำไมใชวธิ ปี ฏิบตั ใิ นการบัพติศมา
จนกระทั่งในชวงตนศตวรรษที่สิบหา เมื่อมีการประชุมสภา
คริสตจักรทีเ่ มืองเรเวนนาของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ยอมรับ
การประพรมดวยน้ำวาเทียบเทากับการจมุ มิดน้ำ เหตุการณนี้
นำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในคริสตจักรวา เราจะ
ไมทำตามที่มนุษยสอน แตเราจะทำตามที่พระคริสตและ
อัครสาวกของพระองคสอน
คริสเตียนที่จริงใจหลายคนยึดมั่นตามธรรมเนียมการ
รับบัพติศมาทารก การอุทศิ ลูกของเขาแดพระเจา ตัง้ แตยงั เปน
ทารกนัน้ เปนสิง่ ทีน่ า สรรเสริญยกยอง อยางไรก็ตามพระคริสต
ธรรมคัมภีรบ อกไวชดั เจนเกีย่ วกับการรับบัพติศมาวา คนนัน้
จะตองไดรับการสอนใหรูจักวิธีการชวยใหรอดจากบาปกอน
การรับบัพติศมา (มัทธิว 28:19, 20) โดยเขาจะตองเชือ่ พระเยซู
กอนรับบัพติศมา (กิจการของอัครทูต 8:35-38) ตองกลับใจ
จากบาปกอนและไดรบั การใหอภัยกอนรับบัพติศมา (กิจการ
บทที่ 19 กาวสชู วี ติ คริสตชน - 27

ของอัครทูต 2:38) เด็กทารกไมมคี วามสามารถพอทีจ่ ะฟง กลับ
ใจและสารภาพบาป ซึง่ ทัง้ หมดคือ สิง่ ทีจ่ ะตองดำเนินการกอน
รับบัพติศมา
5. ทำไมการรับบัพติศมาจึงมีความสำคัญ?
ตามแนวทางในพระดำรัสของพระเยซู การรับบัพติศมา
เปนสิง่ จำเปนสำหรับคนทีป่ รารถนาจะเขาในแผนดินสวรรค
“ถาใครไมไดเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนัน้ จะเขา
ในแผนดินของพระเจาไมได” ยอหน 3:5
พระเยซูทรงใหขอยกเวนเพียงขอเดียวเทานั้น ผูราย
บนไมกางเขนให “เกิดในพระวิญญาณ” เปนไปไมไดทผี่ รู า ย
จะลงจากไมกางเขนแลวจุมน้ำ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณการ
เปลีย่ นจิตใจเขา พระเยซูทรงสัญญากับเขาวาเขาจะไดอยกู บั
พระองคในเมืองบรมสุขเกษม (ลูกา 23:42, 43) อยางไรก็ดี
ผรู า ยคนนัน้ ได “เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ” โดยการชำระ
ลางเขาดวยพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลขณะถูกตรึงบนไม
กางเขนในขณะนั้น นักบุญออกัสตินสังเกตวา “มีเพียงกรณี
เดียวเทานัน้ ทีถ่ กู บันทึกไวเกีย่ วกับการกลับใจกอนตาย ดังนัน้
จึงไมควรมีใครทีส่ นิ้ หวัง และเปนเพียงกรณีเดียวเทานัน้ ซึง่ ไม
ควรมีใครนำมาอาง”
พระเยซูทรงใหคำเตือนอยางเครงครัดดวยพระองคเองวา
“ใครเชื่ อ และรั บ บั พ ติ ศ มาก็ จ ะรอด แต ใ ครไม เ ชื่ อ
(เพราะฉะนัน้ จึงไมรบั บัพติศมา) จะถูกลงโทษ” มาระโก 16:16
การสิน้ พระชนมทเี่ นินเขาคาลวารีของพระเยซู เปนการ
แสดงใหคนทัง้ หลายไดเห็นถึงความรักของพระองคทมี่ ตี อ เรา
เราจำเปนตองตอบรับดวยการแสดงตัวออกมาใหคนทัง้ หลาย
ไดเห็น โดยการสารภาพบาปอยางไมละอาย แสดงถึงการ
ถวายตัวของเราแกพระคริสตโดยการรับบัพติศมา ทานพรอม
เริ่มตนชีวิตใหมในพระคริสตหรือยัง? ทานรับบัพติศมาแลว
หรือยัง? หากยัง ทำไมทานไมเตรียมตัวรับบัพติศมาในอนาคต
อันใกลนี้?
6. การรับบัพติศมาเปนเพียงจุดเริม่ ตนเทานัน้
การรั บบั พติ ศมาเปรี ยบเสมือนการทำสัญญาที่จะ
ดำเนินชีวติ คริสเตียน แตการยอมรับบัพติศมาของเราอาจไม
มีผลตลอดชีวติ โดยอัตโนมัติ
เรามักจัดงานเลีย้ งฉลองตอนรับเด็กเกิดใหม หลังจาก
วันเกิดผานไป ความตืน่ เตนก็ลดนอยลงไปดวย เด็กๆ ยังคงตอง
รับประทานอาหารประจำวัน อาบน้ำทุกวันและสนใจความ
เปนอยขู องเขาทุกวันเหมือนเดิม เหมือนกับการรับบัพติศมา
เปาโลกลาวถึงประสบการณของเขาวา “ขาพเจาตายทุกวัน”
(1 โครินธ 15:31) โดยการหนีหา งความเห็นแกตวั ทุกวัน เรา
ก็สามารถตอบรับพระคริสตมากขึน้
พิธรี บั ศีลบัพติศมาเปรียบไดกบั พิธแี ตงงาน เปนการยืน
ยันอยางเปนทางการวาความสัมพันธทมี่ หัศจรรยทกี่ ำลังเติบ
โตไดเริม่ ขึน้ แลว เราจำเปนตองมอบตัวแดองคพระคริสตทกุ
วัน เพือ่ การเติบโตอยางสม่ำเสมอ ตอนรับชีวติ ใหมทกุ วันโดย
การอธิษฐานและศึกษาพระวจนะ
28 - พบแลว

7. เหตุของความชืน่ ชมยินดี
การรั บ บั พ ติ ศ มาทำให เ กิ ด ความ
ยินดีอยางมากมาย เพราะเขาเหลานั้นที่
เชือ่ พระคริสตไดรบั หลักประกันชีวติ นิรนั ดร
แลว “ใครเชือ่ และรับบัพติศมาก็จะรอด” (มาระโก 16:16) เมือ่
รับบัพติศมา เราอยบู นหนทางทีส่ งู สงนำไปสคู วามยินดีปรีดา
นิรนั ดรรว มกับพระเจา
การรับบัพติศมายังเปนการฉลองความสุขกับพระคริสต
ในปจจุบันดวย พระเยซูทรงสัญญาที่จะให ของประทาน
ประเมินคาไมไดคอื พระวิญญาณบริสทุ ธิแ์ กผรู บั บัพติศมาเหลา
นัน้ (กิจการของอัครทูต 2:38) และพระวิญญาณทรงเปนทีม่ า
ของ “ผลของพระวิญญาณ” คือ “ความรัก” ซึง่ เติมชีวติ ดวย
“ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซือ่ สัตย ความสุภาพ
ออนโยนและการรจู กั บังคับตน” (กาลาเทีย 5:22, 23)
การมีพระเยซูสถิตอยใู นชีวติ ของเราโดยพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ ทำใหเกิดความรสู กึ มัน่ คงปลอดภัยในชีวติ อยางแทจริง
ทั้งนี้เพราะ “พระวิญญาณที่พระเจาประทานมานั้น.....เปน
พยานรวมกับจิตวิญญาณของเราวา เราเปนลูกของพระเจา”
โรม 8:15, 16
ความสนิทสนมกับพระเจาทีม่ นั่ คงนีใ้ หประโยชนตา งๆ
มากมายแกเรา แตสิ่งนี้ไมไดเปนการรับรองวาชีวิตจะไมมี
ปญหา แทจริงแลวบอยครัง้ ทีศ่ ตั รูพยายามทำใหผทู ถี่ วายตัว
แกพระองคไดรับความลำบากมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อ
อยูในพระหัตถของพระเจา เราจะรูวาพระองคทรงใหมี
ประสบการณหลายอยางไมวา จะดีหรือไมดี เพือ่ สอนและชวย
ใหเราเติบโตในพระคริสต (ดูพระธรรมโรม 8:28)
หญิงคนหนึง่ ตัดสินใจมอบชีวติ เธอใหพระคริสตโดยการ
รับบัพติศมา แมสามีเธอขวู า จะหยาขาดจากเธอก็ตาม สามีไม
ตองการมีสวนรวมในความเชื่อใหมของเธอ แตเธอยึดมั่นใน
พระเยซูและพยายามประพฤติตนเปนภรรยาทีท่ ำตัวนารักมาก
ขึน้ กวาแตกอ น ในบางเวลาสามีนำเรือ่ งเดือดรอนมาทีบ่ า น แต
ในทีส่ ดุ เขาก็ตอ งพายแพตอ ขอโตแยงทีเ่ ขาไมสามารถปฏิเสธ
ได คือชีวติ ใหมทเี่ ปลีย่ นแปลง เธอทำใหเขาตองยอมยกชีวติ
ของเขาทัง้ หมดใหพระเจาและรับบัพติศมาตามภรรยาของเขา
ในเวลาตอมา
การติดสนิทกับพระคริสต “ไมวา จะยากดีมจี น” ทำให
เราเปนภาชนะอันทรงพลังในพระหัตถของพระองค สามารถ
อุทศิ ตัว เพือ่ ดำเนินชีวติ รวมกับพระองคโดยไมมเี งือ่ นไข เพราะ
พระองคไดทรงอุทศิ ชีวติ ของพระองคแลว เมือ่ พระเยซูทรงชำระ
คาจางของบาปเพือ่ เราบนไมกางเขน นับเปนสิทธิพเิ ศษอยาง
ยิง่ ทีไ่ ดถวายความรักและความภักดีของเราแดพระองคอยาง
เปดเผย หากทานยังไมไดมอบชีวติ ใหแกพระองค ทำไมทาน
ไมตัดสินใจ ทูลขอใหพระองคสรางชีวิตใหมใหแกทานดวย
พระวิญญาณบริสทุ ธิแ์ ละรับศีลบัพติศมาเขาอยใู นพระคริสต
เสียแตวนั นี้
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กาวสชู วี ติ คริสตชน

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 19 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 19 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานวิธที ำในบทเรียนบทที่ 19 อีกครัง้ ใหสงั เกต
ตัวเลขซายมือของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
1. ___ การรับบัพติศมาเปนการแสดงออกภายนอกถึงการเปลีย่ นแปลงภายใน
___ การ “เกิดใหมในพระวิญญาณ” คือการเปลีย่ นแปลงภายในจิตใจและความคิด
___ ตามคำสอนของพระเยซูนนั้ การเกิดใหมจะตองเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ซึง่ เปนเงือ่ นไขในการเขาไปสแู ผนดินของ
พระเจา
2. ___ การรับบัพติศมา เปนการแสดงออกวาเรามีความเชือ่ ในความตาย การฝง และการเปนขึน้ มาจากความตายของพระเยซู
เพือ่ ความบาปของเรา
___ การรับบัพติศมาทางกาย เปนสิง่ แสดงออกใหเห็นถึงขัน้ ตอนหนึง่ ในการกลับใจใหม
___ เมือ่ มีการบัพติศมาแสดงออกวาไดฝง ความบาปไวใตน้ำกับพระคริสตแลว และพระองคไดฝง ชีวติ บาปของเรา
___ การลุกขึน้ มาจากน้ำหลังจากบัพติศมาแลว เปนสัญลักษณการเปนขึน้ มาสชู วี ติ ใหมในพระคริสต
___ การบัพติศมาดวยการพรมน้ำ ไมสามารถเปนเครือ่ งหมายแสดงถึงการตาย ฝงและเปนขึน้ มาจากความตายได
___ การบัพติศมาภายนอกเปนสัญลักษณการเปลีย่ นแปลงภายในทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของบุคคลผนู นั้
___ ในการบัพติศมา เราไดแสดงออกถึงความปรารถนายึดมัน่ เขาอยใู กลชดิ กับพระเยซู และดำเนินชีวติ ใหมทดี่ กี วารวมกับ
พระองค
กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีท่ ำใหประโยคคำถามถูกตองสมบูรณ
3. พระเยซูทรงรับบัพติศมา
___ เพือ่ เปนแบบอยางทีด่ แี กเรา
___ เพือ่ แสดงออกถึงการสารภาพความผิดของพระองค
4. พระเยซูทรงรับบัพติศมา
___ ดวยการจมุ ลงในน้ำ
___ โดยการประพรมดวยน้ำ
เปนเวลากวาหนึง่ พันปหลังสมัยของพระคริสต คริสตจักรของคริสเตียนได
___ ประกอบพิธบี พั ติศมาดวยการจมุ ในน้ำ
___ บัพติศมาดวยการประพรมน้ำ
5. ตามทีพ่ ระเยซูทรงสอนไว บรรดาผจู ะเขาแผนดินสวรรคได
___ เลือกจะรับบัพติศมาหรือไมกไ็ ด
___ จำเปนตองรับบัพติศมา
บุคคลทีร่ บั เชือ่ พระเยซูขณะเจ็บปวย กลับใจใหมและสารภาพความบาปของเขา แตไมสามารถรับบัพติศมาได
___ จะไดรบั ความรอด
___ จะไมไดรบั ความรอด
6. การรับบัพติศมาเปนสัญลักษณวา
___ บุคคลนัน้ เริม่ มีความสัมพันธสนิทกับพระเยซู ___ เปนจุดสูงสุดของการเขาสัมพันธสนิทกับพระคริสต
7. อานบทเรียนตอนที่ 7 อีกครัง้ จากนัน้ พิจารณาคำถามชวนคิด ทุกคนมีโอกาสเหมือนกับขันทีชาวเอธิโอเปย (กิจการของ
อัครทูต 8:26-40) ในการรับเชือ่ พระคริสต รับบัพติศมา ไดรบั พระวิญญาณบริสทุ ธิแ์ ละมีผลของพระวิญญาณ ไดเปนบุตร
ของพระเจา และดำเนินชีวติ กาวไปสคู วามบริบรู ณ
หากทานไดรบั บัพติศมาแลว บัพติศมาของทานตรงตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีรห รือไม? _____
ทานปรารถนาจะทำตามแบบอยางของพระเยซูและรับบัพติศมาเหมือนพระองคไหม? _____
62 - แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 19
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วงตนทศวรรษ 1960 แอนดรูวจ ากประเทศฮอลแลนดไดลกั ลอบนำ
พระคริสตธรรมคัมภีรจ ำนวนหนึง่ ขึน้ รถของเขาเพือ่ ขามแดนประเทศโรมาเนียและ
ผานดานคอมมิวนิสต เขาพักทีโ่ รงแรมและเริม่ อธิษฐานทูลขอพระเจาใหพระคัมภีร
ทีต่ ดิ ตัวมานัน้ ไดตกอยใู นมือของกลมุ คริสเตียนทีช่ อบธรรมเพือ่ ใหเกิดประโยชนเต็มที่
ชวงสุดสัปดาหนั้น แอนดรูวไดพบเจาหนาที่โรงแรมเพื่อถามหาโบสถใน
ละแวกนั้น
เจาหนาทีค่ นนัน้ มองเขาดวยความประหลาดใจเล็กนอยและตอบวา “ทีน่ มี่ ี
โบสถเพียงไมกแี่ หงเทานัน้ และคุณอาจจะไมเขาใจภาษาทีเ่ ขาใชพดู กันดวยนะครับ”
แอนดรูวต อบวา “คุณอาจจะยังไมทราบวา คริสตชนเราพูดภาษาทีเ่ ปน
ภาษาสากลนะครับ”
เจาหนาทีค่ นนัน้ ถามขึน้ “หรือครับ ภาษาอะไรกันครับ?”
“เขาเรียกวาภาษา อากาเป ครับ” แอนดรูวต อบ
เจาหนาทีค่ นนัน้ ไมเคยไดยนิ ภาษานีม้ ากอน แตแอนดรูวก ไ็ ดใหความมัน่
ใจแกเขาวา “เปนภาษาทีไ่ พเราะเพราะพริง้ ทีส่ ดุ ในโลกเลยทีเดียวนะครับ”
แอนดรูวไ ดรจู กั กลมุ คนจากโบสถหลายแหงในบริเวณนัน้ เขาจึงนัดเวลาเพือ่
เขาพบประธานและเลขาธิการของคริสตจักรนิกายตางๆ โชคไมเขาขางเอาเสียเลย ถึง
แมวา ทัง้ แอนดรูวแ ละกลมุ คณะโบสถจะรภู าษาแถบยุโรปหลายภาษาก็ตาม แตเขาก็ยงั
พูดกันไมรเู รือ่ งอยดู ี ดังนัน้ พวกเขาจึงไดแตจอ งหนาจองตากัน แอนดรูวอ ตุ สาหนำของ
มีคา เดินทางฝาอันตรายมาหลายกิโลเมตร แตดเู หมือนเขาไมมที างรไู ดเลยวา กลมุ
ผนู ำเหลานัน้ เปนพีน่ อ งคริสตชนทีแ่ ทจริง หรือเปนคนสงขาวใหรฐั บาลกันแน
ในทีส่ ดุ เขาสะดุดตาพระคริสตธรรมคัมภีรภ าษาโรมาเนียซีง่ วางอยบู นโตะ
ในหองทำงาน แอนดรูวจ งึ หยิบพระคัมภีรภ าษาดัชทออกจากกระเปาของเขา เปด
และพลิกไปทีพ่ ระธรรม 1 โครินธ 16:20 เขาชีไ้ ปทีพ่ ระวจนะเลมทีก่ ลมุ คณะโบสถ
จะสามารถจำได ทันใดนัน้ ใบหนาของกลมุ พีน่ อ งเริม่ เปลงประกาย เขาเหลานัน้
ไดพลิกพระคริสตธรรมคัมภีรภ าษาโรมาเนียดวยความรวดเร็วไปทีพ่ ระธรรมเลม
เดียวกัน บทเดียวกัน ขอเดียวกันและอานวา “พีน่ อ งทุกคนฝากคำทักทายมายัง
ทาน จงทักทายกันดวยธรรมเนียมจูบอันบริสทุ ธิ”์ สมาชิกโบสถเหลานัน้ สงยิม้ ให
แอนดรูวอ ยางอบอนุ และหนึง่ ในพวกเขาไดมองไปทีพ่ ระคัมภีรข องแอนดรูวแ ลว
พบพระวจนะสุภาษิต 25:25 แอนดรูวไ ดอา นพระวจนะนัน้ “ขาวดีจากเมืองไกล
ก็เหมือนน้ำเย็นที่ใหแกคนกระหาย”
เวลาผานไปครึง่ ชัว่ โมงพวกเขาคุยกันและแบงปนกันดวยการเปดพระวจนะ
ในพระคริสตธรรมคัมภีรภ าษาโรมาเนียของกลมุ สมาชิกโบสถสลับกับพระคัมภีร
ภาษาดัชทของแอนดรูว การรวมสามัคคีธรรมทีอ่ ตุ สาหขา มดานวัฒนธรรมตางๆ
ทำใหพวกเขามีความสุขมากจนกระทัง่ หัวเราะทัง้ น้ำตา
คราวนีแ้ อนดรูวร แู ลววาเขาไดพบพีน่ อ งในพระคริสตของเขาแลว จึงพากลมุ
สมาชิกโบสถไปดูพระคัมภีรท เี่ ขานำมา ชาวรูเมเนียรสู กึ ซึง้ ใจและดีใจอยางทวมทน
ทีไ่ ดเห็นพระคัมภีรเ หลานัน้ พวกเขาเขาสวมกอดแอนดรูวด ว ยความรักทีอ่ บอนุ
เย็นวันนัน้ ทีโ่ รงแรม เจาหนาทีค่ นเดิมไดมาหาแอนดรูวแ ลวพูดวา “คุณครับ
ผมไปหาศัพทคำวา “อากาเป” ในพจนานุกรม ไมเห็นมีเลยครับ นัน่ เปนเพียงคำใน
ภาษากรีกทีใ่ ชสำหรับ ‘ความรัก’ ครับ”
แอนดรูวต อบ “นัน่ แหละ ใชเลย...ผมใชภาษารักนัน่ แหละพูดตลอดบาย
นีค้ รับ”
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ทานพบภาษาทีไ่ พเราะและสวยงามนัน้ แลวหรือยัง? ในบทนีท้ า นจะไดเรียนรู
ถึงวิธที พี่ ระเจาทรงนำเราเขาสอู อ มกอดความรักอันยิง่ ใหญของพระองค
1. คริสตจักรทีส่ รางขึน้ เพือ่ สามัคคีธรรม
พระเยซูทรงตัง้ คริสตจักรขึน้ มาเพือ่ สนองความทีจ่ ำเปนขัน้ พืน้ ฐานในการบำรุง
เลีย้ งและเกือ้ กูลมนุษย เราทุกคนลวนมีความตองการทัง้ สิน้ คริสตจักรจึงถูกตัง้ ขึน้ มา
เพือ่ การนี้ คริสตจักรเปนสถานทีเ่ ราเขารวมสามัคคีธรรมและชวยเหลือซึง่ กันและกัน
พระคริสตธรรมคัมภีรเ ปดเผยถึงคริสตจักรของอัครสาวกทีเ่ คลือ่ นไปดวยพลัง นำพา
ชายและหญิงใหเขามามีสวนรวมสามัคคีธรรมดวยความชื่นชมยินดีที่ขยายออกไป
จนถึงพระองคพระผทู รงฤทธานุภาพ
“เขาทัง้ หลายอุทศิ ตัวเพือ่ ฟงคำสอนของบรรดาอัครทูตและรวมสามัคคีธรรม
รวมทัง้ หักขนมปงและอธิษฐาน.....องคพระผเู ปนเจาก็โปรดใหคนทัง้ หลายทีก่ ำลังจะรอด
เพิม่ จำนวนเขามามากยิง่ ขึน้ ทุกๆวัน” กิจการของอัครทูต 2:42, 47
“สิง่ ทีเ่ ราไดเห็นและไดยนิ นัน้ เราก็ประกาศใหพวกทานรดู ว ย เพือ่ ทานจะไดมี
สามัคคีธรรมกับเราและเราก็มสี ามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสตพระบุตร
ของพระองค และเราเขียนขอความเหลานี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะไดเต็ม
เปย ม” 1 ยอหน 1:3, 4
ชุมนุมชนที่หัวใจของทุกคนผูกพันกันโดยความสนิทสนมกับพระเยซู และ
ระหวางพีน่ อ ง ไดมสี ว นรวมใน “ความชืน่ ชมยินดี” จนเต็มเปย ม คนเหลานีพ้ ดู ภาษา
เดียวกัน คือภาษาแหงความรัก
คริสตชนกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัวพระคริสตที่ขยายตัวกวางขึ้น เขา
ทัง้ หลายเปนเสมือนพีน่ อ งในพระคริสตเพราะทุกคนมีจติ วิญญาณทีม่ าจากเทือกเถา
เหลากอเดียวกัน ยิง่ ความเชือ่ อันเปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกันขยายออกไปกวางขวางเทาไร
ความแข็งแกรงในหมูคริสตชนของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น
สมาชิกของคริสตจักรตางๆ ทีบ่ รรดาอัครสาวกของพระเยซูจดั ตัง้ ขึน้ ไดรวมตัว
กัน โดยมีความเชือ่ ทีเ่ หมือนกัน มีความรักพระเจาองคเดียวกัน มีความปรารถนาที่
จะรับใชและประกาศพระคุณของพระองคใหแกชาวโลกไดรับรูเหมือนกัน การรวม
สามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวกันอยางแนนแฟนเปนเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให
ชนกลมุ นอยทีไ่ รพลังอำนาจ ถูกกดขีข่ ม เหงสารพัด กลายมาเปนคนทีส่ ามารถเปลีย่ น
โลกจากหนามือเปนหลังมือได
2. คริสตจักรทีพ
่ ระคริสตทรงเปนผกู อ ตัง้
พระคริสตมคี ริสตจักรหรือไม หรือการคิดจัดตัง้ องคกรทางศาสนาเปนเพียงการ
กอสรางของมนุษยเทานัน้ ? พระเยซูทรงตอบวา
“บนศิลานี้ เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และพลังแหงความตายจะมีชยั ตอ
คริสตจักรไมได” มัทธิว 16:18
พระเยซูทรงเปนศิลากอนแรก ทรงเปนศิลาหัวมุมของคริสตจักร กลมุ ใดบางที่
เปนรากฐานทีก่ อรางสรางขึน้ ?
“ทานทั้งหลายถูกกอรางสรางขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครฑูตและบรรดา
ผเู ผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสตเปนศิลาหัวมุม” เอเฟซัส 2:20
เมือ่ มีการประกาศขาวประเสริฐ พระเจาทรงประสบความสำเร็จในสิง่ ใด?
“โปรดใหคนทัง้ หลายทีก่ ำลังจะรอด เพิม่ จำนวนเขามาในโบสถม ากยิง่ ขึน้ ทุกๆ
วัน” กิจการของอครทูต 2:47
เมือ่ พระเยซูทรงสรางคริสตจักร พระองคทรงสัญญาวา “พลังแหงความตายจะมี
ชัยตอคริสตจักรไมได” (มัทธิว 16:18) และคริสตจักรของคริสเตียนจะคงอยตู อ ไป แทจริง
แลวคริสตจักรมีศัตรูที่มีอำนาจยิ่งใหญมากตั้งแตจักรพรรดิ์โรมันไปจนถึงเผด็จการ
คอมมิวนิสต แตดว ยการเสียสละชีวติ ของผพู ลีชพี ทำใหคริสตจักรยังคงเติบโตอยางตอเนือ่ ง
และแข็งแกรง เมือ่ คริสตชนคนใดคนหนึง่ ถูกกดขีข่ ม เหงจากอำนาจใดก็ตาม โดยการถูก
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เผาทัง้ เปนหรือถูกโยนใหเปนเหยือ่ สิงโต คริสตชน คนอืน่ ๆ ยัง
คงยืนหยัดในความเชื่อของตนและลุกขึ้นมาตอสูแทนผูยอม
พลีชพี เหลานัน้ ผทู สี่ งสัยในความเชือ่ ของคริสตชน ไดพยายาม
หาเหตุผลทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะขจัดโบสถคริสเตียนไปใหพน ทาง แตความ
เชือ่ ทีเ่ ปนความจริงของคริสตชนทีป่ รากฏขึน้ สามารถอธิบายได
อยางชัดเจน สามารถโนมนาวจิตใจคนไดมากกวาอำนาจทาง
โลกใดๆ แมในยุควิทยาการสมัยใหมกต็ าม
หนึง่ ในความทาทายทีย่ งิ่ ใหญของคริสตจักรไดมาถึงใน
เวลาไมนานนัก หลังจากทีค่ ริสตจักรไดรบั การยอมรับใหเปน
ศาสนาอยางเปนทางการของจักรวรรดิโ์ รมัน คริสตจักรไดเจริญ
รงุ เรืองดานทรัพยสนิ ขึน้ เปนลำดับจนในทีส่ ดุ ก็ตกอยใู นสภาพ
เสือ่ มโทรม ดูเหมือนวาในยุคมืดคริสตจักรไดตายฝายจิตวิญญาณ
ไปเสียแลว แตพระเจาทรงปกปกษรกั ษาบรรดาผมู คี วามเชือ่
ทีซ่ อื่ สัตยและกลาหาญคนสำคัญๆ ไว ซึง่ ในภาวะลำบาก สิน้ หวัง
และเปลาเปลีย่ ว พระองคยงั ทรงทำใหเขาเหลานัน้ กลับกลาย
เปนดาวจรัสแสงโชติชว งขึน้ มาอีกครัง้ ในคืนเดือนมืด
อัครทูตเปาโลไดเปรียบเทียบความสัมพันธของพระผู
เปนเจากับคริสตจักรของพระองคเปนเสมือนสามีดแู ลปกปอง
ภรรยาของตน (เอเฟซัส 5:23-25) คริสตจักรเปนครอบครัว ซึง่
สมาชิกแตละคนจะมีสามัคคีธรรมรวมกับธรรมิกชนคนอืน่ ๆ และ
คอยชวยเหลือกันและกันเพือ่ ใหมคี วามเปนอยทู ดี่ ี (เอเฟซัส 2:19)
นอกจากนีเ้ ปาโลเปรียบคริสตจักรเปนกายทีม่ ชี วี ติ และ
พระคริสตทรงเปนศีรษะของกายนัน้ (โคโลสี 1:18)
เมือ่ เรารับบัพติศมาหมายความวาเราเปดเผยความเชือ่
ทีม่ ตี อ พระเยซูและเปนสมาชิกของ “กาย” นีห้ รือคริสตจักร
“เราทัง้ หลายไดรบั บัพติศมา ในพระวิญญาณองคเดียว
เขาเปนกายเดียวกัน...” 1 โครินธ 12:13
พระธรรมวิวรณใหเห็นภาพพระคริสตทรงฟน พระชนม
และเดินอยูทามกลางคริสตจักรทั้งหลายของพระองค เพื่อ
แสดงถึงความสนพระทัยตอคริสตจักรเหลานัน้ (วิวรณ 1:20,
12, 13) พระองคไมเคยทอดทิง้ ประชากรของพระองค แมใน
อนาคตพระองคกจ็ ะไมกระทำเชนนัน้
3. คริสตจักรทีม่ จี ดุ มงุ หมาย
การเขารวมนมัสการและรวมกิจกรรมในโบสถถือเปน
เรือ่ งสำคัญ เราตองการแรงสนับสนุนจากคนอืน่ ทีจ่ ะชวยกัน
รักษาความเชือ่ ของเราใหคงอยแู ละเติบโต คริสตจักรมีหนาที่
สำคัญสามประการคือ
(1) คริสตจักรปกปกษรกั ษาความจริง
“คริสตจักรของพระเจาผทู รงพระชนม เปนหลักและเปน
รากฐานแหงความจริง” (1 ทิโมธี 3:15)
คริสตจักรจะสงเสริมสนับสนุนและรักษาความจริงของ
พระเจาใหประจักษตอโลก และเราจำเปนตองรวบรวม
สติปญญาของผูที่มีความเชื่อทุกคนใหชวยกันมุงไปที่ความ
จริงทีส่ ำคัญตางๆ ของพระคัมภีร
(2) คริสตจักรเปนตัวอยางแสดงถึงพระคุณของพระองค
ทีท่ รงมีแกคนบาป การเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีพ่ ระคริสตทรงทำ

ในชีวติ ผมู คี วามเชือ่ ทัง้ หลาย เปนการประกาศการทรงเรียกให
“เขาสคู วามสวางอันมหัศจรรยของพระองค” (1 เปโตร 2:9)
(3) ประชากรของพระเจาเปนสักขีพยานใหแกพระองค
ตอโลกทีย่ ากไรแหงนี้ กอนทีพ่ ระองคจะเสด็จกลับไปบนสวรรค
พระเยซูไดทรงสัญญากับบรรดาสาวกของพระองควา
“ทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ สด็จมาเหนือทาน และทานทัง้ หลายจะเปน
สักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แควนยูเดีย ทัว่ แควน
สะมาเรีย และจนถึงทีส่ ดุ ปลายแผนดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8
นับเปนเกียรติอยางยิง่ สำหรับคริสตจักรทีป่ ระกาศความ
รักอันยิง่ ใหญของพระองคใหโลกไดรบั รู
4. การจัดรูปแบบองคกรเพือ่ ความแข็งแกรง
คริสตจักรที่พระเจาทรงกอตั้งขึ้นนั้น มีการจัดระบบ
ระเบียบขอบเขตงานที่ชัดเจน คนใดคนหนึ่งอาจจะเขาเปน
หรือออกจากการเปนสมาชิก (มัทธิว 18:15-18) คริสตจักรของ
พระเจา มีการแตงตัง้ ผนู ำ และมีสำนักงานใหญของโลกเชน
เดียวกับมีสำนักงานประจำทองถิน่ (กิจการของอัครทูต 8:14,
14:23, 15:2, 1 ทิโมธี 3:1-13) เมือ่ มีคนรับบัพติศมา หมายความ
วาเขาไดเขาเปนสมาชิกของคริสตจักรและเขารวมในครอบครัว
เดียวกันกับพระองค (กิจการของอัครทูต 2:41,47)
คริสตจักรยังคงดำรงอยตู อ ไปเพือ่ หนุนใจซึง่ กันและกัน
“ขอใหเราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกัน ใหมี
ความรัก และทำความดี อยาขาดการประชุม เหมือนอยางบาง
คนทำเปนนิสยั แตจงหนุนใจกันใหมากยิง่ ขึน
้ เพราะพวก
ทานก็รอู ยวู า วันนัน้ ใกลเขามาแลว” ฮีบรู 10:24-25
สภาพภายในของคริสตจักรจะเปนอยางไร ก็ขนึ้ อยกู บั
กลมุ สมาชิกของคริสตจักรนัน้ ๆ เปรียบเหมือนเนือ้ ในเปลือกถัว่
นัน่ เอง สมาชิกของคริสตจักรมีสว นชวยสรางความเชือ่ ใหเกิด
ขึน้ และคอยใหกำลังใจซึง่ กันและกัน พระเจาทรงจัดคริสตจักร
ของพระองคอยางเปนระบบระเบียบเพื่อใหประชากรของ
พระองคเขมแข็งและพรอมทีจ่ ะรับใชพระองคบนโลกนี้ คริสตชน
ทีท่ ำงานรวมกันเปนกลมุ ทำใหเกิดผลงานมากกวาตางคนตาง
ทำ พิจารณาจากคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสเปนตัวอยาง
คริสตจักรไดขยายงานดานการแพทยครอบคลุมไปทั่วโลก
จากรถบริการสุขภาพเคลือ่ นทีใ่ จกลางเมืองใหญจนถึงสถาน
พยาบาลคลีนกิ บนเกาะทีอ่ ยไู กลออกไปในมหาสมุทรแปซิฟค
ตอนใต สถาบันการศึกษาของคริสตจักรหลายแหงใหความรู
เกีย่ วกับชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในพระคริสตแกเยาวชนนับหมืน่ นับแสนคน
นับตั้งแตมหาวิทยาลัยโลมาลินดา ผูบุกเบิกเรื่องการเปลี่ยน
หัวใจไปจนกระทัง่ โรงเรียนมิชชันนารีเล็กๆ ทีก่ ระจัดกระจาย
อยทู วั่ ไปในทวีปอาฟริกา คริสตจักรไดจดั ตัง้ หนวยงานบรรเทา
ทุกขแอดราเพือ่ ชวยเหลือผอู ดอยากยากไร ชวยสงเคราะหและ
บรรเทาทุกขผูประสบภัย โบสถทองถิ่นไดจัดตั้งศูนยบริการ
ชุมชนเพือ่ บริจาคเสือ้ ผา และอาหารใหแกคนยากจนและคนไร
ที่อยูอาศัย สมาชิกโบสถแอดเวนตีสไดรวมกันประกาศขาว
บทที่ 20 เคล็ดลับการเติบโตดวยการเขารวมสามัคคีธรรม - 31

ประเสริฐของพระเจาใหกระจายไปทั่วกวาสองรอยประเทศ
กลุ ม ของคริ ส ตชนที่ อุ ทิ ศ ตนที่ มี ก ารจั ด รู ป แบบเท า นั้ น จึ ง
สามารถแพรกระจายไปทัว่ โลกไดอยางนี้
พระคริสตและบรรดาอัครสาวกไดเนนถึงความจำเปน
ของผเู ชือ่ ในการทำงานเปนทีม (1 โครินธ 12:21-28) ไมมสี ว น
ใดของรางกายที่เหมือนกันเสียทีเดียว แตทุกสวนมีความ
สำคัญเทากันและตองทำหนาทีส่ อดคลองประสานกันอยางลง
ตัว ถาดวงตาแยกออกจากรางกายดวงตาก็ไมสามารถมอง
เห็นได ถามือถูกตัดออกมือก็ไมสามารถจะทำอะไรได ถาเรา
เปนดวงตาเปนมือหรือเปนนิ้วเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เราก็
ไมสามารถจะสะทอนใหเห็นถึงพระคริสตผานทางตัวเราได
ทัง้ หมดอยางแทจริง ดังนัน้ การทีเ่ ราเปนสวนหนึง่ ของคริสตจักร
การที่เรามาโบสถเพื่อรวมกันใหเปนหนึ่งเดียวกับธรรมิกชน
อืน่ ๆ จะทำใหเราเปนคริสตชนทีแ่ ข็งแกรง
5. ความชืน่ ชมยินดีจากการรวมนมัสการ
ในสวนลึกของหัวใจเรายังคงเฝาถวิลหาการนมัสการ
พระเจา และหากเราไมไดไปนมัสการตามทีใ่ จปรารถนาความ
รสู กึ นัน้ ก็จะเหือดแหงไปโดยปริยาย ผเู ขียนพระธรรมสดุดรี สู กึ
อยางไรเมือ่ เขาจะไดไปสถานทีม่ กี ารนมัสการพระเจา?
“ขาพเจายินดี เมือ่ เขากลาวแกขา พเจาวา ‘ใหเราไปยัง
พระนิเวศพระเจาเถิด’” สดุดี 122:1
ดนตรีเขามามีสวนในการนมัสการพระเจาในที่ชุมนุม
ชนอยางไร?
“จงปรนนิบัติพระเจา ดวยความยินดี จงเขามาเฝา
พระองคดว ยการรองเพลง” สดุดี 100:2
พระคริสตธรรมคัมภีรบอกเราวา การถวายทรัพยเปน
เรือ่ งทีเ่ หมาะสมในการนมัสการพระผเู ปนเจา
“จงนำเครื่องบูชา และมายังบริเวณพระนิเวศของ
พระองค จงประดับกายดวยเครือ่ งบริสทุ ธิน์ มัสการพระเจาใน
ความตระการแหงความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค” สดุดี 96:8-9
การอธิษฐานมีสวนสำคัญในการนมัสการพระผูเปน
เจาในที่ชุมนุมเชนกัน
“มาเถิด ใหเรานมัสการและกราบลง ใหเราคุกเขาลงตอ
พระเจาผทู รงสรางพวกเรา” สดุดี 95:6
การศึกษาพระวจนะหรือการเทศนาเปนศูนยกลางของ
การนมัสการในพระคัมภีรพนั ธสัญญาใหม ไมวาจะเปนการ
เทศนาของเปโตรในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต ในพระธรรม
กิจการของอัครทูต บทที่ 2 นับจากการสมัยของผูปฏิรูป
ศาสนาโปรเตสแตนทจวบจนปจจุบัน การฟนฟูศาสนาครั้ง
สำคัญทุกครัง้ มีการเทศนาโดยยึดเอาพระวจนะในพระคริสต
ธรรมคัมภีรเ ปนหลัก ทำไมจึงเปนเชนนัน้ ? ก็เพราะ “พระวจนะ
ของพระเจานัน้ มีชวี ติ และทรงพลานุภาพอยเู สมอ และคมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ” (ฮีบรู 4:12-13)
6. คริสตจักรมีความถูกตองอะไร?
บางคนติงวา คริสตจักรเต็มไปดวยคนทีไ่ มสมบูรณแบบ
สิง่ ทีช่ ายคนหนึง่ ชือ่ เฮนรี่ วอรด บีชเชอร กลาวถึงนัน้ เปนความ
จริง “โบสถไมไดเปนหองสำหรับจัดนิทรรศการของคริสตชนที่
มีชอื่ เสียงหรือโดดเดนแตประการใด แตโบสถเปนโรงเรียนทีใ่ ห
ความรคู วามเขาใจแกคนทีไ่ มสมบูรณแบบอยางเราๆ มากกวา”
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ไมมใี ครในหมเู ราสมบูรณแบบฉันใด
คริสตจักรก็ไมมีวันจะสมบูรณแบบฉันนั้น
ในคำอุปมาอุปมัยเรื่องหนึ่งของ พระเยซู
พระองคทรงเตือนเราวา ขาวละมาน (ขาวไม
ดี) ไดเจริญเติบโตปนกับขาวสาลี (ขาวดี)
(มัทธิว 13:24-30) เมือ่ เราอานจดหมายของเปาโลในพระคัมภีร
พันธสัญญาใหม เราพบวาคริสตจักรของอัครสาวกรนุ แรกๆ ก็มี
ปญหาขัดแยงกันอยางหนักเชนกัน ในปจจุบนั คริสตจักรก็มขี อ
บกพรองทีร่ นุ แรงเกิดขึน้ บอยๆ แตโปรดระลึกไวเสมอวา ไมมกี ลมุ
สมาชิกโบสถทบี่ กพรองทีไ่ หนทีจ่ ะทำลายหรือกอกวนพระองค
ผเู ปนศิลาหัวมุม คือพระเยซูคริสตของเราได ดังนัน้ สำหรับ
คริสตจักรทัง้ หลายทีบ่ กพรองเราตองรวมจิตรวมใจเพงมองไปที่
พระผชู ว ยใหรอด ผทู รงรับใชเราทัง้ หลายเปนสำคัญอันดับแรก
ถึงแมจะมีขอ บกพรองแตคริสตจักรก็ยงั เปนของพระเจา ดังนัน้
ขอใหหมายเอาพระคริสตเปนทีต่ งั้
“พระคริสตทรงรักคริสตจักร และประทานพระองคเอง
เพือ่ คริสตจักร เพือ่ จะทำใหคริสตจักรบริสทุ ธิ์ โดยการชำระดวย
น้ำ และพระวจนะ เพือ่ พระองคจะไดคริสตจักรทีม่ ศี กั ดิศ์ รี ไม
มีดา งพรอย ริว้ รอย หรือมลทินใดๆเลย แตบริสทุ ธิป์ ราศจาก
ตำหนิ” เอเฟซัส 5:25-27
คริสตจักรมีความสำคัญตอพระเยซูมากจนกระทั่ง
พระองค “ทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร” ทรงสิ้น
พระชนมเพื่อเราทุกคนและเพื่อคริสตจักรโดยรวม ดังนั้น
ทานควรใหความสำคัญของการเปนสมาชิกของโบสถ ทาน
เปนสมาชิกในพระกายของพระคริสตหรือยัง?
7. เสาะหาโบสถ
พระเยซูทรงมีคนทีม่ คี วามเชือ่ แทในโลกของเรากีก่ ลมุ ?
“มีกายเดียว และมีพระวิญญาณองคเดียว...มีองคพระผเู ปน
เจาองคเดียว ความเชือ่ เดียว บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:4, 5
ในเมือ่ พระคริสตทรงมี “ความเชือ่ เดียว” เทานัน้ เราจะรู
ไดอยางไรวาความเชือ่ ไหนคือของแท? พระเยซูทรงใหกญ
ุ แจ
ไขปญหานี้วา
“ถาใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค
คนนัน้ ก็จะรวู า คำสอนนัน้ มาจากพระเจา หรือวาเราพูดตามใจ
ชอบเอง” ยอหน 7:17 (ดูเพิม่ เติมใน ยอหน 8:31, 32)
เมือ่ เราอุทศิ ถวายตัวเพือ่ ปฏิบตั ติ ามน้ำพระทัยของพระ
เจา พระองคจะทรงชวยเราใหเห็นวาคำสอนนัน้ มาจากพระเจา
หรือเปนเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย องคประกอบ
สำคัญในการคนหาคริสตจักรแท ก็โดยการตรวจสอบวาคริสต
จักรนัน้ มีความจงรักภักดีตอ พระวจนะของพระเจาหรือไม การ
มีสามัคคีธรรมแทที่ตั้งอยูบนพระวจนะของพระเจา ไมเพียง
ติดตามผนู ำทีม่ คี วามสามารถพิเศษ หรือติดอยกู บั สถาบันใหญ
ขอใหทา นคนพบความจริงจากคำชีแ้ นะเหลานี้ เดินไป
ในความแสงสวางที่พระเจาทรงเปดเผยความจริงแกทานใน
พระคริสตธรรมคัมภีร พระองคจะทำใหทานเขาใจถึงความ
ปรารถนาดีของพระองคทมี่ ตี อ ทานอยางแจมแจง คริสตชนที่
เติบโตคือผทู เี่ ปดจิตและใจยอมรับเอาความจริงตามทีพ่ ระเจา
ทรงเปดเผยใหเห็นจากพระวจนะของพระองค

พบแลว

บทที่

20

เคล็ดลับการเติบโตดวยการเขารวมสามัคคีธรรม

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 20 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 20 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
1. พระคริสตธรรมคัมภีรเ ปดเผยใหเห็นคริสตจักรทีเ่ ขมแข็งในยุคอัครสาวก ทีเ่ รียกรองใหคนทัง้ หลายเขารวมสามัคคีธรรมรวมกับ
___ คนอื่นๆ
___ องคพระผเู ปนเจา
___ พวกฟาริสี
2. คริสตจักรของคริสตชนตัง้ อยบู นรากฐานของ
___ พระคริสต ผทู รงเปนพระศิลา
___ ยอหนผใู หรบั บัพติศมา
___ อัครสาวกเปโตร
พระคัมภีรเ ปรียบเทียบคริสตจักรเหมือนกับ
___ ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา
___ ครอบครัว
___ รางกายทีม่ ชี วี ติ
___ คันประทีปทองคำ
3. พระคริสตทรงกอตัง้ คริสตจักร
___ เพราะเปนการสนับสนุนซึง่ กันและกัน เพือ่ ชวยใหเรารักษาความเชือ่ ใหดำรงอยแู ละเจริญขึน้
___ เพือ่ ปกปองความจริงของพระเจาใหแกชาวโลกไดเห็น
___ เปนตัวอยางใหเห็นวาพระคุณของพระเจาสามารถเปลีย่ นแปลงคนบาป
___ เพื่อชวยหนุนใจสมาชิกไดเปนพยานแกชาวโลก
4-6. พระเจาทรงกอตัง้ คริสตจักรเปนองคกรทีม่ น่ั คง
___ เพือ่ สมาชิกในคริสตจักรสามารถหนุนใจซึง่ กันและกัน
___ เพือ่ สมาชิกสามารถรวมกันนมัสการโดยการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร การอธิษฐานและการรองเพลงสรรเสริญ
___ เพือ่ ทำใหเห็นภาพพจนทสี่ มบูรณของคริสตจักร
___ เพราะความรักอันล้ำลึกของพระองคทมี่ ตี อ คริสตจักร
7. พระเยซูทรงกอตัง้
___ ความเชื่อแทมากมาย
___ ความเชือ่ แทเพียงหนึง่ เดียว
กุญแจทีพ่ ระเยซูทรงมอบใหเพือ่ คนหาความเชีอ่ แทหนึง่ เดียว
___ ปฏิบตั ติ ามพระประสงคของพระเจา
___ ปฏิบตั ติ ามความเชือ่ ตามศาสนาเดิมของบิดามารดา
คำถามชวนคิด
ทานไดรับประสบการณในความชื่นชมยินดีรวมกับพี่นองคริสตชนอื่นๆ หรือยัง? _____________________________________
หมายเหตุ บทเรียนบทที่ 25 จะตอบคำถาม คริสตจักรแทของพระเจายังมีอยหู รือ?
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 20 - 63
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นเรียนบทที่ 16 เราไดศกึ ษาเรือ่ งการหยุดพักในวันสะบาโต ซึง่ เปรียบเสมือนยา
ถอนพิษขนานเอกของชีวิตแกไขปญหาความเครียดตางๆ ของสังคมปจจุบัน เพราะวา
พระเจาทรงเขาพระทัยถึงความปรารถนาทุกอยางของเรา พระองคจงึ กำหนดใหทกุ วันทีเ่ จ็ด
ของสัปดาหเปนวันหยุดพักของรางกาย และฟน ฟูจติ ใจใหสดชืน่ ขึน้ อีกครัง้ หลังจากเสร็จ
สิน้ ราชกิจการสรางโลกของพระองคในหกวัน พระเจา “ทรงพักผอน” ในวันทีเ่ จ็ด “ทรงอวย
พร” และ “ทรงตัง้ ไวเปนวันบริสทุ ธิ”์ (ปฐมกาล 2:1-3)
เมือ่ พระเจาประทานพระบัญญัตสิ บิ ประการใหแกประชากรของพระองค (อิสราเอล)
พระองคทรงบัญญัตใิ หระลึกถึงวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ด และถือเปนหัวใจของพระบัญญัตขิ อง
พระองค (อพยพ 20:8-11) ตามพระบัญญัตนิ ี้ วันสะบาโตคือ วันทีร่ ะลึกถึงฤทธิอ์ ำนาจการ
สรางของพระเจา เปนวันทีเ่ ราหยุดทุกอยางเพือ่ คิดถึงความสวยงาม ความมหัศจรรยตา งๆ
ในราชกิจทีพ่ ระองคสรางขึน้ เปนวันผอนคลายและเขาใกลพระผสู รางของเรา เปนวันทีไ่ ด
สำรวจผูกพันของเรากับพระองคทหี่ ยัง่ รากลึกลงเรือ่ ยๆ
เมือ่ พระเยซูทรงประทับอยใู นโลก พระองคทรงรักษาวันสะบาโตดวย (ลูกา 4:16)
และทรงตัง้ ไวเพือ่ มนุษย ทรงรับรองใหเปนประโยชนสำหรับคริสตชน (มาระโก 2:27-28)
มีหลายขอความในพระธรรมกิจการของอัครทูตบันทึกไวชัดเจนวา หลังจากการฟนคืน
พระชนมของพระองคอคั รสาวกของพระคริสตนมัสการในวันสะบาโต (กิจการของอัครทูต
13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4, 11)
1. คำถามทีน่ า ฉงน
คราวนีเ้ ราลองมาเขาประเด็นทีห่ ลายคนสงสัย บางครัง้ ก็เปนทีน่ า จับตาอยเู หมือน
กันวาคริสตชนรักษาวันสะบาโตที่ตางกันอยูสองวัน ฝายหนึ่งซึ่งเปนคริสตชนสวนใหญ
วันสะบาโตวันอาทิตยเปนวันแรกของสัปดาห โดยพวกเขาเชือ่ วาเปนวันทีร่ ะลึกถึงการฟน
พระชนมของพระคริสต สวนอีกฝายหนึง่ เปนคริสตชนกลมุ ใหญ ซึง่ มีความจริงใจเหมือนๆ
กัน เชื่อวาวันบริสุทธิ์ในพระคัมภีรที่เรียกวาวันสะบาโตคือวันที่เจ็ด และยืนยันที่จะไม
นมัสการพระเจาในวันอาทิตย
การรักษาวันไหนเปนวันสะบาโตมีความแตกตางกันจริงหรือ? เราตองถามตัวเรา
เสมอ เหมือนคนทีจ่ ริงใจและอยากรคู วามจริงวา “สิง่ นีม้ คี วามหมายตอพระเยซูอยางไร?
พระองคทรงปรารถนาใหเราทำอะไร?”
กอนทีจ่ ะหาคำตอบใหกบั เรือ่ งนี้ มีความจริงทีส่ ำคัญอีกหลายขอทีต่ อ งการความ
ชัดเจน ใครเปนผูเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร (วันที่เจ็ดของสัปดาห) เปนวันอาทิตย
(วันแรกของสัปดาห)? พระคริสตธรรมคัมภีรใ หอำนาจในการเปลีย่ นวันอยางนัน้ หรือ? ถา
ใช พระเจา พระคริสตหรือบางทีอคั รสาวกเปนผเู ปลีย่ นใชหรือไม? เราจะมาดูถงึ ความเปน
ไปไดทงั้ หมดตอไป
2. พระเจาทรงเปลีย่ นวันใชหรือไม?
พระเจาเคยประกาศเพือ่ เปลีย่ นวันสะบาโตจากวันทีเ่ จ็ดเปนวันแรกของสัปดาหหรือไม?
คริสตชนสวนใหญยอมรับพระบัญญัตสิ บิ ประการเปนแนวทางทีช่ ดั เจนในการดำรงชีวติ
พระบัญญัตสิ บิ ประการเปนขาวสารสำคัญทีพ่ ระเจาทรงเขียนขึน้ ดวยพระองคเองเพือ่
มอบใหแกมนุษย พระองคทรงเขียนบนศิลาดวยนิว้ พระหัตถของพระองคเอง (อพยพ 31:18)
ในพระบัญญัตขิ อ ทีส่ พี่ ระเจาตรัสวา
“จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเปนวันบริสทุ ธิ์ จงทำการงานทัง้ สิน้ ของเจาหกวัน แตวนั
ทีเ่ จ็ดนัน้ เปนสะบาโตแดพระยาหเวหพระเจาของเจา ในวันนัน้ หามทำการงานใดๆ....
เพราะในหกวันพระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยูในที่
บทที่ 21 คนหมมู ากผิดไดไหม? - 33

เหลานัน้ แตในวันทีเ่ จ็ดทรงพัก เพราะฉะนัน้ พระยาหเวหทรงอวยพรวันสะบาโต
และทรงตัง้ วันนัน
้ ไวเปนวันบริสทุ ธิ”์ อพยพ 20:8-11
เมือ่ พระองคทรงมอบพระบัญญัตสิ บิ ประการใหแกชนชาติของพระองค พระเจาตรัสไว
ชัดเจนจึงไมควรจะมีผใู ดแกไขพระบัญญัตทิ มี่ าจากพระโอษฐอนั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองคได
“ทานทัง้ หลายอยาแตงเติมถอยคำทีข่ า พเจาบัญชาทานไว และอยาตัดสิง่ ใด
ออก เพือ่ ทานทัง้ หลายจะรักษาพระบัญญัตขิ องพระยาหเวหพระเจาของทาน ซึง่ ขาพเจา
ไดบญ
ั ชาทาน” เฉลยธรรมบัญญัติ 4:2
พระเจาไดทรงปฏิญาณไววา จะไมแกไขพระวจนะของพระองค
“เราจะไมฝ า ฝนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถอยคำทีอ่ อกไปจากริม
ฝปากของเรา” สดุดี 89:34
พระคริสตธรรมคัมภีรม คี วามชัดเจนในตัว พระเจามิไดเปนผเู ปลีย่ นวันสะบาโต
จากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาห
3. พระเยซูทรงเปลีย่ นวันสะบาโตหรือ?
ตามพระดำรัสของพระเยซู จะไมมกี ารเปลีย่ นแปลงพระบัญญัตสิ บิ ประการ
“อยาคิดวาเรามาลมเลิกธรรมบัญญัตแิ ละคำของบรรดาผเู ผยพระวจนะ เราไมได
มาลมเลิก แตมาทำใหสมบูรณทกุ ประการ เราบอกความจริงแกทา นทัง้ หลายวา ตราบ
ใดที่ฟาและดินดำรงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไมสูญไปจากธรรมบัญญัติ
จนกวาสิง่ ทีจ่ ะตองเกิด ไดเกิดขึน้ แลว เพราะฉะนัน้ ใครทำใหขอ เล็กนอยเพียงขอหนึง่ ใน
พระบัญญัตนิ ี้ มีความสำคัญนอยลง และสอนคนอืน่ ใหทำอยางนัน้ ดวย คนนัน้ จะไดชอื่
วาเปนผูเล็กนอยที่สุดในแผนดินสวรรค แตใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ
คนนัน้ จะไดชอื่ วาเปนใหญในแผนดินสวรรค” มัทธิว 5:17-18
จะเห็นไดวา ในบทเรียนบทที่ 16 พระองคเสด็จเขาไปในธรรมศาลาในวันสะบาโต
เชนเคย (ลูกา 4:16) เราพบอีกวาพระเยซูทรงประสงคใหบรรดาสาวกของพระองครกั ษา
ความชืน่ ชมยินดีในวันสะบาโตทีแ่ ทจริงตอไป (มัทธิว 24:20)
4. อัครสาวกเปลีย่ นวันสะบาโตใชหรือไม?
ยากอบ (ผนู ำคนแรกของโบสถคริสเตียนในยุคแรกๆ) ไดเขียนเกีย่ วกับพระบัญญัติ
สิบประการไววา
“เพราะวาใครทีร่ กั ษาธรรมบัญญัตทิ งั้ หมด แตผดิ อยขู อ เดียว คนนัน้ ก็ทำผิดธรรม
บัญญัตทิ งั้ หมด เพราะวาพระองคผตู รัสวา “อยาลวงประเวณีผวั เมียเขา” ก็ตรัสไวดว ย
วา “อยาฆาคน” แมทา นไมไดลว งประเวณีแตไดฆา คน ทานก็เปนผลู ะเมิดธรรมบัญญัต”ิ
ยากอบ 2:10-11
ลูกา (แพทยและผเู ผยแพรศาสนาในคริสตจักรยุคแรก) รายงานไววา
“ในวันสะบาโตเราออกจากประตูเมืองไปยังฝง แมน้ำ เขาใจวามีทสี่ ำหรับอธิษฐาน
เราจึงนัง่ สนทนากับพวกผหู ญิงทีป่ ระชุมกันทีน่ นั่ ” กิจการของอัครทูต 16:13
พระธรรมกิจการของอัครทูตในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมไดกลาวถึงวันสะบาโต
84 ครั้ง ซึ่งกินเวลามากกวา 14 ป ภายหลังการฟนพระชนมของพระเยซู กลาวถึง
วันสะบาโต 2 ครัง้ ทีเ่ มืองอันทิโอก (กิจการของอัครทูต 13:14, 42, 44) 1 ครัง้ ทีเ่ มือง
ฟลปิ ป (กิจการของอัครทูต 16:13) 3 ครัง้ ทีเ่ มืองเธสะโลนิกา (กิจการของอัครทูต 17:2, 3)
78 ครัง้ ทีเ่ มืองโครินธ (กิจการของอัครทูต 18:4, 11)
ยอหนอัครสาวกคนสุดทายจากสิบสองคน เขียนวา
“พระวิญญาณทรงดลใจขาพเจาในวันขององคพระผเู ปนเจา” วิวรณ 1:10
ตามทีพ่ ระเยซูตรัสวา วันของพระผเู ปนเจาคือวันสะบาโต
“เพราะวาบุตรมนุษยเปนเจานายเหนือวันสะบาโต” มัทธิว 12:8
การคนพบหลักฐานจากพระคริสตธรรมคัมภีรไดเปดเผยวา อัครสาวกมิได
พยายามเปลี่ยนวันของพระเจาจากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาหแ ตประการใด
พระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมกลาวถึงวันแรกของสัปดาหเพียง 8 ครัง้ เทานัน้ ไมเพียงไมมี
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พบแลว
ขอเท็จจริงประการใดที่กลาวถึงวันแรกของสัปดาหเปนวัน
บริสุทธิ์ ยิ่งไปกวานั้นไมมีแมกระทั่งการกลาวเปนนัยใหเรา
กำหนดวันแรกของสัปดาหเปนวันนมัสการ จากการตรวจสอบ
มีพระธรรมสำคัญ 8 แหง ทีอ่ า งถึงเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
วันอาทิตยวนั ตนสัปดาหวา
1. พวกผู ห ญิ ง ไปที่ ดู อุ โ มงค ใ นวั น ต น สั ป ดาห (วั น
อาทิตย) (มัทธิว 28:1)
2. “เมือ่ วันสะบาโตผานพนไปแลว” หญิงเหลานัน้ กลับ
ไปทำงานตามปกติเชาวันตนสัปดาห (มาระโก 16:1, 2)
3. หลังจากพระองคทรงเปนขึ้นมารุงเชาวันอาทิตย
พระเยซูทรงปรากฏแกมารีย ชาวมักดาลา ตอนเชาวันตน
สัปดาห (มาระโก 16:9)
4. บรรดาผตู ดิ ตามพระคริสตตา งทำงานของพวกเขาใน
เชาวันตนสัปดาห (ลูกา 24:1)
5. เวลาเชามืดวันอาทิตย มารีย ไปถึงอุโมงคฝง ศพและ
พบวาปากอุโมงคถกู เปดออกแลว (ยอหน 20:1)
6. วันอาทิตย บรรดาสาวกปดประตูหอ งทีพ่ วกเขาอยู
รวมกัน “เพราะกลัวพวกยิว” (มิใชเพือ่ นมัสการ) (ยอหน 20:19)
7. เปาโลขอใหสมาชิกโบสถเตรียมเงินของพวกเขาไว
ในวันตนสัปดาห “สะสมไวตามรายได” เพือ่ นำเงินไปชวยเหลือ
คนยากจนในกรุงเยรูซาเล็ม (1 โครินทร 16:1, 2) ขอความดัง
กลาวไมไดกลาวถึงการประชุมทางศาสนาแตประการใด
8. กิจการของอัครทูต 20:7 ลูกาไดพดู ถึงการเทศนาใน
วันตนสัปดาหของเปาโล เปนการประชุมเพือ่ กลาวลาซึง่ เกิดขึน้
โดยบังเอิญ ทุกวันเปาโลเทศนาเปนประจำและทานอัครทูตได
หักขนมปงเสมอ (กิจการของอัครทูต 2:46)
ไมมพี ระธรรมขอใดทีก่ ลาววาอัครสาวกตัง้ ใจหยุดรักษา
วันสะบาโตไปเปนวันอืน่ ทีไ่ มใชวนั ทีเ่ จ็ดของสัปดาห อัครสาวก
ยังกลาวดวยวาไมมกี ารเปลีย่ นแปลงวันสะบาโตจากวันทีเ่ จ็ด
เป น วั น แรกของสั ป ดาห จึ ง ชี้ ชั ด ว า ไม มี ห ลั ก ฐานใดใน
พระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมทใ่ี หเปลีย่ นวันสะบาโตจากวันเสาร
วันที่เจ็ดของสัปดาห ไปเปนวันอาทิตย วันแรกของสัปดาห
การเปลี่ ย นแปลงนี้ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากการสิ้ น พระชนม ข อง
พระเยซูและการเสียชีวิตของบรรดาอัครสาวก ดังนั้นเรา
ตองกลับไปดูประวัตศิ าสตรอกี ครัง้ เพือ่ คนหาการเปลีย่ นแปลง
นีเ้ กิดขึน้ เมือ่ ใดและเกิดขึน้ ไดอยางไร
5. วันอาทิตยสะบาโตมาจากไหน?
บรรดาอัครสาวกเตือนเราอยางตรงไปตรงมาวา คริสตชน
บางคนจะบิดเบือนความจริงจากหลักของคำสอนคริสตจักรใน
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม เปาโลไดกลาววา “เพราะฉะนั้น
จงตืน่ ตัว” (กิจการของอัครทูต 20:29-31) สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เปนจริง
ตามคำพยากรณ นักประวัตศิ าสตรทเี่ ชือ่ ถือไดบนั ทึกไวชดั เจน
วา คริสตชนเริ่มหลงทางและถอยหางจากความบริสุทธิ์ตาม
แบบอยางของอัครสาวก สำหรับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
หลักความเชือ่ ทางศาสนาตางๆ ทีเ่ ปาโล เปโตรและอัครสาวก

คนอืน่ ๆ ในคริสตจักรไมเคยรับรองไว คอยๆ คืบคลานเขามา
ในคริสตจักรทีละเล็กละนอยๆ
การรักษาวันอาทิตยเปนวันสะบาโต เกิดขึ้นหลังจาก
การเขียนพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมเสร็จสมบูรณและบรรดา
อัครสาวกทัง้ หมดเสียชีวติ หมดรอยแลว ประวัตศิ าสตรมกี าร
บันทึกวา ในทีส่ ดุ คริสตชนไดเปลีย่ นวันนมัสการและวันหยุด
พักจากวันที่เจ็ดไปเปนวันแรกของสัปดาห แนนอนผูมีความ
เชื่อไมไดหยุดการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสุดสัปดาห
เพียงแตเริม่ ใชวนั อาทิตยเปนวันของพระผเู ปนเจานับจากนัน้
เปนตนมา ขอเท็จจริงของการรักษาวันสะบาโตวันอาทิตยได
เริ่มขึ้นครั้งแรกที่อิตาลีชวงกลางของคริสตศตวรรษที่สอง
หลังจากนั้นตอมาอีกเปนเวลานานที่คริสตชนจำนวนมาก
รักษาวันสะบาโตทัง้ สองวัน ขณะทีค่ ริสตชนบางกลมุ จะรักษา
วันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดของสัปดาหเพียงวันเดียวเทานัน้
ในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 321 กษัตริยคอนสแตนติน
มหาราชออกกฎหมายฝายพลเรือน วาดวยเรื่องกำหนดให
วันอาทิตยเปนวันหยุดทางการของฝายพลเรือนเปนครั้งแรก
ทุกคนในจักรวรรดิโ์ รมัน (ยกเวนชาวนา) จะมีวนั อาทิตยเปน
วันหยุด จั กรพรรดิ์ คอนสแตนตินได ประกาศใช กฎหมาย
ดังกลาวรวม 6 ฉบับ เปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใชทั่ว
แผ น ดิ น ดั ง นั้ น จึ ง ใช ก ฎหมายดั ง กล า วตั้ ง แต นั้ น มาจวบ
จนปจจุบนั ในศตวรรษทีส่ สี่ ภาลาโอดิเซีย (Laodicea) หาม
คริสตชนหยุดงานในวันสะบาโต (วันเสาร) และขณะเดียวกัน
ก็ชักจูงใหหยุดงานในวันอาทิตยแทนมากกวา
ประวั ติ ศ าสตร แ สดงให เ ห็ น ว า การนมั ส การในวั น
อาทิตยเปนขนบธรรมเนียมที่มนุษยคิดขึ้น พระคริสตธรรม
คัมภีรไมไดใหสิทธิ์เปลี่ยนวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสัปดาห
ตามพระบัญญัตขิ อ สีข่ องพระองค ในพระคัมภีรเ พันธสัญญา
เดิม ผเู ผยพระวจนะดาเนียลพยากรณไววา อำนาจแหงความ
หลอกลวงจะคิดเปลีย่ นแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัตใิ น
ยุคของคริสตชน (ดาเนียล 7:25)
6. ใครเปนคนเปลีย่ น?
ใครเปนคนเปลีย่ นวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดเปนวันแรกของ
สัปดาหอยางเปนทางการ? คริสตจักรคาทอลิกยอมรับวาไดทำเชน
นัน้ เพือ่ พยายามรักษาจักรวรรดิโ์ รมันทีแ่ ตกสลายใหคงอยตู อ ไป
ผนู ำทางศาสนาทีเ่ ขาใจความหมายวันสะบาโตเปนอยางดีได
ตอรองและพยายามเปลีย่ นวันนมัสการจากวันเสารเปนวันอาทิตย
หนังสือคำสอนพืน้ ฐานของโบสถคาทอลิกมีวา
ถาม “วันสะบาโตคือวันไหน?”
ตอบ “วันเสารเปนวันสะบาโต”
ถาม “ทำไมจึงตองมีการเปลีย่ นวันสะบาโตจากวันเสาร
เปนวันอาทิตย”
ตอบ “เราเปลี่ยนเปนวันอาทิตยแทนวันเสารเพราะ
คริสตจักรคาทอลิก......เปลี่ยนความบริสุทธิ์จากวันเสารเปน
วันอาทิตย” - ปเตอร กีลแมน The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine (พิมพเมือ่ ค.ศ. 1957) หนา 50
บทที่ 21 คนหมมู ากผิดไดไหม? - 35

คริสตจักรคาทอลิกประกาศอยางภาคภูมิใจวามนุษย
ซึง่ เปนผนู ำของคริสตจักรนีเ้ ปนผเู ปลีย่ นวันสะบาโต
“วันสะบาโตวันบริสทุ ธิ์ ไดถกู เปลีย่ นจากวันเสารเปนวัน
อาทิตย......มิไดมคี ำชีแ้ นะใดๆ จากพระคริสตธรรมคัมภีร แตมา
จากเหตุผลแหงอำนาจของคริสตจักรเทานัน้ ......ดวยเหตุนี้ ใครที่
คิดวาพระคริสตธรรมคัมภีรเ ทานัน้ ทีม่ อี ำนาจสูงสุดและถูกตองตาม
หลักเหตุผลก็ควรเขาไปรวมกับคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส
แลวรักษาวันเสารเปนวันบริสทุ ธิแ์ ทน” คารดนิ ลั ไมดา
หัวหนาบาทหลวงแหงดีทรอยด โบสถคาทอลิกเซนต แคธรี,
อัลโกแน, รัฐมิชแิ กน, วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1995
7. คริสตจักรโปเตสแตนทบางแหงมีความคิดเห็น
อยางไร?
เอกสารขอสังเขปหลักขอเชื่ออยางเปนทางการหลาย
ฉบับของนิกายโปรเตสแตนท เห็นพองตองกันวา พระคริสต
ธรรมคัมภีรไมไดใหสิทธิ์อำนาจการรักษาวันอาทิตยเปนวัน
สะบาโตแตอยางใด
มารตนิ ลูเธอร ผกู อ ตัง้ คริสตจักรลูเธอรแรน (Lutheran
Church) ไดเขียนในหนังสือ Augsburg Confession คำสาร
ภาพออกซเบิรก , เรือ่ งที่ 28 ยอหนาที่ 9 วา
“เขาเหลานัน้ (คริสตจักรโรมันคาทอลิก) ไดใชสทิ ธิบ์ ดิ
เบือนและเปลีย่ นวันสะบาโตเปนวันอาทิตย (วันของพระเจา)
ซึง่ ผิดพระบัญญัตสิ บิ ประการ.....ไมมตี วั อยางใดทีจ่ ะกลาดีไป
กวาการเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตนี้อีกแลว (ตามที่เขาพูด)
คริสตจักรมีความยิ่งใหญ เปนอำนาจและสิทธิหนาที่ของ
คริสตจักรเพราะความยิง่ ใหญนนั้ จึงไดตดั พระบัญญัตไิ ปหนึง่
ขอจากสิบขอเรียบรอยแลว”
อาโมส บินนี่ (Amos Binney) และเดเนียล สตีล (Daniel Steele)
ศาสนาจารยแหงคริสตจักรเมโธดีสท (Methodist) ไดใหขอ คิดวา
“เปนความจริงทีว่ า ไมมคี ำสัง่ ใดเกีย่ วกับการบัพติศมา
ใหเด็กทารกที่เชื่อถือได ...หรือการรักษาวันแรกของสัปดาห
เปนวันบริสทุ ธิแ์ ละศักดิส์ ทิ ธิใ์ น คริสตจักรคาทอลิก” เรือ่ งยอเกีย่ ว
กับศาสนา (นิวยอรค: หนังสือเกีย่ วกับเมโทดีสท, 1902) หนา 180, 181

ดร.เอ็น ซัมเมอรเบลล (Dr.N. Summerbell) นักประวัติ
ศาสตร ผู ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อั ค รสาวกของพระผู เ ป น เจ า หรื อ
คริสตจักรของคริสตชนไดกลาวไววา
“คริสตจักรโรมันคาทอลิกไดละทิ้งความเชื่อเดิมโดย
สิ้นเชิง...ไดบิดเบือนพระบัญญัติขอที่สี่โดยละทิ้งวันสะบาโต
ตามพระวจนะของพระเจา และตัง้ วันอาทิตยใหเปนวันบริสทุ ธิ์
แทน” ประวัตศิ าสตรจริงของคริสตชนและโบสถของคริสตชน, หนา 417, 418
A True History of the Christian and the Christian Church, page 417 , 418

8. สิง่ ทีแ่ ทจริงคืออะไรกันแน?
หัวขอนีท้ ำใหเราเผชิญกับคำถามทีว่ า ทำไมคริสตชน
จำนวนมากยังคงรักษาวันอาทิตยเปนวันสะบาโตทัง้ ทีไ่ มไดรบั
สิทธิอ์ ำนาจจากพระคัมภีร? และสำคัญยิง่ ไปกวานัน้ เราควร
จะรักษาวันไหนเปนวันสะบาโต? เราควรทำตามคนทีบ่ อกวา
“ฉันไมคิดวาจะมีอะไรแตกตางกันเพราะไหนๆ ฉันก็รักษา
วันสะบาโตหนึง่ วันในเจ็ดวันอยแู ลว” หรือฉันควรจะใหความ
สำคัญแกวันที่พระเยซู (พระผูสรางของเรา) ทรงกำหนดขึ้น
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ในเมือ่ พระองคทรงสรางโลกของเราและเปน
วันที่พระองคทรงตั้งขึ้นในพระบัญญัติสบิ
ประการทีร่ ะบุวา “วันทีเ่ จ็ดนัน้ เปนสะบาโต”?
กรณีนเี้ ราตองพิจารณาใหละเอียดกวา
การรักษาวันสะบาโตแตเพียงผิวเผินเสียแลว ถาเปนดังทีว่ า นี้
วันไหนเปนวันทีถ่ กู ตองตามพระคัมภีรก นั แน ประเด็นสำคัญอยู
ทีก่ ารเชือ่ ฟงพระเยซูตา งหาก พระผสู รางของเราไดทรงกำหนด
วันสะบาโตเปน “วันบริสทุ ธิ”์ เปนเวลาสำหรับเราและครอบครัว
ไดเขาใกลพระองคเพือ่ ความมัน่ คงตอพระองคและฟน ฟูจติ ใจให
สดชืน่ ขึน้ อีกครัง้ การเลือกรักษาวันบริสทุ ธิด์ ว ยตนเองเราควรเชือ่
ใครกันแน? จะเชือ่ พระคริสต พระบุตรขององคพระผเู ปนเจาหรือ
ขนบธรรมเนียมมนุษย? ทางเลือกชัดเจน เราจะเลือกคำสอน
ของมนุษยหรือพระบัญญัตขิ องพระเจา เลือกคำพูดของมนุษย
หรือพระวจนะของพระเจา เลือกการเปลีย่ นวันของมนุษยหรือ
พระบัญญัตขิ ององคพระผเู ปนเจากันแน
ดูเหมือนเทพยากรณดาเนียลไดเตือนคนเหลานัน้ ผซู งึ่
จะ “พยายามเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและบรรดาธรรม
บัญญัติ” (ดาเนียล 7:25, NIV) “จงใจเปลี่ยนเวลาและ
พระบัญญัต”ิ (ดาเนียล 7:25 NKJV) พระผเู ปนเจาทรงเรียก
ประชาชนของพระองคกลับมาเชือ่ ฟงพระองค พระองคทรงเชือ้
เชิญพวกเขาใหรักษาวันสะบาโตเหมือนเปนสัญลักษณแหง
ความซือ่ สัตยจงรักภักดีและแสดงความรักตอพระองค
พระเยซูตรัสวา “ถาพวกทานรักเรา ทานก็จะประพฤติตาม
บัญญัตขิ องเรา” (ยอหน 14:15) และพระเยซูทรงสัญญาจะมอบ
ความยินดีปรีดาอยางเต็มเปย มใหแกบรรดาผทู รี่ กั พระองคอยาง
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตขิ องพระองค (ยอหน 15:9-11)
เรามีพระผชู ว ยใหรอดทีแ่ สนมหัศจรรย พระองคทรงรอนรนทีจ่ ะให
เราสัมผัสความรักของพระองคอยางบริบรู ณ หัวใจทีย่ นิ ดีเชือ่ ฟงได
เปดประตูกวางตอนรับความรักนัน้
ณ ทีส่ วนเกทเสมนี พระคริสตไดทรงทำตามพระประสงค
ของพระบิดาอยางสมบริบรู ณ ถึงแมวา พระองคตอ งเผชิญกับไม
กางเขนและความบาปของชาวโลกทีบ่ บี คัน้ ชีวติ ของพระองค
ก็ตาม ดังทีพ่ ระองคไดทลู รองขอตอพระเจาวา “ขอโปรดใหถว ย
นีเ้ ลือ่ นไปจากพระองคดว ยเถิด” ขณะทูลตอพระบิดานัน้ พระเยซู
ยอมมอบทุกอยางตามน้ำพระทัยพระเจา โดยทูลวา “แตอยาให
เปนไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองค (พระบิดา)” (มาระโก 14:36)
พระคริสตทรงปรารถนาใหเราพบความสุขทีแ่ ทจริงทีไ่ ด
รั บ จากการถวายชี วิ ต ของเราปฏิ บั ติ ต ามน้ำ พระทั ย ของ
พระองค นอกจากนี้พระองคทรงมีพระประสงคใหเราไดรับ
ความชืน่ ชมยินดีจากการหยุดพักในวันสะบาโตดวย พระองค
ทรงปรารถนาใหเราเชือ่ มัน่ ในพระองคอยางเต็มกำลัง เชือ่ ฟง
พระองคในรายละเอียดทุกเรือ่ งของชีวติ หากทานตอบรับเสียง
การทรงเรียกของพระเจาและประพฤติตามพระบัญญัตทิ งั้ หมด
ของพระองค ก็จะไดรบั พระสัญญาของพระเยซูทใี่ หไววา ความ
ยินดีของพระองค “จะอยใู นทาน” และ “ความยินดีของทาน”
จะ “เต็มเปย ม” (ยอหน 15:11)
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คนหมมู ากผิดไดไหม?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 21 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 21 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
1, 2. เมือ่ พระเจาประทานพระบัญญัตสิ บิ ประการทีภ่ เู ขาซีนาย พระบัญญัตขิ อ ทีส่ พี่ ระองคทรงเขียนวา เราควรรักษาวันไหนเปน
วันหยุดพักและนมัสการประจำสัปดาห
___ วันที่ 6 (วันศุกร) เปนวันสะบาโต ___ วันที่ 7 (วันเสาร) เปนวันสะบาโต
___ วันตนสัปดาห (วันอาทิตย) เปนวันสะบาโต
พระเจาทรงตรัสวาพระองคจะเปลีย่ นแปลงพระบัญญัตขิ องพระองค
___ บางครัง้ บางคราว
___ ไมเปลีย่ น
___ เมือ่ เราทูลขอพระองค
3. ตามคำสอนของพระเยซู พระบัญญัตสิ บิ ประการ
___ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงแมอกั ษรหนึง่ ๆ หรือขีดหนึง่ ๆ
___ สามารถเปลีย่ นแปลงไดโดยคริสตจักรออกกฎแกไข
พระเยซูทรงปฏิบตั เิ ปนประจำ
___ เขานมัสการในธรรมศาลา
___ ทำงานในรานชางไม
4. พระธรรมกิจการของอัครทูตไดกลาวถึงการนมัสการของอัครสาวก
___ ในวันสะบาโต 84 ครัง้
___ ในวันอาทิตย 84 ครัง้
พระเยซูทรงแจงใหเราทราบวาวันขององคพระผเู ปนเจาคือ
___ วันสะบาโต
___ วันตนสัปดาห
5. การเปลีย่ นแปลงวันนมัสการจากวันเสาร วันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดของสัปดาห เปนวันอาทิตย วันตนสัปดาหเกิดขึน้ เมือ่
___ หลังจากสมัยของอัครสาวก
___ โดยอัครสาวกคนหนึง่
กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวาถูก
5. ___ การยอมรับวันอาทิตย วันตนสัปดาหเปนวันพักผอน เพือ่ ถวายเกียรติแกการเปนขึน้ มาจากความตายของพระคริสต ไม
ไดรบั อำนาจใหกระทำการดังกลาวจากพระคัมภีร
5. ___ พระคริสตธรรมคัมภีรแ ละเอกสารทางประวัตศิ าสตรเปดเผยใหเห็นวาวันอาทิตย เปนวันตนสัปดาห และวันสะบาโตคือ
วันทีเ่ จ็ดของสัปดาห ตรงกับวันเสาร
6, 7. ___ เอกสารทางการของคริสตจักรโรมันคาธอลิก และคริสตจักรโปรเตสแตนทสำคัญหลายนิกาย ตางเห็นพองกันในขอเท็จ
จริงนีว้ า
___ ประเด็นสำคัญคือ ขาพเจาควรเชือ่ ฟงใคร พระคริสตหรือคำสอนของมนุษย
___ บรรดาผทู รี่ กั พระเยซูจะมีความปรารถนารักษาวันสะบาโต วันเดียวกับทีพ่ ระองคทรงเคยปฏิบตั ิ
โปรดกาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีแ่ สดงถึงความปรารถนาของทาน
___ ขาพเจารักพระผชู ว ยใหรอดอยางมากมาย จึงตัดสินใจจะติดตามพระองคทกุ อยางและกระทำตามทีพ่ ระองคทรงบอก
ใหขา พเจาปฏิบตั ิ
___ ขาพเจาจะเริม่ รักษาวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ด เพือ่ เปนเครือ่ งหมายแสดงใหเห็นวาขาพเจารักพระองคและปรารถนาจะมอบ
ถวายชีวติ ใหพระองคทรงดูแลตลอดไป
___ ขาพเจาอาจมีปญ
 หาในการรักษาวันสะบาโต โปรดอธิษฐานเผือ่ ขาพเจาดวย คำขอรองใหอธิษฐานเผือ่ คือ................
________________________________________________________________________________________________________
64 - แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 21

พบแลว

ที่

พระเจา
ทรง
ยุตธิ รรม
จริงหรือ?

บทที่

22

ใจกลางเมืองใหญ ขณะเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยูที่โตะในครัว
ทำการบานอยดู ๆี ถูกลูกหลงจากแกงอันธพาลยิงเสียชีวติ
คุณแมยงั สาว ผอู าศัยอยชู านเมืองคนหนึง่ พบวา ลูกของเธอติดโรค
เอดสจากการถายเลือด
บนโลกเรามีเรือ่ งเศราเกิดขึน้ เรือ่ งแลวเรือ่ งเลา เปนสิง่ ทีอ่ ธิบายไมได
พระเจาอยทู สี่ ว นไหนของโลกทีม่ แี ตความทุกขทรมานและความตายทีเ่ ปน
อนิจจังใบนี้? พระธรรมสดุดีกลาววา “แผนดินโลกเต็มดวยความรักมั่น
คงของพระเจา” (สดุดี 33:5)
หากเปนความจริง ทำไมพระองคจึงไมยุติความเศราโศกและการ
ทรมานใหหมดไปเสีย?
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 20 พระเจาทรงแสดงวิธแี ละเวลาทีพ่ ระองค
จะยุตความบาปและความทุกขทรมานจนหมดสิ้น
1. เปดเผยเวลาหนึง่ พันป
พระธรรมวิวรณบทที่ 20 พูดถึงจุดเริม่ ตนเวลา 1000 ป หลังจาก
พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง ในระหวาง “หนึง่ พันป” จะเปนชวงเวลาที่
พระเจาทรงจัดการปญหาทีเ่ กิดจากผลแหงการตอสรู ะหวางพระคริสตและ
ซาตาน ซึง่ เกิดขึน้ ตัง้ แตความบาปเขามาในจักรวาล
ฉากของเหตุการณนเี้ ริม่ ตนทีส่ วรรค เมือ่ ลูซเี ฟอร (ซาตาน) อิจฉา
พระคริสตและเริม่ ทำสงครามกับทูตสวรรคผบู ริสทุ ธิบ์ นสวรรค ถูกขับไลและ
หนีเขามาในโลก เรือ่ งราวดำเนินตอไปทีส่ วนเอเดนในโลก จนเวลาผานไป
อีกหลายศตวรรษจนมาทีจ่ ดุ สุดยอดครัง้ แรก เมือ่ ซาตานหลอกลอใหมนุษย
ตรึงพระคริสตทไี่ มกางเขน (ทานสามารถทบทวนเรือ่ งราวอันนาเศรานีอ้ กี
ครัง้ ในบทที่ 3) เรือ่ งราวจะดำเนินถึงฉากสำคัญสุดทายเมือ่ สิน้ สุดเวลาหนึง่
พันป เมื่อพระคริสตจะทรงชำระลางโลกที่เต็มไปดวยบาปและทรงเปนผู
ครองแทน พระธรรมวิวรณบทที่ 20 แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาหนึง่ พันป
นัน้ ถูกคัน่ ดวยการฟน จากความตายสองครัง้
พระเจาจะทำใหใครฟน จากความตายครัง้ แรก เมือ่ เริม่ ตนหนึง่ พันป?
“ใครที่มีสวนในการเปนขึ้นจากตายครั้งแรกก็เปนสุขและบริสุทธิ์
ความตายครัง้ ทีส่ องจะไมมอี ำนาจเหนือเขาทัง้ หลาย แตเขาจะเปนปุโรหิต
ของพระเจาและของพระคริสต และจะครอบครองรวมกับพระองคหนึ่ง
พันป” วิวรณ 20:6
คนทีย่ อมรับพระเยซูเปนพระผชู ว ยใหรอดจะ “เปนสุขและบริสทุ ธิ์”
และเขาจะฟน ขึน้ ใน “เปนขึน้ จากตายครัง้ แรก” หากผชู อบธรรม “จะครอบ
ครองรวมกับ” พระคริสตเปนเวลาหนึง่ พันป คนเหลานีจ้ ะตองฟน ขึน้ ในเมือ่
เริม่ ตนหนึง่ พันป
ใครจะเปนขึน้ จากความตายครัง้ ทีส่ อง เมือ่ สิน้ สุดหนึง่ พันป?
“สวนคนอื่นๆ ที่ตายไปแลวไมไดกลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกวาจะครบ
หนึง่ พันป” วิวรณ 20:5
“คนอืน่ ๆ ทีต่ ายไปแลว” หมายถึงคนอธรรมทีต่ ายแลวเทานัน้ เพราะ
คนชอบธรรมที่ “เปนสุขและบริสทุ ธิ์” ฟน ขึน้ เมือ่ เริม่ ตนเวลาหนึง่ พันปแลว
บทที่ 22 พระเจาทรงยุตธิ รรมจริงหรือ? - 37

ดังนัน้ ชวงหนึง่ พันปจงึ จุดเริม่ ตนและจบลง
ดวยการฟน จากความตายถึงสองครัง้ คือ การฟน
จากความตายของคนชอบธรรมทีเ่ มือ่ เริม่ ตนหนึง่
พันป และการฟนจากความตายของคนอธรรม
หลังจากครบหนึง่ พันปแลว
2. ฟน ขึน้ เมือ่ พระคริสตเสด็จกลับมา
คนชอบธรรมฟน คืนจากความตายครัง้ แรก
เมือ่ พระคริสตเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
“คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจาก
สวรรคดว ย...เสียงแตรของพระเจา และทุกคนที่
ตายแลวในพระคริสตจะเปนขึน้ มากอน หลัง
จากนัน้ พระเจาจะทรงรับพวกเราซึง่ ยังมีชวี ติ อยขู นึ้
ไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะได
พบองคพระผเู ปนเจาในฟาอากาศ อยางนัน้
แหละ เราก็จะอยกู บั องคพระผเู ปนเจาเปนนิตย”
1 เธสะโลนิกา 4:16, 17
เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกของนี้อีกครั้ง
พระองคจะทรงรับเอา “ผตู ายแลวในพระคริสต” ขึน้
ไปบนสวรรคพรอมกับคนชอบธรรมทีย่ งั มีชวี ติ อยู
เพราะวาคนบาปยังคงติดอยกู บั ความบาป เขาเหลา
นัน้ ไมสามารถจะอยตู อ พระพักตรพระเจาได และ
เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมา เขาจะถูกเผาผลาญ
“ดวยไฟ” (ลูกา 17:26-30) (ทานสามารถทบทวน
เหตุการณการเสด็จกลับมาของพระเยซูในบทที่ 8)
3. ซาตานถูกจองจำอยใู นโลกหนึง่ พันป
เมือ่ หนึง่ พันปเริม่ ขึน้ คนชอบธรรมทัง้ หมด
ไปสวรรคและคนอธรรมทัง้ หมดตายอยใู นโลก ใน
ชวงหนึง่ พันปนเี้ กิดอะไรขึน้ บนโลกของเรา?
“ขาพเจาเห็นทูตสวรรคองคหนึง่ ลงมาจาก
สวรรค ทานถือลูกกุญแจของบาดาลลึก และถือโซ
เสนใหญในมือของทาน และทานจับพญานาคที่
เปนงูดกึ ดำบรรพ ผซู งึ่ เปนมารและซาตาน แลวมัด
มันไวหนึง่ พันป แลวโยนมันลงไปในบาดาลลึกนัน้
ใสกญ
ุ แจและประทับตราไว เพือ่ ไมใหมนั ลอลวง
ประชาชาติตางๆไดอีกตอไป จนครบหนี่งพันป
หลังจากนัน้ จะตองปลอยมันออกมาชัว่ ระยะเวลา
หนึง่ ” วิวรณ 20:1-3
เมือ่ พระเยซูเสด็จมา ซาตานจะถูกจองจำ
ในระหว า งหนึ่ ง พั น ป นั้ น มั น จะถู ก ขั ง ไว ที่ ใ ด?
คำวา “บาดาล” หรือ “Abyss” ในภาษากรีกแปล
ว า “ลึ ก มาก” หรื อ “อเวจี ” ในปฐมกาล 1:2
พระคั ม ภี ร พั น ธสั ญ ญาเดิ ม ของกรี ก ใช คำว า
“Abyss” อธิบายถึงโลกทีย่ งั ไมพฒ
ั นาซึง่ อยใู นชวง
กอนการสรางโลก ดังนัน้ โลกของเราก็คอื บาดาล
ทีพ่ ระเจาทรงขังซาตาน
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พระคริสตธรรมคัมภีรบ รรยายถึงซาตาน
ทีถ่ กู ลามดวย “โซตรวนใหญ” เปนโซจริงใชหรือ
ไม? ในทีน่ ไี้ มใชจริง เปนเพียงสัญลักษณหมาย
ถึงสถานการณ ตลอดหนึง่ พันป ซาตานตองการ
หลอกลวงคนเปนอยางมาก แตจะไมมใี ครให
มันหลอกลวง เพราะคนชอบธรรมทัง้ หมดขึน้ ไป
สวรรคแลว และคนอธรรมทัง้ หมดตาย กลายเปน
ดินไปหมดแลว ซาตานไมสามารถหลอกหรือ
ลอลวงใครไดอกี ตอไป มันจะทองไปในโลกทีว่ า ง
เปลานี้ ใหหวนคิดถึงเรือ่ งราวทีป่ วดราวใจและ
ความทุกขโศกทีม่ นั ไดกอ ขึน้
4. คนชอบธรรมพิพากษาคนอธรรม
ระหว า งหนึ่ ง พั น ป เ ป น เวลาแห ง การ
พิจารณาพิพากษาดวย เราตองระลึกไวเสมอ
วาหลักของการพิพากษาประกอบดวยขัน้ ตอน
หลักสีป่ ระการคือ
(1) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคนชอบ
ธรรมลวงหนา กอนการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของ
พระคริสต
(2) การมอบบำเหน็จแกคนชอบธรรม
เมือ่ พระคริสตเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
(3) การพิพากษาคนอธรรมในระหวาง
หนึง่ พันป
(4) บำเหน็จทีจ่ ะมอบใหแกซาตานและ
คนอธรรมเมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันป (ทานสามารถ
ทบทวนขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 ของการพิพากษา
พิจารณากอนการพิพากษา และบำเหน็จที่
มอบใหแกคนชอบธรรม ในบทเรียนบทที่ 13)
ในบทนี้เราจะศึกษาขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อ
ใหทราบถึงบำเหน็จของคนอธรรม
เราไดเห็นภาพเมื่อพระคริสตเสด็จมา
เปนครัง้ ทีส่ อง คนชอบธรรมทีต่ ายจะฟน คืนชีพ
จะถูกรับไปสวรรคพรอมกับคนชอบธรรมซึง่ ยัง
มีชีวิตอยู คนเหลานี้จะเขาไปอยูในบานบน
สวรรคเปนเวลาหนึ่งพันป ในชวงหนึ่งพันป
คนชอบธรรมเหลานีจ้ ะทำอะไรบนสวรรค?
“ทานไมรหู รือวา ธรรมิกชน (ผไู ดรบั
การชวยใหรอด) จะพิพากษาโลก... ทานไม
รหู รือวาเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค” 1
โครินธ 6:2-3

“ขาพเจาเห็นบัลลังกหลายบัลลังก
และผทู นี่ งั่ อยบู นนัน้ ไดรบั มอบอำนาจใน
การพิพากษา ขาพเจาเห็นดวงวิญญาณของ

คนทั้ง หลายที่ถู ก ตัด ศีร ษะ เพราะการเป น
พยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของ
พระเจา... เขาทัง้ หลายกลับมีชวี ติ ขึน
้ อีก
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และครอบครองรวมกับพระคริสตเปนเวลาหนึง่ พันป”

วิวรณ 20:4
ในชวงเวลาหนึง่ พันป คนชอบธรรมจะไดทบทวนดูคน
อธรรมและทูตสวรรคทหี่ ลงทำบาปรวมกับซาตานหัวหนาของ
พวกเขา นีค่ อื สิง่ ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรมทีส่ ดุ สำหรับบรรดา
ผทู ไี่ ดพลีชพี เพือ่ พระคริสต ผไู ดรบั ชัยชนะการตอสกู บั ซาตาน
และบรรดาผทู ไี่ ดตอ สเู พือ่ ขาวประเสริฐ ผมู รี อยแผลจากการตอสู
ไดมโี อกาสตรวจสอบและเขาใจการพิพากษาคนชัว่ ของพระเจา
พระเจาทรงเมตตาใหโอกาสแกมนุษยผไู ดรบั การไถได
ตรวจสอบวิธีการพิพากษาคนอธรรมของพระองค เราอาจมี
คำถามมากมาย เชน “ทำไมลุง ปา นา อา ของเราจึงไมไดอยู
ทีน่ ?ี่ ดูเหมือนเขาเปนคนดีนะ” เมือ่ ไดอา นจากบันทึกและการ
พิพากษาคนตาย พวกเขา “ก็ถกู พิพากษาตามการกระทำของ
เขาทั้งหลายที่เขียนไวในหนังสือเหลานั้น” (วิวรณ 20:12)
เราจะเห็นการพิพากษามนุษยของพระเจาดวยตนเองวา
พระองคทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมกับทุกคน เราจะเห็น
พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ ที่ รงใหโอกาสแกมนุษยครัง้ แลวครัง้ เลา
เพือ่ ใหยอมมอบใจแกพระเจา เมือ่ นัน้ เราจะไดเห็นถอยคำแหง
การตัดสินอันยุตธิ รรมอยางชัดเจนแจมแจง
5. เมือ่ ครบหนึง่ พันปซาตานไดรบั การปลดปลอย
เมือ่ ครบหนึง่ พันป พระคริสตธรรมคัมภีรก ลาวไววา
“ขาพเจาไดเห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม
เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค และจากพระเจา นครนี้เตรียม
พรอม เหมือนอยางเจาสาวทีแ่ ตงตัวไวสำหรับสามี” วิวรณ 21:2
นครที่งดงามมหัศจรรยที่เราไดอาศัยตลอดหนึ่งพันป
บัดนีเ้ ปนนครบริสทุ ธิ์ มีพระคริสตและบรรดาคนทีไ่ ดรบั การไถบาป
จากพระองคทงั้ หมด จะเลือ่ นลอยลงมาจากสวรรคสโู ลกของเรา
เมือ่ สิน้ สุดหนึง่ พันปซาตานจะทำอะไร?
“เมือ่ ครบหนึง่ พันปแลว ซาตานจะถูกปลอยออกจากคุก
ทีข่ งั มัน และมันจะออกไปลอลวงประชาชาติตา งๆทัง้ สีท่ ศิ ของ
แผนดินโลก... ใหมาชุมนุมกันเพือ่ เขาสสู งคราม จำนวนของ
เขาทั้งหลายเหมือนอยางเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายก
ขบวนออกไปทัว่ แผนดินโลก และลอมกองทัพของพวกธรรมิกชน
และนครอันเปนทีร่ กั นัน้ ไว” วิวรณ 20:7-9

เมือ่ เวลาหนึง่ พันปสนิ้ สุดลง (ขอ 5) คนชัว่ จะฟน ขึน้ มา
จากความตายครั้งที่สอง เมื่อคนชอบธรรมจะลงมาในโลกนี้
พรอมกับนครบริสทุ ธิ์ คนอธรรมฟน คืนชีพขึน้ มา “ซาตานจะถูก
ปลอยออกไป” (ขอ 3) ซาตานจะนำเอาบรรดาคนชัว่ คนอธรรม
มีเปาหมายเพือ่ มงุ ทำลายคนชอบธรรม มันจะไมยอมเสียเวลา
แมแตนอ ย พวกเขาจัดเตรียมกองทัพใหญโตทันที เพือ่ เขาโจม
ตีนครบริสทุ ธิ์ คนอธรรมจะเขาลอมนครเยรูซาเล็มใหม (ขอ 9)
พวกเขาไดสมั ผัสความนากลัวของการถูกตัดขาดจากจากพระเจา
และจะหลงหายตลอดไปเปนนิตย
6. ฉากการพิพากษาครัง้ สุดทาย
นีค่ อื โอกาสครัง้ แรกทีม่ นุษยทงั้ หมดตัง้ แตโลกถูกสราง
ขึน้ มา ไดมาพบหนากัน พระเยซูทรงนำฝายบุตรทัง้ หลายของ
พระผูเจาที่ไดรับการไถบาปเรียบรอยแลว ผูอาศัยอยูในนคร
สวนซาตานเปนผูนำกลุมคนอธรรมซึ่งอยูนอกกำแพงนคร
วิกฤตการณเริม่ ขึน้ ขณะนัน้ พระผจู ะเปนเจาทรงพิพากษาโดยใช
มาตรการขัน้ สุดทายและคนอธรรมจะไดรบั การพิพากษาลงโทษ
“แลวขาพเจาเห็นพระทีน่ งั่ ใหญสขี าว และเห็นพระองค
ผปู ระทับบนพระทีน่ งั่ นัน้ ... ขาพเจายังเห็นบรรดาคนตาย ทัง้
คนใหญโตและคนเล็กนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น แลว….
คนตายก็ถกู พิพากษาตามการกระทำของเขาทัง้ หลายทีเ่ ขียน
ไวในหนังสือเหลานัน้ ” วิวรณ 20:11, 12
ขณะที่คนอธรรมยืนตอหนาบัลลังกพิพากษา การ
กระทำของเขาทั้งหมดที่บันทึกในหนังสือแหงชีวิตไดถูกเปด
ออกตอหนา จากบันทึกนี้จะมีเรื่องราวในสวรรค เรื่องของ
พระเยซู ผพู พิ ากษาผชู อบธรรม และเรือ่ งราวทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับ
การทีพ่ ระองคไดทรงกระทำตอคนมนุษยผถู ลำไปในความบาป
ทัง้ ชายหญิงและบรรดาทูตสวรรค
จั ก รวาลทั้ ง หมดเริ่ ม เฝ า ดู ด ว ยความสนใจอย า งยิ่ ง
พระเยซูทรงยืนตอหนาพระบัลลังกของพระเจา ทรงใหทกุ คนได
เขาใจภารกิจการไถบาปของพระองค พระองคทรงเปดเผยให
เห็นถึงการเสด็จมาเพื่อหาและชวยมนุษยที่หลงหายใหรอด
พระองคเสด็จมาในโลกเกิดเปนมนุษย มีชวี ติ ทีป่ ราศจากบาป
ตองตอสกู บั การทดลองตาง ๆ ในทีส่ ดุ ทรงสละพระชนมบนไม
กางเขน และเปนมหาปุโรหิตของเราในสวรรค ในที่สุด เมื่อ

การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสตคนชอบธรรมถูกรับ
ขึน้ ไปสวรรคคนอธรรมถูกทำลาย

คนชอบธรรมทีต่ ายฟน ขึน้ การฟน คืนชีพครัง้ ทีห่ นึง่

คนชอบธรรมอยูบนสวรรคพิพากษาคนอธรรม คนอธรรม
ตายอยบู นโลกทีถ่ กู ทิง้ ราง

ซาตานถูกจองจำในโลกอยางโดดเดีย่ วไมมใี ครใหหลอกลวง

กรุงเยรูซาเล็มใหมลอยลงมาบนโลกพรอมกับพระคริสตและ
คนชอบธรรม คนอธรรมยกกองทัพลอมกรุงเยรูซาเล็มใหม
คนอธรรมถูกพิพากษาและถูกทำลายดวยไฟ โลกใหมถูก
สรางขึน้

1000 ป คนอธรรมทีต่ ายฟน ขึน้ การฟน คืนชีพครัง้ ทีส่ อง

บทที่ 22 พระเจาทรงยุตธิ รรมจริงหรือ? - 39

พระคริสตทรงกาวออกมาขางหนาดวยความรันทดในพระทัย
แกบรรดาผทู ปี่ ฏิเสธไมยอมรับเอาพระคุณของพระองค ทุกชีวติ
ในจักรวาลจะยอมรับรูการตัดสินและความจำเปนในการ
พิพากษาครัง้ สุดทายของพระเจา
“เพราะวาเราทุกคนตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษา
ของพระเจา เพราะมีคำเขียนไวในพระคัมภีรว า องคพระผเู ปน
เจาตรัสวา “เรามีชวี ติ อยตู ราบใด ทุกคนจะคุกเขากราบเราและ
ทุกลิน้ จะสรรเสริญ” โรม 14:10-11
“พระเยซูคริสต....ทรงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา
กระทั่งมรณาบนกางเขน!.... เพื่อที่วาเพราะพระนามของ
พระเยซูนนั้ ทุกชีวติ ในสวรรค บนแผนดินโลก...จะคุกเขาลง
กราบพระองค.... และเพือ่ ทีว่ า ทุกลิน้ จะยอมรับวาพระเยซู
คริสตทรงเปนองคพระผเู ปนเจา เปนการถวายพระเกียรติแด
พระเจาพระบิดา” ฟลปิ ป 2:5-11
ตั้งแตความบาปเกิดขึ้นมา ซาตานไดใสรายปายสี
พระอุปนิสยั ของพระเจา กลาวหาพระองควา ไมยตุ ธิ รรม แต
บัดนีท้ กุ คำถามไดรบั คำตอบหมดสิน้ อยางไมมขี อ สงสัย บัดนี้
ทุกชีวิตในจักรวาลตางไดรับรูวา พระเยซูหรือพระเมษโปดก
ของพระผูเปนเจาทรงเปนผูสมควรไดรับความรักและการ
นมัสการจากเรา บัดนีแ้ ผนการและพระประสงคทั้งหมดของ
พระเจาไดรบั การเปดเผยอยางครบถวน รวมทัง้ พระอุปนิสยั
ของพระเจาก็ไดรบั การพิสจู นดว ย
ไมเพียงผทู รี่ อดเทานัน้ แมแตซาตานและบริวารทัง้ หมด
ของมันยอมสารภาพวา ทางของมันเปนทางผิด และทางของ
พระเจายุตธิ รรมและเปนความจริง ทุกชีวติ เห็นวาความชัว่ ราย
และการเห็นแกตวั นำไปสคู วามทุกขยาก ความไมรจู กั พอและ
ไมควรคาทีจ่ ะคงอยตู อ ไป
7. อวสานของความบาป
แมวาซาตานและคนอธรรมทั้งหลายจะยอมรับวาวิถี
ทางของพระเจาถูกตอง แตจติ ใจของพวกเขาไมเปลีย่ นแปลง
ลักษณะนิสัยของความชั่วรายของพวกเขายังคงอยูตอไป
หลังจากการประกาศคำพิพากษา คนอธรรมเหลานั้นตอง
พบกับโชคชะตาทีน่ า สลดใจ
“พวกเขายกขบวนออกไปทัว่ แผนดินโลก และลอมกอง
ทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเปนทีร่ กั นัน้ ไว แตไฟลงมา
จากสวรรคเผาผลาญคนเหลานั้น สวนมารที่ลอลวงเขาทั้ง
หลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน... แลวความตาย
และแดนคนตายก็ถกู โยนลงไปในบึงไฟ บึงไฟนีแ่ หละคือความ
ตายครั้งที่สอง และถาพบวาใครไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหง
ชีวติ เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ” วิวรณ 20:9-15
ในการพิพากษาครั้งสุดทาย ไฟนิรันดรของพระเจา
จะทำลายลางความบาปและคนอธรรมทีย่ งั คงดือ้ รัน้ ยึดติดอยู
ในบาป ซาตานและคนทีห่ ลงผิดทัง้ หมดจะพินาศไปใน “การ
ตายครัง้ ทีส่ อง” ซึง่ เปนความตายนิรนั ดรทไี่ มฟน ขึน้ มาอีก การ
กบฏของพวกเขาจะทำใหไมเหมาะกับความสุขแท คนเหลา
40 - พบแลว

นั้ น จะถู ก ทำลายพร อ มกั บ ซาตานและ
บริวารของมัน ไฟจากสวรรคจะชำระลาง
โลกทีถ่ กู ความบาปปกคลุมไปทัว่ อยางสิน้
เชิง ในที่สุดพระเจาทรงชำระลางจักรวาล
ไมใหเหลือรองรอยความบาปอีกตอไป ไมตองหวาดกลัวสิ่ง
ชั่วรายของมารอีกตอไป ในที่สุดมหากาพยการตอสูระหวาง
ความดีและความชั่ว ระหวางพระคริสตและซาตานก็ถึงกาล
อวสาน พระคริสตทรงมีชยั ชนะ มานแหงเวทีละครเรือ่ งราวของ
ความบาปอันแสนยาวนานไดปด ฉากลงแลว และโลกใหมแหง
สงาราศีปรากฏขึน้ ความรงุ เรืองกาวหนาดำรงอยอู ยางไรขดี
จำกัดตลอดไปชัว่ กาลนาน
8. การชำระลางและสรางโลกใหม
จากเถาถานเปนจุล จากการชำระลางโลกครัง้ สุดทาย
พระเจาจะสรางโลกใหม
“และขาพเจาเห็นฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม
เพราะวาฟาสวรรคเดิมและแผนดินโลกเดิมนั้นหายไปแลว...
และขาพเจาไดเห็นนครบริสทุ ธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหมลอยลง
มาจากสวรรคและจากพระเจา.....” นีแ่ นะ ทีป่ ระทับของพระเจา
อยูกับมนุษยแลว และพระองคจะประทับกับเขาทั้งหลาย
พวกเขาจะเปนชนชาติของพระองค พระเจาเองจะสถิตกับเขา
และจะทรงเปนพระเจาของเขา พระเจาจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ
หยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไมมีอีกตอไป
ความโศกเศรา การรองไห และการเจ็บปวดจะไมมอี กี ตอไป
เพราะยุคเดิมนั้นผานไปแลว.... เราสรางทุกสิ่งขึ้นใหม!”
วิวรณ 21:1-5
โลกไดรั บ การฟ น ฟูใ หส วยงามดัง เดิม ให เ ป น บา น
สำหรับผไู ดรบั การไถบาปแลวชัว่ กาลนาน เปนโลกทีไ่ มมคี วาม
เห็นแกตวั ไมมคี วามเจ็บปวยและไมมคี วามทุกขโศก เราจะมี
โอกาสออกไปสำรวจจักรวาลทัง้ หมด ไดพฒ
ั นาความสัมพันธ
ที่แสนมหัศจรรยตลอดไปและจะไดนั่งแทบพระบาทพระเยซู
เพือ่ ฟง เรียนรแู ละรัก (สำหรับคำอธิบายทัง้ หมดของโลกใหม
นี้ ทานสามารถหาอานไดในบทเรียนบทที่ 9)
ในวันนั้นทานวางแผนหรือยังวาจะอยูที่ไหน? ทาน
ตัดสินใจหรือยังวาจะอยูกับพระคริสตในเพื่อจะรอดพนจาก
สิ่งชั่วรายตลอดไป? หรือทานจะอยูภายนอกนครโดยไมมี
พระคริสตและจะตองพินาศตลอดกาล?
หากทานฝากชีวิตของทานในพระหัตถของพระเยซู
ทานจะไมตองพบความนาสะพรึงกลัวของผูที่อยูนอกนครที่
ตองพินาศไปตลอดกาล ไมวา ชีวติ นีท้ า นจะตองพบกับสิง่ ตางๆ
มากมายสักเพียงใดก็ตาม หากทานฝากชีวิตไวในพระหัตถ
ของพระองคในขณะนี้ ทานสามารถเขาไปอยูในนครกับ
พระคริสตและไดรบั ความรอด หากทานยังไมตดั สินใจจงมอบ
จิตใจแกพระเยซูเสียแตวันนี้ และพระองคจะทรงใหความรัก
และการอภัยบาปลอมรอบชีวิตของทานไว นี่เปนโอกาสของ
ทานแลว คือวันแหงความความรอดของทาน
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พระเจาทรงยุตธิ รรมจริงหรือ?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 22 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 22 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ แตละขอความมีคำตอบผิดเพียงขอเดียว
1. คนชอบธรรม ที่ “เปนสุขและบริสทุ ธิ”์ เปนขึน้ มาจากความตายเมือ่
___ เริม่ ตนเวลา 1,000 ป
___ หลังครบกำหนด 1,000 ป
คนอธรรมจะเปนขึ้นมาจากความตายเมื่อ
___ เริม่ ตนเวลา 1,000 ป
___ หลังครบกำหนด 1,000 ป
2. เวลา 1,000 ป เริม่ ตนเมือ่
___ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องแลว ___ ในป ค.ศ. 2010
เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง คนชอบธรรมทีย่ งั มีชวี ติ อยจู ะ
___ ถูกรับขึน้ ไปในทองฟาเพือ่ พบกับพระเยซู
___ ถูกประหารดวยพระรัศมีแหงการเสด็จมาของพระเยซู
เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง “คนทีต่ ายแลวในพระคริสต” จะ
___ เปนขึน้ มา จากนัน้ ถูกรับขึน้ ไปสวรรคพรอมกับคนชอบธรรมทีย่ งั มีชวี ติ อยู
___ นอนอยใู นหลุมฝงศพตอไป ___ ไดรบั การเปลีย่ นแปลงใหม ไมมบี าปและไมตาย (เปนอมตะ)
เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง คนอธรรมทีม่ ชี วี ติ อยู
___ ถูกทำลายดวยแสงสวางจาของพระรัศมี
___ ยอมรับเชือ่ พระคริสตและถูกรับไปสวรรค
3. ทำไมระหวาง 1,000 ป ซาตานจึงไมมใี ครใหมนั ทดลองได?
___ มันจะถูกจองจำอยใู นโลก ___ คนชอบธรรมไปอยสู วรรคแลว
___ คนอธรรมตายหมด
___ คนอธรรมอยใู นบึงไฟนรก
4. ในระหวาง 1,000 ปในสวรรค คนชอบธรรมจะทำอะไร?
___ พิพากษาคนอธรรม
___ สรางพระวิหาร
5. หลังจากครบ 1,000 ป คนกลมุ ไหนจะไดเปนขึน้ มาจากความตาย?
___ คนอธรรมทีต่ ายแลว
___ คนชอบธรรมทีต่ ายแลว
หลังจากสิน้ สุดเวลา 1,000 ป สิง่ ใดหรือใครจะเขามาในโลกคือ
___ กรุงเยรูซาเล็มใหม
___ ซาตาน
___ คนทีร่ อดแลว

___ พระคริสต

6. เมือ่ กรุงเยรูซาเล็มใหมลงมาในโลกและบรรดาผอู าศัยอยใู นนัน้ อยพู รอมหนา ใครจะเปนผบู อกวาซาตานไดกระทำผิดและ
พระเจาทรงยุตธิ รรม?
___ คนทีร่ อดพนบาปแลว
___ คนทีห่ ลงหายไปจากพระเจา
___ ทูตสวรรค
___ ซาตาน
___ ไมถกู ทัง้ สีข่ อ
7, 8. หลังจากครบกำหนด 1,000 ป พระคริสตจะเสด็จมาชำระโลกนีด้ ว ยไฟ เพือ่ สรางโลกนีใ้ หมเพือ่ คนชอบธรรมทีไ่ ดรบั การไถให
รอดแลวอาศัยถาวรตลอดไป ทานอยากจะอยทู ไี่ หน?
___ อยใู นนครรวมกับพระคริสตและบรรดาคนชอบธรรมทีไ่ ดรบั ความรอดแลวตลอดไปเปนนิตย
___ อยนู อกนคร ไมมพี ระคริสตและหลงหายตลอดไปเปนนิตย
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 22 - 65

พบแลว
นรก
คืออะไร
อยทู ไี่ หน

ก

บทที่

23

ารลั่นไกปนอยางสิ้นคิดดังขึ้นเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินเขาไป
โรงเรียนและฆาเพื่อนรวมชั้นเรียนของเขาหลายคน ชายที่เคียดแคนจาก
การถูกไลออกจากงานหวนกลับไปทีท่ ำงานเดิมแลวยิงนายจางเกาเสียชีวติ
แมผลักรถตกทะเลสาบทำใหลกู สองคนทีน่ งั่ ในรถจมน้ำตาย
อยางนอยสองทวีปหลายพันคนถูกฆาตายจากการฆาลางเผาพันธุ
เหตุผลเพราะการทะเลาะเบาะแวงของคนตางชนชาติที่ยืดเยื้อนานนับ
ศตวรรษ ไมวา จะเปนชายหญิงเด็กหรือไมเวนแมแตทารกถูกยิงทิง้ ตัดเปน
ทอนๆ เฆีย่ นตีและถูกขมขืน
มีการประทวงอยางหนักจากหลายฝายเมือ่ มีการตัดสินประหารชีวติ
ฆาตกรโหดทีฆ่ า คนอยางปาเถือ่ นเหลานี้ หรือฆาตกรทีเ่ ลือดเย็น ผปู ระทวง
บอกวา การทำอยางนีเ้ ปนพวก “นอกศาสนา” ไรมนุษยธรรม เขาถามวา
ฆาตกรเหลานีไ้ มสามารถไถถอนความผิดไดเชียวหรือ?
เราควรตัดสินประหารชีวิตฆาตกรโหดพวกนี้ดวยวิธีใดจึงจะมี
มนุษยธรรมมากที่สุด? ดวยเกาอี้ไฟฟา? บางคนคิดวาการฉีดยาพิษเขา
กระแสเลือดจะทำใหเจ็บปวดนอยทีส่ ดุ แตสำหรับคนอืน่ ๆ ยังคงคิดวาการ
แขวนคอจะทำใหชวี ติ จบลงไดเร็วกวา
แตการโตเถียงรุนแรงในเรื่องการประหารชีวิตเหลานี้ มีทางเลือก
หนึ่งที่ไมมีใครพิจารณาถึงนั่นคือ ไมมีใครเสนอใหฆาตกรเลือดเย็นที่ฆา
ผอู นื่ อยางเหีย้ มโหดตองชดใชชวี ติ ดวยการถูกทรมานจนตายตกไปตามกัน
ไมมใี ครเสนอใหประหารฆาตกรเหลานีด้ ว ยการนำตัวไปเผาไฟใหตายอยางชาๆ
แตคริสตชนทีจ่ ริงใจหลายคนยอมรับวาพระบิดาบนสวรรคของเรา
จะทำในสิง่ ทีเ่ ลวรายกวานีเ้ สียอีก คริสตชนเหลานีบ้ อกวาคนอธรรมควรถูก
ทรมานเพือ่ ชดใชคา ความบาปของพวกเขา และบอกอีกวา แดนประหาร
ของพระเจานัน้ เปนสถานทีค่ นบาปถูกทรมานอยางไมมที สี่ นิ้ สุด
ถาอยางนั้น ความจริงแลวมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอธรรม? ชะตา
ชีวติ ของเขาจะเขากับความรัก ความยุตธิ รรมของพระเจาไดอยางไร? ให
เราหาคำตอบจากพระคริสตธรรมคัมภีร
1. ความตรอมใจครัง้ สุดทายของพระเยซู
เปนเวลา 6,000 ป ทีพ่ ระเจาวิงวอนชายหญิงทัง้ หลาย
“พระเจาตรัสวา เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจในความตาย
ของคนอธรรม แตพอใจในการทีค่ นอธรรมหันจากทางของเขาและมีชวี ติ
อย”ู เอเสเคียล 33:11
ไมกางเขนเปดเผยใหถงึ ความปรารถนาของพระเจาทีต่ อ งการชวย
เหลือมนุษยทตี่ กเปนทาสของความบาป เมือ่ พระเยซูทรงรองออกมาบนไม
กางเขนวา “พระบิดาเจาขา ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไมรวู า กำลัง
ทำอะไร” พระองคทรงเปดเผยความรสู กึ อันแสนเจ็บปวดรวดราวในพระทัย
ของพระองค (ลูกา 23:34) หลังจากนั้นพระเยซูทรงสละพระชนมของ
พระองคบนไมกางเขน บางคนเชือ่ วาพระองคทรงสิน้ พระชนมดว ยพระทัย
ทีแ่ ตกสลาย (ยอหน 19:30 และ 34)
ถึงแมจะเห็นความรักอันอัศจรรยยงิ่ ใหญของพระเจาทีแ่ สดงออกมา
แลวก็ตาม คนจำนวนมากก็ยงั ไมยอมเขาหาพระเยซู ตราบใดทีค่ วามบาป
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ยังครอบครองโลกนีต้ อ ไป ตราบนัน้ มนุษยจะตองเผชิญกับทุกข
ทรมานทีท่ วีคณ
ู อยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ ความบาปตองถูกทำลาย
ใหหมดไป พระเจาทรงวางแผนทำลายบาปใหหมดไปอยางไร?
“แตวนั ขององคพระผเู ปนเจานัน้ จะมาถึง.... ฟาจะหาย
ลับไปดวยเสียงดังกึกกอง และโลกธาตุจะสลายไปดวยไฟ
และแผนดินกับสิง่ สารพัดทีอ่ ยบู นนัน้ จะถูกเผาจนหมด
สิน้ ” 2 เปโตร 3:10
ในที่สุดพระเจาจะทรงชำระลางจักรวาลที่ชั่วรายและ
ทำลายบาปจนหมดสิ้น คนที่ยังยืนกรานทำบาปตอไปจะถูก
ทำลายดวยไฟที่เตรียมไวทำลายมารราย ทูตบริวารของมัน
และความบาปใหหมดไปจากโลกนี้ นับวาเปนชวงที่พระเยซู
ทรงเปนทุกขในพระทัยอยางสุดแสนทีต่ อ งเห็นไฟเผาไหมคนที่
พระองคทรงสิน้ พระชนมเพือ่ ชวยเขาใหรอดแลว
2. นรกจะเผาไหมเมือ่ ไรและทีไ่ หน?
มีขอโตแยงแนวความคิดที่เกิดขึ้นเสมอวา ขณะนี้
พระเจายังไมมไี ฟเผาใน “นรก” ทีค่ นบาปทีต่ ายแลวตองลงไป
ในนัน้ นรกเกิดขึน้ เมือ่ โลกกลายเปนบึงไฟ พระเจาทรงรอคอย
การตัดสินคนอธรรมซึ่งจะสำเร็จในวันพิพากษาสุดทายเมื่อ
ครบ 1000 ป แลว (วิวรณ 20:9-15)
“องคพระผเู ปนเจาจึงทรงทราบวา จะชวยคนทีย่ ำเกรง
พระเจาพนจากการทดลองไดอยางไร และทรงทราบวิธกี กั ขัง
คนชัว่ ไวใหรบั โทษเมือ่ วันพิพากษา” 2 เปโตร 2:9
พระองคทรงชำระโลกของเราดวยไฟบริสทุ ธิ์
“ฟาและแผนดินในปจจุบัน ก็เก็บรักษาไวสำหรับไฟ
ถูกเก็บไวจนกวาจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดา
อธรรม” 2 เปโตร 3:7
พระเจาไมเคยมีแผนใหมนุษยคนใดตองจบชีวิตในไฟ
นรก แตเมื่อคนเราไมยอมหยุดติดตามซาตานและยึดติดใน
บาป ในทีส่ ดุ เขาเหลานัน้ ก็ตอ งรับผลจากทางทีเ่ ขาเลือกเอง
“แลวพระองคจะตรัสกับพวกทีอ่ ยเู บือ้ งซายพระหัตถของ
พระองควา ‘พวกทานผถู กู แชงสาบจงถอยไปจากเราและเขา
ไปอยใู นไฟทีไ่ หมอยเู ปนนิตย ซึง่ เตรียมไวสำหรับมารราย
และบริวารของมัน’” มัทธิว 25:41
ตามพระดำรัสของพระเยซู นรกจะเผาไหมเมือ่ ใด?
“ฉะนัน้ เขาเก็บขาวละมานเผาไฟเสียอยางไร เมือ่ เวลา
สิน้ ยุค (โลก, ฉบับคิงสเจมส) ก็จะเปนอยางนัน้ บุตรมนุษย
จะใชบรรดาทูตสวรรคของทานออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่
ทำใหหลงผิด และพวกผทู ที่ ำชัว่ ไปจากแผนดินของทาน
และจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่นจะมีการรองไห
ขบเขีย้ วเคีย้ วฟน” มัทธิว 13:40-42
ขาวละมานซึง่ หมายถึง คนชัว่ จะไมถกู เผาจนกวาจะถึง
วาระสุดทายของโลก กอนจะทำการตัดสิน ทัง้ จักรวาลตองมัน่
ใจวาพระเจาทรงปฏิบัติตอมนุษยทุกคนดวยความยุติธรรม
เหมือนรายละเอียดในบทเรียนบทที่ 22 ในความขัดแยงอันยิง่
ใหญระหวางพระคริสตกับซาตาน มารไดพยายามพิสูจนให
จักรวาลไดเห็นวาวิถีทางของบาปนั้นเปนทางที่ดีกวา แต
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พระเยซูทรงแสดงใหเห็นวา การเชือ่ ฟงเปนกุญแจนำไปสชู วี ติ
ทีน่ า พึงใจมากกวา
เมือ่ ครบ 1000 ป การเปดเผยทีแ่ สดงออกใหเห็นนีจ้ ะสิน้
สุดลง เมื่อมีการพิพากษาซาตาน ทูตบริวารของมันและ
คนอธรรม หลังจากหนังสือบันทึกเปดออกเพื่อดูการกระทำ
ของแตละคนในอดีตซึ่งเปนสวนหนึ่งในความสงครามฝาย
จิตวิญญาณทีย่ งิ่ ใหญนี้ พระเจาจะโยนซาตาน ความตายและ
หลุมฝงศพรวมทัง้ ทุกคนที่ “ไมมชี อื่ จดไวในหนังสือแหงชีวติ ...
ลงไปในบึงไฟ” (วิวรณ 20:14-15) ตามทีบ่ นั ทึกไวในพระวจนะ
ขอตอไป วิวรณ 21:1 กลาววาหลังจากทีพ่ ระเจาทรงชำระลาง
บาปในโลกนีด้ ว ยไฟแลว พระองคจะสราง “ฟาสวรรคใหมและ
แผนดินโลกใหม”
3. นรกจะถูกเผาไหมนานเทาใด?
มีผเู ชือ่ พระเจาจำนวนมากยอมรับวา คำสอนทีบ่ อกวา
ไฟนรกไหมตลอดไปเปนนิตย ทำใหคนที่อยูในนั้นตองถูก
ทรมานตลอดไป ใหเรามาศึกษาเนื้อหาของขอพระธรรมที่
กลาวถึงวิธที พี่ ระเจาทรงปฏิบตั ติ อ ความบาปและคนบาป
“พระองคจะลงโทษสนองคนทีไ่ มรจู กั พระเจา และคนที่
ไมดำเนินชีวติ ตามขาวประเสริฐเรือ่ งของพระเยซูองคพระผเู ปน
เจาของเรา คนเหลานัน้ จะไดรบ
ั โทษ อันเปนความพินาศ
นิรนั ดรและพรากจากพระพักตรขององคพระผเู ปนเจา และ
จากพระสิรแิ หงพระกำลังของพระองค” 2 เธสะโลนิกา 1:8, 9
โปรดสังเกตวา “ความพินาศนิรันดร” ไมเหมือนกับ
“การทรมานนิรนั ดร” ความพินาศนิรนั ดรคอื การตายนิรนั ดร
นัน่ เอง อัครสาวกเปโตรพูดถึงวันพิพากษาและ “หายนะของ
คนอธรรม” (2 เปโตร 3:7)
ตามทีพ่ ระเยซูตรัสวา “จิตวิญญาณและกาย” สามารถ
ทำลายในนรกได (มัทธิว 10:28) ในคำเทศนาบนภูเขาของ
พระองค พระเยซูตรัสเกีย่ วกับประตูคบั และทางแคบ “นำไปสู
ชีวติ ” สวนถนนกวาง “นำไปถึงความพินาศ” (มัทธิว 7:13, 14)
พระธรรมยอหน 3:16 พระเยซูทรงอธิบายวาพระเจา “ได
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค” เพือ่ ทุกคนทีว่ างใจใน
พระบุตรนัน้ จะ “ไมพนิ าศ แตมชี วี ติ นิรนั ดร” พระเยซูทรงชีใ้ ห
เห็นความแตกตางระหวางชีวติ นิรนั ดรและความตาย ไมใชเผา
ไหมเปนนิตย จึงสรุปไดวานรกมีวันสิ้นสุดแนนอน ผลก็คือ
ความตายและความพินาศของคนอธรรมจะสิน้ สุดลง
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีขอพระธรรมตลอดทั้งเลม
กลาวไวอยางชัดเจนวาคนอธรรมจะถูกทำลาย “คนอธรรม
จะถูกตัดออกไปเสีย” (สดุดี 37:28) พวกเขา “จะถูกทำลาย”
(2 เปโตร 2:12) “เขาอันตรธานไปเหมือนควัน” (สดุดี 37:20)
ไฟเผาผลานเหลือแตขเี้ ถา (มาลาคี 4:1-3) “คาจางแหงบาป
คือความตาย” ในนรกไมใชชวี ติ นิรนั ดร “แตของประทานจาก
พระเจาคือชีวติ นิรนั ดร” (โรม 6:23)
การลงโทษครัง้ สุดทายในนรกเพือ่ ทำลายความบาปให
หมดไปจากจักรวาลไมใหเหลืออะไรไว เปนการยากยิง่ เมือ่ นึก
ถึงภาพของพระคริสตผทู รงรองไหตอ ชะตากรรมของเยรูซาเล็ม
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และอภัยคนที่ตรึงพระองคจนสิ้นพระชนม จากนั้นพระองค
จะเฝาทนดูความทุกขทรมานของบรรดาคนที่ถูกตัดสินให
พินาศตอหนาตอตาตลอดไปไดหรือ
นรกมีเวลาสิน้ สุดแนนอน เมือ่ ครบเวลา 1,000 ป พระเจา
ทรงปลอยไฟลงมาจากทองฟาเพือ่ กำจัดซาตาน บริวารของมัน
ความบาปและคนทีย่ งั ยึดมัน่ อยใู นบาป “ไฟ” จะ “ลงมาจาก
สวรรค” เผาผลาญคนเหลานัน้ (วิวรณ 20:9)
พระเยซูตรัสวา “ไฟทีไ่ มมวี นั ดับ” (มัทธิว 3:12) ไมมอี ะไร
จะดับเปลวเพลิงนัน้ ไดจนกวาจะทำลายลางจนหมดสิน้
พระเจาทรงสัญญาวาเมือ่ เสร็จจากการชำระลางดวยไฟ
แลว พระองคจะทรงสราง “โลกใหม” ที่ “สิง่ เกากอนนัน้ จะไม
จำกันหรือนึกไดอีก” และ “จะไมไดยินเสียงรองไหและเสียง
ครวญครางอีก” (อิสยาห 65:16-19)
ชางเปนวันที่วิเศษอะไรอยางนี้ ทุกอยางที่ทำใหหัวใจ
ตองหมดสิ้นไป พระเจาจะทรงลบบาดแผลบาปออกจากใจ
ทุกดวงและความสุขของเราจะสมบูรณ
4. คำวา “เปนนิตย” ในพระคริสตธรรมคัมภีร
พระธรรมมัทธิว 25:41 พระเยซูตรัสถึง “ไฟทีไ่ หมอยเู ปน
นิตย ซึ่งเตรียมไวสำหรับมารรายและบริวารของมัน” คำวา
“เปนนิตย” ในทีน่ หี้ มายถึงในนรกใชไหม? ยูดาหบทที่ 7 พูด
ถึงเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห “เปนตัวอยางของการรับโทษ
ในไฟนิรันดร” ชัดเจนวาไมไดหมายถึงไฟกำลังเผาไหมอยู
แตเปน ความพินาศตางหากทีเ่ ปนดำรงอยนู ติ ย
พระธรรม 2 เปโตร 2:6 กลาวถึงไฟไหมอยเู ปนนิตยอกี
ครัง้ อยางชัดเจนวาพระเจา “ทรงพิพากษาเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห โ ดยการเผาจนเป น เถ า ถ า นและทำให เ ห็ น เป น
ตัวอยางวาอะไรจะเกิดขึน้ กับคนไมมพี ระเจา” คนไมมพี ระเจา
ในเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหไมตอ งทุกขทรมานอีกตอไป
เพราะกลายเปนเถาถานไปนานแลว และก็เชนเดียวกันคำวา
“นิรันดร” ในที่นี้หมายถึงพินาศอยางถาวร นิรันดรหมายถึง
บทโทษถาวรไมใชการทำโทษ (ทีเ่ ปนนิรนั ดร)
เพราะพระธรรมวิวรณใชภาษาสัญลักษณพรรณนา
ทำใหบางยอหนาเกิดการเขาใจผิด ตัวอยางเชน วิวรณ 14:11
พูดถึงการหลงผิด “และควันแหงการทรมานของเขาจะพงุ ขึน้
ตลอดไปเปนนิตย” สิง่ นีฟ้ ง ดูเหมือนการทรมานอยางไมสนิ้ สุด
ใหพระคัมภีรต คี วามดวยพระคัมภีรเ องจะดีกวา
พระธรรมอพยพ 21:6 (ฉบับแปล 2006) กลาวถึงการเจาะ
หูของทาส เปนเครือ่ งหมายการรับใชเจานายของเขา “ตลอดไป”
ในฉบับแปล 1971 แปลวา “จนกวาชีวิตจะหาไม”
หมายถึงนานเทาที่ทาสจะมีชีวิตอยู โยนาหอยูในทองปลา
ใหญสามวันสามคืน (มัทธิว 12:40) แตกลาววาเขาอยูที่นั่น
“ตลอดไป” (โยนาห 2:6) ไมตอ งสงสัยวาสามวันในทีแ่ คบมืด
ดูเหมือนการอยตู ลอดไปนัน่ เอง
บทที่ 23 นรกคืออะไรอยทู ไี่ หน - 43

ดังนั้นเราตองทำความเขาใจใหดีวาพระคริสตธรรม
คัมภีรใชภาษาสัญลักษณและรอยกรองเมื่อใดและอยางไร
ควันลอยจากบึงไฟขึน้ ไปตลอดเวลา คือวิธกี ารอธิบายใหเห็น
ภาพความพินาศนิรันดรอยางชัดแจง วิวรณ 21:8 บอกเรา
อยางอยางชัดเจนวาบึงไฟซึ่งเผาดวยไฟและกำมะถัน คือ
“ความตายครั้งที่สอง” นรกมีวันสิ้นสุด คนอธรรมถูกทำลาย
จนหมดสิ้น

“เพราะเมือ่ เราเรียก เจาไมตอบ เมือ่
เราพูด เจาไมฟง แตเจาไดกระทำสิง่ ทีช่ วั่
รายในสายตาของเรา และเลือกสิง่ ทีเ่ ราไม
ปตยิ นิ ดีดว ย” อิสยาห 65:12
หากคนอธรรมเลือกตัดขาดพระเยซู เขาก็จะพบความ
ตายนิรนั ดร

5. ทำไมตองมีนรก?
ในปฐมกาลพระเจาทรงสรางโลกที่สมบูรณ แตความ
บาปที่เขามากอใหเกิดหายนะ ความเสื่อมสลายและความ
ตาย หากเย็นวันไหนทานกลับบานและพบวาบานถูกปลน
ทำลายเสียหาย ทานจะปลอยใหอยสู ภาพอยางนัน้ ตลอดไป
หรือ? คงไมปลอยไวแนนอน ทานตองทำความสะอาดเช็ด
ถูตั้งแตบนจนถึงลางทิ้งเครื่องใชไมสอยที่ซอมไมไดไปเสีย
พระเจาทรงทำอยางเดียวกัน พระองคจะทรงดูแลซากปรักหัก
พังและมลพิษบาปเพียงครัง้ เดียวและเพือ่ ตลอดไป และสราง
โลกใหมขนึ้ มาแทนที่ พระเจาจะทรงชำระโลกใหบริสทุ ธิด์ ว ยไฟ
เพือ่ เตรียมโลกสมบูรณแบบใหผทู รี่ อดบาปไดอาศัยตลอดไป
แตพระองคยงั ทรงพบปญหาหนักเพราะความบาปไม
เพียงทำใหโลกภายนอกเสียหายเทานัน้ แตยงั ทำใหมนุษยตดิ
เชื้อบาปไปดวย บาปไดทำลายความสัมพันธระหวางเรากับ
พระองค แ ละกั บ เพื่อ นมนุษ ย สั ง คมมนุษ ยต อ งเผชิญ กับ
หายนะทีเ่ กิดขึน้ การทำรายเด็ก ขบวนการกอการราย หนังสือ
ลามกและเปนพิษมะเร็งในจิตวิญญาณอยางตอเนือ่ ง สักวันหนึง่
พระเจาจะทรงทำลายความบาปใหหมดสิน้ เพราะความบาป
ทำลายมนุษยใหพนิ าศไปดวย ภาวะวิกฤตของพระผเู ปนเจา
คือ จะกำจัดไวรัสบาปทีอ่ นั ตรายถึงตายใหออกจากโลกกอน
ทีจ่ ะระบาดไปทัว่ ไดอยางไร โดยทีไ่ มใหมผี ลกระทบตอมนุษย
ที่ไดรับผลของบาปเหมือนกัน? คำตอบของพระองคคือการ
ยอมใหเชือ้ ไวรัสบาปเขาสพู ระกายของพระองคเองและยอมให
มันทำลายจนสิน้ พระชนมบนไมกางเขน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซือ่ สัตยและ
เทีย่ งธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเรา
ใหพน จากการอธรรมทัง้ สิน้ ” 1 ยอหน 1:9
พระเจาทรงเสนอคำตอบเพื่อแกปญหาบาปใหแกทุก
คนโดยไมคิดมูลคา ความจริงทีน่ า เศราคือ มีคนไมยอมรักษา
บางคนกลับตอตานโดยหันไปยึดติดกับโรคบาป แตพระเจาไม
บังคับใหมนุษยเลือกชีวิตนิรันดรของพระองค ในที่สุดเขา
เหลานั้นจะถูกเชื้อโรคบาปกัดกินไปหากยัง เหตุผลที่แทจริง
ของนรกคือ

6. คาของการหลงผิดมีมากเทาไร?
ถึงแมวพ ระคริสตธรรมคัมภีรไ มไดบอกวาไฟนรกจะทำ
ใหทรมานอยางไร แตก็แงมใหเราเห็นความนากลัวเมื่อตอง
สูญหายไปตลอดวาเปนอยางไร เมือ่ คนอธรรมจะพลาดชีวติ
นิรันดร ชางนากลัวอะไรเชนนี้ที่ปลอยใหความยินดีในชีวิต
นิรนั ดรของพระเจาหลุดมือไป ซึง่ พวกเขายังไมเคยไดสมั ผัสได
ความรัก ความผูกพันธุที่สมบูรณกับพระองคซึ่งจะดำรงอยู
ตลอดไป
เมื่อพระคริสตทรงถูกตรึงที่ไมกางเขนเพราะบาปของ
ชาวโลกที่แยกพระองคออกจากพระบิดา พระองคคงไดรับ
ประสพความทุกขทรมานจากการถูกแยกออกซึง่ อาจตองเปน
ไปอยางนัน้ ตลอดนิรนั ดร ขณะทีค่ นอธรรม มองไปยังอนาคต
ที่มืดดำเบื้องหนา เขาจะเห็นแตความพินาศนิรันดรเทานั้น
พวกเขาตองตายดวยความสิน้ หวังเมือ่ ตองฟน คืนชีพครัง้ ทีส่ อง
ขณะเดียวกันพวกเขาจะเห็นผลของการผลักไสพระคริสตครัง้
แลวครัง้ เลาของเขา ขณะทีพ่ ระองคทรงเขามาใกลเพือ่ เชือ้ เชิญ
เขาดวยความรัก สุดทายแลวเขาทั้งหลายจะคุกเขาลงและ
สำนึกถึงความยุตธิ รรมของพระเจาและความรักของพระองค
(ฟลปิ ป 2:10, 11)
ไมนา สงสัยทีผ่ เู ขียนพระคริสตธรรมคัมภีรเ รงเราใหเรา
รีบเลือกและเรียกหาองคพระคริสตโดยเร็ว
“อย า รั บ พระคุ ณ ของพระเจ า โดยไม เ กิ ด ประโยชน
เพราะวาพระองคตรัสวา ‘ในเวลาโปรดปรานเราไดฟง เจา ใน
วันแหงความรอดเราไดชวยเจา’ นี่แนะ บัดนี้ เปนเวลา
แหงความโปรดปราน นี่แนะ บัดนี้ เปนวันแหงความรอด”
2 โครินธ 6:1-2
ไมมอี ะไรจะนาเศราไปกวานีอ้ กี แลว ทีบ่ างคนยอมทิง้
พระเยซูผทู รงเสียสละอยางใหญหลวงและเลือกหนทางชีวติ ที่
นำไปสูการหลงหาย ทางเลือกที่อยูตรงหนาเราชัดเจนยิ่ง
ระหวาง ความพินาศนิรนั ดร คือ การถูกแยกจาก พระพักตร
พระเจา และทางเลือกการไดเปนมิตรนิรนั ดรกบั พระคริสตที่
จะเติมความปรารถนาสวนลึกที่สุดของเราใหเต็ม ทานเลือก
ทางใดเพือ่ ตัวเอง? ทำไมไมคน หาปลายทางแหงชีวติ ของทาน
ในพระคริสตเสียแตวนั นี?้
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พบแลว

บทที่

23

นรกคืออะไร อยไู หน?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 23 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 23 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ (แตละขอความมีคำตอบผิดหนึง่ ขอ)
1. พระเยซูทรงขอรองบรรดาคนบาปทัง้ หลายใหรบั เชือ่ พระองคและรับความรอดเปนเวลากวา 6,000 ป
___ โดยเชิญชวนผานผเู ผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร
___ ผานทางนอสตราดามุส (นักทำนาย)
___ เสียงรองดวยหัวใจแตกสลายจากไมกางเขน
การทำลายคนบาปในนรก คือบรรดาคนทีพ่ ระเยซูปรารถนาไถเขาใหรอด
___ จะทำใหเปนทีพ่ อพระทัยของพระคริสตและพระบิดา
___ จะเปนเวลาทีพ่ ระคริสตทรงเจ็บปวดพระทัยอยางทีส่ ดุ
2. ไฟนรกอยทู ไี่ หน?
___ อยบู นโลกนี้ เมือ่ สิน้ สุดเวลาทีพ่ ระเจาชำระนีแ้ ลว
___ อยูในหองทรมานลึกลับของซาตาน
จำนวนประชากรในนรกปจจุบันนี้มีเทาไร
___ ไมมเี ลยแมแตคนเดียว
___ มีจำนวนหลายลานคน
ไฟนรกจะเผาไหมเมือ่ ไร?
___ เมือ่ ครบ 1,000 ปแลว หลังจากคนอธรรมถูกพิพากษา
___ ในขณะนีก้ ำลังเผาไหมอยู
3, 4. คนอธรรมจะไดรบั การลงโทษดวยวิธไี หน?
___ การลงโทษในนรกตลอดไปไมมที สี่ นิ้ สุด
___ การทำลายลางหมดสิน้ ตลอดเปนนิตย
ไฟนรกจะเผาไหมนานเทาไร?
___ ตลอดไปชัว่ นิตยนริ นั ดร
___ จนกระทัง่ ซาตาน ทูตของมันและคนอธรรมถูกเผาทำลายเปนจุณ
___ จนกระทัง่ โลกนีไ้ ดรบั การชำระลางบาป เพือ่ จะเปนทีอ่ าศัยของบรรดาผทู ไี่ ดรบั ความรอดแลว
5. พระเจาประสงคใหมนี รกอยใู นแผนการไถใหรอดของพระองคกเ็ พือ่
___ เพือ่ ผทู พี่ ระองคชว ยใหรอดบาปแลวมีทอี่ าศัยทีส่ มบูรณ อยอู าศัยตลอดไป
___ เพือ่ ทำใหมนุษยหวาดกลัว ใหหนั กลับมาทำความดี
___ เพือ่ ทำลายความบาป เพราะบาปทำลายมนุษย
6. คำถามชวนคิด ความบาปไดทำลายโลกทีส่ มบูรณของพระเจา พระเยซูสนิ้ พระชนมบนไมกางเขนเพือ่ นำโลกกลับคืนจาก
ซาตาน เพือ่ ชำระลางสิง่ ชัว่ รายและบาป และเพือ่ ลบลางบาปและความตายใหหมดไป เรามีทางเลือกสองทาง คือ การถูกทำลาย
พินาศไปตลอดนิรนั ดร หรือมีชวี ติ นิรนั ดรกบั พระคริสต พระคริสตจะทรงเสียพระทัยอยางทีส่ ดุ ทีเ่ ห็นบรรดาคนทีพ่ ระองคปรารถนา
จะชวยใหรอดตองถูกทำลายตลอดไป ทานปรารถนาจะนำเอาความสุขมาสพู ระทัยของพระเยซูดว ยการอยใู นกลมุ ของคนทีร่ อดพน
การลงโทษนี้หรือไม?
หากทานมีคำถามเกีย่ วกับเวลา 1,000 ป ทีก่ ลาวถึงในบทเรียนกอนหนานี้ หรือเกีย่ วกับการลงโทษคนอธรรมทีก่ ลาวไวใน
บทนี้ หรือหลังจากทีท่ า นไดศกึ ษาบทเรียนบทตอไป เกีย่ วกับสภาพของมนุษยหลังจากตาย โรงเรียนฯ ยินดีตอบคำถามเหลานีด้ ว ย
คำตอบจากพระคริสตธรรมคัมภีร เรายินดีตอบคำถาม หากทานประสงคจะทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร
โปรดสงจดหมายไปยังโรงเรียน เรายินดีรบั ใชทา น
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มือ่ เด็กๆ ถามประโยคแรกวา “ความตายแปลวาอะไร?” เราตองชะงัก
เราอาจพูดไมออกหรือมัวแตคดิ ถึงคนรักทีจ่ ากไป เปนทีท่ ราบกันดีวา ความตาย
เปนศัตรูกบั ทุกคนทุกแหง
อะไรคือคำตอบของคำถามทีต่ อบยากนี?้ หลังคนเราตายไปแลวจะมีชวี ติ
ตอไปอีกหรือไม? เราจะมีโอกาสไดเห็นคนรักทีต่ ายไปแลวอีกไหม?
1. เผชิญความตายอยางกลาหาญ
ความรสู กึ นีเ้ กิดขึน้ กับทุกคน เมือ่ เพือ่ นหรือคนทีเ่ รารักจากไป รสู กึ ใจหาย
หดหู เหงา ยิง่ เมือ่ เหลือบมองจุดจบของชีวติ ก็ใหรสู กึ เปลาเปลีย่ วเหลือเกิน
ความจริงแลวความตายเปนเรือ่ งสำคัญตอความรสู กึ เราจะเรียนรคู วาม
จริงวาเมือ่ เราตายแลวจะเกิดอะไรขึน้ ไดจากไหน? นับเปนโอกาสดีทรี่ าชกิจบาง
สวนของพระคริสตบนโลกคือ “ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชีวติ เนือ่ งจากความกลัวตาย” (ฮีบรู 2:15) ในพระคริสตธรรมคัมภีร
พระเยซูทรงปลอบประโลมและตอบคำถามทัง้ หมดของเราเกีย่ วกับความตาย
และชีวติ ในอนาคตอยางชัดเจน

ตายแลว
ไปไหน?

2. วิธที พ
ี่ ระเจาทรงสรางเรา
เพือ่ ใหเขาใจขอเท็จจริงเกีย่ วกับความตายในพระคัมภีร ขอใหเราเริม่ จาก
วิธที พี่ ระผสู รางทรงสรางเราขึน้ มา
“พระเจาทรงปน มนุษย (ภาษาฮีบรู-อาดัม) ดวยผงคลีดนิ (ฮีบรู-อดามาห)”
ปฐมกาล 2:7
พระเจาพระผสู รางทรงสรางอาดัมจาก “ผงคลีดนิ ” ใหเขามีรปู แบบสมอง
พรอมที่จะคิด เลือดพรอมที่จะไหลเวียนในเสนเลือดแลว เพียงพระองคทรง
ระบายลมปราณ “ลมปราณแหงชีวติ ” เขาทางจมูกของเขา อาดัมจึง “มีชวี ติ ”
ใหสงั เกตวาในพระคัมภีรไ มไดบอกวาอาดัมไดรบั ชีวติ แตจะพูดวา “มนุษยจงึ เปน
ผมู ชี วี ติ ” พระเจาทรงระบายลมปราณเขาสอู าดัม ชีวติ จึงเริม่ ขึน้ จากพระเจา
การรวมกันของรางกายและ “ลมปราณแหงชีวติ ” ทำใหอาดัม “มีชวี ติ ” ดังนัน้
เราอาจเขียนสมการมนุษยไดดงั นี้
“ผงคลีดนิ ” + “ลมปราณแหงชีวติ ” = “ผู (จิตวิญญาณ) มีชวี ติ ”
รางไรชวี ติ + ลมปราณจากพระเจา = ผมู ชี วี ติ
เราแตละคนมีรางกายและความคิดเปนเหตุเปนผล ตราบเทาที่เรายัง
หายใจอยู เราจะเปนมนุษยทมี่ ชี วี ติ หรือผมู ชี วี ติ
3. เมือ่ คนเราตายเกิดอะไรขึน้ ?
พระธรรมปฐมกาล 2:7 อธิบายถึงความตายคือสิง่ ทีต่ รงกันขามกับการ
เนรมิตสราง
“ผงคลีกลับไปเปนดินอยางเดิม และจิตวิญญาณ(ลมปราณแหงชีวติ )
กลับไปสพู ระเจาผปู ระทานใหมานัน้ ” ปญญาจารย 12:7
พระคริสตธรรมคัมภีรใ ชคำฮีบรูบอ ยครัง้ สลับกันไปมาวา “ลมปราณ” หรือ
“จิตวิญญาณ” เมือ่ คนเราตายรางกายกลายเปน “ผงคลีดนิ ” และ “จิตวิญญาณ”
หรือ “ลมปราณแหงชีวติ ” จะกลับคืนสพู ระเจา เกิดอะไรขึน้ กับชีวติ ?
บทที่ 24 ตายแลวไปไหน? - 45

“พระเจาตรัสวา เรามีชวี ติ อยแู นฉนั

ใด....ชี วิ ต ทั้ ง สิ้ นเปนของเรา.....ชี วิ ต ใด
ทำบาปก็จะตาย” เอเสเคียล 18:3-4
ชีวติ ตาย ขณะนีช้ วี ติ ไมเปนอมตะแลว
ชีวติ ตายได
สมการจาก ปฐมกาล 2:7 เมือ่ พระเจา
ทรงสรางเรากลับผกผันไปสูสภาพเดิมใน
ความตาย
“ผงคลีดนิ ” — “ลมปราณแหงชีวติ ”
= “ชีวติ ทีต่ าย”
รางไรชวี ติ — ลมปราณจากพระเจา
= ผทู ตี่ าย
ความตายคือชีวติ ทีห่ ยุดชะงัก รางกาย
จะกลั บ เป น ผงคลี ดิ น ส ว นลมปราณหรื อ
จิตวิญญาณจะกลับไปหาพระเจา เราคือผมู ี
ชี วิ ต และเมื่ อ ตายแล ว เหลื อ เพี ย งซากศพ
เทานัน้ ดังนัน้ คนตายจะไมรบั รอู ะไรเลย เมือ่
พระเจาทรงเอาลมปราณแหงชีวิตคืน เรา
ก็ตาย แตใหศกึ ษาตอไปในบทเรียนนีถ้ งึ เรือ่ ง
การมีความหวังในพระคริสต
4. คนตายจะรอู ะไรบาง?
หลังจากความตาย สมองก็สลายตัว
ไมรบั รไู มเขาใจหรือจำอะไรไมไดเลย
“ความรักของเขาไมนอ ยกวาความชัง
และความอิจฉาของเขาไดสาปสูญไปตามกัน
นานแลว....” ปญญาจารย 9:6
การตายจะไมรับรูอะไรเลยดังนั้นเขา
จะไมรวู า มีอะไรเกิดขึน้ บาง เขาจะไมสามารถ
ติดตอกับผมู ชี วี ติ ไดอยางแนนอน
“เพราะว า คนเป น ย อ มรู ว า เขาเอง
คงจะตาย แตคนตายแลวก็ไมรอู ะไรเลย”
ปญญาจารย 9:5
ความตายเหมือนการหลับโดยไมฝน
ความจริงแลวในพระคริสตธรรมคัมภีรเรียก
ความตายวา “การหลับ” 54 ครัง้ พระเยซูทรง
สอนด ว ยว า ความตายเหมื อ นการหลั บ
พระองคตรัสแกเหลาสาวกของพระองควา
“‘ลาซารัสสหายของพวกเราหลับ
ไปแลว แตเรากำลังจะไปปลุกใหเขาตืน่ พวก
สาวกทูลวา ‘องคพระผเู ปนเจา ถาเขาหลับอยู
เขาก็จะมีอาการดีขนึ้ ’ พระเยซูตรัสถึงการตาย
ของลาซารัส แตพวกสาวกคิดวาพระองคตรัส
ถึงการนอนหลับพักผอน ดังนั้นพระเยซูจึง
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ตรัสกับพวกเขาตรงๆ วา ‘ลาซารัสตายแลว’”
ยอหน 11:11-14
กอนพระเยซูจะเสด็จไปถึง ลาซารัสตาย
ไปแลวสีว่ นั แตเมือ่ พระเยซูเสด็จไปทีอ่ โุ มงคฝง
ศพ พระองคไดพสิ จู นใหเห็นวาสำหรับพระองค
การปลุกคนตายใหลุกขึ้นมาเหมือนเราปลุก
เพื่อนที่กำลังหลับอยูเปนเรื่องงาย เปนความ
รสู กึ ทีด่ ยี งิ่ ทีร่ วู า คนทีเ่ รารัก “นอนหลับ” พักผอน
อยางสงบในพระเยซู อุโมงคแหงความตายที่
สักวันเราจะตองผานเขาไปนั้นเปนเพียงการ
หลับทีเ่ งียบสงบและมีสนั ติสขุ
5. พระเจาทรงลืมคนทีห่ ลับในความ
ตายหรือเปลา?
การหลับของความตายยังไมใชตอน
จบของเรื่อง ณ ที่หลุมฝงศพพระเยซูตรัสกับ
มารธา พีส่ าวลาซาลัสวา
“เราเปนชีวติ และการเปนขึน้ จากตาย
คนที่ ว างใจในเราจะมี ชี วิ ต อี กแม ว า เขา
จะตายไป” ยอหน 11:25
เขาเหล า นั้ น ซึ่ ง ตาย “ในพระคริ ส ต ”
หลับอยูในหลุมฝงศพแตยังมีอนาคตสดใส
พระผอู งคผนู บั เสนผมบนศีรษะของเราไดครบ
ทุกเสนจะไมลมื เราอาจตายและกลับสธู ลุ ดี นิ
แต บั น ทึ ก ส ว นตั ว ของเรายั ง คงชั ด เจนใน
พระทั ย พระเจ า เมื่ อ พระเยซู เ สด็ จ กลั บ มา
พระองคจะปลุกคนชอบธรรมที่ตายแลวจาก
การหลับของเขา เหมือนอยางที่พระองคทรง
เรียกลาซารัส
“พี่นองทั้งหลาย เราไมอยากใหทาน
ขาดความเขาใจเรือ่ งคนทีล่ ว งหลับไปแลว

เพือ่ ทานจะไมเปนทุกขโศกเศรา อยาง
คนอืน่ ๆทีไ่ มมหี วัง....คือวาองคพระผเู ปนเจา

จะเสด็จมาจากสวรรคดว ยพระดำรัสสัง่ ดวย
เสียงเรียกของหัวหนาทูตสวรรคและดวยเสียง
แตรของพระเจา และทุกคนที่ตายแลวใน
พระคริสตจะเปนขึน้ มากอน หลังจากนัน้
พระเจาจะทรงรับพวกเราซึง่ ยังมีชวี ติ อยขู นึ้ ไป
ในเมฆพรอมกับคนเหลานัน้ และจะไดพบองค

พระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้น
แหละ เราจะอยกู บั องคพระผเู ปนเจาเปน
นิตย เพราะฉะนัน้ จงหนุนใจกันดวยถอย
คำเหลานีเ้ ถิด” 1 เธสะโลนิกา 4:13, 16-18

พบแลว
ในวันฟนคืนชีพของเรา การนอนอยูใน
อุโมงคแหงความตายดูเหมือนเปนการหลับเพียง
งีบเดียว คนตายจะไมรบั รเู วลาทีผ่ า นไป เขาเหลา
นัน้ ทีย่ อมรับพระคริสตเปนพระผชู ว ยใหรอดบาป
จะถูกปลุกใหตนื่ โดยพระสุรเสียงอันมหัศจรรยของ
พระองคเมือ่ เสด็จลงมาในโลก
นอกจากความหวังของการฟนจากความ
ตายแลว ยังมีอกี ความหวังหนึง่ คือ ทีจ่ ะอยใู นบาน
แหงสวรรคทพี่ ระเจา “จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยด
จากตาของเขาทัง้ หลาย และความตายจะไมมอี กี
ตอไป ความเศราโศก การรองไห และการเจ็บปวด
จะไมมีอีกตอไป” (วิวรณ 21:4) บรรดาผูที่รัก
พระเจาจะไมเกรงกลัวความตาย เปนชีวิตที่เติม
เต็มดวยพระเจาองคนริ นั ดร พระเยซูทรงถือ “ลูก
กุญแจทัง้ หลายแหงความตาย” (วิวรณ 1:18) การ
ไมมีพระคริสต ความตายจะเปนถนนเสนเดียว
ทำใหจบลงทีก่ ารลืมเลือน แตในพระคริสตจะมีแต
ความหวังสวางสดใส
6. ขณะนีเ้ ราเปนอมตะใชหรือไม?
เมื่อพระเจาทรงสรางอาดัมและเอวา เขา
ถูกสรางใหมชี วี ติ ทีเ่ สือ่ มสลายไดคอื ตายได ตราบ
ใดทีเ่ ขาทัง้ สองเชือ่ ฟงพระประสงคของพระเจาเขา
จะไมตาย แตเมือ่ อาดัมและเอวาทำบาป เขาจึง
สูญเสียสิทธิใ์ นชีวติ และการไมเชือ่ ฟงจึงทำใหเกิด
ความตาย บาปของเขาแพรไปยังมนุษยทุกคน
เพราะเราทุกคนทำบาปเราจึงมีชีวิตที่เสื่อมสาย
หรือสมควรตาย (โรม 5:12) และไมมกี ารบอกเปน
นัยในพระคริสตธรรมคัมภีรวาหลังความตาย
มนุษยจะรสู กึ ตัวเลย
พระคริสตธรรมคัมภีรไมเคยกลาวแมแต
ครั้งเดียววา ชีวิตจึงไมเสื่อมสายหรือไมรูจักตาย
ภาษาฮีบรูและกรีกมีคำวา “ชีวติ ” “จิตวิญญาณ”
“ลมปราณ” ในพระคัมภีร 1,700 ครัง้ แตไมมแี ม
แตครัง้ เดียวทีจ่ ะอางถึงชีวติ หรือจิตวิญญาณหรือ
ลมปราณที่ ไ ม ต าย ในขณะนี้ มี เ พี ย งพระเจ า
พระองคเดียวผทู รงเปนอมตะเพียงพระองคเดียว
“องคพระผเู ปนเจา….เพียงผเู ดียวทีเ่ ปน
องคอมตะ” 1 ทิโมธี 6:15, 16
พระคริสตธรรมคัมภีรชี้ชัดวาชีวิตนี้คนเรา
เสือ่ มสลายไดทจี่ ะตองตาย ตายได แตเมือ่ พระเยซู
เสด็จกลับมา ลักษณะตามธรรมชาติของเราจะได
รับการเปลี่ยนแปลงใหมหมด

“นี่แนะ ขาพเจามีความล้ำลึกที่จะบอกกับ
พวกทาน คือเราจะไมลว งหลับหมดทุกคน แต
จะถูกเปลีย่ นใหมทกุ คน ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ
ตาเดียว เมือ่ เปาแตรครัง้ สุดทาย เพราะวาจะมี
การเปาแตร และพวกทีต่ ายแลวจะถูกทำใหเปน
ขึน้ โดยปราศจากความเสือ่ มสลาย แลวเราจะถูก
เปลีย่ นใหม เพราะวา สิง่ ทีเ่ สือ่ มสลายไดนตี้ อ งสวม
ดวยสิง่ ทีเ่ สือ่ มสลายไมได และสภาพทีต่ อ งตายนี้
ตองสวมดวยสภาพทีไ่ มตาย เมือ่ สิง่ ทีเ่ สือ่ มสลาย
ไดนสี้ วมดวยสิง่ ทีเ่ สือ่ มสลายไมไดและสภาพทีต่ อ ง
ตายนีส้ วมดวยสภาพทีไ่ มตาย เมือ่ นัน้ พระวจนะทีเ่ ขียน
ไวจะสำเร็จวา ‘ความตายก็ถกู กลืนเขาในชัยชนะแลว’”
1 โครินธ 15:51-53
ในฐานะของความเปนมนุษยเราทุกคนมี
ชีวติ ทีต่ อ งตาย แตหลักประกันของคริสเตียนคือเรา
จะมีชีวิตไมเสื่อมสลาย ชีวิตที่ไมตายเมื่อพระเยซู
เสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง ความแนนอนของพระสัญญา
แหงความเปนอมตะแสดงใหเห็นแลวเมื่อพระเยซู
ทรงเปดหลุมฝงศพของพระองคออกและ
“ทำลายความตายใหสญ
ู สิน้ และ…..ทรง
ทำใหชวี ติ และสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทาง
ขาวประเสริฐ” 2 ทิโมธี 1:10
ทั ศ นะของพระเจ า ที่ มี ต อ ชะตากรรมของ
มนุษยชดั เจน คือ คนทีป่ ฏิเสธพระคริสตและยึดมัน่
ในบาปของเขาจะตายตลอดไปเปนนิตย สวนคนที่
ยินดีรบั พระองคเปนพระผชู ว ยใหรอดบาปจะมีชวี ติ
ไมตายซึง่ เปนของประทานจากพระเยซู
7. เผชิญกับการสูญเสียคนรัก
เมือ่ ตองผจญกับความตาย เปนธรรมดาที่
ความกลัวจะเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดการ
ตกใจ เสียใจอยางสุดขีดเมือ่ ตองสูญเสียคนทีร่ กั ไป
ทำใหรสู กึ วาเหว สิน้ หวัง เกิดความรสู กึ สูญเสียทีเ่ กิน
กวาจะรับได คำตอบเดียวเทานั้นที่จะผอนคลาย
ความทุกขทรมานอันเกิดจากการสูญเสียคนทีร่ กั ได
ก็โดยการปลอบประโลมจากพระคริสต โปรดจำไว
เสมอวาคนที่ทานรักของทานกำลังหลับอยูและพัก
ผอนในพระคริสต ซึง่ จะตืน่ ขึน้ ในเมือ่ มีการ “ฟน คืน
ชีพ” ในวันทีพ่ ระเยซูเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง
พระเจากำลังวางแผนเพื่อการรวมตัวที่ยอด
เยีย่ มทีส่ ดุ พอแมจะดีใจมากทีเ่ ด็กๆ กลับมาหา สามี
และภรรยาจะสวมกอดกัน การพลัดพรากทีโ่ หดราย
บทที่ 24 ตายแลวไปไหน? - 47

ของชีวิตจะจบสิ้น “ความตายก็ถูกกลืนเขาในชัยชนะแลว”
(1โครินธ 15:54)
บางคนคิดถึงคนรักที่ตายแลวอยางมาก จึงหันไปพึ่ง
การเขาทรงเจาเขาผี (ลัทธินวิ เอจในสหรัฐอเมริกาอางวาพวก
เขาสามารถทำได) ในการติดตอกับผตู าย พระคริสตธรรมคัมภีร
เตือนเราใหหลีกเลีย่ งสิง่ เหลานีเ้ พือ่ หยุดยัง้ ความทุกขโศกเศรา
“เมื่อพวกเขาทั้งหลายกลาวแกพวกทานวาจงปรึกษา
กับคนทรงและพอมดแมมด ผูรองเสียงจอกแจกและเสียง
พึมพำ ไมควรทีป่ ระชาชนจะปรึกษากับพระเจาของเขาหรือ?
ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพือ่ คนเปนหรือ?” อิสยาห 8:19
เปนความจริงหรือ เพราะเหตุใด? พระคริสตธรรมคัมภีร
เปดเผยชัดเจนวาคนที่ตายแลวไมรูสึกตัว คำตอบที่แทจริงที่
จะหยุดความโศกเศราไดคอื การปลอบโยนจากพระเยซูคริสต
การสนทนาสือ่ สารกับพระองคเปนวิธที ถี่ กู ตอง ชวยใหเราแกไข
ความทุกขทรมานใจทีเ่ กิดขึน้ ไดดขี นึ้ โปรดจำไวเสมอวา การ
รสู กึ ตัวครัง้ ตอไปจะเกิดขึน้ แกคนทีน่ อนหลับในพระคริสต คือ
จะไดยินเสียงปลุกใหตื่นจากความตายเมื่อพระองคเสด็จมา
ครัง้ ทีส่ อง!
8. เผชิญความตายอยางกลาหาญ
ความตายขโมยทุกสิง่ ทุกอยางจากเรา แตสงิ่ หนึง่ ทีม่ นั
เอาไปไมไดคือ พระคริสต พระองคทรงสามารถนำทุกสิ่ง
ทุกอยางกลับคืนมารวมกันไดอกี ความตายจะไมครอบครอง
โลกนีต้ ลอดไป มารราย คนอธรรม ความตายและแดนคนตาย
จะพินาศสิน้ ใน “บึงไฟ” และ “บึงไฟนีแ้ หละคือความตายครัง้
ทีส่ อง” (วิวรณ 20:14)
ตอไปนี้คือคำแนะนำงายๆ สี่ขอเพื่อการเผชิญความ
ตายอยางกลาหาญ
(1) ดำเนินในชีวติ แหงความเชือ่ มัน่ ดวยความหวังใจใน
พระคริสต จะทำใหทานเตรียมตัวพรอมเสมอสำหรับความ
ตายทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดเวลา
(2) เชือ่ ฟงและประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระคริสต
โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ แลวทานจะ
เตรียมตัวพรอมสำหรับการมีชวี ติ ครัง้ ทีส่ องทีจ่ ะไมตายอีกตอไป
(3) คิดอยเู สมอวาความตายคือการงีบหลับ พระสุรเสียง
ของพระเยซูจะปลุกทานใหตนื่ เมือ่ พระองคเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง
(4) ชืน่ ชมและมัน่ ใจในหลักประกันการเขาอาศัยอยใู น
สวรรคทพี่ ระเยซูทรงมอบให เพือ่ จะไดอยรู ว มกับพระองคตลอด
นิจนิรันดร
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ความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีร
ชวยปลดปลอยทุกคนใหพน จากความกลัว
เรือ่ งความตาย เพราะพระธรรมเหลานีเ้ ปด
เผยใหเห็นถึงพระเยซูผทู รงชนะความตาย
เมือ่ พระองคสถิตในชีวติ เรา จะทรงทำใหจติ ใจเราทวมทนดวย
สันติสขุ
“เรามอบสันติสุขไวกับพวกทาน สันติสุขของเราที่ให
กับทานนั้น.... อยาใหใจของทานเปนทุกข อยากลัวเลย”
ยอหน 14:27
พระเยซูทรงทำใหเราหยุดความโศกเศราจากการสูญเสีย
คนรักได พระองคทรงเดินผาน “หุบเขาเงาแหงความตาย”
จึงทรงเขาใจถึงคืนทีเ่ ราตองผานไปใหได
“บุตรทัง้ หลายมีเลือดและเนือ้ เชนกันอยางไร พระองค
ก็ทรงมีสว นเชนนัน้ ดวยอยางนัน้ เพือ่ โดยทางความตายนัน้
พระองคจะทรงทำลายมารผมู อี ำนาจแหงความตาย และจะ

ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปนทาสมา
ตลอดชีวติ เนือ่ งจากความกลัวตาย” ฮีบรู 2:14, 15

นายแพทย เจมส ซิมสัน แพทยผูมีชื่อเสียงในดาน
วิสัญญี (การใหยาสลบ) เปนผูมีประสบการณการสูญเสียที่
โหดรายเมือ่ ลูกคนแรกของเขาเสียชีวติ ลง เขาเสียใจอยางยิง่ ที่
สุดเหมือนพอแมคนอืน่ ๆ แตในทีส่ ดุ เขาคนพบความหวังในวิถี
ทาง จึงแกะสลักพระดำรัสทีพ่ ระเยซูตรัสถึงการเปนขึน้ มาจาก
ความตายบนหลุมฝงศพลูกรักของเขาวา “ถึงอยางไร เราก็ยงั
มีชวี ติ อย”ู
ขอความนี้ครอบคลุมปญหาของเรื่องความตายได
ทัง้ หมด บางครัง้ ความทุกขโศกเศราอาจดูเหมือนทุกสิง่ มืดมน
ไปหมด ถึงกระนัน้ ก็ตามพระเยซูยงั ทรงพระชนมอยู หัวใจของ
เราอาจแตกสลาย ถึงอยางไรก็ตาม พระเยซูยงั ทรงพระชนมอยู
เรามีความหวังในชีวิตหลังความตายในพระคริสต
พระองคทรงเปน “ชีวิตและการเปนขึ้นจากตาย” (ยอหน
11:25) พระองคทรงสัญญาวา “แตพวกทานจะเห็นเราเพราะ
เรามีชวี ติ อย”ู (ยอหน 14:19) พระคริสตเปนความหวังเดียว
สำหรับชีวิตหลังความตาย พระองคจะทรงมอบความเปน
อมตะใหแกเรา จะไมอยใู ตเงาแหงความตายอีกตอไปเพราะเรา
มีชีวิตนิรันดร ในชวงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของทาน ทานเคยคน
พบความหวังอันยิง่ ใหญนไี้ หม? หากทานยังไมรบั พระเยซูเปน
พระผชู ว ยใหรอดจากบาป ทานจะยอมรับเชือ่ พระองคเดีย๋ วนี้
หรือไม?

พบแลว

บทที่

24

ตายแลวไปไหน?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 24 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 24 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
1, 2. ผมู ชี วี ติ (soul หรือ วิญญาณ จิตวิญญาณ) คืออะไร? (กาเครือ่ งหมายไดสองขอ)
___ ผงคลีดนิ รวมเขากับลมหายใจแหงชีวติ
___ สิง่ /ผมู ชี วี ติ
___ สวนทีไ่ มตายของคน
3. “วิญญาณ” (spirit) ทีก่ ลับไปสพู ระเจาหลังจากตายแลวคืออะไร? (กาเครือ่ งหมายไดหนึง่ ขอ)
___ ลมหายใจแหงชีวิต
___ จิตวิญญาณ (The soul)
มีอะไรเกิดขึน้ กับมนุษยเมือ่ ตายแลว (กาเครือ่ งหมายไดสามขอ)
___ ลมหายใจของเขากลับคืนไปสพู ระเจา
___ รางกายไปสวรรค
___ รางกายกลับไปเปนดิน
___ เขาเปนคนทีต่ ายแลว ไมรสู กึ ตัว
4. สภาพของคนทีต่ ายแลวเปนอยางไร? คนตายแลว
___ ไมรอู ะไรเลย
___ ถาคนนัน้ เคยมีชวี ติ ชัว่ ราย จะเสียใจและวาเหว
___ ถาคนนัน้ เคยมีชวี ติ ทีช่ อบธรรม จะมีความสุขและชืน่ ชมยินดี
___ ตกอยใู นสภาพเหมือนคนนอนหลับไมรสู กึ อะไรเลย
5. กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวาถูกทีส่ ดุ
___ พระเยซูคอื ผทู รงเปนขึน้ มาจากความตายและเปนชีวติ ของบรรดาผทู เี่ ชือ่ พระองค
___ คนตายแลวเหมือนนอนหลับในหลุมฝงศพ กำลังรอคอยการเรียกของพระเยซู ผทู รงประทานชีวติ
___ เมือ่ พระเยซูเสด็จมา บรรดาคนทีต่ ายแลวในพระองคจะฟน ขึน้ มามีชวี ติ ใหม
6. ___ ในชีวติ นี้ ชีวติ ของมนุษยเปนอมตะ (ไมตาย) ไมไดตกอยใู ตอำนาจของความตาย
___ ในชีวติ นี้ ชีวติ ของมนุษยตอ งตาย ตกอยใู ตอำนาจของความตาย
___ เมือ่ พระเยซูเสด็จมา บรรดาผทู ไี่ ดรบั ความรอดแลวจะเปนขึน้ มาจากความตายและรับสภาพชีวติ ไมตาย
7. ___ พระคริสตธรรมคัมภีรเ ตือนวาใหระวังการลอลวงของคนทีอ่ า งวาสามารถติดตอกับวิญญาณคนตายได
8. ___ เพราะเรามีความหวังในการเปนขึน้ มาจากความตายโดยพระเยซู เมือ่ พระองคเสด็จกลับมา จึงทำใหสามารถเผชิญหนา
กับความตายไดโดยไมตอ งหวาดกลัว
___ หลังจากตายแลว มีพระเยซูทรงเปนความหวังเดียวของเรา
คำถามชวนคิด
ทานรับเอาพระเยซูเปนพระผชู ว ยใหรอดของทานแลวหรือยัง?
_______________________________________________________________________________________________________
แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 24 - 67
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ระเจาทรงประทานขาวพิเศษแกมนุษยตามความตองการในแตละ
ยุคสมัย เชน ทรงประทานถอยคำเพือ่ ชวยอาดัมและเอวาหลังความบาปเขามา
ทำลายโลก หรือขาวที่มาในโลกกอนเกิดวิบัติน้ำทวมโลก หรือขาวสำหรับ
คนอิสราเอลเมือ่ ถูกคุกคามจากประเทศอัสซีเรียหรือบาบิโลน พระเยซูเสด็จมา
พรอมขาวพิเศษในสมัยของพระองค และพระองคทรงมีขา วพิเศษสำหรับยุคของ
เราดวย พระธรรมวิวรณบทที่ 12 และ 14 สรุปขาวพิเศษของพระเจาสำหรับเรา
ในปจจุบนั เราจะศึกษารวมกันในบทเรียน “พบแลว” บทนี้

คริสตจักร
แทของ
พระเจา
ยังมีอยู
หรือไม?

1. คริสตจักรทีพ
่ ระเยซูทรงสถาปนาขึน้
ชีวติ และการสอนของพระเยซูไดกอ ใหเกิดความเปนหนึง่ เดียวกันในความ
เชือ่ และมีสามัคคีธรรมทีใ่ กลชดิ ในคริสตจักรสมัยของอัครสาวกทีพ่ ระองคทรงจัด
ตัง้ ขึน้ อัครสาวกสรางความสัมพันธสนิทกับพระคริสตผทู รงฟน จากความตาย
อัครทูตเปาโลใหเห็นภาพความผูกพันใกลชดิ เหมือนคสู มรส
“เพราะวาขาพเจาหมัน้ ทานไวกบั สามีคนเดียว เพือ่ ถวายพวกทานใหเปน
หญิงพรหมจารีบริสทุ ธิแ์ ดพระคริสต” 2 โครินธ 11:2
ตามทีเ่ ปาโลกลาวไวนี้ คริสตจักรเปรียบไดกบั หญิงบริสทุ ธิ์ เปนเจาสาว
ของพระคริสต เปนสัญลักษณของคริสตจักรอันเปนทีร่ กั ของพระองค
ในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมใชคำอุปมาเชนเดียวกัน ในการอธิบาย
อิสราเอลซึง่ เปนชนชาติทพี่ ระองคทรงเลือก พระเจาตรัสแกคนอิสราเอลวา “เจา
รักเราเหมือนเจาเปนเจาสาว” (เยเรมีย 2:2 ฉบับอมตธรรมรวมสมัย) และ “เพราะ
เราเปนสามีของเจา” (เยเรมีย 3:14 ฉบับอมตธรรมรวมสมัย)
ในพระธรรมวิวรณเปรียบคริสตจักรเหมือนผหู ญิงดวยวา
“มีหมายสำคัญยิง่ ใหญอยางหนึง่ ปรากฏในสวรรค คือผหู ญิงคนหนึง่ สวม
ดวงอาทิตยเปนเสือ้ ผา และมีดวงจันทรอยใู ตเทาของนาง บนศีรษะของนางมี
มงกุฎทีเ่ ปนดาวสิบสองดวง” วิวรณ 12:1
(1) หญิงนัน้ “สวมดวงอาทิตยเปนอาภรณ” ชีใ้ หเห็นวาคริสตจักรสอง
แสงเหมือนแสงอาทิตยเวลากลางวัน เพราะสวมอาภรณแหงพระสงาศีแหงการ
สถิตอยดู ว ยของพระคริสต พระเยซูทรง “เปนความสวางแหงโลก” (ยอหน 8:12)
ที่ฉายแสงใหสมาชิกในคริสตจักร ทำใหเขาเหลานั้นก็กลายเปน “ความสวาง
แหงโลก” (มัทธิว 5:14)
(2) หญิงนัน้ มี “ดวงจันทรอยใู ตเทาของนาง” ดวงจันทรหมายถึงการ
เปนสื่อสะทอนขาวประเสริฐแหงการเสียสละของพระคริสตและพิธีตางๆ ของ
ชนชาติของพระเจาในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม ดวงจันทรอยู “ใตเทาของนาง”
หมายถึง แสงสะทอนขาวประเสริฐซึง่ พระราชกิจของพระคริสตเขามาแทนที่
(3) หญิงนัน้ มี “มงกุฎดาวสิบสองดวงบนศีรษะของนาง” ดวงดาว
หมายถึง อัครสาวกสิบสองคนไดอยางลงตัว บรรดาชายผมู ปี ญ
 ญาเปนพยานให
แกพระเยซูผสู อ งสวางเจิดจามาจนถึงทุกวันนี้
ยอหนอธิบายลักษณะของหญิงไดอยางชัดเจน หมายถึงการเปลีย่ นจาก
ชนชาติในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมของพระเจามาเปนคริสตจักรของคริสตชน
ในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหมซงึ่ พระเยซูทรงสถาปนาขึน้ ดวงอาทิตย ดวงจันทร
และดวงดาว อธิบายบุคลิกลักษณะของหญิงผนู ี้ ทีเ่ นนถึงพันธกิจของคริสตจักร
ของคริสเตียนทีแ่ บงปนแสงสวางแหงขาวประเสริฐ
บทที่ 25 คริสตจักรแทของพระเจายังมีอยหู รือไม? - 49

2. เรือ่ งราวความพายแพของซาตาน
การปรากฏของผหู ญิงทำใหเกิดเวทีละครทีย่ งิ่ ใหญ
“หญิงนั้นมีครรภ และรองดวยความทรมานเพราะเจ็บครรภ แลวหมาย
สำคัญอีกอยางหนึง่ ก็ปรากฏในสวรรค นีแ่ นะมีพญานาคสีแดงตัวใหญตวั หนึง่ มัน
มีเจ็ดหัวและสิบเขา และบนหัวทัง้ เจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอัน และหางของพญานาคตวัดดวง
ดาวหนึง่ สวนสามในทองฟา แลวทิง้ ลงมาบนแผนดินโลก และพญานาคตัวนัน้ ก็ยนื
อยขู า งหนาหญิงทีก่ ำลังจะคลอดบุตร เพือ่ จะกินบุตรของนางทันทีทบี่ ตุ รนัน้ คลอด
ออกมา แลวนางก็คลอดบุตรชาย ผูที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดดวย
คทาเหล็ก แตบตุ รของนางถูกนำตัวไปเฝาพระเจายังพระทีน่ งั่ ของพระองค” วิวรณ
12:2-5
ตัวละครเอกสำคัญในละครนีค้ อื
(1) ผหู ญิง ซึง่ อธิบายแลววาหมายถึงคริสตจักรของพระเจา
(2) บุตรชาย ซึง่ เกิดจากหญิงผนู ี้ “ถูกนำตัวไปเฝาพระผเู ปนเจายังพระทีน่ งั่
ของพระองค” และสักวันหนึง่ จะ “ครอบครองประชาชาติทงั้ หมด” พระเยซูคริสตคอื
บุตรชายคนเดียวเทานั้นที่เกิดในโลกนี้ที่นำขึ้นเขาเฝาพระเจา ณ พระที่นั่งของ
พระองค และสักวันหนึง่ จะทรงครอบครองประชาชาติทงั้ หมด
(3) พญานาค หมายถึง มารหรือซาตาน
“ขณะนัน้ เกิดสงครามขึน้ ในสวรรค มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรคของทานตอสู
กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ตอ สู แตมนั พายแพและพบวาไมมี
ที่อยูสำหรับพวกมันในสวรรคอีกตอไป พญานาคตัวใหญนน
ั้ คืองูดึกดำบรรพ
ที่เขาเรียกกันวามารหรือซาตาน ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่
แผนดินโลก และเหลาบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันดวย” วิวรณ 12:7-9
ภาพชัดเจนขึน้ อีกครัง้ และทำใหเราเขาใจในสัญลักษณตา งๆ เมือ่ มารและ
บริวารของมัน “ไมมที อี่ ยใู นสวรรค” มันจึง “ถูกโยนลงมาบนโลก” เมือ่ พระเยซูทรง
บังเกิดในโลก มารพยายามฆาพระเยซู (บุตรชาย) ทันทีทพี่ ระองคทรงประสูติ แต
มารพลาดโอกาส พระเยซูทรง “ถูกนำไปเขาเฝา” ทีพ่ ระทีน่ งั่ ของพระเจา
จากนัน้ ตอมา ซาตานจึงคิดทำลายคริสตจักรของคริสตชนทีพ่ ระคริสตทรงจัด
ตัง้ ขึน้ อัครสาวกยอหนผเู ขียนพระธรรมวิวรณไดเห็นสวนหนึง่ ของสงครามขับเคีย่ ว
กันระหวางพระคริสตและซาตานบนโลก ขณะทีส่ งครามทีถ่ งึ จุดสุดยอดเมือ่ มีการ
ตรึงพระคริสตบนไมกางเขน ยอหนไดยนิ เสียงรองจากสวรรควา
“บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจาของเรา และสิทธิ
อำนาจของพระคริสตของพระองคมาถึงแลว เพราะวาผกู ลาวหาพีน่ อ งของเรา ถูก
โยนลงไปแลว คือผทู กี่ ลาวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตรพระเจาของเราทัง้ กลางวัน
และกลางคืนนัน้ ” วิวรณ 12:10 (เปรียบเทียบกับยอหน 12:31, และลูกา10:18)
พระเยซูทรงมีชยั ชนะเด็ดขาดเหนือซาตานทีไ่ มกางเขน จากนัน้ พระองค
ทรงยืนยันถึงแผน “การชวยใหรอดจากบาป” ทีแ่ นนอน และทรงจัดเตรียม “ฤทธิเ์ ดช”
เพือ่ ตอสกู บั เลหก ลของซาตาน ใหมคี วามมัน่ ใจวาจะไดเขาไปสู “แผนดินของพระเจา”
และ “สิทธิอำนาจ” ของพระผชู ว ยใหรอด ยืนยันความเปนมหาปุโรหิตและกษัตริย
ของเรา
“บัดนีค้ วามรอด....มาถึงแลว” เปนการประกาศวาเวลาแหงเกียรติยศใน
ประวัตศิ าสตรกำลังจะมาถึงแลว การประสูตขิ องพระคริสต พระผชู ว ยใหรอดจาก
บาปของโลกเกิดขึน้ แลว (ขอที่ 5) ถึงแมตอ งพบการทดลองอันเลวรายของซาตาน
แตพระเยซูยังทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนมและทรงเปนขึ้นมาจาก
ตาย เปนชัยชนะเหนือความบาปและความตาย (ชอ 10) ซาตานจึงพายแพตลอด
กาล (ขอ 7-9) ไมกางเขนเปนการขยายใหเห็นถึงฤทธานุภาพอยางเต็มทีข่ องพระองค
การประกาศ “บัดนีค้ วามรอด....มาถึงแลว” ไมเพียงแตยอหนเทานัน้ จักรวาล
ก็สนใจดวย
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พบแลว
“เพราะเหตุนจี้ งรืน่ เริงยินดีเถิด สวรรคและบรรดาผทู อี่ ยู
ในสวรรค แตวบิ ตั จิ ะมีแกแผนดินโลกและทะเล เพราะวามาร
ไดลงมาหาเจาทัง้ หลาย! ดวยความเดือดดาลอยางยิง่ เพราะ
มันรวู า เวลาของมันมีนอ ย” วิวรณ 12:12
สวรรคทงั้ หมดฉลองชัยชนะของพระเยซู พระคริสตทรง
ทำลายคำกลาวอางสิทธิ์ทุกอยางของซาตานซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เกิดขึ้นในสวรรค และบัดนี้มันเปนผูพายแพ สูญเสียสิทธิ
ทุกอยางในโลกตลอดไป
3. คริสตจักรของคริสตชนขัดแยงกับซาตาน
กอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค พระองคทรงกอตั้ง
คริสตจักรของคริสตชน (ใชผูหญิงเปนสัญลักษณ) การสิ้น
พระชนมบนไมกางเขนของพระคริสตทำใหคริสตจักรมีอำนาจ
เอาชนะซาตานได
“พวกเขา (คริสตจักรของคริสตชน) ชนะพญามาร
(ซาตาน) ดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก และดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง และพวกเขาไมไดรกั ตัวกลัวตาย” วิวรณ 12:11
บัดนี้พระคริสตทรงสามารถมอบฤทธิ์อำนาจ อันเปน
ผลแหงชัยชนะของพระองคแกคริสตจักร พระเยซูทรงชนะ
เหนือซาตานบนไมกางเขนอยางเด็ดขาดและขณะนี้พระเยซู
ยังคงมีชนะตอไปโดยคริสตจักรพระองค ลักษณะสามประการ
ทีท่ ำใหคริสตจักรมีชยั ชนะตลอดหลายคริสตศตวรรษทีผ่ า นมาคือ
(1) “พวกเขาชนะพญามาร (ซาตาน) ดวยพระโลหิต
ของพระเมษโปดก” พระเยซูทรงถูกรับไปทีพ่ ระทีน่ งั่ ของพระเจา
ดังนั้นพระองคจึงสามารถทำใหพระโลหิตของพระองคชำระ
ชีวติ ของบรรดาผตู ดิ ตามพระองค พระองคสามารถลบบันทึก
ความบาปและชวยเราใหรอดจากบาปโดยพระโลหิตของ
พระองคทไี่ หลออกมา (1 ยอหน 1:7) และทรงประทานฤทธิ์
อำนาจแกเราในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เขมแข็งทุกวัน
(2) “พวกเขาไมไดรักตัวกลัวตาย” “พระโลหิตของ
พระเมษโปดก” ทำใหเขาทั้งหลายเต็มใจตายเพื่อเห็นแก
ราชกิจพระคริสต พวกเขาจึงไม “กลัวความตาย” พระเจาทรง
ไดรับการทรมานอยางใหญหลวง ดังนั้นคริสตชนผูเสียสละ
เหลานีก้ พ็ รอมยินดีทนทุกขและตาย แมกระทัง่ เด็กก็ยงั รจู กั เสีย
สละและยอมตายเหมือนกัน มีเรือ่ งเลาเกีย่ วกับคุณแมคริสตชน
คนหนึ่งซึ่งถูกโยนเปนเหยื่อใหสิงโตในสนามกีฬาในกรุงโรม
สาเหตุเพราะความจงรักภักดีของเธอทีม่ ตี อ พระคริสต เธอไม
ยอมถอนคำพูดวาเธอไมใชคริสเตียน ลูกสาววัยรนุ ของเธอเห็น
ภาพทีโ่ หดรายนัน้ แตแทนทีเ่ ธอจะกลัวแลวหันหลังกลับ เปลา
เลย ในใจเธอรสู กึ ถึงความเสียสละอันใหญหลวง ขณะทีส่ งิ โต
เขาจโู จมแมของเธอ เธอยืนขึน้ และรองวา “ฉันก็เปนคริสตชน
ดวยเหมือนกัน” เจาหนาที่แหงกรุงโรมจึงจับเธอตรงนั้นและ
โยนเธอใหสัตวปาที่หิวกระหายเหลานั้นกินดวยเชนกัน
(3) “เขาทัง้ หลายชนะ (ซาตาน) .....ดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” ไมใชคำพูดของเขา แตเปนคำพูดการเปน

พยาน คือพยานในการดำเนินชีวติ ของพวกเขา เปนพยานให
เห็นถึงฤทธิอ์ ำนาจของพระเยซูและขาวประเสริฐของพระองค
ในยุคมืดมนที่สุดของคริสตชน กองทัพธรรมของคริสตชน
ผูนำยุคแรกสมัยหลังยุคอัครสาวกจนถึงสมัยนักปฏิรูปคริสต
จักรโปแตสแตนท (กลมุ คริสตชนผไู มยอมรับคำสอนของคริสต
จักรแหงโรม) ไดรับชัยชนะจากการทุมทำลายที่เลวรายที่สุด
ของมาร ดวยวิธงี า ยๆ ตรงไปตรงมา ดวยการเคลือ่ นไหวเปน
พยานดวยการดำเนินชีวติ ของพวกเขา
วิวรณ 12:11 ใหเห็นภาพชัยชนะของคริสตจักรซึง่ เต็ม
ไปดวยผูมีชัยชนะ ไดแก อัครสาวก ผูพลีชีพเพื่อความเชื่อ
นักปฏิรูปและชาวคริสตชนผูซื่อสัตยคนอื่นๆ คำพยานดวย
ความเมตตา ความกลาหาญ ความซือ่ สัตยและการมีชยั ชนะ
ของพวกเขาเสียงดังแผดกองผานมานับหลายศตวรรษจนกอ
ใหโลกเกิดความเคลือ่ นไหว
เพราะซาตานล ม เหลวในการทำลายพระบุ ต รของ
พระเจาเมื่อพระองคประทับอยูบนโลก จึงหาหนทางที่จะ
ทำลายคริสตจักรของพระคริสต
“เมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นวามันถูกโยนลงไปที่แผนดิน
โลกแลว มันก็ไลตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น แตพระเจา
ประทานปกของนกอินทรีใหญสองปกแกหญิงคนนั้นเพื่อวา
นางจะบินเขาไปในถิ่น ทุรกันดารใหพนหนางูตัวนั้น ไปยัง
สถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะไดรับการเลี้ยงดูตลอดหนึ่งวาระ
สองวาระ และครึง่ วาระ งูตวั นัน้ ก็พน น้ำออกจากปากเหมือน
อยางแมน้ำไหลตามหญิงคนนัน้ เพือ่ จะทำใหนางถูกน้ำซัดไป
แตแผนดินชวยหญิงคนนัน้ ไว โดยแยกออกเปนชองแลวกลืน
น้ำทีพ่ ญานาคพนออกจากปาก” วิวรณ 12:13-16
ดั ง คำพยากรณ ที่ ก ล า วว า ในยุ ค มื ด ของคริ ส ตชน
ซาตาน “พนน้ำ” แหงการกดขีข่ ม เหงออก “จากปาก” คริสตจักร
“ถูกน้ำซัดไป” ซาตานตองการทำลายอำนาจการทรงนำของ
พระคริสตโดยการทำลายลางคริสตจักร ดวยกลอุบายชัว่ รายที่
ซาตานจะคิดได พญานาคคือ ซาตานนั่นเอง แตอยาลืมวา
ซาตานใช ส ถาบั น ต า งๆ ของมนุ ษ ย ใ ห มี บ ทบาทเหมื อ น
พญานาคโจมตีประชากรของพระเจา มันใชกษัตริยเ ฮโรดแหง
โรมหาทางทำลายและประหารพระกุมารเยซูทันทีหลังจาก
พระองคทรงประสูติ มันใชความอิจฉาพระคริสตของพวก
ผู นำศาสนารบกวนพระผู ช ว ยให ร อด จนในที่ สุ ด ซาตาน
มั่นใจที่สามารถประหารพระองคบนไมกางเขนสำเร็จ แต
ชัยชนะของซาตานกลับกลายเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาของ
พระคริสตไปเสีย
ซาตานโกรธแคนที่พายแพตอไมกางเขน มันจึงเบน
ความโกรธไปที่คริสตจักรของพระเยซู ในชวงเวลาหลาย
ศตวรรษหลังจากการตรึงพระคริสตบนไมกางเขน มีหลายพัน
คนเสียชีวิตในสนามกีฬาในกรุงโรม ที่จัตุรัสของเมืองหลาย
แหง ในคุกใตดนิ และทีห่ ลบซอนกลางทะเลทราย
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ตอนแรกอำนาจการเมืองทางโลกริเริม่ การกดขีข่ ม เหง
แตหลังจากการตายของอัครสาวกทั้งหลาย การกดขี่ขมเหง
คอยๆ เปลีย่ นไปเปนคริสตจักรขมเหงคริสตชนดวยกันเอง ใน
ชวงศตวรรษทีส่ อง สามถึงศตวรรษทีส่ ี่ เริม่ มีการขยายคำสอน
ทีพ่ ระคริสตและอัครสาวกสัง่ สอนไว ผนู ำทีล่ ะทิง้ ความเชือ่ บาง
คนริเริม่ ใหมกี ารกดขีข่ ม เหงคริสตชนทีย่ นื ยันรักษาความเชือ่ ที่
บริสทุ ธิใ์ นพระคัมภีรพ นั ธสัญญาใหม
นักวิชาการหลายคนคาดวา ผทู สี่ ตั ยซอื่ ตอศาสนาตอง
จบชีวติ ลงถึงประมาณ 50 ลานคน ในความพยายามของมาร
เพือ่ ทำลายคริสตจักรใหราบคาบ มารจึงพน “น้ำ” แหงการกดขี่
ขมเหง “เพือ่ จะทำใหนาง (คริสตจักร) ถูกน้ำซัดไป” “แตโลก
ชวยนางไวโดย......กลืนแมน้ำ” แหงการกดขี่ขมเหงและ
คำสอนผิดนัน้ เสีย
ในชวงเกิดการขมเหงในยุคกลาง คริสตจักรแทจริงได
ถอนตัวออกจากการเปนผูนำนอกรีตและหลบหนีไปอยูใน
“สถานทีส่ งบเงียบทีเ่ ตรียมไว (เพือ่ นาง) โดยพระเจาทรงเลีย้ ง
ดูนางอยางปลอดภัยเปนเวลาหนึ่งพันสองรอยหกสิบวัน”
(วิวรณ 12:6) คำพยากรณนสี้ ำเร็จจริงระหวาง 1,260 ป ของ
การขมเหง เริม่ จาก ค.ศ. 538 ถึง ค.ศ. 1798 (คำพยากรณใน
พระคริสตธรรมคัมภีรใ ชสญ
ั ลักษณแทน หนึง่ วันเทากับหนึง่ ป
ดูพระธรรมเอเสเคียล 4:6)
ในชวงยุคมืดหลายศตวรรษ คริสตชนที่สัตยซื่อตาม
คำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร ไดลภี้ ยั ตามทีต่ า งๆ เทาที่
จะหาไดเชน ในหุบเขาวาลเดนเซียนทางทิศตะวันตกของ
อิตาลี และทางตะวันออกของฝรัง่ เศส และในโบสถของพวก
เซลติกบนเกาะอังกฤษหลายแหง
4. คริสตจักรของพระเจาในปจจุบนั
เรื่องราวของคริสตจักรแทของพระคริสตตั้งแต ค.ศ.
1798 ดำเนินมาจนถึงสมัยของเรา พญานาคยังคงโกรธ
ประชาชาติของพระผเู ปนเจาเหมือนเดิม มหาสงครามทีม่ อง
ไมเห็นยังคงดำเนินตอไป ความจริงแลวซาตานวางแผนจะโจม
ตีคริสตจักรครัง้ ยิง่ ใหญทสี่ ดุ เพียงกอนการเสด็จกลับมาครัง้ ที่
สองของพระเยซู
“แลวพญานาค (มาร) ก็โกรธแคนหญิงนัน้ (คริสตจักร
ของพระเจา) มันจึงออกไปทำสงครามกับพงศพนั ธทุ เี่ หลืออยู
ของนาง คือ คนทัง้ หลายทีร่ กั ษาพระบัญญัตขิ องพระเจาและ
ยึดถือคำพยานของพระเยซู” วิวรณ 12:17
คำพยากรณ นี้ ชี้ ม าที่ ยุ ค ของเรา ซาตานโกรธแค น
จึงทำสงครามกับ “พงศพนั ธ”ุ “ทีเ่ หลือ” ของนางคือประชากร
ในยุคปจจุบันของพระเจา โปรดสังเกตลักษณะสำคัญของ
คริสตชนเหลานี้
(1) ผเู ชือ่ ยุคสุดทาย “ยึดถือคำพยานของพระเยซู”
ดวยการยึดมั่นในหลักขอเชื่ออันบริสุทธิ์ในพระวจนะของ
พระเจาอยางแรงกลา พวกเขาเปนพยานใหแกพระเยซูโดยการ
ดำเนินชีวติ คริสเตียนทีเ่ ต็มลนดวยพลัง
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(2) คริสตชนในวาระสุดทายเปน
กลุ ม ชนตามคำพยากรณ การรั บ
“คำพยานของพระเยซูคริสต” ทำใหยอหน
เขียนพระธรรมวิวรณ (วิวรณ 1:1-3) กลมุ
ผเู ชือ่ สุดทายจะไดรบั ของประทานเหมือนกันคือ เปนพยานโดย
ผเู ชือ่ ทีไ่ ดรบั ของประทานทีเ่ หมือนกัน คือ คำพยานจากพระเจา
โดยผสู อื่ ขาวในโลกนี้ ของประทานในการเทศนาพยากรณเนน
ใหเห็นถึงการเปดเผยของพระเจา เพื่อการทำพันธกิจการ
ประกาศขาวประเสริฐและจุดหมายปลายทางแหงชีวติ ของเขา
(3) คริสตชนในวาระสุดทายไดรบั การกลาวขานวา
เปน “คนทัง้ หลายทีร่ กั ษาพระบัญญัตขิ องพระเจา” พวก
เขาไมเพียงแตปกปองความสมบูรณของพระบัญญัติสิบ
ประการเทานั้น แตประพฤติตามดวย ความรักของพระเจา
ทำใหหวั ใจเขาเชือ่ ฟงอยางเบิกบาน (โรม 5:5, 13:8-10)
คริ ส ตชนในวาระสุ ด ท า ยเหล า นี้ ทำตามแบบอย า ง
พระคริสตและคริสตจักรยุคแรกทีป่ ระพฤติตามพระบัญญัตขิ อง
พระเจา ดวยเหตุนยี้ วั่ ยุใหพญานาคศัตรูของเขาโกรธเคืองอยาง
ยิง่ มารจึงทำสงครามกับ “พงศพนั ธ”ุ “ทีเ่ หลือ” ของนางนัน้
เพราะพวกเขายึดถือคำพยานทีค่ วามรักของพระเจาไดสรางขึน้
ใหกลายเปนสาวกทีเ่ ชือ่ ฟง ดังทีพ่ ระเยซูทรงตรัสวา
“ถาพวกทานรักเรา ทานก็จะประพฤติตามบัญญัตขิ อง
เรา” ยอหน 14:15
เปนไปไดทกี่ ารดำเนินชีวติ ของคริสตชนในวาระสุดทาย
จะรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจและรักเพือ่ นบานเหมือนรักตัว
เองตามทีพ่ ระคริสตตรัสไว คุณคาเหลานี้ คือ การรักพระเจา
และการรักเพื่อนบาน เปนขอสรุปใหญของพระบัญญัติสิบ
ประการของพระเจา (มัทธิว 22:35-40)
พระบัญญัติขอที่สี่ใหเรารักษาวันเสาร (วันที่เจ็ดของ
สัปดาห) เปนวันสะบาโต เพราะความรักในพระเยซูจึงสลัก
พระบัญญัตสิ บิ ประการไวในจิตใจ คริสตชนในวาระสุดทายจึง
เปนผรู กั ษาวันสะบาโตทีแ่ ทจริงของพระเจา
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 12 และ 14:6-15 วันสะบาโต
เปนหัวใจของขาวสารสุดทายของพระเจาที่มีตอประชากร
ของพระองค แหลงขุมทรัพยแหงสวรรคทั้งหมดเรียงรายไว
ใหคริสตชนยุคสุดทายไดรับรู ซึ่งบรรยายไวในบทเหลานี้
พระผูชวยใหรอดผูทรงพระชนมเสด็จมาเปนมิตรสหายพวก
เขาอยางสม่ำเสมอ และพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รง “เสริมกำลัง
ดวยฤทธิอ์ ำนาจในตัวเรา” คำสัญญานัน้ แนนอน เขาจะชนะ
ซาตาน “โดยพระโลหิตของพระเมษโปดกและดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” (วิวรณ 12:11)
ทานปรารถนาที่จะเปนหนึ่งในคริสตชนในยุคสุดทาย
ที่ “รักษาพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือคำพยานของ
พระเยซู” หรือไม? เหตุใดจึงไมตดั สินใจเสียแตเดีย๋ วนี?้

พบแลว

บทที่

25

คริสตจักรแทของพระเจายังมีอยหู รือ?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 25 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 25 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ (มีคำตอบมากกวาหนึง่ ขอ)
1. ในพระธรรมวิวรณบทที่ 12 หญิงทีส่ วมดวงอาทิตยเปนเสือ้ ผา หมายถึง
___ คริสตจักรของคริสตชน
___ รัฐอิสราเอลของคนยิว
2. บุตรทีห่ ญิงคนนีใ้ หกำเนิดคือ
___ พระคริสต
___ มารราย
พญานาคทีพ่ ยายามทำลายบุตรของหญิงเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ธอคลอดออกมาคือ
___ มารราย
___ ผนู ำศาสนา
พระเยซูทรงกระทำสิง่ หนึง่ ซึง่ ทำใหการทำลายซาตานสักวันหนึง่ สามารถทำได เมือ่ พระองค
___ ประสูติ
___ สิน้ พระชนมบนไมกางเขน
3. คริสตจักรของคริสตชน สามารถเอาชนะซาตานหรือมารรายไดโดย
___ ชำระพระโลหิตของพระคริสต
___ การเปนพยานดวยการดำเนินชีวติ ของเขา
4. คริสตจักรแทของพระเจาในยุคสุดทายของประวัตศิ าสตรโลก
___ เปนพยานเพือ่ พระเยซูโดยการดำเนินชีวติ อยางมีคณ
ุ คาของบรรดาคริสตชน
___ มีของประทานในการเผยพระวจนะ
___ เปลีย่ นแปลงพระบัญญัตขิ องพระเจาและนมัสการในวันอาทิตย
___ รักพระคริสตมากมายดวยการรักษาพระบัญญัตทิ กุ ขอของพระเจา รวมทัง้ รักษาวันทีเ่ จ็ดเปนวันสะบาโต
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รมอน อูมาชานการ เกิดในวรรณะพราหมณ ผเู ฒาผแู กสอนเขาตัง้ แต
เด็กวา เขาเปนเทพเจา เพือ่ ใหความเปนเทพของเขาเปนจริง เขาตองฝกโยคะ
และนั่งสมาธิ ชวงวัยรุนเรมอนเริ่มแปลกใจวา เขาจะสามารถพบพระเจาจาก
เทวรูปเทพเจาตางๆ ในวัดฮินดูทเี่ ขาเคารพบูชาอยจู ริงหรือ
เรมอนเริม่ ตรวจสอบจากพระคริสตธรรมคัมภีรแ ละการทีพ่ ระคริสตทรง
อางวาพระองคเปนพระเจา เขาเลือ่ มใสในความถอมตนของพระเยซู และคราว
นี้เรมอนไดยินวาพระเยซูอางตัววาเปนพระบุตรของพระเจา และเขาสังเกตวา
คริสตชนทัง้ หลายดูมสี นั ติสขุ ซึง่ ผิดกับการนัง่ สมาธิทเี่ ขาฝกมาหลายปแตกย็ งั ไม
พบสันติสขุ อยางไรก็ตาม เรมอนยังคงตัดสินใจทีจ่ ะแสวงหาความจริงในศาสนา
ฮินดูตอ ไปดวยตนเอง
แตแลวเมือ่ เขาไดชมภาพยนตรเกีย่ วกับชีวติ ของพระคริสต เปนครัง้ แรก
ทีเ่ ขาตระหนักวาพระเยซูทรงรับความทุกขทรมานและความกลัวเฉกเชนมนุษย
คนหนึง่ กอนหนานีเ้ ขาเขาใจวาพระเยซูมฤี ทธิเ์ ดชเหนือธรรมชาติ จึงหนีไปจาก
ความเจ็บปวดทีไ่ มกางเขน แตขณะนีเ้ ขายังไมเขาใจเรือ่ งไมกางเขน เขาแปลกใจวา
พระองคทรงผานการทดลองใจทีแ่ สนทารุณขนาดนีเ้ พือ่ มนุษยคนบาปไดอยางไร
ขณะทีเ่ รมอนใครครวญถึงการสิน้ พระชนมของพระคริสต เขารสู กึ ประทับ
ใจในความรักของพระองคที่มีอยางเหลือลน จึงตัดสินใจเลิกชีวิตการอยูใน
วรรณะพราหมณและรับเชื่อพระเยซูพระผูชวยใหรอดจากบาป เรมอนบอกวา
เมือ่ เปรียบเทียบความรักทีเ่ สียสละของพระเยซูทำให “ทุกเรือ่ งกลายเปนสิง่ เล็กนอย
ไปหมด”
พราหมณหนุมผูนี้คนพบความจริงที่เปนแกนแทของคริสตศาสนา คือ
พระเยซูพระผชู ว ยใหรอดของโลก
1. ศาสนาใดทีช่ ว ยใหเรารอดจากบาป?
พระเยซูทรงเปนทางนัน้ เปนหนทางเดียวแหงการชวยใหรอดจากบาป
“ในผอู นื่ ความรอดไมมเี ลย เพราะวานามอืน่ ซึง่ ทำใหเราทัง้ หลายรอดได
นัน้ ไมโปรดใหมที า มกลางมนุษยทวั่ ใตฟา ” กิจการของอัครทูต 4:12
พระคริสตธรรมคัมภีรก ลาวไวอยางชัดเจนวาเราหลงอยใู นบาป ตองได
รับบทลงโทษของบาปคือความตาย (โรม 6:23) ทุกคนทำบาป (โรม 3:23)
ดังนัน้ ทุกคนจึงพบกับความตาย พระเยซูคอื ผเู ดียว พระองคเดียวผสู ามารถชวย
ใหเรารอดพนจากคำแชงสาปของบาปได
“ทีจ่ ะใหทกุ คนทีเ่ ห็นพระบุตรและวางใจพระองคมชี วี ติ นิรนั ดร และเราเอง
จะใหคนนัน้ เปนขึน้ มาในวันสุดทาย” ยอหน 6:40
ศาสนาแทมเี พียงศาสนาเดียวเทานัน้
“มีองคพระผเู ปนเจาองคเดียว ความเชือ่ เดียว บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:5
2. พระเจาทรงมีขา วพิเศษในยุคเราหรือไม?
ถูกตองแลว ขาวทูตสวรรคสามองคในพระธรรมวิวรณ 14:6-16 ทูตสวรรค
ทัง้ สามไดรบั มอบหมายใหประกาศขาวทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อยทู กี่ ารเสด็จกลับมาครัง้ ที่
สองของพระเยซู (ขอ 14-16)
(1) ขาวทูตสวรรคองคทหี่ นึง่
“แลวขาพเจาเห็นทูตสวรรคอกี องคหนึง่ เหาะไปในทองฟา เพือ่ ประกาศ
ขาวประเสริฐนิรันดรแกคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลก แกทุกประชาชาติ
บทที่ 26 พระเจามีขา วพิเศษในยุคเราหรือไม? - 53

ทุกเผา ทุกภาษา และทุกชนชาติ ทานประกาศเสียงดังวา ‘จงเกรงกลัวพระเจา และ
ถวายพระเกี ย รติ แ ด พ ระองค เพราะถึ ง เวลาที่ พ ระองค จ ะทรงพิ พ ากษาแล ว
จงนมัสการพระองคผทู รงสรางฟาสวรรค แผนดินโลก ทะเล และบอน้ำพุทงั้ หลาย’”
วิวรณ 14:6, 7
ถึงแมพระคริสตธรรมคัมภีรจ ะพรรณนาขาวสารสามเรือ่ งมีสญ
ั ลักษณเปน
ทูตสวรรคสามองค ความจริงแลวประชากรของพระเจาคือผปู ระกาศขาวประเสริฐ
ไปทั่วโลก เขาไมไดประกาศขาวประเสริฐใหมแตเปน “ขาวประเสริฐนิรันดร” แก
ชาวโลก “ทุกประชาชาติ ทุกเผา ทุกภาษาและทุกชนชาติ” “ขาวประเสริฐนิรนั ดร”
ของพระคริสตเปนขาวเพือ่ ชวยใหรอดบาปเหมือนในพระคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมที่
ประชาชนยอมรับ “ดวยความเชือ่ ” (ฮีบรู 3:16-19; 4:2; 11:1-40) เปนคำสอนเดียว
กับทีพ่ ระเยซูทรงประกาศดวยพระองคเอง เปนขาวประเสริฐเชนเดียวกับทีอ่ คั รสาวก
ประกาศ เพือ่ เอาชัยชนะของโลกเพือ่ พระคริสต เปนขาวประเสริฐเดียวทีป่ ระกาศกอง
ตลอดหลายคริสตศตวรรษทีผ่ า นมา
ในยุคมืด ขาวประเสริฐจากพระคริสตทเี่ รียบงายและสามารถชวยใหรอดพน
บาปได เกือบหายไปจากคริสตจักรนานกวาหนึ่งพันป แตการปฏิรูปศาสนา
คริสเตียนทำใหขา วประเสริฐกลับมาอีกครัง้ ปจจุบนั ประชากรของพระองคประกาศ
ขาวประเสริฐไปทัว่ โลก ทูตสวรรคองคแรกประกาศขาวประเสริฐเดียวกัน แตปรับ
ใหมใหเปนสากลเพือ่ ชนทุกชาติในยุคสุดทายกอนพระเยซูจะเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ผใู ดทีย่ อมรับขาวประเสริฐ “เกรงกลัวพระเจาและถวายพระเกียรติแดพระองค
(สะทอนใหเห็นพระลักษณะของพระองค)” เขาแสดงใหโลกเห็นถึงความรักของ พระเจา
ไมใชเพียงคำพูดเทานัน้ แตรวมถึงการดำเนินชีวติ ทีไ่ มหยุดนิง่ ของพวกเขา เขาจะเปด
เผยถึงสิง่ ทีพ่ ระเจาทรงกระทำโดยมนุษยผเู ต็มลนดวยพระวิญญาณของพระคริสต
การประกาศขาวทูตสวรรคสามองคทวั่ โลกจะทำเมือ่ ไร? เมือ่ ชัว่ โมง “การ
พิพากษา” ของพระผเู ปนเจา “ไดมาถึง” ในบทเรียนบทที่ 13 อธิบายวาพระเยซูทรง
เริม่ การพิจารณาพิพากษาลวงหนาและหนุนใจชนชาติทวั่ โลกเริม่ ในป ค.ศ. 1844
พระเยซูทรงดลใจใหประชาชนทัว่ โลกเพือ่ ประกาศขาวสารในพระธรรมวิวรณบทที่ 14
ขาวนีเ้ รียกใหเรา “จงนมัสการพระองคผทู รงสรางฟาสวรรค (และ) แผนดิน
โลก” (วิวรณ 14:7) พระเจาทรงใหเรา “ระลึกถึงวันสะบาโต ถือเปนวันบริสุทธิ์”
เพราะ “ในหกวันพระเจาทรงสรางฟาและแผนดิน” (อพยพ 20:8-11) ในป ค.ศ. 1844
เมือ่ นักวิวฒ
ั นาการนิยมชือ่ ชาลส ดารวนิ เสนอทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ (สอนวามนุษย
เกิดมาจากสัตว) ในขณะเดียวกัน พระเจาทรงเรียกชนทุกชาติใหกลับมานมัสการ
พระผูสราง เปนเวลาเดียวกับที่ บรรดาผูประกาศขาวทูตสวรรคสามองค คนพบ
วันทีเ่ จ็ดวาเปนวันสะบาโตตามพระวจนะของพระเจา และเริม่ รักษาวันนีเ้ พือ่ เปน
การใหเกียรติแดพระผสู รางแผนดินฟาสวรรคและแผนดินโลก
(2) ขาวทูตสวรรคองคทสี่ อง
“ทูตสวรรคอกี องคหนึ่งซึ่งเปนองคที่สองตามไปประกาศวา ‘บาบิโลนมหา
นครนั้นพังทลายแลว! พังทลายแลว นครที่ใหทุกประชาชาติดื่มเหลาองุนแหง
ราคะในการลวงประเวณีของนาง’” วิวรณ 14:8
ทูตสวรรคองคทสี่ องเตือนวา “บาบิโลนมหานครนัน้ พังทลายแลว” พระธรรม
วิวรณบทที่ 17 พยากรณถงึ บาบิโลนฝายจิตวิญญาณ วาเปนเหมือนหญิงแพศยา
(ขอ 5) นางอยตู รงกันขามกับหญิงพรหมจารีในพระธรรมวิวรณ บทที่ 12 ซึง่ เปน
หญิงทีแ่ ทนถึงโบสถคริสเตียนทีแ่ ทจริงหญิงซึง่ แทนบาบิโลนคือหญิงแพศยาซึง่ “ให
ทุกประชาชาติดมื่ เหลาองนุ แหงราคะในการลวงประเวณีของนาง” เหลาองนุ แหง
หลักคำสอนศาสนาที่ไมถูกตองไดแทรกซึมผานมายังคริสตชน เหมือนการลวง
ประเวณี ขาวทูตสวรรคองคทสี่ อง เรียกชนชาติของพระเจาใหคดั คานการสอนทีผ่ ดิ ๆ
ของคริสตชนทีอ่ อกนอกลนู อกทาง
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บาบิโลนเปนตัวแทนการผสมผสานคริสตชนที่นอกลู
นอกทาง บาบิโลนเปนนครอันตรายเพราะคริสตจักรนี้เสนอ
ความคิดเกีย่ วกับพระเจาอยางไมถกู ตอง เหมือนภาพลอเลียน
พระเจาทีผ่ กู ใจเจ็บอาฆาตแคนและโลภ หรือเปนผเู ฒาใจออน
ทีแ่ สนดีจนไมเอาเรือ่ งเอาราวคนทำบาป คริสตจักรทีเ่ ขมแข็ง
ตองเสนอภาพพระลักษณะของพระเจาทุกดานอยางเหมาะสม
และแสดงวิธพี พิ ากษาและพระเมตตาของพระองคทเี่ ปนความ
จริง ใหเห็นวาพระเจาทรงเปนความรัก
พระเจาทรงเรียกบรรดาคนทัง้ หลายให “ออกมาจาก”
นครบาบิโลน (วิวรณ 18:4) เพือ่ ไมยอมรับคำสอนพระคัมภีร
ทีไ่ มถกู ตอง และติดตามคำสอนของพระคริสต
(3) ขาวทูตสวรรคองคทสี่ าม
“และทูตสวรรคอกี องคหนึง่ ซึง่ เปนองคทสี่ ามก็ตามไป
ประกาศดวยเสียงดังวา ‘ถาใครบูชาสัตวรายและรูปของมัน
และรับเครื่องหมายของมันไวที่หนาผากหรือที่มือของเขา
คนนัน้ จะตองดืม่ เหลาองนุ แหงความกริว้ ของพระเจาทีเ่ ทลง ใน
ถวยแหงพระพิโรธของพระองคโดยไมเจือปนสิ่งใด.....พวกที่
บูชาสัตวรา ยและรูปของมัน และใครทีร่ บั เครือ่ งหมายซึง่ เปน
ชื่อของมัน จะไมไดหยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน’ นี่
แหละคือความทรหดอดทนทีพ่ วกธรรมิกชนจะตองมี คือพวก
ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจา และจงรักภักดีตอ พระเยซู”
วิวรณ 14:9-12
ขาวทูตสวรรคองคทสี่ ามแบงโลกเปนสองกลมุ กลมุ หนึง่
อยขู า งคริสตชนทีบ่ ชู า “สัตวรา ยและรูปของมันและรับเครือ่ ง
หมายของมันไวทหี่ นาผากหรือทีม่ อื ของเขา” และอีกฝายหนึง่ คือ
กลมุ ทีป่ ฏิเสธอำนาจของสัตวรา ย คือ “ธรรมิกชน...ทีถ่ อื รักษา
พระบัญญัตขิ องพระเจาและจงรักภักดีตอ พระเยซู”
ใหสังเกตทั้งสองกลุมที่ขัดแยงกันอยู ฝายที่รับเครื่อง
หมายสัตวรายคือกลุมผูนมัสการที่ประนีประนอม ชอบเอา
สะดวกและทำตามความคิดทีม่ นุษยกำหนดขึน้ อีกกลมุ หนึง่
“ธรรมิกชนทัง้ หลาย” ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า งออกไปคือ “ทรหดอด
ทน” เชื่อฟง “พระบัญญัติของพระเจา” และ “จงรักภักดีตอ
พระเยซู”
หลังจากทีข่ า วทูตสวรรคทงั้ สามองคประกาศไปทัว่ โลก
พระเยซูจะเสด็จมา “เก็บเกีย่ ว” ผทู รี่ อดบาป
“ขาพเจาเห็น นีแ่ นะ มีเมฆสีขาวและผหู นึง่ ประทับอยู
บนเมฆนัน้ ‘เหมือนบุตรมนุษย’ มีมงกุฎทองคำอยบู นพระเศียร
และมีเคียวอันคมกริบอยใู นพระหัตถ และมีทตู สวรรคอกี องค
หนึง่ ออกมาจากพระวิหารรองทูลพระองคผปู ระทับอยบู นเมฆ
นัน้ ดวยเสียงดังวา ‘จงใชเคียวของพระองคเก็บเกีย่ วเถิด เพราะ
ถึงเวลาเกีย่ วแลว เพราะวาผลทีต่ อ งเก็บเกีย่ วบนแผนดินโลก
สุกงอมแลว’ และพระองคผปู ระทับอยบู นเมฆก็ทรงตวัดเคียว
ไปบนแผนดินโลก และแผนดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว” วิวรณ
14:14-16

3. คริสตจักรของพระคริสตในวาระสุดทาย
ทานเคยชืน่ ชมคริสตชนสักคนหนึง่ ทีม่ นั่ คงและมีความ
เชื่อที่เขมแข็งบางไหม เคยประหลาดใจในความเสียสละ
ความอดทน ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละความปรารถนาจะมี
ประสบการณทางจิตวิญญาณเหมือนกับของเขาบางไหม?
พระเจาทรงมอบขาวพิเศษในยุคของเราในพระธรรมวิวรณ
บทที่ 14 เพราะจะทำใหไดรบั ประสบการณตา งๆ
ดังทีก่ ลาวไวในบทที่ 25 ของบทเรียนนี้ พระธรรมวิวรณ
12:17 ชี้ใหเห็นคริสตชนในวาระสุดทาย คือ “คนทั้งหลายที่
รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจาและยึดถือคำพยานของพระเยซู”
พระธรรมวิวรณ 14:12 อธิบายถึงคนกลมุ นีว้ า “พวกธรรมิกชน
ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจา และจงรักภักดีตอ พระเยซู”
ใหเราสรุปลักษณะของคริสตชนในวาระสุดทายดังนี้
(1) คนเหลานี้ “ยึดถือคำพยานของพระเยซู” ถึงแม
เมือ่ ซาตานแสดงความโกรธใสพวกเขา คนเหลานีย้ งั คง “จงรัก
ภักดีตอ พระเยซู” ความเชือ่ ของเขาไมไดมาจากตัวเขาเองแต
เปนของประทานจากพระเจา (เอเฟซัส 2:8) คริสตจักรใน
ยุคสุดทายของพระเจามองเห็นพระคริสตชัดเจนยิ่งขึ้นใน
พระอุปนิสยั ทีแ่ ทจริง และโดยพระคุณของพระองค และดวย
ความเชื่อ พวกเขากลายเปนบุคคลตัวอยางของพลังอำนาจ
แหงพระคริสตทสี่ ถิตอยดู ว ย
(2) คนเหลานี้ “รักษา.....ความเชื่อในพระเยซู”
(วิวรณ 14:12) ความเชือ่ ทีพ่ ระเยซูทรงมี ความเชือ่ ทีพ่ ระองค
ทรงสอน ความเชือ่ วาพระองคทรงพระชนม ขณะนีอ้ ยใู นจิตใจ
ของเขาเหล า นั้ น อย า งเต็ ม ล น ในสมั ย ก อ นผู มี ค วามเชื่ อ
ทัง้ หลายไมเพียงแตจะมีความจริงเทานัน้ แตพวกเขา “รักษา”
ความจริงนั้นดวยการปฏิบัติตามความจริงนั้น สำหรับเขา
เหลานั้นศาสนาคือชีวิต ความเชื่อเกี่ยวของกับการประพฤติ
และความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับเชื่อฟง แตละคนดำรงชีวิตโดย
แสดงออกถึง “ความเชื่อในพระเยซู” เขาพบวาการศึกษา
พระคริสตธรรมคัมภีรอ ยางเอาจริงเอาจังเมือ่ นำมาใชในชีวติ
ประจำวัน ชวยเสริมสรางชีวิตคริสเตียนใหมีพลังมากยิ่งขึ้น
เขาพบความจริงในพระวจนะที่ยิ่งใหญเหลานี้ที่จะคอยเสริม
ความรักและความเสียสละแดพระคริสต ซึง่ สนองตอความตอง
การทุกสิ่งที่หัวใจของมนุษยโหยหา
(3) คนเหลานี้ “รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจา” คือ
พระบัญญัตสิ บิ ประการ พระบัญญัตแิ หงศีลธรรมของพระเจา
เขาตองการรักษาพระบัญญัติทุกขอของพระเจาตามพระทัย
ของพระองคมากกวาสิง่ ใด พวกเขาแสดงความรักตอพระเจา
และคนอืน่ ๆ โดยปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตทิ งั้ หมดของพระองค
รวมทัง้ พระบัญญัตขิ อ ทีส่ ี่ ทีน่ ำเราใหนมัสการพระผสู ราง โดย
การใหเกียรติวนั เสาร วันสะบาโตวันทีเ่ จ็ด
(4) คนเหลานีแ้ บงปน “ขาวประเสริฐนิรนั ดร” ไปทัว่
โลก (วิวรณ 14:6) ขาวประเสริฐประกาศวา พระเยซูทรง
บทที่ 26 พระเจามีขา วพิเศษในยุคเราหรือไม? - 55

สิน้ พระชนมเพือ่ บาปของเราและเปนขึน้ มาจากความตาย เพือ่
เราจะสามารถรับรกู ารชวยใหรอดบาปจากพระองค คริสตจักร
ในยุคสุดทายของพระคริสตเรียกรองชนชาติทกุ แหงออกจาก
ความสับสนทางศาสนา และสรางสัมพันธกับพระคริสตบน
พืน้ ฐานความจริงตามพระคริสตธรรมคัมภีรเ ทานัน้
(5) คนเหลานีไ้ วตอความเรงรีบ เพราะทูตสวรรครอ ง
ออกมาวา “เพราะถึงเวลาเกีย่ วแลว เพราะวาผลทีต่ อ งเก็บเกีย่ ว
บนแผนดินโลกสุกงอมแลว” (วิวรณ 14:15) แตคนนับลานๆ
ยังไมพบพระคริสต
(6) คนเหลานีร้ อ นรนในพันธกิจทีพ
่ ระเจาทรงมอบ
หมาย เพราะ “นครบาบิโลนทีย่ งิ่ ใหญ” ยังเสือ่ มสลายได เขา
ทั้งหลายรองบอกคนที่ยังคงสับสนในศาสนาวา “จงออกมา
จากนครนั้นเถิด ชนชาติของเราเอย” (วิวรณ 18:4) เขา
ทั้งหลายปรารถนาที่จะแบงปนความสัมพันธอันวิเศษกับ
พระคริสตและแบงปนความสุขใหแกทกุ คน
ขาวสารทูตสวรรคสามองคไดเรียกคริสตชนในวาระสุด
ทายนับลานๆ ดวงรวมตัวกันมากขึน้ ชีวติ พวกเขานำคนเหลา
นี้เขารวมกับอัครสาวกยอหนเพื่อเชิญชวนมายังทานดวย
ความยินดีดงั นี้
“สิง่ ทีเ่ ราไดเห็นไดยนิ นัน้ เราก็ประกาศใหพวกทานรดู ว ย
เพือ่ ทานจะไดมสี ามัคคีธรรมกับเราและเราก็มสี ามัคคีธรรมกับ
พระบิดา และกับพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค และเรา
เขียนขอความเหลานี้ เพือ่ ความชืน่ ชมยินดีของเราจะไดเต็ม
เปย ม” 1 ยอหน 1:3, 4
พระเยซูทรงเชือ้ เชิญทานโดยพระวิญญาณและคริสตจักร
ของพระองค ใหเขามาและมอบทุกสิง่ ทุกอยางแดพระองค
“พระวิญญาณและเจาสาว (คริสตจักร) กลาววา ‘เชิญ
เสด็จมาเถิด!’ และใหคนทีไ่ ดยนิ กลาวดวยวา ‘เชิญเสด็จมา
เถิด!’ คนทีก่ ระหายเชิญเขามา ใครทีม่ ใี จปรารถนา จงมารับ
น้ำแหงชีวติ โดยไมตอ งเสียอะไรเลย” วิวรณ 22:17
4. การเก็บเกีย่ วสองครัง้
ขาวทูตสวรรคทงั้ สามองคจะสิน้ สุดลงเมือ่ พระเยซูเสด็จ
มาในโลกเพื่อเก็บเกี่ยวผูที่รอดพนจากบาปทุกคนจากทุกยุค
ทุกสมัย (วิวรณ 14:14-16) พระเยซูจะทรงรวบรวมผทู รี่ อดแลว
เพื่อนำเขาไปยัง “พระนิเวศ....(ซึ่ง) มีที่อยูมากมาย” ของ
พระบิดาในสวรรค (ยอหน 14:1-3) พระองคทรงทำลายบาป
ความเจ็บปวย ความทรมานและความตายใหหมดสิ้นไป
ธรรมิกชนเริ่มตนชีวิตใหมกับพระองคอยางเปนสุข ตลอดไป
เปนนิตย (วิวรณ 21:1-4)
พระเยซูจะทรง “เก็บเกีย่ ว” คนอธรรมเมือ่ พระองคเสด็จ
มาดวย
“ทูตสวรรคอกี องคหนึง่ ก็ออกมาจากพระวิหารในสวรรค
และทานก็มีเคียวอันคมกริบเชนกันและทูตสวรรคอีกองค
หนึ่ง......และรองเสียงดังบอกทูตสวรรคที่มีเคียวคมกริบวา
‘จงใชเคียวคมกริบของทานเก็บรวบรวมพวงองนุ จากเถาองนุ
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ของแผนดินโลก เพราะผลองุนนั้นสุกแลว’
ทูตสวรรคนั้นก็ตวัดเคียวไปบนแผนดินโลก
และเก็บรวบรวมเถาองุนของแผนดินโลก
และเทลงไปในบอย่ำองุนใหญแหงความ
กริว้ ของพระเจา บอย่ำองนุ ก็ถกู ย่ำภายนอกเมือง และโลหิต
ไหลออกจากบอย่ำองนุ นัน้ ” วิวรณ 14:17-20
ครั้งนี้จะเปนเวลาที่นาสลดใจของความพินาศครั้งสุด
ทาย โดยเฉพาะอยางยิง่ จะเปนเหตุการณทนี่ า เศราเหลือเกิน
สำหรับพระคริสต เพราะพระองคตองทำลายบรรดาคนที่
ปฏิเสธการชวยใหรอดจากบาป พระเยซู “ทรงอดทนกับทาน
ไมทรงประสงคใหใครตองพินาศเลย แตทรงประสงคใหทุก
คนกลับใจใหม” (2 เปโตร 3:9)
เมือ่ พระเยซูทรงมาเก็บเกีย่ วสิง่ ทีพ่ ระองคทรงหวานไว
ในโลก ทานจะอยูในการเก็บเกี่ยวครั้งไหน? ทานจะยืนทาม
กลางเมล็ดขาวทีเ่ หลืองพรอมสำหรับการเกีย่ ว รวมกับผทู ไี่ ดรบั
การไถบาปเรียบรอยแลวจากทุกยุคทุกสมัยหรือไม (วิวรณ
14:13-16)? หรือทานจะอยูทามกลางองุนแหงความกริ้วที่
สุกงอมแลวรวมกับคนทีห่ ลงหาย (วิวรณ 14:17-20)?
เรือ่ งราวทุกอยางไดรบั การชีแ้ จงอยางชัดเจนหมดแลว
ขางหนึง่ พระเยซูทรงยืนผายพระหัตถทมี่ รี อยถูกตรึงออกกวาง
เพือ่ เชิญชวนทานใหยนื อยขู า งเดียวกับ “ธรรมิกชนซึง่ ประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือความจงรักภักดีตอ
พระเยซู” (วิวรณ 14:12) สวนอีกขางหนึง่ เปนเพียงเสียงมนุษย
ธรรมดาทีค่ อยชักนำวาการเชือ่ ฟงพระคัมภีรแ ละพระบัญญัติ
ของพระเจานัน้ ไมสำคัญ
ครั้ ง หนึ่ ง ในการประชุ ม การตั ด สิ น ความของป ล าต
ฝูงชนเผชิญหนากับประเด็นทีข่ ดั แยงแบบเดียวกันนี้ ขางหนึง่
คือพระเยซู พระเจาในรางมนุษย มนุษยผเู ปนพระเจา สวนอีก
ขางหนึง่ คือบารับบัสนักโทษทีช่ ว ยเหลือตัวเองไมได หรือชวย
ฝูงชนผเู ปนพยานภาพโศกนาฏกรรมอันนากลัว แมจะเห็นวา
อะไรถูกหรืออะไรผิด เมือ่ ปลาตผคู รองแควนยูเดียถามฝูงชนวา
“ในสองคนนีพ้ วกเจาจะใหเราปลอยคนไหน?” ฝูงชนเหลานัน้
รองประสานเปนเสียงเดียวกันวา “บารับบัส!”
“อะไรนะ” ผูครองแควนยูเรียถาม “ถาอยางนั้น เรา
จะทำอยางไรกับเยซูทเี่ รียกวาพระคริสต?”
ฝูงชนตางตะโกนเปนเสียงเดียวกันอีกวา “ใหตรึงที่
กางเขน” ดังนั้นพระเยซูผูบริสุทธิ์จึงถูกตรึงกางเขน ขณะที่
บารับบัส ผกู ระทำผิดกลับไดรบั อิสระ (ดูในมัทธิว 27:20-26)
วันนี้ทานจะเลือกใครระหวางบารับบัสและพระเยซู?
ทานจะเลือกติดตามความคิดอานทีม่ นุษยคดิ ขึน้ ซึง่ ตรงกันขาม
กับพระบัญญัตแิ ละขัดแยงกับขาวประเสริฐนิรนั ดรของพระเจา
หรือ? หรือทานปรารถนาทีจ่ ะ “รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจา
และจงรักภักดีตอ พระเยซู?” โปรดระลึกอยเู สมอวา พระเยซูคอื
ผูทรงสัญญาวาจะสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแกไขปญหา
อยางของทาน มารักษาความเจ็บปวดทางใจทุกเรือ่ งทีท่ า นมี
และสนองความปรารถนาทุกอยางของทาน

พบแลว

บทที่

26

พระเจามีขา วพิเศษในยุคเราหรือไม?

อานบทเรียน พบแลว บทที่ 26 จากนัน้ ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ ละสงไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณียว ถิ แี หงชีวติ
ตู ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
อานบทเรียน พบแลว บทที่ 26 จากนัน้ เติมคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอีกครัง้ สังเกตตัวเลขซายมือ
ของแตละตอน จากนัน้ กาเครือ่ งหมาย X หนาขอความทีเ่ ห็นวากลาวไวถกู ตองทีส่ ดุ
(มีคำตอบมากกวาหนึง่ ขอ)
1. ในโลกมีความเชื่อศาสนาแทกศี่ าสนา?
___ หนึง่
___ สอง
2, 3. พระเจาทรงมีขา วสารพิเศษสำหรับยุคของเรา สามารถพบไดใน
___ พระธรรมวิวรณบทที่ 14:6-16
___ พระธรรมทีห่ ายไปของพระคริสตธรรมคัมภีร
ตามเนือ้ หาในขาวสารนี้ ในยุคสุดทายคริสตจักรของพระเจาจะ
___ ประกาศขาวประเสริฐตามทีบ่ นั ทึกไวในพระธรรมวิวรณบทที่ 14 แกชาวโลก
___ เรียกรองใหประชากรของพระเจาตอสกู บั คำสอนเท็จของคริสตจักรทีล่ ะทิง้ ความเชือ่
___ เรียกรองใหสมาชิกในคริสตจักรประกาศขาวประเสริฐเดียวกับทีพ่ ระเยซูเคยสัง่ สอน
___ เปนคริสตจักรทีม่ งุ มัน่ ในการประกาศศาสนาไปทัว่ โลก และรักษาพระบัญญัตขิ องพระเจา
4. ___ เฝารอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสตเพือ่ เก็บเกีย่ วโลกนี้
อานตอนที่ 4 ของบทเรียนอีกครัง้ จากนัน้ พิจารณาคำถามชวนคิด
ทานปรารถนาอยรู ว มกับบรรดาประชากรของพระเจาในยุคสุดทายนีห้ รือไม?
_______________________________________________________________________________________________________
จุดประสงคในการติดตามพระคริสตของทานในทุกสิง่ และเชือ่ ฟงพระบัญญัตขิ องพระองค รวมทัง้ พระบัญญัตขิ อ สี่ ซึง่ สอนใหเรา
รักษาวันสะบาโตหรือไม?
_______________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที่ 26 - 69

